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 چکیده
ترین مباحث مطالعات اسالمی است كه اهمیت بسیار زیادی در علوم مختلف معرفت، یکی از ارزشمند

شود و یکی از مسائل مهم آن، حصولی و حضوری تقسیم میدارد. معرفت به طور كلی، به دو شقّ كلّی 

شناخت منابع و موانع آنهاست. حال سؤال مهم اینجاست كه در نگاه قرآن كریم، معرفت حصولی و حضوری 

برای فرآیند تحصیل معرفت، شناسایی كرده است؟ پاسخ این  هایی دارد و چه منابع و موانعی راچه ویژگی

شده گیری از تحلیل محتوای آیات قرآن پی گرفته ـ تحلیلی و بهره مسأله در پژوهش فرارو با روش توصیفی

است و صورت اشیكریم، روش كسب معرفت حصولی كه معطوف به قرآنو به این نتایج دست یافته است: 

دهد را متفاوت دانسته و منابع مختلفی را ت و خودِ معلوم را مورد توجه قرار میمعرفت حضوری كه حقیق

یابی به آن دو معرفی كرده است. هرچند قرآن كریم، انسان را در ابتدای خلقت، فاقد معرفت برای دست

ن، شتداند كه علم حضوری به خویشناساند اما او را دارای نوعی ادراک حضوری از بدو تولد میحصولی می

 «طبیعت، عقل، تاریخ و دل»یابی به معرفت حصولی و حضوری در قرآن كریم، منابع دست .نمونه آن است

ه، از موانع معرفت شمرده شد«گرایی و تقلید از گذشتگان و تبعیت از هوای نفسحس»معرفی شده است و 

 اند.
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مسألهطرح  -1  

یرد. گاست که در علوم مختلف مورد گفتگو قرار می مسائلی ترینمحوریمعرفت یکی از 

ای هزیرا کنش دهدمیاست که تمام زندگی انسان را تحت تأثیر قرار  جهتازآن مسألهاهمیت این 

بنابراین نوع آگاهی انسان و تفسیرهایی که از جهان و انسان  ؛مبتنی بر آگاهی است ،ارادی انسان

مختلف  هایحوزهدر  پردازینظریهدر  مسألهاین  کارکرد نقش مهمی در زندگی او دارد. ،دارد

زندگی فردی و اجتماعی باعث شده که بخش مهمی از مباحث  دهیجهتعلوم انسانی و نیز در 

 دارعهده یشناسمعرفت عنوانبا از فلسفه  ایشاخهکه  ایگونهبه هد؛فلسفی را به خود اختصاص د

 این مقوله است.

ید فراوان تأک «عقالنیت و معرفت»منبع وحیانی بر  ترینجامعو  ترینغنی عنوانبهقرآن کریم 

ی پی گرفت. این منبع وحیان توانمیرا در آیات مختلف قرآن کریم  مسألهاهمیت این  کرده است.

و  یابی به معرفت صادقبه مقوله معرفت پرداخته است و اهمیت و مسیر دست در ابعاد مختلف

بیان نموده است. طبیعی است که پرداختن به  یو اجتماع یدر زندگی فردرا کاذب و کارکرد آن 

. طلبدیم تریوسیعو مجال بسیار  گنجدنمیهمه مباحث معرفتی قرآن کریم در یک مقاله و کتاب 

پس از شناسایی معرفت حصولی و حضوری در قرآن کریم منابع  کندمیاین مقاله تالش 

 بازخوانی نماید. از دیدگاه قرآن به معرفت و نیز موانع آن را یابیدست

 مفهوم شناسی-2

تتابع اجزای شیء و » معنایی دو اصلاست که به « ِعرفان»یا « عرف»ه ریشواژه معرفت از 

 شودگفته می« ُعْرف»به یال اسب  روازاینداللت دارد. « آرامش و سکون»و « به هم هاآناتصال 

اه گی ،شدرپی و به هم متصل است. نیز به زمین هموار بلندی که در خاک نرمَ پی ،که موی آن

 .(281، ص4، ج1404 )ابن فارس، گویندمی« رفعُ » اسب روییده، به سبب شباهتش به دم

به  خصیزیرا وقتی ش؛ آرامش و طمأنینه است به معنای سکون، «ِعرفان»و « معرفة»مصدر اما 

و در مقابل، کسی که آن چیز را انکار  یابدمین آرامش داب ،کندچیزی شناخت پیدا می

)معروف مقابل « الُعْرف»)بوی خوش( و « الَعْرف»چون  ایی. معانشوددچار وحشت می ،کندمی

گیرد و سکون پیدا رامش میآ هاآنچراکه نفس آدمی با ، همین معنا هستند یرمجموعهمنکر( ز

 .(همانجا) کندمی
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 ،1409 فراهیدی،شناخت )معرفت در مطلق  گاه کاربردهای مفهومی مختلفی دارد. ،معرفت 

به معنای شناخت فطری و گاه ( 72، ص3ج، هماند )ودر مقابل انکار و جح ، گاه(121، ص2ج

رفته است )صاحب بن عباد، ( و نیز فهم و تعقل چیزی به کار 418، ص7خداوند )همان، ج

(. بنابراین معرفت به معنای کلی و عامِ شناخت شمرده شده و شناخت فطری 10، ص4، ج1414

کسب معرفت دانسته شده است. تمییز معلومات و علم به عین و  و فهم تعقلی، از راهکارهای

، 1412 سکری،)ع استنمونه دیگری از کاربرد این مفهوم  ،ذات شیء از راه تفکر در آثار شیء

: در نظر گرفته شده است هااین ویژگی ،برای معرفتآید که از تعاریف فوق برمی (.500ص

 تمییز معلومات، علم به ذات شیء و تفکر در آثار شیء.

آن، معروف را از دیگری  وسیلهبهاز معرفت است که عارف  ایالیهمراد از تمییز معلومات، 

تواند آن را از ، دانستن اسم فرد کافی است که عارف بمثالعنوانبه. دهدمیتمییز و تشخیص 

با دانستن اسم فرد، معرفتی محقق شده و عارف به  روازاین .(501 دیگران تمییز دهد )همان،

معروفی دست پیدا کرده است. چنانکه برخی علم همراه با تمییز و ادراک خصوصیات را معرفت 

 .(206، ص8ج ،1417 )مصطفوی، انددانسته

واص عراض و خاَبه  تنهانه تعلق یابد و  ویژگی دوم معرفت این است که باید به ذات معروف

آن. در این ویژگی، عارف باید به دنبال عین و ذات شیء باشد و حصول اعراض و خواص شیء 

ا که این ویژگی ب دهدمیتأمل و دقت در این ویژگی نشان  برای تحقق معرفت کافی نیست.

