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Abstract
In this study, we examine the views of the early Mutazilites and neo-Mutazilites on
the historicity of the text, the Quran, and the teachings of religion in order to
understand the commonalities and differences between these two schools of thought.
The neo-Mutazilites believe that the text of the Quran is a cultural and historical
product, influenced by the culture of the age of revelation, and does not contain a
message for the general public in other ages. They offer the reasons for their claims
as follows: the relationship between the Quran and the culture of its time, the
Meccan and Medinan verses, the causes of the revelation, the abrogator and
abrogated verses, the historicity of some Quranic teachings in the field of
jurisprudence and Sharia. In contrast, the Mutazilites, believing in the inability of
the intellect to achieve audio tasks, reject the historicity of the Quran, and consider
the expression of rulings as a philosophy of the necessity of revelation, and their
main approach is to accept verses and rulings expressed in the Quran and tradition.
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مصطفي سلطاني
]تاریخ دریافت ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ :تاریخ پذیرش[۱۳۹۷/۰۹/۲۷ :
چكيده
در اين پژوهش آراي معتزله متقـدم و نومعتزلـه را در بـاب تاريخمنـدي مـتن ،قـرآن و
آموزههاي دين بررسي ميكنيم تا به اشتراكات و افتراقهاي اين دو جريان فكـري پـي
ببريم .نومعتزلي ها معتقدند متن يـا قـرآن محصـولي فرهنگـي و تاريخمنـد ،و متـأثر از
فرهنگ عصر نزول است ،و حاوي پيامي براي عموم مردم در ديگر اعصار نيسـت .آنهـا
رابطه ميان قرآن و فرهنگ زمانه ،مكّي و مدني بودن آيات ،اسباب نزول در آيات ،وجود
آيات ناسخ و منسوخ ،تاريخمندي برخي از آموزه هاي قرآن در حـوزه فقـه و شـريعت را
دليل مدعايشان ميدانند .در مقابل ،معتزله به دليل اعتقاد به ناتواني عقل در دستيـابي
به تكاليف سمعي ،با رد تاريخمندي قرآن ،بيان احكام را فلسفه ضرورت وحي ميداننـد،
و رويكرد اصليشان قبول آيات و احكام به بيان قرآن و سنت است.
كليدواژهها :متن ،قرآن ،تاريخمندي ،نومعتزله ،معتزله.
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مقدمه
نگرش تاریخی به آموزههـای دیـن ریشـه در گذشـته دارد .در جهـان اسـﻼم ایـن تفکـر برگرفتـه از
اندیشههای جاری در جهان غرب و مسیحیت است .بسیاری از نومعتزلیان با استفاده از دیدگاههای
گادامر و هایدگر در هرمنوتیک ،با متن قرآن همانند متون بشری رفتار میکنند )نـک :.ابوزیـد:۱۹۹۶ ،
۲۴۰؛ عرب صالحی ۵۳ :۱۳۹۱ ،و  .(۱۰۵نومعتزلیها معتقدند آموزههـای دینـی صـدر اسـﻼم متـأثر از
فرهنگ زمان عصر نزول است و امروزه به امری تاریخی تبدیل شـده )ابوزیـد ۶۸ :۱۳۸۰ ،و  (۵۰۵و از
اینرو کارآییاش را از دست داده است )مجتهد شبستری .(۹۴ :۱۳۸۶ ،با ایـن حـال ،ایـن موضـوع در
عقاید معتزله متقدم مطرح نبوده است )قاضی عبدالجبار.(۵۶۴-۵۲۸ :۱۴۰۸ ،
در توضیح »تاریخمندی« و »تاریخیبودن« گفتهاند این اصطﻼحات از عناوین و صفاتی است
که به هر چه الصاق شود ،کنایه از موقتی و عرضیبودنش است ،و از آنرو که زاییده اوضاع و احوال
خاص است ،به فراخور همان اوضاع و احوال کارآمد است و در زمان ،مکـان یـا اوضـاع و احـوال
ً
دیگری اصﻼ کارآیی ندارد ،یا کارآیی زمان خود را از دسـت داده و بـه مـاهیتی دیگـر ،متفـاوت بـا
سابق ،تبدیل شده است )عرب صالحی.(۵۲-۵۱ :۱۳۹۱ ،
نگرش تاریخی بـه قـرآن و آموزه هـای دیـن نیـز از بـاب تاریخمنـدی اسـت و کسـانی کـه بـه
تاریخمندی دین ،قرآن یا پارهای از آموزههای دینی قائلاند ،همین معنا را اراده کردهاند؛ به این معنـا
که یا قرآن را ساخته اوضاع و احوال تاریخی عصر نزول میدانند یا حداقل آن اوضاع و احـوال را در
کیفیت و کمیت تکوین آموزههایش دخیل میدانند ،و به تبعش ،برای دین یـا برخـی از آموزههـایش
تاریخ تولید ،مصرف و انقضا در نظر میگیرند )همان(.
در این مقاله از روش کتابخانهای بهره بردهایم و با بررسی آثـار معتزلـه متقـدم و نومعتزلـه تـا
حدی آرا و دیدگاهشان را به دست آوردهایم و در پی پاسـخ گویی بـه ایـن پرسشـیم :نومعتزلیـان در
بحث تاریخمندی متن دیدگاههای خاصی مطرح کرده اند ،آیا در میان متکلمان معتزلـه متقـدم نیـز
میتوانیم به چنین دیدگاههایی برسیم؟ پیش فرض ما این اسـت کـه معتزلیـان قـدیم مبنـایی بـه نـام
تاریخمندی متن نداشتهاند  ،ولی در عین حال به تقدم عقل بر نقل در زمان تعارض معتقـد بودنـد و
در نمونههای بسیاری در مواجهه با برخی آیات با جریان اعتزال نو همعقیدهاند.
اولین پژوهش انجامشده در این زمینه کتـاب چهارجلـدی حسـین مـروة ) (۱۹۱۰-۱۹۸۷اسـت بـا
عنوان النزعات المادیة فی الفلسفة اﻻسـﻼمیة )مـروة .(۲۰۰۸ ،پـس از او طیـب تیزینـی در کتـاب مـن
التراث الی الثورة )تیزینی (۱۹۷۸ ،این دیدگاه را ادامه داد .از دیگـر معتقـدان ایـن دیـدگاه محمـد آرکـون
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) (۲۰۱۰-۱۹۲۸است با دو کتاب اﻻسﻼم والحداثة )آرکون (۱۹۹۰ ،و العلمنة والدین )همـو .(۱۹۹۳ ،حسن
حنفی ) (۱۹۳۵در کتابی پنججلدی به نام من العقیدة الی الثورة )حنفی (۱۹۸۸ ،اولـین قسـمت از طـرح
بزرگ و مستمرش ،یعنی »التراث واﻻبداع« ،را منتشر کرد و محمد عابـد الجـابری ) (۲۰۱۰-۱۹۳۶ایـن
کار را در کتابش به نـام نقـد العقـل العربـی )عابـد الجـابری (۱۳۸۸ ،ادامـه داد .همچنـین ،میتـوان بـه
دیدگاههای عادل ضاهر ) (۱۹۳۹در کتاب اﻷسس الفلسفیة للعلمانیة )ضاهر (۱۹۹۸ ،اشاره کرد.
در جهان عرب ،نصر حامد ابوزید ) (۲۰۱۰-۱۹۴۳ادعای تاریخمندی قرآن را مطرح کرده است.
از اینرو مهم ترین آثار در این زمینه ،آثار نصر حامد ابوزید است .او در کتاب نقد الخطاب الـدینی
)ابوزید (۱۳۸۳ ،و نیز در مفهوم النص )ابوزید (۱۹۹۶ ،در این باره بحث میکند .کتـاب نقـد الخطـاب
الدینی از جمله کتب مهم و تأثیرگذار در جهان معاصر عرب است .در اهمیت این کتاب همین بس
که جنجالهایی پردامنه در سطح جامعه مصر به وجود آورد ،تا جایی که نویسـنده کتـاب تکفیـر ،و
ً
نهایتا تبعید شد .بنیادیترین آرای قرآنی و دینی ابوزید در مفهوم النص است .این کتاب را میتـوان
اثری نواندیشانه و جدید به شمار آورد ،بدین معنا که میکوشد با به کارگیری نظریههای متنشناختی
و روشهای متنپژوهی و زبانپژوهی ،قرائتی تازه از علوم قرآن به دست دهد.
گرچه درباره آرا و دیدگاههای نومعتزله مقاﻻتی نگاشته شده ،به طور خـاص مقایسـهای دربـاره
تاریخمندی متن از دیدگاه معتزله متقدم و نومعتزله صورت نگرفته است .در این مقاله در پی تبیـین
و مقایسه این دیدگاهها هستیم و اشتراکات و افتراقهای رویکرد معتزلیان قدیم با جریان اعتزال نو را
در مواجهه با متن و آیات قرآن مشخص میکنیم.
