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 چکیده
ناطق بودن که همان وجه تمایز انسان و حیوان است، به معنای برخورداری انسان از قوۀ 

های این قوۀ باعظمت الهی نیازمند ها و دفینهتعقل، اندیشه و خردورزی است. گنج

استخراج، شکوفایی و باروری است که جز با تربیت صحیح آن که پیامبران الهی مربی آن 

است که در قرآن و روایات « تربیت فکری»این همان مفهوم  پذیر نیست وهستند، امکان

به فروانی از آن یاد شده و سبب رسیدن انسان به کمال مطلق، نهایی و مطلوب خویش 

شود، باید  لوازم این مفهوم و ورزی، سفارش میاست. هنگامی که به تفکر، تعقل و اندیشه

ر قرآن و روایات وجود دارد که به ما نحوۀ تحقّق آن نیز، بیان شده باشد. خطوط روشنی د

است و از دیگر سو، چه  دهد چه عواملی سبب رشد، شکوفایی و باروری اندیشهنشان می

موانعی در این مسیر وجود دارد. بنابراین با ایجاد مقتضیات و رفع موانع، زمینۀ تربیت فکری 

از این موانع و مقتضیات  ها، فراهم خواهد شد. در این نوشتار به برخیو بالندگی اندیشه

 خواهیم پرداخت. 
 مانع، مقتضی، تربیت، فکر :کلمات کلیدی
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 حسین رحمانی تیرکالئی

 نور عضو هیات علمی پیام
 

 نام نویسنده مسئول:

 حسین رحمانی تیرکالئی

 موانع و مقتضیات آموزهای تربیت فکری از نگاه قرآن و روایات
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 مقدمه
اد و توان او را تعلیم دفکر، تعقّل و اندیشه است. و به دلیل داشتن همین ویژگی است که می موجودات ریسا بر یآدم تازیام نیترمهم

 شود:    ای دو سویه دارند که به این صورت بیان میتربیت کرد. اساساً تربیت و تفکر رابطه

است از دوباره ساختن یا تجدید نظر در دهند ... تعلیم و تربیت عبارت مربیان بزرگ تفکر را مبنا و اساس تعلیم و تربیت قرار می»

 ( 733، ص 6731)شریعتمداری، « کند.ها، که در این جریان تفکر نقش اساسی بازی میتجربیات و تشکیل مجدد آن

 و شود، فکر و اندیشۀ انسان نیز نیازمند عواملی برای رشد، بالندگییابد و بالنده میهمان گونه که جسم انسان با آب و نان، رشد می

ری های این نوشتار است. البته رشد فکشکوفایی است که عنوان تربیت فکری به خود گرفته است. شناسایی این عوامل و موانع آن، از ویژگی

های آن نیز متفاوت است. ظرف بدن حدی محدود برای پذیرش غذا دارد و پس از اعالم گونه که ظرفبا رشد جسمی متفاوت است. همان

ابد و یکند؛ اما ظرف علم، فکر و اندیشه هر چه بالنده شود گسترش میمعده، بدن میل به بهترین غذاها نیز پیدا نمی سیری توسط دیگ

 کند به فرمودۀ امیرمؤمنان )ع(: تر طلب میفزون

 ( 502، حکمت 6783شریف رضی، ) «کُلُّ وِعَاءٍ یَضِیقُ بِمَا جُعِلَ فِیه إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّه یَتَّسِعُ بِه»

 . گرددتر مىنهند پر شود، مگر ظرف دانش که هر چه در آن نهند فراخهر ظرفى از آنچه در آن مى

فکر تبنابراین باید عوامل رشد، شکوفایی و تربیت فکر و اندیشه را از نگاه قرآن و روایات بررسی کرد. از طرفی باید توجه داشت که 

گیرند و آن را از مسیر مستقیم منحرف ای در مسیر جریان تفکر قرار میقرار دارد، زیرا گاهی عوامل بازدارندههمواره در معرض خطا و اشتباه 

ها پی در پی بر انسان و افکار او شوند و هرگاه این موانع و بازدارندهکنند. این عوامل مانع شکوفایی، رشد و باروری اندیشه در انسان میمی

ای که دیگر نه تنها زایش و رویشی در فکر و اندیشه رخ نخواهد داد ار جمود، خشکی و تحجر خواهد شد. به گونهسیطره یابند، اندیشه دچ

ها و افکار تازه و نو نخواهد بود. تفکر انسانی که در چنبرۀ این عوامل بازدارنده قرار ، هدف و بلکه حتی قادر به درک یا پذیرش نظرات، اندیشه

دهد و وظیفۀ طبیعی خود را که همانا تشخیص حق و باطل، نیکی و بدی، کسب دانش و دگی انسان از دست مینقش اصلی خود را در زن

مغزی در واقع، انسان دهد. و با ایجاد این حالت جمود و خشکمعرفت و ارتقاء انسان به مدارج ترقی و کمال است، را به درستی انجام نمی

 تر از آن خواهد شد.دهد و مانند حیوان یا حتّی پستیوان است، از دست میناطق بودن را، که امتیاز اساسی او با ح

شود، سپس در دو بخش مجزا به بررسی برخی از موانع در این نوشتار، ابتدا معنا و مفهوم تفکر و تربیت از نگاه لغت و اصطالح بیان می

 و مقتضیات تربیت فکری پرداخته خواهد شد. 

 

 معنا و مفهوم تفکر 

  یلغو یمعنا

واژۀ فکر در لغت گاه در رابطه با ذهن و اندیشه مطرح شده است، مانند اینکه گفته شده معنای فکر، به کار گرفتن ذهن و اندیشه، 

 کسرِالفکر، بال( »723، ص 3، ج6060؛ زبیدی، 12، ص 2، ج6002)ابن منظور، «الشّیءِ یفِ الخاطِرِ إعمالُ: الفَکْرُ والفِکْرُ »دربارۀ چیزی است. 

شود: و گاهی هم در رابطۀ با قلب مطرح شده است مانند اینکه گفته می (666، ص 5، ج6736)فیروزآبادی، « یءِی الشّفِ ظرِالنَّ ویفتح: إعمالُ

 وَ بِالقَلبِ ءِیالشَ ةِفَرِطـَلَبُ مَع التَفَکُّرُ»؛ (001، ص 0، ج6000)ابن فارس،  «راًبَعتَمُ هُلبَقَ دَدَّا رَإذَ رَکَّفَتَ قالُیُ یءِی الشَّفِ لبِالقَ دِدُّرَتَ»

أنّ الفِکرَ »، تفکّر، معرفت جویی اشیاء است بواسطۀ  قلب؛ اگر چه در نفس حاضر نباشد ،(621، ص2همان، ج ) «لِلنَّفسِ حاضِراً کُنیَ لَم اِن

 «بَالخَواطِرِ القَلبِ جَواَلنِ اَلفِکرُ»: انددهینام فکر را قلب و ذهن اعمالاز  یقیهم تلف یگاه( 002، ص 7ق، ج6008)طریحی،  «عَملُ القَلبِ
ت با کسره، اسم اس« فکر»اندیشه، تالش وتکاپوی قلب است به وسیلۀ تصّورات ذهنی. از نگاه علم صرف واژۀ  (733، ص 5، ج6062)طبرسی، 

سیبویه معتقد است که فکر، علم و نظر با یکدیگر ( 387، ص 5، ج6003؛ جوهری، 728، ص 2، ج6008و با فتحه مصدر است. )فراهیدی، 

 داند. )ابن منظور، پیشین( می« افکار»ها را شوند ولی ابن درید جمع همۀ آنجمع نمی

ها نیرویی است که در پیشانی و مغز قرار دارد و معنای دوم، اثر این نیرو تفکّر، به معنای تأمّل است و آن بر دو معنا است: یکی از آن

نیروئی است پویا، که « فکر»است که به معنای جوالن امور در ذهن برای رسیدن به مطلوبِ علمی یا ظنی است. )طریحی، پیشین(  و قوه

کوشش و جوالن آن نیرو، به اقتضای عقل و خرد است و این نیرو، ویژۀ انسان «: تفکّر»پردازد. رساند و به آن میآدمی را از علم، به معلوم می

وان نیست. تفکّر یا  اندیشه ممکن نمی شود؛ مگر در چیزی که، صورتی از آن در خاطر و قلب انسان حاصل گردد. )راغب است و در حی

 ( 780ق، ص 6000اصفهانی، 
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  یاصطالح معنای

