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مقدمه

کتاب به آراء و نظرات قاضی عبدالجبار دربارۀ معجزه خواهیم پرداخت؛   در این 
کالم احاطه داشته است و سعی  اندیشۀ معتزلی در علم  تمام وجوه  بر  که  کسی 
تعریف  و  جایگاه  کند.  نظام مند  و  نقد  بررسی،  تدوین،  را  آن  مباحث  کرده 
و  معجزه  وقوع  معجزه،  امکان  یت، 

ّ
عل معجزه،  فاعل  به  مربوط  مطالب  معجزه، 

در  داد.  خواهند  تشکیل  را  ما  مباحث  مهم ترین  معجزه  داللت  نحوۀ  همچنین 
کلیاتی مختصر از مسئله را بیان می کنیم و سپس به تبیین آرای  ابتدای هر بخش 
که ناسازگاری های  یم. همچنین سعی ما بر این است  قاضی عبدالجبار می پرداز
کنیم و در صورت نادرست بودن  ی را با تبیین و توضیح برطرف  ظاهری اندیشۀ و

کرده، پاسخ دهیم. مطلب، آن را نقد 
الخمسة،  األصول  شرح  کتاب های  از  را  معجزه  بحث  در  قاضی  مباحث 
المغني فی أبواب التوحید والعدل، تثبیت دالئل نبوة نبینا محمد؟ص؟، المجموع 
فی المحیط بالتکلیف، المختصر فی أصول الدین و تنزیه القرآن عن المطاعن 
کتاب  کتاب شرح األصول الخمسة و  کردیم. با توجه به تردید در انتساب  پیگیری 
آثار،  بیان خالصۀ مبحث معجزه در سایر  و  نبینا محمد؟ص؟  نبوة  تثبیت دالئل 
برای  صرفًا  و  دادیم  قرار  کار  مبنای  را  والعدل  التوحید  أبواب  فی  المغنی  کتاب 
أبواب  کتاب المغنی فی  کردیم. در  تکمیل مطالب به سایر منابع رجوع  تبیین و 
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التوحید والعدل نیز عمدۀ مباحث را از جلد ۱۵ و ۱6 پیگیری کرده و به مناسبت از 
مباحث مرتبط در سایر مجلدات نیز بهره بردیم. کتاب المغنی فی أبواب التوحید 
یاد مطالب، بیان دقیق و موشکافانه، پرداختن به فروع  والعدل به جهت حجم ز
کالمی عبدالجبار  مسئله و بیان اشکاالت طرح شده و مقّدر مخالفان، در بین آثار 

بی نظیر است.۱
کتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن، اثری  کالمی شیعه به جز  کتب  در بین 
کتاب  که به تبیین یا رد نظرات عبدالجبار درباره معجزه پرداخته باشد، نیافتیم. 
که این بحث در نبوت  آنجا  مذکور نیز عمدتًا به بحث َصرفه پرداخته است و از 
خاّصه است و تقریبًا در میان شیعه و اهل سنت قائلی ندارد، متعرض آن نشدیم.

در نهایت تمام تالش خود را به کار بستیم تا دیدگاهی منسجم از نظرات قاضی 
عبدالجبار - به عنوان نماینده اندیشۀ معتزلی - در باب معجزه ارائه دهیم.2

۱. با توجه به اینکه عبدالجبار در قرن چهارم هجری می زیسته، فهم زبان وی تا حدودی سخت است و 
امکان برداشت نادرست وجود دارد. از این رو سعی کردیم مطلبی را که به یقین متوجه نشده ایم، به قاضی 
منسوب نکنیم و اگر ابهامی در مطلبی وجود داشت یا در درستی دریافت خود شک داشتیم، آن را در 

پاورقی متذکر شویم.
2. شایان ذکر است که بخش هایی از این اثر پیشتر در ضمن مقاالت چاپ شده در مجالت علمی-پژوهشی 
انتشار یافته است. با سپاس از این مجالت جا دارد در اینجا مشخصات کتابشناسی مقاالت و نسبت 

آنان با محتوای کتاب یادآوری شود.
• بخش ۳ )فاعل معجزه( در »فاعل معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین برن«، 

پژوهشنامه فلسفه دین، ۱۳۹۱، شماره پیاپی، ۱۹ ص 2۳-۳6 آمده است.
کوتاهی از بخش ۴ )علیت و نقض عادت( در »امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار  • قسمت 
معتزلی و فیلسوفان دین معاصر مسیحی«، الهیات تطبیقی، ۱۳۹2، سال ۴، شماره ۱۰، ص ۹2-۸۳ 

منتشر شده است.
یخی آن( در »اثبات وقوع معجزات از دیدگاه قاضی  • بخش ۴-۴ )امکان وقوع معجزه و وقوع تار
یچارد سویین برن«، ۱۳۹۴، اندیشه دینی، پیاپی ۵۵، ص 2۷-۴۸ چاپ  عبدالجبار معتزلی و ر

شده است.
• بخش ۱-۵ )نظریه مواضعه( در »داللت معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی«، ۱۳۹۰، 

اندیشه دینی، پیاپی ۴۰، ص ۵۱-6۸ انتشار یافته است.
 • بخش ۵-2 )مدلول معجزه( در »مدلول معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین برن«،

اندیشه دینی، ۱۳۹2، شماره ۳۳، ص 2۳-۳۸ آمده است.



فصلاول

زندگیواندیشهقاضیعبدالجبارمعتزلی

همدانی  عبداهلل  بن  خلیل  بن  احمد  بن  عبدالجبار  ابوالحسن  عمادالدین 
بزرگ ترین  و  شافعی  فقیه  معتزلی،  عبدالجبار  قاضی  به  مشهور  اسدآبادی، 

شخصیت معتزلی در قرون چهارم و پنجم هجری از مکتب بصره بود.

شرححال
منابع  از  در هیچ یک  ی  تولد و یخ  تار متولد شد.  اسدآباد همدان  در  عبدالجبار 
ی بین سال های ۴۱۴ ۱و ۴۱۵ 2  یخ وفات و ذکر نشده است، اما با توجه به اینکه تار
ی بیش از نود سال عمر کرده است،۳  هجری ذکر شده و از سوی دیگر نقل شده که و
ی  ی را بین سال های ۳2۵ تا ۳2۹ هجری دانسته اند.۴ و یخ والدت و محققان تار
کم بضاعت متولد شد و پدرش به حالجی اشتغال داشت.۵ پس از  در خانواده ای 
گیری قرآن و حدیث در اسدآباد و همدان، در حدود سال ۳۴6 هجری به بصره  فرا
ی در درس  گرایید. و یگردان شد و به مکتب معتزله  رفت6 و از مکتب اشعری رو

2. ذهبی، سیر أعالم النبالء، ج ۱۷، ص ۱.2۴۴. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۹، ص ۳۳۴.
۳. ابن اثیر، همان؛ و ذهبی، همان.

۴. عثمان، قاضی القضاة، ص22؛ و
Reynolds, The Rise and Fall of Qadi Abd Al-Jabbar, 3–18.

6. عثمان، همان، ص ۵.2۴. ابن حجر عسقالنی، لسان المیزان، ج ۳، ص ۳۸6.



