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رابطه قرآن با روایات
علی نصیری* :دانشیار ،گروه معارف اسالمی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
سال دوم ،شماره پنجم ،پائیز و زمستان  ،1390ص81-87
تاریخ پذیرش مقاله1390/10/12 :

چکیده
حج ّیت چهار نگرش وجود دارد .1 :قرآن محوری؛ که بر اس��اس آن
در ترس��يم رابطه قرآن کریم با روایات از نظر
منبعیت و ّ
ّ
تنها منبع ش��ناخت دین به قرآن انحصار مییابد .2 .س��نت محوری؛ که به اس��تناد آن برای شناخت دین تنها باید به سنت
معصومین(ع) مراجعه کرد .3 .قرآن محوری و س��نت مداری؛ که بر اس��اس آن سنت در طول قرآن قرار میگیرد .4 .دوگانه
محوری؛ که بر اس��اس آن س��نت در عرض قرآن دارای جایگاه خواهد بود .فرقه قرآنیون از مدافعان دیدگاه نخست به شمار
میروند .اخباریان در دس��ته س��نت محوری قرار دارند و عالمه طباطبایی و شاطبی را باید جزو مدافعان نظریه سوم دانست.
دیدگاه مورد نظر نگارنده که در این مقاله دالیل آن مورد بررسی قرار گرفته است ،دیدگاه چهارم است .بر اساس این دیدگاه
منبعیت دارای استقالل میباشد.
حج ّیت و
سنت در ّ
ّ
کلید واژهها :قرآن ،سنت ،روایات ،قرآن محوری ،سنت محوری

* نویسنده پاسخگو :قم ،خیابان امام ،مسجد امام حسن(ع) ،مدينه العلم ،واحد 283؛ تلفن09121536957 :
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مقدمه
قرآن و سنت دو منبع بنيادين مهم ديني به شمار ميروند،
به گونهاي كه با كنارگذاشتن هر يك از آنها تصويري ناقص
از پيك��ره دين ارايه ميش��ود .بنابراين باي��د اذعان كرد كه
مهمتري��ن و كارآمدتري��ن منبع ش��ناخت و تحليل دين از
نگاه فريقين همانا كتاب و س��نت است .بدين جهت هرگونه
بازكاوي در شناخت عميق اين دو منبع بسيار مهم و اساسي
است.
يكي از پرس��شها که در این زمين ه مطرح است ،نوع رابطه
قرآن با سنت است .درباره رابطه كتاب و سنت ،چهار نظريه
وجود دارد که عبارتند از:
 .1قرآن محوري؛ ش��ناخته ش��ده ترین گ��روه طرفدار این
تفکر فرقه قرآنیوناند که برای س��نت هی��چ اعتباری قایل
نیستند و معتقدند تمام آموزههای دینی را میتوان از قرآن
استخراج کرد.
 .2سنت محوری؛ شماری از اخباریان افراطی با انحصار فهم
و تفس��یر قرآن به اهل بیت(ع) عم ً
�لا منابع فهم دین را به
سنت معصومین منحصر دانسته اند.
 .3قرآن محوری و سنت مداری؛ ابو اسحاق شاطبی و عالمه
طباطبایی را میتوان از جمله مدافعان این نظریه دانس��ت.
بر اساس این دیدگاه همه آموزهها در قرآن انعکاس یافته و
نقش سنت به بازگشایی این آموزهها انحصار مییابد.
 .4دو گانه محوری؛ بر اس��اس ای��ن نگرش که مورد تاکید
نگارنده اس��ت ،آموزههای دینی در دو منبع کتاب و س��نت
انعکاس یافته اس��ت .در این نظریه دو مدعا مورد تاکید قرار
میگیرد .1 :استقالل س��نت در حجیت؛  .2استقالل سنت
منبعیت.
در
ّ
در اين مقاله ضمن بررس��ی ادله س��ه دیدگاه نخست و نقد
آنها ،دیدگاه چهارم برگزیده میشود.
بررسی چهار دیدگاه در ترسیم رابطه قرآن و روایات
چنان که اش��اره شد در ترس��یم رابطه قرآن و روایات چهار
دیدگاه وجود دارد که عبارتند از .1 :قرآن محوری؛  .2سنت
محوری؛  .3قرآن محوری و سنت مداری؛  .4دوگانه محوری.
اینک به بررسی این چهار دیدگاه میپردازیم:
 .1قرآن محوري
به نظر میرسد نخستين بار خليفه دوم شعار«حسبنا كتاب
اهلل»[1و« ]2كتاب خدا ما را بس اس��ت» را مطرح کرد که
البته این س��خن بیش��تر جنبه سیاسی داش��ت تا یک نگاه
علمی به رابطه کتاب و سنت .شافعي(م 204ق) از گروهي
منكر س��نت ن��ام برده كه با او به گفتگ��و پرداختهاند ]3[.و

فرقه قرآنيون در س��ده س��يزدهم در ش��به قاره هند شكل
گرفت كه معتقد به بسنده بودن قرآن براي فهم دين و عدم
اعتبار سنتاند]4[.
