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 مساله طرح. 1

 سنت حجیت ردّ اندداده ارائه دين در بسندگی قرآن بر قرآنیون که داليلی از يکی   

 نیوحیا داليل، آن از يکی. اندکرده مطرح را داليلی مدّعا اين بر که است 6پیامبر

 انبج از الهی وحی نبوی، سنت که پندارند اين بر آنان. است نبوی سنت نبودن

 از عبارت سنت بلکه باشد واجب آن اطاعت که نیست 6پیامبر بر خداوند

 مشخص 6پیامبر از آنها صدور که است 6پیامبر به سخنان برخی انتساب

 وی یشخص هایبرداشت و اجتهادات اينها انتساب، اين درستی فرض بر و نیست

 به است انسان پیامبر که آنجا از نیز و ندارد آن در دخالتی گونه هیچ وحی و است

 وی از اطاعت به ملزم ما. نیست اشتباه و خطا از مصون بشری سرشت مقتضای

 نارک بر اشتباه و خطا از آنچه. نیست دين مصدر و منبع 6پیامبر سنت و نیستیم

 بخش، الهی از نقل به جکرالوی) .ندارد وجود قرآن جز ایوحی و است وحی فقط است

 یونقرآن پندار عقلی، و قرآنی مستندات اساس بر است صدددر پژوهش اين (294ص

 . نمايد نقد و ارزيابی را نبوی سنت نبودن وحیانی بر مبنی

 مقدمه. 2

 69ماکر پیامبر حضور زمان از توانمی را بسندگی قرآن جريان ةپیشین هرچند   

 به سیزدهم قرن در جريان اين اما کرد جستجو دوم، و اول قرن در آن ةادام در و

 ايرس و سودان لیبی، سوريه، مصر، هند، قاره شبه در يافته سامان جريانی عنوان

 خاورشناسان شبهات را آن آبشخور نیز گروهی. سربرآورد اسالمی هایسرزمین

                                                           

گیرد.  اجازه گرفته بود، مورد شماتت برخی صحابه قرار می 6پیامبرعبداهلل بن عمرو بن عاص که برای نگارش حدیث از  .1

نویسی و حال شنوی میمی 6هر چه از پیامبر»اند: گوید که آنها چنین گفتهباز می 6سخن قریشیان را به پیامبر  لذا

م سوگند به آنکه جانبنویس، » آن حضرت فرمود: «گوید.بشری است که در حالت خشم و خشنودی سخن می 6آنکه پیامبر

  (101-101، ص1حاکم نیشابوری، ج« )در دست اوست از من جز سخن حق خارج نمی شود.
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 روشن) .شدمی منتشر اسالمی جوامع در ایگسترده طور به زمان آن در که دانندمی

 رب دانند،می «اهل القرآن» را خود که جريان اين به باورمندان کلی طور به (55ص ضمیر،

 بلکه است، سنت از نیازبی و بسنده خود تفسیر، در تنها نه قرآن که باورند اين

 مدتاع پندار، اين بر آنان. نیست سنت به نیازی دين هایآموزه دريافت برای اساسا

 : کنندمی استناد دلیل چهار به

    9دينی هایآموزه دريافت در قرآن بودن بسنده بر آيات داللت. 9

  6پیامبر سنت حجیت عدم. 2

    2سنت به دسترسی عدم. 3

 سنت حجیّت ناگوار پیامدهای. 4

 مدمح اثر «بسندگی قرآن شناسی جريان» کتاب در مبسوط طور به اول دلیل   

 .است شده داده پاسخ و بررسی ضمیر، روشن ابراهیم

 تصراًمخ نصیری، علی اثر «سنت و قرآن رابطه» کتاب در نیز چهارم و سوم داليل   

 .است شده نقد و تبیین

 :نیمک بررسی را قرآنیون دوم دلیل محورهای از يکی تا آنیمبر نوشتار اين در   

 طريق چند از را 6پیامبر سنت حجیت عدم مدعای اندنموده تالش قرآنیون،   

 :نمايند اثبات

                                                           
ان الکتاب المجید ذکر کل شی یحتاج الیه فی الدین مفصال و مشروحا من کل وجه، فما الداعی »گوید: عبداهلل جکرالوی می. 1

  (121ص  الهی بخش، به نقل از) «الی الوحی الخفی و ما الحاجه الی السنه؟

عبارت است از دیرکرد نگارش حدیث، افزون بر  6از نگاه قرآنیون دالیل عدم امکان انتساب قطعی احادیث به پیامبر. 2
آن ان صحاح السته التی یفتخر بها و التی یقال بحاجه القر»گوید: شمت علی با تاکید بر این مطلب میعدم اعتماد به راویان آن.ح

گوید: عبداهلل جکرالوی نیز می؛ (342همان، ص) «الکتب جمعت و دونت فی القرن الثالث حسب اقرار المحدثین الیها، کل تلک

لیس فی وسع المرء ان یطلع علی حقیقه رواه الحدیث صدقا و کذبا. النهما من امور الباطنیه التی ال یطلع علیها اال العلیم بذات »

 (344ص  همان،) الصدور.
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 نعم :ج ؛.دانندمی شرک را سنت از پیروی: ب نبوی؛ سنت نبودن وحیانی: الف   

 نزما به سنت اختصاص :د ؛.دانندمی سنت حجیت عدم از نشان را حديث نگارش

 6پیامبر

 يعنی الف بخش شود،می بررسی مقاله اين در آنچه چهارگانه، موارد اين از   

 . است نبوی سنت نبودن وحیانی مدعای

 تقریر شبهه قرآنيون بر وحياني نبودن سنت نبوي. 3

برخی از قرآنیون بر اين پندارند که سنت نبوی وحی الهی از جانب خداوند بر    

نیست که اطاعت آن واجب باشد، بلکه سنت عبارت از انتساب برخی  6پیامبر

مشخص نیست و بر فرض  6سخنان به پیامبر است که صدور آنها از پیامبر

های شخصی وی است و وحی هیچ انتساب، اينها اجتهادات و برداشتدرستی اين 

گويند: پیامبر انسان است و به مقتضای سرشت آنها میگونه دخالتی در آن ندارد. 

