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 چکیده
تفکر انتقادي، از مفاهیم علمی جدیدي است که در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. قرآن نیز به فرایندهاي ذهنی با عبارات مختلفی 

هاي)  تفکر انتقادي و عناصر (یا مؤلفهپرداخته و به آنها توجه داشته است. سؤالی که در این موضوع وجود دارد، این است که کاربرد مفهوم 
کند که تفکر انتقادي چه جایگاهی را در ادبیات قرآنی به خـود   آن در ادبیات قرآنی چگونه است. پژوهش حاضر این هدف را دنبال می

نتقادي با مفاهیم اختصاص داده است. این پژوهش با روش تحلیل محتوا، با بررسی آیات قرآن در مورد فرایندهاي ذهنی، تناسب تفکر ا
هاي تفکـر   قرآنی را بررسی کرده است. در قرآن، مفهومی که دقیقاً همۀ عناصر تفکر انتقادي را دربرداشته باشد، وجود ندارد، اما مؤلفه

تفکر با مولفۀ استنتاج و استنباط » نظر«و » حجج«، »نبط«، »فقه«هاي لغوي  اند. ریشه صورت جداگانه در قرآن مطرح شده انتقادي به
 ، تناسب معنایی نزدیکی با مولفۀ ارزیابی، قضاوت و سنجش تفکر انتقادي دارند.»قضی«و » حکم«هاي لغوي  اند و ریشه انتقادي در ارتباط

 ورزي در قرآن. هاي تفکر انتقادي، تفکر در قرآن، خردورزي در قرآن، اندیشه : مؤلفهها کلیدواژه
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 مقدمه 
هــاي اساســی انســان، آگــاهی از رفتــار خــود و  یکــی از ویژگــی

که  است فراینديبرخورداري از نیروي تفکر است. منظور از تفکر، 
دهـد (فرهنـگ    تجربی را تشـکیل مـی   ةزیربناي رفتار و هر پدید

). ایـن فراینـد،   541ص، 2009شناسـی کمبـریج،    تخصصی روان
دادن  ي، شـکل گیـر  ، تصمیممسئلهاموري از قبیل استدالل، حل 

ها را شامل  ها، باورها و دیدگاه هاي ذهنی و تأمل در شناخت مدل
 741ص، 2003شناسی آکسفورد،  شود (فرهنگ تخصصی روان می

تفکر و اندیشه، سرآغاز هرگونه تولید در عالم انسانی است. شاید  ).
هاي فلسفی، چه در  به همین دلیل است که در سیر تاریخی اندیشه

زمین و چه در مشرق، به این قابلیـت انسـانی و محصـول     مغرب
همه توجـه نشـان داده شـده اسـت      مستقیم آن، یعنی دانایی، این

 ).9، ص1378زاده،  (نقیب
انـد   هاي تفکر را، تفکر انتقادي معرفـی کـرده   مهارت یکی از

هـاي   ). تفکر انتقادي، با توجه به ویژگـی 394، ص1386(سیف، 
جهان امروز و مواجه بودن انسان امروزي با انبوهی از اطالعات، و 

نگر بودن این تفکر، کـه مسـائل را از ابعـاد     جانبه با توجه به همه
حـل   ت به گزینش بهترین راهگاه دس کند و آن مختلف ارزیابی می

عنوان  اي برخوردار است. اندیشۀ انتقادي به زند، از اهمیت ویژه می
طور روزافزون مورد توجه  هدف تربیت، بعد از انتشار آثار دیوئی به

م جنبشی تحـت عنـوان   1950که در اوایل دهۀ  قرار گرفت تا این
اوایـل  پدید آمد. جنبش تفکر انتقادي در » نهضت تفکر انتقادي«

نیرویی مضـاعف   رابرت انیسم با تأثیرپذیري از افکار 1960دهۀ 
 ).37، ص1381یافت (جهانی، 

اي قائل اسـت. ایـن کتـاب     قرآن نیز براي تفکر، اهمیت ویژه
کنـد.   آسمانی در آیات متعدد، انسان را به تفکر و تأمل دعوت می

شأن قرآن، شأن هدایت بشـر اسـت و داراي کلیـات موردنیـاز و     
کننده براي راه یافتن به طریق سـعادت اسـت؛ لـذا     ط روشنخطو
گونه نیست که بتوان هر مفهومی را به آن عرضه کرد و آن را  این

مستقیماً در آن یافت. از جملۀ این مفاهیم، مفهوم تفکر انتقـادي  
توان آن را با این لفظ در قرآن یافت. بنابراین،  است که مسلماً نمی

ن را بررسی کرد تا مشخص شـود تفکـر   دقت محتواي قرآ باید به
کار گرفته شده است یا خیر؟ و کالم الهی در  انتقادي نیز در قرآن به

 این زمینه به چه نکاتی توجه دارد.

اندازة قدمت خود تعلیم و تربیت است؛  قدمت تفکر انتقادي به
اما پیشینۀ تدوین الگوي مشخصی براي آن، به اوایل قرن بیستم و 

 فیشـر زعـم برخـی، ماننـد     گـردد. بـه   برمـی  یوئیجان دکارهاي 
عنوان تفکر منطقی یا تـأملی   به دیوئی)، آنچه 1388فرد،  (مکتبی

ارائه کرده، درحقیقت تعریفی براي تفکر انتقادي است و به همین 
 دانند. دلیل است که وي را پدر تفکر انتقادي مدرن می

است؛ اما از هاي زیادي در زمینۀ تفکر انتقادي انجام شده  تحقیق
بین آنها آنچه این مفهوم را در ادبیات دینی و بخصوص قرآنی دنبال 

تري خواهد داشت. برخی از  کرده است، با این پژوهش ارتباط نزدیک
اي براي تفکر انتقادي در سنت اسالمی در  ها جایگاه ویژه این تحقیق
و  گیرند. ایشان وجود آیات متعدد در مذمت تقلیـد کورکورانـه   نظر می

دهنـدة اهمیـت ایـن بحـث      بدون پشتوانۀ عقلی و منطقـی را نشـان  
کنند، در فرایند تعلیم و تربیت، فعال  ها بیان می دانند. این پژوهش می

بودن شرط اساسی است و تفکر و استقالل فکري، نقشی اساسی ایفا 
کند. در تربیت اسالمی سعی بر این است که افراد از طریق تفکـر   می

دور از هرگونه تعصب کورکورانه، در برابر حقیقـت   و به ورزي و اندیشه
 ).1387تسلیم شود (ابراهیمی دینانی و دیگران، 

هاي دیگري که در این زمینه وجود دارد، به  برخی از پژوهش
ارز و  بررسی مفهوم تفکر در قرآن پرداخته و تدبر و تـذکر را هـم  

زمۀ تحقق تفکر، اند که ال اند و نتیجه گرفته موازي تفکر بیان کرده
آیه بودن اشیاي جهان هستی است (لسانی فشارکی و پورمحمدي، 

هـا بـه مطالـب علـوم دیگـر، مثـل        ). این دسته از تحقیـق 1388
شناسی و نظر اندیشمندان در این عرصـه و مفـاهیم معـادل     روان

 اند. تفکر در آن علوم توجه نکرده و صرفاً به خود قرآن توجه داشته
ت، بـه تفکـر انتقـادي از منظـر قـرآن و      دستۀ دیگر تحقیقـا 

تنها مفاهیم اصلی  اند که نه شناسی توجه داشته و نتیجه گرفته روان
تفکر انتقادي در راستاي نظریات قرآن است، بلکه اساسـاً اولـین   
هدف اصلی قرآن، نهادینه کردن تفکر انتقادي (یعنی توانایی تفکر 

