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ابر حق تعالىديت در برد كه عبوار بوسالت حقيقى انبياى عظام بر اين اصل استور
ت بيانق سعادت و شقاودد.با بعثت آنان طـرد انسان با عقل نهادينه گـرجودر و

اه يافت.با ابالغ تكالي5 الـهـىد عقلـى راى تجرديد و انسان به غيـب و مـاورگر
ديت تعليم داده شد و عقل در آشكار ساختن استعدادهـا و تـعـديـلاههاى عبـور

دم به اسالم،ت مرنيز در دعو(ص)ه جست.پيامبر اعظمهااز تعاليم انبياء بهرنيرو
ىا به پايه عقل داد و در جهت شكفتن استعدادهاى عقالنى و بالندگىFفكراصالت ر
آنى شده و قرت پايهFريزشيد.آئين اسالم بر عقل و علم و تفقه و بصـيـرآنFها كو

جادلهم بالتى هىعظه الحسنه والموادع الى سبيل ربك بالحكمه ومان«كريم با فر
تFآنانفيتFهاى متفاوا بر اساس استعدادها و ظر».قابليت هدايت آدميان راحسن

د.بيان مىFدار
د وا باز كرادى،انديشه،تفكر،اعتقاد و ايمان مبتنى بر عقالنيـت راسالم باب آز

ىدگى،بدعتFهاى دينى،قشـرام زت با عوو جانشينان آن حضـر(ص)مپيامبر اكـر
ى اثنان؛عالم متهتكايت «قطع ظهردند و روه كرد و جهالت دينى مبارزى،جموگر

حد وFطره دارف اسالمىF اشارت بر تعميق معارو جاهل متنسك»بر اهتمام آن حضر
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ائى درىFگرى و قشرد تعبد و سطحى نگراساس رويكرشعار«حسبنا كتاب الله»بر
ا از دست داد وهاى دينى اصالت عقلى خويش رديد و در نتيجه باورح گردين طر

ى برل هجرن اوا در نيم قرگى رصه دين مصائب بزراع تعدىFها در عربا ظهور انو
ى امامان شيـعـهآن از سوضه حديث به قـرن عراعدى چـود ساخت.قـواراسالم و

د اصالت عقل و تفكر بـرع»با رويكرقاعده«كلما حكم به العقل حكم بـه الـشـرو
فته است.ت گرتعبد صور

ان و اصالت تفكر.آن،پيامبر:تفكر،تفكر و تعبد در قرهاژكليد و

پيش)گفتار
تبط به هم است كهسته و مرامل متعدد و به هم پيونظام تربيتى متشكل از عناصر و عو

انعه آنFها به عنود و مجموا دارد ردر عين حال هر يك از آن عناصر جايگاه و اثر خاص خو
تباط با تعليم وآن كه در ارجه آيات قرا دنبال مىFكند.با توهFاى ركب هدف ويژاحد مريك و

ار است.ان دريافت،بر پايه تعبد و تعقل استوتربيت انسان سخن مىFگويد مىFتو
ـ توحيدى مبانى تربيت نبودر نظام تو حيد و هدفمندى نظامت انسانى،توه به فطرّجى 

دانگى است.از منظراده و اختيار و جـاواناييهاى انسان،ارديت توهستى و انسان،محدو
سيدن به مبدأ هستىاه اصلى راست ر(ص)آن كريم كه متن عمده نظام تربيتى پيامبر اعظمقر

آن انسانات او مىFباشد.از ديدگاه قرابر دستوردن در برستش خدا و تسليم بوعبادت و پر
كيتضاى خدا باشد و در تمام امور به مقتضاى مملواست و رش بايد تسليم خودر تمام امور

مانى كه ازش تسليم محض باشد و به هر فردگارابر پرورفتار كند و در برديت خويش رو عبو
ندگىFاش عملىن زا با عمل به دين در جميع شئوناحيه خداست عمل نمايد و اين معنا ر

١ى نيست.ت،چيز ديگرامين الهى در امور دنيا و آخرابر فرن دين جز تسليم در برد.چوساز

ه ثابتى است كهجوعبادت نياز ثابت انسانى است و نظام عبادات در اسالم يكى از و
دد.ندگى متأثرFنمىFگرالت اجتماعى در زّمىFحيات و تحوكت عموان اندكى از حرجز به ميز

نه كه گذشتگـان در عـصـرتباطات هـمـانFگـوصه عبادات،انسان عـصـر فـضـا و اردر عر
دند،عمل مىFكند.فتند و حج به جا مىFآوره مىFگراندند،روزآسيابFهاى دستى نماز مىFخو

