رهیافتی به الگوی تربیت فکر در قرآن کریم

یکــی از رســالتهای قــرآن کریــم ،تربیــت فکــر در انسانهاســت.
چکیده آنچــه از ایــن نظــر در قــرآن حائــز اهمیــت بســیار اســت ،از
یــک ســو بــه کار بــردن تفکــر صحیــح اســت و از ســوی دیگــر،
هدایــت بــر بوســیله ایــن نیــروی درونــی اســت .تربیــت فکــر فرآینــدیاســت
کــه انســان را بــه چگونــه فکــر کــردن و بــکار گیــری آن تــا رســیدن بــه نتیجــه
مطلــوب؛ رهنمــون مــی کنــد .در یــک نــگاه کلــی بــه ظاهــر قــرآن ،خداونــد در
بیــش از 471مرتبــه مشــتقات تفکــر همچــون بصیــرت ،نظر ،تذکــر ،تعقــل ،تدبر و
 18مرتبــه بــا کلمــه تفکــر ،ســخن گفتــه اســت .پژوهــش پیــش رو بــا روش تحقیــق
اســتنتاجی ،روش اســتدالل محــور بــر پایــه آرایــه بنــدی قضایــا ،در قالــب قضایــای
مقــدم و مؤخــر مــی باشــد .قــرآن در فراینــد تفکــر ،از بســرهای موجــود ،بهــره
مــی گیــرد و بــا تقویــت ایــن قــوه ،انســان را از محسوســات بــه معقــوالت هدایــت
مــی کنــد و زمینــه حرکــت کاملــی وی را فراهــم مــی کنــد .انســان بــا تفکــر از
طریــق روش برهــان بــه یقیــن یــک حقیقــت واحــد را دریافــت مــی کنــد و متوجه
مــی شــود کــه متــام نظــام هســتی بــه علــت العلــل نیــاز دارد .در ایــن نــگاه هــر
وجــودی ،بــه اعتبــار ظهــور و تجلّــی حــق ،امــری واقعــی و مرتبــط بــه حــق مــی
شــود .چنانکــه از ســوی ذات حــق کــه فیــاض مطلــق اســت ،فیــض وجــود ســاری
مــی شــود و هــر موجــودی کــه دارای شــوقی اســت ،کــاالت خــود را حفــظ مــی
کنــد و بـرای تحصیــل کــاالت عالــی حرکــت مــی منایــد.

تاریخ دریافت1399/5/27 :
تاریخ پذیرش1400/1/28 :
از صفحه  83تا صفحه 98
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مقدمه

انسـان بـرای رسـیدن بـه هـدف کاملـی خویـش که رسـیدن به مقام قـرب الهـی و متنعم شـدن از نعامت
بیمنتهـای اوسـت ،بایـد تحـت تربیـت رشیعـت اسلامی قرار گیـرد .تربیـت از مـادهی «ربو» به معنای رشـد
اسـت .درواقـع ،واژهی تربیـت بـه معنـای رشـد اسـتعدادهای درونـی انسـان اسـت ،چنانکـه شکوفاسـازی
اسـتعدادهای بالقـوهی انسـان و بـه فعلیت رسـاندن آنهـا از اهداف تربیت اسـت (الهـی زاده ،1397،ص .)31
تربیت مسـتلزم رشـد و کاملی اسـت که فرد در حال حارض فاقد آن اسـت؛ اما بالقوه اسـتعداد آن را دارد که
واجد آن رشـد و کامل شـود .درواقع ،تربیت یك فرایند پیچیده از لحاظ نظر و عمل اسـت و دربارهی انسـان
کاربـرد عمیقتـر و وسـیعتری دارد و در مفهـوم ،پـرورش عضلات بـدن تـا كماالت معنوی را شـامل میشـود.
اینگونـه آموزشهـا ،هنگامـی تربیـت تلقـی میشـوند کـه ژرف باشـند و بهویـژه ،بـا هدفهـای متعالـی و
ارزشـمند پیوند حاصل کننـد (ابراهیـ مزاده ،1374،ص .)39
درواقع تربیت ،آزادسازی انرژیهای نهفته و مرتاکم در درون انسان است تا نیروهای بالقوه در وجود او به
جریان افتند و به فعلیت رسند (الهی زاده ،1395 ،ص  .)32در تربیت ،مربی در پی پرورش قوای مرتبی است؛
یعنی باید چیزی باشد تا تربیت تحقق یابد .فکر هم بهعنوان یکی از ابعاد وجودی انسان ،برای شکوفا شدن
به تربیت نیاز دارد .در تربیت فکری ،استعداد فکریای ،رشد میکند که در درون انسان است.
تفکـر مابهاالمتیـاز میـان انسـان و حیـوان اسـت .عقـل نظـری از قـوای فطـری اسـت .فکـر در لغـت ،بـه
معنـای اندیشـه ،تأمـل ،اعاملنظـر و تدبـر بـرای بـه دسـت آوردن واقعیتهاسـت (قرشـی ،۱۳۷۱ ،ص .)۱۹۹
معنـای لغـوی فکـر را عالمـه مصطفـوی اینچنیـن بیـان کـرده اسـت :فکـر ،تصرف قلـب و تأمـل و بررسـی
مقدمـات و دالیلـی اسـت کـه انسـان بهوسـیلهی ایـن مقدمـات و دالیـل ،بـه مجهولـی هدایت شـود که علم
بـدان مطلـوب اسـت (مصطفـوی ،1368 ،ج ،9ص .)125
تفکــر در ذات انســان ریشــه دارد و آدمــی را از خطــا در درک واقعیــات بازم ـیدارد .منظــور از فکــر،
اج ـرای عملیــات عقلــی در معلومــات موجــود ب ـرای دســتیابی بــه مطلــوب اســت (مظفــر ،1390،ص .)39
اگــر عقــل در انســان نهادینــه شــود ،افــکار او نیــز جهــت صحیــح پیــدا میکنــد و حت ـاً بــه هدایــت
انســان منجــر میشــود( 1متیمــی آمــدی ،1381 ،ص  .)۴۸۱تشــخیص خیــر از تواناییهــای اصلــی عقــل اســت.
ایــن توانایــی عقلــی عبــارت اســت از :مقایسـهی میــان دو یــا چنــد شــیء و تشــخیص اینکــه کدامیــک از آنهــا
2
بهــر و برتــر از دیگــری و بــه ســخن قرآنــی« ،خیــر» اســت.
بنابرایــن ،فکــر قــوهای در خدمــت عقــل اســت و تفکــر فراینــد پیشــنهاد اهــداف و راههــای گوناگــون
رســیدن بــه آن اهــداف و ارائ ـهی آن بــه محــر عقــل اســت (نقیپــور ،۱۳۹۰ ،ص  .)۲۹اگــر تفکــر ماننــد
دیــدن و شــنیدن فــرض شــود ،هامنگونــه کــه دیــدن بــه چشــم و شــنیدن بــه گــوش مربــوط میشــود ،تفکــر
نیــز بــا اولــوا األلبــاب در آیــات قــرآن همـراه اســت 3.اهمیــت تفکــر در اســام تــا حدی اســت کــه در احادیث

