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  عقل) يریارگکوجوب نظر (به 
  یالم اسالمکاز منظر  ینیدر معارف د

  *ین اوجاقیناصرالد
  دهيكچ

بـاز  ريه از دكاست  يا لهئمس، ينيو اعتبار آن در معارف د ير عقلكاز عقل و تف يريگ بهره
 يالمگوناگون كاتب كم، ياسالمقلمرو توجه بوده است. در كانون  ينيد ةشياندقلمرو در 

ت يبه رسـم  ينيدن به معارف ديرس يبرا يمنبعمنزلة را به  ير عقلكنه تنها اعتبار عقل و تف
ن امر ياثبات ا يلمان براكدانند. مت ينه واجب مين زميدر ارا از عقل  يريگ شناسند، بهره يم

ـ اكوجوب نظر از احاند. البته دربارة اينكه  ب دادهيز ترتين ييها استدالل ـ اسـت   يم عقل ا ي
 يهـا  ن مقاله استداللي. در اشود ديده مينظر  ه و اشاعره اختالفيلمان عدلكان متي، ميسمع

 يو عقل، ينيمعارف دقلمرو به عقل (وجوب نظر) در  كلمان مسلمان بر وجوب تمسكمت
نخست ه كاست گونه  نيار به اكروش  است.شده  يابيارزايشان، بودن آن از نظر  يا سمعي

ـ تجزكـانون  و سـپس  شود  مي يآور جمع يالمكها با مراجعه به منابع دست اول  داده ه و ي
وجوب نظـر  ه دربارة كم يرس يجه مين نتيبه اشده  انجام يها ي. با بررسگيرد قرار ميل يتحل

  د.شو يد مييتأنظر،  ين وجوب عقليها درست است و همچن از استدالل يكيتنها 
  .ينظر، معرفت خدا، وجوب عقلنظر، وجوب  :ها واژهديلك
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  مقدمه
ل معـارف  یابزار و منابع معتبـر در تحصـ  ، ینیدشناسی  معرفتقلمرو از مسائل مهم در  یکی
را چـه در گذشـته و   یست؛ زن آنهایتر عقل پرمناقشهگوناگون، ابزار ان این یاست. در م ینید

دخالت عقـل در معـارف   ه مخالف کبوده و هستند  ییها افراد و گروهمعاصر، چه در دوران 
توان با ابزار عقـل بـه    یست و نمیا ن ارکعقل ن، یدقلمرو ه در کن باورند ینان بر ایاند. ا  ینید

ز بـر اعتبـار عقـل و اسـتدالل     یـ ن ياریبسبرابرِ اینان، افت. در یدست این قلمرو در  یمعرفت
را عقـل  ن ید یاصلمعارف ل یو تنها راه تحصورزند  مید یکتأ ینیمعرفت دقلمرو در  یعقل

  دارند. يگروه دوم جا ةلمان مسلمان در زمرکدانند. مت یم
نامنـد.   یمـ » نظـر «ن، یاثبات مسائل د يرا برا یار بردن عقل و استدالل عقلکلمان به کمت

سـب  ک يتوسل به آن بـرا است،  ینیبه معارف د یابیق دستینظر نه تنها طر یالم اسالمکدر 
ازمنـد اثبـات اسـت و    یه نکـ اسـت   یین ادعایاست. البته ان واجب ید یمعارف اصل یبرخ

لمـان  کمت يهـا  اسـتدالل  ةنحـو البتـه  اند.  ردهکاقامه  ییها استداللن منظور، یا يلمان براکمت
، يگـر یبا نقد اسـتدالل د هریک  اختالف دارند وباره  نیه با اشاعره در ایه عدلکبل؛ ستیسان ن کی

بـودن وجـوب نظـر     یا سـمع یـ  ین اختالف به عقلـ یند. اکخود را اقامه ویژة استدالل کوشد  می
ه را یـ عدل يهـا  استدالل رند،یپذ ینم یلکرا به طور  یوجوب عقلاز آنجا که گردد. اشاعره  یمباز

ن یطرف يها استداللن مقاله، ی. در اکنند میار کاننظر است،  یاثبات وجوب عقل يه براکنیز 
  خواهد شد. ین بررسیطرف بودن وجوب نظر از نگاه یا سمعی یعقلو نیز 

شـود،   یمطرح مـ  ینیا نقش عقل در معرفت دین ید عقل وه امروزه دربارة ک یدر مباحث
. در پردازنـد  هـاي ایشـان نمـی    کنند و به استدالل میلمان کدگاه متیبه د يا تنها اشاره معموالً

ن یـ سـنده در ا ینو 1.نوشته شده اسـت » المکاربرد عقل در ک«ز با عنوان ین يا نه مقالهین زمیا
ه در ک یاز مطالب یرده است. برخکالم اشاره کوجوب نظر در ادلۀ ل از یدل کیمقاله تنها به 

در  ی، اسـتدالل عقلـ  یاسـتدالل عقلـ   يند از: مبـاد ا عبارتمزبور به آنها پرداخته شده،  ۀمقال
ـ  یین مقاله از سوی. در ایعقل و وح ۀعه و رابطیالم شک آن بـه   ۀبه بحث وجوب نظر و ادل

ات در بـاب  یـ ات و روایـ شـتر آ یآن را ب يگر محتواید يپرداخته نشده و از سو يجدگونۀ 
م پرداخته شـده اسـت.   کار یدهد و به نظرات بس یل میکاز فالسفه تش یدگاه برخیعقل و د

ـ . سودمند باشد یتواند از جهات یند مکن خأل را پر یه اک ین پژوهشیبنابرا  رو ۀ پـیش در مقال
ن و نقش عقل در یعقل و د ۀرابطبارة لمان مسلمان درکدگاه متیبا د ییآشنا ضمن ییاز سو



   ۱۲۹ در معارف ديني از منظر كالم اسالمي كارگيري عقل)وجوب نظر (به 

و از ، م شـد یها آشنا خواه ن استداللیبا نحوه استدالل آنها و ضعف و قوت ا، ینیمعرفت د
  کنیم.استفاده مزبور ان خود در طرح مسائل ینیشیم از علوم پیتوان یگر مید ییسو

 ،یالم اسـالم کـ در  یعقلـ  ۀعقل و ادلویژة گاه یجا ه با توجه بهکن است یا یاصلمسئلۀ 
ا یـ ننـد؟ آ کت یـ گـاه را تثب ین جایاپذیرفتنی، متقن و  ییها اند با استدالل لمان توانستهکمت ایآ

ـ باباره  نیدر ا ایاست  یعقل یمکحن، ید یتوسل به عقل در اثبات معارف اصل د بـه شـرع   ی
و  يف لغـو یـ بـه تعر  ینگاهن مقاله، نخست ین مسائل در ایا یرد؟ به منظور بررسکرجوع 

ه و اشـاعره در نـوع   یـ بـا توجـه بـه اخـتالف عدل    کـرد؛ سـپس   م یخـواه  »نظـر « یاصطالح
ز بـه اخـتالف   یان نیرد. در پاکم یخواه یابیه و اشاعره را ارزیعدلترتیب ادلۀ به  ،ها استدالل

  خواهیم پرداخت.بودن وجوب نظر  یا سمعی یعقلن دربارة یطرف

  نظر ف. تعري۱
رو  نیـ شـود. از ا  یف آن پرداخته میبه تعرمسئله، نخست هر  یاز بررسپیش  یعیطببه گونۀ 

  کنیم. می یبررسرا  »نظر« یو اصطالح يلغو یب معانین بخش به ترتیدر ا

  نظر يلغو ي. معنا۱ـ۱
 یراغـب اصـفهان   2»نظر چشم است و هم نظر قلـب.  ينظر هم به معنا«سد: ینو یم يدیفراه

 يدانـد. و  یمـ  يزیـ چ كدن و ادرایـ د يچشم ظاهر و باطن براکردن ره یخ ينظر را به معنا
ه بعـد از فحـص   کـ  یبه معرفتـ  یو گاه؛ دیآ یز میل و فحص نتأم ينظر به معنا«سد: ینو یم

 يبه معنـا شود،  يمتعد» یف«ه است. نظر اگر با یه همان روکند، یگو یشود نظر م یحاصل م
د یـ آ یبحث (استدالل) هم مـ  يد نظر به معنایگو یان میدر پا ياست. ودن همراه با تدبر ید
  3اس است.یه اعم از قک

د یگو یم يو »دن است.ید یعنیاحساس چشم،  يانظر به معن«سد: ینو یز مین ابن منظور
 يمتعد» یف«اگر با  یول؛ دن با چشم ظاهر مراد استید حتماًشود،  يمتعد» یإل«اگر نظر با 

 يمعنـا  ابـن منظـور  باشـد.   ر و تدبر در شـیء کتف يه به معناکن احتمال وجود دارد یشود ا
ه انسـان آن را نسـبت بـه خـود     کـ اي  گونـه بـه  داند؛  یم شیءاندیشیدن دربارة گر نظر را ید

  4بسنجد.
همـان نگـاه    یکیمتصور است: نظر  يبراتوان  میمعنا دو با در نظر گرفتن این مطالب، 

ان یـ ب يبـرا کردن چشـم دل،  ره یمانند نظر قلب و خ یراتیتعب، و دیگري اندیشیدن. با چشم
  است.معناي اخیر 
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  لمانكف نظر در اصطالح متي. تعر۱ـ۲
آنهـا در   ۀه پرداختن به همـ کاي  گونهبه بسیار گوناگون است؛ ، یالمکف نظر در منابع یتعار

ف یاز تعار ین تنها برخی. بنابراسازد یمدور  یانجامد و ما را از هدف اصل یبه درازا منجا، یا
نشـان داده شـود.    »نظـر «ف یـ ر تحول تعریان سکتا در حد امکوشیم  میم و یآور یمهم را م

  م.ینک یمآغاز تر  یمیف قدین منظور از تعاریبد
بـه همـان   الم، نخسـت  کـ در » نظـر «ه کم یرس یجه مین نتیبه اف، یتعار یبرخ یبا بررس

؛ رده بودنـد کف نیآن تعر يبرااصطالحی ویژه لمان کرفته است و مت یار مکبه  يلغو يمعنا
 یقاضـ بـراي نمونـه    اند. ردهکتأمل و تدبر اشاره ر، کمانند ف یف آن به الفاظین در تعریبنابرا

از آنهـا نظـر قلـب اسـت،      یکـ یه کـ  »نظـر « يلغـو  یان معـان یاز بپس ) 415(م.  عبدالجبار
سپس  ير است. وکقت آن هم همان فیه حقکنجا همان نظر قلب است یمراد در ا سدینو یم

ردن در حـال  کـ ر عبارت است از تأمل و درنـگ  کف«سد: ینو یپردازد و م یر مکف فیبه تعر
جز تأمـل در   یه از راهک يا سهیا مقایگر و ید ن آن شیء و شیءیل) بیسه (تمثیو مقا يزیچ

 6؛دارد عبـدالجبار همانند  یعباراتنیز ) 436(م.  ید مرتضیس 5»د آمده باشد.یپد احوال شیء
 يشـابور یابـوجعفر ن  7ر است.که نظر همان فکند ک یح میاز آثار خود تصر یه در برخک چنان

 يدارد، نظـر را بـه معنـا    یالمـ کف اصطالحات یدر تعر یتابکه کنیز (م. قرن ششم)  يمقر
ان یـ الم ندارنـد، ب کبا نظر در  یه ارتباطکآن را  يلغو یر معانیساسپس رد و یگ یآن م يلغو

  8.تفاوتی نیستر کن نظر، تأمل و فیه بکسد ینو یمسرانجام ند و ک یم
. کنـد  مورد خالصه مـی سه در دن به علم را یرس يها ق) راه 370(م.  یحنف ياحمد راز

بـارة  ر و تأمـل در کـ د همان تفیگو یف آن میه در تعرکنظر عقل است  يراه سوم از نگاه و
 یفـ یتعرچنین ز ی) ن478(م.  ینیجو 9ا ظن به آن.یبه آن  یسب علم قطعک يااست برشیء 

ف را ین تعریا 10».ظن غلبۀ أو علما به قام من به یطلب الذي الفکر هو« سد:ینو یم يدارد. و
مثابـۀ  ر بـه  کف فین تعریه در اکمعتقدند  یبرخ 11اند. ) نسبت داده403(م.  یباقالنبه  یبرخ

