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چکیده
در تاريخ تفکر ،فلسفه و اديان« ،عقل» موضوع بحثهای زيادی بوده است .در قرآن كريم واژه «عقل»
بسیار بهكار رفته و از آن سخن گفته شده است .بنابراين يکی از سوال مهم آن است كه «عقل» در جهانبینی
قرآنی ،چه معنايی دارد؟ حوزه معنايی عقل ،در قرآن ،شامل چه مؤلفههايی است و چه رابطهای بین عقل و
ساير مؤلفهها وجود دارد؟
عقل در قرآن همراه با مفاهیم نزديک به آن ،حوزه معنايی خاصّی تشکیل داده كه بخشی از جهانبینی
قرآنی را به نمايش میگذارد .در اين جهانبینی برخالف رويکرد اكثر فالسفه ،عقل به معنای موجودی مستقل
وجود ندارد و اين حوزه معنايی ،شامل مؤلفههايی چون آيه ،تفکر ،تذكر ،تفقه ،هدايت ،ايمان و ...است .بین
اين مفاهیم و عقل ،رابطه همنشینی و جانشینی ويژهای برقرار است؛ از جمله آنکه مهمترين ارتباط ،میان عقل
و ايمان برقرار شده است .اين نوشتار میكوشد چگونگی كاربرد عقل در قرآن و نیز مؤلفههای حوزه معنايی
آن در جهانبینی قرآنی را بر اساس اصول زبانشناسی استخراج نمايد.
واژگان كلیدی :قرآن ،عقل ،ايمان ،حوزه معنايی ،زبانشناسی.
 .1استاديار دانشگاه پيامنور يزد a_sadeghi@pnu.ac.ir /
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 -1مقدمه
بحث از «عقل» ،در تاريخ تفکر دينی انسان ،سابقه ديرينه دارد .مهمترين بحثها در اين
زمینه ،به چالشهای مربوط به رابطه عقل و دين و عقل و ايمان مربوط میشود .آيا دين عقلپذير
است يا عقلستیز؟ و يا آنکه عقلگريز است؟ پاسخهای چنین پرسشی ،بر اساس نوع تبیین عقل
در متون دينی و تحلیل دين به وسیله متفکران عقلگرا ،تفاوتهايی دارد .آنچه مسلم است اينکه
بهترين پاسخ را بايد در متون اصیل دينی جستجو کرد .در حوزههای مختلف تفکر اسالمی ،چه
شیعی و چه سنی ،بسیاری از انديشمندان به عدم تحريف کتاب مقدس قرآن معتقد بوده و بر
اين امر استدالل کردهاند .بر اين اساس مراجعه به آن برای تبیین هر مسألهای که زمینهای از آن
در قرآن وجود دارد ،اولی است.
در فرهنگ غربی و اسالمی ،چالش عقل و دين بیشتر در بین متفکران فلسفی عقلگرا و ساير
متفکران ديندار مطرح بوده است .نکته مهم اين است که بايد روشن شود آيا عقلی که مد نظر
آنهاست به همان معنايی است که در متون دينی بهويژه قرآن معرفی شده است؟
معناشناسی واژهها در فرهنگ اسالمی ،امری مسبوق به سابقه است .از طرف ديگر ،تفسیر
آيات قرآنی بهوسیله خود قرآن ،در میان مفسران و متفکران اسالمی روشی بیسابقه نیست.
کاربرد ترکیبی اين دو روش به اين معنا است که با کمك معناشناسی قرآنی ،در حد ممکن ،به
مفهوم و تصور کلیدواژههايی که از عناصر جهانبینی قرآنی است ،دست يابیم .اين شیوه از سوی
بعضی از محققان اسالمشناس بهکار رفته است .متدلوژی آنها تبیین معانی قرآن از طريق قرآن
با استفاده از اصولی از زبانشناسی است (ر.ك .ايزوتسو ،1378 ،سرتاسر اثر /همو ،1381 ،سرتاسر
اثر).
از طرف ديگر معمو ًال در تاريخ تفکر ،فالسفه مدعی ارائه يك جهانبینی بودهاند .در جهانبینی
هر مکتب فلسفی ،عناصری اصلی وجود دارند ،که نقشی اساسی در نگرش آن مکتب به جهان
دارد .قرآن بهعنوان يك کتاب دينی که مبنای يك فرهنگ اصیل را تشکیل میدهد ،دارای مفاهیم
عمدهای است که نگرش قرآنی را نسبت به جهان نشان میدهد .اين مفاهیم در اين کتاب الهی
بهصورت واژههای کلیدی جلوه میکنند .اصطالحات «اهلل»« ،رحمان»« ،رحیم»« ،انسان»« ،تقوا»،
«ايمان»« ،کتاب»« ،وحی»« ،آيه»« ،رسول»« ،علم»« ،عقل» و  ،...از اين نمونه هستند.
اين تحقیق درصدد تحلیلی توصیفی از «عقل» ،بهعنوان رکنی از ارکان جهانبینی قرآنی و بر
مبنای شیوه فوق است .دو نکته در راستای هدف اين مقاله وجود دارد .نکته اول اينکه ،اين شیوه
بههیچوجه درصدد تفسیر قرآن نیست؛ بلکه روشی برای استفاده در جهت تفسیر قرآن است.
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نکته دوم اينکه ،اين ادعا وجود ندارد که در اين شیوه به تمام معنا میرسیم .ادعا و هدف اين
است که به شیوهای نو به بحث درباره واژهای مهم که مورد مناقشه بسیاری است ،از منظر قرآن
پرداخته شود ،تا از طرفی مورد استفاده قرار گرفته و از طرف ديگر همین شیوه ،مورد نقد و
بررسی بیشتر واقع شود .در همین راستا برای پیدايش زمینه مقدماتی ،ابتدا مختصری از رويکرد
فالسفه را به «عقل» بهعنوان عنصری از جهانبینی فلسفی مطرح کرده و سپس به طرح کلی
چارچوب شیوه معناشناسی پرداخته و آنگاه موضوع اصلی را به بحث مینشینیم.

 -2پیشینه رويکرد فالسفه و متفکران اسالمی به موضوع «عقل»
فالسفه و متفکران اسالمی ،درباره عقل نظرهای زيادی ارائه کردهاند .آنها از عقل در
زمینههای مختلف هستیشناختی ،معرفتشناختی و روانشناختی سخن گفتهاند .تقريباً مبنای
فالسفه اسالمی ،نظريات ارسطويی و نوافالطونی است .عقل 1در نظام فلسفی ارسطو ،جايگاه
ويژه ای دارد .از نظر ارسطو ،در نظام وجود ،عقولی موجودند که ذات ًا جوهر غیر مادّی ،ثابت و
جاويد هستند .اين جواهر آزادانه از طريق ذاتشان عمل میکنند« :اگر چیزهايی جاويدان و
نامتحرّك يافت شوند ،در آنها هیچچیز قسری و هیچچیز خالف طبیعتشان نیست» (ارسطو،
 ،1015 ،1379ص .)139اين عقول از حیث مرتبه و ارزش وجودی بعد از مبدأ ،باالترين هستند؛
زيرا اينها بهوسیله مبدأ يعنی خداوند و بدون واسطه ،ايجاد میشوند« :عقل در میان پديدهها
الهیترين چیزها است .او به آنچه الهیترين است ،میانديشد بیآنکه تغییر بیابد ،يعنی به خودش
میانديشد و انديشیدن او ،انديشیدن به انديشیدن است» (همان ،1074 ،ص.)408
در زمینه روانشناختی و معرفتشناختی« ،عقل» جزئی از وجود آدمی است که از نظر ارسطو
از همان جنس عقل وجودی ،يعنی مجرد بوده و بهعنوان قوّهای از قوای نفس است .از طرف
ديگر ،انديشهگری نفس توسط اين عقل صورت میگیرد« :عقل ،جزئی از نفس است که نفس
بهوسیله آن میشناسد يا میفهمد» (همو 429 ،1366 ،الف ،10ص .)212بعد از ارسطو،
نوافالطونیان به پیشوايی افلوطین و به پیروی از افالطون به عقل پرداخته ،هرچند با ارزشگذاری
به ادراك باطنی ،از ارزش عقل از حیث معرفتشناختی کاستند ،ولی بهای بسیاری از جهت
هستیشناختی به آن دادند و آن را يکی از سه اقنوم اصلی هستی قرار دادند (فلوطین،1366 ،
انئاد پنجم ،ص.)660

