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 .وكمالهه رفي تطو اًيأساس من وجهة نظر القرآن تلعب دوراًالفکرية  اإلنسان اتجاهتّإ
أفكاره  اصلح منالصالح إال  العملوال يصدر  ؛الصالح العملعلى  يعتمد نّجاةوالفوز ال فإن

 األسئلةعلينا أن نجيبه من وجهة نظر القرآن. بعض هذه  ،و في هذا المجال أسئلة هامة .ونواياه
  هي:

وما هي العوامل تها؟ أهمي؟ وکيف الفکرية اإلنسان اتجاهتّإما هو المطلوب بالنّسبة إلي 
  ؟ الفکرية  اةجاهتّاإلالتي عرفها القرآن لتصحيح 

عنصر  أهم إن: من وجهة نظر القرآنقد أجري هذا البحث في مكتبة وصفية. و ينتج 
  .عيم األبدي لإلنسان يعتمد عليهاتها هي أن النّيوأهم .هو التوحيد الفکرية اإلنسان اتجاهتّإفي 

اهللا معرفة  ،بالنّسبة إلي فکر اإلنسان الصحيح جاهتّاإلعوامل  أهم ويمکن أن نعد من
والمناجاة مع  كرذّأيضاً ال، والمهذّبيناس صال مع النّواالتّ ،رعاية مدخالت الفکر ،الزهدتعالي، 

  .رب العالمين سبحانه
اإلخالص، المعرفة، النّ ،الفکرية اتجاهتّاإلالفكر، إصالح الفكر، : ئيسيةالكلمات الرةي  
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 الهداية. وهل ينتظر من القرآن غير الهداية واإلصالح؟كّد على االصالح و يؤالقرآن 

تتصدي اآليات القرآنية على اإلصالح واالتجاه بجميع أبعاده ومشتقاته وفي مختلف العالقات 
وهل يوجد هناك كتاب تحدث عن  .الشعبية و السياحية والمجاالت االقتصادية والسياسية

  ريم؟االصالح واالتجاه، كما تحدث عنه القرآن الك
والذي يفرق اإلنسان عن غيره من  .من جانب آخر، يرتبط الفكر باإلنسان إرتباطاً كبيراً

ومع ذلك فإن قيمة الفكر ليست فى وجوده بل فى االستفادة  .الكائنات هو التعقل والتفکر
  الصحيحة منه. فالفكر الصالح هو المسئول عن تقدم البشرية ورقيها.

لفکر الصالح و اصالحه، من اهم المسائل القرآنية. اآليات لهذا السبب يجب أن نقول ا
  القرآنية تؤکّد علي هذا االمر. کمثال نري في القرآن الکريم: 

لقد انتقد القرآن الكريم اتّباع المشركين األعمى وبال تفكير، واستبعده باعتباره تفكيراً 

 M! " # $ % & ' ( ) * + , - /. 0 1 2 3 4 5 : سلبياً

6 7 8 L)ترجمه: و زماني که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است  )١
کنيم. آيا  ايم، پيروى مى نه، بلکه از چيزى که پدران خود را بر آن يافته :گويند پيروى کنيد، مى

اند [باز هم در خور  رفته کرده و به راه صواب نمى هر چند پدرانشان چيزى را درک نمى
  پيروى هستند]؟

 MÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò L)اى تا ما را  ترجمه: گفتند: آيا به سوى ما آمده )٢
  ؟ ايم بازگردانى اى که پدرانمان را بر آن يافته از شيوه

 MA B C D E F G H I J K L M ON P Q R S T 

U V L)و هنگامي که به آنان گفته شود آنچه را که خدا نازل کرده پيروى ترجمه:  )٣
کنيم. آيا هر چند  ايم پيروى مى بلکه آنچه که پدرانمان را بر آن يافتهگويند: [نه!]  کنيد، مى

 شيطان آنان را به سوى عذاب سوزان فرا خواند؟

وكذلك في تصحيح النظرة السائدة في المجتمع حول الشهداء والموتى في سبيل اهللا 

ترجمه: هرگز كسانى را  )٤(Md e f g h i j lk m n o p q L : يقول
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اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى   اند مرده مپندار بلكه زنده  كه در راه خدا كشته شده
  شوند. 

