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 سخن پژوهشکده

 سخن پژوهشکده
 

های مذهبی و معنوی های دینی و خیزشعصررر حراضررر را دورۀ برازیرابی هویرت
تر داشررته و در نمایان اند. در این میان، شرریعه در سررنجش با دیگران، نمودیدانسررته
های گوناگون فرهنگی و سرریاسرری بر محیط پیرامون خود تأثیری شررگرف بر عرصرره

ای های علمی و رسانهجای گذاشرته اسرت؛ نماد و نشرانۀ این تکاپوها را در عرصرره
منرردی از مکتررب تروان برازشررنراخرت. شرریعرۀ امرامیره برا بهرهخروبری مریبره

رمایه و ای پو با تکیه بر معارف اصرریل قرآن کریم، پیشررینه بیت اهلسررن  گران
برجای گذاشررته و  افتخارآمیز در پاسرداری از دسررتاوردهای واالی رسررول گرامی

 پیشاهنگی  خود را در پاسداری و گسترش اسّلم اصیل نشان داده است. 

ا آیین ر اندیشیتوزی و کوتهمندانه باید گفت که دشرمنان از دیرباز کینهاما سرو 
ترین پیروان کشیده و پردۀ پندارهای خویش خود سراخته، دشرنۀ دشنام بر چهرۀ پاک

را بر حقایق آشررکار تاریخی فرو انداخته اسررت. آنان که با اسررتفاده از سررایۀ سررنگین 
مندی از ثروت و بریدند و با بهرهسرریراسررت و قدرت، امان از صرردای مخالف می

پرداختند، سرررانجام به پردازش ظار خویش میدالنره به نشررر آرا و انامنیرت، فرار 
صررورت جدیدی از تاریخ اسررّلم و مسررلمین دسررت یازیدند که هنوز هم جامعه و 

گری، آزارد و امروزه آثار شرروم آن در قالب افراطیمیسررختی بهفرهن  اسررّلمی را 
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انسانیت را در کمین تهدید و مسلخ تکفیر گرفته است. آری، این نگرۀ نامبارک چنان 
نگاری را در فرهن  مسرلمانان مثثر افتاد که منابع و مصرادر نخستین تاریخی و فرقه

ل جو و کنجکاو و آشنایان بیماردسراسر زیر نفوذ خود گرفت و امروزه بیگانگان  عیب
گی سرراد آن به کردن یابند که پاکسررنادی از تاریخ اسررّلم و تشرریع میدر این آثار، اَ 

 نیست. ممکن
های اخیر فرصررتی برای شرریعیان فراهم آمده اسررت تا با دهه از سرروی دیگر، در

 جوریت بههرا از مظلومیت و م بیت اهلشرناسایی و شناساندن خویش، مکتب 
های ناب قرآنی فراهم سررازند. یابی بسرریاری را به آموزهآشررنایی و راه ۀدر آورده، زمین

 ما را در تدارک ماندگی تاریخی جامعۀ شرریعی به اسررباب برونی و درونی، کارعقب
پیرایه از فرهن  و هویت خویش دشرروار سرراخته این صررحنه و بازنمایی نوآمد و بی

ه را بهای فراوانی ها و موضررو اسررت. بدیهی اسررت که برای این منظور باید مسررئله
به  تحقیق سپرد. این حرکت دست بسیاری را به ۀهای بایسرتبحث گذاشرت و بحث

ریزی دقیق و جامع دلیرل گسررتردگی موضرروعات و کمبود امکانات، نیازمند برنامه
 پذیر است.است و تنها با همت و هماهنگی مثسسات و محققان برجسته امکان

همین نگرش و تحلیل شررکل  اسررا  دقیقًا بر بیت اهلپژوهشررکده کّلم 
سررن  نهای گرااز اندیشررۀ تشرریع بزداید و آموزهگرفت تا قفل غفلت و غبار تغافل را 

اندازی ناآگاهان، را به دور از پردۀ پندار مخالفان و فراتر از دسرتبیت اهلقرآن و 
های پژوهش در زمینه بیت اهلمعرفی کنرد. بر این اسررا ، پژوهشررکده کّلم 

ور ن منظداند و بدیمرتبط با معارف بنیادین اسرّلمی را از اهداف اساسی خویش می
اصحاب امامیه در دروان حضور را در ویژه بههای امامیان نخستین بازخوانی اندیشره

های بنیادی، تطبیقی و کاربردی در معارف اعتقادی  کتاب و سررنت، از کنار پژوهش
 کند.وظایف اصلی خود تلقی می

 امامیان نخستین، بازخوانی شود و غبار ۀاز موضروعاتی که بایسته است در اندیش
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شررناسرری اسررت. برخّلف گمان غفلت از روی آن برداشررته شررود، مباحث معرفت
شناختی های معرفتپندارند در کّلم نخستین اسّلمی، سخنی از بنیانکسانی که می

امامیه، از آغاز به بررسرری و  ۀاندیشررویژه بهبه میان نیامده اسررت، کّلم اسررّلمی و 
مند بوده است و الهیات، عّلقهشرناسرانه در دانش های معرفتریزی زیرسراختپی
معرفت و  ۀگیرانه دنبال کرده اسررت. در این میان، نظریی و پیصررورت جرّد را برهآن

نسرربت آن با اراده و اختیار آدمی، به سرررعت مورد توجه متکلمان قرار گرفت، در این 
 اسررا  باور داشررتند و بر« معرفت اضررطراری»مدت اندیشرروران نخسررتین امامیه به 

شناسی و چگونگی تحقق معرفت و نقش اراده و وایات در موضرو  معرفتآیات و ر
َردورزتعقل و  ۀگیری آن و نیز رابطر فرآینرد شررکلاختیرار انسرران د ، ی با معرفتخ 

اند. پس از بازخوانی انگاره معرفت هرای موشررکرافانه و دقیق داشررتهپردازینظریره
شررناختی امامیه با های معرفتنظریه ۀاضررطراری اصررحاب امامیه، مقایسرره و مقارن

 ۀگاران تواند به نیکی زوایای پنهان  های رقیب از اصررحاب حدیث و معتزله مینظریه
 دیگر را بازتاب دهد.ها از یکامامیه را آشکار و تأثیر و تأثرهای احتمالی اندیشه

« تینسدر دورۀ نخاندیشۀ امامیه بازشناسی »پروژه رو بخشی از کّلن کتاب پیش  
به  بیت اهلاسررت که به همت یکی از اعضررای هیئت علمی پژوهشررکده کّلم 

 ۀترحرقیق و نگرارش درآمرده اسرررت. این پژوهش برا آثرار دیگری کرره در حوز
د و ، تکمیل خواهد شاندیافته شرناختی و دیگر عناصرر معرفتی شیعه سامانمعرفت

و  های فلسفیورود اندیشه کّلمی امامیه پیش از ۀتقریر جامعی از اندیشر نهایت، در
 عرفانی ارائه خواهد داد.

کسررانی که این پژوهشررکده را در تبیین  ۀدانیم از همدر پرایان بر خود فرض می
قدردانی کنیم. از رئیس محترم پژوهشگاه  ،رسانندمدد می بیتابعاد معرفتی اهل

امکانات  ۀدست همردبارانه و گشادهشهری که بُ ری الّلهقرآن و حدیث حضررت آیت
اند و نیز قائم مقام محترم الزم را برای این خردمرت علمی و معنوی فراهم سرراختره
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االسررّلم والمسررلمین دکتر رضررا برنجکار و مدیران و پژوهشررگراه جنراب حجت
اند و از معاون همکاران ارجمندشران که بیشرترین سهم را در این میان برعهده داشته

ب حجت االسرّلم والمسلمین اکبر اقوام جنا بیتمحترم پژوهشرکده کّلم اهل
لی ع دکتر االسرّلم والمسلمینمحترم کتاب، جناب حجت ۀکرباسری و از نویسرند

 کنم و توفیقات بیشتر ایشان را خواستارم.امیرخانی قدردانی و سپاسگزاری می
 دانیم و بر این نعمت، سررر  تعالی میتوفیقات را تنها به لطف حضرررت حق ۀهم

 ساییم و سایۀ عنایت موالیمان حضرت ولّی سرپا  و سرتایش بر آستان جّلل او می
ترین سررمایه برای به انجام رسراندن رسرالت بزر  پاسداری از را بزر )عج( عصرر

 شماریم.معارف مکتب وحی می
 

 محمدتقی سبحانی
 بیترئیس پژوهشکده کالم اهل



 

 

 گفتارپیش

 گفتارپیش
 

انسان در فرآیند شناخت است و  ۀاراد ۀشناسی، مسئلیکی از مسرائل مهم در معرفت
که معرفت تا چه اندازه در اختیار انسان است و تا چه اندازه از اختیار انسان خارج این

نیازهای درونی و بیرونی انسان  تأثیر صرورت غیرارادی و تحتاسرت  آیا معرفت به
که معرفت کامًّل در سرلطه بشرر بوده و تحت اختیار اوست  و گیرد یا آنشرکل می

 -شناسی مسررئلۀ معرفترو، از ایناسراسرًا نقش اراده در کسرب معرفت چیسرت  

 بودن یابی به آن و از جمله اکتسابی یا اضطراریو چگونگی دست - الّله معرفةویژه به
، اسّلمی های فکریها و جریانطیف میانمعارف، در محافل علمی مسلمانان و در 

 1مطرح بوده است. یعنوان یک مسئله و دغدغۀ جّد همواره به
معرفت از مسائل مورد اهتمام امامیان نخستین بوده و همواره در محافل و  ۀمسئل

نگراری و هرای فهرسررتکترابگرفتره و در مجرالس مورد نقرد و بررسرری قرار می
وان عن. بسرریاری از امامیان، نگاشررتۀ مجزایی بهنویسرری بازتاب داشررته اسررتاحوال

ها، با قرائنی معلوم است که در حوزۀ آن نگاشته از برخیاند. داشرته« المعرفة کتاب»
ین میمؤامیرالکتاب المعرفة فی فضللا الی ی  شررناسرری نبوده اسررت؛ مانند معرفت

                                                 
المسللا ا احظ، )ج« اختلف النا  فی المعرفة اختّلفًا شرردیدًا، وتباینوا فیها تباینًا مفرطاً » . به تعبیر جاحظ1

 (.336، ص الجوابات فی المعرفة
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اما در خصرروص برخی دیگر از آنها  1.صرردوق از شرریخ  الحسللن  الحسللین
ه شررناسرری بودتوان گفت در مباحث مرتبط با معرفتهرایی وجود دارد که میقرینره

و   2از ابومحمد نوبختی کتلاب الیض  لىی ببی الذیلا فی المعرفةاسررت؛ مراننرد 
 و کتاب االستطالة هم نیز)شاگرد هشام(  ّکاکسر 3.حکم بن از هشرام المعرفة کتاب

 ،مثال یا برایاند و را نگاشررته اسررت که مرتبط با این موضررو   4کتلاب المعرفة هم
ه داشررت کتاب الفطرةو  کتاب المعرفةواقفی، که  محمرد طاطری بن حسررن بن علی

مطرح « فطرت» ۀا از مسررئلرا مجّز « معرفت» ۀکه شرریعیان مسررئلاز این 5اسررت.
ده و فطری بو مسئلۀ معرفتاز  معرفت غیر ۀمسئلکه شود کردند، احتمال داده میمی

