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 یدهچک
 توأثیرتحوت  ،کردند یم یکه در آن زندگ یدوران یبه اقتضا یقاله شمال آفرنومعتز یانجر

 یماوان ،اساسینحل کردند. برا یتهرا معطوف به مدرن یتعقتن یمسائل نظر ی،غرب یتهمدرن
و  یعقل یبراساس ماان یممعتزله قد یراز کرد؛ یفرق م یمبا معتزله قد ینمعارف دآنها در فهم 

براساس تعامل بوا  ،برختف استف خود یقانومعتزله در شمال آفر یول ؛بود یدیفلسفه توح
و  یوند ینبو یسوازگار یبرقورار یو توتش بورا یجوامع استم یماندگ غرب، توجه به عقب

 گرفتند. یشقرآن در پ یاتآ یررا در تفس یخاص یکردرو یته،مدرن
 ییوردر حال تل و متحول و یماد یرا امر یعمدتًا نظام هست شناختی یهست یدر ماان آنان

. ازآنجاکه گیرند یم یدهناد ینید یها گزاره یو رابطه خدا و انسان و جهان را در بررس دانند یم
 یهوا و آموزه یماکثر مفواه شود، ینگاه م یعقل تجرب ینکبر تفکر اعتزال نو با ع ینظام هست

 یلبه تأو یاو  دشو یمورد انکار واقع م یا ،مانند خدا، فرشته و بهشت و جهنم یایو غ یانیوح
 . گردد یبدون ضابطه دچار م

و  شوناختی یهست یماوان ی،و انتقواد یلویو تحل یفیدرصدد است با روش توصو یقتحق ینا 
و حسون  یودنصور حامود ابوز یوژهوبه یقانومعتزله در شمال آفر یانجر یعقل یرتفس یها شاخصه

 کند. یبررس شناختی  یهست ییمانا های یبآن را در قالب آس های یبکرده و آس یررا تصو یحنف
نصر حامود  یان،نومعتزل شناختی، یهست یماان یری،تفس شناسی یانجر :یدیواژگان کل

 .یحسن حنف ید،ابوز

                                                 
 (.(jebraman2020@gmail.com. دکتری تفسیر تطایقی 1
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 مقدمه 
اعتوزال »به وجود آمد که بعدها بوه  یاستم یدر کشورها یفکر یانیدر قرن نوزدهم جر

 یمبوا معتزلوه قود ،یو کتم یتمعرف یاز ماان یدر برخ یدجد یانشد. گرچه معتزل یدهنام« نو
 ،ینیو روش فهم نصو  د ینعقل، نو  نگاه به د یفدارند، اما در تعر یاشتراکات و تشابهات

 دارند.  یتفاوت اساس یخیبا معتزله تار
و  یدارند، همراه با شناخت ماان یعقل یرتفس یهاعتزال نو که داع یانشناخت جر اصوالً 

 ی. در ماوانکنود یه منطوق فهوم درسوت قورآن مبو یوادیآنها کمک ز یفکر یها شاخصه
 یو بوه جوا را خداونود، انسوان یآنهوا بوه جوا یوان،دسوته از نومعتزل یونا شناختی  یهست

 یاانکار و  یارا  ةیعمسائل ماوراء الطا ،یبترت ین. به ادارندنظر  را مد یعتطا یعه،مابعدالطا
و  گیرند  یم یدهناد یبر عالم هست را اتشانتأثیر کنند،  یم یهتوج یپسند و ماد  صورت عقلبه
خداونود کوه معتقدنود  :یگراند. به عاارت د  را قائل یخیتار یوح ی،اله یوح یبه جا یزن

کورده  یررا تسوخ یعوتطا ،را به انسان داده و انسان با استفاده از عقل خود یاامور دن یرتدب
 .یستبرخودردار ن یقداست یچاز ه یناست و د

تعلوق دارد و بوه لحواظ  یقاشمال آفر یاییجلراف ۀبه محدود ی،انبه لحاظ مک یقتحق این
بوا محمود عاوده آغواز  ینوواعتزال یگرا عقل یریتفس یانجر یخاستگاه اصل اینکهبا  ،یزمان

و  1928اسوت کوه بوا محمود آرکوون ) یپوژوهش بور دورانو ینا یتمرکز اصل یول ،شود یم
موورد بحو   یمتفکرانو ،یانم یندر ا است. الاته یافته هادام یم( آغاز و تا حسن حنف2020

 هستند.  ینیفهم متون د یاقرآن  یرآثار تفس یکه دارا گیرند یقرار م
چوون نصور  یوانینومعتزل شناختی  یهست یماان شناسی  یبپژوهش به نقد و آس یندر ا ما

 . پردازیم  یم ینید یها هدر فهم آموز یو حسن حنف یدحامد ابوز
 چارچوب مفهومی

نخسوت  ،شناختی بپوردازیمبه تایین درست نظرات آنها در حوزه ماانی هستی اینکهبرای 
 یم. کنمی ، بیانکه بیشترین کاربرد را دارندرا بعضی از مفاهیم کلیدی این تحقیق 

یان    شناسیانیجر  وا. جر
گذراسوت  و حرکوتبه معنای روان بودن آب، عاور کوردن  ،«جری»واژه جریان از ریشه 
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 ،19دق: 1385؛ زیاوودی واسووطی، 140  ،14دق: 1414منظووور، ؛ ابوون2301   ،6دق: 1407)جوووهری،
ای مانند رفتن، روان شدن، سیتن، به حرکت  یمعاندانان پارسی نیز برای آن،  للت .(280 

 ،1د: 1384؛ معوین، 7673  ،5د: 1377)دهخودا،  انود گرفتهدر نظور  درآمودن تمّود به و درآمدن

 1226). 

بوه « تیور»شود که از ریشه  یم تعایر« التیار الفکری»یان فکری به متون عربی، از جر در
 .(98  ،4دق: 1414منظور، ؛ ابن98  ،1دق: 1394)شیاانی، یا گرفته شده است درمعنای مود 

اند، کمتر بوه ی مختلف را انجام دادهاهیانجرمطالعه و  ها فرقهشناسی کسانی که جریان
شناسوی چنودان له جریوان و جریوانه؛ زیورا مسواند تهپرداخشناسی تعریف جریان یا جریان

 قدمتی در مطالعات دینی ندارد. 
اجتمواعی  و گوروهتشوکل، جمعیوت »پژوهان به معنوای  ینددر اصطتح برخی « جریان»

 :1389)خسروپناه، « معین که عتوه بر ماانی فکری، از نوعی رفتار ویژه اجتماعی برخوردار است

آموده  (93  ،1د: 1393صوالحی،)عورب« گوذار بور جامعوهتأثیرده شوجمعیت مدیریت»یا  (20 
 است.

صوورت تشوکل مند یک شخصویت علموی کوه بوهبراساس این تعریف، به اندیشه نظام
صواله اجتمواعی، اندیشوه  ،شوود. بنوابرایناجتماعی  اهر نشده است، جریوان گفتوه نموی

هوای جریوان هوایو، ویژگیمشخص، رفتار معین و مرتاط با آن اندیشه و داشتن تعدادی پیر
میان، گروهی که زمینوه فکوری بیشوتری دارد، جریوان فکوری محسووب اند. ازایناجتماعی

ای خا  دارد ای است که ماانی اندیشهشود. جریان فکری، تشکل و جمعیت اجتماعی می
 .(20  :1389)خسروپناه، 

امعوه مهوم اسوت. گوذار در جتأثیرشوده و بنابراین در تعریف جریان، جمعیت مودیریت
گوذاری سیاسوی تأثیرشوود و گواهی گذاری فرهنگی است که جریان فرهنگی مویتأثیرگاهی 

گوذاری فکوری اسوت کوه جریوان فکوری تأثیرشود و یک وقوت است که جریان سیاسی می
فرهنگی و  تأثیرتواند الاته می .جریان اعتزال نو یک جریان فکری است ،وجودشود. بااین می

 .(94  ،1د: 1393 صالحی،عرب )ر.ک:اما اصالتًا این جریان فکری است  ؛اقتصادی بگذارد
شناخت منظومه »عاارت است از:  ،شناسی نیز که شناخت جریان را به عهده داردجریان
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گوذار یوک تأثیرهای شاخص و گذاران و چهرهگیری، معرفی بنیانو گفتمان، چگونگی شکل
 .()همان« گروه فکری، فرهنگی، سیاسی، و...

