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چکیده
این پژوهش به تعارض میان متون مقدس دینی و نظام معرفتی دنیای مدرن می پردازد .این تعارض را
می توان در دو زمینه کلی دسته بندی کرد .نخست تعارض میان نظریات علمی جدید با آیات هستی
شناختی موجود در متون مقدس ،و دوم تعارض میان گزاره های اخالقی مبتنی بر آیات آسمانی با نظام
اخالقی نوین .این مقاله سعی دارد به تحلیل دو رویکرد عمده میان مسلمانان که سعی در توجیه تعارضات
موجود میان متون مقدس دین اسالم با یافته های جدید اخالقی داشته اند ،بپردازد .گروه نخست با تاریخی
فهم کردن فرآیند وحی ،معتقد است که تعارضات موجود به دلیل اقتضائات زمانی-مکانی پیش روی
پیامبر(ص) و شنوندگان وحی رخ داده است و گزاره های دینی را باید از نظرگاه زمان و مکان خاص خود فهم
کرد .دسته دیگر نیز با نفی مدخلیت تاریخ در تکوین وحی معتقدند که تمامی این تعارضات چه اخالقی و چه
علمی ناشی از پیرایه ها و جعلیات رویایی موجود در متون دست دوم اسالمی می باشد.
واژگان کلیدی :معرفت شناسی ،تاریخ گرایی ،گزاره های اخالقی و تفسیر.
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مقدمه
با گسترش روز افزون فرهنگ غربی در سراسر جهان به ویژه دنیای اسالم ،بسیاری از
مبانی ،احکام و گزاره های دینی به چالش کشیده شد ،و تفسیری نوین از مفاهیمی چون ؛
حقوق بشر ،حقوق زن ،برده داری ،آزادی بیان و عقیده ،صلح ،دموکراسی و مسایل علمی
نوین ارایه گردید.تعارض تفسیری میان دو فرهنگ ،مبتنی بر دو نظام دانایی متفاوت بود.
درحالی که اپیستمولوژی ( )Epistemologyغربی مبتنی بر انسان محوری است ،نظام
دانایی اسالمی بر اساس مرجعیت «نصّ» استوار است(فیرحی. )50 : 1391،
این اختال ف معرفت شناسی را می توان ناشی از گسست هستی شناختانه اندیشمندان
غربی از حقیقت جویی دوران باستان  ،به واقعیت یابی دوران مدرن دانست .به بیانی دیگر
پس از دوران روشنگری ،کانون توجه اندیشمندان غربی از «بود» به سوی «نمود» میل پیدا
کرد .به این معنا که در دوران کالسیک فالسفه به دنبال علت قضایا در خارج از جهان مادی
و نیروهای ماورای طبیعی بودند ،ولی پس از عصر مدرن توجه دانشمندان غربی برای کشف
واقعیت به عالم طبیعت و جهان مادی معطوف شد( سیف زاده . )39 :1388 ،پس با این
توصیف ،استدالل اندیشمندان مسلمان در پاسخ به چالش های مدرن پیش روی گزاره های
دینی -اسالمی ،چون در قالب نصّ و متون دینی ماورایی می باشد ،از نظر اندیشمندان غربی
موجه نیست ؛ چرا که اندیشمند غربی به دنبال پاسخی زمینی و قابل لمس است.
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حل تعارض فکری-علمی به مثابه بحران عمیق معرفت شناختی در تئوری های معرفتی
اندیشمند ان مسلمان پدیدار شد .اندیشمند مسلمان از سویی شیوه تفکرش را بر اساس
احکام ثابت و الیتغیری بر می گرفت ،و از دیگر سوی شرایط و اقتضائات دوران مدرن او را به
بازاندیشی در مفروضاتش وامی داشت(.فیرحی  . )10:1389 ،یافتن راه حلی میانه که به
پیوند میان امر ثابت و متغیر با سازگاری میان دو نظام معرفتی انسان محور و نصّ
محوربیانجامد ،دغدغه بنیادین اندیشمندان مسلمان شده است .در این پژوهش از این دغدغه
به عنوان تالش در ارایه «تفسیر جدید» در باور اندیشمندان اسالمی یاد می کنیم.
البته باید گفت که این گسست مختص جوامع مسلمان نبوده و در همان دوره های
نخستین آغاز عصر جدید در غرب نیز ،بسیاری از مؤمنان زمانی که تعارضات بسیار میان
کشفیات جدید با متون مقدس را تماشا می کردند ،دچار حیرت و دوگانگی می شدند .از
یک سو ایمان قلبی مانع می شد که از آن متون دست بکشند و به بطالن آن ها رأی دهند،
و ا ز سوی دیگر نمی توانستند از پیشرفت های علمی و تجربی که در کارگاه ها و آزمایشگاه
ها درستی آن ها تأیید شده بود ،چشم پوشی کنند .بنابراین بسیاری از دانشمندان آن
سامان که دغدغه دینی داشتند به تکاپو برای توجیه متون مقدس پرداختند و به آشتی میان
تعارضات متن مقدس با دستاوردهای نوین همت گماشتند( راسل.)13-27 : 1993 ،
شاید بتوان اسپینوزا فیلسوف هلندی قرن هفدهم را نخستین کسی دانست که به توجیه
متون مقدس در آغازین سالهای عصر روشنگری پرداخت .وی می دید که چگونه دانش
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جدید با تکیه بر تجربه و آزمایش ،دیگر رقبا از جمله فلسفه مدرسی ،هیات قدیم ،پزشکی
باستان و حتی دین را از میدان به در می کند و گزاره های ایشان را به چالش می کشد و
هیچ پهلوانی را یارای کارزار با آن نیست .اسپینوزا در عین پذیرش یافته های علمی و تجربی
عصر جدید ،دل در گرو ایمان به خدا و مذهب داشت ،به همین جهت سعی داشت که
تبیینی عقالنی از معجزات و خوارق عادت در کتاب مقدس ارائه دهد .وی عقیده داشت که
ادیان معموال سعی در تحریک قوه تخیل مردم را داشته اند ،چرا که مخاطب عمده آنها عوام
بوده اند و الزمه جذب عوام ابراز چنین مفاهیمی است .وی تالش می کرد آن تصوری از خدا
که در کتاب مقد س آمده و در آن خداوند در عرش بر روی کرسی نشسته و فرشتگان حول
وی در آسمان ها سیر می کنند را تفسیری تخیلی برای جذب عوام تلقی کند ،و تصویری
عقالنی از خدا ارائه دهد که مورد قبول عقول جدید باشد .بنابراین وی حکم به وحدت خدا و
طبیعت می دهد و عمل آن ها را بر طبق نوامیس ضروری و الیتغیر می داند« :اراده الهی با
قوانین طبیعت امر واحدی است در دو عبارت مختلف ،از اینجا نتیجه میگیریم که تمام
حادثات عالم مکانیکی و قوانین الیتغیری هستند و از روی هوس سلطان مستبدی که در
عرش باالی ستارگان نشسته ،نیستند»(ویل دورانت. )150 : 1387،
تحقیق پیش رو برآن است که به شناسایی تالش های اندیشمندان مسلمان در تبیین و
توجیه تعارضات متون مقدس و همچنین میراث اسالمی با یافته های جدید بپردازد .البته
جهت پژوهش بیشتر معطوف به تعارضات احکام و گزاره های اخالقی میراث میانه اسالمی با
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یافته های جدید متمرکز شده ،هرچند که از اشاره به تعارضات یافته های تجربی نیز چشم
نپوشیده است .دو گروه عمده ای را که با روش های نوین سعی در توجیه میراث اسالمی
برای بشر امروزی نموده اند  ،می توان در دو گروه دسته بندی کرد:
الف) نگاه تاریخ گرا :در این دیدگاه اصوالً فرض بر این است که وقایع رخ داده در تاریخ
اسالم ،سنت نبوی و حتی آیات قرآن ،در اثر اقتضائات زمانی  -مکانی به وقوع پیوسته یا
نازل شده اند .بدین معنی که اگر حکمی از احکام اسالمی(اخالقی یا علمی) ،یا رفتاری از
رفتارهای زندگانی پیامبر(ص) با یافته های دوران مدرن سازگار نشد ،نباید به قضیه از
نظرگاه معاصر بنگریم ،چرا که بسیاری از این احکام یا رویدادها ،جنبه تاریخی دارند و تحت
تأثیر محدودیت های تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و  ...رخ داده اند.
ب) نگاه انتقادی به میراث دوره میانه اسالمی (مبتنی بر نقد نصوص دست دوم) :در این
دیدگاه فرض اصلی این است که اعمال منافی علم و اخالق جدید که در میراث دوره میانه به
پیامبر(ص) منتسب شده اند ،جعل و افتراهایی است که در متون دست دوم و روایی آمده
اند .بنابراین باید به نقد تاریخی و محتوایی روایت ها و احادیث بر جای مانده در سنت نبوی
پرداخت ،تا از این طریق سره از ن اسره جدا گردد .این تفکر باتوجه به نگاه ویژه خود به قرآن
کریم به عنوانی متنی فاقد خطا ،به تئوری های علمی آمده در آن  ،نگاهی مؤیدانه دارد.

