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  2زاده مرتضی فالح                                    

 شناختی نواندیشان معاصر  واکاوی مبانی قرآن      3نیا الله موالیی عزت                                                                     
 * در مکتب نواعتزالی                                                                                                                                                          

ّ

ّچکیده

آن  دربارۀی را برانگیز های چالش است که نومعتزله دیدگاه یترین موضوعات چیستی وحی قرآنی یكی از مهم
پاذیری از اثرباا نیاز اندیشان و دگراندیشان معاصار در ایان حاوزه  اند و به دنبال آن بسیاری از نو مطر  کرده

هاای  مشاترک دیادگاه ۀاناد. هسات یافتاهسكوالریساتی گرایشای     نسبت به معاارف وحیاانیۀ ایشاناندیش
قرائت قرآن کریم  نسبت بهشناسی انتقادی  زبان انگاری  مندی  اسطوره ی افراطی  تاریخگرای عقل ؛نواعتزالی

شاده و ناواعتزالی مطار   ۀمهمترین مبانی اندیشا  این پژوهش . درباشد میو گرایش به هرمنوتیک فلسفی 
نقلای  ای و تحلیال عقلای و کتابخاناه عقلی باه روش بررسای اساناد ۀی آن با مدلول آیات قرآن و ادلنارسای

دلیل رویكرد افراطی  بهمبانی این اندیشه س نتایب حاصل از این پژوهش  براسا .شده استبررسی و نقادی 
باا  در تلقی آیاات الهای  های علوم تجربی و انكار علم حضوری پیامبر اکرم اصحاب آن به عقل و یافته

 است. در تعارضشناسی و علم توحید  حقایق قطعی هستی

   هرمنوتیااک.مناادی ی  تاااریخیگرا   نواندیشااان  عقاالمعتزلااه چیسااتی وحاای واژگــانّکلیــدی:

                                                      
 ۲0/07/1398 تاریخ پذیرش:  ۲9/01/1398 * تاریخ دریافت:

 Fallahmorteza57@gmail.com        دانشگاه قم ثیرشته علوم قرآن و حد یدوره دکتر یدانشجو .2

 molaeiniya@gmail.com. دانشیار و عضو هیئت علمی دانشكده الهیات معارف اسالمی دانشگاه قم     3
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ّمقدمه

اسات کاه برای بشر ترین متن آسمانی و ملكوتی نازل شده  بخش ترین  معتبرترین و هدایت قرآن کریم متقن
 اماا باشاد. می  ضامن سعادت فرد و جامعه در دنیاا و آخارت ها و احكامش آموزهبا عمل به  آن همراهدرک 

افزون و آرای جدیاد و  به رشد جامعه  ظهور مكاتب فكری روز اختالف سطح فهم مخاطبان آن  نیازهای رو
و ضرورت نگاه جامع به قرآن و دیگر منابع همراه باا درک روشامند از  سوو شبهات فزاینده از یک  ها پرسش

از معارف وحیانی  پاسداریدیگر  لزوم پژوهش جامع و عمیق و پاسخگو به شبهات جدید در  سویقرآن از 
 نماید. ناپذیر می مدار و حامالن این کتاب آسمانی اجتناب پژوهان دین را از جانب قرآن

   قادیم ۀهای معتزل نامید با گرایش به اندیشه «اعتزال نو»توان آن را  از قرن نوزدهم به بعد جریانی که می
ی مانادگ معتزله این است که علات عقاب نو ۀترین دغدغ برخی نظرات متكلمان معتزلی را احیا کردند. مهم

تحلیل و بررسی کارده و مبانی عقلی و فلسفی جهان غرب استفاده از های مدرنیته را با  مسلمانان از پیشرفت
لیم اسالم به دست خواهد ا  نتایجی غیر از تع استفاده از این مبانیناگزیر  اما برای آن پاسخی شایسته بیابند 

انت   دکارت  هایدگر و گادامر کاه جهات حال ای همچون ک فالسفه ۀبه عبارت دیگر استفاده از اندیش .داد
پیامدی جز تحریف اساالم باه دنباال     در تبیین عقاید مسلمانانگام پیش نهاده بودندمشكالت مسیحیت 

 نخواهد داشت. 

ۀ های جدید از درون سنت باه گفتماان انتقاادی در حاوز لفهؤاین گروه از نواندیشان معاصر برای تبیین م
را احیااء  معتزلیاان کهان ۀهای فراموش شد برای یافتن مفاهیم مناسب با مدرنیته سنت اند و کالم روی آورده

های جهان اسالم باه ویاژه دنیاای  جدید در ایران  بیشتر رنگ فلسفی دارد و در دیگر حوزه ۀ. اندیشاند نموده
بی ر  اید علات آن ایان نامناد( و شا های خود را کالم جدید نیز نمای رنگ کالم به خود دارد )هرچند یافته  ع 
بی جهان اسالم باشد ر   با فلسفه وداع کرده است.  رشد ست پس از مرگ ابِن ا ها قرن  که بخش ع 

اعتزالی با اعتزال کهن  تفاوت در رویكرد عقلی آنها نسبت باه  مكتب نو میانهای اساسی  یكی از تفاوت
چندان از تعالیم اسالم فاصله نگرفتند  ییگرا قدیم در عقل ۀهای قرآن کریم است. معتزل معارف دین و آموزه 

هاای خاود را بار آن تحمیال  و برداشات رویكاردی فروتناناه داردعقل در اعتزال کهن در مقابل شاریعت  و
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آنهاا را   برخی از نو معتزلهمدنظر ی یگرا نوع عقل .شود دیده نمی فروتنیدر اعتزال جدید چنین  اماکند   نمی
   .  ردبه لوازمی ملتزم شوند که با مبانی دینی و معارف قرآنی سازگاری نداگرایانه  بر آن داشته که افراط

رکاون(»  1«امین الخاولی»های این جریان فكری:  ترین چهره ترین و شاخص مهم    2«محماد ارغاون )ا 
وحی و چیساتی آن  ۀحوز برانگیزی را در هستند که مباحث چالش 4«حسن حنفی»و  3«نصر حامد ابوزید»

هاای  گیری هاا جهت ایان واکنش .اند ی و عمیق در جهان اسالم مواجه شدههای جّد  و با واکنش  مطر  کرده
و خواساتار حكام کارده ها را تكفیر    آندیدگاه نومعتزلهگروهی با استناد به  متفاوتی داشته است تا جایی که

و آنها را در نموده ها استقبال  ای از روشنفكران مسلمان از این اندیشه عده از سوی دیگراند و  شده انارتداد آن
 بیشتراند. آبشخور فكری  وحی قرآنی پرداخته دربارۀپردازی  و بر مبنای آنها به نظریه اند کردهآثار خود ترویب 

-فرساایی مای اجتماع بشری قلام ۀکنار زدن دین از صحن ۀپردازانی که با دیدگاه سكوالریستی و اندیش نظریه

 گیرد. عصر حاضر سرچشمه میکنند  از اندیشه نواعتزالی 

 نوشاته شادهگویی به ایان طیاف از شابهات  پاسخ منظور نظران به توسط صاحبارزشمندی آثار چه  اگر
تااریخی ایان جریاان باه  ۀبه دلیل گستردگی روزافزون این جریان فكاری  اوالا تااکنون باه پیشاین امااست  

ارکاون و »ن ایان نحلاه باه ویاژه امادیاد پیشاگنظریات ج صورت جامع و فراگیر پرداخته نشده است. ثانیاا 
مبانی نظری سردمداران این اندیشه و  ترین تبیین مهمدر این نوشتار ضمن  است. نشدهنقد و بررسی  «ابوزید

های ایشان را نقد و    دیدگاهاستناد به آیات قرآن عقلی و ۀل آن  با ادلگذار بر این جریان و سیر تحّو اثرمكاتب 
 د.بررسی خواهیم کر

ّ.ّنومعتزلهّوّخاستگاهّآن1

توان آنان را  رسد. از آن زمان به بعد گروهی که می به قرن نوزدهم میالدی می« اعتزال جدید»تاریخ پیدایش 
های متكلمان معتزلی قدیم را احیاء کردند. در جهان عرب  نامید  برخی از ایده 5«نومعتزله» یا جدید ۀمعتزل

 ( و پاس از او شااگردش  شایخ محماد  131۵الدین اسدآبادی )متاوفی  توجه به آرای معتزله از سیدجمال
هاای تااریخی و  ( در نوشاته188۶ - 19۵۴ ( آغاز شد و پس از او نیز احماد اماین ) 13۲3عبده )متوفی 