نقد و بررسی اهم دالیل قرآنیون
قرآنیون برای اثبات مدعای خود به دالیلی استناد کردهاند.
در این جا دو دلیل آنها مورد نقد و بررسی قرار میگیرد:
الف) .پاسخگویی قرآن به همه نيازها
قرآنيون معتقدند قرآن چنان كامل است كه تمام نيازهاي
دين��ي در آن به صورت مفصل و مش��روح آمده و نيازي به
تفس��ير ،حتي تفس��ير پيامبر(ص) ندارد .ب��ا چنين ويژگي
نيازي به سنت نخواهد بود]4[.
البته قرآنیون معتقدند که ما به س��نت پیامبر اکرم(ص) نه
از روی روایات ،بلکه از روی عمل مسلمانان عمل میکنیم.
مقصود آنان این اس��ت که چگونگی نماز خواندن مسلمانان
نسل به نسل و به تواتر از صدر اسالم تاکنون به ما رسیده و
برای اثبات آن نیازی به روایات نداریم[.رک]5:
این دلیل از آن جهت مخدوش است كه پاسخگويی قرآن به
همه نيازها آن هم به صورت مشروح و مفصل خالف بداهت
اس��ت .به عنوان مث��ال قرآن درباره فروع��ي همچون :نماز،
روزه ،حج ،زكات به كليات بسنده كرده و شرح و تبيين آن
را به سنت واگذار كرده است.
چنانك��ه پي��ام آيه  44س��وره نح��ل همين نكته اس��ت و
«ص ُّلوا َك َم��ا َرأَ ْيتُ ُمونِي
پيامب��ر(ص) در گفتار مش��هور خودَ :
«خ ُذوا َعنِّي َمنَ ِ
اس َك ُك ْم»[7و]8
أُ َص ِّلي»[ ]6و ُ
به ضرورت تعليم اين جزئيات از سنت ايشان پاي فشرده است.
ب) .بی اعتباری سنت به خاطر جعل در روایات
قرآنيون معتقدند وجود روایات جعلی و وجود دوره ممانعت
از تدوین احادیث طی یک س��ده جایی برای اعتبار روایات
باقی نگذاشته است .از سویی دیگر ،به استناد روایات موجود،
پیامبر اکرم(ص) خود با ثبت و کتابت روایات مخالفت کرد.
ای��ن امر از عدم حجیت روای��ات از نگاه آن حضرت حکایت
دارد]8[.
این دلیل قرآنیون نیز مردود است .زیرا گرچه بر اساس تاریخ
اهل س��نت خلفا طی یک س��ده از تدوی��ن حدیث ممانعت
کردند ،اما با این حال اهل بيت(ع) و ش��ماری از اصحاب بر
ثبت و تدوین س��نت تاکید کرده و در سایه کوشش آنان و
نی��ز تالش محدثان بزرگ بخش عمده س��نت نبوی تدوین
شد و به نسلهای بعدی انتقال یافت.
از طرفی دیگر ،روايات مورد ا ّدعا در باره مخالفت پیامبر(ص)
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با کتابت حدیث از سوي شماري از صاحبنظران اهل سنت
از نظر س��ند و متن مخدوش دانس��ته ش��ده است و وجود
ش��ماري از رواي��ات ضعيف يا جعل��ي در جوامع حديثي به
معناي بياعتبار دانستن تمام روايات نيست .براي شناختن
و تميي��ز اين دس��ت از روايات نيز معيارهايي ارايه ش��ده و
منابعي براي معرفي آنها فراهم آمده است.
ج) .بی اعتباری سنت بخاطر فقدان عنصر وحیانی بودن
قرآنیون مدعیاند که اعتبار هر س��خن تابع وحیانی بودن و
اس��تناد آن به گفتار خداوند اس��ت .از سویی دیگر ،وحياني
ب��ودن یک گفتار منحصر به قرآن اس��ت .از اي��ن رو گفتار
و س��نت پيامبر(ص) بخاط��ر فقدان عنص��ر وحيانيت فاقد
اعتباراست[.رک]4:
در نق��د این مدعا باید گفت که حجيت س��نت پيامبر(ص)
از ادله عقلی و دالي��ل نقلي به ويژه آيات قرآني قابل اثبات
الر ُس ُ
��ول َفخُ ُذو ُه َو َما نَ َها ُك ْم
اس��ت .آياتي نظير َ
«...و َما آ َتا ُك ُم َّ
«حلاَ ُل ُم َح َّم ٍد
َع ْن ُه َفان َت ُهوا(»...حش��ر )7/و نيز روايات��ي نظير َ
َح ٌ
ام ِه»[]9
رام ُه َح ٌ
رام اَبَدا ً اِلی یَ ْو ِم ال ْ ِقیَ َ
ام ِهَ ،و َح ُ
الل اِلی یَ ْو ِم ال ْ ِقیَ َ
ضمن تأكيد بر اعتبار و حتي وحياني بودن س��نت هرچند
وحيي متفاوت از قرآن بر ضرورت پيروي از س��نت ايشان تا
روز قيامت پاي فشرده است .بنابراین سنت نیز در فرجام به
وحی و گفتار الهی بازگشت دارد.
