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 چکیده

   در باشد. می آن تربیتی هایاستلزام و استخراج نومعتزله هایبررسی تحلیلی اندیشه پژوهش، این اصلی هدف

ست که دغدغۀ شده ا صریح  صلی                                 این مقاله ت شروی      عوامل      یافتن           نومعتزلیان     ا سازی  و       پی سالم      دنیای        باز      ا

ست. سالم          از دیدگاه      ا سلمانان       ماندگی   عقب عامل           آنها، ا ست،         م سیرها     بلکه      نی ست    های   فهم  و            این تف    از        نادر

سالم ست.            جایگاه عقل      گرفتن       نادیده  و     ا سم               نومعتزلیان، علم      مبانی     ترین   مهم  زا     ا سکوالری ست                  گرایی و  .    ا

سالم                            نومعتزلیان بر این باورند که شر،     حقوق         مدرنیته،   با      تواند  می     ا سی     ب شد.        سازگار       عقالنیت  و         دموکرا       با

در تعلیم و  اند از: تأکید بر آزادینشان داد که در تعلیم و تربیت نومعتزله آنچه مورد تأکید است عبارت نتایج

ستفاده از روشتربیت به  شویق عقالنیت و تفکر، نوآوری، ا شی، ت های ویژه آزادی آکادمیک، عدالت آموز

نان، یرفداری از  تأمین فرصتتتت آموزشتتتی برابر برای مردان و ز یت،  باحثه در تعلیم و ترب قد و م گفتگو، ن

های به همه جنبه های جامعه معاصر، مبارزه با جهل و خرافات، توجهتحقیقات علمی و بنیادی برای حل بحران

آدمی در تعلیم و تربیت، تأکید بر استتتقالو و عدم وابستتتگی نآام آموزشتتی به ویژه دانشتتگاه به هیا نهاد یا 

 حزب دولتی یا دینی است.  
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 مقدمه  

 ایرجستهب کالسیک نحله کالمی معتزله .دارد کالسیک معتزله کالمی هایدر اندیشه ریشه نومعتزله

ه اسالم داشته و در قرون اولی دینی مسائل تفسیر در عقالنی رویکردی که است اسالمی هایاندیشه تاریخ در

 به رودف و فراز با و است کرده آغاز را حیاتش که است قرن دو به نزدیک نومعتزله نحله»پدید آمده است. 

 Goli)دکننمی تفکیک آفریقا شماو و ایران هند، قطب سه به را نومعتزله گاهی دهد.می ادامه خود حرکت

& Yousefian, 2010). با نومعتزله اوو جمو بسیاری، باور به بنا و جغرافیایی دارد جنبه بندی بیشترتقسیم این 

 نصرع یک بیشتر معتزله به گرایش در اسدآبادی سیدجماو شده است. آغاز اسدآبادی الدینجماو سید

 او از پس است، مذکور قطب سه میان ارتباط عامل و رودبه شمار می اسالمی تجددخواهی حیطه در سیاسی

 پایه بر که تاس دینی تنها اسالم بود معتقد او. شد گرفته پی مصر در عبدُه محمد شاگردش توسط جریان این

. داد ارائه قرآن رمزهای و هاتمثیل قرآنی، قصص از تازه درکی و فهم باید و است استوار «وحی و عقل»

  .کردند دنباو اهلل خلف احمد محمد و خولی امین حسین، یه مانند کسانی را شده ایجاد فکری جریان

 و بیشترا علمی نقد روش ایفا کرد، خاصی نقش حسین یه نومعتزله هایاندیشه رشد تاریخی سیر در

 از پس .(Abu Zaid, 2013, P. 94)داشت  تأویلیو  تمثیلی نگاهی قرآن قصص به و بود تحلیلی و اسنادی

 با خولی ینام تاریخی سیر این در شدند. معروف «قرآن ادبی مکتب» به که کردند ظهور منتقدانی حسین یه

 بود، ینحس یه و عبدُه محمد اندیشه از ترکیبی او روش داد. نومعتزلیان به مبنایی حرکتی خود جدید آراء

 را خود همف و درک مفسر که بود باور این بر و داشت فراوانی توجه قرآن فهم در مفسر نقش بر خولی امین

 سوی از دیگر بار اما رفت، سکوت محاق در دهه چند( نومعتزله اوو موج) جریان افزاید. اینمی متن بر

ء حیاا( نومعتزله دوم موج) ابوزید حامد نصر و جابری عابد محمد آرکون، محمد حنفی، حسن مانند کسانی

 رابطه وجود منکر منتقدان برخی. دارد وجود نآرهاییاختالف نومعتزله و معتزله میان رابطه شد. پیرامون

 عدو، رایی، اصلگعقل در را معتزله به نومعتزله شباهت برخی و هستند نومعتزله و معتزله میان فکری و نآری

این دو در این است که  اصلی تفاوت .(Beheshti, 2014, P. 514)دانند می گرایی تأویل و شناسیقرآن

 ،1کمانند هرمنوتی غربی نوین هایروش و فلسفی -فکری عناصر با را معتزله فکری مبانی نومعتزله

 برابری، بشر، حقوق) غرب سیاسی فلسفه و 5مدرن، پست4مدرن فلسفه ،1شناسینشانه ،2تبارشناسی

                                                 
1 . Hermeneutic 

2 . Genealogy 

3 . Semiotics 
4 . Modern Philosophy 

5 . Postmodern 
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 و گرایی. عقلP(Gunther, 2004 ,138 .(نموده است  ادغام( 1فمینیسم و 1سکوالریسم ،2دمکراسی

 بر است و نومعتزله محوری موضوع( حدیث و قرآن) مقدس متون( مدرن هرمنوتیک) گرایی تأویل

برابری  عدالت، بشر، حقوق سکوالریسم، آزادی، ،4گراییکثرت دینی، اصالح ضرورت هایی مانندموضوع

 مباحثی تأثیر تحت نومعتزله گفت تواننیز می بعد تاریخی از. (Ahmad, 2011, P. 13)دارد  تأکید  فمینیسم و

  (Jaberi, 2010, P. 524)است  بوده 5مدرنیته برابر در واکنشی و اسالمی تمدن افتادگیعقب علل چون

 سه در توانمی ها راهدف این شده است. تلویحی مطرح شکل به گاه و به صراحت گاه نومعتزله هایهدف

 گرایی مطرح نمود.تغییر، تفکیک و کثرت اصلی حیطه

 ,Jaberi, 2010) گرایانسنت و کارانمحافآه آراء مخالف تغییر و خواهان یورکلیبه نومعتزله: تغییر (2

P. 84) باشد.می نوین اجتهاد باب فتح و دینی نواندیشی تجدیدنآر، و نیز خواهان 

 سیاسی گراییرتکث و دینی معرفت گراییکثرت معرفتی، گراییبر کثرت نومعتزله: گراییکثرت (1

  .(Archon, 1991, P. 72)دارد  تأکید

 ایمان تفکیک و ایدئولوژی از دین تفکیک است؛ تفکیک نومعتزله عمده هایهدف از یکی: تفکیک (1

 و سیاست از دین جداسازی مقصود که (Abu Zaid, 2015, P. 293) است عقیده سکوالریسم و

  (Jaberi & Hanafi, 2013, P. 149). است جامعه از دین حکومت و نه

 و یشناسقرآن. است تاریخی و فرهنگی هایپژوهش و مطالعات پژوهش، در اصلی نومعتزله رویکرد

