
 

 

 

 پژوهشی درباره  
 تامامان اهل سنّ 

(امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی 
 امام احمد)

 
 :تألیف

 فریدون سپهری

 
و ای است از آثار منظوم ھا و مندرجات کتاب چھار امام، چکیده و خالصهمطالب، نوشته

منثور گروھی از نویسندگان معاصر اھل سنت و ادیبان، شاعران، مورخان، فقیھان و 
ای که نویسنده در نھایت عارفان و صوفیان از قرن سوم ھجری تا قرن دھم به گونه

امانتداری، مطالب و اشعار را عینًا نقل کرده است و در بعضی موارد، در پاورقی، دربارۀ 
 کتاب) ۴۰طالحات نامفھوم توضیح کافی داده ........ (ص لغات مشکل و نامأنوس و اص

 



 

 

 امامان اهل سنتپژوهشی درباره  :کتاب عنوان

 فریدون سپهری : تألیف

 شناسان علماء و اسالم –زندگینامه  –تاریخ اسالم  موضوع:

 دیجیتال) ( اول نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۶شمسی، ۱۳۹۴آبان (عقرب)  تاریخ انتشار: 

   منبع:

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 
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 ��م اهللا ا����ن ا����م

  بمطالفهرست 

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ .............................................................. دوم چاپ مقدمه

 ٣ ............................................................. /فهیابوحن امام

 ٧ ................................................................. /مالک امام

 ١١ .............................................................. /یشافع امام

 ١٧ ...................................................... /حنبل بن احمد امام

 ٢١ ............................................................. اول چاپ مقدمه

 و فقه شیدایپ فقها ظهور شنیراشد یخلفا و صامبریپ رهیس:اول فصل
 ٢٩ .............................................................. یاسالم مکاتب

 ٢٩ ....................................................................... نیراشد یخلفا رهیس

 ٢٩ ................................................................................. صحابه فقھاء

 ٣٠ ..................................................... نیراشد یخلفا از ثیحد نقل انیراو

 ٣١ ................................................................................. فقه و صحابه

 ٣٢ ....................................................................آنھا اتباع و نیتابع فقھاء

 ٣٣ ................................ بودند فتوا مورد که آنھا از بعد ندگانیآ و نیتابع فقھاء

 ٣٣ ................................................. نیتابع اتباع عصر ای مذاھب نشأت عصر

 ٣٤ ................................................................ اسالم جھان نیآغاز مکاتب

 ٣٦ .................................................................... /فهیابوحن اعظم امام

 ٣٧ ................................................................................ /مالک امام



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ب 

 

 ٣٧ .............................................................................. /یشافع امام

 ٤٠ ................................................................................ /احمد امام

 ٤١ ...................................................................... علم کسب و فهیابوحن

 ٤٢ .............................................................................. فهیابوحن استادان

 ٤٣ ............................................................................... فهیابوحن سیتدر

 ٤٤ ............................................................................. فهیابوحن شاگردان

 ٤٦ ..................................................................... فهیابوحن مذھب اصول

 ٤٨ ......................................................................... استیس و فهیابوحن

 ٤٩ ............................................................ فهیابوحن یھا تیوص از یبعض

 ٥٣ ....................................................................... آن شیدایپ و فقه علم

 ٥٤ ........................................ یرأ اھل و ثیحد اھل قهیطر و فتوا مھم مراکز

 ٥٤ ................................................................ یرأ اھل یشوایپ فهیابوحن

 ٥٥ ............................................................................ اسیق و فهیابوحن

 ٥٥ .............................................................................. ست؟یچ اسیق

 ٥٦ .................................................................... ثیحد و انس بن  مالک

 ٥٦ ................................................................ ثیحد به مالک کتمس نحوه

 ٥٧ ........................................مالک امام خدمت در جوان یشافع خواندن درس

 ٥٨ .................................................... فقه اصول و یشافع سیادر بن محمد

 ٥٩ ................................................................... ثیحد و حنبل بن احمد

 ٦٠ ...................................................................................میتعل مراکز

 ٦١ ................................................................................ حاکم مذاھب

 ٦٣ .............................................................. یمذھب مشاجرات و تعصبات

 ٦٤ ........................................................................................ اجتھاد

 ٦٤ ................................................................................. اجتھاد منابع

 ٦٧ .................................................................................اجتھاد اقسام

 ٦٧ .................................................................................. مجتھد انواع

 ٦٨ ................................................................................ اجتھاد هیتجز

 ٦٨ ................................................................................ مطلق مجتھد



 ج   فهرست مطالب

 

 ٧١ ................................................................................. خاص اجتھاد

 ٧٢ ............................................................... صغمبریپ زمان در اجتھاد

 ٧٣ .......................................................................................... دیتقل

 ٧٨ .............................................................................. نیمحقق اجماع

 ٨٠ ......................................................................... مجتھد از زمان خلوّ 

 ٨٢ ............................................................................. بیتصو و تخطئه

 ٨٢ ........................................................................................ ضیتفو

 ٨٣ ........................................................................... فتوا آداب و یمفت

 ٨٥ ............. مذاهب و تصوف مذاهب، شیدایپ اجتهاد ضرورت: دوم فصل

 ٨٥ ......................................................... مذاھب شیدایپ و اجتھاد ضرورت

 ٨٩ ........................................................................ ینبو ثیحد و مالک

 ٩٠ ........................................................................... مالک امام شاگردان

 ٩١ .................................... او شدن شکنجه و حکام برابر در مالک امام موضع

 ٩٣ ..........................................................یشافع امام کالم »ٌف یس الوقُت «

 ٩٥ ................................................................................ یشافع استادان

 ٩٦ ............................................................................... یشافع شاگردان

 ٩٧ ............................................................................ یشافع یھا کتاب

 ٩٧ ........................................................................یشافع امام از یسخنان

 ٩٩ .............................................................. یشافع ۀدربار گذشتگان نظر

 ٩٩ .............................................................. حنبل بن احمد امام استادان

 ١٠٠ ....................................................................... حنبل ابن گردانشا

 ١٠١ ...................................................................... حنبل ابن یھا کتاب

 ١٠٢ ......................................................................... حنبل ابن سخنان

 ١٠٣ ................................................. حنبل ابن درباره گذشتگان نظر اظھار

 ١٠٤ .............................................................. حنبل بن احمد از ییفرازھا

 ١٠٦ ..................................................................... فهیابوحن امام ۀکارنام

 ١٠٦ ...................................................................... )یاسالم قانون نیتدو(

 ١١١ ......................................................................... ثیحد و فهیابوحن



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      د 

 

 ١١٣ .......................................................................... اسیق و فهیابوحن

 ١١٣ .............................................................. فهیابوحن و تیحاکم مسأله

 ١١٥ .................................................................... ستمگر و فاسق امامت

 ١١٧ ...... قضا منصب رفتنینپذ علت به فهیابوحن امام به عراق استاندار زدن انهیتاز

 ١١٩ ......................................................................................... تذکر

 ١٢٠ ............................................... دهیعق ابراز و یشیاند آزاد و خیتار عبرت

 ١٢٣ ................................... یقیداون منصور زمان در امام اقدام نیتر خطرناک

 استاندار امر به دستش شکستن و منصور هیعل یفتوا در او شھامت و مالک امام
 ١٢٤ ....................................................................................... منصور

 ١٢٥ .................................................... یحنف یفقھ حوزه در مطلق یآزاد

 ١٢٨ .................................................. ثیاحاد و قرآن ریتفس در یمنطق نقد

 ١٣٠ ............................................................. مذھب یشافع یغزال مسلک

ینید و یاجتماع ،یاسیس مختلف یھا نهیزم در چھارگانه امامان تیمسئول احساس
 ............................................................................................... ١٣٢ 

 ١٣٤ ........................................................................ تصوف اھل مذھب

 ١٣٥ ........................................................................ ینید یعلما تسلط

 ١٣٧ ........................................................................... انیصوف و فقھاء

 ١٣٩ ........................................................................ یجوز ابن به پاسخ

 قرن انیصوف و مورخان شاعران، بان،یاد دانشمندان نظرات: سوم فصل
 ١٤٣ .............................................................. ششم تا سوم

 ١٤٣ ................................................... )یھجر ۲۷۹( یمتوف یبالذر احمد

 ١٤٣ ................................................... ھا نیسرزم فتح ۀدربار فهیابوحن قول

 ١٤٤ ......................................... فتوحات دربارة گرانید و انس بن  مالک نظر

 ١٤٤ ........................................................... مالک و فهیابوحن نظر اختالف

 ١٤٥ ........................................................................... ریابوالخ دیابوسع

 ١٤٦ ...................................................................... امت سراج فهیابوحن

 ١٤٦ .................................................................... فهیابوحن و انس مالک



 ه   فهرست مطالب

 

 ١٤٦ ......................... یریالھجو یالجالب یعل یاب بن  عثمان بن  یعل ابوالحسن

 ١٥١ ........................................................................................ مانیا

 ١٥٢ ................................................................. یشافع استادِ  مالک، امام

 ١٥٢ ............................................... یریقش ھوازن  بن  میعبدالکر ابوالقاسم

 ١٥٣ .................................................... یطائ داود و مانیابوسل و فهیابوحن

 ١٥٣ .............................................................................. فهیابوحن ورع

 ١٥٣ ............................................................................. یشافع فراست

 ١٥٤ ............................................................................ یشافع بخشش

 ١٥٤ ........................................................ یحاف بشر خواھر و حنبل احمد

 ١٥٤ ...................................................................... حنبل بن احمد ورع

 ١٥٥ ........................................................................... زھد و احمد امام

 ١٥٥ ...................................................................... خوف و حنبل احمد

 ١٥٥ .......................................... را حنبل احمد مهیخز بن محمد نید خواب

 ١٥٦ .............................................................. یسقط یسر و احمدحنبل

 ١٥٧ .............................................................. یبخار لیاسماع میابوابراھ

 ١٥٧ .......................................................... یطائ داود و فهیابوحن اصحاب

 ١٥٨ ............................................ یکالباد اسحاق یاب بن  ابوبکر امام مذھب

 ١٥٨ ................................................... خذالن و قیتوف درباره فهیابوحن نظر

 ١٥٩ ............................................................................. مانیا و یشافع

 ١٥٩ ............................................................................... مجتھد دیتقل

 ١٥٩ ........................................................................... مشرکان کودکان

 ١٦٠ ...................................................................... فهیابوحن یزگاریپرھ

 ١٦٠ ........................................................................... یھقیب ابوالفضل

 ١٦٠ ............................................................. فهیابوحن شاگردان و انیتّبان

 ١٦١ ............................................... القضاه یقاض فهیابوحن شاگرد وسفیابو

 ١٦١ ................................................................فهیابوحن مذھب و انیتّبان

 ١٦٢ ..................................................... آرد یم فهیبوحن کار و مناظره هھم

 ١٦٢ ................................................................... یانصار عبدالله خواجه



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      و 

 

 ١٦٣ .................................................................... عبدالله خواجه مذھب

 ١٦٣ ...................................................................... مالک امام و ذوالنون

 ١٦٤ ............................................................ یکرخ معروف و حنبل احمد

 ١٦٤ ..................................................................... احمد و یشافع استاد

 ١٦٥ .................................................................... یطائ داود و فهیابوحن

 ١٦٥ ................................................................... یحاف بشر و احمد امام

 ١٦٦ ....................................................... یالعلو نیالحس محمد یابوالمعال

 ١٦٧ .......................................................................... یغزال محمد امام

 ١٦٧ ..................................................................... یشافع خواندن قرآن

 ١٦٧ .............................................................. زکیکن شدن ادآز و یشافع

 ١٦٨ ........................................................نیمیس دان سرمه و حنبل احمد

 ١٦٨ ..............................................................سلطان بخور و حنبل احمد

 ١٦٩ ................................................................. خلق بد گرانان و یشافع

 ١٦٩ ........................................................... معاذ بن  ییحی و حنبل احمد

 ١٦٩ ................................................................................. کوین بدعت

 ١٧٠ .................................................................... یطائ داود و فهیابوحن

 ١٧٠ .................................................................... جدل و انس بن  مالک

 ١٧٠ ............................................................................ قضا و فهیابوحن

 ١٧١ ...................................................................... خوف و حنبل احمد

 ١٧١ ...................................................................... فهیابوحن یزیاگریدن

 ١٧١ ...............................................................مانیسل بن  عیرب و یشافع

 ١٧١ .............................................................................. یشافع خواب

 ١٧٢ ............................................................. المنخول کتاب در فهیابوحن

 ١٧٣ ................................................... امت یمقتدا فهیابوحن و یشافع -۳

 ١٧٤ ............................................................... یسمعان احمد نیالد شھاب

 ١٧٤ .................................................................. یشافع نظر از بیغا عیب

 ١٧٥ .............................................................................. یغزنو ییسنا

 ١٧٥ ................................................... فهیابوحن به عبدالودود یقاض هیتشب



 ز   فهرست مطالب

 

 ١٧٥ ........................................... الحّق  فیس ،)فهیابوحن( نعمان اصحاب َسرِ 

 ١٧٦ ................................................................. ماند قال و رفت فهیبوحن

 ١٧٦ ............................................................................... دهیقص مطلع

 ١٧٦ .................................................................... فهیابوحن اّمتان، چراغ

 ١٧٧ ................................................................. فهیابوحن از یدھر سؤال

 ١٧٨ .................... صانع اثبات در امام استدالل و فهیابوحن یادعا به ُملحد پاسخ

 ١٧٩ .......................................................او زدن دار و ملحد شدن خاموش

 ١٨٠ .................................................................... امت یمقتدا فهیبوحن

 ١٨٠ ............................................................................. علم و فهیبوحن

 ١٨١ ................................................................................. وار فهیبوحن

 ١٨١ ........................................................................ یشافع و فهیابوحن

 ١٨٢ ............................................................................ جام احمد خیش

 ١٨٢ ............................................................... مالک و یعشاف و فهیابوحن

 ١٨٤ ............................................................................ یشروان یخاقان

 ١٨٥ ......................................................................... یشافع و فهیبوحن

 ١٨٥ ............................................................ انیب یشافع مرتبت فهیبوحن

 ١٨٦ .......................................................... دم مالک ،یرا احمد لفظ، نعمان

 ١٨٦ ...................................................... یشافع زادن و فهیبوحن درگذشت

 ١٨٦ .................................... احمد و یشافع مالک، نعمان، به ممدوح شیستا

 قرن انیصوف و مورخان شاعران، بان،یاد دانشمندان، نظرات:  چهارم فصل
 ١٨٩ ............................................................... دهم تا هفتم

 ١٨٩ ............................................................... یشابورین عطار نیالد دیفر

 ١٨٩ ............................................................ /فهیابوحن جھان امام ذکر

 ١٨٩ .......................................................................... فهیابوحن شھامت

 ١٩٠ .................................................................... فهیابوحن و یطائ داود

 ١٩٠ ........................................................... فهیابوحن به یکودک دادن پند

 ١٩١ ........................................................... فهیابوحن یجواب حاضر و شرم



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ح 

 

 ١٩١ ................................................... فهیابوحن ریتعب و بغداد فهیخل خواب

 ١٩٢ .................................................................................. تقوا و فتوا

 ١٩٢ ..................................................................... فهیابوحن دادن کفاره

 ١٩٢ ...................................................................... فهیابوحن یزگاریپرھ

 ١٩٣ .................................................................... فهیابوحن و یطائ داود

 ١٩٤ .......................................................... /یالمّطلب یشافع ، امام ذکر

 ١٩٤ ............................................................ یشافع درباره احمد امام نظر

 ١٩٥ ...................................................................... یشافع و یراع میسل

 ١٩٥ ............................................................... یسالگ ۶ در یشافع ھوش

 ١٩٦ ....................................................................... یشافع استاد مالک،

 ١٩٦ ......................................................................... یشافع یزگاریپرھ

 ١٩٦ ......................................................................... یشافع از ییپندھا

 ١٩٧ ................................................................ /حنبل احمد امام ذکر

 ١٩٨ ................................................................................ ماریب یشفا

 ١٩٨ ............................................................................. احمد امام ورع

 ١٩٩ ..................................................................... احمد شلوار و راھنیپ

 ١٩٩ .............................................................. احمد امام و مبارک عبدالله

 ٢٠٠ ..................................................................................... ھنوز نه

 ٢٠٠ ......................................................................... کارگر و احمد امام

 ٢٠٠ .......................................................................................... زھد

 ٢٠١ ............................................................. یسھرورد نیالد شھاب خیش

 ٢٠١ ............................................................... حّمال وبیبوا و احمد امام

 ٢٠٢ ............................................................................. تتابع و یشافع

 ٢٠٢ ................................................................... یراوند یعل بن محمد

 ٢٠٢ .............................. اجتھاد ائمه شیستا و فهیابوحن کردن اعتشف یآرزو

 ٢٠٣ ........................................................... فهیابوحن دربارة یشافع سخن

 ٢٠٤ .............................................................. فهیابوحن شیستا در یاتیاب

 ٢٠٥ ........................................................................... فهیابوحن تیدرا



 ط   فهرست مطالب

 

 ٢٠٦ .. روانشیپ و فهیابوحن به نسبت ماوراءالنھر و خراسان یامرا و نیسالط تعصب

 ٢٠٨ ................................................................ یمولو محمد نیالد جالل

 ٢٠٨ ......................................................................... یارمو نیالد سراج

 ٢٠٩ .................................................................................... فهیابوحن

 ٢٠٩ ................................................................... خشم در یشافع سخن

 ٢١٠ ..................................................................... رنج در یشافع سخن

 ٢١١ ........................................................................ یخارب محمد دیس

 ٢١١ ............................................................................... یشافع پاسخ

 ٢١٢ ................................................................................ مذاھب اھل

 ٢١٢ ............................................................................... حسن ثیحد

 ٢١٢ ..........................................................................مذاھب در تعصب

 ٢١٣ ............................................................................... صدق عالمت

 ٢١٣ ........................................................................ یسمنان الدوله عالء

 ٢١٤ ...................................................................... یکوف فهیابوحن امام

 ٢١٤ ...................................................................................مالک امام

 ٢١٥ ................................................................................... امام چھار

 ٢١٥ .......................................................................... یمستوف حمدالله

 ٢١٦ ........................................................................ )غّزه( یشافع مولد

 ٢١٦ ....................................................................... قرافه در یشافع قبر

 ٢١٧ ....................................................................... یرازیش نیالد قطب

 ٢١٧ ............................................................................ یشافع بخشش

 ٢١٨ ........................................ بغداد فهیخل برابر در یشافع مانیا و شجاعت

 ٢١٩ .......................................................... دیالرش ھارون و انس بن  مالک

 ٢٢٠ ........................................................................ ینخشب نیءالد ایض

 ٢٢٠ .......................................................................... اعظم امام تیدرا

 ٢٢٠ ............................................................................ شیاین و یشافع

 ٢٢١ ............................................................................... یافالک احمد

 ٢٢١ ...................................................................... یانث  نعمان و یشافع



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ي 

 

 ٢٢٢ ....................................................................... انیبند نقش مذھب

 ٢٢٣ ............................................................... یشافع امام سخن از الھام
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 مقدمه چاپ دوم

گویم که این فرصت را به من  خدای دانا و توانا آفریدگار شنوا و بینا را سپاس می
ای   مقدمه» امامان اھل سّنت هپژوھشی دربار«ارزانی داشت تا بر چاپ دوم کتاِب 

شناسی از حوصله و طاقت خوانندگان، آبیاری کنم  بنویسم و سرزمین دلم را با آب حق
و خود را ھمچنان به امواج دریای رحمت و عنایات حضرت ربوبیت بسپارم و روحم را 

کاپو ھای معنوی عالم فراخوانم و خود ھم از ت از تنگناھای قید و  بندھا، به استماع پیام
 بار نفسانی، باز نمانم. ی اسارت در بریدن زنجیرھا

ھا در این زمینه آنچنان نباشد که ما را به ھدف غایی  ھا و کوشش ھر چند که تالش
برساند. به ھر صورت برای اینکه بھتر بتوانم کتاب را حّک و اصالح کنم آن را به 

وی خواستم که بار  ام سید عبدالرحمان حسینی سپردم و از دوست فاصل و وارسته
دیگر آن را بخواند و نکات اشتباھی و احیانًا نامفھوم را مشخص کند. این بزرگوار با 

 کرد فراوان به این مھم پرداخت و تا آنجا که الزم بود و اقتضا می هصبر و حوصل
ھا  را در تجدید نظر رعایت کردم و آنجا که اصطالحات مربوط به نقل قول شان نظرات

 شان اصالحی لت رعایت موازین امانتداری از اجرای نظرات درست وبود، به ع
 خواھم. ن نظر از محضرشان پوزش میخودداری نمودم و از ای

ھدف نویسنده در نوشتن کتاب، شرح حال و بیوگرافی امامان چھارگانه ابوحنیفه، 
کتاب خلفای راشدین  هخواستم به شیو حنبل نبوده است بلکه میابن مالک، شافعی و 

انگیز این بزرگان را در ایجاد  در قلمرو نظم و نثر فارسی، تأثیرات شگرفت و حیرت
 هفرھنگ پویای اسالمی، نشان دھم و قلمرو حکومت فکری و عملی آنان را در گستر

ھای اسالمی، ترسیم کنم و از حمد خدا در این مورد، توفیق الھی دست داد و  سرزمین
ی را به نکات زیر گردد نظر خوانندگان گرام برای چاپ دوم آماده می اینک که کتاب،

 دارم: معطوف می
 ،شود مشی امامان به کتاب، افزوده می زندگی و خط هنحو هدر آغاز، بحثی دربار -۱

ای که شرح حال و چگونگی حیات علمی و عملی ھر امام، جداگانه  به گونه
ش از خواندن متن کتاب به نوشته شده است. و از این نظر خوانندگان، پی

گاھی پیدا خواھند کرد.بیوگرافی این ب  زرگواران آ
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ر در زمینه اجتھاد که از ضروریات اسالم است به مباحث فکری کاوشگران، ب -۲
اشاره شده است که به پویایی » اجتھاد بسته«و » اجتھاد باز«بنای دفاع از م

تھاد، دقت کافی به اج انجامد و در متن، در شرح انواع اجتھاد باز می هنظری
 عمل آمده است.

