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  عبدالجبار ينزد قاض» نظر و تفكر« يگاهجا يبررس
 

  
  1بيدهنديمحمد   01/06/1395: تاريخ دريافت
  2حسين سلطاني  08/07/1395: تاريخ تأييد

  
  چكيده

 يژهو به ي،شناس معرفت ةاست كه دربار يمعروف كالم معتزل يها عبدالجبار از چهره قاضي
تفكر و  يبه معنا» نظر« ي،قاض يدر نظام معرفت. دارد يا قابل مالحظه يآرا» نظر«بحث 

و فعل خود اوست؛  گردد ياو صادر م ةرت و ارادافعال انسان، از قد يگراستدالل است و همانند د
تفكر در  يقوه  يعقل به معنا. آيد يبه نام علم و معرفت به دست م يگرد يو از نظر و تفكر، فعل

 ينشناخت مطرح است؛ بد يمهم برا يارابزار بس يكمنبع مستقل و  يكبه عنوان  ينزد قاض
و  داند، يهمان راه عقل م يعنير و تفكر، به معرفت خداوند را نظ يدنتنها راه رس يقاض ي،رو

پژوهش حاضر در صدد . شناخت خداوند است يبرا ياستدالل عقل ي،آدم تكليف يننزد او نخست
با معرفت خداوند به طور خاص  ينچن آن با علم و معرفت و هم ةنظر و رابط يگاهاست نقش و جا
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 قدمهم

است كه خداوند متعال به  يو استعداد مخصوص ياز مواهب اله يكي» تفكر ةو قو عقل«
 يخود، راه سعادت و رستگار يزندگان يراز آن بتواند در س يريگ فرموده تا با بهره يتانسان عنا

و  يند يحيت،از اسالم از جمله مس يشپ يانو اد ها يينآ يانو متصد يرواناغلب پ. يمايدرا بپ
 ينآنان معتقد بودند د. اند دانسته يم يعقالن يرا در تقابل با عقل و استعدادها ينيد يها آموزه
تفكر در  يارايورود به آن بارگاه قدس و عقل را  ةاست و انسان را اجاز يمقدس و ربان يامر

عقل و  يروياست كه نه تنها با ن ينياما اسالم د). 30: 1380 ياثي،زاهد غ( يستن يند يمحتوا
خواسته و  ييددر تمام جهات از آن كمك و تأ يباًندارد، بلكه تقر يقدرت تفكر مخالفت و تضاد

به  يرمستقيمغ يا يمبار انسان به طور مستق صد يحدود س يم،در قرآن كر. كرده است يهبر آن تك
إِنَّ شَرَّ «: يفهشر يةبه آ توان يآن، م ةت كه از جملتفكر، تعقل، تدبر و تفقه دعوت شده اس

اشاره كرد كه در آن خداوند متعال، ) 22: انفال( »عنْد اللَّه الصم الْبكْم الَّذينَ ال يعقلُونَ دوابال
 .نكردن را مذمت و مالمت كرده است يشهو اند فكري يب

است و خداوند امت اسالم  روي يانهعتدال و ممقدس اسالم، ا ينبزرگ د هاي يژگياز و يكي
قرآن باشد، از افراط و  ةپرورد دست يقتاًكه حق يامت. است يدهنام» امت وسط« يمرا در قرآن كر

 ياناتجر يبعض ،حال يناما با ا). 143: بقره( »...وسطَا ةًو كَذلك جعلنَاكُم اُم«: بركنار است يطتفر
روش  يراه افراط و برخ يبه وجود آمد كه برخ Jاكرم يامبرز پدر عالم اسالم بعد ا يفكر
 يفهموارد است طرز تفكر ابوحن ينا ةاز جمل). 69: 1، 1377 ي،مطهر(گرفتند  يشرا در پ يطتفر

فتوا  لدر فقه بر اساس استدال يشتراو ب. در حد افراط ياست، ول يفقه كه عقالن ةدر حوز
 يستقائل ن يعقل، حق ياو اساساً برا. جامد است ياربس در مقابل، فقه احمد بن حنبل. دهد يم
 .را ندارد ينيو معتقد بود، عقل حقّ اظهار نظر در مسائل د) 101ـ105: 1، 1377 ي،مطهر(

به نام  يوجود دارد؛ گروه يكرددو رو يزن يند ينقش عقل در فهم اصول اعتقاد دربارة
در كشف و  كننده يينو تع ياساس يقشن ي،اعتقادند كه عقل و احكام عقل ينبر ا» معتزله«

 يلاص يمنبع يشانعقل نزد ا. بر عهده دارد يدعقا يناثبات و دفاع از ا يزو ن ينيد يداستنباط عقا
در باور معتزله، . و ارشاد به حكم عقل است ييدبر خالف نقل كه تأ آيد، يشمار م هو مستقل ب

را به  يشانباور بود كه ا ينو هم ود،ش ينظر و استدالل حاصل نم يقمعرفت خداوند جز از طر
شناخت خداوند و صفات و افعال او واداشت  يبرا ياصول و قواعد يمعلم كالم و تنظ يستأس

 يين،بحث و استدالل در تب» اشاعره«به نام  يگرد يدر مقابل، گروه). 211: 1374 ي،سبحان(
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شمردند و اصالت را از  يزـ جا ها را ـ و نه در استنباط و كشف آن ينيد يدو دفاع از عقا يتتثب
 ).125: 1391برنجكار، (آنِ نقل و نه عقل دانستند 

است، نظر و  يافته يتمعتزله ترب يگرا جا كه در مكتب عقل از آن »يعبدالجبار معتزل قاضي«
داشت، تا  يژهو يتيعنا يشناس به مباحث معرفت يقاض. دارد يا العاده فوق يتتفكر نزد او اهم

و  يدابواب التوح يف يالمغن يعنياثر او  ينتر جلد از مهم يك(» نظر و معارف« كه كتاب ييجا
، »تفكر« يبه معنا» نظر«عبدالجبار،  يقاض يدر دستگاه معرفت. باره نگاشت ينرا در ا) لعدلا
در  كننده يينتع ياعتقاد كه نظر و تفكر، نقش يناو با ا. است» شناخت«مباحث  يگرد يةو ما يهپا

نظر فتوا  ياست ـ به وجوب مقدم يلشناخت خداوند ـ كه هدف اص يند دارد، برامعرفت خداو
افعال انسان، از اراده و قدرت او صادر  يرمثل سا» نظر«باور است كه  ينبر ا يو. دهد يم
كه آن هم فعل  يگرد ياز آن فعل تواند ياساس كه نظر فعل انسان است، م ينو بر ا. گردد يم

پژوهش حاضر بر آن است تا . فعل، همان علم و معرفت است ينا. يدانسان است، به دست آ
نسبت نظر با  يكند كه نزد و يانعبدالجبار، ب يدگاهعلم و معرفت از د فكر،نظر،  يفضمن تعر