 تمرکز و بودند شناس قرآن جابری ابوزید، آرکون،. این جریان فکری است هایپژوهش اصلی موضوع دو عقل

. تاس دین امر در نوین پژوهشی هایروش از استفاده نومعتزله هایویژگی از. بود وحی ماهیت بر هاآن اولیه

.  (Archon, 2015, P. 327)است انتقادی روش شود،می مشاهده نومعتزله روش در که دیگری بارز ویژگی

 هایروش. ندکمی فعالیت است، تغییر خواهان که اسالمی نواندیش و منتقد نحله یک به عنوان نومعتزله اصوالً

 هرمنوتیک و شناسینشانه ،7ساختارشکنی ،6ساختارگرایی تبارشناسی، تحلیلی، نومعتزله هایپژوهش در رایج

 هایقولهم در( فلسفی هرمنوتیک) مانند غربی نوین هایروش از عملی استفاده دانستن پذیرش و مجاز. است

 دارد. همراه به تربیت و تعلیم حیطه در را ایگسترده هایاستلزام نومعتزله سوی از( اسالمی)دینی 

 این گروه، نآر است. به اسالم دنیای بازسازی و پیشروی عوامل یافتن نومعتزلیان اصلی دغدغۀ 

                                                 
1 . Democracy 

2. Secularism 
3. Feminism 

4. Pluralism 

5. Modernism 
6.Structuralism 

7.Deconstruction 



 87  ...  تیو ترب مینومعتزله و تعل یهاشهیاند                                                              2169 بهار و تابستان، 2، شماره 7ساو 

 گرفتن نادیده و از اسالم نادرست هایفهم و تفسیرها بلکه نیست اسالم مسلمانان، ماندگیعقب مسئوو

 یا معیار« گراییعلم»نومعتزلیان  مبانی ترینمهم از است. یکی گریاشعری افکار رواج اثر در «عقل»جایگاه 

 بسیاری که دیگر مبانی از است. دینی هایآموزه در بررسی بشری علوم دستاوردهای جدیدترین دادن قرار

 کردن اسالمی به دعوت آنها مبنایی، چنین است. با اتخاذ «سکوالریسم»دارند،  اعتقاد آن به نومعتزلیان از

 اجتماعی، مسائل کردن دینی با و دانسته مردود دانش یورکلیو به هنر ادبیات، در بلکه فقه در تنها نه را

 حقوق مدرنیته، با تواندمی اسالم کنند. نومعتزلیان بر این باورند کهمی علمی مخالفت و اقتصادی سیاسی،

 (.Goli and Yousefian, 2004شود ) سازگار عقالنیت و دموکراسی بشر،

از جمله این مطالعات  است. شده نومعتزله انجام و معتزله پیرامون معدودی دانشگاهی هایپژوهش

درباره  زیدابو و آرکون رحمن، تفسیری روش تطبیقی لکر اشاره نمود که به بررسیتوان به پژوهش وُمی

 زیدابو حامد فکری مبانی زایی در مطالعه دیگری برخیآتش . همچنین (Volker, 2011)قرآن پرداخته است

 عناصر بررسی رحمن نیز ضمن .(Atshzayi, 2014)داده است  قرار بررسی مورد را آن تاریخی هایریشه و

 ,Rahman)است مدرنپست و نوین مسیحیت هرمنوتیک مدیون ابوزید که است معتقد نومعتزله هرمنوتیک

 را حقیقی سعادت یرمس به دستیابی از بشر ناتوانی نومعتزله رویکرد که این باورند گلی و یوسفیان بر. (2001

دانند و مین را ادبی قرآن هایداستان نومعتزلیان نآر برخالف و غافل است متعالی حکمت از و گرفته نادیده

 ادعای که نیز معتقدند اکبری و توکلی بینا .Goli and Yousefian, 2010) (هستند  ها واقعیمعتقدند آن

 و است هانیج اسالم رسالت زیرا است؛ اشتباه عرب خاص فرهنگ به قرآن و اسالم وابستگی بر مبنی ابوزید

 نومعتزله اگرچه .(Tavakoli Bina and Akbari, 2012)است  نکرده تبیین را فرهنگ مقوله ابوزید اصوالً

 فرهنگ اجتماع، ن،دی فلسفه، پیرامون هاآن نآری مبانی از اند، اماداده نآر تربیتی نآام و تربیت پیرامون کمتر

 آموزش و تربیت ،فرهنگ روشنگری، نومعتزلیان. نمود استنباط را نومعتزله تربیت و تعلیم توانمی سیاست و

 رایانهنوگ آراء نقش و اهمیت به توجه با. دانندمی اسالمی جوامع توسعه و اصالح راه تواناترین و راه تنها را

 با آنان هایاندیشه پیرامون پژوهشی معاصر، انجام شناسیاسالم در نومعتزله «هرمنوتیکی و گرایانهعقل»

 ینحو به هاآن از یک هر چه گر که یابیممی در هاپژوهش این باب در تأمل با است. ضروری تربیتی رویکرد

 توجه مورد را نومعتزله تربیت و تعلیم یک هیا اما اند،داده قرار تفسیر و تحلیل مورد را نومعتزله هایاندیشه

که اصوو  این در حالی است .نداده و تاکنون پژوهشی پیرامون تعلیم و تربیت نومعتزله انجام نشده است قرار

د هایی چون تربیت تفکر انتقادی، عقل محوری، ایجاد بستر رشو مبانی فکری نومعتزلیان دربرگیرنده هدف

حتوای ت معتقدند و مو خالقیت در تربیت، واقعیت محوری است و به روش گفتگو محوری در روند تربی
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 این اصلی کنند. بنابراین، هدفها و غایت موردنآر خود ترسیم میتربیتی و آموزشی را بر اساس هدف

 این به ستیابید است. برای آن تربیتی هایاستلزام و استخراج نومعتزله هایبررسی تحلیلی اندیشه پژوهش

 که در مقام تبیین از روش تحلیل و در مقام بدین معنا .شد گرفته بهره تحلیلی -توصیفی روش از هدف

 گیری از روش استنتاجی استفاده شد. های تربیتی و نتیجهداللت ،کشف

 

 نومعتزله شناسیهستی
 اساییشن قابل را بیرونی عینی و جهان که معنا بدین هستند، 1گراواقع شناسیهستی زمینه در نومعتزلیان

موضوع تأکید دارند که متافیزیک مربوط به سپهر غیرقابل تأمل و غیرقابل دسترس اما بر این . دانندمی واقعی و

 یبیعت معتزله،نو شناسیهستی در». برای فهم بشری است. درنتیجه تأکیدشان بر فهم عقلی این جهانی است

 ,Abu Zaid, 2013)«ناپذیرند.جدایی و وابسته هم به نامقدس امر و مقدس امر دین، تاریخ، مابعدالطبیعه، و

P. 51) هومیدارای مف واقعیت» دانند.می ملموس و عینی حقیقی، «واقعیت» را پژوهش قابل واقعیت . همچنین 

 گراییعقل. (Abu Zaid, 2013, P. 51) «است. اقتصادی و فرهنگی سیاسی، نهادهای اجتماعی، شامل وسیع و