1.nous
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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
دانشمندان اسالمی قرار گرفت .ترجمه آثار فالسفه يونانی نیز مزيد بر اين علت شد .فارابی از
فالسفه و متفکّران بزرگ اسالمی است .وی عالوه بر اينکه در اکثر آثار خود به مسأله عقل اشاره
دارد« ،رسالة فی معانی العقل» را در اين خصوص نوشته است .او بعد از بیان شش معنا از عقل،
که معانی مصطلح عرفانی ،کالمی ،منطقی ،اخالقی و فلسفی است ،دو معنای آن را مربوط به
فلسفه دانسته که عبارت از عقل از حیث روانشناسی و معرفتشناسی و عقل از حیث
وجودشناسی است .فارابی هرچند تحت تأثیر فرهنگ اسالمی به تبیین معانی غیر فلسفی عقل
اشاره دارد ،اما در مجموع ،نظرات ارسطو را بهطور مفصلتر بیان کرده است (فارابی،1938 ،
ص 85به بعد).
نوبت که به ابنسینا دانشمند و فیلسوف بزرگ اسالمی رسید ،اين مسأله را بهطور کامل مورد
بحث قرار داده و در آثار مختلف خود به مسأله عقل از جهت روانشناختی و معرفتشناختی
پرداخت .او در «النفس من کتاب الشفاء» ،به پیروی از ارسطو ،امّا با شرح و توضیح کاملتر و با
اختالفاتی ،به تعريف نفس ،اثبات وجود و تجرّد آن ،جوهريّت ،وحدت و مبدأ آن میپردازد.
آنگاه قوا و فعالیت آن را بهطور کامل توضیح میدهد .از جمله اين قوا ،عقل و فعالیت آن است.
امری که انسان را از ساير حیوانات متمايز ساخته ،حتّی افعال مشترك او و سايرين را ويژه
میگرداند (ابنسینا ،1363 ،ص.)58
بعد از ابنسینا بحث عقل ،موضوع مشترك مطرحشده در اکثر آثار متفکران اسالمی است.
میتوان گفت از کِندی تا مالصدرا و حتی تا به امروز ،فالسفه اسالمی درصدد ايجاد هماهنگی
نظريات فلسفی درباره عقل ،با جهانبینی قرآنی و اسالمی بودهاند؛ اما اينکه تا چه اندازه در اين
هماهنگی موفق شدهاند جای بررسی بسیار دارد (بهعنوان نمونه ر.ك .نیکزاد .)1386 ،از طرف
ديگر ،ساير متفکران اسالمی از جمله متکلمان ،محدثان ،مفسران و فقها نیز کمتر از فالسفه به
اين موضوع نپرداختهاند.
بحث از رويکرد قرآن در قبال موضوع عقل هم پیشینهای طوالنی دارد و از جهات مختلف
قابل بررسی است .از آنجا که همیشه در هر موضوعی تعیین معنای دقیق مفاهیم کلیدی قابل
توجه بوده و حتی بسیاری از اختالفات ،در نهايت به اين امر برمیگردد .تبیین معنای عقل در
قرآن ،باعث روشن شدن رويکرد قرآنی به اين مسأله و اختالف آن با ساير نظرات مطرح خواهد
شد .آنچه مسلم است اينکه بیان قرآن بهعنوان وحی الهی ،با نظرات بشری متفاوت است.
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 -3مفهوم «معنا» در حوزه معنايی
«معنا» در زبان بشری بیش از هر بحث و موضوع ديگری اهمیت دارد .نقش «معنا» در زبان
بشری

بهگونهای است که زبان را مجموعهای از الفاظ و اصوات دانستن ،نهايت بیدقتی است.

به تعبیری الفاظ و واژهها ،مَرکبهای بیسواری هستند که توسط انسانها فراهم میشوند تا
سواری از انديشه خود را بر آنها نشانده و در فضای ذهن و فرهنگ قومی به حرکت درآورند.
آنها با سواران خود يعنی معانی ،از سويی به سوی ديگر میروند و هنگامی که در حوزه فرهنگی
خاصی جای گرفتند ،ديگر کوشش در طرد و اخراج کلی آنها غیرممکن است .آنها در زبان
آدمیان ،آنچنان جای گرفتهاند که هیچ مقوله انسانی و فرهنگی بینیاز از آنها نیست .حتی برای
«معنا» هم ،معنايی است .جهان هستی بدون انديشه و انديشه بدون زبان و زبان بدون معنا ،بی
معنا است؛ اما الفاظ با معانی چه رابطهای دارند؟ و چگونه به معنای يك واژه و لفظ میتوان
دست يافت؟
مسأله معنا ،رابطه آن با الفاظ و چگونگی پیدايش معنا ،بحثی است که در فرهنگ اسالمی
بهويژه در «اصول فقه» ،سابقهای ديرينه دارد .امروزه در زبانشناسی و فلسفه تحلیلی زبان بهويژه
در بخش معناشناسی ،اين بحث از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است .متفکّران غربی
و اسالمی ،بر اساس ديدگاههای گوناگون ،روشهای مختلفی را برای رسیدن به معنای يك واژه
مطرح کردهاند .بعضی قائل به معنای ذاتی الفاظ هستند و معتقدند که تنها از طريق بررسی
ويژگیهای واژهها میتوان به معنای آن دست يافت .بعضی ديگر به نظريه وضعی معتقدند و
میگويند بايد معنای لغات را از فرهنگ لغات آن زبان ،جستجو نمود .کسانی هم به نظريه معنای
نفسانی اعتقاد دارند و آن را به روانشناسی افراد ارجاع میدهند .در نظريههای کارکردگرايی و
رفتارگرايی نیز به ترتیب در کارکرد واژه و عملکرد متکلّم به جستجوی معانی میگردند (برای
آگاهی از اين نظريهها و نقد و بررسی آنها ر.ك .آثار اصولی اسالمی از جمله خويی،1410 ،
صص32ـ /49آلستون ،1381 ،صص44ـ.)81
با پذيرش هر کدام از اين ديدگاهها ،اين نکته مشترك است که معانی واژههای کاربردی در
هر زبان ،جدا از فرهنگ و زمینه فرهنگی خود نمیتواند گويا و رسا باشد .يك واژه میتواند در
يك زمینه (بافت) ،معنايی داشته باشد که وقتی به متنی در زمینه ديگر وارد شد ،معنای آن تغییر
میکند .بهعبارتديگر ،واژهها در زمینه فرهنگی خود ،حوزه و میدانی معنايی پیدا میکنند که
بدون توجه به عناصر موجود در اين حوزه ،معنای دقیق آنها میسر نیست .مثالً کلمه «کتاب» که
اينك دارای موضوع ثابت و معینی است ،از حیث معنا بدون توجه به واژههای نوشتن ،ورق يا
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صفحه به معنای اعم ،موضوع نوشتهشده و  ...معنای کاملی ندارد و وقتی اين واژه قرآنی میشود،
ارتباط نزديکی با تصوّر وحی يا تصورهای ديگری دارد که ارتباط مستقیم با آن دارند و لذا با
هالهای از قداست احاطه میگردد.
بنابراين شناخت معنای يك واژه در يك فرهنگ يا در متنی که بخشی از آن فرهنگ است،
در حوزه آن فرهنگ و متن ممکن است .اين حوزه را حوزه معناشناختی آن واژه گويند .محققان،
حوزه معناشناسی هر واژه را اعم از «بافت زبانی» 1و بافت غیرزبانی يا «بافت موقعیتی» 2میدانند.
بافت زبانی ،بخشی از حوزه معناشناسی است که بیشتر به روابط مفهومی موجود در حوزه مربوط
شده و بافت غیرزبانی يا موقعیتی به روابط مصداقی آن مربوط است (ر.ك .پالمر،1381 ،
صص43ـ .)103در بافت زبانی حوزه معناشناسی ،شناخت واژهای که در جمالت متعدّد بیان
شده است ،تنها از راه شناخت اين بافت ممکن است .هر واژهای در کاربردهای نوشتاری و
گفتاری همراه با کلمات و اصطالحات ديگری میآيد که همه با هم ،شبکه پیچیدهای را تشکیل
میدهند که در مفهوم آنها اگر ارتباط الينفکی وجود نداشته باشد ،الاقل ارتباط معنايی بین آنها
برقرار است.
بهعبارتديگر ،معنا و مفهوم هر واژه ،در ارتباط نزديکی که با کلمات ديگر دارد مشخص
میشود و شناخت معنای کامل يك واژه در يك جهانبینی ،نیاز به شناخت مجموعهای از
واژههايی دارد که با آن شبکهای را تشکیل میدهند .معنای هر واژه در ارتباط با ساير مفاهیم،
افزايشها و کاهشهايی پیدا میکند .بهعنوانمثال واژه «ذهن» در فلسفه که با «مفاهیم» و
«تصورات» ،ارتباط معنايی دارد ،بهعنوان ظرف مفاهیم و يا عین آنها تلقی میشود ،اما در
روانشناسی امروز ،با «رفتار» ارتباط معنايی میيابد و به معنای علت رفتار و گاهی عین رفتار
تلقی میگردد.
حوزه معناشناختی واژهها در يك متن خاص ،حوزه و میدانی فراگیر است و شامل معنای
لغویِ وضعی آنها ،معنايی که از نوع کاربرد دستوری آنها از حیث اسم ،فعل و  ...دارند ،معانی
مرتبط با آنها از حیث کاربرد و معانی کاربردی آنها بهصورت مترادف ،متقابل و  ...میشود .هر
کدام از اين موارد تحت عناوينی در زبانشناسی مورد بحث قرار میگیرد.

