
 
 

  
  

  
  

  هاي مبنایی و روشی قرآنیون آسیب
  *در فهم و تفسیر قرآن

  

  **(نویسنده مسؤول) زینب طیبی

  ***محمدعلی مهدوي راد
  

  چکیده:
هاي آن را در قرون اولیه و میانی  توان ریشه هاي تفسیري معاصر اهل سنّت که می یکی از جریان

دینی، با  برونو  دینی درونهاي  از دیدگاه بازکاوي نمود، جریان قرآنیون یا اهل قرآن است که متأثر
رو به گسترش نهاده است. از آنجا که مبانی این جریان  ،بسندگی و انکار نقش سنّت در شناخت دین قرآن

جواز  هاي دینی در سایه امکان و نفی وجود ابهام در احکام و آموزهمانند جامعیت تفصیلی حقایق قرآن، 
آمیز بودن،  دالیلی مانند وحیانی نبودن، شرك نقش سنّت در شناخت دین بهتدبر و تعقل در قرآن و انکار 

انگیز بودن و قابل احراز نبودن نسبت سنّت  مند بودن، تفرقه ظنّی بودن، مخدوش بودن، تاریخی و زمان
گروي در برداشت از  تأویل گروي و تواند به گسترش نگاه منفی به سنّت و رأي می، 6به پیامبر

اي و  الیل آیات قرآن منجر گردد، در این نوشتار تالش شده است تا با روش کتابخانهمفاهیم و مد
ي ها آسیبانتقادي، نخست بسترهاي پیدایش این اندیشه روشن گردد و سپس به ـ رویکردي تحلیلی 

  مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن پرداخته شود.
  

   ها: کلیدواژه
   نی/ تفسیر/ سنّتمبا شناسی/ آسیب قرآنیون/
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  مقدمه
از  6پیامبر اکرم ،)233مفید، ؛ 1/34صدوق، ( به استناد حدیث شریف ثقلین

خود پایانِ  عنوان دو میراث گرانسنگ و گنجینۀ بی آن و عترت، یعنی حامالن سنّت، بهقر
ها براي رهنمونی به طریق سعادت تأکید کرده است. بر یاد کرده و بر چنگ زدن به آن

، از قرآن هاي مختلف علوم اسالمی وران مسلمان در عرصه عالمان و اندیشه این اساس،
هاي  ترین و معتبرترین منبع فهم و استخراج آموزه عنوان مهم و سنّت همواره به

اي، نظریۀ  . با این همه، تاریخ حکایت از آن دارد که در برههاند کردهشناخت یاد  دین
  گیرد. میاعتنایی قرار  سنّت مورد بی گردد و بسندگی در دین مطرح می قرآن

به استناد مدارك تاریخی موجود، نگاهی به سخنان و نیز عملکرد برخی از صحابه در 
، چگونگی برخورد خلفا با نگارش و نشر سنّت و برخی 6 تعامل با سنّت پیامبر

گی و بسند قرآنهمه نشان از آن دارد که اندیشۀ  ،هاي پراکندة شافعی، شاطبی و... گزارش
رنگی در ادوار مختلف تاریخ اسالم وجود  تردید در سنّت یا نفی آن، با فراز و نشیب کم

القرآن یا قرآنیون، این اندیشه  داشته است، هر چند در دو قرن اخیر با پدید آمدن فرقۀ اهل
اي منسجم به خود گرفت و در شبه قارة هند، مصر، سوریه، لیبی، سودان، ترکیه،  پیکره

  هاي اسالمی، شماري از اهل سنت را با خود همراه نمود. برخی از سرزمینمالزي و 
هاي دینی از  ي قرآنیون در فهم و دریافت آموزهها از آنجا که برخی مبانی و روش

مدارانه در برداشت  تواند به گسترش نگاه منفی به سنّت و تأویل و توجیه رأي میقرآن 
بررسی مبانی  د، در این جستار با هدف نقد واز مفاهیم و مدالیل آیات قرآن منجر گرد

ـ  اي و رویکردي تحلیلی ي قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن، با روش کتابخانهها روشو 
ي مبنایی و ها آسیبگیري این اندیشه و  ، به تحلیل پیشینه و بسترهاي شکلانتقادي

  ته شده است.تفسیر قرآن پرداخ پردازان این جریان در فهم و روشی صاحبان و نظریه
  

  هاي جریان قرآنیون پیشینه و ریشه
اعتنایی و  گی و بیبسند قرآنهایی از نگرة  هجري شواهدي بر بروز رگه اولدر قرن 

تردید در سنّت با نادیده انگاشتن یا محدود کردن نقش سنّت در شناخت دین گزارش شده 
 6 یث پیامبربن عاص براي نگارش احاد بن عمرو . مخالفت قریش با عبداهللاست
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ي صحابه ها مخالفت بینی پیش)، گزارش اهل سنّت دربارة 80خطیب بغدادي، تقیید العلم، (
)، 4/200سجستانی، ؛ 1/191حاکم نیشابوري، (در حدیث اریکه  6با سنّت پیامبر

سخن خلیفۀ  گزارش بخاري در مخالفت با نگارش حدیث در آستانۀ رحلت رسول خدا و
قد غلب علیه الوجع و عندکم القرآن حسبنا  6ان النبی( تدوم در توجیه این مخالف

) و آیات ناظر به 6/51 ،الحدید ابن ابی ؛1/355، ابن حنبل؛ 1/54بخاري، ( )کتاب اهللا
 ،25توبه/ ،53- 47نور/( 6 نافرمانی، مخالفت و اعتراض برخی صحابه به عملکرد پیامبر

نداشتن برخی صحابه به عصمت و هایی از باور  نشانه ؛)122- 121آل عمران/ ،57احزاب/
حجیت سنّت پیامبر است. پس از حیات آن حضرت نیز سیاست و عملکرد خلفا در 

؛ 5/239 ؛ متقی هندي،394عبدالخالق، ؛ 7 و 1/5ذهبی، (جلوگیري از نقل و نگارش سنّت 
خطیب بغدادي، ؛ 1/120بخاري، ؛ 2/64سیوطی، ؛ 6/7 ،5/140، 4/229، 2/336، ابن سعد

سبب وضع و جعل  ،)1/2ذهبی، ( ) و تأکید بر کفایت قرآن47 ؛ ابوریه،52لعلم، تقیید ا
هزاران حدیث، تحریف معنوي معارف قرآن، راهیابی اسرائیلیات به روایات، وارونه ساختن 

  .)9مهدوي راد، (ي دینی و... گردید ها شخصیتي اخالقی و ها ارزش
 ،ترین متن موجود در کهندر اواخر قرن دوم هجري،  پس از حرکت سیاسی خلفا

التی  ۀقول الطائف ۀباب حکای«شافعی، بابی تحت این عنوان آمده است: » کتاب األم«یعنی 
از آنجا که شافعی مراد دقیق خود از گروه منکران  .)7/28، شافعی(» ردت االخبار کلها

 .سنّت را مشخص ننموده است، تعیین مراد وي مورد بحث پژوهشگران قرار گرفته است
ها را ) و شماري آن148؛ سباعی، 185از معتزلۀ بصره (خضري،  اي طایفهبرخی آنان را 

. برخی نیز با وجود )1/23؛ اعظمی، 95، بخش الهی( اند دانستهگروهی از خوارج آن عصر 
-76طوسی، ؛ 4/229، ابن سعد( عه از سنّت و میراث گرانقدر نبويعیار شی پاسداري تمام

  .)1/269اعظمی، ؛ 8، بخش الهی( اند دانستهبسان شیعه آنان را افرادي  ،)87
درباره آراي برخی » تأویل مختلف الحدیث«پس از گزارش ابن قتیبه در کتاب 

نادیده انگاشتن تبیینات سنّت ابراز شده و  متکلمان اهل رأي که با تکیه بر خود قرآن و
قرآن فقط از  از شماري یاد شده است که پیه و پوست خوك را بدان دلیل که در

هاي  تا دوره ،)59 ابن قتیبه،شمارند ( حرمت گوشت آن سخن به میان آمده، حالل می
 ،اما در قرن هشتم .میانی سخنی از این رویکرد در منابع اهل سنت به میان نیامده است
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اندیشۀ نفی یا تردید در  دهد میعبارتی آمده است که نشان  ،شاطبی» الموافقات« در
ر دوران او نیز وجود داشته است، هر چند شاطبی کوشیده است صف اعتبار سنّت د

و سخن خود را ناظر به مبناي مشهور نشان  ساختهخود را از صف منکران سنّت جدا 
  : نویسد میدهد. او 

اکتفا کردن به قرآن دیدگاه گروهی است ناشایست که از مرز سنّت بیرونند؛ زیرا «
رت را بر آن بنیان گذاشتی و آن اینکه قرآن تکیه بر چیزي کردند که تو نیز تفک

بیانگر تمام چیزهاست، بدین جهت احکام سنّت را کنار گذاشتند و این کار آنان را از 
همگامی با جمهور مسلمانان جدا ساخت و باعث شد تا قرآن را مخالف آنچه خداوند 

  ) 679شاطبی، » (.تأویل کنند ،نازل کرده
عنوان جریانی  این جریان اهل سنت به ،رن سیزدهم هجريهاي میانی، در ق پس از دوره

هاي  یافته و منسجم در شبه قارة هند، مصر، سوریه، لیبی، سودان و برخی از سرزمین سامان
ش این اندیشه و منطقۀ اسالمی سر برآورد که پژوهشگران دربارة سرچشمه و علل پیدای

) و 76حکیم، داند ( ن نظریه را عراق میمودودي، زادگاه جدید ای .داستان نیستند آغاز آن هم
گروهی نیز معتقدند که  .)112، بخش الهیآن را مصر دانسته است ( بخش الهیخادم حسین 

نخست در شبه قارة هند مطرح  ،بلکه این دیدگاه ،هیچ کدام از این دو نظریه صائب نیست
؛ 2/16ریزي، مه(گردیده و سید احمدخان هندي، اولین کسی بود که آن را مطرح کرد 

زمان با  هم .)22- 18؛ شاعر، 512اهللا،  حب؛ 4؛ حسینی، 3 ؛ آقایی،1/373اسعدي و همکاران، 
با انتشار مقالۀ نیز م، محمد توفیق صدقی 1906انتشار نخستین کتاب جکرالوي در سال 

هایی مشابه  ، براي نخستین بار به طرح دیدگاه»المنار«در مجلۀ » االسالم هو القرآن وحده«
  با نظریات اهل قرآن در شبه قارة هند پرداخت. 

هاي بیرونی مانند شبهات حدیثی خاورشناسان  در هر حال صرف نظر از نقش زمینه
 و 2/19گلدزیهر، ؛ 804فی التفسیر،  ۀالحدیث ۀالعقلی ۀسرومی، منهج المدر؛ 36حکیم، (

 یاندر پیدایش این جر طلبی دینی بسترهاي درونی چون جنبش اصالح و) 104
ر سید احمدخان هندي، چراغ علی، ، س)8بخش،  الهی؛ 96اسعدي، ؛ 509اهللا،  (حب

 غالم احمد پرویز و پوري حافظ اسلم جراج احمدالدین االمرَتسرِّي،عبداهللا جکرالوي، 
محمد  یهاب حسن عبده، احمد صبحی منصور، رشاد خلیفه،ادر شبه قارة هند و 
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در  هاي عربی و ادیب یوکسل در سرزمین ريو محمد ابوزید دمنهو شحرور بن دیب
پردازان قرآنیون در دوره  ترکیه و قاسم احمد در مالزي، از جمله صاحبان و نظریه

روشی آنان در ي مبنایی و ها آسیبترین  به مهمادامه، روند که در  میشمار  معاصر به
  هاي دینی از قرآن پرداخته شده است. فهم و دریافت آموزه

  
  نایی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن ي مبها آسیب

آثار و نظریات ایشان بررسی  ،هاي آن هاي قرآنیون و شاخه با وجود اختالف دیدگاه
 اي که جریان یاد شده بر پایۀ آن به فهم و که مبانی و اصول موضوعه بیانگر آن است

حکام و تفسیر قرآن پرداخته است، جامعیت تفصیلی حقایق قرآن، نفی وجود ابهام در ا
هاي دینی در سایه امکان فهم و روا بودن تدبر و تعقل در قرآن و انکار نقش  هآموز

ي دینی از قرآن است که به اجمال مورد تحلیل و ها آموزهسنّت در فهم و دریافت 
  گیرد. میبررسی قرار 

  

  جامعیت تفصیلی حقایق قرآن  .1
است همۀ نیازهاي دینی  بردارندة شرح و تفصیلاین جریان معتقد است که قرآن در

 ،نمونه عنوان به .)14ابن قرناس، ؛ 107، بخش الهی( و اساساً به سنّت نیازي نیست
صدد اثبات این نکته  در »القرآن ةبرهان الفرقان علی صال«عبداهللا جکرالوي که در کتاب 
  گوید:  میگانه از قرآن قابل استنباط است،  بود که جزئیات نمازهاي پنج

یحتاج إلی الشرح و ال الی تفسیر محمد له و توضیحه إیاه  کامل مفصل ال کتاب اهللا«
  ) 210، بخش الهی( .»أو التعلیم العملی بمقتضاه

و توضیح  6کتاب خداوند کامل و مفصل است و نیازي به شرح و تفسیر پیامبر«
  »و یا آموزش عملی طبق قرآن ندارد.وي 

که اگر را پاسخ به این اشکال  »المیالقرآن و کفی مصدرا للتشریع االس«نویسندة 
یات احکامی مانند اوقات نمازها و تعداد رکعات ئقرآن نیازي به سنّت ندارد، پس جز

داند و  در گرو فهم روش بیان قرآن در تشریع احکام می ،نماز در کجاي آن آمده است
، اند هکردبر این باور است که کسانی که روش قرآن را در تشریع احکام اسالمی درك ن

خداوند متعال را در این گفتار خود که بیانِ چیزي را فروگذار نکرده است، متهم به 
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نمایند. او معتقد است که باري تعالی از این افراد خبر داده و فرموده است:  کذب می
﴿یمزٍ أَلنْ رِجم ذَابع ملَه کاجِزِینَ أُولَئعنَا ماتی آیا فوعینَ سالَّذ5/أ(سب ﴾و(.  

بردارنده هر چیز ضروري است و اگر نصور بر این باور است که قرآن درصبحی م
 رو آن، ازدر برخی عبادات نظیر تعداد رکعات نماز و کیفیت اداي آن مشکلی نداریم

یادکرد  ،ایم. از نظر وي ست که از کودکی با آن آشنا بوده و بر آن ممارست ورزیدها
ورود هزل به کتاب خداست و در کتاب خدا هزل راه امور غیرضروري در قرآن سبب 

   .)28-25 (صبحی منصور، )13-14/طارق( ﴾و ما هو بِالهزلِ *إنَّه لَقَولٌ فَصلٌ﴿ ؛ندارد
گزینشی و برخورد لۀ جامعیت قرآن است که قرآنیون در پرتو أپشتوانۀ این مبنا مس

 کند دارنده هر چیز معرفی میبربا سیاق آیاتی که کتاب خدا را درتفسیرهاي نامناسب 
قرآن را با  ،)3/248ابوعلبه، ؛ 23صبحی منصور، ؛ 176شربینی، ؛ 518(ابن قرناس، 

کتاب خدا را براي مؤمنان  ،)26(صبحی منصور، ستاید  می» تبیان و تفصیل«وصف 
) و آیاتی که به کمال دین اشاره 14صبحی منصور، ؛ 518ابن قرناس، (د ندا کافی می

 .اند کردهمطرح  ،)32؛ صبحی منصور، 176ینی، (شربدارد 
  در نقد اجمالی این مبنا چند نکته شایستۀ توجه است: 

هاي دینی و هدایتی به اجمال  کم در حوزه قرآن دستبا وجود آنکه جامعیت  یک.
پذیرفته است، اما آیات مورد استناد قرآنیون نسبت به مدعاي امکان نیل به همۀ تفاصیل 

ویژه آنکه استناد به آیات  هدین در پرتو قرآن، داللت روشنی ندارد، ب احکام و معارف
مورد ادعاي آنان گزینشی و بدون توجه به سیاق صورت گرفته است. در مقابل، 

در اوامر و  6توان از آیاتی یاد کرد که به ضرورت اطاعت و تبعیت از پیامبر می
) و ایشان را مفسر و بیانگر 36احزاب/ ،7حشر/(نواهی و قضایا و احکام اشاره دارند 
در پرتو این آیات،  .)164عمران/ آل ،44نحل/(اند  آیات قرآن و معلّم کتاب معرفی نموده

توان دریافت که بخشی از آنچه خداوند در قالب دین براي انسان خواسته است، با  می
 آید.  به دست می 6رجوع به پیامبر

استناد قرآنیون، آنان به این مبناي خود نظر از گسترة داللت آیات مورد  صرف دو.
در فهم و استخراج تفاصیل احکام و معارف دین از قرآن، به  ،پایدار نبوده و در عمل

صبحی منصور  ،نمونه عنوان بهاند.  هاي ذوقی از آیات گرایش یافته خودرأیی و برداشت
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با استناد به آیۀ در اثبات جامعیت تفصیلی حقایق قرآن و کفایت قرآن در تشریع احکام، 
معتقد گردیده است که در قرآن نیازي به ذکر تفاصیل نماز و تعداد  ،سوره انعام 38

رکعات آن نیست و اگر مسلمانان در تعداد رکعات نماز و کیفیت آن با مشکل مواجه 
در  .)25صبحی منصور، نمود ( شدند، خداوند عالم تفاصیل آن را در قرآن بیان می می

یات نماز را از قرآن ئاند که جز صدد اثبات آن برآمده از قرآنیون درمقابل، گروهی 
ارند زگ عبداهللا جکرالوي معتقد بود که مسلمانان روزانه پنج بار نماز می .استنباط نمایند
رو که در  آن، بلکه ازنه بدان سبب که این امر در حدیث آمده است ؛ارندزو باید نماز بگ

  .)367، بخش هیال(قرآن بدان اشاره شده است 
با  هاي روزانهزهاي نما در میان شاگردان جکرالوي، محمد رمضان درباره تعداد وعده

شی از آمیز جکرالوي از قرآن دربارة نماز، نا تفسیرهاي مبالغه ،وي مخالف بود. به نظر او
ا نمازهاي روزانه ر، »ةأقیموا الصال« وي به احادیث بود. او در کتابتداوم تأثیر سرسپردگی 

تنها سه وعده اعالم کرد و با اعمال تغییراتی در دیگر ارکان نماز، رکعات نماز را به دو 
محمدتوفیق صدقی نیز که بر آن بود  .)371، همان(ها را به یکی کاهش داد  رکعت و سجده

ویژه واجبات نماز تنها از قرآن و بدون مراجعه به سنّت  هتا اثبات کند ضروریات اسالم و ب
) استوار 104-101بر آیۀ ناظر به نماز خوف (نساء/ یابی است، استدالل خود راقابل دست

توان از استثنا حکم را استنباط کرد. از آنجا که مسلمانان در  ساخت؛ زیرا او معتقد بود که می
گیري  اند، صدقی چنین نتیجه آیۀ ناظر به نماز خوف امر به کوتاهی نماز در هنگام ترس شده

بیش از دو رکعت  6اجب رکعات نماز دو رکعت است و اگر پیامبرکرد که حداقل و
   .)256، توفیق صدقیآورده، امري مستحبی و اختیاري بوده است ( جا  به

تدقیق در معنا و سیاق آیات مورد استفاده قرآنیون در جامعیت تفصیلی حقایق  سه.
ده را از انحراف در قرآن و امکان نیل به همۀ احکام و معارف دین در پرتو قرآن، خوانن

أَولَم یکْفهِم أَنَّا أَنْزَلْنَا علَیک ﴿سوره عنکبوت  51آیۀ  ،مثال عنوان به .دارد فهم آیات باز می
که مورد استدالل دکتر احمد  ﴾الْکتَاب یتْلَى علَیهِم إِنَّ فی ذَلک لَرَحمۀً وذکْرَى لقَومٍ یؤْمنُونَ

ایت قرآن در تشریع احکام اسالمی قرار گرفته است، پس از آیۀ صبحی منصور در کف
 ﴾وقَالُوا لَوال أُنْزِلَ علَیه آیات منْ ربِّه قُلْ إِنَّما اآلیات عنْد اللَّه وإِنَّما أَنَا نَذیرٌ مبِینٌ﴿شریفۀ 

به تعریض و  سوره عنکبوت براي پاسخ 51آیۀ  ،) قرار دارد. به بیان دیگر50(عنکبوت/
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کند و  چینی می دانستند، زمینه و آن را آیه و نشانۀ نبوت نمی هاي که به قرآن زد طعنه
فرماید: آیا براي آنان  استفهام در آن انکاري و خطاب در آن به رسول خداست که می

  ) 16/140طباطبایی، کافی نیست؟ ( ،شود معجزه بودن این کتاب که برایشان خوانده می
  

ي دینی در سایه امکان فهم و روا بودن ها آموزهود ابهام در احکام و نفی وج .2
  تدبر و تعقل در قرآن

 ،2(یوسف/توجه به آیات دعوت کننده به فهم، تدبر و تعقل در قرآن  قرآنیون با
گی در دین و بسند قرآناند، اما به دلیل  به تفسیر آیات وحی پرداخته ،)29/ادص ،182نساء/

تفسیر قرآن، با پاي فشردن بر فهم خود از قرآن و دست  ر فهم ونفی جایگاه سنّت د
انه و غیرمتکی بر عقل برهانی، مدار کشیدن از ظواهر معتبر قرآنی و تأویل و توجیه رأي

هاي  ات نظرات و تفسیر عقاید و دیدگاهجاي تفسیر صحیح آیات، در صدد اثب به
گرایانه  )، مادي604، ةمعاصر ۀئآن قراشحرور، الکتاب و القر؛ 2/527(ذهبی، مدارانه  انسان

؛ تا آنجا که با تأویل اند ) برآمده32(صبحی منصور، مدارانۀ خود  ) و رأي1/537ذهبی، (
، به انکار سنّت معتقد )31همان، ( 6کننده حجیت و اعتبار سنّت پیامبر آیات بیان

و بوده طرفانۀ قرآن  سر باید در صدد فهم عالمانه و بیحالی است که مف این در .اند گردیده
ژرفا و به  ،سازد، در غیر این صورت استوار نظریات خود را بر دالیل عقلی و نقلی معتبر

  بهره خواهد ماند. بی هدایت و مخزن سعادت ۀخزاناز  ویافت نخواهد راه  ۀ قرآنمای درون
توصیف نموده » بینات«احمد صبحی منصور با استناد به آیاتی که آیات قرآن را به 

نتیجه گرفته است که قرآن در تبیین خود به چیزي جز قرائت، تالوت، تفکر و  ،است
قرار گرفته و » تبیان«در برابر » کتمان« ،او معتقد است که در این کتاب تدبر نیاز ندارد.

معناي عدم کتمان، تالوت،  ت که تبیین کتاب خدا توسط بشر بهاین نشانگر آن اس
توجیهات نامعقول  رأي آیات و . وي با تفسیر به)23، مانهقرائت و تدبر در آن است (

نماید و با  را از حق اجتهاد در تشریع محروم می 6خداپیامبر ها، و غیرمتعارف آن
انحصار جایگاه ایشان به ابالغ، اجتهاد و تدبر در قرآن را شایستۀ خود و دیگر مؤمنانی 

همت گمارند. او معتقد است بدان  )!(داند که با روش علمی و بدون هوي و هوس می
که فهم وي و دیگر مؤمنانی که بدون هوي و هوس و با روش علمی به تفسیر و تأویل 
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خاطر  ر است و در صورت لغزش در فهم، بهبرت 6پردازند، از فهم نبی خدا آیات می
  ).79، همانجایزالخطا بودن بشر، باز هم مأجورند (

با استناد به آیات ت که احمد صبحی منصور توان گف در نقد اجمالی این مبنا نیز می
عدم اعتبار نوگستري سنّت در  ،)99(مائده/ در تبلیغ وحی 6انحصار رسالت پیامبر

در حالی که حصر در این آیات  ،)58، همان( ریع احکام دین را نشانه رفته استتش
 6اضافی است و خداوند در پاسخ به پندار باطل مشرکان مبنی بر اینکه اگر محمد

ها جبراً موحد شوند و نیز براي تسلیت به پیامبر در ، کاري کند که آنرسول خداست
ولیت رسالت آن حضرت را به تبلیغ منحصر نموده است ؤمس ،برابر تکذیب کفار

  ).12/239طباطبایی، (
تصریح نموده است که بارها به قرآن » السلطان دین«نیازي عزالدین نیز در آغاز کتاب 

گرفتن سنّت  هرگز نصی را نیافته است که به تدوین احادیث نبوي و فرامراجعه کرده و 
عامل فهم دین و مرجع فهم و تفسیر قرآن امر کند. او بر این باور است که نقش  عنوان به

 .)8، عزالدینمحدود به بیان حدود، نماز، مناسک حج و نظایر آن است ( 6پیامبر
فهمی فراتر از  6ده است که پیامبرامرتسري از دیگر اصحاب این جریان مدعی ش

ندارد؛ زیرا فهم او از وحی مانند ما مبتنی بر عقل است و او نیز  ،آنچه ما در اختیار داریم
ابن قرناس نیز آورده است که فهم  .)48براون، ( همچون ما احتمال دارد دچار خطا شود

و با وجود عمر برتري ندارد. ا اي چون عایشه و از قرآن بر صحابه 6رسول خدا
به شواهدي از ترجیح فهم عمر بر  ،اعتبار خواندن احادیث، براي اثبات مدعاي خود بی

  ).272، ابن قرناس( نموده استاز قرآن استناد  6فهم رسول خدا
ن قرآن و را مفسر و مبی 6پیامبرروشنی  این مبنا در حالی است که آیات قرآن به

در بیان آیات قرآن و ایشان ر حجیت قول مصدر تشریع احکام اسالمی معرفی نموده، ب
چه آن آیاتی که نسبت  .)7، حشر/59نساء/ ،2جمعه/ ،44(نحل/ تفسیر آن داللت دارد

هایی که متشابهند و چه ظهور دارند، چه آنهایی که به مدلول خود صراحت دارند، چه آن
آنها در همۀ  6بیان و تفسیر رسول خدا ؛هایی که مربوط به اسرار الهی هستندآن

   .)12/260طباطبایی، ( حجت است
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  ي دینی از قرآنها آموزهانکار نقش سنّت در فهم و دریافت  .3
پذیر نبودن احرازِ نسبت سنّت  دو نظریۀ عدم حجیت سنّت و امکان این مبنا ناظر به

؛ 52 براون،نظریۀ نخست بر دالیلی چون وحیانی نبودن سنّت ( .است 6به پیامبر
-21ابن قرناس، ؛ 572- 555، ةمعاصر ۀئحرور، الکتاب و القرآن قراش؛ 49صبحی منصور، 

آمیز  شرك ،)59صبحی منصور، ( 6معصوم نبودن پیامبر ،)224و  213بخش،  الهی؛ 27
 ؛17ابن قرناس، ظنی بودن سنّت ( ،)13صبحی منصور،  ؛14ابن قرناس، بودن سنّت (

 ئۀقرا، الکتاب و القرآن شحرورمند بودن سنّت ( تاریخی و زمان)، 15صبحی منصور، 
 ،)231، بخش الهی؛ 515و  513اهللا،  حب؛ 64 و 56صبحی منصور، ؛ 552 و 550، ةمعاصر

، بخش الهی؛ 2/533ذهبی، ؛ 10- 7ابن قرناس، مخدوش بودن سنّت از نظر سند و متن (
انگیز بودن سنّت  و تفرقه )465و  450عزالدین، ؛ 158-103صبحی منصور، ؛ 233

) مبتنی است و نظریۀ دوم ناظر به دالیلی مانند عدم 34صبحی منصور، ؛ 238، بخش الهی(
؛ ابن 55صبحی منصور، و بزرگان صحابه به حفظ و کتابت سنّت ( 6اهتمام پیامبر

کتابت حدیث در قرن اول هجري  ) و پیامدهاي عدم حفظ و224، بخش الهی؛ 13قرناس، 
   .)2/533ذهبی، ؛ 15ابن قرناس، ؛ 243، بخش الهی( است

  کید است: أقابل ت زیر در نقد این مبنا نکات
با دو دلیل عقلی و نقلی قابل اثبات است.  6اعتبار حجیت سنّت پیامبر یک.

دلیل عقلی از فلسفۀ رسالت و نبوت و ممتنع بودن صدور گناه و غفلت و خطا از آن 
) و سیرة 119، همان(و دلیل نقلی بر قرآن، اجماع  ،)122حکیم، (گیرد  حضرت بهره می
سخن از مفسر بودن  آنها) استوار است. آیاتی که در 79/335مجلسی، (عملی مسلمانان 

 ، وحیانی بودن سنّت)65و  59نساء/ ،213حجیت داوري (بقره/ ،)44پیامبر (نحل/
 ،)31عمران/ ؛ آل80با اطاعت الهی (نساء/ 6برابري اطاعت از پیامبر ،)4-1(نجم/

هاي  ) و لزوم تمسک به تمام آموزه21(احزاب/ وي حسنهالگ عنوان بهمعرفی پیامبر 
گفتاري رسول  روشنی بیانگر حجیت سنّت گفتاري و غیر ) آمده است، به7(حشر/ پیامبر
  شناخت دین است. در تفسیر قرآن و 6خدا

اهتمام  6 بررسی مدارك تاریخی بیانگر آن است که پیامبر گرامی اسالم دو.
ویش داشتند؛ زیرا معتقد بودند که کالمشان از مصدر فراوانی به حفظ و نشر سنّت خ
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رو  ایناز ،)4-3نجم/( اي الهی و نه سخن انسانی است شود و نازل شده وحی ناشی می
نخستین و باالترین نقش را در گسترش، حفظ و کتابت سنّت داشتند. تبیین جایگاه ایشان 

) و کتابت 1/291کلینی، (حدیث اهتمام به نشر  ،)2/22ابن سعد، (تعلیم و تعلّم در اسالم 
و فراهم آوردن برخی مکتوبات ) 5/183 ابن حنبل،( و تدوین سنّت از بستر توصیه به آن

ترین  از مهم ،)84خطیب بغدادي، تقیید العلم، ؛ 274/2کلینی، ؛ 187صفار قمی، ( حدیثی
ها و محورهاي عنایت آن حضرت به حفظ و کتابت سنّت است و توجیهات اهل  نشانه

صالح، (جلوگیري از اختالف مردم  ،)5/1ذهبی، (سنت مانند بیم آمیختن سره با ناسره 
خطیب ( بیم آمیختن قرآن با سنّت ،)2/64سیوطی، (ترك قرآن و اشتغال به غیر آن  )،39

تواند  نمی) 97، شرف اصحاب الحدیث، همو( و احتیاط در دین) 49بغدادي، تقیید العلم، 
  ممانعت خلفا از نگارش و تدوین سنّت بکاهد.  از فشار اشکاالت دربارة

در اینجا این نکته سزامند یادکردن است که اگرچه انکار کتابت حدیث از سوي اهل 
سنّت، زمینۀ پیدایش ایرادهاي فراوانی از سوي خاورشناسان، تجدیدنظرطلبان و اهل 

وار راي ایشان دشرا در وضعیتی قرار داده است که بیرون آمدن از آن ب آنهاقرآن شده و 
طلبان شیعی نیز با وجود تالش سلف صالح در است، اما در برخی آثار تجدیدنظر

بندي و تنسیق، تفسیر و ترویج سنّت براي میسر شدن امکان احراز  تجمیع و تنقیح، طبقه
هایی مشابه با اهل القرآن  ت نبوي و ولوي براي امت، دیدگاهصدور و ابراز معناي سنّ

نقد و ارزیابی آن نیازمند  ) که16برقعی، ؛ 101شعار، ؛ 356-348ریان، جعف(آمده است 
  هاي مستقل و گسترده است. پژوهش
و  اگرچه برخی پیامدهاي عدم نگارش حدیث در قرن اول هجري مانند جعل سه.

توان کلیت سنّت را مورد انکار قرار  پذیرفتنی است، اما نمی وضع و نقل ناقص اخبار
شمار آورد. بر هر پژوهشگر و  را فاقد صالحیت تفسیري بهاحادیث همۀ  ه،داد

توان به روایاتی که اعتبارشان احراز شود، عمل کرد.  میجویی روشن است که  حقیقت
آنکه بخشی از روایات قطعی و متواتر بوده، به هیچ وجه قابل تردید و انکار  افزون بر

هاي قطعی مانند خبر متواتر  ن از راهتوا نیستند. بنابراین براي دستیابی به سنّت معتبر می
هاي غیرقطعی که حجیت آن به نحو  یا محفوف به قراین قطعی، اجماع و سیره و راه
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عقال ثابت الجمله در برابر سلب کلی آن از طریق قرآن، سنّت قطعی، اجماع و سیرة  فی
   .)1/240طباطبایی، ؛ 196حکیم، ؛ 81-74فضلی، ( گردیده است، بهره گرفت

  

  تفسیر قرآن ي روشی قرآنیون در فهم وها آسیب
پردازان این جریان با نادیده انگاري نقش سنت و قراین عقلی در  اصحاب و نظریه

گروي،  يأدیده انگاري نقش عقل برهانی، ریی چون ناها آسیبتفسیر آیات، باب  فهم و
تخراج اعتنایی به قواعد ادبیات عرب را در چگونگی کشف و اس گروي و بی تأویل

  گردد. میاند که به اختصار بررسی  قاصد آیات قرآن به روي خود گشودهمعانی و م
  

  گروي يأر .1
قرآن با محوریت اصول و  مند تفسیر، فهم تفاصیل ناگفتۀ طهدر روش استوار و ضاب

شود، اما جریان مورد بحث  میهاي قرآنی و در پرتو تبیینات سنّت کشف  راهنمایی
ي آیات أر انگارد، به ناچار به تفسیر به میت و قراین عقلی را نادیده رو که نقش سنّ ازآن

، 142بخش،  الهیروي آورده است. استخراج تفاصیل همۀ احکام شرعی از قرآن (
 1/29اعظمی، ؛ 2/533ذهبی، ؛ 390، 383-385، 378، 371، 306-367، 369، 276-280

امر جز با دون تردید این که ب ) بارزترین نمونۀ رویکرد یاد شده است؛ چرا33 و
  ي میسور نیست.أضمیمۀ ر

سورة بقره، زمان  183صاحبان این جریان با توجه به اطالق آیۀ  برخی از ،براي مثال
هاي سال  که مطلوب روزه در یکی از ماه اند معینی را براي روزه واجب نپذیرفته و گفته

برخی دیگر نیز  .)396، بخش الهیاست و به ماه رمضان مقید نشده است (ر.ك: 
که مدت روزه باید سی روز از سال شمسی باشد؛ زیرا در آن اختالف از سالی  اند آورده

ه شمار دیگري از قرآنیون هم زمان روزه را نُ .)397همان، (به سال دیگر وجود ندارد 
) 184(بقره/» اَیاماً معدودات...«یکم رمضان تا پایان آن دانسته، به فراز و روز، از بیست

ه داللت ت است و حداکثر بر نُجمع قلّ» ایام«اند که  در ذیل آیۀ روزه استناد کرده و گفته
  همان).( دارد

احمد صبحی منصور نیز که در اثبات عدم حجیت سنّت و کفایت قرآن در تشریع 
هاي متعدد این ادعا را اثبات کند، بر این باور است که مردم  کوشد از راه احکام اسالمی می
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دچار لغزش و خطا  6خدافهم فرمان الهی مبنی بر اطاعت و پیروي از رسول  در
در قرآن » رسول«و » نبی«توجهی به معناي دو کلمۀ  اند و این لغزش ناشی از بی گردیده

ي آیات، در أر اعتباري سنت، با تفسیر به است. وي براي سهولت اثبات مدعاي خود در بی
دو ، 6و براي پیامبر دهد مینامأنوس و غیرمعقول ارائه  ابتدا براي این دو واژه، تعاریفی

در زندگی و  6بودن محمد» نبی«شود و مدعی است که  جنبۀ شخصیتی قائل می
در این مقام، بشري همانند دیگران است و وظیفۀ تبلیغ و  ایشانارتباطات شخصی است و 

معصوم » نبی«با وصف  6موعظه ندارد و ما مأمور به پیروي از نبی نیستیم؛ زیرا محمد
  رد عتاب و سرزنش قرار گرفته است.نیست و بارها در قرآن کریم مو

کند و  معرفی می 6عد دیگري از شخصیت محمدرا ب» رسول«صبحی منصور 
در مقام ابالغ وحی و تالوت قرآن است و تنها  ،»رسول«با وصف ایشان معتقد است که 

در حقیقت همان » رسول«چرا که  ؛خداست اطاعت از او همان اطاعت از ،در این مقام
صبحی همان اطاعت از قرآن و فرامین الهی است (» رسول«قرآن است و اطاعت از 

 ).47و  31منصور، 
ي و استقصاي ناقصی که صبحی منصور از أر روشن است که در برابر تفسیر به

صمت و از ع آنهاآیات قرآن به عمل آورده است، آیات فراوانی قرار دارد که در 
 ،)64(انفال/ لزوم اطاعت از نبی ،)4-1/از خطا و سهو (نجم 6مصونیت پیامبر

) و خطاب به نبی 6ام باالتر نبی از دیگران (احزاب/مق ،)45وظایف تبلیغی نبی (احزاب/
  ) سخن به میان آمده است.73در امور تشریعی (توبه/

سو را و تهمین سم ،محمد شحرور نیز با تفکیک سنّت رسولی و سنّت نبوي
 .)580و  578، 572، 554، 513، ةمعاصر ۀئالکتاب و القرآن قراشحرور، (برگزیده است 

اطاعتی که لفظ  .از نظر او، اطاعت از سنّت بر دو گونۀ پیوسته و ناپیوسته است
 و وا اهللاَطیعأَ﴿هم براي خداوند و هم براي رسول فقط یک بار آمده است: » اطاعت«

و هم  6اطاعت پیوسته است که هم در زمان حیات پیامبر ،)32ن/عمرا (آل ﴾لسوالرَّ
پس از رحلت آن حضرت واجب است و تخطی از این سنّت که منحصر در حدود، 

گونۀ دیگر اطاعت، اطاعت ناپیوسته  .)550، همانعبادات و اخالق است، ممنوع است (
آمده است:  6 یک بار براي خداوند و یک بار براي پیامبر» اطاعت«است که لفظ 
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 6این اطاعت تنها در زمان حیات پیامبر .)59/ء، (نسا﴾لَسوالرَّأَطیعوا اهللاَ و أَطیعوا ﴿
واجب است و مربوط به زمان پس از رحلت ایشان نیست. امور روزانه و احکام 

   .)581، همان( پوشاك و مانند آن از این قسم استاي زیست، خوراك،  مرحله
به شأن رسولی  6اختصاص آیات اطاعت از پیامبر خالف تأکید شحرور بر بر

» نبی«به وصف  6آیات متعدد قرآن گواه آن است که پیامبر ،)505، همانایشان (
که در  ن رسولی ایشان پذیرفته است؛ چنانونی را داراست که وي براي شأؤنیز همان ش

یاد شده نسبت به مؤمنان » نبی«به وصف  6سورة احزاب از اولی بودن پیامبر 6آیۀ 
را مفتخر به دریافت وحی » نبی«به وصف  6سورة نساء، پیامبر 163است و در آیۀ 

سورة مائده، از ضرورت تبعیت  81سورة اعراف و  158 و 157داند و در آیات  الهی می
  سخن گفته است. » نبی«و ایمان به او به مثابه  6پیامبراز 

افکار بشر است، در عمل به  راهبر القرآن، قرآن که بدون تردید در اثر این روش اهل
آید و کتاب هدایت، پشتیبان انحرافات فکري و  میابسته و تابع افکار بشر درصورت و

گردد و  میاخالقی خواهد شد و کتابی که وسیله هدایت است، عامل نفاق و پراکندگی 
تاویزي براي افراد گمراه و دس ،رفتههاي اصیل و محتواي واقعی آن از بین  ارزش
  آید. میکننده به وجود  گمراه

  

  انگاري نقش عقل برهانی گروي و نادیده تأویل .2
خالف ظاهر  معناي توجیه آیات بر در روش معتبر فهم و تفسیر قرآن، تأویل به

رود؛ بدان  شمار می عقالیی و متعارف آن، همواره رویکردي استثنایی و اضطراري به
 ،مگر آنکه دلیلی قطعی ،یت و اعتبار داردمعنا که ظواهر متعارف و عقالیی آیات حج

. اما صاحبان و )3/405آخوند خراسانی، ( ضرورت توجیه و تأویل را سبب گردد
هاي  تعقل در قرآن و پشتوانه بودن تدبر و پردازان این جریان با استناد به آیات روا نظریه

یل و توجیه نااستوار، در موارد زیادي دست از ظواهر معتبر قرآنی کشیده، به تأو
  اند. مدارانه و غیرمتکی به عقل برهانی روي آورده رأي

تأویل مادي مفاهیم و معارف غیرطبیعی و غیبی، گواه رویکرد  ،نمونه عنوان به
گراي غرب است. سید احمدخان هندي با همین نگرش  قرآنیون به مکتب فلسفی تجربه

پذیرفت و جبرئیل  نمی 6در مقولۀ وحی، وساطت فرشته وحی را میان خدا و پیامبر
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او معتقد بود که هیچ  .)1/35، هندي( شمرد را جلوة مجازي و کنایی قوة پیامبري می
اختالف کیفی میان وحی و عقل وجود ندارد. در نظر احمد خان، وحی چیزي نیست 

بلکه فعالیت عقل الوهی در نفس و عقل قدسی  ،برسد 6که از بیرون به پیامبر
ع وحی را بازتاب ژرفاي درون انسان هنگام تماس با حق واق بشري اوست. او در

  ).32، همان( یابد ت می، موجودیجنبد و به کمک آن کند، می داند که با آن رشد می می
که آیت اهللا معرفت آن » و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن ۀیالهدا« دمنهوري نیز در

 ،)2/517، معرفتداند ( میندي برگرفته از تفسیر سید احمد خان ه و رسماً را اسماً
بسیاري از احکام و معارف قرآنی از جمله حکم عام زناکار، دزد، معجزات غیبی 

کند تا در زمرة امور  را انکار یا توجیه و تأویل می 7پیامبران و نبوت حضرت آدم
رومی، اصول التفسیر و مناهجه، ؛ 3/247، 1/310ابوعلبه، (العاده جاي نگیرند  خارق
سخن از مالئکه و  آنهااو در تفسیر آیاتی که در  .)2/517معرفت، ؛ 2/534هبی، ذ؛ 736

ینش در برابر معناي مسخر بودن جهان آفر ن به میان آمده است، مالئکه را بهشیطان و ج
ا نوع حاد و سرکش انسان که معناي قواي نافرمانی طبیعت و جنّ ر انسان، شیطان را به

او،  تفسیر در .)736رومی، اصول التفسیر و مناهجه، د (کن مزاج است، تفسیر می آتشی
پدیدة  ،دستخوش تأویالت ناهمگون و غیرمنطقی قرار گرفته و در نهایت معجزات انبیا

  ـ انکار شده است. معناي معروف ـ به اعجاز
وسخَّرْنَا مع ﴿فرماید:  آنجا که خداوند می، 7براي نمونه او دربارة حضرت داوود

 ،»یسبحنَ«گفته است که مقصود از  ،)79(انبیاء/ ﴾جِبالَ یسبِّحنَ والطَّیرَ وکُنَّا فَاعلینَداود الْ
ها توانست صنعت رزمی  همان آشکار کردن معادن است که داوود با کاوش در دل کوه

، هر روندة تیزروي است که در اختیار انسان قرار دارد؛ »طیر«ایجاد کند [زره بسازد] و 
  .)2/546ذهبی، همانند اسب و قطار و هواپیما و جز آن (

او در تفسیر آیۀ نخست سورة اسراء، مفهوم اسراء را همان هجرت شمرده و به 
هود استناد کرده است و سپس  81دخان و  23شعراء،  52طه،  77آیاتی چون 

د و نمای را به مسجد مدینه که از مسجدالحرام دورتر است، معنا می» مسجداألقصی«
هاي  از مکه به مدینه و مشاهدة نشانه 6جریان اسراء را ناظر به هجرت پیامبر

   .)540(همان،  داند پیروزي و نصرت الهی به برکت این سفر می
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صرف نظر از نقد تفصیلی تفاسیر یاد شده که مناسب پژوهشی مستقل است، به نظر 
ترین پشتوانۀ  اساسی .ده استهایی عقلی و نقلی تکیه کر رسد این رویکرد به پشتوانه می

هاي  سنّت ،عقلی این گرایش، ضرورت سازگاري میان دین و عقل و به عبارت دیگر
ضرورت  .)533، 209، 206، 97همان، (هاي تکوینی خداوند است  تشریعی و سنت

اي  سازگاري میان تکوین و تشریع که هر دو در شمار آفریدگان خداوند است، نکته
بدان معنا نیست که همۀ ظواهر شرعی و دینی را به سود آنچه در  درست است، اما این

هاي الهی در طبیعت و  شوند، تحلیل ببریم. سنّت سنّت تکوینی تلقی می ،نگاه مادي
 ،عالم تکوین، همواره از منظر علل و عوامل شناخته شده طبیعی قابل تحلیل نیستند

که در معجزات  رسی است، چنانر این باره قابل بربلکه نقش عوامل ناشناخته نیز د
  ).1/82طباطبایی، ( جو کردو توان جست پیامبران می

پشتوانۀ قرآنی این رویکرد نیز آن است که در قرآن کریم، به توقع و پیشنهاد منکران 
به  .)2/534(ذهبی، ها و معجزات ویژه، پاسخ منفی داده شده است  براي آمدن نشانه

 6فرماید: مشرکان از پیامبر اکرم یاتی است که میرسد این ادعا ناظر به آ نظر می
یا باغی از درختان خرما و  ،اي جوشان از زمین خشک پدید آورد اند تا چشمه خواسته

یا خداوند  ،پاره بر آنان بیفکند ، یا آسمان را پارهانگور همراه با نهرهاي آب داشته باشد
و یا به آسمان رود  ،ین داشته باشداي زر یا خانه ،و فرشتگان را نزد آنان حاضر گرداند

، 124 و 109 و 37انعام/ ،118بقره/ ،93-90اسراء/(و دفتري آسمانی فرود آورد 
قُلْ ﴿فرماید:  خداوند در پاسخ آنان می .)5، انبیاء/133طه/ ،27و  7رعد/ ،203اعراف/

س باب توجیه و تأویل بر این اسا .)93(اسراء/ ﴾سبحانَ ربِّی هلْ کُنْت إِال بشَرًا رسوال
  .معجزات حسی پیامبران گشوده شده است

هاي  صراحت از معجزات و نشانه به آنهااما با تدبر در این آیه و دیگر آیاتی که در 
 ،64هود/ ،73اعراف/(خاص پیامبران در پاسخ تقاضاي منکران سخن گفته شده است 

 6دان معناست که پیامبریابیم که پاسخ منفی خداوند در این فراز ب درمی ،)22طه/
) و با 203اعراف/ ،38رعد/(تواند معجزه بیاورد  تنها فرستادة الهی است که به اذن او می

هایی  روشن شدن حقیقت رسالت الهی ایشان در پرتو عظمت خود قرآن و سایر نشانه
که در آن عصر آشکار شده بود، پیشنهادهاي مزبور تنها حالت سرگرمی و استهزا داشت 
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که پیش از این آیات، از اعجاز بیانی  ، چنان)88اسراء/(صدد یافتن حق نبودند  ان درو آن
کند و سپس از لجاجت و انکار سخت مردم در برابر  قرآن و تحدي موفق قرآن یاد می

پس از آیات یاد شده نیز  .)89اسراء/(گوید  بخش قرآن سخن می تنوع بیانات هدایت
را همان نگرش مادي ایشان و استبعاد رابطۀ  پذیري آنان علت هدایت ،صراحت به

پاسخی که قرآن به این استبعاد  .)94اسراء/(نماید  وحیانی میان انسان و خدا معرفی می
نیز  در جریان وحی الهی به سایر انبیااي  چنین رابطهپیش از این آن است که  ،داده

، ه به عالمان سایر ادیانتوانند با مراجع ) و مشرکان مکه می163نساء/(سابقه داشته است 
  ).7، انبیاء/43نحل/( از آن آگاه گردند

  
  اعتنایی به قواعد ادبیات عرب . بی3

بدون تردید از آنجا که خداوند متعال در تبیین مقاصد خود از زبان عربی استفاده 
فهم کتاب الهی بدون  ،)2(یوسف/ ﴾إِنَّا أَنزَلْنَاه قُرْآنًا عرَبِیا لَّعلَّکُم تَعقلُونَ﴿ ؛نموده است

ی از صاحبان این جریان با اما برخ .تکیه بر قواعد ادبیات عرب میسور نیست
دبی مورد اتفاق گرایانه و غیر مبتنی بر قواعد ا يأانگاري این قواعد، به تفاسیر ر نادیده

قُ والسارِ﴿محمد ابوزید دمنهوري در تفسیر آیۀ  ،نمونه عنوان بهاند.  ادیبان روي آورده
زَاءا جمهیدواْ أَیارِقَۀُ فَاقْطَعالسو نَ اللّها نَکَاالً مبا کَسگفته است: 38(مائده/ ﴾بِم (  

بر دارد و مراد از آن کسانی ارقه معناي اعتیاد به دزدي را دربدان لفظ سارق و س«
ه آنان گشت هستند که سرقت، از اوصاف و عادات غیر قابل انفکاك [از شخصیت]

شود کسی که براي یک بار یا دو بار مرتکب سرقت  میاست و از اینجا معلوم 
شود؛ زیرا  میگردد، در صورتی که اعتیاد به دزدي نداشته باشد، دست او بریده ن

س أقطع دست وي مایه ناتوانی اوست و این در صورتی صحیح است که از وي ی
  ) 3/247ابوعلبه، » (.حاصل شود
پایۀ لغت و تفاوت میان فعل و اسم فاعل  هوري که به پندار او بردر برابر تفسیر دمن

تنویر االذهان و «االسالم از شاگردان رشید رضا، در کتاب ةیت حیاعبیان شده است، جم
و العرفان فی التفسیر  ۀیبی زید المسمی الهداأاهل االیمان فی الرد علی کتاب  ةتبصر

اند که در اینجا خلط  بیات عرب دانسته و آوردهاین ادعا را بر خالف اد ،»القرآن بالقرآن
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جز آنکه فعل بر  ،و اشتباه صورت گرفته است؛ زیرا بین فعل و فاعل تفاوتی نیست
 آنها وقوع کاري همراه با زمان داللت دارد و فاعل بر وقوع کار و فاعل آن داللت دارد.

اند که متون  ارد نیز گفتهفاعل اقتضاي تکرار ددربارة ادعاي دمنهوري مبنی بر اینکه اسم 
در مقابل بر اساس  لغت بیانگر این ادعا نیست و این نظریه بر خالف قواعد لغت است.

آن را در جایگاه فعل قرار  ،اسم فاعل، اسم موصول است و وصف» ال«قواعد لغت، 
الذي سرق والتی سرقت «سوره مائده چنین خواهد بود:  38بنابراین تقدیر آیه  دهد. می

این جمعیت در  ».ند، دستشان را قطع کنیدمرد و زنی که دزدي کرد«؛ »عوا ایدیهمافاقط
، اقتضاي آن دارد که »اقطعوا«با  »فاء«نقد این تفسیر افزوده است که همراهی حرف 

248، همان( رقت و نه عادت، علت این حکم باشدس وصف(.   
 ﴾ةاجلدوا کُلَّ واحد منْهما مئَۀَ جلْدالزَّانیۀُ والزَّانی فَ﴿دمنهوري در تفسیر آیۀ شریفۀ 

سو را برگزیده است و حکم زنا را ناظر به کسانی دانسته که و همین سمت ) نیز2(نور/
  ).2/543ذهبی، ؛ 252 ،همان(زنا باشد  آنهالق و عادت و خُبوده معروف به زنا 

  
  گیري نتیجه
گی بسند قرآنهل سنّت است که با هاي تفسیري معاصر ا قرآنیون از جمله جریان -1

در دین و انکار حجیت و احراز و اثبات سنّت، سعی در نفی نقش سنّت در شناخت 
تگاه و د. پژوهشگران دربارة خاسني دینی دارها آموزهدین و کفایت قرآن در دریافت 

رسد این اندیشه نخست در  میداستان نیستند، اما به نظر  علل پیدایش این اندیشه هم
شماري از اهل سنت در مصر،  ،ه قارة هند مطرح گردیده است. در حال حاضرشب

، از پیروان این هاي اسالمی یه، مالزي و برخی دیگر از سرزمینسوریه، لیبی، سودان، ترک
  روند. میشمار  جریان به

آثار و  بررسیهاي آن،  هاي قرآنیون و شاخه نظر از اختالف دیدگاه صرف -2
اي که جریان یاد شده بر پایۀ آن به  گر آن است که اصول موضوعهنظریات ایشان بیان

فهم و تفسیر قرآن پرداخته است، جامعیت تفصیلی حقایق قرآن، نفی ابهام در احکام و 
انکار نقش  ي دینی در سایه امکان فهم و روا بودن تدبر و تعقل در قرآن وها آموزه

این مبانی با  ،است که در عملي دینی از قرآن ها آموزهسنّت در فهم و دریافت 
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توجهی به سیاق آیات، دست کشیدن  برخورد گزینشی با آیات قرآن، بی اشکاالتی چون
کنندة  قی از آیات و تقابل با آیات بیانیی و برداشت ذوأاز ظواهر معتبر قرآنی، خودر

مفسر و بیانگر آیات  عنوان بهمعرفی ایشان  و 6ضرورت اطاعت و تبعیت از پیامبر
  رآن مواجه است.ق

نقش سنّت در فهم و تفسیر قرآن پردازان این جریان با نفی  اصحاب و نظریه -3
، باب 6خاطر انکار حجیت سنّت و قابل احراز ندانستن نسبت آن به پیامبر به
قاصد آیات قرآن به روي خود گروي را در چگونگی کشف و استخراج معانی و م يأر

اعتنایی به قواعد ادبیات  عقل برهانی، بی انگاري نقش که با نادیده اند. همچنان گشوده
هاي نااستوار، در موارد زیادي دست از ظواهر معتبر قرآنی کشیده، به  عرب و پشتوانه

  اند. مدارانه و غیرمتکی به عقل برهانی روي آورده تأویل و توجیه رأي
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