معرفت اضطراری
در قرون نخستین اسالمی

علی امیرخانی

سازمان چاپ و نشر
مؤسسة علمی ـ فرهنگی دار الحديث

2

معرفت اضطراری

در قرون نخستین اسالمی
علی امیرخانی
کنترل نهایی.............. :
سر ویراستار :سید محمد حسینی
ویراستار و صفحهآرا :محمد حسنی نصر آبادی
طراح جلد :
ناشر :سازمان چاپ و نشر دار الحدیث
نوبت چاپ ّ :اول9315 ،
شمارگان  9111 :نسخه

سازمان چاپ و نشر
مؤسسة علمی ـ فرهنگی دار الحدیث
سازمان چاپ و نشر دار الحدیث :قم ،میدان شهدا ،ابتدای خیابان معلم ،پالک 925
تلفن 36619751 :ـ  125ـ  36611523ـ  125ص.پ36945/1174 :
hadith@hadith.net
http: /www.hadith.net

فهرست مطالب

فهرست مطالب
سخن پژوهشکده 11 ....................................................................
پیشگفتار11...........................................................................
گفتار اول
مفهومشناسی

چیستی و گسترۀ «معرفت» و نسبت آن با «علم» و واژههای همگن 13 ..............
معنای پایه (لغوی) 13 ........................................................................
معناشناسی (سمانتیک) معرفت در کتاب و سنت 13.....................................

معرفت اضطراری 13..................................... ................................
معرفت ضروری 33 ....................................... ................................
معرفت فطری 31.......................................... ................................
معرفت اکتسابی /اختیاری 34............................ ................................
جمعبندی 34.............................................. ................................
گفتار دوم
معرفت اضطراری در انديشۀ امامیان در مدرسۀ کوفه

درآمد 34................................................... ................................
گزارشهای تاریخی 43 ................................... ................................

7

|

معرفت اضطراری در قرون نخستین اسالمی

راستیآزمایی گزارشهای تاریخی با شواهد روایی 46.................................
جمهور امامیه 43 ..............................................................................
ّ
الف) خط فکری محدث  -متکلمان 46 ..........................................................
ّ
ب) خط فکری متکلمان محدث 43 ..............................................................

همۀ معارف (معارف اضطراری به معنای عام) 43.........................................
الف) معارف اعم از دینی و غیردینی 44 ..........................................................
ب) معارف اعم از نظری و غیرنظری 43 ..........................................................

ّ
معرفت اضطراری خاص ( معرفة الله فطری) 44..........................................
الف) شواهد روایی معرفت فطری44 .............................................................
ب) شواهد روایی معرفت اضطراری خاص36 ...................................................

عدم تکلیف به معرفت و تکلیف نخستین 34..............................................
الف) عدم تکلیف و عدم ثواب و عقاب 34 ......................................................
ب) عدم تکلیف در مرحلۀ برآیند معرفت؛ نه فرآیند34 ..........................................
ج) تکلیف نخستین 43 .............................................................................

چیستیشناسی معرفت اضطراری 43....................................................
رابطۀ سببی غیرحتمی 44.....................................................................
رابطۀ غیرسببی (ته ّیئی) 363 .................................................................

ّ
رابطه معرفت اضطراری با تعقل و خ َردورزی 364 .....................................
نظریۀ جمهور امامیه333 ......................................................................
نظریۀ هشام بن حکم و پیروانش 331.......................................................

جمعبندی و نتیجهگیری 334............................. ................................
گفتار سوم
معرفت اضطراری در انديشۀ امامیان در مدرسۀ قم

درآمد 334.................................................. ................................
جریان فکری احمد بن محمد بن عیسی 363.........................................
محمد بن حسن الصفار قمی 366 ..........................................................
ّ
سعد بن عبدالله اشعری قمی 363 ..........................................................

فهرست مطالب | 6

محمد بن یحیی العطار القمی 364 ........................................................
ّ
عبدالله بن جعفر الحمیری 364 ............................................................

جریان فکری ابراهیم بن هاشم 364 ....................................................
علی بن ابراهیم 363 .........................................................................

جریان فکری محمد بن خالد برقی 316 ...............................................
احمد بن محمد خالد برقی313.............................................................

محمد بن یعقوب کلینی 313 ........................... ................................
شیخ صدوق (محمد بن علی بن بابو یه) 336 .........................................
جمعبندی 334 ............................................ ................................
گفتار چهارم
معرفت اضطراری در انديشههای اصحاب حديث

درآمد 341 ................................................. ................................
گزارشهای تاریخی 344 ................................. ................................
معرفت اضطراری عام 346 ............................... ................................
ّ
معرفت اضطراری خاص (معرفة الله) 344 ............................................
ّ
جایگاه تعقل ،نظر و استدالل در نظام معرفتی اهل حدیث 344 .....................
معنا و کارکرد عقل 344 .......................................................................
الف) عقل به معنای غریزۀ فهمنده ( ُمدرکه)346 ..................................................
ب) عقل به معنای عمل به مقتضای علم346 .....................................................

نظر و استدالل 343............................................................................
تعارض عقل و نقل 343 ......................................................................

رابطۀ تعقل و معرفت اضطراری 343 ....................................................
رابطه تعقل و معرفت اضطراری عام 344 ...................................................
رابطۀ تعقل و معرفت اضطراری خاص 344 ................................................

جمعبندی 336 ............................................ ................................

4

|

معرفت اضطراری در قرون نخستین اسالمی
گفتار پنجم
معرفت اضطراری در انديشۀ معتزله

درآمد 333.................................................. ................................
مشایخ نخستین 333 ...................................... ................................
ّ
ابوهذیل عّلف 333 ..........................................................................
ّ
نظام334 .......................................................................................
ّ
معمر بن عباد ُسلمی 334 ...................................................................
بشر بن معتمر 346 ...........................................................................

اصحاب معارف 341 ..................................... ................................
عدم کارایی معارف اکتسابی در تشخیص حق از باطل 343 ..............................
ّ
اضطراری بودن معرفة الله و معرفة النبی 344 .............................................
عدم تکلیف به معرفت 343 ..................................................................
ُملجأ بودن انسان در صورت اکتسابی بودن معارف 343 ..................................
معرفت طبعی 666............................................................................

مخالفان اصحاب معارف 661.......................... ................................
رد استداللها و شبهات اصحاب معارف 664.............................................
الف) سکون نفس ،مّلک تشخیص حق از باطل 664...........................................
ب) تکلیف به معرفت از راه تکلیف به نظر 664..................................................
ج) قوت دواعی ،سلب اختیار نمیکند 664.......................................................
ّ
د) تقدم معرفة الله بر معرفة النبی نه برعکس 663...............................................
ه) پاسخهای نقضی به جاحظ 664...............................................................

اثبات معرفت اکتسابی و تبیین مبادی آن 636 ..............................................
الف) بینیازی معرفت اضطراری از نظر و تأمل 636 .............................................
ب) نظر و استدالل ،نخستین تکلیف 631 ........................................................
ج) مهلت نظر و فکر 634 ..........................................................................
ّ
د) اکتسابی بودن معرفة الله 634 ..................................................................
ه) تحلیل چرایی مخالفت اکثریت با وجوب نظر 633 ...........................................

جمعبندی و تحلیل 634 ................................. ................................

فهرست مطالب | 1
گفتار ششم
معرفت اضطراری در انديشۀ امامیان در مدرسۀ بغداد

درآمد 661................................................. ................................
نوبختیان 663............................................. ................................
از بنینوبخت تا شیخ مفید 664......................... ................................
شیخ مفید 616............................................ ................................
سید مرتضی 614......................................... ................................
شیخ طوسی 633 ......................................... ................................
نتیجهگیری 634........................................... ................................
پیگفتار
مقايسۀ ديدگاهها و جمعبندی نهايی

جمعبندی نهایی و مقایسۀ تطبیقی 634.................................................
مّلک و معیار معرفت اضطراری634.......................................................
معرفت اضطراری عام634...................................................................
معرفت اضطراری خاص 643 ...............................................................
تکلیف نخستین 646.........................................................................
رابطۀ معرفت اضطراری با تعقل و خ َردورزی 644.........................................

تحلیل نهایی و تبیین نظریۀ مختار 644.................................................
کتابنامه 261 .........................................................................
نمايه اعالم 272 .......................................................................

