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  شناسی نومعتزله جریان
  **حسن یوسفیان/  *جواد گلی

  چکیده
هاي مهم کالمي در جهان اسالم است. اين جريان، خاستگاه  جريان نومعتزله، يکي از جريان

جويد و به دنبال تجديد بناي معرفتـي اسـالم بـر پايـة      خود را در آراي معتزليان قديم مي
گيري جريـان نومعتزلـه در جهـان     هدف اين مقاله، بررسي عوامل شکل گرايي است. عقل

اسالم، نقاط اشتراک و افتراق ميان جريان کالمي نومعتزله با مکتب معتزله و نقد و بررسـي  
داران اين جريان فکري است. در تأليف اين  هاي کالمي طرف اجمالي مباني نظري و ديدگاه

هـايي کـه در    ه جريان فکري نومعتزله و برخي پـژوهش مقاله، به آثار انديشمندان متعلق ب
ايـم. بـر    زمينة معرفي برخي نومعتزليان و نقد و بررسي آراي آنها انجام شده، مراجعه کرده

ها، به تقسيم جريان نومعتزله به نومعتزليان کشـورهاي عربـي، نومعتزليـان     پاية اين بررسي
ايم که آنها بر احياي جريان معتزله  نشان داده ايم و هند و نومعتزليان ايران پرداخته قار شبه

هايشان، آنهـا را در راسـتاي    اي نيز براي توجيه ديدگاه در جهان اسالم اصرار دارند و عده
  اند. آراي انديشمندان معتزله قديم معرفي کرده
 کليدواژگان: نومعتزله، معتزله، تفسير بياني.
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  مقدمه
هاي کالمی برجسته در جهان اسالم است. از ظهـور   جریان فکري نومعتزله، یکی از گرایش

گذرد. اندیشمندان نومعتزلی همانند اسالف معتزلـی خـود    این جریان، نزدیک به دو قرن می
انـد و در   پـردازي کـرده   نظریه -ویژه مباحث کالمی به–هاي گوناگون علوم اسالمی  در زمینه

که در علـوم انسـانی غربـی مطـرح      هاي جدیدي این زمینه عالوه بر مبانی معتزله، از روش
هـاي   هاي آنان در مواردي باعث جنجـال و چـالش   رو دیدگاه اند؛ ازاین شده است، بهره برده

فکري در جهان اسالم شده و سیلی از اعتراضات را متوجه آنها ساخته است. بـا توجـه بـه    
بـه وجـود    هایی که اهمیت این جریان فکري و نفوذ روزافزون آن در جهان اسالم و چالش

یابـد. بـا توجـه بـه ضـرورت       جانبـه درمـورد آن ضـرورت مـی     آورده است، بررسـی همـه  
شناسی نومعتزله و به این دلیل که تاکنون تحقیقی قابـل توجـه در ایـن زمینـه انجـام       جریان

شناسی نومعتزله بپردازیم محورهایی کـه در   نشده است، در این مقاله تالش داریم به جریان
هاي  ث گذاشته شده، عبارتند از عوامل ظهور نومعتزلیان، اشتراکات و تفاوتاین مقاله به بح

هـاي   هـاي مختلـف در میـان نومعتزلـه، معرفـی چهـره       نومعتزلیان با معتزلیان قدیم، گرایش
 هاي کالمی آنها. ترین دیدگاه برجستۀ نومعتزله و نقد و بررسی مهم

  عوامل شکل گيري نومعتزله
ورهاي غربـی اسـتعمارگر، سـبب آگـاهی آنـان از تحـوالت و       رویارویی مسلمانان بـا کشـ  

هـاي   هاي گستردة علمـی، سیاسـی و اجتمـاعی کشـورهاي غربـی شـد و پرسـش        پیشرفت
روي متفکـران مسـلمان قـرار داد. یکـی از ایـن       هاي مختلـف، پـیش   گوناگونی را در عرصه

ایـن میـان   ماندگی مسلمانان چیست؟ در  ها این بود که علت پیشرفت غرب و عقب پرسش
معرفی کردند. بـراي   »اسالم«دین ماندگی کشورهاي اسالمی را  برخی مستشرقان دلیل عقب

گونه سازگاري بـین اسـالم و علـم     نمونه، فیلسوف فرانسوي، ارنست رنان ادعا کرد که هیچ
شـود، ترجمـۀ    وجود ندارد و هر آنچه که با نام علم اسالمی یا فلسفۀ اسالمی شـناخته مـی  

یونانی است. از نظر ارنست رنان، اسالم مانند دیگر عقاید مذهبی، مخـالف   محض از متون
خردگرایی و اندیشۀ آزاد است. هانوتوکس، مـورخ و سیاسـتمدار فرانسـوي نیـز، اسـالم را      

  1دانست. ماندگی کشورهاي مسلمان می مسئول عقب
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: گروهـی  ماندگی مسلمانان، سه جریان را پدید آورد در جهان اسالم پاسخ به علت عقب
اسـت؛  از ابعـاد بحـران کنـونى    معتقد شدند که میراث اسالمی، زیانمنـد و مسـئول بخشـی    

ماندگی جهان اسالم، کنار گذاشتن اسالم است. گروهی دیگر کـه بـه    رو راه حل عقب ازاین
 ةهویـت ویـژ  در مقابل هجـوم غـرب و مدرنیتـه،    آنچه سلفیه معروف هستند، معتقد شدند 

 حفظ و عمـل بـه میـراث اسـالمی    ، شود سبب احیاي تمدن میند و ک مىحفظ را  مسلمانان
 . آنـان اسـت دینـی   نوسـازى میـراث  آنهـا   رویکـرد که  گرفت سومى نیز شکل گروه است.

نوسـازى  به  باشد، مطابق با مقتضیات زمانهکه  اسالم تفسیرى نو از ئۀوسیله ارا د بهنکوش مى
  آغـازگر ایـن جنـبش    2.دنـ ده نشـان را سـازگار بـا مدرنیتـه     بپردازنـد و آن  اسالمی میراث
هـاي او در جهـت    الدین اسد آبادي دانسـت کـه تـالش    توان سیدجمال خواهانه را می تجدد

  3بیداري اسالمی بسیار مؤثر بوده است.
ساز ظهور جریانی شد که نومعتزله نام گرفـت.   الدین اسد آبادي، زمینه جنبش سیدجمال

زلیان یافتن عوامل پیشروي و بازسازي دنیاي اسالم است. بـه نظـر ایـن    دغدغۀ اصلی نومعت
هـاي نادرسـت از    ماندگی مسلمانان، اسالم نیست؛ بلکه تفسیرها و فهـم  گروه، مسئول عقب

آنها معتقدند کـه   5گري است. و نادیده گرفتن جایگاه عقل در اثر رواج افکار اشعري 4اسالم
توان به پیشرفت جهـان   جبر و قضا و قدر است، نمیاز طریق نظام فکري اشعري که مروج 

یافت؛ زیرا اندیشۀ تسلیم در مقابل قضا و قدر و عقیده به جبر، مسـلمانان را از   اسالم دست 
گیرشان کرده است. به نظر آنها، اگر مکتـب معتزلـه کـه بـر آزادي      حرکت باز داشته و زمین

نان حاکم بود، مسـلمانان شـرایطی بهتـر از    اراده و اختیار انسان تأکید داشت، در میان مسلما
رو نومعتزلیان راه پیشرفت مسلمانان را در کنار گذاشتن تعـالیم مکتـب    ازاین 6امروز داشتند؛

  7دانند. اشعري و احیاي مکتب معتزله در جهان اسالم می
گیري مکتب نومعتزلـه   طور خالصه دو عامل مهم شکل توان به با توجه به مطالب باال می

  ین امور دانست:را ا
  ماندگی مسلمانان؛ عنوان عامل عقب . پاسخ به شبهات مستشرقان درمورد معرفی اسالم به1
  . بازسازي اندیشۀ اسالمی با احیاي آراي معتزله به منظور ایجاد تحول در جامعۀ اسالمی.2

  هاي ميان نومعتزله و معتزله مشابهت
تـوان وجـود ایـن     شود کـه مـی   یافت می هایی میان جریان نومعتزله و مکتب معتزله شباهت

ها را سبب درستی اطالق واژة نومعتزله بـر ایـن جریـان دانسـت و جریـان فکـري        شباهت
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هـا   ترین ایـن شـباهت   نومعتزله را استمرار جریان فکري معتزله قدیم برشمرد. برخی از مهم
  عبارتند از:

 .مشابهت در عوامل خارجي ظهور و تکامل۱
هاي اجتماعی و سیاسی، در درون جامعۀ اسالمی داشت؛ امـا   در زمینه پیدایش معتزله، ریشه

اسالمی بـا افکـار    هاي مهم شکوفایی و تکامل مکتب معتزله، رویارویی جامعۀ یکی از زمینه
هـا و   بود. در قرن اول هجري و به دنبال فتح مناطق وسیع، مسلمانان با ادیان، فرقـه  خارجی
د. از طـرف دیگـر، متفکـران مکاتـب فکـري یهـودي،       رو شـدن  هاي گوناگونی روبه فرهنگ

کردند و به نـزاع فکـري بـا     ثنوي و الحادي در مقابل گسترش اسالم ایستادگی می مسیحی،
داران این مکاتب فکري، دالیلـی را کـه در قـرآن بـراي اثبـات       پرداختند. طرف مسلمانان می

یرفتند. مکاتب مخالف اسالم، پذ هاي اسالمی ارائه شده بود، نمی توحید، عدل و دیگر آموزه
رو معتزلـه الزم دیدنـد کـه در     هاي کمابیش عمیـق و فراگیـر بودنـد؛ ازایـن     مبتنی بر فلسفه

رویارویی با اندیشمندان مخالف اسـالم، از ادلـۀ عقلـی اسـتفاده کننـد؛ زیـرا متفکـران غیـر         
لی نداشتند. ایـن  هاي عق پذیرفتند؛ اما گریزي از پذیرش استدالل مسلمان تعالیم نقلی را نمی

  8هاي مکتب معتزله شد. ها و استدالل رویکرد عقالنی، سبب تکامل آموزه
به دنبال هجوم برخی مستشرقان و  -طور که گذشت همان –ظهور جریان نومعتزلی هم 

  مانـدگی  متفکران غربی به اسالم بود. نومعتزلیان در مواجهه با متفکران غربی که علت عقـب 
عنـوان دینـی بودنـد کـه      بـه اسـالم  معرفـی   م معرفی کردند، به دنبـال مسلمانان را دین اسال

توسعه و پیشرفت تشویق کرده و از عقالنیت، علم و رسوم مدرنیته حمایـت  مسلمانان را به 
ویژه رویکـرد   به–هاي معتزله  کوشد با احیاي آثار و آموزه این جریان فکري می 9کرده است.
 عالوه بر رفع مشکالت داخلـی، جتماعی پدید آورد و در جهان اسالم تحول ا -عقالنی آنها

  10.را نفی کنداسالم  درمورددیدگاه خاورشناسان 

  گرايي عقل. ۲
هاي گوناگون کالمی در جهان اسالم، بیش از دیگر مکاتب بـر نقـش    معتزله در میان مکتب

ل گریز را در حوزة داوري و حکـم عقـ   عقل در داوري و حکم تأکید دارد و حتی امور عقل
در این  اند، نقل کرده آن را که مورخان و محققان اصل اساسى مکتب اعتزال 11دهند. قرار می

  معروف آمده است: ۀجمل
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 و شکر المنعم واجـب قبـل ورود السـمع    المعارف کلّها معقولۀ بالعقلِ، واجبۀ بنظر العقل
درك عقل قـرار   ۀحیطتمام معارف در  12؛والحسن و القُبح صفتانِ ذاتیتان للَحسنِ و القبیحِ

رو شکر منعم پیش از آنکه فرمانى از شرع  ازاین ؛گیرند دارند و وجوب خود را از عقل مى
 وارد شود، واجب است و نیکى و بدى در ذات اشیاى نیک و بد ریشه دارد.

گرایی معتزله این بود که آنان، شرط پذیرش احادیث را گـواهی عقـل بـر     هاي عقل از نشانه
نومعتزلیـان   13کردنـد.  و آیات قرآن را مطابق با حکم عقل تفسیر مـی  دانستند ها میصحت آن

نیز همانند معتزلیان قدیم، بر حاکمیت عقل تأکید دارند. براي نمونه، نصر حامد ابوزیـد کـه   
  گوید: شود، در این زمینه می از متفکران مشهور نومعتزلی شمرده می

خود وحی نیز بـر آن اسـتوار    که اساساًاي  سلطه همانا حاکمیت عقل است. اصل و آغاز،
قادر به تصحیح خطاهاي خویش نیز  ،ولی به همان نسبت ؛عقل قابلیت خطا دارد .... است

... تنها راه این اسـت کـه بـر    . یگانه ابزار ما براي فهم است ،اینکه عقل تر و مهم باشد می
 14بلکه با تمام ابزار ممکن دیگر مبارزه. ،فقط با گفتار هم نه آن ؛تحکیم عقالنیت بکوشیم

گرایی دعـوت   حسن حنفی نیز که یکی دیگر از اندیشمندان برجستۀ نومعتزله است، به عقل
 ؛کنـد  فراخوانى به عقل و دفاع از عقالنیت را ایجاب مـى  ،شرایط دوران ماگوید:  کرده و می

معتزلـى کـه عقـل را     ۀگزین رو نازای ؛کند که تاریخ اندیشۀ مدرن ما بر این داللت مى همچنان
 15یابد. با شرایط این دوران ضرورت مى ،داند بنیاد نقل مى
گرایی نومعتزلیان جدید این است که آنها هماننـد معتزلیـان قـدیم بـه      هاي عقل از نشانه

پردازند و در مواردي که متن ظاهري قرآن و حدیث با احکـام   تفسیر عقالنی متون دینی می
زننـد و عبـارات را بـر مجـاز یـا اسـتعاره حمـل         ست، به تأویل دست مـی عقلی ناسازگار ا

  16کنند. می

 هاي کالمي . اشتراک در بسياري از آموزه۳
توان به حـادث و   هایی که همگی متکلمان معتزلی بر آن اتفاق نظر دارند، می از جمله آموزه

ب و بـد، پـذیرش   هـاي خـو   مخلوق بودن قرآن، اختیار انسان و قدرت او بر انجام دادن کار
ها اعتقاد  و اصول توحید و عدل اشاره کرد. نومعتزلیان نیز به این آموزه 17حسن و قبح عقلی

و آراي خود   آنها ضمن دوري جستن از آراي اشاعره، به معتزله نزدیک شده 18اعتقاد دارند.
  19اند. را موافق با اصول فکري معتزله شکل داده
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  هاي ميان نومعتزله و معتزله تفاوت
هاي زیادي وجود دارد؛ اما میان این دو جریـان کالمـی    ومعتزلیان و معتزلیان مشابهتمیان ن

 گوید: خورد. حسن حنفی در این زمینه می اختالفاتی نیز به چشم می
کوشش ما براي احیاي اعتزال به این معنا نیست که ما تمام افکار آنان را کورکورانـه و از  

عنـوان حرکتـی تـاریخی     اش و بـه  معتزله در جریان کلیسر تعصب قبول داریم. ... ما از 
  20کنیم نه از تفصیالت جزئی در این یا آن نظریه. حمایت می

  به برخی از اختالفات کالمی نومعتزلیان با معتزلیان اشاره می کنیم:

  . تأثيرپذيري قرآن از فرهنگ عصر نزول۱
محمد عبـده   د. براي نمونه، شیخنومعتزلیان به تأثیرپذیري قرآن از فرهنگ عصر نزول معتقدن

  :21گوید هاي قرآنی چنین می درمورد داستان
رایج در میان مخـاطبین یـا منسـوب بـه آنهـا آورده       تعبیرات ،هاي قرآن گاهی در داستان

کَما یقُـوم  «مانند این فراز از آیه:  ؛آن اعتقاد و تعبیر صحیح نیست ،اگرچه درواقع ؛شود می
 طُهتَخَبسالَّذي ینَ الْمطانُ م22». الشَّی  

 مجـازي  صـورت  دو فرشـته و شـیطان،  «گوید:  یا حسن حنفی درمورد فرشته و شیطان می
 ؛هستند منهیات ترك و اوامر دادن انجام براي نفس ساختن آماده و هیبتر و ترغیب براي

  23».اند داشته حضور وحی، نزول از پیش ۀعام فرهنگ در اینها بدانیم وقتی ویژه هب
دکتر سروش نیز به زبان عربی بودن قرآن را دلیل تأثیرپذیري وحـی قرآنـی از فرهنـگ    

آینـه و برآینـد    ،زبان عربی اسـت و زبـان عربـی   ه وحی پیامبر ب«کند:  عصر نزول معرفی می
جمعی قوم عـرب اسـت (و هـر زبـانی چنـین اسـت، زبـان خصوصـی و          ۀفرهنگ و تجرب
  24».شود براي صورت وحی نگ است که ماده میویتگنشتاین) و همین فره-آسمانی نداریم

الزمۀ تأثیرپذیري قرآن از فرهنگ عصر نزول این است کـه قـرآن خطاپـذیر باشـد؛ امـا      
داننـد و   کنند؛ زیرا قرآن را کالم خداوند مـی  معتزلیان قدیم، وجود خطا در قرآن را انکار می

پنهان کردن حقیقت وجـود   کننده و معتقدند که در کالم خداوند، خبر دروغ و مطالب گمراه
 25ندارد؛ چون به باور آنها این امور، قبیح است و خداوند از انجام فعـل قبـیح منـزه اسـت.    

