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 3دانشجوی دکترای علوم و قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،ایران ،مدرّس دانشگاه

چکیده
شناخت و معرفت یکی از مهم ترین مسایل در زندگی بشر است .جستجوی حقیقت میل فطری و ریشه ای در درون هر انسانی
است .عوامل و انگیزه هایی وجود دارد که شخص را وادار می کند تا در مسیر خداشناسی قدم بردارد و معرفت او را جویا شود.
این گرایش ،در واقع جزئی از حقیقت انسان است و در سرشت و نهاد انسان و اعماق هستی وی ریشه دارد؛ از این رو ،ضروری
است که انسان برای اطاعت از امر الهی و شناخت صحیح امور ،نخست موانع و حجابهایی را که در برابر این اصل مهم قرار
دارند ،از میان بردارد و آنگاه عوامل مؤثر در ازبین بردن موانع بازدارنده شناخته ،به تقویت آنها در وجود خود اقدام نماید که از
جمله این عوامل میتوان به تعقل ،ایمان به خدا ،یقین به معاد و تقوی اشاره نمود .در این مقاله ،سعی بر آن است تا با استفاده
از روش توصیفیـ تحلیلی ،به بررسی موانع شناخت حق و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم پرداخته شود.
واژههای کلیدی :حقیقت ،حق ،شناخت ،موانع.
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مقدمه
خداوند طبیعت و فطرت پاک انسان را به گونه ای آفریده که همواره بدنبال رسیدن به حق و حقیقت است و شاخصـه انسـانیت
انسان را توانایی تمییز صحیح حق از باطل قرار داده است .شناخت حق و حقیقت چیزی است که جزو سرشت و فطرت انسـان
است .این موضوع در قرآن چنین مطرح شده است:
«فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُون،
(سوره روم)30 :؛
پس روى خود به سوى دین حنیف کن که مطابق فطرت خدا است فطرتى که خدا بشر را بر آن فطـرت آفریـده و در آفـرینش
خدا دگرگونگى نیست ،این است دین مستقیم ولى بیشتر مردم نمىدانند».
این آیه به این معنا اشاره می کند که وقتی در فطرت انسان میل و گرایش به پرستش خداوند هست حتما به دنبـال آن بایـد
نوعی شناخت به متعلق آن (ذات باری تعالی ) باشد؛ بنابراین حق طلبی و حق پذیری یکی از فطریات انسان به شمار مـی آیـد.
آفریدگار هستی برای این که انسان در این راه منحرف نشود به راه های رسیدن به شناخت حقیقی و موانع بسیاری که بر سـر
راه ادراک حقایق و امور وجود دارد و آدمی را از شناخت واقعیات دور می سازد  ،اشـاره مـی کنـد؛ ایـن موانـع شـامل تجزیـه و
تحلیل نادرست ،تبعیت از هوای نفس ،تقلید کورکورانه ،جهالت و  ......است .به عنوان مثال شیطان با پوشاندن واقعیت «شـجره
ممنوعه» با زرورق «شَجَرَةُ الخُلدِ» حضرت آدم را به اشتباه انداخت چنانکه خداوند این ترفند ابلیس در مـورد اعمـال کـافران را
درآیه دیگر با تعبیر «وَ إِذْ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» مورد اشاره قرار می دهد.
بنابراین انسان برای رسیدن به مقام خلیفه اللهی نیاز به آگاهی از موانع رسیدن به شناخت و راهکارهای رفع این موانع دارد .در
مورد موضوع مورد نظر به پژوهشهای مختلفی میتوان اشاره کرد که یا تک بعدی بوده و تنها از یک منظر موضوع مـورد نظـر را
بررسی کرده¬اند یا در ذیل بررسی و تحلیل مباحث اخالقی به موضوع موانع شناخت خداوند یا انگیزه هـای شـناخت پرداختـه
اند.ازجمله کتاب باور فطری به خدا نوشته محمد محمد زاده؛ مؤلف در دو سنت اسالمی و مسیحی ،از شیوه خداشناسی فطـری
تقریرهای مختلفی ارائه کرده است؛ همچنین کتاب اخالق در قرآن تالیف آیت اهلل مصباح یزدی .نویسنده بخـش اول کتـاب را
به مفاهیم و کلیات اختصاص داده است و در بخش دوم ،رابطه انسان با خدا بررسى می شود و مقاله رویکرد قـرآن بـه ابزارهـا و
راه های شناخت نوشته دکتر ناهید مشایی .این مقاله به دو مسأله« :رویکرد قرآن به ابزار وراه های معرفت» و «ارتباط آنهـا بــا
اصول جهان بینی قرآنی» می پردازد .در این مقاله بررسی و تبیین موانع شناخت و راهکارهای مقابله با آن مورد نظـر نویسـنده
نبوده است.
هر چند موانع شناخت از نگاه قرآن بسیار زیاد است اما در این مقاله سعی برآن است مواردی که آسیب بیشتری برای تحصـیل
شناخت حقیقت دارد را با تکیه بر تفاسیر ارائه نماید.
 -1مفهوم شناسی
.1-1

