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تحلیل ا
کمی و کیفی آیات مختوم به ماده «عقل» و «فکر»
حمیدرضا بصیر ی*

استادیار علوم قرآن و حلیث ،دانشگاه عّلمه طااطاائی ،تهران ،ایران

ز ینب سرخوش سلطانی

کارش اسی ارشل علوم قرآن و حلیث ،دانشگاه عّلمه طااطاائی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت۱۴۰۰/۰۶/۲۱ :؛ تاریخ پذیرش)۱۴۰۰/۰۹/۲۷ :

چکیده
واتیم آیا قرآن کریم عااراتی س ت ل که در پایان آیا آملهانل و ظا را مس تقل به نظر میرس ل اما با متن آیه مرتاط
ست ل و بررسی آنها ما را در فهم معارف آیا کمک شایان میک ل .ای ه چرا لاونل در پایان آیاتی گوناگون ،از اتمهای
ی س ان اس تفاده کردهاس ک؟ و ارتااط این آیا با ی لیگر و مچ ین با واتیم آیا دیگر چیس ک؟ و چرا پایان بر ی آیا
واژه «عقل» و پایان بر ی آیا واژه «ف ر» ذکر ش له اس ک؟ با ای ه به نظر میرس ل عقل و ف ر تفاو چ لانی با ی لیگر
نلارنل .این مقاله در لد آن اسک تا با استفاده از روا تحلیل کمی و کیفی محتوای آیا م توم به ماده «عقل» و «ف ر»
و نیز مقایس ه آنان با ی لیگر ،به فهم مراد لاونل نس اک به اس تفاده از این واژگان در انتهای آیا متعلد ،نزدیک ش ود .طاق
بررس ی ای انجام گرفته ،مش م ش ل ارتااطی میان آیا م توم به ماده «عقل» و نیز ارتااطی میان آیا م توم به ماده
«ف ر» وجود دارد .لاونل در قرآن کریم معموه در واتیم آیاتی که در لد بیان امری وارح بودهاسک که با داشتن عقل
ِ
س الم قابل فهم اس ک از ماده «عقل» ،و در واتیم آیاتی که حاوی مطلای اس ک که با دقک بیش تر و تف ر قابل درک و فهم
اسک ،از ماده «ف ر» استفاده کردهاسک و نیز عقل دارای مراتای اسک که تف ر مرتاه باهی آن اسک.
واژگان کلیدی :عقل ،ف ر ،واتیم آیا  ،قرآن کریم.

(نویس له مسئول) Email: basiri_hr@yahoo.com

*
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 .۱مقدمه
از ویژگی ای آیا قرآن کریم ،انسجام مع ایی موجود بین عاارا آن اسک و با وجود آیا با
انتهای متفاو که در قرآن کریم مّلحظه میشود ،ر کلام از آنها با متن آیه ود ارتااط مع ایی
دارد و کشف این ارتااط مورد توجه مفسرین بوده و سک .مچ ین بیشتر قرآنپژو ان بر این باورنل
که چی ش آیا قرآن کریم ،توقیفی و از جانب لاونل متعال اسک و ی ی از مسلما فن بّلغک،
ت اسب و ارتااط بین آغاز و پایان س ن اسک .عااراتی که در پایان آیا مشا له میشود و به ظا ر
عااراتی مستقل تلقی می شود ،با متن آیه در ارتااط مستقیم اسک و یافتن ارتااط آنها و ارتااط آیاتی
با اتمه مشابه ،ما را در فهم بهتر مراد آیا یاری میک ل .در قرآن کریم ،آیاتی وجود دارد که در
انتهای آنها دقیقا از یک عاار ی سان استفاده شلهاسک و در ک ار مین دسته آیا  ،آیاتی مّلحظه
میشود که با عاارتی مشابه انتهای آیا قال ،پایان پذیرفتهانل و مین مطلب این مسئله را در ذ ن
به وجود می آورد که محتوای آیا م توم به ماده «عقل» چیسک؟ محتوای آیا م توم به ماده
«ف ر» چیسک؟ چه شاا ک ا و تفاو

ایی بین این دو دسته آیا وجود دارد.

 .۲پیشینۀ پژوهشی
در مورد واتیم آیا به ور

اص و گسترده فعالیک زیادی مشا له نمیشود و در بر ی

کتب مان ل اإلتقان ف ی علوم القرآن تالیف جّلل اللین سیوطی ،التمهیل و ت اسب آیا معرفک
بحث ایی پراک له در این مورد دیله میشود و در مقاه و پایاننامه ا در حل بررسی در یک یا
چ ل سوره و یا نهایتا نساک به اسماء و فا حق تعالی در کل قرآن کریم ور گرفتهاسک .در
مورد واتیم آیا  ،مقاه و پایان نامه ای زیر کار شلهاسک:
الف .پایان نامه «بررسی ت اسب واتیم آیا سوره نساء و مقایسه آن با واتیم مشابه در قرآن
ا
کریم» نوشته ابرا یم بیلکی ،دانشگاه عّلمه طااطاائی.
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سوره ماارکه مائله» نوشته مجتای قل بیگی دانشگاه

وارزمی.
ج .پایاننامه «بررسی ت اسب اسماءالحس ی الهی در واتیم آیا سوره نور» نوشته محل ه
سادا میراحملی دانشگاه قم.
د .پایان نامه «ارتااط اسماء و فا الهی در پایان آیا با محتوای آیا در سوره ای(لقمان،
سااء ،فاطر و فتح)» نوشته نسیم نوروزی فرد دانش له ا ول دین.
.پایاننامه «واکاوی مع ایی آ ر آیا قرآن با تاکیل بر اسماء و فا حق تعالی» نوشته
سمیه درزی نیا دانشگاه مازنلران.
و .مقاله «ارتااط ت اسب فا پایانی با محتوای آیا در سوره شعراء» نوشته عز مّل
ابرا یمی و فاطمه قهرمانی ،فصل امه متون اسّلمی مطالعا ادبی ،دوره ، 2شماره  ،6تابستان
.1396
ز.مقاله «بررسی تفسیری رابطه اسماء الهی در پایان آیا سوره انفال با محتوای آن» نوشته سیل
عالالرسول حسی یزاده ،مطالعا تفسیری ،دوره  ،9شماره  ،33بهار .1397
اگر چه در مورد واتیم آیا بررسی ایی ور گرفتهاسک اما در مورد آیا م توم به ماده
«عقل» و «ف ر» به ور مقایسه و تحلیل آیا  ،یچگونه فعالیتی ور نپذیرفتهاسک و
پیشی های به زبان فارسی و سایر زبان ا (عربی ،انگلیسی و )...در این رابطه یافک نشل.

 .3مفهومشناسی «عقل»
در قرآن کریم تعریف مستقلی از ماده «عقل» بیان نشلهاسک و عقل را از نشانه ا و آ ارا که
در آیا مورد بررسی قرار وا ل گرفک ،میتوان ش ا ک و این نشانه ا با آنچه عموم دانشم لان
در مورد عقل میگویل ،تفاوتی نلارد .عّلمه طااطاایی به ع وان ی ی از مفسران شیعه ،عقل را وجه
تمایز انسان از سایر جانلاران معرفی میک ل و مچ ین صیصهای که انسان به وسیله آن ،در
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مسائل ف ری و نظری حق را از باطل و در مسائل عملی یر را از شر تش یم مید ل (ر.ک؛
طااطاایی۱39۰:۲۴9،و )۲5۰عقل از لحاظ فلسفی یع ی فعلیکد له به نفس ،که جو ری اسک
مجرد و ماری ازقوه و استعلاد ،و این جو ر مجرد مان عقل اسک (ر.ک؛ طااطاایی)۱53:۱385،
عقل ا ل واحلی اسک که بر حاس در یک چیز یا آنچه نزدیک به حاس اسک ،اشاره میک ل .عقل
قلرتی اسک که به وسیله آن یر و ّلح مادی و مع وی انسان ،مش م میشود و سپس نگهلاری
نفس از انجام عمل ّلف یر و ّلح ،واجب میشود (ر.ک؛ مصطفوی۱9۴ :۱368،و)۱98
با توجه به روایک نقل شله از امام ادق(ع) در جواب این سوال که عقل چیسک؟ ،ایشان فرمود«:
ْ
ْ
الر ْح ُ
َما ُعا َل به َّ
منَ ،و اک ُت ِس َب ِب ِه ال ِج َ ان»(کلی ی )۲5 :۱۴۲9 ،آیا م توم به ماده عقل با عاارا
ِ ِِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
"اَفََّل تَ ِ
َّ
عقلُون ،اَفََّل یَعقلون ،ل ََعل ُکم تَعقلُون ،ل َقوم یَعقلُونَ ،ل یَعقلُون ،ان ُکنتُم تَعقلُون و اَفَلَم تَ ُکونُوا تَعقلُون"
به پایان رسیلهانل.

