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چکيده
هدف :فکر و ان دیشه یکی از مواهب الهی به بشر و حجت خداوند است که سبب رشد و سعادت بشر میشود .یکی از
مبانی و اصول تعمیق ایمان دینی ،تفکّر و اندیشه ورزی در مسائل اعتقادی و احکام الهی است .هدف از انجام این
پژوهش ،بررسی تأثیر اندیشهورزی بر ایمان دینی و چگونگی این رابطه بود .روش :روش این پژوهش ،توصیفی-
تحلیلی است .در این مقاله ،کیفیت شرایط درست اندیشیدن از دیدگاه قرآن و رابطۀ خردورزی و تعمیق ایمان دینی
بررسی و آیات مربوط به آن تحلیل شده است .یافتهها :از قرآن کریم بین اندیشه و تفکّر و ایمان ،ارتباط وثیقی
برداشت میشود .آیاتی که دربارۀ تفکّر است ،منجر به باورهای ایمانی شده و دستهای دیگر از آیات سبب تعمیق در
اعمال ایمانی میشود .نتيجهگيری :تفکّر و تعقّل در مبانی دینی و ایمانی مانند توحید ،معاد ،نبوت ،هدفمندی خلقت،
احکام و اخالق ،با اسلوبهای خاصی در قرآن بیان شده است.

واژگان کليدی :تعمیق ایمان دینی ،خردمندان ،تفکّر ،تعقّل.
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الف) مقدمه
اندیشیدن از اهداف اصلی آموزش دین ،اعتقادات دینی و ایمانی است .در آیات و روایات زیادی به تبیین
جایگاه خرد و خردورزی در ایمان دینی پرداخته شده است .اسالم دینی عقالنی است و همواره پیروان و
حتی مخالفان خود را به تفکّر و اندیشه دعوت میکند .یکی از عوامل اساسی و مهم در تعمیق ایمان دینی،
تفکّر و اندیشۀ صحیح در مبانی و اهداف زندگی ،مسائل اعتقادی ،اخالقی و احکام است« .ایمان به اعتقاد،
اخالق و عمل وابسته است .همۀ انسانها موظفند این سه رکن اصیل را تحصیل کنند»(جوادی آملی.)692 :9731 ،
فیض کاشانی در اهمیت فکر و اندیشه میگوید« :هنگامی که علم در قلب آید ،در آن تغییر ایجاد میکند و
تغییر آن ،موجب تغییر اعمال و اعضا و جوارح میشود .پس عمل ،تابع حال است و حال ،تابع علم و علم،
تابع فکر و اندیشه در اینجا مبدء و کلید برای خیرات و نیکیهاست»(فیض کاشانی ،9731 ،ج  .)646 :8اساس و ریشۀ
انتخاب زندگی سعادتمندانه ،یکی از عالیترین عوامل کسب کمال ،رشد و بهرهمندی صحیح از زندگی
انسان است که به نوع تفکّر و اندیشۀ او ارتباط دارد .دین اسالم در مباحث اعتقادی ،اصل را بر تفکّر و
اندیشه گذاشته و تقلید و پیروی کورکورانه را به شدت مذمّت کرده است .در مباحث اخالقی نیز یکی از
راههای مهم تشخیص حسن و قبح عمل ،عقل است و در احکام عالوه بر اینکه عقل یکی از منابع فقه
قلمداد شده است ،میتواند علت و حکمت بعضی احکام را برداشت کند .بنابر این ،عقل در جایگزین شدن
ایمان دینی در قلب ،رشد و به کمال رسیدن این اعتقاد و تعمیق آن بسیار مؤثر است.

ب) بيان مسئله
باور قلبی و ایمان به خدا در دین اسالم ،به تمام زوایای زندگی مؤمن معنا میدهد؛ از طرفی ،آیات
بیانکنندۀ رابطۀ بین اندیشهورزی و ایمان و آثار اندیشهورزی بر مراتب و تعمیق ایمان ،قابل تأملاند .با توجه
به اهمیت دقت در آیات قرآن کریم و جایگاه خردورزی در تعمیق ایمان ،این نوشتار در صدد است به
سؤاالت ذیل پاسخ دهد:
 .9چرا قرآن در حد باالیی به صورت مستقیم و غیر مستقیم دعوت به تفکّر و اندیشیدن کرده است؟
 .6چه رابطهای بین خردورزی و تعمیق ایمان دینی وجود دارد؟

ج) پيشينۀ پژوهش
حسینزاده و همکاران( )9716در مقالهای ،رابطۀ عارفانۀ بین بنده و خداوند و اثرات این رابطه را در کاهش
گناه و رهایی از تنهایی بررسی کردهاند .خسروپناه و