از  پایشزمان و شااید  هم اما .هایش اهمیت توّجه به دیدگاه های معتزله در دوران معاصر را یادآور شد مقاله
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 (   111۴ -117۶در شبه قاره هند برخای از اندیشامندان از جملاه شااه ولای اللاه دهلاوی ) جهان عرب 
عمانی )  (  عبیداللاه ساندی  1۲۶۵ - 13۴7 (  ساید امیار علای هنادی )1۲7۴ - 133۲محمدشبلی ن 

نقاد و م( برخی افكار و آرای مكتب اعتزال را  1817 -1898 ( و سید احمد خان هندی ) 1۲89 – 13۶3)
د»و در زبان عربی به  6«نئومعتزلیسم». این گروه در زبان التین به نمودند بررسی اد  معاروف « المعتزلاه  الج 

 ۀی و بسیاری از مبانی کالمی باا معتزلایگرا پیدایش  عقل أگرچه معتزلیان جدید در خاستگاه و منشا. اند شد
مساائلی کاه باا آن  ۀحاوزدر و هام هم در تعریف عقال  اماهای فراوانی دارند   قدیم  اشتراکات  و مشابهت

 (۲3- ۲۴: 1  1393. )عرب صالحی  تفاوت دارندبا معتزله قدیم  ندباش می درگیر

ّ.ّمبانیّنظریّنواندیشانّمعتزلیّدربارۀّچیستیّوحی2

ّگراییّافراطیّ.عقل2-1

می کالمی اسال -های گوناگون فلسفی برانگیز میان نحله مبحث عقالنیت همواره یكی از موضوعات چالش
هاا و تفاسایر متفااوتی از جایگااه  فكری برداشات ۀو غیراسالمی بوده است. فضا و شرایط حاکم بر هر نحل

 دهد که برخی را دچار افراط و برخی را گرفتار تفریط کرده است. عقل و عقالنیت به دست می

عقال در داوری گوناگون کالمی در جهان اسالم  بیش از دیگر مكاتب بر نقش   تبامعتزله در میان مك»
کید دارد و حتی امور عقال )سابحانی  « .دهناد داوری و حكام عقال قارار مای ۀگریاز را در حاوز و حكم تأ

اناد:  ( مورخان و محققان اصل اساسی مكتب اعتزال را در این جملاه معاروف نقال کارده۲19 : ؛بتا ]بی
كر  الم» ل  واجبٌه بنظر العقل و ش  ق  عقولٌه ِبالع  ها م  لُّ ابح  المعارف ک  سان والق  الح  مِع  و  ل وروِد السَّ ب  نعِم واجٌب ق 

بیِح  ِن و  الق  س  تاِن ذاتّیتاِن  ِللح  درک عقال قارار ۀ تماام معاارف در حیطا»(؛ ۵۶: 1  13۶۴)شهرستانی  «ِصف 
نِعم پایش از آن کاه فرماانی از شارع وارد شاود   گیرند  از این رو شكرِ  دارند  و وجوب خود را از عقل می م 

ی معتزله این بود که یگرا های عقل از نشانه «و نیكی و بدی در ذات اشیای نیک و بد ریشه دارد. واجب است
دانستند و آیاات قارآن را مطاابق باا حكام عقال  آنان شرط پذیرش احادیث را گواهی عقل بر صّحت آن می

 (۲۴۴-۲۴۵:  1370)امین بک   .کردند تفسیر می
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عنوان  تر  بر حاکمیت مطلق عقل تأکید دارند. باه ]بلكه به نحو افراطینومعتزلیان نیز همانند معتزلیان قدیم 
الطه»گوید:  در این زمینۀ کارایی عقل می« ابوزید»نمونه  ای کاه اساسااا  اصل و آغاز حاکمّیت با عقل است  س 

خود وحی بر آن استوار است ... عقل  قابلّیت خطا دارد  ولای باه هماان نسابت قاادر باه تصاحیح خطاهاای 
تر این که عقل  یگانه ابزار ما برای فهم است ... تنهاا راه ایان اسات کاه بار تحكایم  باشد و مهم یش نیز میخو

 (1۶3-1۶۴:  1383)ابوزید  « عقالنیت بكوشیم  آن هم نه فقط با گفتار  بلكه با تمام ابزار ممكن مبارزه.

 گوید:  ی دعوت کرده و مییگرا به عقلرا  همگاننومعتزله  ۀهای برجست یكی دیگر از چهره  حسن حنفی

تّراّایجابّمی ی ّاندیشّ،کندّشرایطّدورانّما،ّفراخوانیّبهّعقلّوّدفاعّازّعقالنی  ُمِدرنّّۀهمچنانّکهّتار

دانـد،ّبـاّشـرایطّایـنّدورانّّتعقـلّمـیّمعتزلیّکهّعقلّراّبنیـادِّّۀکند؛ّازّاینّروّگزینماّبرّاینّداللتّمی

ّ(37-1375ّّ:57)حنفی،ّّ.یابدّضرورتّمی

های عقل دینی مانند فراتاریخی باودن  نقاش  در میان نومعتزله محمد ارکون بر این باور است که آسیب
ماندگی مسلمانان شده اسات. تلقای او  سبب انحطاط و عقب غیره ای داشتن  ناسازگاری با ایمان و اسطوره

امتیازات و کارکردهای عقالنّیت  ها  توّجهی به ویژگی از عقل دینی در قالب عقل غالب در جهان اسالم و بی
ترین معایب عقال  شناسی عقل دینی شده است. ارکون یكی از مهم اشتباه او در آسیب موجباسالم اصیل  

شناسی معاصر  اعتقاادی  داند. در نگاه او معرفت مسلمانان می سویاسالمی را تلقی فراتاریخی بودن آن از 
متغّیر است و عقل از عصری به عصار دیگار   حقیقت ؛ زیرااردی ندیبه امكان اصالت عقل و یا حقیقت نها

( ۲37:  ؛بتاا   ]بایارکاونداند. ) مند می او عقل را تاریخ (177:  ۲003)ارکون   .شود دچار دگرگونی می
 (190: ۲001  ارکونهای مختلف با یكدیگر تفاوت دارند. ) های اشخا  گوناگون در زمان زیرا عقل

جاوهر ثابات و   ری مجرد نیست  بلكه کامالا محساوس و متحّیاز اسات. عقالام  از نظر ارکون  عقل
 ۀفراتاریخی نیست؛ زیرا عقل هر شخصی از شرایط تااریخی  اجتمااعی و فرهنگای زماان خاویش باا هما

در هار های فرهنگی و معرفتی جااری  بنابراین تابع تغییرات تكاملی نظامو  دستاوردهای آن زمان متأثر است
ل عقل و در نتیجه عامل تكامل عقالنّیت حاصل مندی را عاملی برای تحّو  این اساس او تاریخاست. بر  دوره

وی مطلق عقل  چه اسالمی  چاه مسایحی و  نگاهاز  (۲37-۲38 : ؛بتا   ]بیارکونداند. ) از راه عقل می
یب فكاری نتاا ۀهما ارکاون باشد. بر این اساسمند می تک افراد  مشمول گذشت زمان و تاریخ چه عقل تک
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کنند  اسیر فضای عقلای قارون ت اسالمی را که امروز اعراب و مسلمانان به آن افتخار میحاصل از عقالنیّ 
توانند جایگاهی در تفكار جدیاد و دساتاوردهای آن باه  نمی رند وداند که تنها ارزش تاریخی دا ی مییوسطا

 (۲۴:  ۲00۶دست آورند. )مسرحی  

ّ.ّنقدّوّبررسی2-1-1

زماان نازول باا  عقل انساِن  در نتیجهاز نظر ارکون چون عقل هر کسی با دیگری متفاوت است   گفته شد که
مند بوده و از لوازم آن این است که آن اساالم باه درد  تاریخ  عقل انسان امروز نیز تفاوت دارد؛ بنابراین عقل

امروزی داشته اسات. ماا در  خورد به دلیل این که انسان عصر نزول  عقلی غیر از عقل انساناین انسان نمی
( 3۴: 1۴0۵ادراکی انسان )فاارابی   ۀچه به معنای قو -پاسخ دنبال اثبات این مطلب هستیم که عقل انسان 

مند نیست  پس به طریق اولی عقال اساالمی نیاز  ( تاریخ1۶9: 137۵و چه به معنای مدرکات او )بهمنیار  
 شود: مندی عقل انسان اقامه می اثبات عدم تاریخای برای  در ادامه ادله مند نخواهد بود. تاریخ

ی ّمندیّعقلّانسان2-1-1-1 ّ.ّادلۀّعدمّتار

مندی عقل مستلزم مفید نبودن و یا قابل درک نبودن معلومات گذشتگان برای انسان امروزی است   تاریخ .1
 و این امری غیرعقالیی و خالف تجارب بشری است.

