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مهمقد  
 تأثير عوامـل    لهأمس، ي كه امروزه در معرفت شناسي مطرح استيكي از مسائل مهم
در طـول تـاريخ انديشـمندان زيـادي بـه تـأثير عوامـل        . معرفتي بر معرفـت اسـت   غير

براي . اند كردههاي مختلف معرفتي اشاره  در حوزه ،گيري معارف ما غيرمعرفتي در شكل
انـد غـرايض شخصـي       هدف اصلي كساني را كه در پي علم رفته ،فرانسيس بيكن ،مثال

دانسته و معتقد است غايت اصلي ايشان كسب مال يا شهرت يا كسب برتري در مباحثه 
كنـد كـه    راتي ذهنـي يـاد مـي   او از وجود تصو )107-106، صص1387، فروغي(. است
بـيكن  . نامـد  خود قرار دهند كه وي آنها را بت مي تأثيرتوانند معرفت انسان را تحت  مي

، جهـانگيري ( 1.بـازار و نمـايش اشـاره دارد   ، غـار ، در اين خصوص به چهار بت قبيلـه 
ان ميل خود را معيار كه انس تا زماني كه بر اين اعتقاد بود ،هابز )118-106، صص1376

جنگ بـر  ، همه جنگ همه بر ضد؛ در حالت جنگ است، تشخيص نيك و بد قرار دهد
اينكه در زندگي روزمـرّه   ةشود داوري دربار همين مالك بودن اميال سبب مي. سر منافع

چه چيز موافق عقل است و چه چيز مخالف آن و يا اينكه چه چيز زشت است يا زيبـا  
احساسـات و   ةهيـوم نيـز عقـل انسـان را بـرد      )182، ص1387، بزهـا (. متفاوت باشـد 
گـذاري    تـوان بـراي عقـل كـاري جـز خـدمت       اي كه نمي به گونه ،دانست عواطفش مي

تواند موجد هيچ ميل يا فعلي در انسـان   عقل به تنهايي نمي ،در نظر او. عواطف برشمرد
دسـت عواطـف اسـت و     تنها ابـزاري در ، عقل اگر در زندگي انسان دخالت دارد. باشد
ابـزاري در خـدمت قـدرت    ، شناخت، از نظر نيچه )344-342، 1386، كاپلستون(. بس

                                                           
هايي  ها يا آموزه بتهاي غار برداشت. بتهاي قبيله مفاهيم كاذبي هستند كه طبيعت انسان مسبب آنهاست. ١

هاي كاذبي هستند كه به واسطه تركيبي  بتهاي بازار برداشت. هستند كه شخص بدون دليل پذيرفته است
اند؛ يك دسته از آنها  از نظر بيكن بتهاي بازار دو گونه. شوند امي به ذهن انسان وارد مياز واژگان و اس

مربوط به نامهايي از اشياء است كه ناشي از مفروضات خيالي بوده و در عالم واقع مصداقي ندارند و 
قع، بد تعريف شود كه با وجود داشتن مصاديقي در عالم وا   ي ديگر نامهايي از اشياء را شامل مي دسته

هاي  هايي هستند كه از نظام اما بتهاي نمايش پيش داوري. اند  شده و نامنظم از طبيعت برداشت شده
 .گيرند فلسفي سنّتي يا متداول نشأت مي
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، نيچـه (. يابد شناخت نيز افزايش مي، است و كامالً واضح است كه با هر افزايش قدرتي
ساخته ، مطلق مطلقي در كار نيست و مفهوم حقيقت در نظر او حقيقت )390، ص1377

ناخرسـندند و در  ) becoming ( »شـدن «سوفان است كه از عالَم و پرداخته دست فيل
اخير نيز ميشل فوكو بر ايـن   ةدر دور) 399، ص1362، نيچه(. پي يافتن جهاني پايدارند

هـاي مختلـف تـاريخي بـر      هاي اجتماعي در برهـه  روابط و ساختار، باور بود كه قدرت
  )63-62، صص1384، احمدي(. اند علوم ما تأثيرگذار بوده

بر معرفت اشـاره   غيرمعرفتي عوامل تأثيربه  ،ران زيادي در طول تاريخچند متفكّهر 
نظرات مـا ناشـي از    جيمز بود كه صريحاً بيان داشت آراء و ،ولي نخستين باراند،  داشته

عوامـل غيـر   ، بلكه در كنار اسـتدالل بـه عنـوان عـاملي معرفتـي      ،استدالل محض نبوده
منافع فردي و جمعي نيز در آنهـا  ، اميدها، ها ترس، ها عشق، ها اي همچون تلقين معرفتي

انسان به هيچ وجه موجودي صـرفاً  ، جيمزاز نگاه  )61، ص1378، ملكيان(. تأثيرگذارند
بيـنش   تأثيرگـذار اسـت و  همواره در عقايـد مـا   ، عقالني نبوده و طبيعت غير عقالني ما

ما نخواهد  قادر به ايجاد عقيده دربه تنهايي ، چند كه بسيار مستحكم باشدهر ،عقالني ما
با وجود اينكه شواهد كافي براي اثبـات   ،تر از عقل بوده و گاه قوي ،در نظر او اراده. بود

. كنـد  اراده وارد ميدان شـده و نقصـان شـواهد را جبـران مـي     ، يك گزاره موجود نيست
   )14و  13، صصتا بي، آذربايجاني(

 آيد تمـامي   گناه است كه به نظر مي ةمقول ،اديانا يكي از مفاهيم اصلي در تمامي ام
او بلكه بـر طبيعـت هـم     گناه انسان نه تنها بر. اديان براي آن قائل به آثار وضعي هستند

آغـازگر  . ات معرفتـي آن اسـت  تأثيرات مهم گناه بر انسان تأثيريكي از . گذار استتأثير
بـه كـرّات بـه     ،دد خودهاي متع او در رساله. اين بحث در مسيحيت پولس قديس است

زيـرا همـه   "دارد كه  چنين بيان مي ،رساله به روميانبراي مثال در . اشاره دارد مسألهاين 
بـه   رسـاله همچنـين در   )23 /3 ،روميان( ".باشند مي و از جالل خدا قاصر اند گناه كرده
كه  دهم گويم و در خداوند شهادت مي پس اين را مي" دارد كه ميچنين اظهار  ،افسسيان

كه در عقـل   نمايند ميدر بطالت ذهن خود رفتار ها  تشما ديگر رفتار منماييد چنانكه ام
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به سبب جهالتي كه به جهت سـخت دلـي    ،خود تاريك هستند و از حيات خدا محروم
  ) 18-17 /4، افسسيان(" .ايشان در ايشان است

آگوسـتين   ،از جمله كساني كه در اين خصوص به تفصيل به عقيده پولس پرداخت 
به تجربه آمـوختم جـاي شـگفتي    «دارد كه  چنين بيان مي ،وي در اعترافات خويش. بود

 ،ا به وقـت بيمـاري او  ام، نيست كه به هنگام سالمت جسماني نان به مذاق او گواراست
آزارد بـراي   همان نور كه چشـمان رمديـده را مـي   ، كند همان نان را به سختي تناول مي

به همين طريـق پليـدان عـدالت تـو را همچـون افعـي و       ، استديدگان سالم خوشايند 
هـا ذاتـاً    تمـام انسـان   ،در نگاه او )218ص، 1381، آگوستين( ».پندارند عقرب ناگوار مي

كـه در  (انـد   ولي به دليل آنكه عشق خود را صرف غير خداوند كـرده  ،اند طالب حقيقت
لوتر ) 319، صهمان(. ستحقيقت در كامشان تلخ گشته ا) شود ت گناه تلقي ميمسيحي

كـالون بـر ايـن    . انـد  ه داشتهنيز به اين مطلب توج، رهبران نهضت پروتستانيزم، و كالون
پرسـتيم و بـا    ها و خياالت ذهن خـود را مـي   خواسته ،كه ما به جاي خداوند ده بودعقي

وجود نوعي بذر دين كه در وجودمان كاشته شده است هيچ گاه علم درستي به خداوند 
، 1381، وسـتفال (. خـواهيم علـم درسـتي پيـدا كنـيم      چرا كه خود نمي، نماييم نمي پيدا
در نگاه او در جهان خلقت داليلي بر اثبات وجود خداوند نهاده شده كه تنهـا   )164ص

عامـل   ،گنـاه . يابنـد  آن را درمـي  ،كساني كه آمادگي معنوي دريافت آن را داشـته باشـند  
، واند به طرق مختلفي نظير اعتقاد بـه چنـد خـدايي   ت شكاف بين خدا و انسان بوده و مي

   , Helm,1998) 98-97(. بر خداشناسي ما تأثير گذارد. . . انكار وجود خداوند و
، آبراهام كويپر، بيكر ادي مري، گور يركه ران زيادي همچون كيمتفكّ ،در دوره جديد 

گنـاه بـر    تـأثير  مسـأله  لينـدا زاگزبسـكي بـه   ، مرالد وستفال، استفن موروني، اميل برونر
كه  (Marry Baker Eddy. 1821-1920) خانم مري بيكر ،براي مثال. اند معرفت پرداخته

وهمي بـودن    در تحليل عقيده، است (Christian Science) س مكتب علم مسيحيسؤم
دارد كه ايـن گناهـان ماسـت     ميچنين بيان  -ي در ميان هندوان است ا كه عقيده - جهان

از . ر كنيم چنين جهاني وجـود دارد م شده و تصوه است ما دستخوش توهكه سبب شد
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. علوم تجربي نيز دست به گزينش بزنيم  ةدر حوز ،ي ماشوند حتّ نظر او گناهان سبب مي
 )62، ص1379، ملكيان(

در مقاله معروف و مهـم خـويش تحـت عنـوان     ، (Merold Westphal) مرالد وستفال 
دارد كه  بيان مي» اي معرفت شناختي  مقوله  گناه به منزله: يمپولس قديس را به جد بگير«