فرھنگ تشّیع  هبه معنی اصطالحی آن در حوز» امام« همقصود از بکار بردن واژ -۳
مدعی جھت فراسویی و ماورایی  شان پیروان نیست و ھرگز امامان اھل سنت و

گ امامت نبوده اه به مسایل اند. امام در اصطالح اھل سّنت به معنی پیشوا و آ
 ی است.فقھی و اجتھاد

از خوانندگان گرامی تقاضا دارم که نظرات، پیشنھادات، و انتقادات خود را به  -۴
تجدید چاپ از آنھا  آدرس ناشر برای اینجانب ارسال فرمایند تا به ھنگام

 استفاده شود.
 فریدون سپری

۳/۴/۸۳ 



 
 
 

  /ابوحنیفهامام 

ھجری در کوفه به دنیا آمد  ۸۰بن ثابت  بن زوطی  بن ماه در سال   نعمان ابوحنیفه
سلیمان اشعری فقیه  بن ابی  در بغداد درگذشت. ابوحنیفه از حماد  ۱۵۰و در سال 

سال فقه و حدیث را آموخت و از محضر ابراھیم نخعی، علقمه  بن  ۱۸کوفی به مدت 

سامء هتذيب األ«مند شد. امام َنَووی در  وختن فقه بھرهقیس، و شعبی ھم برای آم

قرائت قرآن را فراگرفت. وی چھار تن از   گوید: ابوحنیفه از امام عاصم می »اللغاتو

بن سعد ساعدی در   بن مالک، عبدالله  بن اوفی در کوفه، سھل  ؛ انسصاصحاب نبی
از آنان چیزی نیاموخت. گویند مدینه، ابوطفیل عامر بن وائله را در مکه درک نمود ولی 

عصر عبدالله  بن انس الجھنی، عبدالله  بن الحارث  بن جزء زبیدی، جابر بن عبدالله، 
بن سعد، ثابت  بن خالء  بن سوید، ثابت  بن    بن یسار، عایشه  بنت عجرد، سھل  معقل

نیز درک کرده بن جعفر ابوامامه را صره، محمود  بن ربیع و عبدالله ایزید، عبدالله  بن ب
کرد و تبعیت  مدینه به قیاس و رأی توجه می هفقھی کوفه بر خالف حوز هاست. حوز

صرف از حدیث را به فکر و رأی، مبدل کرد ھر چند خود نیز در برابر حدیث صحیح و 
ھای  شد به ھر حال دوری از مرکزیت مدینه، و آشنایی با روش متصل السند، تسلیم می
یث و قیاس را از ھم متمایز حابه و تابعین، این دو قلمرو حدگوناگون صاح بنظران ص

 ساخت.
مخالفان به ابوحنیفه اعتراض کردند که او، رأی و اجتھاد را در استنباط حکم به 

گیرد و عمل به حدیث را کنار گذاشته است، ابوحنیفه در پاسخ گفت: مردمان  کار می
ام، در صورتی که چنین  کم کردهکنند که فقط به رأی ح عجیبی ھستند، مرا متھم می

 .١ام نیست، جز با توجه به سنت ھیچ فتوایی نداده
تعالی مراجعه  گوید: برای استنباط احکام، نخست به کتاب خدای ابوحنیفه می

حکمی را استنباط کنم از  صکنم، اگر نتوانستم از کتاب خدا و سنت پیغمبر می
 نمایم. ره گرفته، بقیه را رھا میھای صحابه بھ گفته

                                           
 . ٣٢، ص ربعةئمة األاأل -١
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بر معانی و مفاھیم آیات، و پویایی در  ۀاستنباط، تیزھوشی، احاط هدرایت، قو
تشخیص احادیث صحیحه، ابوحنیفه را در تمامر ادوار فرھنگ فقاھت، شاخص و ممتاز 

علم امام ابوحنیفه جاری شد، شطی ایجاد کرد که  هگردانیده است. آبی که از سرچشم
 هداران حوز طلیعه هحقوق اسالمی انجامید و ھم به حاصلخیزی سرزمین فقه و مبانی

درخت تنومند و  هفروع این دین الھی، یکی پس از دیگری از آن سیراب شدند و  بنی
 استحکامی درخور تقدیر پیدا کرد. صدور احکام، هطیب هشجر

 هنبوغ ابوحنیفه زمانی به نھایت رسید که از استادانش پیشی گرفت و توانست نحل
فقاھت را در مسیری قرار دھد که با تکیه بر کتاب و  هگذاری کند و حور یهمستقلی را پا

سنت، محوریت کالم خدا را در اجتھاد خویش بپذیرد و اجماع و قیاس را در خدمت 
کتاب و سنت به کار گیرد و تعریف جامع و مانعی برای برای اجتھاد بیابد و جوامع رو 

 نابسامان و انحرافی نجات دھد. اربه رشد اسالمی را از تشّتت آراء و افک
ای در  پذیرفت و به اندازه ابوحنیفه ھیچگاه بدون تحقیق و تفحص، حدیثی را نمی

گوید:  گذاشت. می کرد که جای ھیچ نوع شک و شبھه را باقی نمی این زمینه دقت می
 بندیم و اگر از صحابه باشد در  به ما برسد، آن را به کار می ج اگر حدیثی از پیغمبر

 .١کنیم پذیرفتن آن مختاریم، و اگر از تابعین باشد با آن مقابله می
دھد که: به خدا قسم ھر که بگوید که ما قیاس را بر نّص مقدم  امام سپس ادامه می

اینکه آیا بعد از نّص به قیاس نیاز ھست؟ اظھار  هایم، صحت ندارد، و دربار داشته
کنیم، سپس به سنت. پس از آن به  دارد که: نخست به کتاب خدا عمل می می

ای اختالف کرده باشند،  القول باشند، و اگر در قضیه  نظریات صحابه که در آن متفق
ر حکم در صورتی که بین دو حکم، علتی یافت شود با استفاده از قیاس، حکمی را ب

 .٢دھیم تا معنی روشن گردد دیگری ترجیح می
ابوحنیفه از تابعین است زیرا عصر صحابه را درک کرده است و با تمام وجود 
کوشیده است که از حریم قرآن و سنت دفاع کند و اصل قیاس، استحسان و عرف را به 

 هخدمت کتاب و سنت به کار گیرد و خود و شاگردان  بنامش، چندین ھزار مسئل
اساسی را حل کردند و درھای ادراک و استنباط را به روی دیگران گشودند و اجتھاد 

                                           
 . ٢٩، ص ربعةئمة األاأل -١
 . ٣٢، ص ربعةئمة األاألبه نقل از  ٢٧چھار امام اھل سنت /  -٢
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را رونق بخشیدند. شاگردان ابوحنیفه از قبیل ابویوسف، حسن شیبانی، زَفر و دیگران 
مکتب ابوحنیفه مردانه کوشیدند و جھات فکری و عملی اسالمی را،  هدر ترویج و اشاع

ابوحنیفه را به شھرت رسانیده است تنھا اجتھاد پویا و  به جھانیان شناساندند. آنچه
ادراک و استنباط او و شاگردانش نیست، بلکه امام ابوحنیفه با تمام مکرھا و  هقو

او به کار بردند که شغل قضا را  هھای اموی و عباسی دربار ھایی که حکومت نیرنگ
نبانان و کارگزاران زورگو را به آنان نشد و  بند و زنجیر و شالق زندا هبپذیرد، تسلیم اراد

جان خرید و از عقاید و آراء خویش سرباز نزد؛ چنانکه یزید بن عمرو  بن ھبیره حاکم 
اموی کوفه از وی خواست که شغل قضا را قبول کند و امام ھمچنان پذیرفتن این 

 ۱۱۰روز  ۱۱سمت، خودداری کرد و یزید چنان خشمگین شد که دستور داد در مدت 
ه به او بزنند و امام با صالبت رأی و استحکام فکر، ھمه را تحمل کرد. عاقبت از تازیان

سال در آنجا به تدریس فقه و حدیث  ۶جور حکام ستمگر اموی به مکه گریخت و حدد 
پرداخت و با روی کار آمدن عباسیان به بغداد برگشت و این بار ھم به علت نپذیرفتن 

گویند: منصور عباسی برای اینکه امام  ت. میمنصب قضا، چندین بار به زندان رف
ابوحنیفه را وادار کند که کار قضا را بپذیرد، او را به بغداد احضار کرد و دستگیر ساخت 
و منصور سوگند یاد کرد که قضاوت را به او بقبوالند و ابوحنیفه ھم سوگند خورد که 

فه گفت: آیا متوجه قبول نکند که در آن جلسه ربیع حاجب حضور داشت و به ابوحنی
کنی؟! ابوحنیفه در جواب  ھستی که در مقابل قسم منصور شما ھم سوگند یاد می

قسم از من تواناتر است. منصور بار دیگر  هگفت: امیرالمؤمنین در پرداخت کفار
درخواستش را تکرار کرد ابوحنیفه به او گفت: من صالحیت قضاوت را ندارم. منصور 

حنیفه گفت: با نسبت دادن دروغ به من، حکم عدم گویی! ابو گفت: دروغ می
صالحیتم را برای احراز قضاوت صادر کردی، چون اگر دروغگو باشم به درد این کار 

تواند قاضی باشد و اگر راستگو ھستم امیرالمؤمنین را  خورم، زیرا دروغگو نمی نمی
شد دوباره  ام که صالحیت قضاوت را ندارم. منصور از این پاسخ سخت خشمگین گفته

کرد، مجددًا  او را به زندان فرستاد. بعد از آنکه چند بار او را زندانی و آزاد می
خواست با تھدید، شغل قضاوت را بپذیرد. این بود که ابوحنیفه به خلیفه گفت: ای  می

تعالی بترسد به خدا من در  منصور از خدا بترس! کسی را به کار گمار که از خدای
اعتماد نیستم پس چگونه در خشم مورد اعتماد ھستم؟ روایت حالت آرامش قابل 

کنند که ابوحنیفه ھمچنان در زندان بماند تا وفات یافت. در تاریخ امام یافعی آمده  می
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است که امام به امر منصور در زندان مسموم شد و درگذشت. اکثر مسلمانان 
رکزی و قسمتی از شرق ھندوستان، پاکستان،  بنگالدش، ترکیه، افغانستان و آسیای م

 باشند. ران تابع مذھب حنفی میای



 
 
 

  /امام مالک

عامر  بن عمرو بن حرث  بن عثمان  بن  ابوعبدالله مالک  بن انس  بن مالک  بن ابی
، یا ۹۳، یا ۹۰در سال گوید:  خّلکان میابن جثیل  بن سعد  بن ذی اصبح اصبحی است. 

 ۷زندگانی را بدرود گفته است. مالک مدت  ۱۷۹در مدینه به دنیا آمده و در سال  ۹۵
صالح فروخ ھم  سال نزد عبدالرحمان  بن ھرمز االعرج درس خوانده و از ربیعه  بن ابی

 کسب فیض نموده است.
ن مسلم الزھری، عبدالله  بن عمر، محمد  ب هآزاد شد هدیگر استادان او، نافع،  بند

بن دینار، محمد بن   عبدالرحمن  بن ذکوان، یحیی  بن سعید االنصاری، ابوحازم سلمه
باشند. امام  المنکدر و عبدالله  بن دینار و  بنا به گفته َنَووی گروه دیگری از تابعین می

اھل مدینه، فقه و حدیث را فراگرفت و  همالک خود از تابعین است، امام مالک در حوز
دانست و به علم الحدیث رونق خاصی  ر اجتھاد خویش، سنت نبوی را مفسر قرآن مید

بخشید و با تمام وجود در برابر احادیث، سامع بود و با استماع آنھا جانش را طراوت 
گرفت و به خود عطر  کرد، وضو می گویند: زمانی که حدیثی را نقل می بخشید. می می
نمود و با لحن مالیم آن را  بندش را محکم می پوشید و سر زد و لباس نیکو می می
گفت: در حضور حدیث حضرت رسالت نباید صدا را بلند کرد. روزی به  خواند و می می

گزد امام مالک درد نیش را تا پایان حدیث  ھنگام خواندن حدیثی کژدمی پایش را می
اره باز را از گزیدن دوبآورد و کژدم  کند و سپس جورابش را بیرون می تحمل می

 دارد. می
این  هرا نوشت. ابوبکر  بن عربی دربار» موّطأ«در این فضای معنوی امام مالک کتاب 

 .ل اول است و کتاب بخاری اصل دوماص» موطّأـال«گوید:  کتاب می
ماجه، ششمین صحیح از صحاح سّته ابن اثیر آن را به جای حدیث ابن  هعالم

 شرحی بر آن کتاب نوشته است.قانی داند. محمد بن عبدالباقی زر می
حدیث مدینه، شاگردانی را پرورش دھد که ھر یک  همالک توانست در حوز

اند از قبیل زھری، ایوب سختیانی،  ھای درخشانی در فقاھت و حدیث بوده چھره
بن سعید االنصاری، عبدالله  بن وھب،   عبدالرحمن، یحیی  ابواالسود، ربیعه  بن ابی



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ٨

 

بن عقبه و ھشام    ، اشھب  بن عبدالعزیز، اسد  بن الفرات، موسی عبدالرحمن  بن قاسم
 ماه در خدمت امام مالک تلمذ کرد. ۸بن عروه و دیگران. و امام شافعی نیز مدت 

ای به حدیث پای بند بود که حتی به خبر واحد، مشروط بر آنکه  مالک به اندازه
روش اھل مدینه یا اکثریت اجماع،  هکرد. و در مسئل باشد اکتفا می ١صحیح یا حسن

تدریس امام مالک رونق بیشتر بخشیده است  هپذیرفت. آنچه که به حلق آنھا را می
 هسال ۹۰پرداخت و عمر طوالنی  نبوی است که امام در آنجا به تدریس می همبارک هروض

 یادی در تدریس به او بخشیده است.امام نیز در این باره فرصت ز
ام مالک: کتاب، سنت، اقوال اصحاب، اجماع، عمل اھل منابع اجتھاد در مذھب ام

 .٢مدینه، قیاس، استحسان، مصالح ُمرسله، عرف و سّد ذرایع است
دانست و در  گرچه امام مالک، حدیث و اجماع اھل مدینه را ُمبین و مفسر قرآن می

 این باره ھیچ وقت کوتاھی نکرده است اما وسعت نظر امام در اجتھاد او را به پذیرش
استحسان، مصالح ُمرسله، عرف و سّد ذرایع وادار کرده است چنانکه دست سرباز 

برید و در حوزه مصالح جامعه، آنچه  دزدی را به علت نرفتن به سوی سپاه دشمن نمی
 داد. نت، مخالفتی نداشت، فتوا میدانست و با کتاب و س را که به صالح مسلمانان می

 آشکار است و مقید شدن به احادیث او را از این نوع اجتھاد در فقه مالکی کامالً 
 داشت. ز نمیگسترش اندیشه در اجتھاد پویا، با

حکومتیان  هھای اجتماعی و سیاسی نیز، امام مالک ھیچگاه تسلیم اراد در زمینه
عباسی از او  هکرد. گویند منصور داونیقی خلیف اقتدارگرا نشد. و بارھا از آنان انتقاد می

خودداری کند زیرا معاندان  ٣»لیس ىلع مستكرٍة طالٌق « خواست که از خواندن حدیث
گرداند!  اما، به خلیفه گفته بودند که این حدیث  بنیاد خالفت عباسیان را متزلزل می

ھم از اجرای امام مالک نپذیرفت، منصور دستور داد که او را ھفتاد تازیانه بزنند و باز 
 و سرباز زد.خواسته ا
الرشید نیز از او خواست که از خواندن و تدریس حدیثی، خودداری کند اما   ھارون

باز ھم آن را قبول نکرد و نخواست که به خاطر وی با کتمان حق، از راه راست 

                                           
 انواع احادیث در ھمین کتاب توضیح داده شده است. -١
 در کتاب ھر یک از منابع توضیح داده شده است. -٢
 شود. واقع نمیطالق کسی که به زور او را وادار کنند،  -٣



 ٩   /امام مالک

 

منحرف شود. گویند جعفر بن سلیمان استاندار عباسی آنچنان او را زد که دستش از 
 .١اش کنده شد شانه

ھای گوناگون با  امام مالک به علت وسعت قلمرو مسلمانان و آمیزش ملتدر عصر 
یکدیگر بخصوص ارتباط اعراب با ایرانیان و ھندیان، علوم حدیث، فقه و قضا، رونق 
خاصی گرفت و جوامع به فتاوای فقھی نیاز پیدا کردند. امام مالک از طرفی شاھد 

از طرف دیگر ناظر جدال بین شیعه مبارزه میان عباسیان و علویان و شورش خوارج و 
و اھل سنت و نیز درگیری خوارج با دیگران بود. معھذا تا توانست خود را از قید و  