همکاران()9716

طی مقالهای ،آثار امام خمینی(ره)
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دربارۀ علم و ایمان و کیفیت تعامل میان آنها را بررسی کردهاند .خادمی و همکاران( )9719به نظریۀ مالصدرا
و رابطۀ عقل نظری با ایمان قلبی و نظریۀ کرکگور که (بر اساس عقیده مسیحیت) بین تفکّر عقالنی و ایمان
رابطهای وجود ندارد ،پرداخته است .قاسمپور دهاقانی( )9788نیز موضوعاتی همچون :مفهوم اندیشه و منابع و
فواید و موانع آن را بر اساس آیات و روایات در مقالۀ خود بررسی کرده است.
در آثار مذکور ،مباحث مربوط به ایمان دینی و تعمیق آن از جنبۀ معنایی ،تفاوت تفکّر عقالنی در
ایمان در اسالم و مکاتب دیگر و بعضی تأثیرات ایمان بررسی شدهاند .اما در این مقاله ،سعی بر این است که
رابطه و تأثیر تعمیق ایمان دینی در جنبههای اعتقادی ،اخالقی و احکام ،از منظر تفکّر و تعقّل بررسی شود.
اهمیت این پژوهش را میتوان در لزوم خردورزی در مباحث ایمانی در تمام سطوح ،از اعتقادات و عمل
صالح در آموزههای قرآنی دانست .بعضی افراد در مسائل ایمانی دچار افراط یا تفریط میشوند یا برخی
فقط از روی عادت یا تقلید ،بدون اندیشه به امور دینی عمل میکنند و برخی دیگر صرف تعقّل و تفکّر در
مسائل ایمانی را کافی دانسته ،در انجام تکالیف کوتاهی میکنند؛ در صورتی که فرض بر این است که
اندیشهورزی باید منجر به تعمیق ایمان در قلب و عمل شود.

د .روش پژوهش
این پژوهش در زمرۀ پژوهشهای کیفی بوده ،روش آن توصیفی -تحلیلی است .طبق این شیوه ،ابتدا آیات
قرآن کریم در ارتباط با موضوع پژوهش ،بررسی و مطالب مرتبط در فیشهای جداگانه دستهبندی شده و بر
اساس نقش تفکّر در مسائل اعتقادی و رفتاری بررسی شد.

هـ) یافتهها
 .7اهميت تفکّر و تعقّل در قرآن
اهمیت تفکّر در اسالم به قدری است که نمیتوان باالتر از آن را تصور کرد و اساس ایمان و اعتقادات
دینی و مذهبی ،تفکّر و اندیشۀ صحیح است .اگر کتاب الهی را به طور کامل تفحص کرده و در آیاتش
دقت شود ،بیش از  733آیه وجود دارد که مردم را به تفکّر ،تذکّر و تعقّل دعوت کرده یا به پیامبر(ص)
استداللی را برای اثبات حقی یا از بین بردن باطلی آموخته است .خداوند در قرآن حتی در یک آیه ،به
بندگان خود امر نفرموده که نفهمیده به خدا یا هر چیزی که از جانب اوست ،ایمان آورند یا راهی را
کورکورانه بپیمایند(طباطبایی ،9738 ،ج 652 :5ـ .)654قرآن کریم هر چند که بشر را به اطاعت مطلقه و بىچون و
چراى خدا و رسول دعوت مىکند ،اال اینکه به این هم رضایت نمىدهد که مردم احکام و معارف قرآنى را
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با جمود محض و تقلید کورکورانه و بدون هیچ تفکر و تعقّلى بپذیرند ،بلکه باید فکر و عقل خود را به کار
بگیرند تا در هر مسئله ،حقیقت امر کشف شود و با نور عقل ،راهشان در این سیر و سلوك روشن شود(همان،

ج  .)615 :6قرآن کریم انسانهایی که عقل و خرد را به کار نمیگیرند ،در زمرۀ چهاپایان قرار میدهد« :بدترین
جنبندگان نزد خدا ،افراد کر و اللىاند که اندیشه نمىکنند»(انفال .)66 :یا :کسانی که از قلب و چشم و گوش،
که وسیلۀ فهم و دركاند ،استفاده نکنند؛ در حدّ چهارپایان ،بلکه پستتر تشبیه شده و وعدهگاه آنان جهنم
است(اعراف)931 :؛ مهر خوردن بر قلب و عدم درك صحیح از ویژگیهای آنان است(توبه)83 :؛ همچنین
محروم شدن از درك صحیح آیات الهی و عدم قدرت تحلیل و تفکّر(.انعام65 :؛ اسراء42 :؛ کهف53 :؛ فصّلت)5 :

هیچ تردیدى نداریم در اینکه حیات انسانى ،حیاتى است فکرى ،نه چون حیوانات غریزى و طبیعى.
زندگى بشر سامان نمىگیرد مگر به وسیلۀ ادراك که ما آن را فکر مىنامیم و از لوازم فکرى بودن زندگى
بشر ،یکى این است که هر قدر فکر صحیحتر و کاملتر باشد ،به اجبار زندگى انسانى استوارتر خواهد بود.
پس زندگى استوار ،حال به هر سنّتى که باشد و در هر طریقى که افتاده باشد ،طریقى سابقهدار ،یا بىسابقه،
ارتباط کامل با فکر استوار دارد و زندگى استوار ،مبتنى و مشروط به داشتن فکر استوار است .هر قدر استوارى
فکر بیشتر باشد ،استوارى زندگى بیشتر و هر قدر آن کمتر باشد ،این نیز کمتر خواهد بود(.طباطبایی ،9738 ،ج )494 :5

