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Abstract: God has introduced many of the barriers to knowledge in the verses 

of the Holy Qur'an and has reminded the human being of the results of its 

utilization or delinquency. Utilizing the perceptive, sensual, and practical 

factors of knowledge would conduct the human being toward bliss and lead to 

religious training; on the other hand, following the barriers and pests of 

knowledge would lead to the crisis of knowledge. Nowadays, by the 

emergence of new schools of thought, besides doubts cast on usefulness 

principle of religion, the cognition of general meaning of religion has also 

encountered crisis. The result of such crisis is confusion of contemporary 

human being and loss of the meaning of life. This paper investigates the crisis 

of knowledge via an analytical method from the viewpoint of its relation with 

religion. Therefore, by analyzing certain evidence and reasons derived from 

the Holy Qur'an, it was unfolded that “certainty” is a key notion for solving 

the crisis of knowledge and it is possible only in the light of its utilization to 

offer strategies and educational implications convenient to religious training. 
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 چکیده

روگذاری ارگیری یا فه کخداوند در آیات بسیاری عوامل و موانع معرفت را معرفی کرده و نتایج ب

کارگیری عوامل ادراکی، نفسانی و ه ها یادآوری کرده است. ببه انسانلمرو تربیت در قآن را 

 هایکارگیری موانع و آفته کند و بمعرفت، انسان را به سعادت رهنمون می در حوزۀ عملی

شود. در عصر حاضر با ظهور مکاتب فکری معرفت منجر می به بروز بحران در عرصۀمعرفتی 

 آن نیز دچار بحرانمندی دین، شناخت در معنای کلی در اصل فایده عالوه بر تردید ،مختلف

. این ستاسردرگمی انسان معاصر و از دست رفتن معنای زندگی  ،بروز بحران شده است. نتیجۀ

                                                           
 نویسنده مسئول . 1

  

mailto:p.mesbahij@yahoo.com


   
 
 
 
 
 
 
 

  نقش معرفت یقینی در تربیت دینی / 

  

 ل متقنکند و با دالیآن با دین بررسی می ، بحران معرفت را از منظر رابطۀمقاله با روش تحلیلی

نها ع بحران معرفت است و تکلیدی برای رف یمفهوم« یقین»دهد که مستخرج از قرآن نشان می و

ارائه  ار توان راهکارها و استلزامات تربیتی متناسب با تربیت دینیبرخورداری از آن می در سایۀ

  داد. 

 

  یقینی.معرفت ، بحران معرفت، دینیمعرفت، تربیت  هاي کلیدي:واژه
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 مقدّمه -1

ب است و در قالبرآمده تجربه  از عقل، وحی و در قالب دینی است کهمعرفت درک و بینشی 

عنای ست. اگر معرفت را در مصرفاً بر عقل و تجربه و در برخی موارد، بر شهود استوار ا غیردینی

-تهاطالعات و یاف ،کار رود همعنای خاص آن ب بهو اگر است  شناخت مطلقِ ،در نظر بگیریم عام

 ،رسیدن به مقام قرب الهی ،دف از کسب معرفت در بینش قرآنیگیرد. هرا در برمیهای علوم 

 در صورتی که هر معرفتی به این غایت عرفانی و. کسب حیات طیبه و تحقق دولت کریمه است

ن مجید در قرآبه همین دلیل است که  .آیدمعرفت قرآنی به حساب می ،سعادتمندانه منتهی شود

 ؛(133)بقره: «َفَقدْ أُوتِیَ خَیْراً کَِثیراً لْحِكْمَةَوَ َمنْ یُْؤتَ ا» .از حکمت به عنوان خیر کثیر یاد شده است

بر توان انسان در درک حقایق، ابزار  ،شودشناسی که در فلسفه به آن پرداخته میمعرفت اما

ای مختلف هشناخت و معیار آن استوار است. تفاوتِ معرفت برآمده از قرآن با معرفتی که در دوره

ن و محتوای بلکه در امکا ؛شودمحدود نمی معرفت تنها به غایت ،رب شکل گرفته استدر تفکر غ

قرآنی با انکار یا غفلت از عناصر اصلی و نقش حیاتی  امروزه، معرفت غیراست.  آن نیز متفاوت

ت، معرف وعی دچار بحران گردیده است. نتیجۀ بروز بحران در عرصۀآن در سعادت انسان، به ن

 ت و یکقرن بیس انسان است.انسان و ناامیدی از دستیابی به کمال نوعی خود آشفتگی روانی 

در  برای آن پیدا کند.پناهگاه محکم خود را از دست داده و نتوانسته است جایگزین مناسبی 

ران با بح آنها وانع معرفت در قرآن و تحلیل رابطۀبررسی عوامل و م ،موجود زدۀفضای بحران

هد. نج از وضعیت بحرانی را با تمرکز بر معرفت یقینی، پیش روی میمعرفت، راهکارهای خرو

ه طور تربیت دینی که ب توان استلزامات تربیت دینی را استخراج کرد.می از درون این راهکارها

خاص از آن، تربیت اسالمی مورد نظر است؛ به معنای اصیل ربوبی شدن است و این معنا مستلزم 
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اب و عمل است. در این پژوهش، بعد شناختی تربیت دینی مدّ نظر درک سه عنصر شناخت، انتخ

  است.

 

 بیان مسئله -1-1

چند که در  ؛ هرمدرن، امکان دستیابی به معرفت یقینی محرز است شناسی کالسیک ور معرفتد

با تدوین  شناسی کالسیکفیلسوفان در معرفت. های دیگر تمایز دارندنگرش با دوره روش و نحوۀ

هب ت مذمدرن با تردید در اصال معرفت جزمی صادق بودند؛ اما معرفت در دورۀ دنبال منطق به

غییر بینش در شود. با تبنا میبشری  عنوان معیار سنجش اندیشۀ و متافیزیک، بر پایۀ عقل و علم به

در پی آن بودند که از طریقی غیر از دستیابی به یقین، معارف  دورۀ معاصر و پس از آن، متفکران

را تحلیل و تعریف  معرفت ، واژۀتحلیلی بنابراین با تأثیر از سنّت فلسفۀ ؛اکتسابی را معقول سازند

ی زمینه را برای بینشکردند. چنین را از طریق تعریف آن ناممکن تلقی کرده و دستیابی به معرفت 

ود. در این م، فراهم نساز بوده استترین عوامل بحرانگرایی که یکی از مهمظهور و توسعۀ نسبی

همان رویکرد کالسیک است. در  ،متفکران مسلمان که مأخوذ از متن قرآن است میان، نگرش

اخت ز، او را به شنخداوند با اعطای قدرت تفکر به نوع انسان به عنوان فصل ممیّ ،این رویکرد

 ،شودر در جهان هستی به مقام ربوبیت الهی معترف میکند و مقام کسی را که با تدبّدعوت می

ن ورزی انسادر مقام شناخت، قدرت عقلآورد. ند که کورکورانه ایمان میداباالتر از کسی می

نهفته  1روی، نتیجۀ آن و بازداری،روی و بازداری قوۀ عقالنی است؛ پیشمأخوذ از خاصیت پیش

                                                           
 «نمودن ریخوددا درخواست» و «کردن حفظ» معنای به ،اصل در است و علم پذیرش آمادۀ که . در قرآن عقل نیرویی است1 

 .(253و  252 :1130راغب اصفهانی، )است 
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خداوند با آموختن  ،یهبه استناد این آ (.11)بقره:« وَعَلََّم آدَمَ األَسْمَاء کَُلّهَا» در درون آن است.

آشنا و به کسب معرفت دعوت کرد تا  ،اسماء به آدم او را با امکانی که در اختیارش نهاده بود

ا توجه ب همبستگی تام و تمام دارند.« هدایت»با « معرفت»در این معنا  تحت تربیت الهی قرار گیرد.

اما باید دید چه نوع  ؛یستامکان شناخت تردیدی ن در اصلِ اسالم به این مطلب، از نظر دین

 آید؛ زیرا هر علمی معرفت نیست.معرفت به حساب می ،آگاهی

نجر م در حوزۀ معرفت آیا وصول به معرفت یقینی ممکن است؟ چه عواملی به بروز بحران 

 انجامد؟ آن چیست و معرفت یقینی چگونه به رفع بحران می شوند؟ ریشۀمی

 

 بحث -2

 ت در قرآنعوامل و موانع معرف -1 -2

، قابل ایجاد یا اعدام، تقویت یا تضعیف ن به عنوان شاهراه وصول به سعادتمعرفت در کنار ایما

و  های دستیابی به معرفتاست. قرآن با توجه به ساختار درونی و بیرونی انسان و جهان، هم راه

 «یِّیِن قَدْ تََبیََّن الرُّشْدُ ِمنَ الْغَ ال إِکْراهَ ِفی الدِّ» به استناد آیۀ های مهجور را معرفی کرده وهم بیراهه

عواملی که به  ،بندیدر یک تقسیمانسان را در پذیرش آن آزاد قرار داده است. ، (123 )بقره:

 شامل عوامل ادراکی، نفسانی و عملی است. ،دنشوحصول معرفت منجر می

 

 عوامل ادراکی معرفت  -1-1-2

نسان به ا عقالنی به دست آمده و هادیِ یق الهی و مجاهدۀکه با توفبرخاسته شی این عوامل از بین

گرچه در ا اند؛ترین عوامل ادراکی معرفت. تفکر و تقوا از مهماستسوی کسب معرفت حقیقی 

رسد که تقوا ذیل عوامل نفسانی باشد؛ اما در یک بررسی تحلیلی، ظاهر امر به نظر می
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ود. شقیقتًا جزء عوامل ادراکی است، روشن میتنیدگی این دو مفهوم و اینکه تقوا نیز حدرهم

. سعادت هب رسیدن راه ،معرفت و استمعرفت  به دستیابی کلید ،صحیح تفکر از برخورداری

م و برخورداری از تفکر سال ،شودشرط الزم برای پیمودن مسیری که به یقین رهنمون میپیش

 کُنّا لَوْ قالُوا وَ »اند. نیستند، اهل آتشکسانی که اهل اندیشه  ،شائبه است. در منطق قرآن کریمبی

 و» ؛(10)ملک: «السَّعیْر اِلصْحابِ فَُسحْقاً بِذَنْبِِهمْ فَاْعتَرَفُوا السَّعیرِ اَصْحابِ  فى کُنّا ما نَعْقِلُ اَوْ نَسْمَعُ

