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 1افالطون صادقی

 

 چکیده
« لعق»واژه كريم  قرآنبوده است. در  یزياد یهاموضوع بحث« عقل» ،ياندر تاريخ تفکر، فلسفه و اد

بینی هانج در« عقل»وال مهم آن است كه بنابراين يکی از سز آن سخن گفته شده است. كار رفته و ابه بسیار

بین عقل و  ایچه رابطهو  است یهايمؤلفه، شامل چه قرآندر ، عقل یمعنايحوزه ؟ دارد یچه معناي ،یقرآن

 وجود دارد؟ هامؤلفهساير 

نی بیتشکیل داده كه بخشی از جهانخاصّی  یمعناي حوزه نزديک به آن،همراه با مفاهیم  قرآنعقل در 

ستقل ه معنای موجودی معقل ببرخالف رويکرد اكثر فالسفه، بینی انجهدر اين گذارد. را به نمايش میی قرآن

چون آيه، تفکر، تذكر، تفقه، هدايت، ايمان و... است. بین  یهايمؤلفهشامل  ،یمعناي حوزهاين  وجود ندارد و

عقل یان م ،ترين ارتباطمهمز جمله آنکه برقرار است؛ ا ایويژه ینیو جانش ینیهمنش رابطه ،عقلاين مفاهیم و 

 معنايی حوزهی هامؤلفه و نیز قرآنكاربرد عقل در  یچگونگكوشد نوشتار میاين  .برقرار شده استايمان و 

 .استخراج نمايد شناسیزبان بر اساس اصولرا ی قرآنبینی آن در جهان

  .شناسی، زبانیمعنايايمان، حوزه ، عقل، قرآن :كلیدی واژگان

                                                           

 a_sadeghi@pnu.ac.irنور يزد / . استاديار دانشگاه پيام1



 

 

 

 

 1395بهار و تابستان ، چهاردهم ۀ، شمارششمدو فصلنامه كتاب قیم، سال   8

 مقدمه -1

ن ها در ايترين بحثديرينه دارد. مهمسابقه در تاريخ تفکر دينی انسان، ، «عقل»بحث از 

 پذيرشود. آيا دين عقلعقل و دين و عقل و ايمان مربوط میرابطه های مربوط به به چالش ،زمینه

یین عقل ب، بر اساس نوع تچنین پرسشی هایگريز است؟ پاسخعقلآنکه يا ؟ و ستیزعقلاست يا 

 اينکه آنچه مسلم استهايی دارد. گرا، تفاوتمتفکران عقلبه وسیله در متون دينی و تحلیل دين 

چه  می،تفکر اسال های مختلفبهترين پاسخ را بايد در متون اصیل دينی جستجو کرد. در حوزه

بر  معتقد بوده و قرآنشیعی و چه سنی، بسیاری از انديشمندان به عدم تحريف کتاب مقدس 

از آن  ایای که زمینههر مسأله بر اين اساس مراجعه به آن برای تبیین اند.اين امر استدالل کرده

 اولی است. وجود دارد، قرآندر 

گرا و ساير چالش عقل و دين بیشتر در بین متفکران فلسفی عقل، در فرهنگ غربی و اسالمی

 د نظرم آيا عقلی که بايد روشن شود مهم اين است که نکته مطرح بوده است. داردين متفکران

 معرفی شده است؟ قرآنويژه هاست به همان معنايی است که در متون دينی بهآن

امری مسبوق به سابقه است. از طرف ديگر، تفسیر  ،ها در فرهنگ اسالمیمعناشناسی واژه

ست. بقه نیسا، در میان مفسران و متفکران اسالمی روشی بیقرآنوسیله خود ی بهقرآنآيات 

به  ی، در حد ممکن،قرآنکاربرد ترکیبی اين دو روش به اين معنا است که با کمك معناشناسی 

وی دست يابیم. اين شیوه از س ،ی استقرآنبینی هايی که از عناصر جهانمفهوم و تصور کلیدواژه

 قرآنيق طر از قرآنها تبیین معانی رفته است. متدلوژی آن کارشناس بهبعضی از محققان اسالم

، سرتاسر 1381 ،همو ، سرتاسر اثر/1378ر.ك. ايزوتسو، ناسی است )شبا استفاده از اصولی از زبان

 (. اثر

بینی اناند. در جهبینی بودهيك جهان ارائه از طرف ديگر معموالً در تاريخ تفکر، فالسفه مدعی

ان آن مکتب به جه اسی در نگرشکه نقشی اس، هر مکتب فلسفی، عناصری اصلی وجود دارند

اهیم دهد، دارای مفيك کتاب دينی که مبنای يك فرهنگ اصیل را تشکیل می عنوانبه قرآند. دار

 دهد. اين مفاهیم در اين کتاب الهیی را نسبت به جهان نشان میقرآنای است که نگرش عمده

، «تقوا»، «انسان»، «رحیم»، «رحمان»، «اهلل»اصطالحات کنند. میجلوه های کلیدی  واژه صورتبه

 هستند. و ...، از اين نمونه« عقل»، «علم»، «رسول»، «آيه»، «وحی»، «کتاب»، «ايمان»

ی و بر رآنقبینی رکنی از ارکان جهان عنوانبه ،«عقل»تحلیلی توصیفی از  درصدد اين تحقیق

شیوه  ، ايننکهاول اي نکته است. دو نکته در راستای هدف اين مقاله وجود دارد. شیوه فوق مبنای

 .است رآنق؛ بلکه روشی برای استفاده در جهت تفسیر نیست قرآنتفسیر  وجه درصددهیچبه
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رسیم. ادعا و هدف اين دوم اينکه، اين ادعا وجود ندارد که در اين شیوه به تمام معنا می نکته

 رآنقاز منظر  است، بسیاری مناقشه ای مهم که موردواژه درباره به بحث نو ایاست که به شیوه

و  مورد نقد و از طرف ديگر همین شیوه، تا از طرفی مورد استفاده قرار گرفته، پرداخته شود

ز رويکرد ابتدا مختصری ا ،مقدماتی زمینه برای پیدايش در همین راستا بررسی بیشتر واقع شود.

کلی  رحبینی فلسفی مطرح کرده و سپس به طعنصری از جهان عنوانبه «عقل»فالسفه را به 

 نشینیم.معناشناسی پرداخته و آنگاه موضوع اصلی را به بحث می شیوه چارچوب

 «عقل»رويکرد فالسفه و متفکران اسالمی به موضوع پیشینه  -2

از عقل در  هاآن اند.هارائه کردعقل نظرهای زيادی ، درباره فالسفه و متفکران اسالمی

باً مبنای تقري اند.شناختی سخن گفتهو روانشناختی شناختی، معرفتهای مختلف هستیزمینه

در نظام فلسفی ارسطو، جايگاه  1ارسطويی و نوافالطونی است. عقلنظريات  ،فالسفه اسالمی

ای دارد. از نظر ارسطو، در نظام وجود، عقولی موجودند که ذاتًا جوهر غیر مادّی، ثابت و ويژه

اگر چیزهايی جاويدان و »کنند: عمل می جاويد هستند. اين جواهر آزادانه از طريق ذاتشان

و، )ارسط« طبیعتشان نیستچیز خالف چیز قسری و هیچها هیچنامتحّرك يافت شوند، در آن

عقول از حیث مرتبه و ارزش وجودی بعد از مبدأ، باالترين هستند؛  (. اين139، ص1015، 1379

ها عقل در میان پديده»شوند: د میايجا ،مبدأ يعنی خداوند و بدون واسطه وسیلهبه هازيرا اين

ه خودش آنکه تغییر بیابد، يعنی بانديشد بیترين است، میترين چیزها است. او به آنچه الهیالهی