الف ) رهیافت تاریخ گرا
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در این دیدگاه برای فهم هر متن باید به افق فکری مؤلفان توجه کرد ،چرا که از نظر
ایشان فرآیند فه م  ،تاریخ مند است .توضیح این که هر مؤلف که متنی را خلق می کند ،یک
سری داشته های پیشینی و تئوری هایی نسبت به حقیقت ،جهان بینی خاص و نیز هدف و
انتظاراتی جهت اثبات موضوعات دلخواه دارد ،این مواردِ عمدتاً تاریخی و فرهنگی به فرآیند
فهم او خط می دهند ،و وی متن را در آن زمینه ی تاریخی ،فرهنگی و زبانی خلق می کند.
این عالئق رابطه ناگسستنی با معارف عصری زمان مؤلف دارند .لذا برای فهم هر نظریه باید
جهان بینی و دنیای نظریه پرداز را فهمید ،زیرا نظریه پرداز با عینک و نظرگاه آن عصر به
مسائل نگاه می کند ،و مواردی را که کشف یا تجویز می کند با دیگر معارف آن عصر سازگار
است(.سروش.)313 : 1388،
محققین این روش عصری بودن معارف بشری را به معرفت دینی نیز تسرّی می دهند،
چرا که هرمنوتیک و الهیات ارتباط تنگاتنگی با هم دارند« .حلقه پیوند هرمنوتیک با
الهیات( )theologyو کالم را باید در این واقعیت جستجو کرد که الهیات و کالم دانشی
متن محور( )text conteredاست و بسیاری معتقدات و دکترین های کالمی محصول
دوران طوالنی تفسیر متون مقدس است .این پیوند کالم و تفسیر متون دینی موجب می
شود که به قول وان هوزر پرسش از اینکه «آیا معنا در متن است یا در ذهنیت خواننده و
مفسّر؟» پرسشی الهیاتی باشد»( واعظی. )2 : 1387،
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بر اساس این دیدگاه ،فرآیند تکوین متون دینی نیز عصری است و به پیش زمینه ها،
عالئق و تئوری های مورد قبول خالق متن ارتباطی تنگاتنگ دارد .بدین معنی که عامل
وحی[پیامبر(ص)] نیز در دریافت وحی دچار محدودیت های تاریخی ،فرهنگی ،زبانی و
مکانی بوده است .پس به این ترتیب باید برای کشف معنای واقعی متن قرآن باید به «تاویل
خالق» دست زد ،یعنی نشانه های زبانی موجود در متن قرآن را بر اساس واقعیت های
اجتماعی و زبانی عصر مفسر بازسازی کرد( واعظی .)41 - 2 :1389 ،
نصر حامد أبوزید اندیشمند معاصر مصری در کتاب جنجالی معنای متن از نظریه
پردازانی است که بصورت مدون نظریه «تاریخی بودن قرآن» را در میان مسلمانان ابراز می
کند و به بسط این نظریه در فرآیند وحی نبوی اقدام می نماید .وی به تبیین و توضیح
چگونگی دیالکتیک( )Dialecticمیان متن[قرآن] و واقعیت پرداخته و جریان وحی را به دو
مرحله تقسیم کرده است:
 )1تأثیر پذیری متن[قرآن] از تاریخ و واقعیت  :که شامل محدودیت ها و
فرصت های زمانی -مکانی ،فرهنگی ،اجتماعی ،زبانی و  ...می شود .این محدودیت
ها و فرصت ها هر یک به تناسب شرایط عدم امکان ها یا امکان های تاریخی را در
برابر وحی الهی به پیامبر(ص) قرار می دهند ،که در چارچوب این واقعیت ها متن
قرآنی شکل می گیرد .وی در عبارت زیر که در بیان تأثیر پذیری قرآن از واقعیت و
فرهنگ بسیار گویاست چنین می نویسد«:قرآن خود را پیام[رسالت] می نامد و
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پیام ،نمایانگرِ ارتباطی میان فرستنده و گیرنده است که از طریق رمز یا نظام زبانی
صورت می پذیرد .از آنجا که در مورد قرآن نمی توان فرستنده را مورد پژوهش
علمی قرار داد ،طبیعی است که راه ورود علمی به پژوهش در باب متنِ قرآنی از
مدخلِ واقعیّت و فرهنگ می گذرد؛ واقعیتی که زندگی نخستین انسان های
مخاطب وحی و نیز اوّلین گیرنده وحی یعنی پیامبر اکرم(ص) در آن شکل می
گیرند ،و فرهنگی که زبان تجسّم آن است»(أبوزید.)69 : 1389،
)2

تأثیر واقعیت و تاریخ از متن :در این مرحله دوران نزول و تکوین وحی

پایان پذیرفته و اینک نوبت تأثیر متن قرآنی بر تاریخ ،اجتماع ،فرهنگ و  ...است.
یکی از نتایج مهم تاریخی  -فرهنگی بودن فرآیند نزول وحی این است که بسیاری
از مفاهیم و احکامی که در قرآن ذکر شده است جنبه تاریخی دارند و در بستر
فرهنگ اعراب ساکن شبه جزیره در زمان نزول وحی ،شکل گرفته اند ،بنابراین می
توان دستورات و تعالیم قرآن را امروزی فهم کرد و از بسیاری از احکام تاریخی-
فرهنگی عبور کرد .البته این نکته را نباید از یاد برد که وی معتقد است که درون
مایه قرآن آسمانی است ،ولی از آن جایی که به سوی زمین تنزیل یافته ،به ناچار
خود را به سطح نظام زبانی مخاطب فرو کاسته است.
نویسنده دیگری نیز به مسأله تاریخی و تدریجی بودن تکوین دین اسالم حول محور
پیامبر(ص) اشاره ،و از این رهگذر حکم به تاریخی بودن بسیاری از آیات و احکام قرآن می
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کند .تاریخی بودن به این معنا است ،که اگر حوادث تاریخی هم زمان با نزول وحی و نیز
سؤاالت اعراب معاصر پیامبر(ص) از ایشان نبودند ،بسیاری از آیات قرآن که در واکنش به آن
حوادث و یا در پاسخ پرسش ها نازل شده اند ،نازل نمی شدند و دیگر در قرآن درج نمی
شدند(سروش . ) 21-19 : 1385،وی پاره ای از مسائل و موضوعات تاریخی مطرح در قرآن
را به عنوان عرضی دین دانسته که در صورت عدم وجود آن ها ،لطمه ای به ذاتیات دین
اسالم وارد نمی شد .یعنی اگر آن موضوعات تاریخی اصالً در قرآن وجود نمی داشت ،بلکه به
جای آن ها ،رویداد های دیگری[به اقتضاء زمان ،مکان و فرهنگِ دیگر] به عنوان عرضیات بر
تن ذاتیات دین پوشانده می شد ،باز هم قرآن رسالت خود را به جا می آورد(سروش:1385،
.)30-31
وی معتقد است با طرح نظریه ذاتی و عرضی در دین می توان بر دشواری عدم
تطابق بسیاری از گزاره های دینی ،با زمان و مکان فائق آمد ،چرا که مهم در دین ذاتیات
است و نه عرضیات .راه حل وی برای انتقال ذاتیات قرآن و دین اسالم ،به فرهنگ های دیگر
غیر از فرهنگ حامل اولیه ،ترجمه فرهنگی است .یعنی این ذاتیات که رکن رکین دین
هستند و عدم وجود آن ها برای دین ممکن نیست را از عرضیات اولیه زدوده ،و جامه ی
عرضیات متناسب با فرهنگ جدید را بر تن آن پوشانید(سروش . )31 :1385،عرضیاتی که او
برای قر آن و به تبع دین اسالم بر شمرده عبارتند از :زبان عربی ،فرهنگ عربی حاکم بر
تعالیم اسالم ،پوشانیدن جامه دینی بر مفاهیم و اصطالحات موجود در فرهنگ اعراب ،تئوری
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های علمی زمان (طب ،نجوم و  )...در کتاب و سنت دینی ،حوادث رخ داده در تاریخ اسالم
و( ...سروش.)54-80 :1385 ،
محقق دیگر در این زمینه معتقد است در قرآن یک مفاهمه میان پیامبر(ص) و
قومش در بستر تحوالت تاریخی جریان دارد .و در این مفاهمه پیامبر(ص) فهم تفسیری خود
از جهان (یعنی تفسیر متناسب با زمان و مکان)را به مردم ابالغ می کرده است .این فهم
تفسیری عبارت بود از نمود( )phenomenبودن همه اجزای هستی برای خدا .لذا
پیامبر(ص) سعی در تغییر جامعه آن زمان و در آن مکان خاص و توحیدی کردن آنان حول
محور خدا در بادی نظر و عمل داشته و در راستای این تغییر اقدام به صدور احکامی نموده
است .بدین معنی که در این مفاهمه یک سری پرسش هایی از پیامبر(ص) می شد و یا
اتفاقاتی رخ می داد که در پاسخ آن مسائل ،آیاتی بر پیامبر(ص) وحی می گردید ،که این
