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الگوي قرآنی تفکرمثابهعاقبت اندیشی به

هچکید
)240:1371،باشد کو نبیند عاقبت (مولويعاقبت بین است عقل از خاصیت                   نفس

وتربیت تعلیم ه و اساس تفکر و اندیشه به منزله ي پایتبیین وتقویت  مبانی وروش هاي مساله :طرح
رشد و شکل گیري شخصیت فردي و جایگاه اجتماعی او خواهد سزایی در هتاثیر ب،درکودکیانسان
مدیران فرهنگیو ، سیاستگزارانمعلمان ومربیان فرزانه،رسالتی که بردوش والدین فرهیخته ودلسوز.داشت

وت به تفکر نموده و اساسی ترین بشر را دع،در بسیاري از آیات خودکریم نیزقرآن جامعه سنگینی می کند.
به بهترین شکل معرفی کرده ،ها روشن کننده راه زندگی اوستموضوعاتی را که اندیشیدن و کاوش در آن

است .

این الگوي باازابتدا-درکنار بهره بردن از سایر الگوهاي سودمند تفکر-دانش آموزاگر:تحقیقهدف
بود.آخرت خواهدکامیابیودنیا برخوردار از سعادتی هدفمند و انسان،گرددمانوس وآشناقرآنی نیز

به روش تربیتی است کهآموزشی ونظري،بارویکردي کاربردي-روش تحقیق: این مقاله پژوهشی بنیادي
بااستفاده ازابزارکتابخانه اي وبهره گیري از منابع معتبر تدوین شده است.تحلیلی و-توصیفی

اه قرآن، مومنان حقیقی، خردمندان عاقبت اندیشی هستند که با غور و تعمق در یافته هاي تحقیق:از دیدگ
به غایتمندي نظام خلقت و - به عنوان نشانه هاي  حکمت و عظمت آفریدگار هستی-پدیده هاي طبیعت

رهسپاري کاروان بشري به سمت و سوي آخرت معرفت می یابند و  خود را از هم اکنون براي رویارویی با 
ام و ساختن عاقبتی که خواه ناخواه در انتظار آنان است مهیا می سازند.سرانج

عاقبت اندیشیمومنان خردمند،،پدیده هاي آفرینش، الگوي تفکر،قرآن کریم:کلیديواژگان

مقدمه-1
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ها ارزانیکه خالق هستی به انسانترین موهبتی دانستارزشمند-بدون تردید-قدرت تفکر را می توان
آراسته شدن آدمی به این زینت الهی به ویژه ازمراحل اولیه حیات یعنی دوران پرماجرااست.داشته

،بیمه نامه اي معتبر براي تضمین سعادت وبرگ برنده اي براي مواجهه او ودانش آموزيوپرمخاطره کودکی
توسط ،در باره تفکرمتفاوت یتحلیل هاي مختلفی با رویکرد هایزندگی خواهدبود.ردرصحنه هاي خطی

الگوها و اقسام ،اندیشمندان و صاحب نظران علوم مرتبط ارائه شده و بر اساس هر یک از این تحلیل ها
گوناگونی براي تفکر معرفی گردیده است . با توجه به اهمیت تفکر و نقش آن در سیر تکاملی انسان ، بی 

نمی تواند از به قله هاي کمال و سعادت است ،گمان قرآن کریم که نسخه کامل و بی بدیل هدایت آدمیان
این حقیقت به دست می آید که قرآن ،توجه جدي به این ویژگی مهم انسان بگذرد . با بررسی آیات وحی

که مردم را به تفکر فرا می خواند و اهمیت آن را در زندگی انسان متذکر می شود ، موضوع ، افزون بر آن
ها معرفی می کند .و نتایج تفکر صحیح را نیز به آنهامنابع ، مسیر ، لغزشگاه

این مقاله درپی یافتن پاسخ هایی براي این پرسش هاي اساسی است:

الف)آیا قرآن کریم ضمن تاکید فراوان براصل تفکر، الگووروش خاصی رابراي آن ارائه داده است؟

به سایر الگوها چیست؟ب) وجه تمایز ،ویژگی هاوکاربردهاي خاص الگوي قرآنی تفکر نسبت 

الزم به ذکراست که الگوهاي گوناگون تفکر درپژوهش هاي مختلفی موردتحلیل وتعمق قرارگرفته اند 
این الگوها باالگوي پیشنهادي قرآن کریم نپرداخته است.ولی تاکنون تحقیق مستقلی به مقایسه 

الگوهاي تفکر-1-1

طیف وسیعی از انواع تفکر روبرو می شویم که می با،دهگردیتفکر ارائه ازبراساس تعاریف متنوعی که 
–معرفی و بررسی الگوهاي مختلف تفکر.نمودها را به روش هاي گوناگون طبقه بندي توان آن

.تبیین موضوع ضروري استيبرا-هرچندمختصر

استدالل یا تفكرمنطقي-١-١- ١
نمایدهدف مشخصی را دنبال میز می شود ونقطه معینی آغااز،یکی از الگوهاي تفکر به عنواناستدالل

logical(را تفکر منطقیاین نوع از تفکر می توان به شمارمی رود،استدالل ازمباحث منطق از آن جا که . 

thought(استدالل، تنظیم و تألیف سلسه اي از قضایا براي کشف قضیه اي مجهول استنامیدنیز ..

است که موجب رشد وپیشیناطالعات بر روي آگاهی ها ونعملکرد ذهاي ازشیوه،تفکرمنطقی
هاي پیشین ذهن روي دانستهکهکاري استتفکرمنطقی ،این رو می توان گفت. ازها می شودافزایش آن

تا با استفاده انجام می دهداست که ذهن فرایندي. تفکرمنطقی ها انجام می دهدخود به قصد افزایش آن
این رو . ازدست یابد که تاکنون نمی دانسته است ،چیزيبه ، مجهولی را معلوم سازد وت پیشین اازمعلوم
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معلوم براي رسیدن به مرتب ساختن امورتفکر منطقی عبارت است از« تفکر گفته اند:تعریف این نوع ازدر
)26: 1387،شیروانی(»کشف مجهول 

«:آورده است )John Dewey(جان دیوئیبه نقل ازمنطقی تعریف تفکردر) Chet Meyers(چت مایرز
شکل فرضی دانش با توجه به دالیلی که آن عقیده را تایید می عقیده یا هردقیق هر، مداوم وبررسی فعال

)15: 1383،مایرز(». ها گرایش داردنتایج بیشتري که این عقیده به آنکند و

تفكرخالق یا آفرینشگر-٢-١- ١
مسائل به آن نوع فعالیت فکري گفته می شود که به حل مشکالت و)genius thought(رخالقتفک« 

