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ح  مطر مباحث  مهم ترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  چکیده: 
و  با عقل و عقالنیت می باشد  رابطه ی دین  الهی،  ادیان  در 
گونه ای این رابطه را تشریح و  هرکدام از این ادیان الهی به 
این  تبیین نموده اند. در دین اسالم و مکتب اهل بیت؟مهع؟ 
باری   ۴۹ هر  در  که  چرا اســت  دوسویه  رابطه ی  یک  رابطه 
کریم  قــرآن  در  فعلی(  صــورت  )به  عقل  واژه ی  مشتقات  که 
شده  بیان  وجــه  بهترین  بــه  رابــطــه  ایــن  اســت؛  رفته  بــه کــار 
و  کافران  با  معارضه  یهود،  مقابل  در  ل  استدال خــواه  اســت 
مسائل  احــکــام،  آمـــوزش  خــواه  و  باشد  اعــتــقــادات  بــر  کید  تأ
و  عبرت پذیری  طبیعت شناسی،  اخالقی،  مسائل  حقوقی، 
که همه و همه در پرتوی عقل و با هدایت  خرافه شناسی … 
کاوی شده  عقل امکان پذیر است در این مقاله این حوزه ها وا
کتابخانه ای  گردآوری اطالعات  است. روش مقاله استفاده از 

و تحلیل و استنتاج از ظواهر آیات قرآنی است.

عقل،  اصطالحی  معنای  عقل،  لغوی  معنای  کلیدواژهها: 
مصادیق قرآنی عقل.

تحت  نیا  احتشامی  محسن  دکــتــری  رســالــه ی  از  اســتــفــاده  بــا  مقاله  ایــن   *
که در سال ۱۳۸۰ شمسی و در  عنوان »کاربرد واژه ی عقل در قرآن و روایات« 

واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی دفاع شده، نگارش یافته است.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹7/۲/۱۵
پذیرش: ۱۳۹7/۵/۱۸



مقدمه.  

بی گمـان علـت اصلـی برتـری انسـان بـر سـایر مخلوقـات چیزی نیسـت جـز عقل و 

خرد او )عالمه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۸۲( بنابراین ضروری اسـت حوزه های 

کمـال شایسـته ای  ورود عقالنیـت از دیـدگاه قـرآن شـناخته شـود تـا انسـان بتوانـد بـه 

کـه خداونـد آن را بـرای بشـر قـرار داده اسـت، دسـت یابـد. ایـن مقالـه بـه شـیوه ی 

و  عقـل  واژه ی  تحولـی  بررسـی  بـا  نـگارش  سـیر  و  سـامان یافته  پژوهشـی  مسـأله ی 

کـه در قـرآن مجیـد دارای  معنـی اصطالحـی آن آغـاز شـده سـپس چهـل و نـه آیـه ای 

مشـتقات ایـن واژه هسـتند را بـر اسـاس مصادیـق عقل گرایـی طبقه بنـدی نمـوده و 

کـه قـرآن انسـان را بـه تعقـل دعـوت کرده اسـت و در  بـه بررسـی موضوعاتـی پرداختـه 

پایـان بـه ایـن سـؤال ها پاسـخ داده اسـت:

معنی لغوی، معنی اصطالحی و سیر تحولی واژه ی عقل چیست؟. ۱

مصادیق عقل گرایی از دیدگاه قرآن چگونه تعریف شده است؟. ۲

دلیل دعوت به عقل گرایی کدام است )با توجه به درصد فراوانی موضوعات . ۳
ح شده ی قرآنی(؟ طر

سیر تحولی واژه ی عقل.  

کـه از نظـر لغـوی، طـی قـرون متوالـی  کلمـه از وزن »َفَعـَل- َیفِعـُل« می باشـد  ایـن 
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دارای تحـول معنایـی زیـر بـوده اسـت:

گوینـد. پـس معقـول، آن  قـرندوم: متضـاد جهـل اسـت و دارنـده ی آن را عاقـل 

آنچـه  بنابرایـن  کـه شـخص در قلـب خـود می فهمـد و درک می کنـد.  چیـزی اسـت 

کـه معقـول و عقـل بـه یـک  کـه از فهـم و علـم دانسـته و فهمیـده می شـود ایـن اسـت 

معنـا اسـت و هنگامی کـه در زبـان عربـی گفته می شـود »بلسـان سـوول و قلب عقول« 

گاه اسـت )فراهیـدی،  کـه دارای زبانـی پرسشـگر و قلبـی فهمیـده و آ یعنـی: شـخصی 

۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۱۲۵۳(.

قـرنچهـارم: عقـل بـه معنـی حجـر )منع( و نهی اسـت و مصـدر آن عقل و معقول 

کـرده اسـت زیـرا معتقـد اسـت هیچ گاه  می باشـد. البتـه سـیبویه بـا ایـن قـول مخالفـت 

مصـدر بـر وزن مفعـول نمی آیـد و معقـول در اینجـا به تأویل برده می شـود. )جوهری، 

۱۴۰۷ ق، ج ۵، ص ۱۷۶۹(.

گفتـه می شـود و  کننـده بـرای پذیـرش علـم، عقـل  قـرنپنجـم: بـه نیـروی آمـاده 

کـه انسـان بـه واسـطه ی آن نیـرو از آن بهـره  بـه عبـارت دیگـر عقـل یعنـی آن علمـی 

گونـه اسـت: عقـل طبعـی و  کـه عقـل دو  می بـرد لـذا از ایـن تعریـف مشـخص می شـود 

کتسـابی. )راغـب اصفهانـی، بی تـا، ص ۳۵۴(. ا

کارها  قرنهفتم: عقل عبارت است از منع، نهی، ضد حماقت و ثابت بودن در 

گفت عقل همان قلب است و قلب همان عقل زیرا صاحبش را از غرق  که می توان 

که به وسیله ی  شدن در مهلکه ها باز می دارد و قدرت تشخیص به انسان می دهد 

آن از سایر حیوانات تمیز داده می شود )ابن منظور، ۱۴۰۸ ق، ج ۹، ص ۳۲۶(.

بـه  و  اندیشـه داللـت می کنـد  و  بـر خـرد  کـه  اسـت  قـرنهشـتم: عقـل مصـدری 
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همیـن خاطـر دانشـمندان می گوینـد عقـل غریـزه ای اسـت که به وسـیله ی آن انسـان 

بـه فهمیـدن سـخن آمـاده می گـردد )فیومـی، ۱۴۰۵ ق، ص ۴۲۲(.

قـرننهـم: عقـل عبـارت اسـت از علـم یعنـی همـان علـم بـه خصوصیـات اشـیاء، 

کـه بـه وسـیله ی آن بیـن حسـن و  کمـال و نقصـان و یـا نیرویـی  اعـم از حسـن و قبـح، 

قبـح تشـخیص بـه وجـود آیـد پـس مـا حصـل عقـل سـه چیـز اسـت:

خود . ۱ اهداف  به  آنها  کمک  به  و  دارد  وجود  ذهن  در  که  است  معانی  آن 
می رسیم و مصالح را تشخیص می دهیم.

ظاهر . ۲ سکناتش  و  حرکات  در  انسان  که  است  نیکو  صورتی  و  هیأت  آن   
می کند.

را . ۳ و نظری  آن نفس، علوم ضروری  به وسیله ی  که  روحانی است  نوری، 
درک کرده و می فهمد. )فیروزآبادی، بی تا، ج ۴، ص ۱۸۱۹ و زبیدی، بی تا، 

ج ۸، ص ۲۵۲۶(.

کـه تمـام  قـرندوازدهـم: عقـل، ذاتـی مجـرد از مـاده اسـت و همـان چیـزی اسـت 

کالم دانشـمندان ده معنـا دارد و در  معانـی و حقایـق معنـوی را درک می کنـد و در 

احادیـث نیـز بـه سـه معنـا اطـالق شـده اسـت )جزایـری، ۱۳۹۱ ق، ص ۱۶۹ - ۱۷۰( 

و ایـن معانـی عبارتنـد از: قـدرت تشـخیص در انسـان، معیـار سـعادت اخـروی، علـم، 

کـه بـا آن هـودج را می پوشـانند،  خونب هـا، دژ و قلعـه، پنـاه، قلـب، پوشـش قرمـزی 

کالم علمـاء بـه آن اشـاره  کـه در  لـرزش زانوهـا و نقـش قرمـز پارچه هـا مـواردی اسـت 

شـده اسـت. 