كما تم التأكيد في جميع التعاليم الدينية على مراقبة األفكار والتصورات، كما أوصت 
  .اإلنسان بعبارات مختلفة على توجيه األفكار. واألمثلة التالية هي مثال على تلك الحاالت

يلع نب نسقَاَل الْح و نِلم بجع  قُوِلهعي مف تَفَكَّرفَ لَا يكَي ْأكُوِلهي مف تَفَكَّر٥( .ي( 
کند؛ اما در معقول و مسائل  شگفتا از کسي که در خوراک خود انديشه و تأمل ميترجمه: 

  انديشد؟ فکريش نمي
 كُني ا لَمِل ماقلَى الْعع ا ويمف تَفَكَّرةٌ ياعساتٌ ... واعس لَه كُوني َأن هقْللَى عغْلُوباً عم

ترجمه: خردمند ، مادام كه خردش از او گرفته نشده ، بايد ساعاتى را  .)٦( صنَع اللَّه تَعالَى
به وى  براى خود در نظر گيرد ؛ ...، و زمانى براى انديشيدن در آنچه كه خداوند عز و جّل

  ارزانى داشته است.
الَْأفْكار تُهرقُد رهتَب نم حانبه است خدايي که قدرت وي بر افکار  .)٧(سترجمه: منز

  غلبه يافته است.
لذلك فاألمر متروك لنا لنستخرج من هذا الكتاب، أوالً معيار الفكر الصالح وثانياً عوامل 

لمجتمع اليوم المتعطّش بشدة إلى األفكار اإللهية وطرق إصالحه بشكل دقيق وعميق، وتقديمه 
  .السامية واألصيلة

  وعلى هذا األساس يقدم هذا البحث في قسمين، مؤشرات الفكر الصالح و عوامله.
  النص األصلي

  مؤشرات الفكر الصالح في القرآن
مؤشرات الفكر الصالح عديدة من منظور القرآن. وفيما يأتي سنشير إلى بعض هذه 

  .الحاالت 
  التوحيد

مما ال شك فيه أن أهم مؤشر في الفكر الصالح هو كونه توحيدياً، ولفكرة التوحيد من 
  المنظور القرآني له ركنان: 
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 وتعالى للرسول األكرم: يجب أن يكون اهللا حاضراً فيه دائماً. يقول اهللا سبحانه أوالً
أيها الرسول أبلغ اآلخرين أن جميع شؤون حياتك، بما في ذلك أعمالك وحركاتك وسكناتك، 

 M£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª . وحتى الشؤون المتعلقة بموتك كلها هللا رب العالمين

« L)انسان کامل، نيت خدايي وجود دارد )٨ ؛ خدايي که يعني در تمام حرکات و سکنات
  ي جهانيان است. و مدبر همه مالک

الركن الثاني للفكر التوحيدي هو أن ال يكون لغير اهللا دور في التوجهات. بعبارة أخرى، 
 Mh i j k l m n . وثانياً أن ال يكون اآلخر اتجاهتّاإلأوالً أن يکون اهللا تعالى في 

o p L 
كما أن فكرة التوحيد تؤدي إلى خالص اإلنسان، وتجعل قيمة لحياته الدنيوية  )٩(

عنِ الصادق جعفَرِ  .واألخروية؛ فإن الفكر غير التوحيدي يحبط أعماله ويؤدي إلى خسران مبين
َأن َأبِيه نع دمحنِ ماةُ غَداً؟   با النَّجيمِئَل فس وَل اللَّهسر بِاللَّه كرش فَِإنَّه اءيوا الربتَناج فَقَاَل:... و

عملُك و بطََل ِإن الْمراِئي يدعى يوم الْقيامة بَِأربعة َأسماء يا كَافر يا فَاجِر يا غَادر يا خَاسر حبِطَ 
فَالْتَم موالْي لَا خَلَاقَ لَك و كرُل لَهَأجمكُنْتَ تَع نمم كرَأج ١٠(. س(   

وهكذا فإن الفكر التوحيدي هو روح كل فعل، ويعتبر ركن وأساس سلوك اإلنسان 
الموحد؛ معيار قبول وصحة السلوك اآلدمي هو فكرة التوحيد، والتحرر من إغواء الشيطان 

  )١١(MT U V W X Y Z [ \ ] L  .ممكن فقط مع الفكر التوحيدي

ثقافة القرآن حتى السلوكيات التي تبدو في الظاهر محببة، لن تكون مجدية إذا لم تكن  في
توحيدية. في هذه النظرة حكاية رجل ينفق ماله إلظهار ذلك للناس، وال يصدق اهللا في دعوته 
لإلنفاق، وال يؤمن باآلخرة التي هي يوم الثواب والعقاب، ومثل حكاية الصخرة الملساء التي 

ليها بعض األتربة، وتصيبها مطر غزير؛ فيغسل التراب و يجلي الصخرة ليتركها صافية توجد ع
. نعم كما ان المزارع ال يستطيع الحصول على محصول من تلك التربة والمطر، فإن المرائين 

  :ال يستطيعون الحصول على شيء مما قدموه؛ واهللا ال يهدي القوم الكافرين

 M² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

ÅÄ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø 

Ù Ú Û L)١٢(   
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يصف القرآن الكريم مثل هذا التفكير بالقلب السليم، وامتالكه شرط لإلستفادة من األموال 

   )١٣(M: ; < = > ? @ A B C D E F L : واألبناء يوم القيامة
 ربه يلْقَى  الَّذي  السليم  الْقَلْبإن ما يقوله اإلمام الصادق(ع) في تفسير هذه اآلية الشريفة: 

و سلَي يهف داه َأحو١٤( س( ة صافيةويمتلك ني)١٦( .يعتبر ذو قلب سليم )١٥(   
  مالزمة الحق

مؤشر التوحيد في الفكر الصالح ال ينفصل عن مؤشر مالزمته للحق؛ ومع ذلك فقد تم 
  إيالء اهتمام خاص في اآليات اإللهية بمالزمة الصالحين للحق. 

