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 مقدمه

 و فالسفه ويژهبه، بشر توجه مورد گوناگون اشكال به هميشه» شناسي معرفت« مبحث
 درشناسي  معرفت تاريخ. است ايشان مهمهاي  دغدغه از يكي نيز حاضر عصر بوده، در متكلمان

 و گوناگون علم ابعاد و اهميت به همواره مسلمان انديشمندان كه دهد مي نشان اسالم جهان
 خود فلسفي و كالمي مباحث ضمن زمينه اين در نياز، مطالبي فراخور به و داشته توجه معرفت
 بار اولين براي شناخت مباحث در مستقلهاي  نگارش كه است معروف اگرچه. كردند مي مطرح
 مطالعهاما نداشت، اي  سابقه اسالم عالم در و گرفت صورت غرب جهان در پيش قرن سه حدود

 تبيين و بوده، استخراج معرفت موضوع به ايشان دغدغة جدي گر بيان متقدم، متكلمان آثار در
 و تفصيلي صورت بهها  آن انسجام و استحكام دادن نشان و ايشان فولمغ اما غني مطالب

 . است ضروري امري موردي،
 از »معرفت منابع« است، بحث مطرحشناسي  معرفت بحث در كه متعددي موضوعات بين در
 طريق از بشري معارف كلي طور به و ديني معرفت. آيد مي شمار به موضوعات تريناساسي
 برخي و بوده مشترك غيرديني و ديني معرفت بين منابع اين از برخي. دشو مي حاصل منابعي

 از اعم معرفت به يابي دست استقرا، منابع اساس بر. دارد اختصاص ديني معرفت به تنها ديگر
 يا نقلي، مرجعيت دليل يا مكاشفه، گواهي و حواس، عقل، شهود: از عبارتند غيرديني و ديني
 معرفت به رسيدن براي. گردد مي اثبات عقل راه از آن اعتبار و است ثانوي ابزاري كه تقليد
: 1389، زاده حسين( اندكرده ذكر نيز را وحي اختصاصي مشترك، منبع منابع بر عالوه هم ديني
255 .( 

 هجري چهارم قرن متفكر عبدالجبار، قاضي معرفتيهاي  متقدم، انديشه متكلمان بين در
 و پنجمهاي  سده در تأثيرگذارهاي  انديشه از توان مي را ويانديشة  است، زيرا اهميت حايز

 . دانست هجري ششم
 انديشمندان آراي با او مقايسة آراي و عبدالجبار معرفتي و كالميهاي  انديشه باب در

، )1390نژاد ( پهلواني: نمونه براي( است گرفته صورتهايي  غيرمسلمان، پژوهش و مسلمان
نژاد  نظر و )1387(، حسيني )1386(، جوادي )1389(نژاد ي، دهقان)1382(پناه هدايت

. است نشده پرداخته وي ديدگاه از معرفت منابع بررسي بهها  آن از يكهيچ در ، اما))1393(
 خواهد عبدالجبار قاضي ديدگاه از يكديگر با آن نسبت و معرفت منابع بررسي به نوشتار اين

 . پرداخت
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 ظاهري . حواس1

 گردد مي حاصل ظاهري حواس راه از انسان ادراكات وها  شناخت اولين بار،عبدالج نظر از
 مرتبة ادراكيترين  دسترس قابل و آشكارترين» حس« واقع در و) 16: 12، 1962عبدالجبار، (

 من أوضح بالشيء للعلم ال طريق أنه اعلم: «است چنين وي عبارت. آيد مي حساب به بشر
 از آشكارتر راهي هيچ؛ ...»دليل عن اثباته في استغني فقد يئاش االدراك تناول فمتي االدراك
 در شد يافت ادراك با چيزي هرگاه نيست، چراكه چيزي به نسبت علم حصول براي ادراك

 توسل آن به چيزي اثبات در مستدل كه چيزي نهايت نيست، زيرا دليلي نيازمند اثباتش
ادراك در  از منظور). 229: 13، 1962الجبار، عبدد (درآور ادراك به را آن كه است اين جويد مي

 كه مثالي). 47: 1390، نژاد ؛ پهلواني57 :13، 1962عبدالجبار، ( است حسي عبارت فوق، ادراك
ادراك،  از وي منظور كهاين بر استاي  قرينه نيز آورد مي خود مطلب شدن روشن براي قاضي
 براي سبب، همين به ؛»دليلٍ إلي السواد اثبات في يحتج لم الجملة لهذه و: «است حسي ادراك
، 1962عبدالجبار، ) (است مشهود و محسوس سياهي چراكه( نيست نياز دليل به سياهي اثبات