ي شده اسـت كـه كـارش تمييـز اسـتنتاج      معرفت شناسي اغلب علمي از سنخ منطق تلقّ
شناسـي   در حالي كه ترجيح من اين است كه معرفت، قياسي از استنتاج استقرايي است

به ) ود معرفت بشريحد(و اخالق) حقيقت معرفت بشري(را علمي از سنخ روانشناسي
ـ . حساب آوريم فالسـفه بـا اصـطالحات و تعـابير     ، راز نظر وستفال در طول تاريخ تفكّ

شوند نقش  ي مياند كه اميال و اعمالي كه در عرف مسيحيت گناه تلقّ مختلف بيان داشته
تشـخيص ايـن معنـا و     ،از نظر او. اي در شكل گيري باورهاي انسانها دارند تعيين كننده
از  )167، ص1381، وسـتفال (. ولسي در تاريخ فلسـفه كـار دشـواري نيسـت    مضمون پ

شود كه نزد فيلسوفان مسيحي گناه بايـد يكـي از مقـوالت اصـلي      عي ميمد وي ،رو اين
  )161، ص1381، وستفال(. ي شودشناختي تلقّ معرفت

فاصل و شكاف  هيچ حد« (Linda Trinkus Zagzbeski) از ديدگاه ليندا زاگزبسكي 
ي كه سبب استقالل كامل  ا به گونه، اسي ميان ساحت معرفتي و ارادي و عاطفي انساناس

او با يك كاسه كردن . آنها از يكديگر و تأثيرناپذيري آنها از يكديگر شود وجود ندارد
دهد كه معرفت شناسي هنجاري نه تنها از  فضايل فكري و اخالقي بخوبي نشان مي

، 1381، پورسينا(» .شود ي از آن محسوب مي ا هبلكه شاخ، اخالق جدا نيست ةحوز
   )11ص

 آبراهام كويپراستفن موروني ضمن نقد و ارزيابي دو مدل مطرح از سوي  
]Abraham Kuyper(1837-1920)[  و اميل برونر]Heinrich Emil Brunner(1889-1966)[ 

اين به ارائه مدل جديدي در ، گذاري گناهان بر معرفت مادر خصوص نحوه تأثير
تر از آن  ر افراد بسيار پيچيدهگناه بر تفكّ تأثيراز نظر موروني نحوه . پردازد ميخصوص 

دهد داراي چند ويژگي است ميمدل جديدي كه موروني ارائه . شود مير است كه تصو .
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ها و مخلوقات  انسان، پذيرد موضوعش اعم از خداوند مي تأثيرمعرفتي كه از گناه  ،الًاو
شود بلكه گناه جمعي را هم  ميگناه تنها به گناه فردي منحصر ن ،ثانياً. جان است بي

پذيري تأثيربه تفاوت افراد در  ،ثالثاً. مثل نژادگرايي و تبعيض جنسي، دگرد ميشامل 
گذاري گناه در اثر تعامالت پيچيده تأثيربه نحوه و چگونگي  ،شود و رابعاً ميه توج

شود  ه ميعوامل مختلف توج(Moroney,1999,pp. 3-8)  .  
شناخت  مسألهبه بهترين وجه ، س مسلمينترين متن مقد به عنوان اصلي، كريم قرآن 

قرآن . است طور كلّي تمامي اعمال را بيان نموده و معرفت و رابطه آن با گناه و بلكه به
، مطهري(. ه گذاشته استبر امكان شناخت يقيني صح 1كريم با بيان علم آدم به اسماء

همچنين از منابع و ابزار معرفت سخن گفته و با اشاره به آيات مختلف ) 17ص، 1361
ترين موجودات را  نمايد به نحوي كه پست مي تفكّرانسان را دعوت به ، آفاقي و انفسي

هي ويژه به قرآن كريم توج ،از سوي ديگر 2.ل نيستندر و تعّقداند كه اهل تفكّ كساني مي
آثار وضعي براي گناهان قائل بوده و همواره و  مختلف آن دارداقسام و آثار ، له گناهأمس

از جمله مهمترين آثار وضعي گناه . دهد نسبت به عواقب سوء آنها به انسان هشدار مي
كه قرآن بدان اشاره دارد آثار معرفتي آن است كه موضوع نوشتار حاضر را شكل داده 

   3.است
  

                                                           
  ).31/بقره.) (تنامها را به آدم آموخ]  معانى[همه ] خدا[( »هاو علَّم آدم الْأَسماء كُلَّ« .١
بدترين جنبندگان نزد خدا كران و ، قطعاً(» نلدواب عنْد اللَّه الصم الْبكْم الَّذينَ اليعقلُوإِنَّ شَرَّ ا«. ٢

 )22/ انفال.)(دانديشن اند كه نمى الالنى
 تفسيرالقرآن الكريمعالمه طباطبايي،  الميزان مساله تأثير گناه بر معرفت از نگاه قرآن بطور پراكنده در . ٣
همچنين آيت اهللا جوادي آملي در . ا و ساير كتب تفسيري ديگر مورد بحث قرار گرفته استاصدرملّ

اند،  به تأثير گناه بر معرفت از نگاه قرآن پرداخته پيام قرآنو آيت اهللا مكارم شيرازي در  شناخت شناسي
د صبغه ساز ولي آنچه كه نوشتار حاضر را از ساير تحقيقات انجام شده در اين خصوص متمايز مي

معرفت شناختي بحث و تفصيل در پرداختن به ابعاد مختلف بحث با توجه به مسائل مطرح شده در 
  .معرفت شناسي معاصر است
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  ماهيت گناه و معرفت در قرآن 
 48كه از آن ميان  مرتبه به طور مستقيم به گناه اشاره شده است 638، ريمدر قرآن ك 

، حرام كلمةمرتبه  75، جرم ةمرتبه واژ 61، سيئه كلمةمرتبه  165، اثم ةمرتبه واژ
 ةمرتبه واژ 2و  لمممرتبه  4، منكرمرتبه  161، فسقمرتبه  53، خطيئه ةمرتبه واژ22

ذنب و  ة مرتبه واژ 39 ،همچنين )89، ص1383، رمضاني گيالني(. آمده است حنث
با نگاه به آنچه . ده استذكر شات آن عصيان و ديگر مشتقّ ةمرتبه واژ 32مشتقات آن و 

شايد بتوان چنين نتيجه ، اند ها و اصطالحات آورده ران ذيل هر يك از اين واژهمفس
ن تعابير بيانگر ليكن هر يك از اي، گرفت كه گرچه گناه در قرآن با تعابير مختلف آمده

ذنب بيانگر آثار بد گناه و عصيان بيانگر  ةچنانكه واژ. هاي گناه است بخشي از ويژگي
قدر مشترك تمامي اين تعابير اين است كه تمامي آنها . استعد نافرماني از اوامر خدب

اعمالي سوء با آثاري سوء است كه انسان با ارتكاب آنها با اوامر الهي به مخالفت 
 حرمت هتك ةماي كه هر عملى« گناه عبارت است از به بيان علّامة طباطبايي،. يزدخ برمي
به نسبت باشد و تعبودي قولى و فعل هر خرهباال و شود شمرده مخالفت موال تمولوي 

بدين  )134، ص2ج، 1417، طباطبايي( ».باشد داشته منافات تعبودي با وجهى به كه
. شود مي 1مات و نيز ترك فضايل اخالقيجام محرّگناه شامل ترك واجبات و ان ،معنا
، شود ي نميها و عرف مردم گناه تلقّ انسان ةچند كه ترك فضايل اخالقي براي عامهر

اي كه داراي  هبلكه تنها براي عد؛ رسد چرا كه درك آنها به گناه بودن آن اعمال نمي
، 6، جهمان(. ددگر  گناه محسوب مي ،ندهستدركي باال و عميق نسبت به خداوند 

، ناپذير در فرد گناه امري است كه داراي آثاري حتمي و اجتناب ،همچنين )371ص

                                                           
 و للْمؤْمنينَ و لذَنْبِك استَغْفرْ و«: در مورد انبياء نيز به كار رفته است عصيانو  ذنب در مواردي واژة. ١

ناتؤْممغفرت طلب[ ايمان با زنان و مردان براى و جوى آمرزش خويش هگنا براى و( »الْم 
 عصيان خود پروردگار به آدم]  گونه اين[ و( )121/طه(» فَغَوي ربه آدم  عصى و«؛ )19/محمد)(] كن

  )2/فتح.)(رفتند بيراهه و ورزيد
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آثاري وضعي كه ضرورتاً در پي گناه گريبانگير او و محيط ، جامعه و محيط است
   )75، ص5و ج 182 و 181، صص2ج، همان(. خواهد شد

ل مختلف مربوط به آن ت شناخت و مسائآيه به بيان ماهي 730 در ،در قرآن كريم 
با تعابير  1قرآن مجيد از معرفت) 327ص، 1360، جعفري(. پرداخته شده است

. نمايد ياد مييقين  و درايت، فقه، فهم، ذكر، عرفان، شعور، حسبان، نظير ظنگوناگوني 
رسد معرفت در قرآن لزوماً چيزي از سنخ  به نظر مي )247، ص2ج، 1417، طباطبايي(

كه ( يا  هاي گزاره معنا كه عالوه بر داللت آياتي به وجود معرفت بدين، باور نيست

                                                           
معرفت و  هارتيمعرفت م، معرفت از راه آشناييامروزه در معرفت شناسي، معرفت به سه قسم . ١

گردد كه از طريق آشنايي  معرفت از راه آشنايي به نوعي از معرفت اطالق مي. شود تقسيم مي اي گزاره
را متعلّق آن  Xدر اين نوع معرفت، اگر فرضاً . گردد يك امر جزئي كسب مي) حسي(به واسطة تجربة 

نوع ديگر . يابيم نه توصيفي از آن بدانيم به وسيلة حواس، ما تنها به درك و دريافتي از آن دست مي
دانستن . شود معرفت، معرفت مهارتي است كه به معني علم به چگونگي انجام يك امر استعمال مي

آخرين . توان مصداقي از اين نوع معرفت دانست چگونگي شناكردن و يا چگونگي داستان نوشتن را مي
. جود يا عدم وجود نسبت بين دو امر استاي است كه متعلّق آن دانستن و نوع معرفت، معرفت گزاره

