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بررسی و ارا یابی آرای «احمد امین» درباره حدیث

بررسی و ارز یابی آرا ی «احمد امین» درباره حدیث
2
3

چکیده

حههدیث پههس از قههرآن ،دومههین منبههع اسههتنباط احکهها اسههالمی شههناخته میشههود .عمههو

مسههلمانان آن را تنههها ابههزار دسههتیابی بههه سههنت نبههوی ،یعنههی قههول ،فعههل و تقریههر پیههامبر
میدانند .بررسی تاریخی نشهان میدههد کهه حهدیث همهواره از ایهن مقبولیهت و ّ
حجیهت
گسهترده و عهها بهرهمنهد نبههوده و گههاه مخالفتههایی بهها نقههل و ضهب حههدیث و کههاربرد آن

بهههعنوان منبههع اسههتنباط احکهها شههرعی و،ههود داشتهاسههت .در سههده نههوزدهم و بیسههتم
ً
میالدی نیز مجددا مخالفتهایی با حدیث شکل گرفته است .از رویکردههای ایهن دوره
تفکههر نقههد حههدیث اسههت کههه یکههی ا ز مشهههورترین و تأثیرگههذارترین آن احمههد امههین مصههری
است .این مقاله با رویکردی انتقادی ،تحلیهل آرای او را در بهاب حهدیث مهدنظر داشهته و

با تدوین و تبیین مبانی فکری و آرای انتقادی او در باب حدیث ،ارزیابی میپردازد.

واژگان کلیدی :معیارهای نقد حدیث ،منتقدان حهدیث ،حجیهت حهدیث ،روشهنفکران
مصری، ،نبشهای اسالمی مصر.

درآمد
سنت و حدیث پس از قرآن  -که اولین منبع و مبدع تشریع احکها اسهت  -کارآمهدترین ابهزار

تبیین آمهوزه ههای دینهی اسهت .نقهد و ارز یهابی حهدیث بهه عنهوان دومهین منبهع اسهتنباط احکها

شههرعی ،روز بههه روز در حههال گسههترش اسههت .نویسههندگان اههل سههنت ،بهههو یههژه اهههل الحههدیث و

 . 1دانشههجوی دکت ههری گههروه عل ههو ق ههرآن و حههدیث ،دانش ههگاه آزاد اسههالمی ،واحهههد علهههو و تحقیقهههات (نویسهههندۀ مسهههئول)
(.)b_book51@yahoo.com
 .2دانشیار گروه علو قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علو و تحقیقات (.)toosi217@gmail.com
 . 3استادیار گروه علو قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علو و تحقیقاتabbasimehrdad@yahoo.com)(.
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سهلفیان ،تهالش کردهانهد بها اراههه شهواهدی ،اصهل ّ
حجیهت سهنت پیهامبر
ّ
مسلم نشان دهند ،اما مطالعه سهیر تهاریخی حهدیث نشهان میدههد کهه گهروه انهدکی از ابتهدا در
اعتبههار و ّ
حجیههت حههدیث تردیههد داشههتهاند .نشههانههایی از تههالش بههرای بههیاعتبههار نشههان دادن
را نهزد مسههلمانان

سنت در معاصران پیامبر

دیده میشود 4.عبدا بن مسعود از ابن عبا

هنگامی که پیامبر

نقل می کند:

در آستانه رحلت قرار گرفت – در حالی کسهانی از ،ملهه

عمر در خانه آن حضرت بودند  -فرمود« :بیایید برای شما مطلبی بنویسم که بعد

از آن هرگز گمراه نشوید» .عمر گفت :درد بر پیامبر
را دارید و قرآن برای ما کافی است.

5

گفتوگ وی شافعی در قرن دو هجری با شخصی ناشنا

یلبه کرده است؛ شما قرآن

 که منکر ّحجیهت سهنت بهوده

است  -نیز نشان از ایهن امهر دارد .البتهه «کهنتهر ین متهون مو،هود کهه در آن بهه مجهادالت در بهاره
ّ
حجیت حدیث پرداخته شهده ،کتابههای شهافعی اسهت .او در کتهاب الرسهاله  -کهه در واقهع
رسالهای در باب اصول فقه است  -روایتی از پیهامبر ا کهر
6
و،ود مخالفت با ّ
حجیت حدیث داللت دارد».

نقهل کهرده کهه بههطور ضهمنی بهر

به نظر میرسد ،ریان تردید در سهنت پهس از پیهامبر همهواره و،هود داشتهاسهت؛ ههر چنهد در

برخههی ادوار کمرنههبتر و در برخههی پررنههبتر بههوده اسههت .در دوره معاصههر و در فضههای نهضههت
بازگشههت بههه قههرآن، ،ر یههانهههای فکههری گونههاگونی در عرصههه حههدیثپژوهههی قههد برافراشههتهانههد.
گروهی نفی اعتبار و ّ
حجیت حدیث را مطرح ساختند که از آنان به اهل قهرآن (یها قرآنیهون) یهاد

میشود .گروهی دیگر ،ضمن باور ا،مالی به روایهات و احادیهث ،انتقادهها و ایرادههایی فراتهر از
نقدهای مشهور عالمان مسهلمان بهر حهدیث وارد سهاختند، .ر یهان اخیهر را مهیتهوان حهد واسه

قرآنیهون و نگهاه اههل حههدیث دانسهت .ایهن گهروه بیشههتر از ههر حهوزه ،غرافیهایی در پژوهشهههای

عالمان مصری سر برآورد .بررسی علل شکل گیری این ،ریان در مصر مجال دیگری میطلبد،

اما میتوان یکی از مهمترین عوامل زمینهساز آن را اندیشههای محمد توفیه صهدقی دانسهت؛
به ویژه مقالهای که وی با عنوان «االسال هو القرآن وحده» در مجله المنار منتشر ساخت .این
،ریان با مطر ح کردن مباحثی چهون عهد کتابهت حهدیث در قهرن اول ،و،هود ،عهل و وضهع در
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 4الحدیث و المحدثون او عنای االم االسالمی بالسن النبوی  ،ر.20
 .5صحیح مسلم ،ح.4322
« .6قرآن بسندگی و انکار حجیت حدیث :بررسی خاستگاه و اندیشههای اهل قرآن /قرآنیون» ،ر.95

روایههات بهها قههرآن و عقههل ،سههااالت خاورشناسههان و شههبهات نسههل ،دیههد ،کنکههاش و بههازنگری
ّ
مجدد در میرا کهن اسالمی را الز دانسته؛ و به همین دلیل نقدهایی بر حهدیث وارد کردنهد
که با باورهای اندیشمندان سنتگرا تفاوت زیادی داشت.

احمههد امههین ( ) 1954 - 1886یکههی از نواندیشههان مصههری اسههت کههه در زمینههه حههدیث بههه

اظهار نظر پرداخته است .بها و،هود شههرت او در مجهامع علمهی ،تها کنهون پهژوهش مسهتقلی بهه

بررسی دیدگاههای وی در زمینه حدیث نپرداخته اسهت؛ ههر چنهد برخهی نگاشهتههها در خهالل
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احادیههث مو،ههود در ،وامههع حههدیثی ،مشههکالت مر بههوط بههه عههدالت صههحابه ،تعههار

برخههی

مباحههث خههود از وی یههاد کههردهانههد .تنههها مهههدی اکبرنههژاد در مقالهههای بهها عنههوان «بررسههی و نقههد

دی ههدگاه رشیدرض هها و احم ههد ام ههین در ب ههاره احادی ههث مه ههدویت» ،آرای ایش ههان در ب ههاره احادی ههث
مهدویت را تحلیل نموده است .پژوهش پیشرو با اذعان بهه و،هود اخهتالف نظرهها و خألههای

تحقیقههاتی مو،ههود در ایههن موضههوع و بهها اسههتفاده از روش کتابخانهههای و توصههیفی  -تحلیلههی
می کوشد به پرسشهای زیر پاسخ دهد:

 .1شاخصترین مبانی فکری احمد امین چیست؟

 .2آرای انتقادی احمد امین در باب حدیث چیست؟

مبانی فکری «احمد امین»
احمد امین شرح حال خود در کتاب حیاتی را چنین آیاز نموده است:
من محصهول تمها حهوادثی هسهتم کهه بهر مهن و پهدرانم گذشهته اسهت  ...و ا گهر ههر

انسانی میرا

مرا به ار

میبرد و در محیطی مانند من زندگی می کرد ،خهود مهن

یا چیزی بسیار شبیه من میشد.

