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Abstract 

The purpose of this study is to explain the concept of "wisdom" as one of the 
most frequent and important Qur'anic concepts. The concept of wisdom, as a 
frequently used word in the Quran, is of great importance in the Holy Quran. 
Therefore, in this study, the conceptual analysis of "wisdom" and its semantic 
categories are extracted from the verses of the Holy Quran, using the descriptive-
analytical approach. This research uses the verses of the Holy Quran along with 
their interpretations and databases related to the subject of the research, which were 
purposefully studied and analyzed. By examining the context in which this concept 
was used as well as extracting similar other concepts based on syntagmatic 
relations, it became clear that the concept of "sing-signs" is often organized 
alongside wisdom and therefore can be considered to have a syntagmatic relation 
with "wisdom". The denotation of the verses and the signs that should be 
rationalized are in the verses referring to creation (natural phenomena): 
"monotheism, resurrection and prophecy" and in the verses referring to legislation: 
"the exoteric meaning of revelation". 
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  چكيده
باشد. اين مي يكي از مفاهيم مهم و پربسامد قرآني، مثابه ، به »عقل«هدف از نگارش اين مقاله تبيين مفهوم 

همين جستار با  اهميت وافر آن است. در اينيدهندهكريم جايگاهي ويژه دارد و تكرار اين واژه، نشانمفهوم در قرآن
 از آياتمقوالت معنايي آن و استخراج » عقل« مفهوميتحليل تحليلي  به  -هدف  و از رهگذر روش توصيفي

هاي كريم به همراه تفاسيرشان و پايگاهجامعه تحليلي تحقيق، شامل كليه آيات قرآن است.شدهپرداخته كريم قرآن
وتحليل قرار گرفت. با بررسي مورد مطالعه و تجزيهاطالعاتي مرتبط با موضوع تحقيق بوده كه به صورت هدفمند 

در اغلب موارد در كنار » آيات-آيه«شد كه مفهوم مشخص قاربطريق استخراج مفاهيم مت بافت(سياق) مفهوم و از
نسبت به  هايي كه بايدمحسوب شود. مداليل آيات ونشانه» عقل«نشين تواند همرو مييافته و ازاينعقل سامان

 ،تشريعآيات ناظر به در و» نبوت و معاد توحيد،« ،هاي طبيعي)تكوين(پديدهدرآيات ناظر به ورزي شود،ها عقلآن
 باشد.مي »ظواهرآيات وحي«

  
  نشيني: قرآن، عقل، آيه، تحليل مفهومي، همكليد واژه
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 قدمهم -١
اي برخوردار جايگاه ويژهپزشكي از شناسي و روانهاي معادل آن در علوم اسالمي، روانو واژه» عقل«

ست. آيات قرآن  و اشدهخاصي دادهعقالني  اهميت عقل و تربيتبه ، نيز است. در نظام تربيتى اسالم
» عقل«گويند. مفهوم روايات معصومين(ع) با تعابير مختلفى از اين بُعد ارزشمند وجود انسان سخن مي

در سپهر  كريم جايگاهي ويژه دارد و تكرار اين واژه است كه در قرآن پربسامد قرآنييكي از مفاهيم مهم و 
شود، ناخودآگاه كريم ميورزي در قرآنوقتي صحبت از عقل است.وافر آن اهميت  دهندهنشان ، قرآني
ترين گر، نازلمحاسبهفلسفي و ولي واقعيت اين است كه عقل  ؛گرددمعناي فلسفي عقل تداعي ميهمان 

). اگرچه برخي ١١ :١٣٨٧(دانش شهركي،  نظر قرآن استاست كه مورد ترين مرتبه آن عقليو ضعيف
 ويژه عقل قرآني) را از هم بازشناسند، اوالً هاند كه عقل فلسفي و عقل ديني (بگران تالش كردهپژوهش

هاي آن پرداخته و كمتر بيشتر به تبيين عقل فلسفي و گونه است و ثانياًهايي گسترده نبودهچنين پژوهش
شناخت چيستي، كه اينبجز آن، همچنين با توجه به  ).٦و  ٥ :١٣٩١اند (كرماني، قرآني را شناساندهعقل 

معناي دقيق  ، بازتأملي بررودابعاد و مراتب مفهوم عقل، يكي از موضوعات مهم اين حيطه به شمار مي
الهي هريك بار معنايي كالم  واژگان درجا كه از آن. رسدضروري به نظرميكريم، قرآن از منظر» عقل«

خورد، گزينش مناسب و اي كه با نگرشي اجمالي به آيات به چشم ميخاص خود را دارند و نخستين نكته
و » عقل«ي پژوهش حاضر به دنبال آن است كه با بررسي چينش واژه، چينش دقيق اين واژگان است

  .قرآني را مشخص كند» عقل«ساير واژگان مرتبط با آن، معناي دقيق 
ها از نشانه يبيترك اياست كه نشانه  يي: نخست، معناميكن ريتفس ميتوانينشانه را در دو سطح م يمعنا

است كه نشانه  ييمعنا ،گريداست و واژه در فرهنگ لغت همان معناي كه ، دارد اقياز س رونينفسه و ب يف
شناسان كاربرد ارتباط دارد. نشانه طيو شرا تينوع معنا با قصد كاربران و موقع ني. اكنديم دايدر كاربرد پ

اند. بنا به نظر محققان دهينام »كيپراگمات يمعنا«را  گريد يو معنا »كيسمانت يمعنا«نخست را  يمعنا
 يمعرف يعلم در پ نيا يعنيكالم است؛  يعلم روشمند نمودن مطالعه و بررس نيمعناشناس هدف از ا

 را مشخص نمود ي،كالم ريغ اي يسخن، اعم از كالم ايمتن  عوهر نمعناي است كه با آن بتوان  ييهاراه
برعهده  يمعنا را با مطالعه علم يكار كشف ساز و كارها يمعناشناسبه ديگر سخن،  .)٤: ١٣٨١ ،يري(شع
 يكار معناشناس ،ترهيتر و چند الدهيچيشده و هر چه متن پ رهيمتن ذخ يهاهيكه در پس ال ييمعنا .دارد

دانش مطالعه . دينمايرخ م شتريمنسجم ب يهابه قواعد منظم و قانون ازيو ن  شوديتر مجانيتر و پرهسخت
شناسي در انام دارد. مطالعات معن ١(سمانتيك)شناسياشناسي است، معناي از زبانعلمي معني، كه شاخه

، عيمط( يشناسي زباناشناسي منطقي و معناشناسي فلسفي، معناسه شاخه عمده صورت گرفته است: معن
شناسي زباني است، كه اصطالح آن از واژه فرانسوي اآنچه در اينجا مورد نظر است معن .)٣١: ١٣٨٧
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»Semantique «شناسي زباني را امعن شناسانده شده است. ٢و براي اولين بار از سوي برآل گرفته شده
معرفي كرد. در اين صورت ،  -معني است ٣كه همان نماد -» زبان«توان مطالعه انتقال معني از طريق مي

گيرد كه هدف آن درك معني به طور عام است.در شناسي قرار ميزير مجموعه دانشي به نام نشانه
و » واژه«گيرد. واحدهاي مطالعه اين نوع معني، شناسي، صرفاً، معني درون زباني مورد مطالعه قرار ميامعن
عني به دنبال كشف چگونگي عملكرد ذهن انسان در درك معني شناس، با مطالعه ما. معنهستند» جمله«

كاود و نيازي به اطالعات خارج از زبان از طريق زبان است و در اصل، بازنمودهاي ذهن آدمي را باز مي
كه به صورت  . منظور از زبان در اينجا، همان زبان خودكار يا زبان اجتماعي است)٢٧: ١٣٧٩ ،صفوي(ندارد

  .)٣١همان: (رودجاد ارتباط همگاني به كار ميروزمره براي اي
- از روش تحليلدر قرآن، » عقل«تبيين مفهوم براي اين پژوهش از نوع كيفي است و اگفته نماند ن