 از جداي يك هر متعلق كه داند مي مرحله سه را انسان ادراكي مراحل قاضي). 230ـ229: 13
، مرحله اين. است حسي اكنتيجة ادر خود كه است مدركات به مرحله، علم اولين. است ديگري
 علوم اين. زند مي رقم را ادراكات مرحلة دوم كه ضروري علوم براي است درآمديپيش و مقدمه

عبدالجبار، ( هستند اكتسابي و نظري استدالل، مقدمة علوم و عقلي نظر راه از نيز ضروري
 بديناي  رحلهمسه فرايند يك طي در انسان نظريهاي  شناخت واقع در و) 57ـ56: 12، 1962
 . گيرد مي شكل ترتيب

 همين به توجه با او. است برخوردار بسزايي اهميت از عبدالجبار نزد حسي ادراك مرتبة
 تعبير »تجاهل اصحاب« بهها  آن از خود كهها ـ  سوفيست شبهات برخي به حسي، ادراكات

 ادراكات از »صانع اتاثب« مانند اصول از برخي اثبات در كهاين يا و گويد مي پاسخـ  كند مي
 . جويد مي مدد حسي
، )89: 1379آملي،  جوادي( شكاكان و سوفسطاييان از عبارتند كه معرفت منكران بين از

 ذاتاً و خود خودي به اشيا كه پنداشتند مي گونهاين و بودند واقعيت اصل منكر سوفسطاييان
 كه است معتقد انسان و ركمد شخص اين ، بلكه)51: 12، 1962عبدالجبار، ( ندارند حقيقتي

 و صفات گيريشكل وء اشيا طبيعت تعيين داده، در وجودها  آن به خود اعتقاد و ادراك با
 مزاج كه شخصي يا پندارد مي آب را سراب گاهي مدرك، مثال براي؛ است مؤثرها  آن حاالت
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 آيد مي تلخ وا كام به دارد، صفراوي مزاج كه ديگري و يابد مي شيرين را عسل، دارد معتدلي
 جز راهي ادراك براي كه گويند مي گونهاين واقع در اينان). 48ـ47: 12، 1962عبدالجبار، (

 چيزي، بيننده چراكه ندارند، ثابتي حقيقت اشيا پس. است خطاپذير هم حواس و نيست حواس
 ). 21: 1387مهدوي، ( يابد مي بزرگ نزديك از را چيز همان و بيند مي كوچك دور از را

 در اثري او اعتقادكه  اين و اعتقاد متعلق از معتقد و مدرك از مدرِك كردن جدا با قاضي
 بودن محالكه  اين بيان و )المعتقد عليه فيما يؤثر ال المعتقد االعتقاد أن( ندارد اعتقادش متعلق
 لمالع أن بينّا قد( شود مي دانسته بديهي و ضروري علم با اشيا صفات و وجود در مدرِك نقش

 كه حسي ادراك درستي شروط ذكر با و)) 48: 12، 1962عبدالجبار، ( ضروري ذلك باالستحاله
 را خارجي واقعيت وجود)، 45: 12، 1962عبدالجبار، ( است» مانع عدم« و» حواس سالمت«

 حسيهاي  شناخت بر مبتني كهاي  ادله طريق از خارج عالم حدوث اثبات با و كند مي اثبات
 اثبات را) خداوند( محدث وجود ترتيب، بدين و كرده مرتب را خود وثحد است، برهان

 ). 11ق: 1422؛ عبدالجبار، 31: 4، 1962عبدالجبار، ( نمايد مي

 عقل. 2

 است انساني فعل، »معرفت و علم« يعني نظر محصول نيز و »تفكر و نظر« انديشة قاضي در
 جهاز به مجهز را انسان بايد خداوند كه است معتقد رو اين گيرد؛ از مي صورت عقل با هم نظر و

 نايل اوست، اصيل هدف كه خداوند معرفت به تأمل و نظر ساية اين در بتواند انسان تا كند عقل
 . كند حاصل شناخت الهي تكاليف به نسبت نيز معرفت اين پرتو در و آيد

 عبدالجبار ديدگاه از عقل . تعريف2ـ1

 علم از تعريفش با عقل از او تعريف داند، چراكه مي ضروري علم همان را عقل عبدالجبار
 تجزم التي القضايا عن عبارة و هو«: كند مي توصيف چنين اين را عقل وي. است يكسان ضروري

 عقل ؛»الوجوه من بوجه نفسه عن نفيه للعالم يمكن ال الذي العلم هو و الفكر و التأمل دون بها
 نفي كه است علمي و گردد مي مجزوم و تصديق ر،نظ و فكر بدون كه قضايايي از است عبارت

 تعريف در، او ديگر سوي از. )44: 1390، نژاد پهلواني( نيستپذير  امكان وجه هيچ به عالم از آن
 من بوجه النفس عن نفيه يمكن ال و قبلنا من ال فينا يحصل الذي العلم«: گويد مي ضروري علم

