نشریة علمي آینة معرفت
دانشگاه شهيد بهشتي ،پایيز 98
Scientific Journal of Ayeneh Ma'refat
Shahid Beheshti University
کد مقاله26292 :
صفحات78-111 :

تحلیل و نقد نگرش محمد شحرور دربارة سنت نبوی
مرضیه محصص
هاله بادینده





چكیده

محمد شحرور به عنوان یکی از فعاالن گفتمان قرآن بسندگی معاصر ،درصدد تضییق
محـدودة سنـت نبـوی در سـاحت دینـداری اسـت .روزآمـدسـازی دیـن با پیـراستن آن از
آموزههای اجتماعی سنت نبوی ،آرمان مدافعان این جریان به شمار میآید .این جستار ،با
روش توصیفی -تحلیلی ،این رویکرد نواندیشی دینی را به بوتة نقد میگذارد .محمد شحرور
از رهگذر جدا انگاری مفهوم «رسول» و« نبی» ،القای عدم اصالت سنت نبوی و همچنین
اعالم همگونی سنت نبوی با سنتهای انسانی ،بر ضرورت خوانش تاریخمند سنت تأکید
میکند .وی مانایی و کارآمدی آموزههای سنت نبوی را مخدوش اعالم میکند .از جمله
تهـافتهای ایـن رویـکرد با اندیشـههای امـامیه مـیتوان به ناسـازگاری با ماهیت سنت،
ناسازگاری با ماهیت عصمت و مغالطة تاریخمندی سنت اشاره نمود .غالب متکلمان امامیه با
تأکید بر جایگاه نبی در اخبار بیواسطه از خدا و ساماندهی حیات معنوی و اجتماعی مردم و
همچنین برخورداری ایشان از کمال معرفت یقینی و مصونیت از گناه و خطا در عرصة اعمال
شخصی و اجتماعی ،تبعیت مطلق از نبی را ضروری میدانند .از این منظر سنت تشریعی نبوی
کاشف از حکم الهی است و حجیت فراگیر سنت افاده میشود.
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حدیثی خاورشناسان

(1971, Vol2, p.104

 ،(Goldziher,تجدیدنظرطلبان حدیثی( ابوریه ،بیتا،

ص 704؛ عشماوی ،2002 ،ص  )63و جنبشهای اصالحطلبانه دینی (حب اهلل ،2003 ،ص )905
مسبوق به سابقه است .غالب این رهیافتها بر ادلة تاریخی همچون عملکرد خلفا در منع از
نگارش حدیث استوار شده است( ر.ک .ابنسعد ،4747 ،ج ،2ص 663؛ ج  ،9ص470؛ شاطبی،
 ،4726ص  .)345شرق شناسان ،سنت ستیزی را محصول تناقض میان اندیشههای اهل حدیث
میدانند .آن ان از یک سو به نحو افراطی حجیت منابع تکمیلی فهم دین را نفی کرده و از سوی
دیگر در رویارویی با احادیث ،با تأکید مضاعف بر کاستیها و نااستواریهای میراث حدیثی،
مجادالت متنوعی دربارة ماهیت وحی و نبوت برپا نمودهاند).(Brown,1996, p.2-48
بایستگی تحقیقات منسجم به فراخور زمینهسازی برای طرح آراء و نظرات مختلف موجب
گردید ،پژوهش حاضر با روش کتابخانهای و رویکردی تحلیلی -انتقادی ،ایدة انکار سنت در
ساحت دینداری را در برخی از زوایای آن از منظر محمد شحرور ،4یکی از شخصیتهای جریان
سنت ستیز معاصر که در قالب تألیفات گوناگون خود به توسعه و ترویج این ایده پرداخته ،به
بررسی و نقد بگذارد.
حضور شحرور در زمرة ایده پردازان گرایشهای نو اعتزالی معاصر ،زمینه ساز توجه محققان به
آثار وی شده است.کتاب « السنـة الرسولیـة والسنـة النبویـة» به طور خاص دیدگاههای وی مرتبط
با سنت را منعکس نموده است .وی در زمرة طرفداران جریان فکری قرآن بسندگی به شمار
میآید که برخاسته از حوزة جغرافیایی اهل سنت است ،لکن مرجعیت سنت نبوی را مضیق اعالم
مینماید.
به لحاظ پیشینه تاکنون دیدگاههای شحرور دربارة قرآن در برخی تألیفات نقد و بررسی شده
است:
 القراءة المعاصرة للقرآن فی المیزان  -أحمد عمران  -دار النفائس ،بیروت .4559 القرآن وأوهام القراءة المعاصرة  -م .جواد عفانـة  -دار البشیر ،عمان .4557 بیضـة الدیک -نقد لغوی لکتاب"الکتاب والقرآن" -یوسف الصیداوی -دمشق ،سوریه.لکن دیدگاههای وی دربارة سنت با تأکید بر کتاب « السنـة الرسولیـة والسنـة النبویـة» هنوز
واکاوی نشده است .این پژوهش بر آن است که ضمن تبیین دیدگاه شحرور دربارة سنت نبوی،
از منظر کالم امامیه ،این دیدگاه را محک زند.
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.1مؤلفههای سنت ستیزی در گفتمان شحرور

شحرور با هدف نفی حجیت سنت ،بحثهای چالش برانگیزی را مطرح کرده است .مناسب
است ابتدا متن ادعای رقیب در مقولة ماهیت سنت و لوازم آن مطرح و سپس نقد و بررسی شود.
موضع وی در عناوین ذیل تبیین میشود:
 .1 .1تقلیل گرایی در ساحت سنت

در فرایند تقلیل گرایی سنت ،ساحتی از سنت به حاشیه رانده و به حیثیت خاصی از آن اکتفا
میشود .شحرور سنت را نیازمند تعریفی جدید میداند که به دور از مفهوم اصطالحی رایج باشد
و برای رسیدن به این تعریف بر معنای لغوی آن تکیه میکند.
او با توجه به برخی کتب لغت(سنن) را جریان سهل و آسان و همچنین طریقه و روشی که
متناسب با زندگی مردم هر عصر است و به راحتی و سهولت در جامعه قابلیت اجرا دارد ،معنا
میکند و آیات (یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ ال یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ) ( بقره ) 489/و (وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی
الدِّینِ مِنْ حَرَج) (حج )48/را شاهدی بر این ادعا میداند .از این منظر سنت تنها ارائة یک مدل
برای تطبیق مقتضیات جامعة انسانی بر کتاب الهی است و به عبارت دیگر سنت ،جنبة انسانی از
اسالم است و جلوه گر چگونگی اجتهاد است ( شحرور ،2046 ،ص .)59
شحرور معتقد است داللت سنت بر همة اقوال ،افعال و تقریر پیامبر(ص) در دوران پس از
پیامبر(ص) ایجاد شده و در عصر پیامبر(ص) مرسوم نبوده و اعتقاد به ضرورت تبعیت از سنت
موجب انحراف دین است( همان،ص .)58او تعریف رایج از سنت را نتیجة نگرش نقل گرایانه
میداند که بیش از آنکه مسئلهای عقالنی و علمی باشد ،متأثر از جوشش عاطفی نسبت به
پیامبر(ص) و صحابه بوده و حتی خود پیامبر(ص) از چنین افراطی رضایتمند نیست ( همو،2000،
ص .)938
این تقریر در آرای مستشرقان نیز قابل پی جویی است .آنان نیز سنت نبوی را فاقد اصالت و
مجموعهای از فتاوای فقهی میدانند که هیچگونه بار تشریعی نداشته و در دورههای بعدی
مفهومیتشریعی یافته است ( کولسون ،ص 39؛ شاخت ،ص  .)67پیشزمینههای خاورشناسانة
شحرور موجب شده همان آراء و نظرات دربارة سنت را بدون استناد ،دیگر بار بیان نماید.
 .2 .1جدا انگاری مفهومی«رسول» و «نبی»

از مـوضوعـات مهمیکه شحـرور به نحـو مؤکدی مطـرح نمـوده بحث خلط مفهومیرسول و
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نبی(ص) است .شحرور بر عدم ترادف در آیات قرآن تأکید دارد و ساحت نبوت را از ساحت
سنت جدا میپندارد .وی تنها وظیفة سنت رسولی را ابالغ وحی قرآنی میداند و سنت نبوی را
بشری و برخوردار از امکان وقوع خطا و اشتباه و در نتیجه فاقد حجیت تلقی مینماید .وی این امر
را یکی از اشتباهات رایج در مواجهه با آیات قرآنی دربردارندة دو واژة(رسول) و( نبی)
برمیشمارد و مینویسد:
از خلط مبحث نبوت و رسالت ،استنتاجی ناشایست متولد میشود و آن وجوب اطاعت از
نبی(ص) است در همة آنچه از ایشان سر زده است؛ یعنی هر آنچه در زمان حیات و بعد از
وفاتشان بدون استثنا و بدون آنکه بین آنچه از ایشان در تنزیل حکیم آمده باشد یا بهصورت
رفتار و گفتار و تقریر ایشان باشد تفاوت قائل شوند ( شحرور ،2046 ،ص .)99

