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  1علي اميرخاني  15/08/1395: تاريخ دريافت
  2محمدتقي سبحاني  30/10/1395: تاريخ تأييد

  
  چكيده

نيازي  بي«و » غيراختياري بودن«ها، با دو معيار متفاوت   انگارة معرفت اضطراري از جانب معتزلي
سنجيده شده و در طول تاريخ تفكر اعتزال، با تحول و تطور فراواني مواجه شده » لاز نظر و استدال

، اصل معرفت اهللا را اضطراري و ساير معارف را »غيراختياري بودن«ابوهذيل عالف با معيار . است
 را اكتسابي خواند و منكر هرگونه معرفت بِشر بن معتمر با همان معيار، همة معارف . اكتسابي دانست

اضطراري شد، در حالي كه جاحظ و اصحاب معارف، همة معارف را اضطراري برشمردند و منكر هر 
نظّام، نخستين معتزلي بود كه با تغيير سنجة معرفت اضطراري، تنها . گونه معرفت اختياري شدند

يازمند را ن   ، اضطراري خواند و ساير معارف نظري»نيازي از نظر و فكر بي«معارف حسي را با معيار 
را نخستين تكليف   معتقدان به اضطراري بودن معرفت اهللا، نه تنها آن. نظر و فكر خواند

در مقابل، معتقدان به اكتسابي . دانستند دانستند، بلكه اساساً تكليف به معرفت را نامعقول مي نمي
بين شناخت نفس را نخستين تكليف برشمرده و بر آن بودند كه بايد در فاصلة  بودن معرفت اهللا، آن 

و شناخت خدا، مهلت نظر و فكر باشد تا مكلف با اختيار خود،  ـ  شود  كه باالضطرار محقق مي ـ  
  .معرفت اهللا را كسب و اختيار كند

  واژگان كليدي
  .، تكليف نخستينالمهلةمعرفت اضطراري، معرفت اكتسابي، معرفت طبعي، اصحاب المعارف، اصحاب 
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  مقدمه
در محافل علمي مسلمانان و در بين  ـ   ويژه معرفت خدا به ـ  به معرفت يابي  چگونگي دست

 1.هاي فكري آنان، همواره به عنوان يك مسئله و دغدغة جدي مطرح بوده است ها و جريان طيف
. ترين مباحث در اين عرصه، اكتسابي يا اضطراري بودن معرفت براي انسان بود يكي از مهم

به صورت كلي يا در خصوصِ معرفت  ـ  از شد كه آيا حصول معرفت جا آغ اختالف اساسي از اين
  شود و يا از قلمرو اختيار انسان خارج است؟  با اراده و اختيار انسان حاصل مي ـ   اهللا

در تاريخ انديشه كالمي، اصحاب اماميه از نخستين باورمندان به معرفت اضطراري به شمار 
روايات اهلاكثر دانشوران نخستين امام. آيند مي تحقق و حصول معرفت و بيت ي به پيروي از 

دانستند و بر آن بودند برآيند معرفت، در قلمرو اراده و اختيار انسان  شناخت را صنع خداوند مي
: 1398؛ صدوق، 163: 1ق، 1407كليني، : نك(نيست و انسان در اين مرحله هيچ نقشي ندارد 

اشعري، (بودن همة معارف باور داشتند » اضطراري«بر اين اساس، جمهور اماميه بر ). 410
دانستند؛ هرچند  و غيراختياري مي» الجائي«؛ به اين معنا كه برآيند معرفت را )51: ق1400

شمردند  انسان را در فرآيند و تحصيل مقدمات معرفت و شناخت، صاحب اختيار و تأثير برمي
را خارج از اراده و اختيار انسان  ، و چون حصول معرفت)40 ـ 35: 1394اميرخاني، : نك(

را جايز  ـ  و از جمله تكليف به معرفت اهللا  ـ  دانستند، تكليف به معرفت و شناخت  مي
كه معرفت را  برخالف اهل حديث كه به رغم آن). 35 ـ 33: 1394اميرخاني، : نك(دانستند  نمي

حزم،  ؛ ابن61و  88: ق1413د، مفي(آوردند  به شمار مي) اضطراري(صنع و اعطاي خداوند متعال 
اللكايي، : نك(پنداشتند  ، با اين حال معرفت را سمعاً تحت تكليف مي)109 ـ 108: 5، 1320
  ).194 ـ 193: 2ق، 1411
نيز ) قدريه/ غيالنيه(چنين در تاريخ انديشة نخستين اسالمي، غيالن دمشقي و پيروانش  هم

دانستند و معتقد بودند  اهللا را ضروري مي به سان جمهور اماميه و اهل حديث، اصل معرفت
  هر انسانيكه مصنوع است و خالقش غير از خودش است، ضروري است و  معرفت انسان به اين

: ق1411صالح شرفي،  ؛ ابن32: 2003بغدادي، ( را از آغاز تولد با خود دارد  آن  ذاتاً و بالطبع
را از حوزة ايمان و تكليف اختياري  د، آن و چون به ضروري بودن معرفت اهللا باور داشتن). 189

بر اساس ديدگاه آنان، وقت وجوبِ ايمان، ). 137و  136: ق1400اشعري، (دانستند  خارج مي
هنگامي بود كه مكلف، معرفت به خود و خداي خويش داشته باشد؛ اگر معرفت حاصل باشد، 

                                                        
 ).110): ب( 2002جاحظ، (» اً، و تباينوا فيها تبايناً مفرطاًاختلف الناس في المعرفة اختالفاً شديد«به تعبير جاحظ . 1
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صورت، اگر تصديق نكند و ايمان ايمان به خدا نخستين وظيفه و تكليف او خواهد بود و در اين 
غيالنيه تنها اصل معرفت اهللا را ضروري و فعل اهللا ). 205: 2003بغدادي، (نياورد كافر است 

دانستند، اما ديگر معارف مربوط به خدا و اسما و صفات، از جمله معرفت به يگانگي صانع  مي
اشعري، (اكتسابي بود  چنين معرفت پيامبر و شناخت شريعت، از نظرگاه آنان متعال و هم

  ).136: ق1400
پيداست كه مالك و معيار معرفت اضطراري در بين دانشوران نخستين اسالمي، غيراختياري 

كه آنان تحقق معرفت را فعل اختياري انسان به حساب  بودن معرفت بوده است؛ به اين معنا 
» بطبع المحل«يا ) 51: ق1400اشعري، : نك( »فعل اهللا بايجاب الخلقة«را  آوردند، بلكه آن  نمي

به اين ترتيب، معيار معرفت اضطراري، غيراختياري . خواندند مي) 36: ق1422عبدالجبار، : نك(
بودن معرفت بوده است؛ در نتيجه چون معرفت به ارادة انسان محقق » الجائي«بودن و اصطالحاً 

همين معيار، معرفت اهللا را ابوهذيل عالف نيز بر اساس . شود، فاعل معرفت، خود او نيست نمي
را اختياري و  ـ  آمده از طريق حواس  دست حتي علوم به ـ  دانست و ديگر علوم  ضروري مي

  ).32: 2003بغدادي، (شمرد   اكتسابي برمي
تالش كرد با همان مالك و معيار مشايخ معتزلي  ـ  گذار معتزلة بغداد  بنيان ـ   بشر بن معتمر

حتي  ـ  المي، ثابت كند نه تنها معرفت اهللا، بلكه همة معارف بشري و دانشوران نخستين اس
جاحظ، (اختياري و اكتسابي است و در واقع منكر هرگونه معرفت اضطراري شد  ـ  معارف حسي 

، دقيقاً با )ق255. م(در مقابل، گروهي از معتزليان به جلوداري جاحظ ). 110): ب( 2002
حتي  ـ  معتقد شدند همة معارف بشري  ـ  ف بشر بن معتمر اما برخال ـ   همان مالك و معيار

اصحاب «آنان با عنوان . است» اضطراري«خارج از سلطه و اختيار انسان، و  ـ  معارف حسي 
شدند  شهره » اصحاب الطبايع«و به سبب اعتقاد به فرآيند طبعي برخي از معارف، به  1»المعارف

  ). 331: 12، 1965عبدالجبار، : نك(
ما ديري نپاييد كه همين مسئله اضطراري يا اكتسابي بودنِ معرفت، با تعريف ديگري از ا

برخي از معتزليان با اين معيار جديد به داوري در اين مسئله . اضطرار و اختيار همراه شد
از . معيار نظّام براي معرفت اضطراري متفاوت با معيار مشايخ نخستين اعتزال بود. پرداختند

