«نقد شیخ محمد سند به مدّعای قرآنبسندگی» ـ سمیه خلیلی آشتیانی

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حديث سفينه
سال پانزدهم ،شماره « 57ويژه قرآنبسندگی» ،زمستان  ،6931ص 661-601

سمیه خلیلی آشتیانی

*6

چکيده :شیخ محمد سند بحرانی در کتاب «اسالم معیة الثقلنی ال اسالم املصحف منسلخاً من

احلدیث» مدّعای قرآنیون را در اکتفا به قرآن در فهم دين در ضمن  81فصل پاسخ میگويد.
نگارنده در اين مقاله پس از مقدمهای در بارۀ مدّعای قرآن بسندگی و ديدگاههای پیروان آن و
فهرستی از  81فصل کتاب سند ،برخی از آنها را به اختصار توضیح میدهد .از جمله :عرضۀ
متشابهات قرآن بر محکمات ،انحصار تأويل قرآن به اهل تطهیر و احاطۀ آنها بر قرآن ،توضیح
مبانی علم الحديث و اقسام وحی.

کليدواژهها :سند بحرانی ،محمد؛ اسالم معیة الثقلنی ال اسالم املصحف منسلخاً من احلدیث
(کتاب)؛ محکمات و متشابهات؛ اهل تطهیر؛ علم الحديث؛ اقسام وحی؛ تأويل قرآن –
معصومان.

* .دانش آموخته دکتری الهیات و معارف اسالمی ،علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی
smh.khalili@gmail.com
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مقدمه
بیش از يک قرن پیش جريانی فکری تأسیس شد که به نام «اهل الذکر و القرآن»
شهرت يافت .اينان فقط بر قرآن کريم اعتماد و اتکاء دارند و حکم حديث را
شامل مسلمانان اعصار بعدی نمیدانند.

(الهی بخش ،القرآنیون ،ص )63-86

اين رويکرد در برابر افراط اهل حديث شکل گرفته است .اينان به جهت
شبهات وارد بر حديثگرايی محض ،به تفريط افتاده و قرآنگرای محض شدهاند.
جامعیت قرآن کريم ،به بهانۀ شعار «حسبنا کتاب اهلل» ،وحیانی نبودن سنت ،خدشه
در متون و اسانید حديث ،از جمله مهمترين شبهاتی است که سبب عدول آنان از
حجیت و اعتبار سنت شده است( ،همان ،ص ،)851-808بجز عوامل ديگری که در
پیدايش اين تفکر مؤثر بوده است.

(همان ،ص )95 -88

مذاهب اسالمی در همان وقت در برخورد جدّی و شديد ،به تکفیر آنان فتوا
دادهاند و از سوی ديگر ،کسانی در مصر به حمايت از آنان مقاالتی نوشتند که
نقدهايی در پی داشت.

(جبرئیلی ،سیری در تفکر کالمی معاصر ،ص )905

اين گروه که تنها حجیت قرآن را پذيرفتهاند ،در گسترۀ احکام و تکالیف آن
اختالف دارند .برخی قرآن را در تمام امور  -اعم از واجبات ،مستحبات و
مباحات -کافی میدانند .برخی نیز موارد ديگر را که مستفاد از قرآن است،
برعهدۀ «مرکز املله» واداشتهاند که به منزلۀ تشخیص مصلحت و احکام حکومتی
است.
قرآنیون يا اهل القرآن ،افزون بر مشترکاتی که با ديگر مسلمانان دارند ،عقايد
خاص و مخالف با اجماع مسلمانان نیز دارند .نفی شفاعت ،انکار حیات برزخی،
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واکنشها در برابر اين جريان مختلف بوده است .از يک سوی ،عالمانِ ديگر

Downloaded from safinahmagazine.ir at 23:08 +0430 on Thursday April 15th 2021

فقط برای کسانی جاری میدانند که در عصر
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انکار نسخ در قرآن و نفی هر گونه معجزه برای پیامبر اسالم و انکار عصمت
مطلقۀ آن حضرت ،از جمله اين عقايد