هاای اماروزی در حاد  های گذشته ناقص و عقل انساان ه عقل انسانمندی عقل این است ک تاریخ ۀالزم .۲
گذشاته ناوابغی  در  باه گاواهی تااریخ و منقوالت است دیگرکمال باشد  و این خالف نصو  تاریخی و 

هنوز کسی نتوانسته است در قدرت تفكار و تعقال بار آنهاا  با وجود گذشت زمان بسیار  اند که وجود داشته
 .پیشی جوید

و دیگار  باودهمعارف نظری مّتكای باه آن  است کهبدیهیات شكل گرفته  ۀتعقلی انسان بر پای ۀقو ساختار -3
( ایان نظاام از هماان 19۲: 1371)طوسی   .گردند مجهوالت نیز بر مبنای این بدیهّیات به معلوم تبدیل می

ساازوکار تعّقال هاا براسااس هماان  پاس از قارنانساان ابتدا بر عقل بشر حاکم بوده است و هم اکنون نیز 
 توان گفت این عقل غیر از عقل قرون گذشته است؟ چگونه میحال کند؛  می
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کند و از این راه آن را در مقابل  صال به یكدیگر تبدیل میعقل  آن را به اجزایی غیرقابل اتمند کردن  تاریخ .۴
ی آن جع ثاابتی باران و مرهیچ حد معی صورت  ؛ در اینسازد پذیر می و آسیبنموده گذشت زمان  تضعیف 

کید بر نسبی  ی از عقل در عملوجود نخواهد داشت. چنین تلق  ییان فرانساوی و پیاروانگرایای سوفساطا تأ
باشاد و  نقاد مای احكام عقلی قابل ۀدر این رویكرد هم .گرایی مطلوب و متقن ای است  نه عقل جریان نیچه

توان گفت فالن حكم صحیح  نمی رو از این ؛و به جزم و قطعیت نمی رسد نشدهتلقی  گاه حكمی نهایی هیچ
مندی نیست  به نحاو اولای  ثابت شد عقل انسانی محكوم تاریخ هنگامی کهیا مطاابق با واقع است یا خیر. 

مند نخواهد بود؛ زیرا عقالنیت اصیل اسالمی ناشی از علم الهای اسات کاه اساسااا  عقل اسالمی نیز تاریخ
بناابراین عقالنیات   ی وی  فراتااریخی اساتالهی به تبع ذات الیتنااه باشد. علم مندی آن محال می تاریخ

چه در اساالم اسااس تشاریع قارار   فراتاریخی خواهد بود. آنداردریشه که در عقل الهی  نیز اصیل اسالمی
 ۀباشد. به همین دلیل  شریعت الهی که بار پایا یگرفته است  بر عقالنیتی ناشی از علم الیزال الهی مبتنی م

د تشریع گشاته  باه معناای ماورد نظار مصا رم  بح ذاتی و عقلی از جانب خداوند س  سن و ق  لح و مفاسد و ح 
مات  »ها پیش حكم  ل و تكامل نمی شود. او که قرنروشنفكران دچار تحّو  تم  م و ا  ك  ام دیان  ك  لات  ل  کم  الیوم  ا 

م تكااملی را کاه اساالم بارای علم مطلق خاویش  تماا ۀرا صادر کرده  در سای (3/ )مائده 7«علیكم ِنعمتی
دین الهی نیز که مساتنتب از عقال الهای اسات   رو از اینسعادت انسان به آن نیاز دارد  در نظر گرفته است. 

 مند و متكامل باشد. تواند امری تاریخ نمی

هام در تشاخیص  اماااناد   نومعتزله در بررسی علل انحطاط مسلمانان بر مبحث عقالنیت تمرکز کرده
 به هماان دام و چاالشو   راه حل از اعتدال خارج شده و راه افراط و تفریط پیش گرفتهۀ هم در ارائ مصدا  و

در مغارب زماین   مطار های  عقلانواع هر یک از  ۀبا مقایس ایشان اند. پردازان اومانیست گرفتار شده نظریه
ت و پیشرفت مادی تمّدن یبا عقل دینی  راز موفق 8یعنی عقل فلسفی  عقل علمی  عقل مدرن و پست مدرن

مانادگی و  و عقل دینی را در جوامع اساالمی عااملی بارای عقاب یابند غربی را در کنار نهادن عقل دینی می
عقال غربای و عقال اساالمی  ۀدر روشای تطبیقای باه مقایسااندیشمندان نومعتزله کنند.  انحطاط تلقی می

 پیوساتهو گویناد  ساخن می پس از قرون وساطی های حاکم در جهان غرب مزایای عقل دربارۀپردازند و  می
 نویسد:  باره می محمد ارکون در این که شمارند چنان برمیعقل دینی و اسالمی نواقص 
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یّافراطیّدرّجوامعّپسّازّاستقاللّوجودّدارد،ّدچـارّنـاتوانیّذاتـیّوّیهایّبنیادگراّعقلیّکهّدرّگفتمان

جاّکـهّدرّهاست؛ّبنابراینّازّآنگیّبهّکارگیریّآنهضمّدستاوردهایّمدرنیتهّوّشناختّچگونّدرفرهنگیّ

حاکمّاست،ّعقـلّاصـولیّ)بنیـادگراّوّدینـی(ّبـهّکلـیّّ،اینّممالک،ّشروطّسلبیّدرّبهّکارگیریّعقل

ّّبودهنسبتّبهّدستاوردهایّعظیمّمدرنیتهّجاهلّ تّازّآنّوّدرّنتیجـهّبـاّآنّدشـمنیّمـیّکنـدّوّبـهّشـد 

ّ(2001ّ:72)ارکون،ّّکراهتّدارد.

هادف  اآن با عقل دینی در اینجاا با ۀتوان گفت مطر  شدن عقل فلسفی و مقایس ین مطلب میدر نقد ا
ترین مصدا  و منظور ارکون از عقل دینی  عقل کالمی اسات. از  نقد عقل دینی صورت گرفته است. روشن

قیقات کاه در ح مخالفت آن با علم الهیات یا کالم می باشادت مورد تأیید ارکون های عقالنیشاخصهجمله 
اهل حادیث عقال را بالجملاه  .استجهان اسالم بر عقل  العملی به حاکمیت نگاه تفریطی نسبت به عكس

هماان عقایاد اهال در عمال  بارد  ه ای از عقل بهاره میمكتب کالمی اشعری نیز که تا انداز  تعطیل کردند
سان و از جمله قول به ت را عقاید غیرعقالنی آنانکوشید  حدیث را پذیرفته بود و می شبیه و تجسیم و انكار ح 

بح و قول به جبر و   (۴7 - ۴8؛ب : تا )سبحانی  ]بی نماید.توجیه و تعدیل  غیرهق 

ای جز شكست ندارد. ارکون در واقع از تفاریط  غیرعقالنی  نتیجهۀ بدیهی است که توجیه عقالنی عقید
در نگااه اعتادالی اساالم بارد.  ناه مایی پگرای ن ِافراط در عقلامااهل حدیث و اشاعره در باب عقالنیت به د

 ساویرسد  و از ببا برهان به نتیجه قطعی  بتوانداصیل و قرآن کریم  عقل مجاز است تا جایی پیش رود  که 
قرار ندارد )و توانایی عقل ۀ که در محدود در مورد اموری اماالّدالله را دارد؛  ظنی های تأویل نقل ۀشارع اجاز

کاه  پناه بردوحی(  یاری( باید به عقل وحیانی )دستاورد های عقل با یافتدست  رهانتوان به ب نمینتیجه در 
 غفلت کرده است. دیدگاهارکون از این 

یان معناسات کاه فرض و تعهد نسبت به دین حق  به ا گونه پیش پذیرفتن حكم عقل مح   فارغ از هر
و  یافتنی اسات دساتوحی بارای او  یاریهای حقیقت بدون  عرصه ۀپذیرد و هم عقل هیچ حّد و مرزی نمی

باشد و اعتقااد باه  زیرا عقل انسانی از فهم و درک برخی از حقایق هستی ناتوان میاشتباه مح  است؛ این 
انكار  حماقت »سینا:  . به تعبیر ابن گرفتاری در دام جهل مرکب استبه معنای چنین اموری  وجود نداشتن 
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.« عاای بادون دلیال نیساتشناساایی نیسات  کمتار از حماقات اد چیزی که امتناع آن از طریق برهان قابل
 (۶۶۴: 1۴0۴)رازی  

هایی کاه پاس از  توان گفت نومعتزلیان با مقایسۀ عقل دینی و دیگر عقل بندی مطالب گذشته می عنوان جمع به
قال ع ۀترین علت انحطاط مغرب زمین در قرون وسطی را غلب رنسانس در کشورهای مغرب زمین حاکم شد  مهم