ب زیرا معرفت، مرات؛ گرایی محض و افراطی برای معرفت در نظر گرفته شده استآلنوعی ایده

آن، معرفت به ذات و عین شیء است. پس  هو درجات گوناگونی دارد که باالترین مرتبه و درج

یر قابل توجیه است و در غ ،بینی محضآلایده هتحدید معرفت به علم به ذات شیء تنها از دریچ

که البته این مراتب  ردیگیماز این هم تعلق  ترنییپاو درجات  مراتببهاین صورت، معرفت 

خی عین و ذات شیء است. چنانکه بر درنهایتباالتر و  مراتببهبرای رسیدن  ایوسیله، ترنییپا

نیدن از: ش اندعبارتکه برخی از این مراتب  انددانستهمراتب معرفت را همانند مراتب آتش جهنم 

 همرتب ،االترب هتقلیدی است و هیچ دلیلی ندارند. مرتب ،نام جهنم مثل کسانی که معرفتشان به خدا

 یسکآنباالتر از  ؛مثل معرفت اهل نظر و استدالل ،کسی است که دود آتش به او رسیده است

دا آرام به خ شانیهادلهمانند معرفت مؤمنان مخلص که  کندمیاست که حرارت آتش را درک 

 حی،طری) بسوزد مثل معرفت اهل شهود و فنا است که در آتش یکس، آنشده است و باالتر از 

 .(96-97، صص5ج ، 1362
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 به دست هانشانهآمده است که معرفت تنها از راه آثار و  اما در ویژگی سوم، این تعریف

ظاهری محض است که این ویژگی برخاسته از نگرشی حداقلی، مادی و  رسدمی. به نظر آیدمی

وری به معرفت حض آنکهبی یافتنی دیده استدستمعرفت را تنها از مسیر عوامل مادی و ظاهری 

که  دآیمی به دستمعرفت به دو روش آفاقی و انفسی  کهدرحالیداشته باشد.  توجهی بیو غی

ر اما د کند؛یمی معروف به معروف معرفت پیدا هانشانهآثار و  وسیلهبهدر روش آفاقی، عارف 

 کندیمبدون واسطه با معروف ارتباط برقرار  ها،نشانهروش انفسی، عارف بدون توجه به آثار و 

ز که معرفت ا دهدمیدر ادامه بدین نکته توجه  شناسواژه. چنانکه همین یابدمیو بدان معرفت 

 ندیآینم به دستاز راه دلیل و آثار  هامعرفت هراه آثار، تنها یک راه کشف معرفت است و هم

ف بازتعری گونهنیاآن را  توانمیبا توجه به ارزیابی تعریف مذکور  .(500، ص1412 )عسکری،

کرد: معرفت همان تمیز معلومات است که از دو راه گوناگون حصولی و حضوری، ذات شیء 

 .گیرندمیی آن متعلَّق معرفت قرار هانشانهیا حتی آثار و 

گانه پنجحواس  وسیلهبه ،(501ص، معرفت، ادراک بسائط و جزئیات )همان برد دیگرکار

در این تعریف، معرفت، ادراکی دانسته شده که تنها به . (96، ص5ج ،1362 طریحی،است )

. در برابر این ادراک، علم وجود دارد که به گیردمیموجودات و موضوعات بسیط و جزئی تعلق 

خدای متعال  مثال،عنوانبه .(501ص ،14012 )عسکری، شودمیادراک مرکبات و کلیات گفته 

 ند متعلَّقتوانمیاما موجودات مرکب ن ؛د معروف قرار بگیردتوانمیکه موجودی بسیط است 

ِلمُت عَ » گویندمیو ن« َعَرفُت اهلَل: »ندگویمی روازاینواقع شده و معروف تلقی گردند.  ،معرفت

صفت  کهدرحالیشود. به خدای بزرگ اطالق نمی« عارف»صفت  طورهمین .(جا)همان «اهلَل

 شود.به خدای بزرگ نسبت داده می« عالم»

ه گرفتار شده است ک اندیشیجزمو  گراییمطلقکه تعریف مذکور به خطای  رسدمیبه نظر 

 کاربردهای چنانکهزیرا ؛ موجودات و موضوعات بسیط نسبت داده استمعرفت را یکسره به 

هم به موجودات بسیط و هم به موجودات  ،این واژه دهدمیمعرفت در متون گوناگون نشان  ریشه

 .(243-236، 9، ج1414شود )ابن منظور، میمرکب نسبت داده 

 ترینبزرگاین تعریف،  در گانهپنجاز این گذشته، تحدید ابزارهای کشف معرفت به حواس 

ز یکی ا تنهاگانه پنجزیرا حواس ؛ شودمیترین ایرادی است که در این تعریف دیده و روشن

دیگری چون عقل، قلب، عمل صالح  ابزارهای گوناگون کشف معرفت است و منابع و ابزارهای

 ... نیز در کشف معرفت دخیل و اثرگذار هستند.و
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ه ناشی از این باور است ک گانه،پنجتحدید ابزارهای کشف معرفت به حواس  رسدمیبه نظر  

ی جمالی و جاللی ایشان هاویژگیمعرفت به خدای متعال تنها از طریق آگاهی به صفات و 

، 5ج ،1362 )طریحی، نسان هیچ راهی به ذات الهی نداردو ا شودمیتوان بشری محقق  هاندازبه

با استفاده از تجربه و تفکر در  معموالًات و اعراض خدای متعال آگاهی به صف (. همچنین96ص

ه و تجرب کهگیرد؛ درحالیمیانجام  گانهپنجبا حواس  معموالًکه  آیدمی ها به دستنشانهآثار و 

ابزار برای کشف معرفت هستند و ابزارهای دیگر چون  نیترییابتدا، گانهپنجاستفاده از حواس 

. از این گذشته، کنندیملیت و توان بیشتری در کشف معرفت و تعمیق آن ایفا تفکر، شهود و... قاب

در کنار معرفت به اوصاف و اعراض خدای متعال، معرفت به ذات الهی نیز ممکن است و تنها 

ذات الهی و کنه ذات خدای متعال، امری نیافتنی و محال است که انسان نباید  همعرفت به هم

 د.بدان چشم طمع داشته باش

علم  هدهد که آنان معرفت را در حد و اندازنشان می شناسانمعنای معرفت در فرهنگ واژه

اصلی این مفهوم، علم حضوری و قلبی است که  هکه نیماند. حال آنحصولی و اکتسابی پنداشته

اکتسابی است از راه تزکیه و  که آنبخش اصلی آن فطری و خدادادی است و قسمت دیگر 

ها ه رگهناگفته نماند کگردد. حاصل می ،در مسیر بندگی خدای بزرگ قرار گرفتنتهذیب نفس و 

 گذشت.قبالً دیده شد که توضیح آن  هانامهواژهاز معدودی هایی از این معنا در و بارقه

 اقسام معرفت در قرآن كریم -3

بررسی نمود: معرفت حصولی و حضوری. متعلق شناخت  توانمیمعرفت را در دو سطح 

فته به گ گیرد.میعلم حضوری که به خود معلوم تعلق  برخالف ؛حصولی، صورت اشیاء است

 گیرد و وجود واقعی و عینی معلومتعلق می بدون واسطه به ذات معلومعلم یا  برخی فیلسوفان،

ارجی آن، مورد شهود و آگاهی جود خو یا و گرددمیف شککننده، منبرای عالم و شخص درک

 صورت یااصطالحاً و  استاز راه چیزی که نمایانگر معلوم  گیرد؛ بلکه شخصمیقرار ن عالم

. قسم اول را علم حضوری و قسم دوم را علم گرددمیآگاه  ، از آنشودمفهوم ذهنی نامیده می

 .(153، ص3، ج1389 مصباح یزدی،) مینامیمحصولی 



 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  182

ر اختصاص یافته است. آیاتی که به تفک آیات قرآن کریم به این نوع معرفتبخش زیادی از 

گیری از عدم تعقل و عبرت به خاطریا  کندمیدعوت  2و وجود انسانی 1و تدبر در نظام هستی

و یا از ارائه استدالل و برهان در نقد فرهنگ موجود و شیوه  نمایدمیحوادث زندگی توبیخ 

چارچوب معرفت حصولی قابل  در هااینهمه  گوید،میبرخی اقوام سخن  یخرافاتزندگی 

ی معرفت حصول هرگونهاست در نگاه قرآن کریم صفحه روح انسان از  ذکرقابل ارزیابی است.