خداوند در قرآن کریم به طرق مختلف و اسلوبهاى متنوع به اهمیت تفکّر و تعقّل اشاره و بشر را به فکر
صحیح دعوت کرده و طریقۀ صحیح علم را ترویج کرده است(همان)؛ از جمله فرموده است« :آیا کسى که مرده
بود ،سپس او را زنده کردیم و نورى برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود ،همانند کسى است که
در ظلمتها باشد و از آن خارج نشود؟!»(انعام .)966 :از این آیۀ شریفه میتوان رابطۀ فکر صحیح و سالم با ایمان را
که همان نور است ،فهمید که در نهایت ،منجر به قرار گرفتن در مسیر کامل و سعادتمندانه میشود.
 .1شرایط درست اندیشيدن از دیدگاه قرآن
تفکّر صحیح ویژگیهایی دارد که در قرآن ذکر شده است .از شرایط اندیشۀ صحیح و سالم ،همراه بودن
تعقّل با تقوا و پرهیز از گناه و عدم پیروی از هوای نفس است« .قرآن به مردم اجازه نمىدهد که بدون
رعایت دائمى تقوا و ترس از خداى سبحان به تفکر بپردازند و این کار را خطرناك و بىفایده
مىداند»(طباطبایی ،9738 ،ج  .)449 :5از جمله ویژگیهای خردمندان ،رعایت تقواست ...« :که بهترین زاد و توشه،
پرهیزکارى است! و از من بپرهیزید اى خردمندان!»(بقره)913 :؛ یعنى شما بدان جهت که صاحب خرد هستید،
در به کار بستن عقل و خردتان نیازمند تقوا میباشید.
از دیگر شرایط درست اندیشیدن ،مطابقت آن با فطرت پاك انسانی است« .مراد از عقل در کالم
خداى تعالى ،آن ادراکى است که با سالمت فطرت براى انسان دست دهد و اینجاست که معناى جملۀ «این
چنین ،خداوند آیات خود را براى شما شرح مىدهد؛ شاید اندیشه

کنید!»(بقره )646 :است»(طباطبایی ،9738 ،ج :6
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 .)732در آیات« :و جز صاحبان عقل ،متذکّر نمىشوند»(آل عمران)3 :؛ «تنها کسانى متذکّر این حقایق مىشوند
که به سوى خدا باز مىگردند»(غافر)97 :؛ «و ما دلها و چشمهاى آنها را واژگونه مىسازیم (آرى آنها ایمان
نمىآورند) همانگونه که در آغاز ،به آن ایمان نیاوردند!»(انعام )993 :و« :جز افراد سفیه و نادان ،چه کسى از
آیین ابراهیم(با آن پاکى و درخشندگى) روىگردان خواهد شد؟!»(بقره)973 :؛ یعنى کسى مقتضیات فطرت را
ترك نمىکند ،مگر وقتى که عقلش را تباه کرده و راهى غیر از راه عقل را پیش گرفته باشد .بنابر این،
درك عقلى وقتى حاصل مىشود که عقل به سالمتى خود باقى مانده باشد و آن تا زمانى است که تقواى
دینى و دین فطریا ش را از دست نداده باشد .خداى عزّ و جلّ عقل را به نیرویى تعریف کرده که انسان در
دینش از آن بهرهمند شود و به وسیلۀ آن ،راه را به سوى حقایق معارف و اعمال صالحه پیدا کرده و پیش
بگیرد .پس اگر عقل انسان در چنین مجرایى قرار نگیرد و قلمرو علمش به چهار دیوار خیر و شرهاى دنیوى
محدود شود ،دیگر عقل نامیده نمىشود(.طباطبایی ،9738 ،ج )735 :6

دانش و اطالعات نیز از شرایط درست اندیشیدن است؛ در آیات  621بقره 3 ،آل عمران 91 ،رعد61 ،
ص 1 ،و  98زمر ،رابطۀ بین علم و دانش با خردورزی و تشخیص درست در مسائل ایمانی بیان شده است.
از شرایط دیگر درست اندیشیدن ،دوری از هواپرستی است .کسی که هوای نفس خود را مرجع و
معبود قرار دهد ،از تفکّر سالم و صحیح محروم میشود .در قرآن کریم میفرماید :آ«یا دیدى کسى را که
معبود خود را هواى نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهى(بر اینکه شایستۀ هدایت نیست) گمراه
ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش پردهاى افکنده است؟! با این حال چه کسى مىتواند غیر از
خدا او را هدایت کند؟! آیا متذکّر نمىشوید؟!»(جاثیه .)67 :در جای دیگر ،پیروان هوای نفس عالوه بر محروم
بودن از درك صحیح ،حتی در حد چهار پایان تنزّل پیدا کردهاند« :آیا دیدى کسى را که هواى نفسش را
معبود خود برگزیده است؟! آیا تو مى توانى او را هدایت کنى(یا به دفاع از او برخیزى)؟! آیا گمان مىبرى
بیشتر آنان مىشنوند یا مىفهمند؟! آنان فقط همچون چهارپایانند ،بلکه گمراهترند»(.فرقان)44 :