حق

ثابت که انکار آن روا نباشد .موجود ثابت (منتهی االرب) حق نقیـض باطل  ( .فراه ی د ی  ،ج  ، 3،1408ص .) 6
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حق :ثابت .ضد باطل .احقاق حق وابطال باطـل ،ثابـت کـردن حـق و روشـن کـردن بطـالن باطـل اسـت (.قرشـی1412 ،هـق،
ص158و)159
حق آن چیزی است که از روی حکمت در جای خود قرار گیرد و فقط در موارد نیک و خـوب بـه کـار رود( .عسـکری،1412 ،
ص)193
این واژه معانی گوناگونی دارد که در همهی معانی لغوی و اصطالحی آنیک نحو«ثبوت» ملحوظ اسـت؛ امـا در اینجـا تنهـا بـه
معنای آن در قرآن پرداخته می شود.
مهم ترین زمینه معنایی واژه «حَق» در قرآن ،مربوط به مفاهیم وجود و هستی است .مطابق آیات قرآن ،مصداق کامـل و منشـأ
اصلی حق ،خداوند است
حقیقت در لغت به معنی چیزی است که به طور قطع و یقین ثابت است یا اسمی است برای چیزی که در محل خویش مستقر
است( .دهخدا ،واژه «حقیقت»)
فخر رازی دربارة حق میگوید:
واژة «حق» ،اگر بر ذات چیزی اطالق شود ،بدین معناست که آن ذات به خودی خود ،موجودی حقیقی است .مصـداق حقیقـی
آن ،خداوند است؛ چراکه زوال و عدم در وی راه ندارد .اگر واژة «حق» بر امور اعتقادی اطالق شود ،مراد آن است که آن اعتقاد،
درست و مطابق با واقع است و اگر واژة «حق» بر قول و خبر اطالق شود ،منظور آن است که آن خبر ،صادق و مطـابق بـا واقـع
است (.فخر رازی ،ج ،1371،1ص.)119-120
.1-2

شناخت

بنا بر نظر محققان اگرچه این واژه نیازمند به تعریف ندارد بلکه اساسا تعریف آن امکان پذیر نمی باشد .چرا که مفهومی واضح
تر از آن وجود ندارد تابتوان علم ومعرفت را با آن تعریف نمود .در عین حال برای آشنایی ذهن می توان در توضیح وتعریف این
علم چنین گفت:
«علمی است که در باره شناختهای انسان و ارزشیابی انواع وتعیین مالک صحت وخطای آنها بحث می کند» (مصباح،1386 ،
ج ،1ص )153
 -2موانع شناخت حقیقت در قرآن
انسانیت و کمال انسانی انسان ،ضرورت و لزوم این مسآله را که باید به جستجوی حقایق و درک آنها بپردازد و اگـر در ایـن امـر
کوتاهی کند در واقع به انسانیت او لطمه خورده است و تا حدّ حیوانیت و پایین تر ،سقوط خواهـد کـرد .از منظـر قـرآن کـریم
موانع بسیاری بر سر راه ادراک حقایق و امور وجود دارد که آدمی را از شناخت واقعیات دور می کند و باید آنها را شناخت.
.2-1

هوای نفس مانع شناخت حقیقت

بدون تردید یکی از بزرگترین موانع شناخت از نظر قرآن ،هوا و هوس است  ،هواهای نفسانی لغزشگاه بزرگی بر سر راه شناخت
حقایق است و اگر می بینیم که بسیاری به درک حقایق موفق نمی شوند به خاطر این نیست که ابزار های اداراکی انها آسـیب
دیده است  ،بلکه در اکثر مواقع هواهای نفسانی است که نمی کذارد انسان واقعیات را آنچنان که هست درک کند .خدوانـد در
سوره مبارکه جاثیه می فرماید:
«أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْـدِ اللَّـهِ أَ
فَال تَذَکَّرُون( ،سوره جاثیه ،آیه )23؛
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هیچ دیدى آن کسى را که هواى نفس خود را خداى خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه کـرد و بر گوش و قلببش
مهر نهاد و بر چشمش پرده انداخت ،دیگر بعد از خدا چه کسى او را هدایت مىکند آیا باز هم متذکر نمىشوید».
جمله «پیروی از هوای نفس وپرستش آن» به این حقیقت اشاره دارد ،که هوا پرستى همچـون پـرده اى بـر روى عقـل انسـان
کشیده مى شود و حقیقت را در نظراو دگرگون مى نماید ،جز مقصود و هدف خود را نمى بیند و به غیـر آن فکـر نمـی کنـد از
همین رو از حق باز مى ماند  .یکی از آسیبهای جدی کرامت انسانی ،اسارت عقل انسان در خواسته های هوای نفس است .زیـرا
پیروی از هوای نفس باعث سقوط انسان از جایگاه و کرامت انسانی می شود.
معبود قرار دادن هواینفس به معنای پیروی از هوای نفس است و پیروی از هوا موجب زوال عقل و قـوه شـناخت انسـان اسـت
امیرمؤمنان علی (علیهالسّالم) فرمودهاند:
«الهوی شَریکُ العَمی( ،نهج البالغه)31:؛
هوا و هوس ،شریک کورى [چشم و دل] است».
در این فرمایش گهربار امام هوای نفس را به منزله و همدوش نابینایی معرفی کردهاند و مقصود آن است کـه هـوای نفـس قـوه
شناخت انسان را از بین میبرد؛ امام علی (علیهالسّالم) در عبارتی دیگر میفرمایند:
«وَ کَم مِن عَقلٍ اَسیرٍ تَحتَ هوی اَمیرٍ ( ،همان ،کلمه )211؛
چه بسیار عقلی که تحت سیطره هواینفس قرار میگیرد».
بدیهی است که مهمترین ابزار درک حقیقت عقل است که چون از حجابها به دور باشد توان درک و تجزیـه و تحلیـل مسـائل و
درک حقیقت را دارد .وقتی عقل اسیر هوا شود ،دیگر قادر به انجام وظیفه اصلی خویش که شناخت حقایق و تمییز نیک و بد از
یکدیگر است نخواهد بود .ایشان در فرمایش دیگری چنین راهنمایی فرمودهاند:
«قاتِلُ هَواکَ بِعَقلِکَ( ،همان ،کلمه )424؛
به وسیله عقل با هوای خود مبارزه کن».
این جمله بیانگر رویارویی همواره عقل و هوای نفس است زیرا همان طور که هواینفس قوای ادراکـی و خـرد انسـان را نـاتوان
میسازد تنها راه مبارزه با هواینفس عقل انسان است با عقل میتوان به جنگ هواینفس رفت و از پیروی آن پرهیز نمود.
هوى و هوس سوق دهنده انسان به سوى انواع گناه و انحراف است .زشتیها را در نظر انسان زینت مىدهد ،تا آنجا که انسان بـه
اعمال زشت خود مىبالد و به مصداق:
«وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً( ،کهف)104 -؛
و ایشان می پندارند که رفتار نیکو دارند».
هوی نفس مهمترین وسیله هدایت را که درک صحیح حقایق است از انسان مىگیرد و پرده بر چشم و عقل آدمـى مـى افکنـد.
(مکارم شیرازی1374 ،ش ،ج ،21ص .)265
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.2-2