 از برخی و باشند داشته گرایانهواقع و تجربی رویکرد «جهانی این هستی» پیرامون تا شده موجب نومعتزله

 «بودن یمجاز» تعبیر با را «قرآن قصص از برخی و جن» مانند اسالمی گرایانهسنت الهیات در مطرح هایمقوله

 .Vasfi, 2008, P) کنند تأکید قرآن پیام «مقصودیت و غایتمندی» بر و کنند رد را آنها بودن واقعی و تأویل

تربیت به  در ذاکند، لتأکید می گراییواقع و تجربه استدالو، عقل، شناسی نومعتزله برهستیازآنجاکه . (18

 ایدئولوژیک غیر و مباحث کاربردی مباحث تجربی، تفکر انتقادی، گرایی،کثرت گرایی،نسبی عقلی، علوم

پردازد. پری و خرافات می ها مانند جن،شناسی نومعتزله به انکار برخی از مقولهویژه دارند؛ زیرا هستی توجه

ینی و واقعی داشته های عبایست تمایل بیشتری به کشف واقعیتبنابراین در این رویکرد تعلیم و تربیت می

متفاوت است، در  گراشناسی سنتشناسی نومعتزله با هستیباشد. با توجه به اینکه، پدیدارشناسی و هستی

 هند داشت. های تربیت نیز تفاوت خوامحتوا، روش و هدف

 

 نومعتزله شناسیمعرفت

 عقل هکالسیک ب معتزله مانند است و بارز( استدالو) برهان و عقل جایگاه نومعتزله شناسیمعرفت در

 ه صراحتب ابوزید کهچنان گیرد.مورد بررسی قرار می عقلی برهان و توجیه با چیز همه و شودداده می اهمیت انسان

                                                 
1 .Realism 
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. (Abu Zaid, 2004, P. 6)است  ننموده دعوت تعقل به چنین دینی هیا و است عقل دین اسالم که داشت بیان

 معتزله با آنان اساسی تفاوت اما است، مهم نومعتزله برای تأویل و انسان «عقل»شناسی معرفت مبحث در یورکلیبه

 به شناسیمعرفت رد نومعتزله. است غرب فلسفی مکاتب تأثیر تحت زمینه این در نومعتزله که است این کالسیک

-، نشانه2پدیدارشناسی تبارشناسی، هرمنوتیک، گرایی،شک ،1گرایینسبی گرایی ،تجربه گرایی،علم هایمقوله

 میان این در. (Razani, 2014, P. 162)دهد می اهمیت نوین شناسیمعرفت ابزارهای و عناصر شناسی و تمام

 بوده نومعتزلیان دست در نیرومندی بسیاری ابزارهای مدرنپست هایاندیشه و شناسینشانه تبارشناسی، هرمنوتیک،

 از را بودن 3دیالکتیکی و پویا بودن بودن، متغیر بودن، نسبی ابوزید، و آرکون .(Rahman, 2001, P. 250)است 

 (.Abu Zaid, 1987, P. 59)دانندمی شناخت اساسی هایویژگی

 است، سدستر غیرقابل و راز و پررمز آلود،مه ،«وحیانی» مطلق حقیقت معتقدند متفکران نومعتزله

همچنین  .(Archon, 2015, P. 311) باشدداشته  مطلق حقیقت به دسترسی ادعای تواندنمی کسی درنتیجه

 زمینه نای در است. ابوزید نسبی چیز همه و ندارد وجود( بشر شناختی حوزه در) مطلق حقیقت که اندمدعی

 حقیقت پس .(Abu Zaid, 2010, P. 6)« است. مطلق الهی حقیقت اما است نسبی شناخت» دارد کهمی بیان

گرایان نتنومعتزله از عوامل اساسی اختالف با س معرفتی گراییکثرت و گرایینیست. نسبی کسی نزد مطلق

  .(Kermani, 2004, P. 173)است 

شناسی نومعتزله که به آن اشاره شد، در حیطه تربیتی نومعتزله انعکاس خواهد تمام مختصات معرفت

ه در مدرن( کهای نوین )مدرن و پستگرایی و تمام روشگرایی، نسبیگرایی، تجربهداشت. یعنی عقل

فتی و ختصات معرشناسی نومعتزله اهمیت دارند در تربیت نومعتزله هم حائز اهمیت هستند. این ممعرفت

معتزله شود که تربیت نوای خواهد داشت و موجب میهای تربیتی آنان تأثیر عمدهتربیتی در محتوا و روش

 گرا باشد. متمایز از تربیت اسالمی سنت

 

 نومعتزله شناسیانسان

 معتزله تأثیر تحت فلسفی بعد در. است علمی و فلسفی شناسیانسان از ترکیبی نومعتزله شناسیانسان

 عقل عمتن دریافت در هاانسان برابری بشری، عقل توانایی عقالنیت، ضرورت بر آن مانند و است کالسیک

 جسم است. خدا مخلوق انسان نومعتزله، نآر از .(Corben, 1994, P. 159)دارد  تأکید انسان بودن مختار و
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 خواست که عقیده دارد کالسیک معتزله مانند هستند و محترم دو هر و خدا مخلوق دو هر( نفس) جان و

 اصل جوار در عمل آزادی و اختیار این باشد، داشته انتخاب حق و عمل آزادی انسان که بوده این خداوند

 رمختا انسان درنتیجه است. داده عقل بشر آحاد همه و به است عادو خداوند است؛ زیرا خداوند بودن عادو

 ضرورت بر نومعتزلیان همچنین،. (Bu omran, 2003, P. 310)است  خویش عمل مسئوو عقل دارنده و

 دأکیت( مرد و زن برابری جمله از) برابری و رفاه آزادی، ضرورت هنری، و معنوی مادی، نیازهای به توجه

بنابر آنچه گفته شد، چون رویکرد نومعتزله انسان را ترکیبی از جسم و  .(Abu Zaid, 2013, P. 36)دارند 

شمرد، لذا تربیت موردنآر این رویکرد داند و هر دو این ابعاد را برای رشد و تعالی انسان مهم میروح می

ا و هها، روشباید بتواند به یور همزمان هر دو بعد وجودی انسان را پرورش دهد و این امر باید در هدف

 محتوای تربیتی آن نیز لحاظ شود.