« -1فكر العاقل هدایة».
َ -2و َما الْ َحیَو ُة ال ُّدنْیَا إِ َّل لَ ِع ٌب َو لَ ْه ٌو َو لَلدَّا ُر االَْ ِخ َر ُة خَی ٌْر �لِّل َِّذی َن یَتَّقُو َن أَ ف ََل تَ ْع ِقلُو َن (انعام.)۳۲ :
ات َو الْ َ ْر ِض َو ا ْخ ِت َلا ِف الَّیْـلِ َو الن ََّهـا ِر الَیَ ٍ
الس َما َو ِ
ـاب .ال َِّذیـ َن یَ ْذكُـ ُرو َن اللَّـ َه ِقیَ ًما َو قُ ُعـودًا َو َع َ
ـات لّ ُِ ْو ِىل الْ َلْبَ ِ
ىل ُج ُنو ِب ِه ْم َو یَتَ َفكَّـ ُرو َن ِىف َخلْقِ
 -3إِ َّن ِىف َخلْـقِ َّ
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مختلــف ،برتــر از عبــادات معرفیشــده اســت ،چنانکــه امــام رضــا(ع) میفرمایــد :عبــادت بــه بســیاری روزه
و منــاز نیســت ،بلکــه عبــادت تفکــر در امــر خداونــد اســت( 1کلینــی ،1363،ج  ،2ص .)55
در جهانبینـی اسلامی ،تربیـت فکـری اهمیـت بسـیاری دارد ،چنانکـه ماننـد دیگـر تربیتهـای دینـی،
ریشـه در جـان انسـان دارد .در قـرآن کریـم و کالم معصومیـن(ع)« ،تفکـر» و «تعقل» آثار و نقش بسـیاری در
رسـاندن انسـان بـه مقـام قـرب الهـی دارد؛ همچنیـن تربیـت فکـری نخسـتین گام بهرهمنـدی از هدایتهای
واالی قرآنـی و اهلبیـت(ع) اسـت .جهتگیریهـای تربیـت دینـی بهسـوی تربیـت توحیـدی ،قرآنـی ،عقالنی،
والیـی ،واقعگرایانـه و بـر محـور ترجیـح كماالت اخروی بـر دنیـوی اسـت (الهـی زاده ،1395 ،ص .)239
بــا توجــه بــه مقدمــات بیانشــده ،منظــور از تربیــت فکــر قرآنــی ایــن اســت کــه بــر بهنحــو ی تفکــر
کنــد کــه مدنظــر خداونــد اســت تــا از راه آن ،بــه مطلــوب مدنظــر رهنمــون گــردد .درواقــع هــدف قــرآن،
بارورســازی قــوهی عاقلـهی انســان اســت تــا زمینـهی فهــم بـرای مباحــث بعــدی در انســان پیــدا شــود.
از مجمــوع مــوارد هجدهگانـهای کــه مشــتقات واژهی فکــر در قــرآن بـهکار رفتــه اســت ،ســیزده مــورد
در ســورههای مکــی اســت کــه عبارتانــد از :مدثــر2 ۱۸ :؛ اعــراف3 ۱۷۶ :؛ اعــراف4 ۱۸۴ :؛ یونــس5 ۲۴ :؛
انعــام6 ۵۰ :؛ ســبأ7 ۴۶ :؛ زمــر8 ۴۲ :؛ جاثیــه9 ۱۳ :؛ نحــل10 ۱۱ :؛ نحــل11 ۴۴ :؛ نحــل12 ۶۹ :؛ روم13 ۸ :؛
روم .14 ۲۱ :پنــج مــورد دیگــر در ســورههای مدنــی اســت کــه عبارتانــد از :رعــد15 3:؛ بقــره16 219 :؛
بقــره17 266:؛ آلعمــران18 191:؛ حــر.19 21:
هم ـهی آیــات بــاال ،بــا تفکــر یــک طریــق بینشــی را القــا میکننــد و نشــان میدهنــد کــه انســان
چگونــه بایــد دنیــای اط ـراف خــود را درک کنــد و بــا تفکــر از دیدههــا ،شــنیدهها و خواندههایــش فراتــر
الس َم َو ِ
َاب ال َّنا ِر (آلعمران.)۱۹۱-۱۹۰ :
ات َو الْ َ ْر ِض َربَّ َنا َما َخلَق َ
َّ
ْت هَاذَا بَ ِاط ًل ُسبْ َحان ََك فَ ِق َنا َعذ َ
 -1لیس العباده کرثه الصالة و الصوم امنا العبادة کرثه التفکر فی امر الله عزوجل.
 -2إِنَّ ُه فَ َّك َر َو قَ َّد َر.
 ... -3ذلِ َك َمث َُل الْ َق ْومِ الَّذی َن كَ َّذبُوا بِآیاتِنا فَاق ُْص ِص الْق ََص َص لَ َعلَّ ُه ْم یَتَ َف َّك ُرونَ.
 -4أَ َولَ ْم یَتَ َف َّك ُروا ما ب ِ
ِصاح ِب ِه ْم ِم ْن ِج َّن ٍة إِ ْن ُه َو إِالَّ نَذی ٌر ُمبی ٌن.
َصل ْال ِ
یات لِ َق ْومٍ یَتَ َف َّك ُرونَ.
 ... -5كَذلِ َك نُف ُ
 -6ال أَق ُُول لَ ُك ْم إِنِّی َمل ٌَك إِ ْن أَت َّ ِب ُع إِالَّ ما یُوحی إِلَ َّی ق ُْل ه َْل یَ ْستوِی ال ْ َعْمی َو الْبَصی ُر أفَال تَتَ َف َّك ُرونَ.
 .. -7ث ُ َّم تَتَ َف َّك ُروا ما ب ِ
ذاب شَ ٍ
دید.
ِصاح ِب ُك ْم ِم ْن ِج َّن ٍة إِ ْن ُه َو إِالَّ نَذی ٌر لَ ُك ْم بَیْ َن یَد َْی َع ٍ
.. -8إِ َّن فی ذلِ َك َْل ٍ
یات لِ َق ْومٍ یَتَ َف َّك ُرونَ.
اموات َو ما ِفی َْال ْر ِض َجمیعاً ِم ْن ُه إِ َّن فی ذلِ َك َْل ٍ
الس ِ
یات لِ َق ْومٍ یَتَ َف َّك ُرونَ.
ی
َ -9و َس َّخ َر لَ ُك ْم ما ِف َّ
ْناب َو ِم ْن ك ُِّل الثَّ َمر ِ
ات إِ َّن فی ذلِ َك َْلیَ ًة لِ َق ْومٍ یَتَ َف َّك ُرونَ.
 -10یُ ْنب ُِت لَ ُك ْم ِب ِه ال َّز ْر َع َو ال َّزیْتُو َن َو ال َّن َ
خیل َو ْال َع َ
 -11بِالْبَ ِ
یینات َو ال ُّزبُ ِر َو أَنْ َزلْنا إِلَیْ َك ال ِّذكْ َر لِتُبَیّ َن لِل َّن ِ
اس ما نُ ّز َل إِلَیْ ِه ْم َو لَ َعلَّ ُه ْم یَتَ َف َّك ُرونَ.
 ... -12إِ َّن فی ذلِ َك َْلیَ ًة لِ َق ْومٍ یَتَ َف َّك ُرونَ.
الس ِ
اموات َو َْال ْر َض َو ما بَ ْی َن ُهام إِ َّال بِالْ َح ِّق َو أَ َجلٍ ُم َس ًّمی...
 -13أَ َولَ ْم یَتَ َف َّك ُروا فی أَنْف ُِس ِه ْم ما َخل ََق اللَّ ُه َّ
.. -14إِ َّن فی ذلِ َك َْل ٍ
یات لِ َق ْومٍ یَتَ َف َّك ُرونَ.
 ... -15إِ َّن فی ذلِ َك َْل ٍ
یات لِ َق ْومٍ یَتَ َف َّك ُرونَ.
.. -16كَذلِ َك یُبَیِّ ُن اللَّ ُه لَ ُك ُم ْال ِ
یات لَ َعلَّ ُك ْم تَتَ َف َّك ُرونَ.
 .. -17كَذلِ َك یُ َب ِّی ُن اللَّ ُه لَ ُك ُم ْال ِ
یات لَ َعلَّ ُك ْم تَتَ َف َّك ُرو َن
الس ِ
اموات َو َْال ْر ِض ...
 -18الَّذی َن یَ ْذكُ ُرو َن اللَّ َه ِقیاماً َو قُ ُعودا ً َو َعىل ُج ُنو ِب ِه ْم َو یَتَ َف َّك ُرو َن فی َخلْقِ َّ
 -19لَ ْو أَنْ َزلْنا هذَا الْ ُق ْرآ َن َعىل َجبَلٍ لَ َرأَیْتَ ُه ِ
ْثال ن ِ َْرضبُها لِل َّن ِ
خاشعاً ُمتَ َصدعاً ِم ْن خَشْ یَ ِة الل ِه َو تِل َْك ْال َم ُ
اس لَ َعلَّ ُه ْم یتَ َف َّك ُرو َن
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بــرود تــا بــه آگاهــی گســردهتر و عمیقتــری از عــامل برســد.
آنچــه اهمیــت بســیار دارد ،حقیقــت تربیــت فکــر در قــرآن و روش دریافــت ایــن حقیقــت و نتایــج آن
اســت؛ بنابرایــن ،ایــن مقالــه درصــدد اســت بــا روش اســتنتاجی دراینبــاره ،بــه پرسـشهای زیــر پاســخ دهــد:
 .1حقیقت تربیت فکری قرآن چیست؟
 .2با کدام روش ،میتوان حقیقت تربیت فکر را دریافت کرد؟
 .3سیر عقالنی در تربیت فکر به چه نتیجهای منجر میشود؟