 تر از معارف فطری بوده است.دامنۀ آن عام
یی که اطّلق دارند و قرینۀ ها«کتاٌب فی المعرفة»دربرارۀ عنراوین  ،برا این حرال

به معنای  بسرریاری از آنها در موضررو  معرفت که گفت توانخراصرری نردارند، می
 .از مسرائل حسرا  و مورد بحث بوده است مسرئلۀ معرفت؛ زیرا اندمصرطل  بوده

مسررئلۀ بحث بر سررر  نیز 6وجود دارد که در دوران فترت  کّلم امامیه شررواهدیحتی 

                                                 
 .134، صرجال. نجاشی، 1
 .41. همان، ص2

 311. همان، ص3

 .664. همان، ص4

 .344، صفذرست، ؛ شیخ طوسی644. همان، ص5

پردازی و تدوین و اسررتقّلل(، افزون بر سرره دوره تأسرریس، نظریه. کّلم امامیه در مرحلۀ نخسررت )اصررالت 6
جامع، یک مقطع تاریخی دیگری را از سرر گذرانده است که سخت در سرنوشت کّلم امامیه موثر بود و از 

 ۀکّلم امامیه پس از سرپری کردن دوران تأسیس  نخستین در سد ،شرود. در واقعیاد می «دوران فترت»آن به 
دوم در مدرسره کوفه، دچار وقفه و رکود شد و نزدیک به یک سده  ۀآن در سرد ۀپردازاننظریه ۀاول و با توسرع

رکود، هرچند شاهد حضور متکلمانی  ۀ( تا ظهور نوبختیان در بغداد، به درازا کشرید. در دور636 - 336)
ای در امامیه وجود ندارد )نک: سبحانی، جا هسرتیم، ولی هی  مدرسه یا سنت کّلمیجا و آناندک در این

 (.16ر63ص ،«هاها و رویشکّلم امامیه؛ ریشه»
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فّضال،  بن علی بن که حسنبوده است؛ چنان برانگیز انگیز و تحریک، وسوسهمعرفت
فطحی را به بحث و مناقشه پیرامون  اسربا  بن محمد حّجال )متکلم بارز( و علی بوا

حتی در دوران فترت و رکود کّلم که پیداسررت  1ه اسررت.داشررتمیوا  مسررئلۀ معرفت
 ست.گرفته ااصحاب صورت می میان مسئلۀ معرفتشیعی نیز گاهی مناقشاتی در 

، تمسئلۀ معرفبه مدرسۀ کوفه ترین علت ورود تفصیلی اصحاب امامیه در مهم
شررناسرری بوده اسررت و دربارۀ معرفت و معرفت بیتوجود روایات پرشررمار اهل

بر  2.و از قلمرو افعال انسان خارج استاست  الّله صرنعکه معرفت تأکید آنان بر این
فت، معر بودن اضرطراری و غیراختیاریباور به افزون بر متکلمان امامی  ،این اسرا 
 ،روپردازی  نظریۀ معرفت اضررطراری کوشرریدند. از اینو نظریه کردن منددر سررامان

ای ایده واقع، اصررحاب امامیه، در میانتوان گفت نظریۀ معرفت اضررطراری در می
ای، وارداتی و واکنشی روی امری عاریهاصیل و تولیدی خود آنان بوده است و به هی 

 بوده است.ن
تفکر شرریعی با روایات  در طول تاریخ   اندیشرروران امامی رویاروییاما چگونگی 

 مانند -، یکسرران نبوده اسررت. گروهی از آنان «معرفت» ۀدربارۀ مسررئل بیتاهل
ه کّلمی به انبو -آورد حدیثی با روی - ، اسررترآبادی، عّلمه مجلسرریطاوو  بن سررید

نان با اند. گروهی دیگر از آو به شرح و تبیین روایات پرداخته روایات امامیه نگریسرته
 بغداد ومدرسررۀ کّلمی پذیرفته شررده در  مبانی کّلمی   اسررا  آورد  کّلمی و برروی

 -و برخی دیگر  اندپرداختهمعرفت  ه به توجیه روایات  سررپس در مردار  ری و حلرّ 
حدیثی  -آورد فلسفی با روینیز  - ابوالحسن شعرانی و ، فیض کاشانیچون مّلصدرا

                                                 
 یدعيوکان یجتمع هو ]الحسن بن علی بن الفضال[ وأبو محمد الحجال وعلي بن أسبا ، وکان الحجال ». 1

ني جوابًا ، وکان یجیب، فکان ابن فضال یغري بیني وبینه في الکّلم في المعرفةالکّلم و کان من أجدل النا 
 .(14، صرجالنجاشی، « )سدیداً 

 (.341، ص3، جالکافی )نک: کلینی،« الّله لیس للعباد فیها صنٌع  المعرفة صنع. »2
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مبانی حکمت متعالیه به شرررح و تفسرریر روایات معارف اضررطراری  اسررا  و بر
ز ا مسررئلۀ معرفتکّلمی به  -کرد تاریخی انرد. اما ما در این تحقیق با رویپرداختره

 اسا  ، قم و بغداد خواهیم پرداخت و برمدرسرۀ کوفهنقطه نظر اصرحاب امامیه در 
ادامه،  در گماریم.میامامیان نخستین همت  ۀشرواهد روایی و تاریخی به تبیین انگار

معرفت امامیه را با رقیبان فکری مطرح )اهل حدیث و معتزله( مقایسرره کرده،  نظریۀ
 تأثیر و تأثر احتمالی را به تماشا خواهیم نشست. 

چهار مرحلۀ مختلف را پشررت سررر  ،کلیطور  بهکه کّلم اسررّلمی با توجه به آن
 ۀمرحل (6اصررالت و اسررتقّلل؛  ۀمرحل (3ارتند از: گذاشررته اسررت که به ترتیب عب

 پاسررخ    1.احیا و تجدید ۀمرحل (3ادغرام و اندماج؛  ۀمرحلر (1رقرابرت و اختّل ؛ 
ر دتواند متفاوت باشررد. در مراحل مختلف  کّلم اسررّلمی، می گفتهپیش پرسررش

 ۀدور اسررّلمی   در کّلم «طراریاضرر معرفت»واقع، موضررو   رو درپژوهش پیش
 د.شبررسی و واکاوی خواهد  )دورۀ اصالت و استقّلل(،نخست 

نخسررت کّلم اسررّلمی، ادبیات و منطق متمایز آن با علوم  ۀهرای دوراز ویژگی
که کّلم اسّلمی در این دوره از یک بوده است و این -از جمله فلسفه و منطق  -دیگر 

ه با گرفت کهای خویش بهره میادبیرات مسررتقل عقلی در تبیین و دفا  از اندیشرره
ادبیات فلسرفی و مصرطل  و رایج میان فیلسروفان، فاصله داشت و این تفاوت صرفًا 

های عمیق معرفتی داشررت که از دو در نظرام  واژگرانی نبود، بلکره نشرران از تفاوت
   2آورد.دستگاه معنایی و معرفتی متفاوت سر بر می

در سامانه معرفتی امامیه و مقایسه آن با  مسئلۀ معرفتبر این اسرا ، با بررسری 
نظام واژگانی کّلم امامیه با  که دسررتگراه فکری اهرل حدیث و معتزله، خواهیم دید

نظام واژگانی فلسفه و منطق ارسطویی متفاوت بوده است! و نیز در قالب این موضو  
                                                 

 .36، ص«هاها و رویشکّلم امامیه؛ ریشه». سبحانی، 1
 .31. همان، ص2
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م در کدسررت -پردازی کّلمی که امامیه در نظریهاین هاشرراره اجمالی خواهد شررد ب
 .اندبر دیگران )معتزله و اهل حدیث( تقدم داشته - مسئلۀ معرفت

از  .نظریۀ معرفت اضرطراری ریشه در منابع اسّلمی )آیات و روایات نبوی( دارد
به نصرروص و  ویژهکه عنایت  -اندیشررمندان نخسررتین امامی و اهل حدیث رو، این

 معرفت اعتقاد داشتند، با این تفاوت که در بودن به اضطراری -متون اسّلمی داشتند 
منظومۀ معرفتی اهل حدیث به جنبۀ اکتسررابی معرفت، کم توجهی شررده و به نقش 

ولی در سررنت کّلمی  ،ر فرآیند تولید معرفت توجهی نشرردهاراده و اختیار انسرران د
َردورزامامیان نخسررتین، معرفت اضررطراری در کنار تعقل و   ری و نیز اختیار و تأثیخ 

های در کسررب فرآیند معرفت مورد پذیرش قرار گرفت. از دیگر تفاوتارادۀ انسرران 
حردیث در معرفت اضررطراری آن اسررت که چون این اندیشرره در  امرامیره و اهرل

بروز و ظهور بیشرتری داشته، امامیان به تبیین ابعاد و مصادیق و  بیت اهلروایات 
اختند. پردازی در خصوص آن پردریهنظ دیگر، بیان نسربت آن با معرفت اکتسابی و به

 پردازاننخسررتین نظریه توان امرامیران مدرسررۀ کّلمی کوفه را به عنوانمی رو،این از
 .حساب آورد بهاندیشۀ معرفت اضطراری 

گویی به معرفت اکتسررابی، مشررکّلتی در عرصررۀ پاسررخ نظریۀجرا کره از آن
نخسررتین مشررایخ معتزله هماون ابوهذیل  از برخی، های کّلمی داشررتچرالش
دانسررتند. این اندیشرره البته، در را ضررروری می را اسررتثنا کرده و آن الّله معرفةعّلف، 

ن در بی حال این با گرای معتزلی قرار گرفت.ادامره مورد نقد و بررسرری شرریو  عقل
)و اصررحاب المعارف(، همۀ  ای از تاریخ کسررانی چون جاحظمعتزلیان نیز در برهه

، مورد انکار قاطبۀ چندین دلیلدانسررتند، اما نظریۀ آنان به معارف را اضررطراری می
 معتزلیان پسین )از معتزله بصره، بغداد و معتزله متأخر( قرار گرفت.