کفر ،نفاق و تقلید کورکورانه ،از موانع خردورزی و اندیشۀ سالم است .نتیجۀ کفر ،مهر خوردن بر دلها
و حتی حواس ظاهری و محرومیت از درك واقعی است« :خدا بر دلها و گوشهاى آنان مهر نهاده و بر
چشمهایشان پردهاى افکنده شده و عذاب بزرگى در انتظار آنهاست»(بقره .)3 :داشتن رفتارهای منافقانه نیز از
عالئم جاهالن است« :و هنگامى که مؤمنان را مالقات کنند ،مىگویند :ایمان آوردهایم .ولى هنگامى که با
یکدیگر خلوت مىکنند( ،بعضى به بعضى دیگر اعتراض کرده) مىگویند :چرا مطالبى را که خداوند (در
بارۀ صفات پیامبر اسالم) براى شما بیان کرد ،به مسلمانان بازگو مىکنید تا (روز رستاخیز) در پیشگاه خدا،
بر ضد شما به آن استدالل کنند؟! آیا نمىفهمید؟!»(.بقره)32 :
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بین عدم تعقّل با عدم امکان ایمان آوردن و قرار داده شدن رجس و پلیدی بر کسانی که اهل تعقّل
نیستند ،رابطۀ مستقیم وجود دارد(« :اما) هیچ کس نمىتواند ایمان بیاورد ،جز به فرمان خدا(و توفیق و یارى
و هدایت او)! و پلیدى(کفر و گناه) را بر کسانى قرار مىدهد که نمىاندیشند»(یونس .)933 :همچنین بین
تکذیب آیات الهی و محروم شدن از قدرت درك و فهم صحیح رابطه وجود دارد« :آنها که آیات ما را
تکذیب کردند ،کرها و اللهایىاند که در تاریکیها قرار دارند .هر کس را خدا بخواهد(و مستحق باشد)
گمراه مىکند و هر کس را بخواهد(و شایسته بداند) بر راه راست قرار خواهد داد»(.انعام)71 :

 .9نقش تفکّر و تعقّل در ابعاد ایمان
یک) رابطۀ اندیشهورزی با مسائل اعتقادی

از نظر اسالم ،ایمان دینی مبتنی بر عقل و فکر است .یکی از امور مهم و اساسی در عمقبخشی ایمان در
مبانی و اصول اعتقادی ،تفکّر صحیح و سالم است .از نظر متکلمان ،بهترین راه برای حصول اطمینان و یقین،
تفکّر صحیح و اندیشۀ سالم است که سبب عمق پیدا کردن اعتقادات دینی و توانایی فکری در برابر شبهات
و عقاید خرافی است.
ایمان به معارف الهیّه و اصول عقاید حقّه صورت نگیرد مگر به آنکه آن حقایق را به قدم تفکّر و
ریاضت عقلی و آیات و بیّنات و براهین عقلیه ادراك کند و این مرحله به منزلۀ مقدمۀ ایمان است(امام خمینی،

 .)81 :9788حقیقت توحید ،که اصل اصول معارف است و اکثر فروع ایمانیه و معارف الهیّه و اوصاف کاملۀ
روحیه و صفات نورانیّۀ قلبیّه از آن منشعب شود ،تا در ادراك عقلی است ،هیچ یک از این فروع بر آن
مترتب نشود و انسان را به هیچ یک از آن حقایق نرساند(همان) و مسلماً تفکّر صحیح و سالم باید منجر به
عمل و تغییر رفتار شود.
برترین تفکّر ،در توحید و مراتب آن است؛ امام صادق(ع) فرمودهاند« :أفضل العباده إدمان التفکّر فی
اهلل و فی قدرته»(کلینی .)55 :9433 ،نتیجۀ تفکّر در حق و اسماء و صفات و کماالت پروردگار ،علم به وجود
حق و انواع تجلیات است و از آن ،علم به اعیان و مظاهر رخ دهد(امام خمینی .)919 :9732 ،مؤمن کسی است که
بعد از ادراك عقلی ذات باری تعالی ،قلبش عمیقاً وجود حق را دریافته باشد و در تمام ابعاد زندگیاش
مؤثر واقع شود و عمق داشته باشد.
اغلب آیات توحید دربارۀ اثبات توحید نظری است« .نظام جهان آفرینش ،روشنترین و همگانىترین
برهان خداشناسى است .قرآن مجید و پیشوایان بزرگ اسالم با بیانات مؤکدى ،مردم را به مطالعۀ کتاب
آفرینش دعوت کردهاند؛ کتابى که سراسر صفحات و سطور آن گواه روشنى بر نظم و ترتیب ،محاسبه و
اندازهگیرى و دخالت علم و حکمت در آفرینش آن است .حتى به این دعوت کلى اکتفا نکرده ،با بیان
نمونههایى از نظام حیرتانگیز این جهان ،راه مطالعه و بررسى را به روى عموم گشودهاند»(سبحانی.)23 :9739 ،
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در قرآن کریم به اهمیت تدبّر و تفکّر در جهان آفرینش که منجر به بینش عمیق نسبت به آفریدگار جهان
میشود ،تأکید شده است(نحل21 ،23 ،96 ،99 :؛ روم64 ،69 :؛ جاثیه97 ،5 :؛ رعد4 ،7 :؛ عنکبوت .)75 :آیاتی که راجع به مبدء
و معاد است با تعبیراتى نظیر «لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ»« ،لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»« ،لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ» و «یَفْقَهُونَ» بیان شده است
که داللت بر لزوم به کارگیری عقل و اندیشه در این اصول اعتقادی است.
در بحث توحید عبادی ،شریک قرار ندادن برای خداوند در عبادات ،از ویژگیهای عاقالن و متفکّران
بیان شده است« :خداوند مثالى از خودتان براى شما زده است :آیا(اگر مملوك و بردهاى داشته باشید) این
بردههاى شما هرگز در روزیهایى که به شما دادهایم ،شریک شما مىباشند؛ آنچنان که هر دو مساوى
بوده و از تصرّف مستقل و بدون اجازۀ آنان بیم داشته باشید ،آنگونه که در بارۀ شرکاى آزاد خود بیم
دارید؟! اینچنین آیات خود را براى کسانى که تعقّل مىکنند شرح مىدهیم»(روم .)68 :نمونۀ دیگر دعوت به
تفکّر و اندیشه در تمثیلی که خداوند میآورد برای اینکه خلوص در اعمال برای انسان متفکّر ،قابل فهم
شود« :آیا کسى از شما دوست دارد که باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن،
نهرها بگذرد و براى او در آن(باغ) ،از هر گونه میوهاى وجود داشته باشد؛ در حالى که به سن پیرى رسیده
و فرزندانى(کوچک و) ضعیف دارد؛ (در این هنگام )،گردبادى(کوبنده) ،که در آن آتش(سوزانى) است،
به آن برخورد کند و شعلهور شود و بسوزد؟! (همین طور است حال کسانى که انفاقهاى خود را با ریا و
منت و آزار ،باطل مىکنند ).این چنین خداوند آیات خود را براى شما آشکار مىسازد؛ شاید بیندیشید(و با
اندیشه ،راه حق را بیابید)!»(بقره .)622 :کسانی که برای خدا شریک قرار میدهند ،به نداشتن فکر و اندیشه
مذمّت شدهاند« :افّ بر شما و بر آنچه جز خدا مىپرستید! آیا اندیشه نمىکنید(و عقل ندارید)؟»(.انبیاء)23 :