َو اللَُّه ﴿ ؛هیچ نوع شناخت حصولی از خود و جهان اطراف ندارددر آغاز زندگی تهی است و او 

 ﴾ْم َتْشُكُروَنُأمَّهاِتُكْم ال َتْعَلُموَن َشْيئًا َو َجَعَل َلُكُم السَّْمَع َو اْلَأْبصاَر َو اْلَأْفِئَدَة َلَعلَُّكَأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن 

 بیرون آورد -دانستیدچیزى نمى کهدرحالی- و خدا شما را از شکم مادرانتان» (:78/ 16)نحل: 

ظریه ن ،این آیه شریفه .«سپاسگزارى کنید قرار داد، باشد که هادلو  هاچشمو براى شما گوش و 

است  اش، فارغ از هر نقشیگیریدل انسان در ابتدای شکل صفحهکند که روانشناسان را تأیید می

 .(312، ص12، ج1390 طباطبایی،) بنددیمهای مختلف در آن نقش دانش جیتدربهو 

 عنواننموده است. بهاما بخش زیادی از آیات قرآن کریم درباره معرفت حضوری گفتگو 

ها در حوزه علم شهودی قابل دهد، همه آننمونه آیاتی که درباره شناخت خداوند گزارش می

فعل بال صورترا به چیزهمهمجرد تام است و برای مجرد تام که  متعال،زیابی است زیرا خدای ار

دن تی که فطری بومعنا ندارد. همچنین آیا ،علم حصولی و اکتسابی و یا صورت اشیاء ،داراست

سوره روم  30آیه  .بر خداشناسی فطری یا حضوری نیز داللت دارد درواقع کند،میدین را مطرح 

                                                           

ْلِكَبُر لِّ الثََّمراِت َو َأصاَبُه اَأ َيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َو َأْعناٍب َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنهاُر َلُه ِفيها ِمْن ُك﴿ .1

 آيا» (:266/ 2)بقره: ﴾ َتَتَفكَُّروَن َو َلُه ُذرِّيٌَّة ُضَعفاُء َفَأصاَبها ِإْعصاٌر ِفيِه ناٌر َفاْحَتَرَقْت َكذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكُم اْلآياِت َلَعلَُّكْم

و برای او در  هنرها روان استها كسی از مشا دوست دارد كه باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير آن

[ گردبادی او را پريی رسيده و فرزنداىن خردسال دارد، ]ناگهان کهیدرحالو  [ باشدای ]فراهمميوه هرگونه[ از آن ]باغ

گرداند، باشد كه مشا خداوند آيات ]خود[ را برای مشا روشن می گونهنياسر[ بسوزد؟ آتشني بر آن زند و ]باغ يك

/  45؛ جاثية: 3/ 13؛ رعد: 24/ 10؛ يونس: 176/ 7؛ اعراف: 12-10/ 16رای موارد بيشتر نک: حنل: بينديشيد )ب

13.) 

ِلَقْوٍم  ِإنَّ ِفي ذِلَك َلآياٍت ة َو ِمْن آياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيها َو َجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّة  َو َرْحَم﴿ .2

/ 30)روم: ﴾آياٍت ِلْلعاِلِمنَيَيَتَفكَُّروَن؛ َو ِمْن آياِتِه َخْلُق السَّماواِت َو اْلَأْرِض َو اْخِتالُف َأْلِسَنِتُكْم َو َأْلواِنُكْم ِإنَّ ِفي ذِلَك َل

و ميانتان دوسىت و رمحت  آرام گرييد هابدانهای او اينكه از خودتان مهسراىن برای مشا آفريد تا از نشانه(: »21-22

مني و ز هاآمسانهای او آفرينش هاىي است. و از نشانهانديشند قطعًا نشانه[ برای مردمی كه میهناد. آری، در اين ]نعمت

 «.هاىي استی مشاست. قطعًا در اين ]نيز[ برای دانشوران نشانههارنگی مشا و اهزبانو اختالف 
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 اللَِّه ذِلَك َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيفًا ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيها ال َتْبِديَل ِلَخْلِق﴿ :نمونه آن است

این  یسوبه ،روى خود را با گرایش تمام به حق پس» :﴾ُم َو لِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَنالدِّيُن اْلَقيِّ

دین کن، با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خداى تغییرپذیر نیست. 

 . «دانندایدار، ولى بیشتر مردم نمىاین است همان دین پ

 گونهنیا را سبحان خدای به حضوری علم بر شریفه آیه این داللت چگونگی مفسران، برخی

این  تواندیمخداپرستی وجود دارد آیا  یسوبهوقتی در فطرت انسان گرایشی » :کنندمی تبیین

به معنای عام( گرایش به ازدواج انسان )متعلق خود را نشان ندهد؟ وقتی در فطرت  ،گرایش

وقتی احساس نیاز به همسر در انسان پیدا شد  ؛شناسدمیوجود دارد خود فطرت، متعلقش را 

یعنی انسان وقتی احساس  ،زدیدرآمخواهد و با چه موجودی باید فهمد که چه میخود انسان می

 از درخت باال رود یا برود کره خواهدمیکه آیا  نفهمدکند چنین نیست که نیاز به همسر پیدا می

شناختی نسبت به متعلق آن وجود  ،پس همراه میل فطری !ردزن بگی خواهدمیماه پیاده شود یا 

یم نه را باید بشناس کسآناگر درون انسان میل به خضوع در برابر کسی نهفته شده است،  .دارد

مان که ه دهدمیآن را نشان  ،خضوع بکنیم. خود این فطرت دانیمنمیدر برابر کسی که  نکهیا

، 3، ج1389 مصباح یزدی،) رودمیتن این کمال به خطا کمال مطلق است و البته انسان در یاف

گرایش انسان مسبوق به علم او است. انسان به چیزی »: نویسدمیجوادی آملی . (35-34ص

سپس بدان  کند،میگرایش دارد که آن را بفهمد، چه حصولی یا حضوری. انسان اول ادراک 

نک: ) «آهن نیست و رباآهن. گرایش و محبت انسان به چیزی همانند جاذبه کندمیگرایش پیدا 