کـه  قـرنپانزدهـم: عقـل بـه معنـی دریافـت حقیقـت اشـیاء بـوده و نیرویـی اسـت 

کـه غریـزه اختیـاری نیسـت ولـی عقـل حالـت  در مقابـل غریـزه اسـت بـا ایـن تفـاوت 
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ل، ترکیـب تصـورات و  کـردن، اسـتدال اختیـاری دارد و بـه همیـن دلیـل باعـث فکـر 

تصدیقـات می شـود و بـه عبـارت دیگـر بـه وسـیله ی آن حسـن را از قبـح و خیـر را از شـر 

و حـق را از باطـل تشـخیص می دهـد )مصطفـی ابراهیـم و دیگـران، بی تـا، ج ۲، ص 

۶۲۲ و ۶۲۳(.

تعریف اصطالحی عقل .  

کـه مـردم بـه وسـیله ی آن چیزهـا را  عقـل از نظـر فالسـفه، جوهـر بسـیطی اسـت 

در می یابنـد. پـس عقـل دریافـت حقیقـت و نگـه دارنـده ی نفـس ناطقـه و مانعیـت 

از قبایـح را نیـز دارد )کرجـی، ۱۳۷۵ ش، ص ۱۷۱( ایـن واژه در اصطـالح نیـز معانـی 

متعـددی دارد ولـی در فلسـفه بیشـتر بـه دو معنا به کار مـی رود: ۱- به معنای جوهری 

کلیات. )شـیروانی،  ک  کـه ذاتـًا و فعـاًل از مـاده مجـرد اسـت. ۲- به معنای نیـروی ادرا

کـه عقـل و نفـس و ذهـن یکـی  ۱۳۷۷ ش، ص ۹۷ و ۹۸( بعضـی از فالسـفه معتقدنـد 

گفته انـد و ذهـن را بـه جهـت  اسـت جـز آنکـه عقـل را بـه سـبب مـدرک بودنـش نفـس 

کـش ذهـن خوانده انـد )جرجانـی، ۱۴۱۸ ق، ص ۱۹۷( و منظـور از عقـل  اسـتعداد ادرا

کـه فعلـش تفکـر، تدبـر، نطـق، تمیـز و  انسـانی قـوه ای اسـت از قـوای نفسـانی انسـان 

ایجـاد صنایـع و جـزء آن اسـت )دهخـدا، ۱۳۷۷ ش، ج ۱۰، ص ۱۶۰۰۲(.

حاصـل اینکـه واژه ی عقـل بـه معنـی حبـس و منـع وضع شـده و حتـی بـا تغییـر و 

تحـول در قـرون متمـادی هم چنـان ارتبـاط بـا معنـی اصلـی خود را حفظ کرده اسـت.

مفهوم واژه ی عقل در آیات قرآن و حوزه های دعوت عقالنی .  

پـس از بررسـی معنـی لغـوی و اصطالحـی عقـل، توجـه بـه ایـن نکته حائـز اهمیت 

کـه انسـان ها را بـه تعقل دعـوت می کند  کـه در قـرآن چهـل و نـه آیـه وجـود دارد  اسـت 
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و بـا توجـه بـه موضوعـات هـر آیـه حوزه هـای عقالنـی را می تـوان بـه نـه محـور اصلـی 

تقسـیم بندی نمـود.

استدالل قرآن در مقابل یهود:.   .  

در ایـن آیـات عقـل بـه معنـی فهـم، اندیشـیدن، تذکـر و پنـد اسـت و حوزه هـای 

ح ذیـل اسـت: عقالنـی آن بـه شـر

کـه علمـا و دانشـمندان یهـود تـورات بـه میـل و  الـف(تحریـفادیـانآسـمانی: 

مـذاق خـود تفسـیر و تأویـل می کردنـد )طبرسـی، ۱۳۷۹ ق، ج ۱، ص ۱۴۲( ماننـد 

َکاَن َفِریٌق ِمْنُهْم َیْسـَمُعوَن  ْن ُیْؤِمُنـوا َلُکْم َوَقْد 
َ
َفَتْطَمُعـوَن أ

َ
آیـه ی ۷۵ سـوره ی بقـره >أ

کـه  ُفوَنـُه ِمـْن َبْعـِد َمـا َعَقُلـوُه َوُهـْم َیْعَلُمـون< یعنـی: آیـا طمـع داریـد  َم اهَّلِل ُثـّمَ ُیَحّرِ
َ

َکال

]اینـان[ بـه شـما ایمـان بیاورنـد؟ بـا آنکـه گروهـی از آنـان سـخنان خدا را می شـنیدند، 

سـپس آن را بعـد از فهمیدنـش تحریـف می کردنـد، و خودشـان هـم می دانسـتند. 

ب(دشمنشناسیوشناختجریانهایمخالف

ُثوَنُهـْم  ُتَحّدِ
َ
 َبْعُضُهـْم ِإَلـٰی َبْعـٍض َقاُلـوا أ

َ
ـا َوِإَذا َخـال ِذیـَن آَمُنـوا َقاُلـوا آَمّنَ

َ
>َوِإَذا َلُقـوا اّل

 َتْعِقُلـوَن< )البقـره، ۷۶( یعنـی: 
َ

َفـال
َ
ُکـْم أ وُکـْم ِبـِه ِعْنـَد َرّبِ ِبَمـا َفَتـَح اهَّلُل َعَلْیُکـْم ِلُیَحاّجُ

کننـد، می گوینـد:  کـه ایمـان آورده انـد برخـورد  کسـانی  و ]همیـن یهودیـان[ چـون بـا 

»مـا ایمـان آورده ایـم« و وقتـی بـا همدیگـر خلـوت می کننـد، می گوینـد: »چـرا از آنچـه 

خداونـد بـر شـما گشـوده اسـت، بـرای آنـان حکایـت می کنیـد تـا آنان بـه ]اسـتناد[ آن، 

کننـد؟ آیـا فکـر نمی کنیـد؟  ل  پیـش پروردگارتـان بـر ضـد شـما اسـتدال

ْم  وا َما َعِنّتُ
ُ

 َوّد
ً

ُلوَنُکْم َخَبـاال
ْ
 َیأ

َ
ِخـُذوا ِبَطاَنًة ِمـْن ُدوِنُکْم ال  َتّتَ

َ
ِذیـَن آَمُنـوا ال

َ
َهـا اّل ّیُ

َ
>َیـا أ

َیـاِت ِإْن 
ْ

ـا َلُکـُم ال ّنَ ْکَبـُر َقـْد َبّیَ
َ
ْفَواِهِهـْم َوَمـا ُتْخِفـي ُصُدوُرُهـْم أ

َ
َقـْد َبـَدِت اْلَبْغَضـاُء ِمـْن أ
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غیـر  از  آورده ایـد،  ایمـان  کـه  کسـانی  ای  یعنـی:   )۱۱۸ )آل عمـران،  َتْعِقُلـوَن<  ُکْنُتـْم 

کوتاهـی  خودتـان، ]دوسـت و[ همـراز مگیریـد. ]آنـان[ از هیـچ نابـکاری در حـق شـما 

کـه در رنـج بیفتیـد. دشـمنی از لحـن و سخنشـان آشـکار اسـت؛  نمی ورزنـد. آرزو دارنـد 

و آنچـه سینه هایشـان نهـان مـی دارد، بزرگ تـر اسـت. در حقیقـت، مـا نشـانه ها ]ی 

کنیـد. گـر تعقـل  کردیـم، ا دشـمنی آنـان[ را بـرای شـما بیـان 

َیْعِقُلـوَن<   
َ

ال َقـْوٌم  ُهـْم  ّنَ
َ
ِبأ َذِلـَك  َوَلِعًبـا  ُهـُزًوا  َخُذوَهـا  اّتَ ِة 

َ
ـال الّصَ ِإَلـی  َناَدْیُتـْم  >َوِإَذا 

)المائـده، ۵۸( یعنـی: و هنگامی کـه ]به وسـیله ی اذان، مـردم را[ به نماز می خوانید، 

