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Abstract 
Nowadays, the discussion of religion territory is one of the important and 
challenging debates in the Islamic world. Sayyid Aḥmad Khān Hindī has 
been the first thinker who followed his contemporary orientalists in talking 
about the boundaries of the Quran and sunna territory. The viewpoints that 
Sayyid Aḥmad Khān has provided in defining the boundaries of the Quran 
and sunna territory can be examined and evaluated in four directions, 
namely, sunna is the spirit of the divine message and its interpretation, and is 
similar to the Bible in this regard, sunna is mainly measured by intellect, and 
the otherworldly matters comprise the only arena of sunna revelation. 
However, there are some important criticisms against his viewpoints. First, 
he likens the sunna revelation to the Bible revelation, while there exist 
important differences between the two. Second, his consideration of the 
details of the sunna revelation as stemming from exegesis arises from Sayyid 
Aḥmad Khān’s viewpoint on the nature of revelation and his attribution of a 
human source to it. Third, adopting a strategic viewpoint to the qur’ānic 
verses leads us to the point that the human is created by God, and his will 
existentially and legally depends on His will; therefore, despite having the 
grace of intellect, he faces limitations in all paths of knowledge. Fourth, his 
viewpoint on revelation is similar to the Christian thinkers’ stance in this 
regard, and this viewpoint does not agree with the infallibility of the 
prophets. 
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قلمرو قرآن  دیدر تحد یاحمدخان هند دیس یها دگاهید یبررس

 و سنّت

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران یفاراب دانشکدگان ،ثیعلوم قرآن و حد اریدانش  هفتادر  ییحسن رضا

  

  شوب  یمحمد قاسم
مدرس و پژوهشگر دانشگاه جامع  ث،یعلوم قرآن و حد یآموخته دکتر دانش

 تهران، ایران، )ع( نیامام حس
 

   انیریصفر نص
، ارومیه، فرهنگیاندانشگاه  شهید رجایی سیپرد، استادیار معارف اسالمی

 ایران

 چکیده
 است متفکری اولین هندی،احمدخان  سید. است اسالم دنیای در مهم مباحث از دین، قلمرو بحث امروزه

 وی یی کهها دگاهی. داست گفته سخن دو منبع مهم دین عنوان بهتحدید قلمرو قرآن و سنّت  در که

 که را قرآن از آیاتیاحمدخان  سید: شود یم ارزیابی و بررسی محور چهار در ارائه کرده است، باره نیدرا

 و الهی پیام روحِ سنت، وی، دیدگاه اساس بر ؛کند یم تأویل مادی معنایی به است، دنیوی قوانین از حاکی

طور  به سنت خان، احمد سید اعتقاد به. است مقدس کتب شبیه جهت نیازا که دیآ یمشمار  به آن تفسیر

 نیتر . مهماست سنت وحی حوزه تنها اخروی مسائل وی،ازنظر  ؛شود یم سنجیده عقل معیار با عمده

 های راه همه شناخت در انسان تجربه و عقل: ازاند  عبارت است، وارد وی یها دگاهید بر که نقدهایی

- اجتماعی ابعاد در انسان دنیوی زندگی بر حاکم قوانین دادن قرار تابع ،رو نیازا دارد؛ محدودیت معرفت،

 که یدرحال مقدس، کتب وحی به سنت وحی تشبیه. خطاست تجربی، علوم در مطرح قوانین از سیاسی،

 سید دیدگاه از ناشی سنّت، وحی جزئیات بودن تفسیر. ندارد وجهی است، دو این بین مهمی یها تفاوت

- اجتماعی مهم مسائل سنّت، وحی قلمرو. است آن به دادن بشری جنبه و وحی ماهیت دربارهاحمدخان 

 .ردیگ یبرم در نیز را سیاسی

 احمدخان. دیس ،یقرآن، سنّت، عقل، وح ن،یقلمرو د :ها واژهکلید
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 مقدمه -0

ی کالم و علوم ها دانشاسالمی در  وران شهیاندمسائل مهم اسالمی است که  ازجملهوحی 

ای و عام در  مسائل ریشه ازجملهاند. این موضوع،  درباره آن سخن گفته لیتفص بهقرآنی، 

مستقیم و غیرمستقیم، از  طور بهگفتمان دینی است که بسیاری از مسائل عام و خاص، 

شمار  بهمسائلی  ازجمله، «قلمرو دین»پذیرفته است. امروزه  ریتأثگذشته تا به امروز از آن 

پیوند نزدیکی بین دو مقوله  ازآنجاکهوحی تأثیر پذیرفته است. اساساً  مسئلهکه از  دیآ یم

 مرو وحی است.گفت تعیین قلمرو دین، همان تحدید قل توان یمدین و وحی وجود دارد، 

هند اولین منطقه از مناطق اسالمی بود که به دلیل حضور  قاره شبهدر این زمینه، 

، زودتر از دیگر مناطق با مبحث تعیین قلمرو دین آشنا جا آنی غربی در ها دولتزودهنگام 

شدید مبلغان دینی مسیحی و ترویج مباحث  تیفعالنوزدهم میالدی، دوره  قرن رایزشد؛ 

سلطه  موجب بهای است که  با دوره زمان همهند بود. این رخداد  قاره شبهی در انیاألد نیب

حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اصالح  ازنظراستعماری غرب و ضعف مسلمانان 

 ,Brown)نهادهای مربوط با محوریت تحول در مباحث دینی در معرض توجه قرار داشت 

1996, p.21) .بر سنت نبوی  قاره شبه فکر روشن، تمرکز اولیه دانشمندان منظور نیبد

؛ اگرچه (ibid)قرآن بود  در کناراساسی در مرجعیت دینی  انیبنیکی از دو  عنوان به

، این چالش در حوزه قرآن نیز با مخالفت نسبت به تفسیر سنتی قرآن و تأویل زمان هم

 یافت. ی غربی، راهها شهیاندیی با سو همنادرست آن در جهت 

است  قاره شبههندی، اولین متفکر  احمدخان، سید آمده عمل بهی ها یبررسبر اساس 

 که به تأسی از خاورپژوهان معاصر خود، در تحدید قلمرو سنّت و نامعتبر جلوه دادن غالب

عمده،  طور بهوی معتقد بود که وحی اسالمی  رسمی سخن گفته است. طور به احادیث،

، از دیگو یماز امور اخروی سخن  که آنمحدود به قرآن است و سنّت، صرفاً در بخشی از 

، سنتی که از امور دنیوی سخن رو نیازا، نه فراتر از آن. شود یممقوله وحی قلمداد 

-ibid., pp.63)ص( و خطاپذیری آن استوار است. ) امبریپ، مبتنی بر جنبه بشری دیگو یم

64) 
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ص(، اهدافی محمد )تمایز قائل شدن بین اعمال دینی و دنیوی حضرت  ةدیادر پشت 