 M2 3 4 5 6 7 : فالقرآن الكريم يشيد بمالزمي الحق ويجعل لهم أجراً مضاعفاً

8 9 : ; < = > ? @ L)[قرآن] بر آنان خوانده شود مي  هنگامي کهترجمه:  )١٧
گويند: به آن ايمان آورديم، بي ترديد اين حقي است از سوي پروردگار ما. البته ما پيش از 

  .آن] بوديم[[نزول] آن [از برکت راهنمايي هاي تورات و انجيل] تسليمِ 
في الميل واإلنحراف، ورغبته  في النظرة القرآنية خلق اهللا اإلنسان بفطرة منزهة عن

 ´M¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ µ : الحق والحقيقة أمر فطري

¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ L)دت و بدون وجو ۀپس با همترجمه:  )١٨
فطرت الهي که مردم را بر اساس آن پديد هيچ انحرافي به دين يکتاپرستي روي آور! [و بر] 

] آفريند مي فطرت ۀمالزم و پابرجا باش!] براي آفرينش خداوند [که انسان را بر پاي ]آورده
اين حقيقت را] نمي ] مردم بيشتر ولي استوار، دينِ است اين بود، نخواهد تغييري گونه هيچ

  دانند.

 Mb c d e f g كذلك يوصي اهللا تعالى رسوله بمالزمة الحق: 

hL)ترجمه: و با توجه به آنچه که از حق به سويت آمده از خواسته هاي آنان پيروي  )١٩

 )٢٠(MÏ Ð Ñ Ò Ó  L فهو الضالل و االنحراف.  ،ألن کّل ما هو غير الحقّمکن. 
  ترجمه: آيا بعد از حقّ، چيزى جز ضاللت و گمراهى وجود دارد؟

: اعرف بحيث تتم معرفة الرجال بالحق أيضاًفي الثقافة الدينية، تكمن أهمية المؤشر 
  .الرجال بالحق الَ الحق بالرجال
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  اإليجابي التفكير
من المؤشرات األخرى للفكر الصالح في القرآن التفكير اإليجابي. يشجع القرآن الكريم 
المؤمنين في آيات عديدة على التفكير اإليجابي، و ينهاه عن األفكار السلبية. اآليات التالية مثال 

  : على هذه اآليات 

 MB C D E F G H I J K L M L)چرا چون «ترجمه:  )٢١
، مردان و زنان مؤمن در حق خويش گمان نيك نبردند و نگفتندكه اين تهمت آنرا شنيديد

  ». آشكاري است

 M! " # $ % & ' (  ) * + L)اي مؤمنان از بسياري ترجمه:  )٢٢
   .از گمانها پرهيز كنيد،چرا كه بعضي از گمانها گناه است

 Mf g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y L)آورديد پوچ و واهي است،] چون پنداشتيد که پيامبر ترجمه: [عذري که  )٢٣
و مؤمنان هرگز [از جبهه] به سوي کسان خود بازنمي گردند، و اين [پندار واهي] در دل 
هايتان آراسته شد؛ و [به خداوند] گمان بد برديد [که او پيامبر و مؤمنان را ياري نمي دهد!] 

  شما مردمي سزاوار هالکت هستيد.
لديه مكانة ومنزلة أرفع و  إلى أن التفكير اإليجابي في العلوم اإلسالميةتجدر اإلشارة 

  أوسع وأكثر موثوقية من هذا النقاش في المعرفة النفسية. 
تأثير التفكير اإليجابي والتفاؤل من منظور مناقشات اليوم، هو فقط الكتساب روح عالية 

تتمثل آلية هذا النوع من العالج، في  في التحرك نحو الهدف والتحمل في طريقه. في هذا النهج
خلق قوة وروح عالية؛ لزيادة قدرة وقوة اإلنسان، أو التسبب في إيجاد قوى غير مرئية محدودة 
للغاية؛ لكن في الثقافة القرآنية واإلسالمية الغنية، يبلغ هذا التفاؤل ذروته حتى النظرة اإليجابية 

إيجابي نحو قوة طيبة غير محدودة، الّذي شيء في  تجاه اهللا تعالى. يعني يجب أن تنظر بشكل
قدرتها. فهذه النظرة ال تتسبب بخلق قوة من قبيل تلك القوى المحدودة التي ذُكرت؛ بل تسبب 

   دعم هذه القوة الالمتناهية.
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بعبارة أخرى الشخص الذي يفكر باهللا تعالى بشكل إيجابي، قد استخدم القوة اإللهية 
اساً مبدأ المقارنة بين الفكر اإلسالمي اإليجابي والتفكير اإليجابي للوصول إلى هدفه، وأس

العصري، هي مقارنة صعبة للغاية وحتى ليست في مكانها؛ ألن اإلختالف في تأثيرهما ال نهاية 
  له. 