کـه نمی اندیشـند.  آن را بـه مسـخره و بـازی می گیرنـد، زیـرا آنـان مردمی انـد 

ْدَنـی َوَیُقوُلـوَن 
َ ْ
ُخـُذوَن َعـَرَض َهـَذا ال

ْ
>َفَخَلـَف ِمـْن َبْعِدِهـْم َخْلـٌف َوِرُثـوا اْلِکَتـاَب َیأ

 
َ

ْن ال
َ
َلـْم ُیْؤَخـْذ َعَلْیِهـْم ِمیَثـاُق اْلِکَتـاِب أ

َ
ُخـُذوُه أ

ْ
ِتِهـْم َعـَرٌض ِمْثُلـُه َیأ

ْ
َسـُیْغَفُر َلَنـا َوِإْن َیأ

 َتْعِقُلوَن< 
َ

َفال
َ
ُقوَن أ ِذیـَن َیّتَ

َ
ِخَرُة َخْیٌر ِلّل

ْ
اُر ال

َ
 اْلَحـّقَ َوَدَرُسـوا َمـا ِفیِه َوالّد

َّ
َیُقوُلـوا َعَلـی اهَّلِل ِإال

کتاب ]آسـمانی[ شـدند  )العراف، ۱۶۹(. یعنی: آن گاه بعد از آنان، جانشـینانی وارث 

گـر  کـه متـاع ایـن دنیـای پسـت را می گیرنـد و می گوینـد: »بخشـیده خواهیـم شـد« و ا

کتـاب  متاعـی ماننـد آن بـه ایشـان برسـد ]بـاز[ آن را می سـتانند. آیـا از آنـان پیمـان 

کـه جـز بـه حق نسـبت بـه خدا سـخن نگویند، بـا اینکه آنچه  ]آسـمانی[ گرفتـه نشـده 

کـه پـروا پیشـه  کسـانی  کـه در آن ]کتـاب[ اسـت آموخته انـد؟ و سـرای آخـرت بـرای  را 

می کننـد بهتـر اسـت. آیـا بـاز تعّقـل نمی کنیـد؟

از خــداونــد تعظیم و اجتماعی رســـوم و تاریخی مسائل بــه بـــردن پــی ج(

خردمندانواندیشمندان

َکاَن  َوَلـْو 
َ
ْلَفْیَنـا َعَلْیـِه آَباَءَنـا أ

َ
ِبـُع َمـا أ ْنـَزَل اهَّلُل َقاُلـوا َبـْل َنّتَ

َ
ِبُعـوا َمـا أ >َوِإَذا ِقیـَل َلُهـُم اّتَ
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گفتـه   َیْهَتـُدوَن< )البقـره، ۱۷۰( یعنـی: و چـون بـه آنـان 
َ

 َیْعِقُلـوَن َشـْیًئا َوال
َ

آَباُؤُهـْم ال

کـرده اسـت پیـروی کنیـد«؛ می گوینـد: »نـه، بلکـه از چیزی  شـود: »از آنچـه خـدا نـازل 

کـه پـدران خـود را بـر آن یافته ایـم، پیـروی می کنیـم.« آیا هـر چند پدرانشـان چیزی را 

درک نمی کـرده و بـه راه صـواب نمی رفته انـد ]بـاز هـم در خـور پیـروی هسـتند[؟

د(توجهنقلیاتعلمتاریخ

 ِمـْن 
َّ

ْنِجیـُل ِإال ِ
ْ

ـْوَراُة َوال ْنِزَلـِت الّتَ
ُ
ـوَن ِفـي ِإْبَراِهیـَم َوَمـا أ ْهـَل اْلِکَتـاِب ِلـَم ُتَحاّجُ

َ
>َیـا أ

کتـاب، چـرا در بـاره ابراهیـم   َتْعِقُلـوَن< )آل عمـران، ۶۵( یعنـی: ای اهـل 
َ

َفـال
َ
أ َبْعـِدِه 

تعقـل  آیـا  اسـت؟  شـده  نـازل  او  از  بعـد  انجیـل  و  تـورات  آنکـه  بـا  می کنیـد  محاجـه 

؟ نمی کنیـد

هـ(اوصافقومیهود

ُسـُهْم َبْیَنُهْم َشـِدیٌد 
ْ
ْو ِمـْن َوَراِء ُجُدٍر َبأ

َ
َنـٍة أ  ِفـي ُقـًری ُمَحّصَ

َّ
 ُیَقاِتُلوَنُکـْم َجِمیًعـا ِإال

َ
>ال

 َیْعِقُلـوَن< )الحشـر، ۱۴( یعنـی: 
َ

ُهـْم َقـْوٌم ال ّنَ
َ
ی َذِلـَك ِبأ َتْحَسـُبُهْم َجِمیًعـا َوُقُلوُبُهـْم َشـّتَ

کـه دارای اسـتحکامات اند، یـا از  ]آنـان، بـه صـورت[ دسـته جمعی، جـز در قریه هایـی 

پشـت دیوارهـا، بـا شـما نخواهنـد جنگیـد. جنگشـان میـان خودشـان سـخت اسـت. 

کنـده اسـت، زیـرا آنـان مردمانی انـد  آنـان را متحـد می پنـداری و ]لـی[ دل هایشـان پرا

کـه نمی اندیشـند.

مقابله با کافران.   .  

کارگرفتـن قـوه عاقلـه اسـت و حوزه هـای تعقلـی  در ایـن آیـات عقـل بـه معنـی بـه 

آن عبارتنـد از: 
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َعَلْیُکـْم  َتَلْوُتـُه  َمـا  اهَّلُل  َشـاَء  َلـْو  >ُقـْل  حقایـق:  درکصحیـح و شناسـایی الـف(

َتْعِقُلـوَن< )یونـس ۱۶( یعنـی:   
َ

َفـال
َ
أ َقْبِلـِه  ِمـْن  َلِبْثـُت ِفیُکـْم ُعُمـًرا  َفَقـْد  ِبـِه  ُکـْم  ْدَرا

َ
أ  

َ
َوال

گاه  گـر خـدا می خواسـت آن را بـر شـما نمی خوانـدم، و ]خـدا[ شـما را بـدان آ بگـو: »ا

نمی گردانیـد. قطعـًا پیـش از ]آوردن[ آن، روزگاری در میـان شـما بـه سـر بـرده ام. آیـا 

نمی کنیـد؟« فکـر 

 َیْعِقُلوَن< 
َ

ِذیـَن ال
َ
ْجـَس َعَلـی اّل  ِبـِإْذِن اهَّلِل َوَیْجَعـُل الّرِ

َّ
ْن ُتْؤِمـَن ِإال

َ
َکاَن ِلَنْفـٍس أ >َوَمـا 

کـه جـز بـه اذن خـدا ایمـان بیـاورد، و ]خـدا[  )یونـس ۱۰۰( یعنـی: و هیچ کـس را نرسـد 

کـه نمی اندیشـند، پلیـدی را قـرار می دهـد.  بـر کسـانی 

ب(مخاطبشناسی

 َیْعِقُلوَن< )یونس، 
َ

َکاُنـوا ال ـّمَ َوَلْو  ْنَت ُتْسـِمُع الّصُ
َ
َفأ

َ
>َوِمْنُهـْم َمـْن َیْسـَتِمُعوَن ِإَلْیـَك أ

کـران را _  کـه بـه تـو گـوش فـرا می دهنـد. آیـا تو  ۴۲( یعنـی: و برخـی از آنـان کسـانی اند 

کرد؟ هـر چنـد در نیابنـد _ شـنوا خواهی 

کیددربکارگیریعقل ج(اوصافبتانوتأ

َیْعِقُلـوَن<   
َ

َوال َشـْیًئا  َیْمِلُکـوَن   
َ

ال َکاُنـوا  َوَلـْو 
َ
أ ُقـْل  ُشـَفَعاَء  اهَّلِل  ِمـْن ُدوِن  َخـُذوا  اّتَ ِم 

َ
>أ

گرفته انـد؟ بگو: »آیا هر چند  )زمـر، ۴۳( یعنـی: آیـا غیـر از خدا شـفاعتگرانی برای خود 

اختیـار چیـزی را نداشـته باشـند و نیندیشـند؟«

کید بر اعتقادات.   .   تأ

در ایـن آیـات تعقـل بـه معنـی فکـر کردن و اندیشـیدن و عاقبت اندیشـی می باشـد 

کـه منجـر بـه اطاعـت خـدا و شـناخت أوامـر و نواهـی اسـت و حوزه هـای تعقلـی آن 
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عبارتنـد از: 

کـه خـدا شـریک داشـته و یـا تشـبیه و  الـف(اثبـاتتوحیـد: یعنـی امـکان نـدارد 

کـرد. تمثیلـی بـرای او تصـور 

ْرَض ِمـْن َبْعـِد َمْوِتَهـا َلَیُقوُلـّنَ 
َ ْ
ْحَیـا ِبـِه ال

َ
ـَماِء َمـاًء َفأ َل ِمـَن الّسَ ْلَتُهْم َمـْن َنـّزَ

َ
>َوَلِئـْن َسـأ

گـر از آنـان   َیْعِقُلـوَن< )العنکبـوت، ۶۳( یعنـی: و ا
َ

ْکَثُرُهـْم ال
َ
ِ َبـْل أ

اهَّلُل ُقـِل اْلَحْمـُد هَّلِلَّ

بپرسـی: »چه کسـی از آسـمان، آبی فرو فرسـتاده و زمین را پس از مرگش به وسـیله ی 

گفـت: »اهَّلل.« بگـو: »سـتایش از آِن خـدا  گردانیـده اسـت؟« حتمـًا خواهنـد  آن زنـده 

اسـت بـا ایـن همـه، بیشترشـان نمی اندیشـند.