 گناه به پس ؛بودیمنمى سوزان آتش اصحاب از ،اندیشیدیممى یا داشتیممى شنوایى اگر :گفتند

در  ناما کسانی که برای فهم مقاصد قرآ ؛!«آتش اصحاب باد کوبیده پس .کردند اعتراف یشخو

ادراک  ، نظرشان دقیق و متکی برکنندمیگیری شتابزده پرهیز از نتیجه ق کرده وآیات آن تعمّ

 ا، آنهدر حقیقت کنند؛و در حدود علم و دانش خود اظهار نظر می حسی و عقلی و باطنی است

ل از نظر قرآن کسانی که اهد. اناند و اهل سعادتشناخت دست یافتهبینش خود به  با تقویت

-یمیابند و به مقصود واصل های هدایت را در میاند، نشانهاند و با اطمینان در پی معرفتدانش

روشن  ،یقین دارند ما آیات را برای گروهی که»  ؛(111 ره:) بق « یُوقِنُون لِقَومقَد بَیَّنَّا اآلیات»شوند: 

-شان میکند؛ ایالسالم آنچه را که بیان شد، تأیید میحدیثی از امام صادق علیه«. ایمبیان کرده

ها و موجب بخش دلها و روشنیها و پوشانندۀ بدیفکر و اندیشه، آیینۀ خوبی»فرمایند: 

کارش آگاه  و پایانوسیلۀ تفکر، انسان به صالح روز رستاخیز شود. بهخوشخویی و سعۀ صدر می

ی کنی، )مهدو« گردد و هیچ عبادتی باالتر از تفکر نیستشود و بر علم و دانشش افزوده میمی

 (.91: 1112به نقل از مصباح الشریعه، 

 )انفال: «قاناًفُرْ َلکُمْ  َیجْعَلْ اللَّهَ تَتَُّقوا إِنْ» فرماید:یت نقش بازشناسی تقوا میاهمّ خداوند دربارۀ

 اطل قرارب از حق تمییز یعنی قدرت ،فرقان شما برای خداوند ،کنید پیشه الهی تقوای راگ» ؛(13
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 ارد؛اختصاص د استداللی معرفت عرفانی و هم به شهود هم به تقوا ،شریفه این آیۀ. در «دهدمی

 مفاد .(139 :1191 آملی، جوادی) «را عرفان میزان هم و شودمی شامل را برهان معیار هم» یعنی

 «خْرَجاً مَ لَهُ  َیجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ مَنْ وَ: »کندمی تأیید نیز این آیه از مستفاد کلی اصل را فوق آیۀ

 رسند و راهی به سوی بصیرت قلبیکسانی که تقوا دارند به مقام خوف و خشیت می. (1:طالق)

به خاک  ،عطا کرده است آنهامعرفتی که خداوند به  گیرند. آنان به شکرانۀو فکری پیش می

جویی در شرط ضروری کسب معرفت است. حقیقت شوند و اینافتند و تسلیم حقیقت میمی

به استناد  تسلیم حکم واقع شود. معرفت به این معناست که انسان قصد فهمیدن داشته باشد وحوزۀ 

، «دهدمى تعلیم شما به دخداون و! بپرهیزید خدا از»؛ (111)بقره: «وَ اتَّقُوا اهللَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اهلل» آیۀ

ر و تقوا هر بنابراین، تفکود؛ شپیروی از راهنما در کنار تقوای الهی به شکوفایی معرفت منجر می

آیند. تقوا گامی نیست که انسان تحت تأثیر دو از عوامل ادراکی در کسب معرفت به حساب می

دارد.  به سوی هدف غایی حضوربردارد؛ بلکه در تمام مراحل استکمالی انسان  یا ستایش نکوهش

قی، تقوا شود. فرد متّاین حضور جز با تجزیه و تحلیل ذهنی در قالب امکانات قوۀ تعقل میسّر نمی

داند؛ بنابراین به تفکر محتاج است و آن را شناسانۀ خود نمیرا گام نهایی در حرکت معرفت

د. ر کند و به مرتبۀ اعالی آنها برسهای حسی و عقلی عبوداند تا از معابر شناختشاکلۀ تقوا می

پرهیز  شود؛ یعنی تقوایدر حوزۀ تربیت دینی، نمود تقوا در دو شکل مکانی و مکانتی هویدا می

(. مرتبت انسان در هر شکلی از تقوا به ادراکات عقالنی و 93: 1130و تقوای حضور )باقری، 

 های قوۀ ناطقه از قوای آدمی معطوف است. مساعدت
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 عوامل نفسانی معرفت -1-1-1

ان تالش درونی انس اند و ازبرخاسته خودسازی، از صیانت ذاتعوامل نفسانی چون تطهیر دل و 

د. تطهیر دل اعم از تطهیر ظاهری و باطنی است. طهارت وصفی نشودر کسب معرفت منبعث می

 اصل»طهارت  رینرود و هم معقوالت. در اسالم باالتاست که هم در مورد محسوسات به کار می

افکند و کافر به علت از دست دادن همین طهارت معقول اصول سایه می است که بر همۀ« توحید

 ای، رابطهتطهیر دل از شرک، نفاق و گناه ،شود. از این زاویهو معنوی خود، نجس خوانده می

رگی دا را به بزخ ،مستقیم با معرفت الهی دارد و هر چه انسان درونش را مطهر سازد و فروتن شود

طهارت ظاهر نیز از این جهت که در آن تسلیم نهفته است  شناسد.و عظمت ادراک کرده و می

 ای برای کسبمهمقام تواضع و بندگی است، رضایت الهی را در پی داشته و مقدّ از و حاکی

هداشتی ب ، صرفاً به دلیل مسئلۀباالتر از این است که بگوییم طهارت ظاهری ،معرفت است و این

 مورد تأکید دین است.

خودسازی نیز عامل مهمی در خودشناسی و خداشناسی است. انسان خودساخته بر قلب خود 

می که عل یابد.مند است و به مقام دانش دست میدل است، از رضوان قلبی بهرهتسلط دارد، زنده

ت: توان گفمی، حاصل خودسازی است. به تعبیری باشد در معنای قرآنی آن در خدمت معرفت

قیل »حاصل نشود « کیفیت و حالی»ظلم و فساد در ارض شود و از آن  ۀ غرور، غفلت،اگر علم مای

 در را قلبی و عقلی قوای تقویت خودسازی .(133: 1193 )مکارم شیرازی، 1بیش نیست« و قالی

                                                           
 :بهایی شیخ شعر دارد به اشاره. 1 

   و قال است قیل سرهسر ب رسمی علم

    

 حال نه حاصل ازو کیفیتی نه 
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. رساندمی رفتمع به و انسان را شودمی نفس انحراف مانع ،عمل به الزام و شناخت با و داشته پی

وح ر تزکیۀ نفس و همراهی تنگاتنگی که میان تهذیب دربارۀ( ع) ابیطالب بن على امیرالمؤمنین

« زوفع نفس و عارف عقل اال سبحانه اهلل عند یزکو ال: »فرماینداست، می و فعل شناختی عقل

 هک تاس موفق نفس تزکیۀ و روح نزاهت در صالحى انسان فقط (؛ یعنى،11: 1133عامری، )

 صدق تشخیص در که است عقلى عارف عقل. نفس عزوف و عارف عقل: باشد رکن دو داراى

 شخیصت و حق و حسن و صدق از فهمیدن پس و اشتباه نکند باطل و حق و قبح و حسن کذب، و

 نیک و بپرهیزد و کذب باطل از و کند فراهم را صدق و حق باید نیز، باطل و کذب و قبح از آنها

 و خود است رغبتبى گناه، نسبت به که کسى یعنى« عزوف»کند.  اجتناب قبیح، از و انتخاب را

 هىگا کند؛ امامی راهنمایى را او عقل ولى دارد؛ گناه به میل نفس گاهى. دارد بازمى گناه از را

رغبت بود بى و عازف آن، به باید و است سم گناه که فهمدمى نفس عقل، و تدبیر هدایت اثر بر

 (.55: 1111آملی،  )جوادی 

 

 عوامل عملی معرفت  -1-1-1

ه ب ،تواند محصول عمل باشد و در صورت ارتکاب فعلی که نتایج عینی و غیبی داردمعرفت می

داری، انفاق و انجام هر کار نیکی که رضایت ک به قرآن، شب زندهنیکوکاری، تمسّآید. دست 

لم ع حتی داشتن تقوا نیز به مثابۀشود؛ جر میدر نهایت به افزایش معرفت من ،پی دارد خدا را در

به معرفت منجر نخواهد شد. تقوا در  ،باید با عمل همراه باشد و اگر تنها به صورت نظری باشد

خداوند دربارۀ آنانکه ملتزم به . (19:1113)مصباح یزدی،  نامندمی« تقوای فطری»بعد عمل را 

 نیکى کار کـه کـسـانـى» ؛(13نمل:) «مِّْنهَا خَیْرٌ فَلَهُ حَسَنَةِلْبِا جَاء مَن»فرماید: عمل خیر هستند، می
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 معرفتی بکس پاداش، باالترین که نیست تردیدی. «داشت خواهند آن از بهتر پاداشى دهند، انجام

 .است اختیار و میل روی از اعمال سایر انجام پشتوانۀ که است

 زرسیم. اشناسایی موانع معرفت می ، بهساز در قرآنپس از بررسی اجمالی عوامل معرفت

 از را آدمی که دندار وجود امور حقایق ادراک در مسیر بسیاری موانع ،کریم قرآن دیدگاه

-طور که عوامل معرفت توسعه میهمان یعنی ؛دنسازمی دور االمر امورواقعیات و نفس شناخت

  یابد، موانع معرفت هم قابل توسعه است.

