
 آفات تفکر
 (نحوه تشکیل و انعقاد)

 پوهندوی عبدالمجید صمیم: نویسنده

 چکیده

گااه  دااار ت ا  و با            نیروی تفکر انسان مانند بسیاری از نیروهای دیگر موجود در نهاد او گاه 

دار حفظ نیروی تفکر خود اس  و ایان خاود اوسا            این در حال  اس  که خود انسان عهده.  شود م 

 .دهدسازد و در معرض انواع و اقسام ت ات قرار م که این نیرو را داار مشکل م 

ی  کاه در ایان خا وز از ساوی او وجاود                 ت ات نیروی  کر انسان با توجه به عملکرد و تجربه  

گایرد و برخا  دیگار       برخ  از این ت ات از بیرون نیروی  کر اناسان سرااشمه ما      . بسیار اس   دارد،

نهای  مارر و خرار ت ریان        ناش  از عوامل بیرون  اس ؛ اما همة این ت ات برای نیروی  کر انسان ب  

 .اس 

از جمله ت ات درون   کر انسان استفاده نکردن از نیروی تفکر اوسا  و از جملاة ت اات بیرونا               

عوامل دیگاری نیا     .  یابدکند و پرورش م محیط و منرقه و شرایر  اس  که این نیرو در تن رشد م 

 .تواند انسان را در راستای استفادة بهتر از نیروی تفکرش یاری رساندها م وجود دارد که شناخ  تن

 .فکر، تفکر، آفت، عقل: گان کلیدیواژه



 مقدمه

اهمی  وجودی اناسان و بقاا و         .  های ب رگ جامعة انسان  اس بحث  کر و اندیشه از جملة ارزش

کمال او تا حد زیادی وابسته به نیروی عظیم و مبارک  اس  که در نهاد او کارگذاری شده اس  و باه    

که وجاه تماای  اناسان بار ساایر موجاودات نای  از همیان نایرو                      شود؛ انان  نام نیروی تفکر شناخته م 

تواند به تن دس  یابد و لاو      بخشد که هیچ موجودی دیگر نم  گیرد و به انسان مقام  م  سراشمه م 

هاای دیگار    ها سال دیگر هم از عمر این کرة خاک  بگذرد؛ اما این نیرو مانند باسیاری از بخا       ملیون

وجود انسان ضرورت به پرورش و عرف توجه دارد؛ اه سیستم وجود انسان طوری طراح  شاده کاه    

هاای  کناد؛ مگار ناه ایناس  کاه کلا               دهد رشد بیشتری ما       با توجه به  عالی  و کاری که انجام م 

هاا  ها و باه کاار اناداختن اعارای بادن، ساع  در پارورش و تقویاة تن                     پرورش اندام از طریق تمرین

 کنند؟ م 

خوشبختانه که دین مبین اس م و در رأس تن قرتن کریم که مهمترین منبا  ایان دیان حنیاف باه              

رود در این باره توجه جدی مبذول داشته اس ؛ اما اگر انسان به این دستورات و به تنچاه در         شمار م 

شود و هرگاه دااار     راستای حفظ و حمایة نیروی تفکر الزم اس  توجه نکند، این نیرو داار ت   م  

هاا را در حقا  ایجااد        گا  ه  ت   شد، به جای  که برای انسان مفید باشد انواع و اقسام ضررها و تلود

 .کندم 

 شناسی واژة فکر و تفکرمعنی

باه دسا     (  ف، ك، ر  )ها از یك ماده، یعان       گان  اس  که هردوی تن کر و تفکر از جمله واژه

هاای  هاای خاود دارناد، علماا و اندیاشمندان تفااوت               در کنار تفاوت کواک  که در صیغه  .  تمده اند

 : شناس  کنیمبد نیس  این دو واژه را معن . ها یاد تور شده انددیگری را نی  در بخ  مفاهیم تن

ی  باه ناام خاودش صاورت           شود که تغاز و انجام  در درون قوهی  ذهن  گفته م   کر به پدیده

 .گیرد و این قوه در نهاد در هر انسان  وجود دارد م 

ها و به    کر عبارت اس  از کاربرد عقل در اشیا برای شناخ  تن»:  برخ  در تعریف  کر گفته اند

 کر مترادف تفکر و تأمل و در مقابال  . شود طور کل  به تمام پدیدارهای حیات عق ن   کر اط ق م 

 (.055: 6)« شهود اس 

یا     عبارت از عملیة ک ً عقل  اس  به قر  نظر از اینکه این عملیه نتیجه :  برخ  دیگر گفته اند  کر
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 .دهد یا خیر م 

 :از نظر   سفه  کر دارای سه معن  اس 

حرک  نفس در معقوالت؛ اه حرک  به ق د طلب باشد یا با  قا د طلاب؛ ااه حرکا  از            .  1

 .مرالب به مبادی باشد و یا از مبادی به مرالب

حرک  نفس در معقوالت با تغاز کردن از مرلوب قابل ت ور به ساوی مباادی و اصاول  کاه             .  2

رساند به نحوی که  کر مبادی خود را یابد و تن را نظام و ترتیاب دهاد و از                  کر را بدان مرلوب م 

اول، حرک  از مرالب باه مباادی؛     :   کر به این معن  شامل دو حرک  اس .  تنجا به مرلوب باز گردد

 .دوم، حرک  از مبادی به مرالب

 کر عبارت اس  از حرک  از مرالب به مبادی بدون اینکه حرک  از مباادی باه مرالاب را باا            . 3