بر این اساس شحرور مدعی تفکیک مصادیق سنت نبوی از سنت رسولی است  .وی انواع سنت
را چنین تقسیم بندی مینماید:
 .4سنت رسول  :سنت رسول همان رسالت محمدی است که بهصورت وحی بر قلب
پیامبر(ص) نازل شد و در ام الکتاب نیز آمده است .در این رسالت مجموعهای از ارزشها،
شعائر ،احکام و نظریة حدود و اصل امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است.
 .2سنت نبی :این سنت به دو شکل است:
 قصص محمدی(ص) که در تنزیل حکیم آمده و جزئی از قصص قرآنی است که پس ازوقوع هر حادثهای در قرآن گزارش شده است .از این قصص همچون دیگر قصص قرآنی،
جز پند و اندرز نمیتوان انتظاری داشت؛ به عبارت دیگر قصص محمدی جزئی از سیره
است وایمان به آن واجب و در برابر [واقعی بودن چنین حوادثی] باید تسلیم بود.
 اجتهادات نبی(ص) که عیناً در احادیثِ صحیح موجود در کتب روائی آمده است و بامحتوای تنزیل حکیم مطابق بوده و تعارضی با آن ندارد .در راستای آن برای فرماندهی
نظامی ،سازماندهی امور جامعه (به عنوان ولی امر) ،قضاوت و امر به معروف و نهی از منکر
( به عنوان یک زعیم و رهبر اجتماعی) در قالبی تاریخمند تالش شده و مستلزم تغییر احکام
با تغییر زمان است»( همان ،ص .)400
 . 2 .1القای عدم اصالت سنت تشریعی

شحرور معتقد است سنت در عصر نبوی حجت نبوده ،بلکه در دورههای بعد ایجاد شده است .او
نگرش نقل محور شافعی را موجب رواج دیدگاه حجیت سنت در بیان تشریعات و در موقعیتی
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هم تراز با قرآن میداند( همان،ص  .)92،58از دیدگاه شحرور ،پیامبر در قرن هفتم در شبه جزیرة
عربستان زندگی میکرد و در ویژگیهای جغرافیایی ،تاریخی ،فرهنگی و سیاسی آن محیط
احاطه شده بود ( همو ،2000 ،ص  .)975بر این اساس اوامر و نواهی سنت که در قرآن بیان نشده،
مسائلی تاریخی به شمار می رود و نیازی به تبعیت از آن نیست و تبعیت از آن نه تنها موجب
بالندگی دین نیست ،بلکه باعث انحراف خواهد شد( همان ،ص.)978،996 ،999،939،746
شحرور معتقد است سنت در عصر نبوی نیز برای تشریع نبوده و تدوین سنت در قرن دوم نه به
دلیل حجیت آن ،بلکه متأثر از فرقهگرایی مذهبی شیعه و سنی شکل گرفته است( همان،
ص .)933او مینویسد:
سنت که در آنچه از رسول روایت میشد یا به ایشان نسبت داده میشد تجلی یافت ،در
تشریع به منبعی موازی با تنزیل حکیم تبدیل گردید و حتی در برخی موارد و شاید به تعبیر
صحیحتر در بیشتر موارد ،ناسخ قرآن شد .حال آنکه سنت از نظر تاریخی بر قرآن تقدم
داشت و بر اساس قاعدة اساسی نسخ ،متقدم ،متأخر را نسخ میکند ...اگر چه پیشتر این
سنت بود که از قرآن تبعیت میکرد لکن بعد از این تحوالت ،مسلمانان دیگر دنبال رو سنت
شدند( همان ،ص.)84

شحرور نیز بر باور اهل تسنن دربارة عدالت صحابه میتازد و اذعان میکند:
این تز عدالت صحابه نیز همچون شمشیری مسلط بر گردن مردم به کار گرفته شد تا مانع
اجتهاد و تفکر دربارة مواردی باشد که با اقوال مرفوع یا موقوف از سوی صحابه به رسول
خدا نسبت داده میشود ،به گونهای که اقوال صحابه را جزئی جدایی ناپذیر از دین تلقی
کنند و عصر آنها را عصر آرمانی در نظر گیرند ،عصری که بهتر از آن عصری و بهتر از آن
مردمانی وجود نداشته است(همان ،ص.)38

وی قرآن کریم را تنها اصل و مرجع تشریع و ترسیم راه سلوک انسانی شمرده است ،سپس
برای تأیید سخن خود آیات قرآنی را شاهد آورده است:
تنها ذی حق در [تعیین] حالل و حرام ،خداوند متعال است و به همین دلیل خداوند به نحو
توبیخ آمیزی خطاب به نبی کریم میفرماید( :یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبْتَغِی
مَرْضَاتَ أَزْوَاجِکَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ ) (تحریم )4/و نیز سوره مبارکة نحل که میفرماید( :وَالَ
تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسنتکُمُ الْکَذِبَ هَـذَا حَالَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ
یَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ الَ یُفْلِحُونَ) (نحل)443 /
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از نظر وی حتی «احادیث صحیحی که به عنوان یک مرجع ارزشمند در تاریخ امت محمدی و
مراحل تأسیس اولین دولت به شمار میروند ،نمیتوانند به عنوان تکیهگاه ،مصدر و منبع
قانونگذاری و صدور احکام قرارگیرند» (همان ،ص ،)54لذا «کالم و رفتار او به عنوان یک تولید
تاریخمند با برچسب زمان باقی میماند که با تغییر زندگانی در مسیر زمان ،واقعیت از آن فاصله
میگیرد»( همانجا).
 .4 .1همگونی سنت نبوی با سنتهای انسانی

شحرور برای تقلیل اعتبار سنت ،از سازوکار اثبات تساوی سنت نبوی و سنتهای انسانی استفاده
میکند و میکوشد زوال پذیری و تحول یابی سنتهای انسانی را به سنت نبوی تسری دهد .وی
با مروری بر آیات قرآنی که دربردارنده واژة (سنن) است ( انفال68 /؛ احزاب68/؛ حجر46/؛
کهف )99 /تأکید مینماید که سنتها مستمر و دائمینیستند ،بلکه مفاد آن پیوسته در حال زوال
و تبدیل است؛ وی مینویسد:
سنت ها بر اساس شرایط جوامع و مطالبات آنها و نیز تغییر سطح معرفتی و تغییر و تحول زمان
و وقایع تاریخی جاری در این جوامع ،تغییر پیدا میکنند .لذا سنتهایی که در مقطع تاریخی
معینی پایهگذاری میشوند ،دچار تغییر میگردند؛ بدین معنی که به مرور زمان دچار زوال و
تغییر میشوند .همچون غذا که با مرور زمان دیگر قابل خوردن نیست .این رُخداد نسبت به
سنتهای گذشتة دیگر که غیر قابل استفاده شدهاند نیز جاری است .سنتهایی که تولد
آنها در عصرهای ماقبلِ بعثت محمدی بوده است ،سپس عصر جامعة نبوی و عصرهایی که
در پی آن اعصار آمدهاند تا به عصر ما رسیدهاند .تمام این سنتها با زوال عصرشان رو به
زوال نهادهاند و صالحیتشان را از دست دادهاند ،چنانکه سنت امروز ما نیز در زمان ما جاری
است و برای زمان ما صالحیت دارد و بعد از زوال عصر ما دیگر شایستگی استفاده برای
دیگران را نخواهد داشت و این روند تا روز قیامت ادامه مییابد .لذا تنزیل حکیم بر تغییر
سنن انسانی و زوال آن اصرار میورزد ،بلکه آن را با نسبیت توصیف میکند تا بدین وسیله
آن را تحت شرایط زمان و مکان درآورد ،این در حالی است که در مقابل اصرار دارد تا تنها
سنت ازلی و ابدی را همان سنت الهی بیان کند که همة سنن انسانی بر مدار آن میچرخد
(همان ،ص.)58

همو در این باره مینویسد:
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تأسیس دولت ،ادارة جنگ و صلح و سازماندهی جامعه جملگی ناشی از مقام نبوت است،
بدین معنی که نبی در رأس قدرت اجرایی و قدرت قضائی و فرماندهی لشگر قرار داشتند.
حال اگر پلیسی متخلفی را متوقف کند آیا متخلف از پلیس اطاعت کرده است یا از قانون؟
یعنی اینجا اطاعت از قانون [موضوعیت] دارد نه اطاعت از حکومتی که ابزار اجبار را در
دست دارد .لذا رسول از طریق جایگاه نبوت ،دولتِ قانونمداری را بنیان نهاد تا بر این نکته
تأکید نماید که فقط قانون شایستة اطاعت است(همان ،ص.) 447

وی از این مقدمات نتیجه میگیرد:
هر آنچه از پیامبر به عنوان اجتهادات عینی عصر خودشان صادر شده ،اطاعت از آنها منحصراً
برای افراد جامعة ایشان و همراهان وی الزم بوده است ،بیآنکه این اطاعت برای نسلهای
دیگر تسر ی یابد .رسول فقط برای افراد جامعة خود به مثابة ولی امر ،اجتهاد کرده است
چنانکه خداوند بیان میکند( :وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ األَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی األَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) ( نساء ()86/همانجا).