مانند (نياز از نظر و استدالل باشد  معرفتي بود كه بي) ضروري(معرفت اضطراري منظر او، 

                                                        
: 2009عياد، (شده است  ، فقط شامل معتقدان به اضطراري بودن معارف از معتزليان مي»اصحاب المعارف«اصطالح . 1

229.( 
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جاحظ، (اند  ، اما ديگر معارف كه به نوعي نيازمند نظر، فكر و استداللند، اكتسابي)معارف حسي
علم «، معادل اصطالح »ضروري/ معرفت اضطراري«در واقع اصطالح ). 112): ب( 2002
  .به كار بسته شد 1طقدر علم من» بديهي/ ضروري

نيازي از نظر  غيراختياري بودن يا بي(نسبت ميان دو معيار و سنجة اضطراري بودن معرفت 
رو ممكن است معرفتي، با معيار نخست، اضطراري و  ، عام و خاص من وجه است؛ از اين )و فكر

و ) حاب معارفمانند معارف نظري از ديدگاه اصحاب اماميه و اص(با معيار دوم اكتسابي باشد 
و ) مانند معارف حسي(برعكس؛ معرفتي، با معيار نخست اكتسابي و با معيار دوم اضطراري باشد 

رسد، توجه به مفهوم و معيار  به نظر مي). مانند معارف فطري(يا با هر دو معيار اضطراري باشد 
ختي آنان از شنا هاي معرفت معرفت اضطراري از منظر صاحبان انديشه، در شناخت دقيق نظريه

توجهي يا ناديده گرفتن آن باعث خلط برخي مباحث در  اهميت شاياني برخوردار است و بي
   2.طول تاريخ تفكر كالمي شده است

همچون غيالن (گذاران قَدريه و مشايخ نخستين معتزله در مدرسة بصره  جا كه بنيان از آن
ان مدرسه بصره، به اضطراري بودن و سپس اصحاب المعارف از معتزلي) دمشقي و ابوهذيل عالف
، شيخ مفيد معتزليانِ بصره را مخالف معرفت )ادامة همين مقاله: نك(معرفت اهللا باور داشتند 

با بررسي تطور و تحول انگارة معرفت ). 61: ق1413مفيد، (اهللا اكتسابي معرفي كرده است 
ـ   اكثر بزرگان مدرسه بصره اضطراري در بين معتزليان، صحت اجمالي گزارش شيخ مفيد دربارة

» مكدرموت«و در عين حال نادرستي ديدگاه برخي مسشترقان همچون  ـ   به استثناي نظّام 
مفيد گزارشِ شيخ مفيد دربارة  هاي كالمي شيخ انديشهمكدرموت در كتاب . گردد معلوم مي

كه انسان بايد معرفت  يقيناً بر آن بودند] بصريان[= آنان «: بصريان را غلط پنداشته و گفته است
وي سپس به توجيه گزارش ). 93: 1384مكدرموت، (» خدا را از طريق استدالل به دست آورد
به احتمال قوي، سخن مفيد دربارة جهان آخرت است، «: شيخ مفيد پرداخته و بيان كرده است

» ودش شناخته مي ةنه در خصوص دنيا؛ چون بصريان معتقد بودند خداوند در آخرت بالضرور
                                                        

لي تجشّم ال تحتاج ا«: بديهي، معرفتي است كه به فكر و استدالل نياز ندارد/ در علم منطق، معرفت ضروري. 1
 ).16ـ15: 1363؛ مالعبداهللا، 200: 1363عالمه حلي، (» االستدالل

حتي برخي نويسندگان معاصر هم توجهي به تفاوت مالك و معيار معرفت اضطراري در بين انديشمندان نخستين . 2
مروان «د كتاب حسن انصاري در يادداشتي كه در نق. اند امامي و معتزلي و نيز ميان خود دانشوران معتزلي نداشته

و نيز معرفت ) معرفت فطري(است، معرفت اضطراريِ اصحاب اماميه   سايت خود به اشتراك گذاشته در وب» راشد
: نك(اضطراري اصحاب معارف از معتزله را معرفتي كه نيازمند نظر و فكر نيست، معرفي كرده است 

http://ansari.kateban.com/post/2768.( 
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طور كه در ادامة مقاله  تواند درست باشد؛ زيرا همان اما اين توجيه نمي). 93: 1384مكدرموت، (
نشان خواهيم داد، باور به اكتسابي بودنِ معرفت اهللا و ساير معارف ديني، از آنِ متأخران از 

ت اهللا است، در حالي كه اكثر بصريانِ متقدم، مخالف معرف) جبائيان و پيروانشان(ها  بصري
ـ كه يك  كه حتي نظّام هم  طُرفه آن. دانستند مي) ضروري(را اضطراري  اكتسابي بودند و آن 

به معرفت اهللا اضطراري در آخرت، باور نداشت  ـ  دانست  استثنا بود و معرفت اهللا را اكتسابي مي
نتيجه،  در). 512: 12، 1965؛ عبدالجبار، 21: 2003بغدادي، (دانست  را اكتسابي مي و آن 

چون بصريان به اضطراري بودنِ معرفت اهللا در آخرت باور «كه  توجيه مكدرموت دربارة اين
  .پس شيخ مفيد چنين گفته است، توجيه مفيدي نيست» داشتند

مقالة حاضر، به سير تطور و تحول انگارة معرفت اضطراري از نظرگاه دانشوران معتزله و با در 
ي متفاوت آنان پرداخته و فراز و فرود و زوال انديشة معرفت ها ها و معيار نظر گرفتن مالك

  . اضطراري در بين معتزليان را رصد كرده است

  ابوهذيل عالف. 1
مطلبي به ) واصل بن عطا و عمرو بن عبيد(گذاران و مشايخ نخستين اعتزال  هرچند از بنيان

عثمان الطويل، شاگرد  كه از سوي) ق235/ 226(دست ما نرسيده است، اما از ابوهذيل عالف 
جا مانده است كه او هم   هايي به ، گزارش)42: تا مرتضي، بي ابن(باواسطة واصل بن عطاست 

، معرفت اهللا را نخستين تكليف )قَدريه(مانند جمهور انديشوران اماميه، اهل حديث و غيالنيه 
به معرفت اهللا  ابوهذيل بر آن بود كه شناخت خدا و شناخت دليلي كه منجر. دانست نمي
ـ  ) نظري(چه معارف حسي و چه معارف غيرحسي  ـ  شود، ضروري است، اما ديگر معارف مي

ايجاد  ةها را هم بالضرور تواند برخالف عادت، آن اند؛ با اين حال خداوند مي اختياري و اكتسابي 
  خود به  در سرشتو   طور طبيعي  به  معتقد بود انسانعالف در واقع ). 32: 2003بغدادي، (كند 

ديگر   رسد، بايد بكوشد كه مي  فكري  بلوغ  به  ، وقتي خداآگاهي  ، اما در كنار اينشود مي  خدا آگاه
نه با  ـ   معرفت نخستين ضرورتاً. بياورد  دست  به  درنگي  هيچ بيو   تفصيل  را به  ديني  اعتقادات

چنان به  ساس مخلوق بودن و معرفت اهللا آنشود، زيرا تجربه و اح حاصل مي ـ   اختيار و اكتساب
رو، انسان در قبال  تواند از اين معرفت سرباز زند؛ از اين  اند كه هيچ فردي نمي هم پيوند خورده

كدام ضروري نيست و بايد انسان به  هاي بعدي هيچ آن مسئوليت و تكليفي ندارد؛ اما معرفت
وم را به دست بياورد و نسبت به آن مكلف هنگام رسيدن به بلوغ فكري و كمال عقل، معرفت د

  ).177: 1367فان اس، : نك(و موظف است 
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شود  دانست، معلوم مي كه عالف، معارف حسي را اختياري و اكتسابي مي با توجه به اين
معيار و مالك او در معرفت اكتسابي معرفتي است كه تحت اراده و اختيار انسان باشد و در 

كه  معرفتي است كه غيراختياري و خارج از ارادة انسان است، نه اينمقابل، معرفت اضطراري، 
سو با انديشة دانشوران اماميه، اهل حديث و غيالنيه،  ابوهذيل هم. نياز از نظر و استدالل باشد بي

داند و بر همين اساس، معرفت  اصل معرفت اهللا را اضطراري و خارج از حيطة اختيار انسان مي
داند؛ در نتيجه از ديدگاه او نخستين تكليف، شناخت خدا يا نظر و  نمياهللا را تحت تكليف 

