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مقدمه
تیریر تقوا بر معرفت (اعم از ن ری و عملی) یای از مبامث مهم در موزۀ معرفت شناسی است .پرس مهم ای استتت
که در ای تیریر ،کدام یک از معرفت ن ری یا عملتتی مقصتتود هستتتند؟ آیتتا ایت تتتیریر هتتر دو قستتم ن تتری و عملتتی را
دربرمیگیرد و یا یای ازآن دو مراد است؟ به بیان دیگر ،وقتی خدای تعالی با شرط تقوا ،وعتتدۀ اعطتتای علتتم و فرقتتان و
نور معرفت میدهد ،آیا مرادت هر نوع معرفتی است یا به معرفت خا ی ن ر دارد؟
اندیشمندان مختل ی به ای سؤاالت پاسخ دادهاند و ضم توجه به ّ
کلیت ای بحتتث ،مطلت معرفتتت را بتته عنتتوان
تیریرات تقوا طرح کردهاند .شهید مطهری در برخی آرار خود برخ ح آنچتته در گذشتتته مطتترح بتتود ،بتته ت ایتتک میتتان
معرفت ن ری و عملی پرداخته و تیریرات تقوا را به قسم عملی محدود می کند( .مطهری )503 :22 ،1384 ،فرض متتا
در ای نوشتار ای است که از من ر بسیاری از اندیشمندان اس می مانند اب عربی 1معرفتتت مقیقتی ،شتتناختی قلبتی،
بدون واسطه ،غیراکتسابی و وهبی است که با مصول استعداد ن ا از طری رعایت تقوا ،مجاهده و ستتلوع عملتی بتته
دست میآید .بنابرای  ،دیدگاه ایشان در مصر تیریر تقوا بر معرفت نادرست به ن ر میرسد.
دربارۀ مس لۀ قلمرو تیریر تقوا بر معرفت ،بهویژه با رویاردی انتقادی به دیدگاه شهید مطهری در مصر ایت تتتیریر در
عقل عملی ،سابقۀ پژوهشی وجود ندارد؛ از ای رو ای بحث مس لهمحتتور بتتوده و دارای نتتوآوری میباشتتد .بترای نقتتد
دیدگاه مصر ،نخست بهطور خ

ه به رابطۀ متقابل معرفت و تقوا پرداخته ،سپا دیدگاه مصر شهید مطهری را تبیتتی

نموده و نقدهای متعددی برآن وارد خواهیم کرد.
 .1رابطۀ متقابل معرفت و تقوا
«معرفت»« ،ن ر» و یا «شناخت» ،نخست در آراء سقراط البته به روایت اف طون به کار گرفته شد که بتته «بتتاور تتاد
موجه» اط

گردید )Everson, 1990: 60( .روتهای مختل ی برای رسیدن به معرفتتت توستتط اندیشتتمندان ارا تته

شده است؛ به عنوان نمونه اف طون رسیدن به مثل را مستتاوی بتتا شتتال گیتتری معرفتتت میدانتتد ( .تتانعی دره بیتتدی،
« )7 :1377تقوا» از ریشۀ «وقی» به معنای م ظ کردن شتتیء میباشتتد( .راغت 881 :1412 ،؛ طریحتتی:1 ،1375 ،
 )452ای کلمه به معنای «خود نگهداری» انسان با محوریت اوامر و نواهی الهی میباشد ،بدی معنا که انسان ،ختتود
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را در معرض محرمات خدا قرار نداده و واجبات را مد ن ر قرار میدهد( .مطهری)688-690 :23 ،1384 ،
راغ ا هانی دربارۀ معنای لغوی تقوا معتقد است تقوا یعنی ن تتا را در وقایتته قترار دادن از آنچتته بتتیم متتیرود.
(راغ ا هانی )188 :1412 ،تقوا در ا ط ح شرع و قرآن کریم عبارت است از م ظ ن ا از اوامر و نواهی مت و
متابعت رضای او و بیشتر در معنای م ظ بلیغ و نگهدری کامل ن ا از وقوع در مح ورات به تتترع مشتتتبهات بتته کتتار
برده میشود( .موسوی خمینی )206 :1371 ،براسا ا ل فطرت ،انسان ،ملهم به تقوا است( .شما )7 /ای تقتتوا،
تقوای فطری است و پی از ایمان تلقی میشود که با عمل به ای نوع تقوا نوبت به هدایت تاوینی پاداشی قتترآن کتتریم
می رسد( .جوادی آملی )142-143 :2 ،1378 ،عقل عملی از ّ
مقومات تقوا محسوب میشود ،با ای توضیح که تقتتوا
از رمرات عقل عملی میباشد که در فضای ایمان دینی با مبانی عقل ن ری روییده است.
هر یک از معرفت و تقوا تیریری متقابل بر یادیگر دارند .به عنوان پی زمینه ،نخست به تیریر معرفت بر تقوا اشتتاره
کرده و سپا وارد مس لۀ ا لی میشویم.
 .1-1تأثیر معرفت بر تقوا
ً
معرفت به دو قسم مصولی و مضوری تقسیم میشود .معرفت مضوری یا شهودی ا وال معرفتی عجی شده با عمتتل
است ،هرچند در مد رعایت آداب باطنی در محضر م متعال باشد .بسیاری از ایت اعمتتال در قالت تركهتتا ،جلتتوه
میکنند .عرفان از آن لح ه که از عمل بهطور کلی باز میماند ،دیگر عرفان نیستتت و در منطت عرفتتان چنتتی و ت ی،
نشانۀ ه کت فرد و مار الهی نسبت به دارندۀ آن است .علومی که هیچ عملی را اقتضا نانند و زمینۀ اوج و ترقی بیشتتتر
را فراهم نانند ،هرچند قلبی باشند ،در مقیقت ،مجاب بتتوده و شایستتتگی طلبیتتدن ندارنتتد .عارفتتان عاشت بتتا چنتتی
علومی مبغوضانه برخورد میکنند؛ زیترا علتتم راستتتی  ،طهتتارتبخ دل استتت و قلت پتتاك و ختتالآ را بتته آداب و
رعایتهای جدیدی دعوت میکند .ای که برخی معرفتها موجت شتتالگیری معرفتتتی دیگتتر میشتتود ،قابلخدشتته
نیست مانند شناخت ن ا که موج شناخت م تعالی میگردد( .اب عربی )64 :1367 ،در ای موقعیتتت ،معرفتتت
م تعالی شال گرفته و به رفتارهایی تبدیل میشود که مصادی تقوا میباشند.
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اب عربی برای اسا با قاطعیت بر ضرورت همراهی علم و عمل تیکید میکند و عالم بیعمل را ا

ً

عالم نمیدانتتد.