سخن پژوهشکده

سخن پژوهشکده

عصررر حراضررر را دورۀ برازیرابی هویرتهای دینی و خیزشهای مذهبی و معنوی
دانسررتهاند .در این میان ،شرریعه در سررنجش با دیگران ،نمودی نمایانتر داشررته و در
عرصررههای گوناگون فرهنگی و سرریاسرری بر محیط پیرامون خود تأثیری شررگرف بر
جای گذاشرته اسرت؛ نماد و نشرانۀ این تکاپوها را در عرصررههای علمی و رسانهای
برهخروبری مریتروان برازشررنراخرت .شرریعرۀ امرامیره برا بهرهمنرردی از مکتررب
گرانسررن اهل بیت و با تکیه بر معارف اصرریل قرآن کریم ،پیشررینهای پرمایه و
افتخارآمیز در پاسرداری از دسررتاوردهای واالی رسررول گرامی برجای گذاشررته و
پیشاهنگی خود را در پاسداری و گسترش اسّلم اصیل نشان داده است.
اما سرو مندانه باید گفت که دشرمنان از دیرباز کینهتوزی و کوتهاندیشی را آیین
خود سراخته ،دشرنۀ دشنام بر چهرۀ پاکترین پیروان کشیده و پردۀ پندارهای خویش
را بر حقایق آشررکار تاریخی فرو انداخته اسررت .آنان که با اسررتفاده از سررایۀ سررنگین
سرریراسررت و قدرت ،امان از صرردای مخالف میبریدند و با بهرهمندی از ثروت و
امنیرت ،فرار دالنره به نشررر آرا و انظار خویش میپرداختند ،سرررانجام به پردازش
صررورت جدیدی از تاریخ اسررّلم و مسررلمین دسررت یازیدند که هنوز هم جامعه و
فرهن اسررّلمی را بهسررختی میآزارد و امروزه آثار شرروم آن در قالب افراطیگری،
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انسانیت را در کمین تهدید و مسلخ تکفیر گرفته است .آری ،این نگرۀ نامبارک چنان
در فرهن مسرلمانان مثثر افتاد که منابع و مصرادر نخستین تاریخی و فرقهنگاری را
سراسر زیر نفوذ خود گرفت و امروزه بیگانگان عیبجو و کنجکاو و آشنایان بیماردل
َ
در این آثار ،اسررنادی از تاریخ اسررّلم و تشرریع مییابند که پاک کردن آن به سررادگی
ممکن نیست.
از سرروی دیگر ،در دهههای اخیر فرصررتی برای شرریعیان فراهم آمده اسررت تا با
شرناسایی و شناساندن خویش ،مکتب اهل بیت را از مظلومیت و مهجوریت به
در آورده ،زمینۀ آشررنایی و راهیابی بسرریاری را به آموزههای ناب قرآنی فراهم سررازند.
عقبماندگی تاریخی جامعۀ شرریعی به اسررباب برونی و درونی ،کار ما را در تدارک
این صررحنه و بازنمایی نوآمد و بیپیرایه از فرهن و هویت خویش دشرروار سرراخته
اسررت .بدیهی اسررت که برای این منظور باید مسررئلهها و موضررو های فراوانی را به
بحث گذاشرت و بحثهای بایسرتۀ بسیاری را به دست تحقیق سپرد .این حرکت به
دلیرل گسررتردگی موضرروعات و کمبود امکانات ،نیازمند برنامهریزی دقیق و جامع
است و تنها با همت و هماهنگی مثسسات و محققان برجسته امکانپذیر است.
ً
پژوهشررکده کّلم اهل بیت دقیقا بر اسررا همین نگرش و تحلیل شررکل
گرفت تا قفل غفلت و غبار تغافل را از اندیشررۀ تشرریع بزداید و آموزههای گرانسررن
قرآن و اهل بیت را به دور از پردۀ پندار مخالفان و فراتر از دسرتاندازی ناآگاهان،
معرفی کنرد .بر این اسررا  ،پژوهشررکده کّلم اهل بیت پژوهش در زمینههای
مرتبط با معارف بنیادین اسرّلمی را از اهداف اساسی خویش میداند و بدین منظور
بازخوانی اندیشرههای امامیان نخستین بهویژه اصحاب امامیه در دروان حضور را در
کنار پژوهشهای بنیادی ،تطبیقی و کاربردی در معارف اعتقادی کتاب و سررنت ،از
وظایف اصلی خود تلقی میکند.
از موضروعاتی که بایسته است در اندیشۀ امامیان نخستین ،بازخوانی شود و غبار
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غفلت از روی آن برداشررته شررود ،مباحث معرفتشررناسرری اسررت .برخّلف گمان
کسانی که میپندارند در کّلم نخستین اسّلمی ،سخنی از بنیانهای معرفتشناختی
به میان نیامده اسررت ،کّلم اسررّلمی و بهویژه اندیشررۀ امامیه ،از آغاز به بررسرری و
پیریزی زیرسراختهای معرفتشرناسرانه در دانش الهیات ،عّلقهمند بوده است و
ّ
آنرا برهصررورت جردی و پیگیرانه دنبال کرده اسررت .در این میان ،نظریۀ معرفت و
نسرربت آن با اراده و اختیار آدمی ،به سرررعت مورد توجه متکلمان قرار گرفت ،در این
مدت اندیشرروران نخسررتین امامیه به «معرفت اضررطراری» باور داشررتند و بر اسررا
آیات و روایات در موضرو معرفتشناسی و چگونگی تحقق معرفت و نقش اراده و
اختیرار انسرران در فرآینرد شررکلگیری آن و نیز رابطۀ تعقل و خ َردورزی با معرفت،
نظریرهپردازیهرای موشررکرافانه و دقیق داشررتهاند .پس از بازخوانی انگاره معرفت
اضررطراری اصررحاب امامیه ،مقایسرره و مقارنۀ نظریههای معرفتشررناختی امامیه با
نظریههای رقیب از اصررحاب حدیث و معتزله میتواند به نیکی زوایای پنهان انگارۀ
امامیه را آشکار و تأثیر و تأثرهای احتمالی اندیشهها از یکدیگر را بازتاب دهد.
کتاب پیش رو بخشی از کّلنپروژه «بازشناسی اندیشۀ امامیه در دورۀ نخستین»
اسررت که به همت یکی از اعضررای هیئت علمی پژوهشررکده کّلم اهل بیت به
ترحرقیق و نگرارش درآمرده اسرررت .این پژوهش برا آثرار دیگری کرره در حوزۀ
معرفتشرناختی و دیگر عناصرر معرفتی شیعه سامان یافتهاند ،تکمیل خواهد شد و
در نهایت ،تقریر جامعی از اندیشرۀ کّلمی امامیه پیش از ورود اندیشههای فلسفی و
عرفانی ارائه خواهد داد.
در پرایان بر خود فرض میدانیم از همۀ کسررانی که این پژوهشررکده را در تبیین
ابعاد معرفتی اهلبیت مدد میرسانند ،قدردانی کنیم .از رئیس محترم پژوهشگاه
ّ
قرآن و حدیث حضررت آیتالله ریشهری که ُبردبارانه و گشادهدست همۀ امکانات
الزم را برای این خردمرت علمی و معنوی فراهم سرراخترهاند و نیز قائم مقام محترم
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پژوهشررگراه جنراب حجتاالسررّلم والمسررلمین دکتر رضررا برنجکار و مدیران و
همکاران ارجمندشران که بیشرترین سهم را در این میان برعهده داشتهاند و از معاون
محترم پژوهشرکده کّلم اهلبیت جناب حجت االسرّلم والمسلمین اکبر اقوام
کرباسری و از نویسرندۀ محترم کتاب ،جناب حجتاالسرّلم والمسلمین دکتر علی
امیرخانی قدردانی و سپاسگزاری میکنم و توفیقات بیشتر ایشان را خواستارم.
همۀ توفیقات را تنها به لطف حضرررت حقتعالی میدانیم و بر این نعمت ،سررر
سرپا و سرتایش بر آستان جّلل او میساییم و سایۀ عنایت موالیمان حضرت ّ
ولی
عصرر(عج) را بزر ترین سررمایه برای به انجام رسراندن رسرالت بزر پاسداری از
معارف مکتب وحی میشماریم.
محمدتقی سبحانی
رئیس پژوهشکده کالم اهلبیت

