
 

  

 
 
 
 

 

 رابطه اراده با معرفت

 «با تکيه بر تبيين نظریه معرفت طبعی جاحظ»

  فاطمه سليمانی

 چکيده
ناسي رابطه اراده با معرفت است. پاسخ به اين ش يکي از مسائل مهم در مباحث معرفت

ارادی و به قول متکلمين  پرسش که آيا معرفت امری ارادی است يا فعلي غير
اضطراری، از مباحث قديمي علم کالم و فلسفه است. متکلمين در موضوع ايمان و 

ادی که حقيقت آن معرفت اهلل است با اين پرسش مواجه شدند که آيا معرفت اهلل ار اين
خصوص نظ ام و جاحظ از  اين شود. در ارادی و اضطراری واقع مي صورت غير است يا به

گروه معتزله نظريه معرفت طبعي را مطرح کردند؛ البته ديدگاه اين دو کامال  مشابه 
تر و فراگيرتر از موضوع ايمان و معرفت اهلل  نيست. نظريه معرفت طبعي جاحظ جامع

ز طرف معتزله متهم به جبری دانستن معرفت و تکليف به ای که جاحظ ا گونه است به
 است. مااليطاق شده

در توضيح و تحليل نظريه معرفت طبعي و از طريق بررسي مطالب پراکنده در منابع 
های  شود که بخشي از معارف انساني در طول سال فراوان و متعدد جاحظ مشخص مي

تاثير عوامل  وای ادراکي و تحتصورت غيرارادی و براساس طبع ق متمادی زندگي به
شود و بخشي نيز مستقل از تاثير  های دروني و بيروني حاصل مي احساسي و خواسته

 .گيرد شکل مي« ارادی»صورت  عوامل احساسي و نيازهای انساني به
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 مقدمه

« مرجئـه »است. اين مسئله از  ا معرفت ارتباط نزديك داشتهاز زمان پيدايش فرق کالمي مسئله ايمان ب
اتفـاق نظـر   « اهلل همعرفـ »از اين فرقه بر تعريف ايمان به « قدريه»و « جبريه»شود. هر دو گروه  آغاز مي
م، 1138)اشـعری، ابوالحسـن،   « کننـد کـه کفـر بـه خداونـد جهـل بـه اوسـت         ها گمان مـي  اين»دارند: 

ها در مورد جبر و اختيار دارند، در مسئله تأثير قدرت  بق اختالفي که آن( طبيعي است که مطا114،ص1ج
عنـوان   کيد بر م ثريت قدرت خداوند بهتأجبريه با »نظر وجود دارد.  انسان )اراده او( بر معرفت اهلل اختالف

از جملـه  گونه قدرتي برای انسان در فعلش و  تنها عامل )توحيد افعالي( و نفي مشابهت خداوند با بشر، هر
ارادی و موهبتي الهي است. قدريون معتقدند کـه ايمـان بـه     کنند. بنابراين ايمان غير معرفتش را انکار مي

ارادی اسـت ولـي    (. بنابراين معرفت اوليه ضروری و غيـر 113، ص1)همو، ج« خداوند معرفت ثانوی است
حسب  هلل تحت قدرت انسان و برا معرفت ثانويه نتيجه فعل انساني يعني نظر و استدالل است؛ پس معرفت

ترتيب از همان ابتدا ارتباط بين معرفت و ايمان از يك طرف، و ارتباط معرفت  اين شود. به اراده او واقع مي
 است. شده ل مهم علم کالم محسوب ميئبا اراده انسان از طرف ديگر، يکي از مسا

 انـد:   دو قسـم، تقسـيم کـرده    در همين راستا برخي متکلمـين بـرای حـل ايـن مسـئله معرفـت را بـه       
شود؛ و ديگری علومي که از حواس يا قياس به دسـت   يکي معرفت اضطراری که شامل معرفت اهلل مي»

( اما برخـي ديگـر از متکلمـين    111م، ص1181)بغدادی، « آيند و معرفت اختياری و اکتسابي هستند. مي
ان به فعل مباشر و فعل متولد و اعتقـاد بـه   نظير نظ ام و جاحظ معتزلي مسئله را از طريق تقسيم فعل انس

انـد.   که فعل متولد فعل انسان نيست بلکه اقتضای طبيعت شيء و نظـام آفـرينش اسـت، حـل کـرده      اين
شـود؛   اقتضای طبـع واقـع مـي    اهلل فعل خداوند و به هادراک فعل متولد است پس معرف»ترتيب چون  بدين
جا نظريه معرفـت طبعـي    همين (. از5م، ص1181)همو، « آيد که در اثر ايجاب حرکت در قلب پديد مي چرا

 گيرد. شکل مي
است ولي انديشه او بـا   شدن معرفت را از استاد خود نظ ام اخذ کرده چند که جاحظ نظريه طبعي واقع هر

را تنها برای تعيين فاعل فعل متولد و حل تعـارض اختيـار انسـان و    « طبع»نظ ام تفاوت دارد: نظ ام تفکر 
کنـد.   تری بيان مي تر و جامع شدن معرفت را در حد وسيع برد ولي جاحظ طبعي واقع د افعالي بکار ميتوحي

صدد اثبات اين امر است که نيازهـای درونـي و بيرونـي انسـان بـر       در« معرفت طبعي»او با طرح نظريه 
ز تأثير عوامل چند که بخشي از معارف بشری مستقل ا گيری معرفت در او م ثر هستند؛ هر چگونگي شکل

ترتيب او با ايـن نظريـه،    گيرد. بدين شکل مي« ارادی»صورت  های دروني و بيروني به احساسي و خواسته
 آمدهای گوناگوني را دربردارد. پي نمايد که  باز ميشناسي اسالمي  باب جديدی را در معرفت

احظ و پاسخ ضـمني بـه   ج« معرفت طبعي»هدف از اين مقاله تبيين و تحليل دقيق و روشن از نظريه 
 ارادی دانستن معرفت و نهايتا  تکليف به مااليطاق است. نقادان وی در خصوص غير

نقش اراده در کسـب معرفـت چيسـت؟ آيـا عقـل      »مسئله و پرسش اساسي در اين مقاله آن است که 
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« هـا و نيازهـای بيرونـي و درونـي بـه تعقـل و کسـب معرفـت بپـردازد؟           توانـد مسـتقل از خـواهش    مي
خصـوص حقيقـت معرفـت و     اساس الزم است در ضمن معرفي نظريه جاحظ به بيان ديدگاه او در همين بر

 اراده و نيز رابطه اراده با معرفت پرداخته شود.

 عقل و معرفت در انسان

 که تمام اشـکال عـالم کبيـر را داراسـت. انسـان همـه آنچـه         داند چرا جاحظ انسان را عالم صغيری مي
م، 1146هاسـت )جـاحظ،    کنـد و متصـف بـه جميـع صـفات آن      خورنـد مصـرف مـي    يرا که حيوانات مـ 

است. او انسان را حيواني عاقل « عقل»ترين تمايز بين انسان و حيوان  نظر او عمده ( به117-111،ص1ج
، 1م، ج1146پـردازد )جـاحظ،    داند به همين جهت بسيار به مقايسه بين انسـان و حيـوان مـي    و ناطق مي

اسـت کـه انسـان مجهـز بـه       قد است فرق آشکاری بين انسان و حيوان هست و آن اين(. او معت116ص
استطاعت و تمکن است و در متن اين استطاعت عقل و معرفت وجود دارد و اين طور نيست کـه وجـود   »

(. معنای اين حرف اين نيست 647، ص6م، ج1146)جاحظ، « عقل و معرفت موجب وجود استطاعت باشد
نه معرفت و قدرت بر يادگيری عاجز باشد بلکه جاحظ به وجود معارف دقيق و عجيـب  که حيوان از هرگو

دهد که فرق بين معارف انسان و حيوان آن است که معـارف   کند و توضيح مي در نزد حيوانات تصريح مي
شود. در انـواع حيـوان گـاهي بعضـي از      ی غريزه است ولي معارف انسان از فکر متولد مي حيوانات زاييده

يابند و حال  ها برتری مي کنند که بر انسان آورند و صنعتي و توانايي را کسب مي ها علمي را بدست مي نآ
رسـند   تر از اين علم از طريق تفکر و انديشه و مقايسه کردن امور بـا يکـديگر مـي    ها به پايين آنکه انسان
 (.75، ص1م، ج1146)جاحظ، 

شده.  نعمتي است که از جانب خداوند تنها به انسان عطا عقل ابزاری برای فکر کردن در انسان است، و
، 3م، ج1146به چه منظور عقل به انسان عطا شده؟ تنهـا بـرای اعتبـار کـردن و تفکـر کـردن )جـاحظ،        

م، 1151فهمـد )جـاحظ،    ها را مـي  کند و با عقل سر  آن (. با حواس انسان ظواهر اشيا را درک مي647ص
دهد، و بـه همـين    سان بين کالم زيبا و زشت و بين خير و شر تميز ميوسيله عقل ان (. همچنين به85ص

کننـد   کردن و فرار آن جلوگيری مـي  بندند و از رم شود به عقال که با آن شتر را مي جهت عقل تشبيه مي
م، 1147(. عقل عياری برای هر نظر و زمام برای هر مقياس است )جـاحظ،  141، ص1م، ج1156)جاحظ،

دهـد. در   اندازد و بين حجت و حيله و بين دليل و شـبهه تميـز مـي    باطل جدايي مي(. بين حق و 186ص
که اهل هر عملي به  طوری کند و اعطاء آلت مصداقي از عمل عقل در روح است به عقول عبارت ايجاد مي

کننـده اعضـاء و    (. عقل تدبير148،ص 1الکامل، ج هالکالم بر حاشي هعقل نيازمند است )جاحظ، في صناع
(. عقـل  14م، ص1151دهنده صحيح است )جاحظ،  يله سنجش حواس است، دارای حکم قاطع و تميزوس

شـود و چـون    (. از طريق عقل بر هوای نفس تسلط حاصل مي183، ص1م، ج1146حجت است )جاحظ، 
 (.71-78م، ص1147شود )جاحظ،  دارنده است به آن عقل گفته مي کننده و باز يك منع

ظ عقل ابزاری برای مشاهده باطن امور است و حواس برای درک ظواهر امور. بدين ترتيب از نظر جاح
بيند برو به طرف آنچـه   نرو به طرف آنچه چشمت مي»به همين جهت مرتبه و حجي ت عقل باالتر است. 
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بيند. برای امور دو حکم وجود دارد: حکم ظاهر برای حواس و حکم باطن برای عقول، و عقـل   عقلت مي
يابد و افکار و عقايد زياد  ( از طريق عقل معرفت گسترک مي183، ص1م، ج1146حظ، )جا« حجت است

(. اين منزلت و مقام برای عقل از اين جهت است کـه خداونـد عقـل را    114م، ص1177شود )جاحظ،  مي
( و موهبتي است از جانب خداونـد  1م، ص1147است )جاحظ،  عنوان وکيل و رسولي در انسان قرار داده به

طريق به معرفت نايل شـود و حـق را بـر هـوای      اين وسيله آن اعتبار کند و تفکر نمايد و از سان تا بهبه ان
 (.647، ص6م، ج1146نفس مسلط گرداند )جاحظ، 

ترتيب قلمرو فعاليت عقل در دو حوزه اخالق و نظر است؛ در قلمرو اخـالق عقـل ابـزاری اسـت      اين به
وسيله آن بر شهوات خود مسلط  ز آنچه به ضرر اوست. و انسان بهبرای تميز آنچه که به نفع انسان است ا

گردد، در حوزه نظر عقل ابزاری است برای کسب معرفت، و معرفت عبارتست از فهم علـل و اسـباب    مي
شـود   وسيله دليل تقويت مي عقل به»کردن.  امور. فهم علل و اسباب ممکن نيست مگر از طريق استدالل

 (118م، ص1177)جاحظ، « گردد. قل ضمانت ميوسيله ع و دليل نيز به

نمايـد کـه تقويـت     شود و در ادامـه تصـريح مـي    جاحظ ابتدا بين دو نوع فعاليت عقل تفکيك قائل مي
فعاليت عقل در حوزه عمل ارتباط نزديکي با تقويت عقل در حيطـه نظـر و اسـتدالل دارد. سـپس اشـاره      

 به کثرت خواست و نياز بستگي دارد: کند به اينکه تقويت عقل در حيطه ذهن و نظر مي

ر  دون احلاجة التی تبعث علی الفکرة، و علی طلب » ولا ینظر ناظرو الیفکر نفک 

احليلة، ولذلک وضع اهلل تعالی فی االنسان طبيعة الغضب، و الطبيعة الرضا، و 

م، 1177)جاحظ،  «رب ....، فجعلها عروقا  الصالطبيعة البخ  و السخا، اجلزع و

 (178-173، ص 1م، ج 1156همو،  / 114ص

هايي هستند که درخت تنومند عقل  منزله ريشه ايجاد طبايع مختلف از طرف خداوند در خلقت انسان به

شدن انسان در مرحله نظر و  نمايند با تقويت اين مرحله از فعاليت عقل و قوی نظری او را سيراب مي

يابد و  حفظ نفس و کنترل شهوات نيز افزايش مياستدالل قدرت و توانايي عقل در حيطه اخالق يعني 

« عمل»دنبال آن ميوه درخت که همان  شود و به های اين درخت نيز قوی و زياد مي واقع شاخ و برگ در

که حوائج و نيازها در انسان باعث کثرت  رسد. او تصريح دارد بر اين مطابق با تکليف الهي است به ثمر مي

دنبال  سازد. به شود. کثرت خواطر نيز زمينه نظر و استدالل را فراهم مي مي ها( خواطر )افکار و انديشه

ولا یکثر النظر حتی تکثر »شود.  مل، عقل در حيطه نظر و استدالل قوی ميأافزايش استدالل و ت

 )همان(. «اخلواطر، ولا تکثر اخلواطر حتی تکثر احلوائج
آيد؟ آيا  قل از چه زماني در انسان پديد ميپرسش ديگری که در مورد عقل مطرح است اين است که ع

گونـه پاسـخ    نمايد؟ جاحظ به اين پرسـش ايـن   شود يا اينکه انسان آن را بعدا  کسب مي با انسان متولد مي
شود. از حکيمي پرسيده شـد : چـه زمـاني تعقـل      ای است که با صاحبش متولد مي عقل ملکه» دهد:  مي
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که وقتي ترسيدم گريه کردم، وقتي گرسنه شدم غذا طلب کـردم،   کردی؟ گفت: زماني که متولد شدم. چرا
 (.666و  65، ص3م، ج1146)جاحظ، ...« وقتي غذا دريافت کردم، ساکت شدم 

هـا و   داند به نقشي که خواسـته  در اينجا جاحظ در ضمن اينکه ظهور عقل را همزمان با تولد انسان مي
 کند. مي نيازهای فرد در ايجاد تعقل در او دارد، اشاره