 

 نومعتزله شناسیارزش

 در عقلی قبح و نحس به کالسیک معتزله مانند نومعتزلیان بیشتر اخالق فلسفه و شناسیارزش در بعد

 وانمندت بد و نیک تمیز و تشخیص در را آدمی عقل اخالق و ارزش حیطه در که معنا بدین دارند، باور اخالق

انند دمی خدا سوی از شده امضاء را عقل احکام بد و و نیک تمیز در برتر معیار را «عقل» یعنی شمارند.می

(Bu omran, 2003, P. 277) .آزادی و اختیار تعقل، و تفکر» هایارزش مانند معتزله کالسیک بر نومعتزله 

 ادهند. اماهمیت می جهان این در به سعادت دارند و تأکید «منکر از نهی و معروف به امر و مسئولیت عمل،

سیک از کال معتزله شناسیارزش با که های دیگری نیز هستندارزش حامی مدرنیته، هایارزش تأثیر تحت

فاوت و توسعه مت انتقاد حق بشر، حقوق ،(فردی و پژوهشی آموزشی، سیاسی، دینی،) آزادی ،1قبیل اومانیسم

 .(Volker, 2011, P. 188)است 

 

 نومعتزله شناسی درقرآن

انند عبده، م برخی متفکران نومعتزله است. «قرآن» نومعتزله پردازینآریه مشترک و اصلی موضوع

 ضروری گام نخستین «اصالح و نواندیشی» فرایند در که باورند این بر ابوزید و آرکون، رحمن

 به( اورب) اعتراف موازات به و است حادث قرآن که معتقدند آنها. است «قرآن و وحی» نوین «شناسیهستی»

 Abu)دانندمی آن ادبی هایزیبایی در را قرآن معجزه و بشری زبانی را قرآن کالم و زبان قرآن، بودن الهی
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Zaid, 2010, P. 48) وحی» دریافت و ماهیت نزوو، فرایند از جدیدی تعریف ارائه در سعی پیوسته و» 

 شناسینشانه و 1یشناسزبان تبارشناسی، هرمنوتیکی، تأویلی، گرایانه،عقل آنان تفسیری رویکرد. اندداشته

 تاریخ از متأثر قرآن مضامین اندمدعی ومعتزلیان ,P. 64)   .(Zainol, Abdmajid, Abduul kair ,2014است

آنان . است بوده نزوو زمان در خاص حوادث و امور مربوط به قرآن مضامین از بخشی و بوده فرهنگ و

 اصلی و کلی غایت و امور و( تاریخیت) مندتاریخ و جزئی هایمقوله شامل قرآن مضامین که براین باورند

دانند یم عدالت و سعادت اسالم را اصلی غایت دارند و تأکید قرآن اصلی غایت به توجه ضرورت بر و است
(Abu Zaid, 2004, P. 88).  

 مسائل و هاوعموض از دارد، بسیاری داشته قرآن باب در نومعتزله که تأویلی -تفسیری به واسطه روش

 ,Zainol, Abdmajid, Abduul kair) برده است سؤاو زیر را زنان اسالمی حجاب جمله از اسالمی متعارف

2014, P. 65 ،)بوده رایانگاسالم دیگر با اختالف محل مسائل ترینچالشی از یکی هاتأویل و تفسیرها این 

. (Bagheri Nia, 2015, P.106)است تا آنجا که آنان را به تأویل افرایی، بدعت و انحراف متهم نموده است 

  .اردد نومعتزله تربیت و تعلیم در متعددی نتایج اسالم و قرآن به هرمنوتیکی -تأویلی نگاه این

 

  نومعتزله نظر از تربیت و دین رابطه
 ایرابطهر آیند و با یکدیگو تأثیرگذار در زندگی انسان به شمار می و تربیت، دو واقعیت اصیل دین

ایفا  ساسیادهی و گسترش فرایند تربیت نقش های گوناگون دین در شکلجلوه سو،یکاز . ندرمتقابل دا

های حاکی از آن است که در بیشتر دورهی تعلیم و تربیت جهان تاریخچهبررسی  کهنحویکرده است به

ه صورت جریان تربیت ب ،از سوی دیگر .ترین نهاد تربیت بوده استاولین و مهم« دین» ،هارزمینس گذشته و

ه عنوان ب برعکسدین در جوامع یا  تیهای دینی و تثبیت موقعو ارزش هاهدفابزاری مؤثر در خدمت تحقّق 

 (. sadeghzade ghamsarie, 2002)ای برای تضعیف و محو باور دین و التزام به آن قرار گرفته است وسیله

 با ژهوی به است، بوده مؤثر اسالمی جوامع درون تربیت امر از مختلفی ابعاد در نومعتزله اوو موج

 همچنین اهر شدند.ظ تربیتی و اجتماعی مصلح نواندیش، نقش در بیشتر نومعتزله گذارانبنیان اینکه به توجه

 گانکردلیتحص از نمودند ومی تأکید جدید هایآموزش ضرورت بر نومعتزله اندیشه گذارانبنیان همه

 وپرورشآموزش رشد و اصالح بر ییسزابه  رو، تأثیرازاین بودند. فعاوآموزشگر  و مربی نقش در و جدید

 گروه یک نومعتزله ازآنجاکه .(Ahmad, 1992, P. 149)اند داشته اسالمی خود جوامع در روشنگری و نوین

 انآن خاص که تربیت از تعریفی آنان آراء مجموع از توانمی هستند، دین حوزه در اندیشمندان از خاص

                                                 
1 .Linguistics 



 2169 بهار و تابستان، 2، شماره 7ساو                    شگاه فردوسی مشهد                   داننامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   61

 از رهایی ،1نقاد عقالنیت اسالمی، عقل نقد بر نومعتزله تأکید. نمود و با دین هم مرتبط است، ارائه باشد

Archon ,2014 ,)اومانیسم هرمنوتیک و و تأویل نوین، هایروش با اجتهاد تقلید، از رهایی ،2یشیاندجزم

P. 311)، یز ن نومعتزله مطلوب وپرورشآموزش است که در آزادی بر تأکید و زمانه مقتضیات به توجه

اند. اشتهد خود توجه هایهدف به رسیدن به عنوان ابزارهایی برای تربیت و فرهنگ همچنین به .دارد انعکاس

 و تربیت رهنگ،ف روشنگری، نومعتزله که است این نومعتزله هایاندیشه مبانی از تربیتی استنتاج نخستین

  .دانندمی اسالمی جوامع توسعه و اصالح راه تواناترین و گزینه بهترین را آموزش

 هم ،است غایت هم تربیت» بر این عقیده است که تربیت در حوزه مطرح های نومعتزله از جابری

 هاینآام بیشتر در تربیت از دیدگاه او،(Jaberi, 1977, P. 151).  «علم. هم و فن هم است، فلسفه هم وسیله،

 تربیتی یانآریه تدوین خواهان او. است یبقاتی و کاذب ایدئولوژی تأثیر تحت و وجود دارد ایدئولوژیک

 تربیت مفهوم که تفاوتی.  (Jaberi, 1977, P. 148)است «ملی و ایدئولوژیکغیر  علمی،» هایویژگی با

 تفاوتی نینالبته چ که است اسالمیت مقوله دارد،( تربیت ادبیات در) تربیت مفهوم با مقایسه در نومعتزله

 عمده فاوتت و است کالمی نحله این نآری ساختار با سازگار نومعتزله در تربیت مفهوم منطقی است؛ زیرا

 وجوه از استهبرخ آن ممیزه وجه ندارد. بنیادین دانشگاهی تفاوت تربیت با نومعتزله تربیت. ندارد دیگری

 نومعتزله ربیتت مفهوم با شودمی بیان اسالمی تربیت از که تعریفی. است نومعتزله دینی و جغرافیایی ممیزه

 به او نبرگزید و جهان و انسان یگانه رب عنوان به خدا شناخت» را تربیت باقری چنانکه، .دارد هاییتفاوت

  .(Bagheri, 2015, P. 44) کندتعریف می «غیر ربوبیت از زدن تن و او ربوبیت به دادن تن و خویش رب عنوان

جه جهانی تو این هایبه هدف انحطاط که عصر در دانند و از تربیتنمی شدن ربوبی را هدف نومعتزلیان