 

    عرفتموانع ادراکی م -4-1-2

. در آیندروی معرفت به حساب میو گمان آفات ادراکی در مسیر پیش  ظن گریزی، جهل،حق

جادله گیرد. در مقابل، محق دارای تعریف و معیار است و مبنای امر تربیت قرار می ،تعالیم قرآن

 رهایی که پس از آشکاگروه ،آید. در منطق قرآندر برابر حق از آفات شناخت به حساب می

 حساب کنند، جزء کفار بهپردازند و از آیات حق اعراض میحق به جدال با آن می شدن چهرۀ

 ؛(3 :الانف) «یَنْظُرُونَ وَ ُهمْ لَْموْتِا إِلَى َکأَنَّمَا یُسَاقُونَ َبعْدَ مَا تَبََیّنَ اْلحَقِ فِی یُجَادِلُونَکَ» .آیندمی

 در ،شوندمی رانده مرگ طرف به گویی ؛پردازندمی لهمجاد تو به با حق شدن آشکار از پس»

 ۀیکی دیگر از موانع ادراکی انسان جهل است. بررسی آیات قرآن دربار .«نگرندمی کهحالی

-یم خداوند اینکه شود ونمی هاانسان همۀ نصیب ،حقیقی شناختدهد که موانع علم نشان می

رآن کریم ق .است لهمسئ همین بر ناظر ،کنندنمی کدر را حقایق یا و دانندنمی مردم اکثر فرماید

ى آنها شناخت کاف نه به مسائل و موضوعاتى که دربارۀبه صورت مطلق آدمیان را از ورود جاهال

« یرٍ مُّنِ کِتَابٍ وَلَا هُدًى وَلَا عِلْمٍ بِغَیْرِ  اللَّهِ ِفی یُجَادِلُ َمن النَّاسِ وَمِنَ» است؛ بر حذر داشته ندارند،
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 کتاب و ایینمراه و علم بدون خدا، دربارۀ که هستند کسانی مردمان از و» ؛(10؛ لقمان:1حج:)

 .«پردازندمی مجادله به روشنگر

بوده و  دممر اکثر یرگریبانگ ،کریم قرآن نظر از که است دیگر شناخت آفات گمان و ظن

لَّا یُضِلُّوکَ عَنْ سَِبیلِ الَلّهِ إِنْ یََتّبِعُوَن إِ وَِإنْ تُطِعْ أَکْثَرَ َمنْ ِفی الَْأرْضِ » همراه است. اغلب با وسوسه

 .ندنکمی گمراه خدا راه از تو را ،کنی اطاعت زمین روی مردم اکثر از اگر» ؛(113: انعام) «الظَّنَّ

سانی که بلکه ک کند؛نیاز نمیانسان را از حق بی ،. گمان«کنندنمی پیروی گمان و ظن از جز آنان

 مى (ع)صادق  . امامکنندظن را جایگزین معرفت عقلی می ،پندارندیکان او میغیر خدا را شر

؛ «علم بغیر الناس تفتى و رایک من بشیء دین ان: الرجال فیهما یهلک خصلتین و ایاک و: »فرماید

 حىو با نه و قطعى عقل با نه تو، براى که چیزى به ده؛ نجات بارهالکت خصلت دو از را خود»

« نکن نقل ینىد یا علمى مطلبى عنوان به را آن نیز دیگران براى و نشو یست، معتقدن ثابت مسلم،

 اسحو به اعتماد بینی،نزدیک ،نگریسطحی ،گراییپندار مصادیق از (.111 :1113)مجلسی، 

 هک را محسوس و حقایق غیرمادی غیر امور گراحس افراد. آنهاست به کردن بسنده و ظاهری

 را خود محسوسات و مشهودات آنها. شوندمی منکر نیست، آن درک به قادر ظاهری حواس

 گریدی موجود ،مشهود امور این منشأ بسا چه. دهند تشخیص را آنها منشأ تا کنندنمی بررسی

 ردمیم اسرائیلبنی نباشد. حسی مشاهدۀ قابل اصوالً یا و ینیمبنمی را آن اکنونهم که باشد

 فریب ،دداشتن خود حس بر که حدی از بیش اعتماد سبب به آنان. بودند گراحس و بیننزدیک

 اری،هوشی آثار از یک هیچ کهحالی در ؛پنداشتند معبود را ناتوانیمجسمۀ  و خوردند را سامری

: رمایدفگونه میاین اسرائیلبنی عمل این دربارۀ خداوند شد.نمی دیده آن در توانایی و آگاهی

 گوساله که بینندنمی مگر» ؛(33 طه:) «َنفْعًا وَلَا ضَرًّا لَهُمْ  یَمْلِکُ وَلَا َقوْلًا إِلَیِْهمْ جِعُیَرْ أَلَّا یَرَوْنَ أَفَلَا»
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 و اندیشیساده ،آیه این در«. ندارد؟ زیانی و سود حالشان به و دهدنمی را آنان سخن پاسخ

 .ه استشد محکومکنند، نمی رتدبّ خود مشهودات در و اینکه اسرائیلبنی نگریسطحی

 

  موانع نفسانی معرفت -5-1-2

 تحت ار های برآمده از آنتصمیم و رفتار ،شناخت انسان  و کثرت غفلت، نفسانی رذیلۀ صفات

 عمل، و یگیرتصمیم مقام در ،اندآراسته فضایل به را خود نفس که کسانی. دهدمی قرار تأثیر

 عمل اممق در درست انتخاب از ،اندلودهآ رذایل به را نفسشان آنانکه و دارند ایشایسته انتخاب

 جبعُ»: اندفرموده ع() امیرالمؤمنین است. این رذایل جملۀ از استکبار و مانند. عجبمی محروم

 و بردمی بین از را صحیح شناخت قدرت ،عجب .(113: 1113مجلسی، )« کندمی فاسد را عقل

داوند د. خبو نخواهد پذیرحق ود،ش نفسانی بیماری این دچار کسی اگر است و آدمی خرد آفت

وَ إِذا تُتلی عَلَیه آیاُتنا وَلّی مُستَکبِراً کَأَن لَم یَسمَعها َکأَن فِی أُذُنَیه وَقراً فَبَشِّره بِعَذاب »فرماید: می

 آن وییگ .گرداندبرمی روی رتکبّ  با ،شودمی تالوت او بر ما آیات کههنگامی» ؛(9 :)لقمان« أَلِیم

رماید: فجای دیگر می در و« دارد وجود سنگینی هایشانگوش در گویی و است نیدهنش را آیات

 «سازممی محروم آیاتم ذکر از ،ورزندمی رتکبّ ناحق به زمین روی در که را کسانی آن من»

 گراندی سخن تا دهدنمی اجازه او به که است آمده پدید حالتی ،رمتکبّ انسان در .(153)اعراف: 

 دد؛رگمی مغرور خود هایاندوخته به و داندمی باالتر و برتر دیگران از را خود موارهه و بشنود را

 باشند. پایهاز اساس بی بسا چه هایی کهاندوخته

کند که ن کریم از کسانی یاد میآقر .انگاری استسهل ،شناخت نفسانی یکی دیگر از آفات

ش را های آفرینبودن پدیدهآیه و گذرندیمهای موجود در عالم آفرینش آسانی از کنار پدیدهبه
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 «وَکَاَیِّن من آیٍه فی السّمواتِ وَاالرضِ یَمرُّونَ علیها و هم عَنها مُعرضونَ: »سپارندبه فراموشی می

نند کها و زمین وجود دارد که اینان بر آنها گذر میهایی در آسمانچه بسیار نشانه» ؛(102:یوسف)

« هتفقّ»و  «نظر» ،«رتدبّ» ،«رتفکّ»، «تعقّل»قرآن از کلماتی چون  استفادۀ. «گردانندو از آن روی می

  ناظر به این مطلب است.

 

 موانع عملی معرفت   -6-1-2

ان گناه دامنگیر انس دادنتوجهی به وظایف عملی و انجام، موانع معرفت از بیمواقع در بسیاری

 ،سیلهو بدین و انجام ندهند درستیبهد را حواس کار خواندیشه و شود تا موجب می گناهد. نشومی

وبِِهْم لُلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِِهمْ وَنَطْبَعُ عََلى قُ: »فرمایدمیخداوند  نرسد.شناخت حقیقی انسان به 

 مهر بر ،کنیماگر بخواهیم آنها را به خاطر گناهانشان هالک می» ؛(100:فاعرا« )فَهُمْ ال یَسْمَعُونَ

. ارتکاب گناه در اثر تحریکات درونی و بیرونی صورت «شنوندپس آنها نمی ؛زنیمایشان میهدل

 های. وسوسهشودمداری، خودبینی و دنیاگرایی تقویت میو با عواملی چون هوس گیردمی

 .شناسی کنددرستی بازرا به حاصل فعالیت بخشی از نفس است که عقل نتوانسته است آن ،درونی

غلبه کرده و او را به انجام فعل خطا واداشته وی اره بر نیروهای کنترلی نفس امّ ،یدر چنین فرد

 ؛ه باشدتواند اثرات پایداری داشتپشیمانی و بازگشت از گناه می ،است. هر چند به لحاظ تربیتی

ه در مسیر شناخت، در بستاثر وضعی خود را خواهد داشت و به عنوان مانعی  ،اما به لحاظ معرفتی

 . خواهد بودهای معرفت اثر گذار دریچه شدن

داند یماگر انسان به آنچه  است. شناخت دیگر آفات ، ازشودکه به عمل منتهی نمی علمی

 ،نندکماند. قرآن کریم کسانی را که مطابق علمشان عمل نمیاز شناخت حقایق باز می ،عمل نکند

 ثُمَّ  ةَمثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّْورَا». داندمی از هدایت الهی محروم و آنان راجزو ظالمان دانسته است 
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ِبئْسَ مَثَلُ اْلقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی اْلقَوْمَ  لَمْ یَحْمِلُوَها کَمَثَلِ الْحِمَارِ َیحْمِلُ أَسْفَارًا

مانند  ،ولی به آن عمل نکردند ؛علم داشتندکه به تورات ل کسانیثَمَ ؛(2:جمعه) «الظَّالِمِینَ 

 چه گروه بدی !آری .فهمند(از آن هیچ نمی کنند )وپایانی است که بار کتاب را حمل میرچها

  .«کندیکه آیات الهی را تکذیب کردند و خداوند ستمکاران را هدایت نمهستند کسانی

آن  بحران و چگونگی پیدایش پس از بررسی عوامل و موانع معرفت در قرآن، باید به تعریف

روشن  ساز و تأثیر آن در تربیتمعرفت پرداخت تا ارتباط موانع معرفت با عوامل بحران در عرصۀ

 گردد.