ى اتمىFبهسيله نيروا به ودن ماشين رآوركت درايطى،كه انسان كار به حراين عبادات در شر
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ىار دستى كشاورزا با ابزمين راجب است كه بر انسانى كه زنه بر او وسانيد،همان گوپايان ر
ندگى انسان كه با او آفريدها در زد.از اين رو نظام عبادات نياز ثابتى راجب بومىFكاشت و

ندگى انسان به طور ثابت به او سايه افكندهالت مستمـر در زشده است و بر خالف تحو
٢ه ثابت حاكى از نياز ثابت است.مان با شيوا دراست تأمين مىFنمايد،زير

ار استدار او بر محور انديشهFاش استودى متفكر است كه گفتار و كرجواما انسان مو
دىجوت تبديل به موا در اين صوران از انديشيدن و تالش باز داشت.زيرا نمىFتوو آدمىFر

گاهى و دانش،هFاى از علم و عمل است و آد.حيات بشر آميزجامد و بىFفعاليت مىFشو
هFهاى عملىسيم مىFكند و هويت بشر از انديشهFهاى علمىFو انگيـزا ترط فعاليتش رخطو

ابطه انسان معاصر باضيح تعبد از ديدگاه تعاليم ديـن و رد.اين مقاله به تـوساخته مىFشو
د.دازل مىFپرّابطه تعبد و تعقآن كريم به تعقل و تفكر و رو قر(ص)د و ديدگاه پيامبر اعظمّتعب

تعبد
اگير هستند و فقط،در اعمالى كه مظاهر تعظيمى فرعبادات مختل5 اسالمى عنصر

دند،بلكه به همهد و ذكر خالصه نمىFگرع و سجوكون راى خداى سبحان هستند همچوبر
ايش كلى دردن در عبادات،از گراگير بـوند.فربخشFهاى فعاليت انسانى كشيده مىFشـو

اهد انسان در همه اعمال و فعاليتFهايش با خداىتربيت اسالمىFحكايت مىFكند كه مىFخو
٣ا به عبادت تبديل نمايد.تباط باشد و هر تالش شايستهFاى رمتعال در ار

ىFها همانند تشنهFاى است كه هـرلوژاما انسان معاصر در عصر تضاد افكار و ايدئـو
د  و ناگاه درى آن مىFدوسيدن به آب،شتابان به سواى رد و برا مىFخورابى رلحظه فريب سر

ف نمايد و با نا اميدى به سمت ديگرطرا برد راند تشنگى خومىFيابد كه آبى نيست و نمىFتو
ايش به حقيقت جويى وى كه از جمله؛گرايشات فطرجه به تمايالت و گرد.عدم تومىFرو

د.دان مىFسازگراتصال به مبدأ كماالت سر
گاهى يا دسيسهFهاى پـنـهـاندانى در اثر بيگانگى از خويشـتـن يـا نـاآگرحال اين سـر

د،انسانجاى ديگر نشأت بگيره كشى و يا از هرگ،جهت بهرتFهاى بزران قدرسياستمدار
حالى درد بيگانگى انسان امروز همانند يك بيمارامروز دست به گريبان آن است.از خو

ى با«ايسمFهاى» جديد به ظهورىFهاى ساخته افكار بشرلوژو مكاتب و ايدئو٤ش استگستر
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ا درحيدى رايع تودند.آنان شراستهFهاى انسان معاصر گرى خوسند تا شايد پاسخFگومىFر
شند تاار مىFدهند و آنFگاه مىFكود بيگانه قـرخاسته از افكار انسان از خـودي5 مكاتب برر

ته دهند يا آن كه بگويند اديان آسمانى قدره جلوافه و اسطورى خرّا به كلمكاتب آسمانى ر
ايطى كه بهند و تنها مناسب معابد و مساجد هستند.در شرا ندارندگى اجتماعى بشر ره زادار

ندگى دردن زهى با منحصر كرد،گروده مىFشوندگى انسان دامن زد و تفكر در زّجدايى تعب
فيان انجام مىFدهند به خطر بد فهميدناهبان و صونه كه رب تنگى از عبادت،آن گوچوچار

غ از فهم دين،نمايشى است ازى فارحالى كه دين دارنند.دردين و نفهميدن آن دامن مىFز
اى ديانتح و حقيقت دين و در نتيجه خالى از محتوه از رواعمال به ظاهر دينى و بى بهر

و بىFنصيب از نتايج آن.
ىح و كجFفهمىFو قشردى بىFروّكى خشك و تعبّجب تنسدى به دين،موچنين رويكر

