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  چکیده

  ّ              سن ت پرداخته است  حجیتبه تحدید  ،محمد شحرور همچون غالب قرآنیون و نواندیشان معاصر عرب

و  عصمت تکـوینی، علـم بـه غیـب    نفی داند. وي با  پس از قرآن) نمی(منبع تشریع عنوان بهرا    ّ سن تو 

مبـانی  انکار به وحی، به    ّ سن تو عدم اتصال  کالم پیامبربودن  ياجتهادبیان معجزات نبوي و نیز با 

به  همچنین با تکیه بر نقد مصداقی و مجموعی موضوعات روایی ؛  ّ                سن ت اقدام کرده است حجیتاصلی 

به نقد عـدالت   ، فقطبررسی سندي روایاتاما در  ،پرداخته است در این زمینهبررسی محتوایی روایات 

است. شحرور با تقسیمی کـه از روایـات بـا     توجه کرده نزد عامه)(یکی از مبانی مهم عنوان بهصحابه 

قابـل تبعیـت و   روایات را شخصـی و غیر اي از  دهد، حجم گسترده ارائه می هاي پیامبر تکیه بر مقام

از نیـز  بخشی دیگر را تاریخمند دانسته است و تنها بخش اندکی از روایات که با تواتر عملی و  تبعیت

داند. در این جستار با توجه به اهمیت موضوع و  یت میعقابل تباند،  طریق آیات قرآن به دست ما رسیده

  شده است.بررسی  دیدگاه وينیز تفاوت فاحش دیدگاه شحرور با رأي مشهور در این زمینه، 

  .، رسالت، طاعت، تاریخمندينبوت  ّ   سن ت،  حجیت              ّ   محمد شحرور، سن ت،  :ها کلیدواژه
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  qurisaeed@yahoo.com /نویسنده مسئول ،ن و حدیث دانشگاه تهرانآقرکارشناسی ارشد علوم  **

  03/04/98تاریخ پذیرش:    31/04/96تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 22 ۀشمار، 1398 پاییز و زمستان ،11 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 42ـ7 صفحات:
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  له. بیان مسئ1

ترین منبـع   اساسی عنوان بهو صحابه و تابعین  بیت  اهلو  پیامبرو احادیث   ّ  سن ت 

تردیـد یـا انکـار آن،     ودین پس از قـرآن اسـت   معارف شناخت  ین سرچشمۀتر مهمو 

برخـی بـا د�یـل    ) به همین سبب 13صق، 1397حکیم، .(استانکار ضروریات دین 

خـاص  هـاي   فرقهجز برخی (مختلف و مقبولیت آن در بین فرق حجیتمتعدد به تبیین 

ق، 1412شـوکانی،   ؛20ق، ص1378ابوزهـو،  نک: (.اند پرداخته اند) که به کفر متهم شده

داشـته  هـایی   نشیبو فراز    ّ              سن ت درطول تاریخ، پذیرش) 13صتا،  ابوشهبه، بی ؛29ص

در مخالفت بـا   ییها و بعد از آن، جریان خلفا ، در دورۀتنها بعد از پیامبر که نه است

هـایی از ایـن نـوع     نشـانه نیـز   پیامبرخود در زمان حتی بلکه  آن وجود داشته است،

گزارش تـاریخ، مخالفـت    ) بنا به86ش، ص1391، ضمیر روشن(.شود مخالفت دیده می

فرمودنـد،   مـی  پیـامبر  آنچـه را ۀ شـد و همـ   جایز شمرده مـی امري  ي پیامبربا رأ

معـارف،  (.دار نبـود ربرخـو قداست کنونی  د و ازش  ی نمیوحی تلقۀ منزل معصومانه و به

 ،شهرسـتانی نک: ( نقیض و تقابلی بین معتزله و اشاعرهرویکردهاي ) 153ش، ص1385

 ،7ج ،1367 ،قیصرينک: (و تقابل اخباریون و اصولیون شیعه) 207ـ206ص ،1جتا،  بی

ادعـا  توان  این میوجود با ست. ا   ّ سن تهاي  متأثر از این فراز و نشیب ید ومؤ) 160ص

اخت�ف یـا  هیچ در فهم قرآن، بدون روایات حجیت سنت و در طول تاریخ اس�م کرد 

. بـوده اسـت  ها  فرقه ۀاز هم مفسرانو  مورد پذیرش علمابا اخت�ف در مصادیق،      ًصرفا 

در طریق دسـتیابی بـه سـنت    ها  آن اخت�ف ،کرده این محققان را از هم متمایز میآنچه 

مورد موضوعات اصلی  بیت  اهلو امامت  سنت  اهلدر عدالت صحابه . بوده است

 فزونـی یافتـه  آن ۀ در عصر کنونی اخت�ف در حجیت سنت و گستر مناقشه بوده است.

رویکردي که بیشترین مقبولیت را دارد،  عنوان به           ِ          رویکرد غالب  پیشینیان  در کنارو  است

 گستردگی                     حداکثري از جهت قو ت و  حجیت، نواندیشان است  ِ آن   از که رویکرد جدید

نصر حامد ابوزید با نمونه  براي پردازد. می آنپذیرد و با د�یل گوناگون به تقلیل  را نمی

 حجیـت                    ّ          رویکرد ابوزیـد بـه سـن ت و    « مقالۀنک: (بر هرمنوتیک نگري و با تکیه تاریخی

 مقالـۀ نـک:  (هـاي احادیـث                                                  محمود ابوری ه با نقد جوامع حدیثی و تحلیل ویژگـی  )،»آن

 مرنیسـی، عشـماوي، عبـدالفتاح    جـابري، )، »  ّ                       ـ      سن ت از دیـدگاه محمـود ابوری ه     حجیت«
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روایـات سـبب نـزول در بحـث حجـاب      (عقله با نقد و تخصیص روایاتعبدالقادر و 

) به تحدیـد  »حجاب آیات نزول اسباب و عرب دگراندیشان« ۀمقالنک: (خاص) طور به

  ّ      سـن ت و   اخت�فات عصري در زمینـۀ  سبب بهاند.                       ّ         حجیت مصداقی یا کلی سن ت پرداخته

ـ   از غرب و پیشرفت يریپذتأثیرعلت آن را برخی ، تروایا  علـوم  ۀهاي غـرب در زمین

، یبه سه رویکـرد افراطـ   معاصر در دورۀ، مواجهه با سنت را و با همین معیار دان هدانست

نیز با  1) محمد شحرور756، ص12جتا،  بیراد،  مهدوي(.اند کردهتقسیم و میانه  یتفریط

را ارائـه داده و   دیدگاه، مبانی و د�یل خود، تعریـف و تقسـیمی جدیـد از سـنت    ۀ ارائ

  است. تبیین کردهمیزان تبعیت و طاعت �زم از سنت را 

مذهب سوري، یکی از نومعتزلیان و قرآنیون اسـت کـه        ّ ر سن ی، متفکمحمد شحرور

ي همچون قصص قرآنی، فقه، علوم قرآنـی، حـدیث و سیاسـت،    متعدد در موضوعات

آراء از متفـاوت   او اغلـب تحقیقـات  هاي متعددي انجام داده است کـه نتـایج    پژوهش

تا بدانجا کـه در  است ه هاي روایی در این زمینه آموزهشده و در موارد یادتفسیري شایع 

ین کتـاب  تـر  مهموي بخشی از  .کند استفاده میروایات ندرت از  یات خود بهاثبات نظر

و به تقسیم              ّ              ا به موضوع سن ت اختصاص داده و نیز کتابی مستقل ر قرآنوالالکتاب خود 

هـاي شـحرور    دیـدگاه ۀ بازتـاب گسـترد  آن پرداخته است.  ۀدربار و تبیین دیدگاه خود

نقـدهاي   متون روایی و تفسیري پـیش از خـود،   هاي بیشینه و مشهود با تفاوت سبب به

 ،صـدقوا  لـو  و المنجمـون  کذب تنجیم مجرد ،المعاصره ةالقراء تهافتهمچون بسیاري 

 ةالقـراء  و ،ةالمعاصـر  القـراءات  فی إلعلمی ةقراء، قرآنوال الکتاب فی إلالمنهجی ا�شکالیإل

 تـأثیر           ّ       دربارۀ سن ت تحـت را در پی داشته است و مباحث او  المیزان فی للقرآن ةالمعاصر

در ایران کمتر شناخته شده  ويهمه  ت. با ایناسهاي او قرار گرفته  دیدگاهۀ نقد مجموع

اي  نگاشته ،ضمنی، نامی برده نشده است طور به از او جز در مقا�ت معدود و گاه .است

  2.و آثارش به فارسی ترجمه نشده استبه او اختصاص نیافته 

منبع فهـم دیـن و قـرآن مـورد توجـه       عنوان بهشحرور  روایت در اندیشۀ   ّ   سن ت و

شـحرور       آورد  با توجه به همـین روي  .استنقد  براي      ًغالبا شود  نیست؛ اگر گزارش می

  برشمرد.بسندگی  قائلین به قرآنقرآنیون و ۀ توان او را در جرگ      ّ           به سن ت است که می

 حجیـت  تحدیـد در جهـت   را سـنت   اهلاقدامات نواندیشان توان  کلی می طور به
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و مبـانی حجیـت    حـث از مباحث ناظر به محـور اول بـه ب   :محور دانست در دو سنت

نفـی یـا تحلیـل متفـاوت از     و ها  آن از تغییر تعریفبا که اختصاص دارد         ّ  تعریف سن ت 

 حاصـل شـده   دالت صـحابه و... عو به غیب  پیامبرعلم  ،همچون عصمت مبانی آن

 سـیس تأ و شـافعی  مـام ا�و  نقـد گفتمـان دینـی   ماننـد نصـر حامـد ابوزیـد در     ؛ است

اضواء علـی  و ابوریه در  إل الرسولیإلسنوال السنإل النبویإلشحرور در  و الوسطیإل إلایدیولوجی

 آنو انـواع   هـا  ، روشناظر به دسـتیابی بـه حـدیث    دوم مباحث دستۀ ؛إل المحمدیإلسنال

دو  ت از هـر         ّ  تحدید سـن  شحرور در  .إلالمحمدی إلاضواء علی السنابوریه در مانند است؛ 

  ّ                      سـن ت پرداختـه اسـت و     حجیـت ابتدا به نقـد مبـانی    محور به بحث پرداخته است. او

گــویی  و امکــان غیــب) 30، صم[الــف]2012 شــحرور،(عصــمت مــواردي همچــون

بررسـی       ّ        را نق ادانـه  ) 54همان، ص(وحی بودن ک�م نبوي و )41همان، ص(پیامبر

معنـاي لغـوي آن ارائـه داده                        ّ                                 و مفهـوم جدیـدي از سـن ت بـا توجـه بـه ریشـه و       کرده 

مقـام متفـاوت از   نهایت با تبیین مبانی خود و تفکیـک سـه   ) و در 91همان، ص(است

 .ده اسـت براي هرکدام را بیان کر             ِ     و تبعیت زمانی  �زم             ّ         به تقسیم سن ت پرداخته رپیامب

 دربارۀ                                                ِ       ) ع�وه بر این با توجه به نقدهاي مصداقی یا مجموعی  شحرور 100همان، ص(

شـحرور اسـتخراج    نظر                           ِ   ّ        توان چگونگی دستیابی به صحیح  سن ت را از  برخی روایات می

  کرد.