ْیَماُنُکْم ِمْن ُشـَرَکاَء ِفي َما 
َ
ْنُفِسـُکْم َهـْل َلُکْم ِمْن َمـا َمَلَکـْت أ

َ
 ِمـْن أ

ً
>َضـَرَب َلُکـْم َمَثـال

َیـاِت ِلَقْوٍم 
ْ

ـُل ال ِلـَك ُنَفّصِ
ٰ

َکَذ ْنُفَسـُکْم 
َ
َکِخیَفِتُکـْم أ ْنُتـْم ِفیـِه َسـَواٌء َتَخاُفوَنُهـْم 

َ
ُکـْم َفأ َرَزْقَنا

َیْعِقُلـوَن< )الـروم، ۲۸( یعنی:-خداونـد- بـرای شـما از خودتـان َمَثلـی زده اسـت: آیـا 

کـه در آن ]مـال بـا هم[  در آنچـه بـه شـما روزی داده ایـم شـریکانی از بردگانتـان داریـد 

کـه شـما از یکدیگـر بیـم داریـد از آنهـا بیم داشـته باشـید؟  مسـاوی باشـید و همان طـور 

کـه می اندیشـند، بـه تفصیـل بیـان می کنیـم.  این گونـه، آیـات خـود را بـرای مردمـی 

 
َ

 ُتْشـِرُکوا ِبـِه َشـْیًئا َوِباْلَواِلَدْیـِن ِإْحَسـاًنا َوال
َّ

ال
َ
ُکـْم َعَلْیُکـْم أ َم َرّبُ ْتـُل َمـا َحـّرَ

َ
>ُقـْل َتَعاَلـْوا أ

 َتْقَرُبـوا اْلَفَواِحَش َما َظَهـَر ِمْنَها َوَما 
َ

اُهـْم َوال ٍق َنْحـُن َنْرُزُقُکـْم َوِإّیَ
َ

َدُکـْم ِمـْن ِإْمـال
َ

ْوال
َ
َتْقُتُلـوا أ

ُکـْم َتْعِقُلـون< 
َ
ُکـْم ِبـِه َلَعّل ا  ِباْلَحـّقِ َذِلُکـْم َوّصَ

َّ
َم اهَّلُل ِإال ِتـي َحـّرَ

َ
ْفـَس اّل  َتْقُتُلـوا الّنَ

َ
َبَطـَن َوال

کـرده برای  )النعـام، ۱۵۱( یعنـی: بگـو: »بیاییـد تـا آنچـه را پروردگارتـان بـر شـما حـرام 

کنیـد؛ و  شـما بخوانـم: چیـزی را بـا او شـریک قـرار مدهیـد؛ و بـه پـدر و مـادر احسـان 

را روزی می رسـانیم؛ و  آنـان  از بیـم تنگدسـتی مکشـید؛ مـا شـما و  را  فرزنـدان خـود 
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به کارهـای زشـت، چـه علنـی آن و چـه پوشـیده]اش[، نزدیـک مشـوید؛ و َنْفسـی را 

کـه ]خـدا[ شـما را بـه ]انجـام  کـه خـدا حـرام گردانیـده، جـز بحـق مکشـید. اینهـا اسـت 

کـه بیندیشـد.  کـرده اسـت، باشـد  دادن[ آن سـفارش 

کـه فرمـوده بنـدهعطـا بـه کـهخـدا روزی و رزق از وسپاسـگزاری ب(شـکر

اسـت. انسـان در هوشـیاری و بیـداری تفکـر نتیجـه و بازتـاب

ِخـُذوَن ِمْنـُه َسـَکًرا َوِرْزًقـا َحَسـًنا ِإّنَ ِفـي َذِلـَك  ْعَنـاِب َتّتَ
َ ْ
ِخیـِل َوال >َوِمـْن َثَمـَراِت الّنَ

بـاده  انگـور،  و  میـوه درختـان خرمـا  از  و  یعنـی:  )النحـل، ۶۷(  َیْعِقُلـوَن<  ِلَقـْوٍم  َیـًة 
َ

ل

کـی نیکـو بـرای خـود می گیریـد. قطعـًا در ایـن ] هـا[ بـرای مردمـی  مسـتی بخش و خورا

کـه تعقـل می کننـد نشـانه ای اسـت.

ج(اثبـاتمعـادومسـائلمربـوطبـهآنهمچـونرفـعاسـتبعادواحیـایتمـام

موجـوداتپـسازمـرگ

ُکـْم َتْعِقُلوَن< 
َ
ِلـَك ُیْحِیـي اهَّلُل اْلَمْوَتـی َوُیِریُکـْم آَیاِتـِه َلَعّل

ٰ
َکَذ >َفُقْلَنـا اْضِرُبـوُه ِبَبْعِضَهـا 

)البقـره، ۷۳( یعنـی: پـس فرمودیـم: »پـاره ای از آن ]گاو سـر بریـده را[ بـه آن ]مقتـول[ 

بزنیـد« ]تـا زنـده شـود[. این گونـه خـدا مـردگان را زنـده می کنـد، و آیات خود را به شـما 

که بیندیشـید. می نمایانـد، باشـد 

 َتْعِقُلـوَن< )المؤمنون، 
َ

َفال
َ
َهـاِر أ ْیـِل َوالّنَ

َ
ُف الّل

َ
ـِذي ُیْحِیـي َوُیِمیـُت َوَلـُه اْخِتـال

َ
>َوُهـَو اّل

کـه زنـده می کنـد و می میرانـد، و اختـالف شـب و روز از  کـس  ۸۰( یعنـی: و او اسـت آن 

او اسـت. مگـر نمی اندیشـید؟

ُکـْم َتْعِقُلـوَن< 
َ
َیـاِت َلَعّل

ْ
ـا َلُکـُم ال ّنَ ْرَض َبْعـَد َمْوِتَهـا َقـْد َبّیَ

َ ْ
ّنَ اهَّلَل ُیْحِیـي ال

َ
>اْعَلُمـوا أ

کـه خـدا زمیـن را پـس از مرگـش زنـده می گردانـد. بـه  )الحدیـد، ۱۷( یعنـی: بدانیـد 
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کـه بیندیشـید.  گردانیده ایـم، باشـد  راسـتی آیـات ]خـود[ را بـرای شـما روشـن 

 َیْعِقُلوَن< )یس، ۶۸( یعنـی: و هر که را عمر 
َ

َفـال
َ
ْسـُه ِفـي اْلَخْلـِق أ ـْرُه ُنَنّکِ >َوَمـْن ُنَعّمِ

گردانیم، آیا نمی اندیشـند؟  دراز دهیم، او را ]از نظر[ خلقت فروکاسـته ]و شکسـته[ 

د(اوصافوحالجهنمیان

ـِعیِر< )الملـک، ۱۰( یعنـی:  ْصَحـاِب الّسَ
َ
ـا ِفـي أ ُکّنَ ْو َنْعِقـُل َمـا 

َ
ـا َنْسـَمُع أ ُکّنَ >َوَقاُلـوا َلـْو 

کـرده بودیـم در ]میـان[ دو زخیان  گـر شـنیده ]و پذیرفتـه[ بودیـم یـا تعقـل  و گوینـد: »ا

نبودیم«.