تاریخمندی قرآن و آموزههای دین از دیدگاه معتزله متقدم و نومعتزله
تاریخمندی متن در عقاید معتزله متقدم مطرح نبوده است .این معنا و موضـوع آمـوزه جدیـدی
است که نومعتزله مطرح کردهاند .برای اثبات این ادعـا بـه اندیشـه تفسـیری معتزلـه در نمونـههایی
اشاره میکنیم که نومعتزله بر اساس تاریخمنـدی مـتن آنهـا را تفسـیر میکننـد .قاضـی عبـدالجبار
معتزلی ،متکلم بزرگ معتزلی بصره در قرن چهارم و پنجم هجری ،در این باره میگوید:
عقیده ما ]معتزلیان[ این است که قرآن کﻼم خداوند متعال و وحی او است که مخلـوق و
حادث بوده و خداوند آن را همچون نشانه و دلیلی بر نبوت پیامبر اکرم )ص( بـر او نـازل
کرد و آن را راهنمای ما در احکام قرار داد تا برای شناخت حﻼل و حرام به آن مراجعه کنیم
)قاضی عبدالجبار.(۵۶۴-۵۲۸ :۱۴۰۸ ،
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با توجه به سخن قاضی عبدالجبار ،معتزله آیات و احکام قرآن را که پیامبر بر مردم عرضـه کـرده
ً
ً
است ،کامﻼ میپذیرند و کامﻼ وحیانی میدانند و به خﻼف نومعتزلیـان ،اعتقـادی بـه نسـبیگرایی
فهم پیامبر ندارند و تا زمانی که نقل تعارضی با عقل نداشته باشد مدعی رد برخی از احکام و آیـات
نمیشوند ،زیرا اصل و اساس عقاید معتزله برتری عقل بر نقل است؛ به همین دلیل استفاده از شیوه
تأویل در تفسیر نصوص ،و نیز بهکارگیری عقل در فهم معـارف و علـوم اسـﻼمی سـرلوحه کارشـان
بوده است )نک :.شهرستانی.(۶۳ :۱۴۲۶ ،
مبنای نومعتزله همانند معتزلـه قـدیم عقـلگرایی اسـت .نومعتزلیهـا معتقدنـد بـا عقـلگرایی
میتوان فهم جدیدی از دین به دست آورد .تاریخمندی قرآن ،سنت و احکام بهدسـتآمده از آن دو
دینی صدر اسﻼم متأثر از فرهنگ زمان عصر
از جمله عقاید نومعتزله است .آنها معتقدند آموزههای ِ
نزول است و امروزه به امری تاریخی تبـدیل شـده اسـت ،از ایـنرو کـارآییاش را از دسـت داده ،و
بشر عصر نـزولش اسـت )نـک :.ابوزیـد .(۳۱-۳۰ :۱۳۸۲ ،بـه گفتـه محمـد عمـارة:
برآورنده نیازهای ِ
»جمله »نصوص دینی ظروفی اند که ما هر مضمون و معنایی را کـه بخـواهیم ،در ایـن ظـرف قـرار
میدهیم« اساس نگرش نومعتزله درباره نصوص است« )عمارة .(۷۵ :۱۴۲۷ ،به این معنا که نصـوص
دینی خطاب به انسانها و با در نظر گرفتن زبان ،فرهنگ ،و یژگـیهـای خـاص ،موقعیـت زمـانی و
مکانی و موقعیت جغرافیاییشان تکلیف شده ،و با تغییر اوضاع و احوال ،احکام ایـن نصـوص نیـز
تغییر میکند و احکام تاریخمند است.
مجتهد شبستری نیز از آیات قرآن به عنوان شواهد تاریخی یـاد میکنـد و معتقـد اسـت» :مـتن
مصحف پدیده تدریجیالحصـول تـاریخی اسـت« )مجتهـد شبسـتری .(۹۲ :۱۳۸۶ ،از نظـر مجتهـد
شبستری ،آیات قرآن که بر پیامبر نازل شده ،تحت تأثیر عوامل تاریخی و وضـعیت موجـود آن دوره
بوده است و چون این عوامل تدریجی بودند ساختار قرآن را نیز تاریخی میداند.
از نظر آرکون ،با وجود وسیعبودن گستره حقیقت دینـی در زمـان و مکـان ،همـه حقـایق دینـی
تاریخمنــد اســت )آرکــون .(۶۹ -۲۷ :۱۳۹۲ ،ایــن جملــه نیــز بــه نــوعی دیــدگاههای قبلــی را دربــاره
تاریخیبودن نصوص دینی تکرار میکند؛ یعنی حقیقت دین متعلق به عصر و زمان خاصش است و
از اینرو حقیقت دین را تاریخمند میداند و همه این افراد در جریان نومعتزلـه ثبـات را از مفهـوم و
معنای دین و متون دینی برداشتهاند.
نومعتزله پذیرش مخلوق و حادثبودن قرآن را از اصول مهم در تاریخمندی میدانند .ابوزید با
استفاده از مناقشات میان متکلمان اسﻼمی در مسئله خلق قـرآن ،رأی معتزلـه )بغـداد( در حـدوث

 / ١٧٢پژوهشنامه مذاهب اسﻼمي ،سال هشتم ،شمارة شانزدهم

قرآن را میپذیرد و معتقد است این رأی با گوهر اسـﻼم سـازگارتر اسـت )ابوزیـد ۱۳۷۶ ،الـف-۳۲۸ :

(۳۷۵؛ سپس ،بعد از مطرحکردن مباحثی به این نتیجه میرسد که اگر کﻼم اﻻهـی »فعـل« قلمـداد
شود ،ناگزیر پدیدهای تاریخمند خواهد بود ،زیـرا تمـام افعـال اﻻهـی ،در قلمـرو عـالم قـرار دارد،
عالمی که مخلوق و محدث ،و به دیگر سخن ،تاریخمند اسـت .بـر ایـن اسـاس ،قـرآن کـریم نیـز
پدیدهای تاریخمند است؛ زیرا یکی از تجلیات کﻼم اﻻهی به شمار مـیآیـد ،گرچـه چـون تجلـی
واپسین است ،پرشمولترین تجلی اﻻهی است )ابوزید.(۸ :۱۳۷۹ ،
استدﻻل ابوزید در این بحث پذیرفتنی نیست؛ زیرا در بحث افعال اﻻهـی ،افعـال بـه سـه نـوع
مادی ،مجرد مثالی و مجردات تام دستهبندی میشوند )نک :.طباطبایی (۳۷۹ :۱۴۱۷ ،و چون حقیقـت
قرآن از نوع علم ،و همانند دیگر معلومـاتی اسـت کـه از جـنس مجـردات اسـت ،تاریخمنـدی در
خصوص کﻼم اﻻهی وارد نیست؛ چون زمانمندی به موجودات مادی اختصاص دارد و موجـودات
مجرد زمان ندارند )همان.(۱۴۱ :
نومعتزله برای اثبات تاریخمندی قرآن نخست متنبودن قرآن را اثبات میکنند ،زیرا اگر به قرآن
ادبی معمولی نگاه کنیم پیام و معنایش تغییرپذیر میشود .در نتیجه ،هر متنی با معنای
به عنوان متن ِ
خاصش پدیدهای تاریخی است و همین قاعده را میتوان به قرآن و تفاسـیرش ،بـه عنـوان پدیـدهای
تاریخی ،تعمیم داد )نک :.ابوزید . (۳۰ :۱۳۸۲ ،برخی از نومعتزلیان با وجـود تأکیـد بـر تـاریخیبودن
متن قرآن ،آن را متنی بشری نمیدانند و به وحیانیبودنش به عنوان آشکارشـدن کلمـات اﻻهـی در
زمان و مکانی خاص اعتقاد دارند که در قرن هفتم میﻼدی به زبان عربی بـر پیـامبر  نـازل شـده
است؛ اما باید به خاطر داشت ،با اینکه این متن پدیـدهای تـاریخی بـا خاسـتگاهی اﻻهـی اسـت،
ً
قرائت و تفسیرش پدیدهای کامﻼ بشری است )همان( .با ایـن نتیجـهگیری ،ابوزیـد در جـایی دیگـر
معتقد است متون دینی ،بهویژه قرآن ،به متونی بشـری تبـدیل میشـوند .او در ایـن بـاره میگویـد:
» نصوص از آن هنگام که از عالم مقدس نازل شدند و در ساحت تاریخ و زبان تجسم یافتند و بشـر
را مخاطب قرار دادند ،بشری شدند« )همو ۱۳۷۶ ،ب.(۳۹۶ :
ادعای بشری بودن متن قرآن قداستش را از بـین میبـرد و خطاپـذیری در آن راه مییابـد؛ در
نتیجه ،ملزومات تاریخمندی شامل آیات و احکام قـرآن میشـود و نمی تـوان معنـای تـاریخی و
اصلی این نصوص را برای همه زمان ها امتداد داد ،بلکه معنـای اصـلی ایـن نصـوص در حصـار
وضعیت فرهنگی و تاریخی عصر نزول محدود می شود .با این حال ،پیش تـر گفتـیم کـه معتزلـه
متقدم چنین اعتقادی ندارند.