(اب عربی[ ،بیتا] )18 :2 ،وی معتقد است:
عالم ،به علمش عمل نکند ،پس عالم نیست .علم نههه مهلههت
علم (در مفهوم باطنی و لدنیاش) ،حاکم است .اگر ِ
میدهد نه مهمل رها میشود .علم ،حکم را ایجاب میکند ،از این رو حضرت خضر چون علم یافت ،حکم کرد ،اما
حضرت موسی چون علم نداشت بر او اعتراض کرد و آنچه را که بههدان ملههدم شههده بههود (عههدم اعتههراض و سه ا )
فراموش نمود) .محمود الغراب)126 :1 ،1388 ،

وی دربارۀ نسبت علم و عمل و مسا ل مربوط به آن سخنان قابلتوجهی را مطرح نمتتوده کتته موافت قتترآن کتتریم استتت.
بنابرای  ،از ن ر اب عربی عمل ناردن به مقتضای علوم عملی ،معلول فقدان شرایط پنجگانۀ ذیل خواهتتد بتتود و در ایت
ترك عمل و عدم رعایت تقوا ،فقدان یای از شرایط هم کافی است.

2

و یژگی شهودی بودن در علم عرفانی در ن ا عارح به وجود میآورد؛ از جمله آن که او را در متتوزۀ علتتوم نتتاهر بتته
عمل ،وادار به عمل میکند ،بنابرای چنی معرفتی با عمل ،عجی و همراه است .از ای رو اب عربتی بتتا قاطعیتت ابتراز
ً
میدارد که« :از نگاه ما ،معرفت ،مستلزم عمل است و قطعا ای طور است وگرنه علم نیست ،متی اگر بتته تتورت علتتم
هاهر شود(3».اب عربی[ ،بیتا] )333 :3 ،در واقع معرفت عرفانی از قبیل علوم مصتتولی و م هتتومی نیستتت کتته اگتتر
ناهر به اماام عملی هم باشد ،بر عمل تقدم داشته باشد ،بلاتته معرفتتت عرفتتانی مجموعتتهای از مقامتتات و امتتواالت
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است که پا از تحصیل علم (رسمی) و به دنبال توفی

حیح ،نصی عارح میگردد .مراد اب عربی از علم ذوقتی یتا

علم نتایج و معام ت و اسرار ،نوری است که خدا در قل انسان میافاند و بهواسطۀ آن بر مقتتای معتتانی وجتتودی و
اسرار م در بندگان و مامتهایی که در اشیاء به ودیعت نهاده ،واقف میشود.
 .2-1تأثیر تقوا بر معرفت

دربارۀ تیریر عام تقوا بر معرفت ،میان اندیشمندان مسلمان اخت فی وجود ندارد .هر یک از آنها با روت فاتتری ختتود بتته
ای تیریر پرداخته و زوایای آن را روش نمودهاند .از سویی دیگر ،دربارۀ تیریر محدود و یتتا غیرمحتتدود تقتتوا اخت فتتاتی
میان آنها وجود دارد که پا از طرح مس له ،ادعا و دلیل ایشان تبیی میگردد.
 .1-2-1دیدگاه مبتنی بر حصر

شهید مطهری یای از اندیشمندانی است که میان عقل ن ری و عملی افترا قا ل است .وی معتقد است «عقتتل انستتان
دو بخ است :بخ ن ری و بخ عملی ،یا اماام عقل انسان دو بخ است :ن ری و عملی( ».مطهتتری،1384 ،
 )503 :22وی در تعریف هر یک معتقد است:
عقل نظری همان است که مبنای علوم طبیعی و ر یاضی و فلسفۀ الهی است .این علوم ،همه در ایهن جهههت شههرکت
دارند که کار عقل در آن علوم قضاوت دربارۀ واقعیتها است که فالن شیء اینطور است و یها آنطههورف فههالن اثههر و
فالن خاصیت را دارد یا نداردف آیا فالن معنا حقیقت دارد یا نداردف و اما عقل عملی آن است که مبنای علههوم زنههدگی
است ،مبنای اصو اخالقی است ،و به قو قدما مبنای علم اخالق و تدبیر منههد و سیاسههت مهدن اسههت .در عقههل
عملی ،مورد قضاوت ،واقعیتی از واقعیتها نیست که آیا اینچنین است یا آنچنانف مورد قضاوت ،وظیفه و تکلیهف
است :آیا «باید» این کار را بکنم یا آن کار راف اینطور عمل کنم یا آنطورف» (مطهری)713 :23 ،1384 ،

وی در آرارت به ت اوتهای بیشتری در ای باره توجه کتترده و معتقتتد استتت «آن مامتتتی کتته بتته ا تتط ح مولتتود
تقواست و آن روشنی و فرقانی که در ارر تقوا پیدا میشود ،مامت عملی استتت نتته مامتتت ن تتری( ».همتتان)712 :
همچنی به ت اوتی دیگر اشاره میکند که«عقل ن ری در همۀ افراد و اقوام ،یگانه است و بنابرای  ،م از ن تتر هتتروح و
اموال مت اوت نمیگردد و ّاما عقل عملی در همۀ اشخاد یك جور نیست ،به مست هتتروح و امتتوال و امتیاجتتات
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ت اوت مییابد( ».همان .)96 :7 ،به عقیدۀ شهید مطهری علم و بصیرتی که زاییدۀ تقوا استتت ،بتته متتوزۀ عقتتل عملتی
مربوط است و به موزۀ عقل ن ری ارتباطی ندارد .با ای و ف ایشان معتقدند که تقوا و پاکی و مجاهتتدت در معتتارح
ربوبی تیریر دارد ،ولی آنجا دیگر پای عقل ن ری و استدالل در میان نیست ،بلاه (انسان) از طری الهام بتته آن معتتارح
میرسد .از ن ر ایشان غیر از قوای عق نی و ادراکی ،در انسان یك ّ
ما مرموز و نیروی مستقل دیگری وجتتود دارد بتته

نمو ّ
نام ّ
ما الهامگیری .تقوا و پاکی و مجاهده سب بیداری و رشد و ّ
ما الهام گیر انستتان شتتده و از ایت طریت بتته
مقای و معارفی دست مییابد( .همان)719 -720 :23 ،
ای عبارات به وضوح دیدگاه مصرگرایانۀ ایشان در مس لۀ تیریر تقوا بر معرفت را نشان میدهتتد .شتتهید مطهتتری در
آرارت به رامت بیان می کند:
اینکه در آثار دینی وارد شده که تقوا عقل را روشن میکند و در یچۀ حکمت را به روی انسان میگشاید -همچنههان کههه
لحن خود آنها داللت دارد -همه مربوط به عقل عملی است ،یعنی در اثر تقهوا انسههان بهتههر درد خههود و دوای خههود و
راهی که باید در زندگی پیش بگیرد ،میشناسد .اینها ربطی به عقل نظری ندارد ،یعنی مقصود این نیسههت کههه تقهوا در
عقل نظری تأثیری دارد و آدمی اگر تقوا داشته باشد ،بهتر دروس ر یاضی و یا طبیعی را میفهمد و مشکالت آن علههوم
را حل میکند .حتی در فلسفۀ الهی نید تا آنجا که جنبۀ فلسفه دارد و سر و کارش با منطق و استدال است و [انسههان]
میخواهد با پای استدال گام بردارد و مقدمات در فکر خود ترتیب میدهد تا به نتیجه برسههد ،همهینطههور اسههت .در
نوعی دیگر از معارف ربوبی ،تقوا و پاکی و مجاهدت تأثیر دارد ،ولی آنجا دیگر پای عقل نظری و فلسفه و استدال و
منطق و ترتیب مقدمات و سلوك فکری از نتیجه به مقدمه و از مقدمه بههه نتیجههه در میهان نیسههت( ».مطهههری ،1384
)713-714 :23