پاسخ ها موردی و فقط مختص همان زمان و مکان بوده است ،لذا نباید آن را به موارد دیگر
در سایر زمان هاو مکان ها تسرّی داد« .شاید سبب اینکه همه این احکام «حکم» نامیده
شده همین است که همه این ها ماهیت قضاوت در موارد معین داشته است .حکم کلمه ای
است که عمدتاً در قضاوت به کار برده می شود .در این صورت معنای «و من لم یحکم بما
أنزل اهلل» هم روشن می شود .این ها شاهدهای واضحی بر این مدعاست که احکام شرعی
قرآن بر فهمی ت فسیری از واقعیات و روابط موجود اجتماعی جامعه حجاز و بر روابط عبادی
انسان ها با خدا در آن جامعه مبتنی بوده و هدف آن تفسیر واقعیات اجتماعی به صورتی که
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با اراده خدا سازگار بوده باشد بوده است .صدور این احکام اصالً به معنای وضع احکام برای
همه جامعه ها و همه عصرها نبوده است»( مجتهد شبستری.)1386 ،
عبارت باال در بیان نظر وی در مورد تاریخیت احکام قرآن بسیار گویاست .به اعتقاد او
احکام قرآن به هدف توحیدی کردن جامعه آن زمان اعراب ،به اصالح[و نه تغییر بنیادی]
آداب و رسوم موجود میان ایشان پرداخته است ،بدین معنی که سعی قرآن این است که با
حفظ بسیاری از مؤلفه های فرهنگی  -اجتماعی اعراب ،توحید و خداپرستی و پیامدهای آن
را میان ایشان جاری کند .بنابراین لزومی ندارد که آن احکام موردی و خاص ،در همه اماکن
و اعصار جاری و ساری باشد .سرانجام راه حلی که برای حل مشکل عدم تطابق احکام قرآن
و سنت با زمان و مکان مطرح می کند چنین است« :مسلمانان این عصر باید اصول ابدی را
از آنچه آداب و رسوم عصر پیامبر(ص) بوده تفکیک کنند ،و در بخش دوم به مقتضیات عصر
خودشان عمل کنند»(مجتهد شبستری . )226 :1389،این اصول ابدی همان مواردی است
که لوازم توحیدی شدن جامعه را مهیا می کنند و پیامبر(ص) در پی وصول به این اصول
اقدام به صدور احکام موردی در قرآن می کرده است ،بنابراین احکام قرآنی صرفاً مصداق
هایی زمانی  -مکانی از آن اصول ابدی هستند «.این جاست که قرائت نبوی از مردم حجاز
می خواهد واقعیات اجتماعی -عبادات و معامالت -خود را تغییر دهند .این تغییر باید بر
مبنای توحید در عبادات ،مراعات تقوی ،عدالت ،احسان ،انصاف ،ایثار و  ...معروف ،خیر برّ،
عفو و مانند این ها که سازگار با فعالیت علی االطالق خدا در جهان هستند ،و اجتناب از از
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فسق ،ظلم ،منکر ،شرّ ،اعتداء و مانند این ها که با آن ناسازگارند و باید انجام شود» (مجتهد
شبستری. )1386 ،
وی همچنین در بیان رفع تعارض از احکام اخالقی قرآن و سنت که از دیدگاه دانشمندان
اخالق امروزی از مصادیق خشونت به حساب می آیند ،معتقد است که خشونت در زمان
پیامبر(ص) تعریفی جدای از خشونت در عصر حاضر دارد ،بنابراین بسیاری از اعمال
پیامبر(ص) که امروزه خشن به نظر می رسند ،در نظرگاه معاصران پیامبر(ص) خشن
محسوب نمی شده اند  « .اگر پاره ای از احکام شرعی در عصر حاضر ،برای ما خشن به نظر
می رسند باید به این نکته توجه کنیم که «خشونت» یک تعریف فراتاریخی ندارد ،همانطور
که عدل یا ظلم تعریف فرا ت اریخی ندارد .ممکن است عملی در عصر معینی و جامعه معینی
خشن به نظر برسد و در جامعه دیگر نه .ممکن است در جامعه ای و در عصری برای مقابله
با دشمنان یا مبارزه با مفاسد اجتماعی یا حتی اداء حقوق خدا بر اعمال خشن تأکید شود و
در جامعه دیگر این طور نباشد» (مجتهد شبستری. )1386 ،
این نظرنویسنده با اعتقادبرخی فیلسوفان اسالمی بر حسن و قبح اعتباری افعال در
هماهنگی است ،چراکه این دسته از حکمای اسالمی برخالف متکلمین دوره میانه اسالمی بر
این عقیده هستند که اخالق جزئی از اعتباریات به شمار آمده و به اعتبار نوع ممکن است
متفاوت باشد«:خوب و بد» یا «حسن و قبح در افعال» دو صفت اعتباری می باشند که در هر
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فعل صادر و کار انجام گرفته اعم از فعل انفرادی و اجتماعی معتبرند»( طباطبایی ،بی تا :
.)317
از دید اندیشمندان تاریخ گرا بسیاری از اعمال منافی عقل بشر امروزی به پیامبر(ص)
منتسب است ،و این اعمال با توجیهات تاریخی زمانی  -مکانی پذیرفته شده اند .یعنی آن ها
معتقدند پیامبر(ص) اعمالی را که امروزه خشونت بار تلقی می شوند ،در آن شرایط تاریخی
خاص انجام داده است ،و ما نباید با عینک امروزی حوادث دوران پیامبر(ص) را فهم کنیم،
چرا که مفاهیمی مثل نفی خشون ت طلبی ،حقوق بشر ،حقوق بشر دوستانه ،حقوق زن و
بسیاری دیگر از مفاهیم امروزی ،در زمان معاصر تأسیس شده اند و در میان اجتماع دوران
پیامبر(ص) محلی از اِعراب نداشته اند « .در اظهار نظرهای پیشین روشن کرده ام که چگونه
بر مبنای این نگرش مسلمانان می توانند حقوق بشر و دموکراسی عصر حاضر را در فرهنگ
خود جذب و هضم کنند ،بدون اینکه بیهوده بکوشند از کتاب و سنت ،حقوق بشر و
دموکراسیِ دست و پا شکسته ای بیرون آورند» ( مجتهد شبستری . )1386 ،
در مقام نقد و بررسی نگاه تاریخ گرا باید گفت که اندیشمندان این دیدگاه به دلیل
پذیرفتن محدودیت های تاریخی -فرهنگی در فرآیند تکوین وحی ،هرچند به زعم خود بر
مشکل عدم تطابق گزاره های علمی متون دینی با یافته های دانش جدید فائق می آیند ،اما
کماکان در این روش بسیاری گزاره های اخالقی که با اخالق امروزی سازگار نیست به
پیامبر(ص) و دین اسالم منتسب هستند ،هرچند که خشونت بار تلقی شوند .باید گفت
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بسیاری از رفتارهای خشونت باری که عمدتا در متون روایی به پیامبر(ص) منتسب شده اند
به حدی واجد جنبه های خشن هستند که حتی با دادن صفت تاریخی-فرهنگی به آن ها،
باز هم ارتکاب چنین اعمالی توجیه نمی شود .و به نظر می رسد هرچند که محققان این
روش برای تطابق مفاهیم دینی با دستاوردهای نوین ،گزاره های قرآن و سنت را به دو
دسته اصول ابدی و مصادیق زمانی  -مکانی تفکیک کرده ،که دسته نخست تغییر ناپذیر و
دیگری تغییر پذیر است(یا ذاتی و عرضی در دین مطرح شده توسط دیگر نویسنده) ،ولی در
نهایت با توسعه مفاهیم زمانی  -مکانی ،اصول ابدی پیش گفته را به نحوی خدشه پذیر
نموده اند که اگر هر یک از آن ها توسط انسان ها در ادوار حال و آینده به چالش کشیده
شود باید از آن اصول عقب نشینی کرد و حکم به تاریخیت آن داد.
یکی از نویسندگان این روش مواردی نظیر « مراعات تقوی ،عدالت ،احسان ،انصاف،
ایثار و  ...معروف ،خیر برّ ،عفو و مانند این ها  ....و اجتناب از فسق ،ظلم ،منکر ،شرّ ،اعتداء و
 »...را جزء اصول ابدی ذکر کرده ،ولی در جایی دیگر به بعضی از این اصول ابدی ،وصفی
تاریخی داده است .وی رعایت عدالت و نفی ظلم را نخست جزء اصول ابدی فرازمانی -
مکانی معرفی کرده ،ولی در ادامه به آن ها صفت تاریخی داده است«.اگر پاره ای از احکام
شرعی در عصر حاضر ،برای ما خشن به نظر می رسند باید به این نکته توجه کنیم که
«خشونت» یک تعریف فراتاریخی ندارد ،همانطور که عدل یا ظلم تعریف فرا تاریخی ندارد».