منظور ما از جریان در این نوشتار، گفتمان فکری فرقه یا مذهب خاصی است کوه دارای 
سونت کوه در دو افراد اهول از ای. جریان نومعتزله یعنی دستهاستچارچوب و نظام خا  

گاهشوان در تفسویر کنند و تکیهقرن اخیر قرآن را با روش عقلی خا  خود فهم و تفسیر می
رب و عقل مدرن است. بررسی منظومه فکری و گفتمان ایون گوروه و بر علوم جدید غ ،قرآن

شناختی و تفسیری را گذاری آنها در حوزه مااح  قرآنتأثیرهای شاخص آنها و معرفی چهره
 نامیم.شناسی نومعتزله میجریان
 . اعتزال نو و نومعتزله 2

 ازچوه  ؛زم(زی اسوت )متعوّدی و الیزی و دور شدن از چیاعتزال در للت، دور کردن چ
)راغوب ا بوا قلوب و دل یوچه با بدن و جسم ها و ینار یا غیا روحی یفکری  زارییا بیعمل  نظر

 .(565  :1412اصفهانی، 
را نخستین بار ایگناس گلدزیهر مستشرق آلمانی « االعتزال الحدی »یا « اعتزال نو»واژه 

گیوری فکوری وان را بور جهوتبه کار برد. او این عنو العقیده و الشریعه فی انسالمدر کتاب 
 م:1994)ر.ک جولود تسوهیر، گروهی از متفکوران مسولمان سونی در دوره معاصور اطوتق کورد 

 259). 
مسولک در نومعتزله یک جریان فکری است که توسط گروهی از متفکران سنی اشوعری

های معتزله قدیم در مصر ایجاد شود. گروهوی کوه  یشهاندقرن نوزدهم میتدی با نگاهی به 
های متکلمان معتزلی قودیم را  یهنظر، برخی ندوشیده مینامامروزه معتزله جدید یا نومعتزله 

 (www.tahour.com ، 10/12/90)حسینی شاهرودی، کردند احیا
 . مبانی تفسیری3 

اسوم  ،«(بنوی»ق، ذیول مواده 1412)راغوب اصوفهانی، « شالوده و اساس»مانا در للت به معنای 
ق، ذیول 1414منظوور، )ابونبه معنای ساختن است  می یا مصدر میو « نیایبنی، »شه یمکان از ر

گری قرار یز دیاد چیزی است که اساس و بنیاین واژه در عرف عام به معنای هر چ .«(بنی»ماده 
نیز اطتق شوده اسوت  اساس قصر مانا، به پایه و .«(بنوی»ق، ذیل ماده 1420فارس، )ر.ک: ابنرد یگ
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های  ها و بنیان شالوده به معنای اساس و« مانا»ماانی، جمع  .«(بنوی»ماده ق، ذیل 1405)فراهیدی، 
 یک شیء است؛ خواه آن شیء مادی باشد یا معنوی. 

شوود  ا نظری هر علموی گفتوه مییهی و یدر اصطتح علوم، ماانی به مجموعه مقدمات بد
رود  لم بوه کوار مویهای هر ع گاهی به معنای اصول و زیرساخت و (12  ، 1دم: 1996)التهانوی، 

 :1387)رضوایی اصوفهانی، انود  ر کردهیون تعایادیهای بن فر پیش ز از ماانی بهیبرخی ن .(33)هموان: 

 11). 
افته است که ماانی هور علوم، باورهوای ینزد محققان شهرت « ماانی»فی از یامروزه تعر 

آن علوم را  قییا، بخشوی از ماوادی تصودیای از قضوا نی هستند که در قالب مجموعوهیادیبن
و مسائل آن علم بر آنها استوارند  شوند دهند و اصول موضوعه آن علم شناخته میل مییتشک

 .(88و  87  ،1دق: 1417)سازواری،
 ،«ماوانی تفسویری نومعتزلوه»موراد از  :گفوت تووان یمو تحقیوقاین  موضو  با توجه به 

هرچند  اند وپایاند بوده هاآننومعتزله به  اندیشمنداناست که  ییها رساختیزو  ها فر  شیپ
تکیوه  آنهوا بور خودشوان انوهیگرا عقلولوی در تفسویر  ،باشنددلیل اقامه نکرده  آنهانسات به 

  .(67  :1388)رهنمایی،  اند پرداختهبه تفسیر قرآن  آنهابر پایه  و اند کرده
ناوال شناختی آنوان را دشناسی تفسیری نومعتزله در شمال آفریقا، ماانی هستیدر جریان

 پردازیم.شناسی و بررسی آنها در حوزه فهم آموزهای دینی میکنیم و به آسیبمی
 شناختی نومعتزله در فهم متن دینیمبانی هستی

های فلسفی و تفسیر و توصیف عقتنی از هستی و شناختی نا ر به تحلیلماانی هستی 
انسوان( را دربور شناسی سه ضلع اصلی مسائل فلسوفی )خودا، جهوان و  عالم است. هستی

ر اسوت و انسوان و یوتلیهوای نسوای و ال نش هسوتییرد. خدا، هستی مطلق و مادأ آفریگ می
 های نسای هستند.  جهان، هستی

سوم یالیماتر ،مثوال بوراین سه مقوله دارنود. یا ای به ژهینگاه و ،ك از مکاتب فلسفییهر
  سومیرد. اتمیپذ رت مادی میصوشود و وجود جهان و انسان را تنها به وجود خدا را منکر می

ها و کامت ناگهانی به وجود آمده است، پوس  است که جهان در اثر به هم خوردن اتم معتقد
 ای ندارد.  نندهیآفر
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، هستی را در ییاایزالهی بهن مناع یتر ن و موثقیتر عنوان جامعم بهین راستا قرآن کریدر ا
ن یکند. از نظر قرآن پس از اخود را بیان می کشد و دیدگاه ر مییهر سه مقوله یادشده به تصو

پس  ؛د به آنجا رهسپار گرددیت بایدارتری وجود دارد که انسان در نهایای مادی، جهان پایدن
کند هر لحظه به سومت رسوتگاری و  بندد و سعی می وی نمییهای زودگذر دن دل به خوشی

 کمال حرکت کند.
ام هستی، اموری موادی و متحوول و در حوال از نظر عمده متفکران جریان نومعتزله، نظ 

شود. آنها به هستی بر اساس کلی نادیده گرفته میجهان بهتلییر است و رابطه خدا و انسان و 
شناختی آنهوا در مواجهوه بوا کنند. اینک به ماانی هستیعقتنیت ابزاری و کاربردی نگاه می

 پردازیم.متن دینی می

 های غیرمادیگرایی حسی و انکار واقعیتواقع .1
شوناختی دینوی، اعتقواد بوه عوالم مواوراء الطایعوه و ترین انگاره هستینخستین و اصلی

بوه  ،شناسویعالم غیب است. بسیاری از اندیشمندان نومعتزله در زمینه هسوتی ،اصطتحبه
بدین معنا که جهان عینوی و بیرونوی را قابول شناسوایی و واقعوی  ؛گرایی معتقدندنوعی واقع

کید دارند که متافیزیک و عالم ماورای ماده مربوط به سوپهری  .دانندمی اما بر این موضو  تأ
کیدشان بر فهوم  ،است که غیرقابل تأمل و غیرقابل دسترس برای فهم بشر است. در نتیجه تأ