مبانی نظری و پیشینهی تحقیق

فیلیــپ ج .فینیکــس تربیــت را جریانــی میدانــد کــه بهوســیلهی آن افــرادی از روی قصــد و اراده،
رشــد اف ـراد دیگــر را هدایــت کننــد .جریانــی پیوســته اســت کــه فــرد در آن رشکــت دارد و ایــن جریــان،
كل شــخصیت فــرد را دربرمیگیــرد و حالــت اســتمرار و دوام دارد (رشیعتمــداری ،1374 ،ص  .)76از دیــد
«كانــت» تربیــت ،پــرورش هرگونــه کاملــی اســت کــه فــرد آمادگــی آن را دارد؛ همچنیــن «اســتورات میــل»
معتقداســت :تربیــت هــر آن چیــزی اســت کــه انجــام میگیــرد تــا انســان را بــه کــال طبیعــت وی نزدیــک
کنــد (دورکهیــم ،1376 ،ص .)۴۰
به نظر (اندرسون ،)۱۹۸۵ ،پرورش قوه تفکر از مهمترین هدفهای تربیت است که در آن ،یادگیری
معنادار مهم است .از دید سولسو ( ،)۱۹۸۸دانش معنادار ساخنت اطالعات جدید برای متعلم اهمیت فراوان
دارد .این دانش از درک فرایندهای ادراک و توجه حاصل میشود که تا حد بسیاری مشخص میسازد چه چیزی
را میتواند به یاد بیاورد (به نقل از گالور و برونینگ ،۱۳۸۲ ،ص  .)11جان دیویی اظهار میدارد :از یکسو،
دنیای خارج مواد یا محتوی ،معلومات را از طریق حواس به انسان معرفی میکند که تنها حالت پذیرندگی
دارند .از سوی دیگر ،ذهن از گروهی از قوای معین مانند قوهی دقت ،مشاهده ،حفظ ،مقایسه ،تجزیه و
ترکیب تشکیلشده است .معلومات هنگامی حاصل میشود که ذهن بتواند اشیائی را که در طبیعت متحد
یا مجزا هستند ،ترکیب کند یا مجزا سازد (رشیعتمداری ،1374 ،ص  .)83در چنین تربیتی ،توسعهی عادات،
تشکیل مهارتها و کسب معلومات ،همه از روی فهم و درک صورت میگیرند .فرد نهتنها امر مورد یادگیری
را درک میکند ،بلکه خود شخصاً به بررسی آن میپردازد و آنچه را منطقی و مستدل تشخیص داد ،میپذیرد
(هامن ،ص .)105
فکــر کــردن ،1نوعــی رفتــار شــناختی اســت کــه در آن اندیشـهها ،تصاویــر ذهنــی ،بازمناییهــای ذهنــی
یــا دیگــر عنــارص فرضــی فکــر ،تجربــه یــا دس ـتکاری میشــوند .در ایــن معنــا ،تفکــر شــامل تصویرســازی
ذهنــی ،یــادآوری ،حــل مســئله ،خیالبافــی ،تداعــی آزاد ،تشــکیل مفهــوم و بســیاری روندهــای دیگــر اســت
(وانــدن ،2015 ،ص  .)1084درواقــع ،فکــر کــردن مهارتــی اســت کــه میتــوان بــا فراگرفــن راههــای درســت
انجــام دادن ،آن را بهبــود بخشــید ،چنانکــه تفکرکننــده بایــد بتوانــد فکــر خــود را بــا قصــد و اراده بــه جریان
بینــدازد و آن را بــه شــکل صحیــح ،بهســوی هــر موضوعــی هدایــت کنــد (دوبونــو ،۱۳۹۴ ،ص  .)9در ایــن
1- thinking
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فراینــد ،یادگیریهــای گذشــته دســتکاری و ســازماندهی میشــوند .ازآنجاکــه یادگیریهــای گذشــته در
حافظــه ذخیــره میشــوند ،پــس میتــوان تفکــر را بهعنــوان دخــل و تــرف و ایجــاد تغییــر در اطالعــات
ذخیرهشــده در حافظــه تعریــف کــرد (ســیف ،1394،ص  .)346هنگامیکــه فــرد فکــر خــود را مدیریــت
میکنــد ،قــادر بــه آگاه بــودن از ایــن هســت کــه مغــز در حــال مبــارزه ،توقــف و اضافــه کــردن یــک انتخــاب
دیگــر اســت (لــور ،2010،ص .)9
از دیــد جــان دیویــی ،1تفکــر توانایــی اســت کــه در آن موقعیــت موجــود ،ســبب تأییــد یــا تولیــد
واقعیتهــای دیگــر میشــود؛ یــا روشــی اســت کــه در آن باورهــای آینــده بــر اســاس باورهــای گذشــته
پایهگــذاری میگــردد (شــعبانی، 1392 ،ص .)44وینــاک 2معتقــد اســت :اندیشــیدن ،ســازمان دادن و تجدیــد
ســازمان در یادگیــری گذشــته ،ب ـرای اســتفاده در موقعیــت کنونــی اســت .بــه نظــر ایســون ،اندیشــیدن
فراینــدی رمــزی و درونــی اســت کــه بــه یــک حــوزهی شــناختی منجــر میشــود کــه نظــام شــناختی شــخص
متفکــر را تغییــر میدهــد .از دیــد سولســو ،)1990( 3اندیشــیدن فراینــدی اســت کــه از طریــق آن ،یــک
بازمنایــی ذهنــی جدیــد بهوســیلهی تبدیــل اطالعــات و تعامــل میــان ویژگیهــای ذهنــی ،قضــاوت ،انتـزاع،
اســتدالل و حــل مســئله ایجــاد میگــردد (رشیعتمــداری ،1385 ،ص.)379
تعلیــم و تعلــم فکــری عبــارت اســت از آنچــه از راه آن ،ســخنی مســموع یــا معقــول کســب شــود کــه
ســبب پیدایــش عقیــده و رای یــا تصــور گــردد کــه پیشــر نبــوده اســت .ایــن نــوع تعلیــم و تعلــم ذهنــی،
گاهــی میــان دو فــرد و گاهــی توســط یــک فــرد ،امــا بــه دو لحــاظ انجــام میگیــرد؛ مثـاً فــرد بــدان ســبب
کــه حــد اوســط قیــاس را حــدس میزنــد ،معلــم و از آ ن جهــت کــه نتیجـهی قیــاس را اخــذ میکنــد ،متعلــم
اســت .درواقــع ،تعلیــم و تعلــم ذات ـاً امــری واحــد اســت و دوگانگــی آن اعتبــاری اســت .ایــن امــر واحــد
کــه هــان اکتســاب امــر مجهــول توســط امــر معلــوم اســت ،نســبت بــه فــردی اســت کــه در او حاصــل
میشــود .تعلــم و نســبت بــه فــردی کــه از او یعنــی علــت فاعلــی پدیــد میآیــد ،تعلیــم نامیــده میشــود
(ابنســینا ،1373،ص  .)27هــر تعلیــم و تعلــم فکــری ،از طریــق یــک علــم ســابق حاصــل میشــود .بــه ایــن
ســبب کــه تصدیــق و تصــور پدیدآمــده از طریــق تعلیــم و تعلــم فکــری ،پــس از ســخن مســموع یــا معقولــی
اســت کــه تقــدم دارد ،واجــب اســت آن ســخن ،نخســت معلــوم باشــد و البتــه نــه بــه هــر صــورت ممکــن،
بلکــه از ایــن جهــت کــه اگرنــه بالفعــل ،دسـتکم بالقــوه و در حکــم علــم بــه مطلــوب اســت .در حقیقــت،
تعلیــم و تعلــم فکــری نوعــی جسـتوجو اســت؛ پــس در ایــن نــوع تعلیــم و تعلــم ،مطلوبــی وجــود دارد
کــه نفــس بــرای دســتیابی بــه حــد وســط آن حرکــت میکنــد ،بهنحویکــه در کیفیــت کســب قیــاس
گفتهشــده اســت و امــور مناســب یــا مطلــوب را پیدرپــی بررســی میکنــد تــا آنکــه بــه حــد اوســط نائــل
شــود (هــان ،ص .)30
اســتاد مطهــری در کتــاب کلیــت علــوم اســامی ،دراینبــارهچنیــن آورده اســت :فکــر یکــی از اعــال
1- Dewey, John
2- Vinake
3- Solso
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ذهنــی بــر و شــگفتانگیزترین آنهاســت .ذهــن اعــال چنــدی انجــام میدهد .یگانــه راه کســب معلومات،
تبدیــل مجهــول بــه معلــوم آن اســت کــه از طریــق ارتبــاط مســتقیم بــا دنیــای خــارج بــر رسمایـهی معلومات
خویــش بیفزایــد .از طریــق مربــوط کــردن معلومــات در درون ذهــن منیتــوان بــه معلــوم جدیــد دســت
یافــت (مطهــری ،1385 ،ص .)91-96
اصطــاح قرآنــی فکــر ،بنابــر علــم منطــق ســه مرحلــه دارد .ب ـرای تبییــن آن بایــد دانســت کــه فکــر
یعنــی رســیدن از مجهــول بــه معلــوم و ســه مرحلــه در همیــن جملــه متضمــن اســت؛ زی ـرا انســان ،ابتــدا
بــا مجهولــی مواجــه میشــود و درصــدد حــل و علــم بــدان برمیآیــد؛ ســپس ب ـرای علــم بــه مجهــول نیــاز
اســت تــا بــا قیــود و مشــخصات معلــوم ،دایــرهی احتــاالت را کاهــش بدهــد و بــه مطلوب برســد .بــه همین
منظــور ،از مجهــول بهســوی معلومــات موجــود در نــزد خــود حرکــت میکنــد و در میــان معلومــات خــود،
بــه دنبــال مشــخصات و قیــود مجهــول میگــردد؛ پــس از مشــخص شــدن ،از معلومــات بــه مجهــول ،رجــوع و
بــدان علــم پیــدا میکنــد .هــدف تفكــر در قــرآن ،بارورســازی قــوهی عاقلـهی انســان اســت تــا زمینـهی فهــم
بـرای مباحــث بعــدی در انســان پیــدا شــود؛ زیـرا در اثــر تفکــر ،انســان منظومـهای فکــری پیــدا میکنــد کــه
بهوســیلهی آن میتوانــد رشــد و کــال یابــد (اله ـ یزاده ،1398 ،ص .)10
بــا توجــه بــه اینکــه بــا عنــوان تربیــت فکــر در قــرآن ،پژوهــش ،کتــاب یــا مقالـهای منترشنشــده اســت ،از
میــان مقاالتــی کــه بهنوعــی در پیونــد بــا ایــن موضــوع اســت ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
پزاده ( ،)1398در پژوهــش خــود بیــان کردنــد :الزمـهی تربیــت فکــری ،طراحــی الگــوی
کشــاورز و رستیـ 
تربیــت تفکرمحــور در نظــام تعلیــم و تربیت رســمی و غیررســمی اســت.
در پژوهــش کشــانی ،رستمینســب و اخالقــی ( ،)1397شــاخصههای اصلــی تــذكار تفکــر عبارتانــد از:
توحیــدی بــودن بـرای تفکــرورزی در قــرآن و توجــه همهجانبــه بــه اهــداف و ابعــاد انســان.
کبیرپــور و عبداللهــی ( ،)1397طــی پژوهشــی در تفکــر راهــردی ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند :توجــه بــه
ســنتهای الهــی ،بصیــرت ،آرمانخواهــی ،دوراندیشــی ،حکمــت و اتصــال تدبیــر اســت.
در پژوهشــی ،ولدبیگــی ( )۱۳۹۵مینویســد :روش قــرآن کریــم در دعــوت بــه اندیشــیدن در جهــان
طبیعــت ،متکــی بــر دو محــور اساســی اســت :یکــی بهرهمنــدی از تجربـهی عینــی و دیگــری بهرهگیــری از
اســتدالل عقلــی .بــا تفکــر و تعقــل ،یقینـاً بصیــرت و معرفــت تــوأم بــا یقیــن و بــاور قلبــی ایجــاد میشــود و
ســبب دســتیابی بــه حیــات طیبــه میگــردد.
کشــانی و رستمینســب ( ،)1395در تحقیقشــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند :قــرآن از عنــر داســتان
بیشــرین اســتفاده را بـرای دعــوت بــه تفکــر کــرده اســت .الگــوی قرآنــی ،از محرکهــا و بســط دهندههــای
تفکــر ،بــه جــای اســتفادهی منفردانــه از یــک یــا دو محــرک ،کاربــرد تجمیعــی را بـهکار بــرده اســت.
نتایـج پژوهـش طباطبائـی ( )1394ایـن اسـت :انسـان در قـرآن ،بـا واژههایـی چـون تفکر ،بصیـرت ،نظر،
تذکـر ،تعقـل و مشـتقات آنهـا ،درمجمـوع  471مرتبـه ،بـه تفکر در قرآن و هسـتی سـفارش شـده اسـت.
مردانــی ( )۱۳۹۳طــی تحقیقــی بــه ایــن نتیجــه رســید :بینــش توحیــدی اساس ـیترین بینشــی اســت
کــه قــرآن بهوســیلهی تفکــر میخواهــد بــه انســان ارائــه دهــد .در قــرآن کریــم ،حکایتهــا و داســتانها
درصــدد ارائـهی جهانبینــی متعالــی بــه انســان اســت تــا حجابهــای غفلــت را از دیــدگان انســان بزدایــد.
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گلســتان ( )1393در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســید :نــگاه قــرآن بــه معرفــت دینــی ،تــوأم بــا تفکــر
و تعقــل و علــم و دانــش اســت و پیروانــش را بــه خوانــدن ،دیــدن ،شــنیدن و ســیر و ســفر کاوشــگرانه در
زمیــن دعــوت میمنایــد و نداشــن تفکــر را علــت اصلــی کفــر و انحـراف معرفــی میکنــد.