توان گفـت کـه آنهـا بـر      بنابراین با در نظر گرفتن عدم اعتقاد معتزله به خطاپذیري قرآن می
  پذیرند. خالف نومعتزلیان، تأثیرپذیري قرآن از فرهنگ عصر نزول را نمی
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  تاريخمندي بسياري از احکام اسالمي. ۲
هایی که در میان نومعتزلیان رایج است، اعتقاد به تاریخمندي بسـیاري از   ترین دیدگاه از مهم

ها متناسب با شرایط زمانی و مکانی عصر نـزول   احکام اسالمی است. به باور آنها این آموزه
اري ندارد. براي نمونـه، عبـدالکریم   ها امروزه اعتب رو معتقدند که این آموزه بوده است؛ ازاین

تمـام  «گویـد:   دربارة تاریخمند بودن احکام اسالمی چنین می -از نومعتزلیان ایران -سروش
اند و متعلق به جامعۀ پیامبر و جوامعى شبیه به آن جامعه هستند؛  موقت ،احکام فقهى اسالم

  26».مگر اینکه خالفش ثابت بشود
الرحمن) دلیل تاریخمند بودن احکام قـرآن را تغییـر و    برخی از نومعتزلیان (مانند فضل

احکـام    رو معتقدند که بایـد آن  دانند که در جوامع بشري واقع شده است؛ ازاین تحوالتی می
تنها الزم نیست، بلکه بر خالف اهـداف   را عرضیاتی دانست که امروزه عمل کردن به آنها نه

  اسالم است:
بستن چشم خـود بـر روي تغییـرات     ،للفظی احکام قرآنا اصرار بر به اجرا درآوردن تحت

طور آشکار در مقابل چشم ما  اجتماعی است که تاکنون رخ داده و یا در حال حاضر نیز به
اجتمـاعی و   –منزله به شکست رساندن مقاصـد ارزشـی    در حال رخ دادن است و این به

  27.»اهداف قرآنی است
شمارند، بلکه به سبب اینکه عقـل را   را تاریخمند نمیتنها احکام قرآن  در مقابل، معتزلیان نه

دانند و به ناتوانی عقل در دسـتیابی بـه تکـالیف سـمعی      فقط قادر به درك برخی احکام می
کنند. نظـر قاضـی عبـدالجبار     فلسفۀ ضرورت وحی را بیان احکام معرفی می 28اعتقاد دارند،

  کنیم: معتزلی در این زمینه را نقل می
  اوسـت کـه مخلـوق    زلیان] این است که قرآن کالم خداوند متعال و وحـی عقیدة ما [معت

  بـر او نـازل   عنوان نشانه و دلیلی بر نبوت پیـامبراکرم  و حادث بوده و خداوند آن را به
  شناخت حـالل و حـرام بـه    کرد و خداوند آن را راهنماي ما در احکام قرار داده تا براي

  29آن مراجعه کنیم.

  مباني نظري نومعتزله
  توان به مبانی ذیل اشاره کرد: ترین مبانی نظري معتزله می از میان مهم

  گرايي . علم۱
ترین مبانی نومعتزلیان، معیار قرار دادن جدیدترین دستاوردهاي علوم بشري در  یکی از مهم

ها و تعالیم اسـالمی را مالکـی بـراي     هاي دینی است. آنها به جاي اینکه آموزه بررسی آموزه
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هاي علوم بشري قرار دهند، با معیار قـرار دادن علـوم بشـري و قواعـد آن بـه       یافتهارزیابی 
هـاي موجـود در قـرآن و     روند و به دنبال ارائۀ تفسـیري از گـزاره   سراغ قرآن و روایات می

داران این جریان،  اند که با علوم بشري سازگار باشد. مجتهد شبستري از داعیه احادیث نبوي
 -انـد  که از اندیشمندان برجسـتۀ نـومعتزلی   -عبده و امین خولی را  رویکرد اشخاصی نظیر

  کند: چنین تشریح می
هرکدام از افراد یادشده، خواهان اصالح دین بودند. این اصالح عبارت است از بازگشت 
به مادة خام اسالم، یعنی کتاب و سنت به منظور ساختن بنـاي فکـري و اعتقـادي دینـی     

  30اي که انسان امروز از جهان و انسان دارد. تجربه جدیدي متناسب با تصویر و
گرایی نومعتزلیـان اسـت. او درمـورد امـین خـولی       سخن نصر حامد ابوزید نیز نشانگر علم

  گوید: می
ام. او در مجموع، توصـیه بـه    ها و مبانی او قرار داده مبناي کار خود را در راستاي دیدگاه

ند و معتقد است باید بافت تاریخی و زبـانی  ک هاي موجود علمی می استفاده از همۀ روش
  31وسیله جوهر کالم الهی را دریافت. وحی فهمیده شود تا بدین

اظهارات مجتهد شبستري که از نومعتزلیـان برجسـتۀ ایـران اسـت نیـز، شـاهدي دیگـر بـر         
 گوید: گرایی نومعتزلیان است. او می رویکرد علم

ـ  یقرآن م ةبراي بررسی و مطالعه و تحقیق دربار هـاي علمـی کـه در     روش ۀتوانیم از هم
تـوانیم نظریـات    اسـتفاده کنـیم. مـی    ،شود مطالعه و فهم آثار زبانی انسان به کار برده می

شناسی، هرمنوتیک جدید، نقد تاریخی و ... را براي مطالعه  زبان، زبان ۀشده در فلسف مطرح
بلکه راهی جز  ،ي این کار نیستتنها از نظر اعتقادي مانعی برا و فهم قرآن به کار گیریم. نه

  32.این وجود ندارد

 . سکوالريسم۲
بـا   33یکی از مبانی دیگر که بسیاري از نومعتزلیان به آن اعتقـاد دارنـد، سکوالریسـم اسـت.    

تنها در فقه، بلکـه در ادبیـات، هنـر و     کردن را نه اتخاذ چنین مبنایی، آنها دعوت به اسالمی 
با دینی کردن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و علمی  طور کلی دانش مردود دانسته و به

گرایان به دنبال ارائۀ قرائتی از اسالم هسـتند کـه بـا     در مقابل آنها، اسالم 34کنند. مخالفت می
  گوید: مدرنیسم سازگار باشد. ابوزید در این زمینه می

ـ    به نظر من اسالم می ازگار شـود.  تواند با مدرنیته، حقوق بشر، دموکراسـی و عقالنیـت س
رن گذشته با دنیا کنار آمده و زنده مانده، خـود را بـا نظـام    چهارده قاسالمی که در طول 
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وري و دولت مدرن سازگار کرده و در تمام این شرایط متفاوت دوام آورده تاي، امپرا قبیله
  35است، قابلیت آن را دارد که خود را با مدرنیته هم سازگار کند.