بـازنگري در مفهـوم، ابعـاد و    انتقـادي و بـا تکیـه بـر      ،                ّ آورد شحرور به سن ت روي

 و مقبولیـت روایـات، مفـاهیم و روش دسـتیابی بـه      حجیت            ِ است که مبانی  کارکرد آن 

بـه بررسـی    در ایـن نوشـتار  بـه همـین سـبب     .دهـد  قرار مـی  تأثیر تحتآن را      ِصحیح 

  .شود پرداخته می          ّ  در مورد سن ت                          ِ    با هدف یافتن رویکرد حقیقی  او  ويهاي  دیدگاه

  مقبولیت کلی روایاتو  حجیتحجیت با نقد مبانی  تحدید دایرۀ .2

معصـوم از گنـاه و عـاري از    وجـود شخصـیتی   ، حجیت اقوال و افعال پیامبرۀ �زم

را از عصـمت آغـاز     ّ    سـن ت   دربـارۀ برخی محققـان، مباحـث خـود     رو . ازاینستخطا

در گـام اول   نیـز  از عبدالغی عبدالخالق) شحرور          ّ حجی إل السن إلنمونه نک:  براي(.اند کرده

          و رد  عصمت به نقد » إلالنبی الوارده فی السن نقد التنزیل الحکیم لصورة«با نام در عنوانی 

  )29، صهمان(پرداخته است. و خوارق عادات پیامبر
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  ّ  سن ت  حجیت، از لوازم در این بخش به نقد کشیده شدهموضوعاتی که نزد شحرور 

نواندیشان غالب این وجود  با .استاست و در کتب اس�می مستند به آیات و روایات 

یـا بـه نقـد     مسـتندات آن را نادیـده گرفتـه   و   مهابا به نقد آن پرداختـه  بیی،   ّسن معاصر 

  اند. کشیده

  عصمت تکوینیانکار نقد و . 1ـ2

از عصمت تبلیغـی   یمتفاوت ابعادعصمت است که  ناي اصلی حجیت اقوال پیامبرمب

عدم اعتقاد به هرکدام  و) 304ق، ص1393 ،يوریس(داردو تشریعی و عصمت تکوینی 

، پـذیرش محـدود و   پذیرش عام و کلـی . استحجیت بخشی از روایات  يانتفا بسب

بـه  ، سه رویکـرد  ...) و عدم پذیرشاص مانند اب�غ قرآن، اخ�قیات ودر امور خ(جزئی

عصـمت تشـریعی    3.اسـت عصمت تکوینی به  ناظرنقد شحرور تنها عصمت است که 

نیـز در   که عصمت دیگر انبیـا  اي گونه بهاتفاق علماي تمام فرق اس�می است مورد 

فعـل   ،قول پذیرش عصمت تکوینی، پذیرش تمام .عصمت تشریعی پذیرفته شده است

ـ (.است ّ             ن ی مورد اخت�ف شیعه و ساست که در  و تقریر پیامبر ق، 1396ک: مظفـر،  ن

عاصـر ایـن   مۀ در دور )208ــ 196، ص2ج تـا،  یب ،یمرعش ینیحس ؛600ـ598، ص1ج

کـه   اند                بدان صح ه گذاشته سخن پیامبراجتهاد دانستن ۀ واسط                      دیدگاه قو ت یافته و به

  پردازد. می                        ِ       عددي به نقد عصمت تکوینی  پیامبربا د�یل مت صراحت بهشحرور نیز 

  :ارائه دادموارد زیر  درتوان  می راشحرور در نقد عصمت د�یل 

واژگان عصـمت و  ریشه و معناي لغوي شناسی واژه: شحرور ابتدا با توجه به  ریشه

در زبـان   ، هـر دو »ك و ن«و » ع ص م: «نویسـد  پـردازد و مـی   به تحلیل آن میتکوین 

بـر خلـق و ایجـاد       ّ دال   و دومـی بر حفظ، حمایت و منـع            ّ و اولی دال   ییمعنا عربی یک

به اصالت این الفاظ اشاره کرده و تکوین به عصمت ۀ اضاف                  . شحرور در جهت رد است

ریشه پس از نـزول  از اشتقاقات این و نویسد: تکوین، کائن و کینونه الفاظی فلسفی  می

 اند کـه انبیـا   پنداشتهمحدثان و لغویان  همراهی این دو واژه، سبب بهقرآن هستند و 

  )31ـ30، صم[الف]2012 شحرور،(.اند معصوم متولد شده

، با متن قرآن شحرور معتقد است روایات ع�وه بر تناقض تناقض محتواي روایات:

بـا نادیـده   ه از نقص و عیـب  اي منز دهند، چهره ارائه می متناقض از پیامبرۀ دو چهر
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ریـزي، حـب    بـه خـون   مند گري، ع�قه متهم به وحشیدیگر اي  و چهرهگرفتن بشریت 

  )29، صهمان(.مفرط به شهوات و نیز متهم به عالم به غیب بودن

کـه   آراء مفسـران  تناقضاز نظر شحرور تناقض اقوال مفسران و راویان و روایات: 

 24 دربـارۀ آیـۀ   وینی انبیامبنی بر عصمت تکها  آن و عقیدۀ مستند به روایات است

آمده عباس   روایتی از ابنمعارض با عصمت تکوینی است، از جمله در ، یوسفسورۀ 

 ».الخائن و قد اسـتلقت لـه وراح ینـزع ثیابـه      ّ                         حل  الحمیان و جلس منها مجلس «است: 

و نیـز در روایتـی   ) 187صق، 1404 ،يجزائر ؛327ص ،12 جق، 1403 ،مجلسیک: ن(

ایـن روایـت در   (»                                معت فیه و طمع فیها هم  بحل التکإل.ط«آمده است:  از امام صادق

 ؛327ص ،12 جق، 1403 ،مجلسـی نقل شـده اسـت، نـک:     برخی کتب از امام باقر

ویسد: این مطلب غریـب نیسـت کـه    ن شحرور در ادامه می )188صق، 1404 ،يجزائر

کند؛ بلکه عجیـب ایـن         را رد »       ِ  و  ه م  ب ها«روایت ابن عباس) صراحت آیه در (رازي فخر

است که امام طبرسی که خود به عصمت اهل بیت معتقد است این مطلب را ذکر کرده 

 شـحرور، (را رد کـرده اسـت.   بیـت   اهلبا رد عصمت یوسف، عصمت  که درحالی

  )31، صم[الف]2012

نفـی و   ، ظهور آیات متعدد قصص درین دلیل شحرورتر مهمظاهر متناقض:  آیات به

بـه دو بـار    ،هـود  47ــ 45و  37آیـات  در عصمت تکوینی است. از جمله مفهوم انکار 

قتـل یکـی از   (موسـی قصص به عصیان حضرت  15 ، آیۀعصیان حضرت نوح

و  عصـیان آدم  بقـره بـه   37ــ 35وي بـه گنـاه خـود، آیـات     و اعتـراف  فرعونیان) 

در  صافات بـه غضـب و شـک یـونس     144ـ139انبیاء و  88ـ87همسرش، آیات 

 اشـاره کـرده اسـت.    دوص به عصـیان داو سورۀ  26ـ24قدرت خداوند و از آیات 

  )34ـ32، صهمان(

  به غیب عدم علم پیامبر. 2ـ2

نقد و نفی عصمت براي اجتهـاد دانسـتن کـ�م    مبناي دیدگاه برخی دیگر از نواندیشان 

تضـعیف   باعـث کـه  کنـد   مـی  انکـار به غیب را  علم پیامبرشحرور  .است پیامبر

  شود. می پیامبر فعلو  قولکارکرد آن در اعتبار  ياین موضوع و انتفامصادیق روایی 

در و  مواردي است که در قرآن آمده استمنحصر به علم غیب  ،در دیدگاه شحرور
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در ایـن آیـات واضـح    را چنـد نکتـه   جـن،   ۀسور 27 و 26به آیات  با توجهمقام دلیل 

کسانی کـه از   .2 ؛خداوند عالم غیب است و کسی از این علم با خبر نیست .1داند:  می

خواهنـد از   آیه کسانی را که مـی  .3 ؛شوند رسول راضی شوند، از این قاعده مستثنی می

دهد نه کتب روایی  کردن در کتب آسمانی توجه می  به نگاه ،علم غیب الهی مطلع شوند

  )41، صهمان(.و فقهی

 9هـود و   31اعـراف،   188انعام،  50ع�وه بر آیات فوق، با توجه به آیات شحرور 

 ز غیبمواردي اداند که  قرآن می         مشارالیه ب را به غی پیامبرنفی صریح علم احقاف، 

 انـد.  از آن تبعیت فرمـوده  و پیامبر در قرآن ذکر شده فقط، اند بیان کرده که پیامبر

، تبیـین  شحرور نفیانحصار و ب بر هدف مترتبا توجه به این دیدگاه،  )42، صهمان(

از خطاهـاي  مـواردي   کـه شـحرور بـه نقـل     است امکان خطا در ک�م و بیان پیامبر

  )133، صهمان(4.است عامه اشاره کردهکتب  موهوم طبق

  معجزاتو نفی    رد  . 3ـ2

کند  نفی می را دیگر معجزات پیامبرسلب عصمت و علم به غیب، ع�وه بر شحرور 

 ،یـل مقام ذکر دل در وي) 36ص، همان(.داند و قرآن را که جاودانه است، تنها معجزه می

اصـلی دیـن بـه معجـزات دیگـر       مرجـع  عنـوان  بهقرآن  .1 :است کرده ذکر را مواردي

نـافی   کـه  قـرآن  مـتن  بـا  معجزات مذکور در احادیـث  .2 ؛اشاره نکرده است پیامبر

 اگـر ـ  معجـزات  اغلـب  .3 ؛دارد اسـت، تنـاقض   پیـامبر  دستان بر معجزات حدوث

 را متـون  صـحت  کـه  تناقض دارد، انسان معرفت سطح و علمی حقایق با ـ همه نگوییم

شـحرور معجـزات دیگـر را    ) 39ص، همان(.کند می نفیحتی در صورت صحت اسناد 

 دانسـته  خلقت در خداوند براي شدن قائل شریک معناي بهخرق عادت بودن،  سبب به

 شـحرور شـفاعت را از پیـامبر    )40ص، همان(.است طبیعت در تصرف متضمن که

مـورد  شـفاعت   کـه  درحـالی  )43ص، همـان (کنـد  سلب کرده است و آیاتی را ذکر می

 ، مشـمول شـفاعت اسـت.   می است و تنها محل اخت�ف و نزاعپذیرش تمام فرق اس�

  )35صش، 1387رضوي، (

  بودن آن يبودن سنت و باور به اجتهاد یانیوح ینف .3

، م2005بخـش،   الهـی (مشابه اغلـب قرآنیـون اسـت    ۀانحصار وحی الهی در قرآن عقید
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صل به وحی مت      ّ  اگر سن ت در صورتی که ) 98ـ77، صم2005؛ صبحی منصور، 213ص

ۀ شحرور �زمـ . قابل تبعیت است باشد، پیامبر، اجتهاد با ثابت بودن عصمتباشد یا 

در توجیـه   وي .دانـد  مـی  پیامبر اجتهادرا    ّ سن تو  کند می را ردعصمت) (فرض دوم

معتقـد اسـت   بـرد و   مـی بهـره   در قـرآن  هاي الهی و غیرالهـی  این مدعا از بحث سنت

 هاي الهی با توجه به شرایط زمانی و مکانی به اذن خداوند جریان یافته است کـه    ّ سن ت

. در ایـن  کردند فکري، معرفتی و اخ�قی جوامع انسانی تغییر می سطحبا توجه به تغییر 

ۀ نسخ، یافتند تا رسالت محمدي سنن صالحه به غیرصالحه تبدیل و تحویل میسیر، 

 ۀشروع مرحلـ  عنوان بهعصر نبوي  لذانزول یافت  قرآن، در سنت الهیو ابدي از نهایی 

ها با توجـه   است. این رسالت و سنت الهی، مطلق و ابدي است و انسان  بعد از رسالت

رو آنچـه   ازاینکنند؛  نسبی خود در پرتو اط�ق این سنت الهی، به آن عمل می اجتهادبه 

جزیره قائم بر آن بودند، تعامـل ایـن رسـالت     در قرن هفتم می�دي در شبه پیامبر را

شروع تعـام�ت دیگـر    ،مجرد با عالم نسبی صاحب معرفت ابتدایی است اما این تعامل

هاست بـدون اینکـه از تعـالیم     آن ر معرفتسطح متغیهاي اجتماع و  متناسب با خواسته

 )95ــ 94ص ،م[الـف] 2012شـحرور،  (این رسالت و احکام حدودي آن خـارج شـود.  