روش تحقیق و فرایند پژوهش

روش تحقیــق حــارض ،اســتنتاجی مبتنــی بــر روش منطــق و كنــش عقالنــی اســتداللمحور اســت کــه
روشــی معرفتــی در حــوزهی معــارف ذهنــی اســت کــه بــر پای ـهی آرایهبنــدی قضایــا ،در قالــب قضایــای
مقــدم و مؤخــر صــورت میپذیــرد .بــه عبارتــی ،روش کســب معرفــت در ایــن حــوزه ،اساس ـاً بــه ایجــاد
ســاختاری مفهومــی از طریــق توســل بــه اســتدالل منطقــی وابســته اســت .در ایــن روش ،مقدمههــا باهــم
ترکیــب میشــوند تــا بتــوان نتیجـهای فراهــم آورد .بــا چنیــن کیفیتــی ،صحــت نتایــج بهدسـتآمده مبتنــی
بــر فراینــد اســتدالل اســت (باقــری ،ســجادیه و توســلی ،1394 ،ص  .)123در چنیــن اســتداللی ،اگــر فــردی
قوانیــن جهانشــمولی در اختیــار داشــته باشــد ،میتوانــد از آنهــا نتایــج گوناگونــی اخــذ کنــد کــه بهمنزلـهی
تبییــن و پیشبینــی بــه کار میآینــد .اگــر مقدمــات منطقــی معتــر و صحیــح باشــد ،آنوقــت نتیجــه هــم
بایــد صحیــح باشــد (چاملــرز ،۱۳۹۴ ،ص  .)117بـرای تبییــن بهــر دو واژهی تربیــت و تفکــر و تنظیــم مقدمات
بــه شــکل صحیــح ،عــاوه بــر آیــات تفکــر در قــرآن ،بــه کتابهایــی بــا موضــوع تربیــت و تفکــر مراجعــه
گردیــد؛ ســپس بـرای کشــف نــگاه اســام در تربیــت عقالنــی ،بــه آیــات دربرگیرنــدهی ایــن واژههــا پرداختــه
شــد؛ همچنیــن کارکردهــای عقالنــی مرتبــط بــا هریــک بهطــور دقیــق اســتخراج گردیــد؛ زی ـرا طــرح کلــی
اندیشــهی اســامی را بایــد از قــرآن کریــم اســتخراج کــرد و ســپس ســاختامن و بنــا را بــا بهرهگیــری از
روایتهــای اهلبیــت بــر روی ایــن پایــه بنیــان نهــاد.

 .1حقیقت در تربیت فکری قرآن

در دیــن اســام ،انســان بــه نظــر در نظــام عــامل و تفکــر در کل هســتی دعوتشــده اســت تــا انســان بــه
واقعیتهــای عــامل توجــه کنــد؛ زی ـرا انســان غــرق در ایــن واقعیتهاســت و میتوانــد بــا حــواس خــود
واقعیــت بیــرون را حــس کنــد و بــا خــارج ارتبــاط حضــوری دارد؛ یعنــی آثــار خــارج را در حــس مییابــد
و بــا ادراک خــود و علــم حضــوری آن را میفهمــد ،چنانکــه امیراملؤمنیــن(ع) میفرمایــد« :مــن ت َ َف َک ـ َر فــی
آالء اللـ ِه ســبحانه ُوفّـ َـق» (متیمــی آمــدی ،1381 ،ص  .)56اگــر انســان در نعمتهــای خــدا فکــر کنــد ،بـرای
او توفیــق حاصــل میشــود؛ یعنــی بــا اندیشــه ،توفیــق مییابــد و حقیقــت را میفهمــد .خداونــد نیــز
1
السـ ِ
ـاوات َو َْال ْر َض َو مــا بَ ْی َن ُهــا إِالَّ بِالْ َحـ ِّـق ...
میفرمایــد« :أَ َولَـ ْ
ـم یَ َت َفكَّ ـ ُروا فــی أَنْف ُِس ـه ِْم مــا َخلَـ َـق اللَّــهُ َّ
َ
واســی َو أَنْهــاراً  ...إِنَّ فــی ذلِــكَ َْلیـ ٍ
ـات لِ َقـ ْو ٍم یَ َت َفكَّـ ُرونَ 2».ایــن آیــات
َو ُهـ َو الَّــذی َمــدَّ ْال ْر َض َو َج َعـ َـل فیهــا َر َِ
( -1روم)8:؛ آیـا آنـان بـا خـود نیندیشـیدند كـه خداونـد ،آسمانها و زمیـن و آنچه را میان آن دو اسـت ،جز بهحق و بـراى زمان مع ّینى نیافریده اسـت؟!
اما بسـیارى از مردم لقاى پروردگارشـان را منكرند.
( -2رعد)3:؛ و اوسـت خدایی که بسـاط زمین را بگسترد و در آن کوهها را برافراشـت و نهرها را جاری سـاخت و از هرگونه میوه یک جفت پدید آورد،
رهیافتی به الگوی تربیت فکر در قرآن کریم
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انســان را بــه تفکــر در آفرینــش آســانها و زمیــن و آنچــه میــان آن دو اســت ،ازجملــه کوههــا ،نهرهــا،
میوههــا و شــب و روز دعــوت میکنــد.
آیــات دیگــر تفکــر کــه در آنهــا ،قــرآن از انســان توجــه بــه واقعیــات را میخواهــد عبارتانــد از :توجــه
بــه جــادات (جاثیــه)13 :؛ آب و نباتــات (نحــل)11 :؛ جانــوران (نحــل)69 :؛ انفــس انســانها (روم21 :؛ زمــر:
42؛ اعـراف)176 :؛ اشــخاص (نحــل44 :؛ ســباء46 :؛ انعــام)50 :؛ امــر دنیــا و آخــرت (بقــره 219 :و .)220
بدیهــی اســت هســتی خــارج از انســان وجــود دارد و انســان نیــز فطرت ـاً بــه آن آگاه اســت ،چنانکــه
کــودک از بــدو تولــد ،بـرای رفــع گرســنگی میدانــد کــه در بیــرون چیــزی هســت کــه نیــازش را رفــع کنــد؛
بنابرایــن ،انســان فطرتــاً و بــدون اســتدالل ،بــه هســتی توجــه دارد .اینکــه قــرآن از انســان میخواهــد
دربــارهی واقعیتهــا بــه تفکــر بپــردازد ،بــه ایــن ســبب اســت کــه انســان توانایــی ادراک واقعیــت ورای خــود
را دارد؛ همچنیــن میتوانــد کــه دربــارهی آنچــه حــس میکنــد ،حکــم منایــد؛ مثـاً دیــدن رد پــا بهوســیلهی
حــس انجــام میگیــرد؛ امــا اینکــه کســی از آنجــا گذشــته اســت ،بــا توانایــی عقلــی حکــم میشــود.
اینجــا پرسشــی مطــرح میشــود :آیــا انســان ویژگیهــای واقعیــت را آنگونــه کــه واقــع هســت،
میفهمــد؟ هرچنــد انســان در حــس کــردن دچــار خطــا منیشــود؛ امــا اگــر در حکــم کــردن هــم دچــار خطــا
منیشــد ،قــرآن بــه او هشــدار من ـیداد .درواقــع ،قــرآن نســبت بــه تفکــری هشــدار میدهــد کــه مبــارزه
بــا حــق باشــد .میفرمایــد« :إِنَّـ ُه فَ َّكـ َر َو قَـ َّد َر» 1در چنیــن تفکــری ،انســان پــس از تقدیــر ،یعنــی مشــخص
کــردن نتیجــه ،بـرای آن مقدمــه میســازد؛ همچنیــن اگــر انســان در حکــم کــردن هــم دچــار خطــا منیشــد،
دعــوت مســتمر بــه تفکــر در واقعیــت مفهومــی نداشــت ،چنانکــه اغلــب آیــات تفکــر ،بــه شــکل مضــارع و
داللــت بــر اســتمرار در تفکــر دارنــد؛ همچنیــن اســتمرار بهنوعــی ،اشــاره بــه تفکــر در اصــل آفرینــش و تفکر
در متعلقــات آفرینــش اســت ،اعــم از وجــود ،حــرکات و دگرگونیهــا .عالمــه طباطبائــی میفرمایــد :مـراد از
«خلــق» كیفیــت وجــود و آثــار و افعــال از حركــت و ســكون و دگرگونیهــای آســان و زمیــن اســت ،نهفقــط
پیدایــش آنهــا (طباطبایــی ،1374 ،ج ،4ص .)136
بنابرایــن ،بـرای درک اینکــه کــدام چهــرهی هســتی حقیقــی اســت ،تفکــر مســتمر رضوری میمنایــد؛ زیـرا
انســان در توجــه بــه هســتی میتوانــد از یــک واقعیــت ،چنــد چیــز بفهمــد کــه تنهــا یــک حقیقــت واحــد
وجــود دارد؛ ازای ـنرو ،قــرآن تفکــر نکــردن را نکوهــش میکنــد و میفرمایــد« :أَفَالتَ َت َفكَّ ـ ُرون (أنعــام)50:؛
ـم َی َت َفكَّـ ُروا (روم)8 :؛
ـم َی َت َفكَّـ ُروا (أعـراف)184 :؛ آیــا فكــر نكردنــد...؟»؛ «أَ َولَـ ْ
پــس چـرا منىاندیشــید؟»؛ «أَ َولَـ ْ
آیــا آنــان بــا خــود نیندیشــیدند»؛ کــه همــه از توبیــخ بــه نداشــن تفکــر نشــان دارد تــا انســان بــا بهکارگیــری
ایــن نیــرو ،حقیقــت واقــع را دریافــت کنــد.

