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 -6مقدمه
قرآن و حديث از مهمترين منابع فهم اسالم هستند که غالب شیعیان و اهل
سنت ،حجیت آن دو را قبول دارند .آيات و احاديث زيادی بر حجیت آن دو ،به
اما افراط برخی از مسلمانها در قرآن و در حديث؛ سبب به وجود آمدن
جريانهايی خاص شد .در بحث حديث ،افراطگرايی به شکل اخباریگری در
شیعه و سلفیگری در اهل سنت بروز کرد .در بحث قرآن نیز ،افراطگرايی به
شکل قرآنیون و قرآن بسندگان در میان شیعه و سنی مطرح شد .که مورد حمايت
برخی افراد نیز واقع گرديد .هر دو گروه افراطی در بحث حديث و قرآن به
اندازهای زيادهروی میکردند که مثال در قرآنیون جز احاديث اندک و معدود
چیزی را نمیپذيرفتند و يا اصال هیچ چیز (از احاديث) غیر قرآن را صحیح

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

نمیدانستند و در میان اخباريون يا سلفیها چیزی جز احاديث را نمیپذيرفتند و
به برداشتهای عقالنی از احاديث اهمیتی نمیدادند.
پرواضح است که بر اساس عقايد مورد قبول شیعه و اهل سنت ،مسیر هر دو
گروه اشتباه است قرآن و حديث توامان با هم سبب هدايت خواهد بود.
قرآنیون يا قرآنیان يا اهل قرآن کسانی هستند که از عقايد غالب در شیعه و در
اهل سنت فاصله گرفتهاند و به سنت و احاديث اهمیت الزم را قائل نیستند آنها
قرآن را برای هدايت مسلمانان کافی میدانند و احاديث موجود از

پیامبر6

اهل بیت و صحابه را صحیح نمیدانند و به انکار سنت میپرد .و برخی از آنها
سخنان تندی نسبت به احاديث و کتابهای حديثی بیان میکنند.
 -2شخصيتشناسی
قرآنیون مختص يک مذهب نیستند در مذهب شیعه و هم در مذهب اهل سنت
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همراه هم تأکید دارند و آن دو با هم را مايه سعادت مسلمانان میدانند.

افرادی با اعتقادات و گرايشهای قرآنیون وجود دارند .اين شخصیتها ،دارای
تألیفات و برخی از آنها مناصب سیاسی نیز داشتهاند شناخت اين شخصیتها و
آثار و فعالیتها آنها برای پژوهشگران ،مفید به نظر میرسد که در ادامه اين
شخصیتها در دو بخش شیعه و اهل سنت معرفی میشود.
در اين بخش به معرفی شخصیتهای قرآنیون يا قرآنبسندگانی که اقدام به
انکار سنت و حجیت آن کردهاند؛ پرداخته میشود.
 -6-6-2سید اسداهلل میراسالمی معروف به خرقانی (خارقانی)
او در سال  6251قمری در قزوين متولد شد در قزوين فقه و اصول را ياد
گرفت سپس به تهران سفر کرد .به زبان فرانسه نیز تسلط داشت .او پس از سفر
به تهران به نجف رفته و بعد از رسیدن به اجتهاد دوباره به تهران باز میگردد.
الدين اسدآبادی نیز ارتباط داشته است و از او تأثیرپذير بوده است .عالوه بر
فعالیتهای دينی ،فعالیتهای سیاسی نیز داشته است او در انقالب مشروطه نقش
داشته است.
گفته شده که او اولین کسی است که با شعار بازگشت به قرآن ،شکلگیری
جريان قرآنیان شیعه را در ايران رقم زد.

(تصديقی شاهرضائی ،علی و مؤدب ،سید رضا؛ مجله:

پژوهش دينی نقد ديدگاه روش تفسیر قرآن به قرآن ،قرانیان شیعه ،پايیز و زمستان  ،6939شماره  ،23ص )2

او معتقد بود هرچه غیر قرآن هست را بايد مسکوت گذاشت تا عقايد را از
قرآن آموخت.
برخی از آثار او عبارتند از -6 :رساله اصلول عقايد -2 ،رساله رد دارونیستها،
 -9رساله در مفهوم و مصداق اولواالمر قرآنی که تا حال از مبتکرات آيات شريفه
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مهمترين کتاب او کتاب «حمو املوهوم و صحو املعلوم» است .همچنین او با سید جمال
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است -1 ،رساله مقدسه محوالموهوم و صحوالمعلوم.

(سايت انسانی دات آی آر ،جريانهای

تجديد نظر طلب در عقايد شیعه شريعت سنگلچی و سید اسداهلل خراقانی،http://www.ensany.ir/ ،
)1386

 -2-6-2محمدحسن صنعت سنگلجی
سید اسداهلل میراسالمی (خرقانی) میدانند او يکی از معروفترين قرآنیون شیعه
است که «حباهلل» او را به عنوان بنیانگذار انديشه قرآنی در ايران معرفی میکند.
عقايد او در همان زمان توسط روحانیون مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

(تصديقی

شاهرضائی ،همان ،ص  )9مقالهای با عنوان «نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شريعت
سنگلجی» توسط سیدمقداد نبوی رضوی در زمستان 6931در مجله امامتپژوهی
نوشته شده که اطالعات خوبی از او و عقايدش ارائه میدهد .در اين مقاله آمده:

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

شريعت سنگلجی تحصیالت دينی را ابتدا نزد پدر خود آغاز کرد .دورههای
پايانی سطح فقه را در محضر شیخ عبدالنبی نوری به انجام رساند و از مجالس
علمی شیخ فضل اهلل نوری نیز استفاده کرد .در فلسفه به درس میرزا حسن
کرمانشاهی رفت و در عرفان از محضر میرزا هاشم اشکوری بهره برد .پس از آن
به نجف رفت و در حلقة درسی آقا سید ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاءالدين
عراقی جای گرفت .وی پس از بازگشت به تهران ،تدريس و تبلیغ را پیشه کرد و
سرانجام در  3محرم 6919ق ( 65دی ماه 6922ش) در تهران درگذشت .و در
زيرزمین دارالتبلیغ خود به خاک سپرده شد.
از جمله کتابهای وی عبارتند از :کلید فهم قرآن ،توحید عبادت ،اسالم و
رجعت ،البدع والخرافات.

