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نخستین در  ةبا رویکرد متمایزی از امامی   میاین مقاله به بررسی چهار منبع از منابع معرفت کال
یک یافتن الزم برای  های لفهؤبه منظور دستیابی به مدر این پژوهش پردازد.   میدوران حضور 

که آنان را از متکلمان عصر  ،دوران حضور ةیپارادایم و الگوی مستقل فکری در میان امام
از روش تحلیل تاریخی بر  ،کند  میخر متمایز أمت های یشمندان دورهاند  خود و همچنین از

امامیه به جز  ةهمکه رسد   میو تاریخی استفاده شد. به نظر    میمبنای منابع حدیثی، کال
عقل و ارتباط آن با وحی معتقد به منبع معرفتی اول یعنی  ةک از محدثان درباراند  گروهی

نخستین درعین اعتقاد به حجیت مستقل عقل، برخالف  ةان بودند. امامیأمنوعی حجیت تو
 ةفطرت، امامی ةدانستند. در مسئل  میمعتزله حجیت عقل را انحصاری و بدون نیاز به وحی ن

 ةعقالنی کردن دربارپیامبران نه استدالل  های ترین رسالت نخستین معتقد بودند یکی از مهم
بوده است. در بحث ادراک حسی، صائب بودن  ها توحید بلکه زنده کردن میثاق فطرت انسان

با توجه به تعالیم قرآن کریم امری مفروغ عنه بود. دست ویژه  بهادراک حسی به حقیقت 
 شهود، امامیه درست در مقابل دو دیدگاه افراطی و تفریطی اهل سنت ةنکه در مسئلای آخر

 .یت قلبی خداوند پرداختندؤ، به تبیین رگرا عقل ةو معتزل گرا حدیث

 .شهود ،ادراک حسی، فطرت ،وحی ،عقل ،منابع معرفت 
 مقدمه 

 دهد و   میوی منابع توجیه سوق ـودن باورها، خواه ناخواه ما را به سـوجه بـم دربارةهر گونه بحثی 

                                                 
   دانشگاه ادیان  شناسی دانشجوی دکتری شیعه                                                                       hnaeimabadi79@gmail.com      

             عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی                                                          sobhani.mt@gmail.com 

  



 95، بهار ، سال شانزدهم، شمارة چهل و ششمآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

منابع توجیه باورهای کالمی، ناگزیر ما را به بررسی  ربارةدبه همین ترتیب هر گونه توضیحی 
ثقل بخش اساسی هر گونه  ةن توضیحات بدون شک نقطای  کشاند.  می   میدقیق منابع معرفت کال

نخستین  ةاز منظر امامی   مین نوشتار، منابع معرفت کالای در روند.  میشناسی به شمار  بحث معرفت

به طور دقیق عرض،  هم های یشهاند ی برای یک کار تطبیقی باالشتهمراه به  1در عصر حضور
  میکال های یشهاند  ن منابع متناظر بهای زیادی از های . هر چند بخششدتحلیل و بررسی خواهد 

اما به دلیل مغفول ماندن بسیاری  ،موشکافانه قرار گرفته است های مورد تحلیل قبالً امامیة نخستین 
بندی و تحلیل نهایی از الگوی فکری  به منظور جمع زنید پژوهشگران و از منابع معرفتی از دی

ن منابع ضروری به ای  ن منابع، تحلیل زنجیروار متناظر به یک یکای  در مواجهه با امامیة نخستین

 رسد.  مینظر 
ولیه ا ةشناسی متکلمان امامیه در دور شناسی و معرفت روشدر پی یافتن نکه ای نجا عالوه برای  در    

امامیة    میهستیم، به دنبال پیدا کردن ارتباطات معنادار و پارادایمیک )نظام الگویی( در نظام کال
هستیم.  نیز -شناسی مدرن داریم شناسی و معرفت البته متناظر با تلقیی که از روش -نخستین

د ما شناسی مدرن ارتباط چندانی با مقاص شناسی و روش در مورد معرفت ها توضیح پیچیدگی

شناسی در سنت فلسفی و  شناسی و روش تا پیش از قرن نوزدهم، معرفت ن نوشتار ندارد.ای در
شناسی در قالبی از  هرگز از یکدیگر قابل تفکیک و تشخیص نبودند. مباحث معرفت  میکال

گرفت و   میشد مورد توجه قرار   میالنفس و حقیقت انسان داده  علم دربارةتوضیحاتی که 
 د؛ صرفاًشوچیزی نبود که به طور مستقل بدان توجهی  اساساًعلم  ةیا فلسف شناسی روش
 ةشود هم  مین نوشتار تالش ای ن اساس درای  . برشد میشناسی تحلیل  مربوط به روش های گزاره

 -هم معطوف به متکلمان و نه فالسفه آن -شناسی مرتبط است آن چیزی که به نحو منطقی با روش
ن ای  یندافر و ها و در پی آن شیوه   میمعرفت کال های معرفت کالمی، گونهد. منابع شوتحلیل 

نخستین بررسی   های شناسی دوره شناسی و روش رای فهم معرفتـند که بـوری هستـرفت امـمع
 . شدخواهند 

در دوران نخستین به طور مجزا کارهایی از سوی    میمنابع معرفت کال دربارة ،به هر ترتیب    
خاص خود را دنبال    میتاریخ کالم انجام شده است که هر کدام اهداف عل ةان حوزپژوهشگر

ی های ن میان پروژهای  اما در ؛ن نوشتار اشاره شده استای کردند که به برخی از آنها در خالل  می

و شاگردانش از یک سو و پرفسور فان اس    میمطالعات اسال ةکه پرفسور مادلونگ استاد بازنشست

المعارف  ةدر دایر خصوصاًدانشگاه توبینگن آلمان   میکرسی مطالعات کالم اسال ةبازنشست استاد
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 های ، در خالل حدود دهه"کالم و جامعه در دو قرن نخستین"اش با عنوان  ارزنده   میتاریخ کال
تاکنون انجام دادند در عین وجود برخی نقدها از برجستگی بیشتری برخوردار است. در  1970

ران مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است. احمد ای ن مطالعات درای  اخیر ایه سال

زیادی پیگیر  ةبا عالق ،در دانشگاه امام صادق)ع( تهران  میاستاد کرسی مطالعات اسال ،پاکتچی
نیز ی های ن میان پروژهای  ن دست با همکاری دوستان و شاگردان خویش است. درای  ی ازهای پروژه

کالم اهل بیت)ع( وابسته به  ةمحمدتقی سبحانی و شاگردانش در پژوهشکداز سوی یت جد با
ن ای  اساسی های ن پژوهش به بخشای  شود. در خالل  میفرهنگی دارالحدیث در قم دنبال  ةسسؤم

ن کالن پروژه است. به ای  از جورچین ای ن پژوهش نیز خود قطعهای اشاره خواهد شد. ها دیدگاه

منابع دیگر معرفت یعنی فطرت، ادراک  دربارة ای کارچندان برجسته کنون ظاهراًهر ترتیب تا
ترین منابع  ن مقاله با در کنار هم قرار دادن برخی از مهمای  حسی و شهود انجام نگرفته است.

در پی جلوتر   میامامیه یعنی عقل و وحی، فطرت، ادراک حسی و شهود در گا  میمعرفت کال
 است.  امامیة نخستینفکری  های لفهؤایمیک میان مروابط پارادیافتن 

عقلی قدسی و  ،کوفه ةرسد عقل در نگاه اصحاب امامیه در مدرس  میدر نگاهی کلی به نظر     

  در عصر حضور به جز گروهی امامیة نخستینفکری وابسته به  های فرامنطقی نبود و تمام جریان
 نیزبرخالف معتزله و  -ی عقل و ارتباط آن با وحیمنبع معرفتی اول یعن دربارةک از محدثان اند

هر چند در آن دوره عموم امامیه  همچنین ؛مان بودندأمعتقد به نوعی حجیت تو -اهل حدیث سنی
)به معنای نظر و استدالل( همواره مورد اختالف   میاما قیاس کال ،با قیاس فقهی مخالف بودند
ترین  ی یعنی فطرت نیز آنان معتقد بودند یکی از مهممنبع بعد دربارةجدی بین امامیه بوده است. 