داند كه هوا  سياوش مي: براي مثال(معرفت به اينكهدو تعبير ديگر بكار رفته براي اين نوع از معرفت، 
 ،1384شمس، . (باشد مي) اي است دانم كه اين ميز قهوه مي: براي مثال(معرفت توصيفي و )ابري است

. اي است ث معرفت شناسان است، معرفت گزارهآنچه در معرفت شناسي مورد بح )52-49صص
شناسي قديم كه در آن معرفت هم شامل تصورات  امروزه، در معرفت شناسي جديد، بر خالف معرفت

بدين معنا كه اگر فردي . شود و هم شامل تصديقات بود، معرفت صرفاً به باور صادق موجه تعريف مي
دوم . بايست كه آن قضيه مورد قبول آن شخص باشد ياي باشد نخست م  مدعي معرفت نسبت به گزاره

) و داراي استدالل(باشد و سوم اينكه آن قضيه، نزد او معلوم ) مطابق با واقع(اينكه آن قضيه صادق 
برد و علّت آن را،  به كار مي موجه را به جاي معلوم البتّه، چيشلم واژة) 253ص ،1378چيشلم، (. باشد

را در بر بگيرد و » قابل قبول«و يا حتّي » معقول«اي چون  معاني موجهست واژة داند كه ممكن ا اين مي
 . رساند از اين حيث استعمال آن لزوماً معناي مرسوم معرفت را نمي
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وجود  ،ديگر آيات قرآن ت دربا دقّ، )نمايد عنصر باور در آن نقش اساسي ايفا مي
براي . استنباط است هايي نظير معرفت مهارتي و معرفت از راه آشنايي نيز قابل معرفت
 يعلَمونَ و منها مشفقُونَ آمنوا الَّذين و بِها يؤمنونَ ال ينالَّذ بِها يستعجِلُ«شريفه  ةآي ،مثال

كسانى كه به ( ):18/شوري( »بعيد ضاللٍ لَفي الساعة في يمارونَ الَّذين إِنَّ أَال الْحق أَنها
از آن ، اند و كسانى كه ايمان آورده، خواهند آن ايمان ندارند شتابزده آن را مى

بدان كه آنان كه در مورد قيامت ترديد . دانند كه آن حقّ است هراسناكند و مى
توان مصاديقي از معرفت  مي را) .اند قطعاً در گمراهى دور و درازى، ورزند مى

سخن ، سازي هايي همچون زره از تعليم مهارت ،آيات در برخي از. اي دانست گزاره
 1تعليمشده است كه شايد بتوان استعمال تعبير گفتن با پرندگان و سحر سخن گفته 

اي بر اين مطلب دانست كه قرآن آنها را به عنوان   ها را قرينه براي انتقال اين مهارت
 أَنتم فَهلْ بأْسكُم من لتحصنكُم لَكُم لَبوسٍ صنعه علَّمناه و«: شمارد ي از علم برميا  گونه

]  خطرات[تا شما را از ، آموختيم]  سازى[فن زره ] داوود[و به ( ):80/انبياء( »شاكرونَ
 أَيها يا قالَ و داود سلَيمانُ ورِثَ و«، )؟پس آيا شما سپاس گزاريد. جنگتان حفظ كند

اسنا النلِّمع قطنرِ مالطَّي ينا وأُوت نكُلِّ م يهذا إِنَّ ٍء ش ولُ لَهالْ الْفَضبِنيو ( ):16/ نمل( »م
ايم  ما زبان پرندگان را تعليم يافته، اى مردم«: سليمان از داوود ميراث يافت و گفت
و ما « .)راستى كه اين همان امتياز آشكار است. و از هر چيزى به ما داده شده است

الس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نيياطالش نلك مانُ ولَيس كَفَرو سليمان كفر ( ):102/ بقره( َ»رح
  .) دآموختن به كفر گراييدند كه به مردم سحر مىها  ] صفت[ليكن آن شيطان ، نورزيد

هايي از معرفت از راه آشنايي را مشاهده  توان نمونه در برخي آيات مي ،همچنين
 ذلك جالبِيبِهِن من علَيهِن يدنِني مؤمنِنيالْ نِساِء و بناتك و لأَزواجِك قُلْ النبِي يا أَيها«: نمود

به زنان و ، اى پيامبر(: )59/ احزاب( »رحيماً غَفُوراً اللَّه كانَ و يؤذَين فَال يعرفْن أَنْ  أَدىن
                                                           

به كار برده است كه به نظر » يعلِّمونَ«، »علِّمنا«، »علَّمناه«قرآن كريم در اين آيات تعابيري چون . ١
  .ها دارد ر علم بودن اين مهارترسد داللت ب مي
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اين براى . هاى خود را بر خود فروتر گيرند پوشش«: دخترانت و به زنان مؤمنان بگو
و خدا ، نزديكتر است] به احتياط[ه شوند و مورد آزار قرار نگيرند آنكه شناخت

 و شعوباً جعلْناكُم و  يأُنث و ذَكَرٍ من خلَقْناكُم إِنا الناس أَيها يا« ).آمرزنده مهربان است

، اى مردم( ):13/حجرات( »خبِري عليم اللَّه إِنَّ أَتقاكُم اللَّه عند أَكْرمكُم إِنَّ لتعارفُوا قَبائلَ
و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با ، ما شما را از مرد و زنى آفريديم

در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا . يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد
 و ياشناخته شدن زنان  ).تخداوند داناى آگاه اس، ترديد بى. پرهيزگارترين شماست

توان  هاي مختلف كه آيات ذكر شده بدان اشاره دارند امري است كه نمي اقوام و گروه
بيشتر به معرفت از راه آشنايي  رسد دانست و به نظر ميآن را نوعي از معرفت توصيفي 

  . داللت دارند
 از  36  آيه. ه و داراي استدالل استمطلب بعد اينكه از نظر قرآن معرفت امري موج

 بِه لَك لَيس ما تقْف ال َو«: دارد مياسرا به چنين مطلبي اشاره دارد آنجا كه بيان سورة 

لْمإِنَّ ع عمالس و رصالْب و كُلُّ الْفُؤاد ككانَ أُولئ هنال عؤسعلم بدان كه را چيزى و( :ً»م 
 .)شد واهندخ واقع پرسش مورد همه، قلب و چشم و گوش زيرا، مكن دنبال ندارى

. نمايد ما را از پيروي اعتقاد غير علمي و فاقد استدالل و توجيه منع مي ،امهكه به بيان علّ
معرفت دانشي صادق و مطابق  ،از نظر قرآن ،همچنين )92، ص13، ج1417، طباطبايي(

بلكه آن را گماني بيش  ،با واقع است و قرآن كريم دانش كاذب را معرفت ندانسته
/ كهف( »صنعاً يحِسنونَ أَنهم يحسبونَ هم و الدنيا الْحياة في سعيهم ضلَّ لَّذينا« :داند نمي
 خود و رفته هدر به دنيا زندگى در شان كوشش كه اند كسانى]  آنان[( ):104
 يحسبونَ و يلِالسبِ عنِ لَيصدونهم إِنهم و«.) دهند مى انجام خوب كار كه پندارند مى

مهونَ أَندتهآنها[ و دارند مى باز راه از را ايشان آنها مسلّماً و( ):37/زخرف( »م [
اينكه كسي كار زشت خود را زيبا ببيند و يا ضاللت خود .) يافتگانند راه كه پندارند مى
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ين امري را هرگز امري مطابق با واقع نبوده و قرآن كريم نيز چن ،ي كندرا هدايت تلقّ
  1.داند تنها با عنوان گمان ياد نموده و آن را علم و معرفت نمي

توان با  مي، كه امروزه موضوع اصلي معرفت شناسي عام است، اي را معرفت گزاره 
در واقع معرفت را . در نظر گرفتن معيارهاي مختلف به انواع گوناگوني تقسيم كرد

با  ،براي مثال. ه اقسام مختلفي تقسيم كردب غايتو نيز  موضوع، روشتوان از حيث  مي
اكتسابي و غير اكتسابي تقسيم  معرفت را به يمتوان ميبه طريق كسب معرفت  توجه

معرفتي است كه از طرق عادي كسب معرفت حاصل  ،مراد از معرفت اكتسابي. نيمك
معرفتي است كه از طرق غير عادي كسب  ،شود و مراد از معرفت غير اكتسابي مي
توان در  ميمعرفت اكتسابي را . گردد را شامل مي. . . شود و مواردي نظير الهامات و مي

، كه در آن تجربه اعم از حس(ي به معرفت عقلي و معرفت تجربييك تقسيم بندي كلّ
معرفت غير اكتسابي را نيز . تقسيم كرد) دروننگري يا شهود همگاني و نقل است

معرفت اعم از اكتسابي  ،همچنين. اني تقسيم كردقلبي و وحي، توان به معرفت فطري مي
  . به معرفت الهي و غير الهي تقسيم شود ،به موضوع آن توجهتواند با  ميو غير اكتسابي 

مهمترين آنها از . هاي اكتسابي اشاره دارد قرآن كريم به منابع مختلف ما در شناخت
 بطُون من أَخرجكُم للَّها و«: نظر قرآن شناخت با ابزار حس و از منبع طبيعت است

كُمهاتونَ ال أُملَمعئاً تيش لَ وعج لَكُم عمالس و صارالْأَب و دةَالْأَفْئ لَّكُمون لَعكُرشَت« 

                                                           
حسب داراي مصادر مختلفي بوده كه يكي از آنها حسبان است و چنانكه كه قبالً گفته شد،   ريشه. ١

يكي از ديگر كاربردهاي اين ريشه به . اي از علم و معرفت بوده و به معني شمارش است  بيانگر گونه
بساست كه داراي مفهومي م-صورت فعل ح بحسقرشي، . (رساند تفاوت بوده و معني گمان را ميي