تمام امور گرفتن  برعهدهبندی و تمایزی را با  ها چنین طبقه استعماری نهفته بود. انگلیسی

کردند و در عوض، مسلمانان را آزاد گذاشتند تا خودشان امور  ترغیب می« عرفی و دنیوی»

 آغازین دوران از را ، اروپاییاناحمدخان. سید (ibid., pp.73-74)دینی خود را پیش ببرند 

 نیز او خود و کرد می کار شرقی هند کمپانی در باال مقامی در پدرش. شناخت می فعالیتش

ی، ارتباط و تعامل او با رو نی. ازاداد ادامه را کمپانی این در پدر فعالیتم.  7381 در

 عمده مرکز آگرا، در کمپانی با او یهمکار نخستین های اروپائیان افزایش یافت. سال

 آگرا مسیحی در دینی مبلّغ چندین با شخصاً داحمدی. سگذشت دینی تبلیغی های فعالیت

 او زمان، همان در. ترینشان بود مهم ،م.( 7381-7388) خاورشناس موئر ویلیام که شد آشنا

 های شیوه معرض در بود، دهلی کالج مدیر زمان آن در که اشپرنگر الویس تأثیرواسطه  به

 (Troll, 1978, 61 & 102. )گرفت قرار غربی پژوهشی

ی مادی خود را مرهون افکار اومانیستی و ها شرفتیپکه  ها یغرببدین ترتیب، 

را به سمت این تفکر سوق  قاره شبهاسالمیِ  وران شهیاند جیتدر به، دانستند یمسکوالریستی 

یی و پیشرفت، تنها در سایه تحدید تجددگراقلمرو محدود است و  ازنظردادند که دین 

 .شود یمقلمرو دین محقق 

درباره تحدید قلمرو سنّت، نگارش نیافته  احمدخانی در نقد آرای سید ا مقالهتاکنون 

ی از متفکران ا پارهی قرآنی وی و ها دگاهیدبرخی از مقاالت در تبیین  که آناست؛ جز 

 :ازجملهسنّت، به نگارش درآمده است؛  تیانیوح  عدمماهیت وحی و قرآنی دیگر درباره 

نوشته دکتر حسین « هندی درباره وحی احمدخانبررسی دیدگاه سید » مقاله

، بدون پردازد یمدرباره وحی  احمدخانی سید ها دگاهیدکه به تبیین و نقد  پور خاک

 از قلمرو سنّت سخن گفته باشد. که آن

قرآنیون( نوشته علی آقایی قرآن ) اهل یها شهیاند و خاستگاه بررسی»مقاله دیگر 

ی قرآنیون در کفایت قرآن و نفی سنّت پرداخته و نقد کرده ها دگاهیداست که به تبیین 

 وران شهیاندی عموم ها شهیاندی با مقاله حاضر ندارد؛ زیرا پوشان هماین مقاله نیز  .است
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 ی کرده است.را درباره وحی نبودن سنت، بررس قاره شبه

، آن کند یمی نوآوری مقاله حاضر که آن را از مقاالت مشابه متمایز ها جنبهیکی از 

تحلیلی، به ادله تحدید قلمرو سنّت، از دو جنبه  -است که با استفاده از روش توصیفی

 ی توجه کرده است.نید درونی و نید برون

در تحدید قلمرو سنّت که به تأسی از دانشمندان غربی  احمدخانآرای سید 

نیازمند بررسی و  رو نیازااسالمی در تقابل است؛  شده رفتهیپذبا مبانی  شدت به، گرفته شکل

هایی که امروزه آرایی نظیر آرای سید  ، به جهت چالشنیچن همارزیابی جدی است. 

ی گذاشته، مقاله حاضر برجاایران  جامعه علمی ژهیو بهدر مجامع علمی اسالمی،  احمدخان

درباره تحدید قلمرو سنّت، به تبیین  احمدخانی سید ها دگاهیداست تا ضمن نقد  صدددر

ی بپردازد و در این جهت به سؤاالت ذیل نید برونی و نید درونوسعت قلمرو سنّت، از منظر 

 :دهدپاسخ 

درباره قلمرو قرآن و ، چه آرایی قاره شبهمعاصر  وران شهیاند، از احمدخانسید  .7

 سنّت دارد؟

معارف اسالمی، چه نقدهایی بر آرای وی در تحدید قلمرو قرآن و سنّت  براساس .2

 وارد است؟

 ی سید احمد خان در تحدید قلمرو قرآنها دگاهید. 4

آیاتی از قرآن را که به نحوی با مسائل دنیوی مرتبط است و یا اعتقاد به آن  احمدخانسید 

؛ زیرا کند یمکه با علم ثابت نشده است، به معنای دیگری تأویل  شود یماز عجایبی شمرده 

از دیدگاه وی، مسائل دنیوی در قلمرو عقل و علوم بشری است، نه قرآن. با تأمل در 

سیاسی  -نتیجه گرفت که وی، مسائل اجتماعی  توان یم، اناحمدخی قرآنی سید ها شهیاند

 قرآن را با تأویل آیات، از قلمرو قرآن خارج و آن را به امور اخروی محدود ساخته است!

(، 83-88ع( )بقره/آدم )برای مثال، وی در تفسیر آیات مربوط به جریان خلقت 

ع(، فرشتگان و شیطان را دم )آآشکارا وجود خارجی این جریان و عناصر داخلی آن، مانند 

. تنها دلیل او کند یمانکار کرده، آیات مربوطه را صرفاً تمثیلی از یک سری حقایق معرفی 
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بر این تأویل نیز آن است که مشاجره و سخن گفتن خدا با مالئکه و آدم و شیطان، مستلزم 

(. وی با 81، 88، 82، 87، 11ص ، 7882، احمدخانقائل شدن جسمانیت در حق خداست )

آدم ی و پیروانش، مقصود از خلقت عرب بن نیالد ییمحی عرفان نظری ها دگاهیداقتباس از 

و مقصود از فرشته و شیطان را قوای فطری و  ها انسانع( در این آیات را خلقت همه )

ص )همان،  داند یمدرونی او در دو جنبه ملکوتی و بهیمی و یا به تعبیر دیگر خیر و شر 

ع( در بهشت و خوردن شجره آدم )(. وی در ادامه، آیات مربوط به سکونت 15-82

، به فطرت عقل، آن موقع که به درک تکلیف نرسیده و فطرت عقل بیترت بهممنوعه را نیز 

 سجده عدمسجده فرشتگان و  نیچن همموقعی که به فهم آن رسیده، تأویل کرده است. 