استکبار و گردنکشی مانع شناخت حقیقت

یکی دیگر از موانع شناخت انسان تکبر و خود برتر بینی است .انسانی که همواره به دنبال تسلط خود بر دیگران اسـت و انتظـار
دارد که همه چیز مطابق میل او انجام شود چگونه می تواند واقعیات را آنچنان که هست درک کند:
«وَ إِذا تُتْلى عَلَیْهِ آیاتُنا وَلَّى مُسْتَکْبِراً کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْها کَأَنَّ فِی أُذُنَیْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِیم( ،لقمان)7 :؛
و هنگامی که آیات ما بر او تالوت می شود با تکبر روی برمی گرداند گویی آن آیات را نشنیده است و گویی در گـوش هایشـان
سنگینی وجود دارد».
عالوه بر آن انسان متکبر بنابر آیه  35سوره غافر که می فرماید:
«یَطْبَعُ اللَّهُ عَلى کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ؛
خداوند مهر مىزند بر هر قلبى که متکبر و جبار باشد».
در مقابل حق می ایستند و هیچ واقعیتى را نمی پذیرد درمقابل خداوند روح حق طلبى را از او مىگیرد ،آن چنـان کـه حـق در
ذائقهاش تلخ و باطل شیرین مىشود .تکبر حس تشخیص را از انسان مىگیرد و قلب او را مانند یک ظرف در بسـته مهـر شـده
می نماید که نه محتواى فاسد آن بیرون مىآید و نه حق و حقیقت وارد آن مىشود؛ بـرهمین اسـاس تکبـر مـانعی بـر سـر راه
شناخت حقایق و درک امور است همان طور که امام کاظم (ع) در این باره می فرماید:
«إِنَّ الزَّرعَ یَنبُتُ فِى السَّهلِ وَالیَنبُتُ فِى الصَّفا فَکَذلِکَ الحِکمَهُ تَعمُرُ فى قَلبِ المُتَواضِعِ وَال تَعمُرُ فى قَلبِ المُتَکَبِّرِ الجَبّارِ ،ألِنَّ اللّه
جَعَلَ التَّواضُعَ آلَهَ العَقلِ وَجَعَلَ التَّکَبُّرَ مِن آلَهِ الجَهلِ( ،ابن شعبه حرانی1404،ق ،ص)296؛
زراعت در زمین هموار مى روید ،نه بر سنگ سخت و چنین است که حکمت ،در دل هاى متواضع جـاى مـى گیـرد نـه در دل
هاى متکبر .خداوند متعال ،تواضع را وسیله عقل و تکبر را وسیله جهل قرار داده است».
«جهل» و «تکبّر» معمولًا قرین و همراه یکدیگرند ،متکبّران حاضر به اعتراف به جهل نیستند ،و حتی اگر واقعیت و حقیقتی بـا
روح غرور و تکبّر آنها سازگار نباشد نه تنها آن را انکار می کنند بلکه با آن به مبارزه بر می خیزند و به هیچ وجه حاضر به قبول
آن نیستند.
.2-3

حب دنیا مانع شناخت حقیقت

یکی از موانع شناخت ،محبت افراطی است .زمانی که فردی به شخص ،مقام یا شی ای محبت بیش از اندازه داشته باشد بـرایش
مقدور نیست زشتی ها کمبودها و ضررهای محبوب خود را ببیند و بپذیرد و سخن مخالفان محبوب خـود را نیـز نمـی شـنود؛
امیرالمؤمنین علی(ع) می فرمایند :چشم محب از دیدن عیوب محبوب نابیناست و گوشش از زشـتی بـدی هـای او ناشنواسـت.
(تمیمی آمدی1410 ،ق ،ص ، 456حکمت .)29
همچنین ایشان فرمودند:
«حُبُ الدُّنْیَا یُفْسِدُ الْعَقْلَ وَ یُصِمُّ الْقَلْبَ عَنْ سَمَاعِ الْحِکْمَةِ وَ یُوجِبُ أَلِیمَ الْعِقَاب( ،میرزا حسین نوری ،مستدرک الوسـایل ،ج ،12
ص)41؛
حبّ دنیا عقل را فاسد مىکند و گوش قلب را از شنیدن سخن حکمت کر مىسازد».
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حب دنیا عالوه برآنچه گفته شد عقل انسان را از کار میاندازد .وقتی انسان به دنیا دلبستگی پیدا کرد کارهایی میکند که عقـل
تجویز نمیکند .کار حرام یا گناهی است و عقل اجازه نمیدهد ولی او به خاطر اینکه به خواسـتهاش برسـد ،مرتکـب میشـود.
(نوری ،1408 ،ج ،12ص.)41
محبت دنیا چشم و دل دنیا پرستان را کور کرده و دیگر قدرت دیدن حقایق برتر را ندارنـد و در نهایـت بـه انکـار حقیقـت مـی
انجامد.
دنیا پرستان و دلبستگان به حیات دنیا گمان می کنند خداپرستی با بهره مندی از مواهب دنیا سازگار نیست در پاسـخ بـه آنهـا
باید گفت که از دید موحدان ،دنیا و نعمت های آن مخلوق خداست .انسان موحد که عاشق خداست به هر چیز به دیده نشانه و
گواه وجود خداوند می نگرد نعمت های دنیا نیز از دید انسان موحد مذموم و ناپسـند نیسـت؛ آن چـه ناپسـند و مـذموم اسـت
دلبستگی به دنیاست ولی انسان های سطحی نگر  ،خدا ،انبیاء و شرایع را با بهره مندی از دنیا مخالف می بینند در برابر اندیشه
خدا پرستی موضع مخالف می گیرند و وجود خدا و دین را انکار می کنند.
.2-4

