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  در باور انديشمندان نخستين اماميه» معرفت اضطراري« هانگار
  
  

  1محمدتقي سبحاني  08/02/1393 :تاريخ دريافت
  2 منتظري  20/04/1393 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

هاي بنيادينِ اعتقادي متوقف انديشمندان مسلمان، ايمان و هدايت را بر معرفت به آموزه
شود و چگونه براي هايي دارد، شامل چه موضوعاتي ميچه ويژگي» معرفت«كه  يندانند، اما امي

در اين ميان، . برانگيز بوده است اسالمي چالش هآيد، همواره در تاريخ انديشانسان به دست مي
معرفت « ههاي مذكور نظريكوفه، براي پاسخ به پرسش هانديشمندان اماميه در مدرس

باور مشهور اماميان نخستين بر . و ميراث حديثي شيعه طرح كردند قرآن هرا بر پاي» اضطراري
آن بود كه مفاد كامل معرفتي، در عوالم پيشين اعطا شده و انسان مفاد آن معرفت را در ضمير 
خود و بالفعل داراست؛ به همين سبب، معرفت صنع خدا بوده و براي انسان قابل اكتساب نيست 

البته در ميان انديشمندان نخستين اماميه، . معرفت متذكر شود و فقط انسان بايد به مفاد آن
كند تا آن دوران است، سعي مي هجريان هشام بن حكم كه پيشرو در مباحث كالمي امامي

او فعليت معرفت اضطراري را منوط به استدالل و . خوانشي خردپسندتر از باور اماميان ارائه كند
 . نيز بگشايد» استدالل عقلي«نقدها، جايگاه مقبولي براي داند تا عالوه بر دوري از  نظر مي

  واژگان كليدي
  .صنع، عوالم پيشين معرفت، اضطرار، اكتساب،

                                                            
 .استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي و عضو انجمن كالم اسالمي حوزه. 1
 .دانشجوي دكتري كالم اماميه؛ پرديس فارابي دانشگاه تهران.   2
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  بيان مسئله
هدايت هر فرد، داشتن بينشي است كه از آن در  ههاست و الزمغايت دين، هدايت انسان

هاي بنيادين اعتقادي موزهمعرفت، آگاهي به آ. كنندياد مي» معرفت«تعبير علمي و ديني به 
علم و  هتواند زمينها، مي ها و اقرار و ايمان به آن دين است كه فرد متدين با در اختيار داشتن آن

 اهميت اين بحث موجب. عمل به ساير مباحث نظري و عملي دين را براي خويش فراهم آورد
در اين بين در ادوار . ته باشندشده تا متفكران همواره در ابعاد اين مسئله با يكديگر چالش داش

معرفت قابل  ههاي انديشمندان اماميه دربارتاريخي گوناگون، اختالفاتي ميان آرا و ديدگاه
دارد تا در باب اين مسـئله، پرسشي تاريخي مطرح كنيم اين مهم ما را بر آن مي. مشاهده است

در ادوار گوناگون و به طور خاص در انگاره و رويكرد متكلمان و انديشمندان اماميه : كه و آن اين
  معرفت چه بوده است؟ هدر مسئل Dعصر حضور ائمه اطهار

هاي كند قسمتطرح اين پرسش و تحقيق در آن، عالوه بر تأمين ضرورت پيشين، كمك مي
تر به كالم ائمه تر شده و احتماالً انديشه و تئوري نزديكاي اماميه روشنمبهم تاريخ انديشه

هايي براي پاسخ به اين پرسش، با رجوع به متون تاريخي و روايي، با گزارش. دريابيمرا  Dاطهار
معرفت «را تحت عنوان ) قرن دوم و سوم هجري(كوفه  هاصحاب امامي هشويم كه نظريرو مي روبه

 :براي شناخت و فهم اين نظريه، سه پرسش قابل طرح است. كنندتوصيف مي» اضطراري
مفاد و حدود معرفت در نظر ايشان . 2چيست؟ » معرفت«شمندان اماميه از منظور و مراد اندي. 1

  خورد؟راه وصول و نيل به اين معرفت چگونه رقم مي. 3چگونه است؟ و 
 بن معرفت اضطراري، هشام هرغم اتفاق ايشان در عنوان و ابعاد مختلفي از نظريالبته علي

انديشمندان و اصحاب اماميه اختالفاتي دارند؛  حكم و اصحاب او، در بعضي ابعاد نظريه با جمهور
  .گيريمرو، بحث را در دو بخش بررسي ديدگاه جمهور و بررسي اختالفات پي مياز اين 

  كوفه هديدگاه جمهور انديشمندان مدرس. 1
 پردازينظريه به دست ،Dائمه روايات و قرآن آيات مبناي بر اماميه نخستينِ انديشمندان

 همچون موضوعات ديگر به در اين موضوع را خود هاي پرسش آنـان. زدند »معرفت« هدربار

متكلمان بزرگي  .كردندرا دريافت و نقل ميايشان  سخنان و هاپاسخ و سپس كرده امامان عرضه
از جمله ... و عبدالرحمن بنيونس  ابوبصير، سالم،بن  هشام او، خاندان و زراره :همچون

شواهد متقن تاريخي و روايي  .اندروايت اقدام كرده اب معرفت، به نقلاند كه در بانديشمنداني
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و  داشتند باور معرفت بودن به اضطراري دوران آن در دهد، اين انديشمندان شيعينشان مي
   .كردند تا ابعاد اين نظريه را روشن كنندسعي مي

 ابوالحسن اشعرينگاراني چون هاي عقيدهتوان در گزارشاين ادعا را مي هشواهد اولي
 جمهور آنانند، كه روافض از نخست هفرق«: گويدمي بارهاين  وي در. به دست آورد) ق325(

» هستند اضطراراً اين معارف را دارا هاانسان تمامي و انداضطراري معارف ههم :معتقدند
و گاه با طور كلي  گاه به» معرفت اضطراري«ها، تعبير در اين گزارش. )51 :1 ،2005 اشعري،(

حكم همراه بن  حضرمي و هشام الطاق، ابومالك نام بردن از انديشمنداني چون زراره، مؤمن 
 Dهرچند در احاديث ائمه). 218 :1 ،1364؛ شهرستاني، 51 :1 ،2005 اشعري،(شده است 

سخني به ميان نيامده، با اين حال برداشت اين تعبير از » معرفت اضطراري«به صراحت از تعبير 
البته بايد گفت در آن عصر، اصطالح ديگري  1.پذير است ميراث روايي اماميه در آن عصر امكان

رسد در بعيد به نظر مي 2نيز كاربرد دارد كه با توجه به قرائن موجود» معرفت ضروري«با عنوان 
  . آن دوره مصداقي جز معرفت اضطراري داشته و با آن متفاوت باشد

آيد كه منظور از معرفت اضطراري، معرفتي اوليه به دست ميهاي همين گزارش هبر پاي
ساز موجب و زمينه استـدالل و شود؛ ثانياً، تفكرمي حاصل انسان اوالً، باالضطرار براي: است كه

 استدالل به را هاخداوند انسان معرفت نخواهد بود؛ ثالثاً با توجه به اضطراري بودن معرفت،
بررسي ). 51 :1 ،2005 اشعري،(است  نكرده مكلّف ديني دينبنيا و اكتساب معارف تفكر و

چيستي و نقش معرفت در : موضوعاتي چون ه، نيازمند بحث دربار»معرفت اضطراري« هنظري
 ...مندي انسان از معرفت و زندگي انسان، مفاد و حدود معرفت، راه وصول به آن، چگونگي بهره

  .است

  چيستيِ معرفت. 1ـ1

كوفه، معرفت امري است كه با هدايت و رستگاري انسان، پيوند وثيق  هدر نظر اصحاب امامي
دانيم كه اهل ايمان مي. معرفت، خميرمايه و محتواي اصلي هدايت است. و ناگسستني دارد

                                                            
الْمعرِفَةَ مكْتَسبةٌ و أَنَّهم إِذَا نَظَرُوا منْ  أَصلَحك اللَّه إِنَّ قَوماً منْ أَصحابِنَا يزْعمونَ أَنَّ: فَقُلْت لَه...«: براي نمونه، نك. 1