 هایی که هر یکتوان تعریف کرد. دیدگاهشناسی و علم اخالق، میهای مختلف از جمله منطق و فلسفه، روانتفکر را از دیدگاه دانش

 های مطرح در این زمینه اشاره خواهد شد. کنند. در اینجا به برخی از دیدگاهای، در رسیدن به معنای صحیح تفکر، نقش آفرینی میبه گونه

 لیّخت آن به باشد محسوسات در اگر اما شود،یم اطالقمعقوالت  در بالقوّه صورت به نفس حرکت بر فکرعتقد است که ابن سینا م

فکر، عملی عقلی ]ذهنی[ به وسلیۀ معلوالت برای دستیابی به مطلوب ]علم به مجهول   (66، ص 6ش، ج6787د. )ابن سینا، شویگفته م

( فکر، درک روابط است. و تفکّر اساسی یعنی بررسی 52تر فکر حرکت عقل است میان معلوم و مجهول. )مظفر، ص غائب[ یا به تعبیر دقیق

، 6731ها است. )شریعتمداری،کند و نتایجی که این نظر یا عقیده متوجّه آندقیق هر نظر یا عقیده، با توجّه به دالیلی که از آن حمایت می 

 -که در آفرینش موجودات به کار برده -( منظور از تفکّر آن است که متوجّه به افعال و صنایع عجیب و امور بدیع او )خداوند متعال(780ص

و کمال علم و حکمت او را در خور استعداد خود بفهمد و بداند تا چه اندازه شود و از این راه پی به جاللت و بزرگواری و پاکی و عظمت او ببرد 

 (23، ص 5، ج6717توانا و متنفذ و بر همه چیز محیط است. اینگونه تفکّر، اندیشۀ خردمندان است. )فیض کاشانی، 

 

 معنای لغوی و اصطالحی تربیت 
؛ ابن 006، ص 63ری، رشد و برآمدن گرفته شده است. )الزبیدی، پیشین، جبه معنای زیادت و فزونی، علو، برت« رُبُوّ»تربیت از ریشۀ 

 ( 702، ص 60منظور، پیشین، ج

 گوید: راغب اصفهانی دربارۀ معنای تربیت چنین می

 «.الرَّبُّ فِی األصلِ التَّربِیَةُ وَهُوَ إنشَاءُ الشَّئِ حَالَاً فَحَاالً إلَى حَدِّ التَّمَامِ»
 ( 680)راغب اصفهانی، پیشین، ص  

و  ء به حد نهایییعنی رب در اصل به معنای تربیت کردن است و به این معنا است که حالتی پس از حالت دیگر ایجاد کردن تا شی

 تام و کمال خود نائل شود.  

 توان گفت:بنابراین در تعریف تربیت چنین می

انی، )دلشاد تهر« یات برای آنکه استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا گردد.تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتض»

 ( 72، ص 6788
 

 الف( مقتضیات تربیت فکر و اندیشه 

 تقوی و پرهیزکاری   .1

 هِیؤذیِا ئ ممّالشَّ حفظُ لوقایةُا»چنین گفته شده است: « وقایه»است. دربارۀ معنای « وقایه»به معنای « وقی»واژۀ تقوا از ریشۀ 

وقایه نگهداری  ؛(66)انسان/ ﴾فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴿، یقال وقیت الشئ أقیه وقایة ووقاء، قال: هُرُّضُیَوَ

تعارف الشرع حفظ النفس  والتقوى جعل النفس فی وقایة مما یخاف ... وصار التقوى فی»رساند. چیزی است از آنچه اذیت و ضرر می

. آنچه مخوف است از ه،یوقا و پناهگاه در نفس دادن قرار یتقو و «.عما یؤثم ، وذلك بترك المحظور ، ویتم ذلك بترك بعض المباحات

 .شودیم ملیتکاز مباهات  یو با ترک برخ شودیم حاصل گناه ترک ۀلیوس به که است گناه از یدارشتنیخو یمعنا به یتقو شرعو در عرف 

ء دیگر با غیر آن داللت دارد. و تقوی به معنای مانع و سپری ما بین انسان ء از شیبر دفع شی« وقى»واژۀ  (276)راغب اصفهانی، پیشین، ص 

 ( 676، ص1و آتش جهنم است. )ابن فارس، پیشین، ج

در اینجا مربّی تقوی و متربّی فکر و اندیشه خواهد بود. به این معنا که تفکر تحت والیت و اشراف تقوی رشد خواهد یافت و بالنده 

 خواهد شد.  

 را رش و ریخ که یاگونه به زندیگیبرم را تقوا راه ،تفکر بااست که انسان  نیصورت آن ا نیاولبا هم دارد،  هیسو دو یارابطه فکر و تقوا

)شمس،  «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا* وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها ». کندو فهم می ابدییم که ظرف علم، اندیشه و تفکر است، خودنفس ناطقۀ  در

همان الهام تقوی و فجور است. هر  -کنند. که همۀ این الفاظ یک حقیقت را بیان می –خوراک فکری برای نفس، عقل، لب، روح و ...  (8و7

 دهد خیر است یا شر. داند، کاری که انجام میکسی در ذات خویش می

 داند چهها معلوم و به الهامى فطرى و خدایى مشخص شده است، هر کسى مىها براى آنفجور و تقواى انسان ،به حکم این آیه»

اى است که در خارج نفس و این گونه علوم، علوم عملیه. ایى سزاوار است انجام دهد، و رعایتش کند و چه کارهایى سزاوار انجام نیستکاره

 ( 630، ص5)طباطبایی، ج.« و شاید به همین جهت فجور و تقوا را به نفس نسبت داد انسانى اعتبار ندارد
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 شد خواهد خالص تفکر و ناب یهاشهیاند صدور سبب تقوااست که  نیا نظر است،و آن چیزی که در این نوشتار مطمح  دوم صورت

های هرز، وجین خواهد شد. و در نتیجۀ تربیت فکر، تقوای فکری ظهور پیدا های اضافی هَرَس و از علفو درخت تفکر انسان از شاخ و برگ

 ﴾وَیَرْزُقْه مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُمَخْرَجًا *  لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ وَمَنْ﴿ کند و در جهت تکامل روحی و معنوی انسان عمل خواهد کرد.می

که رزق حقیقى هم  -و رزق معنویش را  دهد.ز تنگناى وهم و زندان شرک نجات مىا هیآ نیا حکم به را یابنده نیچن خداوند (5)طالق/

دلیلش این است که انسان نه از  .رساندبدون پیش بینى خود او مى -حیات جان انسانى است و رزقى است فنا ناپذیر  ۀهمانست، چون مای

 ( 258، ص 63)طباطبایی، ج .رسدداند که از چه راهى به وى مىچنین رزقى آگهى دارد و نه مى

 ئه کرد، چنین است: توان برای تربیت فکر یا همان تقوی فکری ارابرخی از راهکارهایی که می

اوالً مطالب علمی مبتکران را به خود نسبت ندهد، ثانیاً در نقل آرای صاحب نظران امین باشد، ثالثاً تا چیزی برای او حل نشده است، »

شد،  برای او حل را برای دیگران بیان نکند، خامساً در مناظره اگر چیزیبه تصدیق یا تکذیب آن مبادرت نکند، رابعاً  قبل از هضم مطلب، آن

 (636ش، ص 6731)جوادی آملی، « را بپذیرد و به صحت آن اعتراف کند و در قبال رقیب جدل نکند و از هر گونه مغالطه بپرهیزد. آن

  فرماید:ای دیگر از قرآن چنین میخداوند متعال در آیه

 ( 53)انفال/ ﴾...فُرْقاناًمْ لَکُ یَجْعَلْ اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا﴿

تقوا هم در فهم عقل و هم در شهود قلب مؤثر است. بطوریکه ادراک صحیح مفاهیم ذهنی و دیدن حقایق عینی در پرتو تقوا تأمین »

 )جوادی آملی، همان( « میگردد.

نویسد که فرقان در رأی و نظر، جداکردن فکر صحیح است از فکر باطل. )طباطبایی، عالمه طباطبایی )ره( در تفسیر آیۀ مذکور می

 ( 36پیشین، ص 

تقوا به معنای تصفیه و تهذیب روح، باطن آدمی را مستعدّ بصیرت و شناخت حق از باطل می کند. زیرا تفکر از کارکرد و وظایف روح »

تواند به انجام وظیفۀ خویش مبادرت نماید، که در بهترین شرایط ممکن باشد و بهترین شرایط، رعایت تقوا و ست. و روح زمانی میانسان ا

 ( 750-756ش، صص 6786)شرفی، « خویشتن داری است.