(سايت انسانی دات آی آر ،همان)

Downloaded from safinahmagazine.ir at 3:23 +0430 on Saturday May 8th 2021

631

او در سال  6276دنیا آمد و در سال  6922از دنیا رفت برخی او را متأثر از

 -3-6-2علیاکبر حکمیزاده
او در قم متولد شد و فرزند «شیخ مهدی قمی پايین شهری» است .دروس
حوزوی را در مدرسه علمیه رضويه آغاز کرد همچنین گفته شده که به روضه
آخوند خراسانی نیز يک حاشیهای نوشته است .او متاثر از احمد کسروی بود و
در مجله پرچم مطالب تندی در رد اعتقادات شیعیان مینويسد که امام خمینی
(ره) کتاب کشف االسرار را در رد گفتار او مینويسد .همچنین او انديشهها و
افکار خود را در نشريه همايون چاپ میکرد که برخی از آنها سنت شکن
میباشد .مقاالت اين نشريه در سايت نورمگز وجود دارد .او سرانجام با فشارهای
روحانیون ،خود را خلع لباس کرد و در سال  6911از دنیا رفت.
برخی از آثار او عبارتند از :اسرار هزار ساله ،آيین پاک ،راه نجات از آفات
 -4-6-2ميرزا یوسف شعار تبریزی
يوسف شعار در سال  6911در تبريز به دنیا آمد .در همانجا به تحصیل پرداخته
و لیسانس ادبیات فارسی و زبان فرانسه را دريافت میکند و جلسات تفسیری در
تبريز برگزار میکند .او استاد دانشگاه تهران و تربیت مدرس نیز بوده و در دايره
المعارف بزرگ اسالمی و سازمان لغت نامه دهخدا فعالیت میکرد .برخی از آثار
او عبارتند از :گفتارهای دستوری (همراه با دکتر خسرو فرشیدورد و دکتر
اسماعیل حاکمی واال) ،فرهنگ اماليی (شیوه خط معیار) ،فرهنگواره اخالق در
قرآن ،نگرشی در آيات قرآن  2جلد ،راهنمای زبان عربی ،تاريخ ادبیات عرب،

امل َنهج ،شعر و نثر عربی.
َ
يوسف شعار معتقد بود تنها با قرآن میتوان اختالفات میان مسلمانان را از بین
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تمدن عصر.
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برد .قرآن به تنهايی مستقل به فهم است و به اخبار و شأن نزولها نمیتوان
اعتماد کرد ،و در احکام هم فقط بايد به اخبار متواتر بايد اعتماد کرد.

(تصديقی

شاهرضائی ،همان ،ص )1

از مهمترين آثار او تفسیر آيات مشکله هست که آيت اهلل جعفر سبحانی در رد
تفسیری؛ جلد  ،2ص )692

 -5-6-2عبدالوهاب فرید تنکابنی
او در 6281متولد و در سال  6911فوت کرد .او از شاگردان سنگلجی بود که
کتاب اسالم و رجعت سنگلجی را (که به انکار رجعت میپردازد را) بعد مرگ او
جمعآوری و منتشر کرد.
او بر اين باور است که احاديث زيادی در بحث اعتقادات جعل شده است که

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

يک هزارم آن در بخش احکام جعل نشده است .تنکابنی میگويد :عقايد خرافی
و جعلی که باعث دوری مردم از اسالم شده است را بايد پاکسازی کرد .همچنین
او رجعت را يک عقیده خرافی میداند .عالوه بر کتاب اسالم و رجعتِ استادش
که توسط او چاپ شد؛ کتابهايی چون اسالم چنان که بود ،روش زندگی که
ترجمه اويبوری انگلیسی است از او به چاپ رسیده است.

(تصديقی شاهرضائی ،همان،

ص )5

 -1-6-2ابوالفضل برقعی
برقعی متولد  6287و متوفای  6971شمسی از روحانیون معاصر شیعی است
که از برخی عقايد مسلم و قطعی شیعه فاصله گرفته است و به انکار احاديث و
برخی از سنتها میپردازد .همچنین کتاب الکافی و بحاراالنوار را مملو از
احاديث ضد عقل و قرآن میداند و آنها را از جانب امامان هدايت نمیداند .او
برخی از کتابهای خود را در عربستان به چاپ رسانده است .آقای علی اکبر
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اين کتاب ،کتابی با عنوان تفسیر صحیح آيات مشکله نوشته است.

(بابايی ،مکاتب

بابايی در کتاب مکاتب تفسیری و آقای محمد ابراهیم روشن ضمیر در کتاب
جريانشناسی قرآنبسندگی و آقای محمد اسعدی در کتاب آسیبشناسی
جريانهای تفسیری برقعی را از جريان قرآنبسندگان شمردهاند.

(فريدون محمدی فام؛

مهدی فرمانیان ،تحلیل و نقد داليل ابوالفضل برقعی درباره قرآنبسندگی در هدايت بشر ،پژوهشنامه مذاهب

برقعی تا درس خارج فقه و اصول گذراند و در آنجا از برخی مراجع نجف اجازه
اجتهاد گرفت.