 .(28، ص1384 جوادی آملی،

ْم َسُنِريهِ ﴿ :نمونه استاز این  کند،میدر درون انسان تأکید های الهی بر نشانههمچنین آیاتی که 

 ﴾ٍء َشِهيدٌ ُكلِّ َشْي َربَِّك َأنَُّه َعلیْم َيْكِف ِبُه اْلَحقُّ َأ َو َلَيَتَبيََّن َلُهْم َأنَّ يآياِتنا ِفي اْلآفاِق َو ِفي َأْنُفِسِهْم َحتَّ 

بدیشان  شانیهادل[ و در ]ى گوناگونهاافقهاى خود را در نشانه یزودبه» :(53 /41: فصلت)

است. آیا کافى نیست که پروردگارت خود  برایشان روشن گردد که او خود حق تا خواهیم نمود

معرفت توحید از طریق سیر انفسی، از سنخ »در تفسیر تسنیم آمده است:  شاهد هر چیزى است؟

علم حضوری است نه حصولی. سالک این طریق بر اثر تهذیب نفس و صفای باطن، با چشم دل 

آن و نیز معرفت حاصل  بزارو ا. بر این اساس، نوع شناخت ندینشیمبه شهود جمال و جالل حق 

از این راه، با طریق آفاقی، تفاوت جوهری دارد، گرچه هر دو طریق در برخی از اهداف، یکی 
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ادی جو) «علم حضوری به پروردگار باشد سازنهیزمر در آفاق هم باید مقدمه شهود و یاست و س

 .(147-148، صص1384 آملی،

 ،ی بودناکتسابغیراست شناخت حضوری نیز سطوح و اقسامی دارد که اکتسابی و  ذکرقابل

اکتسابی این است که در فطرت انسان است غیراز آن است. مراد از شناخت حضوری  یانمونه

فطرت به معنای اموری است که نوع خلقت  اساساًاقتضای نوع خلقت انسان است و  درواقعو 

به همین دلیل است که یکی  .در ساختار وجودی او نهاده شده استانسان اقتضای آن را دارد و 

 اینهنموو شناخت حضوری فطری نیز  دانندمیاکتسابی بودن غیری امور فطری را هاویژگیاز 

آن معرفتی است که در ساختار وجودی انسان  ،اکتسابیغیراما شناخت حضوری ؛ از آن است

ان در خدای سبح درواقع یابد.میریاضت بدان دست تعبیه نشده است و انسان بر اثر تالش و 

دل او را باز چشمه  گیردمییند ریاضت مخلصانه انسان مؤمن که در مسیر شریعت انجام آفر

که از رابطه بین تقوا و ایمان  ذیل یابد. آیهکه در آن صورت با آن چشم دل، حقایقی را می نموده

فِّْر يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا اللََّه َيْجَعْل َلُكْم ُفْرقانًا َو ُيَك﴿ :از آن است دهد مصداقیگزارش می

اید، اى کسانى که ایمان آورده: »(29/ 8: انفال) ﴾اْلَعِظيِمَعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َو َيْغِفْر َلُكْم َو اللَُّه ُذو اْلَفْضِل 

 .«دهد[ قرار مىاز باطل [ تشخیص ]حقید، براى شما ]نیروىاگر از خدا پروا دار

ز به معناى چیزى است که میان دو چی "فرقان"»: نویسدمیعالمه طباطبایی در تفسیر این آیه 

ل ، فرقان میان حق و باطگذارد، و در آیه مورد بحث به قرینه سیاق و تفریعش بر تقوافرق مى

جدا کردن ایمان و هدایت است از  ،فرقان در اعتقادات .چه در اعتقادات و چه در عمل است؛

است از معصیت  ونداطاعت و هر عمل مورد خشنودى خدا ، جدا کردنکفر و ضاللت، و در عمل

ا کردن فکر صحیح است از جد ،و هر عملى که موجب غضب او باشد، و فرقان در رأى و نظر

م در آیه شریفه ه آید.ت که از درخت تقوا به دست مىاى اسنتیجه و میوه هااینهمه  فکر باطل.

در  عالوه بر اینکه شود؛و اطالقش همه را شامل مى هتشگن مقید به یکى از این چند قسم ،فرقان

شامل همه  ،پس فرقان در آیه مورد بحث .آیات قبلى تمامى خیرات و شرور را ذکر کرده بود

 .(70، ص9، ج1390 طباطبایى،) «چون همه احتیاج به فرقان دارند شودانحاء خیر و شر مى

افزون بر محتوای معرفتی که در باب شناخت حصولی و حضوری در قرآن بیان شده است، 

ي َقْد كاَنْت آياِت﴿ :که آیات ذیل نمونه آن است در این دو مصداق استعمال شده واژه معرفت نیز

َأ َفَلْم َيدَّبَُّروا اْلَقْوَل َأْم  *ُمْسَتْكِبِريَن ِبِه ساِمرًا َتْهُجُروَن  *َأْعقاِبُكْم َتْنِكُصوَن ی َعَلْيُكْم َفُكْنُتْم َعل ُتْتلی

ر حقیقت، آیات من بر د ﴾َرُسوَلُهْم َفُهْم َلُه ُمْنِكُروَن َلْم َيْعِرُفواَأْم  *جاَءُهْم ما َلْم َيْأِت آباَءُهُم اْلَأوَِّلنَي 
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تکبر  [ آندر حالى که از ]پذیرفتنرفتید. ه همواره به قهقرا مىشد و شما بودید کشما خوانده مى 

[ این سخن آیا در ]عظمتکردید. محافل خود[ بدگویى مىهنگام ]در ورزیدید و شبمى

ر خود را یا پیامبدران پیشین آنها نیامده است؟ اند، یا چیزى براى آنان آمده که براى پنیندیشیده

 ؛83 /5: مائده .ک.ر زین ؛66-69 /23: )مؤمنوناند؟ انکار او پرداخته ا[ به[ نشناخته و ]لذ]درست

 (3 /66: تحریم ؛273، 89 /2: بقره

امبر به معرفتشان نسبت به شخص پی (ص)مخالفان پیامبر  توجهیبیمذکور،  در آیه ازآنجاکه

 هانآاین معرفت  ها نسبت به کالم الهی مطرح شده است،آن توجهیبیدلیل بر  عنوانبه (ص)

. دانستندمی یخوببهپیامبر )ص( را  هتبار و پیشین هاآنست که بدین معنانسبت به پیامبر )ص( 

خواندند و به عقل، دانش و امانت او معترف بودند. مى« محمد امین»که در گذشته او را  ایگونهبه

قی مل از شخصیت نسبی و اخالشناختند و با این شناخت کامى خوبیبهاش را پدر، مادر و قبیله

. (275، ص14ج ،1371 )مکارم شیرازی، ماندنمیها باقی بهانه گونهاین، جایى براى (ص)پیامبر 

نسبت به ایشان را شناختی اعم از شناخت  (ص)برخی از مفسران، مراد از معرفت مخالفان پیامبر 

 ز ملکات اکتسابی یا موروثینَسَبی و حَسَبی و شناخت سجایای روحی و ملکات نفسانی اعم ا