توحید بلکه زنده کردن میثاق فطرت  دربارةپیامبران نه استدالل عقالنی کردن  های رسالت
ن منبع به حقیقت، امری مفروغ عنه ای بوده است. در موضوع ادراک حسی صائب بودن ها انسان

امامیه درست در مقابل دو  -خدا در نظر بگیریم یتؤاگر آن را مطابق با ر -شهود ةبود و در مسئل
 یت قلبی پرداختند.ؤ، به تبیین رگرا و معتزله عقل گرا دیدگاه افراطی و تفریطی اهل سنت حدیث

 
 عقل و وحی. 1
 عقل و وحی ةرابط. 1. 1

روی معقول همراه بوده است. نسبت  همواره با نوعی اعتدال و میانه امامیة نخستینیی نزد گرا عقل
 بغداد به ةمدرس ةاز عموم معتزله و همچنین از امامی امامیة نخستینتمایز  ةمیان عقل و وحی نقط
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کالم امامیه  ةت زیادی مورد توجه پژوهشگران حوزن موضوع با حدای شود.  مین سو محسوب ای 
. ن باره وجود داردای اخیر بوده است و به طور کلی دو دیدگاه متخالف در های در سالویژه  به

انگارد و   میپردازانه  نظریه های را دور از خردورزی و دیدگاه امامیة نخستیندیدگاه اول که 

به نویسندگانی همچون  قائل نیست عمدتاً امامیة نخستینجایگاه مستقلی برای عقل از منظر 
 2(4س209؛ ص7س ،207کند)مدرسی، ص  میابزاری امامیه از عقل اذعان  ةمدرسی که به استفاد

برای عقل در آن دوره جایگاهی قدسی و نه نظری تعریف  اساساًمد علی امیر معزی که و مح
بندی امامیه به  تعلق دارد. دیدگاه دیگر مربوط به مادلونگ است که به هر حال به تقسیم 3کند  می

دانستند   میوسیع آن در استدالل در دین را مردود  ةصور علم کالم و استفاد ةکه هم-محدثان 

لیفات آثار ملل و نحل ثبت أآنان در ت  میکه آرای کال-و متکلمان  -س آخر(155ونگ، ص)مادل
تحقیقاتی و  های ( پرداخته است. اما سبحانی در تمام پروژه174-175، صهمانشده است )

ن تفکیک میان اصحاب امامیه پرداخته ای پژوهشی خود به تنقیحات بسیار دقیقی از های گروه
 یان )نک: سبحانی،گرا یان و نصگرا کوفه به عقل یةبه جای تقسیم امامو معتقد است ااست. 

-و جریان حدیثی  میسراسر مقاله( بهتر است به تقسیم کوفیان به دو جریان کال گرایی... عقل

ن نقطه اشتراک داشتند که معارف اعتقادی اهل بیت)ع( ای  پایبند باشیم که هردوی آنها در   میکال
 (. 26-27ص کالم امامیه ...،نمودند )سبحانی،   میتئوریک تبیین  های بسته را منتشر و در قالب

ن مطلب که عقل حجت نهایی است و محتوای ای  دربارةهر چند  امامیة نخستینرسد   میبه نظر     
، بودآن نیازمند دلیل جدید نیست و به هر ترتیب دارای استقالل در حجیت است با معتزله موافق 

؛ )سبحانیستدان  میعتزله حجیت عقل را انحصاری و بدون نیاز به وحی ناما برخالف م

پرداز، هیچ  س آنها هشام بن حکم به عنوان نظریهأ(. متکلمان امامیه و در ر154، صآبادی نعیم
شد و عقل مستقل یا   میاز سوی محدثان اهل سنت ارائه  خصوصاًیک از دو دیدگاه نفی عقل که 

. آنان در نداشتندشد قبول   میکه از سوی معتزله مطرح  را عقل خودبنیاد وحجیت انحصاری
ن دو گروه افراطی و تفریطی به دو حجت توأمان یعنی عقل و وحی که در اختیار ای مقابل

قرار گرفته اذعان کردند. حجیت عقل بدون هیچ قید و شرطی مورد قبول امامیه بود اما به   میآد
در کارکرد دچار مشکل  همچنیناستخراج و استنباط و  ةکه اگر وحی نباشد در نحو ای گونه

از پایین(  6س18 و 6س، 17، ص 1)کلینی، جعقل عن اهلل  ة(. کلیدواژ151، صهمانخواهد شد)

، رضایی، نسبت بین 153، صآبادی نعیم، نمایی که دارد )سبحانی  تناقض احتماالًابهام و  ةبا هم
السمع بودند و  العقل در کنار واجب قد به واجب( برخالف معتزله که معت8حجیت عقل و..، ص
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نکه بندگان با عقالنیت، حقانیت کتاب و کلیات دینی را درک کنند ای جایگاه پیامبران را به بعد از
ارسال رسل  ةفلسف اساساًکند که   میمتمایز امامیه رهنمون  ةدای  نای  کردند، ما را به  میموکول 

، آبادی نعیمو  ؛ نک: سبحانی43، صنهج البالغه ردم نیست )عقول م های ثار دفینهآچیزی جز 

آنچه در  ساز نیست بلکه صرفاً (. عقل از دیدگاه امامیه برخالف معتزله معرفت152-153ص
(.  هشام که از 8، س154ص ،همانکند)  میفطرت وجود داشته و فراموش شده را تصدیق 

یانه گرا عمیق عقل های پردازی ین نظریه( در ع3، س147،ص همان یی است)گرا بنیانگذاران عقل
 شاید نخستین متکلم شیعی باشد که نه تنها ضرورت وجود راهبری برگزیده را 

 بلکه از حیث تاریخی نیز سیر تحول بحث را از منظر خود توصیف کرد  ،به اثبات رساند
(Van Ess, , v1, p377, line18 .) 

 
 حجیت عقل. 2. 1

رسد امامیه هر   میاست. به نظر  امامیة نخستینل و میزان آن نزد اساسی بعدی حجیت عق ةمسئل
توان از آنان به عنوان کسانی یاد کرد که   میاما  4،چند در باب حجیت عقل اختالفاتی داشتند

شناسی آنان هرگز از جایگاه  ل بودند، در روشئی که برای عقل قاهای غم برخی محدودیتر به
یش بودند که در عین اند پردازانی متن است. آنان نظریهاستداللی عقل چشم پوشی نشده 

یانه به کاربست و جایگاه متن مقدس در تبیین اعتقادات معتقد بودند و گرا پردازی عقل نظریه

ات و احادیث، بیشتر با ادبیاتی نوین و ای دارکردن عقالنی باورهای دینی در پرتو زبان درپی
سنجی میان دو حجت عقل و  دیدگاه کوفیان در نسبت ةه نتیجن عملکرد کای  تازه بودند.   میمفاهی

وحی بود در برخی موضوعات باعث امتیاز دیدگاه کوفیان از دیگر مدارس تاریخ کالم امامیه 
 ، صفحه اول(.یشاند پردازان متن نظریهکرباسی، اقوام شده بود )

 
 (.عقالنی )قیاس و استقرا و.. های روش. 3. 1

  تعقل است. در های رکردهای عقل از منظر امامیه یا به تعبیر دیگر روشموضوع اساسی بعدی کا

عمیقی  در چهل سال اخیر تحقیقات نسبتاً خصوصاًنخستین  ةکالم معتزلدر باب نجا هر چند ای
عقالنی امامیه وجود  های روش دربارةاالت و ابهامات اساسی ؤگرفته است، اما هنوز سصورت 

گرفت مورد وفاق عموم   میی که با قیاس فقهی صورت های چه مخالفترسد اگر   میدارد. به نظر 
بوده است.  مواجه)به معنای نظر و استدالل( همواره با اختالفات جدی   میامامیه بود، اما قیاس کال

دهد که اشکاالت اساسی ناشی از قیاس فقهی دیگر برای امامیه به امری   میتمام شواهد نشان 
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ن صورت که هیچ یک از امامیه بدان قایل ای بود. اشعری قیاس در فقه را بهمفروغ عنه تبدیل شده 
(. قیاس فقهی به 4، س53د به طور کلی از قیاس در کالم جدا کرده است )اشعری، ص،ننیست

دالیلی هم چون خطاپذیری، محجوب بودن دین از قیاس، عدم توانایی عقل به تنهایی برای 

(، برآورده شدن همه 209،ص 1نسبت به عقل )برقی، ج رسیدن به مقصود، بازدارندگی وحی
ن حقیقت که قرار نیست ای  ( یا اذعان به91،ح213،ص1نیازها توسط رسول خدا ص )برقی، ج

(،  در 16، ح 57،ص 1ال کسی قرار بگیرد)کلینی، جؤاحکام مورد س ةفلسف دربارةخداوند 
سلیم در برابر اوامر الهی )صفار قمی، مفهوم ت همچنینه است. نقد شددی به طور جروایات امامیه 

اصحاب حدیث »مساوی با    می( در مفهو17،ح 523ص  ،15، ح 522، ص 4ح ،521ص  ،1ج

من است. به همین ترتیب هر چند بعضی از ؤ( حاکی از نجابت م25،  ح524،ص انهم« )بودن
)کلینی، اند هاصحاب حتی به تالش خود برای رخصت گرفتن امام برای قیاس در فقه تصریح کرد

( و مخالفت 210، ص1از پایین(، اما نفی قیاس حتی در امر قضاوت )برقی، ج 8، س 56،ص 1ص
که با رویکرد فقهی و در تقابل با -( 21، ح 58،ص 1صریح امام با اصحاب رأی )کلینی، ج