. این گذشته راه حل هاي جدید کشف می کنديبراي مسائل حل نشدهحل نشده می پردازد وسخت و
)74: 1370،شعاري نژاد(».اختراع منجر می شودمعموالً به ابداع وگونه تفکر

)تفکر را به نام تفکر واگرادو نوع عمومی از،Guilfrd)(گیلفورد«  divergent thought)تفکرو
انتظار دارد که پاسخ یک مساله همگرا متفکرتفکر. درپیشنهاد می کند)thoughtonvergentc(همگرا

اراي یک هم چنین متفکرین همگرا مسائلی را ترجیح می دهند که د.تناسب داشته باشدا پاسخ هاي دیگرب
این رو ازپاسخ هاي احتمالی به یک مسأله است .. تفکر واگرا شامل تعداد زیادي ازپاسخ صحیح باشند

. ترجیح می دهندسلسه جواب هاي جدید را دربردارد ،متفکران واگرا سواالت باز (نامحدود) را که یک
.)53: 1390،سلحشوري(»افراد خالقند،چنین افرادي

نوع فعالیت مستلزم . به این معنا که این استمدتاً ما حصل فعالیت هاي واگرایانه ذهن بشرتفکرخالق ع
، فرد به این شیوه تفکر. درروش هاي جدید انجام کارهاستراه حل هاي تازه وبرابرگشودن ذهن در

ه تاخیر تصمیم گیري را بطریق روش هاي منطقی همیشگی ، سعی می کند قضاوت وجاي حل مشکالت از
. )8-1385:9،بولدن(متفاوت داشته باشدافکند تا فرصت بیشتري براي یافتن راه حل هاي ابتکاري و

تفكرانتقادي -٣-١- ١
مقوله اي است . تفکر انتقادي به شیوه ي امروزي ،)critical thought(، تفکر انتقادينوع دیگر تفکر

.بشر داردتاریخ اندیشۀآن قدمتی به اندازهاما اساس،جدید است

وي تفکر انتقادي را می باشد ؛)Matthew Lipman(این حوزه ماتیو لیپمندرجمله افراد تأثیرگذاراز
؛ کندنه است که قضاوت خوب را تسهیل میمسئوالماهرانه وتفکرتفکر انتقادي ،« :چنین تعریف می کند

:زیرا 

،متکی بر معیارهایی است
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،ستخود اصالح ا

)Lipman  1988: 39(»به زمینه حساس است . 

، اما این ارزش نقش ابزاري انتقادي قطعاً داراي ارزش استتفکر)Mc Carthy(به عقیده مک کارتی
نه این ،صرفًا به این دلیل که این نوع تفکر سودمند است،یعنی فرد باید به صورت انتقادي فکرکند؛دارد

اگرچه تفکر انتقادي از لحاظ ابزاري بودن به خودي خود مرحله اي و. همچنین ،که ارزشمند نیزهست
چرا ؛ خود رشد دهدولی باید امیدوار بود که فرد نهایتاً تمایل ذاتی به انتقادي فکر کردن را در،موجه است

یعنی ،تقادي فکرکردنتمایل فرد به انعالوه برآن ،.تمایل مستقیماً با عقالنیت در ارتباط است که این 
اگر درست باشد که تفکر ،بنابرایندر حوزه اخالق شرطی کافی براي فرد است ؛عقالنیت وي شرطی الزم و

عقالنیت به نوبه خود براي رفتار اخالقی الزم است ، پس انتقادي مرحله اي براي عقالنیت ضروري است و
زاري بودن ، بلکه از لحاظ زمینه هاي اخالقی قابل توجیه آموزش آن ، نه تنها از لحاظ ابتفکر انتقادي و

.)39-1383:41،نصرآباديبختیار(خواهد بود ، مشروط براینکه خودِ رفتار اخالقی توجیه شده باشد

با بهره گیري از الگوي تفکر انتقادي می توان باورها و اندیشه ها و نظریه هاي دیگران را ارزیابی و نقد و 
د . به عبارت دیگر تفکر انتقادي به شیوه هاي داوري درباره آراء و اندیشه ها و نظریات ما و بررسی کر

دیگران می پردازد و بررسی می کند که آیا نظریات ارائه شده بر اساس مبانی صحیح و روشمند بیان گردیده 
. است یا خیر ؟ و پس از آن به بحث مطابقت نظریات گوناگون با واقعیت می پردازد 

تفكر دوگانھ -۴-١- ١
است . به این ترتیب که فرد )twofold thought(، طرز اندیشیدن دوگانههاي متنوع تفکرازگونه
موضوعات هستی یا نظر او پدیده ها و؛ یعنی درامور زندگی را غالباً فراتر از دوگانگی نمی بیندمسائل و

حالت سومی براي او وجود ندارد که به آن یا سفید ویا سیاه است وبه تعبیري دیگر؛ یا آن این است ،
) .1381:41،( شرفیچنین تفکري محصول نگرش ساده لوحانه به زندگی است. بیندیشد

m)(etaneeds"فرانیازها "رستی از در بحث از حالت هاي کمال ، فه) A.H.Maslow(آبراهام مزلو

being)"هاي هستیارزش"عرضه می کند که آنها را  values)معتقد است ناکامی نیز می خواند و

.) 1362:123،تونشول(آوردرا به وجود می)athologypetam("فراآسیبی "فرانیازها ، 

است . با این توضیح ")dichotomy(فرا روي از دوگانگی"یکی از ارزش هاي هستی ، به عقیده مزلو
قادر رفته وتفکر دوگانه ( سیاه / سفید) فراترکمال فرد ، این است که ازهاي سالمت روان ونشانهکه از

حاالت دیگر گونه ها و"یا این یا آن "ي خارج از قاعدهکامل به زندگی بنگرد وباشد، با نگاهی جامع و
.ها بیندیشدبتواند درباره آنودموقعیت را نیز مالحظه کن
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پیوستگی انواع تفکر- 1-2
هریک از انواع تفکر را می به عبارتی ،خأل اتفاق نمی افتد ؛هیچ یک از این انواع تفکر در،یدبدون ترد

. بنابراین نفس وجود ارتباط میان انواع توان به نوعی پیش نیاز یا پیامد نوع دیگري از تفکر محسوب کرد
نگی این ارتباط پرداخت .به بررسی کیفیت یا چگوتفکر را می توان به عنوان یک پیش فرض پذیرفت و

بیشتر براي قضاوت در خصوص تفکر به اصطالحاتی که براي نامگذاري انواع تفکر استفاده می شود ،
ستیم ،  کما بیش آن را خالقانه ،چرا که وقتی درحال حل یک مسئله یا اتخاذ یک تصمیم هکار می روند ؛