  اخالص .2

د. کنمقامات و درجات سیر و سلوک الی اهلل است. خداوند از مقام مخلَصین در قرآن کریم به عظمت و بزرگی یاد میاز  یکی اخالص

های پاک و نورانی ( اخالص به عنوان یکی از مقتضیات تربیت فکری سبب بروز و ظهور اندیشه00)حجر/ ﴾إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ﴿

 خواهد شد. 
 صراف وجود باش و دل یک دله کن   ده دله هر ده یله کن  ۀاى نه دل

 (88ش، ص  6738زادۀ آملی، )حسن گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن   یک صبح به إخالص بیا بر در ما

 او شکوف رباروآن را  خدا تربیت خواهد شد و آنان یهاهیاندش ،هستند عمل در اخالص اهل که یبندگان که است معتقد)ع(  رمؤمنانیام

  :سازدیم

ی، خ )شریف رض« اعِ واألَفِِْدَةِعبَادٌ نَاجَاهُمْ فِی فِکْرِهِمْ وکَلَّمَهُمْ فِی ذَاتِ عُقُولِهِمْ فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ یَقَظَةٍ فِی األَبْصَارِ واألَسْمَ»

555)  
 و آنان چراغ هدایت را بر افروختند به نور بیدارىِ .د دمسازرَاز راه اندیشه با آنان در راز است و از طریق خِ ،بندگانى است که]خد را[ 

 ها توختند.ها و دلدیده ،هاکه در گوش

 پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: 

؛ شیخ 505، ص 13ق، ج6007)مجلسی،  «لِسَانِهِ یعَلَ قَلبِهِ مِن الحِکمَةِ عُینَابِیَ جَرَت اِلَّا  صَبَاحاً نَیاَربَعِ لِلَّهِ عَبدٌ اَخلَصَ مَا»

 (13، ص 5ق، ج6000صدوق، 

 شود.های حکمت از قلب او بر زبانش جاری میورزد مگر اینکه، چشمهای چهل روز برای خداوند عزو جل اخالص نمیبنده

 فرمایند: امیرمؤمنان علی )ع( نیز می

 ( 310، ص 6ق، ج6061شهری، )ری «عند تحقق اإلخالص تستنیر البصائر»

 شود. ها روشنگر میبصریتهنگام تحقق اخالص، 

 دینداری .3

داری و رویکرد به دین، فهم و برداشت انسان از دین و نوع معرفت دینی است. دینداری مستلزم نوعی های دینترین جایگاهیکی از مهم

یقت ها خواهد شد و در حقاندیشه است که افراد بی دین و ال مذهب از این اندیشه تهی هستند. معرفت دینی سبب تربیت و بارور شدن اندیشه
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ها است. هدف و رسالت پیامبران الهی نیز ایجاد همین معرفت دینی داری یکی از مقتضیات مهم و تأثیر گذار در تربیت فکرها و اندیشهدین

 ها است. است که برخاسته از فطرت انسان

 لَا لنَّاسِا أَکْثَرَ وَلَکِنَّ الْقَیِّمُ الدِّینُ ذَلِكَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لَا عَلَیْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ فِطْرَةَ حَنِیفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ﴿

 ( 70)روم/ ﴾یَعْلَمُونَ

پاکدالنه روی به دین بیاور این فطرت الهی است که مردمان را بر وفق آن آفریده است و در آفرینش الهی تغییری راه ندارد. این دین 

 فهمند. استوار است و لیکن بیشتر مردم نمی

 داند: یامیرمؤمنان علی )ع( در نهج البالغه یکی از اهداف رسالت انبیاء را همین معرفت، عقل و اندیشۀ دینی م

 دَفَائِنَ مْلَهُ ویُثِیرُوا ،جُّوا عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلِیغِویَحْتَ ،کِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهویُذَ ،تَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهلِیَسْ أَنْبِیَاءَه إِلَیْهِمْ ووَاتَرَ»

 ها است. انسان یشۀو معادن عقل و اند هاینهدف یروروکردنشوراندن و ز یاءانب یهااز رسالت یکی (6)شریف رضی، خطبۀ « الْعُقُولِ.

زدن و زیر ورو کردن زمین در کشاورزی، به معنای آماده سازی و فراهم کردن زمینۀ مناسب برای پرورش دانۀ گیاه شوراندن، شخم

های انسانی بیان شده است که ها و اندیشهلزدن و شوراندن عقهای انبیاء، شخماست. در این عبارت امیرمؤمنان علی )ع( نیز یکی از رسالت

 داری و نوع رویکرد به دین است.    ها است، که ابزار آن دیندر حقیقت به معنای فراهم سازی زمینۀ رشد و تربیت فکری انسان

 ( 670)بقره/ ﴾الصَّالِحینَ لَمِنَ الْآخِرَةِ فِی إِنَّهُ وَ لدُّنْیاا فِی اصْطَفَیْناهُ لَقَدِ وَ نَفْسَهُ سَفِهَ مَنْ إاِلَّ إِبْراهیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ مَنْ وَ﴿

خرد ساخته باشد؟ ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت نیز از تابد جز آنکه خود را بىچه کسى از کیش ابراهیم روى برمى

 . شایستگان است

. و مداری استدار اندیشه، فکر و تعقل او برپایۀ دیناست. یعنی انسان دینداری اندیشه، معرفت، باور و ایمان یکی از ارکان مهم دین

و باور  هاندیشانسان را به تعقل،  واقعی داریخرد کسی است که فکر او از تربیت و رشد حقیقی برخوردار نشده باشد. دینانسان سفیه و بی

 )ع(:  یعل یرمؤمنانام ۀبه فرمود .سازدیدور م گراییشریو ق ظاهرگراییو او را از  کشاندمی عمیق

 ( 502ق، ص 6060)شیخ مفید، « یَبرَحُ وَال یَدُورُ، الطّاحُونَةِ کَحِمَارِ فِقهٍ غَیرِ عَلَى المُتَعَبِّدُ»
 . بردینم ییو راه به جا گرددیبه دور خود م هاست ک آسیا[ مانند خر یقدانش ]عم بدون فهم و داردیند و متعبّ

ت توان گفبه همین دلیل میو تعقل باشد.  یشه( و اندیقرخ خواهد داد که همراه با تفقّه )فهم عم هنگامی واقعی داریدین بنابراین

کند و از داری و تمسک به دین است. زیرا از یک سو دین توصیه به تفکر، تعقل و تفقه میکه یکی از عوامل رشد و تربیت اندیشه و تفکّر، دین

 دار باید در صدد فهم عمیق دین باشد.  دیگر سو انسان دین

خواهد  تر از دیگرانبشناسد و از آن تبعیت کند؛ از حیث مراتب عقلی نیز بهتر و عالی تر از دیگرانهر اندازه فرد، دین را بهتر و عالی»

بخشد و آنرا از افتادن به دام باوری و دینداری است. زیرا دین به اندیشۀ آدمی جهت میهای تقویت نیروی اندیشه، دینبود... پس یکی از راه

 ( 733و  730صص ش، 6786)تفکر برتر، « کند هواهای نفسانی حفظ می

 

 آموزی عبرت .4

و تعقل عبرت  یشهفکر، اند یرت،صاحبان بص ای (5)حشر/« الْأَبْصَارِ أُولِی یَا فَاعْتَبِرُوا»... :فرمایدمیاست که  قرآنیبلند  فریاد این 

 های هستی است. قرآن کریم در این بارهآموزی از پدیدهها و خِرَدها عبرتیکی از مقتضیات کسب معارف عقلی و رشد و تربیت اندیشه. یریدبگ

 فرماید: چنین می

ی لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِأَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا ﴿

 (01)حج/ ﴾فِی الصُّدُورِ

در زمین سیر کنند که سیر در زمین چه بسا آدمى را وادار به تفکر کند که چه شد که این امم نابود شدند و در جستجوى دلیل آن »

اعراض از آیات او و استکبار در مقابل حق و تکذیب رسوالن بوده، آن وقت  متوجه این دلیل شوند که هالکت آنان به خاطر شرک به خدا و

( 203، ص60)طباطبایی، ج.« کنند و همان عقل و قلب ایشان را مانع از شرک و کفر شودشوند که با آن تعقل مىاست که صاحب قلبى مى

   