روي مسلمانان از حقوق بشـر و   براساس رویکرد سکوالریستی بر دنبالهمجتهد شبستري نیز 
تواننـد حقـوق بشـر و دموکراسـی      مسلمانان مـی «دموکراسی غربی تأکید کرده و می گوید: 

بدون اینکه بیهوده بکوشند از کتـاب و   عصر حاضر را در فرهنگ خود جذب و هضم کنند 
  36».بیرون بیاورند اي سنت، حقوق بشر و دموکراسی دست و پا شکسته

  تقسيم نومعتزليان براساس مناطق جغرافيايي
توان براساس مناطق ظهور نومعتزلیان، آنها را به سه دسته اصلی تقسیم کـرد: نومعتزلیـان    می
  قارة هند، نومعتزلیان عرب و نومعتزلیان ایران. شبه

  هند قار نومعتزليان شبه
اهللا دهلـوي، از اندیشـمندان    ولـی  هاي شاه یدگاهقارة هند، ریشه در د جریان نومعتزلی در شبه

  مشـکل اسـت؛ امـا او    برجستۀ هندوستان در قرن هجدهم دارد. نومعتزلی شـمردن دهلـوي  
قـارة هنـد فـراهم     را باید از جمله اندیشمندانی شمرد که زمینۀ طرح آراي معتزله را در شـبه 

  قـارة هنـد از   ر شـبه کرد. در عصـر او، امپراتـوري اسـالمی منـاطق تحـت نفـوذ خـود را د       
داد و جامعۀ اسالمی، دچار اختالف و تفرقه بود. وي با ارائۀ تفسیر عقلی جدیدي  دست می

  داز مسائل مابعدالطبیعی و کالمی و نیز تالش براي هماهنـگ کـردن عقـل و وحـی کوشـی     
میان فرق و مذاهب مختلف مسلمان هند، آشتی برقرار سـازد تـا بـدین طریـق، امپراتـوري      

  احکـام االجتهـاد و   او در کتـاب عقـد المجیـد فـی     37را از خطر سقوط حفظ کنـد. اسالمی 
  طالتقلید بر باز بودن باب اجتهاد تأکیـد کـرد. بـه اعتقـاد او، اندیشـمندان اسـالمی در شـرای       

  درصـدد ارائـۀ   نحـو کارآمـدي   هاي پیشین اکتفـا کننـد؛ بلکـه بایـد بـه      حل جدید نباید به راه
اهللا دهلوي، رویکرد عقالنی معتزله را احیا کرد و به معرفی  ولی هگونه شا بدین 38پاسخ برآیند.

احتیاط زیاد از ذکر نام ایـن مکتـب    معرفی دوبارة برخی مفاهیم معتزلی پرداخت؛ اگرچه با
  کرد. مطرود پرهیز می

ولی اهللا دهلوي بود، از مکتـب   که مفسر و مبلغ عقاید شاه پس از دهلوي، عبیداهللا سندي
ویی براي پیشبرد اهداف ملی خود بهره برد. او اخـتالف میـان معتزلـه و    اعتزال به منزلۀ الگ

دانست و معتقد بـود کـه پافشـاري اکثـر      محدثان را نزاعی میان طرز فکر ایرانی و عربی می
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علماي عرب بر عقیدة قدمت قرآن به این دلیل بود که اعراب در زمـان مـأمون تمـام نفـوذ     
اي از عظمت براي آنان باقی  جز زبان، هیچ نشانه و خود را در امور حکومتی از دست دادند

  39رو بر تقدس زبان عربی و قدیم بودن قرآن تأکید داشتند. نمانده بود؛ ازاین
قارة هنـد، فضـل الـرحمن اسـت.      فکران معروف نومعتزلی دیگر در شبه از جمله روشن

پذیرش جبـر یـا    الرحمن، یکی از منتقدان اشاعره بود. او به اصول کالم اشعري (چون فضل
ضدیت آنان با عقل و خصوصاً انکار حسن و قـبح عقلـی) انتقـاد کـرده اسـت. او تصـریح       

کند که این نگرش اشاعره کـه اعمـال انسـان مجـازاً بـه او انتسـاب یافتـه و درحقیقـت          می
ها مسئولیتی در مقابل کارهاي خود ندارند، تفسیري غلط از آیات قـرآن کـریم اسـت.     انسان

ل، فضل الرحمن به دفاع از نظریۀ حسن و قبح عقلی و نیز قـول بـه حـدوث    در طرف مقاب
 40اند، پرداخت و مواضع آنان را تأیید کرد. قرآن که معتزله مطرح کرده

  نومعتزليان عرب
، شاگردش محمـد  الدین اسدآبادي آغاز شد. پس از او جریان فکري نومعتزلیان با سیدجمال

هـاي   عبده براي دفاع از اسالم، از آموزه 41. مهمی ایفا کردعبده در استمرار این جریان نقش 
بلکـه اسـالم،    42تا اثبات کند که اسالم، جبرگرا و دشـمن علـم نیسـت؛    معتزلی بهره گرفت

هـا و آراي مختلـف دعـوت کـرده      گیري از تجربـه  جایگاه عقل را برتري بخشیده و به بهره
برخی نظریات، وي از ترس مخالفـت   عبده با معتزله در اما با وجود اشتراك فکري 43است؛

کـاري   اي از محافظـه  نمونه 44خوانست به همفکري با معتزلیان متهم شود. افراد متعصب نمی
بینیم. وي در این کتاب هماننـد معتزلـه، نظریـۀ     عبده در این مورد را در کتاب توحید او می

اب، به علت فشـار  اما در چاپ دوم کت 45مخلوق بودن قرآن را مطرح کرده و پذیرفته است؛
به دلیل غلبۀ مکتب اشعري در آن و مخالفت با عقیدة معتزله درمورد مخلـوق  –جامعۀ مصر 
   46ناچار به حذف این قسمت از کتابش شد. -بودن قرآن 

 بـه نظـر او،   پـذیرفت.  بـود، نمـی  نقلی را که مخالف عقـل  همانند معتزلیان، محمد عبده 
 47ن است.آردازد، اما با عقل سازگار نیست، مخالف قرپ روایاتی که به معنا و تفسیر قرآن می

عقیده  با معتزله هم 49حسن و قبح عقلی 48هایی مانند اختیار انسان، درمجموع عبده در آموزه
کلـی رهـا نکـرده و بایـد او را در اصـل       است؛ اما او باورهاي اشعري جامعۀ خود را هم بـه 

 50توحید، اشعري و در اصل عدل، معتزلی دانست.
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او از  51در تألیفـاتش بـه تـرویج مکتـب معتزلـه پرداخـت.       احمـد امـین   ز عبـده، پـس ا 
به بـاور او، اعتقـاد    52هاي معتزله مانند توحید دفاع کرد و آن را مطابق با قرآن دانست. آموزه

معتزله به آزادي اراده، برتر از اعتقاد جبرگرایان است؛ زیرا اندیشۀ تسـلیم در مقابـل قضـا و    
  گیرشان کرده است. ر، مسلمانان را از حرکت باز داشته و زمینقدر و عقیده به جب

رود که مکتب معتزله را قابل قیاس  احمد امین در دفاع از مکتب معتزله تا آنجا پیش می
داند؛ زیرا به نظـر او، معتزلـه اسـاس مکتـب خـود را بـر شـک،         با مکاتب غربی معاصر می

ست که امـروز بـر مکاتـب غربـی حکومـت      تجربه و داوري قرار داده بودند و این اموري ا
هـاي   اساس احمد امین بر آن است که اگر مسلمانان تـا امـروز طبـق آمـوزه     براین 53کند. می

بـود؛   تـر از کشـورهاي اروپـایی مـی     کردند، جامعۀ اسالمی برتـر و پیشـرفته   معتزله عمل می
در اعتقاد و عمل بـه   رو او راه پیشرفت جامعۀ اسالمی را نه تقلید از تمدن غربی، بلکه ازاین
  7داند. هاي معتزله می آموزه

، اهللا حسین، امـین خـولی، محمـد احمـد خلـف       طهتوان به  از دیگر نومعتزلیان عرب می
اشـاره کـرد کـه بـه      نصر حامـد ابوزیـد   و بد الجابريامحمد ارکون، محمد ع، حسن حنفی

  54.اند نامیده شدهجهت اتخاذ رویکرد عقالنی نسبت به تفسیر متون دینی، نومعتزله 

  جريان تفسير بياني
  اسـت » تفسـیر بیـانی  «هاي فکري برجسته در میان نومعتزلیان عرب، جریـان   یکی از جریان

  کننـد  نیـز شـهرت دارد. برخـی بـر ایـن نکتـه تأکیـد مـی        » مکتب ادبی در تفسیر«که به نام 
زیـرا عبـده   هاي محمـد عبـده ریشـه دارد؛     که اساس پژوهش ادبی درمورد قرآن، در دیدگاه

معتقد بود باید الفاظ لغوي و عبارات ادبی قرآن را براساس فهم مـردم عـرب عصـر نـزول     
از سوي دیگر، عبده به همسانی قرآن با دیگـر آثـار ادبـی در نقـل مطالـب اعتقـاد        55فهمید.