۱2           ِخَرد و معجزه

گیری عقاید معتزله پرداخت.۱ سپس به بغداد رفت و نزد  ابواسحاق عیاش به فرا
ابوعبداهلل حسین بن علی به تلّمذ پرداخت تا اینکه به مراتب عالی علمی رسید و 
سرآمد عصر خویش شد و شهرتش در جهان اسالم پیچید.2 بنا بر قول ابن مرتضی 
که محققان  به ری رفت،۳  َعّباد  بن  به دعوت صاحب  از سال ۳6۰ هجری  بعد 
ی از سوی صاحب بن عّباد به عنوان  یخ دقیق آن را ۳6۷ هجری دانسته اند.۴ و تار
قاضی القضاة منصوب شد و مال بسیار اندوخت.۵ پس از وفات صاحب بن عّباد 
در سال ۳۸۵ هجری، فخرالّدوله او را از منصبش عزل، اموالش را مصادره و قاضی 

کرد.6 ی منصوب  علی بن عبدالعزیز جرجانی را به جای و
ݢر ݢری۸ درگذشت و در منزلش دفن شد.۹ برخی  ݢ ی در ذیقعدۀ سال ۴۱۵ هجری۷ دݢ و
ی ُخرده گرفته اند.۱۱ همچنین  قاضی را ثروتمند دانسته۱۰ و به جهت این مال اندوزی بر و
ی به سبب نماز نگزاردن بر صاحب بن عّباد، دوست و حامی  انتقادات بسیاری از و
کذب  سرشناسش، صورت پذیرفت و به بی وفایی متصف شد.۱2 برخی این حادثه را 
بودِن  بودن۱۴ و همچنین شیعه  گفته اند قاضی به سبب عاصی  دانستند۱۳ و عده ای 
ی همین منتقدان، عبدالجبار را شخصی  صاحب، بر او نماز نگزارده است.۱۵ به هر رو
کرده اند.۱6 ابن حجر او  دوست دار علم و دانش دانسته و داستان هایی در این باره نقل 
ک و افکاری نادرست دانسته است.۱۷ همچنین  را از ُغالِت معتزله و دارای باطنی ناپا
کرده اند.۱۹ محققان ا ین  او را به قضاوت نادرست۱۸ و رشوه خواری در قضاوت نیز متهم 
اختالفات  و  مذهبی  تعصبات  از  ناشی  را  آن  و  نپذیرفته اند  قاضی  درباره  را  مطالب 

سیاسی دانسته اند.2۰

2. همان.۱. ابن مرتضی، المنیة واألمل فی شرح الملل والنحل، ص 2۰۳.
۵. ابن حجر، ص Reynolds, ibid:p 6..۳۸۷ .۳4. همان، ص 2۰۳.

۷.السبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ج ۵، ص 6.۹۷. الصفدی، الوافی بالوفیات، ج ۱۸، ص 2۱.
۱۰. ابن حجر، ج ۳، ص ۹.۳۸6. السبکی، همان.۸. ابن اثیر، همان، ص ۳۳۴.
۱2. همان؛ و ابن حجر، همان.۱۱. الصفدی، ج ۱۸، ص 2۱.

۱۳. زهدی، المعتزله، ص 22۰؛ و
Madelung,“Abd-Al-Jabbar” Encyclopaedia Iranica, 1:116–18.

۱6. الصفدی، همان، ص Madelung, ibid..22 .۱۴15. ابن حجر، ج ۳، ص ۳۸۷.
۱۸. همان، ص ۱۷.۳۸۷. ابن حجر، لسان المیزان، ج ۳، ص ۳۸6.

2۰. عثمان، ص ۱۹.۳۰. الصفدی، همان، ص 22.
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گردان اساتیدوشا
 ،)۳۴۵ )متوفی  القطان  سلمة  بن  ابراهیم  بن  علی  چون  اساتیدی  از  عبدالجبار   
عبداهلل بن جعفر بن فاِرس )متوفی ۳۴6( عبدالرحمن بن حمدان الجالب )متوفی 
۳۴2(، زبیر بن عبدالواحد )متوفی ۳۴۷(،۱ ابومحمد عبداهلل بن عباس،2 ابواسحاق 
ابراهیم بن عیاش بصری و ابوعبداهلل حسین بن علی بصری )متوفی ۳6۹(۳ بهره 
برده است. ابوعبداهلل تأثیرگذارترین استاد عبدالجبار بود۴ و عبدالجبار در مباحث 
گردان بسیاری  آنها استفاده می کرد.۵ عبدالجبار شا ی را نقل و از  آرای و مختلف 
از  می شوند.  دیده  نیز  امامیه  و  یدیه  ز بزرگان  بعضی  آنان  میان  در  که  داد  پرورش 
َویه )متوفی ۴6۸(،  ی می توان ابومحمد حسن بن احمد َمّتَ گردان و مشهورترین شا
ابوعبداهلل صیمری حنفی،۸  که شیعه بود -۷  تنوخی )متوفی ۴۴۷(6 -  ابوالقاسم 
یدی بود -۱۰ و شریف مرتضی  که ز ینی )متوفی ۴۸۸(۹ -  ابویوسف عبدالسالم قزو
کتاب الشافی را در رد آرای عبدالجبار در  که شیعۀ امامی بود و  )متوفی ۴۳6( را - 

باب امامت نگاشت -۱۱ نام ُبرد.

آثار
همت  کتاب  تألیف  به  گونی  گونا زمینه های  در  و  بود۱2  بسیارنویس  عبدالجبار 
کتاب مشهور المغنی فی أبواب التوحید  ی از جمله  کتب و گماشت. بسیاری از 
گردانش است. بدین جهت عبدالجبار درباره  ی توسط شا والعدل، تقریر دروس و

کرده است.۱۳ فنا( استفاده 
ّ
کتاب هایش از عبارت َاملینا )نه َال تألیف 

زیر  ترتیب  به  موضوع  هشت  در  را  عبدالجبار  از  کتاب   6۹ عثمان  عبدالکریم 
القرآن،  علوم  فی  األدلة  قرآنی: علوم و  تفسیر الف( است:۱۴ کرده  معرفی  و  طبقه بندی 
المطاعن  عن  القرآن  تنزیه  محیط،  تفسیر  کبیر،  تفسیر  القرآن،  فی  المتشابه   بیان 

2. قاضی عبدالجبار، المغنی فی أبواب التوحید والعدل، ص ۱.2۵۸. ذهبی، همان.
۴. عثمان، ص ۳.۴۹. ابن مرتضی، ص 2۰۳.

6. ذهبی، همان.۵. قاضی عبدالجبار، المغنی، ج ۱۷، ص ۱۹۳ و ج 2۰/۱، ص 2۴۱-2۱6.
۹. ذهبی، همان.۸. ذهبی، همان.۷. عثمان، ص ۵۴.
۱2. ذهبی، همان؛ و ابن اثیر، همان.۱۱. عثمان، ص ۱۰.۵۴. عثمان، ص ۵2.

۱۴. عثمان، ص ۷۱ -۱۳.۵۸. قاضی عبدالجبار، المغنی، ج 2۰/2، ص 2۵۸.
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یا  الحدیث  فی  أمالی  سیره:  و حدیث ب( است(؛۱  نشده  یافت  وسوم  اول  کتاب  (
القرآن،  آداب  موعظه: ج( النبوة؛  دالئل  تثبیت  للرائد،  المراد  تقریب  و  نظم الفوائد 
أصول  فی  اإلختالف  فقه: اصول د( نیست(؛2  دسترس  در  یک  )هیچ  المتفقه  نصیحة 
مفقودند(؛۳  )همگی  النهایة  العهد،  مجموع  العمد،  شرح  العمد،  الفقه،  أصول   الفقه، 
هـ(فقهشافعی:اإلختیارات )موجود نیست(؛۴و(جدلوخالف:الخالف بین الشیخین، 
شرح أدب الجدل )هیچ یک موجود نیست(؛۵ ز( فضل اإلعتزال و طبقات المعتزله )در 
کالم: اإلعتماد، التجرید، تقریب األصول، تکملة  ی است(؛6 ح( کتب و شمار مهم ترین 
و  الحکمة  ابورشید،  مسائِل  جوابات  الُجَمل،  الشرح،  تهذیب  الشرح،  تکملة  الجوامع، 
ݩّ النصاری،  ݧ الحکیم، السبب، الخالف و الوفاق، الخوارزمیات، الدواعی و الصوارف، ردݧ
شرح  الجمل،  شرح  الجوامع،  شرح  الصغیر،  الجامع  شرح  األصول،  یادات  ز یات،  الراز
کشف األغراض عن األعراض، شرح المقاالت، الطرمیات، العسکریات، الفعل و الفاعل، 
القاشانیات، کتاب فی قضاء و القدر، الکوفیات، مایجوز فیه التزاید و ماالیجوز، مختصر 
أبی حسین، المسائل  الحسنی، مسألة فی الموجبات و المؤثرات، المسائل الواردة علی 
نقض  التمانع،  و  المنع  المّکیات،  المقدمات،  المصریات،  أبی قاسم،  علی  الواردة 
نیست(.۷  دسترس  در  مذکور  کتب  از  یک  )هیچ  یات  النیسابور اللمع،  نقض  اإلمامة، 
نسخه  دو  و  است  عبدالجبار  مشهور  آثار  از  کتاب  این  الخمسة:  األصول  شرح 
الفرزادی  ابومحمد  شیخ  تعلیقۀ  با  همراه  یکی  است؛  دسترس  در  آن  از  متفاوت 
که  یدی،۸  أبی هاشم ششدیو ماَنْکدیم ز تعلیقۀ احمد بن حسین بن  با  و دیگری 
المحیط  است.  رسیده  چاپ  به  عثمان  عبدالکریم  مقدمه  و  تصحیح  با  دومی 
کتاب  این  والعدل:  التوحید  أبواب  فی  المغنی  الغیبة،  فی  مسألة  بالتکلیف، 
کالمی است. عبدالکریم عثمان نام  کتاب عبدالجبار و دائرة المعارفی  بزرگ ترین 
یس این  کرده است.۹ عبدالجبار تدر کتاب را المغنی فی أصول الدین ضبط  این 
رامهرمز  در  عباس  بن  عبداهلل  استادش  مسجد  در  هجری   ۳6۰ سال  در  را  کتاب 
کرد و در سال ۳۸۰ هجری آن را به پایان رساند.۱۰ المغنی مشتمل بر 2۰ جلد  شروع 