 (.051: 6)خود داشته باشد 

 کار عباارت    »:  گویاد   امام محمد غ ال  در کتاب احیاء علوم الدین خود راج  به تعریف  کر م    

 (.343: 7)« ها پدید تیداس  از احرار و جم  نمودن دو معر   و شناخ  تا معر   سوم  از تن

-در اینجا مق ود از  کر ای ی اس  که انسان در اجماع ما      »:  گوید ابن سینا در تعریف  کر م 

ها را ت ور یاا تا دیق کارده اسا  و تا دیق او یاا               تواند از اموری که در ذهن او حرور دارد و تن

علم  اس  یا ظن  یا وضع  یا تسلیم ، به اموری منتقل شود که در ذهن او حرور ندارد و این انتقاال   

 (.051: 6)« با ترتیب انجام شود

دانند؛ باه     با این حال برخ  از   سفه معن   کر را توسعه داده و تن را شامل تمام مظاهر نفسان  م 

کناد،     کر تن ای ی اسا  کاه شاك ما            »:  گوید در کتاب تأم ت خود م «  دکارت»عنوان مثال 

کناد و حاس       کناد، تخیال ما        کناد یاا اراده نما         کند، اراده ما      کند، اثبات م     همد، درك م  م 

 (.051: 6)« کند م 

بر اساس تعریف دکارت،  کر شامل تمام موارد متاذکره در تعاریف  از قبیال احاساس، ادراك،            

 .شود تخیل، شك، اثبات و اراده م 

در اصار     .  « کر عبارت اس  از قوة انتقاد   »:  کند ی  دیگر تعریف م   کر را به گونه«  کان »

 (.051: 6)« دهد استع ی  عل  اس  که پدیدارها را به دو قوة  هم و حس ربط م »: وی،  کر

تنگونه که در این تعریفات دیادیم باه منظاور توضایت و تبییان معان  و مفهاوم  کار هرکادام از                       
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ابن سینا بین  کر و اجماع از یك سو و بیان  کار و تا ور و             .  اندیشمندان و   سفه نظر خود را دارند

که دکارت مفاهیم دیگری همچون شك، درك و  هم را نای  از     کند؛ در حال  ت دیق پیوند ایجاد م 

 .دهدتر از تنچه ابن سینا به تن معتقد اس  م داند و به این واژه مفهوم شامل مفاهیم  کر م 

تعریف کان  هم خال  از نوع  تفلسف نیس ؛ زیرا از نظر وی  کر به مفهوم استع ی  عل  اسا    

 .دهد که پدیدارها را به دو قوة  هم و حسن ربط م 

از جملاه عباداب بان       .  گان و محققان معاصر در تعریف  کر نظار دیگاری دارناد     برخ  از نویسنده

عبدالرحمن البریدی که تحقیقات زیادی را در شناخ  نایروی تفکار اناسان انجاام داده در ایان بااره                

 کر عبارت از عملیة ذهن  اس  که ط  تن عقل تجاارب و معلوماات خاود را ترتیاب و                »:  گوید م 

یا     و اما تفکر، به پروسه  (  3:  4)«  کند تا در خ وز موضوع یا مشکل  ت میم معین  بگیرد تنظیم م 

تورد و تحقاق      شود که ط  تن انسان با انجاام مراحال تن عملیاة  کاری را باه وجاود ما                   گفته م 

 .بخشد م 

قاوة  :  الفکارة »:  نویاسد   راغب در کتاب مفردات الفاظ القرتن الکریم خاود در تعریاف تفکار ما         

جوالن تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك لإلنسان دون الحیاوان،     :  مررقة للعلم إلى المعلوم، والتفکر

 « وال یقال إال  یما یمکن أن یح ل له صورة    القلب

نیروی محرك انسان به سوی علم و دریا   معلوم اس  و تفکر جوالن این نیرو بار اسااس    :  کره)

ای نیاس  و جا  باه تنچاه امکاان               باشد و مخ وز انسان اس  و برای حیوان انین قاوه   نظر عقل م 

 (.2: 3( )گردد تخیل تن در قلب ممکن باشد اط ق نم 

 شودآفاتی که تفکر انسانی دچار آن می

تفکر نی  از این قاعده ماستثن  نیاس ؛      .  یک  از قوانین طبیع  اینس  که هر ای  خوب ت ات  دارد

ها الزم اسا  تاا ایان ت اات را شناساای               ی  دشمنان  دارد و بر انسان  زیرا تفکر بهتر و برتر از هر میوه

 .ها حفظ و نگهداری کنندنمایند و نیروی تفکر خود را از تن

 :گردد ها ارائه م در زیر مهمترین تن. از منظر دین  ت ات تفکر متعدد و متنوع اس ! باری

 استفاده نکردن از نیروی تفکر.1

این نایرو بایاد ماورد اساتفاده         .  نیروی تفکر در انسان یک  از بهترین نیروهای موجود در وی اس    

 .های گوناگون  به ثمرات گرانبهای  برساند تواند انسان را در زمینهقرار گیرد که اگر استفاده شود م 
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در مقابل اگر از این نیرو استفاده نشود اناسان خایر باسیاری را از دسا  خواهاد داد؛ روی همیان                  

کنناد ماورد      اساس اس  که قرتن کریم همواره کسان  را که از نایروی تفکار خاوی  اساتفاده نما              

 .کند ها را تشویق به تفکر و تدبر م دهد و پیوسته در تیات خود انسان نکوه  قرار م 

 : رماید خدای پاك م 

مُّاسَمىى وَإِنَّ     لٍَأوَلَْم یَتَفَکَُّروا  ِ  َأنُفسِهِمْ مَا َخلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْرضَ َومَا بَیْنَُهمَا إِلَّاا ِباالْحَقو َوأََجا       (