همه و همه ما را  -(126، ص9اهل سنت سربرآوردند )پاکتچی، ج ةاصحاب حدیث در جامع

وجود اشکاالت اساسی در قیاس فقهی در میان امامیه مفروغ عنه  اساساًن موضوع که یا  دربارة
 دارد.   میبوده است به یقین نسبی وا

-)به معنای رای و نظر( از سوی محدث  میبا قیاس کال  میاما از سوی دیگر مخالفت عمو    
عقالنی متکلمان در  های شدادند با تال  میمتکلمان و محدثان که اکثریت جامعه امامیه را شکل 

اختالف الروافض »ی که اشعری تحت عنوان های گروه ةیک خط سیر قرار داشتند. اگرچه عمد

آورده با اختالفاتی در جزئیات معتقد به معرفت اضطراری در مقابل معرفت « فی النظر و القیاس
دهد که  گروه   می(، شواهد نشان 51 -53)اشعری، ص اند قیاسی و اکتسابی نشان داده شده

 ةفهم، چه در مقول ةمان عقل و وحی چه در مقولأمتکلمان به دلیل اعتقاد وثیقی که به حجیت تو
ن ای شناسی خود وارد (، همواره با روش...دفاع داشتند)نک: رضایی، نسبت ةتبیین و چه در مقول

ی خود مورد شدند و به همین جهت مورد نقد جدی اصحاب  و به دلیل رویکرد عقالن  میمباحث 
( 4، س277گرفتند. زراره به دلیل استفاده از قیاس )کشی، ص  میائمه)ع( قرار  ةنگرا نقد تصحیح

از پایین( مورد انتقاد  6، س173،ص 1بیش از حد از قیاس )کلینی، ج ةمن طاق به دلیل استفادؤو م

 مثالًعقالنی )امام قرار گرفتند و هشام بن حکم به رغم توانایی محیرالعقول خود در مباحث 
( یا حتی  امام 499،  ش279از پایین(، گاه مورد انتقادات جدی اصحاب )کشی، ص 2، سهمانجا



 منابع معرفت کالمی امامیة نخستین                                                                                                                                             
__________________________________________________________________________________________ 

87 

87 

87 

به دلیل تجویز  احتماالًگرفت. یونس بن عبدالرحمن   می( قرار 497، ش278)کشی، ص  5معصوم
زارش وی بر اساس گ 6امامیه متهم به قیاس شد. ةقیاس برای پیامبران و امامان از سوی جامع

اما برخالف استاد خود هشام بن حکم این  7معتقد بود که علم امام قابلیت بسط دارد،   میاشعری ق

(. او معتقد بود که پیامبر 172ص  نعیم آبادی، -سبحانی  دانست )نک: بسط را استنباطی می
دون داده و ب شده مورد استخراج و استنباط عقلی قرار می خدا)ص( آنچه را که بر او نازل می

غیر مفتر بالقیاس( به  اینکه کیفیت قیاس کردن خود را برای همگان آشکار کند )أمَر به مجمالً
(. 7، س 98ص   کرده است )اشعری قمی، طور مجمل مردم را به احکامِ به دست آمده امر می

زیرا در صورت عصمت  ،استدالل او برای جواز قیاس برای امام به عصمت امام معطوف بود

؛ برای اطالعات بیشتر نک: 191ش  ،98ص   ،انهمطا در قیاس وجود نخواهد داشت )امکان خ
دانست   می(. از سویی دیگر یونس شناخت انسان را نه خداداد بلکه اکتسابی 36، صآبادی نعیم

(Van Ess, v1, p.390  فان اس معتقد است اعتماد به 20، ش 337، ص 57به نقل از مجلسی، ج .)
امامیه هرگز به معنای دست برداشتن از قیاس و استدالل شخصی نبوده  ]متکلمان[امام از دیدگاه 

تواند قطعی و صریح و روشن باشد)فان   میاست، بلکه تنها بدین معنی بوده که استدالل همیشه ن

 ةپردازان (. بدین ترتیب روش شناسی عقالنی و نظریه...نک، رضایی، نسبت همچنین؛  68اس، ص
با و نیز  -که البته با هدایت وحی همراه بوده است-تکیه اساسی آنان به عقل متکلمان امامیه و

 خصوصاً ای که به نحو موشکفانه امامیة نخستین   میکال های یشهاند  از آراء و ای مراجعه به سیاهه
 در مقاالت االسالمیین اشعری مورد توجه قرار گرفته، به روشنی قابل بازیابی است.

 
 عقلیحسن و قبح . 4. 1

نامسئول خداست و هیچ چیز از دیدگاه  ةاراد ها ترازوی سنجش نیکی و بدیآیا از نظر امامیه 

توانیم با میزان قرار دادن عقل   میکنند   میآنطور که معتزله بدان اذعان   رد خوب یا بد نیست، یاخِ
تورهای قطعی ا خدا در دادن دسیآ  حکم به بدی یا خوبی مطلق هر چیزی بکنیم؟ به عبارت دیگر

رسد امامیه فی الجمله معتقد   می(؟ به نظر 193-194)گلدزیهر، ص استخود مقید به قوانین عملی 
معاصر دیده  های ده در نوشتهای  نای  ی به نفعهای . استداللاند به خوبی و بدی ذاتی اشیا بوده

   میکال های کتاب زنیقل و ع ةن دیدگاه را به روایاتی از امامیه دربارای  شود. برخی نویسندگان  می

( و برخی معتقدند که 37و 38ص، 2بری، ج کنند )خلعت  میمستند الیاقوت مثل  امامیة نخستین
محدودیتی که اهل حدیث و اشاعره برای عقل عملی قایل بودند بین محدثین شیعه حتی یک 
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عتقد بودند، امامیه یک صدا به حسن و قبح عقلی م ةنکه شیعای  مصداق هم نداشت و در عین
لطف یا  ةاختالف در مصادیق احکام عقلی بین متکلمان و محدثان )مثل اختالف در بحث قاعد

(. هشام بن حکم همسو با 221صگرایی...،  عقلنظام اصلح( امری طبیعی بوده است )سبحانی، 

تفاوت دیگر متکلمان شیعه به وجوب عقلی تعیین امام بر خداوند معتقد بود و با دالیل مختلف و م
ن تکلیفی که هشام برای یا اساس(. بر 1، س202گمارد )اسعدی، ص   میبه اثبات آن همت 

توان حدس زد که او به نحوی حسن و قبح ذاتی در افعال معتقد بود و   میخداوند در نظر گرفت 
امامیة تمایز اساسی  ةاز آن باالتر به فهم عقل نسبت به حسن و قبح نیز اعتقاد داشت. اما نقط

مردان عقل محض  -کند  میگونه که نشار نیز اذعان  آن - ن بود که  معتزلهای با معتزله در نخستین

أیید شناختند و در نتیجه در مقابل نصی که مورد ت  میبودند و عقل را قبل از ورود سمع به حجیت 
  عتزله درشناسی م ن اعتقاد و روشای  (.355، ص1کردند)نشار، ج   میستادگی ای  اًعقل نبود جد

سید مرتضی به بعد( به صورت یک اختالل در  خصوصاًبغداد ) ةمدرس ةمتکلمان امامی ةیشاند
 شناسی،  روش

کم کم شکلی تدوین یافته به خود گرفت و سرنوشت کالم امامیه در ادوار بعدی را آشکارا 

 ثیر خود قرار داد. أتحت ت
 
 فطرت . 2

ن ای  ، معرفت فطری است.رود به شمار میدر معرفت  متفاوت کامالًمنبع مهم بعدی که از سنخی 

معرفت  های محدودیت ،شود  میمعرفت که گاه معرفت به فطرت و گاه معرفت به قلب خوانده 
ن معرفت نوعی از انواع معرفت به ذات خداوند محسوب ای  را در شناخت ندارد.   میعقلی و وه

شود؛ بلکه معرفتی است   میای بشری حاصل نابزاره ةشود که برخالف شناخت عقلی، به واسط  می

خداوند بدون دخالت هیچ یک از قوای ادراکی  ةنهاده شده و با اراد ها انسان ةکه در فطرت هم
به طور کلی، معرفت از منظر متکلمان  8گیرد.  میمتعارف به انسان الهام شده و در فطرت او قرار 

معرفتی از  ،(1394، داد اتفاق افتاد)امیرخانیبرخالف آنچه بعدها در بغ -امامیه در عصر حضور
خورد   میکی به چشم اند  ن نظریه اختالف نظرهایای ی ازهای نوع اضطراری بود، هر چند در بخش

پیامبران نه استدالل  های ترین رسالت ، یکی از مهم(ع)(. از دیدگاه امامان 1394)نک: امیر خانی، 