معصیت و گناه مانع شناخت حقیقت

گناه همان گونه که آثار اخروی دارد و خشم و غضب خداوند را به دنبال می آورد همچنین آثـاری در زنـدگی دنیـوی انسـان از
خود به جای می گذارد؛ یکی از این آثار مهم این است که حواس انسان کار خود را درست انجام نمی دهند بـه همـین خـاطر
آدمی به شناخت حقیقی دست نمی یابد.
با توجه به آیات قرآن ،خداوند بواسطه گناهانی که انسان انجام می دهد مهر بر قلبش می زند ،گوش شنوایی در برابر بسیاری از
حقایق نخواهد داشت و در نهایت موجب هالکت و نابودی او می شود.
«أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال یَسْمَعُون( ،اعراف)100:؛
اگر بخواهیم آنها را به خاطر گناهانشان هالک می کنیم و مهر بر دلهایشان می زنیم  ،پس آنها نمی شنوند».
قرآن کریم این گروه از انسانها را نابینا و مرده می نامد .همان گونه که چشم برای دیدن اشیا است .دل هم برای درک حقیقت
است ،اگر حقیقت را درک نکند کور است ،بلکه مرده ای است که در بین زنده ها حرکت می کنـد .قـرآن در توصـیف رونـدگان
حق و باطل در آیه  24سوره هود می فرماید:
«مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ کَالْأَعْمى وَ الْأَصَمِّ وَ الْبَصِیرِ وَ السَّمِیعِ هَلْ یَسْتَوِیانِ مَثَالً أَ فَال تَذَکَّرُون؛
حال این دو گروه مانند کر و کور و بینا و شنوا است ،آیا این دو گروه مساویند چرا متذکر نمی شوید».
همچنین در آیه  46سوره حج می فرماید:
«فَإِنَّها ال تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوب؛
چشم ها کور نیستند ،بلکه دلهای درون سینه ها کورند».
نیز در آیه  52سوره روم می فرماید؛
«فَإِنَّکَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتى وَ ال تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِین؛
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ای پیامبر تو نمی توانی مردگان را شنوا سازی و نمی توانی صدایت را به کران که پشت کرده اند برسانی».
بنابر فرمایش امیرالمؤمنین اصرار برگناه چشم انسان را از دیدن عاقبت ،از دیدن حق و حقیقت ،کـور و دل را ضـعیف و نـاتوان
میکند همچنین باعث ضعیف شدن قوای عقلی و فکری انسان میشود .چرا که عقالنیت انسان از جنس نور است و گناه تولیـد
کننده ظلمت ،و این دو با هم جمع نمیشوند .از پیامبر خدا نقل شده که به ابن مسعود سفارش مـی فرمایـد« :از مسـتی گنـاه
بپرهیز چرا که برای گناه هم جنونی مانند جنون شراب وجود دارد ،بلکه جنونش شدیدتر اسـت »( .مجلسـی ،1404 ،ج ،74ص
.)501
انسانی که قوای عقلی او رو به ضعف بگذارد ،هر خیری از او دور میشود و آمادگی هر اشتباه و خطایی را پیدا میکند .چـرا کـه
فرمودند :فقط با عقل است که هر خیری به دست میآید( .ابن شعبه حرانی ،ج  ،11ص ).209
.2-5