۴. همان، ص ۳.62. همان، ص 6۱ و 2.62. همان، ص ۱.6۱. همان، ص ۵۸ و ۵۹.
۸. همان، ص 66 و ۷.6۷. همان، ص 6۴-6.۷۱. عثمان، همان، ص ۵.6۳. همان.

۱۰. قاضی عبدالجبار، المغنی، ج 2۰/2، ص 2۵۷ و ۹.2۵۸. همان، ص ۷۰.
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که امروزه جز جلدهای ۱ تا ۳، ۱۰، ۱۸ و ۱۹، باقی جلدها در دسترس بوده و  است 
به چاپ رسیده است.۱

ط(متفرقه:الحدود، العقود، شرح العقود، المبسوط، المجدی )هیچ یک در 
دسترس نیست(.2

آرایکالمی
 عمده شهرت قاضی عبدالجبار مرهون آثار و نظریه های کالمی او است. عالوه بر آثار 
کم ابوسعد )متوفی ۵۴۴(  کالمی است. حا  کالمی، در سایر آثارش نیز شیوۀ بحث 
ی را منبع و محل مراجعه  کالمی و کتب  کالم خوانده و  او را شکافنده و مرّوج علم 
ی عبدالجبار را خاتم اندیشمندان  و اعتماد معتزلیان دانسته است. همچنین و

کالم معتزلی معرفی می کند.۳
در نظر عبدالجبار علم کالم هدف و غرضی غیر از خداوند ندارد و بدین جهت 
دارد.۴  برتری  داده اند،  قرار  دنیوی  منافع  به  رسیدن  وسیلۀ  را  آن  برخی  که  فقه،  بر 
عبدالجبار مانند سایر معتزلیان اصول دین را توحید، عدل، منزلة بین المنزلتین، 
کتاب شرح األصول الخمسة را  وعد و وعید و امر به معروف و نهی از منکر دانسته و 
در شرح این پنج اصل نگاشته است. اما به نظر می رسد این کتاب بیشتر برای عوام 
بوده و عبدالجبار کمتر در صدد ارائۀ نظرات و تدقیقات شخصی خود در آن است. 
و  نبوات  عدل،  توحید،  را  دین  اصول  مختصر الحسنی  کتاب  در  ی  رو همین  به 
شرایع دانسته و وعد و وعید، اسماء و احکام و امر به معروف و نهی از منکر را داخل 
در شرایع دانسته است.۵ اما در المغنی اصول دین را در توحید و عدل منحصر کرده 
و نبوات، شرایع، وعد و وعید، منزلة بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر 
کفر و خروج از دین  را داخل در عدل می داند.6 انکار هر یک از این اصول موجب 
ف واجب دانسته۸ و قائل است مکلف 

َ
ی شناخت اصول دین را بر مکل است.۷ و

گیرد.۹ به نظر می رسد عظمت  پس از آموختن این اصول باید فقه و شرعیات را نیز فرا

۳. عبدالجبار، المغنی،  ج 6/۱، ص د2. عثمان، ص ۱.۷۱. همان، ج 6/۱، ص ح و ط.
6. همان، ص ۵.۱2۳. عبدالجبار، شرح األصول الخمسة، ص ۱22 و ۴.۱2۳. همان، ص ه

۹. همان، ص ۱26 و ۸.۱2۷. همان، ص ۷.۱2۳. همان، ص ۱2۴ و ۱2۵.
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کالم نه به جهت ارائۀ نظریات بدیع بلکه بیشتر به سبب فهم  عبدالجبار در علم 
گذشتگان و داوری صائب در این نظریات است. درست، تدوین و تجمیع آرای 

گونی از جمله نیابت ذات  گونا عبدالجبار در بحث صفات خداوند، نظریات 
را  صفات  ِقدم  بر  مبنی  اشاعره  نظریه  و  صفاتیه  نظریۀ  احوال،  نظریۀ  صفات،  از 
نظریه  و  پرداخته  ذات  بر  صفات  یادت  ز نفی  به  استداللی،  ارائۀ  با  و  کرده۱  ذکر 
ذاتی  و  اصلی  صفات  را  ک  ادرا و  حیات  علم،  قدرت،  ی  و می پذیرد.2  را  نیابت 
که فهم آن مبنای فهم و شناخت سایر  خدا برشمرده۳ و اولین صفت خداوند را - 
ی  صفات است - قدرت دانسته است و سایر صفات را مترتب بر آن می داند.۴ و
سعی می کند چگونگی ابتنای سایر صفات، به ویژه علم، را بر قدرت نشان دهد.۵ 
باید  نباشد  ازلی  گر  ا که  چرا  است،  ابدی  و  ازلی  خدا  علِم  عبدالجبار  دیدگاه  از 
متجدد و ُمحَدث باشد که در این صورت تغییر در ذات الزم می آید. همچنین علم 
خداوند ابدی است چون ذاتی است و صفِت ذاتی از موصوف خود جدایی ناپذیر 
این  اثبات  برای  و  دانسته  معلومات  تمام  به  محیط  را  خداوند  علم  ی  و است.6 
شمول، استدالل می آورد. عبدالجبار حّی بودن خداوند را با ابتنای بر قادر و عاِلم 

بودن او و مدِرک بودن او را بر اساس حّی بودنش اثبات می کند.۷
ک از دید عبدالجبار همان سمع و بصر است. استفاده نکردن از صفت  ادرا
که این دو صفت بر خالف سمیع  سامع و مبصر برای خداوند بدین سبب است 
که سمیع و بصیر صفات ذات و  و بصیر به مسموع و مبَصر نیازمندند، در حالی 
ازلی بوده و خداوند در زمانی که چیزی وجود نداشته نیز سمیع و بصیر بوده است.۸ 
ک - که حیاِت همراه با فقدان موانع است -  ک ادرا عبدالجبار بیان می کند که مال
ی قول ابوالقاسم سهلویه مبنی بر  در باب لذت و َالم نیز جاری است؛ بدین ترتیب و
ک خداوند را مردود می شمارد.۹ در نهایت عبدالجبار  خروج لذت و َالم از دایرۀ ادرا

ک و قدرت فرو می کاهد.۱۰ تمام صفات الهی را به سه صفت علم، ادرا

۳. همان، ص 2.۱2۹. همان.۱. شرح األصول الخمسة، ص ۱۸2 و ۱۸۳.
۷. همان، ص 6.۱6۸. همان، ص ۵.۱6۰. همان، ص ۱۵6 و ۴.۱۵۷. همان، ص ۱۵۱.