است( .همان ،ص)907-901

در فروع عملی نیز در جزئیات نماز ،با وجود اختالف درونی تعداد نمازهای
آنان در سال  90روز و يک ماه الزم است ،اما انجام آن در خصوص ماه مبارک
رمضان ضرورتی

ندارد( .همان ،ص )907

يکی از دانشورانی که در سه سال گذشته به نقد عقايد اين گروه پرداخته ،آيت
اهلل شیخ محمد سند بحرانی است .در اين مجال ،ابتدا با شخصیت وی آشنا
میشويم ،سپس کتابی را که حاصل جلسات درسی او در اين زمینه است ،معرفی
خواهیم کرد.
 .5معرفی نویسنده

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

محمد سند بحرانی ،در سال  6918قمری در بحرين به دنیا آمد .مدتی در يکی
از دانشگاههای لندن ،در رشته مهندسی مشغول به تحصیل بود؛ سپس با پیروزی
انقالب در سال  6957شمسی وارد حوزه علمیه قم شد .از درس خارج فقه و
اصول آيات عظام :شیخ مرتضی حائری ،میرزا هاشم آملی ،گلپايگانی ،سیدمحمد
روحانی ،وحید خراسانی ،تبريزی و فانی اصفهانی بهره برد .همچنین از دروس
اساتید فلسفه ،حضرات آيات :حسنزاده ،جوادی و انصاری شیرازی استفاده
نموده است.
آيت اهلل محمد سند ،دهها کتاب و مقاله دارد از جمله کتابهای او :االمامة االهلیة،

دعوی السفارة فی الغیبة الکربی ،حبوث فی مبانی علم الرجال ،العقل العملی ،فقه البنوک،
منهاج الصاحلنی ،فقه املصارف و النقود ،فی رحاب الزیارة اجلامعة الکبیة ،مقامات فاطمة
الزهراء فی الکتاب و السنة ،عدالة الصحابة ،تفسی مالحم احملکمات.
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روزانه بین سه تا شش نماز ،تعداد رکعات بین دو و چهار ،ايام روزه که به نظر

وی سالهای متمادی در حوزه علمیه قم مشغول تدريس و تحقیق بود .اخیراً در
نجف اقامت گزيده و در حوزه نجف مشغول تدريس خارج فقه و اصول
میباشد .او در کنار اين دو درس به تدريس بعضی از کتب حديثی و اعتقادی

تقرير مباحث او توسط احسان مظفر است و در ادامۀ اين گفتار ،مروری بر آن
خواهیم داشت.
 .2مقدمه کتاب
پیش از پرداختن به معرفی بخشهايی از اين کتاب به مباحث مطرح شده در
مقدمه اشاره میشود که احسان مظفر ،برای فهم بهتر مخاطب آورده است.
وی در اين مقدمه در چند محور ،ضرورت بحث درباره ديدگاه قرآنیون را
تبیین کند .وی که سخنش را با رويکرد تاريخی منع و نگارش حديث آغاز
و در پی آن ،عملکرد او را که سبب تشکیک امت اسالمی در صالحیت علمی او
به عنوان يک خلیفه میشد.
از سوی ديگر عدم نگارش حديث سبب شد او و به تبع او ديگران ،دست به
اجتهاد بدون علم بزنند که نارضايتی صحابۀ پیامبر اکرم 6را در پی داشت .از
اين رو به جريمه کردن محدثان و حبس کردن ايشان دست میزند.
با اين رويکرد خلیفه دوم ،اجتهاد و رأی شخصی ،در کنار قرآن و حديث،
اصل سومی در تشريع اسالمی قرار گرفت و اين سبب اشتقاق میان امت اسالمی
شد ،گروهی شريعت را از نصوص قرآن و سنت گرفتند و گروه دوم از اجتهاد
شیخین ،بنا به اين اعتقاد که اعلم از اين افراد وجود ندارد .لذا کم کم دامنۀ اين
اجتهاد گستردهتر شد.
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میکند ،زمینۀ اين دستور توسط خلیفۀ دوم را ناآشنايی او با حديث پیامبر میداند
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گرايشی که شريعت را از نصوص کتاب و سنت به صورت توأمان دريافت
میکرد ،در مکتب اهل بیت :بدين سان نمود يافت که برخی از صحابۀ رسول
خدا6