هاي مختلفي دارد. در اين پژوهش مفهوم عقل با مفهومي، فنون و شيوهاست. تحليلمفهومي استفاده شده
سياق مفهوم، بررسي ترادف كلمات و عبارات، تحليل مفهوم بر حسب  استفاده از چهار شيوه بررسي بافت يا

است.در بررسي بافت يا سياق مفهوم گرفتهمعنايي مورد تحليل قرارمفهوم متضاد و تحليل بر حسب شبكه
هايي كه در آن به كار رفته ي مورد نظر در بافت، يا به تعبير رايج نزد مفسران قرآن، در سياق جملهواژه

تواند معاني مختلفي داشته گيرد. منطق اين روش اين است كه يك واژه، كه ميمورد بررسي قرار مياست، 
هايي كه آن را در برگرفته است، مورد توجه قرار گيرد تا معلوم شود چه باشد، بايد بر حسب بافت يا جمله

   معنايي از آن موردنظر است.
در  او .ي قرآن، توشيهيكو ايزوتسو محقّق ژاپني استيكي از مؤثرترين دانشمندان در زمينه معناشناس

مورد را بررسي ترادف كلمات و عبارات، عباراتي مورد در » ـ ديني در قرآن مجيدمفاهيم اخالقي«كتاب 
). در چنين مواردي ٨١ :١٣٧٨تنها در يك واژه باهم اختالف دارند (ايزوتسو،  كه دادهتوجه و بررسي قرار 

تواند به ها ميميان واژه صورت، ترادفدراين گيرد.در نظر مياي ازنوع ترادف رابطه ها نيزميان آن واژه
كند. منطقِ تحليل بر حسب مفهوم متضاد اين است كه مفاهيم متضاد كردن مفاهيم موردنظر كمكروشن

مفهوم ديگر ها در ها حاكي از نبودن آنها در يكي از آنشوند؛ بنابراين وجود برخي ويژگيباهم جمع نمي
پيوسته هماي بهصورت شبكهكه معاني مرتبط ونزديكي بايكديگر دارند، بهدليل اينها بهاز واژهاست. بعضي

است. ايزوتسو بردهمعنايي نامعنوان حوزه يا ميداناز اين ويژگي به). ٩٣، ١٣٧٨، ايزوتسو(كنند ظهور مي
حوزه «پيوسته هماي بهيم نزديك به آن و در قالب شبكهبررسي مفهوم موردنظر را در ارتباط با ديگر مفاه

- (باقري كندي تصوير ساختمان دروني هر مفهوم ذكر مينامد و آن را تكميل كنندهمي» يا ميدان معنايي
» عقل«گران در اين تحليل ابتدا به بررسي و تحليل مفهوم پژوهش. )١٨٠- ١٧٢ :١٣٨٩پرست، نوع

صورت شبكه معنايي ترسيم اند و سپس اين مفهوم ر ا بهاست، پرداختهرگرفتهبرحسب بافتي كه در آن قرا
  اند.نموده

و ابزار با روش كرده است كه هر كدام  دايپ يخود مكاتب گوناگون نيتطور و تدو ريدر س يمعناشناس
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سطوح اي عميق از اليهاست.  دهيازيمتن دست  قيو دق قيبه كاوش در معنا پرداخته و به فهم عم يخاص
 مكتب بن يمعناشناسدر  .)١١: ١٣٨٢،ي(پاكتچ كندمعنا پيش رفته و ساحتي از معاني ديگر را واكاوي مي

«Ethno-Linguistics» ،»آن زبان است.  يستيز خيخاص خود را دارد كه حاصل تار ييهر زبان نظام معنا
 . به عبارت ديگر،اهل آن زبان وجود دارد ستيز طيو مح يينظام معنا انيم يميمعنا كه ارتباط مستق نيبه ا
 يجهان هست اي نبا نگرش آن قوم به مقوله زبا يزبان ينيجهان خارج است، ابتدا در جهان ب انگريكه ب يزبان

آن قوم به  دگاهيد تيفهم واقع ياست كه برا يعيطب اريشود و بسيم انيو آنگاه در زبان ب رديگيشكل م
و آنگاه فهم  ميابيدست  شانيآنان به نظام معنا يزبان ينيكه از راه جهان ب ميندار يزيگر زين يجهان هست

فاصله  كي يعنيباشد،  يدر زمان ياما، مطالعه العهاگر مط ژه،ي. به وميكن يابيآنان از جهان خارج را باز
ن خارج و جها تيآنچه در واقع ي،ريگران به زبان خاص وجود داشته باشد. به تعبشيما و گو نيب يخيتار
ي و (پاكتچ» سازديرا م ييشود و آنگاه نظام معنايوارد م يزبان ينياست، ابتدا در جهان ب يزندگ طيمح اي

اما ايزوتسو  ٤كنيم كه معناشناسي داراي مكاتب ديگري نيز مي باشدخاطر نشان مي .)١١١: ١٣٨٨ديگران، 
مطالعه روشمند معنا به پيروي از مكتب گيرد كند و آنچه اين پژوهش پي مياز مكتب بن پيروي مي

  معناشناسي بن خواهد بود.
گيرند. طيف اول، در لغت عرب، در دو طيف مختلف جاي مي» عقل«بندي كلي، معاني يك تقسيم در
، »بستن«گيرد و طيف دوم، معاني را دربرمي» كردن جلوگيري و حفظ«، »امساك«، »نهي«، »منع«معاني 

نامند كه جهت عقل ميرا ازآن» عقل«در زبان عربي،  شود.را شامل مي» ادندربط«و » دادننسبت«
). زني را كه به خاطر حجب و حيا در خانه ٤٥٨ :١٤٠٥(ابن منظور، » داردباز مي«صاحبش را از انحراف 

هت جرا ازآن» ديه). «١٥٩ :١٤٠٥نامند (فراهيدي، مي» عقيله«كند، مي» امساك«رفتن ماند و از بيرونمي
در  ).٦٥ :١٣٥٣گويند (عسگري، مي» عقل«شود، مي» حفظ«رود، بلكه وسيله آن، خون هدر نميكه به

هاي زير اشاره توان به نمونهقرار دارند، مي» دادن ربط«و » دادننسبت«، »بستن«طيف دوم معاني، كه 
دم و تسليم اولياي» بندديم«اند، بهاي مقتول، درنظر گرفتهعنوان خونكرد: عرب، پاي شتري را كه به

توان با توجه به اين دو طيف معاني مي ).٢٣٧ :١٣٨٤نامند (االزهري، را عقل مي» ديه«جهت، كند. ازاينمي
(نُهيَه) را » ُنهي«و » حِجر«جوهري،  را باهم دارد.» ربط«و » منع«گفت، عقل در لغت دو مؤلفه اساسي 

» حُمق«منظور و ابوهالل، و ابن» جهل«دريد و خليل، را، ابن است. معناي مقابل عقلمرادف عقل دانسته
 ؛٤٥٨ :١٤٠٥ابن منظور،  ؛١٥٩ :١٤٠٥فراهيدي،  ؛٩٣٩ :١٩٨٧ابن دريد، ؛ ١٧٦٩: ٥جوهري، اند (دانسته

  ).٦٥ :١٣٥٣عسكري، 
ها تر، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در برخي پژوهششايان ذكر است مفهوم عقل در قرآن، پيش

: ١٣٩٦، عزيزيان و مرداني (» ماهيت خرد در قرآن و روان شناسي«در پژوهشي با عنوان . استهي شدبررس
در سبك زندگي فردي و اجتماعي، به بررسي خرد و  عقلكيد بر لزوم پرورش أبا تگران پژوهش) ١-١٢

(صادقي،  »در قرآن كريم "عقل"حوزه معنايي واژه «تند. مؤلف اثر رفتار خردمندان از ديدگاه قرآن پرداخ
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  ١٤٠٠بهار و تابستان (سيزدهم، شماره بيست و چهارم عقل و دين، سال(   

بيني قرآني را بر هاي حوزه معنايي آن در جهانچگونگي كاربرد عقل در قرآن و نيز مؤلفه) ٧-٢٦: ١٣٩٥
برخالف رويكرد اكثر فالسفه،  است كهنموده و به اين نتيجه رسيدهشناسي استخراج اساس اصول زبان