 MJ K L M N O P Q R L)ترجمه: و اين گمان شما  .)٢٤
  كه شما را هالك كرد و از زيانكاران شديد. پنداشتيد بود كه در حق پروردگارتان مي

 كان باهللا ظنه حسن من «؛ يقول اإلمام الصادق (ع) في تفسير هذه اآلية بما مضمونه

 Mf g h i j k l m n o ، وهذا نفس قول اهللا عز وجل: ظنه عند اهللا

p q r s t u v w x y L)حق اين است كه گمان ترجمه )٢٥ :
گردند؛ و اين امر در  هايشان باز نمي و مؤمنان هرگز به سوي خانواده كرديد كه پيامبر مي

  دلهايتان آراسته جلوه داده شد؛ و بدانديشي كرديد و قومي ورشكسته شديد.
 الكتب أن لدرجة جدا مهمة اإلسالمية الثقافة في اهللا تجاهتعد مسألة التفكير اإليجابي 

هذا األساس يشجع الفقهاء الناس على ترويج هذا ، وعلى »المعروف«ها بمثابة تعتبر الفقهية
  . )٢٦(األمر

  غافل) ليسذاکر (
ذكر اهللا تعالى أحد مؤشرات الفكر الصالح في القرآن الكريم. فالفكر والذهن الصالح من 
منظور القرآن هو الفكر الذي يذكر اهللا بشكل دائم. اآليات التالية مثال على تأكيد اآليات اإللهية 

  :المؤشرعلى هذا 

 M³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

ÃL)و در دل خويش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس ترجمه:  )٢٧
  صداى بلند ياد کن و از غافالن مباش.  بى

 MÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó L)ايد! خدا  ترجمه: اي کساني که ايمان آورده)٢٨
  را بسيار ياد کنيد.
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 Mm n o p q r s t u v xw y z { | } 

~L)ترجمه: اي کساني که ايمان آورده ايد! اموال و اوالدتان شما را از ياد خدا  )٢٩
  غافل نسازد و کساني که چنين کنند، آنان همان زيانکارانند.

فاألشخاص الذين ذكر اهللا في قلوبهم دائماً، يفكرون في أمره ونهيه وسيسعون لنيل 
 . ذا ما يجعلهم في معرض اللطف اإللهي رضاه. همتهم القيام بأمور الخير وه

بِالْحسنَة وِإن لَم   :ِ  يا َأبا ذَر همّمخاطباً أباذروآله وسلم   عليه  اهللا  صلييقول النبي األكرم 
ينلالْغَاف نم لَا تُكْتَبا ِلكَيلْهماى اباذر! همت كار نيك را بكن، هر چند آن را به كار )٣٠(تَع.

 ؛ اينگونه باش تا در زمره غافالن نوشته نشوى.نبندى

يتم القيام بالكثير من األعمال والسلوكيات البشرية في رحم الدنيا من أجل الحياة األبدية  
فقط عن طريق النوايا، وليس األعمال؛ ألنه ليس لدينا الكثير من الوقت للقيام به في الدنيا 

 .جلب له الخلود البشريوفرصتنا محدودة. يمكن لنوايا اإلنسان أن ت

و هو علَى معرِفَة حقِّ   فراشه  علَى  منْكُم  السالم: من ماتَ  المومنين علي عليه ميريقول أ
لَى اللَّهع هرَأج قَعو اتَ شَهِيداً وم هتيِل بَأهو وِلهسقِّ رحو هبى   را نَوم ابثَو بجتَواس و نم

 .  )٣١(صاِلحِ عمله

هر يك از شما، اگر در بستر بميرد و در آن حال،نسبت به حق پروردگار خويش و 
بيت او معرفت داشته باشد، مرگش عين شهادت، و اجرش با خداست. چنين  رسول و اهل

  اي را که در نيت به دنبال آن بوده است،خواهد داشت. فردي، استحقاقپاداش عمل شايسته
الطريقة فإن الفكر الصالح في الثقافة الدينية هو الفكر الذي يتضمن ذكر اهللا  وبهذه

   سبحانه و األشياء الجيدة، وهو محصن من األفكار الملوثة والمنحرفة.
  فکرالعوامل اصالح 

بعد الحديث عن أهمية الفكر الصالح وخصائصه، فإن السؤال األساسي هو كيف يمكن 
األفكار؟ وهل للقرآن الكريم برنامج لتصحيح أفكارهم و توجهاتهم  للمرء الحصول على مثل هذه

  الصحيحة؟ ما هي عوامل إصالح الفكر من منظور القرآن؟
  وفيما يلي يتم تبيين بعض عوامل إصالح الفكر بحسب اآليات اإللهية. 
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  تعزيز المعرفة
نسان. تم البصيرة والمعرفة هما عامالن ال يمكن إنكارهما في نمو وازدهار فكر اإل