(تصديقی ،شاهرضايی ،همان ،ص )5

تضاد مفاتیح الجنان با آيات قرآن ،برقعی ،ابوالفضل  ،6987عربستان سعودی:
دار اآلل والصحب ،الطبعة االولی.
تابشی از قرآن ،احکام القرآن ،اصول دين از نظر قرآن و مستند به آيات آن،

حقیقة العرفان يا تفتیش ،درسی از واليت ،عقل و دين ،قرآن برای همه برقعی،
 -1-6-2حيدرعلی قلمداران
او در سال  6232در قم به دنیا آمد و در سال  6918از دنیا رفت او حدوداً در
 91سالگی وارد آموزش و پرورش شده و در آن جا مشغول به کار شد کتابهايی
زيادی از او به چاپ رسیده است عالوه بر تألیفات به ترجمه آثار شیخ محمد
خالصی نیز میپرداخت.
درباره عقايد او گفته شده که انحصار امامت را به معصومان صحیح نمیدانست
و میگفت :هر کس که از جانب مسلمانان برانگیخته شد مفترض الطاعه است.
همچنین عزاداریهای شیعه و ساختن بقعهها را شرک خالص میدانست.
شاهرضائی ،همان ،ص )1

(تصديقی

برخی از آثار او عبارتند از :ترجمه کتاب املعارف احملمدیة ،ترجمه سه جلد کتاب
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گلشن قدس.
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إحیاء الشریعة ،تألیف کتاب مشهور «ارمغان آسمان ،ارمغان الهی در اثبات وجوب
نماز جمعه ،رساله مالکیت در ايران از نظر اسالم ،تألیف جلد اول کتاب
«حکومت در اسالم« ،راه نجات از شر غُالت ،کتاب «زکات» کتاب «خمس» و
در اينترنت سايتی به نام او وجود دارد که به معرفی و نشر آثار او میپردازد.
))http://www.qalamdaran.com
 -1-6-2دکتر سيد صادق تقوی
او در سال  6232شمسی به دنیا آمد .در رشته دندانپزشکی در دانشگاه قبول
شد .سپس وارد وزارت بهداری آن زمان شد و در سال  6917بازنشست شد .از
او آثاری چون :مواد اساسی حکومت اسالم و چگونه نماز بخوانیم و دوازده
قاعده رفع اختالف مسلمین قوانین ارث اسالم ،ترجمه و تفسیر قرآن به ترتیب

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

نزول سورهها به جا مانده است( .تصديقی شاهرضائی ،همان ،ص )7همچنین او از شاگردان
شريعت سنگلجی بود.
 -1-6-2سيد مصطفی حسينی طباطبایی
ايشان متولد  6961شمسی است .او خود را در سايت اينترنتیاش اينگونه
معرفی میکند:
سیّد مصطفی حسینی طباطبائی نـوادة مرحـوم آيتاهلل سیّدمحمّد طباطبائی از
بنیانگذاران نهضت مشروطیّت ،مادر محترم ايشان نیز دختر مرحوم آيت اهلل میرزا
احمد آشتیانی میباشد .ايشان از دوران کودکی تحت تربیت و تعلیم پدر بزرگ با
فضیلت خويش قرار داشتند؛ پس از گذراندن دروس عربی و مقدّمات اجتهاد
نـزد مرحوم استاد دهقان ،اصول فقه و فلسفه را محضر جدّ گرامی خويش
آموخته و در دوران جوانی بنا بر تأيید معظّمٌ له به مقام اجتهاد نائل گشتند.
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کتاب «شاهراه اتحاد».

استاد طباطبايی از اوان جوانی اهل قلم و سخن بوده ،در علوم مختلف اسالمی
از جمله :فلسفه ،منطق ،اصول فقه ،فقه ،حديث ،تاريخ و بخصوص تفسیر قرآن
کريم تبحّر داشته و پیوسته به تدريس آن علوم پرداختهاند .نوشتههای ايشان در
زمینة نقد فرهنگ ،فلسفه و مکاتب مختلف غربی نشانگر آگاهی و اطالع دقیق
او متأثر از حیدرقلی قلمداران و ابوالفضل برقعی است .آقای رسول جعفريان
درباره عقايد او میگويد :او بر اساس گفته خود تنها بر آنچه که به صراحت از
قرآن میفهمد تکیه میکند و بسیار از احاديث نقل شده را رد میکند.

(جعفريان،

رسول ،جريانها وسازمانهای مذهبی -سیاسی ايران)6987 ،

برخی از آثار او عبارتند از :راهی به سوی وحدت اسالمی ،خیانت در گزارش
تاريخ ،دينستیزی نافرجام ،نقد آثار خاورشناسان ،ماجرای باب و بهاء ،پژوهشی
نقد کتب حديث.
الزم به ذکر است که آثار او در سايت اينترنتیاش موجود است و میتوان آنها
را مطالعه و دانلود کرد.
 -2-2اهل سنت
در میان اهل سنت نیز ،افرادی به جريان قرآنیون و قرآن بسندگان متمايل شدند
که در ادامه به معرفی آنها و فعالیتهای آنها پرداخته میشود.
 -6-2-2احمد خان هندی
احمد خان هندی در سال  6867متولد شد و در سال  6838از دنیا رفت .او
نويسنده تفسیر القرآن وهو الهدی والفرقان میباشد از لحاظ سیاسی اعتقاد با
سازش با انگلیسیها داشت .برخی افکار خاص او سبب طرد او توسط علمای

شخصیتشناسی و منبعشناسی قرآنیون

نو درباره بهائیگری ،بردگی از ديدگاه اسالم ،شیخ محمّد عبدُه مصلح بزرگ مصر،

Downloaded from safinahmagazine.ir at 3:23 +0430 on Saturday May 8th 2021

ايشان در اين زمینه میباشد.

(سايت حسینی طباطبايی6931/66/21،؛)http://www.Tabatabaie.net

643

هندوستان گرديد.