مدرسۀ کّلمی در این میان، دیدگاه اندیشمندان امامیه پس از دوران حضور و در 
عرفت که مدلیرل دورافتادگی از میراث کّلمی متکلمان کوفه و به دلیل آنبغرداد، بره 
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ه نگریسررتند، و نیز باضررطراری را برا ادبیات رایج معتزله و با مّلک و معیار آنان می
کم جهرت توجه به بخشرری از آیات و روایات مرتبط با نظریۀ معرفت اکتسررابی، کم

 مفید شیخدر دوران معارف  بودن اضطراری نگارۀاطوری که  ش تغییر شد؛ بهدستخو
 «تسابیمعرفت اک»قرار گرفت و تنها  مورد انکار، طوسی مرتضی و شیخ و سپس سید

 مورد پذیرش و تأیید قرار گرفت.
 بارۀن درامامیان نخستیاز دیدگاه کوشد تبیین کاملی می پژوهش حاضر ،بنابراین

دهد و ضررمن مقایسررۀ دیدگاه آنان با دیدگاه معرفت  دسررت معرفت اضررطراری به
اهل حدیث و معتزله، چگونگی و چرایی تحول و تغییر معرفت اضررطراری اضررطراری 

معانی مختلف معرفت اضررطراری و  ،را نشرران دهد. در ضررمنمردرسررۀ بغرداد در 
هرای فکری مختلف بررسرری و تبیین مرعیرارهرای متفراوت آن نیز از منظر جریران

 شد. خواهد
معرفت اضررطراری در منظومۀ اما پرسرش اصرلی پژوهش حاضرر آن اسرت که 

معرفتی اندیشررمندان امامیه چه معانی و مختصرراتی داشررت  و نقش آن در معرفت 
 ت اکتسابی چه بود کّلمی و نسبت آن با معرف

؛ های فرعی  دیگری استپاسرخ این پرسش خود به خود مستلزم بررسی پرسش
الف( مفهوم و معنرای معرفرت اضررطراری و مّلک و معیار آن در مقابل از جملره: 

معرفت اکتسررابی چیسررت  معرفت اضررطراری در اندیشرره اندیشررمندان نخسررتین 
ب( معرفت  سررطویی دارد اسررّلمی چه نسرربتی با معرفت اضررطراری در منطق ار

ج(  اضررطراری در دیدگاه امامیه و اهل حدیث و معتزله چه تطوراتی داشررته اسررت 
ل پذیرش یا وازنش نظریۀ معرفت اضرطراری از سرروی معتزلیان و امامیان متأخر یدال

د( در مقام مقایسرره چه نسرربتی بین اندیشرره امامیه، معتزله و اهل حدیث در  چه بود 
 ی هست خصوص معرفت اضطرار

ن میامعرفت اضطراری در  نظریۀرو، آن اسرت که فرضریۀ اصرلی پژوهش پیش
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ی با اختیار و آزاد همانینگرایی و تفکر عقلی، و تنها با عقلانردیشررمندان امامی نه
های معرفت اکتسابی )از که چالش داشتثمرات مهمی  اراده منافاتی نداشت، بلکه

داد. برخی شرریو  متقدم جملره تکلیف  نخسررتین و وجه وجوب آن( را پاسررخ می
 هایمعتزله به معرفت اضررطراری باور داشررتند، اما معرفت اضررطراری آنان ویژگی

گرایی یا با اصل اختیار و آزادی معرفت اضرطراری امامیه را نداشرت و با اصرل عقل
قاطبۀ معتزلیان متأخر از آن روی برگرداندند و به رو، از اینداشررت،  اراده ناهمخوانی

معرفرت اکتسررابی روی آوردند. اصررحاب حدیث نیز گرچه معرفت را اضررطراری 
اما نظریۀ آنان مشرکل مبنایی جبر و عدم تأثیر اختیار انسان در حصول  ،دانسرتندمی

ت )مانند عدم تکلیف معرف بودن به لوازم جبری همانینکرد و معرفرت را حرل نمی
 ،الح این با نبودند. پایبندبره معرفرت و عردم اسررتحقاق ثواب و عقاب در قبال آن( 

دیردگراه امامیان به دلیل دور افتادن از میراث کّلمی در دوران فترت و رکود و به دلیل 
قرار  نظر مّد  به خاطر همانینج و غالب )معتزله(، و یمواجهره برا ادبیرات کّلمی را

شرد و معرفت اضطراری  روروبهل دیگری از میراث روایی امامیه، با تحّو  بخش دادن
 از ساحت کّلم امامیه رخت بربست.

دیگری در درون خود دارد؛ از جمله:  های فرعیطبعًا این فرضرریۀ کّلن، فرضرریه
کم سه مفهوم داشته های نخستین اسّلمی دستمعرفت اضرطراری در اندیشه الف(

نقشرری در اکتسرراب آن ندارد  ذهن ما نیسررت و انسرران ۀاختمعرفتی که سر( 3اسرت: 
معرفت  (6سررت(؛ هاعدم اسررتطاعت و نبود ابزار آن در انسرران ،)مّلک اضررطراری

نیازی اضطراری یعنی معرفتی که نیازمند استدالل و فکر نیست )مّلک اضطرار، بی
معرفت اضرطراری  (1ت که چیزی قریب به بدیهی اسرت(؛ از اسرتدالل و فکر اسر

 بودن یعنی معرفتی که معلول تام اراده و اختیار انسان نیست )مّلک اضطراری ناکافی
ارادۀ افزون بر کره اراده و اختیرار آدمی در تحقق و عردم تحقق معرفرت اسررت و این

 (.اندامور دیگری هم در تحقق معرفت دخیل ،انسان
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ا مّلک غیراختیاری جمهور امرامیره در دو مدرسررۀ کّلمی کوفه و قم ب ب(
تدریج در مدرسررۀ کّلمی  بودن، به معرفت اضررطراری باور داشررتند، این باور به

نیازی از نظر و دچرار تحول شررد و معیرار معرفت اضررطراری نزد آنان بیبغرداد 
، وسیط و سپس سید مرتضی و شیخ مفید شیخاسرتدالل بود. سرانجام، در دوران 

انکار شررد و تنها معرفت اکتسررابی و عقلی مورد  صررراحت معرفت اضررطراری به
 تأکید قرار گرفت.

 ودنب معارف، إلجایی و غیراختیاری بودن معیار اصحاب حدیث نیز در اضطراری
ند. آوردمی شمار نع و فعل خداوند بهرا ُص « معرفت»معرفت بود. آنان بر همین مبنا، 

معیرار معرفرت ضررروری را همرران  فدر بریرن شرریرو  معتزلی ابوهرذیرل عّّل 
ا ر الّله معرفةهمین معیار، اصررل  اسررا  دانسررت و برمعرفت می بودن غیراختیاری

را  -آمده از طریق حوا   دست حتی علوم به -ولی دیگر علوم  ،دانستضرروری می
نیازی ، بیاما معیار معرفت اضطراری از منظر نّظام ،شمردبرمیاختیاری و اکتسرابی 

تنهرا معرارف حسرری را ضررروری خوانرد و دیگر  روی،و از همیناز نظر و فکر بود 
 .  ردبرشم ند، اکتسابیامعارف نظری را که به نوعی نیازمند نظر، فکر و استدالل

 بودن اختیاری ارادی و غیر معرفت را غیر بودن معیار اضطرارینیز  بشرربن معتمر
آن دانسررت و با توجه به آن، همۀ معارف بشررری را اکتسررابی دانسررت. با همین معیار 

همۀ معارف را اضطراری و  «اصحاب المعارف»گروهی دیگر از معتزلیان موسوم به 
له به های متأخر معتزلدانسرتند. معیار معرفت اضطراری بار دیگر در نسغیراختیاری 

هاشم و ابو نیازی از اسرتدالل و نظر بازگشرت و بزرگانی چون ابوعلیهمان معیار بی
را  «دست آمده از حوا  معارف به»ی و شراگردان آنان به جز عب، ابوالقاسرم کجّبایی

 اکتسابی و غیراضطراری دانستند.
اضررطراری از سرروی عالمان اسررّلمی، متون ل پذیرش معرفت یاز جمله دالج( 

وجود  معرفت بودن که در نظریۀ اکتسابی بود اسرّلمی )آیات و روایات( و مشکّلتی
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ل وازنش معرفت اضطراری از سوی برخی متکلمان یاز جمله دال همانینداشرت. 
ی با اختیار و آزادی ارادۀ معتزلی و سررپس امامی، احسررا  منافات معرفت  اضررطرار

با تعقل و تفکر و سرانجام منافات آن با ظاهر برخی دیگر از آیات و روایات و  انسران
 بوده است.

رو بررسرری انگرارۀ معرفرت اضررطراری در جرا کره موضررو  تحقیق پیشاز آن
های نخستین اسّلمی )امامیه، اهل حدیث و معتزله( و نیز بررسی تحوالت اندیشره

وش  تحقیق  حاضر متناسب با ری است تا ای آنان اسرت، ضررورتطورات اندیشرهو 
های های تاریخ  کّلمی باشرد که مسرئله و فرضیۀ آن تحلیل و بررسی انگارهپژوهش

های فکری کّلمی و تحوالت و تطورات آنهرا در متن تراریخ فکر و انردیشرره جریان
 اسّلمی است.
راء و ترین منابع دسترسی به آهای تاریخ اندیشره، نخسرتین و ابتداییدر بررسری

های نخستین اسّلمی برای همین منظور به ار مختلف، آثاری اسرت که در سردهافک
شود؛ مانند کتاب گفته می« نگاریمقاالت»اند و در اصطّلح به آنها نگارش درآمده

بته، در ؛ المفید شیخ ا ا ا المضاالتیا کتاب  ابوالحسن اشعری مضاالت االسلممیین
ها پرداخته شرده اسرت و بیشتر تّلش اقوال و اندیشره ۀها کمتر به ادلاین نو  نگارش

های مختلف گردآوری شود. ها و صاحبان اندیشههای فرقهشرده فهرسرتی از اندیشه
های های اعتقادی اشخاص و جریاناز دیگر منابع مهم بررسی تاریخ اندیشه، کتاب

ند و آمدکره معمواًل از جانب خود صرراحبان عقیده به نگارش در میانرد بودهفکری 
 ؛ مانند کتابندنظرام اعتقادی اشررخاص یا مذاهب فکری و کّلمی بود دربرگیرنردۀ
ترین از مهم همانینحنبل.  بن احمد العضیده، یا کتاب صرردوق شرریخ االلتضلااات

های منابع بررسری تاریخ فکر و اندیشره کّلمی اندیشروران نخستین اسّلمی، کتاب
سیاهۀ اعتقادات و باورهای کّلمی، افزون بر کّلمی و استداللی متکلمانی است که 

ل رد و انکار یدال دربرگیرندۀو باورهاسررت و نیز  یشررواهد اعتقاد ،ادلهبر مشررتمل 
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 المغییفکری و اعتقرادی اسرررت؛ مراننرد کترراب  براورهرا و اعرتقرادات رقیبران
   . و... عبدالجبار قاضی

 های نخستین، به جز ادله و شواهد،آراء و اندیشه شدن که در مطرحبا توجه به آن
ه جا کو از آن اندهرای مذهبی، سرریاسرری، فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بودهانگیزه

که های نخسرتین به ما نرسریده است و یا اینبسریاری از منابع  دسرترسری به اندیشره
 تواندگر تاریخ کّلم نمیپژوهش جرا مانده با هم تعارض دارند،هرای برهبرخی گزاره

ون و های گوناگبایسرته است با روشرو، از اینهای تاریخی اعتماد کند؛ گزاره تنها به
 آزماییاز دیگر منابع چون مصررادر حدیثی، تاریخی و رجالی، به راسررتی با اسررتفاده

هرای تاریخ اندیشرره و کّلم، پژوهش ،هرا بپردازد. بر این اسررا ادعراهرا و گزارش
 ۀهای مختلفی دارد و در صررورتی پژوهشرری کامل و قابل اعتماد اسررت که همالیه
ر د دیگر، بیان وانی قرار دهد. بههای مزبور را از منابع متعدد مورد واکاوی و بازخالیه

ای از شررواهد و قرائن اسررتفاده کرد تا به اطمینان هایی باید از مجموعهچنین پژوهش
که در یک منبع  طوری کره حتی گراهی نرام یرک کتاب برهنسرربی دسررت یرافرت؛ 

واند تای میان دو اندیشور میگزارش موضو  مناظره تنها نگاری آمده است یافهرست
 های تاریخی نزدیک کند.پژوهشگر تاریخ اندیشه را به صحت و سقم گزارش

های نخسررتین رو از آن جهت که بررسرری تاریخ اندیشررهپیش تحقیقموضررو  
شررناسرری تاریخ کلی از روشطور  بهاضررطراری اسررت  مسررئلۀ معرفتاسررّلمی در 