برخالف فضای ظاهراً قرآنی حاکم بر گفتمان شحرور ،آرمانهایی چند وجهی دنبال میشود:
حذف سنت نبوی و جایگزینی آن با قرائتهای روشنفکرانه از دین ،تأثیرگذاری بر باورها و
تغییر گفتمان دینی ،هضم تدریجی سنت در مدرنیسم ،تقویت اباحه گری نسبت به دیانت سنت،
نهادینه سازی التقاط در الیههای فرهنگ اسالمی ،تحریف ادبیات اصیل در حدیث ثقلین و
جایگزینی آن با اندیشهای مضیق از عترت و سنت ،در آن زمره است.
نکتة شایان توجه آنکه ارائه تعریفی از سنت به مثابه فهم پیشینیان از دین و نه عنصر قوام بخش
دین و انگاره تأثیرپذیری آموزههای نبوی از شرایط اجتماعی ،تاریخی ،جغرافیایی و قومی،
ضرورت تغییر احکام تشریعی متناسب با شرایط محیطی معاصر را افاده مینماید .به دیگر سخن
باور به سیالن فهم و عدم انطباق آن احکام با واقعیات روزآمد در عمل به انکار سنت میانجامد.
.2نارساییهای سنت ستیزی در سنجش با اعتقادات امامیه

برجستگی تعارضهای کالمیگفتمان شحرور با اعتقادات امامیه توجه هر محققی را بر میانگیزد.
انکار شئون فرابشری و ویژگیهای امتیازبخش نبی مکرم اسالم(ص) و منزوی سازی سنت نبوی
به سبب تاریخی گروی ،تنافیهای بسیاری با سلسله عقاید و باورهای شیعی دارد .نارساییهای
این اندیشه در چندین بخش مورد مداقه قرار میگیرد:
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 .1 .2ناسازگاری با ماهیت عصمت

بخش عمدة انتقادات شحرور به سنت ،ناظر به تخصیص عصمت نبوی به فرایند وحی قرآنی
است .برای نقد این موضوع ،الزم است رویکرد امامیه بازخوانی گردد.
 .1 .1 .2قلمرو مفهومیرسالت و نبوت

متکلمان امامیه مقام نبوت را تفضلی الهی برای اخبار بی واسطه از طرف خدا میدانند ( الطوسی،
4703ق ،ص )277و بر جایگاه نبی درحیات معنوی و اجتماعی ( معیشت و معاد) انسانها تصریح
کردهاند( فاضل مقداد ،بیتا ،ص.)265
هر چند بسیاری از متکلمان امامیه بهرغم تعریف واژة نبی ،در مقام تعریف واژة رسول
برنیامده اند ،لکن در برخی منابع ذکر شده « :رسول انسانی است که بدون واسطة بشر از طرف
خدا خبر میدهد و دارای شریعت جدید است( مفید ،مصنفات الشیخ المفید4746،ق ،ج،40
ص .) 67معاصران معتقدند لفظ نبی و رسول از حیث مفهوم با یکدیگر اختالف دارند اما از جهت
مصداق و مقام انطباق مساوی هستند ،به عبارت دیگر هر گاه به یک انسان «نبی» گفته میشود،
مالک آگاهی از غیب است و هر گاه به انسان مطلع از غیب« ،رسول» اطالق میشود ،ویژگی
ابالغ پیام مطرح بوده است (سبحانی تبریزی ،4683 ،ج ،40ص.)234
نکتة شایان توجه آنکه توصیف (مخلَصین)در آیات قرآنی(ص86/؛ صافات65-70/؛ حجر)72/
به مثابه انسان هایی که از هر گونه لغزش و خطا معصومند ،بر انبیاء الهی نیز اطالق شده است
(ص79-73/؛ مریم.)94/
جایگاه پیامبر(ص) در نظام اسالمی ،نه تنها به عنوان یک رسول و نبی ،بلکه در منصب
قضاوت ،حکومت داری ،تقسیم کنندة غنایم ،تنظیم کنندة روابط اقتصادی مسلمانان ،اجراکنندة
حدود و تعزیرات و همچنین تربیت فرهنگی شاگردان مصداق مییابد و از آنجا که خداوند
این حق را به ایشان عطا نموده پس اطاعت از حکم ایشان در حقیقت اطاعت از حکم خدا
خواهد بود.
 .2 .1 .2قلمرو مفهومیعصمت

عصمت حالتی است که مالزمت بدان ،انسان را از بدیها ایمن میدارد( فراهیدی4705،ق،
ج ،4ص  )646و مصونیتی ذاتی ،پایدار ،اختیاری از هر گناه و فراموشی در حوزههای اندیشه،
ادراک ،احساسات و کردار و گفتار است و از مؤلفههای مهمیچون معرفت یقینی ،هشیاری
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کامل و نبود گرایش به گناه تشکیل یافته است (هاشمیتنکابنی،4650،ص  .)62متکلمان امامیه
معتقدند پیامبر(ص) از آغاز پرداختن به مأموریت رسالت به برخورداری از کمال عقل و مبری
بودن از هر نقصانی در معرفت متصف است و این موهبت تمامیدوران حیات پیامبر(ص) را
شامل شده است(صدوق ،4644،ص53؛ مفید4746،ق ،تصحیح اعتقادات امامیه ،ص460؛
مرتضی ،4644 ،ص.)6
تعریف عصمت به نوعی از لطف الهی که وقوع نافرمانی را ممتنع میسازد ،در آراء اکثر
متکلمان امامیه یافت میشود ( عالمه حلی ،بیتا ،ص 459؛ فاضل مقداد ،بیتا ،ارشاد الطالبین،
ص .)602-606از این منظر مصونیت نبی از اشتباه و خطا در حوزة اعمال شخصی و اجتماعی به
سبب تأ ثیرگذاری بر اعتمادآفرینی نسبت به صحت گفتار و رفتارهای وی در امر نبوت ،امری
ضروری برشمرده شده است(مفید ،النکت االعتقادیه4746 ،ق ،ص64؛ سبحانی ،4683 ،ج،9
ص ،)68زیرا بر خداوند حکیم قبیح است که مردم را به تبعیت از فردی خطاکار امر بنماید ( شبر،
 ،4692ص.)52
مطابق آیه شریفه (وَ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَ الحِْکْمَـ َة وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُن تَعْلَمُ وَ کاَنَ فَضْلُ
اللَّهِ عَلَیْکَ عَظِیمًا)( نساء ،)446/موهبت علم کامل و عصمت ،به خاطر مسئولیت سنگین رهبرى به
پیامبران عطا شده است .عالمه طباطبایی در تفسیر (وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُن تَعْلَمُ ( مینویسد« :این
موهبت الهیه که ما آن را به نام نیروى عصمت مىنامیم خود نوعى از علم و شعور است که با
سایر انواع علوم مغایرت دارد ،سایر علوم همانطور که گفتیم گاهى مغلوب سایر قواى شعورى
واقع گشته و در کورانها مورد غفلت قرار مىگیرند ،ولى این علم همیشه بر سایر قوا غالب و
قاهر است و همه را به خدمت خود در مىآورد و به همین جهت است که صاحبش را از کل
ضاللتها و خطاها حفظ مىکند» (طباطبایی ،4650،ج، 9ص  .)424آیت اهلل سبحانی دربارة
عصمت پیامبر در امور دنیوی معتقدند ،جهل نبی(ص) به امور دنیوی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست
(سبحانی تبریزی4745 ،ق ،ص.)423-424
 .2 .1 .2تقریر ضرورت عصمت

