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چکیده
معرفت ،یکی از ارزشمند ترین مباحث مطالعات اسالمی است كه اهمیت بسیار زیادی در علوم مختلف
دارد .معرفت به طور كلی ،به دو شقّ كلّی حصولی و حضوری تقسیم میشود و یکی از مسائل مهم آن،
شناخت منابع و موانع آنهاست .حال سؤال مهم اینجاست كه در نگاه قرآن كریم ،معرفت حصولی و حضوری
چه ویژگیهایی دارد و چه منابع و موانعی را برای فرآیند تحصیل معرفت ،شناسایی كرده است؟ پاسخ این
مسأله در پژوهش فرارو با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهرهگیری از تحلیل محتوای آیات قرآن پی گرفته شده
و به این نتایج دست یافته است :قرآن كریم ،روش كسب معرفت حصولی كه معطوف بهصورت اشیاست و
معرفت حضوری كه حقیقت و خودِ معلوم را مورد توجه قرار میدهد را متفاوت دانسته و منابع مختلفی را
برای دست یابی به آن دو معرفی كرده است .هرچند قرآن كریم ،انسان را در ابتدای خلقت ،فاقد معرفت
حصولی میشناساند اما او را دارای نوعی ادراک حضوری از بدو تولد میداند كه علم حضوری به خویشتن،
نمونه آن است .در قرآن كریم ،منابع دستیابی به معرفت حصولی و حضوری «طبیعت ،عقل ،تاریخ و دل»
معرفی شده است و «حسگرایی و تقلید از گذشتگان و تبعیت از هوای نفس» ،از موانع معرفت شمرده شده
اند.
واژگان كلیدی :قرآن كریم ،معرفت حصولی ،معرفت حضوری ،منابع ،موانع.
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 -1طرح مسأله
معرفت یکی از محوریترین مسائلی است که در علوم مختلف مورد گفتگو قرار میگیرد.
اهمیت این مسأله ازآنجهت است که تمام زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد زیرا کنشهای
ارادی انسان ،مبتنی بر آگاهی است؛ بنابراین نوع آگاهی انسان و تفسیرهایی که از جهان و انسان
دارد ،نقش مهمی در زندگی او دارد .کارکرد این مسأله در نظریهپردازی در حوزههای مختلف
علوم انسانی و نیز در جهتدهی زندگی فردی و اجتماعی باعث شده که بخش مهمی از مباحث
فلسفی را به خود اختصاص دهد؛ بهگونهای که شاخهای از فلسفه با عنوان معرفتشناسی عهدهدار
این مقوله است.
قرآن کریم بهعنوان غنیترین و جامعترین منبع وحیانی بر «عقالنیت و معرفت» تأکید فراوان
کرده است .اهمیت این مسأله را در آیات مختلف قرآن کریم میتوان پی گرفت .این منبع وحیانی
در ابعاد مختلف به مقوله معرفت پرداخته است و اهمیت و مسیر دستیابی به معرفت صادق و
کاذب و کارکرد آن را در زندگی فردی و اجتماعی بیان نموده است .طبیعی است که پرداختن به
همه مباحث معرفتی قرآن کریم در یک مقاله و کتاب نمیگنجد و مجال بسیار وسیعتری میطلبد.
این مقاله تالش میکند پس از شناسایی معرفت حصولی و حضوری در قرآن کریم منابع
دستیابی به معرفت و نیز موانع آن را از دیدگاه قرآن بازخوانی نماید.

-2مفهوم شناسی
واژه معرفت از ریشه «عرف» یا «عِرفان» است که به دو اصل معنایی «تتابع اجزای شیء و
اتصال آنها به هم» و «آرامش و سکون» داللت دارد .ازاینرو به یال اسب «عُرْف» گفته میشود
که موی آن ،پیدرپی و به هم متصل است .نیز به زمین هموار بلندی که در خاک نر َمش ،گیاه
روییده ،به سبب شباهتش به دم اسب « ُعرف» میگویند (ابن فارس ،1404 ،ج ،4ص.)281
اما مصدر «معرفة» و «عِرفان» به معنای سکون ،آرامش و طمأنینه است؛ زیرا وقتی شخصی به
چیزی شناخت پیدا میکند ،بدان آرامش مییابد و در مقابل ،کسی که آن چیز را انکار
میکند ،دچار وحشت میشود .معانیای چون «العَرْف» (بوی خوش) و «العُرْف» (معروف مقابل
منکر) زیرمجموعه همین معنا هستند ،چراکه نفس آدمی با آنها آرامش میگیرد و سکون پیدا
میکند (همانجا).
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معرفت ،کاربردهای مفهومی مختلفی دارد .گاه معرفت در مطلق شناخت (فراهیدی،1409 ،
ج ،2ص ،)121گاه در مقابل انکار و جحود (همان ،ج ،3ص )72و گاه به معنای شناخت فطری
خداوند (همان ،ج ،7ص ) 418و نیز فهم و تعقل چیزی به کار رفته است (صاحب بن عباد،
 ،1414ج ،4ص .)10بنابراین معرفت به معنای کلی و عامِ شناخت شمرده شده و شناخت فطری
و فهم تعقلی ،از راهکارهای کسب معرفت دانسته شده است .تمییز معلومات و علم به عین و
ذات شیء از راه تفکر در آثار شیء ،نمونه دیگری از کاربرد این مفهوم است (عسکری،1412 ،
ص .)500از تعاریف فوق برمیآید که برای معرفت ،این ویژگیها در نظر گرفته شده است:
تمییز معلومات ،علم به ذات شیء و تفکر در آثار شیء.