تواند باشد، چون معرفت و شناخت خداوند متعال از حيطة  استدالل براي شناخت خدا نمي
در مبناي او، نخستين تكليف براي انسان بعد از . اختيار كه شرط تكليف است خارج است
كند و آن در مرحلة اول، وجوب تحصيل معارف توحيد  شناخت خود و خداي خود، معنا پيدا مي

و عدل است كه بايد تالش كند و به دست آورد، و سپس بايد به تكاليف شرعي از راه سمع و 
اگر اقدام به شناخت معارف توحيد و عدل و نيز شناخت شريعت . شريعت دست يابد و عمل كند

: 2003بغدادي، (آيد  به شمار ميو تكاليف شرعي نكند، در اين صورت كافر و دشمن خدا 
  ).205و  169 ـ 168

. ترين دغدغة ابوهذيل از طرح بحث معرفت، حل مسئلة تكليف نخستين بود پيداست مهم
اين دغدغه در ميان متكلمان اسالمي مطرح بود كه نخستين تكليف انسان چيست؟ اگر معرفت 

يي شناخته و ثابت نباشد، تكليف اهللا تكليف نخستين باشد، محذور دور دارد، زيرا تا خدا
. شده و ثابت باشد، تكليف به شناخت آن، تحصيلِ حاصل است معناست و اگر خداوند شناخته بي

گونه حل كرد كه   را اين) معرفت اهللا(او به زعم خويش، با اين بيان مشكلِ تكليف نخستين 
شود  اصلِ معرفت اهللا آغاز مي انسان، مكلف به اصل معرفت اهللا نيست، بلكه تكليف بعد از تحققِ

  .است) معرفت ثانوي(كه در واقع تكليف به اكتساب ساير معارف توحيدي 

  نظّام. 2
ترين شاگرد  ، برجسته)ق231. م(نخستين واكنش به ديدگاه قَدريه و ابوهذيل، از سوي نظّام 

ي بودن را تغيير داد پرداز معتزلي است كه مالك و معيارِ اضطرار او نخستين نظريه. ابوهذيل بود
او بيان . ، بين معارف، تفصيل قائل شد»عدم نيازمندي به نظر و استدالل«و با معيار و سنجة 

اند، چون  آيند اضطراري گانه به دست مي كرد كه آن دسته از معارفي كه از راه حواس پنج
مانند (آيند  ميبه دست » اخبار«چنين معارفي كه از راه  نيازمند استدالل و نظر نيستند؛ هم

ها در مقام مواجهه و مخاطبه، متوجه مقصود  كه انسان ، و اين)معرفت به شهرها و سير و آثار
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اما ساير معارف . اند، چراكه نيازمند نظر و استدالل نيستند شوند، نيز اضطراري مخاطب خود مي
به خدا و رسول و از جمله معرفت  ـ  آيند  گانه به دست مي كه عمدتاً از راه غير حواس پنج

آيد و طريق معرفتش چيزي  معرفت به شريعت و هر چيزي كه در آن اختالف و منازعه پيش مي
  ).112): ب( 2002جاحظ، (اند  اكتسابي و غيراضطراري ـ  جز فكر و نظر و استدالل نيست 

شود،  خود حاصل نمي بر آن بود معرفت اهللا، خودبه ـ  برخالف مشايخ معتزلي خويش  ـ  نظّام 
است، وگرنه از منظر او اگر ) اكتسابي(بلكه نيازمند نظر و استدالل است؛ در نتيجه غيراضطراري 

گرفت؛ در  ها وجود داشت، نبايد مورد اختالف قرار مي معرفت اهللا ضروري بود و در همة انسان
ان و ، ملحد)گرايان مادي(مانند دهريان، طبيعيان  ـ  حالي كه وجود منكرين خداوند متعال 

تواند بهترين شاهد بر ضروري نبودن شناخت خداوند و نيازمندي معرفت اهللا به نظر  مي ـ  كافران 
به عبارت ديگر، معرفت اهللا، نه تنها ضروري نيست، بلكه هم نيازمند تفكر و . و استدالل باشد

  . ها قرار گرفته است استدالل است و هم در مقام عمل، مورد مناقشه و انكار خيلي
تواند معلوم  آيد، نمي از ديدگاه نظّام و پيروانش، اساساً هر آنچه با قياس و نظر به دست مي

باشد؛ حتي در آخرت هم معرفت به آن با استدالل و نظر بايد حاصل شود و ) اضطراري(ضروري 
شود، چون تغيير و تبديل چيزي كه طريق معرفت آن استدالل است به  باالضطرار حاصل نمي

: 2003بغدادي، (شود، اساساً ممكن نيست  بدون استدالل و بدون اختيار حاصل ميچيزي كه 
21.(  

دانست، ولي برخالف او  ضروري مي ـ  مانند استادش ابوهذيل  ـ   النفس را البته نظّام، معرفت
از . بيند اي بين معرفت النفس و معرفت اهللا نمي شمرد؛ يعني مالزمه معرفت اهللا را اضطراري نمي

داند و بر آن است كه زمان وجوب آن،  رو، او واجب نخستين را كسب معرفت اهللا مي اين
؛ بر اين )204: 2003بغدادي، (هنگامي است كه طفل به بلوغ عقلي برسد و خود را بشناسد 

كه بالضروره و بدون نياز به نظر و استدالل حاصل  ـ  اساس، طفل پس از شناخت خويش 
نظر و فكر و استدالل داشته باشد تا بتواند معرفت اهللا را كسب كند  1»مهلت«بايد  ـ   شود مي

از نظرگاه نظّام، كسب معرفت اهللا فعل اختياري انسان است و در مبناي ). 204: 2003بغدادي، (
كه بايد در انسان ميان دواعي انجام يا ترك آن،  او، فعل اختياري شرايطي دارد؛ از جمله اين

  .ا انسان مضطر و ملجأ به انجام يا ترك نباشد و به بيان ديگر، مختار باشدتساوي برقرار باشد، ت
                                                        

اند؛ يعني كساني كه معتقد  شناخته شده» اصحاب المهله«رفداران اين نظريه اصطالحاً با عنوان در كالم اسالمي ط. 1
بودند انسان از زمان بلوغ و شناخت خويشتن، تا اثبات خداوند از راه استدالل و تفكر، نيازمند به مهلت و فرصت 

 ).169: 2003بغدادي، : نك(است 
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ها به تكليف نخستين خود متوجه  كه انسان بر اين اساس، او معتقد بود خداوند براي آن
» داعي«يا » خاطر«شوند و با فعل اختياري خود آن را كسب كنند، در قلب هر انساني دو 

دهد، و  خواند و انگيزه مي و را به معرفت و نظر و استدالل فرا ميها ا آفريند كه يكي از آن مي
سان گردد، وگرنه  خواند، تا انگيزة فعل يا ترك در انسان، يك ديگري بر ضد و خالف آن فرا مي

، در )كرد تنها انگيزة انجام فعل معرفت را ايجاد مي(آفريد  انجام فعل را مي» خاطرِ«اگر فقط 
 1آمد كه با اختيار انسان ناسازگار بود و به الجاء و اضطرار ي به وجود ميانسان عدم تساوي دواع

اما خداوند متعال هم داعي و خاطر ). 127: 2003؛ بغداي، 427: ق1400اشعري، (انجاميد  مي
انجام و ترك را آفريده تا آدمي شرايط مساوي و با اختيار كاملِ انجام يا ترك را انتخاب كند؛ در 

ها مكلف  پس همة انسان. شود يا كافر و ملحد يار و ارادة خويش يا مؤمن مينتيجه، با اخت
  .هاست هستند كه خداوند را بشناسند و اين نخستين تكليف آن

  معمر بن عباد سلمي. 3
طبقة با نظّام  كه يكي ديگر از دانشوران معتزله و هم) ق215/220. م(معمر بن عباد سلمي 

ديدگاهي نزديك به ) نيازي از نظر و استدالل بي(ورد نظر نظام است، با همان مالك و معيار م
گانه و نيز معرفت  آمده از حواس پنج دست معمر، عالوه بر معارف به. ديدگاه نظام دارد

آمده از طريق اخبار و در مقام تخاطب، معرفت و شناخت انسان به احواالت نفساني  دست به
كه انسان از دو  مانند اين(عارف ابتدايي و بديهي چنين معرفت انسان به برخي م خويش، و هم