1. Linguistic Context
2. Context of Situation
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 -1-3رابطه همنشینی درحوزه معنايی
در هر زبان و هر متنی واژههايی موجود است که معنايی فراگیرتر از معنای لغوی دارند .اين
معنا شامل مفاهیمی از واژههای ديگر است که معموالً با آنها بهکاررفته و بهمرور معنای خود را
به آنها منتقل ساخته است .بنابراين ارتباط کاربردی آنها در زبان ،به ارتباط معنايی آنها منجر
شده است .تمییز آنها و شناخت معانیشان در گرو دريافت ارتباط آنها با يکديگر و با جمالتی
است که آن واژهها را دربردارد .اين فرآيند ،امروزه در زبانشناسی معاصر به روابط همنشینی

1

معروف است .بنابراين «همنشینی» ( )Collocationبه معنای اعم يعنی همآيی واژهها و ارتباط
يك عنصر زبانی با ساير عناصر تشکیلدهنده آن زبان است (ر.ك .همان ،ص .)159نکته مهم
اين است که اين رابطه ،تعیینکننده نوع تغییر معنای يك واژه در همنشینیهای مختلف خواهد
بود .در بررسی هر زبانی ،بارها به اين فرايند برخورد میکنیم .بهعنوانمثال در زبان فارسی وقتی
میگويیم «شب فرارسید» ،از «شب» که در اصل به معنای بخشی از زمان است ،غروب خورشید،
پیدايش تاريکی ،پیدايش ستارگان در آسمان و غیره میفهمیم ،چون آنها در روابط همنشینی
مشاهده شدهاند« :خورشید غروب کرد ،تاريکی همهجا را فراگرفت ،شب فرارسید و ستارگان
در آسمان خودنمايی کردند» .بنابراين رابطه همنشینی به ما کمك میکند تا معنای يك واژه را
دقیقتر مالحظه کنیم.

 -2-3رابطه جانشینی در حوزه معنايی
مسأله ترادف و استفاده آن در معناشناسی واژهها ،امری است که معموالً در فرهنگ دانشهای
مختلف اسالمی و در زبانشناسی مورد توجه قرار دارد .بهطور کلی منظور از ترادف اين است
که دو يا چند کلمه کموبیش از نظر معنايی به هم نزديك بوده و بهجای همديگر قرار میگیرند؛
اما در جايگزينی واژهها ،مسأله فراتر از اين است .در کاربرد مجازی هم دو واژه قريب به يك
معنا بهکار میروند .همینطور گاهی دو واژه غیر مترادف در دو متن يکسان ،بهجای هم به
کاررفتهاند که نشاندهنده ارتباط معنا بین آن دو ،الاقل در آن متن است .در معناشناسی ،فرايند
جايگزينی اعم از همه اين موارد را روابط جانشینی 2مینامند .رابطه جانشینی ،رابطه يك عنصر
از زبان با ساير عناصری که میتواند بهجای آن قرار گیرد .در اين رابطه بر اين مسأله تأکید

1. Syntagmatic
2. Paradigmatic
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میشود که دو واژه در محیطی خاص می توانند بهجای يکديگر بهکار روند (ر.ك .همانجا) .در
مورد کاربرد مجازی و کاربرد دو واژه مختلف در دو جمله کامالً مشابه ،میتوان به دو نمونه زير
توجه کرد:
« .1شب فرارسید»« ،شب در چشم روز ،سرمه کشید» و «شب تیره بر دشت ،لشکر کشید».
« .2او انسان درستکاری است» و «او انسان مؤمنی است».
در نمونه اول در چشم روز ،سرمه کشیدن و بر دشت لشکر کشیدن ،مجاز ًا بهجای فرارسیدن
شب میآيد و به معنای آن مرتبط است .در نمونه دوم با مقايسه دو جمله میتوان پی برد که
درستکاری به معنای مؤمن ارتباط دارد .بنابراين رابطه جانشینی ،ما را در رسیدن به معنای دقیقتر
کمك خواهد کرد.

 -3-3كاربرد صورتهای دستوری در معناشناسی
کاربرد واژه بهصورت اسم يا فعل يا صفت ،عالوه بر داشتن معنای ريشه لغت ،داللت بر
معانی اضافی دارد .همانطور که زبانشناسان جديد و قديم مطرح میسازند ،در افعال ،برخالف
اسم ،مسأله زمان و قبل از هر چیزی ،تصوری از صورتهای چه کسی؟ چه کسانی؟ يا چه
چیزی؟ بهعنوان انجامدهنده آن افعال وجود دارد .در فعل ،فرآيند عملی و در اسم ،ثبات يك
شیء اصل است.
در هر زبانی وقتی واژهای از نظر دستوری بهصورت فعلی به کار میرود ،بدون توجه به
معنای آن واژه ،مشمول معنای انجامدهنده و زمان انجام است .اما کاربرد واژه بهصورت اسم،
متضمن چنین معنايی نیست؛ در عوض ،اشاره به چیزی ثابت از آن فهمیده میشود .بنابراين در
معناشناسی کاربرد يك واژه در يك متن ،نوع کاربرد آن هم قابلتوجه است.