وی در ادامه به ت سیر بیشتر دیدگاه پرداخته ،چنی تصریح می کند:
مقصود این است که این حقیقت که گفتهاند تقوا موجب ازدیاد حکمت و ازدیاد بصیرت و روشنبینی میشود ناظر به
مسائل نظری و عقل نظری نیست و شاید علت اینکه در نظر بعضیها قبو این مطلب اینقههدر مشههکل آمههده همهین
است که این مطلب را به حدود عقل نظری توسعه دادهاند .و اما نسبت به عقل عملی البته مطلب همینطور اسههت و
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ً
میتوان گفت قبل از هر استدال و تقر یبی ،تجربه ،گواه این مطلب است .واقعا تقوا و پاکی و رام کردن نفس رامهاره در
روشنبینی و اعانت به عقل تأثیر دارد ،ولی البته نه به این معنی که عقل فیالمثل بهمندلۀ چراغ اسههت و تقهوا بههه مندلهۀ
ر
ً
روغن آن چراغ ،و یا اینکه دستگاه عقل به مندلۀ یك کارخانۀ مولد روشنایی است که فعال فالن مقههدار کیلههووات بههرق
میدهد و تقوا که آمد فالن مقدار کیلووات دیگر بر برق این کارخانه میافدایهد .نههه ،ایهن طورههها نیسههت ،طههور دیگههر
است( .همان)714 :

آنچه اندیشمندان ساب دربارۀ تیریر تقوا در معرفت اذعان نمودند با دیدگاه شهید مطهری مت اوت استتت .بتته عنتتوان
نمونه ،متالمینی چون آگوستی قدیا 4بتته بحتتث کلتتی تتتیریر تقتتوا بتتر معرفتتت پرداختتتهانتتد( .پورستینا)13 :1385 ،
اندیشمندان مسلمان نیز به بحتتث ت صتتیلی میتتان دو نتتوع عقتتل نپرداختتته و ّ
کلیتت تتتیریر را متتورد دقتتت قترار دادهانتتد.
(طباطبایی )410-412 :5 ،1417 ،بنابرای  ،دیدگاه مصر و یا ت ایک میان عقل ن ری و عقل عملی ،ستتابقه نداشتتته و
نخستی بار در ارر تقوا (ده گفتار) بحث شده است.
 .2-2-1نقد و بررسی
محدود کردن تیریر معرفتی تقوا به عقل عملی و تضیی میطۀ بصیرتزایی تقوا در قت ّتوۀ عقتتل بتته درك مصتتالح و م استتد
عملی و شخصی ،سخنی دقی به ن ر نمیرسد .مدعای ما آن است که سلوك و ریاضت و مجاهتتده و تهتتذی ن تتا و
بهطور کلی رفتار و اعمال متقیانه ،رحن ر از مالآور بودن ،گاهی معرفتبخ است و در معرفتبخشتیات ،عقتتل
و قل را برخوردار میسازد و عقل نیز هر دو قلمرو مامت ن ری و مامت عملی را دربرمیگیرد و بنتتابرای  ،محتتدود
به موزۀ مامت عملی و ادراك مصالح شخصی نیست .برای اربات ای مدعا میتتتوان بتته دالیتل نقضتی و ملتی ذیتل
تمسك کرد.
 .1-2-2-1دلیل نقضی

دیدگاه شهید مطهری دربارۀ محدود شدن تیریر تقوا در موزۀ معرفت عملی را میتوان با دالیل نقضی ناتمام دانست کتته
به برخی از آن ها اشاره می شود.

91

بررسی انتقادی دیدگاه شهید مطهری دربارۀ مصر قلمرو تیریر تقوا بر معرفت

 .1-1-2-1-1تجربۀ مشترک عرفانی

تجربة عرفانی عرفا خ ح ای امر را رابت میکند ،چنانکه در مقام نقتتل و انتقتتال یافتتتههای شتتهودی ختتود ،محصتتول
ً
معارح سلوکیشان را در دو بخ عرفان ن ری و عرفان عملی تن یم نمودهاند .با توجه به بخت عرفتتان ن تتری کتتام
روش است که محتوای ای بخ از عرفان که ترجمهای است از یافتههای شهودی آنان -کتته آن شتتهود هتتم محصتتول
سلوك و تقوامداری آنان میباشد -به موزۀ ن ر و هستها مربوط است و دربرگیرندۀ مسا لی دربارۀ شتتناخت تومیتد و
اسماء و

ات و افعال الهی و مرات تعینات و تجلیات او و نیز شناخت ّمومد یتا انستتان کامتتل و ماننتتد آن میباشتتد.

معرفت مقیقی عارح زمانی به شاوفایی میرسد که در عمل جاری گردد .در ای

ورت است که معرفت به مقیقتتت

خود میرسد .ج لالدی همایی در ای رابطه تصریح میکند:
و چون عارف بهحد کما رسید و در جرگۀ خاصگان الهی درآمد ،علوم و معارف اکتسابی نیهد در وجههود او هضههم و
مستهلك میشود .اینجاست که علم و حکمت و عرفان با یکدیگر آشتی مههیکننههد و عههالم و حکهیم و عههارف بههاهم
متحد میشوند ،چنان که معرفت حقیقی با عقل ممدوح یکی است و در خاصیت بهها یکههدیگر یکسههانند( ».همههایی،
)455 :1 ،1385

ً
بهراستی ای همه معارح ناب هستی ،خدا و انسانشناختی از کجا سر برآورده است؟ ای بخ از عرفان ا التا بتتر
آمده از تیم ت عقلی در مرتبۀ عقل استداللی و از طری م اهیم مصولیات نیست -هر چنتتد در بیتان و تن تیم آن از
عقل مدد جسته میشود -بلاه محصول مشاهدات و مااش ات قلبی ،رومیّ ،
سری ،خ تی و اخ تتای اهتتل آن استتت.
بنابرای  ،با وجود آن همه معارح هستیشناختی ،خداشناختی و انسانشناختی ،چگونه میتوان معارح ما تتل از تقتتوا
را به موزۀ عقل عملی محدود نمود؟ خ