به معرفت خداوند وجود دارد؟ با فرض امكان،  يامكان دسترس ياعلم و معرفت چگونه است؟ آ
 يست؟چنظر در شناخت خداوند  يگاهنقش و جا
جلد  يكدر  كه ينبا ا ي،عبدالجبار، متفكر قرن چهارم هجر يقاض يمعرفت هاي انديشه

 يناز ا ها يشهاند ينا يبررس. قرار گرفته است يقمستقالً به آن پرداخته شده، كمتر مورد تحق
 يريگ كه در شكل يياو دارد؛ باورها يكالم يدر باورها يهپا ياست كه نقش يتاهم يزجهت حا

مسائل نظر و معرفت  ةعبدالجبار دربار يجد ةنشان دادن دغدغ. مؤثر است عتزلهم يفكر يمبان
پژوهش  ينابعاد مهم ا يگربه معرفت خداوند، از د يابي پررنگ نظر و تفكر در دست يارو نقش بس

 . است
 يشمنداناند ياو با آرا يآرا يسةعبدالجبار و مقا يو معرفت يكالم هاي يشهباب اند در

، )1390( نژاد يپهلوان: نمونه يبرا(صورت گرفته است  ييها پژوهش يرمسلمان،غ مسلمان و
 كدام يچ، اما در ه))1393(و نظرنژاد ) 1386( ي، جواد)1389( نژاد ي، دهقان)1382( پناه يتهدا

 .نشده است يبررس يو نسبت آن با علم و معرفت و خداشناس ظرها ن از آن

 فكر و نظر. 1

رو و تقابل، باصره، انتظار، احسان، رحمت  روبه: همچون يگوناگون يعانم» نظر« ةدربار قاضي
كه ) 20: ق1422؛ عبدالجبار، 197: 4؛ 12: 4، 1962عبدالجبار، ( كند يو نظر القلب را ذكر م
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با حرف » نظر«معنا كه هرگاه  ينو شاهد است؛ بد ينهمرهون قر ي،معان يناز ا يكهر  يصتشخ
است و هرگاه با حرف » باصره« يشود، منظور از آن معنا »ينعال«به  يدو مق متعدي »يال«
» تفكر« ياز معنا يرغ يقاض. است» تفكر« يبخورد، به معنا يدق» قلب« ةو با واژ يمتعد »يف«

عبدالجبار، ( داند يبا نظر القلب مترادف م يزرا ن يتبحث، تأمل، تدبر و رؤ: مانند يگريد يمعان
 ).21ـ20: ق1422

 يقتاست و حق» نظر القلب« يعنيآن،  يراخ ينظر در مباحث شناخت، معنا از يقاض منظور
همان ناظر با قلب  يزكه ناظر با قلب همان مفكر، و مفكر ن يلدل ينبه ا داند؛ يآن را هم فكر م

تأمل و  ي،و يدگاهفكر هم از د. آيد يفكر و نظر به دست م يقو معارف از طر يقاست و حقا
، 1962عبدالجبار، (آن است  يرو غ يزآن چ ينب يلو تمث يزيات چحاالت و صف در يشيدناند
: 1387 ياضي،ف(و استدالل است  يفجا كه در اصطالح منطق، فكر اعم از تعر از آن). 4: 12

چراكه تأمل در حاالت  شود، ياز فكر، شامل استدالل نم يقاض يفتعر ينا رسد ي، به نظر م)110
را به  يزيچ يبه معنا يزن »يلتمث«و  دهد يبه دست ماز آن  يتصور يمعرفت يزي،و صفات چ

به مجهول  يدنرس يبرا يقيمعلومات تصد ينشكردن، با استدالل كه چ يهتشب يگريد يزچ
 .، تفاوت دارد)1405: 48 ي،طوس(است  يقيتصد

. دارد يكه شخص را به تفكر وام داند يم ييرا معنا» فكر«از آثار خود،  يگرد ييدر جا قاضي
كه تفكر  يوقت ينو ب يابد يمعنا و حالت را در خود م ينا يباور است كه هر كس يناو بر ا

 ينا). 20: ق1422عبدالجبار، ( شود يتفاوت قائل م يست،كه در حال تفكر ن يو موقع كند يم
 دارد، يخود معتقد است آنچه شخص را به نظر و تفكر وام يقاض يراز يست،ن يحز صحين يفتعر
فكر و تفكر  يگر،د ي، از سو)209: 12، 1962عبدالجبار، (اوست نه خود فكر  ةدقصد و ارا يزه،انگ

عبدالجبار،  يدگاهاز د. و باطل است يمزبور، دور يفتعر ينمعناست؛ بنابرا يكبه  يدر نظر قاض
علوم  ينندارد و ا يگاهيجا ي،است و در علوم ضرور يعلم اكتساب هاي يژگياز و ستداللتفكر و ا

 .انسان حاصل است يخود برا به و نظر و استدالل، بلكه خود نه در اثر فكر
حصول  يهستند برا يمعنا و هر دو راه يكدر نظر عبدالجبار به  يزن» داللت«و  »دليل«

و  يهمان علوم نظر يا يرضروريمعلومات غ يگر،به عبارت د يست؛ن يكه ضرور يعلم به معلوم
كه هرگاه ناظر و مفكر، آن  داند يم يرا روش ليدل يو. آيد يبه دست م يلدل يقاز طر ياكتساب

آن است، دست  يافتنكه در صدد  يبه مجهول يرد،و نظر و استدالل به كار گ رروش را با فك
 ).50: ق1422عبدالجبار، ( يابد يم
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 علم و معرفت. 2

 يافتهسكون نفس عالم را نسبت به آنچه در يكه اقتضا داند يم ييرا معنا» علم« قاضي
مطابق با واقع و بر  يكه آن معنا، اعتقاد شود يحاصل م يسكون هم در صورت ينرد و ااست، دا

علم  يرسكون نفس عالم است كه در غ ينهم يرعلمانفصال علم از غ ةنقط. وجه مخصوص باشد
شرح األصول در كتاب  يقاض). 12: 13، 1962عبدالجبار، (جهل وجود ندارد  واعم از شك، ظن 

معنا  و در آن علم را با معرفت، مترادف و هم دهد يارائه م» علم«از  ييگرد يفتعر الخمسه
 ينانو اطم ينهآرامش روح، خنك شدن س يةاست كه ما يزيعلم چ يزن يفتعر يندر ا. داند يم

 يقتضيما : و العلم نظائر و معناها يةو الدرا ةأن المعرف«: است ينچن يعبارت و. قلب است
جا  از آن يفدو تعر ينا). 21: ق1422عبدالجبار، (» القلب ينهمأنسكون النفس و ثلج الصدر و ط

ها  آن ينحال، ب ينو مشابهت دارند؛ با ا يكيبه هم نزد دانند، يسكون نفس م يكه علم را مقتض
كه هرگاه آن  داند يم ييعلم را معنا ياول، قاض يفدر تعر. شود يم ديده يزآشكار ن ييها تفاوت