 ما باشد، براي نظر و تفكر با و ناحية ما از كه ينا بدون كه است علمي ضروري علم؛ »الوجوه
 اين بر قاضي. )22ق: 1422عبدالجبار، (نيست  ممكن وجه هيچ به ما از آن نفي و است حاصل

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

105 

 
 

لي
تز

مع
ار 

جب
دال

 عب
ضي

 قا
گاه

يد
ز د

ت ا
عرف

ع م
مناب

 

 ان و«: شود مي ايجاد انسان در خداوند جانب از قوة عاقله يا ضروري علوم اين كه است اعتقاد
 كونه صح ان و فيهـ  تعاليـ  يخلقه أن من بد فال ياضرور إال يكون ال مما الشيء بذلك العلم كان

 الذي الوجه علي علمه ما يودي و يعلم أن ليصح منه يمكّنه أنـ  تعاليـ  القديم من حسن مكتسبا
 اكتسابي اگر و كند ايجاد مكلف در را آن بايد خداوند، باشد ضروري چيزي به علم اگر ؛...»كلّف

 آموخته را آن تا دهدب را آن كسب قدرت مكلف به قوة عاقله طريق از كه است خداوند بر باشد،
 را عقل ديگر جايي در وي). 372: 11، 1962عبدالجبار، (برد ب كار به تكليف راستاي در و

 شود، حاصل مكلف براي هرگاه كه است مخصوص علوم از تعدادي عقل: «كند مي توصيف چنين
 از). 375: 11، 1962عبدالجبار، » (بپردازد استدالل و فكر به آن اداي و تكليف بر تواند مي

 و پايه كه است ضروريهاي  دانش همان مخصوص علوم اين كه آيد مي به دست مزبور تعاريف
 . آيد مي شمار به اكتسابي ماية علوم

عبدالجبار، ( دانست عاقل را او توان مي انسان در ضروري علوم اين حصول با، قاضي نظر به
 خالي انسان و گيرد مي صورت ضروري علوم اساس بر تفكر و تعقل ، زيرا)376: 11، 1962
 خود مجهوالت به معلومات، آن در تفكر با كه ندارد معلوماتي واقع در، داند نمي هيچ كه الذهن
 علوم اين به عقل كه است اين شود مطرح جا اين در است ممكن كه اشكالي. يابد دست

 داشته وجود ضروري معلوماتي كه گيرد مي صورت تعقل يصورت در و است نيازمند، مخصوص
عقل، قوة  كه بگويد خواهد مي مستشكل واقع باشد. در علوم همان تواند نمي عقل بنابراين؛ باشد
 و تفكر بهها  آن اساس بر و گرفته را بديهي و ضروري معلومات كه است ادراكي نيروي و عاقله

 محتاج و محتاج مسئله در كه دهد مي پاسخ گونه اين لاشكا اين به قاضي. پردازد مي استدالل
پذير  امكان علم بدون حيات وجود كه گونه همان، است ممكن محتاج بدون اليه اليه، محتاج

 تواند نمي آن بدون و است نيازمند و وابسته اليه محتاج به وجودش در همواره محتاج اما؛ است
 حي كه كرد تصور را عالمي توان نمي و ندارد امعن حيات بدون علم كه طور همان؛ شود موجود
 اين به عالم كسي كه بود خواهد معنا اين به بپذيريم، را مستشكل مدعاي اگر رو اين از. نباشد
 و عقل وجود بودن ممتنع منزلة به خود اين و نباشد عاقل ولي باشد، ضروري و خاص علوم

: 11، 1962عبدالجبار، ( انجامد مي اقضتن به نهايت در كه است ضروري علوم اين نشدن حاصل
 علوم همان را عقل توان نمي و است باقي خود قوت به مستشكل ايراد رسد، مي نظر به). 377

 علوم كه مقدماتي اساس بر آن با توان مي كه است ادراكي نيرويي عقل، دانست، زيرا ضروري
 . يافت دست حقايق شناخت به و كرده است، استدالل مقدمات آن از يكي خود ضروري
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 عبدالجبار قاضي نزد عقل . جايگاه2ـ2

 براي اساسي و مهم بسيار ابزاري و اصيل و مستقل منبعي، قاضي معرفتي نظام در عقل
 باور اين بر معتزليان ديگر مانند وي. است خاص طور به حوزة دين در و عام طور به شناخت

 سمعي دليل و) شرع( سمع بر عقلي دليل و عقل و است مبتني عقالنيت بر دين پاية كه است
 با مطلبي هرگاه و باشد متفرع و مترتب عقل داللت بر نقل داللت كه است بوده، سزاوار مقدم
. كرد تأويل را نقل داشت، بايد وجود تعارضي نقل و عقل داللت بين و گرديد ثابت عقلي دليل
 انبيا به دسترسي و شرايع ورود زا پيش مردم كه سازد مي مدلّل صورت بدين را خود مدعاي وي