 جهانی از عالم است. عقلی این
قودس و شناسی نومعتزله، طایعت و مابعدالطایعه، دین، تواریخ، ماساس در هستیبراین

ناپذیرند. الاته واقعیوت قابول پوژوهش را واقعیوت عینوی و غیرمقدس به هم وابسته و جدایی
دانند و واقعیت از نظر آنها دارای مفهومی وسیع و قابل انطااق بر همه نهادهوای ملموس می

 .(100  :1994)ابوزید،  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است
تفسویری بوا رویکورد « جهوانیهسوتی ایون»تا پیرامون یی نومعتزله، ساب شده گرا عقل

ی ها مقولهاساس برخی از تجربی داشته باشند و همه چیز را با عقل خودشان بسنجند. براین
ی از قصص قرآنی را با تعایر مجازی بوودن، تأویول کورده و و برخمطرح در سنت مانند جن 

 را رد کنند.  آنهاواقعی بودن 

 ،خوا  هموراه بوا آن و اعموال  یم سحر، جون، شویاطین، حسود مفاه ،به اعتقاد ابوزید
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و افسوون زبوان کوه در قورآن  زخم چشمی گذارتأثیریی مانند و باورهاهمچون تعویذ، طلسم 
اند کوه در فرهنوگ عورب پویش از اسوتم مطرح شده است، مفاهیم ذهنی مردم عصر نزول

رآن، دلیل بر وجود خوارجی آنهوا توان وجود این مفاهیم را در قرو، نمیاینوجود داشتند. از
 .(358و  359  :1376)ر.ک: ابوزید، دانست 

 ییگرا عتیطب. 2
اسوت. آنوان  جوان یبویک شویء  مانند ی و هستدر نگاه اکثر متفکران نومعتزله، طایعت 

را از باالی سور انسوان و جهوان  و خداوندی تلییر داده کل بهرا  و خداوندرابطه انسان و جهان 
گرایانوه بوه عوالم کوه . این نگاه مادیاند کردهرا مسلط بر طایعت معرفی  و انسان اند برداشته
کند که از فرهنگ غرب و ناشی از عقل خودمحور است، انسان را موجودی فر  می برگرفته

و تکنولژی را در جهت سیطره و  و علمکند تمام سعی خودش را معطوف تسخیر طایعت می
  1 گیرد.سلطه طایعت به کار می

دهنود. در نتیجوه دینی سرایت موی میو مفاهی دینی ها انگارهنواعتزلیون این نگرش را به 
 شود. می رنگ کمخیلی  ای روداز بین می آنهاتمام قداست دین در نگاه 

ی دیون، جا بوه. در نتیجوه نگرند یماساس، آنها به دین و مقدسات آن با نگاه بشری نیبرا
گیورد: فلسوفه، انسوان، وحوی به ترتیب این موارد قرار می ،خداوند، وحی الهی و متافیزیک

 .مادی تاریخی و طایعت
جهنم )در  و آتشمراد از بهشت »عنوان یکی از نواعتزالیون معتقد است: حسن حنفی به 

پس از مرا در آن  و انسانعالم دیگری باشد  اینکهنه  ؛همین دنیاست و عذابقرآن( نعمت 
همان امور خیری است  و بهشتآخرت در همین زمین است  المو عمحشور شود. عالم دنیا 
« رسد یمو آتش هم همین شروری است که در این دنیا به او  رسد یمکه در این دنیا به انسان 

 .(605   ،4دم: 1998)حنفی، 
 بررسی

                                                 
ای از ابوزار و ن مجموعوهدانش طایعی کوه بوه طایعوت چوو» آورده است:  ساحتیاوسان تکهربرت مارکوزه در کتاب  .1

دهد. نگرد، اعمال هرگونه دخالت و توسعه هر سازمانی را در این جهان، با راهنمایی تکنولوژی انجام میوسایل بالقوه می
 .(168:  1362)مارکوزه،  «شرط نخستین تملک طایعت، استفاده احتمالی از آن در راه توسعه تکنولوژی است
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یی تجربی است، مفاهیم گرا عقلختی نومعتزلیان که متکی بر شنا یهستبراساس ماانی 
 قابولکه بوا مقیواس تجربوی  و جهنمرآن، مانند خدا، فرشته، وحی، بهشت ی قها آموزهو 

نواعتزالیوون بوا  ،. به عاارت دیگورشوند یمبدون ضابطه تأویل  ایو نیستند، یا انکار  اثاات 
و  اند شدهرا منکر  و قرآنتکیه بر عقل خودبنیاد، یا امور غیرمادی و ماوراء الطایعه در دین 

 . اند ختهپردا آنهابه تأویل  ای
 عنوانبه، دنیای مادی را کنند یمشناختی جدید غرب کار نواعتزالیونی که بر مانای هستی

براساس عقل مدرن و نیز  آنهای دینی در نظر ها انگاره. به این دلیل تمام دانند یمعلل فاعلی 
 ایوو  دشوو یمی تفسویر کویزیو فنگواهی موادی  براسواسی کیزیمتواف یها انگارهبسیاری از 

 گردد. بخشی آنها انکار میعرفتم
ممکن، نقش علوت و فاعول محدثوه را  تنها خداوند در آفرینش جهان  نه ،از دیدگاه قرآن

بلکه هر فعل و حرکتی در جهان مادی و مجرد، فعل خداوند اسوت. بوه تعایور قورآن،  ؛دارد
خلق  ،این آیات .(96 :؛ صافات2 :؛ فرقان63 :؛ غافر3 :؛ فاطر16 :)رعدخداوند خالق همه چیز است 

از مرحله حدوثی و اسوتمرار  ،اً نسات دائمدهد و این همه موجودات را به خداوند نسات می
 کند.بر آن داللت می

خداونود را فاعول نظوم و سوازماندهی بوه کورات و  ،افزون بر این برخی از آیوات قورآن 
ه وجود نظوم و هدفمنود این آیات ضمن اشاره ب .(40و  38)یس، آیه داند منظومات آسمانی می

دهنوده آن معرفوی بودن خا  ماه و خورشید و دیگر ستارگان، خداونود را مسوّخر و سوامان
دهد؛ مانند باد، باران، ابر و رعود بورق کند و بسیاری از امور طایعت را به خدا نسات می می

 .(60 :)انعامگرفتن جان موجودات و   (27 :)سجدهرشد و نمو گیاهان  ،(48)روم، آیه 
ها و حوادث نقش خداوند در رویداد تأثیرفاعلیت و  ،از دیدگاه قرآن ،با توجه به این آیات
آورد با دیدگاه انحصار افعال به علول طایعوی سوازگاری شود که این رهاین جهان استنتاد می

های قرآن باطول اسوت؛ زیورا در قورآن بوه حیوات ندارد و نظر حسن حنفی با توجه به آموزه
  :است شده حیرتصبرزخی 

ي ْعَمل   َلَعلِّ
َ
یَو  َکِلَمیة   ِإناهیا َکیالا  َتَرْکیت   مایفِ  صاِلحا   أ هیا ه   ِمیْن  َو  قاِئل 

یوَن ی ْوِم ی  ِإلی َبْرَزخ   َوراِئِهْم   کوتواهی و) کوردم تورك آنچوه در دیشوا ؛ْبَعث 
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 نیوا سوت،ین نیچنو( :ندیگو می او به) .دهم انجام صالحی عمل ،(نمودم
 همچوون اش برناموه ،بوازگردد اگور و) دیوگو می زبان به او که است سخنی

 شوند می ختهیبرانگ که روزی تا است برزخیآنها  سر پشت و ،(است سابق
 .(100 :منون)مؤ

حیاتی در فاصوله میوان زموان  وجود وعقیده به عالم برزو که حسن حنفی معتقد است 
که نمونه این اعتقواد  شود یمی حیات در قار ناش دربارهمرا تا قیامت، از اعتقادات باستانی 

