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 مقدمه -9

 املک و درست درک و رودمی شمار به شناخت دین منبع ترینگسترده حدیث، باوجودآنکه

 نآ معنایی فضای در فقط را اللهکتاب معارف منظومه و است آن حاجتمند سخت قرآنی، معارف

 تنیس برخوردار آن شأنِ مناسبِ جایگاه از سنّت، درباره اسلامی هایکرد، پژوهش فهم توانمی

 هایبایسته از نمونه برای. دارد قرار خود هایگام نخستین در پژوهشی هایزمینه برخی حتی و

 پژوهیدین و اسلامی علوم درجانبه همه و عمیق هاینگره به تواننمی آن بدون که پژوهشی

 رخدادهای و تحولات از آگاهی که است حدیث شناسیجریان و تاریخی مطالعاتیافت،  دست

 هایجریان از یکی. دارد دین شناخت مصدر دومین از صحیح تصور و درک در بسزایی نقش آن

 هنگیفر و فکری تحولات فضای در تاریخی ریشه به عنایت با که سنّت اهل معاصر حدیثی

 اهل ای قرآنیون است، جریان کرده نفوذ کردهلیتحص طبقات و دگراندیشان میان در جدید دنیای

 جایگاه انکار در سّنت، سعی اثبات و حجیت، احراز نفی و دین در بسندگیقرآن با که است قرآن

 و ییأخودر سنّت، با یاعتباریب مبنای بر جریان این صاحبان. دارد دین شناخت در سنّت

 و زداییگری، خرافهاصلاح در اساسی شعارهای به یبندیپا یجابهآیات،  از ذوقی یهابرداشت

 و ستیزدین هایجریان ، به(233 ،21، صص2550بخش، الهی .ک.ر) نخستین اسلامِ به بازگشت

 نزدیک زیبنیادستی و التقاط بنیادگرایی، به و گریاصلاح یجابه و نموده خدمت اسلام از بیگانه

 .اندشده

نبل، حابن .ک.رص( )پیامبر ) سنّت با تعامل در صحابه برخی عملکرد و سخنان به نگاهی

، 1، ج1333الحدید، ابی / ابن31-35، صص1310بغدادی،  خطیب/ 300، ص1، ج1111

، 2، ج1111، ابن سعد .ک.رحدیث ) نشر و نگارش با خلفا برخورد ، چگونگی(102 ،01صص

 تأکید و( 13تا، ص، بیهی/ ابو ر02، ص1310بغدادی،  خطیب/ 3، ص1؛ ج115، ص0ج ؛331ص

ک. .ر) شافعی پراکنده هایگزارش و( 3-2، صص1، ج1331ذهبی،  .ک.ر) قرآن کفایت بر

شاطبی، . ک.ر، شاطبی )(01تا، صقتیبه، بی ابن .ک.ر) قتیبه، ابن (23، ص3، ج1153شافعی، 

 زفرا با سّنت اعتبار فقدان نگرش و پدیده که دارد آن از نشان ، همه...و( 135-131، صص1153

 میانی، در هایدوره از پس. است داشته وجود اسلام تاریخ مختلف ادوار در رنگیکم نشیب و

 هند، مصر، ۀقارشبه منسجم، در و افتهیسامان جریانیعنوان به جریان این هجری سیزدهم قرن

 شمهسرچ درباره پژوهشگران که برآورد سر اسلامی هایسرزمین برخی و سوریه، لیبی، سودان

/ 31، ص1152حکیم، . ک.ر) نیستندداستان هم آن آغاز منطقه و اندیشه این پیدایش علل و
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 و گردید مطرح هند هقارشبه در نخست نظریه این رسدمی نظر به(. 112، ص2550بخش، الهی

 /11، ص2، ج1331مهریزی، . ک.ر) کرد مطرح را آن که بود کسی هندی، اولین احمدخان سید

، 2551شاعر،  /012، ص2551الله، حب/ 333، ص1، ج1331سعیدی روشن،  و اسعدی

 صدقی توفیق ، محمد1151 سال در جکرالوی کتاب نخستین انتشار بازمان (. هم22-13صص

 برای، (201، ص1230صدقی،  .ک.ر) «المنار»مجله  در «وحده القرآن هو الاسلام» مقاله انتشار با

دآنکه باوجو .پرداختقاره شبه در قرآن اهل نظریات با مشابه هاییدیدگاه طرح به بار نخستین

 شعار ، اما(115، ص15، ج1310، )رضا نمود توبه سنّت حجیت عدم نظریه از صدقی

ستراند گ عرب اندیشمندان از طیفی میان در را سّنت یاعتباریب اندیشه و دین در بسندگیقرآن

 مانند حدیثی تجدیدنظرطلبان . برخی(21، ص1، ج1151اعظمی، / 112، ص2550بخش، الهی)

، 2553کردی،  .ک.ر) کردی ، اسماعیل(153-12تا، صص، بیهیابو ر .ک.ر) هیابو ر محمود

 میراث و سنّت جدّی نقد به (31، ص2552عشماوی،  .ک.ر) عشماوی سعید محمد و( 31ص

، 2550منصور،  صبحی .ک.ر) منصور صبحی چون شماری و پرداختند ماندهجایبه حدیثی

شحرور، . ک.ر) شحرور ، محمد(Khalifa, 1982, pp. 4-58) خلیفه ، رشاد(33-13صص

، 2؛ ج015، 315، صص1، ج1130ابوعلبه،  .ک.ر) دمنهوری دیابوز محمد و( 002، ص2555

، 1؛ ج215، 202، 213-211، 10-15، 13-10، 35-21، صص3؛ ج200-201، 031-030صص

 .نمودند مطرح را دینی هایآموزه دریافت در قرآن کفایت و سّنت حجیت نفی هینظر، (01ص

 عربی هایسرزمین و قارهشبه به محدود مَحکیه، سنّت جّدی نقد و سنّت کلی انکار از سخن البته

 از حاضر حال در. شد مطرح اسلامی بلاد از دیگر برخی در بیستم قرن اواخر در و نگردید

 .Yuksel, 2007, pp) یوکسل اسلامی، ادیب هایسرزمین دیگر در جریان این اصلی مروّجان

 .است مالزی از (Ahmad, 1997, pp. 23-49احمد ) قاسم و ترکیه از (90-478

 ور مجازی فضای ژهیوبه و اسلامی کشورهای در جریان این هایفعالیت و شبهات ازآنجاکه

 نوشتار نیر اد که است خطیر و بایسته تلاشی جریان، این مبانی علمی است، شناخت گسترش به

 ، روشنانتقادی تحلیلی رویکردی با اطلاعات گردآوری و ایکتابخانه روش با است شده کوشش

 در .ستا نشده استفاده تاریخی یا و توصیفی هایروش از که نیست معنا بدان این البته. گردد

 ثارآ مطالعه و یآورجمع به تحقیق، نخست اطلاعات به یابیدست برای نگارنده راستا همین

 و یبندطبقهی، آورجمع از پس و است پرداخته آنان درباره معتبر اسناد و مدارک و قرآنیون

 باتاث و حجیت، احراز نفی در قرآنیون یهادگاهید و پیشینه، مبانی درباره اطلاعات استخراج

 .است ورزیده مبادرتها آن لیوتحلهیتجز ، بهسنّت
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 و حجیت، احراز انکار قرآنیون، نظریۀ نظرات اختلاف ازنظر صرف که است آن مسأله فرض

قرآن،  در یمعان و الفاظ جاودانگی قرآن، انحصار حقایق تفصیلی جامعیت مبنایِ سّنت، بر اثبات

 هتج ص( از) پیامبر روایات تاریخی اصالت قرآن، نفی انحصاری حفاظت بر الهی اراده تعلق

 سایه در دینی هایآموزه و احکام در ابهام وجود خدا، نفی کتاب در قداست کتابت، انحصار

 یاشکالات با و است شده مطرح قرآن در تشریع انحصار و قرآن در تدبر روا بودن و فهم امکان

 انحصار ، عدمنقلی و عقلی دلایل با ص(پیامبر ) غیرگفتاری و گفتاری سنّت حجیت و اعتبار چون

رآن، ق آیات با گزینشی سّنت، برخورد و قرآن حجیت منشأ بودن کسانیو  قرآن در الهی وحی