، 1962عبدالجبار، ( كردند مي تقبيح و تحسين عقل حكم اساس بر الهي، معارف با آشنايي و
 ). 206: 7؛ 346: 14؛ : مقدمه12

 به هرگز قاضي، نظر در نقلي دليل بر عقلي دليل تقدم يعني مذكور، مطلب گفتني است
 هماهنگي نوعي برقراري در او تالش تمام ، چراكهنيست نقل و عقل بين تقابل و تعارض معناي

 اين. زند مي تأويل و تفسير، توجيه به دست منظور اين بوده، براي نقل و عقل بين توافق و
؛ ...»العقل طريقه يوافق ما إال القرآن في ليس«: است شده بيان صراحت به قاضي آثار در مسئله

 قرآني، معارف بودن عقالني همين. است عقلي دليل موافق همگي، است قرآن در آنچه هر
، قرآن در شدهمطرح داليل است، چراكه آمده خداوند جانب ازكه  اين بر است دليلي خود

عبدالجبار، ( آيد مي شمار به قرآن اعجاز وجوه از خود اين و است عقل مقبول و مؤيد جملگي
 بر حاكم و قل، اصلن به نسبت عقل كه نيست هم معني بدين چنين هم). 403: 16، 1962

 . است آن

 و دين عقل . نسبت2ـ3

 جاعل يا است ديني احكام كاشف عقل، عبدالجبار و معتزله نظر از كه است اين مسئلة مهم
 صرفاً يا دارد را اسالمي حكم انشاي و ديني قانون جعل قدرت عقل آيا ديگر، عبارت به ها؟آن

 بعد در تنها عقلكه،  اين خالصه و دارد؟ عهده بر را دين مجموعة معرفت و وظيفة شناخت
 دارد؟ دخالت نيز دينشناسي  هستي بعد در آن بر عالوه يا است مؤثر دينشناختي  معرفت
 ادلة شرعي: نصب به يا است عقل ضرورت به يا احكام به علم راه، عبدالجبار ديدگاه از

 أو الضروري العلم بخلق يكون االعالم و... يفعل ال أو يفعل أن له أن في الغير اعالم التكليف حقيقة«
 كننده بهتكليف كردن آگاه تكليف، حقيقت؛ »اهللا من إال ال يصح كان ذلكأي  و  االدلة بنصب

 علم خلق با خداوند جانب از تنها نيز آگاهي اين و است نواهي و اوامر مورد در، مكلف شخص
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 روشني به عبارت اين). 79: 16 ،1962عبدالجبار، ( گيرد مي صورت ادلة شرعي نصب يا ضروري
 عبدالجبار نظر از گفتني است،. جاعل نه داند مي احكام كاشف را عقل عبدالجبار كه فهماند مي

 شأنيت كلي معارف و حوزة اعتقادات در است، اما كاشف شرعي احكام جزئيات به نسبت عقل
 . دارد كردن حكم

 ثابت موضوع و دارد رفيع بس يگاهيجا عقليهاي  استدالل و عقل قاضي، معرفتي نظام در
 براي است مكلف آدميكه،  اين آن و دهد مي دست به ثابتي مبدأ نقطة كه است مركزي

 وحي مدد بدون عقل، است معتقد او. بگيرد كمك استدالل و عقل از خداوند شناختن
 اساسي جنبة عبدالجبار كالم در نظريه اين. برساند معرفت به را انسان كه دارد را آن شايستگي

 ضروري و اساسي نيازهاي از يكي كه است باور اين بر قاضي). 75: 1372مكدرموت، ( دارد
 اختيار در را بزرگ نعمت اين، خود حكمت و علم اساس بر خداوند كه است عقل مكلف، انسان
 و امانت رد وجوب مانند تكاليف از بسياري آن با كه است ابزاري عقل داد، چراكه قرار آدمي
 و عقلي تكاليف كه است عقل با. شود مي ادا و دانسته احسان حسن و ظلم منعم، قبح شكر

و  ادلة عقلي در تفكر. شود مي درك و فهم، آيد مي به دست استدالل با كه شرعيهاي  مسئوليت
 تكاليف انجام. است عقل كمال از بلكه عقل آن، نشانة پي درشناختي  به  يافتن دست و شرعي

 گيرد مي صورت عقل طريق از باشد، داشته را عقاب و ثواب استحقاق كهاي  نهگو به الهي
 ). 374: 11، 1962عبدالجبار، (

 يك؛ كرد تقسيم دسته سه به توان مي را دينيهاي  گزاره و شرعي خطابات، قاضي نظرگاه از
 دست به عقل با آن شد، مدلول نمي خطابي شارع سوي از اگر كه استاي  گونه به دسته