(شهاب کاظمی ،نقدی بر انديشههای سید احمد خان هندی پیرامون اعجاز ،سايت مرکز

فرهنگ و معارف قرآن ،بخش مقاالت قرآنی)http://maarefquran.org،

احمدخان دربارة احاديث و اخبار نبوی شک میکرد و خواهان بازنگری در
میراث حديثی بود بنابراين ،وی منکر سنّت نبوی نبود ،بلکه اعتقاد داشت احاديث
احاديث متواتری را که نسبت به صحّت منبع آن اطمینان داشت ،میپذيرفت.
اصلیترين اشکالی که احمدخان مطرح کرد آن بود که نمیتوان به صحّت و
درستی متون حديثی موجود نزد اهل سنّت اطمینان داشت ،چرا که راويان آن
مدّت زمان بسیاری است که وفات يافتهاند.

(ناصح ،علی احمد؛ و ديگران؛ بررسی و نقد

ديدگاههای قرآنی و حديثی قرآنیون اهل سنت ،پژوهشنامه معارف قرآنی ،بهار  ،6939شماره  )61سید جمال
الدين اسدآبادی به نقد آثار او میپردازد.

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

 -2-2-2غالم احمد پرویز
او در  6282شمسی به دنیا آمد .در سال  6916به الهور سفر میکند و با اقبال
الهوری و سپس با جیراجپوری مالقات میکند که اثر زيادی روی افکار و عقايد
او میگذارند و در نهايت در اسفند  6916از دنیا میرود .او بر اين باور بود که
اگر حديث پیامبر در هر زمان مانند قرآن حجیت داشت ،میبايست خداوند آن را
هم حفظ میکرد و پیامبر هم مجموعه مستند آن را به امت میسپرد .او بیش از
چهل کتاب به اردو و انگلیسی نگاشته است .معروفترين کتاب او لغات القرآن
است.

(دانشنامه جهان اسالم ،موسسه دائرة المعارف الفقه االسالمی ،جلد  ،6ص )2792

 -3-2-2چراغ علی
در  6281در کشمیر متولد شد و از اصلیترين ياران احمدخان هندی بود .او
بر اين باور بود که جز قرآن ،ديگر منابع با نیازهای کنونی مسلمانان سازگاری
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منتسب به پیامبر 6که در کتب اهل سنّت نقل شده ،قابل دفاع نیستند .او تنها

ندارد.

(دانشنامه جهان اسالم ،مدخل چراغ علی)http://rch.ac.ir/article/Details/7925 ،

 -4-2-2قاضی کفایهاهلل
او کوشش میکرد که همه منکران سنّت را گردهم بیاورد .القرآن والعقل ،القرآن
توزيع میشود.

(حسینی ،سیدعبداهلل ،قرآنیون يا منکران سنت؟ ،معرفت کالمی ،زمستان  ،6983شماره )1

 -5-2-2محمّد توفيق صدقی
در سال  6886میالدی دنیا آمد او يک پزشک بود و در مجله المنار مقاالتی را
نوشت( .مجید دانشگر؛ توفیق افندی صدقی ،مجله آيینه پژوهش ،خرداد و تیر  )6931مهمترين مقاله او
که سبب اعتراضات به وی شد با عنوان «اإلسالم هو القرآن وحده» بود که در مجله
المنار چاپ شد.
دمنهوری با انتشار کتاب تفسیری به نام اهلدایة والعرفان فی تفسري القرآن بالقرآن در
سال  6913ق در مصر ،به شدت جامعه علمای اسالمی را برآشفت و در نهايت
به جمعآوری آن کتاب انجامید .او از دانشجويان مرکز دار الدعوة واإلرشاد وابسته به
سید رشید رضا ،و از شاگردان محمد توفیق صدقی بود .همچنین او سنت را مايه
مصیبت و نکبت مسلمانان و دين شمرده است ،و نابودی منابع سنت را آرزو
میکند.

(اسعدی ،محمد  ،6985جريانشناسی قرآنبسندگی در دو قرن اخیر؛ حديث انديشه ،ش ،6ص )619

 -1-2-2رشاد خليفه
در سال  6395در مصر متولد شد و در  6331از دنیا رفت او در آمريکا زندگی
میکرد و مشاور ارشد سازمان ملل در بخش کشاورزی بود .رشاد خلیفه به انکار
حديث و سنت میپرداخت .او درباره اعجاز عددی قرآن و عدد  63مطالبی ارائه
داد که در برخی موارد مخالف قرآن بود و مورد پذيرش دانشمندان قرار نگرفت.

شخصیتشناسی و منبعشناسی قرآنیون

 -1-2-2شيخ محمّد ابوزید دمنهوری
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در اينترنت سايتی مخصوص به او است که فعالیتها و آثار او را ارائه میدهد.
()rashadkhalifa.org

 -1-2-2صالح بالنور الجزایری
او سايتی با نام «القرآنینی ،القرآنیون او اهل القرآن» داير نموده که به معرفی افکار و
نماز را واجب میداند .نماز او اصالً رکعت ندارد و مقدار آن به وقت است نه به
رکعت.