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همچنین با توجه به تعاریف قبلی وی خود نفی خشونت طلبی هم  ،هرچند که وی قبالً به
عنوان اصول ابدی احصاء نکرده بود ، ،از اصول ابدی به شمار می رود ( همان) .
بنایراین به نظر می رسد این گروه از اندیشمندان ،مفاهیم تاریخی دین را توسعه بخشیده
اند که قطعاً این امر به اصول اولیه فرازمانی  -فرامکانی اسالم لطمه خواهد زد .منطقا با عقل
سازگار نیست که پیامبری به ارائه اصولی ابدی بپردازد و خود وی هم[به دلیل محدودیت ها
و اقتضائات تاریخی] اولین ناقض آن ها باشد.
به نظر می رسد همان گونه که کانت می گوید گزاره های اخالقی دین ماتقدم و
پیشنی هستند ،یعنی این گزاره ها در همه زمان ها و مکان ها جاری و ساری هستند و گذر
زمان و یا تغییر مکان در تحول آن ها نقشی ندارد (ویل دورانت. )250-252 :1387،
بنابراین در پاسخ می توان ادعا کرد که با توجه به گزاره های اخالقی پیشینی دین اسالم،
رفتارهای تاریخی پیامبر گرامی اسالم (ص) در هیچ برهه ای از تاریخ مصداق خشونت نبوده
است ،و ایشان از نظرگاه مردم امروزی خشونت طلب نیست ،بلکه مهرورزی و نوع دوستی
ایشان را می توان از آیات بسیاری فهم کرد ،از جمله:
«فبما رحمه من اهلل لنت لهم ولو کنت فظّاً غلیظ القلب النفضّوا من حولک فاعف
عنهم واستغفر لهم :...ای رسول رحمت  ،خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوی گردانید و
اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق می شدند پس چون امت به نادانی
درباره تو بد کنند از آنان درگذر و از خدا بر آنها طلب آمرزش کن»(آل عمران. )159،
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« وما أرسلناک إلّا رحمه لّلعلمین :و ای رسول ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای
اهل عالم باشی»(انبیاء. )107 ،
«و إنـّک لعلی خلق عظیم :و در حقیقت تو بر نیکو خُلقی عظیم آراسته ای»(قلم. )4،
«لقد کان لکم فى رسول اهلل اسوة حسنة :البته شما را در اقتدای به رسول خدا چه در
صبر و مقاومت با دشمن و چه دیگر اوصاف و افعال نیکو خیر و سعادت بسیار است»(احزاب
. )21
با این وجود در میراث دوره میانه اسالمی مواردی زیادی به ناروا به پیامبر (ص) نسبت
داده شده که عالوه بر اینکه خالف اصول اخالقی و عقل بشر امروزی هستند با سیره معتبر
ایشان و قرآن مباینت دارند.برای نمونه موردی را می بینیم که ایشان حقوق شکست
خوردگان در جنگ را که اصلی قرآنی است به طور کامل رعایت کرده اند(رسولی محالتی،
 ، )446-557 :1391ولی در مورد دیگر حکم به قتل عام تمامی اسراء داده اند(ابن
هشام . )380-381 : 1383،قطعاً نمی توان این موضوع را با دالیل تاریخی بودن توجیه کرد،
چرا که اگر تاریخی است ،به چه دلیل در یک مقطع تاریخی یکسان ،دو گونه واکنش از
سوی پیامبر(ص) سر زده است .پس درست تر این که با بررسی شواهد تاریخی و سایر قرائن
به این حکم رسید که ماجرای آزاد نمودن اسرای فتح مکّه صحت تاریخی دارد ،ولی ماجرای
قتل عام اسرای یهود بنی قریظه کذب است ،و در صورت پذیرش آن  ،رسول گرامی
اسالم(ص) را از سر پندار خود محکوم به رفتار گزینشی کرده ایم .دیگر این که حتی اگر
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پیامبر اسالم(ص) قصد رفتار گزینشی هم می داشتند ،قطعاً این معامله را با کفّارِ قریش می
کردند و نه با یهودیان که بنا بر منشور مدینه جزئی از امت به حساب می آمدند
(فیرحی. )127: 1391،

ب)نگاه انتقادی به میراث دوره ی میانه اسالمی (مبتنی بر نصوص دست دوم):
نگاه انتقادی به روایات تاریخی اساس این رهیافت است .در این نگاه پیامبر (ص) به
عنوان برترین انسان اخالقی ،از انجام هر کار غیر اخالقی بری دانسته شده و آن مسایلی که
عطف به برخورد خشونت آمیز پیامبر(ص) با مردم زمانه خود دارد ،ساخته و پرداخته و
جعلیات تاریخی ارزیابی می شوند که به دالیل مختلف به ایشان منتسب شده اند .این دالیل
می تواند شخصی ،قومی ،مذهبی ،سیاسی و  ...باشند.
همان گونه که قبالً اشاره شد در تمدن اسالمی و میراث حاصل از آن نصّ در کانون
توجه قرار دارد .نصّ امروزه معنایی وسیع را شامل می شود ،در معنای جدید و گسترده آن
شامل قرآن و سنت معصومین می شود (فیرحی . )52 : 1391-2،به همین منظور مسلمانان
جهت تطبیق اعمال و اقوال خود با تعالیم اسالمی ،به نصوص به جای مانده از پیامبر(ص) ،
ائمه معصومین(ع) و اجتهادات صحابه و تابعین به حسب مورد[در میان شیعیان یا اهل
سنت] مراجعه می کردند ،تا تکالیف شرعی شان را به نحو احسن به جای آورند .بنابراین
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نصوص جایگاه واالیی در تمدن اسالمی یافتند .و بدین صورت بود که در میان مسلمانان
حدیث و علوم وابسته به آن(رجال و جرح و تعدیل) رواج یافت(معارف. )50 : 1384،
حدیث گرایی در میان مسلمانان به یکباره رایج نشد ،بلکه پس از نزاع ها و جدل های
فراوان میان اهل رأی و اهل حدیث در فقه و معتزلیان و اشاعره در کالم ،به تدریج حدیث
ارج و جایگاه خود را به دست آورد و به یگانه منبع رسیدن به حکم شرعی در فقه از یک
سو ،و حق و حقیقت در علم اصول و عقاید(کالم) از سوی دیگر مطرح گردید.البته در این
میان نقش برجسته خلفای عباسی را در حمایت از اشاعره و اهل حدیث را نباید از یاد برد،
چرا که بدون این حمایت های بی دریغ به سادگی نقل گرایان(اشاعره و اهل حدیث) بر
عقل گرایان (معتزله و اهل رأی) پیروز نمی شدند .بعد ها به دلیل سیطره کامل اهل حدیث
بر مراجع علمی جهان اسالم ،حتی در میان عقبه فکری اهل رأی ،حدیث به عنوان منبع
موثقی جهت استخراج احکام مورد استفاده قرار گرفت( فیرحی. )234 : 1391 ،
به موازات پیروزی حدیث گرایان ،کتب مرجع حدیثی نیز میان اهل سنت به تدریج
پدید آمدند .در این کتاب ها عمده روایات به جای مانده از پیامبر(ص) نگاشته شد .تاریخ
کتابت و جمع آوری اولین کتب سنن و سیره پیامبر(ص) به حدود یک قرن و نیم پس از
رحلت ایشان باز می گردد ،یعنی دوران پس از استقرار و تحکیم دولت عباسیان .فاصله میان
رحلت پیامبر(ص) تا زمان تدوین کنندگانِ کتب روایی را روات احادیث از صحابه ،تابعین و
نسل های بعد از ایشان پر می کردند ،که تقریباً شش نسل را در بر می گرفت .به این صورت
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احادیثی که به صورت سلسله وار از پیامبر(ص) نقل شده بود ،از طریق زنجیره ی روات به
تدوین کنندگان می رسید و آن ها نیز آن اخبار و احادیث را در کتب جامع روایی خود درج
می کردند .علمی که به احادیث اعتبار می بخشید و سلسله روات را به هم وصل می کرد
علم «إسناد حدیث» خوانده می شد .به اعتقاد برخی از محققان علم إسناد از اختراعات
دوران عباسیان است ،چرا که احادیث موجود همگی ساخته و پرداخته همان دوران است ،و
قبل از آن دوران و حتی اوائل دوران عباسیان هیچ یک از این احادیث وجود نداشته اند
(صبحی منصور. )2006 ،
بر اساس نظر معتقدان به این روش احادیث زیادی در دوران عباسیان که به عصر تدوین
معروف است جعل و ساخته و پرداخته شدند ،در آن زمان احادیث و راویان آن ها بر حسب
اعتبار راویان و سند آن تقسیم بندی گردیدند .بدین ترتیب راویان بر اساس شخصیت به ثقه
یا ضعیف و احادیث نیز از حیث اعتبار سند به متواتر ،آحاد(خبر واحد) و [مرسله :حدیث
فاقد سند(جعفری لنگرودی ])637 :1383،دسته بندی شدند .در این میان حدیث متواتر به
علت تواتر نقل و تعدد سلسله راویانی که به پیامبر(ص) می رسد از باالترین اعتبار برخوردار
بود ،و پس از آن خبر واحد است که تنها از طریق یک سلسله روات خود را به پیامبر(ص)
می رساند(صبحی منصور. )2006 ،
علوم جرح و تعدیل و رجال به عنوان علوم وابسته به حدیث ،به موازات تدوین روایات
نضج یافتند .کار این علوم بررسی شخصیت راویان احادیث و روایات نقل شده از سنت
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پیامبر(ص) بود .بدین معنی که صرفاً به ویژگی های شخصی و ثقه یا ضعیف بودن گفتار او
می پرداختند ،و خود احادیث و روایات مورد بررسی و نقد محتوایی قرار نمی گرفتند .یعنی
اگر راوی حدیثی تمام ویژگی های مورد نیاز صحت قول و ثقه بودن را داشت ،بدون قید و
شرط و صرف نظر از محتوا ،آن روایت پذیرفته می شد ،و مبنای صدور احکام قرار می
گرفت.