آوردند ،از اين رو منع تدوين حديث سبب توقف حرکتشان نشد.
پیروان مکتب اهل بیت :طی سه قرن بیش از  1100کتاب تدوين کردند که
با نام و نويسندگانش حفظ شده است؛ سپس کتب اربعۀ شیعه نگارش يافت که
در شمار صحیحترين ،متقنترين و دقیقترين کتب حديثی امامیه است؛ هر چند
نقش کتب ديگری همچون کتاب سلیم بن قیس هاللی ،المؤمن حسین بن سعید
اهوازی ،نوادر عیسی اشعری و المحاسن برقی را در حفظ میراث روايی

ائمه:

نمیتوان ناديده گرفت.
با تمام اين تالشها و تألیفات ،مدتی است که برخی صداها برخاسته که حجیت

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

اين میراث عظیم را نمیپذيرد .برخی هم معتقد شدهاند که بخش بزرگی از اين
میراث سترگ ،از کعب االحبار است و بخش قابل مالحظهای را اسرائیلیات
تشکیل میدهد؛ اينان از سرِ ناآگاهی نسبت به ارزش اين میراث روايی مبارک ،به
ارکان دين صدمه زدند و در شريعت نبی اکرم 6تشکیک کردند.
وی در بخش پايانی مقدمه ،اين نکته را به خواننده تذکر میدهد که شیخ
محمد سند به ردّ اين سخنان اقدام کرده و در پاسخ به اين شبهات ،بحث خود را
براساس داليل قرآنی و سنّت نبوی غنی ساخته است.
 .3معرفی بخشهای کتاب
کتاب "اسالم معیة الثقلنی" در قالب مجالس درسی و در بیست و هشت جلسه،
عنوانبندی شده است ،که مطالب هر مجلس ،به يک موضوع میپردازد.
عناوين فصول کتاب ،چنین است:
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و اصحاب

ائمه:

به گردآوری روايات پیامبر و اهل

بیت:

روی

فصل -6عرضۀ متشابهات قرآن و سنت بر محکمات.
فصل -8تفسیر متشابهات و محکمات از قرآن.
فصل -9کتاب و عترت ،دو رشتۀ الهی يا يک رشته؟
فصل -5عرضۀ تأويل کتاب بر حديث يا عکس آن؟
فصل -1احاطۀ اهل الذکر بر قرآن حکیم.
فصل -7نگاهبانان قرآن.
فصل -1مغالطه در شعار "اسالم قرآنی"
فصل -3چند شبهه و پاسخ آنها.
فصل -60اسالمِ همراه يا باهمراهی ثقلین ،نه اسالمِ مبتنی بر يکی از آنها.
فصل -66مراتب نظامات براهین.
فصل -69برخی از موازين علم الحديث.
فصل -61استوارسازی کتاب سلیم بن قیس هاللی.
فصل -65اقسام وحی.
فصل -61همراهی عقايد با علم فقه.
فصل -67تفاوت بین میراث فکری در مکتب اهل بیت يا مکتب خالفت.
فصل -61مراد از کتاب کريم.
فصل -63اکمال دين به پیامبر 6بود يا قرآن يا علی7؟
فصل -80ضابطۀ اسرائیلیات.
فصل -86اسرائیلیات در میراث فکری تسنن.
فصل -88اسرائیلیات در فلسفۀ عرفان.