استدالل عقلی که مؤید ضرورت عصمت نبی محسوب میشود ،قاعدة لطف است؛ لطف تکوینی
احسان و رحمت عام و لطف تشریعی در مقام ارشاد بندگان به تکالیف و اعمال است .لطف آن
است که با آن بنده به اطاعت نزدیک و از معصیت دور گردد ،اما به سر حد اجبار نمیرسد و در
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اصل تمکین و قدرت مکلف مدخلیتی ندارد(ر.ک .مفید ،النکت االعتقادیه4746،ق ،ص64؛
حلی ،4643 ،ص .)690
مطابق قاعدة لطف ،عدم عصمت فرستادگان الهی به نقض غرض بعثت میانجامد .در شماری
از آیات قرآن ،غایت قصوای برانگیختگی انبیاء ،شکوفاسازی معرفتی ،تعالی بخشی معنوی و
آشناسازی آنان با حقوق و تکالیف خویش (جمعه2/؛ بقره )494/زمینه سازی برای برپاسازی
عدالت(حدید ،)29/اتمام حجت خدا بر مردم ( نساء )439/و ارائه نمونه عینی تربیتی برای بشر
( احزاب )24/معرفی شده است .بنابراین هر فعل و صفتی در نبی که تحقق این اهداف را
مخدوش نماید ،مصداق نقض غرض نبوت به شمار میآید ،لذا جواز ارتکاب گناه و خطا
از سوی نبی در حیات انسانی با غرض بعثت ناسازگار است و نقض غرض بر خداوند حکیم
محال است.
هر چند تنها تمایل به جواز دایرهای از سهو النبی که موجب استخفاف فاعلش نشود ،در آراء
شیخ صدوق ( ابن بابویه4746،ق ،ج )695 ،4و شیخ مفید ( مفید  ،اوائل المقاالت4746 ،ق ،ج،4
ص  )32دیده میشود ،لکن دیگر متکلمان ضرورت عصمت نبی(ص) را با تعبیر«اصلحیت
عصمت» ،ضروری می دانند زیرا معتقدند اکثریت مردم جز با راهنمایی علمی و عملی نبی معصوم
قابلیت هدایت ندارند(مرتضی ،4644 ،ص .)665بدین ترتیب مقتضای لطف الهی آن است که
نبی هرگز مغلوب جاذبههای غیر الهی نشود .از سوی دیگر عصمت نبی بر نکتهای روانی نیز مبتنی
است و آن اینکه مردم عادتاً نسبت به فردی که عامل به ادعای خود نیست ،بدبین میشوند
( قائمینیا ،4684 ،ص .)450از این منظر نبی غیر معصوم نیست و به لحاظ حکمت خداوند
عصمت او واجب خواهد بود ( ابن میثم بحرانی4703 ،ق ،ص.)423
یکی از معاصران «بینش درونی» را دلیلی مهم در بحث ضرورت عصمت عنوان کرده و معتقد
است شریعتگذار باید به اعال درجه تکامل ،شفافیت دل ،علو روح ،سرحد تقوا ،مکاشفه و در
نتیجه عصمت رسیده باشد تا از این رهگذر واقعیات مخفی نزد وی مکشوف گردد و در غیر این
صورت نبی قادر نخواهد بود در مواجهه با حوادث ،مواضع صحیحی در پیش گیرد .بنابراین
خداوند به نبی بینشی عطا میکند و این بینش(حکمت) با عصمت پیوندی وثیق دارد
( معرفت ،4647،ص .)80-82در آیات قرآنی نیز انبیا به عنوان پیراستگان از اغواهای شیطانی
معرفی شدهاند(ص86/؛ صافات65-70/؛ حجر )72/و در آیه (قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونىِ
یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکمُ ذُنُوبَکم)( آل عمران )64/سخن از تبعیتی مطلق است و الزمة چنین
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اتباعی ،مصونیت نبی از هرگونه خطا ،نسیان و گناهی است .به داللت صریح آیه ،اذن و اراده
تشریعی خداوند به اطاعت و پیروی مطلق گفتار و کردار پیامبر نبی تعلق گرفته است و گرنه ارادة
خدا به باطل متعلق خواهد بود (مصباح یزدی ،4634،ص .)444-442
فارغ از بحث عصمت نبی در اخذ و ابالغ وحی ،موضوع عصمت نبی از اشتباه و نسیان در انجام
تکالیف شخصی و اجتماعی نیز ثمرات فراوانی دارد .اساساً با احتمال خطا و نسیان در عملکرد
ایشان ،امکان تربیت و ارشاد مردم حاصل نمیشود .محقق الهیجی توسعة زمانی و کیفی عصمت
را احسن و ارجح در تحقق غرض الهی میداند و معتقد است با وجود عدم مانع در حکمت الهی
واجب می شود که آن را محقق سازد و گرنه ترجیح مرجوح بر راجح قبیح خواهد بود( الهیجی،
 ،4642ص  .)694متکلمان امامیه عالوه بر نقش معنوی پیامبران در جامعه ،بر نقش آنان در تأمین
نیازهای دنیوی مردم تأکید نموده و متذکر میشوند « :نبی انسانی است که از طرف آسمان
مأمور اصالح مردم در معاش و معادشان شده است»(ر.ک .مقداد،4653،ص .)270
 .2 .2ناسازگاری با ماهیت سنت

معنای سنت ،طریقت و سیرت است و چنانچه بدون قید خاصی در شرع ذکر شود منظور از آن
تمام اوامر و نواهی نبی(ص) است ( ابن اثیر ،4637،ج  ، 2ص740؛ طریحی ،4708،ج ،3
ص .)235پس سنت داللت بر جهتگیریها و منشی از پیامبر(ص) دارد که برای تحقق اهداف
کالن الهی اظهار شده است.
مطابق آیات محدودیتهای بشری از تحلیل معارف الهی ،سبب اولویت بخشی مقام نبوت در
تدبیر فردی و اجتماعی شده است .خداوند متعال میفرماید( :النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)
( احزاب )3 /مفسران شیعه به اعتبار مطلق بودن کلمة اولویت ،خواست نبی را در تمامیزمینههای
فردی و اجتماعی ،برخوردار از اولویت میدانند ،زیرا خداوند این والیت تشریعی را به نبی
معصوم از خطا اعطا نموده است ( مکارم4728،ق ،ج،44ص202؛ طباطبایی ،4650 ،ج،43
ص .)243اولویت بخشی به نبی یکی از مقدماتی به شمار میآید که در نهایت به اثبات عمومیت
حجیت سنت نبوی میانجامد .مقدمات دیگر عبارتاند از:
 .1 .2 .2ضرورت تبعیت از سنت

قرآن کریم ،مسئولیت تبیین و تفسیر قرآن را به پیامبر(ص) واگذار کرده ( نحل )77/و بدین سان
سنت به مثابه دومین سرچشمة دستیابی به اوامر و نواهی الهی معرفی شده است .افزون بر آن
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سنت مطابق آیات ،مرجع حل اختالفات مردم ( نساء )95/و منبع استنباط حکم الهی( نساء)86/
قلمداد شده و این تعابیر حکایت از جایگاه سنت در معرفتبخشی است .از دیگر سو ،تسلیم
محض مسلمانان در برابر رهنمودهای نبوی در آیات قرآن( بقره246/؛ نور94/؛ نساء80 ،39/؛
احزاب )63/ستوده شده و حتی جلب محبت الهی منوط به همگامیو تبعیت از پیامبر شده است
( آلعمران )64/بدون تردید این مطلب گویای حجیت تمامی شئون ایشان است ،هر چند اجماع
اندیشمندان تمامی فرق اسالمی بر حجیت سنت نیز مؤیدی دیگر به شمار میآید.
خداوند متعال در آیه498سوره اعراف میفرمایند( :فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبىِ الْأُمِّىّ الَّذِى یُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَ کَلِمَاتِهِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُون) در این آیه ایمان به خدا و مکتب نبوی و پیروی عملی از
ای شان به عنوان رمز هدایت معرفی شده است( طوسی ،بیتا ،ج ،9ص .)9محقق حلی معتقد است
فایده و غرض از نبوت وقتی محقق میشود که به فرمایشات ایشان جامه عمل پوشانده شود
(حلی،4643 ،ص.)92
اندیشمندان امامیه بر این اعتقادند که اصل در گفتار ،رفتار و تقریر معصوم آن است که برای
بیان دین صادر شده باشد ،مگر آنکه با قرینهای بر جزئی و موقتی بودن آن را تصریح کرده باشند
و غرض از بعثت انبیاء ،قبول قولایشان است ،پس هر چه بدین امر ضرر بزند ،قبیح و نقض غرض
حکیم است ( رازی4708 ،ق ،ج،4ص  .)220سدیدالدین حمصی ،بعثت انبیاء را به لحاظ داشتن
مصالح مردم چه مصالح کنونی یا مصالح آتی نیکو میشمرد و معتقد است شریعت نبوی ،بر
عموم مکلفان تا روز قیامت واجب است( حمصی4742،ق  ،ج ،2ص.)298
از منظر اندیشوران امامیه « ،قدر متقین از آیات و روایات ،وجوب پیروی از اوامر و نواهی است
که از جانب مقام نبوت و امامت صادر شود» ( آخوند خراسانی4284،ق ،ص ،)56به عبارت
دیگر اطالق موجود درایات دال بر ضرورت تبعیت از پیامبر(ص)( نساء35 ،37/؛ انفال20/؛
نور97/؛ حشر4/؛ نساء80/؛ آلعمران64/؛ اعراف494/؛ یوسف408/؛ زخرف34/؛ بقره )68/بر
هدایتگری سنت تصریح دارند .پس اتصال ایشان به منبع هستی موجب شده ،یکپارچه تمام
وجودایشان مطابق خواست خداوند باشد.
 .2 .2 .2قلمرو موضوعی سنت