خواهـد   یاصـطالح  یفین تعریاباشد، ن چنیاگر  12م فصل.کحاز آن در پس جنس است و 
اندیشـیدن  را یـ ز؛ است یحیتوض يدیق کیا ظن، یسب علم کد یرسد ق یبه نظر م یولبود، 

 یعنـ ین باشـد،  یـ اجـز  مورد است. اگر آن مجهول در  يشف امرک يا همواره برایاشدربارة 
ر و کـ ذ ةه واژکـ بلشـود؛   یاستفاده نمـ ر کلمه فکاز شیء و تصور آن مراد باشد، تنها حضور 

  دانند. یر و نظر نمکل را فیر دلکلمان تذکه متکست رو نیرود. از هم یار مکر به کتذ



   ۱۳۱ در معارف ديني از منظر كالم اسالمي كارگيري عقل)وجوب نظر (به 

 يار بـردن عقـل بـرا   کـ به  ينظر به معنا«سد: ینو یف نظر می) در تعر413(م.  دیخ مفیش
 یفـ یتعرن، یـ ه اکـ روشـن اسـت    13»داللت حاضر بـر آن اسـت.   ۀبه واسط بِیدن به غایرس

ن ی. بنـابرا نیستشاهد  ب ازیدن به غایرسویژه ر ک، فيلغو يرا در معنایز؛ است یاصطالح
ج بـوده  یـ را يه در زمـان و کـ ، یو روش استدالل یالمکدگاه یبا د امالًکرا  »نظر« دیخ مفیش

  ند.ک یف میاست، تعر
؛ نـد ک یان مـ یبروند،  یار مکالم به که در کاستدالل را  ةویسه شنخست ) 505(م.  یغزال

دن یرسـ  يمقدمه و اصـل بـرا  منزلۀ ه در هر سه روش از دو علم به کدهد  یدر ادامه نشان م
  د:یگو یف نظر میرو در تعر نیشود. از ا یجه و فرع استفاده میبه نت

بردن به  یپ يه براکرا  یه همان احضار دو اصل (مقدمه) در ذهن است و طلبکرا  يرکف
در هر نظـر دو   یعنی؛ ندیگو یرد، نظر میگ یصورت م یوجه لزوم علم سوم از دو علم اصل

ـ ه همان فکاحضار دو علم در ذهن،  یکیست: اناظر  ةفه بر عهدیوظ  يگـر یر اسـت و د ک
  لب وجه داللت دو علم بر علم سوم.ط

ف یـ ر تعرکـ و نظـر را بـه ف  بخش اول توجـه،  لمان تنها به کاز مت یه برخکمعتقد است  يو
 ۀا غلبـ یاند طلب علم  ف نظر گفتهیو در تعراند  پرداختهدوم بخش گر به ید یو برخاند  کرده
از نظـر را   یر تنهـا بخشـ  کـ ه فکـ بلسـت؛  یر نکنظر همان ف یغزالدگاه ین از دیبنابرا 14ظن.
 یتنهـا بخشـ  فکر آن، بنابر ه کار برده است کبه ویژه  ییر را در معناکف يدهد. و یل میکتش

  دهد. یل میکند نظر را تشیاز فرا
اینکـه   عبارت اسـت از  ي) نام برد. نظر در نزد و623(م. يآمدتوان از  یم یغزالاز پس 

ند تا بـه آنچـه   کمناسب با مطلوب، تصرف  یبیف و ترتیبا تأل یعقل انسان در معلومات قبل
 یفـ یو تعرة لغـت، بیـرون   ریـ ه از داکـ ف ین تعریدر ا 15ابد.یست، دست یدر ذهن حاصل ن

پیشـین  صرف احضار معلومات  یعنی؛ رده استکتوجه نیز ب یبه ترت ياست، و یاصطالح
د یـ چاي  گونـه ن معلومات را به ید ایه افزون بر آن باکبل؛ ستین یافکرد، کمطرح  یغزاله ک
ه کـ ن باور بـود  یز بر ای) ن606(م.  يفخر راز، يآمداز پیش مطلوب برسد. البته  ۀجیه به نتک

در  يفخـر راز ه کـ  یمثـال  16گـر. یق دیتصـد دن بـه  یرس يبرا ییها قیب تصدیترت یعنینظر 
  ن است:یچنآورد،  میف ین تعریح ایتوض

ـ  کمم يریر است، و هر متغیه عالم متغکند کق یتصد یسکاگر  ـ آ ین اسـت، الزم م ـ د ی ه ک
ق در یحضور دو تصد ينجا به معنایر در اکفب، ین ترتین است. به اکعالم مم ندکق یتصد

  است. یق سومیه مستلزم تصدکست ذهن او
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ر یتأثشود،  استفاده میقت نظر یان حقیب يبرا یمنطق یاس اقترانیقدر آن از ه ک یمثالاین 
  دهد. نشان میلمان کار متکافبر منطق را 

ه کـ  يانتقـال از امـور  «ند: یگز ینظر برم يف را براین تعری) ا672(م.  یطوسنصیرالدین 
ر در کـ د نظـر و ف یـ گو یدر ادامـه مـ   يو »نـد. یه مطلـوب ما کـ  يند به امورا در ذهن حاصل

ـ یـ م ابـن  17ند.ا اصطالح مرادف هم   نظـر عبـارت اسـت از   «سـد:  ینو ی) مـ 679(م.  یثم بحران
معتقد  يو 18»مطلوب. يبه سو يسپس از مباد؛ آن مطلوب يانتقال ذهن از مطلوب به مباد

  در واقـع از لـوازم نظــر اسـت نـه خـود نظــر.     انـد،   ردهکـ بیــان گـران  یه دکـ  یبـ یاسـت ترت 
انتقال از مطلـوب بـه   ، ثمیم ابنف یه در تعرکن است یدر ا خواجهبا  ثمیم ابنف یتفاوت تعر

  .نیز افزوده شده است يمباد
  یفـ یو تعرشـود   مـی جـدا  شـیعۀ نـام بـرده    لم کنجا از دو متی) در ا726(م.  یحل هامعلّ

دن بـه  یرسـ  يبرا یب امور ذهنینظر را ترت يو دهد. به دست می يفخر رازو  يآمدهمانند 
پسـندد و   یرا م ثمیم ابنف ی) تعر876(م.  فاضل مقدادبا این حال،  19داند. یگر مید یامر ذهن

به مطالـب اسـت.    يو سپس رجوع از مباد يت از مطالب به مبادکسد نظر شامل حرینو یم
  20ف است.یدر واقع ناظر به بخش دوم تعرب امور، یف نظر به ترتیتعربه اعتقاد او، 

  داشـته  يتطـور  يریسـ الم، کـ در  »نظـر «ه اصـطالح  کـ گیـریم   مـی جه یمطالب نتاین از 
  بـه مـرور  ؛ اسـت رفتـه   اش بـه کـار مـی    يلغـو  يبه معنانزد معتزله، شتر یو ب: در آغاز است

 ییبه معنـا سرانجام شود و  یل میاصطالح تبد کیود به یق یبا افزودن برخ يلغو ين معنایا
غافـل   یونانیر منطق ید از تأثینبا انین میرسد در ا یابد. به نظر می یر مییتغ یاصطالح امالًک

ر و کـ ف يو همان معنـا از آن تأثیر پذیرفتند. ر آشنا شدند و کن تفیلمان به مرور با اکشد. مت
  ردند.کاطالق » نظر«بر الم که در منطق بود، در علم کاستدالل را 

  هيوجوب نظر از نگاه عدل ة. ادل۲
بـه دو نـوع اسـتدالل    اثبات وجوب نظـر،   يبراکه ایشان دهد  یلمان نشان مکآثار مت ۀمطالع
در و  واسـطه بـر وجـوب نظـر داللـت دارد      یاستدالل نوع اول به طور باند که  کرده کتمس

واجـب اسـت و سـپس     یتعـال  يه معرفت خـدا کشود  یاثبات منخست استدالل نوع دوم 
 21د واجـب باشـد.  یـ ن معرفـت اسـت، با  یـ ه نظر هم، چون تنهـا راه ا کشود  یجه گرفته مینت

  م.ینام یواسطه و نوع دوم را استدالل با واسطه م یاستدالل نوع اول را استدالل ب
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  واسطه بر وجوب نظر ي. استدالل ب۲ـ۱
توان  ین برهان میساده از ا يریتقربر مبناي  22.اند مطرحن استدالل یاز اگوناگون  ییرهایتقر

 ،خـوف ضـرر باشـد   دافع آنچه هر ؛ دافع خوف ضرر استۀ معرفت خدا، نظر در ادل«گفت: 
  »جه نظر واجب است.یدر نت؛ واجب است

حات یاستدالل و توضـ  ةنحوه، ه در ادامکند ا ح و اثباتیازمند توضین برهان نیمقدمات ا
  کرد.م یخواهن باره بررسی یالم را در اکاهل 

  دفع خوف ةليوس. نظر، ۲ـ۱ـ۱
اسـت و   یتسـاب کدوم، اۀ خالف مقدمبرۀ اول این استدالل، ه مقدمکن اعتقادند یلمان بر اکمت
 یدر چگـونگ  یکـ ید در دو مقـام بحـث شـود:    ین مقدمه بایادربارة  23از به استدالل دارد.ین

ه). البته ینظر (اثبات قض ۀلین ضرر به وسیدر دفع ا يگریو د، حصول خوف ضرر در انسان
 يگـر ید يها را اگر راهین خوف است؛ زیتنها راه دفع اه نظر، کاثبات شود نیز ته کن نید ایبا
  ن نخواهد بود.یواجب متعدیگر  »نظر«کم  دست، در میان باشندز ین

ن جهـان  یـ ه اکم ینکاست توجه  یافکحصول خوف ضرر،  يشود برا یگفته م مقام اول:
را خواسته اسـت. اگـر انسـان خـالق      یفیالکه چه بسا از ما تکدارد  یو انسان خالق و صانع
شـود   گرفتار مـی م یعظ یدر عذابابد، یاطالع نخود در برابر او ف یالکخود را نشناسد و از ت

  24.دهد شماري را از دست می یمنافع ب
داشـته باشـد،    ین اسـت خـالق  کـ ه ممکـ مسـئله   نیه چگونه انسان به اکست نجایته اکن

مسـئله   نیـ توجـه انسـان بـه ا   موجب ه ککارند  در یلمان عواملک؟ به نظر متیابد میالتفات 
خـالق  مسـئلۀ   از التفـات بـه   یخـال آغاز بلوغ خود، در  یچ انسانیه هکاي  گونهبه ؛ شوند یم
ن و یاختالف مردم در د. آگاه شدن از 3خاطر، . 2، یداع. 1ند از: ا ن عوامل عبارتیست. این

  .یو آفاق یات انفسیو آ یاله يها نعمتبارة در. اندیشیدن 4
؛ مورد سوم و چهارم هم روشن اسـت  25.ندا ینیا و عالمان دیامبران و اولیپ، یمراد از داع

معتزله مطرح شده است  یالمک يها تابکدر بسیاري مباحث ت آن، یخاطر و ماهاما دربارة 
را متوجـه  پرشـماري   يرادهـا ین جهت ایاز انیز . اشاعره شود دیده میز ین یاختالفاتالبته و 

بـه هـر حـال     26انـد.  بودن وجوب نظر قـرار داده  ینقد عقل يبرا ی، آن را محمل ردهکمعتزله 
ایشان اختالف از ه کان مردم هم نباشد ینباشد و انسان در م یداعاگر ه کن است یاعتقاد بر ا

 یقاضـ جاد شـود.  یند تا در او خوف اکن شخص را متوجه یااي  گونهبه  یمتعال يخداباید 
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ن شـخص  یـ ه تنهـا ا کـ  یالمـ کجـاد  یار بـا ا کـ ن یه اکمعتقدند  28یمرتضدیو س 27عبدالجبار
 ،شـان اسـت  یه متـأخرتر از ا کـ  یمالحمـ اننـد  گر مید یسانکاما ؛ ردیگ یشنود، صورت م یم