 -4-3معرفی درونمتنی
در معناشناسی يك واژه ،آنچه میتواند به خواننده و شنونده کمك کند ،معرفی آن توسط
ماتن و نويسنده يا گوينده است .گاهی در يك متن با آمدن واژهای بالفاصله يا با فاصله ،يعنی
در جاهای ديگری از آن متن ،به توصیف و توضیحی درباره آن واژه و معنايش میپردازد .اين
امر وقتی اهمیت بسیار دارد که زبان آن متن ،فراتر از زبان معمولی بوده ،يا آن واژه به معنايی
متفاوت با زبان معمولی بهکار رفته است .کتب آسمانی از اين قبیل متون هستند و در میان آنها
قرآن ،از نظر کاربرد اين شیوه ،استثناست؛ يعنی در معناشناسی کلید واژگان خود به شنونده کمك
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اساسی مینمايد .قرآن به طرق مختلف ،مفسر معانی واژگان خود است؛ گاهی به دنبال ذکر يك
واژه پرسشی از فهم آن واژه میکند و سپس معنای آن را بیان میدارد؛ يا بدون پرسش و با آوردن
يك اصطالح ،آن را توضیح میدهد .مثالً با آوردن واژه «القارعه» ،میپرسد قارعه چیست؟ و
سپس آن را توضیح میدهد (قارعه .)11-1 /101 :يا با ذکر واژه مؤمن ،آن را تشريح میکند
(مؤمنون )6-1 /23 :بنابراين بايد به معرفی و توصیف درونمتنی يك واژه برای رسیدن به معنای
آن توجه نمود.

 -4معنای عقل در قرآن
با توجه به مقدمات فوق و بر اساس روش معناشناسی ،کاربردهای واژه «عقل» را در قرآن
کريم به بحث میگذاريم.

 -4-1چگونگی كاربرد واژه عقل در قرآن
همانطور که اشاره شد ،از نظر زبانشناسی ،چگونگی کاربرد يك واژه در فرايند ارائه و انتقال
و بسط معنا موثّر است .حال اين سوال ضرورت میيابد که قرآن واژه عقل را چگونه بهکار
میبرد؟ و از اين کاربرد ،چه معنايی استفاده میشود؟ در اولین گام بايد گفت واژه «عقل» و
مشتقات اسمی آن در قرآن بهکار نرفته است .در آيات متعدد قرآن ،تنها مشتقات فعلی عقل به

کار رفته است :فعل ﴿تَعْقِلونَ﴾  24مرتبه ،فعل ﴿يَعقِلونَ﴾  22مرتبه و افعال ﴿يَعقِلُ﴾﴿ ،نَعقِلُ﴾
و ﴿عَ َقلُوا﴾ هرکدام يك مرتبه .جمعاً  49بار مشتقات فعلی اين واژه در قرآن بهکار رفته است
(ر.ك .عبدالباقی ،1364 ،صص468ـ.)469
در قرآن گاهی مشتقات فعلی «عقل» بهصورت مثبت و گاهی منفی و بعضی مواقع هم
بهصورت توصیهای و سؤالگونه بهکار رفتهاند که مسلماً هر کدام هدف معنايی خاصی را دنبال
میکنند که با ديگری متفاوت است .در بخشی از آيات ،خداوند به آيهها ،يعنی دالهايی قولی و
عینی اشاره میکند و خبر میدهد که میتوانند و بايد مورد انديشه و تعقل انسانها قرار گیرند.
در چنین آياتی مشتقِّ فعلی اين واژه بهصورت غايب و اکثراً جمع ﴿يَع ِقلُون﴾ آورده شده است.
در برخی از آيات ديگر ،صیغه جمع اين فعل بهصورت منفی ﴿اليَع ِقلُون﴾ بهکار رفته است که
خبر از انسانهايی میدهد که بهرغم توانايی بر خردورزی ،انديشه نمیکنند .در بخش سوم،
انسانها را با صیغه جمع مخاطب ﴿تَع ِقلُونَ﴾ مورد خطاب قرار داده است که قبل از آن ،واژههای
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﴿لَ َعلَّکُمْ﴾﴿ ،إِنْ ُک ْنتُمْ﴾ و ﴿أَفَال﴾ آورده شده است .اين ترکیب عالوه بر اينکه بر درخواست
خداوند از انسان مبنی بر خردورزی و انديشهورزی داللت دارد ،متضمن نوعی تحريك و تشويق
است.
اما از کاربرد صورت و مشتقات فعلی عقل و عدم استفاده از صورت اسمی آن ،چه معنايی
برداشت میشود؟ همانطور که اشاره شد ،قرآن برخالف فالسفه ،به عقل بهعنوان يك موجود و
شیء ثابت و مستقل نظر ندارد .به بیان فلسفی ،قرآن «عقل» را از حیث وجودشناختی مورد توجه
قرار نمیدهد .مؤيد اين مطلب اين است که فالسفه اسالمی چون ابنسینا ،شیخ اشراق و
صدرالمتألهین در جهت تطبیق عقول فلسفی از حیث وجودشناختی با جهانبینی قرآنی ،فرشتگان
مطرح در قرآن و فرهنگ اسالمی را با عقول مجرد عینی فلسفی تطبیق دادهاند (برای نمونه ،ر.ك.
صدرالدين شیرازی ،1360 ،ص.)140
ممکن است بعضی واژه «قلب» را بهعنوان عقل گرفته و کاربرد اسمی آن تلقی کنند؛ اما بايد
گفت در قرآن« ،قلب» به معنای اعم از عقل بهکار رفته است .قلب در قرآن ،گاهی با صفت
﴿مطمئن﴾ (بقره260 /2 :؛ آلعمران126 /3 :؛ انفال10 /8 :؛ مائده113 /5 :؛ رعد ،)28 /13 :گاهی
با صفت ﴿غلیظ﴾ (آلعمران ،)159 /3 :گاهی با صفت ﴿سليم﴾ (شعراء89 /26 :؛ صافات/37 :
 ،)84گاهی با صفت ﴿مُنيب﴾ (ق ،)33 /50 :گاهی بهعنوان محل بیماری و مرض (مائده52 /5 :؛
احزاب ،)32 /33 :گاهی بهعنوان آورنده ايمان (مائده41 /5 :؛ زمر45 /39 :؛ حجرات14 /49 :؛
مجادله 22 /58 :و )...و گاهی هم بهعنوان چیزی که میانديشد و میفهمد (اعراف 179 /7 :و)...
به کار رفته است .به همین دلیل به نظر عدهای ،کاربرد «قلب» برای عقل ،مجازی است و قلب،
محل عقل تلقّی میشود (زبیدی ،بیتا ،ج ،1ص .)465بنابراين قلب از طريق عقل به انديشه و
تفکر میپردازد .بهعبارت ديگر ،رابطه قلب و عقل ،رابطه ظرف و مظروف است (مجلسی ،بیتا،
ج ،1ص 98و ج ،61ص.)55
اما مطلب بعدی که از کاربرد مشتقات فعلی اين واژه استفاده میشود ،اين است که مدلول
فعل به عمل برمیگردد و با توجّه به اينکه فعل بهتنهايی در زبان عربی يك جمله است ،بهنوعی
اشاره به فاعل و انجامدهندهای دارد .امروزه زبانشناسان معتقدند هنگامیکه واژهای بهصورت
فعلی به کار میرود ،معنايی از وجود فاعل ،زمان و يك فرايند زماندار در آن نهفته است .آنها
میگويند« :داللت فعل به يك عمل ،قبل از هر چیزی تصوّری از چه کسی ،چه کسانی ،چه
چیزی و غیره را میرساند» (پالمر ،1381 ،ص.)185
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بهعبارت ديگر ،کاربرد يك کلمه بهصورت مشتقِّ فعلیِ آن ،بدون در نظر گرفتن موجودی که
انجامدهنده عملی است ،ممکن نیست .قرآن کريم مکرر ًا با ﴿أَفَاليَعْ ِقلُونَ﴾ و ﴿أَفَالتَعْ ِقلُونَ﴾ انسان
را به خردورزی تشويق میکند و عدهای را تعقلکننده معرفی نموده ،برخی را که از ديد قرآن،
اکثريت کافران را تشکیل میدهند ،به تعقل نکردن متّهم میسازد .گويی عقل با تعقّل کردن فعلیت
میيابد و تعقّلکردن به وسیله انسان انجام میشود.
نکته مهم است که در جهانبینی قرآنی ،در اصل خداوند و بهتبع او ،انسان اصالت دارد و
بنابراين مخاطب قرآن ،انسان است نه عقل و از ديد قرآن ،تنها انسان است که تعقل میورزد.
قرآن در هیچجا موجود ديگری حتی خداوند را فاعل تعقل معرفی نمیکند .بنابراين تعقّلکردن
در قرآن از آنِ انسان است .مؤيد اين مطلب ،نحوه کاربرد واژههای قريبالمعنی با عقل در قرآن
است .زبانشناسان و مفسّران مسلمان «لُبّ»« ،النُهيَة» و «حِجر» را از نظر معنايی به واژه «عقل»
نزديك میدانند (بهعنوان نمونه ر.ك .فراهیدی ،1409 ،ج ، 8ص /317ابنمنظور ،1405 ،ج،1
ص 729و ج ،4ص ،170ج ،15ص /346طباطبايی ،1417 ،ج ،3ص .)29اين کلمات اسم به
شمار میآيند ،اما در هر آيهای که بهکار رفتهاند ،بهصورت اضافه به اسماء «ذُو»« ،ذی»« ،أُولُوا» و
«أُولی» بوده است .اين امر در زبان عربی از حیث معناشناسی بیانگر اين است که به صاحبان اين
ويژگیها نظر دارد .به عبارت دقیق ،قرآن به انسان بهعنوان صاحب خرد توجّه دارد.
بنابراين کاربرد فعلی عقل و اضافه لُبّ و نهیه و حجر به ذو ،ذی ،اولوا و اولی و همچنین
توجّه به ويژگیهای انسانهای صاحب خرد و انديشه يعنی صاحبان و فاعالن خرد و تعقّل
کنندگان در آيات الهی ،رساننده اين معنا است که عقل ،قوّه و نیرويی متعلق به انسان است و
امکان کاربرد آن برای او ،وجود دارد .اين کاربرد ،لوازمی داشته و عدم استفاده از آن هم لوازمی
دارد .بنابراين انسان يکی از اصلیترين عناصر حوزه معنايی عقل در قرآن است که از کاربرد
«فعلی» آن در اين کتاب به دست میآيد؛ يعنی در معنای اين واژه بهصورت فعلی که در قرآن
استعمال شده است ،انسانهايی منظور میشود که چنین عملی انجام میدهند و مفهوم آن بدون
در نظر گرفتن اين همراهی ،کامل نیست .وقتی سخن از تعقّلکردن به میان میآيد ،منظور
انسانهايی هستند که تعقل میکنند.