برخی از محققان این روش علم رجال و جرح و تعدیل را قبول ندارند ،چرا که به نظر
ایشان چه بسا راویتی نزد یک فرقه یا نحله فکری ثقه باشد و نزد دیگر طائفه ضعیف قلمداد
شود ،به این دلیل که اختالفات مذهبی ،سیاسی ،قومی و  ...در بررسی های این علوم نقش
تعیین کننده ای داشته اند(صبحی منصور. )2006 ،
ایراد دیگری که این محققان به علم إسناد احادیث می گیرند تعارض آن با مفهوم
شهادت در قرآن است ،که باید همراه با دیدن و شنیدن خود شاهد از متن واقعه باشد؛
« فالشهادة فى مفهوم القرآن هى الرؤیة والسمع بالحواس : ...مفهوم شهادت در قرآن عبارت
است از دیدن و شنیدن به وسیله حواس انسانی و هم دوران بودن و همزیستی(با آن واقعه)
که این موضوع مهمی در تشریع احکام در قرآن می باشد .مثالً درباره دیون ،قرآن کریم
حتی در کوچک ترین و ساده ترین معامالت ،ثبت و تدوین شهادت را واجب می داند«.و از
نوشتن بدهی یا دیون ،چه خرد باشد چه بزرگ ،ملول نشوید تا سررسیدش فرارسد(.بقره /
 ) 28حال آیا مفهوم شهادت (شاهد بودن) در قرآن و احکام آن ،بر نسبت دادن امور تشریعی
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به پیامبر(ص) و یا غیر از وی قابل تطبیق است ،آن هم پس از چندین نسل از راویان
متوفایی که میان زمان پیامبر(ص) و زمان تدوین حدیث زندگی کرده و (از اصل واقعه)
چیزی ندیده و نشنیده باشند؟»( صبحی منصور،پایگاه اینترنتی اهل القرآن . ) 2006 ،
بنابراین می توان گفتاز دید پژوهشگرانی که دارای دیدی انتقادی نسبت به متون دوره میانه
اسالمی هستند ،علم إسناد احادیث به علت اینکه تمامی راویان به جز نفر اول در سلسله
روات ،پیامبر(ص) را درک نکرده اند و به گوش ،چشم و حواس خود ماجرا را لمس نکرده
اند ،از نظر قرآن شهادت شان فاقد اعتبار است.
موتسکی بر این باور است که«:شیوه ی نقد حدیث در میان مسلمانان به قدر کافی
سخت گیرانه نبوده ،تنها نتیجه آن پیدایش مجموعه هایی از احادیث با درجه های مختلف
وثاقت[موثق ،حسن و ضعیف] بوده است .اگر بنا به تصور رایج ،پدیده جعل حدیث به فاصله
کوتاهی پس از رحلت پیامبر آغاز شده باشد ،دیگر شناخت روایات جعلی تنها از طریق
بررسی اتصال اسانید و وثاقت ناقالن شان میسر نخواهد بود؛ به عالوه مصونیت گروهیِ
صحابه از نقد و نیز خودداری محدثان از بررسی عقالنی-که محتوای احادیث را فارغ از
باورهای مذهبی تحلیل کند -مانع از پیدایش نتیجه بخش در نقد حدیث گردید»(
موتسکی. )6 : 1384،
بنابراین باتوجه به جایگاه و اهمیت باالیی که احادیث و روایات در میان مسلمانان
پیدا کرده بود ،هر شخص ،فرقه و گروه برای توجیه و اثبات حقانیت خود به حدیثی استناد
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می کرد .این اعتبار و استناد به احادیث دستاویزی برای سودجویان و جاعالن شد ،تا در
شرایطی که نزاع های فکری پس از قتل عثمان در میان مسلمانان به وجود آمده بود ،بازار
احادیث ساختگی و غیر واقعی در میان مسلمانان رونق گیرد تا هر یک بدین وسیله خود را
اثبات و دیگران را نفی کند .و به دلیل علم إسناد حدیث ،سلسله روات این احادیث معتبر
بود و تردیدی نداشت .بدین ترت یب بسیاری از اخبار متواتر ،اما جعلی به پیامبر(ص) منتسب
شد ،که منشأیی جزء تمایالت شخصی و قومی یا صنفی سازندگان آن ها نداشت (عنایت ،
. )132: 1391
از دالیل تورم احادیث جعلی در میان مسلمانان ،نقلی بودن روایات است .روایات نبوی تا
پیش از عصر تدوین بصورت سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت  .این
شفاهی بودن خود به انحراف و جعل احادیث شدت مضاعف می داد .دلیل شاخصی که برای
شفاهی بودن سنت پیامبر(ص) آورده اند ،دستور منع کتابت از سوی خلیفه دوم است .عمر
بن خطاب در دروان خالفت خود مانع جمع آوری و ضبط هرگونه حدیث و خبری از پیامبر
اسالم(ص) شد (.معارف75 :1384،؛ محمدی . )165 :1386،این موضوع به افزایش جعل
احادیث دامن زد ،و ما امروزه با انبوهی از احادیث جعلی و بی محتوا که در عصر تدوین
کتابت شده اند رو به رو هستیم وبرخی از این روایات موجب خدشه وارد آمدن به شخصیت
پیامبر(ص) گرامی اسالم شده است.
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دستور منع کتابت احادیث بیش از یک قرن پا بر جا ماند ،ولی در عمل تا زمان خلفای
عباسی کسی به تدوین احادیث و روایات نبوی(ص) اهتمام نورزید .پس از این دوران بود که
به تدریج به اهمیت کتابت و نوشتن تاریخ اسالم و زندگانی پیامبر(ص) پی بردند ،و به تدریج
نگارش مجموعه های بزرگ حدیثی و روایی ،و کتب سیره و سنن در میان مسلمانان رواج
یافت .از این دوره معموالً به عنوان «عصر تدوین» یاد می کنند ،زیرا در این دوران بود که
سنت پیامبر(ص) و تاریخ زندگانی ایشان بصورت کتاب تدوین یافت .علی رغم فایده و
اهمیت ک تابت و تدوین ،اما به دلیل جعل ها و انحرافات زیادی که در سال های ممنوعیت
کتابت به سنت پیامبر(ص) عارض شده بود ،این جعلیات و تحریفات نیز به کتب روایی راه
یافت:
« در عصر تدوین که بعد از صد سال جلوگیری از نقل و کتابت حدیث و خبر شروع
شده بود ،شور و عالقه ای و افر به حفظ کلیه منقوالت وجود داشت و محدّثان و مورخان و
اخباریان به ضوابطی که بعدها با دقت بیشتر مراعات می شد ،کمتر پایبند بودند» (جاودان
. )1387،
عدم پایبندی به ضوابط نقل احادیث و اخبار ،باعث شد که بسیاری از جعلیات و
انحرافاتی که در گذر ایام و در پرتو تمایالت سیاسی ،مذهبی ،قومی و  ...به سنت پیامبر(ص)
وارد شده بود ،در کتب روایی آن عصر منعکس شود ،که پیش از هر چیز موجب وهن
شخصیت پیامبر اکرم(ص) است .نمونه بارز از این دسته روایات جعلی ،ماجرای وحی
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شیطانی به پیامبر(ص) که به [افسانه غرانیق] مشهور است ،در این داستان جعلی آمده است
که در حین نزول سوره مبارکه نجم ،پس از آیات  18و  19شیطان به پیامبر(ص) القاء می
کند که الت ،عزی و مناة 3پرندگانی سفید بال هستند و نزد خداوند دارای مقام شفاعت می
باشند ،که این موضوع موجب خوشنودی مشرکین می شود و همگی به سجده می
افتند(طبری ، 1363 ،ج . )880-881 : 3متاسفانه همین دروغ پردازی خود عاملی برای
حمله به شخصیت پیامبر گرامی اسالم (ص) در دوران معاصر شده است ،به طوری که
سلمان رشدی نویسنده انگلیسیِ هندی االصل بر اساس این داستان بی پایه ،اقدام به نگارش
کتاب «آیات شیطانی» نمود.از این دسته روایات بی پایه در کتب جامع روایی و کتب سیره و
سنن بسیار یافت می شود ،بسیاری از این داستان ها حتی دون شأن انسان های معمولی به
حساب می آیند ،تا چه رسد به شخصی که مأمور ابالغ وحی الهی است ،و قبل از هر کسی
باید خود به این دستورات پایبند باشد .دسته ای دیگر از این داستان پردازی ها نیز بگونه ای
شرم آور هستند که از یاد آوری آن ها در این مقال معذوریم ،در حالی که دامن پیامبر
بزرگوار اسالم(ص) تحقیقاً از این گونه جعلیات مبرا است..