همانطور که در تقریر گفتمان شحرور پیرامون سنت بیان شد ،به زعم وی امور شخصی
پیامبر(ص) و همچنین تأسیس دولت و امور مرتبط با سازماندهی جامعه ،جملگی ناشی از مقام
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نبوت بوده و در دایرة سنتِ الزم االتباع قلمداد نمیشوند .بازاندیشی پیرامون این امر از منظر
امامیه گویای آن است که اوالً مطابق آیات ،آفریدگار عالم و تمامی فرشتگانِ عهدهدار تدبیر
جهان ،به طور پیوسته  ،مقام واالی نبی را درود گفته و به تسلیم مطلق در برابر فرمان ایشان
فرامیخوانند(صادقی تهرانی4703،ق ،ج ،27ص .) 459خداوند متعال میفرمایند ( :إِنَّ اللَّهَ وَ
مَلَئکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّبىِ یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِیمًا) ( احزاب )93/میتوان
اذعان داشت درود لفظی بر نبی کفایت نمی کند و تسلیم عملی نیز الزم است .دوم آنکه خداوند
متعال خطاب به پیامبر (ص) میفرمایند ( :وَ إِنَّکَ لَعَلىَ خُلُقٍ عَظِیم)( قلم )7/خُلق بر صفاتی
جدایی ناپذیر از انسان اطالق میشود و مراد از آن عقل ،درایت و اخالق فردی ،اجتماعی و نیل
به آخرین درجه کمال ،مطابق آداب قرآنی است( مغنیه4727 ،ق ،ج،7ص.) 64
مطابق آی ات ،سنت همواره همچون مالک و معیاری در سنجش عرف جامعه به کار رفته است
و خداوند «اسوهگی» را به جهت خاصی محدود نکرده و نشان میدهد که همة رفتارهای ایشان
اعم از رفتارهای شخصی و یا رفتارهای اجتماعی ،صالحیت پیروی را داراست ( احزاب .)24/در
ادامه  ،تعبیر (لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثیرا) درس آموزی از ایشان به زمان و
مکان خاصی محدود نشده و نکتة دیگر آنکه اگر رفتارهای انسانی نبی را کنار بگذاریم ،چه
اندازه از رفتارهای حضرت برای تأسی باقی میماند؟! برخی صاحبنظران از آیه پیشگفته ضرورت
اقتدا به همة رفتارهای نبی را استفاده کرده و مینویسند« :یدالن علی وجوب االقتداء بالنبی فی
جمیع أحواله و اإلجماع الظاهر الرجوع إلی أفعاله فی أحکام الحوادث کالرجوع إلی أقواله فیجب
أن تکونا حجـة» ( ابن شهر آشوب ،4628 ،ج ،2ص.)499
شمول دامنه تبعیت از سخن ،سکوت و عمل نبی برای عموم بشر در آیه (قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُم)( آل عمران )64/هویداست و استثنا کردن
برخی رفتارهای حضرت از این شمول بی دلیل است .عالوه بر این از روایات نیز درک میشود
که معصومان به پشتوانه این آیه از مؤمنان میخواهند در رفتارهایی عادی مانند غذاخوردن
روی زمین ،نحوة نشستن و( ..فتأسی متأسی بنبیه و اقتص) ( نهج البالغه ،خطبه )430 /از ایشان
الگوگیری کنند.
از سوی دیگر ،سرپرستی امور جامعه از لوازم بعثت انبیاست ،پس بیان صالح و فالح دینی و
دنیوی توسط نبی ضرورت مییابد( ابوصالح حلبی ،4636،ص  .)402-443شهید اول ،سنت
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نبوی را ضامن ساماندهی جوامع انسانی و تأمین مصالح و منافع عمومیمیداند ( شهید اول،
 ،4744ج ،2ص39؛ فاضل مقداد ،اللوامع اإللهیـة فی المباحث الکالمیه ،4653 ،ص.)434
از نظر معاصران اداره امور اجتماعی مراتبی دارد که میتواند شامل قوانین و اجرای این قوانین
در سطوح مختلف اجتماعی باشد ،از جمله این قوانین ،امور حاکم بر زندگی شخصی افراد است
و انواعی همچون اخالقی ،عبادی ،حکومتی و قوانین عمومیاجتماعی نظیر تعیین مالیاتها دارد و
در این حوزهها نبی ،بیان کنندة احکام است ( سبحانی4726 ،ق ،ص )726و رسول اکرم هم
شارع بودند و هم شارح و شارع بودن ایشان با اذن الهی بوده است(مکارم شیرازی4728 ،ق،
ص.)969
بدین سان از منظر علمای شیعه تفکیکی بین اصول شرعیه و احوال شخصیه پیامبر انجام نشده و
هر آنچه از پیامبر سرزده ،به سبب برخورداری از عصمت ،معتبر دانسته شده است.
 .2 .2 .2قلمرو حجیت سنت

حجیت سنت به معنای اعتبار و صالحیت سنت برای راهنمایی مخاطبان به احکام و معارف الهی
است .نظام نامة احکام اسالمیعالوه بر قرآن در سیرة نظری و عملی پیامبر(ص) تجلی مییابد.
قرآن تنها کلیات احکام تشریعی را متضمن شده و روشن شدن تفاصیل آنها متوقف بر مراجعه به
سنت است ( طباطبایی ، 4632 ،ص .)80نکتة شایان توجه آنکه نفی تشریع باالستقالل برای نبی،
امری قطعی است ،در این راستا احکام تشریع شده از جانب نبی بر مبنای حکمیاست که از علم
لدنی و الهامیایشان نشأت یافته و کاشف از حکم الهی است .لذا ایشان از سوی خداوند به واسطة
مؤلفة والیت ،برخوردار از یک شخصیت حقوقی بوده که الزمة آن بهرهمندی از حق تشریع
احکام ،پذیرفتن حکمایشان بدون مطالبه دلیل و حجیت تجربة دینی ایشان برای سایر افراد است.
بر اساس دیدگاه امامیه همة احکام دینی از حکم نفس االمری حکایت میکنند و در واقع یگانه
شارع همان خداوند متعال است و احکامیکه در سنت نبوی وضع شده ،جملگی کاشف از حکم
الهی هستند ،چرا که در نفس االمر ،همة آنها دارای احکامیاست و خأل حکمینیست تا گفته
شود که نبی واضع و شارع آن احکام بوده است .بلکه خداوند یکبار احکام را در قرآن تبیین
میکند و مرتبة دیگر تبیین احکام را بهایشان تفویض میکند که در قرآن هم بر آن تأکید شده
است .بنابراین هیچ تعارضی بین نسبت شارعیت به خدا یا نبی رخ نمیدهد ( قدردان قراملکی،
 ،4683ص .)947-943بسیاری از عالمان شیعه بر این باورند که نبی در هیچ حکمیاز طریق رأی
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شخصی اجتهاد نکرده و جز با اذن خداوند امری را بنا نهاده است ( مجلسی4706،ق ،ج ،67
ص  ،)639پس مشروعیت تمامیتصرفات نبی در ساحتهای فردی و اجتماعی ناشی از اذن و
والیت الهی است .بنابراین از حجیت فراگیر سنت ،عدم جواز تفکیک در سنت حاصل میشود و
سنت نبوی در همه امور مالک قرار میگیرد.
 .4 .2 .2اعتبار سندی سنت