ه بـه  کـ  یسـ ک بـارة برد و در یار مکبه ۀ مزبور عوامل چهارگانبارة همۀ اصطالح خاطر را در
 یمعـان  يا القـا یالم کتواند  یخاطر مکه گر دسترس ندارد، معتقد است یاز عوامل د کی چیه

  29باشد.او در قلب 
و  عبـدالجبار  یقاض مانند یلمانکه متکاست سودمند  یخیبه لحاظ تارنیز ته کن نیابیان 

متـر  ک يلمان بعـد کمت یول؛ ت آن دارندیخاطر و ماهبسیاري دربارة  يها بحث، یمرتضدیس
خ یه تـار کـ هـم   یابوالصالح حلبشود.  ینم یگر از آن بحثیه دک يتا حددهند؛  یبه آن بها م

ان یـ اد بـارة اختالف مردم درآگاهی از است، تنها  یمرتضدیساز پس ده سال  باًیفوت او تقر
جاد خوف را در صـورت  یعامل اختالف در ا یحت یحلّ هاماست. علّدانسته را سبب خوف 

ه از اخـتالف بـه وجـود    کـ اسـت   ینظر دافـع خـوف  «سد: ینو یم يز آورده است. ویبرهان ن
  30»پس واجب است. ؛دیآ یم

از احتمـال  کـه پـس   معتقـد اسـت    یمرتضـ دیسنظر،  دافع خوف بودنِمقام دوم: دربارة 
ضـرور  گونۀ ن علم به یبر انسان مقرر فرموده است، در انسان ااو ه ک یفیالکوجود خالق و ت

اثبـات   ۀر و تدبر در ادلک، تفراه حاصل شدهن یه از اک یاز خوف ییه راه رهاکشود  یجاد میا
انسـان بـه   اینکه  ازپس ز معتقد است ین عبدالجبار یقاض 31است. ینیدر معارف یصانع و سا

شـف امـور   ک يارها براکن یتر کیه نزدکافته است یافت، در عقل انسان تقرر ین امور تنبه یا
 يفهمـد ضـرر   ین انسان مـ یردن در آن امور است. بنابراک، نظر ها پرسشدن به پاسخ یو رس

  32نظر است. ،ا اقرب امور به دفع ضرریرود  ین میه از آن خوف دارد تنها با نظر از بک
در  یعقلـ  يهـا  رجوع به اسـتدالل ، عبدالجبارو  یمرتضدیسبنابر عقیدة ه کروشن است 

 یهیرا بـد مسـئله   است. بـه هـر حـال چـه     يفطر ،معنا کیو به  یهیبد يامر، ینیمعارف د
در  ؛اسـت دفع خوف ضـرر  تنها راه  »نظر«ه کد اثبات شود یازمند استدالل، باینو چه م یبدان

  ن نخواهد بود.یمتع واجبِ نظرْن صورت، یر ایغ
ه کـ  یه انسـان زمـان  کند ک یگونه استدالل م نیا یابوالصالح حلبدربارة انحصار راه نظر، 

ن یـ شـود. در ا  یجـاد مـ  ی، در او خـوف ا دریابداختالف مردم در اثبات صانع و صفات او را 
از  یبرخـ . 3سازد؛ همه را رها . 2؛ ندکپیروي نها آ ۀاز هم. 1ش است: یصورت سه راه در پ

 یه با هم تنـاف کۀ آنها محال است؛ چرااز همد، پیروي کند. پیروي یا تقلینظر  ياز رورا آنها 
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از  یاز گروهـ پیـروي  ن است یبرد. همچن ین نمیهمه هم خوف او را از بساختن دارند. رها 
پیروي ه کرا  یرده است، حق باشد و مذهبکه رها کرا  یرا احتمال دارد مذهبید؛ زیتقل يرو
از  يدور يه بـرا کـ  یرفته، نخواهد بود. تنها راهیبه آنچه پذ ینانین اطمیبنابرا؛ باطلکند،  می

را از هـم  آن حـق و باطـل    ۀلیبـه وسـ  انسـان  ه کـ اسـت   ينظـر مانـد،   یم یخوف ضرر باق
  33بازشناسد.

  . وجوب دفع خوف۲ـ۱ـ۲
ه بحـث در  کـ شـود. از آنجـا    یاستدالل بررس يبراکا یدوم  ۀه مقدمکنون نوبت آن است کا

اسـت.   یم الهـ یت از ثـواب عظـ  یو محروم يعقاب اخرواست، مراد از ضرر،  ینیمعرفت د
ه در کـ گونـه   همـان : ننـد ک یسـه مـ  یمقا يویآن را با امور دنن مقدمه، یح ایلمان در توضکمت
ن کـ ه ممکـ اسـت   ییضررهاوري از دارها، کر و تأمل در کتفبراي ما  ةزیانگ ییایدن يارهاک

بخواهـد سـفر    یسکاگر براي نمونه است. چنین ز ین يدر امور اخروند؛ است متوجه ما شو
ن یـ ، در اانـد  در کمـین وانات درنـده  یح، يرو یه تو مکن راه یه در اکند و به او گفته شود ک

هر سرانجام و کند جو و ق و پرسیبه تحقباره  نیه در اکخواهد آمد پدید زه ین انگیشخص ا
در  كار و مـال یـ ن معیداند، انجام دهد. همـ  یاز خطر و ضرر الزم م يدور يه براکرا  يارک

  34ز وجود دارد.ین يامور اخرو
ح و یتوضـ  يسـت و تنهـا بـرا   ین یلـ ک ۀین قضـ یـ استدالل بر ا ين مطالب به معنایالبته ا

آور  نیقـ یل اسـت و  یـ ن تمثیـ ه اکـ ال شـود  کد اشین نبایشود. بنابرا یان میب به ذهن بیتقر
صـدق   يلمان بـرا کل متیدل رو نیاز ا 35ند.ک یح میته تصرکن نیبر ا عبدالجبار یقاضست. ین
  36بودن آن است. یهیه، ضرور و بدین قضیا

جاد یدر انسان امزبور ر اثر عوامل به ک یه چون خوفکال شود کنجا اشین است در اکمم
لمان کست. متیز واجب نیو محتمل است، دفع آن ن یه ظنکاست  يمتعلق به ضررشود،  یم

 یفرقـ نجا مراد است، یه در اک يه ضررکاند  ورزیدهد یکتأرو  نیاز ااند؛  بودهته کن نیامتوجه 
و  ینیوجوب نظر در امور داینکه  انیاز بپس  یمرتضدیس 37.یا ظنیباشد  یه قطعکند ک ینم
  سد:ینو یشود، م یوجوب نظر مموجب و در هر دو خوف است،  یکی يویدن

ـ نیز  يویدر امور دن یحت ،ندا ینیقیه کباشد  ییاگر مراد تنها ضررها ـ  یین ضـررها یچن م ک
ه از طـرق  کاست  یمحتمل يضررها يشتر برایها ب ما انسان یشیاند د و چارهنشو یافت می

  38م.یمختلف گمان به وقوع آنها دار



۱۳۶     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره اول، بهار  

باشد، واجـب اسـت    ه دافع ضررک يارکشد هر  یتوان مدع یم یدر صورتاینکه  گرید ۀتکن
م یخـواه  یه مـ کباشد  يمتر از ضررکبسیار ا ضرر آن ینداشته باشد  يضررار، که خود آن ک

  دفع آن ضرر واجب نخواهد بود.ن صورت؛ یر ایدر غ 39؛مینکدفعش 

  استدالل ي. نقد و بررس۲ـ۱ـ۳
ـ ا »نظر«جز گر ید يها راهاینکه  ن خوف در انسان وین حصول اییبا تبالف)  ن خـوف را از  ی

را یـ ن خـوف اسـت؛ ز  یـ ل در حصول اکاما مش؛ دیتوان به وجوب نظر رس یبرند، م ین نمیب
 يو ادعـا انـد   توجـه  ر آن، بـی یمانند اختالف مردم و غبه عوامل حصول خوف، مردم بیشتر 
شـتر مـردم   یرا بیست؛ زیاست، درست ن یهیاز امور بدن عوامل، یبه ا یتوجه هر عاقلاینکه 
هـم   ین خـوف یانـد. بنـابرا   ن امر غافلیه از اکبلهست؛ ن مردم یب یاختالفند که نیست ملتفت

  40د.یآ ید نمیآنها پد يبرا
ابره کـ مه منـع حصـول خـوف،    کـ سد ینو یال مکن اشیدر پاسخ به ا یجیعبدالرزاق اله

 يار و به طـور عـاد  کن توجه روشن و آشیرا توجه به اختالف در صانع و عوامل ایاست؛ ز
ن امـور  یـ نها حصول خوف نباشد، وقوع خوف از ایا ۀالزم یاگر هم به لحاظ عقلند. ا معلوم

بـه آنهـا    ين اخبـار یه چنـ کـ هـم   یسانکوقوع معتبر است نه لزوم. نجا، یمسلم است و در ا
شـود   یخوف ضرر حاصل مدن خبر و احتمال صدق آن، یار نادرند. با رسیبسده باشد، ینرس
  41؛ندک یت میفاکن احتمال ضرر هم یست. همچنیبه رجحان خبر ن يازیو ن

ل یـ را احتمـال خطـا بـه دل   یست؛ زیشود، دافع خوف ن یه با نظر حاصل مک یمعرفتب) 
ال کن اشـ یاپاسخ  42نه دفع آن.انجامید ش خوف خواهد ین به افزایفساد نظر وجود دارد و ا

 ندارد بـا االمر خطا باشد، منافات  در نفس »نظر«حاصل از  معرفتاینکه  احتمالچنین است: 
اینکـه   ن دارد، دافع خوف ضرر باشـد. عـالوه بـر   یقیصدقش ه انسان به کآن معرفت اینکه 

  43؛ن استکبا مراعات قواعد مماز خطا،  يریجلوگ يها راه
ش یدایـ بر منشـأ پ د بر خوف ضرر، یکتأ ين استدالل اگر به جایرسد در ا یبه نظر مج) 
ر احتمال یتعبخوف ضرر،  يبه جاگر، بهتر است یتر است. به عبارت دد شود، بهیکخوف تأ
ه توجـه بـه آنهـا را موجـب حصـول خـوف       یه عدلک یرا عواملیز؛ ار گرفته شودکضرر به 

ه در کـ دهـد    یه با التفات به آنها انسان احتمال مککنند  میجاد خوف یل این دلیشمردند به ا
ه کاست  ییتمال عقالاح کین یمتحمل ضرر خواهد شد. ابارة صانع، صورت عدم تأمل در
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 یواجـب اسـت. فرقـ    یدفع آن به لحاظ عقلر بودن ضرر محتمل، یبا توجه به بزرگ و خط
 یعبـارات پایۀ اما بر ؛ ا نهیرده باشد کجاد یدر شخص ا ین احتمال، بالفعل خوفیه اکند ک ینم
رو  نیـ از ادانسـتند؛   یار میه حصول بالفعل خوف را معیلمان عدلکمتکردیم، ان یبتر  پیشه ک
شود. در  یجاد میدر او خوف اند، کاختالف مردم توجه مانند  یبه عوامل یسکگفتند اگر  یم
 »نظـر «جه یدر نتحاصل نشد،  یسک يبرا یه اگر خوفکشوند  یمرو  روبهال کن اشینجا با ایا

بـاز   یا نـوع یـ  یـی بـه خـوف عقال  نیـز  ه خوف را کبراي او واجب نخواهد بود. مگر آنهم 
ن یرسد ا یست. به هر حال به نظر میلمان سازگار نکن با ظاهر عبارات متیته اه البکم یگردان

ا یـ م یار بـر کخوف ضرر احتمال ضرر را به  يا به جایدارد:  ین اصالحیاز به چنیاستدالل ن
  ندانیم.مراد از خوف را حصول بالفعل آن 

  . استدالل با واسطه بر وجوب نظر۲ـ۲
 یقاضـ انـد. البتـه    به اثبات وجوب نظر پرداختهراه استدالل با واسطه از متکلمان از  ياریبس

اثبات وجوب نظر و هـم اثبـات    يتنها استدالل نوع اول را آورده، و از آن هم برا عبدالجبار
ل وجـوب  یه دلک یخوف ين به نظر ویبنابرا 44ند.ک یاستفاده م ینیل معارف دیوجوب تحص
ه خـوف را از  کـ ن نوع معرفت اسـت  یرا تنها ایز؛ ز هستیل وجوب معرفت نینظر است دل