استوار اجتھادی، به رفع و حل و فصل مشکالت  هبندھای جدلی نجات داد و با اندیش
گرفت تا  کمک » مصالح مرسله«فقھی مسلمانان ھمت گماشت و در این باره از اصل 

تواند، مخارج مجاھدان و  المال خالی باشد ولی امر می جا که فتوا داد ھر گاه بیتآن
امام مالک  هالمال جوابگو باشد. به عقید لشکریان را از ثروتمندان کمک بگیرد تا بیت

 صالح مرسله دارای شرایط زیر است:م
 با ھیچکدام از اصول اسالم و دالیل آن منافات نداشته باشد.  -۱
 انایان باشد. مورد قبول د -۲
 آن بتوان از تنگنا نجات پیدا کرد.  ۀبه وسیل -۳

اقصی پیرو مذھب  در حال حاضر مردم شمال آفریقا، لیبی، تونس، الجزایر و مغرب
 باشند. مالکی می

                                           
 ھمه منابع و مأخذ در کتاب آمده است. -١





 
 
 

  /امام شافعی

بن عبد    عبیدن  بن شافع  بن سائب  بن  ابوعبدالله، محمد بن ادریس  بن عثما
 اشم  بن عبدالمطلب  بن عبد مناف.یزید  بن ھ

طالب  بن ابی  بن علی  ١مادر او فاطمه  بنت عبدالله  بن الحسن المثّنی  بن الحسن
دنیا ھجری، سال فوت ابوحنیفه در شھر غزه به  ۱۵۰است. وی در سال » ازد« هاز قبیل

 گوید: آمد خاقانی شروانی می
 درگذشــــتاول شــــب بوحنیفــــه 

 

 شــافعی، آخــر شــب از مــادر بــزاد 
 

به مصر رفت و در روز جمعه آخرین روز ماه رجب  ۱۹۹یا  ۱۹۸شافعی در سال 

در عصر آن روز دفن گردید.  »قرافه الصغری«در مصر فوت کرد و در مقبره  ۲۰۴سال 
، »مناقب شافعی رازی«تاریخ زندگانی امام شافعی به روایت ابوبکر محمد بن المنذر، 

االمام  ةرحل«خّلکان و ابن  »وفيات اآلعيان«عماد، ابن » شذورات الذهب«

امام » ماأل«، ُمنیر ادھم و تحقیقات محمد زھری النجار مصّحح کتاب »الشافعی
 شافعی، چنین است:

و » غزه«پدر امام شافعی، فقیری حجازی بود که از مکه به شام ھجرت کرد و در 
از به دنیا آمدن شافعی درگذشت و مادرش اقامت گزید و مدتی پس » عسقالن«

سرپرستی او را به عھده گرفت. مادرش در دو سالگی او را از غزه به مکه برد و در 
قرآن را حفظ نمود  هسالگی ھم ۹یا  ۷نزدیکی حرم سکونت اختیار کرد شافعی در سن 

تفسیر  ھای عربی پرداخت آنگاه به تعلم فقه و و به فراگیری علوم لغت و تشخیص لھجه
  قرآن و حدیث روی آورد. و قرآن را از اسماعیل  بن قسطنطین و حدیث را از سفیان

بن سالم القداح، داود  بن عبدالرحمن العطار و   بن خالد الزنجی، سعید  بن عیینه، مسلم

                                           
پسر امام حسین معرفی شده است در حالی که امام حسن پدر حسن » ماأل«در مقدمه کتاب  -١

مثنی است و امام حسین پسری به نام حسن نداشته است پسران امام حسین عبارتند از 
به نقل از شیخ  ٦١، ص ٢حبیب السیر، جلد اصغر، جعفر، عبدالله و عمر به تاریخ  اکبر، علی علی

 مفید.



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ١٢

 

 رواد آموخت. د عبدالعزیز  بن ابیعبدالمجی
فتوا داد. سپب به مدینه  هسالگی به او اجاز ۱۵بن خالد، مفتی مکه در سن   مسلم 

ماه در محضر امام مالک، تفسیر، کالم و حدیث را فراگرفت و از ابراھیم  ۸رفت و مدت 
یحیی االسامی، محمد   سعد االنصاری، عبدالعزیز  بن محمد الدراوردی، ابراھیم  بن ابی

 فع الصائغ علم حدیث را یاد گرفت.فدیک و عبدالله  بن نا بن سعید  بن ابی
افعی تا امام مالک زنده بود، مالزم وی بود و آنگاه که مالک زندگانی را بدرود امام ش

به بغداد رفت و دو سال در آنجا ماند بعد بر حسب لزوم به مکه  ۱۹۵گفت. در سال 
   به بغداد بازگشت. در عراق حدیث، فقه و علوم قرآنی را، وکیع ۱۹۸روی نھاد و در سال 

بن علیه و عبدالوھاب  بن   ن اسامه الکوفی، اسماعیل بن الجراح، ابواسامه حماد  ب
عبدالمجید البصری به او آموختند. امام در اثناء اقامت خود در عراق با محمد حسن 
شیبانی شاگرد ابوحنیفه آشنایی یافت و از او فقه را به روش فقھای عراق فراگرفت و 

شد و آنگاه در این در او جمع  ھردو بدین ترتیب خصوصیات اھل حدیث و اھل رأی
 عمل آورد و قواعدی به وجود آورد.روش، تصرفاتی به 

بن یوسف قاضی   م بن مازن، ھشا  امام شافعی در یمن، حدیث و فقه را از مطرف
بن حسان، ُمصاحب اللیث  بن   سلمه، ُمصاحب االوزاعی و یحیی ، عمرو بن ابی»صنعاء«

پنج نفر از مکه، شش نفر از مدینه،  ،دنفر بودن ۱۹سعد فراگرفت. بنابراین استادانش 
  چھار نفر از یمن و چھار نفر از عراق. از شاگردان امام شافعی، احمد بن حنبل، حسن

بن علی کرابیسی، ابوثور ابراھیم  بن خالد کلبی   بن محمد، صباح زعفرانی، حسین
بن   عابوابراھیم اسماعیل  بن یحیی مزنی، ابومحمد ربیع  بن سلیمان مرادی، ربی

بن یحیی،   سلیمان جیزی، ابویعقوب یوسف  بن یحیی ُبَوْیطی، ابوحفص حرمله
ابویوسف یونس  بن عبداالعلی، محمد بن عبدالله  بن عبدالحکم مصری، عبدالله  بن 

 توان نام برد. االجارود را می بیزبیر حمیدی و موسی  بن ا
ھیچگاه آزادی فکر و  امام شافعی گرچه از محضر استادان خویش به تعلم پرداخت

استقالل رأی را از دست نداد چنانکه در آغاز ورود به مدینه و کسب فیض از محضر 
 نوشت. خواند و می ا برای مردم میی مالک را حفظ کرد و آن ر»موّطا«امام مالک، 

امام شافعی بر کتاب و سنت است. آنگاه که در مدینه بود از مکتب  همحوریت اندیش
علوم اسالمی و فقاھت صاحب نظر  ۀمندی یافت و در ھم نھایت بھره حدیث امام مالک

شد و زمانی که به بغداد آمد با محمد حسن شیبانی شاگرد توانای ابوحنیفه آشنا 



 ١٣   /امام شافعی

 

پردازی مطالب پرداخت و از محضر وی تلمذ کرد و با آراء و عقاید  گردید و به نسخه
شاگرد دیگر ابوحنیفه که از اھل رأی و قیاس بیشتر آشنا شد و با امام ابویوسف 
گویند یک بار شتر از آثار آنان  برجستگان مکتب حنفی است باب مراوده را گشود و می

 ن برد.را با خود به ارمغا
امام شافعی پس از وفات امام مالک به یمن رفت و گروه کثیری از علما و مردم به 

بن   بن مازن و ھشام  مطرفمحضرش رسیدند و در صنعاء به تعلیم و تعلم پرداخت و از 
یوسف قاضی صنعاء و چند نفر دیگر به تکمیل علوم پرداخت و در آنجا به شھرت 

توانستند علّو مقام و تسلط علمی امام را ببینند او را متھم  رسید. حاسدان که نمی
بن حسن مثنی    محض  کردند که رھبر نھضت سیاسی علویان است و از خالفت عبدالله

الرشید خلیفه عباسی گزارش گردید.   کند و جریان به ھارون ن حمایت میبن امام حس
چگونگی قضیه به یمن فرستاد.  ۀھارون یکی از فرماندھان خود را برای تحقیق دربار

ای به ھارون نوشت و او را از خطر  نیرنگ حاسدان کارگر شد و نماینده خلیفه، نامه
گاه کرد و دربار فعی اظھار داشت: کاری که او با زبان امام شا هشافعی و علویان آ

 واند با شمشیر و نیزه انجام دھد!.ت کند ھیچگاه رزمنده مجاھد نمی می
که که علویان را به بغداد آورند درحالی ھارون سخت خشمگین شد و دستور داد

پاھای امام شافعی را به زنجیر بسته بودند شافعی با درایت و حسن خلق و کالم بلیغ از 
مھلکه نجات یافت. شافعی که دیدگاه خلیفه را دید ناچار شد که به مکه مسافرت کند آن 

به مکه  ۱۸۰حاسدان و کارگزاران حکومتی نجات دھد و در سال  هو خود را از توطئ
ھای  سال در آنجا به انتشار عقاید و آراء خود پرداخت و حاجیان سرزمین ۱۷رسید و 

رد. آنان نیز نظریات و عقاید شافعی را در اسالمی را با اجتھاد خویش آشنا ک
 ه ممالک اسالمی را فراگرفت.امام، حوز هھایشان، به مردم رسانیدند و آواز سرزمین

محمد بن حسن شیبانی  ۱۸۸ابویوسف و در سال  ۱۸۲در این میان، در سال 
ھارون الرشید نیز از جھان رخت بربست و مأمون به جای او  ۱۹۳درگذشتند و در سال 

ه خالفت نشست و ظاھرًا به دفاع از علویان پرداخت و نسبت به آنان مھربانی کرد. ب
امام شافعی فرصت را غنیمت شمرد و بار دیگر به بغداد آمد و یک ماه در آنجا به 

درسی علمی، ھمه به حضور امام  هحلق ۲۰تدریس و تعلیم و تربیت سرگرم شد و از 
 آمدند و تنھا سه حلقه باقی ماند.
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ھا باخبر بود، صالح را در این دید که از مرکز خالفت  عی که از بسیاری از توطئهشاف
موسی به مصر وارد  بن  ھمراه حاکم جدید مصر عباس ۱۹۸شوال  ۲۸دور شود و در 

 شد.
کثیری از جمله احمد بن حنبل به  هآمد، عد شافعی ھنگامی که از بغداد بیرون می

 و راگرفت و گفت:دند، شافعی دست امشایعت او آمده بو

 لی مرصـإلقد اصحبت نفسی تتوق 
 

 القفرمهامة وـرض الأمن دوهنا و 
 

ــــــــادری العــــــــزّ و واهللا الو  یالغن
 

ــا   ــاق اليه ــاق أاس ــربإم اس ــی الق  ل
 

ابن گردد.  میرد و ھمانجا مدفون می شافعی احساس کرده بود که در مصر می

افعیلقد كان «حنبل از مشایعت بازگشت و به مردم گفت:   »الفقه قفالً ففتحه اهللا بالشّ
زبیر حمیدی  بن سلیمان مرادی و عبدالله  بن  با شافعی گروه کثیری از جمله ربیع

 ھمراه بودند.
 وعاص حیات علمی خود را شروع کرد.عمر هامام در جامع

گوید: امام شافعی ھنگامی که به بغداد عزیمت نمود  شیخ ابراھیم بیجوری می
بنا نھاد و آنگاه به مکه بازگشت و بار دیگر به بغداد عزیمت نمود و  مذھب قدم خود را 

یک ماه ماند و به مصر عزیمت کرد و در مسجد جامع عمروعاص مذھب جدید خود را  
 .١بنا نمود

مذھب قدیم امام شافعی آن است که قبل از «شیخ  بن حجر ھیثمی گفته است: 

 تألیف نموده است. »حجة«ورود به مصر آن را گفته و در کتاب 
بنای عمل، مذھب جدید است و جز در بیست یا سی و چند مسأله، عمل به م

ھرگاه حدیث صحیح بدون «مذھب قدیم شافعی جایز نیست. آن حضرت گفته است: 
مذھب «خطیب شربینی گفته است: ». معارضی را یافتید، آن حدیث، مذھب من است

تألیف نموده » حجه«اد گفته و در کتاب قدیم آن است که امام شافعی آن را در بغد
اند و امام  بن حنبل، زعفرانی و کرابیسی آن را روایت کرده  است و جمعی مانند احمد

کنم کسی را که مسایل  حالل نمی«شافعی از آن مذھب پشیمان گردیده و گفته است: 
 ».ن مذھب را به نام من روایت کندآ

                                           
 در حقیقت باب فقه بسته بود و خداوند آن را به وسیله شافعی باز کرد. -١



 ١٥   /امام شافعی

 

را گفته و کتابی را در آن تألیف نموده مذھب جدید شافعی آن است که در مصر آن 
 .١اند است و ُبَویطی، ُمزنی، ربیع، حرمله و ... آن را نقل کرده

بر م بنای اجتھادات امام مالک است. امام از سال » حجه«مذھب قدیم در کتاب 
به بعد یعنی ده سال قبل از ورود به مصر به اجتھادات جدید خود پرداخت و  ۱۸۹

 گذاری کرد. ا پایهھب مستقل خود رمذ
ندیم تألیفات امام شافعی، متجاوز از صد کتاب است و ابن در ریحانه االدب از قول 

ھمان کتاب » حجه«، صد و چھل و اندی به شمار آورده است. کتاب »دبامعجم األ«در 
ھای مشھور دیگر  است که امام آن را درباره سھو در نماز نوشت. از کتاب» زعفران«

امالء «در حجیت سنت در شریعت،  »مجاع العلم«در اصول فقه  »ةالرسال«امام 

زنیـخمترص ال«، »االمالی الكربی«، »الصغري يطی«، »مُ ، »حكام القرآنأ«، »خمترص البُوَ

است. اعتقاد شافعی به تحقیق و تبیین  »ابطال االستحسان«، »اختالف احلديث«
شدیدی که به امام مالک  هحقایق بیشتر از آن است که به تصور آید. با آن ھمه عالق

داشت پس از رسیدن به درجات علمی و تبحر در فقاھت و اجتھاد مطلق به نقد و 
را نوشت و در آن » خالف مالک«بررسی آراء و نظرات امام مالک پرداخت و کتاب 

بندی نیستند. و به احترام مالک تا یک سال از   که: رأی با حدیث قابل جمع گفت
انتشار کتاب خودداری کرد. ھمچنین بر آراء ابوحنیفه و اوزاعی نقد نوشت و متوجه 

روی  ابوحنیفه، به علت زیاده هشد که مکتب مالک، به علت افراط در اخذ احادیث و نحل
روی  د بود. و امام مذھب خود را بر م بنای میانهجوابگو نخواھن ھردو در رأی و قیاس،

 فقه مدینه و فقه عراق  بنا نھاد.و ارتباط بین 
امروزه قسمتی از مردم آفریقا و اکثر مردم شام، عراق، مصر، شافعی مذه بند و اکثر 

 اند. تان تابع مذھب آن امام ھماماھل تسنن ایران به ویژه مردم کردس

                                           
 .٥٣، ص ١، ابن حجر ھیثمی، ج محتاجـحتفة ال -١





 
 
 

  /امام احمد بن حنبل

ھجری در  ۱۶۴ابوعبدالله احمد بن محمد بن ھالل شیبانی َمروزی بغدادی در سال 
باشد  زندگی را بدرود گفت. وی از اصحاب حدیث نیز می ۲۴۱بغداد متولد شد و در سال 

احمد در حدیث و فقه امام بوده است  اند. امام و امامان مسلم و بخاری، از او روایت کرده
 ه قوی و درایت کامل داشت.و حافظ

 امام احمد برای کسب علم حدیث و تفقه در دین به شھرھای یمن، شام، الجریزه،
 کوفه، حجاز و مدینه مسافرت کرد.

در آغاز، فقه و حدیث را از امام ابویوسف شاگرد ابوحنیفه و قاضی بغداد فراگرفت. 
بوده است » خازم الواسطی بن بشیر بن ابی  ھشیم«گویند: اولین استادش  گروھی می

حنبل در مدت چھار سال، بیش از سه ھزار حدیث را از وی شنید و یادداشت ابن که 
 کرده است. 

نیز استفاده کرده » ابوبکر  بن عیاش«و » بن عبدالله  رعمی«امام احمد از محضر 
توان او را  است. اما کسی که بیشتر بر امام احمد تأثیر گذاشته امام شافعی است که می

حنبل دانست. امام احمد از شافعی درک و استنباط و استخراج ابن دومین استاد 
که از او خواست ھمراھش امام شافعی بود  هاحکام را فراگرفت و آن چنان مورد عالق

 .حنبل با وجود اشتیاق زیاد نتوانست با وی ھمسفر گرددابن به مصر برود ولی 
ابن حنبل از ابراھیم  بن سعد و یحیی القطان و وکیع ھم استفاده نمود و 

خواست به خدمت امام مالک برسد که مالک وفات یافت و از این جھت مستقیمًا از  می
یافت   بن عیینه در مکه بھره  سفیان«شد و در عوض از  محضر آن بزرگوار محروم

گوید: مالک را از دست دادم و در عوض خداوند مرا از  چنانکه خود امام احمد می
 ».مند ساخت بن عیینه، بھره  فیانمحضر س

اگرچه امام احمد مؤسس مذھب حنبلی است ولی برخی از بزرگان مانند محمد بن 
گفت: او مرد حدیث است چنانکه  ساب نیاورده است. میجریر طبری او را فقیه به ح

است و ھر فتوا را که از صحابه  ر دادهاساس علم خود را بر کتاب، حدیث و سنت قرا
پذیرفت که اقرب به  نقل شده بود، قبول داشت و از میان چند فتوا از صحابه آن را می
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است و  س ترجیح دادهرا ھم بر قیا ٢یا ضعیف ١کتاب و سنت باشد. وقتی حدیث ُمرسل
 کرد. از قیاس جز در مواردی که ضرورت و نیاز به نھایت رسیده باشد استفاده نمی

بن   شاگردان  بنام امام احمد عبارتند از یحیی  بن آدم، یزید بن ھارون، علی
المدینی، بخاری، مسلم، ابوذرعه، ابوحاتم رازی، دمشقی، ابراھیم الحربی، ابوبکر احمد 

ھارون الطایی االشرم، احمد بن محمد مروزی، محمد بن اسحاق بن محمد بن 
بن سعید   بن اسحاق، عثمان  بن ھارون، حنبل  الحواری، موسی الصاغانی، احمد بن ابی

آوری و منتشر  حنبل را جمعابن الدارمی و گروھی دیگر. احمد بن محمد الخالل فقه 
 کرد.