«نقد شیخ محمد سند به مدّعای قرآنبسندگی»

فصل -68مثالهای قرآن در مورد نظام براهین و مراعات مراتب آنها.
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فصل" -89ذِکر" بین قرآن و سنت.
فصل -81حديث بین حجیت علمی و تعبّدی.
فصل -85اهمیت پذيرش حقايق در میراث فکری وحیانی.
فصل -87تصحیح و تنقیح منابع حديثی ،ادعايی نارسا در برابر شیوههای صحیح
درايه و فقه الحديث.
فصل -81تنقیح منابع حديثی ممکن میست مگر با کمک گرفتن از هر دو يادگار
پیامبر.6
شیخ محمد سند ،تنها در دو يا سه فصل ،در ابتدای بحث ،ديدگاه قرآنیون را
مطرح میکند ،بلکه در برابر آن ،سراسر اين کتاب میکوشد دالئلی از قرآن و
سنت نبوی برای اثبات ضرورت بهرهگیری از دانش اهل بیت ،:در فهم قرآن

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

کريم ارائه کند .در ادامه برخی از مجالس اين کتاب و پاسخهای شیخ محمد سند
به قرآنیون به صورت تفصیلی – با استفاده از متن کتاب ،البته با اندکی تغییر در
سبک بیان – گزارش میشود.
 -5-3عرضه متشابهات قرآن و سنت به محکمات
در مجلس نخست ديدگاه قرآنیون را مطرح میکند که ارجاع متشابهات به
محکمات بايد صورت گیرد و اين را مغاير با مفسّر بودن روايات برای آيات
میدانند ،زيرا دو حالت متصوّر است :اگر منظور در اين ارجاع ظاهر قرآن است،
نیاز به مفسر ندارد .ولی اگر مقصود باطن قرآن باشد و برای فهم آن نیاز به
روايت باشد ،اين کالم مستلزم دَور است ،زيرا متشابهات روايات بايد به قرآن
عرضه شود و از سويی با اين ادعا قرآن خود به روايت نیاز دارد.
وی پاسخی میدهد که در اينجا به اختصار آن را نقل میکنیم:
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فصل -81عوامل تحريف در دين.

 .6متشابه قرآن و سنت بر مجموع محکم قرآن و سنت عرضه میشود .به عبارت
بهتر ،متشابه قرآن ،سنت ،عقل و وجدان بر محکم قرآن ،سنت ،عقل و وجدان
عرضه می شود.
 .9قرآن و عترت ،دو وجه يک حقیقت واحد هستند .هر کتابی نیاز به معلم دارد
و برای قرآن هم به عنوان کتابی الهی ،معلمی الهی قرار داده شده که از جانب
خدا است.
 .1همراهی کتاب و حديث ،از مراتب ثقلین است و ثقلین هم مراتبی دارد؛ قرآن
مراتب غیبی ،ملکوتی و تأويلی دارد و جز همراهیِ عترت ،راهی برای تمسّک به
آن نیست.
شیخ محمد سند تقريباً تا پايان مباحث خود سعی در تبیین و تشريح "همراهیِ
 -2-3محکمات و متشابهات در کتاب الهی
سند در فصل دوم ،در نفی قرآن بسندگی ،به آيه هفتم سوره آل عمران استناد
میکند که قرآن را دارای دو گروه آيات محکم و متشابه میشمارد ،نیاز به
روايات اهل

بیت:

را در شناخت آيات متشابه و تأويل آن بدين گونه تبیین

میکند:
 .6قرآن کريم تصريح میکند که کسانی که فقط به قرآن تمسک جويند گمراه و
فريفته میشوند.
هر کسی ايمان نداشته باشد به اينکه قرآن تأويلی دارد ،قرآن را نپذيرفته ،و هر
کسی نپذيرد که تأويل محصور به علم الهی و راسخان در علم است ،قرآن را
تکذيب نموده است.
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قرآن و عترت" دارد .اين سیاق در تمام فصول حفظ میشود.
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 .8قرآن کريم رسیدن به حقائق پوشیده واالی غیب را منحصر به کسانی دانسته

دو آيه بر مضمون حديث ثقلین و همراهی اين دو با هم داللت دارد .قرآن کريم
را به عنوان کتابی الهی میشناساند که مراتب غیبی ملکوتی دارد .رسیدن به اين
مراتب و درک آن برای هیچ کس حتی فقیه ،مفسر ،عالم و عارف واصل ممکن
نیست ،جز اهل بیت :که قرآن به پاکی و طهارت ايشان شهادت داده است.
 .9از اين رو تفسیر مفسران ،حکما و متکلمان و  ،...بديل و جايگزين حديث
معصومان :نمیشود.