التأكيد على هذا األمر الهام في الكثير من اآليات القرآنية وبأساليب مختلفة. فالمعرفة و الفهم 
يضعان أول تأثير على أفكار اإلنسان ويقومان بإصالحه. يصرح القرآن الكريم أن الرسول 

 MP Q R S T VU W X Y Z : (ص) وأتباعه يدعون اآلخرين إلى اهللا على بصيرة

[ L)اين راه من است؛ من و پيروانم؛ و با بصيرت، [همه مردم را] به سوي  ترجمه: )٣٢
  .کنيم خدا دعوت مي

فالفكر الذي يستفيد من نعمة البصيرة و الوعي يبين الصراط المستقيم من الطرق 

 M½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ المنحرفة، وينقذ من السقوط في وادي الهالك و السعير: 

ÇL)کرديم، در ميان دوزخيان  گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقّل مي ميو ترجمه:  )٣٣
  .نبوديم

  :يبصر، وكمصباح يتغلب على الظالم الوعي والمعرفة يجعالن فكر اإلنسان

 M` a b c d e f g h i L)بگو: آيا نابينا و بينا ترجمه:  )٣٤
 !يکسانند؟! يا ظلمتها و نور برابرند؟

  دور الوعي في نمو اإلنسان إلى درجة أن األنبياء كانوا يسعون لتعزيز معرفتهم: 

 M\ ] ̂ _ ̀ a b c d e f L)ترجمه: موسي به وي گفت:آيا  )٣٥
  از تو پيروي کنم تا از آنچه به تو تعليم داده شده و مايه رشد و صالح است، به من بياموزي؟

  وكذلك في الثقافة اإلسالمية وصف طريق تعزيز العلم بأنه مسلك يؤدي إلى الجنّة: 
نِ النَّبِيصلى اهللا عليه وآله وسلم ع لَكس نم َأنَّه ِإلَي ى اللَّهحقَاَل: َأو   يهف طْلُبلَكاً يسم

.نَّةطَرِيقاً ِإلَى الْج لْتُ لَههس لْمهر کس در راهي گام بگذارد که علم و دانش  ترجمه: )٣٦( الْع
  .طلب کند، راهي به سوي بهشت براي او مي گشايم

  العزوف عن الدنيا
بإلقاء نظرة على التعاليم الدينية يظهر بوضوح أنّه في الثقافة الدينية، ال تُنكر اإلستفادة 
من المواهب والنّعم اإللهية، بل تمت التوصية باستخدامها بشكل صحيح. ومع ذلك فقد نبه القرآن 
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M : م اإللهيةالكريم اإلنسان على هذه النقطة وهي أن ال يتّبع خطوات الشيطان خالل التمتّع بالنّع

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É L)ترجمه: اي  )٣٧
مردم! از آنچه در زمين است، حالل و پاکيزه بخوريد! و از گامهاي شيطان، پيروي نکنيد! 

  !چه اينکه او دشمن آشکار شماست

 Ma b c d e f g h i j : ويقول اهللا سبحانه وتعالى في آية أخرى

k ml n o p q r s t u v w x zy { | } ~ � 

¡L)اي که خدا و پاکيزهحاللترجمه: اي کساني که ايمان آورده ايد ... از چيزهاي  )٣٨
  .ايد، بترسيد به شما روزي داده است، بخوريد و از خدايي که به او ايمان آورده

بحيث أنها قادرة على أن تكون مؤثرة في سلوك  النفسية و وسوسة الشيطاناألهواء 
اإلنسان وفي أفكاره وتؤدي إلى تدميرهما. لذلك فإن اإلنسان الذي يستخدم اإلمكانات الدنيوية، 
وفي الوقت نفسه ال يتعلق قلبه بها، يمكن أن يحرر أفكاره من الرغبات وبهذه الطريقة يسعى 

  إلصالحها. 
القة بين الزهد وعدم الرغبة في الدنيا من جهة، والفكر الصالح والسليم من جهة إن الع

  الرغْبةُ في الدنْيا تُكْثر الْهمأخرى، قد تم التأكيد عليه في األحاديث أيضاً. كما يقول رسول اهللا: 
.ندالْب و الْقَلْب رِيحا ينْيي الدف دهالز و نزالْح فاالهتمام بالدنيا يزيد الهم والحزن، ؛ )٣٩( و

: و من واإلعراض عنها يؤدي إلى راحة القلب والجسم وسكينتهما؛ وقد جاء عن االمام الصادق
کسي که نسبت به دنيا رغبتي نداشته باشد،خداوند  )٤٠(. قَلْبِه  زهد في الدنْيا َأثْبتَ اللَّه الْحكْمةَ في