آموزش مسائل و پدیده های طبیعی )طبیعت شناسی(.   .  

کـه منجـر بـه دانسـتن  در ایـن آیـات نیـز تعقـل بـه معنـی تفکـر و اندیشـیدن اسـت 

علـوم طبیعـی و انسـانی اسـت و حوزه هـای عقالنـی آن عبارتنـد از: 

الـف(خدابـاوریبـاتکیـهبرکیهانشناسـی،زمینشناسـی،دریانـوردی،جانور

شناسـیوهواشناسی

ِتي َتْجِري ِفي 
َ
َهـاِر َواْلُفْلـِك اّل ْیـِل َوالّنَ

َ
ِف الّل

َ
ْرِض َواْخِتـال

َ ْ
ـَماَواِت َوال >إّنَ ِفـي َخْلـِق الّسَ

ْرَض َبْعـَد َمْوِتَهـا 
َ ْ
ْحَیـا ِبـِه ال

َ
ـَماِء ِمـْن َمـاٍء َفأ ْنـَزَل اهَّلُل ِمـَن الّسَ

َ
ـاَس َوَمـا أ اْلَبْحـِر ِبَمـا َیْنَفـُع الّنَ

ْرِض 
َ ْ
ـَماِء َوال َبْیـَن الّسَ ِر 

َ
ـَحاِب اْلُمَسـّخ َیـاِح َوالّسَ ـٍة َوَتْصِریـِف الّرِ ُکّلِ َداّبَ  ِفیَهـا ِمـْن 

َ
َوَبـّث

َیـاٍت ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )البقـره، ۱۶۴( یعنی: راسـتی که در آفرینش آسـمان ها و زمین، 
َ

ل

کـه در دریا رواننـد با آنچه به مردم  و در پـی یکدیگـر آمـدن شـب و روز، و کشـتی هایی 

کـه خـدا از آسـمان فـرو فرسـتاده، و بـا آن، زمیـن را  سـود می رسـاند، و ]هم چنیـن[ آبـی 

کـرده، و ]نیـز  کنـده  گونـه جنبنـده ای پرا گردانیـده، و در آن هـر  پـس از مردنـش زنـده 
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گروهـی  کـه میـان آسـمان و زمیـن آرمیـده اسـت، بـرای  گردانیـدن بادهـا، و ابـری  در[ 

کـه می اندیشـند، واقعـًا نشـانه هایی ]گویـا[ وجـود دارد.

گردشمادی،علمی،طبیعیومعنوی ب(سیر

َفَلـْم َیِسـیُروا ِفـي 
َ
ْهـِل اْلُقـَری أ

َ
 ُنوِحـي ِإَلْیِهـْم ِمـْن أ

ً
 ِرَجـاال

َّ
ْرَسـْلَنا ِمـْن َقْبِلـَك ِإال

َ
>َوَمـا أ

 
َ

َفال
َ
َقْوا أ ِذیـَن اّتَ

َ
ِخَرِة َخْیٌر ِلّل

ْ
ِذیـَن ِمـْن َقْبِلِهـْم َوَلـَداُر ال

َ
َکاَن َعاِقَبـُة اّل َکْیـَف  ْرِض َفَیْنُظـُروا 

َ ْ
ال

َتْعِقُلـوَن< )یوسـف، ۱۰۹( یعنـی: و پیـش از تـو ]نیـز[ جـز مردانـی از اهـل شـهرها را _ که 

کسـانی را  بـه آنـان وحـی می کردیـم _ نفرسـتادیم. آیـا در زمیـن نگردیده انـد تـا فرجـام 

کـه پرهیزگاری  کـه پیـش از آنـان بوده انـد بنگرند؟ و قطعًا سـرای آخرت برای کسـانی 

کرده انـد بهتـر اسـت. آیـا نمی اندیشـید؟

ْرَض َبْعـَد 
َ ْ
ْحَیـا ِبـِه ال

َ
ـَماِء ِمـْن ِرْزٍق َفأ ْنـَزَل اهَّلُل ِمـَن الّسَ

َ
َهـاِر َوَمـا أ ْیـِل َوالّنَ

َ
ِف الّل

َ
>َواْخِتـال

َیـاِح آَیـاٌت ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )الجاثیـه، ۵( یعنـی: و ]نیـز در[ پیاپـی  َمْوِتَهـا َوَتْصِریـِف الّرِ

آمـدن شـب و روز، و آنچـه خـدا از روزی از آسـمان فـرود آورده و بـه ]وسـیله ی[ آن، 

گـردش بادهـا ]بـه هـر  گردانیـده اسـت؛ و ]هم چنیـن در[  زمیـن را پـس از مرگـش زنـده 

کـه می اندیشـند نشـانه هایی اسـت. سـو،[ بـرای مردمـی 

گیاهشناسیدرزندگیانسان کشاورزیو ج(بهرهبرداریازعلوم

ٌع َوَنِخیـٌل ِصْنـَواٌن َوَغْیـُر  ْعَنـاٍب َوَزْر
َ
ـاٌت ِمـْن أ ْرِض ِقَطـٌع ُمَتَجـاِوَراٌت َوَجّنَ

َ ْ
>َوِفـي ال

َیـاٍت 
َ

ُکِل ِإّنَ ِفـي َذِلـَك ل
ُ ْ
ـُل َبْعَضَهـا َعَلـی َبْعـٍض ِفـي ال ِصْنـَواٍن ُیْسـَقی ِبَمـاٍء َواِحـٍد َوُنَفّضِ

کنـار هـم، و باغ هایـی از  ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )الرعـد، ۴( یعنـی: و در زمیـن قطعاتـی اسـت 

کـه بـا  کشـتزارها و درختـان خرمـا، چـه از یـک ریشـه و چـه از غیـر یـک ریشـه،  انگـور و 

یـک آب سـیراب می گردنـد، و ]بـا ایـن همـه[ برخـی از آنهـا را در میـوه ]از حیـث مـزه 
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کیفیـت[ بـر برخـی دیگـر برتـری می دهیـم. بی گمـان در ایـن ]امـر نیـز[ بـرای  ع و  و نـو

کـه تعّقـل می کننـد دالیـل ]روشـنی[ اسـت.  مردمـی 

د(بهرهبرداریازمسائلومباحثعلمنجوم

ِإّنَ ِفـي  ْمـِرِه 
َ
ِبأ َراٌت 

َ
ُجـوُم ُمَسـّخ َوالّنُ َواْلَقَمـَر  ـْمَس 

َ
َوالّش َهـاَر  َوالّنَ ْیـَل 

َ
الّل َلُکـُم  َر 

َ
>َوَسـّخ

َیـاٍت ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )النحـل، ۱۲( یعنی: و شـب و روز و خورشـید و ماه را برای 
َ

َذِلـَك ل

گردانید، و سـتارگان به فرمان او مسـخر شـده اند. مسـلمًا در این ]امور[ برای  شـما رام 

کـه تعقـل می کنند نشـانه ه اسـت. مردمـی 

ُکْنُتْم َتْعِقُلوَن< )الشـعراء، ۲۸( یعنی:  >َقاَل َرّبُ اْلَمْشـِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْیَنُهَما ِإْن 

کنید«. گر تعّقل  گفت: »پروردگار خاور و باختر و آنچه میان آن دو اسـت-ا ]موسـی[ 

 َتْعِقُلـوَن< )صافـات، ۱۳۸( یعنـی: و شـامگاهان می گذریـد! آیـا بـه 
َ

َفـال
َ
ْیـِل أ

َ
>َوِبالّل

فکـر فـرو نمی رویـد؟! 

هـ(زبانشناسیوشناختاینپدیده

ُکـْم َتْعِقُلـوَن< )یوسـف، ۲( یعنـی: مـا آن را قرآنـی عربی 
َ
ْنَزْلَنـاُه ُقْرآًنـا َعَرِبّیـا َلَعّل

َ
ـا أ >ِإّنَ

نـازل کردیـم، باشـد که بیندیشـید.