 آرکون، جمله از نومعتزله اندیشه بزرگان(.  (Jaberi & Hanafi, 2013, P. 46کنندمی است، انتقاد نداشته

 .(Vasfi, 2008, P. 157) دانندمی جهان این در سعادت را تربیت هدف ابوزید و جابری

 از عوامل یکی هستند و اسالمی جوامع ماندگیعقب ازرفت برون هایراه به دنباو یافتن نومعتزلیان

 ریفتع براین اساس. دانندمی عدم توجه تربیت اسالمی رایج به سعادت این جهانی را معضل این اساسی

 و( کالسیک و ی)دانشگاه عام سطح در تربیت تعریف با بنیادین هایمقوله در گرچه نومعتزله نآر از تربیت

 هایقولهم بر نومعتزله تربیت مفهوم چنانکه. باشدخاص خود می هایویژگی حائز اما دارد همخوانی اسالمی

 ربیتت از آن را که دارد تأکید ینوساز و انتقادی نگاه گرایی،عقل محوری،انسان آزادی، گرایی،کثرت

 و یدانشگاه تتربی تعریف از آنان تعریف مدرن، گراییاسالم با بیان عناصر سازد ومتمایز می سنتی اسالمی
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 هاییکنش و راءآ مجموعه» نومعتزله نآر از توان نتیجه گرفت تربیتبنابراین، می. شودمی متمایز کالسیک

 و قلع رشد جهت و در خواهانهیآزاد و محورانه انسان گرایانه،کثرت یوربه  متربیان بر مربیان که است

 عهمجمو تربیت» دیگر،بیانبه «دهند.می انجام توسعه به اسالمی جامعه رسیدن برای شهروندان شعور

 و عقل ی،آزاد محوری،انسان پشتوانه با زندگی برای ارزشمند هایموضوع انتقاو شامل که است فرایندهایی

  .«است یافتهتوسعه اسالمی جامعه به رسیدن برای سعادت،

به  ومعتزلهن سکوالریسم اما هستند سکوالر آنها گرچه که شودمی روشن آراء نومعتزلیان بررسی با

 ,Jaberi & Hanafi, 2013)نیست تربیت و جامعه از دین تفکیک است و سیاست از دین تفکیک عمده یور

P. 142). دین و (اسالمی کشورهای )در جامعه و فرهنگ عنصر ترینمهم را نومعتزله اسالم اینکه به توجه با 

 میاسال وپرورشیآموزش نومعتزله مطلوب وپرورشداند، لذا آموزشمی بشر سعادت برای ضروری امری را

 معتزلهنو ر، تربیتدیگبیانبه. است شده آنان تفسیر عقلی و هرمنوتیکی روش اساس بر که اسالمی است، البته

( فمینیسم و ربش حقوق دمکراسی،آزادی، هایمقوله در) غرب سیاسی فلسفه مبانی با دینی است که تربیتی

 است.  شده ادغام

 و شودمی مشاهده نومعتزله و اسالمی گرایانسنت هاینآریه میان که اختالف هایی و هاچالش

 و زادیآ فمینیسم، برابری، بشر، حقوق و دین دین، و عقل مانند هاییمقوله در ظاهر به هایی کهناهمخوانی

 خواهد مستقیم انعکاس نومعتزله تربیت و دین رابطه و دینی تربیت مبانی در خورد،گرایی به چشم میکثرت

 دنیای و الماس سازگاری کلیدهای یافتن مدعی اسالمی نواندیشان از گروهی عنوان به نومعتزله اصوالً . یافت

 هستند  یشخص حریم حفظ گرایی، آزادی، ضرورتنسبی بر تأکید با جهان آن و جهان این منافع و مدرنیته

(Archon, 2014, P. 41) .یانم اند کهمدعی جابری و آرکون ابوزید، جمله از نومعتزله اندیشمندان کهچنان 

 لکهب نیست اسالم نتیجه شود،می مشاهده که هاییناهمگونی و ندارد وجود ناهمگونی جهان این و جهان آن

 رد نومعتزله تربیت و دین رابطهیورکلی به .(Abu Zaid, 1992, P. 51)است  سیاسی و تاریخی عوامل نتیجه

 است: بحثقابلآزادی چنین  و گراییکثرت مبنای و شخصی، امور  دانش، حیطه سه

 حیطه یک عنوان به دینی معرفت و دین که شوداستنباط می چنین نومعتزله نآریه های اساس بر (2

تی نومعتزله های تربیدیگر، مبنای بسیاری از ایدهعبارتدارد. به تربیتی حیطه نقش مؤثری در دانش،

 شود.از متون و مبانی اسالمی )علوم اسالمی( استخراج می

 و آموزشی کارکنان آموزان،دانش امر شخصی عنوان به آن آداب و مناسک دینی، معرفت دین، (1

 دمکراتیک دارد. و گرایانهکثرت تیاری،اخ حضوری تربیتی
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 رویکرد با سنت و میراث تاریخی، فرهنگی، عنصر ترینمهم عنوان به دینی معرفت و دین (1

  شود.قلمداد می گرایانهکثرت

 را خود ویژه یدین تربیت مبانی نومعتزله تربیت و تعلیم مطرح شده، نآری مبانی آراء و به توجه با

 را تزلهنومع دینی تربیت هایاستلزام گراییکثرت و عدالت آزادی، اختیار، استدالو، اسالم، عقل، دارد و

 برهانی، و عقلی دین تقویت و القا، تلقین روش با مخالفت مُدارا،: از اندعبارت مبانی این. کنندمی تبیین

  گرایی.کثرت شخصی، هایارزش به احترام آزادی، استداللی، تربیت

 

 نومعتزله تربیتی مبانی

 تدوین ار آنان تربیتی مبانی توانمی نومعتزله سیاسی و اجتماعی فلسفی، دینی، نآریه های به توجه با

 در. دهندمی شکل را تربیتی نآام اساسی ساختار که هستند نآری مبانی تربیتی مبانی از منآور. نمود تبیین و

 :است شده ارائه آنان تربیتی مبانی نومعتزله مهم و مبانی هامقوله به توجه با ادامه

 بر کهن، تزلهمع فکری میراث ادامه در نومعتزله(: استداللی عقل بر تأکید) اقناعی و گراعقل تربیت (2

تأثیر  تزلهنومع تربیت امر در تردیدبی گراییعقل این. دارد تأکید دینی عقالنیت و عقالنیت وجه

 . کندمی پرهیز سنتی گراییخرافه و غیرعقالنی عناصر دارد و از زیادی

 در ابوزید و ریجاب مانند نومعتزله اندیشمندان: قرآن اصلی غایت بر تأکید و دینی گراییشکل از عبور (1

 مربوط به آداب یهامقوله و عناصر از بسیاری تحلیل و تفسیر و در دینی معرفت تأویلی -تحلیلی ساختار

 اصلی غایت به باید که معتقدند و کنندمی معرفی مندتاریخ و را جزئی هایاسالمی، این مقوله سنن و

  (Abu Zaid, 2004, P. 88).است بشر برابری و سعادت، عدالت اسالم اصلی غایت داشت و توجه اسالم

 نوع این هب خاص وجهی که است مبنایی نومعتزله تربیت در برابری و عدالت سعادت، این اساس، بر