بشری مصون از خطا و اشتباه نیست، پس ما ملزم به اطاعت از وی نیستیم و سنت 

ن نیست. تنها وحی، از خطا و اشتباه بر کنار است و ، منبع و مصدر دي6پیامبر

 (226ص )به نقل از روشن ضمیر، ای جز قرآن وجود ندارد.وحی

مور ما جز به پیروی از آنچه خداوند نازل کرده، مأ»گويد: عبداهلل جکرالوی می   

ايم و اگر در مقام جدل، درستی انتساب برخی از احاديث را به طور قطعی به نشده

بپذيريم، پیروی از آنها واجب نیست، زيرا وحیِ نازل شده از جانب  6مبرپیا

 (294 )به نقل از الهی بخش، ص« خداوند نیست.

اهل حديث بر اين باورند »گويد: ای ديگری در توضیح اين ديدگاه میوی در ج   

دو گونه است: آشکارِ تالوت شده  6که نزول وحی از جانب خداوند بر پیامبر

است...، تفاوت  6کارِ تالوت نشده، اولی قرآن و دومی حديث پیامبرو غیر آش

اين دو در آن است که آوردنِ همانند وحی الهی امکان ندارد و حال آنکه صدها 
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 (294ص  )همان، «.آورده شده است 6هزار حديث جعلی مانند سخنان پیامبر

ت... آن خطاس ای است و تمسک بهسنت چیز بیهوده»گويد: رشاد خلیفه نیز می   

خداوند به مؤمنان دستور داده است که چیزی جز آنچه در قرآن بیان شده از 

 (227)رشاد خلیفه، به نقل از روشن ضمیر، ص « فرا نگیرند. 6پیامبر

 نقد ادعاي وحياني نبودن سنت نبوي . 5

همان طور که در تقرير شبهه بیان شد، در ديدگاه قرآنیون، اساس و بنیان پندار    

اعتقاد به عدم عصمت . 9بر سه محور بنا شده است:  حیانی نبودن سنتو

عدم  .3 6اعتقاد بر ملزم نبودن مسلمین به اطاعت از رسول خدا .2 6پیامبر

  9.منبعیت و مصدريت سنت برای دين اسالم

 شود:یبنابراين نقد اين مدعا نیز در همین سه محور انجام م   

 کار گرفته توان برويکرد عقلی و نقلی را می دو 6برای اثبات عصمت پیامبر   

 را به چالش کشید. قرآنیون  عصمت خصوصاًن لفامخا ،و به دو روش حلّ و نقض

ع و منابمخاطب ما در اين نوشتار قرآنیون هستند و علی القاعده مبانی اعتقادی 

ه مبتنی عقلی ک و الزامات هالذا استدالل ؛تواند مبنای گفتگو قرار گیردمشترک می

تواند از سوی مخاطب ناديده تلقی گردد. نمی ،باشدطرفین  ورد قبولهای مدادهبر 

 :کنیمهايی چند مرور میما مبانی مشترک را به صورت گزاره

در عین توانمندی بر هدايت  وندخدا .خالق هستی و مدّبر آن است ،خدای واحد   

ای از جنس بشر برگزيده و واسطهتوار خويش بنا بر حکمت اس ،تک تک انسانها

 و همچنین ی شخصیهاويژگی ،او را رسول خويش قرار داده است. رسول برگزيده

                                                           
است و به مقتضای سرشت بشری مصون از خطا و اشتباه نیست. ما ملزم به اطاعت از وی نیستیم و سنت  پیامبر، انسان. 1

به ). آنچه از خطا و اشتباه بر کنار است تنها وحی است و وحی ای جز قرآن وجود ندارد ، منبع و مصدر دین نیست.6پیامبر

 (314نقل از الهی بخش، ص
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انسانها  ایت ادعايش برای که صحّبه گونهدارد، براهینی از سوی رب العالمین 

 چنین انکند تا به سخنآنان حکم می هگردد. پس از آن، عقل انسانها بروشن می

اسالم  و فرامین و انتظارات خدا را از وی دريافت دارند. هندشخصی گوش فرا د

تگر همه او هداي ۀلذا آورد ،است خاتم االنبیاء 6آخرين دين و پیامبر اسالم

 باشد.انسانها تا روز قیامت می

 :اندچنین ادعا کرده ، قرآنیونمذکور بنابر اختالف آراء   

 هآنچ هر و است قرآن اعتقادات، و احکام شناخت برای الماس در منبع تنها .الف   

برای ما بیان شده وحی الهی نیست و جنبه بشری  6، از سوی پیامبرقرآن غیر

 صرف دارد. 

غیر از قرآن، آنچه منقول از نبی اسالم است )به فرض اينکه بیان نبی از وحی  .ب   

نشئت گرفته باشد( از مسیر مطمئنی به ما نرسیده و انتساب احاديث به پیامبر 

 لذا ما ملزم به اعتقاد ورزی و تبعیت از غیر قرآن نیستیم.  ،مشخص نیست

 ةگناه و خطا مصون بوده و سعاز  6رآنیم تا نشان دهیم پیامبر اسالماکنون ب   

 از دنیا، گسترده آن بزرگ بعثت عظمیش تا زمان مفارقتاز از قبل  ،عصمت وی

و اوامرش مطابق  هاگزارشکالم وی همچون قرآن خطاناپذير و بدين لحاظ  است.

البته خطا ناپذيری حضرتش مرادف با ع و بیانگر خواست و رضای خداست. واق

چنین باوری  نیست، ولی 6راويان کالم و احواالت نبیالن و خطاناپذيری ناق

 انجامد؛ که در جای خويش به آن خواهیم پرداخت.  به عدم حجیت سنت نمی

ک عصمت ي ةمقولدر موضوع مصونیت عباد مخلص الهی، بايد توجه داشت که    

، واجديت اين :بیاء و رسل و اوصیاءدر خصوص ان ؛ کهواقعیت تشکیکی است

از سوی حضرت حقّ تضمین گرديده و از حدّ  ،ن اختیاری بودنشکمال در عی

اشند، بفروتر از اين مرز می ای که ديگرانبه گونه ،خاصی نیز فراتر و واالتر است
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 شتار نه به حدّ و مرزهای. در اين نوای تنها برای آنان قابل دفاع استلذا چنین ملکه

ضیح را توبا کمال اختیار آن ی و عدم تنافپردازيم و نه مکانیزم تحقق عصمت می

 اصل چنین کمالی را به اثبات رسانیم.  کوشیممیبلکه  ،دهیممی

 رویکرد عقلي و حلّي 

ل مردم حاص ایاثبات نبوت يک نبی و ادعای رسالت يک رسول به يکباره بر. 9

 ةن مکان و نقطنخستیبه همین جهت خدا قوم و عشیره رسوالن را گردد. نمی

بر اين اساس سلوک و اخالق و دانش و دعوت آنان قرار داده است. برای آغازين 

ابهامی  ةکامال بر مردم قومش روشن بوده و نقط 6نمای پیامبرو شرايط نشو 

ی قبل از بعثت نقطه ضعف اخالقعاقالن،  ۀو در سیر ر اين مبنا به حکم عقلندارد. ب

 ؛شدنو يا رفتار غیر عقالنی و يا ضعفی در قوای فکری چنین شخصی مشاهده 

همچون بت پرستی و شرابخواری و زنا  -اند لی که عموم شرايع آن را منع کردهعم

شسته ننبه تعلّم  هااش و يا غیر آنزد و نزد کسانی از قوم و قبیلهناز وی سر  -و. .. 

