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فِي أَعْمَالِهِمْ وَ فَكَّرْتُ فِي أَخْبَارِهِمْ وَ سِرْتُ بُنَيَّ إِنِّي وَ إِنْ لَمْ أَكُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَقَدْ نَظَرْتُأَيْ » 
إِلَى آخِرِهِمْ فَعَرَفْتُ  مْ فِي آثَارِهِمْ حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ بَلْ كَأَنِّي بِمَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِهِ

نَخِيلَهُ وَ تَوَخَّيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ وَ [ جَلِيلَهُ]صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَدَرِهِ وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ 
نْ أَدَبِكَ أَنْ  مِصَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ وَ رَأَيْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقَ وَ أَجْمَعْتُ عَلَيْهِ

«... صَافِيَةٍ يَكُونَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ وَ مُقْتَبَلُ الدَّهْرِ ذُو نِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَفْسٍ 

آثار شان سير ام، امّا در كردار آنها نظر افكندم، و در اخبارشان انديشيدم، و دردرست است كه من به اندازه پيشينيان عمر نكرده! پسرم
هاى روشن  قسمتام، پسام، بلكه با مطالعه تاريخ آنان، گويا از اوّل تا پايان عمرشان با آنان بودهكردم تا آنجا كه گويا يكى از آنان شده

از هر چيزى مهم  و شيرين زندگى آنان را از دوران تيرگى شناختم، و زندگانى سودمند آنان را با دوران زيان بارش شناسايى كردم، سپس
پدرى  هاى آنان را دور كردم، پس آن گونه كهاى، زيبا و شيرين آن را براى تو برگزيدم، و ناشناختهو ارزش مند آن را، و از هر حادثه

ى، تازه به  ها تربيت كنم، زيرا در آغاز زندگى قرار دارپسندد، من نيز بر آن شدم تو را با خوبىها را براى فرزندش مىمهربان نيكى
.اى، نيّتى سالم و روحى با صفا دارىروزگار روى آورده

(31البالغه، نامه نهج )



واژگانمفهوم شناسی 

(4878، ص4علی اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج)جست وجو و تحقيق: پژوهش

ی اكبر عل.) اندازه و شكل، از اصول علوم رياضی است وعلمی كه در آن از احوال مقدارها و اندازه ها بحث شود: هندسه آیات

(23563، ص15دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج

(58ابی هالل العسگری، الفروق اللغويه، ص)انديشه در علت امور : تفکّر

(196، ص8القرآن الكريم،  جحسن المصطفی، التحقيق فی كلمات)تشخيص صالح و فسادهای زندگی مادی و معنوی برای به كمال رسيدن انسان:تعقّل

(273، ص4لسان العرب، جمنظور، ابن )انديشيدن در عاقبت امور : تدبّر

(432؛ مفردات الفاظ القرآن ، ص 335، ص5حسن المصطفی، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج)حركت و رفتن مطلق : سیر

(437حسين بن محمد راغب االصفهانی، مفردات الفاظ القرآن ، ص)درخواست: سؤال

(  812حسين بن محمد راغب االصفهانی، مفردات الفاظ القرآن ، ص)متحير بودن در امور،بصيرت : نظر

در اصطالح
محمد، ). ی شودپژوهش فرآيندی نظامند است، كه مستدل،روشمند، آگاهانه، مساله محور می باشد و  به كشف حقيقت منجر م

(18، ص1؛ احمد، پاكتچی، روش تحقيق با تاكيد بر حوزه علوم قرآن و حديث، ج763، ص2العربی الخطابی، موسوعه التراث الفكری العربی اإلسالمی، ج



واژه سیر

حركت و رفتن  »، در لغت به معنی (374محمد فواد، عبد الباقی، معجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ص)شدهدر قرآن ذكر « بار22»اين واژه 
لغت شناسان بزرگی همچون عالمه مصطفوی  ، (432؛ مفردات الفاظ القرآن ، ص 335، ص5حسن المصطفی، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج)است« مطلق