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نومعتزلیها در اثبـات ادعـای تاریخمنـدی قـرآن بـه دسـتهای از شـواهد بـر اسـاس برخـی از
واقعیتها درباره نص قرآنی ،مثل رابطه قرآن و فرهنگ زمانه ،مکی و مدنیبودن آیات قرآن ،اسـباب
نزول ،آیات ناسخ و منسوخ و  ...تمسک میجویند .در این بخش ،این شواهد را بیـان ،و آنهـا را بـا
دیدگاههای معتزله متقدم مقایسه میکنیم.
 .۱رابطه قرآن و فرهنگ زمانه
نومعتزلیان متن قرآن را محصولی فرهنگی میدانند که در مـدت بـیش از  ۲۳سـال در فرهنـگ
خاصی شکل گرفته است )ابوزید ۶۸ :۱۳۸۰ ،و۵۰۵؛ سروش .(۱۳۸۶ ،به نظـر مـا ،ایـن دیـدگاه مـردود
است ،زیرا متن قرآن قواعد جدیدی در فرهنگ عرب جاهلیت ایجاد کـرد کـه بـرای عـرب جـاهلی
بسیار ناشناخته و تازه بود .بررسی فرهنـگ ،آداب و عقایـد خرافـی اعـراب جـاهلی نظیـر زنـده بـه
گورکردن دختران )نحل۵۸-۵۹ :؛ تکو یر ،(۸ :مردارخـواری ،خونخـواری ،شـرابخواری ،قماربـازی
)مائده ،(۳ :کشتن نوزادان به دلیل فقر )انعام۱۵۱ :؛ اسراء ،(۳۱ :و بتپرستی )نجم۲۰-۱۹ :؛ صافات(۱۲۵ :
نشان میدهد که قرآن عناصر مثبت فرهنگ عرب را پذیرفته ،و عناصر منفی را رد کرده است؛ یعنـی
قرآن تابع فرهنگ خرافی عرب نشد ،بلکه با تمـام ایـن عادتهـای ناپسـند مقابلـه کـرد و احکـام و
فرهنگ انسانسازش را جایگزینشان کرد .اما با توجه به دیـدگاه نومعتزلـه ،قـرآن نـهتنها در فرهنـگ
عرب جاهلی تغییرات اساسی به وجود نیاورد ،بلکه خودش متأثر از آن فرهنگ است.
یکـی از وجــوه رابطـه قــرآن و فرهنـگ زمانــه و قـول بــه تاریخمنـدی قــرآن از منظـر نومعتزلــه
شرطیهای کاذبالمقدم است .منظور از شرطیهای کاذبالمقدم یا شـرطیهای خـﻼف واقـع آن
دسته از جمﻼت شرطی است که زمان وقوع شرط )مقدم( به سر آمده ،و مقدم واقع نشده است ،در
نتیجه جزای شرط )تالی( هم روی نداده ،و چون زمان تﻼزم گذشته است ،انتظار وقـوعش در آینـده
هم نمیرود )عرب صالحی.(۲۷۳ :۱۳۹۱ ،
هدف نومعتزلیان از بهکارگرفتن اینگونه جمﻼت شرطی اثبات این است کـه قـرآن میتوانسـت
به گونهای دیگر باشد؛ یعنی زبان ،ادبیات ،کلمات و  ...دیگرگون داشته باشد .آنهـا سـرانجام نتیجـه
ً
گرفته اند که امثال اینها ذاتیات دین نیستند و میتواند مشمول مرور زمان ،و کنار زده شود یـا احیانـا
تغییر کند و از مرحله حجیت و عمل حذف شود .نومعتزلیان معتقدند تاریخیبودن متن قرآن یعنـی
ً
بعضی از اجزایش از دایره اعتبار خارج شده ،و دیگر به شاهدی تاریخی تبدیل شده است .مثﻼ اگـر
ً
قرآن در آن جامعه نازل نشده بود و مثﻼ در فضای مدرن امروزی نـازل میشـد ،سـخنی از دختـران
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زندهبهگور شده ،چارپایان و حیوانـات آن زمـان ،داسـتان ابولهـب و همسـرش و کـوچ تابسـتانی و
زمستانی عرب به میان نمیآمد؛ یا اگر بر قوم غیرعرب نازل میشد ،زبانش عربی نبـود .سـروش در
این باره معتقد است زبان و فرهنگ اسﻼم عربی ،و عرضی است و ذاتی دین اسﻼم نیسـت )سـروش،
 ،(۵۵ :۱۳۷۸بدین معنا که میتوانست به گونه دیگری باشـد و بـه مـرور زمـان و تغییـر فرهنگهـا و
جوامع ،فرهنگ اسﻼمی تغییر کند .از نظـر سـروش ،اینکـه قـرآن از حوریـان سیهچشـم )نـه زنـان
چشمآبی( در بهشت نشانه میدهد )الرحمن (۷۲ :و اینکه از رسم عربی زنده به گـور کـردن دختـران
سخن به میان میآورد )التکویر (۹ :همه نشان میدهد که چگونه رنگ و بو ،خلق و خشونت ،رسـم و
عادت ،محیط و معیشت عربی هسته مرکزی اندیشه اسﻼمی را چون قشری سـتبر فـرا گرفتـه اسـت
)سروش.(۵۶-۵۵ :۱۳۷۸ ،

پس از بر رسی این سخنان سـروش ،کـه خـود را نـومعتزلی مـینامـد )همـو ،(۱۳۸۷ ،مشـخص
میشود که نمیتوان آن را پذیرفت؛ گرچه برخی از آیات قرآن ناظر به حوادث است ،اما چون خـدا
عالم مطلق است همه آنچه را میخواهد نازل کند ،پیش از نزول آیـات مـیدانسـته ،و در ازل ثبـت
شده است و اگر برخی از مسائل فرهنگ عربی در قرآن هست به این دلیـل نیسـت کـه وقتـی مـردم
عصر نزول دچار آن شدند ،خدا تصمیم گرفت که برای راهحلدادن آیه یا سورهای درباره آن بسازد.
با توجه به اینکه قرآن آخرین کتاب آسـمانی ،و پیـامبر اسـﻼم  خـاتم انبیـا اسـت ،نصـوص
اسﻼمی با همه ذاتیات و عرضیاتش ،دین اسﻼم است .بنابراین ،تغییر در ذاتیات و عرضیات اسـﻼم
هر دو موجب تحریف و نفی دین اسﻼم میشود .کنارگذاشتن عرضیات دین مصداق روشـن ایمـان
به بعض کتاب خدا و کفر به بعض دیگرش است که در سوره بقره بدان اشاره شده است )بقره.(۸۵ :
ﻻزمه تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ عصر نزول خطاپذیربودنش است؛ اما معتزلیان قـدیم ،وجـود
خطا در قرآن را انکار میکنند ،زیرا قرآن را کﻼم خدا میدانند و معتقدند در کﻼم خدا خبـر دروغ و
مطالب گمراهکننده و پنهانکردن حقیقت وجود ندارد؛ چون به باور آنها ایـن چیزهـا قبـیح اسـت و
خدا از انجامدادن فعل قبیح منزه است )نک :.قاضی عبدالجبار .(۱۳۱ :۱۴۰۸ ،بنابراین ،با در نظر گـرفتن
بیاعتقادی معتزله قدیم به خطاپذیری قرآن ،میتوان گفت آنهـا بـرخﻼف نومعتزلیـان ،تأثیرپـذیری
قرآن از فرهنگ عصر نزول را نمیپذیرند )گلی و یوسفیان.(۱۱۸ :۱۳۸۹ ،
 .۲مکی و مدنیبودن آیات قرآن
یکی دیگر از نشانههای تاریخمندی قرآن از نگاه نومعتزله ،تقسیم آیـهها و سـورهها بـه مکـی و
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مدنی است .از نظر نومعتزلیان ،متن قرآنی محصول تعامل با واقعیت زنده و تاریخی است .با توجه
به دیدگاه نومعتزله ،بحث »مکی و مدنی« سیمای کلی این تعامل و بحث »اسباب نزول« جزئیـات
و مراحل شکلگیری متنِ قرآنی در واقعیت و فرهنگ را نشان میدهد )ابوزید.(۱۴۵ :۱۳۸۰ ،
این دیدگاه نومعتزله هم پذیرفتنی نیست؛ تفاوت میان آیات مکی و مدنی به علت تغییر اوضـاع
و احوال محیطی و مخاطبان هر محیط است و ایـن بـه معنـای تأثیرپـذیری نیسـت ،بلکـه رعایـت
اقتضائات و اوضاع و احوال محیطی ،سخنگفتن منطبق با خواستها و نیازهـای مـردم و بـه دنبـال
رفع نیاز آنها بودن است.