سنَدـال«ھجری کتاب  ۱۸۰امام احمد در سال  مشتمل بر احادیث رسول » مُ

 نماید. میاحادیث نبوی معرفی  هرا نوشت و آن را برای رفع اختالف در زمین صخدا

ليه فإن إفارجعوا  ج اهللا ما اختلفتم فيه من حديث رسول« گوید: چنانکه می

اختالف  صالله ل اگر در حدیثی منسوب به رسو« :یعنی .»االّ فليس بحجةٍ دمتوه، وجو

نیافتید، قابل اعتماد  »مسندـال«رجوع نمایید. چنانکه آن را در  »املسند«نمودید به 

، »الكبري كمناسـال«، »الصالة«، »الزهد«ھای وی عبارتند از:  و دیگر کتاب. »نیست

م وـال«، »منسوخـالالناسخ و«، »التاريخ«، »الصغري كمناسـال«  يف«، »مؤخرـالمقدّ

 و غیره. »ةيل الصحابفضا«، »كتاب اهللا تعالی
گرچه امام شافعی کوشید که در بین مکتب قیاس و رأی و اھل حدیث، پیوندی 

ین راه بسیار دقیق و اھل حدیث عمل کرد و در ا هایجاد نماید، امام احمد به شیو
 سختگیر بود.

مصادر فقھی امام احمد عبارتند از: کتاب، سنت، اقوال صحابه و فتاوای آنھا، قیاس 
 سله و سّد ذرایع.جماع، مصالح ُمرو ا

                                           
کنندگان به یک نفر صحابی از تابعین یا غیر تابعین  حدیث مرسل: حدیثی است که سلسله روایت -١

 برسد.
 ضعیف: حدیثی است که صفات صحیح و َحَسن در آن جمع نشود. حدیث -٢



 ١٩   /امام احمد بن حنبل

 

ای از امور بسیار  امام احمد بسیار پارسا و اھل ورع بود، و فقه حنبلی در پاره
اشد، گویند گویا سختیگر است و به کسی که در امور دینی بسیار دقیق و محتاط ب

 حنبلی مذھب است.
ھا و  کشید و نیرنگ ھای اسالمیش دست نمی امام احمد ھیچگاه از افکار و اندیشه

توانست او را از بیان اعتقادش بازدارد. چنانکه گروه  ھای حکومتیان نیز نمیفشار
ای که امام احمد را تحت  معتزله در بغداد نفوذ و قدرت فراوانی پیدا کردند، به گونه

. امام نپذیرفت و آنان، ١فشار قرار دادند که بگوید: قرآن که کالم خداست، حادث است
ا مجازات کند، خلیفه دستور داد که او را تازیانه زنند. خلیفه را وادار کردند که او ر

ھا، دست بداشتند و امام آن چنان جراحتی  تازیانه هگویند به علت پیری از زدن ھم
پیدا کرد که تا پایان حیاتش بھبودی نیافت و با آن وفات یافت. به امام احمد گفتند: 

گفت: چه بگویم که آنان فکر  گویی؟ این قومی که تو را تازیانه زدند چه می هدربار
کردند که من بر باطلم و برای خداوند مرا زدند اگر ایشان برحقند به خاطر این  می

 ت در قیامت با ایشان دشمنی نکنم.جراح
 

                                           
اند آنچه قدیم است  ای ھم گفته حادث یا قدیم بودن کالم الھی از مباحث مھم کالمی است که عده -١

کالم نفسی است و اما این کالم که از حروف و کلمات تشکیل شده است و ترّتب زمانی دارد، 
 حادث است.





 
 
 

 مقدمه چاپ اول

ناچیز موھبتی عنایت  هگویم که به این  بند میخداوند تبارک و تعالی را سپاس 
امامان اھل سنت در قلمرو نظم و نثر «فرمود که در مدت کوتاھی بتوانم کتاب 

را  بنویسم و به مشتاقان فرھنگ اصیل فقه و بمانی حقوق اسالمی و » فارسی
 ن زبان و ادب فارسی تقدیم نمایم.شیفتگا

ھای  از دو اثر دیگر نویسنده به نامای که خوانندگان گرامی  استقبال شایسته
به عمل » خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی«و » پژوھشی درباره روح و شبح«

تر  ای را برای کسب فراوان کار تشویق کرد و راه تازه هآوردند مرا بیشتر از پیش به ادام
 گشود.تی و فرھنگی و ... به رویم مسایل دینی، معرف هدانش و کندوکاو دربار

گردم  ھایم به دنبال ھویت حقیقی انسان می در پناه این عنایت الھی در تمام نوشته
دانم. و در البالی  و رھایی را در آزاد شدن از قید و  بندھای بادکنکی دست و پاگیر می

نویسان، عارفان و ھنرمندان به دنبال  آثار ادیبان، شاعران، نویسندگان، فقیھان، تاریخ
ھا تا دیر  گردم. ھر چند عمر تکافو نکنند و در نیمه راه بمانم. چه شب میام  گمشده

مِن «باز کنم و   اوھام را از مقابل چشمانم ۀام تا پرد ھا را ورق زده و خوانده وقت کتاب
 خود را بیابم!.» ۀشدھویت گم«یا » برتر

ص انگیزی است! شخصیت کاذبانه خود را به تصویری ناق انسان چه موجود شگفت
کند و  آراید و در سراشیب حیات به قعر چاِه خود نیابی سقوط می می» مِن برتر«از 

 هپردازد و بر الش سرایی می بخشد و در پایان به نوحه تصور خیالی را صورتی حقیقی می
 دھد. ود سرود غم سرمیافکار توھمی خ

 را به آدمی» ھویت«پیدایش و چگونگی این  ۀپیامبران ظھور کردند که نحو
بیاموزند. و او را به شناخت خود، ھستی و خدا تشویق نمایند و رھاییش را در پیروی از 

 ی شیطان و اوامر نفسانی دانستند.پروردگار و دوری از دستورھا
کنند و فروریختن در  ھای انسان را ارزیابی می ھای حیات، آزادگی و اسارت تالطم

 کشند!. تصویر میلت و ھالکت را به ھای نفسانی، زلت و ذ باطالق
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انسانی در بازشناسی خویشتن و بریدن زنجیرھای » ھویت«گوید:  اسالم به ما می
بدانیم » خدامداری«ھای اتصالی در خط  آنچنان که حیات را نقطه ،است» خودمداری«

دارد، دور شویم و از » زایی شھوت«و از ھرچه که رنگ و جالی خودپرستی و 
زحماتی است به ھا را که  ی دست بکشیم و مثبتھای وجود شیطانی و نفسان منفی

 خط حیات بیفزاییم.
 ،دانند می» عبودیت«قرآن و سنت نبوی کشف ماھیت و حقیقت وجود را در 

عبودیت یعنی خدا را  بندگی کردن و حیات را در راه او قرار دادن در این نوع نگرش، 
شود و به مرگ  می آغازھای خط فرضی وجود است که از تولد  نقطه هزندگی مجموع

 انجامد. می
اتصاالت وجود آدمی به ھا،  خدامداری و منفی هھای اتصالی اندیش ھا، نقطه مثبت

 شیطان است.
در عصر سعادت نبوی قرآن و سنت حاکم بر رفتار و کردار مسلمانان بود و شورای 

 ا و برخورد عقاید متضاد، به حکم:ھ مرکز تجمع اندیشه ،اھل حل و عقد

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ ﴿
َ
 .]۱۵۹عمران:  [آل ﴾رِ مۡ ۡ�

 .»در امر دین با آنان مشورت کن صای پیامبر«

مۡ  ﴿
َ
 .]۳۸[الشوری:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

 .»پذیرد میان خود کارشان با شورا انجام میو در«
کرد. و به کشف ھویت حقیقی آدمی  مسلمانان را حل می همشکالت جامع

پرداخت. اسالم به ما آموخته است که تکیه و اعتماد به رأی و نظر خود، استبداد  می
خودکامگی و انحصارطلبی نجات  هآفرین است و مشورت کردن آدمی را از سیطر

ف، تشّتت و کرد اختال بر کارھای مسلمانان نظارت می» شوری«دھد. تا زمانی که  می
توحیدی،  هتوانست وحدت مسلمانان را به خطر اندازد. در چنین جامع نظری نمی تنگ

ای موارد، نّصی (آیه  داد و اگر در پاره نّص و سنت مجالی به انحراف و استبداد رأی نمی
شد و در صورت عدم سنت نبوی به  و آیاتی) وجود نداشت به سنت نبوی مراجعه می

رابر نّص و سنت قرار گردید. و ھیچگاه اجتھاد در ب د ارجاع میشورای اھل حل و عق
 نگرفته است.

داران مشھور و تالشگران آغازین سنگر  در راستای این تفکر، بر آن شدم که از ھویت
 فقه، یادی کنم ومطالبی  بنگارم. اجتھاد و
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نت ھای معنوی کاربردی امامان اھل س به ترسیم چھره» یابی ھویت«این  هدر اندیش
 الله پرداختم. احمد حنبل) رحمھم (ابوحنیفه، مالک، شافعی و

خلفای راشدین در قلمرو «در کتاب  شپرداختی از نوع تصویرگری خلفای راشدین
که با تکیه و اتکاء به منابع و مأخذ کالسیک فرھنگ و ادب فارسی، » نظم و نثر فارسی

 برآمدم. انجام این مھم ۀاز عھد
رفیع فقاھت کار آسانی نبود؛ زیرا از طرفی تبیین ضرورت صورتگری معماران کاخ 

 هاجتھاد و فتوامداری به تسلط کامل دینی و فقھی نیاز داشت که فاقد آن بودم و عالق
کرد. از طرف  به کاوشگری، من را به وارد شدن در دریایی که کرانه نداشت وادار می

و اجتھاد را برخالف مصالح  »مذاھب«ھای مختلف از دین به نام  دیگر پذیرفتن قرائت
دانستم. بھر صورت پس از دقت نظر و تفکر زیاد  امت واحده و یکپارچگی مسلمانان می

 ،موضوع به حقیقتی دست یافتم که طوفان وجودم را به آرامش تبدیل کرد هدربار
دل تابید و مرا از قید و  بندھای شک و ظن آزاد کرد. و آن اعتقاد راسخ  هنوری به روزن

ھا و افکار و رفتارھا و  انسان است، یعنی آدمی در بررسی اندیشه» انتخابگری« به
گزیند و  نظریه یکی را برمی پردازد و در میان دو فکر و کردارھا، به مقایسه و انتخاب می

ھای فلسفی، نظری، عملی جھان جز  کند. پذیرفتن سیستم بنای آن عمل میبر م
سنت بلکه گزینشی در  تخاب است نه در برابر نّص وای ان  انتخاب نیست و اجتھاد گونه

 اثبات آنھا.
کردند و  بنای کتاب و سنت عمل میمصحابه بر  صپس از رحلت رسول خدا

به سرای باقی شتافتند،  صزمانی که یاران و مصاحبان و مونسان رسول گرامی
و سه مکتب تابعین و تابعان تابعین به بررسی و تبیین منابع فقھی و حقوقی پرداختند 

بزرگ ظھور کرد، مکتب تفسیر به امامت ابن عباس در مکه و مکتب اھل رأی و قیاس 
 یث به رھبری امام مالک در مدینه.به امامت ابوحنیفه در کوفه و مکتب اھل حد

شمارند بلکه ظھور فقاھت  را فقیه نمی صمحققان، صحابه و یاران رسول اکرم
 پس از عصر صحابه بوده است.

جوانب به تجزیه و تحلیل مسایل  هو امامان چھارگانه کوشیدند که در ھممجتھدان 
ثوری و لیث  بن سعد و محمد   دینی بپردازند و کسان دیگری از قبیل اوزاعی، سفیان

گذاری  بن جریر طبری با وسعت معلومات و دانش فراوانی که داشتند مذاھبی را پایه
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کم از بین رفتند و مذاھب  استه شد و کمکردند که در قرون بعدی از شدت نفوذ آنھا ک
 حنبل گردید.ابن مالک، شافعی و  اسالمی امھل سنت منحصر در چھار امام ابوحنیفه،

بنابراین ظھور مذاھب ضرورتی است در اسالم، ضرورتی بر م بنای انتخابگری و 
ه استدالل در کشف مجھوالت و ارائه راه درست و مستدل دینی و فقھی ک هتالش بر پای
 منحصر کردند.» سنت، اجماع و قیاسکتاب، «منابع را در 

خاطر » امامان اھل سنت در قلمرو نظم و نثر فارسی«کتاب  هعلیھذا نویسنده دربار
 دارد: م را به نکات ذیل معطوف میگرامی خوانندگان محتر

اند که اجتھاد و نظر خود را اولین و آخرین  امامان چھارگانه ھیچکدام نخواسته -۱
اند که مردم از پیروی از فتوای  اد و نظر معرفی کنند چنانکه بارھا خواستهاجتھ

 آنھا بدون دلیل خودداری کنند.
ھای ارزشمندی در تفکر، اندیشه، صالحیت، ابتکار، دقت  ھر چھار امام، نمونه -۲

نظر، بینش، اعتماد به نفس، پاکدامنی، ایمان و اعتقاد بودند و ھرگز حقایق را 
بر  نیا نفروختند و دل را از حضرت حق نبریدند! امام ابوحنیفهبه زرق و برق د

عباس به مبارزه برخاست و در این راه،  بنی امیه و ضد دستگاه خالفت  بنی
حرمتی ھیأت حاکمه را به جان خرید و ھرگز در برابر  زندان و تازیانه و بی

ھبری ر هتھدیدھا و فشارھای پی در پی آنان، سکوت نکرد و از انجام وظیف
معنوی سرباز نزد. بدسگاالن ھوسباز و داعیان خالفت، امام مالک را تازیانه 
زدند و کتف و شانه او را شکستند و مالک از گفتن حقایق و فتواھای خویش، 
لب فرونبست و دست برنداشت. امام شافعی را به اتھام دفاع از علویان به غل و 

بغداد آوردند و امام احمد حنبل را ھفتاد تازیانه زدند که  هزنجیر به بارگاه خلیف
احت و زخم از شدت درد بیھوش شد و جراحت پیدا کرد و گویند با ھمان جر

 به سرای جاودان شتافت.
ورزیدند و از سنگر علم و  آنان آزادگانی وارسته بودند که به قرآن و سنت عشق می

سرشار و نبوغ ذاتی و استعداد فراوانشان، از کردند. ھوش  تقوا و ایمانشان پاسداری می
 وانی زبانزد خاص و عام بوده است.آغاز نوج
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و در  .١»سلونی ماشئتم«گفت:  امام شافعی در سن سیزده سالگی در حرم کعبه می
داد. شھامت ابوحنیفه در حدی بود که در جواب استفتاء منصور  پانزده سالگی فتوا می

و خلیفه توھین یا تھدید به قتل کند، زندانی کردن او  کسی که به امام«عباسی نوشت 
تدبر و میدان تفکر آنان چنان وسیع بود که قید و  بندھا را  هدایر». جایز نیست

ترین  ھای اخالقی، اجتماعی، دینی، سیاسی و فرھنگی عالی گسالندند و در زمینه می
اگر  -ریاست است اظھار فضل، «گفت:  امام احمد می ،آوردند سخن را به زبان می

 ». کسی را دیدید که سخن گفتن را دوست دارد، از وی بپرھیزید
شافعی با وجود احترام بیش از حد و زایدالوصفی که برای استادش امام مالک قایل 
بود، در نقد آراء و عقاید او، کتابی نوشت و آراء و عقاید ابوحنیفه و شاگرد توانایش 

آراء و عقاید اھل رأی (ابوحنیفه و کوفیان) و  هقایسابویوسف را به نقد کشید و در م
 ه بینابین و جدیدی ارائه داد.اھل حدیث (امام مالک و اھل مدینه) شیو

اندیشی مجتھدان و گریز از تعصبات کورکورانه ھمین بس که مکتب  آزاد هدربار
و گیری کردند و ارزش  قیاس و رأی در کوفه و مکتب حدیث مدینه در برابر ھم موضع

ن چندگانگی ای به رأی و حدیث بخشیدند و در تاریخ اسالم ھیچگاه ای اعتبار ویژه
 روش، محکوم نشده است.

گر است که شافعی  امامان چھارگانه چنان جلوه هآزادگی در سیستم باز اندیش
و ». دنیاداران خواھد بود هشود برد کسی که شھوت دنیا بر وی غالب می«گوید:  می

 ».نماز نافله است سب علم برتر ازک«
 فرماید: ه در وصیت به ابویوسف میھمچنین ابوحنیف

سالطین حضور بھم نرسان مگر  هدر محاکم» «سلطان سکونت منما هدر جوار خان«
 ».گفتنی در مقابل حق تسلیم شوند اینکه چنانکه سخن

اگر کسی در مسجدی باشد که بخور سلطان را «از امام احمد حنبل پرسیدند: 
 ».ن بیاید تا بو را استشمام نکندسوزانند تکلیفش چیست؟ گفت: باید بیرو می

کرد، خشم گرفت و او  گفت و ستایش می امام مالک بر شخصی که حاکم را ثنا می
را از این کار منع کرد. ھنگامی که به علت نپذیرفتن اوامر دستگاه خالفت او را تازیانه 

 اقعه شورش کردند.اعتراض به این وزدند، اھل مدینه در 

                                           
 من بپرسید. خواھید از ھرچه می -١
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سفر کرد و از به مصر  ÷امام شافعی در اعتراض به شھادت امام موسی کاظم
 مرکز خالفت دور شد.