ن گونه معرفت ای 9بوده است. ها ردن میثاق فطرت انسانتوحید بلکه زنده ک دربارةعقالنی کردن 
ی اساسی با های شده است دارای تفاوت 11تجلیو گاه تعبیر به  10یتؤرکه اغلب از آن تعبیر به 
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شود.   مین معرفت فعل خداوند و نه فعل انسان محسوب ای  اساساًنکه ای  معرفت عقلی است. اول
ن معرفت بر قلب یا ای  نکهای  دوم 12ندگان از خداوند است.ن معرفت مورد درخواست بای ن روای از

شود. در یک روایت معرفت عقلی )آیات تدل علیک( در کنار معرفت   میفطرت انسان تابانده 

(. دست 255، ص20قلبی )فاوصلت الی القلوب من معرفتک( ذکر شده است )ابن ابی الحدید، ج
شود،   میمکان خروج از انکار و جمود فکری فراهم معرفت عقلی، ا ةنکه هر چند در نتیجای  آخر

را از    میرساند، در حالی که معرفت قلبی آد  مین نوع معرفت انسان را به اطمینان و آرامش نای  اما
  14رهاند.  میعقلی بی حاصل  های و از جدال 13رساند  میفکری به آرامش  های دغدغه

 
 ادراک حسی. 3

شناسان را به  رفت است که همواره به نحو چشمگیری ذهن معرفتادراک حسی از منابع مهم مع

شود که   مین منبع معرفت از آنجایی روشن ای کرده است. ضرورت حیاتی بحث از خود مشغول 
نخست دریافت شناخت از دنیای بیرون  ةدر رتب وارهبه طور واضح و معقولی هم   میحواس آد

الشعاع  عقل، وحی، شهود یا هر ابزار دیگری تحتقرار داشتند و ابزارهای دیگر شناخت مثل 

شد که بعضی از   میتر  گرفتند. اما مسئله از آنجا حیاتی  مین ابزار مورد نقد قرار ای  وضوح
به هر صورت آنچه به  15آوردند.  مین منبع معرفتی به وجود ای  دربارةتردیدهای عمیقی  ها دیدگاه

دهد ادراک حسی   مین حواس رخ ای  ارگیریک به ةدر نتیجهنگام آگاهی یافتن از جهان پیرامونی 
(perception) ن ای متخالف فراوانی در پاسخ به های (. دیدگاه161نام گرفته است)شمس، ص

 ةق مباشر آگاهی ما چیست، به منصکنیم، متعل  میکه چیزی را ادراک   میپرسش اساسی که هنگا
زی که امروزه از آن تعبیر به ادراک حسی یا ن پرسش اساسی که آن چیای  اما 16ظهور رسید.
Perception از مباحث مربوط به  امامیة نخستینشود با تصویری که متکلمان نخستین از جمله   می

ن کار به ای  است که ما در ای داشتند تا چه میزان قابل مقایسه و تطبیق است، دغدغه  میحواس آد
 دنبال آن هستیم. 

تر از آن چیزی است  یر متکلمان از ادراک حسی در آن دوره بسیار واضحرسد تصو  میبه نظر     
صائب بودن )مصیب به واقع بودنِ( ادراک  احتماالً؛ شده استشناسی معاصر بحث  که در معرفت

 اختالف در اصل ماهیت حواس بود. حسی چیزی نبود که مورد تردید متکلمان باشد و صرفاً

 های ات و نشانهیآ  م را به استفاده از حواس برای پی بردن بهکیدات زیادی مردأبا ت قرآنات یآ
هم مفروغ عنه در نظر گرفته  قرآنن امر برای مخاطب ای  کرد و حتی  میالهی ترغیب و تشویق 
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اشعری  های بندی (.  مبتنی بر دسته25 و 24 /ص ؛30/روم؛ 6 و 5 /ص، 10/ یونس: مثالًشده بود )
گروهی از متکلمان  17حواس را مفروغ عنه گرفته است، یشناس معرفتکارکرد  که ظاهراً

دانستند. آنان همه اشیا را به نور   می، انسان را با حواس پنجگانه که جسم نیز هستند برابر 18)منانیه(

ن ای (. در14، س337صکردند)اشعری،   میتقسیم  -هر دو واجد پنج حس معروف -و ظلمت 
ثیرات أت دربارةکه نامش همواره ما را -طرفداران دیصانی  ةدوم یعنی نظری ةمیان بخشی از نظری

 مثالًن ارتباط ای دربارة) برد  میهشام بن حکم به فکر فرو    میکال ةیشاند  اش روی احتمالی
حقیقت انسان  دربارةهشام بن حکم  ةبه طور خاص با نظری -از پایین( 3، س278صنک:کشی، 

یکی )الظالم( موات و جاهل است و هیچ حسی ندارد و تار»ن سخن دیصانیه که ای مشابهت دارد.
( با دیدگاه اساسی هشام بن حکم که روح 3س 338)اشعری، ص«نور حی بنفسه و حساس است

، س 60ص ،انهمکند )  میرا حساس و دراک و نوری  در میان نورها و بدن را موات معرفی 

ن نور همان ای شنیدن»گویند   مینیه نکه دیصاای  همچنینقابل تطبیق است.  چشمگیریآخر( به طور 
، انهم)« دیدن او است و دیدن او همان چشیدن او است و چشیدن او همان بوی کردن او است

اندازد که در   میروح  دربارةهشام بن حکم  ة( ما را به یاد دیدگاه نیمه تجرد انگاران4، س338ص

 مین نقطه اشتراک دارد که تماای اما در ،عین اختالف اساسی با دیدگاه تجرد محض فالسفه
سبحانی، حقیقت ، آبادی نعیمدهد)نک:   مینسبت  -نه بدن و -را به روح ها احساسات و درک  

نخستین و سردمدار جسم انگاری  ةاز معتزل -(. چندان جای شگفتی نیست که ابوالهذیلترکیبی...
نخستین و  ةاز معتزل -رنجا در کنار معمای ( در9س، 329، ص1980)نک: اشعری، -حقیقت انسان
( حواس پنج گانه غیر از بدن و 13، س331، صانهمفلسفی تجرد روح )نک:  ةسردمدار نظری

هم  (؛ او قبال1ً، س339ص ،انهمکند)  مینفس را عرَضی غیر از حواس و غیر از بدن معرفی 
؛ برای 4، س337اشعری، ص همچنین؛ 121، ص 2)مقدسی، ج بدیلی ارائه داده بود ةنظری

هرگز دچار تعجب  همچنین(. 16پاورقی  حقیقت ترکیبی...،، آبادی نعیماطالعات بیشتر نک: 
)گوش و دهان و  ها ن شکافای  نفس، محسوسات را از طریق»ام معتقد است: شویم که نظّ  مین

، 339)اشعری،ص  «بیند  میو با نفس  .شنود.  مینکه انسان با نفس ای  کند. و  میبینی و چشم( درک 
شود که اختالف متکلمان نخستین نه بر سر اعتبار یا عدم اعتبار   میین ترتیب روشن بد19(.6س

 بر سر ماهیت حواس بوده است.  ادراک حسی بلکه عمدتاً

امامیة به دلیل کمبود اطالعات از  خصوصاًنجا ای  کم در امامیه چه بوده است؟ دست ةاما نظری    
اه هشام بن حکم را به عنوان دیدگاه امامیه مدنظر قرار دهیم. ن باره، مجبوریم دیدگای  در نخستین
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 ةنظری دربارةبهتر است با تکرار توضیحات دقیقی که فان اس و محمدتقی سبحانی یا دیگران 
کار خود را دشوار نسازیم. اما ناچار بایستی نتایج  اند ادراک حسی هشام بن حکم ارائه داده

ن دیدگاه هشام بن حکم که ای رار دهیم. سبحانی معتقد استرا پیش رو ق ها ن پژوهشای  اساسی

 ةنکه چیزی از آنجا در قوای شود بدون  میدر ادراک بصری، هر شیئی در جای خودش درک 
محسوس باید وارد گوش و بینی و دهان  ئیباصره ما بیاید )برخالف سامعه و شامه و ذائقه که شی

کنونی ما در باب احساس  شناسی معرفتلسفی و ارسطوئیان و دیدگاه ف ةشود(، برخالف عقید
 ةحاسه و بعد قو ةورتی از شیء نیز نزد قوصاست که معتقدیم: هر جا ادراک حسی وجود دارد 

ن سخن معتقد است در ادراکات بصری، ما شیء ای  شود؛ هشام بن حکم برخالف  میعاقله حاصل 

ن رأی هشام ای (. فان اس136، ص یآباد نعیم-کنیم )سبحانی  میرا در همان جای خود ادراک 
باستان سازگار  ةدور ةیشاند  گرداند )نه باصره( با  میکه ادراک أشکال را به حس المسه باز 