نهادند و الاقل اين موارد آن قوم بر ادعای نبوتش گردن نمی اهل قطعاًرنه وگبود، 

ای ديد و سستی در پذيرش ادعموجب ترحداقل مستمسکی بر عدم متابعتشان و يا 

مستحکم و بدون هیچ خللی عرضه  خدا حجّت خويش را بعالوه .گرديدوی می

از اين نقايص باشد. همه  الهی مبرّا ۀکند که فرد برگزيدذا عقل حکم میل ؛کندمی

ک ساز طرح ادعای يثبات نبوت و مقدّم بر آن و زمینهبراهین بر ا ةاينها قبل از اقام

          ؛ از جملهبه رسم تذکر عقلی بیان شده قرآندر  ینبی است. چنین رويکرد

 فرمايد:می

كنا نرجو   یأ...»نويسد: طبرسی می (62)هود، « .قاُلوا يا صاِلُح َقْد ُكْنَت فينا َمْرُجوًّا قَ ْبَل هذا»   
 (265ص  5مجمع البیان فى تفسیر القرآن ج)« .منك اخلري ملا كنت عليه من األحوال اجلميلة قبل هذا

معناه أن مثود   «يا صاِلُح َقْد ُكْنَت ِفينا َمْرُجوًّا قَ ْبَل هذا»فقوهلم: »نويسد: عالمه طباطبايی می
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لى صراط األمة ع أفرادها الصاحلة تنفع خبدماتك جمتمعهم و حتملكانت ترجو منك أن تكون من 
 95ج المیزان فى تفسیر القرآن)« .ملا كانت تشاهد فيك من أمارات الرشد و الكمال یو التعال یالرتق

 نیز آمده است. 954 ص 1 ج تفسیر نمونهمشابه اين مضمون در  (399ص 

قبل از نبوتش شخصیتی مقبول  7شخصیت حضرت صالحکه کنید مالحظه می   

 و به دور از نقطه ضعف بوده است. 

ْثُت فيُكْم ُقْل َلْو شاَء اللَُّه ما تَ َلْوتُُه َعَلْيُكْم َو ال أَْدراُكْم بِِه فَ َقْد لَبِ »فرمايد: نیز در قرآن می   
 (96)يونس، .« ُعُمراً ِمْن قَ ْبِلِه أَ َفال تَ ْعِقُلون

در قبال ترديدهای قوم کافر، به دوران زندگی خويش در  خاتمدر اين آيه پیامبر    

هان بر ةکند و تعقّل در آن را مقدماد میاستنقبل از طرح ادعای نبوتش میان آنان 

 دهد.  قرار می مدّعای خويشبرای صحت 

در اينکه چه حدّ از عصمت مورد نیاز است و به چه میزان شخص بايد متخلق    

عای نبوت وی گردد و ر از خطا و گناه باشد تا زمینه ساز ادّبه اخالق نیکو و بدو

آن  ةموجب ابهام و ترديد در صحّت ادعايش نشود، به شرايط زمان و مکان و سع

هت نزا ،شمول دارد ه و جهانعای نبوت ختمیّکه ادّ از کسی قطعاًدارد. عا بستگی ادّ

يگر تر و حتی همسان دتواند پايیناو نمی ؛ يعنیرودمیو قداست بیشتری انتظار 

وت و ساير محاسن افراد قوم و امت خويش از نظر عقل و درايت، پاکی و سخا

آنان، عملی که موجب  ۀتوان گفت که در نزد عقال و در سیرفرض شود. فقط می

نبوت  از مدعی ،بعثتاز تواند قبل و بعد نمی ،تضعیف ادعا و محتوای رسالت گردد

 و رسالت الهیه سر زند.  

تواند مورد انکار هیچ مسلمانی های مسلم تاريخی و روائی که نمینقل در برخی   

عضويت ايشان  ،امین صفتبه  6اشتهار حضرت محمدمطالبی مانند  ،واقع گردد

و سپردن مال التجاره  الم اهلل علیهااعتماد حضرت خديجه س ،در حلف الفضول
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دوری وی از عادات جاهلی و  ،اجتناب حضرتش از بت پرستی ،خويش به ايشان

و قبیس کوه اب در جريان مکالمة ايشان برش ایيتايید قوم بر راستگو ،گناهان رايج

گرامی فرزند  همه قرائن و شواهدی است که پیراستگیِ مطرح شده است. اينها

 سازد. گر میاهلل را بر ما و هر حق طلبی جلوهعبد

الهیه قبل از طرح ادعای خويش، مصون  عقل الزام دارد که مدعی نبوت و رسالت. 2

به نحو اولی در دوران بعثت چنین  .از خطا وگناه و واجد درجاتی از عصمت باشد

. چگونه دعوت انبیاء و رسوالن خواهد بود ةو بلکه باالتر از آن الزم عصمتی

َكُُبَ   .ا ال تَ ْفَعُلونَ تَ ُقوُلوَن م يا أَي َُّها الَّذيَن آَمُنوا لَِ » بگويد:توان از رسولی اطاعت کرد که می
نباشد خويش  ۀاما خود فاعل اقوال آورد ،(3و2،صف)« َمْقتاً ِعْنَد اللَِّه أَْن تَ ُقوُلوا ما ال تَ ْفَعُلون

 ؟  باشدو به اين گناه بزرگ مبتال

ِه بِ َو ال تَ ْقُف ما لَْيَس َلَك »خوانیم: آورده، میخدايش  از جانبپیامبردر قرآنی که    
چگونه گزافه حال،  (36، إسراء)« .ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤال

خود را مسئول  ، در حالی کهسخن گويد و از سر جهل بر مردم امر و نهی کند

 ؟سمع و بصر و قلب خويش نداند

 نَ َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنو »: منان به وی آمدهؤم در وصف که پیامبر آورده،در آيات الهی    
 ُهْم لِلَََّّكوِِ فَاعلون َو الَِّذيَن َو الَِّذينَ  الَِّذيَن ُهْم فی َصاَلْهتم َخاشعون َو الَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضونَ 

چنین چگونه  (7 –9)مؤمنون، « .ْم راُعون.. َو الَّذيَن ُهْم أِلَماناهِتِْم َو َعْهِدهِ .ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحافظون

ورزد؟ چگونه ممکن است  جام احکام و اخالقیات سستیخود در انآوری پیام

که خدای  در حالی ؛جدا شود 6از پیامبر ،ای از لحظاتمن در لحظهؤوصف م

خاشعون، معرضون، فاعلون، حافظون ) با اسم فاعل از اين ملکات ،متعال در اين آيات
ياد کرده که نشانگر استمرار اين اوصاف در مومنان و موجب فالح آنان  (و راعون

 است. 
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هد دهمگی به اين حقیقت تذکار میو آمده  ه روشنیدهها آيات نظیر اين در قران ب

که با او را خدايی حريم آن نباشد و  هآور چنین کالمی، خود عامل بکه اگر پیام

ه و مخاطبان کالم اهلل نیز ک ديگرانپاس ندارد، بدون وساطت بشری، سخن گفته 

او را و پیامش را جدّی نخواهند گرفت و در  ،وساطت وی هدايت شونده ببايد 

می که در شوند. اين ترديدها برای مردو انکار دچار می ت نبوتش به شکّصحّ

 نشینند با شدت بیشتری مطرح خواهد شد. اعصار بعدی به قضاوت می

 نسبت بهکند که بايد رسول الهی از عصمت م میعقال حک ۀپس عقل و سیر   

ای هتا مرتب ،عصمت به لحاظ عقلی ۀدرجه و حوز البته .خطا و گناه برخوردار باشد

اش نقض نگردند و خللی در الهی در ارسال رسول و نبی هدافضرورت دارد که ا

 حجج الهیه وارد نشود. 

دا جهويداست.  اهل قبلهمختلف  هایهيید اين داوری عاقالنه، در نظريات فرقأت   

و اندی سال از بعثت نبوی  چندانی در گذر هزار ةسابقکه  – ديدگاه قرآنیوناز 

معظم  ای از درجات عصمت را برای نبیّهیچ مذهبی نیست که درجه –ندارند

اسالم قائل نباشد. حتی خود قرآنیون هم حداقل بايد بر مصونیت ابالغ قرآن از 

صحف بر انتساب م توانندنمی گرنهکذب اقرار داشته باشند و خطا و عصمت نبی از

و مساوی دانستن ايشان  6يعنی نفی مطلق عصمت پیامبراعتقاد ورزند.  به خدا

دنبال دارد و بس. ه در اين مورد با امت خويش، انکار الهی بودن دين اسالم را ب

 بخشهايی چگونه کسی قادر است تداوم عصمت را حداقل در ،حال که چنین است

از زندگی آن حضرت و اقوال و افعال ايشان انکار نمايد؟ در حالی که استصحاب 

 اولی است و نقض آن نیازمند دلیل و قرينه.  ،اصل اوّل

نهاده شده و قرآن به آن تصريح  6ده نبی خاتميکی از وظايفی که بر عه .3

 امت است.  ةتعلیم و تزکی ،کرده
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يِهمْ َرُسواًل ِمْنُهْم يَ ْتُلوا َعَلْيِهْم آياِتَك َو يُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْ رَبَّنا َو ابْ َعْث فيِهْم *  إِنََّك  ْكَمَة َو يُ ََّكِّ
 (921بقره، ) .أَْنَت اْلَعَّيَُّ احلَْكيمُ 

يِهمْ هِ َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمننَي ِإْذ بَ َعَث فيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنْ ُفِسِهْم يَ ْتُلوا َعَليْ *  َو  ْم آياتِِه َو يُ ََّكِّ
 (964، )آل عمران .َضالٍل ُمبنيٍ  یَو ِإْن كانُوا ِمْن قَ ْبُل َلفيُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة 

يِهمْ  یُهَو الَّذي بَ َعَث فِ *  َو يُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة  اأْلُمِّيِّنَي َرُسوالً ِمْنُهْم يَ ْتُلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو يُ ََّكِّ
 (2)جمعه،  .َضالٍل ُمبنيٍ  یَو ِإْن كانُوا ِمْن قَ ْبُل َلف

تزکیه امت در رديف تالوت آيات و کنید که تعلیم کتاب و حکمت مالحظه می   

 یمی حکمگر اينکه وحی نازل گردد و خدا ،يابدتالوت تحقق نمی .استذکر شده 

 د.مانیمو از دخالت شیطان محفوظ شده که ابالغ آيات بدرستی انجام  ندتضمین ک

 به دانش الهیدر عمل پذيرد مگر آنکه معلّم خود تعلیم صورت نمی به همان دلیل،

 ز، جگرددزکیه نیز عملی نمیت .به امت نرسداز سوی او غلط  ۀمزيّن باشد و آموز

ی ابه اخالق الهی باشد. چنین نتیجه اينکه مرشد راه، خود مسیر را رفته و متخلّق

لذا  .حکم عقل است و از خدای حکیم عقل آفرين، نیز همین مورد انتظار است

زّه تجسّم پاکی و من باشد وعبد مصطفای خدا به يقین مجهّز به دانش بدون ريب 

همین نتیجه يعنی همان عصمت از خطا و گناه. باشد، س و پلیدی از هر گونه رج

 : گردددر آيه ديگری تنبّه داده شده تا عقول کافر و مومن اثاره 

 «.َفما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمون ِإالَّ أَْن يُ ْهدى یْن يُ تََّبَع أَمَّْن ال يَِهدِّ ِإََل احلَْقِّ َأَحقُّ أَ  یَأ َفَمْن يَ ْهد»   
 (35 )يونس،

 6قوال پیامبرافعال و ا هایهمّت بر جمع گزارش انانمسلمعملی  ۀدر سیر. 4

نفس جمع روايات و ثبت کنشها و واکنشها و منقوالت ايشان در قرون  است.بوده 

در مورد به جعل و وضع روايات دروغین طمع دشمنان حتی و  –نخستین 

 مکرم نزد سکنات نبیّهمگی نشان از اين واقعیت دارد که حرکات و  –حضرتش
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ن، آنا و علماء انانمسلم مّةبلکه عا ؛گرديدههمچون ساير افراد تلقّی نمی، آحاد امت

ی در پنداشتند. چنین نگرشرا حکايتگر از رضا و سخط الهی میسیرۀ عملی پیامبر 

که  تهمراه اس انانقلبی مسلم نهاد خودش با اين پیش فرض بديهی و با اين باور

گیری و قابل اطاعت و الگومصون از خطا و لغزش  ،حاالت ةمدر ه 6پیامبر

 باشد.  