 .۴مفهومشناسی «فكر»
در قرآن کریم تعریف مستقلی از ماده «ف ر» نشلهاسک و با توجه به آ ار و نشانه ای آن که در
آیا مورد بحث قرار میگیرد ،ش ا ته میشود و ا تّلفی بین این نشانه ا و تعریفی که عموم
دانشم لان دارنل ،مشا له نمیشود .ف ر ،دسکیابی به مجهوه به وسیله معلوما اسک و نتیجه
ف ر رسیلن به یک چیز جلیل اسک .ف ر تردد و رفک و آمل قلب اسک در مورد چیزی (ر.ک؛ ابن
فارس .)۴۴6:۱۴۰۴،ف ر ا ّل بلیهه نیسک و حتما نیاز به زمان و پشتوانه دارد و تف ر نیز تصرف
عقل اسک اما با نگاه به دهیل (ر.ک؛ عس ری )66:۱۴۰۰،تف ر بر حسب مراتب بصیر که
شل و رعف دارد ،مراتب م تلفی دارد تا ای ه به مرتاهای میرسل که تف ر یک ساعک با عااد
سالها معادل میشود (ر.ک؛ مصطفوی )۱۲۷ :۱368 ،و در کّلم سهروردی ،به نقل از کتاب
«م طق و معرفک در انلیشه سهروردی» ،ف ر دارای ماده و ور اسک؛ ماده ف ر دانسته ای
م اسب با مجهول اسک و ور آن چی ش و سا ک درستی اسک که به آن ماده داده میشود
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(ر.ک؛ عظیمی )۱۲۱:۱398،طاق نظر احب نظم اللرر ،تف ر الی کردن ذ ن از مشغله ا
اسک و تلبر کردن و دقیق شلن در یک موروع اسک( .ر.ک؛ بقاعی )۴5۴:۱۴۲۷،در مورد ا میک
َّ
َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُّ
التف ِر ِفي الل ِه َو ِفي
و جایگاه تف ر ،مین بس که امام ادق(ع) فرمود«:أفضل ال ِعااد ِة ِإدمان
ُْ
قل َر ِت ِه» (کلی ی )55 :۱۴۰۷،برترین عااد در ادامه دادن تف ر در مورد م لوقا لاونل و قلر
اوسک.

 .5تفاوت مفهومی «عقل» و «فكر»
عقل قوهای اسک که لاونل به ع وان نعمک به انسان عرره داشته اسک که میتوانل به وسیله
آن تف ر ک ل و یر را از شر تش یم د ل و در روایا از جایگاه ویژهای بر وردار اسک و ف ر
رسیلن به مجهوه به وسیله معلوما اسک و مرحله باهی تعقل اسک .تف ر دقیق شلن در یک
مطلب ،برای دسکیابی به مطالب جلیل اسک.

 .۶محتوای آیات مختوم به ماده «عقل»
پس از بیان مفهوم ماده «عقل» و «ف ر» و تفاو آن دو با ی لیگر ،محتوای مشترک و سپس
محتوای متفاو آیا م توم به ماده «عقل» مورد بیان و بررسی قرار میگیرد.

 .۱-۶محتوای مشترک آیات مختوم به ماده «عقل»
آیاتی که عاار انتهایی آنها با ماده «عقل» اتمه یافتهاسک ،دارای محتوای مشترکی ست ل
که بیان میگردد .ع اوی ی به ع وان محتوای مشترک مورد بررسی قرار گرفتهانل که حلاقل در سه
مورد از آیا دارای اتمه ی سان ،ی ی بودهانل .ترتیب ذکر ع اوین بر اساس بسامل و تعلد آیا
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میباشل .آیا م توم به ماده «ف ر» با عاارا «لِ َق ٍ
وم یَتَ َف َّک ُرون ،ل ََعلَّ ُکم تَ تَ َف َّک ُرون ،ل ََعلَّ ُهم یَتَ َف َّک ُرون و

اَفََّل تَ تَ َف َّک ُرون» پایان پذیرفتهانل.

 .۱-۱-۶توحید
بیشترین مورد از مشترکا آیا م توم به ماده «عقل» در قرآن کریم ،ج اه ای م تلف توحیل
اسک که در آیا با ع ایک به القیک ،قلر  ،ح مک و ربوبیک لاونل ذکر شلهاسک و یک به
یک مورد بررسی قرار وا ل گرفک.

 .۱-۱-۱-۶قدرت خداوند
از مصادیق توحیل و نیز آنچه موجب ر مون شلن به توحیل میشود ،قلر

لاونل اسک که

در آیا متعلدی با بیان ای گوناگون به آن اشاره رفتهاسک و در این قسمک به آن پردا ته وا ل
شل .تس یر شب و روز و اجرام آسمانی برای انسان به اذن لاونل اسک و این ا برای عاقّلن نشان

َّهار َو َّ
ات ِِب َْم ِرهِ إِ َّن
از قلر
س َّخر ٌ
ُّج ُ
س َو الْ َق َم َر َو الن ُ
َّر لَ ُك ُم اللَّْی َل َو الن َ
لاونل داردَ ﴿ .و َسخ َ
وم ُم َ
الش ْم َ
ك ََل ٍ
ایت لَِق ْوٍم یَ ْع ِقلُون﴾(نحل )۱۲/تس یر آنچه نام برد مه با لاسک و قول تا یرافّلک باطل
ِِف ذلِ َ

اسک .ی ی دیگر از آیا قرآن کریم که تس یر شب و روز را به ع وان قلر

لاونل متعال از

موروعا قابل تعقل میدانل آیه  5سوره جا یه اسک ،آنجایی که میفرمایل رفک و آمل شب و روز،
گردا ابر ا و زنله شلن زمین به وسیله باران ،نشانه ایی برای عاقّلن اسک.
زنله کردن و میرانلن مه چیز و آمل و شل شب و روز با لاونل اسک و این ا دهیلی وارح

یت َو
بر توحیل ست ل ،برای کسانی که عقل ود را به کار گیرنل ،لذا فرمود ﴿ َو ُه َو الَّ ِذي َُْيیِي َو ُُيِ ُ
َّلف اللَّْی ِل َو النَّها ِر أَ فََّل تَ ْع ِقلُون﴾ (موم ون )8۰/در آیه  ۴سوره رعل ،پلیل آملن انواع میوه ا
لَهُ ا ْختِ ُ

به وسیله یک آب باران و در یک زمین که باز در میان ود یک نوع م بر ی کیفیک بهتری دارنل
را دلیل دیگری بر توحیل معرفی میک ل و فهم این مطلب نیازی به جهل و تف ر و وا نلارد .در
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واقع این آیه در پاسخ به آن دسته از فّلسفهای اسک که قائل به تا یر افّلک بر زمین بودنل و لا در
آیا قال ود افّلک را نیازم ل انع دانسک ،و در این آیه تا یر ورشیل و سایر کواکب و زمی ی
که در آن میوه ا پرورا مییاب ل مه را ی ی دانسک (ر.ک؛ ف ر رازی ۷ :۱۴۲۰ ،و.)8
حضر ابرا یم (ع) بک پرستان را نساک به پرستش بک ایی که نه قلرتی برای سودرسانی به
ایشان و نه دفع ررر از ایشان دارنل و حتی از پایینترین فا انسان ا مچون قلر ت لم

ون َِّ
بیبهره ست ل ،توبیخ کرد ﴿أ ٍ
ُف لَ ُكم و لِما تَ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
اَّلل أَ فََّل تَ ْع ِقلُو َن﴾ (انایاء .)6۷/در واقع
ُ
ْ
َْ

اقلام حضر ابرا یم (ع) بر ش ستن بک ا ،نشان داد که بک ا کمترین توانی نلارنل ،ایشان پرسیل
آیا کار شما احمقانه نیسک؟ و آیا عقلی در سر نلاریل؟ (ر.ک؛ م ارم شیرازی۴۴۱ :۱3۷۱ ،و)۴۴۲
احب نظم اللرر چ ین بیان میک ل که در این آیه از عقل استفاده کرد زیرا فساد کارشان آنقلر
روشن اسک که با عقل بلیهی درک میشود ،به قلری که یچ عاقلی نزدیک آن نمیشود (ر.ک؛
بقاعی9۴ :۱۴۲۷ ،و )95و احب تفسیر کایر این احتمال را مید ل که بتوان گفک این حجک
ظا ر بود حتی اگر عقلشان را م به کار نمیگرفت ل (ر.ک؛ ف ررازی )۱5۷ :۱۴۲۰ ،و در مورد
قلر انسان که اگر عاریتی ناود ،با پیر شلن از انسان به آسانی گرفته نمیشل و این ود نشانهای
اسک بر ای ه دسک قلر دیگری باهی سر انسان اسک که بر مه چیز توانا اسک و بر زنله کردن
انسان پس از مرگ نیز قادر اسک .در آیه  68سوره یس قلر

لا را عامل ناتوان شلن انسان در

پیری دانسک.

 .۲-۱-۱-۶عبودیت خداوند
لاونل کسی را که ایمان نمیآورد و از عااد

لاونل سر باز میزنل ،عاقل نمیدانل چرا که

س أَ ْن تُ ْؤِمن إَِلَّ ِبِِ ْذ ِن َِّ
اَّلل َو ََْي َع ُل ِ
از نعمتی که لا به او داده استفاده نمیک ل ﴿ َو ما كا َن لِنَ ْف ٍ
س
َ
الر ْج َ
ِ
ین َل یَ ْع ِقلُو َن﴾(یونس )۱۰۰/لاونل برای آن ه انسان بتوانل از عقل ود استفاده ک ل،
َعلَى الَّذ َ

نعمک ایی چون گوا و چشم و قلر ت لم را برای ایمان آوردن و پرستش لاونل ارزانی داشته
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و در ورتی که از آنها برای رسیلن به سعاد استفاده ن ل گویا عقلی نلارد و فرقی با چهارپایان

ِ
ِ ِ
ِ
ْم عُ ْم ٌي فَ ُه ْم
ین َك َف ُروا َك َمثَ ِل الَّذي یَ ْنع ُق ِِبا َل یَ ْس َم ُع إَِلَّ ُدعاءً َو نداءً ُ
صمٌّ بُك ٌ
ن وا ل داشکَ ﴿ .و َمثَ ُل الَّذ َ
َل یَ ْع ِقلُون﴾ (بقره .)۱۷۱ /نزدیک به این مضمون آیهای اسک که میفرمایل ﴿ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن یَ ْستَ ِمعُو َن
الص َّم َو ل َْو كانُوا َل یَ ْع ِقلُون﴾ (یونس )۴۲/بعضی از آنان به تو گوا مید ل ،ولی
ت تُ ْس ِم ُع ُّ
إِلَیْ َ
ك أَ فَأَنْ َ