۱۰. زهدی، ص ۹.۷۵. همان، ص ۱۷۴ و ۸.۱۷۵. همان.
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یت پذیری2  در مورد صفات سلبی نیز عبدالجبار جسم بودن،۱ َعَرض بودن و رؤ
کالم  معتزلیان  سایر  همچون  عبدالجبار  می داند.  منتفی  خداوند  ساحت  از  را 
کالم  ویژگی های  بر شمردن  با  دارد  سعی  دانسته،۳  محَدث  و  مخلوق  را  خداوند 
و  دارد  را  محَدث  امر  یک  ویژگی های  تمام  خداوند  سخن  که  دهد  نشان  الهی، 
بدین سبب قدیم نیست. برخی از این ویژگی ها عبارت اند از: تقدِم  بخشی از قرآن 
آیه 6 سوره حجر(؛ مرّکب بودن؛  بر بخشی دیگر؛ نیاز قرآن به حفاظت )بر اساس 
ی طی استدالل هایی  اتصاف به صفات فعلِی محَدث مانند خوب.۴ همچنین و
اعتقاد اشاعره به کالم نفسی را مردود و آن را به اراده و علم قابل فروکاهش می داند.۵ 
کالم حادث، در تنظیری  ی برای فرار از محذوِر ایجاد تغییر در خداوند به واسطۀ  و

کالم الهی را مانند جواهر، محَدث ال فی المحل دانسته است.6 ظریف، 
عبدالجبار برای اثبات ضرورت نبوت نیز دالیل مختلفی ارائه می کند،۷ ولی 
رد  در  شبهه  ده  از  بیش  همچنین  ی  و است.۸  لطف  دلیل  بر  او  کید  تأ بیشترین 
کشف  راه  مهم ترین  ی  و نظر  از  می کند.۹  نقد  و  نقل  َبراهمه  از  را  بعثت  ضرورت 
گونه ای مواضعۀ بین خدا و بندگان است؛۱۰  که  صدق ادعای پیامبر معجزه بوده 
باید به  تقدیرًا  یا  نه پیامبر۱۱ و حقیقتًا  بر همین اساس معجزه فعِل خداوند است 
ی شروط دیگر معجزه را اتیان۱۳ آن پس از ادعای نبوت۱۴  واسطۀ خدا واقع شود.۱2 و
ظهور  منکر  سرسختانه  عبدالجبار  قاضی  می کند.  عنوان  بودن۱۵  غیرعادی  و 
از صالحین  کرامت  ُبروز  گر  ا که  بیان می کند  و  از صالحین شده است۱6  کرامت 
که تواتر، خالف این  کرامت می داشتند، در حالی  ِکبار صحابه نیز باید  جایز بود، 
ج را داخل در ِسحر دانسته،۱۷ و بخش 

ّ
کرامات افرادی چون حال ی  فرض است. و

مفصلی را به برمال ساختن حیله های او اختصاص می دهد.۱۸ به نظر می رسد رد 

2. همان، ص 2۳2-2۳۷؛ و المغنی، ج ۱.۴. عبدالجبار، همان، ص 22۳-2۱6.
۴. همان، ص ۵۳۱ و ۳.۵۳2. همو، شرح األصول الخمسة، ص ۵2۸.

۷. همان، ص 6.۵6۴. همان، ص ۵.۵۵۹. همان، ص ۵۳۴-۵۳2.
۱۰. المغنی، ج ۱۵، ص ۱6۱-۹.۱6۴. همان، ص ۱۰۹-۸.۱6۴. المغنی، ج ۱۵، ص 2۱ و 22.

۱۳. آوردن/ انجام دادن.۱2. همان، ص ۱۱.۱۹۹. همان، ص 2۰۰.
۱۵. همان، ص ۱۴.۵۷۱. همو، شرح األصول الخمسة، ص ۵6۹ و ۵۷۰.

۱۸. همان، ص 2۷۰-۱۷.2۷۷. همان، ص 26۹ و ۱6.2۷۰. همو، المغنی، ج ۱۵، ص 2۴۱.
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معجزه و کرامات از  افرادی غیر از پیامبر، مبتنی بر این است که عبدالجبار در آنها 
یابی می کند.2 مواضعه ای نمی بیند۱ و آنها را داللت در غیر موضع ارز

کبیره حتی  انجام  ابوعلی جّبایی،  بر خالف  عبدالجبار در بحث عصمت، 
گونه عمل نامطلوبی مبرا  پیش از بعثت را جایز ندانسته۳ و پیامبر را از انجام هر 
از  نباشند  مشمئزکننده  که  را  صغیره ای  گناهان  صدور  صرفًا  او  است.۴  دانسته 

سوی پیامبران جایز می داند.۵
 بر وجوِب وجود 

ّ
که ادلۀ عقلی دال عبدالجبار در بحث امامت معتقد است 

امام موجود نیست.6 استناد به ادله ای مانند لطف۷ و حفظ دین۸ نیز مردود است. 
اما از طریق سمع می توان نیاز به امام را ثابت کرد، چرا که در قرآن امر به اقامۀ حدود 
شده و این صرفًا بر امام )نه بر دیگران( واجب است؛ پس باید امامی باشد تا این 
و همچنین  امامت  بر  ی وجوِب وجوِد نص  از سوی دیگر و کند.۹  اقامه  را  حدود 
که نّص متواتری بر  وجود دلیِل سمعی بر امامت علی ؟ع؟ را منتفی می داند،۱۰ چرا 
گر هم چنین نّص متواتری وجود می داشت، باید تمام کسانی  این امر وجود ندارد و ا
کرم ؟ص؟ هستند به این نْص علم داشته و در وجود آن  که معتقد به نبوت پیامبر ا
کس به پیامبر اعتقاد دارد به وجوب نماز،  که هر  شکی نداشته باشند؛ همان گونه 

روزه و حج و حرمت ُشرب خمر نیز معتقد است.۱۱
از سوی دیگر عبدالجبار با انکار وقوع معجزه از سوی غیرنبی، متذکر می شود 
 بر جانشینی ایشان باشد 

ّ
که حتی وجود معجزه از سوی علی؟ع؟ نیز نمی تواند دال

نقلِی  ادلۀ  تمام  راستا  این  در  عبدالجبار  است.۱2  ایشان  فضل  نشانۀ  فقط  بلکه 
که هیچ  شیعه از قرآن و روایات را نقد و تأویل می کند و به زعم خود نشان می دهد 
ی متواتر نبودن  یک از این دالیل نمی تواند امامت علی را اثبات کند.۱۳ همچنین و
به خالفت  ایشان  توسط علی؟ع؟، رضایت  امامت  ادعای  فقدان  روایات،۱۴  این 

۳.همو، شرح األصول الخمسة، ص 2.۵۷۳. همان، ص ۱.2۳۴. همان، ص 2۳۴ و 2۳۵.
6. همو، المغنی، ج 2۰/۱، ص ۵.۱۷. همان، ص ۴.۵۷۵. همان.

۹. همان، ص ۸.۴۱. همان، ص ۷.۷2. همان، ص 2۳.
۱2. همان.۱۱. همان، ص ۱۰.۱۱۳. همان، ص ۱۱2.

۱۴. همان ص ۱۱۳-۱۳.۱۸2. همان، ص ۱۹۴-۱۳۳.
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خلفای قبل از خود۱ و ِاجماع نکردن امت پیامبر اسالم بر خطا را مؤیدی بر نادرست 
بودن این روایات می داند. در باب حدیث غدیر خم نیز معتقد است این حدیث 
داللت بر امامت ندارد بلکه مرتبه ای باالتر و مهم تر از امامت، یعنی وجوِب ُحب 
تنها مختص  که این مرتبه  نسبت به علی؟ع؟ و عظمت شأن ایشان را می رساند 

علی می باشد.2
که امام باید عادل۳ و  عبدالجبار در بحث صفات امام نیز قائل به این است 
تمام  بوده، قدرت اجتهاد داشته باشد، ولی الزم نیست  به احکام و شرایع  عاِلم 
عّباد  قول  ی  از خبرگان مشاوره می گیرد.۴ و لزوم  بلکه در صورت  بداند  را  مسائل 
مبنی بر وجوب َاعلمیت امام در زمانۀ خود را رد می کند۵ و افضل بودن امام را نیز 
ابوعبداهلل،  با استادش  ترتیب بر خالف ُجّبائیان و همگام  الزم نمی داند،6 بدین 
قائل به افضل بودن علی ؟ع؟ بر سایر صحابه است و در بخش مفصلی به اثبات 

این مسئله می پردازد.۷
بر  ی  و است.  عصمت  می کند،  نفی  امام  از  عبدالجبار  که  دیگری  صفت 
که اعتقاد به عصمت  دالیل شیعه در این باره خدشه وارد می کند۸ و قائل است 
امام بر اساس این دالیل، مستلزم اعتقاد به عصمت تمام زیردستان و منصوبان 
ی در  ی خواهد بود.۹ بر اساس آنچه درباره روش تعیین امام و همچنین صفات و و
ی از اسامی زیر به عنوان امامان بعد ازخلفای راشدین  آرای عبدالجبار بیان شد، و
ید بن علی، محمد بن عبداهلل،  نام می َبرد: امام حسن ؟ع؟، امام حسین ؟ع؟، ز
کرده باشد(،  که خروج  کس دیگری از اهل بیت  ابراهیم  بن عبداهلل محض )و هر 
یزید بن ولید ملقب به ناقص و عمر بن عبد العزیز.۱۰ از سوی دیگر حّکامی چون 
یه۱۱ و مروان۱2 را به سبب فسق ظاهری شان، خارج از حیطۀ امامت و بیعت  معاو

مردم با آنان را از سنخ بیعت با پادشاهان و فاقد حجیت شرعی می داند.۱۳

۳. همان، ص 2.2۰۱. همان، ص ۱۴6-۱.۱۴۸. همان، ص ۱26-۱2۳.
6. همان، ص ۵.۱۰۹. همان، ص ۴.2۱۰. همان، ص 22۰-2۰۸.