): ب( 2002جاحظ، (دانست  را ضروري مي) يا قديم است و يا حادث: حال خارج نيست
كه قديم نيست بلكه حادث و  بر اين اساس، معمر معتقد بود معرفت انسان به اين). 113 ـ 112

در ). 113): ب( 2002جاحظ، (ارد مصنوع است، اضطراري است و نيازي به نظر و استدالل ند
سو با  كه معيار و مالك نظام را پذيرفته بود، با اين حال برخالف نظّام و هم نتيجه به رغم آن

                                                        
در فعل، معادل جبر فلسفي نيست كه علت تامه باشد و حتماً و الجرم محقق  دانسته است از منظر متكلمان، اضطرارِ. 1

شود، بلكه منظور اين است كه اگر فعل و ارتكاب يك طرف بر طرف ديگر ترجيح داشته باشد، به طوري كه انجام آن 
واعي منفعت و درصد د 90يك فعل  هشود عدم استطاعت بر آن؛ مثالً اگر آدم دربار طرف طبيعتاً مشكل باشد، مي

درصد دواعي سلب، در واقع تساوي دواعي ندارد و در نتيجه استطاعت ندارد و طبعاً طرف  10ايجاب داشته باشد و 
نيست، بلكه يعني شرايط طوري باشد كه انجام يا ترك  50، 50تساوي دواعي نيز به معناي . دهد ايجاب را انجام مي

  ).29: ق1422، عبدالجبار: نك(فعل در يك حد متعادل باشد 
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صانع (دانست؛ به اين معنا كه اصل وجود خدا  را ضروري مي) صانع(ابوهذيل، اصل وجود خدا 
  1.نيازي به نظر و استدالل ندارد) عالم

  )اكتسابي بودن همة معارف(بِشر بن معتمر . 4
در معيار معرفت به همان تعريف  ـ   گذار معتزلة بغداد بيان ـ   )ق210. م(بشر بن معتمر 

از نظرگاه او، معيار اضطراري بودن معرفت، آن . نخستين كه مورد توجه ابوهذيل بود، بازگشت
) اختياري(سابي است كه معرفت تحت اختيار و ارادة آدمي نباشد و در مقابل، معرفت اكت

را  2ها بر اين اساس، او همة معارف انسان. معرفتي است كه در اختيار و ارادة انسان باشد
چه از طريق حواس به دست آمده باشند  ـ  ها  اكتسابي دانست، زيرا معتقد بود همة معارف انسان

ن با اختيار و ارادة آيند و انسا با اختيار و ارادة انسان به دست مي ـ  و چه از غير طريق حواس 
اختيار حاصل شود كه  و بي) بغتةً(كه معرفتي ناگهاني  كند؛ مگر آن خودش، معارف را كسب مي

  ).110): ب( 2002جاحظ، (در اين صورت معرفت، اضطراري است 
پيداست بشر، در فرآيند حصول معرفت، بر تسلط انسان به ابزار و مقدمات معرفت، تمركز 

خواند، عيناً  آمده از غيرحواس را اكتسابي مي دست گونه كه معارف به هماندارد كه بر اساس آن 
داند، زيرا بر آن است آدمي بر ابزار  حصول معارف از طريق حواس را نيز اختياري و اكتسابي مي

تسلط و سيطره دارد و با اختيار خويش و به وسيلة ) همچون چشم و گوش(معرفت حسي 
: ق1400؛ اشعري، 111): ب( 2002جاحظ، : نك(كند  ب ميها، معرفت و شناخت را كس آن

جا كه مقدمات حصول همة معارف در دست ما و  گذار اعتزال بغداد، از آن از ديدگاه بينان). 401
ما هستيم و معرفت تحت اختيار و   شود فاعل معرفت و اختيار ماست، معلوم مي  تحت سيطره

در . حاصل شود، اكتسابي و غيراضطراري استقدرت ماست؛ پس همة معارف از هر طريقي كه 
واقع بشر بن معتمر، معتقد به رابطة سببيت تام، بين مقدمات تحصيل معرفت و نتيجة معرفت 
بود و بر اين اساس، برآيند معرفت به دليل تسلط كامل انسان بر فرآيند معرفت، فعل اختياري 

  .آورد انسان به شمار مي
اگر كسي چشم شخص ديگري را با دستانش باز كند، در اين بِشر بر اين اساس معتقد بود 

ها را باز كرده است و نيز اگر چشمان  فعلِ آن كسي است كه چشم» ادراك و معرفت«صورت 
                                                        

القاعده اثبات صانع در مبناي او نخستين تكليف  تكليف نخستين از ديدگاه او گزارشي نيست، اما علي هدربار. 1
 .نخواهد بود

 .، مد نظر او نبوده است»تر از جزء است كل بزرگ«مانند ) ابتدايي(روشن است امور كامالً بديهي . 2
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وي بر اين ). 402: ق1400اشعري، (شخصي را با دستانش ببندد، نابينايي فعل او خواهد بود 
لِ افعال متولده، همان شخصي است كه اسباب فاع: معتقد بود 1»افعال متولده«مبنا در مسئلة 

رو، اگر معرفتي از طريق حواس  ؛ از اين )402: ق1400اشعري، (آن فعل را ايجاد كرده است 
حاصل آيد، از آن جهت كه اسباب و مقدمات آن غيراختياري بوده، فعل  بغتةًگانه، ناگهاني و  پنج

ت كه اسباب آن فعل را ايجاد كرده آيد، بلكه فاعل معرفت كسي اس آن شخص به حساب نمي
از نظرگاه . شود است و اگر فاعل مشخصي نداشته باشد، الجرم به خداوند متعال نسبت داده مي

كه خويشتن را شناخت، بايد با اراده و اختيار خويش، به نظر و  او انسان، به گاه بلوغ و پس از آن
به . ن معرفت اهللا و توحيد و عدل برسداستدالل و فكر فرو رود تا بتواند به معارف عقلي چو

و فرصتي » مهلت«همين جهت، در فاصلة شناخت خويشتن تا شناخت خداوند متعال، بايد 
از منظر او و ). 112: ق1408؛ بغدادي، 169: 2003بغدادي، (براي تدبر و استدالل داشته باشد 
زماني است كه ايمان، ) مانوقت وجوب اي(دانند، زمان تكليف  كساني كه معرفت را اكتسابي مي

صحيح باشد و وقت آن هنگامي است كه عقلِ كودك كامل شده باشد و مالك تكميل عقل نيز 
  ). 204: 2003بغدادي، (صحت صدور استدالل از اوست 

او هم براي تحقق . بنابراين از منظر بِشر، نخستين تكليف، معرفت و شناخت خداوند است
بيافريند » داعي«و » خاطر«ها بايد  معتقد است خداوند در قلب انسان ـ  مانند نظّام  ـ   معرفت اهللا
ها را  براي كسب معرفت ايجاد شود، اما برخالف نظّام، وجود دو خاطر در قلوب انسان  تا انگيزه

نياز  داند، بلكه معتقد است گاهي اوقات شخصِ مختار، از وجود دو خاطر بي الزم و ضروري نمي
تين شيطاني كه خداوند متعال خلق كرد، فقط خاطر مثبت داشته است و كه نخس است؛ چنان

شود ايجاد دو  ايجاد كند؛ پس معلوم مي 2در واقع براي او شيطاني وجود نداشت تا خاطر منفي
از دانشوران مدرسة ). 428: ق1400اشعري، (ها ضروري و الزم نيست  خاطر خوب و بد در انسان

                                                        
 فعلي .متولد فعل و مباشر فعل: كنند مي تقسيم دو دسته را به شود مي صادر اه متكلمان مسلمان افعالي كه از فاعل. 1
ي ديگر فعل و شود مي اثري كه به طور غيرمستقيم از انسان صادرو ؛ دارد نام »مباشر« شود محقق واسطه بدون كه

واسطه دون ه بب حركت دست كسب به قلم يا كليد حركت مانند است؛ »متولد« فعل گردد سبب حدوث و صدور آن مي
باطني كليد را به حركت درآورده، در را بگشاييم يا  ها ارادب صرفاً و دست حركت بدون توانيم مقدور ما نيست و نمي

ت خاصي را انجام دهيم تا حركا و بگيريم دست  بلكه بايد كليد يا قلم را به ،قلم را به گردش درآورده، چيزي بنويسيم
  .مقصود حاصل شود