 (.8الروم) )کَثِیراً مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَکَا ِرُونَ

ها و زمین و تنچه را کاه میاان تن دو اسا            اند؟ خداوند تسمان  تیا در خودشان به تفکر نپرداخته

باسیار  از ماردم لقاا  پروردگارشاان را           [  با ایان هماه    ]ج  به حق و تا هنگامى معین نیا ریده اس  و   

 . سخ  منکرند

کند تنها را به خاطر عادم اساتفاده از      ها را تشویق و ترغیب به تفکر م این تیه در کنار اینکه انسان

های  که منکر حقایق ماسلم دیان  اناد        رماید که تیا ایندهد و م نیروی تفکر مورد نکوه  قرار م 

ها تاب  قانون  نا و زوال اسا  و   ها و زمین تفکر نکردند تا بدانند همة ایندر خود و در ت رین  تسمان

 شوند؟  روند و نیس  و نابود م ها برای مدت  معلوم ت ریده شده اند؛ سپس از بین م هرکدام تن

دانند باید، هم در خود بیندیاشند و هام در ت رینا            بل ، کسان  که خود را اهل  کر و اندیشه م 

گا  روز   ها به زودی نیس  و نابود خواهند شد؛ انانچه در زناده     ها و زمین و اینکه هرکدام تنتسمان

ها و زمین نی  به انین    تسمان.  روند میرند و از بین م  ها یک  پ  دیگری م بینند که انسان مرة خود م 

ماند ذات پاك پروردگار و خالاق        سرنوشت  مواجه خواهند شد و از بین خواهند ر   و تنچه باق  م 

 :این حقیق  را قرتن کریم اه نیکو بیان نموده اس ، تنجا که  رمود. ها و زمین اس تسمان

                رْجَعُاونَ تُ  وَلَا َتْدُع َمَ  اللَِّه إِلَهًا تَخرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ُکال  َشا ْءه هَاِلاِك إِلَّاا وَجَْهاُه َلاُه الْحُْکاُم َوإِلَْیاِه) .
 (88الق ص)

             و با خدا هیچ خدای دیگری نخوان، خدای  ج  او نیس ، هراای ی ها ك شادن  اسا ؛ مگار

 . گردید وجه خدا، حکم از تن اوس  و به سوی او باز م 

این مسأله قابل تأمل اس  که همه هست   نا گردد و  قط یك موجود پا برجاا بماناد و تن خادای          

 .هست  اس 

ایان در حالا      .  کنناد   جای تأسف اس  که بسیاری از مسلمانان از نیروی تفکر خود اساتفاده نما       
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ها قرار دارد، کتاب  که به تفکر و اندیشیدن ارزش زیاادی  اس  که بهترین کتاب تسمان  در اختیار تن

البتاه کام  کار      .  نماید تا از این نیرو حد اکثر اساتفاده را بنمایناد     قایل اس  و پیروان خود را توصیه م 

کنند؛ اما وق  کما  را باه تفکار             کردن نی  از جملة ت ات تفکر اس ؛ زیرا هستند کسان  که  کر م  

گیرند و در باسیاری اوقاات باه        دهند و یا استفاده از نیروی تفکر را گاه گاه  مد نظر م  اخت از م 

رود و در ضارر خاود کماتر از ت ا   کار                 کنند که این خود ت ت  ب رگ به شمار ما       تن توجه نم 

 .نکردن نیس 

 استفادة غلط از نیروی تفکر.2

کنند و ای بسا که ایان نایروی خادای  را باا              در کنار اینکه برخ  از نیروی تفکر خود استفاده نم 

ها کسان دیگری نی  هستند که متأسفانه از نایروی تفکار خاود اساتفاده        کنند، در کنار این خود د ن م 

 . کنند نادرس  و غلط م 

هر کس  کاه در احاوال اماروزین و عماوم ماردم  کار کناد                 »: نویسد م « أ   تتفکرون»کتاب 

 (. 15: 0)« ها از تفکر صحیت و مفید به می ان زیادی دور اندشود که بسیاری از تن متوجه م 

تواناد ایان    تواند اشکال مختلف  داشته باشد؛ انانچه تأمال در ایان زمیناه ما              این استفادة سوء م 

 :گونه واضت سازداشکال را برای ما این

. کنناد   برخ  از نیروی تفکر خود در جها  ویرانا  و خلاق ما یب  بارای ماردم اساتفاده ما                         -

توان در برخ  از دانشمندان م حظه نمود که علم و دانا  خاوی  را       های عین  این تفکر را م  نمونه

هاای کاشتار جمعا  از قبیال         علیه بشر به کار برده و در این راستا دس  به تولید انواع و اقاسام سا          

توان گف  تمام کرة زمین باا   که م  های اتم ، هیدروژن ، شیمای ، مکروب  و غیره زدند تا جای بمب

 .های اتم  موجود بر تن شبیه توپ  اس  که بمگذاری شده اس این همه س  

ها نیروی تفکر خود را در جه   ریب مردم در اناواع و اقاسام معاام ت باه کاار            برخ  از انسان-

اینهاا باا    .  نمایاد   گار و  ریبکاار ما         هاای  حیلاه   ها را تبادیل باه اناسان       این استفادة سوء تن.  اندازند م 

دهند هم خود و هم دیگران را به انواع و اقاسام ماشک ت گر تاار       های مختلف  که انجام م گری حیله