 يرْوِي الْحكَمِ بنَ هشَام سمعتj عبداللَّه لأَبِي و قُلْت«). 356: ق1413حميري، (» ... وجه النَّظَرِ أَدركُوا، فَأَنْكَرَ ذَلك
نْكُمأَنَّ ع اللَّه مجِس يدمص نُورِي مرِفَتُهةٌ ع98: 1389؛ صدوق، 104: 1، ق1407كليني، (» ...ضَرُور.(  

و يا در روايتي، باور ضروري » زراريه، معتقد به ضروري بودن معرفتند«: كندمانند گزارش شهرستاني كه بيان مي. 2
زراره يا هشام از  دهد،جو در منابع روايي و تاريخي نشان ميو جست. شودبودن معرفت خدا به هشام نسبت داده مي

  . اندباورمندان به معرفت اضطراري

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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كوشند بر سبيل هدايت باشند و به خداي خود نزديك شوند، اما براي اين امر همواره مي
خود را از ديگر اشيا تمييز داده و در مسيري كه به او  نيازمند شناختي هستند كه با آن خداي

شود، گام بردارند و هدايت نيز يعني همين حركت و گام برداشتن در مسير الهي و ختم مي
يابي به رستگاري؛ از اين رو، براي شناخت مسير هدايت، نيازمند علم و آگاهي يا به تعبير  دست
  . تر و متناسب، نيازمند معرفت هستنددقيق

به همين سبب، انديشمندان اماميه در روايات گوناگوني اين اصطالحات را در كنار هم به 
محمد الطيار بن  ةاز آن جمله، روايت مشهور حمز. اندكار برده و روايات مشابهي را نقل كرده
آورد كه مي jمربوط به هدايت، روايتي از امام صادق هاست كه در توضيح و بيان آيات شريف

 خداي متعال«: فرماينداستفاده كرده، مي» معرفت« هاز واژ» هدايت«ان در توضيح معناي ايش
كليني، (» كنندها به قبول يا ترك آن معرفت اقدام ميدهد و انسانبه بندگان، معرفت مي

و عبداالعلي ) 276 :1 ،1370برقي، (؛ تعبيري كه در روايت ديگري از زراره )395 :1، ق1407
  . خوردنيز به چشم مي) 414: 1389 صدوق، ؛396 :1 ،ق1407 كليني،(

شود كه نيز اشاره مي» ايمان«با » معرفت«در بعضي ديگر از روايات، اصحاب اماميه به پيوند 
اي كه رسد ميان معرفت، ايمان، عمل و هدايت پيوند وثيقي برقرار است، به گونه به نظر مي

؛ برقي، 107: 1، ق1407كليني، (ضاي آن است ارزش و اهميت معرفت، به عمل كردن بر مقت
  ).199 و 198: 1 ،1370

ها و باورها نيست، بلكه منظور باورهايي عمومِ آگاهي» معرفت«بنا بر اين روايات، معناي 
چنين مراد از معرفت، صرف آگاهي و شناخت است و  هم. هدايت و عبوديت است هاست كه الزم

 هآمده آن است كه معرفت، تنها طريق و مقدم دست نتايج بهاز ديگر . نه آگاهي همراه با عمل
ها بر اساس در قيامت هم انسان. سازي عمل مؤمنانه استضروري هدايت و يگانه راه زمينه

گيرند كه آن، حجت تكاليفي است كه پس رو شده و مورد مؤاخذه قرار ميحجتي با خداوند روبه
برقي، (است و ايشان موظف به انجام آن تكاليف هستند ها مقرر شده از بيان معرفت براي انسان

1370، 1 :277 .(  
لذا بعضي انديشمندان و متكلمان بعد از عصر . يابدرو، معرفت با حجت نيز پيوند مياز اين 

: 1، ق1407 كليني،(اند تبويب و بررسي كرده» حجت«حضور نيز بحث از معرفت را ذيل عنوان 
به ديگر سخن معرفت، حجت، هدايت و ). 275: 1 ،1370 قي،بر ؛410: 1389 صدوق، ؛394

يك امر هستند و نه الزاماً تعابيري مختلف از يك مفهوم و يا مفاهيمي  هپيوست هم ايمان اضالع به
  . گسسته و پراكنده هم از
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  :ديگر را در باب چيستي معرفت متذكر شويم هدر پايان اين بخش شايسته است دو نكت
كوفه از معرفت، نوعي قوه، احساس يا عالقه براي دريافت  هر اصحاب مدرسكه، منظو اول اين

 از آن بحث» فطرت«هاي الهياتي نيست؛ چيزي شبيه به آنچه امروزه، تحت عنوان  آگاهي
، بلكه )42: 4، 1389؛ مطهري، 184: 1373خميني، ؛ موسوي61): ب( ق 1413مفيد، (شود مي

  .نياز از تمهيد مقدمات نظري استي بالفعل و بيمنظور ايشــان از معرفت، نوعي آگاه
واسطه، عيني و مستقيم است، به كه، در نظر اصحاب، معرفت نوعي شناخت بي دوم اين

كه شناخت مصداقي و عيني شيء خارجي به صورت متمايز از ديگر اشيا براي صاحب  ايگونه
قلبي است و نه توهم قلبي آيد؛ لذا محل و مرجع درك اين معرفت، رؤيت معرفت به دست مي
، چراكه در نظر ائمه )293: 66، ق1404و مجلسي،  326: ق1404حراني، (يا معاني دقيق عقلي 

راهه رفتن نيز  معرفتي كه از اين طرق به دست آيد عالوه بر نقصان، سبب شرك و بي Dاطهار
  ).220و  35: 1389؛ صدوق، 87و  82: 1، ق1407كليني، (شود مي

  ول معرفتراه وص. 1ـ2

كه معناي معرفت در نظر انديشمندان كوفه مشخص شد، نوبت به بررسي راه  پس از آن
  آيد؟روايم كه معرفت چگونه به دست ميجا با اين پرسش روبه در اين. رسدوصول به معرفت مي

حلي كه امروز و حتي در آن عصر از جانب متكلمان معتزله در ترين راهترين و شايعساده
آدمي با نگاه متفكرانه و مدبرانه به عالم و يا با : شده، چنين است اين پرسش ارائه مي پاسخ به
هاي او ببرد و شايد تواند پي به وجود خدا و بعضي ويژگيذهني و عقلي دقيق خود مي همحاسب

گرانه را تعقيب و با ضمائمي همراه كند، به هدايت الهي دست  اگر اين دقت و تفكر محاسبه
  . فتخواهد يا

  : كليدي است هحلِ ساده و شايع، حاوي چند نكتاين راه
  .يافتن به معرفت الهي، براي انسان امري ممكن تلقي شده استدست . 1
  . انسان داراي ابزار و منبع الزم براي شناخت خداوند است. 2
  . راه وصول انسان شامل تفكر، نظر و استدالل است. 3
  .يابي داردده و اوليه را در معرفتكنن اكتساب انسان، نقش تعيين. 4

يابيم كه انديشمندان اماميه كوفه و روايات واردشده در اين باب مي هاما با مراجعه به انديش
شود كه با شود و در برآيند كلي، نتايجي مطرح ميگونه تصوير نمي اساساً فرايند معرفت اين

تكلمان نخستين اماميه، فرايند در تصوير محدثان و م. نكات كليدي مزبور در تعارض است

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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در اين نظرگاه، . پذير نيست شود و اساساً چنين چيزي امكانيابي از انسان شروع نميمعرفت
ترين العالمين در ساحتي مافوق تصورات مخلوقات قرار دارد؛ آن هم به نحوي كه حتي دقيق رب

و  105: 1، ق1407كليني، (عدادند استيابي او ذاتاً فاقد معرفت هنظرها و باالترين فكرها، دربار
شايد اين سخن، اصل  .)293: 66، ق1404 و مجلسي، 125: 91، خق1414شريف رضي، 

اما در بيان معرفت اضطراري، اين امر يكي از  اي ديگر باشد،خود منشأ چالش و مسئلهمبنايي و 
 .)396: 1، ق1407كليني، (نظريه است كه به آن تصريح شده است  هسازند هايمؤلفه

شود؛ به اين نحو كه خداوند معرفت را ايجاد در اين نظر، معرفت از خداي متعال آغاز مي
صدوق، ( »مخلوقه القلب في عزوجل اهللا صنع من المعرفه أن«: كند كند و به انسان عرضه ميمي