مگر تو میتوانی حق را به گوا کسانی که گوا دلشان بسته اسک و با ای ه تعقل نمیک ل
بش وانی؟ نتیجه استماع س ان پیامار(ص) ایمان به لا و عاودیک لاونل اسک .کفار از استعمال
عقلشان در دهیل سمعی و بصری سرباز زدنل و نساک به آنچه وراء شهو

ایشان اسک به کار

نگرفت ل و مراد این نیسک که آنها نعمک غریزی عقل را نلارنل ،بل ه از آنها استعمال نافع نمیک ل
(ر.ک؛ ررا383 :۱۴۱۴ ،و )38۴گاه با زبان تمثیل ،مثّل در آیه  ۲8سوره روم ،به زیاایی و آش اری
مسئله توحیل را بیان کرده اسک که چطور شما انسان ا اموالتان را با بردگانتان نصف نمیک یل و
آنها را شریک نمیک یل اما حارر ستیل برای لاونل شریک قرار د یل؟ با ای ه شما و بردگانتان
از یک ج س ستیل ولی برتری لا بر م لوقاتش بسیار اسک و بردگان ملک مجازی شماسک،
اما م لوقا ملک حقیقی لاونل ست ل (ر.ک؛ م ارم شیرازی )۴۱۲ :۱3۷۱ ،در واقع آیه بیان
میک ل که انسان ایی که با شریک قائل شلن برای لا ،ب لگی الم لاونل را نمیک ل ولی
حتی حارر به تقسیم اموالشان با بردگان نیست ل ،از عقل ود استفاده نمیک ل.

 .3-۱-۱-۶حكمت خداوند
ح یمانه بودن اح ام ورع شله از جانب لاونل متعال ،ود دلیلی وارح بر توحیل اوسک
که به توریح این آیا پردا ته میشود .در مورد طّلق ،لاونل اح امی را قرار دادهاسک که اجرای
آنها به نفع زن و مرد اسک و سعاد آنها را در پی دارد ،در آیه  ۲۴۲سورۀ بقره ،پس از بیان اح امی

ی َّ
اَّللُ لَ ُك ْم آایتِِه ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن﴾ بلی سان لا آیه ای ویش را برای
در اینباره ،فرمودَ ﴿ :كذلِ َ
ك یُبَِ ُ
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َ َ َّ ُ َ ُ
عقلون" یع ی رشل پیلا ک یل چرا که کمال عقل رشل
شما بیان میک ل شایل تعقل ک یل" .لعل م ت ِ

اسک (ر.ک؛ بیضاوی.)۱89:۱۴۱8،

در آیه  ۱5۱سوره انعام ،درباره دستوراتی چون علم شرک به لاونل ،احسان به پلر و مادر،
ن شتن فرزنل از ترس فقر و ن شتن کسی به نا حق ،این و ایا و سفارا ا را برای عاقّلن دانسک
و دهلک این امور بر ّلح انسان ،کامّل آش ار اسک و در مه جوامع احسان به واللین پس لیله
و قتل نفس بلون دلیل عقلی ناپس ل اسک .سیوطی علک ا تتام این آیه به ماده «عقل» را مغایر
انجام ّلف این امور با وجود عقل سلیم میدانل و میگویل و انجام آنها ت ها با وجود عقل غالب
بر وای نفس و سفا ک قابل توجیه اسک (ر.ک؛ معرفک ،ترجمه موهئینیا ملانی.)59:۱3۷3،
تّلا برای دفع ررر مطلای اسک که عقل به آن ح م میک ل .در آیه  ۲۲سوره انفال میفرمایل:

اب ِعنْ َد َِّ
الص ُّم الْبك ِ
َّو ِ
ین َل یَ ْع ِقلُون﴾ مانا بلترین ج ا لگان نزد لا کران هل ل
ْم الَّذ َ
﴿إِ َّن َش َّر الد َ
اَّلل ُّ ُ ُ

که تعقل نمیک ل .نظر عّلمه طااطاایی در مورد این آیه ،با توجه به سیاق ،این اسک که به موم ان
تذکر می د ل تا ماادا با نافرمانی از دستور جهاد مچون کافرانی که کرنل و هل و عقل ود را به

کار نمیگیرنل و آنچه را موجب تمییزشان از حیوانا

میشود باطل کردنل شونل (ر.ک؛

طااطاایی.)۴۲ :۱39۰،
تمام جوامع ارتااط سالم در انواده را عقّل قاول دارنل و امری فطری اسک .از نظر ابن سی ا
میان عشق و عقل در فضای کوچک اما عمیق انواده تّلزم و مرا ی وجود دارد(ر.ک؛ سلطانی
کو انستانی )8۲ :۱39۴،روابط انوادگی و فهم ّلح این موارد از جمله اجازه نگرفتن برای غذا
و ردن در م زل بر ی افراد مان ل پلر ،مادر ،برادر ،وا ر ،عمو و...و نیز سّلم کردن به اعضای

ِ
سلِ ُموا َعلى أَنْ ُف ِس ُك ْم
انواده گام ورود به انه را م صوص عاقّلن دانسک ﴿ ...فَإذا َد َخلْتُ ْم بُیُواتً فَ َ
ََِتیَّةً ِمن ِع ْن ِد َِّ
اَّلل لَ ُكم ْاَل ِ
ایت ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون﴾ (نور )6۱/در این سفارا ا
بارَكةً طَیِبَةً َكذلِ َ
ك یُبَِ ُ
ْ
ی َُّ ُ
اَّلل ُم َ

َ َ َ
«من ل ِقیک
یر و ّلح انسان و موجاا برکک قرار دارد مانطور که پیامار اتم(ص) فرمودنل:
َ ِّ َ
َ ُ َ َ
َ َ
کَ ،و َ ِّل َ ّلةَ
من ُا َّمتی َف َس ِّلم َع َلیهم َی ُط ُّل ُع ُ
مرکَ ،و ِاذا َد لک َبیتا ف َسلم َعل ِیهم َی ِثر یر ب ِیت
ِ ِ
ِ
َ
ُ
َ َّ
ُ
َ
ا
الضحی ف ِانها ّلة [اْلبر ِار] اْلو ِابین» (ر.ک؛ بیضاوی.)۴۲3 :۱۴۱8 ،
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 .۴-۱-۱-۶خالقیت خداوند
انسان ا فطرتا  ،واحل بودن آفریلگار را باور دارنل و با توجه به عقلی که لاونل در ایشان به
ودیعه نهادهاسک میتوان ل بفهم ل که یک لای قادر آنها را آفریلهاسک و این مان مسئله توحیل
اسک .مراحل لقک و رشل انسان ،تا جایی که م تهی به مرگ او میشود مه نشان از توحیل دارد
که در آیه  6۷سوره غافر فرمود « :لا مو اسک که شما را از اك و سپس از نطفه و آن گاه از علقه
بیافریل و آن گاه به ور طفل شما را بیرون میک ل تا به حل بلوغ برسیل و بعل از آن پیر و سال ورده
گردیل ،ولی بعضی از شما قال از رسیلن به پیری میمیریل و نیز از رحم مادران بیرون میک ل تا به
اجل معین ود برسیل و شایل تعقل ک یل» نظمی که لا در لقک انسان و اتمه زنلگی دنیوی
او فرمود ،با توجه به اجرای س ک الهی در ارجاع اوا ر امور به اوائلش ،دلیلی بر بعث و برانگی تن
اسک و نهایک دورتر از بلایک و اول نیسک و فهم این موروع به غیر از عقل به چیز دیگری احتیاج
نلارد (بقاعی.)535 :۱۴۲۷ ،
لاونل با حجک قرار دادن نعمک ای مادی ،که انسان ا پیوسته با چشم ود آنها را میبی ل،
به ع وان دهیلی بر توحیل معرفی میک ل .آیه  ۱6۴سوره بقره ،آفری ش آسمان ا و زمین ،رفک و آمل
شب و روز ،کشتی ا که در دریا ا رفک و آمل داشته و به مردم سود میرسان ل و نیز بارا باران و
زنله شلن زمین به وسیله آن را نشانه ایی برای عاقّلن میدانل .دیلن ر چیزی که موجود اسک،
ُ َ
«وجود اْلفاعیل
نشان از آفری له آن دارد و این یک مسئله عقّلنی اسک ،امام ادق(ع) فرمود:
َّ
ََ َ
َ
َ َّ
َ َ َّ
َدلک علی أن انعا عها ،اه تری انك إذا نظر الی ب اء مشیل َما ي َع ِلمک ان له بانیا و ان ک ک
ُ
َ َ
لم تر الااني و لم تشا له» (حویزی۱۴۱5 ،ه.ق،ج )۱5۰ :۱دو نوع نعمک وجود دارد :دی ی و دنیوی.
اما نعمک دنیوی جز با سّلمک حواس و حک مزاج کامل نمیشود ،پس نعمک دی ی جز با
سّلمک عقل و دیله باطن کامل نمیشود و به مین جهک فرمود هیا لقوم یعقلون (ر.ک؛ ف ر
َ
قرأ ذه اآلیة َف ا
مج ِبها» یع ی ف ر
رازی۱۴۲۰ ،ه.ق ،ج .)۱۷۴ :۴پیامار (ص) فرمود«َ :و یل ِل َمن
ن ل در مورد آن و از آن عار نگیرد (ر.ک؛ زم شری.)۲۱۱ :۱۴۰۷،
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لف آیا از بیان نشانه ا ،رجوع به عقل ،تمییز حق از باطل ،ش ا ک لا و در نتیجه
عاودیک اوسک و در آیه  63سوره ع او آن قلر وروح دهلک این امور بر توحیل را زیاد میدانل
که می فرمایل حتی پاسخ مشرکین در مورد این سوال که چه کسی باران را نازل کرد و زمین مرده را
به وس یله آن زنله کرد" ،الله" اسک .قطعا کسی که الق اسک بایل پرستیله شود و عاودیک او
مسئله ای عقلی اسک ،احتیاجی به چیزی بیشتر از داشتن عقل نلارد و با مان عقل بلون جهل و