 .نمایند م 

نادرس  و غلط از نیروی تفکار خاود موجاب        گروه  از مردم تح  عنوان سیاستمدار با استفادة-

امروزه سیاس  در عوض اینکه در جه  اص   امور رعیا  باه کاار رود در             .  شوند  ساد سیاس  م 
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سیاستمداران در عوض اینکه مردمان  صاالت، نیکاو و صاادق            . شود ها استفاده م جه   ساد امور تن

هاای  کاه ناسبت  باا او ندارناد بهاره              باشند از انواع و اقسام حیله و مکرها درجه  نابودی سایر اناسان  

ها منجر به تن شده که سیاس  به جای اینکه مفید باشد تبادیل باه عنا ری         این عملکرد تن.  گیرند م 

 .ویرانگر در جهان شده اس 

هاا  ایان . برند های دین  به کار م تعدادی از مردم نیروی تفکر خود را در جه  مخالف  با ارزش-

هاای قاصار و     غا ال از اینکاه عقال      .  گیرند و زمان  احکام تن را       گاه  عقاید اس م  را به اال  م 

های دین  عا وه بار     های دین  بپردازد؛ زیرا ارزشتواند به نقد ارزشها هرگ  نم  های غلط تن اندیشه

 .ها  کر و اندیشه را نی  با خود دارد پشتوانة وح ، قرن

قرتن کریم نماد این استفادة نادرس  را در سورة مبارکة مدثر بیان داشته و از ولیاد بان مغایره باه              

 :عنوان تندیس انین تفکر یاد توری نموده اس 

 :خوانیم در تن سوره م 

  َوَاسْاتَکْبَرَ  َقَاالَ إِنْ     رَ  إِنَّهُ  َکَّرَ وَقَدَّرَ  َقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْب

 (20-18مدثر . ))هَذَا إِلَّا سِحْرٌ یُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

و باز هم ها ك بااد اگوناه        !  او  کر کرد و سنج  نمود؛ پس ه ك باد اگونه سنجش  کرد؟

اش را باه شادت عباوس نماود؛ ساپس پاش  گردانیاد و                  سنجش  کرد؟ سپس دید و در پ  تن اهره

؛ مگار   (قارتن )نیس  ایان    .  مگر جادوی  که تأثیر گذار اس  (  قرتن)نیس  این :  استکبار نمود و گف 

 .سخن بشر

ولید بن مغیره یک  از اندیشمندان و متفکران مکه بود که بعد از سماع تیات اله  و رسیدن به ایان   

یقین که این تیات ک م محمد نه، بلکه ک م خداس ، نیروی تفکر خود را به کاار اناداخ  و از تن           

استفادة نادرس  نمود و در پ  این تفکر نادرس  و مغرضانه انین ادعا نمود که قرتن جاادوی  اسا       

 .گذارد ها تأثیر م برخواسته از سخن بشر که بر انسان

هاای زیاادی    ها تمام موارد استفادة غلط و نادرس  از تفکر نیاس ؛ زیارا در ایان زمیناه اناسان           این

گا  روزمارة    متأسفانه م روف انجام کارهای نادرس  با استفاده از نیروی تفکر خود اند و ما در زنده   

 .کنیم های  از تن را م حظه م  خود نمونه

 

 آفات تفکر



 تقلید کورکورانه از دیگران.3

تقلیاد کااری اسا  کاه        .  های خررناك  کری تقلید کورکورانه از دیگاران اسا    یک  از بیماری

 . اندازد دهد و از کار م  نیروی تفکر را ک ً معرل قرار م 

در قرتن کریم تیات زیادی در نکوه  تقلید وارد شده اسا ؛ زیارا ماشرکان مکاه و ساایر با               

شانیدند    پرست  و رد شرك و ب  پرست  ما     پرستان زمان  که دعوت اس م  را مبن  بر توحید و یکتا

 .نمودند  کردند و خود را در این زمینه مقلد تنان معر   م  از تقلید تبا و اجداد یاد م 

 : رماید قرتن کریم م 

            أَوَلَاوْ کَاانَ    ا  َوإِذَا قِیَل لَهُْم تَعَالَوْْا إِلَى مَا َأنَ لَ اللّهُ َوإِلَى الرَّسُولِ َقاالُوْا َحاسْبُنَا َماا وََجاْدنَا َعلَْیاِه تبَاءَنا

 (.154المائدة) )تبَاؤُهُمْ الَ یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَالَ یَهْتَدُونَ

 شود به سوی تنچه خدا نازل نموده و به سوی رسول بیایید گفتناد کا ا       و هرگاه به تنان گفته م

 . اس  تنچه پدران خود را بر تن یا تیم تیا اگراه پدران شان ای ی را ندانند و هیچ هدای  نشوند

گفتند از استق ل  کری برخوردار نبودند؛ بلکاه در ایان زمیناه پایرو             گروه  که این سخنان را م 

ها نیروی تفکر را ایجاد کرده باود و     پدران گذشتة خود بودند؛ این در حال  بود که خالق متعال در تن

 .را به حج  پیروی از دیگران معرل قرار دادند ها در عوض استفاده از این نیرو تن تن

هاای  ها و مل  ها نی  ام این تقلید تنها مخ وز کفار و مشرکان مکه نبوده اس ؛ بلکه قبل از تن

 : رماید قرتن کریم در این زمینه م . کردند دیگری نی  از پدران خود تقلید کورکورانه م 

    ةٍ وَإِنَّاا عَلَاى     أُمَّوَکَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ  ِ  قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَ ُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا تبَاءنَا عَلَى