اي، اصالً امكان و و اگر نبود چنين ساخت و عرضه. )395: 1، ق1407؛ كليني، 227: 1389
 لم ذلك لوال و نفسه أراهم و فعرفهم«: شديابي و شناخت خدا فراهم نميبراي معرفت راهي
؛ 281 :1، 1370؛ برقي، 72و  71: ق1404؛ صفار، 13: 2 ،ق1407كليني، ( » ربه أحد يعرف

براي » صنع«لذا در تعابير كالمي و حديثي آن دوره، اصطالح ). 41 و 40 :2، 1380 عياشي،
  .آمده استو دقيقي به حساب ميمعرفت، توصيف خاص 

 اهللا يكلف لم«: در چنين فرايندي انسان در ساخت و كسب معرفت، كمترين نقشي ندارد
» معرفت«به عبارت ديگر،  .)198: 1 ،1370برقي، ( »سبيال اليها لهم يجعل لم و معرفه العباد

با حفظ . ده استاكتساب آدمي نيست، بلكه به اضطرار و ضرورت اين معرفت به او اعطا گردي
ها به دليل نداشتن ابزار الزم براي معرفت، به اكتساب آن نيز اين نكته، پر واضح است كه انسان

؛ 198: 1 ،1370برقي، ( » البيان اهللا على ال، :قال المعرفه؟ كلفوا فهل :قلت«: اندمكلف نشده
  .)163 :1ق، 1407 كليني،

نقش انسان و حدود اختيار او در : كه ن اينجا شايد جاي يك پرسش باقي بماند و آ در اين
باالضطرار است و در توليد و  هكنندمعرفت چگونه است؟ در اين نظرگاه، انسان تنها دريافت

دريافت معرفت هيچ نقشي ندارد، ولي در پذيرش متذكر شدن و اقدام بر اساس معرفت اعطايي، 
ها به آن ها و ائمه در پاسخدر پرسشاي كه اصحاب كامالً مختار و البته مكلف هم هست؛ نكته

 من االختيار فيهما لهم و صنع من فيهما للعباد ليس«: اندعنايت داشته و متذكر آن نيز شده
 الكفر بشهوتهم و عارفين مؤمنين بذلك فكانوا المعرفه؛ اختاروا اإليمان فبشهوتهم االكتساب؛

؛ كليني، 416و  227: 1389صدوق، (» ضالال جاحدين كافرين بذلك فكانوا الجحود؛ اختاروا
  ).398: 1، ق1407
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 اعطاي معرفت در عوالم پيشيني. 1ـ3

معرفت اضطراري  هدر بعضي روايات انديشمندان مدرسه كوفه، سؤال و بحث ديگري دربار
خداي متعال چه هنگام اين معرفت را ايجاد و به انسان اعطا و : كه صورت گرفته است و آن اين

هاي ديگري نيز مهم سخ به اين پرسش عالوه بر اهميت خاص خود، از جنبهكند؟ پاعرضه مي
  :كندجلوه مي
اعتقادي اماميه، همواره سخن از وجود عوالمي پيش از زندگي دنيايي  هدر منظوم. يك

آيد تا جايي كه برخي مدعي تواتر روايي براي وجود چنين  انسان در اين جهان به ميان مي
در نظر متكلمان كوفه و نيز محدثان ادوار  ).425: 1، ق1418حر عاملي، ( انداعتقادي در اماميه

ترين رخدادي كه در عوالم پيشين رخ داده، اعطاي معرفت به انسان است؛ تا جايي مختلف، مهم
  .وجود اين عوالم پيشيني از همين باب بوده است هكه به نظر رسد، فلسف

: ؛ بقره30 :روم(شويم رو مي روبه» اهللا  صبغة«و » فطرت«در آيات قرآن، با اصطالحات . دو
اي مهم و اساسي براي انديشمندان مسلمان، خود دغدغه» فطرت«معناشناسي دقيق ). 138
 »عوالم پيشيني«با طرح » فطرت«جا كه در روايات و تفاسير مأثور اماميه، چيستيِ  اما از آن. است

مورد نظرمان  ه، براي تكميل ابعاد نظريهمراه شده است» ميثاق« هو پديد» معرفت«و مسئله 
  .ناگزيريم اين بخش را نيز به بحث بيفزاييم

زمين  هدر نگاه انديشمندان نخستين، خلقت در بعد زماني خود با دنيا و زندگي آدم در كر
وجود داشته  1هاي انساني، عوالم و مواقف ديگريشود، بلكه پيش از به دنيا آمدنِ نسلآغاز نمي
عالم ذر، موقفي است كه در آن . است» عالم ميثاق«يا » عالم ذر«ها، موقفي با نام  ز آنكه يكي ا

كند جا با ابدان ذري خلق كرده و در پيشگاه خود حاضر مي ها را يكانسان هخداوند متعال هم
اي سپس در مواجهه). 399: ق 1421؛ حلي، 330: 1389 ؛ صدوق،13و12: 2، ق1407كليني، (

ود را بر مخلوقات نمايان ساخته، و بندگان رب خويش را رؤيت و معاينه كرده و به العاده خفوق
). 398: ق1421؛ حلي، 117: 1389 ؛ صدوق،281: 1 ،1370برقي،(كنند او معرفت پيدا مي
گاه از ايشان به ربوبيت خويش  چنين معرفتي را به ايشان عرضه داشت، آن وقتي خداوند اين

پس از . كنندآدم نيز به ربوبيت و معرفت اعطاشده، اقـرار و اعتراف مينيگيرد و تمام بمي اقرار
برد و به اصطالح آدميان را از يادشان مي هاين واقعه و بنا به داليلي، خداي متعال رؤيت و معاين

ها اقرار و اصل چنين معرفتي را انسان دهد، ولي از سوي ديگر، در قلبرخ مي» انساء«اصحاب، 
                                                            

  .عالم اظله و ارواح؛ عالم طينت؛ عالم ذر و ميثاق. 1
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؛ معرفتي كه به )40و 39: 2و  181: 1، 1380؛ عياشي، 281: 1 ،1370برقي،(كند ينهادينه م
گويا . شودياد مي» فطرت«العالمين، از آن به  خاطر چنين نهادينگي و ايجاد ابتدايي توسط رب

  .هاستاين معرفت و ميثاق، پايه و بنيان خلقت زميني انسان
 مسكان، هشام بن سالم، ابوبصير، ابنرسد، در نظر متكلماني چون زراره، به نظر مي

بر مبناي روايات وارده در اين باب، مراد از معرفت اعطاشده در عالم ذر و فطرت، ... عمير وابيابن
  ).12: 2، ق1407كليني، (همان معرفت اضطراري يا ضروري است 

 ههمفطري بودن، مشترك بودن بين : هايي چونواجد ويژگي» معرفت اضطراري«بنابراين، 
هم در اوج وضوح، انساء ها، اعطايي و موهوبي بودن، پيدايش از طريق رؤيت و معاينه آن انسان

  .هاستو ابقاي اصل آن در قلب انسان) معاينه(كيفيت پيدايش معرفت 

  حدود و مفاد معرفت اضطراري. 1ـ4

ك بحث حال نوبت به ي. جا چيستيِ معرفت و راه نيل به آن مورد بحث قرار گرفت تا اين
كه حدود معرفت اضطراري چيست؟ پاسخ دادن به اين پرسش و بر  رسد و آن اينتكميلي مي

با توجه به روايات اصحاب اماميه، قدر متيقن . نمايداساس آنچه تا كنون گفته شد، آسان مي
اي كه به  العالمين است؛ گزاره عنوان خالق، رازق و ربمعرفت اضطراري، شناخت خداي متعال به

: 1389 ؛ صدوق،13و 12: 2، ق1407كليني، (احت در بعضي روايات به آن اشاره شده است صر
  ).40و 39: 2و  181: 1، 1380؛ عياشي، 281: 1 ،1370؛ برقي،399: ق1421؛ حلي، 330

كوفه معتقدند، مفاد معرفت اضطراري بيش از موضوع خالقيت  هجا اصحاب مدرس اما در اين
آن، معارف بنيادين ديگري همچون نبوت و امامت را نيز  هدامن و ربوبيت خداي متعال است و

  .گيرددر بر مي
تر در موضوع ايمان هم اشاره شد، معرفت به معناي آگاهي و اطالع از  طور كه پيش همان

شناخت رب، در مقام كسي كه . سازدهدايت را براي انسان فراهم مي هچيزي است كه زمين
ست، اولين چيزي است كه بايد در مفاد معرفت قرار بگيرد، ولي اختيار و معبود انسان ا صاحب