احتمال بيش (امه نيز معتقد است حسبان به صورت استعاري معني ظنعلّ) 131-130، صص2، ج1371
حساب براي مثال، اگر چه همة ما به معناي دو لفظ . رساند را مي) از پنجاه درصد و كمتر از صد در صد

حال گاهي اين دو را براي احتماالت راجح خود به كار اشراف داريم، ولي در عين  شمردن و كردن
كه مراد در اينجا اين است كه در هنگام  دانستم من فالني را از شجاعان ميگوييم  بريم، چنانكه مي مي

 )248، ص2، ج1417طباطبايي، . (دانستم او را ملحق به آنان مي ،شمردن شجاعان
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 چيز هيچ كه حالى در آورد بيرون مادرانتان شكم از را شما خدا و( ):78/نحل(
  .) داريد سپاس شايد تا داد قرار دلها و دگاندي و گوش شما براى و دانستيد نمى

در اين خصوص آيات فراواني هست كه . از ديگر منابع شناخت اكتسابي عقل است
همچنين در آيات زيادي براي مسائل مختلف . نمايد ل مير و تعقّانسان را دعوت به تفكّ

بزار استدالل ت شناختن منبع عقل و ااستدالل آورده شده است و اين نشان از به رسمي
: فرمايد  ت خداوند چنين ميدر خصوص اثبات وحداني ،براي مثال. از نظر قرآن است

 بجز خدايانى زمين و آسمان در اگر(: )22/انبيا( »لَو كانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا«
  .) شدند مى تباه دو هر بود يكتا خداى

ت كه جهان غيب منبع و شهود قلبي ابزار شهود قلبي اس، از ديگر انواع شناخت
 إِني« :نظير آيات فراواني از قرآن بيانگر اين نوع از معرفت است. استفاده از آن است

لَأَجِد رِيح فوسي أَنْ ال لَو وندفَنندهيد نسبت خردى كم به مرا اگر( ):94/يوسف( »ت ،
  ) 408، 1370جوادي آملي، (.) شنوم مى را يوسف بوى

 ي اشاره سريعادر لغت به معن ،وحي. باشد مي انسان شناختديگري در منبع وحي 
 و شود م و ارتباط خداوند با بندگان را شامل ميو در اصطالح قرآن انواع مختلف تكلّ

گردد و  داراي اقسام مختلفي است كه مهمترين نوع آن وحيي است كه به انبياء نازل مي
 و( ):52/شوري(»أَمرِنا من روحاً إِلَيك أَوحينا كَذلك و« :دآياتي چند به آن اشاره دارن

الهامات وارد  ،همچنين .)كرديم وحى تو سوى به خودمان امر از روحى، گونه همين
القائات مرموز ، )11/مريم(القاء يك پيام با اشاره، )7/قصص(بر غير انبياء

از ) 68/نحل(ها و آفرينش غريزه) 12/فصلت(تقدير قوانين الهي، )112/انعام(شيطاني
، 1ج، 1374، مكارم شيرازي(. ديگر اقسام وحي است كه قرآن بدان اشاره دارد

  )227-215صص
شود  از برخي آيات قرآن چنين برداشت مي. يكي ديگر از منبع شناخت فطرت است

فَمن  ةمو ما بِكُم من نِع« عالمه ذيل آية چنانكه ؛كه شناخت خداوند امري فطري است
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، و هر نعمتى كه داريد از خداست( ):53/نحل(» اللَّه ثُم إِذا مسكُم الضر فَإِلَيه تجئَرونَ
بيان  ]). ناليد و مى[سپس چون آسيبى به شما رسد به سوى او روى مى آوريد 

ر هنگام اينكه انسان د اصوالً. توحيد ربوبي است ةاثبات كنند ،دارد كه اين آيه خود مي
نشان از آن است كه در بيرون  ،آورد اسباب به خداوند روي مي ةباليا و قطع اميد از هم

تواند نياز او را برطرف سازد و اين احساس و اميد  وجودي هست كه مي، ماز وجود او
داند كه در  ايشان اين امر را حقيقتي در وجود انسان مي. نمايد داللت بر وجود او مي

رت فطري موجود است و اشتغال به اسباب ظاهري او را از اين حقيقت به صو، ذات او
  )272و271، صص12ج، 1417، طباطبايي. (غافل ساخته است

  ساحتهاي وجودي انسان در قرآن 
مبتني بر اعتقاد به وجود ساحات مختلف وجودي در  ،تأثير گناه بر معرفت مسأله

ها در يك جسم مادي خالصه از ديدگاه قرآن كريم وجود انسان تن 1.انسان است
روح نيز  داراي جوهري غير مادي به نام نفس يا، انسان عالوه بر اين جسم نگرديده و

تفسير قرآن به  ةامه در الميزان با استناد به آيات مختلف و به كارگيري شيوعلّ. باشد مي
ي كه در آنها ايشان با اشاره به آيات. دارد قرآن بخوبي نظر قرآن را در اين زمينه بيان مي

دارد  مياين مطلب را مورد بررسي قرار داده و اينگونه بيان ، دهش» تَوفّاي نفس«تعبير به 
  يقَض الَّتي فَيمِسك منامها في تمت لَم الَّتي و موتها حني الْأَنفُس ييتوفَّ اللَّه« آيةكه در 

 دم در را جانها كه كسى آن است خدا( ):42/زمر( » يرالْأُخ يرسلُ الْموت، و علَيها

                                                           
جمهور  چند ساحتي بودن نفس نخستين بار در كتاب آيد كه در مكتوبات بشري، مسأله به نظر مي. ١

شود كه در وجود ما انسانها از يك سو  در آنجا چنين استدالل مي. گرفته است افالطون مورد بحث قرار
انگيزد و از سوي ديگر نيروي  قوة خرد وجود دارد كه ما را به سمت انجام امور خردمندانه برمي

سپس با بيان حكايتي وجود خشم كه متفاوت از اميال و . هاي ما باشد ي كه اميال و هوس ا برانگيزاننده
تا،  افالطون، بي. (شود خرد ماست اثبات شده و بدين ترتيب براي نفس سه ساحت در نظر گرفته مي

  ) 1029 -1028صص
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 آنكه گاه آن، گيرد مى اند رفته خواب به ولى اند نمرده كه كسانى از هم و مرگ
ي استيفاء به  كلمه .)كند مى رها را ديگران و دارد مي نگه شده رانده مرگش قضاى

جسم ، ام مرگاز آنجا كه در هنگ. معناي گرفتن چيزي به صورت تمام و كمال است
. باشد روح نيز مي پس انسان جداي از اين جسم داراي يك نفس يا، انسان باقي است

 بگو( ):11/سجده(»ترجعونَ ربكُم  إِىل بِكُم، ثُم وكِّلَ الَّذي الْموت ملَك يتوفَّاكُم قُلْ« ةدر آي
 گيرد مى كمال و تمام به را شما است شما بر لموكّ كه مرگى فرشته آن مرگ دم در
ي روح يا ي به معني توفّتعبير به توفّ .)گرديد مى بر پروردگارتان سوىه ب سپس و

شود جسم است و مالئكه روح  آنچه در زمين گم شده و درهم و برهم مي. نفس است
ايشان با در كنار يكديگر قرار ، عالوه بر اين آيات. گيرند يا نفس را به صورت كامل مي

، امر الهي است ةداند و آياتي كه در زمين ياتي كه روح را ناشي از امر الهي ميدادن آ
فرمايد دارد كه قرآن از طرفي مي عد روحاني در انسان را اثبات نموده بيان ميوجود ب: 

»وحر نم يهف فَخنةسپس در آي، )دميد او در خود روح از خدا و( )9/سجده( »ه 
 از تو از( ):85/اسرا( »ربي أَمرِ من الروح الروحِ قُلِ عنِ ئَلُونكيس«: فرمايد ديگري مي

 إِنما«: فرمايد و از ديگر سو مي .)است من پروردگار امر از روح بگو، پرسند مى روح

هرإِذا أَم ئا أَراديقُولَ أَنْ شي لَه حانَ كُنبكُونُ، فَسي فَيالَّذ هدلَكُو بِيمكُلِّ ت ي82/يس( »ٍء ش-
 بگويد چيز آن به كه است اين تنها، كند اراده را چيزى كه وقتى در او امر( :)83

 را چيز هر ملكوت كه خدايى آن است همنزّ پس، شود موجود درنگ بى و، بباش
 فرمان و(): 50/قمر( »بِالْبصرِ كَلَمحٍ واحدةٌ إِلَّا أَمرنا ما و«: فرمايد و نيز مي .)دارد بدست

 ،از مجموع اين آيات.) زدنى است هم به چشم چون]  هم آن[ نيست بار يك جز ما
چرا ؛ تواند امري مادي باشد شود كه روح كه از امر پروردگار است نمي نتيجه گرفته مي

ولي ايجاد موجود مادي مستلزم صرف ، امري فوري بوده، كه در اين آيات امر پروردگار
، طباطبايي(. ق بدان داردكه تعلّ چند، هراينكه روح مادي نيست نتيجه. زمان است

   )352و  351، صص1ج، 1417
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. مادي است روحي غير داراي نفس يا، انسان جداي از جسم ،آنگونه كه بيان گرديد
نفس يا روح ما داراي قواي مختلفي است و با وجود اينكه همه اين  ،از ديدگاه قرآن

توان در يك نگاه هر كدام را مربوط  گيرند مي حد سرچشمه ميها از يك منبع وا توانايي
اين ساحات  ةاز جمل. به بخشي از روح دانسته و روح را داراي ساحات مختلف دانست

 توجهل انسان و لزوم به كارگيري آن تعقّ ةقرآن كريم به قو. و خرد انسان است عقل
إِنَّ « :داند تر مي ز چهار پايان پستبرند ا ويژه دارد و كساني را كه از عقل خود بهره نمي

قطعاً بدترين جنبندگان ( :)22/انفال( »نَشر الدواب عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذين ال يعقلُو
از نظر  )122-112، 1387، دانش شهركي(.) دانديشن اند كه نمى نزد خدا كران و الالنى