  (.408، ص1074)همان، « انديشد و انديشیدن او، انديشیدن به انديشیدن استمی

که از نظر ارسطو  است جزئی از وجود آدمی« عقل»، شناختیشناختی و معرفتروان زمینه در

ای از قوای نفس است. از طرف قوّه عنوانبه از همان جنس عقل وجودی، يعنی مجرد بوده و

 عقل، جزئی از نفس است که نفس»گیرد: اين عقل صورت میسط گری نفس توديگر، انديشه

 بعد از ارسطو،(. 212، ص10الف 429، 1366همو، « )فهمدمیشناسد يا آن می وسیلهبه

گذاری ارزش نوافالطونیان به پیشوايی افلوطین و به پیروی از افالطون به عقل پرداخته، هرچند با

بسیاری از جهت  بهای شناختی کاستند، ولیبه ادراك باطنی، از ارزش عقل از حیث معرفت

، 1366اصلی هستی قرار دادند )فلوطین، شناختی به آن دادند و آن را يکی از سه اقنوم هستی

 (.660ئاد پنجم، صان

                                                           

1.nous 



 

 

 

 

 1395بهار و تابستان ، چهاردهم ۀ، شمارششمدو فصلنامه كتاب قیم، سال   10

بعد از ظهور اسالم و اهمیت علم و دانش در فرهنگ اسالمی و ارزش زيادی که در کتاب 

آسمانی مسلمانان و در سخنان پیشوايان آن به عقل و تعقل داده شد، طبیعتاً عقل مورد توجه 

ارابی از ف نیز مزيد بر اين علت شد. يونانی فالسفه دانشمندان اسالمی قرار گرفت. ترجمه آثار

وی عالوه بر اينکه در اکثر آثار خود به مسأله عقل اشاره . اسالمی استفالسفه و متفّکران بزرگ 

را در اين خصوص نوشته است. او بعد از بیان شش معنا از عقل،  «رسالة فی معانی العقل»دارد، 

ه مربوط بکه معانی مصطلح عرفانی، کالمی، منطقی، اخالقی و فلسفی است، دو معنای آن را 

شناسی و عقل از حیث شناسی و معرفتفلسفه دانسته که عبارت از عقل از حیث روان

وجودشناسی است. فارابی هرچند تحت تأثیر فرهنگ اسالمی به تبیین معانی غیر فلسفی عقل 

، 1938فارابی، تر بیان کرده است )طور  مفصلاشاره دارد، اما در مجموع، نظرات ارسطو را به

 بعد(.به  85ص

کامل مورد  طوربه دانشمند و فیلسوف بزرگ اسالمی رسید، اين مسأله را سیناابن نوبت که به

شناختی و معرفت شناختیروان عقل از جهت مسأله در آثار مختلف خود بهو  بحث قرار داده

ر و با ت، به پیروی از ارسطو، امّا با شرح و توضیح کامل«الشفاء من کتاب النفس»پرداخت. او در 

. پردازدآن، جوهرّيت، وحدت و مبدأ آن می اختالفاتی، به تعريف نفس، اثبات وجود و تجرّد

دهد. از جمله اين قوا، عقل و فعالیت آن است. طور کامل توضیح میآن را به فعالیت آنگاه قوا و

ه ا ويژامری که انسان را از ساير حیوانات متمايز ساخته، حتّی افعال مشترك او و سايرين ر

 (. 58، ص1363سینا، )ابن گرداندمی

در اکثر آثار متفکران اسالمی است.  شدهمطرح موضوع مشترك، بحث عقل سیناابن بعد از

ی ايجاد هماهنگ درصدد اسالمی هندی تا مالصدرا و حتی تا به امروز، فالسفتوان گفت از کِمی

زه در اين اتا چه اند اينکه اما؛ اندی بودهی و اسالمقرآنبینی با جهان، عقل درباره نظريات فلسفی

از طرف  (.1386ك. نیکزاد، عنوان نمونه ر.بررسی بسیار دارد )بهجای  اندهماهنگی موفق شده

ديگر، ساير متفکران اسالمی از جمله متکلمان، محدثان، مفسران و فقها نیز کمتر از فالسفه به 

 اند.اين موضوع نپرداخته

مختلف  جهات ای طوالنی دارد و ازموضوع عقل هم پیشینه در قبال قرآنبحث از رويکرد 

 ابلق در هر موضوعی تعیین معنای دقیق مفاهیم کلیدی . از آنجا که همیشهاست بررسیقابل 

قل در معنای ع گردد. تبیینبرمی در نهايت به اين امر ،بوده و حتی بسیاری از اختالفات توجه

واهد خ با ساير نظرات مطرح آن به اين مسأله و اختالف یقرآن، باعث روشن شدن رويکرد قرآن

 نظرات بشری متفاوت است. وحی الهی، با عنوان به قرآنبیان اينکه  آنچه مسلم است شد.
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 در حوزه معنايی «معنا»مفهوم  -3

در زبان  «معنا» نقشدر زبان بشری بیش از هر بحث و موضوع ديگری اهمیت دارد. « معنا»

است.  دقتیبینهايت  ،ای از الفاظ و اصوات دانستنکه زبان را مجموعهاست ای گونههب     بشری

تا  شوندمی فراهمها سواری هستند که توسط انسانهای بیرکبمَها، به تعبیری الفاظ و واژه

درآورند.  حرکته ب قومینشانده و در فضای ذهن و فرهنگ  هاآن سواری از انديشه خود را بر

که در حوزه فرهنگی  هنگامیروند و از سويی به سوی ديگر می ،معانیا سواران خود يعنی ب هاآن

در زبان ها ها غیرممکن است. آنکلی آنديگر کوشش در طرد و اخراج  گرفتند، خاصی جای

حتی برای  نیست. هاآن نیاز ازهیچ مقوله انسانی و فرهنگی بی کهاند جای گرفته چنان، آنآدمیان

و زبان بدون معنا، بیزبان  بدونانديشه  جهان هستی بدون انديشه ومعنايی است.  ،هم «معنا»

توان ای دارند؟ و چگونه به معنای يك واژه و لفظ میاما الفاظ با معانی چه رابطه است؛معنا 

 دست يافت؟ 

 آن با الفاظ و چگونگی پیدايش معنا، بحثی است که در فرهنگ اسالمی رابطه مسأله معنا،

ويژه ان بهتحلیلی زب هشناسی و فلسفای ديرينه دارد. امروزه در زبان، سابقه«اصول فقه»در  ويژهبه

ی متفّکران غربمختلف مورد توجه قرار گرفته است.  جهاتاين بحث از  ،شناسیدر بخش معنا

ژه اهای مختلفی را برای رسیدن به معنای يك وهای گوناگون، روشو اسالمی، بر اساس ديدگاه

قائل به معنای ذاتی الفاظ هستند و معتقدند که تنها از طريق بررسی بعضی  اند.مطرح کرده

 وضعی معتقدند و هبه نظريبعضی ديگر توان به معنای آن دست يافت. ها میهای واژهويژگی

معنای  هجستجو نمود. کسانی هم به نظري ،گويند بايد معنای لغات را از فرهنگ لغات آن زبانمی

 گرايی وکارکردهای در نظريهدهند. شناسی افراد ارجاع مینفسانی اعتقاد دارند و آن را به روان

ردند )برای گبه ترتیب در کارکرد واژه و عملکرد متکلّم به جستجوی معانی می گرايی نیزرفتار

، 1410 خويی، از جمله ك. آثار اصولی اسالمیها ر.ها و نقد و بررسی آنآگاهی از اين نظريه

  (.81ـ44، صص1381آلستون،  /49ـ32صص

های کاربردی در ها، اين نکته مشترك است که معانی واژهبا پذيرش هر کدام از اين ديدگاه

ر تواند ديك واژه میتواند گويا و رسا باشد. فرهنگی خود نمی زمینه هر زبان، جدا از فرهنگ و