شود ولي همچنان محتاج تربيت و تعليم و معالجه و تعهد است  رغم اين که عقل با طفل متولد مي علي
انگاری شود، عقل به حال خود واگذار شود دچار  تا رشد و نمو کرده و قوی شود. و اگر در اين مسئله سهل

( 181م، ص1151شـد. )جـاحظ،    گردد و بعدا  تقويت و معالجه او بسيار سخت خواهد ضعف و انحراف مي
عقل زماني که مجبـور باشـد کـور    »تواند عقل را بسيار توانمند سازد، حري ت )آزادی( است.  عاملي که مي

که همنشين و همراه جهل خواهد  طوری است و وقتي در تفحص خود کور باشد دچار غفلت خواهد شد به
 (.166و  461، ص4م، ج1146 )جاحظ،« بسا آنچه به نفع يا ضرر اوست نفهميد بود و چه

عقل مکتسب . قسم اول بـا   -1عقل غريزی وطبعي ،  -1شود:  جاحظ بين دو نوع عقل تمايز قائل مي
شـود   منزله استعداد طبيعي او محسوب مـي  دهد و به شود و غريزه و فطرت او را شکل مي انسان متولد مي

شـود و انسـان در اثـر     ان حاصـل مـي  ولي قسم دوم در اثر تجارب مختلفـي بـه مـرور زمـان بـرای انسـ      
ای است که بـين ابـزار و    نمايد. رابطه بين اين دو مرحله از عقل شبيه رابطه تربيت آن را کسب مي و تعليم
عنوان مثال عقل غريـزی ماننـد    شود، وجود دارد به گرفته مي کار ای که برای انجام وظيفه اين ابزار به ماده

 (.15، ص1م، ج1156ن اين چرا  است )جاحظ، چرا  است و عقل مکتسب مانند روغ
گويد، ملکه معرفت در انسان امری محـدود و طبيعـي    او در جای ديگر در توضيح معرفت در انسان مي

شـدن عقـل و    شـدن و دقيـق   واقع کتب پيشـينيان باعـث تيـزبين    کند. در است که کتب آن را تقويت مي
 (.58-61، ص1م، ج1146شود )جاحظ،  جلوگيری از انحرافات و معايب آن مي

 معرفت طبعی

سازد.  ی جديدی است که جاحظ را از ديگر متکلمين معتزلي و غير معتزلي جدا مي معرفت طبعي نظريه
شود. در نظر جاحظ فرقي بين طبع و طبيعت وجود  مطابق اين نظريه، معرفت برای انسان طبعا  حاصل مي

کند. طبـع در نظـر او همـان     اساس آن عمل مي انسان برندارد و منظور از هر دو غرايز و اميالي است که 
شود  ها معرفت حاصل مي وسيله آن شود و به محل فعل يعني جوارح و غرايزی است که با انسان متولد مي

( با توجه به آنکه ابزارهای اصلي معرفت، حس و عقل هستند؛ و نيز 16,ص11م,ج1151الجبار, )قاضي عبد
شوند، در نتيجه معرفتـي   و عقل طبيعي يا غريزی هستند و با انسان متولد مي که حس گرفتن اين نظر با در

 ايد طبعي خواهد بود. که از اين دو حاصل مي

ها آن است که از حس، معرفت  شود، واز تفاوت جاحظ بين معرفت حسي و معرفت عقلي تمايز قائل مي
که غريزه عقل تنها در صورتي عمـل   اليح آيد، در بدون واسطه و بدون قصد و بحث و نظر و نياز پديد مي

م، 1151، هکند که حاجات يا دواعي عقل را بر نظـر و طلـب چـاره برانگيزاننـد )جـاحظ، حجـج النبـو        مي
 (.178-173، ص1م، ج1156/همو،  141ص
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گيـرد و   نظر مي او درگيری بين عقل و ساير غرايز يا طبايع مانند غضب، بخل، خشم، جزع و غيره را در
واسـطه تجـارب تيـز و     که به ت عقل توانايي جلوگيری از سرکشي اين غرايز را ندارد مگر زمانيمعتقد اس

جـاحظ،  ثير حوائج و دواعي به طرف نظر و اسـتدالل سـوق داده شـود )   أدقيق شود و رشد کند، و تحت ت
 .(178، ص1، جم1156/همو،  168-141ص (،حجج النبوةم )1151

احراز علم را ندارد و به ناچار بايد از کتب ديني و آثار گذشتگان استفاده تنهايي توانايي  بنابر اين عقل به
اگر »است.  ها در آن به وديعه گذاشته شده ی عقول آن نمايد. آثاری که نتايج تجارب گذشتگان و برگزيده

و  شان و تفکر در معاک شان رها شوند و از طريق حاجات و نيازها بر مصالح ها در حد قوای غريزی انسان
ها و خواطری که مستقيما  توسط حواسشان توليـد   عواقب امورشان برانگيخته شوند و در حد همان انديشه

ها و آثار ادبي گذشتگان و کتب الهـي آشـنا باشـند، در ايـن      که با انديشه است، باقي بمانند بدون اين شده
)همانجــا، « د بــودآنــان از امــور بســيار قليــل خواهــ  صــورت درکشــان از علــم بســيار کــم و تشــخيص

 /همان(.168ص
ها شده و اين امر منجر بـه تشـکيل جوامـع     وجود طبايع مختلف در مردم باعث تسخير طرفيني در آن

 (.141، ص1م، ج1156گردد )جاحظ،  بشری و در نهايت استحکام اجتماع بشری مي
رضـا، شـجاعت و    بنابر اعتقاد جاحظ، مردم تنها در اميال نفساني خود مانند بخل و سخاوت، غضـب و 

اند. اين امر موجب پيدايش مشاغل و صنوف  ترس متفاوت نيستند، بلکه در استعدادهای عقلي نيز متفاوت
حال او بين غرايز و اميال از يك طرف و بين صفات خلقـي   عين گردد. در مختلف در بين جوامع بشری مي

شان هستند ولـي در   تأثير طبايع ر چند تحتدارد که مردم ه اندازد. او تأکيد بر اين از طرف ديگر فاصله مي
در مورد صنايع گاهي علل و اسباب بعضي از مـردم را مجبـور   »شان مجبور نيستند.  روک اخالقي و ديني

کند صر اف شوند. اين اسباب هرچند انسان را مجبور بـه   کند که بافنده شوند و بعضي ديگر را وادار مي مي
هـای بافنـدگي و انجـام کـار بـدون       کـردن دوک  وعده يـا عـوض   به خلفکند ولي او را وادار  بافندگي مي

کند و صر اف را نيز به کم گذاشـتن در وزن و اشـتباه کـردن در حسـاب      استحکام يا خيانت در امانت نمي
 (.141-141، ص1م، ج1146)جاحظ، « کند مجبور نمي

ی خاصي برای فني از فنون در موضوع معرفت و شناخت نيز او معتقد است هر انساني مالك استعدادها
زمـين پنهـان    که دانه در زيـر  طور است همان يا نوعي از انواع معارف است. اين استعدادها در او نهفته شده

اک باشـد و بـدون    تـأثير اراده  که تحـت  است و منتظر زمان مناسبي است تا رشد کند و بشکافد بدون اين
 .(181-181ص، 1، جم1146)جاحظ، ها را داشته باشد که توانايي معرفت اسباب و علل اين استعداد اين

کنـد.   هـای خـارجي خالصـه مـي     ی عقل و انگيزه اساس او شروط معرفت را در ترکيب غريزه بر همين
گردد و درنتيجه معرفـت   سوی نظر و استدالل منحرف مي هرگاه اين دو عنصر قوی شوند توجه انسان به

ي برخورد کند يا حوادث غير ماليمي عارض بر عقل شود معرفت که عقل با آفت گردد. اما زماني حاصل مي
ای که  منظور توضيح نظريه معرفت طبعي با توجه به مسئله (. به3، ص4م، ج1156شود )جاحظ،  ممتنع مي

شود، الزم است نظر جاحظ در خصوص تأثير اراده بر معرفت و جايگاهي که اراده  در اين نظريه دنبال مي
 بررسي و تحليل تفصيلي قرار گيرد. ارد موردبرای معرفت عقلي د
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  اراده

 شـود  شـود    دنبـال اعتقـاد بـه نفـع حاصـل مـى      دنبـال اعتقـاد بـه نفـع حاصـل مـى        از نظر برخى از معتزليان، اراده عبارت از ميلى اسـت کـه بـه   از نظر برخى از معتزليان، اراده عبارت از ميلى اسـت کـه بـه   
در اين نگرک، ارادهاز سنخ ميل و خواست است، ميلى که به اشـتياق  در اين نگرک، ارادهاز سنخ ميل و خواست است، ميلى که به اشـتياق  . . (115م، ص 1111، سميع، )دغيم)دغيم

بنابر نظر اين گروه اراده مطلق ميل و خواست نيست بلکـه ميلـى   بنابر نظر اين گروه اراده مطلق ميل و خواست نيست بلکـه ميلـى   . . استاست  نفس براى ايجاد فعل تفسير شدهنفس براى ايجاد فعل تفسير شده
است که به تأييد عقل رسيده و عقل با حکم به مصلحت بودن متعلق آن، بر اين ميل مهر تأييد و تأکيـد  است که به تأييد عقل رسيده و عقل با حکم به مصلحت بودن متعلق آن، بر اين ميل مهر تأييد و تأکيـد  

 ..استاست  نحوى آن را شدت بخشيدهنحوى آن را شدت بخشيده  ترتيب بهترتيب به  ايناين  زده و بهزده و به

مانده از او تعريـف مشخصـى از اراده   مانده از او تعريـف مشخصـى از اراده     باقىباقىخصوص نظر جاحظ در مورد اراده بايد گفت که در آثار خصوص نظر جاحظ در مورد اراده بايد گفت که در آثار   امّا درامّا در
ها داشته باشد و اال  بايد ها داشته باشد و اال  بايد   آيد ولى به جهت تبعيت از معتزليان قاعدتاً بايد نگرشى مشابهى با آنآيد ولى به جهت تبعيت از معتزليان قاعدتاً بايد نگرشى مشابهى با آن  دست نمىدست نمى  بهبه

همچنين از تحليل و بررسى اقـوال او در مـورد تقسـيم افعـال بـه      همچنين از تحليل و بررسى اقـوال او در مـورد تقسـيم افعـال بـه      . . کردکرد  مخالفت خود را صريحاً اعالم مىمخالفت خود را صريحاً اعالم مى
دنبـال مصـلحتى پديـد    دنبـال مصـلحتى پديـد      داند که بهداند که به  توان فهميد که او نيز اراده را ميلى مىتوان فهميد که او نيز اراده را ميلى مى  مىمىاختيارى و اضطرارى )طبعى( اختيارى و اضطرارى )طبعى( 

 ::گويدگويد  چنين مىچنين مى  ههالمعرفالمعرف  ههاو در رسالاو در رسال. . آيدآيد  مىمى

. . اسـت اسـت   اسـت، و نفـس بـه طبـاع وابسـته     اسـت، و نفـس بـه طبـاع وابسـته       کننده و طباع محافظـت شـده  کننده و طباع محافظـت شـده    عقل محافظتعقل محافظت»»
ن ن چون شـأ چون شـأ . . تر از طباع نفس باشد، ميل نفس طبيعتاً با او خواهد بودتر از طباع نفس باشد، ميل نفس طبيعتاً با او خواهد بود  قوىقوى که عقلکه عقل  زمانىزمانى

و و . . ترين سبب متمايل شودترين سبب متمايل شود  و محکمو محکم( ( فاعلفاعل))ترين محافظ ترين محافظ   سوى قوىسوى قوى  نفس اين است که بهنفس اين است که به
( ( يکى از دو فاعـل يکى از دو فاعـل ))هرگاه قوه دو فاعل برابر باشد فعل اختيارى خواهد بود و از حد غلبه هرگاه قوه دو فاعل برابر باشد فعل اختيارى خواهد بود و از حد غلبه 

و بعضـى از ايـن   و بعضـى از ايـن   . . شودشود  چند غلبه در مواردى آسان و در مواردى سخت مىچند غلبه در مواردى آسان و در مواردى سخت مى  است؛ هراست؛ هر  خارجخارج
است، مانند فرار انسان از تلخى سم زمانى که انگيزه و دليل است، مانند فرار انسان از تلخى سم زمانى که انگيزه و دليل موارد مخفى و برخى آشکار موارد مخفى و برخى آشکار 

تـر  تـر    که فرار از شعله آتش به مراتب شديدتر و سريعکه فرار از شعله آتش به مراتب شديدتر و سريع  حالىحالى  باشد درباشد در  جبر و تأمل وجود نداشتهجبر و تأمل وجود نداشته
طبيعى همراه فعل است کـه  طبيعى همراه فعل است کـه    طورطور  تنها وقتى نفس حقيقتاً مختار است و بهتنها وقتى نفس حقيقتاً مختار است و به... . ... . خواهد بود خواهد بود 

پـس  پـس  . . علل آن در حد تسـويه و برابـر باشـد   علل آن در حد تسـويه و برابـر باشـد   آن معتدل باشد و اسباب و آن معتدل باشد و اسباب و ( ( حاالتحاالت))اخالط اخالط 
هرگاه خداوند ترکيب آن را معتدل و علل و اسباب آن را مساوى گرداند، و او را نسـبت  هرگاه خداوند ترکيب آن را معتدل و علل و اسباب آن را مساوى گرداند، و او را نسـبت  
به آنچه به نفع او يا ضرر اوست آگاه ساخت، انسان در حقيقـت بـراى فعـل اسـتطاعت     به آنچه به نفع او يا ضرر اوست آگاه ساخت، انسان در حقيقـت بـراى فعـل اسـتطاعت     

 ((6161-6868م، ص م، ص 11561156، ، )جاحظ)جاحظ  .«.«دارد و تکليف براى او به سبب حجت الزم استدارد و تکليف براى او به سبب حجت الزم است( ( ارادهاراده))

 شود، او معتقد اسـت هرگـاه تمـايالت در انسـان بـه حـد اعتـدال        شود، او معتقد اسـت هرگـاه تمـايالت در انسـان بـه حـد اعتـدال          طور که از کالم او فهميده مىطور که از کالم او فهميده مى  همانهمان
ها و اميال نفسانى ها و اميال نفسانى   منظور او از اين تمايالت خواستهمنظور او از اين تمايالت خواسته. . کندکند  برسد، اختيار و اراده کردن در انسان معنا پيدا مىبرسد، اختيار و اراده کردن در انسان معنا پيدا مى

 است.است.
  ،تمايالت نفسانى، خداوند از طريـق عقـل  تمايالت نفسانى، خداوند از طريـق عقـل  ها و ها و   شدن حالت تعادل و تسويه بين خواهششدن حالت تعادل و تسويه بين خواهش  واقع با برقرارواقع با برقرار  دردر

دنبال اين آگاهى از مصـلحت، فـرد اسـتطاعت و قـدرت     دنبال اين آگاهى از مصـلحت، فـرد اسـتطاعت و قـدرت       سازد و بهسازد و به  صالح و فساد خود آگاه مىصالح و فساد خود آگاه مى  انسان را بهانسان را به
او او . . گرددگردد  صالح او نيز هست متمايل مىصالح او نيز هست متمايل مى  انتخاب را يافته و به گزينش آنچه که به آن تکليف شده و البته بهانتخاب را يافته و به گزينش آنچه که به آن تکليف شده و البته به

کـه  کـه    طـورى طـورى   حاکم اسـت؛ بـه  حاکم اسـت؛ بـه  ( ( قدرت تعقلقدرت تعقل))ودات داراى اراده و معرفت، ودات داراى اراده و معرفت، در موجدر موج: »... : »... گويدگويد  در جاى ديگر مىدر جاى ديگر مى
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توسط عقل توسط عقل ))کنند، بتوانند کنند، بتوانند   ها را حس مىها را حس مى  وسيله ابدان خود انواع مکروهات و مطلوبوسيله ابدان خود انواع مکروهات و مطلوب  وقتى اين موجودات بهوقتى اين موجودات به
ها را درک کرده و بين باالترين خير و بدترين شر تمايز ها را درک کرده و بين باالترين خير و بدترين شر تمايز   ها را بسنجند و بپذيرند، و تفاوت بين آنها را بسنجند و بپذيرند، و تفاوت بين آن  آنآن( ( خودخود
، ص 1م، ج 1146، )جـاحظ )جـاحظ   ««ترتيب باالترين خير و کمترين شر را انتخـاب نماينـد  ترتيب باالترين خير و کمترين شر را انتخـاب نماينـد    ايناين  و بهو به.... .... شوند شوند   قايلقايل
146).. 