يرويي است كه انسان در مسير دينش از آن بهره برده و عقل در قرآن به معني ن ،امهعلّ
 »السعريِ أَصحابِ في كُنا ما نعقلُ أَو نسمع كُنا لَو«: گيرد ميدر اطاعت خداوند به كار 

 .)بوديم نمى دوزخيان از ديگر كرديم مى لتعقّ و شنيديم مى ما اگر( ):10/ملك(
  ) 250، ص2، ج1417، طباطبايي(

به دليل وجود اراده  اصوالً. ساحت اراده است، ديگر ساحات نفس يا روح ما از
، 1363، عبدالعظيم( 1.ف به انجام تكاليف نموده استاست كه خداوند انسان را مكلّ

 ):286/قرهب( »اكْتسبت ما علَيها و كَسبت ما وسعها، لَها إِلَّا نفْساً اللَّه يكَلِّف ال« )109ص
 به]  خوبى از[ آنچه. كند نمى تكليف اش توانايى قدر به جز را كس هيچ خداوند(

 آزادى.) اوست زيان به آورده دست به]  بدى از[ آنچه و، او سود به آورده دست
 يك ىحتّ انسان ،آن بدون اصوالً و است انبياء همه دعوت و انسان آفرينش اساس، اراده
 تأكيد قرآن از متعددى آيات در ،دليل همين به .رفت نخواهد پيش تكامل مسير در گام

                                                           
اي وجود  قوه شود كه در او بر دوش انسان نهاده مي )كه شامل اوامر يا نواهي است(زماني تكليف . ١

توان موجودي كه از خود  داشته باشد كه او را به انجام فعلي وادار ساخته و يا منع نمايد و قطعاً نمي
در آية مذكور اگرچه آنچه مورد تأكيد است اين . اي را دارا نيست مورد امر و نهي قرار داد هيچ اراده

ي آيه اشاره به مكلّف بودن ي توانايي انسان است، ولي در ابتدا است كه ميزان تكليف الهي به اندازه
  .انسان داشته كه اين تعبير در اثبات مطلوب ما مفيد واقع شده است
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 چنين اام، كرد مى هدايت اجبار به را همه خواست مى خداوند اگر كه است شده
 هشدار، عالمتگذارى، راه دادن نشان و حق مسير به دعوت تنها خداوند كار. نخواست

، 1374، ازيمكارم شير(. است طريق طى برنامه و راهبر تعيين، بيراهه برابر در دادن
   )281-280صص ،9ج

و عواطف انسان نقش تعيين   داللت بر اين مطلب دارند كه اراده آياتي از قرآن
 لمن خلْفَة النهار و اللَّيلَ جعلَ الَّذي هو و« ةآي ،براي مثال. اي در معارف انسان دارند كننده

أَنْ أَراد ذَّكَّري أَو كُوراً أَرادكه كس هر براى كه كسى اوست و( ):62/انفرق( »ش 
 يكديگر جانشين را روز و شب، نمايد سپاسگزارى بخواهد يا گيرد عبرت بخواهد
 ةكند در زمين داللت بر اين مطلب دارد كه اين خود انسان است كه اراده مي .)گردانيد
و به دليل از آنها پند بگيرد ، لهأجوانب مختلف يك مس ق درل كرده و با تعمامري تعقّ

ل و پندگيري نموده و همين ارادي بودن معرفت است كه خداوند او را امر به تعقّ
دهد و اگر جز اين باشد خداوند او را به امري كه  ت قرار ميخردان را مورد مذم بي

طاق است كه بر ذات اش است امر فرموده كه كاري عبث و تكليفي ما الي خارج از اراده
 إِنَّ« ةمبارك ةعالمه مغنيه ذيل آي )39، ص1375، برنجكار(. ستاقدس خداوند محال ا

ينا الَّذقَوإِذا ات مهسم فطائ نوا مذَكَّرت طانيفَإِذا الش مونَ هرصبدر ( ):201 /عمران آل( »م
اى از جانب شيطان بديشان  چون وسوسه، پروا دارند] از خدا[كسانى كه ، حقيقت
نفس انسان داراي  ،دارد بيان مي .)دبه ياد آورند و بناگاه بينا شون] راخدا [رسد 

ت همواره در حال جنگ با ااين ساح. ساحاتي چون عواطف و عقل و دين است
ا اگر ام؛ ي ميدان است يكديگرند و در اغلب اوقات اين اميال و عواطف است كه برنده

سان در پيروي از دين است بر اميال خود بداند كه سعادت ان) ل بپردازد وبه تعقّ(، انسان
الشيطان  من طائف مسهم إذا«: غلبه خواهد كرد و اين است معناي آنچه كه فرمود

، 1424، مغنيه(. اره يا خود شيطان استكه در اينجا شيطان به معني نفس ام »تذَكَّروا
 ،سان در عين وحدتشكه نفس يا روح ان شداز آنچه آمد بخوبي روشن  )440، ص3ج



  
       

 

  81  رابطة گناه و معرفت از ديدگاه قرآن

ساحات متفاوتي را در خود جاي داده است كه اين ساحات با يكديگر در ارتباط بوده 
  . ر دارندو بر يكديگر تأثير و تأثّ

  ات معرفتي گناه از منظر قرآنتأثير 
اين عوامل . تواند تحت تأثير عوامل مختلفي قرار گيرد معرفت امري است كه مي 
عوامل معرفتي از سنخ علم و استدالل و قواعد . معرفتي باشند توانند معرفتي يا غير مي

استدالالت منطقي بوده و از جنس  ةعوامل غير معرفتي خارج از حيط. منطقي هستند
ملكات و ، صفات، برخي از اين عوامل غير معرفتي مربوط به ويژگيها. معرفت نيستند

ناميم و برخي ديگر از اين  مي ونيدرعوامل  فرد بوده كه ما آنها را اصطالحاً اعمال خود
از جمله عوامل . ناميم مي بيرونيجامعه است كه آنها را عوامل  عوامل مربوط به محيط و

. . . و  هاي غلط پيشينيان تسنّ، پيروي از عواملي چون رهبران و دوستان گمراه، بيروني
  1.دي بدانها اشاره شده استباشد كه در آيات متعد مي

                                                           
 منَ ضعفَينِ آتهِم ربنا -السبِيال  فَأَضَلُّونَا كُبراءنا و سادتَنا أَطَعنا إِنَّا ربنا قالُوا و«: رهبران گمراه. ١

 بزرگتران و رؤسا پروردگارا، ما«: گويند مى و): (68 و 67/ احزاب( »بِيراًكَ لَعناً الْعنْهم و الْعذابِ
 و ده عذاب چندان دو را پروردگارا، آنان. كردند در به راه از را ما و كرديم اطاعت را خويش
 مع اتَّخَذْت نيلَيتَ يا يقُولُ يديه  على الظَّالم يعض يوم و«: ، دوستان گمراه)بزرگ لعنتى كن لعنتشان
 كانَ و جاءني إِذْ بعد الذِّكْرِ عنِ أَضَلَّني لَقَد - خَليالً فُالناً أَتَّخذْ لَم لَيتَني  ويلَتى يا -  سبِيالً الرَّسولِ
] و[ گَزد مى را خود دستهاى ستمكار كه است روزى و): (29-27/ فرقان( »خَذُوالً للْإِنْسانِ الشَّيطانُ

 نگرفته] خود[ دوست را فالنى واى، كاش اى -. گرفتم برمى راهى پيامبر با كاش اى«: گويد مى
 همواره شيطان و» بود رسيده من به قرآن آنكه از پس كشانيد گمراهى به مرا]  كه بود[ او -. بودم

 أَلْفَينا ما نَتَّبِع بلْ قالُوا اللَّه زَلَأَنْ ما اتَّبِعوا لَهم قيلَ إِذا و« :هاي غلط ، سنّت)است انسان فروگذارنده
هلَينا عأَ آباء و كانَ لَو ملُونَ ال آباؤُهقعئاً يشَي ون ال وتَدهشود گفته آنان به چون و): (170/بقره(» ي :

 آن بر را خود پدران كه چيزى از نه، بلكه«: گويند مى »كنيد پيروى است كرده نازل خدا آنچه از«
 اند رفته نمى صواب راه به و كرده نمى درك را چيزى پدرانشان هرچند آيا. »كنيم مى ايم، پيروى يافته

   )]هستند؟ پيروى خور در هم باز[
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مهمترين عوامل غير معرفتي دروني است كه معرفت ما را تحت تأثير  يكي از ،گناه 
بودن گناه براي  له حجاب و مانعأقرآن كريم با تعابير گوناگون مس. دهد خود قرار مي

، گويد كند سخن مي گاه از زنگاري كه گناه ايجاد مي ،قرآن. سازد معرفت را مطرح مي
نهد و گاه از  ايي كه بر قلب و روح انسان ميگاه از مهره، ها ها و يا غالف پرده گاه از
لَّا کَ«: اي كه گناه عامل آن است اشاره دارد و گاهي هم به كوريها  بر دل هاي محكم قفل

 آنچه بلكه، است چنين نه( ):14/ مطففين( »نَقُلُوبِهِم ما كانوا يكِْسبو  يبلْ رانَ عل
 من الْأَرض يرِثُونَ للَّذين يهد لَم و أَ« ،)است بسته دلهايشان بر زنگار شدند مى مرتكب

دعها بلأَنْ أَه شاُء لَون مناهبأَص وبِهِمبِذُن و عطْبل نيع  قُلُوبِهِم مون ال فَهعمساعراف( ً»ي/ 
 باز، برند مى ارث به آن]  پيشين[ ساكنان از پس را زمين كه كسانى براى مگر(): 100

 بر و رسانديم مى گناهانشان] كيفر[ به را آنان خواستيم مى اگر كه است نمودهن
 سلْطان بِغيرِ اللَّه آيات في يجادلُونَ الَّذين«، .)نشنوند ديگر تا نهاديم مى مهر دلهايشان

