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گیری ابزارهای شنوایی، بینای، عاطفی تفکر اّمی پایه کار  که در اثر به   تحلیلی فعال –ای ترین تفکر در انسان است 
های تر در نسلشود و در نوع انسان از ابتدای تولد وجود دارد و بر اثر ایمان و عمل صالح والدین به شکل قویمی

هایی پویا و خالق در جهت عبودیت الهی تفکر نویدبخش ایجاد نسلشود. اهتمام به تقویت این بعد ظاهر می
کتاب با بررسی خاستگاه تفکر اّمی به دالیل و عوامل تقویت و تضعف آن به ویژه در بدو تولد انس ان است. در این 

 پرداخته است. 

که از ن که وابسته به احیه والدین به انسان انتقال داده میمنظور از تفکر اّمی، تفکری است  یتی  شود. توانی عار
گرفته می کار میزندگی دنیاست و پس از مرگ یا در پیری از او  که در زندگی به  گیرد و یا شود و منشأ علومی است 

که برای زندگی آخرت خود ذخیره می  کند.منشأ باورها و اعمالی است 
کلمه تفکر  یشه و بن همه  ،و اّم، دارای مجد و شکوهی خاص است ترکیب این دو  زیرا هر دو به صورت مستقل ر

که پس از تولد نصیب انسان می شود وجه شود و به تبع آن وقتی به صورت ترکیبی از آن دو یاد میخیراتی هستند 
 گردد.    خیر بودن هر یک نیز به نوعی بیان می
که انتقال میزان این توان )  توان از آن به عنواننه اصل آن( از جانب والدین به فرزندان متفاوت است، میاز آنجایی 
کرد. زیرا انتقال بهینه این توان به فرزندان آنان را عاقبت به خیر و تهدیدی جدی و یا تشویقی هیجان انگیز یاد 

ئات سنگین و سهمگین قرار می  دهد.انتقال غیربهینه آن انسان را در معرض ابتال
ها گردد. به ویژه فعال شدن برخی از توانپذیر میها نیز امکانانتقال درست این توان، شکوفایی سایر توان در اثر

 بودن این توان وابسته است. مانند رجوع به عقل و اتصال به ذکر به فعال
گرفته است به طرح مسأله که بر اساس مطالعه مکرر قرآن و روایات شکل  که نیاز آن را پردازای میپژوهش حاضر   د 

گوشزد می  غافل است.  کنند و چه بسا نوع انسان از اهمیت آنآیات الهی 
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کید دارند نقش تأثیرگذار مخرب یا اصالح کتاب خود و به تبع آن روایات بر آن تأ که خداوند در  گر نظامات نیازی 
که خداوند بر تشکیل اجتماعی و خانوادگی بر هدایت و رشد انسان است، به واسطه طرح چنین نیازی اس ت 

کمیت دین معنا پیدا می کید دارد و جهاد در راه خدا برای حا  کند.حکومت دینی توسط انبیا و اولیا تأ
که بر اساس آن الزم است در مورد ساختار انسان در در واقع این نیاز سؤاالت متعددی را برای ما آشکار می کند 

یافت حقایق تأملی جدی داشته باشیم. برخی  از این سؤاالت عبارتند از: در
که هم در پیشگاه خدا در هر حال مسئول است و نمی .1 تواند نواقص خود را به انسان چگونه موجودی است 

خانواده و جامعه نسبت دهد و  هم تحت تأثیر فرهنگ و تعلیمات خانواده و جامعه به استضعاف هم 
کند؟ چگشود و نمیکشیده می کمال خود را طی   کرد؟ توان بین این دو جمعونه میتواند سیر 

که از نظر فکر و شیوه زندگی دارد دارای فطرتی ثابت  .2 که با این همه تنوعی  انسان چگونه موجودی است 
 است؟ 

که با این همه تأثیرپذیری از خانواده و محیط، خداوند او  را مکلف به  .3 انسان چگونه موجودی است 
کرده است؟  تکالیف ثابت 

 والدین چه سهمی در خوشبختی فرزندان دارند؟  .4
 ی رسد؟هایی از جانب والدین به فرزندان به  ارث مچه توان .5
 کمبودهای انتقال یافته از والدین به فرزند چه تأثیری در مسئولیت فرد در برابر خداوند دارد؟ .6
کاهش دهند؟   توانند توان هدایت فرزند خوآیا والدین می .7  د را افزایش یا 

یافت حقایق»توان در های انجام شده در قرآن اصل این بحث را میبررسی از که از ابتدای تولد به فرزند « توان در
کرد. انتقال می  یابد جستجو 
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کلمات  کارگیری این سه با هم« سمع، ابصار و افئده»این توان در قرآن با  که ما به مجموعه به  را  بیان شده است. 
کر« تفکر اّمی»به  که پدیدار میدهمعرفی  معنا با تفکر است و از ابتدای ورود انسان به زندگی  کند همایم. زیرا توانی 

 یابد.تحت تأثیر وراثت به او انتقال می
شود.  های انسان شکوفا مییابد و از ناحیه آن سایر تواناین توان در اثر استفاده صحیح به انواعی از تفکر سوق می

کسی بخواهد »های سعادتمندی انسان است. به عبارت دیگر ترین مؤلفهی یکی از مهمبه همین دلیل تفکر اّم  گر  ا
و عملی  علمی خود و فرزندان خود و دیگران را در مسیر سعادت قرار دهد باید نسبت به شکوفایی چنین توانی اهتمام

 « داشته باشد.
که خداوند براهر قدر این توان  گیرد  یها شناخته شود و با دستوراتی  شکوفایی آنها داده است مورد اعتنا قرار 

ها در فرد افزایش یافته مفهوم نعمت برایش به طور واقعی و ملموس عینی مندی از امکانات و داراییقدرت بهره
 شود.می

که در قید حیات دنیا هستند میرسد انسانبه نظر می کساهایی  که هنوز به این عرصه توانند برای  نی 
یافت حقایق فراهم سازند. در این عرصه هر قدر تر شدن توانند تمهیدات الزمی برای قویاپانگذاشته های در

گیرد سیمای عمومی زندگی انسان  گردد.تر میها زیباتر و پرجلوهاقدامات صورت 
کتاب پیش رو به شرح زیر است:    روش پژوهش در 

که با سؤاالتی  ت .1 ی آن عّین یافته و عنوانی به نام تفکر اّمی  برابا خواندن قرآن نیازی در ما ایجاد شده 
 انتخاب شده است.

کل قرآن برای دستیابی به حقایق مربوط به تفکر اّمی خوانده شد. .2  یک دور 
که در خصوص خلقت و توان .3 کل قرآن  گزاره آیات منتخب  یافت حقایق است  نویسی و نکات مهم آنها در

 بندی شد.دسته
گردید.دهی آنها شبکه واعنوانبندی نکات و بر اساس دسته .4  ژگانی انتخاب 
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گستردهبرای ادامه پژوهش مطالعه شبکه واژگانی را در قرآن ادامه می .5 تری پی دهیم و مطالب را به صورت 
که داریم جواب میمی  دهیم.گیریم تا سؤاالتی 

 فصل اول: تولد انسان
یافتهای تولد توان :فصل دوم  کننده حقایق در انساندر

یافت حقایق : فصل سوم  تولد ابزارهای در
یافت :فصل چهارم  علم بروز تمایزها از ناحیه در
یافت حقایقسازی ابزارها و توانتفکر اّمی فعال :فصل پنجم  های در

 کننده تفکر اّمیپذیرش والیت فعال :خاتمه
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