شخیص و قضاوت و اندیشۀ مستدل و منطقی پیرامون مسائل، و ت
منظور دستیابی به زندگی موفق و سعادتمند)،  صحیح دربارة آنها به

به این موضوع توجهی خاص داشته  ها بوده و نسبت در وجود انسان
 ).13، ص1390است (آذربایجانی، 

در تحقیق دیگري، محتواي قرآن کریم بر اساس تفکر انتقـادي  
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اند کـه قـرآن    رسیده تحلیل شده است. در این پژوهش، به این نتیجه
نـوعی در تمـام    کریم با تفکر انتقادي بیگانه نیست و تفکر انتقادي به

آیات آن نمود دارد. در این تحقیق ادعا شده است که در همـۀ آیـات،   
، عامل ایجـاد تفکـر، هسـت.    »بسم اهللا الرحمن الرحیم«حتی عبارت 

تفکـر   اي بـراي  گانـه  هـاي نـه   هاي این پژوهش به تبیین مؤلفه یافته
ویـژه   هاي تفکر انتقـادي، بـه   انجامد که قرآن کریم بر همۀ مؤلفه می

 ).41، ص1393مولفۀ پرسشگري تکیه دارد (محمدي پویا و صالحی، 
هاي موجود در این زمینه، ضرورت پرداختن  با توجه به تحقیق

ها، یا فقط به بحث  شود. این پژوهش به این موضوع نیز آشکار می
توجه داشته و با بررسی آیات مختلف، مباحث تفکر در خود قرآن 

دنبال انطباق مباحث  اند یا به شده پیرامون تفکر را دنبال کرده مطرح
قدر  اند یا دامنۀ تفکر انتقادي را آن شناسی با آیات قرآن بوده روان

اند که اکثر آیات شامل آن هستند. درنتیجه باید  عام درنظر گرفته
انتقادي تمرکز شود که دقیقاً در آیات در پژوهشی، بر مفهوم تفکر 

 شود. قرآن در قالب چه عبارات و الفاظی بیان می
توان  بنابراین، نوآوري این پژوهش را نیز در همین مطلب می

دانست؛ زیرا با بررسی مفهوم تفکر انتقادي و دنبال کـردن آن در  
دة توان مفهوم یا مفاهیمی را که در قرآن دربردارن ادبیات قرآنی، می

 صورت مشخص بیان کرد. عناصر تفکر انتقادي است، به
بنابراین، با توجه به مختلف بودن عبارات قرآن دربارة تفکـر،  

یـک از   هاي آن، با کـدام  باید مشخص شود تفکر انتقادي و مؤلفه
کاررفته در قرآن قابل تطبیق است یا بیشـترین قرابـت    مفاهیم به

بررسی مفهوم تفکر انتقادي در  معنایی را با آن دارد. این پژوهش با
دنبال پاسخ به  هاي آن، به دست آوردن مؤلفه نظر اندیشمندان و به

هاست که تحلیل تفکـر انتقـادي از نظـر دانشـمندان      این پرسش
هاي آن  چیست؟ و مفاهیم معادل یا قریب تفکر انتقادي و نیز مؤلفه

 در ادبیات قرآنی چیست؟
ترتیب، ابتـدا بـا    . بدینروش این پژوهش، تحلیل محتوا است

هـاي آن   مطالعۀ نظري تعاریف تفکر انتقـادي، بـه تبیـین مؤلفـه    
هـاي تفکـر انتقـادي و     پرداخته شده و سپس بـا بررسـی معـادل   

هاي آن در ادبیات قرآنی، به رابطۀ موجود بـین آنهـا توجـه     مؤلفه
شده در قرآن با  گردیده است. درنهایت، تناسب بین مفاهیم مطرح

 شود. ادي بیان میتفکر انتق
شود؛ امـا   تفصیل بررسی می مفهوم تفکر انتقادي، در ادامه به

منظور از ادبیات قرآنی، آیات و عبارتی است کـه در قـرآن بیـان    
شود. در قرآن کریم دربارة یک موضوع خـاص، گـاه الفـاظ و     می

شود؛ و  به بقیۀ فضاهاي علمی مشاهده می  عبارات یکسانی نسبت
اب الهی، آفرینندة مفاهیم با تعریفی مشخص در گاهی خود این کت

 گشاید. آیات است و ادبیاتی خاص را در برابر انسان می

 تحلیل تفکر انتقادي از دیدگاه دانشمندان
گیري  ، تفکر انتقادي، تفکري تأملی است و بر تصمیمانیساز نظر 

، 1393دربارة باورها و اعمال متمرکز است (وجدانی و سـجادي،  
دقت در  اعتقاد او، تفکر وقتی انتقادي است که متفکر به ). به16ص

دنبال شواهد و مدارك معتبر  کوشد، به تحلیل و تجزیۀ مباحث، می
گیري معتبر برسـد (همـان). او تفکـر     باشد و به قضاوت و نتیجه

 داند: انتقادي را شامل ده مهارت می
. مشـخص نمـودن دالیـل،    2. قضاوت دربارة اعتبار منابع؛ 1
. قضاوت دربارة کیفیت بحث، از جمله قابل 3؛ ها ها و نتیجه فرض

. گسترش و حمایت از 4ها و مدارك؛  پذیرش بودن دالیل، فرض
. 6بخـش؛   . پرسیدن سؤاالت مناسـب و شـفافیت  5جریان انتقاد؛ 

. تعریـف  7هـاي آزمایشـی؛    طرحها و قضاوت  ریزي آزمایش طرح
. کسب اطالعات 9هن باز؛ . دارا بودن ذ8ها متناسب با زمینه؛  واژه

 گیري محتاطانه پس از رسیدن به اطمینان (همان). . نتیجه10زیاد؛ 
) 129، ص 1391(ضــرغامی و همکــاران،  گلیــزرو  واتسـون 

. 1کننـد:   هاي تفکر انتقادي را به ایـن ترتیـب بـازگو مـی     ویژگی
. 5. تعبیر و تفسیر؛ 4. استنتاج؛ 3ها؛  . شناسایی مفروضه2استنباط؛ 

 هاي منطقی. ارزشیابی استدالل
هــاي  ، تفکــر انتقــادي بــه مجمــوع تــالش نلســوناز نظــر 

اي فهم دنیاي پیرامـون اطـالق   یافته، هدفمند و جدي بر سازمان
منظور  شود که با ارزیابی دقیق ما از تفکرات خود و دیگران به می

گیـرد (محمـودي و    سازي و بهبـود فهـم مـا صـورت مـی      روشن
 ).98، ص1390همکاران، 
هاي مطرح در آموزش تفکر انتقـادي   که یکی از چهره لیپمن

دانـد کـه    یاست، تفکر انتقادي را تفکري ماهرانه و مسئوالنه مـ 
کند؛ زیرا: الف) متکی بـر معیارهـایی    قضاوت خوب را تسهیل می

فرد،  است؛ ب) خوداصالح است؛ ج) به زمینه حساس است (مکتبی
 ).365، ص1388
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در یکی دیگر از تعاریف تفکر انتقادي بیان شده است که تفکر 
انتقادي، تفسیر و ارزیابی ماهرانه و فعـال مشـاهدات، ارتباطـات،    

 وگوهاست (همان). و گفت اطالعات
در تعریفی دیگر، تفکر انتقادي و تمایز آن با تفکـر خـالق بیـان    
شده است. تفکر انتقادي نوعی راهبرد شناختی است که بیشتر شامل 

هاي ممکن براي هـدایت کـار فـرد     حل بازنگري و آزمودن مداوم راه
یـن  است. این نوع از تفکر اغلب با تفکر، خـالق در تقابـل اسـت؛ از ا   