وَ لَوْ  »رآن مجيد و راغب اصفهانی اين معنی را پذيرفته اند، در مقابل برخی مانند عالمه طبرسی با استناد به آيه ای از ق
مرور  »ی را به معن« سير»گستره معنايی آن را محدودتر نموده، بدين ترتيب كه واژه «ُأَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبال

، كه از آن حركت مستمر منتهی به هدف، استنباط می شود، نه گردش  (310، ص12ترجمه تفسير مجمع البيان، ج)آورده است«ممتد
.مطلق

ته است،  در آن ها به كار رف« سير»گرچه در معنای اوليه واژه سير، مفهوم گردش مد نظر است اما غالب آياتی كه واژه 
.حالت امری دارند و مخاطب را به حركت متفكرانه دعوت می نمايند

ل می كاربرد اين واژه در آيات قرآن اهدافی همچون هدايت و تربيت، عبرت پذيری، درک معاد و شبهه زدايی را دنبا
.نمايد



(   11/انعام)«قُلْ سیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبین»

ركت در كنار يک ديگر بيان كننده ح« انظروا»و « سيروا»، «قل»توجه به كاربرد افعال امری 
.هدفمندی است كه به پندپذيری منتهی می شود

ن چه از سخن مفسرانی همچون عالمه طباطبايی و سيد محمد حسين فضل اهلل چنيچنان 
، من وحی  حسين، فضل اهللمحمد ). برداشت می شود، ايشان هدف اصلی در اين آيه را عبرت گرفتن می دانند

(37، ص9القرآن، ج

ه كه  در كنار هم آمده است، همان گون« تعقل»و « سير»از طرف ديگر، در اين آيه شريفه دو واژه 
.ازداز اين رو، اين آيه ما را به مفهوم پژوهش رهنمون می س. در آيه قبل چنين چيزی مشاهده شد



تفكرواژه 

محمد فواد، عبد الباقی، معجم المفهرس أللفاظ  .) در قرآن تكرار شده است« بار 18»تفكر و مشتقاتش واژه 

ه  نيرويی كه انسان را از معانی ب»به معانی مختلف من جمله در لغت  (524القرآن الكريم، ص
بيان شده است كه از ميان اين ( 643مفردات الفاظ القرآن حسين بن محمد راغب االصفهانی، ص ) «حقيقت می رساند
( 46/ ، سبأ220-219/ ، بقره3/ ، رعد184/ ؛ أعراف8/روم) «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ»آيات همانند آيه 

.به معنای انديشه، به كار رفته است

برده  مخاطب را توبيخ نموده و به فكر« يَتَفَكَّرُوا»بر سر«أولم » آيه فوق با آمدن در 
ر آن نوعی قرار گرفته كه عالوه بر توبيخ، د«لعل» ، «تفكر»گاهی نيز بر سر واژه .است

.  اميد نهفته است
بب از امور كم اهميت و كم رنگ در نزد مردم عصر جاهليت بوده است و بدين ستفكر 

(81، ص15اكبر، هاشمی رفسنجانی، تفسير راهنما، ج). پيامبر را متهم به جنون كردند



واژه تعقل

،  220-219/ ، بقره3/ ، رعد184/ ؛ أعراف8/روم.)مرتبه به كار رفته است« 49»و مشتقاتش در قرآن « عقل»واژه 

تشخيص صالح  »، (578حسين بن محمد راغب االصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص ) «باز داشتن»در لغت به معنی (46/ سبأ
لمات القرآن  حسن المصطفی، التحقيق فی ك) «و فسادهای زندگی مادی و معنوی برای به كمال رسيدن انسان

.بيان شده است(196، ص8الكريم،  ج

/  ،يونس169/ ، أعراف32/ ، أنعام65/ عمرانآل) «أَفَال تَعْقِلُونَ»از ميان اين آيات برخی همچون آيات مختوم به 