 وي تثبيت خواهد کرد.حکمت را در قلب 

  :ِ الزهد كُلُّهوبحسب كالم أمير المؤمنين(ع) فإن القرآن الكريم قد شرح الزهد في الدنيا
نينِ  بتَيمالَى  كَلتَع لى  قَاَل اللَّها عوال تَْأسِلكَي  وا بِما آتاكُمحال تَفْر و لَى   ما فاتَكُمع ْأسي لَم نفَم

اضهالْمفَيبِطَر دهَأخَذَ الز ي فَقَدبِالْآت حفْري لَم ٤١(. ي و(  

اين به خاطر تمام زهد بين دو کلمه از قرآن قرار داده شده است. خداي تعالي فرمود:
آن است كه براي آنچه از شما فوت شده تاسف نخوريد؛ و به آنچه به شما داده است، دلبسته و 
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نسبت به آنچه از دست داده مأيوس نگردد و به خاطر آنچه به دست و هر که  .شادمان نباشيد
 . آورده،دچار فرح نشود،دو طرف زهد را به دست آورده است

وبالتالي يجب على أولئك الذين يسعون إلى إصالح فكرهم أن يحرروا دهنهم وفكرهم 
  من التعلّقات الدنيوية، ليخلقوا بذلك القدرة على تلقّي األفكار الصالحة والصحيحة. 

  نظرة اإلعتبار
قام القرآن الكريم بهدف التوجيه الصحيح ألفكار الناس، بتشجيعهم على التفكير والتأمل 

كأن كل أكثر في مخلوقات اهللا. في بعض اآليات لم يتم تحديد أي شرط مسبق لهذا اإلعتبار. 
شخص بأي توجه يمكنه القيام بإصالح أفكاره من خالل التأمل في الموجودات. اآليات التالية 

  على تلك الحاالت: مثال

 Mx y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

« ¬ ® L)نگرند که چگونه آفريده شده است؟و به  آيا آنان به شتر نمي ترجمه: )٤٢
و به زمين که به چه  اند؟ اند؟ به کوهها که چگونه بر کشيده آسمان که چگونه برافراشته

ترجمه: همانا در آسمانها و  )٤٣(M* + , - . / L  صورت گسترده شده است؟
 هايي براي مؤمنان است.  زمين نشانه

في قسم آخر من اآليات القرآنية وصف اإليمان كشرط للهداية. أحد تلك اآليات تعتبر 

 [ \ ] MX Y Z : التأمل والتعمق في األحداث اليومية أرضية لتصحيح األفكار البشرية

^ _ a` b c d e f g L)ترجمه: آيا نديدند خداوند براي هر کس بخواهد  )٤٤
سازد؟ به يقين در اين امر براي کساني که ايمان  دهد و يا تنگ مي روزي را گسترش مي

والذي أشرنا  -يبدو أنّه ورد في هذه اآليات مصطلح الرغبة في الحقهايي است.  ميآورند، نشانه
 ضيات إصالح الفكر. على أنه من أر -إليه كواحد من مؤشرات الفكر الصالح

هذه اأمالت توجه أفكار اإلنسان نحو الحق. والمتالك فكر صالح يجب التحلّي بنظرة 
  اإلعتبار. 
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  التواصل مع الناس الطاهرين
قلنا في السطور السابقة أن الذكر وامتالك ذكر هللا في القلب من مؤشرات الفكر الصالح. 

كر مرافقة النبي، وفي النقطة المقابلة فإن اإلرتباط اعتُبر في القرآن الكريم أن أحد عوامل الذ

 Mg h i j k l m : بأشخاص سيئين وغير أسوياء هو سبب للغفلة و الضالل

n o p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¢¡ £ 

¤ ¥ ¦ L)گويد:اي کاش  گزد ومي ترجمه: [از روي حسرت] به دندان مي )٤٥
گرفتم. اي واي من کاش آن فرد را به دوستي  ميهمراه با پيامبر،راهي [به سوي حق] بر 

  برنگزيده بودم. او بعد از آن که حق به سراغ من آمد،مرا از يادآوري [آن] گمراه ساخت.
وبذلك ومن أجل امتالك فكر سليم، ال بد من التواصل مع إناس جيدين وطاهرين. بعبارة 

اً تأخذ طابع جلسائه. إن تأثير أخرى، كما أن سلوك اإلنسان يتأثر بجليسه، فإن أفكاره أيض
الصديق على أفكار اإلنسان بطريقة وبحسب بعض الروايات، يمكن معرفة دين و مذهب 

  الْمرء علَى دينِ خَليله، فَلْينْظُر َأحدكُم منالشخص عن طريق خليله. يقول الرسول األكرم: 
من طبعه   يسرق  ال تصحب الشرير فإن طبعكال: كذلك نُقل عن أمير المؤمنين أنه ق )٤٦(. يخَاِلُل

ترجمه: با انسان شرور،همراهي نکن؛ زيرا طبع تو از طبع وي شر  )٤٧( شرا و أنت ال تعلم.
  شوي. کند در حالي تو متوجه نمي را سرقت مي