البته همان طور که گفته شدمسلمانان آن عصر به امکان جعل و تزویر در احادیث واقف
بودند ،و به همین دلیل برای محک احادیث سره از ناسره ،به علم رجال و جرح و تعدیل
روی آوردند .امادر این روش تنها شخصیت راویان بررسی می شد ،و در صورت جمع بودن
همه شرایط راوی و تکمیل سلسله روات ،بدون هرگونه نقد محتوایی ،آن روایت را می
.

3

نام سه بت معروف زمان جاهلیت.
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پذیرفتند ،و بر مبنای آن عمل می کردند .شاید دلیل اصلی اینکه روایات مورد نقد محتوایی
قرار نمی گرفتند ،این بود که مبنا و معیار خاصی که احادیث صحیح از سقیم جدا کند وجود
نداشت.
قرآن معیار نقد داده های تاریخی-تجربی
نقد اسالم تاریخی ،سنت و نصوص روایی زمینه را برای رجوع به مهمترین نصّ آسمانی
توسط اندیشمندان مسلمان را مهیا کرد .از نخستین کسانی که دغدغه رجوع به قرآن جهت
رفع اختالفات و حل مشکالت جهان اسالم را داشت شیخ محمد عبده اندیشمند قرن
نوزدهم مصری بود .وی معتقد بود که برای هدایت و سعادت باید به قرآن مراجعه کنیم
(کریمی نیا . ) 1384 ،شاید این بارقه امید را پیر و مراد دوران جوانی اش شیخ درویش ،که
پس از ناامیدی از علوم پوسیده مدارس سنتی آن روزگار مصر ،به وی پناه آورد ،در دل عبده

روشن کرده بود .حمید عنایت به نقل از احمد امین در کتاب زعماء االصالح فی العصر
الحدیث از زبان شیخ درویش استادِ عبده چنین می نویسد :
« مسلمانان مانند دیگر مردمان ،مسئول کارهای خویشند ،و چه بسیار مسلمانانی که
این نام را بناحق بر خود نهاده اند .اسالم هرگز بدآموزی نکرده و اساس آن و بلکه اساس
هرگون ه عقیده درست ،قرآن و تنها قرآن است .بهترین عبادتها نیز کوشش برای فهم معانی
قرآن است»(عنایت. )116 : 1391،
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این سخنان به نحوی در عبده تأثیر گذاشت که وی در مواجهه با چالش ها و
مشکالت پیش روی مسلمانان ،همواره قرآن را راه حل اساسی معرفی می کرد ،به گونه ای
که معتقد بود که در قرآن دوای تمام دردهای معاصر جامعه مسلمین وجود دارد .حمید
عنایت درباره اهمیت و جایگاه قرآن در تفکر عبده چنین می نویسد:
« غیرت او درحق اسالم و ایمان او به اینکه اسالم بطور اصولی راه حل همه مشکالت
امروزی مسلمانان را به دست می دهد و کسی ک ه قرآن را از روی بصیرت بخواند آن راه حل
را خواهد یافت»( عنایت. )137 : 1391،
عبده عقل را کلید فهم قرآن معرفی می کند .او عقل و دین را برادر و همبسته می داند،
و به دلیل وجود همین مسأله عقل بود که مسلمانان در ابتدای اسالم ،به این آیین روی
آوردند .تأکید عبد ه بر قرآن به معنای نفی سایر منابع فقه نیست ،بلکه وی همچنان به مانند
فقهای پیشین به سنت و سایر منابع فقه سنتی اعتقاد داشت ،ولی تمام همّ خود را به باز
کردن باب اجتهاد که از زمان احمد بن حنبل مسدود شده بود ،معطوف کرد(عنایت: 1391،
. )139
اشاره کوتاه فوق به اندیشه های شیخ محمد عبده از آن روی بود که ،اندیشمندان
مکتب اهل القرآن در جهان تسنن ،خود را پیرو مدرسه فکری عبده می دانند ،هرچند که
عقاید ایشان که حتی تا انکار مطلق احادیث هم می رسد ،در برخی موارد با عقائد شیخ عبده
معارض است (صبحی منصور . )2009 ،
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صبحی منصور از اندیشمندان قرآنی معتقد است که اختیار تشریع و جعل حکم در
اسالم فقط به خداوند تعلق دارد ،و ذات باری تعالی این کار را با نزول قرآن انجام داده
است؛﴿ قل اهلل أعلم بما لبثوا له غیب السماوات و األرض أبصربه و أسمع ما لهم من دونه من
ولیّ و ال یشرک فی حکمه أ حدًا ،واتل ما أوحی إلیک من کتاب ربّک ال مبدّل لکلماته و لن
تجد من دونه ملتحدًا[ :بگو خدا به زمان اقامت آنان در کوه داناتر است که او به همة اسرار
غیب آسمانها و زمین محیط است و چقدر هم بینا و شنواست و هیچکس جز او نگهبان خلق
نیست ،و آنچه از کتاب خدا بر تو وحی شد بر خلق تالوت کن که کلمات خدا را هیچکس
تغییر نتواند داد و هرگز جز درگاه او پناهی نخواهی یافت]﴾( .الکهف  .)27 - 26بنابراین برای
فهم اسالم و استخراج احکام دینی ،تنها قرآن کفایت می کند .در این تفکر هر آن چه به نام
سنت یا روایت و حدیث از پیامبر(ص) به جای مانده است ،همگی در عصر تدوین ،یعنی
اوائل دوران خالفت عباسی جمع آوری شده اند ،و این روایات و احادیث هیچ گونه نسبتی با
پیامبر(ص) ندارند ،بلکه با اهداف و اغراض متفاوت به ایشان بسته و منتسب شده اند.