 -4-2رابطه جانشینی در معناشناسی عقل قرآنی
عالوه بر مترادفات عقل در قرآن و نحوه کاربرد آنها که اشاره شد ،آوردن جمالت و عباراتی
يکسان و مشابه که تنها در آنها ،يك واژه متفاوت وجود دارد ،از جمله مصاديق جانشینی است
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که نشاندهنده رابطه معنايی دو واژه متفاوت است .در قرآن اين امر برای واژههای مختلف ،اتفاق
افتاده است .مثالً در آيه  47سوره عنکبوت میخوانیم﴿ :وَمَايَجْ َحدُ بِآيَاِتنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ﴾ (عنکبوت:
 .)47 /29در همین سوره آمده است﴿ :وَمَايَ ْجحَدُ بِآيَاِتنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ (عنکبوت.)49 /29 :
بنابراين رابطه معنای دو واژه «کافر» و «ظالم» از ديد قرآن ،مکشوف میگردد.
در خصوص واژه عقل نیز با چنین کاربردی روبرو هستیم .در قرآن در سوره انعام میخوانیم:
ل
َص ْلنَا الْآيَاتِ لِ َق ْومٍ يَفْ َقهُونَ﴾ (انعام .)98 /6 :همینطور در سوره روم آمده است﴿ :ذَِلكَ نُفَصِّ ُ
﴿قَدْف َّ
ت لِ َق ْومٍ يَعْ ِقلُونَ﴾ (روم .)28 /30 :پس میتوان گفت که بین تفقّه و تعقل از نظر قرآن ،رابطه
الْآيَا ِ

معنايی وجود دارد .همچنین در آيات متعدد قرآن آمده است﴿ :إنّ فِي ذَِلكَ اليات لِ َق ْومٍ يَعْ ِقلُو َن﴾
(رعد4 /13 :؛ نحل67 ،12 /16 :؛ روم .)24 /30 :از طرف ديگر میخوانیم﴿ :إنّ فِي ذَِلكَ اليات