شود کـه از نظـر او   شود کـه از نظـر او     آيد، آشکار مىآيد، آشکار مى  دست مىدست مى  اين با توجه به آنچه از تحليل و بررسى اقوال جاحظ بهاين با توجه به آنچه از تحليل و بررسى اقوال جاحظ به  بربر  بنابنا
هـاى مختلـف ظهـور پيـدا     هـاى مختلـف ظهـور پيـدا       يـزه يـزه هـا و انگ هـا و انگ   اراده در انسان امرىاست که هنگام تعادل و تساوى بين خواستاراده در انسان امرىاست که هنگام تعادل و تساوى بين خواست

واقع اراده عبارتست از برگزيدن آن فعلى که فـرد بـا تأمـل در آن احسـاس نيـاز و يـا انگيـزه        واقع اراده عبارتست از برگزيدن آن فعلى که فـرد بـا تأمـل در آن احسـاس نيـاز و يـا انگيـزه          دردر. . کندکند  مىمى
دانـد کـه البتـه    دانـد کـه البتـه      شايد بتوان گفت، اراده ميل به چيزی است که فرد آن را مصلحت ميشايد بتوان گفت، اراده ميل به چيزی است که فرد آن را مصلحت مي. . استاست  بيشترى کردهبيشترى کرده

 کند.کند.  ميميدهد و حکم به انجام آن دهد و حکم به انجام آن   اين مصلحت را عقل تشخيص مياين مصلحت را عقل تشخيص مي
های انسـان انگيـزه او را   های انسـان انگيـزه او را     ها نباشد و نيازها و خواستهها نباشد و نيازها و خواسته  مطابق اين نظر وقتي تعادل و تساوی بين خواستهمطابق اين نظر وقتي تعادل و تساوی بين خواسته

کنـد و در  کنـد و در    نسبت به فعل خاص تحريك کرده باشد ديگر عقل دخالتي نداشته و مصـلحتي را کشـف نمـي   نسبت به فعل خاص تحريك کرده باشد ديگر عقل دخالتي نداشته و مصـلحتي را کشـف نمـي   
کـه صـرف تحريـك و ايجـاد     کـه صـرف تحريـك و ايجـاد       ليليحاحا  شود. درشود. در  ای وجود ندارد و فعل، اختياری واقع نميای وجود ندارد و فعل، اختياری واقع نمي  نتيجه در اين جا ارادهنتيجه در اين جا اراده

شـدن  شـدن    انگيزه برای يك فعل خاص توسط نياز و خواست معين، دليل بر عدم دخالت عقل و غيرارادی واقعانگيزه برای يك فعل خاص توسط نياز و خواست معين، دليل بر عدم دخالت عقل و غيرارادی واقع
نتيجـه  نتيجـه    شـود. در شـود. در   شود بلکه باعث حاکميت و تسلط خواست بر عقـل و سـلب آزادی از عقـل مـي    شود بلکه باعث حاکميت و تسلط خواست بر عقـل و سـلب آزادی از عقـل مـي      فعل نميفعل نمي

 شود.شود.  صورت ارادی واقع ميصورت ارادی واقع مي  ال فعل بهال فعل بهحح  هرهر  انتخاب و اراده فرد آگاهانه و سنجيده نخواهد بود ولي درانتخاب و اراده فرد آگاهانه و سنجيده نخواهد بود ولي در

 رابطه اراده با معرفت

های مختلف  ضمن طرح ديدگاه« املسائ  و اجلوابات فی املعرفة»جاحظ در يکي از رسائل خود به نام 

در مورد معرفت و نقش اراده در حصول آن به نقد و بررسي اين اقوال پرداخته و در پايان ديـدگاه خـود را   
 :دهد چنين توضيح مي

شود. از جمله ايـن معـارف معرفـت اهلل    شود. از جمله ايـن معـارف معرفـت اهلل      صورت اضطراری واقع ميصورت اضطراری واقع مي  تمام معارف انسان بهتمام معارف انسان به
نحو اضطراری نحو اضطراری   گيرد و معرفت صدق رسل بهگيرد و معرفت صدق رسل به  وسيله رسل صورت ميوسيله رسل صورت مي  است. معرفت اهلل بهاست. معرفت اهلل به

تواند صدق نبي را از کذب متنبي بدون نظر و اعمـال فکـر   تواند صدق نبي را از کذب متنبي بدون نظر و اعمـال فکـر     شود. انسان بالغ ميشود. انسان بالغ مي  واقع ميواقع مي
رسـد )جـاحظ،   رسـد )جـاحظ،     زمان طفوليت بـه حـد ايـن تميـز مـي     زمان طفوليت بـه حـد ايـن تميـز مـي       تميز دهد؛ چون تجارب انسان ازتميز دهد؛ چون تجارب انسان از

 (.(.5454-5757م، صم، ص11561156

نحـو   اين در نظر جاحظ معرفت نيازمند به مقدماتي است که اين مقـدمات در سـنين طفوليـت بـه     بنابر
شود و از رهگـذر   گذارد، حاصل مي سر مي ارادی از طريق تجارب کثيری که کودک پشت اضطراری و غير

طلبي و غيره را  ق و کذب، کوچك و بزرگ، وجوب و امتناع، تجاوز و فرصتاين تجارب کودک معاني صد
اساس اين مفاهيم اوليه انسان در هنگام بلو ، خودک صدق رسول را از کذب متنبـي تميـز    شناسد. بر مي
 دهد. مي
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ای که انسان از ابتدا از طريـق آن قصـد شـناخت     . تجربه1داند:  اساس او تجربه را دو قسم مي همين بر
طور ناگهاني با اين شناخت مواجه  ای که انسان بدون قصد و به . تجربه1ماهيت و حقيقت چيزی را دارد.  

صورت که انسان از زمان تولد در ضمن  شود. پس انسان يا مجرب قاصد است و يا مجرب هاجم؛ بدين مي
شـود.   اک زيـاد مـي   روز تجربـه  بـه  يابـد و روز  اک افزايش مـي  ها و شرايط مختلف زندگي معرفت موقعيت
رويد، تجارب او نيز افزايش  گردد و گوشتش مي شود، استخوانش محکم مي که زبان او قوی مي طور همان
هـا، دعـوت نفـس، همراهـي طبـع،       کردن دايـه، بـازی بـا بچـه     يابد. او در ضمن نجوای مادر، سرگرم مي

نـد. در طـي کسـب ايـن تجـارب او      ک شدن در اثر درد، تجاربي را کسب مي آرام شدن شهوت، نا برانگيخته
ترتيب در نزد انسان  کند. بدين طلب و متجاوز را شناسايي مي کار، فرصت های دروغگو، فريب پيوسته انسان

م، ص 1156اسـت )جـاحظ،    ای نداشته گيرد که برای کسب آن قصد و اراده معرفت مستحکمي شکل مي
57-54.) 

يـت و آزادی انسـان اسـت. او معتقـد اسـت انسـان       ماند و آن مسـئله حر  مسئله مهم ديگری باقي مي
 مستطيع آزاد است و مستطيع بودن بستگي به شروطي دارد: 

 ای صحيح و سالم داشته باشد. . بنيه1

 . مزاجي معتدل داشته باشد .1
 . اسباب و وسايل کافي برای فعل داشته باشد.7
 . ذهن او از هرگونه اوهام و توهمي خالي باشد.4
 و چگونگي فعل علم داشته باشد.. به کيفيت 6
 ها و نيازها( باشد. های الزم )خواسته . دارای انگيزه5
 هايي( معتدل داشته باشد. . خواطری )انديشه3
 (.63م، ص1156. به آنچه به نفع اوست و آنچه به ضرر اوست آگاه باشد )جاحظ، 8

تسويه »شود و آن  ائل ميجاحظ عالوه بر هشت شرط استطاعت، يك سبب ديگر برای آزادی انسان ق
صـورت اضـطراری يـا     است. هرگاه عقل يا غرايز غلبه پيدا کننـد،فعل بـه  « بين عقل و تمايالت در نفس

 (.68-63م،ص1156شود و برای اراده فرصتي جهت انتخاب نخواهد بود )جاحظ، طبعي واقع مي
نفس به طبـاع وابسـته   شده( است، و  عقل حارس )نگهبان( و طباع محروس )محافظت»بنابر اعتقادی 

تر از طباع نفس باشد، ميل نفس طبيعتا  با او خواهد بـود. چـون شـأن     که حارس )عقل( قوی است. زماني
گاه قوه دو فاعل برابـر   ترين سبب متمايل شود. و هر ترين فاعل و محکم سوی قوی نفس اين است که به

خارج است، هر چند غلبـه در مـوارد آسـان و    باشد فعل اختياری خواهد بود و از حد غلبه يکي از دو فاعل 
 ها مخفي و بعضي آشکار است. شود، و بعضي از آن سخت مختلف مي

دهـد، هرگـاه عقـل     گرداند و آن را تغييـر مـي   هرگاه طبيعت بر عقل قوت پيدا کند ، عقل را سست مي
کند. و  مثل پيدا ميکند و برای عقل به شکل غير واقعي ت سست شود، معاني در قوه واهمه عقل تغيير مي

هرگاه چنين اتفاقي بيفتد، کل اين ادراک در پايان بر عليه او خواهد بود و پيروی از شهوات و لـذات آنـي   
 شود. دنيا برای او زينت داده مي
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شود و در اين هنگام قاطعيـت و   همچنين هرگاه قوای عقل بر قوای طبع برتری يابد، طبايع ضعيف مي
 شود. طبيعي از عقل منع نمي طور يابد، و به ذر دنيايي ترجيح ميانديشي بر لذت زودگ دور

طبيعي همـراه فعـل اسـت کـه حـاالت آن       طور اما بايد دانست تنها وقتي نفس حقيقتا  مختار است و به
گاه خداوند ترکيـب آن را معتـدل و    معتدل باشد و اسباب و علل آن در حد تسويه و برابری باشد. پس هر

ا مساوی گرداند، و او را نسبت به آنچه به نفع او يا به ضرر اوست آگاه سازد، انسان در علل و اسباب آن ر
 (.61-68م، ص1156حقيقت برای فعل استطاعت )اختيار( دارد )جاحظ، 

شود و خداوند هيچ کس را به فعل يـا   اساس تنها در صورت وجود آزادی بر انسان تکليف وارد مي اين بر
ايـن عادالنـه    باشد. بنـابر  که او عذری نداشته باشد و حجت بر او تمام شده اينسازد مگر  ترک مکلف نمي

نيست که خداوند انسان را مکلف به فعلي کند که توان آن را نداشته باشد يا به آن فعل علم نداشته باشد 
 و يا در ايجاد آن امر آزاد نباشد.

رفـتن   بـين  به معرفت طبعي به جهت از کنند قول در همين راستا جاحظ در پاسخ به کساني که ادعا مي
معنای قول ما اين نيست کـه اگـر طبـع    »گويد:   کند،چنين مي اختيار و آزادی، تکليف را از انسان نفي مي

کـه   انسان ميل به خبر دادن و خبر گرفتن دارد، اين مطلب حجت و دليلـي بـر عليـه خداونـد باشـد، چـرا      
طور هم خداونـد بـرای    کند، همين ولي خداوند از حرام منع مي که طبع انسان تمايل به غذا دارد طور همان

سازد، ولي خداونـد قـدرت انتخـاب فعـل و      گرفتن از آن را محبوب مي انسان خبر دادن از حق نافع و خبر
م)کتمان سـر و  1156ترک را در انسان قرار داده تا او هوای نفس را بر نظر )يا بالعکس( برگزيند. )جاحظ، 

 (146، ص1حفظ السان(، ج
واقع طبعي بودن معرفت يا وجود هر ميلي در انسان منافاتي با قدرت انتخاب او و ترجيح دادن يکـي   در

 از دو طرف فعل و ترک ندارد.
هاى بشرى، عقل ابـزارى اسـت   هاى بشرى، عقل ابـزارى اسـت     شود که در قلمرو فعاليتشود که در قلمرو فعاليت  از کالم جاحظ همچنين اين نکته دريافت مىاز کالم جاحظ همچنين اين نکته دريافت مى

شود و بين احساسـات  شود و بين احساسـات    و آنچه به ضرر اوست تمايز قايل مىو آنچه به ضرر اوست تمايز قايل مى  وسيله آن بين آنچه به نفع اوستوسيله آن بين آنچه به نفع اوست  که انسان بهکه انسان به
  گويـد: گويـد:   اسـاس مـي  اسـاس مـي    همـين همـين   بـر بـر   ..واقع بر کارکرد عملى عقـل تأکيـد دارد  واقع بر کارکرد عملى عقـل تأکيـد دارد    دردر. . سازدسازد  و تمايالت توازن برقرار ميو تمايالت توازن برقرار مي

توان سودمندترين افعال را انجام داد و از بدترين شرور اجتناب کرد اگر ابزارى نداشـته باشـى   توان سودمندترين افعال را انجام داد و از بدترين شرور اجتناب کرد اگر ابزارى نداشـته باشـى     چگونه مىچگونه مى»»
مصـالح و مفاسـد امـور خـود، و     مصـالح و مفاسـد امـور خـود، و       بتوانى بين منافع و مضار تميز دهى و علم پيدا کنـى بـه  بتوانى بين منافع و مضار تميز دهى و علم پيدا کنـى بـه  وسيله آن وسيله آن   که بهکه به