همچنین وی معتقد است که اصوالً پیامبر(ص) سمت تشریع نداشته ،که حال سنت و اخبار
ایشان جهت استنادات شرعی جمع آوری شوند.و چنانچه مسلمانان به اصل اسالم ،یعنی
قرآن مراجعه کنند ،می توانند بر تمامی پرسش هایی که امروزه اسالم را به چالش کشیده
اند ،پاسخ مناسب بدهند (صبحی منصور  . )2005 ،از جمله احکامی که وی به دلیل
مخالفت با قرآن و عقل بشر امروزی به انکار آن ها پرداخته است ،می توان به حدّ
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ردّه[ارتداد] ،حدّ رجم ،جهاد ابتدایی و  ...اشاره کرد .وی معتقد است این احکام به دلیل
اینکه مبنای قرآنی ندارند ،و فقط به استناد احادیث منتسب به پیامبر(ص) وضع شده اند،
وجاهت ندارند ،چرا که به استناد آیات قرآنی فراوان ،پیامبر(ص) شأن تشریع نداشته ،و فقط
ابالغ کننده رسالت الهی بوده است﴿:ما على الرّسول إال البالغ[ :بر پیغمبر جز تبلیغ احکام
الهی وظیفه ای نیست( ﴾ ].المائده  .)99 ،لذا وی معتقد است که هرگاه حادثه ای رخ می
داد ،یا مردم از پیامبر(ص) سئوالی می پرسیدند ،ایشان از جانب خود به آن پرسش ها پاسخ
نمی دادند ،بلکه منتظر جواب ها از طریق وحی الهی می ماند ،تا حکم آن قضیه مشخص
شود ﴿ :ویستفتونک فی النساء قل اللّه یفتیکم[ :درباره زنان از تو فتوی خواهند بگو خدا و
آنچه از آیات کتاب خدا برای شما تالوت شود﴿﴾ ]..النساء ﴿ ،)127 ،یسأَلونک عن األنفال
قل( :[...ای رسول) چون امت از تو حکم انفال را سؤال کنند جواب ده( ﴾]...األنفال ،)1 ،
﴿ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم کبیر ومنافع للنّاس وإثمهما أکبر من نفعهما[:
ای پیغمبر از تو حکم شراب و قمار می پرسند بگو در این دو کار گناه بزرگی است و
سودهائی ولی زیان گناه آن بیش از منفعت آنست( ﴾].البقرة  )219 ،و( . ...صبحی منصور ،
)2005
استدالل سنتی در میان علمای جهان اسالم برای مشروعیت بخشی به حدیث این
است که ،بسیاری از احکام که به اجمال در قرآن آمده اند ،ازقبیل کیفیت ادای نماز ،حج،
زکات و غیره ،شرح و تفصیل آن به سنت واگذار شده است (محمدی  . )164 : 1386 ،اما
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وی در پاسخ این استدالل می گوید اینکه کیفیت نماز ،حج ،و سایر مسائل از این دست در
قرآن نیامده به این دلیل است که آن موضوعات ناآشنا برای مردمان عصر پیامبر(ص) نبوده
اند ،و پیش از اسالم اعراب با آن ها سروکار داشته اند ،و کیفیت آن هم از زمان ابراهیم(ع)
به صورت سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است .وی در جواب این مسأله
که اگر نماز به کیفیت حاضر ،قبل از بعثت پیامبر(ص) وجود داشته ،پس تکلیف سوره حمد
که بعد از بعثت نازل شده چیست ،و مگر نه این که سوره حمد از ضروریات نماز است ،حتی
پا را از این فراتر می نهد و در این خصوص احتمال را می دهد که سوره حمد ،قبل از ظهور
اسالم و از زمان ابراهیم وجود داشته و در زمان پیامبر(ص) دوباره به همراه قرآن نازل شده
است .وی در تأیید این نظر خود ،به اجرای تکالیف و موضوعات فوق در دو قرن اولیه اسالمی
بدون نیاز به هرگونه حدیث یا روایت و تا پیش از تدوین کتب روایی در عصر عباسی استناد
می کند ،و آن را دلیلی بر آشنایی پیشینی اعراب با مسائلی مثل نماز ،حج ،زکات و  ...می
داند ( صبحی منصور . )2006 ،
مورد دیگری که اندیشمندان این روش به وسیله آن قصد دارند پاره ای از تعارضات را
حل کنند نفی وقوع نسخ در آیات قرآن کریم است ،.اینان عقیده دارند که مراجعه موردی به
آیات قرآن باعث کژتابی ها و انحرافات فراوان در فرآیند فهم قرآن شده که تأثیر آن کم تر از
جعل و تزویر در احادیث و روایات نیست.
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نسخ؛ نگاه گزینشی به آیات قرآن
نسخ در لغت عموماً به دو معنای ؛ از بین بردن  ،و دوباره نوشتن و استنتاخ آمده است .
معنای مورد نظر و مصطلح در علم اصول فقه معنای اول یعنی از میان برداشتن و ازاله حکم
شرعی مقدم به واسطه دلیل شرعی متأخر است ( محمدی. )112 : 1386،
نسخ در میان دانشمندان علوم اسالمی کالسیک بصورت سنتی امری بدیهی است ،و
عموم فقها هر چند با شدت و ضعف به آن اعتقاد دارند .یک نمونه بارز نسخ در آیات قرآن
این است ،که بسیاری از علمای متقدم اسالمی معتقدند که با نزول آیه « ،فإذا انسلخ األشهر
الحرم-توبه  » 5 ،که به مسلمانان فرمان داده شد پس از پایان یافتن ماه های حرام با کفار
جهاد کنند 114 ،آیه مربوط به عف و ،سازش کاری و رأفت نسخ شده اند ،و اصوالً حکم جهاد
ابتدایی با کفار پس از آن جاری است ،مگر این که آنان(کفار) به حکم قرآن در انتهای همان
آیه سر نهند ؛ «فأن تابوا وأقاموا الصالة و ءاتوا الزکاة فخلوا سبیلهم»( ابو زید. )216 : 1389 ،
در حالی که به عقیده اندی شمندان قایل به نفی نسخ اگر به قرآن به عنوان متنی واحد
بنگریم که در پس آن پیامی برای بهروزی انسان ها وجود دارد ،این آیات را بصورت مجموعه
ای می بینیم ،که در آن اصالت با رأفت ،مودت و صلح است ،و حکم دوم دفاعی است در
برابر کفاری که مترصد فرصتی برای حمله هستند و تمام پیمان ها را نیز نقض کرده اند.
بنابراین در همه مکان ها و زمان ها رویکرد اولیه اسالم صلح جویی و رأفت است ،و رویکرد
ثانویه که از روی ناچاری و ناگزیری است ،جهاد دفاعی می باشد ،که خود دارای شرایطی
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است ،و ربطی هم به ناسخ و منسوخ ندارد .در نهایت آنان معتقدند که نسخی که در قرآن
آمده به معنای استنتاخ و نوشتن دوباره است ،و نه ازاله و از بین بردن آیات معارض (صبحی
منصور . )2005 ،
بنا بر فهم قایالن به نفی نسخ در صورتی که نسخ را بپذیریم باید به تقدم و تأخر نزول
آیات احاطه کامل داشته باشیم .علم اسباب نزول به شرح و چگونگی نزول آیات بر
پیامبر(ص) می پردازد ،اما به دلیل نقلی و شفاهی بودن تا پیش از عصر تدوین ،به آفت
تحریف و جعل مبتال است .بنابراین نمی توان به آن استناد کرد و آیه ای را به واسطه آیه
دیگر ازاله کرد ،چرا که نمی توان بصورت یقین گفت که کدام آیه متأخر بر دیگری است .در
کنار مشخص نبودن تقدم و تأخر نزول آیات قرآن ،جعل و انحرافات روا شده در شأن نزول
آیات ،انحراف تفاسیر و کج فهمی های ناشی از آن را بیشتر کرده است:
« بخشی از احادیث ساختگی ،حدیث هایی است که به عنوان شأن نزول برای برخی
از آیات قرآن نقل شده و تفسیر آیات را به این شأن نزولها مربوط ساخته است .البته بسیاری
از شأن نزولهای آیات قرآن معتبر و قابل اعتماد بوده و در فهم معانی آیات مؤثر است .ولی
باید دانست که در میان شأن نزولها گاهی نمونههایی یافت میشود که ساختگی و عاری از
حقیقت است و گاهی تفسیر آیهای به گونهای به شأن نزول ساختگی مربوط شده که مدلول
آیه را از مسیر صحیح خود منحرف کرده و معنایی را به خواننده القاء میکند که برخالف
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واقع و گاهی نیز مستلزم نفی عقیدهای از عقائد اسالمی است » ( صالحی نجف آبادی ،
. )43 : 1371
در مقابل  ،دانشمندان روش هرمنوتیکی از نسخ به عنوان یکی از دالیل تاریخیت
قرآن یاد می کنند ،چرا که نسخ موضوعیت پیدا نمی کند مگر در جریان زمان ،و این خود به
معنای تأثیر پذیری وحی الهی از واقعیت های تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...است ؛ «
روشن ترین دلیل بر رابطه دیالکتیکی میان وحی و واقعیّت ،پدیده نسخ است که دانشمندان
علوم قرآنی به وقوع آن در متن قرآنی معترف اند .این از آن روست که نسخ به معنای ابطال
و الغای حکم است ،خواه آیه ای نیز که بر این حکم داللت می کرده است الغا شود و رفع
تالوت نیز صورت گیرد ،خواه این آیه همچنان در متن قرآنی باقی بماند و بر آن حکم
منسوخ داللت کند» ( أبوزید. )209 : 1389،
در مقام نقد و بررسی نگاه انتقادی به میراث دوره میانه اسالمی نیز باید گفت ،هرچند با
استفاده از این روش دامن دین از بسیاری از احکام و گزاره های اخالقی حاوی خشونت(نظیر
جهاد ابتدایی ،حد ارتداد ،حد رجم ،قتل عام اسرای جنگی ،فَتک(ترور) و  )...پیراسته می
شود ،اما این رهیافت به دلیل بی توجهی به نقش تاریخ و فرهنگ عصر نزول ،در رفع تعارض
میان دستاوردهای علمی نوین با گزاره های علمی مطرح شده در متون دینی راه به جایی
نبرده است .طبیعتاً جای هیچ گونه انکار نیست که طی دو قرن ممنوعیت کتابت احادیث و