7

تاریخی در شکلگیری شخصیت و افکار امهین تهأثیر عمیقهی

بیتردید، ،ریانها و حواد
نهههاده اسههت؛ ّامهها آنچههه در دوران زنههدگی امههین خودنمههایی مههیکنههد ،موا،هههه فرهنگههی دنیههای
یههرب و شههرق اسههت .برخههی حملههه نههاپلئون را بههه مصههر (سههال 1213ق ) 1798/نشههانه آیههاز

یرب گرایههی مصههریان 8و برخههی دیگههر سههرآیاز بیههداری و بهه خودآمههدن آنههان 9نامیههدهانههد .بههه هههر
 .7حیاتی ،ر.14 - 13
، « 8هان ایرانی، ،هان مصری و ،هان تر در رویارویی با مدرنیته» ،ر.40
« 9بازگشت به قرآن و نهضتهای اصالحی ،هان اسال » ،ر.75
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حههال ،نمههیتههوان از تههأثیر ژرف دنیههای یههرب بههر مصههر چشمپوشههی کههرد .یکههی از ایههن تههأثیرات،
شکل گیری نهضت نوخهواهی و نواندیشهی در عهالم اسهال اسهت .خرمشهاهی موا،ههه وسهیع بها
فرهنههب یههرب را سلسههله ،نبههان نهضههتهههای اصههالحطلبههی در عههالم اسههال مینامههد ک هه بههر

ارزشهها و نگهرشههای ،امعهه اسهالمی ،بهه و یهژه بهر روشهنفکران تهأثیر نهههاده اسهت 10.ریشهه ایهن
نهضههتههها بحرانهههایی اسههت کههه بههه دنبههال قههد نهههادن یههرب بههه مصههر پدیههد آمههد .بحرانهههای
ناش ههی از اخ ههتالف طبق ههاتی ،ش ههکاف س ههنت و مدرنیت ههه ،دموکراس ههی و اس ههتبداد ،اس ههتقالل و

وابسههتگی و مهههمتههر از همههه بحههران هو یههت ،فهرسههتی از بحرانهههایی اسههت کههه مصههر بهها ورود بههه
ً
دوران ،دیههد بههدان گرفتههار آمههده بههود .اوج بحههران در مصههر دقیقهها بههه دوران زنههدگی احمههد امههین،
یعنی نیمه قهرن نهوزدهم تها نیمهه قهرن بیسهتم بهاز مهی گهردد .رویکردههای گونهاگونی در مصهر بهرای

اراهههه راهکههار اصههالح و بههرونرفههت از بحران ههها پدیههد آمههد .محققههان معاصههر ایههن رویکردههها را بههه
ً
شکلهای مختلفی دستهبندی و تقسیم کردهاند .رویکردهای اندیشه گرانه مصریان عمدتا در
قالب سه ،ر یهان کلهی طبقهبنهدی شهده اسهت :پیهروی از تمهدن یهرب ،تجهدد خهواهی دینهی .

میهنپرسهتی مصهری 11.حهال بایهد دیههد احمهد امهین در کهدا دسههته ،های مهیگیهرد؟ از ایههن رو،
ابتدا مبانی فکری احمد امین بررسی میشود تا ،ریان فکری وی به دست آید.
 .1اجتهاد و عقلگرایی

ا،تهههاد و عقههلگرایههی یکههی از ویژگههی هههای بههارز شخصههیت احمههد امههین اسههت .وی معتقههد
ّ
است که پس از هجو مغول ،اعراب با دو ضربه آسیب ناگوار موا،ه شدند :سد بهاب ا،تههاد
در تشریع و سد باب ا،تهاد در لغت .به عقیده وی علت اعتماد اکثر افراد به قوانین ارو پهایی،

،ز در برخی از قوانین ازدواج و مانند آن ،ناکامی در گشودن باب ا،تهاد بوده است.

12

در کنار عقیده به ا،تهاد ،نمیتوان از فعالیتهای عقلی و فلسفی امین چشمپوشهی کهرد.
ً
اساسها شههرت احمههد امهین بههه کتهاب هههایی کهه در بهاره تههاریخ حیهات فکههری و عقلهی در اسههال

نگاشته است باز می گردد .امین در آثار تاریخیاش (فجراالسال  ،ضحی االسال  ،ظههر االسهال

و یو االسال ) تالش نموده تا ،ر یهان عقلهی در اسهال را بها نگهاه علمهی و نقادانهه بررسهی نمایهد.
افهزون بهر ایهن ،وی کرسهی فلسهفه اسهالمی در دانشهکده ادبیهات دانشهگاه اسهکندریه را تأسهیس
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 10همان.
، « .11هان ایرانی، ،هان مصری و ،هان تر در رویارویی با مدرنیته» ،ر.40
« .12الدراسات :احمد امین مفکر سب عصره» ،ر.11

الفلسهفه (تر،مههه) ،قصه الفلسههف الیونانیه و قصه الفلسهف الحدیثه در کارنامههه امههین بههه چشههم
میخورد.

13

عالقه احمد امین به معتزله محصول عقلگرایی وی دانستهاند .حسین امین میگوید:
پههدر در تمجیههد از معتزلههه مبالغههه مههیکههرد و همههواره صههوفیه را بههه نقههد می کشههید.

حافظ امین نیز گرا یش احمد امین به اعتزال را بررسی و تمایالت همراه با انتقاد و
ارزیابی وی را بر،سته کرده است.

14
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کههرد و مههدت ههها بههه تههدریس فلسههفه در ایههن دانشههکده پرداخههت .آثههاری فلسههفی ماننههد مبههادی

احمد امین در بخشی از کتاب ظهر االسال معتزله را میستاید و به صراحت از برتری اههل
ّ
حدیث بر معتزله اظهار تأس مینماید .به عقیده امین ،برتری محدثان بر معتزلهه تنهها ،مهود
فکههری و رکههود علمههی را در پههی داشههته اسههت .در واقههع ،احمههد امههین معتقههد اسههت بهها سههرکوبی

،ر یان معتزله توس متوکل عباسی تکاپوی علمی در روایت متوق

شد و نقش نقادی عقلی

ّ
به خاموشی گرایید؛ زیرا این عقل معتزلی بهود کهه تلطیه نقهل محهدثان را بهر عههده داشهت.
ّ
احمههد امههین پههذیرش روایههات مخههال واقههع و عقههل را نتیجههه سههندمحوری مح ه محههدثان

15

میداند.

 .2نوگرایی و دگراندیشی

دیهدگاه ههای گونههاگونی در تعیهین مواضهع احمههد امهین در قبههال تمهدن یهرب دیههده مهیشههود.

حافظ امین موا،هه پدرش با تمدن یرب را چنین شرح میدهد:

احمههد امههین معتقههد بههود در هههر تمههدنی ضههع هههایی دیههده مههیشههود و هههر ّامتههی از
عناصر ّقوت تمدنهای همسایه بهره میگیرد .همانگونه که ار و پها در قهرون وسهطا

از تمدن اسالمی بهره مند شد ،ایرادی ندارد که اکنون ما از دانش ،دید اروپاییان
و اختراعات آنها بهره بگیریم .به عقیده احمد امین امتیاز تمهدن یهرب تکیهه بهر
علم در زندگی، ،دیت در کشه

قهوانین طبیعهی و بهه کهارگیری آن در صهنعت و

انعطاف عقلی در پهذیرش مصهالح عمهومی و دورافکنهدن مفاسهد عمهومی اسهت.

 .13ععال النهض العربی االسالمی فی العصر الحدیث ،ر .122
« 14الدراسات :احمد امین مفکر سب عصره» ،ر.8
 15ظهر االسال  ،ر.300
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16

تمدن اسالمی نیز در معنویت ،انسانشناسی و توحید ممتاز است.
ّ
برخی مانند عامر عقاد معتقدند احمد امین در نزاع سنت و مدرنیته موضعی میانه برگزیده

بهود؛ نهه بهه طهور کامهل در پهی احیهای قهدیم و رویگردانهی از ،دیهد بهود و نهه دربسهت قهدیم را رهها
ّ
میکرد و به «انتقال» تما مظاهر تمدن یرب دعوت میکرد .حافظ امین ضمن نقد کال عقاد
مینویسد:

در نیمههه نخسههت قههرن بیسههتم ،رویکههرد دیگههری  -فراتههر از سههه رویکههردی کههه عقههاد

ترسیم کرده است  -و،ود داشت .رویکرد ،دید این بود که تقلید را در هیچ یک

از شکلهایش نمیپذیرفت و به ابتکار و ابداع در هر چیز دعوت میکرد.