شود؛  هاي تازه منتهی می حل ها و راه لحاظ که تفکر خالق به بصیرت
هـاي موجـود و    حـل  ها و راه که تفکر انتقادي، آزمودن اندیشه درحالی

 ).962، ص 1390ها یا خطاهاي آنهاست (ربر،  یافتن اشتباه
انجمن فلسفۀ آمریکا یک تعریف جامع مورد توافق همگـانی  

هـاي   زیر ارائه کرده، که شامل مؤلفهبراي تفکر انتقادي به شرح 
ما معتقـدیم تفکـر انتقـادي، قضـاوت     «عاطفی و شناختی است: 

اي است که مبتنـی بـر تعبیـر، تحلیـل،      دهنده هدفمند و خودنظم
ــوقعیتی،      ــات م ــین مالحظ ــین تبی ــتنباط و همچن ــابی، اس ارزی

(بدري گرگري و دیگران، » شناختی، مالکی و مفهومی است روش
 ).191، ص1389

انـد.   تعاریف مختلف تفکر انتقادي، از جهاتی با هـم مشـترك  
عنوان زیرساخت  تأکیدي که در اکثریت تعاریف بر تفکر منطقی به

هـا، ماننـد    تفکر انتقادي شده است و نیز استفاده از برخی مهارت
دادي مشـخص، ماننـد    تفسیر، مشاهده، استدالل و انتظـار بـرون  

فصل مشترك برخی از تعاریف توان  گیري را می قضاوت یا تصمیم
 ).366، ص1388فرد،  دانست (مکتبی

از مجموع مباحثی که دانشمندان در مورد تفکر انتقادي بیان 
توان عناصر مشترکی را براي تفکر انتقادي برشمرد.  اند، می کرده

. 3. ارزیـابی؛  2ها؛  فرض . شناخت پیش1اند از:  این عناصر عبارت
 . قضاوت.5ستنباط؛ .ا4گیري (استنتاج)؛  نتیجه

 هاي معادل با تفکر انتقادي در قرآن مفاهیم و واژه
شناسانۀ آن،  براي یافتن این مطلب که تفکر انتقادي با مفهوم روان

هاي  شود، باید واژه در ادبیات قرآن با چه کلمه یا عبارتی بیان می
هاي  هاي مختلفی در قرآن بر انواع فعالیت قرآن را بررسی کرد. واژه

اي بـا   توانند رابطـه  شناختی انسان اشاره دارند. هرکدام از آنها می
 تفکر انتقادي داشته باشند که باید هرکدام را بررسی نمود.

 تفکر
سـورة   18آیۀ  شده است. در قرآن ذکر مرتبه هیجده» فکر« ةادم
دربارة امور نامطلوب، و بقیۀ مـوارد بـا   » إِنَّه فَکَّرَ و قَدر» «مدثر«

وسخَّرَ لَکُم «اند؛ مانند  تفعل دربارة امور مطلوب استعمال شده صیغۀ
ذلک لَآیات لقَومٍ   ما فی السماوات و ما فی الْأَرضِ جمیعاً منْه إِنَّ فی

 ).13(جاثیه: » یتَفَکَّرُونَ
معناى نوعى سیر و مرور بر معلومات موجود حاضر  به» فکر«

مرور در آن و یک بار دیگر درنظر گرفتن در ذهن است تا شاید از 
، 2ق، ج1417طباطبائی، ( آن، مجهوالتى براى انسان کشف شود

 ).373و372ص 
کـه   کـار رفتـه اسـت    زیـادي بـه   تفکر در قرآن در موارد ةواژ
رو، با تفکر انتقادي و  دهندة دامنۀ زیاد معنایی آن است. ازاین نشان
تفکر در قرآن بیشتر با مفهوم هاي آن انطباق کامل ندارد و  مؤلفه

 کلی تفکر، قرابت معنایی دارد.

 تدبر
گویند  در تفاوت میان تدبر و تفکر می جزایري وابوهالل عسکري 

که تدبر، اندیشیدن و نگریستن در عواقب امور است؛ ولی تفکـر،  
اندیشیدن و نگریستنی است که با دالیل همراه است (پورمحمدي، 

در قرآن  ، هشت مرتبهصورت فعل به »دبر« ةماد ).27، ص1391
 شده است. ذکر

 ،مشــتق از آن اســت »یتــدبرون«کــه فعــل  »تــدبر« ۀکلمــ
 ۀو در آی ؛معناى این است که چیزى را بعد از چیز دیگر بگیریم به

دوا    « ۀشریف جـلَو ه رِ اللـَّ غَیـ نْدنْ عکانَ م لَو رُونَ الْقُرْآنَ وبتَدأَ َال ی
مل در یک آیه بعـد از  أمعناى ت  به )،82(نساء:  »کَثیراً فیه اخْتالفاً

مـل و دقـت بعـد از دقـت دیگـر در آیـه اسـت        أیا ت ،اى دیگر آیه
 .)20ص ، 5ج ق،1417طباطبائی، (

ــه   ــر از یــک تفکــر صــرف اســت و ب ایــن واژه، گرچــه فرات
تواند به مولفـۀ بـازنگري    هاي زیرین نیز توجه دارد، فقط می الیه

توان آن را معـادل بـا تفکـر     انتقادي نزدیک باشد و نمیدر تفکر 
 انتقادي دانست.

 تعقل
ذیل  طباطبائیعالمه شده است.  بار در قرآن ذکر 49 »عقل« ةماد
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» کَذلک یبینُ اللَّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَعقلُونَ» «بقره« ةسور 242 ۀآی
و به  ؛ره زدن استمعناي بستن و گ عقل به ۀکند که کلم بیان می

هم کـه انسـان دارد و آنهـا را در دل    را ادراکاتى  ،همین مناسبت
همچنین  .اند ، عقل نامیدهاست آنها بسته باپذیرفته و پیمان قلبى 
که در انسان باعث تشخیص خیر و را اي  ادراکات آدمی و آن قوه
جنـون،   ،که در مقابـل آن  اند عقل نامیده ،شر و حق و باطل است

مراد از عقل در کالم خداي . گیرد ، حماقت و جهل قرار میسفاهت
 ادراکی است که با سالمت فطرت براي انسان دست دهـد  ،تعالی

 ).248، ص2، جق1417طباطبائی،(
هاي  ، تفاوت فقره»نحل« ةسور 69 ۀذیل آی طباطبائی عالمه

گوید:  میدهد و دربارة تعقل  را توضیح می 69و  67، 65آیات  آخر
از جهـت اینکـه مفیـد و مـورد      ،هاي درختان انسان به میوهتوجه 

استفاده است، یک نظـر برهـانی و اسـتداللی اسـت کـه بیـانگر       
و ایـن   ؛هاي جزئی به یکدیگر است پیوستگی تدبیر و ارتباط نظام

 ).294ص، 12، ج ق1417طباطبائی، ( تر است با تعقل مناسب ،نظر
ي بودن، دقیـق و  فطرتوان به  می هاي نیروي تعقل ویژگیاز 

موشکافانه بودن، استداللی و برهانی بودن، نظر به محسوسات و 
و  ،منبع تشخیص خوب از بـد  و غیرمحسوسات، قضاوت و داوري

ابزاري بـراي رسـیدن بـه حـق و      اشاره کرد. تعقل، حق از باطل
و  ،و نیازمند کنتـرل حـب و بغـض و نیروهـاي غریـزي      ،سعادت

 است. و آمادههمچنین نیازمند یک فطرت پاك 
انطبـاق  » تفکـر انتقـادي  «با مفهوم » تعقل«بنابراین، گرچه 
توان ادعا کرد که قرابت معنـایی بـا آن دارد و    کامل ندارد، اما می