شب تار را به روز روشن بپوشاند .هامنا در این امور ،برای متفکران دالیل روشنی هست.
( -1مدثر.)18 :
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اعطــای بینــش دربــارهی نظــام هســتی ،دنیــا ،حقیقــت انســان ،تاریــخ انســان ،مــرگ و پــس از مــرگ
بســیار اهمیــت دارد .در ایــن اعطــای بینــش ،ســعی بــر آن اســت کــه تلقــی آدمــی از امــور دگرگــون شــود.
ایجــاد دگرگونــی در تلقــی افـراد ،ازجملــه لــوازم قطعــی تغییــر رفتارهــا و اعــال آنــان اســت؛ زیـرا نحــوهی
ارزیابــی امــور ،یکــی از مبانــی مؤثــر در نــوع رفتارهــا و اعــال اســت (باقــری ،۱۳۹۷ ،ص .)104
روش برهــان یکــی از راههایــی اســت کــه انســان را بــه حقیقــت واحــد در امــور بــاال میرســاند تــا آنهــا را
بــه یقیــن دریافــت کنــد .برهــان از طریــق ترکیــب مقدمــات یقینــی ،بــه نتیجـهای یقینــی میانجامــد (فرامرز
قراملکــی ،1385 ،ص .)148درواقــع ،برهــان بــا دلیــل محکــم ،از حقیقــت ورای ذهــن انســان گـزارش میکنــد.
ـاب َو ِم ـ ْن ك ُِّل
خداونــد در آیــات تفکــر میفرمایــد« :یُ ْن ِبـ ُ
ـت لَكُـ ْ
ـم ِب ـ ِه ال ـ َّز ْر َع َو ال َّزیْ ُتــونَ َو ال َّنخیـ َـل َو ْال َْعنـ َ
1
ال َّث َمـر ِ
ات إِنَّ فــی ذلِــكَ َْلیَـ ًة لِ َقـ ْو ٍم یَ َت َفكَّـ ُرونَ» ؛ یعنــی بــه ایــن فکــر کنیــد کــه شــا کشــاورزید ،نقلمــكان
دانههــا از انبــار بــه مزرعــه بــه عهــدهی شامســت؛ امــا درون مزرعــه دل خــاك چــه كاری میشــود؟ شــا خــر
نداریــد (جــوادی آملــی ،1397،ج  ،45ص  .)496درواقــع ،آیــه بــا یــک ســیر عقالنــی ،از ظاهــر امــور میگــذرد
ـم كُلــی ِمـ ْن ك ُّل ال َّث َمـر ِ
ات
و انســان متفکــر را کنجــکاو علــت امــور ظاهــری میکنــد؛ همچنیــن میفرمایــد« :ثُـ َّ
ّ
َاسـلُكی ُسـ ُب َل َربِّـ ِ
ـك  ...إِنَّ فــی ذلِــكَ َْلیَـ ًة لِ َقـ ْو ٍم یَ َت َفكَّـ ُرونَ 2».و در آیـهی دیگــری میفرمایــد« :اللَّــهُ یَ َت َو َّفــی
ف ْ
3
ـت فــی َمنا ِمهــا  ...إِنَّ فــی ذلِــكَ َْلیـ ٍ
ـات لِ َقـ ْو ٍم یَ َت َفكَّـ ُرونَ ».آیــات بیانگــر
ـم تَ ُـ ْ
ـس حیـ َن َم ْوتِهــا َو الَّتــی لَـ ْ
َْالنْ ُفـ َ
ایــن اســت کــه خداونــد نســبت بــه موجــودات عــادی و نســبت بــه اصــل فیــض ،علــت تامــه اســت و فیــض
الهــی قطعشــدنی نیســت (هــان( ، 1397،جــوادی آملی،1393،جلســه 16آذر)).؛ یعنــی در هم ـهی ایــن
آیــات ،بــه تفکــر در آغــاز و رسانجــام مخلوقــات بهســوی خــدا توجــه میشــود .درواقــع ،ایــن آیــات انســان را
دعــوت میکنــد تــا میــان عنــارص جهــان ارتبــاط دقیقــی را ببینــد و آن را نشــاندهندهی از وحــدت ســازنده
بدانــد (مــدرىس ،1419،ج ،5ص  .)296انســان متوجــه میشــود کــه موجــودات آســان و زمیــن نشــانهی ذات
اقــدس الهیانــد و اینهمــه ظرایــف حكیامنــه ،بیشــک هــدف واالیــی دارد (هــان.) 1397،
در آیــات بــاال ،بــا تفکــر در مصادیــق عینــی بــا ســیر عقالنــی ،نتیج ـهی مطلوبــی بهدســت میآیــد و
ویژگیهــای واقعیــت را آنگونــه مییابــد کــه حقیقــت اســت؛ بهطــور مثــال ،در آفرینــش آســان و زمیــن
پرداخــن 4و رس بلنــد کــردن و نظــر کــردن بــه خــارج بــا دیــد قرآنــی و رؤیــت ایــن آفرینــش و نتیجهگیــری
از آن ســیر عقالنــی در تفکــر اســت .درواقــع ،آیــات تفکــر ،راه رســیدن بــه یقیــن دربــارهی حقیقــت را ســیر
عقالنــی در تفکــر معرفــی میکنــد و یقیــن معرفتــی منطقــی اســت کــه دقیق ـاً ایــن حقیقــت را روشــن
میســازد .از منونههــای دیگــر ســیر عقالنــی در آیــات تفکــر میتــوان بــه مــورد زیــر اشــاره کــرد:
تفکــر در آیــات عینــی ،ب ـرای پــی بــردن از اثــر بــه مؤثــر کــه میفرمایــد :آیــا كــى از شــا دوســت
( -1نحل.)11 :
( -2نحل.)69 :
( -3زمر.)۴۲ :
( -4جاثیة)13 :
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دارد كــه باغــى از درختــان خرمــا و انگــور داشــته باشــد كــه از نهرهــا زیــر درختــان آن بگــذرد و بـراى او در
آن (بــاغ) ،از هرگونــه میــوهاى وجــود داشــته باشــد ،درحالیکــه بــه ســن پیــرى رســیده اســت و فرزنــداىن
(كوچــك و) ضعیــف دارد؛ (در ایــن هنــگام) ،گردبــادى (كوبنــده) كــه در آن آتــش (ســوزاىن) اســت ،بــه آن
برخــورد كنــد و شــعلهور شــود و بســوزد؟! (همینطــور اســت حــال كســاىن كــه انفاقهــای خــود را بــا ریــا
و منــت و آزار باطــل مىكننــد ).اینچنیــن خداونــد آیــات خــود را بــراى شــا آشــكار مىســازد .شــاید
1
بیندیشــید (و بــا اندیشــه ،راه حــق را بیابیــد).
در آیـهی دیگــر میفرمایــد« :مثــل زندگــى دنیــا ،هامننــد آىب اســت كــه از آســان نــازل كردهایــم كــه در
پــى آن ،گیاهــان (گوناگــون) در زمیــن -كــه مــردم و چهارپایــان از آن مىخورنــد -مىرویــد تــا هنگامیكــه
زمیــن ،زیبایــى خــود را مییابــد و آراســته مىگــردد و اهــل آن مطمــن مىشــوند كــه مىتواننــد از آن
بهرهمنــد گردنــد( .ناگهــان) فرمــان مــا ،ش ـبهنگام یــا در روز( ،ب ـراى نابــودى آن) فرامىرســد (رسمــا یــا
صاعق ـهاى را بــر آن مســلط مىســازیم) و آنچنــان آن را درو مىكنیــم كــه گویــى دیــروز هرگــز (چنیــن
2
كشــتزارى) نبــوده اســت .اینگونــه ،آیــات خــود را ب ـراى گروهــى كــه مىاندیشــند ،رشح مىدهیــم».
در بعضــی از آیــات قــرآن کریــم ،واقعیــات عینــی بهعنــوان یکــی از نشــانههای خداونــد بــوده و بــه
علّــت فاعلــی آن اشارهشــده اســت .در آی ـهای میفرمایــد« :و از نشــانههاى او اینكــه هم ـراىن از جنــس
خودتــان بـراى شــا آفریــد تــا در كنــار آنــان آرامــش یابیــد و در میانتــان مــو ّدت و رحمــت قـرار داد .در ایــن
نشــانههایى اســت بـراى گروهــى كــه تف ّكــر مىكننــد؛ و از آیــات او ،آفرینــش آســانها و زمیــن و تفــاوت
3
زبانهــا و رنگهــای شامســت .در ایــن نشــانههایى اســت ب ـراى عاملــان».
علّــت غایــی ،الزمـهی علــم بــه علّــت فاعلــی و بهنوعــی مهمتــر از آن نیــز اســت؛ زیـرا ایــن غایــت اســت
کــه در زندگــی و نحــوهی تفکــر و اعــال مــا نتیجـهی مســتقیم دارد و علــم بــه علّــت فاعلــی ،بهتنهایــی ایــن
نتیجــه را منعکــس منیکنــد.
خداونــد میفرمایــد« :آیــا آنــان بــا خــود نیندیشــیدند كــه خداونــد ،آســانها و زمیــن و آنچــه را میــان
آن دو اســت ،جــز بــهحــق و بـراى زمــان مع ّینــى نیافریــده اســت؟ امــا بســیارى از مــردم (رســتاخیز و) لقــاى
پروردگارشــان را منكرنــد 4».در ایــن آیـهی رشیفــه ،خداونــد تفکــر در آفرینــش آســان و زمیــن را نتیجـهای
بـرای حکــم بهحــق آفریــدن ایشــان بیــان کــرده اســت تــا از ایــن راه ،بحــث معــاد و قیامــت را نتیجــه بگیــرد.
همچنیــن در آیـهی دیگــری میفرمایــد« :خــدا هــان كــى اســت كــه آســانها را بــدون ســتونهایی
برافراشــت كــه ب ـراى شــا دیــدىن باشــد؛ ســپس بــر عــرش اســتیال یافــت (و زمــام تدبیــر جهــان را در كــف
قــدرت گرفــت) و خورشــید و مــاه را مسـخّر ســاخت كــه هرکــدام تــا زمــان معینــى حركــت دارنــد .كارهــا را
ـاب ت َ ْجرِی ِمـ ْن ت َ ْح ِت َها الْ َنْ َهـا ُر لَ ُه ِفی َها ِمـ ْن ك ُِّل الثَّ َمـ َر ِ
بر َولَ ُه ُذ ِّریَّـ ٌة ضُ َعفَا ُء فَأَ َصابَ َهـا إِ ْع َصا ٌر
 -1أَیَـ َو ُّد أَ َح ُدكُـ ْم أَ ْن تَكُـو َن لَـ ُه َج َّنـ ٌة ِمـ ْن ن َِخیـلٍ َوأَ ْع َن ٍ
ات َوأَ َصابَ ُه الْ ِك َ ُ
َـت كَ َٰذلِ َـك یُبَیِّ ُن اللَّـ ُه لَ ُك ُم ْالیَ ِ
ـات لَ َعلَّ ُك ْم تَتَ َف َّك ُرو َن (بقـرة.)266 :
ِفیـ ِه نَـا ٌر فَا ْح َ َتق ْ
ـت َوظَ َّن أَ ْهلُ َها
اس َوالْ َنْ َعـا ُم َحتَّ ٰى إِذَا أَخَـذ َِت الْ َ ْر ُض ُز ْخ ُرفَ َها َوا َّزیَّ َن ْ
 -2إِنَّ َـا َمث َُـل الْ َحیَـا ِة ال ُّدنْیَـا ك ََما ٍء أَنْ َزلْ َنـا ُه ِم َن الس َ
َّما ِء فَا ْختَلَ َط بِـ ِه نَبَاتُ الْ َ ْر ِض ِممَّ یَـأْك ُُل ال َّن ُ
أَنَّ ُهـ ْم قَـا ِد ُرو َن َعلَ ْی َهـا أَت َاهَـا أَ ْم ُرنَـا لَ ْی ًلا أَ ْو نَ َها ًرا فَ َج َعلْ َناهَـا َح ِصیدًا كَأَ ْن لَ ْم تَغْـ َن بِالْ َ ْم ِس كَ َٰذلِ َك نُف َِّص ُـل ْالیَ ِ
ات لِ َق ْومٍ یَتَ َفكَّـ ُرو َن (یونس.)24 :
( -3روم 21:و )22
( -4روم)8 :
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او تدبیــر مىكنــد ،آیــات را (بـراى شــا) ترشیــح مىمنایــد ،شــاید بــه لقــاى پروردگارتــان یقیــن پیــدا كنیــد».
و میفرمایــد« :و او كــى اســت كــه زمیــن را گســرد و در آن كوههــا و نهرهایــى قـرار داد و در آن ،از متــام
میوههــا دو جفــت آفریــد؛ (پــرده ســیاه) شــب را بــر روز مىپوشــاند؛ در اینهــا آیــاىت اســت بـراى گروهــى
كــه تفكــر مىكننــد 2».خداونــد در آیـهی ابتدایــی ،موضــوع انفــس را بیــان کــرد و در آیـهی دوم ،بــه بیــان
آیــات آفاقــی الهــی بـرای پــی بــردن بــه علّــت غایــی پرداخــت؛ بنابرایــن نتیجــه محــرز میگــردد کــه هــدف
از تفکــر و بررســی آیــات الهــی از ســوی انســان و هــدف الهــی از بیــان ایــن آیــات و امــر بــه تفکــر دربــارهی
ایشــان ،رســیدن بــه علّــت غایــی یعنــی معــاد و قیامــت اســت (الهـ یزاده ،1398 ،ص .)17
همچنیـن در آیـهای میفرمایـد« :آنـان کـه در هـر حالـت ،ایسـتاده و نشسـته و خفتـه خـدا را یـاد کنند
و دائـم در آفرینـش آسمان و زمیـن بیندیشـند و گوینـد :پـروردگارا! تـو ایـن دسـتگاه باعظمـت را بیهـوده
نیافریـدهای .پـاک و منزهـی .مـا را بـه لطـف خود از عـذاب دوزخ نگاهدار 3».اشـاره به این دارد که انسـان با
نیـروی تفکـر میتوانـد ،جایـگاه خـدا و نظـام هسـتی را درک کنـد (فضلاللـه ،1419 ،ج ،22ص .)135
آنچــه در هم ـهی آیــات بیانشــده بهطــور مشــرک مشــاهده میشــود ،ایــن اســت کــه بــا کنــار هــم
قـرار دادن مقدمــات فکــر ،نتیجـهای بـرای انســان آشــکار میشــود؛ یعنــی یــک ســیر عقالنــی و برهانــی فکــر
انســان را بــه یــک حقیقــت واحــد رهنمــون میســازد.
1