قوای بهیمیه تأویل کرده است.  کرنش عدمکوتی و ع( را به کرنش قوای ملآدم )شیطان بر 

 (17-85ص )همان، 

فهمید که مراد وی از خلیفه بودن  توان یم، گفته شیپبا توجه به تأویالت  بیترت نیبد

، بنابراین، خلیفه را کند یمتفسیر  ها انسانوی آدم را به همه  ازآنجاکه شک یبآدم چیست. 

 داند ینمهر معصوم دیگری از طرف خداوند  ع( و یاآدم )به معنای جانشینی شخص 

، خلیفه بودن آدم ارتباطی با اجرای دستورهای خداوند توسط رو نیازا(. 88ص )همان، 

« خداوند آدم را شبیه خود آفرید»، با توجه به روایتی از تورات که باره نیدرامعصوم ندارد. 

فهمید که  توان یمی آن صحه گذاشته است، درست بهضمنی  طور به احمدخانسید  که نیاو 

که در اثر  مقصودش از خلیفه بودن، خلیفه بودن انسان در قدرت و استعدادهای فطری است

. این معنا از خالفت، مستند به عرفان نظری رسند یمعبادت خداوند به شکوفایی 

 (82-88ص ی و نیز تابعان اوست. )همان، عرب بن نیالد ییمح

تأویالت سید احمد خان، در برخی از آیات مربوط به داستان  که نیابگذریم از 

(، به فرض اگر بپذیریم 85-81ص است. )همان،  زیآم تکلف شدت بهع(، آدم )حضرت 

از  توان ینممعنایی باطنی درست است، به این بهانه،  عنوان به، گفته شیپکه معانی تأویلی 

 که چنانرا رد نمود؛  ها آنرد و معنای ظاهری تنها معنای آیات یاد ک عنوان بهتفسیر باطنی 

 این کار را کرده است. احمدخانسید 
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آن است که خداوند « جاعِلُ فِی األرضِ خَلیفةً»معنای درست عبارت  بیترت نیبد

آدم را جانشین خود در اجرای دینش در زمین قرار داده است که همین مسئولیت، موجب 

نهفته و از سوی دیگر  اریع تمامدر وجودش سرکشی  سو کتا انسانی که از ی شود یم

ی شیطان با او همراه است، به کرنش برسد و از فرامین الهی تبعیت کند تا ها وسوسه

ع( کنترل شود. این معصوم )، در سایه دین و والیت اند دادهمفاسدی که مالئکه از آن خبر 

که  کردند یمبودند و گمان معنا از آیات، معنایی است که فرشتگان نیز از آن آگاه ن

اعم از خوب و بد است؛  ها انسانع( از خدا در روی زمین، جانشینی همه آدم )جانشینی 

گفت: »، ها آنو خداوند در جواب « گفتند: ما در مقام تسبیح و تقدیس تو هستیم»، رو نیازا

 (82)بقره/«. من از چیزی آگاهم که شما از آن آگاه نیستید

، آن است که وی احمدخانشاهد دیگر بر تفسیر تجربی و سکوالر قرآن توسط سید 

در تفسیر آیاتی که با شدت و حدّت از حرمت ربا و مجازات رباخواران سخن گفته، به این 

از فقراست؛  داران هیسرمانکته اکتفا کرده که مقصود از حرمت ربا، حرمت ربا گرفتن 

 (888-88۳ ، ص2ج  ،7882ندان اشکالی ندارد. )احمدخان، بنابراین، رباخواری میان ثروتم

بر اساس مطالب مزبور، نوع نگرش وی تحت تأثیر جریانی است که قائل به جدایی 

از چنین تأویالتی را باید در  احمدخان، هدف سید بیترت نیبددین از سیاست است. 

وی از دین پی گرفت که در آن، از  انهیگرا انسانی اومانیستی و قرائت نیب جهان

سیاسی خبری نیست و مسئولیت انسان، صرفاً به ارتباطش با خدا  -ی اجتماعی ها تیمسئول

 .ابدی یمتقلیل 

 . بررسی4-0

 از عالم موجودات همة که هستی رساند یمنگاه راهبردی به آیات قرآن، ما را به این نکته 

عد جسمانی و روحانی، آفریده خداست است و انسان ضمن برخورداری از دو ب خدا

 رغم بهبنابراین، ؛ (88و  88-25ص ، 7838؛ الهیجی، 12-17؛ ص/25-23)حجر/

خداوند  که چنانمنوط به اراده خداوند است؛  اش ارادهبرخورداری از موهبت عقل، تکویناً 

، 7838؛ الهیجی، 25؛ تکویر، 88)انسان/ ﴾اللَّهُ یشَاءَ أَنْ إِلَّا تَشَاءُونَ وَمَا﴿فرماید:  می باره نیدرا
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 ی نیز در همه امور بشری در اصلگذار قانون، حق حاکمیت و رو نیازا(؛ 88و  88-25ص 

ی، در حوزه گذار قانوناین  که نیا(؛ ولو ۳3ص ، 7815خداست، نه انسان )رجبی،  آن از

 امور دنیوی باشد.

بخشی از احکام را تشخیص  واندت یم، اگر بپذیریم که عقل و تجربه نیز بیترت نیبد

های معرفت، محدودیت دارد و توانایی درک همه معارف را  دهد، در شناخت همه راه

 (81۳و  88ص ، 7838ندارد. )الهیجی، 

دستاوردهای تجربی  براساسی رایج امروزی در غرب، اسیس -ی اجتماعی ها دگاهید

سیاسی، از سنخ علوم  -اساساً علوم اجتماعی  که یدرحالدانشمندان علوم تجربی است؛ 

 بِهِ لَک لَیسَ مَا تَقْفُ وَلَا﴿: دیفرما یمتجربی نیستد؛ بنابراین، طبق سخن خداوند متعال که 

 -ی اجتماعی ها چالشی علوم تجربی در جهت رفع ها دگاهید(، تبعیت از 88)اسرا/ ﴾عِلْمٌ

 .رعلمیغسیاسی، تبعیتی است از روی 

سیاسی را  -آیاتی از قرآن، آشکارا حق حاکمیت در امور اجتماعی  که نیا اضافه به

 :دیفرما یمبر عهده وحی و پیامبران گذاشته است. خداوند 

قِّ کانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکتَابَ بِالْحَ﴿

با  که نیامردم امتی یکپارچه بودند )تا »(؛ 278)بقره/ ﴾بَینَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیه لِیحْکمَ