 .(441   ،2د م:1998)حنفی، است  افتهی تالوردر تاریخ بشر، در ساخت اهرام 
  بوه ؛دانودموی قداسوتهویوت و  و فاقد جان یبشیء  صورتبهحسن حنفی طایعت را  

نتیجوه هموه مسوائل اخوروی را  هیچ ارتااطی با مسائل ماوراء الطایعوه نودارد. در که شکلی 
 ؛را بوه دیوده انکوار نگریسوته اسوت و آخورتمادی معنا کرده و ارتااط بوین دنیوا  ورتص به

که عقل انسانی، باید پیوسته در اندیشه آخرت و ابدیت باشد و از دنیا پل بسازد تا به درحالی
آخرت خوبی برسد. اگر عقل از آخرت قطع شود، در عملکرد خود دچوار نقوص و ضوعف 

 فرماید:درک نکرده است. قرآن کریم در این مورد میشده وحقیت دنیا و آخرت را 
وتِ 

 
ْم ِمْن َش یَو ما أ نْ یٍء َفَمتاع  اْلَح  یت  ِه َخ یا َو ِز یاِة الدُّ ها َو ما ِعْنَد اللا ر  ییَنت 
ْبقی

َ
ون  َو أ  َفال َتْعِقل 

َ
نت آن یا و زیآنچه به شما داده شده متا  زندگی دن؛ أ

 د؟یوکن شوه نموییا اندیودارتر اسوت، آیواست و آنچه نزد خداست بهتر و پا
 .(60 :)قصص

 شناختی نومعتزلههای مبنایی هستیآسیب
می اسوت کوه درك ین مفواهیرتریفراگ ازی است، شناس یهستکه موضو  دانش « هستی»

فوی بوه یچ واسوطه و تعریرامون خود بودون هویاز نهاد هستی خود و جهان پ تواند یمانسانی 
ا نهاد، چوه درونوی و چوه یده یبه هر پد میتوان یمفهوم هستی ق درك میدست آورد. ما از طر

در ذهون خوود  ،ر عنووان وجوودیی در زآسان  بهء را  م و ذات و صفت هر شییشیندیرونی بیب
 م. یی کنبررس

 هاست شناختهمه  مادأدر سلسله علوم و  ،گفت که شناخت هستی توان یم، حال نیباا
. گووردد یبرمووبحوو  از هسوتی بووه ماودأ شووناخت و علوم  ،نیبنووابرا .(10  :1389پنواه، زدانیو)
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ی شوناخت آن را دارد و خداونود ییی است و انسان تواناشناسا قابل، جهان هستی گرید انیب به
  .(2 :)دهری را به انسان اعطا کرده است ین توانایا

ن، یهای انسانی اسوت. مقصوود از برتورن دانشین برترین و همچنیی، بهترشناس یهست
ن است کوه مفهووم یرتریبلکه به معنای فراگ ؛ستیلسوف نیا فیم خود فلسفه و یتعظم و یتکر

ن اسوت یوی اشناس یهستاز سلسله یامت نیتر بزراعتًا از آن برخوردار است. یوجود ذاتًا و طا
و بوه  دکنو یمرابطه علمی برقورار  ،عییرطایعی و چه غیچه طا ،نییق عیان ذهن و حقایکه م
 .(37)همان:  بخشد یمشی یاندقتیی و حقنیب واقعات ما چهره یذهن

آنچوه  و اسوت کوران یبوم، گسوترده و یتی عظیواقع ،گر، هستی و شناخت آنیاز سوی د
در ورای رو،  ازایوناسوت.  تینها یبت ین واقعیی کوچك از اا ذره، شده  شناختهتاکنون از آن 

ی فراوانوی ها تیمحدود اهری،  زیانگ اعجابگستردگی  وجود باعت و هستی مادی که یطا
و  تیداری، وابستگی و ... دارد، مراتب و سطوح باالتری از واقعیی و ناپاریپذ انیپابه لحاظ 

ن یو کرسوی و همچنو رشگر مانند عالم مثال، عالم ملکووت و جاوروت، عوالم عویعوالم د
 انوهیگرا عتیطار ین نگرش، تصویبر مانای ا رو ازاینز وجود دارد. یرمحسوس نیموجودات غ

 .(124  :1395ی، یکشاورز، نورا)مادی از هستی، مردود است  صرفاً  و
توحیدی اشیاء طایعی با عالم غیرطایعی ارتااط تنگاتنگی دارند و حقیقوت بینی در جهان

دارای دو مرتاه مادی و فوق مادی است که با هم ارتااط دارند. در این ارتااط، عالم طایعوت 
 بین آنها طولی است.  تحت عالم فوق طایعت است و ارتااط

جهانی دین، جهانی و آنشناخت طایعت و کیهان در نسات ساحت این ،به عاارت دیگر
گیرد و حرکت طایعوت، عوالم را بوه یوک غایوت و جهوت دنیوای دیگور مورد توجه قرار می

رو کیهوان و طایعوت دارای ایونکه از سنخ دنیای موجود نیست. از کند)آخرت( معطوف می
خاصی است که خالق متعالی، آن را جزء اقتضای درونی آن قرار داده است و غایت و جهت 

جهانی لزومًا و منطقًا به معنی حوذف مندی آنجهانی است. این غایتمحتوم به آن غایت آن
 .(317  : 1390)خاکی قراملکی، پیشگی نیست جهانی و رهاانیتاین

و بلکوه هموه موجوودات عوالم انسان و طایعوت »بینی توحیدی همچنین از منظر جهان
 (169:   1386)جووادی آملوی، « امکان، متعلق و وابسته به ذات مقودس پرودگوار و مملووک او
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هستند و همگی تحت تدبیر یک و فقط یک پروردگار قرار دارند و بدین گونه نیست که موثًت 
خدای دومی  باد و باران تحت تدبیر و اراده خدایی و پروردگاری باشد و خورشید تحت اراده

و انسان تحت تدبیر خدای سومی و ... . در دیدگاه الهی مناع  از وحی، نظام کیهانی یوک 
: 1391)نصور، نیسوت  ،زیستی صرف که خالی از هرگونه ویژگی اختقی باشدمجموعه فیزیک

یعنی بین رفتار انسان و نظام آفرینش رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر انسان در مسیر  .(27 
)جوادی یابد کند و به نفع او تلییر مینظام عالم نیز به سوی او حرکت می ،ح حرکت کندصحی

 .(81  :1386آملی، 
در دیدگاه توحیدی از آنجا که همه موجودات، مخلوق و مملوک و تحوت تودبیر خودای 

کننود، چنانچوه همگی به نحوی بر مسیر و صراط الهوی سویر موی ،یگانه هستند و در نتیجه
های نظام هستی همه پدیده ،های وجودی و صراط الهی حرکت نمایدختف ارزشانسان بر

دهند؛ زیرا همه آنها در برابر اراده الهی العمل نشان میکنند و از خود عکسبا او برخورد می
گیرنود و از کنند و بوه فرموان او از پرهیزکوار حوریم مویخاضع هستند و به دستور او کار می

   .(168  )همان:ند گرفت تاهکار انتقام خواه
یا ِإَلْییِه ی خودا دارد: سوو  بهتی از خدا و ینی، ماهیی دشناس یهستجهان در  یِه َوِإنا یا ِللا ِإنا

وَن  رد کوه قودرت، یگمی تهنشدر نگرش الهی به هستی، عالم از مادئی  .(156)بقوره:  َراِجع 
قدرت نامحدود او قرار دارد.  عنوان فعل خداوند دری ندارد. جهان بهیعلم و رحمت او انتها