برای تأیید سخن ایشان و تصدیق  هاآنو روحی  ایشناسنامهکه این شناخت کامل  انددانسته

 (.45، ص15، ج1390 طباطبایی،) استکافی  (ص)باورهای پیامبر 

به معنای نوعی علم و آگاهی حصولی نسبت  ،معرفت در این آیه گذشت، آنچهبا توجه به 

ضرت آن حبه پیامبر )ص( است که همین آگاهی حصولی برای تصدیق ایشان و تأیید سخنان 

 کردندنمیبه دالیل مختلف بدین معرفت حصولی توجهی  مخالفان آن حضرتولی  ؛کافی بود

 .تندخواسمیهی بر و کتاب ال (ص)و با پشت پا زدن به این معرفت، به مخالفت با پیامبر 

 منابع معرفت در قرآن -4

 ،منابع معرفت را معرفی نمود. بخشی از منابع توانمی ،معرفت هعد ذکر شددو بُ در راستای

ین معنا ؛ به اشوندمیتنها منبع تغذیه علم حضوری شمرده  ،و برخی اندحصولیعلم  کنندهنیتأم

است. طبیعی است که منابع  پذیرامکانبه شناخت حضوری تنها از این مسیر  یابیدستکه 

 .دهدمی و شهودی را در اختیار انسان قرار مختلف حسی و عقلی هایمعرفت ،مختلف
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 عقل -4-1

 ترینمهمشاید ( 35، ص1ج، 1429)کلینی،  شودمیرسول باطنی یاد  عنوانبهن آ ازکه عقل 

عوت د و تعقلدرآیات زیادی انسان را به تفکر  متعال، قرآن باشد. خداوند از نگاهمنبع معرفت 

 د،قبالً اشاره گردیکه  گونههمان منبع معرفت دارد. عنوانبهویژه آن  بر جایگاهکه داللت  کندمی

معاد  ؛ تفکر در مبدأ وکندمیانسان را به تعقل و تفکر و تدبر دعوت  قرآن،بخش زیادی از آیات 

آیات یاد  عنوانبهی موجود در این جهان که از آن هانشانهو انجام هستی، دعوت در  آغازیا 

مه ، ههاعبرتاز  گیریبهرهدعوت به  ،، دعوت به تعقل در سیستم و جسم و جان انسانشودمی

درک وجود منبعی به نام عقل یا همان قوه مُ ،و آن دهدمیاز یک واقعیت گزارش  موارد این

 کلیات است.

 اندعبارتداللت دارند  آنو حجیت  هااستداللتوانایی این منبع و از آیاتی که بر  اینمونه 

 خواند،فرامیدر عظمت  یدنبشر را به اندیش ،گویدمیسخن زمین  و آسمان از خلقتکه  یآیات از:

 دهدیممورد خطاب قرار  ،حق فاصله گرفتند از معرفتو کسانی را که  ن انبیاامخالف یا آیاتی که

 ؛103/ 5: مائده .ک.رنیز  67/ 21: انبیاءکند )میسرزنش  ،دم تعقل و تفکرع به خاطرآنان را  و

به تعقل در حوزه رفتار اشاره  آیاتی که همچنین ؛(51 /11: هود ؛42/ 10: یونس ؛22 /8: انفال

 .ک.رنیز  151/ 6: )انعام کندمیرا به تعقل و تفکر نسبت به عمل خود دعوت  روکج و افراد دارد

 .(79، 44 /2: بقره

 خیتار -4-2

و  گذشته اختصاص یافته است هایامتآیات فراوانی از قرآن کریم به ذکر تاریخ پیامبران و 

گیری از آن فراخوانده است. این واقعیت انسان را به عبرت هاقرآن کریم پس از ذکر آن ماجرا

د زیر، . مواراستفاده نمود هامعرفتبرای کسب برخی  توانمیآن است که از این منبع  دهندهنشان

 است: از آن آیات  اینمونه

: )روم ﴾ُقْل سرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة الَّذيَن ِمْن َقْبُل كاَن َأْكَثُرُهْم ُمْشِركني﴿

مشرک  بوده ]و[ بیشترشان ترشیپدر زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانى که »بگو:  (:42 /30

 /6: انعام ؛69 /27: نمل ؛36 /16: نحل ؛137 /3: عمران آل .ک.ر )نیز «؟بودند چگونه بوده است

 (.109 /12: یوسف ؛20 /29: عنکبوت ؛11

ند ر کنین سیکه به مردم دستور دهد تا در زم شده مأمور )ص(رسول خدا  ،فهیه شرین آیدر ا

ارشان خراب گشته و آث شانیهاخانهند که چگونه یناقوام گذشته را بب ماندهیباق و آثار سرانجامو 
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ا و باله هاگرفتاریو دچار انواع  شدن نفر منقرض شدند و نسلشان قطع یو تا آخر همحو شد 

د یا شاد تیشان چشانیشان را به ایااز که مشرک بودند؛ پس خدا جزای بعضی ینشدند به خاطر ا

 ،16، ج1390 ی،طباطبای) د برگردندیتوح سویبه درنتیجهرند و یرندگان عبرت گیگعبرت

 .(295ص

ر و عبرت نگرفتن از سرنوشت، مورد سرزنش یعدم س به خاطررا  هاانسان ،اتیآ و در برخی

 َكاُنوا ُهْم َأَشدَّ ْمَأَوَلْم َيِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن َكاُنوا ِمن َقْبِلِه﴿. دهدمیقرار 

 آیا» :(21 /40غافر: ) ﴾ِمْنُهْم ُقوًَّة َوآَثاًرا ِفي اْلَأْرِض َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِبُذُنوِبِهْم َوَما َكاَن َلُهم مَِّن اللَِّه ِمن َواٍق

 هاآن؟ اند چگونه بوده است[ها ]زیستهآناند تا ببینند فرجام کسانى که پیش از در زمین نگردیده

 همهنیباا روى زمین ]از خود باقى گذاشتند[. [ در[ و آثار ]پایدارترىاز ایشان نیرومندتر ]بوده

 «. گرى نداشتندخدا آنان را به کیفر گناهانشان گرفتار کرد و در برابر خدا حمایت

ر به امبیپ، ن مردمی که مایکه چرا ا است نیاانکاری است و منظور  ،فهیه شریاستفهام در آ

ت بنگرند که عاقب ،رییگتفکر و عبرت تا به نظرِ پردازندینمن یر در زمیم به سیشان فرستادیسو

امبران خود چه یب پیدر اثر تکذ هاامتچگونه بوده و آن  اندستهیزیممردمی که قبل ایشان 

 .(496-495، صص17، ج1390 )طباطبایی، ؟داشتند سرانجامی

 :ل استی، مبتنی بر مقدمات ذخیتارمعرفت بودن  بر منبع ،فهیشرداللت آیه 

 خیبودن تار قانونمند -4-2-1

بر جامعه و  کهیدرصورترا یز ؛بر قانونمندی جامعه داللت دارد یخوببه اتین دسته آیا

کشف قاعده و ضابطه، امکان  ،هاآنر و نظر در یاز س ،نباشد فرماحکماجتماعی، قانونی  یهادهیپد