های های جریانسررت. اما چون قلمرو تحقیق، بررسرری اندیشررهکّلمی بهره برده ا
های زمانی مختلف و در مدار  متفاوت است، ناگزیر در هر فکری متعدد و در بازه

 ه است.تگرفتحقیق متناسب را پیش  فصلی متناسب با موضو  و بازه زمانی، روش  
ه اثری کبه آن کوفه، با توجهمدرسررۀ کّلمی در اندیشررۀ امامیه مربو  به  گفتاردر 

 ترین منبع، کتابترین و قدیمیاز خود اندیشرروران کوفی به ما نرسرریده اسررت، مهم
کترراب  هررمرراررنیناسرررت.  ابروالرحسررن اشررعررری ملضلاالت االسللمملیلیلن
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الفرق  و اصول االلمانو کتاب  قاضی عبدالجبار المغییو  مفید شیخ المضاالت ا ا ا
ان های امامیهایی از اندیشررهگزارش پاره دربرگیرندۀ، عبردالقراهر بغدادی بین الفرق

های تاریخی و هم برای آزمایی گزارشنخسرتین است. در این فصل هم برای راستی
شررناسرری معرفت اضررطراری از نظرگاه اصررحاب امامیه در آوردن چیسررتی دسررت به

، به میراث روایی آنان و نیز به فهرست آثار برجای مانده از آنان مراجعه مدرسرۀ کوفه
به راسرتی یا ناراستی  ایاندازه ایم تاایم و از مجمو  شرواهد و قرائن، تّلش کردهکرده

 ها پی ببریم.گزارش
خی که برقم، با توجه به آنمدرسررۀ کّلمی در اندیشررۀ امامیه  مربو  به گفتاردر 

با ردگیری احادیث مربو  به  ،ما رسرریده اسررت دسررت ترین منابع روایی آنان بهمهم
)خط فکری مردرسرررۀ قم هرای فکری اصررلی مرعرفرت اضررطراری از جریران

خالد  بن عیسی، خط فکری ابراهیم به هاشم و خط فکری محمد بن محمد بن احمد
قمی را در خصرروص معرفت اضررطراری نشان  متکلمان-محّدث ( باور عمومییبرق

دادیم و از رهگرذر نو  تبویرب و چینش روایرات و توضرریحرات گاه به گاه آنان ذیل 
جسته و بر ۀعنوان دو نمایندبه صردوق و شریخ روایات، به منطق معرفتی شریخ کلینی

 ، دست یافتیم.مدرسۀ قمبرآیند 
که آنان باوری به مربو  بره انردیشرره اصررحاب حدیث، با توجه به آن گفتراردر 

های کّلمی به معنای مصطل  نداشتند، بلکه از آن گریزان بودند، تنها نگارش کتاب
های تاریخی منسوب به آنان در خصوص یابی به صحت یا سقم گزارشمنبع دسرت

 حتی ،حال این با های عقیدتی و جوامع روایی آنان است.معرفت اضرطراری، کتاب
های عقیدتی اندیشروران نخسرتین آنان نیز دربارۀ معرفت اضرطراری سخن در کتاب

ر و َد کلی در بحث خلق اعمال و نفی قَ طور  بهصررریحی به میان نیامده اسررت، اما 
 معرفتی آنان ۀتوان به منظومروایرات پراکنده معرفت فطری )اضررطراری خاص( می

های معرفتی اصحاب حدیث آمده از بررسی دست به جا که نتایجدست یافت. از آن
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خوانی و هماهنگی هم حزم برا دیردگراه برخی بزرگان میانی آنان چون بربهاری و ابن
 آمده اعتماد پیدا کرد. دست توان به نتایج بهدارد، می

 هایهای مقاالت و هم در کتابمعتزله هم در کتاب ۀمربو  به اندیشرر گفتاردر 
قراضرری  المغییکتراب  دوازدهم در جلردویژه بره -هرای خوبی کّلمی، گزارش

زله که دیدگاه اصحاب معارف از معتثبت شده است؛ البته، با توجه به آن - عبدالجبار
های مخالفان معارف اضررطراری، دقیق و )معتقدان به معارف اضررطراری( در کتاب

ترین و کرامرل تبیین نشرررده بود، از منرابع خود اصررحراب معرارف از جملره مهم
هره ب المسللا ا   الجوابات فی المعرفةبا عنوان  ترین  آنها یعنی رسرراله جاحظقدیمی

 های معتزله نشان داده شود.برده و سعی شد تطور اندیشه
بغداد، منابع مختلف مدرسررۀ کّلمی در انردیشررۀ امرامیه مربو  بره گفترار در 
ها و نگراری و کّلمی و تاریخی موجود بود و از بررسرری آنها دیدگاه بغدادیمقرالره

 قابل شناسایی بود. آشکارا و به روشنیها ها و قمیان با کوفیتفاوت اندیشه آن
 رائۀا بازشررناسرری و بازسررازی و واقع، در ،روهدف اصررلی تحقیق پیشبنابراین، 

تاریخ  تبیین بخشرری از همانینتبیینی نو از یک نظریۀ کهن در حوزۀ معرفت دینی و 
اندیشره و تفکر اسرّلمی است که از رهگذر آن منظومۀ جامع اندیشۀ اصیل کتاب و 

 گیرد.سنت  ناظر به معرفت اضطراری و معرفت اکتسابی، مورد توجه قرار می
و مقایسۀ همه جانبۀ آن با دیدگاه « معرفت اضطراری»در خصوص عنوان تاکنون 

. البته، در خصوص به سرامان نرسیده است مسرتقلی پژوهشحدیث و معتزله،  اهل
طور که در هایی انجام شده است، همانهای پژوهش حاضرر، پژوهشبرخی مثلفه

هایی وجود دارد؛ خصرروص معرفرت اضررطراری خاص )معرفت فطری( نگاشررته
 جمله: از

درسۀ مبررسی تط یضی لىم   معرفت ار نامه کارشرناسری ارشرد با عنوان پایان -
 تقی سرربحانی و راهنمایی دکتر محمد ، نگاشررتۀ محمدحسررین منتظری  بغدااکوفه 
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در دانشگاه قرآن و حدیث )دار الحدیث( دفا  شده است.  3146که در شرهریورماه 
ه، و بغداد پرداختمدرسررۀ کوفه گرچه به مسررئله علم و معرفت امامیه در نامه پایاناین 

فطری و معارف بنیادین دینی(  الّله معرفةبه معرفت اضررطراری خاص ) تنها ،اما اوالً 
اسی شرنو نیز به چیسرتی - اعم از دینی و غیردینی -بشرری همۀ معارف نه  و پرداخته

هرای فکری رقیرب طور کره برا جریرانمعرارف نپرداختره، همران بودن اضررطراری
 حدیث و معتزله( مقایسه نکرده است. )اهل

ارات باغی که در انتش هدّر  فاطمه سلیمانی ۀ، نوشتط عی جاحظ معرفتکتاب  .6
عرفت م ۀاین کتاب تنها به تبیین نظری. رسیده است چاپبه  دانشرگاه امام صرادق

جاحظ پرداخته و حتی به تطور و تحول اندیشررۀ معرفت اضررطراری  دیدگاه طبعی از
 اصحاب حدیث معتزله نیز نپرداخته است.

نبأ  ۀ، از انتشارات موسسملکی میانجی الّله، نوشته آیت توحید االمامیهکتاب . 1
نی بنیادین دیو معارف  الّله معرفة بودن تهران. این کتراب هم تنهرا بره مسررئله فطری

شررناسرری آن با نگاه تاریخی معارف و نیز چیسررتی ۀهم بودن پرداخته و به اضررطراری
 نپرداخته است.

نامه ایانپنبأ و  ۀ، تهران، موسسرضا برنجکارنوشتۀ  ،معرفت فطری خداکتاب  .3
 نژاد، که در سررال، نوشررته عطار الىّهب الىّه معرفةبررسللی کارشررناسرری ارشررد با عنوان 

ری از فط مسئلۀ معرفتنیز تنها به  ،دانشکده علوم حدیث دفا  شده است در 3146
رو نسرربت به موضررو  تحقیق پیش ،در نتیجهو  اندنقطه نظر آیات و روایات پرداخته

 .اندخّص اَ 
هاشرمی، دفتر اول تا سروم، از انتشارات مرکز ، سرید محمد بنیکتاب توحید .4

 ران.فرهنگی منیر ته
نیز به  رشللحات ال حارو  شللیرات المعار شرراه آبادی از جمله  الّلهآثار آیت .4

ه تنها به تبیین مسررئله فطرت و امور فطری پرداخت و اندیشررۀ امامیان نخسررتین نپرداخته
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 است.
طور  بههای مشابه، های یاد شرده و نوشتههای تحقیق حاضرر با نوشرتهاز تفاوت

 :زیر اشاره کرد موارد به تواناجمال می
آن با  ۀجانبکردام از آنهرا برا عنوان معرفرت اضررطراری و مقرایسررۀ همههی . 3

های مشرابه نیسرت، بلکه بخشی از معرفت اضطراری )معرفت فطری( است دیدگاه
 دیگر فرق اسّلمی. ینه مقایسه با آرا ،رفهم تبیینی ص   آن

اه اری امامیه با نگمعرفت اضررطرنظریۀ تبیین افزون بر در نوشررتار حاضررر،  .6
آن با معرفت اضطراری اهل حدیث و معتزله و نسبت آن با  ۀتاریخی کّلمی و مقایس

ر و تبدل آن به معرفت معرفت اکتسررابی، تحول مفهومی معرفت اضررطراری و تطّو 
 ت.بررسی نشده اس پیشینهای اکتسابی در امامیه نشان داده خواهد شد که در نوشته

حاشیه رفتن معرفت اضطراری در به حذف و و دالیل بررسری و تحلیل علل  .1
 های پیشین مغفول مانده است.و معتزله بیان خواهد شد که در نوشتهاندیشۀ امامیه 
کران به درگاه خداوند متعال، از درگاه ایزد پس از حمد و سررپا  بی و در پرایران

ش و فضلشان و در هرجا از خرمن دان شکل و شیوه مّنان برای همۀ کسرانی که به هر
ی تق اسرتاد ارجمندم حجت االسّلم والمسلمین محّمدویژه بهام، ای برگرفتهخوشره

ها و که همواره راهنمایی - بیت ریاست محترم پژوهشکده کّلم اهل - سربحانی
اش بسرریار رهنمون بوده اسررت، سررّلمت و خیر و سررعادت های مشررفقانهمشرراوره

دانم از مسئوالن محترم پژوهشگاه قرآن و حدیث بر خود الزم می همانینخواهانم. 
، و قائم مقام شررهریری محّمدی الّلهریاسررت محترم آن، حضرررت آیت ویژه بهو 

به دلیل  پژوهشررگاه حضرررت حجت االسررّلم و المسررلمین دکتر رضررا برنجکار
های مالی و معنوی و فراهم سرراختن محیط مناسررب تحقیق و پژوهش، حمرایرت

 سپاسگزاری کنم.
 -حجت االسرّلم والمسرلمین دکتر اکبر اقوام کرباسی  انهجّد های مُ گیریاز پی
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و از تأمل و دقت نظر ارزیاب اندیشور  - بیتمعاون محترم پژوهشکده کّلم اهل
از اعضررای محترم گروه مطالعات  همانیناد توران، و تحقیق، جناب آقای دکتر امد