ت و ... شکل و محتوای یم و تربین تصور و نگرشی به جهان، تعلیکه چن بسیار روشن است
در نظور گرفتوه  ماودأی، عوالم هسوتی فاقود رالهیغی شناس یهستر نگرش د. ردیگ یمگری ید

ت یون امور بودون غایوا ؛ پوسشوودك حادثه بدون علت محسووب مویی عنوان بهشود و می
 .(13  :1389مهدوی آزادبنی، ) گردد یمحظه مت

ات پوس از مورا یوی نومعتزله که به معنای حذف خدا و عودم اعتقواد بوه حشناس یهست
هی اسوت کوه یشود. بدی اختقی در زندگی انسان میها ارزششدن  اساس یباست، ساب 

ای لهها به مسی اختقی رها ارزشات پس از مرا، التزام به یزندگی بدون باور به خداوند و ح
ساب تهوی بوودن و فقودان  هانآن زندگی بدون ارزش و تعهد به یکند. همچنل مییمحال تاد

بحوران  دهیون ساب می شود تا انسان با پدیشود و اامن و مطمهن در درون آدمی می گاه هیتک
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ار قورار یوی از اصوول معرفتوی و عملوی در اختا مجموعهن و اختق، یروانی مواجه گردد. د
 .(9  :1375)طااطاایی، ات فردی و اجتماعی انسان ضروری است یکه برای ح دهد یم

اسوت.  تحوول وحال تلییر  در وجان یک شیء بی عنوانبه نظام هستی در نگاه نومعتزله
غیووب ندارنوود و مسووائل اخووروی را  عووالم و عووهیماوراءالطاآنهووا چنوودان اعتقووادی بووه عووالم 

مسائل مابعدالطایعه را بر  کنند یماساس تتش . برایننددان یمبرای فهم بشر  دسترس رقابلیغ
 کنند.  لیتأو وشکل مادی تفسیر   بهساس عقل ابزاری خود 

 .میکن یم بازگوشمال آفریقا را در تفسیر  انینومعتزلشناختی ی هستیها بیآس ،در ادامه
 رابطه انسان، هستی و خدا  دربارهتغییر اندیشه  .1

ند از سیطره بر انسان برکنار شده و انسان را بر طایعوت مسولط خداو ،انینومعتزلدر نگاه 
و گرایی خویش، عالم را تحت تصرف یی و دنیاگرا مصرفی که بر مانای ا گونه به است؛ کرده
نوه  ،نومعتزله به دناال تفسیر علل فاعلی هستند ،خویش قرار داده است. در این نگاه ریتسخ

ی از دنیای مادی مند بهرهبلکه  ؛ف حقیقت نیستانسان کش تیو غای عالم. هدف یعلل غا
ی دینی و مفاهیم دینی در نظر این جریان هویچ ها انگاره ،اساسو زیست دنیوی است. براین
از انسوان را در اسوتفاده  و دسوت شوده خاردبر عوالم  طرهیاز سقداستی ندارد؛ زیرا خداوند 

 عقل خودبنیاد باز گذاشته است.  براساس عتیطا
گاه بریده از خداوند نیسوت  یچهفهمیم که انسان،  یمی دین ها آموزهدینی به درونبا نگاه 

توان آن را تایین نمود: فقیر محوض بوودن  یمو وابستگی ذاتی به خداوند دارد که از سه منظر 
 طایعت. ی، وجود ربطی انسان و ارتااط وثیق امور طایعی و ماوراخدا با ارتااطانسان در 

 سانفقیر محض بودن ان .1.1
 اییامکانی دیگر، فقیر محض اسوت:  هر موجودانسان همانند  ،آیات قرآن کریم بنا بر

 
َ
اس   َهایأ م   النا ْنت 

َ
َقراء   أ هِ  ِإَلی اْلف  ه   َو  اللا َو  اللا در مقابل، خداونود بوه  و (15 :)فاطر د  یاْلَحِم  یاْلَغنِ  ه 

ه   کاَن  َو تمام کماالت را دارد:  و ذاتاً هر چیزی قادر است  لِّ   َعلی اللا  :)احوزاب رایَقِد  ٍء  یَش  ک 

 همه کماالت را دارد.  دهد که خداوند عین قدرت است واین آیه نشان می .(27
 وجود ربطی انسان   .1.1

براساس ماانی حکمت متعالیه، به وجودی که فقور محوض و وابسوتگی صورف اسوت، 
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واقعیتی است « ستقلوجود م»است. « وجود مستقل»گویند که در مقابل می« وجود رابط»
 جهوت از و نوهاز جهوت صوفات  نه ،نه از جهت ذات ؛که هیچ نحوه وابستگی به غیر ندارد

 ؛بوه دیگوری و قوائمواقعیتی اسوت وابسوته « نفسه للیره یفوجود »یا « وجود رابطی»افعال. 
ممکن نیست وابستگی آن شیء را که بوه آن  که یطور به، عرضی و نهوابستگی و قیامی ذاتی 

آن موجود باشد؛  وابستگی به آن یا وابسته به غیروابسته است قطع نمود تا جایز باشد، بدون 
و  96  ،1د: 1388)رک: جوادی آملوی، قطع وابستگی از آن همان و انعدام وجود رابطی نیز همان 

100). 

 طبیعت یماوراارتباط عمیق امور طبیعی و  .1.3
و و نیوز بوه لحواظ بواطن  با سایر اجوزا پیوندش تناسب  بهدر نگاه دینی، هرجزء طایعت 

 صوورت نیبدخواهد بود.  برخورداری خاصی ها یژگیووجودی خود، از احکام و  اقتضائات
 و مشومول ابندی یمی است، ارتااط و پاککه عالم قداست  با عالم فوق طایعتطایعی  یاشیا

و طایعوی پواک  بوه گونوه . بنابراین، برخوی اشویاشوند یماحکام ارزشی و هنجاری آن عالم 
ولی در آثوار  ؛(26  :1383)رک: پارسانیا،  شوند یممقدس شمرده ریو غبعضی ناپاک  و مقدس

حنفی هیچ ارتااطی بین امور طایعی و متافیزیکی و حسن اللهنومعتزلیانی چون احمد خلف
 وجود ندارد. 

، (19ان: )آل عمورم، تمام اجزای هستی دارای صفاتی همچون هدفمنودی یدر نگاه قرآن کر
ن اوصاف یاز ا درك هرکدامدر برابر پروردگار هستند که  (1)جمعه: تسایح  و (11)فصلت:  میتسل
 جاد و ارتقای شناخت انسان و صعود وی به عوالم باالتر هستی موثر باشد. یتواند در امی

و ای قائول اسوت ژهیگاه ویقرآن برای هستی که در تعامل و مواجهه انسانی قرار دارد، جا
دارای شهون اختقی دانسته است؛ لذا انسان را در برابر آن مسهول و  هستی را همچون انسانی

در   شوهیداند و او را بوه اندم، جهان هستی را عرصه تفکر انسان مییداند. قرآن کرمکلف می
ن یها و زمونش آسمانید: در آفریفرمااز جمله می ؛خواندای هستی و شناخت آن فرا مییزوا
اند و در بارانی که خدا از ا روانیی که در دریهار کوتاهی و بلندی شب و روز و در کشتیو د

د و از یات بخشیله آنها حیوسبه ،اه بودهیگن را پس از آنکه مرده و بییآسمان فرو فرستاد و زم
گر و در ابرهای مسخرشده یی دیای در آن پراکنده ساخته و در فرستادن بادها از سوهر جناده
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ن یور جهوان اسوت. ایی او در تودبیکتایدگار و یی بر وجود آفریهانشانه ،نیان آسمان و زمیم
 (164)بقوره: دهنود مویص یحوق را از باطول تشوخ ،ابند که به خوردیها را مردمی درمینشانه

 . (65  :1390گی، یبمحمدی، نجارزادگان، معصومملك)
 بر امور زندگی بیعیهای فوق طنیروی تأثیرنفی امور متافیزیکی و رد  .2