۹. همان، ج 2۰/۱، ص ۷۴ و ۸.۷۵. همان، ص ۷۴-۷6 و ۷.۹۰. همان، ج 2۰/2، ص ۱۳۳-۱2۱.
۱2. همان 2۰/2، ص ۱۱.۱۵۰. همان، ج 2۰/۱، ص ۱۰.2۹۳. همان، ج 2۰/2، ص ۱۴۹ و ۱۵۰.

۱۳. همان، ج 2۰/۱، ص 2۹۳.
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تقریبًا معتدل  بیت، دیدگاهی  اهل  و  به شیعه  دیدگاه عبدالجبار نسبت 
در  و  داشت  کامل  احاطۀ  شیعه  مختلف  ِفرق  تفکرات  بر  عبدالجبار  است. 
ی در مواضع متعدد،  فصلی جامع به این ِفرق و عقایدشان پرداخته است.۱ و
کرده و می گوید غرض  سخنان شیعیان را به سخنان رواق و ابن راوندی تشبیه 
ی آرای افرادی  از سخنان شیعه چیزی جز مورد سؤال قرار دادن دین نیست.2 و
چون هشام بن َحکم را منافی توحید و عدل می داند.۳ با این وجود عبدالجبار 
یدیه در امامت، راه  یدیه تمایل خاصی داشته، درباره آنها می گوید: »و اما ز به ز
آنها بعضی  که  آنها در این مسئله است  تنها اختالف ما با  ما را می پیمایند و 
که ما می گوییم  احادیث را منصوص بر امامت فرد خاصی می دانند، در حالی 
این روایات درصدد بیان ویژگی های امام و نه تعیین فرد خاصی به عنوان امام 

هستند«.۴
از  قائل است هیچ یک  و  فرعی می داند  را اختالفی  این اختالف  عبدالجبار 
طرفین نباید دیگری را به سبب اعتقادش متهم به بی دینی کند،۵ هرچند مانْکدیم 
یدیه با  که اختالف ز ششدیو در تعلیقه اش بر شرح األصول الخمسة نشان می دهد 
تمامی استدالل های عبدالجبار  معتزله، همان اختالف معتزله با امامیه است و 
تنش های  که عبدالجبار با وجود  م است 

ّ
درباره امامت را نقد و رد می کند.6 مسل

ابراز  بیت  اهل  به  نسبت  بسیاری  احترام  و  محبت  داشته،  شیعه  با  که  بسیاری 
می کرد. مصداق بارز این محبت را می توان در اثبات افضل بودن علی؟ع؟ بر سایر 
خلفا و صحابه، ذکر عبارت -علیه السالم- پس از اسامی علی، فاطمه وحسنین۷ 
کلمه »آله« در صلوات بر  ید بن علی۸ و همچنین ذکر  آنان چون ز و حتی فرزندان 

پیامبر۹ دید.
این گونه  خداوند،  بودن  حکیم  و  عاِلم  به  توجه  با  را  شر  مسئله  عبدالجبار 
آفرینندۀ عاِلم و حکیمی دارد، درست نیست  گر این جهان  که »ا مطرح می کند 

۳. همان، ص 2.۳۷. همان، 2۰/۱، ص۸۳ و ۱.۳۳6. همان، ج 2۰/2، ص ۱۸۳-۱۷6.
6. همو، شرح األصول الخمسة، ص ۷۵۳-۵.۷6۷. همان.۴. همان، ص ۳۸ و ۳۹.

۸. همان، ج 2۰/2، ص ۱۴۹ و ۷.۱۵۰. همو، المغنی، ج 2۰/۱، ص 2۹۳-2۸۵.
۹. همان، ج 2۰/۱، ص 2۸۵.
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ُکشنده و  ، ببر و حیوانات موذی و  گرگ، شیر که حیوانات وحشی و مضر مانند 
کرده باشد«.۱ قاضی در  را خلق  ک مثل مار و عقرب  ترسنا و  دارای ظاهر زشت 
که این موجودات در واقع شر و مضر نیستند،  به این شبهه بیان می کند  پاسخ 
که ضرر داشته باشند  آنها هر اندازه هم  که  آیند، چرا  که این گونه به نظر  هرچند 
ی دارند. از فواید  برای خودشان مفید هستند و حتی برای انسان نیز فواید بسیار
ترس انسان از دچار شدن  تهیۀ پادزهر و از فواید دینی نیز  آنها می توان از  دنیوی 
گناهان را نام ُبرد.  ی از  آخرت و در نتیجه دور به عقوبت با چنین موجوداتی در 
از سوی  قرار می گیرند.2  الهی  الطاف  زمرۀ  بلکه در  تنها شر نیستند  نه  اینها  پس 
تنها  بلکه  نیست،  بد  ی  ضرر هر  و  است  بد  ضرِر  شر  اینکه  بیان  با  قاضی  دیگر 
که عبث بوده، هدفی در ورای شان نباشد، نشان می دهد  ضررهایی بد هستند 
بد  ضررها  این  پس  دارد،  هدفی  آالم  این  تحمیل  پِس  در  خداوند  چون  که 
و متافیزیکی  بیان شد، درباره شرور طبیعی  از قاضی  که  تمام نکاتی  نیستند.۳ 
انسان  فعل  را  شرور  این  معتزلیان  سایر  مانند  او  اخالقی،  شرور  درباره  اما   بود 

)نه فعل خداوند( می داند.۴

معرفتشناسی
تقسیم  کتسابی  ی علم را به ضروری و ا گرا است. و عبدالجبار اندیشمندی مبنا
که در ما ایجاد می شود اما نه  تعریف علِم ضروری می گوید: »علمی  می کند و در 
قائل  ی  باشیم«.۵ و نداشته  را  این علم  نمی توانیم  به هیچ وجه  و  توسط خودمان 
کتسابی نیز همراه و بر مبنای علم ضروری باشد همین حالت را  گر علم ا است که ا
که طردش با هیچ شک و  پیدا می کند و نفْس نسبت به آن چنان مطمئن می شود 
که می توان آن  ی تقسیماتی از علم ضروری ارائه می دهد  شبهه ای امکان ندارد. و

کرد.6 را به شکل جدول زیر ترسیم 

2. همان، ص ۵۰6 و ۱.۵۰۷. همو، شرح األصول الخمسة، ص ۵۰۵ و ۵۰6.
۴. محمد السید، الخیر والشر عند القاضی عبدالجبار، ص ۳.۱۳۸. همان.

6. همان، ص ۵.۴۹. همو، شرح األصول الخمسة، ص ۴۸ و ۴۹.
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که  و متذکر می شود  را مردود دانسته  از سوی اشاعره  پایه  گزاره های  انکار  عبدالجبار 
که در  تذکر داد  آنها  گزاره ها بسته است و صرفًا باید به  راه بحث با منکراِن وجوِد این 
نپذیرفتن  و  گروی  نپذیرفتن مبنا او الزمۀ  و طبیعی هستند.۱  امری واضح  انکار  حال 
اصل امتناع تناقض را افتادن در ورطۀ سفسطه گرایی می داند.2 نکتۀ دیگری که در آرای 
او به داده های حسی و مشاهده ای  معرفتی عبدالجبار حائز اهمیت است، اعتنای 
است. وی برای علِم حاصل از حواس پنج گانه ارزش معرفتی قائل است.۳ عبدالجبار 
ک نداریم و در جایی  که در جایی علم داریم ولی ادرا علم را غیر از ادراک می داند، چرا 
 ما به معدومات علم داریم اما هیچ یک را ادراک نمی کنیم.۴ 

ً
مسئله بر عکس است. مثال

کند اما بدان علم نداشته  ک  از سوی دیگر ممکن است فردی در خواب، پشه ای را ادرا
باشد.۵ به نظر می رسد عبدالجبار ادراک را مساوی درک با حواس پنج گانه می دانسته 
نیازمند حواس نیست چون حّی  ادراک  برای  البته وی معتقد است خداوند  است. 
که علم،  بالذات است.6 عبدالجبار علم را متفاوت با اعتقاد می داند و بیان می کند 
که در دارندۀ خود، حالت نفسانِی اطمینان و آرامش را ایجاد می کند.۷ اعتقادی است 

۳. همان، شرح األصول الخمسة، ص 2.۵۱. همان، ج ۱۵، ص ۱.۱۰۹. همو، المغنی، ج 6/۱، ص ۱۹.
۷. همو، المغنی، ج ۱۵، ص 6.۳2۷. همان، ص ۵.۱۷۳. همان.۴. همان، ۱6۹.