آموزی سبب تربیت و رشد شده است که سیر در زمین و عبرت السالم( واردروایات فراوانی هم در این زمینه از ائمۀ معصومین )علیهم

در حدیث قدسی خطاب به حضرت موسی )ع( چنین آمده شود. ها است. در ذیل به برخی از این روایات اشاره میبصیرت، تفکّر و تعقّل انسان

 است: 
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فاطلب اآلثار والعبر، حتى تحفو  فی األرض، أن اتخذ نعلین من حدید وعصا، ثم سحّ»أوحى اهلل إلى موسى )علیه السالم(: 

 (712، ص 0)سیوطی، ج« عالن وتنکسر العصاالنّ
ها گردش کن و آثار و عبرت نیسپس در زم نیخودت برگز یبرا ییاز آهن و عصا یافزاریکرد که پا ی)ع( وح یمتعال به موس خداوند

  درهم بشکند.  تیبرهنه گردد و عصا تیپا نکهیتا ا ریرا فرا گ

 همچنین از امیرمؤمنان علی )ع( چنین نقل شده است که:  

 ( 508شریف رضی، حکمت )« من اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم»

 .هر که پند گرفت، بینا گردید و آن که بینا شد، فهمید و آن که فهمید، دانش ورزید

 ( 607همان، خطبۀ « )رحم اهلل امرأ تفکر فاعتبر، واعتبر فأبصر»

 . بینا گردد ،فکر کند و عبرت گیرد و سپس ،رحمت کند انسانی را که خداوند

 ( 727ش، ص 6731لیثی،) «فی کل اعتبار استبصار»

  .است یینایب ،یعبرت هر در
 

 یشیاند آزاد .5

خبری باشد، هرگز بارور نخواهد شد و به مقصد اعالی های جهالت و بیها، گرفتار زنجیرهای اوهام و غلها و افکار انساناگر اندیشه

 ۀانسانیت بار نخواهد یافت. یکی از مقتضیات رشد و تربیت فکر و اندیشه آزادی آن است. امیر مؤمنان علی )ع( به عنوان مربی و پرورش دهند

 داند: ها میهای بارز خود را رها ساختن مردمان از قید و بندهای اسارت و بندگی و آزاد ساختن آنها، یکی از ویژگینسانحقیقی ا

 ( 623)شریف رضی، خطبۀ  «الضَّیْمِ وحَلَقِ الذُّلِّ رِبَقِ مِنْ وأَعْتَقْتُکُمْ»

   از بندهاى خوارى آزادتان کردم و از چنبر ستم رهانیدم.
انی اش و آنچه فطرت نورکند بلکه آن را به سمت و سوی حقیقیی دوستی و آزادگی را نفی و انکار و سرکوب و تضعیف نمیدین آزاد»

کند اینکه انسان نباید جز خدا را بندگی نماید و اینکه نباید خود را در اسارت امور پست قرار دهد و اینکه انسان کند هدایت میآدمی اقتضا می

، اعتقادات و راه و رسم و نوع زندگی خویش را آزادنه شهیاند رنوشت خود چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و نیزحق دارد خود و س

 ( 620، ص 6785)دلشاد تهرانی، « تواند آن را ببخشد و یا بگیرد.انتخاب نماید. این حق خدادادی و ذاتی انسان است و کسی نمی

 شهید مطهری )ره( در این باره معتقد است: 

. یندیشدب مسائل در تواندمی که است بشر انسانی استعداد همان از ناشی تفکر، آزادی. است عقل از انسان برخورداری علت به تفکر قوۀ»

 (665، ص 6781نژاد، )داعی« .است آزادی این گرو در آدمی تکامل و پیشرفت. باشد آزاد باید حتماً استعداد این

 کندشود و از آزادى عبور میرهائى شروع مى ۀاز مرحل و زندگی بر اساس عقل، فکر و اندیشه دارای سه مؤلفه است که حیات معقول

  (630، ص 8، ج6730)جعفری،  شود.واالى اختیار شکوفا مى ۀو در مرحل

 نگونهیا .کندیم دعوت شهیاند و عقل یروین یریبکارگ و دنیخردورز دن،یشیاند یسو به را انسان که است یاتیآ از مملو قرآن سراسر»

 (661نژاد، پیشین، ص )داعی .«کندیم ثابت را دنیشیاند ۀعرص بودن فراخناک و تفکر یآزاد دارند؛ که یاصطالحات لیدل به اتیآ

های مختلف، سبب رشد، تربیت و باروری تفکّر و اندیشه در هر آزادی دادن به ذهن واندیشه در موضوعات و عرصه   

 تواند نیروی فکر و اندیشۀ آدمی را تقویت کند. های دیگران، میگردد؛ زیرا با ایجاد فضای مناسب برای بررسی آرا و اندیشهلحظه از زندگی می

 یزنیرا و مشورت .6

 (623عمران/)آل ﴾...وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر...﴿. دهدیت را مکرم )ص( دستور مشورت با امّا غمبریپ به میکر قرآن در متعال خداوند

سند و دلیل اصالت مشورت در مکتب اسالم هم عقل است که حجت خداوندى است و هم نقل است که از حجج بیرونى الهى صادر شده »

ای که با مشورت رشد یافته باشد، در مسیر صحیح تربیت خواهد شد و دچار خودرأیی، عقل و اندیشه (500ص ، 3)جعفری، پیشین، ج «است.

 استبداد و خودمحوری نخواهد شد. 

 (78)شوری/ ﴾یُنْفِقُونَ رَزَقْناهُمْ وَمِمَّا بَیْنَهُمْ شُورى وَأَمْرُهُمْ الصَّالةَ أَقامُوا وَ لِرَبِّهِمْ اسْتَجابُوا وَالَّذینَ﴿

رسیدن  کند. برایویژگی بارز فکر و اندیشۀ تربیت شده و رشدیافته این است که چند بعدی است و مسائل را از ابعاد مختلف درک می

ب یها از لغزش دورتر و مسائل کامالً پخته، کم عهای مختلف بهره گرفت تا افکار و اندیشهها، تجارب و دیدگاهای باید از عقلبه چنین ویژگی

 و کم نقص گردد.  
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در مسائل مختلف اجتماعى و اجرایى، در جنگ و صلح و امور مهم  ؛با اینکه عقل کل بود و با مبدء وحى ارتباط داشت (ص)پیامبر» 

اى براى شد، تا الگو و اسوهداد با اینکه مشکالتى از این ناحیه حاصل مىنشست، و حتى گاه نظر آنها را ترجیح مىدیگر، به مشورت با یاران مى

 (015، ص 50، ج6781)مکارم شیرازی، « ر است.مردم باشد، چرا که برکات مشورت از زیانهاى احتمالى آن به مراتب بیشت
 

 یخودمحور و خودرأیی از جستن دوری آنها، ذهنی و فکری خالقیتهای و انسانها وری اندیشه کامل بطور و اندیشه رشد عوامل از یکی» 

 را آدمی و داده افزایش را ذهن قدرت آرا، تضارب و افکار آمیختن درهم زیرا. است دیگران نظرات و افکار و دیدگاهها از استفاده و نظرات در

 (26، ص6782)نیروی اندیشه، « .برد می بهره دیگران از نتیجه در و کندمی شریک دیگران عقول در

 : در این باره می فرمایند (ع)امام علی

 (22ق، ص6003)آمدی،  «الحُکَمَاءِ عُلُومَ عِلمِهِ یاِلَ ضُمُّیَ وَ العُقَلَاءِ یَرَأ هِیِرَأ یاِلَ فَیضِیُ اَن العَاقِلِ یعَلَ حَقٌّ»  

 حکیمان دانش آوردن بدست با را خویش آگاهی و دانش و بیفزاید خویش رأی بر را خردمندان رأی که، است خردمند انسان سزاوار

 . سازد افزون

 (006؛ آمدی، همان، ص 616)شریف رضی، حکمت  «عُقُولِهَا یفِ شَارَکَهَا الرِّجَالَ شَاوَرَ مَن»

 .شودمی شریک آنان عقل در کند؛ مشورت مردان با که کسی

 (005)آمدی، همان، ص  «الصَّوَابِ وَ بِالنُّجحِ فَازَ االَلبَابِ وَ یالنُّهَ یذَوِ شَاوَرَ مَن»

 .رسدمی درستی و رستگاری به کند؛ مشورت عاقالن و خردمندان با که کسی

 وحی .7
گردند. وحی در نگاه قرآن به دو قسم اند که القا میها امری پنهانی و مخفیولی همۀ آندارد  یقرآن یاتدر ادب یاقسام گوناگون وحی