تفکرخالق را مبناي تفکر انتقادي را مبناي ارزیابی و. اشخاص معموالًانجام می دهیمو یا منطقیمنتقدانه
یکدیگرگیرند بلکه مکملمقابل یکدیگر قرار نمی. البته این دو نوع تفکر درتولید در نظر می گیرندخلق و

که به را افکاري ،متفکران خالقگیرند وی براي آزمودن اظهارات در پیش میهستند . متفکران منتقد راه های
ها را برآورد آن)authenticity degree(کاراییتا درجه اعتبار و،آزمایش می کنند،ازگی خلق شده اندت

تفکر اري است . به عبارتی تفکر خالق یا پافش. پس تفاوت در نوع نیست ، بلکه درتاکید یا اصرار وکنند
بلکه نحوه وقوع فرآیندهاي تفکر را به ؛ فرآیند هاي مجزایی نیستند ،تفکردیگرهمچنین الگوهايانتقادي و

. و هر کدام می توانند مکمل دیگري باشندنوعی توصیف می کنند

تفکرالگوي قرآني - ٢
ها را محدود نساخته است . به هیچ وجه آنباز گذاشته وآن راعاتموضوسیستم تفکر وکریمقرآن 

این است که متفکر باید از هر گونه غرض ورزي ،قرآن و دیگر منابع اسالمی آمدهمحدودیتی که درشرط و
راي تفکر موضوعی را بلذت پرستی در تفکرات اجتناب نماید واصول تقلیدي و،تخیالت ،خودبینی ،

شرط که عقل سالم و. با مراعات این دوآن وجود داشته باشددراندیشهکه امکان بررسی وانتخاب نماید 
اسالم موضوع تفکر درشرط دیگري براي تفکر وبند وهیچ قید و،نمایندد میق قانونی لزوم آن را تاکیمنط

روش تفکر به وجود بیاید که راه تازه اي را آینده نوعی سیستم ووجود ندارد . لذا اگر فرض کنیم که در
برداري قرار روش باید مورد بهرهحتما این سیستم وها بگستراند ،براي ارتباط با واقعیات پیش پاي انسان

.) 1360:385،جعفري(بگیرد

ايکه خود قاعدهاصل رعایت اولویتبا مالحظه بنابراین هر موضوعی که براي انسان قابل طرح باشد ،
روش سیستم وهرو در این مسیر می توان از تفکر قرار بگیردمورد بررسی ومی بایستعقالنی است ،

. را دارد استفاده کرد موضوع مفروض صحیح میان انسان درك کننده وارتباط قابلیت برقراريفکري که 

روش ودستاوردهاقرآن کریم : « می نویسد عقل ،  تبودن اندیشه ومندبه روشاذعانبا عالمه طباطبایی (ره) 
)9(اسراء:"م قوَأیَتی هِلَّهدي لِ ِانَّ هذا القرآن یَ"، از آن جمله تبیین نموده استانسان را برايدرست تفکر

راهی،سنتیا طریقه اي هدایت می کند  که استوارتر از آن نیست  و آن طریقه ووتبه سناین قرآن شما را
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این است که موقوف بر،معلوم است که استوارتر بودن آن از طرق دیگروانسانی مطلوباست براي زندگی
صراط یکسره نور و،طریقه اي که به حکم آیات قرآن؛طریق تفکري استوارتر باشدآن از هرتفکر درطریق

َیهِْدى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتََّبعَ رِضْوَانَُه سُبُلَ السَّلَمِ وَ یُخْرِجُهُم مِّنَ م مَِن اهللا نور وکتاٌب مبینقد جاءک"؛ مستقیم است
عبارت است از راه ،صراط مستقیمو)16(مائده:"مُّسْتَقِیمٍَاطٍ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إِلىَ

با حقی که مطلوب از رساندن رهرو خود به هدف تخلف نداشته وونبودهروشنی که هیچ اختالفی درآن
عالوه براین راهی است که بعضی از اجزاي آن نقیض بعض ونگرددهر انسان حق جویی است ناسازگار

تشویق که قرآن کریم بشر را به سوي آن دعوت واستوارکه آن فکر صحیح و یناما او؛دیگرش نباشد
واگذار بلکه تشخیص آن را به عقل فطري بشر ،قرآن عزیز آن را معین نکرده؟چگونه تفکري استکرده ،

خودش آن فکر صحیح را ،نده باشدصورتی که آزادي خدادایش محفوظ ماچون عقل بشر درنموده ،
)254/ 5ق  : 1417،طباطبایی(».سدشنامی

آغاز و ،مومنان خردمندنمونه هایی از فرآیند تفکر آیات قرآندر برخی ،خداوند حکیمدرعین حال 
است:بیان نموده،ها و نتایجی را که پس از اندیشۀ خود بدان دست یافته اندسرانجام تفکر آن

مومنان عاقبت اندیش-2-1

و اساساً هدایت مام لحظات زندگی خود غرض و هدفی را در ذهن خود دنبال می کند در تمومن انسان
انسان مبتنی بر این است که هدف و غرض اعمال ، رفتار و اندیشه هاي خود را با هدفی که خداوند از 
ق خلقت انسان و غرضی که حق تعالی براي او در نظر گرفته است ، منطبق نماید . براي برقراري این تطبی

.بیندیشدالزم است انسان قدرت تفکر و اندیشه خود را به کار گیرد و پیرامون این غرض و عاقبت ، 

از بهترین انواع تفکر محسوب می شود . این الگوي تفکر ،عاقبت اندیشی به دلیل کاربردهاي فراوان آن ،
دانش و آموزش آن به داردانعمل در حوزه زندگی انسعلم ودر زمینه مدیریت اندیشه ،تاثیر زیادي

می تواند نقش خطیري در سبک زندگی دنیوي ونیز سعادت آموزان،والبته پیش ازآن به معلمان ومربیان،
اخروي نسل هاي آتی داشته باشد.

ائمه است؛ ارکه آل عمران مطرح شده سوره مب195تا 189تفکر در آیات کریمه الگوينمونه اي از این
2: 1372،طبرسی(بسیارتوصیه فرموده اند، به خواندن این مجموعه آیات و تدبر در آنمعصومین (ع) نیز 

 /909(.