بنابراين همانگونه كه برخي از صاحبنظران گفتهاند انكار
اعتبار سنت و جدا كردن قرآن از سنت را بايد انكار ضروري
اسالم و برابر با كفر دانست10[.و]11
 .2سنّت محوري
به نظر میرس��د دیدگاه س��نت محوری از قرن دوم شروع
شده و شكل خاصي از آن در ميان شماري از اخباريان پديد
آمده باشد .آنها معتقدند كه به استناد آياتي از قرآن نظير:
ْ
ُهّ
ون ِفي الْ ِع ْل ِم…»(آل
الر ِاسخُ َ
َ
«…و َما َي ْع َل ُم َتأ ِوي َل ُه ِإ َّال الل َو َّ
َ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
اصط َف ْي َنا م ْن ع َبادنَا»...
عمران )7/و«ث َُّم أ ْو َر ْث َنا الك َت َ
ين ْ
اب الذ َ
(فاطر )32/كه در روايات مقصود از راسخان در علم و وارثان
قرآن ،اهل بيت(ع) دانسته شده [رک ]12:و نيز رواياتي
آن َم ْن ُخو ِط َب بِه»[12و، ]13فهم و
همچون «إنَ َّما یَ ْعر ُ
ِف ال ْ ُق ْر َ
تفسير کامل قرآن در انحصار معصومين است و ديگران يا
قادر به فهم و تفسير نيستند يا اگر هم تفسيري ارايه دهند
بخاطر خطا در روش  ،تفسيرشان فاقد اعتبار است.
چنین نگرشی كه به گروهي از اخباريان افراطي نسبت داده
شده؛ چنان که محدث بحرانی تذکر داده در میان اخباریان
در ای��ن زمینه افراط و تفریط وج��ود دارد و نظریه انحصار
مطلق فهم و تفس��یر قرآن به ائم��ه(ع) را باید به اخباریان
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افراطی منس��وب دانس��ت[.رك14:و ]15عم ً
�لا به معناي
انحصار منابع فهم دين در سنت ،حداقل براي غيرمعصومين
وكنارگذاشتن قرآن است.
در پاس��خ به اين دسته از اخباريان گفته شده كه بر اساس
روايات��ي ديگر تأويل آيات هر چند در س��طحي خاص قابل
فهم براي ديگران است .در روايتی منقول از امام حسین(ع)
و امام صادق(ع) ،ضمن تقسيم قرآن به چهار دسته :عبارات،
اش��ارات ،لطايف و حقايق ،عبارتهای قرآن ،قابل فهم برای
عموم مردم و اش��ارات قرآن قابل فهم براي علماء دانس��ته
شده است[.رك]6:
اعالم اين كه اهل بيت(ع) آگاهان به تأويل و معارف قرآناند
يا آنكه بخاطر مخاطب واقعي قرآن بودن ،از آموزههاي قرآن
آگاهان��د ،همگ��ي از بهرهمندي كامل و جام��ع آنان از علوم
چ وجه به
و مع��ارف قرآن حكايت دارد و اين س��خن به هي 
معناي انحصار فهم و تفسير قرآن به معصومان و محروميت
ديگران از آن نيست.
باری ،از این دست از آموزههای قرآنی و روایی بدست میآید
ک��ه اهل بیت(ع) اف��زون بر توان گره گش��ایی از مفاهیم و
مدالیل آیات و رازگشایی از بطون آنها میتوانند به تفاصیل
آموزهها و احکام نیز دست پیدا کنند.
چن��ان كه در برابر ،در قرآن ب��ر تفكر و تدبر در آيات تأكيد
شده (رک :نس��اء 82/و محمد )24/و قرآن به عنوان كتابي
روشن و روشنگر معرفي شده است .در آياتي نظير:
��ان لِّلن ِ
َ��د َجاء ُكم ِّم َن
« َه َذا بَ َي ٌ
َّاس(»...آلعمران)138/و « ...ق ْ
ِهّ
ين»(مائده)15/كه در قرآن ،فراوان است،
ُ��ور َو ِك َت ٌ
اب ُّم ِب ٌ
الل ن ٌ
ناظر به این مدعاست .چنانكه در برخي از روايات بر امكان
و لزوم مراجعه به قرآن تأكيد ش��ده اس��ت .به عنوان نمونه
ام��ام صادق(ع) در پاس��خ به زراره و محمدبن مس��لم ،علت
درآيه«…وا ْم َس ُحو ْا
كفايت مسح بر بخشی ازسر رامفاد «باء»
َ
بِ ُر ِ
ؤُوس ُك ْم…»(مائده )6/دانست ه است]16[.