دوم  يفكه تعر يخواهد داشت، در حال ياقع باشد، آرامش نفس را در پمطابق با و يمعنا اعتقاد
به نام  ياز آثار قاض يكيكه از  يگريد يفنسبت به تعر يفتعر ينا. است يخال يدق يناز ا

 ينچن» العمد« يفتعر. و بهتر است ينقل شده، اول الخمسه صولشرح األدر كتاب » العمد«
علم همان  ؛»يهما اعتقده عل يأن معتقده عل ينفس إلتسكن به ال يأنه االعتقاد الذ«: است

 ينا يزرا ن يتاولو يلدل يو. اعتقاد مطابق با واقع است كه آرامش نفس معتقد را به دنبال دارد
غرض با همان  ينهم ا جا ينآن است و در ا يرز معرّف از غيتما يف،كه غرض از تعر داند يم

را حذف نمود  ياضاف يودبه همان اكتفا كرد و ق يدبا ينبنابرا. گردد يم يندوم تأم يفتعر
 ). 21: ق1422عبدالجبار، (

 يفيتعار يناز اعتقاد و با آن متفاوت است؛ بنابرا يركه علم غ گردد يمتذكر م ينچن هم وي
اوالً، اعتقاد اعم از اعتقاد عالمانه و : مخدوش و مردود است، چراكه داند يكه علم را اعتقاد م

رفته،  كاربه » معتقد«لفظ  داند يكه علم را اعتقاد م يفيدر تعر ياً،است؛ ثان) دانهمقل( يرعالمانهغ
 يخدا ثان كه ينندارند؛ مانند علم به ا يعلوم اصالً معتقد و متعلق اعتقاد يكه برخ يدر حال

باشد و  يگريهمان مستفاد از د يكي،علم به معرّف و مستفاد از  يدبا يفندارد؛ ثالثاً، علم به تعر
ندارد  جودو ياعتقاد يعلم هست، ول كه يننبوده و با ا ينافراد چن يكه در برخ حال آن

 ).21: ق1422عبدالجبار، (
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اول ـ در  يفتعر يعنيـ  يالمغن يفآورده شده، با تعر شرح األصول الخمسهكه در  تعريفي
كه در  يدر حال ،داند ياز اعتقاد و اخص از آن م يرعلم را غ شرح االصولدر . ظاهر ناسازگار است

و  تدق ياما با كم). 25: 12، 1962عبدالجبار، (معتقد است علم از جنس اعتقاد است  يالمغن
 توان يم آورد، يمعتزله از علم م يوخش يبرخ يفتعار يبرا يكه قاض يهاتيكردن توج يمهضم

» صوصوجه مخ يعل« يدكه گذشت ـ ق ـ چنان يالمغن يفدر تعر. را برطرف كرد يناسازگار ينا
كه  يلدل يناست؛ به ا» سكون النفس يقيضيوجه  يعل« يدق يناز ا يآمده است كه منظور قاض

: نويسد يم چنين ينا» أنه من جنس االعتقاد«: خود از علم يداسات يبرخ يفتعر وضيحاو در ت
» ...سكون النفس، كان علما و يقيضيوجه  يما هو به، و وقع عل يعل يءتعلق بالش يفمت«
اعتقاد ( يردچنان كه هست تعلق گ آن يزيهرگاه اعتقاد به چ يعني؛ )25: 12، 1962ار، عبدالجب(

داشته باشد، علم است و هرگاه اعتقاد مطابق با واقع  يآرامش نفس را در پ و) مطابق با واقع
است؛ از  يقين ياز اعتقاد، اعتقاد عالمانه و از رو يروشن است كه مراد قاض. نباشد، جهل است

از اعتقاد مقلدانه و  يركرد كه علم غ يهتوج گونه ينرا ا شرح االصول يفتعر توان يمرو  ينا
كه نفسِ  يا و مطابق با واقع باشد، به گونه يقيني يزيهرگاه اعتقاد به چ يول ت،اس يرعالمانهغ

 يپس از نظرگاه قاض. همان علم و معرفت خواهد بود ينا يابد،اعتقاد آرامش  ينمعتقد بر اثر ا
هم  يفيتعر. مطابق با واقع است كه سكونت نفس عالم را اقتضا دارد يقينياعتقاد عالمانه و  علم،

تفاوت كه  يناست، با ا يقاض يفهمان تعر) العلم اعتقاد جازم مطابق(نقل شد  يكه از فخر راز
 . در آن لحاظ نشده است» سكون نفس« يدق

علم را اعتقاد مطابق  ي،بوهاشم جبائو ا يجبائ يهمچون ابوعل يمعتزل يةمتكلمان اول برخي
 يزرا ن» سكون نفس« يدق ي، و گاه»ما هو به يعل يءأن العلم هو اعتقاد الش«: اند با واقع دانسته
قدما را  يفدر واقع همان تعر يزعبدالجبار ن). 15ـ13: 12، 1962عبدالجبار، (اند  بر آن افزوده

 .آن دارد يلبر اصالح و تكم يو سع يدهبرگز
همچون  مذهب يمتكلمان اشعر يبرخ يفاز علم اگرچه نسبت به تعر يقاض فتعري

: ي، و باقالن)20: ق1429 ي،سبحان( »يهما هو عل يالعلم هو ادراك المعلوم عل«: يابوالحسن اشعر
تر بوده و مبتال به اشكال  ، كامل)91: ق1425 ي،باقالن( »يهما هو عل يالمعلوم عل ةالعلم معرف«

كه بر  يآن اشكال كل. يستاز اشكال هم ن يخال يف،تعار يرحال مثل سا نيا اب يست،دور ن
 يفيتعر توان يرا نم يفتعر ينا كه ينوارد است و آن ا يزن يفتعر ينوارد بود، بر ا يفتعار يتمام
اعتقاد  كه، ينا يگراشكال د. است يفقابل تعر يرو غ يهيبد يمدانست، چراكه علم از مفاه يقيحق

و ) 75: 1370 ي،جرجان(ها هستند  و متعلق اعتقاد، فقط گزاره گردد يم قاتتصديتنها شامل 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

93 

رس
بر

جا ي
گاه

ي
 »

كر
و تف

ظر 
ن

 «
اض
د ق
نز

 ي
بار
الج
عبد

 

 ينا يفتعر ينسوم ا يرادا. يستن يجامع يفرو تعر يناز ا گيرد؛ يرا در بر نم يتصور يممفاه
به  يفخود اخذ كرده و در واقع فصل آن تعر يفآن را در تعر ياست كه سكونت نفس كه قاض

 .شخص ممكن است حاصل گردد يبرا يزن» جهل مركب«انند م لمع يردر غ آيد، يشمار م
سكون نفس بوده و با علم هم  ياست كه مقض ييمعنا يزن» معرفت«عبدالجبار،  يدگاهد از

از  يفيتعر يااز عبدالجبار و معاصر با او،  يشمتكلمان پ). 16: 12، 1962عبدالجبار، (معناست 
علم و  ي،معاصر با قاض ي،اشعر يباقالن. اند عنا دانستهم آن را با علم هم يااند  معرفت ارائه نداده