(سید عبداهلل حسینی ،همان)

 -1-2-2احمد صبحی منصور
در  6313در مصر متولد شد و در دانشگاه االزهر لیسانس تاريخ را گرفت.
سپس ارشد و دکتری را به اتمام رساند و در االزهر به تدريس مشغول شد .او به
خاطر افکار خاص قرآنبسندگیاش مورد اعتراض قرار گرفت و پس از دادگاهی

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

شدن به زندان رفت .او سايتی دارد که به معرفی افکار و انتشار آثارش میپردازد.
نشانی الکترونیکی اين سايت  www.ahl-alquran.comاست که در آن میتوان
به آثار صبحی منصور و اهل قرآنیون دست يافت.
صبحی منصور کتاب «القرآن و کفی مصدرا للتشریع اإلسالم» نوشت و اکنون در

ايالت ويرجینیای آمريکا در مؤسسه «املركز اإلسالمی للقرآن الكرمي» فعالیت میکند.
برخی از عقايد او عبارتند از .6 :قرآن کتابی جامع و کامل است که از هیچ چیز
فروگذار نکرده؛ مستقال و فارغ از سنت ،مبین خود بوده و تنها مصدر تشريع
اسالم است؛  .2مسلمین به اطاعت از سنت پیامبر ملزم نیستند و اساساً سنت
پیامبر با حجیت

(مجید معارف؛ راضیه مظفری ،بررسی و نقد مبانی قرآنی احمد صبحی منصور در انحصار

منبعیت قرآن با تأکید بر کتاب القرآن وکفی مصدرا للتشريع االسالم، ،مجله پژوهشهای تفسیر کالمی ،شماره ،6
بهار 6939ص )2
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عقايد و آثارش میپردازد )http://coranic.Iquebec.com( .وی به جای پنج نماز سه

 -1-2-2مصطفی کمال المهدوی
محل زندگی او در لیبی است .المهدوی کتابی به نام البیان بالقرآن دارد .او
شش نماز را واجب میداند و نماز ششم نماز فجر است .هر نماز دو رکعت
(سیدعبداهلل حسینی ،همان)

 -61-2-2دکتر محمد شحرور
در سال  6398در دمشق متولد شد سپس برای تحصیل به مسکو سفر کرد و
پس از آن به دمشق بازگشت و دکترای خود را در رشته مهندسی دريافت کرد و
به تدريس مشغول شد .او کتابهای مختلفی در مهندسی عمران دارد .سايت دکتر
شحرور در اينترنت وجود دارد و میتوان آثار او را مطالعه و دانلود کرد.
()http://www.shahrour.org

واإلميان -منظومة القیم ،حنو أصول جدیدة للفقه اإلسالمی -فقه املرأة ،جتفیف منابع اإلرهاب.
در نقد دکتر شحرور آثاری نوشته شده است از جمله:

 .6احلداثون العرب فی العقود الثالثة األخرية والقرآن الكرمي  -دراسة نقدیة  -د.اجلیالنی مفتاح -

دار النهضة ،دمشق .2111

 .2القراءة املعاصرة للدكتور شحرور  -جمرد تنجیم ،كذب املنجمون ولو صدقوا  -سلیم اجلابی-

دمشق.6336،
 .9القراءة املعاصرة للقرآن فی املیزان  -أمحد عمران  -دار النفائس ،بیروت .6335

 .1هتافت القراءة املعاصرة  -د .منري الشواف  -الشواف للنشر والدراسات ،قربص .6339
 .5بیضة الدیك  -نقد لغوی لكتاب "الكتاب والقرآن"  -یوسف الصیداوی  -دمشق ،سوریة.
 .1القرآن وأوهام القرآة املعاصرة  -م .جواد عفانة  -دار البشري ،عمان.6331 ،

شخصیتشناسی و منبعشناسی قرآنیون

برخی از آثار عبارتند از :الكتاب والقرآن -قراءة معاصرة ،الدولة واجملتمع ،اإلسالم
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 -66-2-2شریف هادی
او صبحی منصور را معلم خود میداند و رهبری روحی او را میپذيرد و او را
امام اهلالقرآن میخواند .شريف هادی يکی از ارکان سايت احمد صبحی منصور
 -62-2-2مسلم حنيف
آقای سید عبداهلل حسینی در مقاله «قرآنیون يا منکران سنت؟» او را از قرآنیون
میشمارد سپس به اختالف آرای او و قرآنیون با يکديگر میپردازد.

(سید عبداهلل

حسینی ،همان)

 -62-2-2عبداهلل بن عبداهلل جکرالوی
او در آخر دهه سوم قرن نوزدهم میالدی به دنیا آمد ،و در مناظره و جدل ماهر
بود و بسیار اهانت کننده نسبت به میراث اسالمی بود .او مؤسس جماعت اهل

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

الذکر در پاکستان بود.

(علی أحمد ناصح؛ وفاء نصراهلل ،القرآنیون وأهم شبهاهتم (دراسة نقدیة) مجله ادب

عربی ،بهار و تابستان )6939

او میگويد« :ه َذا ال ُقرآ ُن هو وحده املوحی بِِه ِمن ِع ِ
ند اهللِ تَ َعالَی إِلَی
َ
َُ َ ُُ ُ َ
ع َداه ِمن ُّ ِ
یس بَِوحی ».سپس جکرالوی حرکت اسالمستیزی خود را آغاز کرد
َ ُ َ
السنَّة فَلَ َ
ُحمَ َّمد6

أ ََّما َما

و سنّت نبوی را کامالً منکر شد و جماعتی موسوم به «اهل ال ّذکر و القرآن» را
تشکیل داد و زعامت آن را عهدهدار شد .آنگاه به ترويج افکار ضالّة خود
پرداخت و در راستای نشر آن ،کُتُب بسیاری تألیف کرد .مقرّ دعوت وی الهور
بود .در ادامة فعّالیّتهای ضدّ دينی جکرالوی ،تمام علمای اسالم به خروج او از
اسالم فتوا دادند .از مهمترين آثار وی ،تفسیر القرآن بآيات الفرقان میباشد.

(علی

احمد ناصح ،مجله معارف قرآنی ،همان)

برخی از تألیفات او عبارتند از« :تفسري القرآن بآیات الفرقان»« ،ترمجة القرآن بآیات

الفرقان»َ « ،رّد النسخ ال مشهور فی کالم الرب الغفور» و «البیان الصریح إلثبات کراهة الرتاویح».
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است.