تغییر  ديگر وارد شد، معنای آن زمینه ه متنی درمعنايی داشته باشد که وقتی ب)بافت(،  زمینه يك

ه کنند کفرهنگی خود، حوزه و میدانی معنايی پیدا می زمینه ها درواژه ديگر،عبارتبه کند.می

که « کتاب»ه مثالً کلمها میسر نیست. بدون توجه به عناصر موجود در اين حوزه، معنای دقیق آن

های نوشتن، ورق يا از حیث معنا بدون توجه به واژهاينك دارای موضوع ثابت و معینی است، 
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شود، ی میقرآن. معنای کاملی ندارد و وقتی اين واژه شده و ..نوشته موضوع اعم، صفحه به معنای

دارد که ارتباط مستقیم با آن دارند و لذا با  ديگریارتباط نزديکی با تصوّر وحی يا تصورهای 

 گردد.ای از قداست احاطه میهاله

بنابراين شناخت معنای يك واژه در يك فرهنگ يا در متنی که بخشی از آن فرهنگ است، 

 معناشناختی آن واژه گويند. محققان، حوزه آن فرهنگ و متن ممکن است. اين حوزه راحوزه در 

دانند. می 2«بافت موقعیتی»يا  زبانیغیر و بافت 1«بافت زبانی»معناشناسی هر واژه را اعم از  حوزه

وزه مربوط در حمعناشناسی است که بیشتر به روابط مفهومی موجود  حوزه بخشی از، فت زبانیبا

، 1381ك. پالمر، ه روابط مصداقی آن مربوط است )ر.شده و بافت غیرزبانی يا موقعیتی ب

ای که در جمالت متعدّد بیان واژهشناخت معناشناسی،  حوزه در بافت زبانی (.103ـ43صص

بردهای نوشتاری و ای در کار. هر واژهاستراه شناخت اين بافت ممکن  از، تنها شده است

کیل ای را تشپیچیده هشبک، آيد که همه با همگفتاری همراه با کلمات و اصطالحات ديگری می

ا هها اگر ارتباط الينفکی وجود نداشته باشد، الاقل ارتباط معنايی بین آندهند که در مفهوم آنمی

  است. برقرار

در ارتباط نزديکی که با کلمات ديگر دارد مشخص  ،معنا و مفهوم هر واژهديگر، عبارتهب

ای از نیاز به شناخت مجموعه ،بینیشود و شناخت معنای کامل يك واژه در يك جهانمی

دهند. معنای هر واژه در ارتباط با ساير مفاهیم، ای را تشکیل میهايی دارد که با آن شبکهواژه

و « مفاهیم»در فلسفه که با « ذهن»مثال واژه عنوانکند. بههايی پیدا میها و کاهشايشافز

شود، اما در ها تلقی میيا عین آنو  ظرف مفاهیم عنوان، بهارتباط معنايی دارد ،«تصورات»

يابد و به معنای علت رفتار و گاهی عین رفتار ارتباط معنايی می «رفتار» با، شناسی امروزروان

 گردد. ی میتلق

معنای  ها در يك متن خاص، حوزه و میدانی فراگیر است و شاملشناختی واژهمعناحوزه 

 ... دارند، معانی ها از حیث اسم، فعل وها، معنايی که از نوع کاربرد دستوری آنوضعی آن لغویِ

هر  ود.ش... میصورت مترادف، متقابل و ها بهها از حیث کاربرد و معانی کاربردی آنمرتبط با آن

 گیرد.شناسی مورد بحث قرار میتحت عناوينی در زبان اين موارد کدام از

 

 

                                                           

1. Linguistic Context 

2. Context of Situation 
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 نشینی درحوزه معنايیرابطه هم -3-1

هايی موجود است که معنايی فراگیرتر از معنای لغوی دارند. اين در هر زبان و هر متنی واژه

معنای خود را  مرورکاررفته و بهها بهآن های ديگر است که معموالً بامعنا شامل مفاهیمی از واژه

ا منجر هبه ارتباط معنايی آن ،ها در زباناست. بنابراين ارتباط کاربردی آن منتقل ساخته هاآن به

ی ها با يکديگر و با جمالتدر گرو دريافت ارتباط آن شانمعانی ها و شناختیز آنیشده است. تم

 1نشینیشناسی معاصر به روابط همنفرآيند، امروزه در زباها را دربردارد. اين است که آن واژه

ها و ارتباط آيی واژهبه معنای اعم يعنی هم( Collocation) «نشینیهم»بنابراين  .معروف است

(. نکته مهم 159ك. همان، صدهنده آن زبان است )ر.تشکیليك عنصر زبانی با ساير عناصر 

واهد های مختلف خيك واژه در همنشینی نوع تغییر معنایکننده ، تعییناست که اين رابطه اين

ی وقتی در زبان فارس مثالعنوانبه کنیم.به اين فرايند برخورد می، بارها بود. در بررسی هر زبانی

که در اصل به معنای بخشی از زمان است، غروب خورشید، « شب»، از «فرارسید شب»گويیم می

ینی نشدر روابط هم هاآن فهمیم، چونر آسمان و غیره میپیدايش تاريکی، پیدايش ستارگان د

شب فرارسید و ستارگان ، را فراگرفت جاهمه خورشید غروب کرد، تاريکی»اند: مشاهده شده

کند تا معنای يك واژه را نشینی به ما کمك میهم رابطه بنابراين«. در آسمان خودنمايی کردند

 تر مالحظه کنیم. دقیق

 نشینی در حوزه معنايیرابطه جا -3-2

 هایها، امری است که معموالً در فرهنگ دانششناسی واژهترادف و استفاده آن در معنا همسأل

طور کلی منظور از ترادف اين است توجه قرار دارد. به شناسی موردنمختلف اسالمی و در زبا

 گیرند؛جای همديگر قرار میه و بهنزديك بود وبیش از نظر معنايی به همکه دو يا چند کلمه کم

قريب به يك  هها، مسأله فراتر از اين است. در کاربرد مجازی هم دو واژاما در جايگزينی واژه

جای هم به، بهدر دو متن يکسان ه غیر مترادفطور گاهی دو واژد. همیننروکار میبه معنا

 رايندف شناسی،ن متن است. در معناارتباط معنا بین آن دو، الاقل در آ دهندهاند که نشانکاررفته

يك عنصر  رابطه ،جانشینی رابطهنامند. می 2اين موارد را روابط جانشینی هجايگزينی اعم از هم

 کیدتأ آن قرار گیرد. در اين رابطه بر اين مسأله جایبه توانداز زبان با ساير عناصری که می

                                                           

1. Syntagmatic 

2  .  Paradigmatic 
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در جا(. کار روند )ر.ك. همانيکديگر بهجای خاص می توانند بهشود که دو واژه در محیطی می

ير ز هتوان به دو نمونکامالً مشابه، می همختلف در دو جمله مجازی و کاربرد دو واژ مورد کاربرد

 توجه کرد:

 «.دلشکر کشی ،شب تیره بر دشت»و « سرمه کشید ،شب در چشم روز»، «شب فرارسید. »1

 .«ی استاو انسان مؤمن»و « او انسان درستکاری است». 2

دن فرارسیجای بهمجازاً  ،سرمه کشیدن و بر دشت لشکر کشیدن ،اول در چشم روزه در نمون

توان پی برد که دو جمله می هدوم با مقايس هآيد و به معنای آن مرتبط است. در نمونشب می

تر قیقدما را در رسیدن به معنای  ،جانشینی رابطه ارتباط دارد. بنابراين درستکاری به معنای مؤمن

 کمك خواهد کرد.