ه ک م ای که ،شواهد تجربۀ عرفانی عرفتتا و متتتون عرفتتانی آنتتان بتته عنتتوان

دلیل ،چیزی اعم از مدعای مرموم مطهری است.
رحن ر از علوم موهوبی که به عطا و ده الهی مستند بوده و تتتابع تت ت و تعمتتل خا تی از ستتوی واجتتد آن
نیست -هر چند ای قسم نیز بدون داشت استعداد خاد ،محق نخواهد شد -اما غالت آن استتت کتته نتتور معرفتتت،
زمانی رخ مینماید که بنده با اکتساب خود و عمل به تاالیف قلبی و قالبی ،مقدمات دریافت ای نور را از پتی فتراهم
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کرده باشد .معرفتهای ذوقی و کش ی ما ل از هر دو طری وه و کس  ،در ورتی که ناهر به عمل باشتتند -اعتتم
از آن که آن عمل ،عملی در اف شریعت یا طریقت یا مقیقتتت باشتتد -در هتتر متتال ،عتتارح راستتتی را ،تحتتت ماتتم
خو ی درآورده و او را به عملی مناس آن معرفت وا میدارند ،اعم از آن که عمل مزبور از نوع فعتتل یتا تتترك باشتتد .از
سویی دیگر ،به مام وجدان چه کسی میتواند منار تیریر مثبت تقوا و رعایت «اخ

پژوه و تحقی » در کشتتف و

فهم درست مقای علمی و شناخت پدیدهها باشد .با دقتتت در آنچتته دربتتارۀ تتتیریر تقتتوا در مقتتدمات معرفتتت مطتترح
نمودیم ،میتوان پی برد که ای آرار محدود به موزۀ خا ی از معرفت نیستند .بالتبع علومی هم که توسط انستتان متقتی
تلقی و دریافت میشود به مسا ل مامت عملی منحصر نخواهد بود .بنتتابرای  ،عمومیتت نتتتایج معرفتتی تقتتوا امتتری
وجدانی است.
ر
 .2-2-2-1دالئل حلی

افزون بر دالیل نقضی ،میتوان به دالیل ملی نیز اشاره نمود که مورد قبول طتترفی بتتوده و بتته عمومیتتت تتتیریر تقتتوا بتتر
معرفت توجه دارد که به چند نمونه اشاره میشود.
 .1-2-2-2-1عمومیت نصوص دینی

بر اهل ف پوشیده نیست که قرآن ،کتاب هدایت انسان و تربیت او تا مرملۀ خداگونگی است .قرآن برای نیل بتته غتترض
یاد شده ،مجموعهای از معارح اعتقادی ،اخ قی و اماام شرعی را در اختیار انسان قرار داده است .روشت استتت کتته
ایمان به ای کتاب و محتوای آن ،محتاج توفی و داشت تقوای ابتدایی و ساب بر ایمان است کتته در فطتترت تومیتدی و
مقیقت جو یی و کمالطلبی انسان ریشه دارد .پا از ایمان نیز اماان افزای معرفت بتته موضتتوعات اعتقتتادی اعتتم از
خداشناسی ،معادشناسی در پرتو اندیشه و عمل الح و خالآ وجود دارد .اما ای افزای معارح اعتقادی و تحصتیل
ً
آن مشروط به اتخاذ روتهای رفا عقلی نیست ،بلاه قرآن کریم بخشی از معارح متتورد نیتاز انستتان را در موزههتتای
یاد شده ،دستکم در مراتبی ،موکول به تقوای پا از ایمان نموده و پتتای عمتتل و بنتتدگی و امستتان و تقتتوا و طهتتارت و
تزکیه و مانند آن را به میان کشیده است.
وقتی ایمان به عنوان یك فعل اختیاری از سوی فردی انتخاب شد و به م اد آن ت داد ،نوبتتت بتته عمتتل و التتزام بتته
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لوازم عملی آن میرسد .از ای پا ،اعمال عبادی در پرتو ایمان و اخ د ،کارکردها و نتایج گوناگونی بترای تتامب
خواهند داشت .بخشی از ای آرار و نتایج در شال و ورت امساسات و امواالت ایمانی ههور میکننتتد .پتتارهای بتته
ورت ان عاالت رومی و قلبی اعم از شادیبخ یا مزنانگیز رخ میدهند و در کنار ای امواالت ،بارقههایی از نتتور
بصیرت و فهم عمی تر مقای کتاب تاو ی و تدو ی  ،در مراتبی برای اهل هو یدا میشود .همانگونتته کتته در مقابتتل،
بعضی از موانع معرفت ،از سنخ اعمال گناه و او اح و ملاات رذیلۀ اخ قیاند و وجود آنها هتتم چتتون مجابهتتایی
مانع نیل به معرفتهای حیح میشود .شواهدی که بتواند ای ادعا را رابت کند در قرآن کریم و روایات بسیار است.
از جمله عموم و اط قاتی که در قرآن وجود دارد و می تواند در ای زمینه مورد استناد واقع شود ،آیۀ «یا أیهتا التذی
ُ ْ ْ ْ
ْ ُ
ْ ُ ُ ً ِّ
ْ ُ
ُ
ُ
آم ُنوا إن تتقوا الله ی ْجعل لا ْم ف ْرقانا و یا ْر ع ْنا ْم سی اتا ْم و یغ ْر لا ْم و الل ُه ذو ال ضل الع یم»(ان ال )29 /متتی باشتتد.
ع مه طباطبایی ذیل آیۀ فو میفرماید:
در آیۀ شر یفه هم فرقان مقید به یکی از این چند قسم تفرقه نگشته و اطالقش همه را دربرمیگیههرد ،افههدون بههر اینکههه در
آیات قبلی تمامی خیرات و شرور را ذکر کرده بود ،پس فرقان در آیۀ مورد بحث شامل همۀ انحاء خیر و شر مههیشههود،
چون همه احتیاج به فرقان دارند( ».طباطبایی)71-70 :9 ،1374 ،

به تعبیر دیگر قل آدمی همچون آیینه است و وجود هستی پروردگار همچون آفتاب عتتالم تتتاب ،اگتتر ایت آیینتته را
زنگار هوی و هو تیره و تار کند ،نوری در آن منعاا نخواهد شد( .ماارم شتتیرازی )142 :7 ،1371 ،همچنتی آیتۀ
ُ
ُ ِّ
ِّ ُ
«و اتقوا الله و یعل ُما ُم الل ُه و الل ُه بال شی ٍء علی ٌم» (بقره )282 /بر عمومیت داللتتت دارد .ایت آیته نیتز تعلتیم را بتتدون
مشخآ کردن موضوعات و مسا ل پا از تقوا و بهطور کلی و مطل آورده است و بنابرای  ،هتتر علمتی را کتته الزم و
م ید باشد به عنوان قدر متیق دربرخواهد گرفت .البته مرموم ع مه در استناد به هاهر ای آیه در خصود ا ل تتتیریر
تقوا در معرفت اشاال میکنند (طباطبایی )668 :2 ،1374 ،هر چند ،ا تتل ایت رابطتته و تتتیریر را در جتتای ختتود بتته
استناد کتاب و سنت میپذیرند.
روایات فراوانی نیز وجود دارد که بر عمومیت و اط