ی شود: )جوادوحی الهی که همانا حق، راستی، نیکی و زیبایی است و وحی شیطانی که فریب، دروغ، بدی و زشتی است، تقسیم بندی می

 (670-601، صص 6783آملی، 

 (660)کهف/ ﴾ ...نَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّقُلْ إِنَّمَا أَ﴿ قسم نخست:

 (656)انعام/ ﴾أَوْلِیَائِهِمْ... إِلَى لَیُوحُونَ الشَّیَاطِینَ وَإِنَّ﴿قسم دوم:  
زیرا برای انسان شأن و موقعیتی است که در دارد.  یاساس یآن نقش تربیتانسان و  یشۀاز هر دو قسم آن در تفکر و اند یوح بنابراین

کند. اگر انسانی عادل بود و وحی الهی در جان او ریشه دوانده بود، کند و قطع و یقین یا گمان و شک تحصیل میاندیشد، فکر میپرتو آن می

ی های شیطاناگر انسانی فاسق بود و وسوسهفکر و اندیشۀ او منجر به قطع و یقین خواهد شد و در پی آن کردار او نیز اصالح خواهد شد؛ اما 

ها و انحرافات و ناک و شبهات فکری جان و عقل او را فراخواهد گرفت و در پی آن انواع نافرمانیهای شبههبر جان او مستولی شد، اندیشه

 شهوات عملی را مرتکب خواهد شد. 

 یاتیها است، آانسان ۀشیتعقل و اند یروین تربیت، باروری و رشدسبب  یاله یوح نکهیاشاره دارد به ا ،در قرآن وجود دارد که تیایآ

 سنخ است:  نیاز هم کندیکه به تفکر، تعقل و تدبر دعوت م

 ( 630)نساء/ ﴾مُبیناً نُوراً إِلَیْکُمْ أَنْزَلْنا وَ رَبِّکُمْ مِنْ بُرْهانٌ جاءَکُمْ قَدْ النَّاسُ أَیُّهَا یا﴿

است. )راغب .« شودروشن شد و روشن مى»به معناى  آن به معناى بیان دلیل است و فعل «هُبرَیَ ،هَرِبَ»مصدر فعل  «برهان» واژۀ

 ( 02اصفهانی، پیشین، ص 

آور باشد، چون در این صورت برهان سببى است که یقین ،به معناى سلطان است و هر جا اطالق شود مقصود از آن« برهان» ۀکلم»

 ( 637، ص 66)طباطبایی، ج.« بر قلب آدمى سلطنت دارد

او را   ۀشیتسلط دارد و اند یکه بر قلب، فکر و جان آدم آور نیقی است یبرهان)قرآن(  یاله یوح که است شده دیتأک زین هیآ نیا در

دچار شک، تردید  ای کهسازد. عقل و اندیشهو در نتیجه سبب رشد، باروری و تربیت صحیح آن را فراهم می گرداندیاز اوهام پاک و خالص م

 و دودلی است هرگز در مسیر تربیت صحیح قرار نخواهد گرفت.

 لَقَدْ﴿کند. خاصیت وحی الهی این است که فکر و قلب انسان مؤمن را از ظلمات شک، شبهه و اوهام به سوی نور یقین هدایت می

 (60)انبیاء/ ﴾تَعْقِلُونَ أَفَال ذِکْرُکُمْ فیهِ کِتاباً إِلَیْکُمْ أَنْزَلْنا

 در آیه فوق به چه معنى است، مفسران بیانات گوناگونى دارند: «ذکرکم» ۀدر اینکه کلم

75 
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قرآن کریم هاى شما است، چنان که در جاى دیگر اند: منظور این است که آیات قرآن، مایه تذکر و بیدارى اندیشهبعضى گفته»

)مکارم شیرازی، « .هتذکر د ،ترسندکسانى را که از مجازات الهى مى ،این قرآن ۀبه وسیل( 02)ق/ ﴾وَعِیدِ یَخافُ مَنْ بِالْقُرْآنِ فَذَکِّرْ﴿: فرمایدمی

 (717و 710، صص 67ش، ج6781

با توجه به اینکه عقل توانایی درک و فهم همۀ مسائل را ندارد؛ نیرویی دیگر به نام وحی به کمک انسان آمده تا راهنمای او در مباحث 

د. استفاده از تعالیم و آموزه های وحی عالوه بر اینکه راه مستقیم هدایت را به انسان نشان می دهد، موجب تربیت، تقویت و رشد فراعقلی باش

ت تقویاندیشۀ او نیز می شود؛ زیرا آموزه ها و دانستنیهای فروان تر و نوتری در اختیار او قرار می دهد که، کار کردن با این معلومات، موجب 

  ست. و رشد ا
              

 ب( موانع تربیت فکر و اندیشه 

ها اشاره خواهد شد. بررسی کامل در این بخش به دلیل فراوانی موانع رشد و تربیت فکری از نگاه قرآن و روایات تنها به برخی از آن

 آن نیازمند بحثی مستقل در این زمینه است. 

 موانع درونی 

  نفس یهوا و وسوسة شیطان .1

کند و از آنجایی که نفس جایگاه تعقل، تفکر و اندیشۀ انسان است، عاملی بازدارنده گاهی نفس انسان تمایل به هوی و هوس پیدا می

 قسم( 8و3)شمس/  ﴾فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا *وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿گوید: در این جهت خواهد بود. قرآن کریم از این تمایل نفس سخن می

 الهام کرد.  یزکاریو پره یو در او بدکار دیبه نفس و آنکه او را متعادل آفر

شود. از جمله های دیگر  مسلّط میاند که چنانچه جنبۀ امّاره غالب شد؛ بر جلوهبرای نفس سه جلوۀ امّاره، لوامّه و مطمئنّه برشمرده

 لنَّفْسَوَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ ا﴿دهد و نتیجۀ آن از کار انداختن توان عقل و اندیشۀ انسان است. نیروی عقل را مورد تهدید و تحدید قرار می

 یدرستب آورد رحمت من بر خدا مگر است یبد به آمر نفس، که کنمینم تبرئه را نفسم ﴾لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحِیمٌ

  .است مهربان و آمرزنده من پروردگار که

، امیال و هواهای نفسانی مانعی برای تربیت، رشد و شکوفایی فکر و اندیشه است. چنانکه امام علی)علیه اره انسانامّ نفس نیبنابرا

 السالم( در این باره می فرمایند: 

 ( 566)شریف رضی، حکمت  «کَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِیرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِیرٍ»

  که اسیر فرمان هوا و هوس است. یعقل وبسا خرد و 

  (563)همان، حکمت « صَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِأَکْثَرُ مَ»

 ها بدرخشد.جایى که خردها به سر در آیند، آن جاست که برق آزمندی

 برد.  برد و در نهایت به مسلخ میدهد و او را به اسارت میبنابراین سلطۀ هوای نفس، عقل را مورد آسیب جدی  قرار می

ها و ... دنیای ها با محدود کردن آن در تعلقات، غزایز، شهوتشیطان و جنود او نیز از موانع مهم تربیت، باروری و شکوفایی اندیشه

 ها است. آورد و در حقیقت نیروی مقابل آنپست و مذموم است. باید توجه داشت که وسوسۀ شیطان در برابر عقل و وجدان آدمی سر برمی

 گرفته قرار کنندمى تحریک خیرات به همواره که( وجدان و عقل) عظمت با العاده فوق نیروى دو حیوانى غرایز و انشیط مقابل در»

 روحى مجاهدتهاى و تقال و کوشش با انسانى شخصیت و گرفته قرار انسانى راه سد که، است متضاد عامل دو این یا متضاد قطب دو این .است

 ( 560، ص 2، ج6720)جعفری، «  .گرددمى ربوبى کوى رهسپار ضد دو آن میان از که است

 ﴾مُسْتَبْصِرینَ کانُوا وَ السَّبیلِ عَنِ فَصَدَّهُمْ أَعْمالَهُمْ الشَّیْطانُ لَهُمُ زَیَّنَ وَ مَساکِنِهِمْ مِنْ لَکُمْ تَبَیَّنَ قَدْ وَ ثَمُودَ وَ عاداً وَ﴿

  (78)عنکبوت/
 هالکت و نابودی قوم عاد و ثمود اشاره کرده و می فرماید:این آیۀ شریفه به علّت اصلی 

شیطان، اعمالشان را برای آنها زینت داده بود و با اینکه ظاهراً چشم بینا و عقل و خرد داشتند؛ پرده بر دیده و درکشان افکند و از »

 (063، ص 6، ج6733)مکارم شیرازی، « راه حق بازداشت.