لِ َق ْومٍ َيتَفَکِّرون﴾ (رعد )3 /13 :و در جای ديگر آمده است که﴿ :إ ّن فِي ذَِلكَ الية لِ َق ْومٍ يَذَّکَّرون﴾
(نحل .)13 /16 :بنابراين میتوان گفت ،تعقل ،تفکر و تذکر ،سه فعالیت انسان است ،اما در بیان
قرآن از حیث معنايی ،به هم مربوط میباشند .از نظر معنايی در تعقل ،تفکر و تذکر نهفته است.
توضیح اينکه تفکّر به معنای انديشه کردن ،حرکت روح و ذهن آدمی از معلومات خود که
حاصل تعقل و تجربه است ،بهسوی روشن نمودن امری مجهول است .انسان موجودی کنجکاو
و حقیقتجو آفريده شده است و اين ويژگی ذاتی ،باعث پیدايش ويژگی میمون ديگری برای
او يعنی پرسش گری شده است که مبنای کمال آدمی است .خداوند متعال با اعطای عقل به انسان،
مسیر پیمودن اين کمال را مهیا نمود .يکی از ابزارهای مهم عقل ،تفکر است که با پرسش شروع
به فعلیت میکند .بهعبارت ديگر ،تفکر نوعی تعقل است .عقل آدمی با پرسش به انديشه درمیآيد.
اما رابطه عقل و تفکر و پرسش ،رابطهای يكطرفه نیست .تفکر ،خود باعث رشد عقل آدمی
گرديده و از طرف ديگر ،پرسشهای جديدی را به دنبال دارد .پس پرسش باعث تفکر ،و تفکر
باعث پرسش و هر دو مبنای نوعی تعقل است .اما هر تفکر و تعقلی نتیجه و حاصلی دارد .از
نظر قرآن ،حاصل تعقل و تفکر ،تذکّر و تفقه و ايمان يعنی پند گرفتن و فهمیدن و باور کردن
است .بر همین اساس ،اين مفاهیم در قرآن يك حوزه معنايی تشکیل میدهند.
اما در بیان قرآن ،مهمترين رابطه معنايی در اين زمینه ،بین «تعقل» و «ايمان آوردن» وجود
دارد .در قرآن وجود آسمان و زمین و آنچه در آنهاست ،خلقت انسان و حیوانات ،شب و روز
و اختالف آنها ،نعمت های الهی ،زنده شدن زمین ،باد و باران و هزاران موجود ديگر ،بهعنوان
آيات خداوند معرفی شدهاند .برای آفرينش اين آيات ،مسلماً اهداف مهمی وجود دارد .از جمله
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قرآن به اين امر اشاره دارد که اين آيات برای تعقل و برای ايمان آوردن و رسیدن به يقین است.
به عبارت ديگر ،حاصل تعقل صحیح در اين آيات ،ايمان به حق و يقین به آن است .در آيات
ابتدايی سوره جاثیه آمده است« :بهدرستی در آسمانها و زمین ،آيتهايی برای مردم با ايمان
وجود دارد و نیز در خلقت خودتان و جنبندگانی که همواره منتشر میکند ،آيتهايی برای مردمی
که اهل يقین هستند ،وجود دارد و نیز اختالف شب و روز و رزقی که خدا از آسمان نازل میکند
و بهوسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده مینمايد و همچنین در گرداندن بادها از سويی به
سوی ديگر ،آيتهايی برای مردمی که تعقل میکنند ،وجود دارد» (جاثیه3 /45 :ـ.)5
بنابراين آيات الهی ،موضوع تعقل انسان است و انسان با تعقل به يقین و ايمان میرسد .از
طرف ديگر ،رابطه ايمان و تعقل از ديد قرآن بهگونهای است که تعقل نکردن ،يکی از عوامل
اصلی ايمان نیاوردن است .کسانی که تعقل نمیکنند دچار رجس و پلیدی میشوند؛ همان رجسی
که شامل حال کسانی است که ايمان نمیآورند﴿ :وَيَجْعَلُ الرِّ ْجسَ َعلَي الَّذِينَ اليَعْ ِقلُونَ﴾ (يونس:
 )100 /10و از طرف ديگر ﴿کَذِلكَ يَجْعَلُ اهللُ الرِّجْسَ َعلَي َّالذِينَ الُيؤْمِنُونَ﴾ (انعام.)125 /6 :
همچنین قرآن در مقام ارزيابی انسانها و مقايسه آنها با ساير حیوانات ،بدترين جنبندگان را در

آيهای ،کافران و بیايمانان معرّفی کرده است﴿ :إِنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ ِعنْدَ اهللِ الَّذِينَ کَفَرُوا َفهُمْ اليُؤْ ِمنُونَ﴾
(انفال .)55 /8 :در آيهای ديگر ،تقريباً با همان صورت ،بیخردان میداند﴿ :إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِ ْندَ
ُّم اْلبُکْمُ الَّذِينَ اليَعْ ِقلُونَ﴾ (انفال.)22 /8 :
هلل الص ُّ
اِ
بنابراين کسانی که ايمان نمیآورند ،کسانی هستند که تعقل نمیکنند و بالعکس؛ آنها دچار
رجس و پلیدی شده و از بدترين موجودات زنده هستند .با کنار هم نهادن آيات مربوط به عقل
و ايمان ،تالزم معنايی عقل و ايمان و بیخردی و کفر کامالً مشهود است .در تأيید اين رابطه
معنايی ،در آيات متعدّدی از قرآن ،از طرفی اکثر کسانی که از پیامبر (ص) و قرآن پیروی نمیکنند
را کافر و بیايمان معرفی کرده است .از سوی ديگر ،آنها را بیخردان و کسانی که تعقل نمیکنند
بهحساب میآورد .نیز در آيات فراوانی ،اکثر انسانهای مخاطب را بیايمان و در ضمن بیخرد
معرفی میکند﴿ :بَلْ أَکْ َثرُهُمْ الُي ْؤ ِمنُونَ﴾ (بقره)100 /2 :؛ ﴿وَمَا کَانَ أَ ْکثَرُهُمْ ُمؤْمِننيَ﴾ (شعراء/26 :
 )190 ،174 ،158 ،121 ،103 ،67 ،8و ﴿ َوأَکْ َثرُهُمْ اليَعْ ِقلُونَ﴾ (مائده ،103 /5 :عنکبوت،63 /29 :
حجرات.)4 /49 :
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 -4-3رابطه همنشینی در معناشناسی عقل قرآنی
بر اساس تعريفی که از رابطه همنشینی شد ،در قرآن بر پايه اين رابطه ،بعضی از واژهها با
يکديگر يا با واژههای ديگر ارتباط معنايی خاصی دارند .بنابراين شناخت معنای هر کدام ،بدون
توجّه به معنای سايرِ واژهها ممکن نیست .بهعبارت ديگر ،اين کلمات در قرآن ،جدای از کلمات
ديگر بهکار نرفته است؛ بلکه در ارتباط نزديك با يکديگر بهکار رفته و معنای ملموس و محسوس
خود را دقیق ًا از مجموع دستگاه ارتباطاتی که با هم دارند ،بهدست میآورند.
بر پايه اين رابطه ،در حوزه معناشناسی عقل در قرآن هم عناصر زيادی وجود دارد .برای
رسیدن به معنای عقل در قرآن بايد به حوزه معناشناختی آن دست يافت و آن را بررسی کرد.
بهعبارت ديگر ،با بررسی اين حوزه معناشناختی ،متوجه اين نکته میشويم که معنای عقل و به
عبارت دقیقتر ،تعقل در قرآن فراتر از معنای منحصر به اين واژه در  49آيه بوده و به عناصر
ديگری نیز مربوط میشود که جزء حوزه معناشناختی آن است .با بررسی  49آيهای که مشتقات
عقل در آنها به کار رفته و مقايسه بین آيات ،با میدان معناشناسی خاصی روبرو میشويم که
مهمترين عناصر همنشین آن با عقل ،به ترتیب اهمیت عبارتاند از« :انسان»« ،آيه»« ،تفکر»،
«تذکر»« ،دانش و دانايی»« ،هدايت»« ،ايمان»« ،پرستش»« ،پذيرش»« ،حمد»« ،شکر» و «خواندن».
به عناصر انسان ،ايمان ،تفکّر ،تذکّر ،تفقّه و نقش آنها در اين حوزه معناشناختی و چگونگی
ارتباط آنها اشاره شد .در اينجا به برخی ديگر از آنها میپردازيم.