مراد از تمییز معلومات ،الیهای از معرفت است که عارف بهوسیله آن ،معروف را از دیگری
تمییز و تشخیص میدهد .بهعنوانمثال ،دانستن اسم فرد کافی است که عارف بتواند آن را از
دیگران تمییز دهد (همان .)501 ،ازاینرو با دانستن اسم فرد ،معرفتی محقق شده و عارف به
معروفی دست پیدا کرده است .چنانکه برخی علم همراه با تمییز و ادراک خصوصیات را معرفت
دانستهاند (مصطفوی ،1417 ،ج ،8ص.)206
ویژگی دوم معرفت این است که باید به ذات معروف تعلق یابد و نه تنها به اَعراض و خواص
آن .در این ویژگی ،عارف باید به دنبال عین و ذات شیء باشد و حصول اعراض و خواص شیء
برای تحقق معرفت کافی نیست .تأمل و دقت در این ویژگی نشان میدهد که این ویژگی با
نوعی ایدهآلگرایی محض و افراطی برای معرفت در نظر گرفته شده است؛ زیرا معرفت ،مراتب
و درجات گوناگونی دارد که باالترین مرتبه و درجه آن ،معرفت به ذات و عین شیء است .پس
تحدید معرفت به علم به ذات شیء تنها از دریچه ایدهآلبینی محض ،قابل توجیه است و در غیر
این صورت ،معرفت بهمراتب و درجات پایینتر از این هم تعلق میگیرد که البته این مراتب
پایینتر ،وسیلهای برای رسیدن بهمراتب باالتر و درنهایت عین و ذات شیء است .چنانکه برخی
مراتب معرفت را همانند مراتب آتش جهنم دانستهاند که برخی از این مراتب عبارتاند از :شنیدن
نام جهنم مثل کسانی که معرفتشان به خدا ،تقلیدی است و هیچ دلیلی ندارند .مرتبه باالتر ،مرتبه
کسی است که دود آتش به او رسیده است ،مثل معرفت اهل نظر و استدالل؛ باالتر از آنکسی
است که حرارت آتش را درک میکند همانند معرفت مؤمنان مخلص که دلهایشان به خدا آرام
شده است و باالتر از آن ،کسی است که در آتش بسوزد مثل معرفت اهل شهود و فنا (طریحی،
 ،1362ج ،5صص.)96-97
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اما در ویژگی سوم ،این تعریف آمده است که معرفت تنها از راه آثار و نشانهها به دست
میآید .به نظر میرسد این ویژگی برخاسته از نگرشی حداقلی ،مادی و ظاهری محض است که
معرفت را تنها از مسیر عوامل مادی و ظاهری دستیافتنی دیده است بیآنکه به معرفت حضوری
و غیبی توجهی داشته باشد .درحالیکه معرفت به دو روش آفاقی و انفسی به دست میآید که
در روش آفاقی ،عارف بهوسیله آثار و نشانههای معروف به معروف معرفت پیدا میکند؛ اما در
روش انفسی ،عارف بدون توجه به آثار و نشانهها ،بدون واسطه با معروف ارتباط برقرار میکند
و بدان معرفت مییابد .چنانکه همین واژهشناس در ادامه بدین نکته توجه میدهد که معرفت از
راه آثار ،تنها یک راه کشف معرفت است و همه معرفتها از راه دلیل و آثار به دست نمیآیند
(عسکری ،1412 ،ص .)500با توجه به ارزیابی تعریف مذکور میتوان آن را اینگونه بازتعریف
کرد :معرفت همان تمیز معلومات است که از دو راه گوناگون حصولی و حضوری ،ذات شیء
یا حتی آثار و نشانههای آن متعلَّق معرفت قرار میگیرند.
کاربرد دیگر معرفت ،ادراک بسائط و جزئیات (همان ،ص ،)501بهوسیله حواس پنجگانه
است (طریحی ،1362 ،ج ،5ص .)96در این تعریف ،معرفت ،ادراکی دانسته شده که تنها به
موجودات و موضوعات بسیط و جزئی تعلق میگیرد .در برابر این ادراک ،علم وجود دارد که به
ادراک مرکبات و کلیات گفته میشود (عسکری ،14012 ،ص .)501بهعنوانمثال ،خدای متعال
که موجودی بسیط است میتواند معروف قرار بگیرد؛ اما موجودات مرکب نمیتوانند متعلَّق
معرفت ،واقع شده و معروف تلقی گردند .ازاینرو میگویند« :عَرَفتُ اهللَ» و نمیگویند « َعلِمتُ
اهللَ» (همانجا) .همینطور صفت «عارف» به خدای بزرگ اطالق نمیشود .درحالیکه صفت
«عالم» به خدای بزرگ نسبت داده میشود.
به نظر میرسد که تعریف مذکور به خطای مطلقگرایی و جزماندیشی گرفتار شده است که
معرفت را یکسره به موجودات و موضوعات بسیط نسبت داده است؛ زیرا چنانکه کاربردهای
ریشه معرفت در متون گوناگون نشان میدهد این واژه ،هم به موجودات بسیط و هم به موجودات
مرکب نسبت داده میشود (ابن منظور ،1414 ،ج.)243-236 ،9
از این گذشته ،تحدید ابزارهای کشف معرفت به حواس پنجگانه در این تعریف ،بزرگترین
و روشنترین ایرادی است که در این تعریف دیده میشود؛ زیرا حواس پنجگانه تنها یکی از
ابزارهای گوناگون کشف معرفت است و منابع و ابزارهای دیگری چون عقل ،قلب ،عمل صالح
و ...نیز در کشف معرفت دخیل و اثرگذار هستند.
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به نظر میرسد تحدید ابزارهای کشف معرفت به حواس پنجگانه ،ناشی از این باور است که
معرفت به خدای متعال تنها از طریق آگاهی به صفات و ویژگیهای جمالی و جاللی ایشان
بهاندازه توان بشری محقق میشود و انسان هیچ راهی به ذات الهی ندارد (طریحی ،1362 ،ج،5
ص .)96همچنین آگاهی به صفات و اعراض خدای متعال معموالً با استفاده از تجربه و تفکر در
آثار و نشانهها به دست میآید که معموالً با حواس پنجگانه انجام میگیرد؛ درحالیکه تجربه و
استفاده از حواس پنجگانه ،ابتداییترین ابزار برای کشف معرفت هستند و ابزارهای دیگر چون
تفکر ،شهود و ...قابلیت و توان بیشتری در کشف معرفت و تعمیق آن ایفا میکنند .از این گذشته،
در کنار معرفت به اوصاف و اعراض خدای متعال ،معرفت به ذات الهی نیز ممکن است و تنها
معرفت به همه ذات الهی و کنه ذات خدای متع ال ،امری نیافتنی و محال است که انسان نباید
بدان چشم طمع داشته باشد.
معنای معرفت در فرهنگ واژهشناسان نشان میدهد که آنان معرفت را در حد و اندازه علم
حصولی و اکتسابی پنداشتهاند .حال آنکه نیمه اصلی این مفهوم ،علم حضوری و قلبی است که
بخش اصلی آن فطری و خدادادی است و قسمت دیگر آن که اکتسابی است از راه تزکیه و
تهذیب نفس و قرار گرفتن در مسیر بندگی خدای بزرگ ،حاصل میگردد .ناگفته نماند که رگهها
و بارقههایی از این معنا در معدودی از واژهنامهها دیده شد که توضیح آن قبالً گذشت.