مفاد معرفت است، آگاهي به طريق اطالع از  هكنندتمام مفاد معرفت نيست، بلكه آنچه تكميل
تكاليف است؛ امري كه در نظر گروهي از انديشمندان اماميه همچون زراره و خاندان او با اعطاي 

ها در آن مقام به دست در عالم ذر و اخذ ميثاق بر شناخت آن )انبيا و امامان(معرفت هاديان 
معارف اعطايي در عوالم پيشين است  هآمده است و به همين جهت، معرفت آنان نيز در زمر

  ).218: 1 ،1364 شهرستاني،(
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بنا بر اين ديدگاه كه استنادات روايي متعددي را نيز به همراه دارد، رخداد عالم ذر شامل 
ت ربوبي و ميثاق بر آن به همراه اعطاي معرفت رسوالن و اوصيا و به طور خاص، اعطاي معرف

 ،1370برقي،(شود حجيت ايشان نيز مي وو اخذ ميثاق بر معرفت Dمعرفت اميرمؤمنان و ائمه
   .)41 :2 و 181: 1، 1380؛ عياشي، 8 :2، ق1407كليني،  ؛89: ق1404صفار،  ؛135: 1

عالم ذر را  هه كرد كه آنچه اعطاي معرفت ربوبي از طريق معاينالبته بايد به اين نكته توج
نمايد، يعني تباين خالق و مخلوق و فقدان ابزار براي شناخت خدا، در مورد ساير ضروري مي

مفاد معرفت، يعني معرفت به انبيا و اوصيا جريان ندارد، ولي با اين حال، معرفت به ايشان نيز با 
  .گردد يگر در آن موقف به انسان اعطا ميتوجه به مصالح و داليلي د

  مندي از معرفتچگونگي بهره. 1ـ5

كوفه، مفاد معرفت اضطراري به انسان اعطا شد و آنان تنها موقف و  هدر نظر جمهور امامي
اين مطلب بدين معناست كه معرفت بالفعل در ضمير انسان . اند چگونگي اعطا را از ياد برده
با وجود اين، پرسشي پيش . في است انسان متوجه و متذكر آن باشدمحقق و مهياست و تنها كا

شوند؟ به مند ميها در زندگي دنيوي خويش، چگونه از اين اعطاي الهي بهرهانسان: آيد كهمي
يابند؟ طرح اين پرسش ها چگونه اين فعليت و تحقق معرفت را در خود ميعبارت ديگر، انسان

هاي رقيب يا انديشمندان اماميه در اعصار بعد، يشمندانِ جرياندر حالي است كه بسياري از اند
اند و شاهد بر اين مطلب را امري ها به صورت بالفعل شدهفقدان چنين معرفتي در انسان مدعي

: 1، ق1405سيد مرتضي، (شمارند، چراكه عالوه بر فراموشي موقف و رخداد عالم ذر واضح مي
ها به توحيد يا ساير معارف بنيادين انسان هبينيم كه عمد، مي)247 :8، ق1409 ؛ طوسي،114

پس وجود ). 180: ق1411؛ شريف مرتضي، 61): ب( ق1413مفيد، (اقرار و توجهي ندارند 
 مفيد،(شود  معرفت اضطراري، امري نادرست تلقي مي هچنين رخدادي و به تبع آن نظري

  ). 27: ق1413؛ نوبختي، 61، )الف(ق 1413
  : قيق و مناسب به اين پرسش بايد چند مطلب را مورد توجه قرار دادبراي پاسخ د

موقف و كيفيت اعطا قرار داده ) انسـاء(اوالً، در اضالع و ابعاد معرفت اضطراري، فراموشي 
شده است تا كسي با تمسك به عدم يادآوري اين پديده، مدعي نفي آن نشود؛ بنابراين بحث بر 

  .يابدرفت و چرايي غفلت از آن ادامه ميمندي از معچگونگي بهره هپاي
ها و حوادث ثانياً، انسان در زندگي دنيوي خويش محـدود و محصورِ تزاحم و تداخل پديده

كند و باعث هايي كه هر كدام در لحظه، توجه انسان را به خود جلب ميگوناگون است؛ پديده
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زندگي دنيوي انسان، توجه و غفلت آن  هلذا الزم. شودهاي بالفعل او ميغفلت او از ساير آگاهي
در  انسان. آورند كنند، به ياد نميآنچه را درك مي هها همبدين سبب، طبيعتاً انسان. به آن است

خود را به ياد  هاي از خاطرات گذشتتواند همه يا حتي بخش عمدهمقاطع مختلف زندگي نمي
هايش هم خاطرات يا ساير دانستنيعالوه بر اين، انسـان هميشه متوجه و ملتفت به . آورد

  .كندها و تذكرات، به يادآوري خاطرات و ذهنيات خود اقدام مينيست، بلكه با پيش آمدن زمينه
: ؛ عنكبوت23و  22: يونس(هاي زندگي دنيايي روييم كه گاه در بزنگاه ثالثاً، ما با انساني روبه

و گاه با ) 42: 1، خق1414 رضي، شريف(وگو با انبيا و رسوالن  و گاه با برخورد و گفت) 65
شود و در خود احساس نزديكي و اندك درنگ و توجه دروني، حقيقت امور برايش روشن مي

در چنين حالتي انسان . يابدوابستگي به خدا و درستي و صدق ادعاي پيامبران يا امامان را مي
. بيندن حالت قلبي نيز مختار ميعالوه بر اذعان به وجود اين معارف، خود را به قبول يا رد اي

  .شودوجود چنين اذعان و احساس توأماني، ناشي از معرفت پيشيني تلقي مي
هاي گوناگوني  بنابراين، توجه و تذكر، عاملِ اصلي يادآوري معرفت است و اين تذكر از راه

ذكر اين با . آيدشود و نيازي به استدالل و نظر در اين باب پيش نميبراي انسان ممكن مي
از نظر اصحاب اماميه، جايگاه استدالل و : كه ماند و آن اينمطلب، جاي پرسشي ديگر باقي مي

تمايز ميان «مباحث نظري در الهيات ديني كجاست؟ پاسخ به اين پرسش را در قالب بحث از 
   .گيريمپي مي» معرفت و اثبات

 تفاوت معرفت و اثبات. 1ـ6

حث از معرفت اضطراري بايد بدان توجه كرد، تمايز دو ترين نكاتي كه در بيكي از مهم
با مباحثي كه ارائه شد، معناي . نزد اصحاب اماميه كوفه است» اثبات صانع«و » معرفت«موضوع 

گيري اين بحث عالوه  معرفت تا حدودي مشخص گرديد، اما منظور از اثبات صانع چيست؟ پي
اصحاب از  هچگونگي استفاد هبهه درباربر شناخت تمايز ميان دو موضوع يادشده و رفع ش

  .شودتر شدن ابعاد معرفت اضطراري نيز مياستدالل و مباحث نظري و عقلي، سبب روشن
: معارف ديني اعم از هطور خالصه، آنچه در باب لزوم و انجام استدالل و تفكر عقالني درباربه

شـود، مشمول عنوان مي مطرح Dاثبات صانع، اثبات نبوت عامه و خاصه و وصايت ائمه هدي
هاي مؤلفه اصحاب اماميه در كنار اعتقاد به معرفت اضطراري و مفاد و. گيردقرار مي» اثبات«

هاي نظري در باب اثبات وجود خالق و محدث اصلي آن، همواره از ابداع، تقرير و نقل استدالل
  . جستندنيز بهره مي
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حدين در  هي به ديدگاه صواب و ميانياب در مشي ايشان، هدف اصلي اثبات صانع، دست
مهم استدالل، اثبات اصل وجود صانع و خروج از حدين  هنتيجـ. كالمي است ـ   منازعات علمي

گري و خروج از حدين يعني شناخت مرز انكار، تعطيل يا الادري. در مباحث خداشناسي است
اين دو مرز . الق و مخلوق استطلبي ميان خانگاري و تشاركسان پرهيز از هر گونه تشبيه، هم

... جدي همواره در مباحث و مسائل مختلفي كالمي همچون اسما و صفات، معناي توحيد و
  .شودمراعات مي

تواند به عنوان اتمام حجت يا حجت ثانويه در مقابلِ بعضِ مي» اثبات«عالوه بر اين، بحث از 
ثر يكي از اسباب و مصاديق تذكر باشد تواند حداكمي» اثبات«چنين  هم. ها قلمداد شودانسان