 

 بحران معرفت -2-2

هت دستیابی در جو سازنده  پیشرو، کارآمد،مطمئن، از حالتی ثابت، پایدار،  بحران تغییر وضعیت

طمئن و در جهت زیان است. بحران معموالً مقطعی بوده و با مثبات، نابه منافع به وضعیتی بی

عرفت گردد. مقصود از مبازگشت به وضعیت قبلی، اصالح یا انقالب در وضع موجود مرتفع می

پایه  های حیات انسان مرتبط است. مفاهیمدر اینجا دانش بشری و اکتسابی است که به تمام جنبه

. ه باورهاها و نحوۀ توجیت، صدق گزارهت یا نسبیّ قطعیّ از:اند عبارت و بنیادی در تحلیل معرفت

نوعی نابسامانی و حیرت اندیشه در درک معنای حقیقی امور، رسیدن به وضعیتی  ،بحران معرفت

است.  افکار، باورها و رفتار ناامنی در حوزۀ زا، ناتوانی در تبیین درست امور وناخوشایند و مسئله

ترین البدر ج»ت زیرا شکاکیّ ؛ت از آن متمایز استی به شکاکیّبحران معرفت در عین نزدیک

های شکاکانه گاه استدالل .(11 :1112 )دنسی،« همیشه مبتنی بر نوعی استدالل است ،صورت خود

ت یّ در این صورت برای پیدا کردن معرفت یقینی باید شکاک ؛تازندبه شکل مستقیم بر معرفت می
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اما بحران معرفت مرزهای استدالل شکاکانه را در  ثبات کرد؛کرد و امکان معرفت را ا را رد

رت البته این حیرت با حی دهد؛نوردد و انسان را در حالت سرگشتگی، پوچی و حیرت قرار میمی

های واند حوزهتکنند و با یقین سازگار است، هیچ قرابتی ندارد. بحران میدینی که عرفا تجربه می

 یا فراگیر( local) ایی و معرفتی را  درگیر کند و به شکل حوزهمختلف دینی، روانی، اجتماع

(global) ای، قلمرو دین و معرفت دینی است که دشوار بروز کند. یکی از اشکال بحران حوزه

در ه کیابد و تمایل دارد ی میغالباً این بحران تسرّود نگه داشت. ای محدتوان آن را در حوزهمی

  یابد. قلمرو وسیع معرفت گسترش

شد و نیازهای  لنگاه متفکران غربی به دنیا متحوّ ،بعد از عصر رنسانس با شکوفایی علم جدید

ر این میان تغییر نگاه بشر به زندگی بود. د ،توان گفت ارمغان علمبشر تغییر کرد؛ به عبارتی می

 ،ثل کانتشناسی معطوف شد. افرادی مبه مسائل معرفتتوجه فیلسوفان از مسائل وجودشناسی 

 ،لدر قلمرو عقفلسفی ارائه دادند که در آن ساختار جهان بر ساختار ذهن منطبق است.  ینظام

 گردند و خود راوضع می ،وجودی ذهن است ای که شاکلۀگانهمقوالت دوازده وسیلۀبهقوانین 

اد قلمدهای عقل انسان را محدود توانایی بنابراین، کنند؛بر درک ما از جهان خارج تحمیل می

وط اخالق مرب که امور متافیزیکی از عهدۀ عقل نظری بیرون و به حیطۀکرده و معترف شدند 

لتزم های انسان، به اموری مه کارگیری تواناییمدرنیسم در پی کشف و باندیشمندان دورۀ  است.

دین بود. شالیرماخر  آنهاپذیرش آنها انکار امور مابعدالطبیعی و در صدر  ۀشدند که الزم

در این  .(111 :1195 کالین،)« نیست طبیعت از غیر چیزى ،دارد اتکا آن به انسان آنچه»گوید: می

مایزی شد و هیچ ت غیرکارآمد تلقیبرآمده از دین برای حل مسائل بشر ناکافی و  دوره، معرفت

ی در استههای برجدند. خصیصهشبه استدالل کنار گذاشته ش ادیان قائل نشده و همه با نحوۀمیان 

معرفت شدند.  به نحوی موجب بروز بحران در حیطۀ مدرنیته وجود داشت که هر کدام دورۀ
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ترین عنوان مهم ت، بهتوجه بیش از پیش به عقالنیت و خداگونه تلقی کردن انسان همراه با نفی سنّ

ی وشناسی تجربی و پوزیتیویستی را تنها راه رسیدن به اهداف دنیهای دورۀ مدرن، معرفتمؤلفه

ان جایگاه انس دربارۀ غرب، اومانیستی و علمی فرهنگِ گنون، منتقد انسان معرفی کرد. رنه

 بود درآمده معاصر  1دینی روح نفی شکل به که بود امری صورت نخستین ،اومانیسم»نویسد می

 خود نهایت و غایت خود که بشری سازند؛ محدود بشری میزان به چیز را همه خواستندمی چون و

« کرد سقوط بشری وجود درجات ترینپست به مرحله به سرانجام مرحله بود؛ شده ادقلمد

ت به پروار شدن عقل مخالفت با سنّ  ،مدرن در دورۀ به عبارت دیگر ؛(110: 1139 )مطهری،

آگاهی ان خودانسعقلی که به بیان هگل به  شد؛منجر شناسان این دوره وسیلۀ فیلسوفان و جامعهبه

ه بگرایی مدرن اما پس از اینکه عقل دهد؛ت رهایی میا از اسارت طبیعت و سنّبخشد و او رمی

، دبه نقد کشیده شد و از پس حل مسائل بشر بر نیام ۀ مدرنیتهشددلیل مباینت با تردید نهادینه

 های بشری نمودار شد.ترین معرفتبحران در مهم

ر در بشدیگری بود که بر حیرانی ها عامل های جدید در باب معنا و صدق گزارهظهور نظریه

 وی ارزشیاب ،به شناخت انسان شناسی در تلقی کالسیک از آن،درک حقایق دامن زد. معرفت

وض و امکان رحقیقت مف ،در این تلقی پردازد.تعیین درستی یا نادرستی مالک دستیابی به آن می

شناسی ، معرفتفی حقیقت ثابتیعنی نتغییر بینش در باب معرفت،  اما بارسیدن به آن قطعی است؛ 

عامل  ت.دچار بحران شده اسکه توان گفت می ،به تعبیر دیگر کند؛میدگرگونی اساسی پیدا 

ود مدرن ب ترین شاخص دورۀه عنوان مهمزندگی اجتماعی ب ، جدایی اخالق دینی از حیطۀدیگر

ت. دین اس ر سایۀمحور دحو زندگی اخالقناشی از م ،ظهور بحران .که تردیدی باقی نگذاشت

                                                           
1. Laicisme 
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از حیات  خالقیمدرنیته از منظر تدافعی به محو تدریجی زندگی ا»گوید: هابرماس در این باره می

 .(112:1110  )هابرماس، «انجامداجتماعی می

ته که با نقد مدرنی ایمدرنیسم ظهور کرد. جریان فکریاین دوره و از درون آن، پست پس از 

میل به پراکندگی و افتراق، ، ر و ناهمگونی فرهنگیو با خصایصی چون تکثّ شدآغاز 

 ،بخش به حیات خود ادامه داد. در این دورههای وحدتروایتتمرکزگریزی و مخالفت با فرا

مدرن رفتند. رورتی یکی از متفکران پستهای اخالقی بیش از قبل به حاشیه دین و ارزش

 )سروش، «مدرن هیچ خدایی وجود نداردپست در دورۀ ،اگر خدای مدرنیسم عقل بود»گوید: می

 هاییثبح از یکی گفتمان. داندمی گفتمان محصول را معرفت تمام مدرنیسمپست .(1: 1191

 قرار رنمدپست فیلسوفان مخصوصاً مختلف پردازاننظریه توجه مورد اخیر هایدهه در که است

 اصخ فرهنگ و معرفت یک در تواننمی را حقیقت گفتمان، نظریۀ اساس بر. است گرفته

 دو این هاست.معرفت تمام به گرایانهنسبیت و پلورالیستی نگاه اندیشه، این ریشۀ. کرد محصور

ها و مدرنپست ،در واقع ؛(111و111 :1111 بیات،)هستند  مدرنپست تفکرات اساس مقوله،

 ه امر عقالنی. نه امر مطابق با واقع و ن ،دانندها حقیقت را توافق جامعه مینوپراگماتیست

کند و با نمایی میشدن نیز خودمدرن، موضوع جهانیمدرن و پستهای در بطن اندیشه

-جرود. با توجه به اینکه رایساز به شمار میترین عوامل بحرانکردن دین از مهم ناکارآمد تلقی

دغدغۀ توان گفت که می ،(25: 1113است )نکویی، « شدن جهانغربی»شدن ترین تعریف جهانی

ها و فرهنگهای بنیادی ناپذیر جوامع غربی برای محو ارزششدن، برآمده از عطش سیریجهانی

از ویژگی  ،شدن که خود برآمده از انقالب اطالعاتی عصر حاضر استمذاهب است. جهانی

مدرن برای تهدید جدی دوران پست ،زداییبرخوردار است. ساختار «زداییساختار»شاخص 

تربیت دینی است. تعریفی که در فضای دینی از معرفت ارائه  ،طور خاصه و ب معرفت یقینی
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معرفت یقینی ناکام مانده و  ،در جهان غیرساختارگرا وجهی از توجه ندارد؛ در این فضا ،شودمی

 شود.معرفت نسبی جایگزین آن می

 

 هاي آنساز و ریشهعوامل بحران -3-2

کار ه فت بمعرکسب کند، اگر در جریان صحیح معرفی میعواملی که قرآن به عنوان مانع تفکر 

ند کنترین عناصری که ایجاد بحران میشوند. مهمبه بروز بحران منجر می ،گرفته شوند

ر و از گرایی، رواج اخالق سکوالبعدی به انسان، نسبیفردگرایی، ازخودبیگانگی و توجه تک

امل به تحلیل انسان بر اساس اومانیسم و این عو که ریشۀ همۀ هستنددست رفتن معنای زندگی 

 ردد. گباز می و به تبع آن، رویکرد شناختی متفاوت در فرآیند تربیتی ماتریالیسم

 

  فردگرایی -1-3-2

ت. معرفت و اخالق اس حقیقت وت و سقم پذیرش معیارهای فردی در تشخیص صحّ ،فردگرایی

ی فرد نسبت به جامعه با معیارهای غیر های اخالقی و حقوقاصالت دادن به فرد و تقدم ارزش

رین شاخص تاومانیسم استوار است و مهم غایت فردگرایی است. فردگرایی بر مبناى ،متافیزیکی

 د. برخورداریداننفرد را منشأ معقول بودن آن می ، عمل آزادانۀگرایانآن آزادی است. نسبیّت