پیشگفتار

پیشگفتار

یکی از مسرائل مهم در معرفتشناسی ،مسئلۀ ارادۀ انسان در فرآیند شناخت است و
اینکه معرفت تا چه اندازه در اختیار انسان است و تا چه اندازه از اختیار انسان خارج
اسرت آیا معرفت بهصرورت غیرارادی و تحت تأثیر نیازهای درونی و بیرونی انسان
ً
شرکل میگیرد یا آنکه معرفت کامّل در سرلطه بشرر بوده و تحت اختیار اوست و
ً
اسراسرا نقش اراده در کسرب معرفت چیسرت از اینرو ،مسررئلۀ معرفتشناسی -
ّ
بهویژه معرفة الله  -و چگونگی دستیابی به آن و از جمله اکتسابی یا اضطراری بودن
معارف ،در محافل علمی مسلمانان و در میان طیفها و جریانهای فکری اسّلمی،
ّ
1
همواره بهعنوان یک مسئله و دغدغۀ جدی مطرح بوده است.
مسئلۀ معرفت از مسائل مورد اهتمام امامیان نخستین بوده و همواره در محافل و
مجرالس مورد نقرد و بررسرری قرار میگرفتره و در کترابهرای فهرسررتنگراری و
احوالنویسرری بازتاب داشررته اسررت .بسرریاری از امامیان ،نگاشررتۀ مجزایی بهعنوان
«کتاب المعرفة» داشرتهاند .برخی از آن نگاشتهها ،با قرائنی معلوم است که در حوزۀ
معرفتشررناسرری نبوده اسررت؛ مانند کتاب المعرفة فی فضللا الی ی امیرالمؤمیین
ً
ً
ً
ً
 .1به تعبیر جاحظ «اختلف النا فی المعرفة اختّلفا شرردیدا ،وتباینوا فیها تباینا مفرطا» (جاحظ ،المسللا ا
الجوابات فی المعرفة ،ص.)336
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الحسللن الحسللین از شرریخ صرردوق 1.اما در خصرروص برخی دیگر از آنها
قرینرههرایی وجود دارد که میتوان گفت در مباحث مرتبط با معرفتشررناسرری بوده
اسررت؛ مراننرد کتلاب الیض لىی ببی الذیلا فی المعرفة از ابومحمد نوبختی 2و
ّ
کتاب المعرفة از هشرام بن حکم 3.سرکاک (شاگرد هشام) نیز هم کتاب االستطالة و
هم کتلاب المعرفة 4را نگاشررته اسررت که مرتبط با این موضررو اند و یا برای مثال،
علی بن حسررن بن محمرد طاطری واقفی ،که کتاب المعرفة و کتاب الفطرة داشررته
اسررت 5.از اینکه شرریعیان مسررئلۀ «معرفت» را ّ
مجزا از مسررئلۀ «فطرت» مطرح
میکردند ،احتمال داده میشود که مسئلۀ معرفت غیر از مسئلۀ معرفت فطری بوده و
دامنۀ آن عامتر از معارف فطری بوده است.
برا این حرال ،دربرارۀ عنراوین « ٌ
کتاب فی المعرفة»هایی که اطّلق دارند و قرینۀ
خراصرری نردارند ،میتوان گفت که بسرریاری از آنها در موضررو معرفت به معنای
مصرطل بودهاند؛ زیرا مسرئلۀ معرفت از مسرائل حسرا و مورد بحث بوده است.
حتی شررواهدی وجود دارد که در دوران فترت کّلم امامیه 6نیز بحث بر سررر مسررئلۀ
 .1نجاشی ،رجال ،ص.134
 .2همان ،ص.41
 .3همان ،ص311
 .4همان ،ص.664
 .5همان ،ص644؛ شیخ طوسی ،فذرست ،ص.344
 .6کّلم امامیه در مرحلۀ نخسررت (اصررالت و اسررتقّلل) ،افزون بر سرره دوره تأسرریس ،نظریهپردازی و تدوین
جامع ،یک مقطع تاریخی دیگری را از سرر گذرانده است که سخت در سرنوشت کّلم امامیه موثر بود و از
آن به «دوران فترت» یاد میشرود .در واقع ،کّلم امامیه پس از سرپری کردن دوران تأسیس نخستین در سدۀ
اول و با توسرعۀ نظریهپردازانۀ آن در سردۀ دوم در مدرسره کوفه ،دچار وقفه و رکود شد و نزدیک به یک سده
( )636 - 336تا ظهور نوبختیان در بغداد ،به درازا کشرید .در دورۀ رکود ،هرچند شاهد حضور متکلمانی
اندک در اینجا و آنجا هسرتیم ،ولی هی مدرسه یا سنت کّلمیای در امامیه وجود ندارد (نک :سبحانی،
«کّلم امامیه؛ ریشهها و رویشها» ،ص63ر.)16
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ّ
معرفت ،وسوسهانگیز و تحریک برانگیز بوده است؛ چنانکه حسن بن علی بن فضال،
ّ
ابو محمد حجال (متکلم بارز) و علی بن اسربا فطحی را به بحث و مناقشه پیرامون
مسررئلۀ معرفت وا میداشررته اسررت 1.پیداسررت که حتی در دوران فترت و رکود کّلم
شیعی نیز گاهی مناقشاتی در مسئلۀ معرفت میان اصحاب صورت میگرفته است.
مهمترین علت ورود تفصیلی اصحاب امامیه در مدرسۀ کوفه به مسئلۀ معرفت،
وجود روایات پرشررمار اهلبیت دربارۀ معرفت و معرفتشررناسرری بوده اسررت و
ّ
تأکید آنان بر اینکه معرفت صرنع الله است و از قلمرو افعال انسان خارج است 2.بر
این اسرا  ،متکلمان امامی افزون بر باور به اضرطراری و غیراختیاری بودن معرفت،
در سررامانمند کردن و نظریهپردازی نظریۀ معرفت اضررطراری کوشرریدند .از اینرو،
میتوان گفت نظریۀ معرفت اضررطراری در میان اصررحاب امامیه ،در واقع ،ایدهای
اصیل و تولیدی خود آنان بوده است و به هی روی امری عاریهای ،وارداتی و واکنشی
نبوده است.
اما چگونگی رویارویی اندیشرروران امامی در طول تاریخ تفکر شرریعی با روایات
اهلبیت دربارۀ مسررئلۀ «معرفت» ،یکسرران نبوده اسررت .گروهی از آنان  -مانند
سررید بن طاوو  ،اسررترآبادی ،عّلمه مجلسرری  -با رویآورد حدیثی  -کّلمی به انبوه
روایات امامیه نگریسرته و به شرح و تبیین روایات پرداختهاند .گروهی دیگر از آنان با
رویآورد کّلمی و بر اسررا مبانی کّلمی پذیرفته شررده در مدرسررۀ کّلمی بغداد و
ّ
سررپس در مردار ری و حلره به توجیه روایات معرفت پرداختهاند و برخی دیگر -
چون مّلصدرا ،فیض کاشانی و ابوالحسن شعرانی  -نیز با رویآورد فلسفی  -حدیثی
« .1وکان یجتمع هو [الحسن بن علی بن الفضال] وأبو محمد الحجال وعلي بن أسبا  ،وکان الحجال یدعي
ً
الکّلم و کان من أجدل النا  ،فکان ابن فضال یغري بیني وبینه في الکّلم في المعرفة ،وکان یجیبني جوابا
ً
سدیدا» (نجاشی ،رجال ،ص.)14
ّ
الله لیس للعباد فیها ٌ
صنع» (نک :کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.)341
« .2المعرفة صنع
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و بر اسررا مبانی حکمت متعالیه به شرررح و تفسرریر روایات معارف اضررطراری
پرداخترهانرد .اما ما در این تحقیق با رویکرد تاریخی  -کّلمی به مسررئلۀ معرفت از
نقطه نظر اصرحاب امامیه در مدرسرۀ کوفه ،قم و بغداد خواهیم پرداخت و بر اسا
شرواهد روایی و تاریخی به تبیین انگارۀ امامیان نخستین همت میگماریم .در ادامه،
نظریۀ معرفت امامیه را با رقیبان فکری مطرح (اهل حدیث و معتزله) مقایسرره کرده،
تأثیر و تأثر احتمالی را به تماشا خواهیم نشست.
با توجه به آنکه کّلم اسررّلمی به طور کلی ،چهار مرحلۀ مختلف را پشررت سررر
گذاشررته اسررت که به ترتیب عبارتند از )3 :مرحلۀ اصررالت و اسررتقّلل؛  )6مرحلۀ
رقرابرت و اختّل ؛  )1مرحلرۀ ادغرام و اندماج؛  )3مرحلۀ احیا و تجدید 1.پاسررخ
پرسررش پیشگفته در مراحل مختلف کّلم اسررّلمی ،میتواند متفاوت باشررد .در
پژوهش پیشرو در واقع ،موضررو «معرفت اضررطراری» در کّلم اسررّلمی دورۀ
نخست (دورۀ اصالت و استقّلل) ،بررسی و واکاوی خواهد شد.
از ویژگیهرای دورۀ نخسررت کّلم اسررّلمی ،ادبیات و منطق متمایز آن با علوم
دیگر  -از جمله فلسفه و منطق  -بوده است و اینکه کّلم اسّلمی در این دوره از یک
ادبیرات مسررتقل عقلی در تبیین و دفا از اندیشررههای خویش بهره میگرفت که با
ً
ادبیات فلسرفی و مصرطل و رایج میان فیلسروفان ،فاصله داشت و این تفاوت صرفا
در نظرام واژگرانی نبود ،بلکره نشرران از تفاوتهای عمیق معرفتی داشررت که از دو
2
دستگاه معنایی و معرفتی متفاوت سر بر میآورد.
بر این اسرا  ،با بررسری مسئلۀ معرفت در سامانه معرفتی امامیه و مقایسه آن با
دسررتگراه فکری اهرل حدیث و معتزله ،خواهیم دید که نظام واژگانی کّلم امامیه با
نظام واژگانی فلسفه و منطق ارسطویی متفاوت بوده است! و نیز در قالب این موضو
 .1سبحانی« ،کّلم امامیه؛ ریشهها و رویشها» ،ص.36
 .2همان ،ص.31
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اشرراره اجمالی خواهد شررد به اینکه امامیه در نظریهپردازی کّلمی  -دسررتکم در
مسئلۀ معرفت  -بر دیگران (معتزله و اهل حدیث) تقدم داشتهاند.
نظریۀ معرفت اضرطراری ریشه در منابع اسّلمی (آیات و روایات نبوی) دارد .از
اینرو ،اندیشررمندان نخسررتین امامی و اهل حدیث  -که عنایت ویژه به نصرروص و
متون اسّلمی داشتند  -به اضطراری بودن معرفت اعتقاد داشتند ،با این تفاوت که در
منظومۀ معرفتی اهل حدیث به جنبۀ اکتسررابی معرفت ،کم توجهی شررده و به نقش
اراده و اختیار انسرران در فرآیند تولید معرفت توجهی نشررده ،ولی در سررنت کّلمی
امامیان نخسررتین ،معرفت اضررطراری در کنار تعقل و خ َردورزی و نیز اختیار و تأثیر
ارادۀ انسرران در کسررب فرآیند معرفت مورد پذیرش قرار گرفت .از دیگر تفاوتهای
امرامیره و اهرل حردیث در معرفت اضررطراری آن اسررت که چون این اندیشرره در
روایات اهل بیت بروز و ظهور بیشرتری داشته ،امامیان به تبیین ابعاد و مصادیق و
نسربت آن با معرفت اکتسابی و به بیان دیگر ،نظریهپردازی در خصوص آن پرداختند.
از اینرو ،میتوان امرامیران مدرسررۀ کّلمی کوفه را به عنوان نخسررتین نظریهپردازان
اندیشۀ معرفت اضطراری به حساب آورد.
از آنجرا کره نظریۀ معرفت اکتسررابی ،مشررکّلتی در عرصررۀ پاسررخگویی به
چرالشهای کّلمی داشررت ،برخی از نخسررتین مشررایخ معتزله هماون ابوهذیل
ّ
عّلف ،معرفة الله را اسررتثنا کرده و آن را ضررروری میدانسررتند .این اندیشرره البته ،در
ادامره مورد نقد و بررسرری شرریو عقلگرای معتزلی قرار گرفت .با این حال در بین
معتزلیان نیز در برههای از تاریخ کسررانی چون جاحظ (و اصررحاب المعارف) ،همۀ
معارف را اضررطراری میدانسررتند ،اما نظریۀ آنان به چندین دلیل ،مورد انکار قاطبۀ
معتزلیان پسین (از معتزله بصره ،بغداد و معتزله متأخر) قرار گرفت.
در این میان ،دیدگاه اندیشمندان امامیه پس از دوران حضور و در مدرسۀ کّلمی
بغرداد ،بره دلیرل دورافتادگی از میراث کّلمی متکلمان کوفه و به دلیل آنکه معرفت
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اضررطراری را برا ادبیات رایج معتزله و با مّلک و معیار آنان مینگریسررتند ،و نیز به
جهرت توجه به بخشرری از آیات و روایات مرتبط با نظریۀ معرفت اکتسررابی ،کمکم
دستخوش تغییر شد؛ به طوری که انگارۀ اضطراری بودن معارف در دوران شیخ مفید
و سپس سید مرتضی و شیخ طوسی ،مورد انکار قرار گرفت و تنها «معرفت اکتسابی»
مورد پذیرش و تأیید قرار گرفت.
بنابراین ،پژوهش حاضر میکوشد تبیین کاملی از دیدگاه امامیان نخستین دربارۀ
معرفت اضررطراری به دسررت دهد و ضررمن مقایسررۀ دیدگاه آنان با دیدگاه معرفت
اضررطراری اهل حدیث و معتزله ،چگونگی و چرایی تحول و تغییر معرفت اضررطراری
در مردرسررۀ بغرداد را نشرران دهد .در ضررمن ،معانی مختلف معرفت اضررطراری و
مرعیرارهرای متفراوت آن نیز از منظر جریرانهرای فکری مختلف بررسرری و تبیین
خواهد شد.
اما پرسرش اصرلی پژوهش حاضرر آن اسرت که معرفت اضررطراری در منظومۀ
معرفتی اندیشررمندان امامیه چه معانی و مختصرراتی داشررت و نقش آن در معرفت
کّلمی و نسبت آن با معرفت اکتسابی چه بود
پاسرخ این پرسش خود به خود مستلزم بررسی پرسشهای فرعی دیگری است؛
از جملره :الف) مفهوم و معنرای معرفرت اضررطراری و مّلک و معیار آن در مقابل
معرفت اکتسررابی چیسررت معرفت اضررطراری در اندیشرره اندیشررمندان نخسررتین
اسررّلمی چه نسرربتی با معرفت اضررطراری در منطق ارسررطویی دارد ب) معرفت
اضررطراری در دیدگاه امامیه و اهل حدیث و معتزله چه تطوراتی داشررته اسررت ج)
دالیل پذیرش یا وازنش نظریۀ معرفت اضرطراری از سرروی معتزلیان و امامیان متأخر
چه بود د) در مقام مقایسرره چه نسرربتی بین اندیشرره امامیه ،معتزله و اهل حدیث در
خصوص معرفت اضطراری هست
فرضریۀ اصرلی پژوهش پیشرو ،آن اسرت که نظریۀ معرفت اضطراری در میان
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انردیشررمندان امامی نهتنها با عقلگرایی و تفکر عقلی ،و همانین با اختیار و آزادی
اراده منافاتی نداشت ،بلکه ثمرات مهمی داشت که چالشهای معرفت اکتسابی (از
جملره تکلیف نخسررتین و وجه وجوب آن) را پاسررخ میداد .برخی شرریو متقدم
معتزله به معرفت اضررطراری باور داشررتند ،اما معرفت اضررطراری آنان ویژگیهای
معرفت اضرطراری امامیه را نداشرت و با اصرل عقلگرایی یا با اصل اختیار و آزادی
اراده ناهمخوانی داشررت ،از اینرو ،قاطبۀ معتزلیان متأخر از آن روی برگرداندند و به
معرفرت اکتسررابی روی آوردند .اصررحاب حدیث نیز گرچه معرفت را اضررطراری
میدانسرتند ،اما نظریۀ آنان مشرکل مبنایی جبر و عدم تأثیر اختیار انسان در حصول
معرفرت را حرل نمیکرد و همانین به لوازم جبری بودن معرفت (مانند عدم تکلیف
بره معرفرت و عردم اسررتحقاق ثواب و عقاب در قبال آن) پایبند نبودند .با این حال،
دیردگراه امامیان به دلیل دور افتادن از میراث کّلمی در دوران فترت و رکود و به دلیل
ّ
مواجهره برا ادبیرات کّلمی رایج و غالب (معتزله) ،و همانین به خاطر مد نظر قرار
دادن بخش دیگری از میراث روایی امامیه ،با ّ
تحول روبهرو شرد و معرفت اضطراری
از ساحت کّلم امامیه رخت بربست.
ً
طبعا این فرضرریۀ کّلن ،فرضرریههای فرعی دیگری در درون خود دارد؛ از جمله:
الف) معرفت اضرطراری در اندیشههای نخستین اسّلمی دستکم سه مفهوم داشته
اسرت )3 :معرفتی که سراختۀ ذهن ما نیسررت و انسرران نقشرری در اکتسرراب آن ندارد
(مّلک اضررطراری ،عدم اسررتطاعت و نبود ابزار آن در انسررانهاسررت)؛  )6معرفت
اضطراری یعنی معرفتی که نیازمند استدالل و فکر نیست (مّلک اضطرار ،بینیازی
از اسرتدالل و فکر اسرت که چیزی قریب به بدیهی اسرت)؛  )1معرفت اضرطراری
یعنی معرفتی که معلول تام اراده و اختیار انسان نیست (مّلک اضطراری ناکافی بودن
اراده و اختیرار آدمی در تحقق و عردم تحقق معرفرت اسررت و اینکره افزون بر ارادۀ
انسان ،امور دیگری هم در تحقق معرفت دخیلاند).
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ب) جمهور امرامیره در دو مدرسررۀ کّلمی کوفه و قم با مّلک غیراختیاری