 شناسی های دستوری در معناكاربرد صورت -3-3

ر لغت، داللت ب هصورت اسم يا فعل يا صفت، عالوه بر داشتن معنای ريشکاربرد واژه به

سازند، در افعال، برخالف شناسان جديد و قديم مطرح میطور که زبانمعانی اضافی دارد. همان

های چه کسی؟ چه کسانی؟ يا چه از صورت هر چیزی، تصوری، مسأله زمان و قبل از اسم

 آن افعال وجود دارد. در فعل، فرآيند عملی و در اسم، ثبات يك هدهندانجام عنوانبه چیزی؟

 اصل است.  شیء

رود، بدون توجه به فعلی به کار می صورتبه ای از نظر دستوریدر هر زبانی وقتی واژه

، اسم صورتبه اما کاربرد واژه است. دهنده و زمان انجامانجام عنای آن واژه، مشمول معنایم

ن در شود. بنابراياشاره به چیزی ثابت از آن فهمیده می ،در عوض ضمن چنین معنايی نیست؛مت

 است. توجهقابل شناسی کاربرد يك واژه در يك متن، نوع کاربرد آن هممعنا

 متنی معرفی درون -3-4

تواند به خواننده و شنونده کمك کند، معرفی آن توسط آنچه می ،در معناشناسی يك واژه

 ای بالفاصله يا با فاصله، يعنیماتن و نويسنده يا گوينده است. گاهی در يك متن با آمدن واژه

پردازد. اين آن واژه و معنايش می درباره در جاهای ديگری از آن متن، به توصیف و توضیحی

نايی معفراتر از زبان معمولی بوده، يا آن واژه به  ،ه زبان آن متنامر وقتی اهمیت بسیار دارد ک

ا هکار رفته است. کتب آسمانی از اين قبیل متون هستند و در میان آنمتفاوت با زبان معمولی به

ست؛ يعنی در معناشناسی کلید واژگان خود به شنونده کمك از نظر کاربرد اين شیوه، استثنا ،قرآن
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 به دنبال ذکر يك خود است؛ گاهیواژگان مفسر معانی  ،به طرق مختلف قرآننمايد. اساسی می

آوردن  باو دارد؛ يا بدون پرسش و سپس معنای آن را بیان میکند واژه پرسشی از فهم آن واژه می

قارعه چیست؟ و  پرسدمی ،«القارعه» هدهد. مثالً با آوردن واژآن را توضیح می، يك اصطالح

 کندمؤمن، آن را تشريح می هواژ (. يا با ذکر11-1/ 101)قارعه:  دهدمیسپس آن را توضیح 

نای يك واژه برای رسیدن به مع متنیدرون بنابراين بايد به معرفی و توصیف( 6-1/ 23)مؤمنون: 

 آن توجه نمود.

  قرآنمعنای عقل در  -4

 قرآنرا در « عقل»فوق و بر اساس روش معناشناسی، کاربردهای واژه  با توجه به مقدمات

 گذاريم. کريم به بحث می

 قرآنچگونگی كاربرد واژه عقل در  -1-4

شناسی، چگونگی کاربرد يك واژه در فرايند ارائه و انتقال که اشاره شد، از نظر زبانطور همان

کار را چگونه بهعقل  هواژ قرآنيابد که موثّر است. حال اين سوال ضرورت میو بسط معنا 

 و «عقل» هگام بايد گفت واژ اولین شود؟ درمی استفاده چه معنايی، اين کاربردبرد؟ و از می

ه ب ، تنها مشتقات فعلی عقلقرآندر آيات متعدد  کار نرفته است.به قرآناسمی آن در  مشتقات

 ﴾َنعِقُل﴿، ﴾َيعِقُل﴿مرتبه و افعال  22 ﴾َيعِقلوَن﴿مرتبه، فعل  24 ﴾َتْعِقلوَن﴿فعل  رفته است:کار 

رفته است  کاربه قرآنبار مشتقات فعلی اين واژه در  49جمعاً  هرکدام يك مرتبه. ﴾َعَقُلوا﴿و 

 .(469ـ468، صص1364الباقی، )ر.ك. عبد

مثبت و گاهی منفی و بعضی مواقع هم  صورتبه «عقل»فعلی  اتگاهی مشتق قرآندر 

نبال را د خاصی هدف معنايیکدام  هر مسلماً اند کهکار رفتهگونه بهای و سؤالصورت توصیهبه

لی و هايی قوها، يعنی دالدر بخشی از آيات، خداوند به آيه کنند که با ديگری متفاوت است.می

 رند.قرار گی هاانسان تعقل توانند و بايد مورد انديشه ودهد که میو خبر می کندعینی اشاره می

 ه است.شد آورده ﴾َيعِقُلون﴿ ثراً جمعغايب و اکصورت بهدر چنین آياتی مشتقِّ فعلی اين واژه 

 که سترفته ا کاربه ﴾الَيعِقُلون﴿ منفیصورت بهجمع اين فعل  هدر برخی از آيات ديگر، صیغ

 ،کنند. در بخش سومورزی، انديشه نمیرغم توانايی بر خرددهد که بههايی میخبر از انسان

ی هاواژه ،که قبل از آن داده است اب قرارمورد خط ﴾َتعِقُلوَن﴿ جمع مخاطب هها را با صیغانسان
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خواست بر در بر اينکه عالوهشده است. اين ترکیب آورده  ﴾َأَفال﴿و  ﴾ُکْنُتْمِإنْ ﴿، ﴾َلَعلَُّکْم﴿

ويق تش نوعی تحريك ومتضمن داللت دارد،  ورزیانديشه ورزی وخداوند از انسان مبنی بر خرد

 . است

 چه معنايی ،عقل و عدم استفاده از صورت اسمی آناما از کاربرد صورت و مشتقات فعلی 

 يك موجود و عنوانبه فالسفه، به عقل برخالف قرآنطور که اشاره شد، همان شود؟برداشت می

وجه را از حیث وجودشناختی مورد ت« عقل» قرآن ،مستقل نظر ندارد. به بیان فلسفی و شیء ثابت

، شیخ اشراق و سیناابن اسالمی چون هسفدهد. مؤيد اين مطلب اين است که فالقرار نمی

ی، فرشتگان نقرآبینی شناختی با جهانلهین در جهت تطبیق عقول فلسفی از حیث وجودالمتأصدر

ك. .اند )برای نمونه، رفلسفی تطبیق دادهو فرهنگ اسالمی را با عقول مجرد عینی  قرآنمطرح در 

  (.140، ص1360صدرالدين شیرازی، 

ما بايد کنند؛ اعنوان عقل گرفته و کاربرد اسمی آن تلقی را به« قلب»اژه ممکن است بعضی و

، گاهی با صفت قرآنرفته است. قلب در  کاربه معنای اعم از عقل به« قلب» ،قرآنگفت در 

(، گاهی 28/ 13؛ رعد: 113/ 5؛ مائده: 10/ 8؛ انفال: 126/ 3عمران: ؛ آل260/ 2)بقره:  ﴾مطمئن﴿

/ 37؛ صافات: 89/ 26)شعراء:  ﴾سليم﴿(، گاهی با صفت 159/ 3عمران: ل)آ ﴾غلیظ﴿با صفت 

؛ 52/ 5عنوان محل بیماری و مرض )مائده: (، گاهی به33/ 50)ق:  ﴾ُمنيب﴿(، گاهی با صفت 84

؛ 14/ 49؛ حجرات: 45/ 39؛ زمر: 41/ 5عنوان آورنده ايمان )مائده: (، گاهی به32/ 33احزاب: 

و...(  179/ 7فهمد )اعراف: انديشد و میعنوان چیزی که میگاهی هم به و و...( 22/ 58مجادله: 

برای عقل، مجازی است و قلب، « قلب»ای، کاربرد به نظر عدهاست. به همین دلیل به کار رفته 

بنابراين قلب از طريق عقل به انديشه و  .(465، ص1تا، جزبیدی، بیشود )محل عقل تلّقی می

تا، یمجلسی، بديگر، رابطه قلب و عقل، رابطه ظرف و مظروف است ) عبارتپردازد. بهتفکر می