  اند. ردهکوجوب نظر از دو برهان استفاده  يلمان براکاز مت يارین حال بسیبرد. با ا ین میب
ن یـ واجـب اسـت و ا   یتعـال  يه معرفـت خـدا  کـ ن استدالل گفته شده است یان ایدر ب

ن برهـان  یـ ا یصورت منطق 45ن نظر واجب است.یبنابرا؛ شود یمعرفت بدون نظر حاصل نم
  رد:کان ین بیتوان چن یرا م

 یپس تال؛ ن مقدم حق استکل؛ واجب باشد، نظر واجب است یتعال ياگر معرفت خدا
  46آن است.انند ز مین

وجـوب معرفـت خـدا و     ۀادلـ  یکـ ی شـود:  یته بررسـ کد دو نین استدالل باین اییدر تب
  ن وجوب معرفت و وجوب نظر.یان مالزمه بیب يگرید

  يتعال يوجوب معرفت خدا ة. ادل۲ـ۲ـ۱
انـد. در   ق متوسـل شـده  یـ به سه طر یتعال ياثبات وجوب معرفت خدا يه برایلمان عدلکمت
  م.ینک یم یق را بررسین سه طرین بخش ایا

. انـد  کـرده  کلطف تمس ةاثبات وجوب معرفت خدا به قاعد يبرا یق لطف: برخی. طر1
  سد:ینو یم یمرتضدیس
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در انجام واجب  یه لطفکه علم به استحقاق ثواب و عقاب کل وجوب معرفت آن است یدل
ه واجب بدون آن محقق ک يزید و چیآ ین معرفت به دست نمیاست، بدون حصول ا یعقل
  47شود، واجب است. ینم

  سد:ینو یو مکند  میق استدالل ین طریز از این یمالحم
؛ لف استکم يبرا یه لطفکل آن است یواجب است به دل یتعال يم معرفت خدایگفتاینکه 

آنهـا   كه انجام و تـر کاست  یمحرمات كانجام واجبات و تر يزه برایانگن معرفت، یرا ایز
د دارد و از انجام واجبات یل شدیح تمایه انسان نسبت به انجام قبک یدر حال؛ مشقت دارد

محرمـات ثـواب    كه بر انجـام واجبـات و تـر   کدارد  یه صانعکزان است، اگر بداند یگر
ـ ند، اک یواجبات و انجام محرمات عقاب م كو در صورت تردهد  یم ن یتـر  ن از بـزرگ ی

  48محرمات خواهد بود. كانجام واجبات و تر يها برا زهیانگ
  سد:ینو یند و مک یر منعم استدالل مکق وجوب شیاز طر یحلّ هامعلّر منعم: کق شی. طر2

ـ او ر که شکن است یاواجب است،  یتعال يمعرفت خدااینکه  لیدل  ،رکواجب است و ش
ـ    یر و همکاما وجوب ش؛ شود یبدون معرفت حاصل نم ر بـدون  کن طـور عـدم تحقـق ش

  49ند.ا يضرور يامورمعرفت، 
حاصل اسـت  وجود دارد،  یمنعماینکه  به یه علم اجمالکال شود کنجا اشین است در اکمم
سـت تـا مسـتلزم    ین یلیبـه شـناخت تفصـ    يازیـ ن نیبنابرا؛ ندک یت میفاکر کش ين برایو ا

مسـتلزم  ه آثـار نعمـت،   کـ دهد  یپاسخ مرا چنین ال کن اشیا حلّیامه علّوجوب نظر باشد. 
د انسان خالق را بشناسـد تـا بدانـد    یقصد نعمت شده باشد. پس بااینکه مگر ست؛ ینعمت ن

  50ا نه.یرش واجب باشد کرده است تا شکا قصد احسان یآ
ال را دفـع  کاشـ نـه تنهـا   ن پاسـخ  یا يبه نظر وداند.  ینمپذیرفتنی ن پاسخ را یا یدلیعب

 یتعـال  يه خداکرا در مقدمه آمده است یز؛ ندک یراد وارد میانیز ل یند، در مقدمات دلک ینم
نهـا را  یاخداوند ه کم ی، اگر ندانحلّی امهعلّبر پاسخ بنابه بنده داده است.  یفراوان يها نعمت

در مـنعم   کم داشـت. حصـول شـ   ینخواه احسان انجام داده است، علم به منعم بودن يبرا
پاسخ درست آن اسـت  شود. به نظر صاحب اشراق،  یر مکدر وجوب ش کشبودن، موجب 

 یافکـ ر کان شـ کام يها را به ما داده است برا ن نعمتیا یمنعماینکه  به یه معرفت اجمالک
ت ینـد. هـدا  ک یر نسبت به حاالت منعمان و بر حسب مراتب آنها تفاوت مکرا شیست؛ زین

را یـ ؛ زیلیاز معرفـت تفصـ  پـس  مگـر  ست؛ ین نکممق عظمت او باشد، یه الکر خدا کبه ش
ه کـ ر کاز انـواع شـ   یه سزاوار منعم است، واجب است و چـه بسـا برخـ   ک يا ر به گونهکش

  51.به شمار آیندا استهزا یور نبوده، ذم کمناسب مش
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توانـد در   یه مـ کـ نـد  ک یبحث ماي  گونهبه در استدالل بر وجوب معرفت،  فاضل مقداد
ن یال اسـتدالل را چنـ  کن اشـ یـ شان با توجـه بـه ا  ید هم ایال باشد. شاکن اشیدفع ا يراستا

  د:یگو یم يسامان داده است. و
ـ وجـود، ح م؛ ماننـد  ینک یرا در خود مالحظه م يبسیارما منافع  ات، شـهوت و حـواس.   ی

حـال  مـا داده اسـت.    نهـا را بـه  یا يگریه دکبلستند؛ ینها از جانب خود ما نیه اکم یدان یم
ا به قصد ضرر زدن به ما، در هـر دو  ینها را به ما داده است ینها به قصد نفع ایا ةنندکاعطا

د بـود و  ننها نعمت خواهیرا در صورت اول ایم؛ زیه ما او را بشناسکصورت واجب است 
ـ اي  گونـه به ر منعم واجب است؛ کش ـ و در صـورت دوم با ار اوسـت؛  ه سـزاو ک د او را ی

  52رده است و احتراز از ضرر واجب است.که قصد ضرر کم یم تا بدانیبشناس
هم بر وجـوب  ق دفع خوف، یاز طر عبدالجبار یقاضه کتر گفتیم  پیشق دفع خوف: ی. طر3

ق یـ از طرر منعم، کر از وجوب شیز غینی حلّ ۀامند و هم بر وجوب معرفت. علّک ینظر استدالل م
معرفـت   هکـ ب یـ ن ترتیـ به ا؛ ده استکراستدالل  یتعال يز بر وجوب معرفت خدایدفع خوف ن

  53شود و دفع خوف واجب است. یه از اختالف حاصل مکاست  یدافع خوف، یتعال يخدا
  سد:ینو یند و مک یاستفاده م یخوف ضرر از ضرر ظن يدر استدالل خود به جا ثمیم ابن

واجـب اسـت.    رسـد، عقـالً   یمتعال به انسان م يه به سبب جهل به خداک یدفع ضرر ظن
ل ین دلیبه ا یاما وجوب دفع ضرر ظن؛ ن ضرر مستلزم وجوب معرفت استیوجوب دفع ا

ـ دهد  ین احتمال را میاشناسد،  یه خدا را نمک یلفکه مکاست    داشـته باشـد   یه صـانع ک
و اگـر او را نشناسـد،   اسـت،  ده کرن امر یلف به اکخواهد و او را م یمعرفت م يه از وک

دن یا بـه سـبب شـن   یند کان از ذهن او خطور کن امیه اکند ک ینم یند. تفاوتک یعقابش م
ـ   یاختالف مردم در د را  ین و اثبات صانع باشد. به هر حال او در خود خـوف عقـاب ظن

ه دفع آن واجب کاست  ين ضرریرد و ایبان او را بگیمعرفت گر كتر ۀه به واسطکابد ی یم
مسـتلزم  پـس وجـوب دفـع ضـرر،     د. یآ یبدون معرفت به دست نمن ضرر، یاست. دفع ا

  54وجوب معرفت است.

  ن وجوب معرفت و وجوب نظري. مالزمه ب۲ـ۲ـ۲
ن واجب بودن معرفت و واجب بودن نظر اسـتوار اسـت.   یب ۀبر مالزمن استدالل، یا یدرست

وجـود  ر از نظـر  یـ غ يگریراه ددن به معرفت، یرس يه براکد اثبات شود یگر بایبه عبارت د
ه تنها راه حصول معرفت است، واجب اسـت.  کز ینظر نندارد و چون معرفت واجب است، 

هـا   ن راهیـ ز بـه ا یـ ن یو برخـ باشـند  توجه کانون د نتوان یمعرفت م يه براک يگرید يها راه
  د، الهام، قول معصوم و خبر.ی: تقلاز ندا عبارت، معتقدند
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بـه ابطـال    يازیـ نگویـد   ، مییظر استداللان انحصار معرفت در نیب يبرا یبحران ثمیم ابن
  سد:ینو یم يست. ویگر نید يها راه

جامع  یه حد وسطک یند مادامک یم مکاست و ضرورت ح یسبکمعرفت خداوند از امور 
ل یه تحصکم یدان یو مابد؛ ی یبر در ذهن حاصل نشود، علم تحقق نمکن حد اصغر و حد ایب

ـ آ یمعرفت بدون نظر به دست نم نیان ندارد. بنابراکحد وسط بدون نظر ام پـس نظـر   ؛ دی
  55شرط معرفت است.

انحصار حصول  يبرا ثمیم ابنهمانند  یه استداللکاست  یحلّ هامعلّعه، یلمان شکگر متیاز د
  سد:ینو یمعرفت در نظر دارد و م

ـ د واضح است و نیآ یبدون نظر به دست نم یتعال يمعرفت خدااینکه  بـه اسـتدالل    يازی
ـ بلست؛ یضرور ن ناًیقیرا معرفت خدا یندارد؛ ز نظـر  ، ياسـت و در علـوم نظـر    يه نظـر ک
سب امور مجهول خود بـه نظـر   ک يبراان، کعقال در هر زمان و مهمۀ را یز؛ استسودمند 
  56ردند.ک یم کبود به آن تمس يگریشوند و اگر راه د یمتوسل م

پیشـین،  حصول معرفت باشد. در اسـتدالل   يبرا یتواند راه ید نمیه تقلکلمان معتقدند کمت
لمـان  کگـر از مت ید یبرخ ۀنجا ادلی. در ابیان کردیم یابوالصالح حلباز باره  نیدر ارا  یمطالب

  م.ینک یم ید را بررسیزا نبودن تقل در معرفت
  :اند ردهکان ین امر بیا يل برایچند دل یمرتضدیسو  الجبارعبد یقاض

 یسـ کد یـ را تقلیـ ز؛ شود یم یهیار امور بدکاند، موجب یتقل یاعتقاد به درستاینکه  یکی
 يت و برتـر یل به حدوث عالم است، اولویه قاک یسکد یه معتقد به قدم عالم است بر تقلک

شـود   یا معتقد به حدوث و قدم با هم مـ یمقلد در کار نیست،  یتین چون اولویندارد. بنابرا
ن اسـت گفتـه شـود    کـ باز هم محال است. ممه کند ک یم یا هر دو را نفیه محال است و ک

را یست؛ زیز درست نین نیا یول؛ ر و صالح باشدیه اهل خکاست  یسکد از یت در تقلیاولو
ر و یـ اهـل خ گـر،  ید ياز سـو دارنـد؛  ن اوصاف را یض، ایبه دو طرف نققایالن  يدر موارد

را یند؛ زکل را حل کن مشیتواند ا یز نمیثر نکد ایست. تقلیصالح بودن مانع خطا در اعتقاد ن
ن یداشـته باشـد. بنـابرا    يبسیارداران  و باطل طرفنفر باشد،  کیه طرف حق کن است کمم

 ند،شـتر یا تابعان حق بیه آکد کرسپس مالحظه و گر شناخت ید ید حق را از راهیبانخست 
  57؛باطل پیروانا ی