، انذارکنندهو  دهنده بشارت عنوان بهاختالف کردند(؛ پس خداوند پیامبران را  گرید کی

فرستاد تا بین مردم در مواردی که دچار اختالف  دیگو یمسخن  حق بههمراه با کتابی که 

 «.، حکم کننداند شده

 ﴾أُمَّةً وَاحِدَةً﴿سیاسی است؛ زیرا اوالً آیه از  -قطعاً حوزه بحث آیه، مسائل اجتماعی 

سیاسی بین  -ی امت واحد، مستلزم جریان امور اجتماعی ریگ شکلسخن گفته که 

و ثانیاً از اختالف سخن گفته که حاکی از وجود مسائل اختالفی در میان  هاست آن

. طبق این آیه، در مورد اختالف در مسائل شود ینمکه با عقول انسانی حل  هاست آن

و ثالثاً از  ابدی یمسیاسی، به دلیل خطاپذیری عقول انسانی، حکم وحی جریان  -اجتماعی 

؛ بنابراین، کنند یماجرای حکم و قانون خداوند سخن گفته است که پیامبران آن را اجرا 
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 عهده وحی است. سیاسی بر -حکم مسائل اجتماعی 

که  میکن یمبه آیاتی اشاره  باره نیدرا، وقوع آن است. زیچ کبهترین دلیل بر اثبات ی

سیاسی است و  -صریح، درباره امور اجتماعی  طور به، احمدخانی سید ها دگاهیدبرخالف 

ی اخالقی، ها ارزشنیستند. عمده آیات واقع در سوره حجرات، از  ریپذ لیتأو وجه چیه به

. در این آیات، از ندیگو یمسیاسی مجاز و یا ممنوع در جامعه اسالمی سخن  -اجتماعی 

و  سیاسی، جهاد در راه خدا -ص( در مسائل اجتماعی )امبریپجستن مسلمانان بر  تقدم عدم

در هر یک از این  و شده گفتهتعدی نکردن یک گروه مسلمان بر مسلمان دیگر، سخن 

اخالقی  رذائلدر این آیات، از انواع و اقسام  نیچن هموضع کرده است. موارد، حکمی را 

. اند شدهاز جنبه اجتماعی مثل تجسس، غیبت، تهمت و تمسخر سخن به میان آمده و تحریم 

 (73-5)حجرات/

عالمه طباطبایی یکی از اهداف عمده معارف و دستورهای مطرح در این سوره را 

دانسته است که از طریق مناسبات انسانی به دست  ایجاد نظام حکومتی سالم و صالح

سیاسی اسالمی را از سایر نظامات  -. از دیدگاه وی، همین دستورها، نظام اجتماعی دیآ یم

 (881ص ، 73ج ، 7858. )طباطبایی، کند یمسیاسی ساخته بشر، متمایز  -اجتماعی 

 در تحدید قلمرو سنّت احمدخانی سید ها دگاهید. 3

است. قراین  یبررس قابلدر تحدید قلمرو سنت، در سه محور  احمدخانی سید ها دگاهید

ی ا شانهینواندی وی در این سه محور، برخاسته از عقاید ها دگاهیدحاکی از آن است که 

 .اند کردهمسیحی در دوره روشنگری مطرح  دانشمنداناست که 

 . سنّت، روح کلی پیام الهی نه عین آن3-0

اولی، دقیقاً کالم  که یدرحالوحی قرآن، غیر از وحی سنت است.  احمدخانبه اعتقاد سید 

، دومی دربردارنده معنا و روح کلی پیام الهی است. به اعتقاد شود یمخدا در نظر گرفته 

وی، این تفاوت بین کتاب مقدس و قرآن نیز وجود دارد و از این نظر، سنت با کتاب 
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این دیدگاه، همه جزئیات  براساس 7.(Brown, 1996, pp.33-35)مقدس قابل قیاس است 

 امبریپاز زبان  که نیاسنت وحیانی تلقی کرد، ولو  توان ینمموجود در کتب حدیثی را 

ص( صادر شده باشد؛ زیرا برخی از این جزئیات، ناشی از تفسیر وحی است، نه خود )

یی توضیحی و ها ادداشتوحی. به اعتقاد او، جزئیات حدیث مانند مطالب کتاب مقدس، ی

 (ibid., pp.34-35)، نه خود وحی. اند یوحتفسیری بر 

 . بررسی3-0-0

 این دیدگاه، از دو جهت عمده مخدوش است:

ی است که درحالالف( دیدگاه وی درباره تشبیه وحی سنت به وحی کتاب مقدس، 

 از: اند عبارتی مهمی بین این دو وجود دارد که ها تفاوت

-بخشی از سنّت، مخدوش و جعلی است، سنت مانند کتب مقدس یهودی باآنکه .7

نیست تا خدشه در جزیی از آن، خدشه در کل  وستهیپ هم بهمسیحی، یک مجموعه مدون 

آن باشد؛ زیرا هر حدیث، برای خودش سند مخصوصی دارد که آن را از بقیه احادیث 

ناسایی حدیث صحیح، روایت جعلی بر اساس معیارهای ش توان یم؛ بنابراین، کند یممتمایز 

 وستهیپ هم بهتشخیص داد و جدا کرد؛ ولی این کار را درباره مجموعه  ها آنرا از صحیح 

 انجام داد. توان ینمکتب مقدس 

، یهودیان و مسیحیان، به گزینش برخی از رو نیازاکتب مقدس متواتر نیستند؛  .2

(؛ ۳2و  21-2۳ ص، 7837، )میشل اند زده دستی متعدد ها کتاباز میان  ها کتاب

 برخی از روایات سنت، متواتر است. کم دست که یدرحال

جزئیات احادیث، بر اساس روح کلی تعالیم قرآنی قابل ارزیابی  وسقم صحت .8

 چنین مالکی برای ارزیابی کتب مقدس، وجود ندارد. که یدرحالاست، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 زبان به) جدید دوره اسالمی تفکر در سنّت . در این نوشتار، بیشتر مطالب سید احمد خان به کتاب بازاندیشی7

 کشورهای مصر و آن به نگارش منظور نویسنده کتاب که به مستند شده است. براون دبلیو دنیل ، نوشته(انگلیسی

 طرفداران و منکران نگاه از جدید، دوره در سنّت اعتبار و در آن به موضوع مرجعیت کرده است، نیز مسافرت پاکستان

 .پردازد یم
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با همه این اوصاف، یک وجه شباهتی بین حدیث و کتب مقدس وجود دارد و آن 