  (.55، ص61و ج 98، ص1ج

شود، اين است که مدلول اما مطلب بعدی که از کاربرد مشتقات فعلی اين واژه استفاده می

 عینوهب تنهايی در زبان عربی يك جمله است،گردد و با توجّه به اينکه فعل بهفعل به عمل برمی

صورت ای بهکه واژهشناسان معتقدند هنگامیای دارد. امروزه زباندهندهانجام اشاره به فاعل و

ها دار در آن نهفته است. آنرود، معنايی از وجود فاعل، زمان و يك فرايند زمانفعلی به کار می

، چه داللت فعل به يك عمل، قبل از هر چیزی تصوّری از چه کسی، چه کسانی»گويند: می

 .(185، ص1381)پالمر، « رساندچیزی و غیره را می
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وجودی که م نظر گرفتن بدون در ،مشتقِّ فعلیِ آن صورتبه کاربرد يك کلمه ديگر،عبارت به

انسان  ﴾وَنَأَفالَتْعِقُل﴿و  ﴾َيْعِقُلوَنَأَفال﴿با  مکرراً  کريم قرآناست، ممکن نیست.  یعمل هدهندانجام

، نقرآنموده، برخی را که از ديد  کننده معرفیای را تعقلعده کند وق میورزی تشويرا به خرد

ردن فعلیت ک گويی عقل با تعقّلسازد. متّهم می نکردن تعقل دهند، بهاکثريت کافران را تشکیل می

 شود.وسیله انسان انجام می کردن بهيابد و تعقّلمی

اصالت دارد و  ، انساناو تبعبه داوند وی، در اصل خقرآنبینی است که در جهاننکته مهم 

د. ورزتعقل می تنها انسان است که، قرآنانسان است نه عقل و از ديد  ،قرآنبنابراين مخاطب 

کردن کند. بنابراين تعّقلمعرفی نمی تعقل جا موجود ديگری حتی خداوند را فاعلدر هیچ قرآن

 قرآنالمعنی با عقل در های قريباربرد واژهک هنحو ،اين مطلبمؤيد از آنِ انسان است.  قرآندر 

« عقل»را از نظر معنايی به واژه  «جرحِ»و « ةهَيالُن»، «لُبّ» مسلمان شناسان و مفّسراناست. زبان

، 1، ج1405منظور، / ابن317، ص 8، ج1409عنوان نمونه ر.ك. فراهیدی، دانند )بهنزديك می

اين کلمات اسم به  (.29، ص3، ج1417/ طباطبايی، 346، ص15، ج170، ص4و ج 729ص

و  «أُولُوا»، «ذی»، «ذُو» اسماء اضافه به صورتبه اند،کار رفتهای که بهدر هر آيه آيند، اماشمار می

ن بیانگر اين است که به صاحبان اي بوده است. اين امر در زبان عربی از حیث معناشناسی «أُولی»

 عنوان صاحب خرد توجّه دارد. به انسان به آنقرها نظر دارد. به عبارت دقیق، ويژگی

لُبّ و نهیه و حجر به ذو، ذی، اولوا و اولی و همچنین  هبنابراين کاربرد فعلی عقل و اضاف

تعقّل خرد و فاعالن های صاحب خرد و انديشه يعنی صاحبان وهای انسانتوجّه به ويژگی

و ت اسانسان  ه و نیرويی متعلق بهقوّ ،ست که عقلا اين معناه در آيات الهی، رسانند کنندگان

آن هم لوازمی  استفاده از عدمو  لوازمی داشته ،اين کاربردوجود دارد.  ،امکان کاربرد آن برای او

رد که از کارباست  قرآنمعنايی عقل در حوزه ترين عناصر از اصلی انسان يکی بنابراين دارد.

 رآنقصورت فعلی که در ر معنای اين واژه بهيعنی د؛ آيدکتاب به دست میآن در اين « فعلی»

دهند و مفهوم آن بدون شود که چنین عملی انجام میهايی منظور میاستعمال شده است، انسان

آيد، منظور کردن به میان میکامل نیست. وقتی سخن از تعقّل ،در نظر گرفتن اين همراهی

 کنند.می تعقل هايی هستند کهانسان
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ها که اشاره شد، آوردن جمالت و عباراتی کاربرد آن هو نحو قرآنعالوه بر مترادفات عقل در 

 ارد، از جمله مصاديق جانشینی استمتفاوت وجود د هها، يك واژيکسان و مشابه که تنها در آن
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 های مختلف، اتفاقمر برای واژهاين ا قرآنمعنايی دو واژه متفاوت است. در  دهنده رابطهنشان که

 )عنکبوت: ﴾َماَيْجَحدُ ِبآَياِتَنا ِإلَّا اْلَکاِفُروَنَو﴿ خوانیم:سوره عنکبوت می 47افتاده است. مثالً در آيه 

 .(49/ 29)عنکبوت:  ﴾َماَيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإلَّا الظَّاِلُموَنَو﴿ . در همین سوره آمده است:(47/ 29

  گردد.مکشوف می ،قرآناز ديد « ظالم»و « کافر»ای دو واژه بنابراين رابطه معن

 نیم:خوادر سوره انعام می قرآندر خصوص واژه عقل نیز با چنین کاربردی روبرو هستیم. در 

َذِلَك ُنَفصُِّل ﴿در سوره روم آمده است:  طورهمین .(98/ 6)انعام:  ﴾َقْدَفصَّْلَنا اْلآَياِت ِلَقْوٍم َيْفَقُهوَن﴿

 ابطهر ،قرآنتوان گفت که بین تفّقه و تعقل از نظر پس می .(28/ 30)روم:  ﴾َياِت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَناْلآ

 ﴾نَ ِلَقْوٍم َيْعِقُلو اليات َذِلَك إّن ِفي﴿ آمده است: قرآنمعنايی وجود دارد. همچنین در آيات متعدد 

اليات  َذِلَكإّن ِفي ﴿ وانیم:خاز طرف ديگر می .(24/ 30؛ روم: 67، 12/ 16؛ نحل: 4/ 13)رعد: 

 ﴾َيذَّکَّرون ِلَقْوٍمالية  َذِلَكإّن ِفي ﴿ و در جای ديگر آمده است که: (3/ 13: )رعد ﴾َيَتَفکِّرون ِلَقْوٍم
توان گفت، تعقل، تفکر و تذکر، سه فعالیت انسان است، اما در بیان می بنابراين .(13/ 16)نحل: 

 باشند. از نظر معنايی در تعقل، تفکر و تذکر نهفته است. میاز حیث معنايی، به هم مربوط  قرآن

از معلومات خود که  ، حرکت روح و ذهن آدمیتوضیح اينکه تفکّر به معنای انديشه کردن

مجهول است. انسان موجودی کنجکاو سوی روشن نمودن امری به حاصل تعقل و تجربه است،

باعث پیدايش ويژگی میمون ديگری برای  ،جو آفريده شده است و اين ويژگی ذاتیو حقیقت

گری شده است که مبنای کمال آدمی است. خداوند متعال با اعطای عقل به انسان، او يعنی پرسش

تفکر است که با پرسش شروع  ،های مهم عقلاز ابزار مسیر پیمودن اين کمال را مهیا نمود. يکی

آيد. میرت. عقل آدمی با پرسش به انديشه دتفکر نوعی تعقل اس ديگر،عبارت به کند.به فعلیت می

خود باعث رشد عقل آدمی  ،نیست. تفکر طرفهيكای رابطه ،اما رابطه عقل و تفکر و پرسش

فکر و ت ،های جديدی را به دنبال دارد. پس پرسش باعث تفکرپرسش ،گرديده و از طرف ديگر

عقلی نتیجه و حاصلی دارد. از اما هر تفکر و ت است. دو مبنای نوعی تعقل باعث پرسش و هر