ی حسوی گرا واقوع ازآنجاکه انینومعتزلکه  گردد یمبا دقت در آثار تفسیری نومعتزله روشن 
گرایانوه پیودا کورده و ، رویکورد موادیکنند یمرا بر مانای عقل تجربی تفسیر  زیچ و همههستند 

دگی انسوان نادیوده را بور زنو آنهواات تأثیرو  دهند یمعناصر متافیزیکی عالم را مورد انکار قرار 
دلیول، وجوود هموین  بوهطایعی ندارند؛  ی و مابعدایامور غو عمًت اعتقاد چندانی به  رندیگ یم

ماننوود  یباورهووای طلسوم و ،ذیووتعو ،خوا  اعمووال ،فرشووته، جون، شوویطان، حسود خوارجی
همگوی را مفواهیم ذهنوی  ،که در قرآن وارد شده اسوترا و افسون زبان  زخم چشمی گذارتأثیر

وجوود  نهوایااگور  ،در عالم نیست و بنابراینآنها که دلیلی بر وجود واقعی و خارجی  نداهدانست
 .(359و  358  :1376)ابوزید، ی بر زندگی انسان ندارند تأثیرعمًت هیچ  ،خارجی نداشته باشند

را عناصری تواریخی  و جادونصر حامد ابوزید وجود عناصری چون شیطان، جن، حسد 
متون دینی  اینکهآن زمان مردم عرب به این عناصر ایمان داشتند و با توجه به  داند؛ زیرا درمی

 عنووانبوه پیوامار اکورم هسوتند وی و بشوری، نصوو  انسوانی و فرهنگواز جهت زبانی 
به فرهنگ زمانه خود بوده، این مضمون در نصوو  دینوی راه  و وابستهمتعلق  کننده افتیدر

 پیدا کرده است. 
و تعویوذات نیوز صوادق  اوراد و زخم و چشمسحر گفته، در مورد حسد  ارهدربآنچه ابوزید 

بلکوه  ؛نیسوت آنهوادلیول بور واقعوی بوودن  ،موارد در نصو  دینی نیااست. به نظر او ورود 
یی ها دهیوپددر فرهنگ زمانه عصر نزول وحی. کسانی که بر وجود  آنهاشاهدی است بر وجود 

کید  نصدر  آنهابر  دالوجود  صرف به، و حسدچون سحر  ابوزید بور  نظر از، کنند یمقرآنی تأ
 .(206  :1994)رک: همان،  رندیگ یمرا یکی  و مدلولروی اشتااه، دال  و ازخطا هستند 

مفواهیم  آنهواآیود کوه اکثور به دست موی ،با دقت در نظرات نومعتزلیان در شمال آفریقا
از فرهنگ زمان مردم عصور عورب  را برگرفته در قرآنشده طایعی بح ی متافیزیکی و ماورا

خاطر باطل کردن باورهای مشورکان آن زموان . از نظر آنها خداوند، این مفاهیم را بهدانند یم
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 یازاای بیش نیستند و موا بوهآورده است و این مفاهیم، مفاهیم ذهنی ،که به آن ایمان داشتند
 لهیوسو به ایوو ا آنهوا را انکوار خارجی ندارند. نومعتزلیان در تفسیر این مفاهیم متافیزیکی، ی

عموًت ایون مفواهیم، از  ،. در نتیجهبرند یمو به تأویل  کنند یمعقل خودبنیاد خویش توجیه 
غلاه نگاه سکوالر به هستی است؛ نگاهی کوه  ،که نتیجه آن اند شده  خاردی گذارتأثیرحوزه 

 شود. یده میاست و دست انسان از دامن قدسی معنویت بر و قداستعاری از معنویت 
 واهر الفاظ بور  و حمل ها لیتأوبا  و مخالفتدر مقابل نظر نومعتزلیان، حجیت  واهر 

المبدأ متون دینی است. متصدرا در کتاب  و فهم، یک اصل مسلم در محاورات عقتئی آنها
 :دیگو یم باره نیا در و المعاد

و  نودگردا یبرمو آنهوا و مورادکسی که نصو  اخاار آخرت را از  اهر »
ی آیات مربوط به احوال قار و بورانگیختن مردگوان را دگرگوون و محتوا  اهر

که امور اخروی، فقط عقلوی یوا تووهمی )تخیلوی،  کند یم و گمان دینما یم
مثالی( است و وجود خارجی)عینی( ندارد، یا نادان است یا خود را به نادانی 

و به پنودار دیگوران  ندارندپ یمکسان  گونه نیابود که  گونه آن. اگر واقع زند یم
مردم آموده باشود، نوه  و انحرافی ساز گمراه، باید شرایع الهی برای دهند یم

  .(414و  413 ، 6د: 1354)صدرالدین شیرازی،  «آنان تیو هدارهنمونی 
 عودو بُ در نگرش به سیر کمال انسان در زنودگی، همیشوه توجوه بوه معواد  ،بر این افزون

ولی اگر انسان بخواهد طوری زندگی کند که تنهوا از  ؛ردیگ یمقرار  توجه مورداخروی انسان 
و  رسد ینمبه کمال واقعی  گاه چیهدنیا بهره بارد وخودش را از دین و باورهای دینی جدا کند، 

اصواًل اقتضای سیر صعودی انسان به این است که به معاد و آخرت باور کاملی داشته باشد. 
ی جوایگزین آن شوده کوه خیو توارگرایانوه رداشوت، مفهوومی دنیوا... اما با کنار رفتن این ب

 .(246و  242  :1380)ر.ک: نصر،  کند یمپیشرفت انسان را از رهگذر تطور مادی تحلیل 
وْا َما َبیَن َو ِإَذا  شریفه هیر آیمتصدرا در تفس ق    ِقیَل لَهم  اتا

َ
ْم َو َمیا َخْلَفکیم  یِد ییأ کیم    ک    َلَعلا

ون ْرَحم    :گویدمی (45س: )ی ت 
رات و دار یواشاره دارد که دار متل یبه عالم ماد َو َما َخْلَفکم  عاارت »

  َما َبیَن زراعت است و عاارت 
َ
ْم یِد یأ ات و یواموت کوه دار باقیبه عوالم ق ک 
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بوه عوالم  یعویتوجوه طا ینکه نفس انسوانیل ایکند؛ به دل می جزاست، اشاره
خواهد یاش که سعادت و شقاوت باشد، م ن مرتاهیآخرت و بقا دارد و به آخر

از سعادت و شقاوت را  یر خود منازلیدر مس ین، نفس هر انسانیبرسد. بنابرا
ر، سعادت نفس باشد، نفس منوازل سوعادت و یخواهد کرد. اگر در تقد یط

به انسان هشدار  خواهد یمه مذکور یمود. پس آیرا خواهد پ وتاشقاال منازل 
 هوا پردهو لکن چوون  ،کند یم ینفس منازل خود را ط ،بدهد که متوجه باشد

کنار رفت، شقاوت و  ها پردهدر آخرت  یست. وقتیق نیکنار نرفته، متوجه حقا
: 1354، صدرالدین شیرازی) «انسان نشان خواهد داد یك خود را برایهر ،سعادت

 .(396   ،6د
 :دیگو یمجای دیگر در همان کتاب  او در

در مسوهله  قیو تصودسزاوار به اعتقواد  که حق حق در نزد ما این است» 
بور آن داللوت  و اخاوارمعاد، عین همان چیزی است که  واهر آیوات قورآن 

در قرآن و حودی  رسویده  و هرچهاست  شده واردو در شریعت حقه  کند یم
برای  که ی تا وقتاست، همان  اهرش حق است، بدون هیچ تأویلی از  اهر، 

و در اینجا  شرعی وجود نداشته باشد، ایو دلیل عقلی ، لیو تأواین برگرداندن 
است؛ زیرا علتی برای تأویل  واهر وجوود  طور نیهممعاد( بعینه  در مسهله)