یکی دیگر از مبانی فکری و اعتقادی مؤثر در ایجاد باور قلبی و تعمیق ایمان دینی ،تبعیت از پیامبران و
تعقّل و تفکّر در وحی و نبوت است .مهمترین تأثیر وحی و نبوت در زندگی فردی و اجتماعی بشریت،
تحول در اندیشیدن و ایجاد نظام تربیتی است .سراسر قرآن که برنامۀ سرنوشتساز تمدن کهن و فرهنگ
اصیل بشریت را رقم زده ،یادآور خردورزی و عقالنیّت است .از این رو ،انتظار اسالم و قرآن از جهان
انسانیت ،ارتقا و تعالی به سوی جهان عقل و خردورزی و عقالنیت است(جوادی آملی .)991 :9717 ،عدم توجه به
دستورات پیامبران و اندیشه نکردن ،از اسباب شقاوت و بدبختی ابدی بیان شده است« :و مىگویند :اگر ما
گوش شنوا داشتیم یا تعقّل مىکردیم ،در میان دوزخیان نبودیم!»(ملک .)93 :یکی از علل عدم تبعیت از انبیا،
تقلید و تبعیت کورکورانه از آبا و اجداد بیان شده که نتیجۀ عدم تفکّر و تعقّل است« :و هنگامى که به آنها
گفته شود :از آنچه خدا نازل کرده است ،پیروى کنید! مىگویند :نه ،ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم،
پیروى مىکنیم .آیا اگر پدران آنها چیزى نمىفهمیدند و هدایت نیافتند(باز از آنها پیروى خواهند
کرد)؟!»(.بقره)933 :
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از نمونه های خردورزی در اصول و مبانی ،دعوت به تفکّر در قرآن کریم است .اندیشیدن در جنبۀ
وحیانی ،اعجاز لفظی و معنوی و از جنبۀ دیگر ،اساس دستورات اسالم در ساحتهای مختلف آیات نورانی
قرآن است که در آیات مختلف(انفال6 :؛ یوسف6 :؛ زخرف7 :؛ انبیاء93 :؛ حشر69 :؛ نساء )86 :به تفکّر و تعقّل در آیات
الهی تأکید شده است.
یکی از مسائل اعتقادی بیانشده در قرآن کریم ،مسئلۀ معاد است که مهمترین راه اثبات آن نیز از راه
عقل است .در تعدادی از آیات قرآن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دربارۀ وجوب و امکان معاد به تفکّر
و تعقّل دعوت شده است؛ از جمله :دعوت به تفکّر در خلقت اولیه و ثانویه و عدم استبعاد مرگ و معاد(غافر:

 )23و تفکّر در مرگ و توفّی(زمر.)46 :
یکی دیگر از مباحث بنیادی در تعمیق ایمان دینی ،شناخت دنیا و حقیقت آن ،هدف آفرینش و درك
صحیح از آخرت است که در قرآن کریم ،انسانها را به تفکّر درآن فرا میخواند(آل عمران913-919 :؛ روم :)8 :از
یک سو ،توجه و اندیشه در حقیقت دنیا از ویژگیهای متفکّران است؛ مانند تفکّر در ناپایداری و عدم ثبات
زندگی دنیا(یونس )64 :و از سوی دیگر ،کسانی که در عدم پایداری دنیا و زینتهای آن و ماندگاری آخرت
تفکّر نمیکنند ،مذمّت میشوند(انعام )76 :یا نتیجۀ اندیشه و تفکّر در عوارض ناگوار و مشکالت گوناگون
نعمتهای مادی را بیان میکند(قصص.)23 :
بنابر این ،فکر و اندیشه از مبادی اعتقاد به توحید ،معاد و نبوت ،از ملزومات شناخت قرآن کریم و از
اصول باور به هدفمندی جهان آفرینش است.
دو) تفکّر در احکام واخالق