 (.23ال خرف))تثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

ی  نفرستادیم؛ مگر اینکه اسرا گران تن گفتناد      ی  بیم دهنده و اینگونه پی  از تو در هیچ قریه) 

 (. کنیم ها اقتدا م ما پدران خود را بر امت  یا تیم و ما بر تثار تن

خواهند از نیروی تفکر خاود        اینگونه اسرا گران همواره مخالف اعمال عقل و خرد خود اند و نم 

هاای پیاشین ایان      در جه  درس  اساتفاده کنناد؛ روی ایان اسااس در تماام دوران گذشاته و اما                    

گا   زدند و در برابر دعاوت اصا ح  پیاامبران ایاستاده        اسرا گران بودندکه سنگ تقلید را بر سینه م 

 .کردند م 

مانده تفکر کنیام    تقلید از جملة بدترین ت ات نیروی تفکر اس  و اگر ما در سرنوش  جوام  عقب
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ها تقلید کورکورانه بوده اسا ؛ روی همیان         تن  رسیم که یک  از علل ب رگ عقبمان  به این نتیجه م 

 .اساس اس  که قرتن کریم علیه تقلید سخن گفته و تن را مردود دانسته اس 

کنند؛ بلکه به  کار و       گ  نم ها هستند کسان  که به  کر و اندیشة خود زندهمتأسفانه از میان انسان

رود و    کنند که این امر ت ت  ب رگ برای نیروی تفکر انسان باه شامار ما         گ  م اندیشة دیگران زنده

 .باید انسان عاقل متوجه این ت   باشد

 اعتماد بیش از حد به عقل.4

شک  نیس  که پیوند عمیق  بین نیروی تعقل و تفکر وجود دارد؛ زیرا تفکر اساساً توساط نایروی       

عق ن  موجود در انسان انجام میشود؛ اما باید توجه داش  که در جریان تفکار تنهاا اعتمااد بار عقال              

 .دهد کاری اس  که نتیجة مرلوب را از تفکر به دس  نم 

ی  برای تفکر اس ؛ اما باید توجاه داشا  کاه ایان وسایله در حادی               درس  اس  که عقل وسیله

گایرد درك کناد، از جملاه اماور             هاا تفکار صاورت ما        نیس  که بتواند تمام ماوادی را کاه در تن      

عقال  .  متا ی یك و مسایل مربوط به عالم غیب از قبیل خدا، تخرت، م ئکه، عذاب قبر و از ایان قبیال    

تواند وجود خود را اثبات کند؛ اه رسد که بتواند بر تماام اماور         حت  قادر به درك خود نیس  و نم 

 .احاطه داشته باشد

روی این اساس اعتماد بی  از حد به عقل در جریان تفکر کاری اسا  کاه باا اساساات علما  و             

های عین   عل و انفعاالت ادراک  انسان برابری ندارد؛ اون عقل  که قادر باه درك و اثباات           واقعی 

 .تواند مقوالت مهم دیگری را به اثبات برساند خود نباشد اگونه م 

هاا نیااز      گردد که عقل به پدیدة دیگری در راستای شاناخ  پدیاده     بر این قاعده این امر مرتب م 

 .دارد و یقیناً بهترین پدیده در این زمینه وح  اس 

به دور از تعاریف  که در زمینة وح  در حوزة علوم قرتن  و تفسیری ذکر شده اگر خواسته باشایم     

توانیم بگوییم وحا  عباارت از منبا  اط عاتا              متناسب با بحث کنون  خود وح  را تعریف کنیم م 

روی این اسااس عقال باه      .  دهد ترین و درس  ترین اط عات را در اختیار انسان قرار م  اس  که دقیق

شود و ای باسا کاه در       وح  نیاز مبرم و شدید دارد و اگر عقل از وح  استفاده نکند داار انحراف م 

 . دهد گ  باشد، انسان را به  ساد و بدبخت  سوق م عوض اینکه عامل اص   و تسوده

ها انواع و اقسام    بینیم این عقل های غیر مبتن  بر وح  وجود دارد که ما م های بارزی از عقل نمونه

 آفات تفکر



های عین  ایان    اند و تاریخ تدمیان پُر از نمونه ها و هم به انسانی  انسان وارد کردهها را هم به انسانزیان

های کشتار جمع  و وسایل و اب ار  ساد و تبااه  زادة عقال بادون وحا             این همه س  .  حال  اس 

های شان مبتان  بار وحا  باوده اسا           اس ؛ در حال  که در مقابل این حال  پیامبران اله  اون عقل

 .اند صالت ترین و م لت ترین انسان را به وجود تورده و شایسته ترین خدمات را به انسان انجام داده

تاوانیم ایان رابراه را از          اگر خواسته باشیم ط  یك مثال رابرة وح  و عقل را توضایت دهیام ما       

ی  بارای دیادن اسا ؛         همه میدانیم که اشم وسیله.  طریق مقایسة نیاز اشم به اراغ و نور تفسیر کنیم

ی  تاریك که در تن هیاچ         اما این وسیله در همة موارد قادر به دیدن نیس ؛ مث ً در تاریک  یا در خانه

تواند کاری از پی  ببرد؛ زیرا به اراغ یا منب  نوری دیگری نیااز دارد تاا       نوری وجود ندارد اشم نم 

 .بتواند اشیا را شناسای  و مشاهده کند

گونه که اشم به ناور نیااز       عقل به وح  نیاز دارد درس ؛ همان.  رابرة عقل و وح  نی  انین اس 

تواناد بادون      تواند بدون نور راه درس  را تشخیص دهد عقل نی  نما     گونه که اشم نم دارد و همان