 اگر كه احكام جزئيات در هم آن شرعيه احكام مانند؛ نيست هم عقل مغاير آمد، هرچند مين
 دوم دستة. نبود آن فهم به قادر عقل كرد، نمي داللت نماز اوقات و وجوب، شروط بر نقلي دليل

 نبودن رؤيت قابل شرعي؛ مثل خطاب و نقل با هم و است فهم قابل عقل با هم كه است مطالبي
 بر نقلي دليل آن كه فهميد مي طورهمان عقل نداشت، داللت آن بر نقلي دليل اگر هك خداوند

 و توحيد شود؛ مانند نمي فهميده عقل با جز كه استهايي  مدلول هم سوم دستة. دارد داللت آن
 ال و«، »شيء كمثله ليس«: آيات از كه كند مي استدالل چنيناين دستة اخير اين بر قاضي. عدل
 انسان تا آيد، زيرا نمي دست به تشبيه نفي و توحيد، عدل »احد اهللا هو قل« و »احدا ربك يظلم

 به استناد چگونگي و خداوند سخن باشد، حقانيت نداشته امور اين به قبلي شناخت و معرفت
 بيان چنين خود آثار از ديگر جايي در وي). 36ـ35): تا (الف عبدالجبار، بي( يابد نميدر را آن
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: 16، 1962عبدالجبار، » (كند نمي داللت عدل و توحيد مانند عقلياتي بر خداوند كالم« :دارد مي
: 4، 1962عبدالجبار، ( »است محال عقليات، بر قرآن ابتدايي داللت«: نويسد مي يا) 354
 جزئي، ديگر احكام بخش از غير به قاضي بنابراين). 111: 1381؛ مجتهد شبستري، 175ـ174
 استنباط و دفاع، اثبات مقام در و داند مي عقل جوالنگاه را اعتقادات حوزة ويژهبه، دينهاي  حوزه

 صورت در و گيرد مي مدد عقالنيهاي  استدالل و عقل از است، ممكن كهجا  آن تا ديني معارف
 خود نظر مورد قرينة عقلي با كه سنت از حديثي يا قرآن ازاي  آيه به عقلي، دليل وجود عدم

 . كند مي استناد ت،اس كرده تفسير

 عقلي علوم و حسي علوم يا . رابطة حس و عقل2ـ4

 حسي، ادراكات و آيد مي دست به ظاهري حواس مسير ازها  شناخت اولين، قاضي نگاه از
 اصل حسي ؛ علوم»لها اصل أنها« وي تعبير به و است بشري مرحلة معارف آشكارترين و اولين
هاي  شناخت بر مبتني عقالنيهاي  شناخت و) 58: 12، 1962عبدالجبار، (است  عقلي علوم براي

 .است) ضروري علوم نيز و( حسي
 كه داوري حيث از عقل و حس ارتباطبارة در گوناگونهاي  ديدگاه كردن مطرح ضمن قاضي

 و راند مي حكم حس بر عقل گويند اي مي عده و كند مي داوري عقول بر حواس معتقدند برخي
 علوم داوري و حس بر عقل قضاوت يعني دوم هستند، ديدگاه رتباطا اين منكر هماي  دسته
 .گزيندبرمي را حسيهاي  شناخت بر عقلي
 عقالنيهاي  دانستني بر حسي علوم داشتن مقدمي نقش و بودن اصل، عبدالجبار نظر از
 علوم بسپاريم، چراكه حسي علوم به را داوري حقّ هم قضاوت مقام در كه نيست معنا بدين

 و داللت قوت نظر از دارند، ولي قرار حواس علوم از بعداي  مرتبه در خود تحقق در اگرچه يعقل
 سقم و صحت و نشيند مي داوري به كه است عقل اين و است مقدم حسي علوم برناپذيري خطا
 و«: نويسد مي باره اين در قاضي. كند مي بررسي را) عقليهاي  دريافت بلكه( حسيهاي  داده

 يجوز ال و... صحتها نعلم به ألن بالمدركات العلم صحة علي قاضيا العقل يكون أن ذاه علي يجب
 بنابراين؛ »أقوي و منها أجلي ألنها العقلية العلوم علي القاضية هي االدراكية العلوم أن :يقال أن

ها  دريافت اين درستي كند، چراكه حكمراني حسيهاي  دريافت درستي بر عقل كه است واجب
 علوم به نسبت قضاوت دارعهده را حسي علوم كه نيست جايز و شود مي دانسته عقل قطري از

، 1962عبدالجبار، ( است ترقوي و ترروشن حسي علوم به نسبت عقلي علوم پنداشت، زيرا عقلي
12 :58(. 
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  حضوري و ضروري . علوم3