شايد در اينجا به منع از جمع و نقل حديث در عهد خلفای ثالثه استدالل گردد    

 و آن را بهانة نقض دلیل اخیر قرار دهند. 

مت دم عص: انگیزۀ اين منع، عدم اعتبار حديث و در نتیجه عگويیمدر پاسخ می   

 رفیننبوده است. اينک در سنديت و صحت اقوال تاريخی و شواهد ط 6نبی

د مسلمانان در قرن دوم و به عملکرشويم و تنها در موضوع منع حديث وارد نمی

نگريم. با توجه به اعتقاد مستحکم پیروان مکتب خلفا و انديشمندان اهل سوم می

 انباور مسلمانآيد که ز سلف صالح خويش، چنین به دست میسنت بر پیروی ا

شکل نگرفته و منع  6فعال پیامبرهیچگاه بر عدم اعتبار و حجیت کالم و ا

ان طبیعی بود که همگتی غیر از اين داشته است. وگرنه حديث از منظر ايشان حکم

به سیرۀ خلفا در اين خصوص اقتدا کنند و کمر به حذف حديث ببندند؛ اما ديديم 

خالفت  بعبدالعزير و عمل اکثريت فقیهان مکتکه اينگونه نشد و اقدامات عمر بن 

 ديدگاه قرآنیون، گزارش شده است.  قبل و بعد از وی، برخالف

 رویکرد نقلي و حلّي

 آيات الهی در اثباتقرآنیون به ادعای خود، تنها به قرآن باور دارند. لذا فقط از    

 :گیريمعصمت بهره می

َِ َو أَِطْعَن َو أَقِ  تَ َُبَّْجَن تَ َُبَُّج اجْلاِهِليَِّة اأْلُوَلبُ ُيوِتُكنَّ َو ال  یَو قَ ْرَن ف»*     ْمَن الصَّالَِ َو آتنَي الََّّكا
ا يُريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلَبْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطهريا  (33)احزاب، « .اللََّه َو َرُسولَُه ِإَّنَّ
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      دهد و از آنان می 6سران پیامبرتذکراتی به همدر اين آيه خدای متعال    

ان ای بیا و رسولش اطاعت کنند. سپس گزارهاز خد خواهد که با رعايت تقوی،می

و محل گفتگوی ماست. با توجه به ضمیر مذکر  کند که به آيه تطهیر شهرت داردمی

     مشمول حکم آيه تطهیر  6شخص پیامبر توان دريافت کهحداقل می "ُکم"

باشد. معنای لغوی اهل البیت و مضمون مورد اتفاق اهل سنت هم مويّد اين نظر می

ا"است. از سوی ديگر حصر   سازد، زيراج میحکم آيه را از فضای تشريع خار "اَّنم

يا همسران ايشان  6برای پیامبردوری از پلیدی و طهارت امری اختصاصی 

ان با قدرت و اختیار خويش گرهمچون دي 6است پیامبر نیست. از طرفی طبیعی

کند. الجرم عبارت آيه تطهیر، گزارش از توفیق مستمرّ الهی است که دست عمل می

از هر آنچه جنس رجس کم نصیب سید المرسلین گرديده يعنی وجود مقدّسشان 

باشد. با عنايت به معنای لغوی رجس و مصاديق آن در کتب لغت است مبرّا می

اهری و باطنی، آلودگی های ظاهری و باطنی( و مضارع )شک و ترديد، گناهان ظ

همواره  6خاتم انبیاءشود که ، نتیجه اين می(يريد، يذهب، يطهمربودن افعال )

مصون و معصوم از هر گونه ترديد و عصیان بوده و اين پیراستگی با تطهیر مداوم 

 موکّد گرديده است.  "تطهريا"و تاکید 

ِه فَ َيْنَسُخ اللَّهُ أُْمِنيَّتِ  یطاُن فَقى الشَّيْ ِإالَّ ِإذا ََتَّنَّ أَلْ  ی  ِمْن َرُسوٍل َو ال نَبِ َو ما أَْرَسْلنا ِمْن قَ ْبِلَك »*    
 (52)حج، « الشَّْيطاُن ُُثَّ ُُيِْكُم اللَُّه آياتِِه َو اللَُّه َعليٌم َحكيم یما يُ ْلقِ 

در مورد همة انبیاء و رسوالن گذشته بیان کرده در اين آيه خدای متعال مطلبی    

دهد. سخن اين است که هرگاه حجّتهای هم تسرّی می 6ه پیامبر اسالمو آن را ب

الف ان القاء خالهی تمنّا و درخواست دارند، شیطان در قلب و يا تحقّق خواستة ايش

ان و کافران کند، اما خدا القائات شیطان را آزمونی برای منافقو يا خلل ايجاد می

های خويش را مستحکم گرداند، سپس نشانهدخالت شیطان را زائل میداده و  قرار
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های همة حجج الهیه داللت دارد که تمنّیّات و خواستهسیاق آيات بعدی  سازد.می

مورد تايید حضرت حقّ جلّ و  و نبی مکرّم برای صاحبان علم و دانش حقّ است،

باشد. عالوه بر اين قرآن تمناهای خورده بشر میالف مقاصد دشمن قسم و خعلی 

آنها را محکم کیم ح های الهی نامیده که خدای دانایو نشانه رسول و نبی را، آيات

 گرداند. و استوار می

ذيل آيه مذکور، در بیان اهل سنت، تعبیر به دخالت شیطان در نزول آيات سوره    

اُمنیّه »است. زيرا صراحت آيه در  نجم شده؛ ولی اين نظر به داليلی چند مردود

هم به روشنی دخالت قرآن، و خدای حکیم است نه در مورد آيه « )آرزوی( رسول

شیطان را در تمنای رسول منتفی ساخته است. وگرنه امکان ندارد شیطان بتواند 

کالمی را به عنوان آية قران بر پیامبر مشتبه سازد، چراکه خود قران مدعی است اگر 

نس به پشتیبانی يکديگر برآيند تا همچون قرآن بیاورند، قادر بر چنین کاری جن و ا

ال حنیستند. پس دخالت شیطان در جايگزينی سخن خويش با کالم وحی ممتنع و م

جة سخن یتواند دخالت شیطان در کالم اهلل باشد. نتاست،  لذا موضوع آية فوق نمی

يدگانش را از ورود باطل رگزهای قلبی و خارجی باينکه خدای متعال خواسته

 خواهند ها را درحقانیت آن خواستهای که اصحاب دانش کند، به گونهصیانت می

        بخشی از احواالت رسل به اثبات يافت. اين مطلب، عصمت را، حداقل در 

 رساند.می

 (83و  82)ص،  «ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصَپنقَاَل فَِبِعََِّّتَك أَلُْغوِيَ نَُّهْم َأْْجَِعَپن ِإالَّ ِعَباَدَك »*    