(سید عبداهلل حسینی ،همان)

 -63-2-2احمد الدین امرتِسری
در هند و در سال  6816متولد شد .در جوانی به تبلیغ میپرداخت .او مؤسس
فرقه امت اسالمی در سال  6368بود ،و در سال  6391از دنیا رفت او نويسنده
میکند که احکام ارث را تنها بر مبنای قرآن بیان کند.
 -64-2-2حافظ محمد أسلم جراجبوری
در سال  6881و در هند متولد شد و در سال  6355از دنیا رفت او از ارکان
فرقه قرآنیون به شمار میرود.
 -65-2-2قاسم احمد
او نیز يکی از قرآنیون کشور مالزی بود.
او در سال  6357در بتلیس ترکیه به دنیا آمد با اينکه دکترای حقوق از دانشگاه
آريزونا آمريکا دارد اما بیشتر فعالیتهای او پیرامون اسالم است او تنها قرآن را
مرجع عقايد مسلمانان میداند و برای حديث اهمیتی قائل نیست.
 -3منبعشناسی
در اين بخش به معرفی کتابها مقالهها و پاياننامههای پیرامون قرآنیون پرداخته
میشود .همچنین از آن جايی که قرآنیون يکی از گروههايی هستند که به انکار
سنت میپردازند در اينجا به برخی از منابعی که به حجیت سنت مربوط میشود
نیز اشاره میشود.
الزم به ذکر است که به هنگام معرفی شخصیتها ،سعی بر آن بود که آثار آنها
نیز معرفی شود و در مواردی که شخصیتها ،سايت اينترنتی داشتند آن سايتها نیز
معرفی شدند .بنابر اين در اين قسمت ،کتابهای آنها و سايتهايشان معرفی

شخصیتشناسی و منبعشناسی قرآنیون

 -61-2-2ادیب یوکسل
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نمیشود.
همچنین برخی منابع و کتب قرآنیون در سايت قرآنیون http://ahl-alquran.

 com /arabic/index.phpوجود دارد.
به نقد و بررسی تفکرات سلفی و مدعیان قرآنی میپردازد .موسسان اين سايت
در معرفی خود میگويند :ما جمعی از همفکران و شاگردان استاد سید محمد تقی
حسینی ورجانی هستیم که تحت اشراف و با همکاری ايشان به نقد و بررسی
تفکرات سلفی و قرآنی اقدام نمودهايم.
 -6-3کتابها
 .6جريانشناسی قرآنبسندگی :پژوهشی در پیشینه ،تحوالت و ديدگاههای
قرآنیون /محمد ابراهیم روشن ضمیر ،تهران :سخن 911 ،6931،ص.

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

 .2حجیة السنة ،از عبدالغنی عبدالخالق ،بیروت ،دار القرآ الکريم6117 ،ق = 6381
= 53 ،6915ص.
 .9حجیت سنت و تاريخ آن محمد شواط ،حسین ،تهران :احسان161 ،6931 ،
ص.
 .1دفاع عن الحديث النبوی ،از احمدعمر هاشم ،قاهره.6126 ،
رد ُشبَهاملستشرقنی و الکتّاب املعاصرین و بیان الشبه الواردة علی السنة قدمياً
 .5دفاع عنالسنة و ّ
ابوشهبه ،القاهره 6113 ،ق.
و حدیثاً و ُّ
رداً علمیاً صحیحاً ،از حممد َ
ردها ّ

 .1رابطه متقابل کتاب و سنت ،علی نصیری ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی،
 791 ،6985ص.
الرد علیها ،از عماد سید شربینی،
 .7السنة النبویة فی کتابات اعداء االسالم :مناقشتها و ّ
مصر.6129 ،
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عالوه بر آن ،سايت قرآنیون در ايران به آدرس /http://www.quraniun.com

 .8السنة النبویة و مطاعن املبتدعة فیها ،از مکی شامی ،عمان.6121 ،

 .3السنة و مکانتها فی التشریع االسالمی ،از مصطفی سباعی ،بیروت ،دار ابن حزم،
2161م = 6191ه  185،ص.

 .61شبهات القرآنینی عن عثمان بن معلم حممود بن الشیخ علی ،جممع امللك فهد لطباعة
 .66شبهات القرآنینی حول السنة النبویة ،املؤلف :حممود بن حممد مزروعة ،الناشر :جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الشریف 38 ،6126 ،ص.

 .62القرآنیون و شبهاهتم حول السنه ،خادم حسین الهی بخش :،مکتبه الصدیق6113 ،ق
=  182،6917= 6383ص.
 .69القرآنیون :مصلحون ام هادمون ،عمرو الشاعر ،مکتبه نافذه2113 ،م.6988= .
 231ص.
محمد ،دمشق ،دارالقبس ،تاريخ نشرو بخش و غیره6192 ،ق2166 = .م،6931 = .

 653ص.

ابوزْهو ،بیروت.6381،
 .65مکانةالسنة فی االسالم ،شیخ حممد َ

حض َمزاعم املنکرین ،محمدلقمان سَلَفی،
 .61مکانة السنة فی التشریع االسالمی و َد ُ
رياض.6121 ،
 .67منزلةالسنة من الکتاب و اثرها فی الفروع الفقهیة ،محمدسعید منصور ،قاهره6399 ،م.

.68نظریة السنة فی الفکر االمامیالشیعی ،التک ون والصريوة ،حیدر حب اهلل ،مؤسسة االنتشار
العربی ،چاپ اول2111 ،م  815ص.