با اي عنايي، رابطه همنشيني و جانشيني ويژهعقل به معناي موجودي مستقل وجود ندارد و اين حوزه م
اكبري (» خردورزي و خردورزان از ديدگاه قرآن«در دارد. تذكر، تفقه، هدايت، ايمان و...  هايي چونمؤلفه

تحليلي به بررسي خرد پرداختند و به اين نتيجه  -روش توصيفي )، نويسندگان با١-١٩: ١٣٩٤، و بلوكي
گرنه غايت  مدارانه سوق دهد ورآمد است كه آدمي را به سوي مباني دينرسيدند كه خردمندي زماني كا

شناسي عقل در قرآن كريم: با تكيه امعن«ت. در كتاب استفكر با تمام اهميت و ارزشش به سرانجام نرسيده
مؤلف سعي كرده با تكيه بر آيات قرآن كاري كند كه )، ١٣٩١(كرماني، » هاي معناييي حوزهبر نظريه

 .هاي مكاتب مختلف در اين زمينه گرددخود سخن بگويد و تا حد امكان مانع تأثيرگذاري پيش فرضقرآن 
بتدا به بحث از عوامل و ا، )١٣٩١(مؤيدي، » خردورزي از ديدگاه قرآن و نهج البالغه«اي نامهاياندر پ

گري، ه عواملي مانند: پرسشاست و بشده البالغه پرداختهكريم و نهجهاي خردورزي از ديدگاه قرآنزمينه
بندي به اصول اعتقادي، هاي اصيل، پايگستري، درك سنن الهي، ايمان به ارزشطلبي و دانشدانش

و دستاوردهاي موانع خردورزي به تشريح همچنين  .است شدههاي ارزشي اشارهها و دشمنيدوستي
)، نگارنده ١٣٩٢اثر مينو نراقيان (» قرآنمعناشناسي عقل و قلب در «است. در كتاب خردورزي پرداخته شده

پرداخته  "تفكر"پرداخته و نيز به مبحث به عنوان دو ابزار مهم شناخت انسان،  "عقل و قلب"باور دارد 
با روش  )٣١٨-٢٩٧: ١٣٩٧( »نشيني معناي عقل در نهج البالغهمحورهاي هم«مقاله است. نويسنده 

شهادت، « با واژگان» عقل«نشيني همدر نهج البالغه   كه استـ تحليلي به اين نتيجه رسيده توصيفي
  .كننده نوعي از تناسب معنايي در گفتار استبيان »رواية  و  دفاين، تحصين، تكّلم، سهو، تدبير، موعظه، رعاية

حوزه معنايي  ،»شناسي بر اساس بافت زبانيامعن«و روش » زمانيهم«حال در اين نوشتار با رويكرد 
است. همچنين با شدها استفاده از مفاهيم مترادف و متقارب آن و ترسيم شبكه مفهومي، كاويدهبو عقل  

نشيني قابل توجهي ي عقل، هماست كه واژهتأكيدشده، هاي عقل در بستر آيات قرآنارزيابي تمام كاربست
ن، به اين نكته توجه اين پژوهش با پيروي از مكتب معناشناسي ب .با برخي واژگان كليدي قرآن كريم دارد

و حقيقت معنا  افكندآيات تشريعي و تكويني نظر ميفهم خاص است كه به  ايعقل گونهمراد از دارد كه 
هاى ذهنى بسنده را درمى يابد. از ديدگاه قرآن كريم، براى رسيدن به چنين فهمى، نبايد تنها به فعاليت

 در جهت سالمت فطرت و تزكيه روح نيز كوشيد. يعضمن توجه به آيات تكوين و تشر بلكه الزم است ؛كرد
. وحى واقعيتبراى فهم است  خود ابزاريبلكه  ؛نيستاز وحي  نيازبىگاه  قرآني هيچ عقل  افزون بر اين،

ملتزم شوند، اهل نجات  آيات تشريعي و تكوينيالبته كسانى كه از چنين توانى برخوردار نباشند، اگر به 
 هاي نوين معناشناختي، مفهومبا استفاده از برخي روش  جستار اين در به سخن آشكارتر .خواهند بود

با توجه به آنچه رسد است. بنابراين نظر ميشده معنايي آن از قرآن كريم استخراج مقوالتتبيين و » عقل«
  ه كند.و كوشش دارد به رهيافتي نوين اشار با آثار پيش گفته متفاوت بوده بيان شد اين پژوهش
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   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و چهارم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

  

 »آيه، آيات«با » عقل«نشيني هم -٢
مجرد است. هيچ صورت فعلي، آن هم در شكل ثالثي يابيم، صرفاًكريم ميدر قرآن» عقل«آنچه از 

مورد  ٤٩كريم وجود ندارد. مجموع كاربردهاي عقل كاربرد اسمي و اسم مصدري از اين ريشه در قرآن
هدف  مرتبه. يكهركدام » نعقل«و » يعقل«، »عقلوا«، مرتبه٢٢» يعقلون«مرتبه،  ٢٤» تعقلون«باشد: مي

نشين) و مترادف (جانشين) عقل از طريق معرفي مفاهيم متقارب (هم» عقل«يابي به حوزه معنايي ما دست
نشيني و روابط هم (Paradigmatic Relations)روابط جانشيني  هاست.و تحليل كاربردهاي آن
(Sytagmatic Relations) اي از نشيني، رابطهرابطه هم كنند.ول ساخت دروني زبان را، مشخص مياص

:  ١٣٦٣ ،يروش( اندنوع تركيب است، ميان الفاظي كه در يك زنجيره كالمي در كنار يكديگر قرار گرفته
اي از نوع انتخاب و جايگزيني، ميان هر يك . رابطه جانشيني هم، رابطه)Crystal, 1992: 379( و نيز )٣٠
). در Crystal, 1992: 286( ها شوندتوانند جايگزين آنكه مي الفاظ يك زنجيره كالمي با الفاظي است از

معناهاي يك زنجيره ي كالمي دو رابطه افقي و عمودي برقرار  –، ميان لفظ روابط جانشيني و همنشيني
 –ابي (جانشيني) ميان لفظ نشيني) و رابطه عمودي، رابطه انتخاست. رابطه افقي، همان رابطه تركيبي (هم

ها شوند. اين روابط در مجموع، توانند جايگزين آنمعناهايي است كه مي –معناهاي زنجيره كالمي با لفظ 
و محور  (Syntagmatic axis)» نشينيمحور هم«دهند كه محور افقي آن، ساختاري سطحي را تشكيل مي

  ).١٢: ١٣٨٢ا، رهنم( م داردنا (Paradigmatic axis)» محور جانشيني«عمودي آن 
، جمع آن به صورت (آي، آيات) و »اوَيَه«، اصل آن »فَعَلَه«، بر وزن »عالمت«به معناي » آيه«
ي اهميت اين واژه در بار) نشانه ٣٨٢كريم (كاربرد زياد اين كلمه در قرآن  باشد.مي» آياء«الجمع آن جمع
» عَقَلَ «با فعل » آيات-آيه«نشيني واژه و مصاديق مكثرت ه كريم است.هاي معنايي مختلف قرآنحوزه

ي حوزه معنايي عقل بدانيم و معناي اصلي ترين واژهداشت، كه اين كلمه را اصليكريم ما را برآندر قرآن
تعداد قابل توجهي از موارد، در  ي اين كليدواژه به دست آوريم.كريم را هم به واسطهدر قرآن» عَقَلَ «فعل 

ـ ذكر گشته و از اين رو، مناسب است براى يافتن  ـ تشريعى يا تكوينى» آيات«قرآن همراه در » عقل«
مواردي عقل همنشين و مقارن با آيه و آيات  در قرآن، .در قرآن به اين نكته توجه شود» عقل«معناى 

   شده است:
 عقلونيآباءَنا اَوَلو كانَ آباؤُهم ال  هِ يعل نايلهم اتّبِعوا ما انزلَ اللّهُ قالوا بَل نَتّبعُ ما اَلف لَ يوَ اذا ق«ـ 