بودن ،به معرفت اضررطراری باور داشررتند ،این باور به تدریج در مدرسررۀ کّلمی
بغرداد دچرار تحول شررد و معیرار معرفت اضررطراری نزد آنان بینیازی از نظر و
اسرتدالل بود .سرانجام ،در دوران شیخ مفید و سپس سید مرتضی و شیخ طوسی،
معرفت اضررطراری به ص رراحت انکار شررد و تنها معرفت اکتسررابی و عقلی مورد
تأکید قرار گرفت.
معیار اصحاب حدیث نیز در اضطراری بودن معارف ،إلجایی و غیراختیاری بودن
معرفت بود .آنان بر همین مبنا« ،معرفت» را ُصنع و فعل خداوند به شمار میآوردند.
ّ
در بریرن شرریرو معتزلی ابوهرذیرل عّلف معیرار معرفرت ضررروری را همرران
ّ
غیراختیاری بودن معرفت میدانسررت و بر اسررا همین معیار ،اصررل معرفة الله را
ضرروری میدانست ،ولی دیگر علوم  -حتی علوم به دست آمده از طریق حوا  -را
ّ
اختیاری و اکتسرابی برمیشمرد ،اما معیار معرفت اضطراری از منظر نظام ،بینیازی
از نظر و فکر بود و از همینروی ،تنهرا معرارف حسرری را ضررروری خوانرد و دیگر
معارف نظری را که به نوعی نیازمند نظر ،فکر و استداللاند ،اکتسابی برشمرد.
بشرربن معتمر نیز معیار اضطراری بودن معرفت را غیر ارادی و غیر اختیاری بودن
آن دانسررت و با توجه به آن ،همۀ معارف بشررری را اکتسررابی دانسررت .با همین معیار
گروهی دیگر از معتزلیان موسوم به «اصحاب المعارف» همۀ معارف را اضطراری و
غیراختیاری دانسرتند .معیار معرفت اضطراری بار دیگر در نسلهای متأخر معتزله به
همان معیار بینیازی از اسرتدالل و نظر بازگشرت و بزرگانی چون ابوعلی و ابوهاشم
ّ
جبایی ،ابوالقاسرم کعبی و شراگردان آنان به جز «معارف به دست آمده از حوا » را
اکتسابی و غیراضطراری دانستند.
ج) از جمله دالیل پذیرش معرفت اضررطراری از سرروی عالمان اسررّلمی ،متون
اسرّلمی (آیات و روایات) و مشکّلتی بود که در نظریۀ اکتسابی بودن معرفت وجود
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داشرت .همانین از جمله دالیل وازنش معرفت اضطراری از سوی برخی متکلمان
معتزلی و سررپس امامی ،احسررا منافات معرفت اضررطراری با اختیار و آزادی ارادۀ
انسران و با تعقل و تفکر و سرانجام منافات آن با ظاهر برخی دیگر از آیات و روایات
بوده است.
از آنجرا کره موضررو تحقیق پیشرو بررسرری انگرارۀ معرفرت اضررطراری در
اندیشرههای نخستین اسّلمی (امامیه ،اهل حدیث و معتزله) و نیز بررسی تحوالت
و تطورات اندیشرهای آنان اسرت ،ضرروری است تا روش تحقیق حاضر متناسب با
پژوهشهای تاریخ کّلمی باشرد که مسرئله و فرضیۀ آن تحلیل و بررسی انگارههای
کّلمی و تحوالت و تطورات آنهرا در متن تراریخ فکر و انردیشرره جریانهای فکری
اسّلمی است.
در بررسریهای تاریخ اندیشره ،نخسرتین و ابتداییترین منابع دسترسی به آراء و
افکار مختلف ،آثاری اسرت که در سردههای نخستین اسّلمی برای همین منظور به
نگارش درآمدهاند و در اصطّلح به آنها «مقاالتنگاری» گفته میشود؛ مانند کتاب
مضاالت االسلممیین ابوالحسن اشعری یا کتاب ا ا ا المضاالت شیخ مفید؛ البته ،در
این نو نگارشها کمتر به ادلۀ اقوال و اندیشرهها پرداخته شرده اسرت و بیشتر تّلش
شرده فهرسرتی از اندیشههای فرقهها و صاحبان اندیشههای مختلف گردآوری شود.
از دیگر منابع مهم بررسی تاریخ اندیشه ،کتابهای اعتقادی اشخاص و جریانهای
ً
فکری بودهانرد کره معموال از جانب خود صرراحبان عقیده به نگارش در میآمدند و
دربرگیرنردۀ نظرام اعتقادی اشررخاص یا مذاهب فکری و کّلمی بودند؛ مانند کتاب
االلتضلااات شرریخ صرردوق ،یا کتاب العضیده احمد بن حنبل .همانین از مهمترین
منابع بررسری تاریخ فکر و اندیشره کّلمی اندیشروران نخستین اسّلمی ،کتابهای
کّلمی و استداللی متکلمانی است که افزون بر سیاهۀ اعتقادات و باورهای کّلمی،
مشررتمل بر ادله ،شررواهد اعتقادی و باورهاسررت و نیز دربرگیرندۀ دالیل رد و انکار
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براورهرا و اعرتقرادات رقیبران فکری و اعتقرادی اسرررت؛ مراننرد کترراب المغیی
قاضی عبدالجبار و. ...
با توجه به آنکه در مطرح شدن آراء و اندیشههای نخستین ،به جز ادله و شواهد،
انگیزههرای مذهبی ،سرریاسرری ،فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بودهاند و از آنجا که
بسریاری از منابع دسرترسری به اندیشرههای نخسرتین به ما نرسریده است و یا اینکه
برخی گزارههرای برهجرا مانده با هم تعارض دارند ،پژوهشگر تاریخ کّلم نمیتواند
تنها به گزارههای تاریخی اعتماد کند؛ از اینرو ،بایسرته است با روشهای گوناگون و
با اسررتفاده از دیگر منابع چون مصررادر حدیثی ،تاریخی و رجالی ،به راسررتیآزمایی
ادعراهرا و گزارشهرا بپردازد .بر این اسررا  ،پژوهشهرای تاریخ اندیشرره و کّلم،
الیههای مختلفی دارد و در صررورتی پژوهشرری کامل و قابل اعتماد اسررت که همۀ
الیههای مزبور را از منابع متعدد مورد واکاوی و بازخوانی قرار دهد .به بیان دیگر ،در
چنین پژوهشهایی باید از مجموعهای از شررواهد و قرائن اسررتفاده کرد تا به اطمینان
نسرربی دسررت یرافرت؛ بره طوری کره حتی گراهی نرام یرک کتاب که در یک منبع
فهرستنگاری آمده است یا تنها گزارش موضو مناظرهای میان دو اندیشور میتواند
پژوهشگر تاریخ اندیشه را به صحت و سقم گزارشهای تاریخی نزدیک کند.
موضررو تحقیق پیشرو از آن جهت که بررسرری تاریخ اندیشررههای نخسررتین
اسررّلمی در مسررئلۀ معرفت اضررطراری اسررت به طور کلی از روششررناسرری تاریخ
کّلمی بهره برده اسررت .اما چون قلمرو تحقیق ،بررسرری اندیشررههای جریانهای
فکری متعدد و در بازههای زمانی مختلف و در مدار متفاوت است ،ناگزیر در هر
فصلی متناسب با موضو و بازه زمانی ،روش تحقیق متناسب را پیش گرفته است.
در گفتار مربو به اندیشررۀ امامیه در مدرسررۀ کّلمی کوفه ،با توجه به آنکه اثری
از خود اندیشرروران کوفی به ما نرسرریده اسررت ،مهمترین و قدیمیترین منبع ،کتاب
ملضلاالت االسللمملیلیلن ابروالرحسررن اشررعررری اسرررت .هررمرراررنین کترراب
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ا ا ا المضاالت شیخ مفید و المغیی قاضی عبدالجبار و کتاب اصول االلمان و الفرق
بین الفرق عبردالقراهر بغدادی ،دربرگیرندۀ پاره گزارشهایی از اندیشررههای امامیان
نخسرتین است .در این فصل هم برای راستیآزمایی گزارشهای تاریخی و هم برای
به دسررت آوردن چیسررتیشررناسرری معرفت اضررطراری از نظرگاه اصررحاب امامیه در
مدرسرۀ کوفه ،به میراث روایی آنان و نیز به فهرست آثار برجای مانده از آنان مراجعه
کردهایم و از مجمو شرواهد و قرائن ،تّلش کردهایم تا اندازهای به راسرتی یا ناراستی
گزارشها پی ببریم.
در گفتار مربو به اندیشررۀ امامیه در مدرسررۀ کّلمی قم ،با توجه به آنکه برخی
مهمترین منابع روایی آنان به دسررت ما رسرریده اسررت ،با ردگیری احادیث مربو به
مرعرفرت اضررطراری از جریرانهرای فکری اصررلی مردرسرررۀ قم (خط فکری
احمد بن محمد بن عیسی ،خط فکری ابراهیم به هاشم و خط فکری محمد بن خالد
ّ
برقی) باور عمومی محدث-متکلمان قمی را در خصرروص معرفت اضررطراری نشان
دادیم و از رهگرذر نو تبویرب و چینش روایرات و توضرریحرات گاه به گاه آنان ذیل
روایات ،به منطق معرفتی شریخ کلینی و شریخ صردوق بهعنوان دو نمایندۀ برجسته و
برآیند مدرسۀ قم ،دست یافتیم.
در گفترار مربو بره انردیشرره اصررحاب حدیث ،با توجه به آنکه آنان باوری به
نگارش کتابهای کّلمی به معنای مصطل نداشتند ،بلکه از آن گریزان بودند ،تنها
منبع دسرتیابی به صحت یا سقم گزارشهای تاریخی منسوب به آنان در خصوص
معرفت اضرطراری ،کتابهای عقیدتی و جوامع روایی آنان است .با این حال ،حتی
در کتابهای عقیدتی اندیشروران نخسرتین آنان نیز دربارۀ معرفت اضرطراری سخن
ََ
صررریحی به میان نیامده اسررت ،اما به طور کلی در بحث خلق اعمال و نفی قدر و
روایرات پراکنده معرفت فطری (اضررطراری خاص) میتوان به منظومۀ معرفتی آنان
دست یافت .از آنجا که نتایج به دست آمده از بررسیهای معرفتی اصحاب حدیث
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برا دیردگراه برخی بزرگان میانی آنان چون بربهاری و ابن حزم همخوانی و هماهنگی
دارد ،میتوان به نتایج به دست آمده اعتماد پیدا کرد.
در گفتار مربو به اندیشررۀ معتزله هم در کتابهای مقاالت و هم در کتابهای
کّلمی ،گزارشهرای خوبی  -برهویژه در جلرد دوازدهم کتراب المغیی قراضرری
عبدالجبار  -ثبت شده است؛ البته ،با توجه به آنکه دیدگاه اصحاب معارف از معتزله
(معتقدان به معارف اضررطراری) در کتابهای مخالفان معارف اضررطراری ،دقیق و
کرامرل تبیین نشرررده بود ،از منرابع خود اصررحراب معرارف از جملره مهمترین و
قدیمیترین آنها یعنی رسرراله جاحظ با عنوان المسللا ا الجوابات فی المعرفة بهره
برده و سعی شد تطور اندیشههای معتزله نشان داده شود.
در گفترار مربو بره انردیشررۀ امرامیه در مدرسررۀ کّلمی بغداد ،منابع مختلف
مقرالرهنگراری و کّلمی و تاریخی موجود بود و از بررسرری آنها دیدگاه بغدادیها و
تفاوت اندیشه آنان با کوفیها و قمیها آشکارا و به روشنی قابل شناسایی بود.
بنابراین ،هدف اصررلی تحقیق پیشرو ،در واقع ،بازشررناسرری و بازسررازی و ارائۀ
تبیینی نو از یک نظریۀ کهن در حوزۀ معرفت دینی و همانین تبیین بخشرری از تاریخ
اندیشره و تفکر اسرّلمی است که از رهگذر آن منظومۀ جامع اندیشۀ اصیل کتاب و
سنت ناظر به معرفت اضطراری و معرفت اکتسابی ،مورد توجه قرار میگیرد.
تاکنون در خصوص عنوان «معرفت اضطراری» و مقایسۀ همه جانبۀ آن با دیدگاه
اهل حدیث و معتزله ،پژوهش مسرتقلی به سرامان نرسیده است .البته ،در خصوص
برخی مثلفههای پژوهش حاضرر ،پژوهشهایی انجام شده است ،همانطور که در
خصرروص معرفرت اضررطراری خاص (معرفت فطری) نگاشررتههایی وجود دارد؛
از جمله:
 پایاننامه کارشرناسری ارشرد با عنوان بررسی تط یضی لىم معرفت ار مدرسۀکوفه بغداا ،نگاشررتۀ محمدحسررین منتظری و راهنمایی دکتر محمد تقی سرربحانی
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که در شرهریورماه  3146در دانشگاه قرآن و حدیث (دار الحدیث) دفا شده است.
این پایاننامه گرچه به مسررئله علم و معرفت امامیه در مدرسررۀ کوفه و بغداد پرداخته،
ً
ّ
اما اوال ،تنها به معرفت اضررطراری خاص (معرفة الله فطری و معارف بنیادین دینی)
پرداخته و نه همۀ معارف بشرری  -اعم از دینی و غیردینی  -و نیز به چیسرتیشرناسی
اضررطراری بودن معرارف نپرداختره ،همرانطور کره برا جریرانهرای فکری رقیرب
(اهل حدیث و معتزله) مقایسه نکرده است.
 .6کتاب معرفت ط عی جاحظ ،نوشتۀ فاطمه سلیمانی ّدره باغی که در انتشارات
دانشرگاه امام صرادق به چاپ رسیده است .این کتاب تنها به تبیین نظریۀ معرفت
طبعی از دیدگاه جاحظ پرداخته و حتی به تطور و تحول اندیشررۀ معرفت اضررطراری
اصحاب حدیث معتزله نیز نپرداخته است.
ّ
 .1کتاب توحید االمامیه ،نوشته آیت الله ملکی میانجی ،از انتشارات موسسۀ نبأ
ّ
تهران .این کتراب هم تنهرا بره مسررئله فطری بودن معرفة الله و معارف بنیادین دینی
پرداخته و به اضررطراری بودن همۀ معارف و نیز چیسررتیشررناسرری آن با نگاه تاریخی
نپرداخته است.
 .3کتاب معرفت فطری خدا ،نوشتۀ رضا برنجکار ،تهران ،موسسۀ نبأ و پایاننامه
ّ ّ
کارشررناسرری ارشررد با عنوان بررسللی معرفة الىه بالىه ،نوشررته عطار نژاد ،که در سررال
 3146در دانشکده علوم حدیث دفا شده است ،نیز تنها به مسئلۀ معرفت فطری از
نقطه نظر آیات و روایات پرداختهاند و در نتیجه ،نسرربت به موضررو تحقیق پیشرو
َا ّ
خصاند.
 .4کتاب توحید ،سرید محمد بنیهاشرمی ،دفتر اول تا سروم ،از انتشارات مرکز
فرهنگی منیر تهران.
ّ
 .4آثار آیتالله شرراه آبادی از جمله شللیرات المعار و رشللحات ال حار نیز به
اندیشررۀ امامیان نخسررتین نپرداخته و تنها به تبیین مسررئله فطرت و امور فطری پرداخته
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است.
از تفاوتهای تحقیق حاضرر با نوشرتههای یاد شرده و نوشتههای مشابه ،به طور
اجمال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .3هی کردام از آنهرا برا عنوان معرفرت اضررطراری و مقرایسررۀ همهجانبۀ آن با
دیدگاههای مشرابه نیسرت ،بلکه بخشی از معرفت اضطراری (معرفت فطری) است
آن هم تبیینی صرف ،نه مقایسه با آرای دیگر فرق اسّلمی.
 .6در نوشررتار حاضررر ،افزون بر تبیین نظریۀ معرفت اضررطراری امامیه با نگاه
تاریخی کّلمی و مقایسۀ آن با معرفت اضطراری اهل حدیث و معتزله و نسبت آن با
معرفت اکتسررابی ،تحول مفهومی معرفت اضررطراری و ّ
تطور و تبدل آن به معرفت
اکتسابی در امامیه نشان داده خواهد شد که در نوشتههای پیشین بررسی نشده است.
 .1بررسری و تحلیل علل و دالیل حذف و به حاشیه رفتن معرفت اضطراری در
اندیشۀ امامیه و معتزله بیان خواهد شد که در نوشتههای پیشین مغفول مانده است.
در پرایران و پس از حمد و سررپا بیکران به درگاه خداوند متعال ،از درگاه ایزد
ّمنان برای همۀ کسرانی که به هر شکل و شیوه و در هرجا از خرمن دانش و فضلشان
خوشرهای برگرفتهام ،بهویژه اسرتاد ارجمندم حجت االسّلم والمسلمین ّ
محمد تقی
سربحانی  -ریاست محترم پژوهشکده کّلم اهل بیت  -که همواره راهنماییها و
مشرراورههای مشررفقانهاش بسرریار رهنمون بوده اسررت ،سررّلمت و خیر و سررعادت
خواهانم .همانین بر خود الزم میدانم از مسئوالن محترم پژوهشگاه قرآن و حدیث
ّ
الله ّ
محمدی ریشررهری ،و قائم مقام
و بهویژه ریاسررت محترم آن ،حضرررت آیت
پژوهشررگاه حضرررت حجت االسررّلم و المسررلمین دکتر رضررا برنجکار به دلیل
حمرایرتهای مالی و معنوی و فراهم سرراختن محیط مناسررب تحقیق و پژوهش،
سپاسگزاری کنم.
ُ ّ
از پیگیریهای مجدانه حجت االسرّلم والمسرلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی -

پیشگفتار
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معاون محترم پژوهشکده کّلم اهلبیت  -و از تأمل و دقت نظر ارزیاب اندیشور
تحقیق ،جناب آقای دکتر امداد توران ،و همانین از اعضررای محترم گروه مطالعات
موضروعی و گروه تاریخ کّلم که با یادآوری نکات ظریف و سودمند اصّلحی خود
بر این بنده منت نهادند ،تقدیر و تشکر میکنم.
ّ
اللهم ّوفقنا لما ّ
تحب و ترضی
ِ
علی امیرخانی

گفتار اول :مفهوم شناسی

گفتار اول:
مفهومشناسی

چیستی و گسترۀ «معرفت» و نسبت آن با «علم» و واژههای همگن
مسررئلۀ معرفت و شررناخت ،از جمله مسررائل کهن و قدیمی اسررت که تاریخی به
دیرینگی وجود انسرران دارد و همواره در فرهنر هرای مختلف بدان پرداخته شررده
اسرت .اندیشروران اسّلمی نیز از همان آغاز به اقتضای محتوای ارائه شده در آیات و
1
روایات ،به مسئلۀ معرفت پرداخته و دربارۀ آن اندیشیده و نظریهپردازی کردهاند.
معنای پایه (لغوی)
ََ َ َ ُ
واژۀ «معرفت» از ریشرۀ « ر ف» و مصدر فعل عرف یعرف است که در کتابهای
لغت معانی ذیل برای آن ذکر شده است:
فیومی بر آن است که معرفت ،علم از طریق حوا پنجگانه است و از همینرو،
 .1در دوران حاضرر نیز یکی از دانشهای مهم و بسریار تأثیرگذار ،معرفتشرناسی ( )epistemologyاست که
به بررسی و واکاوی مسئلۀ معرفت (شناخت) میپردازد.
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اخص از علم اسرت؛ 1البته ،وی اشاره میکند که علم دو معنا دارد :یقین و معرفت؛
اگر علم بره معنرای یقین براشررد دو مفعولی اسررت و اگر بره معنای معرفت باشررد
یک مفعولی اسررت 2.به اعتقاد ابن فار  ،معرفت ،علم همراه با طمأنینه و سررکون
نفس اسررت؛ بنرابراین ،اخص از علم اسررت  3و علم بر اثر شرریء داللرت دارد که
ّ
5
بهواسطۀ آن از غیر خودش تمییز داده میشود 4و ضد آن جهل است.
راغب اصفهانی معتقد است که معرفت یعنی ادراک چیزی با تفکر و تدبر در اثر
آن .به اعتقاد او ،معرفت اخص از علم اسرت و متضراد آن «انکار» است 6.ابوهّلل
عسررکری بر آن اسررت که معرفت اخص از علم اسررت؛ زیرا علم هم به شررناخت
اجمالی و هم به شرناخت تفصریلی اطّلق میشرود ،اما «معرفت» تنها به شناخت
7
تفصیلی همراه با جزئیات داللت دارد.
برخی از لغتشرناسان «علم» را به معرفت معنا کردهاند 8.زبیدی علم و معرفت
9
و شعور را به یک معنا دانسته است.
طریحی ضررمن پذیرش اخص بودن معنای معرفت در مقایسرره با علم در برخی
کراربردها 10،تصررری کرده اسررت که علم و معرفت گاه بهجای هم و مترادف با هم
 .1فیومی ،المص اح المییر ،ج ،6ص.363
 .2همان ،ج ،6ص.364
 .3ابن فار  ،معجم مضالیس الىغه ،ج ،3ص.633
 .4همان ،ج ،3ص.364
 .5همران ،ج ،3ص336؛ فراهیردی ،العین ،ج ،6ص346؛ ابن منظور ،لسلللان العرب ،ج ،36ص334؛
مصطفوی ،التحضیق فی کىمات الضرآن ،ج ،3ص.43
 .6راغب اصفهانی ،مفراات الفاظ الضرآن ،ص.446
 .7ابوهّلل عسکری ،الفر ق فی الىغة ،ص.41
 .8جوهری ،الصحاح ،ج ،4ص.3446
 .9زبیدی ،تاج العر س ،ج ،34ص.361
 .10طریحی ،مجمع ال حرلن ،ج ،4ص.44

گفتار اول :مفهوم شناسی
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1

فرق علم و معرفـت :با بررسرری اقوال لغتپژوهان به دسررت میآید که در باب
تفراوت معنرای لغوی معرفت و علم ،دو دیدگاه مطرح اسررت :الف) معرفت و علم
هی تفراوتی برا هم ندارند و مترادف هم هسررتند؛ ب) معرفت نو خاصرری از علم
اسرت و نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است؛ هر معرفتی علم هست ،ولی
ّ
هر علمی معرفت نیسررت .از اینرو ،برخی تصررری کردهاند که ضررد واژۀ معرفت،
«انکار» اسررت 2و ضررد واژۀ علم« ،جهل» اسررت 3.معتقدان به تفاوت معنای لغوی
معرفت و علم ،وجوه تمایز علم و معرفت را در چند چیز بیان کردهاند:
الف) تفاوت به اجمال و تفصرریل :علم هم به شررناخت اجمالی و هم به شررناخت
تفصرریلی اطّلق میشررود؛ در حالی که معرفت ،شررناخت همراه با جزئیات و
تفاصرریل اسررت؛ به بیان دیگر ،معرفت در جایی کاربرد دارد که علم تفصرریلی
4
باشد.
ب) تفراوت به ابزار شررناخت :برخی تفاوت علم و معرفت را در این میدانند که اگر
5
علم از طریق حوا پنجگانه به دست آید« ،معرفت» نامیده میشود.
ج) تفاوت به حالت نفسررانی :برخی علم را مطلق آگاهی دانسررتهاند ،اما معرفت را
علم و آگراهی همراه برا اطمینان و سررکون نفس معرفی کردهاند 6.البته ،ممکن
اسررت این تفاوت به همان تفاوت اول بازگشررت داشررته باشررد؛ زیرا در صررورتی
اطمینان و سرکون نفس حاصرل میشرود که علم تفصرریلی حاصل شده باشد.
 .1همان ،ج ،4ص.363
 .2راغب اصفهانی ،مفراات الفاظ الضرآن ،ص.446
 .3فراهیدی ،العین ،ج ،6ص.346
 .4ابوهّلل عسکری ،الفر ق فی الىغة ،ص41؛ مصطفوی ،التحضیق فی کىمات الضرآن ،ج ،3ص.43
 .5فیومی ،المص اح المییر ،ج ،6ص.363
 .6ابن فار  ،معجم مضالیس الىغه ،ج ،3ص.633
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برخی نیز اطمینان و سکون نفس را از آثار معرفت دانستهاند.
د) تفراوت بره آگاهی پیشررین :برخی کاربرد واژۀ علم را هم در جایی که فرد به آن از
قبرل آگراهی داشررتره و هم در جایی که به آن از قبل آگاهی نداشررته ،صررحی
دانسرتهاند ،اما معرفت را تنها در جایی صرحی دانستهاند که از قبل به آن آگاهی
2
داشته ،سپس فراموش کرده و پس از فراموشی دوباره ادراک کرده است.
حاصرل سخن آنکه طبق نظرگاه بیشتر واژهپژوهان ،معنای لغوی معرفت اخص
از علم اسررت؛ برا این حرال ،یرادآور شرردهانرد که گاهی دو واژۀ معرفت و علم ،در
اسررتعمال و کاربرد به معنای هم اسررتعمال میشرروند؛ یعنی وجه تمایز آن دو در نظر
گرفتره نمیشررود؛ برای مثال ،اگر در جایی «معرفت» در مقابل «جهل» اسررتعمال
شود ،معلوم میشود که هممعنای علم استعمال شده است.
1