    ّ              د سن ت الهـی بـا   هی است اما تفکیک و عقیده به تعد        ّ                  تعبیر سن ت ناظر به ادیان البراین بنا

  ) تعارض دارد.4: فاطر ؛23: فتح ؛62: احزاب(آنمفرد کاربرد قرآنی 

زیرا دین و رسالت  ؛محدود و تاریخمند است به اعتقاد شحرور، اجتهاد پیامبر بنا

حرکت در ضـمن  ۀ تنها رسولی است که اجاز قائم بر حدود است و پیامبر پیامبر

و هدف از آن تعلیم اعتماد به نفس در اجتهاد به مردم، وضع  5اجتهاد) دارند(این حدود

                                                                   اي، تقیید  ح�ل و اطـ�ق آن و تقنـین بـه منهیـات بـا توجـه بـه         حدود عرفی و مرحله

یخمند و                                                ع�وه براین حرکت در ضمن حدود  ثابت، با اجتهاد تار .خدمات جامعه است

نیز اجتهـاد ایشـان              ّ        پذیرد و سن ت پیامبر مداوم با توجه به شرایط عصري صورت می

کتاب اسـت  ال                                                                بوده و تاریخمند است. سنت ثابت و بدون تغییر، رسالت است که در أم 

 است که در قصـص  ر، همان سنت نبوي از مقام نبوت پیامبر      ّ               اما سن ت انسانی و متغی

  )96، صهمان(احادیث و سیره با متن و سند صحیح گرد آمده است. قرآن،

اجتهاد و تطبیق ک�م الهی با عالم ، اقوال و افعال پیامبر اساس دیدگاه شحرور، بر
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در محـیط   مطلـق و مجـرد   آیـات در جهـت پیـاده کـردن     که پیـامبر  استپیرامون 

تعامل بـا  انعکاس و ، غ قرآناب�تکلیف در کنار  پیامبرلذا  ؛جزیره اقدام فرمودند شبه

، همـان (اسـت.  پیامبر ۀبر عهد شرایط اجتماعیوحی مجرد و تطبیق آن با واقعیت و 

  )97ص

  کند: شحرور دو دلیل قرآنی و تاریخی بر وحیانی نبودن سنت نبوي ارائه می

بـا واقعیـت    خطاب و سیاق عتاب برخی آیات اشاره به تصحیح تعامل پیامبر .1

انفـال دو   67آیـۀ   ) و نیـز 1: تحریم(»...ک َل     َّ الل ه     َ  َّماأ ح ل   ُ  ِّ ت ح ر م    ل م  ی   َّ ِالن ب    ه ای َأ  ای«است که آیۀ 

البته با فرض ایـن مطلـب، تفسـیر شـحرور و دیگـر       )96، صهمان(نمونه از آن است.

                                           ّ                                  قرآنیون از آیاتی که صراحت در منشأ وحیانی سن ت محکیه و ضـرورت اتکـاي بـه آن    

) چیست؟ زیـرا برخـورد گزینشـی    7 ؛ حشر:36: ؛ احزاب80 :؛ نساء32 ن:عمرا آل(دارد

  رساند. تی را در این باره میدق کمشحرور و دیگر قرآنیون با آیات 

ین تـر  مهـم و امتناع صحابه از جمع احادیـث،   سیر کتابت حدیث، نهی پیامبر .2

زیـرا در صـورت    ؛        ّ         نبودن سـن ت اسـت    دلیل تاریخی شحرور بر تاریخمندي و وحیانی

بودن، امتناع از جمع احادیث دلیل بر عدم اب�غ رسالت و تکلیف است. ع�وه   وحیانی

ـ    که درحالیبر این اهتمام صحابه به تدوین آیات  ت تدوین حدیث تا ایـن درجـه اهمی

ر بـه ایـن موضـوع    امـا شـحرو   )97، صهمان(این مدعاست. ، دلیل دیگري برنداشت

 عدم آمیختگـی قـرآن و حـدیث بـوده اسـت.     ، از نگارشنهی سبب که توجهی نداشته 

م، 2005بخــش،  الهـی  ؛98ــ 77م، ص2005؛ صـبحی منصـور،   91، صم2009شـاعر،  (

؛ 36 :؛ احـزاب 80 :؛ نسـاء 32 ن:آل عمـرا (با این حال بنا بر آیـات قـرآن   )244ـ243ص

                                   ّ               ن تنها وحی الهی نیست و منشأ حجیت سن ت، همان منشـأ  ، قرآ) و د�یل عقلی7 :حشر

                                                   ّ                      حجیت قرآن است. دلیل حجیت قرآن، وحی بودن آن است و سـن ت نیـز اگـر حجـت     

با همین دلیل است با این تفاوت که در قران لفظ و معنی از خداوند اسـت           ًاست صرفا 

ـ     که درحالی  ن     ّ                                                             در سن ت معنی از خداوند است بر همین اساس اصـرار بـر عصـمت از ای

 کـه  درحـالی ) 129، صق1390حکـیم،  (کند میتأیید                         ّ     بابت است که منشأ الهی سن ت را 

  عصمت هستند.      ّ      ) مصر  بر رد213صم، 2005بخش،  الهی(و دیگر قرآنیون شحرور

وحی و یکی از منابع تشریع، جعل و تزویر شـافعی   عنوان به را شحرور سنت نبوي
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بیـان   تأکیـد قرآن، این تفکر را با ۀ                        ّاولین کسی بود که با ادل  الرسالهداند که در کتاب  می

به همین واسطه سنت که از جهت شکل، ترتیـب و تئـوري بعـد از کتـاب      .کرده است

شــحرور، (خداونــد اســت، از جهــت عملــی و مطابقــت، جایگــاه کمتــر از آن نــدارد.

  6)52ص ،م[الف]2012

  »         ُ         و  ما ی نط ق  ع ن اله و ي« . تفسیر آیۀ1ـ3

، اثبـات عصـمت پیـامبر                  ِ                                ترین دلیل قرآنی  معتقدین به وحیانی بودن سـنت و   اساسی

 ،یانکشونک: (.) است4 و 3 :نجم(»    ی وح ى    و ح ی   ِ إ �   ه و   ِ ْإ ن  *  ْ   ال ه و ى   ِع ن    ْ  ُی ن ط ق     و م ا« آیات

شحرور با نقـد فهـم مشـهور،     که) 204ص ،33ج ،تا ، بییذهب؛ 217ص ،2جق، 1412

دهد. وي معتقد است این دو آیـه بـراي    تفسیري متناسب با دیدگاه خود از آن ارائه می

کند که  بیان می اولۀ آی آن است که نسبت خ�ف به قرآن و اثبات وحی بودن آیات   رد 

ـ نند، این نطق از سـوي ایشـان نیسـت و    ک زمانی که نطق به آیات می پیامبر دوم ۀ آی

  )55م[الف]، ص2012شحرور، (منطوق وحی الهی است. عنوان بهقرآن  تأکید

  کند: تبیین مراد آیه به مصحف دو دلیل را ذکر می برايشحرور 

ـ  در زبان عربی خصوصیتی با عنوان مسکوت .1     ـ َ ِ و اس أ ل   « آنۀ عنه وجود دارد و نمون

؛ زیـرا  اسـت » اهل القریـه «، »القریه«) است که مراد از 82: یوسف(»       ف یه ا...  ُ َّ ک ن ا   َّ  ال ت ی   ْ َ ْ  َال ق ر ی إل 

عنـه، قـرآن    بر همین اساس در آیه نیز مسـکوت  .پذیر نیست    ً                   عق�  پرسش از قریه امکان

 ،م[الـف] 2012شـحرور،  (نجـم بـر آن د�لـت دارد.    4 در آیۀ» هو«است و ضمیر  کریم

عنه ذکـر   ) را با تعبیر مسکوت75صتا،  بیصغیر، (یهمحلۀ شحرور مجاز به قرین )55ص

مناقشه بر مرجع ضمیر است نه مجاز. شحرور پس از این  ،که در آیه کرده است درحالی

 به این قـول  نویسد: از نگاه شافعی و دیگر قائ�ن پردازد و می مطلب به مرجع ضمیر می

بازگشت ضمیر به نطق است و این توهم و پندار، محال عقلی است، زیرا نطق قـدرتی  

  )56ص ،م[الف]2012شحرور، (صوتی نزد بشر است نه موجودي عاقل.

به عدم ترادف بین قول و نطق: قول منبـع صـدور آیـات را تبیـین     نکردن توجه  .2

صوتی) از دهان (صورت الفاظ نطق تنها اخراج معانی و مقاصد بهکند در صورتی که  می

به » قال«؛ به همین دلیل آیات را با »       َّ    َع ل م ه الب یان : «است» بیان«است که تعبیر آن در قرآن 

دانیم؛  را اشتباه می» قال الرسول«شود و  ذکر می» قال اهللا«دهیم بلکه  مینسبت ن پیامبر
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 گیـرد.  ، کسی بـدان خـرده نمـی   »قال اهللا ونطق الرسول«شود  زمانی که گفته می رو ازاین

اقرار به ترادف و اتکاي به آن  متهم به شافعی و دیگراناز نگاه شحرور ) 56، صهمان(

  ) 57ـ56، صهمان(.براي تقویت دیدگاه خود هستند

کند، خطاب آیـات قرآنـی بـه     هایی که شحرور بین نطق و قال ذکر می بر تفاوت بنا

در قـرآن نیسـت.   »     أنط ق«که امر  درحالی»  ُ ق ل«باشد نه با »     أنط ق«نیز باید با امر  پیامبر

از ساختارهاي عام و شامل قرآن و سنت است کـه در کتـاب و   » ینطق ما«این  ع�وه بر

تمـام   رو )؛ ازایـن 445ص ،ق1413منفیخی، تخصیصی بر آن وارد نشـده اسـت(  سنت 

 گیرد. می بر اند، در بدان نطق کرده تشریع و شریعتی را که پیامبر

یـدي نـدارد بلکـه وحیـانی بـودن تمـام       در شریعت، در آیـات مؤ  اجتهاد پیامبر

عـدم جـواز   این جـواز و   ع�وه بر .است شده در قرآن مستند شریعت و نطق پیامبر

نویسـد: نسـبت اجتهـاد در     نیازمند د�یل قطعی است. منیر الشواف می اجتهاد پیامبر

نمود، به معناي ابـ�غ   که خداوند آن را اص�ح می احکام و خطا در اجتهاد به محمد

زیـرا   ؛                         ً               است نه از وحی الهی که عقـ�  باطـل اسـت    رسالت با اجتهاد شخصی پیامبر

  ِ َّ    إ ن مـا   ُـ ْ ق ل   « معصوم بودند که د�لت عقلی و شرعی مانند بیاهمانند دیگر ان پیامبر

براي دریافت وحی در  است. ع�وه بر این انتظار پیامبربر آن صادق  »ی ِ  ْ  ب ال و ح   ُ ْ  ُ  أ ن ذ ر ک م 

 همـان، (ام اسـت. کید غیراجتهادي بودن احموارد همچون احکام ظهار و لعان مؤبرخی 

  )447ص

  آیه دربارۀاقوال مفسران . 2ـ3

 نطق پیامبر«                ّ                                      ِ      تفاسیر شیعه و سن ی، مراد این آیه مختلف ذکر شده است. قول  غالب  در

 یالقمـ  ریصـاحبان تفاسـ   متعلق به اکثر مفسران شـیعه همچـون  است که » مطلق طور به

 الجنـان  روض)، 422ص، 9 ج تـا،  بـی  طوسـی، (انیالتب)، 334ص، 2 جش، 1367قمی، (

ــوح رازي، ( ــع)، 161ص، 18 جق، 1408ابوالفت ــالب مجم ــی، (انی  ،9 جش، 1372طبرس

فــیض کاشــانی، (یالصــاف)، 504ص، 6 جق، 1423کاشــانی، (ریالتفاســ زبــدة)، 262ص

 ریالقد فتح)، 147ص، 5 جق، 1415،  زىیحوعروسی (نینورالثقل)، 85ص، 5 جق، 1415

)، 122ص، 4 ، جش1344گنابــادي، (بیــان الســعادة)، 127ص، 5 جق، 1414شــوکانی، (

ـ المن اهللا تـاب کل ریالتفسـ )، 397ص، 10 ج، ش1377، قرشى(ثیالحد أحسن ، رمـى ک(ری
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 نمونـه )، 254ص، 21 ج ق،1419 اهللا، فضـل (القـرآن  یوح من)، 337ص، 7 جق، 1402

 صـادقى تهرانـى،  (بـالقرآن  القرآن ریتفس یف الفرقان)، 480ص، 22 ج ش،1374 مکارم،(

، 13 جش، 11361امــین، (قــرآن ریتفســ در العرفــان مخــزن)، 391ص، 27 جش، 1365

مفسران سنی همچون صاحبان ) و 27ص، 19 جق، 1417، طباطبایی(زانیالم) و 367ص

ق، 1416سمرقندى، (بحرالعلوم)، 298ص، 5 ج ق،1405 جصاص،(القرآن امکحتفاسیر ا

ـ التنز نـوار ا)، 395ص، 4 ، جق1405اهراسـى،  کی طبرى(القرآن امکحا)، 359ص، 3 ج  لی

)، 293ص، 2 ج، ق1422 عربـی،  ابن(یعرب ابن ریتفس)، 158ص، 5 جق، 1418ضاوى، یب(

 ابـن (میالعظـ  القـرآن  ریتفس)، 200ص، 6 جق، 1416نظام ا�عرج، (القرآن غرائب ریتفس

ـ ابوح(طیالمحـ  البحر)، 412ص، 7 جق، 1419ر، یثک  البحـر )، 10ص، 10 جق، 1420، انی

، 27 جم، 1984عاشور،   ابن(ریتنووال ریالتحر)، 501ص، 5 ج، ق1419عجیبه،   ابن(دیالمد

تنها قرآن، بلکه  ) است که نه60ص، 14 ، جم1997طنطاوى، (طیالوس ریالتفس) و 102ص

  گیرد. را در بر می سخنان پیامبر

ق، 1412 ،طبـرى (انیالب جامع                                      ّ        قول دوم متعلق به برخی از تفاسیر مهم سن ی همچون 