گیري قرآن از مطالب خالف واقع براي تحقق مقاصدش معتقد بـود. عبـده    داشت و به بهره
  گوید: میدر این زمینه 

نه براي بیان تاریخ و  ،آموزي آمده است هاي قرآن براي پنددهی و عبرت ایم قصه بارها گفته
نه براي بیان جزئیات عقاید گذشتگان. قرآن از عقاید حق و باطـل، تقلیـدهاي درسـت و    

لکن به منظور پند و عبرت. گاهی در  ؛کند بار نقل می هاي سودمند و زیان نادرست و عادت
اگرچه  ؛شود ها آورده مینتعبیرات رایج در میان مخاطبین یا منسوب به آ ،هاي قرآن داستان
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ذي یتَخَبطُـه     «مانند این فراز از آیه:  ؛درواقع آن اعتقاد و تعبیر صحیح نیست کَمـا یقُـوم الـَّ
این روش معمول و  .» حتَّى إِذا بلَغَ مطْلع الشَّمس« :و یا این فراز از آیه» الشَّیطانُ منَ الْمس

خیر و شـر   ۀبینیم که از اله هاي عربی و غیر عربی می مانوس است. ما در بسیاري از کتاب
یـک از   و حال آنکه هـیچ  ،با تاریخ یونان و مصر قدیم ویژه دررابطه هب ؛اند مطالبی نقل کرده

و حتـی نفـی   کنند  اما نقل می ؛پرستان معتقد نیستند آن نویسندگان به اعتقادات خرافی بت
گوینـد: خورشـید در آب فـرو رفـت و یـا       نشین می گونه که مردم ساحل همان .کنند نمی
بلکه  ؛قرص خورشید در دریا سقوط کرد، و حال آنکه اعتقادي به این امر ندارند :گویند می

  56.کنند تعبیر می ،بینند می از آنچه که ظاهراً
ها و رمزهـاي   هاي قرآنی، تمثیل از قصه براساس چنین نگرشی، عبده به دنبال ارائۀ فهمی نو

آمده در قرآن بود. بـراي نمونـه، او قصـۀ آدم و حـوا و تفاصـیل آن (ماننـد امـر کـردن بـه          
فرشتگان براي سجده در مقابل آدم و مخالفت ابلیس، آموختن اسـماء اهللا بـه آدم، وسوسـۀ    

ه منظور پند و انـدرز  ابلیس، معصیت انسان و خروج آدم و حوا از بهشت) را بیانی تمثیلی ب
  57کرد. دانست و به این امور از دیدگاه بالغی نگاه می می

هـاي   به باور او، کتـاب  58گذاران جریان تفسیر بیانی است. طه حسین، یکی دیگر از بنیان
مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان همانند آثار هومر، شکسپیر و گوته، متعلق به میـراث  

، قـرآن  خـود دربـارة   هاي رو مسلمانان باید در پژوهش ست؛ ازاینها مشترك ادبی همۀ انسان
آن را کتابی دربردارندة فنون ادبی بداننـد و در بررسـی آن از تحقیقـات جدیـد ادبـی بهـره       

گونه که برخی نویسندگان یهودي و مسـیحی از ایـن شـیوه در بررسـی کتـاب       گیرند؛ همان
طه حسین با این رویکرد به سراغ مطالعات قرآنی رفت. او این  59اند. کرده مقدسشان استفاده

هاي قرآن، واقعیت تاریخی داشته باشد. بـراي   نظریه را ارائه کرد که الزم نیست تمام روایت
نمونه، او در کتاب فی الشعر الجاهلی آورده که داستان هجرت ابراهیم، اسماعیل و هاجر به 

هاي سـاکن یثـرب و    که براي کم کردن تنش بین عربمکه، بیان حقایقی تاریخی نیست؛ بل
  60وارد، به این شکل نقل شده است. هاي تازه یهودي

هاي برجستۀ جریان تفسیر بیانی است. او به ترویج روش  امین خولی از دیگر شخصیت
محمـد   هاي روش تفسیري خولی، ترکیبی از اندیشه 61پرداخت. تفسیر ادبی درمورد قرآن می

تـرین   هاي خولی دربارة وحی قرآنـی کـه از مهـم    ترین دیدگاه مهم 62بود. عبده و طه حسین
  شود، عبارتند از: مبانی جریان تفسیر بیانی شمرده می
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  . اعجاز ادبي قرآن۱
 64باشـد؛  ترین اثر ادبـی زبـان عربـی مـی     و بزرگ 63اي ادبی است به باور خولی، قرآن معجزه

ج براي فهم آثار ادبی بهره برد. وي در ایـن  هاي رای رو براي بررسی قرآن باید از روش ازاین
  گوید: زمینه می

چیـزي   اش،  پوشـی از اعتبـار دینـی    با چشم پژوهش دربارة قرآن با آن مرتبۀ واالي هنري، 
هاي (اصیل یا غیر اصیل) عرب، آن را اولین مقصد و هدف نهایی  است که ما و همۀ ملت

خالص و محض این کتاب است، بـدون در  فهم ادبی  شماریم. ... نخستین هدف تفسیر،  می
  65نظر داشتن هیچ پیش شرط دیگر.

  . عربي بودن روح و اسلوب قرآن۲
رو براي فهم مقاصـد و اهـداف    خولی معتقد بود که روح و اسلوب قرآن عربی است؛ ازاین

قرآن، شناخت روح و اسلوب عربی قرآن ضرورت دارد و بدین منظور مفسر باید شـناخت  
مادي و معنوي عربی داشته باشد. مقصـود خـولی از محـیط مـادي عربـی،       کاملی از محیط

طور کلی همۀ آن چیزي اسـت کـه بـا زنـدگی مـادي       هاي عربی با طبیعت آن و به سرزمین
اي،  عربی ارتباط دارد. مقصود او از محیط معنوي عربی، تاریخ، نظام خانوادگی، نظـام قبیلـه  

طور کلـی همـۀ    راب با همۀ اشکال و تنوعش و بهحکومت، عقاید، هنرها، اعمال و رفتار اع
  66اموري است که زندگی با روحیۀ عربی بر آن استوار است.  آن

  . تناسب بيان قرآن با سطح فهم مردم عصر نزول۳
، از زبـان آنهـا بهـره    خداوند براي فهماندن مقصود خود به مردم عرب زمان پیامبر اکـرم 

رو در بررسـی قـرآن، بایـد     ن متناسب کرده است؛ ازایـن برده و بیان خود را با میزان فهم آنا
فرهنگ، زبان و دستاوردهاي ادبی پیشین آنان و اسباب نزول آیات را در نظـر گرفـت و از   

 -فهمیدنـد  گونـه کـه مخاطبـان نخسـتین آن مـی      همان–این راه، معناي صحیح متن قرآن را 
  67کشف کرد.
هـاي   که روش و مبانی امین خولی را در پژوهش داران جریان تفسیر بیانی طرفاز میان 

، نام چند تن مشهورتر از بقیه اسـت. نخسـت عائشـه عبـدالرحمن     دنبال کردندخود  یقرآن
 الشاطی، همسر و شاگرد امین خولی است که کتاب التفسـیر البیـانی للقـرآن الکـریم را     بنت

چـه فقهـی و چـه    - نگاشت. او معتقد بود ویژگی ادبی قرآن کریم بر هـر ویژگـی دیگـري   
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اهللا، مؤلف کتاب الفن القصصی فی القرآن  محمد احمد خلف ،دیگري 68پیشی دارد. -فلسفی
گیري از روش تفسیر ادبی، این نظریه را مطرح کرد که قرآن در هنـر   است. او با بهره الکریم

و  بیانی خود، از اعتقادات و تخیالت مردم عرب زمان نزول استفاده کرده و به حقایق عقلی
  69واقعیات عملی نظر نداشته است.