 و انتخاب شودمیدارد حاصل ن مدنظرد یرتی که قرآن مجیبص ،ن صورتینخواهد داشت و در ا

ماً بر اشتراک جوامع در ینظر، مستق و ریسات یسر نخواهد بود. آیق صحیح زندگی میطر

ات ین آیدر ا نکهیان اجتماعی داللت دارد و با توجه به یاز قوان یاپارهدر  کمدستقانونمندی و 

 ،دهل فساد، جرم و شرک پرداخته شیسرنوشتی شده است از قبن یا عواملی که منشأ چنیبه عامل 

ع ن جوامآاجتماعی داللت دارد بلکه نوع خاص قانون حاکم بر  یهادهیپدبر قانونمندی  تنهانه

 .کندمیان یز بیشان را نیو جوامع مشابه ا
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 ن اجتماعییبودن قوان كشفقابل -4-2-2

ر زندگی قوانین حاکم ب درواقع کندمیدر آثار پیشینیان  و تفکرآیاتی که ما را دعوت به سیر 

نظر، لغو  ر وینباشد امر به س کشفقابلن اجتماعی یرا اگر قوانی؛ زداندمی کشفقابلاجتماعی را 

 ات مثلیکه در برخی آ اینتیجهن، یعالوه بر ا؛ خواهد شد وجهیبآن  بر ترکبوده و سرزنش 

نات ایاز جر آموزیدرسرت درونی و یبص یحمل شده است یعنر و نظر یسوره حج، بر س 46 آیه

 .(44-43، صص1383 رجبی،) شودمیخی محقق نیتار

 دل و قلب -4-3

 عنوانبهرش دل یپذ شهید مطهری از دیدگاه ن منبع شناخت، دل و قلب انسان است.یدوم

ناخت منبع ش عنوانبه آن را ،بسیاری روازاینست؛ یی سازگار نماد چ مکتبیمنبع شناخت با ه

 درجه ،که وحی شودمیاز الهامات  یاپارهبه دل، »ن معناست که یرش بدیپذاین  .قبول ندارند

آن نوع  عت؛ چون طبیعتیمساوی است با قبول کردن جهانی ماوراء طب ،نیکامل آن است و ا

، 13، ج1393 ،طهری)م «ند. سنخ الهام، سنخ ماورائی استد به انسان بکتوانمیالهامات را ن

دن به یو راه رس پذیردمیکی از منابع شناخت ی عنوانبهقرآن کریم دل را . (375-374صص

، 13ج )همان، ب نفس استیو آن تهذ کندمیز معرفی ین شناخت را نیشناخت قلبی و ابزار ا

 ؛76 /19: میمر ر.ک. نیز. 69 /29: عنکبوت) ﴾...ُسُبَلنا َو الَّذيَن جاَهُدوا فينا َلَنْهِدَينَُّهْم﴿: (365ص

 هیمفاد آ (.14، 13 /18: کهف ؛51 /40غافر:  ؛11 /64: تغابن ؛9 /10: ونسی ؛17 /47: محمد

راه خدا مجاهده کنند، خود را پاک کنند،  که دری ن است که کسانیاسوره عنکبوت  شریفه

ور به ، نکنیممی بی هدایتشانیغ یهاراهکی از یت داشته باشند و اخالص بورزند از یخلوص ن

.(368، ص13ج ،1393مطهری، ) ق زندگی را خوب درک کنند و بفهمندیتا حقا دهیممی هاآن

 عتیطب -4-4

عالم  ،عالم زمان و مکان ،عالم جسمانی ییعن عتیعت است و طبیطب ،کی از منابع شناختی

 مان،ه) میو با حواس خودمان با آن در ارتباط هست کنیممیست ین عالمی که در آن زیع ؛حرکت

ز کی ای عنوانبه آن راعت و اجزای یاری، طبیات بسیخداوند سبحان در ضمن آ (.372، ص13ج

ِإنَّ ﴿ :کندمینش دعوت یو ما را به تأمل و تفکر در اجزای آفر کندمیمنابع معرفتی انسان معرفی 

 (:190/ 3: آل عمران) ﴾اللَّْيِل َو النَّهاِر َلآياٍت ِلُأوِلي اْلَأْلباِب اْخِتالِف َخْلِق السَّماواِت َو اْلَأْرِض َو يف
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برای خردمندان  روشنی(های )نشانه ،آمدوشد شب و روزن و ینش آسمان و زمیدر آفر مسلماً 

 (.3 /67: ملک ؛22-27/ 30: روم ؛164/ 2: بقره ر.ک. )برای موارد بیشتر است

 قوای حسی از قبیل، چشم و گوش ،کسب معرفت از این منبع شناختطبیعی است که ابزار 

ْخَرَجُكم َو اللَُّه أَ ﴿ شده است:تصریح به این ابزارها و سایر ابزار است؛ چنانکه در قرآن کریم نیز 

: (78/ 16: نحل) ﴾...َدةِئفَر َو اْلَأاَو َجَعَل َلُكُم السَّْمَع َو اْلَأْبَص ًائِتُكْم َلا َتْعَلُموَن َشْياَهمِّن ُبُطوِن ُأمَّ 

و برای شما گوش  دانستیدنمی زیچچیه کهیدرحالخداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود »

نام  عتینی چشم و گوش برای منبع طبیع ابزار حسیفه از دو یه شریدر آ. «دادو چشم و عقل 

ه آنک ژهیوبه؛ هاستآنت یاهم به خاطرست بلکه یانحصار آن دو ن یبه معنان یبرده است و ا

و آنچه  ف استفاده کردید از ابزارها برای شناخت حق و تکلیکه با است نیاد بر یتأک ،هیمنظور آ

اشاره  هر سهفه به یه شریاست که در آ و دل و گوش دارد چشمت فراوان ینه اهمین زمیدر ا

 .(398، ص3، ج1389مصباح یزدی،) شده است

 موانع معرفت در قرآن -5

است که برخی موانع معرفتی  پذیرامکانزمانی  ،صحیح اعم از حصولی و حضوری شناخت

 شودمیه مواج آیند حصول معرفت با برخی موانعفر درواقعاز سر راه برداشته شود.  یرمعرفتیو غ

ه گمراهی یو ما شودمی مبتالبدانها ی که ذهن، یخطاها. سازدیمکه تحقق آن را با چالش مواجه 

کند م مییچهار نوع تقسآنها را به  و کندیمتعبیر  «بت» ها بهآناز کن یبفرانسیس  ،انسان است

 که قرآن کریم ذیل آیات مختلف به این واقعیت پرداخته(. 139، ص1، ج1367فروغی، ر.ک: )

 پردازیم.در ادامه مقاله به معرفی این موانع می است. برخی از امور مانع معرفت

 شناخت ی مؤثر بررمعرفتیغعامل  عنوانبهگناه  -5-1

 در غیرمعرفتیامکان اثرگذاری عوامل  ،شناسانیکی از مباحث مورد نزاع در میان معرفت

 29آیه  .اثرگذارندیند آنیز در این فر غیرمعرفتیعوامل  ،از نگاه قرآن کریم .حصول معرفت است

 برقرارند وا و شناخت، پیوشریفه بین تق هیآذکر شد از این باب است. در این  قبالًسوره انفال که 

 نمتقیغیریابند که چنین امکانی برای مین به برخی معارف دست تقیشده است به این معنا که م

دانان، عکس نقیض این آیه آن است که هر کس به تعبیر منطق درواقعوجود نخواهد داشت. 