  ابن(ریالمس زاد)، 85ص، 18 جش، 1364، قرطبى(القرآن امکألح الجامع)، 26ص، 27 ج

 لباب)، 2526ص، 3 جق، 1422،  لىیزح(طیالوس ریتفس)، 185ص ،4 ج، ق1422جوزى، 

ــالتأو ــالب روح)، 204ص، 4 جق، 1415 خــازن،(لی ــى بر(انی ــی ، ســوىوحق ــا، ب ، 9 ج ت

بـدى،  یم(سـرار ا� شـف ک) و 59ص، 9 ج، ق1418قاسـمی،  (لیالتأو محاسن)، 214ص

      ـ             یعنـی ص رف ابـ�غ     » کـریم به قرآن  پیامبرنطق «) است که 356ص، 9 جش، 1371

  مصحف است. ابـن ناظر به                            ًدانند که وحی در آیه منحصرا  شده را مراد آیه می آیات نازل

، 5 ج ،ق1422اندلسـی،   هیـ عط  ابـن (است. شده اجماع در خصوص آن مدعیعطیه نیز 

 )197ص

                    ّ                                           و برخی تفاسیر اهل سن ت با توجه به مطلق بودن تعابیر به اشتمال آن  المیزان تفسیر

نیـز نـک:    ؛27ص، 19 جق، 1417طباطبـایی،  (اشـاره دارنـد   گفتـه،  پـیش بر هر دو قول 

  )236ص، 28 ج ق،1420 ،رازي فخر ؛47ص، 14 جق، 1415، یآلوس

، 6 جق، 1412(عــ�وه بــر اقــوال پیشــین برخــی از مفســران همچــون ســید قطــب

ــی3407ص ــوي137ص، 9 جق، 1422()، ثعلب ــالبی302ص، 4 جق، 1420()، بغ  ) و ثع
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کننـد   ابـ�غ مـی   ) معتقدند آنچه از رسالت و دین که پیـامبر 323ص، 5 جق، 1418(

  گیرد. می بر را در» دین در حوزۀ سخنان پیامبر«و » قرآن کریم«وحی است که 

    ّ سن ت گسترۀتحدید و  تبیین ماهیت .4

                ّ                                                             مفهوم و ماهیت سن ت از مباحث اساسی است که در رویکـرد انتقـادي شـحرور مـورد     

  کند.       ّ                        هاي سن ت قابل تبعیت را تببین می انواع و شاخصهتوجه است و در همین راستا 

  . نقد مفهوم مشهور سنت1ـ4

سـباعی،   ؛5صق، 1409ابن تیمیه، (7قول و فعل و تقریر)(شحرور مفهوم مشهور سنت

را ناصحیح ) 41صق، 1420انصاري،  ؛23، ص1جق، 1409سیوطی،  ؛65صق، 1421

شـافعی  و  )55ص ،م[الف]2012شحرور، (داند و ناشی از عقیده به عصمت تکوینی می

 سـنت  ،از نظـر شـحرور  ) 59، صهمـان (.شناسـد  مـی  مفاهیمرا بنیانگذار و واضع این 

کتاب خـدا اصـالتی    و آنچه در گیرد می بر موارد مذکور در مصحف را درتنها  نبوي

بـه ایـن معنـا     پیـامبر براي زیرا  ؛            ّ      نیست، جزء سن ت نیستحکمی آن  دربارۀندارد و 

ـ  کـه  چنان، بیاوردي که بتواند از نزد خود چیزدارد نمقام رسالتی وجود    ِ َّإ إل   َ َّ ِـ  أ ت ب ع     ِ ْإ ن «ۀ آی

  )60، صمانه(.اشاره دارد آنبه ) 9: احقاف(» ٌن ی  م ب  ٌر ی َ ن ذ  ِ َّإ إل   َ َ أ ن ا    و ما ی ِ َإ ل   وحىیما

       ّ از سن تطاعت و تبعیت  و گسترۀ . تبیین مفهوم جدید2ـ4

در جهت تحدید اعتبار و                  ّ  مفهوم جدیدي از سن ت ، وي واژهلغ تکیه بر معنايشحرور با 

الیسـر و  «بـه معنـاي    و»   ّ  سـن  «از   ّ  سن ت نویسد:  میدهد و  ارائه میشمول احادیث  ۀدایر

بـه    ِ آب  «بـه معنـاي   » ماء مسـنون « که چنانآسانی و جریان روان) است (»جریان بسهوله

اسـتقام الرجـل   « همچنـین در  8.آید نیز می »طریقه«و به معناي است  »یافته آسانی جریان

بـر  ) 61ص ،3 جق، 1404 فـارس،   ابـن (.به معناي طریق واحد اسـت » ن واحدعلی سن

 زنـدگی  ۀطریقـه و مثـالی در شـیو    هرگاهکه  است چنین        ّ      مفهوم سن ت نیز  ،همین اساس

متـداول   یافتـه و آسانی و سهولت در اجتماع جریان  جریان یافت و بر آن اتفاق شد، به

 .شـود  از مـدتی متعـارف مـی    پـس و  شـده قـرار داده   نخستمانند قانونی که  ؛شود  می

  )93ص ،م[الف]2012شحرور، (

جه به کـاربرد  پردازد و با تو                       ّ                      شحرور با معناي لغوي سن ت به تخصیص مفهوم آن می

، تاریخمندي آن نیستکدام از سنن تصریحی  به ثبات و ابدیت هیچ این واژه، کهقرآنی 
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پـذیر   هاي غیرالهی و پایـان  ، سنتآیاتدر  که درحالی ،)93همان، ص(گیرد را نتیجه می

طریقه و مسلکی کـه پـی   (                                                 ّ منظور هستند و همچنین با توجه به تعریف شحرور از سن ت

       ّ                                          همان سن ت الهی و بلکه در طول آن اسـت. وي معتقـد            ّ        شود)، سن ت پیامبر گرفته می

هـاي جوامـع انسـانی و تطـور      اند و با تغییر شـرایط و خواسـته   ها نسبی          ّ است که سن ت

هـا                              ّ   کند که قرآن به این ویژگی سـن ت  سطوح شناختی انسان و حوادث تاریخی تغییر می

  َ  ـ ْ   أ ر س ل نا    َـ  ق د      ْم ن    َّ َس ن ة « دارد که در آیۀ تأکید                         ّ               و نیز ازلی و ابدي بودن سن ت الهی تصریح و 

 23: و فـتح  62: ، و همچنـین احـزاب  )77: اسـراء (» ًإل ی َ  ت ح و   َّ    ل س ن ت نا  َ ِ ت ج د    و إل      ر س ل نا   ْم ن  ک َ  َق ب ل 

  )94، صهمان(اشاره شده است.

  سنت حضرت محمد . تقسیم3ـ4

و بـه مصـادیق    دانـد  میرا دو گونه  ، سنت پیامبرمفهوم جدیدشحرور پس از تبیین 

شناسـی، منـابع و تبیـین تعامـل متناسـب بـا        این تقسیم ناظر به نوع زد.اپرد هرکدام می

قرآن و روایـات صـحیح) معرفـی    (             ّ                      هاي متفاوت سن ت است همچنین منابع سنت بخش

                                          ِ                 ّ            ِ شود. با توجه به این تقسیم، سنت رسولی محتمل  ایمان و کفر و سن ت نبوي محتمل   می

       ّ            ق به سـن ت رسـولی   فقط متعل، و طاعتی که در قرآن آمدهصدق و کذب است و تبعیت 

  است.

است که با وحی بـه                         ّ                  ت رسولی: این بخش از سن ت همان رسالت محمدي  ّسن  .1

حـدود   هـا و  شـعائر، ارزش شامل ده است و الکتاب گرد آم                ُ نازل شده و در ا م پیامبر

. ن بخش اسـت و تبعیـت از آن واجـب   متوجه ای است که مقتدا و اسوه بودن پیامبر

 و با تواتر فعلی به ما رسیده، ع�وه براین، شکل و محتواي آن در گذر زمان ثابت است

  شحرور)الموقع الرسمی لمحمد (لذا هیچ ارتباطی به کتب حدیثی ندارد.

 که متضمن توضیح و تفصیل شعائر قرآن اقوال و افعال پیامبر ،بیان شحرورطبق 

 ،نماز، زکات، روزه و حج) است، در صورتی که با قرآن و واقع تعارض نداشته باشـد (

واجـب                                                                 ت رسولی است و تبعیت و تأس ی به آن در حیات و عدم حیـات پیـامبر    ّسن 

 هـا  نـاظر بـه ارزش   یـات آحکمـت در   ) واژۀ121، صم[الـف] 2012شـحرور،  (است.

مات قرآن با تکیه بر اینکه باب                  ّداده شده است. محر  و پیامبر                  ق ی م)ست و به انبیا(

تحریم بسته شده است و منهیات قرآن که باب اجتهاد در آن مفتوح اسـت و وابسـتگی   
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عـدم  (گانـه  هاست کـه وصـایاي ده   ارزشۀ کاملی به شرایط عصري جامعه دارد از جمل

استهزا، لقـب بـد بـه    شرك به خدا، احترام به والدین، قتل نفس، قتل او�د و...)، غیبت، 

) بخش دیگري از سنت رسـولی  140ـ133همان، ص(گیرد. می کسی دادن و... را در بر

گیـرد و   می ون زندگی را در برود) است که امور مرتبط با تمام شئحد نظریۀ(در تشریع

همـان،  (سـرقت، غرامـات و حـدود الصـ�حیه اسـت.     شامل حدود ضـرب و جـرح،   

  )141ص

امـور اجتمـاعی، سیاسـت،     دربـارۀ    ّ                                    سن ت نبوي: تاریخمند بوده و اقوال پیامبر .2

جریـان داشـته    اموري که در حیـات پیـامبر  (حکومت، عادات، لباس، اخ�قیات و...

محمـد  الموقـع الرسـمی ل  (دهنـد.  و احکام شرعی را شکل نمی گیرد می بر است) را در

  )شحرور

علـوم  و  نیسـت  التزامی به آنو  است نفعبا توجه به این مطالب کتب حدیثی بدون 

  کنند. جرح و تعدیل و رجال و طبقات و... در این ساختار معنایی پیدا نمی

ـ     :  ّ                 سن ت نبوي دو بخش است اقی قصـص  قصص محمدي در قـرآن کـه همچـون ب

آن واجب است که جانب دینـی   بهاست. ایمان  پیامبر قرآنی است و جزئی از سیرۀ

هـا   آن نبوي هستند و ایمـان بـه   ۀنبوي است و کتب سیره نیز جانب تاریخی سیر سیرۀ

است که در احادیث صحیح وارد شده اسـت و بـا    دین نیست. دوم اجتهادات پیامبر

ولی امـر)،  (                                                                 نص  تعارضی ندارند. در این دسته امور فرماندهی جنگ، تنظیم امور جامعه

رهبري اجتماعی) بـه شـکل تـاریخی آن قـرار     (امر به معروف و نهی از منکرقضاوت، 

بخشـی از   عنـوان  بـه ) قصص محمدي 162 و 99، صم[الف]2012شحرور، (گیرند. می

و » اخبـار « اند کـه نسـبت بـه معاصـرین پیـامبر        ّ                         سن ت نبوي، جزئی از قصص قرآنی

لذا باید بـه   ،داده است د که خداوند از آن خبرشو غیب محسوب می» انباء«نسبت به ما 

در آن »                    یـا أی هـا النبـی   «تمام آیاتی که خطـاب   9عبرت بگیریم. آن ایمان بیاوریم و از آن

هاي بعد نـدارد و   تشریعی نسبت به زمان گونه زیرا هیچ ؛وجود دارد در این بخش است

  )148، صهمان(مرتبط با عرف، شرایط اجتماعی و امور سیاسی عصر نبوي است.