 گیرد. گیري را دربرمی هاي آن، مانند ارزیابی و نتیجه برخی از مؤلفه

 شعور
 ةمـورد دربـار   27شده است که  بار در قرآن ذکر 38 »شعر« ةماد
معناى ادراك دقیق است  بهشعور  م و درك استعمال شده است.فه
 »مـو «معنـاى   گرفته شده، که به »به فتح شینـ   شعر« ةاز مادو 

ازآنجاکه مانند مو باریـک اسـت، شـعور     ،و ادراك دقیق رااست؛ 
؛ محسوسات است، نه معقوالت ،مورد استعمال این کلمه .اند خوانده

طباطبـائی،  ( گوینـد  حواس ظاهرى را مشاعر مى دلیلبه همین  و
کنندة  تواند بیان بنابراین، این کلمه نیز نمی ).248، ص2، جق1417

 هاي آن باشد. مفهوم تفکر انتقادي و مؤلفه

 ذکر
 ۀهایى اسـت کـه در خزینـ    معناى پیش کشیدن صورت هب» ذکر«

حاضر  ذهن انبار شده، و آن را بعد از آنکه از نظر و فکر غایب بوده،
، ق1417طباطبائی، ( یا اگر حاضر بوده، نگذاریم غایب شود ؛سازیم

این لفظ نیز ارتباطی با مفهوم تفکر انتقادي ندارد و  ).248، ص2ج
 هاي ذهنی اشاره دارد. فقط به یادآوري صورت

 عرفان و معرفت
عرفان  صورت فعل بیان شده است. بار در قرآن به 25 »عرف« ةماد

اش  دراکه ةکه انسان صورتى را که در قو معناستاین به  ،و معرفت
ذهنش پنهان دارد، تطبیـق کنـد و    ۀترسیم شده، با آنچه در خزین

کـه   روسـت  ازاینو  ؛تشخیص دهد که این همان است یا غیر آن
طباطبائی، معرفت عبارت است از ادراك بعد از علم قبلى ( :اند گفته

توانـد معـادل    نمی بنابراین، این ماده نیز ).248، ص2، جق1417
هاي ذهنی توجـه   تفکر انتقادي باشد؛ زیرا فقط به تطبیق صورت

 کند. دارد که فرایندي مختصر از تفکر انتقادي را بیان می

 فهم
معنـاى آن   بـه  . فهـم یک بار بیشتر در قرآن ذکر نشده است »فهم« ةماد

 دهـد العمل نشان  نوعى عکس به ،است که ذهن آدمى در برخورد با خارج
 ).248، ص2، جق1417طباطبایی،(  و صورت خارج را در خود نقش کند

غیر از موارد باال، کلمات دیگري نیز در قرآن هستند کـه بـر   
ادراك داللت دارند؛ اما آنها نیز داللت کاملی بـر تفکـر انتقـادي    

تـري بـراي    هاي باال که بررسی شدند، احتمال قـوي  ندارند. واژه
هرحـال، از مجمـوع    ادي را داشتند. بـه تطبیق بر مفهوم تفکر انتق

توان انتظار داشـت   توان نتیجه گرفت که نمی هاي باال می بررسی
صورت کامل در یکـی از مفـاهیم قرآنـی     مفهوم تفکر انتقادي به

متبلور شده باشد. مفهوم تفکر انتقادي عیناً معادلی در قرآن ندارد؛ 
بررسی کـرد تـا   صورت جداگانه  هاي آن را به توان مؤلفه بلکه می

 اند، شناسایی شوند. مفاهیمی که در قرآن با تفکر انتقادي در ارتباط

 انتقادي در قرآن   هاي تفکر هاي معادل با مؤلفه مفاهیم و واژه
بندي از تعاریف تفکر انتقادي بیـان شـد کـه از مجمـوع      در جمع

هاي مشترکی را براي تفکر انتقادي درنظر  توان مؤلفه تعاریف می
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هاي تفکر انتقادي  هاي مؤلفه در این بخش با بررسی معادل گرفت.
شود که کتاب آسمانی چه فضایی را  در ادبیات قرآنی، مشخص می

 است.  هاي تفکر انتقادي بیان کرده براي مؤلفه

 ها فرض . شناخت پیش1
شـود کـه یـا     فرض عبارتی است که از پیش درنظر گرفتـه مـی   پیش

گـردد   رفتـه شـدن پیشـنهاد مـی    شود یـا بـراي پذی   بدیهی فرض می
). این مـورد از مـواردي   127، ص 1387(ابراهیمی دینانی و دیگران، 

، 1386پـور،   (ملکی و حبیبی برك(همان) و  واتسون ـ گلیزر است که 
 اند. ) از اجزاي اصلی براي تفکر انتقادي مطرح کرده104ص

فرض، یک عبارت ترکیبی است کـه در ادبیـات    شناخت پیش
وجود آمده و در ادبیات قرآنی وجـود نـدارد. خـود کلمـۀ      بهعلمی 
صـورت مسـتقیم    فرض نیز در ادبیات قرآنی وجود ندارد و به پیش

این مؤلفه در واژگان قرآنی معادلی نخواهد داشت؛ اما با توجه به 
توان ادعا کـرد در   معناي تدبر ـ که مورد بررسی قرار گرفت ـ می  

دنبالۀ امري دیگر و پی بردن بـه   توجه کردن به امري به» تدبر«
هاي زیرین، قابـل توجـه اسـت کـه بـا ایـن معنـا، شـناخت          الیه
توان  توان نتیجه گرفت. همچنین می فرض را از این ماده می پیش

در اسـتدالل  » مقـدمات «معادل » فرض پیش«بیان کرد که واژة 
سوي مجهول، که  است. از طرفی هم تفکر یعنی سیر از معلوم به

گیرد.  ها) صورت می فرض گرفتن از مقدمات معلوم (پیشبا کمک 
 فرض را نیز دربردارد. نوعی پیش بنابراین، خود کلمۀ تفکر به

 . استنتاج و استنباط 2
استناج و استنباط را دو مولفۀ جداي از یکدیگر در  گلیزر وواتسون 

دانند که شـخص از   اي می اند. ایشان استنباط را نتیجه نظر گرفته
هاي یک خانه که  آورد؛ مانند روشن بودن چراغ دست می ها به پدیده

گیرند؛ و توانایی تشخیص  از آن، وجود افراد را در خانه نتیجه می
هـا را اسـتنباط قلمـداد     هاي درست از نادرسـت از میـان داده   داده
. در مقابل، استنتاج را نتیجه یا نتـایجی کـه از مقـدمات    کنند می

کنند (ابراهیمی دینانی و دیگران،  می شود، بیان منطقی حاصل می
)؛ اما باید گفـت هـر اسـتنباطی نیـز یـک      127ـ126، ص 1387

استدالل منطقی در دل خود دارد و درواقع یک مؤلفه وجـود دارد  
 کند. ها را بیان می گیري منطقی و صحیح از داده که نتیجه

توانند مفهوم این مؤلفـه را بیـان    لغاتی که در زبان عربی می
تداللُ    : ما یستَدلُّ بـه  اند از: استدالل (الدلیلُ د، عبارتکنن ـ االسـ  :

، ص 14ق، ج1414(حسینی زبیدي،   تَقْریرُ الدلیلِ إلِثْبات المدلُول)
و هو   )، تفقه، انتاج، استنباط، احتجاج، نظر (االستدالل242-243

دل منها الى تَصصتَوقات ییدب تَصیقٍ آخر) (ازدي، تَرْت3، ج1387ی ،
» دلّ«)، نافد و ناقر. از بین این لغـات، در قـرآن مـادة    1261ص 

» حج«یک بار، مادة » نبط«بیست بار، مادة » فقه«هشت بار، مادة 
» نقـر «پنج بار، و مادة » نفد«بار، مادة  129» نظر«بار، مادة  33

کـار   بـه  اصالً» نتج«چهار بار در قرآن استعمال شده است و مادة 
تک این مفاهیم و استعماالت آنها  نرفته است. در زیر به بررسی تک

یک با این مؤلفۀ تفکر  شود تا معلوم شود کدام در قرآن پرداخته می
 انتقادي تناسب دارند.