مسلمانان و استفاده  هاجتھاد یعنی کوشش در حل معضالت و مشکالت جامع -۳
  استنباط و نیروی حافظه و فھم آیات موضوعی قرآن و طبقه هکردن از قو

اد تضمینی است برای رشد تفکر و تشخیص و انتخاب بندی آنھا،  بنابراین اجتھ
تنگ و محدود حکم را که نّصی در رّد یا  های که دایر جھت درست به گونه

نماید.  بخشد و افق رأی و اندیشه را باز و روشن می قبول آن نیست، وسعت می
فکر و سیستم باز ارزیابی  هھای نوظھور، به توسع زیرا مسایل تازه و پدیده

دست سربازی را که در میدان جنگ » سّد ذرایع«نیازمند است، چنانکه به نام 
برند تا وارد سپاه دشمن نشود. و در دفاع از کیان اسالم و  دزدی کرده نمی

کشند. مجتھد، در شناخت  حقوق امت اسالمی، اصل مصالح مرسله را پیش می
اندیشد و ھر قدر، میان این دو عنصر  میعنصر فکر و عمل  ھردو وجود به

گردد. بازشناسی  تر باشد، ھویت حقیقی آدمی بیشتر متجلی می فاصله کم
آفرین و گسستن زنجیرھای اسارت  ھای  بند ھستی انسان، به گریز از تخیل

نیازی باالتر از برآوردن  ،اندیشه و شجاعت در بیان حق و حقیقت نیاز دارد
 قی و روانی و ... .احتیاجات عاطفی، اخال

باز و پویا، و رھایی از قید و  بند سیستم بسته   اجتھاد یعنی توانایی در ابداع سیستم
و ناپویا، و باز شدن فکر نباید به تالش علیه نّص و سنت بینجامد بلکه فکر با تضمین 

 گیرد و تداوم اندیشه در قیاس و اجماع در خّط السیر اتصالی حیات خدامداری قرار می
 کند. حرکت منظم عقلی را اثبات میارائه نظر، پویایی 

ھا و  بکن«و » بایدھا و نبایدھا«یابی احکام  به عبارتی دیگر اجتھاد، به معنی علت
گیرد و در  ھای عبادات، معامالت، مناکحات و سیاسات را فرامی است که حوزه» ھا مکن

 کند. دھد و حکم صادر می فتوا می قیاس با نّص و سنت
نردبان رسیدن به  هاجتھاد کوشش مجتھد بر ظن غالب است، و ظن غالب پل در

 باشد. اجتھاد می
ظن مجتھد، به علت غاب بودن به یقین نزدیک است، زیرا محور اصلی حکم و نظر، 

ھا است  ھا و خاص ھا و عام ھا و منسوخ ھا، تشخیص ناسخ ھا، بررسی ھا، مقایسه سنجش



 ٢٧   مقدمه چاپ اول

 

ت حکم و افتاء اجتھاد، یقینی است گو اینکه در تعبیر و و برای خود مجتھد، علم به عل
 شود. ر محققان به ظن غالب تعبیر تفسی
ای است از آثار  ھا و مندرجات کتاب چھار امام، چکیده و خالصه مطالب، نوشته -۴

منظوم و منثور گروھی از نویسندگان معاصر اھل سنت و ادیبان، شاعران، 
ای  از قرن سوم ھجری تا قرن دھم به گونه مورخان، فقیھان و عارفان و صوفیان

که نویسنده در نھایت امانتداری، مطالب و اشعار را عینًا نقل کرده است و در 
لغات مشکل و نامأنوس و اصطالحات نامفھوم  هبعضی موارد، در پاورقی، دربار

توضیح کافی داده شده و از تحقیقات و تتبعات دانشمندانی مانند دکتر قاسم غنی 
 لله صفا نیز استفاده گردیده است.ا کتر ذبیحو د

ھا، به علت نارسایی سخن و رعایت نکردن اصول ترجمه  در نقل بعضی از نوشته -۵
مبتدی اشکاالتی در تفھم و ادراک مطالب، ایجاد  هبه زبان فارسی، برای خوانند

 ه آنھا توضیح کافی داده شده است.شود که در پاورقی دربار می
 هدن خوانندگان به ویژه جوانان به سبک نگارش متون گذشتبه منظور آشنا کر -۶

ادب فارسی، جمالت و عبارات عینًا نقل گردیده و در آنھا تغییراتی داده نشده 
و در بسیاری از موارد، یک واقعه یا شرح حال از چند مأخذ، چند بار تکرار شده 

در یکجا است که نویسنده صالح دید که آنھا را حذف ننماید و به یک مطلب 
شود  ایی مشاھده میھا، تکرارھ اکتفا نکند  بنابراین اگر در شرح احوال و واقعه

 طلبم. پوزش می
ھا، از نظر دستور زبان  در نقل اشعار و مطالب نویسندگان به ویژه در ترجمه -۷

 ایرادھایی وجود دارد برای مثال: فارسی،
مشخص گردیده است حرف یا حروفی باید نوشته یا حذف شود که در بین پرانتز 

که (و) اضافی است و باید حذف گردد. یا » قرار گرفته (و) به خشم آمد«مانند 
 که (به) باید اضافه گردد....» ی درازی (به) ھمچون شخص متنفذ دست«

ای مواضع ھم، جمالت بر خالف روش و دستور زبان فارسی ترجمه گردیده  در پاره
 ده است.ه ھم توضیح کافی داده شکه در این بار

ھای بزرگ، داده شده  در بعضی موارد، القاب و عناوینی به بعضی از شخصیت -۸
رده و ھای مأخذ است و نویسنده عینًا آنھا را نقل ک که مربوط به متون کتاب

 تغییری در آنھا نداده است.
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تمام ھّم و غم و تالش نویسنده بر این بوده که در نوشتن مطالب و آثار منظوم  -۹
بزرگان فرھنگ و ادب فارسی، رسالت نویسندگی و حرمت اھل قلم و و منثور 

نظری و یک سویی دوری نماید و اگر نوعی  دارد و از تنگ تحقیق را نگه 
رمندگی از آن عذرخواھی کوتاھی در این زمینه اتفاق افتاده باشد، با کمال ش

 نماید. می
ایمان و اخالص به از نویسندگان توانای اھل تسنن که در نھایت شھامت و  -۱۰

کنم و خوشحالم که با امانتداری و رعایت  اند سپاسگزاری می تحقیق و تتبع پرداخته
ھا  ام و نقل نوشته مند شده بھره شان گرانبھای موازین اخالقی و فرھنگی از بعضی از آثار

 نیاز کرده است.  مرا از منابع و مأخذ دیگر بی شان تحقیقات و
ھای ارزشمند عزیزان دیگر دسترسی نداشته یا از آنھا  اباز اینکه به بعضی از کت

 نمایم. خورم و عذرخواھی می سف میام تأ خبر بوده بی
در خاتمه از ھمسر باوفا و تالشگر و گرامیم خانم بھّیه درزیور که در نھایت خلوص 

است سپاسگزاری  ھایم یاری و تشویق کرده و صبر و حوصله مرا در نوشتن کتاب
 کنم. می

 منيـآخردعوانا ان احلمداهللا ربّ العالو
 فریدون سپری    

    ۲۴/۶/۱۳۷۹ 
 



 
 
 

ظهور فقها  شو خلفای راشدین صسیره پیامبر:فصل اول
  پیدایش فقه و مکاتب اسالمی

  راشدینخلفای  هسیر
گرفت و مردم نیز دستورات و اوامر  احکام فقھی را از قرآن می صپیغمبر گرامی

کردند. زمانی که  شنیدند و در حد امکان به آنھا عمل می خداوند را به گوش جان می
کرد، و پس  مراجعه می» شوری«به  صای ساکت و صامت بود، پیامبر قرآن در زمینه

گرفت و در  آنھا تصمیم می چگونگی اجرا یا رّد  هاز شنیدن تصمیمات و نظرات، دربار
 نمود. عمل می» شوری«ی بیشتر موارد، به نظرھا و پیشنھادھا

نمود و  به قرآن و سنت نبوی تمسک میس ابوبکر صدیق صپس از رحلت پیامبر
پرسید که آنچه را در این باره از  یافت از صحابه می اگر موضوع را از قرآن و سنت نمی

نیز  شبرایش بازگو کنند و عمر و عثمان و علیاند  شنیده یا دیده صرسول اکرم
 کردند. اینگونه عمل می

شد و زمانی که شوری  امور مسلمانان در صدر اسالم با شوری حل و فصل می
ر ھا و نظرات شخصی و استنباطات پیش آمد و د ابراز برداشت هتعطیل گردید زمین

 پایان به ایجاد مذاھب منجر شد.

 فقهاء صحابه 
تحت عنوان ذکر فقھاء صحابه ابتدا به ذکر  »طبقات الفقهاء«ق شیرازی در شیخ ابواسحا
 برد: فقھای صحابه را نیز نام می ... سپس ،پردازد خلفا راشدین می

 ھجری) ۱۳ابوبکر صدیق (وفات  -۱
 ھجری) ۲۳عمر فاروق (وفات  -۲
 ھجری) ۳۶بن عفان (وفات   عثمان -۳
 ھجری) ۴۰طالب (وفات  بن ابی  علی -۴
 ھجری) ۳۲مسعود (وفات عبدالله  بن  -۵
 ھجری) ۱۸یا  ۱۷معاذ بن جبل (وفات  -۶
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 ھجری) ۴۵زید بن ثابت (وفات  -۷
 ھجری) ۵۸یا  ۵۷ابودرداء عویمر بن مالک (وفات  -۸
 ھجری) ۶۸عبدالله  بن عباس (وفات  -۹

 ھجری) ۷۴، ۷۳، ۷۲عبدالله  بن عمر (وفات  -۱۰
 ھجری) ۷۳عبدالله  بن زبیر عوام (وفات  -۱۱
 ھجری) ۷۷یا  ۶۵ات عبدالله  بن عمروعاص (وف -۱۲

داد. محمد بن  فتوا می ‡انبیاء  ابوبکر صدیق تنھا کسی بود که در حضور خاتم
کند که سه نفر از مھاجرین: عمر و عثمان و علی و  بن حثمه از پدرش نقل می  سھل

 صبن کعب و معاذ بن جبل و زید بن ثابت در عھد رسول خدا  سه نفر از انصار: ابی
 .١اند داده فتوا می

 راویان نقل حدیث از خلفای راشدین 
  اند عبارتند از: عمر بن خطاب، عثمان کسانی که از ابوبکر صدیق روایت کرده -۱«

ابن زبیر، ابن عمر، ابن مسعود، حذیفه، ابن عوف، ابن طالب،  بن ابی  بن عفان، علی
پسرش، بن الحارث و عبدالرحمن   بن عازب، ابوھریره، عقبه ثابت، براء عباس، زید بن

بن حصین، ابوبرزه   بن عاملی جھنی، عمران  زید بن ارقم، عبدالله  بن مغفل، عقبه
عبدالله انصاری،  اسلمی، ابوسعید خدری، ابوموسی اشعری، ابوطفیل لیثی، جابر بن

اند.  ُعَمر و واسط بجلی و غیره بوده ٢بالل، و عایشه دخترش و از تابعین اسلم مولی
 ».حدیث است ۱۴۲وایت شده از او ر جمع احادیثی که

بن   اند عبارتند از: عثمان گروھی که از عمر بن خطاب روایت حدیث کرده -۲«
وقاص، عبدالرحمن  بن عوف،  ابی بن عبیدالله، سعد بن  طالب، طلحه بن ابی  عفان، علی

بن زبیر، انس، ابن عباس، ا بن مسعود، ابوذر، عمر بن عبسه و پسرش عبدالله،ا
بن عازب، ابوسعید خدری و غیره از   رو بن عاص، ابوموسی اشعری، براءابوھریره، عم
 ».اند حدیث از او روایت کرده ۵۳۹اند که  صحابه بوده

                                           
، ١٣٥٤الدین صالحی،  اصحاب صحاح سّته با مقدمه و خاتمه در تاریخ فقه و حدیث، تألیف محیی -١

 .١٢-١١صفحه 
 غالم ُعَمر.  -٢



 ٣١   و خلفای راشدین ظهور فقها پیدایش ... صفصل اول: سیره پیامبر

 

اند عبارتند از: زید بن خالد  بن عفان روایت حدیث کرده  جماعتی که از عثمان -۳«
ه اکوع، ابوامام زبیر، سائب  بن یزید، انس  بن مالک، زید بن ثابت، سلمه  بنابن جھنی، 

بن مغفل، ابوقتاده، ابوھریره و عده دیگری از   بن عمر، عبداللهباھلی، ابن عباس، ا
غیره ...، عده احادیثی ثمان، عبیدالله  بن عدی، حمران وصحابه و از تابعین ابان  بن ع

 ».باشد دیث میح ۱۴۶که از رسول خدا از او روایت شده 
اند عبارتند از  کرده صروایت حدیث رسول خدا طالب بن ابی  آنان که از علی -۴«

بن عباس، ا  بنو محمد  بن حنیفه، ابن مسعود، ابن عمر، احسن، حسین  ،سه پسرش
زبیر، ابوموسی، ابوسعید، زید بن ارقم، جابر بن عبدالله، ابوامامه، و ابوھریره. و عده 

 مجعني.أاهللا تعالی عليهم   رضواندیگری از صحابه و تابعین 

 .١»باشد حدیث می ۵۸۶از او روایت شده  صاحادیثی که از رسول خدا  عده

 و فقه  صحابه
صحابه بزرگوار و فقه چنین آمده  هدر کتاب ارزشمند اصحاب صحاح سّته دربار

 است:
اخذ فقه شده، ابوسعید خدری، ابوھریره دوسی، جابر  شکرام هاز آنان که از صحاب«

له  بن سلمه  بن االکوع، ابوواقد لیثی و عبدال بن عبدالله انصاری و رافع  بن خدیج،
 توان نام برد. یحیی را می

از آن عده از صحابه که فقه از آنھا نقل شده در طبقات الفقھاء شیرازی بدین قرار 
عبدالله  بن مغفل مزنی، ابونجید عمران  بن حصیل اسلمی خزاعی، ابوحمزه  است:

بن عبیدالله، زبیر بن عوام،   مانند طلحه کثیری دیگر از صحابه هانس  بن مالک و عد
نفیل، عبدالرحمن  بن عوف، ابوعبیده ابن وقاص، سعید بن زید بن عمر،   سعد بن ابی

سفیان، عمرو بن  ابن جراح، حذیفه  بن یمان، امام حسن، امام حسین، معاویه  بن ابی
ابوذر غفاری، عاص، خالد بن ولید، مسعود بن مخرمه، ضحاک  بن قیس، عمار بن یاسر، 

بن عبیدالله   فارسی، عباده  بن صامت، شداد  بن اوس، فضاله  ابونصر غفاری، سلمان
انصاری، ابومسعود بدری، ابوایوب انصاری، ابوقتاده انصاری، ابوطلحه انصاری، ابواسید 

اوفی االسلمی، واثله  بن بشیر، بّرا بن عازب بن ابی  انصاری، نعمان هابن مالک  بن ربیع

                                           
 .١٠-٦اصحاب صحاح سّته،  -١
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اسقع اللیثی، ابوامامه باھلی، عقبه  بن عامر الجھنی، سمره به جندب الفزازی، بن 
 .شعبدالرحمن  بن ابزی و غیرھم

، عایشه، حفصه  بنت عمر، صدختر رسول خدا -اهللا عليها سالم-از زنان: فاطمه 
طالب  ھانی  بنت ابی الفضل  بنت الحارث و ام بکر، ام سلمه، ام حبیب اسماء  بنت ابی ام
اند و از  دیگر از زنان و مردان نیز فقیه بوده هاند. به غیر از اینھا عد الله عنھّن بوده ضیر

 بین نود تا صد ھجری انقراض یافت.کرام ما  هآنھا اخذ فقه شده است و عصر صحاب
ھجری  ۸۶واقدی گوید: آخرین صحابی در کوفه، عبدالله بن اوفا بود که در سال 

ھجری در  ۹۱بن سعد ساعدی بود که در سال   مدینه سھل زندگی را بدرود گفت، و در
یا  ۹۱بن مالک بود که در سال   صد سالگی چشم از زندگی فروبست، و در بصره، انس

به دار  ۸۴سلف پیوست، و در شام عبدالله  بن یسر بود که در سال  هبه جمع صحاب ۹۳
دیده و بعد از تمام را  صآخرت رحلت نمود، و ابوطفیل آخرین صحابه بود که پیغمبر

اصحاب نبی زندگی را بدرود  هصحابه و عصر آنھا، بعد از صد ھجری به عنوان خاتم
 .١...»گفت 

 فقهاء تابعین و اتباع آنها 
نویسنده کتاب اصحاب صحاح سّته درباره عصر تابعین یعنی کسانی که صحابه را 

د به تفصیل سخن برسن صاند به درک حضور و رسول گرامی اند ولی نتوانسته دیده
 جوییم: به قسمتی از آن استناد میگفته است که ما 

کردند، و  به قرآن و حدیث و روش صحابه، عمل می» تابعین«بعد از عصر صحابه «
د و استفاده کردن اتباع تابعین نیز با گذشتگان خود از صحابه و تابعین اقتدا می

 نمودند. می
ای برای تعلیم  اسالمی مدارس و مکاتب عدیدهدر عصر صحابه و تابعین در شھرھای 

شدند،  فقه وجود داشت که مردم برای تعلیم و جھاد و مرابطه در راه خدا تربیت می
نگھدارندگان این مدارس معموًال (در آن روزگار) از جّله علماء صحابه و اخالف آنھا بودند، 

 رفتند. زرگ مرجع فتوا به شمار میکه این فقھاء ب
 ھجری قمری، گوید: ۴۵۶وفی به سال تبن حزم ما

                                           
 .١٤-١٣اصحاب صحاح سّته،  -١
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 فقهاء تابعین و آیندگان بعد از آنها که مورد فتوا بودند
رباح، طاوس  بن کیسان فارسی، عمر بن دینار و عکرمه، که از  بن ابی  : عطادر مکه

و حضرت س طالب بن ابی  اصحاب ابن عباس بودند و ھمین عده از حضرت علی
اند  عبدالله انصاری اخذ فقه و حدیث و روایت کرده و جابر بن لالمؤمنین عایشه ام

اند. سپس  و سپس ابو زبیر مکی و عبدالله  بن خالد و عبدالله  بن طاووس و غیره بوده
 اند. شافعی بوده مسلم  بن خالد زنجی و سعد بن سالم قداح و بعد محمد بن ادریس

بان  بن عثمان  بن بن زبیر عوام، سپس ا  : سعید بن مسیب مخزون، عروهدر مدینه
 اند. ان عمر بن خطاب و غیره بودهپسر ١عفان، عبدالله و سالم

بن حسن که پانصد نفر از صحابه را درک کرده است و بعضی از   حسن در بصره:
محمد بن  اند و جابر بن زید و قطور جمع کرده ٢فقھاء، فتاوی او را در ھفت اسفار

 اند. سیرین و غیره بوده
ای از تابعین مانند ابراھیم نخعی، عامر شعبی،  نجد بن حزم و عده :از فقھاء کوفه

سلیمان، سفیان  بن سعید ثوری، ابوحنیفه نعمان   سعید بن جبیر، سپس حماد بن ابی
 اند ... . بن ثابت و غیره بوده

: یزید بن حبیب، بکیر بن عبدالله  بن االشجع، و عمر بن الحارث از اھل مصر
 اند.  بوده

بن یحیی و عبدالملک  بن حبیب   یحیی ٣: سحنون  بن سعید و از اندلسناز قیروا
 .٤...»آنچه بود که ابن حزم گفته است هاند. این خالص و غیره بوده

 عصر نشأت مذاهب یا عصر اتباع تابعین 
در خالء زمانی وجود اصحاب و تابعین، شرایطی به وجود آمد که مذاھب فقھی 

 اصحاب صحاح سّته چنین آمده است. متعددی رشد کردند و در کتاب
در این عصر اسباب و عوامل مختلف و متعددی وجود داشت که باعث بر تدوین «

 ُمنتج به نتایجی بدین قرار است: مذھب گردید، و این عوامل

                                           
 است. کتاب اصحاب صحاح سّته آمده است و پسر عبدالله بن عمر بوده ١٧در پاورقی صفحه  -١
 اسفار جمع سفر به کسر سین به معنی کتاب است. -٢
 اسپانیا. -٣
 .١٧-١٦اصحاب صحاح سّته،  -٤
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کردند استفاده  طبیعی بود که اتباع تابعین از آنھایی که درک حضورشان می -۱
اھل از دو گروه، مذھب شیوخ و  ھرکدام نمودند و در مسایل مورد اختالف می

 کردند. شھر خود را اختیار می
بنابراین، مذھب ھر امامی در شھر خود باال گرفت و اھل ھر شھری تابع مذھب  -۲

ھمشھری  هعالق هامام شھر خود بودند، ولی نه به صورت تقلید بلکه به وسیل
لیلی در  ، و ابن ابیثوریکردند، و این امامان شھر مانند: سفیان  بوده قناعت می

  بن ماجشون در مدینه، اوزاعی در شام و لیث  بن جریح در مکه، مالککوفه، ا
یافتند اجتھاد  ای از تابعین شھر خود نمی بن سعد در مصر. و اگر مسئله

 کند. ھاد به رأی ایجاد اختالف میکردند، و طبیعتًا اجت می
در زمان و مشیخت فرق ، اتباع فقھاء، چند طبقه شدند که ١در عصر َتَبع -۳

داشتند، و چون آراء و مذاھب زیاد شد دیگر جای آن بود که دانشمندانی مانند 
طبری و بیھقی به بعضی از تألیفات انفرادی بپردازند، زیرا مانند امروز مذاھب 

 یا غیره را تحت کنترل قرار دھد. معروفه نبود که مردم یک شھر یا اقلیم و
ای به وجود آمد مانند مذاھب  و آن، مذاھب مختلفه در عصر تبع و پیروان این -۴