ومع ذلك أشير في اآليات اإللهية إلى هذه النقطة وهي أن الخليل يسلب من اإلنسان 
بير القرآن ليس له سلطة على الشخص. فالجلساء الضالون وبسبب ارتباطهم اإلختيار، وبتع

المستمر بمن حولهم، يوفّرون أرضية التغيير فيهم، لكن في النهاية هم من سيتخذون القرار؛ 
. على الرغم أن اتّخاذ القراؤ بالهداية في مثل هكذا ظروف، صعب مثل السباحة عكس التيار

 M+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 : فاتجاء في آيات من سورة الصا

9 : ; < = > ? @ A B DC E F G H I J K L NM O P Q 

R S T U L)ترجمه: و [دوزخيان] برخي به برخي روي آورده بپرسند. گويند: شما  )٤٨
آمديد. [آنها در جواب]  [گمراه کنندگان ما] بوديد که [براي فريفتن ما] از راه خيرخواهي مي
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شما خودتان اهل ايمان نبوديد. ما را بر شما هيچ تسلطي نبود. ... ما شما را گويند: نه  مي
  گمراه کرديم؛ همان گونه که خودگمراه بوديم.

وعلى هذا األساس، فاألشخاص الذين يسعون وراء الفكر الصالح؛ عليهم إعادة النظر 
  فيمن حولهم وأن يهتموا بدورهم في تشكّل أفكارهم أكثر من ذي قبل. 

  ر ومناجاة اهللا تعالىالذك
من العوامل األخرى إلصالح الفكر ذكر ومناجاة اهللا تعالى. فامتالك ذكر اهللا سبحانه من 
مؤشرات الفكر الصالح، وقد تطرقنا إليه باختصار في المواضيع السابقة. الميزة الهامة في الذكر 

يكون ذاكراً ويؤدي  أنه مؤشر للفكر الصالح وعامل له. بعبارة أخرى، الفكر الصالح يجب أن
هذا الذكر إلى اإلصالح والتكامل أكثر. وعليه فمن الجدير أن يستمر الذاكر بذكر اهللا ليستفيد من 

  :بركاته المختلفة. يقول القرآن الكريم في وصف المتقين

 MY Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d L)ترجمه: در  )٤٩
از جانب شيطان بديشان رسد [خدا را] به  اى  که [از خدا] پروا دارند چون وسوسه حقيقت کسانى

بدين ترتيب انسان متقي،از طريق ياد خداوند به آگاهي و بصيرت  .ياد آورند و بناگاه بينا شوند
  رسد. فکري مي

ويوجد في هذا المجال روايات كثيرة بينت بوضوح العالقة بين إصالح الفكر والذكر. 
: من ذكر اللّه سبحانه وتعالى يحيي القلب و ينور العقلاعتبر أمير المؤمنين (ع) أن ذكر اهللا 

فشرح الصدر يمهد األرضية المؤثرة في التفكر الصحيح، )٥٠( سبحانه أحيى اللّه قلبه و نور عقله.
وجاء في رواية أخرى أن  )٥١( الصدر.  : الذِّكْر يشْرحويعتبر ذكر اهللا تعالى سبباً لشرح الصدر

   )٥٢( الذِّكْرِ ينير الْقَلْب و الْفكْر.  : دوامذكر تنير القلب والفكر المداومة على ال
بينت النصوص الدينية أن للذكر مكانة رفيعة في بناء الذات وإصالح الباطن؛ إلى درجة 

   )٥٣(. اللَّهاشْتغَالُه بِذكْرِ   الْقَلْبِ  صلَاحِ  : َأصُلأن أساس إصالح القلب اإلشتغال بالذكر اإللهي
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  النتيجة
نظراً لما سبق فإن إصالح الفكر وتوجيه التفكير البشري من أهم تعاليم القرآن الكريم. 
لقد تحدثت اآليات اإللهية في مواطن عديدة و بأساليب مختلفة عن أهمية إصالح الفكر. من 

القرآن الكريم. من خالل التأمل في هذا السياق يمكن الحصول على مؤشرات للفكر الصالح من 
 منظور القرآن يجب أن يمتلك الفكر الصالح المؤشرات التالية: التوحيد، الحق، التفكير اإليجابي

  والذكر. 
من جهة أخرى وللوصول إلى الفكر الصالح فإن هناك عوامل يمكن استخراجها من بين 

عن الدنيا، نظرة اآليات القرآنية. بعض تلك العوامل عبارة عن: تعزيز المعرفة، العزوف 
  اإلعتبار، التواصل مع الناس الطاهرين، ذكر اهللا ومناجاته. 
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  )١٧٠:البقرة( )١(
  )٧٨(يونس:  )٢(
  )٢١(لقمان: )٣(
  )١٦٩(آل عمران:  )٤(
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  )٨٣؛ ونک: ص: ٤٠و  ٣٩حجر: ال( )١١(
  )٢٦٤: ةبقرال( )١٢(
  )٨٩و  ٨٨(شعراء:  )١٣(
)١٤( الْقَلْب  يملي  الساه  الَّذوس دَأح يهف سلَي و هبلْقَى ري  . 