  ) ١٧٠ /(بقره »هتدونَيَ و ال  ئاً يش
  )٤٣ /(عكنبوت »اِالّ العالِمونَ  عقلُهايَو تلكَ االمثالُ نَضربُها للنّاسِ و ما « ـ
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مِن بعِد ما  حرّفونَهُ يُ كالَم اللِّه ثُمَّ  سمعونَ يَمِنهم  قٌ يلكم و قد كاَن فر ؤِمنوايُاَفتطمعوَن أن « ـ

  )٧٥ /(بقره »علمونَيَعقلوهُ وهم 
 اي نىيهاى الهى ـ اعم از تكوو نشانه اتيدر قرآن، سخن از آ» عقل«مربوط به  اتياز آ ارىيبس در

  :موارد به اجمال، عبارت است از نيآمده است. ا انيـ به م عىيتشر
 لَعلّكُم اتِهيآ كميريُ اهللاُ الموتى و  حىيُ فَقُلنا اضربوهُ بِبعضِها كذلَك « مانند :نىيتكو اتيآدر 

 و )٦٧ /(نحل و )١٢ /(نحل و )٤ /(رعد و )١٦٤ /(بقره و همچنين آيات ديگر نظير )٧٣ /(بقره »تَعقلون
 نُ يّ بيُ كذلكَ «..  :عىيتشر اتيآو  )١٧ /دي(حد و )٢٥ /هي(جاث و )٢٨ /(روم و  )٢٤ /(روم و )٣٥ /(عنكبوت

تنها  نهايا. )٦١ /(نور و )١١٨ /(آل عمران و در آيات ديگر نظير )٢٤٢/(بقره »عقلونَ لَعلّكم تَ  اتِهيآاللّهُ لكُم 
وجود  زين گرىيدآيات اما  ؛ها به صراحت ذكر شده استدر آن »اتيآ« اي »هيآ«مواردى است كه لفظ 

شود. براى بحث مى )نىيتكو اي عىيتشر( اتيبه صورت مصداقى از آ ، »اتيآ«لفظ بدون آمدن دارند كه 
و نيز نگاه  )٨٠ /(مؤمنون »و النَّهاِر اَفال تَعقلونَ  لِيو لَه اختالفُ اللَّ تُيميُ و  ىيحيُ  يَو هُو الّذ«: مثال

  .)١٥١ /(انعام و )٢ /وسفي( و )٦٨ /سي(كنيد به 
طبيعي و ها يا »نشانه«فرستد . اين هايي فرو مي»نشانه«خداوند براي برقراري ارتباط با نوع بشر، 

هم آمدن شب و روز، فروفرستادن آب از آسمان و...؛ و يا اند، ازقبيل باد، آسمان، زمين، درپيتكويني
جا، همان ارتباط كالمي خدا با نوع بشر در قالب وحي در اين» تشريعي«هاي اند. منظور از نشانهتشريعي

در » آيه«م دارند. البته تفاوت اين دو نوع نا» آيه«كريم در قرآن» نشانه«(تشريع دين) است. اين هردونوع 
اما  ،شودواسطه فرستاده ميطورمستقيم و بدوناين است كه آيات طبيعي (تكويني) براي همه افراد بشر به

از آنجا كه ارتباط بين خدا و انسان  رسد.آيات تشريعي (وحي) صرفاً از طريق واسطه (پيامبر) به انسان مي
انسان در برابر فروفرستادن آيات چيست؟ با استفاده از مثالي، بحث را پي  العملدوطرفه است، عكس

به عبارت ديگر ». ايستادن«اي است براي معناي رانندگي، نشانهر راهنماييد» ايست«گيريم. تابلوي مي
مدلول آن است. فردي ممكن است در مواجهه با اين تابلو صرفًا به » ايستادن«دال، و  »ايست«تابلوي 

ي آن و... توجه كرده و به عبارت ديگر فقط نگاه استقاللي به ، رنگ و يا اندازهايستي ع نگارش كلمهنو
 بلكه صرفاً ،آن داشته و به مدلول آن پي نبرد. در مقابل براي شخص ديگري خودِ آن تابلو موضوعيت ندارد

ص دوم به آن تابلو، نگاه اي براي رسيدن به معنا و مدلول آن است. به عبارت ديگر نگاه شخ»وسيله«
العملي كه خداوند در مقابل فروفرستادن آيات از انسان انتظار عكس استقاللي نيست بلكه طريقي است.

هاست. اين نگاه نشدن در آنكند، نگاِه طريقي به آيات و متوقفدارد و او را تشويق و ترغيب به آن مي
ديگر رسيدن از ظاهر چيزي به باطن آن، همان عبارتطريقي به آيات و رسيدن از دال به مدلول، يا به

ها خواهد آياتش را بفهمد و در آناز انسان ميوند كريم است. خدادر قرآن» عَقَل«معناي اساسي فعل 
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العملش شود، اگر انسان در عكسمشاهده مي ١طور كه در شكل همانعبارت ديگر، به ٥ورزي كند.عقل
 B و   Aاست، اما كسي كه بين نقطه » اليعقل«كريم بماند،به گفته قرآن Aنسبت به آيات الهي در نقطه 

است. اين معني از ورزي كردهبرد عقلبرقرار كرده و از اين اتصال پي به مدلول مي» ارتباط«و » نسبت«
 باشدمي» بستن«و » برقراركردننسبت«، »ربط دادن«معادل طيف دوم معناي لغوي عقل يعني » عقل«
  .شرح معناي لغوي عقل در باال گذشت) كه در(

 

  : رابطه بين عقل، دال و مدلول١شكل 

  مرتبط با عقل» هاي)آيات (دال«بررسي  -٣
كريم همان ارتباط برقراركردن بين دال (آيه) و مدلول براي رسيدن در قرآن» عقل«حال دانستيم بهتا

اي كه لفظ آيه ٤٩نتايج تحليل آماري  اند.ها و مداليل كدامخواهيم بدانيم دالاست؛ اكنون ميبه مدلول 
نشين هم» آيات-آيه«ي مورد با واژه ١٤دهد كه اين واژه در است، نشان ميدر آن به كار رفته» عقل«

، آيات »لفظ«از  نظرصرف نشين عقل دارد.هاي همنشيني را نسبت به ديگر واژهشده كه بيشترين هم
هاي آيات ناظر به تكوين (پديدهبندي نمود: طبقه ذيل اين سه دستهتوان نشين شده با عقل را ميهم

 نشانه،( آن عام معناي به »آيات –آيه «؛ هاآيات ناظر به تشريع و مصاديق آن؛ هاطبيعي) و مصاديق آن
  .ل)مَثَ ظاهر،

 مدلول

 آيه (دال)

 عقل

B 

A 
انس

 ان
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  طبيعي)هاي آيات ناظر به تكوين (پديده -١-٣
دنبال اند، به نشيني با عقل قرارگرفتهبا بررسي آياتي كه در آنها مصاديق آيات ناظر به تكوين در هم

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِْض وَاخْتِلَافِ «: استكه خداوند در طبيعت قراردادههستيم هايي دالّ يافتن 

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ  اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي

اِء وَالْأَرْضِ الْأَرَْض بَعَْد مَوْتِهَا وَبََثّ فِيهَا مِْن كُِلّ دَابٍَّة وَتَصْرِيِف الرِّيَاِح وَالسَّحَاِب الْمُسَخَِّر بَيَْن السَّمَ

هايي كه براي وآمد شب و روز، كشتيخلقت آسمآنها و زمين، رفت): «١٦٤ /(بقره »يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَلَآ
كند، اند، باراني كه خدا از آسمان فروفرستاد تا با آن زمين را بعد از مردنش زندهانتفاع مردم در حركت

هاي طبيعي ، نشانه»سمان و زمين مسخّر استبرانگيختن انواع حيوانات، وزيدن بادها و خلقت ابر كه بين آ
وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ «سوره رعد  ٤. در آيه اندبياند شدهآيه اين هستند كه در 

ذَلِكَ الْأُكُلِ إِنَّ فِيى بَعْضٍ فِيوَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَ 