٥د.ى مىFشود مدارايى و خوگر

سنگى و تشنگىد جز گره خوى كه از روزه دارمايند:«چه بسا روزمىFفر(ع)منانامير مؤ
ى نصيبى حـاصـلنج بـرى و رد جز بيـدارى كه از نماز خـوارد و چه بسا نـمـاز گـزه نبربهـر

نـهاسالم با كوبيدن اين گـو٦ه گشادن ايشـان»شا روزكان و خـوابيدن زيـرشا خونكند.خـو
اتى از دستـورندگى انسانى در سايه پيرواهى ذكر و فكر و احياء زمكاتب معتقد به همـر

د ساخته است؛دى مسخ و بيگانه از خوجوا مول است.آنFچه انسان معاصر رسوخدا و ر
اط در جنبه عقالئى،ندگى خويش است.افرنامه زايش متعادل در تنظيم برى او از گردور

صه عبادتا در عرداند و همه تجسمFهاى حسـى رد مىFگرّن يك فكر مجـرا همچوانسان ر
اراقع قرا به جاى وه رى ـ و اشارا به جاى محتواط در جنبه حسى شعار رنفى مىFكند،و افر

ارجه مىFدهدFقـرى كه سمبل به آن تـوا جايگزين عبادت چـيـزمىFدهد،و عبادت سمبـل ر
د.ستى فرو مىFروك و بتFپرمىFدهد.اينFچنين انسان عبادت كننده در يكى از اشكال شر

كت تكاملىاى حرسيلهFاى برا كه واند و اين خصويت را مىFرح عبادت ر روًايش نهايتااين گر
تباط بااى ارسيلهFاى برت وا به صورتباط با مطلق حقيقى است تعطيل مىFنمايد و آن رو ار

٧د.غين در مىFآورمطلقFهاى درو

ها پر نماز و روزدى رن مرايت مىFكند:«چورو(ص)ماز نبى اكر(ع)از اين رو امام صادق
مايد:«ليسمىFفر(ع)ضات رو نيز حضر٨نه است».ديديد به او ننازيد تا بنگريد عقلش چگو
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٩جل». وّما العباده التفكر فى امر الله عزّم انّوالصة وة الصلوالدين كثر

(ص)تعبد و پيامبر اعظم

گاهى كامل به حقيقـتى از ايمان آميخته با عمـل،آنه بارزنمو(ص)مندگى پيامبر اكـرز
گاهانه وتنى،عمل،عبـادت آحيد،فـروشار از ايمان به توأم با تفكر سـردى توّالهى،و تعـب

ترين عبادت تفكر است.او پيش ازب شدن در اعتقاد و هدف است.از ديدگاه ايشان برذو
ابا از ايمانF سيرد رد خوجوت،وفت و در خلوه مىFگرد كنارمان خوف زبعثت،از جامعه منحر

اهى كمال گام بر مىFداشت.پس از بعثـت در رد و به سوا پاك مىFنمود ران خود و رومىFكر
ه طهآن در سورا مىFداشت كه قرا به سختى ود رنهFاى خواه با تهذيب نفس به گوسالت همرر

اد رديم تا خول نكرا بر تو نازآن ر؛ما قر)٢٠/٢(طه،»ءان لتشقىلنا عليك القرما انزمايد:«مىFفر
ا زياد به پا مىFداشتنماز ر(ص)ل خداسور(ع)منان علىده امير مؤموى.به فربه سختى بىFانداز

ذرت به ابـوايتى آن حضـرو يا آنكـه در رو١٠د.ت داده بوا به بهشت بشـارند او رچه خـداوگر
ه،عبادتFهاى اسالمىFاز قبيل نماز،روز١١م».اندن سير نمىFشومايد:«من از نماز خومىFفر

د درسالت خـوند عابد با عقيده و رجب تقويت پيوان اعمال مقدس مـوه…به عنوحج و غير
ايض بيانگر آنست كه ايشان تا چـهبه انجام فر(ص)ل خداسـودد.و پاى بندى رندگى مىFگرز

١٢گاهى و اخالص داشته است.ده،آحد نسبت به آنFچه بر جهانيان اعالم مىFكر

تفكر
ا از طريق تعقلد رل و مبانى اعتقادى خويك مسلمان بايد اصو(ص)در شريعت پيامبر اعظم