یکی از موضوعات مهم بحث تفکّر و تعقّل ،ارتباط عقل با احکام فقهی است که در تعمیق ایمان دینی بسیار
مؤثر است؛ قرآن کریم در بیان علل احکام شرعی ،بارها انسانها را به اندیشیدن در فلسفه و علت آنها توصیه
فرموده است .خداى تعالى در هیچ جا از کتاب مجیدش ،حتى در یک آیه از آن ،بندگان خود را مأمور
نکرده به اینکه او را کورکورانه بندگى کنند یا به یکى از معارف الهیاش ایمانى کورکورانه بیاورند یا
طریقهاى را کورکورانه سلوك کنند؛ حتى شرایعى را هم که تشریع کرده و بندگانش را مأمور به انجام آن
کرده ،با اینکه عقل بندگان قادر بر تشخیص مالکهاى آن شرایع نیست ،مع ذلک آن شرایع را به داشتن
آثارى تعلیل کرده(طباطبایی ،9738 ،ج  .)492 :5یکى دیگر از احکام اعمال این است که حسنات ،چه اقوال و چه
افعال ،مطابق حکم عقل است ،به خالف سیئات که چه اقوالش و چه افعالش بر خالف عقلند ،و  ...خداى
سبحان اساس تمامى آنچه را که براى بشر بیان کرده ،عقل قرار داده (البته منظور ما از عقل ،همان نیرویى
است که به وسیلۀ آن انسان حق را از باطل و خوب را از بد تمیز مىدهد) .به همین سبب است که مردم را
به پیروى از عقل سفارش کرده و از چیزى که سالمت و حکمرانى آن را مختل مىسازد ،نهى فرموده؛ مانند
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شراب و قمار و لهو و غش ،غرر در معامالت و نیز از دروغ و افترا و بهتان و خیانت و ترور و هر عملى که
سالمت عقل در حکمرانى را مختل مىسازد ،نهى فرموده؛ چون همۀ این کارها عقل انسان را در مرحلۀ
عمل دچار خبط مىکند و این را هم مىدانیم که اساس حیات بشر در همۀ شئون فردى و اجتماعیاش بر
سالمت ادراك و صحّت فکر و اندیشه است(همان .)498 :نیکی به پدر و مادر ،فرزندآوری و مراقبت از آن،
دوری از فواحش و قتل ،از مواردی است که عقل به تنهایی حسن و قبح و حکمت آن را میتواند تشخیص
دهد(.انعام)959 :

در بعضی آیات به تفکّر و تعقّل در حکمت احکام توصیه شده است؛ از جمله :دعوت به تفکّر و
اندیشیدن دربارۀ امر به معروف و نهی از منکر(بقره)44 :؛ حلیّت یا حرمت گوشت بعضی حیوانات(مائده)937 :؛
تعقّل و تفکّر در احکام مربوط به طالق(بقره)646 :؛ توصیه به تفکّر دربارۀ حرمت شراب و قمار(بقره)691 :؛ تفکّر
در مورد حکمت قصاص(بقره)931 :؛ حج و احکام مربوط به آن(بقره.)913 :
یا کسانی که به احکام الهی بیتوجهاند یا آن را رعایت نمیکنند ،جزء کمخردان و نادانان محسوب
شدهاند؛ از جمله :عدم توجه به نماز جماعت(مائده )58 :و بیاحترامی به پیامبر(حجرات.)4 :
 .4رابطۀ خردورزی و تعميق ایمان دیني
صاحبان خرد و فرهیختگان ایمانی در قرآن به عنوان «اولواااللباب» ذکر شدهاند .ویژگیهای آنان در قرآن
کریم بیانگر ایمان ثابت و عمیق است و نشان از روحیۀ حقیقتجویی ،قدرت تجزیه و تحلیل ،دوری از
خرافه ،پایبندی به اخالقیات و عمل به احکام الهی دارد .از دیدگاه قرآن ،خردمند کسی است که در تمام
امور دینی دارای قدرت تحلیل و اندیشه ژرف باشد .در آیات شریفۀ  913تا  914سورۀ آل عمران و آیات
 91تا  64سورۀ رعد ،ویژگیهای خردمندان و تأثیر اندیشهورزی در تمام مراحل ایمانی بیان شده است.
«إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالَفِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ؛ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً
وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بَاطِالً سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ؛ رَبَّنَا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ ؛ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً یُنَادِی لِلْإِیمَانِ أَنْ
آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ کَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ؛رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِکَ وَ
الَ تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَۀِ إِنَّکَ الَ تُخْلِفُ الْمِیعَادَ»(آل عمران .)913-914 :در این آیات از جمله ویژگیهای
خردمندان ،اندیشهورزی در مبانی و اصول اعتقادی ،همچون تفکّر در آفرینش ،همراه با تحلیل است که
منجر به خداباوری و خداشناسی میشود« :إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالَفِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ لَآیَاتٍ
لِأُولِی الْأَلْبَابِ» .داشتن روحیۀ عبودیت در تمام اوقات نیز از ویژگیهای خردمندان بیان شده است« :الَّذِینَ
یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ» .ایمان و باور عمیق به معاد« :سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؛ رَبَّنَا إِنَّکَ
مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ» ،اعتقاد به هدفمندی جهان آفرینش« :رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذَا
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بَاطِالً» ،ایمان و یقین قلبی به نبوت و پذیرش تمام دستورات الهی« :رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً یُنَادِی لِلْإِیمَانِ أَنْ
آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا ...و آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِکَ» ،اعتقاد به معاد و وعدههای الهی در این زمینه« :و تَوَفَّنَا مَعَ
الْأَبْرَارِ؛ رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِکَ وَ الَ تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَهِ» ،از نمونههای بارز تعمیق ایمان دینی است که
نتیجۀ اندیشهورزی است.
در این آیات خداباوری و عبادت خالصانه ،باور قلبی و عمیق به معاد و نبوت ،هدفمند دانستن آفرینش
و داشتن روحیۀ خضوع و تواضع در برابر پروردگار که بیانگر عمیق بودن ایمان و باور قلبی است ،از
نشانههای اندیشمندان بیان شده است.
در سورۀ مبارکۀ رعد نیز ویژگیهایی برای خردمندان ذکر شده است« :مَنْ یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ
رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ؛ الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ الَ یَنْقُضُونَ الْمِیثَاقَ؛ وَ الَّذِینَ
یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ؛ وَ الَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ
أَقَامُوا الصَّالَۀَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَ عَالَنِیَۀً وَ یَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَۀِ السَّیِّئَۀَ أُولئکَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّار؛ جَنَّاتُ
عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ الْمَالَئِکَۀُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ؛ سَالَمٌ
عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»(.رعد)91-64 :