تیریر تقوا در معرفت گواه است .تنها به عنوان نمونتته میتتتوان

به ای روایت اشاره کرد که میفرماید« :هر که به علم خود عمل کند -که جلتتوهای از تقتتوا همتی عمتتل بتتر طبت علتتم
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است -خداوند دان آن چه نمیدانست را به او عطا خواهد کرد( ».اب بابویه416 : 1398 ،؛ مر عتتاملی، 1409 ،
 )164 :27ای روایت به اندازۀ کافی در معنای مورد ن ر واضح بوده و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
 .2-2-2-2-1قوس ندو

بدون تردید اعمال عبادی ،در ا ل برای ای وضع شدهاند تا انسان را به کمال معرفت برسانند ،آن هم معرفتی نسبت بتته
خدا که در موضوعیت داشت فین سۀ آن تردیدی نتوان داشت .مؤ ّید ای ادعا وجود امادیث و آیاتی است که ا تتالت و
محوریت معرفت را در مقایسه با عمل گوشزد میکند .خداوند ای امر را هم در مس لۀ خلقت کل جهتتان هستتتی و هتتم
ْ ُ ْ
ْ ْ
خصود آفرین انسان ابراز داشته است .در قرآن کتتریم بتته ترامت میفرمایتتد« :و متتا خلقتت الجت و اْلنتا إال
لی ْع ُب ُدون» (ذاریات )56 /اما در مورد خلقت کل جهان هستی ،مدیث معروفی است موسوم به مدیث «کنز مخ تی»5
که بر اسا آن خداوند فلس ۀ آفرین خل را شناخته شدن خو ی معرفی نموده است .خداوند جهان خلقت را آفرید
تا شناخته شود و ای م ّ و عش الهی به معروفیت ،باعث ایجاد عالم شد.
ّ
عش پیدا شد و آت به همه عالم زد
در ازل پرتتتتو مستتتنت ز تجلتتی دم زد
(حافظ)296 :1385 ،
از ای امر معلوم میشود کتته متتتی در ستتامت ربتتوبی ،مرکتتت ّ
مبتی و عمتتل آفتترین  ،غتتایتی معرفتتتی دارد.
همانگونه که نجمالدی دایه تصریح داردّ :
«سر آفرین کا نات برای ای معرفت بود( ».رازی دایتته)63 : 1322 ،
به بیان دیگر ،خلقت ،بما هو هو و به عنوان یك فعل ،مقصود ا لی خداوند نیست ،بلاه ای شتتناخت و معروفیتتت
است که اسا و غایت فعل آفرین را تشایل میدهد .به تعبیر دیگر ،قو نزول و ایجاد ،تنها مقدمهای برای قو
عود و معرفت است.
 .3-2-2-2-1قوس صعود

با توجه به قو

عود و لوازم هستیشناختی و معرفتشناختی آن ،اگر بپذیریم که تقوا در معنای عمی و عرفانی آن

سالك را به قرب و فنا نا ل می سازد و اتحاد با مبادی عالیۀ هستی و متی و ول به عی رابت ختتوی

را بتته ارمغتتان

می آورد ،روش است که رسیدن به چنی مقامی از هستی و معرفت ،انسان را با بسیاری از مقای عالم هستتتی آشتتنا
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خواهد ساخت؛ زیرا بر اسا دیدگاه عرفا ،انسان کامل ،کون جتتامع بتتوده و از تمتتام مقتتای عتتالم اماتتان ،بهتتره و
نصیبی دارد و به آنها محیط است .اولی مرمله ،اس م یعنی انقیاد و تسلیم است .آخری مرتبه ،فنا در عروج و بقتتا
در خروج است .مرامل دیگری مانند :ایمان ،امسان ،معرفت ،تقدیا ،تنزیه ،غنتتی ،فقتتر ،ذلتتت ،عتتزت ،تلتتوی و
تمای در تلوی میان ای دو مرمله وجود دارد .از ای رو وقتی فنا میآید که شما نردبان را ترك کرده باشید ،یا وقتتتی
بقا میآید که شما از باال وارد نردبان شوید( .چیتیك )408 :1390 ،برای اسا  ،شناخت انستتان بتتهطور کامتتل بتتا
شناخت ماسوا و بی از آن برابری خواهد کرد؛ زیرا انسان دارای مقام الیق ی بوده و م هر و آینۀ تمامنمای مضتترت
ْ ً
ُْ
م تعالی است ،هر چند در شناخت خداوند همواره ناقآ است و باید به مام آیۀ کریمۀ «و قل رب ز ْدنتی علمتتا»
(طه )114 /طال معرفتی بیشتر باشد.
چنان که خود اب عربی در ت سیر ای آیه همواره تذکر داده است که معارح درخواستی رسول خدا در ای آیه ،نتتاهر
به تجلیات معرفتی م متعال است که ایشان را بتته واستتطۀ تتتوالی ایت تجلیتات بتته مالتتت میترت و ابتهتتاج معرفتتی
ً
افزای ای میرت را با ای دعا که ّ
«رب زدنی فیك تحیرا» از خداونتتد درخواستتت
میکشاند تا جایی که مضرت
مینمودند( .آشتیانی )257 :1 ،1362 ،بنابرای  ،باید اذعان نمود که رمترات معرفتتی تقتتوا دربرگیرنتتدۀ اماتتام هتتر دو
بخ عقل ن ری و عملی خواهد بود
جان شرع و جان تقوی عارح استتت

معرفت محصول زهد ستتالف استتت

زهتتد انتتدر کاشتتت کوشتتیدن استتت

معرفت آن کشتتت را روییتتدن استتت

پا چو تت باشتتد جهتتاد و اعتقتتاد

جان ای کشت نبات است و مصتتاد
(مولوی)896 :1373 ،

به ای معنی که ذات عارح ،جان زهد و جان تقوا است که شرع و تقوا بتتدان ذات قتتا م و برپاستتت( .نعتتیم:1387 ،
د 353؛ سبزواری)377 :3 ،1374 ،

ً
برای تصدی ای مطل کافی است به ای ناته توجه نماییم که برای مثال هر قتتدر ختتود را بهتتتر بشناستیم ،مستتلما