ترين عبادات تفكـرحيانى.در اسالم بـراد از تفكر،تفكر عقالنى اسـت نـه ود و مرو تفكر بپذيـر
جه به اين كه مايه اصلى تفكر تعليم و تعلم است،آنFها نيـز عـبـادتد.و با توب مىFشـومحسو
افضلن«اياتى همچوله جدا از هم هستند.روم دو مقوّند.اما در اسالم تفكر و تعلب مىFشومحسو

دد.شد در اجتماع مىFگرجب پويايى و رى است كه موه به آن تفكر»اشارالعباده التفكر
عمايد:«العلم علمان:علم مطبوه علم مىFفردر نهج البالغه دربار(ع)منان علىامير مؤ
ع است.علم شنيدهعلم بر دو نو١٣ع»؛ع اذا لم يكن المطبوع و ال ينفع المسموو علم مسمو

شتع(دانشى كه ناشى از طبيعـت و سـرج)و ديگر علم مطـبـوفته شده از خاراگـرشده(فر
ت وء سيـرمانيكه جزع تـا زد ـ علم مسموچشمه مىFگيـرن انسان سـرآدمىFاست ـ و از درو
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ار تعقلهFهاى دين استفاده از ابزاين در آموزبنابر١٤د.اهد بودمند نخودد سوطبع آدمى نگر
دان سطح بـاالّى از علما و دانشمندان،مقـلبر محور اجتهاد است.و با اين تعبير بسـيـار

ا تغييرلى ران يافت كه اصـوا مىFتون يكى رهستند و در مسير تكامل دانش هر دو ـ سه قـر
١٥ى كند.ان از آن پيروداند تا ديگرا جايگزين آن مىFگرى رل ديگرداده و اصو

لها علم به منززير١٦أمان باشند؛ان الهى عقل و علم بايد توهبرآن كريم و راز ديدگاه قر
ى و تجزيه و تحليلد تا به تفكر و نتيجهFگيرار مىFگيراد خامىFاست كه در اختيار عقل قرمو
د.دازبپر

 العقل مع العـلـم»؛…اىّ بيـن انّمايد:«يا هشـام ثـمايتى مـىFفـردر رو(ع)امام كاظـم
أم است.هشام…عقل با علم تو

ّاس و ما يعقلـهـا االّتلك االمثال نضربـهـا لـلـنومايد:«ه مىFفـربه آيه ذيل اشـار(ع)سپس امـام
ا جزلى حقيقـت ردم بيان مىFكنـيـم،واى همه مرا بر؛ما اين مثلFهـا ر)٢٩/٤٣ت،(عنكبـو»نالعالمـو

ل انسانّآن كريم تفكر و تعقعلمانى كه در حقايق امور مىFانديشند،در نمىFيابند.از ديدگاه قر
آن در اينتFها و عادتFهاى اجتماعى بـاشـد.و اسـاس قـرّاد از قيد و بند محيـط و سـنبايـد آز

دهFاند،تااجداد خويش كران وى از پدرا اسير تقليد و پيرود رهش كسانى است كه خوتباط،نكوار
در(ع)اد كند و اماما آزا بسته است رهايى دست و پايشان رنجيرن زسيده آنان كه همچوشايد عقايد پو

لا ما انزبعوّاذا قيل لهم اتون فقال: «ذين ال يعقلوّ الّ ذمّمايد:يا هشام!ثمتباط به هشام مىFفراين ار
؛و)٢/١٧٠ه،(بقر»نال يهتدو وًن شيئابع ما الفينا عليه آباءنا او لو كان آباءهم ال يعقلوّا بل نتالله قالو

ى كنيد،مىFگويند:نه بلكه از آيينى كهستاده پيروا كه خدا فرو فرد:كتابى رن به آنان گفته شوچو
اهى نمىFدانستند و بـه رانشان چيـزى مىFكنيم.آيا هر چنـد پـدرا بر آن يافتهFايم پـيـروانFمان رپدر

ى مىFكنند؟دند،باز هم از كيش آن ها پيرواست هدايت نيافته بور
ل تاريـخانه از گذشتگان كه در طوكوراجع به تقليد كورآنFكريم در آيات متعددى رقر

هما على آثارّانه…وّجدنا آباءنا على امانا وه مىFكند:«جريانى مستمر تا به امروز است اشار
ا بر طريقى يافتيم… و ما بر آثار ايشانانFمان رستى كه ما پدر؛به در)٤٣/٢٣ف،خر(ز»نمقتدو

ت بهمايد:هنگامىFكه آن حضـرمىFفر(ع)اهيمت ابرآن كريم از زبان حضراقتدا مىFكنيم.قر
جدنا آباءناا بل وقالواب گفتند:«ستيد؟آنان در جود:اين بتFها چيست كه مىFپرمومش فرقو