؛  12، ص5محيی الدين درويش، اعراب القرآن الكريم و بيانه، ج: ؛ رک62/ ، يس138/ ،صافات60/ ،قصص80/ ، مؤمنون 10،67/ ،األنبياء109/، يوسف 51/ ،هود16
.(  114، ص5، ج73، ص2، ج355ص2ج

مخاطب را به دليل عدم استفاده از عقل، در ( 61/ ،نور17/ ، حديد151/ ، أنعام3/ ، زخرف 67/ غافر ) «لعلكم تعقلون»و 
ر اين آيات مسير دانستن، مورد توبيخ قرار داده است، چرا كه هدف اصلی از توبيخ و سرزنش، د

.تشويق به تعقل می باشد



ر همين رابطه نيز خاطر نشان می سازيم كه برخی معاصرين ددر 
ه اين ديدگاه را دارند ك« نظر»و « تفكر»، «تعقل»تفاوت واژه های 

.تعقل نسبت به تفكر و نظر دقيق تر است

ا تمنی سبک بيانی قرآن در دعوت مردم به تعقل، متنوع است؛ گاهی ب
انداستدر جهت تبيين آيات موجود در هستی، است، گاهی با طرح 

ر را در مسير انديشه قرار می دهد و گاهی نيز از آن ها، دقت دانسان 
.احوال گذشتگانرا می طلبد



نظرواژه 

-705محمد فواد، عبد الباقی، معجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ص.) در قرآن تكرار شده است« بار125» اين واژه و مشتقاتش 

ن  می باشد، اما لغت شناسان معانی ديگری همچو« نگاه كردن»گرچه در ظاهر به معنی مطلق ( 707
نگاه با تامل در زندگی  »و (812حسين بن محمد راغب االصفهانی، مفردات الفاظ القرآن ، ص) «بصيرت»، «متحير بودن در امور»

.را برای اين واژه بيان نموده اند(166، ص12حسن مصطفی، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج)« مادی و معنوی

اره به شتر  اش. معنی اخير كه بيان عالمه مصطفوی می باشد، نگاه را مقيد به تامل و دقت نموده است
ال مردم عرب از ميان ساير مخلوقات، دليل بر اين است كه  شتر نسبت به ديگر حيوانات در ذهن و خي

.مأنوس تر بوده است

ح  اهداف اصلی آيات مد نظر، تبيين آيات الهی، رسيدن به درک عظمت خداوند متعال، پرورش رو
.توحيدی و عبرت پذيری است



( 17/ غاشيه) «أَفَال یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ»مضمون 

كر اوصاف  هدفمندی و عبث نبودن خلقت شتر است، در اين آيه شريفه بعد از ذبيانگر 
اشاره  غاشيه و احوال مؤمنان و كافران، نخست به دعوت منكرين ربوبيت خدای تعالی

ونه خلق شده  داشته، بدين صورت كه در كيفيت خلقت شتر نظر و دقت كنند اين كه چگ
.است

ود، از اين به اهميت اين نظر و تامل پی برد، كه به كشف حقيقت منتهی می شی توان م
.رو ، اين آيه مفهوم پژوهش را می رساند



تدبرواژه 

بيشتر  «مرتبه8»آمده كه از اين ميان، واژه مد نظر « مرتبه49»در قرآن ( دبر)ريشه تدبر 
(252محمد فواد، عبد الباقی، معجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ص.) نيامده است

،  4سان العرب، جابن منظور، ل). «انديشيدن در عاقبت امور و تفكر و تامل در آن»تدبر در لغت يعنی 

(           176، ص3، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج326، ص 2؛ قاموس قرآن، ج273ص

ترک اين دو كشف حقيقت نقطه مش: در بيان وجه تشابه تدبر با پژوهش می توان گفت
بارتی  واژه است، چراكه در تدبر هدف، رسيدن به معنا و مقصود اصلی خداوند است، به ع