)189(ءٍ قَدِیرٌشىَکلُوَ لِلَّهِ مُْلکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَْرضِ  وَ اللَّهُ َعلىَ

)190(ُوْلىِ الْأَلْبَابِإِنَّ فىِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَْرضِ وَ اخْتَِلافِ الَّیْلِ وَ ال

َذا أَْرضِ رَبَّنَا َما خَلَقْتَ هَجُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فىِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْالَّذِینَ َیذْکُرُونَ اللَّهَ قِیًَما وَ قُعُودًا وَ عَلىَ
)191ِ(بَاطِلًا سُبَْحاَنکَ فَقَِنا عََذابَ النَّار
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)192(رَبَّنَا إِنَّکَ مَن ُتدْخِلِ النَّارَ فََقدْ أَْخزَیْتَهُ  وَ َما لِلظَّلِمِینَ مِنْ َأنصَارٍ

َاتَِنا وَ تَوَفَّنَا مَعَ ذُُنوبَنَا وَ کَفِّرْ عَنَّا َامَنَّا  رَبَّنَا َفاغِْفرْ لَنَا 
)193(الْأَبْرَارِ

)194(ِیعَادَرَبَّنَا وَ ءَاتَِنا َما وَعَدتََّنا َعلىَ

بَعْضُکُم مِّن بَعْضٍ  فَالَّذِینَ َهاجَرُواْ وَ ن ذَکٍَر أَوْ أُنثىَلَا أُضِیُع عَمَلَ عَمِلٍ مِّنکُم مِّفَاسَْتجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ َأنىّ
َا ِمْ وَ لَأُدْ

)195(ابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ  وَ اللَّهُ ِعندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِالْأَنَْهرُ ثَوَ

از منظر ها موضوع اصلی بحث قرار گرفته والگوي تفکر آنو(خردمندان)اولوااللبابدراین آیات ،
قدرت او زمین براي خدا ، وها وکه تعلق مالکیت آسمان، بعد از آنآغازشوند و در وحی توصیف می

سپس در ، براي اولوااللباب مطرحنشانه هایی زمین به عنوان خلق آسمان ها وچیز بیان می شود ،برهمه
دستاوردها و ،ها و چگونگی تفکر آنتفکر می کنندنشانه هاها در این آیات بعد توضیح داده می شود که آن

.نتایجی که از این تفکر حاصل می شود بیان می گردد 

درهمه –صاحبان خرد –جا باید بدان اشاره کرد این است که اولوااللباب در ایننکته بسیار مهمی که
باهمچنین ها به خداوند همواره فعال است . احوال به یاد خداوند متعال هستند . به عبارت دیگر ، توجه آن

گویی محتواي فکر؛می شودها آشکارآنبه عبارت دیگر نتیجه تفکرفکر وهایی که ازایشان نقل شده ،عاد
رویت خلقت شکل با ذکر و،در قالب دعا به وضوح قابل رویت است . طبیعی است که این تفکرایشان 

:به صورت زیر آشکار می گرددگرفته و

است .ها و زمین عبث و بی هدف نیست بلکه غرض و مصلحتی در کارهرگز خلقت آسمان

.شدن براي ما وجود داردامکان عذابکه خلقت باطل نیست ،ازآنجا

ما را سزاوار آتش نمی داند .زمین است ،ها وخداوند که مالک آسمان

.استبرابر پروردگاربه معناي خواري درشدن ،در آتش گرفتار

.هیچ حالتی برایش یاري کننده اي نیستدرانسان عذاب شده ،

.را شنیده ایمنیز سخن اوماطرف خداوند ندا دهنده اي هست ومی دانیم که از

.ما دعوت کننده را در دعوت به دین و توحید تصدیق کردیم و جواب مثبت گفتیم

تخطی از ایمان ، براي ما وجود دارد .معصیت وامکان گناه و

.وامیدواریمما به صفت غفران خداوند معتقد
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دستور خدا ، به دیگران فیض می ما می دانیم عده اي هستند که با نظام خداوند هماهنگ بوده و طبق
.ها باشیمآنرسانند بنابراین الزم است که ما با

.ها را داریم امید داده اند که امید دستیابی به آنما را به وعده هایی بیم و،رسوالن پروردگار

از آن وودهانسانی قاعده مند ب، زیرا خوار شدن هرروز قیامت خوارنکندامید واریم که خداوند ما را در
راه گریزي نیست .

/ 2: 1372طبرسی(می دانیم که خداوند بهشت را به مومنان وعده داده و هرگز خلف وعده نمی کند
913-909 (.

یچ عمل کننده زیرا او عمل هپروردگار دعاي ایشان را اجابت کرده است ؛در ادامۀ آیات بیان می شود که 
این بود که :ها عمل آن.سازداي را تباه نمی 

.شهرهایشان بیرون رفتندازهجرت نموده و

خدا آزار دیدند .اطاعت و عبادت و دین راه در

کشتند .در راه خدا 

کشته شدند .و در راه خدا 

عبارت است از : که ي ایشان مشاهده می کنیم هاقالب اجابت دعاها را درآناعمال نهایت ثمرات درو 

خدا ها خواستار آن از(همان که آنرحمت و مغفرت پروردگاروداري از عفوخورو برپوشاندن سیئات
.)بودند

؛داخل شدن در جنات

.)2/914: 1372،طبرسی(که اینها از طرف خداوند و به عنوان پاداش اعمالشان عطا شده است

عاقبت اندیشمومنان تفكر زمینھ ھا و پیامدھای-١-١- ٢
فعال و انعکاس یافته به گونه اي نیزآنهادر نیایش هاي،مومنان خردمندهاي چنین بر می آید که دیدگاه

است . چنین توجهی باعث می گردیدهزمینه اي براي فعال سازي تفکرشان تذکر در ایشان ،بودن توجه و
.به سوي نیایش با خداوند کشیده شوندشود تا آنها از تفکر درآیات ،

.اشاره نمودخصوص تفکر مورد بحث ،ات زیر دربراین اساس می توان به نک

همراه تفکراست .تذکر قرین و، توجه ودراین نوع تفکر

عمل سوق می دهد .، انسان را به سمت نیایش وتذکرتفکر وتوأم بودن
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.الهی بوده ، که آنها را با حواس خود درك می کنندو آفرینشآیات،مومنان خردمندموضوع تفکر 

آسمانها وتزیرا خلقمحوري است ، که آنها مشاهده می کنند ، آیاتی پایه اي وو پدیده هایییات آ-
.زیربناي همه محسوسات به شمار می رودزمین پایه و

.خالق متعال کشانده استرا به فهم رابطه میان آنها ومومنان خردمند،آفرینش پدیده هاتفکر در 

.می بینندهدفمندهستی را داللت یافته ونظام آفرینشبه غایتِ خلقتِ ه ،آنها پس از فهم این رابط

وجود خود را نیز در این مجموعه بیهوده و عبث ، هستیپس از پی بردن به غایتمند بودن مومنان خردمند
.تلقی نمی کنند

یعنی پس از.، به موضوع انسان منتقل می شوندپدیده هاي هستیصاحبان خرد از موضوع به عبارتی
انسان را از این مجموعه مستثنی ندیده وبه غایت مند بودن هستی دست یافتند ،پدیده هادر رابطه با آنکه ،

به انجام یافته ، ودرعاقبت او تمرکز می کنند . بنابراین از این رهگذر تکلیف خود را در هستی غایت وبر
.) 87- 88/ 4ق:1417،طباطبایی( (نمایندآن اقدام می 

چینش موضوعات ينحوه،بررسی ترتیب گزاره هاي بیان شده از سوي صاحبان خرد در این قسمت
به غایت خود در خلقت توجه ،پدیده هاي هستیمورد تفکر آنها را نشان می دهد . صاحبان خرد از تفکر در

آنها تالش می کنند با یافتن غایت مورد نظر .را نتیجه می گیرندو معادوجود نبوت،از این تفکرمی کنند و
هدف و غرض خود را با آن مطابقت دهند .