حافظ امین میافزاید:
احمد امین تفاوت بزرط میان فراینهد «انتقهال» از تمهدن قهدیم و ،دیهد را بها فراینهد
17
«انتفاع» از آنها به خوبی در کرده بود.
در مقابههل ،آلبههرت حههورانی در فصههل مههیهنپرسههتی عر بههی ،احمههد امههین را در کنههار عبهها

محمود عقاد ،توفی حکیم ،عبدالقادر مازنی و طه حسین میآورد و مینویسد:
این افراد استادان بر،سته زبان عربی بودند و بر اسا

تربیت اروپایی  -انگلیسی

یا فرانسوی  -پرورش یافته و از فرهنب تقلیدی سرشار بودند .این گروه پیش از هر
چیز مردان ادبیات بودند.

18

و یژگی مشتر این افراد موضهعی بهود کهه نسهبت بهه سیاسهت و ،امعهه داشهتند .افکهار ایهن
ّ
گروه بر مفاهیم لیبرال استوار شده بود .آنهها ،امعهه ملهیگهرا، ،هدایی دیهن از سیاسهت ،آزادی
بیان و  ...را دالیل پیشرفت و شکوفایی اروپا میدانستند.

19

برخی به صراحت احمد امین را سکوالر نامیدهاند .حسین امین در شهرح گفهتوگهوی خهود
بهها حسههن ّ
البنهها ،دلیههل پاسههخ نههدادن پههدرش بههه دعههوت حسههن البنهها را بههرای پیوسههتن بههه اخههوان

المسلمین ،چنین توضیح میدهد:

پدر معتقد است گروه اخوان المسلمین دعوت دینی خود را بسیار پسندیده آیاز
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« 16الدراسات :احمد امین مفکر سب عصره» ،ر.12
 17همان ،ر.10 - 9
 18الفکرالعربی فی عصر النهض  ،ر.388
 19همان ،ر.387

میان دین و سیاست معتقد نیست.

حسین امین دلیل ،دایی دین از سیاست در اندیشه پدرش را «نیازهای زمانه» میداند.

20

،الل امین نیز مینویسد:

پههدر عقیههده داشههت اخههوان المسههلمین تنههها بایههد بههه تبلیههغ اسههال و خههدمات

ا،تماعی ب ردازد و باید از سی است دوری کند؛ زیرا دخالت دین در سیاست هر

بررسی و ارا یابی آرای «احمد امین» درباره حدیث

کرد ،اما با ورود در سیاست از هدف اصلی خویش منحرف شد .پهدر بهه ارتبهاط

دو را به یک اندازه تباه خواههد کهرد .بی،ههت نیسهت کهه فعالیهتههای فرهنگهی
بخههش عمههده زنههدگی احمههد امههین را تشههکیل داده اسههت .در زنههدگی وی حرکههت

سیاسی چشمگیری دیده نمیشود.

حافظ امین پدرش را امتداد «محمد عبده» و اعتدالگرایی معرفی میکند .توصی

امین از ،ایگاه سیاسی پدرش چنین است:

حافظ

احمد امین یرق عبادت در محراب علم ،عاش ح و بیزار از سیاست و هیاهو

بود؛ با این همه در زمره رهبران اصالحگرا قرار داشت.

21

احمههد امههین در کتههاب حیههاتی بههه صههراحت ،خههود را تههابع فلسههفه سیاسههی «محمههد عبههده»

میداند 22.به گفته امین شیخ عبده معتقد بود برای دستیابی به اسهتقالل ابتهدا بایهد اصهالح
داخلی به کمهک آمهوزش صهحیح و بهاالبردن اخهالق عمهومی صهورت بگیهرد؛ در حهالی گروههی

دیگر مانند «مصطفی کامل» اصالح داخلهی را تنهها پهس از خهروج نیروههای انگلیسهی از مصهر و
ّ
استقالل مصریان ممکن میدانستند .امین ملیگرایی شیخ عبده را عقلی میخواند.

برخههی نیههز احمههد امههین را دنبالهههرو خاورشناسههان یر بههی مههیداننههد .حسههین امههین عقیههده

«محمد شاکر» درباره پدرش را چنین بازگو میکند:
ایراد حقیقی احمد امین این است با و،ود آن که میتواند افکار ،دید و ابتکاری
در عرصه تحقیقات اسالمی عرضه کند ،تسلیم نظریات «طه حسهین» شهده و در
براب ههر آرای خاورشناس ههان کین هههت ههوز ،برخ ههورد ذلیال ن هههای برگز ی ههده اس ههت .ام ههین در
کتههابهههایش «فجههر اإلسههال  ،ضههحی اإلسههال و ظهههر اإلسههال » همههین نظر یههات را -
 .20فی بیت احمد امین ،ر.41
« 21الدراسات :احمد امین مفکر سب عصره» ،ر.8
 22حیاتی ،ر.65
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بدون آن که ّرد کند یا پاسخ دهد  -مبنای تحقی قرار داده است.

23

به نظر میرسد مبانی احمد امهین بهه ،ر یهان اصهالحطلبهی اسهالمی نزدیهکتهر اسهت تها دیگهر

،ر یهان هها؛ هههر چنهد شههواهدی از سهکوالر بههودن احمهد امههین نیهز پههیش از ایهن گذشههت .در درون
،ر یهان اصههالحی نیهز احمههد امههین بهه شههاخه نهواعتزالی سههید ،مههال الهدین اسههدآبادی و محمههد

عبده تمایل دارد.
خاصههای اصلی این ،ریان در گرایش به «عقل» و علو عقلی و نیز علو ،دید
24
که ،لوه ،دید عقل است و اعتقاد به اختیار و دیگر ،نقادی حدیث است.
ّ
شاید بتوان گفت به دلیل همین مبانی فکری احمد امین است که برخهی وی را حهد وسه
،ریان یربگرا و سلفیه میدانند .با و،ود تما اختالفات پهیشگفتهه ،مهیتهوان احمهد امهین را
یک نوگرا و دگراندیش دانست.

ارزیابی آرای احمد امین در حدیث
شهرت احمد امین به کتاب هایی که درباره تاریخ حیات فکری و عقلی در اسال نگاشهته

است ،باز می گردد .امین در آثار تاریخیاش  -فجر االسال  ،ضحی االسال  ،ظهر االسال و یهو

االسال  -تالش نموده تا ،ریان عقلی در اسال را با نگاه علمی و نقادانهه بررسهی نمایهد .وی در

این کتابها ،ریان های ا،تماعی ،علمی و دینی در قرون نخستین اسالمی را مورد تو،ه قرار

داده اسههت .یکههی ازپدیههدهههها و،ر یههانهههای دینههی و علمههی کههه امههین در بههاره آن بههه اظهههار نظههر
پرداختههه ،حههدیث اسههت .امههین ماننههد بسههیاری دیگههر از عالمههان مسههلمان ،سههنت یهها حههدیث را

عبارت از قهول یها فعهل یها تقر یهر رسهول ا

مهیدانهد .البتهه وی یهادآور مهیشهود کهه منقهوالت
25

صحابیان پس از دوران پیامبر بهه حهدیث افهزوده شهد .امهین بها صهراحت دیهدگاه فکهری خهود

نسبت به حجیت حدیث را بیان نموده است:

الحَّیث َیمم کذر ی س َاَّین ت رتذم َاارآسی

26

حدیث ،ایگاه واالیی در دین پس از قرآن دارد.
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 .23فی بیت احمد امین ،ر.487
« 24بازگشت به قرآن و نهضتهای اصالحی ،هان اسال »» ،ر.79
 25فجر اإلسال  ،ر.229
 26همان.

الز مههیدانههد .بهها ایههن حههال ،برخههی آرای احمههد امههین در بههاره حههدیث و مسههاهل آن ،انتقههاداتی را
متو،ه وی سهاخته اسهت .در ادامهه آرای احمهد امهین در ابعهاد مختله

بررسی و نقد میگردد:

حهدیث دسهتهبنهدی و

 .1پیدایش زودهنگام و گسترده جعل حدیث

دانسهته و بهرای

احمد امین آیاز ،عل و وضع را ابتدا به صورت کمرنب در زمان پیامبر
ّ
ّ ً
هدا فلیتب ّهوع مقعهده من ّ
النهار؛ ههر کهس از رو ی
این سهخن خهود بهه حهدیث «مهن کهذب عله َّی متعم

بررسی و ارا یابی آرای «احمد امین» درباره حدیث

احمد امین حجیت حدیث را پذیرفته است و تو،ه به حدیث را به دلیهل ،ایگهاه دینهی آن

عمد بر من درویی ببندد، ،ایگاهش در دوزخ خواهد بود» استناد کرده و مینو یسد:
روشن است کهه ،عهل و وضهع در زمهان خهود پیهامبر

شهروع شهده بهود؛ ز یهرا ایهن

روایت از پیامبر این گمان را تقو یهت مهیکنهد کهه مناسهب حادثههای اسهت کهه رخ
داده و در آن مورد بر رسول خدا درویی بسته و نقل شده است؛ به گونهای که بعد

از وفههات آن حضههرت دروغ بسههتن بههر او آسههان و تحقیهه و بررسههی خبههر از ایشههان

مشکلتر میشود.