حقیقت برخی امور، چیزی جز از  ختضعف ذاتی انسان برای شنا از این نوع آزادی به همراه

 گسیختگی و بحران معرفتی نیست. هم
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 از خود بیگانگی  -2-3-2

 خود راموشیف به انسان است که از گونهشئ تلقی ،ریختن نظم معرفتییکی دیگر از عوامل برهم

 ،ییعنی در نظر گرفتن ابعاد مختلف وجود ،خود حقیقی گردد.بحران هویت منجر می و او حقیقی

عاد ساحتی به انسان و غفلت از ابدر تعریف او، اجتناب از نگاه تک های انسانصفات و قابلیت

یت بحران هو» ،دان و فیلسوف آلمانیالهی ،روحی و معنوی او در امر تربیت. از نظر پل تیلیخ

 زگیرند و حد و مرخویش فاصله می دینی از جامعۀ -دهد که افراد یک جامعۀ ملیمانی رخ میز

 رسوخ ماتریالیسم در اندیشۀ .(1:1191)تیلیخ، « دهندواقعی خود و جایگاه خود را از دست می

ست. اگریزی در ایجاد بحران نگی و تأثیر عامل حقهای از خود بیگایکی از جلوه ،محوریانسان

 سّاسح لحظۀ. است انسان جوهر همانا هستى»گوید: میگرا و ملحد هگل شاگرد مادیفوئرباخ، 

« انسان است خود انسان، خداى تنها که شود آگاه انسان که بود خواهد هنگامى ،تاریخ

 میزان وامور  همۀ مقیاس خود انسان،»گوید: ی دیگر مییباخ در جا .(10:1111 محمدرضایی،)

 دین هایی چون مارکس،ماتریالیست تحلیل اساس بر . (25:1110 )الدرز،« است واقعیتى هر

شه در ری ،گیری به دیناست. این اشکال طبقاتى در اجتماع هایتبعیض ها وتعارض محصول

گرایی اقتصادی در نظر پیروان مارکس دارد. وقتی تنها بعد وجودی انسان، بعد اقتصادی تحویل

ت جامعه فرودس د بود. چون دینداری بیشتر در طبقۀدین هم تابع وضع اقتصادی خواه ،لحاظ شود

نیت اومانیسمی جدید نیز که شود. عقاللتی اقتصادی قلمداد میعداشود، علت بیدیده می

احتی انسان بنا سبه دلیل اینکه با نگاهی انحصارگرایانه بر حیات تک ،مدرنیته بود ۀدور مشخصۀ

 جامع از هستی عاجز ماند و انسان را به وادی ابهام و سردرگمی کشاند. یتفسیر ، از ارائۀشده بود
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 گرایی نسبی -3-3-2

. دانندمی نسبی حقیقت یک را چیز همه و نیستند قائل ثابتی و مطلق حقیقت هیچ گرایان بهنسبی

ن اصطالح یا معیار سنجش هیچ چیز قطعیت ندارد و قابل تغییر است. ،گرایانطبق مبنای نسبی

 برای ار گرایینسبی اصطالح مدرنپست منتقدانها مطرح است. مدرنبیش از همه در میان پست

 هایگروه ای افراد به گزاره کذب یا صدق کندمی ادعا که برندمی کاره ای بفلسفه نوع هر عرفیم

د برای انسان وجومعرفتی  ، هیچ پشتوانۀبر این اساس .(13: 1115 سوکال،) است مربوط اجتماعی

یابد و زندگی خود آن به آرامش حاصل از تالش عقلی برای فهم امور دست  ندارد که در سایۀ

جلوه  ههای امروزی موجّگرایی را با قرائتمدرنیسم که نسبیرا بر پایۀ آن استوار سازد. پست

کند که حاصل آن غفلت از وجود خود و ای سرگرم میدر واقع انسان را با مفاهیم تازه ؛دهدمی

  خداست.

 

 رواج اخالق سکوالر -4-3-2

 ای که؛ به گونهاستخود انسان مبنای عمل در هر امری تشخیص  ،بر اساس اخالق سکوالر

 ند؛کها را نه خالق جهان و نه امور متافیزیکی، بلکه اهداف و منافع انسان تعیین میگذاریارزش

اما در اخالق مبتنی بر دین، قانونگذار خداست و دستورهای اخالقی همه در جهت کسب سعادت 

قابل اخالق دینی و اخالق صورت توأمان است. مصطفی ملکیان دربارۀ تیوی و اخروی به دن

نجامد یا ااخالق سکوالر چون اخالق نسبی است. یا به شکاکیّت اخالقی می»گوید: سکوالر می
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-میانجامد که هیچ کدام به نظر قابل دفاع نبه نیهیلیسم اخالقی و یا به قراردادانگاری اخالقی می

ن را کند؛ بلکه اساساً آرا نفی می بودن دین برای اخالق. اخالق سکوالر نه تنها پشتوانه1«آید

شناسی از بحران ارزشی متأثر است؛ داند. از آنجا که بحران در معرفتبرای اخالق مضر می

 هویتی و به تبع آن، تضییع معرفت است. بنابراین، رواج اخالق سکوالر یکی از عوامل بی

 

 از دست رفتن معناي زندگی  -2-3-5

-دالیل مختلفی را برای از دست رفتن معنای زندگی یا احساس بی ،معرفت پردازان حوزۀنظریه

شناسانه بدون در نظر گرفتن هدف غایی در عالم، های طبیعتند؛ از جمله تالشاهمعنایی برشمرد

ها و حتی ثباتی ارزشهای علمی در ایجاد معرفت یقینی، بیرشد نگرش غیر دینی، ناکامی نظریه

 این عوامل ؛ البته تأثیر همۀ1رای ایجاد رفاه و آسایش در جامعهن بسئوالوقفۀ افراد و مهای بیتالش

اختالف  ،ت انتساب این دالیل به بحث بحران معرفت نیزصحّ به یک اندازه نبوده است و دربارۀ

که وجود خداوند یا  ایاین است که در فضای فکری ،نظراتی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است

 شوند، نه تنها معرفتل میها پیوسته متحوّشود و باورها و ارزشانکار می دخالت مدام او در عالم

 بلکه معارف نسبی هم قابل دفاع نخواهند بود.  ؛شودیقینی ایجاد نمی

 

 

 

                                                           
 .15)ع(، ص  گفتاری، عنوان: تقابل اخالق دینی و اخالق سکوالر، دانشگاه امام صادق. سلسله جزوات درس1 

 به غربی انسان دازۀان از بیش توجه»: گویدمی روحی هاینابسامانی در رفاه تأثیر دربارۀ بیستم قرن تحلیلی فیلسوف ،. آیدو1 

 معناییبی و اضطراب افسردگی، پریشانی، مانند مشکالتی دچار آن، از برخورداری رغم به تا شد سبب خویش آسایش و رفاه

 (.Iddo,1997: p264) «گردد اجتماعی و فردی زیست در
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            هایی براي رفع بحران معرفتراهکار -4-2

اهوی و ت درآمدن امکانات مبه فعلی ، قطعاً در سایۀمعرفت محصول هدایت است و هدایت

، برخورداری از ترین امکانات انسانشود. مهمانسان به عنوان مخلوق برتر حاصل میوجودی 

ردی تثبیت و تعالی موقعیت خود در فضای ف برایاخالق  گیریایمان و قدرت به کار عقل، تجربۀ

 ربنیادی در فضای دینی متأث از دو حوزۀ ،و اجتماعی حیات بشری است. هدایت و معرفت نیز

 یخلقت )طبیعت یا سرشت( و تربیت است. از آنجا که معرفت را به عنوان امر ،آن کهت اس

 پردازیم.ارتباط متقابل معرفت و تربیت به بررسی می ، از زاویۀایماکتسابی در نظر گرفته

بیانگر مطلق بودن معارف استخراج شده از آن مبانی است. مبانی  ،های معرفتیثبات در پایه

ه از آن نیز شناخت برآمد ،فراگیر و در امر تربیت کارآمدترند؛ بنابراین، مطلق ،آنمعرفتی در قر

ه نسبیّت و ست و به دلیل اتکا با پذیرربی تزلزلقابل اعتماد است؛ اما مبانی معرفتی در معارف تج

ت یّ پاسخی کوبنده به شکاک ،نخست فت قرآنی در وهلۀمحوری دچار بحران شده است. معرانسان

و  «گراییایمان»، «عقالنیت»سپس با تمرکز بر  ؛مدعی است معرفت امکان ندارد است که

 دهد.، راه رفع بحران معرفتی را نشان میهستند یمهم معرفت قرآن که سه مؤلفۀ، «اخالق»

وجوی یقین معطوف هستند. راهکارهای موجود در این حوزه، به دالیل اصلی انسان در جست

. 1. درک ضرورت غایتمندی خلقت 1چهار حوزۀ وسیع بررسی کرد: توان در این دالیل را می

. تقویت شناخت از طریق دو 1یافتن پایگاهی امن و مطمئن که بتوان از هر آسیبی به آن پناه برد 

ها در حیات عملی انسان. دلیل نخست، . تحکیم ارزش5منبع عقل و ایمان به صورت تؤامان و 

معناداری زندگی است. دلیل دوم، عالوه بر شواهد قرآنی از نظریۀ پشتوانۀ نظری راهکار اوّل یعنی 

 ای مفهومی برای راهکار آرامش روانی باشد. دلیل سوم،کند تا پشتوانهدلبستگی نیز تغذیه می
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گر منطقی راهکار سوم، یعنی تفکیک امور مطلق و نسبی به لحاظ رساننده به یقین و توجیه

بخشی به اخالق برای رم، حاکی از مداخلۀ یقین درثباتوجودی و معرفتی است و دلیل چها

 رفت از بحران به وجودآمدهمعارف جاری در بعد عملی شناخت است. با این توضیح برای برون

ینی ای متضمّن معنای تربیت ددر حیطۀ معرفت، تحقق عینی مفاهیم زیر که به صورت شبکه

 هستند، الزم است:

 

اي رفع بحران راهکاره وجوي یقیندالیل جست

 معرفت

مفاهیم قرآنی متناسب با 

 راهکارها

درک ضرورت غایتمندی . 1

 خلقت

 معادپذیری، تفکر، تقوا، حق معناداری زندگی. 1

تسلیم،رضایت،  ایمان،تفکر،  آرامش روانی. 1 یافتن پایگاه امن. 1

 قرب

تقویت شناخت از طریق . 1

 عقل و ایمان

تفکیک وجودی و معرفتی . 1

 طلق و نسبیامور م

 تفکر، فطرت، هدایت، فوز

ها در حیات تحکیم ارزش. 5

 عملی انسان

ز تقوای پرهیعمل دینی، تفکر،  ثبات در اخالق. 5

اهلل، و حضور، انسان خلیفه

 سعادت

 