)١٥( باحص قَةادالص ةالنِّي باحيم  الْقَلْبِ  صلالس . 

  )٢١٠/ ٦٧بحار االنوار، ،يجلسالم؛ ٢/١٦ ،ي، الکافالكليني( )١٦(
  )۵۳قصص: ال( )١٧(
  )۳۰(روم:  )١٨(
  )۴۸ (مائده: )١٩(
  )٣٢(بونس:  )٢٠(
  )١٢(نور:  )٢١(
  )۱۲(حجرات:  )٢٢(
  )١٢(فتح:  )٢٣(
  )٢٣(فصلت:  )٢٤(
   )١٢(الفتح:  )٢٥(
  )٤٢١/ ١: ١٤١٨(سيستاني، منهاج الصالحين،  )٢٦(
  )۲۰۵(اعراف:  )٢٧(
  )۴۱(احزاب:  )٢٨(
  )٩منافقون: ال( )٢٩(
  )٤٧٩: ١٤١٢مکارم االخالق، (طبرسي، )٣٠(
  )۱۹۰خطبه  :۱۴۱۴نهج البالغه،  (رضي، )٣١(



  
   

   

٨٣٣ 

       

                                                                                                                                                                                   
  )١٠٨(يوسف:  )٣٢(
  )۱۰: الملك( )٣٣(
  )۱۶(رعد:  )٣٤(
  )۶۶(کهف:  )٣٥(
  )۱۷۳/ ۱: ۱۴۰۳(مجلسي،بحار االنوار، )٣٦(
  )١٦٨: ةقرالب( )٣٧(
  )۸۸و  ۸۷(مائده:  )٣٨(
  )۷۳، ۱(صدوق، الخصال:  )٣٩(
  )۴،۴۱۰: ۱۴۱۳صدوق،من اليحضره الفقيه،ال( )٤٠(
  )۱۱۵: ۱۳۸۵ مشکاة االنوار، (طبرسي، )٤١(
  )۲۲ -  ۱۷(غاشيه:  )٤٢(
  )۳جاثيه: ( )٤٣(
  )۳۷(روم:  )٤٤(
  )۲۹ -۲۷(فرقان:  )٤٥(
  )۵۱۸ االمالي، (طوسي، )٤٦(
  )۲۷۲/ ۲۰: ۱۴۰۴ (ابن ابي الحديد، )٤٧(
  )۳۲-۲۷صافات: ال() ٤٨(
  )٢٠١(اعراف:  )٤٩(
  )٦٤٤: ١٤١٠ غرر الحکم، آمدي، (تميمي )٥٠(
   )٣٢: ١٣٧٦ عيون الحکم، (ليثي، )٥١(
  )٨١٩: ١٤١٠ ، غرر الحکم،(تميمي آمدي )٥٢(
  )١٩٨: ١٤١٠(تميمي آمدي، غرر الحکم، )٥٣(
  

 
 کريمالقرآن ال  
 ق.١٤٠٤، قم، ية اهللا المرعشي، اول، مکتبة آةد، شرح نهج البالغيد، عبد الحميالحد يابن اب )١

 ش.١٣٧٦، قم، مكتب اإلعالم اإلسالمي، ١ط، اقبال االعمال، يبن موس يابن طاووس، عل )٢
 ق.١٤١٠، قم، ي، دار الکتاب االسالم٢ط، عبد الواحد، غرر الحكم و درر الكلم، يآمد يميتم )٣

 ق.١٤٠٧، قم، يمهدالمام ال، انتشارات ا١طن، الدعوات، ي، قطب الديراوند )٤

 ش.١٣٧٢، کتابچي، تهران، ٦ط، يه، االماليبن بابو يصدوق، محمد بن عل )٥

 ش.١٣٦٢ن، قم، ي، جامعه مدرس١طــ، الخصال،  )٦

 ق.١٤٠٣ن، قم، ي، جامعه مدرس١طاالخبار،  يــ، معان )٧

 ق.١٤١٣ن، قم، ي، جامعه مدرس٢طه، يحضره الفقيــ، من ال )٨



  
  
   

   

٨٣٤ 

    
 

                                                                                                                                                                                   
 ق.١٣٨٥شرف، النجف االة، يدري، المکتبة الح٢طبن حسن، مشکاة االنوار،  ي، عليطبرس )٩

 ق.١٤١٤، قم، ة، دار الثقاف١ط، ي، محمد بن حسن، االماليطوس )١٠

 ق.١٤٠٧هران، ط، ية، دار الکتب االسالم٤ط، يعقوب، الکافي، محمد بن ينيکل )١١

 ش.١٣٧٦ث، قم، ي، دار الحد١طبن محمد، عيون الحكم و المواعظ،  ي، عليواسط يثيل )١٢

  ق.١٤٠٣روت، ي، بياء التراث العربي، دار اح٢ط، محمد باقر، بحار االنوار، يمجلس )١٣