انحای علم از 
دیدگاه عبدالجبار

علم ضروری

کتسابی علم ا

مؤید به خبر 
است

مؤید به خبر 
نیست

با واسطه حاصل 
می شود

کماالت عقلیه  از 
محسوب می شود

کماالت عقلیه  از 
محسوب نمی شود

بدون واسطه 
حاصل می شود

با چیزی جاری 
مجرای واسطه 
حاصل می شود
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فلسفهاخالق
فلسفه اخالق در زمانۀ قاضی عبدالجبار به عنوان یک علم مطرح نبود. اما حجم 
فلسفۀ  درباره  مستقلی  کتب  که  است  حدی  به  عبدالجبار  فرااخالقِی  مطالب 
را  تمام ارزش های اخالقی  کرده  او نگاشته شده است. عبدالجبار سعی  اخالق 
که همراه با علم و اختیار  آن دسته از افعال انسان  ی صرفًا  کند. به نظر و تعریف 
بر  ی  و انسان.۱  افعال  تمام  نه  می شوند،  متصف  اخالقی  ارزش های  به  هستند 
خالف َنّظام، معمر بن عباد سلمی و ثمامة بن اشرس2 و همگام با ُجّبائیان،۳ افعال 
جوارحی را نیز چون افعال جوانحی قابل اتصاف به ارزش های اخالقی می داند۴ و 
بر این مطلب استدالل می آورد.۵ او تمام تعریف های ارائه شده برای خوب و بد را 
ی خوِب  یفی بسیار دقیق از این ارزش ها ارائه می دهد.6 و کرده است و خود تعار رد 
کرده است۷ و بد را در مقابِل واجب  اخالقی را به واجب، مندوب و مباح تقسیم 

)نه خوب( قرار می دهد.۸ 
در  عینیت باوری  این  است.۹  اخالقی  اوصاف  عینیِت  به  قائل  عبدالجبار 
تبلور یافته است. بر اساس این نظریه، اتصاف فعلی به خوب یا بد،  نظریۀ وجوه 
که فعل بر اساس آن واقع می شود،۱۰ به عبارت دیگر  منوط به وجه و اعتباری است 
کفِر  کذب،  ظلم،  عبدالجبار  است.۱۱  فعل  با  مقارن  که  است  حالتی  به  منوط 
نعمت، جهل، اراده بر قبیح و امر به آن را به عنوان وجوه بد شدِن فعل ذکر می کند.۱2
که »ظلم بد  ی پرسش از چرایی بد بودن این وجوه بی معنا است، چرا  از نظر و
است، چون ظلم است و دروغ بد است، چون دروغ است«.۱۳ البته فعل می تواند 
هم زمان دارای چند وجه باشد.۱۴ عبدالجبار در مواضع متعدد، دالیل اشاعره مبنی 
بر ذهن گرایی و قراردادگرایی در حیطۀ اخالق را رد می کند.۱۵ نکته جالب در باب 
عینیت باورِی عبدالجبار این است که او بر خالف نظر ابوهاشم جّبائی، ارزش های 

۳. همان، ج ۹، ص 2.۱۳. همان، ص ۱.۸۵. همان، ج 6/۱، ص ۵ و ۱۱ و ۸2 و ۸۳.
6. همان، ج 6/۱، ص 26 به بعد.۵. همان، ص ۱۴-۴.۱۷. همان، ج ۹، ص ۱۵.

۹. همان، ج 6/۱، ص ۵2-۸.۵6. همان، ص ۷.۱6. همان، ج ۱۴، ص ۱6 و 2۸۵.
۱2. عبدالجبار، همان، ص ۱۱.6۱. همان.۱۰. محمد السید، ص ۵6.

۱۵. همان، ج ۱۷، ص ۱۰۷ و ۱۰۸؛ و ج 6/۱، ص ۴۵ و ۱۰2-۱۴.۱۰6. همان.۱۳. همان.
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زیباشناختی را دارای ماهیتی متفاوت از ارزش های اخالقی و آنها را ذهنی و وابسته 
به خوشایند بودن یا خوشایند نبودن برای فرد شناسا می داند.۱ عبدالجبار عالوه بر 
گزاره های پایه بود و سعی  ی و وجود  گرو علوم نظری در علوم عملی نیز قائل به مبنا
گزاره های پایه اخالقی داشت.2 او برخالف فالسفه۳  گزاره هایی به عنوان  در معرفی 
گزاره های پایه عقل نظری می داند.۴ از سوی  گزاره ها را هم سنگ  ارزِش معرفتی این 
تزاحم قواعد اخالقی را استثنا پذیری و تبصره پذیری این قواعد بیان  دیگر، راه رفع 
از  که  ی، قاعدۀ اخالقی وقتی وظیفه است و باید انجام شود  از دیدگاه و می کند. 
گر یکی از این وجوه با آن قاعده قرین شد، قاعده اعتبار  وجوه بد خالی باشد،۵ اما ا

خود را از دست داده است و انجام آن واجب نیست.

زبانشناسی
توجه  متکلم،  سخن  فهم  برای  وی  می داند.6  انسانی  قراردادی  را  زبان  عبدالجبار 
گاهی  بسیاری بر حاالت و قصد و نیت او دارد و معتقد است که جملۀ خبری، بدون آ
شنونده از قصد ِاخبار و همچنین حاالت گوینده، بر معنایی داللت نخواهد داشت.۷ 
گوینده انسان باشد از راه  که  گوینده هنگامی  به نظر وی طریقۀ فهم قصد و حاالت 
گوینده است، این فهم از طریق  که خداوند  اضطرار )بدون تأمل( است و در حالتی 
گوینده در  بر نقش قصد و حاالت  کید عبدالجبار  تأ برخی  عقل حاصل می شود.۸ 
دانسته اند.۱۱ جدید  هرمنوتیک  در  دیلتای۱۰  و  شالیرماخر۹  آرای  مشابه  را  سخن  فهم 
شده  تشکیل  بیشتر  یا  حرف  دو  از  که  می داند  چیزی  را  سخن  عبدالجبار 
باشد.۱2 او بر خالف ابوهاشم جّبائی، قیودی چون مفید بودن یا دو حرف مختلف 
بزرگ ترین  از  را  گفتن  سخن  ی  و نمی داند.۱۳  دخیل  تعریف  این  در  را  داشتن 

2. همان، ج ۱۴، ص ۱۵2؛ و ج 6/۱، ص ۱.6۳. همان، ج ۱۳، ص 2۸۵.
۳. ابن سینا، اإلشارت و التنبیهات، ج اول، ص 22۰.

۴. دهقانی نژاد، مقایسه معنایی و معرفتی آرای اخالقی قاضی عبدالجبار و دیوید راس، ص ۱۱6.
6. همان، ج ۱۵، ص ۵.۱6۰. عبدالجبار، همان، ص ۴۳.