سازگاری با معیارهای عقل است؛ بنابراین،  ازنظرهر دو نیازمند بررسی محتوایی  که نیا

احادیث خبر واحدند، الزم است تا عالوه بر بررسی سندی و نیز بررسی  تر شیبکه  رو ازآن

با عقل قطعی  مخالفت عدم ازنظر ها آنت قرآن، به بررسی محتوایی از جهت مطابقت با آیا

ی برای تطبیق متن سنّت بر ا بهانهرا  مسئلهنیز بپردازیم؛ البته این بدان معنا نیست که این 

 ی باشند.ظنّحدسی و  که نیادستاوردهای بشری قرار دهیم، ولو 

درباره ماهیت  احمدخانب( تفسیر بودن جزئیات وحی سنّت، ناشی از دیدگاه سید 

مسیحی درباره وحی  دانشمندانوحی و جنبه بشری بودن آن است. این دیدگاه، با دیدگاه 

دست  ها آنکتب مقدس که معتقدند اشخاصی برخوردار از الهام خداوند، به نگارش 

مبسوط به این دیدگاه خواهیم  صورت به(. در ادامه 2۳-28ص ، یکی است )همان، اند زده

 پرداخت.

 عیارهای سنّت وحیانی. م3-4

ی مطرح انیروحیغمعیارهایی را در جهت تشخیص سنّت وحیانی از سنّت  احمدخانسید 

؛ معیارهایی که تا زمان او، از استکرده که موجب تحدید نامتعارف دامنه سنّت گردیده 

 از: اند عبارتحدیث خبری نبود. این معیارها  دانشمنداندر کتب  ها آن

 دین از آن یاد کند؛پروردگار با عنوان  -

 جزو مسائلی باشد که دور از دسترس استدالل عقلی باشد؛ -

و یا با قرینه  شده گفتهمواردی که خود خدا آشکارا بگوید از طریق وحی یا الهام  -

 مشخص باشد که مطلبی به شکل وحی یا الهام بیان شده است؛

 ,Brown) نباشند.مطالبی که درباره رفتار روزمره زندگی انسان و امور دنیوی او  -

1996, pp.34-35) 

 . بررسی3-4-0

از آن،  دارشدهیپدی ها مکتب خردهی به اومانیسم و نید برونمعیارهای برشمرده، از منظر 



 0411بهار و تابستان  | 44شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 04

اصالت آزادی( ) سمیبرالیلاصالت علوم حسی(، ) سمینتیسااصالت عقل(، ) سمیونالیراسمثل 

و از منظر  عملی برگشت دارنددر حوزه نظری و جدایی دین از سیاست(، ) سمیسکوالرو 

 .اند مرتبطص( ) امبریپی نیز با برخی روایات جعلی درباره دنیاگریزی نید درون

آخرت( و دنیا ) نید، معیار اول و چهارم، احمدخاناز میان معیارهای چهارگانه سید 

 که این دو معیار، کنند یمرا دو ماهیت جدا از هم و در تقابل و ضدیت با یکدیگر معرفی 

که جنبه  ندیگو یمجنبه عملی دارند. معیار دوم و سوم نیز از دو حوزه عقل و وحی سخن 

ی نید برون؛ البته به دلیل غلبه ماهیت اند یقبلاز معیارهای  تر یادیبننظری دارند و 

، مالک اصلی تحدید قلمرو سنّت از دیدگاه وی را باید همان احمدخانی سید ها دگاهید

 معیار دوم دانست؛

 . انتظار بشر از دین3-4-0-0

تنها ارزشی  و خواست بشر نه ه، ارادکه از دوره رنسانس پا گرفت 7براساس مکتب اومانیسم

دینی  یها ارزش که یطور به؛ شود یمحسوب م یگذار منبع ارزشخود بلکه  ،اساسی است

، 7881)آربالستر،  .کنند یتا سرحد ارادة انسانی سقوط م شوند ییین معت که در عالم اعال

 (7۳8ص 

 رغم بهی با عنوان انتظار بشر از دین رواج دارد که ا مسئلهامروزه بر پایه اومانیسم، 

مسلمان آن را  فکران روشنشروع آن از مسیحیت غرب، در دنیای اسالم هم برخی از 

یکی از همین روشنفکران  احمدخان. سید (51-5۳ص  ،7831 کریمی،). اند کردهی ریگیپ

انتظار بشر از دین در قالب  مسئلهمسلمان، به  فکران روشنلمان است که پیش از همه مس

معیارهایی اومانیستی توجه کرده است. وی با تأثیرپذیری از عقالنیت تجربی غرب، آن را 

وحی به کار گرفته است. بر این اساس، وی  مسئلهتبیین  ژهیو بهدر تبیین قرآن و سنت، 

که  کند یمشیطان و نیز معجزات پیامبران را تنها به این دلیل انکار وجود عینی فرشتگان و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(. براساس رویکرد 83ص ، 7837)بیات،  دهد یم. مکتب اومانیسم، با نهادن انسان در مرکز توجهات، اصالت را به او 7

این مکتب، همه موجودات عالم خادم انسانند، ولی انسان خادم هیچ موجودی حتی خدا نیست )گنون،  زانهیگر نید

 (83ص ، 7813انسان نیست. )دیویس،  (؛ زیرا خداوند چیزی جز انسان در نظر خود78۳-32ص ، 7812
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ی تفسیری اوست. ها دگاهید ازجملهدر علم ثابت نشده است. تبیین تجربی از وحی نیز 

 (787، 15، 13، 88ص ، 7ج ، 7882، احمدخان)

 ، نوشته پیکو دال میراندوالدر باب منزلت آدمی در کتاب بار نینخستاومانیسم برای 

ی گر یحلولوی از  ( که منشأ دینی داشت.7ص ، 7838.( تبلور یافت )دیرکس، م 7۳5۳)

یی در گرا انسانیی را مطرح کرد. این نوع خدا انسان مسئلهمسیحی بهره برد و  -یهودی

ی ها ییتوانا بر هیتک، نفس اعتمادبه: چون همهایی  اشکال ابتدایی خود، دارای ویژگی

تر از  هدف تأمین سعادت دنیوی در قالب لذت بردن بیش جسمانی و عقالنی انسان با

گیری فلسفی،  نتیجهبه آزادی است. پاپ کتاب  روزافزوناحساس نیاز  نیچن همو  زندگی
 گذارانه بدعتاو را که حاوی همین نکات است، کتابی منحرف و  کابالیست و االهیات