یامبر پ آیات، اهتمام از ذوقی برداشت و قرآنی معتبر ظواهر از کشیدن سیاق، دست به یتوجهیب

 قطعی هایاهر بستر از معتبر سنّت به یابیدست و سنّت نشر و حفظ به صحابه بزرگان و ص()

 .شودمی پرداخته آن تبیین به اینک که است مواجه غیرقطعی و

 

 سنّت اثبات و حجیت، احراز نفی در قرآنیون مبانی تحلیل -2

 رب که است ایموضوعه اصول و هافرضپیشخاص،  مبانیِ دارای فکری لحاظ به جریان هر

، 1312میبدی،  فاکر/ 33-33، صص1، ج1113سبزواری،  .ک.ر) است گردیده استوار هاآن پایه

 با. است استوار آن بر ایشان نظریات که است خاصی مبانیِ دارای نیز قرآنیون جریان(. 21ص

، (13-12، صص2551شاعر، . ک.ر) جریان این پردازانهینظر و اصحاب ینظرهااختلاف وجود

 یاسشنبیآس در مهمی نقش آن بررسی و مطالعه که است ایبایسته القرآن،اهل مبانی شناخت

 یلذ شرح به مبانی این اجمالی تحلیل. دارد دین شناخت در سّنت جایگاه از دفاع و جریان این

 است:

 قرآن در الهی وحی انحصار -2-9 

 هایبرداشت و سّنت، اجتهادات و است الهی وحی تنها قرآن که باورند بر این القرآناهل

د، شومی خوانده سنّت آنچه و ندارد آن در دخالتی گونههیچ وحی و است ص(پیامبر ) شخصی

نمونه،  برای(. p. 52‚Brown ,1996نیست ) آورالزام مسلمانان برای و بوده یبازنگرقابل

 اگر و ایمنشده کرده، مأمور نازل خداوند آنچه از پیروی به جز ما»گوید: می جکرالوی عبدالله

 پیروی بپذیریم، ص(پیامبر ) به قطعیطور به را احادیث از برخی انتساب درستی جدل، مقام در

، 2550بخش، الهی) «نیستند خداوند جانب ازشده نازل وحیِ نیست؛ زیرا واجب هاآن از

 (.213ص
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 تینمقایسه، نخس این در اند.پرداخته سنّت و قرآن مقایسۀ به مدعا این اثبات برای قرآنیون

 نازل او بر وحی که فردی و خداست جانب از وحی که است آن بودن وحیانی مقّوم و شرط

 خنانس شامل احادیث، اولاً ندارد؛ زیرا را شرط این سنّت و باشد داشته آن در دخالتی شده، نباید

 عنام به احادیث، نقل نقل فرایند ثانیاً، در و خداست کلام قرآن کهاست، درحالی ص(پیامبر )

 قرآن، ثبت با قیاس در سنّت کاستی دومین (.Brown, 1996, p. 53) است گرفته صورت

 دونباشد، ب دین جزو سّنت خواستمی خدا اگر دیگربیانبه. است آن دارمسئله نقل و دیرهنگام

ص( ) رپیامب که است حالی در کرد، اینمی آن دقیق ثبت مأمور را ص() قرآن، پیامبر مانند تردید

، 2551شاعر، ) شود خودداری قرآن با آن آمیختگی از تا کردمی نهی حدیث نگارش از خود

 سومین(. 13، 33، صص2550منصور،  صبحی/ 211-213، صص2550بخش، الهی /11ص

، اندتهخیآمهم به سقیم و صحیح هاآن در که گرددبازمی حدیثی جوامع و محکیه سّنت به اشکال

-Brown, 1996, pp. 54) نیست ممکن جعلی مطالب از وحیانی سخنان تشخیص بنابراین

 (.032-000، صص2555شحرور، / 55

 رفتص و دخل بدون ص(پیامبر ) و است متعال خداوند از قرآن الفاظ و محتوا تردید بدون

 /25طه:  ؛12 /11فصلت:  ؛11-11 /11: حاقة ؛113 /21شعراء: . ک.راست ) نموده ابلاغ ما به

 ردهماو قرن پانزده طی که است الهی کتاب این قرآن، اعجاز بودن وحیانی دلیل نیتر(. مهم111

اسراء:  ؛11-13 /11هود:  ؛33 /15یونس:  ؛31-33 /02طور:  ؛21-23 /2بقره: ) است کرده طلبی

 دلایلر بنا ب است، ولی غیربَشری و خدا کلام بیاورد، زیرا را آن مثل نتوانسته کسی ، اما(33 /13

 ؛32 /3: عمرانآل ؛31 /33احزاب:  ؛35 /1نساء: ) نقلی و( 121، ص1315حکیم،  .ک.ر) عقلی

. است قرآن تیحج منشأ سّنت، همان تیحج منشأ و نیست الهی وحی تنها ، قرآن(3 /01حشر: 

است،  حجّت اگر نیز سنّت. است شده نازل خداوند ناحیۀ از که است حجّتجهت ازآنقرآن، 

 هب منسوب دو هر محتوا و قرآن، لفظ در که تفاوت این است، با وحی به آن انتساب دلیل به

 رسول عصمت بر اصرار و است منسوب حقّ حضرت به محتوا سّنت، تنها در است، امّا وحی

 تیسرچشمه احد از یافته جریان را زلال آبشخورِ این کهروست ازآن ع() بیتاهل و ص(خدا )

 (.121، ص1315حکیم، ) بدانیم

 قرآن انحصاری حفاظت بر الهیاراده  تعلق -2-2

 ، خداوند(12-11 /11فصلت:  ؛1 /10حجر: ) وحی آیاتبر اساس  که باورند این بر قرآنیون

 ستا نگرفته صورت آن در تبدیلی و تحریف رونیازااست،  کرده ضمانت را قرآن از محافظت
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 خداوند مقابل، در(. 213، 115-151، صص2550بخش، / الهی11، ص2550منصور،  صبحی)

. است آن به اعتماد مانع حدیث، حفظ شرایط و امکانات و نگرفته عهده بر را حدیث نگهداری

 عدم و متن و سند نظر از احادیث بودن مخدوش مانند دلایلی به خود مدعای اثبات در هاآن

ابن . ک.راند )نموده استناد سنّت از صیانت و حفظ به صحابه بزرگان و ص(پیامبر ) اهتمام

 /033، ص2، ج1311ذهبی، / 213، ص3، ج1130ابوعلبه، / 15-3، صص2553قرناس، 

 (.331، ص1311عبدالخالق، / 32، ص1، ج1151اعظمی، / 233، ص2550بخش، الهی

 و تاریخ به نگرش در و احمدخان سید از تفسیری آرای از برخی در که پرویز احمد غلام

 هدایت ایبر الهی پیام تنها قرآن که بود باور این بود، بر متأثر جِراجپُوری اسلم حافظ از حدیث

 کرده حفظ همیشه برای را آن خداوند و است نافذ آن حکم مکان و زمان هر در که است بشر

 را آن خداوند داشت، باید حجیت زمان هر در قرآن مانند هم ص(پیامبر ) حدیث اگر. است

، 2551بخش، الهی) سپردمی امت به را آن مستند مجموعۀ نیز ص(پیامبر ) و کردمی حفظ

 (.221ص

 است ردیدهگ وحی، معتقد تبلیغ به ص(پیامبر ) رسالت انحصار با نیز منصور صبحی احمد

 باشد مصدر دو دارای باید داشت، دین را دین در تشریع و اجتهاد حق ص(خدا ) رسول اگر که

 روی اتفاق این کهگیرد، درحالی قرار الهی صیانت و حفظ مورد قرآن مانند نیز دوم مصدر و

 تبلیغ و امانت ادای از پس ص() خدا رسول و گردید کامل وحی، دین تکمیل با و است نداده

 (.33، ص2550منصور،  صبحی) گفت وداع را فانی خود، دار رسالت

، «القرآنب البیان» نیتدو با که لیبی طرابلس در علیا محکمه اعضای از مهدوی کمال مصطفی

، 1130ابوعلبه، / 115، ص2550بخش، الهی .ک.ر) است گرفته جای جریان این اصحاب شمار در

 از خود کتاب حفظ متعهدِ  خداوند، که است آورده رَجم روایات ردّ ، در(203، 213، صص3ج

 یرهس در آنچه رواست، ازاین ننموده تضمین را روایات حفظ مقابل، در و است گردیده تحریف