هاي انگور، محصوالت مختلف كشاورزي و هم از باغبههاي نزديكقطعه) «٤ /(رعد »يَعْقِلُونَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ 
كه ازيك هاي متفرق، باوجودايناند و برخي بر ريشهي مشترك رشدكردهدرختان خرما (كه برخي بر ريشه

ورزند. تسخير هاي ديگري هستند از طبيعت، براي گروهي كه عقل ميهم نشانه» شوند)آب سيراب مي
ديگري هاي طبيعي ها و به تسخير قدرت او بودن ستارگان، نشانهو روز و خورشيد و ماه براي انسان شب

- ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ اتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِيوَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَ «: هستند

» هاي درختان خرما و انگورهاي شيرين و روزي حالل از ميوهگرفتن نوشيدني). «١٢ /نحل( »يَعْقِلُونَ
نشان دادن برق آسمان براي «)، ٨٠(مؤمنون، »قدرت احيا و اماته خداوند و اختالف شب و روز«)، ٦٧(نحل،

مراحل رشد طبيعي «)، ٢٤ /(روم» كردن زمين مرده با آنبيم و اميد و فروفرستادن آب از آسمان و زنده
وروز، فروفرستادن روزي آمدوشد شب«) ، ٦٧(غافر،» انسان (خاك، علقه، طفوليت، جواني، پيري و مرگ)

هايي هستند ) ديگر نشانه١٧ /(حديد» كردن زمين بعد از مرگشزنده«) و ٥(جاثيه،» از آسمان و وزيدن بادها
  ورزي داشته باشند.ها عقلها بايد نسبت به آنكه انسان

اي اب و هالك آمده، نشانهها از نزول عذچه بر سر آنهاي گذشته و آندر برخي ديگر از آيات، امت
فَكَأَيِّنْ مِنْ «سوره حج، نمونه بارزي براي اين مطلب است:  ٤٦و  ٤٥ورزان است. آيات طبيعي براي عقل

 الْأَرْضِ  فِي يَسِيرُوا أَفَلَمْ ۞قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَي عُرُوشِهَا وَبِئْرٍمُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍمَشِيدٍ 

ُب الَّتِي الْقُلُو تَعْمَى ْ وَلَكِن الْأَبْصَارُ  تَعْمَى لَا فَإِنَّهَا بِهَا يَسْمَعُونَ  آذَانٌ  أَوْ  بِهَا يَعْقِلُونَ  قُلُوبٌ  لَهُمْ  فَتَكُونَ 

هِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْلكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْ «؛ همچنين )٤٦و  ٤٥ /(نحل» الصُّدُورِفِي



 ٣٥   ▪ سعيد وزيري/ سيدعليرضا افشانيپرست/ خسرو باقري نوعحميده تجمليان/ 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و چهارم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

كريم از ). قرآن١٠٩ /(يوسف »الْأَرِْض فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ َو...أَفَلَْم يَِسيرُوافِي
 إِنَّا مُنْزِلُونَ « :استورزند يادكردهاي براي كساني كه عقل مياِهالك قوم لوط در دو مورد به عنوان نشانه

 »يَعْقِلُونَ  لِقَوْمٍ  بَيِّنَةً  آيَةً  مِنْهَا تَرَكْنَا وَلَقَدْ ۞عََلى أَهْلِهَذِهِالْقَرْيَةِرِجْزًا مَِن السَّمَاِء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

 »أَفَلَاتَعْقِلُونَ  وَبِاللَّيْلِ ۞مُصْبِحِينَ  عَلَيْهِمْ  لَتَمُرُّونَ  وَإِنَّكُمْ۞ثَُمّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ «) و٣٥و٣٤ /(عنكبوت
(پس از نجات لوط و اهلش) ديگران را كه بدكار بودند همه را هالك ساختيم و  ):١٣٦–١٣٨ صافات/(

نگريد)در صبح و شام، آيا چشم ميرا بههاي آنگذريد (و خرابهشما مردم اينك بر ديار ويران قوم لوط مي
  ٧كنيد؟)ورزي نميعقل

  آيات ناظربه تشريع احكام -٢-٣
دسته بندي كرد. يكتوان در دو دسته طبقهگيرند را ميآياتي كه در اين قسمت مورد مطالعه قرار مي

، »كالم اهللا«، »كتاب«هاي ها آيات تشريعي، به معناي كلي و مجموعي آن و با واژهآياتي كه در آن
 ٦ها اجزاء وحيياتي كه در آناند و دسته ديگر آقرار گرفته» عقل«نشيني با ، در هم»مانزّل اهللا«و » قرآن«

آمده » عقل«نشيني با در هم» قرآن«ي دسته اول دوبار واژهدر  اند.شده» عقل«نشين (تشريع احكام) هم
مْ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُ «) و ٢ /(يوسف »إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ«است: 

- شده» عقل«نشين ، هم»اي وحيانيمجموعه«به معناي » كتاب«). در دو مورد هم ٣ /زخرف(»تَعْقِلُونَ

أَتَأْمُرُونَ النَّاَس بِالْبِِرّ وَتَنْسَوْنَ «)  و ١٠ /(انبياء »لَقَْد أَنْزَلْنَا إِلَيْكُْم كِتَابًا فِيِه ذِكْرُكُمْ أَفَلَاتَعْقِلُونَ «است: 

، »عقلوه«در » ه«سوره بقره مرجع ضمير ٧٥. در آيه ٨)٤٤ /(بقره »نْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَ
أَفَتَطْمَعُوَن أَْن يُؤْمِنُوا لَكُْم وَقَْد كَانَ فَرِيٌق مِنْهُْم يَسْمَعُونَ كَلَاَم اللَّهِ ثَُمّ يُحَرِّفُونَهُ «باشد: مي» كالمَ اهللا«

سوره ملك، آيات تشريعي به معناي  ١٠و  ٩باالخره با توجه به آيات . »دِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْ بَعْ 
قَالُوا بََلى قَدْجَاءَنَا نَذِيٌر فَكَذَّبْنَا وَ «اند: آمده» عقل«نشيني با در هم» ما نزّل اهللا«مجموعي آن با لفظ 

 أَصْحَابِ  فِي كُنَّا مَا نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ كُنَّا لَوْ وَقَالُوا۞إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ 

گويند: پرسند آيا براي شما بيم دهنده اي نبود؟ مي) (نگهبانان جهنم از اهل آن مي١٠و  ٩ ملك/( »السَّعِيرِ 
چيز فرونفرستاده است شما در تكذيب كرديم و گفتيم خداوند هيچدهنده براي ما آمد ولي ما او را بله، بيم

  ورزي كرده بوديم از دوزخيان نبوديم.)گمراهي بزرگ هستيد. گويند: اگر شنيده بوديم يا عقل
 احكام ،٢٢٨ –٢٤٢كرد: در سوره بقره آيات  هاي زير اشارهتوان به نمونهدر دسته دوم (اجزاء وحي)، مي

 است آمده پايان در و استشدهبيان نماز احكام از برخي و فرزندش به مطلقه زن دنشيردا عده، و طالق
كام تشريعي است كه بايد اح همان جااين در آيات از منظور. »تعقلون لعلكم آياته لكم اهللايبيّن كذلك«



  نشينيشناسي عقل در قرآن كريم با تأكيد بر روابط هممفهوم   ▪ ٣٦

 

  ١٤٠٠بهار و تابستان (سيزدهم، شماره بيست و چهارم عقل و دين، سال(   

الَّذِيَن آمَنُوا لَا يَا أَيُّهَا « فرمايد:وقتي مي ١١٨عمران، آيه ورزي شود. در سوره آلها عقلنسبت به آن

هِْم وَمَا تُخِْفي تَتَّخِذُوا بِطَانًَة مِْن دُونِكُْم لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّْم قَْد بَدَِت الْبَغْضَاُء مِْن أَفْوَاهِ 

دينان ): (اي اهل ايمان از غير هم١١٨ /(آل عمران »صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
خواهند شما اي كوتاهي نكنند، ميكه از فساد در كار شما ذرهراز نگيريد، چه آن، دوست صميمي و همخود