ابهام آفرینی دیگر شحرور دربارة ماهیت سنت مربوط به اصالت سنت است .ایدة فقدان اصالت
سنت و مخدوش بودن سندی و متنی احادیث ،متأثر از دیدگاه تاریخ حدیث اهل سنت پدیدار
شده است؛ زیرا مطابق این دست گزارشها ،ممانعت خلفای سه گانه از کتابت و تدوین حدیث تا
پایان قرن اول هجری وجود داشت و از این رهگذر حلقة اتصال اسناد روایات منقطع گردید
(حسینی جاللی4746،ق ،ص.)69-26
حال آنکه از منظر شیعه ،به سبب وجود سلسله امامان معصوم (ع) ،به رغم مخالفتهای خلفا
همواره تدوین احادیث پیگیری میشد .همچنین میتوان از خبر متواتر یا محفوف به قرائن قطعی،
اجماع و سیره که اعتبار آن احراز شده بهره گرفت ( ر.ک .فضلی4743 ،ق ،ص 47-84؛ حکیم،
4702ق ،ص  .)453توجه به طرق اطمینان بخش در اثبات اصالت سنت سبب شده صاحبنظران
نسبت به امکان نسخ آیات تنها با سنت قطعی یعنی خبر متواتر یا خبر محفوف به قرائن موافق
بودهاند (ر.ک .مرتضی،4644 ،ج،4ص  799؛ طوسی ،بی تا ،ج ،2ص976؛ فخر رازی4742،ق،
ج  ،6ص .)674
فرایند قبول روایات نیز از منظر اندیشوران شیعه منوط به کاربست نکاتی است :عرضة روایات
به قرآن ،تعیین اعتبار سندی با علم رجال ،طبقه بندی وزن و رتبة آن به کمک علم در آیه،
کاوشهای ادبی و لغوی ،جستجوی تاریخی در شأن و زمینههای صدور روایت ،ارجاع
متشابهات به محکمات ،عالج روایات متعارض در پرتوی رهگشاییهای اخبار عالجیه ،تمسک
به عمومات و اطالقات قرآن و روایات( جوادی آملی ، 4684 ،ص42-48؛ همو ،4686،ص.)58
 .2 .1مغالطه تاریخمندی سنت

همانطور که پیشتر بیان شد ،از منظر شحرور ،قضاوتهای حضرت را نمیتوان به عنوان یک
قانون جاودانه در نظر گرفت زیرا وحیانی نبوده و چه بسا در این اجتهادات ،خطایی رخ داده است
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(شحرور ،2046،ص .)409-404این نکته شایان ذکر است؛ هر چند در منابع معتبر مواردی ثبت
شده که ایشان برخی احکام فقهی را تشریع کرده اند در حالی که نه در قرآن بوده و نه وحی بر
ایشان نازل شده است ،مثل افزودن هفت رکعت به نمازهای واجب ،تحریم هر مایع مست کننده
(کلینی ،4688،ج،4ص  ،)332تعیین حد رجم زن و مرد محصن ،تعیین حکم قتل برای مرتد
( نوری طبرسی4704 ،ق ،ج ،48ص 494؛ ابن هشام4724 ،ق ،ج ،7ص ،)94لکن از منظر شیخ
صدوق چنین تفویضی در اجتهاد چه از جهت عقلی و چه از جهت نقلی مانعی در آن نیست و
اختصاص به نبی هم ندارد؛ بلکه دربارة ائمه نیز جاری و ساری است ( ابن بابویه4706 ،ق ،ج،3
ص .)943تفویض جزِیی در تشریع احکام اسالمی و امور مرتبط به اجتماع ،توسط نبی محقق
شده ،زیرا ایشان به سطحی از کمال دست یافته اند که هیچ گاه بر خالف مشیت الهی و موافق
صواب و حق حرکت نمیکنند (ص.)65/
شحرور دامنة صحت سنت قولی و فعلی نبی را مقید به بافت فرهنگی همان عصر مینماید و
دایرة حجیت سنت نبوی را در دیگر زمانها و مکانها محدود و تصریح مینماید که سنت نبوی
مجموعه اجتهادات شخصی نبی و غیر مصون از خطا و اشتباه است ،لذا الزم االتباع بودن آن را
تخطئه مینماید.
نکتة شایان توجه در نقد این دیدگاه آنکه ،تاریخمندی به معنای تأثر حتمی و دائمی از صبغة
خاص زمانی -مکانی است و حکایت از موقتی و عَرَضی بودن دارد و کاربرد خاص آن در
ارتباط با سنت به معنای تأثیرپذیری سنت از زمان و مکان و مخاطبان عصر نبوی است .مطابق این
رویکرد برخی آموزههای سنت ،تاریخ تولید ،مصرف و انقضا پیدا میکند که لزوماً به مرور زمان
باید جایگزینی بیابد ،چراکه مقتضیات بشری در تمام اعصار و جوامع ثابت و همسان نیست.
بررسی دیدگاه تاریخمندی سنت ،گویای این مهم است که وی در اصل ،بر الهی بودن و
شمولیت سنت نبوی تردیدهایی وارد میسازد .منشأ اشکالِ تاریخیت سنت ،نادیده انگاشتن منشأ
و حیانی این آموزههاست.
توجه به این نکته اهمیت دارد سنت نبوی متناسب با فرهنگ محاورهای عصر نزول نازل شده و
این قاعدهای عقالیی است که عدم رعایت آن نزد همگان مورد نکوهش است ،ولی این سخن به
معنای تبعیت سنت نبوی از آن بافت فرهنگی نیست.خداوند در مورد چگونگی تبلیغ فرستادگان
الهی چنین میفرماید« :وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُم»( ابراهیم.)7/
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از این جهت میتوان اذعان داشت مبنای شحرور محل اشکال است؛ زیرا در صورت پذیرش
این رویکرد ،فقط تعداد محدود و مبهمیاز گزارههای تشریعی در حوزة سنت نبوی تعریف
میشود که آن گزارهها هم قابل انطباق با هرگونه سیستم فکری و عملی است ،حال آنکه در
احکام تشریعی فطرت محور سنت نبوی ،مناط و مصالحی نهفته است که از نظر اعتبار دارای
اطالق و عموم زمانی است.
پندار زمانمندی سنت نبوی مولود فهم نادرست دایرة اثرگذاری سنت است .بر این اساس دین
اسالم با پیشبینی همة نیازهای هدایتی بشر ،برای نیازهای ثابت بشر قوانین ثابت و برای نیازهای
متغیر بشر ،قوانین متغیری وضع کرده و بر اساس فطرت مشترک ابناء بشر تنظیم شده و مطابق
مضمون حدیث ثقلین ،بخش مکملی از این اصول و قوانین در ساحت سنت به ودیعه نهاده شده
است .میتوان گفت اکثریت احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد واقعی در نفس متعلق احکام
است و در بخش کمیاز احکام شرعی ،مصلحت و مفسده در نفس و جعل تشریع با هدف
تقویت یا آزمایش انقیاد و اطاعت بنده در برابر خداوند است(علیدوست،4688،ص .)499-494
بسیاری از قانونهای جهان شمول زاییدة شرایط تاریخی خاص هستند ،بدون آنکه تاریخیت
خاستگاه به تاریخیت قوانین سرایت کند .نظیر اینکه یک قوم در اثر ظلم و بهخاطر شکستهای
فراوان به این نتیجه برسند که ظلم ناپایدار است و باید عدالت ورزید .آیا این قانون چون تجربة
یک قوم است ،لزوماً زمانمند و تاریخی محسوب میشود؟!
میتوان اذعان داشت بر اساس مبانی تاریخیگروی ،هیچ تضمینی برای جلوگیری از ورود
تفسیرهای گزاف از سنت نبوی وجود ندارد و این هرج و مرج الجرم به انکار آموزههای ثابت
ثقلین میانجامد.
عرف هیچ جامعهای مبنای تشریع احکام اجتماعی نیست و چنانچه برخی از سنتها مورد تأیید
قرار گرفته ،قطعاً با معیارهای وحیانی تطابق داشته و معیار وحیانی نیز علم و حکمت الهی با هدف
هدایت بشری است (.نمل3/؛ هود )4/در این راستا احکامیکه تشریع آنها به نبی نسبت داده شده
از آن جهت است که ایشان تشریع الهی را قبل از آنکه در قالب وحی دریافت نماید ،در نشئه
ملکوت و الهوت دریافت کرده است .به تعبیر دیگر حکم مزبور در علم ازلی خداوند معلوم
بوده است و پیامبر(ص) میدانست که عمل او مورد رضایت الهی است ( ربانی گلپایگانی،
 ،4654ص  .)239-249از منظر مفسران « نفس وقتی به مرحلة عقل مستفاد و بالفعل رسید همة
علوم و حقایق غیبی را مییابد و آنها را برابر با وحی گزارش میدهد و در یافتن آن معارف و
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گزارش دادن آنها معصوم است ،همانطور که در عمل به احکام معصوم است» ( جوادی آملی،
، 4684ص ،)60لذا تنافی ظاهری برخی آیات با عصمت نبوی بدان سبب است که آن خطابها
در حقیقت ناظر به همه مسلمانان میباشد ( همان ،ص.)68
غایت قصوای دین ،تأمین سعادت دنیوی و اخروی و هدایت جامعه است و ذوقی پنداری سنت
نبوی و ابتنای مجموعة سنت بر سلیقههای فردی موجب میشود بسیاری از آموزههای اجتماعی و
عملی دین رخت بربندد و سکوالریزاسیون اسالم تحقق یابد و این امر در تضاد با اصول بنیادین
اسالمیاست .از نظر شهید مطهری انسان به سبب غریزه خودخواهی و جلب منافع به سوی خویش
و محدودیت علم بشری ،از شناخت تمام عیار تمامیمصالح و مفاسد فردی و اجتماعی ناتوان
است ،بدین سبب وحی در قالب آموزههای قرآن و سنت ،در تعیین مصادیق و تکمیل مفاهیم
یاری رسان است و استغناء عقل از سنت خللآفرین و آسیب زاست .در این راستا شهید مطهری
بیان میکند انسان در عرصه اجتماع هم از درک و شناخت مصلحتها ناتوان است و هم به فرض
شناخت ،خود را به رعایت آن متعهد نمیداند ( مطهری ،4644،ص .)48
بر این اساس ،همسان پنداری سنت نبوی با عرف مردم آن عصر خطاست ،شاهد آنکه در
بسیاری از احکام تشریعی اسالمی ،عرف رایج آن عصر مورد پیروی قرار نگرفته و تبعیت بی
ضابطه از رسوم عصر نبی رخ نداده است .از منظر محققان برخورداری نبی از سرشت بشری،
مستلزم خارج سازی بخشی از منش و شیوه عملی ایشان از قلمرو قانونگذاری نیست و چنین
نبوده که نبی تمامیآداب اجتماعی عرب را گردن نهد .همچنین احکام در کنار حرمت ،وجوب،
استحباب و کراهت ،دربردارنده اباحه نیز هستند و افعال نبی اگر مفید چهار مورد نخست نباشد،
حداقل مباح بودن را افاده مینماید ( نصیری،4683،ص  .)443-444بدین سان استداللهای
مخدوش و ادعاهای بی دلیل شحرور با هدف محدودسازی ساحت اجتماعی دین ،عرصه فراخی
برای تفسیر به رأی فراهم آورده است.
نتیجه