توان با اين سخن مي. كندآفريني ميها نظير اهل نظر و استدالل نقشكه در گروهي از انسان
  :تفاوت ميان معرفت و اثبات را چنين بيان كرد

واسطه است؛ بدان معنا كه آگاهي نسبت به شيء از طريق مشاهده و معرفت امري بي. يك
شاهد در حضور شيء و با شود؛ به عبارت ديگر، معرفت عين او حاصل مي مستقيم با همواجه
 باب :jقال التوحيد؟ سبيل فكيف له قيل«: شود، نه از طريق توصيف غيابياو ايجاد مي همواجه
؛ المخرج طلب و ممكنٌ البحثق1404حراني، ( » صفته قبل الشاهد عين معرفه إن موجود :

شيئي است كه  هاثبات دربار. آيدكه از طريق وسايط و آثار پديد مياما اثبات، امري است . )327
و براي  )327: ق1404حراني، (» عينه قبل الغائب صفة معرفة«: شودغايب فرض مي) ظاهراً(

اثبات وجود آن، نياز به استدالل و توصيف از طريق آثار داريم، چراكه با فقدان مواجهه، لزوماً 
 هكه در انديش آنكنيم؛ حال را اثبات و توصيف مييم ذهني وجود آن بايد از طريق آثار و مفاه

اماميه، خدا موجودي حاضر، متباين از مخلوقات، غيرمحدود، فراتر از عقول انساني و غير قابل 
  . توصيف به زبان بشري است
و  از طريق وسايط كه اموري ناقص، پراكنده و متفاوتند، امري باطل بر اين اساس، معرفت او

آيد و معقول است در نهايت، مصنوع و محدود  البته غيرممكن است، چراكه آنچه در ذهن مي
 فما المحدود و غيرمعقول نعم؛ :فقال شيئا؟ أتوهم فقلت«: است و با خداوند متفاوت خواهد بود

 هو و األوهام تدركه كيف األوهام التدركه و ء شي اليشبهه خالفه فهو ء شي من عليه وهمك وقع
؛ 80: 1389؛ صدوق، 82 :1، ق1407كليني، ( » األوهام في يتصور ما خالف و يعقل ما الفخ

به اصل وجود » داللت«تواند سبب البته رجوع به آثار مي .)217 :155 ، خق1414 سيدرضي،
كه  )81: 1، ق1407 كليني،( »صنعها صانعا أن على دلت األفاعيل وجود«: مؤثر و صانع باشد
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ها است، ولي با اين حال، اين يافته) انكار و تشبيه(حجت و خروج از حدين  آن، اتمام هفايد
 .آيدمعرفت به حساب نمي

شاهد، اطمينان كامل و قدرت تمايز شيء از ديگر اشيا  معرفت از طريقِ عين هنتيج. دو
به همين جهت اين معرفت، شناختي جزئي و . بدون هر گونه ابهام و در شدت وضوح است

از طريق آثار » اثبات« هاما نتيج. ساز هدايت استست كه باعث اتصال معنوي و زمينهمصداقي ا
اي است كه قدرت تمايز آن ها، آگاهي به اصلِ وجود شيء به صورت كلي، مبهم و نكرهو واسطه

كه الزاماً منجر  آورد و صرفاً مفيد خروج از حدين خواهد بود، نه آنرا از ساير مصاديق فراهم نمي
اي از مثبتين الهيات و اين امري است كه در زندگي و سرنوشت عده. هدايت انسان گردد به

فراوان در جهت اثبات و آگاهي به  هآيد كه با وجود فراهم آوردن ادلمباحث كالمي به چشم مي
 . كنندوجود خالق، اما به ربوبيت او ملتزم نشده و مؤمنانه رفتار نمي

آدمي خارج است،  هفت با توصيفات يادشده از توان و عهدكامالً روشن است كه معر. سه
يابي به اين معرفت نه تنها ابزاري ندارد، بلكه براي رويارويي و دريافت اين  چراكه او براي دست

» صنع«و » اعطا«نمايد؛ بدين سبب، معرفت تنها از طريق معرفت بسيار حقير و كوچك نيز مي
، )302 :5 ق،1403 مجلسي، ؛414 :1389 ؛ صدوق،396 :1،ق1407 كليني،(خورد خدا رقم مي

چنين دريافتي، حد  اين. شودفعل انسان است كه با داللت عقلي براي او حاصل مي» اثبات«اما 
دارد و سبب واجب عقل براي شناخت است كه او را از انكار و جحد به اصل وجود صانع، باز مي

 العقول يطلع لم«: شودؤمنان در برابر خصم ميحجت بر انسان و دفاع عقالني م) اتمام(تأكيد 
 ال«  و) 88: 49، خق1414 سيدرضي،(» معرفته واجب عن يحجبها لم و صفته تحديد على

 ).141: 1، ق1407 كليني،( »جحده المتفكرين عقول تستطيع
ايشان اعطا شده است، چراكه  ههاست و هم به همانسان همعرفت هم مورد نياز هم. چهار

ها به ميزانِ معرفت رو، انسانهدايت نياز دارند؛ از اين ههمگي به هدايت و معرفت مقدمآدم بني
خاطر به آن معرفت در زندگي  اعطايي، داراي تكليفند و عالوه بر آن، به ميزان توجه و تعلق

ها انسان هها نيست و البته همانسان همورد نياز هم» اثبات«شوند، ولي مند و هدايت ميبهره
  . م، واجد توان استدالل و نظر نيستنده

  كوفه ههاي غيرمشهور مدرسديدگاه. 2
كند، ولي در مقام معرفي مي» معرفت اضطراري« هكوفه را صاحبان نظري هاشعري، امامي

). 51: 1، 2005اشعري، (شمارد تفصيل و تدقيق، سه ديدگاه را از قول مشهور اماميه متمايز مي
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معرفت «نظر در بعضي ابعاد و تفاسير از چند اختالف  هور، دربارهاي غيرمشهاين ديدگاه
اولين و دومين ديدگاه كه عيناً . اصلِ معرفت اضطراري هنظر درباراست و نه اختالف » اضطراري

يك مطلب است و اشعري بدون كاهش و افزايشي آن را به دو رأي تفكيك كرده است، مربوط 
ست و چنانچه خواهد آمد، چندان دقيق و روشن هم نيست به مؤمن الطاق و ابومالك حضرمي ا

حكم و اصحابِ اوست كه اختالف اما ديدگاه سوم، مربوط به هشام بن ). 52: 1، 2005اشعري، (
   .آيدبه حساب مي» معرفت اضطراري«روشن و مهمي در بين اصحاب اماميه كوفه در موضوع 

  حضرميالطاق و ابومالك  مؤمن هنظري. 2ـ1

كه معتقد به  كند كه ايشان با اينالطاق و ابومالك را چنين ترسيم مي ري ديدگاه مؤمناشع
بندگان  همتعال معارف را به هم دانند كه خدايمعارفند، ولي جايز مي هاضطراري بودن هم
دهد، دهد و به بعضي ديگر معرفت نميها معرفت ميگونه كه به بعضي انسان نداده باشـد؛ بدين

؛ 52 و 51 :1، 2005 اشعري،(كند ايشان را مكلف به اقرار به مفاد معرفت مي هپايان همولي در 
قول، فارغ از صحت و دقت آن، به دو اختالف نظر جزئي اين در اين نقل ). 32: 2003بغدادي، 

شود؛ نخست، جواز تبعيض در اعطاي معرفت به جمهور اماميه اشاره مي هدو متكلم با نظري
توان دو در بررسي اين دو اختالف مي. يگري، لزوم تكلـيف و اقـرار گرفتن از همگانها و دانسان

  : احتمال را مطرح ساخت
چيزي باشد كه در گزارش اشعري و بغدادي آمده  عيناً آن» تبعيض«اگر معناي  :احتمال اول

داند، د ميها به هر دليلي كه خوخداوند بين انسان: مؤمن الطاق چنين است هاست، معناي نظري
آيد القاعده اشكالي پيش نميجا علي تا اين. در اعطاي معرفت تبعيض و تفاوت قائل شده است

كند، ها را مكلف به اقرار و انجام تكاليف ميانسان ه، ولي سپس خداوند هم)مفاد اختالف اول(
ام ارزيابي اين در مق). مفاد اختالف دوم(كه مقدمات اقرار براي آنان فراهم آمده باشد  بدون آن