دسـت   این نتیجـه بـه  » دلل«با بررسی هر هشت استعمال مادة 
موارد اسـتعمال   آید که این موارد بر مؤلفۀ باال تطبیق ندارد. بیشتر می

 معناي راهنمایی کردن در قرآن استفاده شده است. این ماده، به
اند  در معناي آن بیان کرده عالمه طباطبائی، »فقه«در مورد مادة 

معناى آن است که فهم، یعنى همان صـورت ذهنـى را    به »فقه«که 
، ق1417یم (طباطبائی، و در پذیرش و تصدیق آن مستقر شو یمبپذیر
انـد کـه بـا     ). کتب لغت معناي این لغت را فهمی دانسته248، ص2ج

 ).123، ص 9، ج1386دقت و تأمل حاصل شود (مصطفوي، 
گیري را  تواند نتیجه که فهم عمیق و همراه با تأمل می ازآنجا

دنبال داشته باشد، مؤلفۀ استنباط و استنتاج از تفکر انتقادي در  به
تواند دربردارندة این  تی که میاین استعمال کاربرد دارد. برخی از آیا

 اند از: مؤلفه از این ماده باشد، عبارت
نْ    قُلْ هو الْقادر على« مـ أَو کُمقنْ فَوذاباً مع کُملَیثَ ععبأَنْ ی

ضٍ انْظُـرْ    عـب أْسب ضَکُمعذیقَ بی عاً ویش کُملْبِسی أَو کُملجأَر تتَح
گو: او قادر است ؛ ب)65انعام، ( »ف الْآیات لَعلَّهم یفْقَهونَکَیف نُصرِّ

ـ  صـورت   هکه از باال یا از زیر پاى شما، عذابى بر شما بفرستد یا ب
شما را با هم بیامیزد و طعم جنگ (و اختالف)  ،هاى پراکنده دسته

ببین چگونـه آیـات    .دیگرى بچشاند ۀوسیل هرا به هریک از شما ب
کنیم! شاید بفهمند (و بازگردند)!  گوناگون را (براى آنها) بازگو مى

 ).135، ص1373(مکارم شیرازي، 
در این آیه، خداوند متعـال بعـد از بیـان فرسـتادن عـذاب بـراي       

فرماید: این آیات الهی را بازگو کردیم تا شاید اهل باطل  مشرکان می
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ل خود بازگردند. بازگشت افراد از آیات بفهمند و درنتیجه از مسیر باط
الهی نتیجه خواهد شد که در این آیه قدرت خداونـد بـراي فرسـتادن    
هر عذابی موردنظر است. با توجه به این آیه، فهمی که افراد بر آیـات  

تواند به مسیر الهی بازگرداند که ایـن خـود    خواهند داشت، آنها را می
و تأثیرپذیري آنها دارد. بنـابراین، ایـن   احتیاج به استنتاج افراد از آیات 

که اتفاق بیفتد، با استنباط و اسـتنتاج افـراد همـراه     بازگشت درصورتی
 شود. هاي تفکر انتقادي را نیز شامل می خواهد بود که برخی مؤلفه

 فرْقَۀٍ منْهمفَلَو ال نَفَرَ منْ کُلِّ  کَافَّۀًو ما کانَ الْمؤْمنُونَ لینْفرُوا «
م    طائفَۀٌ لَّهـلَع هِموا إِلَـیعجإِذا ر مهموا قَورنْذیل ینِ وی الدوا فتَفَقَّهیل

ـ )؛ 122(توبه: » یحذَرونَ سـوى   هشایسته نیست مؤمنان همگى (ب
اى کوچ  چرا از هر گروهى از آنان، طایفه ؛میدان جهاد) کوچ کنند

)، تا در دین (و معارف و احکام اى در مدینه بماند کند (و طایفه نمى
سوى قوم خود، آنها را  هاسالم) آگاهى یابند و به هنگام بازگشت ب

بیم دهند؟! شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى 
 .)207، ص1373مکارم شیرازي، کنند! (

دانـد.   اي را براي تفقه در دیـن الزم مـی   در این آیه، خداوند عده
سـراغ قـوم خـود     به یادگیري دیـن خـدا بپردازنـد و بـه    گروهی باید 

بازگردند و ایشان را انذار دهند. تفقه در دیـن و فهـم آن، احتیـاج بـه     
خـوبی   گیري عمیـق انسـان دارد. ایـن آیـه هـم بـه       استنباط و نتیجه

کنندة این مطلب است که مؤلفۀ استنتاج و استنباط تفکر انتقادي  بیان
 در تفقه دین موردنیاز است.

استعمال شده است » نساء«سورة  83فقط در آیۀ » نبط«مادة 
و إِذا جاءهم أَمرٌ منَ الْأَمنِ أَوِ الْخَوف أَذاعوا بِه «فرماید:  که خدا می

أُولی الْأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذینَ یستَنْبِطُونَه   و لَو ردوه إِلَى الرَّسولِ و إِلى
منْهطانَ إِالَّ قَلیالً مالشَّی تُمعالَتَّب تُهمحر و کُملَیع ال فَضْلُ اللَّه لَو و« 

و هنگامى که خبرى از پیروزى یا شکسـت بـه آنهـا    )؛ 83نساء: (
که اگر آن را به  درحالى ؛سازند برسد، (بدون تحقیق) آن را شایع مى

بازگردانند، از ـ  دکه قدرت تشخیص کافى دارنـ  پیامبر و پیشوایان
هاى مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خـدا بـر    ریشه

کردیـد (و   کمى، همگى از شیطان پیروى مـى  ةشما نبود، جز عد
 ).91، ص1373مکارم شیرازي، شدید). ( گمراه مى

ۀ کلم«گوید:  ذیل این آیه در مورد استنباط می عالمه طباطبائی
ـ  معناى استخراج نظ ستنباط بها  ۀریه و رأى از حال ابهام بـه مرحل

ــز و شناســایى اســت ــائی، » تمی ). 22، ص 5ق، ج 1417(طباطب

هاي تفکر  استنباط در این آیه، دقیقاً همان معنایی را که در مؤلفه
 .گیرد انتقادي موردنظر است، دربرمی

نیز در قـرآن اسـتعمال شـده اسـت. برخـی از      » حجج«مادة 
بارة عبادت معنوي حج است کـه  استعماالت این ماده در قرآن در

هاي تفکر انتقـادي اسـت. برخـی دیگـر از      خارج از فضاي مؤلفه
نفـع خداونـد و    استعماالت، دربارة محاجه کردن و دلیل آوردن به

برخی در برابر خداوند بیان شده است. این دستۀ دوم از آیات، بـه  
هـا و   اطها و استنب تواند دربردارندة استدالل دلیل تقابل دو نظر می 

تواند مؤلفۀ استنتاج  هایی باشد. بنابراین، احتجاج نیز می  گیري  نتیجه
و استنباط تفکر انتقادي را دربرداشته باشد. در زیر، برخی از آیاتی 

 گیرد. که با احتجاج مطلبی بیان شده است، مورد توجه قرار می
أَنْ آتاه اللَّه الْملْک إِذْ ربه   أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذي حاج إِبراهیم فی«

و أُمیت قـالَ    و یمیت قالَ أَنَا أُحیی  قالَ إِبراهیم ربی الَّذي یحیی
بِالشَّمسِ منَ الْمشْرِقِ فَأْت بِها منَ الْمغْـرِبِ    إِبراهیم فَإِنَّ اللَّه یأْتی