.ديگر تدبر به كشف حقيقت منتهی می شود



ان استفهام  شيوه بيان قرآن در اين زمينه متنوع است، گاه استفهامی بوده در اين مي
( 241، ص18محمد حسين، طباطبايی، الميزان فی تفسير القرآن، ج)ستاگاه با توبيخ همراه 

تفكر واژه تدبر وجای تامل است كه برخی قرآن پژوهان معاصر، با توجه به اين كه 
ژه پرداخته  تقريباً از لحاظ مفهومی مشابه يک ديگر هستند، لذا به مقايسه اين دو وا

.اند

، و تفكر،  «كاوش و توجه به عاقبت امر»تدبر، يعنی از اين ميان، برخی قائل اند كه
(372رآن، صولی اهلل، نقی پور، پژوهشی پيرامون تدبر در ق). «راهيابی و كشف مجهول به طور مطلق»يعنی 



سؤال

محمد فواد، عبد الباقی، معجم المفهرس أللفاظ  .) در قرآن آمده است« مرتبه128»اين واژه و مشتقاتش 

حسين بن محمد راغب االصفهانی، مفردات الفاظ القرآن ،)« درخواست»در لغت به معنی ( 338-336القرآن الكريم، ص

.  می باشد(3، ص5حسن المصطفی، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج) «طلب امری از شخصی»و (437ص

(  7/أنبياء) «نَفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُو...»عنوان مثال در اين آيه شريفه به 

ان در  خداوند مشركينزمان پيامبررا به پرسش از اهل كتاب و توجه به حضور عالم
منشأ پيدايش هر  ( 254، ص 14محمد حسين، طباطبايی، الميزان فی تفسير القرآن، ج.) جامعه، ارجاع می دهد

.پژوهشی، سؤال باشد ولی با هر سؤالی، پژوهشی صورت نمی گيرد



تجسّس 

رس  محمد فواد، عبد الباقی، معجم المفه.) ذكر شده است-سوره حجرات-اين واژه تنها يک بار در قرآن

می«شناخت و خبردادن از روی تدبير»از جسس به معنای « تجسّس»( 170أللفاظ القرآن الكريم،ص
(91، ص2حسن مصطفی، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج.) باشد

.)  ستآمده ا«گيرى و تفحص از امور پنهان مردمپى»به معناى « تجسس»در قرآن گرچه 

(323، ص 18محمد حسين، طباطبايی، الميزان فی تفسير القرآن، ج

بر سر  « ...وَ ال تَجَسَّسُوا ... » : چنين می فرمايد12خداوند در سوره حجرات آيه
ت، از اين الی نهی به كاررفته كه نشانگر مذموم بودن اين عمل در اسالم اس« تجسّسوا»

ف رو، اين جست و جو هدفمند نيست و به كشف حقيقت منتهی نمی شود، بر خال
.  پژوهش، كه هدف اصلی در آن كشف حقيقت می باشد



سیح

محمد فواد، عبد الباقی، معجم المفهرس أللفاظ القرآن)و تنها در سوره توبه آمده است« يک بار»اين واژه 

(  374الكريم،ص

بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ » : می فرمايد2درسوره توبه آيهخداوند 
« الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر

به معناى اباحه و اعطاى آزادى سير و « فَسِيحُوا»اين آيه شريفه، امر موجود در در 
تفسير  عارف قرآن،اكبر، هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان مركز فرهنگ و م.) باشدسياحت به مشركان پيمان شكن مى

( 13، ص7راهنما، ج

ا مطالعه  واژه سيح در قرآن همانند واژه سير با مفهوم پژوهش تناسب داشته باشد، لكن ب
و، اين واژه با  انجامد، از اين رنمی برخی تفاسير مفهوم سيح در اين آيه، به كشف حقيقت 

.  مفهوم پژوهش همسانی ندارد
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