بهتر خواهیم توانست مصالح خود را دریابیم .ای امر گواه آن است که خودشناسی که مصداقی از اماتتام عقتتل ن تتری
است مبنایی ن ری برای تدبیر اعمال و اخ
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لحاظ منطقی و ذهنی مما است ،اما در مقام عمل ،ای دو متتوزه قابلت ایتك نیستتتند ،بتته ایت معنتی کتته اعمتتال و
اختیارهای ما بهطور نوعی متیرر از نحوهای خودشناسی ،هستیشناسی و مانند آن است ،اعم از آن کتته ایت شتتناختها
درست باشند یا خیر .با توجه به آن چه گ تیم ،باید پذیرفت که تقوا رحن ر از مبتتانی ایمتتانی و معرفتتی ختتود ،نتتتایج
معرفتی هم خواهد داشت و ای معارح هر دو موزۀ عقل ن ری و عقل عملی را پوش میدهد .البته شاید نتوان در هر
مرتبهای از تقوا هر نوع معرفتی را انت ار داشت ،اما فیالجمله باید پذیرفت که بخشی از معارح ناشی از رعایت تقوا در
ً
مرامل عالیات ناهر به علوم مااش ه و آشنایی با مقای و اسرار تجلیات الهی استتت و لزومتتا بتته متتوزۀ اماتتام عقتتل
عملی ربطی ندارد ،هر چند هر معرفت شهودی جدیدی میتواند در زندگی و اعمتتال انستتان تتتیریر بهستزا داشتتته باشتتد
چنان که در بحث آرار معرفت در تقوا بدان خواهیم پرداخت.
 .4-2-2-2-1عمومیت تجلی

ّ
به اعتقاد اهل عرفان مانند اب عربی علوم ما ل از تجلی الهی که خود معلول تقوا و سلوك معنوی یا رح وه و

عطای الهی است ،محدود به نوع خا ی از علم نمیباشد ،بلاه متناس با اهتمامی که هر طال علم و معرفتی بتته
علمی خاد از خود نشان میدهد ،خداوند نیز در ارر تجلی ،همان علوم را به آن شخآ عطا خواهد کرد .بنابرای ،
ت اوت نمیکند افزای مزبور در علم تجربی ات ا بی تد یا علوم عقلی یا شهودی ،همچنان که ت اوت نمیکند علتتم
و مامت زیاد شده ،ناهر به عمل یا مربوط به ن ر باشد.
عبارت ذیل یای از مواردی است که به خوبی گویای ن ر اب عربی در ای رابطتته استتت .وقتتتی خداونتتد در نتیجتۀ

ّمنت و امسان یا برای اجابت درخواست ،تجلی کند ،به هاهر ن ا تجلی میکند ،و با ورت برزخی تمثلی در متتا
ادراك میشود .از ای رو اگر شخصی که تجلی را دریافت میکند ،از افراد واجد علم به شریعت باشد ،زیتتادت در علتتم
نسبت به اماام شریعت پیدا میکند و به عبارتی با خدا یگانه می شود .اگر او اهل منط باشد ،زیادت در علوم متتوازی
معانی ما ل میکند .اگر اهل علم نحو باشد ،زیادت در علوم میزان ک م رخ خواهد داد .و همی طور بترای تتام
هر علمی از علوم اکوان و غیر اکوان ای چنی بوده است و زیادت ،در ن ا فرد نسبت به دانشی کتته اهتمتتام آن را دارد،
رخ میدهد( .اب عربی )55 :1381 ،روش است که اب عربی در عبارت اخیر با آوردن تعبیر علوم اکوان و غیتتر اکتتوان،
ً
در واقع همۀ انواع علوم را که بدانها اشاره نمودیم مورد توجه قرار داده و تقریبا چیزی را از قلم نیانداختتته استتت .ضتتم
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ً
طبعا متنوع و مختلف خواهد بود ،باب تنوع ّ
تجلیتات علمتتی را گشتتوده و
آن که با م ك قرار دادن نوع اهتمام هر فرد ،که
خود بهخود ،جایی برای مصر علوم تجلی باقی نگذارده است.
 .5-2-2-2-1ردی بر یک احتما

دربارۀ اعتقاد شهید مطهری به مصر تیریر تقوا یا گناه در عقل عملی ،یک امتمال به ذه تبادر میکند .برخی معتقدنتتد
شاید ایشان به دلیل عدم تیریر تقوا بر علومی مانند ریاضیات و یا اماام ضروری به ای مصر اذعان نمودهانتتد .بتته بیتتان
دیگر ،برخی دانشمندان غیردینی یا ملحد نیز به قواعدی دست مییابند که متی جوایز بی المللی ماننتتد جتتایزه نوبتتل را
برایشان به ارمغان میآورد ،در مالیکه به مسا لی مانند تقوا معتقد نیستند .بنابرای  ،ممات استتت شتتهید مطهتتری بتته
واسطۀ در ن ر داشت ای چنی اشااالتی از عمومیت تیریر تقوی بر معرفت دفاع نارده و ایت تتتیریر را در عقتتل عملتتی
محدود نموده باشد .با توجه به ایناه ای امتمال به ذه خطور کرده و مما است موجت عتتدم تمتتایز میتتان دیتتدگاه
شهید مطهری و دیگر اندیشمندان گردد ،چند ناته به عنوان پاسخ به شبهه امتمالی تبیی میگردد:
 .1باید توجه نمود که ای شبهه فقط یک امتمال است که به ذه خطور میکند و البتتته امتمتتالی ممات کتته نیازمنتتد
بررسی است .به بیان دیگر ،اگر شهید مطهری به ای امتمال ،توجه خا ی داشت مانند بسیاری از ناتتات امتمتتالی در
آرارت قابلمشاهده بود .از سویی دیگر ،ای اشاال اخآ از مدعا است و شاید به نحر موجبۀ جز یتته برختتی از متتوارد
عقل ن ری را در برگیرد ولی به نحو موجبۀ کلیه نمیتوانتتد همتۀ عقتتل ن تتری را پوشت دهتتد .موزههتتایی گونتتاگون در
معرفتشناسی ،هستیشناسی ،خداشناسی و غیر ای موضوعات وجود دارد که تحت تتتیریر تقتتوا بتته نحتتوی کامتتل تتتر
شال خواهند گرفت .بنابرای  ،به نحو کلی خارج کردن عقل ن ری نادرست به ن ر میرسد.
 .2شهید مطهری در برخی از آرارت به تیریر مطل تصریح دارد .وی در تیریر تقوا بر کمال عملی تی کیتتد میکنتتد و ایت
تیریر را مقدمهای برای کمال ن ری میداند .وی معتقد است:
آن چیدی هم که کما رقوۀ عملی است یعنی عدالت ،از آن جهت ،کما است که بدن و قوای غیرعقلههی در حههالی از
تعاد قرار میگیرند که مانع توجه عقل نظری به مافوق خود نمیشوند .پس درواقع دو کما برای نفس نیست ،کما
عملی مقدمهای است برای کما نظری( .مطهری ،1384 ،ج »)305 :1