جدنا آباءنا كذلكا بل وقالوا بر اين طريقه يافتيم.«انFمان ر؛پدر)٢١/٥٣(انبياء،»لها عابدين
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ا يافتيم كه اين چنين انجام مىFدادند.انFمان ر؛گفتند،پدر)٢٦/٧٤اء،(شعر»نيفعلو
ال وًن شيئـاهم اليعقلولو كان آبـاؤ…اومايد:«ى مىFفـراض به چنين تفكـرآن در اعترقر
سيـد ودند و عقلFشان به جـائـى نـمـىFرانFتان نـادان بـو؛…اگر پـدر)٢/١٧٠ه،(بقـر»نيهتـدو

آن كريم اكثر و اكثريت نبايد مالكى كنيد.از ديدگاه قرنمىFفهميدند شما بايد از آنFها پيرو
د.و از آن جا كه انسانب مىFشوا اين تفكر همان تقليد محسواى انسان باشد.زيرستى بردر
هشآن كريم در نكود قرى اكثريت كشيده مىFشو به سوًشت است و طبعادى مدنى سرجومو

نك عن سبيل الله ان يتبعووّض يضلان تطع اكثر من فى االرفقال ومايد:«گى مىFفراين ويژ
ميـنا كه در ز؛اگر اطاعت كنى اكـثـر آنـان ر)٦/١١٦(انعـام،»ن صوا الظن و ان هم اال يـخـرّال

اه خداا از رى مىFكنند و به گمانشان حكم مىFكنند،تو رهستند آنان كه از گمانFشان پيرو
اه مىFكنند.گمر

حيهجه به در آيات كتاب خدا هدف از تربيت انسان ـ تربيت عقالئى است و روبا تو
تحيه علمىFداشتن تفاودن و روعلمىFو بىFتعصب داشتن.از ديدگاه علمى،بيان عالم بو

د.ايـنچشمه مىFگـيـرئى سره حقيقـت جـوحيه علمىFداشتـن از غـريـزا رود.زيـرد دارجوو
ضا آن چنان كه هست بفهمد.اگر انسان بـىFغـرد انسان حقايق رخصيصه باعث مىFشـو

الذيند.«ند متعال،او هدايت مىFشومايش خداوا نسبت به حقيقت حفظ كند بنا به فرد رخو
؛از اين نظر يك عالم)٢٩/٦٩ت،(عنكبو» الله لمع المحسنينّانهم سبلنا وّا فينا لنهدينجاهدو

١٩ى داشته باشد كه هر چه تشخيص مىFدهد همان است.د فكرنبايد جمو

ّلد و تعقّابطه تعبر
دى است كه در فهم حقايـقده است،عقل و خـرت كرآن به آن دعوى كه قرّرل و تـدبّتعق

ارل منطقـىFاسـتـوى است كـه بـر اصـوه تفكـرهستى و كتاب خـدا بـه كـار مـىFآيـد و آن شـيـو
تىثر است،در صورش مؤداردى متفكر است و تفكر او در تنظيم كرجو انسان مو٢٠مىFباشد.

هد داشته باشد،از حيات و هويت انـسـانـى بـى بـهـرجوكه ميان علم و عمل ناهـمـاهـنـگـى و
انىد و به ميزهFهاى عملى ساخته مىFشوا هويت بشر از انديشهFهاى علمىFو انگيزمىFماند؛زير

دمندانهFتر و در نتيجـهندگى او خرد،زدار او حكيمانهFتر مـىFشـوكركه دانش انسان عميقFتـر و
ندگىان الهى احياگر انسـان و زهبران و رآن ـ پيامبـرده قرمودد.از اين رو ـ به فرندهFتر مىFگـرز
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؛اى)٨/٢٤(انفال،»ل اذا دعاكم لما يحييكمسوللرا لله وا استجيبويا ايها الذين امنوانسانى هستند«
ا به اسالم كـها آن گاه كه شمـا را اجابت كنيد و نيز پيـامـبـر ردهFايد خدا ركسانى كه ايـمـان آور

ان استفاده از انديشه واين از ديدگاه تعاليم دين به ميزاند.بنابرا مىFخوجب حيابت است فرمو
ه نيست.ت نماز و روزد و تعبد از اين ديدگاه كثرد نيز در انسان باال مىFروّحيه تعبد سليم روخر

مايد:«ال عباده كالتفكر؛هيچ عبادتى همانند تفكر نيست».مىFفر(ص)مچنانچه نبى اكر
اد است ـ حاصل عقل سليمىFاست كه در اصطالح به عقلى ـ كه در اينجا مـرالبته تفكر