معناشناسی (سمانتیک) معرفت در کتاب و سنت
برای بره دسررت آوردن معنرای معرفت و واژههای همگن در کتاب و سررنت ،باید با
مراجعه به سررخنان و کلمات کتاب و سررنت و رمزگشررایی از کلمات آنها به مراد و
مقصررود کتراب و سررنرت پی برد .این کرار فراتر از لغرتپژوهی واژۀ معرفرت و
ً
جانشرینهای آن اسرت و اسراسا برخی معتقدند که روش فهم متن از طریق ترجمۀ
3
لغتنامهای صرف ،ناکارآمد است.
این کار با مطالعۀ علمی با روش معناشررناسرری ( )semanticsامکانپذیر اسررت؛
زیرا هردف در معناشررناسرری ،لغتپژوهی واژۀ معرفت و علم نیسررت ،بلکه هدف
 .1مصطفوی ،التحضیق ،ج ،3ج.44
 .2طریحی ،مجمع ال حرلن ،ج ،6ص.44
 .3نک :ایزوتسو ،ساختمان معیالی مفاهیم اخمقی ل الیی ار قرآن ،ص.6
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مشررخص کردن مثلفرههرا و الیرههرای معنرایی موجود در این واژههرا در یک متن
مشرخص اسرت .معناشناسی با نگاه به ارتباطات و نسبتهای معنایی بین معرفت و
1
علم ،آن را مفهومشناسی میکند.
در مفهومشرناسری واژه معرفت با روش «معناشرناسی /سمانتیک» ممکن است
معرفت در هر نسربتی ،معنایی خاص داشرته باشرد .بر این اسا  ،معنای پایه که از
ّ
مبنای لغوی یا کاربردهای پیشرین واژه به دسرت میآید ،در واقع ،پلهای برای رسیدن
به معنای نسربی در دسرتگاه سامانمند زبان است .معنای نسبی ،مثلفههایی است از
واژهها که در نسرربتهای گوناگون تغییر میکند .در واقع ،معنای نسرربی تعیینکنندۀ
2
معنای نهایی واژه در دستگاه سامانمند زبان است.
در بررسری معنای لغوی (پایه) معرفت و مقایسۀ آن با علم ،این به دست آمد که
معنرای معرفرت ،اخص از علم اسررت .برا این حال ،هممعنا و مترادف همدیگر نیز
اسرتعمال میشوند .در تعیین میدانهای معنایی معرفت با روش معناشناسی ،افزون
بر واژههرای کلیردی و نو ارتبرا آنهرا ،عوامرل دیگری نیز مثثرانرد .این عوامرل
نسربتهایی هستند که واژۀ کلیدی هر حوزه به خاطر آن ،بار معنایی به خود میگیرد
و میردان معنایی به واسررطۀ آن شررکل میگیرد .در روش معناشررناسرری همزمانی،
 .1نک :نصررتی ،معیاشلیاسلی لىم ار قرآن ،ص .1معناشناسی ،مطالعۀ علمی معناست .برخی این دانش را
زیرمجموعۀ نشررانهشررناسرری و برخی آن را زیرمجموعۀ زبانشررناسرری دانسررتهاند (قائمینیا ،بیولوژی نص،
ص416؛ صرفوی ،ارآمدی بر معییشلیاسی ،ص .)14در معناشناسی دو رویکرد اساسی وجود دارد)3 :
معناشرناسی زمانی /تاریخی ( )chronic semanticکه در آن تطور معنا در طول زمان ،بررسی میشود؛ )6
معناشرناسری همزمانی ( (synchronic semanticکه در آن ،عنصرر زمان حذف شده و تغییرات و تطورات
واژهها در طول زمان لحاظ نمیشررود ،بلکه کل زبان در یک مقطع زمانی فرض شررده و مورد مطالعه قرار
میگیرد (قائمینیا ،بیولوژی نص ،ص416ـ.)413
 .2ایزوتسو ،خدا انسان ار قرآن ،ص66-31؛ قائمینیا ،بیولوژی نص ،ص431-436؛ نصرتی ،معیاشیاسی
لىم ار قرآن ،ص.4
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نسربتهای جانشینی ،نسبتهای همنشینی و نسبتهای تقابلی ،بیشتر از بقیه مورد
1
توجه معناشناسان قرار گرفتهاند.
علم و معرفت در کتاب و سررنت ،در موارد متعددی بهعنوان همنشررین اسررتعمال
شرردهاند .از بررسرری میدان معنایی علم و معرفت و مقایسرره میدان معنایی آندو ،این
به دست میآید که در جهات مختلفی ،میدان معنایی معرفت و علم  -از جمله حوزۀ
صررفی و نحوی ،معنای پایه ،اسرتناد فاعلی و مفعولی و غیره  -همپوشانی دارند 2.از
اینرو ،بهعنوان جانشین و مترادف هم استعمال شدهاند.
البته ،در معناشررناسرری میدان معنایی علم در کتاب و سررنت به دسررت میآید که
گسررترۀ اسررتعمال علم از همۀ واژههای مترادف و جانشررینهای معنایی گسررتردهتر
َ
اسررت .دیگر واژههای جانشررین  -هماون معرفت ،عقل ،ش رعر ،فقه و فهم  -اگرچه
ً
مشررابره علم هسررتنرد ،امرا دقیقرا معنای علم را با این وسررعت و عمومیت معرفی
نمیکننرد 3.هر کردام از آنها مشررتمل بر قیدی هسررتند که آن را از معنای کلی علم
4
خارج میکند و به بیان دیگر ،یکی از زیرشاخههای علم قلمداد میشوند.
یکی دیگر از عوامرل تعیین میدان معنایی معرفت و علم ،بررسرری نسرربتهای
تقرابلی آنهراسررت .با مّلک معنای پایه معرفت و علم ،مشررتقات واژههای (جهل،
ّ
خرصّ ،
ظن ،حسررب ،شررک ،ریب ،زعم ،مری ،غفل ،نسرری) از واژههای تقابلی
ابتدایی علم و معرفت به شررمار آمدهاند .در تحلیل معناشررناختی مقابلهای علم و
معرفت مشخص میشود.
در واقع ،برخی مقابلهای پیشگفته ،با الیههایی از معنای علم یا معرفت ،تقابل
 .1نصرتی ،معیاشیاسی لىم ار قرآن ،ص36ر.31
 .2همان.
 .3نصرتی ،معیاشیاسی لىم ار قرآن ،ص364ر.333
 .4نک :سبحانی و همکاران ،لىم معرفت ار قرآن حدلث ،ص 63ر.64
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دارند ،در نتیجه تقابل تام ندارند 1.در قرآن کرلم برای القای معنای مقابل علم ،گاهی
َ ّ
وال َ
از «عدم علم» اسررتفاده شررده اسررت؛ مانند آیۀ َهل َیسر َرتوی ّال َ
ذین
ذین َیعلمون
ُ
َ
الیعلمون  2و گاهی از «جهل» اسررتفاده شررده اسررت؛ مانند آیۀ َی َ
حس ر ُب ُهم الجاهل
ّ
َ
3
أغنیاء م َن التعفف .
البته ،در قرآن کرلم ،جهل همیشرره به معنای عدم علم نیسررت ،بلکه جهل دارای
دو ُبعرد اسررت :در یرک ُبعرد با حوزۀ علم و معرفت تقابل دارد و در ُبعد دیگر جنبۀ
عملی دارد که فرد را به سرروی عمل ناپسررند و نابخردانه میکشرراند؛ 4مانند جهالت
َ َ ُ َ
َ
َ
متم ما ف َع ُلتم ب ُیوسررف وأخیه إذ ُأنتم جاهلون  5.در این
برادران یوسررف  :هل عل
کراربرد تقرابرل جهرل برا علم ،در واقع ،تقابل با الیهای از آن (عقل) خواهد بود .در
روایرات نیز جهرل در دو معنا به کار برده شررده اسررت :یکی جهل در مقابل عقل و
خ َردورزی و یکی جهرل بره معنرای عردم علم و عردم معرفرت؛ مراننرد روایت امام
ة ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ َ
الرضرا َوالغض ُب
صرادق  :سرتة أشریاء لیس للعباد فیها صرنع؛ المعرفة والجهل و
َََ ُ
َو ةالن َو ُم َوال َیقظة 6.در این روایت جهل به معنای «عدم المعرفة» بهکار رفته است.
واژۀ معرفت و مشرتقات آن در قرآن و روایات ،فراوان اسرتعمال شدهاند؛ هرچند
به گسترۀ کاربرد علم و مشتقات آن نیست .اگر دامنۀ کاربرد «عرف» و مشتقاتش را با
«علم» مقایسه کنیم ،در خواهیم یافت که دامنۀ استعمالی این واژه بسی محدودتر از
علم اسررت .در قرآن کرلم هی گاه معرفت  -چه بهصررورت اسررمی و چه بهصررورت
فعلی  -به خداوند متعال نسرربت داده نشررده اسررت؛ به عکس واژۀ «علم» که هم در
 .1نصرتی ،معیاشیاسی لىم ار قرآن ،ص346ر.333
 .2سورۀ زمر ،آیۀ .4
 3.سورۀ بقره ،آیۀ .641
 .4نک :صادقی ،هادی و نصرتی ،شعبان ،ارآمدی بر معیاشیاسی جذا ار قرآن کرلم ،ص44ر.36
 .5سورۀ یوسف ،آیۀ .34
 .6کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.343
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صرورت اسرمی و هم در صرورت فعلی به خداوند متعال نسربت داده شرده اسررت؛
َ ّ
ّ
1
مانند :عالم ،علیم ،عّلم ،یعلم ،علم الله.
حاصرل آنکه علم بهلحاظ لغوی و اسرتعمالی در کتاب و سنت ،مفهومی عامتر
از معرفرت دارد .برا این حرال ،در مواردی علم و معرفرت بره یک معنا بوده و معنای
مطلق آگاهی را افاده میکنند و در کابرد کتاب و سرنت هم علم و معرفت همنشین و
جانشین هم استعمال شدهاند؛ از اینرو ،علم و معرفت به یک معنا هستند و معرفت
اضررطراری همان علم اضررطراری خواهد بود و همانین در نوشررتار حاضررر مراد از
معرفرت ،هممعنای علم و به معنای مطلق آگاهی ( )knowledgeاسررت نه به معنای
مهارت یا دانش خاص (.)disceblin