 فلسفي و يكالم ادبيات در »حصولي و حضوري« به علم تقسيم و »حضوري علم« اصطالح
 نظام در مذكور نبوده، اصطالحات تقسيمي چنين به قائل ما قدماي و آمد وجود به متأخران

 علم از ايشان تقسيمات و قدما آثار در دقت كمي با اما. شود نمي ديده ايشان فلسفي و كالمي
 اگرچه اند؛داده قرار ضروريات و بديهيات شمار در را حضوري علم آنان كه گرفت نتيجه توان مي
 حضوري علم قسيم خود كه است حصولي علم نظري و بديهي مقسم، متأخران انديشة در
 ). 71: 1389نژاد،  دهقاني( باشد مي

 و ضروري به علم تقسيم مذهب، ضمنمعتزلي متقدم متكلمِ در مقام عبدالجبار قاضي
 او براي شخص دخالت بدون و ضرورتاً كه علمي به ضروري علم تعريف و) نظري( اكتسابي

 از ديگر برخي و اراده، كراهت، نفرت مانند خود نفساني حاالت به انسان شود، علم مي حاصل
 كه است حالي در اين)؛ 23ق: 1422عبدالجبار، ( كند مي ذكر ضروري علوم شمار در را حاالت

 نظر هب بنابراين. اندآورده حضوري علوم عداد در را خود نفساني حاالت به انسان متأخران، علم
 . گردد مي نيز حضوري علم شامل عبدالجبار ديدگاه از ضروري و بديهي علم رسد مي

 وحياني . دليل4

 دراند كه نقلي دليل دو، اكرم رسول) فعل و قول( سنت و) قرآن( قاضي، كتاب ديدگاه از
 آفرينينقش ديني معرفت حصول در كه هستنداي  چهارگانههاي  داللت عقل، و اجماع كنار

 ؛ دليل»بالغير العلم إلي أوصله فيه الناظر نظر إذا ما هو الدليل«: دليل تعريف ضمن وي. كنند يم
 پيدا علم آن به نسبت و يابد مي دست خود مجهول به آن در تفكر با ناظر كه است راهي

 بر تنها مذكور تعريف كه جهت اين به داند، مي مزبور چهارگانة موارد در منحصر را كند، ادله مي
 احكام برهايي  داللت عنوان به واحد خبر و قاضي، قياس باور در. شود مي منطبق مورد چهار اين

 در مستقل دليل عنوان بهها  آن ذكر است؛ بنابراين سنت يا كتاب يا زيرمجموعة اجماع شرعي،
 ). 51ـ50ق: 1422عبدالجبار، ( ندارد وجهي ادلة اربعه، كنار

هاي  گزارش و پيامبر ، سنت)قرآن( كتاب از عبارت قاضي نظر از كه ادلة نقلي ترين مهم
 كه كتاب قلمرو. دارد خود به مخصوص قلمروي دين، حوزة در بخشيمعرفت در، است تاريخي

 كتاب از برگرفته و وحياني سخني كه پيامبر سنت قلمرو چنين هم و است الهي وحي همان
دست عقل توسط بخش اين چراكه است، شرعي احكام بخش است، در آن بر منطبق و الهي

 كهجا  آن از اما دارد، حاكميت و اصالت عقل به نسبت كتاب اگرچه قاضي نگاه از. نيست يافتني
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 در. شود مي دانسته پاية عقل بر كتاب داللت و شود، حجيت تلقي مي مستقل منبعي او نزد عقل
ها  آن ناسازگاري، صورت در و كرد عرضه عقلي دليل بر بايد نيز را كتاب محكمات حتي وي نظر

 همان كه عقليات حوزة در قاضي ديدگاه از). 41ـ40تا (الف)،  عبدالجبار، بي( نمود تأويل را
 است محال داللتش وي تعبير به يا ندارد داللتي خداوند است، سخن دين اعتقادي اصول

 دست به كتاب از ابتدا توان نمي را عقليات است معتقد او). 175ـ174: 4، 1962عبدالجبار، (
 عقل به نسبت تأييدي و تنبيهي نقش تنها دين و است عقل معارف اين اصلي منشأ آورد، بلكه

 ). 41تا (الف)،  عبدالجبار، بي( است جهت همين از هم كتاب بودن اصل و دارد
 تشكيل را ديني معرفت ويژهبه معرفت، از مهمي بخش قاضي نزد نيز تاريخيهاي  گزارش

 نيز)  اسالم پيامبر از منقول نصوص و روايات( نبوي سنّت شامل كهها  گزارش ناي. دهد مي
 علم« و» حال«كه عبارتند از:  گيرند مي قرار اعتبار و سنجش مورد اصل دو اساس گردد، بر مي