 دهد.می اسالمی تربیت از

 نگاه ضرورت بر ابوزید و جابری آرکون،. است انتقادی نومعتزلیان تمام نگاه اصوالً: انتقادی تربیت (1

 درنتیجه. دارند انتقادی نگاه سنتی اسالم به . آنان(Archon, 2015, P.169) دارند تأکید انتقادی

 یک عنوان به تتربی حوزه در ایکلیشه هر با و تأکید دارد انتقادی رویکرد بر اساساً نومعتزله تربیت

 .کرد خواهد برخورد چالش

نومعتزلیان به عنوان گروهی از نواندیشان اسالمی که منتقد وضع موجود جوامع : آزادی بر تأکید (4

 اسالمی هستند بر ضرورت گسترش آزادی در ابعاد دینی، سیاسی، فرهنگی و فردی تأکید دارند 

(Abu Zaid, 2004, P. 69) رد آزادی. دارد انعکاس نومعتزله تربیت در هدف و مبنا عنوان به این و 
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 تفکر، اساس رب خود متربی که کندمی ارائه( اسالمی) دینی تربیت از نوینی شاکله نومعتزله تربیت

. کند انتخاب اجتماعی قوانین و هنجارهای محدوده در را خود زندگی سبک انتخاب، و اراده

 سود تنبیه و حمیلت تلقین، القاء، ابزار از که دینی گرایسنت رایج تربیت از نومعتزله تربیت درنتیجه

 ادیعدم توجه کافی به آز گرا،سنت دینی تربیت هایآسیب از کهبود. چنان خواهد متمایز برد،می

 تربیت و باشد رسانیاری آسیب و معضل این حل در تواندمی نومعتزله تربیت و است تربیت امر در

  .دهد آشتی بیشتر آزادی با را اسالمی

 تحت نیز نومعتزله .(Mohammad, 2012, P. 1033)معتزله است  اصوو از عدو: گرا عدالت تربیت (5

 هایهدف از را آن و دارد تأکید عدالت اصل بر خود سیاسی -اجتماعی مبانی کالسیک و معتزله تأثیر

پیرامون  تحلیلی و تأویلی خودهای شیوه آنان با. (Bu omran, 2003, P. 416) دانندمی اسالم متعالی

یت نومعتزله خاصی را در ترب نتایج امر اند. اینبرانگیزی ارائه نمودهنتایج تفسیری چالش در قرآن عدالت

تربیت  (Ahmad, 1992, P. 56)فمینیستی  برابری و هاانسان تمام برابری بر نومعتزله تأکید. دارد به دنباو

 .کندگرا میسنت اسالمی تربیت از متمایز نومعتزله را

 تحت که نومعتزله سیاسی و دینی معرفتی، گراییکثرت: مُدارا و( سیاسی و دینی معرفتی،)گرایی کثرت (9

 (Abu Zaid, 2010, P. 509).  است مدرنپست و هرمنوتیک انتقادی، خواهانه،آزادی هایاندیشه تأثیر

 بیتتر. کندمتمایز می اسالمی رایج تربیت از دارد و آن را نومعتزله تربیت بر تأثیر زیادی

 است. جدید در تربیت اسالمی ایاست که تجربه 1نومعتزله همراه با رواداری گرایانهکثرت

او  یجهان این و به ویژه سعادت انسان سعادت دین را عامل نومعتزله،: اسالمی گرایانسان تربیت (7

 نومعتزلیان همچنین  (Jaberi & Hanafi, 2013, P. 46).کنددین ارائه می انسانی از داند و قرائتیمی

لذا  ید دارند.تأک بشر حقوق بر غرب فرهنگ سیاسی مبانی تأثیر و تحت دینی نواندیشان عنوان به

  (Kahil, 2011, P.61).دارد گرایی و تأکید بر حقوق بشر در تربیت نومعتزله تأثیر بنیادینانسان

 بسیاری دینی، معرفت از دین تفکیک و عقل بر تأکید با قدیم معتزله همانند نومعتزله: زدایی قداست (8

های تأویل و تفسیر با و داندمی دینی معرفت و ایدئولوژی تاریخ، به مربوط را دینی عناصر مقدس از

 که (Abu Zaid, 2010, P. 398) کندمی زدایی تقدس را دینی هایموضوع از بسیاری خود خاص

 است. مؤثر نومعتزله مبانی تربیت در امر این

 خود است ودهب اسدآبادی الدینجماو سید فعالیت با که نومعتزله آغاز: زمان با متناسب دینی اصالح (6

                                                 
1 .Tolerance 
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. اردد و داشته نومعتزله برای اهمیتی چه اجتماعی و دینی اصالح که کندمی مشخص روشنی به

 و( تربیتی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، دینی،) جوانب تمام در اصالح بر نومعتزله تربیت درنتیجه

 و لیمتع بر مستقیمی تأثیر امر این که دارد تأکید جوامع اسالمی سازی مدرن و نوآوری همچنین

 داشت. خواهد نومعتزله تربیت

 

 نومعتزله تربیت هایهدف

 را نانآ تربیتی هایهدف توانمی نومعتزله دینی و سیاسی اجتماعی، هایهدف و هااندیشه به توجه با

 نمود: یکتفک کلی تغییر، رشد و سعادت مقوله سه در را هاهدف این توانمی نخست گام در که نمود استنتاج

 تغییر تآن ضرور و شعار شد شروع اسدآبادی الدینجماو سید با نومعتزله حرکت آغاز اصوالً : تغییر (2

 دارد و تنگاتنگی رابطه اصالح و تغییر ضرورت با نومعتزله. (Enayat, 2015, P. 113)بود 

 و استسی دین، سنت،) ابعاد کلیه در تغییر. است آن دیگر هایعنوان تجددخواهی و یلبیاصالح

 قوقح آزادی، به سوی نومعتزله مطلوب تغییرات جهت اما. است مطرح آنان نآریه های در( تربیت

 .است اسالمی تمدن عآمت احیا و جهانی این رفاه توسعه، و رشد مدرنیته، بشر،

 افتگیبودند. رشدنی« اند؟نیافته رشد اسالمی ملل چرا»به دنباو پاسخ سؤاو  نومعتزله اوو موج: رشد (1

 و بوده خیرا قرن دو در اسالمی نواندیشی نهضت برای حاد بسیار ایمسئله علمی و اقتصادی سیاسی،

 در ریجاب و آرکون جمله از نومعتزله بزرگان عربی -اسالمی عقل و میراث تبارشناسی هایپژوهش

 ,Abu Zaid)است  بوده عربی -اسالمی جوامع رشد عدم عوامل شناخت و شناسیآسیب جهت

2015, P. 69) .،بهجانهمه رشد این. است نومعتزله تربیت برای مؤکد ایمقوله بر این اساس رشد 

 تربیت شکدارد. بی تأکید علمی و اقتصادی ، سیاسی فرهنگی، دینی، انسانی، ابعاد تمام بر است و

 لمی،ع فرهنگی،) جانبههمه رشد برای گرایانهسنت و غیر خواهانهآزادی علمی، کارهایراه نومعتزله

 .داشت در نآر خواهد( سیاسی و اقتصادی

 سعادت برای دین که باورند این بر دینی کارانمحافآه و گرایانسنت برخالف نومعتزله: سعادت (1