الم(  حدر برخی از آيات قران به اين نکته تصريح شده که بندگان مخلص )به فت   

گردند، به عذاب الیم دچار نخواهند شد و در منازل تحت اغوای شیطان واقع نمی

 دانیم که قريب به اتفاق خطاها و گناهانوی بهشت استقرار خواهند يافت. مینیک

 توان دريافت بندگان خالصلذا میپذيرد، به وسوسه و تحريک شیطان صورت می
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اند. از سويی ديگر، خدای سبحان انبیاء شتر معاصی و لغزشها مصونشدۀ الهی از بی

ا در ای از صیانت خويش را از عباد مخلص نام برده و نمونهو رسوالن خويش ر

بُ ْرهاَن رَبِِّه   َقْد ََهَّْت بِِه َو َهمَّ ِِبا َلْو ال َأْن َرأىَو لَ »فرمايد: سوره يوسف ذکر کرده است. می
 (24ف، )يوس .«َكذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َو اْلَفْحشاَء إِنَُّه ِمْن ِعباِدنَا اْلُمْخَلصني

سف صدّيق با رؤيت برهان الهی، به سوی درهای هفتگانه دويد تا هم از يو   

بگريزد و هم در دفاع از حرمت و پاکی خويش به عمل سوء )قتل آلودگی به فحشا 

ين دو صورت، او متهم به خیانت همسر عزيز مصر( دچار نگردد؛ چه در غیر ا

   از اين دو عمل را به خود نسبت گرديد. خداوند سبحان مقدمات انصراف می

گناه  ن ازدور گشت کند.تعبیر می« بندۀ خالص شده»قوب به دهد و از فرزند يعمی

و قتل و بریء شدن از تهمت زنا، به امداد خدا و انتخاب حضرت يوسف، نصیب 

 حضرتش شد و وی از ناپاکی مصون گرديد.

در سورۀ صافّات برای انبیاء و همچنین برای مخلوقات ملکوتی « مخلصین»تعبیر    

آنان را خدا، اعم از مالئکه و برخی از جنّ، بکار رفته که کافران قريش، به خطا 

که در سوره انبیاء  اند. مخلوقاتیالعالمین پنداشته فرزندان و خانوادۀ خدای رب

انبیاء، )« .َأَْمرِِه يَ ْعَمُلونَ بِاْلَقْوِل َو ُهْم بِ  ال َيْسِبُقونَهُ  بَْل ِعباٌد ُمْكَرُمونَ »اند: یف شدهاينگونه توص

     و هیچگاه به بندگی غیر تن در برای خدا هستند  خالص شدگانی که (27و  26

آيا از اين توصیفات جز به درجات عصمت برای رسوالن الهی و برای دهند. نمی

 توان تعبیر کرد؟ن زمینی، میرسوال

 (85)نساء،  «َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطاَع اللََّه َو َمْن تَ َوَلَّ َفما أَْرَسْلناَك َعَلْيِهْم َحفيظا»*    

همانند خود خدا اطاعت  6از رسول خداايم تا در آيات متعددی ما امر شده   

 و در صورت متابعت، هدايتحضرت بپرهیزيم.  و تبعیت کنیم و از عصیان آن

نصیبی  6در رويگردانی از پیامبرشود و جلب محبت خدا و مغفرت حاصل می
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 :به آيات توجه کنیدنخواهد بود.  و عذاب خوار کنندهجز دوزخ 

ِكْن َجَعْلناُه نُوراً َما اْلِكتاُب َو الَ اْْلمياُن َو ل یَو َكذِلَك أَْوَحْينا إِلَْيَك ُروحاً ِمْن أَْمرِنا ما ُكْنَت َتْدر »   
 (52)شوری، « ِصراٍط ُمْسَتقيم نَ ْهدي بِِه َمْن َنشاُء ِمْن ِعباِدنا َو إِنََّك لََتْهدي ِإَل

ا َعلىَو أَطيُعوا اللََّه َو »    « َرُسولَِنا اْلَبالُغ اْلُمبني أَطيُعوا الرَُّسوَل َو اْحَذُروا فَِإْن تَ َولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَّنَّ
 (12)مائده، 

  (94)نساء،  «َو َمْن يَ ْعِص اللََّه َو َرُسوَلُه َو يَ َتَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه ناراً خاِلداً فيها َو َلُه َعذاٌب ُمهني»   

)آل عمران، « َو اللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ ْم ُذنُوَبكْم كُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوىِن ُُيِْبْبُكُم اللَُّه َو يَ ْغِفْر لَ »   

39)  
يًعا الَِّذى لَُه ُملْ »    ِإالَّ ُهَو  اَل ِإاَلهَ اِت َو اأْلَْرِض ُك السََّماوَ قل يَأَي َُّها النَّاُس ِإنِی َرُسوُل اللَِّه إِلَْيُكْم ْجَِ

«  اتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ فَاِمُنوْا بِاللَِّه َو َرُسولِِه النَّىبِّ اأْلُمِّىِّ الَِّذى يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َو َكِلَماتِِه وَ  ُُيِْى َو مُيِيتُ 
   ( 958)اعراف، 