سیر تفدر به دور است.  درواقع از درجات متعالی تقوا ،معرفت درستی نسبت به معارف ندارد

اشاره می اتقوبینى نورانیت و روشنبه  راههبه هنگام بحث از ضرورت تشخیص راه از بی نمونه
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چهره کند که های نیروی عقل معرفی میرا پردهسرکش  یهاهوسو  شود و در مقابل، گناه و هوا

از کمال  ر کمالى، پرتوییه رود کهاز سوی دیگر به این نکته اشاره می پوشاند.میحق و باطل را 

ر لق دپرتو نیرومندترى از آن کمال مط ،تر شودانسان به خدا نزدیک هرقدر رو؛ از اینحق است

 ،ها از علم و دانش اوهمه علم و دانش ،روى این حساب وجود او، انعکاس خواهد یافت.

ر تو هوس به او نزدیک انسان در پرتو تقوا و پرهیز از گناه و هوا هرگاهگیرد و مى سرچشمه

سهم بیشترى از آن علم و  ،شود و قطره وجود خود را به اقیانوس بیکران هستى او پیوند دهد

  .(144-140، صص7، ج1371 مکارم شیرازی،) دانش خواهد گرفت.

 هوای نفس -5-2

عمل کند، مانع معرفت  عنوانبه تواندمیقبل قرار دارد و  مسألهبا  افقهممانع دیگری که 

ْنُتْم ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْسماٌء َسمَّْيُتُموها َأ﴿این واقعیت اشاره دارند:  بههوای نفس است. برخی آیات قرآن 

 (:23 /53: نجم) ﴾اْلَأْنُفُس ینَّ َو ما َتْهوَ َو آباُؤُكْم ما َأْنَزَل اللَُّه ِبها ِمْن ُسْلطاٍن ِإْن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّ

 هاییاسمو  محتوابی هایی)نام دیاگذاشته هابر آن ناست که شما و پدرانتا ییهانامفقط  هااین»

و  اساسیب یهاگمانل و حجتی بر آن نازل نکرده؛ آنان فقط از یو هرگز خداوند دل مسما(بی

 .(29 /30: روم ؛14 /47: محمد )برای موارد بیشتر نک:« .کنندمیروی یهوای نفس پ

دوم آنکه  .رندیگیمعلم  یجابهگمان را  هاایننکه یکی ایفه اشاره به دو مطلب دارد: یه شریآ

 هری،)مط زبان هوای نفس است ،ستیست، زبان استدالل نیزبان عقل و فکر ن دنگویمیآنچه 

روی هواها، امارت و فرماندهی طبع بر قلب و عقل است؛ پس یمعنای پ و .(493، ص4، ج1393

 در فهم معارف ،طبع نبوده و بر طهارت نظری و اصلی خود باقی مانده باشدقلبی که محکوم 

 .(356ص ،18، ج1390 )طباطبایی،ق الهی درنگی ندارد ینی و حقاید

 د از گذشتگانیتقل -5-3

 تیمحدود درواقععقالنی است و عقل فطری بر آن تصریح دارد.  مسألهیک  ،اصل تقلید

 ،ولی همین امر عقلی سازد؛می پذیرتوجیهامکان و ابزار شناخت انسان، رجوع به متخصصان را 

موانع  رینتمهم د به یکی ازتوانمیو  بردمیفرد را به بیراهه  ،اگر از مسیر عقالنیت بیرون برود

 ،یتناجتماعی تبدیل شود. تقلید کورکورانه و خارج از دایره عقال هایچالشمعرفت و همچنین 

 شانمانهزچالش فکری  ترینبزرگهمان چالشی بود که پیامبران الهی با آن مواجه بودند و شاید 

ُْالِء ْعُبِمْرَيٍة ِممَّا َي َفال َتُك يف﴿ اند:پرداخته این مطلبشمرده شود. آیات مختلف قرآن کریم به  ُد ه
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 (در )باطل بودن دیتردی پس شک و(: »109/ 11: )هود ﴾..َكما َيْعُبُد آباُؤُهْم ِمْن َقْبُل. اما َيْعُبُدوَن ِإلَّ 

 ندکنمی را پرستشمعبودها  این گونههمان هاآن مده. هرا در خود، پرستندمی هاآنمعبودهایی که 

 ؛78 /10: ونسی ؛109، 62/ 11 :هود )برای موارد بیشتر نک:« ...پرستیدندمی قبالًکه پدرانشان 

 .(23-22 /43: زخرف ؛21 /31: لقمان ؛74 /26: شعراء ؛54-53/ 21: انبیاء ؛28 /7: اعراف

ها و ی استداللهاوهیش است. نموده بازگومبران را یاپمختلف احتجاجات  کریم، قرآن

مبران ایاصول مشترکی که در همه پی از ک. یستامشترک  ،همهاصول  امامختلف است  هااحتجاج

غمبری در یهر پ مینیبیم؛ و اال ما اندکردهد را نفی یتقل ،امبرانین است که همه پیوجود دارد ا

 حضرتمثالً ؛ بوده و متوجه آن مشکالت بوده است ایویژه دچار مشکالتط خودش یمح

 شودمی معلوم کند کهیمتأکید  معاملهعنی تقلب در ی ،نزایل و ماینقص در مک مسألهب روی یشع

اره آن باالتفاق درباما امری که همه پیامبران  است. مبتال بودهبه شدت  ،ماریین بیط او به ایمح

ن است یا اندازدیمی که بشر را به خطا یزهایکی از چیتقلید است؛ چون واقعاً  ،اندکردهصحبت 

 یلین تمایچناز آنجا که انسان،  انگارد. همه سخنان گذشتگان را صحیحتمایل دارد، انسان که 

جاد یعلم هم ا ،نسانساختگی که برای ا یهالیدل ؛تراشدیمل یش دلیبعد برا ،ردیپذیمدارد آن را 

ن عقل فطری خدادادی خودش ی از گذشتگان را پاره کند و به آرویر پی. اگر همان زنجکندمین

که آنچه گذشتگان  فهمدیم وقتآن ،غرض و مرضی دور کند هرگونهد و خودش را از یاعتماد نما

، 4، ج1393 مطهری،) می باطل استیو ن حیصحاز آن  یمین ایا باطل یح است یصح ،اندگفته

 .(577ص

 یکلهبرش آن یز پذیدن به معرفت درست و نید انسان را از راه رستوانمی کورکورانهد یتقل

 /6: )انعام ﴾َياِتَنا ُصمٌّ َو ُبْكٌم ىِف الظُُّلَماتآَو الَِّذيَن َكذَُّبوْا ِب﴿: دیفرمایمم ی. چنانکه قرآن کربازدارد

د یعموماً کسانی بودند که کورکورانه از بزرگان خود تقل ،فهیه شریدر آ (ُصمٌّ)رها منظور از کَ  (.39