ص ، 7835؛ یحیی، 251ص ، 7811؛ شهبازی، 878ص ، 7832معرفی کرد. )آرمسترانگ، 

 (8۳ص ، 7838زاده آملی،  ؛ ابراهیم733ص ، 7835دینانی،  ؛ ابراهیمی18

ی به عقاید نادرست موجود در العمل عکسیی جدید را باید گرا انسان، بیترت نیبد

که همان  داد یممسیحی دانست که جایگاه خدا و انسان را وارونه نشان  -کتب یهودی

نمایاندن خداست. نسبت حلول دادن به حضرت  انساننسان و یِ خدا نامیدن ادووجهعقیده 

دادن خداوند در برابر انسان، در  قرارو مقهور  کار فراموش، گو دروغع(، بخیل، ) یسیع

-1؛ 3/8 ،82-22ی مسیحیت درباره خدا و انسان است. )سفر تکوین، دووجهزمره عقیده 

 (23/5پولس به عبریان،  ؛ رساله88/5؛ 71/87؛ سفر خروج، 21/22؛ 71/5-58؛ 1/8

ی بودن نید درونی دینی پیدایش اومانیسم، حاکی از ها نهیزم، توجه به بیترت نیبد

شد تا  انیگرا انسانی در دست ا بهانه، ها نهیزمانتظار بشر از دین نیز است. همه این  مسئله

اده نامحدود و غیروابسته به خدا در نظر بگیرند و ار حدوحصر یبتوانایی انسان را توانایی 

باشد  فرما حکمکه چه قانونی  کند یمبرای او در نظر بگیرند. بر این اساس، تنها انسان تعیین 

 و تنها او مصدر تشریع است.

 مسئلهی فرهنگی بین اسالم و مسیحیت، بین معناداری ها تفاوتبر مبنای  حال نیباا

(؛ اگرچه 732-715ص ، 7811انتظار بشر از دین در مسیحیت و اسالم فرق است )صادقی، 
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 انتظار بشر از دین پاسخ مثبت داده است. مسئلهخواسته یا ناخواسته به  احمدخانسید 

 . رابطه عقل و وحی3-4-0-4

؛ است امور بشری همة و کامل در تام مرجع اصالت عقل(، عقل) سمیونالیراساز دیدگاه 

و  شناخت تنها راه انسانی عقل استقالل و خودکفایی از دیدگاه آنان، ،گرید عبارت به

 بشر عقل با ، معتقدند که چیزی وجود ندارد کهرو نیازاسعادت واقعی است.  رسیدن به

 ی، در برابربسندگ عقلاصالت عقل یا به تعبیر دیگر  اساس، این بر نباشد.کشف  قابل

ص  ،7857 ، ایستاد )کرد فیروزجایی،شد یم دریافت وحی و دین طریق از که دستورهایی

دین و  7روشنگری، عصرِ انیگرا عقل از یی رسید که بسیاریجا به(. حتی کار 783

 ی بازداشتهقپیشرفت و تری را یکی از بارزترین خرافاتی برشمردند که آدمی را از دار نید

، دین را برای ها انساناظهار داشتند که جماعتی از  ها آن(. 17ص ، 7811)یوسفیان،  است

 (785-53، ص 7858 پالمناتس،. )اند دادهیک سری نیازهای خود شکل 

جدید از عقل، همان عقلی است که در سایه علوم تجربی به  انیگرا عقلاما مقصود 

 روح ی،شناخت معرفتیک مکتب  عنوان بهیی تجربی گرا علم یا . ساینتیسمآمد یمدست 

و علوم  سحاست که  عصر روشنگری به بعد مدرن از تمدن دنیای و فرهنگ بر حاکم

-758ص ، 7881)آربالستر،  داند یل مئوسقم مسا فتی و صحتعرار معیتجربی را تنها م

ی وحی و دین منتهی شد جا بهتجربه  و علم جانشینی اومانیسم به (. بدین ترتیب،281

محسوس را تنها ، امور ها ستیتویپوزیا همان  انیگرا علم( و 711ص ، 7832)خسروپناه، 

 کاپلستن،امور حقیقی و امور نامحسوس و متافیزیکی را اموری غیرواقعی تلقی نمودند. )

 (788ـ  787ص  ،7885جهانگیری، ؛ 718ص   ،78۳1ه، یفولک؛ 725، ص 3ج  ،7833

 رغم بهراسیونالیسم و ساینتیسم، مثل شالیر ماخر که  طرفدارانبا این وصف، برخی از 

وحی  مسئلهی به آن داشتند، به تبیین خاطر تعلقرافات در مسیحیت، هنوز وجود خألها و انح

بر اساس عقل و تجربه پرداختند و آن را به ادراک شهودی از امر نامتناهی تفسیر کردند که 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .رسند یمکه علوم تجربی به رشد  شود یم. عصر روشنگری از زمانی آغاز 7
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 (Reynolds, 2002, pp.51-70) توأم با احساسی درونی است.

د. بر این اساس، وی از نیز ارتباط نزدیکی بین تجربه و وحی ایجاد کر احمدخانسید 

تجربه نبوی سخن گفته و وحی بر پیامبران را نه وحی حقایق، بلکه کشف حقایق از طریق 

انبیا، صرفاً نقش انسانی خود را در کشف  نیب نیدرا که یطور بهقوای درونی دانسته است؛ 

. به عقیده وی، هیچ اختالف کیفی میان کنند یمحقایق از طریق قوای فطری درونی ایفا 

وحی و عقل وجود ندارد. وحی چیزی نیست که از بیرون بر پیامبر برسد؛ بلکه همانا فعالیت 

وحی بازتاب ژرفای درون انسان  درواقععقل الوهی در نفس و عقل قدسی بشری است و 

 (88و  82ص ، 7882، احمدخاناست. )

ه در دایره عقل و تجربه محدود است؛ بنابراین، از دیدگاه وی وحی هموار

 اند دهیرستجربه و کشف، از گمراهی به هدایت  براساسحتی خود پیامبران  که یطور به

بر همین اساس، وی نسبت به عصمت انبیا قبل از رسیدن به مقام  (.28و  21ص )همان، 

که  کند یمم ی متهپرست بتع( را به همین نحو به ) میابراه. او حضرت کند یمنبوت اشکال 

با رشد عقل فطری و بلوغ عقلی، پی به نادرست بودن عقاید امت خود برده است؛ به این 

 که نیانحو که با یک سلسله تأمالتی در ستارگان و ماه و خورشید و تصور ابتدایی او از 

 امبریپو یا درباره  رسد یمخدایند، باالخره با هدایت فطری، به وجود خدای حقیقی  ها آن

رشد کرده و ناگهان با نور فطرت درونی  پرستان بتکه در میان  رسد یمبه این نتیجه  ص()

 ی توحید رسیده است. )همان(روشنابه 

 که یطور بهعالم است؛  وانفعاالت فعلوی دنبال انسانی جلوه دادن همه  بیترت نیبد

امری ؛ اگرچه از جهت دیگر، گردد یمحتی اصل وحی، فعل و انفعالی بشری تلقی 

 غیرعادی است که همه به آن دسترسی ندارند.

