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به یمن قرار و نیازها، سؤاالت و مسائل خود به واسطه رویارویی با تفکر نفس، سیری است که نفس 
. در برسداز این رهگذر به قابلیتی جدید  فته ویابه کشف حقایق دست طی کرده تا گرفتن در راستای حق 

در  رجوع کرده وبه کتاب، منذر، هادی و امام  ،د و جامعهمسائل خو توجه بهدر اثر نفس این صورت  
فعال  یسمع و بصردارای شود و به تدریج مسائل و موضوعات واقف می ی ازاثر تبعیت از امام به نظام

  .گردداب نائل میلببه مقام اولوا االشده، 
 

های و روایات است. این موضوع در قرآن و روایات با بیان قرآنموضوعات کلیدی یکی از تفکر 
مختلفی طرح شده است. گاهی به صورت مستقیم و با اشاره به کلمه تفکر و بیشتر اوقات نیز  به صورت 

 های تفکر.دادن به ویژگیغیر مستقیم و با داللت
شویم که اساس تمایز انسان نسبت در مجموع از آیات و روایات در رابطه با این کلمه شریف متوجه می

 مندی او از این عطیه و توان الهی است.به سایر موجودات در بهره
انسان مؤمنی از آن  هرتردید بیو  است شدهتفکر توانی است که در قرآن پیوسته از آن به شکل مثبت 

 برخودار است.
 و ضامن اتصال انسان به غیب است.ت معنوی تفکر عامل حیا

شود و در صورت فقدان آن هیچ تفکر  پایه همه خیرات و برکاتی است که در زندگی به انسان نازل می
 ماند.خیر و برکتی در او مستقر و پایدار نمی

توانست ، نمیکرددر انسان است و اگر چنین قدرتی در انسان جلوه نمی تفکر علت اختیار و استطاعت
تر جبرگرایانهباورهای ل برده و روز به روز ا. شکوفا نشدن تفکر این قوه را در فرد رو به زومختار باشد
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شود تا گوهر کرامت و شود. به همین دلیل فعال شدن تفکر موجب میتر را باعث میمتعصابهرفتارهای و 
 فرد از خواری و ذلت خارج گردد.رزش حقیقی در فرد احیا شود و ا
فعل مضارع در همه موارد مورد تأیید، به صورت از این کلمه در قرآن به صورت فعل یاد شده است و  

آورد که توان دریافت که این توان در انسان فعلیتی را به وجود میاست. از این استعمال میبه کار رفته 
سازد.  در عرض تابش نور الهی قرار داده و امکان اتصالش را  در هر لحظه با غیب فراهم میاو را در م

این صورت تفکر در انسان مبدأ الهام در اوست و در صورت فقدان تفکر هیچ ارتباط غیبی برای انسان 
 .باشدنمیمتصور 

توان قائل شد شأن ر میاست شأنی که برای تفک آمدهبر اساس مطلب فوق که تفصیل آن در کتاب ذکر 
 سازی  برای هدایت است و این شأن در همه مراحل و مراتب هدایت وجود دارد.   اقتضاآفرینی و بستر

شود و به ویژه برخی از میاز آن سخن گفته بین مردم آنچه امروزه به عنوان تفکر در بدین ترتیب 
تفکری است که بیشتر اوقات با اوهام و  ای از شأن چنیند شمّهناندیشمندان غربی به آن اشاره دار
 خیاالت ذهنی نیز مخلوط شده است.

تواند باشد و به غیر آن نیز نمیدار است و جهت آن به سمت عقل و شرع میدر قرآن تفکر همیشه جهت
کند عبادتی که از کند به طور قطع عبادت خداوند را میراهنمایی کند. به همین دلیل کسی که تفکر می

 ت عمری باالتر است.عباد
شخص تواند شخص را به ای که میبه گونه چنین تفکری انسان را در معرض تغییرات اساسی قرار داده

تبدیل کند و اساسا سرنوشت او را به بهترین وجه دگرگون سازد. شاید همین امر سرّ روایت دیگری 
   عبادت است.  معصوم علیه السالم باشد که فرمود تفکر یک ساعت معادل هفتاد سال
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چیستی چنین تفکری مسیری برای راهیابی به تحقق آن است و غفلت از آن نیز است بررسی بدیهی 
 ضمن محرومیت از موهبتی بزرگ، سبب خسارتی غیرقابل جبران خواهد بود.

 وشده استخراج  معنای تفکر با توجه به آیات و روایاتابتدا در کتاب حاضر برای بررسی این عطیه الهی 
ضمن این بررسی به بررسی شده است.در آن به صورت کلی انواع و ابعاد  ،آنهای مؤلفهبا بررسی 

متناسب با سن های ارتقای تفکر روشو نیز به  اشارهبر مبنای آیات و روایات نیز شرایط و لوازم تفکر 
 است.شده به طور ضمنی پرداخته 

 :مورد توجه قرار گرفته استآنچه در این نوشتار 
 و بدون توضیحات تفصیلی برای تبیین چیستی، چرایی و چگونگی  عی شده متنی یکپارچهس

 تفکر تدوین شود تا سایر متونی که در زمینه تفکر در مجموعه نگاشته شده است را نظم دهد.
  از بندی و تکمیل تعاریف کتب دیگر به منزله جمعتعریفی که از تفکر در کتاب بیان شده است

و با هم نموده توان منظومه تفکر را با منظومه رشد تلفیق که بر اساس آن می مجموعه استاین 
کتب تفکر و کتب  مورد استفاده قرار داد. بدین ترتیب کتاب حاضر در حکم واسط و انتقال

 منظومه رشد است. 
 کند.مطالبی که در کتاب در زمینه تفکر نوشته شده ارتباط تفکر را با منظومه هستی تبیین می 
  ای کهبه گونهای جامع از تفکر و انواع آن رسید توان به نقشهکتاب می اینبه واسطه مطالب 

بتوان مطالعات تفصیلی بنیادی، راهبری و مهارتی در ابعاد مختلف تفکر را پیشنهاد کرد. بدین 
 بسیاری از عناوین یاد شده در کتاب به ویژه محورهای اصلی در قالب کتب دیگرجا دارد ترتیب 

  داده شود.  تفصیلبه صورت بنیادی، راهبردی و مهارتی 
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وجود دارد به پیشگاه مقدس نبی اعظم صلی  در کتاب در پایان از همه نواقصی که به دلیل جهل و ناتوانی
 دهیم.کرده و ایشان را در پیشگاه خداوند شفیع همه اصالحات قرار میاهلل علیه و اله استغفار 
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