دینی دانسته  معتقد هستند روند پیشرفت و توسعۀ غرب پس از رنسانس و با منزوی شدن عقل کلیسائی آغاز شاد. 
آنها نقش عقل فلسفی  عقل علمی  عقل مدرن و عقل پست مدرن را در منزوی کردن عقل دینی در غارب ساتوده 

در نگااه اساالم اصایل  عقال باا هماۀ  داناد  در حاالی کاه ترین عامل پیشرفت جهان غارب می و این امر را مهم
 ۀگانا در کنار نقل  یكای از مناابع دیان ) مناابع چهاار تقسیمات و کارکردهای خود  اگر به نتیجۀ برهانی بینجامد 

شود و حّتی در مقام تعارض حكم برهاانی عقال باا نقال  حكام برهاانی عقال  استنباط احكام شریعت( تلقی می
بنابراین در نگاه اسالم  نه تنها میاان عقال  9گردد.به بهترین شیوۀ ممكن تأویل میشود و دلیل نقلی  ترجیح داده می

توانند زیرمجموعۀ عقل دینی قارار گیرناد؛ علمی و فلسفی با عقل دینی هیچ تعارضی وجود ندارد  بلكه این دو می
ساز خروج از عقالنّیات  زمینهمدرن  نگاه مثبتی نیست؛ زیرا این دو  رو نگاه اسالم به عقالنیت مدرن و پست از این

 انگاری است. گرایی و سرانجام پوچ برهانی و یقینی و ورود به نسبی

ّمندیّقرآنّ.ّتاری 2-2

ضای  مندی از عناوین و صفاتی است که هر چه به آن مّتصف شاود  نشاان تاریخ  و زمان ر  دهندۀ ماوّقتی باودن و ع 
که چون زاییدۀ شرایط خاّ  بوده اسات  در ظارف هماان مندی یک امر این است  بودن آن شئ است. منشأ تاریخ
های دیگر یا اصالا کارآیی نخواهد داشت و یاا کاارایی خاود را از دسات  ها و مكان شرایط کارآمدی دارد و در زمان
هاای دینای باه معناای وجاود تااریخ  شود. بنابراین نگرش تاریخی به قرآن و آماوزه داده و به شئ دیگری تبدیل می

 ی آنها خواهد بود که در این صورت با گذشت زمان باید جایگزین دیگری برای آنها یافت.مصرف برا

ی ّمندیّقرآن2-2-1 ّ.ّمنشأّنگرشّتار

شبهاتی که در این زمینه مطر  شده برآمده از نوع نگاه به مسائلۀ تأسایس دیان اسات. براسااس ایان نگااه  بنیاان 
واهد باود و وجاود منشاأ الهای و مااورایی بارای دیان انكاار گیری دین  مبتنی بر اموری تاریخی و زمینی خ شكل
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دست بشر بوده و تابع شرایط تااریخی دانساته خواهاد ۀ شود  در نتیجه کتاب آسمانی ادیان نیز ساخته و پرداخت می
گیار  مندی قارآن تاأثیری چشام افزون بر آن نگرش به انسان و ظرفیت و استعدادهای او  در گرایش به تاریخ 10شد.

گاذارد  هرچناد  مناد باودن تفااوت نمای ها از حیث تااریخ است. این نوع نگاه  میان پیامبران و دیگر انسان داشته
پذیرد. از این منظر انسان از حیث ماهیت  موجودی محدود و تاریخی است کاه فهام او  تفاوت ظرفیت آنها را می

خدا به انسان  بشاری شادن وحای خواهاد  باشد و در نتیجه الزمۀ انتقال وحی از از وحی نیز تاریخی و بشری می
لزومااا  -حتای اگار پیاامبر باشاد -بود. به عبارت دیگر چون گیرندۀ وحی و مخاطب آن بشر است و بشر و فهم او

مند  محدود به شرایط مكانی  زمانی  فرهنگی و در نتیجه خطاپذیر است  قرآن نیز به عناوان محصاول فهام  تاریخ
مند خواهد بود. این تبیاین  و خطاپذیر است و هر آنچه بشری باشد  قطعاا و قهراا تاریخمند  بشری  بشر  امری تاریخ

 -۴3۴و  ۲78: 138۶گرایی فلسافی باه شامار آماده )هایادگر   های محوری هرمنوتیک فلسفی و تاریخ از آموزه
و  33: 1380ابوزیاد  های نواعتزالیان همانند ابوزید و دکتر سروش بیان شده است ) ( و در بسیاری از دیدگاه۴3۲

 (۲: 1378و سروش   1۵۵: 1383همو  

ی ّمندیّقرآن2-2-2 ّ.ّمبنایّوحیّشناختیّدرّقولّبهّتار

وحای خاالص را از جاناب  نیاز بری اگر بسذیریم که وحی منشأ الهای دارد و پیااماین نگاه حتّ  براساس
گیری وحای تااریخی و  شكل ۀت و نحوبافباز هم  اما منتقل کرده است ها  خداوند اخذ کرده و عیناا به انسان

دیگار باود  وحای نیاز  ای   به نحوی که اگر شرایط تاریخی زمان نزول به گوناهخواهد بودتابع شرایط زمان 
های زمان نزول شكل گرفته و سسس ناازل  وحی در پاسخ به واقعیت این به آن معنا است کهشد.  دگرگون می

تنهاا قارآن منظار   از ایانباه تادریب ناازل شاده باشاد.   دهاما کتابی از پیشبه شكل شده است  نه این که 
ناو   دینی جدید عالمان و نواباغ ۀگوی واقعیات زمان نزول است و در شرایط جدید وحی باید با تجرب پاسخ
 شده  خواهد بود. امری تاریخی ]با تاریخ مصرف منقضی  وحی سابق ؛ زیراشود

وحی با همین واقعیت معتقد است میان کند و  ناپذیر یاد میحسن حنفی از تاریخ به عنوان واقعیت گریز
 :پیوند برقرار است)تاریخ( در امور زیر 

 الفاظی که در وحی به کار رفته و گویای بشری بودن واژگان وحی و در سطح نازل مردم بیان شده است؛ .1
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 به باالست؛ های اجتماعی و مفسر وحی از پایین اسباب نزول خاصی که بیانگر نكاتی از واقعیت .۲

که قرآن طبقات و اشخا  مختلف  یبه هم پیچیدگی کالم وحی با سخنان مردم در بسیاری از موارد .3
 کند؛ دهد  یا کلمات آنان را نقل می طب قرار میاخمرا 

 ای از تاریخ و جغرافیای معین؛ تحقیق وحی در برهه .۴

ِظهار  و دخترکشی ۀآنچه دربار مانندکند؛  های اجتماعی که قرآن نسبت به آن موضع گیری می درگیری .۵
 های حرام آمده است؛ یا عقب انداختن ماه

 ؛پیوند رسالت و تبلیغ مانند پیوند وحی با واقعیات عصر پیامبر .۶

مراحل تحریم خمار. )حنفای   مانند بندی شده فراز و نشیب داشتن احكام و ارائه شدن در قالب زمان .7
1990 :1۵۵-13۲) 

دخالت مقتضیات زمان و مكان و شرایط نزول را در فهم ناص  ۀتر  مسئل گسترده یمحمد مفتا  در شكل
در  نماوده بودناد . وی آنچه را که قرآن پژوهان در اسباب نزول و ضرورت توّجه به آن مطار  کند میمطر  

ارتباط میان نّص قرآنی با شرایط احكام   به و کند بیان میهر چند سبب نزول نداشته باشد    تمام آیات قرآن
و از آن باه عناوان  کاردهمنادی  توجاه  از تاریخ مصادیقیفرهنگ  عادات پیشین و حال زمان نزول به عنوان 

در تحلیل نصو   اموری چاون توجاه باه مقاصاد کاالم  مفتا  به همین دلیل  کند. میعالیق خارجی یاد 
 (19۲:  1990. )مفتا   داند میگوینده  شنونده  شرایط و موقعیت نزول را ضروری 

« محصول فرهنگی و تاریخی اسات  قرآن» کند که پیوسته این عبارت را بیان میابوزید در کلمات خود 
( ۵0۵-۵0۶و  ۶8: 1380)ابوزید   داند. میمصالحه  براین موضع خود نیز پافشاری کرده و آن را غیرقابلو 

حاصال گفتماان   رآن( و قا113: 1383ند )هماو  هستتی تاریخی اوحی و اسالم  هر دو واقعیاز نظر وی  
 : گوید میی دیگر یدر جا ی( و113 :)همان باشد. می های عینی زمان خود دیالكتیكی با واقعیت