معرفت اضطراری
واژۀ اضرطراری چند معنا دارد که یکی از آنها به معنای «إلجاء» و غیراختیار است که
در روایات نیز اسرتعمال شرده اسرت؛ برای مثال ،در روایت امام رضا « َو َل َو َ
شاء
ََ
ً ََ
ُ ُّ
َ
َ
ُّ َ
َ ََ
َر ُّبک َل ََم َن َم َن فی اْلَرض کل ُه َم َجمیعا علی َسرربیل اِلجاء َواِضررط َرار فی الدن َیا
َ َ
َ
َ َ َ
ُّ
َ
َ َ َ ُ َ َ
ک َمرا ُی َثم ُنون ع َند ال ُم َع َای َنة َو ُر َْ َیة ال َبأ فی اَلخرةَ .ول َو ف َعلت ذلک به َم ل َم َی َسرر َتحقوا
َ ًَ
َ
َ
َ ً
َ َ
ُ ُ
ََ
م ِّنی ث َوابرا َوال َمردحرا لک ِّنی أرید م َن ُه َم أن ُی َثم ُنوا ُمخ َتار َین غ َی َر ُمضررط ِّر َین»؛ 2ایمان
اضطراری در مقابل ایمان اختیاری استعمال شده است.
اصرطّلح معرفت اضرطراری نیز در مقابل معرفت اختیاری مورد استعمال بوده
است؛ از اینرو ،معرفت اضطراری معرفت و شناختی به شمار میآمد که حصول آن
در قلمرو اراده و اختیار انسران نبوده اسرت .این اصطّلح (معرفت اضطراری) که به
 .1سبحانی و همکاران ،علم و معرفت در قرآن و حدیث ،ص.14
 .2شیخ صدوق ،التوحید ،ص.136
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ً
جمهور اندیشرروران امامیه نسرربت داده شررده اسررت 1،احتماال برسرراختۀ متکلمان
نظریهپرداز امامی در مدرسررۀ کوفه بوده که بر اسررا مضررامین روایات اهلبیت
آن را جعل کردهاند؛ و گرنه در روایات ،ترکیب «معرفت اضطراری» بهکار نرفته است
 بر خّلف اصررطّلح «معرفت فطری» و «توحید فطری» و نیز «معرفت ضررروری»ّ
ّ
کره برگرفتره از صررری روایاتاند 2،بلکه در روایات ،معرفت صررنع الله و فعل الله
َُ ُ َ َ ّ
َ َُ
خوانده شده است ،نه صنع و فعل انسان :قلت ْلبی ع َبدالله ال َم َعرفة م َن ُص َنع َم َن
ّ َ
َ
َ َ
ُ َ ٌ 3
ه َی قال :م َن صنع الله ل َی َس للع َباد ف َیها صنع.
بنرابراین ،مّلک و معیرار اضررطراری بودن معرفت ،الجائی و غیراختیاری بودن
حصررول معرفت بوده اسررت و اینکه فاعل معرفت خود انسرران نیسررت .در مقابل،
معرفت اختیاری معرفتی بوده که در قلمرو اختیار و ارادۀ انسرران بوده و در واقع ،فاعل
4
معرفت خود انسان به شمار میآمده است.
در میان اندیشرروران نخسررتین اسررّلمی ،برخی معتزلیان برای اضررطراری بودن
معرفت ،مّلک و معیار دیگری ارائه دادند و معرفتی را اضررطراری دانسررتند که بینیاز
از نظر و اسرتدالل باشرد و در مقابل ،معرفت اختیاری (اکتسابی) را معرفتی معرفی
کردند که نیازمند نظر و استدالل باشد.
در واقع ،اضررطراری در اینجا معادل ضررروری در علم منطق بهکار رفته اسررت.
ّ
این مّلک و معیار اضطراری ،هم در میان مشایخ نخستین اعتزال (چون نظام) و هم
نزد مشایخ دورههای میانه معتزلیان (هماون ابوعلی جبایی و ابوهاشم جبایی) و نیز
ّ
در نزد ابوالقراسررم کعبی و معتزلیران متأخری چون مّلحمی خوارزمی مد نظر بوده
 .1اشعری ،مضاالت االسممیین ،ص.43
ً ََ
ََ َ َ
ََ
ََ
 .2عبراراتی چون« :فط َر ُه َم َجمیعرا علی ةالت َوحیرد» (کلینی ،الکافی ،ج ،6ص)36؛ «فط َر ُه َم علی ال َم َعرفة به»
(همان ،ج ،6ص36ر)31؛ « ُ
معرفت ُه َ
ضرور ًة» (همان ،ج ،3ص.)363
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.341
 .4قاضی عبد الجبار ،شرح االصول الخمسة ،ص33؛ مّلحمی ،المعتمد فی اصول الدلن ،ص.61
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اسرت .در واقع ،اصرطّلح «معرفت ضرروری» فیلسروفان و منطقدانان با اصطّلح
«معرفت اضطراری» متکلمان و اندیشوران امامیه و اهل حدیث ،خلط شد.
متفاوت بودن مّلک و معیار اضطراری بودن معرفت در میان اندیشوران نخستین
اسرّلمی ،سربب خلط مباحث در موارد متعددی شده است که در نوشتار حاضر به
آن توجه شرده اسرت .بنابراین ،معرفت اضطراری مصطل  ،دو معنا و کاربرد متمایز
داشررته اسررت :الف) «بینیاز از اسررتدالل و نظر» و ب) «غیراختیاری و الجائی».
پیداسرت که نسربت میان آندو ،عموم و خصوص من وجه است که موارد اشتراک و
موارد افتراقی دارند :مورد اشررتراک در آن دو ،معرفتی اسررت که هم غیراختیاری و هم
بینیاز از اسررتدالل و نظر هسررتند؛ مانند معرفت امور فطری و مورد افتراق آن دو نیز
معرفتی اسررت کره در عین اختیراری بودن ،نیرازمنرد بره اسررتدالل نیسررت؛ مانند
معرفتهای حاصرله از طریق حوا پنجگانه و نیز شررامل معرفتهایی میشود که
در عین غیراختیراری بودن ،نیازمند نظر و اسررتداللاند ،مانند معرفتهای نظری در
دیردگراه امرامیان در مدرسررۀ کوفه؛ به این صررورت که معتقد بودند فرآیند معرفت،
اکتسرابی است و نیازمند به نظر و استدالل هم هست ،اما برآیند معرفت ،اضطراری
و خارج از حیطۀ ارادۀ انسران است .با توجه به آنکه نسبت بین دو معیار یاد شده عام
و خراص من وجره اسررت ،در برخی موارد ،معرفتی بر پرایرۀ هر دو معیرار میتواند
1
ضروری باشد ،مانند ابتدائیات (بدیهیات).
با توجه به مطالب گفته شررده میتوان گفت که معرفت اضررطراری ،با دو مّلک
 .1شیخ طوسی بسان سید مرتضی ،ابتدائیات را از جمله علوم ضروری دانسته که فعل ما نیست و فعل دیگری
است و بدون سبب حاصل میشود ،اما علم به مشاهدات (محسوسات) را از جمله علوم ضروری که فعل
ً
غیر ما در ماسررت و ضرررورتا و با سرربب ایجاد میشررود ،ذکر کرده اسررت .در مقابل ،افرادی چون بشررربن
معتمر ،مشراهدات و محسرروسرات را فعل اختیاری ما نه فعل دیگری در ما ،بهشررمار آوردهاند (نک :شرریخ
طوسی ،االقتصاا فی االلتضاا ،ص344ر.)336
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متمایز مقولۀ عامی بوده اسررت که شررامل امور حسرری ،امور عقلی و نظری و امور
ّ
فطری میشررده اسررت .برخی هماون نظرام بر این براور بودند که معرفت در امور
حسرری اضررطراری اسررت 1و گروهی بر آن بودند که قلمرو معرفت اضررطراری همۀ
معارف بشرری را در برمیگیرد ،چنانکه جاحظ و اصحاب المعارف معتقد بودند 2و
البته ،بیشتر امامیان نخستین و اهل حدیث ،همۀ معارف نظری بشری و معارف امور
فطری را اضطراری میدانستند.

3

در این تحقیق ،از معرفت اضطراری که عام است و قلمرو آن فراتر از امور فطری
اسرت ،با اصرطّلح «معرفت اضطراری عام» یاد میکنیم تا با معرفت اضطراری در
قلمرو امور فطری مشررتبه نشررود و در مقابل ،از معرفت اضررطراری در قلمرو امور
فطری با اصررطّلح «معرفت اضررطراری خاص» یاد میکنیم .حوزۀ معنایی معرفت
اضطراری را از طریق همنشینها و جانشینها و نیز با بررسی تقابل و ضد آن میتوان
معناشررناسرری کرد .اصررطّلحات جانشررینهای معرفت اضررطراری عبارتند از)3 :
معرفت ضرروری؛  )6معرفت فطری و  )1معرفت اکتسررابی /اختیاری که در ادامه به
اختصار توضی داده میشوند.

معرفت ضروری
واژۀ «ضررورت» در لغت دسرتکم در سره معنا اسرتعمال شده است )3 :گاهی به
معنای حتمی و قطعی اسرت؛  )6گاه به معنای بدیهی اسررتعمال شده و  )1گاهی به
معنای غیراختیاری و مترادف اضطراری و إلجاء بهکار رفته است 4.بنابراین ،اصطّلح
 .1جاحظ ،المسا ا الجوابات فی المعرفة ،ص.364
 .2همان؛ قاضی عبدالجبار ،شرح االصول الخمسة ،ص.44
 .3بیان تفصیلی و ارائه شواهد این ادعا در ادامه خواهد آمد.
 .4راغب اصفهانی ،مفراات الفاظ الضرآن ،ص464؛ فیومی ،المص اح المییر ،ج ،6ص.146
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«معرفت ضرروری» گاهی به معنای معرفت حتمی اسرت؛ مانند این روایت شریف
امام رضا که فرمودند:
َ َ
َ
« ةات َف َق َال َجم ُیع ال َت َمرا ُن َع َب َی َن ُه َم َأ ةن َال َم َعر َف َة م َن ج َهة ُّ
الر َْ َیة ضرر ُر َور ٌة؛ فذذا
ّ َ
َ َُ َ
َ
ََ
ُ َ ً 1
َج َاز أن ُی َری الله بال َع َین َوق َعت ال َم َعرفة ضرورة».
در اینجا «ضررورت» به معنای حتمی و قطعی اسرت .در روایت اشراره شده که در
اینکه معرفت برآمده از طریق رْیت (حوا ) ضررروری و حتمی اسررت ،اختّلفی
نیسررت؛ بره این معنرا که بین اسررتفاده از ابزار حوا (از جمله رْیت) و حصررول
معرفت ،ضرورت و حتمیت در کار است .باز در روایتی دیگر از حضرت صادق
به این مطلب اشراره شرده اسرت که بین استفاده از حوا و حصول معرفت ،تّلزم
َ َ ََ
هسررت .ایشرران در بحث رْیت خداوند متعال با چشررم سررر میفرمایند« :فذذا َرأت ُه
َ َ
َ َُ
َ
َ َ ََ َ َ َ َ َ
بصرر ُار فقرد أحراطت به العل َم َو َوق َعت ال َم َعرفة» و بر این اسررا  ،الزمۀ رْیت
اْل
2
بصری ،تحقق معرفت و احاطۀ علم به خداوند است.
گاهی «معرفت ضرروری» به معنای معرفت بدیهی بهکار گرفته شرده است .در
منطق سررینوی از معرفرت بردیهی بره معرفرت ضررروری ،یعنی معرفتی که نیازمند
ّ
اسرتدالل و فکر نیست و «ال تحتاج الی تجشم االستدالل» تعبیر شده است 3.البته،
گاهی در لسران علمی متکلمان نخسرتین از بینیازی از نظر و اسرتدالل با اصطّلح
اضطراری هم یاد شده است؛ یعنی اضطراری هممعنا و مترادف ضروری و به معنای
بینیاز از نظر و استدالل بهکار رفته است 4و گاهی ضروری جانشین اضطراری شده
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.44
 .2همان؛ شیخ صدوق ،التوحید ،ص.333
ّ
 .3مّلعبدالله ،الحاشیة ،ص34ر34؛ عّلمه حلی ،الجوهر الیضید ،ص.666
 .4قاضری عبدالجبار ،شلرح االصول الخمسة64 -66 ،؛ سید مرتضی ،الیخیرة ،ص344- 344؛ مّلحمی،
المعتمد فی اصول الدلن ،ص61ر.63
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و بره معنرای غیراختیراری (الجاء) نیز بهکار رفته اسررت؛ مانند «ضرررورت» در این
َ ُ َة ّ
ُ َ
َ
َ َ
ُ
روایتَ « :سرم َعت هشر َام َب َن ال َحکم َی َروی ع َنک َم أن الله ج َس ٌم َص َمد ٌّی نور ٌّی َم َعرف ُت ُه
ََ
ََ
َ
َ
1
ض ُر َور ٌة َی ُم ُّن ب َها علی َم َن َیش ُاء م َن خلقه».
معرفرت ضررروری در اینجرا مترادف معرفت اضررطراری و غیراختیاری اسررت که
خرداوند متعال آن را افاده و إعطا میکند و در نتیجه فاعل و صررانع معرفت خداوند
اسرت ،نه انسران .با این بیان پیداسرت که «معرفت ضروری» در اصطّلح متکلمان
ً
دوران نخسررتین لزوما مرادف معرفت ضررروری در اصررطّلح منطق ارسررطویی و به
معنای «بدیهی» نیسررت؛ زیرا اصررطّلح «ضررروری» در اسررتعمال متکلمان دوران
نخسرتین ،معنایی اعم از اصرطّلح «ضرروری» در اصطّلح منطق ارسطویی داشته
ً
اسررت ،همانگونه که معرفت ضررروری در روایات نیز لزوما به معنای معرفت بدیهی
نیسررت ،بلکره در مواقعی  -چنرانکره خواهد آمد  -به معنای معرفت اضررطراری و
غیراختیاری استعمال شده است.