هـا حاصـل   هـا حاصـل     و تمـام ايـن  و تمـام ايـن  ... ... وسيله آن توانايى مقابله با عصيان طبع و مخالفت شهوت خود را پيـدا کنـى  وسيله آن توانايى مقابله با عصيان طبع و مخالفت شهوت خود را پيـدا کنـى    بهبه
 ..(114م، ص 1177، )جاحظ)جاحظ  ««وسيله عقلوسيله عقل  شود مگر بهشود مگر به  نمىنمى

 آيـد کـه عقـل يـا معرفـت همـواره بـر روى خواسـت         آيـد کـه عقـل يـا معرفـت همـواره بـر روى خواسـت           مىمىدست دست   بهبه  لباز آنچه تاکنون بيان شد اين مطاز آنچه تاکنون بيان شد اين مط
 گيـرى خواسـت و تمـايالت    گيـرى خواسـت و تمـايالت      دهـى و شـکل  دهـى و شـکل    گذارد يعنـى جـاحظ منکـر نقـش معرفـت در جهـت      گذارد يعنـى جـاحظ منکـر نقـش معرفـت در جهـت        تأثير مىتأثير مى

 حـال، او بــر  حـال، او بــر    عـين عـين   ولـى در ولـى در . . راسـتاى تـأمين نيازهـاى طبيعــى و زيسـتى موجـود زنـده نيســت      راسـتاى تـأمين نيازهـاى طبيعــى و زيسـتى موجـود زنـده نيســت        نفسـاني در نفسـاني در 
بر معرفت او بـه لحـا  نـوع و قـوت آن، تأکيـد      بر معرفت او بـه لحـا  نـوع و قـوت آن، تأکيـد      ( ( خصوص انسانخصوص انسان  بهبه))ها و نيازهاى موجودات ها و نيازهاى موجودات   تأثير خواستهتأثير خواسته

 ..ورزدورزد  مىمى
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نمايـد  نمايـد    اشکال جاحظ اين است که او قسمت دوم )تأثير خواست بر معرفت( را بيش از حد برجسـته مـي  اشکال جاحظ اين است که او قسمت دوم )تأثير خواست بر معرفت( را بيش از حد برجسـته مـي  
ای که برداشت اوليه از نظريه او تداعي اين مطلب را دارد که او معرفت انسان را صرفاً برخاسته از ای که برداشت اوليه از نظريه او تداعي اين مطلب را دارد که او معرفت انسان را صرفاً برخاسته از   گونهگونه  بهبه

 داند.داند.  يالت مييالت ميتأثير نيازها و تماتأثير نيازها و تما
نظـر  نظـر    جاحظ درگيرى بين عقل و ساير غرايز يا طبايع مانند غضب، رضا، بخل، خشم، صبر و غيـرو را در جاحظ درگيرى بين عقل و ساير غرايز يا طبايع مانند غضب، رضا، بخل، خشم، صبر و غيـرو را در 

واسـطه تجـارب   واسـطه تجـارب     که بهکه به  گويد عقل توانايى جلوگيرى از سرکشى اين غرايز را ندارد مگر زمانىگويد عقل توانايى جلوگيرى از سرکشى اين غرايز را ندارد مگر زمانى  گيرد و مىگيرد و مى  مىمى
شـود. قـوه   شـود. قـوه     نظر و اسـتدالل سـوق داده  نظر و اسـتدالل سـوق داده  تأثير حوائج و دواعى به طرف تأثير حوائج و دواعى به طرف   تيز و دقيق شود و رشد کند، و تحتتيز و دقيق شود و رشد کند، و تحت

يابد و تجارب مختلف نيز يابد و تجارب مختلف نيز   شود و دقت و حساسيت آن افزايش مىشود و دقت و حساسيت آن افزايش مى  عقل از طريق بحث و استدالل قوى مىعقل از طريق بحث و استدالل قوى مى
هـا را  هـا را    تواند بر همه قواى طبيعى و شهوات انسان احاطـه يابـد و آن  تواند بر همه قواى طبيعى و شهوات انسان احاطـه يابـد و آن    که مىکه مى  طورىطورى  سازد بهسازد به  آن را توانمند مىآن را توانمند مى

که خواطر که خواطر   يابد مگر اينيابد مگر اين  دهد که نظر و استدالل کثرت نمىدهد که نظر و استدالل کثرت نمى  مىمى  کنترل نمايد. البته جاحظ به اين نکته توجهکنترل نمايد. البته جاحظ به اين نکته توجه
هـا زيـاد شـود.    هـا زيـاد شـود.      که حوائج و خواسـته که حوائج و خواسـته   ايناين  کند مگرکند مگر  و انديشه افزايش يابد، و خواطر و افکار افزايش پيدا نمىو انديشه افزايش يابد، و خواطر و افکار افزايش پيدا نمى

  دست سير کردن خواطر به جهت گستردگى غايت و شدت حاجت استدست سير کردن خواطر به جهت گستردگى غايت و شدت حاجت است  دوردور  شدن انديشه و بهشدن انديشه و به  واقع وسيعواقع وسيع  دردر
 ..(178م، ص 1156، )جاحظ)جاحظ

گرفتن حاجات جز از طريق تعقل و افزايش معرفـت  گرفتن حاجات جز از طريق تعقل و افزايش معرفـت    البته بايد توجه داشت که گستردگي غايات و شدتالبته بايد توجه داشت که گستردگي غايات و شدت
واقع تأمل و تدبر در اوضاع و احوال خويش و محيط پيرامون خود موجب کثرت حوايج واقع تأمل و تدبر در اوضاع و احوال خويش و محيط پيرامون خود موجب کثرت حوايج   شود. درشود. در  حاصل نميحاصل نمي
تأثير انديشـه و نـوع   تأثير انديشـه و نـوع     تحتتحت  ها نيزها نيز  ای که نه تنها کثرت بلکه جهت و کيفيت آنای که نه تنها کثرت بلکه جهت و کيفيت آن  گونهگونه  شود بهشود به  ها ميها مي  و خواستهو خواسته

ها معلول ميزان تفکر و تعقل انسان است. جاحظ ها معلول ميزان تفکر و تعقل انسان است. جاحظ   گيرد و تمامي اينگيرد و تمامي اين  نگاه انسان به جهان و زندگي قرار مينگاه انسان به جهان و زندگي قرار مي
 ضعف نظريه او است.ضعف نظريه او است.  ای ندارد و اين نقطهای ندارد و اين نقطه  به اين مطلب اشارهبه اين مطلب اشاره

تقويـت  تقويـت    بنابراين عقل بايد از طريق کتب دينى و آثار گذشتگان توانـايى بحـث و اسـتدالل را در خـود    بنابراين عقل بايد از طريق کتب دينى و آثار گذشتگان توانـايى بحـث و اسـتدالل را در خـود    
 اسـت.  اسـت.    هـا در آن بـه وديعـه گذاشـته شـده     هـا در آن بـه وديعـه گذاشـته شـده       نمايد. آثارى که نتايج تجارب گذشتگان و برگزيـده عقـول آن  نمايد. آثارى که نتايج تجارب گذشتگان و برگزيـده عقـول آن  

 شـان و تفکـر   شـان و تفکـر     شان رها شوند و از طريق حاجـات و نيازهـا بـر مصـالح    شان رها شوند و از طريق حاجـات و نيازهـا بـر مصـالح      ها در حد قواى غريزیها در حد قواى غريزی  اگر انساناگر انسان»»
ى کـه مسـتقماً توسـط    ى کـه مسـتقماً توسـط    هـا و خـواطر  هـا و خـواطر    در معاک و عواقب امورشان برانگيخته نشوند و در حد همان انديشهدر معاک و عواقب امورشان برانگيخته نشوند و در حد همان انديشه

 ها و آثار ادبـى گذشـتگان و کتـب الهـى آشـنا      ها و آثار ادبـى گذشـتگان و کتـب الهـى آشـنا        که با انديشهکه با انديشه  است، باقى بمانند بدون ايناست، باقى بمانند بدون اين    حواس توليد شدهحواس توليد شده
   ««شـان از امـور بسـيار قليـل خواهـد بـود      شـان از امـور بسـيار قليـل خواهـد بـود        ها از علم بسـيار کـم و تشـخيص   ها از علم بسـيار کـم و تشـخيص     صورت درک آنصورت درک آن  ايناين  باشند درباشند در
 ..(178م، ص 1156، )جاحظ)جاحظ

خواهد بين دو نوع خواهد بين دو نوع   که جاحظ مىکه جاحظ مى  ايناين  اولاولنکته نکته : : نکته را دريافتنکته را دريافت  توان چندتوان چند  از مجموعه آنچه ذکر شد، مىاز مجموعه آنچه ذکر شد، مى
فعاليت عقل که در نزد فيلسوفان اسالمى به عقل نظرى و عقل عملى معروف است تفکيك قايل شود و فعاليت عقل که در نزد فيلسوفان اسالمى به عقل نظرى و عقل عملى معروف است تفکيك قايل شود و 

اى که بين عملکرد اين دو حوزه از فعاليت عقل وجود دارد را بيان کند. او ابتدا نقش عقـل را  اى که بين عملکرد اين دو حوزه از فعاليت عقل وجود دارد را بيان کند. او ابتدا نقش عقـل را    سپس رابطهسپس رابطه
دهد که چگونـه بـراى کنتـرل هواهـاى نفسـانى و تمـايالت       دهد که چگونـه بـراى کنتـرل هواهـاى نفسـانى و تمـايالت         دهد و توضيح مىدهد و توضيح مى  شان مىشان مىدر حوزه اخالق ندر حوزه اخالق ن

خواهد حيطه عقل عملـى را  خواهد حيطه عقل عملـى را    واقع او مىواقع او مى  شهوانى و تشخيص مصالح از مفاسد ما نيازمند به عقل هستيم. درشهوانى و تشخيص مصالح از مفاسد ما نيازمند به عقل هستيم. در
کند که تقويت اين نوع فعاليت عقل ارتباط نزديکى با تقويت عقـل در  کند که تقويت اين نوع فعاليت عقل ارتباط نزديکى با تقويت عقـل در    مشخص نمايد و سپس تصريح مىمشخص نمايد و سپس تصريح مى

سزايى در تقويت عقل عملـى دارد.  سزايى در تقويت عقل عملـى دارد.    ديگر تقويت عقل نظرى تأثير بهديگر تقويت عقل نظرى تأثير به  عبارتعبارت  حث و استدالل دارد. بهحث و استدالل دارد. بهحيطه بحيطه ب
شود. و سپس شود. و سپس   گويد کثرت نظر و استدالل باعث قوت و حساسيت و افزايش دقت عقل مىگويد کثرت نظر و استدالل باعث قوت و حساسيت و افزايش دقت عقل مى  که او مىکه او مى  طورطور  آنآن
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دارد به کثـرت  دارد به کثـرت  که تقويت عقل در حيطه ذهن و نظر )عقل نظرى( بستگى که تقويت عقل در حيطه ذهن و نظر )عقل نظرى( بستگى   کند به اينکند به اين  در ادامه او اشاره مىدر ادامه او اشاره مى
 نياز و خواست در انسان.نياز و خواست در انسان.

ای به عامل ايجاد کثرت خواست و نياز و بيان نقش تجربه، تعقل و تفکـر در ايـن امـر را    ای به عامل ايجاد کثرت خواست و نياز و بيان نقش تجربه، تعقل و تفکـر در ايـن امـر را      البته او اشارهالبته او اشاره
 پردازد.پردازد.  کند و به تمامي عوامل نميکند و به تمامي عوامل نمي  طور ناقص دنبال ميطور ناقص دنبال مي  واقع او بررسي اين زنجيره را بهواقع او بررسي اين زنجيره را به  ندارد. درندارد. در

منزلـه  منزلـه    ها و تمايالت مختلف از طرف خداوند در خلقت انسان بهها و تمايالت مختلف از طرف خداوند در خلقت انسان به  ههجاحظ معتقد است ايجاد خواستجاحظ معتقد است ايجاد خواستواقع واقع   دردر
کنـد و بـا تقويـت ايـن مرحلـه از فعاليـت عقـل و        کنـد و بـا تقويـت ايـن مرحلـه از فعاليـت عقـل و          هايى است که درخت تنومند عقل را سيراب مـى هايى است که درخت تنومند عقل را سيراب مـى   ريشهريشه
شدن انسان در مرحله نظر و استدالل قدرت و توانايى عقل در حيطـه اخـالق يعنـى حفـظ نفـس و      شدن انسان در مرحله نظر و استدالل قدرت و توانايى عقل در حيطـه اخـالق يعنـى حفـظ نفـس و        قوىقوى

دنبـال  دنبـال    شود و بهشود و به  هاى اين درخت نيز قوى و زياد مىهاى اين درخت نيز قوى و زياد مى  برگبرگ  وو  واقع شاخواقع شاخ  ابد و درابد و دريي  کنترل شهوات نيز افزايش مىکنترل شهوات نيز افزايش مى
 رسد.رسد.  ثمر مىثمر مى  آن ميوه درخت که همان عملِ مطابق با تکليف الهى است بهآن ميوه درخت که همان عملِ مطابق با تکليف الهى است به

شود آن است کـه او بـين معرفـت و نيازهـاى بشـرى      شود آن است کـه او بـين معرفـت و نيازهـاى بشـرى        که در کالم جاحظ مشاهده مىکه در کالم جاحظ مشاهده مى  نکته دومىنکته دومىاما اما 

است. او است. او   مکرر در جاهاى مختلف بر اين ارتباط اشاره کردهمکرر در جاهاى مختلف بر اين ارتباط اشاره کرده  نوعى ارتباط و اتصال محکم قايل است. جاحظنوعى ارتباط و اتصال محکم قايل است. جاحظ
گويـد:  گويـد:    آيد؟ از زبان يك حکـيم چنـين مـى   آيد؟ از زبان يك حکـيم چنـين مـى     در پاسخ به اين س ال که عقل از چه زمانى در انسان پديد مىدر پاسخ به اين س ال که عقل از چه زمانى در انسان پديد مى

 گويد:گويد:  شود. و در توضيح اين مطلب مىشود. و در توضيح اين مطلب مى  اى است که با صاحبش متولد مىاى است که با صاحبش متولد مى  عقل ملکهعقل ملکه

شـوم بـه خـوردن غـذا     شـوم بـه خـوردن غـذا       کـه گرسـنه مـى   کـه گرسـنه مـى     کنم و هنگامىکنم و هنگامى  ترسم گريه مىترسم گريه مى  که مىکه مى  هنگامىهنگامى»»
کنم. اندازه نيازهاى من کنم. اندازه نيازهاى من   رسم سکوت پيشه مىرسم سکوت پيشه مى  هاى خود مىهاى خود مى  پردازم و وقتى به خواستهپردازم و وقتى به خواسته  مىمى

که اندازه نيازهاى خود را در رسيدن و نرسـيدن بـه آن دريابـد، بـه     که اندازه نيازهاى خود را در رسيدن و نرسـيدن بـه آن دريابـد، بـه       همين است و کسىهمين است و کسى
 ..((6565، ص ، ص 33م، ج م، ج 11461146، ، )جاحظ)جاحظ  ««تعقل بيش از آن نيازمند نخواهد بودتعقل بيش از آن نيازمند نخواهد بود