  واجب از پیامبر» طاعت« یین گسترۀو تب تفکیک مقامات. 4ـ4

است  مقام پیامبر سهرسولی و نبوي)، تفکیک (           ّ شحرور از سن ت مبناي تقسیم دوگانۀ
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  که شحرور با توجه به آیات قرآن بدان پرداخته است:

از جهـت تکـوینی هماننـد دیگـر      : شحرور معتقـد اسـت پیـامبر   بشريمقام  .1

ـ ْ ُ ُ  م ث ل ک م      َـ ٌ ب ش ر     َ َـ  أ ن ا    ِ َّ ـ  إ ن م ا    ُـ ْ ق ل   «و به آیات  معصوم نیست یتکوینلحاظ  بههاست و  انسان  ...« 

سـت. روایـات مربـوط بـه امـور      استناد کـرده ا فصلت سورۀ  6آیۀ  ) و نیز110: کهف(

شامل غذا خوردن، راه رفتن، لبـاس، طـو�نی بـودن نمازهـا،      شخصی زندگی پیامبر

) و اسـوه بـودن   163صهمـان،  (استاحتجام، تمام احادیث پزشکی و... در این بخش 

  د.شو           ِ                                    در روزمرگی  زندگی و سلوك عبادي و اجتماعی سلب می پیامبر

مقام نبوت: امور دینی که از جهت زمانی به عصـر نبـوي تعلـق دارنـد همچـون       .2

دهـی امـور جامعـه، قضـاوت، اوامـر و نـواهی        داري، فرماندهی جنگ، سامان حکومت

، معـام�ت؛ کـه   اجتماعی، سیاسی، تربیتی، اقتصادي، روایـات ازدواج، طـ�ق، احتکـار   

فرمودنـد.   این امور را رهبري مـی به قرآن و در ضمن دستورات الهی با توجه  پیامبر

ارتباط مستقیم با عصر نبـوي و شـرایط مکـانی و زمـانی      سبب بهاین مجموعه روایات 

هـاي   قابل تبعیت است و نسبت بـه زمـان                 ً                    خاص حاکم، صرفا  در زمان حیات پیامبر

  )165ـ164و  107ـ102، صهمان(گیري است. بعد، انباء غیب بوده و براي عبرت

شرح و اب�غ رسـالت و سـنت الهـی را بـر      مقام رسالت: بنابراین مقام، پیامبر .3

 یا اع�ن و عدم کتمـان آن بـر عهـدۀ    که در مقام نبوت تنها بیان  عهده دارد، در صورتی

است و اطاعتی بـر آن   است. از این جهت مقام نبوت، محتمل صدق و کذب پیامبر

) 108، صهمان(مل طاعت و معصیت است.مقام رسالت محت که درحالی     ّ      مترت ب نیست

، داراي طاعت متصل و مستمر است، مشـتمل بـر روایـات    نبوتخ�ف این مقام که بر

نمـاز، زکـات،   (تام و مستقیم با شـعائر  و ارتباطاست  )نسبت به مجموع روایات(اندکی

  )165ـ164، صهمان(روزه و حج)، قیم و حدود الهی دارد.

دهـد، احادیـث    و تعریفی که شحرور ارائه می نبوتبا انفصال طاعت و تاریخمندي 

شود و اعتبـار غالـب روایـات سـاقط      و اوامر تربیت فردي و اجتماعی نادیده گرفته می

شود. رویکرد التقاطی شحرور نسبت به حدیث، ناشی از تفکرات او نسبت به منشـأ   می

طمع آنهـا،  عقول مردم و تابع هواي نفس، اغراض و ۀ حدیث است که احادیث را نتیج

 دانـد.  براي وحی دانستن روایات و خدمت به مطامع شخصـی و مصـالح سیاسـی مـی    



 رویکرد محمد شحرور به سنّت و گسترۀ حجیت روایات  23

 

روزي مسـلمانان و گسـترش تفکـرات     ) شحرور عوامل بدبختی و تیـره 30، صهمان(

داند و در جهت اصـ�ح   پروري را روایات و تراث قدیمی می تکفیري و تروریسم سلفی

نقد، تقسیم و تحدید، بـه کـاهش حجـم     ) و با9، صهمان(برآمده استها  آن و کاهش

ــا قــرار گــرفتن در ســیر  روایــات مــی شخصــی ۀ پــردازد کــه بخــش عظیمــی از آن ب

شـود   ) و بخش دیگري با تاریخمندي، از تبعیت و اعتبار ساقط میبشريمقام (پیامبر

ذیل مقام رسالت) قابل تبعیت است کـه بایـد بـا تـواتر     (و تنها بخش اندکی از روایات

  دست یافت.فعلی بدان 

هـا و بـه تبـع آن، سـخنان      شحرور، سعدالدین عثمـانی بـه تفکیـک مقـام    ع�وه بر 

و  یعیرا بـه دو نـوع تشـر   ، آن امبریـ تصـرفات پ پرداخته است و با عنوان  پیامبر

 یاحکـام  ،یعیتشر که کند یم میتقستصرفات عادي، دنیوي، ارشادي و...) (یعیرتشریغ

بـا   نیـز  از علمـا  یبعض )29ص  ،  م    2002   ، ی     عثمان(است. تبعیتاقتدا و صادرشده جهت 

خطابات اند و مورد اخیر را  پرداخته هاي پیامبر عنوان جزئی و کلی به تقسیم خطاب

تصـرفات خاصـه در    یها، امامت و برخ قضاوت کهاند  دهینام یا تصرفات جزئی یجزئ

تفکیـک  ) همچنین صبحی منصور با الفاظی مشـابه شـحرور بـه    جا همان(.داردآن قرار 

د به ی را در چارچوب طاعت خداوند، مقینبوت و رسالت پرداخته است و طاعت از نب

 مطلـق اسـت.   رسـالت) (که طاعـت رسـول   درحالی ،معروف و در حیات ایشان دانسته

  )  56ص، م2006       منصور،(

                                                                   شحرور مسب ب اعتبار کنونی قول، فعل و تقریر، خلط بـین نبـی و رسـول    ۀ به عقید

نجم و روایاتی منسوب  4 و 3تکوینی و استناد آن به آیات  است که اساس آن عصمت

که عدم تفریق رسول و نبـی   حالی ) در55ص ،م[الف]2012شحرور، (است. به پیامبر

تفاوت آیات در اسلوب خطاب، ي که ع�وه بر طور بهبا آیات و روایات تعارض دارد. 

) مخـالف اسـت.   52: حـج (»... ِ َّ  ِ    َ  َّـ  إ إل  إ ذا ت م ن ى   ی   ٍ     ْ     َ ِم ن  ر س ول  و  إل ن ب  ک   َ  ْ     ْ   َ    و ما أ ر س ل نا م ن  ق ب ل «با آیۀ 

نیسـت امـا در خطـاب بـه نبـی       12و تحـذیر  11، ارشـاد 10خطاب به رسول خارج از أمر

است. ع�وه بر آیـات، در روایتـی در صـحیح مسـلم از بـراء بـن        14و استنکار 13تأنیب

در دعایی الفاظ نبی و رسـول را بنـابر تفـاوت بـه کـار       عازب آمده است که پیامبر

  )57، صهمان(برند. می
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  . انحصار طاعت واجب در حق رسالت1ـ4ـ4

یابـد و   به مقام رسالت اختصاص مـی  در دیدگاه شحرور، فقط           ِ       اطاعت واجب  پیامبر

  ـ ِ ط ع   ی  ـ ْ م ن   « مقام نبوت اخباري با امکان و احتمال تصدیق و تکذیب است. شـحرور بـه  

که در آن طاعت رسول برابـر بـا طاعـت خداونـد     ، )80: نساء(»    و ...    َّ الل ه   َ   أ طاع   َ َ ف ق د     َّ   َالر س ول 

) استناد کرده اسـت کـه بـر    64: نساء(»   َّ    الل ه ...  ِ ِ ْ ِب إ ذ ن     طاع ی ل   ِ َّإ إل      ٍر س ول    ْم ن   َ   ْ  أ ر س ل نا    و ما«و  ،است

کـه   حـالی اسـت در ، طاعت مقتضـاي رسـالت   قرآندر »           َّ ِ أطیعوا الن ب ی«اساس عدم وجود 

  َ َـ َ خ ل ق      ْ ُـ ْ  َ  ال ق ر آن *     َّـ  ع ل م       َّ   ُ الر ح من *«آیات  که چناناست » تصدیق و تکذیب«اقتضاي نبوت، 

امر و نهـی  ها  آن ) آیاتی از کتاب نبوت هستند که در4ـ1: الرحمن(»انی  ْ ال ب     َّ ع ل م ه    ْ ِ ْ   َ ال إ ن سان *

    ـ  ِ ل لص إلة    ي ُـ   ن ود     ِ  إ ذا    ُ  آم ن وا  َن ی  َّ ال ذ   ه ای َأ  ای« ، اما آیۀوجود ندارد و مقتضی صدق و کذب است

) از کتـاب رسـالت اسـت و    9جمعـه:  (»... ع ی  ْ ال ب    َ   و ذ ر وا    َّ الل ه   ِر ک ذ    ِ  إ لى  َ     ف اس ع و ا   ْ    ِال ج م ع ة    ِو م ی   ْم ن 

  )108، صهمان(کند. رفتن براي نماز و ترك خرید و فروش را امر و نهی می

ل اسـت. طاعـت متصـل    طاعت به دو صـورت متصـل و منفصـ    ،به اعتقاد شحرور

: احزاب و  52:نور)، 132عمران:  (آل» ُ ْ    ت ر ح م ون  م ک َ  َّل ع ل    َّ     َو الر س ول     َّ الل ه     ع وای  َ و أ ط«مشارالیه آیات 

هـاي   است که مستمر، ابدي و متعلق به احکام رسالتی اسـت و در رابطـه بـا ارزش    71

حدود در تشریع و نهی از منکر و امر به معروف است. طاعت  ناظر بهر و ئانسانی، شعا

: (نسـاء »    م ...ک  ْم ن    ْ َ  ِال أ م ر  ی   ُ و أ ول     َّ   َالر س ول     ع وای َ أ ط  و     َّ الل ه     ع وای َ أ ط    ُ  آم ن وا  َن ی  َّ ال ذ   ه ای َأ  ای«منفصل در آیـات  

مورد اشاره است؛ لذا طاعت مـورد نظـر در زمـان حیـات      12: تغابن و 92: مائده)، 59

مانند قصـص محمـدي   مواردي ا�مر است.  است که پس از آن متعلق به اولی پیامبر

 طاعـت منفصـل قـرار    ۀدر عصر خویش در حیطـ  و اجتهادات عینی پیامبر قرآندر 

انـد، اجتهـاد    خداوند نازل فرموده امر طبق آنچه همانند ولی دارد. در این زمان پیامبر

  )110، صهمان(ند.کن می

ۀ سـال  23تاریخمنـد و متعلـق بـه حیـات     » نبـوي «سـنت   بر این اساس، اطاعت از

در اي از رویدادهاسـت کـه                       ّ                   است که پس از آن، سن ت نبوي همچون مجموعه پیامبر

آن است. در  ۀکنند کننده و یا تصدیق و هر شخصی تکذیب                        قرآن و روایات  صحیح آمده 

از  صورتی که احادیث و سنت رسالی متضمن طاعتی مستمر بـراي مسـلمانان اسـت و   

  مطیع است.» ایمان و عمل«تا قیامت متضمن  زمان حیات پیامبر
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  هاي اعتبار حدیث نزد شحرور و شاخصسنجی . اعتبار5

هاي تاریخی و اعتبارسـنجی     ّ                      سن ت نزد نواندیشان، شاخصه حجیتیکی از اسباب تحدید 

ثر در تاریخ ؤاست. عوامل م صحیح                                     ّ حدیث است که بنابر طریق دستیابی به سن ت حجیت

       ُ                                                                   حدیث، ط رق بررسی سندي و متنی روایات و معیارهاي تشـخیص صـحیح از سـقیم در    

که برخی به اعتبار مجموعه احادیث و برخـی بـه بررسـی مصـداقی      دارداین بحث جاي 

احادیث صحیح ۀ نی که با تکیه بر این بخش به تحدید گسترپردازد. از معاصرا روایات می

ـ  إلسـن الأضواء علی ه در کتاب            محمود ابوری  اند، پرداخته اسـت. شـحرور نیـز از     إلالمحمدی

  شود: که در موارد زیر بررسی می است تاریخ حدیث و بررسی حدیث بهره برده

  تاریخ حدیث تأثیر    ّ                      . قل ت صحیح و کثرت سقیم در 1ـ5

در قرن اول، اهمیت بسزایی در پذیرش  خصوص گذار بر احادیث، بهتأثیربستر تاریخی 

)، غالب علماي اهل 1رن ق(گیري حدیث روایات دارد. عصر شکل حداقلییا حداکثري 

  ّ                                                                             سن ت را بر آن داشته است تا در توجیه رخـدادهاي حـدیثی بـه د�یـل متعـددي روي      