 معناداري زندگی   -1-4-2

معناشناسی مفهوم زندگی حول محور هدف، ارزش و کارکرد زندگی  اغلب نظریات دربارۀ

 ارتباطمعرفت  عنا هر کدام از یک زاویه با مسئلۀاین سه م .(35: 1130)بیات، اند دیدهمطرح گر

فردی  های مختلف حیاتتواند مانع پیشروی بحران در عرصهتحلیل دقیق این رابطه می دارند که
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 ر از مقولۀاین مفهوم را غی« زندگیمعناداری »و اجتماعی گردد. فیلسوفان تحلیلی با ایضاح معنای 

ضوح داری زندگی و، نقش معرفت در معناسازیاخالق در نظر گرفتند. با این جداخوشبختی یا 

بت، تن هدف با ارزش مثیابد. اگر معناداری زندگی به عنوان هدف در نظر باشد، داشبیشتری می

تواند زندگی را معنادار کند. این معنادهی از طریق تالش ارادی انسان داشتن، مینه صرف هدف

ند تواشود. انسان در صورتی میهای خداوند در عالم میسر میاستای تحقق اهداف و برنامهدر ر

معنای  کند کهبه چنین تالشی تن دهد که به مقام شناخت رسیده باشد. او در این مقام درک می

 واستتفکر و تق ،فهم آن ، هدفدار بودن خلقت است که الزمۀکه در قرآن آمده« آفرینش به حق»

پذیری و درک حکمت امور است. حق امری است که ثبوت و اثبات دارد، ، حقعینی آن جۀو نتی

م فعل ر است و در مقار شناخت متکی است، از ارزش ذاتی و اکتسابی برخوردابه منبع الیتغی

شود و با همین عناصر یعنی عبودیت، شناخت از همین مدخل وارد عرصۀ تربیت میکارایی دارد. 

 طور که اشاره شد، ارزشهمان کند.رب و هدایت، نوع دینی از تربیت را تعیین میتقوا، ایمان، ق

هیر تطکه الزم است  ،اند. برای ظهور ارزش در زندگیمعانی دیگر معناداری زندگی و کارایی،

زندگی  برای قلب از موانع معرفت صورت گیرد و فرد به سالح تقوا مجهز گردد تا در مقام فعل

فرد  ،های زندگی متکی استداشته باشد. عملی که بر معرفت به هدف و ارزش کارکرد الزم را

علم بدون عمل به این معناست که انسان نقش خود  ،صورت رساند؛ در غیر اینرا به مقام یقین می

  اثرگذاری معقولی نداشته است. ،را در جهان ایفا نکرده و در جهت کارکرد معنای زندگی

را و گگرا، ناطبیعتوجود دارد: طبیعتمعنای زندگی سه رویکرد  سئلۀبه م ،به طور کلی

نای باور بر این است که شرایط الزم و کافی برای کسب مع ،گراگرا. در رویکرد طبیعتفراطبیعت

ر این اعتقاد ب ،گرازندگی در همین جهان مادی و با علوم بشری فراهم است. در رویکرد ناطبیعت
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دست  توان به زندگی معنادارهای صرفاً عقلی میفرضپیش صول یااست که به مدد یک سلسله ا

معناداری زندگی، وجود خدا و جاودانگی انسان ضروری  ،گرایافت. در رویکرد فراطبیعت

، دانان استگرا که مورد تأیید الهیمیان، رویکرد فراطبیعتاز این  .(11شود )همان: قلمداد می

کارآمد نظریات دیگر را در بردارد؛ همچنین با ارتباط وثیقی  هایشمول تام داشته و تمام ارزش

ز نجات معرفت ادر عصر حاضر نجات خواهد داد.  که با معرفت یقینی دارد، معرفت را از بحران

نی به شناسی وحیانی در تربیت دینی است. اتکای عقالبحران، ثبوت و اثباتی برای عنصر معرفت

 ایت و ایمان در کنار راهشناسی و راهیابی عقلی و قلبی است.پذیری، رضوحیانیت متضّمن تسلیم

دالیل بسیاری در اثبات جاودانگی نفس وجود دارد که عامل مهمی در معناداری زندگی به 

ر ، راه را بهای کاذبکه با زدودن حیرت هستند آیند. این دالیل همان معارف یقینیحساب می

، دجهان مادی ممکن است نسبت به مبدأ و معاد پیدا کنمعارفی که نوع انسان در  بحران در حیطۀ

هانی ابعاد وجودی انسان در ج انسان به بقای جاودانی و توسعۀبندند. تحقق عدالت، ارضای نیاز می

 ؛های کسب معرفتکه برخورداری از مؤلفه هستند دالیلی ،های عالم ماده را نداردکه محدودیت

پذیری و ی آفرینش جهان، اجتناب از ظن و گمان، حقاز جمله خردورزی و اندیشه در چرای

-ه میپردازد و حضور جاودانگی را برای معناداری زندگی موجّ دوری از جهل به اثبات آنها می

  نماید.

 

    آرامش روانی -2-4-2

دو مقولۀ بنیادی برای حیات معنوی بشر، یعنی ایمان و  آرامش در گرو، در چارچوب دین

ل دهند و از آنجا که قلب صرفاً محدو مقوله، معرفت قلبی را تشکیل می دلبستگی است. این

اشراقات و عواطف نیست؛ بلکه در قرآن برخی کارکردهای عقل و نفس مثل ادراک، فعل و 
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ن تراز با معرفت عقلی به جایگاه امنیز به قلب نسبت داده شده است، معرفت قلبی هم  1انفعال

یمان ن است. اهای دینی یا همان تدیّ پذیرش محتوای گزاره ،ز ایمانمنظور ا. کندیقین رهنمون می

داشتن معرفت است و غیر از ظن و گمان است.  ،شرط وقوع آن فعل بشر و امری اختیاری است.

ونه که گنه آن ؛دنارتباط ایمان و تعقل به صورت همراهی است و مکمل یکدیگر ،در قلمرو دین

 ،یستداآنجا که عقل از حرکت باز می بنابراین، دیت کامل؛گویند ضبرخی چون کیرکگارد می

ت کند و جالی تمامیرود و امنیت خاطر را برای انسان تأمین میایمان در مسیر معرفت پیش می

جاد نوان عامل ایبه ع ،که کانت مطرح کرده« محدودیت عقل»در تحلیل بحران از . دهدبه دین می

نت معتقد است که شناخت را محدود کرده تا جایی برای ایمان کا ،با این حال بحران نام بردیم؛

ی ایمان است؛ اما تجلّی آرامش رونمایانگر پیش ،باز شود. محدودیت عقل در فضای دینی نیز

ایمان عین سازگاری با خرد است و به همین مناسبت به عنوان یکی از عوامل رفع بحران  در سایۀ

دین به قلمرو ذات و کنه صفات الهی  عقل در حوزۀهای ادراکی شود. محدودیتمطرح می

ات از آن جهت که عین ذات الهی و صف هستند؛ ذات از آن جهت که هویت مطلقۀمعطوف 

های عقل است که خود از دیگر محدودیت ،. ادراک برخی امور جزئی دین نیزخداوند است

آن عقل قادر به ظهور و که در عقل است. این سه حوزه  لی بر نیاز به وجود رسول از ناحیۀدلی

وارد « ایمان»وسیعی به نام  ، ما را به حوزۀداندرا الزم و قطعی می آنهااما دین پذیرش  بروز نیست؛

                                                           
 (، وَلَکِن123: )آل عمران حَوْلِکَ مِنْ الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَلِیظَ َفظًّا کُنتَ (، وَلَو53ْ: )اسرا یَفْقَهُوهُ أَنٌكِنَّةًأَ قُُلوِبهِمْ عَلَى .  وَجَعَلْنَا1 

قلب  ،(19: ق) «َلذِکْرَى لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ لِکَإِنَّ فِی ذَ» آیۀ(. عالوه بر این موارد در 112: )بقره قُُلوبُکُمْ کَسَبَتْ بِمَا یُؤَاخِذُکُم

 پروردگارم» ؛«سؤوالً  ولساناً عقوالً قلباً لی وهب ربّی إنّ»: فرمایندمی( ع) علی امام به کار رفته است. فهم و علم دارای معنای به

 قلب از»(. در مفردات راغب نیز آمده است:  31: 1502نعیم، )ابو. «است کرده عنایت گویا بسیار زبان و گیرا بسیار قلب من به

  .(320: 1130اصفهانی،  راغب) :است...  و شجاعت ،(عقل) علم روح، به مختص که شده معانی به تعبیر
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جربی بشر های عقلی و تکنارگذاشتن امور متافیزیکی از محدوده تالش ،به عبارت دیگر کند؛می

ی عقل و ایمان در فضای دینی، با همکارانجامد و شکوفایی همین امور درونی انسان می به خأل

رفت پذیری است. معکند؛ زیرا الزمۀ ایمان دینی معرفت و یقینهای معرفتی انسان را پر میخأل

روحی،  تعادل ،ت همراه است و از یقین جداست و آنجایی که یقین حضور نداردمتزلزل با نسبیّ

ضرت ح شود. به فرمودۀایمان متجلی نمیمعرفت درونی، تقوا، معنویت و آرامش به عنوان فواید 

 میلتون یینگر در مقالۀ .(313: 1193حضرت علی)ع(، )های ایمان یقین است علی )ع( یکی از پایه

شاند: ککند که انسان معاصر را به سمت دین میاز نیازهایی روانی صحبت می دین و نیازهای فرد

ایی تنهایی معلول فشاره ی، افسردگی وپناهی، احساس پوچآوارگی روحی، تحیّر، احساس بی»

هستند که پیشرفت صنعت و تغییر و تبدّالت عمیقی که به تبع آن در ساختارهای اجتماعی و 

: گویدعالوه بر یینگر، گیدنز نیز می ؛(12:1193 )یینگر، «اندوجود آوردهه فرهنگی ایجاد شده، ب

ت رها شده است، نه از قید و بند سنّ ای است که از قید و بندهایجهانی مدرن، جامعه جامعۀ»

  .(135:1113)نکویی، « دین

یر رسیدن گرایی معقول، مسعالوه بر اینکه بعد شناختی تربیت دینی با اصالت دادن به ایمان