اولین ویژگی خردمندان در این آیات ،روحیۀ حقیقتجویی ،بصیرت و آگاهی است« :مَنْ یَعْلَمُ أَنَّمَا
أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ» .اندیشمندن قرآنی به عهد و میثاقى که
به وسیلۀ پیامبران الهی ،به دستور خداى سبحان از بشر گرفته شده پایبندند« :الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ الَ
یَنْقُضُونَ الْمِیثَاقَ» .بر هر صلهاى که خدا به آن امر فرموده که از معروفترین مصادیق آن صلۀ رحم است،
پایبندند« :وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» .دارای مقام خشیت و خوف میباشند و همچنین ایمان و
باور عمیق به معاد و حسابرسی در آن روز دارند« :وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ»« .ظاهراً فرق میان
خشیت و خوف این است که خشیت به معناى تأثّر قلب از اقبال و روى آوردن شرّ یا نظیر آن است و خوف
به معناى تأثّر عملى انسان است به اینکه از ترس در مقام اقدام برآمده و وسایل گریز از شر و محذور را هم
فراهم سازد ،هر چند که در دل متأثّر نگشته ،دچار هراس نشده باشد»(.طباطبایی ،9738 ،ج )421 :99

یکی از ویژگیهای خردورزان در جنبۀ عملی ،صبر در امور زندگی است؛ چه صبر در آسایش،
گرفتاری و مصیبت ،صبر در طاعت و ترك معصیت؛ صبری که مزیّن به اخالص و توحید است« :وَ الَّذِینَ
صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ؛ سَالَمٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» .آنان در مقام عمل به احکام الهی از
اقامهکنندگان نمازند« :وَ أَقَامُوا الصَّالَهَ» .در انجام اعمال صالح ،در هر حال از روزی خود انفاق میکنند« :وَ
أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَ عَالَنِیَهً» و اگر در انجام اعمال صالح ،کوتاهی از آنان سر بزند یا مرتکب گناهی
شوند ،با نیکی همسان آن یا برتر از آن جبران میکنند« :وَ یَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَهِ السَّیِّئَهَ أُولئکَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّار».
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با توجه به این دسته از آیات؛ انسان خردمند ،انسانی با درك و بصیرت ایمانی ،معتقد به پیامبران الهی و
فرمانبردار از آنها ،عامل به دستورات الهی و دارای مقامات باالی اخالقی است.

و) بحث و نتيجه گيری
تعمیق ایمان دینی یکی از مباحث مهم در باورها ،اعمال و اخالق انسان دینباور است و یکی از مهمترین
راههای وصول به آن ،استفاده از عقل و تفکّر است .در آیات و روایات به اندیشیدن در امور دینی و معنوی
تأکید بسیار زیادی شده است.
عقل ،قوۀ تمییز حق از باطل ،حقیقتجویی ،تجزیه و تحلیل ،سبب دوری از خرافه ،تأثیرگذار در
اخالقیات و عمل صالح و در یک کالم ،سبب تعمیق ایمان دینی میشود.
قرآن کریم به صورت مستقیم و غیر مستقیم انسان را وادار به تفکّر و اندیشیدن در تمام جوانب ایمانی
کند و مهارتهای اندیشیدن را به او آموزش میدهد و سبب رسیدن به رشد و سعادت و بهرهمندی صحیح از
زندگی است.
تفکّر و تعقّل در مسائل اعتقادی ،ضروری و الزم است و از تبعیت کورکورانه به شدت نهی شده است.
مهمترین اصل در اعتقاد به توحید ،معاد و نبوت در قرآن کریم ،بر اساس خردورزی و تعقّل است.
در جنبۀ عمل به احکام و اخالق نیز به اندیشهورزی بسیار اهمیت داده شده و به لزوم خردورزی در
اصل عمل و حکمت آن اشاره شده است.
در قرآن کریم ،خردمند کسی است که در تمام جوانب و مراتب ایمان ،عقل را به عنوان یکی از
حجّتهای خداوند به کار گیرد .پس ابتدا الزم است تفکّر ،همراه با علم و دانش ،تقوا و مطابقت با فرامین
الهی باشد و در یک کالم ،از مجرای فطرت پاك انسانی خارج نشود .چنین اندیشۀ پاکی ،از حجتهای
خداوند بر انسان و رسول باطنی ذات الهی است و سبب استقرار ایمان در دل انسان و رشد و تعالی روز به
روز آن میشود.
نخبگان قرآنی یا اولواااللباب به اوصافی مانند ایمان عمیق در اعتقادات ،عمل به فضایل اخالقی و
پایبندی به دستورات دین توصیف شدهاند ،که بیانگر الگوهای فکری و عقلی برای تمام مؤمنین است.