 گسترده نشدن دامنۀ سبب بهبه عدم نگارش                                از جمله ابوری ه به دستور پیامبر ؛بیاورند

صـالح و اکثـر     صـبحی  )51صتـا،   بـی ابوریـه،  (.کنـد  احکام و مسائل شرعی اشاره می

اخـت�ط قـرآن و    سبب بهبه عدم نگارش                  ّ                       دانشمندان اهل سن ت به دستور اولیه پیامبر

 ؛32صق،   1418      صـب اغ،   ؛20صش، 1363صـالح،    صـبحی (.کننـد  حدیث اشـاره مـی  

عدم نگارش حـدیث در   )308صق،   1401         عج اج خطیب،  ؛122صق، 1378ابوزهو، 

قرن اول یکی از اسباب کاهش اهمیت حدیث شده است کـه در ایـن دوره خطاهـایی    

د آن اسـت. جعـل   ي نسبت به روایات صورت گرفته که تاریخ نیـز مؤیـ  عمدي و سهو

نحـوي در جایگـاه حـدیث     ... هرکدام بهاموشی در نقل، اشتباهات کتابتی وعمدي و فر

  توجه نبوده است. بی اند که شحرور بدان موثر بوده

  . وضع حدیث و کذب بر پیامبر1ـ1ـ5

اسـت و ایـن عمـد موجـب      ناپـذیر انکار وضع و جعل احادیث و انتساب به پیامبر

محکم نـزد  ضعف احادیث و سختی تشخیص صحیح شده است. وضع احادیث دلیلی 

رد و نقد احادیث است. شـحرور جعـل را یکـی از عوامـل      نواندیشان و قرآنیون براي

 خلکان شمارش جاع�ن ممکن نیست.  داند که حتی به قول ابن حجم انبوه روایات می
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) شحرور برخی از عوامل پدیدآیی موضـوعات را ذکـر   19ص ،م[الف]2012شحرور، (

  کند: هایی را ذکر می کند و براي هرکدام نمونه می

: شـحرور روایـات عـذاب    احادیث بیشترحفظ راي روات ب سایر راوي به تفاخر .1

) مصداق دیگر از روایات غیبیات روایات 78، صهمان(داند. این سبب میۀ قبر را زایید

بسـوء أذابـه اهللا    إلالمدینـ  لمن اراد اه«نمونه شحرور روایت  براياست.  فضائل البلدان

زیرا این اتفاق  ؛را ذکر کرده و آن را از خرافات دانسته است» کما یذوب الملح فی الماء

  )73، صهمان(براي یزید که مدینه را سه روز و سه شب مباح گردانید، رخ نداد.

هاي سیاسی یکـی از عوامـل کثـرت     دسیسه ،دسایس سیاسی: در دیدگاه شحرور .2

ها و دستاوردهاي شـناختی   ات ناشی از آن با قرآن و پیشرفتموضوعات است که روای

هـا   آن شناختی تـراث دارد و بـر   اي بر منظومه تناقض دارد و از جهت سیاسی نیز هیمنه

هـاي   آن از نـزاع  واسـطۀ  به ) روایات سیاسی که پیامبر78همان، ص(گذار است.تأثیر

) روایـت  78همان، ص(نیز بخشی از غیبیات است. هاي آن خبر داده سیاسی و سرکشی

 ،م[الـف] 2012شحرور، (این مورد است.ۀ نمون            15                    کشته شدن عم ار به دست گروه باغیه

               ًدر روایت لزوما » لن تموت«نویسد: عبارت  شحرور در نقد این روایت می) 79ـ78ص

که بـا آیـۀ   داند در صورتی  زمان وفات عمار را می بیانگر این مطلب است که پیامبر

ـ     َّـ  الل ه     ِ َّإ ن   َ ـ   ت م وت     َ  ٍأ ر ض  ي ِـ َ ب أ     َ ْ ن ف س  ي  َ    و مات د ر  َ  ًغ دا    س ب ک َت  ماذا  َ ْ ن ف س  ي َ  ت د ر    و ما ...« ـ  َ خ ب  م ی    ع ل  » ٌر ی

دانـد   زمان و مکان وفـات خـود را نمـی    زیرا وقتی پیامبر ؛) تناقض دارد34: لقمان(

  داند. زمان و مکان وفات دیگري را نمی      ًلزوما 

                 ّ         سبب انکار کلی ت سن ت نیست و  موضوع وضع حدیث حتمی است،د اینکه با وجو

حــدیثی ماننــد رجــال و  علــومگیــري  تــ�ش محــدثان در حفــظ و کتابــت و شــکل 

مه طباطبایی کسـانی  رو ع� ایناز ؛الحدیث براي حفظ اصالت حدیث بوده است مختلف

تخطئه نمـوده  اند،  کلی کنار گذاشه وجود روایات ساختگی، احادیث را به را که به بهانۀ

روایـات دانسـته   دربارۀ را سوء استفاده از وجود روایات ساختگی و تفریط ها  آن و کار

  )240، ص1، ج1379ک: طباطبایی، ن(است.

  . سهو و خطا2ـ1ـ5

گـذار  تأثیردر مسیر تاریخی حدیث، اشتباهات و رخدادهاي سهوي نیـز در جایگـاه آن   
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  اند که شحرور به برخی اشاره کرده است: بوده

                                         ّ                      ّ  جریان کتابت حدیث: تاریخ کتابت حدیث اهل سن ت مبنی بر عدم نگارش سن ت  .1

یکـی از اسـباب نقـد کلـی روایـات نـزد        مبراو نیز قول به منع پی در عصر نبوي

اهللا،        ؛ حـب  393، صق1314؛ عبـدالخالق،  46ص ،م[الف]2012شحرور، (شحرور است

فرمودنـد:   پیـامبر  16که در روایت ابوسـعید خـدري آمـده اسـت    ) 512، صم2006

ق، 1401نک: دارمی، (».ن فلیحمهآ          ّ                                      �تکتبوا عن ی شیئا ا� القرآن و من کتب عنی غیر القر«

ایـن  ۀ واسـط  ) به بیان شـحرور بـه  13و  12، ص3جق، 1404ابن حنبل،  ؛119، ص1ج

کامل جریان نیافت اما در عصر امویان اخبـار   طور بهنهی، تدوین حدیث در عصر خلفا 

نقـل کـرده اسـت کـه عمـر بـن        السـاري  ارشـاد هروي در  که چنان ؛تدوین اقدم است

یـابی،   می بنگر آنچه را از احادیث و سنن رسول خدا«عبدالعزیز به ابن حزم نوشت: 

، 1جق، 1401نـک: دارمـی،   (».ترسم بنویس زیرا از نابودي علوم و از بین رفتن علما می

ــ�ذري، ؛126ص ــن    )202ص ،8جق، 1394 ب ــد ب ــدالعزیز، یزی ــن عب ــر ب ــد از عم بع

عبدالملک خ�فت را بر عهده گرفت و ابوبکر را عزل کرد؛ لذا کسانی که بـا او بودنـد   

نیز از تدوین حدیث دست کشیدند تا زمانی که هشـام بـن عبـدالملک امـر تـدوین و      

 ،م[الـف] 2012 شحرور،(.سپردشهاب زهري  کتابت حدیث را به معلم فرزندان خود ابن

                                             مانده پـس از ایـن دوره بـا نـص  قـرآن در       ) به اعتقاد شحرور احادیث باقی47ـ46ص

  )47، صهمان(ند.ا دروغ عباس  ابنتعارض است و احادیث زهري باطل و احادیث 

 سـنت   اهـل کند، مورد پذیرش  که شحرور ذکر می  ّ  سن ت  بارز است که سیر نگارش

عدم اعتماد  رو ازاین) 14ـ9، صش1385معارف، نک: (است و نزد شیعه پذیرفته نیست

بـا محـروم    سـنت   اهـل شحرور به روایات با توجه به آن موجه است، ع�وه بر اینکه، 

زیـرا کتـاب حـدیث در پرتـو      ؛انـد  بر این مشـکل افـزوده    کردن خود از اهل بیت

، ق1413حســینی ج�لــی، (ي بــوده اســت.امــري شــایع و جــد ارشــادات ایشــان

در خاص، بنـا بـه شـواهد     نهی از کتابت در شرایط البته با فرض اثبات) 195ـ113ص

 و اهتمام بسـیاري از صـحابه بـوده اسـت.     پیامبر شرایط عادي این امر مورد توصیۀ

  )92، ص1، جق1401اعظمی، (

            ّ   بر دیدگاه سن ی)  بنا(زیرا جزء اول ک�م ؛روشن است وي مغالطۀ ،در دیدگاه شحرور
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اند؛ اما جزء دوم مغلـوط   از کتابت سنت و حدیث نهی فرموده صحیح است و پیامبر

گیـرد در صـورتی کـه منطـق و      اول مـی  بخـش را از  بخشاست که قاري صحت این 

  )32صق، 1413منفیخی، (کند. اخیر را نقض می بخش                  برهان، این تتم ه و 

سـند و... در کتـب روایـی     گردآوري انواع احادیث مرفوع، موقوف، مقطوع، بـی  .2

تنها  اتح، سنن و مستدرکاد، صحیناتوسط جامعان حدیث: شحرور معتقد است که مس

احادیـث  (نیسـت بلکـه اقـوال صـحابه و تـابعین را      احادیث پیامبر و شامل روایات

  اهـل ) و 15ص ،م[الـف] 2012شـحرور،  (انـد  افـزوده  آنبه  )موقوف و منقطع و مرسل

  اهـل و شیعه با اختصاص عصمت تکوینی به » إلقول الصحابی حج«تحت عنوان  سنت

 در ایـن بـاره،   )16، صهمـان (انـد.  افـزوده  را به روایات پیـامبر ها  آن ، روایاتبیت

، سند بـه پیـامبر   که احادیث در صورت اتصال رور به این موضوع توجه نداشتهشح

است و علـوم متعـدد حـدیثی بـه     تأیید رجال و محتواي آن، مورد تأیید  صحت سند و

با د�یـل عقلـی و    ع�وه بر اینکه عصمت اهل بیت .همین سبب شکل گرفته است

  گنجد. نقلی اثبات شده است و پرداختن بدان در این مجال نمی

پدیدۀ نقل به معنی و نقل به ترادف: از نظر شحرور علل اصلی وارد بر احادیـث   .3

ین آن تـر  مهم.. است که                                                         شامل فساد اسناد، نقل به معنی، عدم آگاهی راوي به ا عراب و.

برخی همانند ابن سیرین،  شوند: و قائ�ن به آن به دو دسته تقسیم می 17نقل به معناست

هسـتند و   متمسک به نفس احادیث رسـول خـدا   ةقاسم بن محمد و رجاء بن حیو

برخی دیگر همانند شافعی، ابن حنبل، ابوحنیفه و سفیان ثوري معتقد به تساهل بیشتري 

کند. نقل به تـرادف نیـز    خود را به روایتی مستند میۀ کدام رویاند و هر در نقل احادیث

، همـان (18گـذار اسـت.  تأثیرارتباط با نقل به معنا نیست، به همـان انـدازه مهـم و     که بی

است  ناپذیرآن بر اصالت حدیث انکار تأثیرو موضوع نقل به معنی در احادیث  )16ص

) اما این موضـوع  98تا، ص بی        ابوری ه،(و در مواردي سبب تحریف مقاصد حدیث است

انـد و ضـوابط    سبب انکار اصالت تمام احادیث موجود نیست و محدثان به آن پرداخته

  )132، صق1401 یب،عجاج خط(اند. دهکرمنع و جواز آن را تبیین 

  صحیح . طریق دستیابی به سنت و حدیث2ـ5

هـاي موضـوعی روایـات، وي     با وجود رویکرد انتقادي شحرور در برخورد با مجموعه
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داند. دیدگاه وي در اصـول دسـتیابی بـه     غالب احادیث را ضعیف و از اعتبار ساقط می

و رجال) و متن و بررسی سندي با محوریت کیفیت سند (  ّ                     سن ت صحیح با توجه به سند