آیا ؛ )258بقره: ( »لْقَوم الظَّالمینَفَبهِت الَّذي کَفَرَ و اللَّه ال یهدي ا
 ةندیدى (و آگاهى ندارى از) کسى [نمرود] که بـا ابـراهیم دربـار   

گو کرد؟ زیرا خداوند بـه او حکومـت   و پروردگارش محاجه و گفت
 .غرور سرمست شـده بـود)   ةداده بود (و براثر کمى ظرفیت، از باد

زنـده    خداى من آن کسى اسـت کـه  «هنگامى که ابراهیم گفت: 
» میرانم! کنم و مى من نیز زنده مى«او گفت:  ،»میراند کند و مى مى

دستور داد دو زندانى  ،(و براى اثبات این کار و مشتبه ساختن بر مردم
ابـراهیم   .فرمان آزادى یکـى و قتـل دیگـرى را داد)    .را حاضر کردند

(اگـر راســت   آورد خداونــد، خورشـید را از افــق مشـرق مــى  «گفـت:  
خورشـید را از مغـرب    ،هسـتى تـویى)   که حاکم بر جهـانِ  گویى مى

(در اینجا) آن مرد کافر، مبهوت و وامانده شد. و خداوند، قـوم  » بیاور!
 .)43، ص1373مکارم شیرازي، کند ( ستمگر را هدایت نمى

معناى  به ،است »حاج« که مصدر فعل ماضى »محاجه«ۀ کلم
ابل، و اثبات حجت و دلیل در مقابل حجت خصم و طرف مق ۀارائ

. در ایـن آیـه، حضـرت     مدعاى خود یا ابطال حجت خصم اسـت 
یعنـى نمـرود   ش پادشاه معاصر در خصوص پروردگار با ابراهیم

یکى از سالطین بابل  ،تاریخ و روایات ۀبنا به گفت که کند بحث می
). در این آیـه،  350، ص2ق، ج1417(طباطبائی،   قدیم بوده است
کنـد:   ویژگی خداوند متعال را چنـین بیـان مـی    حضرت ابراهیم

آورد. ایـن فعـل خداونـد     اوست کسی که خورشید را از مشرق می
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کند و در مقابل، قدرت پادشاه را محدود  قدرت خداوند، را بیان می
دهد. این تقابل قدرت خداوند و پادشاه، این نتیجه را بـه   جلوه می

درت محدودي داشـته  دهد که خداوند نباید ق مخاطبان انتقال می
آید همان استنتاجی  دست می گیري که از محاجه به باشد. این نتیجه

 است که در تفکر انتقادي موردنظر است.
اند کـه بازگشـت    معانی مختلفی بیان کرده» نظر«براي مادة 

، 5ق، ج1404فارس،  همۀ آنها را به تأمل کردن در یک چیز (ابن
، 1368قیـق (مصـطفوي،   ) یا نگاه عمیق و همراه بـا تح 444ص
اند. در قرآن نیز آیات مختلف از این مـاده   ) دانسته166، ص12ج

وجود دارد که یک دسته مربوط به نگاه کردن ظاهري بـا چشـم   
و إِذْ فَرَقْنا بِکُم الْبحرَ فَأَنْجیناکُم » «بقره«سورة  50است؛ مانند آیۀ 

و (به خاطر بیاورید) هنگامى  ؛»ظُرُونَو أَغْرَقْنا آلَ فرْعونَ و أَنْتُم تَنْ
را که دریا را براى شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان 

مکارم شیرازي، ( کردید که شما تماشا مى درحالى ؛را غرق ساختیم
معناي نگاه همراه با تعمق  . دستۀ دیگري از آیات، به)8، ص1373

» عمـران  آل«سـورة   137و تدبر در امور است که در اینجـا آیـۀ   
قَد خَلَت منْ قَبلکُم سنَنٌ فَسیرُوا «شود:  عنوان نمونه بررسی می به

؛ )137عمران:  (آل» الْمکَذِّبینَ عاقبۀُفی الْأَرضِ فَانْظُروا کَیف کانَ 
هایى وجود داشت (و هر قوم، طبـق اعمـال و    تنپیش از شما، س

 .شما نیز همانند آن را دارید)هایى داشتند که  صفات خود، سرنوشت
کنندگان  پس در روى زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب

 ).67، ص1373مکارم شیرازي، (آیات خدا) چگونه بود؟! (
کار رفته است  مانند این تعبیر، در آیات دیگري از قرآن نیز به 

و خداوند امر به سیر کردن و نگـاه کـردن بـه عاقبـت مکـذبین،      
و مجرمان کرده است. نگـاه کـردن بـا تأمـل در رفتـار      مفسدان 

ارمغان خواهد آورد. ایـن نگـاه    گذشتگان، عبرت را براي انسان به
گیري انسان براي زندگی خـودش، بـا اسـتنتاج و     عمیق و عبرت

استنباط فرد همراه است که شخص از وضعیت گذشتگان و تاریخ 
نگاه همراه با تأمل،  آنها براي زندگی خودش پند بپذیرد. بنابراین در

 مؤلفه استنتاج و استنباط تفکر انتقادي نیز وجود دارد.
به » منافد«معناي انقطاع و فنا یک چیز است.  به» نفَد«مادة 

خواهند حجت  گویند؛ زیرا هرکدام می طرف مقابل در یک بحث می
، 5ق، ج1404فـارس،   و دلیل طرف مقابل را از بـین ببرنـد (ابـن   

، حتی اگر با معناي ضمنی استدالل همراه باشد، ). این معنا458ص

در استعماالت قرآنی معنایی از استنتاج و استنباط را به همراه ندارد. 
 بنابراین، این ماده بیانگر مفهوم تفکر انتقادي نخواهد بود.

اي ماننـد منقـار در    وسـیله  معناي زدن ضربه به به» نقر«مادة 
اي یا اثري چه مادي و  حفرهپرندگان و انگشت در انسان است تا 
وگو را از مصادیق این کار در  چه معنوي ایجاد شود. بحث و گفت

اي یا انتقادي  اند که در مباحث علمی نتیجه امور معنوي بیان کرده
). استعماالت این 219، ص12، ج1368آید (مصطفوي،  دست می به

سـت.  کار نرفته ا کدام در معناي بحث علمی به ماده در قرآن، هیچ
 هاي تفکر انتقادي دانست. توان آن را از مؤلفه درنتیجه نمی

. ارزیابی (ارزشیابی)، قضاوت (داوري) و سنجش 3
 ها استدالل

تفکر انتقادي تفکري است براي ارزیابی مسائل، که فـرد بـا بررسـی    
هـا   شده، به قضاوت دربارة درست یا غلط بـودن پدیـده   اطالعات داده

اي است مستدل و تیزبینانه دربارة اینکـه   ندیشهپردازد. این تفکر، ا می
چه چیزي را باور کنیم و چه اعمالی را انجام دهیم (ابراهیمی دینـانی  

). این مؤلفۀ تفکر انتقادي، قضاوت دربـارة  128، ص1386و دیگران، 
هـاي قـوي و    کند. اسـتدالل  ها را دنبال می امور و ارزشیابی استدالل

داده شـوند. اسـتدالل وقتـی قـوي     ضعیف باید از یکدیگر تشخیص 
است که هم مهم باشد، هـم در ارتبـاط مسـتقیم بـا سـؤال باشـد؛ و       
استدالل وقتی ضعیف است که مستقیماً در ارتباط با سؤال نباشـد یـا   

 ).127، ص 1386اهمیت باشد (ابراهیمی دینانی و دیگران،  کم
هاي لغـوي   تواند در قالب ریشه این مؤلفه در ادبیات عرب می