َّل ِمن َّ ِ
ِ
َحیا
السماء ماءً فَأ ْ
تف ر عمیق فهمیله میشود(ر.ک؛ بقاعیَ ﴿ )6۱6:۱۴۲۷،و لَئ ْن َسأَلْتَ ُه ْم َم ْن نَز َ َ
اَّلل قُ ِل ا ْْلم ُد َِِّ
ِ
َّلل بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم َل یَ ْع ِقلُون﴾(ع او  )63/از آنجا که گفتار
ض ِم ْن بَ ْع ِد َم ْوِِتا لَیَ ُقول َّ
بِه ْاْل َْر َ
ُن َُّ
َْ

و کردار مشرکان با م ت اقض دارد چرا که الله را به ع وان الق میدان ل اما بک ا که یچ تا یری

در سرنوشک آنها نلارد را میپرست ل ،لذا فرمود بیشتر آنها تعقل نمیک ل و جالب اسک که نفرمود
عقل نلارنل بل ه فرمود تعقل نمیک ل زیرا لاونل نعمک عقل را به ایشان دادهاسک اما بر ی از
آن استفاده نمیک ل (ر.ک؛ م ارم شیرازی 338 :۱3۷۱،و )339عقل و بهرهم لی از آن دارای
مراتب اسک ،بعضی انسان ا مطلقا از عقل ود در جهک لایک به راه درسک استفاده نمیک ل
و بعضی که ایمان میآورنل در قله ای کمال عقل در مورد توحیل قرار میگیرنل و عقلشان کامل
میشود اما بر ی نه در قله ،بل ه در مراتب پایینتر قرار میگیرنل و در این آیه م ظور این اسک که
کمال عقل را نلارنل و عقل انلکی دارنل(ر.ک؛ بقاعی )5۷6:۱۴۲۷،عقل در عالیترین مرتاهاا
میشود ف ر تفصیلی عمیق(ر.ک؛ طااطاایی )۱5۷:۱39۰،در مورد ا میک عقل و جایگاه آن از
ْ ْ
َّ ْ
َ
َ َْ َ َ
پیامار اتم(ص) نقل شلهاسکَ « :ما ق َس َم الل ُه ِلل ِع َا ِاد ش ْیئا أفضل ِم َن ال َعقل» (مجلسی)9۱:۱۴۰3،
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ َّ َ َ َ ْ ُ
اس َعلی قل ِر ُعق ِول ِه ْم»( مان)۱۰6 :
نیز فرموده پیامار اتم(ص)«ِ :إنا مع ِاشر اْلن ِای ِاء ن لم ال
مشرکین عقولشان را بلون حرکک و جامل نگه داشتهانل .عاار بل اکثر م ه یعقلون به مع ای
فقلان عقل که دارای قلر تف یر اسک نمیباشل بل ه به مع ی فقلان است لام آن اسک که موجب
سّلم و ّلح انسان میشود (ر.ک؛ فضل الله )8۲ :۱۴۱9 ،در واقع تعقل ،تف ر مات ی بر فطر
اسک که در مه انسان ا به ودیعک نهاده شلهاسک و انسان ایی که نلای فطر

ود را با گ ا ان

سرکوب ن ردهانل از تعقل بهرهم ل میشونل ،اما تف ر رسیلن از معلوما به مجهوه اسک که
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ر انسانی می توانل از آن بهره بارد و ارتااطی با فطر نلارد و اکتشافا و ا تراعا به وسیله قوه
تف ر ش ل میگیرنل (ر.ک؛ دیا ل سروی :۱39۰،م.)3۰-۲9

ّ .5-۱-۱-۶
ربوبیت خداوند
با توجه به ای ه بیشتر مشرکین ،م ر توحیل در ربوبیک ست ل و متایانی برای لاونل در
اداره و تلبیر امور عالم قائل انل ،لاونل با بیان ای ه را اری و اداره این امور جز با قلر

لاونل

میسر و مم ن نیسک ،توحیل در ربوبیک را ا اا مینمایل .در سوره شعراء ،در مورد دعوتی که
حضر موسی(ع) به توحیل داشک ،برای فرعون چ ل دلیل بیان کرد و در آ ر زمانی که مشا له
کرد فرعون یچ کلام را نمیپذیرد ،در آیه  ،۲8دلیلی عاجز ک له و غیر قابل ان ار آورد که موجب
تعجب فرعون شل و آن طلوع و غروب ورشیل اسک که انسان مه روزه آن را میبی ل و کسی
نمی توانل ادعا ک ل که این امر به دسک اوسک و اگر انسان دارای عقل باشل میفهمل که جوابی
باهتر از آن نیسک .طاق گفته احب من وحی القرآن ،این جمّل دریچه ای عقل و وجلان را
باز میک ل و افراد را ترغیب میک ل تا از قوه عقل و وجلان و یقی شان استفاده ک ل (ر.ک؛ مان،
۱۰9 :۱۴۱9و.)۱۱۰

ّ .۲-۱-۶
نبوت
پس از توحیل ،بیشترین مشترکا آیا م توم به ماده «عقل» ،مسئله ناو اسک .در واتیم
آیاتی از قرآن کریم که مربوط به پذیرا یا علم پذیرا ناو پیاماران و به ویژه پیامار اتم (ص)
َ ا ُ
اسک ،از ماده «عقل» استفاده شلهاسک و آنجا که انتظار پذیرا میرود ،آیه با عاار "لعل م
ََ َ ُ
َ ُ
َ
عقلون" پایان پذیرفته
عقلون" و یا "افّل ت ِ
عقلون" اتمه یافته و در جایی که م الفان نپذیرفت ل با "ه ی ِ
ت ِ
اسک که آیا آن مورد بررسی قرار میگیرد.
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دلیلی مح م بر لق ادعای پیاماران الهی ،علم در واسک اجر ایشان از پیروان اسک.
احب تفسیر کایر معتقل اسک که علک استفاده از عاار افّل تعقلون این اسک که آگا ی از
حک این م ع ،گویی در آغاز ذ ن یع ی مان عقل وجود دارد (ر.ک؛ ف ر رازی)363 :۱۴۲۰ ،

ِ
ِ
ي إَِلَّ َعلَى الَّ ِذي
َجراً إِ ْن أ ْ
َسئَ لُ ُك ْم َعل َْیه أ ْ
لذا حضر ود(ع) از مردم طلب پاداا ن رد ﴿ای قَ ْوم َل أ ْ
َج ِر َ
فَط ََرِّن أَ فََّل تَ ْع ِقلُون﴾ ( ود )5۱/در واقع حضر ود (ع) از مردم پاداا ن واسک تا ف ر ن ل

که برای م افع ود مردم را دعو به حق میک ل و م ای ه بیان داشک که کارا بلون اجر نیسک

تا بگوی ل بیهوده ود را به زحمک اف له ،بل ه پاداا دارد و این پاداا با لاونل اسک (ر.ک؛
طااطاایی۲98 :۱39۰،و.)۲99
پذیرا دعو پیاماران الهی در واقع ترجیح آ ر بر دنیاسک و این رجحان آش ار اسک.
نساک سحر و شعر به قرآن و شاعری به پیامار اتم(ص) که از طرف معانلان داده میشل ،از
ساحک قرآن و پیامار(ص) به دور اسک زیرا شعر بر محور ت یل دور میزنل و آیا این کتاب مه

بر اساس واقعیک اسک ﴿لََق ْد أَنْ َزلْنا إِل َْی ُك ْم كِتاابً فِ ِیه ِذ ْك ُرُك ْم أَ فََّل تَ ْع ِقلُون﴾ (انایاء )۱۰/اگر قرآن کریم

در مرحله نزول ملاس به واژه عربی نمیشل و یا اگر پیامار(ص) آن را به زبان دیگری ترجمه میکرد

و بیان میفرمود ،پارهای از اسرار آن بر عقول مردم عربزبان م فی میمانل ﴿إِ َّان أَنْ َزلْناهُ قُ ْرآانً َع َربِیًّا
ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون» (یوسف )۲،و نیز آیه «إِ َّان َج َعلْناهُ قُ ْرآانً َع َربِیًّا ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون﴾ (ز رف.)3/

بر ی از یهودیان ابرا یم (ع) را یهودی و بر ی از نصرانیان ،ایشان را نصرانی معرفی میکردنل،

زیرا ایشان نزد تمام پیروان مذا ب به عظمک ش ا ته میشل و می واست ل امتیاز بزرگی برای ود
ابک ک ل حال آن ه مسئله آنقلر روشن اسک که کمترین توجه برای درک آن کافی اسک ،وجود

ابرا یم(ع) بر تورا و انجیل ساقک داشتهاسک و این یک مسئله تاری ی اسک ﴿ای أ َْهل الْكِ ِ ِ
تاب َلَ
َ
اجو َن ِِف إِبْر ِاهیم و ما أُنْ ِزل ِ
َت الت َّْوراةُ َو ِْ ِ
یل إَِلَّ ِم ْن بَ ْع ِدهِ أَ فََّل تَ ْع ِقلُو َن﴾ (آل عمران )65/پیامار
َُتَ ُّ
َ َ
اْل ْْن ُ

اتم(ص) در چهل سالگی به پیاماری ماعوث شل و تا آن زمان مه ایشان را فردی درست ار و

راستگو میدانست ل و این ود دلیلی بر لق ادعای ایشان بود .پیامار اتم(ص) به دستور لاونل