  تبیین معیارهاي سنجش متن) قابل تعریف است.(محتوا

  . بررسی سندي روایت؛ نقد مفهوم عدالت صحابه1ـ2ـ5

بررسی سندي در نوشتار شحرور منحصر به دیدگاه کلـی رجـالی حـدیث اسـت و بـا      

وجود نام بردن شحرور از انواع احادیث به بعد سندي، به بررسی موردي اسناد روایات 

فقط بـه سـلب اعتبـار عـام     سند روایات، وي  پردازد. در خصوص رجال طبقات نمیو 

  عدالت صحابه) پرداخته است.(اول راویان طبقۀ

مفهوم عدالت صحابه، مفهومی رایج در بین عامه است که بدون توجـه بـه خطـاي    

ی شده صحیح تلقها  آن ، روایاتبا پیامبرها  آن برخی از صحابه، به صرف مصاحبت

؛ 64صق، 1405 ،يبغداد بیخط: کن(شود آن ذکر میتأیید و برخی آیات قرآن نیز در 

؛ 24، ص1، جتا ابن اثیر، بی؛ 162ص ،1، جق1415 ؛ عسق�نی،130صق، 1417 ،یغزال

 شـیعه پذیرفتـه نیسـت.    که این مفهوم در عقیـدۀ  ) درحالی498، ص2، جق1417شاکر، 

ت ایـن  بـر صـح   سـنت   اهـل برخی معاصرین  ،اینوجود ) با 343صق، 1413عاملی، (

 ق،1408الـدین،   زین ؛363ـ353صتا،  بی        ابوری ه، (اند موضوع تازیده و آن را به نقد کشیده

الحدیـد،   ابـن ابـی   ؛308، ص1، جق1417غزالی،  ؛320، ص2، جتا آمدي، بی ؛349ص

  )71ص ،م[الف]2012شحرور، () که شحرور نیز منتقد آن است.226، ص4جم، 1965

قـوي در عملیـات جعـل     معتقد است که سیاست تقدیس صحابه قدمی بسـیار وي 

                      ِ               احادیـث و در پـی آن رواج  مصـنوعات     تـأثیر که باعث افزایش هیمنـه و  حدیث بوده 

شـافعی عـدالت   هـا   آن نویسد: فقها و در رأس ) شحرور میجا همان(حدیثی بوده است.

   ُـ  َ   ی ل ون ه م      َّ   َال ذ ین   ُ ث م     َ  ُ ی ل ون ه م    َّ   َال ذ ین   ُ ث م   َ ْ  ق ر ن ی    َّ  ِالن اس   َ  ُخ ی ر ( صحابه را از روایتی از خود صحابه

) 184ص ق،1414 ،بخـاري ؛  َ                          َـ       ش ه اد تهم أیمانهم و أیمانهم ش ه اد تهم    َ  ِ ُت س ب ق   َ  ق و م     ِ ی ج یء   ُ ث م 

انـد. از ایـن جهـت     را صحابه، سپس تابعین و تبـع تـابعین دانسـته   »  َ ْ  ق ر ن ی«که  اند گرفته

 ي درعدالت و خیـر ها  آن و افراد پس ازشده است ها  آن عدالت و نیکی وصف خاص

 برگزیده است و بـا آیـات   زیرا صحابه را خداوند براي رفاقت با پیامبر ؛نیستها  آن

ـ ْ   ع ن ه م       َّ الل ه  ی  ر ض   ِ ِ    ٍب إ ح سان    َّ     ات ب ع وه م   َن ی   َّ و ال ذ    ْ َ ْ   ِو ال أ ن صار   َن ی  ْ    ِ ال م هاج ر   َم ن    ْ َ  ُ  َال أ و ل ون        ِ ُ  َو الس اب ق ون «     ُـ   و ر ض وا    
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    ـ  َ     و ر س ول ه ...      َّـ  الل ه       ح اد    ْم ن       َواد ون ی   ْ   ِال آخ ر    ِو م ی   ْو ال   ِ   َّ ب الل ه   ْ  ُ  َؤ م ن ون ی  َ   ًق و ما    َ ِ إلت ج د «) و 100: توبه(»  ْ    ع ن ه ...

که ایـن مفهـوم همچـون     اند. درحالی ) بر آن استد�ل کرده22: مجادله(»   ْ    ع ن ه م ...    َّ الل ه  ی  ر ض 

پـذیرش آن باعـث منـع اجتهـاد و تفکـر در       شمشیري مسلط بر گردن مـردم اسـت و  

زیـرا آن   ؛صحابه، مخالف اسـت ۀ شد د که با اقوال مرفوع و موقوف ثبتشو مواردي می

  )68ص ،م[الف]2012شحرور، (اند. را جزئی جدانشدنی از دین قرار داده

  شحرور با چند دلیل روایت فوق را به نقد کشیده است:

از هـا   آن شهادت به عـدالت  رو هستند؛ ازاینۀ اول) از صحابه طبق(راویان حدیث .1

هاي وجود دو مصدر و منبع  طبقات با�تر) براي محکم کردن پایه(جهت روات حدیث

براي فهم قرآن ضروري است، از این جهت تزکیه و تقـدیس روات مطلـق شـده و بـه     

  )69، صهمان(دیگر طبقات تعمیم یافته است.

 زیرا ممکن نیست کـه پیـامبر   ؛مشکوك است انتساب این روایت به پیامبر .2

کـه از وجـود منـافق،     حـالی در ،ط�ق به قرن صحابه منتسب کندا� وصف کمال را علی

باخبر ها  آن ، در بینازآن یاد شده»         ًأشد  کفرا «به دروغگو، متمای�ن به قبیله و اعرابی که 

ي جمل و صفین در ها ها و وقوع جنگ این بشر بودن صحابه و دشمنی بر  است. ع�وه

براي حکومت نیز واضح است. همچنین جعل بسـیاري از احادیـث در زمـان    ها  آن بین

  )69، صهمان(دلیلی دیگر است. صحابه و انتساب آن به پیامبر

و آیات آن به صحابه اختصاص ندارد و ایـن انحصـار از   » رضی اهللا عنهم«تعبیر  .3

نمونـه   بـراي ق یافته اسـت.  تبع تابعین تعلتابعین و                  ّ           سوي علماي اهل سن ت به صحابه،

ـ ْ   ع ن ه م       َّ الل ه  ی  ر ض     ُ     ص د ق ه م ...  َن ی      الص اد ق  ْ َ ن ف ع ی   و م ی هذا    َّ الل ه     َقال «بنابر آیات   «) َّإ ن « ) و119: مائـده ِ  

بـر   اول بنـا  ۀ)، در آی8ـ   :7  بی نه(»  ْ ع ن ه     ُ  و ر ض وا    ْ ع ن ه م     َّ الل ه  ی  ر ض  ...        الص ال حات      ُ  و ع م ل وا    ُ  آم ن وا  َن ی  َّ ال ذ

نورزیدن سبب   و شرك عیسی نبوت، ایمان به سیاق صحبت خداوند با عیسی

هـا   ها و مکان                                  ص رف ایمان و عمل صالح در تمام زمان ،دوم ۀرضاي الهی است و در آی

  )70، صم[الف]2012شحرور، (سبب رضاي الهی اط�ق دارد. عنوان به

صدد تغییر حکومت نبـوي بـه   در ؛ زیرادهد تاریخ به عدالت صحابه شهادت نمی .4

آن  ۀاند که آن را تصرف کردند و تمام صدمات سیاسی و کشتارها نتیجـ  امپراتوري بوده

  )71ـ70، صهمان(بوده است.
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  . بررسی محتوایی و معیارهاي اعتبار متن2ـ2ـ5

به روایات در فهم قـرآن و  دیگران تحدید کارکرد و اعتبار احادیث، تبیین اعتماد اشتباه 

، همـو نـک:  (عامل فهم اشتباه دین هدف اصلی شحرور اسـت.  عنوان بهمعرفی روایات 

او بیــانگر ایــن  ي) عــدم تکیــه وي بــر روایــات و مواضــع انتقــاد10 و 9ص م،2008

استفاده کرده، ها  آن با روایاتی که از»  ح  ص إن «             این معی ت قید  بر  اعتمادي است. ع�وه بی

مضاعف بر این مطلب است. این رویکرد با توجه به منهج شحرور در فهم قـرآن  تأیید 

  قابل توجیه است. ،که تکیه بر روش لغوي است

 شخصـی  سـبب  بـه اعتباري در طاعت  در پی تقسیم شحرور از روایات که سبب بی

    ِ                                                                       بودن  بخشی و تاریخمندي بخشی دیگر از روایات است، نقد و تحدید اعتبار با بررسی  

بعدي قرار دارد. نگرش شحرور در بررسی متنی روایات با تکیه ۀ روایات در مرتب     ِمتنی 

  ست:وا             اهم  معیارهايبر تردید در اصل آن و بنابر تعارض است. موارد زیر 

  . شباهت متون روایی به متون قبل از اسالم1ـ2ـ2ـ4

ن نمـود را در نقـدهاي   یتوجه به شباهت متون روایی بـه متـون قبـل از اسـ�م بیشـتر     

 صرف وجـود گیرد. شحرور با توجه به  می بر درنیز تفسیري را جوامع شحرور دارد که 

ـ   متون و عقاید بازمانده از تمدن ومتون روایی در شباهت  هـا و ادیـان قبـل از     ینهـا، آی

 نمونـه در  بـراي د. دان یآن را ضعیف و غیراس�می مآن مبادرت ورزیده و  رداس�م به 

 ؛نویسد: محتواي این روایات ارتباطی بـه مـا نـدارد    برخی از روایات عذاب قبر مینقد 

هـاي   شـود در کتیبـه   گفتـه مـی  » انکر و نکیر و افعی«ها  آن زیرا تصویر دو فرشته که به

، همـو (اي در ورودي قبور فرعـونی در وادي سـ�طین مصـر وجـود دارد.     شده تراشیده

  )78ص ،م[الف]2012

  تناقض روایات با آیات قرآن. عدم 2ـ2ـ2ـ5

تأییـد  ین معیار نقـد شـحرور اسـت کـه مـورد      تر مهمتناقض روایات با آیات مصحف 

 و) 69، ص1ج ش،1363 نـک: کلینـی،  (فریقین است و در احادیـث نبـوي ریشـه دارد   

نمونـه روایـات عـذاب قبـر را      بـراي گسترده از آن استفاده کرده است.  طور بهشحرور 

ـ ف  ُ ْ    َت ر ج ع ون     ًو ما ی    َّ ُ  و ات ق وا« ۀناقض آی ـ   ُـ  َّ  ت و ف ى    ُـ  ث م       َّـ  الل ه     ِ َـ  إ ل ى    ه ی ـ   س ب ت   ک مـا   َ ْـ ٍ ن ف س     ُّل ک      و ه م  ـ   إل 

ۀ داند. شحرور با استفاده از مجموع ) و تمام آیات بعث و حساب می281: بقره(» ْ َ   َظ ل م ون ی
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کشـد کـه انسـان در     واقعه، مرگ انسان را چنین به تصویر مـی  94ـ88زمر و  42آیات 

بیند که مانند خواب است و سبب شادي یا ناآرامی فرد است  اي را می زمان مرگ منظره

) اسـت وایـن   46: غـافر (»  ه ا ی   َع ل    َ ُ  َع ر ض ون  ی     َّ  الن ار « این معنـاي  .ماند تا قیام ساعت ثابت می و

ـ ی    َ    ـ   أ و  ب ع ض       ـ  و م ا   ی  َـ  ُ    َ ِ ْ َـ    ق ال وا ل ب ث ن ا     « :اسـت  وقایع براي میت مانند خواب   ٍو م  «)113: منـون مؤ(. 