 ی وحیانی و غیروحیانی سنّتها حوزه. 3-3

و یا  دیگو یماز ارتباط انسان با خدا سخن  چه آنرا به  وحیانی سنت حوزه احمدخانسید 

 کند یم، محدود دهد یمی حیات اخروی سوق سو بهبه تعبیر دیگر، توجه مؤمنان را 

(Brown, 1996, pp.63-64؛) اند یویدنی دیگر سنّت را که اموری ها حوزه، رو نیازا، 
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 از: اند عبارت ها حوزه. این کند یمص( معرفی ) امبریپمحصول اجتهاد 

 ص(؛) امبریپدوره  ورسوم آداب .7

 های شخصی پیامبر؛ عادات و اولویت .2

 ص(.) امبریپاجتماعی  -احکام سیاسی  .8

ص( در سه حوزه فوق، واجب نبوده و در ) امبریپاو، تبعیت مسلمانان از سنّت  ازنظر

گونه کیفری را در پی نخواهد داشت  ها هیچ ی است و ترک آناریاختبهترین حالت 

(ibid., p.64) اسالمی به سنت مشروح، همراه با جزئیات در  جامعه. وی معتقد است اگر

سیاسی در هر عصری، الزم  -سیاسی متکی باشد، با تغییر اوضاع اجتماعی  -امور اجتماعی 

که پیامبری جدید مبعوث شود تا بر اساس اوضاع جدید به تشریع این امور بپردازد  شود یم

(ibid., pp.63-64)ه وی، در زمینه دو حوزه . با مشخص شدن وضعیت حوزه سوم از دیدگا

، به دخالت وحی در این احمدخانمتوجه شد که چرا سید  توان یمی راحت بهاول و دوم 

ص( است؛ بنابراین ) امبریپاعتقاد ندارد. حوزه اول مربوط به قوانین عرفی زمان  ها حوزه

به امور هیچ دخالتی نداشته است. حوزه سوم نیز اساساً مربوط  ها آنص( در تأسیس ) امبریپ

ص( و نوع تعاملی است که ایشان از جهت اجتماعی، اخالقی و اقتصادی با ) امبریپشخصی 

ص( واجب ) امبریپانجام دادن این امور، بر  که یدرصورت؛ بنابراین حتی اند داشتهمردم 

 به سایرین نیست. میتعم قابلباشند، وجوبش 

 . بررسی3-3-0

اجتماعی در غرب  ختهیگس لجامی( افراطی و )آزاد سمیبرالیلاومانیسم از جنبه عملی، به 

او، به  واقعی تأمین نیازهای و انسان شکوفایی یها نهیزمفراهم آوردن  یجا بهتبدیل شد که 

 ازنظری مادی انجامید. ها ارزشی اخالقی متعالی دین و جایگزین کردن ها ارزش حذف

ی مستبد ها انسانا دادن حاکمیت به سیاسی نیز به سمت فساد، استبداد و استثمار انجامید و ب

ی مستضعف مسلط ساخت و این در ها ملت، اموال و نوامیس ها جانرا بر  ها آن، گر ستمو 

 سایه سکوالریسم محقق گردید.

در تحدید قلمرو سنت، در عمل به لیبرالیسم اجتماعی و  احمدخانمعیارهای سید 
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 ها آنسکوالریسم سیاسی در جوامع مسلمان در مورد احکام اسالمی و تعطیل شدن 

ی لیبرال و ها شهیاندسیاسی، ناگزیرند به  -؛ بنابراین، مسلمانان در مسائل اجتماعی انجامد یم

 سکوالر جوامع غربی رجوع کنند.

جانبه با  جانبه علوم تجربی در قرون جدید، برخوردی همه تحوالت همه ،بیترت نیبد

که به نحوی با اقتصاد،  را در دستور کار خود قرار دادآن بخش از احکام شریعت 

نقش  یطورکل و به یزیر حکومت، آموزش، بهداشت، اخالق، حقوق، مدیریت و برنامه

 (782ص ، 781۳الیاده، ) .شد یاجتماعی دین تلقی م

برخی از احکام اجتماعی اسالم برخاسته از قوانین عرفی است که  باآنکه بیترت نیدب

ی خاص است، بخش مهمی از احکام را وحی ا دورهدایر مدار بنای عقالی جاری در 

یی از احکام عرفی که با حکم الهی ها بخشی کرده و بر این اساس، حتی گذار هیپا

، قتل فرزندان به دلیل فقر اقتصادی، قتل سو کسازگاری نداشته، برچیده شده است! از ی

 منظور بهی حرام ها ماه، خوردن مال یتیم، قتل فرزندان دختر و تأخیر انداختن ها انسانسایر 

، تحریم شده و از سوی دیگر، ازدواج با زنِ مطلقه پسرخوانده که در ها آنتجویز جنگ در 

؛ 83-88؛ احزاب/81-88؛ توبه/81-87سنّت جاهلی حرام بوده، حالل شده است. )اسراء/

 (5-3تکویر/

، در تحدید قلمرو سنت اهلدر پایان، الزم است اشاره کنیم که تأثیر برخی از روایات 

ص( اصالح امور ) امبریپ، رسالت سنت اهلدر روایتی از  که چنان؛ استنبوده  ریتأث یبسنّت 

های  ص( توصیه)محمد ، حضرت «درخت خرما»طبق روایات دنیوی دانسته شده است. 

کاران بینوا کرده بود. در آن سال، کشاورزان خرمایی  اشتباهی در مورد کشاورزی، به نخل

شد و به صحابة خود گفت که جز در  رو روبهحضرت با مشکل  آنبرداشت نکردند و 

مسائل راجع به وحی، او تنها یک انسان است و در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. )مسلم، 

 (51، ص 1ج ، 2885

ص( ) امبریپدرباره این روایت و ساختگی بودن آن، باید گفت چگونه ممکن است 

با نخل و یا شتر بوده است،  طورمعمول بهعرب  وکار کسبکه خود یک عرب است و 
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ص( که به امور ) امبریپپذیرفت  توان یماطالعی نداشته باشد. آیا  ها آن وکار کسبدرباره 

کشورداری به نحو عالی تسلط داشته، از نحوه باروری درخت خرما اطالعی نداشته باشد. 