۸. همان، ص ۷.۱62. همان، ص ۱6۳-۱66 و ۳2۳.
9. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 10. Wilhelm Dilthey

۱۱.  مجتهد شبستری، هرمنوتیک کتاب و سنت، ص ۱۱۵.
۱۳. همان، ص ۵2۹ و ۱2.۵۳۰. عبدالجبار، شرح األصول الخمسة، ص ۵2۹.
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که تفهیم به این وسیله صورت پذیرفته،  نعمت  های الهی می داند و معتقد است 
گفتن، توانایی دربرگیری و بازنمایی تمام مفاهیم را  هیچ وسیله ای به اندازۀ سخن 
ندارد.۱ همچنین معتقد است جملۀ خبریه یا صادق است یا کاذب و قول جاحظ 

مبنی بر وجود حالتی سوم در این باره را رد می کند.2

اصولفقه
احکام  و  فقه  به  رسیدن  راه های  از  است  عبارت   عبدالجبار  نظر  در  فقه  اصول 
وارد  سپس  و  کرده۴  آغاز  الفاظ  مبحث  با  را  خود  اصولی  مباحث  ی  و شرعی.۳ 
ی  و دیدگاه  از  می پردازد.  شرعیه  ادلۀ  به  نهایت  در  و  می شود  نهی  و  امر  مبحث 
که انجام دهندۀ فعِل مأمور به، مستحق  بر این نکته داللت دارد  امر فقط  صیغۀ 
که مقرون به وعد  پاداش است. صیغۀ امر فقط در صورتی بر وجوب داللت دارد 
کافر،  ی مخاطب احکام الهی را تمام انسان ها حتی  و وعید یا امثال آن باشد.۵ و
کودک و زنان می داند و اقوال مخالف در این باب را مردود می شمارد.6 عبدالجبار 
را  اجتهاد۸  و  قیاس  ِاجماع،۷  حجیت  سنت،  و  کتاب  به جز  نیز  شرعی  ادلۀ  در 
آن  ی قصد و تعمد بودن را شرط می داند،۹ اما وقوع  ی در اجماع از رو می پذیرد. و

در زمان یا مکان واحد و لسانی بودن آن را الزم نمی داند.۱۰
می کند۱۱  انکار  و  نقض  را  ِاجماع  حجیت  عدم  بر  امامیه  ادلۀ  همچنین  او 
وُنوا 

ُ
ِلَتك َوَسًطا  ًة  ّمَ

ُ
أ َناُكْم 

ْ
َجَعل َذِلَك 

َ
>َوك آیۀ  بر  اجماع  حجیت  اثبات  برای  و 

با  نیز  را  اجتهاد  و  قیاس  حجیت  دارد.۱۳  بسیار  کید  تأ اِس<۱2  الّنَ ى 
َ
َعل ُشَهَداَء 

کتاب  در  عبدالجبار  می پذیرد.۱۴  آنها  از  استفاده  بر  صحابه  اجماِع  به  تمسک 
را  واحد  خبر  حجیت  درباره  مختلف  اقوال  والعدل  التوحید  أبواب  فی  المغنی 
می پذیرد.۱۵  باشد  قرائن  به  محفوف  که  صورتی  در  را  آن  حجیت  و  می کند   بیان 
بودن  واحد  خبر  جهت  به  امامت،  بحث  در  مخصوصًا  عمل،  در  حال  این  با 

۳. عثمان، ص 2.۸2. همو، المغنی، ج ۱۵، ص ۳2۷ و ۱.۳2۸. همان، ص ۵۳۰
6. همان، ص ۵.۱۱۷. همان، ص ۴.۱۱6. عبدالجبار، همان، ج ۱۷، ص ۱.

۱۰. همان.۹. همان، ص ۸.۱۵۳. همان، ص 2۷۸-۷.2۹2. همان.
۱۳. همان، ص ۱6۹-۱2.۱۷۱. بقره: ۱۱.۱۴۳. همان، ص ۱۵۹-۱۵6.

۱۵. همان، ج ۱۷، ص ۳۸۰-۱۴.۳۸2. همان، ص 2۹6.



26           ِخَرد و معجزه

بسیاری از احادیثی که درباره امامت و فضیلت علی؟ع؟ است، آنها را نمی پذیرد.۱ 
و اعتقاد  به احادیث  ی نسبت  کل نگری و را به سبب  کار عبدالجبار  این  برخی 
قرائن است -  و  به شرایط  توجه  به معنای  تقریبًا  که  نام »حال« -  به  نظریه ای  به 
ترک فعلی از سوی پیامبر را دلیل بر  دانسته اند.2 عبدالجبار ِصرف انجام فعل یا 
که ممکن است مصالح  برای سایر مکلفین نمی داند، چرا  آن  یا حرمت  وجوب 

پیامبر متفاوت با مصالح ُامت باشد.۳

۱. همان، ج 2۰/۱، ص ۱2۸ و 2۹۳.
و ۱۴،  شماره ۱۳  حوزه،  و  پژوهش  معتزلی«،  عبدالجبار  قاضی  تاریخی  شناسی  »روش  هدایت پناه،   .2 

ص ۱۹۵-۱۷۴.
۳. عبدالجبار، همان، ج ۱۷، ص 2۵۵-2۵۳.



فصلدوم

جایگاهوتعریفمعجزه

جایگاهبحثمعجزه
سایر  فهم  در  ما  به  می تواند  موضوعی  جایگاه  به  نسبت  اندیشمند  یک  دیدگاه 
که امکان دارد مطلبی محوری در  دیدگاه های او نیز  یاری رساند. طبیعی است 
منظومۀ فکری یک اندیشمند، در نظر متفکری دیگر مسئله ای فرعی و حاشیه ای به 
که جایگاه معجزه را در اندیشۀ  حساب آید. در فصل پیش رو ما در پی آن هستیم 
ی چه موقعیتی دارد،  عبدالجبار بررسی کرده ببینیم که معجزه در هندسۀ کالمی و
آیا مسئله ای مهم و مبحثی کالن به حساب می آید یا اینکه از مباحث فرعی نبوت 
که جایگاه مسئلۀ معجزه و همچنین  است؟ به عبارت دیگر به دنبال آن هستیم 

کنیم. جایگاه مبحث معجزه را در اندیشه عبدالجبار تعیین 
قاضی عبدالجبار معجزه را اصلی ترین و مهم ترین راه شناخت پیامبران و بهترین 
از  ی بحث  نبوت می داند. بدین جهت و ناراستی ادعای  یا  برای فهم راستی  روش 

ی معتقد است: معجزات را منطقًا مقدم بر بحث از نبوت و بعثت می داند.۱ و
وقتی ما وقوع بعثت را متوقف بر شناخت معجزه بدانیم ... شناخِت داللت 
معجزه در برابر مسئلۀ نبوت مانند اصل است و وقوع بعثت، ثبوت شرایع و 
حصول بعثت، همگی فرع شناخت معجزه قلمداد می شود. پس باید ابتدا 

کرد و سپس به سراغ بحث نبوت رفت.2 از معجزات بحث 

2. همان.۱. عبدالجبار، المغنی، ج ۱۵، ص ۱۴۷.
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در  و  معجزه  در  پیامبران  شناخت  راه  انحصاِر۱  بر  مبنی  خود  نظر  بسط  در  ی  و
تقسیم علم به حصولی و حضوری،2 بیان می کند  تکیه بر  پاسخ به معترضان، با 
که هرچند شناخت پیامبران از راه های دیگر نیز ممکن است اما آن راه ها عقالنی 
از  و  می شوند  محسوب  حضوری  و  شهودی  علوم  زمره  در  بلکه  نبوده  مستدل  و 
در  و  عقلی  شیوه ای  که  پیامبران  شناخت  راه  تنها  پس  هستند.  خارج  دسترس 

دسترس مکلفان است، همان راه معجزه است.۳و۴
عبدالجبار راه دیگر شناخت پیامبران، یعنی تنصیص نبِی سابق، را در نهایت 
ی در پاسخی نقضی می گوید: »این راه، دیگر از سوی خدا  به معجزه برمی گرداند. و
گفتیم تنها راه فهم صدق ادعای  که ما  نیست بلکه از سوی غیر است، در حالی 

نبی از طرف خداوند منحصر در معجزه است«.۵
که راه خبر - که تنصیص  ی در پاسخی َحلی به نحو مبسوطی بیان می کند  و
گونه ای از آن است - در نهایت به معجزه برمی گردد.6 به عبارت دیگر  نبِی سابق 
جانب  از  خبر  خداست.  از  غیر  فردی  جانب  از  یا  خداست  جانب  از  یا  خبر 
ادعای  بر  پیامبری  یعنی  است،  پیامبر  جانب  از  که  است  معنا  بدین  غیر خدا 
ق ایمان 