 -2-3مقالهها
 .6آسیبشناسی ،چالشها و موانع فرهنگ اسالمی با رويکرد قرآنی سیفعلی

شخصیتشناسی و منبعشناسی قرآنیون

 .61القرآنیون :نشاهتم  -عقائدهم  -ابرز اعالمهم  -ادله القرآنینی و تفنیدها ،زينو ،علی
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زاهدیفر ،مجله تفسیر پژوهی ،شماره  ،9بهار و تابستان.6931 ،
 .2آسیبهای مبنايی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن ،زينب طیبی محمدعلی
مهدوی راد ،پژوهشهای قرآنی ،شماره 9پايیز.6931 ،
غفوری نژاد ،فاضل گرنه زاده ،مجله تنعیم ،شماره  9پايیز.6935 ،
 .1بررسی و نقد ديدگاههای قرآنی و حديثی قرآنیون اهل سنت ،نويسنده  :ناصح،
علی احمد ؛ اعرابی ،غالمحسین؛ نصراهلل ،وفاء؛ مجله :پژوهشنامه معارف قرآنی»
بهار  -6939شماره  27 ،61ص.
 .5بررسی و نقد مبانی قرآنی احمد صبحی منصور در انحصار منبعیت قرآن با
تأکید بر کتاب القرآن وکفی مصدرا للتشريع االسالم ،مجید معارف؛ راضیه
مظفری ،مجله پژوهشهای تفسیر کالمی ،شماره  ،6بهار  ،6939صفحه .91-6

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

 .1تألیفات حجیت حديث در شبه قارة هند ،دکتر خالد ظفرااهلل رندهاوا ،استاديار
دانشکدة الهیات فیصل آباد پاکستان ،ترجمة سیدزوار حسین نقوی ،دانشجوی
دکتری علوم قرآن و حديث ،مجله الهیات و حقوق ،پايیز  ،81شماره .25
 .7تجديدنظرطلبی حديثی ،سايت ويکی فقه.
 .8تحلیل و نقد داليل ابوالفضل برقعی درباره قرآنبسندگی در هدايت بشر،
فريدون محمدیفام؛ مهدی فرمانیان ،پژوهشنامه مذاهب اسالمی ،بهار و تابستان
 ،6935صفحه .612-85
 .3جريانشناسی قرآنبسندگی در دو قرن اخیر؛ نگاهی به شبه قاره هند و
کشورهای عربی ،اسعدی ،محمد  ،6985حديث انديشه ،ش ،6ص .611-35
رد شبهة إنکار حجیة السنة ،مهدی اسماعیلی ،آسیه استادی،
 .61جهود العلماء فی ّ
کشور مالزی ،للمؤمتر العاملی حلجیة السنة النبویة مالیزیا.
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 .9بررسی جريان قرآنگرايی افراطی شیعه در ايران با رويکردی انتقادی ،محمد

 .66رابطه متقابل کتاب و سنت نوشته حجتاالسالم و المسلمین دکتر علی
نصیری ،فصلنامه علمی تخصصی محفل ،شماره.65 ،
 .62رويکردهای نو به حجیّت سنّت ،محمدعلی مهدوی راد ،سايت موسسه فهیم،
.2165/26/1
قرآن /قرآنیون ،سیدعلی آقايی ،فصلنامه علمی تخصصی معرفت کالمی ،شماره ،9
.6983

 .61القرآنیون و شبهاهتم حول السنة (تألیف :خادم حسین بخش) ،مجله :البیان» ذواحلجة
 - 6169العدد  2( 11صفحه  -از  31تا .)37
 .65القرآنیون وأهم شبهاتهم (دراسة نقدیة) علی أحمد ناصح؛ وفاء نصراهلل ،مجله
ادب عربی ،بهار و تابستان  ،6939صفحه .261-639
کالمی» زمستان  ،6983سال اول  -شماره  ،1از ص  53تا .81
 .67القرآنیون؛ مذهب انکار اهل سنت ،تأکید بر تفسیر آيه به آيه و نفی عصمت
پیامبر ،سايت خبرگزاری رسا ،تاريخ.61/2/6931 :
 .68مقايسه مبانی انکار سنت در يهوديت و اسالم ،رضا گندمی نصرآبادی ،مجله:
علوم حديث ،تابستان  - 6939شماره  61 ،72صفحه  -از  672تا .687
 .63نقد ديدگاه روش تفسیر قرآن به قرآن ،قرانیان شیعه ،تصديقی شاهرضائی،
علی؛ مؤدب ،سید رضا؛ مجله :پژوهش دينی» پايیز و زمستان  ،6939شماره .23
 .21نقد ديدگاه و عملکرد جريان «قرآنیان شیعه» ،نشرية معارف (ويژه استادان
معارف ،مبلغان و امور دفاتر)  /ش /617ص 7الی  ،3برگرفته از سايت مرکز
اشاعه ايمان.

شخصیتشناسی و منبعشناسی قرآنیون

 .61قرآنیون يا منکران سنت؟ نويسنده :حسینی ،سید عبداهلل؛ مجله :معرفت
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 .26نقد مبانی «قرآنیون» در نفیِ حجّیت ،احراز و اثبات سنّت نبوی ،زينب طیبی؛
محمدعلی مهدویراد ،مجله کتاب قیم يزد ،شماره  ،61بهار و تابستان ،6931
صفحه .51-27
فاطمه؛ خلیلینژاد ،سیدمحسن؛ مجله :پژوهش نامه معارف قرآنی» پايیز ،6931
شماره  ،22از ص  697تا .657
 -3-3پایاننامهها
 .6آسیبشناسی روش تفسیر قرآن به قرآن ،دکتری تخصصی ،6935 ،پديدآور:
مهدی عبادی استادراهنما :سیدمحمد مرتضوی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده
الهیات و معارف اسالمی شهید مطهری.
 .2بررسی آراء انتقادی احمد صبحیمنصور در ارتباط با قرآنبسندگی ،کارشناسی