داند، در حالي كه نظّام، هر دو خاطر را از سوي پروردگار  شر بن معتمر خاطر منفي را از سوي شيطان ميپيداست بِ. 2
  ).127: 2003؛ بغداي، 427: ق1400اشعري، (كرد  دانست و آن را با حكمت و عدالت خداوند توجيه مي مي
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ي، جعفر بن حرب، جعفر بن مبشر و ابوالقاسم كعبي، گزارش شده بغداد، ديدگاه ابوجعفر اسكاف
بودند و بر آن بودند عاقل بعد از شناخت خود  »اصحاب المهلة«است كه آنان نيز اصطالحاً از 

: 2003بغدادي، (بايد مهلت داشته باشد تا معرفت اهللا و ديگر معارف اعتقادي را كسب كند 
  .دانستند اضطراري نمي/ رفت اهللا را ضروريبنابراين آنان نيز مع). 206و  169

  جاحظ و اصحاب معارف. 5
، همة معارف )اختياري و غيراختياري بودن(كه بِشر بن معتمر با معيار نخستين  پس از آن

بشري را اكتسابي و غيراضطراري دانست، برخي معتزليان بصري و بغدادي با در نظر گرفتن 
همة معارف را اضطراري و خارج از حيطة اراده انسان  ـ   اواما برخالف  ـ   همان مالك و معيار

معتقدان به اضطراري بودن همة معارف . شوند شناخته مي» اصحاب المعارف«دانستند كه به 
واسطه يا باواسطه نظّام بودند؛  بيشتر از مدرسة اعتزال بصره و از شاگردان بي) اصحاب المعارف(

ق، 1411صالح شرفي،  ؛ ابن25: ق1422عبدالجبار، ( 1)ق240. م(ابوعلي اسواري : كساني چون
: 2003بغدادي، (، ابوالحسين محمد بن مسلم صالحي 2)ق255. م(، ابوعثمان جاحظ )188: 1

و ) 202: 1364داعي حسني،  ابن(، ابوالحسن شطوي )31: 2003بغدادي، ( 3، صالح قُبه)127
و البته از مدرسة اعتزال بغداد و ). 202 :1364داعي حسني،  ابن) (ق293/ 245. م(راوندي  ابن

نيز همة معارف را اضطراري ) ق234/ 213. م(بن اشرس  مةاز شاگردان بشر بن معتمر، ثُما
  ).264و  32: 2003بغدادي، (دانست  مي

المسائل و ، در رسالة كوتاه 4معارف پرداز اصحاب  جاحظ، مشهورترين و برترين نظريه
) اختياري(هاي معتقدان به معرفت اكتسابي  استدالل ةحجج النبواله و رس فةالجوابات في المعر

برخي ادلة اصحاب . را رد كرده و سپس ادلة غيراختياري بودن همة معارف را تبيين كرده است
 :بودن همه معارف، از قرار ذيل است) غيراختياري(معارف مبني بر اضطراري 

                                                        
 ).72: تا مرتضي، بي ابن(از شاگردان مشترك ابوهذيل عالف و نظّام . 1
هاي او، شناخت و آشنايي او با  از ويژگي). 50: تا مرتضي، بي ابن(قمري و از شاگردان بارز نظّام  255توفاي م. 2

  ).491و  33: ق1400اشعري، : نك(ويژه هشام بن حكم ـ است  ميراث كالمي اماميه ـ به
  ).73: تا رتضي، بيم ابن(هفتم معتزله  هو از طبق) 189و  140: 3، 1320حزم،  ابن(از شاگردان نظّام . 3
، 1965عبدالجبار، (» و اكثر من تكلّم في هذا الباب، عنه أخذوا و ببعض ما أورده تعلّقوا«به تعبير قاضي عبدالجبار . 4

12 :235.(  
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  از باطلعدم كارايي معارف اكتسابي در تشخيص حق . 1ـ5

چون نظّام و بشر  هم(ابوعثمان جاحظ در رد ديدگاه معتقدان به اكتسابي بودن معارف ديني 
اكتسابي باشد، در اين  يعةالنبي و معرفت الشر اگر معرفت اهللا، معرفت : كند بيان مي) بن معتمر

؛ به 1دباقي نخواهد مان) صدق از كذب(صورت در مقام اثبات، مالكي براي تشخيص حق از باطل 
، يكي از )مبطل(از ناحق ) محق(دار  كه از ديدگاه او، معيار تشخيص حق از باطل و حق دليل آن

استناد به ) تالش و كوشش بيشتر؛ ج) آرامش و سكون نفس؛ ب) الف: تواند باشد موارد ذيل مي
  .بديهيات و ضروريات

د معيار تشخيص حق توان شناختي نمي اما از منظر ابوعثمان، سكون نفس در مباحث معرفت
وجود دارد؛ به ) حق و باطل(از باطل باشد، زيرا از نظر او اين معيار هم در صدق و هم در كذب 

از . اند، سكون نفس دارند اي كه رسيده دار و هم ناحق نسبت به نتيجه تعبير ديگر، هم حق
هم  اشد، زيرا آن تواند معيار صدق و كذب ب نظرگاه او، انگيزه و تالش بيشتر براي فعل هم نمي

در هر دو محقق است و حتي در مواردي انگيزه و تالش اهل باطل در راستاي انديشه و مذهب 
  ).114): ب( 2002جاحظ، (از اهل حق بيشتر است ) مانند خوارج(باطلشان 

تواند  نمي در مقام اثبات ـ  ـ  از نقطه نظر جاحظ، استناد به ضروريات و محكمات بديهي نيز 
كنندگان معرفت  كه همة كسب درستي براي تشخيص صدق و كذب باشد؛ به دليل آنمعيار 

وي خطاب . كنند در وجدانِ خودشان برآنند كه از ضروريات استفاده مي) چه حق و چه باطل(
كنيد فقط شما در مقام  اگر خيال مي: گويد به نظّام و ديگر معتقدان به معرفت اكتسابي مي

با ! بريد، پس چرا خود شما در امور مختلف با هم اختالف داريد؟ مي  استدالل از ضروريات بهره
 2002جاحظ، ! (خواهيد بفهميد كه كدام يك از شما حقيد و كدام يك ناحق؟ چه مالكي مي

  2).115): ب(

  النبي اضطراري بودن معرفت اهللا و معرفت . 2ـ5

او معتقد است مردم از النبي بر معرفت اهللا مقدم است، چراكه  از نظرگاه جاحظ معرفت 
از . رسند، نه از طريق براهين حركت و سكون و امثال آن طريق پيامبران به خداشناسي مي

اي  كه خداوند متعال را از طريق پيامبران شناختند، ادله منظر او، گروهي از موحدان پس از آن
                                                        

 .بحث جاحظ در مقام اثبات است. مطابقت با واقع، ميزان تشخيص صدق از كذب در مقام ثبوت است. 1
جاحظ افتادگي دارد، حل معضل چگونگي تشخيص حق از باطل، بر اساس مبناي  هسالكه ر جا  گفتني است، از آن. 2

  .معرفت اضطراري تبيين نشده است
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تكلّفي غيرمفيد براي عوام فايده و  اند، اما اين كار آنان تكاپويي بي بر اثبات خداوند ارائه كرده
گذاشت  اي باقي نمي قاطع و شواهد آنان واضح بوده و شبهه) معجزه(= است، زيرا ادلة انبيا 

  ).117): ب( 2002جاحظ، (
كه چگونه بايد ادلة رسول واقعي را از  ابوعثمان در چگونگي تشخيص نبي از متنبي و اين

شود، نه  از متنبي نيز غيرارادي حاصل مي شناخت نبي: گويد رسوالن ادعايي تشخيص داد، مي
كه با ادلة انبيا مواجه شود، با تجاربي كه از قبل دارد، همه  شخص بالغ، پيش از اين. با استدالل

رو براي تشخيص ممكن از غيرممكن و معجزه از غيرمعجزه، الزم   اين مقدمات را داراست؛ از اين
هاي متراكمِ دوران قبل از  اگر اين تجربه. ي ببردنيست استدالل كند تا به صدق استدالل نبي پ

حاصل شده است،  1)اضطرار(نبود كه به صورت غيرارادي و غيرقصدي ) دوران طفوليت(بلوغ 
): ب( 2002جاحظ، (كرد  بايست استدالل، اختبار و امتحان مي براي پي بردن به صدق نبي مي

ين امور را شناخت، خداوند متعال ؛ در حالي كه هنگامي كه تجارب طفل كامل شد و ا)118
بخش،  هاي آنان را براي شنيدن اخبار اطمينان كننده و گوش ديدگان او را براي ديدن داليل قانع