 آنقر در که رَجم روایات اگر گویدمی او. است نسیان و خطا دربردارنده است آمده ص() پیامبر

 این است، به ننموده فروگذار را چیزی خود کتاب در که متعال بود، خداوند دین جزو نیامده

 (.213، ص3، ج1130ابوعلبه، ) نمودمی اشاره خطیر حکم

 است: توجهدرخور  نکته قرآنیون، چند مبنای و یریگجهینت این برابر در

 را سنّت کلیت تواننمی است، اما اخبار، پذیرفتنی ناقص نقل و وضع و جعل اگرچه. یک

 و حدیث کتابت و حفظ برای ص(پیامبر ) زمان از محدثان هایتلاش. داد قرار انکار مورد

 بوده حقیقت این از پاسداری برای «ثیمختلف الحد» و «رجال» مانند هاییدانش گیریشکل
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 یکلهب را ساختگی، احادیث روایات وجود بهانه به که را کسانی طباطبایی علامه روازاین. است

 نسبت طتفری و ساختگی روایات وجود از استفادهسوء را هاآن نموده، کار اند، تخطئهگذاشته کنار

 (.215، ص1، ج1331طباطبایی،  .ک.ر) است دانسته روایات به

 عدبُ دو شامل قرآنچراکه نیست؛  میسّر سنّت حفظ با جز قرآن از حفاظت تردید بدون. دو

 آن نزیلیت بُعد وحی، حفظ حافظان و کاتبان طریق از خداوند. معناست و لفظ یا تأویل و تنزیل

 تفسیر و همف سوء گرفتار قرآن نشود، متن تضمین نیز آن دیگر بُعد اگر است، اما نموده تضمین را

 .شد نخواهد محقق قرآن الفاظ حفظ از اساسی غرض و شده رأی به

 بیعیططور بهباشد،  سّنت اهل حدیثی جوامع تنها محکیه سّنت دربارۀ داوری مبنای اگر. سه

 قدمعت شیعه شود، امامی مطرح سّنت از صیانت عدم و حدیث نگارش در تأخیر مانند شبهاتی

 ادارشانوف یاران و ع() تیباهلص(، حدیث، پیامبر ) کتابت از خلفا جلوگیری وجود با که است

، 1153مجلسی، / 221، ص1، ج1111، . ابن سعدک.ر) داشتند کامل اهتمام سنّت از پاسداری به

و تاریخ حدیث شیعه تا عصر رسالت و امامت ( 33-31 ،30، صص1151طوسی، / 132، ص1ج

آن نیفتاده است و گردآورندگان جوامع اولیه ای از از اتصال کاملی برخوردار بوده و هیچ حلقه

 صغرا یبتغ دوران در شیعه حدیثی جامع نخستین اند وحدیثی شیعه با سّنت مکتوب روبرو بوده

  (.303، ص1331معارف،  .ک.ر) است شده تدوین

 قرآن در معانی و الفاظ قداست انحصار -2-3

 و الفاظ قداست و قرآن انحصاری حفاظت بر الهیاراده  تعلق بر تأکید جریان، با این در

 خنس ایشان کردار و گفتار قداست عدم و ص() پیامبر نبودن معصوم ازصراحت بهآن،  معانی

 .است گردیده انکار دین تبلیغ مقام در حتی ایشان احادیث قدسی ارزش و است شده رانده

 لهیا حلال تحریم بر ص() پیامبر ناروای سوگند قرآن، مانند از شواهدی به جریان این صاحبان

 و (02/ 22حج: پیامبران ) زبان بر شیطانی القای، (1 /11تحریم: همسران ) یخوشدل خاطر به

. ک.راند )جسته ، تمسک(1/ 03: همجادلبود ) شده «ظهار» شوهرش توسط که زنی شمردن حرام

 (.311-310، صص2550بخش، الهی

 و ستا دانسته خطا از مصون تبلیغ امر در را ص(پیامبر )باوجودآنکه منصور،  صبحی احمد

 مدعای اثبات راستای ، در(03، ص2550منصور،  صبحی) داندمی وحی ابلاغ تنها را ایشان وظیفه

 از وردنخ فریب خاطر به «نبی» سرزنش مانند آیاتی به استناد رسول، با و نبی تفاوت در خود

 احکام و خواندمی غیرمعصوم را «نبی» وصف با عبدالله بن داوری، محمد در لغزش و منافقان
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 معتقد او(. 12همان، ص) نمایدمی معرفی خطا و لغزش با آمیخته و بشری را ایشان غیرقرآنی

 دن، برخیبو غیرمعصوم و بودن بشر همین اعتبار به و است بشر «نبی» وصف با محمد که است

 وممعص «رسول» وصف با ص(محمد ) کهبفریبند، درحالی را حضرت آن توانستند منافقان از

 (.12-01همان، صص) کندنمی حکم قرآن غیر به و است

 خاص مبانیِ  به متکی و کلامی باوری اصل، در ص() پیامبر عصمت که گفت باید اینجا در

 .ک.ر) دارندنظر اتفاق آن بر اجمال نحو اسلامی، به مذاهب بیشتر عالمان که است شناخت نبوت

 رسالت اصل به را ما ص(، اعتماد) پیامبر عصمت در تردید(. 303 ، ص1335ایجی،  عضدالدین

 رود؛ ازاینگذارنمی مجالی نیز قرآنی وحی به اعتماد برای حتی و کندمی سلب ایشان رسانیپیام و

 مجلسی، .ک.ر) اندنپذیرفته را ایشان عصمت غیردینی، برخی و شخصی هایحوزه درهرچند 

 .نیست آن قبول جز ایچاره آیات، تفسیر و تشریعحوزه  در ، اما(125-111، صص13، ج1153

 و کند، تأمل مواجه ابهام با را مبنا این است ممکن که نقلی شواهد و آیات در که است روشن

 آیه نمونه در برایاست؛  ضروری دینی معرفت و فهم قطعی مبانی با سازگار وجوهی جستجوی

خداست،  به حرمت حکم اِسناد که خود خاص معنای به شرعی تحریم از تحریم، اولاً سوره اول

عمران، آل سورۀ 13 آیه مانند قرآنی مشابه تعابیر برخی با همگون بلکه است نیامده میان به سخن

 اشاره لالح هایلذّت برخی از امتناع بر ص(پیامبر ) اندیشانهمصلحت و شخصی تصمیم به تنها

ود، ش تلّقی آمیزتوبیخ است ممکن ظاهربه هرچند نیز آیه لحن ثانیاً(. 003، ص11همان، ج) دارد

 12 آیۀ و کهف 1توبه،  13 آیۀ مانند ص(پیامبر ) به قرآنی خطابات از دیگر برخی با همگون امّا

 ضمن یادشده این، آیه بر افزون. باشد ارشادی زبانی با دلسوزی نوعی حاوی تواندهود، می

 دودیتمح به را ایشان که است کسانی ضمنی سرزنش ص(، دربردارندهپیامبر ) روحیه تقویت

 (.331، ص1، ج1331سعیدی روشن،  و اسعدی) واداشتند خود بر گیریسخت و

 ستغفارا از مراد نماید؛ زیرا ثابت را وی مدعای تواندنمی نیز منصور صبحی استناد مورد آیات

 در که را آنچه بخواهد متعال خداوند از ص(خدا ) رسول که است این نساء سوره 151 آیۀ در

د، شو متمایل نفس هوای یسوبه و کند غصب را دیگران حقوق است ممکن و است آدمی طبع

 و لَّيکَّعَّ اللِه فَّضُل وَّلَّولا﴿است: موردبحث  مهیکر آیات ذیل معنا این دلیل. بپوشاند و بیامرزد

 /1نساء: ) ﴾شیٍء نمِ  يَُّضرُ ونَّکَّ ما وَّ  اَّنُفسَُّهم إل ا ُيِضلُ ونَّ ما وَّ  ُيِضلُ وکَّ أن ِمنُهم طائفٌة لَّهَّم َّت رَّحمَُّتُه

نند، ک تلاش چه هر و برسانند ص() خدا رسول به ضرری توانندنمی آیه، خائنان این بر بنا(. 113