پیروی از ظن و گمان مانع شناخت حقیقت

یکی دیگر از آفات شناخت ،ظن و گمان و نگاه سطحی و نزدیک بین ،امور است است که از نظر قرآن کریم اکثریت مردم دچـار
این رذیله ناپسند هستند؛ انسان هایی که دچار قضاوت عجوالنه هستند و به ظنهای خود در قضاوت بسنده می کنند به معرفت
یقینی و استواری دست نمی یابند و آنان که حواس محدود بشری را یگانه ابزار شناخت مـی داننـد از شـناخت حقـایق برتـر از
حس محرومند:
«وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّن( ،انعام)116:؛
اگر از اکثر مردم روی زمین اطاعت کنی ترا از راه خدا گمراه می کنند ،آنان جز از ظن و گمان پیروی نمی کنند».
قرآن کریم اعتماد بر ظن را در موارد بسیاری موجب گمراهی دانسـته اسـت .خداونـد متعـال درآیـات گونـاگونی منشـأ شـرک
مشرکان را پیروی از ظن و گمان معرفی کرده است دیدگاه قرآن درباره ظن و گمان این است که در شناخت واقع نباید به ظـن
اعتماد کرد .تا زمانی که برای انسان یقین حاصل نشده نمی تواند بگوید حقیقت را شناخته است .علم یعنی معرفت بـه چیـزی
همراه با عدم احتمال نقیض آن ولی در ظن و گمان همواره احتمال خالف وجود دارد قرآن کریم می فرماید:
«إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئا » گمان در وصول به حقیقت هیچ سودی نمی رساند( ،یونس)36:؛
باالترین حقیقت که وجود خداوند است و برترین عقیده که باور به یگانگی اوست برای کسانی شناخته می شود کـه بـر ظنهـای
خویش تکیه نمی کنند و عقاید خود را بر پایه استوار علم بنا می نمایند آنان از شرک و الحاد در امان هستند و دیگران کـه بـر
ظن و گمان تکیه دارند در خطر انکار خدای یگانه اند.
باز می فرمایند:
شـرَکاءَ إِنْ یَتَّبِعُـونَ إِالَّ الظَّـنَّ وَ إِنْ هُـمْ إِالَّ
« أَال إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ ما یَتَّبِعُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّـهِ ُ
یَخْرُصُون(،یونس)66:؛
آگاه باش که هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن خداست و کسانی که غیر از خدا شـریکانی را مـی خوانـد از
حق پیروی نمی کنند .بلکه اینان جز از گمان پیروی نمی کنند؛ و جز تخمین زدن کاری نمی کنند».
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از دیگر مصادیق سطحی نگری و نزدیک بینی ،اعتماد به حواس ظاهری و بسنده کردن به آنهاسـت .افـراد حـس گـرا امـر غیـر
محسوس را که حواس ظاهری قادر به درک آن نیست منکر می شوند .آنها مشهودات و محسوسات خود را بررسی نمی کنند ،تا
منشأ آنها را تشخیص دهند .چه بسا منشأ این امور مشهود موجود دیگری باشد که هم اکنون آن را نمی بینیم و یا اصـوال قابـل
مشاهده حسی نباشد بنی اسرائیل مردمی نزدیک بین و حس گرا بودند .آنان به سبب اعتماد بیش از حدی کـه بـر حـس خـود
داشتند فریب سامری را خوردند و مجسمه ناتوانی را معبود پنداشتند در حالی که هیچ یک از آثار هوشـیاری آگـاهی و توانـایی
در آن دیده نمی شد سامری از زینت های مردم گوساله ای ساخت که صدایی از آن شنیده می شـد آن گـاه بـه بنـی اسـرائیل
گفت این گوساله معبود شما و موسی است:
«فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْالً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوسی فَنَسِیَ( ،اعراف)148 :؛
پس برای آنان پیکر گوساله ای که صدایی داشت بیرون آورد و او و پیروانش گفتند :این خـدای شـما و خـدای موسـی اسـت و
پیمان خدا را فراموش کردند».
آنان فریب سامری را خوردند زیرا هنگامی که صدای مجسمه را شنیدند آن را نشـانه حیـات پنداشـتند و ایـن نشـانه را کـافی
دانستند .خداوند درباره این عمل بنی اسرائیل این گونه قضاوت می کند:
«أَ فَال یَرَوْنَ أَالَّ یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْالً وَ ال یَمْلِکُ لَهُمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً( ،طه)89:؛
مگر نمی بینند که گوساله پاسخ سخن آنان را نمی دهد و به حالشان سود و زیانی ندارد؟».
این آیه در واقع بنی اسرائیل را سرزنش می کند که چرا در مشهودات خود تدبر نکرده اند و از خود نپرسیدند کـه ایـن گوسـاله
چرا از پاسخ سخنان ما عاجز است و از خود نپرسیدند :چگونه موجودی که سود و زیانی برای ما ندارد و قدرت بر سود رسـاندن
و ضرر زدن ندارد معبود ما باشد؟ در این آیه ساده اندیشی و سطحی نگری بنی اسرائیل محکوم شده است.
حس گرایی افراطی باعث محرومیت از شناخت حقایق غیر مادی است و کسانی که این ویژگی را دارند قادر به شناخت خداوند
که حقیقت مطلق هست ،نیستند و هرگز به آفریدگار جهان ایمان نمی آورند (.مقاله موانـع سـه گانـه معرفت،خلیـل منصـوری،
سایت سماموس)
.2-6