روایات ،پیرایه ها و انحرافا ت زیادی دامن سنت پیامبر(ص) را گرفته است ،ولی نباید از نظر
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دور داشت که به هر حال پیامبر(ص) جدای از سمت رسالت و ابالغ وحی ،دارای یک
شخصیت تاریخی نیز بوده است .یعنی ایشان در یک مقطع زمانی خاص ،پا به عرصه وجود
نهاده و پس از آن نیز روی در نقاب خاک کشیده است .تحقیقاً ایشان در طول زندگانی خود
با مسائل ،اتفاقات و حوادث زیادی روبه رو شده اند ،و طبعاً در واکنش به این موضوعات
اعمالی را انجام و اقوالی را نیز گفته اند ،و از آن جایی که اقوال و افعال ایشان مستندی برای
رفتار سایر مؤمنان بوده اند ،در طی دو قرن عدم کتابت سودجویانی جهت ارتزاق و دستیابی
به منافع دنیوی ،سنت ایشان را دست خوش انحراف کرده اند  .نباید به صرف اینکه سنت
حضرت دستکاری و جعل شده است ،منکر انتساب هرگونه حدیث و روایت تاریخی از ناحیه
ایشان بشویم  .از طرف دیگر پیامبر(ص) را صرفاً عامل ابالغ دانستن با مدلول برخی آیات
دیگر قرآن سازگار نیست:
« ..وما ءاتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا : ...و شما آنچه رسول حق دستور
دهد بگیرید و هرچه نهی کند واگذارید»(حشر . )7 ،
« یا أیها الذین ءامنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الرسول و أولی األمر منکم فإن تنازعتم فی
شیءٍ فر دّوه إلی اهلل والرّسول إن کنتم تؤمنون باهلل والیوم االخر ذلک خیر و أحسن تأویال :ای
اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف رسول خدا) را اطاعت کنید و چون در
چیزی کارتان به گفتگو و نزاع کشد به حکم خدا و رسول بازگردید اگر به خدا و روز قیامت
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ایمان داری د این کار (رجوع به حکم خدا و رسول) برای شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد
بود » (نساء . )59 ،
« من یطع الرسول فقد أطاع اهلل و من تولی فما ارسلناک علیهم حفیظاً :هر که رسول
را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر که مخالفت کند (کیفر مخالفتش با خداست) و ما
تور ا به نگهبانی آنها نفرستاده ایم» ( نساء . )80،
بنابراین به نظر می رسد استدالل فقهای سنتی مبنی بر کارکرد سنت پیامبر(ص) و ائمه
ی معصومین(ع) در تبیین و تفصیل قرآن دور از حقیقت نباشد ،زیرا بسیار دور از ذهن
است که کیفیت نماز به صورتی کنونی پیش از پیامبر(ص) هم رایج بوده باشد ،و فرض وجود
سوره حمد از زمان ابراهیم(ع) به طریق اولی مستبعدتر است .البته جای انکار نیست که در
شرایع پیش از اسالم احکامی چون نماز ،روزه ،زکات و  ...وجود داشته است ،و قرآن هم به
این موضوع اذعان دارد:
«یا ایها الذین ءامنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون:
ای اهل ایمان بر شما هم روزه داشتن فرض گردید چنانکه امم گذشته را نیز فرض شده و
این دستور برای آنست که شما پرهیزکار شوید( ».بقره )183 ،
از زبان حضرت عیسی(ع)« :و جعلنی مبارکاً أین ما کنت وأوصانی بالصالة و الزکاة
مادمت ح یاً :و مرا هر کجا باشم برای جهانیان مایة برکت و رحمت گردانید و تا زنده ام به
عبادت و نماز و زکات سفارش کرد» (مریم . )31 ،
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اما موضوع فوق این مطلب را نمی رساند که نماز ،روزه ،زکات و احکامی از این قبیل،
با همان کیفیت شرایع پیشین ،میان اعراب متداول بوده است .لذا اگر مثالً گفته شود این
احکام در دین حنیف ابراهیم(ع) موجود بوده ،دلیل نمی شود که بگوییم کیفیت آن ها در
شریعت اسالم نیز به همان ترتیبی بوده که حنفا داشته اند و با آن تفاوتی ندارند .حتی در
فرضی که این کیفیات یکسان بوده باشد ،چگونه در پس قرن ها بدون نگهبان و راهنما [و
همان گونه که سنت پیامبر(ص) دستخوش تحریف شد] دست نخورده باقی مانده اند ،که در
این صورت هم باید پیامبر(ص) شأن تبیین و تفصیل داشته باشد تا پیرایه های آن را بزداید.
با این توضیحات می توان ادعا کرد روش مورد استفاده محققان اهل القرآن در نقد میراث
دوره میانه درست نیست و نمی توان به صرف وجود جعل و انحراف در کتابت ،انتساب هر
گونه حدیث و روایت را به پیامبر(ص) انکار کرد ،ونباید برای حل مساله صورت مساله را پاک
کرد ،بلکه باید ضمن پذیرفتن امکان وجود احادیث و روایت های تاریخی،پیش از پذیرفتن
هر روایت و یا حدیث به بررسی تمامی قرائن تاریخی پرداخت که البته محکم ترین قرینه
تاریخی برای کشف درستی هر حدیث قرآن خواهد بود .
« و همچنین از طرق عامه در حدیث پیامبر اکرم(ص) و از طریق خاصه در اخبار متواتره
از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اهل بیت(ع) عرض اخبار به کتاب اهلل وظیفه قرار داده شده ،به
موجب این اخبار ،حدیث باید به کتاب خدا عرضه شود اگر موافق کتاب باشد بآن اخد و
عمل شود و اگر مخالف باشد طرح گردد» ( طباطبایی: 1385 ،
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نتیجه گیری
در مقام نتیجه گیری این پژوهش باید گفت باتوجه به محتوای کالم اندیشمندان دو
دسته  ،شکی وجود ندارد که همگی در بیان این نظرات به نوعی دغدغه دینی داشته و
برآنند که به نحوی گزاره های دینی را در این عصر قوام بخشیده و از گزند تشکیک پرسش
گران نکته سنج در امان دارند .اما به نظر می رسد که به رغم این تالش ها ،هر دو گروه در
ابراز تحلیل های خود به دور از افراط و تفرط نبوده اند .یک دسته با توجه بیش از حد به
تاریخ و فرهنگ از جنبه های ماورایی دین به دور مانده و دسته دیگر با توجه بیش از حد به
جنبه های ماورایی از توجه به تاریخ و فرهنگ جامعه عصر نزول به دور مانده است.
مالحظه شد که دو دیدگاه یاد شده در عین پاسخ به بسیاری از چالش های نوین ،در
رفع تعارض دستاوردهای علمی و اخالقی نوین ،با گزاره های دینی رهیافت های کاملی
نیستند .گروه نخست تحلیلی نسبتا افقی و انسان مدار (اومانیستی) از دین ارائه داده اند که
در عین مخدوش کردن گزاره های اخالقی به جنبه های ماورایی دین کم توجه است،
ه رچند که به تعارض میان علم و دین نسبتا پاسخ می دهد .در گروه دوم نیز تحلیلی
عمودی از دین ارائه شده که گزاره های دینی را بصورت یک بسته و بدون دخالت تاریخ و
فرهنگ جامعه عصر نزول در نظر می گیرد ،و هرچند بسیاری از گزاره های اخالقی دین را
قوام می بخشد ،اما در توجیه تعارض میان علم و دین ناکام است.
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باید گفت می توان از هر دو رهیافت در تحلیل و رفع تعارضات نوین استفاده کرد ،چرا
که درست است که بسیاری از گزاره های دینی بصورت جزمی بیان شده اند ،اما نباید از نظر
دور داشت که دین در عرصه های نظری و علوم انسانی عرض اندام بیشتری دارد ،بنابراین
الاقل در فهم دین نباید جزمی اندیشید و چون روش های علوم تجربی و دقیقه به دنبال راه
حلی خاص و یگانه برای تحلیل زبان آن رفت.
می توان از رهیافت تاریخ گرا برای رفع تعارض میان گزاره های علمی موجود در منابع
دینی با دستاوردهای نوین علمی بهره برد ،چراکه مدعای این دسته دور از ذهن نیست که
هدف دین پیش از هر چیز اتصال عالم خاک با افالک است و خواندن و دعوت بندگان به
مرجع خود یعنی خداوند و آفرینده شان .بنابراین در بیان این هدف ممکن است تئوری های
علمی ،حوادث تاریخی و مواردی از این دست که مورد پذیرش و یقین شنوندگان پیام است
ولی از منظر علم امروزی سقیم می باشد در متون دینی آمده باشند.
و نیز می توان از رهیافت نگاه انتقادی به میراث دوره میانه اسالمی برای رفع تعارض
میان گزاره های اخالقی دینی با دستاوردهای اخالقی نوین بهره برد ،چراکه مدعای این
گروه بدیهی به نظر می رسد که تنها سندی که می توان به صورت قطعی به پیامبر گرامی
(ص) نسبت داد قرآن کریم است .در قرآن بسیاری اصول اخالقی که به نظر می رسد حداقل
تاکنون به چالش کشیده نشده اند ،وجود دارد و می توان با استناد به آن ها جامعه ای
اخالقی بنیان نهاد و تا نسل های بعد از آن استفاده کرد و حتی به نوعی آن ها را اصول
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ابدی تلقی کرد  .و در مقابل آن موارد غیر اخالقی و یا به تعبیری ضد اخالقی را که به دین
پیرایه بسته  ،در جعلیات حدیثی و روایی و نصوص دست دوم قلمداد کرد که هیچ نسبتی
با اسالم و پیامبر بزرگوار و مهرورز آن ندارد.
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