حقيقت آن اس��ت كه عموم اخباريان بس��ان اصوليان آيات
ق��رآن را در چند س��طح ومرتبه دانس��ته و فهم و تفس��ير
عاليتري��ن مرتب��ه آن را در انحصار معصومان دانس��تهاند.
[رك ]15:برخ��ی از اه��ل حدیث نیز در بین اهل س��نت،
چنین نگرشی داشته و سنت را محور فهم دین دانستهاند و
حجیت را تنها برای کتاب پذیرفتهاند.
 .3قرآن محوری و سنت مداری
بر اس��اس اين ديدگاه س��نت در طول قرآن قرار داش��ته و
ضم��ن آنكه اعتبار و حجیت خ��ود را از قرآن وام ميگيرد ،
نقش آن به تقرير و تبيین آموزههای قرآن منحصر ميگردد.
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بر اس��اس این دیدگاه سنت در اعتبار وامدار قرآن و از نظر
منبعیت فاقد اس��تقالل اس��ت ،به این معن��ا که هرآنچه در
ّ
س��نت آمده پي��ش از آن ،به نوعي در قرآن منعكس ش��ده
اس��ت .بنابراین ،سنت در برابر قرآن منحصرا ً دارای دو نقش
خواهد بود که عبارت است از :تقریر و تبیین آموزههای قرآن.
در ميان قدماء ابواس��حق ش��اطبي(م[)790رک ]17:و در
مي��ان متأخران عالم��ه طباطباي��ي[رک ]18:و گروهی از
معاصران به اين ديدگاه گرايش نشان دادهاند.
عالم��ه طباطبايي گزارههاي قرآن را به دو دس��ته تقس��یم
کرده اس��ت که عبارتند از :الف .گزارهه��اي ناظر به احكام،
قصص و معاد .ب .ساير گزارهها؛[ ]18و درباره ساير گزارهها
معتقد است كه هرآنچه در روايات آمده پيش از آن در قرآن
انعكاس يافته و نقش روايات آموختن ش��يوه فهم و تفس��ير
اين دست از آيات است ]18[.دليل علاّ مه طباطبايي آيه
«...ونَ َّزلْ َنا َع َل ْي َ
اب ِت ْب َيانًا لِّ ُك ِّل شَ ْي ٍء(»...نحل)89/است.
ك الْ ِك َت َ
َ
به اين معنا كه از نگاه ايشان اگر قرآن بيان هر چيزي است،
چگونه نميتواند بيانگر خود باشد]18[.
از سوي ديگر اعتبار س��نت و بلكه رسالت پيامبر از قرآن و
معجزه قرآن برگرفته ش��ده اس��ت18[.و ]19روايات عرضه
نيز از جمله داليل ايش��ان است ]18[.به اين معنا كه طبق
روايات عرضه تنها رواياتي كه موافق قرآن است معتبر است.
حجیت س��نت پیامبر(ص) را در تفسیر قرآن به
البته عالمه
ّ
حجیت سنت معصومان
استناد آیه  44سوره مبارکه نحل و
ّ
را به استناد حدیث ثقلین میپذیرد.
اش��کال اساس��ی در نظریه عالمه انحصار نق��ش روایات در
تعلیم روش فهم و تفس��یر آیات قرآن است .به عبارت روشن تر
ایشان معتقدند از آن جا که تفسیر همه آیات در قرآن آمده،
اهل بیت با روایات خود به ما نش��ان میدهند که کدام آیه
تفسیر آیهای دیگر است.
آن چه این انحصار را مخدوش میس��ازد ،انعکاس آیاتی در
قرآن نظیر آیه 82سوره شریفه نمل«دابة االرض» است که
تنه��ا یک بار تکرار ش��ده و در هیچ آی��های دیگر نمیتوان
تفسیر آن را جستجو کرد.
 .4دو گانه محوری
براس��اس این نظريه که مورد تاکید نگارنده است ،سنت در
حجیت و اعتب��ار در عین کمک گرفت��ن از قرآن ،میتواند
منبعیت ،به عنوان منبعی مستقل
مس��تقل باش��د و از نظر
ّ
و البت��ه همگ��را با قرآن در انع��کاس آموزههای دینی نقش
آفرینیکند.
كتاب و س��نت را از اين نگاه ميبايس��ت بسان دو نيمه يك
كتاب دانست كه خداوند بخشي از مقاصد و آموزههای خود

را در نيمي از فصول كتاب و بخش��ي ديگر را در نيمه ديگر
آن منعكس ساخته اس��ت .و اين دو بخش کتاب ،افزون بر
آن ك��ه با يكديگر هيچگونه تناقضي ندارند ،بلکه نس��بت به
يكديگر نقش تكميلي را بازی میکنند .بر اساس این نظریه،
س��نت در برابر قرآن سه نقش اساس��ی را بر عهده دارد که
عبارتند از:
ال��ف .تقرير آموزههای قرآن؛ ب .تبیین آموزههای قرآن ؛ ج.
نوگستری ،یعنی ارایه آن دس��ته از آموزههای دینی که در
قرآن به دالیل خاص مسکوت گذاشته شده است.