بنابرای  ،تیریرات تقوا در انسان عقل ن ری و عقل عملی را دربرمیگیرد.
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 .3تقوا موج میشود همۀ قوای انسان به تعادل برسد .از آنجا که انسان موجودی دارای ابعاد گوناگون و ستتامتهای
مختلف است که هر یك به مام عقل و دی  ،مصالح و م اسدی دارد ،بنابرای  ،هر یك از ای ابعاد و سامات میتوانتتد
به مامی شرعی و اخ قی محاوم باشد؛ از ای رو باید در تمام ای ابعاد و سامتها جایی برای مضتتور تقتتوا در ن تتر
گرفت .چنی نیست که تقوا محدود به ُبعد و سامتی خاد باشد .بر ای اسا  ،تقوا قلمتترو گستتتردهای دارد کتته تمتتام
هاهر و باط انسان را فرا گرفته و متتد و متترزی نمیشناستتد .تقتتوا نتته تنهتتا همچتتون لباستی هتتاهری ،هتتاهر انستتان را
میپوشاند و مانع ههور و بروز عیوب در هاهر اعمال و اعضای بدن میشود ،بلاه از آن مهمتر و بتته عنتتوان یتك ملاتۀ
باطنی و لبا معنوی ،فار و دل و عقل و خیال آدمی را مح وظ میدارد .به بیان دیگر ،تقوا در هتتر ستته متتوط پنتتدار و
رفتار و گ تار ،مضور و تیریر دارد .همانگونه که اعضا و موا و قوای هاهری در قیتد تقتتوا قترار دارنتتد و بایتتد مطتتاب
ارزتهای الهی عمل کنند ،همچنی موا و افعال و قوای باطنی و بلاه مراتت تودرتتتوی ن تتا نیتز کتته در تعبیترات
عرفانی به مرات سبعه معروح است ،باید تحت ن وذ تقوا باشند و خ

ه هیچ نشیه و سامت و بعتتدی از انستتان نبایتد

از مضور و تیریر تقوا خالی باشد.
ع مه طباطبایی نیز مانند بسیاری دیگر از اندیشمندان دینی ،معتقد است تقوا موج میشود قوای ن ا انسان بتته
تعادل برسد و از مسیر شرع فا له بگیرد .ای تعدیل قوای ن ا موج میشود انستتان در معرفتت بتته معنتتای عتتام
مسیر درست و منطقی را طی نماید .از من ر وی ،انسانهای متعادل ،همۀ قوای خود را در ختتدمت ختتدای تعتتالی قترار
میدهند( .طباطبایی 158 :11 ،1417 ،و  )159بنابرای  ،انسان ّمتقی در مقام باور و اعتقتتاد ،مومتتد و م متتدار و اهتتل