 و رخدادها از كلي تلقي و برداشتمجموعه او نگاه از» حال». «مهم امور به ضروري و قهري
 پيامبر از منقول احاديث و اخبار و اسالم تاريخ حوادثها  آن ميان در كه است تاريخي حوادث

. گيرد مي قرار نزاع و بحث است، محل مؤثر بسيار ديني معرفت تشكيل در كهجا  آن از اكرم
 كنندة واقعة مشهورياسالم، ترسيم تاريخ حوادث از كلي برداشتمجموعه اين قاضي، نظر به

 با كه را اخباري وي، رو اين از. است درك قابل احاديث و اخبار و تاريخ با آشنايان براي كه است
 يا شخصي قاضي، نگاه در» حال. «انگارد مي ندارند، باطل هماهنگي و خواني هم مجموعه اين

 تاريخيهاي  گزارش بررسي و نقد و اخبار سنجش ميزان مواردي در كدام هر كه است عمومي
 كه مسلّمي اخبار مجموعه به توجه با است، ميزان شخصي حالِ كه مواردي در. گيرند مي قرار

 و كرده ارائه او از خاص كرده، تعريفي ترسيم را او شخصيت چارچوب و شده بيان كسي پيرامون
 شود مي سؤال قاضي از وقتي براي مثال،. گردد مي سنجيده او به مربوط اخبار تعريف، همين با

 ولي، بوده) پيامبر طرف از صريح روايت(نصي  امير دربارة حضرت است ممكن آيا كه
 خليفة از من كلي شناخت به توجه با: دهد مي پاسخ قاضي است؟ نپذيرفته را آن خليفة اول

 بررسي و نقد مالك را عمومي حال هم مواردي در قاضي. نيست ممكن چيزي چنين اول،
 و علي حضرت امامت بر صن مانند دربارة موضوعاتي وي. دهد مي قرار تاريخيهاي  گزارش

 نزد حال، از برخاسته فهمِ اين. است كرده عمل روش همين دربارة نص، به صحابه عمل و نظر
: 1 ،تا (ب) عبدالجبار، بي( داند مي عقلي را آن كه جايي دارد تا استواري جايگاه قاضي
 ). 179ـ177: 1382پناه، ؛ هدايت126ـ125
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 و دهد مي دست به تاريخي حوادث از را كلي و موميع فهمي، »حال« قانون كهجا  آن از
 گروه اين شوند، مخالفان مي معتقد خبري يا گزارش مفاد به عمومي فهم اين اساس براي  عده
 پيدا تاريخيهاي  روايت از ديگري كلي فهم و كنند استدالل توانند مي صورت همين به نيز

 اين متوجه خود قاضي البته. كند مي واجهم مشكل با را مذكور اصل بودن فراگير اين و، كنند
 امور به ضروري و قهري علم« نام به را ديگري اصل و قانون آن، به پاسخ براي و بوده اشكال

» نص« موضوع مخالفانش، با قاضي وگويگفت موضوعترين  اصلي و بهترين. است پذيرفته» مهم
 پيامبر كه دارد اعتقاد روايات نپاية آ بر شيعه كه رواياتي در، دوم اصل اساس بر وي. است

 تمام گوش به را موضوع اين و كرده نصب خود جانشيني به را اميرمؤمنان آشكار طور به
 مطلب اين چنانچه: گويد ميكرده،  وارد اند، خدشهداشته علم بدان نيز آنان و رسانده مسلمانان

 است، بنابراين اسالم وضوعاتمترين  حساس وين تر مهم از يكي» نص« كهجا  آن از، باشد صحيح
صحابه،  از اعم مسلمانان تمام نزد بايد باشد، بلكه فرقة خاصي به منحصر آن به علم نبايد

عبدالجبار، ( نيست چنين كهآن حال و، باشد ضروري و قهري، شما و ما محدثان و تابعين، علما
 است وارد قاضي دوم صلا بر كه اشكالي). 185: 1382پناه، ؛ هدايت217ـ215: 1ب)، ( تابي
 بالفصل امامت بر پيامبر نص به علم كه طوريهمان اصل، اين اساس بر كه است اين

داشتند،  مي علم بدان بايد همة مسلمانان بوده چنين اگر و است ضروري و قهري اميرمؤمنان
 دوجو اميرمؤمنان جانشيني بر نصي اگر و باشد ضروري و قهري بايد هم نص عدم به علم

 گونهاين كه حالي در، داشتند مي علم بدان سنّي و شيعه از اعم همة مسلمانان نداشت، بايد
 . نيست

 . تقليد5

 معرفت، به به يابي دست براي است ابزاري يا منبعشناسي  معرفت در كه مرجعيت يا تقليد
كه  اين از تاس تقليد عبارت، ديگر عبارت به؛ است نظرانصاحب آراي و اقوال به استناد معناي