قرآنـی  را  آن  مـا  یعنـی:  )الزخـرف، ۳(  َتْعِقُلـوَن<  ُکـْم 
َ
َلَعّل َعَرِبّیـا  ُقْرآًنـا  َجَعْلَنـاُه  ـا  >ِإّنَ

بیندیشـید. کـه  باشـد  دادیـم،  قـرار  عربـی 

و(توجهبهعلمتاریخومطالعهزندگانیپیامبرانالهی

 َتْعِقُلوَن< )هود، 
َ

َفال
َ
ِذي َفَطَرِني أ

َ
 َعَلی اّل

َّ
ْجِرَي ِإال

َ
ْجًرا ِإْن أ

َ
ُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
ْسـأ

َ
 أ

َ
>َیا َقْوِم ال

۵۱( یعنـی: ای قـوم مـن، بـرای ایـن ]رسـالت[ پاداشـی از شـما در خـو اسـت نمی کنـم. 



5۹ مفاهیم و مصادیق عقل گرایی از منظر قرآن با تکیه بر واژه ی »عقل«

پـاداش مـن جـز بـر عهـده کسـی که مـرا آفریده اسـت، نیسـت. پس آیا نمی اندیشـید؟

ز(تعقلدراموردنیویوبرتریتتوجهبهآخرت

ْبَقـی 
َ
َوأ َخْیـٌر  اهَّلِل  ِعْنـَد  َوَمـا  َوِزیَنُتَهـا  ْنَیـا 

ُ
الّد اْلَحَیـاِة  َفَمَتـاُع  َشـْیٍء  ِمـْن  وِتیُتـْم 

ُ
أ >َوَمـا 

کاالی  َتْعِقُلـوَن< )القصـص، ۶۰( یعنـی: و هـر آنچـه بـه شـما داده شـده اسـت،   
َ

َفـال
َ
أ

زندگـی دنیـا و زیـور آن اسـت، و ]لـی[ آنچـه پیش خدا اسـت بهتر و پایدارتر اسـت؛ مگر 

نمی اندیشـید؟ 

ح(توجهبهعلمباستانشناسیوتحقیقوتفحص

َنـًة ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )العنکبـوت، ۳۵( یعنـی: و از آن ]شـهر  >َوَلَقـْد َتَرْکَنـا ِمْنَهـا آَیـًة َبّیِ

کـه می اندیشـند نشـانه ای روشـن باقـی گذاشـتیم.  سـوخته[ بـرای مردمـی 

ط(شناختپدیدههایجویوسودوزیانهایاحتمالی

ْرَض 
َ ْ
ـَماِء َماًء َفُیْحِیي ِبـِه ال ُل ِمَن الّسَ >َوِمـْن آَیاِتـِه ُیِریُکـُم اْلَبـْرَق َخْوًفـا َوَطَمًعـا َوُیَنـّزِ

َیـاٍت ِلَقـْوٍم َیْعِقُلـوَن< )الـروم، ۲۴( یعنـی: و از نشـانه های او 
َ

َبْعـَد َمْوِتَهـا ِإّنَ ِفـي َذِلـَك ل

]اینکـه[ بـرق را بـرای شـما بیـم آور و امیدبخش می نمایاند، و از آسـمان به تدریج آبی 

کـه بـه وسـیله ی آن، زمیـن را پـس از مرگـش زنـده می گردانـد. در این  فـرو می فرسـتد، 

کـه تعقـل می کنند، قطعًا نشـانه هایی اسـت.  ]امـر هـم[ بـرای مردمـی 

ی(آفرینـشانسـانومراحـلتشـکیلوتکویـنآدمـیازمرحلـهیانعقادنطفه

تـاهنـگامپیـریومرگومطالعـهدرخلقت

 ُثّمَ 
ً

ـِذي َخَلَقُکـْم ِمـْن ُتـَراٍب ُثـّمَ ِمـْن ُنْطَفـٍة ُثـّمَ ِمـْن َعَلَقـٍة ُثـّمَ ُیْخِرُجُکْم ِطْفـال
َ
>ُهـَو اّل

 ُمَسـّمی 
ً

َجـال
َ
ـی ِمـْن َقْبـُل َوِلَتْبُلُغـوا أ

َ
ُکْم ُثـّمَ ِلَتُکوُنـوا ُشـُیوًخا َوِمْنُکـْم َمـْن ُیَتَوّف

َ
ُشـّد

َ
ِلَتْبُلُغـوا أ
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کی آفرید،  که شـما را از خا کسـی اسـت  ُکْم َتْعِقُلوَن< )الغافر، ۶۷( یعنی: او همان 
َ
َوَلَعّل

سـپس از نطفـه ای، آن گاه از علقـه ای، و بعـد شـما را ]بـه صـورت[ کودکـی بـر می آورد، 

کـه  کسـی اسـت  کمـال قـّوت خـود برسـید و تـا سـالمند شـوید، و از میـان شـما  تـا بـه 

کـه  کـه مقـّرر اسـت برسـید، و امیـد  مـرگ پیـش رس می یابـد، و تـا ]باالخـره[ بـه مدتـی 

در اندیشـه فـرو رویـد. 

ک(رعایتحریماجتماعیواحترامبهقوانیناجتماعی

 َیْعِقُلـوَن< )الحجـرات، ۴( 
َ

ْکَثُرُهـْم ال
َ
أ ِذیـَن ُیَناُدوَنـَك ِمـْن َوَراِء اْلُحُجـَراِت 

َ
>ِإّنَ اّل

می خواننـد،  فریـاد  بـه  تـو[  مسـکونی  ]ی  اتاق هـا  پشـت  از  را  تـو  کـه  کسـانی  یعنـی: 

نمی فهمنـد.  بیشترشـان 

ل(هدایتبهراهحقوتبلیغاتوارشادمردم

 ُدَعـاًء َوِنـَداًء ُصـّم ُبْکـٌم 
َّ

 َیْسـَمُع ِإال
َ

ـِذي َیْنِعـُق ِبَمـا ال
َ
َکَمَثـِل اّل َکَفـُروا  ِذیـَن 

َ
>َوَمَثـُل اّل

کافـران چـون  َمَثـل ]دعوت کننـده[  َیْعِقُلـوَن< )البقـره، ۱۷۱( یعنـی: و   
َ

َفُهـْم ال ُعْمـٌي 

کـه جـز صـدا و ندایـی ]مبهـم، چیـزی[ نمی شـنود  کـه حیوانـی را  کسـی اسـت  َمَثـل 

نمی یابنـد.  در  ]و[  کورنـد.  اللنـد،  کرنـد،  ]آری،[  بانـگ می زنـد. 

مسائل اخالقی. . .  

در ایـن حـوزه عقـل بـه معنـی اندیشـه ورزی و دریافـت اسـت و نشـانه تکامـل عقل 

را مسـائل اخالقـی مثـل نیکـی بـه پـدر و مـادر، حفـظ فرزنـدان، مرتکـب قتـل نشـدن و 

کارهـای زشـت و عمـل قبیـح می دانـد دوری از 

َتْعِقُلـوَن<   
َ

َفـال
َ
أ اْلِکَتـاَب  َتْتُلـوَن  ْنُتـْم 

َ
َوأ ْنُفَسـُکْم 

َ
أ َوَتْنَسـْوَن  ِباْلِبـّرِ  ـاَس  الّنَ ُمـُروَن 

ْ
َتأ

َ
>أ
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)البقـره، ۴۴( یعنـی: آیـا مـردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید، 

کتـاب ]خـدا[ را می خوانیـد؟ آیـا ]هیـچ[ نمی اندیشـید؟ بـا اینکـه شـما 

گونه،  ُکـْم َتْعِقُلـوَن< )البقره، ۲۴۲( یعنـی: بدین 
َ
ـُن اهَّلُل َلُکـْم آَیاِتـِه َلَعّل >َکَذِلـَك ُیَبّیِ

خداونـد آیـات خـود را بـرای شـما بیـان می کند، باشـد که بیندیشـید. 