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

ارشد ،6931پديدآور :سهراب چوبانی استادراهنما :صمد عبداللهی ،دانشگاه شهید
مدنی آذربايجان ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.
 .9بررسی لغزشهای تفسیری نو وهابیان با تکیه بر کتاب «تضاد مفاتیح الجنان با
آيات قرآن ،کارشناسی ارشد ،6936 ،پديدآور :زينب اقاربپرست استاد راهنما:
عبدالعلی موحدی استاد مشاور :فرهاد عالء المحدثین.
 .1بررسی و نقد جريان قرآنبسندگی در تفسیر ،دکتری تخصصی،6988 ،
پديدآور :محمدابراهیم روشن ضمیر استاد راهنما :کاظم قاضیزاده استاد مشاور:
محمدعلی مهدوی راد استاد مشاور :محمدعلی لسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .5تحلیلی از شبهات قرآنین بر سنت ،کارشناسی ارشد ،6935 ،پديدآور :عابد
حسین حافظی استاد راهنما :شیخ احمد االزرقی ،دانشگاه جامعه المصطفی
العالمیه.
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 .22نقد و بررسی ديدگاههای قرآنیون دربارة نماز ،تجری ،محمدعلی؛ زينالدينی،

 .1جايگاه حديث در تفسیرالفرقان و نقد ديدگاههای خاص مفسر ،پاياننامه
دکتری تخصصی ،پديدآور :زهره نريمانی استادراهنما :محمدکاظم رحمان ستايش
استاد مشاور :علی نصیری استاد مشاور :هادی حجت.
 .7نظرية قرآن بسندگی و میزان تأثیر آن در آرای خالف مشهور آيت اهلل صادقی
استاد مشاور :علی رضا عابدی سر آسیا ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده الهیات
و معارف اسالمی شهید مطهری.
 .8نقد و بررسی ديدگاههای قرآن گرايان شبه قارّه از منظر قرآن و روايات (سنّت،
نماز ،زکات ،روزه) ،کارشناسی ارشد ،6931 ،پديدآور :عبدالمجید ظل ناروتی
استاد راهنما :حسین خاکپور استاد مشاور :غالمرضا رضوی دوست دانشگاه
سیستان و بلوچستان ،دانشکده الهیات.
ياسمی استاد راهنما :عبدالرسول حسینیزاده ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم،
دانشکده علوم قرآنی قم.
 -4نتيجه
در اين نگارش شخصیتهای قرآنیون مورد بررسی قرار گرفته و  8نفر از
قرآنیون شیعه و  61نفر از قرآنیون اهل سنت معرفی شدند .در کنار معرفی اين
اشخاص سعی بر آن بود که آثار و تألیفات آنها معرفی شود در صورتی که اين
افراد دارای سايت شخصی هم بودند آنها هم معرفی شد تا دسترسی به آثار برای
پژوهشگران آسانتر باشد .همچنین عالوه بر شخصیتهای معرفی شده؛ منابعی
پیرامون قرآنیون يافت شد .تعداد اين منابع  68کتاب 22 ،مقاله و  3پاياننامه است
که راهنمای بسیار خوبی برای پژوهشگران در زمینه قرآنیون میباشد.

شخصیتشناسی و منبعشناسی قرآنیون

 .3نقد و بررسی قرآنبسندگی در تفسیر ،کارشناسی ارشد ،6983 ،پديدآور :جعفر
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 -5منابع
عالوه بر آثار شخصیتهايی که معرفی شده است در اين نگارش تعداد 68
کتاب و  22مقاله و  3پاياننامه قبل از نتیجه معرفی شد .که از ذکر دوباره آنها
میگردد.
 .6بابايی ،مکاتب تفسیری؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سمت.6936 ،
 .2جريانهای تجديد نظر طلب در عقايد شیعه شريعت سنگلچی و سید اسداهلل
خراقانی.6981 ،http://www.ensany.ir ،
 .9جعفريان ،رسول ،جريانها و سازمانهای مذهبی -سیاسی ايران.6987 ،
 .1دانشنامه جهان اسالم ،موسسه دائرة املعارفالفقه االسالمی ،سايت کتابخانه مدرسه
فقاهت.

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

 .5شهاب کاظمی ،نقدی بر انديشههای سید احمد خان هندی پیرامون اعجاز،
سايت مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،بخش مقاالت قرآنیhttp://www. ،

./Maarefquran.com
 .1مجید دانشگر؛ توفیق افندی صدقی ،مجله آيینه پژوهش ،خرداد و تیر .6931
سایتها
 .7ابوالفضل برقعی.www.borqei.com ،
 .8ايرانداک./http://www.irandoc.ac.ir ،

 .3پرتال جامع علوم انسانی.http://www.ensani.ir ،
 .61حیدر قلی قلمداران .http://www.qalamdaran.com
 .66رشاد خلیغه .rashadkhalifa.org

 .62سايت القرآنیین ،القرآنیون او اهل القرآن ،سايت صالح بالنور جزايری،
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خودداری میشود بنابر اين ،غیر از اين موارد ،منابعی که استفاده شده ذکر

.http://coranic. Iquebec.com
.www.ahl-alquran.com  سايت اهل قرآن.69
.http://www.shahrour.org  سايت دکتر شحرور.61
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./.quraniun.com
 بخش/http://www.maarefquran.com  سايت مرکزفرهنگ و معارف قرآن.61
.مقاالت قرآنی
./http://www.tabatabaie.net  سید مصطفی حسینی طباطبايی.67
./http://simorgh.nosa.com ،) سیمرغ (کتابخانهها.68
./http://www.nlai.ir ، کتابخانه ملی.63

./http://www.lib.ir ، کتابخانههای ايران.21
شخصیتشناسی و منبعشناسی قرآنیون

Downloaded from safinahmagazine.ir at 3:23 +0430 on Saturday May 8th 2021

http://www ) سايت قرآنیون ايران (اين سايت به نقد قرآنیون میپردازد.65

./http://www.magiran.com ، مگ ايران.26
./http://www.noormags.ir ، نور مگز.22