پذیرفت پیامبری که مظهر تقوا و معدن رحمت است، از روی ناآگاهی و  توان یمچطور 

، سخنی گفته باشد که موجب زیان اساسی به کشاورزان مدینه شود. رمسئوالنهیغ صورت به

است و « لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ فِی اإلِسالمِ»تصور کرد کسی که خود مبدع قانون  انتو یمچگونه 

ی مختلف و در رفع منازعات اجتماعی گوناگون در اجتماع اسالمی، از این ها تیموقعدر 

به تعداد زیادی  که نیا(، خود از 25۳-258و  238ص ، 1ج ، 7۳81قانون بهره برده )کلینی، 

 زند، ابایی نداشته باشد؟!از کشاورزان ضرر ب

سیاسی در دین، موجب  -، وجود احکام اجتماعی احمدخانبرخالف دیدگاه سید 

که در هر عصری پیامبری جدید مبعوث شود؛ اتفاقاً نبود این احکام، مستلزم  شود ینم

سیاسی وجود  -گفتیم در اسالم احکام اجتماعی  که چنانتجدید نبوت است؛ بنابراین، 

که این احکام تا روز قیامت جاودانه خواهند بود؛ زیرا این  مییگو یم سان هماندارد، به 

و تبدیل نیستند؛ برای  رییتغ قابلاحکام از ویژگی عامی برخوردارند که با تغییر مصادیق، 

، حکمی است که برای همیشه در جامعه «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ فِی اإلِسالمِ»مثال همین حکم 

عقل سلیم نیز بر وسعت دامنه چنین حکمی و شمولیت آن  که چنان؛ ستا جرا  قابلاسالمی 

 .گذارد یمدر هر عصری بر مصادیق گوناگون صحه 

 گیری نتیجه

ی و بررس قابلدر تحدید دامنه قرآن و سنت، در چهار محور  احمدخانی سید ها دگاهید

 ارزیابی است:

آیاتی از قرآن را که به نحوی با مسائل دنیوی مرتبط است و با  احمدخانالف( سید 

 .کند یمعلم ثابت نشده است، به معنای دیگری تأویل 

ب( از دیدگاه او، سنت روح پیام الهی و تفسیر آن است، نه عین آن و از این منظر 

 بین وحی قرآن و سنت تمایز وجود دارد و وحی سنّت، شبیه وحی کتاب مقدس است.

از سنت  شده یوحسید احمد خان معتقد است معیارهایی در جهت تشخیص سنت ج( 
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. جزو 2؛ کند. پروردگار با عنوان دین از آن یاد 7از:  اند عبارتی وجود دارند که انیروحیغ

. مواردی که خود خدا آشکارا 8استدالل عقلی است؛  مسائلی باشد که دور از دسترس

و یا با قرینه مشخص باشد که مطلبی به شکل وحی  شده گفتهبگوید از طریق وحی یا الهام 

. مطالبی که درباره رفتار روزمره زندگی انسان و امور دنیوی او ۳یا الهام بیان شده است؛ 

 .نباشند

ی ناپذیرفتنی ها حوزهمسائل اخروی تنها حوزه وحی سنت است و به اعتقاد وی، د( 

و  های شخصی پیامبر ص(، عادات و اولویت) رامبیپدوره  ورسوم آداب از: اند عبارتآن 

 ص(.) امبریپاجتماعی  -احکام سیاسی 

 از: اند عبارتوارد است که  برده نامی وی در چهار محور ها دگاهیدنقدهایی بر 

که انسان آفریده خداست و  رساند یمنگاه راهبردی به آیات قرآن، ما را به این نکته 

برخورداری از موهبت  رغم به، رو نیازاتکویناً و تشریعاً اراده او منوط به اراده خداست؛ 

های معرفت، محدودیت دارد و توانایی درک  عقل، عقل و تجربه او در شناخت همه راه

، تابع قرار دادن قوانین رو نیازاهای معرفت، محدودیت دارد؛  ندارد و در شناخت همه راه

مطرح در علوم تجربی،  سیاسی، از قوانین -نیوی انسان در ابعاد اجتماعی حاکم بر زندگی د

 خطایی محض است.

؛ شود یمقائل به وحی تجربی است. به اعتقاد او، وحی از عقل شروع  احمدخانسید 

به این نحو که انبیا، صرفاً نقش انسانی خود را در کشف حقایق از طریق قوای فطری درونی 

مأمور  آنگاهو  اند دهیرسران بر همین اساس، ابتدا از گمراهی به هدایت . پیامبکنند یمایفا 

معلوم است این دیدگاه،  که چنانتا تجربه وحیانی خود را به دیگران ابالغ کنند.  اند شده

 از وحی تعریفی نادرست کرده، با عصمت انبیا نیز در تعارض است. که آنعالوه بر 

یی مهمی بین ها تفاوتاست که  که یرحالدتشبیه وحی سنت به وحی کتاب مقدس 

بخشی از سنت، مخدوش و جعلی است،  که آن رغم بهاز:  اند عبارتاین دو وجود دارد که 

نیست. کتب  وستهیپ هم بهمسیحی، یک مجموعه مدون  -کتب مقدس یهودی  مانندسنت 

از میان  ها کتاببرخی از  نشیگز به، یهودیان و مسیحیان، رو نیازامقدس متواتر نیستند؛ 
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برخی از روایات سنّت، متواتر است.  که یدرحال، اند زدهمتعدد دست  یها کتاب

روح کلی تعالیم قرآنی قابل ارزیابی است،  براساسجزئیات احادیث،  وسقم صحت

 برای ارزیابی کتب مقدس، چنین مالکی وجود ندارد. که یدرحال

درباره ماهیت وحی  احمدخانید تفسیر بودن جزئیات وحی سنت، ناشی از دیدگاه س

مسیحی درباره وحی کتب مقدس  وران شهیاندو جنبه بشری بودن آن است که با دیدگاه 

، بر اساس فهم و درک اند بودهیکی است؛ به این معنا که اشخاصی که از الهام برخوردار 

 .اند زدهخود به نگارش این کتب دست 

. اند یجعل، سازند یمص( را به اصالح امور اخروی محدود ) امبریپروایاتی که رسالت 

پیامبری که مظهر تقوا و معدن رحمت است، از روی ناآگاهی و پذیرفت  توان یمچگونه 

مدینه  کار نخلسخنی بگوید و موجب زیان اساسی به کشاورزان  رمسئوالنهیغ صورت به

 است؟!« سالمالضرر و ال ضرار فی اإل»شود؛ پیامبری که خود مبدع قانون 

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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