معرفت فطری
«معرفت فطری» که امامیان نخسرتین و اهل حدیث  -به پیروی از روایات  -بیشتر از
همه آن را بهکار بسرتهاند ،معرفتی اسرت که از سروی خداوند متعال در ضمیر و نهاد
انسررانها ،به ودیعت نهاده شررده اسررت؛ به بیان دیگر ،خداوند متعال انسرران را بر
معرفرت و شررناخت خویش آفریده اسررت 2.باورمندان به معرفت فطری از امامیان
َ
َ
نخسررتین معتقرد بودند که خداوند در عالمی پیش از دنیا (به نام عالم ذر) خود را بر
انسانها عرضه داشته و از همۀ آنها بر ربوبیت خویش اقرار گرفته است؛ بهطوری که
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.363
 .2نک :شیخ صدوق ،التوحید ،ص.164
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َ
همۀ بنیآدم در آن عالم ،به ربوبیت حضرررت حق شررهادت دادهاند و از آنجا که این
شررهادت ،مبتنی بر شررناخت بوده اسررت ،معلوم میشررود همۀ انسررانها معرفت و
شررناخت به خداوند پیدا کردهاند و این معرفت در ذات انسرران نهادینه شررده اسررت،
ّ
1
بهگونهای که اگر این معرفت نبود ،هی گاه معرفة الله برای انسران حاصرل نمیشد.
از اینرو ،معرفت به امور فطری که بنابر روایات امامیه شرامل معرفت به خدا ،رسول
و امام معصروم است 2،نو خاصی از معرفت اضطراری (به معنای غیراختیاری)
است که در واقع ،فاعل آن خداوند متعال است.
پیداسرت در این بیان ،فطرت معنای معرفتی دارد (نه گرایشی) که معتقدان به آن
به انبوهی از آیات و روایات تمسک کردهاند 3.شگفت آنکه برخی دیگر از اندیشوران
نخسررتین امامیه در مدرسررۀ کّلمی بغداد از مخالفان سرررسررخت معرفت فطری و
معرفرت موهوبی در عرالم ذر هسررتنرد .آنان آیات و روایات امور فطری را به میل و
گرایش معنرا کردهانرد و برهجرای انگارۀ معرفت فطری انسرران ،ایدۀ تمایل و گرایش
4
فطری انسان به خداشناسی و خداجویی را مطرح کردهاند.
از همین جرا روشررن میشررود کره اصررطّلح «فطری» و «فطریرات» در بیان
ً
اندیشروران نخسرتین اسرّلمی ،لزوما به معنای اصطّلح فطری و فطریات در منطق
سرینوی نیسررت؛ زیرا در علم منطق «فطریات» یکی از اقسررام شرشگانۀ« 5یقینیات/
 .1نک :صفار ،بصا رالدرجات ،ج ،3ص43؛ کلینی ،الکافی ،ج ،6ص.31
 .2صفار ،بصا رالدرجات ،ج ،3ص34؛ کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.314
ّ
 .3نک :علم الهدی ،معرفة الىه ،ص633ر .164
 .4شیخ مفید ،تصحیح االلتضااات ،ص43؛ شریف مرتضی ،جوابات المسا ا الطرابىسیة ،ص341ر.343
« .5یقینیات» ،در منطق همان بدیهیاتاند یا نظریههایی که بازگشررت به بدیهیات دارند .از اینرو ،منطقدانان
مسررلمران بدیهیات را  -به حکم اسررتقراء  -شررش مورد برشررمردهاند :اولیات؛ مشرراهدات؛ تجربیات؛
ّ
حردسرریات؛ متواترات و فطریات (نک :مّلعبدالله ،الحاشللیه ،ص333؛ عّلمه حلی ،الجوهر الیضللید،
ص.)666

گفتار اول :مفهوم شناسی

|

15

بدیهیات»اند.
«فطریات» در منطق ،قضررایایی هسررتند که قیا های آنها همراهشرران اسررت
(قیاسرراتها معها)؛ یعنی با اینکه قضررایایی نیسررتند که مانند اولیات به مجرد تصررور
ّ
طرفین قیا مورد تصدیق قرار گیرند ،حد وسطی که برای تصدیق قضیۀ فطری الزم
اسرت ،همواره در ذهن حاضرر اسرت و نیازمند به نظر و کسب نیست؛ مانند اینکه
گفته شررود :عدد بیسررت ،یکپنجم عدد صررد اسررت 2.در حالیکه فطری در لسرران
متکلمان نخستین ،یعنی معرفت و شناختی از خداوند که در عوالم پیشین ر داده و
در سرشت انسان نهادینه شده است.
در این تحقیق از معرفت فطری موهوبی که نو خاصری از معرفت اضطراری به
معنرای غیراختیراری اسررت با عنوان «معرفت اضررطراری خاص» یاد میکنیم تا از
«معرفت اضطراری عام» متمایز شود.
1

معرفت اکتسابی /اختیاری
اصررطّلح معرفرت اکتسررابی و اختیراری ،در مقرابل معرفت فطری ،اضررطراری و
ضررروری (به معنای غیراختیاری) کاربرد دارد؛ زیرا اگر معرفت ضررروری به معنای
حتمی و قطعی براشررد ،الجرم ،اختیاری و اکتسررابی نیز خواهد بود و به بیان دیگر،
میان معرفت ضروری و معرفت اختیاری (اکتسابی) تقابلی نخواهد بود.
به اعتقاد قائّلن به معرفت اکتسررابی ،بخشرری از معارف در انسرران خود به خود
حاصرل نمیشرود و صنع شخص دیگری در ما نیست ،بلکه بر اسا اراده و اختیار
آدمی و با بهکارگیری تعقل و اندیشررهورزی حاصررل میشررود؛ در نتیجه ،حصررول
ّ
 .1عّلمه حلی ،الجوهر الیضید ،ص344ر663؛ مّلعبدالله ،الحاشیه ،ص333ر.336
 .2عّلمه حلی ،الجوهر الیضید ،ص.663-344
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معرفت صنع و فعل خود انسان خواهد بود.
از آنجا که معرفت اکتسررابی (اختیاری) با ارادۀ انسرران و با خ َردورزی و تعقل
حاصررل میشررود ،بنابراین ،از نظرگاه معتقدان به معارف اکتسررابی ،نظر و اسررتدالل
واجب است ،بلکه نخستین واجب بر انسان ،نظر کردن و خ َردورزی است؛ زیرا تنها
راه وصرول به معرفت را تفکر و نظر میدانستند 2.ناگفته نماند که امامیان نخستین در
مدرسۀ کوفه  -چنان که در ادامه تبیین خواهد شد  -اختیاری و اکتسابی بودن معرفت
به این معنا که مختار اسرت تا مقدمات معرفت (فرآیند معرفت) را کسب کند ،انکار
نمیکردند ،بلکه آن را فریضرره و واجب میدانسررتند؛ اختّلف آنان در این بود که آیا
کسررب مقردمات علم و مجمو تّلشهای انسررانها ،به معنای احاطه بر معلوم و
تحقق حتمی معرفت است یا اینکه تنها مقدمهای برای حصول معرفتاند
شررایران ذکر اسررت کره بحرث اضررطراری بودن معرفرت ،ربطی بره عقلی یرا
غیرعقلی بودن معرفرت نردارد ،به این معنا که اعتقاد به اضررطراری بودن معرفت (به
ً
معنای غیر اختیاری) لزوما به معنای انکار معرفت عقلی و نیز انکار تعقل و استدالل
ً
و خ َردورزی در مرحلۀ فرآیند معرفت نیست ،بلکه قابل جمع است و اساسا اختّلف
اصررلی جمهور امرامیران نخسررتین با معتزلیان و دیگران در آن بود که معتقد بودند،
تعقل و خ َردورزی ،به تحقق معرفت نمیانجامد؛ در نتیجه برآیند و حصررول معرفت
خارج از ارادۀ انسان و امری غیراختیاری است.
1

جمعبندی
حاصل سخن آنکه معرفت اضطراری دو مّلک و معیار متفاوت داشته است :الف)
 .1مّلحمی ،المعتمد فی اصول الدلن ،ص.63
 .2همان ،ص.44
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معرفت اضطراری به معنای معرفت غیراختیاری ،که در آن ،تحقق معرفت در اختیار
انسان نیست و فاعل معرفت خداوند است نه انسان؛ ب) معرفت بدیهی و بینیاز از
استدالل و نظر که خود به خود در انسان حاصل است.
اگر منظور از اضرطراری ،معنای اولی با معیار غیر اختیاری بودن حصول معرفت
باشرد ،بهترین تعبیر ،همان تعبیر «معرفت اضرطراری» است ،گرچه تعبیر «معرفت
ضروری» هم بهجای آن و مترادف آن استعمال شده است ،اما این اصطّلح چون در
معنرای بدیهی منطقی رایج اسررت ،کاربردش در معنای غیراختیاری مورد نظر دقیق
نیسررت .اما اگر منظور از اضررطراری معنای دوم با معیار بینیازی از نظر و اسررتدالل
باشررد ،به معنا و مفهوم ضررروری در اصررطّلح منطق ،بسرریار نزدیک خواهد بود .در
نتیجه ،اسررتعمال معرفت ضررروری بهتر و دقیقتر از اصررطّلح معرفت اضررطراری
خواهرد بود .جرالب آنکه قدما (مانند جاحظ و اشررعری) در بهکارگیری اصررطّلح
معرفت اضرطراری و ضروری ،دقیقتر از متأخران بودهاند و برای مثال ،جاحظ تعبیر
«معرفت اضرطراری» را به کار برده اسرت 1و اشعری نیز از اصطّلح اضطراری برای
معرفی دیردگاه جمهور امامیه اسررتفاده کرده اسررت 2،اما در کتابهای متأخران این
دقت در تعبیر دیده نمیشود.
آنان گاهی معرفت ضررروری را به معنای معرفت اضررطراری تعریف میکنند 3و
گاهی میان معرفت ضروری (به معنای بدیهی و بینیاز از نظر و استدالل) با معرفت
4
اضطراری (به معنای غیر اختیاری و إلجائی) خلط کردهاند.
 .1جاحظ ،رسالة فی المعرفة ،ص.333-334 ،336-333
 .2اشعری ،مضاالت االسممیین ،ص.43
 .3قاضری عبدالجبار ،شلرح االصول الخمسة ،ص64 ،61 ،66؛ شریف مرتضی ،الیخیرة ،ص344-344؛
مّلحمی ،المعتمد فی اصول الدلن ،ص.63-61
 .4شرریخ طوسرری در ذیل آیات مربو به احتجاج حضرررت ابراهیم با خورشررید و سررتاره و ماهپرسررتان،
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پیداسرت که در هر دو صورت و با هر دو مّلک ،معرفت فطری مطرح در لسان
علمی متکلمان نخسرتین که به معرفت موهوبی در فطرت و سررشت انسانها اشاره
دارد ،غیر از معرفت اضررطراری (ضررروری) خواهد بود .معرفت فطری یکی از انوا
معرفتهای اضررطراری (به معنای غیراختیاری) و ّ
اخص از آن خواهد بود؛ در نتیجه
رابطرۀ آن دو رابطرۀ عرام و خاص مطلق اسررت ،اما اگر مراد از معرفت اضررطراری
بینیازی از اسررتدالل و نظر باشررد باز با معرفت فطری ،متفاوت خواهد بود و به بیان
دیگر ،رابطرۀ معرفت فطری با معرفت اضررطراری به معنای دوم ،رابطۀ عام و خاص
من وجه اسررت .مورد اشررتراک آن دو معرفت فطری اسررت که خود به خود حاصررل
اسرت و نیازمند اسرتدالل و نظر نیست؛ اما موارد افتراق آندو )3 :معرفت اضطراری
(ضررروری) که از امور فطری نیسررت؛ مانند معرفت حاصررله از حوا پنجگانه که
نیازمند نظر و اسرتدالل نیسرت و همانین از امور فطری و موهوبی هم نیسرت؛ )6
معرفت فطری که نیازمند به اندیشه و تعقل و توجه است؛ مانند انگارۀ هشام بن حکم
و پیروانش در خصرروص معرفت فطری که معتقد بودند بالفعل شرردن امور فطری،
1
نیازمند نظر و استدالل و التفات است.

میفرمرایرد :این آیرات بر این داللت دارند که معرفت الله ضررروری نیسررت؛ زیرا اگر ضررروری میبود،
حضررت ابراهیم نباید برای آنان استدالل میآورد! بلکه باید میگفت :شما چگونه ستاره میپرستید در
حالی که بالضرروره میدانید آنها حادث هسرتند و ُمحدثی دارند ! (شیخ طوسی ،الت یان ،ج ،3ص.)334
پیداسرت در اینجا معرفت ضرروری به معنای معرفت بدیهی و بینیاز از نظر و استدالل گرفته شده است؛
نه به معنای اضطراری فطری و به معنای موهوبی بودن!
 .1اشعری ،مضاالت االسممیین ،ص.46