آن است که نيازهاى حياتى و طبيعى يك کودک همان چيزى است که اندازه معرفت آن است که نيازهاى حياتى و طبيعى يك کودک همان چيزى است که اندازه معرفت معنى اين سخن معنى اين سخن 
است چيز است چيز     خواهد و نيازمند آنخواهد و نيازمند آن  آنچه مىآنچه مى    ،نسبت به،نسبت بهو درک و درک   شناخت نيز جز احساسشناخت نيز جز احساس    کند. و اينکند. و اين  مىمى  او را تعييناو را تعيين

 ديگرى نيست.ديگرى نيست.
 بـه يکـديگر   بـه يکـديگر   اجتماع بشرى توجه کرده و معتقد اسـت نيازمنـدى مـردم    اجتماع بشرى توجه کرده و معتقد اسـت نيازمنـدى مـردم      مسئلهاو پس از اين مرحله به او پس از اين مرحله به 

 اسـت. وقتـى انسـان جـز     اسـت. وقتـى انسـان جـز       طور ثابـت آفريـده شـده   طور ثابـت آفريـده شـده     از صفات الزم طبيعت آنان بوده و در جوهر ذاتشان بهاز صفات الزم طبيعت آنان بوده و در جوهر ذاتشان به
 به اندازه نيازهاى حياتى خود به عقل و معرفت نيازمند نيست، جامعـه بشـرى نيـز نيازهـاى جديـد خـود       به اندازه نيازهاى حياتى خود به عقل و معرفت نيازمند نيست، جامعـه بشـرى نيـز نيازهـاى جديـد خـود       

 و ابزارهــا انســان را و ابزارهــا انســان را را داشــته کــه طبعــاً مقتضــى وســايل و ابــزار جديــدى خواهــد بــود و ايــن وســايل را داشــته کــه طبعــاً مقتضــى وســايل و ابــزار جديــدى خواهــد بــود و ايــن وســايل 
 رسـاند. پـس از ايـن مرحلـه،     رسـاند. پـس از ايـن مرحلـه،       آوردن شناخت و معرفت در عـالم طبيعـى و انسـانى کمـك مـى     آوردن شناخت و معرفت در عـالم طبيعـى و انسـانى کمـك مـى       دستدست  در بهدر به

  شودشود  دنبال آن شناخت سعادت اخروى براى بشر حاصل مىدنبال آن شناخت سعادت اخروى براى بشر حاصل مى  شناخت عالم غيب و معرفت خداوند است و بهشناخت عالم غيب و معرفت خداوند است و به
 ..(61-68، ص   م1118، )ابوزيد)ابوزيد

يشه و پيشرفت جوامع م ثر هستند ولـي برخـي ايـن کـالم     يشه و پيشرفت جوامع م ثر هستند ولـي برخـي ايـن کـالم     اين نيازها در پيدايش تمدن و گسترک انداين نيازها در پيدايش تمدن و گسترک اند
هـا  هـا    گرفته و معتقدند تنها عامل پيشرفت جوامع و گسـترک انديشـه در بـين انسـان    گرفته و معتقدند تنها عامل پيشرفت جوامع و گسـترک انديشـه در بـين انسـان      نظرنظر  جاحظ را مطلق درجاحظ را مطلق در

 نيازها و تمايالت بشری است.نيازها و تمايالت بشری است.
 



 1111 رابطة اراده با معرفت )با تکيه بر تبيين نظریّة معرفت طبعی جاحظ(رابطة اراده با معرفت )با تکيه بر تبيين نظریّة معرفت طبعی جاحظ( 
(The Relationship between Will and Knowledge(Relying on . . .) 

 

 تصـريح دارد کـه انسـان از زمـان طفوليّـت در برخـورد       تصـريح دارد کـه انسـان از زمـان طفوليّـت در برخـورد         مسئلهجاحظ همچنين در جاى ديگرى بر اين جاحظ همچنين در جاى ديگرى بر اين 
 کنـد. و از رهگـذر   کنـد. و از رهگـذر     نحو اضطرارى کسب مـى نحو اضطرارى کسب مـى   ادث و افراد مختلف تجاربى را به صورت غيرارادى و بهادث و افراد مختلف تجاربى را به صورت غيرارادى و بهبا حوبا حو

اين تجارب کودک با معانى و مفاهيمى نظير صدق و کذب، کوچـك و بـزرگ، وجـوب و امتنـاع، حـق و      اين تجارب کودک با معانى و مفاهيمى نظير صدق و کذب، کوچـك و بـزرگ، وجـوب و امتنـاع، حـق و      
ز باطـل  ز باطـل  توانـد حـق را ا  توانـد حـق را ا    اساس اين مفاهيم اوليه انسان در هنگام بلـو  مـى  اساس اين مفاهيم اوليه انسان در هنگام بلـو  مـى    شود و برشود و بر  باطل و غيرو آشنا مىباطل و غيرو آشنا مى

تشخيص داده و آنچه که به صالح او است را از آنچه که به ضرر اوست تميز دهد و به اين ترتيب هدايت تشخيص داده و آنچه که به صالح او است را از آنچه که به ضرر اوست تميز دهد و به اين ترتيب هدايت 
 يابد.يابد.

شود جاحظ علت وقوع معرفت غيرارادى )طبعى( را نيازهاى بشـر و تـأثيرات   شود جاحظ علت وقوع معرفت غيرارادى )طبعى( را نيازهاى بشـر و تـأثيرات     طور که مشاهده مىطور که مشاهده مى  همينهمين
داقل بخشى از معارف ما خارج از قصد داقل بخشى از معارف ما خارج از قصد اعتراف دارد که حاعتراف دارد که ح  مسئلهترتيب او نيز به اين ترتيب او نيز به اين   ايناين  داند و بهداند و به  محيط مىمحيط مى

هاى درونى شکل گرفته و الزمه نوع زندگى اجتماعى و هاى درونى شکل گرفته و الزمه نوع زندگى اجتماعى و   تأثير عوامل خارجى يا انگيزهتأثير عوامل خارجى يا انگيزه  و اراده ما بلکه تحتو اراده ما بلکه تحت
عالمه عالمه   شود.شود.  رو به نظر عال مه طباطبايى در مورد ادراکات اعتبارى نزديك مىرو به نظر عال مه طباطبايى در مورد ادراکات اعتبارى نزديك مى  ايناين  سنن ملى است. و ازسنن ملى است. و از  وو  آدابآداب

ر وجود معقـوالت مطلـق نظـرى کـه در تکـوين و تشـکيل خـود از تـأثير         ر وجود معقـوالت مطلـق نظـرى کـه در تکـوين و تشـکيل خـود از تـأثير         در انسان عالوه بدر انسان عالوه ب  معتقدند کهمعتقدند که
احتياجات زندگى و اوضاع محيط و کيفيت مخصوص ساختمان مغز و اعصاب و ساير عوامل طبيعـى آزاد  احتياجات زندگى و اوضاع محيط و کيفيت مخصوص ساختمان مغز و اعصاب و ساير عوامل طبيعـى آزاد  
است، يك سلسله ادراکات ديگرى نيز در انسان وجود دارد که تابع مقتضيات زندگى و شرايط اجتماعى و است، يك سلسله ادراکات ديگرى نيز در انسان وجود دارد که تابع مقتضيات زندگى و شرايط اجتماعى و 

« « ادراکات عملىادراکات عملى»»يا يا « « ادراکات اعتبارىادراکات اعتبارى»»و اجتماعى فرد هستند. که در اصطالح و اجتماعى فرد هستند. که در اصطالح همچنين نيازهاى زيستى همچنين نيازهاى زيستى 
 ..(146، ص 1، ج 1781/ همو،  161، ص 1414، ييئئ)عالمه طباطبا)عالمه طباطبا  شوندشوند  ناميده مىناميده مى

شود بلکه تابع شرايط اجتماعي و نيازهای زيسـتي و از  شود بلکه تابع شرايط اجتماعي و نيازهای زيسـتي و از    ارادی واقع نميارادی واقع نمي  البته ادراکات اعتباری عالمه غيرالبته ادراکات اعتباری عالمه غير
 د. و از اين جهت با نظريه جاحظ متفاوت است.د. و از اين جهت با نظريه جاحظ متفاوت است.شوشو  روی اراده حاصل ميروی اراده حاصل مي

سـزايى  سـزايى    آيد آن است که از نظر او عامل مهمى که تأثير بهآيد آن است که از نظر او عامل مهمى که تأثير به  دست مىدست مى  که از کالم جاحظ بهکه از کالم جاحظ به  نکته سومىنکته سومى

 گويد:گويد:  ساختن عقل دارد آزادى و حر يت آن است. او مىساختن عقل دارد آزادى و حر يت آن است. او مى  در قوىدر قوى

عقل زمانى که مجبور است کور است و وقتى در تفحض خود کور باشد دچـار غفلـت   عقل زمانى که مجبور است کور است و وقتى در تفحض خود کور باشد دچـار غفلـت   »»
بسا آنچه به نفع يا ضـرر  بسا آنچه به نفع يا ضـرر    که همنشين و همراه جهل خواهد بود و چهکه همنشين و همراه جهل خواهد بود و چه  طورىطورى  خواهد شد بهخواهد شد به
 (.(.461461، ص ، ص 44م، ج م، ج 11461146، ، )جاحظ)جاحظ  ««او است نفهمداو است نفهمد

بهره باشـد تفکـر و   بهره باشـد تفکـر و     که مجبور باشد و از آزادى بىکه مجبور باشد و از آزادى بى  تصريح دارد که عقل زمانىتصريح دارد که عقل زمانى  او بر اين مطلباو بر اين مطلبدر اينجا در اينجا 
اگر عقـل  اگر عقـل  واقع واقع   صورت گيرد دچار انحراف خواهد شد. درصورت گيرد دچار انحراف خواهد شد. در  شود، و اگر تفکر و تعقلى نيزشود، و اگر تفکر و تعقلى نيز  انديشه او ضعيف مىانديشه او ضعيف مى

شـود  شـود    دهد و دچار انحـراف مـي  دهد و دچار انحـراف مـي    نفساني باشد قدرت تشخيص و تميز خود را از دست مينفساني باشد قدرت تشخيص و تميز خود را از دست مي  سلطه هوایسلطه هوای  تحتتحت
تأثير نيازها و حوايج شروع به کار کند، معرفت حاصل از اين عقل تأثير نيازها و حوايج شروع به کار کند، معرفت حاصل از اين عقل   اين طبق نظر جاحظ اگر عقل تحتاين طبق نظر جاحظ اگر عقل تحت  بنابربنابر

سـلطه و حکومـت   سـلطه و حکومـت     کـه فـرق اسـت بـين اينکـه عقـل تحـت       کـه فـرق اسـت بـين اينکـه عقـل تحـت         حاليحالي  باشد. درباشد. در  طبعي )غيرارادی( و غلط بايدطبعي )غيرارادی( و غلط بايد
شـده و شـروع بـا    شـده و شـروع بـا      های نفساني تحريـك های نفساني تحريـك   که عقل تنها توسط خواستهکه عقل تنها توسط خواسته  های نفساني قرار گيرد يا اينهای نفساني قرار گيرد يا اين  خواهشخواهش

 تعقل آزادانه نمايد.تعقل آزادانه نمايد.
 



 فاطمه سليمانیفاطمه سليمانی 900900
(Fatemeh Soleimani)  

 

  کـه قـول  کـه قـول    الجبار مبني بر ايـن الجبار مبني بر ايـن   رغم انتقادهای برخي معتزليان نظير قاضي عبدرغم انتقادهای برخي معتزليان نظير قاضي عبد  که عليکه علي  ايناين  نکته چهارمنکته چهارم

شودجاحظ معتقد است انسان قدرت بر معرفت دارد به اين شودجاحظ معتقد است انسان قدرت بر معرفت دارد به اين   طباع منجر به نفي قدرت و اختيار در انسان ميطباع منجر به نفي قدرت و اختيار در انسان مي
معني که انسان توانايي تحکم و تسلط بر معرفت رادارد و عاجز ازتحصيل معرفت نيست, او نقش اراده در معني که انسان توانايي تحکم و تسلط بر معرفت رادارد و عاجز ازتحصيل معرفت نيست, او نقش اراده در 

دارکردن عقل بر نظر و فکـر  دارکردن عقل بر نظر و فکـر  سازد. نقش اراده تنها واسازد. نقش اراده تنها وا  کند بلکه اين نقش رامحدود ميکند بلکه اين نقش رامحدود مي  معرفت را ملغي نميمعرفت را ملغي نمي
آمده محصول عقل متفکراست نـه محصـول اراده   آمده محصول عقل متفکراست نـه محصـول اراده     شود معرفت بدستشود معرفت بدست  گاه معرفت حاصل ميگاه معرفت حاصل مي  است. پس هراست. پس هر

 آزاد.آزاد.
که در نزد جاحظ عقل غريزه يا طبع است درواقع محل وقوع معرفت است و وقتي کـه عمـل   که در نزد جاحظ عقل غريزه يا طبع است درواقع محل وقوع معرفت است و وقتي کـه عمـل     از آنجايياز آنجايي

ي را ندارد که صاحب خود را مجبـور بـر   ي را ندارد که صاحب خود را مجبـور بـر   شود. عقل اين توانايشود. عقل اين تواناي  سبب عمل او صاحبش مجبور نميسبب عمل او صاحبش مجبور نمي  کند بهکند به  ميمي
اکتشاف علم کند. تمام آنچه انسان توانايي انجامش را دارد همان اراده معرفت اسـت؛ يعنـي وادار کـردن    اکتشاف علم کند. تمام آنچه انسان توانايي انجامش را دارد همان اراده معرفت اسـت؛ يعنـي وادار کـردن    

ای ای   کند و چه چيزی حاصل عملکرد عقل است مسئلهکند و چه چيزی حاصل عملکرد عقل است مسئله  عقل بر تفکر يا نظر, اما اينکه چگونه عقل عمل ميعقل بر تفکر يا نظر, اما اينکه چگونه عقل عمل مي
 شود.شود.  و داخل نميو داخل نمياست که در چارچوب اراده انسان يا قدرت ااست که در چارچوب اراده انسان يا قدرت ا

، ، 1111م، ج م، ج 11511151کنـد )قاضـي عبـدالجبار،    کنـد )قاضـي عبـدالجبار،      الجبار تفکر در انسان را محدود به اراده انسان مـي الجبار تفکر در انسان را محدود به اراده انسان مـي   قاضي عبدقاضي عبد
 ، گيـرد گيـرد   تـاثير اراده انسـان صـورت نمـي    تـاثير اراده انسـان صـورت نمـي      که جاحظ معتقد است عمليات عقلي صـرفاً تحـت  که جاحظ معتقد است عمليات عقلي صـرفاً تحـت    حاليحالي  ( در( در1616صص