ص( ) داخ رسول پس. کنند تحریک حق بر باطل تقدیم یسوبه را جناب آن عواطف نیستند قادر

 فرموده حفظ چیزی چنین از را جناب آن خداوند و دارد قرار خدایی امنیت در بابت این از
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؛ دشو متمایل جور یسوبه یا و کند جور حکمش پیامبر )ص( در نیست ممکن رواست، ازاین

 بالو دارای گناهانِ  آمرزش طلب آن معنایاست،  شده داده مغفرت طلب به دستور اگر بنابراین

 (.110، ص0، ج1331طباطبایی، ) نیست عذاب و

 دینی نیازهای همه تفصیل و شرح در قرآن جامعیت -2-1

 ساساً ا و است دینی نیازهای همه تفصیل و شرح دربردارنده قرآن که است معتقد جریان این

 این پردازانهینظر از قرناس ابن(. 153-153، صص2550بخش، الهینیست ) نیازی سنّت به

 روازاین .نیست سنّت به نیازی دین کلی خطوط ترسیم برای و است جامع قرآن»: دیگویم جریان

 ابن) «است ضلالت و کفر طریق بر بداند آن غیر نیازمند اسلامی تشریع در را قرآن کسی اگر

 (.10-11، صص2553قرناس، 

با  شیگزین برخورد ضمن «الاسلامی للتشریع مصدرا کفی و القرآن» در منصور صبحی احمد

 حقایق امعج و کامل کتابی قرآن که آیات، بر این باور است سیاقِ با نامناسب تفسیرهای و آیات

 خدا غیر به مراجعه از را مردم و نموده اعلام کافی را خود مؤمنان، هدایت امر در که است

 به وحی کتاب، آیات این در دیگویم او(. 10-11، صص2550منصور،  صبحی) استبازداشته 

 رائت، تلاوتق جز چیزی به خود تبیین در قرآن که است آن بیانگر این و اندشده توصیف «بینات»

 به بشر توسط داخ کتاب تبیین و گرفته قرار «تبیان» برابر در «کتمان» روندارد، ازاین نیاز تفکر و

 که آیاتی که است آن بر وی(. 21-23همان، صصاست ) آن تلاوت و پنهان نکردن آیات معنای

 که قدندمعت برخی شود، اما شمارش که است آن از کند، بیشمی توصیف مبین کتاب به را قرآن

 که است یحال در کنند، این تفسیر را آن تا دارد نیاز کسانی به و است مبهم و پیچیده خدا کتاب

 که پرسش این به منصور، پاسخ صبحی(. 21همان، ص) است قرآن خود در قرآن تفسیر بهترین

 نماز، در رکعات تعداد و نمازها اوقات مانند احکامی جزئیات پس ندارد نیاز سنّت به قرآن اگر

 تاس باور این بر و داندمی احکام تشریع در قرآن بیان روش فهم گرو در را است آمده آن کجای

 یانِ ب در که گفتار این در را متعال اند، خداوندنکرده درک تشریع در را قرآن روش که کسانی که

 برخ افراد این از خداوند که است معتقد او. دانندمی کذب به است، متهم نکرده فروگذار چیزی

َّوا ال َّذينَّ  وَّ﴿است:  فرموده و داده َِزينَّ آياِتنا ِفی سَّ َّا سبأ: ) ﴾ٌمألي ِرٍَز ِمن عَّذاٌب لَّهم أولئکَّ ُم

 رد اگر و است ضروری چیز هر بردارنده در قرآن که است باور این بر منصور صبحی (.0/ 31

 ودکیک از کهروست ازآن نداریم مشکلی آن ادای کیفیت و نماز رکعات تعداد نظیر عبادات برخی

 قرآن در غیرضروری امور یادکرد وی نظر از. ایمورزیده ممارست آن بر و ایمبوده آشنا آن با
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ر، منصو صبحی) ندارد وجود هزل برای جایی کتاب این در و خداست کتاب در هزل ورود سبب

 (.23-20، صص2550

 لازم است: نکته بیان چند مبنا، این اجمالی نقد در

 امکان دیگری و قرآن جامعیت است؛ نخست شده مطرح مدعا دو اینجا در حقیقت در. یک

 هایحوزه درکم دست نخست مدعای. باوجودآنکه قرآن پرتو در دین معارف و احکام همه به نیل

دارد، ن روشنی دلالت دوم مدعای به نسبت وحی است، آیات پذیرفتهاجمال به هدایتی و دینی

دربردارنده  را داخ کتاب که آیاتی سیاق به توجه بدون و آیات، گزینشی به آنان استناد آنکه ژهیوبه

 صبحی/ 131، ص1121شربینی، / 013، ص2553قرناس، ابن . ک.ر) کندمی معرفی چیز هر

 «تفصیل و تبیان» وصف با را ، قرآن(213، ص3، ج1130ابوعلبه، / 21-23، صص2550منصور، 

 .ک.ر) داندمی کافی مؤمنان برای را خدا ، کتاب(21، ص2550منصور،  صبحی .ک.ر) ستایدمی

-131، صص1121شربینی، . ک.ر) دارد اشاره دین کمال به که آیاتی و( 10-11همان، صص

 بر تکیه با بخواهیم اگر مقابل در .است شده مطرح( 33-32، صص2550منصور،  صبحی/ 131

پیامبر  زا تبعیت و اطاعت ضرورت به که کنیم یاد آیاتی از توانیمبگوییم، می سخن قرآن خود

 ایشان و( 31 /33؛ احزاب: 3 /01حشر: ) دارند اشاره احکام و قضایا و نواهی و اوامر در ص()

(. 111/ 3عمران: ؛ آل11 /11نحل: ) اندنموده معرفی کتاب معلم و قرآن آیات بیانگر و مفسّر را

 به رجوع است، با خواسته انسان برای دین قالب در خداوند آنچه از آیات، بخشی این پرتو در

 و شودمی تلقی قرآن مضامین از یکی نیز سنّت حقیقت، اعتبار در. آیدمی دست به ص(پیامبر )

، 1، ج1331سعیدی روشن،  و اسعدی) بود خواهد سازگار نیز قرآن جامعیت با رو همین از

 (.311ص

 آیات فهم در انحراف از را قرآنیون، خواننده استناد مورد آیات سیاق و معنا در تدقیق .دو

 استناد مورد که کفایت قرآن برای مؤمناندر  عنکبوت سوره 01 نمونه، آیهعنوان به؛ داردیبازم

 05 آیه از ، پس(013، ص2553قرناس،  ابن .ک.ر) است گرفته جریان قرار این اصحاب برخی

 وتنب نشانه را آن و زدند قرآن به که ایطعنه و تعریض به پاسخ برای که دارد قرار سوره این

 که خداست رسول به آن خطاب و انکاری آن در استفهام و کندمی چینیدانستند، زمینهنمی

 نیست؟ کافی شودمی خوانده برایشان که کتاب این بودن معجزه آنان برای فرماید: آیامی

 (115، ص11، ج1331طباطبایی، )

 ایدارپ خود مبنای بر عمل در قرآنیون، آنان استناد مورد آیات دلالتگستره  از نظرصرف .سه

 ذوقی هایبرداشت و خودرأیی قرآن، به از دین معارف و احکام تفاصیل استخراج در و نبوده
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 اطلاق هب توجه با جریان این نمایندگان روزه، برخی احکامحوزه  در نمونه برای. اندیافته گرایش

، 2550بخش، الهی .ک.ر) اندنپذیرفته واجب روزه برای را معیّنی بقره، زمانسوره  133 آیۀ

 گروهی و( 313همان، صاند )دانسته شمسی سال از روز سی را روزه مدت نیز شماری(. 311ص

﴾ ...داٍتمََّدو امًاي اَّ ﴿ فراز دانسته، به آن پایان تا رمضان یکم و بیست روز، از نُه را آن دیگر، زمان

 رب حداکثر و است قلت جمع «اّیام» که اندگفته و کرده استناد روزه آیۀ ذیل در( 131/ 2بقره: )

 (.313، ص2550بخش، الهی .ک.ر) دارد دلالت نُه

 قرآن در معانی و الفاظ جاودانگی انحصار -2-1

 سایر و است ایشان دوران به منحصر ص() پیامبر هایرهنمود و گفتارها که معتقدند قرآنیون