براي رسیدن به سعادت توام دنیا و ، که می توان آن را برترین الگوي اندیشیدنمومنان خردمنداندیشه 
می برد و مند پی به نظامی غایت،پدیده هاي هستیي است که از مشاهدهدر نظر گرفت ، اندیشه اي آخرت
قادري است که هیچ مالک و، از خالق ،مجموعهاین نیز وجود انسان دریابد که وجود همه آفرینش ودرمی

فعال به شمار می تفکر صاحبان تدبرِ. بدین ترتیب عاقبت ، محور اساسی درامري از تدبیر او خارج نیست
) 1389:86،اخوت(رود 

عاقبت اندیشي تفکرمتنوع روش ھای- ١-١-١- ٢
–حواس انسان دریچه اي براي ورود اطالعات به ظرف وجودي اوست . پس از دریافت ادراکات حسی 

قابل گسترش خواهند بود  ذخیره شده وذهن انسان این داده ها در–توسط یکی از حواس ظاهري پنجگانه 
. اساس غرض مشخصی می پردازدبرجدیدحقایقادراکات حسی به کشف مسائل وبه کمک تفکرفرآیند .

بین شروع اندیشه در عاقبت است . ازیک از حواس ، نقطه آغاز تفکر وبدین ترتیب دریافت هاي هر
يمشاهدهيکه بر اساس نحوه، به طورياز اهمیت خاصی برخوردار استمشاهده و رؤیت،حواس

.فت موضوعات می توان به مدل هاي مختلفی از عاقبت اندیشی دست یا
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ماه ، روز وآن ، حداقل با خورشید وو نشانه هايآیاتروز با طبیعت وفردي هربه طور طبیعی ، هر
شود . رین عناصر طبیعی خلقت است ، مواجه میمهمتمهمتر از همه خودش که ازآسمان وشب ، زمین و

اینکه به آنها به صورت ؛ یکی نگریستمی توان به آنها به دو صورتهمه اینها موضوعاتی هستند که
می توان از هر بار ده اي تکراري از آنها گذشت و دیگر اینکهمشاهسطحی نگاه کرد، آنها را ندید و با

مدل به تدبیر و،از مشاهده ي آیات خلقتبهره برد . بدیهی است براي بهره بردنمشاهده در این آیات ،
. مشخص ، بتوان از آنها استفاده کردیالگویبرنامه واینچنین نیست که بدون تدبیر وخاصی نیاز است و

ادعیه فراوان است که ما در اینجا در روایات و،نمونه هاي این قبیل مشاهدات با بهره برداري هاي آگاهانه
:می پردازیمبرخی از آنها بررسیبه

پدیده ها مشاهدهپی بردن به نظام مندي آفرینش با-2- 1- 2-1
مشاهده گر بیش از هر چیز به نظم حاکم بین اجزاي طبیعت و به ویژه زندگی انسان توجه ،در این مدل

:مشاهده گر قرار می گیرد عبارتند از می کند از جمله مواردي که مورد نظاره و توجه 

جریان ومنظمی درنظام هماهنگ ومجموعه اي از مخلوقات که با پیوستگی خود ، در؛نظام آیات 
.حرکت هستند

نظم و قانونی که زندگی فردي و اجتماعی انسانها را تحت تأثیر قرار می ؛نظام حاکم در زندگی انسان
دهد . 

.نظامی را او اداره می کندوجود مدبري که هر

.نظام تکوینی وجود داردبین زندگی انسانی و، درارتباطی که به واسطه یکی بودن مدبر

ام یکپارچه به آن دست یافت .این نظعاقبتی که الزم است در

.نیاز به آن مدبر صورت می پذیرداظهاراین بخش غالباً به صورت دعا و

:براي نمونه اي از این مدل می توان به بخشی از دعاي صباح امیرالمومنین (ع) اشاره کرد

تاریک را با آن توده هاي سیاه ! اي کسی که زبان صبح دم را به بیان تابناك آن بیرون کشید و پاره هاي شب خدایا
اندازه ها وگردشهاي زیبایش محکم کرد ساختمانهاي این چرخ گردون را درسرگردانی که داشت ، پراکنده ساخت و

خدایا درهاي صبح را با کلیدهاي رحمت و...،گرم آن پرتو افکن ساخت تابش خورشید را با نور فروزان وو
با عظمت خود ، در جویبار دلم چشمه هاي شایستگی بپوشان ؛لقت هاي هدایت ومرا به بهترین خرستگاري بگشا و

. ) 1369:288،رسولی محالتی(جاري سازخشوع را بجوشان و

محض؛حاصل مشاهده مکرر پدیده هاتوحید -3- 1- 2-1



11

این .داردحد را در درون خود به دنبالبه طور طبیعی ، رسیدن به شناخت مدبر وااین مدل از مشاهده
:مدل را می توان به صورت زیر بیان کرد

مشاهده بر اساس تکرار آن به دفعاتباال بردن دقت و

عاقبت اصلی آفرینشاقرار توحید ربوبی و سعی در فهم آن به عنوان غرض وبیان و

البته بی نهایت بودن آن  در راستاي توحید ربوبیتوجه به مشاهده عدد اشیاء و

در راستاي توحید ربوبیاهده تنوع پدیده هاتوجه به مش

تا قیامت در راستاي توحید ربوبی .توجه به مشاهده سیر مخلوقات از عالم ماده 

:دعاي روز دهم ذي الحجه مشاهده نمودنمونه این مدل را می توان در
معبودي ،ه موج هاي دریاهانیست به شمارمعبودي جز خدا،روزگارانبه شماره شب ها ومعبودي جز خدا نیست ؛

هرمعبودي جز خدا نیست به شماره هرخار و.آنچه مردم گردآورنداست ازبهتررحمت اونیست وجز خدا
.) 1369:222،رسولی محالتیر(خدا نیست از امروز تا روز نفخ صومعبودي جز ...،درخت

یگانه در برابر مدبر رفتار پدیده هاالگو گرفتن از-4- 1- 2-1
:این مدل را می توان به صورت زیر بیان کرد

مشاهده پدیده اي خاص

نظر گرفته شده است فهم عاقبتی که براي آن درکارکردهاي آن در نظام خلقت  وتوجه به سیر تکوینی و