ای گونه به م الفان پاسخ داد﴿ :قُ ْل ل َْو شاءَ َّ
ت فِی ُك ْم عُ ُمراً ِم ْن
اَّللُ ما تَل َْوتُهُ َعل َْی ُك ْم َو َل أَ ْدرا ُك ْم بِ ِه فَ َق ْد لَبِثْ ُ
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قَ ْبلِ ِه أَ فََّل تَ ْع ِقلُو َن﴾ (یونس )۱6/بگو اگر لا می واسک من این آیا را بر شما تّلو نمیکردم،
و شما را به مضامین آن آگاه نمیکردم( ،به شهاد ای ه سالهای زیادی من در بین شما بودم و تا
این زمان چ ین مطلای را بیان ن ردم) با این حال چرا تعقل نمیک یل؟ و نیز این مطلب که در آیه
 ۱۰9سوره یوسف واقع شلهاسک که برای ا ل د له ا پیامارانی از میان ودشان برانگی ته شله-
اسک و مگان با سیر و سفر در زمین و بررسی احوال اقوام گذشته این مطلب را درک وا ل کرد
و با عقل ود وا ل فهمیل که سرای آ ر بهتر از دنیاسک ،اگر ا ل تقوا باش ل .بر ی از علمای
یهود ،به بستگان ود که به پیامار اسّلم (ص) ایمان آورده بودنل تو یه میکردنل که به ایمان
ویش باقی بمان ل ولی ودشان به جهک ترس از از بین رفتن م افعشان ایمان نمیآوردنل (ر.ک؛

َّاس ِابلِ ِ
س ْو َن
طارسی )۲۱5: ۱3۷۲،و لاونل ای چ ین ایشان را توبیخ مینمایل﴿ :أَ ََت ُْم ُرو َن الن َ
ْب َو تَ نْ َ
ِ
تاب أَ فََّل تَ ْع ِقلُو َن﴾ (بقره )۴۴/آیا مردم را به نی ی فرمان مید یل و ود را
س ُك ْم َو أَنْ تُ ْم تَ ْت لُو َن الْك َ
أَنْ ُف َ

فراموا میک یل؟ در حالی که کتاب [تورا را] می وانیل .آیا نمیانلیشیل؟ افّل تعقلون در این
آیه یع ی آیا عقل در شما یافک نمیشود که شما را از این سفا ک باز دارد؟ که دیگران را نساک به
چیزی که سعاد

ودتان نیز در آن اسک ،امر میک یل اما ودتان به آن عمل نمیک یل؟ و در این

فعل ت اقض وجود دارد و از عقل به دور اسک.
در میان ب یاسرائیل فردی کشته شل و بر سر ای ه قاتل او چه کسی بودهاسک ا تّلف پلیل
آمل ،لاونل دستور داد گاوی را ب ش ل و در آیه  ۷3سوره بقره آملهاسک که قسمتی از بلن گاو مرده
را به مقتول بزن ل ،بعل از آن ،مقتول به اذن لاونل لحظاتی زنله شل و قاتل ود را معرفی کرد،
لاونل این مطلب را در قرآن کریم ذکر کرد تا دلیلی بر لق ادعای پیاماری حضر محمل(ص)
باشل چرا که ایشان کتاب ن وانله بود تا از این موروع مطلع شود و از طرفی دلیلی برای قلر
لاونل بر بعث و زنله کردن انسان ا پس از مرگشان باشل (ر.ک؛ طارسی.)۲۷8:۱3۷۲،
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 .3-۱-۶معاد
در آ ر ،مسئله معاد مورد مشترک آیا م توم به عقل اسک .لهو و لعب موجب مشغول شلن
به چیزی و غافل شلن از چیز مهمتری میشود و از شان عقّلء این اسک که اقاال به یر ک ل و

ِ
غیر آن را ترک ک ل (ر.ک؛ بقاعیَ ﴿ .)6۲6 :۱۴۲۷ ،و َما ا ْْلَیاةُ ُّ
َّار ْاَل ِخ َرةُ
الدنْیا إَِلَّ لَع ٌ
ب َو ََلٌْو َو لَلد ُ
ِِ
ین یَتَّ ُقو َن أَ فََّل تَ ْع ِقلُون﴾ (انعام )3۲/ف ر رازی از ی ی از فقها نقل میک ل که اگر کسی
َخ ْْيٌ للَّذ َ

و یک ک ل لث مالش را به عاقل ترین مردم بل ل ،فتوای من این اسک که این لث را به کسانی
بل ل که اطاعک فرمان حق میک ل ،زیرا عاقلترین مردم کسی اسک که متاع انلک را بل ل و

سرمایه فراوان را بگیرد .سپس ف ر رازی ارافه میک ل که او این ح م فقهی را از آیه ﴿ َو ما أُوتِیتُ ْم
ٍ
الدنْیا و ِزینَ تها و ما ِع ْن َد َِّ
ِ
ِ
اَّلل َخ ْْيٌ َو أَبْقى أَ فََّل تَ ْع ِقلُو َن﴾ (قصم )6۰/استفاده
م ْن َش ْيء فَ َمتاعُ ا ْْلَیاة ُّ َ ُ َ

کردهاسک (ر.ک؛ م ارم شیرازی۱3۰: ۱3۷۱ ،و )۱3۱در آیه  ۱69سوره اعراف ،با اشاره به تحریف

آیا آسمانی به م ظور به دسک آوردن مال و رشوه واری ایی که جمعی از یهود مرت ب میشلنل،
رجحان آ ر بر دنیا را گوشزد کردهاسک .احب الم ار میگویل این یلی ظا ر و وارح اسک
برای کسی که عقلش دچار طمع باطل نشله باشل (ر.ک؛ ررا.)38۴: ۱35۴،
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 .۲-۶محتوای متفاوت آیات مختوم به ماده «عقل»
پس از بیان محتوای مشترک آیا م توم به عقل ،ای ک نوبک به بررسی و بیان محتوای متفاو
این آیا میرسل).

 .۱-۲-۶عبرتگیری
ر کس عاقل باشل ،از سرگذشک پیشی یان عار میگیرد تا بلان دچار نگردد و این ح م
موافق با سیره عقّلء اسک .قوم حضر لوط (ع) با توجه به آیه  ۱65سوره شعراء ،مرت ب گ اه لواط
ْ َ
َ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ
میشلنل.ایشان به مردان قوم ود فرمود« :أ تأتون الذکران ِم َن العال ِمین» آیا از میان مردم جهان،
شما با مردان آمیزا میک یل؟!! و لاونل به اطر نافرمانی ایشان از دستورا پیامارشان و ا رار
بر این گ اه ،عقابشان کرد و س گریزه "سجیل" بر آنان باریل و زمین د ان باز کرد و مه را در ود
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فرو برد« .و إِنَّ ُكم لَتَم ُّرو َن عَلَی ِهم م ْ ِ
ی* َو ِابللَّیْ ِل أَ فََّل تَ ْع ِقلُون» ( افا ۱3۷،و )۱38در سرگذشک
صبِح َ
ْ ُْ
َ ْ ُ

و عاقاک تاعیکک لگان از شیطان ،برای عاقّلن عار اسک .برای کسی که عقل ود را جامل و

بلون حرکک و فقط در مسیر اجابک شهوا  ،نگه نلاشته باشل« .و لَ َق ْد أَ َ ِ
ِ ِ
َم
ض َّل م ْن ُك ْم جبَِّلًّ َكثْياً أَ فَل ْ
َ
تَ ُكونُوا تَ ْع ِقلُون» (یس.)6۲،

 .۲-۲-۶بعث انسانها در قیامت
ارتااطی که میان بر ی امور متلاول با قلر

لاونل بر زنله کردن انسان ا پس از مرگ وجود

دارد ،برای ر کسی که دارای عقل باشل روشن اسک .لاونل در آیه  6۷سوره نحل و  ۲۴سوره
روم ،با مثالی وارح انسان را متوجه زنله شلن پس از مرگ کرده و میفرمایل مانطور که شما از
میوه ا عصاره میگیریل ،در حالیکه این آب را که از میوه ارج میک یل از میان گوشک و پوسک
میوه اسک که با آن ترکیب شله ،لاونل نیز به مین ور اجزای پراک له شله از مرده را که با
اک م لوط و ی ی شله ارج میسازد و این دهلتی وارح اسک که با پایینترین درجه عقل
میتوان آن را فهمیل (ر.ک؛ طارسی )5۷3:۱3۷۲،و لاونل به وسیله باران ،زمین مرده را زنله
میک ل که دلیلی بر بعث انسان ا در قیامک اسک.

 .3-۲-۶زنده کردن دلها
زنله کردن زمین به وسیله باران پس از مرگ و پژمردگی آن ،دهلک بر قلر

لاونل دارد.