27

پذیرش ،عل زودهنگا حدیث و در زمان پیهامبر راه را بهرای ،عهل گسهترده در دوران پهس از

پی ههامبر هم ههوارتر خواه ههد س ههاخت .ام ههین در م ههورد عل ههت گس ههترش ،ع ههل و وض ههع در روایه هات

مینو یسد:

افکار مهرد بها احهادیثی کهه نقهل میشهد ،بها نها نمایشهنامه و داسهتانها و قصههها
لبر یهز گردیهد و یهک فصههل بهزرط در کتابهههای مسهلمانان بههاز شهد کهه در آن تمهها

اخبار وقایع ذکر شدهاست .این گونه توطئههای زشهت شهکل گرفهت کهه بها دگرگهون

نمهودن افکهار مهرد و بهها احادیهث ،علهی و داسههتانهای منسهوب بههه پیهامبر

اهل بیت

افکار مرد را پر ساختند.

28

و

امین نفوذ اسراهیلیات را یکی دیگر از عوامل ،عل میداند .وی گسترش فتوحات اسهالمی

بعههد از رحلههت پی هامبر
مینو یسد:

را عامههل ورود اسههراهیلیات و افسههانهها برمههیشههمارد و در ای هن مههورد

از بزرطت ههر ین عوام ههل و دالیه هل پرحجمه هی حهههدیث را بایه هد عنص ههر ،ع ههل ح ههدیث

 27همان ،ر.231
 28حیاتی ،ر.237 - 230
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دانست؛ به طور ی که یهود و مسیحی و مجو

و پیروان دیگر عقاید امور ز یادی از

اعتقههادات دین هی و گفتههههای خودشههان را وارد احادی هث کردهانههد و روای هات مهها از

گفتههای تورات و تفاسیر عالمان آن و برخی منقوالت مسیحیت و نیز آموزشها و
تعالیم ملیگرایانه پر شده است.

29

به عقیده امین ،تقابل فرهنگی مسلمانان بها کشهورهای ،دیهد بهر رونهد ،عهل حهدیث افهزوده

اسههت .از سههوی دیگههر ،عنصههر دیانههت نیههز بههه ایههن ،عههل دامنههه زده اسههت .امههین در بههاره اوضههاع و
احوال مرد آن زمان که ،عل میکردند ،چنین مینو یسد:

چنین معلو میشود آنهایی که حدیث را ،عل میکردند ،بها کی نداشهتند؛ ز یهرا
دروغ را امری مخال

اخالق و دیانت نمیدانستند و مسلم ،از محمد بهن یحیهی

بن سعید قطهان ،از پهدر او روایهت مهیکنهد :اشخاصهی کهه بهه صهالح و پرهیزگهار ی

شناخته شدهاند ،حدیث ،عل میکننهد و دروغ می گو ینهد .او می گو یهد :آنهها در
،عل ّ
تعمد ندارند؛ بلکه دروغ بدون قصد سوی بر زبان آنان ،ار ی میشود .برخی
هم ساده و دارای نیت نیک و خوب هسهتند؛ آنچهه را کهه میشهنوند ،یادداشهت

مینمایند؛ مرد هم از آنها عخذ و روایت میکنند.

30

امین معتقد است که ارتباط فرهنگی برخی صحابه با یهودیهان و مسهیحیان تهازه مسهلمان

مانند وهب بن منبه ،کعب االحبار و عبدا بن سال و ارتباط تابعهان بها افهرادی ،از قبیهل ابهن

،ر یح باعث شد که آنان اطالعات خود را که از انجیل و تورات و شروح و حواشی آنها گرفتهه
بودند ،در میان مسلمانان منتشر نمایند و مسلمانان هم در کنار تفسیر آیات الهی از آنها بههره

ببرند .در صحیح البخاری از ابو هر یره نقل شده است که اهل کتاب ،تهورات را بهه ز بهان عبهری
میخواندند و به زبان عربی برای مسلمانان تفسیر میکردند.

و ی درباره افزایش و گسترش حجم اسراهیلیات در عهد تهابعین و ریبهت آنهان بهه ایهن قبیهل

اخبار مینو یسد:

در این عصر(تابعین) بر حجم تفسهیر بهه وسهیله اسهراهیلیات افهزوده شهد؛ بهه دلیهل

این که افراد بسهیار ی بهه آیهین اسهال رو ی آوردنهد و نیهز بهه دلیهل ایهن کهه انسهانها
برای شنیدن ،زهیات داستانها و رو یدادهای تار یخی یهودی و نصرانی کهه قهرآن
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 29ضحیاإلسال  ،ر.243 - 242
 .30ظهر اإلسال  ،ر.233 - 232

احمد امین برای اثبات ادعای خود مبنی بر ،عل گسترده حدیث مینویسد:
در مورد میزان ،عل کافی است بدانی که از احمد بن حنبل نقل شده که در مورد

احادیهث تفس هیر گفتههه اسههت :بهها آن کههه هههزاران حههدیث در مههورد تفس هیر ،مههعآور ی
شده ،اما هیچیک از آنها نزد من صحیح نیست .و در مهورد کتهاب بخهار ی بایهد

دانست که مشتمل بر هفتهزار حدیث است که سه هزار از آنها به صورت تکرار

بررسی و ارا یابی آرای «احمد امین» درباره حدیث

به اختصار به آنها اشاره کرد است ،ریبت نشان دادند.

31

آمده است؛ گفتهاند :صحیح بخاری ،از میان ششصدهزار حدیث متداول در آن
زمان انتخاب شده است.

32

ارز یابی

همان گونه که گذشت ،احمد امین برای اثبات ،عل در زمان پیامبر به روایت معروف (من

کذب )...استدالل نموده است .به نظر میرسد استدالل وی مبنی بهر ایهن کهه حتمها بهر پیهامبر

دروغ بسته شده است در نتیجه ایشان هم نهی فرمودهاند ،صحیح نیست؛ زیرا نهواهی فراوانهی

از رسهول مکهر اسهال رسهیده اسهت کهه بها شهواهد قطعهی روایهی و تهاریخی دانسهته مهیشهود کهه

مقصود از آنها نهی از رفتاری خار در آینده است؛ مانند یصب خالفت ،ظلم به اهل بیهت

 ،اخبار آخرالزمان و ....از این رو ،اگر چه گفته احمد امین بهه عنهوان یهک احتمهال درسهت

به نظر میرسد ،اما مفرو

گرفتن آن نیاز به دلیلی مستقل دارد و ،عل حدیث در دوره پس از

پیامبر دلیل بر ،عل در دوره حضرت نخواهد بود.

از سهوی دیگهر ،سهخن احمهد امهین خهود دلیهل بهر نادرسهتی مهدعای وی اسهت .سهخن امههین

پیشتر چنین بود:

به گونهای که بعد از وفات آن حضهرت دروغ بسهتن بهر او آسهان و تحقیه و بررسهی

خبر از ایشان مشکلتر میشود.

ایهن ،ملهه بههه خهوبی نشهان مههیدههد کهه نهههی پیهامبر در بهاره آسههیبههای احتمهالی در آینههده

اس ههت؛ چ ههرا ک ههه حض ههور پی ههامبر م ههانع از ،ع ههل ح ههدیث ب ههوده اس ههت؛ ز ی ههرا ،اع ههل ح ههدیث ب هها

کوچکترین ،ستو،و و پرسش به راحتی رسوا میشد و دروغ وی برمال میگشت .بنا بر این،

اگر چه و،ود ،عل حدیث در زمان پیامبر امتناع عقلی ندارد ،با این حال بعید به نظر میرسد

 31همان ،ر.205
 .32فجر االسال  ،ر.232
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و با تکیه بر حدیث «من کذب» نمیتوان کثرت ،عل را اثبات نمود.

سباعی دیدگاه احمد امین درباره ،عل را مورد نقد قرار داده و مینویسد:
ایهن سهخن هههیچ مسهتند تههاریخی نهدارد .تههاریخ گهواه ایههن اسهت کههه ههیچ کههس از

کسانی که اسال آوردند و مصاحب پیامبر

بودند ،درویی را بهه پیهامبر

در

زمان خهودش نسهبت نداده انهد و ا گهر چنهین چیهزی بهود ،بایهد بهه ،ههت وقاحهت و

زشتی مسأله از آن یاد می کردند.