 -4-3-1آيه
«آيه» از عناصر اصلی میدان معنايی عقل در قرآن به شمار میآيد .از مجموع آياتی که قرآن
به مسأله تعقل پرداخته ،در سیزده مورد ،واژه «آيه» بهصورت مفرد يا جمع (آيات) ،به کار رفته
است .میتوان گفت اين دو واژه در همه آياتی که قرآن بهصورت ايجابی و غیرتوصیهای به تعقل
اشاره دارد ،به کار رفته است؛ هرچند بهصورت غیرمستقیم و مفهومی هم در ساير آيات اين
مجموعه ،رخنمايی میکنند .به بیان فلسفی ،تعقلکردن متعلّق میخواهد و متعلقات تعقل،
واسطههايی هستند که صاحب خرد را به امری رهنمون میسازند .از موضوعات و متعلقات مهم
و اصلی تعقل در قرآن ،آيه و يا آيات است« .آيه» از نظر لغوی به معنای عالمت و نشانه است.
اما به بیان زبانشناسان و مفسران« ،آيه» با عالمت و نشانه ،تفاوتهای اساسی دارد (ر.ك .طوسی،
 ،1409ج ،2ص.)282
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در واژه آيه ،نسبت به عالمت و نشانه ،عظمتی نهفته است که از اين جهت ،اخص از عالمت
و نشانه است .بهعبارت ديگر ،آيه آن عالئم و نشانههای مهمی است که هم فینفسه عظمت
دارند و هم داللت بر وجود امر مهمی میکند .تفاوت ديگر اينکه ،آيه در بیان قرآن ،هم برای
معانی و هم برای اعیان خارجی و هم برای قول و کالم به کار میرود؛ قرآن در جايی اشاره
میکند که شناخت پیامبر (ص) توسّط علمای بنیاسرائیل و آگاهی آنها بر رسالت او از قبل،
خود آيهای بر نبوت و حقانیت اوست .بنابراين میتوان گفت که علم و شناخت و معانی معرفتی،
آياتی هستند که بر امری داللت میکنند« :آيا برای يهود اين نمیتواند آيت و نشانه باشد که
علمای بنیاسرائیل ،محمد (ص) را میشناسند» (شعراء.)197 /26 :
از طرف ديگر ،در آيات متعدّد ،قرآن به آيه بودن آسمان ،زمین ،موجودات مختلف ،افراد و
اعیان خارجی اشاره دارد .به آيات اول سوره جاثیه که آسمان و زمین و موجودات مختلف را
آيات الهی معرفی نمود ،اشاره شد .از طرف ديگر ،میتوان به آيهای اشاره نمود که حضرت
عیسی (ع) و مادرش مريم را از آيات الهی به شمار میآورد؛ آنجا که میفرمايد« :ما او (حضرت
مريم) و فرزندش (حضرت عیسی) را برای مردم عالَم ،آيت و نشانه قرار داديم» (انبیاء.)91 /21 :
از سوی ديگر ،بخشهای قرآن کريم به آيات ،معروف هستند که قرآن آنها را در مجموع متعلَق
تعقل میداند .قرآن و زبان قابل فهم آن برای بشريت ،از موضوعات مهم تعقل است« :ما فرستاديم
قرآن را به زبان عربی شايد شما در آن انديشه کنید» (يوسف .)2 /12 :قرآن حتّی سخن و قول
را آيه به شمار میآورد﴿ :وَإِذَا بَدَّْلنَا آيَةً مَکَا َن آَيةٍ﴾ (نحل.)101 /16 :
همچنین خداوند در قرآن ،توجه انسانها را به تاريخ و نحوه زندگی و عملکرد گذشتگان
جلب نموده و می خواهد که آن را موضوع انديشه و تعقل خود قرار دهند ،تا پند و عبرت گیرند.
در اين زمینه ،آيات متعددی وجود دارد؛ بهعنوان نمونه« :همانا ما از آن (آثار خرابی ديار قوم
لوط) واگذاشتیم آيه و نشانی روشن برای گروهی که انديشه میکنند» (عنکبوت.)35 /29 :
تفاوت ديگر «آيه» با عالمت و نشانه ،اين است که آيه دارای مراتب است .به عبارت فلسفی،
آيه ،امری مشکّك است ،يعنی بر مصاديقی که مدلول آن هستند ،با تق ّدم و تأخّر و شدّت و
ضعف داللت میکند .توضیح اينکه ذومراتب بودن آيه به معنای داشتن افراد متعدّد و متفاوتی
است که در هستی اختالف دارند .برای نمونه ،مسلماً از حیث آيه بودن ،وجود حضرت عیسی(ع)
از وجود يك موجود مادّی و همینطور وجود آسمان و زمین از وجود يکی از موجودات جزئی
موجود در آنها ،شديدتر است .گاهی هم آيات در آيه بودن بر اساس مراتبی که دارا هستند،
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تق ّدم و تأخّر دارند .اين مسأله در جایجای آيات مختلف قرآن قابل مشاهده است و مفسران
اسالمی به آن پرداختهاند.
قرآن  ،چیزهايی را گاهی برای مؤمنان ،گاهی برای متفکّران ،گاهی برای اهل يقین و گاهی
برای تعقّلکنندگان ،آيه می داند .تفاوت اين بیانات ،موضوع بحث مفسران مسلمان شده است.
بهعنوان نمونه ،در همان آيات ابتدايی سوره جاثیه ،از نشانههايی به ترتیب برای اهل ايمان ،اهل
يقین و تعقّلکنندگان سخن به میان آورده است .امّا چه تفاوتی بین اين نشانههاست؟ مفسّران
مسلمان در خصوص اين تفاوت ،نظرياتی ارائه کردهاند؛ اما همگی در اينکه آيه ،هم در داللتش
بر مصداق خود و هم در آيه بودن و متعلق تعقل قرار گرفتن ،امری تشکیکی است ،اختالفی
ندارند .بعضی همچون زمخشری (م 538 .ق) در توجیه ترتیب آنها ،به ترتیب مصاديق آنها
اشاره کرده ،گفتهاند« :يقین بعد از ايمان ،و تعقل بعد از يقین قرار دارد» (زمخشری ،بیتا ،ج،4
ص .)285بعضی ديگر چون فخر رازی در توجیه اين ترتیب گفته است« :سببش آن است که اين
معنا را بفهماند اگر ايمان داريد ،اين داللتها را بفهمید؛ و اگر ايمان نداريد و در عینحال
میخواهید از شكّ و ترديد درآيید ،آن داليل را بفهمید؛ و اگر ،نه ايمان داريد و نه میخواهید
اهل يقین باشید ،پس حداقل در فهمیدن آيات و داليل آيه سوم کوشش کنید» (ر.ك .فخر رازی،
بیتا ،ج ،27ص.)259
عالمه طباطبايی ،نظر ديگر دارد .او اختالف مراتب آيههای اهل ايمان و اهل يقین و تعقل
کنندگان مطرح در اين آيات را بر اساس اختالف مراتب ادراكکنندگان و مخاطبان میداند .او
اهل انديشه را در ادراك نسبت به ديگران ،برتر دانسته و آيه و متعلقات درك آنها را پیچیدهتر
معرفی میکند (ر.ك .طباطبايی ،1417 ،ج ،18ص .)239به هرحال آنچه مسلم است اينکه از نگاه
قرآن ،از موضوعات اصلی برای «تعقل»« ،آيات» خداوند است که تعقل صحیح در آنها منجر به
ايمان به خداوند میشود .بهعبارت ديگر ،خداوند در قرآن ،آيات مختلف طبیعی و ماورای طبیعی
خود را برای انسان تبیین میکند تا او از طريق تعقل و انديشه صحیح در آنها ،به فهم درست
آنها رسیده و پند گیرد .آنچه موضوع پند و فهم آدمی است ايمان به حقتعالی و ساير فرمانها
و احکام اوست که در قرآن اشاره شده است.
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 -4-3-2دانش و دانايی
به نظر بعضی از اهل لغت ،عقل و علم مترادف يکديگرند .بهعبارتديگر ،يکی از معانی عقل،
علم است (زبیدی ،بیتا ،ج ،8ص .)25همینطور بعضی از محدثان به اين معنای عقل اشاره
کردهاند و معتقدند در بعضی از اخبار ،عقل به معنای علم است (مجلسی ،بیتا ،ج ،1ص.)103
اما آنچه از آيات قرآن برداشت میشود اين است که بین عقل و علم ،رابطهای دوطرفه برقرار
است .تعقل انسان ،منجر به حصول علم و دانش شده و علم و دانش هم به انديشهگری انسان
میانجامد .در بعضی از آيات ،از طرفی ،علم نتیجه تعقل و انديشه است و از آثار عقل ،دانايی و
دانش و علم است .قرآن انسانها را به تعقل دعوت میکند تا نسبت به حقايق عالَم ،آگاه و دانا
شوند .از نظر قرآن بسیاری از گرفتاری های بشر ،ريشه در جهل و عدم آگاهی او دارد و برای
رسیدن به علم حقیقی ،تعقل الزم است .از طرف ديگر ،قرآن به مرتبهای از تعقل اشاره میکند
که از طريق علم حاصل میشود .بهعبارت ديگر ،قرآن مرتبهای از تعقل را از آنِ عالمان و دانايان
میداند .از ديد قرآن ،نوعی تعقل متفرّع بر علم است ،بهطوریکه چنین تعقلی را خاصّ علما به
شمار میآورد﴿ :وَِت ْلكَ الْأَ ْمثَالُ نَضْرُِبهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْ ِقُلهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾( 1عنکبوت)43 /29 :؛
بنابراين از ديد قرآن ،هم نتیجه تعقل علم و دانش است و هم علم و دانش باعث تعقل میگردد.