 .۳اسباب نزول
از مباحثی که نومعتزلیان برای اثبات تاریخمندی قـرآن بـه آن اسـتناد میکننـد ایـن اسـت کـه
بسیاری از آیات قرآن به سبب حوادث مختلف ،و متأثر از آن حوادث نـازل شـده اسـت و اگـر ایـن
ً
حوادث واقع نمیشد آن آیات هم اصﻼ نازل نمی شد یا در پی حوادثی دیگر ،به نحوی دیگـر نـازل
میشد .به عقیده نومعتزلیان ،اسباب نزول از دانشهای مهمی است که پیوند متن قرآنی با واقعیـت
و رابطه دیالکتیکی )تأثیرپذیری و تأثیرگذاری( آن دو را با یکدیگر نشان میدهد .متن قرآنی به سبب
ً
نزول تدریجی قرآن اساسا رعایت حال مخاطبان را میکند .همچنین ،هـر آیـهای بـه سـببی خـاص
نازل شده است و کمتر آیهای می توان یافت که بدون سـبب خـارجی نـازل شـده باشـد .از ایـنرو،
مفسران دریافتهاند که فهم آیات در گرو فهم اسباب نزولشان است و مفسر باید حـوادث تـاریخی را
ً
که سبب نزول آیات بودهاند دقیقا بشناسد )همان.(۱۷۹ :
این دیدگاه مردود است ،زیرا بحث اسباب نزول را نمیتوانیم به کل قـرآن تعمـیم دهـیم ،حـال
آنکه ابوزید ادعای تاریخیت را به عنوان اصل به کل متن قرآن تعمیم میدهد و حدودی برایش قائل
نمیشود .به عبارت دیگر ،بحث اسباب نـزول نشـان میدهـد کـه برخـی از آیـات بـا واقعیتهـا و
حوادث خاصی ارتباط داشتهاند؛ ولی تاریخیت ادعا میکند متن قـرآن مـتن ویـژهای اسـت کـه در
ارتباط با اوضاع و احوال تاریخی و واقعیتهای اجتماعی تکوین یافته است و این ادعا کلیـت دارد
و همه آیات را در بر میگیرد .خصوصیت حادثهای که سبب نـزول آیـه یـا شـأن نـزولش اسـت ،بـا
عمومیت و همگانیبودن عبارات و الفاظ به کاررفته در آیات منافات ندارد ،تا به این دلیل از آن آیات
دست برداریم .کسی که میخواهد بر محیطش تأثیر بگذارد ،باید نخست حـرکتش را بـا آن محـیط
هماهنگ کند و به واقعیات محیط توجه کند تا بتواند با زبان مردم سخن بگوید و با روش و اسـلوب

 / ١٧٦پژوهشنامه مذاهب اسﻼمي ،سال هشتم ،شمارة شانزدهم

متعارف و موجود ،اندیشهاش را عملی کند؛ روش قرآن کریم نیز همین است.
در برخی تفاسیر معتزله متقدم ،به اسباب نزول در تفسیر آیات اشـاره شـده ،ولـی دربـاره ربـط
اسباب نزول و تاریخیبودن آیات توضیحی داده نشده است )اصفهانی۶۳-۲۱/۱ : ۲۰۰۹ ،؛ همان.(۱۳ :
 .۴آیات ناسخ و منسوخ
از دیگر شـواهد تاریخمنـدی قـرآن ،آیـات ناسـخ و منسـوخ اسـت .نومعتزلـه پدیـده نسـخ را
روشن ترین دلیل بر رابطه دیالکتیکی )تأثیرپـذیری و تأثیرگـذاری( میـان وحـی و واقعیـت میداننـد
)ابوزید .(۲۰۹ :۱۳۸۰ ،تصور اینها از ارتباط نسخ با وجود ازلی قـرآن ایـن اسـت کـه نسـخ آیـات بـه
معنای ارتباطشان با واقعیتهای ملموس و عینی صدر اسﻼم است؛ چراکـه بـه دلیـل ارتبـاط آیـات
قرآن با اوضاع و احوال و واقعیتهای صدر اسﻼم ،با تغییر آن اوضاع و احـوال و واقعیتهـا ،آیـات
هم تغییر میکردند و نسخ رخ میداد .در نتیجه ،تغییرپذیری آیات و ْنسخشان وجـود ازلـی قـرآن را
نفی میکند ،چراکه اگر وجود قرآن ازلی بود ،ارتبـاطش بـا اوضـاع و احـوال عینـی و واقعیتهـای
خارجی ممکن نبود )همان.(۲۳۴ :
اما تعداد آیات ناسخ و منسوخ به اندازهای نیست که بتوان بر اساسش درباره تاریخمنـدی تمـام
قرآن حکمی صادر کرد؛ و در صورت پذیرش دیدگاه تاریخمندی و ارتبـاطش بـا پدیـده نسـخ ،بـه
صورت جزئی اثبات میشود که بخش بسیار کوچکی از قرآن مشمول تاریخیت میشود .همچنین،
پدیده نسخ هرگز نمیتوان د وجود ازلی و پیشین قرآن را نفی کند .وجود ازلـی قـرآن از علـم اﻻهـی
سرچشمه میگیرد و خداوند از ابتدا میدانست برخی آیات را نسخ خواهد کرد .زیرا اسﻼم دعوتش
ً
را تدریجا آغاز کرد و نسخ در نزول تدریجی قرآن پدیدهای ﻻزم بوده است.
معتزلیهای متقدم در بحث علوم قرآنی آیات ناسـخ و منسـوخ را پذیرفتهانـد )اصـفهانی:۲۰۰۹ ،
 (۱۷/۳و با رویکرد عقﻼنی با این آیات رفتار کردهاند و وجود این آیـات را نشـانه حـادثبودن قـرآن
میدانند )قاضی عبدالجبار ،بیتا ج .(۱۰۴ :چون مفهوم »تاریخمندی« در عقاید معتزله راه نیافته اسـت
چهبسا اعتقاد به حادثبودن قرآن در عقایدشان پیشزمینه جریان اعتزال نو در اعتقاد به تاریخمندی
آیات قرآن است و هر دو جریان آیات ناسخ و منسوخ را در عقایدشان مؤثر میدانند .البته برخـی از
معتزلیان نظیر ابومسلم اصفهانی ،از متکلمان بزرگ معتزله در قـرن پـنجم ،وقـوع نسـخ در قـرآن را
انکار میکنند )نک :.اصفهانی.(۴۵/۲ :۲۰۰۹ ،
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 .۵تاریخمندی برخی از آموزههای قرآنی
 .۱ .۵جن ،شیاطین ،سحر ،حسد
برخی در بحث آیات مربوط به جن و شـیطان ،معتزلـه متقـدم را منکـر وجـود جـن و شـیاطین
دانستهاند ،اما از شخص خاصی در میان معتزله نام نبردهاند که جن را انکـار کنـد )فخـر رازی:۱۴۱۱ ،
۳۲۵؛ شنوقة ،بیتـا .(۳۰۶ :برخﻼف این ادعا ،با توجه به تفاسیر معتزله درمییابیم که آنها اصل وجـود
جن را مطابق با آیات قرآن پذیرفتهاند اما تأثیر جن بر انسان را نپذیرفتهاند و آن را از ّ
توهمـات عـرب
میدانند و آیات و احادیث صحیح را در این موضوع توجیه و تأویل میکنند )قاضـی عبـدالجبار ،بیتـا
ب۳۹۱ :؛ اصــفهانی۲۲۸/۳ :۲۰۰۹ ،؛ زمخشــری ۶۴ :۱۴۰۷ ،و  .(۹۸بــه اعتقــاد ابــوعلی جبــایی ،شــیطان
ضعیف است و قدرتی بر دیوانه و مصروعکردن مردم یـا کشـتن و آزارشـان نـدارد )اصـفهانی:۲۰۰۹ ،
 .(۱۱۹-۱۱۸/۳وی دﻻیلی برای این دیدگاه در آیات قرآن مطرح کرده است ،مثل سخن خداوند متعال
َ ََ ْ ْ ُْ
ﱠ َْ َ َُْ ْ َ َ
درباره شیطانَ » :
کم ف ْاس َتج ْب ُت ْم ِلی« )ابراهیم.(۲۲ :
طان ِإﻻ أن دعوت
ل
س
ن
م
یکم
ل
ع
ی
ل
کان
ما
و
ِ
ِ
ٍ
از نظر ابوعلی جبایی ،اگر شیطان این قدرت را داشته باشد همتراز معجزات پیامبران میشـود و
طعنه به نبوتشان است ،زیرا در این صورت معجزهداشتن پیامبران بیثمر میشـود؛ طبـق تفسـیر او،
منظور از » َمس« شیطان در آیه قرآن وسوسه آزاردهنده شیطان است که موجب بروز صرع در افرادی
میشود که از لحاظ جسم و عقـل ضـعیفاند )جبـایی ،در :اصـفهانی .(۱۱۹- ۱۱۸/۳ :۲۰۰۹ ،در اینجـا
ابوعلی جبایی علت اعتقادنداشتن به تأثیر قدرت جن و شیطان بر زندگی انسـان را از لحـاظ عقلـی
بررسی میکند .از نظر او ،عقل معجزه انبیا را تأیید میکند تا آنها با معجزات ،مب ّین احکام اﻻهـی و
ً
وحی برای هدایت مردم باشند و اگر قدرتی همتراز با این معجزه باشـد دعـوت انبیـا را عقـﻼ دچـار
مشکل میکند؛ چون مردم توانایی پیبردن به الوهیت این دعوت را ندارنـد .بنـابراین ،تأویـل آیـات
مربوط به جن و شیطان بهترین روش است.