  : برداشت بايد به ضعف و نادرستي اين احتمال به داليل زير اشاره كرد
است ) 481: 1، 2008فان اس، (به مااليطاق  اين برداشت لزوم تكليف هكه، الزم نخست آن

كه صحت تكليف را بر توانايي و قدرت انجام  كه با قول اهل جبر سازگاري دارد، نه با قول اماميه
بنابراين، اين نظريه حاكي از اختالفي عميق با ديدگاه جمهور اماميه و . دانندقف ميآن متو

 تفكر عمومي خط از را اماميه متكلم دو اين بايد شود وچالشي بزرگ براي صاحبان آن مي
 سبحان خداوند زيادي روايات در چراكه دانست، جداشده اماميه عموم و Dبيت اهل حضرات

 كليني،(است  شده دانسته منزه گرداند، مكلف آنان هعهد از خارج كاري به ار بندگانش كه اين از
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 باب در ابومالك و الطاق مؤمن كه رسدمي نظر به بعيد بسيار چنين هم .)160 :1، ق1407
 تعارض در هم و است اماميه جمهور قول مقابل در هم كه باشند داشته باور ايانديشه به معرفت
 هيچ اعتقاد اين اما باشد، شيعه احاديث در اختيار رأي با مخالف و فتمعر باب روايات با جدي
بر پرسش اصحاب از  نيز گزارشي هيچ و نكرده ايجاد دوره آن در شيعه، جامعه در نزاعي
  . باشد نرسيده دست لوازم نادرست اين نظريه به هدربار Dائمه

عالم ذر و اعطا معرفت و چگونگي « هالطاق در آثار اماميه رواياتي را دربار  كه، مؤمن دوم آن
مقابل نيز  هكند كه نه تنها تناسبي با ادعاي اشعري ندارد، بلكه دقيقاً در نقطنقل مي» هدايت

الطاق نقل شده است، مخاطبان معرفت اضطراري، در روايتي كه از سوي مؤمن . گيردقرار مي
اند كه در روز واپسين، مان كسانيه» مخلقه«اند و منظور از هاي مخلقه قلمداد شدهانسان ههم

بر . )415 :ق1421حلي،  ؛12 :6، ق1407كليني، (مورد سؤال و بازخواست قرار خواهند گرفت 
هاي مخلقه عطا شده و ثانياً، كساني انسان هاوالً، معرفت به هم: اين روايت وي معتقد است هپاي

  . گيرندو ثواب و عقاب قرار ميكه داراي چنين معرفتي هستند، مكلف بوده و مورد بازخواست 
الطاق را همچون قول مشهور شمرده و در سالم در روايتي، باور مؤمن  بن  كه، هشام  سوم آن

سالم كه بن  به تعبير ديگر، هشام). 289: 1389صدوق، (دهد  بن حكم قرار مي مقابل قول هشام 
و ابعاد آن آشنايي كاملي دارد، در معرفت  هكوفه است و با نظري هخود از انديشمندان بزرگ مدرس

نظر جمهور و نظر : كند مقام تفصيل اقوال اماميه در باب معرفت، دو نظريه را از يكديگر متمايز مي
الطاق و بايد افزود كه ساير اصحاب نيز باور مؤمن . )12 و 8 :2، ق1407 كليني،(حكم  بنهشام 

الطاق و ابومالك با قول مشهور قول مؤمن  پنداشتند و پرسشي از تفاوتجمهور را يكسان مي
  .كردندمي پرسش Dكه در مورد تمايز قول هشاميان از ائمه كردند، حال آنمطرح نمي

ها در اعطاي معرفت آن است كه خداوند به معناي تبعيض قرار دادن بين انسان :احتمال دوم
طول زندگي دنيوي با توجه به دهد، ولي بعداً و در بندگان در عوالم پيشين معرفت را مي ههم

ها به مفاد معرفت اعطايي و تذكرات الهي، اين معرفت را در قلب ايشان اعتنا يا عدم اعتناي انسان
در ارزيابي اين احتمال نيز بايد گفت عالوه بر . كند استقرار و توسعه داده و يا از ايشان سلب مي

 اشكالي آن، هيچ هبر پاي )444: ق1404اني، حر(كه شواهد روايي بر صحت اين باور وجود دارد  آن
 باقي دوم ديگر جايي براي اختالف و نيست اوليه اعطايي معرفت به همگان بودن مكلَف در

الطاق با قول مشهور اختالفي ندارد، در اين صورت، واضح است كه نه تنها ديدگاه مؤمن  .ماندنمي
بنابراين، . جمهور باشد» معرفت اضطراري« هتواند تدقيق مضاعف و بسط نظريبلكه اين قول مي

  .مانده در تفسير ديدگاه مؤمن الطاق، ارجاع و تحويلِ آن به احتمال اخير استتنها راه باقي
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  حكم بنهشام  هنظري. 2ـ2

معرفت اضطراري، رأيي است كه منتسب  اختالف اصلي و مهم ميان اصحاب كوفه در مسئله
 بايجاب" معرفت معتقدند، هشام اصحاب« :كندمي گزارش اشعري. به هشام و شاگردان اوست

 »رسدمي )فعليت( وقوع به استدالل و فكر از بعد علم و معرفت اين اما اضطراري است، "الخلقه
 يافتن فعليت براي كه اضطراري معرفت از هشام اصحاب منظور البته .)52 :1، 2005 اشعري،(

شبيه به همين گزارش را بغدادي نيز آورده . است خداوند معرفت تنها دارد، استدالل به نياز
) 32: 2003بغدادي، (كند است؛ با اين تفاوت كه او اين ديدگاه را منتسب به بعضِ اماميه مي

  .كه البته بعيد است مصداق ديگري جز هشاميان داشته باشد
اول  هاند، در مرحلتفسيري خردمندانه از معرفت اضطراري هشاميان كه به دنبال ارائه

مفاد و قلمرو معرفت اضطراري تنها شامل معرفت و علم به خداست و معرفت به نبوت : معتقدند
اين نكته عالوه بر تصريحي كه در گزارش اشعري به آن . شودو واليت ائمه و انبيا را شامل نمي

بيا و كه هشاميان در نقل روايات معرفت پيشيني به ان شده، محفوف به قرائني است؛ از جمله آن
  . ها در اين باب نقل نشده است ائمه، سكوت كرده و روايتي از آن

اعطاي معرفت اضطراري در عوالم پيش از خلقت و به طور مشخص در عالم  ههشاميان دربار
ها در انسان هاهللا به هممعرفت هانديشند و معتقد به عرضراستا با ساير اصحاب اماميه، ميذر، هم

، اما در ادامه هشام و )329: 1389؛ صدوق 12 :2، ق1407كليني، (تند موقفي پيش از دنيا هس
اين تالش منجر به . كنند جايگاه و نقشي را براي نظر و استدالل باز كنندشاگردان او سعي مي

 هايشان معتقدند، هم. شودكوفه مي هبروز اختالف ديگري ميان جريان هشام با جمهور امامي
  . هستند، اما براي تحقق و فعليت يافتن آن، نيازمند به نظر و استداللنداهللا  ها واجد معرفتانسان

خلق، حدوث و ايجاب داشته و  هگويي ايشان بر اين باورند كه معرفت اضطراري يك مرتب
حدوث آن در موقفي پيش از زندگي دنيوي رخ داده  همرتب. گري تحقق و نمايان هيك مرحل

 براي. شودگي دنيايي و پس از تفكر و استدالل حاصل ميوقوع آن در طول زند هاست، ولي مرتب
توان كمك باشد مي هشاميان خود تقريرات از شايد كه بغدادي تمثيل اين از ديدگاه اين توضيح
ايشان را خلق كرده است، اما ظهور و پديد  ههاست و همانسان هخداوند متعال، خالق هم: گرفت

خورد؟ به اين شكل كه زن و مردي به عنوان والدين يك ها در دنيا چگونه رقم ميآمدن انسان
شوند، ولي ايشان خالق يا  كنند و صاحب فرزند ميانسان جديد و بالقوه با يكديگر ازدواج مي

فرزند نيستند، بلكه تنها مقدمات ظهور و پديدار شدن او را در دنيا فراهم  هكنندحادث يا ايجاب
ب هشام معتقدند، خداي متعال مفاد معرفت اضطراري را اصحا). 32 :2003بغدادي، (كنند مي
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 آوريم و از آنرا به ياد نمي در موقف پيشيني اعطا كرده است، حال اگر در اين دنيا ما آن
مند نيستيم، به دليل فراهم نياوردن شرط فعليت آن است؛ از اين رو، اگر انسان فكر و بهره