معتقد است هشام جایی را که در آن معلوماتی  همچنین. او (Van Ess, v1, p.366 line5)داند  می
 ,ibid, p.368) نامد  میندند، روح پیو  میشود به هم   میکه از طریق حواس یا قلب گردآوری 

line12).  
شود   میاصالت جسم مربوط  دربارةیی هشام با رأیش گرا از دیدگاه فان اس حس20

(ibid, p.369, line12.) به قلب که به منظور اثبات   میاسعدی تالش کرده تمثیل نسبت حواس آد
ادراک حسی و  های محدودیتوجوب عقلی امامت از سوی هشام بن حکم ارائه شده است را با 

(. وی معتقد است هشام در عین باور به کارکرد 60امکان خطای آن گره بزند )اسعدی، ص عمدتاً
ویژه و قلمرو خاص هر یک از ابزارهای معرفت حسی، شناخت را منوط به شرایطی دانسته که 

یده در سال (. محمد ابور61، ص انهمموجب خطای حاسه در ادراک است) ها رعایت نکردن آن

انگلیسی نفس،   ة، مقالآبادی نعیمـام )نک: ثیر هشام بن حکم بر نظّأبدون اطالع از ت ظاهراً 1946
ام که حواس همگی از یک ن دیدگاه نظّای  (،1379ثیرات کلی در: جاودان،أت دربارة همچنین

وح تلقی ر دربارةام قطعی دیدگاه نظّ ةدر محسوسات است را نتیج و اختالف صرفاً اند جنس
 (. 104کرده است که بخش حساس و دراک آدمی، روح است )ابوریده، ، ص

 ها ن دیدگاهای  یم.کنهشام بن حکم را با دقت بیشتری مطالعه  های به هر ترتیب بایستی دیدگاه    
متکامل و با دقت چیده شده توسط هشام بن حکم که به نحو   میما را به یک نقطه نظر واحد و نظا

کند. عالوه بر   میمتناظر به تعالیم معصومان علیهم السالم است، نزدیک  ای یانهگرا قلع کامالً

دیدگاه دیصانیه با هشام بن حکم که در باال ذکر شد، دیدگاه هشام در بحث  های مشابهت
ظام و ن نِای ( ما را به6و  2س 345و ص  15و  14و 9، س 344اشعری، ص )  میحرکات و افعال آد
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ر افعال یحرکات و سا»که ن سخن هشام ای  کند. بدین ترتیب  میواحد رهنمون سیستم فکری 
آنچه ثابت کنندگان اعراض  ةستادن و نشستن و اراده و کراهت و اطاعت و معصیت و همای  شامل

نیستند و غیر جسم هم نیستند، جسم  ]انسان[دانند، صفات جسم هستند و جسم   میآن را عرض 

بدیع او در  ة(، ما را به یاد نظری9، س 344، ص انهم)« بر آنها بار شود نیستند که تغایر/غیریت
  21(.2، س 38، ص انهم) الهی اهلل و ال غیر اهللاندازد که   میباب صفات الهی 

ن گزارش از هشام ای  حواس در شرح دربارةتوضیح مالصدرا گزارش دیگری نیز وجود دارد.     
ن اشکال اساسی که در ای بن حکم )که اسعدی هم بدان اشاره کرد( ما را به پاسخ ساده و دقیقی از

کند. هشام بن   میآید، نزدیک   می( به وجود 4س182پویمن، ص )نک: واقع گروی مباشر ةنظری

احتماالً قلب) ةندکن گیرد، ما را به نقش تعیین  میعنه  نکه اشتباه حواس را مفروغای حکم ضمن
دلی حواس  همان عقل( در هدایت حواس پنجگانه و جلوگیری از خطای ناشی از تردید و دو

(.  به هر ترتیب وقتی هشام 404، ص2ج؛ مالصدرا، 13، س170، ص1شود )کلینی،ج  میرهنمون 
 کند)بدین معنا که آن چیزی  میبن حکم روح را فاعل و حساس و دراک و بدن را موات معرفی 

ن دوآلیستی که ای احتماالً آید که   مین تحلیل به ذهن ای  کند روح است نه جسم(  میکه درک 

ریات جسم ـدر باب ادراک حسی باشد که مخالف با نظ ای تواند نظریه  میهشام به دنبال آن است 
 برد.   میال ؤعصر خویش است و مبانی پوزیتیویست سنتی عصر خویش را زیر س انگاران هم

  
 شهود .4

 کنند در میان  مییاد  intuitionی از آنچه امروزه از آن تحت عنوان شهود یا های پیدا کردن سرنخ
ن واژه تا حد زیادی دشوار ای  با توجه به ابهام اولیه در مفهوم امامیة نخستین   میکال های یشهاند 

ود عرفانی مدنظر شهود در دو معنای کلی شهود عقلی )شهود دکارتی( و شه زیرا عموماً ،است

خود  نظری یا باورهای خام و تقریباً های از احساس ای گیرد. شهود عقلی به گونه  میقرار 
رساند که امری بدین قرار هست یا نیست )موزر   مین مفهوم ای شود که ما را به  میتلقی  ای انگیخته

را منبع معرفتی  عقل (. شهود عرفانی برخالف فالسفه و معتزله که صرفا205ًو دیگران، ص 
گونه که  مورد توجه بیشتری بوده است. آن   میکالم اسال احتماالًدانند، در فلسفه و عرفان و   می

کند معرفت ذوقی، حضوری یا شهودی که معرفتی فراحسی با ابزار شهود   میشیخ اشراق اذعان 

تحت  غزالی(. 97بیننده، ص  و )رهبررود شمار می بهاست، شرط الزم ریاست حکیم بر جامعه 
 ، 1391رهبر، و  درونی آن را در حصول معرفت، مهم تلقی کرده است )کاکایی ةعنوان تجرب
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در جایگاه باالترین استعداد انسانی فراتر از هوش و غریزه  از آن یاد کرده  برگسون( و 97ص 
ری ن دو نوع شهود را در بستر فکای  (. به هر شکل بایستی112اسماعیلوف، ص و است)پیری

 مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. امامیة نخستین

شود که به   مین تحلیل عقالنی اشاره ای به -صرف نظر از شواهد موجود -اما پیش از هر چیز     
مختلفی که بحث ادراک حسی امامیه را به حقیقت انسان و معرفت  های رسد ساحت  مینظر 

ل به ئبدین معنا که اگر در حقیقت انسان قا باشد.نجا نیز قابل طرح ای زد در  میاضطراری گره 
ل ئگیرد و اگر قا  میهیکل مشاهَد یا جسم مرئی باشیم کار شهود تنها و تنها از طریق جسم انجام 

 ةمان باشیم، دیگر در انجام عمل شهود، جسم یا بر اساس نظریأبه نفس مجرد یا روح و جسم تو

ن دنیا( فقط و فقط با روح به ای  بستری خاص)مثلابزار است یا در  تجرد فلسفی محض صرفاً
کند و روح که دارای خاصیت انبساط   میاکِ انسان ارتباط برقرار عنوان بخش اصلی حساس و درّ

( بدون نیاز به جسم نیز برخوردار است ها رات )پنهانیتَو ارتفاع است حتی از ظرفیت آگاهی از سَ
حقیقت انسان ممکن  دربارةبسته به اعتقادمان  چنینهم(. حقیقت ترکیبی...، آبادی نعیم)نک: 

در صورت اعتقاد به  مثالًی شویم؛ أاست نسبت به خطا پذیر بودن یا نبودن شهود دچار اختالف ر

انسان را در معرض تمام خطاهای جسمانی بدانیم و در دو قول دیگر  احتماالًهیکل مشاهَد 
س( یا خاصیت ارتفاع و انبساطی که برای روح فلسفی نف ةبه دلیل تجرد روح )در نظری خصوصاً

ن احتمال را به حداقل برسانیم. به همین ترتیب ای  (امامیة نخستینتوأمانی  ةکنند )در نظری  میذکر 
اگر  مثالًمتخالفی از شهود ارائه بدهیم.  های ممکن است دیدگاه ،در باب معرفت مانبسته به اعتقاد

مر بین االمرین یا در بستر جبر مطلق باشیم ممکن است قائل به معرفت اضطراری در بستر ا

شهود با زمانی که معتقد به معرفت اکتسابی و تفویض در امر شهود هستیم  دربارةدیدگاهمان 
آوردن همان  دست االتی است که پاسخ به آنها مستلزم بهؤنها سای  دارای تفاوت چشمگیر باشد.