 .وح  راه و مسیر درس  را بیابد و ط  کند

هاای قاصار    توان گف  یک  از ت ات ب رگ عقل گراهای اینس  که تنها بر عقال  اینجاس  که م 

دارند اینجاس  که هام خاود و هام دیگاران را باه                   کنند و وح  اله  را از نظر دور م  خود اکتفا م 

 .دهند بدخت  سوق م 

های اولیه اس م به وجاود تمدناد کاه در حاوزة            ی  به نام معت له در همان قرن در تاریخ اس م  رقه

تفکرات خود این نکته را نی  مرر  کردند که حسن و قبت اشیا عقل  اس  نه شرع ؛ یعن  اگار شارع      

بر قبت ای ی حکم کند و عقل بر حسن تن، سخن سخن عقل اسا  و در نقال ساخن شارع اشاکال               

 .وارد شده و یا باید سخن شرع تأویل شود

هاا بار رد خاود دالیال         این پندار در طول تاریخ از سوی علمای اس م مکررًا رد شده اسا  و تن        

 . اند بیشماری ارائه کرده

 تفکر بدون اتکا بر وحی.5

ها در عملیة تفکر خود  قط بر    یک  دیگر از ت ات تفکر عدم اتکا بر وح  اس  که برخ  از انسان

 .دارند کنند و وح  را از نظر دور م  عقل اتکا م 

دهیم که اص ً زیر بنا و اساس تفکر ما را باید وحا     در این عنوان این نکته را مورد بررس  قرار م 
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ی  که باشد باید برخواسته از وح  باشد؛ اه ایان   تشکیل دهد و نقرة مبدأ و تغاز تفکر ما در هر حوزه

تفکرات بر خواسته از عقل ما باشد و اه از عواطف و احساسات ما؛ به عباارت  دیگار ااه ایان تفکار            

 .عق ن  باشد یا عاطف  و یا احساس 

کند و عقل به شدت باه وحا      وح  همانند اراغ ب رگ  اس  که مسیر حرک  عقل را روشن م 

تواناستند راه درسا  را بپیمایناد، اب          ها تنها با نیروی عقل  م    بود و انساننیاز دارد و اگر این نیاز نم 

 . رستادکرد و پیام  نم متعال وح  را نازل نم 

عقلا  کاه    :  در طول تاریخ، ما همواره در تعامل با وح  با دو نوع رویکرد از عقال مواجاه باودیم           

واقعیا  ایان اسا  کاه        .  کردکرد؛ عقل  که در سایة وح  حرک  م   بدون اتکا بر وح  حرک  م 

 . ها در مجموع بسیار زیانبار بوده اس عقل بدون وح  برای انسان

 تفکر در اموری که عقل به آن راه ندارد.6

از جملة ت ات تفکر یک  این اس  که انسان در اموری  کار کناد کاه عقال اناسان را باه تن راه                    

کناد؛    دانیم که وسیلة ب رگ تفکر عقل اس  و انسان با نیروی خرد خود  کر و اندیاشه ما       م .  نیس 

 . روی این اساس تمام تفکرات انسان باید در اموری باشد که عقل انسان توان رسیدن به تن را دارد

های سالم این   از جملة امور بدیه  و مسلم در نظر اهل علم و عقل»:  نویسد کتاب ا   تتفکرون م 

دهاد تاا در       اس  که عقل مجال وسی  و گسترده دارد؛ طوری که به صاحب خاود ایان امکاان را ما           

همین مجال جوالن کند و  هم و استنباط خود را انجام دهد؛ ولا  در کناار ایان، مجاال دیگاری نیا                    

هس  که بر عقل، ر تن به سوی تن ممنوع اس ؛ زیرا توان و قادرت سایر در تن را نادارد و اصاوالً                   

 (.11: 0)« شود تا در تن حیره حرک  کند نیازی احساس نم 

 تفکر سلبی

 :از لحاظ نتیجة تفکر بر دو قسم اس 

بارای یاك تفکار زمانا         .  تفکر ایجاب  یا مثب  و تن تفکری اس  که نتیجة مثب  داشته باشاد     .1

توانیم بگوییم این تفکر نتیجة مثب  داشته که پیامدهای تن مثب  باشد؛ باه ایان صاورت کاه نفعا            م 

ها کند؛ مثل اینکه تفکر او منجر به اختراع یا ساخ    ها برساند نه اینکه ضرری عاید حال تنبرای انسان

هاا را از    ها باشد یا داروی  را برای بیماران ال ع ج بسازد که تن    ای ی قرار گیرد که در خدم  انسان

 .ها را ترام  بخشدمرگ نجات دهد و درد و بیماری تن



بارای انیان تفکاری      .  تفکر سلب  یا منف  و تن تفکری اس  که نتیجة منف  در پ  داشاته باشاد   .2

ها گردد؛ مثل تفکرات  که منجار باه سااخ       گوییم که موجب ضرر و زیان برای انسان زمان  منف  م 

انیان تفکراتا  را هیاچ کاس         .  های کشتار جمع  اعم از اتما ، هیادروجین  و شایمای  شاود            س  

ها و امثال تن و همچنان تفکر جنگ     ها بداند؛ اه این س  تواند مثب  و موجب  ایده برای انسان نم 

ها انسان را باه کاام مارگ  ارو         تجاوزکارانه در طول تاریخ به خ وز در قرن نوزدهم و بیستم ملیون

هاا  این نوع تفکر از جملة ت ات بسیار زشا  تفکار اسا  کاه متأُسافانه باسیاری از اناسان                   .  برده اس 