نند يـك ابـزار الکترونيکـي نگـاه     نند يـك ابـزار الکترونيکـي نگـاه     نقش اراده تنها وادارکردن عقل بر نظر و فکر است. قاضي به عقل همانقش اراده تنها وادارکردن عقل بر نظر و فکر است. قاضي به عقل هما
رود وقتي برای او ماده عمل فراهم شود و برای اين کار تحريك گردد، ما رود وقتي برای او ماده عمل فراهم شود و برای اين کار تحريك گردد، ما   کند که از آن توقع تفکر ميکند که از آن توقع تفکر مي  ميمي

دانـد کـه   دانـد کـه     خواهيم خواهد رساند. اما جاحظ برعکس تفکر را يك عمل پيچيده و مشکل مـي خواهيم خواهد رساند. اما جاحظ برعکس تفکر را يك عمل پيچيده و مشکل مـي   را به آنچه ميرا به آنچه مي
تـا،  تـا،    ی داخلي و خارجي در آن دخالت دارند. )ابوملحم، بـي ی داخلي و خارجي در آن دخالت دارند. )ابوملحم، بـي هاها  عوامل متعدد از قبيل ترکيب غريزی و انگيزهعوامل متعدد از قبيل ترکيب غريزی و انگيزه

کند. دواعـي بـر عقـل تـاثير     کند. دواعـي بـر عقـل تـاثير       (به نظر جاحظ انگيزه و نياز نقش مهمي در معرفت بازی مي(به نظر جاحظ انگيزه و نياز نقش مهمي در معرفت بازی مي134134-137137ص ص 
ها قوی باشند تفکـر و تـدبر   ها قوی باشند تفکـر و تـدبر     ها و خواستهها و خواسته  کنند.اگر اين انگيزهکنند.اگر اين انگيزه  گذارند و آن را وادار به حرکت و عمل ميگذارند و آن را وادار به حرکت و عمل مي  ميمي
ی خاصـي  ی خاصـي    سـو سـو   وو  ها و نيازهای قوی به سمتها و نيازهای قوی به سمت  شود يعني روند تفکر مطابق آن خواستهشود يعني روند تفکر مطابق آن خواسته  طور طبعي واقع ميطور طبعي واقع مي  بهبه

ها در جهات متعدد از جهت قوت مساوی باشند نظر و تفکر ها در جهات متعدد از جهت قوت مساوی باشند نظر و تفکر   ها وخواستهها وخواسته  که انگيزهکه انگيزه  صورتيصورتي  رود. ودررود. ودر  پيش ميپيش مي
بـودن  بـودن    کنـد کـه معنـای اختيـاری    کنـد کـه معنـای اختيـاری      شود؛يعني فرد فرصت يا قدرت انتخاب پيدا مـي شود؛يعني فرد فرصت يا قدرت انتخاب پيدا مـي   طور اختياری واقع ميطور اختياری واقع مي  بهبه
گرفته، اختيار نيـز  گرفته، اختيار نيـز    صورت طبيعي صورتصورت طبيعي صورت  چند در مورد اول نيز که تمايل و شوق بهچند در مورد اول نيز که تمايل و شوق به  کند؛هرکند؛هر  عرفت صدق ميعرفت صدق ميمم

 است.است.  طبيعي واقع شدهطبيعي واقع شده

  تحليل نهایی نظریه جاحظ

 ..توان نکات متعددى بيان کردتوان نکات متعددى بيان کرد  رابطه اراده با معرفت مىرابطه اراده با معرفت مى  مسئلهدر در 

طور مشخص اصرار دارد بـر  طور مشخص اصرار دارد بـر    جاحظ بهجاحظ به  ..گذاردگذارد  ها و نيازها بر عقل و نحوه عملکرد آن تأثير مىها و نيازها بر عقل و نحوه عملکرد آن تأثير مى  خواستهخواسته. . 11
و و   ((واسـطه واسـطه   بـدون بـدون ))  از حـس معرفـت مباشـر   از حـس معرفـت مباشـر   »...»...  ::گويـد گويـد   بـاره مـى  بـاره مـى    ايـن ايـن   او دراو در  تأثير حوائج و دواعى بر معرفت؛تأثير حوائج و دواعى بر معرفت؛

که حاجات يا دواعـى  که حاجات يا دواعـى    کند مگر اينکند مگر اين  که غريزه عقل عمل نمىکه غريزه عقل عمل نمى  حالىحالى  دردر  آيد،آيد،  قصد و بحث و نظر پديد مىقصد و بحث و نظر پديد مى  بدونبدون
 ج م،1156 / همو،141ص  م،1151 ،)جاحظ)جاحظ  ««اره برانگيزانداره برانگيزاندوجود داشته باشد که عقل را بر نظر و طلب چوجود داشته باشد که عقل را بر نظر و طلب چ

   ..(178 -173 ، ص1



 909909 رابطة اراده با معرفت )با تکيه بر تبيين نظریّة معرفت طبعی جاحظ(رابطة اراده با معرفت )با تکيه بر تبيين نظریّة معرفت طبعی جاحظ( 
(The Relationship between Will and Knowledge(Relying on . . .) 

 

. . که در حيطه ذهن، تعقل و نظـر بـه کثـرت نيـاز و خواسـت بسـتگى دارد      که در حيطه ذهن، تعقل و نظـر بـه کثـرت نيـاز و خواسـت بسـتگى دارد        کند به اينکند به اين  پس او اشاره مىپس او اشاره مى
هايى هستند که درخت تنومند هايى هستند که درخت تنومند   منزله ريشهمنزله ريشه  بنابراين ايجاد طبايع مختلف از طرف خداوند در خلقت انسان بهبنابراين ايجاد طبايع مختلف از طرف خداوند در خلقت انسان به

شـدن انسـان در مرحلـه نظـر و     شـدن انسـان در مرحلـه نظـر و       نمايند و با تقويت اين مرحله از فعاليت عقـل و قـوى  نمايند و با تقويت اين مرحله از فعاليت عقـل و قـوى    سيراب مىسيراب مىعقل را عقل را 
واقـع  واقـع    و درو در. . يابـد يابـد   استدالل، قدرت و توانـايى انسـان در حفـظ نفـس و کنتـرل شـهوت نيـز افـزايش مـى         استدالل، قدرت و توانـايى انسـان در حفـظ نفـس و کنتـرل شـهوت نيـز افـزايش مـى         

ـ « « عملعمل»»دنبال آن ميوه درخت که همان دنبال آن ميوه درخت که همان   شود و بهشود و به  هاى اين درخت نيز قوى و زياد مىهاى اين درخت نيز قوى و زياد مى  برگبرگ  وو  شاخشاخ ـ مطابق ب ا ا مطابق ب
 ..(178، ص 1م، ج 1156/ همو،  168-141م، ص 1151،رسد )جاحظرسد )جاحظ  تکليف الهى است به ثمر مىتکليف الهى است به ثمر مى

   صـورت غيراختيـارى و اضـطرارى واقـع    صـورت غيراختيـارى و اضـطرارى واقـع      کـه حـداقل بخشـى از معـارف بشـرى بـه      کـه حـداقل بخشـى از معـارف بشـرى بـه        نکته ديگر ايننکته ديگر اين. . 11
 ..شودشود  مىمى

دانـد و  دانـد و    جاحظ شروع تعقـل در انسـان را همزمـان بـا تولـد و پيـدايش خواسـت و نيـاز در انسـان مـى          جاحظ شروع تعقـل در انسـان را همزمـان بـا تولـد و پيـدايش خواسـت و نيـاز در انسـان مـى          
گيرى معرفت و تفکر در انسان دارد، معرفت گيرى معرفت و تفکر در انسان دارد، معرفت   اساس و به جهت تأثيرى که حوائج و دواعى در شکلاساس و به جهت تأثيرى که حوائج و دواعى در شکل  مينمينهه  بربر

تأثير حـوائج و  تأثير حـوائج و    گونه معارفى که تحتگونه معارفى که تحت  کند، اينکند، اين  با توجه به تعريفى که او از اراده مىبا توجه به تعريفى که او از اراده مى. . داندداند  بشرى را طبعى مىبشرى را طبعى مى
هـا را اضـطرارى و   هـا را اضـطرارى و     ند و آنند و آنکک  آيد را غيرارادى محسوب مىآيد را غيرارادى محسوب مى  نيازهاى فردى و اجتماعى براى انسان پديد مىنيازهاى فردى و اجتماعى براى انسان پديد مى

 ..داندداند  طبعى مىطبعى مى

دهد که چگونـه انسـان در طـى دوران طفوليـت و     دهد که چگونـه انسـان در طـى دوران طفوليـت و       مفصل و کامل نشان مىمفصل و کامل نشان مى  طورطور  بهبه  المعرفهالمعرفهاو در رساله او در رساله 
کند که در مراحـل مختلـف زنـدگى خـود از آن اسـتفاده      کند که در مراحـل مختلـف زنـدگى خـود از آن اسـتفاده        صورت غيرارادى کسب مىصورت غيرارادى کسب مى  کودکى معارفى را بهکودکى معارفى را به

واقع معتقد است که خداوند طبيعـت و  واقع معتقد است که خداوند طبيعـت و    و درو در  داندداند  خداوند مىخداوند مى  اى از جانباى از جانب  او اين را موهبتى و افاضهاو اين را موهبتى و افاضه. . نمايدنمايد  مىمى
است که در برخورد بـا وقـايع و حـوادث مختلـف و پيـدايش نيازهـاى       است که در برخورد بـا وقـايع و حـوادث مختلـف و پيـدايش نيازهـاى         اى قرار دادهاى قرار داده  گونهگونه  خلقت انسان را بهخلقت انسان را به

اى در يـافتن و کسـب   اى در يـافتن و کسـب     ههشود که خـود قصـد و اراد  شود که خـود قصـد و اراد    متفاوت در انسان، تجارب و معارفى براى او حاصل مىمتفاوت در انسان، تجارب و معارفى براى او حاصل مى
شـود و  شـود و    صورت طبعى )يا طبيعى( و غيـرارادى بـراى انسـان حاصـل مـى     صورت طبعى )يا طبيعى( و غيـرارادى بـراى انسـان حاصـل مـى       بلکه بهبلکه به  استاست  ها نداشتهها نداشته  کردن آنکردن آن

 ..(54-57، ص 1م، ج 1156، )جاحظ)جاحظ  شودشود  کار گرفته مىکار گرفته مى  اى براى تمام طول عمر او بهاى براى تمام طول عمر او به  منزله سرمايهمنزله سرمايه  بهبه

کنيم يك سرى علوم و اطالعات پايه را کنيم يك سرى علوم و اطالعات پايه را   درواقع ما در جريان زندگى خود در اثر تجربياتى که کسب مىدرواقع ما در جريان زندگى خود در اثر تجربياتى که کسب مى
آوريم. ايـن اطالعـات بنيـادين مبنـاى قضـاوت مـا را تشـکيل        آوريم. ايـن اطالعـات بنيـادين مبنـاى قضـاوت مـا را تشـکيل          دست مىدست مى  رارى يا طبعى بهرارى يا طبعى بهصورت اضطصورت اضط  بهبه
کنـيم و  کنـيم و    عنوان مثال، هنگام مشاهده نبى و معجزه او بالفاصله حکم به صدق ادعاى نبى مـى عنوان مثال، هنگام مشاهده نبى و معجزه او بالفاصله حکم به صدق ادعاى نبى مـى   دهند. بهدهند. به  مىمى

صـورت اضـطرارى و طبعـى و در ادامـه     صـورت اضـطرارى و طبعـى و در ادامـه       دهيم. پس شناخت به اين نبى بـه دهيم. پس شناخت به اين نبى بـه   آن را از متنبى کاذب تميز مىآن را از متنبى کاذب تميز مى
گيرى گيرى   آيد. سپس جاحظ نتيجهآيد. سپس جاحظ نتيجه  دست مىدست مى  بود، بهبود، به  اخت طبعى قبلى که از طريق تجارب زندگى حاصل آمدهاخت طبعى قبلى که از طريق تجارب زندگى حاصل آمدهشنشن
شـود و ايـن شـناخت نيـز طبعـى و      شـود و ايـن شـناخت نيـز طبعـى و        پذير مىپذير مى  راستاى شناخت رُسل امکانراستاى شناخت رُسل امکان  کند که شناخت خداوند نيز درکند که شناخت خداوند نيز در  مىمى

توان توان   داوند مىداوند مىاضطرارى خواهد بود. هرچند که بعد از پديد آمدن اين شناخت اوليه توسط رُسل نسبت به خاضطرارى خواهد بود. هرچند که بعد از پديد آمدن اين شناخت اوليه توسط رُسل نسبت به خ
 ..نيمنيمترسيم، به نظر و استدالل مراجعه کترسيم، به نظر و استدالل مراجعه ک  کردن شك يا حيرتى که از آن مىکردن شك يا حيرتى که از آن مى  جهت برطرفجهت برطرف

کند بلکه وجود دواعي و نيازها تنها دسـتگاه  کند بلکه وجود دواعي و نيازها تنها دسـتگاه    تمام اين موارد شناخت و معرفت را غيرارادی و طبعي نميتمام اين موارد شناخت و معرفت را غيرارادی و طبعي نمي
تـوان  تـوان    نمايد ولي نمـي نمايد ولي نمـي   ميمي  تأثير اين نيازها، شروع به تعقلتأثير اين نيازها، شروع به تعقل  کند و او تحتکند و او تحت  ادراکي يا عقل فرد را تحريك ميادراکي يا عقل فرد را تحريك مي
 است.است.  صورت جبری واقع شدهصورت جبری واقع شده  گفت عمل تعقل بدون اراده و بهگفت عمل تعقل بدون اراده و به
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آيد اين است که اين معانى اوليه يا مقدماتى براى انسـان  آيد اين است که اين معانى اوليه يا مقدماتى براى انسـان    دست مىدست مى  مطلب ديگرى که از کالم جاحظ بهمطلب ديگرى که از کالم جاحظ به
دک دک آيـد و کـو  آيـد و کـو    کند، پديد مىکند، پديد مى  ها برخورد مىها برخورد مى  شکل ناگهانى و غيرارادى با آنشکل ناگهانى و غيرارادى با آن  از تجارب مکررى که کودک بهاز تجارب مکررى که کودک به

شناسـد و اسـبى کـه    شناسـد و اسـبى کـه      مانند حيواناتى نظير سگى که اسم خود را در اثر تکرار صـاحبش مـى  مانند حيواناتى نظير سگى که اسم خود را در اثر تکرار صـاحبش مـى    مسئلهدر اين در اين 
يـادگيرى از  يـادگيرى از  »»ى ى   شيوهشيوه  کند. درواقع جاحظ در اينجا بهکند. درواقع جاحظ در اينجا به  شود، عمل مىشود، عمل مى  هنگام حرکت شالق در هوا حاضر مىهنگام حرکت شالق در هوا حاضر مى

از ايـن طريـق   از ايـن طريـق     کند و معتقد است بسـيارى از مفـاهيم اوليـه را کـودک    کند و معتقد است بسـيارى از مفـاهيم اوليـه را کـودک      اشاره مىاشاره مى« « طريق انعکاس شرطىطريق انعکاس شرطى
 چنين معرفتى ارادى نيست.چنين معرفتى ارادى نيست.  از نظر اواز نظر اوآورد و آورد و   دست مىدست مى  بهبه