هاي قرآنی از  داران جریان تفسیر بیانی است. به باور او، داستان حسن حنفی نیز از طرف
دهنـد و بـه    ها از واقعیتی خبر نمی هاي تاریخ انسانی استفاده کرده است؛ اما این داستان داده

همچنین او  70اخالقی بدهند.خواهند به انسان درس  حوادثی خارجی اشاره ندارند؛ بلکه می
بر مبناي مکتب ادبی در تفسیر، نظریۀ تاریخی بودن قرآن را به علت پیوند وحی با واقعیات 

 71موجود در عصر نزول مطرح کرده است.
پس از حنفی، نصر حامد ابوزید مشهورترین شخصیت در میان نومعتزلیان پیرو جریـان  

هاي ابوزید داشته  امین خولی تأثیر زیادي بر دیدگاههاي  شود. دیدگاه تفسیر بیانی شمرده می
  گوید: است. ابوزید خود به این امر اذعان کرده، می

ام. او درمجموع،  قرار داده [ امین خولی] ها و مبانی او مبناي کار خود را در راستاي دیدگاه
ـ     هاي موجود علمی مـی  روش ۀتوصیه به استفاده از هم   د بافـت کنـد و معتقـد اسـت، بای

  ...وسـیله جـوهر کـالم الهـی را دریافـت.       تاریخی و زبانی وحی فهمیده شود تـا بـدین  
  تـوان قـرآن   شناسی قرآن داشت و معتقد بـود مـی   العاده به زیبایی امین الخولی توجه فوق

  ن زبـان کمـک کـرده اسـت    شاهکاري ادبی در زبان عربی که به جاودانگی ای عنوان را به
 72توجه کرد. ،نیز

عنـوان متنـی زنـده و     را یگانه ویژگی ممیز قـرآن بـه  » جنبۀ ادبی«پیروي از خولی ابوزید به 
همچنین او تحت  73شود. داند که ایمان مؤمنان و کفر کافران، از همان ناشی می تأثیرگذار می

کند که قرآن، متنی فرهنگی است. به باور او، آنچه قـرآن   تأثیر مکتب ادبی در تفسیر ادعا می
تـرین و   سازد، به کـارگیري متعـالی   متون فرهنگ عربی برجسته و متمایز می را در میان تمام

  74ترین وجوه فرهنگ عربی زمان نزول است. برجسته

  نومعتزليان ايران
بـه   75نامـد.  فکران ایرانی است که خود را نومعتزلی می ترین روشن دکتر سروش، از برجسته

تواند بـه   می هاو انتقاد از آن معتزله هاي شهبازاندیشی و نوکردن آرا و اندی ،بازخوانیباور او، 
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رو وي تمام جهان اسالم را نیازمند تجدیـد تجربـۀ    ازاین 76؛اي منتهی شود دستاوردهاي تازه
  77کند. مندي از آن دعوت می داند و به توجه به میراث معتزله و بهره اعتزال می

عقل مستقل از وحی نها داند که آ سروش، عالقه خود به مکتب معتزله را به این دلیل می
 78.مـل کردنـد  أت )عقـل و وحـی  ( ایـن دو امـر مسـتقل    ۀرابطدر چگونگی و  مطرح کردهرا 

درحقیقت دکتر سروش با مطرح کردن معتزله و رویکرد عقالنی و آراي آنها بـه دنبـال ایـن    
هاي خود را داراي خاستگاهی در کالم اسـالمی معرفـی کنـد و از غرابـت      است که دیدگاه

یش در جامعۀ اسالمی بکاهد؛ به همین جهت برخـی از نظریـات خـود را مطـرح     آراي خو
دهد. براي نمونه، درمورد اخالق مستقل از وحـی چنـین    کرده و آنها را به معتزله نسبت می

  گوید: می
هـاي اخالقـی    . اینکـه ارزش .. این استقالل عقل اخالقی از وحی براي من بسیار مهم بود

 -آموزانـد  کند یا وحی آنها را به ما می عقل آنها را کشف می آیا -شوند  چگونه کشف می
توانـد   کند و لذا مـی  من مانند معتزله معتقدم که عقل آدمی آنها را به بداهت کشف می ...

  79یک اخالق مستقل از وحی بنا بکند.

کنـد، بـراي    درموردي دیگر، او پس از اینکه قرآن را محصولی بشري و خطاپذیر معرفی می
هـاي   هاي مـن ریشـه در اندیشـۀ سـده     ه بسیاري از دیدگا کند که ز نظریۀ خود ادعا میدفاع ا

عقیده بـا خـود معرفـی کـرده،       ؛ سپس معتزله را در اعتقاد به این نظریه، هممیانی اسالم دارد
باور به این نیز که قرآن یک محصول بشري و بالقوه خطاپـذیر اسـت، در عقایـد    «گوید:  می

  80».طور تلویحی آمده است وق بودن قرآن بهمعتزله دال بر مخل
براین دکتر سروش تأکید دارد که آراي او (نظیر حقانیت فهم تأویلی قرآن، تأکیـد   عالوه

دینـی و   ویژه حق انسان در اختیار دین، فهم دین با استفاده از خـرد بـرون   بر اختیار انسان به
عدم وجود قرائت رسمی از دین و دینی،  تأویل دین درمورد تعارض فهم دینی با خرد برون

  81هاي گوناگون از دین) همگی متعلق به مکتب اعتزالی است. تأکید بر وجود قرائت
هاي نومعتزلی ایران شمرد، محمـد مجتهـد    توان او را از شخصیت از دیگر افرادي که می

 شبستري است. او مانند دکتر سروش خود را نومعتزلی نخوانـده؛ امـا از شـواهد نـومعتزلی    
هـاي   بودن شبستري ادعاي نصر حامد ابوزید مبنی بر این است که او بـا شبسـتري دیـدگاه   

  82گونه اختالف نظري با هم ندارند. سانی دارد و هیچ یک
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  کند و معتقـد اسـت کـه    ، خاستگاه جریان نواندیشی دینی را معتزله معرفی میشبستري
  یـان نواندیشـی دینـی   سه معیار خردپذیري، حسن اخالقـی داشـتن و مفیـد بـودن کـه جر     

  از آنهــا شــرعی و ســنت و تعیــین عقایــد و اخــالق و احکــامقــرآن فهــم و تفســیر بــراي 
خردپذیر بودن عقاید  ۀلئبه مسهاي معتزلیان دارد؛ زیرا آنان  کند، ریشه در دیدگاه استفاده می

هاي دینی و مفیـد و مضـر بـودن فتواهـاي دینـی توجـه        حسن اخالقی داشتن ارزش ،دینی
تـوان   انگیزي را مطرح کرده که مـی  شبستري با رویکرد نواعتزالی، نظریات چالش 83ند.ا کرده

کـه   84از دو نظریۀ تاریخمند بودن قرآن و تأثیرپذیري آن از فرهنـگ عصـر نـزول نـام بـرد     
  بسیاري از نومعتزلیان به آنها معتقدند.

  نقد
  هاي نومعتزليان أ) نقدهاي کلي ديدگاه

هاي اندیشمندان نومعتزلی وارد است، اشاره مـی   ایی که بر دیدگاهترین نقده در اینجا به مهم
  کنیم:

  گرايي افراطي نومعتزليان . نقد عقل۱
آنهـا را درك    بـین   و روابط  کلی  مفاهیم  سلسله  تواند یک ، فقط می تنهایی عقل به  اوالً نیروي

محـدودي دارد و   ثانیاً ادراك عقـل بـا کمـک ابزارهـاي متعـارف معرفتـی نیـز، دایـرة          کند؛
اي  تواند به کشف بسیاري از حقایق عالم هستی دست یابد؛ ثالثاً عقل انسان چون تجربه نمی

از مصالح اخروي و معنوي و امـور مـورد نیـاز بـراي رسـیدن بـه مصـالح اخـروي نـدارد،          
اي تواند راهی بـر  تنهایی نمی رو عقل به تواند از این امور آگاهی کافی داشته باشد؛ ازاین نمی

و  85انتخـاب کنـد؛   -ترین هدف زندگی در دنیاسـت  که مهم-مندانۀ اخروي  زندگی سعادت
شود یا عقل عملی در  رابعاً ممکن است عقل نظري در اندیشه و فکر، دچار مغالطه و اشتباه 

هـاي   شـاهد ایـن ادعـا، پیـدایش مکتـب      86انگیزه و عزم، از شهوت و غضب تـأثیر پـذیرد.  
توانند بشر را به سـعادت   بشري است که هرکدام ادعا دارند میگوناگون متناقض و مختلف 

  برسانند؛ اما با گذشت زمان ناکارآمدي آنها نمایان شده است.
کند، براي پیمودن راه کمـال   با توجه به این امور، معارفی که بشر با عقل خود کسب می

رو خداوند براساس حکمـت خـود، راه وحـی و نبـوت را در اختیـار       او کافی نیست؛ ازاین
انسان قرار داده است تا او به شـناخت دقیقـی از مبـدأ و معـاد برسـد و از روابطـی کـه بـا         



   ۱۲۹ نومعتزله يشناس انيجر

موجودات دیگر دارد و تأثیري که این روابط در سعادت و شقاوت او دارند، آگاهی یابـد و  
چنـین   87ي سعادت دنیوي و اخـروي بپیمایـد.  گیري از این معارف راه خود را به سو با بهره

تـوان عقـل را معیـاري بـراي      رو نمـی  حقایق وحیانی، امور ماوراي ادراك عقل است؛ ازاین
ارزیابی آنها قـرار داد و در صـورت ناهمـاهنگی آنهـا بـا ادراکـات ظنـی عقـل، حکـم بـه           

  تاریخمندي و تأثیرپذیري آنها از فرهنگ عصر نزول کرد.