 .3نتیجهی سیر عقالنی در تربیت فکر

ســیر عقالنــی بـرای اســتفاده از تعلیــل در تفکــر اســت .آیــات تفکر انســان را بــه فعل ایامنی میکشــاند
تــا بــه وجــود خــدا و اوصــاف او اق ـرار کنــد ،چنانکــه در روایــت آمــده اســت« :ال دیــن ملــن العقــل لــه».
وجــود عقــل از مؤلفههــای اصلــی در ایــان اســت .عقــل بــه معنــای تشــخیص مصلحــت و مفســده اســت و
انســان بتوانــد حــق و باطــل و مصلحــت و مفیــد را تشــخیص دهــد .در ایــن حدیــث تأکیــد شــده اســت کــه
اگــر فــردی خــرد نداشــته باشــد ،درواقــع دیــن نــدارد (متیمــی آمــدی ،1381 ،ص .)۵۵
امــام عــى یقیــن را از ارکان ایــان برشــمرده و فرمودهانــد...« :یقیــن بــر چهــار پایــه اســتوار اســت:
آنکــس کــه هوشــمندانه بــه واقعیتهــا نگریســت ،حکمــت را آشــکارا ببینــد و آنکســی کــه حکمــت را
آشــکارا دیــد ،عربتآمــوزی را شناســد و آنکــس کــه عربتآمــوزی شــناخت ،گویــا چنــان اســت کــه بــا
گذشــتگان میزیســته اســت» (نهجالبالغــه ،حکمــت  ،۳۱ص .)۴۴۹
درنهایــت ،از دیــدگاه قــرآن ،انســان در تفکــر در واقعیــات بــه ایــن میرســد کــه آیــا ایــن واقعیــت
4