 

 گراییدنیا .2
السالم( دو دنیا داریم یکی دنیای ممدوح که از آن تعبیر به عالم که در حقیقت بر اساس آیات قرآن کریم و روایات معصومان )علیهم

رفته ترین گتر و پستاثر و نشانۀ خالق را با خود همراه دارد و دیگر دنیای مذموم، پست و نکوهیده است که از واژۀ دنیا به معنای پست« عَلَم»
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ه در این بخش مطمح نظر است همین دنیای آنچه ک (676، ص 5، ج6717)کلینی،  «الدُّنْیَا دُنْیَاءَانِ دُنْیَا بَلَاغٌ ودُنْیَا مَلْعُونَةٌ.»است.  شده

یا دوستی نکند. این رابطه که از آن به دنیاگرایی، دپست و نکوهیده است که در حقیقت رابطۀ پست و تباهی است که انسان با عالم برقرار می

دارد و کسانی شود از عوامل مهم رکود و تباهی اندیشه و فکر انسان است. قرآن کریم از این دلبستگی پرده برمیو دلبستگی به دنیا تعبیر می

 داند: را که این ویژگی را دارند افرادی سطحی و کم وزن از نظرگاه علم، فکر و اندیشه می

  (53و70)نجم/ ﴾ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ نْ ذِکْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا *عَ تَوَلَّى مَنْ عَنْ فَأَعْرِضْ﴿

 جوید اعراض کن. منتهاى دانششان همین است. شود و جز زندگى دنیوى را نمىپس تو نیز از کسى که از سخن ما رویگردان مى

 در تفسیر این آیه چنین آمده است: 

و دیگر دل به  دو توسن همشان تا همانجا پیش برو دآن است که تنها دنیا هدف نهایى اراده و طلب آنان باش این توقف علم ۀالزم»

 ( 12، ص 63)طباطبایی، ج« و جز به سوى آن روى نیاورند. غیر دنیا نبندند

شود که فکر و اندیشۀ انسان با هزاران غل و چسبیدن و چنگ زدن به دنیای مذموم و برقراری رابطۀ پست با امور این عالم، سبب می

 زنجیر بسته شود و امکان تربیت، حرکت، پرواز، رشد، شکوفایی و باروری در جهات متعالی برای آن فراهم نگردد.

 (550، ص 6738شهری، فرمایند: )ریامام علی)ع( در این باره می

 «الدُّنیَاسَبَبُ فِسَادِ العَقلِ حُبُّ »

 ل، دوستی دنیاست.عامل تباهی عق

  «یفَةَتُفسِدُ العُقُولَ الضَّعِ یَاالدُّن زَخَارِفُ»
 کند.های ناتوان را تباه میهای دنیا، عقلزیبایی

 (603، ص 6056)همان،  «الدُّنیَا مَصرَعُ العُقُولِ»
 دنیا، لغزشگاه خردها است. 

 

 جهل و غفلت  .3

جهل، در قرآن و روایات همواره در برابر عقل معرفی شده و از آن به ظلمت و تاریکی تعبیر شده است. همانگونه که در تاریکی مقصدی 

دهد، به سبب جهل نیز افکار و اندیشۀ انسان راه به جایی نخواهد برد و دچار جمود، رکود، خشکی شود و پویایی و تحرکی رخ نمییافت نمی

 د شد. و تحجر خواه

 نویسد: امام راحل )ره( دربارۀ شئون عقل و جهل می

برای هر موجودی دو جهت و دو وجهه وجود دارد. یک جهت نورانیّت و یک جهت ظلمت، شأن عقل ادراک آن جهت نورانی است که 

ش، 6786)امام خمینی،  است.حقیقت آیات الهی است و شأن وهم و جهل ادراک وجه نفسانی و ظلمانی اشیاء است که سراب و باطل و بی

 (528-523صص 

ها دشمن آن چیزی هستند که بدان جاهلند. یعنی هر نوع فکر، جهالت تا بدان پایه است که به فرمودۀ امیرمؤمنان علی )ع( انسان

نع مهم رشدو تربیت فکر و اندیشه، ( بنابراین یکی از موا635)شریف رضی، حکمت  «النّاسُ أعدَاءُ مَا جَهِلُوا»تابند. علم و اندیشۀ نو را برنمی

 جهل و نادانی است.  

حقیقت غافل است. غافل از آنچه فکر و غفلت است. انسان جاهل در شود، می یشهو سبب رکود اندناشی  از جهلاز عوامل دیگری که 

ذکر است. شهید مطهری دربارۀ غفلت و ذکر  کند تا به مقصد اعالی انسانیت خود برسد. غفلت در برابردهد و بارور میاندیشۀ او را تعالی می

 گوید: چنین می

، 6782)مطهری،  .است فراموشى خود و خود، گم کردن خود بیگانگى با و همچنینظلمت و  عشوه، غطاء، کورى سببغفلت از حق  

 (517، ص 0ج

 أَغْالالً أَعْناقِهِمْ فی جَعَلْنا إِنَّا﴿؛ ﴾یُؤْمِنُونَ ال فَهُمْ أَکْثَرِهِمْ عَلى الْقَوْلُ حَقَّ لَقَدْ﴿؛ ﴾غافِلُونَ فَهُمْ آباؤُهُمْ أُنْذِرَ ما قَوْماً لِتُنْذِرَ﴿

 عَلَیْهِمْ سَواءٌ وَ﴿؛ ﴾جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ ال یُبْصِرُونَ وَ﴿؛ ﴾مُقْمَحُونَ فَهُمْ الْأَذْقانِ إِلَى فَهِیَ

 (1-60)یس/ ﴾یُؤْمِنُونَ ال تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَ

کند که بر اثر جهل و غفلت و لجاجت، فرمان عذاب الهی دربارۀ آنها صادر شده و قابل هدایت این آیات اشاره به گروهی از غافالن می»

هایی قرار ها غلگوید: ما در گردن آنها را احاطه کرده؛ دارد و میراف عقل آنهایی که اطنیستند. سپس قرآن، ترسیم عجیبی از حجاب
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ها و پشت سرشان سدی قرار دادیم و بر چشمهایشان پرده دارد. و در پیش روی آنها ادامه دارد و سرهاشان را باال نگه میایم که تا چانهداده

 (758، ص 6، ج6733)مکارم شیرازی،« بینند.افکندیم؛ لذا چیزی را نمی

ای که از پشت و رو بسته شده است انتظار تربیت صحیح، بنابراین هنگامی که عقل و اندیشۀ انسان در غل و زنجیر باشد و در محدوده

 شکوفایی و باروری، انتظاری نابجا است.   

 

 دروغ و افترا .4

ان او بر زب یراست ینپس از آن ا گردد،میپندار و انسان راست گیردمیسرچشمه  اندیشهاز فکر و  درستیو  راستیصداقت، صراحت، 

دروغ، افترا و شود. میکردار و انسان راست شودمی نمایانکردار و رفتار او ، جوارح ،در اعضا نهایتو در  شودمیگفتار و راست گرددیم یجار

ت این است که به چه دلیل دروغ و ناراستی مانعی برای رشد، گیرد. آنچه در این بخش مطمح نظر اسناراستی نیز به همین صورت شکل می

 شود؟ تربیت و شکوفایی فکر و اندیشه می

 امیرمؤمنان علی )ع( در این باره روایتی راهگشا دارند: 

 (6235، ص 5جق، 6061شهری، )ری «.الصِّدقُ مُطَابِقَةُ المَنطِقِ لِلوضعِ اإللهِی، الکِذبُ زوالُ المَنطِقِ عَن الوضعِ اإللهی»

تواند به معنای گفتار باشد و هم به معنای فکر و اندیشه. اگر معنای دوم را برای این واژه در این روایت شریف هم می« منطق»واژۀ 

 مدنظر قرار دهیم، ترجمۀ روایت به این صورت خواهد بود: 

 ز وضع الهی است. راستی، موافقت فکر و اندیشه است با وضع الهی و دروغ، زوال فکر و اندیشه ا

این امر اختصاص به گفتار ندارد بلکه هر چیز که با وضع الهی، با امر واقعی، با شأن حقیقی خود و معیارهای روشن و صحیح موافقت »

 ( 335ش، ص 6730)دلشاد تهرانی، « داشته باشد، دارای صراحت و صداقت است.