، زاده حسين( شود استناد دارد، دادن نظر صالحيت كه كسي گفتة اي، بهگزاره تصديق براي
1389 :263 .( 
 و دليل او ازكه  اين بدون است، ديگري رأي و نظر پذيرفتن تقليد نيز عبدالجبار ديدگاه از

 در شناخت منابع از يكي عنوان به را تقليد او). 31ق: 1422عبدالجبار، ( شود طلب برهاني
 از و يقيني شناخت مقلّد شخص براي شرعيات در، است معتقد و پذيرد مي دين فروع و شرعيات
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 و تالش شرعيات استنباط راستاي در كه كسي حتي و نيست الزم واقع مطابق و علم روي
 استناد تقليد به توان مي اين رو يابد؛ از دست واقع به همواره كه نيست الزم هم كند مي اجتهاد

 توسل دين، اصول و اعتقادات در اما)؛ 531: 12، 1962عبدالجبار، ( دانست معتبر را آن و كرد
 يقين و علم اعتقادي معارف و علوم در نيست، چراكه پذيرفتني اصول آن شناخت براي تقليد به

. ابدي دست قلبي اطميناني يافته، به سكونت انسان نفس، يقين و علم ساية آن در تا است الزم
 تقليدهاي  دريافت ندارد، زيرا وجود تقليد در، قلب اطمينان و روح آرامش يعني ويژگي، اين

 ). 532ـ531: 12، 1962عبدالجبار، ( نيست استدالل و نظر و فكر از برخاسته
 بر يكهيچ كه نظرصاحب دو رأي تعارض هنگام كه است اين تقليد بطالن بر قاضي دليل

 و ناگزير مقلد شخص و نيستپذير  امكان دو هر آراي رد يا قبول و ندارد ترجيحي ديگري
 و طرف يك قبول گردد، چراكه مي مردد انتخاب اين كند، در انتخاب را رأي يك بايد ضرورتاً

حوزة  در تقليد بطالن بر قاضي ديگر دليل. است باطل و مرجح بال ترجيح ديگر طرف نكول
 از متعال خداوند اخبار صرف بود، صحيح حوزه اين در تقليد اگر كه است اين عقايد اصول
 الزم چنين هم و بود كافيها  آن پذيرفتن براي قرآن در معاد و توحيد، عدل، نبوت مثل اصولي

 در هم كه حالي در كند، اكتفا خود ادعاهاي دليل، به و برهان اقامة بدون پيامبر كه بود
 پي در و نشده اكتفا اعتقادي معارف از رشگزا و اخبار صرف به پيامبر سنت در هم و قرآن

 ). 126ـ125: 12، 1962عبدالجبار، ( است شده سفارش تدبر و تفكر ،تعقل به آن

 نتيجه 

 كه معرفتي منابع و مباني مبناگراست؛ داراي نگرقاعده گرايعقل متكلمِ» عبدالجبار قاضي«
 شناخت منبع معتبرترين و ترين مهم. است استوار منابع و مباني اين بر او معرفتي و كالمي آراي
 همان عقل و است انساني فعلي ضرورتاً شناخت وي، ديدگاه از. است »عقل« قاضي نزد

 .كند مي محقق انسان براي را شناخت اين كه استاي  وسيله
 به را خود تكليف بتواند تا كند مجهز عقل نيروي به را انسان خداوند است الزم ترتيب بدين

 تشكيل را استدالل و نظر اوليةهاي  مايه حسي، ادراكات همراه به عقل. دهد انجام شايسته نحو
 .گردد مي معرفت و علم كسب عامل هم نظر اين و دهد مي

 از جداي، مراتب اين از هر يك متعلق كه داند مي مرحله سه را انسان ادراكي مراتب قاضي
 علم او نظر در كهاي  گونه به دارد، جودو تنگاتنگي رابطة علوم ميان حال عين در و است ديگري
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 راه از خود ضروري علم و ضروري علم درآمدپيش، است حسي ادراك نتيجة كه مدركات به
 نتيجه با علت رابطة يكديگر، با علوم اين رابطة. است اكتسابي علم درآمدپيش، عقلي استدالل

 نيز حاكم دو آن بر بنابراين است، گردي مرتبة دو فوقاي  مرتبه، تعقل و تفكر كهجا  آن از و است
 .باشد مي ناظر و

 معرفت ويژهبه ديني، معرفت گيريشكل راستاي در همگي عبدالجبار نزد شناخت منابع
، هستي عالم موجودات تمام به توان مي كه است معتقد وي. است شده مطرح و تنظيم خداوند

 ترين مهم كه منابعي وها  راه از معرفت اين انديشة او، در. كرد پيدا معرفت و شناخت نوعي به
 . گردد مي است، حاصل عقلها  آن

 منابع
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