معتزله با مبنای عقلگرایانهشان سحر و تأثیرش بر زنـدگی انسـان را نیـز انکـار میکننـد و ایـن
مطالب را افسانه و خرافات میدانند )ذهبی۳۸۳ :۱۳۹۶ ،؛ آقـانوری .(۹۱ :۱۳۸۴ ،قاضـی عبـدالجبار در
َ َ ُ َْ َ ﱠ
اس« )اعراف (۱۱۶ :معتقد است اگر منظور سـحر و جـادوی واقعـی بـود،
الن
تفسیر آیه »سحروا أعین ِ
ساحران دل مردم را سحر میکردند نه چشمهایشان را؛ در نتیجه ،ثابت میشـود کـه مـراد آیـه ایـن
است که آنها چیزهای عجیب و غریب را تصـور و تخیـل میکردنـد ،گرچـه در واقعیـت آن چیزهـا
مطابق تصوراتشان نبود )قاضی عبـدالجبار .(۱۹۲ :۲۰۰۹ ،زمخشری نیز در تفسیر این آیه همین دیـدگاه
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را مطرح کرده است )زمخشری .(۱۴۰/۲ :۱۴۰۷ ،معتزلیهای متقدم بـه دلیـل عقـلگرایی افراطیشـان
نمیتوانند آیات مربوط به سحر را در معنای حقیقیاش بپذیرند و با این بهانه که عقـل نمیتوانـد آن
را اثبات کند ،آیات و روایات مربوط به سحر را تأویل میبرند.
نومعتزلیها معتقدند نصوص مربوط به سحر ،حسد ،جن و شیاطین را باید بر معـانی مجـازی
حمل کرد و ذکرشان در قرآن کریم دلیلی بر وجود فعلیشـان نیسـت .ابوزیـد مـیگویـد »سـحر«،
»حسد«» ،جن« و »شیاطین« کلماتی هستند در سـاختاری ذهنـی کـه بـه دوران معینـی از تحـول
آگاهی انسان مربوط میشود؛ و در واقع متنی که به این واژگان اشاره دارد از »قوای دست و پا گیر و
مانع« با عنوان »شیطان« یاد کرده و »سحر« را ابـزاری بـرای خلـع یـد انسـان از خـودش میدانـد
)ابوزید ۹۱-۷۹ :۱۳۸۰ ،و  .(۲۸۸- ۲۸۷از نظر او ،آنچه درباره سحر مصـداق دارد ،دربـاره »حسـد« و
آیینهای دیگری نظیر طلسم ،اوراد و تعویذها و معتقداتی مثل تـأثیر چشـم ،سـحر کـﻼم و  ...نیـز
صادق است .ورود کلمه »حسد« در نص دینی دلیل بر وجود عینی و حقیقیاش نیسـت ،بلکـه بـر
وجودش در فرهنگ زمانه به عنوان مفهومی ذهنی دﻻلت دارد )همـان .(۲۸۹ :حسـن حنفـی دربـاره
فرشته و شیطان میگوید» :فرشته و شیطان ،دو صورت مجازی برای ترغیب ،ترهیب و آمادهساختن
نفس برای انجامدادن اوامر و ترک منهیات هستند؛ بهویژه وقتی بدانیم اینها در فرهنگ عامه پـیش از
نزول وحی ،حضور داشتهاند« )حنفی.(۱۳۸ :۱۳۸۰ ،
به عقیده نومعتزلیان ،این متنها تاریخمند است و مرتبط با افـق معنـایی مـردم عصـر نـزول؛ و
چون واقعیت ندارد و همچنین عصر جاهلی به پایان رسیده است ،بسیاری از احکـام و دسـتورهای
دینی امروزه از کاربرد افتاده است؛ این دیدگاه ،معارف عظیم اﻻهی و آسمانی را زمینی میکند و آن
را بشری و جزئی از فرهنگ جاهلی عصر نزول میداند.
با تأویﻼت معتزله متقدم در آیات مربوط به این نصوص ،این جریان با جریان نومعتزله همگـام
و همنظر است؛ هر دو در تأثیر جن و شیاطین در زندگی انسان موضع انکارآمیزی اتخاذ کردهانـد و
با این بهانه که عقل نمیتواند آن را اثبات کند ،به تأویل آیات و روایات روی آوردهاند.
 .۲ .۵حقوق زن
معتزلیان متقدم درباره آیات مربوط به زنان احکام فقهی گوناگونی استخراج کردهانـد )اصـفهانی،
 (۱۵۰-۲۳/۳ :۲۰۰۹و طبق مبانیشان عمل به این احکام واجب اسـت )قاضـی عبـدالجبار ،بیتـا الـف:
ً
 (۶۴۸و درباره رد آیه ،یا منسوخشدن احکامش بحثی نیست و رویکردشان در این موضوع کـامﻼ بـا
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نومعتزله متفاوت است .اما جایگاه زنان و احکامشان از چیزهایی است که نومعتزلیها بـدان توجـه
کردهاند و این احکام را تاریخی و مربوط به زمان صدر اسﻼم دانستهاند .نومعتزلیان معتقدند امکان
مطرح کردن چیزی بیش از آنچه پیامبر در آن زمان مطرح کرد ،وجود نداشت .زنی که هیچ مالکیتی
نداشت ،قرآن او را مالک ارث دانست؛ اما در زمان ما این جهـتگیری بایـد ادامـه یابـد و پذیرفتـه
نیست که اجتهاد در همان حدودی بماند که وحی در آن مانده بـود .در غیـر ایـن صـورت ،ادعـای
صﻼحیت دین برای همه زمانها و مکانها ادعایی باطل است )ابوزید.(۱۶۹ :۱۳۸۳ ،
این انفتاح باب اجتهاد حتی در تشریع ،به این علت است که نومعتزله کتاب و سنت را قادر بـه
پاسخگویی مباحث مطرحشده در دوران جدید نمیدانند .به نظر میرسد دیدگاههای ابوزید و دیگر
نومعتزلیان درباره اجتهاد در احکام اسﻼم و حقوق زنـان بیشـتر بـه اجتهـاد بـه معنـای ِاعمـال رأی
شخصی است نه اجتهاد به معنای استنباط احکام بر پایه نصوص و ظواهر کتاب و سنت .ابوزید در
ً
کتابش ،دوائر الخوف ،مختصرا درباره تاریخمندی تعدد زوجات بحث کرده است .ابوزید میپذیرد
که تعدد زوجات در مقایسه با روابط آزاد جنسی در غرب از نظـر اخﻼقـی و بـا توجـه بـه کمبـودن
زیانهای اجتماعیاش ،بسیار بهتر است )ابوزید .(۲۲۶-۲۱۷ :۲۰۱۴ ،آنها با اینکـه تعـدد زوجـات را
مربوط به دوران معاصر نمیدانند  ،باز هم به صورت عقﻼنی با مشکﻼت جامعه مواجه شـدند و در
ً
مقابل فساد بیحد و حصر غربی عقﻼ تعدد زوجات را تأیید میکنند.