فراز و نشیب نگره اندیشوران به اعتبار سنت در ادوار تاریخ اسالمی در عصر کنونی مختصاتی
نوین یافته است .محمد شحرور با رویکردی التقاطی و اتخاذ رویکردی تاریخی به سنت ،سعی در
اثبات ظنی و غیر قابل اعتنا بودن بخش چشمگیری از آموزههای منبعث از سنت نبوی دارد.
تفکیک روح دینداری از آموزههای سنت نبوی که به زعم شحرور بشری و زمانمند است از
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طرق مختلفی دنبال شده است .وی در اثبات ادعای تک ساحتی انگاری سنت به ادلة قرآنی
تمسک کرده و بر جداانگاری مفهوم «رسول» و« نبی» ،القای عدم اصالت سنت تشریعی و
همچنین اعالم همگونی سنت نبوی با سنتهای انسانی اصرار دارد .شحرور بخشی از قول و فعل
و تقریر نبی را محصور به شرایط و محیط میداند و نگاه فراتاریخی به آن را نامعقول میشمرد.
این تقریر مبنی بر فروکاستن احکام تشریعی سنت به تجربه نبوی در بافت فرهنگی خویش به
تضییع محتوا و پیام سنت میانجامد و لوازم باطلی را به دنبال دارد و اصل کارآمدی بخشی از
ثقلین برای تمامیزمانها و مکانها را به حاشیه میراند.
از منظر متکلمان امامیه ،حجیت سنت نبوی به سبب فلسفة نبوت و ممتنع بودن صدور گناه و
غفلت از آن حضرت اثبات میشود .از سوی دیگر آیاتی با مضمون لزوم تمسک به تمام
آموزههای پیامبر(ص) ( اعراف498/؛ آل عمران )64/و توصیف انبیا در قرآن با وصف پیراستگان
از اغواهای شیطانی (ص82-86/؛ صافات65-70/؛ حجر )72/تأییدی بر حجیت سنت به عنوان
دومین سرچشمة دستیابی به اوامر و نواهی الهی میباشد .از این منظر سرپرستی امور جامعه از
لوازم بعثت انبیاست ،پس بیان صالح و فالح دینی و دنیوی توسط نبی ضرورت مییابد و
احکامیکه در سنت نبوی وضع شده ،جملگی کاشف از حکم الهی هستند .همچنین از
آنجاییکه مشروعیت تمامیتصرفات نبی در ساحتهای فردی و اجتماعی ناشی از اذن و والیت
الهی است ،بنابراین از حجیت فراگیر سنت ،عدم جواز تفکیک در سنت نبوی حاصل میشود و
سنت نبوی در همه امور مالک قرار میگیرد.
غایت قصوای دین ،تأمین سعادت دنیوی و اخروی و هدایت جامعه است و ذوقی پنداری
سنت نبوی و ابتنای مجموعه سنت بر سلیقههای فردی موجب میشود بسیاری از آموزههای
اجتماعی و عملی دین رخت بربندد و این امر در تضاد با اصول بنیادین اسالمی است.
استداللهای مخدوش شحرور با هدف محدودسازی حجیت سنت نبوی ،عرصه فراخی برای
تفسیر به رأی فراهم میآورد.
یادداشتها

 .4محمد شحرور در سال 4568م در دمشق متولد شد .در سال 4595م با بورسیة تحصیلی به
روسیه سفرکرد و در سال 4542م در رشتة مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک به درجة
دکترا رسید .مدتی به عنوان مدرس و سپس استادیار رشتة عمران در دانشگاه دمشق تدریس
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کرد .وی در پروژههای مهم عمرانی سوریه نقش دارد .شحرور کتابهای مهمی در زمینة
مهندسی و همچنین پیرامون مباحث قرآنی به چاپ رسانده است .از سال  4556تا کنون در
مراکز علمی جهان سخنرانیهای فراوانی به عنوان پژوهشگر نواندیش اسالمی داشته است .آثار
مکتوب وی عبارتاند از:
 .4الکتاب والقرآن -قراءة معاصرة سال  )822( .4550صفحه؛
.2الدولـة والمجتمع  -سال  )649( .4557صفحه؛
.6اإلسالم واإلیمان  -منظومـة القیم  -سال  )700( .4553صفحه؛

 .7نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمی  -فقه المرأة " الوصیـة – اإلرث -القوامـة  -التعددیـة
– اللباس"  -سال  )700( .2000صفحه؛

 .9تجفیف منابع اإلرهاب  -سال  )600( .2008صفحه؛
 .4القصـص القـرآنی  -المجلـد األول :مـدخل إلـى القصص و قصـة آدم  -سال ،2040
()695صفحه؛
 .8الکتاب والقرآن – رؤیـة جدیدة  -سال  )444( ،2044صفحه؛
 .5القصص القرآنی – المجلد الثانی :من نوح إلى یوسف  -سال  )283( ،2042صفحه؛
 .40السنـة الرسولیـة والسنـة النبویـة  -رؤیـة جدیدة  -سال  )225( ،2042صفحه؛
 .44الدین و السلطـة – قراءة معاصرة للحاکمیـة  -سال  )780( ،2047صفحه؛
 .42اإلسالم و اإلیمان -منظومـة القیم  -سال  )663( ،2047صفحه؛
 .46فقه المرأة – نحو أصول جدیدة للفقه اإلسالمی  -سال  )687( ،2049صفحه؛
 .47أمُّ الکتاب وتفصیلها :قراءة معاصرة فی الحاکمیـة اإلنسانیـة – تهافت الفقهاء و
المعصومین -سال 2049م )737( ،صفحه.