 -3اقسام معرفت در قرآن كریم
معرفت را در دو سطح میتوان بررسی نمود :معرفت حصولی و حضوری .متعلق شناخت
حصولی ،صورت اشیاء است؛ برخالف علم حضوری که به خود معلوم تعلق میگیرد .به گفته
برخی فیلسوفان ،علم یا بدون واسطه به ذات معلوم تعلق میگیرد و وجود واقعی و عینی معلوم
برای عالم و شخص درککننده ،منکشف میگردد و یا وجود خارجی آن ،مورد شهود و آگاهی
عالم قرار نمیگیرد؛ بلکه شخص از راه چیزی که نمایانگر معلوم است و اصطالحاً صورت یا
مفهوم ذهنی نامیده میشود ،از آن آگاه میگردد .قسم اول را علم حضوری و قسم دوم را علم
حصولی مینامیم (مصباح یزدی ،1389 ،ج ،3ص.)153
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بخش زیادی از آیات قرآن کریم به این نوع معرفت اختصاص یافته است .آیاتی که به تفکر
و تدبر در نظام هستی 1و وجود انسانی 2دعوت میکند یا به خاطر عدم تعقل و عبرتگیری از
حوادث زندگی توبیخ مینماید و یا از ارائه استدالل و برهان در نقد فرهنگ موجود و شیوه
زندگی خرافاتی برخی اقوام سخن میگوید ،همه اینها در چارچوب معرفت حصولی قابل
ارزیابی است .قابلذکر است در نگاه قرآن کریم صفحه روح انسان از هرگونه معرفت حصولی
اللهُ
تهی است و او در آغاز زندگی هیچ نوع شناخت حصولی از خود و جهان اطراف ندارد؛ ﴿ َو َّ
ل لَكُمُ السَّ ْم َع َو الْأَبْصارَ َو الْأَ ْفئِدَةَ لَ َعلَّكُ ْم تَشْكُرُونَ﴾
ن بُ طُونِ ُأمَّهاتِكُمْ ال تَ ْعلَمُونَ شَيْئًا َو جَعَ َ
أَخْ َرجَكُ ْم مِ ْ
(نحل« :)78 /16 :و خدا شما را از شکم مادرانتان -درحالیکه چیزى نمىدانستید -بیرون آورد
و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد ،باشد که سپاسگزارى کنید ».این آیه شریفه ،نظریه
روانشناسان را تأیید میکند که صفحه دل انسان در ابتدای شکلگیریاش ،فارغ از هر نقشی است
و بهتدریج دانشهای مختلف در آن نقش میبندد (طباطبایی ،1390 ،ج ،12ص.)312
اما بخش زیادی از آیات قرآن کریم درباره معرفت حضوری گفتگو نموده است .بهعنوان
نمونه آیاتی که درباره شناخت خداوند گزارش میدهد ،همه آنها در حوزه علم شهودی قابل
ارزیابی است زیرا خدای متعال ،مجرد تام است و برای مجرد تام که همهچیز را بهصورت بالفعل
داراست ،علم حصولی و اکتسابی و یا صورت اشیاء ،معنا ندارد .همچنین آیاتی که فطری بودن
دین را مطرح میکند ،درواقع بر خداشناسی فطری یا حضوری نیز داللت دارد .آیه  30سوره روم
ت وَ أَصابَ ُه اْلكِبَرُ
ل وَ أَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اْلأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَرا ِ
﴿ .1أَ َي َودُّ أَحَدُكُمْ أَنْ َتكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِي ٍ
ت لَعََّلكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (بقره« :)266 /2 :آيا
ن اللَّ ُه َلكُمُ الْآيا ِ
وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ َفأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّ ُ
كسی از مشا دوست دارد كه باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير آنها هنرها روان است و برای او در
آن [باغ] از هرگونه ميوهای [فراهم] باشد و درحالیکه او را پريی رسيده و فرزنداىن خردسال دارد[ ،ناگهان] گردبادی
آتشني بر آن زند و [باغ يكسر] بسوزد؟ اينگونه خداوند آيات [خود] را برای مشا روشن میگرداند ،باشد كه مشا
بينديشيد (برای موارد بيشتر نک :حنل12-10 /16 :؛ اعراف176 /7 :؛ يونس24 /10 :؛ رعد3 /13 :؛ جاثية/45 :
.)13
سكُنُوا إِلَيْها وَ جَ َعلَ بَيْنَكُمْ َموَدَّة وَ رَحْمَة إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْ ٍم
سكُمْ أَزْواجًا لِتَ ْ
﴿ .2وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ َلكُمْ مِنْ أَنْفُ ِ
ض وَ اخْتِالفُ أَلْسِنَتِكُ ْم وَ أَلْواِنكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِنيَ﴾ (روم/30:
يَتَ َفكَّرُونَ؛ وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْ ِ
« :)22-21از نشانههای او اينكه از خودتان مهسراىن برای مشا آفريد تا بدانها آرام گرييد و ميانتان دوسىت و رمحت
هناد .آری ،در اين [نعمت] برای مردمی كه میانديشند قطعًا نشانههاىي است .و از نشانههای او آفرينش آمسانها و زمني
و اختالف زبانهای مشا و رنگهای مشاست .قطعًا در اين [نيز] برای دانشوران نشانههاىي است».
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ك
اللهِ ذلِ َ
نمونه آن است ﴿ :فَأَقِمْ وَ ْج َهكَ لِلدِّينِ َحنِيفًا فِ ْطرَتَ اللَّهِ َّالتِي فَ َطرَ النَّاسَ َعلَيْها ال َتبْدِيلَ ِل َخلْقِ َّ
س ال يَ ْعلَمُونَ﴾« :پس روى خود را با گرایش تمام به حق ،بهسوی این
ِن أَكْ َثرَ النَّا ِ
ن الْقَيِّمُ َو لك َّ
الدِّي ُ
دین کن ،با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است .آفرینش خداى تغییرپذیر نیست.
این است همان دین پایدار ،ولى بیشتر مردم نمىدانند».