شود: پارادایم فکری و سیستم جامع   مین اثر دنبال ای چیزی است که به عنوان مقصود اساسی ما در
 .امامیة نخستینمعرفتی 

ن است که کدام یک از مباحث اساسی کالم امامیه با چیزی که از آن تحت ای  پرسش اساسی    
ن مباحث اعتقاد ای رسد یکی از  میشود )به هر معنا( قابل تطبیق است. به نظر   میعنوان شهود یاد 

که  گرا خدا باشد. امامیه درست در مقابل اهل سنت حدیث رؤیتدر باب  ة نخستینامامیخاص 

را به  رؤیتکه  گرا عقل ةدر مقابل معتزل همچنیندر قیامت و حتی در دنیا بودند و  رؤیتقائل به 
 رؤیتن دو جریان، به تبیین ای ة ویل کردند، در میانأات و روایات را تیآ طور کامل انکار و تمام
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دقیق و حساب شده از روایات مربوط به رؤیت در کتاب کافی کلینی  ای پرداختند. مجموعهقلبی 
ی که شیخ صدوق بدان تصریح کرده های همراه در نظر گرفتن احتیاطبه و توحید صدوق 

ن روایات ای  ( گردآوری شده است. مفهوم کلی13، س122از پایین، ص 4، س119)صدوق، ص

تر از آن  خداوند بزرگ کند:  میشود تا حد زیادی نزدیک   مینامیده « شهود عرفانی»ما را با آنچه 
از پایین( و حتی  امکان توهم او نیز وجود  3س 98، ص 1است که با چشم دیده شود )کلینی، ج 

با  ها قلب(، اما 12و  11، 10ح 113و  112؛ صدوق، ص11ح 99و  10ح 98، ص انهمندارد )
(. 6و  5ح 109و  108؛ صدوق، ص6و  5ح 97: همانجاند )کلینی، بین  میمان خداوند را ای حقیقت

 95، صهمانبنابراین خداوند از نور عظمتش به قلب پیغمبرش آنچه دوست داشت نشان داد )

نکه احاطه معرفتی به خداوند پیدا کند ای  ( و پیامبر)ص( نیز بدون108؛ صدوق، ص8ح 98؛ 4س
؛ 12س 96، صهمانجامشاهده کرد )کلینی،  -خود خدا رانه  -بزرگ او را  های ات و نشانهیآ تنها

قابل بررسی و  رؤیت(. بدین ترتیب مفهوم عمیقی از شهود عرفانی در باب 111صدوق، ص
اخیر از آن تعبیر  های چیزی که در دوره اما با توجه به مجموعه مباحث فوق ظاهراً ؛تحلیل است

که چندان ذهن متکلمان مسلمان را به خود نبود  ای شود، دغدغه  می« شهود عقلی دکارتی»به 

 بایستی از آن صرف نظر کرد.   موضوعاً احتماالًمشغول داشته باشد و 
 

 هنتیج

عقل بود.  ،دند کر میاستفاده    میبه نحو متمایزی برای استنباطات کال امامیة نخستینمنبع اولی که 

عقلی قدسی و فرامنطقی نبود.  ةکوف ةرسد عقل در نگاه اصحاب امامیه در مدرس  میبه نظر 
گیری عقل و استناد به نصوص دینی، شکاف  کار همچنین به دلیل اعتدال دانشمندان امامیه در به

یان امامیه گرا یان و عقلگرا عمیقی که بین اهل حدیث سنی و معتزله وجود داشت، در بین نص

منان محدود ؤاک آن را برای مادر ةشد؛ امامان شیعه ضمن استقبال اکید از عقل، دایر  میدیده ن
حجیت عقل هر چند اختالفاتی وجود داشت، اما امامیه در عین اعتقاد به وجود  دربارةکردند.   می

ن امر باعث امتیاز ای  کردند.  میمحدودیت برای عقل، هرگز از جایگاه استداللی عقل غفلت ن
زی عقالنی، اعتقاد وثیقی به جایگاه پردا دیدگاه کوفیان از دیگران شده بود که آنان در عین نظریه

ده وجود دارد که امامیه ای  نای  ی به نفعهای استدالل همچنیننص در تبیین اعتقادات داشتند. 

اساسی نسبت به معتزله تمایز  ةن نقطای  الجمله معتقد به خوبی و بدی ذاتی اشیا بودند، اما در فی
ل برخوردار نبود مقاومت شدیدی از خود نشان یید عقأداشتند که معتزله در مقابل نصی که از ت
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ثیر خود را در متکلمان امامیه در بغداد نشان أمعتزله با عقل به مرور ت ةن روش مواجهای  دادند.  می
 امامیه جلوه گر شد.   میشناسی کال داد و در ادوار بعدی به صورت اختالل در روش

شود، معرفت فطری است.   میمعرفت محسوب متفاوت در  کامالًمنبع مهم بعدی که از سنخی     

توحید  دربارةپیامبران نه استدالل عقالنی کردن  های ترین رسالت از دیدگاه امامیه، یکی از مهم
ی اساسی با های ن گونه معرفت دارای تفاوتای  بوده است. ها بلکه زنده کردن میثاق فطرت انسان

 شود نه فعل انسان. دوم  میفت فعل خداوند محسوب ن معرایً  اساساًنکه ای  معرفت عقلی است: اول
نکه هر چند در نتیجه معرفت ای  شود. سوم  مین معرفت بر قلب یا فطرت انسان تابانده ای  نکهآ

ن نوع معرفت انسان را به ای  شود، اما  میعقلی، امکان خروج از انکار و جمود فکری فراهم 

فکری به آرامش  های را از دغدغه  میمعرفت قلبی آدرساند، در حالی که   میاطمینان و آرامش ن
 رهاند.   میحاصل  عقلی بی های رساند و از جدال  می

رسد صائب بودن )مصیب به واقع بودنِ( ادراک   میبه نظر  منبع بعدی ادراک حسی است.    
اختالف در اصل ماهیت حواس بود.  حسی چیزی نبود که مورد تردید متکلمان باشد و صرفاً

کند.   میدیدگاه هشام بن حکم ما را به یک نظام متکامل عقلی مبتنی بر تعالیم معصومان نزدیک 

ن نظام و سیستم فکری واحد رهنمون ای  ما را به   میحرکات و افعال آددیدگاه هشام در بحث 
 گیرد، ما را به نقش تعیین  مینکه اشتباه حواس را مفروغ عنه ای  هشام بن حکم ضمنکند.   می

همان عقل( در هدایت حواس پنجگانه و جلوگیری از خطای ناشی از تردید  احتماالًقلب ) ةکنند
 شود.    میو دودلی حواس رهنمون 

رسد یکی از مباحث اساسی که قابل تطبیق با بحث شهود   میمنبع بعدی شهود است. به نظر     

میه درست در مقابل اهل سنت اهلل باشد. اما رؤیتدر باب  امامیة نخستیناست، اعتقاد خاص 
 راگ  عقل ةدر مقابل معتزل همچنیندر قیامت و حتی در دنیا بودند و  رؤیتکه قائل به  گرا حدیث

ن دو ای ة کردند، در میان  میویل أات و روایات را تیآ یت را به طور کامل انکار و تمامؤکه ر
اب شده از روایات مربوط به رؤیت دقیق و حس ای قلبی پرداختند. مجموعه رؤیتجریان، به تبیین 

ی که شیخ صدوق بدان های در کتاب کافی کلینی و توحید صدوق با در نظر گرفتن احتیاط
« شهود عرفانی»ن روایات ما را با آنچه ای تصریح کرده است، گردآوری شده است. مفهوم کلی

 کند.  میشود تا حد زیادی نزدیک   مینامیده 

 
 



 95، بهار ، سال شانزدهم، شمارة چهل و ششمآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 ها یادداشت

ایی با مفهوم متکلمان نخستین امامیه در عصر حضور که همواره در انکاری تاریخی برای آشن. 1

رایج حتی در میان دانشمندان امامیه،  کامالًنکه مبتنی بر دیدگاهی ای و  اند مورد غفلت بوده

پژوهشی عمیقی  های توان به نوشته  میاز بغداد و شیخ مفید آغاز شده است  کالم امامیه عمالً

به ران نگاشته شده، مراجعه کرد. برای نمونه ای در چهل سال اخیر در غرب و خصوصاًکه 

 مراجعه کنید.1391سبحانی،  و 1378مادلونگ، 

به زبان عبری و با  1991دکتری خود که در سال  ةدر رسال (Meir M. Bar-Asher)مایر بار اشر . 2

ی ارائه داده است که در دیدگاهی همچون مدرس ،استتان کلبرگ نوشته ای راهنمایی استادش

عطف تفکر امامیه  ةنخستین توجه نشده و آل بویه به عنوان نقط ةیی امامیگرا آن به نقش عقل

 (. 29-33)بار اشر، ص یی تلقی شده استگرا یی به عقلگرا از نص

امیر معزی مدیر کرسی شیعه شناسی کربن در دانشگاه سوربن فرانسه در دو اثر خود، اولی . 3