وسیلۀ داند، نظریۀ دلبستگی نیز، که بهپذیری دینی میسّر و مطلوب میبه آرامش را در گرو یقین

است که  بخشیز متفکران غربی مطرح شده و در حوزۀ تعلّقات ایمنیجان بالبی و برخی دیگر ا

تواند در حیات خود کسب کند، مؤید این مطلب است که دستیابی به آرامش در کنار انسان می

کنندۀ امنیت روحی افراد بوده و راهکاری برای عبور از تغذیه از منبع شناختی و عاطفی، تضمین

ان شها در هر سنی که باشند، شادترین زمان زندگیانسان»است: بحران است. جان بالبی معتقد 

د و توانند به او تکیه کننزمانی است که مطمئن هستند که کسی را در کنار خود دارند که می

(؛ در واقع، انسان برای رشد سالم و 11: 1113)خوشابی، « هنگام مشکالت از او کمک بگیرند
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فرامادی است. این پیوند که ثابت شده سبب کاهش  سالمت روانی خود نیازمند پیوندهای

لی، شود. به طور کهای گوناگونی نمایان میشود، در سطوح مختلف و جلوهاضطراب و ناامنی می

ها وجود سانشمول است و در تمام اندلبستگی پیوندی جهان»نظریۀ دلبستگی بر این باور است که 

-(. بالبی می11)همان: « شان هستندپیوندهای دلبستگی ها تحت تأثیردارد؛ به این معنی که انسان

 تگوید کیفیت دلبستگی، عامل کلیدی در عملکرد مؤثر شخصیتی و سالمت روان اس

(Bowlby, 1988:p1:10). توان های مختلف باشد، میاگر کیفیت محور اصالت دلبستگی

ارتباط  ثیرات عمیق اینترین سطح دلبستگی در ارتباط انسان و خدا حضور دارد. تأگفت عالی

هایی که از ائمۀ معصومین به دست های انسان با خالق و تمسّک به دعاها و نیایشدر مناجات

 که ستا ترین سطح دریافت آرامش است. کرکپ اتریک معتقدرسیده، هویداست و این متعالی

 ارتباطات ینا و ندکنمی برقرار نیرومند و دانا خدای محبوب، یک با شخصی متقابل ارتباط مؤمنان

(. از نظر او دلبستگی، نظامی Okozi,2010:p4است ) گرفته نظر در دلبستگی ارتباطات را

توانمند برای اتحاد باورهای دینی و گسترش امنیت خاطر و آرامش است. تحقیقات بسیاری در 

طراب و ضاند که تأثیرات مثبت و اثرگذار دلبستگی به خدا را بر رفع ااین زمینه صورت گرفته

 دلبستگی که ادیافر انددریافته شیور و پاتریک مثال، کنند؛ برایناامنی روانی و شناختی اثبات می

یشتر از ب رضایت دارند، خدا به دوسوگرا دلبستگی که افرادی با مقایسه در دارند، خدا به ایمن

 & Kirkpatrickدارند ) کمتری بیماری و افسردگی اضطراب، زندگی،

shaver,1992:p269های نامتعادل روانی، نتیجۀ کارکردهای نامعقول شناخت، (. این حالت

مانند باورهای ناکارآمد و غیر منطقی است، نه حاکی از عینیت وقایع خارجی؛ بنابراین، آرامش 

دینی  های پایدار تربیتو معرفت در یک رابطۀ دوسویه، متضمّن تحقق یقین در چارچوب مؤلفه
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 سازد که در آن تجربۀ اصیل آرامشگر، عبودیت جایگاهی برای انسان میهستند؛ به عبارت دی

 گردد.در ظلّ صبر، توکل، رضایت و تسلیم محقق می

 ت مزاجی،شکاکیّ  آرامش روانی حاصل از آن،و  ترین موانع ایمان دینیمهم، از سوی دیگر

گرایی یمانورزی، اقلگرایی و گناه است و تنها معرفت قرآنی که عاستداللی و استفهامی، نسبی

لی . این به جهت ارتباط تکمیاستقادر به رفع این موانع  ،کندو عمل صالح را توأمان توصیه می

به  دین را ،ن در دین مسیحیتاروحانی ،از نظر شهید مطهریعقل و ایمان در معرفت دینی است. 

 وجود یک عنوان به را عقل و اندداشتهمی عرضه عقل مقابل نقطۀ و عقل ضد بر حقیقتی عنوان

 ،باشد داردین تواندنمی گرنهو بگذارد کنار را آن باید متدیّن انسان که چیزی و دین مانع و مزاحم

گرایی مسیحیت را گرایی و ایمان؛ اما استداللی که عقل(191:1191 )مطهری،اند کردهمی معرفی

دعی شوند مکه دین قادر نیستند منتقدان  کشد.معرفت قرآنی را به چالش نمی ،بردال میزیر سؤ

ت. ه نیسگرایی محض بدون تعقل موجّیمانا ،از نظر اسالم زیرا ؛غیر عقلی است یاسالم دین

ت به فیقت دیگر، معرایمان به قیامت و هر حق ،از نظر قرآن معرفت، مؤلفۀ ضروری ایمان است.

کسانی که » ؛(11)شوری:« مِْنهَا وَیَعْلَمُونَ أَنَّهَاوَالَّذِینَ آمَنُوا مُشِْفقُونَ  » آن حقیقت را به همراه دارد؛

  «.ق استدانند که آن بر حاز آن بیمناکند و می ،به قیامت ایمان دارند

 

 نسبی به لحاظ وجودي و معرفتی  تفکیک امور مطلق و -3-4-2

معارف  منۀو دا انداموری مطلقاست. اینکه چه « تنسبیّ »معرفت  ،ترین مسئله در بحث بحرانعمده

رای تواند راه نجاتی بساز بوده است و تفکیک صحیح آن میهمواره مسئله ،نسبی چقدر است

ودی هر چند اصل قضایا را به لحاظ وج ،ت فهم در معارف دینیمعضل بحران باشد. قائلین به نسبیّ 

ذِی عِلٍْم  لِّفَوْقَ کُ»قبیل و به آیاتی از  کردهنسبی تلقی  ،اما به لحاظ معرفتی ؛دانندضروری می
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ت علم از این آیه، باید گفت که در نقد برداشت نسبیّ .(93)یوسف:  کننداستشهاد می« عَلِیمٌ 

یقین »معنای این است که علم مطلق مخصوص خداوند است و به تعبیری ه ذومراتب بودن علم ب

نسان سلب از ارا آگاهی حقیقی  ،اما این آیه(؛ 13: 1131آملی، )جوادی« مقول به تشکیک است

موضوعۀ علوم، ن اصل حقیقت، اصول ت علم نیست. اموری چوکند و به معنای نسبیّنمی

خی اند؛ اما فهم ما از برضروریات دینی و فقهی و معرفت دینی به لحاظ وجودی و معرفتی مطلق

دست آمده، مطلق نیست و با دالیل احکام که جزء ضروریات فقهی نیست و از معرفت ظنی به

از دالیل قبلی قابل تغییر است؛ به عبارت دیگر، تمام معارفی که به کتاب و سّنت استناد  معتبرتر

ّنت اند؛ اما اموری که با استنباط افراد به کتاب و سمستقیم دارند، به لحاظ وجودی و معرفتی مطلق

ره ااند: برخی به جهت اینکه ضرورت فقهی دارند و همۀ فقها در آن بشوند، دو دستهمستند می

ق ندارند؛ اما قید اطال ،اند و بقیهشود، مطلقاند؛ یعنی معرفت واحدی از آن استنباط میالقولمتفق

زیرا حاصل استنباط عقلی و روشمند فقیه است.  ؛عمل به آنها نیز ضروری است در فضای دینی

ا هر چند ؛ زیرانددی مطلقاما به لحاظ وجو ؛اگر چه به لحاظ معرفتی قابل تغییرند ،این امور نیز

دار ادراک قوانین دینی نیز هست و در شناسی دین است؛ اما عهدهعقل در کنار نقل منبع معرفت

 شناسی؛ بنابراین، تعیین نسبیّت در مباحثشناسی آن نقش دارد؛ نه در بعد هستیبعد معرفت

لبد و به طوجودی شأن عقل نیست. انکار اصول الیتغیّر ذهن و ثبات اندیشه، توجیه فلسفی می

 خدشه بر این امر ارائه دهد.    توان گفت که هیچ کس نتوانسته است برهانی بدونجرئت می

از جهت اینکه عقل واضع قوانین و احکام  شود. یکیکارکرد عقل از دو مسیر بحران ایجاد می

کند.  نانسان را تأمی جانبۀتواند سعادت همهدین بشری گشته و نمی ،صورت دینی گردد؛ در این

 یاملپوشانی کگیرد که همعقل منافع و مصالحی را برای وضع احکام در نظر می ،در این شرایط
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تیزی و سهای مختلف وجودی او ندارد؛ دیگر از جهت عقالنیتبا منافع انسان با توجه به ساحت

د ردر  برخیشود. معرفت دینی است که به تعارض علم و دین منجر می خروج عقل از ناحیۀ

 ،یقتاند و در مورد حقروشنفکری ، الزمۀت و نقادیمعتقدند که شکاکیّمکان معرفت یقینی ا

ن قطعی، هیچ ند که با رد یقیاغافلتر است تا دستیابی به آن؛ اما از این مسئله نزدیکی به آن معقول

ت توار اسبر اصول ثابتی اس (. بینش قرآنی13-11: 1115توان تأیید یا رد کرد )فنایی،امری را نمی

ت، بیّد. قرآن با رد نسشومانع ریزش باورهای فطری و عقالنی انسان می ،که همچون ستونی محکم

 تَعْلَمُونَ وْلَ کَلَّا»: است آمده تکاثر سورۀ در باره این داند. دراکتساب معرفت یقینی را ممکن می

 خیال شما که) نیست چنان» ؛(9ـ 2 :تکاثر) «اْلیَِقینِ ْینَعَ لََترَوُنَّهَا ثُمَّ  اْلجَِحیمَ  لَتَرَوُنَّ اْلیَِقینِ  عِلْمَ

 ؛(کردىنم غافل خدا از را شما طلبى،افزون) ،داشتید( آخرت به) الیقینعلم شما اگر ؛(کنیدمى

 . قرآن«دید خواهید الیقینعین به را آن( آن در ورود با) سپس ؛دید خواهید را جهنم شما قطعاً