  232مطالعات معرفتي در دانشگاه اسالمي57

پيشنهادها
 آگاهیبخشی نقش و اهمیت خردورزی در تعمیق ایمان دینی؛ مقایسۀ اندیشهورزی در مباحث دینی با متابعت از دستورات دین بدون به کارگیری عقل و فکر؛ طراحی آثار خردورزی در جنبههای مختلف ایمانی به طور مستقل؛ برنامهریزی برای رسیدن جامعۀ ایمانی به خردورزی در باورها و عمل؛ -تأکید بر تقویت تفکّر صحیح و ارائۀ راهکارهای فکری و عملی برای ایجاد شرایط درست اندیشیدن.

واکاوی تأثیر تفکّر و تعقّل در تعمیق ایمان دیني از منظر قرآن 

232

منابع
 قرآن کریم .ترجمه ناصر مکارم شیرازی( .)9781قم :مؤسسه امام علی بن ابیطالب(ع). امام خمینی ،سید روحاهلل( .)9732الرسائل .قم :مؤسسه اسماعیلیان. امام خمینی ،سید روحاهلل( .)9788جنود عقل و جهل .تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی. جوادی آملی ،عبداهلل( .)9731مراحل اخالق در قرآن .قم :مرکز نشر اسراء. جوادی آملی ،عبداهلل( .)9717وحي و نبوت در قرآن .قم :مرکز نشر اسراء. -حسینزاده ،اکرم و همکاران(.)9716

«نقش تفسير انفسي قرآن کریم در تعميق ایمان دیني با نگاهي بر آرای

حسنزاده آملي و جوادی آملي» .آموزههای تربیتی قرآن و حدیث ،سال دوم ،ش .7

 خادمی ،مهدی و همکاران(« .)9719رابطۀ بين عقل و ایمان از منظر مالصدرا و کرکگور» .جستارهای فلسفۀدین ،ش .9
 خسروپناه ،عبدالحسین و همکاران(« .)9716علم و ایمان به عقاید دیني و رابطۀ آن دو از منظر امام خميني».آیین حکمت ،سال پنجم ،ش .93
 سبحانی ،جعفر( .)9716الهيات و معارف اسالمي ،قم ،مؤسسه امام صادق (علیه السالم) طباطبایی ،محمدحسین( .)9738الميزان في تفسير القران .قم :اسماعیلیان. فیض کاشانی ،محمدبن شاهمرتضی( .)9731راه روشن .مشهد :آستان قدس رضوی -بنیاد پژوهشهای اسالمی. قاسمپور دهاقانی ،علی(« .)9788جایگاه اندیشه و اندیشيدن در نظام تربيتي اسالم» .تربیت اسالمی ،ش .1 کلینی ،محمد( 9433ق) .الکافي .تصحیح علیاکبر غفاری .تهران :دارالکتب االسالمیه.- The Holy Quran. Trans. By: Naser Makarem Shirazi (6393). Qom:
Moassese Imam Ali Ibn Abi Talib (AS).
- Feyz Kashani, Mohammed Shah Mirtaza (1331). “The Clear
Way”.Mashad, Astan Qods Razavi_ Islamic Research Foundation.
- Hossein Zadeh, Akram & Others (6397). “The Role of Interpreting the
Holy Quran on Deepening Religious Faith by Looking At the Views of
Hasan Zadeh Amoli and Javadi Amoli” . Quarterly Amouzehaye Tarbiyati

Quran and Hadith, the Second year, No. 7.
- Imam Khomeini, Seyyed Roohollah (9113). Al-Rasael. Qom: Moasses
Ismailian.
- Imam Khomeini, Seyyed Roohollah (6331). Reason of Wisdom. Tehran:
Moassese Tanzim Va Nashr Asar Imam Khomeini.
- Javadi Amoli, Abdollah (6333). The Process of Ethics in the Holy Quran.
Qom: Markaz Nashr Esra.

57 مطالعات معرفتي در دانشگاه اسالمي 222

- Javadi Amoli, Abdollah (6394). Revelation and Prophecy in the Holy
Quran. Qom: Markaz Nashr Esra.
- Khademi, Mahdi & Others (6396). “The Relationship between Reason and
Faith from the Perspective of Mulla Sadra and Kirkkvador”. The Quarterly

Jostarhaye Falsafe din, No. 9.
- Khosro Panah, Abdulhossein & the Others (6397). “The Science and the
Faith to Religion and Its Relationship at the View of Imam Khomeini”. Fasl

Nameh Ayin Hekmat, fifth year, No. 93.
- Koleyni, Mohamad (9433). AL-Kafi. Rewriter: Ali Akbar Qafari. Tehran:
Dar alkotob Aleslamiyah.
- Qasem Pour Dehaqani, Ali (6331). “The Position of Thinking and Thinking
in the Educational System of Islam” . Semi-Quarterly Tarbiat Eslami, No.

91.
- Sobhani,Ja’far (1312). “Theology and Islamic knowledge”. Qom, Institute
of Imam Sadiq (AS).
- Tabatabaee, Mohamad Hossein (9111). Almizan fi Tafsir Quran. Qom:
Ismailian.