موضروعی و گروه تاریخ کّلم که با یادآوری نکات ظریف و سودمند  اصّلحی خود 
 کنم.بر این بنده منت نهادند، تقدیر و تشکر می

 م وّفقنا ِلما تحّب و ترضیالّله

 علی امیرخانی
 





 

 

 مفهوم شناسیگفتار اول: 

 گفتار اول: 
 شناسیمفهوم

 های همگنو واژه« علم»و نسبت آن با « معرفت» ۀچیستی و گستر 
اسررت که تاریخی به  ن و قدیمیو شررناخت، از جمله مسررائل که مسررئلۀ معرفت

هرای مختلف بدان پرداخته شررده وجود انسرران دارد و همواره در فرهنر  دیرینگی
به اقتضای محتوای ارائه شده در آیات و آغاز یشروران اسّلمی نیز از همان اسرت. اند
 1اند.پردازی کردهپرداخته و دربارۀ آن اندیشیده و نظریه مسئلۀ معرفتروایات، به 

 معنای پایه )لغوی(

ُف است که در کتاب«   ر ف»از ریشرۀ « معرفت» ۀواژ های و مصدر فعل َعَرَف َیعر 
 آن ذکر شده است: لغت معانی ذیل برای

رو، ینهماز  و گانه استمعرفت، علم از طریق حوا  پنجکه فیومی بر آن است 
                                                 

( است که epistemologyشرناسی )های مهم و بسریار تأثیرگذار، معرفت. در دوران حاضرر نیز یکی از دانش1
 پردازد.معرفت )شناخت( می ۀمسئل و واکاوی به بررسی
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کند که علم دو معنا دارد: یقین و معرفت؛ البته، وی اشاره می 1؛اخص از علم اسرت
اگر علم بره معنرای یقین براشررد دو مفعولی اسررت و اگر بره معنای معرفت باشررد 

معرفت، علم  همراه با طمأنینه و سررکون  ،فار  بنابه اعتقاد  2مفعولی اسررت. یک
و علم بر اثر شرریء داللرت دارد که  3نفس اسررت؛ بنرابراین، اخص از علم اسررت

  5آن جهل است. و ضّد  4شودخودش تمییز داده می آن از غیر ۀواسطبه
معرفت یعنی ادراک چیزی با تفکر و تدبر در اثر  که معتقد است راغب اصفهانی

ابوهّلل  6است. «انکار»معرفت اخص از علم اسرت و متضراد آن  به اعتقاد او، آن.
معرفت اخص از علم اسررت؛ زیرا علم هم به شررناخت  که بر آن اسررت عسررکری

نها به شناخت ت «معرفت»شرود، اما اجمالی و هم به شرناخت تفصریلی اطّلق می
 7.داللت داردیات ئتفصیلی همراه با جز

یدی علم و معرفت زب 8اند.را به معرفت معنا کرده «علم»شرناسان برخی از لغت
  9.معنا دانسته است و شعور را به یک

معنای معرفت در مقایسرره با علم در برخی  بودن ضررمن پذیرش اخص طریحی
هم  با جای هم و مترادفبهگاه علم و معرفت  که تصررری  کرده اسررت 10،کراربردها

                                                 
 .363، ص6، جالمص اح المییر. فیومی، 1

 .364، ص6. همان، ج2

 .633، ص3، جمعجم مضالیس الىغهفار ،  . ابن3
 .364، ص3. همان، ج4

؛ 334، ص36، جلسلللان العربمنظور،  ؛ ابن346، ص6، جالعین؛ فراهیردی، 336، ص3. همران، ج5
 .43، ص3، جالتحضیق فی کىمات الضرآنمصطفوی، 

 .446، صمفراات الفاظ الضرآن. راغب اصفهانی، 6

 .41، صالفر ق فی الىغة. ابوهّلل عسکری، 7

 .3446، ص4، جالصحاح . جوهری،8

 .361، ص34، جتاج العر سزبیدی،  .9

 .44، ص4، جمجمع ال حرلن. طریحی، 10



 33   |    شناسی مفهوم: اول گفتار

 

 1اند.کار رفتهبه

باب که در آید می دسررت پژوهان بهبررسرری اقوال لغت با :و معرفـت فرق علم
و دیدگاه مطرح اسررت: الف( معرفت و علم دمعنرای لغوی معرفت و علم، تفراوت 

اصرری از علم هی  تفراوتی برا هم ندارند و مترادف هم هسررتند؛ ب( معرفت نو  خ
 ولی ،هر معرفتی علم هست ؛اسرت و نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است

معرفت،  ۀواژ ضررّد که ند اهبرخی تصررری  کردرو، از اینهر علمی معرفت نیسررت. 
معتقدان به تفاوت معنای لغوی  3اسررت.« جهل»علم،  ۀو ضررد واژ 2اسررت« انکار»

 اند:معرفت و علم، وجوه تمایز علم و معرفت را در چند چیز بیان کرده
علم هم به شررناخت اجمالی و هم به شررناخت  تفاوت به اجمال و تفصرریل:الف( 

یات و ئشررود؛ در حالی که معرفت، شررناخت همراه با جزتفصرریلی اطّلق می
ر جایی کاربرد دارد که علم تفصرریلی معرفت د دیگر، بیان تفاصرریل اسررت؛ به

 4باشد.
ر دانند که اگب( تفراوت به ابزار شررناخت: برخی تفاوت علم و معرفت را در این می

 5شود.نامیده می «معرفت»آید،  دست گانه بهعلم از طریق حوا  پنج
اند، اما معرفت را آگاهی دانسررته ج( تفاوت به حالت نفسررانی: برخی علم را مطلق  

ممکن البته،  6اند.علم و آگراهی همراه برا اطمینان و سررکون نفس معرفی کرده
این تفاوت به همان تفاوت اول بازگشررت داشررته باشررد؛ زیرا در صررورتی  اسررت

 باشد.شده شرود که علم تفصرریلی حاصل نفس حاصرل می اطمینان و سرکون  
                                                 

 .363، ص4. همان، ج1

 .446، صمفراات الفاظ الضرآن. راغب اصفهانی، 2

 .346، ص6. فراهیدی، العین، ج3
 .43، ص3، جالتحضیق فی کىمات الضرآن؛ مصطفوی، 41، صالفر ق فی الىغة. ابوهّلل عسکری، 4

 .363، ص6، جالمییرالمص اح . فیومی، 5

 .633، ص3، جمعجم مضالیس الىغه. ابن فار ، 6
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 1اند.ا از آثار معرفت دانستهبرخی نیز اطمینان و سکون نفس ر
علم را هم در جایی که فرد به آن از  ۀواژ ی کاربرد  برخد( تفراوت بره آگاهی پیشررین: 

قبرل آگراهی داشررتره و هم در جایی که به آن از قبل آگاهی نداشررته، صررحی  
اند که از قبل به آن آگاهی اند، اما معرفت را تنها در جایی صرحی  دانستهدانسرته

 2داشته، سپس فراموش کرده و پس از فراموشی دوباره ادراک کرده است.
پژوهان، معنای لغوی معرفت اخص نظرگاه بیشتر واژه که طبقحاصرل سخن آن

معرفت و علم، در  ۀانرد که گاهی دو واژیرادآور شررده ،حرال این برا از علم اسررت؛
دو در نظر  شرروند؛ یعنی وجه تمایز آناسررتعمال و کاربرد به معنای هم اسررتعمال می

اسررتعمال « جهل»در مقابل « معرفت»اگر در جایی  ،مثال شررود؛ برایگرفتره نمی
 معنای علم استعمال شده است.همکه شود شود، معلوم می

 معناشناسی )سمانتیک( معرفت در کتاب و سنت
 بان در کتاب و سررنت، باید های همگ  آوردن معنرای معرفت و واژه دسررت برای بره

مات آنها به مراد و مراجعه به سررخنان و کلمات کتاب و سررنت و رمزگشررایی از کل
پژوهی واژۀ معرفرت و مقصررود کتراب و سررنرت پی برد. این کرار فراتر از لغرت

روش فهم متن از طریق ترجمۀ  که معتقدندهای آن اسرت و اسراسًا برخی جانشرین
   3ای  صرف، ناکارآمد است.نامهلغت

پذیر اسررت؛ امکان (semantics)علمی با روش معناشررناسرری  ۀاین کار با مطالع
معرفت و علم نیسررت، بلکه هدف  ۀپژوهی واژزیرا هردف در معناشررناسرری، لغت

                                                 
 .44، ج3، جالتحضیق. مصطفوی، 1

 .44، ص6، جمجمع ال حرلن. طریحی، 2

 .6، صساختمان معیالی مفاهیم اخمقی ل الیی ار قرآن. نک: ایزوتسو، 3



 35   |    شناسی مفهوم: اول گفتار

 

در یک متن  هراهرای معنرایی موجود در این واژههرا و الیرهمثلفره کردن مشررخص
و  های معنایی بین معرفتمشرخص اسرت. معناشناسی با نگاه به ارتباطات و نسبت

   1کند.شناسی میرا مفهوم علم، آن
ممکن است « معناشرناسی/ سمانتیک»شرناسری  واژه معرفت با روش  مفهوم در

ز معنای پایه که ا ،معرفت در هر نسربتی، معنایی خاص داشرته باشرد. بر این اسا 
یدن برای رس ایهپلّ  واقع، آید، درمی دسرت مبنای لغوی یا کاربردهای پیشرین واژه به

ت از هایی اسمثلفه ،. معنای نسبیاست مند  زبانبه معنای نسربی در دسرتگاه سامان
 ۀکنندمعنای نسرربی تعیین واقع، کند. درهای گوناگون تغییر میها که در نسرربتواژه

 2مند زبان است.معنای نهایی واژه در دستگاه سامان
ه آمد ک دست در بررسری معنای لغوی )پایه( معرفت و مقایسۀ آن با علم، این به

دیگر نیز معنا و مترادف  همهم ،حال این برا معنرای معرفرت، اخص از علم اسررت.
زون افهای معنایی معرفت با روش معناشناسی، شوند. در تعیین میداناسرتعمال می

. این عوامرل انردآنهرا، عوامرل دیگری نیز مثثر کلیردی و نو  ارتبرا    هرایهواژبر 
گیرد می کلیدی هر حوزه به خاطر آن، بار معنایی به خود ۀهایی هستند که واژنسربت

گیرد. در روش معناشررناسرری  همزمانی، و میردان معنایی به واسررطۀ آن شررکل می

                                                 
ت. برخی این دانش را علمی معناس ۀمطالع ،. معناشناسی1، صشلیاسلی لىم ار قرآنامعی. نک: نصررتی، 1

 ،بیولوژی نصنیا، اند )قائمیشررناسرری دانسررتهرا زیرمجموعۀ زبان آن برخیشررناسرری و زیرمجموعۀ نشررانه
 (3ود دارد: ج(. در معناشناسی دو رویکرد اساسی و14، صشلیاسیارآمدی بر معیی؛ صرفوی، 416ص

 (6 شود؛میبررسی  ،در طول زمان که در آن تطور معنا( chronic semantic)معناشرناسی زمانی/ تاریخی 
که در آن، عنصرر زمان حذف شده و تغییرات و تطورات  synchronic semantic))زمانی معناشرناسری هم