 -3-3-4هدايت
از توجّه به آيات مربوط به تعقل و توضیحات فوق کامالً روشن میگردد که «هدايت» در
حوزه معناشناختی عقل ،بهعنوان يك عنصر تلقی میگردد .همانطور که در بخش «آيه» اشاره
شد ،تعقل در «آيه» برای رسیدن به چیزی است .اين رسیدن همان «هدايت» است .لیکن از ديد
قرآنی منظور از «هدايت» رسیدن به امر با ارزشی است .اين معنا از هدايت نتیجه تعقل بهشمار
میآيد و عدم تعقل منجر به عدم هدايت میشود .قرآن در آيهای به کفّار و پدران و اجداد آنها
اشاره میکند که اهل تعقل نبوده و هدايت نشدهاند﴿ :وَإِذَا قِيلَ َلهُمْ َّاتبِعُوا مَا أَنْزَلَ اهللُ قالُوا بَلْ نَتَّ ِب ُُ
مَا أَلْفَ ْينَا َعلَيْ ِه آبَاءَنَا َأ َو َل ْو کَا َن آبَاؤُهُ ْم لَايَعْ ِقلُو َن شَيْئًا َو لَاَي ْهتَدُونَ﴾( 2بقره)170 /2 :؛

« .1و آن مثلها ميزنيم براي مردم و جز دانشمندان در آنها انديشه منيکنند».
« .2و چون گفته شود به آنها از آنچه خداوند فرستاد تبعيت کنيد ،گويند که ما تبعيت ميکنيم از آنچه پدران ما
پريوي کردند ،آيا [آنها از پدرانشان تبعت ميکنند] هر چند پدرانشان انديشه منيکردند و هدايت نشده بودند».
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نکته قابلتوجه اين است که قرآن ،عدم هدايت را نتیجه عدم تعقل بهشمار میآورد؛ اما رابطه
بین آن دو را ضروری نمیداند .هدايت نیافتن ،ممکن است به دلیل تعقل ننمودن و گاه از سَ ِر
پیروی نکردن از انبیاء صورت گیرد .بهعبارت ديگر ،انسان میتواند از طريق تعقل هدايت شود،
اما تعقل تنها راه هدايت نیست .قرآن به زبان کفار در روز قیامت گمراهی را از دو طريق معرفی
میکند﴿ :وَ قالُوا لَو ُکنّا نَس َم ُُ اَو نَعقِلُ ما ُکنّا فی اَصحابِ السَّعري﴾( 1ملك .)10 /67 :بهعبارت
ديگر ايمان و هدايت میتواند از طريق عقل و نقل حاصل شود.

 -4-4معرفی درونمتنی عقل از سوی قرآن
همانطور که اشاره شد ،قرآن در بسیاری از آيات خود ،با آوردن واژهای بهصورت مستقیم و
يا ضمنی ،به تعريف و توصیف آن میپردازد .قرآن در جاهای مختلف ،تعقل کردن و به عبارت
دقیقتر کسانی که تعقل میکنند را توصیف میکند .صريحترين آيهای که بعد از آوردن نام
خردمندان به توصیف آنها میپردازد ،آيات  190و  191سوره آلعمران است .قرآن بعد از اينکه
در آفرينش آسمانها و زمین و اختالف شب روز ،آياتی را برای خردورزان نهفته میداند ،به
معرفی و توصیف آنها ،يعنی اهل تعقل و انديشه ،میپردازد .صاحبان خرد و تعقل از نظر قرآن،
اهل ذکر دائمی خداوند هستند؛ کسانی که در آفرينش جهان هستی تفکر میکنند و با صراحت
و يقین اقرار می کنند که خداوند ،جهان هستی را بیهوده نیافريده ،خداوند را منزه از هر چیز
دانسته و از او طلب مغفرت مینمايند (آلعمران190 / 3 :ـ.)191

نتیجهگیری
 )1همچنان که تفسیر قرآن به قرآن ،يکی از شیوههای تفسیری مقبول به شمار میآيد،
معناشناسی کلیدواژگان قرآنی از طريق کاوش در متن قرآن ،میتواند ما را در فهم بهتر مدلول
های قرآنی ياری کند .اين شیوه بر اصول زبانشناسی مبتنی است و هر مفهومی در قرآن همراه
با مفاهیم ديگر ،يك حوزه معنايی تشکیل داده که بخشی از جهانبینی قرآنی را به نمايش
میگذارد .معناشناسی کلیدواژگان قرآن ،ما را در تفسیر بهتر آيات کمك میکند.
« )2عقل» از مفاهیمی است که مورد اهتمام انديشمندان و مکتبهای فکری بسیاری در طول
تاريخ تفکر بشر بوده است .قرآن ،بهعنوان کتاب آسمانی اسالم که فرهنگی اصیل و انسانساز را

« .1و [کفار] گويند اگر ما [سخن انبياء] را ميشنيدمي و يا تعقل ميکردمي از اصحاب دوزخ نبودمي».
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در ساحت وجودی حیات آدمی متحقق ساخته ،به اين عنصر در مجموعه جهانبینی خود اهمیت
ويژهای داده است.
 )3عقل در قرآن ،تفاوتهای اساسی با حوزه معناشناختی آن در مکاتب فکری فلسفی دارد.
از نظر معناشناسی ،قرآن برخالف نظر اکثر فیلسوفان ،به عقل بهعنوان يك شیء و موجود ثابت
و مستقل نپرداخته است .بهعبارت ديگر ،نگاه قرآن به عقل ،نگاه وجودشناختی نیست.
 )4قرآن در همهجا از مشتقات فعلی عقل استفاده کرده و مهمترين نتیجه معناشناسیاش اين
است که مخاطب قرآن ،فاعل تعقل يعنی انسان است .تعقل ،متعلَّق و موضوع دارد و در حوزه
معناشناسی عقل در قرآن ،مهمترين موضوع و متعلق عقل ،آيات الهی است.
 )5با دقت در حوزه معنايی تعقل در قرآن ،گستره معنايی آن شامل تفکر ،تفقه ،تذکر ،علم و
دانش و هدايت میگردد .به عبارت ديگر ،مراد از تعقل ،حصول تمامی اين عناصر است.
 )6مهمترين عنصر موجود در حوزه معنايی تعقل در قرآن ،ايمان است .ايمان به خداوند،
هدف نهايی تعقل بهشمار میآيد .در اين حوزه معنايی ،رابطه تعقل با ايمان در بیان سلبی،
رابطهای ضروری است .به عبارت ديگر ،کسانی که ايمان ندارند ،يعنی کفار و مشرکان ،ضرورت ًا
از تعقلکنندگان نیستند؛ اما رابطه ايمان و عقل در بیان ايجابی ،ضروری نیست؛ يعنی از نظر
قرآن ،گوشدادن به سخنان پیامبران هم میتواند به ايمان و نجات منجر شود.
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