مین لاونل قلرتم ل ،قادر بر زنله کردن دل ا نیز سک .لاونل در آیه  ۱6سوره حلیل ،موم انی
که دچار قساو قلب شله انل مورد توبیخ قرار داده اسک و در آیه بعل از آن ،قلر

ود را بر زنله

ض ب ْع َد موِِتا قَ ْد ب یَّ نَّا لَ ُكم ْاَل ِ
َموا أ َّ
َن َّ
ایت ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون﴾
َ
اَّللَ َُْي ِي ْاْل َْر َ َ َ ْ
کردن دل ا بیان میک ل ﴿ا ْعل ُ
ُ

(حلیل /۱،و.)۱۷
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 .۴-۲-۶عدم دوستی با منافقان
قطعا ای ه انسان حارر به دوستی با دشم ان و بل وا ان ود نشود ،امری عقّلنی و بسیار
وارح اسک .لاونل برای ای ه موم ان بتوان ل م افقان را ش ا ته و ایشان را مراز و دوسک ود
نگیرنل ،آنها را معرفی کرده و میفرمایل از کلماتی که بر زبان جاری میسازنل آنها را بش اسیل و

ِ
ین
بلانیل دشم ی که با شما در دل دارنل ،بیشتر از آنچه که به زبان جاری میک ل اسک ﴿ای أَیُّ َها الَّذ َ
ت الْب غْضاء ِمن أَفْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
واه ِه ْم َو ما ُختْ ِفي
َ
ُّم قَ ْد بَ َد َ ُ ْ
آمنُوا َل تَ تَّخ ُذوا بِطانَةً م ْن ُدون ُك ْم َل ََيْلُونَ ُك ْم َخباَلً َودُّوا ما عَنت ْ
ص ُدورُهم أَ ْك َب قَ ْد ب یَّ نَّا لَ ُكم ْاَل ِ
ایت إِ ْن ُكنْ تُ ْم تَ ْع ِقلُون﴾ (آل عمران.)۱۱8/
ُ ُ ْ ُ َ
ُ

 .5-۲-۶استهزاء
به تمس ر گرفتن اعمال عاادی که لاونل آنها را تعیین فرموده ،با عقل م افا دارد و عقل از
کار زشک باز میدارد .طاق آیه  6۷سوره بقره که حضر موسی(ع) در جواب افرادی که از ایشان
پرسیلنل آیا تو ما را به استهزاء گرفتی؟ و ایشان فرمودنل پ اه میبرم به لاونل که از جا ّلن باشم،
مش م میشود استهزاء کار جا ّلن و بیعقّلن اسک و نلا کردن برای آگا ی از زمان نماز ،بهتر

ك ِِب ََّْنُ ْم قَ ْوٌم َل
اندیْ تُ ْم إِ َىل َّ
الصَّلةِ َّاختَ ُذوها ُه ُزواً َو لَعِباً ذلِ َ
از به لا در آوردن ناقوس اسک ﴿ َو إِذا َ
یَ ْع ِقلُون﴾ (مائله.)58/

 .۶-۲-۶تفرقه
طاق سیره عقّلء کسانی که عاقل ل متحل میشونل و از تفرقه دوری میک ل ،حتی ا ل باطل
نیز برای رسیلن به ا لافشان با م متحل میشونل اگر چه اتحادشان م فعک ا روی نلارد .در آیه
 ۱۴سوره حشر تفرقه م افقان را مذمک میک ل چرا که عقل لایک به یر و ّلح میک ل و اتحاد

موجب پیشرفک و برکک اسک و بزرگترین ساب در افتراق ،رعف عقل اسک ﴿َل یقاتِلُونَ ُكم َِ
َجیعاً
ُ
ْ
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صنَ ٍة أ َْو ِمن ور ِاء ُج ُد ٍر ِبْس ُهم ب یْ نَ ُهم َش ِدی ٌد ََتْسبُ ُهم َِ
ك ِِب ََّْنُ ْم قَ ْومٌ َل
رى ُُمَ َّ
َجیعاً َو قُل ُ
ُوبُ ْم َش َّّت ذلِ َ
َ ْ
َُ َْ ْ
ْ َ
إَِلَّ ِِف قُ ً
یَ ْع ِقلُون﴾ (حشر.)۱۴/

 .۷-۲-۶انجام عمل ز یانبار
ر انسان عاقلی از ارت اب عملی که به رررا بی جامل ،پر یز میک ل و این مطلای وارح و
مطابق سیره عقّلء اسک .احب تفسیر نمونه ،از مجمعالایان چ ین نقل میک ل« :بر ی از
مفسران در مورد شان نزول آیه  ۷5و  ۷6سوره بقره از امام باقر (ع) چ ین نقل کردهانل که گرو ی از
یهود که با حق دشم ی نلاشت ل ،گام مّلقا با مسلمانان ،فا پیامار اتم(ص) در تورا
را باز گو میکردنل ،بزرگان یهود ایشان را از این کار نهی کردنل و گفت ل بیان این فا حجتی علیه
شما در پیشگاه

لاونل

وا ل بود .آیا عقل

ود را به کار نمیگیریل؟»(م ارم

ِ
ض ُه ْم إِىل بَ ْع ٍ
ض قالُوا أَ
آمنَّا َو إِذا َخَّل بَ ْع ُ
آمنُوا قالُوا َ
ین َ
شیرازی3۱۲:۱3۷۱،وَ ﴿ )3۱3و إِذا لَ ُقوا الَّذ َ
َُتَ ِدثُو َْنُ ْم ِِبا فَ تَ َح َّ
اجوُك ْم بِ ِه ِعنْ َد َربِ ُك ْم أَ فََّل تَ ْع ِقلُون﴾ (بقره )۷6/به نظر زرکشی انسانی که
اَّللُ عَلَیْ ُك ْم لِیُ َح ُّ

دشم ش را از اش ال ود مطلع میسازد ،دارای عقل سالم نیسک و مان ل این اسک که سّلح را
ودا به دسک دشمن د ل تا او را ب شل (ر.ک؛ زرکشی.)۱96:۱۴۱۰،

 .۸-۲-۶تقلید جاهالنه
تقلیل کردن جا ّلنه و بلون دلیل ،م الف سیره عقّلء اسک .لاونل تقلیل بلون به کار گیری
عقل را توبیخ میک ل ،ای ه چشم و گوا بسته از نیاکان ود در حّلل و حرام از گوشک حیوانا ،

ِ ِ
اَّلل ِمن َِِبْيةٍ و َل سائِب ٍة و َل و ِ
صیل ٍَة َو َل ٍ
ین َك َف ُروا یَ ْف ََتُو َن
حام َو لك َّن الَّذ َ
َ َ َ
پیروی میکردنل﴿ .ما َج َع َل َُّ ْ َ َ
َعلَى َِّ ِ
ب َو أَ ْكثَ ُرُه ْم َل یَ ْع ِقلُون﴾ (مائله )۱۰3/از امام ادق(ع) نقل شلهاسک که فرمود« :در
اَّلل الْ َكذ َ

میان ا ل جا لیک رسم چ ین بود که وقتی ماده شتری در یك ش م دو بچه میزاییل میگفت ل و ل

کرد ،و کشتن و وردن چ ین شتری را جائز نمیدانست ل ،و وقتی ده ش م میزاییل آن را سائاه
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میکردنل ،یع ی سوار شلن بر پشک و وردن گوشتش را بر ود حرام میکردنل ،و اما" حام" ،شتر
نری بود که آن را بر ناقه ا میجهانیلنل .لای تعالی این آیه را فرو فرستاد و فرمود :من یچیك از
ْ َ ُ
َ ْ ََ
َُ ََ
َ ُ َ ََ
َّ َ َ ْ َ
ای ها را حرام ن ردهام» َ«و ِإن أ ْ ل الجا ِ ِل َّی ِة کانوا ِإذا َولل ِ ال َّ اقة َولل ْین ِفي َبطن ،قالواَ :و َ لک .فّل
ِ
َ ْ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ
ون َظ ْه َر َ اَ ،و َه َأ ْک َل َها ،وَ
یست ِحلون ذبحها ،و ه أ کلها ،و ِإذا ولل عشرا جعلو ا س ِائاة ،فّل یست ِحل
َ ُ ْ
َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َّ َّ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ ْ ْ َ َ
ْ
ال َح ُام :ف ْحل ِاإل ِبل ،لم ی ونوا یست ِحلون ،فأنزل الله أن الله لم یحرم شیئا ِمن ذا» (بحرانی،
ِ
.)3۷۲:۱۴۱5

 .۷محتوای آیات مختوم به ماده «فكر»
پس از بیان محتوای آیا م توم به ماده «عقل» ،ابتلا به بیان محتوای مشترک آیا م توم به
ماده «ف ر» و سپس محتوای متفاو آن پردا ته میشود.
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 .۱-۷محتوای مشترک آیات مختوم به ماده «فكر»
آیاتی که عاار انتهایی آنها با ماده «ف ر» اتمه یافته اسک ،دارای محتوای مشترکی میباش ل
که به ترتیب تعلاد و بساملی بیان میشود.

 .۱-۱-۷توحید
بیشترین موروع مشترک میان آیا م توم به ماده «ف ر» ،توحیل اسک .انتهای بر ی آیا
توحیلی ماده «ف ر» به کار برده شلهاسک چرا که با تف ر در مواردی که ذکر وا ل شل ،دهلتشان
بر توحیل مش م میشود.