دارند بيش از چه در دل پنهان ميكه آندر رنج باشيد، دشمني شما را بر زبان هم آشكار سازند درصورتي
را » قد بينّا لكم اآليات ان كنتم تعقلون« شود)؛ در انتهاي اين حكم، مي شان آشكارآن است كه بر زبان

ورزيدن نسبت به اين حكم است. در نمونه بعدي، در سوره مائده  وقتي كه تشويقي براي عقل آوردمي
ترائي به خداوند را اف ٩دادن حكم در مورد چهار گروه از چهارپايان (بحيره، سائبه، وصيله و حام)خداوند نسبت

ورزي ها نسبت به اين احكام، عقل؛ يعني اكثر آن»اكثَرُهُم لَايَعقِلُونَ «فرمايد: داند، مياز جانب كافران مي
سوره انعام، احكامي چون حرمت شرك به خدا، احسان به والدين، حرمت قتل اوالد از  ١٥١ندارند. آيه 

غيرحق را ذكر كرده و در قتل نفس بهترس گرسنگي، حرمت نزديكي به گناهان ظاهر و مخفي و حرمت 
نمايد. آيه آخر از ورزي در اين آيات تشويق مي، به عقل»ذَلِكُم وَصِّاكُم بِِه لَعَلّكُم تَعقِلُونَ «پايان با عبارت 

، ، عمو، خالههاي پدر، مادر، برادر، خواهر، عمهحكم جواز خوردن از خانه :باشدسوره نور مي ٦١دسته آيه اين
شدن اند و همچنين ذكر رعايت ادب داخلكه كليدش را (به شما) سپردهاي، دوست و خوردن از خانهدايي

همانند موارد قبل به  »اهللاُ لَكُم اآليَاتِ لَعَلّكُم تَعقِلُونكَذَلَِك يُبَيِّنُ «در خانه، آمده و در پايان، با عبارت 
  است.كردهورزي ترغيبعقل

  م (نشانه، ظاهر، مَثَل)ه معناي عاب آيات–آيه -٣-٣
» عقل«نشيني با عنوان لفظ مشترك براي معاني آيات تكويني و تشريعي در همبه »آيات–آيه«لفظ 

ها را در آيات تكويني مورد توان آنبه كار رفته است. اما در بررسي آيات به مواردي برخورديم كه نه مي
 بلكه نشده نشينهم عقل با آيات–ها لفظ آيهدر آن گونه آيات كهمطالعه قرارداد و نه آيات تشريعي. اين

اي مورد بررسي قرار اند را در بخش جداگانهنشيني با عقل آمدهمصاديق و معاني عام آن در هم صرفاً
وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ َومَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ «: به عنوان نمونه اول دهيم.مي

كنند. هركدام ): يهود و نصاري در مورد دين ابراهيم باهم محاجه مي٦٥ /عمران(آل »مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَاتَعْقِلُونَ 
كه تورات و انجيل پس از ابراهيم نازل آيا  اين«گويد: كريم ميداند. قرآنها ابراهيم را بر دين خود مياز آن
چرا در اين () ٤١٤ - ٤١٥ :١٤١٥بر خطاي گفتار و محاجّه شما نيست؟ (طبري،  اي»نشانه«اند، شده

سوره مائده، خداوند، مؤمنين را از دوستي  ٥٨و  ٥٧در نمونه دوم، درآيات ؛ كنيد؟)ورزي نميعقل» نشانه«
ا نادَيْتُمْ وَ إِذ«گويد: ميسپس دارد و گيرند، برحذر ميشان را به مسخره ميكتاب و كفاري كه دينبا اهل



 ٣٧   ▪ سعيد وزيري/ سيدعليرضا افشانيپرست/ خسرو باقري نوعحميده تجمليان/ 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و چهارم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

 درك را) اذان يا( نماز »ظاهر« گروه، اين. »يَعْقِلُونَ  ال قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ ذلِكَ لَعِباً وَ  هُزُواً اتَّخَذُوها  إِلَى الصَّالةِ
خبرند، گيرند و چون از درك باطن نماز (يا اذان) و ارتباط آن با آفريننده بيد و آن را به مسخره ميانكرده

نشين ) معناي آيه (نشانه) با كاربرد منفي عقل هم٧٦ /در نمونه جالبي (بقره اند.ناميده شده» اليعقل«
گويند: آنچه از بشارات پيامبر (صلّي اللّه عليه و آله) در كتاب است. بزرگان يهود به پيروان خويش ميشده

اَفال «كنند، ر شما محاجّه ميها بها با همين گفتهاست پيش مسلمانان نگوييد چون آنما (تورات) ذكرشده
ها به زودي بريد كه آن(ذكر بشارات النبي (ص) نزد مؤمنان) پي نمي» نشانه«، يعني آيا از اين  ١٠»تَعقِلُونَ

وَتِلْكَ الْأَمْثَاُل نَضْرِبُهَا ِللنَّاسِ « ،سوره عنكبوت ٤٣آيههمچنين در  بر شما محاجّه خواهندكرد؟

عنوان ولي و سرپرست خداوند پس از ذكر تمثيلِ (خانه)ي كساني كه غير خدا را به ،»عَالِمُونَوَمَايَعْقِلُهَاإِلَّاالْ
ورزي دارند. به فرمايد: فقط عالمان هستند كه نسبت به اين امثال عقلي عنكبوت، مياند به خانهگزيده

هم هستند  ١١ه طبيعتاً عاقلباشند و عالمان كها) ميشان (ممثلهايي براي مداليل، نشانه»امثال«عبارتي، 
  يابند.اين رابطه را درمي

  آيات» مداليل«بررسي  -٤
معناي نشانه، ظاهر و آيات ناظر به تكوين، آيات ناظر به تشريع احكام و آيات به«جا با بررسي تا اين

م بدانيم اين خواهياند. در اين بخش ميهايي كه انسان عاقل بايد از آنها گذركند، كدام، دانستيم دال»مثل
، آن هم »توحيد«بيشتر ،مداليل دسته اول كه آيات تكويني هستند ها داللت دارند.ها بر كدام مدلولدال

هم در چند مورد مدلول اين دسته از آيات » معاد«و » حقانيت نبوت پيامبران«است. » توحيد ربوبي«
سوره بقره، كه تعدادي از  ١٦٤قبل، آيه كنيم: در بخش باشند. چند نمونه از اين مداليل را بررسي ميمي

وَإِلَهُكُْم إِلٌَه وَاحِدٌ «فرمايد: ) مي١٦٣ /است، را مثال زديم. آيه قبل از آن (بقرهآيات تكويني را بر شمرده

سرين هاي مف) و گفته١٦٤ /(بقره با آيات تكويني» توحيدي«مجاورت اين آيه . »إِلَّاهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لَاإِلَهَ
: ١٣٥٤؛  فخر رازي،٨٩: ١٤١٥(طبري،  است» توحيد«كه مدلول آيه، است يّد اين ادعا ؤدر اين زمينه م

طباطبايي در مورد  است. عالمه» توحيد ربوبي«) نيز ٤ /شده در (رعد. مدلول آيات تكويني مطرح)٢٢٩
ف اآلثار و الخواص في و اختال ةفي الوحد ة) تسلك من طريق الكثرةهذه اآلي«(فرمايد: اين آيه مي

 ةواحد و ذلك يكشف عن ان العبدا المفيض لهذه االثار و الخواص المختلفالتي لها اصل ءاالشيا

واحد و هو ربّ الجميع، ال  الي اصل ةامر وراء طبائعها و سبب فوق هذه االسباب الراجع ةالمتفرق

در مورد اين آيه، اختالف آثار و خواص  بنابراين، طبق نظر عالمه  ).٣٢٢ :١٣٩٧(طباطبايي،  »رّب غيره
دارد كه همه مستند به سببي ها يكي است، از اين حقيقت پرده برميكه ماده اصلي همه آناين موجودات، با



  نشينيشناسي عقل در قرآن كريم با تأكيد بر روابط هممفهوم   ▪ ٣٨

 