از دیدگاه سباعی دلیل روایت(من کذب )...از ناحیه پیامبر

پیامبر

این بوده اسهت کهه گهویی

میدانسته که اسال به زودی در سراسر ،هان گسهترش مییابهد و اقهوا و گروهههای

مختلفی آن را میپذیرند .بنا بر این ،قاطعانهه ،بهه و،هوب تحقیه در آن و ا،تنهاب از کهذب در
ّ
آن هشدار دادهاست و این خطاب ،متو،ه صحابه بوده است؛ چون آنها مبلهغ دیهن و شهاهد
نبوت و رسالت پیامبر

بودند.

33

باید یادآور شد که علم ا،مالی داریم که ،عل و وضع و،ود داشته است ،اما نتهایج ،ز یهی

در برخههی از روایههات را نمههیتههوان بههه همههه احادیههث سههرایت داد ،بلکههه بایههد بههه مطالعههه مههوردی
احادیث روی آورد.

سههباعی بههرای پاسههخ بههه احمههد امههین روایههت را بههه گونهههای دیگههر معنهها مههیکنههد .احمههد امههین

روایههت را مناسههب حادثهههای مههیدانسههت ک هه رخ داده و در آن مههورد بههر رسههول خههدا

دروی هی

بسههته شههده اسههت؛ حههال آن کههه سههباعی روایههت را بههه دلیههل نبههود شههاهد ،پههیشبینههی از آینههده

میداند .سباعی مینویسد:

در هیچ یک از این روایات به اینکه این حدیث در مورد واقعه خاصی گفته شده

کهه در طهی آن کهه علیهه پیهامبر
است.

بر اسا

34

افترایههی صهورت گرفتهه باشهد ،اشهارهای نشههده

احادیث اهل سهنت بایهد گفهت کهه تحلیهل سهباعی بهه واقهع نزدیهکتهر اسهت؛ ز یهرا

گزارشی صریح و معتبر از ،عل حدیث در زمان پیهامبراز طر یه اههل سهنت در دسهت نیسهت.

در احادیث اهل سنت تنها دو نمونه از انتساب درویین به پیامبر گزارش شده است که برخی
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 33السنه و مکانتها فی التشریع االسالمی ،ر.378
 .34همان ،ر.224

انتظههار داشههت تهها بههه راحتههی سههخن امههین و همفکههران وی را ب ذیرنههد، .عههل حههدیث در زمههان
پی ه امبر شههاهد تههاریخی در منههابع اهههل سههنت نههدارد و الفهها حههدیث (مههن کههذب  )...نیههز تههاب
معنای پهیش بینهی از آینهده را دارا اسهت .البتهه در احادیهث شهیعه قراینهی دال بهر ،عهل در زمهان

پیامبر و،ود دارد.

36

سخنان احمد امین درباره ،عل حدیث پس از پیهامبر سهزاوار تو،هه اسهت .امهین بها نگهاهی

تار یخی و بر اسا

شواهد و گزارشهایی کهه از مصهادر اههل سهنت گهردآورده ،در صهدد اسهت

بررسی و ارا یابی آرای «احمد امین» درباره حدیث

در صههحت ایههن گههزارشههها نیههز تشههکیک نمههودهانههد 35.بنهها بههر ایههن ،نبایههد از عالمههان اهههل سههنت

،عل حدیث را در ابعادی گسترده به تصویر بکشد .در واقع ،استدالل امین بر «مقدار الوضهع»

متمرکز است .وی مقدار ،عل حدیث را بسیار توصی میکنهد و عوامهل آن را برمهیشهمارد .از
سوی دیگر ،نمیتوان روایات مخال عقل ،تاریخ و علم تجربی در میرا حدیثی اهل س ّهنت

را نادیده گرفت .مدافعان حدیث باید به دور از تکفیهر و برچسهب نههادن ،پاسهخههای مناسهبی

برای انتقادات احمد امین و همگنان وی بیابند.

سهباعی سههخنان امهین را گههامی در ،هههت ز یهر سههاال بههردن پیشهینیان ،دانشههمندان و راو یهان

میداند تا گفته شود که آنهان سهادهاندیش بودنهد و از رو ی سهادگی موضهوعات را میپذیرفتنهد.

بههه عقیههده سههباعی چن هین سههخنی بیتردی هد بس هیار خطرنهها اسههت؛ ز یههرا مههتهم سههاختن ناقههل

حدیث به معنای ز یر ساال بردن منقول  -سنت پیامبر

 -است.

37

نگرانی سباعی و دفاع وی از سنت و صهحابیان سهتودنی اسهت ،امها بایهد تو،هه داشهت کهه

میان ناقل حهدیث و منقهول آن تفهاوت اسهت و مهیتهوان ایهن دو را از یکهدیگر تفکیهک نمهود .آن

چههه در بررسههی احادیههث اهمیههت دارد ،رعایههت مههوازین و معیارهههای نقههد الحههدیث اسههت ،نههه
ً
واهمه از زیر سوال رفتن ناقل حدیث .گفتار احمد امین دقیقا در رعایت مهوازین یها اراههه معیهار
سنجش احادیهث دچهار کاسهتی اسهت .وی گسهترش فتوحهات اسهالمی بعهد از رحلهت پیهامبر

را عامل ورود اسراهیلیات و افسانهها دانسته است .قبول تأثیر فرهنبها و حتی زبانها بر
یکدیگر و اشترا ادیان در برخی آموزهها امری و،دانی است؛ ّاما نکته مهم این است که بعد

از پذیرش این امر و،هدانی ،میهزان داد و سهتد فرهنگهی و اشهترا گفتمهانی را بها چهه سهنجهای
ً
میتوان به دست آورد؟ آیا صهرف مشهابهت محتهوایی دلیهل بهر ،عهل اسهت؟ اساسها اسهتخدا
 35وضع و نقد حدیث ،ر.27 - 26
 .36همان ،ر.26
 37برای دیدن تعدادی از این روایات ،ر : .السنه و مکانتها فی التشریع االسالمی ،ج ،2ر.129
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کلماتی همچون «بزرطترین عوامل ،عل و بهزرطتهرین دالیهل پرحجمهی ،عهل» از سهوی احمهد

امین ب ا تو،ه به کدا تحقی و سنجه صورت پذیرفته است؟إ

و،ههود افههرادی بههه عنههوان قار(قصهههگههو) در میههان اعههراب پیشههینهای طههوالنی دارد .پدیههده

قصهگهویی در دوران پهیش از اسهال نیهز دیهده مهیشهود تها آن،ها کهه مشهرکان قهریش بهرای از بهین
بردن ،ذابیت قرآن ،داستانها و افسانههای ایرانی و  ...را در مکهانههای مختله

بهرای مهرد

بازگو میکردند .بنا بر این ،نمیتوان گسترش فتوحات اسالمی را عامل ،عل گسترده دانسهت؛

زیرا هیچ مالزمهای میان گسترش فتوحات و ،عل و،ود ندارد ،مگر آن که احمد امهین چنهین

پیشفرضی در ذهن خویش داشته باشد:

با گسترش فتوحات نیاز های ،امعه اسالمی نیز گسترش یافت و از آن،ها کهه دیهن اسهال و

میرا

. ...

نبوی پاسخگ وی نیازها نبود ،مسلمانان ناگزیر از اقتبا

از میرا

دیگر ملتها بودند و

به خوبی روشن است که در صهورتی میهان گسهترش فتوحهات و ،عهل حهدیث مالزمهه برقهرار

میگردد که توان دین اسال در تأمین نیازهای نوپدید نادیده انگاشهته شهود؛ در حهالی کهه دیهن
اسال یک برنامه ،امع و راهبردی برای تما شؤون زندگی انسان است .اسال باید پاسخگهوی
نیازههای یهک انسههان از آیهاز تولههد تها هنگها مههرط و حتهی پههس از آن باشهد .ا گهر چههه اصهل و،ههود

روایات ،علی در مجموعه روایات پذیرفتنی است ،ولی دالیهل پرحجمهی حهدیث را نمهیتهوان
ً
لزومهها بههر عهههده گسههترش فتوحههات و ماننههد آن نهههاد؛ ز یههرا نشههر و نقههل روایههات فههراوان از پیههامبر،
صهحابیان و تابعهان بههه دنبهال ادعهای ،امعیههت اسهال امههری دور از انتظهار نیسهت .بنهها بهر ایههن،

صحیح آن است که گفته شود مناقشه بر سر اصالت یا ساختگی بودن همین روایهات اسهت و

به صرف برخهی از گهزارشههای مبنهی بهر ،عهل نمهیتهوان حکهم بهه ،عهل گسهترده حهدیث داد و

بسیاری از حقای تاریخی از ،مله تالش محدثان و ،امعان حهدیث را نادیهده گرفهت .میهزان

کامیهابی حههدیث پژوهههان نخسههتین در نقههد احادیههث سهخن دیگههری اسههت کههه در ادامههه خواههد

آمد .نتیجه ،آن که کلیگویی و تعمیم نتایج ،زیی از کاسهتیههای مشههود در سهخنان احمهد
امههین اسههت .تأ کیههد بههر تجدیههدنظرطلبی و نگههاه منتقدانههه بههه میههرا حههدیثی اهههل سههنت بههرای
زدودن ،علیات احتمالی گامی مهم و پسندیده است ّاما باید نقد معتدالنه را از ّرد عجوالنهه و
پذیرش سادهلوحانه ،دا ساخت.
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احمد امین تدوین حدیث را با تدوین قرآن مقایسه نموده ،در این مورد مینو یسد:
حههدیث ماننههد قههرآن در زمههان پی هامبر تههدو ین نشههده بههود؛ پی هامبر بههرای نوشههتن قههرآن
نو یسندگان مخصوصی داشت؛ ولی برای سخن خود ،نو یسنده معین و مشخص

نکرده بود.