 The Divine Guide in Earlyکه با عنوان  پیشوای ربانی در تشیع نخستینعنوان  کتابی با

Shiism  ترجمه کرده است( و   آن را با همین عنوان رضایتبه انگلیسی نیز ترجمه شده و

)حقیری قزوینی(، به بیان آشکارِ   میدر موضوع بصائرالدرجات صفار ق ای دیگری مقاله

 در کتابش عمدتاً  عقل قدسی  ةواژ خته است. دیدگاه او با کلیدمتمایز خود پردا های دیدگاه

است که با عقل و خرد مصطلح در  امامیة نخستیندر پی تبیین ماهیتی فرامادی از عقل از منظر 

کند که برخالف تلقی رایج که   میامروز تفاوت زیادی دارد. امیر معزی اذعان    میادبیات عل

امامان  ةیشاند  داند، عقل در مفهوم نخستین آن و در  مینند معتزله هما گرا امامیه را مکتبی عقل

 (. 187ص  ،2رضایی و نصیری، ج .متفاوت با عقل منطقی و استداللی داشت)رک   میمفهو

ت عقل، ـرو وحجیـقلمایی، ـک: رضـن ها بندی روهـالفات و گـن اختایـ  یقـیل دقـرای تحلــب. 4
 گیری. نتیجه

یَا هِشَامُ کَیْفَ یَزْکُو عِنْدَ اهللِ عَمَلُکَ وَ أَنْتَ قَدْ » بیر امام خطاب به هشام که: ن تعای فان اس. 5
در خالل روایت مفصلی که  «شَغَلْتَ عَقْلَکَ عَنْ أَمْرِ رَبکَ وَ أَطَعْتَ هَوَاکَ عَلَى غَلَبَةِ عَقْلِک

( را به عنوان 4س17 ، ص1ج؛ کلینی، 1س387ق: 1404شعبه حرانی،  عقل است )ابن دربارة

 (. Van Ess,1,v1, p.354, line14from bottom)سرزنشی صریح نسبت به هشام تلقی کرده است
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نوعی بازی با الفاظ است  ن بیان امام صرفاًای  رسد  مین عبارت به نظر ای  قبل و بعد ةاما با مطالع
 متداول است.  یخطاباتچنین که در 

ن باره که یونس اهل قیاس ای یونس به دست رسیده ما را درروایاتی در نفی قیاس که از خود . 6

: 10، ح 56، ص 1در کافی، ج   مینک: روایتی با موضوع کال مثالًدارد:   میبوده به تردید وا
 ،همانجامن نظر برایه هلک؛ روایتی دیگر از یونس که پای ابوحنیفه را به میان کشیده در 

هی از فضل بن شاذان که از خط یونس است در ؛ حتی روایتی در نفی قیاس فق13، ح 57ص
 ؛15ح ،57ص ،همانجا

ولی در  ،یونس بن عبدالرحمن در کتاب اشعری ذکر شده ةیشاند  اینکه گزارش مربوط به این. 7

 ،الشیعه نوبختی نیامده است از جهت مخالفت اشعری با خط یونس بن عبد الرحمن کتاب فرق
 ةیشاند  ه عنوان مخالف یونس خود را مقید کرده که اینب  میاشعری ق مل دارد. ظاهراًأجای ت

مقایسه کنید   ؛7س  ،98ص  ،همانجا  نوبختی بیفزاید: اشعری قمی، الشیعه فرقیونس را به کتاب 
 .90ص  با: نوبختی،

 (. 5ح139، ص1الحمد هلل الملهم عباده حمده و فاطرهم عل معرفه ربوبیته )کلینی، ج. 8

 (. 1خطبهق، 1414، نهج البالغهرته و یذکروهم منسی نعمته )لیستادوهم میثاق فط. 9

، 1یه در کلینی، جؤالر ؛ و روایات باب ابطال107یت در: صدوق، صؤنک: روایات باب ر. 10

 یت از طریق حقایقؤو به رشده یت خداوند با چشم سر انکار ؤنها رای  که در هر دوی 95ص
 مان اشاره شده است. ای 
یه و وگوید: متجل ال باستهالل ر  میس آخر که  138، ص1در کلینی، ج نک: روایت ذعلب. 11

همچنین روایتی از طریق زراره که در آن به تجلی خداوند به پیامبر ص در زمان نزول وحی 
 . 15ح ،115اشاره شده است در صدوق، ص

بحاراالنوار، ، فاسالک ... ان تعرفنی نفسک القر بربوبیتک علی حقیقه االیمان در: مجلسی مثالً. 12
دل( مورد  های ؛ همچنین در دعایی دیگر نورانی شدن ابصارالقلوب)چشم96ص ،91ج

 (.299، ص3درخواست است: و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک )ابن طاووس، ج
 فاوصلت الی قلوب المومنیت ما آنسها من وحشه الفکر؛ همان روایت پیشین.. 13

ن منبع معرفتی نک: سبحانی، ای  دربارةتر  مان. برای اطالعات دقیقو کفاها رجم االحتجاج؛ ه. 14

 .(116 -120ص
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که چیزی را   مین پرسش اساسی که هنگاای راوانی در پاسخ بهـالف فـمخ ایـه دگاهـدی. 15
گروی مباشر  ق مباشر آگاهی ما چیست، به منصه ظهور رسید. واقعلمتع کنیم،  میادراک 

(Direct Realism)،  کند که صرف نظر از   میادراک را شیئی مادی تلقی  ةواسط ق بیمتعل

( و ما از طریق حواس خود به نحو 4س، 182آگاهی ما نسبت به آن، وجود دارد)پویمن، ص
ن معرفت در عین ای  سفانهأاز پایین(. اما مت 2س ، همانکنیم )  میمستقیم جهان واقعی را درک 

 ن نوع معرفت آمدندای یعی و فیزیک به جنگسادگی هرگز خوش اقبال نبود و علوم طب
((see: Bertrand Russell, p. 15 داده  ةاز آن تعبیر به نظری ن پرسش که عموماًای  پاسخ دیگر به

)پویمن،  داند  می حسی ةدادادراک را یک  ةواسط ق بید، متعلشو  می (Sense datum)حسی 

همچنین حسی است و  ایه گر، محصول داده حسی در شخص ادراک ة( و تجرب182ص
گر برقرار است )نه بین شیء خارجی و  حسی و ادراک های ی در واقع بین دادهارتباط عل

 نیز دچار افراط و تفریط شد.   حسی ةداد ةببـ(. اما نظری172گر()شمس، ص ادراک
 حسی است به هر صورت به وجود  های بازنمایی معرفت که بخشی از نظریه داده ةنظری

رج برکلی ـج ةکند، اما پدیدارگروی که وسیل  میمستقل از ادراکات ما اذعان جهان مادی 

George Berkeley (1685-1753)) ابش با عنوانــم در کت1710ال ــدر سTreatise Concerning 

the Principles of Human Knowledge  ،مادی مستقل از  یمنکر وجود اشیا اساساًبسط یافت

ن دیدگاه که البته بر خالف ظاهرش در پاسخ به ای  (.182پویمن، صشود )  میانطباعات حسی 
، انهموجود گذاشت ) ةپا به عرص John Locke(1632-1704))یانه جان الکگرا دیدگاه مادی

 کرد.  میاذعان انکار ماده به  حلی بسیار ساده پرداخت که صراحتاً (، به ارائه راه189ص

 .204تا 182نک: پویمن،    مثالً ها یدگاهن دای دربارةبرای اطالعات بیشتر . 16

 ة، نیز مبتنی بر نظریاند رفتهـرار گـری قـه اشعـورد توجـواس که مـندگان حـکن نفی ظاهراً. 17

با اصالت جسم برای انسان دچار اشکال بودند. لذا سمع و بصر و  اساساًشناختی خود  انسان
لشعاع شخص سمیع بصیر ذائق شام ا المسه را تحت ةبویایی و حاس ةچشایی و حاس ةحاس

(: و قد انکر کثیر من الناس الحواس و هم 13،س 338گرفتند)اشعری، ص   میالمس در نظر 
هنا ها الذین ینفون االعراض و زعموا انه لیس اال السمیع البصیر الذائق الشام الالمس و لیس

فدفعوا الحواس و  سمع و بصر و حاسه ذوق و حاسه شم و حاسه یکون بها اللمس غیر الجسد

 انکروها. 
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 ، 5هستند نک: قاضی عبد الجبار،  ج گرا ثنوی ةهمان مانوی احتماالًن باره که منانیه ای  در. 18
 .10ص

و حکی الجاحظ ان النظام قال ان النفس تدرک المحسوسات من هذه الخروق التی هی االذن . 19

بصرا هو غیره و ان االنسان یسمع بنفسه و  و الفم و االنف و العین ال ان لالنسان سمعا هو غیره و
 آلفه تدخل علیه.   میقد یصم آلفه تدخل علیه و کذلک یبصر بنفسه و قد یع

 ن تحلیل خود ارجاع نداده است. ای دربارةفان اس به منبع دقیقی . 20

هشام بن حکم( را  احتماالًهشام ) ةدای  که 6و س  2، س 345همچنین نک: اشعری، ص . 21
گوید حرکات و  تواند به ادراک حسی مرتبط باشد، چون می حرکت گفته است که می ةدربار