 .۱-۱-۱-۷قدرت خداوند
ی ی از مصادیق توحیل ،قلر

لاونل اسک و با تف ر و دقک در آیاتی که ذکر میشود ،دهلک

آنها بر توحیل آش ار میشود .ر قسمک از سطح زمین را که میبی یم ،قسمتی از کل زمین په اور
اسک ولی ما آن را مچون سطح افی میبی یم و زوجیک که در میوه ا نیز دیله میشود .طاق
بیان احب نظم اللرر این مطلب قلر نمایی لاونل را نشان مید ل و فهم نساک آن با لاونل،
نیازم ل تجریل نفس از وا ،به کار گیری عقل و تّلا اسک .آیه نظر بر ی فّلسفه که زمین را متا ر
از افّلک دانسته و لا را در نظر نمیگیرنل ،رد میک ل (ر.ک؛ بقاعی۱۲۲: ۱۴۲۷ ،تاَ ﴿ )۱۲۴و ُه َو
ی اثْ نَ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
واسي و أ َْْناراً و ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات َج َعل فِیها َزْو َج ْ ِ
َّهار
الَّذي َم َّد ْاْل َْر َ
َ ْ
ی یُغْشي اللَّیْ َل الن َ
َ
ض َو َج َع َل فیها َر َ َ
َ
ك ََل ٍ
ایت لَِق ْوٍم یَتَ َف َّك ُرون﴾ (رعل )3 /و لاونل متف ران در مورد لقک آسمان ا و زمین
إِ َّن ِِف ذلِ َ
ِ
الس ِ
ین یَ ْذ ُك ُرو َن َّ
ماوات َو
اَّللَ قِیاماً َو قُعُوداً َو َعلى ُجنُوبِِ ْم َو یَتَ َف َّك ُرو َن ِِف َخل ِْق َّ
را تحسین میک ل﴿ .الَّذ َ
ت هذا ِ
ابطَّلً سبحانَ َ ِ
ْاْل َْر ِ
ذاب النَّار﴾ (آل عمران )۱9۱/آنان که مواره لا را
ض َربَّنا ما َخلَ ْق َ
ُْ
ك فَقنا َع َ

ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیله یاد میک ل ،و پیوسته در آفری ش آسمان ا و زمین میانلیش ل،
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[و میگوی ل ]:پروردگارا! این [جهان با عظمک] را بیهوده نیافریلی ،تو از ر عیب و نقصی م ازه و
پاکی؛ پس ما را از عذاب آتش نگا لار .در مورد دقائق و عجایای که در لقک زناور عسل و
الهاماتی که لاونل به او کردهاسک که از اجزای نافعی که لاونل در جو وا آفریل ،سپس آن ا را
به اطراف در تان و برگ ا القا کرد استفاده ک ل ،ای ها دهلک میک ل بر وجود القی ی تا و
توانم ل(ر.ک؛ ف ر رازی )۲39:۱۴۲۰،و شفایی که در محصول تولیل شله توسط او وجود دارد.

ك ذُلَُّلً َيَْرج ِمن بط ِ
﴿ ُمثَّ ُكلِي ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
اسلُكِي سبل ربِ ِ
ف أَلْوانُهُ فِ ِیه ِشفاءٌ لِلن ِ
َّاس إِ َّن
اب ُُمْتَلِ ٌ
ُوْنا َشر ٌ
ات فَ ْ
ُُ ْ ُ
ْ
ُُ َ َ
َ
ٍ
ك ََلیَةً لَِق ْوم یَتَ َف َّك ُرون﴾ (نحل.) 69/
ِِف ذلِ َ

با انلیشیلن درباره ا ول ت وی ی که موجب شلهاسک مرد و زن تش یل جامعه انوادگی د ل

و مود و رحمک موجود میان آنها نیز اجتماع ملنی و شهری را پلیل آوردهاسک و مین موجب
بقاء نوع بشری شله ،میتوان متوجه شل که چه آ ار عجیای در آن اسک(ر.ک؛
طااطاایی )۱6۷:۱39۰،و طاق نظر احب تفسیر کایر ،بر ی امور به محض رسیلن به ف ر،
انسان آن را میفهمل و بر ی امور بایل بسیار در موردشان تف ر و تّلا کرد تا فهمیله شونل و بر ی
امور با تف ر و تّلا نیز فهمیله نشله و نیاز به مرشل و را ما دارنل و گا ی نیاز سک که به حالک
حسی در بیای ل تا قابل فهم شونل اما فهم عجایای که در لقک ازواج وجود دارد ،نیاز به مرشل
نلارد و با تف ر و تّلا فهمیله میشود ولی از آنجا که امری طایعی به نظر انسان میرسل ،لاونل
از ماده «ف ر» استفاده کرد تا انسان آن را امری بلون نیاز به تف ر نلانل (ر.ک؛ ف ر

رازی9۱:۱۴۲۰،وَ ﴿ )9۲و ِم ْن آایتِ ِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْ ُف ِس ُك ْم أَ ْزواجاً لِتَ ْس ُكنُوا إِل َْیها َو َج َع َل بَ ْی نَ ُك ْم َم َو َّدةً
ك ََل ٍ
ایت لَِق ْوٍم یَتَ َف َّك ُرون﴾ (روم.)۲۱/
َو َر ْْحَةً إِ َّن ِِف ذلِ َ

در آیه  ۱3سوره جا یه لاونل بیان میک ل که مه آسمان ا و زمین را که ملک حقیقی اوسک،

برای انسان ا مس ر کردهاسک .برای فهم این مطلب نیاز به تاملی عمیق اسک تا از صائم،
اسرار و رحمک لاونل در آن درس بگیرنل و ف ر ،باعث معرفک اسک و لایک ،در مقابل جهل
که به گمرا ی و غفلک سوق مید ل (ر.ک؛ فضلالله )3۱۱:۱۴۱9 ،پلیل آملن انواع میوه ا از یک
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آب امری بسیار شگفک اسک و نیاز به تف ر و تامل عمیق دارد زیرا انسان ا مم ن اسک نعمک

ت لَ ُك ْم
ت وع در میوه ا را دم دستی و غیر نیازم ل به تف ر پ لارنل اما در واقع امر دقیقی اسک ﴿یُنْبِ ُ
ِ
َّخیل و ْاْلَ ْعناب و ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ك ََلیَةً لَِق ْوٍم یَتَ َف َّك ُرو َن﴾ (نحل)۱۱/
ات إِ َّن ِِف ذلِ َ
بِ ِه الزَّْر َ
َ َ ْ
َ
ع َو الزَّیْ تُو َن َو الن َ َ

انسان ا معموه از این موروع غافل ست ل که گام واب لاونل به نحوی جان انسان را
میگیرد و گام مرگ این گرفتن به ور کامل اتفاق میافتل و این مطلب در آیه  ۴۲سوره زمر
لاسک ،اما ت ها گرو ی میتوان ل درک ک ل که احب قلر

آملهاسک .این نشانهای بر قلر

و توانایی در ممارسک در امور باش ل و هزمه این کار ،الی کردن ذ ن از مسائل دیگر و تلبر در
مسئله مورد نظر و بررسی عواقب آن اسک .مین لاونل قادر ،میتوانل مردگان را نیز زنله ک ل.

 .۲-۱-۱-۷حكمت خداوند
ح یمانه بودن اح ام ورع شله از جانب لاونل دهلک بر توحیل دارد .لاونل استفاده از
شراب و انجام قمار را گ ا ی بزرگ اما مراه با م فعک ایی دنیوی میدانل ،اما گ ا شان را بیشتر
از نفعشان میدانل و از انسان می وا ل که در این اح ام تف ر ک ل تا بتوانل تش یم د ل که بین
دنیا و آ ر  ،کلام باقیتر و م افعش بیشتر اسک تا بلانل دنیا بر آ ر اولویک دارد یا بر ع س آن

اْلَ ْم ِر َو ال َْم ْی ِس ِر قُ ْل فِی ِهما إِ ْمثٌ َكبِْيٌ َو َمنافِ ُع لِلن ِ
ك
ك َع ِن ْ
َّاس َو إِ ْْث ُُهما أَ ْك َبُ ِم ْن نَ ْفعِ ِهما َو یَ ْسئَ لُونَ َ
﴿یَ ْسئَ لُونَ َ
اَّلل لَ ُكم ْاَل ِ
ایت ل ََعلَّ ُك ْم تَ تَ َف َّك ُرون﴾(بقره.)۲۱9/
ما ذا یُنْ ِف ُقو َن قُ ِل ال َْع ْف َو َكذلِ َ
ك یُبَِ ُ
ی َُّ ُ

ّ .۲-۱-۷
نبوت
پس از توحیل ،ناو محتوای مشترک آیا م توم به ماده «ف ر» میباشل .پیامار اتم(ص)
برای ای ه لاقک در دعو

ود را ابک ک ل ،فرمود که زائن لا نزد من نیسک ،نه از غیب

ول
ار دارم و نه از ج س مّلئک ستم ،بل ه از آنچه به من وحی شله پیروی میک م﴿ .قُ ْل َل أَقُ ُ
لَ ُكم ِع ْن ِدي َخزائِن َِّ
َل قُ ْل َه ْل یَ ْستَ ِوي
ب َو َل أَقُ ُ
َك إِ ْن أَتَّبِ ُع إَِلَّ ما یُوحى إِ َ َّ
ول لَ ُك ْم إِِّن َمل ٌ
ْ
َم الْغَْی َ
ُ
اَّلل َو َل أَ ْعل ُ
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ْاْلَ ْعمى و الْب ِ
صْيُ أَ فََّل تَ تَ َف َّك ُرو َن﴾ (انعام )5۰/در آ ر آیه توبی شان کرد که چرا تف ر نمیک یل در
َ َ
ای ه حضر محمل(ص) کتابی ن وانله بود .لاونل پیامار اتم(ص) را مراه با دهیلی روشن،

به پیاماری ماعوث کرد تا مگان در آنچه بر پیامار(ص) نازل شله تف ر ک ل ﴿ ِابلْب یِ ِ
نات َو الزُّبُ ِر َو
َ
أَنْزلْنا إِلَی َ ِ ِ
ی لِلن ِ
َّاس ما نُ ِز َل إِلَیْ ِه ْم َو لَعَلَّ ُه ْم یَتَ َف َّك ُرون﴾ (نحل )۴۴/لاونل در مورد عظمک
ك الذ ْك َر لتُ بَِ َ
َ ْ

قرآن که قابل تف ر بسیار اسک ،مطلای ت ان د له بیان میفرمایل﴿ :ل َْو أَنْ َزلْنا ه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلى َجبَ ٍل
خاشعاً متص ِدعاً ِمن َخ ْشی ِة َِّ
لَرأَی تَهُ ِ
ض ِرُبا لِلن ِ
َّاس ل ََعلَّ ُه ْم یَتَ َف َّك ُرون﴾ (حشر )۲۱/اگر این
ْك ْاْل َْم ُ
ثال نَ ْ
اَّلل َو تِل َ
َْ
َُ َ
ْ َ

قرآن را بر کو ی نازل میکردیم ،قطعا آن را از ترس لا فروتن و از م پاشیله میدیلی .و این

مثل ا را برای مردم میزنیم تا بی لیش ل.