عت از رسول با اطاعت از خدا، نمايانگر اين نفس هم رديف قرار گرفتن اطا   

در غیر اين فرض،  حضرت هیچ خطا و باطلی راه ندارد.است که در اوامر آن 

رف به خدای سبحان، گردد و هیچ موحد عاساحت قدسی الوهیت به باطل متهم می

حتی  6ز حضرت خاتمای رضا نخواهد داد. همچنین اگر تبعیت ابه چنین نتیجه

هدايتگریِ ايشان مخدوش شده و به گمراهی يا اشتباه منجر شود، در يک مورد 

  ".ويدشمیهدايت  کنید پیروی حضرتش ر ازاگ"فرمود:  که گرددنقض می آنقر سخن

از سوی ديگر در آياتی نیز، خدای حکیم از اطاعت غافالن و هواپرستان منع    

 «.اََن أَْمرُُه فُ ُرطًاقَ ْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َو ات ََّبَع َهَوئُه َو كَو اَل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا »کرده، از جمله فرموده: 

همواره متوجه  6رک حضرت رسولدهد که قلب مبامیاين نهی نشان  (28)کهف 

کند و به دام افراط و چگاه از هوای نفس خويش تبعیت نمیحق متعال است و هی

حصر در من "ما ينطق عن اهلوی"توان دريافت که آموزۀ آية افتد. از اينجا میتفريط نمی

جاری  حاکم وت پیامبر آخرين، ن نیست، بلکه در تمام حاالآتلقّی و ابالغ آيات قر
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باشد. بر اساس قرآن، حضرتش در ابالغ رساالت همچون مالئکه، همواره مورد می

َغْيِبه  لىَ اْلَغْيِب َفاَل يُْظِهُر عَ  َعالُِ »رصد و مراقبت خدای عالم الغیب قرار دارد که فرمود: 
َصًدا لَِيْعَلَم أَن َقْد أَبْ َلُغواْ يََدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه رَ  ِمن رَُّسوٍل فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمن َبنيْ  َأَحًدا ِإالَّ َمِن اْرَتضىَ 

َو »کید کرده که: أو ت (28)جن، .« شىٍء َعَدَدا كلَ   رَِسااَلِت َرِبِّْم َو َأَحاَط ِبَا َلَديْهْم َو َأْحصىَ 
يعنی همانطور که عملیات ساخت کشتی نوح  (48 ،)طور «.اْصُبْ حِلُْكِم َربَِّك فَِإنََّك بََِأْعيُِننا

به امر خدا و تحت نظارت حق به انجام رسید و همه مراحل آن مورد تأيید خداوند 

الش تحت نظارت و متعال قرار گرفت، سید رسل در همه احواالت و افعال و اقو

 باشد. ات عالیه عصمت از خطا و عصیان میهدايت باری تعالی بوده و واجد درج

رسد به نحوی نافی عصمت باشد؛ که به آياتی در قرآن هست که به نظر می البته

ا بیان که ب گیرد؛ آياتیلی( در گروه آيات متشابه قرار میداليل مذکور )عقلی و نق

فع عصمت مرت شبهة نقض يا با ارجاع به محکمات، شده ورفع تشابه  :معصومین

                                                                                                                                                                                                                                                                                              توان پی گرفت.در مقاله يا مقاالت ديگر میرا خواهد شد. تفصیل اين کالم 

 اثبات منبعیت و مصدريت سنت برای دين اسالم .3-4

شخصی ال ايشان را اجتهادات و برخی اعم 6سخنان پیامبر ةقرآنیون ريش   

تواند منبع و نمی 6دانند نه وحی الهی، لذا برآن اند که سنت پیامبروی می

مصدری برای شناخت دين باشد. به اعتقاد آنان، هر حکمی در تشريع الزم بوده، 

قرآن از جانب  ، خارج از6به صورت وحی قرآنی در قرآن آمده است و پیامبر

 (55)نک: صبحی منصور، صداد. خودش هیچ حکمی نمی

نی، رآزند؛ بلکه با استناد به آيات قآنی بر اين پندار، حکم تأيید نمیلکن آيات قر   

شده تنها وحی جاری می 6خداتوان ثابت نمود که هرآنچه بر زبان پیامبرمی

مسئولیت تعلیم کتاب و حکمت به مردم و نیز تبیین  6اکرمالهی بوده و رسول

ه اينها از مصدريت سنت در دين اسالم اند کمجمالت قرآنی را بر عهده داشته
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 حکايت دارد. برخی از موارد مذکور عبارت است از:

 6وحیانی بودن سخن پیامبر. 9-3-4

غیر از منشأ  6اسالمای از آيات قرآن بر اين نکته داللت دارند که پیامبردسته   

است که های الهی گويد، آموزهوحی، هیچ مربّی و معلم ديگری ندارد و آنچه می

در وحی ريشه دارد. طبعاً وحی، اعتبار و اصالت ذاتی دارد؛ چون منسوب به خداوند 

از ( 4و  3م، النج)« يُوحى یٌ ِإْن ُهَو ِإالَّ َوحْ  اهْلَوىَو ما يَ ْنِطُق َعِن »تعالی است. فرمود: و  تبارک

گیرد و دلیلی را در بر می 6های پیامبرة شريفه، مطلق نطقنظر اغلب مفسّران، آي

به ويژه پس از دوران  6اسالمدارد. بخشی از آنچه پیامبربر تخصیص آيه وجود ن

رسالت بر زبان آورده، آيات قرآن است. اما بخشی نیز، سخنان و مواعظ ايشان بوده 

حکمت هم بر  توان حکمت نامید.است که در اصطالح قرآنی اين بخش را می

َو أَنَََّل »... ازل شده، همان گونه که خود قرآن نازل شده است: ن6 اسالمپیامبر
  (993)النساء، ... .« اللَُّه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َو احْلْكَمة

( هر دو ريشه در 6بنابر اين کتاب )قرآن( و حکمت )سخنان و مواعظ پیامبر   

نیز  وحی دارند و حکمت همانند قرآن متعلَّق نزول است. در اين صورت حکمت

 (22-29)نک: معارف، شفیعی، صهای الهی، اعتبار ذاتی خواهد داشت. آموزه ةبه مثاب

 ماموريت تبیین وحی و مجمالت قرآنی .2-3-4

مأمور به تبیین وحی و مجمالت قرآنی  6اسالمکريم، پیامبرطبق آيات قرآن   

از اين آيه  (44 )نحل،.« كَُّروننُ ََِّّل ِإلَيِهْم َو َلَعلَُّهْم يَ َتفَ  َو أَنََّْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لُِتَبنيَّ لِلنَّاِس َما»است: 

کريم، بسیاری از آيات به ويژه آيات االحکام، کلی و اجمالی آيد که در قرآنبر می

را به تبیین قرآن مأمور  6اسالمهستند. از اين رو، خدای تبارک و تعالی پیامبر

حکم اقامة نماز به شکل  (43)البقره،« أَِقيُموْا الصََّلِووَ »رده است؛ به عنوان مثال در آيه ک

لموا  ص»در تبیین اين آيه، به مسلمانان می فرمايد:  6اسالماجمالی است، لذا پیامبر 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

ی
بو

ت ن
سن

ن 
ود

 نب
نی

حیا
 و

 بر
نی

 مب
ون

رآنی
ی ق

عا
مد

د 
نق

 

51 

، 5 )بیهقی، ج« خذوا عنی مناسککم»فرمايد: و يا می (955، ص9)بخاری، ج« کما رايتمونی ُاصلمی

 (952ص

يا  6اسالمانضمام رواياتی که در همین راستا از خود پیامبراين گونه آيات به    

وارد شده، دلیل ديگری است بر حجیت )وحیانی بودنِ( سنت  :امامان شیعه

 (23-22ص )نک: معارف، شفیعی،نبوی و مصدريت آن برای دين اسالم. 