تـک ایـن    ، حکم، قضـی و قـوس بیـان شـود. بایـد تـک      »وزن«
هاي لغوي و مشتقات آنها و استعماالت آنها در قرآن بررسی  ریشه

 یک با تفکر انتقادي مرتبط است. شوند تا معلوم شود کدام
گیري مقدار سنگینی و سبکی یـک چیـز    معناي اندازه به» وزن«مادة 

باشد یا معنوي (مصـطفوي،  و تعیین مقدار آن است؛ خواه آن شیء مادي 
). در قرآن نیز وزن کردن، هم در امور مـادي و هـم   98، ص13، ج1368

معنوي استعمال شده است. تعیین مقدار مادي یک شیء با تفکر انتقـادي  
ـنجش    ارتباطی ندارد؛ اما در امور معنوي، مانند ارزش اعمال، ارزیـابی و س

ـاط     گیرد که با ایـن مؤلفـۀ   آنها مورد توجه قرار می تفکـر انتقـادي در ارتب
ـنجش و    » اعراف«است. در ادامۀ آیات هشتم و نهم سورة  کـه دربـارة س

 شود: گیري امور معنوي است، براي نمونه ذکر می اندازه
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ونَ   « حـفْلالْم م هـ کفَأُولئ وازینُهم نْ ثَقُلَتقُّ فَمالْح ذئمونُ یزالْو و
هم بِمـا کـانُوا بِآیاتنـا     و منْ خَفَّت موازینُه فَ رُوا أَنْفُسـالَّذینَ خَس کأُولئ

وزن کردن (اعمال، و سنجش ارزش آنها) در آن روز، حق ؛ »یظْلمونَ
هـاى (عمـل) آنهـا سـنگین اسـت، همـان        است! کسانى که میـزان 

هـاى (عمـل) آنهـا سـبک اسـت،       ند! و کسانى که میـزان ا رستگاران
ظلم و ستمى که بـه   دلیل  بهوجود خود را،  ۀافرادى هستند که سرمای

 ).151، ص1373مکارم شیرازي،  ( اند کردند، از دست داده آیات ما مى
ـال را بیـان مـی    کنـد.   خداوند متعال در این آیات، مالك و معیار اعم

 ؛اسـت  »حـق «همانا  ،شود اعمال با آن سنجیده مى ،میزانى که در قیامت
به همان اندازه اعتبـار و   ،مل بر حق باشدبه این معنا که هر قدر عمل مشت

داراى ثقـل   ،رو ازاین ،و چون اعمال نیک مشتمل بر حق است ؛ارزش دارد
مشتمل بر چیزى از حـق نیسـت و باطـل     چونعمل بد  ،است. برعکس
ـال را    .داراى وزنى نیست ،صرف است پس خداى سبحان در قیامـت اعم

وجـود  قى است که در آن مقدار ح سنجد و وزن هر عملى به مى »حق« با
 .)11، ص 8ق، ج1417دارد (طباطبائی، 

در این آیات، سنجیدن و ارزیابی اعمال، موردنظر است. سـنجش  
افـراد  «و » افراد با سنگینی اعمـال «ها به  بندي انسان اعمال و تقسیم
ها احتیاج  تک اعمال انسان به بررسی و ارزیابی تک» با سبکی اعمال

سوي خداوند، به فرایند ذهنی و تفکر نیـاز نـدارد؛    دارد. این ارزیابی از
زیرا خداوند از هرگونه تأمل و تفکري مبراست؛ اما بررسـی اعمـال از   
جانب انسان، چه در مورد اعمال خودش و چه دیگران، به سـنجش و  

ها  وسیلۀ انسان ارزیابی نیازمند است. بنابراین، گرچه سنجش اعمال به
ارزیابی تفکر انتقادي را دربردارد، اما مراد در این دنیا مؤلفۀ سنجش و 

این آیات، سنجش الهی در قیامت است که از جانب خداونـد صـورت   
 گیرد و دربردارندة این امور نیست. می

معناي قضاوت کردن است و اصل آن به منع  به» حکم«مادة 
گردد. وقتی قاضی در دادگاه به چیزي یا براي کسی  کردن بازمی

کند، در واقع خالف آن مـورد منـع قـرار     کم مییا برضد کسی ح
ق، 1404فـارس،   ؛ ابـن 145، ص 2ق، ج1414گیرد (فیـومی،   می
). حکم کردن و قضاوت کردن، احتیاج بـه ارزیـابی و   91، ص2ج

بررسی دقیق دارد که همان مؤلفـۀ داوري و قضـاوت و ارزیـابی    
بیـانگر  توانـد   گیرد. بنابراین، این ماده می تفکر انتقادي را دربرمی

 تفکر انتقادي در قرآن باشد.
کـار رفتـه    این ماده در قرآن در معانی و کاربردهاي مختلفی بـه  

عنوان صفت خداوند یا حکـم کـردن خداونـد اسـتفاده      است. گاهی به
ک     «شود؛ مانند  می لـضِ الْمی الْـأَر مـا فـ و ماواتی السما ف لَّهل حبسی

هـا و آنچـه در    آنچـه در آسـمان  )؛ 1جمعه: (» حکیمِالْقُدوسِ الْعزیزِ الْ
خداوندى که مالک و حاکم  ؛گویند همواره تسبیح خدا مى ،زمین است

مکـارم  است و از هر عیب و نقصـى مبـرا، و عزیـز و حکـیم اسـت! (     
)؛ که این معنا ارتباطی با این مؤلفه از تفکـر  553، ص1373شیرازي، 

انزال حکمت، تعلیم حکمت و ایتـاء  انتقادي نخواهد داشت. گاهی نیز 
هـا نیـز بـا     حکمت موردنظر آیات بوده است که باز در ایـن اسـتعمال  

بحث تفکر انتقادي مرتبط نیست. در مواردي که خداونـد بـه پیـامبر    
کند در بین مردم حکم و داوري کنـد، ایـن مؤلفـۀ تفکـر      خود امر می

وري، نیـاز بـه   هـا در حکـم و دا   انتقادي مورد توجه است؛ زیرا انسـان 
دنبـال   تفکر و بررسی دقیق مسئله دارند که تفکر انتقادي افـراد را بـه  

کـه دربـارة حکـم    » مائـده «سورة  48دارد. در زیر براي نمونه به آیۀ 
 شود. است، اشاره می کردن پیامبر

»نَ الْکم هیدنَ ییما بقاً لدصقِّ مبِالْح تابالْک کأَنْزَلْنا إِلَی تابِ و
ا   مـع مهواءأَه ال تَتَّبِع و بِما أَنْزَلَ اللَّه منَهیب کُمفَاح هلَیناً عمیهم و

ه     جاءك منَ الْحق لکُلٍّ جعلْنا منْکُم شرْعۀً و منْهاجاً و لَو شـاء اللـَّ
رات    لَجعلَکُم أُمۀً واحدةً و لکنْ لیبلُوکُم فی تَبِقُوا الْخَیـفَاس ما آتاکُم

و ایـن  ؛ »إِلَى اللَّه مرْجِعکُم جمیعاً فَینَبئُکُم بِما کُنْتُم فیه تَخْتَلفُـونَ 
که کتب پیشـین   درحالى ؛حق بر تو نازل کردیم ] را به کتاب [قرآن

پـس بـر طبـق     .کند و حافظ و نگاهبـان آنهاسـت   را تصدیق مى
و  ازل کرده، در میـان آنهـا حکـم کـن! از هـو     احکامى که خدا نا

هاى آنان پیروى نکن! و از احکام الهى، روى مگـردان! مـا    هوس
و اگر خدا  ؛روشنى قرار دادیم ۀبراى هرکدام از شما، آیین و طریق