( -1جاثیه.)۱۳ :
( -2رعد 2:و .)3
( -3آلعمران.)191 :
ـاب ت َ ْجرِى ِمن ت َ ْح ِت َهـا الْ َنْ َه ُر لَ ُه ِفی َها ِمـن ك ُّل ِ الثَّ َمـ َر ِ
ات َو أَ َصابَ ُه الْ ِك َُرب َو لَـ ُه ُذ ِّریَّ ٌة ضُ َعفَـا ُء فَأَ َصابَ َها إِ ْع َصا ٌر
 -4أیَـ َو ُّد أَ َح ُدكُـ ْم أَن تَكُـو َن لَـ ُه َج َّنـ ٌة ِّمـن ن َِّخیـلٍ َو أَ ْع َن ٍ
َـت كَذَالِ َـك یُبَیـنِ ُّ اللَّـ ُه لَكُـ ُم االَْیَ ِ
ـات لَ َعلَّ ُك ْم تَتَ َف َّك ُرون (بقـره)۲۶۶ :؛ َو لَ ْو ِشـئْ َنا لَ َرفَ ْع َنا ُه ب ِ َها َو لَ ِك َّنـ ُه أَ ْخلَـ َد إِ َىل الْ َ ْر ِض َو اتَّبَ َع َه َوئـ ُه فَ َمثَلُ ُه كَ َمثَلِ
ِفیـ ِه نَـا ٌر فَا ْحرتَق ْ
ْـب إِن ت َْح ِم ْـل َعلَ ْیـ ِه یَلْ َهـثْ أَ ْو ت َ ْرتُكْـ ُه یَلْ َهـث ذَّالِ َـك َمث َُـل الْقَـ ْومِ ال َِّذیـ َن كَ َّذبُـوا ْ ِبَایَاتِ َنا فَاق ُْص ِ
ـص الْق ََص َص لَ َعلَّ ُهـ ْم یَتَ َف َّك ُرو َن (اعـراف)176 :؛ إِنَّ َا َمث َُـل الْ َح َیو ِة
الْ َكل ِ
تـى إِذَا أَخَـذ َِت الْ َ ْر ُض ُز ْخ ُرفَ َهـا َو ا َّزیَّ َن ْت َو ظَـ َّن أَ ْهلُ َها أَن َُّهـ ْم ق َِد ُرو َن
الس َما ِء فَا ْختَلَـ َط بِـ ِه نَبَـاتُ الْ َ ْر ِض ِم َّما یَـأْ ُ
ال ُّدنْیَـا ك ََما ٍء أَن َزلْ َنـا ُه ِمـ َن َّ
كل ُ ال َّن ُ
ـاس َو الْ َنْ َعا ُم َح َّ
ـس كَذَالِ َك نُف َِّص ُل االَْیَ ِ
َعلَی ْهَـا أَتَئ َهـا أَ ْم ُرنَـا لَیْلاً أَ ْو ن َهَـا ًرا فَ َج َعلْ َناهَـا َح ِصیدًا كَأَن لَّـ ْم تَ ْغ َن بِالْ َ ْم ِ
ـات لِ َق ْومٍ یَتَ َفكَّـ ُرو َن (یونس.)24
رهیافتی به الگوی تربیت فکر در قرآن کریم
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ـم كُلـی ِمـ ْن ك ُِّل ال َّث َمـر ِ
ات
خودبهخــود هســت یــا بـرای تحققــش چیــزی الزم اســت .خداونــد میفرمایــد« :ثُـ َّ
َاسـلُكی ُسـ ُب َل َربِّـ ِ
ـاس إِنَّ فـی ذلِــكَ َلیَـ ًة
ـف أَلْوانُــهُ فیـ ِه ِشــفا ٌء لِل َّنـ ِ
اب ُم ْخ َتلِـ ٌ
ـك ُذ�لُـاً یَ ْخـ ُر ُج ِمـ ْن بُطُونِهــا َش ٌ
ف ْ
1
لِ َقـ ْو ٍم یَ َت َفكَّـ ُرون».
انســان در صــورت تفکــر متوجــه میشــود کــه متــام نظــام هســتی بــه دیگــری نیــاز دارد .درواقــع ،متوجه
رابطـهی علّــی میشــود .تفکــر در عمــق آیــات و توجــه بــه مالزمــات آنهــا ســبب میگــردد کــه انســان گام
بــه فراتــر از ظاهــر آیــات بنهــد و در عمــق معلــول و علــت بیندیشــد ،چنانکــه در ایــن رابطــه میتــوان
گفــت :وجــودات امکانــی ذاتـاً بــه واجــب مرتبطنــد و عیــن ربــط بــه واجــب هســتند .هرگــز منیتــوان آنهــا
را بــدون نظــر بــه واجــب مشــاهده کــرد کــه علــت موجــدهی آنهاســت (جــوادی آملــی ، 1383،ج ،1ص.)104
شــعاع و ســایه و تجلّــیِ معلــول از وجــود علتــش اســت و وجــود آن مجــازی و اعتبــاری اســت .درواقــع،
معلــول ه چــه را دارد ،از افاضــات علــت اســت و از خــود چیــزی نــدارد؛ پــس معلــول عیــن فقــر و وابســتگی
بــه علــت اســت .وجــود علــت و معلــول مصداقـاً یکــی اســت (عبودیــت ،1390،ص  .)111بــر اســاس ایــن،
معلــول مرتبــط بــا علــت خــود نیســت ،بلکــه عیــن ربــط بــه آن اســت؛ پــس فقــر ،عیــن هســتی شــیء را
شــکل داده اســت .وجــودی کــه عیــن فقــر اســت ،یعنــی وجــودات امکانــی ،در پرتــو وجــود اســتقاللی تعقــل
میشــوند (شــکر ،1389،ص  .)131درواقــع ،جاعــل بالــذات بایــد غنــی محــض و مجعــول بالــذات فقیــر
محــض باشــد (جــوادی آملــی ،۱۳۷۵ ،ص .)۴۳۶
میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت :علّــت ،واجــد کــاالت و فعلیــت ،مرتبـهی پاییــن اســت و مرتبـهی پاییــن
کــه هــان معلــول اســت ،رقیقــه و تنــزل یافت ـهی مرتب ـهی بــاال و علــت خــود اســت (طباطبایــى ،1387،ج
 ،1ص  .)143هــر وجــود معلولــی ،بــه اعتبــار ظهــور و تجلّــی حــق ،امــری واقعــی و مرتبــط بــه حــق تعالــی
اســت .درنهایــت ،هــر وجــودی کــه قربــش بــه حــق اول بیشــر اســت ،وجــودش کاملتــر و ســعه و فعلیــت
او بیشــر میشــود و هرچــه وجــود از مقــام اطــاق تنــزل کنــد ،عــدم و نواقــص در او بیشــر و ترکیــب او
از جهــات عدمیــه کاملتــر خواهــد بــود (آشــتیانی ،1382 ،ص  .)222بهاینترتیــب در آیــات تفکــر ،معلــول
چیــزی جــز ظهــور و تجلّــی علــت نیســت .درنتیجــه ،امــکان وجــود نیــز بــه معنــای هامن نیــاز و فقری اســت
ـم مــا ِفــی
کــه در ذات معلــول نســبت بــه علــت نهفتــه اســت ،چنانکــه در قــرآن میفرمایــدَ « :و َسـ َّخ َر لَكُـ ْ
ـاوات َو مــا ِفــی َْال ْر ِض َجمیعـاً ِم ْنــهُ إِنَّ فــی ذلِــكَ َْلیـ ٍ
السـ ِ
ـات لِ َقـ ْو ٍم یَ َت َفكَّـ ُرونَ 2».بهگونـهای خــدای ســبحان
َّ
آنچــه را در آســان و زمیــن هســت ،آفریــد کــه همــه در خدمــت بــر باشــند و همــه را بــا انســان مربــوط و
متصــل مىســازد تــا انســان منتفــعشــود (طباطبائــی، 1420،ج،18ص)162؛ همچنیــن میفرمایــد« :لَـ ْو أَنْ َزلْنــا
هـ َذا الْ ُقـ ْرآنَ َعــى َج َبــلٍ لَ َرأَیْ َتــهُ ِ
خاشــعاً ُم َت َصدعـاً ِمـ ْن خَشْ ـ َی ِة اللـ ِه َو تِلْــكَ ْال َمْثـ ُ
ـم
رضبُهــا لِل َّنـ ِ
ـال نَ ِْ
ـاس لَ َعلَّ ُهـ ْ
ی َت َفكَّـ ُرونَ 3».درواقــع ،هیــچ موجــودی منیتوانــد تجلــی الهــی را تحمــل كنــد و انســان ،تنهــا مخاطــب چنیــن
عظمتــی اســت (جــوادی آملــی ،1396 1397 ،جلســه .)23
( -1نحل.)69 :
( -2جاثیه.)۱۳ :
( -3حرش.)۲۱ :
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بــر مبنــای آیــات بــاال مشــاهده میشــود کــه از ذات حــق کــه فیــاض مطلــق اســت ،فیــض وجــود ســاری
میگــردد و هــر موجــودی شــوقی دارد کــه کــاالت خــود را حفــظ کنــد و ب ـرای تحصیــل کــاالت عالــی
حرکــت منایــد .واقعیــت خارجــی و حقیقــت وجــود ،یــک حقیقــت عینــی واحــد اســت و از طریــق درجــات
متکــر کــال و نقــص تکــر یافتــه اســت (عبودیــت ،1385 ،ص  .)157او فیــاض عىلاالطــاق اســت و بخلــی
در افاضـهی کــاالت نــدارد و اگــر موجــودی بــه اقتضــای ذات خــود طالــب کاملــی باشــد ،در صــورت نبــود
مانــع ،آن كــال را بــه او افاضــه میکنــد (صدرالدیــن ،۱۹۸۱ ،ج  ،۸ص .)4

نتیجهگیری

یافتههــای پژوهــش حــارض ،رهیافتــی بــه الگــوی تربیــت فکــر در قــرآن اســت .آیــات تفکــر انســان را
بــه نظــر در نظــام عــامل و تفکــر در کل هســتی دعــوت میکنــد .دعــوت عمــوم مــردم بــه ســبب ایــن اســت
کــه ایــن امــور در دســرس همــگان ق ـرار دارد و همچنیــن انســان توانایــی ادراک واقعیــت ورای خــود و
توانایــی عقلــی بـرای حکــم را دارد .درواقــع ،در فراینــد تفکــر ،قــرآن از بســرهای موجــود بهــره میگیــرد و
بـرای تقویــت ایــن قــوه تــاش میکنــد .انســان از طریــق اندیشــیدن در آیــات تکوینــی ،مثالهــا ،قصههــا
و پرس ـشها ،از محسوســات بــه معقــوالت هدایــت میشــود و اســتعدادهای پنهــان وی از قــوه بــه فعــل
درمیآیــد و زمین ـهی حرکــت کاملــی او فراهــم میگــردد.
دعــوت بــه تفکــر مســتمر در واقعیــت ،بـرای درک اینکــه کــدام چهــرهی هســتی حقیقــی اســت ،رضوری
میمنایــد .انســان در توجــه بــه هســتی ،میتوانــد از یــک واقعیــت ،چنــد چیــز بفهمــد کــه یکــی از آنهــا
حقیقــت اســت کــه بــا ســیر عقالنــی و بــر حــذر بــودن از خطــای تفکــر میتوانــد ایــن حقیقــت را دریابــد.
انســان ایــن حقیقــت واحــد را بــا روش برهــان بــه یقیــن دریافــت میکنــد .درواقــع ،آیــات تفکــر بــا یــک
ســیر عقالنــی از ظاهــر امــور میگــذرد و انســان متفکــر را کنجــکاو علــت امــور ظاهــری میکنــد .آنچــه در
ارتبــاط آیــات بــا یکدیگــر میتــوان یافــت ،تفکــر در آیــات انفســی و آفاقــی و ربــط آیــات انفســی و آفاقــی
بــه وجــود مطلــق بــا بهرهمنــدی از عمــق تفکــر اســت.
انســان در چنیــن تفکــری ،متوجــه رابطــه علّــی میشــود .اینکــه هــر معلولــی ،بــه اعتبــار ظهــور و تجلّــی
حــق ،امــری واقعــی و مرتبــط بــه حــق تعالــی اســت .معلــول ،وجــود مســتقلی نــدارد و آن شــعاع و ســایه و
تجلّــی از وجــود علتــش اســت؛ پــس معلــول عیــن فقــر و وابســتگی بــه علــت اســت .اگــر وجــود فقیر باشــد،
عیــن فقــر اســت و اگــر غنــی باشــد ،عیــن غناســت.
بــه ایــن ترتیــب در آیــات تفکــر ،معلــول چیــزی جــز ظهــور و تجلّــی علــت نیســت .از ســوی ذات حــق
کــه فیــاض مطلــق اســت ،فیــض وجــود ســاری میشــود و هــر موجــودی شــوقی دارد کــه کــاالت خــود را
حفــظ کنــد و بـرای تحصیــل کــاالت عالــی حرکــت منایــد .او فیــاض عىلاالطــاق اســت و بخلــی در افاضــه
کــاالت نــدارد و اگــر موجــودی بــه اقتضــای ذات خــود طالــب کاملــی باشــد ،در صــورت نبــود مانــع ،آن
كــال را بــه او افاضــه میکنــد.
بــر اســاس چنیــن تربیــت فکــری ،بینــش ،معرفــت ،علــم ،ایــان ،یقیــن ،عشــق بــه خالــق ،محبــت بــه
مخلــوق ،شــوق بــه انجــام واجبــات و تــرك محرمــات ،بهطــور عمیــق بـرای انســان آشــکار میشــود و انســان
رهیافتی به الگوی تربیت فکر در قرآن کریم
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بــه زندگــی توحیدمحــور دســت مییابــد.
نتایــج پژوهــش حــارض بــا نتایــج پژوهشهــای کشــانی ،رستمینســب و اخالقــی ( )1397و مردانــی
( )۱۳۹۳در بعــد توجــه بــه مبــدأ هســتی و ربوبیــت مطلــق عــامل ،همســو اســت .در همـهی مــوارد ،در قــرآن
بــر توحیــدی بــودن بـرای تفکــرورزی تأکیــد شــده اســت.
توجــه بــه الگــوی جامعــی از تربیــت فکــر در قــرآن ،در رســیدن بــه میـزان صحــت الگــوی فکــری موجود
در فلســفههای گوناگــون کمــک شــایانی خواهــد کــرد؛ همچنیــن بـرای تربیــت فکــری در هــر عــری ،قــرآن
میتوانــد بهرتیــن الگــو را ارائــه دهــد .بـرای بهبــود یافتههــای پژوهــش حــارض پرداخــن بــه ایــن موضــوع
بــا روشهــای گوناگــون تحقیــق رضوری بــه نظــر میرســد؛ زیـرا قــرآن اقیانــوس بینهایــت معــارف اســت.