از آنج��ا که عدم ذکر این دس��ت از آموزهه��ا با هدف قرآن
از ن��زول ،یعنی هدایت منافات ندارد و تبیین این دس��ت از
آموزهها به اس��تناد آیاتی نظیر آیه  44سوره نحل به سنت
واگذار ش��ده است ،سکوت قرآن در باره آنها با جامعیت آن
منافات نخواهد داش��ت .چنان که قرآن به عدم ذکر شماری
«و ُر ُس اًل ق َْد ق ََص ْص َنا ُه ْم َع َل ْي َ
ك
از پیامبران تاکید کرده است َ :
ِمن ق َْب ُل َو ُر ُس اًل لَّ ْم نَق ُْص ْص ُه ْم َع َل ْي َ
ك(»...سوره نساء)164/
چنان که اش��اره ش��د در نظریه چهارم دو مدعا آمده است
که عبارتند از :الف .استقالل سنت در حجیت؛ ب .استقالل
منبعیت .از این جهت برای هر یک از مدعاها باید
سنت در
ّ
دالیل جداگانه ارایه گردد.
الف .استقالل سنت در حجیت
اس��تقالل سنت در حجیت با تمس��ک به دلیل عقلی یعنی
ل��زوم عصمت معصومان و تالزم عصمت با انتس��اب س��نت
حجيت
به خداوند قابل اثبات اس��ت .به این معنا که منش��أ ّ
حجيت قرآن است .قرآن ،از آن جهت
س�� ّنت ،همان منش��أ ّ
حجت اس��ت كه از ناحيه خداوند نازل شده است .س ّنت نيز
ّ
حجت اس��ت ،به دليل انتس��اب آن به وحى است؛ البته
اگر
ّ
با اين تفاوت كه در قرآن ،لفظ و محتوا ،هر دو منس��وب به
وحى اس��ت؛ ا ّما در س�� ّنت ،تنها محتوا به خداوند منس��وب
اس��ت و اصرار بر عصمت رسول اكرم و اهل بيت(ع) بدين
دليل است كه اين آبشخور زالل را جريان يافته از سرچشمه
احديّت میدانيم.
حجيت
اگ��ر مىبينيم كه در مباحث اصول فق��ه ،براى اثبات ّ
«و َما َي ِ
نط ُق َعنِ الْ َه َوى ،إ ِْن ُه َو ِإلاَّ َو ْح ٌي
س ّنت ،به آياتى همچونَ :
الر ُس ُ
��ول َفخُ ُذو ُه َو َما نَ َها ُك ْم
ُي َ
وحى»(نجم 3/و )4و َ
«...و َما آ َتا ُك ُم َّ
َع ْن ُه َفان َت ُهوا(»...حشر )7/استناد مىشود ،بدان معنا نيست كه
حجيت س ّنت ،قرآن است؛ بلكه بدان معناست كه قرآن،
منشأ ّ
به عنوان نخس��تين آبش��خو ِر صاف و زالل كه به طور يقين از
مصدر ربوبى صادر ش��ده ،گواهى داده است كه س ّنت از منشأ
االهى ناشی شده است .چنان که برخی از صاحب نظران دلیل
عقل را محکمترین دلیل بر اعتبار سنت دانسته اند10[.و]20

رابطه قرآن با روایات

در پاسخ به این مدعا که اصل رسالت و امامت با قرآن اثبات
میش��ود و با این حال چگونه میتوان س��نت را در حجیت
مس��تقل دانست ،باید گفت که اين امر بسان مستقالت غير
عقليه اس��ت كه صغراي قياس از ش��رع و كب��راي قياس از
عقل گرفته ميش��ود .مث ً
ال گفته ميش��ود وجوب مقدمه به
حكم عقل اس��ت و صغراي آن یعنی وج��وب ذيالمقدمه،
از ش��رع گرفته ميشود .مس��أله مورد بحث نيز از اين قبيل
ِ
امامت ائمه(ع) با حكم شرع
اس��ت .يعني پيامبریِ پیامبر و
اثبات ميش��ود و با اثبات اين حكم شرعي ،عقل به اقتضای
ضرورت عصمت در س��احت رسالت و امامت ،حجیت سنت
نبوی و ولوی را اثبات مینماید.
بنابراین ،گر چه ما برای اثبات رس��الت پیامبر (ص) یا امامت
ائم��ه (ع) به قرآن و دلیل ش��رعی نیاز داری��م ،اما این مدعا
به این معنا نیس��ت که حجیت س��نت نبوی ی��ا ولوی تنها
از رهگ��ذر قرآن قابل اثبات اس��ت .از س��ویی دیگر مقصود
از روای��ات عرضه که به عنوان دلیلی بر طولی بودن س��نت
در برابر قرآن برش��مرده ش��ده ،احراز عدم مخالفت روایات
با قرآن اس��ت نه لزوم احراز موافقت آنه��ا با قرآن؛ بنابراین
موافقت با قرآن که از آن وامداری س��نت در اعتبار به قرآن
قابل استفاده است ،مورد نظر روایات عرضه نیست.