توانّازّیکّمتنّقرنّهفتمیّانتظارّداشـتّتـاّمطـابقّوّمنطبـقّبـاّّقرآنّیکّمتنّقرنّهفتمیّاستّوّنمی

یـرّوّروّکنـد.ّقـرآنّبـاّاصولّوّقواعدّقرنّبیستمّباشد.ّماّنبایدّازّقرآنّتوقعّداشتهّباشیمّهمـ هّچیـزّراّز

راّردّّدیگـرّوّبرخـیتعـدیلّکـردهّبرخیّراّّپذیرفته،ّراّازّآنهاّبرخیّّ،کندّهاّدستّوّپنجهّنرمّمیّواقعیت
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یدّباّاکبرّگنجی(«ّ.کندّمی ّ)متنّگفتّوّگویّابوز

احكاام داری   وی سرانجام تاریخی بودن قرآن را خروج اجزای تاریخی آن )نظیر احكام مربوط باه بارده
داناد.  اعتبار و تبدیل آن به یک شاهد تااریخی مای ۀاز دایر غیره(مسلمانان با دیگران و  ۀمربوط به زنان  رابط

 (۲8۶ – 309)همان: 

 اند: الت نظری خود به همین نتیجه رسیدهدر سیر تحّو  تز نومعتزله نیزبرخی دیگر 

یّبگیرید،ّدرّدیالوگّپاس  -دهندّوّاساسًاّآنچـهّمـیّراّدرخورّسئوالّمیّمفهومّدیالوگّوّدادّوّستدّراّجد 

گـوییمّاسـالمّدرّایـنّدادّوّّگویند،ّازّجنسّپاس ّاست،ّنهّازّجنسّالقایّیکّسویه.ّایـنّاسـتّکـهّمـی

ّ(1378ّ:21تدریجیّبودهّاست.ّ)سروش،ّّ-ستدهاّوّزدّوّخوردهاّمتولدّشدهّوّتولدّوّتکوینشّتاریخی

ّ.ّتحلیلّوّنقد2-2-2-1

ناپاذیر  فاعلی  ثابت  الیتغّیر و همیشگی است و هم از نظر مبدأ قابلی  واحد و تبادیل از حیث مبدأ همدین 
هاست که به  . منشأ دین  حقیقت الیتغّیر الهی و مقصد و مخاطب دین  فطرت و ذات و رو  انسانباشد می

ار  ا. »باشد میها  انسان ۀهم میانامری مشترک   قرآن بیان صریح ط  ت  اللِه اّلتای ف  بادیل  ِفطر  یهاا الت  ل  لّنااس  ع 
فطرت الهی که )خداوند( انسان را بر آن آفریده است )که( هیچ تغییری در خلقت »(  30روم/« )ِلخلِق الله

های قرآن و دین  خطاب به فطرت انساانی و مطاابق باا هماین فطارت  بر این اساس آموزه« .خداوند نیست
مناد نیسات  گذشات  امری تاریخ  همچنان که فطرت و بیان شده استهدایت و کمال آن  منظور هواحد و ب

دیگاری  ئایام نه فطرت انسان را به ش سسری شدن .کندزمان و تغییر مكان و اوضاع و احوال  آن را کهنه نمی
 نیازتخاطب باا آن  ۀگرداند  در نتیجه قوانین هدایت آن و نحو کند و نه انسان را موجودی دیگر می تبدیل می
ب جااهلی و اعارافطارت بشار اسات  ناه   دیگر  گیرنده و مخاطب نوع آیات قارآن بیان به .کند تغییر نمی

تواند مراتب کماال را در  می  پذیر است گرچه فطرت انسانی تكاملا  فطرت  عربی و عجمی و غیر آن ندارد
ب شود و  ج  قارآن بسا باه تعبیار  چهقوس صعود طی کند و یا در قوس نزول به خاطر گناه و عصیان گرفتار ح 

ّس شود شاود.  از فطرت انساان باودن خاارج نمای در هیچ حالتی و نتواند پیام خدا را بشنود  لكن 11دچار د 
پاردازد. بااور باه  تمام مراتب فطرت به هدایت انساان میدر و  بودهذومراتب  ت رنیز به تبع فطمعارف قرآن 
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معتقد است  نتیجۀ تسری دادن احكاام  گرایی به آن تغییر و تحّول ضروری ذات انسان در دل تاریخ که تاریخ
عد فطری و ملكوتی انسان( است  در حالی که از  عد جسمانی انسان( به امور مجرد )مانند ب  ماده )همچون ب 

 30 ۀی ذیال آیایمرحوم عالمه طباطبا منظر قرآن  فطرت الهی انسان محكوم عوامل مادی و تاریخی نیست.
 نویسد:  می  ها مصداقی از آن است ی که فطرت انساندر مورد عدم تغییر سّنت اله سورۀ روم

تّاجتماعیّکهّهمانّدینّاست،ّاساسشّهمانّچیزیّباشـدّکـهّمنطقـهّاقتضـا ّدارد،ّآنّوقـتّ اگرّسن 

شدند،ّوّنیـزّاگـرّسـعادتّّمختلفّمیّ،هاّشدند،ّبلکهّبهّاختالفّمنطقهّهاّنوعّواحدیّنمیّدیگرّانسان

تّدینیّمـیشّهاّمختلفّمیّانسانّبهّاقتضایّزمان گشـت،ّبـازّّد،ّیعنیّاعصارّوّقرون،ّیگانهّاساسّسن 

تّّشدندّوّاجتماعّانسانیّسیرّتکاملیّنمینوعّواحدیّنمیّ،هایّقرونّوّاعصارّانسان داشت،ّوّانسـانی 

یراشد؛ّّازّنقصّمتوجهّکمالّنمی کهّیکّجهـتّمشـترکّوّثابـتّّنقصّوّکمالیّوجودّندارد،ّمگرّاینّز

ّ(16ّ:268ّ،1364ی،ّی)طباطباّ.باشدوجودّداشتهّوّآیندهّّهایّگذشتهّانسانّۀهمّمیان

در ِلسان روایات هم مراد از سّنت تغییرناپذیر الهی  فطرت توحیدی و معرفت الهی و اسالم بیاان شاده 
پرسایدم:   م صاادامااز » کند: نقل میبن سالم  از هشام رادر اصول کافی حدیث معتبری کلینی است. 

یهاالله ا ةِفطر)منظور از  ل  ر  الناس  ع  ط   (۲:10  137۵)کلینی   .«چیست؟ فرمود: منظور توحید است (ّلتی ف 

بعاد د تاا نباشاآن د حاصل فرهناگ زماناه یاا متاأثر از نتوان های دین و بالتبع قرآن هرگز نمی آموزه رو از این
که هدف غایی   رآن راهو ق توانند قرآن بما ابوزید و هم فكران او نمی   در نتیجهدنمحصول فرهنگی تلقی شو

عد ملكوتی انساان اسات  محصاول فرهنگای و حاصال دیاالوگ و رابطاۀ دیاالكتیكی پیاامبر  آن  هدایت ب 
 هاۀای از امور که باه وج پاره مانندمند بدانند. البته در مواردی خا   های عینی و تاریخ با واقعیت ماکر

گرچه آثار آن غیرمستقیم باه ا -فطری نظر ندارد مستقیم به هدایتطور  بهمتغّیر زندگی انسان مربوط است و 
قرآن تسّری داد و باه صاورت  تمامبه آن را توان باید به صورت موردی بحث شود و نمی -گردد میازفطرت ب

 .کردآن داوری  ۀدرباره موجبه کلی

راتّوّمسا لّجدید2-2-3 ّ.ّقرآنّوّمتغی 

 نویسد:  ابوزید می
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تّمتنّقرآنیّاساسًاّرعایتّحالّمخاطب انّراّدرّنظرّداشتهّاست.ّمتنّقرآنیّپاسخیّمناسبّبهّیکّواقعی 

ینّآنهاّشفاهیّبودنّآنّفرهنگّّهایّعینیّاستّکهّمهمّفرهنگیّباّویژگی ّۀ...ّاحسـاسّرابطـّباشدّمیتر

ید،ّّدیالکتیکیّمیانّمتنّقرآنّوّواقعیتّموجّمی ّ(1380ّ:182زند.ّ)ابوز

مساائل را  ۀچند به حق مّدعی است که کلّیت هم یدر آیاتدر پاسخ به این شبهه باید گفت که خود قرآن 
و از ساوی  12های مطلق و کلای فراوانای اسات آموزه دربردارندۀتا روز قیامت در خود دارد؛ زیرا از یک سو 