د یـ او تقل ه ازکـ  یسـ کا بـه محـق بـودن    یـ ه مقلد کن است ید ایگر بر بطالن تقلیل دیدل
ن یرده باشد، بنـابرا که او اشتباه کدهد  یا ندارد. اگر علم ندارد و احتمال میند علم دارد ک یم
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از سـه  م علم به محـق بـودن او داشـته باشـد،     ز نخواهد بود. اگر هیجا یسکن ید از چنیتقل
توانـد   ین از علوم ضرور نمـ یه محال است و اکدارد  ین علمیا بالضروره چنیست: ینبیرون حال 
ا از یـ و م؛ ییگـو  یه مـا مـ  کن همان است یه اکشده، ن امر واقف یل به ایدل يا از روی؛ باشد

  58د الزم خواهد آمد.ین صورت تسلسل در تقلیه در اکده است ین امر رسید به ایتقل يرو
پـس  نها تنها یه اکاخبار خدا و رسول گفته شده است انند م يگرید يها مورد راهدربارة 
د یـ ز قول معصوم، الهام و شهود را مفین ثمیم ابن 59ق علم هستند.یطر یمت الهکحاز علم به 

را علم یست؛ زین نکمممتعال از قول معصوم  يمعرفت خدا ةداند و معتقد است استفاد ینم
ز از قـول او  یـ ست. پس اگـر معرفـت ن  به حجت بودن قول معصوم، متوقف بر معرفت خدا

 ،اگـر وقـوع الهـام اثبـات شـود     اند کـه   ارة الهام نیز گرفتهدربد. یآ یدور الزم ماستفاده شود، 
را چـه نتوانـد آن   ؛ مگر با نظـر؛ اگر باشدشده ملهم ر خدا یاز غاینکه  ست ازیمن نیشخص ا

ـ  ۀیند. تصفک ریتعب ـ یو ب یباطن عبارت است از حذف موانع درون ت آن یـ نها. از قلـب  یرون
ه کـ ست یمعلوم ن یول؛ ندک یافت میرا در یسوانح الهق افاضه و الهام، یه نفس از طرکاست 

  60مگر با نظر.؛ ر خدایا غییند نها از جانب خدایا
 یقول معصوم در صورت د:یگو ین میت نداشتن قول معصوم چنیحجبارة در یحلّ هامعلّ

 یسـ که جز خدا کاست  یو مخف یم معصوم است و عصمت امر باطنیه بدانکحجت است 
ن مسبوق یشود و ا یحاصل م یاله یوح ۀعصمت به واسطست. شناخت ما از یاز آن آگاه ن

  61ه محال است.کد یآ ین دور الزم میبه معرفت است. بنابرا

  ي. نقد و بررس۲ـ۲ـ۳
  :کنیماثبات وجوب معرفت  يها در راه یواسطه بهتر است تأملاستدالل با یبررس يبرا

راه وجـوب لطـف   ردند، کوجوب معرفت خدا ارائه  يه برایه عدلک ین راهی: نخستالف
ه از جانـب  کـ ن اسـت  یپاسخ ا واجب است؟ قطعاً یسکم لطف از جانب چه یپرس یبود. م
م. در یوجوب لطف، خـدا را شـناخته باشـ    كاز درپیش ه ما کن مستلزم آن است یو اخدا؛ 

هوده است. یه لغو و بکل حاصل است یامر به تحصجاب آن، ین صورت امر به معرفت و ایا
مت و کصفات خدا مانند ح یبر معرفت به برخ یقاد به وجوب لطف مبتناعتن، یافزون بر ا

ه کـ جه آنیلف بودن انسان است. نتکو م يمانند معاد و ثواب و عقاب اخرو ين اموریهمچن
نسبت به خداوند  یلیتفص یه معرفتکمتوقف بر آن است ن استدالل، یاثبات وجوب نظر با ا
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ر از یـ ه غیر آن. عدلیا غیق نظر حاصل شده است یا از طرین معرفت یم. ایو معاد داشته باش
د از راه نظـر بـه دسـت آمـده     یـ بامعرفت مزبور ن یبنابرادانند؛  ین نمیقید علم و ینظر را مف

وجـوب  پـس اثبـات   بر نظر در معرفت خداست.  یمبتنن اثبات وجوب لطف، یباشد. بنابرا
  خواهد بود؛ يدور یاستداللنظر با استفاده از وجوب لطف، 

ن یـ ال اکر منعم بـود. اشـ  که بر وجوب معرفت از راه وجوب شیگر عدلیاستدالل د )ب
 ،از اثبات وجوب معرفتپیش نجا یاست. در اپیشین ال به استدالل کاشنیز همانند استدالل 

ه در مـا  کـ ن صورت اسـت  یبه اف شده است. استدالل بر وجود منعم، به وجود منعم اعترا
ـ ا نداشـته  يریچون خودمان در وجـود آنهـا تـأث    هکد نوجود دار يها و امور نعمت پـس   ،می

 يه به اجمـال وجـود خـدا   کاست  ين استدالل خود نظریآنها را به ما داده است. ا يگرید
ن امور را در یما اتر مطرح شد،  پیشه ک یالکاگر با توجه به اش یند. حتک یرا اثبات م یتعال

  وجود خدا وجود نخواهد داشت. یدر اثبات اجمال یم باز خللینکن ینعمت تلقّآغاز، 
ر مـنعم بـه آن اسـتدالل    کق وجوب شیه از طرک یوجوب معرفتمسئله،  نیبا توجه به ا

تواند وجـوب   یم یدر صورت یلیخواهد بود. وجوب معرفت تفص یلیمعرفت تفصشود،  یم
است؟  چنین ا واقعاًیاما آباشد؛  یلیدن به معرفت تفصیه نظر تنها راه رسکند کنظر را اثبات 

را منحصـر   یلیتوان شناخت تفص ینم، یتعال يخدا یاز شناخت اجمالپس رسد  یبه نظر م
ه از کـ شـود   ید و مـدع یایب يامبریاگر پپس از اعتراف به وجود خدا، را یز؛ در نظر دانست

را از  یلیتـوان معرفـت تفصـ    یماثبات شود،  او يِامبریپجانب خداست و بر اساس معجزه، 
  به نظر نخواهد بود. يازیگر نیرد و دکل یامبر تحصیسخنان پ

رسـد   یدفع خوف ضرر بود. بـه نظـر مـ   اثبات وجوب معرفت،  يه برایراه سوم عدل) ج
را منشأ یز؛ م استکو تح يداور شیپ ینوعة وجوب معرفت خدا از راه خوف ضرر، استفاد

از مردم معتقدند خـدا   یه گروهکا ن معنیبه ان خوف، بنابر استدالل، اختالف مردم است؛ یا
ن خـوف تنهـا بـا معرفـت     یم ایینون اگر بگوکند. ار وجود خدایکز منین یوجود دارد و برخ

بینجامـد  د به اثبات وجود خـدا  یه نظر باکخواهد بود ا ن معنیبه ارود،  ین میوجود خدا از ب
ن یـ در ا ۀ نظـر مسـلم انگاشـته شـده اسـت.     جینتهمان آغاز، از بنابراین . انجامد و حتماً می
 ؛رود ین نمـ یخوف تنها با معرفت از باینکه  افزون بر ؟به نظراست  يازیگر چه نیصورت د

 ،وجـود نـدارد   ییه خـدا کـ جه برسد ین نتیبر اساس استدالل به ا یسکم ینکه اگر فرض کبل
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 یقـ یتوان گفت خوف از هر طر ین میبرد. بنابرا ین میخوف را از باست،  ینیقیه کز ین اعتقاد نیا
 ،احتمـال صـرف  ماننـد   يگـر ید يهـا  راهق اخـتالف، و چـه از   یچه از طره حاصل شود، ک

  بر وجوب نظر باشد. یلیتواند دل یه تنها مکبل؛ ندکوجوب معرفت خدا را اثبات  تواند ینم
 یتعـال  يق خوف ضـرر بـر وجـوب معرفـت خـدا     یتوان از طر یصورت م کیالبته در 

و خداونـد و معـاد،    یخوف از شـناخت اجمـال  ن یه اکاست  یو آن در صورتکرد استدالل 
 یلیتنها معرفت تفصـ نیز ن صورت یدر ا یول؛ لف بودن انسان حاصل شده باشدکاحتمال م

  تواند حاصل شود. یبدون نظر هم م یلیه معرفت تفصکدریافتیم ند و ک یرا اثبات م
  ست.یدرست ن، یتعال يق وجوب معرفت خدایه استدالل بر وجوب نظر از طرکجه آنینت

  وجوب نظر از نگاه اشاعره ة. ادل۳
ق وجـوب  یـ هم به صورت مستقل و هم از طر، یو امام یلمان معتزلکز همانند متیاشاعره ن

  م.ینک یم یها را بررس ن استداللینون اکنند. اک یمعرفت بر وجوب نظر استدالل م

  واسطه بر وجوب نظر ي. استدالل ب۳ـ۱
آورنـد و   یمـ  یل قرآنیهم دلن منظور، یا يبرااند.  کرده کتمس ینقلادلۀ  تنها بهباره  نیاشاعره در ا

ماوات  فـىِ  ماذَا انظُرُواْ قُلِ«نند: ک یات استدالل مین آیبه ا یل قرآنیدر دل 62.ییل روایهم دل السـ و 
د  الْـأَرض  یحْـىِ  کَیف اللَّه ِرحمت ءاثَار إِلى فَانظُرْ«) و 101ونس: ی»( الْأَرض عـتهَِـا  بوروم: »(م

 ياز علمـا  ینـد. برخـ  ک یداللـت بـر وجـوب مـ    ات امر به نظر شده است و امـر،  ین آیا ). در50
  63.وجوب نباشد يه امر به معناکرا احتمال دارد یاست؛ ز یل ظنین دلیه اکاشاعره خود معتقدند 

از پـس  ه کـ استناد شده است. نقل شده است باره  نیز در این یتیبه رواات، ین آیر از ایغ
لِ  واخْتلَـاف  والْأَرضِ السماوات خَلْقِ فىِ إِنَّ: «ۀینزول آ َـارِ  الَّیـالنهو  ات لىِ  الََیـُواب  لّـأ الْأَلْبـ  «

ـ ه را بخوانـد،  یـ ن آیه اک یسکبر  يوا«فرمودند:  رسول خدا )190عمران:  (آل در آن  یول
ل یـ دلن، یـ و اشـود   دیـده مـی  ه یر و نظر در آکتف كانذار به ترت، ین روایدر ا ».ندکر نکتف

سـت.  ین ینـ یقیظواهر اسـت و   ۀه از جملکشود  یگفته منیز ل ین دلیادربارة وجوب است. 
  64خبر واحد است.روایت مزبور، ن یهمچن

  ي. نقد و بررس۳ـ۱ـ۱
اسـت. بـه    ینقل ۀآنها به ادلدر استناد ه بر اشاعره وارد است، کاي  یلکو اصلی ال کاشالف) 

ـ ، یتعال ياز اثبات وجود خداپیش ه کروشن است ، یلحاظ عقل ز یجـا  ینقلـ  ۀاستناد به ادل
اشاعره بـر اسـتناد   بودن وجوب نظر، ادلۀ  یا سمعی ینخواهد بود. در بحث اختالف در عقل
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ه اقامـه  کـ هم  یلیاما به هر حال هر دلرد؛ کم یدر وجوب نظر را مالحظه خواه ینقل ۀبه ادل
  بر بطالن دور است؛ یه مبتنکخواهد بود  یعقل یهیم بدکاستدالل در برابر حشود، 

ن وجـوب نظـر بـه    یاست. بنابرا یواسطه از نگاه اشاعره ظن یاستدالل بب) دانستیم که 
و  ینیقیالم بر امور که مدار ک یدر حال؛ یمگر به طور ظنپذیر نخواهد بود،  اثباتۀ آن، لیوس
وجوب نظر متوقف بر امر ه در آن، کن است یآن ااصلی ال کاشاینکه  است. افزون بر یقطع
ست، متوقـف بـر   ه مقدم بر معرفت امر اوکه معرفت خداوند ک یدر صورتشده است؛  یاله

