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المیزان فی تفسیر »آنچه در کتاب حاضر از مباحث تفکر و طی مراحل شناخت از تفسیر وزین 
است، از گرانبهاترین مطالب و نظریات پیرامون موضوع مورد بحث استخراج شده« القرآن

تواند به عنوان طرح است که بگوییم این مطالب، میزانی برای تفکر است و می است. زیبنده
ی تولید علم مبتنی بر قرآن، در همه علوم محسوب شود. لذا مطالعه و تأمل بنااصلی و سنگ

 .شودژوهشگران علوم مختلف توصیه میدر مباحث گردآوری شده، به همه پ

بنابراین خروجی  ؛تفکر عامل دستیابی انسان به علم و علم الزمه دستیابی به تکامل است
تواند به آن دست یابد )از علوم حسی علم بوده و تفکر با انواع علومی که انسان می ،تفکر

 گرفته تا الهام( مرتبط است. 

 تعریف تفکر و بیان کارکرد و ویژگی آن 
  بیان طریقه صحیح تفکر 
 روش تشخیص تفکر صحیح 
  در اصالح تفکرنقش منطق 
 و شروط تحقق تفکر صحیح  انواع تفکر فطری 
  رابطه تفکر و الهامتعریف الهام و 
  ماهیت علم 
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  قابل اعتماد بودن ادراکات غیر حسی 
  قرآنبررسی واژگان مرتبط با تفکر در 
 بررسی برخی از آیات تفکر 
 بررسی برخی از روایات تفکر 

ضرورت آن و دستیابی به انواع علم به عنوان خروجی  ،این کتاب ضمن آنکه به تعریف تفکر
الزمه رسیدن انسان به تکامل و داشتن زندگی  ،پردازد، تفکر را عامل بکارگیری علمآن می

 کند.ن معنا میاستوار دانسته و آزادی تفکر را برای انسا

 تفکر به چه معناست؟ .1
 تواند در پیرامون خود تسخیر کند؟انسان چگونه می .2
 چرا انسان نیازمند تفکر است؟ .3
 آیا انسان در تفکر خود آزادی کامل دارد؟ .4
اش قابل جمع ر تفکر داده با حفظ معارف الهیچگونه آزادی کاملی که اسالم به انسان د .5

 است؟
 نقش حواس در ایجاد علم چیست؟ .6
 شود؟تفکر چگونه با تمام انواع علوم مرتبط می .7
 شوند؟علوم از حیث منشأ عمل بودنشان به چند دسته تقسیم می .8
 های تصحیح نمودن تفکر چیست؟روش تفکر صحیح و شیوه .9
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شود؟ شروط تحقق تفکر صحیح چه میچرا تفکر از کافرین و فاسقین نفی  .10
 چیزی است که کافرین فاقد آن هستند؟

 دو نظریه مطرح در رابطه با منشأ علوم چیست؟ .11
داند و نقد وارده بر این مکتب مکتب تذکر منشأ علوم را در چه چیزی می .12

 چیست؟
 ؟باشدمیمنشأ چگونه علومی است و چگونه با تفکر مرتبط  ،الهام الهی چیست .13
 مند شد؟شود از الهام الهی بهرهچگونه می .14
 تعریف علم چیست؟ .15
 شوند و رد بر انکارشان چگونه است؟چرا برخی وجود علم را منکر می .16
 مادی و از خواص مغز است یا مجرد؟ ،ماهیت علم .17
 توان به ادراکات غیرحسی اعتماد نمود؟چگونه می .18
 است؟ آیا همه موجودات از علم برخوردارند یا فقط علم مختص به انسان .19
  ترین شکاف در طریق تفکر اسالمی چیست و چه موقع اتفاق افتاده است؟بزرگ .20
 کلمات مرتبط با تفکر در قرآن چیست؟ .21

 ششم و هفتم ،پنجم ،چهارم ،های سوممقاله ،اصول فلسفه و روش رئالیسم .1
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