آورد؛ و چون خداوند متعال طبع او را آماده  سازد و نبي با ادلة فراوانش، بر او هجوم مي مهيا مي
بدون نياز به تجربه، تفكر و امتحان،  ـ   اموات مثالً زنده كردن ـ  ساخته، در حين مشاهدة معجزه 
شود، با  اي ارائه مي رو، هنگامي كه از سوي نبي معجزه ؛ از اين  برد اضطراراً به حقانيت نبي پي مي

از دست ) اخبار و معجزات(كند كه اين امور  اختيار معرفت پيدا مي تجارب معرفتي كه دارد، بي
  2).120): ب( 2002جاحظ، (تواند باشد  في هم نميبشر ساخته نيست و اتفاقي و تصاد

  عدم تكليف به معرفت. 3ـ5

كه اضطراراً به  از نگاه اصحاب معارف، اساساً هيچ انساني مكلّف به تكليف نيست مگر آن
به تعبير ديگر، معرفت نيز مانند عقل و ديگر شرايط ). 32: 2003بغدادي، (معرفت نايل شود 

اشد تكليف هست و اگر نباشد، تكليفي در كار نيست و البته تكليف است كه اگر حاصل ب
باورمندان به اضطراري بودن معارف در مقابل ). 264: 2003بغدادي، (استحقاق عقاب هم نيست 

دانستند، ايرادهاي  متكلماني كه نخستين تكليف را نظر و استدالل براي نيل به معرفت اهللا مي

                                                        
شود تا دوران بلوغ، با چيزهايي مواجهه دارد كه معرفت او را بر  يعني انسان از زماني كه از رحم مادر متولد مي. 1

  ).119ـ118): ب( 2002جاحظ، (اي هم نداشته باشد  قصد و اراده كند، هرچند اش را زياد مي كند، تجربه امور زياد مي
كه اكثر  اي از ذكر اين مطالب نداشتم، به دليل آن چاره«: گويد در آخر مي. بخشي از مطالب جاحظ افتادگي دارد. 2

  ).120): ب( 2002جاحظ، (» كردم مردم از فهم منظورم عاجزند، وگرنه كالم در معرفت را خالصه مي
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شناسد، چه كسي  كسي كه معرفت ندارد و خدايي را نمي) فال: كردند؛ از جمله متعددي وارد مي
اگر تكليف عقلي باشد يا تكليف اخالقي باشد، لزوم تبعيت از آن بر ) بر او تكليف كرده است؟ ب

چه مبنايي استوار است و ثواب و عقاب الهي در قبال انجام يا ترك آن بر چه اصلي تكيه دارد؟ 
كه  اين) كه نخستين تكليف باشد؛ د ا ندارد؛، چه رسد به ايندر نتيجه اصالً وجوب تكليف معن) ج

شود نظر و استداللي واجب است كه منجر بشود به معرفت اهللا، تشخيص اين نوع نظر  گفته مي
از كجا بداند اين نظر و فكر، حتماً . شناسد، ناممكن و نامعقول است براي مبتدي كه خدا را نمي

   ).236: 2ق، 1419ابوحيان توحيدي، : نك(هد بود؟ او را به معرفت اهللا رهنمون خوا

  ملجأ بودنِ انسان در صورت اكتسابي بودن معارف. 4ـ5

ها در افعال و اعمالشان مختار   جاحظ بر آن است اگر معارف بشري اكتسابي باشند، انسان
ل نخواهند بود، در حالي كه اگر معارف اضطراري باشند بعد از تحقق معرفت، انسان در كما

از ديدگاه او، انساني مختار است و استطاعت دارد كه . اختيار و آزاديِ اراده به سر خواهد برد
انگيزه و داعي انجام يا ترك فعل در او يكسان و مساوي باشد و او در كمال اختيار فعل يا ترك 

جوح اما اگر دواعي مساوي نباشند و طرف فعل يا ترك، راجح و طرف ديگر مر. را انتخاب كند
گزيند؛ در نتيجه ملجأ و مضطر  طرف راجح را برمي) غيرارادي(خود و بالطبع  باشد، انسان خودبه

مقهور  ـ  اوالً و بالذات  ـ  طبق مبناي او، نه تنها انسان ). 116): ب( 2002جاحظ، (شود  به آن مي
هاي  واهشهاي نفساني است، بلكه قوة عقل او نيز مقهور قواي طبع و خ قواي طبع و خواهش

هاي نفساني نشود،  كه مقهور قواي طبع و خواهش عقل براي كارآمدي و براي اين. نفساني است
نيازمند به معارف و تجاربي است كه او را ورزيده و تقويت كند تا بتواند انسان را در مقابل 

  .هاي نفساني بازدارد كشش
واعي تبعيت از قوة طبع بيشتر تر از قواي عقل باشد و د اگر قواي طبع در وجود انسان قوي

دهد، به  از قوة عقل باشد، در اين صورت طبع، كارآمدي عقل را سست كرده و حتي تغييرش مي
گيرد، و حتي ممكن است به خاطر  الشعاع قرار مي حدي كه كاركرد عقل در برابر طبع، تحت

تغيير و تحول پيدا ها در عقل  و اطالعات و ارزش» معاني«هاي نفساني،  غلبة طبع و درخواست
): ب( 2002جاحظ، (انديشي را از دست بدهد  كند و عقل خاصيت دورانديشي و عاقبت 

  ).117 ـ 116
مانند غضب، رضا، بخل،  ـ   بر اين اساس، ابوعثمان درگيري بين عقل و ساير غرايز يا طبايع

ز سركشي اين غرايز را عقل توانايي جلوگيري ا: گويد گيرد و مي را در نظر مي ـ  ... خشم، صبر و
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ندارد، مگر زماني كه به واسطة تجارب، تيز و دقيق شود و رشد كند و تحت تأثير حوايج و 
دواعي به طرف نظر و استدالل سوق داده شود؛ لذا معتقد است قوة عقل از طريق بحث و 

يابد و تجارب مختلف نيز آن را  شود و دقت و حساسيت آن افزايش مي استدالل، قوي مي
ها  تواند بر همه قواي طبيعي و شهوات انسان احاطه يابد و آن سازد، به طوري كه مي توانمند مي

كه خواطر و انديشه افزايش يابد و خواطر و  شود، مگر آن نظر و استدالل زياد نمي. را كنترل كند
): الف( 2002جاحظ، (ها زياد شوند  كه حوايج و خواسته يابند، مگر آن ها افزايش نمي انديشه

135.(  

  معرفت طبعي. 5ـ5

هاي معرفتي يادشده كه اضطراري بودن معارف را ضروري  بر اساس مؤلفه) 255. م(جاحظ 
آورد، بر آن بود  كه آن را شرط اختيار و آزادي ارادة انسان به شمار مي دانست، به دليل آن

كه انسان با نظر در  به تعبير ديگر، هنگامي. شود معارف در انسان ضرورتاً و بالطبع حاصل مي
از منظر ابوعثمان معرفت، فعلِ مباشر . شود شود، معرفت بالطبع براي او متولد مي ادله مواجه مي

انسان نيست، بلكه از افعال متولد اوست؛ و مبناي او در افعال متولده آن است كه به اقتضاي 
ر نتيجه معرفت، فعل ندارد؛ د» اراده«طبع محل است و در واقع انسان هيچ فعل مباشري جز 

: ق1400اشعري، (شود  مباشر انسان نيست، بلكه متولد او و به مقتضاي طبع او حاصل مي
چون مقتضاي طبع (بنابراين معرفت از نگاه جاحظ در واقع فعل اختياري انسان نيست ). 407
در » معرفت طبعي«جاحظ با طرح نظرية . ، بلكه فعل خداوند به واسطة طبع انسان است)اوست

گيري معرفت در  صدد اثبات اين امر است كه نيازهاي دروني و بيروني انسان بر چگونگي شكل
 .گذارد او تأثير مي
سو با اطباي قديم بر آن بود طبيعت انسان در اعمال خويش به اخالطي كه در بدنش  او هم

سان طبيعي وجود دارد، بستگي دارد؛ هنگامي كه اين اخالط معتدل باشند، اعمال و رفتار ان
گيري  بنابراين قدرت تصميم. زند است، و در غير اين صورت رفتارهاي غيرارادي از او سر مي

او حتي بر آن بود انسان در . خردمندانه در انسان، كامالً به حالت طبيعي انسان بستگي دارد
: 1367فان اس، : نك(هاي غيرارادي است  حالت معمولي و طبيعي نيز مقهور دواعي و انگيزه