برخی مفسران ،چگونگی داللت این آیه شریفه بر علم حضوری به خدای سبحان را اینگونه
تبیین میکنند« :وقتی در فطرت انسان گرایشی بهسوی خداپرستی وجود دارد آیا میتواند این
گرایش ،متعلق خود را نشان ندهد؟ وقتی در فطرت انسان (به معنای عام) گرایش به ازدواج
وجود دارد خود فطرت ،متعلقش را میشناسد؛ وقتی احساس نیاز به همسر در انسان پیدا شد
خود انسان میفهمد که چه میخواهد و با چه موجودی باید درآمیزد ،یعنی انسان وقتی احساس
نیاز به همسر پیدا میکند چنین نیست که نفهمد که آیا میخواهد از درخت باال رود یا برود کره
ماه پیاده شود یا میخواهد زن بگیرد! پس همراه میل فطری ،شناختی نسبت به متعلق آن وجود
دارد .اگر درون انسان میل به خضوع در برابر کسی نهفته شده است ،آنکس را باید بشناسیم نه
اینکه در برابر کسی که نمیدانیم خضوع بکنیم .خود این فطرت ،آن را نشان میدهد که همان
کمال مطلق است و البته انسان در یافتن این کمال به خطا میرود (مصباح یزدی ،1389 ،ج،3
ص .)35-34جوادی آملی مینویسد « :گرایش انسان مسبوق به علم او است .انسان به چیزی
گرایش دارد که آن را بفهمد ،چه حصولی یا حضوری .انسان اول ادراک میکند ،سپس بدان
گرایش پیدا میکند .گرایش و محبت انسان به چیزی همانند جاذبه آهنربا و آهن نیست» (نک:
جوادی آملی ،1384 ،ص.)28
همچنین آیاتی که بر نشانههای الهی در درون انسان تأکید میکند ،از این نمونه استَ ﴿ :سنُرِي ِه ْم
ُل شَيْ ٍء َشهِي ٌد﴾
ك أََّنهُ عَلی ك ِّ
َق َأ وَ َل ْم يَ ْكفِ بِرَبِّ َ
سهِ ْم ح ََّتي يَ َتبََّينَ َلهُ ْم أَنَّ ُه الْح ُّ
آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُ ِ
(فصلت« :)53 /41 :بهزودی نشانههاى خود را در افقها[ى گوناگون] و در دلهایشان بدیشان
خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است .آیا کافى نیست که پروردگارت خود
شاهد هر چیزى است؟ در تفسیر تسنیم آمده است« :معرفت توحید از طریق سیر انفسی ،از سنخ
علم حضوری است نه حصولی .سالک این طریق بر اثر تهذیب نفس و صفای باطن ،با چشم دل
به شهود جمال و جالل حق مینشیند .بر این اساس ،نوع شناخت و ابزار آن و نیز معرفت حاصل
از این راه ،با طریق آفاقی ،تفاوت جوهری دارد ،گرچه هر دو طریق در برخی از اهداف ،یکی
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است و سیر در آفاق هم باید مقدمه شهود و زمینهساز علم حضوری به پروردگار باشد» (جوادی
آملی ،1384 ،صص.)147-148
قابلذکر است شناخت حضوری نیز سطوح و اقسامی دارد که اکتسابی و غیراکتسابی بودن،
نمونهای از آن است .مراد از شناخت حضوری غیراکتسابی این است که در فطرت انسان است
و درواقع اقتضای نوع خلقت انسان است و اساساً فطرت به معنای اموری است که نوع خلقت
انسان اقتضای آن را دارد و در ساختار وجودی او نهاده شده است .به همین دلیل است که یکی
از ویژگیهای امور فطری را غیراکتسابی بودن میدانند و شناخت حضوری فطری نیز نمونهای
از آن است؛ اما شناخت حضوری غیراکتسابی ،آن معرفتی است که در ساختار وجودی انسان
تعبیه نشده است و انسان بر اثر تالش و ریاضت بدان دست مییابد .درواقع خدای سبحان در
فرآیند ریاضت مخلصانه انسان مؤمن که در مسیر شریعت انجام میگیرد چشمه دل او را باز
نموده که در آن صورت با آن چشم دل ،حقایقی را مییابد .آیه ذیل که از رابطه بین تقوا و ایمان
گزارش میدهد مصداقی از آن است﴿ :يا أَُّيهَا الَّذِينَ آ َمنُوا إِنْ َتتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانًا وَ يُكَفِّرْ
اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (انفال« :)29 /8 :اى کسانى که ایمان آوردهاید،
َعنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ َو يَغْفِ ْر لَكُمْ وَ َّ
اگر از خدا پروا دارید ،براى شما [نیروى] تشخیص [حق از باطل] قرار مىدهد».
عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه مینویسد"« :فرقان" به معناى چیزى است که میان دو چیز
فرق مى گذارد ،و در آیه مورد بحث به قرینه سیاق و تفریعش بر تقوا ،فرقان میان حق و باطل
است؛ چه در اعتقادات و چه در عمل .فرقان در اعتقادات ،جدا کردن ایمان و هدایت است از
کفر و ضاللت ،و در عمل ،جدا کردن اطاعت و هر عمل مورد خشنودى خداوند است از معصیت
و هر عملى که موجب غضب او باشد ،و فرقان در رأى و نظر ،جدا کردن فکر صحیح است از
فکر باطل .همه اینها نتیجه و میوهاى است که از درخت تقوا به دست مىآید .در آیه شریفه هم
فرقان ،مقید به یکى از این چند قسم نگشته و اطالقش همه را شامل مىشود؛ عالوه بر اینکه در
آیات قبلى تمامى خیرات و شرور را ذکر کرده بود .پس فرقان در آیه مورد بحث ،شامل همه
انحاء خیر و شر مىشود چون همه احتیاج به فرقان دارند» (طباطبایى ،1390 ،ج ،9ص.)70
افزون بر محتوای معرفتی که در باب شناخت حصولی و حضوری در قرآن بیان شده است،
ت آياتِي
واژه معرفت نیز در این دو مصداق استعمال شده که آیات ذیل نمونه آن است﴿ :قَدْ كانَ ْ
ن بِ ِه سامِرًا َتهْجُرُو َن * َأ َفلَمْ يَدَّبَّرُوا الْ َقوْلَ َأ ْم
ستَ ْكبِرِي َ
ُتتْلی َعلَيْكُمْ فَ ُك ْنتُمْ عَلی َأعْقابِكُ ْم َتنْكِصُونَ * مُ ْ
ني * أَ ْم لَمْ يَ ْعرِفُوا َرسُوَلهُمْ َفهُ ْم لَ ُه ُمنْكِرُونَ﴾ در حقیقت ،آیات من بر
ت آباءَهُ ُم الْأَوَّلِ َ
جاءَهُمْ ما لَ ْم يَأْ ِ
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شما خوانده مىشد و شما بودید که همواره به قهقرا مىرفتید .در حالى که از [پذیرفتن] آن تکبر
مىورزیدید و شبهنگام [در محافل خود] بدگویى مىکردید .آیا در [عظمت] این سخن
نیندیشیدهاند ،یا چیزى براى آنان آمده که براى پدران پیشین آنها نیامده است؟ یا پیامبر خود را
[درست] نشناخته و [لذا] به انکار او پرداختهاند؟ (مؤمنون66-69 /23 :؛ نیز ر.ک .مائده83 /5 :؛
بقره273 ،89 /2 :؛ تحریم)3 /66 :
ازآنجاکه در آیه مذکور ،بیتوجهی مخالفان پیامبر (ص) به معرفتشان نسبت به شخص پیامبر
(ص) بهعنوان دلیل بر بیتوجهی آنها نسبت به کالم الهی مطرح شده است ،این معرفت آنها
نسبت به پیامبر (ص) بدین معناست که آنها تبار و پیشینه پیامبر (ص) را بهخوبی میدانستند.
بهگونهای که در گذشته او را «محمد امین» مىخواندند و به عقل ،دانش و امانت او معترف بودند.