تأویل این آیات جایز  و اصتً  میبازگردندارد. پس واجب است به همان  اهر 
و کوه در ماوانی ؛ چنواندارد یوانم لیبر تأو ما رانیست؛ چون هیچ ضرورتی 

پیوروی از شوریعت  ،. بنوابراینمیا رفتهیپذآن را  و ما شده  تیتثاعلمی  اصول
 .(407  )رک: همان:است  تر مناسب (، سزاوار یو احادآیات  و  واهرحق )

اگر بنا بر گفته نصر حامد ابوزید این عناصر برگرفته از تاریخ و فرهنگ عصر نزول قورآن 
ولی او هیچ ضوابطه  ؛مند باشدنگی ضابطهگذاری عناصر فرهتأثیراست، باید قلمرو و حدود 

دهد. ابوزید به طور گزینشی ورود عناصوری ماننود سوحر، و معیاری در این مورد ارائه نمی
بردگی، جن و شیطان در قرآن را بازتاب عناصر و واقعیات فرهنگوی زموان نوزول  ربا، و،جاد
آن زمانوه وجوود داشوته  که عناصر دیگری نیز در قلمرو معتقودات مردمواندرحالی ؛داندمی
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 آورد. الله، رّب و عاودیت، ولی او آنها را از این باب به حساب نمی است؛ مانند
بوه  دارد که مردم اهل حجاز و معاصران مشرک پیواماربرمی قرآن از این حقیقت پرده 

و مشوکل آنهوا شورک در ربوبیوت بوود.  1ها و زمین معتقود بودنودعنوان خالق آسمانالله به
امور عالم )از امور مربوط بوه انسوان گرفتوه توا دیگور  کهاینآنان به اصل ربوبیت و  ،براینبنا

های مشهود حیات( تحت قیمومیت و ربوبیت وجود الهی قرار دارد، باور مخلوقات و پدیده
گرچه به شرک در ربوبیت ماتت بودند و انحصار ربوبیت در خودای تعوالی را بواور  ؛داشتند

عنووان خودای صحیح است که ادعا شود مضامینی نظیور اللوه، بوه ،وجوداین. آیا بانداشتند
خالق و مقوله ربوبیت و مربوبیت در قرآن ناشی از بازتاب فرهنگ عصر نزول در نّص دینوی 

 :1392)واعظوی، شویاطین در قورآن از ایون بواب اسوت؟  که ورود واژگوان جوّن وچنان ؛است
 396). 

تعویذات که در قرآن کریم  و مثل جن، شیاطین، حسدبه زعم نصرحامد ابوزید، اموری 
به  ،خارجی و هویت عینی ندارند و با توجه به باور و اعتقاد مردم عصر پیامار یازاآمده، ما به

 توان گفت: اند. در ارزیابی این نظر میقرآن راه یافته
س ماوانی ابوزید هیچ دلیلی برای غیرواقعی بودن ایون اموور ارائوه نکورده و فقوط براسوا

اموور  از خیلوی ،ها را زده است. تجربه و احساسگرایی خود این حرفپوزیتویستی و تجربه
دیگر مانند غیب، بهشت، دوزو، حیات پس از مرا عالم برزو، معجزه و استجابت دعوا را 

 پس چرا ابوزید آنها را انکار نکرده است؟  ؛تواند اثاات بکندنیز نمی

ر نوزول بوه موجوودات غیاوی مثول شویاطین، جون، حسود و بین اعتقاد و باور مردم عص
ای وجوود نودارد؛ زیورا با واقعی ناودن و صرف مفاهیم ذهنی بودن آنها متزموه ،زخم چشم

 خارجی نیز داشته باشد.  یازااعتقاد مردم عصر نزول باشد و مابه ،ممکن هست این مفاهیم
د مانوایی دوگانوه اتخواذ کورده ابوزید در بعضی جاها در مورد کلماتی مانند سحر و حسو 

بوه ایون  ؛های قرآن به سحر، در شاکله تاریخی آمده اسوتاشاره :گویداست. از یک طرف می
)ابوزیود، عنوان تاریخی سوخن گفتوه و موضوعش بوه آن تحوریم اسوت معنا که این متن از آن به

                                                 
ْن َسَأْلَتُهْم .  1 ه َو َله  ْرَ  َلیُقوُلنَّ اللَّ

َ
ماوات  َو اْْل  .(25: )لقمان ؛َمْن َخَلَق السَّ
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وجوود فعلوی  دلیل بر« سحر»و « حسد»ورود کلمه  :گویدولی از سوی دیگر می ؛(211م: 1994
چه چیوزی را « نص»پس  ،وحقیقی آن نیست. اگر حسد و سحر حقیقت و وجود عینی ندارند

   .(70و  66   م:1997)کامل الهاشمی، ؟ کرده استتحریم کرده و مورد غضب قرار داده و از آن نهی 

عنووان امووری فلق، از جن و شیطان به و هایی مانند بقره، اعراف، طهقرآن کریم در سوره
سوخن  ،دارنود توأثیرعنووان امووری کوه که خلق شده و وجود دارند و از حسود و سوحر بوه

از برخوی  ،های تاریخی که معتقدات مردم جواهلی اسوت. در مقابولنه از افسانه ؛گویدمی
سوخن نگفتوه و آنهوا را  ،که در اشعار عرب آمده اسوت« غول»اعتقادات عرب جاهلی مثل 

 کند. تأیید نمی
رون از حس و دارای وجود و شعور و اراده یك عده موجودات بین را یاطیش قرآن متئکه و

آنها متئکه موجوداتی مسوتقل و   باره داریم که به موجبنیات چندی در ایداند. آیمستقل م
)بورای نمونوه : رد یپذیدهند که با شعور و اراده تحقق ممان هستند و کارهایی انجام مییدارای ا

 .(41 و  40 :ساأ ؛21 :ق
دهد. ین مدعی درباره ابلیس، شیطان و جن گواهی میبه هم ،ات قرآنیبسیاری دیگر از آ

متعوال، در چنود  یاو بوا خودا  س از سجده آدم و محواورهیچی ابلیماجرای سرپ ،نمونه برای
ه ید: همه ذریگویس پس از رانده شدن از ساحت قرب میقرآن نقل شده است. ابلاز بخش 

د: یوفرما یمتعال در جواب م یو خدا (83 :) مخلص، گمراه خواهم کرد  آدم را جز بندگان
 .(85 :) تان پرخواهم نمود  فر اعمالیبه ک ،روانی که از بشر خواهی داشتیدوزو را از تو و پ

 شود.ننده انجام نمییفربیفر عمل جز با شعور و ادراك کیککه هی است یبد
که متزم با داشتن وجود و شوعور  کند یماات آیات قرآن برای ابلیس صفات و حاالتی را اث

 کند.  ، صدق نمیندان صفاتیعی که فاقد ایو اراده استقتلی برای اوست و بر قوای طا
ز یودربواره جون ن ،تر روشونشتر و یبلکه ب ،اتی که درباره متئکه و ابلیس گذشتیشایه آ

موان یرفتوه و ایود را نپذمتعال درباره فرزندانی که دعوت پودر و موادر خو یوجود دارد. خدا
 :دیفرما یم ،شمارند یمر گذشتگان ین خدا را خرافات و اساطییو آ آورند ینم

ِذ  ولِئَك الا
 
َمٍم َقیْد َخَلیْت ِمیْن َقیْبِلِهْم ِمیَن  یِهم  اْلَقْول  فِ یَن َحقا َعلَ یأ

 
أ

ْم کان وا خاِسرِ  ْنِس ِإناه  خواطر  ]بهکه هستند  یکسان   آنان؛ َن یاْلِجنِّ َو اْْلِ
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یی از جن و ها امت زمره در های حق[ فرمان عذاب درباره آنها  انکار وعده
 کوه یدرسوت به. است شده  ثابت محقق و ،اند درگذشته آنهاکه پیش از  انس