شررود، بلکه کل زبان در یک مقطع زمانی فرض شررده و مورد مطالعه قرار در طول زمان لحاظ نمی هاهواژ
 (.413ـ416، صبیولوژی نصنیا، گیرد )قائمیمی

معیاشیاسی ؛ نصرتی، 431-436ص ،بیولوژی نصنیا، ؛ قائمی66-31ص ،خدا   انسان ار قرآنایزوتسو، . 2
 .4، صلىم ار قرآن
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یه مورد های تقابلی، بیشتر از بقی و نسبتهمنشینهای های جانشینی، نسبتنسربت
 1.اندتوجه معناشناسان قرار گرفته

اسررتعمال  همنشررینعنوان علم و معرفت در کتاب و سررنت، در موارد متعددی به
دو، این علم و معرفت و مقایسرره میدان معنایی آن ی. از بررسرری میدان معنایاندشررده

 ۀاز جمله حوز -آید که در جهات مختلفی، میدان معنایی معرفت و علم می دست به
از  2پوشانی دارند.هم -صررفی و نحوی، معنای پایه، اسرتناد فاعلی و مفعولی و غیره 

 اند. هم استعمال شده عنوان جانشین و مترادف  بهرو، این
ه آید کمی دسررت البته، در معناشررناسرری  میدان معنایی علم در کتاب و سررنت به

تر های معنایی گسررتردههای مترادف و جانشررینواژه ۀگسررترۀ اسررتعمال علم از هم
اگرچه  -عر، فقه و فهم معرفت، عقل، شررَ  هماون -های جانشررین اسررت. دیگر واژه

معنای علم را با این وسررعت و عمومیت معرفی  قراً مشررابره علم هسررتنرد، امرا دقی
را از معنای کلی علم  که آن هسررتندهر کردام از آنها مشررتمل بر قیدی  3کننرد.نمی

 4شوند.های علم قلمداد مییکی از زیرشاخه ،به بیان دیگر و کندخارج می
ای هیکی دیگر از عوامرل تعیین میدان معنایی معرفت و علم، بررسرری نسرربت

های )جهل، ی آنهراسررت. با مّلک معنای پایه معرفت و علم، مشررتقات واژهتقرابل
های تقابلی هخرص، ظّن، حسررب، شررّک، ریب، زعم، مری، غفل، نسرری( از واژ

 های علم واند. در تحلیل معناشررناختی مقابلآمده شررمار ابتدایی علم و معرفت به
 .  شودمعرفت مشخص می

 هایی از معنای علم یا معرفت، تقابلبا الیه ،گفتهپیشهای برخی مقابل در واقع،

                                                 
 .31ر36، صمعیاشیاسی لىم ار قرآن. نصرتی، 1
 . همان.2
 .333ر364، صمعیاشیاسی لىم ار قرآن. نصرتی، 3

 .64ر63 ص ،لىم   معرفت ار قرآن   حدلث. نک: سبحانی و همکاران، 4
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برای القای معنای مقابل  علم، گاهی  قرآن کرلمدر  1در نتیجه تقابل تام ندارند. ،دارند
َهل َیسررَتوی اّلذیَن َیعلموَن واّلذیَن  ۀاسررتفاده شررده اسررت؛ مانند آی« عدم علم»از 

ُبُهم الجاهُل  ۀیاسررتفاده شررده اسررت؛ مانند آ« جهل»و گاهی از  2الَیعلمون َیحسررَ
َن التعّفف      3.أغنیاَء م 

جهل همیشرره به معنای عدم علم نیسررت، بلکه جهل دارای  ،کرلم قرآنالبته، در 
علم و معرفت تقابل دارد و در ُبعد دیگر جنبۀ  ۀدو ُبعرد اسررت: در یرک ُبعرد با حوز

مانند جهالت  4؛کشرراندعمل ناپسررند و نابخردانه می سرروی عملی دارد که فرد را به
لوَن : برادران یوسررف ُیوسررَف وأخیه  إذ أنُتم جاه  مُتم ما َفَعلُتم ب  در این  5.َهل َعل 

ای از آن )عقل( خواهد بود. در تقابل با الیه واقع، در ،کراربرد تقرابرل جهرل برا علم
روایرات نیز جهرل در دو معنا به کار برده شررده اسررت: یکی جهل در مقابل عقل و 

َردورز یکی جهرل بره معنرای عردم علم و عردم معرفرت؛ مراننرد روایت امام  ی وخ 
َیاَء لَ صرادق ُة َأشرَ تة َنٌع : سر  یَها صرُ َباد  ف  َلع  ا َو  اَلَمَعرَفُة َواَلَجَهُل  ؛َیَس ل  ضررَ  اَلَغَضُب َوالرِّ

َوُم َواَلَیَقَظُة.  است. رفتهکار به «عدم المعرفة»در این روایت جهل به معنای  6َوالنة
؛ هرچند اندمعرفت و مشرتقات آن در قرآن و روایات، فراوان اسرتعمال شده ۀواژ

اتش را با و مشتق «عرف»به گسترۀ کاربرد علم و مشتقات آن نیست. اگر دامنۀ کاربرد 
دامنۀ استعمالی این واژه بسی محدودتر از  که در خواهیم یافت ،مقایسه کنیم «علم»

صررورت صررورت اسررمی و چه بهچه به -گاه معرفت هی  رلمقرآن کعلم اسررت. در 
که هم در  «علم» ۀعکس واژه وند متعال نسرربت داده نشررده اسررت؛ ببه خدا -فعلی 

                                                 
 .333ر346، صمعیاشیاسی لىم ار قرآن. نصرتی، 1
 .4 ، آیۀزمرسورۀ  .2

 .641 ، آیۀبقرهسورۀ  3.

 .36ر44، صارآمدی بر معیاشیاسی جذا ار قرآن کرلمشعبان،  ،. نک: صادقی، هادی و نصرتی4

 .34 ، آیۀیوسف. سورۀ 5

 .343، ص3، جالکافی. کلینی، 6
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صرورت اسرمی و هم در صرورت فعلی به خداوند متعال نسربت داده شرده اسررت؛ 
م مانند: عالم، علیم، عّّل   1.الّلهم، یعلم، َعل 

 ترو اسرتعمالی در کتاب و سنت، مفهومی عاملحاظ لغوی که علم بهحاصرل آن
در مواردی علم و معرفرت بره یک معنا بوده و معنای  ،حرال این برا از معرفرت دارد.

 و همنشینکنند و در کابرد کتاب و سرنت هم علم و معرفت مطلق آگاهی را افاده می
 معرفت  علم و معرفت به یک معنا هستند و رو، از این؛ اندجانشین هم استعمال شده

در نوشررتار حاضررر مراد از  همانیناضررطراری همان علم اضررطراری خواهد بود و 
اسررت نه به معنای  (knowledge)معنای علم و به معنای مطلق آگاهی معرفرت، هم

 .(disceblin)مهارت یا دانش خاص 

 معرفت اضطراری

و غیراختیار است که « إلجاء»که یکی از آنها به معنای  دارد چند معنا اضرطراریۀ واژ
َو َلَو شاَء »در روایت امام رضابرای مثال، در روایات نیز اسرتعمال شرده اسرت؛ 
یعاً  ُهَم َجم  َرض  ُکلُّ

َ
ی اَْل َک َلََمَن َمَن ف  َنَیا  َربُّ ی الدُّ َرار  ف  ط 

َلَجاء  َواِضررَ  
َِ یل  ا ب 

َعَلی سررَ
ی اَل َیة  اَلَبَأ   ف  َْ َنَد اَلُمَعاَیَنة  َوُر ُنوَن ع  ا ُیَثم  رَکمرَ وا خ  قُّ َتح  َم َلَم َیسررَ ه  َک ب  . َوَلَو َفَعَلُت َذل  ة 

ُنوا ُمَخ  َنُهَم َأَن ُیَثم  یُد م  ی ُأر  نِّ َدحرًا َلک  ی َثَوابرًا َوال مرَ نِّ یَن م  َطرِّ یَن َغَیَر ُمضررَ ایمان    2؛«َتار 
 اضطراری در مقابل ایمان  اختیاری استعمال شده است.

اصرطّلح معرفت اضرطراری نیز در مقابل معرفت اختیاری مورد استعمال بوده 
آمد که حصول آن می شمار شناختی به معرفت اضطراری معرفت ورو، از ایناست؛ 

در قلمرو اراده و اختیار انسران نبوده اسرت. این اصطّلح )معرفت اضطراری( که به 
                                                 

 .14معرفت در قرآن و حدیث، ص. سبحانی و همکاران، علم و 1

 .136، صالتوحیدصدوق،  . شیخ2
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احتمااًل برسرراختۀ متکلمان  1،جمهور اندیشرروران امامیه نسرربت داده شررده اسررت
 بیتمضررامین روایات اهل اسررا  بوده که برمدرسررۀ کوفه پرداز امامی در نظریه

ست اکار نرفته به« معرفت اضطراری»ترکیب  ،رنه در روایاتگ اند؛ ورا جعل کرده آن
 «معرفت ضررروری»و نیز « توحید فطری»و « معرفت فطری»اصررطّلح  خّلف بر -

 الّله و فعل الّله صررنعبلکه در روایات، معرفت  2اند،کره برگرفتره از صررری  روایات
ی َعَبد   ب 

َ
َن ُصَنع  َمَن  الّلهخوانده شده است، نه صنع و فعل انسان: ُقَلُت ْل َفُة م  اَلَمَعر 

َن  َی  َقاَل: م  یَها ُصَنٌع. َلَیَس  الّله صنعه  َباد  ف  َلع     3ل 
 دنبو بنرابراین، مّلک و معیرار اضررطراری بودن  معرفت، الجائی و غیراختیاری

که فاعل معرفت خود انسرران نیسررت. در مقابل، حصررول معرفت بوده اسررت و این
فاعل  واقع، بوده و درارادۀ انسرران وده که در قلمرو اختیار و معرفت  اختیاری معرفتی ب

 4آمده است.می شمار معرفت خود انسان به
 نبود ن اندیشرروران نخسررتین اسررّلمی، برخی معتزلیان برای اضررطراریمیادر 

نیاز و معرفتی را اضررطراری دانسررتند که بی ارائه دادند معرفت، مّلک و معیار دیگری
از نظر و اسرتدالل باشرد و در مقابل، معرفت اختیاری )اکتسابی( را معرفتی معرفی 

 کردند که نیازمند نظر و استدالل باشد. 
اسررت.  رفتهکار معادل ضررروری در علم منطق بهجا این در واقع، اضررطراری در

و هم  (چون نّظام)مشایخ نخستین اعتزال  هم در میان ،این مّلک و معیار اضطراری
 نیز و (اون ابوعلی جبایی و ابوهاشم جبایی)همهای میانه معتزلیان نزد مشایخ دوره

بوده  نظر مّد  خوارزمی چون مّلحمی یابوالقراسررم کعبی و معتزلیران متأخر در نزد
                                                 

 .43، صمضاالت االسممیین. اشعری، 1

یرد». عبراراتی چون: 2 َوح  یعرًا َعَلی التة ه  »(؛ 36، ص6، جالکافی)کلینی،  «َفَطَرُهَم َجم  َفة  ب   «َفَطَرُهَم َعَلی اَلَمَعر 
 (.363، ص3)همان، ج «معرفُتُه ضروَرةً »(؛ 31ر36، ص6)همان، ج