  گرايي . نقد علم۲
(مانند علوم ریاضی، منطقی و فلسـفی) کـه    هاعلوم بشري بر دو نوع هستند. در بخشی از آن

اند، حصول یقین ممکن است؛ اما بخش زیادي از علوم بشري  مبتنی بر قیاس صحیح منطقی
هـاي گذشـته و آینـده را     توان مصـداق  اند؛ زیرا محصول تجربه هستند و در تجربه نمی ظنی

رو در  هاي موجود در زمان حال را بررسی کرد؛ ازایـن  یا همۀ مصداق مورد پژوهش قرار داد
توان موارد محدودي را بررسی کرد و از این طریـق اسـتقرایی نـاقص انجـام      تجربه فقط می

شود؛ زیرا همواره چنین احتمالی وجود دارد  داد؛ اما استقراي ناقص سبب حصول یقین نمی
انـد، نظریـۀ علمـی کـه محصـول       جربه قرار نگرفتهکه با بررسی بعضی از افرادي که مورد ت

نتیجه اینکه بخش وسیعی از علوم بشري که مبتنی بـر اسـتقراي    88تجربه است، نقض شود.
  اند، ظنی است. ناقص

شود که ایـن گـروه، عمـدتاً بـا معیـار قـرار دادن        با بررسی آثار نومعتزلیان مشخص می
پرداخته و درصـدد ارائـۀ قرائتـی نـو از      دستاوردهاي ظنی علوم بشري به تأویل متون دینی

اسـاس نظریـاتی (ماننـد تأثیرپـذیري قـرآن از فرهنـگ عصـر نـزول)          آنهایند. اینـان بـراین  
ترین اشکال چنین رویکردي بـه متـون دینـی ایـن      اند. مهم تاریخمندي قرآن را مطرح کرده

هـاي دینـی    آمـوزه  هاي ظنی علوم به داوري دربـارة  توان با اتکا بر یافته است که چگونه می
هاي قرآن و روایات  پرداخت و با مشاهدة تعارض ظاهري نظریات ظنی بشر با برخی آموزه

به تأویل قرآن و احادیث طبق آن نظریات ظنی پرداخـت؛ بااینکـه از طریـق اعجـاز      ،متواتر
جانبۀ قرآن ثابت شده که قرآن، کالم خداوند حکیمی است که از علم مطلق برخـوردار   همه

إِنْ هو إِلَّا وحی  و ما ینْطقُ عنِ الْهوى«از جمله -و احادیث قطعی نیز طبق آیات قرآن است 
  اند؟ از وحی الهی سرچشمه گرفته )4ـ3(نجم: »ییوح
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  . نقد سکوالريسم۳
نگرش سکوالریستی نومعتزلیان مردود است؛ زیرا قرآن کریم کتابی است که خطوط کلی و 

اقتصادي و فرهنگی ادارة جامعه را بیان کرده است. از سوي دیگر،  مبانی سیاسی، اجتماعی،
چون مبانی و قوانین اجتماعی قرآن خاستگاه الهی دارند و از سـوي خداونـد متعـال نـازل     

و بدون استفاده از هـدایت وحـی    اند، بر مبانی و قوانینی که محصول عقل بشري است شده
د به ادلۀ نقلی نیست؛ بلکه ادلۀ عقلی نیـز آن را  برتري دارند. این ادعا فقط مستن وضع شده،

کنـد.   کند. ادلۀ عقلی بسیاري وجود دارد که احتیاج بشر به قوانین الهی را اثبات می اثبات می
  ترین این ادله عبارت است از: یکی از متقن

: براي رسیدن انسان به تکامـل در ابعـاد مـادي، معنـوي و اخـروي، زنـدگی او در       مقدمۀ أ
ضرورت دارد؛ چون با زندگی در اجتمـاع، زمینـه بـراي کسـب آگـاهی فـراهم        اجتماع

تکامل انسان  شناسند و شرایط براى پیمودن راه ها راه زندگى را بهتر مى شود و انسان می
  شود. فراهم می

شود که در جامعه، قـانونی   : زندگی در اجتماع در صورتی سبب تکامل انسان میمقدمـۀ ب 
ا باشد که حقوق و تکالیف اعضـاي اجتمـاع را مشـخص کنـد و     فرم جامع و کامل حکم

هـایی کـه ناشـی از     زمینۀ شکوفایی و تکامل استعدادهاي انسان را فراهم کرده و به نزاع
  89باشد، خاتمه دهد. غرایز سرکش بشري است و مانع تکامل فرد و جامعه می

نسان تدوین کنـد، اوالً  خواهد قانون جامعی را براي سعادت ا گذاري که می : قانونمقدمۀ ج
باید از ابعاد و خصوصیات جسمی و روحی انسان، غرایز و فطریات او و اموري که بـه  

تا قانونی وضع کند که زمینۀ تکامل انسان را  90صالح آنهاست، آگاهى کامل داشته باشد
ثانیـاً بـا توجـه بـه اینکـه ابعـاد مختلـف حیـات          اش فراهم سازد؛ در همۀ ابعاد وجودي

جانبه انسان مبتنی بر هماهنگی این ابعـاد   اند و تکامل همه ها با هم مرتبط اجتماعی انسان
گذار باید این نکتـه را در وضـع قـوانین در     با یکدیگر در یک نظام منسجم است، قانون

گـذار بایـد از منـافع     و ثالثـاً قـانون   91هاي مختلف اجتماع مورد توجه قـرار دهـد؛   حوزه
نظر کند و در صورت تزاحم منافع او با مصالح اجتمـاع،   رفشخصى و گروهى خود ص

  به مصالح جامعه اولویت دهد.
ها فاقد شرایط الزم براي وضع قانون جامعی هستند کـه راهنمـاي بشـر بـه      : انسانمقدمۀ د

هاي بسیاري  اش است؛ زیرا اوالً ابعاد و زوایاى وجود انسان پیچیدگی جانبه سعادت همه
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محــدودیت دانــش انســان، احاطــه کامــل او بــر همــۀ ایــن ابعــاد و دارد. بــا توجــه بــه 
هـا نـاممکن    هـا در صـورت تـزاحم نیازمنـدي     هاى انسان و تشخیص اولویت نیازمندى

هایى که در وضع قوانین، از منافع فـردي و گروهـی خـود     ؛ ثانیاً پیدا کردن انسان92است
اي است که به دلیل غریـزة   گونه زیرا طبیعت بشر به 93پذیر نیست؛ نظر کنند، امکان صرف

کنـد و در صـورت    حیات، همواره منافع خود را در نظر دارد و به دنبال آن حرکت مـی 
و ثالثــاً،  94دهــد؛ تــزاحم منــافع او بــا مصــالح اجتمــاع، منــافع خــویش را تــرجیح مــی 

کننـد و بـه تـأمین     گذاران بشري در وضع قوانین، فقط به مصالح دنیوي توجه مـی  قانون
و ارتباط آنها با مصالح دنیوي توجهی ندارنـد. بـر فـرض کـه بخواهنـد       مصالح اخروي

تواننـد سـعادت اخـروي     مصالح اخروي را در وضع قوانین در نظر بگیرند، باز هم نمـی 
هـا   ها را تأمین کنند؛ زیرا درك مصالح اخروي فراتر از درك بشـر اسـت و انسـان    انسان
آنها دست یابند و آنها را دقیقـاً ارزشـیابى   تواند با ابزارهاي متعارف معرفتی خود به  نمی

کرده و در صورت تزاحم با مصالح مـادى و دنیـوى، اولویـت میـان آنهـا را تشـخیص       
  95دهند.
: قانون الهی که از طریق وحی بیان شده، قـانونی کامـل و جـامع بـراي سـعادت        مقدمۀ ه
باشد و از تمام ابعـاد و   ست؛ زیرا اوالً خداوند متعال از علم بیکران برخوردار میها انسان

رو علم کاملی دارد کـه بـراى    زوایاي انسان و ابعاد حیات اجتماعی او آگاهی دارد؛ ازاین
برقرار کردن ارتباط بین ابعاد وجودي انسان و شئون مختلف جامعه و جهت دادن آنهـا  

ضـع  رو در و نیـاز اسـت؛ ازایـن    به سوى کمال نهایى، نیاز است؛ ثانیاً خداوند متعال بـی 
هـا را در وضـع    قوانین، منفعتی را که به او برسد، در نظـر نـدارد و تنهـا مصـالح انسـان     

و ثالثاً قوانین اجتماعی که پیامبران از جانب خداوند متعال آن را  96کند؛ قوانین لحاظ می
کنند، صرفاً ضوابط مادي خشک نیستند؛ بلکه با نظام اخالقی و اعتقـادي دیـن    ابالغ می