ب .استقالل سنت در منبع ّیت
باید دانس��ت که اس��تقالل س��نت در منبعيت ب��ه معناي
يكساني و همس��اني آن با قرآن نيست و شايد از اينكه در
رواي��ت ثقلين از قرآن به عنوان ثق��ل اكبر و از اهلبيت(ع)
به عنوان حامالن سنت به عنوان ثقل اصغر ياد شده همين
نكته باشد كه نقش قرآن مهمتر از نقش سنت است .ممکن
اس��ت اشکال ش��ود كه چگونه ميتوان هم مدعي استقالل
س��نت در منبعيت ش��د و هم آن را همپاي قرآن ندانست؟
پاس��خ اين اش��كال را میتوان با ذكر يك مثال روشن کرد.
ام��روزه ميگويند منابع تأمين ان��رژي عبارتند از .1 :انرژي
هستهاي؛  .2انرژي آبي؛  .3انرژي بادي؛  .4انرژي خورشيدي
.5نيروگاههاي حرارتی.
معنای این س��خن آن اس��ت که تمام اين موارد جزو منابع
و آبشخورهاي انرژي هس��تند ،يعني هر كدام قادرند كه به
صورت مس��تقل انرژي توليد كنند .با اين حال کارآیی آنها
برابر نیس��ت .مث ً
ال از انرژي هس��ته اي از نظ��ر میزان تولید
انرژی به عنوان نخستين منبع و از انرژي خورشیدی ،آبی و
بادی به عنوان سالم ترین منبع انرژی ياد ميشود.
درباره منبعيت كتاب و س��نت بهط��ور دقيق همين تحليل
جاری است .به این معنا که كتاب و سنت دو منبع مستقلي
هس��تند كه از ه��ر يك بدون احتس��اب ديگ��ري ميتوان
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آموزهها ،مسايل و گزارههاي ديني را استخراج كرد.
از س��ویی دیگر باید اذع��ان کرد که كارآي��ي اين دو منبع
يكس��ان نيست و قرآن به عنوان نخستين و مهمترين منبع
و س��نت در مرحلهاي پس از آن قرار دارد .زيرا قرآن بسان
مثال پيشگفته به انرژي هستهاي ميماند كه از يك هسته
و آي��ه آن صدها گزاره و آموزه بدس��ت ميآي��د .نیز بخاطر
اعتبار قطعي و مسلّم قرآن اين گزارهها و آموزههادر صورتي
كه با تفسير به رأي همراه نباشد ،زالل و صافاند و ميتوان
قاطعانه آنها را منس��وب به وحي دانس��ت .اما سنت بخاطر
روبرو بودن با آفتهاي��ي همچون جعل ،نميتواند به زاللی
قرآن باشد ،مگراینکه با قراين مختلف ،انتساب آن به معصوم
و وحي اثبات شود .با این توضیح برای اثبات استقالل سنت
منبعیت میتوان به آیاتی از قرآن و چند دسته از روایات
در
ّ
تمسک کرد که به بررسی آنها میپردازیم:
ادله قرآنی استقالل سنت در منبع ّیت
منبعیت داللت
ش��ماری از آیات قرآن بر استقالل سنت در
ّ
دارند که به اهم آنها اش��اره میکنیمَ ...«.1 :فإِن َتنَازَ ْع ُت ْم ِفي
ِهّ
الر ُس ِ
ول(»...نساء)59/
شَ ْي ٍء َف ُر ُّدو ُه ِإلَى الل َو َّ
ک��ه بنا به تفس��ير حض��رت امير(ع) در خطب��ه  125نهج
البالغه«:بازگردان��دن منازع��ات به خداوند ب��ه معناي لزوم
مراجع��ه به قرآن و بازگرداندن به رس��ول ب��ه معناي لزوم
مراجعه به س��نت اس��ت ]21[».این آیه از هویت مس��تقل
سنت در کنار قرآن سخن گفته است.
ُ «.2ه َو الَّ ِذي بَ َع َث ِفي أْ ُ
ين َر ُسولاً ِّم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َيا ِت ِه
ال ِّم ِّي َ
اب َوالْ ِح ْك َم َة(»...جمعه)2/
َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم الْ ِك َت َ
که بنا به عقیده ش��ماري از مفس��ران مراد از «حکمت» در
این آیه سنت است[.رك22،23:و ]24يعني پيامبر ،قرآن و
س��نت يعني نگرههاي خود را به مردم تعليم ميداد كه اين
خود از هويت مستقل سنت در برابر كتاب حكايت دارد.
 .3نیز آياتي نظير:
َ
َهّ
َ
َ
«...و َما
اع الل(»...نساء )80/و
الر ُسول َفق َْد أط َ
َ
«َ ...من ُي ِط ِع َّ
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما نَ َها ُك ْم َع ْن ُه َفان َت ُهوا(»...حشر)7/
آ َتا ُك ُم َّ
که افزون بر اعتباردهي به س��نت ،ب��ر جايگاه آن به عنوان
منبع��ي مس��تقل تأكيد دارد .زی��را در این آی��ات از پیامبر
اک��رم(ص) به عنوان منب��ع الزم االتباع در کن��ار قرآن یاد
شده است.