گرفتن منافع آن پدیده براي خودنظردر

آفرینش ه و تدبیر آن به عنوان غایتادارالهی دريمشاهده اراده

، به عنوان عاقبت آن فرمانبرداري آن پدیده نسبت به مدبرمشاهده اطاعت و

جایگزینی خود به جاي آن پدیده براي فهم عاقبت خود تصور

.یشبراي رسیدن به حُسن عاقبت خومدبرخود ،تسلیم بودن آن پدیده در مقابلدرس گرفتن از 

:مشاهده کرد-ماههاللرویتهنگام -امام سجاد (ع)وسومچهل در نیایشنمونه این مدل را می توان

اي کارگزار ؛ زود گذر ، اي که در منازل مقدر شده براي تو می آیی و می روي ياي رونده! اي آفریده فرمانبردار
ردانید ، کس که تاریکی ها را به وسیله تو روشن گایمان آوردم به آن؛ که جاي تدبیر کارهاست خدا در چرخ گردونی

بر تن ما جامه عافیت ؛ به ما الهام کن که نعمتت را سپاس گوییم ،... و چیزهاي مبهم را به فروغ تو پدیدار نمود
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زیرا تو بخشنده نعمت هاي ، بپوشان و توفیقی ده که طاعتت را به کمال رسانیم و تو نعمت خود را بر ما تمام کنی 
.  ) 281: 1385،رضایی(بزرگی و در خور سپاسی 

به پروردگارپدیده هایقین به وابستگی  -5- 1- 2-1
که اگر خداوند نمی خواست ، این مدل ، همراه با توجه به این نکته استآیات درمشاهده پدیده ها و

ستایش خداوند سبحان گشوده و به فقر و نیاز به حمد وزباناغلب مشاهده گرآنها آفریده نمی شدند و
که در این مشاهده می توان درنظر گرفت عبارتند از:ر می نماید . مراحلی را مطلق خود اقرا

درنظرگرفتن مدبر یگانه به عنوان غایت هستی 

ي هر پدیده همراه با تصور عدم وجود آنها مشاهده

ز پروردگار دم استقالل وجودي هر پدیده اي عمشاهده

اقرار به وحدانیت خداوند و نیز فهم ویگانه ومدبرستودن هستی بخش وزیبایی عالم ويمشاهده
نظر گرفته شده است به عنوان مقصدي از مقاصدي که براي انسان درصفات دیگر او ،

ه فقر مطلق خود .نسبت بو اقرارفهم

ثناي خداوند قبیل دعاي امیرالمومنین (ع) درحمد واز،نمونه این مدل را می توان در بسیاري از ادعیه
:ده کردمشاه

، آنکه آن پادشاه حقیقی آشکارپاینده و جاودان ،زنده وستایش خاص آن خدایی است که معبودي جز او نیست ،
نیاید آغازي را که به وصف در؛با مخلوقی از بندگانش به مشورت نپردازدتدبیر کارها کند وکار ،بدون وزیر وکمک

زمین ها وروشنی آسمانها وبس بزرگ ،بنده پروریش )قام ربوبیت ( وآنکه پس از فناي خلق باقی بماند ، مو
بگریانی وزنده سازي ، بخندانی وبمیرانی وفقیر گردانی وتویی که توانگر کنی و...،آفریننده و پدید آورنده آنهاست

.)1369:25،رسولی محالتی(...به عرش استیال داري

پدیده هاسرانجاموآفرینشحکمتدرك-6- 1- 2-1
از دقت در کاربرد مشخص آنها در خلقت از سویی  وپدیده ها وسرانجاماساس این مدل مشاهده در 

ضرورت استفاده از نعمت ها به صورت سوي دیگر فهم هدفمند بودن نظام خلقت ، داشتن مدبر واحد و
شامل همه مبناي توحیدي است وجزیی و مشخص است . این نوع مشاهده مربوط به مشاهده هاي علمی با

.علوم طبیعی می شود

شیوه کلی روایت به این صورت نمونه این مشاهده در بیانات امام صادق(ع) به مفضل بیان شده است .
مخلوقات عالم می نمایند :يمشاهدهعنایت به محورهاي زیر دعوت بهاست که امام (ع) فرد را با

ان او قرار داردچشممقابلهدفمند در آفرینشی
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می تواند بشناسد ودانااین حکمت را تنها اساس حکمتی است وبرجهان هستیوجود هرموجودي در
بشناساند 

ی داردهاست که با زندگی انسان هماهنگهاي آنهده ، دیدن اشیاء همراه با منفعتمحور مشا

تر آنها نیز اشاره شده استدرهنگام بیان منافع براي هرموضوع کلی ، به منافع موضوعات جزئی

هم در معرض مشاهده گذاشته شده استارتباط همه منافع با

م از آنها به کار رفته حسن تدبیري که براي هرکداهیچ گونه کاستی رخ نداده است و، رابطه با خلقت در
هدف منتهی می کند بر وجود نظامی که همه این منافع را با هم ، به یک استدلیلی،

فهم زیبایی او از اشیاء وي، منجر به استفاده بهینهاین رهگذر نصیب مشاهده گر می شودجهی که ازتو
اطمینان آور به مدبر واحد است .یلی وعلم تفصنیزخلقت وعالم هاي 

بلند که درمورد زمین است پرداخته و، به بررسی قسمتی از این روایات نورانی واینجا به عنوان نمونهدر
مورد بررسی قرارمی دهیم :ن راآ

! ازبنگرتا به طور گسترده رفع نیاز شود . بستري که خداوند براي جواهر چهارگانه آفریده اي مفضل ! دربیندیش « 
،مساکن مردم ، کشتزارها، چگونه جایگاهها وگسترده نبودآن جمله گستردگی این زمین است . اگر اینگونه وسیع و

نمی بسیار را در خود جاي می داد ؟معادن بی شمار و پرفایده وداروهاي فراوان ،درختان ،جنگل ها وچراگاهها ،
)86-87/ 57ق:1404،مجلسی(....یافتند

که ارتباط عناصرخلقت با یکدیگر بود ؛با بررسی اجمالی سخنان امام صادق (ع) می توان به خوبی شاهد 
طبیعی است که همه این تدبیرها در تدبیر واحد عالم صورت گرفته است .بوبیت واین مهم ، به دلیل ر

به ویژه انسان ، انجام شده است .راستاي شکل گرفتن زندگی براي موجودات و

فرمایند :میپایدار مشاهده پرداخته وبیان پایانی امام (ع) در رابطه با این موضوع ، به جهت گیري کلی و

سپاس گوي و از اولیاي خدایت را در برابر نعماتش شکر وحفظ کن ونچه را که به تو دادم بگیر و! آاي مفضل
شرح کردم . در آنچه شواهد تدبیر وحکمت عالم را بیان و. اندکی از دالیل فراوان آفرینش وبزرگ او پیروي نما

.) 1/534:ق1404،مجلسی(آن ها درس عبرت بگیرنیک بیندیش و ازگفتم تدبر کن و

مطرح فرمودند و نعمت هایی از امام صادق (ع) تمام منفعت هایی را که در بیانات ارزشمند خویش 
آفرینش را که براي مفضل روشن نمودند ، همه را با هم هماهنگ دانسته و بر این اساس نظم و نظامی را که 

اند . همچنین ایشان حکمت هاي بیان شده را میان آنها مبتنی بر تدبیر مدبري واحد برقرار است آشکار نموده 
با غایت و هدف خلقت انسان مرتبط دانسته و حسن تدبیر میان آنها را بیان می کنند و دیگران را دعوت به 

تفکر در آن و سپس شکر و ستایش در برابر چنین تدبیري می نمایند .