پدر ،مادر و قبیلهاش را بهخوبی مىشناختند و با این شناخت کامل از شخصیت نسبی و اخالقی
پیامبر (ص) ،جایى براى اینگونه بهانهها باقی نمیماند (مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،14ص.)275
برخی از مفسران ،مراد از معرفت مخالفان پیامبر (ص) نسبت به ایشان را شناختی اعم از شناخت
نَسَبی و حَسَبی و شناخت سجایای روحی و ملکات نفسانی اعم از ملکات اکتسابی یا موروثی
دانستهاند که این شناخت کامل شناسنامهای و روحی آنها برای تأیید سخن ایشان و تصدیق
باورهای پیامبر (ص) کافی است (طباطبایی ،1390 ،ج ،15ص.)45
با توجه به آنچه گذشت ،معرفت در این آیه ،به معنای نوعی علم و آگاهی حصولی نسبت
به پیامبر (ص) است که همین آگاهی حصولی برای تصدیق ایشان و تأیید سخنان آن حضرت
کافی بود؛ ولی مخالفان آن حضرت به دالیل مختلف بدین معرفت حصولی توجهی نمیکردند
و با پشت پا زدن به این معرفت ،به مخالفت با پیامبر (ص) و کتاب الهی بر میخواستند.

 -4منابع معرفت در قرآن
در راستای دو بُعد ذکر شده معرفت ،میتوان منابع معرفت را معرفی نمود .بخشی از منابع،
تأمینکننده علم حصولیاند و برخی ،تنها منبع تغذیه علم حضوری شمرده میشوند؛ به این معنا
که دستیابی به شناخت حضوری تنها از این مسیر امکانپذیر است .طبیعی است که منابع
مختلف ،معرفتهای مختلف حسی و عقلی و شهودی را در اختیار انسان قرار میدهد.
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 -1-4عقل
عقل که از آن بهعنوان رسول باطنی یاد میشود (کلینی ،1429 ،ج ،1ص )35شاید مهمترین
منبع معرفت از نگاه قرآن باشد .خداوند متعال ،درآیات زیادی انسان را به تفکر و تعقل دعوت
میکند که داللت بر جایگاه ویژه آن بهعنوان منبع معرفت دارد .همانگونه که قبالً اشاره گردید،
بخش زیادی از آیات قرآن ،انسان را به تعقل و تفکر و تدبر دعوت میکند؛ تفکر در مبدأ و معاد
یا آغاز و انجام هستی ،دعوت در نشانههای موجود در این جهان که از آن بهعنوان آیات یاد
میشود ،دعوت به تعقل در سیستم و جسم و جان انسان ،دعوت به بهرهگیری از عبرتها ،همه
این موارد از یک واقعیت گزارش میدهد و آن ،وجود منبعی به نام عقل یا همان قوه مُدرک
کلیات است.
نمونهای از آیاتی که بر توانایی این منبع و استداللها و حجیت آن داللت دارند عبارتاند
از :آیاتی که از خلقت آسمان و زمین سخن میگوید ،بشر را به اندیشیدن در عظمت فرامیخواند،
یا آیاتی که مخالفان انبیا و کسانی را که از معرفت حق فاصله گرفتند ،مورد خطاب قرار میدهد
و آنان را به خاطر عدم تعقل و تفکر ،سرزنش میکند (انبیاء 67 /21 :نیز ر.ک .مائده103 /5 :؛
انفال22 /8 :؛ یونس42 /10 :؛ هود)51 /11 :؛ همچنین آیاتی که به تعقل در حوزه رفتار اشاره
دارد و افراد کجرو را به تعقل و تفکر نسبت به عمل خود دعوت میکند (انعام 151 /6 :نیز ر.ک.
بقره.)79 ،44 /2 :

 -2-4تاریخ
آیات فراوانی از قرآن کریم به ذکر تاریخ پیامبران و امتهای گذشته اختصاص یافته است و
قرآن کریم پس از ذکر آن ماجراها انسان را به عبرتگیری از آن فراخوانده است .این واقعیت
نشاندهنده آن است که از این منبع میتوان برای کسب برخی معرفتها استفاده نمود .موارد زیر،
نمونهای از آن آیات است:
ل كانَ أَ ْكثَرُهُمْ مُشْرِكني﴾ (روم:
ن ِمنْ َقبْ ُ
﴿ قُلْ سريُوا فِي الْ َأرْضِ فَانْ ُظرُوا كَيْفَ كانَ عا ِقبَةُ الَّذي َ
 :)42 /30بگو« :در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانى که پیشتر بوده [و] بیشترشان مشرک
بودند چگونه بوده است؟» (نیز ر.ک .آل عمران137 /3 :؛ نحل36 /16 :؛ نمل69 /27 :؛ انعام/6 :
11؛ عنکبوت20 /29 :؛ یوسف.)109 /12 :
در این آیه شریفه ،رسول خدا (ص) مأمور شده که به مردم دستور دهد تا در زمین سیر کنند
و سرانجام و آثار باقیمانده اقوام گذشته را ببینند که چگونه خانههایشان خراب گشته و آثارشان
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محو شده و تا آخرین نفر منقرض شدند و نسلشان قطع شد و دچار انواع گرفتاریها و بالها
شدند به خاطر اینکه مشرک بودند؛ پس خدا جزای بعضی از ایشان را به ایشان چشانید تا شاید
عبرتگیرندگان عبرت گیرند و درنتیجه بهسوی توحید برگردند (طباطبایی ،1390 ،ج،16
ص.)295
و در برخی آیات ،انسانها را به خاطر عدم سیر و عبرت نگرفتن از سرنوشت ،مورد سرزنش
قرار میدهدَ ﴿ .أوَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ َّالذِينَ كَانُوا مِن قَ ْبلِهِمْ كَانُوا هُمْ َأ َشدَّ
مِنْهُمْ ُقوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِ ُذنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم ِّمنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ﴾ (غافر« :)21 /40 :آیا
در زمین نگردیدهاند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از آنها [زیسته]اند چگونه بوده است؟ آنها
از ایشان نیرومندتر [بوده] و آثار [پایدارترى] در روى زمین [از خود باقى گذاشتند] .بااینهمه
خدا آنان را به کیفر گناهانشان گرفتار کرد و در برابر خدا حمایتگرى نداشتند».