https://shahrour.org/?page_id=2

منابع

قرآن کریم
نهج البالغه ،گردآوری صبحی صالح.
ابن اثیر ،مبارک بن محمد ،النهایـة فی غریب الحدیث و األثر ،قم ،اسماعیلیان.4637 ،
ابن بابویه ،محمد بن علی ،من ال یحضره الفقیه ،قم  ،جامعه مدرسین ،چ4706 ،4ق.
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_______ ،من ال یحضره الفقیه ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ،انتشارات اسالمیوابسته به جامعة
مدرسین حوزة علمیة قم4746،ق.
ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،طائف ،مکتبـة الصدیق4747 ،ق.
ابن شهر آشوب ،متشابه القرآن ،تهران ،بیدار.4628 ،
ابن میثم بحرانی ،قواعد المرام فی علم الکالم ،تحقیق سید احمد حسینی ،قم  ،مکتبـة آیت اهلل
مرعشی ،چ4703 ،2ق.
ابن هشام  ،ابومحمد ،السیرة النبویه ،بیروت ،چ4724 ،6ق.
ابو ریه ،محمد ،أضواء علی السنـة المحمدیـة أو دفاع عن الحدیث ،بیروت ،مؤسسة منشورات
االعلمیللمطبوعات ،بی تا.
ابوالفتوح حسین بن علی رازی ،تفسیر روض الجنان و روح الجنان ،مشهد ،آستان قدس رضوی،
4708ق.
ابوصالح حلبی ،تقی بن نجم الدین ،تقریب المعارف ،تحقیق رضا استادی ،قم ،جامعة مدرسین،
.4636
آخوند خراسانی ،محمد کاظم ،حاشیـة المکاسب ،تصحیح مهدی شمس الدین ،وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی.4284،
جوادی آملی ،عبداهلل ،سرچشمة اندیشه ،ج ،7قم ،اسراء.4686 ،

_______ ،منزلت عقل در هندسة معرفت دینی ،چ ،6قم ،اسراء.4684 ،

حب اهلل  ،حیدر ،نظریه السنـة فی الفکر اإلمامیالشیعی التکون و الصیرورة ،بیروت ،مؤسسة
االنتشار العربی.2003 ،
حسینی جاللی ،سیدمحمد رضا ،تدوین السنـة الشریفـة ،قم ،مکتب اإلعالم االسالمی4746 ،ق.
حکیم ،محمد طاهر ،السنـة فی مواجهـة األباطیل ،بیجا ،مطبوعات رابطه العالم االسالمی4702 ،ق.
حلی ،حسن بن یوسف ،أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت ،بی جا ،الشریف رضی ،بیتا.

_______ ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،تصحیح حسن حسن زاده آملی ،قم ،جامعه
مدرسین ،بیتا.
_______ ،چهار رساله اعتقادی ،تحقیق رسول جعفریان ،قم،کتابخانه آیت اهلل مرعشی.4643 ،
_______ ،معارج األصول ،تحقیق نجم الدین جعفر بن حسن ،قم ،مؤسسة آل البیت4746،ق.
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حمصی ،سدیدالدین  ،المنقذ من التقلید ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،چ4742 ،4ق.
رازی ،ابوالفتوح ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای آستان
قدس رضوی4708 ،ق.
ربانی گلپایگانی ،علی ،وحی نبوی ،بررسی نقش پیامبر(ص) در پدیده وحی ،تهران ،پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.4654 ،
سبحانی تبریزی ،جعفر ،مصادر الفقه اإلسالمیو منابعه ،بیروت ،داراألضواء4745 ،ق.

_______ ،کلیات فی علم الرجال ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی4726 ،ق.
_______ ،منشور جاوید ،قم ،مؤسسة امام صادق.4683،

شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،الموافقات فی أصول الشریعه ،بیروت ،دارالکتب العربی4726 ،ق.
شاکرین ،حمیدرضا ،مبانی و پیش انگارههای فهم دین ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.4650،
شبر ،عبداهلل ،حق الیقین فی معرفـة أصول الدین ،صیدا ،مطبعه العرفان.4692 ،
شحرور ،محمد ،السنـة الرسولیـة و السنـة النبویـة ،بیروت ،دارالساقی.2046 ،
_______ ،الکتاب و القرآن قراءة معاصرة ،بیروت ،شرکه المطبوعات للتوزیع و النشر.2000 ،
شهید اول ،محمد بن مکی ،الدروس الشرعیـة فی فقه اإلمامیـة ،قم ،جامعه مدرسین  ،چ4744 ،2ق.
صادقی تهرانی ،محمد  ،الفرقان فی تفسیر القرآن بالسنـة ،فرهنگ اسالمی ،قم4703 ،ق.
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ،االعتقادات ،مترجم محمد علی حسنی ،تهران ،علمیه اسالمیه،
.4644
طباطبایى ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،مؤسسـة األعلمی للمطبوعات ،لبنان.4650 ،
_______ ،شیعه در اسالم ،قم ،انتشارات اسالمی.4632 ،
طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی4708 ،ق.
الطوسی ،محمد بن الحسن ،االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد ،بیروت ،داراالضواء4703 ،ق.

_______ ،التبیان فی تفسیر القرآن ،مصحح عاملی ،احمد حبیب ،بیروت ،دار إحیاء التراث
العربی ،بیتا.
_______ ،عدة األصول  ،موسسه آل البیت ،قم ،بی تا.
عشماوی ،محمد سعید ،حقیقـة الحجاب و حجیـة الحدیث ،قاهره ،الکتاب الذهبی.2002 ،
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علیدوست ،ابوالقاسم ،فقه و مصلحت ،تهران ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
.4688
فاضل مقداد ،مقداد بن عبداهلل،إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین ،تحقیق مهدی رجایی ،قم،
کتابخانه عمومیحضرت آیت اهلل العظمیمرعشی نجفی ،بی تا.
_______ ،اللوامع اإللهیـة فی المباحث الکالمیه ،تحقیق سید محمد علی قاضی طباطبایی  ،قم،
دفتر تبلیغات اسالمیحوزه علمیه قم .4653 ،
فخر رازی ،محمد بن عمر ،المحصول فی علم أصول الفقه ،تحقیق طه جابر فیاض علوانی،
بیروت ،موسسه الرساله ،چ4742 ،2ق.
فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم،مؤسسة دارالهجره4705 ،ق.
فضلی  ،عبدالهادی ،أصول الحدیث ،بی جاف موسسه ام القری للتحقیق و النشر4743 ،ق.
قائمینیا ،علیرضا ،وحی و افعال گفتاری ،قم ،زالل کوثر.4684 ،
قدردان قراملکی ،محمد حسن ،آیین خاتم ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.4683 ،
قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،تهران ،ناصر خسرو.4637 ،
کلینی رازی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،تهران ،دارالکتب االسالمیه،
.4688
الهیجی ،عبدالرزاق ،گوهر مراد ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.4642 ،
مجلسی ،محمد باقر ،بحاراألنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی4706 ،ق.
مرتضی علم الهدی ،علی بن الحسین ،تنزیه األنبیاء و األئمـة ،مترجم امیر سلمانی رحیمی ،مشهد،
به نشر.4644 ،
مصباح یزدی ،محمد تقی ،راهنما شناسی ،قم ،حوزة علمیه.4634 ،
مطهری ،مرتضی ،نبوت ،تهران ،صدرا.4644 ،
معرفت ،محمدهادی ،تنزیه األنبیاء از آدم تا خاتم ،قم ،نبوغ.4647 ،
مغنیه ،محمد جواد ،التفسیر الکاشف ،قم ،دارالکتاب االسالمی4727 ،ق.
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان بغدادی ،تصحیح اعتقادات امامیه ،قم ،المؤتمر العالمیللشیخ
المفید.4746 ،
_______ ،أوائل المقاالت ،تحقیق ابراهیم انصاری زنجانی ،عباسقلی چرندابی و فضل اهلل
زنجانی ،قم ،الموتمر العالمیأللفیــة الشیخ المفید4746 ،ق.
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_______ ،النکت االعتقادیه ،قم ،کنگره هزاره شیخ مفید4746 ،ق.

_______ ،مصنفات الشیخ المفید  ،تحقیق علی میرشریفی ،قم ،مکتبه اإلعالم االسالمی،
4746ق.
مقداد ،فاضل ،اللوامع اإللهیـة ،تعلیق قاضی طباطبایی ،تبریز ،نشر شفق.4653 ،
مکارم شیرازى ،ناصر ،تفسیر نمونه،تهران ،دار الکتب اإلسالمیـة.4644،

_______ ،بحوث فقهیـة عامـة ،قم ،مؤسسة امام علی4728 ،ق.
نصیری ،علی ،رابطه متقابل کتاب و سنت ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.4683 ،
نوری طبرسی ،میرزا حسین ،مستدرک الوسائل ،قم  ،مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث4704 ،ق.
هاشمیتنکابنی ،سید موسی ،عصمت ضرورت و آثار ،قم ،بوستان کتاب.4650 ،
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