 .۶سنت
معتزله متقدم سنت را یکی از ادله شرعی معتبر میدانند ،تا جایی که با توجه به آثارشان مـﻼک
سنجش صحت روایات ،ارجاع به آیات قرآن و سنت متواتر است )قاضی عبـدالجبار .(۱۴۲ :۱۴۰۸ ،در
میان بزرگانشان نیز محدثان فراوانی به چشم میخورد که کتب حدیثی داشتند ،مثل کتاب الفائق فی
غریب الحدیث زمخشری که درباره شرح لغات مشکل و غریب احادیث است )زمخشـری (۱۴۱۷ ،و
کتاب البیان والتبیین جاحظ که از روایات فراوان بهره برده ،و اسرائیلیات را نقد کرده است )الجاحظ،
 .(۲۰۰۲احمد بن یحیـی در طبقـات المعتزلـة اسـامی تعـداد فراوانـی از ایـن افـراد را آورده اسـت
)ابنمرتضی.(۱۴۰-۱۳۳ :۱۳۸۰ ،

اما نومعتزلیها متون دینی را تاریخمنـد مـیداننـد؛ در نتیجـه ،بـه تاریخمنـدی سـنت نبـوی و
احادیث نیز قائلاند .از نظر آنها» ،سنت« نیز همانند مفاهیم دیگر ،صبغهای بشری دارد ،محصولی
فرهنگی و زاییده نیازهای انسانی و تابع الگوهای معرفتی است .از ایـنرو ،ایـن مفهـوم نیـز فرآینـد
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تکاملیاش را پیموده ،و اکنون به مثابه اصلی مسلم و مناقشهناپذیر درآمده است )کرمی.(۵۵ :۱۳۸۴ ،
َ
ْ ُ َّ ْ
ْ ُ َ َْ
این دیدگاه پذیرفتنی نیست ،زیرا طبق آیه » َو َما ین ِطق عن اله َوی * ِإن ه َو ِإﻻ َوحی یوحی« )نجم:
ِ
 (۴-۳هیچگاه رفتار ،سیره و گفتار پیامبر  بدون اذن وحـی نبـوده ،و حرفهـای عـادی و اوامـر و
نواهی ایشان در امور روزمره زندگی نیز از روی هوا و هوس نبوده است.
حسن حنفی معتقد است قـرآن تـاریخی اسـت ،ولـی حـدیث تـاریخیتـر از قـرآن ،و تفسـیر
تاریخیتر از قرآن و حدیث ،و نیز سیره تاریخیتر از قرآن و حدیث و تفسیر است و سرانجام ،فقه را
تاریخیترین علم از میان علوم نقلی معرفی میکنـد .او بـا مبنـای تـاریخیبودن احادیـث ،مفـاد و
معانی اش را ناظر به محیط جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسـی و دینـی اعـراب زمـان صـدور
روایات ،و گاه عرب جاهلیت میداند )حنفی .(۱۲۰ :۱۳۸۰ ،نومعتزله با این بیان تمامی متونی را که با
اسﻼم و احکامش مرتبطاند و علوم و میراث اسﻼمی به حساب میآیند ،تاریخمنـد مـیدانـد؛ زیـرا
حدیث ،فقه ،تفسیر و سیره از مسائل و مشکﻼت اعراب عصر نزول خبـر مـیدهـد و ایـن مطالـب
مخصوص آن موقعیت ،و متأثر از مقتضیات اجتماع و تحوﻻت برآمده از آن دوران است .حال آنکه
با توجه به دیدگاههای نومعتزله ،میراث اسﻼمی را نمیتوان همانند سایر تجارب بشـری در معـرض
تغییر تاریخی دانست.
 .۷احکام فقه و شریعت
برخی از معتزلیان متقدم مانند ابوعلی جبایی و پسرش ،ابوهاشم ،دیـن یـا شـریعت را دو گونـه
دانستهاند ،یکی »شریعت عقلی« و دیگر »شریعت نبوی« .بدینترتیب قلمـرو آن دو را از همـدیگر
جدا کردهاند .به دیگر سخن ،آنها عقایـد و اخـﻼق را در حـوزه »شـریعت عقلـی« ،و احکـام را در
قلمرو شریعت نبوی قرار دادهاند .از نظر معتزله ،قلمرو شریعت نبوی به مسائلی مربوط میشود کـه
عقل به آن دسترسی ندارد و از درکش عاجز باشد ،مانند اوقات عبادات که عقل نمیداند حکمـت و
فلسفه تعیین زمانشان چیست و همچنین سایر حکمها و مقرراتی نظیـر ،نمـاز ،روزه و  ...از داوری
عقل بیروناند )شهرستانی.(۶۴ :۱۴۲۶ ،
به عقیده نگارندگان ،این دوگانگی احکام دین و شریعت از نظر جباییها را میتـوان بـا مبحـث
ذاتی و عرضی در دین تطبیق داد که برخی از نومعتزلیها مطرحش کردهاند )سـروش ۱۳۷۷ ،الـف-۴ :
 ،(۱۹به گونهای که هر دو جریان در مواجهه با احکام دین به امـور ثابـت و متغیـر قائلانـد .ولـی در
ً
اینکه چه احکامی ثابت و چه احکامی متغیر است در مصادیق و در تعریفش کامﻼ متفـاوت عمـل
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ذاتی نومعتزله مشابه شریعت عقلی است که شامل مکارم اخﻼق ،سلوک توحیدی و
میکنند ،یعنی ِ
معنویت است ،حال آنکه از نظر معتزله متقدم شریعت عقلی تغییرپذیر است و آنچـه ثابـت اسـت
شریعت نبوی است که شامل احکامی نظیر نماز ،روزه و  ...میشـود؛ نومعتزلیهـا ایـن امـور را از
عرضیات دین میدانند که بـا گذشـت زمـان و تغییـر فرهنگهـا و جوامـع تغییـر میکنـد )همـان(؛
همچنین ،معتزله در اصول اعتقادی پنجگانهشان به وعد و وعید معتقدند که طبق آن انسان بر اساس
طاعت و معصیتش مستحق ثواب و عقاب میشود .طبق این اعتقاد ،رعایت احکام شـرعی و دوری
از گناهان و افعال قبیح بر هر مکلفی تا لحظه مرگ واجب اسـت )قاضـی عبـدالجبار ،بیتـا ب،۶۴۸/۱ :
۱۱۳/۵؛ صبحی .(۱۵۷/۱ :۱۴۰۵ ،با توجه به تقسیم دوگانهای که جباییها مطرح کردهاند ،میتوان گفت
منظور از رعایت احکام شرعی همان احکـامی اسـت کـه در قلمـرو شـریعت نبـوی ثابـت اسـت،
برخﻼف نومعتزلیان که شریعت اسﻼمی را موقت میدانند و در جرگه عرضیات دیـن وارد مـیکننـد
)مجتهد شبستری.(۹۴ :۱۳۸۶ ،
از نظر نومعتزله ،احکام و شریعت اسـﻼمی تاریخمنـد اسـت .در واقـع ،اینکـه نومعتزلیـان بـر
زمینههای فرهنگی و تاریخی نص تأکید دارند به این دلیل است کـه میکوشـند بسـیاری از احکـام
اسﻼمی را موقت و مربوط به دوران گذشته بدانند .از نظر مجتهـد شبسـتری ،نقـش احکـام شـرعی
تغییر واقعیات اجتماعی معاصران پیامبر از وضعیتی ناسازگار با فعالیت بﻼانقطاع خدا در جهان بـه
وضعیتی سازگار با آن بوده است )همان( .سروش نیز معتقد است مقررات در خور مردم است و اگـر
مردم عوض شوند ،آنها هم باید در خـور مـردم شـود )سـروش ۱۳۷۷ ،ب .(۳۷-۲۰ :ایـن افـراد دلیـل
تاریخمندبودن احکام قرآن را تغییر و تحوﻻتی میدانند که در جوامع انسانی واقع شده اسـت؛ لـذا
معتقدند باید آن احکام را عرضیاتی دانست که در زمان فعلی بـهکـارگیریشـان ﻻزم نیسـت )گلـی و
یوسفیان.(۱۱۹ :۱۳۸۹ ،
 .۱ .۷نظام بردهداری
َ َ ََ
در آیات مربوط به احکام بردهداری ،ذیل آیه  ۱۳سوره بلد» ،فک رقب ٍة« ،ابوعلی جبایی برخﻼف
سایر مفسران در تفسیر این آیه مقصود از آزادسازی را آزادکردن نفس از عقاب و عـذاب آخـرت بـه
سبب طاعات و عبادات میداند و به آزادکردن برده اشارهای نـدارد و در بقیـه آیـات مربـوط بـه ایـن
موضوع بحثی درباره این آیات مطرح نشده است )اصفهانی .(۴۸۸/۳ :۲۰۰۹ ،با توجه به تفسیر ابوعلی
جبایی ذیل این آیه نتیجه میگیریم که او با تاریخمندی قرآن مخالف بوده ،و برای نپذیرفتنش حتـی
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به تأویل نیز متمسک شده است؛ این نشان میدهد که از نظر ایـن افـراد اصـل آیـات قـرآن در هـر
دورهای مقبول است و احکامش تاریخ انقضا ندارد.