 
َ

 ُتْشـِرُکوا ِبـِه َشـْیًئا َوِباْلَواِلَدْیـِن ِإْحَسـاًنا َوال
َّ

ال
َ
ُکـْم َعَلْیُکـْم أ َم َرّبُ ْتـُل َمـا َحـّرَ

َ
>ُقـْل َتَعاَلـْوا أ

 َتْقَرُبـوا اْلَفَواِحَش َما َظَهـَر ِمْنَها َوَما 
َ

اُهـْم َوال ٍق َنْحـُن َنْرُزُقُکـْم َوِإّیَ
َ

َدُکـْم ِمـْن ِإْمـال
َ

ْوال
َ
َتْقُتُلـوا أ

ُکـْم َتْعِقُلـون< 
َ
ُکـْم ِبـِه َلَعّل ا  ِباْلَحـّقِ َذِلُکـْم َوّصَ

َّ
َم اهَّلُل ِإال ِتـي َحـّرَ

َ
ْفـَس اّل  َتْقُتُلـوا الّنَ

َ
َبَطـَن َوال

کـرده برای  )النعـام، ۱۵۱( یعنـی: بگـو: »بیاییـد تـا آنچـه را پروردگارتـان بـر شـما حـرام 

کنیـد؛ و  شـما بخوانـم: چیـزی را بـا او شـریک قـرار مدهیـد؛ و بـه پـدر و مـادر احسـان 

را روزی می رسـانیم؛ و  آنـان  از بیـم تنگدسـتی مکشـید؛ مـا شـما و  را  فرزنـدان خـود 

به کارهـای زشـت، چـه علنـی آن و چـه پوشـیده]اش[، نزدیـک مشـوید؛ و َنْفسـی را 

کـه ]خـدا[ شـما را بـه ]انجـام  کـه خـدا حـرام گردانیـده، جـز بحـق مکشـید. اینهـا اسـت 

کـه بیندیشـد. کـرده اسـت، باشـد  دادن[ آن سـفارش 

تذکر به احکام الهی و مسئله حقوقی و فقهی. . .  

عقـل در ایـن حـوزه بـه معنـی شـنیدن و دریافتـن اسـت و محورهـای تعقـل آن 

از:  عبارتنـد 

الف(احکامالهیومسائلفقهی

گونه،  ُکـْم َتْعِقُلـوَن< )البقره، ۲۴۲( یعنـی: بدین 
َ
ـُن اهَّلُل َلُکـْم آَیاِتـِه َلَعّل >َکَذِلـَك ُیَبّیِ

خداونـد آیـات خـود را بـرای شـما بیـان می کند، باشـد که بیندیشـید. 
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َ

 ُتْشـِرُکوا ِبـِه َشـْیًئا َوِباْلَواِلَدْیـِن ِإْحَسـاًنا َوال
َّ

ال
َ
ُکـْم َعَلْیُکـْم أ َم َرّبُ ْتـُل َمـا َحـّرَ

َ
>ُقـْل َتَعاَلـْوا أ

 َتْقَرُبـوا اْلَفَواِحَش َما َظَهـَر ِمْنَها َوَما 
َ

اُهـْم َوال ٍق َنْحـُن َنْرُزُقُکـْم َوِإّیَ
َ

َدُکـْم ِمـْن ِإْمـال
َ

ْوال
َ
َتْقُتُلـوا أ

ُکـْم َتْعِقُلـون< 
َ
ُکـْم ِبـِه َلَعّل ا  ِباْلَحـّقِ َذِلُکـْم َوّصَ

َّ
َم اهَّلُل ِإال ِتـي َحـّرَ

َ
ْفـَس اّل  َتْقُتُلـوا الّنَ

َ
َبَطـَن َوال

کـرده برای  )النعـام، ۱۵۱( یعنـی: بگـو: »بیاییـد تـا آنچـه را پروردگارتـان بـر شـما حـرام 

کنیـد؛ و  شـما بخوانـم: چیـزی را بـا او شـریک قـرار مدهیـد؛ و بـه پـدر و مـادر احسـان 

را روزی می رسـانیم؛ و  آنـان  از بیـم تنگدسـتی مکشـید؛ مـا شـما و  را  فرزنـدان خـود 

به کارهـای زشـت، چـه علنـی آن و چـه پوشـیده]اش[، نزدیـک مشـوید؛ و َنْفسـی را 

کـه ]خـدا[ شـما را بـه ]انجـام  کـه خـدا حـرام گردانیـده، جـز بحـق مکشـید. اینهـا اسـت 

کـه بیندیشـد.  کـرده اسـت، باشـد  دادن[ آن سـفارش 

کهایناموربایدهمراهباتعقلباشد. ب(توجهبهامرعبادی

 َتْعِقُلـوَن< )النبیـاء، ۶۷( یعنـی: اف بـر 
َ

َفـال
َ
ّف َلُکـْم َوِلَمـا َتْعُبـُدوَن ِمـْن ُدوِن اهَّلِل أ

ُ
>أ

شـما و بـر آنچـه غیـر از خـدا می پرسـتید. مگـر نمی اندیشـید؟ 

ج(فروعاحکامورعایتحالافرادبیمارومعلول

 َعَلـی 
َ

ٌج َوال  َعَلـی اْلَمِریـِض َحـَر
َ

ٌج َوال ِج َحـَر ْعـَر
َ ْ
 َعَلـی ال

َ
ٌج َوال ْعَمـی َحـَر

َ ْ
>َلْیـَس َعَلـی ال

ْو ُبُیـوِت ِإْخَواِنُکْم 
َ
َهاِتُکْم أ ّمَ

ُ
ْو ُبُیـوِت أ

َ
ْو ُبُیـوِت آَباِئُکـْم أ

َ
ُکُلـوا ِمـْن ُبُیوِتُکـْم أ

ْ
ْن َتأ

َ
ْنُفِسـُکْم أ

َ
أ

ْو ُبُیـوِت 
َ
ْخَواِلُکـْم أ

َ
ْو ُبُیـوِت أ

َ
اِتُکـْم أ ْو ُبُیـوِت َعّمَ

َ
ْعَماِمُکـْم أ

َ
ْو ُبُیـوِت أ

َ
َخَواِتُکـْم أ

َ
ْو ُبُیـوِت أ

َ
أ

ُکُلـوا َجِمیًعـا 
ْ
َتأ ْن 

َ
أ ُجَنـاٌح  َعَلْیُکـْم  َلْیـَس  ْو َصِدیِقُکـْم 

َ
أ َمَفاِتَحـُه  َمَلْکُتـْم  َمـا  ْو 

َ
أ ِتُکـْم 

َ
َخاال

َبـًة  ـًة ِمـْن ِعْنـِد اهَّلِل ُمَباَرَکـًة َطّیِ ْنُفِسـُکْم َتِحّیَ
َ
ُموا َعَلـی أ ْشـَتاًتا َفـِإَذا َدَخْلُتـْم ُبُیوًتـا َفَسـّلِ

َ
ْو أ

َ
أ

ُکـْم َتْعِقُلـوَن< )نـور، ۶۱( یعنـی: بـر نابینـا و لنـگ و 
َ
َیـاِت َلَعّل

ْ
ـُن اهَّلُل َلُکـُم ال َکَذِلـَك ُیَبّیِ

کـه از خانه هـای خودتـان بخوریـد، یـا از خانه هـای  بیمـار و بـر شـما ایـرادی نیسـت 
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پدرانتـان یـا خانه هـای مـا درانتان یـا خانه های بـر ادرانتان یا خانه هـای خواهرانتان 

یـا  یـا خانه هـای دایی هایتـان  یـا خانه هـای عّمه هایتـان  یـا خانه هـای عموهایتـان 

یـا  داریـد  اختیـار  در  را  کلیدهایـش  کـه  ]خانه هایـی[  آن  یـا  خاله هایتـان  خانه هـای 

کنـده.  کـه بـا هـم بخوریـد یـا پرا کـی نیسـت  ]خانـه[ دوسـتتان. ]هم چنیـن[ بـر شـما با

کنیـد؛ درودی  گفتـه شـد[ درآمدیـد، بـه یکدیگـر سـالم  پـس چـون بـه خانه هایـی ]کـه 

کـه نـزد خـدا مبـارک و خـوش اسـت. خداونـد آیـات ]خـود[ را این گونـه برای شـما بیان 

کـه بیندیشـید. می کنـد، امیـد 

عبرت پذیری. . .  

در ایـن حـوزه، عقـل بـه معنـی پندگیـری و تذکـر اسـت و اینکـه علـم و عقـل بایـد 

بـا هـم تـوأم باشـد نـه اینکـه موجـب رشـد انسـان نشـود و یـا علـم حجـاب عقـل شـود.