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

 .1خداوند میفرمايد« :و ل ْو أ ّن ما فِی ْاْل ْر ِ
ض ِم ْن شجرة أقْالم و الْب ْحر َيدُّه ِم ْن ب ْع ِدهِ سْبعة
ِ
ت كلِمات اللَ ِه إِ َن اللَه ع ِزیز ح ِكیم( ».لقمان )87،بر اساس اين آيه ،کلمات الهی
أ ْحبر َما نفد ْ
پايان نمیيابد ،زيرا کالم الهی غیبی ملکوتی نامتناهی است .بنابراين احاطه به آن
در توان بشر نیست ،و هیچ يک از مفسران به نامتناهیِ از قرآن نمیتوانند احاطه
يابند ،مگر کسانی که قرآن برايشان شهادت میدهد که ايشان قرآن را مسّ و درک
کرده اند ،زيرا قرآن کتابی الهی است و به معلمی الهی و منصوب از سوی خداوند
متعال نیاز دارد که همان اهل بیت :هستند.
 -3-3تأویل نزد اهل تطهير است
در مجلس چهارم با محوريت آياتی از قرآن کريم ،شأنیت تأويل آيات را
منحصراً از آنِ اهل بیت :میداند .وی چنین استدالل میکند:
 .6قرآن کريم تأويل معانی قرآن را به راسخان در علم سپرده و در آيات متعدد به
آن اشاره کرده است:
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که قرآن کريم تطهیر الهی ايشان را شهادت میدهد .در سوره آل عمران فرمود« :و
ما ی ْعلم تأْ ِویله إَِال اللَه و الَر ِاسخون فِی الْعِْل ِم( ».آل عمران )7،آنگاه در سورۀ واقعه پس از
سوگند به کتاب میفرمايد« :فِی كِتاب َمكْنون*َال َي ُّسه إَِال الْمط َهرون( ».واقعه )73-71،هر

«...و ما ی ْعلم تأْ ِویله إَِال اللَه و الَر ِاسخون فِی الْعِْل ِم( »...آل عمران)7،؛ «ب ْل هو آیات ب یِّنات فِی
صدوِر الَ ِذین أوتوا الْعِْلم» (عنکبوت ،)13 ،در آيۀ نخست ،خداوند متعال تأويل معانی
متشابهات را به راسخان در علم میسپارد و آيه دوم بر همراهی ثقلین و عدم
 .8ارجاع تأويل قرآن و بیان آن در آيه «ثَ إِ َن علْینا بیانه» (قیامت)63 ،؛ «و ی علِّمهم الْ ِكتاب
احلِكْمة» (بقره )683 ،و آياتی از اين سنخ ذکر شده؛ مسئولیتی که جز رسول خدا آن
و ْ
را انجام نمیدهد .اين مسئولیت آسمانی است و از نسخ کتاب آسمانی ،لذا
مسئولیتی غیبی است ،زيرا کتاب منشأی از غیب دارد.
 .9از اهل بیت :در حديث ثقلین به حبل الهی تعبیر شده که مردم به آن چنگ
زنند تا گمراه نشوند .سرِ اين ريسمان به دست خداوند متعال است و بنا به
فرمودۀ تبیان و تأويل قرآن کريم فقط نزد اهل بیت :است.
سند در مجلس ششم ،اهل بیت :را به عنوان تنها کسانی میشناساند که علم
قرآن در اختیار آنها است.
 .6قرآن کريم به عنوان کتابی الهی خود را به اوصاف نامحدود و نامتناهی
توصیف میکند ،مانند آيۀ:
«قل لَو كان الْبحر ِمداداً لِّكلِم ِ
ات ربِّی لن ِفد الْب ْحر ق ْبل أ ْن ت ْنفد كلِمات ربِّی و ل ْو ِجْئنا ِبِِثْلِ ِه
ْ
ْ
مدداً( ».کهف)603 ،
ِ
ِ ِِ
«و لو أََّنا فِی ْاْلر ِ ِ
ت كلِمات اللَ ِه
ض م ْن شجرة أقْالم و الْب ْحر َيدُّه م ْن ب ْعده سْبعة أ ْحبر َما نفد ْ
ْ
ْ
إِ َن اللَه ع ِزیز ح ِ
كیم( ».لقمان)87 ،
کدام مفسّر میتواند تفسیری بنويسد که به قطرهای از اين دريای بیکران احاطه
يابد؟ اين کار فقط برای کسانی ممکن است که ارتباط الهی دارند و به شهادت