از نظرگاه ابوعثمان، عقل به تنهايي توانايي احراز علم را ندارد و به ناچار بايد از ). 181 ـ 180
كتب ديني و آثار گذشتگان استفاده كند؛ آثاري كه نتايج تجارب گذشتگان و برگزيدة عقول 

شان رها  ها در حد قواي غريزي او معتقد بود اگر انسان. ها در آن به وديعه گذاشته شده است آن
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ها و آثار گذشتگان و كتب الهي آشنا نباشند، در اين صورت دركشان از علم  شوند و با انديشه
واقعيت آن ). 135): الف( 2002جاحظ، (بسيار كم و تشخيصشان از امور بسيار قليل خواهد بود 

گويد انسان قادر بر معرفت نيست، منظور او اين است كه انسان  است كه وقتي جاحظ مي
انايي تحكّم و تسلط بر معرفت را ندارد و منظور او اين نيست كه انسان عاجز از تحصيل تو

سازد، به  كند، بلكه اين نقش را محدود مي او نقش اراده را در معرفت ملغي نمي. معرفت است
حدي كه معرفت محصول صرف اراده نيست، بلكه امور غيرارادي و غيراختياري ديگر هم در 

  ).125 ـ 123: 1390باغي،  سليماني دره(لند تحقق معرفت دخي
شناسي متمايزي است كه نفس انسان را به دليل  پيداست ديدگاه جاحظ مبتني بر انسان

داند؛ خداوند متعال در برابر آن، عقل را  مي انس با قواي طبع، متمايل به امور طبعي و شهواني 
د، اما كاركرد عقل، منوط به معرفت و آفريده است كه به امور عقالني و خير گرايش داشته باش

. اگر قوة عقل، ابزار معرفت و شناخت نداشته باشد، مغلوب قواي طبع خواهد شد. شناخت است
كه خداوند ابزار كاركرد عقل  رفت از آن، تساوي قواي طبع و قوة عقل است به اين راه برون

سان  در مقابل فجور و تقوا يكرا به عقل اعطا كند تا انگيزة نفس انسان ) معرفت و شناخت(
) 8 ـ 7: شمس( »و نَفسٍ و ما سواها فألهمها فُجورها و تَقواها«جاحظ با توجه به آيه شريفة . گردد
كند، وگرنه  خداوند با الهام فجور و تقوا براي نفس، تعادل و تسوية نفس را ايجاد مي: گويد مي

» تسويه«قابل شناسايي بود، در اين صورت قيد  »رشد«از » غي«اگر بدون الهام و تهيئ الهي، 
  ).117): ب( 2002جاحظ، (بود  در آيه شريفه زايد مي

  سرانجامِ انگارة معرفت اضطراري در انديشة اعتزال. 6
از جمله ناديده انگاشتن معيار دقيق براي معرفت  ـ   انگارة اصحاب معارف به داليل متعددي

از جمله  ـ   شناختي معتزله تدايي با برخي اصول روشاضطراري و نيز مخالفت ظاهري و اب
كم با  ـ كم) 133: 1979ابورشيد نيشابوري، : براي مثال نك(گرايي  اختيارگرايي و عقل

. رو شد و براي هميشه در تفكر معتزله به محاق رفت هاي ديگر بزرگان معتزله روبه مخالفت
اصحاب معارف، با ديدگاه اصحاب مهلت به رغم مخالفت با ) ق293. م(برخي چون ناشي اكبر 

  نيز به مخالفت برخاستند و در واقع به تئوري ابوهذيل عالف روي) نظام و بشر بن معتمر(
مضطر به معرفت اهللا هست تا تكليف صحيح باشد و اگر به   آوردند و بر آن شدند كه انسان

هر تكليفي كه  ـ   معرفت حاصل نشود كه به چيزي مكلف شده) اضطراري(صورت غيرارادي 
كه اگر  كند به اين او استدالل مي). 251: 1386ناشي اكبر، (تكليف از او ساقط است  ـ  باشد 
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كسي همة معارف را اضطراري بداند، در واقع استدالل به وجود خداوند را فاسد دانسته است و 
كه  دگان را بدون آنرا اكتسابي بداند، در واقع گمان كرده خداوند بن] اهللا[كسي هم كه معرفت 

رو معتقد بود معرفت در مرحلة اول بايد  شناختي از او داشته باشند، مكلف ساخته است؛ از اين 
  ).251: 1386ناشي اكبر، (اضطراري باشد تا تكليف به آن صحيح باشد 

ابوالقاسم (، چه از مدرسة بغداد )ابوعلي جبائي(چه از مدرسة بصره  ـ  ها  اما اكثر معتزلي
به مخالفت و نقد مباني و  ـ  و پيروانشان ) ابوالحسين بصري(و چه از مكتب معتزله متأخر ) يكعب

پرداختند و بر اساس همان  »اصحاب المهلة«و تأييد و اثبات ديدگاه » اصحاب معارف«ديدگاه 
 ، به نقد انگارة اصحاب)نيازي از نظر و فكر بي(مفهوم و معيار معرفت اضطراري مورد نظر نظّام 

؛ براي مثال، مالحمي با ناديده )332و  305: 1979ابورشيد نيشابوري، : نك(معارف نشستند 
اگر مقصود از «: گويد گرفتن مفهوم و معيار معرفت اضطراريِ معتقدان به معارف اضطراري مي

ها  اضطراي بودن معارف آن است كه معارف ابتدائاً و بدون در نظر گرفتن نظر و تأمل در انسان
ند، اين خالف وجدان است، و اگر مقصود آن است كه معارف با نظر و استدالل حاصل حاصل
كه معارف ديني محتاج نظر و  اند، غرض حاصل شده مبني بر اين شوند ولي ضروري مي

  ).369و  4: 1386مالحمي، (» !استداللند
در مسائلي  ها، با اين حال ساني انديشه مخالفان اصحاب معارف به رغم اشتراك مباني و هم

چون امكان تبديل معرفت اكتسابي به اضطراري و برعكس و نيز دربارة نخستين تكليف كه آيا 
هاي  معرفت اهللا، نخستين تكليف است يا نظر در ادله معرفت اهللا، نخستين واجب است، اختالف

 تبيين ديدگاه و داليل و بيان). 352ـ 344: 1979ابورشيد نيشابوري، : نك(جزئي داشتند 
طلبد و از موضوع مقالة حاضر  تر مي هاي آنان، خود نوشتاري مستقل و فرصتي فراخ اختالف

اضطراري اماميه، اهل حديث و   هاي انديشة معرفت گونه كه تبيين تفاوت خارج است؛ همان
  .طلبد غيالنيه نيز نوشتاري ديگر مي

  بندي جمع
تكليف «و مسئله » فت اهللامعر«كه ديديم، مناقشة معرفت در بين معتزليان از  چنان
حتي معارف  ـ  برخي از آنان، همة معارف . آغاز شد و به ساير معارف كشيده شد» نخستين
شدند و برخي ديگر ) غيراختياري(را اختياري خواندند و منكر معرفت اضطراري  ـ  حسي 

ه شمار را اضطراري و غيراختياري ب ـ  حتي معارف حسي  ـ  همة معارف ) اصحاب المعارف(
گروهي ديگر بين معارف فرق گذاشته و قائل به . آوردند و در واقع منكر معرفت اختياري شدند
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ـ  حتي معارف حسي  ـ  اي از آنان اصل معرفت اهللا را اضطراري و ساير معارف  عده: تفصيل شدند
نده و را غيراضطراري خواندند و برخي ديگر معرفت اهللا و ساير معارف ديني را اكتسابي خوا 

بررسي سير تحول و تطور انديشة . را اضطراري خواندند ـ  و معارف قريب به حس  ـ   معارف حسي
ها حاكي از آن است كه در بين آنان، معرفت اضطراري با دو  معرفت اضطراري در بين معتزلي

ن غيراختياري و الجائي بود. الف: مفهوم متفاوت و دو مالك و معيار مجزا قابل شناسايي است
  .غيرنيازمند به نظر و استدالل. معرفت؛ ب

) غيراختياري(چنين دانسته شد اصحاب معارف كه همة معارف را اضطراري  و هم
اي است كه عوامل  خواندند مخالفتي با تفكر نداشتند، بلكه بر آن بودند تفكر، عمل پيچيده مي

تحريك ها تنها  هاي داخلي و خارجي در آن دخالت دارند و نقش انگيزه متعددي از قبيل انگيزه
اصحاب معارف گرچه معرفت اهللا . دادن است  اين توانايي و ظرفيت، به سوي عمل تفكر و نتيجه 