اربعه و مذاھبی دیگر، بعضی از این مذاھب برای ھمیشه جاوید ماند و  ۀائم
بعضی دیگر نابود و محو گردید. و ھمان مذاھبی که از بین رفتند مانند مذھب 

و مذھب سفیان ثوری در کوفه متوفی به سال  ۱۵۷اوزاعی در شام متوفی سال 
ر که کمتر از سایر مذاھب در مص ۱۷۵بن سعد متوفی سال   و مذھب لیث ۱۶۱

 نبودند.
در قیام دولت عباسی اھتمام و توجه به فقه و رجال آن بیشتر شد و اھتمام به 
سنت و جمع و تدوین گردید و در قرن دوم و سوم مذاھب چھارگانه تسنن باشکوه و 

 سراسر ممالک اسالمی را فراگرفت. عظمت،

 آغازین جهان اسالم مکاتب 
 ز ظھور اسالم سه مکتب وجود داشت:در روزگاران اولیه و آغا

مکتب اھل تفسیر که مرکز آن شھر مکه مکرمه [بود] و رھبر آن عبدالله  بن  -اول
 ی و شاگردان او.عباس صحاب

                                           
 َتَبع: پیروی.  -١



 ٣٥   و خلفای راشدین ظهور فقها پیدایش ... صفصل اول: سیره پیامبر

 

 از تابعین مانند سعید بن جبیر و مجاھد و طاوس و عکرمه.
ابن   یع و ابن عیینه و ابن ھارون و عبدالرزاق و ابیاع تابعین مانند شعبه و وکاز اتب

 [بودند]. ١بن شیبهایاس و ابن راھویه و سنید و ا
مکتب اھل حدیث [اخباریون] که مرکز آن در مدینه [بود] و اعضای اصلی آن  -دوم

بن عفان و   المؤمنین عایشه و فاروق اعظم عمر بن خطاب و عثمان از اصحاب کرام ام
 .شعمر و زید بن ثابتعبدالله  بن 

بن   بن زید  بن ثابت، سعید بن المسیب، قاسم  بن عبدالله، خارجه  و از تابعین: سالم
بن بسا، و زھری و نافع و ابوالّزناد و ربیعه   بن زبیر، سلیمان  محمد بن ابوبکر، عروه

 بن سعید [بودند].   ی و یحییاالر
ین مکتب بود. پیروان این مکتب به از اتباع تابعین: امام مالک، پیشوا و رھبر ا

گاه اصلی مکتب به شمار  دادند و احادیث را تکیه احادیث اھمیت خیلی زیاد می
آوردند، به ھمین جھت نسبت به طرق و اسناد احادیث و راویان آنھا دقت عجیبی  می

آوردند، و از این جھات به پیشرفت زیادی نایل آمده بودند و فضال و  به عمل می
آمدند  ھای دور برای کسب فیض از مکتب اھل حدیث به مدینه می دان از راهدانشمن

 و...
در محضر امام مالک، » موطأ«شافعی نیز رنج سفر به مدینه را به خاطر خواندن 

 آمیخته، از تحمل کرد و مزایای مکتب اھل تفسیر را با مزایای مکتب اھل حدیث بھم
 .٢مکتب به حد کافی استفاده نمود ھردو

بزرگ آن در  همکتب اھل رأی (عقلیون) که مرکز اصلی آن شھر کوفه و شعب -مسو
سعود بغداد بود، رھبران این مکتب از اصحاب کرام علی مرتضی و عبدالله  بن م

 [بودند].
ق  بن اجدع و اول تابعین: شریح  بن حارث و علقمه  بن قیس نخعی، مسرو هاز طبق

 اسود بن یزید نخعی.

                                           
ابوزھره،  -، به نقل از: الشافعی٤٨-٤٦تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، عبدالله احمدیان، ص  -١

 (ترجمه).  ٥٩٧، ص ٢، ج علوم القرآن االتقان يف، ٤١-٣١ص: 
 .٤٨-٤٦منبع مذکور، ص  -٢



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ٣٦

 

سلیمان و امام ابوحنیفه  دوم تابعین: ابراھیم  بن شراحیل و عماد بن ابی هاز طبق
ھا و از قدرت  بودند. پیروان مکتب اھل رأی بیشتر بر منطق و استدالل و نتایج قیاس

زیادی داشتند ولی از اخبار و احادیث  هاستدالل و استفاده از نیروی عقل، بھر
ز اصحاب و شاگردان او به نام مذھب او را ای ا . عده١اطالع زیادی نداشتند صپیامبر

اند و او چھار  نمودند. عبدالله  بن مبارک و وکیع، نیز از او روایت کرده دریافته و تدوین 
بن   را مانند انس  بن مالک، و عبدالله  بن اوفا در کوفه، و سھل صتن از اصحاب نبی

رک نمود لکن به آنھا سعد ساعدی در مدینه، و ابوطفیل عامر بن وائله، در مکه د
نرسید، و اخذ از آنھا نکرد. او از علمای درجه اول اسالم و مؤسس مذھب حنیفه است. 

ی اکثریت مسلمانان ھندوستان، پاکستان،  بنگالدش، ترکیه، افغانستان و آسیای مرکز
 .٢را دارد» امام اعظم«میان مسلمین عنوان باشند و او در تابع مذھب او می
اسبت مقال درباره مؤسسین مذاھب چھارگانه اھل سنت و جماعت در اینجا به من

باشند  اند، و دارای مسانیدی ھم می الشرایط بوده که فقیه و محدث و مجتھد جامع
 ٣کنیم: مختصری بحث می

  /امام اعظم ابوحنیفه
نسب او به «گوید: » در ریحانه االدب«بن ثابت بن زوطی  بن ماه   ابوحنیفه نعمان

ھجری در کوفه  ۸۰در سال ». رسد شھریار، آخرین ملوک ساسانی می یزدجرد  بن
 در بغداد درگذشت.  ۱۵۰متولد شد و در سال 

ع و دائم التضرع ، بسیار عالم، عامل، وارع، اھل زھد و پرھیز، کثیرالخشو/وی
 سوی خدا بود. به

بن  سلیمان، و از ابراھیم نخعی و علقمه به قیس شاگرد عبدالله  از حماد بن ابی
مسعود، علم فقه و حدیث را اخذ و تلقی نمود. امام شافعی و امام مالک به کماالت او 

 .٤اند معترف بوده

                                           
 .٤٨-٤٧-٤٦منبع مذکور،  -١
 .٢٦-٢٥اصحاب صحاح سّته،  -٢
 .٢٣-٢٢اصحاب صحاح سّته،  -٣
 .٢٦-٢٥اصحاب صحاح سّته،  -٤



 ٣٧   و خلفای راشدین ظهور فقها پیدایش ... صفصل اول: سیره پیامبر

 

  /امام مالک
بن   عامر  بن عمرو بن حرث  بن عثمان ابوعبدالله مالک  بن انس  بن مالک  بن ابی

نبوی بوده  هحدیث و امام دارالھجر هاصبح اصبحی، نیز از ائم  جثیل  بن سعد  بن ذی
باشد و از نافع،  است. اصل او از امراء قحطانی یمنی است. وی مؤسس مذھب مالکیه می

 بن دینار روایت کرده است.مقبری، زھری و ا
او گفته  هاند. امام شافعی دربار ابن مبارک، قطان و ابن مھدی از او روایت کرده

بودند علم  الک و ابن عیینه نمیو باز گوید: اگر م ١»النجم كذا ذكر العلامء فاملإ« است:
 .٢رفت از حجاز می

بن و ا ۹۰اند: در سال  و بعضی گفته در مدینه متولد شد، ۹۳در سال  /وی
ھجری زندگی را بدرود گفت.  ۱۷۹متولد شده و در سال  ۹۵خلکان گوید: در سال 

بن آن اصل کتب صحیحه است. ابوبکر ا از تألیفات مھم او است و» موطأـال«کتاب 
بن اثیر اصل دوم است. در این باب ا ٣عربی گوید: الموطأ اصل اول است و کتاب بخاری

قانی داند و محمد عبدالباقی زر آن را ششم سّته صحیحه می ٤بن ماجهکتاب ابه جای 
 شرحی بر آن کتاب نوشته است.

در حال حاضر پیروان مالک  بن انس، مردم شمال آفریقا، لیبی و تونس و الجزایر و 
 .٥رب اقصی ھستندمغ

  /امام شافعی
ابوعبدالله محمد بن ادریس  بن عثمان  بن شافع  بن سائب  بن عبید  بن عبد یزید  

مادر او فاطمه بنت  صبن ھاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف جّد چھارم پیغمبر

                                           
 ھرگاه از دانشمندان یاد شود، مالک ستاره است. -١
 افت.ی کردند علم بدانجا راه نمی مقصود اینست: اگرمالک و ابن عیینه در حجاز ظھور نمی -٢
ھای ششگانه حدیث (صحاح سّته) است که امام محمدبن  صحیح بخاری مھمترین کتاب از کتاب -٣

 آوری کرده است. اسماعیل بن ابراھیم بن مغیره بن بردزبه جعفی بخاری آن را جمع
محمد بن یزیدبن ماجه الربعی از کبار محدثین و صاحب کتاب ششم از صحاح سّته است که به نام  -٤

 ماجه معروف است. سنن ابن
 .٢٥-٢٤اصحاب صحاح سّته،  -٥



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ٣٨

 

بن عبدالمطلب است. وی در شھر غزه در   بن علی ١عبدالله  بن الحسن  بن الحسین
 افت. استاد ابراھیم خاقانی گوید:ال فوت ابوحنیفه تولد ی، س۱۵۰سال 

 اول شــــب بوحنیفــــه درگذشــــت
 

ــزاد  ــادر ب ــب، از م ــر ش ــافعی، آخ  ش
 

به مصر رفت و در روز جمعه آخرین روز ماه رجب سال  ٢ ھ ۱۹۸افعی در سال ش
قرافه الصغری در عصر آن روز دفن گردید، اکنون  هدر مصر فوت کرد و در مقبر ۲۰۴
 او زیارتگاه و مطاف مسلمین است. مرقد

در دھی از شام  /مّال ابوبکر مصنف ُکرد در کتاب طبقات الشافعی گوید: وی
به دنیا آمد، در دو سالگی او را به مکه بردند و در آنجا نشأت یافت و » غزه«مشھور به 

جھت فراگرفتن  ٣قرآن را حفظ نمود در حالی که ھفت سال داشت، سپس [مادرش]
فتوا داد در حالی که  هبن خالد، مفتی مکه سپرد و [خالد] به او اجاز  را به مسلمفقه او 

پانزده سال داشت. به نزد امام مالک در مدینه رفت و مالزم او بود تا مالک زندگی را 
به بغداد رفت و دو سال در آنجا ماند، بعد بر حسب لزوم، به  ۱۹۵بدرود گفت، در سال 

ه بغداد بازگشت، دو ماه در آنجا بود چون حضرت امام ب ۱۹۸مکه رفت، و در سال 
موسی کاظم شھید گردید، بر اثر دلگیری بغداد را ترک گفت و به مصرف مھاجرت 

 داخت و تا دم واپسین در مصر بود.فرمود و در آنجا به نشر و تصنیف پر
امام شافعی در علم حدیث، فقه، لغت، نحو و علوم اسالمی سرآمد دھر بود. ثقت، 
امانت، زھد، ورع، عفت نفس، حسن سیرت، علو قدرت، منزلت و سخاوت او زبانزد 

 باشد. علم اصول میخاص و عام بود و مؤسس و واضع 

نوشت و در نزد امام مالک کتاب  »ةالرسال«اولین کتاب را در علم اصول فقه به نام 

اجتھاد  هبه درجاو را حفظ نمود. اھل حفظ و اتقان بود و در پانزده سالگی  »موطأـال«

 او در علم فقه مشھور است.  »األم«مؤسس مذھب شافعیه و کتاب  /رسید. وی

                                           
 عبدالله محض پسر حسن مثنی و او پسر امام حسن مجتبی است نه امام حسین. -١
 به مصر سفر کرده است.  ١٩٨شوال  ٢٨گویند امام شافعی از  گروھی می -٢
یافت و مادرش  پدرش به مادرش اصالح شد زیرا پدر امام شافعی به فاصله کمی از تولد امام وفات -٣

 کفالت او را به عھده گرفت و او را به مکه برد.



 ٣٩   و خلفای راشدین ظهور فقها پیدایش ... صفصل اول: سیره پیامبر

 

بن ندیم تألیفات شافعی را متجاوز از صد کتاب مسطور است: ا »دبرحيانه األ«در 

 و چھل و اندی به شمار آورده است.صد  »دبااأل معجم«نوشته و در 
نمایند  آفریقا مذھب او را متابعت میاکثریت مردم عراق و شام و مصر و قسمتی از 

 .١باشند و اکثر اھل تسنن ایران بالخصوص کردستان به مذھب او می
مالعبدالله احمدیان نویسنده کرد، در شرح حال امام شافعی، با نثری شیوا و روان 

 کشد: ی امام را چنین به تصویر میفرازھایی از زندگ
مسند قضاوت شھر نجران یمن باقی شافعی بعد از ازدواج نیز چندین سال در «

برد، یکی اینکه مقررات فقه و احکام دینی  ماند، و در این دیار از دو چیز بسیار لذت می
 هگردید و سای کرد و ھر روز بر استنباط و معلوماتش افزوده می را در عمل مشاھده می

رمند را (با) کرد و دیگر اینکه ستمگران زو سیاه و ستبر جھل را بیشتر از خود دور می
کشانید و حق  ھر نامی که داشتند و در ھر مقامی که بودند، به پای ترازوی عدالت می

مآبی و  داشت، و تقدس اھل تزویر برمی هگرفت و نقاب از چھر ستمدیدگان را از آنان می
شخصیت کاذب اھل زور و زر و تزویر را چه به ھنگام قضاوت و داوری و چه به ھنگام 

لیاقت و  کرد و مسئولین بی در محافل و مجالس برای مردم روشن میبحث و گفتگو 
گرفت و گاھی با نقل یک داستان فکاھی  مزدور و ستمگر حکومت را به باد انتقاد می

کفایتی و حقارت و مزدوری آنھا را  اندیشی و بی با طرح سؤال و جواب طنزآمیز، ساده
 .٢نمود خاطر نشان می
مبارزات امام و  هدربار» زندگانی امام شافعیتحلیل  تجزیه و«در کتاب 

 ن چنین آمده است:ھایش در برابر ستمگران و مسئوالن عباسیا گیری موضع
 هزد والی ستمگر و درمانده و ناتوان نجران، از راه فریب و طفره به مردم ھیجان -۱

رسد و  شھر، مژده داده بود که به زودی ارزاق فراوانی از بغداد به نجران می
ھمان روز به شافعی خبر دادند که والی و مالزمانش را در راه نجران به عصر 

اند، شافعی گفت: شاید آن بیچاره در دروغ خود به شک افتاده، و  بغداد دیده
ھا  گونه که بچه برای استقبال از کاروان ارزاق به راه بغداد شتافته باشد، ھمان

                                           
 باشند. باشند یعنی: پیرو مذھب امام شافعی می . به مذھب او می٢٩-٢٧اصحاب صحاح سّته،  -١
، به نقل از االمام الشافعی، ٦٦-٦٥تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، تألیف: عبدالله احمدیان،  -٢

 .٢١وزھره، ص و اب ٧٨عبدالغنی، ص 



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ٤٠

 

کردند و او برای نجات  میطمعکار گذاشته و او را مسخره  ١سر به سر (اشعب)
جا، گردو توزیع اید؟ در فالن  ھا برای چه ایستاده خود به آنھا گفت: بچه

 هھا فریب خوردند و به سوی آن مکان دویدند، و اشعب از مشاھد کنند، بچه می
دویدن آنھا در دروغ خود به شک افتاد و در دل خود گفت شاید راست گفته 

ھای  ا در دست بچهو بار دیگر گریبان خود رباشم و او نیز به آنجا شتافت 
 بازیگوش گذاشت!.

ھای اطالعاتی با وجود فراست و ھوش سرشار و حقوق و مستمری و  مھره -۲
کردند، قادر به کشف  شماری که از حکومت عباسی دریافت می مزایای بی

افتاد که تا دیرزمانی از فعالیت  ھای سیاسی نبودند و بسیار اتفاق می توطئه
بردند و در جھت اشاره به  ھای سیاسی غافل مانده و جان سالم بدر می گروه

کسی «گفت:  ھای اطالعاتی عباسیان، شافعی می ستمگری و مزدوری این مھره
ھای  ھای شکاری، با وجود ساق از من سؤال کرد که به ھنگام شکار، چرا سگ

ھا  به خرگوشبلند و فنری و کمر باریک و این ھمه سرعت و تیزروی باز غالبًا 
ھا در جھت مصلحت  علتش این است که خرگوش«رسند؟ در جواب گفتم:  نمی

ھای شکاری در جھت مصلحت دیگران  دوند، اما سگ خود و نجات جانشان می
دوند و بسیار فرق است در بین بیم جان  چربی برای آنھا می هو پیدا کردن لقم

 .٢»و امید نان و بین مصلحت خود و مصلحت دیگران

  /مام احمدا
امام ابوعبدالله احمد بن محمدحنبل  بن ھالل شبیانی مروزی ثم بغدادی به سال 

از اصحاب  /زندگی را بدرود گفت. وی  ۲۴۱در بغداد متولد شد و در سال  ۱۶۴
و  مسلم«بن مھدی روایت کرده و شیخین باشد. از امام شافعی و ا نیز می حدیث
 اند. از او روایت کرده» بخاری

                                           
 گوی. طنزپرداز عرب و فکاھی -١
، ص ١٠، ابوالفداه، ج ةوالنهاي ةالبداي، به نقل از ٦٧-٦٦تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص  -٢

) آقای احمدیان در پاورقی نوشته است: اینکه شافعی با ٨٠٨ -دمیری، (م حياة احليوانو  ١١٤
ھای اطالعاتی عباسیان را منظور نموده، یک امر استنباطی و  طرح سؤال، جواب طعنه بر مھره

 فرضی است.
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احمد در حدیث و فقه امام بود، حافظه قوی و درایت کامل داشت. اھل ورع و امام 

او در حدیث مشھور است. این کتاب مشتمل بر ھشت » مسندـال«عبادت بود. کتاب 
باشد، و عبدالله پسرش با روایت از پدرش  مسند است: اول آن، مسند العشره می

تاب جامع چھار ھزار حدیث با زیاداتی به آن ضمیمه کرده است. مشھور است که آن ک
 باشد. می ١مکرر

کبار و اھل حفظ و اتقان و ورع بود و به شھرھای شام و یمن و حجاز در  ۀاو از ائم
طلب علم حدیث مسافرت کرد. او مؤسس مذھب حنبلیه است. مردم قسمتی از آفریقا 

 .٢و عربستان و حجاز و شام و فلسطین پیرو مذھب او ھستند
چھارگانه با ذکاوت و تیزھوشی و ورع و پیروی از کتاب و سنت، خالء وجود امامان 

کردند و در نھایت فروتنی و اخالص، روش حیات معقول  صحابه را برای مسلمانان پر می
» چھار امام اھل سنت و جماعت«آموختند در کتاب  و زندگی مؤمنانه را به مردم می

 اجتھاد این چنین آمده است: ۀه ائمدربار

 ابوحنیفه و کسب علم 
اموی به دنیا آمد و در زمان والیت  ۀابوحنیفه در عصر عبدالمالک  بن مروان، خلیف

دادگر (عمر بن  هحجاج ثقفی، والی عراق به سن رشد رسید، و در عھد خالفت خلیف
عبدالعزیز) نبوغ و استعدادش آشکار گردید. در این زمان، کوفه از لحاظ علمی خلی 