 ،1121شربینی، . ک.رنیست ) واجب ما بر سنّت از اطاعت روگیرد، ازایندربرنمی راها دوره

 فهم در که است آن حیات و بودن جهانی و جاودانگی رمز قرآن، مقابل، جامعیت در .(131ص

 ورمنص صبحی نمونه، احمد برای. دارد شگرف تأثیری جدید، موضوعات بر آن انطباق و قرآن

 اطاعت ضرورت و جاودانگی، جامعیت رسولی، بر و نبوی قسم دو به سنّت تفکیک با

مقابل،  در و( 03-13، صص2550منصور،  صبحی) نمایدمی تأکید رسولی سنّت از وچراچونیب

 دین جزو که داندمی رخدادهایی و حوادث به ناظر را نبی وصف با ص(محمد ) رهیس و کلام

 ویانرا و است قرآنی وحی از نبی، خارج وصف با ص(محمد ) گفتار که است معتقد او. نیست

 لبرابر، اقوا در. ندارد حقیقت از ایبهره و اندنگاشته ص()پیامبر  وفات از پس را آن حدیث،

ت هاسدوره تمامی در پیروی شایسته و گردیده ابلاغ ادیوزکم است، بدون قرآن همان که رسول

الله کلام رسالت، یعنی از رسول، اطاعت از اطاعت که است باور این بر وی(. 01همان، ص)

است:  فرموده خداوند اگر روازاین. است متعال خداوند برای تنها دین در اطاعت و است

ََّل َّکم الرسولَّ و اللهَّ واطيَوا﴿  اطاعت به که بود کسی اولین ، نبی(132 /3عمران: آل) ﴾ُترحَّمونَّ لَّ

 ردمو رسول وصف آمد، بامی خود قوم نزد به رسالتی با چون و قرآن پرداخت یعنی رسالت از

بر . نمایند اطاعت وی رسالت، از اینبر اساس  که خواستمی مردم از و گرفتمی قرار خطاب

َُوِن وَّ  اللهَّ فَّات ََُّوا أمينٌ  رَُّسولٌ  لَُّکم إن ی﴿ شریفه آیۀ در اساس این ، (153-153/ 21شعراء: ) ﴾أطي

رسول،  زا اطاعت بنابراین؛ «أمینٌ نبیٌ لَکُم إنّی»است:  نفرموده و خوانده رسول را خود ص(پیامبر )

قرآن،  همان یا رسول و است نموده نازل ص(پیامبر ) بر خداوند که است قرآنی از اطاعت همان

 (.10-11، صص2550منصور،  صبحی) رودنمی بین از و ماست بین در همواره
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ر پیامب از اطاعت ضرورت آیات، از کیچیه در که گفت باید استدلال این اجمالی نقد در 

 دتقیی یا معین، تخصیص زمانی یا حکم به رسول از ایشان، اطاعت با مخالفت عدم یا ص()

 تاطاع است، بر شده مطرح فراگیر و مطلقصورت به الهی اطاعت که گونههمان و است نخورده

 أطيُعوا» تفاوت که شودمی مطرح پرسش این روازاین. است شده تأکید نیز ص(پیامبر ) از مطلق

 که رسول از اطاعت و هاستزمان همۀ برای و عام خداوند از اطاعت که «الرَّسول أطيعوا» و «الله

 انحصار ادعای باشد قرار اگر نیهمچن ؟ستیدر چاید، نموده ایشان حیات دوران به مقید را آن

 نیز رآنق درباره بایستباشد، می سّنت اعتباریبی دلیل ایشان عصر به ص(پیامبر ) هایآموزه

 نزول عصر نسلِ با هاگفتمان و هاخطاب نوع نظر از سنّت و قرآن زیرانمود؛  ادعا را امری چنین

 .است یکسان بعد از آن هاینسل و روایات صدور و آیات

 قرآن در تدبّر هیسا در دینی هایآموزه و احکام در ابهام وجود نفی -2-6

؛ ص: 132 /1نساء: ؛ 2 /12یوسف: ) قرآن در تدبّر و فهم بهکننده دعوت آیات هیپا بر قرآنیون

 کشیدن دست و قرآن از خود فهم بر فشردن پای با ، امااندپرداخته وحی آیات تفسیر ، به(21 /33

 ثباتادرصدد آیات،  صحیح تفسیر یجابهمدارانه، رأی توجیه و تأویل و قرآنی معتبر ظواهر از

 ،153-153، 30، صص2550بخش، الهی. ک.ر) مدارانهانسان یهادگاهید و عقاید تفسیر و نظرات

 .ک.رگرایانه )، مادی(150-151، صص2555شحرور،  /031-023، صص1، ج1311ذهبی، / 113

 آیات تأویل با که آنجا تا اندبرآمده خود مدارانهرأی و( 015-033، صص1، ج1311ذهبی، 

 ، به(21-31، صص2550منصور،  صبحی .ک.ر) ص(پیامبر ) سّنت اعتبار و حجیت کنندهانیب

 .انددهیگرد معتقد سنّت انکار

 ، نتیجهاست نموده توصیف «بینات» به را قرآن که آیاتی به استناد منصور، با صبحی احمد

-23همان، صص) ندارد نیاز تدبّر و قرائت، تلاوت جز چیزی به خود تبیین در قرآن که گیردمی

 را (صخدا ) ها، نبیآن غیرمتعارف و نامعقول توجیهات و قرآن آیات رأی به تفسیر با او(. 20

 در رتدبّ و ابلاغ، اجتهاد به ایشان جایگاه انحصار با و نمایدمی محروم تشریع در اجتهاد حق از

 بدان!( )هوس و هوا بدون و علمی روش با که داندمی مؤمنانی دیگر و خود شایسته را قرآن

 به علمی روش با و هوس بدون که مؤمنانی دیگر و وی فهم که است معتقد او. گمارند همت

فهم،  در لغزش صورت در و است برتر ص() خدا نبی فهم پردازند، ازمی آیات تأویل و تفسیر

 (.31همان، صمأجورند ) هم بشر، باز بودن جایزالخطا خاطر به
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 /0: ةائدم) وحی تبلیغ در ص() پیامبر رسالت انحصار آیات به استناد با او که است روشن

منصور،  صبحی .ک.ر) است رفته نشانه را دین احکام تشریع در سّنت نوگستری اعتبار ، عدم(11

 باطل پندار به پاسخ در خداوند و است آیات، اضافی این در حصر که، درحالی(03، ص2550

 ندشو موحداجبار به هاآن که کند کاری خداست رسول ص() محمد اگر اینکه بر مبنی مشرکان

 تبلیغ به را ضرتح آن رسالت کفار، مسئولیت تکذیب برابر در ص() پیامبر به تسلیت برای نیز و

 (.231، ص12، ج1331طباطبایی، است ) نموده منحصر

 راجعهم قرآن به بارها که است نموده تصریح «دین السلطان»کتاب  آغاز در نیز عزالدین نیازی

 عاملعنوان هب سنّت فراگرفتن به و نبوی احادیث تدوین به که است نیافته را نصّی هرگز و کرده

 یانب به محدود ص(پیامبر ) نقش که است باور این بر او. کند امر قرآن فهم مرجع و دین فهم

 است حالی در سخن این(. 3، ص2551عزالدین، ) است آن نظایر و حج حدود، نماز، مناسک

 امیاسل احکام تشریع مصدر و قرآن مبیّن و مفسر را ص(خدا ) رسول یروشنبه قرآن آیات که

 این بر مفسران(. 3/ 01؛ حشر: 01 /1؛ نساء: 2 /12؛ جمعه: 11/ 11نحل: است ) نموده معرفی

 آن تفسیر و قرآن آیات بیان در ص() خدا رسول قول حجیت بر نحل سوره 11 هیآ که باورند

 و دارند ظهور که هاییآن چه و دارند صراحت خود مدلول به نسبت که آیاتی دارد؛ چه دلالت

خدا  سولر تفسیر و هستند، بیان الهی اسرار به مربوط که آیاتی چه واند متشابه که هاییآن چه

 (.215، ص12، ج1331طباطبایی، . ک.ر) است حجّت هاآن همه در ص()

 قرآن در تشریع انحصار -2-1

 داوری و ، حکم(03/ 1انعام: ) ﴾للِه إل ا الُحکُم إِن﴿ آیه استناد به که باورند این بر القرآن اهل