هاا و جزئیاات عینای زماان تجریاد  اند  چنان از واقعیت دیگر بسیاری از مسائل را که حّتی شأن نزول داشته
 شاده توان به آیات نازل می عنوان نمونه به .شود ی از جزئیات حواد  در متن قرآن یافت میکرده که کمتر اثر

ها و  های صدر اسالم اشاره کرد که بدون اشاره به جزئیات حواد  و وقایع  به دنبال طر  ایده در شأن جنگ
ی در سال های نزول را یتبیین مسائل جز سازوکار  دیگر  قرآن  خود ۀاز جنب باشد. مینظر  معارف کلی مورد

 13گونه مسائل شاناخته اسات. را مرجع انحصاری تبیین این به وضو  روشن کرده و تنها شخص پیامبر
ی قیامت به صورت مفّصل و یتا برپا پس از پیامبراز دورۀ مسائل مورد نیاز بشر  ۀمسّلم است که هم اما

دسترسای ماردم باه چناین  ساازوکار پیاامبرهم قرآن و هام   باز اماجزء در قرآن بیان نشده است   جزء
که از جانب خداوناد باه  اند و مرجع آن را معصومینی تعیین کردهاند  مسائلی را به صورت شّفاف بیان نموده

که تنها پاس از تعیاین  )موضوع غدیرخم و تعیین جانشینی پیامبر( جالب آن. اند رهبری جامعه منصوب شده
اسات.  تماام کاردهکه دین خود را کامل نموده و نعمت خود را بر ماردم  کند میچنین مرجعی خداوند ادعا 

ها باشد و در این صورت آیاتی نظیار  ی کامل تمام عصرها و نسلیگو تواند مدعی پاسخ حال چنین کتابی می
ی» ا»و  (38انعام/)  14«ئما فّرطنا ِفی الِكتاِب ِمن ش  ّل ش  یک  الِكتاب  ِتبیاناا ِلك  ل  ّزلنا ع  باه  (89نحال /) 15«ئ  و  ن 

 کند. خوبی معنای خود را آشكار می

ّمندیّقرآنّ.ّاسبابّنزولّوّتاری 2-2-4

کنند  این است که چاون بسایاری  مندی قرآن به آن استناد می که نومعتزله برای اثبات تاریخ یاز موارد دیگر
واد  تاریخی متاأثر پس قرآن از ح  از آیات قرآن در پی وقوع حواد  مختلف و متأثر از آن نازل شده است

شد  یا در پی حاوادثی دیگار باه نحاوی  یا اصالا نازل نمی نیزشد آن آیات  است و اگر این حواد  واقع نمی
 گوید:  کرد. ابوزید در این باره میدیگر نزول می
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ینّدانشّاسبابّنزولّازّمهم تّوّدیالکتیکّآنّدوّبـاّیکـدیگرّراّّتر هاییّاستّکهّپیوندّمتنّقرآنّباّواقعی 

تّخارجیّاستنشانّمی ید،ّّ.دهد.ّمتنّقرآنیّپاس ّوّواکنشیّدرّردّیاّقبولّواقعی  ّ(1380ّ:179ّ)ابوز

 گوید: میاو 

متنّقرآنیّنیست،ّبلکهّهـدفّازّّۀشناختّاسبابّنزولّازّسرّحرصّوَّوَلعّدرّثبتّحقایقّتاریخیّدرباّر

بّراّگویندّدانسّآن،ّشناختّفهمّمتنّقرآنیّوّاستخراجّداللتّآنّاستّکهّمی تنّسبب،ّشـناختّمسـب 

تّلفظّراّمعتبـرّمـیّحاصلّمی دانـد،ّکنـارّّکند،ّگفتمانّدینیّمعاصرّنهّخصوصیتّسبب،ّبلکهّعمومی 

دینـیّدرّپـذیرشّآنهـاّبـاّّۀآوردّکهّاندیشّگذاشتنّاسبابّخاصّدرّتمامّآیاتّقرآنیّنتایجیّراّبهّبارّمی

ّ(188-189دشواریّروبهّروست.ّ)همان:ّ

ّ.ّتحلیلّوّنقد2-2-4-1

شاود  پرسش مطار  میاین  کند  داللت می مند بودن آنها بر تاریخ  اگر گفته شود وجود سبب نزول آیات .1
پردازد یا  ای به سرگذشت بعضی امم می زمینه پیشهیچ و بدون  نحو ابتدایی بهتكلیف آن دسته از آیات که که 

م برز   بهشات دربردارندۀ م غیب  ترسیم دورنمای عال  غیاره و جهانم  حااالت روز قیامات و  ِاخبار از عال 
( براسااس تحقیاق انجاام شاده از 19-۲0: 138۲و حّجتی   83: 1  1380شود؟ )سیوطی   چه می است 

آیاات % 90بایش از  رو از ایانآن سبب نزول به معنای خاّ  آن را دارناد؛  %8مجموع آیات قرآن کمتر از 
آیاات قارآن  تماامدر سخنان نومعتزلیان ادعا شده که قرآن دارای سبب نزول نیستند و این در حالی است که 

در نتیجاه  .سابب نازول ندارناد  از آیات تعداد اندکیاند  برخی از آنها گفتهحّتی دارای سبب نزول هستند و 
 -۴80: 1۴۲8)الطعاان   .آید امری منطقی به نظر نمی  اسباب نزول واسطۀمندی قرآن به  تاریخ بر استدالل

۴73) 

 بیااندر برخی دیگار باه  اماکند   رخی از اشخا  یا حواد  زمان نزول خود  با ذکر نام یاد میقرآن از ب .۲
تر  مهم تماالا عرض و اح هم  در مواردی نقش ِقسم دوم .کند نظر می صرفها  نام بیانحواد  بسنده کرده و از 

ابوسفیان که نقش او در قضایای از  امابرد   از شخصی مانند ابولهب نام می به عنوان مثال  از ِقسم اّول است
 اماکند  از جنگ بدر و حنین به اسم یاد مییا   به میان نیاورده است نامی  بیشتر از اوست ارصدر اسالم بسی
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 امااکناد  ای خا  از پیامبران الهی را بیان می عدهنام  همچنین آورد. نامی به میان نمیاز جنگ احد و تبوک 
با درنظر گارفتن ( 1۶۴)نساء/ .بازگو نكرده است  تصریح خود قرآنرا  به  لهیبه داستان بسیاری از رسوالن ا

به تأثیر کسی که ؟ و به چه علت استاین تفاوت  وجود  باشداگر وحی متأثر از وقایع نازل شده ها  این مثال
 کند؟توجیه عقالنی نحو  بههایی را  تواند چنین تفاوت چگونه میمعتقد است  فرهنگ زمانه 

( هیچ تالزمای باا ۲3۵: 1  1387ساز نزول بگیریم  )جوادی آملی   سبب را به معنای زمینه و زمینه اگر .3
تواناد باا ِاشاراف بار  قارآن مای ۀکنناد ؛ زیرا در این صورت ناازلنخواهد داشتتأثر قرآن از واقعّیات زمانه 

ابوزید در صورتی صاد  باود  ۀگفت .های زمان و ناظر بر آنها )نه متأثر از آنها( آیات قرآن را نازل کند واقعیت
 شاأن نازول یاا سابب نازوِل  الزمۀکه اسباب نزول در کیفیت نزول دخیل باشد  نه ِصرف زمینه  و این هرگز 

و « لاو  محفاظ»مقّدم بار آن در این واقعیات عرب اشراف دارد و  ۀمصطلح نیست. قرآن به واقعیات جامع
ده و خواهد بود. کتابی که باه داللات هماین آیاات  حااوی موجود بو 16بنابر صریح آیات آن« کتاب مبین»

م تواند معلول  هاست. چنین کتابی چگونه میقبل و بعد از وجود آن  اندازه و مقدار تفصیلی تمام کائنات عال 
معنا بود و باا منقضای شادن آن  و متأثر از حواد  و فرهنگ زمان نزول باشد؟ در آن صورت وجود سابق بی

. آیا نومعتزله و ابوزید ایان الزماه را در تماام ماواردی کاه گشت میمعنا  بی نیزجود آن آیات واقعیات باید و
 چیزی از قرآن باقی نخواهد ماند. دیگر پذیرند؟ در صورت پذیرش   می  اسباب نزول دارد

ولِئک  »نقل شده است که:  م باقرامااز  مَّ مات  ا  وم  ث  ت فی ق  نِزل  ه ِاذا ا  و أنَّ اآلی  ل  قای   و  ا ب  م  ت اآلیه  ل  القوم  مات 
موات  واال رض   ِت السَّ ه ِالی آِخرِه مادام  ل  وَّ جری ا  یٌء ولكنَّ القرآن  ی  ؛ (191: 1  13۶۲)کلینای   .«ِمن  القرآن ش 