38

وی در ادامه میافزاید:

بررسی و ارا یابی آرای «احمد امین» درباره حدیث

 .2کتابت دیرهنگام و ناکارآمد حدیث

نهه تنهها پیههامبر بهرای نگههارش احادیهث کهاتبی تعیههین نفرمهوده بههود ،بلکهه احادیههث

فراوانی مبنی بر نهی از کتابت حدیث و،ود دارد.

امین به احادیث معار

نهی از کتابت نیز تو،ه نشان داده است و تهالش یکهی از عالمهان

برای ،مع بین این دو دسته احادیث را نقل کرده ،مینویسد:
به هر حال تدوین حدیث در قرن نخست شاهع نبوده و نظا خاصی برای تهدوین
39
احادیث ،بر خالف قرآن ،و،ود نداشته است.
احمد امین ناراحتی خود از عد تدوین احادیث را چنین ابراز میدارد:
قرن اول هجری گذشت ،هیچ یک از علما به فکر این نبودند که حدیث را ترتیب
ّ
داده و تهذیب کنند و آنچه بهه نظهر مسهلم آمهده، ،مهع و تهدو ین کهرده و بهرای ههر
شهری یک نسخه بفرستند تا از فزونی حدیث و شیوع آن ،لوگیری کرده ،صحیح
آن را ثابت نمایند.

40

وی در مورد علت این کار ،کثرت صحابه را مطرح و در این مورد مینو یسد:
شههاید چنهین فکهری کهه حههدیث ،مههع و تههدو ین شههود ،پهیش آمههده بههود؛ ولهی چههون
تعداد صحابه بالغ بر  140000نفر بودند و هر یک از آنها حهداقل یهک یها دو حهدیث

روایت مهیکردنهد ،از ایهن رو ،مهع و تصهحیح آن دشهوار بهود .پیهامبر

نیهز بها ههر

دسته یا شخصی یک نحو سخن می گفت که روایت آن به عهده شنونده بود.
 38فجر اإلسال  ،ر.229
 39همان ،ر.230
 40همان ،ر.241
 41همان ،ر.248
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احمد امین در ادامه مینو یسد:
در هر حال مسلمانان ،نخست حدیث را به مغز سپرده و با زبان روایت میکردند.

در عصر اول تألی

و تدو ین حدیث به عمل نیامده بود؛ هر کس هم چیزی ،مع

و تدو ین میکرد ،فق برای شخص خود این کار را انجا میداد.

او زمهان ،مههع و تهدو ین حههدیث را در قهرن دو هجههری میدانهد و بههه نکتههای دقیه و شههایان

تو،ه اشاره میکند .وی مینو یسد:

در قرن دو گروههایی در شهرهای مختل

شروع به ،معآوری حهدیث نمودنهد؛

اما نه به شیوهای که پیشتر گفته شد ،بلکه هر عالم احادیثی را ،مع مهیکهرد کهه

به نظر خودش صحیح بود.

در واقع ،امین میان دو گونه از ،مع و تدوین تفاوت مینهد :گونه نخسهت، ،مهع و تهدوین

احادیههث هماننههد تههدوین قههرآن اسههت بههه ایههن صههورت کههه بهها همکههاری صههحابه و کبههار تابعههان،

احادیث صهحیح و ا،مهاعی در یهک نسهخه کتابهت و بهه تمها بهالد اسهالمی فرسهتاده شهود و از

تحهدیث بههه ییههر آن ،لههوگیری بههه عمههل آیههد .ایهن شههیوه ،مههعآوری مطلههوب بههود ،امهها بههه دالیلههی

عملی نشد .گونه دو ، ،مهع و تهدوینی اسهت کهه در صهحنه عمهل رخ داد و مجموعههههایی بها
سالی گوناگون و بر اسا

نظرات شخصی عالمان بالد مختل

گردآوری شهد .ایهن شهیوه بها

کاسههتیهههایی رو بههه رو بههود و در برابههر احادیههث ،علههی بسههیاری کههه در ،امعههه اسههالمی پراکنههده
شده بود کارایی نداشت.
ارز یابی

سخنان احمد امهین نشهان مهی دههد وی از مسهاهل مر بهوط بهه کتابهت حهدیث آ گهاهی کامهل

دارد .وی بههه تعههار

روایههات کتابههت حههدیث و شههیوه ،مههع بههین آنههها اشههاره نمههوده و کتابههت

حههدیث در زمههان پیههامبر را بههه دلیههل و،ههود برخههی احادیههث ماننههد «اکتبههوا ألبههی فههالن» پذیرفتههه

است 42.با این حال ،به نظر می رسد سخنان احمد امین را نباید تنها از منظر بحث شفاهی یها
مکتوب بودن ّ
سنت نگریست .در واقهع ،احمهد امهین بهه دنبهال بر،سهته سهاختن نکتهه دیگهری
است .وی در ،معبندی روایات متعار

کتابت مینویسد:

به هر حا ل تدوین حدیث در قرن نخست شاهع نبود و نظها خاصهی بهرای تهدوین
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بهه عقیههده احمههد امههین فقههدان نظهها خههار در تههدوین احادیههث ،منشههأ آثههار ز یههانبههاری بههوده

است .یکی از این آثار ،کمارزش ،لوه دادن دومین منبع تشریع احکا اسالمی(سنت) است.

بر اسا

،ایگاه احادیث در تبیین ،تقیید و تخصیص آیات قرآن و کارکرد حهدیث در مسهاهل

،دید  -که قرآن حکمی صریح درباره آنها ندارد  -الز بود اهمیت بیشتری به مسهأله کتابهت
حههدیث داده مههیشههد؛ امهها احمههد امههین نشههان مههیدهههد کههه تههاریخ بههه گونهههای دیگههر رقههم خههورده
است .وی به پرهیز صحابه از کثرت نقهل روایهت اشهاره مهیکنهد و دلیهل آن را تهر

بررسی و ارا یابی آرای «احمد امین» درباره حدیث

آن مانند قرآن قرار داده نشد.

43

از کهذب بهر

پیهامبر و دوری از قههرآن برمیشههمارد .روشههن اسههت کههه ایهن دالیههل بهها ،ایگههاه و کههارکرد حههدیث،

تناق

دارنهد .بایهد تو،هه داشهت بهر خهالف آنچهه از کهال احمهد امهین برمهیآیهد ،بهرای کتابهت

قرآن نیز ضابطه خاصی از ناحیهه پیهامبر مشهخص نشهده بهود .حهال ایهن کهه اهتمها حضهرت و
مسههلمانان بههه قههرآن نمههود بیشههتری یافتههه اسههت ،سههخن دیگههری اسههت کههه ،ههای بررسههی دارد.

بیشک ،پاسخ این مسأله نیهز در ،ر یهان منهع کتابهت حهدیث نهفتهه اسهت .گفتمهان «حسهبنا
کتاب ا » به طور طبیعهی مجهال را بهرای گسهترش مظهاهر قهرآنبهاوری فهراهم نمهوده و در مقابهل
سکه نقل حدیث را از رون انداخته است .با این حال ،میتوان اهتما مسلمانان به کتابت و

حفههظ حههدیث را از میههان اخبههار منههع تههدوین بههه دسههت آورد؛ آن،هها کههه پههس از فرمههان خلیفههه بههه

،معآوری حدیث نوشته هایی گرد هم آمد و به دستور خلیفه در آتش سوزانده شد .این اخبهار
ً
نشان میدهد مسلمانان به کتابت حدیث نیهز روی آورده بودنهد .اساسها منهع کتابهت و تهدوین

زمانی معنا می یافهت کهه چنهین چیهزی در میهان ،امعهه اسهالمی رواج داشهته باشهد .ایهن نکتهه
کتابهت حهدیث

راه گشایی است که نباید از نظر دور داشت .شیوه ،مع بین روایات متعهار
ً
نیز کامال مبتنی بر مبانی حدیثپژوه است .باید دید حهدیثپهژوه بها چهه دیهدگاهی فرمهان منهع
کتابهت را تحلیهل مههینمایهدإ در هههر حهال ،بایههد پهذیرفت حهدیث در سههدهههای نخسههتین بهه هههر

دلیل ،مورد بیمهری قرار گرفته است.