 ي،متكلمان متأخر از قاض ي؛ اما برخ)92: ق1425 ي،باقالن(معرفت را مترادف دانسته است 
و  »يادراك كل«علم و معرفت فرق نهاده، علم را  ينب) ق793. م( يتفتازان ينهمچون سعدالد

 ). 196: 1ق، 1409 ي،تفتازان( دانند يم »يادراك جزئ«معرفت را 
مردود  يليو سپس هر كدام را به دال كند يمطرح م» علم«را از  ياريبس يفتعار قاضي

است كه » وجود«علم به  يفو توص يفاما آنچه جالب توجه و قابل تأمل است، تعر شمارد؛ يم
قال فأما وصف العلم بأنه وجود، فقد «: است ينچن يعبارت و. كند ينقل م يجبائ ياز ابوعل يو
خداوند متعال را به حسب عالم بودنش  توان يعلم به وجود، م يفو بنا بر توص» ...يابوعل يخناش

علم كه  يگرِد يفعبدالجبار برخالف تعار). 17: 12، 1962عبدالجبار، (نام نهاد » واجد«به وصف 
مزبور  فيمتعرض صحت و سقم تعر داند، يمردود م» ...و يدفاسد، باطل، بع«ها را با عبارات  آن
 .گردد ينم

 اقسام علم . 3

از . عبدالجبار است يمعرفت هاي فرض يشاز پ يكي »ياكتساب«و  »يضرور«علم به  تقسيم
خود ما  يةاز ناح كه يناست كه حصول آن بالضروره و بدون ا يعلم يعلم ضرور ي،و يدگاهد

عبدالجبار، ( يستوجه ممكن ن يچعلم از نفس به ه ينكردن ا يما حاصل شده، و نف يباشد، برا
خود ما باشد  يةآن ممكن و از ناح يلهم آن است كه تحص اكتسبابيعلم ). 22: ق1422

انسان  ياربرآمده از فكر و نظر و اراده و اخت يعلم يگر،؛ به عبارت د)12: 12، 1962عبدالجبار، (
 يژهو به ين،متكلمان نخست يندر ب »يمعرفت اضطرار«با عنوان  يگرد يالبته اصطالح. است

است كه  يمعرفت ي،معرفت اضطرار). 51: ق1400 ي،اشعر( تمطرح بوده اس يهمتكلمان امام
كه محصول اراده و  يدر مقابلِ معرفت اكتساب يست؛انسان ن يارآن در قلمرو اراده و اخت يندفرا
است، به  يرناپذ خود و تخلف خودبه يمعرفت اضطرار ينجا كه تحقق ا از آن. انسان است ياراخت
گفت، نزد  توان يرو م يناز ا). 25: 1393 يرخاني،ام( شود يگفته م يزن »يمعرفت ضرور«ن آ

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ره 
شما

م، 
هار

ل چ
سا

سيز
هم،

د
 

ان
ست
تاب

 
13

95
  

94

از نظر  »يضرور«است،  يگفتن. است يهمان معرفت اضطرار يعبدالجبار معرفت ضرور
 ).26: 1393 يرخاني،ام(است  »يفطر«و  »يهيبد«متكلمانِ متقدم، اعم از 

4 . علم و معرفت«با » فكر و نظر«نسبت« 

 يچاساساً ه يوجود دارد؛ برخ يكل يدگاهسه د» علم و معرفت«با » فكر و نظر«نسبت  دربارة
 يةجمهور امام. دانند يم يراكتسابيو غ يمعارف را ضرور ةدو قائل نبوده، هم ينا ينب ينسبت

» بشر بن معتمر«چون  يگرد يبرخ). 51: ق1400 ي،اشعر(اند  دسته يندوران حضور، از ا
معرفت  ينهم ب يا عده). 110ـ109: 2002جاحظ، (است  يمعارف اكتساب ةمعتقدند، هم
 ي،بغداد(اند  دانسته يرا اكتساب يو دوم يرا ضرور يمعارف تفاوت قائل شده، اول يگرخداوند و د

2003 :32 .( 
علوم و معارف اعتقاد  يبودن تمام ياست كه به اكتساب يكسان ةعبدالجبار از جمل قاضي

). 77: 12، 1962عبدالجبار، ( انجامد يعلم م يدكه نظر، به تول دارد يم يانحت باو به صرا. دارد
معلوم، شخص متفكر به مدلول آن  يلدل يكدر  يحمعتقد است، هنگام تفكر و نظر صح يو
واحد است؛ به عبارت  يقو بر طر يلاعتقاد هم به حسب آن دل ينگردد، و ا يمعتقد م يلدل
 يرنه غ آيد يبه ادراك و اعتقاد درم يلخاص، مدلول همان دل يلدل يكبا نظر كردن در  يگر،د

حدوث اجسام،  يلبا تفكر در دل: زند يمثال م گونه ينروشن شدن مطلب ا يبرا يقاض. آن مدلول
معتقد است،  يو). 60: 9؛ 77: 12، 1962عبدالجبار، (نخواهد آمد  تاعتقاد به نبوات به دس

اعتقاد درست، نسبت به مدلول آن  يكبه  يدنو رس يلدل يكهرگاه نفس ناظر با نظر كردن در 
صورت نظرش  ينگرداند، در ا يزحالت او را از جاهل، شاك و ظانّ متما ينو ا يابدآرامش  يل،دل

علم است و علم ذاتاً به عالم آرامش  يذات يژگيو» نفس تسكون«بوده است، چراكه  يحصح
آن اعتقاد  يد،آ يدسكونت نفس پد يلي،نظر در دل كه هنگام يدر هر اعتقاد ينبنابرا. بخشد يم

نظر، نظر  يك يدرست يبررس يبرا يستالزم ن يقاض يدگاهاز د. و مطابق واقع خواهد بود يحصح
نظر  يازمنددر صحت و سقم خود، ن يزدوم ن نظرصورت  ينچراكه در ا يرد،صورت گ يگريد
 گاه يچه شود يباطل است و باعث مكه محال و  يابد ياست؛ لذا تسلسل در نظر تحقق م يگريد

اگرچه معتقد است  يقاض). 70: 12، 1962عبدالجبار، ( يابيمدست ن ينظر يچبه صحت ه
: 12، 1962 دالجبار،عب( گردد يعقل مشخص م يبه حكم و داور يصحت و سقم معلومات حس

و تنها  پذيرد ينمبرخاسته از نظر و تفكر را  يِعقالن هاي يافتعقل بر در ي، اما قضاوت و داور)58
است كه از  يدر حال ينا داند؛ يرا آرامش خاطر ناظر م ها يافتدر ينا يو نادرست يمالك درست
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عقل در  يگاهجا. است ريمعرفت بش يها راه ينتر از عمده يكيمسلمان، عقل  يشمندانمنظر اند
آن  يا يدآن ترددر اعتبار  توان يچنان مستحكم است كه تنها از راه خود عقل م آن يمعرفت بشر
 ينچن و هم يعلوم حس يابيارز ياراست و مع يگونه كه حواس بر عقل مبتن همان. را انكار كرد