توانست استعداد خویش  طبیعی است که ابوحنیفه در چنان محیطی میپیشرفته بود. 
را به مرحله آزمایش درآورد. که ابتدا به فراگیری علم نحو پرداخت ... چنان دخالت 
دادن عقل و رأی در نحو زیاد ممکن نبود، ابوحنیفه علم نحو را چندان پیگیری نکرد و 

ھم  ٣»کالم«در جوار آن به علم در مقابل، توجه خود را به فقه معطوف داشت و 

 »متعلمـالالعامل و«و  »الفقه االبسط«و  »كربالفقه األ«پرداخت، و رسایلی تحت عنوان 

                                           
 حدیث با مکرر یعنی حدیث مکرر و تکراری. -١
 .٣٠اصحاب صحاح سّته،  -٢
 کند. ات و صفات خدا بحث میعلم کالم علمی است که درباره ذ -٣
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به  »مسلم البتی«ای ھم خطاب به  نوشت و رساله »ةالوصيّ «و  »ةالرد علی القدريّ و«
 .١رشته تحریر درآورد

 

 استادان ابوحنیفه 
بن موسی در حضور او   خلیفه عباسی رفت. عیسیروزی ابوحنیفه به دیدار منصور 

گوید: این، دانشمند جھان امروز است. آنگاه  ابوحنیفه به منصور می هبود. عیسی دربار
گوید: یا نعمان علم را از که آموختی؟ ابوحنیفه در جواب  منصور خطاب به ابوحنیفه می

و آنھا ھم از علی، و از  گوید: از اصحاب عمر، و آنھا ھم از عمر، و از اصحاب علی، می
تر  یاران عبدالله  بن عباس و آنھا نیز از عبدالله که در زمان خودش کسی از او عالم

نبود. منصور با اشاره به جواب ابوحنیفه در جواب منصور گفته است: علم را از 
 بن ابیطالب، عبدالله  بن  ام که او نیز آن را از عمر بن خطاب، علی فراگرفته ٢ابراھیم

آفرین بر تو درست  ،مسعود و عبدالله  بن عباس آموخته است و منصور گفته است
 بر استادان پاک و مبارک تو باد. گویی، درود خدا می

سلیمان اشعری، فقیه کوفی متولی در  مشھورترین استادان ابوحنیفه، حماد بن ابی
عدن علم و فقه گوید: در م اش چنین می باشد. که ابوحنیفه درباره ھجری می ۱۲۰سال 

 ۱۸وی مدت ». قرار گرفتم با اھل آن ھمنشینی کردم و فقیھی از فقھای آن را برگزیدم
به تحصیل فقه و حدیث اشتغال داشت و از محضر ابراھیم نخعی و » حماد«سال نزد 

شعبی ھم برای فراگیری فقه استفاده نمود، تا اینکه بعد از چھل سالگی مستقًال توانایی 
 د کوفه را پیدا کرد.تدریس در مسج

کنیم که  َنَووی، به اسامی افرادی برخورد می »اللغاتهتذيب االسامء و«در کتاب 
مند ساخته است، که یکی از آنھا  ابوحنیفه از آنھا کسب فیض نموده، و یا آنھا را بھره

باشد که قرائت قرآن را به ابوحنیفه یاد داده  یکی از قراء ھفتگانه می» امام عاصم«
 ..است.

                                           
 .١٦-١٥، صفحه ١٣٦١چھار امام اھل سنت و جماعت، تألیف محمد رئوف توکلی،  -١
 مقصود ابراھیم نخعی است. -٢
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رود، وی از  ابوحنیفه چون عصر صحابه را درک کرده است جزء تابعین به شمار می
توان آنھا را استادان وی نامید نقل حدیث کرده است از  چند نفر از صحابه که می

بن مالک، عبدالله  بن انس الجھنی، عبدالله  بن الحارث  بن جزء زبیدی،   جمله: انس
اوفا، واثله  بن االسقع، معقل  بن یسار، ابوطفیل، عامر  ابیجابر بن عبدالله، عبدالله  بن 

بن سعد، ثابت  بن خالد  بن سوید، ثابت  بن یزید   بن وائله، عایشه  بنت عجرد، سھل
 .١بن سعید، عبدالله  بن بصره، محمود  بن الربیع، و عبدالله  بن جعفر ابوامامه

 ابوحنیفه  تدریس
او را تنھا نگذاشت و از وفاداریش نسبت به » حماد«... ابوحنیفه تا مرگ استادش 

گوید: تصمیم داشتم که مستقًال جلسه تدریس را تشکیل دھم،  استاد کاسته نشد. می
شبی برای این کار از خانه خارج شدم، ولی به محض اینکه با استاد برخورد نمودم، 

ابوحنیفه برای  شرمم آمد و از این کار منصرف شدم. بعدھا شرایطی به وجود آمد که
ضرورتًا به » حماد«نخستین بار جلسه تدریس را تشکیل دھد و آن ھم چنین بود که 

انجام مسافرتی پرداخت و از ابوحنیفه خواست تا بازگشت وی از مسافرت، کالس 
درست را اداره نماید، ابوحنیفه خواھش استاد را پذیرفت. در مدت تدریس، شصت 

ھا را نیز یادداشت کرد، و چون  آنھا جواب داد و جواب همسؤال از ابوحنیفه شد که به ھ
از » حماد«از سفر بازگشت ابوحنیفه جواب سؤاالت را به نظرش رسانید. » حماد«

شصت سؤال، چھل فقره را تصدیق نمود و مخالفت خود را ھم با بیست جواب دیگر با 
فه بیشتر در کار حنیذکر دالیل برای ابوحنیفه بیان کرد. این رویداد باعث شد تا ابو

 خویش دقت نماید.
ابوحنیفه به تدریس فقه پرداخت و استعدادش را به کار » حماد«پس از وفات 

» شاگردان کبار«ن آنھا را توا ای بودند که می انداخت. بیشتر شاگردانش افراد پخته
 نامید.

ه فقیه مشھور، خطایی را به ابوحنیف» بن الجراح  وکیع«روزی یک نفر در مجلس 
گفت: چگونه ممکن است ابوحنیفه با داشتن دستیارانی چون » وکیع« ،نسبت داد

و   حبان«و » بن غیاث  حفص«و » زائده یحیی  بن ابی«در قیاس و » زفر«و » یوسف ابی«
گاھی به زبان عرب، و نیز » بن معن  قاسم«در به خاطر سپردن حدیث، و » مندل در آ

                                           
 .١٨-١٧-١٦چھارم امام اھل سنت و جماعت،  -١
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داود طایی و فضیل عیاض در وارستگی، مرتکب خطا شود؟ بدیھی است کسی که چنین 
کند، و اگر خطایی ھم مرتکب شود او را از خطا باز  ھمنشینانی داشته باشد خطا نمی

 دارند.  می
گاه به علوم مختلف  وکیع می هگفت رساند که ھمنشینان ابوحنیفه، افرادی بصیر و آ

اشتباھات احتمالیش را تصحیح نمایند. و ھمچنین داللت دارد اند  اند که توانسته بوده
لس بر اینکه ابوحنیفه از علم و دقت فراوانی برخوردار بوده که چنان شاگردانی در مج

 اند. درس و افتایش حضور یافته

 شاگردان ابوحنیفه 

ئمه األ«، ١»الفهرست«در کتاب چھار امام اھل سنت و جماعت به نقل از 

شاگردان  هزرکلی، دربار» االعالم«ابن خلکان و » وفيات االعيان«، ٢»ةربعاأل
 کنیم: می ای از آنھا را نقل ابوحنیفه مطالبی آمده است که خالصه

دیگران برتری  ابوحنیفه که در گسترش فقه و مذھب وی بر هشاگردان برجست
 دارند عبارتند از:

وفات نموده  ۱۸۲آمد و در سال ھجری به دنیا  ۱۱۳وی در سال  ابویوسف: -۱
بود. سپس » لیلی بن ابیا«سف نخست به مدت ھفت سال شاگرد ... ابویواست

کسب فیض از او، به صورت فقیھی  هبه خدمت ابوحنیفه شتافت و در نتیج
عباس به سمت  بنیدانشمند درآمد و توسط مھدی و ھادی و رشید خلفای  

 قاضی انتخاب شد.
گاھی و تجربه و تو حکام سود برده و رأی انایی خود بر طبق ااو در کار قضاوت از آ

ھای زیادی را در عبادات، معامالت و  گذاری کرد و کتاب بنای حدیث پایهخود را بر م

 باشد ... . می »اخلراج«حدود نوشته است که مشھورترین آنھا کتاب 

الرد علی سري االوزاعی فيام خالف «و  »اآلثار«ھای دیگری ھم دارد از قبیل  کتاب

ھای دیگری به ابویوسف نسبت داده است. و آنھا  . ابن ندیم ھم کتاب»اباحنيفهفيه 

                                           
 ، تألیف ابن ندیم.الفهرست -١
 ، تألیف دکتر احمد الشرباصی.ربعةئمة األاأل -٢
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، كتاب الصيام، كتاب الفرائض، كتاب ة، كتاب الزكاةكتاب الصلو« عبارتند از:

 .»البيوع، كتاب احلدود و ...
شیبانی مدت زیادی شاگرد  ):۱۸۷-۱۳۲له محمد بن حسن شیبانی (ابوعبدال -۲

یوسف، سفیان ثوری و اوزاعی به شاگردی  نزد ابی ابوحنیفه بود، پس از وی
پرداخت و نیز از امام مالک  بن انس، فقه الحدیث و روایت را آموخت شیبانی 

دار، کریم و دارای عزت نفس. در حدود شصت کتاب  مردی بوده خویشتن

 از ھمه آنھا مشھورتر است. »مبسوطـال«نوشته است ... که 

پدر زفر عرب و مادرش ایرانی بوده، وی پیش  ):ه ۱۵۸-۱۱۰زفر بن الھذیل ( -۳
از ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی نزد ابوحنیفه درس خوانده و در قیاس 

 است. تادش را شفاھًا انتشار دادهکار کرده است، کتاب ننوشته ولی نظریات اس

ابوعلی حسن  بن زیاد لؤلؤیی کوفی متوفی در  حسن  بن زیاد لؤلؤیی کوفی: -4
رود. شھرتش بیشتر به  ز شاگردان و یاران ابوحنیفه به شمار میھم ا ۲۰۴سال 

ھا از  باشد. در کوفه سمت قضاوت را داشته و این کتاب کسب روایت حدیث می

ديان، النفقات، اخلراج، الفرائض، دب القاضی، اخلصال، معانی األأ«: اوست

 ...».االمانی ـمجرد والوصايا، ال
ھبش کتابی تألیف نکرده، ولی شاگردانش باید دانست که ابوحنیفه برای مذ

اند و با توجه به  ھایی پرداخته مخصوصًا ابویوسف، و محمد در مذھب او به تألیف کتاب
گذاری شده بود،  بنای سنت پایهقه حنفی و فقه اھل مدینه که بر ماحادیث نبوی بین ف

 استاد خویش را استحکام بخشیدند. ای برقرار ساخته و مذاھب رابطه

و کتاب  »احليل«دیگر شاگردان ابوحنیفه، ھالل الرأی، خصاف، صاحب کتاب 

و ابوالحسن کرخی و  »جامع الكبري«و ابوجعفر الطحاوی صاحب کتاب  »الواقف«

و ابوبکر کاشانی  »صولاأل«بن محمد بزدوی مؤلف کتاب   ابوعبدالله گرگانی و علی

شایان ذکرند.  »ةاهلداي«نی مؤلف و میرغینا »ترتيب الرشايع بدايع الصنايع يف«مؤلف 
کتاب ھدایه از معتبرترین کتب فقھی حنفی است که از چھار جزء تشکیل یافته و 
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 .١ھای فراوان دارد ھا و حاشیه شرح

 وحنیفه اب هباصول مذ
تعالی مراجعه  گوید: برای استنباط احکام، نخست به کتاب خدای ابوحنیفه می

حکمی استنباط کنم از  صو سنت پیغمبر کنم، اگر نتوانستم از کتاب خدا می
کنم.   و به قول دیگری عمل نمی ٢نمایم ھای صحابه بھره گرفته و بقیه را رھا می گفته

بندیم و اگر   به ما برسد آن را به کار می صکند: اگر حدیثی از پیغمبر سپس اضافه می
 کنیم ... . مقابله میاز صحابه باشد در پذیرفتن آن مختاریم و اگر از تابعین باشد با آن 

 هبینیم که گذشته و آیند چنانچه به تجزیه و تحلیل مذھب ابوحنیفه بپردازیم می
 است. رح زیر مورد توجه قرار دادهاصولی را به ش

گاه جسم : ابوحنیفه معتقد است که ھرآسان گرفتن در عبادات و معامالت -نخست
شستن آن با ھر مایع پاکی از قبیل گالب و سرکه که بتواند  ٣یا لباس نجس شود

ین داند. ھمچن کننده نمی نجاست را برطرف نماید جایز است و آب را تنھا مایع پاک
گاه کسی بخواھد در شب تاریکی نماز بخواند ولی با کوشش زیاد نتواند گوید: ھر می

خواند، نمازش درست جھت قبله را درست تشخیص دھد و در غیر جھت قبله نماز ب
داند که به جای  است. ھر چند بعدًا متوجه اشتباه خویش گردد. در زکات ھم جایز می

جنس، بھای آن پرداخته شود، و ھمچنین در زمینی که مسلمان آن را تصاحب نماید، 
الزم نیست که خراج و یک دھم را با ھم از درآمد آن بپردازد، بلکه پرداخت یکی از آنھا 

ت را قبل از رسیدن داند که ثمر درخ شمارد، و در معامالت جایز می میرا واجب 
 خریداری کنند.
رساند که بر خالف بعضی فقھا که معتقد به سختگیری ھستند  ھایی می چنین گفته

 باشد. ھولت و آسانی برای مردم میابوحنیفه در احکام، خواھان س

                                           
 . ٢٣تا  ٢٠سنت و جماعت، چھارم امام اھل  -١
 مقصود تابعین است.  -٢
مقصود متّنجس است یعنی جسم ذاتًا نجس نیست بلکه به علت ارتباط با نجس، متّنجس شده  -٣

 است.
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ان، ابوحنیفه زکات را بر برای کمک به مستمند :جانبداری از فقرا و ضعفا -دوم
داند، و نیز معتقد است که اگر بدھی بدھکار به  وسایل زینتی طال و نقره واجب می

 ست، تا کمکی باشد به حال بدھکار.اندازه داراییش باشد، زکات بر وی واجب نی
کوشد تا کسی را که  ابوحنیفه می :تصحیح تصرفات انسان به قدر امکان -سوم

نماید، مثًال  داشته باشد، وی را در کارھای خود مختار  شرایط تصرف صحیح را
گوید: کودک عاقل و اھل تمییزی که ھر چند به سن رشد نرسیده باشد اگر اسالم  می

بیاورد، مانند اسالم آوردن یک انسان کبیر قابل اعتبار است. ھمچنین تجارت وصی را 
 داند. می یتیم ایجاب نماید، جایزبا مال یتیم در صورتی که مصلحت 

ابوحنیفه این اختیار را به ولی زن بالغ و رشید  :رعایت حرمت انسان -چھارم
دھد که به میل خودش او را به عقد ازدواج مرد دلخواه خویش درآورد، و اگر  نمی

مردی دختر بالغش را به عقد کسی درآورد، ولی دختر راضی نبود چنان ازدواجی 
دت یک مرد و دو زن را در ازدواج به جای دو صحیح نیست دیگر اینکه ابوحنیفه شھا

 شمارد. ا علیه بعضی دیگر جایز میمرد قبول دارد، و شھادت بعضی از اھل ذّمه ر
ابوحنیفه از حق امام یعنی، حاکم شرعی  :امام هاختیارات دولت نمایند -نجمپ
ه ھای فتح شده ب داند که به متقضای مصحلت در غنایمی که مسلمانان از سرزمین می

آورند دخل و تصرف نماید. و این حق را برای امام قایل است که به ھر  دست می
ای که ممکن باشد مجاھدین را به جنگ تشویق نماید. مثًال برای پیروزی  وسیله

المال  دھد، سھم معینی را از بیت مسلمانان به کسی که در جنگ، کار معینی انجام 
داند که زمین موات را در اختیار کسی  دھد. دیگر اینکه از حق امام می اختصاص 

برداری قرار دھد و والیت بر لقیط  خواھد آن را آباد نموده و مورد بھره بگذارد که می
 داند. برایش از اختیارات امام می(بچه سر راھی) و اجرای قصاص را 

چنان قواعد مناسبی است که ابوحنیفه را سزاوار لقب (امام اھل رأی) گردانیده، 
گفتی نیست که وی بسیار اجتھاد نموده و در جایی که نّص (کالم صریح) وجود جای ش

 دانیم استادانش ھم (حماد و نخعی) از نداشته به قیاس عمل نموده است. چنانکه می
 اند. فقھای سرشناس اھل رأی بوده

ابوحنیفه در چنان فرصتی، تنھا به استفاده از اھل رأی قانع نشده، بلکه در جوار آن 
بن عباس، نافع  ه اآزاد شد هرباح، عکرمه  بند بن ابی  آراء فقھای مختلفی چون عطاءبا 

 امام جعفر صادق ھم آشنا شده است.بن عمر، زید بن علی و ه ابنده آزاد شد
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کردند و تنھا به  مضافًا اینکه در زمان ابوحنیفه افرادی بودند که حدیث را از بر می
آوردند، اما ابوحنیفه با داشتن زیرکی و  آن سر درنمیظواھر آن توجه نموده و از معانی 

پرداخت،  استعداد در استنباط احکام، به غواصی در اعماق دریای معانی احادیث می
ای با نّص داشته باشد، با برداشت صحیح از حدیث به مردم استفاده  بدون آنکه معارضه

 رسانید ... . می
قل و ادارک آدمی ارزش قایل است. فقه حنفی بیش از سایر مکاتب فقھی برای ع

گوید: بسا انسان، پنجاه سال در فقه و تفیسر اشتغال نموده و با فقھا نشسته  جاحظ می
باشد،  بینیم درخور قضا و فتوا و صدور حکم نمی و از آنھا آموخته و تمرین کرده باز می

قه آشنا خواند و به اصول ف ولی در مدت یک سال که فقه حنفی یا مانند آن را می
گردد، چند روزی آموختن فقه  شود، الیق مقام قضا و حکومت یک شھرستان می می

 .١حنفی مطابق چندین سال تعلم فقه دیگران است

 ابوحنیفه و سیاست 
گاه و مسئول و آزاده بود، او ھیچگاه در برابر سلطه و قدرت امویان  ابوحنیفه فقھی آ

در عھد مروان اموی و منصور عباسی  و عباسیان تسلیم نشد و از تصدی مسند قضاء
کارگزار امویان در عراق را به » یزید بن عمرو بن ھبیره« هسرباز زد و یکصد و ده تازیان

اموی به مکه گریخت و حدود شش  هجان پذیرفت و عاقبت از ستم و جور ھیأت حاکم
د سال در مکه به تدریس فقه و حدیث پرداخت و با روی کارآمدن عباسیان به بغدا

 قضاء، چندین بار به زندان افتاد.برگشت و به علت خودداری از پذیرفتن مسند 
در کتاب ارزشمند چھار امام اھل سنت و جماعت در این باره چنین آمده است: 