 د. کشانی خود موافقت ندارد و فکر و اندیشۀ انسان را به زوال و نابودی میدروغ، نقطۀ مقابل آن است که، با امر واقعی و شأن حقیق

)شریف رضی، کالم « إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا»شأن حقیقی و امر واقعی این عالم، بر اساس صداقت، راستی و درستی است: 

ان در ها، زبان و گفتار و رفتار و کردار آدمیبنابراین اگر افکار و اندیشهکه راستش انگاشت.  یکس یاست برا یراست ۀخان یادن ینا گمانبی (05

این عالم بر اساس راستی و درستی بود در حقیقت بالندگی، شکوفایی و کمال آن را در پی خواهد داشت؛ اما اگر این روابط بر اساس دروغ و 

 خواهد شد. چنانکه در روایت امیرمؤمنان علی )ع( چنین آمده است:  ناراستی بنا شود، سبب تباهی، فساد و رکود آن

 (00)لیثی، پیشین، ص .« ئٍشَ لِّکُ ادُسَفَ ذبُالکِ؛ ئٍشَ لِّکُ احُلَصَ دقُالصِّ»

 . است یزیهر چ یو نابساما یتباه یۀاست؛ دروغ، ما یزیهر چ یو بسامان یدرست یۀما راستی،
 

 موانع بیرونی 

 یط ناسالمو مح تبلیغات منفی .1
گری ناندیشی و عمقمحیط اجتماعی و تبلیغات، نقش مهمی در تربیت فکری مردمان دارد. اگر بافت اجتماعی یک جامعه عادت به ژرف

ی لوحمغزی و سادهاندیشی، سطحی نگری، خشکداشت، افراد آن جامعه افرادی متفکّر، اندیشمند و عاقل تربیت خواهند شد؛ اما اگر  کوتاه

ای بود، اندیشه در چنین محیط ناسالم و اجتماع واژگون، مجال شکوفایی و باروری نخواهد یافت و به رکود و پستی خواهد دمان جامعهروش مر

 های سطحی به سمت آن گرایشگذار خواهد بود و افکار و اندیشهگرایید. در چنین محیطی است که تبیلغات منفی به نفع جریان خاصی اثر

  پیدا خواهد کرد.

گذاری آن بر افکار و مانند داستان گوسالۀ سامری که در قرآن کریم به آن اشاره شده است، نمونۀ بارزی از تبلیغات منفی و اثر

 دهد.  های سطحی را نشان میاندیشه

 (80)طه/ ﴾السَّامِرِیُّ أَضَلَّهُمُ وَ بَعْدِكَ مِنْ قَوْمَكَ فَتَنَّا قَدْ فَإِنَّا قالَ﴿

 (88)همان/ ﴾فَنَسِیَ مُوسى إِلهُ وَ إِلهُکُمْ هذا فَقالُوا خُوارٌ لَهُ جَسَداً عِجْالً لَهُمْ فَأَخْرَجَ﴿ 

 وای که حجابی بر عقل جمعیت افکند او از تبلیغات خاصی برای دزدیدن افکار مردم و شستشوی مغزی آنان استفاده کرد؛ به گونه» 

 ( 006-005، صص 6)مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج.« ستها کم کم باور کردند این گوساله خدای موسی اآن

گ رندهند و تنها به خاطر اینکه همهای خود را با تبلیغات و محیط پیرامون خود تطبیق میای که مردمان آن افکار و اندیشهدر جامعه

مغزی خواهد داد. در اندیشی و خشکنگری، سادهورزی جای خود را به سطحیزنند، تفکر، تعقل و اندیشهجماعت باشند به عملی دست می
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بِأَرْضٍ »تازی خواهند کرد. است که آگاهان، اندیشمندان، و عالمان لگام زده خواهند شد و جاهالن، فریبکاران و دغلبازان یکّه ایچنین جامعه

  .«عَالِمُهَا مُلْجَمٌ وجَاهِلُهَا مُکْرَمٌ

ها ه حجابتوانند این گونه میباشد و تنها متفکران و اندیشمندان قوی هستند کبسیار زیاد و نافذ می ،تأثیر حجاب تبلیغات و محیط»

 ( 000)همان، ص « ها ببینند.را از مغز خود و دیگران کنار بزنند و چهرۀ واقعی اینگونه اشخاص را در پشت این صحنه

 

 دوستان گمراه  .2
مند و از اصول مهمی که در سعادت و شقاوت انسان نقشی اساسی دارد دوست انسان است. اگر معاشر انسان، فردی متفکر، اندیش

نگر اندش و سطحیصاحب رأی باشد این ویژگی او در انسان اثر گذار خواهد بود. بالعکس آن هم صادق است اگر دوست انسان سبکسر، ساده

باشد این فکر سطحی، در او اثر منفی خواهد گذاشت و فکر و اندیشۀ او با رکود مواجه خواهد شد. و در حقیقت دوست گمراه برای انسان 

 نویسد: و مانع رشد و شکوفایی اندیشۀ او است. عالمه حسن زادۀ آملی در این باره می رهزن است

برند، سخت دوری گزینید که رهزن باید از همساالن و همزادان خود که شب و روز را به بیکاری و ولگردی و هرزگی به سر می»

ی اند که در سعادت و شقاوت انسانی دخلشمایند...با آنان همنشین نشوید که از هم اکنون به شما بگویم نطفه، مربی، اجتماع و معاشر از اصولی

 ( 06ش، ص 6786زادۀ آملی، حسن« )بسزا دارند.

 فرمایند: امیرمؤمنان علی )ع( دربارۀ معنای حقیقی دوست می

 .«عایبكَمَوَ كَفسِی نَفِ كَقُصدُیَ هُألنَّ دیقاًصَ دیقُی الصَّمِّما سُإنَّ»
 . کندیتو روراست و با صداقت رفتار م هاییببا نفس و ع ینکها یلبه دل شودیم یدهنام «یقصد»که دوست  یراست به

ها باشد. نه مانعی برای باروری اندیشه، های فکری، روحی دوست خود را شناسایی و در پی اصالح آنها و خللدوست انسان باید عیب

 رشد و تکامل معنوی او باشد.   

 لَقَدْ﴿ ؛﴾الًخَلی فُالناً أَتَّخِذْ لَمْ لَیْتَنی وَیْلَتى یا﴿؛ ﴾سَبیالً الرَّسُولِ مَعَ اتَّخَذْتُ یالَیْتَنِی یَقُولُ یَدَیْهِ عَلى الظَّالِمُ یَعَضُّ یَوْمَ وَ﴿

 (53-53)فرقان/ ﴾خَذُوالً لِلْإِنْسانِ الشَّیْطانُ وَکانَ جاءَنی إِذْ بَعْدَ الذِّکْرِ عَنِ أَضَلَّنی

اد کرده جها ایشمرد که حجابی در مقابل دیدگان آناغواگر و گمراه کننده میها را، دوست این آیه عامل بدبختی گروهی از انسان»

 (733، ص 6، ج6733)مکارم شیرازی، « بود که از مشاهدۀ جمال حق محروم ماندند.

ر نادرست روی دوستان ناباب، اندک اندک از تفکر و اندیشه در آغاز و فرجام خویش باز مانده و در این مسیها با پیروی و دنبالهآن 

پیش رفتند. این محرومیت از نعمت اندیشه و تفکر هنگامی بروز می کند، که چشم و گوش انسان در پرتو عشق ورزیدن به شخصی بسته شود 

 ای برای ورود و نفوذ پرتوهای نورانی هدایت باقی نماند.و روزنه

 

 گیرینتیجه
وحی الهی )ص(، سخن از قرائت، تعلیم و  شود؛ زیرا نخستین پیامز میگیری تربیتی دین، از فکر و اندیشه آغارسد جهتبه نظر می

انتظار داشت  توانتعلّم است که با فکر، اندیشه و تعقّل انسان سروکار دارد. تا فکر انسان اصالح نگردد و به رشد، تعالی و بالندگی نرسد، نمی

توان گفت ای دو سویه و تنگاتنگ برقرار است که در حقیقت میر و تربیت رابطهکه اعمال، رفتار، کردار و گفتار انسان به کمال برسد. میان تفک

عی که سبب پذیر نیست. موانهدف اصلی تربیت، اصالح تفکر و اندیشه است که این کار جز با شناسایی موانع و مقتضیات تربیت فکری امکان