 .تری بدهند کنند به تن ابعاد گسترده م روف تن اند و همواره ت ش م 

 وسوسه

کنناد عباارت      گونه که علما تن را تعریف ما     وسوسه تن.  یک  دیگر از ت ات تفکر وسوسه اس 

شاود تاا از تن پرهای  صاورت گایرد؛ زیارا                 حرک  یا صوت  خف  و پنهان اس  که حاس نما     »: از

گایرد و  قاط مخاطاب تن را            وسواس القای خف  و پنهان  اس  که گاه  توأم با صادا صاورت ما       

 (.9: 8)« شنود و گاه  بدون صدا مانند وسوسة شیران رجیم م 

ساورة مبارکاة    .  گایرد   داند که توسط شایران رجیام صاورت ما         قرتن کریم وسوسه را القای  م 

« خنّااس »گری از خاندان ابلیس که به تن  یک ، وسوسه:  نماید گر اشاره م  به دو نوع وسوسه«  ناس»

ها نی  نق  شیران را در ایجاد وسوسه ایفاا      ها که تنگران  از میان انسان شود و دیگر، وسوسه گفته م 

 .کنند م 

گردد در ایان اسا  کاه نایروی تفکار را باه انحاراف                     ت ت  که از ناحیة وسوسه به تفکر وارد م   

بسیاری از مردم در ابتدای کار دارای تفکر سالم و ایجاب  هستند؛ اماا بعاد از اینکاه شاکار            .  کشاند م 

شاود و     شود این تفکرات او از دایرة ایجاب  خود بیرون م    گران اه از طبقة خناس یا انسان م  وسوسه

 . تورد گردد و زیان و تباه  را به وجود م  وارد دایرة سلب  م 

این نکته را نی  باید هر متفکری توجه داشته باشد که به مجرد شروع باه تفکار شایران رجیام وارد           

کند تا تفکر شخص را به انحراف بکاشاند تنهام اگار        میدان شده در درجة اول او شروع به وسوسه م 

 .های انس  نشوداین تفکر شکار شیران

پناه ببرد و سپس با اذکار صبت و    (ج)گران جن ، انسان باید در درجة اول به خدا  برای د   وسوسه

شام و خواندن معوذتین و سورة اخ ز و  اتحه و سایر اذکاار و اوراد شایران جان  را از خاود دور                 
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گاران باه خادا       ما را امر نموده اس  تا از شر وسوساه «  ناس»کند؛ اون خدای پاك در سورة مبارکة 

 . پناه ببریم( ج)

 : رماید اوتعال  م 

       رِ قُلْ أَعُوذُ ِبرَبِّ النَّاسِ َمِلكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن َشرو الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّاذِی یُوَْساِوُس ِ ا  ُصاُدو

 (.6-1ناس ) )النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

 که )گری خناس   برم به پروردگار مردمان، پادشاه مردمان، معبود مردمان، از شر وسوسه بگو پنا م

 .کند خواه از جن باشد یا از مردمان های مردم وسوسه م تنکه در دل( گردد شود و پنهان م  ظاهر م 

 :اند  رموده eدر حدیث صحیت داریم که پیامبر خدا

نعام إال أن اب أعاانن  علیاه          :  وأن  یارسول اب؟ قاال :  قالوا.  ما منکم من أحد إال قد وکّل به قرینه»

 « أسلم    یأمرن  إال بخیر

گفتناد و حتا      .  برای او موکال شاده اسا        (  شیران )هیچ کس  از شما نیس ؛ مگر اینکه قرین  )

حت  برای من ول  خدای تعال  من را بر او یاری رسانیده و او ماسلمان     :  برای شما یا رسول اب؟  رمود

؛ بنا بر این هر انسان  وسوسه گاری از   (321:  2( )کند شده اس ؛ ازینرو مرا ج  به خیر و خوب  امر نم 

ها باید متوجه این وسوساه گاران      کند؛ بدین منظور انسان میان جنیات دارد که همواره او را وسوسه م 

 . باشند و تنان را با اذکار و اوراد از خود دور کنند و شر شان را د   نمایند

سعید بن جبیر که یک  از ائمة ب رگوار تابعین اس  در تفاسیر واژة خنااس باه نقال از ابان عبااس                

 . «الشیران جاثم على قلب ابن تدم  إذا سها وغفل وسوس،  إذا ذکر اب خنس»: گوید م 

نمایاد و هرگااه       که هرگاه غفل  کند شیران وسوساه ما      شیران بر قلب تدم نشسته اس ؛ طوری)

 (.321: 9( )کند را ذکر کند  رار م  خدای

روی .  شوند  گران انس  نی  احیاناً موجب انحراف تفکر انسان م   گران جن  وسوسهدر کنار وسوسه

نمایاد تاا بارای خاود دوساتان             همین اساس اس  که دین مبین اس م همواره مسلمانان را توصایه ما     

 .خوب بر گ ینند تا این دوستان خوب انسان را به انحراف نکشانند

کنند الزم اس  نیروی تفکار خاود را از ایان خرار             که تفکر م  روی تمام این دالیل بر همة تنان 

گاران اناس  و جان   کار و             ب رگ و ت   مهلك حفظ و نگهداری کنند و نگذارند از طریق وسوسه

 .ها به انحراف رود و نتیجة معکوس ارائه کنداندیشة تن



 عجله در تفکر

هرگونه عجله در تفکر منجر به نتیجة معکاوس      .  ی  اس  که باید با تأن  صورت گیرد تفکر پروسه