مأَتاه رقْتاً كَبم دنع اللَّه و دنع ينوا الَّذنآم ككَذل عطْبي ل اللَّهرٍ قَلْبِ كُلِّ  يعكَبتارٍ مبج« 
 -باشد آمده آنان براى كه حجتى بدون - خدا آيات ةبار در كه كسانى( ):35/غافر(

]  ةماي[ اند آورده ايمان كه كسانى نزد و خدا نزد در]  ستيزه اين[، كنند مى مجادله
   ).نهد مى مهر يىزورگو و متكبر هر دل بر خدا، اينگونه. است بزرگى عداوت

شود كه اسباب و طرقي كه مسير ورود معرفت به جان  ميگناهان سبب  ،از نظر قرآن
. الهي مسدود شده و انسان از درك حقايق و معارف محروم گردد ةهاست به اراد انسان

 أَبصارِهم يعل و سمعهِم  يعل و قُلُوبِهِم  يعل اللَّه ختم«بقره  ةسوراز  7 ةطبرسي ذيل آي

شاوةٌغ و ملَه ذابع يمظهر ايشان شنوايى بر و آنان دلهاى بر خداوند( :»عو نهاده م 
بدين مطلب اشاره داشته ، .)است بزرگ عذابى را آنان و است اى پرده ديدگانشان بر

ت اينكه در اين آيه چشم و گوش و دل محل مهر نهادن خداوند ذكر شده را اين و عّل
ند يا مثل چشم و گوش راه فراگيري هست داند كه اين اعضا يا مثل قلب محل علم مي
  ) 70، ص1، ج1360، طبرسي(. ندباش مي علم
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ت تنقيش نقوش چونان لوح سفيدي است كه قابلي ،به بيان مالصدراء ،نفس انسان 
ستاند ت را از او ميگوناگون را داشته و گناهان به سان جوهري سياه است كه اين قابلي .

 فَزادهم مرض قُلُوبِهِم في« ةصدرا با استناد به آي) 243، ص1ج، 1366، هينصدرالمتألّ(

ضاً اللَّهرم و ملَه ذابع يموا بِما أَلونَ كانبكْذو است مرضى دلهايشان در( ):10/بقره( »ي 
 در[ دردناك بىعذا، گفتند مى دروغ به آنچه]  سزاى[ به و افزود مرضشان بر خدا
جان را ة ت آيندارد كه اين گناهان ماست كه شفافي بيان مي .)داشت خواهند]  پيش
397، 1، جهمان(. نمايد ر ميمكد(   
ايشان ابتدا به بيان آياتي . نمايد عالمه طباطبايي به تفصيل در اين زمينه بحث مي 
 لَكُم يجعلْ اللَّه تتقُوا إِنْ« :خردمندي است ،تقوا ةپردازند كه نشان از آن است كه ثمر مي

) تشخيص نيروى( فرقان برايتان تعالى خداى كنيد پروا خدا از( ):29 /انفال( »فُرقاناً
 ):179/قرهب(» الْأَلْبابِ أُولي يا اتقُون و  يالتقْو الزاد خير فَإِنَّ تزودوا و« .)دهد مى قرار

 اى كنيد پروا) پروردگارتان( من از و است تقوا توشه نبهتري كه برگيريد توشه(
 كه باشد كنيد پروا خدا از( ):130/عمران آل( »تفْلحونَ لَعلَّكُم اللَّه اتقُوا و«، )خردمندان
يعني تأثير ترك تقوا ، مقابل آن ةشود كه نقط آور مي آنگاه آياتي را ياد.) شويد رستگار

 اتبعوا و الصالةَ أَضاعوا خلْف بعدهم من فَخلَف«: نظير ،دهند بر معرفت را نشان مي

واتهالش فونَ فَسلْقَوا يإِلَّا غَي نم تاب و نآم لَ ومحاً عآن از بعد( ):60/مريم(» صال 
 دست از را آن از مندى بهره و را نماز كه شدند آنان جانشين مردمى، صالح طبقه
 سردرگمى و گمراهى گرفتار زود خيلى اينان، كردند دنبال را شهوات، ندداد

 .)دهد انجام صالح اعمال و آورده ايمان و كند توبه كه كسى مگر ،شد خواهند
 آية كُلَّ يروا إِنْ الْحق و بِغيرِ الْأَرضِ في يتكَبرونَ الَّذين آياتي عن سأَصرِف« :ةهمچنين آي

، سبِيالً يتخذُوه الغي سبِيلَ يروا إِنْ و سبِيالً يتخذُوه ال الرشد سبِيلَ يروا إِنْ و بِها يؤمنوا ال

كذل مهوا بِأَننا كَذَّببِآيات وا وها كاننع نيلكه را كسانى زودى به( ):146/اعراف( »غاف 
 هر كه طورىه ب، كنم مى منصرف خود آيات از ورزند ىم تكبر زمين در حق بدون
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 را آن ببينند پايشان پيش رشدى و راه هر و نياورند ايمان ببينند اى معجزه و آيت
 بدان اين. بگيرند خود راه را آن ببينند كه خطايى راه هر عوض در، نكنند انتخاب
 غافل آن از ىكلّ به و، كردند تكذيب را ما آيات رتكب در از گفتيم كه است جهت
 حق پيروى از ،هستند غضبى قواى اسير كه آنهايى دارد مي اعالم صريحاً كه .)بودند

اين  كه كند مي اضافه گاه آن. شوند مى داده سوق خطا و غى راه سوى به و ممنوع بوده
 ذَرأْنا لَقَد و«: فرمايد قرآن مي ،همچنين. شدند غافل حق از كه است آن جرم به كيفر

لمنهرياً جكَث نم الْجِن سِ والْإِن ملَه ونَ ال قُلُوبفْقَهبِها ي و ملَه نيونَ ال أَعرصببِها ي و ملَه 

 ما( ):179 /اعراف( »الْغافلُونَ هم أُولئك أَضلُّ هم بلْ كَالْأَنعامِ أُولئك بِها يسمعونَ ال آذانٌ
 دل كه هستند كسانى اينها، ايم كرده آماده جهنم براى را انس و جن از بسيارى
 چشم و، دهند نمى تميز دهند تميز باطل از را حق بايد كه خود دل با اما دارند
 حق آن با بايد كه دارند گوش و، بينند نمى ببينند را باطل و حق آن با بايد كه دارند

 وضع بلكه، پايانند چهار مثل آنان، شنوند نمى اما، باطل را باطل و بشنوند حق را
، 5، ج1417، طباطبايي( .)اند طائفه همين غافالن و، ترند گمراه و است بدتر آنها

كه لزوماً افرادي  -ميان را صفات جهنّ يكي از ة اخيردر آي )271و  270صص
 ةكه به واسط اي دانسته شده است ت آنان از دستاوردهاي معرفتيمحرومي -گناهكارند 

انسان پاك محروم از  قطعاً. گردد ري چون عقل و چشم و گوش نصيب انسان ميابزا
. آورد را در دام چنين عقوبتي گرفتار مي بشرچنين معارفي نبوده و ارتكاب معاصي 

شاهد بر اين مطلب  )26/بقره( »ما يضلُّ بِه إِالَّ الْفاسقينَ و « ةكريم ةايشان معتقدند آي
گناهان ما بوده و اين غير از ضاللتي  ةاللت و كوري نتيجاست كه يك مرحله از ض

  ) 91ص ،1، جهمان( 1.گردد گناه مي است كه باعث فسق و

                                                           
در واقع چه بسا افرادي . ها ناشي از گناهان نيست ها و ضاللت الزم به ذكر است كه تمامي گمراهي. ١

از اين . گردند ها گرفتار مي م كافي در يك زمينه در دام گمراهيكه به دليل عدم دستيابي به دانش و عل
اند، بدين معني كه يك مرحله  سود جسته» مرحله«آيد عالمه در اينجا از تعبير  حيث است كه به نظر مي
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 عاقبه كانَ ثُم« ةاز جمله آياتي كه بخوبي نشانگر تأثير سوء گناه بر معرفت است آي 

ينا الَّذوا أَساؤوا أَنْ  يالسكَذَّب بِآيات اللَّه وا ون هابِ كانزِؤهتسگاه آن( ):10/ روم(» َي 
 كردند تكذيب را خدا آيات كه] چرا[، بود بدتر]  بسى[ كردند بدى كه كسانى فرجام

 ،باشد كه نشانگر آن است كه گناه همچون خوره مي .)گرفتند مى ريشخند به را آنها و
، 16، ج1374 ،مكارم شيرازي( 1.گردد ايمان را خورده و سبب تكذيب و گاه استهزاء مي

   )375و 374صص
  انواع تأثيرات گناه بر معرفت انسان

شود  گاهي سبب مي ،گناه. است گذارگناه به اشكال مختلف بر معرفت ما تأثير 
هش مصروف آن است مانسان تنها به آن بخشي از حقيقت كه تمام همدر گردد و  توج 

 هاى خواسته بر قوه يك پيشنهادهاى و مشتهيات و ها خواسته ترجيح و تحكيم نتيجه
 قوا ساير هاى تصديق بر نيز را قوه آن هاى تصديق كه بيفتد گمراهى اين به، قوا ساير

، طباطبايي(. بزند دور آن هاى خواسته پيرامون تنها ذكرش و فكر سرانجام دهد و تحكيم
 و من«: ، نظيرباشد قرآن بخوبي بيانگر اين مطلب مي ةآيات كريم )269، ص5، ج1417

 اوا وجوهكُم شطْره لئَلّحيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ و حيثُ ما كُنتم فَولُّ

تمنِع مأُتل نِي ووشاخ و مهوشخفَال ت مهنوا مظَلَم ينةٌ إِالَّ الَّذجح كُملَياسِ علنكُونَ لي ي

] به هنگام نماز[، و از هر كجا بيرون آمدى( ):150/ بقره( »نَيكُم و لَعلَّكُم تهتدوعلَ

                                                                                                                                        
ي قابل ذكر  نكته. باشد ي ديگر آن به دليل گناهان مي از گمراهي به دليل جهل و ناداني بوده و مرحله

است كه ضاللت و گمراهي انسان بر نوع اعمال او موثر بوده و فساد و انحراف در افكار او ديگر اين 
  . تأثير بسزايي در گرايش او به اعمال سوء دارد