تساهل و سهل انگاری مانع شناخت حقیقت

یکی دیگر از آفات شناخت سهل انگاری است .براى شناخت حقیقت مطلق که همان ذات اقدس الوهیت هسـت ،معمـوال دو راه
وجود دارد؛ مطالعه در نشانههاى خدا که در جسم و جان انسان است ،و آن را آیات انفسى مىنامند و مطالعـه در آیـاتى کـه در
بیرون وجود او در زمین و آسمان ،سیارات ،کوه و دریا وجود دارد و آن را آیات آفاقى مىگویند که خداوند در قرآن مجیـد ،آیـه
 53سوره فصلت به آن اشاره مىفرماید:
«سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ؛
به زودى آیات خود را در آفاق و انفس به آنها نشان مىدهیم تا براى آنها ثابت شود که خداوند حق است».
هنگامىکه قدرت شناخت انسان از کار مى افتد مشاهده آیات انفسى و آفاقی بر او بسته مى شود .در آیات فوق جمله «إِنَّا جَعَلْنا
فِی أَعْناقِهِمْ أَغْاللًا فَهِیَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ» اشاره به این معنا دارد که غلها چنان سر آنها را بـه بـاال نگـاه مـى دارد کـه
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حتى قدرت دیدن خویشتن را ندارند ،و سدهاى پیش و پس چنان چشم آنها را از مشاهده بازمىدارد که هر چه نگـاه مىکننـد
جز دیوار سد چیزى را نمی بینند و از مشاهده آیات آفاقى محروم مىشوند ( .یس)8:
در این حالت انسان از کنار واقعیات و حقایق به سادگی عبور می کند .پدیده ها و رویداد ها را مشاهده می کند اما بدون تجزیـه
و تحلیل رها می سازد  .اموری را که اکثر اوقات با آنها برخورد دارد با بی اعتنایی نگریسته و به تامل و تدبر در آنها نمی پـردازد
 .قران کریم از کسانی یاد می کند که به آسانی از کنار پدیده های و حوادث موجود در عالم آفرینش عبور مـی کننـد و آیـات و
نشانه های خداوند را به فراموشی می سپارند ،در حالیکه اگر این افراد با تفکر و تدبر به پدیده های آفـرینش بنگرنـد هـر آینـه
آنها را نشانهایی از وجود خدا می یابند.
«وَ کَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُون ( ،یوسف)105؛
چه بسیار نشانه هایی در آسمانها و زمین وجود دارد که اینان بر آنها گذر می کنند و از آن روی می گردانند».
اینکه قرآن برای شناخت از کلماتی چون «تفکر»« ،تدبر»« ،نظر»« ،تفقه» و  ...استفاده می کند نشانگر آن اسـت کـه نبایـد بـه
واقعیات و امور با دیده بی اعتنایی نگریست .خود قرآن کریم از اموری که انسانها هر روزه با آنها سر و کار دارند اما درست به آن
نمی نگرند تا با دیده ی تجزیه و تحلیل و تامل و تدبر به آن بنگرند یاد می کند و سفارش می کند که همواره به این اموربا نظـر
دقیق بنگرند ،قرآن کریم شتر را مثال می زند و می گوید که چرا به خلقت آن نمی نگرید و همچنین آسمانها و زمین و کوههـا
را مثال می زند که چرا به برافراشتگی و استواری آنها نمی نگرید تا جنبه آیه ای بودن و حق بودن آن را درک نمایید:
سـطِحَت،
ُصـبَتْ وَ إِلَـى الْـأَرْضِ کَیْـفَ ُ
السـماءِ کَیْـفَ رُفِعَـتْ وَ إِلَـى الْجِبـالِ کَیْـفَ ن ِ
«أَ فَال یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَـى َّ
(غاشیه) 20-17؛
آیا در خلقت شتر نمی نگرید که چگونه خلق شده و به آسمان که چگونه برافراشته شده است و بـه کوههـا کـه چگونـه اسـتوار
گشته و به زمین که چگونه گسترش یافته است».
.2-7

عادات فکری و تقلید از پدران مانع شناخت حقیقت

حیات بشر بر پایه اعتقادات خاص ،درباره هستی و انسان بنا می شود و این عقاید اساس و زیر بنای زنـدگی و آرزوهـا و آرمـان
های او است؛ تغییر و دگرگون کردن این عقاید کار دشواری است ،زیرا تغییر آنها برخالف عادات فکـری و عملـی مـردم اسـت
مقاومت اقوام گوناگون در برابر رسالت انبیاء نمونه ای از این دشواری است:
«فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآیاتِنا بَیِّناتٍ قالُوا ما هذا إِالَّ سِحْرٌ مُفْتَرىً وَ ما سَمِعْنا بِهذا فِی آبائِنَا الْأَوَّلِین( ،قصص)36 :؛
پس چون موسی آیات روشن ما را برای آنان آورد گفتند :این جز سحری ساختگی نیست و از پدران پیشین خود چنین چیـزی
نشنیده ایم».
انسانها زمانی که به شیوه و سبکی از اندیشه و زندگی عادت کردند به دشواری می توانند آن را مـورد ارزیـابی قـرار دهنـد و بـا
معیار عقل بررسی و تحلیل کرده و متوجه درستی یا نادرستی آن بشوند در چنین وضعیتی چه بسیار افکـار خـالف عقـل کـه
پذیرفته می شود و هیچ کس به نادرستی آن پی نمی برد:
«وَ إِذا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ ال یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ ال یَهْتَدُون( ،بقره)170 :؛
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و چون به آنان گفته شود :از آن چه خدا نازل کرده است پیروی کنید می گویند :نه بلکه از چیـزی کـه پـدران خـود را بـر آن
یافته ایم پیروی می کنیم .آیا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمی رفته اند باز هـم در خـور پیـروی
هستند».
داستان مبارزه بت پرستان با حضرت ابراهیم نمونه ای از مقاومت در برابر عقیده حق به سبب عادات فکری است.
در قرآن کریم آمده است که حضرت ابراهیم بت پرستی را محکوم کرد و از مردمش پرسید که آیا بـت هـا صـدای شـما را مـی
شنوند؟ آیا نفع و ضرری دارند؟ و مقصود آن حضرت این بود که چگونه موجودی ناشنوا و ناتوان را می توان پرسـتید .در پاسـخ
گفتند :ما پدران خود را پرستش کننده این بت ها یافته ایم و به این راه ادامه می دهیم:
«قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا کَذلِکَ یَفْعَلُون( ،شعرا)74:؛
گفتند :بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می کردند».
همچنین مخالفان رسول گرامی اسالم عمل پدران خود را به عنوان دلیل و حجتی در مخالفت با آن حضرت مطرح می کردند:
« وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنـا بِهـا قُـلْ إِنَّ اللَّـهَ ال یَـأْمُرُ بِالْفَحْشـاءِ أَ تَقُولُـونَ عَلَـى اللَّـهِ مـا ال تَعْلَمُـون،
(اعراف)28:؛
و چون کار زشتی می کنند می گویند :پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است بگو قطعا خدا به کار زشـت
فرمان نمی دهد آیا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟».
در این آیه به نظر می رسد زشت کاران عمل و رفتار پدران و اجداد خود را حجت قاطعی می دانند و از خود نمی پرسـند مگـر
خداوند به کار زشت فرمان می دهد؟ و بدین سبب هرگز به زشتی عمل خود نمی اندیشند.
.2-8