َ
نبوت پیامبری دیگر صحه می گذارد. حال ما چگونه به آن پیامبر مصّد

تأیید شده است. نقل  توسط پیامبری دیگر  نیز  او  یا  با معجزه بوده  یا  آورده ایم؟ 
کالم به پیامبر دیگر می کنیم تا در نهایت به نبوت پیامبر اول در سلسلۀ انبیا برسیم 
که  که نبوتش از طریق معجزه شناخته شده است. چون پیامبری قبل از او نبوده 
از  خبر  که  بدانیم  واقعًا  و  باشد  خدا  جانب  از  خبر  گر  ا اما  کند.  تصدیق  را  ی  و

است  راهی  معجزه،  در  پیامبران  شناخت  راه  انحصار  از  عبدالجبار  منظور  که  است  روشن   .۱
که شهودی یا از  کتسابی و از طریق خدا، نه غیر او. همچنین قاضی در صدد نفی سایر راه ها  ا

طریق غیر خدا هستند نیست.
که البته اعم  2. عبدالجبار برای علم حضوری از اصطالح علوم »ضروری« یا »اضطراری« استفاده می کند 
که اصطالح  از علم حضوری، بدیهیات و شهود است. در عین حال دقت به این نکته ضروری است 
علم حضوری، اصطالحی متأخر است و صرفًا از باب هم پوشانی مصادیق ذکرشده توسط عبدالجبار با 

مصادیق علم حضوری است که آن را علم حضوری نامیده ایم.
۳. همان، ص ۱۴۸.

۴. وقتی راه شناخت ذات و صفات خدا برای ما استدالل است، چگونه به نبوت پیامبر و معجزه اش از 
طریق علم ضروری، علم پیدا کنیم؟ )عبدالجبار، المجموع فی المحیط بالتکلیف، ج ۳، ص ۴۴۹(.

6. نک: همان، ص ۱۵۰ و ۵.۱۵۱. همو، المغنی، ج ۱۵، ص ۱۵۰.
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جانب خداست، می توان این خبر را به جای معجزه پذیرفت؛ اما مسئله اینجا 
است که ما از طریق علم حصولی برای پی بردن به اینکه خبر از جانب خداست، 
که این خبر یا خوْد  یم؛ پس تنها راه در برابر ما این است  هیچ راهی جز معجزه ندار
معجزه باشد - مثل سخن گفتن سنگ ریزه - یا اینکه معجزه ای به همراه آن باشد 
تا ما بفهمیم این سخِن خداوند است. در نتیجه خبر به تنهایی داللتی بر صحت 

ادعای پیامبر ندارد.۱

تعریفوشرایطمعجزه2
از  تعریف  ارائۀ  از معجزه هستیم.  تصور عبدالجبار  در این قسمت به دنبال فهم 
یک مفهوم و اصطالح باعث شفافیت، فهم و درک بهتر موضوع و تعیین حدود و 
که اصطالحات  کالمی و علمی  آن می شود. مخصوصًا در مباحث فلسفی،  ثغور 
کاربرد عرفی نیز دارند، ارائۀ تعریف و معنای مطلوب، ضرورت  کار رفته در آنها  به 
و  داشته  متفاوتی  کاربردهای  که  است  مفهومی  نیز  معجزه  مفهوِم  دارد.  بیشتری 

کالم - از آن اراده شده است. معانی مختلفی - چه در عرف و چه در فلسفه و 
آوردن  اینکه عبدالجبار چه قیودی را در تعریف معجزه دخیل می داند، برای 
یف دیگران را نقد و رد می کند، پرسش های  این شروط چه دالیلی دارد و چگونه تعار
برای  یادی  ز اهمیت  مسلمان  اندیشمندان  که  آنجا  از  است.  فصل  این  در  ما 
که این مباحث حجم  تعریف قائل بودند، انتظار می رود  تصوری و ارائۀ  مباحث 

یادی از آرای عبدالجبار درباره معجزه را دربرگیرد. ز

معنایلغوی۳وعرفیمعجزه
کسی  که ُمقِدر به معنای  از نظرعبدالجبار »معِجز« بر وزن »ُمقِدر« است و همان طور 
که دیگران  کسی است  که به دیگران توانایی می بخشد، معِجز نیز به معنای  است 

۱. نک: همان با تصرف و تلخیص.
2. در المغنی عبدالجبار مبحث تعریف معجزه را پس از مباحثی مانند داللت معجزه و عادات مطرح 
می کند؛ اما در شرح األصول الخمسة تعلیمی تر رفتار کرده و مبحث معجزه را با بحث تعریف، معانی و 

شروط معجزه آغاز می کند.
نرفته  کار  به  معنا  بدین  نیز  قرآن  در  و  نداشته  را  کنونی  معنای  اسالم  صدر  در  معجزه  کلمه   .۳



۳۰           ِخَرد و معجزه

که  را به عجز وا می دارد. معجزه در این معنا تنها برازندۀ خداوند است؛ چون اوست 
قدرت می بخشد و عاجز می کند.۱ کاری که قدرت بدان تعلق می گیرد مقدور نامیده 
که مورد عجز قرار می گیرد »معجوز عنه« نامیده  کاری هم  می شود و بر همین سیاق 

می شود.2
به کار  معنا  این  به  عرف  در  »معجزه«  که  می کند  بیان  عبدالجبار  ادامه  در 
انتقال  به معنای جدیدی  از معنای حقیقی خود  نمی رود. در حقیقت »معجزه« 
دیگران  در  که  کسی  به  »معجزه«  جدید،  معنای  در  است.  عرفی  منقوِل  و  یافته 
که انجام دادن آن  گفته می شود  کاری  ایجاد عجز می کند اطالق نمی شود بلکه به 
کار  برای ما ممکن نیست.۳ این معنای عرفی معجزه، هم به صورت ِاسنادی به 
می رود - مثاًل گفته می شود: »تبدیل عصا به اژدها معجزه است« - و هم به صورت 
کار معجز ماست یا معجز خدا نیست«.۴ لفظ  اضافی، مثل اینکه بگوییم: »این 
معجزه در عرف به شکل اعم استعمال می شود و این نکته در آن لحاظ نمی شود 

که جنس آن در حیطۀ قدرت ما باشد.۵ کنیم  کارهایی اطالق  که معجزه را به 
که عجز در مقابل قدرت قرار دارد  منظور عبدالجبار از این عبارت این است 
و تقابل این دو تقابل ملکه و عدم ملکه است، نه تقابل وجود و عدم و منطقًا باید 
انسانی  قدرت  حیطه  در  کلی  طور  به  آنها  انجام  که  ُبرد  کار  به  اموری  در  را  عجز 
کار  به  و معجزه در معنایی وسیع تر  این مسئله رعایت نشده  اما در عرف  باشد. 

مثاًل  نیست.  آن  کنونی  خاص  معنای  از  اثری  دوم  قرن  اواخر  تا  هم  لغت  کتب  در  است. 
گرفته و به هیچ وجه اشاره  کلمه معجزه را به معنای قدرت نیافتن بر امری  فراهیدی در العین 
قرون  لغت  کتب  در  اما   )۱۰2 و   ۱۰۱ ص   ،۳ ج  العین،  )فراهیدی،  ندارد.  آن  دینی  معنای  به 
لسان  )ابن منظور،  العرب  لسان  است.  شده  اشاره  نیز  دینی  معنای  در  معجزه  کلمه  به  بعد 
ج  العربیة،  صحاح  و  اللغة  تاج  الصحاح:  )جوهری،  الصحاح  و   )۳6۹ ص   ،۵ ج  العرب، 
القاموس  و  برده اند  کار  به  انبیا  به معنای معجزات  را  ۳، ص ۸۸۳( ذیل ماده عجز، معجزه 
کرده است:  المحیط )فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج 2، ص 2۸۹( معجزه را چنین تعریف 
»ما أعجز به اخلصم عند التحدی و اهلاء للمبالغة«. دهخدا نیز معجزه را به معنای عاجزکننده 
یف  آورده است و تعار آن را شگفت، فرجود و چمراس  گرفته و معادل پارسی  و درمانده کننده 
کرده است. نک:   کالمی معجزه را نیز از قول جرجانی و کشاف اصطالحات الفنون تهانوی نقل 

لغتنامه دهخدا، ذیل معجزه.
۳. همان.2. المغنی، همان.۱. نک: همان، ص ۱۹۷ و شرح األصول الخمسة ص ۵۸6.

۵. همان، ص ۴.۱۹۸. همان، ص ۱۹۷ و ۱۹۸.