برداشت ديگري از » أن«اگر چه برخي از مفسران و از جمله علّامه با در تقدير گرفتن يك الم قبل از . ١
: داند به معني الم تعليل گرفته و معناي آيه را اين مي را در اين آيه را» أن«اند، چنانكه عالمه  آيه داشته

 نداشتند، براى سرانجامى اين غير و كردند مى بد عمل كه شد كسانى كار سرانجام العذاب سوء سپس«
اهللا  ولي آيت ) 159، ص16، ج1417طباطبايي، (» .كردند مى استهزاء و تكذيب را خدا آيات اينكه

 .ر نظر گرفتن اين قاعده كه عدم تقدير أولي است، چنين برداشتي از آيه دارندمكارم، با د
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هاى خود را به  روى خود را به سمت مسجد الحرام بگردان و هر كجا بوديد روي
، پس. تى نباشدبر شما حج - غير از ستمگرانشان - تا براى مردم، سوى آن بگردانيد

و باشد كه ، تا نعمت خود را بر شما كامل گردانم، بترسيد و از من، از آنان نترسيد
اين آيه از ظالماني سخن گفته شده است كه به دليل پيروي از هوي  در.) دهدايت شوي

، طباطبايي(. ندفتپذير و هوسشان حكم تغيير قبله از بيت المقدس به سمت كعبه را نمي
   ) 329، ص1ج، 1417

قلب را كور نموده و حقايق را  ةيق شده و ديدگاهي نيز گناه سبب تحريف در حقا
بيند و بدين  دهد به نحوي كه انسان باطل را حق و حق را باطل مي برعكس جلوه مي

 شود ميصورت سير انسان به سوي خداوند معكوس شده و او به سمت دنيا سوق داده 
به يك تي باشد كه اگر گنهكار در موقعي. شود ميو در تشخيص اهم و مهم سرگردان 

 ةبسيار را با بهر ةكند و بهر قلبش به او خيانت مي، گيري صحيح نياز داشته باشد تصميم
. خوانند غنا مي، به جاي ذكر خدا، چه بسا افرادي كه در هنگام مرگ. كند كم عوض مي

زيادي از قرآن بدين مطلب اشاره  ةآيات كريم )70-67، صصتا بي، ابن قيم جوزيه(
 براى اينگونه( ):12/ يونس( »يعملُونَ كانوا ما للْمسرِفني زين لككَذ«: دارند از جمله

 عمله سوُء لَه زين فَمن أَ«، .)است شده داده زينت دادند مى انجام آنچه اسرافكاران

آهناً فَرسفَإِنَّ ح لُّ اللَّهضي نشاُء مي ي ودهي نشا مزشتىِ كه كس آن آيا( ):8/ فاطر( »ُءي 
 ؟] است نيكوكار مؤمن مانند[ بيند مى زيبا را آن و شده آراسته او براى كردارش
  .) كند مى هدايت بخواهد را كه هر و گذارد مى راه بى بخواهد را كه هر كه خداست

چنانكه قرآن در ، شود ق در معارف مينگري و عدم تعم سبب سطحي ،همچنين گناه
/ دمحم( »أَقْفالُها قُلُوبٍ  يعل أَم الْقُرآنَ يتدبرونَ فَال أَ« :مطلب اشاره داردار بدين كفّ بارة
] شانصاحبان كفر ر اثرب[   معاني قرآن وارد قلوب قفل زده ،سيد عبداهللا شبر ةبه گفت). 24
  )476، ص1، ج1412، شبر(. شود نمي
بسياري از سبب فراموشي  ،گناه. پيامدهاي معرفتي گناهان فراموشي است از ديگر 

از  يآيات. نيز خود گناهان خداوند و، آيات الهي، فراموشي قيامت نظيرگردد  مي حقائق
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 ةُالْحيا غَرتهم و لَعباً و لَهواً دينهم اتخذُوا الَّذين«: اشاره دارندمطلب ن يقرآن كريم بد

 ):51/ اعراف( »يجحدونَ بِآياتنا كانوا ما و هذا يومهِم لقاَء نسوا كَما ننساهم فَالْيوم الدنيا
. كرد مغرورشان دنيا زندگى و پنداشتند بازى و سرگرمى را خود دين كه همانان(

 انكار را ما آيات و بردند ياد از را خود امروز ديدار آنان كه گونه همان پس
 و فَنِسيتها آياتنا أَتتك كَذلك قالَ«، .)بريم مى ياد از را آنان امروز]  هم[ ما، كردند مى

ككَذل موس الْينبه را آن و آمد تو بر ما هاى نشانه كه طور همان( ):26/ طه(»  يت 
 جميعاً اللَّه يبعثُهم يوم«، .)شوى مى فراموش گونه همان امروز، سپردى فراموشى

مئُهبنلُوا بِما فَيمع صاهأَح اللَّه و وهسن و ل اللَّهكُلِّ  يع يٍء ش هِيدكه روزى( ):6/ مجادله( »ش 
 خدا. گرداند مى آگاهشان اند كرده آنچه به و انگيزد برمى را آنان همه خداوند

 هر بر خدا و اند كرده فراموش را آن آنها آنكه حال و است برشمرده] را كارهايشان[
إنه «، )207، ص1383، رمضاني گيالني. ك.براي مطالعه بيشتر ر( .)است گواه چيزى

مذْتخفَات نيماحالر ريخ تأَن نا ومحار لَنا و را فَاغْفننا آمبقُولُونَ ري يبادع نم كانَ فَرِيق موه

تا حرِيخيس حضت مهنم متكُن كْرِي وذ كُموسدر ([ ( ):110-109/ مؤمنون( »كُونَأَن
بر ما . پروردگارا، ايمان آورديم«: گفتند اى از بندگان من بودند كه مى حقيقت، دسته

 به را]  مؤمنان[ آنان شما و  تو بهترين مهربانانى]  كه[ببخشاى و به ما رحم كن 
 انآن بر شما و بردند خاطرتان از مرا ياد] كار اين با[ تا، گرفتيد ريشخند

 به اين است كه همين اشتغالتان "أَنسوكُم ذكْرِي"از  اخير مراد ةدر آي .)خنديديد مى
، طباطبايي(. برده است يادتان از مرا ذكر، ايشان به خنديدن مؤمنين و كردن مسخره
  ) 71، ص15ج، 1417

 معرفت داراي انواع مختلفي چون، همانطور كه قبالً اشاره شد از ديدگاه قرآن كريم
از نظر قرآن گناه بر انواع معارف . وحياني و قلبي است، فطري، عقالني، معرفت تجربي

آن بر  تأثيريكي از آثار معرفتي گناه . گذار استتأثيرمعارف الهي  ةدر حوز ،ما خصوصاً
شناخت حقيقي خداوند از طريق معرفت قلبي ، از نظر برخي. معارف قلبي ماست
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: فرمايند قلبي خداوند مي ةمشاهد ةنهج البالغه در زمين در) ع(امام علي . شود ميحاصل 
»انقِ الْإِميقَائبِح الْقُلُوب رِكُهدت نلَك و انيالْع ةداهشونُ بِميالْع رِكُهدها هرگز او را  ديده :»لَا ت

، 179 ةطبخ، نهج البالغه(. يابد ها با ايمان درست او را درمي ا دلام ،بيند آشكارا نمي
بند و باري انسان در گناه دل را مرتع شيطان كرده و قلبش را  بي) 243-242صص

 32، صص1352، ضياءآبادي(. نمايد فهم حقيقت كور و نابينا مي نسبت به خداشناسي و
 يعش من و«: گرداند ط مياينجاست كه خداوند شيطان را براي هميشه بر او مسلّ) 33-

نكْرِ عذ حمنِالر ضقَين طاناً لَهيش وفَه لَه ياد از كس هر و( :)36/ زخرف( »قَرِين 
.) باشد دمسازى وى براى تا گماريم مى شيطانى او بر، بگرداند دل رحمان]  خداى[

گناهكاران نه در دنيا به لقاء . گناهان حجابي بين ما و رسول و بين ما و كالم الهي است
همچنانكه ، ي در آخرت كه خداوند ظهور بيشتري داردنه حتّآيند و  خداوند نايل مي

 ):15/ مطففين( َ»نكَالَّ إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبو« :قرآن بدين مطلب اشاره دارد
، جوادي آملي( .)محجوبند سخت پروردگارشان از، روز آن در آنان كه، پندار زهى(

   )201، ص10، ج1377
امه در اين خصوص علّ. دهد عاع قرار مين معارف عقلي ما را تحت الشّهمچني ،گناه
پذير است و داشتن عقل سالم  عقل سليم امكان دارد درك عقلي صحيح تنها با بيان مي

 إِلَّا يذَّكَّر ما و« :مستلزم كسب تقواي ديني است كه آيات قرآن كريم بدان اشاره دارند

 إِلَّا يتذَكَّر ما و«، .)گيرد ر نميجز خردمندان كسي تذكّ( ):17/ عمران آل( »الْأَلْبابِ أُولُوا

نم نِيبگيرد نمى پند]  كسى[ است كار توبه كه كس آن جز( ):13/ غافر( »ي(. ،»و 
قَلِّبن مهتدأَفْئ و مهصاركَما أَب وا لَمنمؤي لَ بِهأَو ةريدگانشاند و دلها و( ):110/ انعام( »م 
 آن به بار نخستين كه چنان] آورند نمى ايمان ما آيات به نتيجه در[ گردانيم برمى را

 چه و( )130/ بقره( »نفْسه سفه من إِلَّا إِبراهيم ملَّة عن يرغَب من و«، .)نياوردند ايمان
، طباطبايي( )د؟تاب برمى روى ابراهيم آيين از -گرايد مغزى سبك به آنكه جز -كسى
  ) 311، ص5، ج1417
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فطرت انسان را در ، در واقع گناه. گذار استتأثيربر معارف فطري ما نيز  ،گناه
خلقت بشر است و  ةهدايت فطري الزم. بندد آن مي ةحجاب نهاده راه را بر معارف حق