 َتْعِقُلـوَن< 
َ

َفـال
َ
ُقـوَن أ ِذیـَن َیّتَ

َ
ِخـَرُة َخْیـٌر ِلّل

ْ
اُر ال

َ
 َلِعـٌب َوَلْهـٌو َوَللـّد

َّ
ْنَیـا ِإال

ُ
>َو َمـا اْلَحَیـاُة الّد

)النعـام، ۳۲( یعنـی: و زندگـی دنیـا جـز بـازی و سـرگرمی نیسـت، و قطعـًا سـرای بـا 

کـه پرهیـزگاری می کننـد بهتـر اسـت. آیـا نمی اندیشـید؟ کسـانی  زپسـین بـرای 

ْو آَذاٌن َیْسـَمُعوَن ِبَهـا 
َ
ْرِض َفَتُکـوَن َلُهـْم ُقُلـوٌب َیْعِقُلـوَن ِبَهـا أ

َ ْ
َفَلـْم َیِسـیُروا ِفـي ال

َ
>أ

ـُدور< )الحـج، ۴۶( یعنـی:  ِتـي ِفـي الّصُ
َ
ْبَصـاُر َوَلِکـْن َتْعَمـی اْلُقُلـوُب اّل

َ ْ
 َتْعَمـی ال

َ
َهـا ال َفِإّنَ

یـا  بـا آن بیندیشـند  کـه  تـا دل هایـی داشـته باشـند  گـردش نکرده انـد،  آیـا در زمیـن 

کـور نیسـت لیکـن دل هایی که  کـه بـا آن بشـنوند؟ در حقیقـت، چشـم ها  گوش هایـی 

کـور اسـت. در سـینه ه اسـت 

 اْلَعاِلُمـوَن< )العنکبوت، ۴۳( یعنی: 
َّ

اِس َوَمـا َیْعِقُلَها ِإال ْمَثـاُل َنْضِرُبَهـا ِللّنَ
َ ْ
>َوِتْلـَك ال

و ایـن َمَثل هـا را بـرای مـردم می زنیـم و ]لـی[ جز دانشـوران آنهـا را در نیابند.
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خرافه شناسی. . .  

کـه پیـروی  کسـانی اسـت  در ایـن حـوزه، عقـل بـه معنـی فهـم اسـت و توصیـف 

گرفتـه  کـه در اختیـار حـوزه ی عقالنیـت قـرار  گذشـتگان هسـتند و مقولـه ای  سـنت 

دیـن  و  بـه سـنت  کـه  را  پیرایه هایـی  بسـیاری  یعنـی می تـوان  اسـت  خرافه شناسـی 

کـرد و بعـد از اطمینـان بـه صحت خرافه بـودن آن با این  نسـبت می دهنـد شناسـایی 

کـرد.  مقوله هـا مبـارزه ی منطقـی 

 َیْعِقُلـوَن< )المائـده، 
َ

ْکَثُرُهـْم ال
َ
َکَفـُروا َیْفَتـُروَن َعَلـی اهَّلِل اْلَکـِذَب َوأ ِذیـَن 

َ
>َوَلِکـّنَ اّل

۱۰۳( یعنـی: خـدا ]چیزهـای ممنوعـی از قبیـل: بحیـره و سـائبه و و صیلـه و حـام قـرار 

بـر خـدا دروغ می بندنـد و بیشترشـان  کفـر ورزیدنـد،  کـه  کسـانی  نـداده اسـت. ولـی 

نمی کننـد.  تعقـل 

کمک عقل در هدایت انسان و پرهیز از ضاللت او. . .  

عقـل در ایـن حـوزه بـه معنـی فهمیـدن و درک اسـت و به یکـی از موضوعات مورد 

گفـت تمـام  مداّقـه آدمـی یعنـی هدایـت و ضاللـت می پـردازد و در ایـن بـاره می تـوان 

گـر انسـان از عقـل  کالم در حـوزه ی مباحـث عقالنـی قـرار می گیـرد و ا موضوعـات علـم 

کنـد و جلـوی  کـه بخشـش بزرگـی از جانـب خداونـد اسـت اسـتفاده  و خـرد خویـش 

گمـراه نخواهـد شـد. اغـوای شـیطان را بگیـرد از راه هدایـت 

َفَلـْم َتُکوُنـوا َتْعِقُلـوَن< )یـس، ۶۲( یعنـی: و ]او[ 
َ
َکِثیـًرا أ  

ّ
 ِمْنُکـْم ِجِبـال

َ
َضـّل

َ
>َوَلَقـْد أ

کـرد؛ آیـا تعقـل نمی کردیـد؟ گمـراه  گروهـی انبـوه از میـان شـما را سـخت 

 َیْعِقُلـون< )النفـال، ۲۲( یعنـی: 
َ

ِذیـَن ال
َ
ـّمُ اْلُبْکـُم اّل َواّبِ ِعْنـَد اهَّلِل الّصُ

َ
>ِإّنَ َشـّرَ الـّد
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کـه نمی اندیشـند. النی انـد  کـران و ال قطعـًا بدتریـن جنبنـدگان نـزد خـدا 

ُهـْم  َبـْل  ْنَعـاِم 
َ ْ
َکال  

َّ
ِإال ُهـْم  ِإْن  َیْعِقُلـوَن  ْو 

َ
أ َیْسـَمُعوَن  ْکَثَرُهـْم 

َ
أ ّنَ 

َ
أ َتْحَسـُب  ْم 

َ
>أ

یـا  می شـنوند  بیشترشـان  کـه  داری  گمـان  یـا  یعنـی:   )۴۴ )الفرقـان،   >
ً

َسـِبیال  
ُ

َضـّل
َ
أ

گمراه ترنـد. بلکـه  نیسـتند،  سـتوران  ماننـد  جـز  آنـان  می اندیشـند؟ 

رفتـه  بـه کار  آنهـا  در  »عقـل«  واژه ی  کـه  آیاتـی  ظواهـر  بـا  معانـی  ایـن  تطبیـق  بـا 

خطـوط اصلـی عقایـد، اخـالق و احکام دریافـت می گردد. واژه ی »عقـل« در ۴۹ آیه از 

ع( به کار رفته  آیـات قـرآن و بـه صـورت فعلـی )۱ مورد فعـل ماضی و ۴۸ بار فعل مضـار

ح زیـر اسـت: اسـت و حوزه هـای عقالنـی آن بـه شـر

استفاده از واژه ی عقل در حوزه های مختلف. ۱جدول 
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نمودار فراوانی استفاده از واژه ی عقل در موضوعات مختلف. ۲جدول 

نتیجه گیری. .

کم تر موردی اسـت  از دیدگاه قرآن دامنه ی مباحث عقالنی بسـیار وسـیع اسـت و 

کـه عقـل بـه آن راه نیافتـه باشـد، در ایـن پژوهـش بـه حوزه هـای مـادی، معنـوی، 

کـه قـرآن بـه طـور مسـتقیم بـه آنهـا پرداختـه  فـردی، اجتماعـی، دنیـوی و اخـروی 

کـه: گرفـت  اشـاره شـده اسـت و می تـوان چنیـن نتیجـه 

کـه عقـل بـه معنـی »منـع«،  ۱-سـیر لغـوی و اصطالحـی عقـل نشـان گر آن اسـت 

کـه بـه  »علـم«، »فهـم« و »قـدرت تشـخیص« بـوده و بـه عبـارت دیگـر ابـزاری اسـت 

واسـطه ی آن انسـان می توانـد از حقائـق اطـراف دریافت صحیحی داشـته باشـد و در 

طـول سـال های متمـادی ارتبـاط معنای اصلـی و معنای گسـترش یافته قرون بعدی 

حفظ شـده اسـت.

کـه واژه ی »عقـل« در آنهـا بـه کار رفتـه  ۲- بـا تطبیـق ایـن معانـی بـا ظواهـر آیاتـی 

کاربرد فعلی در سـاختار  اواًل خطـوط اصلـی عقایـد، اخـالق و احـکام و ثانیـًا بـا دقـت بـه 
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ع، پویایـی و اسـتمرار عقل گرایـی از دیـدگاه قـرآن دریافـت می گـردد. مضـار

۳- حوزه هـای عقل گرایـی بـا توجـه فراوانـی آن در آیـات قـرآن بـه ترتیـب، پنـج 

بررسـی  از  اسـت  شناسـی  معرفـت  و  احـکام  اخـالق،  طبیعیـات،  اعتقـادات،  محـور 

کـه مصادیـق اعتقـادات و طبیعیـات بیشـترین موارد  آیـات قرآنـی این گونـه بـر می آیـد 

کیـدات قرآنـی اسـت.  تأ
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