  .شود قق مياستدالل را به كار بندد، معرفت برايش مح
: توان وجوه مشترك آن را با نظرگاه جمهور چنين برشمردنظر به ديدگاه هشام، مي با دقت

رو، وي  كند كيان معرفت اضطراري را حفظ كند و از ايناو نيز همچون جمهور اماميه سعي مي
به او منتسب شده است » معرفت ضروري«از كساني است كه در ميراث اماميه، به صراحت 

معرفت اضطراري،  هچنين مفاد اصلي و اولي هم). 98: 1389؛ صدوق، 104: 1، ق1407يني، كل(
وي همراه با جمهور . پذيرديعني اعطاي معرفت و اقرار به خالقيت و ربوبيت خداوند را مي

كه  داند و معتقد است براي كسب معرفت گريزي نيست، جز آناهللا مياماميان، معرفت را صنع
نايت و صنع الهي شود، چراكه قواي ادراكي انسان قاصر از كسب معرفت انسان مشمول ع

 و وقوع ،»الخلقه بايجاب« عبارت هقرين عالوه بر اين، به). 99: 1، ق1407كليني، (خداوند است 
 هدهد و معتقد به اعطاي خميرمايمي پيوند پيشيني عوالم و فطرت با را اضطراري معرفت ايجاب

  .معرفت در آن عوالم است
 از اضطراري معرفت مفاد كاهش :نيز چنين است جمهور باور با هشاميان نظرگاه تمايز اما
 الخلقه ايجاب( احدالشرطين عنوان به يابيمعرفت در انسان براي نقشي هشاميان، تعيين جانب

  .اهللا فعليت و تحقق معرفت براي استدالل و نظر معبر از گذر و لزوم) استدالل و تفكر و
هاي معتزله در معرفت اكتسابي فاصله گرفته و كنند از ديدگاهكه سعي مي من آنهشاميان ض

گرايانه از معرفت اضطراري ارائه اند تفسيري مقبول همگان و عقلبا ايشان مرزبندي كنند، كوشيده
عالوه بر اين مطلب بايد در نظر گرفت كه . انددهند كه تا حدود زيادي نيز در اين امر موفق بوده

هاي فكري مواجهه با دستگاه هحكم و شاگردان او متكلماني هستند كه همواره در صحن بن مهشا
اي  و مذاهب رقيب قرار دارند و با توجه به موقعيت و مبناي فكري خود، به دنبال ارائه منظومه

تبيين از  اند؛ لذا سبك ايشان در نقل روايات و ارائه تفسير وسازگار و قرائتي موجه از عقـايد اماميه
  شايد همينو  1.كوفه تفاوت رويكردي، روشي و گاه محتوايي دارد همفاد اعتقادي با جمهور امامي

                                                            
هم فقط ناظر به عالم ذر دارند كه مفاد  مثالً هشـام و اصحاب او در زمينه عوالم پيش از خلقت، روايات اندكي، آن .1

به  Dاز ايشان رواياتي درباره مقامات و خلقت نوري ائمه چنين آن هم به نسبت روايات زراريون كمتر است؛ هم
پرتعداد و فراتر از ... و Dخورد، اما روايات در باب عقل، اثبات صانع و امثال يا مقامات دنيوي ائمهچشم نمي

و  1391گرامي، : هاي اعتقادي و روشي جريان هشام بن حكم نكبراي مطالعه بيشتر درباره ويژگي. ديگران است
  .1391يي، رضا
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ديدگاهي متفاوت داشته باشند و » معرفت اضطراري«سبب شده است كه در مسئله  امر
  .تفسيري حداقلي از اين باور ارائه دهند

اصحاب نخستين واقع نشد و از سوي طور كه مطرح شد، ديدگاه هشام مورد اقبال  اما همان
. گرفتاي از اصحاب به عنوان نظري متمايز با قول جمهور اماميه مورد مناقشه قرار ميعده
هشام براي  انتقادات اصحاب متوجه اختالف نظر دوم هشام است؛ يعني همان نقشي كه هعمد

 استدالل مسير از )اريانحص(گذر  در تحقق معرفت در نظر گرفته بود؛ نقشي كه به لزوم انسان
 و گرفتمي قرار اماميه اصحاب هاين امر همواره مورد مداق. خدا اذعان داشت تحقق معرفت براي

اين امر تا جايي بود كه اصحاب بعدها قول . دانستندمي مرود آن را روايات، استناد به ايشان
دانستند اكتسابي برابر مييونس بن عبدالرحمن، از شاگردان و پيروان هشام را با ديدگاه معرفت 

كردند، چراكه وي  آن پرسش مي هدربار Dياد كرده و از ائمه» مكتسبه«و از باور او با عنوان 
؛ حراني، 356: ق1413حميري، (فشرد بر نقش انسان و كاربرد ابزار نظر و استدالل پاي مي

   ).444: ق1404

 بندي و ارزيابيجمع

معرفت . باور داشتند» معرفت اضطراري« هاجماعاً به آموز كوفه، هانديشمندان اماميه در مدرس
اضطراري يعني معرفتي كه در عالم ذر به صورت موهبتي خدادادي به انسان اعطا شده است؛ 

العالمين و تمايز او از غير آن معرفت خدا به عنوان رب هشاهد كه نتيج واسطه و عين  معرفتي بي
ار داده شده است، در طول زندگي با تذكر مورد توجه انسان اين معرفت كه در نهاد انسان قر. است

گيرد؛ معرفتي كه اگر اعطاي پيشيني آن نبود، انسان راهي براي شناخت رب خويش قرار مي
توانند به قبول و رد آن اقدام كنند و با اين اقدام، مي» معرفت«ها به هنگام توجه به انسان. نداشت

طور اين آموزه كه برگرفته از متون ديني و به. فراهم نمايند هدايت يا ضاللت خويش را هزمين
  .گرفتمي بود، در مقابل ديدگاه معرفت اكتسابي قرار Dخاص ميراث حديثي ائمه

كنند، با اثبات صانع متفاوت ياد مي» اضطراري«در نظر آنان، معرفت كه از آن با وصف 
. اصل وجود صانع جهت خروج از حدينيعني داللت عقلي از وجود مصنوعات به » اثبات«. است

هاي اصحاب نخستين ضمن ارج نهادن به طريق اثبات، از آن بيشتر در جايگاه دفاع از آموزه
  . دانستند ها نميانسان هبردند و آن را مورد نياز هماعتقادي بهره مي

ي، نبوت در نظر جمهور اماميه، مفاد معرفت اضطراري عالوه بر موضوع ربوبيت و خالقيت اله
معرفتي در عوالم پيشيني  هاعطاي اين بست هگيرد و نحوو مسئله امامت را نيز در بر مي
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ها با كمال عقل و اختيار، مخاطب خدا قرار گرفته و به مفاد مورد نظر گونه بود كه انسان بدين
 هاين معرفت در نهان انسان به صورت بالفعل باقي است، اگرچه موقف و نحو. معرفت يافتند

  .رؤيت انساء شده است
  الطاق، ابومالكبه مؤمن » اختالفات اصحاب در نظريه معرفت اضطراري«آنچه تحت عنوان 

اختالف هشام صادق است؛ لذا در  هشود، تنها دربارحضرمي و هشام بن حكم نسبت داده مي
  .مسئله معرفت، دو ديدگاه جمهور و هشام قابل تمايز و بررسي است

حاب او كوشيدند تا با حفظ كيان معرفت اضطراري و مفاد اجماع، هشام بن حكم و اص
تفسيري عقالني و خردپسندتر از معرفت اضطراري ارائه دهند؛ اما اين تفسير از دو جهت با 

  : ديدگاه جمهور اماميه تمايز دارد
  كاهش مفاد معرفت اضطراري تنها به معرفت خدا؛ . يك
  .افتن معرفتي كه در نهاد انساني موجود و مخفي استلزوم نظر و استدالل براي فعليت ي. دو

كه همچون عموم انديشمندان متقدم اماميه معتقد به دوييت و تمايز  حكم با آن بن هشام
 او. آيدمعرفت و اثبات است، اما در صدد پيوند اين دو موضوع در مسئله معرفت اضطراري برمي