«نقد شیخ محمد سند به مدّعای قرآنبسندگی»

 -1-9احاطۀ اهل ذکر به ذکر حکيم
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کالم الهی ،قرآن را درک و مسّ کردهاند و مطهّرند .اين مدّعا حکم عقل است.
 .8قرآن به صورت آشکار برای پیامبر اکرم 6و اهل بیتش :در سورۀ قدر،
نسب روحی را تبیین میکند؛ به گونهای که ارتباط ايشان را با آسمان و آنچه نزد
هر روز ،بلکه هر لحظه برايشان ...نازل میشود .خداوند در سوره نحل میفرمايد:
وح ِم ْن أ ْم ِرهِ على م ْن یشاء ِم ْن ِعب ِادهِ ( ». ...نحل )8،همچنین از هويت
الر ِ
«ی نِّزل الْمالئِكة بِ ُّ
قرآن در سوره شوری ياد میکند و میفرمايد« :و كذلِك أ ْوحْینا إِلْیك روحاً ِّم ْن أ ْم ِرنا ما
اْلَيان و لكِن جعلْناه نوراً نَه ِدی بِِه من نَشاء ِمن ِع ِ
كْنت ت ْد ِری ما الْ ِكتاب و ال ِْ
بادنا( ».شوری،
ْ
ْ
ْ
)58

در اينجا مراد از لفظ «من نَشاء ِمن عِ ِ
بادنا» پیامبران نیست ،بلکه بندگانی پس از
ْ

پیامبر اکرم 6مورد نظر است که خداوند ،ايشان را وارث روح امری قرار داده

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

که همان حقیقت غیبی قرآن کريم است .در اين حقیقت غیبی ،هر آنچه سبب
پیوند از زمین به آسمان تا مقام قرب الهی است ،وجود دارد.
سپس باری تعالی تصريح میفرمايد به اينکه قرآن به صورت کتاب مکنون
است و اهل بیت :آن را مسّ کردهاند و به فهم آن نائل آمدهاند« :و الَ ِذی أ ْوحْینا
احل ُّق مصدِّقاً لِّما ب نی یدی ِه إِ َن اللَه بِعِ ِ
بادهِ َلبِی ب ِ
إِلْیك ِمن الْكِ ِ
صی* ثَ أ ْورثْنا الْ ِكتاب
تاب هو ْ
ْ ْ
الَ ِذین اصطفینا ِمن ِع ِ
بادنا»؛ از اين رو هیچ مفسّری نمیتواند در تفسیر و تبیین و
ْ ْ ْ
تأويل کتاب مبین ،رقیب اهل بیت :باشد.