نومعتزله درباره آیات مربوط به بردهداری معتقدند احکام مربوط به نظام بردگی ،تجـارت بـرده،
وجود کنیز ،و مساوینبودن انسانها را باید کنار گذاشت ،زیرا مربوط به دوران خاصی بودهاند و بـر
اثر تحول تاریخی از بین رفته ،و با برافتادن اجتماعی و اقتصادی بردگی به مـوزه تـاریخ پیوسـتهانـد
ً
)ابوزید .(۲۸۶ :۱۳۸۳ ،آنها این احکام را صرفا راه چارهای برای معضﻼت اعراب عصر نزول میداننـد
و معتقدند در زمانهای بعدی دیگر کارآیی ندارند.
 .۲ .۷جزیه
معتزلی ها در تفاسیرشان احکام پرداخت جزیه از سوی اهل کتاب به مسـلمانان را طبـق آیـات
قرآن پذیرفتهاند )اصفهانی۲۸۰/۳ :۲۰۰۹ ،؛ قاضی عبدالجبار .(۱۵۹ :۲۰۰۹ ،حال آنکه ،نومعتزلیان درباره
رابطـه مســلمانان و نامســلمانان و احکــام لــزوم پرداخــت جزیـه از ســوی اهــل کتــاب نیــز بحــث
تاریخمندی را مطرح میکنند و معتقدند حال که اصل تساوی در حقوق و تکالیف ،صـرف نظـر از
دین و رنگ و نژاد ،پذیرفته شده است ،دیگر تمسک به دﻻلتهای تـاریخی جزیـه درسـت نیسـت.
توسل به دﻻلتهای لفظـی متـون در ایـن بـاره نـهتنها بـا مصـلحت مـردم منافـات دارد ،بلکـه بـه
موجودیت ملی و قومی زیان میرساند و چه زیانی از این باﻻتر که جامعه را به عقب ،و به مرحلهای
میرساند که بشر با پیکار طـوﻻنیاش بـرای جهـانی بهتـر و مبتنـی بـر مسـاوات ،عـدالت و آزادی
مدتهای بسیار است که آن را پشت سر گذاشـته اسـت )ابوزیـد .(۲۸۷ :۱۳۸۳ ،ایـن احکـام از نظـر
نومعتزلیها دیگر کارآیی ندارد و عامـل انحطـاط و عقب مانـدگی مسـلمانان نیـز هسـت و امـروزه
عملکردن به آنها نهتنها ﻻزم نیست ،بلکه برخﻼف اهداف اسﻼم است.
 .۳ .۷وصیت
ذیل آیه  ۱۸۰سوره بقره که درباره وصیت است ،برخی از معتزلیها احکـام مربـوط بـه وصـیت
برای والدین و اقربین را که بر مردم واجب شده بود ،مربوط به صدر اسﻼم میداننـد کـه بـه واسـطه
بیـان
حدیث پیامبر» ،ﻻ وصیة لوارث« ،نسخ شده است؛ در نتیجه ،طبق نظر ابوعلی جبایی ،با این ِ
پیامبر  حکم وصیت از ما نسخ شده است )اصـفهانی .(۹۷/۳ :۲۰۰۹ ،نومعتزلیها معتقدند احکام
ً
وصیت بر فهم تفسیری خاصی مبتنی بوده است .صدور این احکام اصﻼ بـه معنـای وضـع احکـام

تاريخمندي متن از منظر معتزله و نومعتزله ١٨٣ /

برای همه جوامع و همه عصرها نبوده است )مجتهد شبستری .(۹۴/۶ :۱۳۸۶ ،در ایـن موضـوع ابـوعلی
جبایی با توجه به حکم شرعی موجود در سنت احکام مربوط به وصیت برای والدین و اقربین ،آن را
فقط مربوط به صدر اسﻼم ،و در زمانهای بعدی منسوخ میداند ،در حالی کـه نومعتزلیهـا بـدون
توجه به دلیل شرعی بر تاریخمندی این احکام تأکید دارند.
 .۴ .۷احکام جزایی اسﻼم
بر اساس عقیده معتزلیان ،آیات قرآن درباره حدود شـرعی ماننـد دزدی ،زنـا و تهمـت بـه زنـان
پاکدامن در هر حالتی اجرایی است ،مگر بعد از توبه شخص گناهکار که با این کار اجرای حـد از
او برداشته میشود )قاضی عبدالجبار ،بیتا ب ۶۴۸/۱ :و ۱۱۳/۵؛ زمخشری .(۴۸۷/۱ :۱۴۰۷ ،در ایـن بحـث
ً
هم دیدگاه معتزله متقدم کامﻼ مخالف تاریخمندی و جریان نومعتزله است ،زیرا نومعتزلیان تأکیـد
ً
فراوانی بر تاریخمندی احکام جزایی اسﻼم دارند که در ادامه کامﻼ تبیین میشود.
درباره احکام جزایی اسﻼم ،مهم تـرین و محـوری ترین نکتـه در رویکـرد اعتـزال نـو راجـع بـه
کارآیینداشتن احکام کیفری اسﻼم خشونتآمیزبودنشان است .از نظر همفکران معتزله جدید ،اگر
پارهای از احکام شرعی در عصر حاضر ،برای ما خشن به نظر میرسند ،باید به این نکته توجه کنیم
که »خشونت« تعریفی فراتاریخی ندارد ،همانطور که عدل یا ظلم تعریف فراتاریخی ندارد .ممکن
است عملی در عصر معین و جامعه معینی خشن به نظر برسد و در جامعه دیگر نه .امـروز آنچـه را
خشن به نظر میرسد باید بر اساس اصل ناظربودن آن احکـام بـه واقعیـت اجتمـاعی معـین عصـر
ً
ظهور اسﻼم کنار بگذاریم .آیات این احکام از لحاظ دﻻلت اصﻼ شامل عصر ما نیست .این مـدعا
که فﻼن مجازات یا فﻼن حکم موجود در قرآن بـرای همیشـه بایـد مـﻼک عمـل باشـد یـا همیشـه
عادﻻنه ،یا دور از خشونت است در قرآن دیده نمیشود )مجتهد شبستری.(۹۴ :۱۳۸۶ ،
اگر پاسخ نیازهای جدید بشری بر اساس مقتضیات زمانه در کتاب و سنت وجود دارد ،این کـار
از طریق استنباط و اجتهاد با حفظ مبـانی اصـولی کتـاب و سـنت صـورت مـیگیـرد ،نـه هماننـد
نومعتزلیان با کنارگذاشتن حجم عظیمی از آیات و احکام شریعت اسﻼمی .همچنین ،در رد دیـدگاه
تاریخمندی شریعت و احکام اسﻼمی ،قرآن آیات فراوانی دارد )فرقان۱ :؛ انبیاء۱۰۷ :؛ قلم۵۲ :؛ اعـراف:
 ۱۵۸و  (...که بر جهانی بودن رسالت پیامبر و دعوت اسـﻼم تأکیـد دارد و مشـخص اسـت کـه ایـن
دعوت با همین آیات و احکام قرآنی صورت میگیرد .مرتضی مطهری درباره دیـدگاه تغییـر احکـام
مینو یسد:
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ً
هیچ ضرورتی ایجاب نمیکند که الزاما چون برق به جای چراغ نفتی ،و هواپیما به جـای
اﻻغ آمده است باید مسائل حقوقی مربوط بـه اینهـا از قبیـل خریـد و فـروش و غصـب و
ضمان و وکالت و رهن هم یکسره تغییر کند .اسﻼم راه اسـت نـه منـزل و توقفگـاه .خـود
اسﻼم از خود به عنوان راه )صراط مستقیم( یاد مـیکنـد .غلـط اسـت کـه بگـوییم چـون
منزلها عوض شود راه هم باید عوض شود )مطهری.(۲۵/۲۱ :۱۳۸۱ ،

از نظر ما ،در اینجا پرسشی مطرح میشود که اگر احکام اسﻼمی تاریخمند و مختص به زمـان
خاصی باشد چه مﻼکی زمان و مصـلحت اسـتمرار احکـام را تشـخیص میدهـد؟ نومعتزلیـان در
مـﻼک اسـتمرار و کـارآیی
پاسخ به این پرسش به رویکرد عقﻼنیت منهای شریعت معتقدند ،یعنی
ِ
احکام و میزان پایبندی به آنها به عهده عقل اجتماعی و خرد جمعی و تجارب بشری است .وقتـی
سخن از عقل اجتماعی و خرد جمعی میشود مقصود آن است که آحاد بشر در جامعه بر صحت و
سقم مقولهای اخﻼقی یا قانونی اتفاق نظر دارند.