و نظام اخالقی و اعتقادي دین الهی، پشتوانۀ مسـتحکمی بـراي آن قـوانین     اند در ارتباط
اند که با اصالح درونی افراد جامعه، آنها را به اطاعت از قوانین اجتماعی الهـی   اجتماعی

  97اي ندارند. که قوانین بشري چنین پشتوانه کنند؛ درحالی دعوت می
قـانون جـامع و کامـل بـراي تکامـل،      با توجه به ناتوانی عقل بشـري بـراي تـدوین     نتیجه:

  کنند. اند که پیامبران الهی آنها را به مردم ابالغ می ها نیازمند قوانین الهی انسان
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با توجه به این ادله، انسان براي اینکه به تکامل حقیقی در ابعاد مختلف فـردي و اجتمـاعی،   
فـردي و اجتمـاعی    دنیوي و اخروي دست یابد، باید از قوانین الهی بهره جویـد و زنـدگی  

ابالغ شـده، بنـا    وسیلۀ پیامبر اکرم خود را بر مبناي این قوانین که از طریق وحی قرآنی به
هایی  نهند. از سوي دیگر، چون خداوند متعال مالک انسان است و همۀ کماالت او و نعمت

وقـات  رسانند، همگـی مخل  و در رسیدن به کمال حقیقی او را یاري می  که او را احاطه کرده
خداوند و در حیطۀ مالکیت اوست، فقط خداوند متعال و کسانی که از طرف خداي متعـال  
اجازه دارند، حق دارند احکام و قوانین حاکم بر زندگی فردي و اجتمـاعی انسـان را وضـع    

و بر جامعه حکومت کنند. بنابراین سکوالریسم و جدایی دیـن از امـور اجتمـاعی و     98کرده
هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی که محصـول عقـل محـدود بشـري      ماتکاي انسان به نظا

جانبه ابعاد وجودي انسان وضـع   است و بدون در نظر گرفتن سعادت اخروي و تکامل همه
  شده است، با ادلۀ قاطع عقلی بسیاري منافات دارد.

  ب. نقد جريان تفسير بياني
طور  ان، نقدهاي وارد بر آن را بهبه جهت نقش برجستۀ جریان تفسیر بیانی در میان نومعتزلی

داران ایـن جریـان    هاي طـرف  ترین نقدهاي کلی که متوجه دیدگاه کنیم. مهم مستقل بیان می
  است، عبارتند از:

داران جریان تفسیر بیانی بر جنبۀ ادبی قرآن، سبب غفلت آنان از توجه به  . تأکید طرف1
اوج زیبـایی ادبـی و فصـاحت و     هاي دیگر این کتاب آسمانی شـده اسـت. قـرآن در    جنبه

اش نکرده؛ بلکه زیبـایی ادبـی    گاه بیان حقایق را فداي زیبایی ادبی بالغت قرار دارد؛ اما هیچ
تواند  تنهایی نمی و هنري قرآن، قرین بیان واقعیات است. دلیل این مدعا آن است که بشر به

ارد کـه انسـان را از راه   رو حکمت خداوند اقتضـا د  راه کمال حقیقی خود را بشناسد؛ ازاین
وحی به طریق سعادت حقیقی رهنمون شود؛ به همین دلیل هدف اصلی نزول قـرآن کـه از   

حال اگر خداوند متعـال   )185(بقره: هاست. علم بیکران الهی سرچشمه گرفته، هدایت انسان
 هاي دروغـین بهـره بـرده    براي هدایت مردم از امور باطل موجود در فرهنگ زمانه و داستان

باشد، مستلزم این است که راه هدایت انسان، مشتمل بر گمراهی و باطـل باشـد و ایـن امـر     
که خداوند حکـیم، از   شود؛ درحالی موجب نقض غرض خداوند متعال از هدایت انسان می

  نقض غرض منزه است.
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  آموزي معرفی کرده است: هاي قرآنی را عبرت . خداوند متعال هدف از بیان داستان2
انَ فى قَصصهِم عبرَةٌ الولى األلْبابِ ما کانَ حدیثاً یفْتَرى ولکنْ تَصدیقَ الَّذى بینَ یدیه لَقَد ک

هایشـان خردمنـدان را عبرتـى     ؛ در داسـتان وتَفْصیلَ کُلِّ شَىء وهدى ورحمۀً لقَوم یؤْمنُونَ
یان و تفصیل هر چیزى اسـت  است. این داستانى برساخته نیست، بلکه تصدیق سخن پیشین

  )111(یوسف: اند هدایت است و رحمت. و براى آنها که ایمان آورده

هایی که ریشه در  از امور واقعی بیشتر است تا از داستان انسان آموزي بدیهی است که عبرت
رو خداوند حکیم براي تحقق هدفش از نزول قرآن به منظـور هـدایت    واقعیتی ندارد؛ ازاین

حوادث واقعی را به تصویر کشیده است نه امـور خیـالی و غیـر واقعـی را. اسـتاد      ها،  انسان
  نویسد: مکارم شیرازي در این زمینه می

همـه عـین واقعیـت     [ قرآن]دهنده انگیز و تکان هاى عبرت مهم این است که این سرگذشت
یـل  است و کمترین انحراف از واقعیت و عینیت خارجى در آن وجود ندارد، و به همین دل

هـاى خیـالى هـر قـدر جالـب و       دانـیم افسـانه   چراکه مى؛ العاده زیاد است ثیر آن فوقأت
ـ ؛ ثیر آنها در برابر یک سرگذشت واقعى ناچیز اسـت أدهنده تنظیم شده باشند، ت تکان را زی

رود کـه   رسـد و مـى   انگیزترین لحظات داستان مى هنگامى که شنونده و خواننده به هیجان
شود که این یـک خیـال و پنـدار بـیش      این برق در مغز او پیدا مى تکانى بخورد، ناگهان

  99.نیست

توانـد راه   تنهـایی نمـی   گونه که در نقد مبناي سکوالریستی بیان شد، عقـل بشـر بـه    . همان3
تـرین اهـداف رسـالت، تعلـیم      رو یکی از مهـم  سعادت حقیقی خود را تشخیص دهد؛ ازاین

گیـري از آن، راه تکامـل را بپیمایـد. بـه ایـن       هآموزي است تا بشر با بهـر  شریعت و حکمت
ها و حوادث تاریخی، به آنچه در راستاي این هـدف قـرار دارد،    منظور، قرآن در نقل داستان

و آن عبارت از بیان حقایق و واقعیت است نه بیـان امـور خیـالی و تصـورات      100پردازد می
  گوید: باطل مردم عصر نزول. استاد معرفت در این زمینه می

هـا و   انسان در مسیر تکامل خویش نیازمند آن است که براي رسیدن بـه بلنـداي خواسـته   
کماالت خود با واقع همگام گردد. او بدون توجه به واقع و بدون بررسی واقعیت گذشته و 
حالش، از آینده باز خواهد ماند و در پیچ و خم آرزوها و امیالش محـو خواهـد شـد. ...    

هاي پس  عصران نزول و نسل بخشی به زندگی هم صه، در پی سامانرو قرآن از راه ق ازاین
هـاي معمـول همـۀ اعصـار همخـوان       کند که با واقعیت از آن است و حوادثی را بیان می

  101است.
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  گيري نتيجه
داران جریان نومعتزلی نشانگر این اسـت کـه    بررسی عوامل پیدایش، مبانی و نظریات طرف

هـاي آن (ماننـد    ی از اسـالم اسـت کـه بـا مدرنیتـه و مؤلفـه      این جریان به دنبال ارائۀ قرائتـ 
گرایـی   رو به دنبـال احیـاي عقـل    گرایی و سکوالریسم) سازگار باشد؛ ازاین گرایی، عقل علم

هاي دینی مطابق بـا مقتضـیات دوران جدیـد     معتزله بوده و با چنین نگرشی به تأویل آموزه
قرآن، تاریخمندي آن و تأثیرش از فرهنـگ   بخشی هایی مانند انکار معرفت پرداخته و دیدگاه

هاي دینـی، نادیـده    ترین اشکال چنین رویکردي به آموزه اند. مهم عصر نزول را مطرح کرده
انگاشتن ناتوانی بشر از دستیابی به مسیر سعادت حقیقی و غفلت از حکمت خداوند متعال 

شده، خطاناپـذیر و   نی نازلتعالیم وحیا است که اقتضا دارد براي جبران این کاستی در بشر،
  جاودانه باشد.
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