 انیم، مستلزمبد معتبر هم را سنّت باشد قرار اگر و یافته تبلور قرآن در که است خداوند به منحصر

نمونه، ابن  برای(. 211، ص2550بخش، الهی) گردد تکثر و تعّدد دچار خداوند که است آن

 تشریع در قرآن که باشد پندار این بر کس هر که است آورده «القرآن و الحدیث»در  قرناس

 آیات رب است، بنا قرآن از غیر دیگری نصوصِ نیازمند دین اکمال برای و نیست کافی اسلامی

تنها هننماید،  پیروی بشری تشریع مصادر از اگر و است گردیده اعراف، گمراه سورۀ 131تا  130

 هب منسوب اقوال نه و قرآن از پیروی همان رسول، از پیروی است؛ زیرا گردیده کافر که گمراه

 این اساس بر. است نموده استناد فرقان 31تا  23آیات  به مدعا این اثبات در او. خداست رسول

 خداوند شریک را خودتنها نهنماید،  صادر قرآن از خارج حکمی کس هر است معتقد وی آیات
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 هفرمود نهی آن در گرفتن قرار از را ما خداوند و نهادند گام آن در یهود که مسیری در که دانسته

 (.11-11، صص2553قرناس،  ابن) است نهاده ، گام(33/ 3عمران: آل)

 کهاند، درحالیدیده قرآن با تعارض در را سنّت قرآنیون که است مخدوشجهت ازآن مبنا این

باشد،  قرآن با تعارض در که را حکمی گاهچیه و است قرآن با آواهم و همگام ضرورتاً سنّت

 رآنق به عرضه روایات پیامکه چنانگذاشت؛  کنار را آن باشد، باید چنین اگر و است نیاورده

 خداوند حکم گرحکایت نیز تر، سنّتروشن عبارت به .(2، ص1315نصیری،  .ک.راست ) همین

 برپیام از اطاعت متعال، خداوند روازایناست،  یافته انعکاس سنّت و قرآن در الهی حکم و است

 دانسته ص(پیامبر ) از اطاعت را الهی محبت شرط و( 35/ 1نساء: ) خود از اطاعت عین را ص()

 پذیرباشند، امکان واحد منشأ دارای که حکم دو میانتناقض باری، (. 31/ 3عمران: آل) است

 اگر و ندارد وجود نیز قرآن و عقل میان ندارد؛ حتی سنّت و قرآن به اختصاصی امر این و نیست

 جعل حدیث جاعلان دست به محکیه سنّت که است آن باشد، بیانگر قرآن باتناقض  در سنّت

 .است شده

 تلقی رکش را اللهحکممثابه به سنت دینی اعتبار توانمی صورتی در رسدمی نظر به درهرحال

 خود قرآن، برای از مستقل یا و بگوید سخن قرآن احکام رو در روی سنّت، صاحب که کرد

 او ملیع و علمی کمالات بر قرآن که است پیامبری از سخن اینجا در باشد، اماقائل  دینی نقشی

شمرده  الهی وحی امین را ، او(1-2 /03؛ نجم: 113-111 /1انعام: ) گذاشته صحه وحی، پرتو در

 حاکمیت حق او به و نموده حکم اختلافات و هانزاع در او مرجعیت به و( 23-23 /32جن: )

 (.11-13 /0: ة؛ مائد150، 01/ 1نساء: ) است بخشیده

 تدوین جهت( از ص) پیامبر روایات تاریخی اصالت نفی -2-8

 را بوین سنّت تاریخی تاریخی، اصالت و نظری شواهد برخیپشتوانه  به جریان این اصحاب

 وینتد و نگارش از صحابه بزرگان و ص(آنان، پیامبر ) باور به. اندنموده نفی تدوین جهت از

. ک.رمدعاست ) این گواه کتابت، بهترین از ص(پیامبر ) نهی اخبار و اندداشته اکراه سنّت

 (.012، ص2551الله، حب/ 313، ص1311عبدالخالق، 

 ﴾انتَُّهواف عَّنُه نهاکم ما وَّ﴿ از رسول، مراد از اطاعت آیات رأی به تفسیر با منصور صبحی احمد

 قرآن از خارج آن در که دین در اینوشته هر بردن بین از و قرآن غیر کتابت را( 3/ 01حشر: )

 جمع رد سنّتاهل توجیهات ردّ و کتابت از نهی روایات به استناد با او. داندمی شده گفته سخن

 انندم بود، باید دین جزو قرآن بسان سّنت اگر که است کتابت، آورده جواز و نهی اخبار میان
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 لنق ما برای را امر این عکس تاریخ، که، درحالیگرفتیم قرار ص(پیامبر ) اهتمام مورد قرآن

 نهی حدیث نوشتن قرآن، از کتابت و ثبت به کامل اهتمام برابر در ص() پیامبر است؛ یعنی نموده

 قرآن از غیر چیزی خود وفات از پس ص()خدا  رسول که است آن مسلّم، روازاین. است کرده

 نگارش از و دنمودن تمسک قرآن به تنها ایشان از پیروی به نیز صحابه بزرگان و نگذاشتند یجابه

 دو کهآن تا دانستندمی ص(پیامبر ) وصیت و خدا دین مخالف را آن داشتند؛ زیرا کراهت حدیث

، 2550ر، منصو صبحی) شد نگاشته ص(نبی ) به منسوب ص(، اخبارپیامبر ) وفات از پس قرن

 (.155-11صص

 ار آنان همه که نمود ترک را اسلامی امت حالی در ص(پیامبر ) که باورند این بر القرآن اهل

 جوامع کنندگانتدوین توطئه آنکه تا ماندند باقی وحدت این بر امت و کرد متحد قرآن پرچم زیر

 متا پراکندگی و تشتّت آن، موجبات به مردم دعوت و حدیث نگارش با و آمد پیش حدیثی

 و نداداشته دست توطئه این در ستّه کتب صاحبان که معتقدند آنان. آوردند فراهم را اسلامی

 شاعر،) شودنمی دیده آنان بین در العربةجزیر ساکنان از کیچیه و اندایرانی هاآن همه روازاین

 (.233، ص2550بخش، الهی/ 11، ص2551

. ستنی متکی استوار شاهدی به احادیث تدوین نهضت شمردن آمیزتوطئه که است روشن 

 یا کهن یحدیث اصول و منابع از برگرفته سنتاهل و شیعه حدیثی تاریخی، مصادر شواهدبنا بر 

 تا اندکی فاصله گاه و اندداشته حضور امامت و رسالت عصر در گاه که است ایگذشته راویان

 همچنین(. 221، ص1121خطیب،  /113-111، صص1333حسنی، . ک.ر) اندداشته زمان آن

 .ک.ر) سازدمی پایهبی را آنان به کذب و جعل مصادر، اتهام این مؤلفان شدۀشناخته شخصیت

 همه صحت معنای به سخن این ، هرچند(113 ،131، 131، 012، 030، صص2، ج1311ذهبی، 

 ای عموم نبودن عرب وجود با اینکهتوجه . قابلنیست مصادر این راویان همه وثاقت و روایات

 برای و ندابوده مأنوس و آشنا حدیثی منابع و عرب ادبیات با هاحدیثی، آن جوامع مؤلفان بیشتر

، 1333، حسنی) اندداشته علمی سفرهای اسلامی مختلف بلاد به معتبر هاینسخه به یابیدست

 (.120 ص

 اریختپردامنه  مسائل از حدیث، نگارش به ص(پیامبر ) اهتمام عدممسأله  که شد یادآور باید

 رد تنها کهروست ازآن سنتاهل حدیثیحوزه  به مسأله این اختصاص و است سنتاهل حدیث

 شده ادی تابعان و صحابه برخی امتناع یا منع اهمیت و ص(پیامبر ) نهی از آنان، حدیثی مصادر

 برخی اعامتن و منع و نیست ثابت حدیث، کتابت از ص() پیامبر شیعه، نهی مصادر در است، اما

(. 133، ص1113جلالی،  حسینی .ک.ر) است شده یابیریشه خاصی عوامل و علل صحابه، در
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، 1111، صالح .ک.ر) آنانموردتوجه  تاریخی علل و هاریشه و سنتاهل توجیهات از نظرصرف با