  ١٤٠٠بهار و تابستان (سيزدهم، شماره بيست و چهارم عقل و دين، سال(   

ماوراي اين اصل مشترك هستند كه نظم و تدبير آن از مشيت و تدبير اوست. پس آن اصل واحد، خداوند 
حَسَن سكر و رزق اتخاذ«اري جز او نيست. فخر رازي نيز مدلول است كه پروردگار همه است و پروردگ

هاي .مدلول١٢)٦٩ :١٣٥٤داند (فخر رازي، مي» توحيد« ) را ٦٧ /در (نحل »مِن ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَاالَعنَابِ 
 /بقرهدانست. مدلول (» توحيد«توان ) را هم مي١٢ /) و (نحل٢٤ /)، (روم٦٧ /)، (غافر٥ /)، (جاثيه١٧ /(حديد

و فخر » حقانيت نبوت موسي (عليه السالم)«اسرائيل) را طبري، كردن مرده در ماجراي گاو بني) (زنده٧٣
توان مدلول . ناگفته نماند كه مي)٢٦: ١٣٥٤؛ فخر رازي، ٥١١: ١٤١٥(طبري،  دانندمي» معاد«رازي، 

(البته در » معاد«است را شدهمطرح ها به عنوان دالدر آن» و اماته توسط خداوند ءاحيا«تمامي آياتي كه 
  معناي مجازي) دانست.

ي وحي يا اجزاء وحي) مدلول در دسته دوم (آيات ناظر به تشريع احكام)، در هر دو گروه (مجموعه
غور كند و به فهم » آيات«و » كتاب«باشد. به عبارت ديگر، عاقل بايد در ظاهر مي» ظواهر آيات«آيات، 

- اراده» كتاب مكنون«و » لوح محفوظ«عنوان مدلول آيات تشريعي در خداوند بهچه آن .و ادراك برسد
در باشند، واسطه با آن مداليل ارتباط داشتهتوانند بدوناست، براي افرادي خاص (مانند پيامبر) كه ميكرده

غير مستقيم، ها را با آن مداليل، هر چند به طور توانند ارتباط آناست؛ اما بندگان عادي فقط ميدسترس 
معناي «ترتيب مداليل دسته سوم، كه آيات به معناي عام آن (نشانه، ظاهر و مثل) هستند، به برقرار كنند.

يهودي «و » نزول تورات وانجيل پس از ابراهيم« ،»معناي نشانه«باشند. مي» ممثَّل«و » باطن«، »نشانه
ذان يا نماز، همان ارتباط بين بنده و آفريننده ا» باطن«و  )٦٥ /(آل عمران است» و نصراني نبودن ابراهيم

 باالخره و) ٥٧ – ٥٨ /(مائده كنندگيرند، درك نميكتابي كه اذان و نماز را به سخره مياست كه كفار و اهل
  ).٤٣ /است(عنكبوت» توحيد و يگانگي خدا» «بيت عنكبوت«مَثَل » لممث«

  شد در شكل زير نشان داد:توان آنچه را تا كنون گفتهمي» آيه، آيات«با » عقل«نشيني در پايان بررسي هم



 ٣٩   ▪ سعيد وزيري/ سيدعليرضا افشانيپرست/ خسرو باقري نوعحميده تجمليان/ 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و چهارم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

  

  شبكه معنايي عقل -٢شكل 

  گيرينتيجه -٥
در اين پژوهش، حوزه معنايي عقل با بررسي بافت يا سياق آيات و با استفاده از مفاهيم مترادف و 

 كاويده شده است.متقارب آن و  نيز تحليل بر حسب مفهوم متضاد و نهايتا تحليل برحسب شبكه مفهومي، 
شوند. اهل اي هستند كه در معناي لغوي عقل در نظر گرفته ميدو مؤلفه» ربط دادن«و » منع كردن«

را در معناي عقل اصل گرفته و ديگر واژگان مشتق از اين ريشه را مرتبط با » منع و امساك«بيشتر  ،لغت
كي از اين معاني را اصل گرفت و ديگري را توان صرفاً يدانند. اما واقعيت اين است كه نمياين معنا مي
و  براى فهم ابزاري همان طور كه از نظرگاه قرآن كريم، همواره نيازمند پشتيباني وحي است؛ وانهاد. عقل 

آيات به در صورت التزام . البته كسانى كه از چنين توانى برخوردار نباشند، هستوحى نيز  حقيقت درك
  .خواهند بود و رستگاريسعادت  اهل  تشريعي و تكويني،
(تعقلون، يعقلون،  :است كه تمامي كاربردهاي آن، شكل فعلي دارندكاررفتهبار به ٤٩كريم عقل در قرآن

نشيني عقلوا، نعقل و يعقل). با بررسي تمام كاربردها به اين نكته  رسيديم كه فعل عقل در قرآن، هم
داشت كه معناي  نشيني ما را برآناين كثرت هم رد.و مصاديق آن دا» آيات-آيه«ي توجهي با واژهقابل

 است. خداوند آيات خود،» نشانه«و» عالمت«معناي به» آيه«نشيني دريابيم. فعل عَقَلَ  را از طريق اين هم
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  ١٤٠٠بهار و تابستان (سيزدهم، شماره بيست و چهارم عقل و دين، سال(   

هايي چون فروفرستادن آب از فرستد. نشانهها فروميبراي انسان اعم ازتكوين (طبيعت) و تشريع احكام را
بلكه خدا ا ز ؛ خود، موضوعيت ندارندخوديوروز، اِهالك اقوام گذشته، آيات وحي و ...بهبآسمان، باد، ش

يابد. درواقع آيات و ها (مدلول) دستها (دال) بگذرد و به باطن آنخواهد از ظاهر اين نشانهانسان مي
ها و بين دال» راركردنرابطه برق«معنيباتوجه به اين توضيح، عقل،به ها، متعلق فعل عَقَلَ هستند.نشانه

 شود،مطابق است.كه درمعناي لغوي عقل درنظرگرفته مي» ربط«هاست. اين معنا ازعقل، بامؤلفه مداليل آن
توحيد (البته «، ورزي شود، درآيات تكوين(طبيعت)ها عقلهايي كه بايد نسبت به آنمداليل آيات و نشانه

 باشد.مي »ظواهرآيات وحي«تشريع احكام: ظر بهو در آيات نا» بيشتر توحيدربوبي)،معاد و نبوت
  

 هانوشتپي

١- Semantic 
٢- Breal, 1897  
» شمايل« : شمايل، نمايه و نماد.گيرددر علم نشانه شناسي ، سه نوع نشانه مورد مطالعه قرار مي -٣

(Icon) نقاشي يك ، مثل كه ميان صورت و معني اش شباهت صوري وجود داشته باشد اي است، نشانه
ي اي علّ ، ميان صورت و معني رابطه(Index)» نمايه«در . صورت كه بر صاحب آن صورت داللت دارد

اي است كه بين صورت نشانه (Symbol)» نماد«مانند حرارت باالي بدن كه نشانه تب است و  ؛وجود دارد
هاي زباني به دارد. نشانه مانند چراغ قرمز كه معناي ايست ؛اي قراردادي موجود استاش رابطهو معني

 .)٣٥ :١٣٧٩ ،دهند (صفويشان، بخشي از نمادها را تشكيل ميدليل ماهيت قراردادي
 ا،ينيقائم(نك: «Congitive Semantics» يشناخت يمعناشناسمكاتب ديگر معناشناسي عبارتند از  -٤
 يمعناشناسو  )١٥٩بي تا:  ،يسجود(نك:  »Flaky semantic«ياهيال يمعناشناس، )٤٤-٤٣: ١٣٩٣
  .)١٤:١٣٨٤ ن،يباس (نك: »Philosoghic Semantics«يفلسف

است؛ بنابراين كار رفتهبه» عقل«كريم فقط فعل ثالثي مجرد طور كه قبال بيان شد، در قرآنهمان -٥
نكرده و كريم را بيان كند، استعمال مزيد است و شايد نتواند معناي عقل قرآنرا كه ثالثي» تعقل«واژه 