ند: کداند، تنها معرفت الیزال را معرفت قرآنی معرفی میینی را ممکن میرفت یقعالوه بر اینکه مع

 عزیزی کتاب قرآن» ؛(51- 51فصلت:« )خَلْفِهِ  مِنْ وَلَا یَدَیْهِ بَْینِ ِمن الْبَاطِلُ یَأْتِیهِ عَزِیزٌ لَا لَکِتَابٌ إِنَّهُ»

ابراین، بن شد؛ نخواهد باطل ،آن از پس نه و نزول عصر در نه مخالفان کارشکنی برخالف و است

 تفکیک معنادار امور ثابت و متغیّر و دستیابی به مقامبه معرفت  نجات از معضل بحران در عرصۀ

 هک معرفت نیازمند است. یقین عالوه بر نتایج عقالنی ۀعقل به عنوان عامل سازند وسیلۀبهیقین 

شه و آرامش ق عقیده، امنیت اندییقین به عمل طبدارد، نتایج پوزیتیویستی نیز دارد.  برای معرفت

دایت گردد که هعینیت این نتایج زمانی محرز می اند.گردد که همه نتایج عینیروانی منجر می

صورت گیرد. هدایت، پیمودن مسیر و نیل به جایگاه سالمت و رشد است. در قرآن هادی کسی 

ه فوز است، د تا ثمرۀ هدایت کشناس باشد؛ بلکه به طریق اولی باید سالک باشنیست که صرفاً راه

 متعین گردد. 
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 ثبات در اخالق       -4-4-2

کی به شناختی مت ،مدارانه به اخالقاخالق نیز محصول معرفت است. گرایش سکوالری یا دین

دن محور با عزت و اعتال بخشیسفی در نظر افراد وجود دارد. غلبۀ اخالق خدااست که از مبانی فل

ر منطق اسالم، د تواند بحران معرفت را از بین ببرد.م او به اشرف مخلوقات، میبه انسان و ترفیع مقا

در  ؛کاربستن موانع معرفتی و تلقی نسبی از معرفت اخالقی استه دلیل به سقوط اخالقی بشر ب

این  آنهان مطلق بود ۀباید مطلق باشند و پشتوان ،اگر قواعد اخالقی را عقالنی قلمداد کنیم ،واقع

ت ع سعادفی نفسه موضو ،احکام اخالقی وگرنه بگیرنددر مسیر کمال نهایی انسان قرار است که 

د ادعای توانهایی دارد که میقابلیت ،اسالم با محوریت اخالق ، دینعالوه بر این آدمی نیستند؛

آمده است. اگر از به شکل یک آرمان تاریخی درشدن نظریۀ جهانی ،امروزهشمولی کند. جهان

، جوی آن بوده استوآنچه انسان همواره در جست ،می به این آرمان بنگریممنظر اسال

ور است. این با «توحید»یعنی  ،دین ترین مؤلفۀطلبی در سایۀ باور به اساسیجویی و کمالحقیقت

شمولی را در راستای فرهنگ حاکم بر اومانیسم بنا شده و جهان تواند با بینشی که بر پایۀنمی

کند، سازگاری داشته باشد. معرفت برآمده از قرآن با رد رت معنا میجوامع صاحب قد

 ونۀشدن را به گمدرنیسم است، مفهوم جهانیمدرنیسم و به نوعی پست محوری که پایۀنسانا

توانند از تنها کسانی می گراست،که یک مکتب غایت کند. از نظر اسالممتفاوتی مطرح می

ه آن ب ، حاکمیت خدا را پذیرفته و در سایۀتمام اغراض خودبزنند که در ورای دم شدن جهانی

ر شدن پایبندی به اخالق است. اگ، الزمۀ جهانیبودن اخالق معتقد باشند؛ در واقع قیدو بی مطلق

ائن ز قرچنانکه ا- مادی و معنوی همراه باشد ن با کشتن روح پرستش افراد و غلبۀشدجهانی

آن نیست؛ اما در بینشی که خالق هدفدار هستی خداست  ستۀشدن شاینام جهانی -موجود پیداست
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ناب اخالقی و اجت رای او آفریده، او را دعوت به فعلاهلل داده و همه چیز را بخلیفهو به انسان مقام 

 شدنجهانی ،است ها کردهیافتگی گزارهقید و شرط جایگزین را مطلق اخالق از گناه کرده و

  .یابدمی حقیقی معنای

 

 استلزامات تربیتی معرفت یقینی  -2-5

ست ، حاکی از این اتأکید بر امکان شناخت یقینی و لزوم کسب آن از سوی قرآن کریم -

ریان تربیت قرار گرفتن در جبه  ،های ما بالفعل یقینی نیستند و تحصیل یقینمعرفت که همۀ

 نیازمند است.

ارف در تربیت دینی معیار حضور این مع ها بدون قید و شرط معتبرند.برخی معرفت -

عرفت یقینی م تربیت صورت گیرد.دهد تا تمییز واقعی میان تربیت و شبهدست میمحکمی به

 توان اقوال معارض و شبهات را شناسایی کرد.می ،قرآن از این نوع است و پس از احراز آن

ا ... ر ب وعقا ،تنها معرفت یقینی است که شناخت امور غیرمادی چون خدا، معاد، ثواب -

 کند.که برای تربیت دینی ضروری است، ممکن می

 دینی؛ گرایینه اصل وجود کثرت ،گرایی تباینی مردود استدر معرفت یقینی کثرت -

 ،امکان آشنایی با اشکال و ابعاد عقاید دیگر فراهم شود ،اگر در جریان تربیت بنابراین

افؤ ادله . بر مدار تربیت دینی تکاشتتعارضی با حق بودن تنها یک صراط مستقیم نخواهد د

ن به آن را به همراه دارد. ای شود و التزامبه ارجحیت یک دلیل نسبت به ادلۀ موجود منجر می

 همان معرفت یقینی است و به این معنا با حقانیت معرفت پلورالیستی در تعارض است.

ست که کامالً سم دینی اپلورالی نی برای تربیت دینی، برخالف محتوایمحتوای معرفت یقی -

 ،شودویز میاسالم تج وسیلۀبهغیر انحصاری، چندمحتوایی و انتقادی است. معرفت یقینی که 
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یعنی  ؛با تمرکز بر شهودات قلبی صادق اوستو بر مدار ضروریات فطری و عقلی انسان 

نه صرفاً  ،شناسانه او در عالم تکوین استانحصار محتوا مربوط به نوع انسان و جایگاه هستی

 های یک دین خاص.در جهت تحمیل آموزه

شدن ها در رویارویی با عناصر جهانیکسب معرفت یقینی لزوماً از طریق اعمال محدودیت -

ح شناسایی صحی ،م با مسئلۀ معرفتمواجه نخست متعلّ که دهد؛ بلکه الزم است رخ نمی

 د.باش سالم های معرفتی و درک مفاهیم قرآنی برای شناختآسیب

ت؛ رفت از بحران معرفت نیسای برای برونراه چاره ،زاآمیز با عناصر بحرانتعصب مبارزۀ -

 ادینه شود؛ای جامعه برای افراد نهبلکه فرآیند تربیت باید به شکل اصولی و مطابق با هنجاره

ه کبه امید این ،ساز نیزحد و حصر در مقابل عوامل بحراناختیار و آزادی بی ،از طرف دیگر

 بوربه شکل سالم ع درونی از کنار عوامل تهدیدکنندۀ شناخت هایت و الزامافراد با مصونیّ

ست که به نتایج ای اکنند، با معرفت یقینی ناسازگار بوده و روش تربیتی ناکارآمد و نسنجیده

ل است که در مباحث معرفتی در پایدار عق وسط، قاعدۀ شود. گزینش حدمتناقض منجر می

نها آنمایاند که به تعبیر قرآن نباید از خود را با شناسایی حدودی می ،یت دینیترب حوزۀ

 .(113 )بقره:« تَعْتَدُوهَا فَالَ  اللّهِ  حُدُودُ تِلْکَ» تعدی کرد؛

 

       گیرينتیجه -3

 در هک است معرفت از ایمرحله یقین،منان است و ، موهبتی از جانب خدا برای مؤکسب معرفت

 قرب آن در هک باشد دینی تربیت نهایی در نقطۀ تواندبنابراین، می ندارد؛ وجود الیزو و شبهه آن

تأکید بر معرفت قرآنی به این جهت است که انسان توانایی درک  .است نهایی مقصد اهلل الی
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و شهود داراست. آیات قرآن دربارۀ معرفت، در یک حقایق را با تکیه بر عقل، وحی، تجربه 

عوامل معرفت  کارگیریه شوند. بوامل و موانع ادراکی، نفسانی و عملی تقسیم میبندی به عتقسیم

ینی منجر به معرفت یق اخالق و گراییایمان مهم عقالنیت، عنصر سه به با تأکید بر تقوا و اتکا

حران انجامد. بساز به خأل معرفتی بشر میشود و همبستگی موانع معرفت با عوامل بحرانمی

تفکر اومانیستی و ماتریالیستی است و با عناصری چون فردگرایی، از  غلبۀ، حاصل معرفت

گرایی، اخالق سکوالر و از دست دادن معنای زندگی، نظم معرفتی بشر را خودبیگانگی، نسبی

عرفتی، ت مدر مقابل نسبیّ ،معرفت یقینی که معرفت جزمی مطابق با واقع استزند. برهم می

 زایبا معنادهی به زندگی و ایجاد آرامش روانی، حیرت آسیبراهکار اساسی قرآن است که 

با تفکیک امور مطلق و نسبی به لحاظ وجودی و  انسان را در عرصۀ شناخت برطرف کرده و

ل این راهکارها از چهار دلی پردازد.معرفتی و تبیین ناکارآمدی اخالق سکوالر به حل بحران می

اند از: شوند. این دالیل عبارتکنند، تغذیه میدار میوجوی یقین وااصلی که انسان را به جست

درک ضرورت غایتمندی خلقت، یافتن پایگاه امن و مطمئن، تقویت شناخت از طریق عقل و 

جریان  در عینی معرفت یقینی نتیجۀها در حیات عملی انسان؛ در نهایت، ایمان و تحکیم ارزش

صالح،  پذیری، معادباوری، فطرت، عملحق قوا،با تحقق مفاهیم قرآنی چون تفکر، ت تربیت دینی

  شود.به روشنی متجلی می الهی انسانجویی و مقام خلیفهفوز، سعادت
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