 Jaberi).جهان است  این در بشر سعادت برای آسمانی راهنمایی دین بلکه نیست آسمانی و اخروی

& Hanafi, 2013, P. 142)   سنتی انگرایاسالم سعادت با تقریباً نومعتزله در سعادت مفهوم درنتیجه 

 عادتس مشخص است که آنان خواهان نومعتزله نآریه های از مجموع کلی برآیند در است. متفاوت

 جهانی آن عادتس نومعتزله تردقیق تعبیری به. است جهان این بر بیشتر تأکیدشان هستند، اما جهان دو

 ودخ هرمنوتیکی تأویالت با بیشتر را جهانی آن سعادت سویی از و داندمی جهان این به متصل را
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 .اندداده نشان ترپررنگ را( سنتی گرایاناسالم با مقایسه در) جهانی این سعادت و اندنموده رنگکم

 و دینی نوسازی مانند تریجزی هایهدف به تفکیکقابل نومعتزله مهم و کلی سه هدف این

 گرایی،تکثر جهانی، این بشری، رفاه سعادت ،(زمانه با تناسب و اسالمی مدرنیته) توسعه و اجتماعی، رشد

 حقوق ،برابری عدالت، آزادی، گرا،انسان استداللی، تربیت و عقلی تربیت نقادی، و گری پرسش مُدارا،

 .است فردی نوین و استقالو هایروش بشر،

 

 تدریس و تربیت هایروش

 از دهاستفا ضرورت و نوسازی بر نومعتزله و تأکید شده مطرح هایویژگی و مبانی به توجه با

. بود واهدخ اسالمی تربیت و تعلیم در نوین ایتجربه معتزله نو هایکالس در تدریس روش نوین، هایروش

همراه با  و اقتدارگرایانه غیر عمودی، غیر آموزش نومعتزله دربرگیرنده تربیتی نآام در تدریس هایروش

 انتقادی و استداللی، اقناعی، روش تلقینی و غیر ،(مدرنپست در مطرح) افقی دمکراتیک آموزش

 و ای، آزمایشیژهپرو توافقی، گفتگو، روش( متعدد هایقرائت به احترام چندصدایی،)معرفتی  گراییکثرت

 یرفهیک آموزش سخنرانی و هایتواند به کاهش استفاده از روشبود که این امر می خواهد پژوهشی

 .کمک کند اسالمی کشورهای بیشتر در رایج سنتی اقتدارگرایانه

 

  نومعتزله درسی محتوای

 تجربی، گرایانه،واقع نومعتزلیان شناسیهستی مبانی شد، مطرح نومعتزله شناسیهستی مبحث در چنانکه

 از .(Razani, 2014, P. 261)هستند  عقلی دلیل دنباو به امری هر برای آنان. است گرایانهعقل و گرا عین

 و دخل نکرم همچنین است. جن قبیل از ماوراءالطبیعی هایمقوله و عناصر بیشتر انکار آنان بارز هایویژگی

 نآر از . دانش (Abu Zaid, 2010, P. 85)باشندمی مردم روزمره زندگی در ماورالطبیعه نیروهای تصرف

 تجربی قلی،ع علوم به درسی محتوای در است و گرا عینی و تجربی استداللی، بشر، عقل مبنای بر نومعتزله

 غیر اربردی وک تجربی، انتقادی، گرا،کثرت گرا،نسبی عقلی، هایویژگی با که علومی. دارد توجه انسانی و

 کات زیر باشد:تواند مبتنی بر نهای درسی نومعتزله میاست. بنابر آنچه گفته شد محتوای کتاب ایدئولوژیک

ش کند و روشناخت انسانی، علمی و واقعی: نومعتزله نقطه عزیمت خود را از فهم انسانی شروع می (2

 کند و از امور حسی وداند که از مسیر واقعیت و فرهنگ عبور میعلمی بررسی متون را روشی می

وو شود و به کشف امور مجهدیگر، از حقایق واقعی و بدیهیات آغاز میعبارتشود. بهمتعین آغاز می

 یابد. دست می
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استفاده از روش گفتگو: نو معتزله به تبعیت از اصالت و اعتبار روش گفتگویی و دیالکتیک در  (1

 ای آزادمحورانه و دموکراتیککند با ادعاهای مدلل عقالنی و به شیوههرمنوتیک تالش میرویکرد 

 انتخاب افراد را هدایت کند و از هرگونه تبلیغات پرهیز نماید.

محتوای معقوو: محتوای برنامه درسی باید بر مبنای عقل و استدالو و متناسب با مخایبانشان تهیه و  (1

 مایه و ضعیف در امر آموزش بهره گرفته شود. وای کمتدوین شوند و نباید از محت

 

  نومعتزله تربیتی نظام
 و تجدد راستای در مبانی این. دارد گرایانسنت به نسبت متمایزی و نوین مبانی نومعتزله آموزشی نآام

 گراییرتکث و انتقادی نگاه بشر، حقوق دمکراسی، اختیار، و آزادی مدرنیته، ضرورت تحوو، و تغییر نوسازی،

 ست وا محتوا و روش ها،هدف سطح در بازسازی آموزشی نآام این نخستین است. هدف( معرفتی، دینی، سیاسی)

از عناصر  انعطاف و رواداری .تأکید دارد پویایی گرایی واخالق دموکراسی، مدرنیزاسیون، توسعه، بر کالن سطح در

 نومعتزله یآموزش نآام که معنا از مختصات این نآام است، بدین بودن تجربی بنیادین این نآام خواهد بود. همچنین

ری بود. تجددخواهی و روش تفسی خواهد نوین ایتجربه گراییکثرت و مدرنیته آزادی، با اسالم  ادغام فرایند در

 و هجاذب لهمقو در اساسی نقش هنر و آزادی که موضوع این به توجه به یورنمونه، با نومعتزله نوآوری را در پی دارد.

 عدم نقیصه (Abu Zaid, 2013, P. 60) دارند هنر و آزادی بر متفکران این بیشتر که دارند و تأکیدی تربیت دافعه

  .داد خواهد ر قراررا تحت تأثی اسالمی گرایسنت کشورهای تربیتی نآام در موجود هنر و زیباشناختی عناصر به توجه

تنها راه »ویسد: ندر مورد نآام تربیتی مطلوب و آرمانی خود می« التکفیرالتفکیر فی زمن »ابوزید در کتاب 

های معاصر در همه سطوح، داشتن یک نآام آموزشی توانمند است که قادر به رشد گذر از مشکالت و غلبه بر بحران

ن یریق، به غیر از ای های عقالنی، جسمانی، روانی و حتی خیالی انسان باشد.جانبه استعدادها و تواناییو توسعه همه

راه دیگری سراغ نداریم. نآامی که در آن باید حتی به هنرهای زیبا، آداب و فنون انسانی توجه شود. اما باید گفت 

پذیر نیست ...  مقصود ما از آزادی، و گسترش فرهنگ آزادی در جامعه امکان که تحقق چنین نآامی بدون اشاعه

ی از هافرض و یا هدفگونه محدودیت و پیشوگو بدون هیاناظره و گفتآزادی تفکر، آزادی بحث، آزادی م