به نظر ندارد  يازیگر نیاست؛ اگر ناظر خدا را بشناسد د يدورن استدالل، ینظر است. بنابرا
ابـد. در  ی یاو تحقـق نمـ  بـارة  در یرا هم نخواهد شناخت و وجـوب  شناسد امر او یو اگر نم

  رد.کم یخواه یم پرداخت و پاسخ اشاعره را بررسیخواهمسئله  نیز به اینده نیاالت آکاش

  اشاعره واسطه از نگاه. استدالل با۳ـ۲
رو  نیـ نـد. از ا ک ینمـ  یبا استدالل معتزله تفاوتآورند،  ینجا میه اشاعره در اک یاصل استدالل

تـوان آن را   یگـر مـ  یر دیـ به تعبو البته ه گذشت یدر بحث عدلتر  پیشه کبرهان همان است 
  رد:کان ین بیچن

ه واجـب  کـ  يزیـ هر چ؛ معرفت متوقف بر نظر است؛ واجب است یتعال يمعرفت خدا
  ن نظر واجب است.یبنابرا؛ واجب استمتوقف بر آن باشد، 

توقـف  . 2؛ ل وجـوب معرفـت  یـ دل. 1: دنشـو  ین امـور بررسـ  ید این استدالل باییدر تب
دوم مسـئله   دراینکه  وجوب آنچه واجب بر آن متوقف است. با توجه به. 3؛ معرفت بر نظر

سـتند و مباحـث آن   یزا ن گـر معرفـت  ید يها د و راهیه تقلکاست ه و اشاعره توافق ین عدلیب
نجـا  یآنهـا در ا  یاز بررسـ اسـت،   یاصـول اي  مسـئله ز یـ سـوم ن مسـئلۀ   مطرح شد وتر  پیش
  م پرداخت.یاول خواه ۀمسئل بهم و در ادامه، ینک یمپوشی  چشم

  دگاه اشاعرهيوجوب معرفت در د ة. ادل۳ـ۲ـ۱
صدد اثبـات وجـوب معرفـت از    دررا قبول ندارند،  یه حسن و قبح عقلکل آنیاشاعره به دل

  ان شده است:یل بیدلن منظور، سه یا يند. براا یشرع ۀق ادلیطر
ه کـ ن اسـت  یـ ، اجمـاع اسـت. ادعـا ا   مسئله نیا يبرااشاعره ل یدلترین  اصلیل اول: یدل

بـه  معرفـت مزبـور   ن یبنـابرا ؛ است یمورد اجماع امت اسالم، یتعال يوجوب معرفت خدا
ن استدالل مطرح و پاسـخ  یابارة در یاالتکاشتب اشاعره، کدر  65واجب است. یلحاظ شرع

  م پرداخت؛یها و پاسخ آنها خواه لاکن اشیداده شده است. در ادامه به ا
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 الإِله أَنَّه فَاعلَم«ه است: ین آیاستناد به ادیگر اشاعره بر وجوب معرفت، ل یدل ل دوم:یدل
بکُم  یعلَم اللَّه و والْمؤْمنات وللْمؤْمنینَ لذَنْبِک واستَغْفرْ اللَّه إِالَّ  .)19محمـد:  ( »ومثْـواکُم  متَقَلـَّ

ن علـم بـه   یبنابرا؛ ندک یامر داللت بر وجوب مه امر به علم شده است و یشود در آ یگفته م
  66؛خدا واجب است

ا  و«ماننـد:   یاتیـ ه از آکـ به وجوب عبادت  کبا تمسنیز  یل سوم: برخیدل رُواْ  مـ ا  أُمـ  إِلـَّ
ت یـ ل روایـ ه عبادت به دلکاند  شود، گفته یاستفاده م )5نه: یب»( الدین لَه مخُْلصینَ اللَّه لیعبدواْ

قصد قصد است.  يت به معناین یشود. از طرف یت حاصل نمیبدون ن» اتیانما االعمال بالن«
  67واجب است. یتعال ين معرفت خدایست. بنابراین نکبدون شناخت ممنیز 

  ي. نقد و بررس۳ـ۲ـ۲
ه کـ بل؛ به اشاعره نـدارد ه البته اختصاص کمطرح است  یالکوجوب معرفت اشالف) دربارة 

 ،ه معرفـت خـدا و علـم بـه او    کن است یبر ا یمبتنمزبور ال کاش. شود یز میه نیمتوجه عدل
ه کـ  یدر حـال ؛ ان آن متوقف استکرا وجوب معرفت بر امیز؛ شود یمتعلق وجوب واقع نم

سـت؛  ی. ضـرور ن يا نظریا ضرور است ین باشد، کرا اگر ممین است؛ زکممنا ین معرفتیچن
را در  يزین چیعلم به چنش به خود واگذاشته شود، بدون نظر، تولدآغاز اگر انسان از  رایز

؛ ه نظـر موجـب علـم باشـد    کـ ن اسـت  یـ بودن هم متوقف بـر ا  يافت. نظریخود نخواهد 
ه اجمـاع بـر وجـوب    کـ سد ینو یم يآمدال، کن اشیدر پاسخ ا 68ست.یگونه ن نیه اک یدرحال

 ،سـت یزا ن د نظـر معرفـت  یگفتاینکه  یول؛ ان آن استکل بر امین دلیخود بهترمعرفت خدا، 
  69؛الن داده شده استکخود مطرح و پاسخ مستش ين بحث در جایا

را معرفـت  یرد؛ زیگ یتعلق نم یتعال يه امر به معرفت خداکن است یگر ایال دکاشب) 
معرفت  ،نندهک جابیش از معرفت این پیننده است. بنابراک جابیجاب، متوقف بر معرفت ایا

به عبـارت   70امر به محال خواهد بود. ،نندهک جابیست و امر به معرفت این نکجاب ممیبه ا
بـه  ا یـ ا بـه عـارف بـه خداسـت     یـ شـود و امـر    یمحقق مـ  یبا امر اله یجاب شرعیاگر، ید
ل حاصـل  یرا امـر بـه تحصـ   یـ امر به معرفت شـود؛ ز رعارف. محال است شخص عارف، یغ

را معرفت امر متوقـف بـر معرفـت آمـر اسـت و      یل است؛ زمحانیز عارف ریغبه است. امر 
جاب نظر متوقف بر معرفـت  ین ایامر را نخواهد شناخت. بنابراشناسد،  یه آمر را نمک یسک

  ن دور است.یو اجاب؛ یست و معرفت خدا متوقف بر معرفت اخدا
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امر ه وجوب معرفت بر شناخت بالفعل آمر و کن است ی، امزبورال کاشبه اشاعره پاسخ 
 ،آن يبـرا  يا علم به وجوب و نصب ادلـه براي لف کن مکه به صرف تمکبل؛ ستیمتوقف ن

را در آن یـ سـت؛ ز ین پاسخ درسـت ن یاما ا 71؛ابدی یو شرع استقرار مشود  میوجوب محقق 
ه کـ گـردد   یمـ  بـاز  نیال به اکاصل اشآنکه  حیتوض مصادره به مطلوب صورت گرفته است.

؛ جه معرفت وجوب نداردیمعرفت امر و در نت نِکتممر، لف در صورت عدم معرفت به آکم
  براي معرفت به وجوب، مسلم گرفته شده است؛لف کن مکتمه در پاسخ، ک یحالدر

 ين امـر یه چنـ کـ م یقبول ندار، ردیگ یتعلق م یه امر به معرفت الهکبپذیریم اگر هم ج) 
 يخـواه از رو  ؛شـده اسـت  ه تنها امر به اعتقاد مطابق بـا واقـع   کبل؛ در شرع وارد شده باشد

ن یـ را بـه ا  یسـ ک ه رسول خداکن است یل آن هم ایعلم. دلد باشد، و خواه از روي یتقل
  72رد.ک یلف نمکادله م

بـا  ؛ انـد  دانسته يبودن وجوب معرفت نظر یبر اجماع یالکرا اشمسئله  نیهمنیز  یبرخ
ل عـدم  یـ ه بـه دل کـ انـد   بـوده  یسانکدر هر عصر نون، کتا مکرامبر ایه از زمان پکان ین بیا

علـم  سـت،  ه سزاوار اوک به خدا و ذات و صفات او چنان، ینظر و استدالل عقل يت برایاهل
ـ بـا ا ؛ اند داشته ینیقیرید محض غیتقل ياز روزبانی  يثر اقرارکحدا؛ بلکه اند نداشته همـه،   نی
مان یر ایو تقرن افراد، یمان ایم به اسالم و اکح در هر عصرائمه، و صحابه و  خدارسول 

ده و یـ چیم مسائل پیدان یه به وضوح مکگیرد  بر میرا در یسانک ید حتیین تأیاند. ا ردهک نآنا
اینکـه   چـه رسـد بـه   ؛ ردکـ  یبه ذهن آنها خطور هم نم یحتر صفات، یق در صفات و غیدق

و صحابه  ،امبریه پکز نبود یجا اعتقاد هم داشته باشند. اگر معرفت خدا واجب بود، شرعاً
  73ن معرفت اهمال ورزند.یل اینند و در تحصکد یین معرفت را تأیا كترو ائمه، 

  قرار است:ن یااشکال، از ن یپاسخ اشاعره به ا
ه واجب است دو نوع است: ک یرا معرفتیست؛ زیل گفته شده است مسلم نین دلیآنچه در ا

ن و ییه شخص قدرت بر تبکاي  گونهبه شود؛  یل حاصل میبه دل ینوع با معرفت اجمال کی
 یلیل تفصینوع دوم از دل؛ دیتواند پاسخ گو یر آن ندارد و شبهه وارد شده بر آن را نمیتقر

وارد بـر آن و قـدرت    ل و دفع شبهاتیر دلین و تقرییه عارف قدرت تبکشود  یحاصل م
دارد.  ن دو نوع است، اختالف وجـود یاز ا کی دامکمعرفت الزم اینکه  مناظره را دارد. در

واجـب   یلیمعرفت تفص یولاست؛  ینیواجب ع، یه داشتن معرفت اجمالکمعتقدند  یبرخ
از کننـد،  بـه آن اقـدام    یاند و اگر برخ ردهکت ینند معصک؛ اگر همه از آن اعراض ییفاک
ـ ه معتقدنـد  کهم  یگران ساقط است. برخید ـ  ک ـ یواجـب ع  یلیه معرفـت تفص اسـت،   ین
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؛ مؤمن اسـت ه موافق با واقع بود، کل و شبهه یداشت بدون دل ياعتقاد یسکند اگر یگو یم
هم به صرف اعتقاد مطابق با واقـع   یار است. برخک گناه ،نظر واجب كچند به خاطر ترهر

  اند. دهیو آن را علم نامل نباشد؛ یدل يچه از رواند، اگر بسنده کرده
ل نباشد، واجـب اسـت،   یلد يم صرف اعتقاد مطابق با واقع گرچه از رویین اگر بگویبنابرا
ـ م معرفت مستند به دلییو اگر بگو؛ ستیوجوب نظر نا ن معنیوجوب معرفت به ا ۀالزم ل ی
ن یشود. بنابرا ینظر وارد م كر عوام بر تریال تقرکن صورت اشیدر ا، واجب است یلیتفص

در  ین معرفتی. چنیلینه تفص، است یم واجب، معرفت اجمالییه بگوکست جز آنین يا چاره
ـ ه تقرکبل؛ ستیر عوام بر آن واجب نیل تقریه به دلکست تا گفته شود ین یحق عوام منتف ر ی

  74ست.ین ینیبه نظر ما واجب ع، یلیل تفصیل مفصل است و دلیتنها بر عدم معرفت به دل
ر شده است و ادعـا شـده   یدر آن سه قسم معرفت تصو؛ زیرا ستیال نکاشن پاسخ، بدون یا
ن یـ ست و آن صرف اعتقاد مطابق بـا واقـع اسـت. ا   ینظر واجب نمورد آن،  کیه تنها در ک

ن یبنـابرا و  شـود  یق نظر حاصل میگر، معرفت از طریه در دو قسم دکبدان معناست سخن 
ه شخص قادر کاست  یلیدلف، یتعر، بنابر یل اجمالیه دلکاست  ین در حالیواجب است. ا