 -1-3مغالطه شعار اسالم القرآن
نويسنده در مجلس هشتم به اين مغالطه میپردازد که اسالم ،مرادفِ قرآن يا
همان مصحف است ،سخنی که شبیه شعار «حسبنا کتاب اهلل» است؛ وی در پاسخ
به اين مغالطه چنین میگويد:
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خداست ،ترسیم میکند؛ با نزول روح امری که شب قدر ،بلکه هر جمعه ،بلکه

قرآن – که بدون تفسیر اهل بیت ،:اسالم ،بشری ،رأی محور ،محدود و در
معرض خطاست -چگونه اسالم قرآن نامیده شود؟
کسی که شعار «حسبنا کتاب اهلل» را مطرح کرد ،فرد نیرنگ باز و فريبکاری بود.
مانند ادعای تفسیر قرآن به قرآن است که معتقدند برای فهم قرآن فقط بايد از
قرآن بهره گرفت ،و در تفسیر اجتهادی شايد مفسر درست بگويد و شايد خطا
کند.
اين شعار ،سبب جدا کردن ثقلین از يکديگر میشود ،در حالی که پیامبر در
حديث متواتر ثقلین ،قرآن و اهل

بیت:

را با هم میداند .روشن است که

همراهی و تالزم اعتباری و ادبی نیست ،بلکه حقیقی و تکوينی است .از اين رو
قرآن ناطق ،اهل بیت :هستند.
در مجلس سیزدهم به برخی موضوعات علم الحديث میپردازد .نويسنده
رويکرد برخی در تشخیص حديث ضعیف را سبب بدبینی به کل احاديث و کنار
گذاشتن آنها میداند .علت به چنین رويکردی را فراموشی برخی اصطالحات
علم الحديث به صورت دقیق میداند .همچنین معتقد است بايد بسیاری از آفات
نقل را به صورت دقیق شناخت و بدون افراط و تفريط و بر اساس موازين
علمی ،نه شعار و عناوين گمراه کننده به آن پرداخت.
 .6او تبیین خود را با دو تعريف از حديث ضعیف آغاز میکند؛ تعريف نخست
که بیشتر به کار میرود چنین است« :حديث ضعیف روايتی است که واجد
شرايط خبر واحدِ دارای حجیت نیست و برای پژوهشگر ،صفت وثاقت برای
سلسلۀ روات آن روايت احراز نمیشود».

«نقد شیخ محمد سند به مدّعای قرآنبسندگی»

 -1-3گوشهای از موازین علم الحدیث
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 .8تعريف دوم برای حديث ضعیف که کمتر به کار میرود چنین است« :روايتی
که دچار دسّ و وضع است ».اين تعريف وقتی به حديث اطالق میشود که برای
پژوهشگر ،به واسطۀ قرائن و شواهدی وضع و دسّ [کم يا زياد کردن و يا تغییر
 .9بسیاری از افراد اين دو را با هم خلط میکنند با اين پندار که ،هر حديث
ضعیفی جعلی است .بنابراين بايد میراث حديثی از اين گونه روايات پاک شود؛
خلط بین اين دو معنا و تعريف بالی بزرگی است ،زيرا خبر ضعیف در معنای
اول فاقد حجیت خبر واحد است ،اما با قرائن و شواهدی میتوان به آن وثوق
يافت و شايد مضمون آن با خبرهای ديگر به حد تواتر يا استفاضه برسد.
 .1بررسی و پاکسازی میراث روايی شیعه چندين بار در تاريخ راويان امامیه انجام
شده است ،حضور ائمه :طی حدود سه قرن و پس از آنها عالمان بزرگ شیعی

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

عامل مهمی در حفظ و ويرايش اين میراث از چنین رواياتی است ،در حالی که
هیچ يک از مذاهب اسالمی و يا هیچ يک از اديان و مکاتب فکری ،چنین
پاکسازی و بررسی در میراث حديثی خود به اندازه میراث حديثی مأثور از اهل
بیت :ندارند.
 -1-3اقسام وحی
شیخ سند در مجلس پانزدهم به موضوع اقسام وحی میپردازد ،با اين هدف و
رويکرد که بگويد معتقدان به قرآن بسندگی ،هستند از تأويل قرآن کريم که به
صورت وحی غیر تشريعی به پیامبر و پس از ايشان به اهل

بیت:

میرسید

غافل ماندهاند ،در حالی که قرآن بدون تأويل رها نشده است.
او اين موضوع را چنین بیان میکند:
 .6سنت نبوی که معصومان آن را حفظ کردند ،همان وحیای است که جبرئیل
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دادن متن حديث] احراز شود.