 . (Abu Zayd, 1995)ها استاست که محقق )متفکر( ناگزیر به وصوو به آن پیش تعیین شده
 

  نتیجه
 طلوبم وضعیت اسالمی به جوامع موجود تغییر وضعیت و اسالم از جدید خوانشی پی در نومعتزله

اسالم نیز  طنب که در آزادی و اختیار عقل، نآیر محوریتمرکز بر مسائل مرتبط با انسان با نومعتزلیان. است
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 راه از را اصالح و تغییر هرگونه و (Kahil, 2011, P.62)هستند  توسعه و اصالح تغییر خواهان قرار دارند،

 که است نوین و یانهاگر تجربی تالشی نومعتزله تربیت و تعلیم. کننددنباو می آموزش-فرهنگی آمیزمسالمت

 اختیار، م،اسال: از اندعبارت مبانی این. دهدمی پیوند را اندنیافته پیوند تاکنون که را مبنا و مقوله چندین

 غربی مدرنیته و الماس امتزاج که به یک تعبیر گرایینسبی و گراییکثرت رفاه، بشر، حقوق عقالنیت، آزادی،

در تعلیم و تربیت نومعتزلیان آنچه مورد  دارد.بنیادین تناقض منتقدان از برخی باور و گمان به غایت این. است

اند از: تأکید بر آزادی در تعلیم و تربیت و به ویژه آزادی دانشگاهی، گیرد عبارتتأکید فراوان قرار می

ر تعلیم و دهای گفتگو، نقد و مباحثه عدالت آموزشی، تشویق عقالنیت و تفکر، نوآوری، استفاده از روش

تربیت، تأمین فرصت آموزشی برابر برای مردان و زنان، یرفداری از تحقیقات علمی و بنیادی برای حل 

های آدمی )عقلی، عایفی، بدنی، های جامعه معاصر، مبارزه با جهل و خرافات، توجه به همه جنبهبحران

به هیا نهاد یا  آموزشی و به ویژه دانشگاهتخیلی( در تعلیم و تربیت، تأکید بر استقالو و عدم وابستگی نآام 

 درسی است. هایی چون هنر و موسیقی در برنامهحزب دولتی یا دینی، توجه به موضوع

 کردیرو) خاص و یعموم حیطه دو رتوان دبا آن روبروست را می نومعتزله که هاییانتقاد و هاچالش

 مواجه داردین ریغ یسکوالرها و گراسنت موج دو نقد اب نومعتزله یعموم حیطه در .بندی کرددسته( یتیترب

ین ، به اصوو و مبانی سنت که تبدیل به عرف دهستند یاسالم انیگراسنت اصوالً که داردین منتقدان .است

دهند. همچنین در ساحت مبانی اسالم سنتی به ظاهرگرایی و فرمالیسم دینی اهمیت شده است، اهمیت می

 ازدیگر، عبارتهای قرآن هستند. بههای افرایی و تمثلی دانستن موضوعدهند و مخالف تفسیر و تأویلمی

 و است بدعت و افرایی دارد، اسالمی هایاندیشه مبانی از نومعتزله که یتفسیر گرایان اسالمیسنت نآر

 یرنومعتزلهغ سکوالرهای نآر از همچنین بود، خواهد بدعت و افرایی نیز نومعتزله تربیت و تعلیم درنتیجه

 و گراییثرتک بشر، حقوق فمینیسم، آزادی، مانند غرب سیاسی فلسفه مبانی با اسالمی هایاندیشه ترکیب

 .است ناممکن التقایی گرایینسبی

گرایان فرایند نزوو قرآن را چنانکه در شرح قرآن و حدیث آمده است، قبوو دارند و مخالف سنت

ستند. شناسی و تبارشناسی نومعتزله ههای عقلی و هرمنوتیکی و تحلیلی )زبانی و نشانهتعبیرها و تأویل

ل گرا و ظاهرگرا هستند و موضوع جن را با شرح قرآنی و کار در تفسیر و فهم دین شکگرایان محافآهسنت

منوتیک مدرن گرایانه و هراند. اما نومعتزله در ادامه مسیر تفسیری و تأویلی عقلها بدون تأویل پذیرفتهروایت

قصص  دانند؛ یعنیمدرن )مانند آرکون( و حتی محمد عبده، قصص قرآن را صرفاً ادبیات غایتمند میو پست

دانند دانند و پدیدارهای مشروح در متون اسالمی را امور جزئی میادبیات با قصد و غایت هدایت می قرآن را
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و تأکیدشان صرفاً بر هدف و غایت اصلی متن است که همانا هدایت است. بنابراین این امر تفاوت بنیادین، 

اقلی نومعتزله را که نگاه حددارد و  گرا که رویکرد حداکثری به دینشکاف و اختالف میان دو جبهه سنت

گرایان بر این باورند که نومعتزله با عقل دهد. سنتکند و آنها را روبروی هم قرار میدارد، ایجاد می به دین

ترین انتقاد کند و این نه ممکن است و نه مجاز و نه عقلی. همچنین برجستهبشری ساحت قدسی را تحلیل می

دهند این است که ساحت قدسی )شامل قرآن و پیامبر و عتزله نسبت میگرایان به نومو اشکالی که سنت

جبرییل و جن و پری و کل امور متافیزیکی( را نباید با عقل بشری تحلیل نمود و اگر قرار است با عقل بشری 

شناسی مدرن تحلیل و تفسیر شوند، دیگر چه نیازی به ارساو نبی های نوین تحلیلی و فلسفی و روشو روش

وصی و دین بوده است؟ بشر محتاج راهنمایی و هدایت عقل فوق بشری بود و چنین هدایت آسمانی انجام و 

شد. پس نباید با فهم بشری ساحت قدسی را تحلیل عقلی و فلسفی نمود. اما معتزله و نومعتزله چنین استداللی 

و خداداد است و چون خداداد پذیرند و در رد این نقد مدعی هستند، عقل بشری را خدا داده است را نمی

ن کرد، همچون حیوانات دیگر، برایشان دیاست پس اعتبار و مقبولیت دارد و اگر خدا به بشر عقل اعطا نمی

کرد. اگر دین و نبی دریافت شده است با توجه و سازگار و هماهنگ با علم خدا و هماهنگ و نبی ارساو نمی

ی پروردگار انجام شده است. درنتیجه عقل بشری سازگار با عقل )هستی( از سو با فرایند تکوینی آگاهانه

پذیرد، قبوو ندارد. پس تفسیر و کلی است. و بنابر سخن ابن رشد خدا هیا امری را که عقل خداداد نمی

ایان است. گرتأویل و فهم بشری از دین نزد نومعتزله از امور بنیادین آنان و از وجوه اصلی اختالف با سنت

الف، اختالف در مبانی و کلیات و جزییات متعددی را به همراه داشته است و در ساحت برخورد با این اخت

برخورد با عناصر مدرنیسم و تفسیری که  های زندگی، رفاه و مفهوم زندگی و مفهوم سعادت و شیوههدف

زله را د تربیتی نومعتها رویکرکند و همه این تفاوتاز آزادی و دمکراسی و حقوق بشر دارند را متفاوت می

با آن  ردکیرو نیا که هاییانتقاد و هاچالشدهد. گرا قرار میدر تقابل با رویکرد تربیتی اسالمی سنت

  .است و بحث تربیت خاص طهیح در روبروست،
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