ــحرور، ( ــف]2012ش ــه77ص ،م[ال ــد   ) در نمون ــحرور در نق ــر، ش ــدیث «اي دیگ ح

از خرافـات   پـر مسـلم، آن را   صـحیح ، ع�وه بر اشاره به انفراد نقـل آن در  19»جساسه

  )74، صهمان(است. احقاف 9و  اعراف 188 داند که محتواي آن متناقض آیات  می

  . کثرت تعارض درونی متون روایی در ضمن کثرت نقل3ـ2ـ2ـ5

احادیث در ضمن کثرت نقل، یکـی از اسـباب    روایی و اخت�فات گستردۀ  تعارض بین

از این مـوارد  » وجوب نمازهاي یومیه«و » اسراء«نقد حدیث نزد شحرور است. حدیث 

نفر از صحابه با حجـم زیـاد نقـل     31نویسد: حدیث اسراء توسط  است که شحرور می

و برخـی سـه    هجرت، برخی دو سـال  شده است، برخی این اتفاق را یک سال قبل از

آن را قبـل از   اند در صورتی که انس بن مالک و حسین سال قبل از هجرت دانسته

اند. شحرور با بیان اخت�فات این روایت در ذکر مکـان و زمـان اسـراء بـا      بعثت دانسته

نویسد: امت اسـ�می، بـا وجـود پـذیرش مفهـوم       می آن یه در رابطه باآوجود تنها یک 

لت صحابه و اخت�ف روایات، در رابطه با ایـن روایـت بـه مشـکل خـورده اسـت       عدا

، همـان (اند. مرتبه دانسته 30مرتبه و برخی  34را  ي که برخی اسراءهاي پیامبرطور به

  )76ـ75ص

اي هسـتند کـه قصـص قرآنـی را بـه خرافـات و        از نظر شحرور این روایات، فرقه

ـ   75، صهمان(اند. را به اسطوره بدل کرده پیامبر دیگـر  ۀ ) روایات ذکـر تشـهد نمون

 )17، صهماننک: (روایت متفاوت از آن را استقصا کرده است.10است که شحرور 

  هاي بشري تعارض محتواي روایات با پیشرفت عدم. 4ـ2ـ2ـ5

        ِ                                            هاي علمی  عصري از معیارهاي مهـم شـحرور و ناشـی از     عدم تعارض روایات و یافته

نتایج علمـی اسـت. علـم نـزد شـحرور از جایگـاه قابـل        اعتقاد او به صحت و اصالت 

گسترده در نقد روایات و آراء تفسیري از آن بهـره   طور بهاي برخوردار است و  م�حظه

اي از احادیث متعلـق   نمونه، مجموعه براي) 232 و 237ص ،م2010 ،همونک: (برد. می
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ـ (دو سبب اساسیۀ واسط هب هاي پیامبر به پیشگویی و  رآنقـ  وسـیلۀ  هنفی صحت آن ب

 ،م[الـف] 2012، همـو (، مردود هستند.پیشرفت معرفتی و شناختی بشریت وسیلۀ هنفی ب

  )72ص

شحرور بر  تأکیدنقدهاي شحرور بر روایات قصص قرآنی در تحلیل آیات قصص، 

... شناسـی و  ن کـه از علـوم تجربـی، باسـتا    کند  میتأیید علوم در نقد میراث پیشینیان را 

  )53، ص2و ج 243ص ،م2010 ،همو(است.استفاده کرده 

  . نامعقول و نامأنوس بودن متون روایی5ـ2ـ2ـ5

در نقد روایات جایگاه خاصی دارد و معقول و مأنوس بودن  »عقل«در دیدگاه شحرور، 

بارز آن حدیث جساسه است. البتـه  ۀ ست که نمونوا تأکیدمحتواي روایات بسیار مورد 

بودن مـتن حـدیث و عـدم امکـان       جمله طو�نیبر حدیث جساسه نقدهاي دیگري از 

در متن اي  مذکور در نقشه، عدم وجود موعظه ۀحفظ آن با این دقت، عدم وجود جزیر

، ایـن روایـت از   شـحرور  ۀ... ذکر کرده اسـت. بـه عقیـد   روایت که جز خرافه نیست و

  )74ص م،2012، همو(گویان در عصر شافعی است. روایات قصه

به بررسـی سـندي    نسبت بررسی محتوایی روایات نزد شحرور ،آنچه ذکر شد بر بنا

این نگرش انتقادي شحرور به روایات، ظهور ایـن مطلـب را    آن ارجح است. ع�وه بر

رساند که اکثریت روایات نزد شحرور عاري از ارزش و هویت هستند و از جعلیات  می

الـب  قایـد دینـی غ  مبانی علمی شحرور بر ع ،. با این حالشوند و مغلوطات شمرده می

                             ّ                                       ه تکیه شحرور بر تاریخ حدیث سن ی و نقد عـدالت صـحابه بیـانگر ایـن     ک است، چنان

  مطلب است.

  گیري . نتیجه6

انتقـادي وي در  ۀ اخبار و احادیث اتخاذ کرده است و سـیر  ازرویکردي که شحرور  .1

او را قرآنیون و حرکـت  ۀ تحلیل مباحث با تکیه بر قرآن و نقد روایات، وي را در جرگ

دهد کـه نـه از روي عنـاد                                                           در راستاي نواندیشان دیگر همچون ابوزید و ابوری ه قرار می

کـردن دیـن از خرافـات گـام      بلکه در راستاي تبیـین یـافتن احادیـث صـحیح و پـاك     

  اند. این راه مسیري نادرست را دنبال کرده اگرچه در ؛اند برداشته

بـا انکـار    م الطاعـإل مقبـول و �ز احادیث ۀ ت�ش شحرور در جهت کاهش گستر .2
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ـ   مبانی، تغییر مفهوم، تفکیک احادیـث و   حجیـت د   ّ                               سن ت، تفسیر متفاوت از آیـات مؤی

حدیث صـورت   یمعیار سندي) و تبیین معیارهاي متن(عدالت صحابه مفهوم   ّ      سن ت، نقد

  پذیرفته است:

 حجیـت مبانی و لوازم  عنوان به صمت، علم به غیب و معجزات پیامبرانکار ع. 3

گیر از تنـاقض ظـاهري آیـات و روایـات      مفهوم جدید از واژگان، بهره ائۀروایات با ار

بدون تعمیق در آن و توجه گزینشی به به مفاهیم برخـی از روایـات صـورت پذیرفتـه     

  است.

                                    ّ              اجتهـادي دانسـتن) و تاریخمنـد دانسـتن سـن ت و      (شحرور با نفی وحیانی بودن. 4

، اجتهاد نسبی را براي انسان در ادوار زمانی قائل است اجتهاد پیامبر عنوان بهحدیث 

                          ّ                                       گذاري رویکرد تاریخی اهل سن ت به حـدیث در ایـن بـاور او مشـهود     تأثیر که درحالی

  است.

                           ّ                                            تغییر معنا و مفهوم مشهور سن ت و تفکیک آن به دو بخش رسولی و نبوي اقـدام  . 5

قـرآن و  (رسولی وحیانی                            ّ                  ّ  دیگر شحرور در کاهش اعتبار سن ت و حدیث است که سن ت 

 کـه  درحالیناظر برآن است  و همیشگی است و اسوه بودن پیامبرآنچه در آن است) 

  و متناسب با زمان ایشان است   ّ                               سن ت نبوي تاریخمند و اجتهاد پیامبر

شـگرفی در   تـأثیر جعل و کتابت) (تکیه بر سیر تاریخی حدیث و وقایع مسیر آن. 6

 عنـوان  بـه تحدید اعتبار حدیث نزد شحرور دارد و بر همین مبنا نقـد عـدالت صـحابه    

  بسزایی دارد. تأثیرکلی رجالی وي  ۀقاعد

                                                                         از ب عد محتوایی، شباهت با متون قبل از اس�م، تناقض با آیات، تعارض درونـی،  . 7

          ّ            اعتباري سن ت نزد شحرور  هاي بشري و نامأنوس بودن محتوا سبب بی تعارض با پیرفت

  است. 

  

  ها نوشت پی

م در دمشق به دنیا آمد. وي مقاطع دانشگاهی خود را در مسـکو و ایرلنـد در   1938شحرور در سال . 1

هـاي سـوریه بـه تـدریس      در دانشـگاه هاي پایـانی عمـر خـود     تا سالمهندسی عمران گذراند و  ۀرشت

ـ  به مطالعۀ 1967. وي پس از جنگ ختاپرد می انی و رویکـردي جدیـد پرداخـت.    قرآن با توجه به مب

اري از صـاحب نظـران و اسـاتید    عنوان کتاب انتشار یافته است که توجه بسـی  11مطالعات او در  نتیجۀ
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ــر آراء او    رشــته هــاي مختلــف علــوم اســ�می را بــه خــود جلــب کــرده و نقــدهاي متعــددي نیــز ب

قرآنی شحرور با توجه حداکثري بر آیات قرآن نگاشته (الموقع الرسمی لمحمد شحرور) آثار اند. نگاشته

 نحـو أصـول   ،القصـص القرآنـی  ، السنإل الرسولیإل والسنإل النبویـإل ، الکتاب والقرآن اند از: اند و عبارت شده

، رهـاب تجفیـف منـابع ا�  ، القیم منظومإل ؛یمانس�م وا�ا�، الدولإل والمجتمع، س�میلفقه ا�فی اجدیدة 

 The Qur’an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad، الــدین والســلطإل

Shahrur ،ها وتفصیل الکتاب أم.  

ماننـد:   ؛شحرور نوشته شده یا در برخی بـه اجمـال بـدان اشـاره شـده اسـت       مقا�ت اندکی دربارۀ. 2

 احمدزاده، فصلنامه مصطفى سید ،»شحرور محمد هاى دیدگاه بر نقدى زن و قرآن موضوع در شبهاتى«

در » التفریـق  ألدلـإل  نقـد  والقـرآن  الکتـاب «و  1380 زمستان و پاییز ،28ـ27 شمارۀ ،قرآنی هاي پژوهش

 http://www.ruqayah.net/subject.php?id=404آدرس: 

بر عصـمت،   است اما نقد او . با اینکه مطالب این بخش، تنها، نقد شحرور بر عصمت پیامبر اس�م3

کنـد کـه بـه ظـاهر      زیرا شحرور در مقام نقد، به آیـاتی اسـتناد مـی    ؛است متوجه عصمت تمام انبیا

اسـت، همچنـین تحلیـل شـحرور از داسـتان       مخالف عصمت است و برخی نسبت به دیگـر انبیـا  

زیرا با وجـود   ؛پرداخته است حضرت یعقوب از دیگر د�یل اوست که به ذم حضرت یوسف

) 34، ص13جق، 1403بغـوي،   ؛7، ص8، جق1414بخـاري،  (ه بودن عطوفت والدین بـر او�د دیدپسن

تفضـیل و اختصــاص برخـی او�د مــذموم اســت کـه خداونــد بـا ذکــر ایــن داسـتان، ایــن عبــرت را      

  )224، ص2، جم[ب]2012 شحرور،(.آموزد می

) و تأبیر نخـل در  539ص ،1ق، ج1414. خرص النخل در باب خرص الثمرِ صحیح بخاري(بخاري، 4

در جوامـع حـدیثی    ) دو نمونه از خطاهـاي پیـامبر  284، ص3ج تا، بی ،يالطحاو(نک: صحیح مسلم

 اهل سنت است که شحرور بدان استناد کرده است.

برآن بـر مسـلمانان جـایز اسـت احکـام       حدود است که بنا ور در فقه و احکام معتقد به نظریۀ. شحر5

هـا،   از حدود الهـی کـه شـحرور در عقوبـت     زمان خود بفهمند تا جایی که اس�م را برحسب واقعیات

� « د اعلی براي ربا با استناد به آیۀح مث�ً اخ�ق، عبادات و... به تفسیر آن پرداخته است، تجاوز نکنند؛

صـد  در100، سود ربـوي بـین صـفر تـا     به عبارت دیگر .) است130 :(آل عمران» تأکُلُوا الرِّبا... مضاعفَة

شـحرور بـین دو    ۀبینند. حجاب زن نیز در نظریـ  چه مردم در واقعیات زمانی خود میحسب آناست بر

حد ادنی (الهی) و حد اعلی (نبوي) است که براي زن مسلمان حرکت بین ایـن دو حـد بـا توجـه بـه      

 )527ص ق،1413شرایط اجتماعی، جایز است.(منفیخی، 

نمونـه   راي(بداننـد.  ان، نقدهاي خود را متوجه شـافعی مـی  . ع�وه بر شحرور برخی دیگر از نواندیش6

 )69و  53م، ص2007نک: ابوزید، 

و نیز بـر   صط�ح به عبادات مستحب از پیامبر. سنت در لغت به معناي طریقه است و در شرع و ا7



 1398پاییز و زمستان م، ودو، سال یازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   36

 ق،1413(منفیخـی،  .قول و فعل و تقریر ایشان اط�ق می شود که مراد در بحث مـا مـورد اخیـر اسـت    

 )189ص

، 13ق، ج1414. ابن منظور نیز این معنا را (طریقه، سـیره و روش) را ذکـر کـرده اسـت(ابن منظـور،      8

ته است بـا توجـه   ه معناي قول و فعل و تقریر پرداخ) و نصرحامد ابوزید نیز که به نقد سنّت ب225ص

 )72م، ص2007، ، به تبیین دیدگاه خود پرداخته است. (ابوزیدمعنایی که ابن منظور ذکر کردهبه 

اسـت و ایـن    در قرآن، مشابه تعامل او با قصـص دیگـر انبیـا    . تعامل شحرور با قصص محمدي9

 شود. کام فقهی از این آیات برداشت نمیگونه اح براي عبرت هستند و هیچ بخش از آیات فقط
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