 اور کردنب و فهمیدن و پند گرفتن حاصل تعقل و تفکر، تذّکر و تفقه و ايمان يعنی ،قرآننظر 

 دهند.معنايی تشکیل می حوزه يك قرآناين مفاهیم در  ،اساسهمین  است. بر

 وجود« وردنايمان آ»و « تعقل»معنايی در اين زمینه، بین  رابطه ترين، مهمقرآناما در بیان 

ست، خلقت انسان و حیوانات، شب و روز هاآن وجود آسمان و زمین و آنچه در قرآندارد. در 

 عنوان، بههای الهی، زنده شدن زمین، باد و باران و هزاران موجود ديگرنعمت ها،آن و اختالف

د. از جمله مسلماً اهداف مهمی وجود دار ،برای آفرينش اين آياتاند. آيات خداوند معرفی شده
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به اين امر اشاره دارد که اين آيات برای تعقل و برای ايمان آوردن و رسیدن به يقین است.  قرآن

حاصل تعقل صحیح در اين آيات، ايمان به حق و يقین به آن است. در آيات  ،ديگر عبارت به

ان ايم مردم باهايی برای آيت ،ها و زمیندرستی در آسمانبه» ابتدايی سوره جاثیه آمده است:

ی هايی برای مردمکند، آيتوجود دارد و نیز در خلقت خودتان و جنبندگانی که همواره منتشر می

د کنکه اهل يقین هستند، وجود دارد و نیز اختالف شب و روز و رزقی که خدا از آسمان نازل می

بادها از سويی به نمايد و همچنین در گرداندن وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده میبه و

 (.5ـ3/ 45جاثیه: ) «کنند، وجود داردهايی برای مردمی که تعقل میسوی ديگر، آيت

رسد. از بنابراين آيات الهی، موضوع تعقل انسان است و انسان با تعقل به يقین و ايمان می

مل واز عيکی ا ،ای است که تعقل نکردنگونهبه قرآنطرف ديگر، رابطه ايمان و تعقل از ديد 

جسی همان ر شوند؛کنند دچار رجس و پلیدی مییکسانی که تعقل نماصلی ايمان نیاوردن است. 

)يونس:  ﴾َيْجَعُل الرِّْجَس َعَلي الَِّذيَن الَيْعِقُلوَنَو﴿ :آورندکه شامل حال کسانی است که ايمان نمی

 (.125/ 6: )انعام ﴾ِذيَن الُيْؤِمُنوَنَکذِلَك َيْجَعُل اهلُل الرِّْجَس َعَلي الَّ ﴿ ( و از طرف ديگر100/ 10

ها با ساير حیوانات، بدترين جنبندگان را در ها و مقايسه آندر مقام ارزيابی انسان قرآنهمچنین 

 ﴾ْؤِمُنوَنِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْندَ اهللِ الَِّذينَ َکَفُروا َفُهمْ الُي﴿کرده است:  ايمانان معرّفیای، کافران و بیآيه

 ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد﴿ داند:خردان میبی ،تقريباً با همان صورت ،ای ديگردر آيه (.55/ 8نفال: )ا

 .(22/ 8)انفال:  ﴾اهلِل الصُّمُّ اْلُبْکُم الَِّذيَن الَيْعِقُلوَن

دچار  هانآ کنند و بالعکس؛آورند، کسانی هستند که تعقل نمیبنابراين کسانی که ايمان نمی

و پلیدی شده و از بدترين موجودات زنده هستند. با کنار هم نهادن آيات مربوط به عقل  رجس

 تأيید اين رابطه خردی و کفر کامالً مشهود است. درو ايمان، تالزم معنايی عقل و ايمان و بی

د کننمیپیروی ن قرآناکثر کسانی که از پیامبر )ص( و  ، از طرفیقرآنی از معنايی، در آيات متعدّد

نند کخردان و کسانی که تعقل نمیها را بیسوی ديگر، آناز است. ايمان معرفی کرده را کافر و بی

د خربی ايمان و در ضمنبی های مخاطب رااکثر انسان ،یفراوان آياتنیز در آورد. حساب میبه

/ 26)شعراء:  ﴾َأْکَثُرُهْم ُمْؤِمننَي َما َکاَنَو﴿؛ (100/ 2)بقره:  ﴾َبْل َأْکَثُرُهْم الُيْؤِمُنوَن﴿کند: معرفی می

، 63/ 29، عنکبوت: 103/ 5)مائده:  ﴾َوَأْکَثُرُهْم الَيْعِقُلوَن﴿و  (190، 174، 158، 121، 103، 67، 8

 (.4/ 49حجرات: 
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ها با بطه، بعضی از واژهاين را هبر پاي قرآننشینی شد، در هم رابطه بر اساس تعريفی که از

بدون  ،کدام های ديگر ارتباط معنايی خاصی دارند. بنابراين شناخت معنای هريکديگر يا با واژه

 ، جدای از کلماتقرآنکلمات در اين  ديگر، عبارتبه ها ممکن نیست.توجّه به معنای سايرِ واژه

و معنای ملموس و محسوس کار رفته هب بلکه در ارتباط نزديك با يکديگر کار نرفته است؛ديگر به

 آورند. دست می، بهخود را دقیقًا از مجموع دستگاه ارتباطاتی که با هم دارند

هم عناصر زيادی وجود دارد. برای  قرآنمعناشناسی عقل در  حوزه در ،اين رابطه هبر پاي

کرد.  را بررسیيافت و آن  معناشناختی آن دست حوزه بايد به قرآنرسیدن به معنای عقل در 

قل و به ع معنای شويم کهمتوجه اين نکته می ،معناشناختی حوزه با بررسی اين ديگر،عبارت به

آيه بوده و به عناصر  49فراتر از معنای منحصر به اين واژه در  قرآندر  تعقل ،ترعبارت دقیق

مشتقات  ای کههآي 49شود که جزء حوزه معناشناختی آن است. با بررسی ديگری نیز مربوط می

م که شويروبرو می خاصی بین آيات، با میدان معناشناسی همقايس و ها به کار رفتهعقل در آن

، «رتفک»، «آيه»، «انسان» اند از:عبارت اهمیت آن با عقل، به ترتیب همنشین ترين عناصرمهم

. «خواندن»و « کرش»، «حمد»، «پذيرش»، «پرستش»، «ايمان»، «هدايت»، «دانش و دانايی»، «تذکر»

 معناشناختی و چگونگی حوزه در اين هاآن و نقش تفّکر، تذّکر، تفقّهبه عناصر انسان، ايمان، 

 پردازيم.میدر اينجا به برخی ديگر از آنها اشاره شد.  هاآن ارتباط

 آيه -1-3-4

 قرآنه مجموع آياتی ک از آيد.می به شمار قرآناز عناصر اصلی میدان معنايی عقل در « آيه»

مفرد يا جمع )آيات(، به کار رفته  صورتبه« آيه» واژه ،در سیزده مورد ه تعقل پرداخته،به مسأل

 تعقل های بو غیرتوصیه ايجابی صورتبه قرآنآياتی که  اين دو واژه در همه توان گفتاست. می

 آيات اينو مفهومی هم در ساير  غیرمستقیم صورتهرچند بهبه کار رفته است؛  اشاره دارد،

 ،خواهد و متعلقات تعقلمتعلّق می کردن، تعقلد. به بیان فلسفینکننمايی میمجموعه، رخ

 متعلقات مهم سازند. از موضوعات وهايی هستند که صاحب خرد را به امری رهنمون میواسطه

. ستاز نظر لغوی به معنای عالمت و نشانه ا« آيه»و يا آيات است.  هآي ،قرآنو اصلی تعقل در 

وسی، ر.ك. طهای اساسی دارد )تفاوت، با عالمت و نشانه« آيه»، مفسرانو  انشناساما به بیان زبان

 .(282، ص2، ج1409
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 از عالمت جهت، اخصاز اين  نسبت به عالمت و نشانه، عظمتی نهفته است که ه،آي هدر واژ

نفسه عظمت که هم فیاست  مهمی هایآن عالئم و نشانه ديگر، آيهعبارت به و نشانه است.