استفهام در آیه شریفه ،انکاری است و منظور این است که چرا این مردمی که ما ،پیامبر به
سویشان فرستادیم به سیر در زمین نمیپردازند تا به نظرِ تفکر و عبرتگیری ،بنگرند که عاقبت
مردمی که قبل ایشان میزیستهاند چگونه بوده و آن امتها در اثر تکذیب پیامبران خود چه
سرانجامی داشتند؟ (طباطبایی ،1390 ،ج ،17صص.)496-495
داللت آیه شریفه ،بر منبع معرفت بودن تاریخ ،مبتنی بر مقدمات ذیل است:

 -1-2-4قانونمند بودن تاریخ
این دسته آیات بهخوبی بر قانونمندی جامعه داللت دارد؛ زیرا درصورتیکه بر جامعه و
پدیدههای اجتماعی ،قانونی حکمفرما نباشد ،از سیر و نظر در آنها ،کشف قاعده و ضابطه ،امکان
نخواهد داشت و در این صورت ،بصیرتی که قرآن مجید مدنظر دارد حاصل نمیشود و انتخاب
طریق صحیح زندگی میسر نخواهد بود .آیات سیر و نظر ،مستقیماً بر اشتراک جوامع در
قانونمندی و دستکم در پارهای از قوانین اجتماعی داللت دارد و با توجه به اینکه در این آیات
به عامل یا عواملی که منشأ چنین سرنوشتی شده است از قبیل فساد ،جرم و شرک پرداخته شده،
نهتنها بر قانونمندی پدیدههای اجتماعی داللت دارد بلکه نوع خاص قانون حاکم بر آن جوامع
و جوامع مشابه ایشان را نیز بیان میکند.
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 -2-2-4قابلكشف بودن قوانین اجتماعی
آیاتی که ما را دعوت به سیر و تفکر در آثار پیشینیان میکند درواقع قوانین حاکم بر زندگی
اجتماعی را قابلکشف میداند؛ زیرا اگر قوانین اجتماعی قابلکشف نباشد امر به سیر و نظر ،لغو
بوده و سرزنش بر ترک آن بیوجه خواهد شد؛ عالوه بر این ،نتیجهای که در برخی آیات مثل
آیه  46سوره حج ،بر سیر و نظر حمل شده است یعنی بصیرت درونی و درسآموزی از جریانات
تاریخی محقق نمیشود (رجبی ،1383 ،صص.)44-43

 -3-4دل و قلب
دومین منبع شناخت ،دل و قلب انسان است .از دیدگاه شهید مطهری پذیرش دل بهعنوان
منبع شناخت با هیچ مکتب مادی سازگار نیست؛ ازاینرو بسیاری ،آن را بهعنوان منبع شناخت
قبول ندارند .این پذیرش بدین معناست که «به دل ،پارهای از الهامات میشود که وحی ،درجه
کامل آن است و این ،مساوی است با قبول کردن جهانی ماوراء طبیعت؛ چون طبیعت آن نوع
الهامات را نمیتواند به انسان بکند .سنخ الهام ،سنخ ماورائی است» (مطهری ،1393 ،ج،13
صص .)375-374قرآن کریم دل را بهعنوان یکی از منابع شناخت میپذیرد و راه رسیدن به
شناخت قلبی و ابزار این شناخت را نیز معرفی میکند و آن تهذیب نفس است (همان ،ج،13
صَ ﴿ :)365و الَّذينَ جاهَدُوا فينا َل َنهْدِيََّنهُمْ ُسبُلَنا( ﴾...عنکبوت .69 /29 :نیز ر.ک .مریم76 /19 :؛
محمد17 /47 :؛ یونس9 /10 :؛ تغابن11 /64 :؛ غافر51 /40 :؛ کهف .)14 ،13 /18 :مفاد آیه
شریفه سوره عنکبوت این است که کسانی که در راه خدا مجاهده کنند ،خود را پاک کنند،
خلوص نیت داشته باشند و اخالص بورزند از یکی از راههای غیبی هدایتشان میکنیم ،نور به
آنها میدهیم تا حقایق زندگی را خوب درک کنند و بفهمند (مطهری ،1393 ،ج ،13ص.)368

 -4-4طبیعت
یکی از منابع شناخت ،طبیعت است و طبیعت یعنی عالم جسمانی ،عالم زمان و مکان ،عالم
حرکت؛ عین عالمی که در آن زیست میکنیم و با حواس خودمان با آن در ارتباط هستیم (همان،
ج ،13ص .)372خداوند سبحان در ضمن آیات بسیاری ،طبیعت و اجزای آن را بهعنوان یکی از
منابع معرفتی انسان معرفی میکند و ما را به تأمل و تفکر در اجزای آفرینش دعوت میکندِ ﴿ :إنَّ
ت لِأُولِي الْأَلْبابِ﴾ (آل عمران:)190 /3 :
ت َو الْ َأرْضِ وَ ا ْختِالفِ اللَّيْلِ وَ النَّها ِر لَآيا ٍ
يف َخلْقِ السَّماوا ِ
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مسلماً در آفرینش آسمان و زمین و آمدوشد شب و روز ،نشانههای (روشنی) برای خردمندان
است (برای موارد بیشتر ر.ک .بقره164 /2 :؛ روم22-27 /30 :؛ ملک.)3 /67 :
طبیعی است که ابزار کسب معرفت از این منبع شناخت ،قوای حسی از قبیل ،چشم و گوش
اللهُ َأخْ َرجَكُم
و سایر ابزار است؛ چنانکه در قرآن کریم نیز به این ابزارها تصریح شده است﴿ :وَ َّ
ُمهَاتِكُمْ لَا تَ ْعلَمُونَ َشيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّ ْمعَ َو الْأَبْصَارَ وَ الْأَفئِدَة( ﴾...نحل:)78 /16 :
مِّن بُطُونِ أ َّ
«خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود درحالیکه هیچچیز نمیدانستید و برای شما گوش
و چشم و عقل داد» .در آیه شریفه از دو ابزار حسی یعنی چشم و گوش برای منبع طبیعت نام
برده است و این به معنای انحصار آن دو نیست بلکه به خاطر اهمیت آنهاست؛ بهویژه آنکه
منظور آیه ،تأکید بر این است که باید از ابزارها برای شناخت حق و تکلیف استفاده کرد و آنچه
در این زمینه اهمیت فراوان دارد چشم و گوش و دل است که در آیه شریفه به هر سه اشاره
شده است (مصباح یزدی ،1389،ج ،3ص.)398

 -5موانع معرفت در قرآن
شناخت صحیح اعم از حصولی و حضوری ،زمانی امکانپذیر است که برخی موانع معرفتی
و غیرمعرفتی از سر راه برداشته شود .درواقع فرآیند حصول معرفت با برخی موانع مواجه میشود
که تحقق آن را با چالش مواجه میسازد .خطاهایی که ذهن ،بدانها مبتال میشود و مایه گمراهی
انسان است ،فرانسیس بیکن از آنها به «بت» تعبیر میکند و آنها را به چهار نوع تقسیم میکند
(ر.ک :فروغی ،1367 ،ج ،1ص .)139قرآن کریم ذیل آیات مختلف به این واقعیت پرداخته که
برخی از امور مانع معرفت است .در ادامه مقاله به معرفی این موانع میپردازیم.