ختن كاملاهنماى انديشه بشر است كه با آموى ردد،عقل نظرى و عملى تقسيم مىFگرنظر
اين عقل با٢١د.ه و نيرويى است كه با آن عمل مىFشواهبر انگيزدد اما عقل عملى رمىFگر

در تبيين عقل عملى(ع)سد.از اين رو در كالم امامر عمل صالح،به كمال مىFرّتمرين مكر
دى كه در دين به آن تأكيـدّپس تعـب٢٢اكتسب به الجنان»حمـن ومايد:«ما عبد به الـرمىFفر

ن انديشـهاساس عادت و بدول است،نه آن عبادتى كه از جبر و يا بردى معقوّد تعبمىFشو
لند و جنيان نيز همانندى مشغو به ستايشFگرًاشتگان جبردات ذى شعور فرجوباشد.در بين مو

ادهFاند؛اما آنان فاقد استعدادها و امانتى هستند كه انسان حامـلارانسان صاحب اختيار و
/٥١(ذاريات،»ن ليعبـدوّاالنس االما خلقت الجن ومايـد:«آن مىFفراين اگر قرآن است:بنابـر

ابر خالق حاصـلد كه در سايه شناخت و تسليـم در بـرالنه داردى معقـوّه به تعـب؛اشار)٥٦
ه آلأم با عبادت مىFكند،آيات آخر سـوره به تفكر توآن كه اشاردد.از جمله آيات قرمىFگر

هارّالناختالف الليل وض وات و االر فى خلق السموّانمايد:«ان است.آنجا كه مىFفرعمر
ن فى خلـقعلى جنوبهم ويتفـكـرو وًداقعو وًن الله قيامـاالذين يذكرو*لى االلبـاباليات الو

٣/١٩٠ان،(آلFعمـر»ارّ سبحانك فقـنـا عـذاب الـنًنا ما خلـقـت هـذا بـاطـالّض رباالرات والسمـو

نى شب و روز شانهFهايى[برمين و در كاستى و فزو؛همانا در آفرينش آسمانFها و ز)١٩١ـ
ـ ايستادها خرند]است،اين نشانهFها راقتدار خداو دمندان در مىFيابند همانان كه در هر حال 

مين مىFانديشندا ياد مىFكنند و در آفرينش آسما نFها و زميده ـ خدا رو نشسته و بر پهلو آر
ا ازهى،پس ما ردهFاى منزا بىFهدف نيافريدهFاى،تو از هر كار بيهوا اين جهان ردگاركه:پرو

ىه گيرتفكر و بهردمندان انديشه واساس آيه شريفه از مشخصات خرعذاب آنش نگهFدار.بر
فته شدهه گرع بهرى تعقل است و با عنايت به اين كه در بيان اين صفت از فعل مضاراز نيرو

دمنـدانفت كه تفكر و انديشه خـران نتيجه گـرم آن است؛مىFتـوار و تداوو بيانFگر استمـر
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ند،دائم التفكر نيـزكـرّمان و مكان خاصى نيست و آنان همچنان كه دائـم الـذد به زمحدو
دمندىى يك سكهFاند كه با فقدان هر يك سكه خرله دو رواقع به منزهستند.ذكر و فكر در و

٢٣ند.م يكديگرم و ملزوالزم واهد شد و اين دو مالزب نخوانسان ضر

ا به عقل داد ـ و در جهت شكفتندم به اسالم،اصالت رت مردر دعو(ص)مپيامبر اكر
شيد ـ چه اين كه ايمان بر اجبارى او كوشد و بالندگى فكراستعدادهاى عقالنى انسان و ر

د.بلكهانىFهاى جهل جستجو كرن در ويرا نمىFتوى نمىFيابد و خـدا راراستوفته وار نگرقر
فت دست يافتنى است و اسالم بر عقل و علم وايمان با عقل و خدا در آبادهاى علم و معر

دم ايند با مرخورا در بران رتFگرش دعوآن كريم روى شده است و قرت پايه ريزه و بصيرّتفق
جادلهم بالتـى هـىعظه الحسنـه والمـوك بالحكمـه وّادع الى سبيـل ربنه بيان مىFكـنـد:«گو

ان و در ايـناخوت فردگاراه پرورهان و اندرز نيكو به را با بردم ر؛مر)١٦/١٢٥ (نحل،»احسن
تفيتFهاى متفاوا انسانFها استعدادها و ظره با آنان مجادله كن.زيرهگذر با بهترين شيور