كه از  يمعلومات عقل يابيعقل است، مالك ارز يمكاشفات عرفان ير،تفاس يابيارز يها از راه يكي
 يكك و دارامش يقتحق يكخود عقل است؛ در واقع، عقل  يزن شوند يراه نظر و تفكر حاصل م

 .نظارت و قضاوت دارد يرينمراتب ز يها باالتر بر داده ةمراتب است كه مرتب
. وجود دارد يمتفاوت هاي يدگاهد يست،و محصول چ آيد يعلم چگونه به وجود م كه ينا در
و استعداد  يضحكما آن را محصول ف. آيد يم يدمعتقد است، علم بر اثر عادت پد ياشعر

 ياست و برا يعاز نظر ابوعثمان جاحظ كه قائل به طبا). مقدمه: 12، 1962، عبدالجبار( دانند يم
طبع و ضرورت و نه  يافعال انسان را از رو يگرو صدور د يستاز اراده معتقد ن يرغ يانسان فعل

فعل انسان نبوده  يز، علم ن)407: ق1400 ي،؛ اشعر188: 1، 1364 ي،شهرستان( داند يم ياراخت
 يقاض يشانا ةمعتزله و از جمل. گردد يصادر م يگر،و نه با تولد از فعل دو از طبع و ضرورت 

عبدالجبار، ( دانند ينظر م ييدةعلم را مولود و زا گزينند، يرا برم »يدتول« نظريةعبدالجبار كه 
معلوم و بر  يلباور است كه نظر هرگاه از شخص عاقل در دل ينبر ا يقاض). مقدمه: 12، 1962

است و  ينيآفر علم ينو تمام ارزش نظر هم به هم كند يعلم م يدتول يرد،گوجه مطلوب صورت 
به » علم يدتول«از  يمنظور و). 7ـ4: 12، 1962عبدالجبار، (ندارد  ندانينفسه ارزش چ يف

 يلدل يكاست كه ناظر با نظر و تفكر در  ينبلكه مراد ا يست،آن ن يمصطلح امروز يمعنا
كه آرامش  يا به گونه كند، يم يداا واقع نسبت به مدلول آن پدرست و مطابق ب يمعلوم، اعتقاد

سكونت نفس ناظر را دارد، از  يمعنا كه اقتضا ينا. آورد يارمغان م بهاو  يبرا يقلب ينانيو اطم
 يلنسبت به مدلول دل يقيناز آن به قطع و  توان يمعرفت نام دارد كه م ياعلم  ينظرگاه قاض

 . كرد يرتعب
گونه كه بر اراده و فكر قدرت دارد و فاعل آن دو است،  د است، انسان همانمعتق عبدالجبار

مقدور و مفعول خود انسان است، چراكه اگر مراد، فعل انسان نباشد،  يزافعال جوارح و جوانح ن
 يا يزيجهت است كه اراده تابع مراد است و تا چ ينهم بد ينفعل او نخواهد بود و ا يزاراده ن

 ).15: 12، 1962عبدالجبار، (اراده معنا ندارد  يرد،راده به آن تعلق بگنباشد كه ا عليف
مانند فاعل  يزفعل متولد همچون فعل مباشر، فعل انسان است و فاعل آن ن ي،قاض يدگاهد از

ظن داشته  يااست كه فاعل، علم  يدر صورت ينذم است؛ البته ا يافعل مباشر، مستحق مدح 
ظنّ  يااما اگر علم  يابد، يبد از آن تولد م ياخوب  يگرد ياشر، فعلباشد كه در اثر انجام فعل مب
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است  يساه ةنبوده و به منزل يبر و يفيفعل مباشر نداشته باشد، تكل يفعل متولد در پ صدوربه 
نظر با علم و معرفت  ينرابطه و نسبت ب يبه بررس يان،ب ينبا ا). 67: 12، 1962عبدالجبار، (
 . پردازيم يم

با » فعل مباشر« ينب ة، رابط»علم و معرفت«با » نظر و فكر« ينب ةرابط ي،قاض هيدگاد از
با قصد و اراده و ابتدا به  يراز داند، ينظر را فعل مباشر انسان ناظر م يو. است» فعل متولد«

در  يحفعل مباشر به طور صح ينو هرگاه ا گردد يقدرت ناظر در محل قدرت حادث م ةواسط
شخص ناظر،  ةبه سبب آن نظر و به حسب آن بدون قصد و اراد يرد،ت گصور علومم يلدل يك
همان  يزفعلِ متولد ن ينكه فاعلِ ا يابد يتولد م» علم و معرفت«به نام  يو قلب يجوانح يفعل

 يقعافعال القلوب، ان العلم  يو كذلك القول ف«: است ينچن يعبارت و. شخص ناظر است
 ). 8: 12، 1962عبدالجبار، (» ما عداهدون  لداكونه متو يجببحسب النظر ف

 يرد؛معلوم صورت گ يلدل يكاست كه نظر در  ينعلم ا يدمنجر شدن نظر به تول يطشرا از
 يدباشد همواره با يناگر چن يراز يست،علم ن يدكنندةتوجه داشت كه جنس نظر تول يدالبته با

 يوينظر در منافع و مضرات دن يداب يزو ن يلدل يردر غ ياباشد  يلچه در دل ينجامد،نظر به علم ب
رو، اگر  يناز ا). 100: 12، 1962عبدالجبار، ( يستن گونه ينكه ا يظن كند، در حال ياعلم  يجادا

وارد سازد و  يخلل يلشبهه به آن دل ياكه آن لَبس  يگردد، به طور يا شبهه ياناظر دچار لَبس 
به مدلول  يقينتفكر باعث حصول علم و  نيخارج كند، ا يلناظر را از عالم بودن نسبت به آن دل

وارد نسازد، از منجر شدن نظر به  يضرر و خلل يل،هرگاه شبهه به دل ينخواهد شد؛ ول يلآن دل
و ) نظر(در سبب  يرگذاريقدرت تأث يا شبهه ينچن يراز كند، يعلم نسبت به مدلول ممانعت نم

بود كه بعد از نظر در  يا شك و شبهه ةمطلب دربار ينا. را ندارد) علم حاصل از نظر(در مسبب 
ناظر به وجود  يبرا يلاز نظر انداختن در دل يشهرگاه شبهه پ يشود، ول يجادا يهمنظور ف ليلد
هستند،  يمگمان بود كه اجسام قد ينحدوث اجسام بر ا يلاز تفكر در دل يشپ كه ينمثل ا يد،آ