 -1-5گناه بهعنوان عامل غیرمعرفتی مؤثر بر شناخت
یکی از مباحث مورد نزاع در میان معرفتشناسان ،امکان اثرگذاری عوامل غیرمعرفتی در
حصول معرفت است .از نگاه قرآن کریم ،عوامل غیرمعرفتی نیز در این فرآیند اثرگذارند .آیه 29
سوره انفال که قبالً ذکر شد از این باب است .در این آیه شریفه بین تقوا و شناخت ،پیوند برقرار
شده است به این معنا که متقین به برخی معارف دست مییابند که چنین امکانی برای غیرمتقین
وجود نخواهد داشت .درواقع به تعبیر منطقدانان ،عکس نقیض این آیه آن است که هر کس
معرفت درستی نسبت به معارف ندارد ،درواقع از درجات متعالی تقوا به دور است .در تفسیر
نمونه به هنگام بحث از ضرورت تشخیص راه از بیراهه به نورانیت و روشنبینى تقوا اشاره می
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شود و در مقابل ،گناه و هوا و هوسهای سرکش را پردههای نیروی عقل معرفی میکند که چهره
حق و باطل را میپوشاند .از سوی دیگر به این نکته اشاره میرود که هر کمالى ،پرتویی از کمال
حق است؛ از اینرو هرقدر انسان به خدا نزدیکتر شود ،پرتو نیرومندترى از آن کمال مطلق در
وجود او ،انعکاس خواهد یافت .روى این حساب ،همه علم و دانشها از علم و دانش او،
سرچشمه مىگیرد و هرگاه انسان در پرتو تقوا و پرهیز از گناه و هوا و هوس به او نزدیکتر
شود و قطره وجود خود را به اقیانوس بیکران هستى او پیوند دهد ،سهم بیشترى از آن علم و
دانش خواهد گرفت( .مکارم شیرازی ،1371 ،ج ،7صص.)144-140

 -2-5هوای نفس
مانع دیگری که همافق با مسأله قبل قرار دارد و میتواند بهعنوان مانع معرفت عمل کند،
هوای نفس است .برخی آیات قرآن به این واقعیت اشاره دارند﴿ :إِنْ هِيَ ِإالَّ َأسْماءٌ سَمَّ ْيتُمُوها أَْنُت ْم
ِال الظَّنَّ َو ما َتهْ َوی الْأَنْ ُفسُ﴾ (نجم:)23 /53 :
ن ُسلْطانٍ إِ ْن ي ََّتبِعُونَ إ َّ
وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّ ُه بِها مِ ْ
«اینها فقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشتهاید (نامهایی بیمحتوا و اسمهایی
بیمسما) و هرگز خداوند دلی ل و حجتی بر آن نازل نکرده؛ آنان فقط از گمانهای بیاساس و
هوای نفس پیروی میکنند( ».برای موارد بیشتر نک :محمد14 /47 :؛ روم.)29 /30 :
آیه شریفه اشاره به دو مطلب دارد :یکی اینکه اینها گمان را بهجای علم میگیرند .دوم آنکه
آنچه میگویند زبان عقل و فکر نیست ،زبان استدالل نیست ،زبان هوای نفس است (مطهری،
 ،1393ج ،4ص .)493و معنای پیروی هواها ،امارت و فرماندهی طبع بر قلب و عقل است؛ پس
قلبی که محکوم طبع نبوده و بر طهارت نظری و اصلی خود باقی مانده باشد ،در فهم معارف
دینی و حقایق الهی درنگی ندارد (طباطبایی ،1390 ،ج ،18ص.)356

 -3-5تقلید از گذشتگان
اصل تقلید ،یک مسأله عقالنی است و عقل فطری بر آن تصریح دارد .درواقع محدودیت
امکان و ابزار شناخت انسان ،رجوع به متخصصان را توجیهپذیر میسازد؛ ولی همین امر عقلی،
اگر از مسیر عقالنیت بیرون برود ،فرد را به بیراهه میبرد و میتواند به یکی از مهمترین موانع
معرفت و همچنین چالشهای اجتماعی تبدیل شود .تقلید کورکورانه و خارج از دایره عقالنیت،
همان چالشی بود که پیامبران الهی با آن مواجه بودند و شاید بزرگترین چالش فکری زمانهشان
شمرده شود .آیات مختلف قرآن کریم به این مطلب پرداختهاند﴿ :فَال َتكُ يف ِمرَْيةٍ مِمَّا يَ ْعبُدُ هُْالءِ
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ما يَ ْعبُدُونَ إِلَّا كَما يَ ْعبُدُ آباؤُهُمْ ِمنْ َقبْلُ( ﴾...هود« :)109 /11 :پس شک و تردیدی در (باطل بودن)
معبودهایی که آنها میپرستند ،در خود راه مده .آنها همانگونه این معبودها را پرستش میکنند
که پدرانشان قبالً میپرستیدند( »...برای موارد بیشتر نک :هود109 ،62 /11 :؛ یونس78 /10 :؛
اعراف28 /7 :؛ انبیاء54-53 /21 :؛ شعراء74 /26 :؛ لقمان21 /31 :؛ زخرف.)23-22 /43 :
قرآن کریم ،احتجاجات مختلف پیامبران را بازگو نموده است .شیوههای استداللها و
احتجاجها مختلف است اما اصول همه ،مشترک است .یکی از اصول مشترکی که در همه پیامبران
وجود دارد این است که همه پیامبران ،تقلید را نفی کردهاند؛ و اال ما میبینیم هر پیغمبری در
محیط خودش دچار مشکالت ویژهای بوده و متوجه آن مشکالت بوده است؛ مثالً حضرت
شعیب روی مسأله نقص در مکیال و میزان ،یعنی تقلب در معامله تأکید میکند که معلوم میشود
محیط او به این بیماری ،به شدت مبتال بوده است .اما امری که همه پیامبران باالتفاق درباره آن
صحبت کردهاند ،تقلید است؛ چون واقعاً یکی از چیزهایی که بشر را به خطا میاندازد این است
که انسان تمایل دارد ،همه سخنان گذشتگان را صحیح انگارد .از آنجا که انسان ،چنین تمایلی
دارد آن را میپذیرد ،بعد برایش دلیل میتراشد؛ دلیلهای ساختگی که برای انسان ،علم هم ایجاد
نمیکند .اگر همان زنجیر پیروی از گذشتگان را پاره کند و به آن عقل فطری خدادادی خودش
اعتماد نماید و خودش را از هرگونه غرض و مرضی دور کند ،آنوقت میفهمد که آنچه گذشتگان
گفتهاند ،صحیح است یا باطل یا نیمی از آن صحیح و نیمی باطل است (مطهری ،1393 ،ج،4
ص.)577
تقلید کورکورانه میتواند انسان را از راه رسیدن به معرفت درست و نیز پذیرش آن بهکلی
الظلُمَات﴾ (انعام/6 :