ادله روایی استقالل سنت در منبع ّیت
منبعیت داللت
ش��ماری از روایات نیز بر استقالل سنت در
ّ
دارند که بدین قرارند:
 .1حديث ثقلين؛ كه بر اساس آن از عترت به عنوان ميراث
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بر س��نت نبوی در کنار قرآن و بطور جداگانه ياد ش��ده و
بر عدم جدايی آنها از یکدیگر تا روز رس��تاخير تأكيد ش��ده
اس��ت ]25[.پیداست اگر سنت در طول قرآن بوده و منبعي
مستقل به حساب نميآمد ،معنا نداشت كه از آن به عنوان
دومین میراث پیامبر در کنار قرآن یاد شده و بر عدم جدایی
آنها از یکدیگر تا قیامت تاکید میشد.
 .2در روايت مشهوري كه از پيامبر(ص) نقل شده ،از سنت
در كن��ار قرآن به عن��وان نعمت الهي که ب��ه پیامبر ارزانی
اب َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه :به من قرآن
شده یاد شده استُ «:أو ِت ُ
يت الْ ِك َت َ
و همس��ان با آن ارزاني ش��ده اس��ت[ ».رک26:و]27؛ اين
روايت در منابع ش��يعه به اين صورت آمده اس��ت «:اوتيت
القرآن ومثليه معه :به من قرآن و دو چيزي همسان آن داده
شده است»[رک6:و ]23طبرس��ي احتمال داده كه مقصود
از «مثليه» س��نن اس��ت .همه محدثان اذع��ان كردهاند كه
مقصود از «مثله معه» سنت است .مثل بودن سنت در برابر
قرآن از منبع بودن س��نت در كنار قرآن براي دين شناخت،
اعتبار و حجيت س��نت و لزوم پيروي از س��نت بسان قرآن
حكايت دارد.
 .3رواياتي كه از س��نت در كنار قرآن به عنوان منبعي براي
پاسخگويي به پرسشهاي ديني ياد شده است .نظير گفتار
ام��ام صادق(ع) که فرم��ودَ « :ما ِمن شَ ��یء اِ ّال َو ِف ِ
تاب
یه ِک ُ
اَو ُس�� َنةُ »[ ]16عطف س��نت به کتاب با ح��رف عاطفه «او»
منبعیت و امکان استخراج
حکایت گر اس��تقالل س��نت در
ّ
آموزههای دینی از آن است.
 .4در ش��ماري از روایات آمده كه ائمه(ع) گاه پاس��خ خود
را در قرآن و حتي س��نت نب��وي نیافته و در چنين مواردي
از رهگ��ذر الهام االهي و تأييد ربّاني پاس��خ خود را دریافت
میدارند[رك6:و]12؛ چنان كه امام كاظم(ع) یكي از س��ه
رهگذر دانش ائمه(ع) را در كنار دانش مكتوب و دانش تفسير
ش��ده ،نقش بس��تن در دل يا طنين افكن��دن در گوش امام
دانسته و آن را وحيي غير از وحي نبوي برشمرده است]12[ .
 .5وج��ود منابعي خاص نزد ائمه همچ��ون :كتاب علي(ع)
[ر.ك ]28:و مصح��ف فاطم��ه(س)[ ]28ك��ه طبق روایات
ائم��ه(ع) ،پاس��خگويي ب��ه ش��ماري از نيازه��اي ديني يا
حوادث امت بر عهده آنها گذاش��ته ش��ده ،نشانگر آن است
كه تبيين بخش��ي از عرصههاي ديني به صورت مستقل به
سنت واگذار شده اس��ت .پيداست اگر اين دانشها و پاسخ
پرس��شها در قرآن ميبود معنا نداشت كه گفته شود امام
پاسخ پرسشهاي خود را در قرآن يا سنت نبوي نيافته و از
رهگذر الهام به پاسخ آنها دست يافته يا به كتاب علي(ع) يا
مصحف فاطمه(س) مراجعه كرده است.
چنان كه اش��اره شد از جمله عناصر نظريه دوگانه محوري

همين امر است كه پاسخ بخشي از عرصههاي دينشناخت
به سنت واگذار شده و سنت را بايد در عرض قرآن به عنوان
منبعي محوري و مستقل براي دينشناخت قلمداد كرد.
نتیجه
بر اساس مباحثی که در ترسیم رابطه قرآن با سنت در این
مقاله انعکاس یافته نتایج ذیل قابل استفاده است:
حج ّیت
 .1در ترسيم رابطه كتاب و سنت از نظر
منبعیت و ّ
ّ
چهار نگ��رش وجود دارد که عبارتن��د از .1 :قرآن محوری؛
 .2س��نت محوری؛  .3قرآن محوری و س��نت مداری ،که بر
اس��اس آن س��نت در طول قرآن قرار میگی��رد؛  .4دوگانه
محوری ،که بر اساس آن سنت در عرض قرآن دارای جایگاه
خواهد بود.