سباعی در نقد دیدگاه امین ،در تالش است بیمهری به حدیث را چنین تو،یه نماید:
ههر چنهد برخهی از صهحابه احادیهث ز یهادی از پیهامبر

روایهت نمودنهد ،امها ایهن

عمل ،در زمان ابوبکر و عمر کهاهش یافهت؛ ز یهرا روش ایهن دو ،ایهن گونهه بهود کهه از

یک سو مرد را به دقت و احتیاط در نقل احادیهث وادار میسهاختند و از سهو یی
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دیگر ،سعی میکردند تا تو،ه مرد به قهرآن بیشهتر معطهوف باشهد .عمهر نیهز تمایهل

داشت که مرد  ،ز یاد به روایت حدیث مشغول نشوند تا مبادا قهرآن همیشههتازه را
ً
فراموش نمایند؛ ز یرا مسلمانان شهدیدا بهه حفهظ ،نقهل و در و فههم قهرآن نیازمنهد
بودند.

44

باید از سباعی و همفکران او پرسید آیا فههم تمها آیهات قهرآن بهدون کمهک احادیهث ممکهن
است؟ آیا نیازهای تشریعی مسلمانان بدون ّ
سنت پیامبر تامین میشود؟ به ههر حهال ،بایهد بهه
ّ
این پرسشها پاسخهای درخهوری داده شهود و بهه دور از ّ
تعصهب و تقهد  ،عملکهرد صهحابه و
تابعان در قبال کتابت حدیث بررسی شود.

احمههد امههین اثههر دیگههر فقههدان نظهها خههار در تههدوین احادی هث را گسههترش ،عههل حههدیث

میداند .به بیان دیگهر ،بی مبهاالتی و عاقبهت نیندیشهی در قهرون نخسهت سهبب شهد احادیهث
بسههیاری ،عههل شههود .ا گههر مسههلمانان نخسههتین بههرای کتابههت و ثبههت حههدیث نیههز نظهها خههار

تدوین در نظر میگرفتند ،انگیزههای ،عل حدیث راه به ،ایی نمیبردند.

خههردهگیههری احمههد امههین و نسههبت بههی مبههاالتی بههه مسههلمانان نخسههتین صههحیح بههه نظههر

نمههیرسههد؛ ز یههرا مههی تههوان بههرای کوتههاهی آنههان دالیههل متعههددی تصههور نمههود :نخسههت ،آن کههه
مسلمانان نخستین چنین فضایی را تجربه نکرده بودند تا با آیندهنگری ،لوی افسو

و دریغ

احمد امین و دیگران را بگیرند؛ دو  ،آن که و،ود پیامبر و صهحابه و دسترسهی بهه ایشهان نهوعی

بینیازی به این حرکهت را در آنهان ایجهاد کهرده بهود؛ دیگهر ،آن کهه ،غرافیهای اسهال و ،معیهت
مسلمانان در سده نخست هنوز گسترش نیافته بود و مدیریت ،ریان نقل شفاهی بهه سهادگی
صورت میگرفت؛ ّاما در ادامه با گسترش همه ،انبه اسال مدیریت نقل حدیث نیهاز بهه یهک
تشکیالت سیستماتیک داشت .چنین تشکیالتی نیز نیازمند زمان و تجربهه کهافی بهود؛ همهان

گونه که در زمان ،امعان نخسهتین حهدیث ایهن تشهکیالت در قالهب مجهالس حهدیثی ظههور و

رسههمیت یافههت .افههزون بههر دالیههل پههیشگفتههه ،فتوحههات و ،نههبهههای سههدههههای نخسههت نیههز

فرصههت پههرداختن بههه مباحههث حههدیثی را کههاهش داده بههود .بنهها بههر ایههن ،نمههیتههوان بههه راحتههی

مسلمانان را به بیمباالتی متهم ساخت به ویژه آن که« :النا

علی دین ملوکهم»إ

کتابت دیر هنگا حدیث نیز به عقیده احمد امین ناکارآمد بود؛ زیرا همان گونه که پیشتهر

گذشت ،کتابت دیرهنگا احادیث نیز ف اقد نظها بهود و عالمهان ههر منطقهه بهه ،مهع احادیهث
160
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خود را از دست داده بود و تنهها ،علیهات شهفاهی را بهه ،علیهات مکتهوب مبهدل مهیسهاخت.
البته ،علی دانستن تما یا بخش عمهده احادیهث اههل س ّهنت سهخن سهنگینی اسهت .حجهم
احادیث ،علی و نسبت آن با احادیث صحیح نیازمند بررسی موشکافه و روشمند است.

تحلیل احمد امهین از سهیر تهدوین حهدیث دسهتکهم حکایهت از ابهامهات تهاریخی دارد کهه
نیازمند بازنگری در تاریخ حدیث اهل ّ
سنت است و با اثبات کتابت ،ز یهی حهدیث در قهرون

نخست  -نظیر آنچه اعظمی انجا دادهاند  -این ابهامات زدوده نمیشود.

بررسی و ارا یابی آرای «احمد امین» درباره حدیث

صهحیح بهر اسها

نظهر شخصهی خهود همهت گماشهته بودنهد .کتابهت بهه ایهن شهکل خاصههیت

 .3ناکارآمدی شیوههای سنتی نقد حدیث

پدیههده ،عههل و عههد تههدوین نظهها منههد احادیههث ،گروهههی از عالمههان را بههه اندیشههه پاکسههازی

احادیث انداخت .احمد امین به بررسی عملکرد ،امعان حدیث اهل سنت پرداختهه اسهت.

وی شیوه آنان در نقهد احادیهث را گونهاگون مهیدانهد .برخهی از ناقهدان حهدیث بهه شهیوه سهندی
روی آوردند .احمد امین مینویسد:

بیشههتر ایههن ناقههدان تمهها صههحابه را عههادل شههمردند و بههه هههیچ یههک از آنههان دروغ و

کذب منتسب نساختند.

45

معنای سخن احمد امین این است که شیوه نقد سندی در عمل کارایی ندارد؛ ز یهرا نظر یهه

عدالت صحابه راه را بر روی هر نقدی میبندد .در ادامه امین نشان میدههد کهه خهود صهحابه

به نقد یکدیگر می پرداختند و ،ایگاه و منزلت متفاوتی برای یکدیگر قایل بودند .حتی گاهی
صحابه از صحابی ناقل حدیث ،برهان و شاهد طلب می کردنهد .بها ایهن حهال ،بیشهتر ناقهدان

حدیث به ویژه متأخران ،صحابه را تعدیل نمودهاند و تنها در طبقه پس از آنهان بهه ،هرح و نقهد
پرداختههانههد .احمهد امههین ،هرح و تعههدیل را نیهز ناکارآمههد مهیدانههد؛ ز یهرا اخههتالف مههذهبی در آن

نقش داشته است .در نتیجه ،میان علمای ،رح و تعدیل نیز اختالف پدید آمده است.

46

احمد امین نه تنها ناکارآمدی و اشکاالت شیوه سندی را نمایان ساخته است ،بلکه تمرکز

بهر نقهد سهندی و یفلهت از نقهد متنهی و محتههوایی را اشهکال مههم دیگهری بهه شهیوه نقهد حههدیث

مهی دانهد .در گذشهته بهه دلیهل آن کهه کتههب حهدیثی از قداسهت خاصهی برخهوردار بودنهد ،کمتههر
کسی به خود ا،ازه دادهاست که به نقد و پاالیش محتهوای ایهن کتابهها ب هردازد .احمهد امهین
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بهه ایهن نکتههه تو،هه مههیدهههد کهه نقههد سههندی در ارز یهابی احادیههث کهافی نیسهت و ا گههر مضههمون

حدیثی با معیارهای اصولی مخالفت داشت ،قابل پذیرش نبوده و احتمال وضع در آن و،هود

دارد.