 .341، ص3، جالکافی. کلینی، 3
 .61، صالمعتمد فی اصول الدلن، ی؛ مّلحم33، صشرح االصول الخمسةالجبار،  قاضی عبد. 4
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دانان با اصطّلح فیلسروفان و منطق «معرفت ضرروری»ّلح در واقع، اصرط .اسرت
 متکلمان و اندیشوران امامیه و اهل حدیث، خلط شد. «معرفت اضطراری»

 ن اندیشوران نخستینمیامعرفت در  بودن مّلک و معیار اضطراری بودن متفاوت
خلط مباحث در موارد متعددی شده است که در نوشتار حاضر به سربب اسرّلمی، 

 شرده اسرت. بنابراین، معرفت اضطراری  مصطل ، دو معنا و کاربرد متمایز آن توجه
 «.غیراختیاری و الجائی»ب( و « نیاز از اسررتدالل و نظربی» داشررته اسررت: الف(

دو، عموم و خصوص من وجه است که موارد اشتراک و نسربت میان آن که پیداسرت
که هم غیراختیاری و هم سررت آن دو، معرفتی ا : مورد اشررتراک دردارند یموارد افتراق

 یزآن دو ن نیاز از اسررتدالل و نظر هسررتند؛ مانند معرفت امور فطری و مورد افتراقبی
؛ مانند نیسررت نیرازمنرد بره اسررتدالل کره در عین اختیراری بودن،اسررت معرفتی 
شود که هایی میگانه و نیز شررامل معرفتهای حاصرله از طریق حوا  پنجمعرفت

های نظری در مانند معرفت ،اندبودن، نیازمند نظر و اسررتدالل در عین غیراختیراری
 ،؛ به این صررورت که معتقد بودند فرآیند معرفتمدرسررۀ کوفهدیردگراه امرامیان در 

راری اضط ،اکتسرابی است و نیازمند به نظر و استدالل هم هست، اما برآیند معرفت
که نسبت بین دو معیار یاد شده عام با توجه به آن است.ارادۀ انسران و خارج از حیطۀ 

تواند هر دو معیرار میو خراص من وجره اسررت، در برخی موارد، معرفتی بر پرایرۀ 
 1مانند ابتدائیات )بدیهیات(. ،ضروری باشد

معرفت اضررطراری، با دو مّلک  که توان گفتبا توجه به مطالب گفته شررده می

                                                 
عل دیگری ما نیست و ف ابتدائیات را از جمله علوم ضروری دانسته که فعل ،بسان سید مرتضی . شیخ طوسی1

اما علم به مشاهدات )محسوسات( را از جمله علوم ضروری که فعل  ،شوداست و بدون سبب حاصل می
شررود، ذکر کرده اسررت. در مقابل، افرادی چون بشررربن غیر ما در ماسررت و ضرررورتًا و با سرربب ایجاد می

ر، مشراهدات و محسرروسرات را فعل اختیاری ما نه فعل دیگری در  اند )نک: شرریخ شررمار آوردهما، بهمعتم 
 (.  336ر344صاالقتصاا فی االلتضاا، ، طوسی
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ل امور حسرری، امور عقلی و نظری و امور متمایز مقولۀ عامی بوده اسررت که شررام
امبرخی  .شررده اسررتفطری می معرفت در امور بر این براور بودند که  هماون نظرّ

ی بر آن بودند که قلمرو معرفت اضررطراری همۀ گروهو  1حسرری اضررطراری اسررت
و  2و اصحاب المعارف معتقد بودند که جاحظچنان گیرد،برمی درمعارف بشرری را 

همۀ معارف نظری بشری و معارف امور البته، بیشتر امامیان نخستین و اهل حدیث، 
 3.دانستندفطری را اضطراری می

در این تحقیق، از معرفت اضطراری که عام است و قلمرو آن فراتر از امور فطری 
با معرفت اضطراری در  کنیم تایاد می« معرفت اضطراری  عام»اسرت، با اصرطّلح 

قلمرو امور فطری مشررتبه نشررود و در مقابل، از معرفت اضررطراری در قلمرو امور 
کنیم. حوزۀ معنایی معرفت یاد می« معرفت اضررطراری خاص»فطری با اصررطّلح 

توان و ضد آن می بررسی تقابل با ها و نیزها و جانشینهمنشیناضطراری را از طریق 
( 3: عبارتند ازهای معرفت اضررطراری حات جانشررینمعناشررناسرری کرد. اصررطّل

( معرفت اکتسررابی/ اختیاری که در ادامه به 1( معرفت فطری و 6ری؛ ومعرفت ضرر
 شوند.اختصار توضی  داده می

 معرفت ضروری
گاهی به ( 3در سره معنا اسرتعمال شده است:  کمدر لغت دسرت« ضررورت» ۀواژ

گاهی به  (1و  به معنای بدیهی اسررتعمال شده ( گاه6معنای حتمی و قطعی اسرت؛ 
بنابراین، اصطّلح  4.کار رفته استبهمعنای غیراختیاری و مترادف اضطراری و إلجاء 

                                                 
 .364، صالمسا ا  الجوابات فی المعرفة. جاحظ، 1

 .44، صشرح االصول الخمسةقاضی عبدالجبار، ؛ همان. 2

 خواهد آمد. این ادعا در ادامه . بیان تفصیلی و ارائه شواهد3
 .146ص ،6، جالمص اح المییر؛ فیومی، 464ص ،لضرآنمفراات الفاظ ا. راغب اصفهانی، 4
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گاهی به معنای معرفت  حتمی اسرت؛ مانند این روایت شریف « معرفت  ضرروری»
 که فرمودند: امام رضا

ا» یُع ال َتمرَ َفَق اَلَجم  َذا اتة ُروَرٌة؛ َفذ  َیة  ضررَ َْ َهة  الرُّ َن ج  َفَة م  ُنَع َبَیَنُهَم َأنة اَلَمَعر 
َفُة َضُروَرةً  الّلهَجاَز َأَن ُیَری  اَلَعَین  َوَقَعت  اَلَمَعر   1.«ب 

ت اشراره شده که در به معنای حتمی و قطعی اسرت. در روای «ضررورت»جا این در
از طریق رْیت )حوا ( ضررروری و حتمی اسررت، اختّلفی  برآمدهکه معرفت این

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 
َذا َرَأَتهُ »فرمایند: ایشرران در بحث رْیت خداوند متعال با چشررم سررر میهسررت.   َفذ 

اَطَت  َد َأحرَ اُر َفقرَ بصررَ
َ
ه   اْل َلَم  ب  َفةُ  َوَوَقَعت   اَلع  الزمۀ رْیت و بر این اسررا ، « اَلَمَعر 

   2بصری، تحقق معرفت و احاطۀ علم به خداوند است.
 شرده است. در کار گرفتهبه به معنای معرفت بدیهی« معرفت ضرروری»گاهی 

معرفتی که نیازمند  ، یعنیمنطق سررینوی از معرفرت بردیهی بره معرفرت ضررروری
البته،  3.تعبیر شده است« ال تحتاج الی تجّشم االستدالل» و اسرتدالل و فکر نیست

نیازی از نظر و اسرتدالل با اصطّلح گاهی در لسران علمی متکلمان نخسرتین از بی
معنا و مترادف  ضروری و به معنای است؛ یعنی اضطراری هم اضطراری هم یاد شده

شده و گاهی ضروری جانشین اضطراری  4است کار رفتهبهنیاز از نظر و استدالل بی
                                                 

 .44، ص3، جالکافی. کلینی، 1

 .333، صالتوحیدصدوق،  . همان؛ شیخ2

 .666، صالجوهر الیضید؛ عّلمه حلی، 34ر34، صالحاشیة. مّلعبدالّله، 3

؛ مّلحمی، 344- 344، صالیخیرة؛ سید مرتضی، 64 -66، شلرح االصول الخمسةقاضری عبدالجبار، . 4
 .63ر61، صالمعتمد فی اصول الدلن
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در این  «ضرررورت»اسررت؛ مانند  کار رفتهنیز به و بره معنرای غیراختیراری )الجاء(
ی َعَنُکَم » روایت: اَم َبَن اَلَحَکم  َیَرو  شرَ َعُت ه  م  َفُتُه  الّلهَأنة  سرَ یٌّ َمَعر  یٌّ ُنور  َسٌم َصَمد  ج 

ه َن َخَلق  َها َعَلی َمَن َیَشاُء م   ب 
 1.«َضُروَرٌة َیُمنُّ

مترادف معرفت اضررطراری و غیراختیاری اسررت که جرا این معرفرت ضررروری در
کند و در نتیجه فاعل و صررانع معرفت خداوند را افاده و إعطا می خرداوند متعال آن

در اصطّلح متکلمان « معرفت ضروری» که نه انسران. با این بیان پیداسرتاسرت، 
دوران نخسررتین لزومًا مرادف معرفت ضررروری در اصررطّلح منطق ارسررطویی و به 

در اسررتعمال متکلمان دوران « ضررروری»نیسررت؛ زیرا اصررطّلح « بدیهی»معنای 
 اشتهدر اصطّلح منطق ارسطویی د« ضرروری»نخسرتین، معنایی اعم از اصرطّلح 

گونه که معرفت ضررروری در روایات نیز لزومًا به معنای معرفت بدیهی اسررت، همان
به معنای معرفت اضررطراری و  -کره خواهد آمد چنران -نیسررت، بلکره در مواقعی 

 غیراختیاری استعمال شده است. 

 معرفت فطری
از  تربیش - از روایات پیروی به -که امامیان  نخسرتین و اهل حدیث « معرفت فطری»

اند، معرفتی اسرت که از سروی خداوند متعال در ضمیر و نهاد کار بسرتهآن را به همه
دیگر، خداوند متعال انسرران را بر  بیانشررده اسررت؛ به  نهادهها، به ودیعت انسرران

باورمندان به معرفت فطری از امامیان   2معرفرت و شررناخت خویش آفریده اسررت.
ر عاَلم ذر( خود را ب به ناممی پیش از دنیا )نخسررتین معتقرد بودند که خداوند در عالَ 

ری که طوقرار گرفته است؛ بهها عرضه داشته و از همۀ آنها بر ربوبیت خویش ا  انسان
                                                 

 .363، ص3، جالکافی. کلینی، 1

 .164، صالتوحیدصدوق،  . نک: شیخ2
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جا که این اند و از آندادهشررهادت ه ربوبیت حضرررت حق ب آدم در آن عاَلم،همۀ بنی
معرفت و ها انسرران ۀشررود همشررهادت، مبتنی بر شررناخت بوده اسررت، معلوم می

اند و این معرفت در ذات انسرران نهادینه شررده اسررت، شررناخت به خداوند پیدا کرده
 1شد.برای انسران حاصرل نمی الّله معرفةگاه هی  ،نبود این معرفت ای که اگرگونهبه

روایات امامیه شرامل معرفت به خدا، رسول  بنابرکه رو، معرفت به امور فطری از این
نو  خاصی از معرفت اضطراری )به معنای غیراختیاری(  2است، معصروم و امام

 آن خداوند متعال است. است که در واقع، فاعل  
 پیداسرت در این بیان، فطرت معنای معرفتی دارد )نه گرایشی( که معتقدان به آن

که برخی دیگر از اندیشوران شگفت آن 3.اندانبوهی از آیات و روایات تمسک کرده به
بغداد از مخالفان سرررسررخت معرفت فطری و مدرسررۀ کّلمی ر نخسررتین امامیه د