 .2نخستين بار خليفه دوم شعار «حسبنا كتاب اهلل» را مطرح
کرد و فرقه قرآنيون در س��ده س��يزدهم در ش��به قاره هند
شكل گرفت كه معتقد به بسنده بودن قرآن براي فهم دين
و عدم اعتبار س��نتاند .پاس��خگويي قرآن به همه نيازها از
جمله دالیل قرآنیون است که قابل نقد میباشد.
 .3دی��دگاه س��نت مح��وری در ميان ش��ماري از اخباريان
افراطی پديد آمد .آنها به استناد آياتي از قرآن و نيز رواياتي
آن َم ْن خُ ِ
وط َب بِه» ،فهم و تفس��ير
همچون « إنَ َّما َی ْع ِر ُف الْق ُْر َ
کامل قرآن را در انحصار معصومان میدانند و عم ً
ال نقش��ی
برای قرآن در فهم دین قایل نشدهاند.
 .4بر اساس ديدگاه قرآن محوری و سنت مداری ،سنت در
طول قرآن قرار داشته و ضمن آن كه اعتبار و حجیت خود
را از قرآن وام ميگيرد ،نقش آن به تقرير و تبيین آموزههای
قرآن منحصر ميگردد .بر اساس این دیدگاه سنت در اعتبار
منبعیت فاقد اس��تقالل است .در ميان
وامدار قرآن و از نظر
ّ
قدماء ابواسحق شاطبي و در ميان متأخران عالمه طباطبايي
و گروهی از معاصران به اين ديدگاه گرايش نشان دادهاند.
 .5بر اساس دیدگاه دو گانه محوری که مورد تاکید نگارنده
اس��ت ،س��نت در حجیت و اعتبار در عین کمک گرفتن از
منبعیت ،به عنوان
قرآن ،میتواند مس��تقل باش��د و از نظر
ّ
منبعی مستقل و البته همگرا با قرآن در انعکاس آموزههای
دینی نقش آفرینی میکند.
 .6ب��ر اس��اس نظریه دو گانه محوری ،س��نت در برابر قرآن
س��ه نقش اساس��ی را بر عهده دارد که عبارتند از .1 :تقرير
آموزههای قرآن؛  .2تبیین آموزههای قرآن ؛  .3نوگستری.

رابطه قرآن با روایات

منابع

 قرآن کریم.1بخاري ،محمدبن اس��ماعيل،صحيح بخاري ،جلد ،2دارالفكر،
بيروت1401 ،ق
.2نيش��ابوري ،مس��لم بن حجاج ،صحيح مسلم ،جلد ،5دار احياء
التراث العربي ،بيروت1420 ،ق
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1403ق
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.8بيهقي ،احمدبن حس��ين،الس��نن الكبري،جل��د ،5دارالفكر،
بيروت ،بيتا
موسسه النعمان ،بيروت،
.9صفار قمي ،ابن فروخ ،بصائرالدرجاتّ ،
1412ق
موسسه
.10حكيم ،سيد محمد تقي ،اصول العامه للفقه المقارنّ ،
آل البيت(ع) ،قم1390 ،ق
.11حس��يني جاللي ،محمد رضا ،تدوين الس�� ّنه الشريفه ،مكتب
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.13شيخ حر عاملي ،محمدبن حسن ،تفصيل وسائل الشيعه الي
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االصوليين و
ّ
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.15محقق بحراني ،الحدائق الناضره ،جلد ،1جامعه المدرس��ين،
قم ،بيتا
.16ش��يخ صدوق ،محمد بن علي بن بابويه ،من اليحضره الفقيه،
جامعة مدرسين ،قم1404 ،ق
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العربي ،بيروت1423 ،ق
.18طباطبايي ،سيد محمد حس��ين ،الميزان في تفسير القرآن،
جلد1و ،3انتشارات جامعة مدرسين ،قم ،بيتا
 ---------- .19قرآن دراسالم ،بنياد اسالمي ،تهران1361،
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1314ق
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.22ش��یخ طوسی ،محمد بن حس��ن ،التبيان في تفسير القرآن،
جلد ،10جامعه مدرسين ،قم1413 ،ق
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.24طبري ،ابن جرير ،جامعالبيان عن تأويل آي القرآن ،جلد1و،4
دارالفكر ،بيروت1415 ،ق
.25فروخ صفار ،محمدبن حس��ن ،بصائ��ر الدرجات الكبري في
فضائل آل محمد (ع) ،موسسه اعلمي ،تهران1362 ،ق
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.27ش��وكاني ،محمد بن علي ،فتح القدير ،جل��د ،2عالم الكتب،
بيجا ،بيتا
.28نصيري ،علي ،حديثشناسي ،انتشارات سنابل ،قم1383 ،ق