96

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 2

منابع

•قرآن کریم؛ ترجمهی فوالدوند.
•نهجالبالغه؛ ترجمهی محمد دشتی؛ قم :مشهور.1379 ،
•ابراهی مزاده ،عیسی؛ فلسفه تربیت؛ تهران :دانشگاه پیام نور 1374،ش.
•ابنسینا؛ برهان شفا؛ تهران :دارالفکر 1373،ش.
•آشتیانی ،جاللالدین؛ الشواهد الربوبیۀ ىف املناهج السلوکیه؛ چاپ دوم ،مشهد :مرکز نرش دانشگاه 1382 ،ش.
•اله یزاده ،محمدحسین؛ درسنامهی تربیت فطری؛ مشهد :تدبر در قرآن و سیره 1395،ش.
•ــــــــــــــــــــ؛ درسنامهی تربیت اقتصادی؛ مشهد :تدبر در قرآن و سیره 1397،ش.
•ــــــــــــــــــــ؛ تفکر قرآنی؛ مشهد :موسسه تدبر در قرآن و سیره 1398،ش.
•باقـــری ،خـــرو؛ ســـجادیه ،نرگـــس؛ توســـلی ،طیبـــه؛ رویکردهـــا و روشهـــای پژوهـــش در فلســـفه تعلیـــم و
تربیـــت؛ چـــاپ ســـوم ،تهـــران :پژوهشـــکده مطالعـــات فرهنگـــی و اجتامعـــی 1394 ،ش.
•باقری ،خرسو؛ نگاهی دوباره به تربیت اسالمی؛ جلد  ،1تهران :مدرسه ۱۳۹۷ ،ش.
•متیم ــی آم ــدی ،عبدالواحدبنمحم ــد؛ تصنی ــف غررالحک ــم و دررالکل ــم؛ ترجمــهی مصطف ــی درایت ــی؛ مش ــهد؟:
رضی ــح آفت ــاب 1381 ،ش.
•جوادی آملی ،عبدالله؛ رحیق مختوم؛ قم :ارساء ۱۳۷۵ ،ش.
•ــــــــــــــــــــ؛ فلسفه صدرا؛ تلخیص رحیق مختوم؛ ج  ،1چاپ سوم ،قم :ارساء 1383 ،ش.
•ــــــــــــــــــــ؛ تسنیم؛ قم :ارساء 1397،ش.
•چاملــرز ،آلــن اف؛ چیســتی علــم ،درآمــدی بــر مكاتــب علمشناســی فلســفی؛ ترجم ـهی ســعید زیبــاکالم؛ ته ـران:
ســمت ۱۳۹۴ ،ش.
•دوبونو ،ادوارد؛ مدیریت و آموزش فكر؛ ترجمهی بدری نیک فطرت؛ تهران :خاتون ۱۳۹۴ ،ش.
•دورکهیم ،امیل؛ تربیت و جامعهشناسی؛ ترجمهی علیمحمد کاردان؛ تهران :دانشگاه تهران 1376 ،ش.
•سیف ،علیاکرب؛ روانشناسی پرورشی نوین ،روانشناسی یادگیری و آموزش؛ تهران :دوران 1394 ،ش.
•رشیعتمداری ،علی؛ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت؛ تهران :امیرکبیر 1374،ش.
•شکر ،عبدالعلی؛ وجود رابط و مستقل در حکمت متعالیه؛ قم :بوستان کتاب 1389،ش.
•صدرالدی ــن ،محمدبنابراهی ــم؛ الحکم ــۀ املتعالی ــۀ ىف االس ــفار العقلی ــۀ االربع ــه؛ ج  ،2چ ــاپ س ــوم ،بی ــروت :دار
احی ــاء ال ـراث 1981 ،م.
•طباطباىئ ،محمدحسین؛ ترجمهی تفسیر املیزان؛ ج ،4قم :اسالمی 1374،ش.
•ــــــــــــــــــــ؛ املیزان ىف تفسیر القرآن؛ چاپ چهارم ،قم :اسالمى 1420 ،ق.
•ــــــــــــــــــــ؛ نهایۀ الحکمۀ؛ ج  ،1چاپ دوازدهم ،قم :موسسۀ النرش االسالمی 1387 .ش.
•طباطبائ ــی ،س ــیده فاطم ــه؛ «واکاوی تفک ــر از منظ ــر ق ــرآن کری ــم»؛ پژوهشه ــای تعلی ــم و تربی ــت اس ــامی،
دانش ــکده ادبی ــات و عل ــوم انس ــانی دانش ــگاه ش ــهید باه ــر کرم ــان ،س ــال هفت ــم ،ش ــارهی  1394 ،3ش.
•عبودیت ،عبدالرسول؛ درآمدی به نظام حکمت صدرایی؛ ج  ،1تهران :سمت 1385،ش.
•ــــــــــــــــــ؛ درآمدی بر فلسفه اسالمی؛ قم :مؤسسهی امام خمینی(ره) 1390 ،ش.
رهیافتی به الگوی تربیت فکر در قرآن کریم

97

•فرامرز قراملکی ،احد؛ منطق ۲؛ چاپ دوم ،تهران :دانشگاه پیام نور 1385 ،ش.
•فضلالله ،محمدحسین؛ تفسیر من وحى القرآن؛ بیروت :دار املالك للطباعة و النرش 1419،ق.
•قرشی ،سید علیاکرب؛ قاموس قرآن؛ چاپ ششم ،تهران :دار الكتب اإلسالمیة ۱۳۷۱ ،ش.
•کبیریپ ــور ،مه ــدی؛ کبیریپ ــور ،مرتض ــی؛ عبدالله ــی ،عل ــی؛ «تبیی ــن مفه ــوم تفک ــر راه ــردی از منظ ــر اس ــام»؛
مدیری ــت فرهن ــگ س ــازمانی ،دورهی  ،61ش ــارهی  1397 ،3ش.
•کش ــانی ،مهدی ــه؛ رستمینس ــب ،عباس ــعلی؛ «الگوه ــای تحری ــک و بس ــط تفک ــر در حلق ــه کن ــدوکاو قرآن ــی»؛
تفک ــر و ک ــودک ،پژوهش ــگاه عل ــوم انس ــانی و مطالع ــات فرهنگ ــی ،س ــال هفت ــم ،ش ــارهی  1395 ،2ش.
•کش ــانی ،مهدی ــه؛ رستمینس ــب ،عباس ــعلی؛ اخالق ــی ،مس ــعود؛ «مؤلفهه ــا و ش ــاخصههای ت ــذکار تفک ــر ب ــه
ک ــودکان ب ــر مبن ــای آی ــات ق ــرآن»؛ تربی ــت اس ــامی ،ش ــارهی  1397 ،26ش.
پزاده ،لی ــا؛ «ابع ــاد تفك ــر از منظ ــر ق ــرآن کری ــم و داللته ــای تربیت ــی آن در تربی ــت
•کش ــاورز ،سوس ــن؛ رستی ـ 
فکــری کــودکان و نوجوانــان»؛ تربیــت اســامی ،شــارهی  1398 ،۲۸ش.
•کلینی ،محمدبنیعقوب؛ الکافی؛ تهران :دارالکتب االسالمیه 1363 ،ش.
•گالور ،ج ــان ای؛ برونین ــگ ،راج ــر اچ؛ روانشناس ــی تربیت ــی :اص ــول و کارب ــرد آن؛ ترجمــهی علینق ــی خــرازی؛
تهــران :مرک ــز ن ــر دانش ــگاهی 1382،ش.
•گلس ــتان ،مه ــرداد؛ «جای ــگاه مدیری ــت تفک ــر در فرهن ــگ جامع ــه»؛ دومی ــن هامی ــش بینامللل ــی مدیری ــت و
فرهن ــگ توس ــعه 1393،ش.
•مردان ــی ،محمدحس ــین؛ «ارائ ــه بین ــش و جهانبین ــی متعال ــی در حکایته ــای تربیت ــی ق ــرآن»؛ مع ــارف قرآن ــی،
ســال پنجــم ،شــارهی  ۱۳۹۳ ،۱۶ش.
•املصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی كلامت القرآن الكریم؛ ج  ،9تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1368 ،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ منطق و فلسفه؛ تهران :صدرا 1385،ش.
•مظفر ،محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ دارالعلم 1390،ش.
•نقیپـــور ،ولیاللـــه؛ «مبانـــی و بســـرهای تفکـــر و تعقـــل خـــاق از دیـــدگاه اســـام»؛ چشـــمانداز مدیریـــت
دولتـــی  ،شـــارهی  ۱۳۹۰ ،۵ش.
•ولدبیگــی ،مرادعلــی؛ «تفکــر و اندیشــه از منظــر قــرآن»؛ ســومین اجــاس جهانــی مدیریــت ،اقتصــاد حســابداری
و علــوم انســانی در آغــاز ه ـزاره ســوم ،شــیراز ۱۳۹۵ ،ش.
• Lore mary j. (2010). Managing thought. Publisher: McGraw-Hill Education.
• Vanden,Bos. (2015).American Psychological Association. G R (Editor).

98

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 2