بين حيوان و کودک )انسان( تفاوت بسياری وجود دارد؛ حيوان قدرت تعقـل و درک مفـاهيم و معـاني    بين حيوان و کودک )انسان( تفاوت بسياری وجود دارد؛ حيوان قدرت تعقـل و درک مفـاهيم و معـاني    
کلي و استدالل کردن را ندارد ولي کودک در ابتدا استعداد تعقل را دارد و در اثر کثرت تجارب و برخـورد  کلي و استدالل کردن را ندارد ولي کودک در ابتدا استعداد تعقل را دارد و در اثر کثرت تجارب و برخـورد  

ساز ساز   کننده و بسترکننده و بستر  ها، آمادهها، آماده  شود. بنابراين تجارب و مواجهه با پديدهشود. بنابراين تجارب و مواجهه با پديده  ها اين استعداد بالفعل ميها اين استعداد بالفعل مي  پديدهپديده  با اشياء وبا اشياء و
گرفتن دستگاه گرفتن دستگاه   کارکار  آورنده شناخت نيست. زيرا معرفت و شناخت در اثر تعقل و بهآورنده شناخت نيست. زيرا معرفت و شناخت در اثر تعقل و به  وجودوجود  برای عقل است؛ و بهبرای عقل است؛ و به

هـا تجـارب   هـا تجـارب     نها با مواجهه با پديدهنها با مواجهه با پديدهکه در حيوان قدرت تعقل وجود ندارد و تکه در حيوان قدرت تعقل وجود ندارد و ت  حاليحالي  شود درشود در  ادراکي حاصل ميادراکي حاصل مي
 شود.شود.  آورده و وضعيت قبلي برای او تداعي ميآورده و وضعيت قبلي برای او تداعي مي  خاطرخاطر  قبلي را بهقبلي را به

هاى نفسانى و حوائج فردى و اجتماعى رها هاى نفسانى و حوائج فردى و اجتماعى رها   تواند خود را از اسارت خواستهتواند خود را از اسارت خواسته  . نکته سوم آن که عقل مى. نکته سوم آن که عقل مى77
و حر يت برسد کـه بتوانـد   و حر يت برسد کـه بتوانـد   اى از بلو  و رشد اى از بلو  و رشد   هاى بيرونى و درونى به چنان درجههاى بيرونى و درونى به چنان درجه  کند و فار  از فشار انگيزهکند و فار  از فشار انگيزه

 اى را ارائه دهد.اى را ارائه دهد.  آزادانه انديشهآزادانه انديشه

)قـبالً بـه آن   )قـبالً بـه آن     جاحظ براى حصول معرفت اختيارى يا کالً هر عمل اختيارى، هشت شـرط قايـل اسـت   جاحظ براى حصول معرفت اختيارى يا کالً هر عمل اختيارى، هشت شـرط قايـل اسـت   
اين هشت شرط به غير از دو شرط اول که مربوط به توان بدنى و شـرايط و اسـباب خـارجى    اين هشت شرط به غير از دو شرط اول که مربوط به توان بدنى و شـرايط و اسـباب خـارجى      اشاره شد(.اشاره شد(.

هاى نفسانى اعم از علم و ادراک و اوهام هاى نفسانى اعم از علم و ادراک و اوهام   نده همه مربوط به ويژگىنده همه مربوط به ويژگىماما  تحقق فعل هستند، شش شرط باقىتحقق فعل هستند، شش شرط باقى
 ها است.ها است.  ها و تمايالت و خواستهها و تمايالت و خواسته  و انديشهو انديشه

شود و با داشتن اين خصوصيات مختار است و تکليف بر شود و با داشتن اين خصوصيات مختار است و تکليف بر   ها مستطيع نمىها مستطيع نمى  عبد بدون داشتن اين ويژگىعبد بدون داشتن اين ويژگى»»
ايـن شـخص بـراى انجـام     ايـن شـخص بـراى انجـام     شود. با وجود شود. با وجود   چنين فردى نيکو است و عقاب و ثواب براى او جايز شمرده مىچنين فردى نيکو است و عقاب و ثواب براى او جايز شمرده مى

هاى وارد بر هاى وارد بر   که جميع اوامر وارد بر او در سطح نهىکه جميع اوامر وارد بر او در سطح نهى  باشد مگر اينباشد مگر اين  فعل مختار نيست و حقيقتاً مستطيع نمىفعل مختار نيست و حقيقتاً مستطيع نمى
که وقتى بين دو امر مرجوه اوامر و بين اوامر مخوف نواهى و بـين تقـدم لـذت و خـوف     که وقتى بين دو امر مرجوه اوامر و بين اوامر مخوف نواهى و بـين تقـدم لـذت و خـوف       طورىطورى  او باشد، بهاو باشد، به

قابل ايجاد شود، اين دو را به لحا  اثبات و نفـى و  قابل ايجاد شود، اين دو را به لحا  اثبات و نفـى و  آخرت و بين تعجيل در امر مکروه و تأمل در عاقبت، تآخرت و بين تعجيل در امر مکروه و تأمل در عاقبت، ت
 ..((6868-6363م، ص م، ص 11561156، ، )جاحظ)جاحظ  ««قبض و بسط مساوى بيابيمقبض و بسط مساوى بيابيم

خواهد بگويد انسان وقتى داراى استطاعت و تمکن اسـت کـه آزاد و مختـار باشـد و     خواهد بگويد انسان وقتى داراى استطاعت و تمکن اسـت کـه آزاد و مختـار باشـد و       درواقع جاحظ مىدرواقع جاحظ مى
 خالصه دو چيز است:خالصه دو چيز است:  طورطور  شرط آزاد بودن او نيز بهشرط آزاد بودن او نيز به

 مکانات مادى تحقق فعل.مکانات مادى تحقق فعل.. داشتن توانمندى جسمانى و ا. داشتن توانمندى جسمانى و ا11
 تعبيـر  تعبيـر  ««تسـويه بـين عقـل و تمـايالت نفسـانى     تسـويه بـين عقـل و تمـايالت نفسـانى     »».داشتن تعادل روحى و نفسانى که خود او از آن بـه .داشتن تعادل روحى و نفسانى که خود او از آن بـه 11
 کند.کند.  مىمى

کـه نظـر کـردن و    کـه نظـر کـردن و      اى در انسان الزم اسـت و از آنجـايى  اى در انسان الزم اسـت و از آنجـايى    قطعاً اين دو شرط براى تحقق هر فعل آزادانهقطعاً اين دو شرط براى تحقق هر فعل آزادانه
شود، پـس بايـد بـراى    شود، پـس بايـد بـراى      ل انسان محسوب مىل انسان محسوب مىالتفات و توجه به يك موضوع و همچنين تفکر کردن از افعاالتفات و توجه به يك موضوع و همچنين تفکر کردن از افعا



 903903 رابطة اراده با معرفت )با تکيه بر تبيين نظریّة معرفت طبعی جاحظ(رابطة اراده با معرفت )با تکيه بر تبيين نظریّة معرفت طبعی جاحظ( 
(The Relationship between Will and Knowledge(Relying on . . .) 

 

. داشتن سالمتى مغزى و دستگاه . داشتن سالمتى مغزى و دستگاه 11باشد: باشد:   داشتهداشته  وجودوجودتحقق يك معرفت و تعقل آزادانه اين دو شرط کلى تحقق يك معرفت و تعقل آزادانه اين دو شرط کلى 
. داشـتن  . داشـتن  11هاى حسى همچنين وجود شرايط فيزيکى و مادى مشاهده و نظر هاى حسى همچنين وجود شرايط فيزيکى و مادى مشاهده و نظر   عصبى و نيز سالمتى گيرندهعصبى و نيز سالمتى گيرنده

 تعادل روحى و نفسانى.تعادل روحى و نفسانى.

هـاى نفسـانى باعـث خواهـد شـد عقـل       هـاى نفسـانى باعـث خواهـد شـد عقـل         يه و تعادل بين تمايالت و خواستهيه و تعادل بين تمايالت و خواستهتسوتسو  عدمعدم  ،مطابق شرط دوممطابق شرط دوم
صورت اوالً مطابق نظر جاحظ ديگر آزاد نخواهد بود صورت اوالً مطابق نظر جاحظ ديگر آزاد نخواهد بود   ايناين  تر قرار گيرد و درتر قرار گيرد و در  تأثير تمايالت نفسانى قوىتأثير تمايالت نفسانى قوى  تحتتحت

. و ثانياً معرفتى که از چنين عقلى پديد . و ثانياً معرفتى که از چنين عقلى پديد استاستواقع کور واقع کور   جهت دچار غفلت و انحراف خواهد شد و درجهت دچار غفلت و انحراف خواهد شد و در  به همينبه همين
 آيد يك معرفت غيرارادى و طبعى خواهد بود.آيد يك معرفت غيرارادى و طبعى خواهد بود.  ىىمم

که اگر شرط تسويه و تعادل بين تمايالت نفسانى تحقق داشته باشد، در ايـن هنگـام عقـل بـر     که اگر شرط تسويه و تعادل بين تمايالت نفسانى تحقق داشته باشد، در ايـن هنگـام عقـل بـر       حالىحالى  دردر
شـود و از آزادى و  شـود و از آزادى و    کند و مطابق نظر جاحظ، قوى و بينا مـى کند و مطابق نظر جاحظ، قوى و بينا مـى   تمايالت و قواى طبع برترى و تفوق پيدا مىتمايالت و قواى طبع برترى و تفوق پيدا مى

ها و تمايالت بر عقل تأثيرى ندارند و خواستن مقـدم  ها و تمايالت بر عقل تأثيرى ندارند و خواستن مقـدم    نجا ديگر خواستهنجا ديگر خواستهحر يت برخوردار خواهد بود و در ايحر يت برخوردار خواهد بود و در اي
شـود و معرفـت بـر خواسـت و     شـود و معرفـت بـر خواسـت و       بر دانستن نخواهد بود بلکه عقل خود منشأ پيدايش خواسـت و ميـل مـى   بر دانستن نخواهد بود بلکه عقل خود منشأ پيدايش خواسـت و ميـل مـى   

 يابد.يابد.  دهد و انسان راه صالح و طاعت را مىدهد و انسان راه صالح و طاعت را مى  ها را جهت مىها را جهت مى  تمايالت حاکم شده و آنتمايالت حاکم شده و آن
تحقـق آن،  تحقـق آن،    قق شرط تسويه تمايالت نفسانى و آزادى عقل يا عدمقق شرط تسويه تمايالت نفسانى و آزادى عقل يا عدمترتيب جاحظ معتقد است با تحترتيب جاحظ معتقد است با تح  ايناين  بهبه

. معرفـت طبعـى. کـالم خـود جـاحظ کـه       . معرفـت طبعـى. کـالم خـود جـاحظ کـه       11. معرفت اختيارى . معرفت اختيارى 11توانيم داشته باشيم: توانيم داشته باشيم:   ما دو نوع معرفت مىما دو نوع معرفت مى
 کند چنين است:کند چنين است:  صريحاً بر اين مطلب اشاره مىصريحاً بر اين مطلب اشاره مى

تر از طباع نفـس  تر از طباع نفـس    وىوىقق  عقلعقلکه که   ست، و نفس به طباع وابسته است. زمانىست، و نفس به طباع وابسته است. زمانىااو طباع و طباع کننده کننده   محافظتمحافظتعقل عقل »»
  محافظ )فاعـل( محافظ )فاعـل( ترين ترين   باشد. ميل نفس طبيعتاً با او خواهد بود. چون شأن نفس اين است که به سوى قوىباشد. ميل نفس طبيعتاً با او خواهد بود. چون شأن نفس اين است که به سوى قوى

ترين سبب متمايل شود. و هرگاه قوه دو فاعل برابر باشد فعل اختيارى خواهد بود و از حـد غلبـه   ترين سبب متمايل شود. و هرگاه قوه دو فاعل برابر باشد فعل اختيارى خواهد بود و از حـد غلبـه     و محکمو محکم
گردانـد و آن را  گردانـد و آن را    ت پيدا کند، عقل را سُست مىت پيدا کند، عقل را سُست مىهرگاه طبيعت بر عقل قوهرگاه طبيعت بر عقل قو........  [ خارج است،[ خارج است،  ]يکى از دو فاعل]يکى از دو فاعل

کند و براى عقـل  کند و براى عقـل    دهد، و هرگاه عقل سُست شود و تغيير يابد معانى در قوه واهمه عقل تغيير مىدهد، و هرگاه عقل سُست شود و تغيير يابد معانى در قوه واهمه عقل تغيير مى  تغيير مىتغيير مى
کند. هرگاه چنين اتفاقى بيفتد کل اين ادراک در پايان بر عليه او خواهـد  کند. هرگاه چنين اتفاقى بيفتد کل اين ادراک در پايان بر عليه او خواهـد    شکل غيرواقعى تمث ل پيدا مىشکل غيرواقعى تمث ل پيدا مى  بهبه

شود.همچنين هرگاه قواى عقـل بـر قـواى    شود.همچنين هرگاه قواى عقـل بـر قـواى      و لذ ات آنى دنيا براى او زينت داده مىو لذ ات آنى دنيا براى او زينت داده مىبود و پيروى از شهوات بود و پيروى از شهوات 
شوند و در اين هنگام قاطعيت و دورانديشى بـر لـذ ت زودگـذر دنيـايى     شوند و در اين هنگام قاطعيت و دورانديشى بـر لـذ ت زودگـذر دنيـايى       طبع برترى يابد، طبايع ضعيف مىطبع برترى يابد، طبايع ضعيف مى

شود؛ در اين صورت واجب است از غيـر از عقـل اطاعـت    شود؛ در اين صورت واجب است از غيـر از عقـل اطاعـت      طبيعى از عقل منع نمىطبيعى از عقل منع نمى  طورطور  يابد، و بهيابد، و به  ترجيح مىترجيح مى
 (.(.6161-6868م، ص م، ص 11561156، ، )جاحظ)جاحظ  ««ند.ند.نکنک

کـه اشـاره شـد ايـن     کـه اشـاره شـد ايـن       طورطور  شود ولى همانشود ولى همان  هرچند کالم جاحظ عام است و مطلق فعل فاعل را شامل مىهرچند کالم جاحظ عام است و مطلق فعل فاعل را شامل مى
گونه نيسـت کـه همـواره    گونه نيسـت کـه همـواره      کار برد. بنابراين اينکار برد. بنابراين اين  توان در مورد فعل نظر و معرفت نيز بهتوان در مورد فعل نظر و معرفت نيز به  بندى او را مىبندى او را مى  تقسيمتقسيم

ايالت نفسـانى و حاجـات و دواعـى باشـد بلکـه در      ايالت نفسـانى و حاجـات و دواعـى باشـد بلکـه در      تـأثير تمـ  تـأثير تمـ    خواستن مقدم بر دانستن باشد و عقل تحتخواستن مقدم بر دانستن باشد و عقل تحت
هاى او رهـا کنـد.   هاى او رهـا کنـد.     مواردى عقل انسان اين قدرت و استطاعت را دارد که خود را از اسارت نفس و خواستهمواردى عقل انسان اين قدرت و استطاعت را دارد که خود را از اسارت نفس و خواسته

جهت او در ادامه سـخن  جهت او در ادامه سـخن    همينهمين  اى احتياج به تزکيه نفس و زندگى زاهدانه دارد. بهاى احتياج به تزکيه نفس و زندگى زاهدانه دارد. به  البته تحقق چنين مرحلهالبته تحقق چنين مرحله
 گويد:گويد:  قبلى خود مىقبلى خود مى
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طبيعى همراه فعل اسـت  طبيعى همراه فعل اسـت    طورطور  [ تنها وقتى نفس حقيقتاً مختار است و به[ تنها وقتى نفس حقيقتاً مختار است و به  د دانستد دانستاما باياما باي»]»]
که اخالط )حاالت( آن معتدل باشد و اسباب و علل آن در حد تسويه و برابرى باشد.پس که اخالط )حاالت( آن معتدل باشد و اسباب و علل آن در حد تسويه و برابرى باشد.پس 

گاه خداوند ترکيب آن را معتدل و علل و اسباب آن را مساوى گرداند،و او را نسبت به گاه خداوند ترکيب آن را معتدل و علل و اسباب آن را مساوى گرداند،و او را نسبت به   هرهر
آگاه سازد،انسان در حقيقت براى فعل استطاعت )اختيـار و  آگاه سازد،انسان در حقيقت براى فعل استطاعت )اختيـار و  آنچه به نفع او يا ضرر اوست آنچه به نفع او يا ضرر اوست 

 (.(.  6161م،صم،ص11561156،،)جاحظ)جاحظ««آزادى( دارد و تکليف براى او به سبب حجت الزم است.آزادى( دارد و تکليف براى او به سبب حجت الزم است.