با توجه به این رویکرد ،اصحاب شریعت باید به سوی عرفیشدن قوانین حرکت کننـد و قـوانین
سنتی را تحت هر عنوان )فقه پویا یا سنتشکنی( متحول کننـد و بـا مقتضـیات زمانـه پـیش رونـد
)شهیدی.(۱۳۸۶ ،
نتيجه
در اندیشه معتزله جدید بسیاری از آموزههای دینی تاریخی ،و تعلیـق میشـوند و بسـیاری از آیـات
قرآن مختص زمان نزول دانسته میشود .در حالی که رویکرد اصـلی معتزلـه متقـدم قبـول آیـات و
احکام با بیان قرآن و سنت است تا زمانی که با عقل تعارض نداشته باشـد؛ امـا اسـاس عقایدشـان
برتری عقل بر نقل است؛ به همین دلیل اگر نص با عقل تعارضی داشت نـص را تأویـل میکردنـد.
همین عقیده موجب شده است معتزله با وجود اینکه اعتقادی به تاریخمندی متن و آموزههـای دیـن
ندارند ،در عمل در تفسیر برخی از آیـات و احکـام بـا نومعتزلـه همعقیـده شـوند .بزرگـان معتزلـه
رویکردی درباره تاریخمندی در خصوص این آیات نداشتند و به احکام شریعت اسﻼمی مطابق بـا
قرآن معتقد بودند.
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ابوزید ،نصر حامد )» .(۱۳۸۲متنبودن قـرآن« ،ترجمـه :روحاللـه فـرجزاده ،در :آفتـاب ،ش ،۳۰درhttp://nasr- :
hamed-abuzayd.blogfa.com/post/31

ابوزید ،نصر حامد ) .(۱۳۸۳نقد گفتمان دینی ،ترجمه :حسن یوسفی اشکوری و محمد جواهرکﻼم ،تهران :یادآوران.
ابوزید ،نصر حامد ) .(۱۹۹۶مفهوم النص :دراسة فی علوم القرآن ،بیروت :المرکز الثقافی العربی.
ابوزید ،نصر حامد ) .(۲۰۱۴دوائر الخوف؛ قرائة فی خطاب المرأة ،لبنان :المرکز للنشر الثقافی العربی.
اصفهانی ،ابو مسلم محمد بن بحر ) .(۲۰۰۹موسوعة تفاسیر المعتزلة )تفسـیر أبـی بکـر اﻷصـم ،تفسـیر أبـی علـی
الجبائی ،تفسیر أبی القاسم الکعبی البلخی( ،مقدمه :سید رضوان ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،منشورات محمد
علی بیضون.
تیزینی ،طیب ) .(۱۹۷۸من التراث إلی الثورة ،بیجا :دار أبن خلدون.
الجاحظ ،عمرو بن بحر ) .(۲۰۰۲البیان والتبیین ،تحقیق :علی بوملجم ،بیروت :دار و مکتبة الهﻼل.
حنفی ،حسن )» .(۱۳۸۰از نقد سند تا نقـد مـتن ) ،«(۵ترجمـه :سـید محمدحسـین روحـانی ،در :علـوم حـدیث،
ش ،۲۰ص.۱۴۸-۱۰۹
حنفی ،حسن ) .(۱۹۸۸من العقیدة الی الثورة ،بیروت :دار التنو یر للطباعة والنشر.
ذهبی ،محمد حسین ) .(۱۳۹۶التفسیر والمفسرون ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
زمخشری ،محمود بن عمر ) .(۱۴۰۷الکشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل و عیـون اﻷقاویـل فـی وجـوه التأو یـل،
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تصحیح :مصطفی حسین احمد ،بیروت :دار الکتاب العربی.
زمخشری ،محمود بن عمر ) .(۱۴۱۷الفائق فی غریب الحدیث ،تحقیق :ابراهیم شمس الـدین ،بیـروت :دار الکتـب
العلمیة.
سروش ،عبدالکریم ) ۱۳۷۷الف(» .ذاتی و عرضی در دین« ،در :کیان ،ش ،۴۲ص.۱۹-۴
سروش ،عبدالکریم ) ۱۳۷۷ب(» .دیانت ،مدارا و مدنیت« ،در :کیان ،ش ،۴۵ص.۳۷-۲۰
سروش ،عبدالکریم ) .(۱۳۷۸بسط تجربه نبوی ،تهران :صراط.
سروش ،عبدالکریم )» .(۱۳۸۶گفتوگوی میشل هوبیک با سروش دربـاره قـرآن« ،برگـردان :آصـف نیـکنـام ،در:
www.drsoroush.com/Persian/Interviews/P-CMO-KalameMohammad.html

ســــــروش ،عبــــــدالکریم )» .(۱۳۸۷نــــــومعتزلی هســــــتم« ،گفــــــتوگو :متــــــین غفاریــــــان  ،در:
www.drsoroush.com/Persian/Interviews/P-INT-13870200-NoMotazeli.html

شنوقة ،سعید )بیتا( .التأویل فی التفسیر بین المعتزلة والسنة ،تقدیم :مختـار اﻷمحـدی ،بیجـا :المکتبـة اﻷزهریـة
للتراث.
شهرستانی ،ابوالفتح محمد عبد الکریم بن ابوبکر احمد ) .(۱۴۲۶الملل والنحل ،تقـدیم :صـدقی جمیـل العطـار،
بیروت :دار الفکر.
شهیدی ،فرزان )» .(۱۳۸۶شریعت و عقﻼنیت« ،باشگاه اندیشه ،در.https://b2n.ir/r00096 :
صبحی ،احمد محمود ) .(۱۴۰۵فی علم الکﻼم :دراسة فلسفیة ﻵراء الفرق اﻻسﻼمیة فی اصول الـدین ،بیـروت :دار
النهضة العربیة.
ضاهر ،عادل ) .(۱۹۹۸اﻷسس الفلسفیة للعلمانیة ،بیروت :دار الساقی.
طباطبایی ،سید محمدحسین ) .(۱۴۱۷نهایة الحکمة ،تصحیح و تعلیق :عباسعلی زارعـی سـبزواری ،قـم :مؤسسـه
نشر اسﻼمی.
عابد الجابری ،محمد ) .(۱۳۸۸نقد عقل عربی ،ترجمه :محمد آلمهدی ،تهران :نسل آفتاب.
عرب صالحی ،محمد ) .(۱۳۹۱تاریخینگری و دین ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسﻼمی.
عماره ،محمد ) .(۱۴۲۷قراءة النص الدینی بین التأویل الغربي والتأویل اﻻسﻼمي ،قاهره :مکتبة الشروق الدولیة.
فخر رازی ،محمد بن عمر ) .(۱۴۱۱کتاب المحصل ،مﻼحظات :حسین اتای ،قاهره :مکتبة دار التراث.
قاضی عبدالجبار ) .(۱۴۰۸شرح اﻻصول الخمسـة ،تعلیـق :اﻻمـام احمـد بـن الحسـین بـن ابـی هاشـم ،تحقیـق:
عبدالکریم عثمان ،بیجا :مکتبة وهبة.
قاضی عبدالجبار ) .(۲۰۰۹تفسیر الکبیر :موسوعة تفاسیر المعتزلة ،جمعآوری و تألیف :خضر محمد نبهـا ،مقدمـه:
سید رضوان ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،منشورات محمد علی بیضون ،ج.۶
قاضی عبدالجبار )بیتا الف( .المحیط بالتکلیف فی العقائد ،جمع :حسن بن احمد بن متویه ،تحقیـق :عمـر السـید
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عزمی ،مراجعه :احمد فؤاد اﻻهوانی ،بیجا ،مؤسسة المصریة العامة.
قاضی عبدالجبار )بیتا ب( .المغنی فی أبواب التوحید والعدل ،بیجا :بینا.
قاضی عبدالجبار )بیتا ج( .متشابه القرآن ،تحقیق :عدنان محمد زرزور ،مصر :مکتبة دار التراث.
کرمی ،محمدتقی )» .(۱۳۸۴تاریخمندی سنت« ،در :خردنامه همشهری ،ش ،۱ص.۵۵
گلی ،جواد؛ یوسفیان ،حسن )» .(۱۳۸۹جریانشناسی نومعتزله« ،در :معرفت کﻼمی ،س ،۱ش ،۳ص.۱۴۲-۱۱۵
مجتهد شبستری ،محمد )» .(۱۳۸۶قرائت نبوی از جهان« ،در :مدرسه ،ش ،۶ص.۹۴-۹۲
مروة ،حسین ) .(۲۰۰۸النزعات المادیة فی الفلسفة العربیة اﻻسﻼمیة ،بیجا :دار الفارابی.
مطهری ،مرتضی ) .(۱۳۸۱اسﻼم و نیازهای زمان ،در :مجموعه آثار ،تهران :صدرا ،ج.۲۱
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