 .۲-۷محتوای متفاوت آیات مختوم به ماده «فكر»
پس از بیان محتوای مشترک آیا م توم به ماده «ف ر» ،ای ک محتوای متفاو این آیا مورد
بیان و بررسی قرار میگیرد.
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 .۱-۲-۷عبرتگیری
تف ر در موروعی ،موجب عار گیری از آن میشود .آیهای در قرآن کریم در مورد بلعم باعورا،
دانشم ل و عالمی در زمان موسی (ع) آملهاسک که وی آن چ ان در مسیر حق بود که دعایش در
پیشگاه لا به اجابک میرسیل ولی در ا ر تمایل به فرعون و وعله ای او از راه حق م حرف شل.
(ر.ک؛ م ارم شیرازی )۱۴:۱3۷۱،لاونل این ح ایک را نقل کرد و او را به سگی تشایه کرد که
چه او را برانی و چه نرانی باز زبان ود را بیرون میآورد( ک ایه از حریم بودن) تا در آن تف ر شود.

ِ ِ
ِ
﴿ َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
ْص ِ
ص
َتْكهُ یَل َْه ْ
ْب إِ ْن ََتْ ِم ْل عَلَیْ ِه یَل َْه ْ
ث ذلِ َ
ص الْ َق َ
ین َك َّذبُوا ِِبایتنا فَاق ُ
ص َ
ث أ َْو تَ ْ ُ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوم الَّذ َ
ل ََعلَّ ُه ْم یَتَ َف َّك ُرون﴾ (اعراف.)۱۷6/

ّ
 .۲-۲-۷پرهیز از منت و آزار در صدقه دادن
ترک انلیشه و تف ر ،موجب میشود انسان پاداا عملی ارزشم ل چون لقه دادن را باطل
ک ل و لاونل حسر کسی که لقهاا را با م ک و آزار مراه میسازد ،به حسر پیرمردی که
برای زراعک ود زحمک کشیله و فرزنلانی کوچک نیز دارد که ناگهان زراعتش از دسک رفته و

نابود میشود تشایه کردهاسک و در واسک تف ر در آن را داردَ ...﴿ .و أَصابَهُ الْكِ َبُ َو لَهُ ذُ ِریَّةٌ ُ
ض َعفاءُ
َصابا إِ ْع ِ ِ
اَّلل لَ ُكم ْاَل ِ
ایت ل ََعلَّ ُك ْم تَ تَ َف َّك ُرو َن﴾(بقره.)۲66/
َتقَ ْ
فَأ َ
ت َكذلِ َ
ك یُبَِ ُ
انر فَ ْ
صار فیه ٌ
ٌ
اح ََ
ی َُّ ُ

 .3-۲-۷معاد
لاونل با بیان ای گوناگون تذکر و توجه نساک به معاد مید ل تا انسان ا فراموا ن ل که
حیاتی ابلی در پیش اسک .لاونل زنلگی دنیا را به زمین سرسازی که ناگهان با حاد های از بین

ِ
رفته و دیگر یچ از آن باقی نمانله تشایه میک ل ...﴿ .أَاتها أ َْم ُران ل َْیَّلً أ َْو َْناراً فَ َج َعلْناها َحصیداً َكأَ ْن ََلْ
صل ْاَل ِ
س َكذلِ َ ِ
تَ غْ َن ِاب ْْل َْم ِ
ایت لَِق ْوٍم یَتَ َف َّك ُرون﴾ (یونس.)۲۴/
ك نُ َف ُ
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 .۸محتوای آیات مختوم به ماده «عقل» و ماده «فكر»
جهک تحلیل آیا م توم به ماده «عقل» و آیا م توم به ماده «ف ر» ،نیاز به بررسی محتوای
مشترک و نیز محتوای متفاو این دو دسته از آیا اسک.

 .۱-۸محتوای مشترک آیات مختوم به ماده «عقل» و ماده «فكر»
آیا م توم به ماده «عقل» و آیا م توم به ماده «ف ر» ،دارای محتوای مشترکی ست ل که
بیان میشود .لاونل در قرآن کریم در مورد موروعا الف .توحیل(قلر و ح مک لاونل)،
ب.ناو  ،ج .معاد و د .عار گیری ،م از ماده «عقل» استفاده کرده اسک و م از ماده «ف ر».

 .۲-۸محتوای متفاوت آیات مختوم به ماده «عقل» و ماده «فكر»
آیا م توم به ماده «عقل» و آیا م توم به ماده «ف ر» ،دارای محتوای متفاوتی ست ل که
ذکر میشود .در مورد القیک و ربوبیک لاونل ،زشتی استهزاء و تقلیل جا ّلنه ،مطلوب ناودن
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مسائلی چون تفرقه و انجام عمل زیانبار و ای ه لاونل قادر اسک دل ای دارای قساو را زنله
ک ل مانطور که قادر اسک زمین را بعل از مرگش به وسیله باران زنله ک ل ،قلر

لاونل بر زنله

کردن انسان پس از مرگ و ررر و طرا به دوستی گرفتن م افقان ،دهلک زنله شلن زمین بعل از
مرگش به وسیله باران بر برانگی ته شلن و زنله شلن انسان پس از مرگ ،از ماده «عقل» استفاده
کرد .اما در مورد م ک نگذاشتن و آزار نلادن مراه با پردا ک لقه ماده «ف ر» را به کار برد.
نمودار .1اشتراکات و افتراقات آیات مختوم به ماده عقل و فکر

بحث و نتیجهگیری
در این پژو ش مش م شل ،از لحاظ کمی تعلاد آیاتی که تم به ماده «ف ر» شلهانل ،حلود
یک سوم آیا م توم به ماده «عقل» ست ل و محتوای مشترک شامل  33در ل و محتوای متفاو
شامل  6۷در ل میباشل .از لحاظ کیفی ،با چی ش محتوایی آیا م توم به ماده «عقل» و «ف ر»،
نقش آفری ی و کارایی آن دو از م ظر قرآن کریم و دلیل ا تتام آن آیا به دو مفهوم متفاو و در
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عین حال متقارن "تعقل" و "تف ر" روشن شل .به عاار دیگر با توجه به محتوای مشترک و متفاو
آیا م توم به ماده «عقل» و «ف ر» ،معلوم شل که ماده عقل در انتهای آیاتی به کار رفتهاسک که
فهم مطالب آیا با داشتن رف عقل میسر میشود .اما اگر در موروع واحلی از ماده «عقل» و
نیز از ماده «ف ر» استفاده شله اسک ،به این جهک اسک که آن مطلب با استعانک از قوه عقل قابل
فهم اسک اما در عین حال تف ر و دقک انلیشه در آن رروری بوده و به فهم کاملتری از آن موروع
می توان رسیل .مچ ین آیاتی م توم به ماده «ف ر» اسک که محتوای آن آیا برای انسان ،ساده
جلوه کرده و از دقک و مطالعه آن سر باز میزنل ،در حالی که به تعمق و تف ر بیشتر احتیاج دارد.
به ع وان مثال در مورد ح مک لاونل در اح ام شرعی ،آنجا که فهم ارتااط ح م با ح مک
لاونل وارح تر اسک از ماده «عقل» و آنجا که نیاز به تف ر و تلقیق بیشتر دارد از ماده «ف ر»
استفاده کرده اسک .پس هزمه تف ر ،داشتن عقل اسک و عقل به وسیله تف ر کامل میشود و تف ر
مرحله باهتر از تعقل اسک .چ ان ه در روایا  ،برای عقل مراتای ذکر شلهاسک که مراتب باهی
آن با تف ر مراه اسک .پس هزمه ف ر عقل اسک .توحیل ،ناو  ،معاد و عار گرفتن به مین
ور اسک ،یع ی کسی که دارای عقل باشل دهلک مطالب گفته شله بر آنها را متوجه میشود و
اگر ا ل تف ر باشل ،به مراتب باهتر دسک پیلا میک ل .اما در مورد اح ام شرعی مان ل :در نظر
گرفتن شرایط زن مطلقه و اح ام وی و مچ ین موروعاتی چون شرک نورزیلن به لا ،احسان به
واللین ،ن شتن انسان بیگ اه ،سّلم کردن به ا ل انه و مچ ین پیر شلن انسان و از دسک رفتن
توان جسمانی وی ،با عقل و بلون تّلا ذ ی قابل فهم اسک .اما فهم مصلحک در اح امی چون
حرمک استفاده از شراب و قمار ،با توجه به ای ه م فعک دنیوی نیز دارنل نیاز به تف ر و دقک دارد،
مچ ین وابیلن که مچون مرگ اسک و برقراری زوجیک در انسان و مودتی که بین آن دو حاکم
اسک نیاز به ف ر و دقک نظر دارد ،زیرا انسان این امور را نوعا اموری متلاول و طایعی و بلون نیاز
به تف ر میپ لارد.
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 .۲۲م ارم شیرازی ،نا ر۱3۷۱( .ا) .تفسیر نمونه .مجلل ای۱3.۷.۱و .۱6چاپ
د م .تهران :دارال تب اهسّلمیه.

تحلیل ک ّمی و کیفی آیات مختوم به ماده «عقل» و «فکر»  /حمیدرضا بصیری و زینب سرخوش سلطانی

95

 .۲3مجلسی ،محمل باقر۱۴۰3( .ق) .بحار االنوار( .ط_ بیرو ).ج .۱چاپ دوم.
بیرو  :داراحیاء التراث العربی.