علم بدون عمل مانع شناخت حقیقت

یکی دیگر از آفات شناخت ،علمی است که منجر به عمل نمی شود و اگر انسان به آنچه کـه مـی دانـد عمـل نکنـد از شـناخت
حقیقت باز می ماند .به بیان دیگر علم بدون عمل منتهی به شناخت جدید نمی شود ،درحالی که اگر انسان به آنچـه مـی دانـد
عمل کند بر آگاهیهای پیشین او افزوده شده ،آگاهیهای تازه تری بدست می آورد  .قرآن کریم کسـانی را کـه مطـابق علمشـان
عمل نمی کنند جزو ظالمان دانسته است که از هدایت الهی محروم خواهند شد.
« مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ
الظَّالِمِین( ،جمعه)5:؛
مثل کسانی که به تورات علم داشتند ولی به آن عمل نکردند مانند چها پایانی است که بـار کتـاب را حمـل مـی کننـد (واز آن
هیچ نمی فهمند) آری چه گروه بدی هستند کسانیکه آیات الهی را تکذیب کردند و خداوند ستمکاران را هدایت نمی کند».
آیه فوق مرز میان انسان و حیوان را عمل می داند ،یعنی اگر انسان به آنچه که می داند عمل نکند اینچنین انسـانی ماننـد االغ
می ماند که ضرب المثل حماقت و نادانی است و چه فرقی میان حیوانی که باری از کتاب را برخود حمل می کند با انسانی که
محفوظاتی را همراه خود دارد ولی به آنها عمل نمی نماید ،قرآن در باره این افراد تعبیر جالبی دارد می گوید اینهـا اظهـار مـی
کنند که ما حقایقی را شنیده ایم ،ولی چون به آن عمل نمی کنند در واقع نشنیده اند از نظر قرآن کریم آن نوع شنیدنی قابـل
پذیرش است که آدمی بر طبق ان عمل کند و اگر کسی سخن حقی را بشنود ولی برطبق آن عمل نکند مانند کـری اسـت کـه
هیچگاه چیزی را نمی شنود
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«وَ ال تَکُونُوا کَالَّذِینَ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ ال یَسْمَعُون( ،انفال)21؛
مانند کسانی نباشید که می گویند شنیدیم در حالی که نمی شنوند».
با مطالعه آیات گوناگونی که سخن از موانع علم و شناخت در آنها به میان آمده است  ،به این نتیجه منتهی می شـود کـه همـه
انسانها به شناخت حقیقی دست نمی یابند و برای رسیدن به آن نیز باید موانع بسیاری را بگذرانند .و ایـن هـم کـه قـرآن مـی
گوید اکثر مردم نمی دانند و یا حقایق را درک نمی کنند ناظر به همین مساله است که آنها اسیر آفات بسیاری هستند که نمی
گذارد تا آنها حقایق را آنگونه که هست درک کنند.
 -3راه های مقابله با موانع
.3-1

تعقل عامل شناخت حقیقت

خداوند در قرآن انسانها را به تعقل و تفکر دعوت کرده و فرموده از راهی که به آن علم ندارید تبعیت نکنید:
«وَ لَاتَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» (اسراء.)36 :
یا در آیه دیگری آمده است:
«إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ( ،یوسف)2/؛
ما قرآن را عربی نازل کردیم باشد که شما تعقل و تفکر کنید».
از طرف دیگر خداوند در قرآن بدترین جنبندگان را کران و الالنی میداند که نمیاندیشند.
نویسنده کتاب «التحقیق» ریشه اصلی ماده «عقل» را تشخیص صالح و فساد در زندگی مادی و نگهداری و حفظ نفس پس از
آن میداند و میگوید :از لوازم این معنا امساک و خودداری ،تدبر ،نیک فهمی ،ادراک ،باز داشتن ،شناخت آنچه که شـخص
تحت برنامهی عدل و حق در زندگی بدان محتاج است؛ بازماندن و نگهداری خویش از هوا و تمـایالت .در نهایـت نیـز نتیجـه
میگیرد که؛ عقل قوهای است که به وسیلهی آن خیر و صالح مـادی و معنـوی تشـخیص داده مـیشـود ،آنگـاه موجـب
نگهداری نفس از خالف و تمایل به آن میگردد (.حسن المصطفوی ،التحقیق ،ج  ، 8ص)196
خداوند متعال هدف از بعثت را چنین می فرماید:
ضـاللٍ
« هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْـلُ لَفِـی َ
مُبِینٍ( ،جمعه)2:؛
اوست آنکس که در میان بیسوادان فرستادهای از خودشان برانگیخت ،تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشـان گردانـد و کتـاب و
حکمت بدیشان بیاموزد ،و [آنان] قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند».
«تهذیب و تزکیه نفوس» و «تعلیم کتاب و حکمت» دو هدف بزرگ پیامبر بود .پیامبر آمده است تا انسانها را در زمینه «علـم و
دانش» و «اخالق و عمل» پرورش دهد ،تا به وسیلهی این دو بال ،به مقام قرب او نایل شوند.
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.3-2