ه انسـان  کـ ن است یر از ایغر، کا نظر و فیه آکن است یاپرسش ست. ینآن ر ین و تقرییبه تب
 ۀسـ یرسـد مقا  ینـد؟ بـه نظـر مـ    کر یـ ن و تقرییو آن را تبخود اقامه،  يبر مدعا یلیبتواند دل

ن یـ دهـد ا  یاند، نشان مـ  ه خود اشاعره از نظر به دست دادهک یفیبا تعر یل اجمالیف دلیتعر
توان وجوب نظـر   ینم ،یل اجمالین از وجوب معرفت از راه دلیستند. بنابرایدو قابل جمع ن

  رد.کرا اثبات 
ل یه دلکاست  یلیل تفصیه تنها وجوب معرفت از راه دلکن است یامزبور مطالب  ۀجینت

ف آنهـا  یلکر عوام و عدم تیتقرتر مالحظه شد،  پیشه کگونه  اما همان؛ بر وجوب نظر است
داللـت دارنـد.    یاجمـال  لیـ ن اجماع، تنهـا بـر معرفـت از راه دل   یو همچن یبه استدالل عقل

  ؛وجود ندارد ییفاکبه صورت وجوب  یحت، یلیوجوب معرفت تفص يبرا یلین دلیبنابرا
وجوب معرفت، اجمـاع اسـت. دربـارة اسـتناد بـه       ياشاعره برا یاصل لیگفته شد دلد) 

  ال مطرح شده است:کدو اشاجماع، 
ه همـان  کـ ، يرأ کی يا اهل حل و عقد در هر دوره ۀه همکاست  یاجماع در صورت. 1

از آنهـا   یکـ یم کـ  ه دستکهست ن احتمال یا یولموضوع مورد اجماع است، داشته باشند؛ 
نیـز  ن مـورد  یـ ده اسـت و در ا ین واقعه به او نرسیم اکه حکاشد ب یانکفار و در مکدر بالد 
  ندارد؛تحقق این صورت، احتمال اجماع، در ست. یمجتهد ن
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خـارج  ۀ آن، جـ یه نتکـ معتقدند ضرور بودن علوم از مسلمانان و اهل حق، به  ياریبس. 2
واجـب  باشـد،   ضـرور آنچـه وقـوعش   ست. نبودن آنها یسبکاز قدرت انسان و علوم بودن 

ه کـ معتقـد اسـت   عتقاد به ضرورت معرفت داشته باشد، ه اک یسکن هر ینخواهد بود. بنابرا
  ست.یار نکدر  یاجماعن اختالف، یست و با وجود ایواجب نمعرفت، 

معرفت، از اهـل حـل و عقـد    ه ک يافراد یسویاز ال اول گفته شده است، کدر پاسخ اش
ن یـ م بـود. در ا کـ ه مجتهـد  کن یدر دوران نخست؛ به ویژه ب معروف و مشهورندهستند، اغل
ب یـ ه احتمـال غا کـ  چناننیز گر یدسوي از ؛ شده است شناختهمجتهد غلب اعتقاد صورت، ا

ثبوت  یه مدعک یسکعدم است. هست و اصل، ز یبت نی، احتمال عدم غهستبودن مجتهد 
  اورد.یل بید دلیبااست، 

در  ین خللیبنابرا؛ از اجماع استپس دگاه ین دید ایگو یم ینیجوال دوم کدر پاسخ اش
  75؛ندک یاجماع وارد نم

ه ال إِلـه إِالَّ   «ه بود: ین آیبه ا کتمسشاعره بر وجوب معرفت، ا ۀاز ادل یکی)   ه فَاعلَم أَنـَّ
ه اسـت.  یـ ن آیاز برداشت نادرست از ا یناشاین استدالل، رسد  یبه نظر م ).19محمد: »(اللَّه
 ؛ن علم به خـدا واجـب اسـت   یبنابرا؛ ندک یامر داللت بر وجوب م ۀغیه صکن است یا یتلقّ
اسـت   یدر حـال این است. ن نظر هم واجب یبنابرا؛ ر از نظر وجود نداردیعلم غ يبرا یراه

واژة لم از که مـت کـ هنگامی ار رفته است نه انشاء. کدر مقام اخبار به نجا، یامر در ا ۀغیه صک
ردن مخاطـب بـه انجـام    کمنظور وادار ند، ک یاستفاده م یدر فارس» بدان«ا ی یدر عرب» إعلم«
لمـه  کن یـ از اپـس  ه کـ است  يه منظور توجه دادن مخاطب به خبرکبلست؛ ی(امر) ن يارک
بـر  این آیـه  حمل اینکه  ن خبر است. افزون بریا یت داشتن و درستید و توجه به واقعیآ یم

ه یـ ن آیـ را چـه مخاطـب را در ا  یـ ز؛ ل حاصل خواهد بـود یل علم، امر به تحصیامر به تحص
در هـر  ر است، مؤمنان مرادنـد،  امبیخطاب به پهرچند  مییبگوو چه م یبدان امبریشخص پ

امـر بـه    يبـه معنـا  د دارند و امـر دوبـاره بـه آن،    یمخاطبان علم به توحا یصورت مخاطب 
توجـه دادن   يبرا »إعلم«واژة نجا ین در ایهوده است. بنابرایه لغو و بکل حاصل است یتحص

  اند. ردهکسب کآن را تر  پیشه کاست  یمؤمنان به علم
بـارة  اشـاعره در  ۀادلدام از کچ یه هکن است یاشده به دنبال دارد، دایه مطالب ک يا جهینت

  ست.یوجوب نظر درست ن
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  بودن وجوب نظر يا سمعي ي. اختالف در عقل۴
آنهـا در   یلـ کبـه اخـتالف   بودن وجوب نظـر،   یا شرعی یه و اشاعره در عقلیاختالف عدل

 یو مالحظـات ادلـه   یبرخـ ن حال دربارة وجوب نظـر،  یگردد. با ا یمباز  یحسن و قبح عقل
دو ن بحث را در یمستقل را به آن اختصاص دهند. ا یبحث استشده موجب ه کدارند ویژه 

م و در ینـ ک یان مـ یـ االت اشاعره بـه آنهـا را ب  که و اشیعدل ۀم: نخست ادلیریگ یم یپبخش 
  م.ینک یم ین ادله را بررسیه به ایراد عدلیاشاعره و ا ۀادلبخش دوم، 

  نظر يه بر وجوب عقليعدل ة. ادل۴ـ۱
 يبـرا  یبودن وجوب نظر مطرح است. برخ یبر عقلاصلی ل یدل دوه، یلمان عدلکدر آثار مت

براي نمونـه،  اند.  بودن آورده یل عقلیدلمنزلۀ اثبات وجوب نظر را به  ۀهمان ادلن منظور، یا
ه اعتقـاد  کـ خالف اشاعره براست؛  یعقلاز نظر ما وجوب نظر، «سد: ینو یم یثم بحرانیم ابن

ه شـرط واجـب   ک يزیو چظر شرط واجب است ه نکن است یل ما ایاست. دل یدارند سمع
ق اثبـات  یـ بر وجوب نظر از طر یل عقلین همان دلیا 76»مانند آن واجب خواهد بود.است، 

  ح داده شد.یل درست نبودن آن هم توضیگذشت و دلشرحش ه کوجوب معرفت بود 
بودنش  یعقله با ابطال آن، کبودن آن است  یان بطالن سمعیدر واقع به، یل دوم عدلیدل

مغلـوب شـدن   بـودن وجـوب نظـر،     یسمع ۀشود الزم یل گفته مین دلیشود. در ا یاثبات م
نـد مـا   یامبران بگویـ توانند در برابر دعوت پ یرا مخالفان میامبران در برابر مخالفان است؛ زیپ

ه ک یدرحال؛ مینکه در معجزات و دعوت شما نظر کرد کم یق خواهیشما را تصد یدر صورت
ثابت نشـده   یما شرع يه شرع اثبات شده باشد و هنوز براکمگر آنست، یواجب ننظر بر ما 

را ثبـوت  یـ د؛ زیآ یدور الزم مبودن وجوب نظر،  یگر با اعتقاد به سمعیبه عبارت د 77است.
ـ ا 78ز متوقف بر ثبـوت شـرع اسـت.   یشرع متوقف بر وجوب نظر است و وجوب نظر ن ن ی

  باشد. ید عقلین وجوب نظر بایباطل است. بنابرا
  اند: داده ییها پاسخال، کن استدالل و اشیاشاعره به ا

 یهیبداست،  یعقلهرچند  را وجوب نظریز وارد است؛ زیه نیال به خود عدلکن اشی. ا1
 ین اشخاصـ یند. بنابراا يز نظرین مقدمات نیه خود اکاست  یه متوقف بر مقدماتکبل، ستین
ه واجـب  کـ م، مگر آنینک ینظر در دعوت نم ند مایتوانند بگو یمایند، یه مخاطب دعوت انبک

ه کاست  ین پاسخیم. ایم تا به وجوب آن آگاه شوینک یوجوب نظر نم ۀنظر در ادلباشد؛ و 
  79دهد. یم يفخر راز
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  د:یگو یمچنین ز ین يآمد
ـ  یند. بنابراک یم به وجوب نظر نمکح، یعقل بدون نظر و تأمل عقل تواننـد بـه    ین مـردم م

ما اثبات  يه وجوب نظر براک ممادام، ینک یشه و نظر نمیشما اند ةمعجزند در یامبران بگویپ
  80د.یآ یپس دور الزم م. مینکه نظر کآنمگر م، ینک ینم كو وجوب نظر را در؛ نشده باشد

ـ   فخـر در پاسخ ـ ناظر به اسـتدالل    خواجهاند.  به اشاعره دادههایی  پاسخز یه نیعدلدر برابر، 
  یسد:نو یم

بر علم بـه وجـوب   زیرا از نظر معتزله وجوب نظر، ست؛ یاشاعره متوجه معتزله نن الزام یا
ه چه بسا به سبب جهل به مـنعم  کـ   یند وجوب دفع ضرر ظنیگو یه مکبل؛ ستیمتوقف ن

ـ ار تنها با معرفت به مـنعم مم کن یاست و ا یهیبد یمتوجه انسان شود ـ به لحاظ عقل  ن ک
  81رود. ین میه با نظر از بکبلرود؛  ین نمیر از بنظ كن ضرر با تریاست. خوف حاصل از ا

  دهد: یپاسخ منیز چنین  یحل هامعلّ
ـ  دو قسمبر  ينظر يایقضا یول؛ است يخود نظره وجوب نظر، کدرست است   یاند: برخ

ـ است  ییایقضا، ي. مراد از فطريفطرریغ یهستند و برخ ياز آنها فطر ه مقـدمات آنهـا   ک
در ذهن خواهد بود. وجوب نظر از جمله  ز دائماًیجه نین نتی. بنابراهمواره در ذهن حاضرند

 يامبریرو اگر پ نیشه علم به آن در ذهن وجود دارد. از این همیاست. بنابرا يفطر يایقضا
ـ  یت نمیه تبعکپاسخ دهد  يون، کت یه از من تبعکد یبه انسان بگو ـ نم مگـر بـدانم   ک ه ک

ـ تـوانم بفهمـم؛    یتو را تنها با نظر م ییگو و راست ییگو یراست م در وجـوب نظـر    یول
د تو به وجوب نظر یتواند بگو یامبر مینم. پک كوجوب آن را درنم، مگر آنکه ک یشه نمیاند

  82است. یم سمعییبگواینکه  خالف؛ بر ابدی ین صورت شخص تنبه می. در ایآگاه هست
در  یتوجـه بـه دوگـانگ   بـودن وجـوب نظـر،     يو فطـر  یهیح بـد یرسد در توض یبه نظر م

ل اسـت. سـخنان   کن مشـ ید حل ایلکامبر، یه و اشاعره با سخنان پیعدلچگونگی رویارویی 
حصـول   يبـرا  یعـامل منزلـۀ  تنها به نظر است،  یه معتقد به وجوب عقلک یسک يامبر برایپ

. بیندیشـد دفـع آن   يه بـرا کند ک یم مکعقل حمال ضرر است. با حصول احتمال ضرر، احت
ا عـدم وجـوب نظـر    یـ وجـوب   بـارة ند و دریبنشـ نخسـت  ه کست ین نیبه ا يازین نیبنابرا

