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قرآنکون ،فرقهای از مسلمانان هستند ره به اصالت و رافیبودن قرآن رریم بهبنوان تنها مصـدر
تشریع ایکام اسالمی باور دارنـد و یـدی را -رـه دومـکن منبـع اسـتنباک ایکـام اسـت -انکـار
میرنند برخی خاستگاۀاندیشۀ این جریان را به قرن نخست هجری بازگردانده (السـبابی ،السـن و
مکانتها فی التشریع اإلسالمی )151-121 :1221 ،و آن را بـه دو فرقـه «معتیلـه» (همـان )151 ،و
«خوارج» (الهیبخش ،القرآنکون و شبهاتهم یول السن  ،)112 :2222 ،منتسب رردهاند در دوران
معاصر ،شبۀ قارۀ هند آغازگر این تفکر بوده و از طریق آنان ،قرآنگرایی به جهان اسالم راه یافته و بـه
رم رسانههای ارتباطی بهویژه اینترنت ،به همۀ دنکا رخنه ررده است (همان)11 ،
در شکلگکری این تفکر در شبۀ قاره به دو بامل میتوان تأرکد ررد :نخست :مستعمرهشدن هند
توسط انگلک ؛ جنبههای گوناگون تجربه استعماری ،سبب ایجاد تمایل خاصی به ّ
سنت نبوی شد،
مفهوم ابتقاد به نص رتاب مقدس در نـید مبلاـان دینـی پروتسـتان قطعـا در شـکوۀ نگـرش برخـی
مسلمانان به رابطه ّ
سنت و قرآن تأثکرگذار بوده؛ چراره قرن نوزدهم دورۀ فعالکت شدید مبلاان دینـی
مسکحی در بکن مذاهب بهویژه هندوستان بوده است در این قرن برخی از خاورشناسـان هموـون،
ویلکام مـورر و آلـوی اشـنرنگر تـأثکر مسـتقکمی در افکـار دانشـمندان شـبۀ قـاره داشـتهاند ،آنـان
مطرحرنندۀ این مسایل بودند؛  1آیا ایادی واقعا بازتابدهندۀ رالم و ابمـال پکـامبر هسـتند
 2آیا فرایند انتقال آن مطالب به ایـن دوران معتبـر اسـت  9روش ّ
سـنتی دیـرین بـرای تشـخکص
ایادیـ صـحکح از غکـر صـحکح معتبـر اسـت ( brown, Rethinking Tradition in Modern
)Islamic Thought, 1996: 22
دوم :اهل یدی ؛ میتوان گفت این جریـان ثمـر و محصـول ت ـاد موجـود بکناندیشـههای اهـل
یدی اند؛ زیرا آنان از سویی بهطور افراطی یجکت منابع پکشکن را رد ررده ،و تنها راه رسـکدن بـه اسـالم
یقکقی را بدون واسطه به قرآن و ّ
سنت میپنداشتند و از سوی دیگـر ،در رویـایی بـا ایادیـ  ،رویکـردی
محافظهرارانه داشتند و یکم به پذیرش تمام ایادی م بوک در منابع یدیثی قدیم را میدادهاند (آقـایی،
معرفت اسالمی ،)15 :1981 ،قرآنکون تنها ابیار دستکابی به اسالم نـاب را تاککـر دادنـد و پایـه اسـتدالل
اهل یدی را بلکه خود یدی بهرار گرفتند و تنها راه رسکدن به اسـالم واقعـی را پـذیرش قـرآن معرفـی
 491ررده و ایادی را منکر شدند (شاهد ،قرآنپژوهی در شبۀ قارۀ هند)252 :1918 ،
در مکان انبوه پژوهشگرانی ره در قرن هجدهم ،تحت تـأثکر ایـن بقکـده (قـرآنگرایـی) بودنـد،
بهطور خاص میتوان از «شاهولیال ّله» نام برد ره نقش مهم در نگرشهای بعدی نسـبت بـه ّ
سـنت
داشت ،ایکـای مطالعـه ایادیـ و بـازنگری آن ،بخـش اصـلی برنامـه او بـود؛ (ارـرام1168 ،م،
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522ـ )529او به این نتکجه رسکد ره همۀ ایادی از نظر فقهی اجرایی نکستند و برخی از ایادیـ
ّ
ّ
الیامآور و برخی دیگر مانند ایادی رشاورزی و پیشکی غکر الیامآور هستند (ولیالله ،یجت الله
ّ
البالاه )122/1 :1152 ،در قرن نوزدهم بهدنبال اندیشه شاهولیاللـه و شـاگردانش هموـون اقبـال
ّ
الهوری و تأثکر خاورشناسانی ماننـد ویلکـام مـورر ،نخسـتکن چـالش بمـده بـرای سـنت مـدرن را
«سرایمدخان» مطرح ساخت و سرانجام به این نتکجـه رسـکد رـه تقریبـا بکشـتر ایادیـ بـهدلکل
نامعتبربودن ،غکرقابـل اسـتناد هسـتند ( Troll, Sayyid Ahmad Khan: A Reinterpretation of
 )Muslim Theology, 1978: 102پ از سرایمدخان ،در اوایل قرن بکستم ،رویکردی مدرن بـه
نام «قرآنکون» درغرب پنجاب پارستان یعنی الهور ،به سررردگی رارگیار دینی به نام «چکرالـوی»،
نسبت به ّ
سنت نبوی شکل گرفت؛ همونکن به فاصله زمانی روتاهی در «امریتسار» در رشـور هنـد
نکی «خواجه ایمد دین» ،گروهی دیگر با همکن نام شکل داد ،آنان معتقد بودند تمام بقبافتـادگی
و تفرقه بکن مسلمانان ایادی بوده و تنها راه نجات ایـن امـت بازگشـت بـه قـرآن اسـت ( Mājid,
 )Ghulām Jīlānī Barq: A Study in Muslim ʻRationalismʼ,1962: 31-34از قرآنگرایان دیگر
ّ
در شبۀ قاره میتوان افرادی هموون؛ نکاز فتحیپور ،درتر غـالم جکالنـی بـرع ،بالمـه بنایـتاللـه
مشرقی ،مستری محمد رم ان ،محمد اسلم جکراجپوری و غالم ایمد پرویی را نـام بـرد (شـاهد،
قرآنپژوهی در شبۀ قارۀ هند)261 :1918 ،
در پژوهش پکش رو به تحلکل انتقادی قرآنبسـندگی در شـبۀ قـارۀ هنـد پرداختـه خواهـد شـد؛
مقاالتی پکرامون موضوع پکشگفته نگاشته شده است ره مهمترین آنها ببارتند از« :قرآنبسندگی و
انکار یجکت یدی  :بررسی خاستگاه و اندیشههای اهل قرآن/قرآنکون» (آقایی ،معرفت اسـالمی،
 )112-19 :1981و «نقد مبانی قرآنکون در نفی یجکت ،ایـراز و اثبـات ّ
سـنت نبـوی» (طکبـی و
مهدوی راد ،رتاب قکم )21-27 :1916 ،ولی مقاالت بکانشـده بـه موضـوع یاضـر ننرداختهانـد
مقالۀ نخست بهبنوان راهنمـای محققـان از دیربـاز در ایـن امـر بـوده و توانسـته مطالـب ارزنـده و
مختصری اراره دهد و مقالۀ دوم نکی در نوع خود هرچند مـورد مفکـد بـوده ،بکشـتر آرای دانشـمندان
برب مانند صبحی منصور را بکان ررده است در این نوشتار ،سعی بر آن شده نخسـت ،نظریـههای
قران گرایان شبۀ قاره ره آبشخور اصلی قرآنبسندگی در جهان اسالم هستند ،بکان و سن بـا دالیـل
نقلی و بقلی ،نظریههای آنان تحلکل و بررسی شوند برای رسکدن به این هدف بـا روش توصـکفی ـ
تحلکلی ،به پرسشهای پکش رو پرداخته میشود :نخست :مبانی قرآنبسندگی شبۀ قـاره چکسـت
دوم :آراء اهل قرآن چگونه تحلکل و نقد میشود
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هر جریان به لحاظ فکری دارای مبانی خاص ،پکشفرضها و اصولی است ره بر پایۀ آن استوار
شده است (سبیواری ،شرح منظومه السبیواری )88-87/1 :1217 ،جریان قرآنبسندگان شبۀ قـاره
ّ
نکر دارای مبانی خاصی است ره نظرات ایشان بر آن قارم است و بر اساس آن مبانی ،سنت نبـوی را
بهبنوان یکی از مصادر تشریع ،فاقد ابتبار دانستند و قرآن را یگانه مرجـع اطمکنـانبخـش از سـوی
خداوند معرفی رردند در این مجال ،مبانی این فرقه را بازگو ررده و یتیاالمکان سعی شده به نقـد
مبانی آنان پرداخته شود تحلکل اجمالی این مبانی بهشرح ذیل است:
ّ
 .1عدم وحیانیبودن سنت

اهل قرآن شبۀ قاره ،ویکانیبودن متنی را منوک به دو شرک اساسی رردهاند :نخست :نـازلشـدن
از سوی خداوند دوم :ثبت و ضبط دقکق و بدم تحریـ آن ( brown, Rethinking Tradition in
)Modern Islamic Thought, 1996: 53-54
1ـ .1نازلشدن از سوی خداوند و عدم دخل تصرف در آن

ویژگی منحصربه فرد ویی بر این استوار است ره از جانب خداونـد نـازل شـده و رسـی در آن
نقشی ندارد ( )The Mischief of Rejection of Hadith, 74قرآن سرچشمه الهی دارد ،از جانب
خداوند آمده و پکامبر فهم راملی از آن نداشته و نمیتوانسته داشته باشد؛ چون دخـل و تصـرفی
در آن انجام نداده بود و به مرور زمان مشاهد میشود ره قـدرت تفکـر و بصـکرت رسـول ارـرم
به واسطه نیول بکشتر قرآن ،فراتر رفته ،و آن زمان است ره به ویکـانیبودن بـیقکدوشـرک قـرآن پـی
میبریم ،این در یالی است ره ّ
سنت پکامبر رامال از سوی ایشان تشریح شده و در آن میتوانـد
تاککراتی انجام دهد؛ بهبنوان مثال ،یکم یا فرمانی را به دیگران صادر میرند و این یعنـی تاککـر در
ویی الهی ،در نتکجه ّ
سنت نمیتواند ویکانی باشد (امریتسـاری ،برهـان القـرآن )16 :1129 ،در
بکن قرآنکون شبۀ قاره ،سرایمدخان به دو نوع ویی قارل است )1 :ویی متلو :آن ویکی است رـه از
جانب خداند فرستاده شده و دقکقا بنوان رالم الهی به آن تخصکص داده میشود و مربوک بـه امـور
اخروی و مذهبی بوده و قرآن تنها متنی است ره چنکن ویژگی را در بـر دارد  )2ویـی غکرمتلـو :آن
ویکی است ره هرچند از سوی خداوند نازل شده ولی در آن دخل و تصرف شده و مربوک بـه امـور
 491دنکوی و مادی بوده و نمیتوان رالم الهی را به آن اطالع ررد؛ ّ
سنت پکامبر و رتب مقدس در این
دسته جای دارند ( )Ahmad Khān, Tabyīn al-kalām 1865:14/22بنابراین ،وییهای پـکش از
قرآن و خود ّ
سنت ،به شکل تلویحی نسبت به قرآن رم ابتبار هسـتند و ایتمـال تحریـ در آن هـا
فراوان است ()The Mischief of Rejection of Hadith, 339

1ـ .2ثبت و ضبط دقیق و عدم تحر یف آن

نقد و بررسی

ادله یجکت ّ
سنت را میتوان در سه دسته جای داد :قرآنی ،روایی و بقلی
ادله قرآنی :در یجکت ّ
سنت ،میتوان به آیاتی هموون؛ (التاابن12 :؛ آل بمران51 :؛ االنفال:
22؛ الحشر7 :؛ النور5 :؛ النساء )51 :اشاره ررد ،در آیۀ اخکر بر وجـوب رجـوع بـه قـرآن و ّ
سـنت
یکم داده شده ،اگر خدشهای بر ّ
سنت بود ،خداوند چنکن یکمی را صـادر نمـیرـرد (طباطبـایی،
المکیان)988/2 :1912 ،
ادله روایی :یدی ثقلکن از مهمترین ایادی متواتری است ره بر ضرورت تمس بـه قـرآن و
ّ
سـنت تأ رکـد دارد (رلکنـی 1227،الکـافی219/1 ،؛ شـرفالـدین ،المراجعـات11-19 :1911 ،؛
مجلسی ،بحار االنوار )125/29 :1229 ،همونکن ایادیثی منقول از پکامبر( ابنینبل ،مسـند
ایمــد بــن ینبــل192/2 :1212 ،؛ رلکنــی229/1 :1227 ،؛ مجلســی ،بحــار االنــوار:1229 ،
152/29؛ ابنماجه ،بیتا )82/1 ،به یجکت ّ
سنت اشاره دارد
ادله بقلی :پکـامبران دریافـترننـدۀ ویـی الهـی هسـتند و ایتمـال خطـا در آنـان و تشـکک
رردارشان ،موجب ایجاد شبهه در ابالغ ویی ،در نتکجه درهمشکستن هکبت شریعت خواهـد شـد
ره این مساله از لحاظ بقل و شرع محال است (المطعنی ،الشبهات المثاره النکـار السـنه النبویـه،
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ّ
قرآن بسندگان شبۀ قاره ،مهمتـرین دلکـل خـویش ،بـرای بـدم ویکـانیبودن سـنت ،ضـع و
سستانگاری در رتابت و تـأخکر در آن مـیداننـد ( brown, Rethinking Tradition in Modern
 )Islamic Thought, 1996: 98پرویی و سر ایمد بکان میرنند :ایادی بهدلکل تأخکر در ضبط و
ّ
نوشتن آن دچار تحری زیادی شد ،لذا اگر سنت رسول اررم ویی تلقی میشد ،بایـد خداونـد
همانند قرآن در یفظ و صکانت آن دقکق بود ،ایـن در یـالی اسـت رـه چنـکن چکـیی را نمـیتـوان
مشاهده رـرد (پرویـی ،مقـام یـدی 952 :1165 ،؛ Ahmad Khān, Tabyīn al-kalām, 1865:
 )352همونکن پرویی ادلهای را نکی به این صورت بکان میرند :اگر ایادی نتکجه ویی است ،چرا
خداوند به دوگانگی رفتار دچار شده ،زیرا در صکانت قرآن هم خداوند ی ور دارد و هـم پکـامبرش
تمام سعی خود را برآن گذاشته تا قرآن به صورت رامل ثبت و ضبط شـود و تمـامی آنوـه از طـرف
خداوند بهبنوان قرآن نازل شـده را بـرای صـحابه قرارـت مـیرـرد و آنـان نکـی آن را یفـظ و ضـبط
میرردند ،در یالی ره در ثبت ایادی چنکن چکیی مشاهده نمیشود ،نه رتابتی و نـه یفـظ آن از
طریق صحابه ،بنابراین خداوند تمامکت ّ
سـنت و سـکره ی ـرت محمـد را تأیکـد نکـرده اسـت
(پرویی ،سلکم ری نام خطوک 29/2 :1159 ،و )122
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ّ
 )21 :1222سنت در برابر قرآن و از لحاظ یجکت و ابتبار ،همتـراز آن اسـت؛ چرارـه هـر دو از
جانب خداوند آمده ،با این تفاوت ره در قرآن لفظ و معنـا هـر دو از جانـب خداونـد بـوده ،امـا در
ّ
سنت معنا از خدا و لفظ از پکـامبر ارـرم اسـت (ببـدالخالق ،الحجکـه السـنه )285 :1912 ،و
از آن روسـت رـه ایـن منبـع بظـکم را جریـانیافتـۀ
اصرار بر بصمت پکـامبر و اهـلبکـت
سرچشمه ایدیت میدانکم (یککم ،اصول العامه للفقه المقارن)121 :1912 ،
قرآنبسندگان براین تأ رکد رردهاند ره غکر از قرآن ویی دیگری نداریم؛ لکن آیۀ  169سورۀ نساء
) رتاب نداشتهاند اما بـر آنـان
نشان میدهد ره پکامبرانی بودهاند( ،مانند؛ اسمابکل و اسحاع
ویی میشده است؛ بنابراین ویی فقط بر مکتوببودن و خاص قرآن نکست (طباطبـایی ،المکـیان،
121-122/1 :1912؛ سلفی ،یجکت یدی  ،بیتا)21 :
با وجود همۀ شبهات در یول یدی  ،مانند تأخکر در نگـارش آن؛ امـا تـاری نشـان میدهـد،
جواز نقل یدی (ابنماجه ،سنن ابنماجه ،بیتا82/1 ،؛ رلکنی ،الکافی629/1 :1227 ،؛ قاسمی،
قوابد التحدی  )28 :1911 ،و رتابت آن از زمان پکامبر آغاز شده و اهتمام زیادی نکـی در یـد
تــوان در آن زمــان صــورت گرفتــه اس ـت (ابــناثکــر ،اســد الاابــه فــی معرف ـ الصــحابه:1221 ،
225/9؛یارم نکشابوری ،مستدر بلـی صـحکحکن6/1 :1217 ،؛ باـدادی ،الفـرع بـکن الفـرع،
88-81 :1967؛ رلکنی ،الکافی )229/1 :1227 ،سلفی بر این باور است ،اگر یدی نکـی ماننـد
قرآن یفظ میشد ،آن وقت هکچ تالشی برای باور آن الزم نبـود ،در واقـع ایـن امـر بـرای سـنجش
مؤمنکن الزم بوده است (سلفی ،یجکت یدی  ،بیتا )161 :یفظ و صکانت ایادی پکامبر به
تمامه ممکن نبوده ،چراره هر شبانهروز در نقاک مختل سوالهای زیادی از ایشـان مـیشـده و یـا
ایشان امر و نهی میرردند؛ همونکن ابمالی را انجام میدادند؛ چگونه قابلکت ضبط همۀ آنـان ،آن
هم به مانند قرآن در ی رتاب ممکن بوده است یا اگر در ی رتاب مکسر میشد آیا نقلوقولهای
دیگر پکامبر فقط به این دلکل ره در این رتاب نکامده ،باید رنار گذاشته میشد (مـودودی ،سـن
ری أینی یکثکت)21 :1169 ،
1ـ .3عدم شارعبودن پیامبر

برخی از قرآنکون معتقدند ،ی رت محمد وظکفهای جـی پکـامرسـانی نداشـته و اطابـت از
پکامبر تنها به معنای اطابت از پکام الهی است ره آورده بود و خودش نکی تابع همکن فرامکن بـوده
 491و هکچ مرجعکت مستقل یا فهم برتری نسبت به دیگران نداشـت؛ بنـابراین بـا ایـن وجـود چـهطـور
میتوان به بکانات ایشان بهبنوان مرجعی خاص اطمکنان پکدا ررد (چکرالوی ،ترجم القرآن بآیات
الفرقان1126 ،م221-228 ،؛ پرویـی ،معـراج انسـانکت915 :1121 ،؛ جکـراجپـوری ،تعلکمـات
القرآن)128 :1192 ،

نقد و بررسی

در برابر نتکجهگکری مبنای اهل قرآن ،بکان چند نکته قابل توجه است:
ی ) رسول گرامی دو جنبه دارد :یکی جنبه تشریع ،آنوـه پروردگـار از غکـر طریـق قـرآن بـه او
ویی فرموده است؛ یعنی همان جیرکات و تفاصکل ایکام ،ره آن ی رت ،برای رلکات ،مجمالت
َ ََْْ َ َ ْ
ِّك ْرا َ
رتاب و متعلقات آنها تشریع رردند ،ره مصداع آیۀ  22سـورۀ نحـل اسـت :و أنزْلا َِلیا
ُ َ َ
ُ َ َ َّ
نی ل َللن َلس م ن ْزل َِلی َله ْم ما رلکات ایکام را بر تو نازل رردیم تا تو برای مردم جیرکات آنها را بکـان
َلِلب
رنی؛ دوم :دسته دیگر ،ایکام و آراری است ره پکامبر به مقت ای والیت و زمامداری ،بـر مـردم
َ ْ ُ
َ َ
ِّك ُ
ك َم بَ َ
ِّلل تا در بکن مردم
نی ِّْلَّ َلس بَلم أر
صادر میررد ،و خدای تعالی در این باره فرمودهَ  :لِلح
به آنوه خدای تعالی به فکرت میاندازد یکم رنـی (النسـاء( )125 :طباطبـایی ،المکـیان:1912 ،
 )912/2همونکن بالمه در ذیل آیۀ دو سورۀ جمعـه ،دلکـل تقـدیم تیرکـه بـر رتـاب و یکمـت را
مربیبودن پکامبر بکان ررده است (همان )265/11 ،برخی از موارد تشریع و ایکام پکامبر:
 1نماز خواندن مسلمانان به سوی بکـت المقـدس (مـودودی ،ترجمـان القـرآن122 :1161 ،؛
.)Dihlawī, The Mischief of Rejection of Hadith, 1976: 8-9
 2قطع نخلهای بنین کر و سوزاندن آن (مسلم ،صحکح مسلم)219/6 :1215 ،
 9ازدواج زینب با زید به دستو پکامبر( الهکثمی ،مجمع الیوارد و منبع الفوارد)11/7 :1212 ،

تحلیل انتقادی مبانی قرآنبسندگی در شبۀ قارۀ هند

پرویی برای ادبای خویش آیۀ 67سورۀ مارده را شاهد مثال میآورد و مینویسد :خداونـد خـود
ّ
نکی پکامبر را فقط ی مبلغ خوانـده اسـت نـه بکشـتر (پرویـی ،معـراج انسـانکت)915 :1121 ،
همونکن طبق دیدگاه ایشان ،در قرآن بکان شده اگر ی رت محمد بـر مبنـای اجتهـاد شخصـی
خود تصمکمی بگکرد ،آن تصمکم در معرض خطاست؛ مثال راجـع بـه تصـمکم پکـامبر در مـورد
گرفتن اسکر در جنگ از جانب خدا فرمان رسکد :بر هکچ پکامبری روا نکسـت رـه اسـکری بگکـرد تـا
زمانی ره آن سرزمکن را مقهور خود سازد و یا پکامبر قسم خورده بود غذایی را نخورد ،ره فرمان
رسکد :ای پکامبر چرا چکیی را ره خداوند یالل ررده ،یـرام رـردی پـ ی ـرت محمـد در
دوران یکاتش نکی صالیکت و مرجعکت تعککن قوانکن شرع را نداشت ،او تنها مجری اوامر الهی بـود
نه شارع (پرویی ،معراج انسانکت )925-922 :1121 ،برع جکالنی سوالی را مطرح رـرده و بکـان
میرند« :اگر خداوند جیرکات دقکق ارشاد ،در مورد هر موضوع را به ی رت محمد بطا رـرده
و ایشان بهبنوان شارع بود چرا به او امر میفرمود با صحابه خود مشورت رند »؛ پ فقط شـارع،
خداوند است و رتابش نکی از هرگونه خطا و اشتباهی مصون بوده و میتوان به آن بمـل رـرد (بـرع،
دو اسالم1152 ،م)922 ،
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 2تقسکم غنایم پ از جنگ بدر (مکارم ،تفسکر نمونه122/7 :1972 ،؛ طباطبایی ،المکیان11/1 :1912 ،؛
مودودی ،ترجمان القرآن1161 ،؛ )Dihlawī ibid ,The Mischief of Rejection of Hadith, 1976: 8-9
دو) مشورت پکامبر با صحابی یا مردم در امور خکری ،مانند بفو و یا اموری هموون جنـگ
بوده است؛ لکن مشورت شامل ایکام الهی نمیشود؛ زیرا اگر اطالع تا این مقـدار شـمول داشـته
باشد باب لاوشدن تشریع میگردد (طباطبایی ،المکیان57/2 :1912 ،؛ شاهببدالعظکمی ،تفسـکر
اثنیبشری282/2 :1969 ،؛ ابنبطکه ،المحرر الـوجکی )592/1 :1222 ،همونـکن بالمـه بکـان
میرند پکامبر با مردم بر طبق بادت قبل مشورت میررد ولی تصمکم نهـایی بـر بهـده شـخص
رسول بوده است (طباطبایی ،المکیان)988/2 :1912 ،
1ـ .4شبههناکبودن صداقت اخالقی صحابه

صحابکان ،اولکن راویانی بودند ره میتوانستند منتقلرننده معارف موثق و معتبر قرآن و ی رت
محمد باشند؛ بنابراین ،صداقت اخالقی ایشان بهبنوان اولکن زنجکرۀ یدی بسکار مهم و یکاتی
اسـت؛ ( )brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, 1996: 86منتقـدان
یدی برای چالشرشکدن صداقت اخالقی صحابه ،ادله ذیل را بکان رردهاند:
نخست؛ بدم ابتماد پکامبر به صحابی دوم؛ بدم ابتماد صحابی به یکدیگر سوم؛ اخطـار
یدی صحابی ارنون به بکان هر ردام از ادله فوع میپردازیم:
یکم .عدم اعتماد پیامبر به صحابیان
ایادی نبوی نشان میدهند ره ی رت محمد به همۀ صـحابکان ابتمـاد رامـل نداشـتند،
ََ
َ
َْ ْ ْ
طبق یدی مشهوری ایشان چنکن فرمودندَ « :م ْن كذ َب َعل َّى ُم َت َع ِِّم ًدا فل َیت َب َّوأ َمق َع َد ُه ِم َن َّالنار ِ »؛ هـر
رسی تعمدا در مورد من دروغ بگوید ،جایی در جهنم برای خود رسب خواهد ررد ایـن جملـه بـه
این معناست ره آن ی رت میدانست در مکان صحابه ،رسانی بودند رـه در مـورد او دروغپرارنـی
میرردند ()Juynboll, The Authenticity of the Tradition Literature 1969: 96-97
دوم .عدم اعتماد صحابیان به یکدیگر

دومکن دلکلی ره قرآن بسندگان دربارۀ نقـد صـحابی وارد رردنـد ،روایـاتی اسـت رـه در مـورد
مجادله و اتهامزنی صحابکان به یکدیگر است؛ صحابه غالبا با یکدیگر اختالفنظر داشتند تا جـایی
ره ابوبکر گردآوری مجموبه ایادی را ممنوع ررد (جکراجپوری ،بلـم یـدی  ،بـیتـا )2 :مـثال:
022
روایت شده ره بایشه و ابنبباس ،از ابوهریره سرزنش و انتقـاد میرردنـد؛ یـا بمـر بـه روایتـی از
فاطمه بنت قک تردید داشت ،هم چنکن روایت شده ،بمر سه نفر از صحابه را در مدینـه محبـوس
ررده بود تا مانع پخش ایادی شود (همان)9 ،؛ چنکن روایاتی نشان میدهد صحابه بـه همـدیگر
ابتماد نداشتند (امکن ،فجر االسالم)216 :1165 ،

سوم .اخطار حدیث و اتهام برخی صحابیان به وضع

نقد و بررسی

طبق دیدگاه مشهور صحابه از نظر اهل تسنن همگی بادل هستند و در روایات ،راهی بـه جـرح
ایشان نکست (ابناثکر ،اسد الاابه فی معرف الصحابه9/1 :1221 ،؛ بسقالنی ،االصابه فـی التمکـی
الصحابه )22-17/1 :1958 ،و اشکال قرآنکون بر صحابه و روایات آنان از همـکن رأی (بـادلبودن
تمامی آنان) ناشی شده است ولی از نظر شکعهّ ،اوال :همۀ صحابی بـادل نکسـتند ،بلکـه برخـی از
ایشان مؤمن و بادل ،و برخی دیگر منافق و فاسق بودهاند ،ثانکا :بدالت صحابه مستلیم یجتبودن
گفتــار و س ـکرۀ آنــان نکســت (شــکروانی ،منابعاندیشــه مــذهبی شــکعه )111-112 :1979 ،بالمــۀ
طباطباری دربارۀ یجکت ایادی صحابه میگو ید:
ایادیثی ره از صحابه نقل میشود ،اگر مت من قـول یـا فعـل پکامبـر باشـد و مخـال بـا
نباشد (در صورت موثقبودن آن صحابی) قابلقبول است؛ اگر مت من نظر و
یدی اهلبکت
رأی خود صحابی باشد ،یجکت ندارد و یکم صحابه مانند یکـم سـایر افـراد مسـلمانان اسـت و
خود صحابه نکی با یك نفر صحابی معاملۀ یك نفر مسلمان میرردند» (طباطبایی ،شکعه در اسالم،
1988ش)26 ،
ّ
برخی از اهلسنت نکی صحابه پکامبر را ماننـد دیگـر مسـلمانان دانسـته و معتقدنـد صـرف
همراهی با پکامبر سبب بدالت نمیشود (ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه)1/1 :1982 ،؛ مثال
ّ
مازری از بلمای اهلسنت  ،فقط بدالت گروهی از صحابه را پذیرفتـه رـه یـ  :مـالزم پکـامبر
بوده؛ دو :ایشان را یاری ررده؛ سه :نوری ره با او نازل شده را پکروی رردند (بسقالنی ،االصابه فـی
التمکی الصحابه )169/1 :1958 ،بنابراین ،اگر پکامبر به صحابی و یا خود صحابی بـه همـدیگر
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یکی از رایج ترین اتهامات در روایات اولکه این است ره صحابی معکنی ،رامال از قوابد موجود
دربارۀ محدویت تعداد یدیثی ره وی میتوانسته روایت رند ،تخطـی رـرده اسـت؛ بـه ایـن بمـل
«اخطـار یـدی » مـیگوینـد ( Juynboll, The Authenticity of the Tradition Literature,
 )1969: 192مسأله اخطار یدی  ،توجه منتقدان را به صحابه خاصی جلـب رـرد ،ایـن صـحابی
بهدالیلی هموون :فریب راری ،اهمال در نقل یدی  ،مـورد اتهـام واقـع شـدند ابـوهریره محـور
اصلی چنکن نقدی بود؛ زیرا ایشان سه سال در رنار پکامبر ی ور داشـت ،ولـی گفتـه مـیشـود
پررارترین صحابی در نقل یدی بـوده اسـت ( Dihlawī ibid ,The Mischief of Rejection of
 ) Hadithاز نظر قرآن بسندگان ،باور آن ممکن نکست ،او این قدر یدی از پکـامبر نقـل رـرده
باشد (جکراج پوری ،بیتا)6 ،
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ابتماد نداشتند ،ناشی از این مطلب است ره بکشتر آنـان افـراد بـادی ماننـد دیگـر مـردم بودهانـد
تمامی صحابه در مراتب بلمی و دانش اسالمی یکسان نبوده و بر یسب استعدادها ،مواهب ذاتـی
و مقدار ی ور بلمی نید پکامبر ،دارای درجات متفاوت بودهاند و هر یك طبق ظرفکت خـود از
آن منبع سرشار بهره بردهاند (معرفت ،تفسکر و مفسران )188/2 :1971 ،در بکن صحابکان افـرادی،
مانند امام بلی نکی بودهاند ره در مح ر پکامبر ،بهترین شنونده ،شایستهترین ضبطرننـده و
فراگکرنده بوده و هرگی در یافتهایش از پکامبر را فراموش نکرده است و یدی شری رسول
َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ِّ ْ َ ْ َ
یرن َو ال َج ْهل»؛ هرگی خوف آن ندارم ره فراموش رنـی
در همکن باره است« :لست أتخوف علیك النس
و نا آگاه شوی (رلکنی ،الکافی)62-62/1 :1227 ،
بهطور رلی ایادی ابوهریره در رتب معتبر یدیثی بالغ بر  ۴92۵یـدی بـوده اسـت رـه بـا
توجه به اینکه او یدارثر چهار سال پکش از ریلت پکـامبر مسـلمان شـده امـری غریـب اسـت؛ در
یالی ره از دیگر اصحاب پکامبر به مراتب رمتـر یـدی نقـل شـده اسـت (سـکوطی ،تـدریب
الراوی )112/2 :1221 ،با توجه به ایادی فراوانی ره از ابوهریره روایت شده ،در همان دهـههای
نخستکن اسالمی یساسکتها را برانگکخت؛ بهطور مثال ،بمر دستور داد رـه ابـوهریره را بـهبلـت
رثرت روایت از پکامبر منع رنند (ابوزربه ،تاری  ،)522/1 :1222 ،همونکن ی

رت بلـی

و برخی دیگر از اصحاب نکی در همکن مورد زبان به ابتراض گشـودند (ابـنقتکبـه ،تأویـل مختلـ
الحدی 28 :1225 ،؛ ابن سعد ،الطبقات الکبری ،بیتا )222/2 ،با در نظر داشتن این اصـل رـه
ارثریت اهل ّ
سنت بهطور رلی اصحاب پکامبر را بادل پنداشته و در صدد نقد صحابه بر نمیآیند
(بسقالنی ،االصابه فی التمکی الصحابه )1/1 :1958 ،اما دانشمندان شکعی در ضمن یرمتنهادن
بر صحابه ،در آثار مختل خود به انتقاد از شخصکت ابوهریره و روایات آن پرداختهاند (ابنشاذان،
االی ــاح217-212 :19۴2،؛ صــدوع ،خصــال )972/5 :1952 ،برخــی از دانشــمندان نکــی،
ابوهریره را به رذب و وضع یدی

متهم ساختهاند (بادادی ،الفرع بکن الفرع 81 :19۳2 ،و112؛

ابنقتکبه ،تأویل مختل الحدی  )28-27 :1225 ،با این همه با اندری تامل در خـواهکم یافـت،
یفظ  5927یدی  ،آن هم در طول سه سال و روایت آن ،امری محال نبوده و منـع بقلـی نـدارد؛

 020زیرا بخاری سکصدهیار یدی را با سند و ایمـد بـن ینبـل ششصـدهیار یـدی یفـظ بودهانـد
(سبابی ،السن و مکانتها فی التشریع اإلسالمی )227 :1221 ،و در صورت پذیرش ضعک بودن
برخی از صحابه ،نمیتـوان بـهطور رلـی روایـات پکـامبر را رنـار گذاشـت؛ چرارـه صـحابکان
جلکلالقدری نکی در این بکن وجود دارند ،بنابراین ،نظریۀ قرآنکون در این زمکنه مرجوح است

چهارم .ناصحیحبودن حفظ و انتقال احادیث

پنجم :جعلیبودن بسیاری از احادیث

بهدلکل این ره محدثان ،فاصله زمانی زیادی از دوران پکامبر داشتند ،جعـل ایادیـ چنـان
گسترده شده بود ره پکدارردن یدی موثق ممکن نبود؛ تعداد ایادی جعلی بسکار زیاد شده بـود؛
یتی در زمان پکامبر نکی جابالن وجود داشتند (جکـراجپـوری ،بلـم یـدی  ،بـیتـا15 -12 :؛
چراغبلی ،ابظم الکالم فی ارتقاء االسالم )11 :1112 ،قرآنگرایان برخی بوامل جعـل یـدی را
در دالیل ذیل خالصه رردهاند:

تحلیل انتقادی مبانی قرآنبسندگی در شبۀ قارۀ هند

نگرانی در مورد شکوه یفظ و انتقال مجموبه ایادی پ از صحابه ،درست بهاندازه نگرانی در
مورد قابل ابتمادبودن آنهاست سؤال اصلی این است :آیا سکر انتقال ایادی آنقـدر معتبـر اسـت
ره این اطمکنان یاصل شود ،ره یداقل اصل ایادی موثق دربارۀ پکامبر بدون هکچگونه خطا و
انحرافی یفظ گردد این همان چکیی است ره قرآنکون شبۀ قاره قبـول ندارنـد ،و معتقدنـد رتابـت
یدی ضعک بوده ،همونکن در انتقال شفاهی ایادی  ،نقل بهمعنا بهجای لفـظ ،بسـکار صـورت
گرفته است )(brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, 1996, 8
ایشان بر این باورند ،یتی در زمان صحابه ایادی به صورت مکتوب ،ثبت و ضبط نشده بود،
بهترین راری ره میتوانستند انجام دهند ،نقل بهمعنای ایادیثی بود ره بهخـاطر داشـتند؛ بنـابراین،
محدثان گیینـهای جـی پـذیرش ایـن شـکوه انتقـال نداشـتند (امـکن ،فجـر االسـالم212 :1165 ،؛
جکراجپوری ،بلم یدی  ،بیتا )21-27 ،مثال دربارۀ جن ،با مقایسه تفاوتهـای متنـی ایادیـ
مربوک به این واژه ،تناقضهایی مشاهده میشود ره اصل واژه ،بسکار فراتر از سطح رلمه رفته و غکر
قابل باور بهنظر میرسد (سر ایمد )187/2 :1165 ،یا اگر یاثهای را بررسی رنکم ره پنجـاه نفـر
راوی از نیدی شاهد آن بودهاند ،اگر از آنان در مورد جیرکـات آن یادثـه پرسـش نمـایکم ،مشـاهد
میشود ،توضکحات آنان باهم ماایرت دارد ،پ از ی ماه ،یا ی سـال ایـن ماـایرت بکشـتر هـم
خواهد شد (برع ،دو اسالم)22-91 :1152 ،

 .2نشاندادن اهمیت چیزی

در روایتی وارده شده ره ی رت موسی به چشم فرشته مرگ مشت میزند؛ در این روایت،
غایت ،نشاندادن بظمت و بیرگی مقام آن ی رت است ره رـامال غکرقابـل بـاور اسـت ( Mājid,
 )Ghulām Jīlānī Barq: A Study in Muslim ʻRationalismʼ, 1962: 32همونـکن در یـدیثی
وارد شده :وقتی شکطان صدای اذان را بشنود ،بادی از او در میرسد (تکی دادن و ضرک) و پا بـه فـرار
میگذارد ()Juynboll, The Authenticity of the Tradition Literature, 1969: 41
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 .3بیان الگو برای تشر یح مسائل عاطفی

در ایادیثی ،مسارل زناشویی زندگی ی رت محمد با جیرکات رامل بکان شده است؛

برخی مثل شافعی در دفاع از این ایادی برآمده و بکان میرند ره هکچگونه توهکن یا بیایترامی
در این روایات مشاهده نمیرنکم (برع ،دو اسالم)229 :1152 ،
 .4تأیید حکومت
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جعل ایادی در زمان زمامداری بنیامکه بکشتر شد؛ زیرا آنان یدی را بـهبنوان وسـکلهای در
توجکه و تأیکد یکومتشان بهرار میبردند و بمال ایادیثی را بلکه ی رت بلـی بـهنفـع معاویـه
رواج میدادند (جکراج پوری ،بلم یدی  ،بیتا )15 :بباسکان نکی از همکن الگو تبعکـت رردنـد و
بکشتر ایادیثی را رواج میدادند ره یکومت هر ی از یارمان را پکشبکنی ررده باشد (همان)
 .5تأیید مذهب

رشمکشهای قومی و مذهبی ،بکشتر موجب جعل ایادی شده است ،در این بکن زنادقه بـرای
تأیکد و رواج بقاید خود ،بـکش از دوازده هـیار یـدی جعلـی را در مکـان اقـوام مختلـ پرارنـده
ســاختند (brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, 1996, 96؛
جکراجپوری ،همان)
نقد و بررسی

بهدلکل نیدی بودن دو موضوع اخکر مبانی قرآنکون ،آن دو را باهم نقد و بررسـی رـرده و نکـاتی
مطرح میشود
همان طور ره پکشتر گذشت جواز نقل یدی و نگارش آن از زمان پکامبر بهدسـتور ایشـان
آغاز شد و میتوان از مشهورترین اسناد مکتوب در دورۀ رسول خدا« ،صحکفه صادقکه» ،متعلق بـه
ببدالله بن بمرو باص را نام برد ،ره محتوای آن در مسند ایمد بن ینبل موجـود اسـت (صـبحی
صالح ،بلوم الحدی و مصطلحه )15 :1969 ،همونکن از نظر برخـی بالمـان شـکعه ،نخسـتکن
رتابی ره در طول تاری یدی تدوین گردید رتابی بود ره به امـالی رسـول خـدا و خـط امـام
بلی به رشته تحریر در آمد ،ره به آن «صحکفه» یا «جامعه» میگفتند و این امر بکـانگر اهمکتـی
است ره پکامبر در همان آغاز ،برای رتابت یدی قارـل بـوده اسـت (رلکنـی ،الکـافی:1227 ،
291/1 021؛ صدر ،تأسک الشکعه لعلوم االسالم)271 :1972 ،
نقل بهمعنا بهجای لفظ یدی  ،موافق و مخالفـانی دارد؛ امـا ادلـه موافقـان ،در ایـن امـر خطکـر،
مجابرننده بوده و ادله آنها بع ـا ماهکـت قرآنـی ،روایـی ،تـاریخی و بقلـی دارد؛ از جملـه ،آنـان
معتقدند جواز نقل بهمعنا در درجه نخست از قرآن بهدست میآیـد و قـرآن گـاه سرگذشـت یـا یادثـه

تحلیل انتقادی مبانی قرآنبسندگی در شبۀ قارۀ هند

وایدی را با الفاظ و ببارات گوناگون در سور مختل بکان میرند؛ برای نمونه میتـوان از سرگذشـت
موسی و قوم بنیاسرارکل یـاد رـرد (خطکـب باـدادی ،الکفایـه فـی معرفـ الروایـ  ،بـیتـا296 :؛
رامهرمیی ،المحدث الفاصل بکن الراوی و الوابی ،بیتا25 :؛ صباغ ،الحـدی نبـوی)122 :1218 ،
همونکن محدثان شکعی نقل بهمعنای روایات را مجاز دانسته و منوک به دو شرک رردهانـد 1 :معـانی و
مقاصد روایات به درستی انتقال پکدا رند؛  2الفـاظ و ببـارات یـدی خـالف مـوازین ادبـی نباشـد
(مجلسی ،بحار االنـوار162-169/2 :1229 ،؛ غفـاری ،تلخـکص مقبـاس الهدایـه)211 ،1982 ،
بنابراین بکشتر دانشمندان فریقکن با نقل بهمعنای ایادی مشکلی نداشته و برخی نکی بر ایـن باورنـد بـا
توجه به یافظه فوعالعاده ابـراب ،موثقبـودن نقـل شـفاهی ایادیـ  ،ت ـمکن میشـود (مـودودی،
تفهکمات999 :118 ،؛ بثمانی ،یفاظت و ّ
یجکت یدی )12 :1171 ،
جعل یدی  ،موضوع انکارناپذیری است؛ اما نمیتوان به این دلکل رلکت ّ
سنت را انکـار رـرد
تالشهای محدثان از زمان پکـامبر موجـب شـکلگکـری دانـشهـایی ماننـد «رجـال»« ،درایـ
الحدی » و «مختل الحدی » برای پاسداری از این یقکقت بوده است
محدثان در مورد اختالک یدی صـحکح بـا ضـعک و موضـوع ،سـه نظـر در مـورد چگـونگی
برخورد با اینگونه ایادی نقل شده از رسول مطرح رردهانـد 1 :رهـا رـردن تمـام ایادیـ ؛ ایـن
همان چکیی است ره قرآنکون انجام دادهاند  2پذیرفتن تمام روایات نقلشده؛ راری ره اهلالحـدی
انجام میدهند  9پاالیش و گیینش ایادی بر اساس مقکاسها و قوابدی ره برای تشخکص صحکح
از غکر صحکح وضع شده است ره مال اصلی برای شناخت روایات معصوم ،همکن نظریه اسـت
(بهاءالدین ،خاورشناسان در مورد ایادی نبوی228 :1911 ،ـ)221
ششم .استقالل داللی قرآن در تفسیر

قرآنکون ،جهتگکری تمام ّبکار خود را در قرآنگرایی برای تأرکد بکشتر قرآن بـهبنوان تنهـا منبـع
مرجعکت دینی و نفی منابع دیگر گسترش دادند ،ابتقاد آنان یاری از این بود ره برای تفسکر قـرآن،
به هکچ منبع بکرونی و جنبی نکـاز نکسـت ( brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic
Thought, 1996, 45؛ جکراجپوری ،،تعلکمات القرآن  )16 :1192بهنظر سرایمد ،معجـیه بـیرگ
قرآن ،جامعکت و جهـانشـمولی آن اسـت؛ بنـابراین ،تفسـکر بـر مبنـای یـدی معمـوال موجـب
محدودشدن معنای قرآن در موقعکتهای تاریخی خاص میشود؛ در نتکجه باب مخـدوش شـدن
جهانشمولی آن خواهد شد (ایمد خان ،خاورشناسان در مورد ایادی نبوی91/1 :1217 ،ـ)92
از دیدگاۀ ایشان ،معنای درست قرآن و تفسکر دقکق رلماتش در صفحات آن بکان شده ،بهنحوی رـه
بخشی ،بخش دیگر را تفسکر میرنـد و ایتکـاجی بـه فلسـفه ،واژهشناسـی و یتـی یـدی نـدارد
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( )Mājid, Ghulām Jīlānī Barq: A Study in Muslim ʻRationalismʼ, 1962: 3در ایـن بـکن،
یکی از تفاسکر اولکه را چکرالوی با بنوان «ترجمه القرآن بآیات الفرقان» نوشته است؛ در این تفسکر
تالش براین بوده ،تببکن قرآن بر اساس معکارهای موجود در خود قرآن انجام شود ،این رتاب مبنـای
بعدی تفسکر قرآنکون شد (چکرالوی ،ترجم القرآن بآیات الفرقان )22-9 :1126 ،چکرالوی برای
به اثبات رساندن یرف خویش ،رتابی با بنوان «برهان الفرقان بلـی صـاله القـرآن» نوشـت ،ایـن
رتاب نشان میداد ،نماز و جیرکات آن به تمامه در قرآن یافت میشود (چکرالـوی ،برهـان الفرقـان
بلی صالة القرآن ،بیتا)8-7/9 :
نقد و بررسی

بهدالیل ذیل نمیتوان قرآن را بهبنوان تنها مفسر خویش و تنها منبع دین دانست:
دلکل اول :برخی از آیات قرآن ،پکامبر را ّ
مبکن و مفسر قـرآن مـیدانـد ،ماننـد آیـۀ  22سـورۀ
َ
ُ َ
ْ
َّ
َ َ ََْ َ َ ْ ْ َ َُ
نی ل َللن َلس َم ن ْزل َِلیهم با توجه به آیه ،پکامبر هم نقش تبکـکن و
نحل؛ و أنزْل َِلی ِّكر َلِلب َل
هم تعلکم دارد؛ چون فهم معارف الهی بـدون واسـطه امکـان نـدارد (طباطبـایی ،المکـیان:1912 ،
262/12؛ مکارم شـکرازی ،تفسـکر نمونـه229/11 :1971 ،؛ فخـر رازی ،التفسـکر الکبکـر:1222 ،
211/22ـ )212پارهای از آیات نکی به ضرورت و تبعکت از ی ـرت محمـد در اوامـر ،نـواهی،
ق ایا و ایکام اشاره دارد (االییاب96 :؛ الحشر )7 :بنابراین با توجـه بـه مفسـربودن رسـول،
بخشی از آنوه خداوند در قالب دین برای انسان خواسته اسـت ،بـا رجـوع بـه پکـامبر بـهدسـت
میآید ،با این وجود ،پ ابتبار ّ
سنت ،از م امکن قرآن تلقی و با جامعکت آن سازگار خواهـد بـود
(اسعدی و سعکدی روشن ،آسکبشناسی جریانهای تفسکری ،)911/1 :1981 ،چرارـه جامعکـت
قرآن ضرورتا به معنای بکان جیرکات (مانند؛ تفاصکل فـرارض و ایکـام ببـاداتی چـون نمـاز ،روزه،
یج) نکست (الحکدری)172 :1221 ،
ّ
دلکــل دوم :ســکرۀ بلمــا از گذشــته تــا رنــون بــر اســتفاده از روایــات بــهبنوان یکایــت ســنت
معصومکن در تفسکر بوده و از ّ
سنت برای فهم آیات بهره بسـکاری بردهانـد (طباطبـایی ،قـرآن در
اسالم61 :1972 ،؛ طبرسی ،مجمع البکان82/1 :1972 ،؛ طوسی ،التبکـان ،بـیتـا )6/1 ،بـهطـور
مثال بالمه ،مواردی را خارج از محدوده تفسکر دانسته و از روایات استفاده نموده اسـت )1 :بطـون
آیات؛ برای نمونۀ ذیل آیۀ َ و َع ََل َمار َو ب َّ
ارلن ْج ِ ُها ْ َیه َت ُادون( نحـل)16 :؛ پـ از ذرـر معنـا و
ِ
 021مصداع ظاهری آیه ،با اشاره به یدیثی ،نجم را در این آیه ،رسول خـدا و بالمـات را ارمـه
معرفی ررده است (طباطبایی ،المکیان)225/12 :1912 ،؛  2برخی ازجیرکات ،ایکـام و بقارـد؛
ُ
َ ْ َ ُ ْ ُ
وساُ ( مارده )6 :؛خارج از
برای مثال :وی جیرکات مربوک به مسح سر را ذیل آی و امسحوا ِب ُرء ِ
مدلول آن دانسته ،و ّ
سنت را بهدهدار بکان آن ررده است (همان)221 :5 ،

ّ
دلکل سوم :الگو پذیری از سنت پکـامبر از لحـاظ بقلـی ضـرورت دارد ،زیـرا )1 :از لحـاظ
ّ
تربکتی و روانی ،الگو پذیری از پکامبر تأثکر محسوسی در بملکرد مثبت انسـان دارد  )2سـنت،
تفسکر قولی و بملی قرآن است و پکامبر قرآن ناطق بوده ،بنابراین با تطبکق بملی ایکام قرآن ،آن
را از ّ
یکی نظریه و سخن خارج ررده و لباس بمل میپوشاند؛ همونکن ایکام را تکمکل ررده و مانع
خطاهای ایتمالی در فهم آیات میشود (الحکدری ،فلسفه الدین)182 :1221 ،
دلکل چهارم :برخی از قرآنکون شبۀ قاره مانند سرایمدخان ،برخـی از ایادیـ را (رـه بـه قـول
خود متواتر بوده و بسکار رم) بهبنوان منبعی مستقل از قرآن دانسته ،ره میتواند مرجعی معتبر برای
ایکام دین باشد ((brown , Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, 1996, 36
هفتم .تبیین مناسک دینی به وسیله عقل
تحلیل انتقادی مبانی قرآنبسندگی در شبۀ قارۀ هند

اصحاب و نظریهپردازان این جریان ،بر این باورند :قرآن رریم دارای اصول و قوابـد بنکـادین بـرای
ابتقادات و ببادات دینی است ره تبککن و تشریح جیرکات از این اصول و قوابد به بهده بقل گذاشـته
شده است و بشر توان و قابلکت این را دارد با مبنا قراردادن اصول بقلـی ،جیرکـات ،تفاصـکل مناسـ
دینی ،اخالقکات و ابتقادات را بهدست آورد (شاهد ،قرآنپژوهی در شبۀ قارۀ هنـد )258 :1918 ،در
این جریان ،پرویی در پرتو بقل ،نبوت را انکار میرند و بکان ررده :با بهرارگکری بقل ،تحـت هـدایت
قرآن میتوان تمام جیرکات اسالم را استخراج ررد (پرویی ،سلکم رـی نـام خطـوک )6/2 :1159 ،وی
میگوید :ظهور اسالم ،در واقع ظهور بقل استقرایی است؛ نبوت در اسالم به رمال خود رسـکده و بـه
ختم آن نکی منجر شده است ،این مسأله سبب رسکدن بـه ایـن در و فهـم اسـت رـه زنـدگانی انسـان
نمیتواند برای همکشه تحت هدایت پکش رود؛ انسان در نهایت برای رسکدن برای خودآگاهی ،بایـد از
تدبکر و خرد خویش استفاده نماید (پرویی2222 ،م)298-296 ،
نقد و بررسی

قرآنبسندگان در مبانی اخکر خویش دچار تعارضاتی هستند؛ آنان از یـ سـو ،قـرآن را مفسـر
خویش دانسته و گفتهای از بقل ،سخن به مکان نکاوردهاند و از سوی دیگر ،در جـایی رـه از طریـق
قرآن نتوانسته خود آن را تفسکر رنند ،به بقل پناه آوردهاند
تفسکر بقلی ره در آن بقل ،یکی از منابع تفسـکر و تبکـکن دیـن اسـت ،بـا تفسـکربهرأی متمـایی
میباشد؛ تفسکر بقلی روشمند است و مفسر با ربایت مقدمات و بلوم مورد نکاز ،به تفسکر قـرآن و
تبکن دین میپردازد و با استمداد از قـرارن روشـنی رـه خردمنـدان آن را پذیرفتهانـد ،بـه فهـم آیـات
مبادرت میورزد (مؤدب ،مبانی تفسکر قرآن )222 :1919 ،اما قـرآنگرایـان بـهجـای اسـتفاده از
روش بقلی تعری شده ،از تفسکربه رأی و گرایش ذوقی ،جهت تبککن برخی آیـات و مناسـ دینـی
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بهره بردهاند بهبنوان نمونه ،پرویی در هر جای قـرآن رـه واژه «رسـول اللـه» بـهرـار رفتـه ،آن را بـه
الفاظی هموون :نظام مرریی ،یکومت ،اقتدار ،مرری ملت و مرری نظام اسالمی تعبکر رـرده اسـت
(ر  :پرویی ،معراج انسانکت172/2 :2222 ،و 918؛ همو ،مفهوم القرآن ،بـیتـا،)226-225/1 ،
در یالی ره هکچ رسی یتی در شبۀ قاره نکی چنکن تعبکراتی از «رسول» بهرار نبرده است یا در ذیـل
ََ َْ ُ ُ ْ ْ ُ َ
َ ُ ْ َ ُ
َْ ُ ُ َُ
َّ َ َ َ
ْ َ ُّ ْ ْ َ َ َ
َ
آیه َ و َِلن أ َردت ُم ِّست َلبدِّل ز ْوج مَكن ز ْوج َو َءِّتیت ْم َِلحدئه َّن ق َلنط ًرِّ فل تأخذوِّ مَلنه شی أ تأخذونه
ْ
َْ ً
ً
ُبهت ن َو َِلث ًم ُّمبَلین ( نساء )22:مینویسد :اگر شما بخواهکد به جـای همسـر اول ،زن دیگـر را بـه
بقد خود در آورید ،باید مهریه زن نخست را تماما بنردازید ،و در صورت زن اول ،نمی توانکد زنـی
ِّ
اهاداهن» رـه جمـع
دیگر اختکار رنکد (ر  :همو ،طاهره ری نام خطوک ،بیتا )918 ،ایشـان واژه «
مون بوده و به سه زن و یا بکشتر اطالع میشود را فقط به دو زن تفسکر ررده ،و همونکن وی وجود
تعدد زوجات را ره نص صریح قرآن (النساء )9 :بوده را منکر شده است؛ چون بکان ررده بـا وجـود
زن اول نمیتوان زن دومی را به نکاح در آورد
هشتم .عدم نیاز به احادیث با توجه به نزول آیۀ «اکمال»

جکراجپوری در ذیل آیۀ سه سورۀ مارده بکان ررده :بعد از تکمکل دین چـه راسـتی و رمـی بـاقی
مانده ره بخواهکم با روایات آن را جبران رنکم به همکن خاطر مکان ایادی در قفسه تاری اسـت
و میتوانکم از آنها فایده بلمی و تاریخی ببریم (شـاهد ،قرآنپژوهـی در شـبۀ قـارۀ هنـد:1918 ،
 )272ایشان همونکن با توجه به آیۀ  21سورۀ اییاب به این نتکجه رسکد :ایکام قرآن ،مانند؛ نمـاز،
روزه ،یج و زرات را پکامبر با بمل خود نشان داده نه با ایادی خویش و چگونـه بـهجـا آوردن
اینها نسل به نسل به صورت قطعی و یقکنی بهدست ما رسکده است ! (همان)
نقد و بررسی

جکراجپوری نکی جـدای از جریـان قـرآنبسـندگان نبـوده و در تفسـکر آیـات ارمـال و ایـیاب،
ْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ
اِ( ...المارـده:
تفسکربهرأی ررده است آیه ِّ ...یوم أكملت لكم دَلینكم و أتمت علایكم ن َلعم َل
 ،)9از نظر شکعه با توجه به مفاد آن ،به والیت امام بلی اشاره دارد ره خداوند ایشان را قارممقام
پکامبر منصوب ررده است تا دین از مریله قارمبهشخص ،خارج شده و بـه مریلـه قـارمبـهنـوع
برسد و به یکات خود ادمه دهد (نجارزادگان ،بررسی تطبکقی تفسکر آیات والیت در دیدگاه فریقکن،
 )212 :1911از تحلکل برخی از تفاسکر ذیل آیۀ فوع ،با نصب والیت امام بلی بـه چنـد نکتـه
میتوان اشاره ررد 1 :تکمکل مجموبه معارف دین؛  2یمایت از دین خـدا پـ از فقـدان رسـول
 021ارــرم؛  9تمــامرــردن نعمــت الهــی (طباطبــایی ،المک ـیان179/5 :1912 ،؛ قرشــی ،تفســکر
ایسنالحدی  )25-29/9 :1977 ،در تفاسکر اهل ّ
سنت نکی در بارۀ آیه پکشگفته میتوان دو وجـه
را بکان ررد 1 :رامل شدن دین؛  2اتمام فـرارض ،یـالل و یـرام (طبـری ،جـامع البکـان:1921 ،
71/6؛ فخر رازی ،التفسکر الکبکر)128/11 :1222 ،

ََ

َ

ُ ْ

َ

ْ َ ُ ْ
ام ی َر ُساول ِّللَل أس َ
اوٌ َح ََان( ....االیـیاب،)21 :
برخالف نظر جکراجپوری آیۀ لقد اكن لك َل
َل
فقط به سکره بملی پکـامبر نمـی پـردازد بلکـه رفتـار ،گفتـار و تقریـر ایشـان را شـامل میشـود
(طباطبایی ،المکیان288/16 :1912 ،؛ زیکلی ،تفسکر المنکر)279/21 :1211 ،
نتیجه

تحلیل انتقادی مبانی قرآنبسندگی در شبۀ قارۀ هند

ّ
 1مبانی قرآنبسندگی شبۀ قارۀ هند ره باب شده سنت نبوی را انکـار رننـد ببارتنـد از :بـدم
ویکــانیبودن ّ
ســنت پکــامبر ،بــدم شــارعبودن پکــامبر( فقــط پکــام رســانبودن ایشــان)،
شبههنا بودن صداقت اخالقی صحابه ،ناصحکحبودن یفظ و انتقال ایادی  ،جعلیبودن بسکاری
از ایادی  ،استقالل قرآن در تفسکر خود ،تبککن مناس دینی بهوسکله بقل و بدم نکاز به ایادی با
توجه به نیول آیۀ «ارمال»
 2دالیل یجکت ّ
سنت را میتوان در سه دسته جای داد ره ببارتنـد از :دالیـل قرآنـی (النسـاء:
 ،)51نقلی (یدی ثقلکن) و بقلی
 9جواز نقل یدی و نگارش آن از زمان پکامبر بهدستور ایشان آغاز شد با این همه جعـل
یدی موضوع انکارپذیری نکست ،اما نمیتوان به این دلکل رلکت ّ
سنت را انکـار رـرد تالشهـای
محدثان از زمان پکامبر موجب شکلگکـری دانـشهـایی ماننـد «رجـال»« ،درایـه الحـدی » و
«مختل الحدی » برای پاسداری از این یقکقت بوده است
 2پکامبر بالوه بر پکامرسان بودن ،شارع نکی بوده و میتوان در این زمکنه بـه آیـۀ « 22سـورۀ
نحل» رجوع ررد و همونکن در تاری نکی میتوان به ماجراهایی هموون« :نماز خواندن مسـلمانان
به سوی بکت المقدس» و «قطع نخلهای بنی ن کر و سوزاندن آن توسط پکامبر »نگاه ررد
 2اشکال قرآنکون بر صحابه و روایات آنان از رأی بادلبودن تمامی آنان ناشی شده است؛ ولی
از نظر شکعهّ ،اوال :همۀ صحابی بادل نکستند ،ثانکا :بدالت صـحابه مسـتلیم یجـتبودن گفتـار و
سکرۀ آنان نکست
« 5قرآن» تنها مفسر خویش و تنها منبع دین نکست؛ زیرا از ی سو قـرآن پکـامبر را مفسـر
خو یش بکان ررده و از سوی دیگر الگو پذیری از ّ
سنت پکامبر از لحاظ بقلی ضرورت دارد؛ زیرا:
از لحاظ تربکتی و روانی ،الگو پذیری از پکامبر تأثکر محسوسی در بملکـرد مثبـت انسـان دارد و
قرآن را از ّ
یکی نظریه و سخن خارج ررده و جامه بمل میپوشاند
 6قرآنکون شبۀ قاره بهدلکل بقلبسندگی دچار اشتباهاتی شدهاند ره ببارتند از )1 :رـجروی در
مبانی خویش؛  )2تفسکربهرأی در تبککن برخی آیات و تببکن مناس دینی؛  )9تعارض و تنـاقض در
آراء خویش
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1165م
اسعدی ،محمد؛ سعکدی روشن ،محمدباقر؛ آسکبشناسـی جریانهـای تفسـکری ،قـم:
پژوهشگاه یوزه و دانشگاه1981 ،ش
اررام ،شک محمد ،رود روثر ،الهور :اداره طلوع اسالم گلبرگ1168 ،م
امریتساری ،أبوالوفاء ثناء الله ،برهان القرآن ،امریتسار :برقی پـری امریتسـار «سـطن»،
1129م
امکن ،ایمد ،فجر االسالم ،القاهره :مکتبه النه ه المصریه ،چاپ دوم1165 ،م
آقایی ،سکد بلی« ،قرآنبسندگی و انکار یجکت یدی  ،بررسی خواستگاه واندیشـههای
اهل قرآن/قرآنکون» ،معرفت اسالمی ،سال اول ،شماره سوم1981 ،ش
برع ،غالم جکالنی ،دو اسالم ،الهور :غالم بلی ایند سنی1152 ،م
بادادی ،ببدالقادر ،الفرع بکن الفرع ،قاهره :دارالجلکل1967 ،ع
بهاءالدین ،محمد ،آراء خاورشناسان در مورد ایادی نبوی ،مترجم ،یسومی ،ولیالـه،
قم :انتشارات دانشکده اصول الدین1911 ،ش
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پرویی ،غالم ایمد ،سلکم ری نام خطوک ،رراچی :مکتبه سعکد ناظم آباد1159 ،م
پرویی ،غالم ایمد ،طاهره ری نام خطوک ،اداره طلوع اسالم گلبرگ ،الهور ،بیتا
پرویی ،غالم ایمد ،معراج انسانکت ،اداره طلوع اسالم گلبرگ ،رراچی1121 ،م
پرویی ،غالم ایمد ،معراج انسانکت ،الهور ،طلوع اسالم ترست  25بـی گلبـرگ ،چـاپ
هفتم2222 ،م
پرویی ،غالم ایمد ،مفهوم القرآن ،اداره طلوع اسالم گلبرگ ،الهور ،بیتا
پرویی ،غالم ایمد ،مقام یدی  ،رراچی ،مکتبه سعکد ناظم آباد ،چاپ دوم1165 ،
جکراجپوری ،محمد اسلم[ ،بیجا ،بینا،بیتا]
جکراجپوری ،محمد اسلم ،تعلکمات القرآن ،دهلی :بینا1192 ،م
چراغبلی ،مولوی ،ابظم الکالم فی ارتقاء االسالم ،مترجم :مولوی ببدالـه خـان ،آگـرا:
بینا1112 ،م
چکرالوی ،ببدالله ،برهان الفرقان بلی صالة القرآن ،سکالکوت :مطبعه پنجاب ،بیتا
چکرالوی ،ببدالله ،ترجم القرآن بآیات الفرقان ،الهور :بینا1126 ،م
یارم نکشابوری ،ابوببداله ،مسـتدر بلـی صـحکحکن ،باـداد :دارالحـرمکن لطبابـه و
النشر؛ 1217ع
یککم ،سکد محمدتقی ،اصول العامه للفقه المقارن ،قم :موسسۀ آلبکت1912 ،:ش
الحکدری ،رمال ،فلسفه الدین ،قم :دار فراقد للطبابه و النشر1221 ،ع
خطکب بادادی ،ایمدبن بلی ،الکفایه فی معرفه الروایـه ،بکـروت :دارالکتـب العلمکـه،
بیتا
خطکب بادادی ،تقککد العلم ،ایکاء السنه النبویه ،بکروت :بیتا
رامهرمیی ،یسن بن ببدالریمن ،المحـدث الفاصـل بـکن الـراوی و الـوابی ،بکـروت:
دارالفکر ،بیتا
زیکلی ،وهب بن مصطفی ،التفسـکر المنکـر فـی العقکـدة و الشـریع والمـنهج ،دمشـق:
دارالفکر1211 ،ع
سبابی ،مصطفی ،السن و مکانتهـا فـی التشـریع اإلسـالمی ،قـاهره :دارالـوراع للنشـر و
التوزیع ،چاپ چهارم1221 ،ع
سبیواری ،هادی بن مهدی ،شرح منظومه السبیواری ،بهروشش :یسنزاده آملی ،تهران:
ناب1217 ،ع
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52
51
52
59
52
55
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62
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سلفی ،محمد اسمابکل ،یجکت یدی  ،الهور :اداره طلوع اسالم گلبرگ ،بیتا
سکوطی ،جاللالدین ،تدریب الراوی ،بکروت :دارالکتاب العربی1221 ،ع
شاهد ،ررکک ابظم ،قرآنپژوهی در شبۀ قارۀ هند ،قم :مرری بـکن المللـی ترجمـه و نشـر
المصطفی ،چاپ دوم1918 ،ش
شاهببدالعظکمی ،یسکن ،تفسکر اثنیبشری ،تهران :مکقات1969 ،ش
شرفالدین ،ببدالحسکن ،المراجعات ،مصر :موسسه النجاح1911 ،ع
شکروانی ،بلی ،منابع اندیشه مذهبی شکعه ،قم :شفق1977 ،ش
صباغ ،محمدبن لطفی ،الحدی نبوی ،بکروت :المکتب االسالمی1218 ،ع
صبحی صالح ،بلوم الحدی و مصطلحه ،قم :منشورات رضی1969 ،ش
صدر ،یسن ،تأسک الشکعه لعلوم االسالم ،باداد :بینا1972 ،ع
صدوعّ ،
محمد بن بلی ،خصال ،تهران :نشر صدوع1952 ،ش
طباطبایی ،محمدیسکن ،المکیان فی تفسکر القرآن ،بکروت :دارالتعارف1912 ،ش
طباطبایی ،محمدیسکن ،شکعه در اسالم ،قم :بوستان رتاب1988 ،ش
طباطبایی ،محمدیسکن ،قرآن در اسالم ،تهران ،دارالکتب االسالمکه1972 ،ش
طبرسی ،ف ل بن یسن ،مجمع البکان لعلوم القرآن ،تهران :المکتب العلمکـ االسـالمک ،
1972ش
طبری ،محمد بن جریر ،جامع البکان بن تأویل آی القرآن ،قاهره :دارالمعرف 1921 ،ع
طوسی ،محمد بن یسن ،التبکان فی تفسکر القرآن ،بکـروت :دار حیکـاء التـراث العربـی،
بیتا
طکبی ،زینب و مهدوی راد ،محمد بلی« ،نقد مبانی قرآنکـون در نفـی یجکـت ،ایـراز و
اثبات ّ
سنت نبوی» ،دوفصلنامه بلمی -پژوهی رتاب قکم ،سال هفتم ،شـماره شـانیدهم،
1916ش
ببدالخالق ،ببدالانی ،الحجکه السنه ،مصر :دارالوفاء 1912ع
بثمانی ،محمد فهکم ،یفاظت و ّ
یجکت یدی  ،الهور :الممتاز پبلی رکشنی1171 ،م
بسقالنی ،ابـنیجـر ،االصـابه فـی التمکـی الصـحابه ،مصـر :طبـع المکتبـه التجاریـه،
1958ش
غفاری ،بلیاربر ،تلخکص مقباس الهدای  ،تهران :انتشارات صمت1982 ،ش
فخر رازی ،محمد بن بمر ،التفسکر الکبکر ،بکروت :دار ایکاء التراث العربی1222 ،ع
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قاسمی ،جمال الدین ،قوابد التحدی  ،بکروت :دارالکتب العلمکه1911 ،ع
قرشی ،بلی اربر ،تفسکر ایسنالحدی  ،تهران :بنکاد بعثت1977 ،ش
رلکنی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقکق :بلیاربر غفاری و محمـد آخونـدی ،تهـران:
دارالکتب اإلسالمک 1227 ،ع
محمدباقر ،بحار االنوار ،بکروتّ :
مجلسیّ ،
مؤسس الوفاء1229 ،ع
مسلم ،صحکح مسلم ،شـرح النـوی ،یحکـی ابـنالنـوی الشـافعی ،مصـر :دارالحـدی ،
1215ع
المطعنی ،ببدالعظکم ابراهکم محمد ،الشـبهات المثـاره النکـار السـن النبویـه ،القـاهره:
مکتبه وهبه1222 ،ع
معرفــت ،محمــدهادی ،تفســکر و مفسـران ،قــم :موسســه فرهنگــی انتشــاراتی التمهکــد،
1971ش
مکارم شکرازی ،ناصر و همکاران ،تفسکر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمک 1972 ،ش
مودودی ،ابو األبلی ،تفهکمات ،الهور ،الممتاز پبلی رکشنی ،چاپ شانردهم1181 ،م
مودودی ،ابو األبلی ،سن ری أینی یکثکت ،دوست ایسوسی ایت  ،الهور1169 ،م
مودودی ،ابو األبلی ،ترجمان القرآن ،شماره  ،6منصب رسال نمبر1161 ،م
مؤدب ،رضا ،مبانی تفسکر قرآن ،قم :انتشارات دانشگاه قم :چاپ سوم1919 ،ش
نجارزادگان ،فتح اله ،بررسی تطبکقی تفسکر آیات والیت در دیدگاه فریقکن ،قم :پژوهشگاه
یوزه و دانشگاه1911 ،ش
ولیالله ،شاه ،یجت الله البالاه ،دهلی :بینا1152 ،م
الهیبخش ،خادم یسکن ،القرآنکون و شبهاتهم یول السنه ،طار  :مکتب الصدیق للنشر
و التوزیع2222 ،م
الهکثمی ،نورالدین ،مجمع الیوارد و منبع الفوارد ،بکروت :دارالفکر1212 ،ع
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