 يقدم اجسام كه شبهه اقتضا يعني، آن اعتقاد نادرست يل،فكر و نظر در دل يزصورت ن يندر ا
و مطابق با واقع كه آرامش نفس ناظر را دارد،  يحصح يو اعتقاد سازد يداشت، را برطرف م اآن ر
 ). 79ـ78: 12، 1962عبدالجبار، ( نشاند يآن م يعلم به حدوث اجسام را به جا يعني

 علم و معرفت از نظر يدتول يلدال. 5

  است كه نسبت علوم با فكر ينا كند يعلم م يدنظر تول كه ينبر ا يلدل ي،قاض يدگاهد از
 »يلتقل«و با قلّت آن  »يرتكث«معنا كه علوم با كثرت نظر  يناست؛ بد يممستق يو نظر، نسبت
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 ينبنابرا. شود يناظر نسبت به ادله مربوط نم يعلوم به آگاه يافتنكثرت و قلت  ينو ا يابند، يم
  ها هم وجود نداشت كثرت و قلت در آن يننظر نبود، اعلوم مولود و محصول فكر و  راگ

  : 12، 1962عبدالجبار، ( يستن ينكه چن صورت باشند و حال آن يكهمواره به  بايست يو م
93 .( 

 يست،ذاته مقصود ن ياست كه نظر ف ينا كند يخود اقامه م يبر مدعا يكه قاض يدوم دليل
و وجه وجوب نظر هم در امور  دارد ير و نظر وامرا به تفك يبلكه ترس از واقع شدن در ضرر، آدم

هرگاه وجوب نظر هنگام خوف و ترس ثابت شد،  يناست؛ بنابرا ينو هم در امور آخرت، هم يادن
صورت وجوب نظر،  ينا يرعلم و معرفت منجر شود، چراكه در غ يدنظر به تول ينا ايدالجرم ب

 ).95: 12، 1962عبدالجبار، ( گردد يو بدون وجه م معنا يب
ارتباط نظر با علم و معرفت، از  كه ينكرد ا ياناز زبان عبدالجبار ب توان يكه م يلدل سومين

 يكنظر بوده كه هرگاه نظر در  يذات يژگيو »ينيآفر علم«نوع ارتباط سبب و مسبب است و 
 يژگيو ينو ا آورد يعلم م يرد،ذكر شد ـ صورت گ يناز ا يشخاص خود ـ كه پ يطبا شرا يلدل

است كه آن حالت  يمعلوم است و نه شخص ناظر و متفكر را حالت يلدل ياو  يهمنظور ف ننه از آ
 ).95: 12، 1962عبدالجبار، (داشته باشد  يعلم و معرفت، نقش يجاددر ا

 نظر و نقش آن در معرفت خداوند . 6

دالجبار، عب(و كمال معارف بوده  يلو شناخت خداوند متعال، نزد عبدالجبار هدف اص معرفت
مسلمان معتقد است،  يشمنداناند يگرهمچون د يو. دارد يعيمن يگاهو جا) 491: 12، 1962

معرفت، به عبادت خدا  ينا يةمعرفت خداوند بوده است تا در سا يبه سو ياسرآغاز دعوت انب
لنَّاس ا يهاأ يا«: يفهشر يهبه حكم آ ي،از نظر و). 149): الف( تا يب عبدالجبار،(پرداخته شود 
كُم الَّذبوا ردياعب الَّذ لَّكُم تَتَّقُون ينَخَلَقَكُم وكُم لَعن قَبلمردم مأمور به عبادت ) 21: بقره( »م

به امر به معرفت  بوقاست كه مس يحصح يامر به عبادت در صورت يناند، اما ا خداوند شده
: 12، 1962عبدالجبار، ( گردد ينظر و تفكر حاصل م يقمعرفت هم از طر ينخداوند باشد و ا

17.( 
امر  ينو اول يفتكل ينعبدالجبار معتقدند، نخست يقاض يشانا ةبصره و از جمل معتزليان

  :ق1422عبدالجبار، (شناخت خداوند است  يو واجب، استدالل، نظر و تفكر برا يضرور
41.( 
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 وجوب نظر در معرفت خدا . 6ـ1

وجوب و لزوم با عقل  ينو معتقد است ا داند يم ممعرفت خداوند را واجب و الز عبدالجبار
 يافتندست  يباور است كه برا ينبر ا يو يي،از سو). 37: ق1422عبدالجبار، ( شود يم يدهفهم

؛ 39: ق1422عبدالجبار، (از عقل، استدالل و نظر كمك گرفت  يدبه معرفت خداوند با
آن  يستگيشا ي،بار عقل بدون مدد وحعبدالج يدگاه، و اساساً از د)509: 12، 1962عبدالجبار، 

 يِرو، به وجوب و لزوم عقل ين؛ از ا)75: 1372مكدرموت، (برساند  يقينرا دارد كه انسان را به 
ذكر است،  يستةشا). 41ـ38: ق1422عبدالجبار، ( گردد ينظر و تفكر در شناختن خداوند قائل م

عبدالجبار، ( »يهغاش« ةدهم سورهف يةاز جمله آ يم،چند از قرآن كر ياتيبر اساس آ يقاض
و  ييدحكم شرع، تأ ينگفت ا توان يكه م دهد يفتوا م يزنظر ن يبه وجوب شرع) 181: 1962

 . ارشاد به همان حكم عقل است
به عبارت  يااست كه قول و فعل و  يننظر در معرفت خداوند ا يبر وجوب عقل يقاض دليل

و از اعتبار  آيد يخداوند متعال به دست م يعني دستورات شارع بعد از معرفت خود شارع، يگر،د
رو  يناز ا گردد؛ يو شناخت خداوند هم تنها با نظر و تفكر حاصل م گردد، يبرخوردار م يتو حج

 ).37: ق1422عبدالجبار، (بر مكلف است  يواجب و امر ضرور ينكه نظر، نخست يمبر يم يپ

 جهت وجوب نظر در معرفت خداوند. 6ـ2

مظنون، اساس  ياخوف وقوع در ضرر معلوم  يگفته شد، در نگاه قاض تر يشپ كه گونه همان
انسان حاصل  يخوف ابتدا به ساكن و بدون جهت برا ينا. دهد يم يلجهت وجوب نظر را تشك

 گيرد يوجود او را فرا م يترس يرناگز يد،رس يبه رشد و كمال عقل يبلكه مكلف وقت گردد، ينم
 ي،قاض يدگاهاز د. گردد يمتوجه و يتفكر در معرفت خداوند، ضرر ترك نظر و ثركه مبادا بر ا

و  يافتهپرورش  يشانا يانكه در م يكه مردم شود يم يدااز آن جهت پ يامكلف  يترس برا ينا
امر مكلف عاقل را به  ينو هم كنند يترس را در او القا م ينها اختالط و مراوده داشته، ا با آن

ها پرداخته  و نشانه ياتآ يبرخ ةدربار يشيدناز آن جهت كه به اند ياو  دارد، يوام يشهتفكر و اند
مكلف را به  يممكن است كسان يگاه. ساخته است يمناكاو را از نظر نكردن ب ياتآ ينو هم