اندیشـم،   نمیوجوب نظر  بارةد من دریامبر بگویتواند به پ یتا گفته شود شخص م بیندیشد،
  اورم.یمان بیوجوب آن اثبات شود و به شما امگر آنکه 

از  يزیـ ه شـرط واجـب بـودن چ   کـ ن است یاه، یل دوم عدلیدلبه اشاعره  گری. پاسخ د2
ن کـ ، و تمآن دال بـر وجـوب  ، یل شرعیه ثبوت دلکبل؛ ستیلف به آن نکعلم مجمله نظر، 

شـرع اسـتقرار   ۀ معجـزه،  امبر و اقامـ یـ از آمـدن پ پس ن یعلم به آن است. بنابرابراي لف کم
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علـم بـه آنهـا    بـراي  لف کم؛ همچنین دنابی یبر وجوب واجبات تحقق م ینقلادلۀ ابد و ی یم
  83عدم ثبوت شود. یتواند مدع یر نمکوجوب نظر ثابت است و من نیدارد. بنابراتمکن 

ۀ آن الزمـ وجوب متوقف بر علم به وجوب باشد،  ه اگرکد یگو ین میز چنین يفخر راز
نجـا  یان در اکـ اسـت و ام  یافکـ واجب شدن  يان علم براکه صرف امکبلدور خواهد بود؛ 

  84الجمله حاصل است. یف
 یافکـ  ان علـم کـ صـرف ام ی، د اگر در وجوب سـمع یگو یال مکن اشیدر برابر ا خواجه
را یـ ز؛ چ وجه بـه آنهـا علـم ندارنـد    ین به هالفکه مکاست  ییزهایآن وجوب چ ۀباشد، الزم

ان علـم بـه   کـ ه گفتـه شـود ام  کن است یح این صحیبنابراان علم، همواره حاصل است. کام
  85ن اوامر را دارد.یوجوب نظر در ا ياقتضا، یاوامر سمع یدرست

 ،ه در واقع بـا عـدم معرفـت بـه خداونـد     کان شد یال اشاعره بکن اشیدر پاسخ اتر  پیش
گر سخن و نزاع در مقـام ثبـوت   ه اکم ییافزا ینجا میعلم به وجوب ندارد. در ا نِکلف تمکم

ـ ؛ شود یوجوب ثابت مع شارع، یه با تشرکرند یپذ یهمه مباشد،  نـه در  نجـا  ینـزاع در ا  یول
بـه   کا تمسـ یـ ه آکن است یابودن وجوب است؛ و مراد از آن،  یسمعه در کبلمقام ثبوت، 

از اثبـات  پـیش  ه کـ ا نه؟ روشـن اسـت   یز است یاثبات وجوب جا يبرا یو سمع ینقل ۀادل
  خواهد بود. امعن یب یسمعادلۀ به  کتمس، یتعال يوجود خدا

  بودن وجوب نظر ي. ادله اشاعره بر سمع۴ـ۲
نجـا  ی. در ایعقلـ  یلیو دل ینقلدلیلی اند:  بودن وجوب نظر آورده یل بر سمعیاشاعره دو دل

  د.کرم یخواه یهر دو را بررس
ا  و«د: یـ فرما یمـ سـبحان   يه خـدا کنند ک یه استناد مین آی: اشاعره به ایل نقلیدل ا  مـ  کُنـَّ

وجود نـدارد.  از بعثت عذاب ه، پیش ین آیابر پایۀ ). 15(اسراء: » رسوال نَبعثَ  حتى معذِّبِینَ
  واجب است. كتر ۀالزمرا عذاب، ید باشد؛ زیهم نبا ین وجوبیبنابرا

  86:اند، بدین قرار است ن استدالل دادهیه به ایه عدلک ییها پاسخ
راهنمـا  اینکـه   خدا درة ز با فرستادیه عقل نکل ین دلیبه ا؛ عقل استه، ی. مراد از رسول در آ1
  ق رسول بر آن، به گونۀ مجازي درست است؛اطال نیبنابراحق است، اشتراك دارد؛  يبه سو
خداونـد بـه    یعنی؛ است یاوامر و واجبات سمع يبرادر اینجا، عذاب عذاب از . مراد 2

  بفرستد؛را  يامبریه پک؛ مگر آنندک یرا عذاب نم یسک یسبب واجبات سمع
داللـت بـر   ه کـ ـ  یل عقلیه و دلیآالت را، سازگار کردن ین تأویل توسل به ایدل یدلیعب
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آنهـا را  ه یـ عدلخـود  ه کهستند  ییها نها پاسخید ایگو یداند و م یمـ نظر دارد   یوجوب عقل
هاي بعدي  . پاسخافزاید را به این فهرست مید یچند پاسخ جد يسپس خود واند.  کردهنقل 

  از ایشان است؛
 سـبحان،  يرا گـاه خـدا  یـ ؛ زآید عذاب الزمواجب،  كه در صورت ترکم ی. قبول ندار3

ن عـدم عـذاب، واجـب از وجـوب     یا ۀه به واسطک یدر حال؛ بخشد یواجب را م كگناه تار
 كه تـر ک یدرحالشود؛  نمیند و عذاب ک یواجب توبه م كتارگاه  همچنینشود.  ینم خارج

  افته است؛یواجب تحقق 
 ،وجـوب  ۀه الزمکد یآ یآن است، الزم نم كد به تریوجوب مق ب الزمۀیتعذاینکه  . از4

و  یمطلق وجوب اعم از عقلـ  یا نفیب قبل از بعثت انبیتعذ ین از نفیمطلق هم باشد. بنابرا
  د؛یآ یالزم نم، یشرع

ـ با ه حتمـاً کـ ست ین ان معنیوجوب باشد، به ا ۀالزمب، یتعذکه  . بر فرض5 د جـدا از  ی
 كا بدون فاصـله بـه دنبـال تـر    یابد، یز تحقق یعذاب نواجب،  كنباشد و با ترواجب  كتر

از بعثـت  ه وجوب، پـیش  کبود خواهد در کار ن احتمال ین اید. بنابرایایز بیعذاب نواجب، 
داللـت دارد   خاص یب تا زمانیتعذ یه تنها بر نفیاز بعثت. آپس ب یتعذ یمحقق باشد، ول

  ندارد؛ ین احتمال منافاتیبا اا ن معنیه همان بعثت است و اک
؛ سـت یواجـب ن  كعذاب بـر تـر   یرا عقل مقتضی؛ زیاست نه عقل یوجوب سمع ۀ. عذاب الزم6

  ؛شود یاستفاده م یل شرعیعذاب از دلند. ک یواجب م كه تنها داللت بر استحقاق ذم تارکبل
ه داللـت بـر   یـ ن آیـ معتقد است خـود ا به این استدالل، در پاسخ  یجیالرزاق الهعبد. 7

ب یاسـتحقاق تعـذ   ن صـورت یـ ر شرع ثابت نباشد در ایرا اگر وجوب به غیدارد؛ ز یوجوب عقل
ب یتعـذ  ینف ،ب قبل از شرع وجود نداشته باشدیر شرع نخواهد بود. اگر استحقاق تعذیهم به غ

  87ست.یمعقول نب بدون استحقاق، یرا تعذیز؛ نخواهد داشت ییقبل از شرع معنا
  ند:ک یان میگونه ب نیرا ا یبر وجوب شرع یاستدالل عقل يفخر راز: یل عقلیدل

ـ کاست  یعقاب ثواب وة وجوب، دیفا ـ چ یه بر آن مترتب است. انجام ه  يهـم بـرا   يارک
جه یدر نتکرد؛ ن یقیتوان به ثواب و عقاب  ینم ین به لحاظ عقلیست. بنابرایح نیخداوند قب

  88ان ندارد.کن به وجوب امیقی
از شود.  یه بر آن مترتب مکاست  یل ثواب و عقابیبه دل يارکگر واجب بودن یبه عبارت د

چه  كا تریانجام ك اینکه باطل است، عقل ما قادر به در یحسن و قبح عقل چوننیز  یطرف
  ند.کم به وجوب کح يارکچ یهتواند دربارة  ین نمیبنابرا؛ ستیثواب و عقاب دارد، ن يارک
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  :سدینو ین استدالل میدر پاسخ به ا یطوسنصیرالدین 
سـنت ثـواب بـر     را اهلیست؛ زیثواب و عقاب است، درست نة وجوب، دید فایگفتاینکه 

او ثواب و عقاب تصـور  بارة ه درک یسکدانند و معتزله هم در حق  یاطاعت را واجب نم
ـ  يل به وجوب ثـواب بـرا  ین معتزله اگر هم قایو همچن؛ ندا ل به وجوبیشود، قا ینم  ۀهم
است  یثواب بر طاعت سمع یلیان تفصیه بکرند یپذ یم یهستند، ول ین به لحاظ عقلالفکم

  89ند.ک یاثبات ماز حیث عقلی وجوب را  كاستحقاق ذم بر تار، یو وجوب عقل
ه کـ کـرد  توجـه  نیـز  ته کن نید به ایبارده، کان یب خواجهه ک یرسد افزون بر مطالب یبه نظر م

اسـت   یل مصـالح یـ به دل یار و عملکست. وجوب یم وجوب نیمستق ۀالزمثواب و عقاب، 
 ،یمـال انسـان  ک ۀگردد. الزمـ  یماز انسان بمال و سعادت کن مصالح به یه در آن هست و اک

  عقاب.د، یآ یش میواجب پ كاثر تربر ه کمال، کعدم  ۀثواب است و الزم

  گيري هجينت
ه یـ عدل يدو استدالل از سو: چهار استدالل بر وجوب نظر اقامه شده است یالم اسالمکدر 

ه تنهـا  کـ م یدیجه رسـ ینت نیها به ا ن استداللیا یابیاشاعره. با ارز يز از سویو دو استدالل ن
ه در آن از کـ  یاسـتدالل ؛ برخوردار استباسته ام که از قوت و استحیواسطه عدل یاستدالل ب

ژه معرفـت  یـ بـه و  ینـ یاثبات معارف دادلۀ ر در کبه وجوب نظر و تفراه دفع ضرر محتمل، 
ه بر وجوب معرفت ک یاستدالل ةه با توجه به نحویل دوم عدلیاما دل؛ میرس یم یمتعال يخدا
ا دچـار  یـ و اسـت   یمتعـال  يبـه خـدا   یا متوقف بر معرفت اجمالی ،ار برده شده استکبه 

  معرفت. ۀج نظر در ادلینتادربارة  يداور شیپ
 ن ادلـه اوالً یـ اشـوند.   ناپذیر میبه موجب آنها، اعتماده کاشکاالتی دارند ز یاشاعره ن ۀادل

د توانـ  یمـ  یتنها بـه صـورت ظنـ   باشد، ه تمام کهم  یاستدالل اول در صورت اًیثاناند؛  يدور
ل را اثبـات  یـ بـه دل  یز تنها وجوب معرفت اجمالیند. استدالل دوم نکوجوب نظر را اثبات 

  ل است.یدل یلیمعرفت تفصه آنچه در نظر مراد است، ک یدر حالکند؛  می
آنهـا را   هکـ اي دارنـد،   ادلـه ن یدام از طرفکهر بودن وجوب نظر،  یا سمعی یعقلدربارة 

ه باعـث  کـ ل آنیـ بـودن وجـوب نظـر بـه دل     یه سمعکن شد ی. حاصل بحث اکردیم یبررس
ل یـ ه دو دلکـ کـردیم  ست. مالحظه ینشود، پذیرفتنی  یا در برابر مخالفان میمغلوب شدن انب
  شود. میآنها اسقاط ه موجب کروست  روبه یاالتکبا اشبودن وجوب نظر،  یاشاعره بر سمع
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در معرفت الهی خوف ضرر دارد، هر چیزي که در ترك آن (وضع تالی). تقریر مالحمی: انسان عاقل در ترك نظر 
آیـد پـس    خوف ضرر باشد واجب است. تقریر عالمه حلی: نظر دافع خوفی است که از اختالف به وجـود مـی  

واجب است. تقریر صاحب اشراق: نظر دافع خوف است، هر چیزي که دافع خوف باشد واجب است نتیجـه آن  
  که نظر واجب است.

  .168، ص ةالذخیربن حسین شریف مرتضی،  نمونه ر. ك. علی. به عنوان 23
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