بازدارد .چنانکه قرآن کریم میفرماید﴿ :وَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاِتنَا صُمٌّ وَ بُكْمٌ ىفِ ُّ
صمٌّ) در آیه شریفه ،عموماً کسانی بودند که کورکورانه از بزرگان خود تقلید
 .)39منظور از َکرها ( ُ
کردهاند و این تقلید به حدی رسیده بود که دیگر گوش شنوایی برایشان نگذاشت تا دعوت حق
را بشنوند و مراد از اللها همان بزرگانیاند که مردم گوشبهفرمان آنها بودند بهرغم آنکه می
دانستند دعوت به توحید ،حق است ولی به خاطر گردنکشی ،از گفتن حق و اعتراف به آن و از
شهادت دادن به آن الل شدند (طباطبایی ،1390 ،ج.)119 ،7
قرآن کریم در جریان نقل امتناع قوم شعیب از پذیرش دعوت آن حضرت ،استدالل آنها را
چنین بیان میکند ﴿ :قالُوا يا ُشعَ ْيبُ أَ صَالُتكَ تَأْمُ ُركَ أَنْ َنتْ ُركَ ما يَ ْعبُدُ آباؤُنا﴾ (هود:)88 /11 :
«گفتند ای شعیب! آیا نمازت به تو دستور میدهد که آنچه را پدرانمان میپرستیدند ترک کنیم؟»
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عالمه طباطبایی ،در تفسیر این آیه مطلبی دارند که ظاهراً بر پیروی از کبرا تطبیق میکند ،نه تقلید
از گذشتگان .ایشان میفرمایند :اینکه مردم در کالم خود گفتند ﴿أَنْ َنتْ ُركَ ما يَ ْعبُدُ آباؤُنا﴾ آیا آنچه
پدرانمان میپرستیدند ترک کنیم؟ و نگفتند «أن نَترُک آهلتنا» آیا ما خدایانمان را ترک کنیم؟ این
بدان جهت بود که خواستند با این تعبیر ،اشاره کنند به دلیلی که دراینباره دارند و آن این است
که این بتها را خود ما درست نکردیم و پرستش آن را آغاز ننمودهایم بلکه پدران ما ،آنها را
میپرستیدند؛ پس پرستش آنها یک سنت ملی و قومی است و چه عیبی دارد که انسان ،سنت
ملی و دیرینه خود را که خلف ما از سلف خود ارث بردهاند و نسلها ،یکی پس از دیگری بر
طبق آن سنت ،نشو و نما نمودهاند محترم شمرده و بر طبق آن عمل کند؟ ما نیز همچنان ،الهه
خود را میپرستیم و به دین خود که دین آباء ماست ،پایبند هستیم و رسم خود را از اینکه به
بوته فراموشی سپرده شود حفظ میکنیم (طباطبایی ،1390 ،ج ،10ص.)547

 -4-5حسگرایی
یکی دیگر از موانع معرفت که قرآن کریم بدان اشاره کرده ،حسگرایی است .انسان که در
جهان طبیعت زندگی میکند ،انس زیادی به محسوسات دارد .انس او با طبیعت و ُمدرکات حسی
و تماس نزدیکی که معموالً بدون زحمت میتواند با آنها برقرار کند ،باعث میشود در زمینه
موضوعات نامحسوس و ماوراء محسوسات نیز از حس استفاده کند و به دنبال امور حسی بگردد.
در قرآن کریم به آیات متعددی برمیخوریم که حاکی از وجود اقوامی است که به خاطر همین
مانع ،از پذیرش سخن خدا و وحی سرباز زدهاند .چنانکه بنیاسرائیل مصداق روشن آن اقوام
ك َحتَّی نَ َری اللَّ َه َجهْرَة( ﴾...بقره« .)55 /2 :و نیز به یاد آورید
است﴿ :وَ إِ ْذ ُق ْلتُ ْم يا مُوسی َلنْ ُنْْ ِمنَ لَ َ
هنگامی را که گفتید :ای موسی! ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا را آشکارا (با
ن ال يَ ْرجُونَ لِقاءَنا َلوْ ال أُنْزِلَ َعلَ ْينَا
چشم خود) ببینیم ».و نظیر آن ،آیه ذیل است﴿ :وَ قالَ الَّذي َ
الْمَالئِكَةُ أَ ْو نَری رَبَّنا﴾ (فرقان« :)21 /25 :و کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند (و رستاخیز را
انکار میکنند) گفتند :چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمی
بینیم؟»
این توقع غیرمعقول و بیجایی بود که از انس کفار به محسوسات و نزدیکیشان با طبیعت
برمیخاست که از اندیشیدن و شناختن صحیح حقایق و معرفت درست خداوند و نهایتاً ایمان
به او ،مانع میشد (مصباح یزدی ،1389 ،ج ،3صص .)312-311همچنین آنچه زمینه تزویر و
سوءاستفاده سامری را در غیبت حضرت موسی (ع) فراهم نمود و پرستش گوساله را در میان
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قوم موسی (ع) ممکن ساخت ،حسگرایی بنیاسرائیل بود (اعراف)148 /7 :؛ زیرا آنکس که بر
اساس شناخت حسی ،جهان را میشناسد و مطابق آن ایمان میآورد ،اگر ابزار شناخت و حس
او عوض شود و یا آنکه متعلق حس او دگرگون گردد ،دست از ایمان خود برمیدارد .ایمان بنی
اسراییل نیز اینگونه بود که با دیدن عصای موسی (ع) ایمان آوردند و ازآنپس ،چون مشاهده
کردند جسدی گوسالهگونه بانگ برآورد به سامری گرویدند (مصباح یزدی ،1389 ،ج،3
ص.)199

نتیجهگیری
قرآن کریم معرفت را در ابعاد و سطوح مختلفی معرفی میکند .در یک نگاه کلی آیات از
حیث تضمّن معرفت ،به دو بخش معرفت حصولی و حضوری تقسیم میشوند .معرفت حصولی
معطوف بهصورت اشیاء است ولی معرفت حضوری ،حقیقت و خود معلوم را مورد توجه قرار
میدهد .قرآن کریم ،منابع دستیابی به معرفت حصولی و حضوری را طبیعت ،عقل ،تاریخ و
دل معرفی کرده است .هریک از اینها ابزار متناسب با خود را ایجاب میکنند؛ از جمله دل که
منبع درک شهودی معرفی شده است.
موانع معرفت ،بحث مهم دیگری است که در قرآن کریم بدان اشاره شده است .گناه،
حسگرایی ،تقلید از گذشتگان و پیروی از هوای نفس ،نمونههایی از این موانع شمرده شده
است .نکته قابلتوجه اینکه در فرهنگ قرآن کریم ،راه دستیابی به معرفت را نباید در عوامل
معرفتی محدود نمود؛ بلکه عوامل غیرمعرفتی همچون تقوا و گناه نیز در فرآیند کسب معرفت یا
منع از وصول بدان ،اثرگذارند.
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