یقی است و از شك و شرك و ک ر و ن ا و عقاید باطل اجتناب میکنتتد و در مقتتام ن ّیتت و انگیتزۀ اعمتتال  ،از جتتادۀ
د و اخ د خارج نمیشود و در مقام عمل ،با معیتار ت ح و خیتر و تتواب و عتتدل رفتتتار میکنتتد و در مقتتام
عواطف و امساسات درونی ،م ّ و بغض و بیم و امیدی الهی خواهد داشت و از تمای ت و عزم و ارادههتتای ن ستتانی
و شیطانی پرهیز خواهد نمود.
 . 4ناتۀ دیگر ایناه ای تیریر ،در عقل عملی مورد ات ا است و با توجه به توضیحات قبل ،نیازی به تاترار نیستتت و
شهید مطهری نیز آن را تییید می کند ،ولی تقوا در عقل ن ری از جمله مبتتامثی ماننتتد ریاضتتیات نیتتز تتتیریرات متتورد
توجهی دارد .تقوا موج کشف مقای میشود .قوای عقلی را که متعل به همۀ علتتوم ن تتری استتت ،جت ی بیشتتر
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میدهد .همچنی تقوا تمرکز را که در علوم مختلف از جمله ریاضتتیات بستتیار نیتتاز استتت ،تستتهیل میکنتتد .هتتوا و
مو که در هر علمی از جمله ریاضیات خسارات متعددی بتته بتتار متتیآورد و گتتاه موجت تحلیتتل هتتای نستتبی و
سلیقهای می شود ،با بهره بردن از تقوا نابود شده و اندیشمند ای علم هر چند در ماومت جور باشد باید منص انه و
مستدل به ای علم و علوم مشابه بپردازد.
 .5یای دیگر از نااتی که در مس لۀ تیریر تقوا باید مورد دقت قرار بگیرد ،مس لۀ تقوای رفتاری است .برخی اندیشتتمندان
مانند کارل رانر )1984-1904م( به ا ط ح «مسیحیان گمنام» 6به عنتتوان مت ع در تشتتخیآ انستتان بتتاتقوا اشتتاره
نمودهاند )Rahner, 1967: 23( .شهید مطهری نیز به ای مس له با ا ط ح «مسلمان گمنام» توجتته میکنتتد .شتتهید
مطهری به جای اس م جغرافیایی ،به اس م فطری اشاره نموده و تسلیم قلبی انسان را در سعادت و نجات مهم میداند.
شهید مطهری خود در نقد اس م جغرافیایی تصریح می کند:
باید دانست این جهت ارزش ز یادی ندارد ،نه در جنبۀ مسههلمان بههودن و نههه در جنبهۀ نامسههلمان بههودن و کههافر بههودن.
بسیاری از ما مسلمان تقلیدی و جغرافیایی هستیم ،به این دلیل مسلمان هستیم که پدر و مادرمان مسههلمان بههودهانههد و
در منطقهای به دنیا آمده و بدرگ شدهایم که مردم آن مسلمان بودهاند .آنچه از نظر واقع با ارزش است ،اسههالم واقعههی
ً
است و آن این است که شخص قلبا در مقابل حقیقت تسلیم باشد ،در د را به روی حقیقت گشوده باشد تا آنچه کههه
حق است ،بپذیرد و عمل کند و اسالمی که پذیرفته است بر اساس تحقیق و کاوش از یك طرف و تسلیم و بیتعصههبی
از طرف دیگر باشد .اگر کسی دارای صفت تسلیم باشد و به عللههی حقیقههت اسههالم بههر او مکتههوم مانههده باشههد و او
ر
دراینباره بیتقصیر باشد ،هرگد خداوند او را معذب نمیسازد ،او اهل نجات از دوزخ است( ».مطهری:1 ،1384 ،
 )293بنابراین ،بسیاری از انسان هایی که به محتوای معرفت عمل می کنند ،در عقههل عملههی و نظههری پیشههرفت مههی
کنند .به عنوان نمونه در علومی مانند ریاضیات و غیره به مدا های جهانی دست می یابند .ایههن مههی توانههد شههاهدی
دیگر بر تأثیر مضامیت تقوا بر عقل نظری باشد.
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نتیجهگیری
براسا آنچه بیان کردیم ،به نتایجی دربارۀ تیریر تقوا بر معرفت به معنای اعم دست مییابیم که مهم تری آن ها عبارتند از:
 .1یای از مسا لی که اندیشمندان الهی دربارۀ آن ات ا ن ر دارند ،تیریر معرفت بتتر تقتتوا میباشتتد .اگتتر طبت معرفتتت
مقیقی رفتارهایی شایسته جاری گردد ،انسان به تقوای الهی دست مییابد که مراملتتی دارد .برختتی اندیشتتمندان دینتتی
مانند شهید مطهری دربارۀ تیریر تقوا بر معرفت ،به یای از مصادی آن یعنی عقل عملی معتقد بتتوده و عقتتل ن تتری را از
ای تیریر خارج میدانند .در مقابل ،اندیشمندانی مانند اب عربی به تیریر در دو مصدا معتقد هستند.
 .2تجربۀ اهل عرفان به خصود اب عربی در تیریر تقوا بر معرفت را میتوان به عنوان یک دلیل نقضی در نقتتد رویاتترد
شهید مطهری تلقی نمود .از سویی دیگر اگر به وجدان مراجعه نماییم ،تیریر عامی از تقوا را میتوان در معرفت ن تتری و
عملی درع کرد.
 .3نصود مختل ی از آیات و روایات به تیریر تقوا بر معرفت توجه نمودهاند که معنای عامی از هتتر دو قستتم معرفتتت از
آنها فهمیده میشود .از ای من ر ،اعمال عبادی در پرتو ایمان و اخ د ،کارکردها و نتتتایج گونتتاگونی بترای تتامب
خواهند داشت.
 .4با توجه به مبانی عرفانی ،انسان در قو نزول و عود به معنای عامی از معرفت دستتت مییابتتد کتته ختتود متتیرر از
تقوای الهی است .رسیدن انسان به مقام تقوا و فضیلت ،او را با بسیاری از مقای عالم هستی آشنا خواهتتد ستتاخت کتته
معنای عام در آن نه ته است.
 .5خداوند متناس با اهتمامی که سالک الیالله از خود نشان میدهد و مرتبهای از تقتتوا کتته کست مینمایتتد ،همتتان
علوم را به او عطا خواهد کرد .اگر مرتبهای قابلتوجه در ستتلوع عرفتتانی بتته دستتت آیتتد ،معرفتتتی کتته تجلتتی مینمایتتد
دربردارندۀ هر دو بخ معرفت ن ری و عملی می باشد.
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پینوشتها
 .1ابوعبدالله محیی الدی محمد ب علی ب محمد ب اممد ب عبدالله ب ماتم طایی در ه دهم رمضان سال  560قمری در
مرسیۀ اسپانیا (اندلا) متولد شد .وی بسیار پرکار بوده و آرار فراوانی در موزه عرفان از خود به جا گذاشتتته استتت وی چنتتان
سایۀ ع یمی بر عرفتتان است می نهتتاده استتت کتته بتتدون شتتناخت او ،در مقیقتتت شتتناخت تصتتوح است می اماتتان پتتذیر
نیستتت(ر.ع :ابوزیتتد43 :1385 ،؛ جهتتانگیری16 :1367 ،؛ آستتی پاالستتیو 45:138 ،؛ عتتدا 32 :1388 ،؛ چیتتتک،
20 :1390؛ کرب )129 :1384 ،
 .2تذکر ای ناته الزم است که من ور ما از عمل ،مما است در مواردی چیزی اعم از تقتتوا و مصتتادی آن باشتتد؛ زیترا ممات
است گاهی م زمت عملی میان علم و عمل در کار نباشد و در عی مال خ ح تقوا هم رخ نداده باشد.
ّ
« .3فإن العلم عندنا یقتضي العمل و البد و اال فلیا بعلم و ان ههر بصورة علم»(اب عربی[ ،بیتا].)333 : 3 ،
4 . Saint Augustin

 .5ا ط ح در مت  ،به ای روایت منتس است« :کنت کنزا مخ ّیا فامببت ان اعرح فخلقتتت الخلت العتترح» (شتتهید رتتانی،
)108 :1377
6. Anonymous Christians
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ّ .17
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 ،)1374( ،___________ .26ترجمۀ تفسیر المیزان ،ج  ،2ترجمه محمدباقر موسوی ،چاپ پتتنجم ،قتتم :دفتتتر
انتشارات اس می جامعه مدرسی موزۀ علمیۀ قم.
 .27طریحی ،فخرالدی ( ،)1375مجمع البیان ،تهران :مرتضوی.
 .28کاشانی ،عز الدی محمود ب علی [بیتا] ،مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة ،تهران :نشر هما.
 .29عدا  ،کلود( ،)1388سفر بی بازگشت ،ترجمۀ فریدالدی رادمهر ،چاپ دوم ،تهران :نیلوفر.
 .30کرب  ،هانری(ّ ،)1384
تخیل خالق ،ترجمۀ انشاءالله رممتی ،چاپ اول ،تهران :جامی.
 .31گمپرتا ،ت ودور(بی تا) ،متفکران یونانی ،ترجمۀ محمدمسی لط ی ،تهران :مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
 .32محمود الغراب ،محمود ( ،)1388رحمة من الننرحمن فننی تفسننیر و اشننارات القننرآن مننن کننال محییالنندین
بنعربی ،ج ،1قم :انتشارات آیت اشرا .
 .33مطهری ،مرتضی ( ، )1384مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج  1و 7و  22و  ،23چاپ ه تم ،تهران :درا.
 .34ماارم شیرازی ،نا ر و همااران ( ،)1371تفسیر نمونه ،چاپ دهم ،تهران :دار الات االس می.
 .35موسوی خمینی ،روح الله ( ،)1371شرح چهل حدیث ،تهران :مؤسسۀ تن یم و نشر آرار امام خمینی(ره).
 .36مولوی ،ج لالدی محمد بلخی ( ،)1373مثنوى معنوى ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اس می.
 .37نعیم ،محمد ( ،)1387شرح مثنوى ،تهران :کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلا شورای اس می.
 .38همایی ،ج لالدی ( ،)1385مولوىنامه؛ مولوى چه میگوید ،چاپ دهم ،تهران :نشر هما.
39. Everson, Stephen, (1990), Epistemology, Cambridge: Cambridge University
Press.
40. Rahner, K. (1967); "Reflections on the Problem of the Gradual Ascent to
Christian Perfection", in Theological Investigation; Trans. Karl Heinz and
Boniface Kruger; v.3, Baltimore: Helicon press.

104