شود و این عدم بررسا  تماام          شود؛ زیرا عجله منجر به عدم بررس  تمام جوانب قرایا م  در تفکر م 

تواند موجب تباه  و بربادی و غلط شدن نتیجة تفکر شود؛ روی این اساس بر هر متفکاری     جوانب م 

الزم و ضروری اس  تا هنگام تفکر متوجه این نکته باشد و هرگ  در عملیة تفکری خود از عجله کاار   

نگیرد؛ بلکه در کمال تأن  ت ش کند تمام قرایا را از تمام جوانب و پیامادهای تن بررسا  کناد؛ در           

 .توان نتیجة درست  از تفکر به دس  تورد انین حالت  م 

از لحاظ علم  به    »:  نویسد راج  به عجله در تفکر م «  التفکیر العلم  و اإلبداع »نویسندة کتاب 

اثبات رسیده که امکان این وجود ندارد که تفکر از خا ل خواناش  عجوالناه و تفااعل  سارد شاکل               

گیرد؛ بلکه الزم اس  تا این خوان  به صورت ترام و به شاکل متاأن  و تفااعل  جادی و در حالا                    

همچنان الت ام کامال    .  صورت گیرد که تفکرات در هر ج ء موضوع م داق عمل  و تربیق  پیدا کند 

 (.2: 4)« به مراحل این تفکر انجام شود

 تفکر احساسی و عاطفی

در کنار اینکه تفکر نیاز شدیدی به تأن  و سکون دارد، و هرگونه عجله از جملاة ت اات تفکار باه            

البته ایان در صاورت  اسا         .  رود، وجود احساسات و عواطف نی  با رو  تفکر تناسب ندارد    شمار م 

که عواطف و احساسات ک ً بر عملیة تفکر ایره شود ورنه مقدار اندک  از ایان دو در بعار  ماوارد          

 .برای اجرای تفکر درس  الزم و ضروری اس 

باری، تفکر عاطف  تن اس  که انسان عواطف خود را بر تعقل ترجیت دهد و بار اسااس عواطاف        

تفکر احساس  تن اس  که اناسان احساساات خاود را بار تعقال              .  تفکری انجام دهد و به نتایج  رسد

 .ترجیت دهد و بر تن اساس تفکری به سر رساند

خواهد قااتل  را    توان به این صورت مثال زد که مث ً یك قاض  هنگام  که م تفکر عاطف  را م 

ق از کند و در این هنگام عواطف تفکر او را تح  الشعاع خود قرار دهد و او را از تربیاق عدالا        

 .مان  شود و او قاتل را به ج ای اعمال  نرساند

توان در همین مثال اینگونه برجسته ساخ  که همان قاض  در حق قاتال   و تفکر احساس  را هم م 

 .بر اساس احساسات خود ت میم گیرد و قتل او را توأم با شکنجه و به حالت   جی   رمان دهد
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شاود؛    در هردو حال  گذشته این تفکر از حد عقل و خرد به دور اس  و منجر به ظلم و ساتم ما      

 .اه در حال  اول، که قاتل ق از نشود و یا در حال  دوم، که با حالت  بسیار  جیت کشته شود

رود؛ اون نتیجة معکوس را از تفکر باه باار      هردوی این حاالت نوع  ت   برای تفکر به شمار م 

خواهد  کری کند الزم اس  تا از واق  شدن در انیان حااالت  و       تورد؛ ازینرو بر هر انسان  که م  م 

 .ت ات  تفکر خود را حفظ و نگهداری کند تا خدای نا کرده منجر به شکس  تفکر خود نگردد

 نتیجه

 :تید عبارتند ازنتایج  که از این مقال به دس  م 

 های ب رگ اله  اس  که باید همواره پرورش یابد؛نیروی تفکر انسان یک  از نعم 

این نیرو نیاز به حفاظ  دارد و انسان باید پیوسته در راساتای محا ظا  از تن کوشاا باشاد؛ زیارا                   

 ارزش وجودی انسان وابسته به نیروی تفکر اوس ؛

شود و این خود انسان اس  که بر اثر با  توجها  تن را      گاه  ت   زده م  نیروی تفکر انسان گاه

 سازد؛داار ت ات م 

اساتفاده نکاردن از     :  توان به این موارد اشاره کرد  ت ات نیروی تفکر بسیار اس  که از جملة تن م 

نیروی تفکر، استفاده غلط از تن، وسوسه، تفکر بر بنیاد احساسات و عواطف، استفاده نکردن از وحا      

 و از این قبیل؛

بهترین راه حفاظ  تفکر از ت ات عملکردن به دستورات قرتن کریم در محا ظ  از نیروی تفکار      

 .اس 

 سفارشات

 :کنم کهدر پرتو نتایج حاصله از این مقال پیشنهاد م 

 های کشور باید در تشکی ت خود اتاق  را به نام اتاق  کر ایجاد کنناد    مراک  علم  و دانشگاه

 ها باشد؛که هدف از تن پرورش نیروی  کری انسان

  کنند باید متوجه ت ات نایروی تفکار خویا           تمام کسان  که در حوزة  کر و اندیشه کار م

 باشند؛

 های قرتن  و تیات  کر پارور ایان         برای شناخ  ت ات تفکر بهترین راهکار مراجعه به ارزش

 کتاب تسمان  اس ؛



      یکا ، عقال و     :  جه  انجام درس  نیروی تفکر باید به دو عن ر توجه جادی مباذول داریام

 دیگری، نقل؛

 ها در ت ات  کری شان نهفته اس عل  بسیاری از مشک ت انسان . 
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