ماناد  ولای  ای در شأن او نازل شده  آیه هم بمیرد  دیگر چیزی از قرآن بااقی نمای اگر با مرگ قومی که آیه»
  .رجاست  همچون روز اّولش زنده و باقی خواهد بودبها و زمین پا که آسمان پیوستهقرآن 

ّ.ّقاعدۀّخصوصیتّموردّوّعمومیتّداللت2-3

گیرد که نه خصوصیت سبب  بلكه عمومیات لفاظ را  گفته شد که نومعتزله بر گفتمان دینی معاصر خرده می
 ۀآورد که اندیش یات قرآنی نتایجی به بار میداند؛ در حالی که کنار گذاشتن اسباب خا  در تمام آ معتبر می
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ایان قاعاده از جواناب  اماا (188-189: 1380)ابوزیاد   .ساتا رو ها با دشواری روبه دینی در پذیرش آن
 :دفاع است مختلف قابل

الغاء شده است؛ نظیر   به عمومیت لفظ عمل شده است و خصوصیت مورد ردر زمان شخص پیامب .1
ذف )نور/  ۀ(  آی9-۶ِلعان )نور/  ۀ  آی(۴آیۀ ِظهار )احزاب/ اه  ۀ(  آیا38ِسارقت )مائاده/ ۀ(  آی۲۵-۲3ق  کالل 

 (10۴-111: 138۲و حّجتی   8۵: 1  1380)سیوطی   غیره ( و 178)نساء/

فهماد  ناه خصوصایت ماورد و آنچاه در خطاباات  عرف از ظهور چنین مواردی معنای عاّم و مطلق می .۲
دلیال نیاز به بنابراین حمل بر خصو  مورد که خالف ظاهر است    تحّجت است  همان ظهور عرفی اس

ۀ اگر مراد خداوند از چنین آیاتی خصو  مورد بود  چرا به صایغ افزون براین .  نه حمل بر معنای ظاهردارد
و مورد نازول  آورده شده استها برای نوع بشر  جمع نازل شده است؟ آیا جز این است که این احكام و آموزه

است ؟ و به همین خاطر تا آنجا که امكان  و  سبب( صرفاا زمینه و فرصتی برای ابالغ احكام جهانی)خص
 نازل گشته است. های عینی تجرید شده و بر پیامبر داشته  آیات قرآن از خصوصیت

ص باشد  بسیاری از آیات قرآن  حّتی شامل مردم زماِن نزول وحی هم نمای .3 صَّ شاود  چاه  اگر مورد  مخ 
و قرآن او و  شمولی رسالت پیامبر شمولی و زمان های پس از پیامبر و این با اجماع بر جهان رسد به نسل

داناد  منافاات  گر نوع بشر تا روز قیامت می و قرآن را هدایت ربا ظهور بسیاری از آیات که رسالت پیامب
ها تاا روز  ها و نسل امت ۀسبت به همگر بودن قرآن ن بر هدایتنقل شده است که  نیزروایات فراوانی  17دارد.

 (۲7۲ -۲7۴: 1  138۶)معرفت   داللت دارد.قیامت 

منادی قارآن  شخصایت  که دالیل قائالن به تااریخ آید بنابراین از مباحث مطر  شده این نتیجه به دست می
دلیل دون ب مندی فهم ایشان  از انسجام و استحكام برخوردار نیست و ادعاهای و در نتیجه تاریخ پیامبر

های ایشاان برگرفتاه از فیلساوفان  بسیاری از گفته. همچنین از یک سو شود دیده میفراوان در کلمات ایشان 
هاای دینای و قرآنای هماهناگ  های آنان باا آماوزهو از سوی دیگر دیدگاه باشد نمیدفاع  غربی است که قابل

 .دارد قرارنیست  بلكه با بسیاری از آنها در تعارض و تضاد آشكار 
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ّگیریّنتیجه

حامد ابوزید و حسن  در دوران معاصر گروهی از نواندیشان بارویكرد اعتزالی جدید نظیر محمد ارکون  نصر
حنفی در جهان عرب با مبنا قارار دادن علاوم جدیاد بشاری باه ویاژه علاومی کاه خاساتگاه غربای دارناد  

انجاام دادناد کاه خاود مبناای دیادگاه  هاا و معاارف دینای های چاالش برانگیازی را در حاوزۀ آموزه کاوش
ای دیگر از روشنفكران مسلمان جهت ناکارآمد نشان دادن متون دینای در عرصاۀ حیاات  سكوالریستی عده

اسات کاه ایان اعتزالای  اندیشاان ناو اصالی ساخن دگار جاوهراجتماعی انسان امروزی قرار گرفته اسات. 
نبع شناخت در زندگی انساان حاکمیات پیادا کارده و بنیاد و مستقل  به عنوان یگانه م خواهند عقل خود می

. در مند و سیال نسبت به متون و گزاره هاای دینای داشاته باشاد همواره با رویكرد هرمنوتیكی  قرائتی تاریخ
تبادیل « آنارشای»با این کار فهم از شریعت و متون دینی از جمله قرآن را به فضاای  خواهند واقع ایشان می

باه از ایان طریاق و  کاردههای دینی تحمیال  م سكوالریستی خود را بر شریعت و آموزهکنند و از پس آن  فه
 آل خود دست یابند. ایده

توان به موارد زیر  ترین آنها می که از جمله مهم های فراوانی مواجه است نواعتزالی با نقد ۀمبانی نظری اندیش
 اشاره نمود:

 شناسی. شناسی و معرفت ستیشناسی  ه خدا ۀتعارض با حقایق قطعی در زمین .1

 های آن بدون تكیه بر معارف  وحیانی. رویكرد افراطی به عقل و حجیت دادن به دستاورد .۲

)اعتقااد باه ظهاور  .و متاون دینای گرایش تاریخی و هرمنوتیكی مطلاق باه قارآن  شاخص پیاامبر. 3
 های زمانه( دیالكتیكی این عناصر در پیوند عّلی و معلولی با واقعیت

مناد انگاشاتن قارآن و  مادرن و تااریخ دینی  عقالنیت مادرن و پسات ۀصاحبان اندیش از منظر اسالم و
سااز خاروج از عقالنیات برهاانی و  اعتزالی است  زمیناه مبانی مكتب نو ترین مهمهای وحیانی که از  آموزه

 ینگااهگااه اساالم باه آن  از این رو ن ؛الهی آن است أیقینی و ناکارآمد نشان دادن معارف دینی و انكار منش
تارین آراء و  گذار بر ایان جریاان فكاری و واکااوی جدیاداثرمكاتب  دربارۀپژوهش و تحقیق  .ستیمثبت ن

 پژوهان متعهد و دلسوز است. های کار تحقیقی قرآن نظریات هواداران این گروه از بایسته
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ّهاّنوشتّپی

                                                      
طلب  های اطال  و از چهره« شیخ محمد عبده»م( از بزرگترین شاگردان غیرمستقیم 19۶۶ -189۵امین الخولی ). 1

رود. وی تأثیری فراوان بر مكاتب تفسیری معاصر در جهان اسالم به ویژه مصار  و تجددطلب زمان خود به شمار می
 المعارف اسالمی( گذاشته است. )ر.ک به تفسیر الخولی در دائرة

مناد  م(  از طرفداران جنبش نواعتزالی و نوگرایی است که طر  فكری او تاریخ۲010 -19۲8( )محمد ارکون )ارغون .2
دیدن متون و گفتارها و نهادن همۀ رخدادها در سیا  تاریخی باود. وی خاود را ناقاد رادیكاال سانت اساالمی تعریاف 

 است. نقدّعقلّاسالمیو  یروزّوّفردااسالمّد  اسالمّدیروزّوّامروز؟  چگونهّقرآنّبخوانیمکرد. از جمله آثار وی  می
تارین  م(  اساتاد پیشاین ادبیاات عارب و علاوم قرآنای دانشاگاه الزهارا و از معروف۲010 -19۴3نصر حامد ابوزید  ). 3

 است. االتجاهّالعقلیّفیّالتفسیرو  الخطابّوّالتأویلو  نقدّالخطابّالدینیترین آثار او  نواندیشان دینی مصر است. از مهم
های شااخص تجاددگرا در جهاان اساالم  م( ایشان استاد فلسفه در دانشگاه قاهره و از چهره193۵حنفی ) حسن .4

است. نظرات لیبرال او در مورد مبانی اسالم  خشم بعضی از علمااء و اساتادان االزهار را برانگیختاه اسات. از آثاار 
از نقد ساند »و مقالۀ « مندی دانش کالم تاریخ»قالۀ   ممنّالعقیدهّالیّالثوره  االسالمّوّالحداثهتوان به  مشهور او می