شود او استطاعت را شرط تکليـف، و آزادى عقـل کـه در اثـر     شود او استطاعت را شرط تکليـف، و آزادى عقـل کـه در اثـر       که از سخن جاحظ فهميده مىکه از سخن جاحظ فهميده مى  طورطور  همانهمان
داند. اينك با توجه بـه چنـين   داند. اينك با توجه بـه چنـين     شرط استطاعت مىشرط استطاعت مى  آيد راآيد را  وجود تسويه و تعادل در تمايالت نفسانى پديد مىوجود تسويه و تعادل در تمايالت نفسانى پديد مى

کالم واضح و صريحى که از او نقل کرديم، معناى اين کالم جاحظ را در تمايز بين انسان و حيوان بهتـر  کالم واضح و صريحى که از او نقل کرديم، معناى اين کالم جاحظ را در تمايز بين انسان و حيوان بهتـر  
 توان فهميد:توان فهميد:  مىمى

انسان مجهز است به استطاعت و تمکن، و در متن اين استطاعت عقل و معرفت وجود انسان مجهز است به استطاعت و تمکن، و در متن اين استطاعت عقل و معرفت وجود »»
  ««و معرفـت موجـب وجـود اسـتطاعت باشـد     و معرفـت موجـب وجـود اسـتطاعت باشـد       طـور نيسـت کـه وجـود عقـل     طـور نيسـت کـه وجـود عقـل       دارد، و ايندارد، و اين

 ..(647، ص 6م، ج 1146،)جاحظ)جاحظ

کنـد  کنـد    معناى عبارت جاحظ آن است که استطاعت و تمکن براى انسان وقتى تحقق دارد و معنا پيدا مـى معناى عبارت جاحظ آن است که استطاعت و تمکن براى انسان وقتى تحقق دارد و معنا پيدا مـى 
گونه نيست که به صرف وجـود قـوه   گونه نيست که به صرف وجـود قـوه     که در متن آن عقل آزادانه و با حر يت تمام حضور داشته باشد و اينکه در متن آن عقل آزادانه و با حر يت تمام حضور داشته باشد و اين

هاى نفسانى باشد، اسـتطاعت و تمکـن   هاى نفسانى باشد، اسـتطاعت و تمکـن     عقل، هرچند که تحت نفوذ و اسارت خواستعقل، هرچند که تحت نفوذ و اسارت خواستعقل و توان فهم و تعقل و توان فهم و ت
 شود.شود.  ديگر وجود قوه تعقل )عقل( باعث وجود استطاعت و تمکن در انسان نمىديگر وجود قوه تعقل )عقل( باعث وجود استطاعت و تمکن در انسان نمى  عبارتعبارت  حاصل باشد. بهحاصل باشد. به

هاى متعـدد  هاى متعـدد    شود اين تفسير و معنا از عبارت جاحظ کامالً منطبق است با گفتهشود اين تفسير و معنا از عبارت جاحظ کامالً منطبق است با گفته  که مشاهده مىکه مشاهده مى  طورطور  همانهمان
زيد از عبارت اخير جاحظ صـحيح  زيد از عبارت اخير جاحظ صـحيح    آيد تفسير ابوآيد تفسير ابو  نظر مىنظر مى  ر صفحات قبل نقل شد. به همين جهت بهر صفحات قبل نقل شد. به همين جهت بهاو که داو که د

 گويد:گويد:  نباشد، او در کتاب خود چنين مىنباشد، او در کتاب خود چنين مى

گرداند، يعنى آنجا که اسـتطاعت  گرداند، يعنى آنجا که اسـتطاعت    جاحظ وجود عقل را بر قدرت و استطاعت مترتب مىجاحظ وجود عقل را بر قدرت و استطاعت مترتب مى»»
است و معرفت است و معرفت وجود دارد، عقل و معرفت نيز تحقق خواهد داشت. عقل، تابع استطاعت وجود دارد، عقل و معرفت نيز تحقق خواهد داشت. عقل، تابع استطاعت 

 (.(.6868م، ص م، ص 11181118،،)ابوزيد)ابوزيد  ««آيدآيد  شمار مىشمار مى  نتيجه عقل بهنتيجه عقل به

کـه بـا   کـه بـا     حـالى حـالى   است و دراست و در  زيد از کالم جاحظ تقدم استطاعت و تمکن )اختيار( را بر عقل فهميدهزيد از کالم جاحظ تقدم استطاعت و تمکن )اختيار( را بر عقل فهميده  واقع ابوواقع ابو  دردر
اسـت بلکـه   اسـت بلکـه     تـوان فهميـد کـه او اصـاًل ايـن معنـا را قصـد نکـرده        تـوان فهميـد کـه او اصـاًل ايـن معنـا را قصـد نکـرده          توجه به مجموعه سخنان جاحظ مـى توجه به مجموعه سخنان جاحظ مـى 

خواهد اشاره داشته باشد بر همراهـى اسـتطاعت بـا    خواهد اشاره داشته باشد بر همراهـى اسـتطاعت بـا      مىمى  تنهاتنها  با اين عبارتبا اين عبارت  اواوداده شد داده شد که توضيح که توضيح   طورطور  همانهمان
که که   طورطور  که آزادى و حر يت عقل شرط تحقق استطاعت و تمکن در انسان است )همانکه آزادى و حر يت عقل شرط تحقق استطاعت و تمکن در انسان است )همان  عقل و معرفت و اينعقل و معرفت و اين

کند( و به صرف وجود توان تعقـل، اسـتطاعت و   کند( و به صرف وجود توان تعقـل، اسـتطاعت و     طور صريح در کالم قبلى خود به اين مطلب اشاره مىطور صريح در کالم قبلى خود به اين مطلب اشاره مى  بهبه
پذير اسـت. و بـه   پذير اسـت. و بـه     شود بلکه از نظر جاحظ اراده و اختيار با حاکميت و حر يت عقل امکانشود بلکه از نظر جاحظ اراده و اختيار با حاکميت و حر يت عقل امکان  ختيار حاصل نمىختيار حاصل نمىاا

شويم، همان معنايى کـه  شويم، همان معنايى کـه    تواند داشته باشد نزديك مىتواند داشته باشد نزديك مى  معناى خاصى که جاحظ از اراده مىمعناى خاصى که جاحظ از اراده مى  اين ترتيب ما بهاين ترتيب ما به



 901901 رابطة اراده با معرفت )با تکيه بر تبيين نظریّة معرفت طبعی جاحظ(رابطة اراده با معرفت )با تکيه بر تبيين نظریّة معرفت طبعی جاحظ( 
(The Relationship between Will and Knowledge(Relying on . . .) 

 

ديگـر اراده عبـارت از   ديگـر اراده عبـارت از     بارتبارتعع  به پيروى از برخى معتزله عبارتست از ميل به آنچه مطابق مصلحت است. بهبه پيروى از برخى معتزله عبارتست از ميل به آنچه مطابق مصلحت است. به
 ..باشدباشد  دست آمدهدست آمده  ميل و خواستى است که با تأييد و حاکميتِ عقل بهميل و خواستى است که با تأييد و حاکميتِ عقل به

که قبالً نيز بـه آن اشـاره   که قبالً نيز بـه آن اشـاره     طورطور  دهد، هماندهد، همان  حلى که جاحظ براى تقويت عقل ارائه مىحلى که جاحظ براى تقويت عقل ارائه مى  راهراه: :   نکته چهارمنکته چهارم

د کـرده و  د کـرده و  شد، عبارتست از کثرت بحث و استدالل. او معتقد است که عقل در اثر بحـث و اسـتدالل رشـ   شد، عبارتست از کثرت بحث و استدالل. او معتقد است که عقل در اثر بحـث و اسـتدالل رشـ   
هـا را از انحـراف   هـا را از انحـراف     تواند بر غرايز و شهوات احاطه پيدا کند و آنتواند بر غرايز و شهوات احاطه پيدا کند و آن  شود و از اين طريق مىشود و از اين طريق مى  حساس و دقيق مىحساس و دقيق مى

. البته او بر نقش تزکيه نفس و ايجاد تسويه و تعادل در تمايالت . البته او بر نقش تزکيه نفس و ايجاد تسويه و تعادل در تمايالت (178، ص 1م، ج 1156، )جاحظ)جاحظ  دارددارد  بازباز
اعتدال روحى بستر مناسـبى بـراى رشـد و    اعتدال روحى بستر مناسـبى بـراى رشـد و      واقع تزکيه نفس وواقع تزکيه نفس و  کند. درکند. در  هاى نفسانى نيز تأکيد مىهاى نفسانى نيز تأکيد مى  و خواستهو خواسته

 سازد.سازد.  تعالى عقل فراهم مىتعالى عقل فراهم مى

سوى سوى اى است که دواعى آن را بهاى است که دواعى آن را به  منزله ملکه فطرى، طبع يا غريزهمنزله ملکه فطرى، طبع يا غريزه  جاحظ عقل بهجاحظ عقل به: در نظر : در نظر نکته پنجمنکته پنجم

شود.او تفک ـر را يـك عمـل پيچيـده و مشـکلى      شود.او تفک ـر را يـك عمـل پيچيـده و مشـکلى        نتيجه معرفت از آن متول د مىنتيجه معرفت از آن متول د مى  کنند و درکنند و در  عمل تحريك مىعمل تحريك مى
هـاى داخلـى و خـارجى در آن    هـاى داخلـى و خـارجى در آن      هاى سـاختارى عقـل و انگيـزه   هاى سـاختارى عقـل و انگيـزه     متعددى از قبيل ويژگىمتعددى از قبيل ويژگىداند که عوامل داند که عوامل   مىمى

دادن دادن   سـوى عمـل تفکـر و نتيجـه    سـوى عمـل تفکـر و نتيجـه      ها تنها تحريك ايـن توانـايى و ظرفيت،بـه   ها تنها تحريك ايـن توانـايى و ظرفيت،بـه     دخالت دارند و نقش انگيزهدخالت دارند و نقش انگيزه
کـردن عقـل   کـردن عقـل     ها در حدى باشد که باعث مجبـور ها در حدى باشد که باعث مجبـور   ها و نيازها و تحريك آنها و نيازها و تحريك آن  است.حال اگر تسلط اين خواستهاست.حال اگر تسلط اين خواسته

صورت عقلِ مجبور،کور است.وقتى عقل در تفحص خود کور باشد دچار غفلت خواهـد شـد و   صورت عقلِ مجبور،کور است.وقتى عقل در تفحص خود کور باشد دچار غفلت خواهـد شـد و     ينيناا  شود، درشود، در
اين قادر به تشخيص صـالح از فسـاد نبـوده و ديگـر عقـل نخواهـد       اين قادر به تشخيص صـالح از فسـاد نبـوده و ديگـر عقـل نخواهـد         شود.بنابرشود.بنابر  همنشين و همراه جهل مىهمنشين و همراه جهل مى

ها و تمايالت نفسانى، قـدرت تشـخيص خـود را از دسـت     ها و تمايالت نفسانى، قـدرت تشـخيص خـود را از دسـت       تأثير خواستهتأثير خواسته  بود.گويا در اين هنگام عقل تحتبود.گويا در اين هنگام عقل تحت
هاى عقالنى بسنجد،آن را منطبق بـا خواسـت يافتـه و حکـم بـه      هاى عقالنى بسنجد،آن را منطبق بـا خواسـت يافتـه و حکـم بـه        که فعل را با مالککه فعل را با مالک  دهد و بدون ايندهد و بدون اين  مىمى

کند و کند و   تأثير هواهاى نفسانى، توهّم و ظن به مصلحت فعل پيدا مىتأثير هواهاى نفسانى، توهّم و ظن به مصلحت فعل پيدا مى  واقع عقل تحتواقع عقل تحت  نمايد.درنمايد.در  مصلحت آن مىمصلحت آن مى
شـود؛و  شـود؛و    واقـع مـى  واقـع مـى    نتيجه فعل مطابق با خواستنتيجه فعل مطابق با خواست  نمايد. و درنمايد. و در  نحو ضمنى و اجمالى حکم به رجحان آن مىنحو ضمنى و اجمالى حکم به رجحان آن مى  بهبه

عنـوان مبـدأ   عنـوان مبـدأ     توان گفـت بـه  توان گفـت بـه    است،مىاست،مى  چون عقل در اين صورت از توانمندى و ظرفيت خود استفاده ننمودهچون عقل در اين صورت از توانمندى و ظرفيت خود استفاده ننموده
است و فعلى را که برحسب مصالح انسـانى  است و فعلى را که برحسب مصالح انسـانى    نکردهنکرده  ءءفکرى و عقلى نقش خود را در صدور فعل اختيارى ايفافکرى و عقلى نقش خود را در صدور فعل اختيارى ايفا

ص داده و حکـم بـه انجـام آن    ص داده و حکـم بـه انجـام آن    هاى حسى و خيالى در آن،خير تشـخي هاى حسى و خيالى در آن،خير تشـخي   خير نيست تنها به جهت وجود لذ تخير نيست تنها به جهت وجود لذ ت
 است.است.  دادهداده
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