سکون و قیام و قعود و اجتماع و افتراق و طول و عرض و الوان و طعوم و اراییح و اصوات و 
مان و سائر افعال انسان وحرارت ای  کالم و صوت کالم وسکوت و طاعت و معصیت و کفر و

 های ن جنبهای  و لین و خشونت همگی اعراض هستند نه اجسام. یبوست وبرودت و رطوبت و
  346تواند به ادراک حسی ارتباط پیدا کند. ص به نوعی می احتماالًمختلف از طبیعت و جهان 

توان   مین نظریات ای  حرکت آمده است که با مجموع دربارةمن طاق ؤهشام بن سالم و م ةدای

 ج کرد.مستقل امامیه را استخرا های دیدگاه
 

  منابع
 قرآن کریم
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   المعارف بزرگ اسالمی، ةدائرخل اصحاب حدیث، ، مد9، جالمعارف ةدایر احمد، پاکتچی،

 . 1385، ، تهران9ج    
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 .91پاییز،  67ش     
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 . 2385، 60ش( زمستان) ،کالم اسالمی ، در: "(2حسن وقبح عقلی)"، 2ش ، ______

 ، تحقیقات کالمی ةمجل، "مدرسه کالمی بغداد م امامیه درکالجایگاه عقل در"رضایی، جعفر، 
 .1393، 93، بهار4شماره     

 در حال ، مجله کالم اهل بیت ،"یشه محدثان و متکلماناند حجیت و قلمرو عقل در" ، ______
 چاپ.    

 ، "یشه اصحاب امامیه در دوران حضوراند  نسبت بین حجیت عقل و حجیت امام در" ، ______
 در حال چاپ.، مجله کالم اهل بیت    

 ، نقد و نظر، "امتداد جریان فکری هشام بن حکم تا بغداد دوران شیخ مفید" (، 1) ، ______

 . 1391، 65شماره     

 در حال ، کالم اهل بیت ةمجل، "تطور معنایی عقل از مدرسه کوفه تا مدرسه بغداد" ، ______

 چاپ    

  ، نقد و نظر، در: "نقد ةدر بوت امامت باطنی در تشیع نخستین"، (2ش)نصیری، محمد،  ، ______
 .1391، 67ش    

  ،کالم اسالمی، "او  میمن الطاق و روش کالؤم"اقوام کرباسی، ؛ اکبر، سبحانی، محمد تقی
 .1392، 85ش    

 ، در حال چاپ ،پردازی کوفه در دوران نظریه  میمدرسه کال، ، حسینآبادی نعیم ، ______
 .تا بی    

 ، زیر نظر علی اکبر رشاد، )ع(امام علی ةدانشنامدر:  "اسماء و صفات خداوند" ، ______
 .1380، یشه اسالمی، تهراناند ج دوم : مبدا و معاد، پژوهشگاه فرهنگ و    

 .1374، 4و  3، شماره نقد و نظر ةمجل ،"ییگرا یی و نصگرا عقل" ، ______

 .1391، 65ة ، شمارنقد و نظر ةمجل ،"ها و رویش ها کالم امامیه: ریشه" ، ______

 . 1382انجمن معارف اسالمی، قم، ،  شناسی معرفتآشنایی با   ،شمس، منصور
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 .ق1414شیخ مفید، قم، ، کنگره اعتقادات االمامیهمحمد بن علی بن بابویه،  صدوق، 

 .1398جامعه مدرسین، قم، جلد، 1التوحید،   ، ______

   میه اهلل العظیآ  ، مکتبهبصائر الدرجات(، 290وح، )مر محمد بن الحسن بن فرمی، ابوجعفصفار ق

 . ق1404، المرعشی النجفی، قم     

  ةسسؤمتهران، ، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، القتباسا اساسُطوسی، خواجه نصیر الدین، 

 .1367انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران،     

 در:  ،"یشه سیاسی شیخ اشراقاند و شناسی معرفتنسبت میان "بیننده، عبداهلل ؛ علی عباسرهبر، 
 . 1391دانشگاه باقر العلوم، قم، ، 58، سال پانزدهم، شعلوم سیاسی ةمجل    

 و بهار  65، زمستان تحقیقات اسالمی ةمجل، "اسالمی ساخت منطقی علم کالم"جوزف، فان اس، 
 . 1365-1366، 3و  2، شماره 66    

 فارسی چاپ نشده از: ة، ترجم_______

Van Ess, Josef, Theologie Und Gesellschaft Im 2. Und 3. Jahrhundert Hidschra, Berline. 
New York; Walter De Gruyter, 1991, v1 & 3.  

  ،83، زمستان مجله ذهن، "معرفت پیشینی جدید در باب های برخی دیدگاه" نیا، علیرضا،   میقائ

 .1383، 20شماره     

 ، 83، زمستانذهن ةمجلسید نصیر احمد حسینی،  ة، ترجم"معرفت پیشینی"آلبرت  کازولو،
 . 1383، 99ص ،20شماره     

 .1348، الهیات و معارف اسالمی ةدانشکد    تحقیق حسن مصطفوی، مشهد،  ،رجال کشی  کشی،

در تاریخ فلسفه غرب و  شناسی معرفت ةرویکردی تاریخی به مقول"، رهبر حسن ؛کاکایی، قاسم

 . 1391، 10شماره  ،   میاسال ةفلسف های آموزه، "اسالمی ةفلسف

 دارالکتب تهران،   ، تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی،الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
 .ق1407االسالمیه،     

  تهران،ترجمه و تحقیق دکتر علینقی منزوی، ، اسالم ارةدربی های درسگناز، ای  گلدزیهر،
 .1357کمانگیر،     

 .1378، آستان قدس  مشهد،  ،ی اسالمیها و فرقه ها مکتب  ویلفرد،   مادلونگ،

 .ق1403دار احیاء التراث العربی، بیروت، ، بحار االنوارمجلسی، محمد باقر، 
 چاپ نشده.رضایت،  ةستین، ترجممحمدعلی امیر معزی، پیشوای ربانی در تشیع نخ

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1008762/%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%82
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1070/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/49389
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 امامت  درابوالفضل حقیری قزوینی،  ة، ترجم"و کتاب بصائر الدرجات   میصفار ق"  ، ______
 .1390، (90)زمستان 4، سال اول، ش پژوهی    

 مکتب در فرایند تکامل: نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن سیدحسین،  مدرسی،
 .1387کویر،  تهران،، 5زدپناه، ویرایش جدید، چای  شمها ة ، ترجمنخستین    

 . ق1413، للشیخ المفید، قم  میالموتمر العال ،المسائل الکعبریهمفید، 

 .تا ، بی، بور سعید، مکتبه الثقافه الدینیهالبدء والتاریخ مقدسی معتزلی، 
 قات سسه مطالعات و تحقیؤمتهران، ، تصحیح محمد خواجوی، شرح اصول کافیمالصدرا، 

 .1383، فرهنگی، تهران    

 ، بهمن و ینیآمجله ، در: "ثیر گناه در شناخت انسان سنتی و انسان متجددأت"ملکیان، مصطفی، 
 1387، 87اسفند    

  رحمت اهلل ة، ترجممعاصر شناسی معرفتدرآمدی موضوعی بر  تروت، مولدر؛ پل موزر،
 .1385امام خمینی،  ةسسؤمقم،  رضایی،     

 فی العالم    میعند مفکری االسالم و اکتشاف المنهج العل مناهج البحث سامی،لی عنشار، 
 . 1984ق/1404دارالنهضه العربیه،بیروت، ، االسالمی    

 . 2008ق/1429دارالسالم، قاهره، ، نشاه الفکر الفلسفی فی االسالم  ، ______

 دانشگاه باقر قم، مه کارشناسی ارشد، پایان نا ،تاریخ تشیع در دوران امام جوادآبادی، حسین،  نعیم
  .1390العلوم )ع(،     

 حقیقت ترکیبی انسان از روح و جسم: نظریه پردازی هشام بن "سبحانی، ؛ محمدتقی  ______

 ، در حال چاپ. تحقیقات کالمی، "حقیقت انسان دربارةحکم     

 .ق1414هجرت، قم، ، تصحیح صبحی صالح، نهج البالغه

 .ق1404  داراالضواء،بیروت،   ،الشیعه فرق  نوبختی،
 

Berkeley, George, Treatise Cerning The Principles of Human Knowledge. 
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Russell, Bertrand, Inquiry in to Meaning and Truth , London: Allen & Unwin, 1940. 
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Van Ess, Josef, Theologie Und Gesellschaft Im 2. Und 3. Jahrhundert Hidschra, Berline.  

    New York; Walter De Gruyter, 1991. 

 

 
 