حق  شان نگذاشت تا دعوتیی برایگر گوش شنوایده بود که دید به حدی رسین تقلیو ا اندکرده

یمآنکه  رغمبه ها بودندآن فرمانبهگوشاند که مردم یبزرگانهمان  هااللرا بشنوند و مراد از 

ز ا از گفتن حق و اعتراف به آن و ،کشیحق است ولی به خاطر گردن ،دیدعوت به توح دانستند

 .(119، 7، ج1390 طباطبایی،) شهادت دادن به آن الل شدند

ا ر هاآندعوت آن حضرت، استدالل  رشیاز پذب یان نقل امتناع قوم شعیم در جریقرآن کر 

: (88 /11: هود) ﴾يا ُشَعْيُب َأ َصالُتَك َتْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك ما َيْعُبُد آباُؤنا قاُلوا﴿ :کندمیان ین بیچن

« ؟میترک کن دندیپرستیمکه آنچه را پدرانمان  دهدیمو دستور تا نمازت به یب! آیای شع گفتند»
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د ی، نه تقلندکیمتطبیق  روی از کبرایمطلبی دارند که ظاهراً بر پآیه ن یر ایدر تفس ،ییعالمه طباطبا

ا آنچه یآ ﴾َأْن َنْتُرَك ما َيْعُبُد آباُؤنا﴿گفتند نکه مردم در کالم خود ی: اندیفرمایمشان یاز گذشتگان. ا

ن یا ؟مینمان را ترک کانیا ما خدایآ «ک آهلتناتُرن َنأ»و نگفتند  ؟میترک کن دندیپرستیمپدرانمان 

 است نیادارند و آن  بارهنیدرالی که یاشاره کنند به دل ،رین تعبین جهت بود که خواستند با ابدا

 را هاآن ،بلکه پدران ما میاننمودهغاز آرا خود ما درست نکردیم و پرستش آن را  هابتن یکه ا

سنت  ،بی دارد که انسانیک سنت ملی و قومی است و چه عی هاآنپس پرستش  ؛دندیپرستیم

گری بر یپس از د ییک ،هانسل و اندبردهرث لف خود اخلف ما از س نه خود را کهیریملی و د

الهه  ،ز همچنانیما ن ؟آن عمل کند بر طبقمحترم شمرده و  اندنمودهنما  و نشو ،طبق آن سنت

نکه به یز اام و رسم خود را یبند هستپای ،ستن آباء ماین خود که دیو به د میپرستیمخود را 

 .(547، ص10، ج1390 )طباطبایی، کنیممیبوته فراموشی سپرده شود حفظ 

 ییگراحس -5-4

 . انسان که دراست ییگراحس، کردهم بدان اشاره یگر از موانع معرفت که قرآن کریکی دی

سی درکات حعت و مُ یبا طب او نسا .محسوسات دارد هب ادییانس ز ،کندمیعت زندگی یجهان طب

 هنیزم ردشود میباعث  ،برقرار کند هاآند با توانمیکی که معموالً بدون زحمت یو تماس نزد

 و به دنبال امور حسی بگردد. کندز از حس استفاده یموضوعات نامحسوس و ماوراء محسوسات ن

ن یهم به خاطرکه حاکی از وجود اقوامی است که  میخوریبرمات متعددی یم به آیقرآن کر در

اقوام   آن مصداق روشن لیاسرائیبن . چنانکهاندزدهرش سخن خدا و وحی سرباز یمانع، از پذ

ِْْمَن َلَك َحتَّلَ  یَو ِإْذ ُقْلُتْم يا ُموس﴿ :ستا د یآور ادیبه ز یو ن» (.55 /2: بقره) ﴾اللََّه َجْهَرة ... یَنرَ  یْن ُن

با )نکه خدا را آشکارا یم آورد مگر ایمان نخواهیای موسی! ما هرگز به تو ا :دیهنگامی را که گفت

ا َو قاَل الَّذيَن ال َيْرُجوَن ِلقاَءنا َلْو ال ُأْنِزَل َعَلْيَن﴿ل است: یذ آیه ر آن،یو نظ «م.ینیبب (چشم خود

را  زیرستاخندارند )و  ما داریدکه امیدی به  یو کسان» (:21 /25: )فرقان ﴾َربَّنا یْلَمالِئَكُة َأْو َنرا

یمنپروردگارمان را با چشم خود  ایو ( گفتند: چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند کنندمی انکار

 «؟مینیب

عت یبا طب شانیکینزدبه محسوسات و  کفارانس  بود که از ییجایبو  رمعقولیغن توقع یا

مان یتاً ایق و معرفت درست خداوند و نهایح حقایدن و شناختن صحیشیاز اند که خاستیبرم

ر و ینه تزویآنچه زم. همچنین (312-311، صص3، ج1389 ،زدیمصباح ی) شدیم مانع، به او

ان یرا در م گوساله پرستش و نمود فراهم)ع(  بت حضرت موسییسامری را در غ سوءاستفاده
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بر که  کسآن؛ زیرا (148/ 7)اعراف:  بود لیاسرائیبن ییگراحس ساخت، ممکن )ع( قوم موسی 

 و حساگر ابزار شناخت  ،آوردیمو مطابق آن ایمان  شناسدیمجهان را  ،شناخت حسی اساس

ایمان بنی  .داردیبرمآنکه متعلق حس او دگرگون گردد، دست از ایمان خود  ایو او عوض شود 

چون مشاهده  ،پسازآن ایمان آوردند و )ع( بود که با دیدن عصای موسی گونهنیانیز اسراییل 

، 3، ج1389 ،زدی)مصباح ی نه بانگ برآورد به سامری گرویدندگوکردند جسدی گوساله

 .(199ص

 یریگجهینت

ز ا. در یک نگاه کلی آیات کندمیقرآن کریم معرفت را در ابعاد و سطوح مختلفی معرفی 

معرفت حصولی شوند. تقسیم میمعرفت حصولی و حضوری دو بخش  حیث تضمّن معرفت، به

حقیقت و خود معلوم را مورد توجه قرار  ،ست ولی معرفت حضوریا اشیاء صورتبهمعطوف 

به معرفت حصولی و حضوری را طبیعت، عقل، تاریخ و  یابیدستمنابع  ،رآن کریمق .دهدمی

 که دلکنند؛ از جمله میابزار متناسب با خود را ایجاب  هااینهریک از  .دل معرفی کرده است

 منبع درک شهودی معرفی شده است.

گناه، گری است که در قرآن کریم بدان اشاره شده است. بحث مهم دی ،موانع معرفت

شده  یی از این موانع شمردههانمونه ،هوای نفسپیروی از تقلید از گذشتگان و  گرایی،حس

 به معرفت را نباید در عوامل یابیدستراه  ،در فرهنگ قرآن کریم نکهیا توجهقابل. نکته است

یا  در فرآیند کسب معرفت نیزهمچون تقوا و گناه  غیرمعرفتیبلکه عوامل  ؛معرفتی محدود نمود

 . اثرگذارندوصول بدان،  منع از
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