ند.انFمندىFهاى مختلفى در هدايت دارو تو
ار بر عقالنيتادى انديشه و تفكر و اعتقاد و ايمان استواسالم آئينى است كه باب آز

شيـداهيم و خورگ ابـرده است.داستان مـرا باز نموه با جهالت ديـنـى رفت و مبـارزو معر
دخورندش و سپس برگ فرزدر مر(ص)مين با پيامبـردى آسمان و زفتگى و شايعه همـدرگر

و يا داستـان٢٤ىسطحى نگرايى وام گـرحيه عوبا اين رو،(ص)مصريح و شفاف پيامبر اكـر
ت با آنFها مانند جريان«عبـد الـلـه بـند آن حضرخى اصحاب و بـر خـواط و تفريط بـرافر

ى اثنان:عالم متهتك و جاهـلى:«قطع ظهـرو حديث نبو٢٥ن»عمر»و«عثمان بن مظعـو
ائه و ابالغ بينشفت اسالمىFو اربه تعميق معر(ص)اهان دقيقى بر اهتمام پيامبرگو٢٦متنسك»

دد ـ.از اين رو همه تالشFهاىفته گرعميق دينى است ـ تا اسالم عقالنى با عقل پويا پذير
د كه اسالم چنانكه هست فهميـدهت به اسالم در اين مسير بـوت آن حضرتبليغى در دعـو

٢٧دد.د تبديل گرّنى در قالب تعبد و سپس به بار قلبى و ايمان دروشو

ك حقايق و در نتيجـهانى از درل باعث ناتـوّد و تعقّاهى تعـبجهى به همرنتيجه بىFتـو
ى در امور دين از آن جمله اسـت.درستى و بدعتFگذارافهFپرجهل و نادانى است كه خـر

افاتش دهندگان خرا شيادان و گسترن نمانده؛زيرافات مصول تاريخ هيچ دينى از خرطو
ـ صورا به بزرافات ردند خرسعى مىFكر دت مذهبى به آن دهند ـ،تا مورگان دين نسبت داده 
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ستى و بدعتافه پرن ساير انبياى الهى با خرهمچو(ص)د.پيامبر اسالماقع شودم واستقبال مر
دم تذكر مىFداد و ازا به مرانين اسـالم رفتار مغاير يا قـوچكFترين رد.و كود مىFنمـوخوربر

فتناهيم و گـرندش ابرت فرزاستا،هنگام فـوكنار آن به سادگى نمىFگذشت،در همـيـن ر
اهيم غمگين است وگ ابرشيد در مردند خوردم به غلط پنداشته بوشيد كه مرتصادفى خور

ا بهدم ره او مرنگ قبل از دفن جنازت بىFدراين نشانه عظمت پيامبر اسالم است،آن حضر
شيد و ماه دو نشانه از نشانهFهـاىدم!خورد:مرموفت و فراند و باالى منبـر راخومسجد فر

٢٨د.فته نمىFشوگ كسى گرگز به خاطر مرالهى است و هر

ل وّى،تعقهبرت از مسير رّاف اماقع سقيفه و انحرمتأسفانه در تاريخ اسالم پس از و
مان خالفتى مىFدهد.اين جريان در زىFگرى و قشرا به سطحى نگرد رتفكر دينى جاى خو

دد.ف به دينFمىFگرد اعتقادات و عقايد منحرسيده و عاملى در جهت وروج رم به اوخليفه دو
اعتبار(ع)ى و عباسى ادامه داشت.اما در مكتب اهل بيـتمان خلفاء امـواين جريان در ز

نهFاى كه درفته به گوار گرد تأكيد قره مورارى امامان شيعه همواصالت تفكر و تعقل از سو
ديده،اين مباحـث وايت گـرانى رواوات فربحثFهاى عقلى و منـاظـر(ع)مان امام صـادقز

ا نيز درسد.و دانشمندان شيعه،عقل رد مىFرج خوبه او(ع)ضات رمان حضرات در زمناظر
ند.كنار كتاب و سنت يكى از منابع اصلى حكم،به شمار مىFآور

ف«كلما حكم به العقل حكم بهل علماء شيعه است،قاعده معرود قبواصل مهمىFكه مور
ن گذار اسالم نيز حكم مىFنمايد.ع يا قانوع»مىFباشد.يعنى آن چه عقل سليم حكم كند،شرالشر

د.تفكر و تعبد دو گزينه مهم درشن مىFسازا رود رّابطه عقل و تفكر و تعباين قاعده ر
امين الهى نيست و عقلابر فرى جز تسليم در برمسير تكامل انسان مىFباشند و تعبد چيـز