د :می توان نتیجه این مدل مشاهده را به صورت زیر بیان نمواکنون
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عاقبت يداده شده ، نوعی از مشاهدهپدیده اي قرارهر که در سرانجامیمشاهده با جهت فهم حکمت و
.اندیشانه است

سپس شناخت ارتباط میان به تحلیل مشاهدات ، بیان منافع موضوعات ومشاهده گر دراین نوع مشاهده ،
.این منافع با یکدیگر می پردازد

ایمان ونسان می تواند به گونه اي به پدیده ها بنگرد که مشاهده او درعلم وبا توجه به مطلب فوق ا
عملش به طور واضح مشخص باشد .

اینچنین عالمِيمشاهدهیا طولی وجود دارد ،ارتباط عرضی وکه میان منافع موجودات ،با توجه به این
مورد استفاده قرارگیرد . از آنجا کهجهول یکپارچه اي ، می تواند براي شناخت منفعت هاي مهماهنگ و

کشف ارتباط میان ، جهت خلقت به سوي منفعت انسان است مدبر واحدي عالم را تدبیر می کند و
.نمایان می سازدقایق جدیدي را حموجودات ، منافع و

)499:1371،چشم ابله همچو خر در آخورست                  چشم عاقل در حساب آخرست(مولوي

)619:1371،ه آخربین تر، او مسعودتر                        هر که آخوربین تر، او مطرودتر!(مولويهر ک

پدیده ھا انتقال از ظاھر بھ باطن - ٧-١-١- ٢
یک از این مخلوقات برتصدیق عقل ،  هر. مطابق با وحی ومخلوقات الهی هستندمنظور از پدیده ها ،

آفرینش آنها به حق بوده است . اساس حکمتی آفریده شده اند و

. استعمق بخشیدن مواجهه با پدیده ها با پذیرش این اصل ، شیوه کلی در تفکر نسبت به پدیده ها ،
یا انتقال از ظاهر به باطن مراحل زیر را سپري کند .وصحیح تفکرالزم است براي سیربنابراین انسان

پدیده درس آموزي از آن باشد .هراو در رویارویی با هدف و غایت مورد نظر

باعث قدرتی که موجب پیدایش و؛آن حاکم است توجه کندرویارویی با هرپدیده به قدرتی که بردر 
بقاي آن است .

یر آفریننده آن توجه نموده و تدبوت ها ، ظرائف و لطائف آفرینش آنپدیده  به حکمهر مواجهه با در 
فهم را نعمتی بزرگ قدرت این موجودات مطلع شود وآفرینش آناز حکمتکه می تواند باور داشته باشد

.بداند

را به صورت مشخص در رونداینامیرالمومنین (ع) به عنوان نمونه ،،حرکتبراي آموزش این سیر و
:تبیین می فرمایندرا به صورت زیرآن مراحل مشاهده موجودي به نام مورچه دنبال می کنند و
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که کوچکی جثه آن بنگرید،به مورچه و:از این موجود می توان مشاهده کردظاهره آنچه درتوجه ب
اندیشه انسان درك نمی شود . نگاه کنید چگونه روي زمین راه می رود و چگونه لطافت خلقت او با چشم و

دست آوردن روزي خود تالش می کند !ه براي ب

دانه ها را به النه خود منتقل می مطالعه به دست می آید :توجه به روش زندگی مورچه که با تامل و
به هنگام درون رفتن ، فصل گرما براي زمستان تالش کرده وجایگاه مخصوص نگه می دارد ، دردرسازد و

بیرون آمدن را فراموش نمی کند . 

گردیده  وروزي مورچه تضمین توجه به باطن زندگی مورچه که با نگاهی عمیق حاصل می شود :
پروردگار پاداش دهنده خداوند منان از او غفلت نمی کند  وغذاهاي متناسب با طبعش آفریده شده است .

میان صخره اي خشک باشد .صاف یا درگرچه در دل سنگی سخت ومحرومش نمی سازد و

اگر در ی شود :موجود که موجب عمق توجه انسان ماینتوجه به عجایب قدرت نمایی خداوند در
هاي آویخته آنچه در درون شکم او از غضروفپایین دستگاه گوارش وهاي باال ومجاري خوراك و قسمت

گوش ، اندیشه نمایی ، از آفرینش مورچه دچار شگفتی شده اوست از چشم وسرآنچه درشکم وبه دنده و
از وصف او به زحمت خواهی افتاد .و

س بشود :بهانه مشاهده یک موجود ایجاد میحکمت او که بهوتعمیم قدرتهستی  ووجه به مدبرت
در پیکره وجودش را با استحکام نگاه داشت وواپایش برپروي دست وبزرگ است خدایی که مورچه را بر

گر اندیشه ات را به کارگیري تا اهیچ آفریننده اي کمکش نکرد .د وینش آن هیچ قدرتی او را یاري نداآفر
کوچک همان آفریدگار يفرینش پی برده باشی ، دالیل روشن به تو خواهند گفت که آفریننده مورچهبه راز آ

چیزي به کار رفته  و اختالفات ودرخت بزرگ خرما ست ، به جهت دقتی که جداگانه در آفرینش هر
بزرگ و، سبکتفاوت هاي پیچیده اي که درخلقت هر پدیده حیاتی نهفته است . همه موجودات سنگین و

آب یکی بادها وهوا وخلقت آسمان وهستی یکسانند واصول حیات ودر،ضعیفکوچک ،  نیرومند و
روز  واختالف شب و، وسنگآب و، درگیاهدرخت وماه ، درآفتاب واست . پس اندیشه کن در

وت زبان ها که نشانه هاي روشن تفاگوناگونی لغت ها  وبلنداي قله ها وفراوانی کوهها وجوشش دریاها و
.) 361: 1380،دشتی( پروردگارند 