، هم برای قرآندر بیان  هکند. تفاوت ديگر اينکه، آيمی مهمی دارند و هم داللت بر وجود امر

در جايی اشاره  قرآنرود؛ معانی و هم برای اعیان خارجی و هم برای قول و کالم به کار می

ل، رسالت او از قبها بر اسرائیل و آگاهی آنکند که شناخت پیامبر )ص( توسّط علمای بنیمی

 توان گفت که علم و شناخت و معانی معرفتی،ای بر نبوت و حقانیت اوست. بنابراين میخود آيه

تواند آيت و نشانه باشد که آيا برای يهود اين نمی» کنند:آياتی هستند که بر امری داللت می

 .(197/ 26)شعراء: « شناسندمحمد )ص( را می اسرائیل،بنی علمای

 بودن آسمان، زمین، موجودات مختلف، افراد و هبه آي قرآنديگر، در آيات متعدّد،  از طرف

جاثیه که آسمان و زمین و موجودات مختلف را  هخارجی اشاره دارد. به آيات اول سور اعیان

ای اشاره نمود که حضرت به آيه توانمی آيات الهی معرفی نمود، اشاره شد. از طرف ديگر،

ما او )حضرت » فرمايد:آورد؛ آنجا که میمريم را از آيات الهی به شمار می عیسی )ع( و مادرش

 (.91/ 21)انبیاء: « آيت و نشانه قرار داديم ،ممريم( و فرزندش )حضرت عیسی( را برای مردم عالَ

ها را در مجموع متعَلق آن قرآنکريم به آيات، معروف هستند که  قرآنهای از سوی ديگر، بخش

ستاديم ما فر»از موضوعات مهم تعقل است:  ،فهم آن برای بشريت بان قابلو ز قرآند. دانتعقل می

حتّی سخن و قول  قرآن(. 2/ 12)يوسف: « را به زبان عربی شايد شما در آن انديشه کنید قرآن

 .(101/ 16)نحل:  ﴾َوِإَذا َبدَّْلَنا آَيًة َمَکاَن آَيٍة﴿ آورد:را آيه به شمار می

ها را به تاريخ و نحوه زندگی و عملکرد گذشتگان توجه انسان ،قرآندر  همچنین خداوند

خواهد که آن را موضوع انديشه و تعقل خود قرار دهند، تا پند و عبرت گیرند. جلب نموده و می

همانا ما از آن )آثار خرابی ديار قوم » عنوان نمونه:آيات متعددی وجود دارد؛ به ،در اين زمینه

 .(35/ 29)عنکبوت:  «کنندآيه و نشانی روشن برای گروهی که انديشه می لوط( واگذاشتیم

لسفی، ف به عبارت دارای مراتب است.با عالمت و نشانه، اين است که آيه  «آيه»تفاوت ديگر 

و شّدت و  تأخّر م وتقدّ با مشّکك است، يعنی بر مصاديقی که مدلول آن هستند،  یامر ،آيه

 به معنای داشتن افراد متعدّد و متفاوتی هبودن آيمراتب ينکه ذو. توضیح اکندداللت می ضعف

وجود حضرت عیسی)ع( . برای نمونه، مسلماً از حیث آيه بودن، است که در هستی اختالف دارند

طور وجود آسمان و زمین از وجود يکی از موجودات جزئی از وجود يك موجود مادّی و همین

بر اساس مراتبی که دارا هستند، آيه بودن ی هم آيات در ها، شديدتر است. گاهموجود در آن
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مشاهده است و مفسران قابل  قرآنمختلف  آيات جایجای دارند. اين مسأله در تأخّر م وتقدّ 

 اند. اسالمی به آن پرداخته

، چیزهايی را گاهی برای مؤمنان، گاهی برای متفّکران، گاهی برای اهل يقین و گاهی قرآن

داند. تفاوت اين بیانات، موضوع بحث مفسران مسلمان شده است. آيه می ،نندگانکبرای تعقّل

هل اهايی به ترتیب برای اهل ايمان، ابتدايی سوره جاثیه، از نشانهدر همان آيات  ،عنوان نمونهبه

سّران هاست؟ مف. اّما چه تفاوتی بین اين نشانهسخن به میان آورده استکنندگان يقین و تعقّل

اند؛ اما همگی در اينکه آيه، هم در داللتش ن در خصوص اين تفاوت، نظرياتی ارائه کردهمسلما

بر مصداق خود و هم در آيه بودن و متعلق تعقل قرار گرفتن، امری تشکیکی است، اختالفی 

ها ها، به ترتیب مصاديق آنق( در توجیه ترتیب آن 538 .ندارند. بعضی همچون زمخشری )م

، 4ا، جتزمخشری، بی« )و تعقل بعد از يقین قرار دارد ،يقین بعد از ايمان»اند: تهاشاره کرده، گف

آن است که اين سببش » است: رازی در توجیه اين ترتیب گفتهبعضی ديگر چون فخر  (.285ص

حال عین و اگر ايمان نداريد و در ؛ها را بفهمیداين داللت ،اگر ايمان داريد معنا را بفهماند

خواهید و اگر، نه ايمان داريد و نه می ؛از شكّ و ترديد درآيید، آن داليل را بفهمید خواهیدمی

ازی، فخر ر. ر.ك) «پس حداقل در فهمیدن آيات و داليل آيه سوم کوشش کنید ،اهل يقین باشید

 .(259، ص27تا، جبی

ین و تعقل های اهل ايمان و اهل يقعالمه طباطبايی، نظر ديگر دارد. او اختالف مراتب آيه

داند. او کنندگان و مخاطبان میکنندگان مطرح در اين آيات را بر اساس اختالف مراتب ادراك

تر دهها را پیچیبرتر دانسته و آيه و متعلقات درك آن ،اهل انديشه را در ادراك نسبت به ديگران

که از نگاه اينهرحال آنچه مسلم است به  .(239ص ،18ج ،1417 طباطبايی،)ر.ك.  کندمعرفی می

ه ها منجر بخداوند است که تعقل صحیح در آن «آيات» ،«تعقل» برای ، از موضوعات اصلیقرآن

یعی طب ماورای آيات مختلف طبیعی و ،قرآندر  ديگر، خداوند عبارتبه شود.ايمان به خداوند می

ت ا، به فهم درسهاز طريق تعقل و انديشه صحیح در آن کند تا اوخود را برای انسان تبیین می

 هاانفرم و سايرتعالی حقآنچه موضوع پند و فهم آدمی است ايمان به  ها رسیده و پند گیرد.آن

 است. شده اشاره قرآنو احکام اوست که در 
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 دانش و دانايی -2-3-4

ل، ديگر، يکی از معانی عقعبارتبه نظر بعضی از اهل لغت، عقل و علم مترادف يکديگرند. به

 طور بعضی از محدثان به اين معنای عقل اشارههمین .(25، ص8تا، جزبیدی، بی) تعلم اس

 .(103، ص1تا، جمجلسی، بی) اند و معتقدند در بعضی از اخبار، عقل به معنای علم استکرده

 رارطرفه برقای دوشود اين است که بین عقل و علم، رابطهبرداشت می قرآناما آنچه از آيات 

گری انسان انسان، منجر به حصول علم و دانش شده و علم و دانش هم به انديشهاست. تعقل 

انجامد. در بعضی از آيات، از طرفی، علم نتیجه تعقل و انديشه است و از آثار عقل، دانايی و می

کند تا نسبت به حقايق عالَم، آگاه و دانا ها را به تعقل دعوت میانسان قرآندانش و علم است. 