احمد امین مینویسد:

بهه طهور قطهع بایهد گفهت کهه اههل حهدیث بهه نقهد سهندی بیشهتر از نقهد مهتن تو،هه

کردهاند .به ندرت در ،ایی میتوان یافت که حدیث منسهوب بهه پیهامبر

آن رو که شرای صدور سخن ناسازگار است ،نقد کنند و یا بهه ،ههت تنهاق

حواد

را از
بها

تار یخی مسلم ،حدیثی را کنار نهند و یا از آن ،هت که حدیثی مشتمل

بر تعبیری فلسفی است که در عصهر پیهامبر

رواج نداشهت و بها آن کهه بها متهون

فقهی سازگار است ،به نقد آن ب ردازند .در این زمینه چیزی از آنچهه کهه در بهاب
،رح و تعدیل سند به چشم میخورد ،نمیتهوان یافهت؛ تها آن،ها کهه بخهار ی بها آن
همههه منزلههت و تیههز بین هی ،احههادیثی را صههحیح میدانههد کههه حههواد

تههار یخی و

مشاهدات تجربی آن را تأیید نمهیکننهد و ایهن همهه از آن روسهت کهه تنهها بهه نقهد

سند ا کتفا کردهاست.

47

در ضحیاإلسال نیز این مسأله را بازگو نموده و مینو یسد:
عالمان حدیث به طور گسترده به نقد داخلی نپرداختهاند و از ایهن رو ،حهدیث را
بر واقعیت عرضه نداشتند؛ چنهانکهه بهه اسهباب و انگیزهههای سیاسهی کهه زمینهه
وضهع و ،عههل را فههراهم سههاخت ،تو،ههه نکردنهد .بههدین سههبب ،آنههان در بسهیار ی از
احادیهث ک هه دولههت امههوی ،عباس هی و ی ها علههوی را تأیی هد م هیکهرد ،تردی هد نکردنههد و
همچنه هین در ب ههاره ش ههرای ا،تم ههاعی پیه هامبر و خلف ههای راش ههدین و امو یه هان و
عباسیان و اختالف پدید آمده به بحث نپرداختند تا بدانند حدیث با آن شهرای
48
سازگار ی دارد یا نه؟
از دید امین هر حدیث باید با عقل سنجیده شود و هرگاه مواف عقل بود ،پذیرفته و در ییهر

این صورت رد شود .او با ذکر سخن ابنخلدون در این مورد مینو یسد:

بسهیار ی از اشههتباهات و یل ههها بههرای مههورخین و مفسههر ین و نههاقلین رخ داده ک هه

عین روایت و حکایت را چه خوب و چه بد نقل کردهاند؛ ز یرا فق به ناقل اعتماد
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حکمت است و با طبیعت تواف دارد یا نه؟ و آیا در مقایسه بها نظهایر آن تناقضهی
دارد یا نه؟

49

احمد امین معتقد است عالوه بر بررسی سندی و متنی در نقل روایهت ،تو،هه بهه مطالعهات

تار یخی در نقد حدیث ضرور ی است و در پرتو مطالعات تار یخی درست ،باید به نقهد روایهات
پرداخت .عرضه حدیث بر تار یخ صحیح و نقد آن در پرتو مطالعات تار یخی همواره باید مهورد

بررسی و ارا یابی آرای «احمد امین» درباره حدیث

ک هرده و بههه خههود موضههوع تو،ههه نداشههتند ک هه آی ها مفهههو حههدیث مخههال

عقههل و

تو،ه محدثان در نقد حدیث قرار گیر .او در این مورد مینو یسد:

ندیده ا که محدثان از احادیثی شکوه کنند که در تأیید دولت اموی و عباسی و
 ...است و همچنین محی ا،تماعی زمان پیامبر

 ،خلفای راشدین ،امویان

و عباسیان و اختالفات آن زمان را مورد مطالعه قرار ندادند تا به دسهت آورنهد .آیها

حدیث با محیطی که در آن صادر شده است ،سازگاری دارد یا خیر؟ همچنین از

محههی شخصههی راوی و عههواملی کههه میتوانسههت او را بههر ،عههل حههدیث وادارد،
بحث نکردند .اگر این شیوه را پیشهه سهاخته ،در آن یهور می کردنهد، ،علهی بهودن

بسههیاری از احادیههث از قبیههل :احادیههث فضههایل کههه در مههدح اشههخار ،قبایههل و

امتها و اماکن روایت شده ،برای آنان روشن میشد که راویان منسوب به اماکن
و قبایل به ،عل آن احادیث رو کردند.

50

احمد امین تما روایات صحیح البخاری را درست ندانسته و معتقد است:
بخار ی با دقت و تحقیقی که داشت ،بعضی از احادیث را که روزگار کذب آنها
ّ
را مسلم داشته ،نقهل کردهاسهت؛ ماننهد ایهن حهدیث« :پهس از صهد سهال ،هانور ی
رو ی زم هین زنههده نخواهههد مانههد» .ی ها مثههل ای هن ک هه «هههر ک هس بهها هفههت دانههه خرمهها
51
ناشتایی را بشکند ،زهر و ،ادو در آن اثر نخواهد کرد».
در مجمههوع ،مههیتههوان گفههت احمههد امههین بههازنگری در شههیوههههای نقههد حههدیث و بههه تبههع آن

بازنگری در احادیث اهل سنت را ضروری میداند.

 .49همان ،ر.484
 .50همان ،ر.231 - 131
 51ظهر اإلسال  ،ر.238
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ارز یابی

سخنان احمد امین درباره شهیوهههای سهنتی نقهد حهدیث از چنهد بخهش تشهکیل مهیشهود.
درباره نقد سندی و نظریه عدالت صحابه میتهوان گفهت کهه شهواهد احمهد امهین بهرای ّرد ایهن
نظر یههه کههافی اسههت .در ،ههرح و تعههدیل سههایر طبقههات سههند نیههز بایههد ایههن مسههأله را پههذیرفت کههه
اخهتالف در ،هرح و تعههدیل راو یهان تهابع اخههتالف در مبهانی ر،ههالی اسهت .بهه طههور طبیعهی ایههن
مبانی یکسان نبوده و هر عالم یا گروهی مبانی خار خود را برگزیده است .در نتیجه ،اشکال

احمد امین در ،رح و تعدیل تنها در صورتی وارد است که اثبات شود ،رح و تعدیل ر،الیهان
ً
عمدتا ذوقی و بدون معیار بوده است؛ حال آن که اثبات چنین امری دشوار است.
درباره معیارهای نقد متنی و محتوایی باید گفت در اصل به کارگیری معیارهایی همچون

عقل ،تاریخ ،علم و تجربه و  ...تردیدی نیست .تنها باید دامنهه بهه کهارگیری ایهن معیارهها را در

م یرا

حدیثی اهل سنت بررسی نمود .احمد امین تعری

روشنی از معیارهای نقد محتوایی

بهه دسهت نهداده اسهت .آیها سهنجه احادیهث بها عقهل مهورد تأییهد اسهت یها نهه؟ در صهورت تأییههد
ً
معیهار عقهل بهه شهکلی مقبههول پذیرفتهه اسهت؟ اساسها منظهور از عقههل کهدا عقهل اسهت؟ عقههل

بدیهی ،عقل اولی ،عقل تجر به ی و  ...؟ عقهل در پهذیرش همهه روایهات حتهی روایهات فقههی نیهز

میتواند به ایفا نقهش ب هردازد؟ از سهوی دیگهر ،بایهد دیهد احمهد امهین چهه نظهری در بهاره احادیهث
یریب دارد .آیا ناتوانی و عجز از در برخی حواد

مو،ب نادرستی آنها خواهد بود؟ بها ایهن

منط شفابخشی پیراهن یوس  ،مکالمه سلیمان با هدهد و  ...که در قرآن آمده اسهت ،چهه

معنایی دارد؟

در نهایهت ،ایهن کهه همسههویی سهخنان احمهد امهین بهها برخهی دیهدگاه خاورشناسهان مو،ههب

نمی شود از مخالفت قطعی برخی احادیث با معیارهای نقد حدیث چشمپوشی کرد.

نتیجهگیری
 .1مبهانی احمهد امهین وی را در زمهره اصههالحگرایهان مسهلمان قهرار مههیدههد؛ ههر چنهد اندیشههه

سیاسی وی متمایل به سکوالریسم است.

 . 2احمد امهین بها پهذیرش ،عهل زودهنگها حهدیث و بر،سهته سهاختن فقهدان نظها تهدوین
ً
حدیث عمال نظریه عدالت صحابه را زیر ساال مهیبهرد و حجیهت مطله حهدیث را خدشههدار
میسازد.
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 .3نقد محتوایی و متنی ،تو،ه به عقل و تاریخ از ،مله معیارهای نقهد حهدیث در اندیشهه

بها ندادهاند.

 .4بررسی نقادانه حدیث یکی از ویژگهیههای ،ر یهان اصهالحگهرای اسهالمی اسهت .بهازنگری

نقادان ههه ت ههاریخ در آث ههار احم ههد ام ههین نی ههز برخاس ههته از مب ههانی فک ههری و ،ل ههوهای از شخص ههیت

اصالحگرای وی است.
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