تقوا و پرهیزکاری عامل شناخت حقیقت

قرآن مجید براى تقوا آثار فراوانى بیان کرده که از جمله آنها برطرف شدن حجابها از فکر و قلب آدمى اسـت« .تقـوا» از مـادّة
«وقی» در لغت به معنی نگهداشتن چیزی است که زیان و ضرر میرساند .با تقـوی انسـان نَفْـس و جـان خـود را از آنچـه کـه
بیمناک است ،نگه میدارد .این حقیقت معنی تقوی است .در شریعت و دین ،تقوی یعنـی خودنگهـداری از آنچـه کـه بـه گنـاه
انجامد (ر.ک :راغب اصفهانی ،1383 ،ج480 :3و.)479
در اصطالح قرآنی ،تقوا یک حالت روحی و ملکة اخالقی است که هرگاه این ملکه در انسان پیدا شود ،قدرتی پیـدا میکنـد کـه
میتواند از گناه بپرهیزد ،اگرچه گناه بر او عرضه شود .تقوا ،اولیاء حق را نگهداری میکند و معنویّـت میدهـد .ملکـه و فضـیلت
تقوا در روح انسان اثر میگذارد و او را از ارتکاب لغزش و گناهان بازمیدارد (ر.ک :مطهّری ،1374 ،ج.)20 :4
خداوند در آیات 29تا  27سوره محمد به بزگترین مانع شناخت اشاره میکند و میفرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِـیمٌ
َضـلِ
(حدید  )28،لِئَالَّ یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ أَالَّ یَقْدِرُونَ عَلى شَیْ ءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّهِ یُؤْتِیـهِ مَـنْ یَشـاءُ وَ اللَّـهُ ذُو الْف ْ
الْعَظِیمِ (حدید )29،؛
ای کسانى که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید و به رسولش ایمان ،بیاورید ،تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و بـراى شـما
نورى قرار دهد که با آن (در میان مردم و در مسیر زندگى خود) راه بروید ،و گناهان شـما را ببخشـد و خداونـد غفـور و رحـیم
است.تا اهل کتاب بدانند که آنها قادر بر چیزى از فضل خدا نیستند ،و فضل و رحمت تمامـا بـه دسـت او اسـت ،بـه هـر کـس
بخواهد مىبخشد و خداوند داراى فضل عظیم است».
رابطه ایمان و تقوا با روشن بینى در آیات مختلف قرآن به آن اشاره شده است ،از جمله در آیه  29سوره انفال می فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً؛
اى کسانى که ایمان آورده اید اگر تقواى الهى پیشه کنید و از گناهان بپرهیزید خداوند وسیلهاى بـراى شـناخت حـق از باطـل
براى شما قرار مى دهد».
و در آیه« 282بقره» آمده است:
«وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ؛
تقواى الهى پیشه کنید و خداوند شما را علم و دانش میآموزد».
و در آیات مورد بحث نیز با صراحت این معنى آمده بود که اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید خداوند نورى براى شما قرار مى
دهد که در پرتو آن بتوانید از ظلمات و تاریکی رها شوید .رابطه این دو عالوه از نظـر تحلیـل عقلـى قابـل درک اسـت ،چراکـه
بزرگترین مانع شناخت و مهمترین حجاب بر قلب آدمى هوا و هوس هاى سـرکش ،و آمـال و آرزوهـاى دور و دراز و اسـارت در
چنگال ماده و زرق و برق دنیاست که به انسان اجازه نمىدهد قضاوت صحیح کند ،و چهره حقایق را آنچنان که هست ببینـد،
هنگامىکه در پرتو ایمان و تقوا این گرد و غبارها از بین برود ،آفتاب حقیقت بر صفحه قلـب مىتابـد ،و حقـایق را آنچنـان کـه
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هست درمىیابد و لذتى توصیف ناشدنى از این درک صحیح و عمیق نصیب مؤمن مىشود و راه خود را به سوى اهداف مقدسى
که دارد مىگشاید و پیش مى رود.
بنابراین باید گفت :تقوا به انسان آگاهى و یصیرت و شناخت حق از بطل مىدهد تا از ظلمت گناه و هواهای نفسانی بیـرون آیـد
و به وادی نور و معرفت خداوند تبارک و تعالی وارد شود.
.3-3

اعتقاد به معاد عامل شناخت حقیقت

اعتقاد به رستاخیز و معاد ،یکی از نافذترین و موثرترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمی است .توجه به مرگ و زندگانی پس
از آن ،سبب آگاهی و بصیرت آدمی و تالش در جهت ایجاد زمینه های مناسب جهت رشد و ترقی او می گردد .شـخص معتقـد
به معاد عقیده دارد که زندگی به این جهان ماده خالصه نمی گردد ،بلکه انسان پس از مرگ ،زندگی دیگری در پیش دارد.
ایمان به آخرت سبب بیداری وآگاهی می شود؛ در مقابل ،بی توجهی به این امر  ،سبب دوری از حقایق  ،استکبار در برابر حق و
غرق شدن در گناهان می شود  .بنابراین انسان معتقد به عالم غیب در این دنیا به دنبال رسیدن به معرفت و حقیقـت اسـت تـا
در عالم دیگر به سعادت واقعی نائل گردد .سعادت حقیقی انسان ها و راهی هم که خداوند ،بشر را بـه پیمـودن آن دعـوت مـی
نماید تا به سعادتشان منتهی کند راه حقیقی و صراط مستقیم است و می خواهد بفهماند برگشت امور خلـق بـه خـدای تعـالی
دائمی است.

نتیجه گیری
یکی از مباحث مهم در زندگی انسان ،موضوع حقیقت جویی و شناخت حقیقت است .انسان فطرتا بـه دنبـال حقیقـت طلبـی و
رسیدن به تکامل و سعادت ابدی است .انسانیت و کمال انسان ،اقتضا می کند تا به جستجوی حقایق و درک آنها بپردازد و اگـر
در این کار کوتاهی و سهل انگاری کند در واقع به انسانیت او لطمه خورده است و تا حدّ حیوانیت و پایین تر ،سقوط می نمایـد.
لذا خداوند در قرآن راههای تحصیل شناخت و موانع موجود بر سرراه ادراک حقایق که او را از شناخت واقعیات دور می سازد را
بیان می کند.
ایمان به خدا ،تقوای الهی و اعتقاد به عالم غیب و قیامت عمده ترین شرط معرفت حقایق در قرآن شـمرده شـده اسـت .انسـان
بصیر قدرت تمیز حق از باطل را دارد و با پشت سرگذاشتن موانع به سعادت حقیقی نائل می شود.
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