ولـى خـدا    ؛داد شما را امـت واحـدى قـرار مـى     ۀخواست، هم مى
ــى ــیده     م ــما بخش ــه ش ــه ب ــما را در آنچ ــد ش ــد ،خواه  بیازمای

 هـا  (و استعدادهاى مختلف شما را پرورش دهـد). پـس در نیکـی   
 ؛سـوى خداسـت   شما، بـه  ۀبر یکدیگر سبقت جویید! بازگشت هم

به شما خبـر خواهـد داد    ،کردید سپس از آنچه در آن اختالف مى
 ).116، ص1373مکارم شیرازي، (

معناي محکم کردن و متقن کردن و نافذ کردن  به» قضی«مادة 
گویند که به چیزي  به این دلیل به قاضی، قاضی می یک امر است؛ و

). 99، ص5ق، ج1404فـارس،   کند (ابن کند و امر را نافذ می حکم می
معناي حکـم کـردن و داوري بـین     قضاوت کردن بین دو شخص، به
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معنـاي   رود، به کار می آن دو است. وقتی این ماده در مورد مناسک به
 ).507، ص 2ق، ج1414ی، ادا کردن و انجام آن عمل است (فیوم

ارتباط زیادي با تفکر انتقـادي و  » حکم«این ماده نیز مانند مادة 
مؤلفۀ ارزیابی و سنجش و داوري دارد. وقتی شخصی بخواهد دربـارة  

خوبی به بررسی و تحلیل آن بپردازد و دربارة  امري قضاوت کند، باید به
ر عمیـق و  آن به یک نتیجه برسد. قضاوت و داوري احتیاج بـه تفکـ  

 کنندة آن است. به یک مسئله دارد، که این ماده بیان انتقادي نسبت
در قرآن، این ماده در معانی مختلفی استعمال شده اسـت. از  

توان از آنها  گردد که نمی بین این معانی، برخی به افعال الهی بازمی
تفکر انتقادي را استخراج کرد؛ زیرا افعال الهی نیازي بـه تفکـر و   

شود.  ندارد و این امور نقص براي خداوند متعال محسوب میتأمل 
هاست  معناي ادا کردن و انجام دادن عبادت اي از آیات نیز به دسته

اي از آیات  که باز تفکر انتقادي در این معنا راهی ندارد؛ اما دسته
هاسـت کـه تفکـر     هم دربارة قضاوت و حکم کردن انبیا و انسـان 

که » نساء«سورة  65ور است. در زیر، آیۀ انتقادي در آنها قابل تص
ک ال  «شود:  تفکر انتقادي در آن متصور است، بیان می بـر فَال و

أَنْفُسهِم   یؤْمنُونَ حتَّى یحکِّموك فیما شَجرَ بینَهم ثُم ال یجِدوا فی
سوگند که آنها به پروردگارت ؛ »حرَجاً مما قَضَیت و یسلِّموا تَسلیماً

مگر اینکه در اختالفات خود، تو را بـه داورى   ؛مؤمن نخواهند بود
طلبند و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نکنند و 

 ).88، ص1373مکارم شیرازي، ( تسلیم باشند کامالً
ایمان عبارت است از کند که  خداوند متعال در این آیه بیان می

باطن و ظاهر تسلیم امر خدا و  درم و کامل و طور تا اینکه انسان به
و چگونه ممکن است کسى مؤمن حقیقى باشـد و   ؛رسولش باشد

اگـر  پـس   ؟حال در برابر حکمى از احکام او تسـلیم نشـود   درعین
از  شـخص  کنـد و آن صادر  شخصیرسول بزرگوار حکمى علیه 

منزجر و ناراحت شود، درحقیقت از حکم خـداى   حضرتحکم آن 
چون خداى تعالى این شرافت را بـه آن   است؛ اراحت شدهتعالى ن

جناب داده بود که بندگانش اطاعتش کنند و حکمـش را در بـین   
بنابراین این  .)405، ص 4ق، ج1417( طباطبائی،  خود نافذ بدانند

اشاره دارد که داوري و قضاوت، از  آیه به حکم و قضاوت پیامبر
 اند. هاي تفکر انتقادي مؤلفه

گیري چیزي با چیز دیگر است.  معناي اندازه به» قوس«مادة 
مقدار یک چیز را بیان » مقیاس«قیاس نیز همین معنا را دارد؛ و 

شـود   کند و مقایسه کردن دو چیز نیز با همین ماده بیـان مـی   می
گیـري و   ). این ماده، چون اندازه40، ص5ق، ج1404فارس،  (ابن

تواند دربردارنـدة مؤلفـۀ    یکند، م مقایسه کردن دو چیز را بیان می
گیـري   سنجش و ارزیابی تفکر انتقادي باشد. وقتی چیزي انـدازه 

شوند، ذهن بادقت به سنجش  شود یا دو چیز با هم مقایسه می می
 شود. پردازد که تفکر انتقادي فرد درگیر می و ارزیابی آنها می

بیان » نجم«این ماده فقط یک بار در قرآن در آیۀ نهم سورة 
تا ؛ » فَکانَ قاب قَوسینِ أَو أَدنى«فرماید:  است که خداوند میشده 

 دو کمـان یـا کمتـر بـود     ۀفاصل ةانداز او (با پیامبر) به ۀآنکه فاصل
 ).526، ص1373مکارم شیرازي، (

معناي ذراع اسـت و آیـه بـر نزدیـک شـدن       در این آیۀ قوس به
ین ماده در قـرآن بـا   به خداوند داللت دارد. بنابراین، ا فاصلۀ پیامبر

توانـد بـا تفکـر     تفکر انتقادي ارتباطی ندارد؛ گرچه در کالم عرب می
 انتقادي مرتبط باشد.

 گیري نتیجه
تفکر انتقادي، مهارتی از تفکر اسـت کـه در آن بـا بررسـی دقیـق و      

هـا   مشاهدة فعال، به قضاوت و ارزیابی دربـارة اطالعـات و اسـتدالل   
شود. بررسی،  هایی را شامل می انتقادي، مؤلفهشود. تفکر  پرداخته می

گیـري از طریـق    نقد، قضاوت، ارزشیابی و سنجش، استنتاج و نتیجـه 
هاي موجود  ها و استدالل فرض قیاس منطقیِ صحیح، و شناسایی پیش

 شوند. هاي تفکر انتقادي قلمداد می ترین مؤلفه در یک موضوع، مهم
ختلف انسان توجـه  هاي م قرآن کریم به بحث تفکر و ادراك

دارد و با تعابیر و کلمات مختلفی این توانایی انسان را بیان کرده 
شده در قرآن، واژة تفکر، تعقل  است. از بین مفاهیم مختلف مطرح

 توانند قرابت بیشتري با تفکر انتقادي داشته باشند. و تدبر می
صورت جداگانـه بـا مفـاهیمی     هاي تفکر انتقادي نیز به مؤلفه

هـاي مختلـف تفکـر     ادبیات قرآنی انطباق دارند. از بین مؤلفهدر 
هاي استنتاج، استنباط، سنجش و ارزیـابی و داوري   انتقادي مؤلفه

در قرآن بـه کـار رفتـه اسـت. مؤلفـۀ اسـتنتاج و اسـتنباط تفکـر         
هاي لغـوي فقـه، نـبط، حجـج و نظـر در       انتقادي، در قالب ریشه

اي مختلـف کالمـی در   هـ  خورد. از بـین ریشـه   قرآن به چشم می
هـاي قرآنـی، بـا     هاي حکم و قضی در استعمال لغت عرب، ریشه

 تفکر انتقادي و مؤلفۀ سنجش و ارزیابی و داوري ارتباط دارند.
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