صورت ظاهر فنا گردد بدان                       عالم معنی بماند جاودان

چند بازي عشق با نقش سبو                      بگذر از نقش سبو، رو آب جو

)219:1371،گزین گر عاقلی! (مولويصورتش دیدي ز معنی غافلی                    از صدف دري

گیرينتیجه
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داشتباید توجه البتهرا می توان به کار گرفت والگوها و شیوه هاي گوناگونی ،هنگام اندیشه در موضوعات مختلف
که در حال حل یک مسئله و یا بلکه هنگامی،هم براي انواع تفکر قائل شدکه نمی توان مرز هایی مشخص و جدا از

بیش الگوهاي گوناگون تفکر را به کار می گیریم . به وکم،یک تصمیم هستیم و درباره موضوعی می اندیشیماتخاذ
بلکه کامل کننده یکدیگر هستند .،عبارت دیگر الگوهاي مختلف تفکر در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند

خورداري از کامیابی دنیا و آخرت با هم می و به عنوان کتابی که انسان را موجودي جاودانه وسعادت واقعی او را بر
داند، به ارائه عنوان دستاورد اصلی این مقاله باید گفت: قرآن کریم هرچند روشی خاص براي تفکر به انسان تحمیل 

تبیین الگوهایی از تفکر می پردازد که نتایج آن فراتر از منافع دنیوي او بوده و سرانجام و عاقبت نمی کند،ولی به 
نمایدمی ا جستجو، حال آنکه سایرالگوهاي بشري تفکر،حداکثر سعادت دنیوي انسان رش را نیز تضمین کنداخروی

عاقبت اندیشی ،شده در قرآنارائهمهمترین الگوهاي تفکر . ازوموضع خاصی براي سرانجام جاویدواخروي او ندارد
شیوه تفکر بهره گیري از دیگر الگوهاي تفکر نیز پس زمینه فکر است . در این است که  الزمه آن فعال بودن ذکر در

در نظام الهیپدیده ها و مخلوقات،مشهود است . آنچه در این الگوي تفکر به عنوان موضوع مطرح می شود
به مدل ها و الگوهاي مشخصی نیاز است از جمله انسان است و براي بهره بردن آگاهانه از مشاهده این آیات ،آفرینش

آشنایی ز ظاهر به باطن هر پدیده اي ، اصلی است که باید در تمام مشاهدات اولیه فرایند تفکر رعایت گردد .و انتقال ا
وانتقال وتثبیت آن درنسل جدید-الگوهاسایردرتکمیل-وانس والدین،مربیان ومدیران جامعه بااین الگوي ممتاز تفکر

امروزودانش آموزانکودکان،نویدبخش آینده اي روشن براي ندمومنانه دنیا را مزرعه آخرت می بینکه واقع بینانه و 
ودستیابی به قله هاي افتخارآمیزمادي وکسب فضائل ودرجات معنوي خواهد بود.

آموزگار                 که کاري نکردیم و شد روزگار!،چه خوش گفت با کودك
)56:1375،ود تخم ناکاشتن (سعديبدانی گه غله برداشتن               که سستی ب

منابع
، ترجمه ایت اهللا ناصر مکارم شیرازي قرآن کریم

.کتاب فرداقم : ،چیستی ، چرایی و چگونگی:تدبر) 1389( قاسمی ، مریم؛احمدرضا،اخوت
مجله ،چشم اندازهاي تفکرانتقاديوآثارمعنا ،درآمدي برجایگاه ،) 1383(بختیار نصرآبادي ، حسنعلی ؛  نوروزي ، رضاعلی 

40شماره ،حوزه ودانشگاه
ید علی میرزایی ، تهران : سارگلترجمه سع، تفکرخالق) 1385(بولدن، جورج 

فرهنگ اسالمی نشر، دفتراز دیدگاه قرآنشناخت از دیدگاه علمی و) 1360(محمد تقی ،جعفري
، قم : انتشارات الهادي هترجمه نهج البالغ)1380، محمد(دشتی

ران : انتشارات اسالمی ته،صحیفه علویه)1369(رسولی محالتی ، سید هاشم
،  . قم : نشر جمال ترجمه صحیفه سجادیه)1385رضایی ، محمد مهدي ( 

بوستان،تهران:کانون انتشارات پیام محراب)1375سعدي،مصلح الدین(
انتشارات دانشگاه بو علی سینا،( به همراه مهارت هاي آموزش تفکر )انواع تفکر ) 1390(سلحشوري ، احمد

تهران : ،تفکر برتر: رویکردي فلسفی ، دینی و روانشناختی به تفکر و کارکردهاي آن در زندگی ) 1381(محمدرضاشرفی،
سروش 

، تهران : توس روان شناسی عمومی) 1370(شعاري نژاد ، علی اکبر
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هران : نشر پیکان رجمه گیتی خوشدل ، تت، : الگوهاي شخصیت سالمروانشناسی کمال )1382(آندوشولتس ، 
، مرکز نشر هاجر .در آمدي بر آموزش منطق) 1387(شیروانی ، علی

یه، قم : انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمالمیزان فی تفسیر القرآن) ق1417(طباطبایی ، سید محمد حسین 
، تهران : انتشارات ناصر خسرو          نمجمع البیان فی تفسیر القرآ. ) 1372(طبرسی ، فضل بن حسسین 

ابیلی ، تهران : سمت ، ترجمه خدایار آموزش تفکر انتقادي)1383(مایرز ، چت
اسالمیه، تهران :بحار االنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهارق)1404(مجلسی ، محمد باقر

)مثنوي معنوي،تهران:انتشارات بهزاد1371مولوي،جالل الدین محمد(
Lipman , Mattew . (1988). Critical Thinking : What can it be ? Educational
Leadership. Vol .46 , No .1

Abstract:

The providence as a Qur'anic pattern

Explanation and enhancement of the principles and methods of contemplation and

thinking as a basic enterprise for education and training in childhood period has an

important effect upon human development and growth both individually and in the

social position.
For accomplishing this purpose, parents, teachers, cultural managers and policymakers

are really responsible.

The Qur'an in many verses invites mankind to contemplate. It has introduced the

matters which thinking and reflecting upon them enlighten and clarifies the ways of life.

According to the Qur'an point of view, true believers are provident that they reflect

upon on the nature phenomena - as the symptoms of Wisdom and Magnificence of the

Creator of the universe - and through this way they realize that the universe totally is

purposeful and the future of humankind is toward the hereafter. Therefore, they have to

be ready for this day which lastly encompasses them completely.

Having familiar with such this pattern of providence and reflecting in the childhood can

help one to be a blissful person both in this world and in the hereafter.

Keywords: The Holy Qur'an, contemplation, contemplation pattern, creation

phenomena, wise believers, providence.
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