 به كه ايوظيفه به توجه با و داندمي) تداللاس و نظر( اثبات را معرفت فعاليت و تحقق شرط
 ادامه در. دهدمي بسط را اثبات بحث اضطراري، معرفت مباحث طرح از بيش دارد، متكلم عنوان

 بعضي كه جايي تا گيرندمي پي را اضطراري معرفت از هشام خاص بيان زمان، گذر در هشاميان
  معرفت در باورمندي به اكتساب به متهم عبدالرحمن يونس بن هشام، همچون اصحاب از

جا  اماميه به اين هدر تاريخ انديش» معرفت اضطراري« البته اين سير تقليلي در مسئله. شوندمي
نوبختي در اين مسئله روند موسي  بن  شود و پس از اصحاب هشام و يونس، حسن ختم نمي

ه حاشيه رفته و انديشمندان بغداد اين ديدگاه ب هگرفت، اما در نهايت در مدرستقليل را پي 
البته بايد گفت، بحث از ديدگاه اماميان در . اماميه رسماً ديدگاه معرفت اكتسابي را برگزيدند

  . بغداد و ديدگاه خاص نوبختي، به نوشتاري ديگر نيازمند است همدرس
   



 

 

25 

ره 
نگا
ا

»
ري

طرا
 اض

ت
عرف

م
 «

ميه
 اما

ين
ست
 نخ

دان
شمن

ندي
ور ا

ر با
د

  

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــ

ويلفرد مادلونگ و : ، تحقيقالفائق في اصول الدين، )1386(محمد،  خوارزمي، محمود بن مالحميابن .1
 . مارتين مكدرموت، تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، چاپ اول

ويلفرد مادلونگ، : ، تحقيقالمعتمد في اصول الدين، )1991(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .2
 .لندن، الهدي، چاپ اول

 هلموت :، تصحيحمقاالت االسالميين و اختالف المصلين، )2005(، اسماعيلبن علي اشعري، ابوالحسن  .3
 .المتوسط، چاپ سوم مطبعة بيروت، ريتر،

 .للماليين، بيروت، دارالعلم مذاهب االسالميين، )1997(بدوي، عبدالرحمن،  .4
تب حسيني، تهران، دارالك الدينسيدجالل: ، تحقيقالمحاسن، )ق1370(خالد، محمد بن برقي، احمد بن  .5

 .االسالميه
 . ، بيروت، دارالكتب العلميهاصول االيمان ،)2003(محمد،  بن عبدالقاهر طاهر بغدادي، .6
 .، بيروت، داراآلفاقالفرق بين الفرق، )ق1408(ــ، ــــــــــــــــــــــــــ .7
اپ ، بيروت، مكتبة الهالل، چ)رسائل كالميه(رسائل جاحظ ، )2002(بحر، عمرو بن جاحظ، ابوعثمان  .8

 .اول
النشر االسالمي،  اكبر غفاري، قم، مؤسسةعلي: ، تصحيحتحف العقول، )ق1404(شعبه، بن حراني، حسن  .9

 .چاپ پنجم
محمد قائني، قم، : ، تحقيقالفصول المهمة في اصول االئمه، )ق1418(حسن، عاملي، محمد بن  حر .10

 .، چاپ اولjمؤسسه معارف اسالمي امام رضا
 . اإلسالمي النشر ، قم، مؤسسةمختصر البصائر، )ق1421( سليمان،بن حلي، حسن  .11
 التراث، چاپ اولالحياء البيت، قم، مؤسسة آلقرب االسناد، )ق1413(جعفر، بنقمي، عبداهللاحميري .12
 كالمي همدرس گيريشكل تا حكم بن هشام فكري جريان امتداد« ،)1391(رضايي، محمدجعفر،  .13

 .110ـ 91 ، ص65 ه، شمارنقد و نظر ،»بغداد
 .صالح، قم، هجرتصبحي: ، تصحيحنهج البالغه، )ق1414(حسين، شريف رضي، محمد بن  .14
 قم، حسيني، سيداحمد :تحقيق ،الكالم علم في الذخيرة ،)ق1411(حسين، بنشريف مرتضي، علي .15

 .االسالمي النشر موسسة
 قم، رجايي، سيدمهدي :تحقيق ،المرتضي الشريف رسائل، )ق1405( ،ــــــــــــــــــــــــــ .16

 .اول الكريم، چاپ دارالقرآن
 . محمد بدران، قم، الشريف مرتضي: ، تحقيقو النحل الملل، )1364(عبدالكريم،  شهرستاني، محمد بن .17
المفيد، چاپ  للشيخ المؤتمر العالمي ، قم،االعتقادات، )ق1414(بابويه قمي، بن علي صدوق، محمد بن  .18

 .اول
 .، قم، مؤسسة النشر االسالميالتوحيد، )ق1389(ـــــ، ــــــــــــــــــــــــــ .19

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ار 
 به
تم،

هش
ره 
شما

م، 
سو

ال 
، س
مي

كال
ت 

قيقا
 تح

شي
ژوه

ي پ
علم

مه 
صلنا

ف
13

94
  

26

 .مرعشي، چاپ اولاهللا آيت هخان ، قم، كتاببصائرالدرجات، )ق1404(حسن،  صفار، محمد بن .20
غالمرضا فياضي، قم، مؤسسه : ، تصحيح و تعليقنهاية الحكمه، )1385(ي، سيدمحمدحسين، يطباطبا .21

 .اپ چهارمآموزشي و پژوهشي امام خميني، چ
 مكتبة بيروت، عاملي، قيصر احمد :تحقيق ،القرآن تفسير في التبيان ،)ق1409(حسن،  بنطوسي، محمد  .22

 .اإلسالمي األعالم
محالتى، تهران،  رسولىسيدهاشم : ، تحقيقتفسير العياشي، )ق1380(مسعود، محمد بن  عياشى، .23

 .علميه هخان چاپ
 .سالمه صالح، بغداد، الجمل، چاپ اول: ، ترجمهالمجتمععلم الكالم و ، )2008(اس، جوزف، فان .24
 .اإلسالميه، چاپ چهارم غفارى، تهران، دارالكتب اكبرعلى: ، تحقيقالكافي، )ق1407(يعقوب، كليني، محمدبن .25
مطالعات ، »يهماما ممتقد يخرتا در حكمبن  مهشا نجريا شناسيز«با، )1391(گرامي، سيدمحمدهادي،  .26

 .12 همار، شتاريخ اسالم
عثمان، قاهره، مكتبة  عبدالكريم: ، تحقيقشرح االصول الخمسه، )ق1416(حسين، مانكديم، احمد بن  .27

 .وهب، چاپ سوم
 .، بيروت، مؤسسة الوفاءبحاراالنوار، )ق1404(مجلسي، محمدباقر،  .28
، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام )خداشناسي(معارف قرآن ، )1376(يزدي، محمدتقي، مصباح .29

 .خميني، چاپ اول
 . ، تهران، صدراآثار مجموعه، )1389(مطهري، مرتضي،  .30
 .المفيدللشيخ  المؤتمر العالمي ، قم،المقاالت اوائل، )ق1413(، )الف(نعمان محمد بن محمد بن  مفيد، .31
للشيخ المؤتمر العالمي  ، قم،تصحيح اعتقادات االماميه، )ق1413(، )ب(ــــــــــ ــــــــــــــــ .32

 .المفيد، چاپ اول
-، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امامشرح چهل حديث، )1373(اهللا، خميني، سيدروحموسوي .33

 .، چاپ پنجم)ره( خميني
 هخان كتاب قم، ضيائى، اكبر على :تحقيق ،الكالم علم فى الياقوت، )ق1413( ابراهيم، ابواسحاق نوبختي، .34

 .اول مرعشي، چاپ اهللا آيت
 ،البغداديين و البصريين بين الخالف في المسائل، )1979( محمد بن سعيد،سعيد بن  ورشيدنيشابوري، اب .35

 .االولي العربي، الطبعة االنماء معهد طرابلس، السيد،رضوان  و زياده معن :تقديم و تحقيق
ة بديرعون، كويت، مطبوعات جامعفيصل : ، تحقيقاالصول الخمسه، )1998(عبدالجبار، همداني، قاضي  .36

 .الكويت
جورج قنواتي، قاهره، : ، تحقيقالمغني في ابواب التوحيد و العدل، )1965(ــــــــ، ـــــــــــــ .37

 . الدارالمصريه