، 2، ج1151سیوطی، / 351، ص1121خطیب، / 13-13صص، 1131بغدادی، / 1-3صص

 در آن تفصیل که است مخدوش محتوایی و سندی نقدازجمله  دلایلی به روایات ، این(11ص

 همچنین(. 313، 352-355، 212-215، صص1113جلالی،  حسینی .ک.ر) گنجدینم مجال این

فراوان،  ینقرا و شواهد به بناخاص،  شرایط در سنّت کتابت از ص(پیامبر ) نهی ثبوت فرض بر

 گرفته رقرا اصحاب از بسیاری اهتمام و ص() پیامبر توصیه مورد سنّت کتابت عادی شرایط در

 حسینی /12، ص1، ج1151اعظمی،  .ک.ر) اندنموده گزارش را زیادی موارد محققان، و است

 ارشادات پرتو در شیعه، عالمان باور به آنکه ضمن (.231-252، 111-13، صص1113جلالی، 

 حسینی) است بوده ایشان اصحاب میان در جدی و شایع امری حدیث ع(، کتابتبیت )اهل

 ابب که شده تلقی نبوی احادیث بیانگر بزرگواران آن احادیث و( 110-113، صص1113جلالی، 

 (.03، ص1، ج1333کلینی،  .ک.ر) است گشوده بارهنیدرا را ایگسترده

 سنّت بودن ظنی -2-8

 همسان اعتباری آن، شایستگیبر اساس  که است سنّت بودن جریان، ظنی این مبانی دیگر از

-35، صص1، ج1151اعظمی،  .ک.رداشت ) است، نخواهد موصوف قطعی تواتر به که را قرآن با

 (.013، ص2551الله، حب /211، ص2550بخش، الهی/ 312، ص1311عبدالخالق،  /31

 انددمی شیطانی هاییبدعت را حدیث و ، سنّت«اسلام و قرآن، حدیث» مقدمه در خلیفه رشاد

 ستا جزئیات همه شامل و کامل وی، قرآن، باور به. ندارند ص(پیامبر ) با ارتباطی گونههیچ که

 است ثیحدی یگانه و تشریع منبع تنها قرآن رواست؛ ازاین ظنّی کاملاً حدیث و سنّت مقابل، در و

 (.pp. 4-58‚Khalifa ,1982) کنند تبعیت آن از باید مسلمانان که

 نسبت ازاحر فرض در حتی که است باور این بر محکیه سنّت خواندن ظنّی با نیز قرناس ابن 

 وحی یاتآبنا بر  نیست، زیرا برخوردار قرآن با همسان اعتباری از ص(، سنّتپیامبر ) به حدیث

ت، اس رسیده ما به نیست آن در تردیدی گونههیچ که یقینی طُرق از ، قرآن(33-30 /15یونس: )

 یابیتدس طریق و است یظن آن جزئیات رواست، ازاین رسیده ما به غیرمتواتر گونه به سنّت اما

 (.13، ص2553قرناس،  ابننیست ) یکسان قرآن با آن به

 وجود تردید مجال آن در که است حقی اسلام، دین که است بر این باور منصور صبحی

 بیهودگی و تحریفهرگونه  از و است مطلق حق نیز بشر، قرآن باحجت اتمام برای. ندارد

 و حق از پیروی به را ما کتاب، خداوند این در(. 12-11 /11؛ فصلت: 1 /10حجر: ) مبرّاست
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 مبتنی تشریعات درباره و( 11 /15یونس: ) است نموده دعوت ظن بر مبتنی هایدیدگاه از دوری

 یتعالی(. بار113/ 1انعام: ) ﴾تَّخُرُصونَّ إلا أنُتم إن وَّ الظ َّن َّ إلا تَّت َِّبَونَّ إن﴿: است فرموده ظن بر

 غنیُي لا الظَّن َّ ن َّإ ظن ا. إل ا أکثَُّرُهم يَّت َِّبُع ما وَّ ﴿فرماید: می ظن کنندگاندنبال و حق پیروان مقایسه در

 را حق که است آن بشری جوامع بیشتر مشکل گویدمی وی(. 31 /15یونس: ) ﴾شيئًا الحَّقِ  ِمنَّ

 لمایع بیشترباوجودآنکه  که است آن مسلمانان ما مشکل و کنندمی پیروی ظن از و نهاده کنار

، داننموده دعوتظن  از پیروی به را دانند، مامی ظنّی را ص(پیامبر ) به منسوب حدیث، اخبار

 هایگفته این برای مطلق، مجالی حق وجود با و است حق او است، کتاب حق خداوند کهدرحالی

 (.11-10، صص2550منصور،  صبحی) ماندنمی باقی ندارند دین در جایگاهی که ظنّی

احادیث،  هب یابیدست طرقبر اساس  و است شده خلط محکیه سنّت و سّنت بین اولاً اینجا در

 رتبه بودن قیاس غیرقابل وجود با ثانیاً و است شدهگرفته نتیجه سنّت اعتباریبی و بودن ظنّی

احادیث،  زا بسیاری نبودن است، قطعی شده تصور آنچه قرآن، برخلاف با احادیث بیشتر سندی

 هشاند، نکونموده تصریح نیز مفسران از شماری که گونهدرواقع، آن. نیست هاآن به اعتماد مانع

 فوق ادعای مستند که( 23 /03؛ نجم: 31 /13 ؛ اسراء:11، 31 /15یونس: ) ظن از پیروی از قرآن

 حتوضی. است متفاوت منطق و فقه اصول علم در ظن خاص اصطلاح با ظاهر است، در گردیده

 وهمِ سنخ ماهیت، از در و گیردمی قرار حق برابر در که است گمانی از سخن قرآن در آنکه

شیرازی،  مکارم /15، ص11، ج1110آلوسی،  /11، ص11، ج1331طباطبایی، ) است پایهبی

 ودنب پایهشده، بی باعث قرآن فرهنگ در را باوری چنین نکوهیدگی . آنچه(310، ص3، ج1331

 با آیات نای در ظن رواست؛ ازاین معرفتی استوار مبانی و یقینی هایپشتوانه به آن استناد عدم و

؛ 11 /15؛ یونس: 111، 113 /1انعام: ) 1«خرص» و( 23/ 03نجم: ) «نفس هوای» مانند تعابیری

؛ 21 /10؛ جاثیه: 25/ 13؛ زخرف: 103/ 1نساء: ) «علم» برابر در و است همراه (25 /13زخرف: 

؛ نجم: 13 /15یونس: ) «الهی سلطان»، (32 /10؛ جاثیه: 103 /1نساء: ) «یقین»، (23 /03نجم: 

 روایات بنابراین؛ است آمده( 3 /22؛ حج: 25 /31؛ لقمان: 23 /03نجم: ) «هدی» و( 23/ 03

حدیثی، وجه تقابل مبانی برخی با سویی از و اندگرفته قرار ظنون شمار در اصطلاح در که معتبری

 هاآن از حاصل ظنّ دیگر، اعتبار سوی از و اندعقلایی بخشیاطمینان و وثوق از درجاتی حاوی

 است عقلاییپشتوانه  و( 33-11صص، 2، ج1150مظفر،  .ک.ر) قرآنی شواهد برخی به متکی

 .بود خواهند قرآن اصطلاح در «علم» حکم ، در(33-31، صص2همان، ج .ک.ر)

                                                           

  .في غريب القرآن، ذيل خرص( ، به معناي تخمين زدن است )راغب اصفهاني، المفردات«غرس»بر وزن  .1
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 سنّت بودن انگیزتفرقه -2-91

 ریحتص ییگراسنت بودن انگیزتفرقه به سویک جریان، از این پردازاننظریه و اصحاب

 مّدعیسو  گرید از و اندشمرده ناسازگار قرآن موردنظر اسلامی وحدت آرمان با را آن و اندنموده

 را سّنت به مراجعه ناروایی و اندشده اجتماعی فرهنگی هایحوزه در ییگراسنت آفرینیانحطاط

 اسلامی اّمت امروز اگر که معتقدند آنان(. 233،  21، صص2550بخش، الهی) اندگرفته نتیجه

 دیگر ارب رارفته ازدست یافته، عّزت نجات پراکندگی این بازگردد، از قرآن به و کند رها را سنّت

همان، ) کرد خواهد پیدا هاملّت دیگر بین در را خود شایسته جایگاه و آورد خواهد کف به

 وجخر را آن غیر و مستقیم صراط را قرآن متعال، خداوند است معتقد منصور صبحی(. 233ص

کنیم: می درخواست یتعالیبار ازالکتاب فاتحه سوره در ما گویدمی وی. است نموده معرفی آن از

 مدالیل خلط با او. است کریم قرآن مستقیم، صراط و( 1 /1فاتحه: ) ﴾الُمستَيمَّ الصِ راطَّ ِاهِدنا﴿

َُوُه ُمستَيمًا ِصراطی هَّذا اَّن َّ وَّ﴿ آیه به استناد آیات، با َُوا لا وَّ فَّات َِّب  سَّبيلهِ  عَّن ِبکم فَّتَّفَّر َّقَّ لَّالسُ ُب تَّت َِّب

ََّل َّکم ِبهِ  ص َّلَّکم وَّ ذِلُکم  طرق را «سُبُل» از مراد و قرآن را «هذا» از ، مراد(103/ 1انعام: ) ﴾تَّت ََّونَّ لَّ

 نهادن کنار و اسانید از پیروی با حدیث علمای گویدمی او. است دانسته حدیث راویان سلسله و

 ار ما خداوند کهدادند، درحالی قرار تفرقه و اختلاف معرض در را اسلامی مستقیم، امت صراط

 (.30-31، صص2550منصور،  صبحی) است داشتهبر حذر  آن اهل و تفرقه از

 را یونسیاق، قرآن با نامناسب تفسیرهای و آیات مدالیل خلط نیز اینجا در رسدمی نظر به 

ور، منص صبحی دیدگاه برخلاف. است کشانده آیات از غیرمنطقی و ناصواب هایبرداشت به

َُوُهفَّ ُمستَيمًا ِصراطی هَّذا أن َّ وَّ ﴿ آیۀ در «هذا» از مراد که است آن بیانگر ادشدهی آیات سیاق  و ات َِّب

َُوا  را یبتغ مقام سیاق، این در خداوند و اوست دین و ص(خدا ) رسول ، صراط﴾...السُ ُبلَّ لاتَّت َِّب

 خداوند که است وحی آیات دیگر با سازگار معنا این(. 333، ص3 ، ج1331طباطبایی، ) داراست

 نموده معرفی الهی دین و مستقیم صراط به مردم هدایت دارعهده را خود رسول هاآن در متعال

 انسان و است الهی دین برخلاف که است هاییراه نیز «ُسبل» از مراد(. 03-02 /12شوری: ) است

 و یهودیت، نصرانیت، مجوسیت به گرایش مانند هایینماید؛ راهمی گمراهی و ضلالت دچار را

 دیانت و مستقیم صراط از برود سبیل این در انسان چه هر که بدعت و کفر و شرک اهل متابعت

 سزاوار آیا بنابراین(؛ 35، ص2تا، جزمخشری، بی/ 333، ص3، ج1331طباطبایی، ) شودمی دورتر

 بریبرا و ص(پیامبر ) هایآموزه تمام به تمسک لزوم بر قرآن فراوان تأکید وجود با که است

انده، م جایبه حدیثیِ جوامع به هاآسیب برخی یابیراه دلیل الهی، به اطاعت با ایشان از اطاعت
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 نادیده را سنّت از پاسداری و حفظ در محدثان و علما هایتلاش کرده، انکار را سنّت کلیت

 بنا، چندم این نقد در جهی! درنتنماییم؟ قلمداد ضالّه هایراه و «سُبل» مصادیق از را سنّت و گرفته

 است: توجهقابل نکته

انجامد؛ نمی وحدت به دینی معرفت منابع از سّنت قرآنیون، حذف تصور برخلاف. یک

 سعی جریان این درواقع، در. مدعاست این عینی شاهد جریان این اصحاب آرای اختلاف کهچنان

 با دین و قرآن معارف به مربوط هایابهام و هاپرسش پاسخ و فکری خلأهای که است آن بر

 خواهد هاقهسلی و آرا اختلاف تابع طبیعیطور به امر این که شود حل شخصی نظر و رأی بر تکیه

-313، صص2550بخش، الهی /21-20 ، صص2550منصور،  صبحی .ک.نمونه ر برای) بود

 (.201، ص1230صدقی،  /332

، 11 /3عمران: آل) اجتماعی و است: عقیدتی حوزه دو در اسلامی وحدتقرآن،  نظر از. دو

 بهای به نه است، اما مطلوبی آرمان عقیدتی و نظریحوزه  در وحدت(. 103 /1؛ انعام: 153

 تنگرف نادیده معنای به وحدت نیز اجتماعی حوزه در. اعتقادی و نظری مبانی از کشیدن دست

 یکدیگر اب تعامل در هاآن دادن قرار مبنا و مشترکاتبر اساس  وفاق و عقیدتی و فکری اختلافات

 .ندارد ینید معرفت در سنّت نقش به باور با دشمنان، منافاتی برابر در مسلمین صفوف وحدت و

 بر محاک کلی روح تحلیل و محکیه سنّتعالمانه  و عمیق فهم بدون اگر سّنت به اهتمام. سه

 ینچن است زیرا دین بخشنجات هایرسیدن به آرمان مانع و آفرینانحطاط ارزش،باشد، بی هاآن

 ریانج این اصحاب برخی آنچه رسدمی نظر به است. اما نکوهیده نیز قرآن فهم درباره رویکردی

 غالب هایارزش و فرهنگ با که است ییگراسنت از نتایجی است کشانده فوق ادعای به را

 تیح که سّنت هایآموزهتنها نه معنا است؛ بدین ناهمگون پیشرفته،اصطلاح به و غربی جوامع

 فین و قربانی ادعا آن یپابهمرد،  و زن حقوقی هایتفاوت و حجاب، جهاد نظیر قرآن از تعالیمی

 (.150-151، صص2555شحرور،  /153-153، صص2550بخش، الهی. ک.ر) است شده

 گیرینتیجه

 است نآ بیانگر ایشان نظریات و آثار به قرآنیون، نگرش یهادگاهید اختلافِ ازنظر . صرف1

 رداختهپ سنّت اثبات و حجیت، احراز نفی به آن پایه بر شده ادی جریان که ایموضوعه اصول که

، قرآن انحصاری حفاظت بر الهیاراده  قرآن، تعلق در الهی وحی انحصاراست، موارد زیر است: 

 دینی، نیازهای همه تفصیل و شرح در قرآن قرآن، جامعیت در معانی و الفاظ قداست انحصار

 هیسا در دینی هایآموزه و احکام در ابهام وجود قرآن، نفی در معانی و الفاظ جاودانگی انحصار
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تدوین،  جهت از ص(پیامبر ) روایات تاریخی اصالت قرآن، نفی در تشریع قرآن، انحصار در تدبّر

 .آن بودن انگیزتفرقه و سنّت بودن یظن

، است همواج آن با سنّت اثبات و حجیت، احراز نفی در قرآنیون مبانیِ که اشکالاتیازجمله . 2

 از این قرار است: 

 از که قلیع دلیل با ص(پیامبر ) غیرگفتاری و گفتاری سنّت حجیت و اعتباراثبات الف( 

  .یردگمی بهرهص( ) حضرت آن از غفلت و گناه صدور بودن ممتنع و نبوت و رسالت فلسفه

(، صپیامبر ) داوری ص(، حجیتپیامبر ) بودن مفسر از سخن هاآن در که آیاتیب( نیز 

عنوان هب ص(پیامبر ) الهی، معرفی اطاعت با ص(پیامبر ) از اطاعت سنّت، برابری بودن وحیانی

  است. آمده ص(پیامبر ) هایآموزه تمام به تمسک لزوم و حسنه الگوی

 سنّت، برخورد و قرآن حجیت منشأ بودن کسانیو  قرآن در الهی وحی انحصار عدمج( 

 سیاق.  به یتوجهیبقرآن،  آیات با گزینشی

 آیات.  از ذوقی برداشت و قرآنی معتبر ظواهر از کشیدن دستد( 

 از معتبر سنّت به یابیدست و سّنت نشر و حفظ به صحابه بزرگان و ص(پیامبر ) اهتمامهـ( 

 غیرقطعی. و قطعی هایراه بستر
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