های بشر، ريشه در جهل و عدم آگاهی او دارد و برای بسیاری از گرفتاری قرآنز نظر شوند. ا

کند ای از تعقل اشاره میبه مرتبه قرآنرسیدن به علم حقیقی، تعقل الزم است. از طرف ديگر، 

ای از تعقل را از آنِ عالمان و دانايان مرتبه قرآنديگر،  عبارتبه شود.که از طريق علم حاصل می

که چنین تعقلی را خاصّ علما به طورینوعی تعقل متفّرع بر علم است، به ،قرآنداند. از ديد می

 ؛(43/ 29)عنکبوت:  1﴾َوِتْلَك اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها ِإلَّا اْلَعاِلُموَن﴿ آورد:شمار می

 گردد.ت و هم علم و دانش باعث تعقل می، هم نتیجه تعقل علم و دانش اسقرآنبنابراين از ديد 

 هدايت -4-3-3

 رد «هدايت»گردد که فوق کامالً روشن می توضیحاتو  تعقل از توجّه به آيات مربوط به

ه اشار« آيه»طور که در بخش همان گردد.يك عنصر تلقی می عنوان، بهمعناشناختی عقل حوزه

لیکن از ديد  است.« هدايت»ن رسیدن همان برای رسیدن به چیزی است. اي« آيه»شد، تعقل در 

مار شارزشی است. اين معنا از هدايت نتیجه تعقل به رسیدن به امر با« هدايت»ی منظور از قرآن

ها ای به کفّار و پدران و اجداد آندر آيه قرآنشود. آيد و عدم تعقل منجر به عدم هدايت میمی

ْل َنتَِّب ُُ ِإَذا ِقيَل َلُهْم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل اهلُل قاُلوا َبَو﴿اند: دهکند که اهل تعقل نبوده و هدايت نشاشاره می

  ؛(170/ 2)بقره:  2﴾َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَو َلْو َکاَن آَباُؤُهْم َلاَيْعِقُلوَن َشْيئًا َو َلاَيْهَتُدوَن

                                                           

 «.کنندها انديشه منيزنيم براي مردم و جز دانشمندان در آنها ميو آن مثل» .1

ما  کنيم از آنچه پدرانها از آنچه خداوند فرستاد تبعيت کنيد، گويند که ما تبعيت ميو چون گفته شود به آن. »2

 . «کردند و هدايت نشده بودندپدرانشان انديشه منيکنند[ هر چند ها از پدرانشان تبعت ميپريوي کردند، آيا ]آن
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ابطه اما ر آورد؛شمار میدم تعقل بهعدم هدايت را نتیجه ع ،قرآنتوجه اين است که نکته قابل

ِر گاه از سَو ننمودن تعقل نیافتن، ممکن است به دلیل داند. هدايت بین آن دو را ضروری نمی

ود، تواند از طريق تعقل هدايت شديگر، انسان می عبارتصورت گیرد. به پیروی نکردن از انبیاء

در روز قیامت گمراهی را از دو طريق معرفی  به زبان کفار قرآناما تعقل تنها راه هدايت نیست. 

عبارت به .(10/ 67)ملك:  1﴾ريَو قاُلوا َلو ُکّنا َنسَم ُُ َاو َنعِقُل ما ُکّنا فی َاصحاِب السَّع﴿کند: می

  تواند از طريق عقل و نقل حاصل شود.ديگر ايمان و هدايت می

 قرآنمتنی عقل از سوی معرفی درون -4-4

مستقیم و  صورتبه ایدر بسیاری از آيات خود، با آوردن واژه قرآن ،شد که اشارهطور همان

 تعقل کردن و به عبارت ،در جاهای مختلف قرآنپردازد. يا ضمنی، به تعريف و توصیف آن می

ام ای که بعد از آوردن نترين آيهکند. صريحکنند را توصیف میتر کسانی که تعقل میدقیق

 اينکه بعد از قرآناست.  عمرانآل سوره 191و  190 آيات ،پردازدمی هاخردمندان به توصیف آن

، به داندمی نهفته آياتی را برای خردورزان ،شب روز ها و زمین و اختالفدر آفرينش آسمان

، رآنقپردازد. صاحبان خرد و تعقل از نظر ها، يعنی اهل تعقل و انديشه، میمعرفی و توصیف آن

ت کنند و با صراحدر آفرينش جهان هستی تفکر می هستند؛ کسانی کهاهل ذکر دائمی خداوند 

 هر چیز کنند که خداوند، جهان هستی را بیهوده نیافريده، خداوند را منزه ازو يقین اقرار می

  .(191ـ190/  3عمران: آل) نماينددانسته و از او طلب مغفرت می

 گیرینتیجه

يد، آهای تفسیری مقبول به شمار میاز شیوه، يکی قرآنبه  قرآنتفسیر همچنان که  (1

ما را در فهم بهتر مدلولتواند ، میقرآن کاوش در متن ی از طريققرآنمعناشناسی کلیدواژگان 

مراه ه قرآنشناسی مبتنی است و هر مفهومی در ياری کند. اين شیوه بر اصول زبان یقرآنهای 

 ی را به نمايشقرآنبینی بخشی از جهانمعنايی تشکیل داده که  حوزه يك ،با مفاهیم ديگر

  کند.، ما را در تفسیر بهتر آيات کمك میقرآنمعناشناسی کلیدواژگان  گذارد.می

ل در طو های فکری بسیاریديشمندان و مکتباست که مورد اهتمام ان مفاهیمیاز « عقل» (2

ساز را انگی اصیل و انسکتاب آسمانی اسالم که فرهن عنوان، بهقرآناست. بوده تاريخ تفکر بشر 

                                                           

 «.کردمي از اصحاب دوزخ نبودميشنيدمي و يا تعقل ميو ]کفار[ گويند اگر ما ]سخن انبياء[ را مي. »1
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ینی خود اهمیت بجهان هدر ساحت وجودی حیات آدمی متحقق ساخته، به اين عنصر در مجموع

 ای داده است.ويژه

. اردد فلسفی معناشناختی آن در مکاتب فکریحوزه های اساسی با ، تفاوتقرآن درعقل  (3

ابت يك شیء و موجود ث عنوانبه ، به عقلبرخالف نظر اکثر فیلسوفان قرآناز نظر معناشناسی، 

 نگاه وجودشناختی نیست.  ،به عقل قرآننگاه  ديگر،عبارت به و مستقل نپرداخته است.

اين  اشه معناشناسیترين نتیجاز مشتقات فعلی عقل استفاده کرده و مهم جاهمه در قرآن (4

 هحوز وع دارد و درق و موضمتعلَّ ،فاعل تعقل يعنی انسان است. تعقل ،قرآناست که مخاطب 

 آيات الهی است.  ،ترين موضوع و متعلق عقلمهم ،قرآنمعناشناسی عقل در 

معنايی آن شامل تفکر، تفقه، تذکر، علم و  ه، گسترقرآنمعنايی تعقل در  حوزه با دقت در (5

 است.  حصول تمامی اين عناصر ،مراد از تعقل ديگر،عبارت به  گردد.دانش و هدايت می

 ،، ايمان است. ايمان به خداوندقرآنمعنايی تعقل در  حوزه عنصر موجود در ترينمهم (6

در بیان سلبی،  تعقل با ايمان ، رابطهمعنايی حوزه آيد. در اينمی شمارهدف نهايی تعقل به

رورتًا ، ضکسانی که ايمان ندارند، يعنی کفار و مشرکانبه عبارت ديگر، . ای ضروری استرابطه

رابطه ايمان و عقل در بیان ايجابی، ضروری نیست؛ يعنی از نظر  اما گان نیستند؛کننداز تعقل

 تواند به ايمان و نجات منجر شود. دادن به سخنان پیامبران هم می، گوشقرآن
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