 .(18 :)احقاف انکار بودندیآنان ز
دارنود.  ریوم مراف و یی مختلف و تکالها امتز مانند انسان یجن ن ،هین آیی امقتضا به 

 :فرمایدر آیات دیگر در مورد جن مید
ی ْرآَن َفَلَمِّ وَن اْلق  ا ِمَن اْلِجِنِّ َیْسَتِمع  وا   َوِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْیَك َنَفر  ْنِصیت 

َ
وا أ وه  َقیال  ا َحَضیر 

یَن ﴿ ْنِذِر ْوا ِإَلٰی َقْوِمِهْم م  ِضَي َوَلِّ ا ق  ا َسِمْعنَ  ﴾٢٩َفَلَمِّ وا َیا َقْوَمَنا ِإَنِّ ْنِزَل ِمیْن َقال 
 
ا أ ا ِکَتاب 
ْسیَتِقیٍم ﴿ ییٍق م  ا ِلَما َبْیَن َیَدْیِه َیْهِدي ِإَلی اْلَحِقِّ َوِإَلٰی َطِر ق  َصِدِّ وَسٰی م  َییا  ﴾٣٠َبْعِد م 

ِلییٍم 
َ
ْم ِمْن َعَذاٍب أ ِجْرک  ْم َوی  ن وِبک  ْم ِمْن ذ  وا ِبِه َیْغِفْر َلک  ِه َوآِمن  وا َداِعَي الَلِّ ِجیب 

َ
َقْوَمَنا أ

وِنیِه  ﴾٣١﴿ ْرِض َوَلیْیَس َلیه  ِمیْن د 
َ ْعِجیٍز ِفیي اَْ ِه َفَلْیَس ِبم  ِجْب َداِعَي الَلِّ َوَمْن اَل ی 

ِبیٍن ﴿ ِئَك ِفي َضاَلٍل م  وَلٰ
 
ْوِلَیاء  ۚ أ

َ
 ؛﴾٣٢أ

 و ]یاد کن[ هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه کردیم که قرآن را بشونوند،
خاموش باشید.  {برای شنیدن قرآن}پس وقتی که نزد قرائت آن حاضر شدند، گفتند: 

پس چون قرائت پایان یافت به سوی قومشان در حالی که گفتند: بویم دهنوده بودنود، 
ای قوم ما! به راستی ما کتابی را شنیدیم که پوس از موسوی (29بازگشتند. شنیدیم که )

اب های پیش از خود است، به سوی حق و بوه نازل شده است، تصدیق کننده همه کت
خودا  {بوه سووی}ای قوم موا! دعووت کننوده (30سوی راه راست هدایت می کند. )

را اجابت کنید و بوه او ایموان آوریود توا خودا برخوی از گناهانتوان را  {پیامار استم}
بت و آنان که دعوت کننده خدا را اجا( 31بیامرزد و از عذابی دردناک پناهتان دهد؛ )

توا از دسوترس قودرت او بیورون }در زموین عواجز کننود  {خدا را}نکنند نمی توانند 
، اینوان در {که عذاب را از آنان دفع کند}و آنان را در برابر خدا یاورانی نیست  {روند

 .(32 :احقافگمراهی آشکاری هستند. )
و بسویج در عالم مادی، همواره در میوان تضوادها و بوا تحورک و عوزم  تکاملپیشرفت و 

یک نقطه منفوی  عنوان  به. ادامه حیات ابلیس ردیگ یمنیروها در برابر موانع قدرتمند صورت 
پورورش و زنودگی نیروهوای مقواوم او موؤثر  و دربرای تقویت نقاط مثات انسان مفید بووده 

و  میرمسوتقیغی ها راهدادن  و قراری اساسی نشهه دنیاست ها هیپااز  و شراست. درگیری خیر 
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. گذشوته باشد یم و عقاب، تمهیدی برای ثواب حق به و دعوتدر برابر صراط مستقیم  باطل
ی مختلفی وجوود دارد کوه در برابور ها لیو ماز وجود شیطان، در درون خود انسان نیز غرایز 

یک میدان مقابله و تضاد میان فضائل و رذائل  و در ردیگ یمی قرار و روحاننیروهای عقتنی 
)مصااح یزدی،  آورد یمانسان را به ارملان  و تکامل، پیشرفت لتیو فضخیر  ابو انتخ اریو اخت

1376 : 297). 
ز یوگوری نیات دیف جن روشن است. آیداللت این آیات بر استقتل، شعور، اراده و تکل

ستند یات پیشین کمتر نین مدعی از آیدر قرآن در موضو  قیامت وجود دارد که در داللت بر ا
 .(123و  118  :1375، طااطاایی :ک.)ر

مسائل  ضابطه یببا نفی و انکار یا تأویل  آنهاکه  میابی یدرمبا دقت در نظرات نومعتزلیان 
در زندگی انسان را داشتند ولوی بایود بودانیم  آنها تأثیر، ادعای عدم عهیماوراءالطامتافیزیکی 

 هم وجود عینی دارند و هم در زندگی انسان بسیار موثرند. آنها
وجوود  نومعتزلوهی ها شهیاندمتافیزیکی که در  میو مفاهمسائل  تأثیرمسهله عدم  نیابنابر

هویوت خوارجی دارنود بلکوه  تنها نهدارد کامًت اشتااه است؛ زیرا ما معتقدیم این موجودات 
در خلوق  توأثیرو یی این موجودات را خلق کرده است. حکمت ها حکمتخداوند به خاطر 

 ی آن احاطه دارد.ها حکمتکه خداوند به تمام  اموری چون شیطان زیاد است
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  گیری یجهنت
 ییگرا بووا افووراط در عقوول یو حسوون حنفوو یوودهمچووون نصوور حاموود ابوز یووانینومعتزل

با  یانجر ینبرگرفته از فلسفه غرب، ارائه دهند. ا یبر اساس ماان ینوآمد یرتفس خواستند،  یم
ک یغرب یتعقتن یریکارگ به قورآن  یها  و آموزه یند یینو تا یرن، به تفسآ یادیبر خودبن یدو تأ

خود فقوط بوه عنصور عقول و  یشناخت معرفت یبر اساس ماان یرشاناند. لذا در تفس پرداخته
و جهوان  یشناخت هست یزیکیکه از عوامل متاف یانیوح یها و به گزاره کنند  یتجربه توجه م

 . کنند ینم یتوجه دارند، یو عالم پرده برم
موتن در پرتوو فرهنوگ زمانوه قائول بودنود بوه  یمعنوا مندی یخکه به تار ازآنجا همچنین

 ینمقدسات از د ینف حال ینو درع ینثواب از د یبه نف ینو فهم، همچن یمعرفت گرایی ینسا
 یچو هو کنود یم ییورتل یمعرفتو یدائمًا عقل و تفکر آنها با توجه به فضا یراکشانده شدند؛ ز

و تحوول نگواه  ییرتمام مقدسات آنها با توجه تل حال یندرعوجود ندارد.  یندر د یثابت یامر
 منودی یختار یجمووارد از نتوا یون. امانود  ینمو یبواق ینویو اصًت د کند یم ییرتل ین،آنها به د

 است.  یند یها آموزه
اسوت کوه در آن  ییورمتحول و در حال تل ی،ماد یامر یان،نومعتزل شناختی  یهست ماانی

بور اسواس عقول  ی. از آنجا کوه نظوام هسوتشود یگرفته م یدهان نادرابطه خدا و انسان و جه
انکار  یامانند خدا، فرشته، بهشت و جهنم  یانیوح یها و آموزه یممفاه شود، ینگاه م یتجرب

 .شوند یبدون ضابطه دچار م یلبه تأو یاو 
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