چه بسا در  ينچن از عواقب شوم نظر نكردن بترسانند؛ هم ياكنند  يقنظر و تفكر دعوت و تشو
و با  آورند يرا در انسان به وجود م يزيفرشتگان مقرب، چ يامتعال  وندموارد، خدا يبرخ

ثواب و عقاب او  يزاو را متذكر كنند كه مبادا غافل شود و صانع، خالق و مدبر خود و ن يينجواها
 يبرخ يابه هر حال، به دنبال همه . انگيزاند يبرم يشيدنرا به اند يو يجهرا فراموش كند؛ در نت
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و او را از ضرر متوقف بر ترك نظر  شود يم يجاددر مكلف ا يوفمذكور، خ راتاسباب و اَما
كه اعم  يضرر كند؛ يكه عقل بر وجوب دفع ضرر از نفس حكم م جاست ينا. سازد يم يمناكب

دفع ضرر هم نظر  ينا ةو الزم. يرمتعارفغ يامظنون، متعارف باشد  يامعلوم باشد  كه يناست از ا
 ).37ـ36: ق1422؛ عبدالجبار، 352: 12، 1962لجبار، عبدا(است  ندو تفكر در معرفت خداو

 عبدالجبار يدگاهشناخت خدا از د يقطر. 7

عدل،  يد،اند كه توح كرده يحدر آثار خود تصر يان،از معتزل ياريبس يو به طور كل عبدالجبار
متون  ينو سنت به دست آورد و ا يدابتدا از قرآن مج توان يصفات ذات و افعال خداوند را نم

به نظر ). 111: 1381 ي،مجتهد شبستر( يستها ن معرفت ينا ينو نخست يقدس منشأ اصلم
در . عقل است يدكنندةدر مسائل شرع تأك ينمعارف، عقل و استدالل است و د ينا زآنان، سرآغا

در آثار  ياعتزال يشةعبدالجبار كه اند يقاض. باره هست يندر ا يگوناگون هاي يرآثار معتزله، تعب
و  يدچون توح ياتيسخن خداوند به عقل«: نويسد يموضوع م ينا ةدربار يده،وج خود رساو به ا

داللت «: گويد يبه كار برده و م يتر محكم يرتعب يگر،د ييو در جا »كند يعدل، داللت نم
؛ مجتهد 175ـ174: 4؛ 354: 6، 1962عبدالجبار، (» محال است يات،قرآن بر عقل ييابتدا

 ).111: 1381 ي،شبستر
كه هر گاه ناظر در آن نظر اندازد و تفكر كند، او را به  يبه روش» داللت« يفضمن تعر اضيق

داللت را به چهار  ،»يلدل«با » داللت«و مترادف دانستن  گرداند، يشناخت مجهولش واصل م
چهار  يندر نظر او، علت انحصار داللت به ا. كند يم يمعقل، كتاب، سنت و اجماع تقس: قسم

 يرمجموعةو خبر واحد ز ياسق ي،از نگاه قاض. هاست بر آن يلدل يفبودن تعر قبمورد، منط
. ندارد ياربعه، وجه ةمستقل در كنار ادل يليها به عنوان دل رو ذكر آن ينكتاب و سنت است؛ از ا

و  داند يم يشهبه معرفت خداوند را تعقل و اند يدنفوق، تنها راه رس ةچهارگان ةادل يندر ب يو
  ادله يرسا يراز بيند، ينم يمعرفت خداوند داللت يجادها، در دست دادن و ا و راه لهدا يگردر د

ها بر خداوند  كتاب، سنت و اجماع ـ فروع معرفت خداوند هستند و استدالل به آن يعنيـ 
بر اساس فكر و  يتا وقت ي،قاض ةبه گفت. يستن يزبر اصل آن بوده كه جا يءاستدالل به فرع ش

صفت عدالت حاصل نشود،  يژهو و اسما و صفات او، به يگانگيبه خداوند،  بتسن ينظر، شناخت
كتاب  يتاست كه حج ينمطلب هم ا يلدل. يدكتاب، سنت و اجماع نخواهد رس يقنوبت به تصد

 ينكه عدالت و حكمت خداوند و روا نبودن كذب بر او ثابت گردد و ا شود يثابت م يزمان ياله
 يامبربودن پ يمسنت هم متفرع بر عادل و حك يتحج. است ونداامور همه فرع بر معرفت خد
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 گردد؛ يو اعتبار برخوردار م يتسنت باشد، از حج ياهرگاه مستند به كتاب  يزاجماع ن. است
 ).51ـ50: ق1422عبدالجبار، (اهللا استوار است  ةكه خود بر اصل معرف يكتاب و سنت
است؛ البته نه  يرپذ عقل امكان يقنها از طرعبدالجبار معتقد است، شناخت خداوند ت بنابراين

 يو. است يشناخت نظر ينا يگر،به عبارت د ي؛به ضرورت و بداهت عقل، بلكه به اكتساب عقل
. كند يحدوث اجسام استدالل م يقمتكلمان از طر يوةدر مقام اثبات وجود خداوند، به ش

از  يگرانبود و د» عالف ليابوالهذ«بر اجسام بر وجود خدا استدالل كرد  هك يكس يننخست
معتقد است،  يقاض). 434: 1، 1389 ي،بدو(كردند  يرويامر از او پ يندر ا يجمله قاض

برتر است و ) آن يرمانند اعراض و غ( يراجساماستدالل به اجسام بر وجود خدا از استدالل به غ
و شناخت كامل  است كه علم ينا يلدال ينا ةاز جمل. كند يم ذكر يبرتر ينا يهم برا يليدال
عبدالجبار، ( يابدجهان با حدوث اجسام تحقق  ينكه ا شود يحاصل م يتنها زمان يد،توح

را  يشناخت برهان جهان يگفت، قاض توان يدر واقع م). 37): ب( تا ي؛ عبدالجبار، ب55: ق1422
 . داند يم يدشناخت كامل توح يبرا يلدل ينبهتر

و  داند يو منبع شناخت خداوند را عقل م يلتنها دل عبدالجبار كه يادعا ينگفت، ا توان مي
به دست  يشناخت جهان يناز راه نظر و تفكر در براه يدپندار او كه شناخت كاملِ توح ينا
روست، چراكه اوالً، عالوه بر عقل، نقل و قلب  به رو ي، با اشكاالت)50: ق1422عبدالجبار، ( آيد يم

خود عقل  ياً،و خداوند مطرح است؛ ثان ينيشناخت معارف د يگربه عنوان دو راه و دو منبع د نيز
به عبارت . روست روبه هايي يتمعارف و شناخت نسبت به خداوند با محدود يندر فهم و درك ا

مشاهده و حضور در محضر آن  يقجز از طر يهست يتوجود و هو يقتادراك حق يگر،د
 يقرا از طر يهم كمال خداشناس يبائعالمه طباط). 62: 1، 1383مالصدرا، ( يستن يرپذ امكان