آن را برای پیامبراکرم 6آورد يا به طريق ديگر يعنی يا مستقیم و بدون واسطه
يا به صورت غیر مستقیم ،همانطور که حاصل آن امروزه در مصحف قابل
دسترسی است؛ اما بايد گفت که وحی به قرآن کريم منحصر نمیشود ،بلکه

ترک نمود و رها کرد؟
 .8وحیای که دربردارندۀ تأويل قرآن کريم است نیز چنین شرايطی دارد ،يعنی
نمیتوان آن را کنار گذاشت و رها کرد .در آيات و روايات متواتر آمده که قرآن
کريم تأويلی دارد که هر سال در شب قدر نازل میشود ،بنابراين تأويل قرآن هم
وحی است.
بنابراين کسی که به تنزيل قرآن يعنی مصحف ايمان میآورد ،ولی تأويل قرآن را
که آن هم از سوی خداوند متعال وحی شده نمیپذيرد ،مخاطب اين آيه قرار
است که میفرمايد« :الَ ِذین جعلوا الْقرآن ِع ِ
ضنی( ».حجر)36 ،
ْ
خداوند متعال بیان تنزيل و مصحف را به عنوان مسئولیتی به پیامبر و اهل
بیتش سپرده است که به او در علم و وحی اتصال دارند ،چنانکه در اين آيات
میفرمايد« :أنْزلْنا إِلْیك ِّ
الذ ْكر لِتب ِّنی لِلن ِ
َاس ما ن ِّزل إِلْی ِه ْم و لعلَه ْم ی تف َكرون» (نحل )11 ،و فرمود:
«هو الَ ِذی ب عث فِی ْاْل ِّمیِّنی رسوالً ِّمْنه ْم ی ْتلوا علْی ِه ْم آیاتِِه و ی زِّكی ِه ْم و ی علِّمهم الْكِتاب و
احلِكْمة» (جمعه)8 ،
ْ
تعلیم معانی و حقايق قرآن کريم وظیفه و مسئولیت پیامبر است که خداوند به
او عطا کرده ،بنابراين تفسیر مصحف شأن الهی است .البته در خصوص اهل

«نقد شیخ محمد سند به مدّعای قرآنبسندگی»
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بیت:

وحی حاوی تفسیر کتاب مد نظر است نه وحی تشريعی .با اين معنا و

مبنا ،وحی بر پیامبر 6و همچنین اهل بیت :نازل میشود.

نمیشود ،بلکه روی ديگر اين سکّه تأويل آيات است .اين تأويل در آيات و
روايات متواتر از اهل

بیت:

آمده است و در حقیقت يادآور سخن پیامبر

اکرم 6است که فرمود« :إنّی تارک فیکم الثقلنی کتاب اهلل و عرتتی ». ...پیامبر با اين
کالم ،مبدأ و منتهای کتاب و عترت را تبیین فرموده؛ کتاب و عترت از او (پیامبر)
برانگیخته میشود و به او باز میگردند.
برای رعايت اختصار ،به گزارش همین هفت فصل اکتفا میکنیم.

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

منابع
 .6سند ،محمد .اسالم معیه الثقلین ال اسالم المصحف منسلخاً عن الحدیث ،قم ،دارالکوخ ،چاپ اول.6939 ،
 .8الهی بخش ،خادم حسین ،القرآنیون و شبهاتهم حول السنة ،طائف 8000/6186م.
 .9جبرئیلی ،محمدصفر ،سیری در تفکر کالمی معاصر ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی،
چاپ اول.6936 ،
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بنابراين چگونه اسالم المصحف – آنچه قرآنیون ادعا میکنند -بدون بیانِ
وحیانی برای آيات صحیح است؟ خداوند فرمود« :و ما أنْزلْنا علْیك الْ ِكتاب إَِال لِتب ِّنی
ِ
اختلفوا فِ ِیه( ».نحل )11 ،روشن است که قرآن فقط به نزول آيات منحصر
هلم الَذی ْ