مصطفی سباعی، از صاحب نظران اهل سنت، دربارۀ سه نقش سنت يعنی تأکید    

چنین آورده  (ما َدلم علی ُحکٍم سکت عنه القرآن، تفسیر )تبیین( و توسیع ))تقرير(

میان علماء در وجود اين سه قسم در سنت اختالفی نیست؛ تنها اختالفشان »است: 

 تواند احکام جديدیدر قسم سوم سنت است که آيا سنت در اين موارد مستقال می

ای هر چند با تأويل از ده به گونهرا ارائه کند؟ يا ناگزير بايد آنچه در سنت آم

)مانند شاطبی( نظر دوم را  البالی آيات قرآن قابل استخراج باشد؟ برخی

 اند )يعنی سنتديدگاه نخست نظران برثريت صاحبجمهور و اک اند، امابرگزيده

 ( 495 )سباعی، ص« گر احکام باشد(.بیان تواند مستقالًمی

قتی و»گويد: دهد و میاستقالل سنت را ارائه میسباعی سپس ادلّة قائلین به    

معصوم هستند، هیچ مانع عقلی برای استقالل سنت در تشريع  6اکرمپیامبر

وجود ندارد و خداوند به رسولش امر نموده که به بیان احکام الهی از هر طريق 

میع جبپردازد، وقتی اين امر )استقالل سنت در تشريع( عقال جايز است و به اتفاق 

مسلمانان اتفاق افتاده است، چه دلیلی دارد که با آن مخالفت کنیم؟ عالوه بر آن، 

کرده است، تفاوتی  6اکرمکريم هم که امر به اطاعت از رسولدر نصوص قرآن 

بین سنت مبیِّنه و مستقله وجود ندارد و چه بسا در برخی نصوص، بر سنت مستقله 

 أُْوَِل اأْلَْمِر ِمنكْم ا الَِّذيَن ءَاَمُنواْ أَِطيُعواْ اللََّه َو أَِطيُعواْ الرَُّسوَل وَ يا اَيهَّ » تاکید شده است. نظیر آيه
در  (51)النساء/.« ْوِِ ااْلِخرٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اللَِّه َو الرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْليَ فَِإن تَ َناَزْعُتْم ىِف شىَ 
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، قرين هم آورده 6تی که اطاعت خدا را با طاعت رسولاين آيه و ساير آيا

است، مراد از اطاعت خداوند، تبعیت از دستوراتی است که در کتاب خداوند آمده 

.« ، تبعیت از مواردی است که در قرآن نیامده است6و مراد از اطاعت رسول
 (497 ص )همان،

 امر به مراجعه به خدا و رسول در منازعات .3-3-4

در  6ديگر بر مصدريت سنت در دين، لزوم مراجعه به خدا و رسولدلیل    

گوی همه نیازها بود و هنگام منازعات است. بدين بیان که اگر قرآن، خود پاسخ

تنها منبع دين شناخت محسوب می شد، معنا نداشت که خداوند متعال به هنگام 

فَِإن ..».کند.  6منازعات جزئی و فکری، مردم را ملزم به مراجعه به خدا و رسول
بنا به تفسیر حضرت  (358 ص ( )نصیری،51)النساء: « ....ٍء فَ ُردُّوهُ ِإََل اللَِّه َو الرَُّسولِ تَ َناَزْعُتْم ىِف شىَ 

، بازگرداندن منازعات به خداوند، به معنای ضرورت رجوع به قرآن و 7امیر

 (925به خط )سید رضی، به معنای رجوع به سنت است. 6بازگرداندن به رسول

 گيري نتيجه

عدم عصمت  ةپندار عدم وحیانی بودن سنّت نبوی برگرفته از سه فرضی   

استقالل سنت در تشريع دين  و عدم 6، عدم لزوم اطاعت از پیامبر6پیامبر

 شود. بدين صورتن سه فرضیه، نادرستیِ آن روشن میبا اثبات خالفِ اياست. 

 که:

از طريق عقلی با چهار رويکرد )کالمی، فلسفی،  6اکرمعصمت پیامبر .9

اثبات است.  کريم قابلتربیتی( و از طريق نقلی با استناد به آيات قرآن روانشناختی،

با وحی الهی، برابریِ  6اکرممطابقت سخنان پیامبرآياتی که ذيل عناوينی نظیر: 

، 6پیامبر هایت الهی، لزوم تمسک به تمام آموزهبا اطاع 6اطاعت از پیامبر

 به عنوان اسوه حسنه و... قابل استناد هستند. 6معرفی پیامبر
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کريم که به قرآن ، از طريق آياتی از6به اطاعت از پیامبر ملزم بودن مسلمانان .2

از سرپیچی از فرامین  رااده و مسلمانان فرمان د 6اکرماطاعت مطلق از رسول

 شود.نهی کرده است، اثبات می 6پیامبر

قالل سنت در تشريع نیز به اقتضای حکم عقل و برخی نصوص وارده در است .3

انی بودن وحی» ای از آيات که برتهکريم قابل اثبات است؛ چراکه به استناد دسقرآن

؛ امر به مراجعه به خدا اموريت تبیین وحی و مجمالت قرآنی؛ م6سخن پیامبر

چیزی  6داللت دارد، منشأ سخنان و عملکرد پیامبر« در منازعات 6و رسول

ر قرآن، منبع دين جز وحی نیست؛ لذا از اعتبار ذاتی برخوردار است و در کنا

نیز بر حجیت سنت در عالوه بر آن، اجماع مسلمانان شود. شناخت محسوب می

  9.تشريع، داللت دارد
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