مه حلى در كتابّده،عالضع كرا وع آن رسد كه شرسليم با تفكر صحيح به نتيجهFاى مىFر
ها درباراجه ره احكام پنجFگانه،نظر خواجه نصير دربارح نظريات خواد ضمن شركش5 مر

٢٩د.ط به تشخيص عقل است بيان مىFدارقبح امور مربواين كه حسن و

د استّآن كريم با تشويق انسانFها به علم متقن و عمل محكم كه حاصل تفكر و تعبقر
هشا نكواند و جهل گسيختگى علم از عمل را مىFخوند،ميان اين دو فرا به استحكام پيواو ر

ند ميان دانش و علمختن دانش و انجام اعمال نيك با تحكيم پيومىFكند.انسان بايد با آمو
ه از استدالل وا دانشمندان بىFبهرهاند؛زيرا از چنگال جهل و سستى برخويشتن و جامعه ر
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اهند شد.ازديد نيز خـوند دچار تردند و اگر عاقالنه تصميم نگيرفتار شك مىFگـرهان گربر
ستدن انديشه علمىFاست. از اين روهايى از آسيب شك،باور كراه رر(ص)ديدگاه پيامبر

٣٠نگى عقلش بنگريد».د ننگريد بلكه به چگوه مرمايد:«به نماز و روزمىFفر(ص)كه پيامبر

نتيجه
سيدنسيلهFاى جهت را اين دو واه باشند؛زيرتعبد و تفكر بايد همر(ص)ه نبى اعظمدر سير

ى،د هر يك از آنFها در آدمىFيا اجتماع بشرند و نبوب مىFشوانسان به سعادت و كمال محسو
(ع)مينه معصود.در سيرا به دنبال دارى و يا بى هويتى رىFگرن:قشراقب نامطلوبى همچوعو

ن تفكر و تعقل،از ديدگاهد بدوّا تعبفته است.زيرار گرد تأكيد قرعقالنيت بيش از تعبد مور
ب بهس انسانFها جهت تقـرت نفـوش است و هدف از تعبد طهـارع مقدس فاقـد ارزشار

ذاتى است كه كمال مطلق و غايت خلقت جهان است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فت،مجله معر١/٤٥٢ان،.طباطبائى،الميـز١
.١٠٨/ه نهمشمار

.١٧ ـ ١٨/.محمد باقر صدر،آئين بندگى٢
.٤٥ ـ ٤٦/.محمد باقر صدر،آئين بندگى ٣
شن نوين در فـلـسـفـه.محمد بـاقـر صـدر،رو٤

.٢ ـ ٣/ل ديناصو
 ـ٦٦/نان ديـنهزانـى،ر.مصطفى دلشـاد تـهـر٥

٦٥.
.١٤٥/.نهج البالغه،ح٦
.٥١ ـ ٥٢/.محمد باقر صدر،آئين بندگى٧
.١/٣١.كلينى،كافى،٨
.٣/٩٥.كلينى،كافى،٩

.١٩٩/.نهج البالغه،خ١٠
.٢دى،جامع االحاديث،جر.برو١١
.٢٧/م.انديشه تقريب،سال سو١٢
.٣٣١/.نهج البالغه١٣
.٣٢/ى،تعليم و تربيت در اسالم.مطهر١٤
.٨/ى،همان.مطهر١٥

.١/١٤.كافى،١٦
.١/.كافى١٧
.٣١/ى،تعليم و تربيت در اسالم.مطهر١٨
.٣٤/١٦٥ه ت،شمار.فصل نامه بشار١٩
تو نهضتفايى عقل در پرادى آملى،شكو.جو٢٠

.١١٩/حسينى
.١/١١.كافى،٢١
.١٤١/٢٠ه آن،شمار.گلستان قر٢٢
١٠١ ـ ١٦/١١٠عه آثار،ى،مجمو.مطهر٢٣
.١٤٠/تحى و نبوى،و.مطهر٢٤
.همان.٢٥
.٢/١٠٦ار،.عالمه مجلسى،بحار االنو٢٦
ه نامه پـيـامـبـر.مجله انـديـشـه تـقـريـب،ويـژ٢٧

.١٠٣/(ص)اعظم
،به نقـل از مـجـلـسـى،بـحـار١٣١/.همـان٢٨

.٢٢ار االنو
اد..همان،به نقل از عالمه حلى،كش5 مر٢٩
.١/٣١.كلينى،كافى،٣٠