معرفرت موهوبی در عرالم ذر هسررتنرد. آنان آیات و روایات امور فطری را به میل و 
جرای انگارۀ معرفت فطری انسرران، ایدۀ تمایل و گرایش انرد و برهگرایش معنرا کرده

   4اند.فطری انسان به خداشناسی و خداجویی را مطرح کرده
در بیان « فطریرات»و « فطری»اصررطّلح کره شررود می روشررن جرا از همین

اندیشروران نخسرتین اسرّلمی، لزومًا به معنای اصطّلح فطری و فطریات در منطق 
یقینیات/ » 5ۀگانیکی از اقسررام شرش« فطریات»سرینوی نیسررت؛ زیرا در علم منطق 

                                                 
 .31، ص6، جالکافی، ی؛ کلین43، ص3، جبصا رالدرجات. نک: صفار، 1

 .314، ص3، جالکافی، ی؛ کلین34، ص3، جبصا رالدرجات. صفار، 2

 .164ر 633، صمعرفة الىّه. نک: علم الهدی، 3

 .343ر341، صجوابات المسا ا الطرابىسیة؛ شریف مرتضی، 43، صتصحیح االلتضاااتمفید،  شیخ. 4
دانان طقمنرو، از اینهایی که بازگشررت به بدیهیات دارند. ند یا نظریهادر منطق همان بدیهیات ،«یقینیات». 5

اند: اولیات؛ مشرراهدات؛ تجربیات؛ شررش مورد برشررمرده - به حکم اسررتقراء -بدیهیات را  مسررلمران
، الجوهر الیضللیدحلی، عّلمه ؛ 333ص ،الحاشللیهحردسرریات؛ متواترات و فطریات )نک: مّلعبدالّله، 

 (.666ص



 15   |    شناسی مفهوم: اول گفتار

 

   1.اند«بدیهیات
همراهشرران اسررت آنها  هایدر منطق،  قضررایایی هسررتند که قیا  «فطریات»

که قضررایایی نیسررتند که مانند اولیات به مجرد تصررور )قیاسرراتها معها(؛ یعنی با این
فطری الزم  ۀوسطی که برای تصدیق قضی حّد  طرفین  قیا  مورد تصدیق قرار گیرند،

که اسرت، همواره در ذهن حاضرر اسرت و نیازمند به نظر و کسب نیست؛ مانند این
که فطری در لسرران در حالی 2پنجم  عدد صررد اسررت.، یکگفته شررود: عدد بیسررت

شناختی از خداوند که در عوالم پیشین ر  داده و  ، یعنی معرفت وینمتکلمان نخست
 در سرشت انسان نهادینه شده است.

معرفت فطری موهوبی که نو  خاصری از معرفت اضطراری به  از ر این تحقیقد
تا از  کنیمیاد می «اضررطراری خاص معرفت»معنرای غیراختیراری اسررت با عنوان 

 متمایز شود.« معرفت اضطراری عام»

 معرفت اکتسابی/ اختیاری
اصررطّلح معرفرت اکتسررابی و اختیراری، در مقرابل معرفت فطری، اضررطراری و 

اگر معرفت ضررروری به معنای  ؛ زیراضررروری )به معنای غیراختیاری( کاربرد دارد
 ،خواهد بود و به بیان دیگر نیز یاختیاری و اکتسرراب ،حتمی و قطعی براشررد، الجرم

 .نخواهد بود ن معرفت ضروری و معرفت اختیاری )اکتسابی( تقابلیمیا
خود  به بخشرری از معارف در انسرران خود ،قائّلن به معرفت اکتسررابیبه اعتقاد  

ر اراده و اختیا اسا  شرود و صنع شخص دیگری در ما نیست، بلکه برحاصرل نمی
شررود؛ در نتیجه، حصررول ورزی حاصررل میکارگیری تعقل و اندیشررهو با بهآدمی 

                                                 
 .336ر333، صالحاشیه؛ مّلعبدالّله، 663ر344، صالجوهر الیضید. عّلمه حلی، 1
 .663-344، صالجوهر الیضید. عّلمه حلی، 2
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 1معرفت صنع و فعل خود انسان خواهد بود.
َردورز با انسرران و ۀجا که معرفت اکتسررابی )اختیاری( با اراداز آن ی و تعقل خ 

شررود، بنابراین، از نظرگاه معتقدان به معارف اکتسررابی، نظر و اسررتدالل حاصررل می
َردورزو  کردن بلکه نخستین واجب بر انسان، نظر ،واجب است  نهات زیرای است؛ خ 

امامیان نخستین در  که ناگفته نماند 2دانستند.وصرول به معرفت را تفکر و نظر می راه
اختیاری و اکتسابی بودن  معرفت  -تبیین خواهد شد  در ادامه که چنان -مدرسۀ کوفه 

نکار ا مقدمات معرفت )فرآیند معرفت( را کسب کند، مختار اسرت تاکه  معنااین به 
دانسررتند؛ اختّلف آنان در این بود که آیا ، بلکه آن را فریضرره و واجب میکردندنمی

ها، به معنای احاطه بر معلوم و های انسررانکسررب مقردمات علم و مجمو  تّلش
  اندمعرفت برای حصول ایمقدمه تنها کهتحقق حتمی معرفت است یا این

معرفرت، ربطی بره عقلی یرا  بودن بحرث اضررطراری شررایران ذکر اسررت کره
به معرفت ) بودن اعتقاد به اضررطراری ، به این معنا کهمعرفرت نردارد بودن غیرعقلی

دالل عقل و استاختیاری( لزومًا به معنای انکار معرفت عقلی و نیز انکار ت معنای غیر
َردورزو  بلکه قابل جمع است و اساسًا اختّلف  ،فرآیند معرفت نیست ۀی در مرحلخ 

اصررلی جمهور امرامیران نخسررتین با معتزلیان و دیگران در آن بود که معتقد بودند، 
َردورزتعقل و  ؛ در نتیجه برآیند و حصررول معرفت انجامدنمیی، به تحقق معرفت خ 

 غیراختیاری است.امری انسان و  ۀخارج از اراد

 بندیجمع
طراری دو مّلک و معیار متفاوت داشته است: الف( که معرفت اضسخن آن حاصل

                                                 
 .63، صالمعتمد فی اصول الدلنحمی، . مّل1

 .44. همان، ص2



 16   |    شناسی مفهوم: اول گفتار

 

که در آن، تحقق معرفت در اختیار  ،معرفت اضطراری به معنای معرفت غیراختیاری
 یاز ازنبیانسان نیست و فاعل معرفت خداوند است نه انسان؛ ب( معرفت بدیهی و 

 خود در انسان حاصل است. به استدالل و نظر که خود
 حصول معرفت بودن اختیاری اری، معنای اولی با معیار غیراگر منظور از اضرطر

معرفت »است، گرچه تعبیر « معرفت اضرطراری»باشرد، بهترین تعبیر، همان تعبیر 
جای آن و مترادف آن استعمال شده است، اما این اصطّلح چون در هم به« ضروری

ق نظر دقیمعنرای بدیهی منطقی رایج اسررت، کاربردش در معنای غیراختیاری  مورد 
نیازی از نظر و اسررتدالل نیسررت. اما اگر منظور از اضررطراری معنای دوم با معیار بی

در  .خواهد بود، بسرریار نزدیک نا و مفهوم ضررروری در اصررطّلح منطقباشررد، به مع
تر از اصررطّلح معرفت اضررطراری اسررتعمال معرفت ضررروری بهتر و دقیق ،نتیجه

کارگیری اصررطّلح در به (و اشررعری جاحظمانند )که قدما خواهرد بود. جرالب آن
یر جاحظ تعب و برای مثال، اندتر از متأخران بودهمعرفت اضرطراری و ضروری، دقیق

از اصطّلح اضطراری برای  نیز اشعریو  1را به کار برده اسرت «معرفت اضرطراری»
های متأخران این در کتاب اما 2،کرده اسررتمعرفی دیردگاه جمهور امامیه اسررتفاده 

   .شوددقت  در تعبیر دیده نمی
و  3کنندآنان گاهی معرفت ضررروری را به معنای معرفت اضررطراری تعریف می

نیاز از نظر و استدالل( با معرفت ن معرفت ضروری )به معنای بدیهی و بیمیاگاهی 
   4اند.اختیاری و إلجائی( خلط کرده اضطراری )به معنای غیر

                                                 
 .333-334، 336-333، صرسالة فی المعرفة. جاحظ، 1

 .43، صمضاالت االسممیین. اشعری، 2

؛ 344-344، صالیخیرة؛ شریف مرتضی، 64، 61، 66، صشلرح االصول الخمسةقاضری عبدالجبار، . 3
 .63-61، صالمعتمد فی اصول الدلنمّلحمی، 

پرسررتان، با خورشررید و سررتاره و ماه در ذیل آیات مربو  به احتجاج حضرررت ابراهیم طوسرری . شرریخ4
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در هر دو صورت و با هر دو مّلک، معرفت فطری مطرح در لسان که پیداسرت 
اره ها اشعلمی متکلمان نخسرتین که به معرفت موهوبی در فطرت و سررشت انسان

از معرفت اضررطراری )ضررروری( خواهد بود. معرفت فطری یکی از انوا   غیر ،دارد
خواهد بود؛ در نتیجه  از آن اخّص  های اضررطراری )به معنای غیراختیاری( ومعرفت

اما اگر مراد از معرفت اضررطراری  ،عرام و خاص مطلق اسررت ۀدو رابطر آن ۀرابطر
نیازی از اسررتدالل و نظر باشررد باز با معرفت فطری، متفاوت خواهد بود و به بیان بی

عام و خاص  ۀعرفت اضررطراری به معنای دوم، رابطمعرفت فطری با م ۀرابطر ،دیگر
خود حاصررل  به راک آن دو معرفت فطری اسررت که خودمن وجه اسررت. مورد اشررت

معرفت اضطراری  (3دو: نیست؛ اما موارد افتراق آناسرت و نیازمند اسرتدالل و نظر 
)ضررروری( که از امور فطری نیسررت؛ مانند معرفت حاصررله از حوا  پنجگانه که 

 (6ز امور فطری و موهوبی هم نیسرت؛ ا همانیننیازمند نظر و اسرتدالل نیسرت و 
 حکم نب معرفت فطری که نیازمند به اندیشه و تعقل و توجه است؛ مانند انگارۀ هشام

، امور فطری شرردن و پیروانش در خصرروص معرفت فطری که معتقد بودند بالفعل
 1نیازمند نظر و استدالل و التفات است.

                                                 
بود، الله ضررروری نیسررت؛ زیرا اگر ضررروری می که معرفت داللت دارند بر این فرمرایرد: این آیراتمی

ستید در پرگفت: شما چگونه ستاره میآورد! بلکه باید مینباید برای آنان استدالل می حضررت ابراهیم
(. 334، ص3، جالت یان، دثی دارند ! )شیخ طوسیحدانید آنها حادث هسرتند و مُ حالی که بالضرروره می

ه است؛ دنیاز از نظر و استدالل گرفته شجا معرفت ضرروری به معنای معرفت بدیهی و بیپیداسرت در این
 نه به معنای اضطراری فطری و به معنای موهوبی بودن!

 .46، صمضاالت االسممیین. اشعری، 1