). 72: 1387 ي،طباطبائ( داند يم يافتني همان راه قلب و شهود، دست يعني ي،اخالص و بندگ
محال است، اما از آن جهت كه  يتعال كنه ذات حق يِمعتقد است، اگرچه شناخت حضور يو

 يام معلول به علت منكر عل يبه طور كل توان ياست، نم ولاز وجود معل تر يفعلت شر ةمرتب
كند  يداعلم و معرفت پ يشبنا بر وسعش به علت خو تواند يمخلوق به خالق شد، بلكه معلول م

 ).134: 2، 1391 ي،طباطبائ(

 بودن معرفت خدا ينظر يلدال. 8

بودن معرفت خداوند و نه  يو نظر ياكتساب يعنيخود،  يچند بر مدعا يا ادله يقاض سپس
علم و معرفت به خداوند به حسب  كه، يننخست ا يلدل. كند ياقامه مبودن آن  يو ضرور يهيبد
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از . يابدو تولد  يدفكر و نظر هم به دست آ يناز هم يدرو با يناز ا شود؛ يفكر و نظر حاصل م
 ينچن معرفت است و هم يسبب برا ةهست و نظر به منزل يزسبب، فاعلِ مسبب ن فاعلِجا كه  آن

فعل ناظر  يزعلم و معرفت به خداوند ن يعنيمولود و محصول آن،  يننظر، فعِل ناظر است، بنابرا
 يچراكه ضرور ي،است نه ضرور يمعناست كه معرفت به خداوند اكتساب ينبد يناست؛ و ا

ما به  كه، يندوم ا يلدل. يستخود ما ن يةدر ما حاصل شده، از ناح خود به است كه خود يعلم
و به  شود يما واقع م يزةخداوند به حسب قصد و انگكه معرفت  يابيم يطور بداهت در خود م

از آن است كه معرفت خداوند از  يخود حاك ينو ا گردد، يم يحسب كراهت و انصراف ما منتف
 كه، ينا يلدل ينسوم. يهيو بد ياست نه ضرور يو نظر سابيپس اكت شود؛ يما حاصل م يةناح

مثل كفار كه بر اثر شناخت نداشتن به خدا  يكسان آيد يباشد، الزم م ياگر علم به خداوند ضرور
علم و  ينا دانند، يم يكه علم به خدا را ضرور يدر نظر كسان يراكافر شدند، معذور باشند، ز

را بخواهد،  يمند و هر كس دد و هر كه را بخواهد، از آن بهرهگر يخداوند افاضه م يمعرفت از سو
بوده و از  يباشد، بلكه اكتساب يضرور تواند ينمرو معرفت به خداوند  يناز ا گرداند؛ يمحروم م

و  ياگر معرفت به خداوند ضرور كه، ينچهارم هم ا يلدل. گيرد ينظر و استدالل صورت م يرو
بودند  ياركه بس يبا شك و شبهه ممكن نبود، در حال نفسكردن آن از  ينف بود، يم يهيبد

افر و مرتد گشتند و علم و معرفت به حال ك ينكه به مسلمان بودن شهرت داشتند، با ا يكسان
شناخته  يزبه مشاهده ن ينچن خداوند هم ي،قاض يدگاهاز د. و انكار نمودند يخداوند را از خود نف

خداوند  يو استدالل يشناخت نظر ينا. كردند يمشاهده م يانوگرنه مردم او را به ع شود، ينم
عالم آخرت  ةدربار ياست، ول يفو دار تكل ياكه عبدالجبار به آن معتقد گشت، مربوط به عالم دن

خواهد بود  ياهل آخرت، ضرور يشخص محتضر و برا يقائل است كه معرفت خداوند برا يو
 ).25ـ24: ق1422عبدالجبار، (

 گيري نتيجه

و  ياو بر مبان يكالم ينگرِ مبناگراست، و آرا قاعده يگرا متكلم عقل يكعبدالجبار،  قاضي
» عقل« يو منابع شناخت نزد قاض يمبان ينتر مهم. استوار است اش يمعرفت هاي فرض يشپ

 يناست كه ا اي يلهاست و عقل همان وس يانسان يشناخت ضرورتاً فعل ي،و يدگاهاز د. است
عقل  يرويالزم است خداوند انسان را به ن يب،ترت ينبد كند؛ يمحقق م نسانا يشناخت را برا

 ي،عقل به همراه ادراكات حس. انجام دهد يستهحو شاخود را به ن يفمجهز كند تا بتواند تكل
نظر هم عامل كسب علم و معرفت  ينو ا دهد يم يلنظر و استدالل را تشك يةاول هاي يهما
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 يمراتب، جدا يناز ا يككه متعلق هر داند يانسان را سه مرحله م يمراتب ادراك يقاض. گردد يم
كه در نظر او  يا وجود دارد، به گونه يتنگاتنگ ةعلوم رابط يانحال، م يناست؛ و در ع يگرياز د

  ياست، و علم ضرور يعلم ضرور آمد در يشاست ـ، پ يادراك حس يجةعلم به مدركات ـ كه نت
 ديگر، يكعلوم با  ينا ةرابط. است يعلم اكتساب درآمد يشپـ  لياستدالل عق يبه عنوان مقدمه ـ

است،  يگرد ةفوق دو مرتب يا عقل، مرتبهجا كه تفكر و ت است و از آن يجهعلت با نت ةرابط
بر  يرا نظر و استدالل عقل يآدم يفتكل يناول يقاض. حاكم و ناظر است يزبر آن دو ن ينبنابرا

در برخورد با  يانهگرا عقل اي يوهش مذهب، يمتكلم معتزل مدر مقا يو. داند يوجود خداوند م
اول، به  يفاز جمله پرسش از تكل ي،ساسا يها پاسخ به پرسش يو برا كند يمسائل را دنبال م

حضور فرد در  يعيطب يجةبه ذهن را نت يادينبن يها تبادر پرسش يو. پردازد يم يبحث عقالن
 يعيكه انسان آن را به طور طب شمرد يبرم ياحتمال رسؤاالت را خط ينو منشأ ا داند يجامعه م

 يروين يريكارگ ترس را به ينا از ييراه رها يقاض. كند يتعامل با جامعه احساس م يجةدر نت
 يبرا يو. است يعلم و معرفت در وجود آدم يجادكه حاصل آن، ا داند يم ياستدالل يندفهم فرآ

بلكه از نظر او  كند، ينم يشنهادسنت را پ يارجوع به متن قرآن  يف،تكل ينحل مسئله نخست
 ين و قابل دسترس برامطمئ يراه يداز آن با يآگاه ياست و برا ينيفراد يامر ين،د يرشپذ

در مقام  يو. كرد كه همان راه عقل و استدالل است يتمام افراد، اعم از شكاك و منكر معرف
و  يرفتهرا پذ يعقل يلتنها دل وند،صفات خدا يگرعدل و د يد،چون توح ياثبات و شناخت امور

 .داند يم يعقل يليبر دل يديو تأك يهرا تنب ينقل يلدل
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