  بريم.را به كار مي» ورزيدنعقل«جاي آن مصدر به
اي بهره گرفته شده است؛ اما در برخي موارد در ترجمه آيات بيشتر از ترجمه مرحوم الهي قمشه -٦

  مؤلف ترجمه آزاد ارائه كرده است.
  است.اراده كرده » آيه«اي از كلمات وحي با لفظ كريم براي مجموعههمان معنايي كه قرآن -٧
» تعقلون«مفعول مقدّر » الكتاب«واو عطف باشد، » وانتم تتلون الكتاب«در » واو«با فرض اينكه  -٨

). با توجه به آيات قبل كه خطاب آنها با بني اسرائيل است، منظور از ١٤٣: ١٣٥٨خواهد بود (طالقاني، 
  در اينجا تورات است.» الكتاب«
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   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و چهارم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

ه از گوسفندان در جاهليت از حرمت و احترام خاصي مانند: بحيره، سائبه و حامي از شتران و وصيل -٩
كند المنع من الماء و الكال) برخوردار بودند كه خداوند با اين آيه اين حرمت را نفي مي(حماية الظهر، عدم

  ).١٦٧: ١٣٩٧(طباطبايي، 
وجه اظهر آن  »أَفَلَاتَعْقِلُونَ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتََح اللَُّه عَلَيْكُْم لِيُحَاجُّوُكم بِِه عِنَد رَبِّكُْم  « -١٠

سخن بزرگان يهود باشد نه خطاب خدا به مؤمنين؛ زيرا در تمام آيه صحبت از » افال تعقلون «است كه 
  ).٥٢٦: ١٤١٥؛ طبري، ١٣٧: ١٣٥٤هاست (فخررازي، آن

كريم هيچ صورت اسمي از اين اي است. در قرآنكاربرد اسم فاعل از عَقَلَ كاربردي مسامحه -١١
  شود.فعل يافت نمي

حسن من داند كه پيدايش اين حاالت (اتخاذ سكر و رزقكسي كه عاقل است به ضرورت مي -١٢
 ثمرات النخيل و االعناب) جز با قدرت الهي امكان پذير نيست.
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  ١٤٠٠بهار و تابستان (سيزدهم، شماره بيست و چهارم عقل و دين، سال(   

  

 منابع
  كريمقرآن

  بيروت، دارالعلم للماليين. ،ةجمهره اللغم)، ١٩٨٧( ،ابن دريد - ١

 قم، نشر ادب الحوزه. لسان العرب،ق)، ١٤٠٥( ،الدين محمدابن منظور، جمال - ٢

 .ةللطباع ةالعربي ة، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، مصر، دارالقوميةتهذيب اللغق)، ١٣٨٤( ،ازهري، محمد بن احمد - ٣

دومين كنگره بين المللي فرهنگ ، »خردورزي و خردورزان از ديدگاه قرآن« ،)١٣٩٤( ،قدسيه؛ بلوكي، افضلاكبري،  - ٤

 .مطالعات مذهبي (الهيات)قم،  ،و انديشه ديني

 ، شرح محمد خوانساري، تهران، دانشگاه تهران.غررالحكم و دررالكلم )، ش١٣٦٦( ،آمدي، عبدالواحد بن محمد - ٥

 روز.اي، تهران، فروزاني فريدون بدرهترجمه ديني در قرآن مجيد،-مفاهيم اخالقيش)، ١٣٧٨( ،ايزوتسو، توشيهيكو - ٦

 ، ترجمه بهمن اصالح پذير، تهران، آزادمهر.فلسفه سمانتيك هنر)، ١٣٨٤باسين، يوگني ياكاولويچ، ( - ٧

تهران، پژوهشكده ، هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيترويكردها و روش)، ١٣٨٩(، پرست، خسرونوعباقري - ٨

 مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

، پژوهش دينيهاي معناشناسي در مطالعات قرآني، )، درآمدي بر استفاده از روش١٣٨٨پاكتچي، احمد و ديگران،( - ٩

 .١٣٢-١٠٥، صص ١٨شماره 

و  كريمنامه كارشناسي ارشد قرآن(پايان »بررسي مفهوم تفكر در قرآن مجيد«ش)، ١٣٨١( ،پورمحمدي، ابوذر - ١٠

 السالم)).حديث، دانشگاه امام صادق (عليه

 ، بيروت، دارالعلم الماليين.الصحاحق)، ١٤٠٧( ،جوهري، اسماعيل بن حماد - ١١

 .، قم، مؤسسه بوستان كتابعقل از نظر قرآن و حكمت متعاليه) ١٣٨٧( ،دانش شهركي، حبيب اهللا - ١٢

كريم و حديث، قرآن ،نامه كارشناسي ارشدنپايا، »هاي معاد در قرآنشناسي نامامعن«ش)، ١٣٨٢(، رهنما، هادي - ١٣

 السالم)).دانشگاه امام صادق عليه

 ، تهران، نشر علم.شناسي كاربردينشانه تا)،سجودي، فرزان، (بي - ١٤

 )، مباني معناشناسي نوين، تهران، انتشارات سمت.١٣٨١شعيري، حميد رضا، ( - ١٥



 ٤٣   ▪ سعيد وزيري/ سيدعليرضا افشانيپرست/ خسرو باقري نوعحميده تجمليان/ 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و چهارم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

،  شماره ٦دوره ، دو فصلنامه كتاب قيم، »كريم در قرآن» عقل«حوزه معنايي واژه «)، ١٣٩٥افالطون، ( ،صادقي - ١٦

 .٢٦-٧، صص ١٤

 .تهران، حوزه هنري شناسي،ادرآمدي بر معنش)، ١٣٧٩(، صفوي، كوروش - ١٧

 نشر.، تهران، شركت سهاميپرتوي از قرآنش)، ١٣٥٨(، طالقاني، محمود - ١٨

 .ةتهران، دارالكتب اسالمي الميزان في تفسير القرآن،ق)، ١٣٩٧(، طباطبايي، محمدحسين - ١٩

 بيروت، دارالفكر. جامع البيان عن تأويل آي القرآن،ق)، ١٤١٥( ،طبري، محمد بن جرير - ٢٠

ماهيت خرد در قرآن و روان شناسي با تاكيد بر لزوم پرورش آن در «، )١٣٩٦(هرا، ؛ مرداني زرضيهعزيزيان، م - ٢١

 .https://civilica.com/doc/747222، ١٢ -١، سبك زندگي و سالمت ، »سبك زندگي فردي و اجتماعي

 القدسي. ة، قاهره، مكتبةق)، الفروق اللغوي١٣٥٣( ،عسكري، ابوهالل - ٢٢

 .ةالبهي ة، مصر، مطبعالتفسير الكبيرق)، ١٣٥٤( ،فخر رازي، محمد بن عمر - ٢٣

 .ةهجرتحقيق مهدي مخزومي و ابراهيم سامري، قم، موسسه دارال كتاب العين،ق)، ١٤٠٥( ،فراهيدي، خليل بن احمد - ٢٤

 ش)، معناشناسي شناختي قرآن كريم، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.١٣٩٣نيا، عليرضا، (قائمي - ٢٥

تهران، انتشارات دانشگاه امام  كريم با تكيه بر نظريه حوزه معنايي،شناسي عقل در قرآننامع، )١٣٩١(، كرماني، سعيد - ٢٦

 صادق(ع).

نامه پايان، »ديدگاه قرآن و نهج البالغه (عوامل، موانع و آثار)خرد ورزي از «، )١٣٩١( ،يدي، عبدالستارؤم - ٢٧

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهرانارشد كارشناسي

 ، تهران، دانشگاه امام صادق.معناي زيبايي در قرآن كريم)، ١٣٨٧مطيع، مهدي، ( - ٢٨

 شر فرهنگ اسالمي.)، معناشناسي عقل و قلب در قرآن، تهران، دفتر ن١٣٩٢نراقيان، مينو،( - ٢٩

30- Crystal, David, (1992), An Encyclopedic Dic onary of Language and Languages, Oxford, 
Blackwell 
 

  