توجهي  ـ  برخالف جمهور اماميان نخستين، اهل حديث و غيالنيه  ـ  دانستند، اما  را اضطراري مي
هللا يا از نداشتند، بلكه بر آن بودند معرفت ا) ها شده در سرشت انسان سرشته(به معرفت فطري 

هاي انبيا و شواهد قاطع انبيا و اوليا، به  طريق شناخت نفس و يا با ديدن يا شنيدن معجزه
 .شود صورت غيرقصدي و اضطراري ايجاد مي
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تحقيق حاضر آن است كه هم كساني كه معيار اول و هم كساني كه معيار آوردهاي  از دست
برخي . خواندند را اضطراري مي» معرفت النفس«دوم را در معرفت اضطراري مد نظر داشتند، 

زمه قائل بودند و به تبع، معرفت اهللا را هم بين معرفت النفس و معرفت اهللا مال) چون ابوهذيل(
منكر آن بوده و بر آن بودند در ) چون نظام و بِشر بن معتمر(برخي . شمردند برمي  اضطراري

فاصلة بين تحقق معرفت النفس و ايجاد معرفت اهللا، بايد مهلت نظر و فكر باشد تا معرفت اهللا 
در مقابل، معتزلياني كه معرفت اهللا . آوردند را نخستين تكليف به حساب مي اكتساب شود و آن 

آوردند،  پنداشتند، معرفت اهللا را نه تنها نخستين تكليف به شمار نمي را اعطايي و اضطراري مي
  اكثر دانشوران نخستين مدرسه بصره. دانستند بلكه اساساً تكليف به معرفت اهللا را معقول نمي

به  ـ   ها دانستند و در مقابل، اكثر بغدادي اضطراري مي خصوص معرفت اهللا را ـ  جز نظّام   به ـ 
معتزليان متأخر بصره و نيز . خواندند معرفت اهللا را اكتسابي مي ـ  بن اشرس  مةاستثناي ثُما

براي معرفت اضطراري، همة معارف » نيازي از نظر و استدالل بي«مكتب معتزله متأخر، با معيار 
  .دانستند اكتسابي ميديني و از جمله معرفت اهللا را 



 

 

25 

ارة
 انگ

طور
ت

  
شة

ندي
در ا

ي 
رار

ضط
ت ا

عرف
م

  
زله

معت
 

  منابع
 ـــــــــــــــــــــــــ

: ، تصحيحتبصرة العوام في معرفة االمام مقاالت االنام، )1364(داعي حسني رازي، سيد مرتضي،  ابن .1
 .س اقبال آشتياني، تهران، اساطير، چاپ دومعبا

، بيروت، دار الصادر، الفصل في الملل و االهواء و النحل، )1320(حزم، ابومحمد علي بن احمد،  ابن .2
 . چاپ اول

احمد عارف، صنعا، دار : ، تحقيقشرح االساس الكبير، )ق1411(محمد،  صالح شرفي، احمد بن  ابن .3
 .الحكمة اليمانية 

 .ديفلد سوسنة، بيروت، دار المكتب الحياة: ، تحقيقطبقات المعتزلة، )تا بي(احمد بن يحيي،  مرتضي، ابن .4
، المسائل في الخالف بين البصريين و البغدايين، )1979(ابورشيد النيسابوري، سعيد بن محمد بن سعيد،  .5

 .االولي معن زيادة و رضوان السيد، طرابلس، معهد االنماء العربي، الطبعة : تحقيق و تقديم
وداد قاضي، : ، تحقيقالبصائر و الدرجات، )ق1419(ابوحيان توحيدي، علي بن محمد بن عباس،  .6

 .بيروت، دار صادر، الطبعة الرابعة
: ، تصحيحمقاالت االسالميين و اختالف المصليين، )ق1400(اشعري، ابوالحسن علي بن اسماعيل،  .7

 .لثةهلموت ريتر، وسيبادن، فرانس شتاينر، الطبعة الثا
كالم ، دوفصلنامه »بازخواني نظرية معرفت اضطراري در مدرسه كالمي كوفه«، )1394(اميرخاني، علي،  .8

 .1، ش Dبيت اهل
ابراهيم محمد رمضان، بيروت، دار و : ، تحقيق)اصول الدين(اصول االيمان ، )2003(البغدادي، عبدالقاهر،  .9

 .مكتبة الهالل
  .دار اآلفاق  -  ، بيروت، دار الجيلبين الفرَق و بيان فرقة الناجية منهمالفرق ، )ق1408(ــــــــ، ــــــــ .10
علي : رسائل الجاحظ، تقديم و شرح: ، درحجج النبوة، )2002(، )الف(جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر  .11

 .بوملحم، بيروت، دار و مكتبة الهالل
رسائل الجاحظ، : ، درت في المعرفةالمسائل و الجوابا، )2002(، )ب( ــــــــــــــــــــــــــ .12

 .علي بوملحم، بيروت، دار و مكتبة الهالل: تقديم و شرح
، چاپ j، تهران، دانشگاه امام صادقمعرفت طبعي جاحظ هنظري، )1390(باغي، فاطمه،  سليماني دره .13

 .اول
ين، چاپ هاشم حسيني، قم، جامعه مدرس: ، تحقيقالتوحيد، )ق1398(صدوق، محمد بن علي بن بابويه،  .14

 .اول
احمد : ، تعليقشرح االصول الخمسة، )ق1422(الدين مانكديم،  قوام/ عبدالجبار، احمد بن خليل همداني .15

 .هاشم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة االولي بن حسين ابي
، المغني في ابواب التوحيد و العدل، )1965(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

 .ه، الدار المصريةجورج قنواتي، قاهر: تحقيق

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

يز 
 پاي

هم،
ارد

چه
ره 
شما

م، 
هار

ل چ
سا

13
95

  

26

، و يليه رسالة التصور و التصديق لصدر المتألهين، الجوهر النضيد، )1363(عالمه حلي، حسن بن يوسف،  .17
 .قم، بيدار

جذور المسألة و روافدها و تطور الجدل فيها بين اهم الفرق : الكالم في التوحيد، )2009(عياد، الحبيب،  .18
عبدالمجيد الشرفي، بيروت، دار المدار االسالمي، الطبعة : يم، تقداالسالمية الي القرن الخامس الهجري

 .االولي
: ايرج خليفه سلطاني، در: ، ترجمه»اي ديني در تفكر معتزله معرفة اهللا مسئله«، )1367(فان اس، ژوزف،  .19

، تهران، مؤسسه مطالعات )مجموعه مقاالت سومين كنگره فرهنگي(سير عرفان و فلسفه در جهان اسالم 
 .ات فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عاليو تحقيق

اكبر آخوندي و محمد آخوندي، تهران، دار  علي: ، تحقيقالكافي، )ق1407(كليني، محمد بن يعقوب،  .20
 .الكتب االسالميه، چاپ چهارم

شرح اصول اعتقادات اهل السنة و الجماعة ، )ق1411(الاللكايي، ابوالقاسم هبة اهللا بن الحسن الطبري،  .21
احمد سعد حمدان، الرياض، دار طيبة : ، تحقيقمن الكتاب و السنة و اجماع الصحابة و التابعين من بعدهم

 .للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية
، قم، المؤتمر العالمي للشيخ اوائل المقاالت في المذاهب و المختارات، )ق1413(مفيد، محمد بن نعمان،  .22

 .المفيد، الطبعة االولي
: ، تحقيق و تقديمكتاب الفائق في اصول الدين، )1386(الدين محمود بن محمد،  رزمي، ركنمالحمي خوا .23

 .ويلفرد مادلونگ و مارتين مكدرموت، تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران
: ، تحقيق و تقديمالمعتمد في اصول الدين، )1390(ـ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .24

 .چاپ اول ويلفرد مادلونگ، تهران، ميراث مكتوب،
، قم، مؤسسة النشر الحاشية علي تهذيب المنطق، )1363(الدين الحسين اليزدي،  شهاب مالعبداهللا، ابن .25

 .االسالمي
احمد آرام، تهران، دانشگاه تهران، : ، ترجمههاي كالمي شيخ مفيد انديشه، )1384(مكدرموت، مارتين،  .26

 .چاپ دوم
عليرضا ايماني، قم، مركز مطالعات و : ، تحقيقالمامةمسائل ا، )1386(ناشي اكبر، عبداهللا بن محمد،  .27

  .قات اديان و مذاهب، چاپ اوليتحق
  

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي




