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(تاریخ دریافت9016/30/82 :؛ تاریخ پذیرش)9016/30/83 :

چکیده
قرآنیون با طرح دیدگاه کفایت قرآن و کنار گذاشتن سنت جهت استخراج مسائل فقهی ،خود را محدود به قرآن کررده انرد .در حرایی کره
بسیاري از احکام فقهی توسط پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم تشریع شده ،همچنان که خداوند متعال می فرماید ( :وَ مَا ءَاتَئکُمُ ایرَّسُرو ُ
ل
فَخُذُوهُ وَ مَا نهَئکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) «آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهر کررد ،براز ایسرتید»(حشرر )۷ /مسرلمانان
دستورات او را اجرا نموده و به صدق گفتار او ایمان داشته اند .و سنت پیامبر صلی اهلل علیه وسلم را به عنوان یکی از منرابع فقهری اررا
راه خود قرار داده اند .اما تفکري که در انکار حجیت حدیث و سنت نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیره وسرلم شرکل گرفتره و بره قرآنیرون
معروف شده اند ،معتقدند که در قرآن بر اطاعت از احادیث به وضوح تاکید نشده و احادیث و روایات داراي تناقضاتی است کره بردییل آن
تناقضات نمیتوان رفتار و ایمان دینی و دستورات فقهی وشرعی را بر پایه آنان استوار کرد و آن را به عنوان یک مبناي فقهی پرذیرفت و
ایشان قرآن را یگانه منبع تشریع می دانند ایشان با استناد به آیة ( تِبْیاناً یِکُلِّ شَیء) (نحل (« )21 /قرآن) بیانگر هرر ایر (اسرت)» مری
گویند :قرآن که خود بیان گر همه ای استو همه دستورات فقهی را می توان از قرآن برداشت کرد.این پژوهش پس از بیان مفهوم فقره و
ارائه دیدگاههاي فقهی قرآنیان به بررسی و نقد آنها پرداخته و با استعانت از قرآن کریم پاسخی درخور به آنها ارائه می دهد.

کلیدواژگان
انکار حدیث ،اهل قرآن ،فقه ،قرآنیون،کفایت قرآن.
 مسئول مکاتبات :دانشجوی دکتری ،علوم قرآن و حدیث ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهFathi53@gmail.com :

 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهAh_moradkhani@yahoo.com :

 دانشیار ،مدیر گروه تفسیر ،جامعه المصطفی قم ،قم ،ایران
این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری تحت عنوان "نقدی بر مبانی فکرری قرآنیرون از دیردگاه یریعه و ا رن سرنت"
میباید.
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مقدمه
استعمارگران از دیرباز به این نتیجه رسیده بودند که بهترین راه نفوذ در الیه ای مختلر

جوامر

اسالمی و جلوگیری از رید و توسعه اسالم در جهان و استعمار و چپاول ثروتهای جوام اسرالمی
ایجاد گرو ها و فرقه ایی مبتنی بر زمینه ای اختالفی موجود در برین مرها م مختلر

اسرالمی

است .اندیشه ای سیاسی مسلمانان را به طور کالن می توان به سه جریان  .1 :سنت گرایی دینری
 .2نوگرایی دینی  .3تجدد گرایی دینی تقسیم کرد که تفکر قرآنیون در قالم جریران تجردد گرایری
دینی قابن طرح و بررسی است .مچنان که و ابیت به عنوان یک جریان سنت گرایی دینی توسط
استعمارگران پایه ریزی و حمایت ید و م اکنون به یک غده سررطانی در میران جوامر اسرالمی
ال مجرری طرحهرای اسرتعمارگران و
بدل یده و امروزه با آیکار کرردن چهرره واقعری خرود عمر ی
صهیونیست ا در کشور ای اسالمی می باید و زمینه غرارت رر چره بیشرتر ثروتهرای ممالرک
اسالمی را برای استعمارگران فرا م کرده است و با بکار گرفتن سرمایه رای مسرلمانان در جهرت
اجرای سیاست ای استعماری ،جنگ ،ترور و نا امنی را در سرزمینهای اسالمی پشتیبانی می کننرد.
تا رونق د نده بازار گسترده فروش تسلیحات نظامی استعمارگران در منطقه بایرند .فرقره قرآنیرون
نیز از این امر مستثنی نبوده و مچون و ابیت و سلفی گری از حمایت جردی آمریکرا برخروردار
بوده و با اختصاص کرسی ای تدریس به سران آن ،زمینه رای گسرترش ایرن تفکرر را در میران
جوانان تجددگرا در جوام اسالمی فرا م می کنند .پر واضر اسرت کره در یررایط موجرود الزم
است ک ه دانشمندان علوم اسالمی و محققین علوم قرآنی با برنامه ای منسجم و دفمند به یناسایی
این فرقه ای استعماری پرداخته و با نقد و بررسی و ارائه پاسرخهای صرری بره یربه رای ایرن
جریانات فکری ،پرده از چهره واقعی آنها بردارند تا استعمارگران نتوانند با ایجراد ایرن فرقره رای
انحرافی بعد از اضمحالل فرقه ای تار نما یده و ابیت و سرلفی ایرن فرقره را را برا چهر رایی
جهاب تر جایگزین آنها کنند .با عنایت به ا میت این موضوع و در این راستا با توکن بره خداونرد
متعال به ارائه دیدگا ها و نحوه یکن گیری فرقه قرآنیون پرداخته و در ادامه به نقرد و بررسری آن
می پردازیم.
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ال جهرت
قرآنیون یا ا ن قرآن با طرح دیدگاه کفایرت قررآن و بری اعتبرار کرردن حردیث عمر ی
استخراج مسائن فقهی ،خود را محدود به قرآن کرده و سعی می کنند کلیره دسرتورات فقهری را از
قرآن بدست آورند .و بیان دستورات فقهی رسول اکرم صلی اهلل علیره وسرلم را محردود بره زمران
خودش می دانند.
ایشان اظهار میدارند که در قرآن به اطاعت از احادیث بطور وضوح تاکید نشرده و احادیرث و
روایات ،حدود  2۲۲سال پس از پیامبر جم آوری و نویته یده است و دارای تناقضاتی است کره
بدلین آن تناقضات نمیتوان رفترار و ایمران دینری و دسرتورات فقهری ویررعی را برر آن اسرتوار
کرد(القرآنیون و یبهاتهم حول السنه .)2۲۲۲/1221 ،قرآنیان تفاوت ای عمده ای در استنباط دینری
در موضوع ائی مثن زکات ،روش برپائی نماز ،یهادتین ،ختنه ،طرز لباس ،اسرتالم حجراالسرود و
نماز جمعه با مسلمانان سنتی دارند.آنها نظریات کالمی و فتاوای فقهی متعدد دارند ،ولی دو عقیرد
اصلی قرآنیون ،یعنی مرجعیت انحصاری قرآن در دین و نفی مرجعیت سنّت ،موضوعات و مسائلی
ستند که ریشه وبنیاد تفکرات این فرقه را تشکین می د د.دراین جستار ابتدا به ارائه مفهوم فقه از
دیدگاه علم لغت و نیز مفهوم آن در قرآن پرداخته و پس از آن نظررات و مبرانی فقهری قرآنیرون را
مورد بررسی و نقد قرار می د یم.
ادبیات تحقیق
فقه در لغت

معنای لغوی فقه :فقه ،فهمیدن دقیق و نافه است؛ چنانکه بتوان به کنه و غایت تفصیلی سخن و کردار
پی برد (ابوز ره ،محمد ،اصول الفقه) مان طور که قرآن مؤمنان را دعروت مری کنرد ترا بره مراکرز
فر نگی وارد و در امور دین فقیه یوند؛ یعنی بصیرت دینی پیدا کنند .این فقا رت ،یرامن عقایرد و
اخالق و حقوق بوده است.

راغم میگویرد :الفقه هوهاهالصا هيلهاله همهغائهٍهعل همهههاو ه« .فقره آن اسرت کره انسران برا اسرتنتاج از
معلومات و قضایای بالفعن و موجود ،به مجهولی دست یازد( ».راغم ،مفردات ،ماده «فقه)».
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روی میگوید« :معنای حقیقی فقه ،یکافتن و گشودن است و فقیه کسری اسرت کره کرالم را
مییکافد ( ».روی ،الغریبین ،ج ،2ص.)121
محققان لغوی معاصر نیز تصری میکنند که اصن واحد در این مادّه ،فهم بادقت و تأمن اسرت:
«إنهاأل هيلهالااده هاهادهاهوهوهاهعلهمه هوههمه ه ه هيل» (مصرطفو  ،حسرن ،التحقیرق فری کلمرات القرررآن
الکریم ،ماده «فقه.)».
از آنچه گهیت به خوبی میتوان اطمینان یافت که معنای لغروی فقره ،مطلرق ادرا و آگرا ی
نیست ،بلکه نوعی دقت و مویکافی و ریزبینی در آن ایراب یده است و در لغت فقیره بره کسری
گفته مییود که کالم را بشکافد و ریزبین و دقیق و بصیر باید.
فقه ،در اصطالح

فقه در اصطالح دانشمندان مسلمان ،عبارت است از علرم بره احکرام یررعی فرعری از روی دلیرن
تفصیلی آنها( .حسن بن زین الدین(صاحم معالم) ،معالم الدین و مالذ المجتهدین ،المکتبر العلمیره
االسالمی  ،تهران 13٣١ ،ه ق؛)
فقه در فرهنگ قرآني

از مالحظه مجموع آیاتی که در آن واژه فقه و مشتقات آن به کار رفته است ،چند نکتره بره دسرت
میآید:
الف) فقه در فرهنگ قرآني به همان معناي لغوي؛ یعنری بصریرت و ریزبینری و ادرا دقیرق
استعمال یده است و این نکته ای است که حتی در آیات استشهادی برای نقض این معنی(زرکشی،
در المنثور فی القواعد ،ج ،1ص )12و اینکه به معنای مطلق آگا ی است ،نیز صرادق اسرت ،نظیرر
آیهای که قول قوم یعیم خطاب به آن حضرت را نقن میکند( .کویتی ،الموسوع الفقیهر  ،الجرز
االول ،ص« .)11مالااهايههليٍه هاهففقه هرياه اهتهاه قها » ( ود )11/زیرا چنین نبرود کره آنران از حرفهرای
یعیم سر در نیاورند ،بلکه با آنکه ظا ر سخنان آن حضرت درباره مبدأ و معاد و مسائن اخالقی و
غیر آن را میفهمیدند ،به جهت سیطره یهوات و خواسته ای نفسانی و نیز چون بره حراق و روح
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بیانات او پی نمیبردند و نمیتوانستند آن را باور کنند ،میگفتنرد« :مرا کثیرری از آنچره را کره ترو
میگویی ،نمیفهمیم و دقیقای از آن سر در نمیآوریم» .مچنین است آنچه در یأن کفرار وارد یرده
است« :عَماه هِلؤ هه ه
كاه َهنهيَه ْف َق ُلها َهنه َده ي » این گروه را چه یده که نمىخوا ند ری سرخنى را
الءهالْ َق ْاهمهالهيَ ُ
ُ
بفهمند (.نسا  ) ٣١/و زرکشی مدعای فوق را با آن نقض کرده است (زرکشی ،المنثور فی القواعرد،
ج ،1ص .)12زیرا قطعای چنین نبود که آنان از ی حدیث و کالمی سر در نیاورند .انطبراق معنرایی
ه
فهاله هي ه »...تا در دین دانا یوند توبه )122/
َّلهاهاْه هه
که در عرصه آیات اختیار ید ،بر آیاتی چون« ...ليَهصَه َفق ُ
تهلَ َلَّ ُل ْهمهيَه ْف َق ُلهان» بنگر چگونه آیه ا را در ر یکن بیان مرىکنریم ترا بفهمنرد
فها هالَ َاي هه
صر ُه
و«افظُْهره َريْي َه
فهفُ هَّ
انعام )16 /و « َههطُبه َهعه َ ه َههمُهُاعه ه ه ْهمهعَه ُل ْههمهَهالهيَه ْف َق ُلهان» خردا بره قلوبشران مهرر نهراده اسرت بردان جهرت
له َ ْ هری ...يَه ْف َق ُلاهاْهمَه ْاله» طه )2١/روینتر است،
حه هه
نمىفهمند .توبه .(١٣/و « َربهها ْهَر ْه
ب) حوزه و محدوده استعمال اين واژه در لسان آيات ،اختصاص بره احکرام فرعری نردارد،
بلکه فقیه قرآنی کسی است که در مجموعه دین از فهم دقیق و بصیرت الزم برخوردار باید و این
مییود .

مجموعه ،یامن مه مسائن اعتقادی ،اخالقی و مسائن فرعی عملی
ه
فهاله ههي هه َههلهيُن ههِ ُر هاْهمَه ْهاَ ُل ْهمهإه َذاه َر َجلُهاهاْه
َّلهاهاْه هه
استفاده این نکته از آیاتی مانند آیه  122سروره توبره« :ليَهصَه َفق ُ
هيل هم» تا در دین دانا یوند و وقت برگشتن قوم خود را انهار کنند .مئونه و تکلفی ندارد؛ زیررا اوالی:
إهلَ ْ
اّلله
«دین» که تفقه در آیه به آن تعلق گرفته ،عبارت از مجموع مسائن اسرالمی اسرت« :إه َّهنهاله هي َهه هنه َهه َّهه
ْاال ْسه ََل ُهم ( »...آل عمران .)11/ثانیای :تصری یا ظا ر آیه این است که تفقه در دین ،سبم انرهار قروم و
در نهایت بر حهر یدن آنان می یود و قطعای چنین دفی به صرف آینایی با مسائن حالل و حرام،
بدون یناخت مبدأ و معاد و مسائن اخالقی تأمین نمیگردد.
فقه در بیان اهل بیت(ع)
از تأمن در مجموعه روایاتی که مفهوم فقه را بیان مری کننرد ،ایرن نتیجره بره دسرت مریآیرد کره
معصومان(ع) و صحابه و تابعان این واژه را در ادامه کاربرد ای قرآنی به کار میگرفتند؛ یعنی فقره
را م در معنای بصیرت و ریزبینی و رم در مجموعره دیرن بره کرار مریبردنرد و فقیره را کسری
میدانستند که به مجموعه مسائن و مفا یم دینی ر اعم از اعتقادات ،اخالق و احکام ر بصیرت الزم
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دایته باید و به اصطالح ،اسالمیناسی تمام عیار باید .این نکته ،خصوصای با مالحظره روایراتی از
فریقین که ویژگیهایی را برای عنروان «الفقیره» ذکرر مریکننرد و آثرار و نشرانه رایی را بررای فقره
برمییمرند ،قابن باور است؛ ویژگیها و نشانه ایی که قطعای به صررف آیرنایی برا احکرام حرالل و
حرام و تفریعات طالق ،لعان ،بی و اجاره ،بدون فراگیری معرارف و معیار رای اخالقری ،حاصرن
نمیگردد .این عموم و یمول مفهومی ،اختصاص به عرصه روایات فریقین نردارد ،بلکره بره طرور
کلی ،در ادبیات و استعماالت متشرعان ،سل

صرال و عصرر صرحابه و ترابعین نیرز بروده و ایرن

حقیقتی است که بزرگانی چون یهید ثانی در منی المریرد (یرهید ثرانی ،منیر المریرد ،ص )16٣و
ابوحامد غزالی در احیا العلوم (ابوحامد غزالی ،المحج البیضا  ،ج ،1ص ١1ر  )١3بره آن تصرری
کردهاند.
اصول فکری و فقهي قرآنیون
اصول فکری

ویژگی فکری جریان قرآنیون عبارت است از عدم اخه احادیث و روایاتی که بره حضررت محمرد
پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وسلم نسبت داده می یود یا به سرنت نبروی معرروف اسرت؛ بنرابراین
قرآنیون به قرآن به عنوان یگانه مصدر تشری بسنده میکنند؛ زیرا معتقدند ،خدا حفظ آن را وعرده
َّهَن هفَهَّزلْن ه
اهالِ ْکَره َ إهَّنَّهلَ ُه ََلَهاعهظُا َهن) (حجر « )1 /ما قرآن را خود نازل کررده ایرم و
کرده و فرموده است(إهَّن َْ ُ َ
خود نگهبانش ستیم» .و ایشان دراصن مفهوم تفقه بررای فهرم اصرول عقایرد و احکرام یرریعت
تناقضی مطرح نکرده و تفقه در استخراج دستورات یرعی را الزم می دانند ولی در مبانی و منابعی
که جهت دریافت وظای

یرعی به تفقه در آن باید پرداخت خود را فقط منحصر به قرآن نموده و

بر این باورند که آینایی با زبان عربی برای استحصال دستورات یرعی از قرآن کفایت می کند بره
گفت جیراجپوری ،برای تفسیر قرآن ،تنها تسلط به زبران عربری الزم اسرت( .دراسرات فری الفررق
القرآنیون و یبهاتهم حول السنه ،خادم حسین الهیبخش ،ص)2٣٣-2٣6 ،211-216
قرآنیان خود را تنها بعنوان «مسرلم» مری نامنرد و از انتسراب خرود بره سرنی و یریعه اجتنراب
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مینمایند .رچند گرو ی از آنان از احادیث نبوی استفاده میکنند ،ولی مال ایمان و رفترار دینری
خود را بر قرآن تطبیق میکنند.
ه
هههوهء) (نحن (« )١1 /قرآن) بیرانگر رر چیرز (اسرت)» اسرتدالل
آنها با استناد به آی ( هْبيهاَّناهل ُک ههيل َ
میکنند که اوامر و نوا ی قرآن اجمال ندارد و نباید آنها را با احرادیثی کره راویران آنهرا از خطرا و
فرامویی مبرا نیستند ،تبیین کرد( .محمدبنادریرس یرافعی ،األمّ ،ج ،1ص .(1-6در دوران معاصرر،
ا ن قرآن نیز معتقدند که قرآن مستقن است .این باور که قرآن میتواند و باید از قیرود سرنتی ر را
یود ،حتی در میان افرادی که وابستگی فرقهای به ا ن قرآن ندارند نیز ،رواج یافته اسرت .در نگراه
آنان ،قرآن یگانه حجت یرعی است و برای تفسیر آن نیاز به ی چیز غیر از قرآن نیسرت .قررآن؛
روین ،دردسترس و کامالی مفهوم است .خالصه «قرآن باید با قررآن تفسریر یرود»( .مجلر ایراعه
القرآن ،به نقن از (Brownتجلیگاه نظری خودبسندگی قرآن ،تالش برای تفسیر قرآن بر مبنای قرآن
است که به مشخص بارز ا ن قرآن بدل یده

است.

ا ن قرآن معتقدند که در قرآن اجمال و اطالق رخ نداده است که نیاز به تبیین یرا تخصریا از
خارج قرآن دایته باید .بهعالوه ی یک از آیات قرآن نسر نشرده اسرت؛ زیررا قرول بره نسر ،
مستلزم پهیرش زمانمند بودن آیات قرآن است که با جاودانگی قرآن در تعارض است .مچنین بره
باور ا ن قرآن ،آیات قرآن برای تربیت انسان در م زمان ا نازل یده و جهانیمولاند و احکرام
آن مختا به فرد یا افراد معینی نیست؛ چنان که روایات اسباب نزول تداعیگر آنند.دیگر ایرن کره
قرآن ،یک معنای ثابت و واحد ندارد؛ بلکه این راه مواره گشوده است و قرآن در یرایط مختل ،
معانی متفاوت و البته صحیحی میپهیرد و ر نسلی میتواند براساس ظرفیت خود ،معنایی ترازه از
آموزه ای قرآنی دریابد .به عالوه این حق ر مؤمنی است که قررآن را بخوانرد ،تفسریر کنرد و برر
موقعیت خویش تطبیق نماید .این در حالی است که فهم ی کرس ،حتری یرخا پیامبرصرلی اهلل
علیه وآله وسلم برای دیگران الزامآور نیست .خواجه احمدالدین مردعی اسرت کره پیامبرصرلی اهلل
علیه وآله وسلم فهمی فراتر از آنچه ما در اختیار داریم ندارد؛ زیرا فهم او از وحی نیز مچرون مرا
مبتنی بر عقرن اسرت و او نیرز چونران مرا احتمرال دارد دچرار خطرا
 Tradition,بی تا)p.48-9 ،

یرودBrown, Rethinking ( .

................................................... 16فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هشتم ،شماره  ،13پاییز 3112

ا ن قرآن بر این باورند که وحیانی بودن سنت ،حتی مؤیردی در قررآن و روایرات نیرز نردارد.
پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم و صحابه جز قرآن را وحی تلقی نکردهاند .بنابراین ارتقرای ما یرت
سنت به این جایگاه ،ابداع مسلمانان بعدی بوده است .ایشان معتقدند کره ایرن نظریره در اصرن ،از
سنت یهودی وام گرفته یده است که در آن بر دو گونه وحی مکتروب یعنری «ترورات» و یرفا ی
یعنی «میشنا» تأکید یده است .به نظر ایشان ،انگیز پیدایش چنین نظریرهای در سرنت اسرالمی بره
وجود ابهام در قرآن باز می گردد.
اصول فقهي

ا ن قرآن بر این باور بودند که قرآن ،کتابی جام است و تمام تفاصین و جزئیرات دینری را یرامن
مییود و تنها منب احکام یرعی است .به گفت چکرالوی ،قرآن تنها وحیی است کره خداونرد برر
پیامبر نازل کرده است .آنان درصدد بودند به ا ن حدیث نشان د نرد کره مر ضرروریات اسرالم
بهتنهایی از قرآن قابن استخراج است .و نیازی به حدیث نیست )خادم حسین الهریبخرش ،مران،
ص .(211 - 21۲البته تالش آنان بیشتر در مسائن مربوط به نحو ادای مناسک اسالمی ،بهویژه نماز
نمود دایت .درواق  ،مانطورکه اختالفات در چگونگی اقام نمراز وجره تمرایز ا رن حردیث از
اکثریت حنفی بود( ،ر.

.)Murray Titus p.275 ،Islamic Revival in British India : Metcalf

ا ن قرآن نیز از نماز برای متمایز ساختن خود از ا ن حدیث بهره گرفتند .این در حالی بود که
اغلم عقاید و مناسک ا ن قرآن مچون ا ن حدیث ،تفاوت قابن مالحظهای برا دیگرر مسرلمانان
ندایت؛ مثالی اذان نمیگفتند و تکبیر نماز را آ سته میگفتند ،مساجدی مخصوص خود بنا کردند و
از نمازخواندن با دیگر مسلمانان ابا دایتند و نماز میت و نماز عید نمریخواندنرد (

Islam in India

.)and Pakistan, 1959, Calcutta, p.197
چکرالوی در کتاب بر ان الفرقان علی صاله القرآن (ال ور [بیتا]) درصدد اثبات این نکته برود
که جزئیات نماز ای پنجگانه از قرآن قابن استنباط است .او میگوید« :مسرلمانان روزانره پرنج برار
نماز میگهارند و باید نماز بگهارند ،نه بدان سبم که این امر در حدیث آمده اسرت ،بلکره ازآنرو
که در قرآن بدان ایاره یده است» .این اعتقاد که تفصین م احکرام بایرد در قررآن آمرده بایرد،
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باعث ید او برخی مناسک را که دلین قرآنی بر اثبات آنها ندایت ،انکار کند؛ مثالی او اذان را بدعت
می دانست که اصلی در قرآن ندارد .بااین حال تغییراتی که وی در نحو ادای مناسک عبادی اعمرال
کرد ،بسیار اند

بودند .در واق او بیشتر بر آن بود تا عناصر اصلی در عبادات موجود را برا قررآن

توجیه کند تا اینکه تغییراتی بنیادین در آنها پدید آورد تاجایی که بدین سبم گاه تفسیر ایی ذوقری
از برخی آیات قرآن بهدست داده است (خادم حسین الهیبخرش ،مران ،ص 3٣۲-31٣؛

Brown,

 .)Rethinking Tradition, p.45-6بناکردن م تفاصین نمراز  -حتری تعرداد وعرده رای نماز رای
روزانه و تعداد رکعات نماز ا -بر قرآنِ صرف ،کار سادهای نیسرت؛ ازایرنرو در میران ا رن قررآن
اختالفاتی ظا ر ید؛ مثالی مستری محمد رمضان (متوفای 112۲م ،).از یراگردان چکرالروی دربرار
تعداد وعده ای نماز ای روزانه با وی مخال

بود .به نظر او تفسیر ای مبالغرهآمیرز چکرالروی از

قرآن در این زمینه ،نایی از تداوم تأثیر سرسپردگی وی به احادیث است .رمضان در کتراب أقیمروا
الصاله (گجرانواله 113١م ).نماز ای روزانه را تنها سه وعده اعالم کرد .بهعالوه او در دیگر ارکران
نماز م تغییراتی اعمال کرد و رکعات نماز را به دو رکعرت و سرجده را را بره یکری کرا ش

داد.

)خادم حسین الهیبخش ،مان ،ص3٣2-3٣1؛  )Brown, Rethinking Tradition, p.46مزمران برا
انتشار نخستین کتاب چکرالوی در 11۲1م ،.محمد توفیق صدقى (متوفای112۲م) مقالهای با عنوان
«القرآن و االسالم وحده» در مجل المنار منتشر کرد و به طرح دیدگاه ایی مشابه با نظریرات ا رن
قرآنِ ند پرداخت .ظا رای صدقی نخستینبار در مین مقاله عنوان «قرآنیرون» (در مقابرن «سرنّیون»
یعنی مدافعان سنت) را برای خود و دیگرانی که با او معقیده بودهاند ،بهکاربرده اسرت( .صردقی،
«االسالم و القرآن وحده» ،المنار ،ش ،1ص )61٣-611صدقی در مقال خویش اذعان مریدارد کره
خطاب وی با عالمان مجتهد و محقق است ،نه ا ن تقلید ،و این یعنی وی اندیش محروری سرلفیه
(نفی تقلید) را یک گام به پیش برده

است) .

مان ،ص.(616افرزون برر ایرن انتشرار ایرن مقالره در

نشریه ای که محمد رییدرضا (متوفای 1136م ،).چهر سریناس سلفیه متولی آن است ،از رویکرد
وی نسبت به تردید ا دربار سنت و وثاقت احادیث پرده برمیدارد .به بیان روینتر ،رییدرضا برا
انتشار مقالهای جنجالبرانگیز که یاید چندان م برا محتروای آن مردلی ندایرت ،برر آن برود ترا
علمای االز ر را به چالش بکشد و آنان را وادارد که به دفاع از سنت برخیزند؛ ( مان ،ص.)626
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امری که خود در مخالفت وی با تقلید و انزجارش از روحی منفعن علمرا ریشره دایرت .البتره
رییدرضا موضعی میانه دایت؛ از یکسو موافق انکار یکسر سنت نبوی نبود و از دیگر سو بررای
خود این حق را قائن بود که احادیث را بر مبنای اجتهاد خویش به بوت نقرد بسرپارد .کرار صردقی
نیز ،دقیقای در مین راستا قرار دایت .او کویید تا با یکستن قیود تقلید و بازگشت به مناب کهرن،
اسالم اصین و راستین را بازیابی کند .به گفت او ،مسلمانان رگز مکلّ

بره تقلیرد از سرنت پیرامبر

نبودهاند و تنها باید به تبعیت از قرآن بسنده کنند ( .مان ،ص)61٣-616
وجه تشابه صدقی با مفکررانش در یربهقراره ،ایرن دغدغر مشرتر اسرت کره ثابرت کننرد
ضروریات اسالم -بهویژه واجبات نماز -تنها از قرآن و بدون مراجعه به سنت قابن دستیابیانرد .او
بحث خویش را با رکعات نماز آغاز میکند و استدالل خویش را بر آی ناظر به نماز خوف اسرتوار
میسازد؛ زیرا به گفت او میتوان از استثنا ،حکم را استنباط کرد .از آنجا که مسلمانان در آی مهکور
امر یدهاند نگام ترس نماز را به یک رکعت کوتاه کنند ،او چنین نتیجهگیری میکنرد کره حرداقن
واجم رکعات نماز ،دو رکعت است و اگر پیامبر بیش از دو رکعت بهجا میآورده ،امری مسرتحم
و اختیاری بوده است .متقابالی صدقی مواردی را که در قرآن ذکری از آنها نیسرت و تنهرا در سرنت
آمده ،انکار میکند؛ مثالی وی قتن مرتد را خالف آیات قرآن میداند و آنچه در سنت دراینباره آمده
بر فرض صحت -ناظر به یرایط زمانی و مکانی خاص آن دوران مییمرد.عامن اصلی یکنگیری و بسط اندیشه ای ا ن قرآن نظری ضد «تقلید» در جریان ا ن حردیث
در یبهقار ند بود؛ اما نسن بعدی ا ن قرآن کمکم از ریشه ای ا ن حدیثی خود فاصله گرفتند و
درصدد تثبیت جایگا ی مستقن برای خود برآمدند .دیدگاه ای رمضان ،یاگرد چکرالوی حاکی از
مین تغییر تدریجی در اندیشه ای ا ن قرآن است .درحالیکه چکرالوی بر آن برود کره جزئیرات
مناسک عبادی موجود را از قرآن استخراج کرده و آنها را توجیه کند ،رمضان کویید نظری اکتفرای
قرآن را نظاممند و با پهیرش م لوازمش توسعه د د .رمضران بره دنبرال اختالفرات برا اسرتادش
جماعت چکرالوی را ر ا کرد و به زادگا ش )گجرانواله) بازگشت و در آنجا انجمن ا ن الرهکر و
القرآن و مجل بالغ القرآن (1121 - 1122م ).را تأسیس کرد.
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جیراجپوری و پرویز در پی اثبات این مدعا نبودند که م جزئیات عقاید و مناسک اسالمی را
میتوان از قرآن استخراج کرد .آنان بر آن بودند که قرآن حراوی «اصرول» اساسری بررای عقایرد و
مناسک دینی است و تبیین این اصول نیز ،وظیف عقن است .درواق قررآن بررای را نمرایی انسران
کافی است و انسان می تواند برمبنای اصولی که از این طریق بهدست میآید ،تفاصین را دریابد .بره
اعتقاد ایشان جو ر اسالم ثابت است؛ اما در عمن انعطافپهیر و سیال است .به بیران دیگرر ،قررآن
کامالی با یرایط جدید قابن تطبیق است .این حاکی از دیردگاه ا رن قررآن دربرار ما یرت وحری و
کاربرد آن در جامعه است .آنها معتقدند که قرآن ،اصول اساسی برای سرلو اخالقری انسران را را
بیان کرده و جزئیات مربوط به زندگی روزمر آنها را به خودیان واگهار کرده است .به گفت آنهرا،
تعیین این جزئیات بر عهد «مرکز المله» (حکومرت قرآنری یرا نظرام اسرالمی) اسرت .ایرن مران
حکومتی است که در زمان پیامبر تأسیس ید و به مان منوال در زمان خلفا ادامه یافرت .مملکرت
اسالمی ،متولی تعیین جزئیات احکام و یریعت بر مبنای اصول قرآنی و متناسم با یررایط زمرانی
مختل

است؛ زیرا اصول قرآنی ثابتاند ،ولی جزئیات برحسم یرایط زمانه قابنتغییرند .بنرابراین

اگر حکومت تشخیا د د ،میتواند حکمی قرآنی را از عمن سراقط کنرد یرا بررای آن یررایط و
قیودی تازه وض کند ).خادم حسین الهیبخرش ،مران ،ص (.2١۲-2٣١امرا قرآنیرون برهگونرهای
افراطی حجیت سنت را انکار کرده و از «قرآنبسندگی» سخن میگویند.نمونر یراخا آن ،ریراد
خلیفه (متوفای 111۲م ).متولد مصر و ساکن امریکاست .وی در مقدم کترابش (قررآن ،حردیث و
اسالم) حدیث و سنت را بدعت ایی ییطانی خوانده که ی ربطی به پیامبرندارند .او بررای اثبرات
مدعای خویش به آیات قرآن ،کتاب مقدس و حتی احادیث استشهاد میکند .به باور او ،قرآن کامن
و یامن م جزئیات است و در مقابن حدیث و سنت کامالی ظنی است .بنابراین قررآن تنهرا منبر
تشری و تنها حدیثی است که مسلمانان باید از آن تبعیت کننرد

(Hadith, Rashad Khalifa, Quran,

.)and Islam, 1982, p.4-58

با عنایت به دیدگا های مختل

ارائه یده توسط قرآنیون می توان گفت که مبانی فقهی ایشران

با وجود پراکندگی و گسستگی بسیاری که در مکتوبات آنهرا وجرود دارد بره یررح ذیرن خالصره
مییود:
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ال ) منبعیت و مرجعیت قرآن.
ب) کفایت قرآن ،قرآن کتابی جام است و تمام تفاصین و جزئیات دینی را یامن مییود.
ج) انکار حجیت حدیث.
د) قرآن حاوی «اصول» اساسی برای عقاید و مناسک دینی است و تبیین این اصول نیز ،وظیفر
عقن است.
ح) حق ر مؤمنی است که قرآن را بخواند ،تفسیر کند و بر موقعیت خویش تطبیق نماید .ایرن
در حالی است که فهم ی کس ،حتی یخا پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم برای دیگرران
الزامآور نیست.
نتیجه ای که از بررسی دیدگا های قرآنیون حول محور فقه حاصرن مری یرود ایرن اسرت کره
ایشان دو منب اصلی برای تفقه در دین پهیرفته انرد کره یکری قررآن و دیگرری عقرن مری بایرد.
مهمترین عقیده قرآنیون این است که قرآن یگانه منب تشری است .حتی برای پیامبر اکرم صلی اهلل
علیه وآله وسلم ،او م مانند دیگران فقط با مراجعه به قرآن میتواند سخن بگوید و فهرم پیرامبر
بر دیگران ی برتری ندارد .و ی آیهای از قرآن آیکارا بر این مطلم داللت نمیکند .آنان بررای
کردهاند.

اثبات عقیده خود ،به صورت مغالطهای به برخی از آیات استدالل
استدالل آنان چنین است :خداوند می فرمایرد ( :هاه َِلهمه ه ه هه فهه ههه ه ه ه هلهه ههَهالهي ْشه هرُهه هه ه ه
َده ها.ه َهه
ُ
َ ُ
فه ُدكْمه ههأ َ
َ َ ُ
هابه َرعهه َههَهاله ُبَه ه َههلهكهَ َمصهه ههه َههلَه هتَه َهه ه ه ه ُه فهه ههه ُ ْصَ َحه ها) (کهر 21 /و .)2٣پرس تنهرا
ا ْ ُهيله َ اهأُ هد َههإهلَْيه َهه ه ه هريهصَ هه
خداوند ولی کسانی است که در حکم او یریک نمیپهیرند و قرآن تنها کتابی اسرت کره خداونرد
برای نبی وحی کرده است و کسی نیست که بتواند کلمات خدا را تبردین کنرد و نبری رم غیرر از
َده هه َههلَه ْههأ هَجه َهه
نهلَه ْهه ُُيه َنهه ه ه َهه َّهه
قرآن کتابی که به آن پناه ببرد نمییابد و نبی م بر اساس آیر (مُ ْههيلهإهه ه
اّللهأ َ
ه ه ْهه ُه فهه ههه ُ ْصَ َحه ها) (جن« )22/بگو :رگز کسى مررا از [عرهاب] خردا زنهرار ند رد ،و رگرز جرز او
پنا گا ى نیابم»از جهت ربوبیت و الو یت جز به خداوند پناه نمیبرد و در نزد پیامبر م بر اساس
ابه َرعه َههَهاله ُبَ ه َههلهكهَ َمصهههه َههلَ ه هتَ َهه ه ه ُه فهههه ُ ْصَ َحه ها) (که « )21 /بگرو خردا
آی ( َهها ْ ُهيله َ اهأُ هد َههإهلَْي َهه ه هريهصَ هه
داناتر است بدانچه درنگ کردند ،غیم آسمانها و زمین او راست ،چه بیناست او! و چره ینواسرت!
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ایشان را جز او یاور نیست ،و ی کس در حکم او انباز نباید» ملتحد و ملجرأی (یعنری مرجر
تشریعی) جز قرآن نیست .وقتی برای نبی نباید برای ما م نیسرت .مرؤمن بره خردای بره عنروان
پروردگار و به قرآن به عنوان کتاب ،بسنده میکند(.صربحی منصرور ،القررآن الکرریم رو المصردر
الوحید لإلسالم)
جایگاه رسول اکرم وسنت ایشان نزد جریان قرآن بسندگي

دکتر منصور پیامبر را فردی در حد تمام افراد جامعه پرایین مری آورد و امکران رر گونره تبیرین و
تشری و الزم االطاعه بودن را از ایشان سلم می کند تا بتواند بردایت ای خود را بر آن بنا کنرد.
مچنین ریاد خلیفه در این خصوص می گوید (:ریراد خلیفره ،قررآن ،حردیث ،و اسرالم فصرن
یازد م ،ص )2۲١
محمد از وض کردن و بیان رگونه تعلیمات دینی ،بجز قرآن ،یدیدای من یده بود:
هيَله َّ هاهَه َِ َّري ُر َهن()22
هيَله َّ هاه ُه ْؤه نُها َهن(َ )21ههَهالهعهَق ْهاهههريهاَ هو ههمَه اه
(إهفَّهُهلَ َق ْا ُهه َر ُسا هه َري هريه(َ )2۲هه َ اه ُو َهاهعهَق ْاههه َهها هرههمَه اه
ه
ه
َخ ه ه ِْ َهَّنه ه ْن ه ه هُه هِبلْيَ هم ه ه ه( )26ثهُهلَ َقطَ ْلنَه ههاه ه ْن ه ه هُه
َن هزيه ههيلهه ه ه ه َّربههالْ َله ههالَم َه(َ )23ههلَه ه ْههاهَه َقه ه َّها َهه ََْيهنَه ههاهعَه ْل ه ه َهه ْاألَمَا هيه ه هههيل(َ )22أل َ
نكمه ه ههأَد هه ْن ههد ه
ه
ه
اج هزي َه())2٣
الْ َا َه( )21عَ َماه ُه ْ َ َ ُ َ
این (قرآن) گفتار فرستاده ای است بزرگوار ،نه سروده ای یک یاعر؛ ولی اندکی(از یما) براور
می کنید.و نه گفتار یک غیبگو؛ ( رچند) اندکی پند می پهیرید.فررو فرسرتاده ای اسرت از (جانرم)
پروردگار جهانیان.اگر (محمد) سخنان دیگری از قول ما گفته بود.او را تنبیه می کردیم.سپس (وحری
و) یا رگش را قط می کردیم .ی یک از یما م قادر به دفاع از او نبود( .الحاقه2۲/الی)2٣
این آیات بوضوح بما می آموزد که محمد از وض و بیان کردن ر گونه تعلیمات دینی بجز قرآن
یدیدای من یده بود .وسعت معنا ،یدت ،و قدرت کلماتی که به عربی بکار رفته است ،بسادگی قابن
ترجمه به فارسی نیست .اما این بیان قاط

یچگونره جرای یرک و تردیردی نمری گرهارد کره تنهرا

مأموریت پیامبر ابالغ قرآن بود ،تمام قرآن،

نه چیز دیگری جز قرآن.

مچنین در جای دیگر در مورد جایگاه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم بیران مری کنرد:
(ریاد خلیفه ،قرآن ،حدیث ،و اسالم فصن یازد م ،ص )212
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عالوه بر آن ،قرآن به ما می آموزد که محمد بعنوان یک بشر ،درواقر ایرتباه رای عمرده ای را
مرتکم ید .از اینرو ،در آیه ای زیر مشا ده می یود که خدا می خواست قانونی مقرر فرماید که بر
پایه آن یک مرد بتواند با زنِ مطلقه پسرخوانده اش ازدواج کند .محمد می بایست سرمشق ما می برود
گرچه این حکم خالف سنت اعراب بود ،ولی پیامبر" بجای اینکره از خردا بترسرد ،از مرردم تررس
دایت".

اّللُه ُ ْب يه ههه
اهفَه ْف هسه َهه َ هاه َّه
اّللَه َهه ُُتْفهوهه ه
ته ََْيه هههأَ ْ هسه ْهه ََْيه َهه َزْ َجه َهه َههاَّه ههه َّه
اّللُه ََْي ههه َههأَفْه َل ْم َه
( َههإه ْهذهَه ُقا ُههلهَِّيهأَفْه َل َهمه َّه
اهأ َْز ا ههه
هوهالهيَ ُكها َهنه ََه هالْ ُم ْهؤه ن َهه َد َهر هه ه
شاهُهعَهَ َّماهمَضه هه َزيْه هه ه ْنلهاه َ طَهرهاه َزَّ ْجنا َريلهاهله َك ْه
َد ههأَ ْهنه َُتْ ه
َّاسه َهه َّه
َهه َُتْ َش هالن َه
اّللُهأ َ
ه ه
اّلله َ ْفلُاال).
ض ْااه ه ْنه ُل َّهه َ طَرهاه َههريا َهنهأَ ْ ُهره َّهه
أ َْه يائ هل ْهمهإهذاهمَ َ
چنین بود که به کسی که خدا نعمت داده بود وخود تو م درحق او نیکی کرده بودی ،می گفتری:
مسرت را نگا دار و از خردا پرروا دایرته براش ،و در دل مطلبری را پنهران مری دایرتی کره خردا
میخواست آن را آیکار کند و تو از مردم مری ترسریدی ،در حرالی کره مری بایسرت فقرط از خردا
میترسیدی؛ و آنگاه که مه چیز میان زید و زنش بکلی تمام ید (و متارکه کردند) ،او را به نکاح تو
درآوردیم ،تا مؤمنان بدانند که گنا ی در (ازدواج کردن) برا زنران مطلقره پسرخواندگانشران نیسرت.
فرمان خدا انجام یدنی است (.احزاب)3٣ /
نقد و بررسي مصادر فقهي قرآنیون
مهمترین پاس به استداللهای ایشران اثبرات الرزام خداونرد بره اطاعرت و پیرروی از دسرتورات و
تشریعات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم است .مانطورکه می بینیم ایشان مقام یام رسرول
اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم را تا حد یک انسان عادی پایین می آورند و به این وسیله جایگراه
تشری رسول اکرم به عنوان یکی از مناب تشری را دف قررار مری د نرد و پیرروی از دسرتورات
رسول اکرم (بجز قرآن ) را یر بیان می دارند.
تبین جایگاه رسول اکرم در قرآن

خداوند متعال ابعاد گسترده ویژگیهای پیرامبر اکررم و وظرائ

ایشران را در قررآن ذکرر فرمروده و
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جایگاه ویژه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله سلم را مشخا می کند که در اینجا به یرح برخری از
آنها با استناد به آیات الهی می پردازیم:
الف) وظیفة تعلیم و تزکیه

براساس صری آیات قرآن پیامبر وظیف تعلیم و تزکی انسان ا را به عهده دایته اسرتَ ( :ري َمهاهأ َْر َسه ْنَاه
هابه َههاحلْ ه ْري َم ه هَه َههيهُ َله ُم ُكههمه َّ ههاه َهلْهَ ُكافُهاهاْهَه ْلَ ُم ه هان)
هااله ه ههن ُك ْهمهيَهْصهُ هاهاْه ََه ْهي ُك ْهمهءَ َااي هنَههاه َههيهُ هَزريهي ُك ْهمه َههيهُ َله ُم ُكه ُههمهالْ هكصَه َه
عهههي ُك ْهمه َر ُسه اه
(بقره« ) 161 /چنان که پیامبر از خودتان به میانتان فرستادیم تا آیات ما را بر یما بخواند و یرما
را پاکیزه کند و کتاب و حکمت را به یما بیاموزد و چیز ایى به یما یاد د رد کره نمرىدانسرتید»
و(بقره121 /؛ آلعمران112 /؛ جمعه.)2 /
اگر فهم پیامبر از قرآن مثن دیگران باید ،چگونه مریتوانرد دیگرران را تزکیره کنرد و کتراب و
حکمت تعلیم د د؟
ب) وظیفة تبیین آیات

هيل ْهمه َهه
هاسه َ هاهفهُ ههزَههإهلَ ْه
َفزلْنَهاهإهلَْيه َههال ههِ ْريَهرهلهصُهبَه ه هله نَّ هه
یکی از وظای پیامبر تبیرین قررآن اسرت ( :هِبلْبَهيهنَه هه
اته َههالزعهُ هره َههأ َ
لَ َلَّ ُل ْههمهيَهصَه َف َّك ُهر ) (نحن(« )22 /ما ر رسولى را) با معجزات و کتم و آیات وحى فرسرتادیم و برر ترو
این ذکر (یعنى قرآن) را نازل کردیم تا برا مردم آنچه را که به آنان فرستاده یده بیان کنى و برا
آنکه عقن و فکرت کار بندند» و ( وَ ما أََََََنْزََََََلْنا عَلََََََیکَ الْکِتابَ إِالَّ لِتُبَینََََََ لََََََهُمُ الَّهِی اخْتََََََلََََََفُوا فِیهِ) (نحرن/
« )12و ما این کتاب را بر تو نفرستادیم مگر برا این که حقیقرت را در آنچره (از توحیرد خردا و
معاد و رسالت و غیره) مردم اختالف مىکنند روین کنى و بررا ا رن ایمران ردایت و رحمرت
باید» .تبیین چیزی غیر از تالوت است؛ زیرا چنانکه گفته ید ،ابالغ وحری برا الفرال بلرت و تلری
مطرح یده است .عالوه بر این ،در لغت و عرف ،تبیین به معنای توضی و تشری و تفسیر اسرت.
تبیین پیامبر مان سنّت پیامبر است.
ج) لزوم تبعیت از پیامبر(صلي اهلل علیه و آله و سلم)

ه
هاهالر ُسها َه)
هته َ هاَّهبَه ْلنَ َّ
قرآن در آیات متعددی بر لزوم پیروی از پیامبران تأکید کرده استَ ( :رعَّنهاهم َ نَّهاهاهاهأَفْهَزلْ َ
(آل عمران« )63 /پروردگارا ما به کتابى که فرستاد ایمان آورده و از رسول تو پیرو کرردیم ،نرام
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ما را در صرحیفه ا رن یقرین ثبرت فرمرا» ؛ (إه َّنهأَْ َلهالنَّ ه هه
اويمهلََّهِي َ هاَّهبَهلُهاهُه َ هوه َِاهالنَّ ههاه َ هالَّهِي َ هم َ نُهاا)
هاسهإعْهر َ
(آل عمران« )1١ /نزدیکترین مردم به ابرا یم کسانى ستند که از او پیررو کننرد و ایرن پیغمبرر و
امّتش که ا ن ایمانند و خدا دوستدار و سرپرست مؤمنان است» .مصداق روین تبعیت ،عمن کردن
به سنّت عملی پیامبران است .بخش بزرگی از آیات قرآن داستان ای زندگی پیرامبران اسرت ،چره
دلیلی برای نقن این مه قصه در قرآن وجود دارد؟ جز این است که نقن داستان ای زنردگی انبیرا
برای الگوگیری از

آنهاست.

د) لزوم اطاعت از پیامبر

هالر ُسا َه)
در آیات متعدد قرآن اطاعت از پیامبر بر مؤمنان واجم یده است( :مُ ْيل هأَطيلُاا َّ
هاّللَ ه َ َّ
(آلعمران« )32 /بگو :فرمان خدا و رسول را اطاعت کنید» .در پارهای از آیات اطاعت از خدا و
ه
هجنَّاته) ( نسا « )13 /و ر کس پیرو
رسول یرط ورود به بهشت است ( َ ْ ههيُ هط هع َّ
هاّللَه َ َهر ُسالَ ُهي ْ خ ْ ُ َ
امر خدا و رسول اوست او را به بهشتهایى درآورد» .و در یماری از آیات یرط رستگاری ( َ ه َ ْ ه
ه
هو ُم هالْفائهُز َهن) (نور« ) 62 /و ر کس فرمان خدا و رسول را
ش َّ
يط هع َّ
هاّللَه َ هيصَّه ْق ه هعَأُ لئه َ
ک ُ
هاّللَه َ َهر ُسالَ ُه َ هخيْ َ
اطاعت کند و خدا ترس و پر یزگار باید چنین کسان را فیروز و سعادت خوا د بود» .و اطاعت
از خداوند در گرو اطاعت از پیامبر ( ه
هاّللَ) (نسا  « )١۲ /ر که رسول را
َطاع َّه
هيط هع َّ
هالر ُسا َ هعَه َق ْ هأ َ
َْ
اطاعت کند خدا را اطاعت کرده» .در لزوم اطاعت از رسول از این صری تر نمیتوان سخن
گفت.آیات بسیاری در قرآن وجود دارد که اطاعت ار رسول اکرم را در کنار اطاعت از خداوند
متعال آورده و ی گونه تخصیصی م به آن نزده است یعنی اطاعت مطلق ،که یامن آیات قرآن
وحی یده و بیان تفسیر آیات و نیز کلیه مسائن و دستورات فقهی و اخالقی و ...که در یرایط
مختل

پیامبر گرامی اسالم به مردم ابالغ می فرمود .و نیز خداوند متعال برای پیروی از دستورات

رسول خاتم تاری مصرف تعیین نفرموده اند که در آن زمان الزم االجرا بوده باید و پس از آن
بتوان به اجتهاد یخصی پرداخت.
ح) والیت تشریعي پیامبر

در آیات متعدد قرآن ،والیت پیامبر در کنار والیرت خردای قررار گرفتره اسرت.والیرت تکروینی و
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اّلله هلهالَّ ههِي هم نُهااهخيْه هرجلمه ه ه هالظُم ه
هاتهإه َلهالنهاهر) (بقرره)26٣ /
َ َ
ُُْ َ
تشریعی در اصن از آن خداونرد اسرتَ َُّ ( :
«خدا یار ا ن ایمان است که آنان را از تاریکی ا جهن بیرون آرد و به عالم نرور بررد» .در عرین
ه
ه ه
ضهوه
حال خداوند والیت پیامبر را در کنار والیت خود قرار داده است َ ( :ه اهکا َنهل ُم ْؤ ه َ هاله ُ ْؤ نَه هإهذاهمَ َ
اّلله هرسالُ هأَ راهأَ ْنهي ُکا َنه َِلم ْه ه ه
هَلاله ُبهينهها) (احرزاب« )31 /و
هيله ه َّ
هاّللَه َ َهر ُسهالَ ُهعَه َقه ْ ه َ َّهيله َ ا
هاْل َوُه ْ هأَ ْ هرو ْمه َ ه َ ه ْ ْ
َُّ َ َ ُ ُ ْ
ُُ
ی مرد و زن مؤمنى را در کار که خدا و رسول حکم کننرد اراده و اختیرار نیسرت (کره رأ
خالفى اظهار نمایند) و ر کس نافرمانى خدا و رسول او کند دانسرته بره گمرا رى سرختى افتراده
است» .این والیت در طول والیت خداوند و به اذن خداوند است.

خدای متعال آیکارا حق اختیار مرؤمن را در مقابرن حکرم پیرامبر نفری کررده اسرت( :النَّ ههاهأَْ لهه
هِبلْ ُم ْؤه نه َ ه ه ْ هأَفْه ُف هس هل ْهم) (احزاب« )1 /پیغمبر اولى و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها» .معنای ایرن
آیه آن است که ی مؤمنی در مقابن فرمان پیامبر حق اختیار ندارد.
مچنین خدای متعال کسانی را که از فرمان خدا و رسرولش سررپیچی مریکننرد بره خلرود در
جهنم و عهابی دردنا

تهدید کرده است ( :وَ مَنْ یعْاِ اللَّهَ وَ رَسُولََََََهُ فََََََإِنَّ لََََََهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِینََََََ فِیها

أََََََبَدای ) (جن« )23 /و آنان که نافرمانى خدا و رسول او کنند البته کیفریان آتش دوزخ اسرت کره در
آن تا ابد مخلّد بایند».
مجموع این آیات نشان مید د کره مقرام پیرامبر از نظرر قررآن ،مقرام مترولی دیرن و یرارع و
قانونگهار است؛ نه اینکه جز ابالغ وحی ی مقامی ندایته باید .مچنران کره در آیره  31سروره
احزاب دیده می یود خداوند متعال والیت بر مردم را به نبی اکررم تفرویض فرمروده و اطاعرت از
ولی را بز مردم واجم نموده که این والیت در طول والیت خداوند بوده و والیت مطلق می بایرد
که م والیت تکوینی بوده و م والیت تشریعی است.
گریزگاه قرآنیون در تشریع احکام فرعي
پر واظ است که قرآنیون بامحدود کردن خود به قرآن و بیان" القرآن والکفا" خرود را در تنگنرای
بزرگی قرار داده اند به گونه ای که در استخراج احکام و دستورات یرعی کامال مستاصن یده انرد
وایشان برای گریز از این تنگنا به دو روش متوسن یده اند:
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روش اول :اینکه از طرفی جایگاه رسول اکرم را تا حد یک انسان معمولی کره بجرز در مرورد
انتقال کالم وحی در ی مورد دیگر کالم او قابن اعتماد نبروده پرایین آورده و مری گوینرد او نیرز
مچون دیگران مرتکم گناه و ایتباه می یده و عقن پیامبر نیز با دیگر افراد بشرر تفراوتی ندایرته
است و نباید از بیانات او پیروی کرد و از طرف دیگر مدعی می یوند که ر انسانی مری توانرد برا
آینا بودن با زبان عربی ،قرآن را خوانده و با عقن خود از قرآن بردایت کند .که تناقض ایرن کرالم
بر عاقالن پر واض می باید.
روش دوم :ریاد خلیفه می گوید :قرآن به ما می آموزد کره تمرام تکرالی

دیرن اسرالم (نمراز،

زکات ،روزه ،و حج) نسن به نسن از ابرا یم به ما رسیده است .بنابراین ،اسالمی که امروز وجود دارد
بر اساس دو چیز است:

 .1قرآن :از طریق محمد
 .2تکالی
تمام تکالی

دین :از طریق ابرا یم
دین اسالم پیش از محمد وجود دایته است بگو :خدا راست گفتره اسرت ،از ایرن

روی از آیین ابرا یم که یکتاپرستِ پاکدین بود و از مشرکان نبود پیروی کنید (.آل عمران)16/
بگو :پروردگارم مرا به را ی راست دایت کرده است که دینی استوار و آیین پا ِ ابرا یمِ حقگرا
است ،او رگز از مشرکان نبود .سوره (انعام)111/
تنها وظیفه ،رسالت،

و مأموریت محمد رساندن قرآن بود.

ابراهیم :بنیانگذار( نام) دین اسالم
ابرا یم نخستین دریافت کننده مفهوم اسالم و اولین کسی بود که کلمه «مسلمان» را بکار برد .به (آل
عمران

 )1٣/توجه کنید.

و در راه خدا آنچنان که سزاوار اوست ،کویش کنید؛ او یما را برگزیده اسرت و بررای یرما در
دینتان ی گونه سختی قرار نداده است؛ این آئین پدرتان ابرا یم اسرت؛ مرو کره یرما را از پریش
مسلمان نامید و در این (قرآن) نیز (مسلمان نامیده یده اید) ،تا رسول گواه بر یما باید و یما گرواه
بر مردمان بایید؛ پس نماز برپا دارید و زکات را بد ید و به (کتاب) خدا چنگ زنید؛ او موال و سرور
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یماست ،چه موالی خوبی و چه نیکو یاوری( .حج( )٣١/ریراد خلیفره ،قررآن ،حردیث ،و اسرالم،
فصن یازد م ص )223
حال باید از ایشان سوال کرد که احکام یرعی و دستورات دینی که به ادعای یرما از حضررت
ابرا یم به ما رسیده چگونه توسط حضرت ابرا یم تشری یده؟
با استدالل ایشان حضرت ابرا یم نیز مچون رسول اکرم فقط در گرفتن وحی بری از خطرا و
ایتباه بوده است پس باید این دستورات توسط وحی به حضرت ابرا یم نازل یده باید و االن م
مان کالم وحی به ما رسیده باید و خداوند نیز مانند قرآن خالی از تحری

بودن آن را تضمین

کرده باید که چنین چیزی وجود خارجی ندارد.
چگونه است که دستورات تشری یده از طرف حضررت رسرول اکررم کره متراخرتر اسرت از
دیدگاه یما فاقد اعتبار است ولی تشریعات حضرت ابرا یم که بسیار متقدم تر است تحری

نشده

و صحی می باید.
نتیجه گیری
مبانی متزلزل قرآنیون نشان مید د که آنان روینفکران و تجددخوا انی ستند که با ردف ارائر
تفسیری امروزی از دین و آیات قرآن که با تفکرات و اندیشه ای حاکم بر جهان امرروز ما نرگ
باید ،به تفسیری جدیدی از دین و قرآن روی آوردهاند .ایشان با منحصر کردن مناب تشری فقهری
به قرآن و حهف احادیث نبوی عمالی زمینه بردایت و اظهار نظر ای یخصی را گشوده و نظریات
و تفسیر ایشان نشان می د د که تجددخوا انی ستند که با تطبیق بسریاری از مبرانی و اقتضرائات
تجدد خوا ی بر آیات قرآن گسترده تررین بسرتر را بررای تفسریر بره رأی در تفسریر قررآن فررا م
آوردهاند .بر خالف ادعای خلوص در دین ،آنان التقراطگرایرانی سرتند کره دیردگاه تجددگرایانره
خودیان را بر آیات قرآن تحمین میکنند .قرآنیون در عمن بخشی از مهمترین آیرات قررآن را کره
ناظر به اطاعت ،تبعیت و والیت پیامبر و به نوعی با افکار تجددخوا ی آنان مغایر است ،در جهرت
مطام خود تأوین کرده .و با انعطاف پهیری بی سابقه ای سخاوتمندانه بره مره حتری کسری کره
عربی می داند اجازه اجتهاد و تفسیر قرآن در امور زندگی خود را می د ند.
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