 د.ها را در پی داربرنده رشد، بالندگی و شکوفایی اندیشهلی پیشزوال، رکود و تحجر فکر و اندیشه است و مقتضیاتی که به عنوان عام
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 راجعممنابع و 

 بن محمد بن محمد الدین لنصیر الشرح ، معاإلشارات والتنبیهاتابن سینا الشیخ أبی علی حسین بن عبد اهلل،  [6]

 ش. 6787 قم، البالغۀ، نشر الرازی، جعفر أبی بن محمد بن محمد الدین لقطب الشرح شرح و الطوسی الحسن

 ق. 6002نشر أدب الحوزۀ، قم،  لسان العرب،بن منظور، جمال الدین محمد بن مکرّم، ا  [5]

تحقیق: عبد السالم محمد هارون، مکتبۀ اإلعالم  معجم مقاییس اللغة،أحمد بن فارس بن زکریا )ابن فارس(،  [7]

 ق. 6000اإلسالمی،

 ق. 6003موسسه االعلمی للمطبوعات، بیروت،  لکلم،غررالحکم و دررااآلمدی عبدالواحد التمیمی،  [0]

لزرندی ا محمود السید الغفاری، أکبر علی: تحقیقاالختصاص، البغدادی ابوعبد اهلل محمد بن النعمان المقلب بالمفید،  [2]

 ق. 6060والتوزیع، بیروت،   والنشر للطباعۀ المفید الطبع الثانیۀ، دار

 ش.  6730چاپ چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، قم،  البالغه،نهجترجمه و تفسیر جعفری محمد تقی،  [1]

 ش. 6720تهران،  اسالمی، انتشارات مولوى، محمد الدین جالل مثنوى وتحلیل ونقد تفسیر [3]

، تنظیم و ویرایش: محمدرضا تفسیر موضوعی قرآن کریم: معرفت شناسی در قرآنجوادی آملی عبداهلل،  [8]

 ش. 6731م، مصطفی پور، مرکز نشر اسراء، ق

 ش. 6783تحقیق و تنظیم مرتضی واعظ جوادی، چاپ دوم، مرکز نشر اسراء،  وحی و نبوت،، [3]

تحقیق أحمد عبد الغفور العطار، الطبعه الرابعۀ،  الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه،الجوهری اسماعیل بن حماد،  [60]

 ق. 6003دار العلم للمالیین، بیروت، 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،  ،چاپ اول الهمم در شرح فصوص الحکم،ممد آملی حسن،  ۀحسن زاد [66]

  ش.6738تهران، 

 ش. 6786فرهنگی، تهران،  –چاپ هفتم، شرکت انتشارات علمی  معرفت نفس،  [65]

، چاپ دوم، انتشارات دریا، تهران، امام علی )ع( در نهج البالغه( ةخورشید )سیر ةرخساردلشاد تهرانی مصطفی،  [67]

 ش. 6730

 ش. 6785انتشارات دریا، تهران،  البالغه(،شناسی دین و دینداری در نهجرهزنان دین )آسیب [60]

 ش. 6788چاپ دوم، انتشارات دریا، تهران،  البالغه(،مزرع مهر )موانع و مقتضیات تربیت در نهج  [62]

 6000الطبعه الثانیۀ، دفتر نشر الکتاب،  المفردات فی غریب القرآن،الراغب األصفهانى ابوالقاسم الحسین بن محمد،  [61]

 ق.

 ق. 6061الحدیث، قم ،  األولى، دار الحدیث، الطبعه دار: تحقیق الحکمة، میزان الریشهری محمد، [63]

، مترجم: مهدی مهریزی، دارالحدیث، خردگرایی در قرآن و حدیثا همکاری رضا برنجکار و عبدالهادی مسعودی، ب [68]

 ش. 6738قم، 

تحقیق علی شیری، دار الفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع، ، تاج العروس من جواهر القاموسضی، الزبیدی محمد مرت [63]

 ق. 6060بیروت،  

 ش. 6781 تهران، کانون اندیشه جوان،ایمان و آزادی در قرآن،سیدمحمدعلی داعی نژاد،  [50]

 اهلل ضیر عباس ابن تفسیر مع الکریم القرآن وبهامشه بالمأثور، التفسیر فی المنثور الدر،  الدین السیوطی جالل [56]

  بیروت.  والنشر، للطباعۀ عنه، دارالمعرفۀ

 تفکر برتر )رویکردی فلسفی، دینی و روانشناختی به تفکر و کارکرد آن در زندگی(،شرفی محمدرضا،  [55]

 ش. 6786سروش) انتشارات صدا و سیما(، تهران، 
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  ش.6731امیر کبیر، تهران، چاپ دهم، انتشارات روان شناسی تربیتی، شریعتمداری علی،  [23]

 عالمۀعلیه ال وعلق له وقدم صححه الرضا، أخبار عیونالقمی،  بابویه بن الحسین بن علی بن محمد جعفر الصدوق أبی [50]

 ق.  6000،  للمطبوعات، بیروت األعلمی األعلمی، منشورات مؤسسۀ حسین الشیخ

 ش.  6782 تهران، تجسم خالق، نیروی اندیشه،صفاتاج مجید،  [52]

 راتانتشا همدانى، دفتر موسوى باقر محمد مترجم سید ،(فارسی) المیزان تفسیرالطباطبایی السیدمحمد حسین،  [51]

 قم.  علمیهء حوزهء مدرسین بجامعهء وابسته اسالمى

علماء تحقیق وتعلیق، لجنۀ من ال، مجمع البیان فی تفسیر القرآنالطبرسی أمین اإلسالم أبوعلی الفضل بن الحسن،  [53]

 ق. 6062والمحققین األخصائیین، تقدیم، السید محسن األمین، الطبعه األولى، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات، بیروت، 

تنظیم، الشیخ بیت اهلل بیات، الطبعه األولى، مؤسسۀ النشر اإلسالمی التابعۀ  ، الفروق اللغویة العسکری أبو هالل، [58]

 ق.6065المدرسین، قم،  لجماعة

 إبراهیم المخزومی؛ الدکتور مهدى تحقیق الدکتور العین، کتابأحمد،  بن الخلیل الرحمن عبد الفراهیدی ألبی [53]

 ق. 6008 األولى، بیروت للمطبوعات، الطبعۀ األعلمی السامرائی، مؤسسۀ

 ق.6736مطبعۀ السعادۀ، مصر،  القاموس المحیط،الفیروزآبادی، مجد الدین محمدبن یعقوب،  [70]

 -مترجم: محمد باقر ساعدی خراسانی، انتشارات علمی اخالق و سیر و سلوك، حقایق در، مالمحسن فیض کاشانی  [76]

 ش. 6717اسالمی، تهران، 

صححه و علق علیه علی اکبرالغفاری، چاپ پنجم، دارالکتب االسالمیه،  الکافی،الکلینی ابوجعفر محمد بن یعقوب،  [75]

 ش. 6717طهران، 

 الحسینی التحقیق حسین والمواعظ، الحکم عیونمحمد،  بن علی الحسن أبی الدین الواسطی کافی اللیثی [77]

 ش.6731 قم، الحدیث، دار البیرجندی،

  .ق6007چاپ دوم، موسسۀ الوفاء، بیروت،  بحاراألنوار الجامعة لعلوم االئمة االطهار،المجلسی محمد باقر،  [34]

 ش. 6782چاپ سوم، انتشارات صدرا، تهران،  های استاد مطهری )ره(،یادداشتمطهری مرتضی،  [72]

 المشرفۀ.  بقم المدرسین لجماعۀ التابعۀ اإلسالمی النشر ، مؤسسۀالمنطقرضا،  محمد المظفر الشیخ [71]

 ش.   6781 ،دارالکتب االسالمیه، تهرانتفسیر نمونه، مکارم شیرازی ناصر با همکاری جمعی از دانشمندان،  [73]

ضبط نصه وابتکر فهارسه العلمیه الدکتور  نهج البالغه،ین )الشریف الرضی(، الموسوی ابوالحسن محمد بن الحس [78]

 ق. 6783صبحی صالح، الطبعه االولی، بیروت 

، تحقیق السید أحمد الحسینی، الطبعه الثانیۀ، مکتب النشر الثقافۀ مجمع البحرینالطُّرَیحی فخرالدین بن محمد،  

 ق. 6008اإلسالمیۀ، 

موسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، تهران،  شرح حدیث جنود عقل وجهل،الموسوی الخمینی روح اهلل،  [73]

 ش.6786
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