 نام برد.« تا نقد متن
شود که با رویكرد عقلی افراطای در پای یاافتن ارتبااط میاان  نومعتزله به آن دسته از نواندیشان کالمی اطال  می. 5

 سنت اعتزالی قدیم با مفاهیم مدرنیته و کارکردهای اندیشۀ دینی در عصر کنونی هستند.
6. New Mu’tazilism 

 «امروز دینم را بر شما کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم. »7
ست مدرنیسم  )یا پسامدرنیسم  پسا تجّدد(  به سیر تحّوالت گسترده در نگرش اعتقادی  هنر  ادبیات و فرهنگ . 8 پ 

 گویند که از بطن نوگرایی و در واکنش به آن یا به عنوان جانشین آن پدید آمد. می
 چون در شریعت اسالم بین حكم عقل و شرع مالزمه و مطابقت وجود دارد و هر نقلی باید مبنای عقالئی داشته باشد .9

 شود. در این زمینه کتاب فلسفۀ دین نوشتۀ استاد صادقی رشاد و فلسفۀ دین نوشتۀ جان هیک معرفی می. 10
ن دّسها. »11  «ساخت  هر آینه دچار خسران شد. هر کس آن را )نفس را( آلوده»(  10)شمس/« قدخاب  م 
  «۲۶اسراء/»  «90نحل/»  «۲۶انفال/»  «1۵7اعراف/ »  «13۵و  7۵و  8نساء/ »  «۲1۵و  83بقره/ »همانند . 12

 .«۲۵حدید/»
وا. »13 ه  انت  نه  ف  م ع  هاک  ه  و  ما ن  ذو  خ  سول  ف  م  الرَّ مل کنیاد( تان آورده  بگیرید )ع آن چه پیامبر برای»(  7/ )حشر« ما آتاک 

 «و از آن چه نهی کرده اجتناب کنید.
 . ما در این کتاب از هیچ چیز فروگذار نكردیم.14
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 . و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم و بیانگر هر چیزی است.15

 مراجعه شود.« ۵9انعام/»  «3سبأ/»  «۶1یونس/»  «۲۲-۲1بروج/»به آیات . 16
نِذر  ». 17 ِحی  ِالّی هذا القرآن  اِل  غ  و او  ل  ن ب  و این قرآن بر من نازل شده است تا شما و هر آن کس » (؛19انعام /) «کم به و  م 

رقان  علی عبده لیكون للعالمین نذیرا»  «را که )پیام قرآن( به او برسد  بیم دهم ل الف  زَّ مباارک »(؛ 1فرقاان/« )تبارک الذی ن 
 «لیه و آله و سّلم( نازل کرده  انذارکننده جهانیان باشد.است کسی که فرقان )قرآن( را بر بنده اش محمد )صّلی الله ع
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ّمنابعّوّمآخذ
یم .1  شه ای  تهران: نشر پایا.مهدی الهی قم ۀ(  ترجم138) قرآنّکر
 مرتضی کریمی نیا  چ اول  تهران: نشر طر  نو. ۀ  ترجممعنایّمتن(  1380ابوزید  نصر حامد ) .۲
   تهران: انتشارات یادآوران.نقدّگفتمانّدینی(  1383) _______  .3
هاشام  ۀ  ترجمااالسالمّاروباّالغربّرهاناتّالمعنـیّوّاراداتّالهیمنـه(  ۲001ارکون  محمد ) .۴

   الطبعه الثانیه  بیروت: دارالساقی.صالح
ی ّآخرّللفکـرّاالسـالمی(  ۲003) _______  .۵   الفکرّاالصولیّوّاستحالهّالتحصیلّنحوّتار

 هاشم صالح  اسكندریه: دارالّساقی. ۀترجم
ّتا    اناسی  محمدعلی  ]بی .۶ یخٌیّوّثقافی  ّتار    نص مقابله مع ابوزید.القرآنّنص 
دوم  تهاران:  اپ  تصحیح و تعلیق شهید مرتضی مطهری  چالتحصیل(  137۵بهمنیار  ابوالحسن ) .7

 انتشارات دانشگاه تهران.
   چاپ اول  قم: داراالسراء ِللنشر.ةالوحیّوّالنبّو(  1387جوادی آملی  عبدالله  ) .8
 نهم  تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.اپ   چاسبابّالنزول(  138۲حّجتی  سید محمد باقر ) .9

   الطبعه االولی  لندن: نشر الساقی.االسالمّوّالحداثه  (1990حنفی  حسن ) .10
  تهاران: انجمان آثاار و مفااخر شراّاالشـاراتّوّالتنبیهـات(  1۴0۴بن عمر ) فخر رازی  محمد .11

 فرهنگی.
لّوّالِنَحلتا    سبحانی  جعفر  ]بی .1۲  .م صاد اما ۀ  قم: مؤسسالِملَ
 فرهنگی صراط. ۀتهران: مؤسس   چاپ دوم نبویّۀبسطّتجرب(  1378سروش  عبدالكریم ) .13
 اول  قم: انتشارات فخردین. اپ  چاالتقانّفیّعلومّالقرآن(  1380سیوطی  جالل الدین ) .1۴
َحل(  13۶۴شهرستانی  عبدالكریم ) .1۵ لّوّالنِّ سوم  قم: نشر شریف  اپ  تحقیق محمد بدران  چالِملَ

 رضی.
محمد بااقر موساوی همادانی   سید ۀ  ترجمتفسیرّالمیزان(  13۶۴طباطبائی  سید محمد حسین ) .1۶

 قم: انتشارات اسالمی جامعه مدّرسین.
یم(  1۴۲8الطعان  احمد ادریس ) .17 القرآُنّالکر ونّوَ  حزم للنشر و التوزیع.   دمشق: دار ابنالعلمانی 
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 1398سال چهارم  شمارۀ هفتم  بهار و تابستان 

یـد(  137۲طوسی  نصیرالدین و حّلی  حسن بن یوسف  ) .18 ضیدّفیّشراّمنطقّالتجر   الجوهرّالن 
 دار.چ پنجم  قم: انتشارات بی

ب صالحی  محمد ) .19 ر  یانّشناسیّاعتزالّنو(  1393ع  اول  تهاران: ساازمان انتشاارات  اپ  چاجر
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 اپمقدمه و تعلیق دکتر البیر نصیری ناادر  چا ،الجمُعَبیَنَرأِیالحکیَمین(  1۴0۵فارابی  ابونصر  ) .۲0
 دوم  تهران: انتشارات الزهراء.

   تهران: دارالكتب االسالمیه.کافی(  13۶۲ن یعقوب  )کلینی  محمد ب .۲1
   تهران  دارالكتب االسالمیه.اصولّکافی(  137۵) ________  .۲۲
ـ(  ۲007مزوغی  محمد ) .۲3 ّالـَوحِیَّحـولّعدمی  ی ّوَ یَنّالتـار ـّةالعقُلّبَ ی  اتّّةالنظر فـیّاسـالمی 

   الطبعه االولی  بغداد: منشورات الجمل.محمدّارکون
 للعلوم. ة  بیروت: دارالعربیاالول ة،الطبعفیّفکرّمحمدّارکونّةالحداث(  ۲00۶مسرحی  فار  ) .۲۴
 التمهید. ۀ  چاپ اول  قم: موسسالتمهیدّفیّعلومّالقرآن(   138۶معرفت  محمد هادی ) .۲۵
الثانیاه  بیاروت: المرکاز الثقاافی  ة  الطبعادینامیةّالنص،ّتنظیـرّوّانجـاز(  1990مفتا   محمد ) .۲۶

 العربی.
انتشارات دانشاگاه  :اول  تبریز اپمحمود نوالی  چ ۀ  ترجموجودّوّزمان(  137۵رتین )هایدگر  ما .۲7

 تبریز.
-۲۴۵  صاص 11 مارۀ  شمجلةّرسالةّاالسالم  «المعتزله و المحدثون»(  1370احمد امین بک ) .۲8

۲۴۴. 
فصـلنامۀّنقـدّوّمهادی خلجای   محمد ۀترجم ،«مندی دانش کالم تاریخ» ( 137۵حنفی  حسن ) .۲9

 .۵0-۵1  صص 9ارۀ م  شنظر
های عقال شایعی  معتزلای  ناومعتزلی و عقال مدرنیتاه؛  تفاوت»(  1393خسروپناه  عبدالحسین ) .30

 .۲9-31  صص 1۲9و  1۲8مارۀ   شزمانهّۀمجل ،«تفاوت ره از کجاست تا به کجا

 

 

 