ليكن گاه با وجود آنكه نداي فطرت را  ،باشد در تمامي افراد به يكسان موجود مي
ملكات زشتي . . . نظير عناد و لجاجت و) و تكرار گناهاني(شنويم به دليل ارتكاب  مي

 ةگردد كه خداوند در آي در ما ريشه دوانده كه مانع از اجابت دعوت فطرت مي
لْبِه و جعلَ سمعه و قَ  يعلْمٍ و ختم عل  يأََرأَيت منِ اتخذَ إِهلَه هواه و أَضلَّه اللَّه عل«ةكريم

پس آيا ديدى كسى را كه ( :)23/ جاثيه(» بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه  يعل
هوس خويش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانيده و بر 

سى اش پرده نهاده است؟ آيا پس از خدا چه ك گوش او و دلش مهر زده و بر ديده
، 1417، طباطبايي(. نامد جامع تمامي آنها را هواي نفس مي )او را هدايت خواهد كرد؟

  ) 123، ص20ج
شايد نتوان به راحتي به آياتي دست يافت ، گناه بر معرفت تجربي تأثير ةا در زمينام

با اينحال . به تأثير گناه بر اينگونه معارف اشاره نموده باشد ي صريح ا كه به گونه
هود به گروهي از از سورة  119 اعراف واز سورة  179 هين با استناد به آياتلمتألّا صدر

اين عامل بر  اند و كند كه در اثر گناه در حجاب عميقي فرو رفته ميمردم اشاره 
، 1372، صدرالمتألهين(. بوده است گذاربه علوم تعليمي و اكتسابي تأثير دسترسي آنها

  )270، ص4ج
وحي در قرآن داراي انواعي . شود ميف وحياني و الهامي نيز سبب سلب معار ،گناه
قرآن داللت بر  ةآيات كريم. گردد يكي از آنها وحيي است كه به انبياء نازل مي است و

گونه خطا و معصيت بوده هراين دارد كه انبياء براي دريافت وحي نيازمند مصونيت از 
ي دريافت وحي را نخواهد و اگر جز اين باشد نقض غرض شده و قطعاً شايستگ

ي قبل از دريافت وحي و نيز در مراحل حتّ، امه با استناد به آيات قرآناز نظر علّ. داشت
طبق آيات . ن به كسوت عصمت باشدبايست مزي رسول مي، مختلف دريافت و تبليغ

 فَإِنه رسولٍ من  يارتض منِ إِلَّا أَحداً غَيبِه  يعل يظْهِر فَال الْغيبِ عالم«: جن ةسور 27–26
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لُكسي ننِ ميب هيدي و نم هلْفخ لَمعيداً لصأَنْ ر وا قَدلَغأَب رِساالت هِمبر بِما أَحاطَ و هِميلَد«: 
 او از كه را پيامبرى جز -، كند نمى آگاه خود غيب بر را كسى و است نهان داناى(

 نگاهبانانى سرش پشت از و رو پيش از او براى]  صورت اين در[ كه، باشد خشنود
] خدا[اند و  هاى پروردگار خود را رسانيده تا معلوم بدارد كه پيام گماشت خواهد بر

م شود نبياء را تحت نظر داشته تا مسلّاخداوند ، .)بدانچه نزد ايشان است احاطه دارد
ه سمع مردم رسانده شده است كه اين ب، شيطان ةهيچ دستبردي از ناحي وحي الهي بي

 إِلَّا نتنزلُ ما و« ةهمچنين آي. خود بيانگر عصمت آنها در دريافت و تبليغ وحي است

 و(: )64/مريم( »نِسيا ربك كانَ ما و ذلك بين ما و خلْفَنا ما و أَيدينا بين ما لَه ربك بِأَمرِ
 آنچه و ما روى پيش آنچه. شويم نمى نازل پروردگارت فرمان به جز]  فرشتگان ما[

 پروردگارت و دارد اختصاص او به]  همه[، است دو اين ميان آنچه و ما سر پشت
بيانگر آن است كه وحي از هنگام نازل شدن تا هنگام  .)است نبوده فراموشكار هرگز

اين آيه . ي مصون استگونه انحرافهرط شخص پيامبر از دريافت و سپس تبليغ آن توس
، با استناد به اين آيات. ي و تبليغ وحي داردنيز نشان از عصمت انبياء در مرحله تلقّ

ت از معصيت شامل مصوني، ت از خطاتوان گفت كه عصمت انبياء عالوه بر مصوني مي
  )135، ص2، ج1417، طباطبايي( 1.گردد نيز مي

، ماند مستقيم وحي الهي محروم مي شخص از دريافت ،عالوه بر اينكه در اثر گناه
ط وحي برايشان به ارمغان توس، شود كه افراد از آنچه كه رسول گناهان سبب مي

 كانوا إِنهم«: بدين مطلب اشاره دارند ،محروم بمانند كه آيات چندي در قرآن ،آورد مي

 »مجنون لشاعرٍ آلهتنا لَتارِكُوا إِنا أَ ونَيقُولُ و يستكْبِرونَ اللَّه إِالَّ إِله ال لَهم قيلَ إِذا

                                                           
نمايند عمل كنند، در  دليل اين امر آن است كه اگر آنان بر خالف آنچه بر زبان دارند و آن را تبليغ مي. ١

يك طرف  اند و در چنين حالتي به تبليغ امري باطل پرداخته كه واقع به تبليغ يك امر متناقض پرداخته
لذا عصمت انبياء در تبليغ تنها با داشتن عصمت از معصيت . نمايد آن طرف ديگر را نقض و باطل مي

  )135، ص2، ج1417طباطبايي، . (گردد تمام و كامل مي
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 جز خدايى«: شد مى گفته ايشان به وقتى كه بودند آنان كه چرا( ):36-35 /صافات(
 دست ديوانه شاعرى براى ما آيا«: گفتند مى و ورزيدند مى تكبر، »نيست يگانه خداى

 تنكصونَ أَعقابِكُم  يعل فَكُنتم علَيكُم  يلتت آياتي كانت قَد«، )!برداريم؟ خدايانمان از

كْبِرِينتسم راً بِهون سامرجهشما بر من آيات، حقيقت در( ): 67-66/ مؤمنون( َ»ت 
]  پذيرفتن[در حالى كه از  ،رفتيد مى قهقرا به همواره كه بوديد شما و شد مى خوانده

 سأَصرِف« ،.)كرديد بدگويى مى] محافل خوددر [هنگام  ورزيديد و شب آن تكبر مى

نع يآيات ينونَ الَّذركَبتي يضِ فرِ الْأَريبِغ قالْح ا إِنْ ووركُلَّ ي آيوا ال ةنمؤبِها ي ا إِنْ ووري 

 و بِآياتنا كَذَّبوا بِأَنهم ذلك سبِيالً ذُوهيتخ الغي سبِيلَ يروا إِنْ و سبِيالً يتخذُوه ال الرشد سبِيلَ

 تكبر بناحق، زمين در كه را كسانى زودى به( :)146/ اعراف( »غافلني عنها كانوا
]  من قدرت از[ را اى نشانه هر اگر]  كه طورى به[ سازم رويگردان آياتم از، ورزند مى

 راه اگر و برنگزينند را آن ببينند را وابص راه اگر و نياورند ايمان بدان، بنگرند
 را ما آيات آنان كه است سبب بدان اين. دهند قرار خود راه را آن ببينند را گمراهى
تمامي اين آيات داللت بر اين دارند كه افرادي به .) ورزيدند غفلت و انگاشتند دروغ

ساني از هدايتي كه به ر و غرورشان از آيات الهي روي برتافته و قطعاً چنين كدليل تكب
  . مانند ميمحروم ، شد هنگام روي آوردن به آيات وحي نصيبشان مي

  
  گيري نتيجه

عوامـل   تـأثير قائل به  ،تي و چه در جهان مدرنانديشمندان زيادي چه در جهان سنّ 
گنـاه بـه عنـوان يكـي از عوامـل غيـر        ،امروزه. اند غير معرفتي بر معرفت ما آدميان بوده

با اين حال اعتقاد . معرفت شناسان قرار گرفته است توجهر بر معرفت مورد ثّؤمعرفتيِ م
در متـون مقـدس   . گناه بر معرفت از ديرباز نزد اديان مختلف مطرح بوده اسـت  تأثيربه 

هـاي   نظـر از ديـدگاه   صـرف ، اديان مختلف اعـم از اديـان ابراهيمـي و غيـر ابراهيمـي     
از نظـر قـرآن  . گناه بر معرفت اشاره شده است رتأثيبه ، ت گناهمختلفشان در باب ماهي، 
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گناه گاه سبب تمركز انسـان بـر   . گذارد مي تأثيرگناهان ما به طرق مختلف بر معرفت ما 
گاه سبب فراموشي و غفلت و ، قعدم تعم گاه سبب سطحي نگري و، بخشي از حقيقت

اكتسابي و غيـر   معرفت ما اعم از ،از ديدگاه قرآن. شود ميگاه سبب تحريف در حقايق 
به محتواي آياتي كه در  توجهولي با ، ثر از گناهان ماستأاكتسابي و الهي و غير الهي مت

قـرآن   ،الًنتيجه گرفت كـه او  توان چنين مي اند گناه بر معرفت سخن گفته تأثيرخصوص 
 ةچرا كه قرآن در وهل؛ گناه بر معرفت الهي پرداخته است تا ساير معارف تأثيربه  عمدتاً

آنطـور كـه از    ،ثانياً. ل كتابي است در جهت ساختن انسان و بهبود رابطه خدا با انساناو
پذيري معرفـت از گناهـان   تأثيركيد قرآن در بحث أت ،شود قرآن برداشت مي ةآيات كريم

ييد بـر  أتواند ت به نوعي مي ،اين مطلب. بر معرفت غير اكتسابي است تا معرفت اكتسابي
امور الهي است چرا كه موضوع معرفت غير اكتسابي عمدتاً؛ ي شودل هم تلقّمطلب او .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