یزید بن عمروبن ھبیره در زمان امویان از طرف مروان، کارگزار عراق بود، وی از «
بگیرد، اما ابوحنیفه از قبول پیشنھاد یزید  ابوحنیفه خواست تا قضاوت کوفه را به عھده

سرباز زد. یزید به خاطر این سرپیچی یکصد و ده ضربه شالق را در یازده روز به ابوحنیفه 
زد، ولی ابوحنیفه از نظر خویش برنگشت، و یزید را ناگزیر ساخت تا از تقاضایش دست 

به جای آن از ابوحنیفه خواست بردارد. به روایتی دیگر، یزید تقاضایش را تکرار ننمود در 
 دار شود، که ابوحنیفه آن را ھم قبول نکرد.  المال را عھده تا تولیت بیت

                                           
 .٢٦تا  ٢٣چھار امام اھل سنت و جماعت،  -١
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ابوجعفر منصور اول، خلیفه عباسی متوجه شد که ابوحنیفه با وی موافق نیست، 
گاھی یابد ولی ابوحنیفه با حاشیه رفتن در  خواست تا به تدریج از ماھیت قلبی وی آ

ھا، و عدم ھمکاری با دولت، عقیده و نظر  گاھی انتقاد از کارھای قاضی ھا و خالل درس
ساخت. این رفتار ابوحنیفه، کینه را در دل منصور ایجاد کرد و  خویش را آشکار می

درصدد برآمد که بر وی دست یابد، و این کار ھم وقتی ممکن شد که ابوحنیفه را به 
گیری ھم این بود که ابوحنیفه بغداد احضار نموده و دستگیر ساخت. علت دست

پیشنھاد منصور را نیز برای تعھد شغل قضاوت نپذیرفت. منصور قسم خورد که قضاوت 
ربیع «را به وی بقبوالند، و ابوحنیفه ھم سوگند یاد کرد که قبول نکند. در آن جلسه 

منصور  حضور داشت و به ابوحنیفه گفت: آیا متوجه ھستی که در مقابل قسم» حاجب
 کنی؟ ھم سوگند یاد میشما 

... ابوحنیفه در جواب گفت: امیرالمؤمنین در پرداخت کفاره قسم از من تواناتر 
است. خودداری ابوحنیفه از پذیرفتن شغل قضاوت باعث شد تا منصور برای مدتی او را 
به زندان بیندازد. منصور بار دیگر درخواستش را تجدید نمود و ابوحنیفه ضمن رد 

ر، به او گفت: من برای قضاوت شما صالحیت ندارم. منصور گفت دروغ پیشنھاد منصو
گویی ... ابوحنیفه گفت: با نسبت دادن دروغ به من، حکم عدم صالحیتم را برای  می

خورم، زیرا  احراز قضاوت صادر کردی، چون اگر دروغگو باشم به درد این کار نمی
ام که  تهمیرالمؤمنین را گفتواند قاضی باشد، و اگر راستگو ھستم ا دروغگو نمی

 صالحیت قضاوت را ندارم.
چون منصور از جواب به ابوحنیفه بازماند، دوباره او را به زندان فرستاد، بعد از آنکه 

خواست که شغل قضاوت را  کرد، مجددًا با تھدید می چند بار او را زندانی و آزاد می
ر از خدا بترس: کسی را به کار بپذیرد. این بود که ابوحنیفه به خلیفه گفت: ای منصو

س ، به خدا من در حالت آرامش قابل اعتماد نیستم، پ١بترسد  تعالی بگمار که از خدای
 چگونه درخشم مورد اعتماد ھستم.

 .٢کنند که ابوحنیفه ھمچنان در زندان بماند تا وفات یافت روایت می

 های ابوحنیفه  بعضی از وصیت
                                           

 در متن بترسید است.  -١
 . ٤٢-٤١، »عةربئمة األاأل«، به نقل از ٣٥-٣٤چھار امام اھل سنت و جماعت،  -٢
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ترین شاگرد و یارانش ابویوسف یعقوب  بن  این وصیت خطاب به بزرگ -وصیت اول
رود. به عالوه راه  باشد که سرمشقی برای رفتار سلطان و مردم به شمار می ابراھیم می

پیروزی در آموزش و انتخاب اخالق پسندیده را به شاگردانش نشان داده و او را از 
 . اعمال خالف برحدر داشته است ... ارتکاب

زینھار در ھر وقت و حالی نزد سلطان نروید مگر اینکه برای حاجتی علمی از شما «
کاھد. وقتی که در  دعوت به عمل آورد، زیرا آمد و رفت زیاد با وی از احترام شما می

بری، دوری از چنان آتش به نفع  حضور سلطان ھستی انگار که در میان آتش به سر می
دھد. بدان که آنچه را سلطان برای خودش  آزارت میسوزاند و  شماست. زیرا تو را می

دارد. سعی کن وقارت را نزد عامه حفظ کنی، به کودکان  خواھد به دیگران روا نمی می

 َكِبَ�نَا،يوقّر  لَمْ  َمنْ « فرموده: صمحبت کن، و به پیران ھم احترام بگذار. چون پیغمبر
کسی که پیران ما را احترام نکند و بر کوچکتران « :عنیی »ِمنَّا فَلَیَْس  َصِغَ�نَا يَرَْحمْ   َو لَمْ 

 .»ما رحم نیاورد، از ما نیست
ھای آب عمومی و نیز از دست سّقاھا آب  در بازارھا و مساجد چیزی نخور. از کوزه

شود.  . لباس حریر و ابریشم مپوش، چون به فخرفروشی و غرور منتھی می١ننوش
نخست علم بیاموز، دوم از لحاظ مالی خود را  ،مکنپیش از تأمین مایحتاج زن، ازدواج 

ازی تأمین نما، و آنگاه ازدواج کن، زیرا اگر ھنگام آموختن علم، به کسب مال بپرد
 توانی علم را دنبال کنی. نمی

دھد، چون زاد و ولد زن و تکثیر  بدان که ازدواج پیش از علم، وقت شما را ھدر می
 دارد. ھا، تو را از تحصیل باز میعائله و تالش برای امرار معاش آن

فرمان خدا را اطاعت کن و امانت را بپرداز، از نصیحت و راھنمایی ھمگان دریغ 
مدار. به مردم احترام گذاشته و آنھا را خوار مشمار. در معاشرت با دیگران احترام 

ی متقابل را مورد نظر قرار بده. و در وقت دیدار با مردم از طرح مسایل علمی کوتاھ
ی جواب بده، تا دچار تشویش مکن، اگر کسی از تو سؤال کرد، در حدود سؤالش به و

 نشود.
تعالی  اگر به خاطر ثروت، علم را رھاکنی، دچار فقر خواھی شد، چنانکه خدای

 فرماید: می

                                           
 امروزه ارزش بھداشت و طّبی این دستور برکسی پوشیده نیست. -١
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عۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
 ].١٢٤[طه:  ﴾َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ  رِيذِكۡ  َعن َرَض أ

 .»از ذکر ما روی گرداند در این دنیا زندگی برایش سخت خواھد بود ھرکس و«
با شاگردانت مانند فرزندانت برخورد نما، تا آنھا را بیشتر در کسب علم تشویق 

ریزد. به ھنگام ذکر  نمایی. مناقشه و مجادله با عوام و اشخاص فرومایه، آبرویت را می
 مکن.خدا، حتی از پادشاه ھم تجلیل 

شود  و آشکار با خدای خودت یکسان باش. دانشمند وقتی کارش روبراه میدر نھان 
که ظاھر و باطنش یکی باشد. اگر سلطان تشخیص دھد که صالحیت کاری را داری 

دھد، و  قبول مکن، مگر اینکه بدانی که به خاطر مقام علمیت چنان سمتی را به تو می
اید که به ضرر مردم تمام نم ار مینیز بدانی که اگر آن را قبول نکنی و به کسی واگذ

 شود. می
لکنت زبان و  زینھار، از روی ترس در مجلس بحث و مناظره، صحبت نکنی، تا دچار

 گویی نشوی. پراکنده
زدگی در کارھا بپرھیز، و اگر کسی  در راه رفتن، متانت خود را حفظ کن، و از شتاب

 زنند. قفا صدا میحیوانات را از  از پشت سر صدایت کرد، جواب مده، چون
ن تا ثبات به ھنگام صحبت کردن صدایت را بلند مکن، آرام باش. زیاد حرکت مک

 شما به مردم محقق شود.
در حضور مردم از ذکر خدا کوتاھی مکن، تا سرمشقی برای آنھا باشی. بعد از 

ه نمازھا، وردی را بخوان که در آن آیات قرآنی وجود داشته باشد. خدا را به خاطر اینک
ھایی را در شما به ودیعه گذاشته، سپاس کن. و روزھایی را در ھر ماه  صبر و نعمت

 دیگران ھم از شما پیروی نمایند. برای گرفتن روزه برگزین، تا
مراقب نفس خود باش، و در راه علمی بکوش که در دنیا و آخرت تو را به کار آید. از 

ای از  علمی گرفته هنی که از آنھا بھریاد مرگ غافل مباش، و برای استادان و دیگر کسا
خداوند طلب بخشایش کن. و بر تالوت قرآن دوام کن، با خودپرستان و اھل ھوی و 

 ز برای ھدایت به دین معاشرت مکن.ھوس ج
سلطان سکونت منما، و عیب ھمسایگان را فاش مکن، زیرا آنھا نزد  هدر جوار خان

 د.شما بسان امانت ھستن
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پوش باش، و اگر کسی با شما مشورت کرد، تدبیر کارش را تا  عیببه طور کلی 
گاھی داری  بنما، زیرا چنان کار موجب خشنودی خدا خواھد بود این  حدودی که آ

 ر دنیا و آخرت تو را به کار آید.نصیحت را از من بپذیر. انشاءالله د
و دروغگو و دو سازد، طمعکار  از بخل و حسد بپرھیز، زیرا بخالت، آدمی را رسوا می

به ھم زن مباش، بلکه در تمام کارھا جوانمرد باش. سعی کن ھمیشه لباس سفید 
بپوشی. استغناء قلب داشته باش، اگر نیازمند ھم باشی عزت نفس را از دست نده، زیرا 

دھد. با دیوانگان و کسانی که آداب  ھمت باشد، مقام خود را تنزل می کسی که بی
دانند صحبت مکن و نیز از مذاکره با افراد  ل علم را نمیمناظره و احتجاج با اھ

خواھند با طرح مسایل نزد مردم به خودنمایی بپردازند، بپرھیز. زیرا  خودخواه که می
ھم باشی به شما التفات کوشند تا تو را از رو ببرند، و ھر چند حق به جانب  آنھا می

 کنند. نمی
اینکه چنانکه سخن گفتی در مقابل  سالطین حضور به ھم نرسان مگر هدر محاکم

حق تسلیم شوند، زیرا اگر در حضور شما کار خالفی انجام دھند و نتوانی از آن 
السکوتی  کنند که در مقابل اعمال ناروای سالطین، حق جلوگیری کنی، مردم فکر می

 ای، در جلسه علمی از خشم بپرھیز. گرفته
ھا، را که در جھت مصلحت شما و از دعای خیرت مرا فراموش مکن، و این اندرز

 ام از من بپذیر ... . دیگر مسلمانان ایراد کرده
بن خالد السمتی   این سفارش ابوحنیفه خطاب به شاگردانش یوسف -وصیت دوم

خواست برای آموزش فقه اھل کوفه و اقوال استادان آنھا به بصره برود، که  است که می
 نین است:ھایی از آن چ قسمت

خیزند، ھر چند  مردم بدی کردی، با شما به دشمنی برمی هگاه به تودبدان که ھر
پدران و مادرانت باشند و نیز اگر با آنھا نیکی کردی، ھر چند با شما بیگانه باشند، 

 ه شما چون پدر و مادر خواھند شد.نسبت ب
بر شماست که مدارا و صبر و شکیبایی داشته و دارای رفتار نیک و گذشت باشی. 

مناسب استفاده کرده، عطر  هنقلی هانایی داری لباس تازه و تمیز بپوش، و از وسیلاگر تو
آیند. و نیکی کن ھر چند  استعمال کن. از ھمه دیدار کن، حتی آنھا که به دیدارت نمی

با شما بدی ھم کرده باشند، با گذشت باش و کارھای روا را تبلیغ کن. و آنچه را که 
 سی که به شما عنایت نکرده درگذر.ز تقصیر کبرایت زیان دارد واگذار و ا
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گاه یکی از برادران دینیت بیمار شد، از وی عیادت کن. تا حق را ادا کن، و ھر
ه و با صدای رسا به ھمه سالم توانی محبت خود را نسبت به دیگران آشکار کرد می

 کن.
وعی که تکلیفت از مردم باید به حد توانایی آنھا باشد، و راضی باش به چیز مشر

خواھند. با آنھا از روی حسن نیت رفتار کن و صادق باش، و از  برای خودشان می
شکنی کرده باشند. امانت  خودپسندی بپرھیز. به عھدت وفا کن ھر چند با شما پیمان

را باز پس بده ھر چند که به شما خیانت کرده باشند. به وفا و تقوی پای بند باش و با 
 .١. اھل ایمان معاشرت کن ..

 علم فقه و پیدایش آن
کند و مقصود از آن  فروع عملی احکام شرع بحث می هفقه علمی است که دربار

 اقتدار بر اجرا اعمال شرعی است. ۀتحصیل ملک
گوید:  علت پیدایش علم فقه و اجتھاد چنین می هالله صفا دربار  استاد دکتر ذبیح

گرفتند و در مشکالت تشریعی به  فرامی، مسلمین احکام را از او صدر حیات رسول«
مرجع مسلمانان در رفع اینگونه  صکردند، ولی بعد از رحلت پیامبر وی مراجعه می

الخصوص قراء بودند که آیات قرآن را از محکم و متشابه و ناسخ و  حوائج، صحابه و علی
 فراگرفته بودند و مخصوصًا در میان صحابه، صشناختند و از پیامبر منسوخ می

بن کعب و عبدالله  بن مسعود و معاذ بن جبل و عمار بن یاسر و   خلفای راشدین و ابی
 اند.  زید بن ثابت و سلمان و ابوالدرداء و ابوموسی اشعری به فتوا مشھور شده

شھرت  منتقل شد. و از میان آنان ھفت تن در مدینه ٣فتوا به تابعین ٢بعد از صحابه
 یافتند که عبارتند از:

                                           
 . ٥٤-٤٣، ربعةئمة األاأل، به نقل از ٤٠تا  ٣٦منبع مذکور،  -١
 ج اهللا من رأی رسول«را صحابه گویند:  صصحابه جمع صاحب است و در اصطالح یاران پیامبر -٢

. و »را دید و به او ایمان آورد صحابی است صھر کس پیامبر خدا«. »وآمن به فهو صحايب
 صحابی منسوب به صحابه است.

بوده و  صتابعین جمع تابع به معنی پیرو است و در اصطالح کسانی ھستند که در زمان پیامبر -٣
 اند.  محضر آن حضرت را درک نکرده
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بن مسیب و ابوبکر  بن عبدالرحمن و قاسم و عبدالله و عروه و سلیمان و سعید 
اند و فقه فتوا به وسیله ھمین  خارجه که عدد آنان را، مورخان تا ده تن نیز رسانیده
ایم در اوایل عھد اسالمی، فقه و  قوم در ممالک اسالمی انتشار یافت ھمچنان که گفته

ود، چنانکه جدا ساختن آنھا از ھمدیگر دشوار قرائت و تفسیر و حدیث، علمی واحد ب
اندک ھر یک از این علوم بر اثر توسعه و تکامل خود از دیگر علوم  نمود لیکن اندک  می

معروف » فقھاء«جدا شد و علم تشریع از میان سایر علوم به علم فقه و اصحاب آن به 
ند اھمیت وافر امور مسلمین، حق اظھار نظر داشت ۀشدند و این فقھا چون در کلی

 .١»کسب کردند

 مراکز مهم فتوا و طریقه اهل حدیث و اهل رأی 
در تمام قرن اول بر اثر اجتماع صحابه و تابعین در مدینه، مرکز مھم فتوا آن شھر «

بوده است لیکن از اوایل قرن دوم، عراق نیر در این باب مرکزیت و اھمیتی کسب کرد 
یار ظھور نمودند و ھمین دوگانگی مراکز علم و گروھی از فقھای صاح بنظر در آن د

اھل حدیث و  ۀفقه، باعث ایجاد دو روش ممتاز در آن علم گردید، یکی به نام طریق
اھل رأی و قیاس که پیروان ھر یک از این دو روش را از آغاز کار تا  ۀدیگر به نام طریق

منجر به  مر، خودھای مدید با یکدیگر مشاجرات و مباحثات متمادی بود، و این ا مدت
 تألیف کتب متعدد گردید.

 ابوحنیفه پیشوای اهل رأی 
بن ثابت زوطی، از اصل، فارسی است. جدش   پیشوای اھل رأی، ابوحنیفه نعمان

ھجری  ۸۰و خود ابوحنیفه در کوفه به سال » نساء«زوطی در کابل و به قولی در 
وی در اوایل عمر خود ھجری درگذشته است.  ۱۵۰والدت یافته و در بغداد به سال 

سرگرم مباحث کالمی بوده و با علماء کالم مراوده داشته است. از طرف دیگر بر اثر 
آنکه بزاز بود در امور عملی اجتماع ھم وارد شده بوده و از حقیقت وضع اقتصادی و 

العباس از وی  تجاری عھد خود اطالع داشته است و با وجود تأیید و تقویتی که  بنی
دانست. از  تر می تمایلی به علویین داشت و آنان را برای خالفت شایسته اند کرده

                                           
-٧٥یر، چاپ پنجم، صفحه الله صفا، انتشارات امیرکب  تاریخ ادبیات در ایران، جلد اول، دکتر ذبیح -١

٧٦ . 
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) قاضی القضاء ھارون الرشید و صاحب تألیفات ۱۸۲شاگردان مشھور او ابویوسف (م. 

است. دیگر محمد بن الحسن الشیبانی و دیگر » اخلراج«متعدد و از آن جمله کتاب 
 ).۱۵۸. زفر (م

 اند. استاد خود اثر فراوان داشتهروش  این شاگردان در پراکندن نظر و

 ابوحنیفه و قیاس 
گیر بود چنانکه از مجموع احادیث، بیش از ھفده  ابوحنیفه در قبول احادیث سخت

که به قیاس و  کرد حدیث متواتر را قبول نداشت و ھمین حالت او را مجبور می
 استحسان توجه کند.

االنتقال بود و ثانیًا  النظر و سریع قیقاین نظر آن بود که وی اوًال مردی د هعلت عمد
در آغاز امر با متکلمین و مباحث آنان آشنایی یافت و ثالثًا در محیط فارسی و عربی 

ساسانی از مھمترین مراکز بحث و نظر در مسایل دینی بود  هعراق که در تمام دور
صحابه  تربیت شد و چون این محیط مانند مدینه مستعد اخذ احادیث و سنن صحاح از

بایست روش دیگری غیر از آنچه فقھای مدینه به آن توجه  و تابعین نبود ناگزیر می
داشتند اتخاذ کرد. عالوه بر این پیش گرفتن روش قیاس، در فقه امری تازه نبود و 

 ودند.پیش از ابوحنیفه ھم برخی از رجال کم و بیش بدین امر توجه کرده ب

 قیاس چیست؟
در شریعت حکمی برای امری معلوم باشد و بعد امور قیاس عبارتست از آنکه 

دیگری را که با آن، اتحاد در علت داشته باشند بر آن قیاس کنند و ھمان حکم را 
نسبت به آن امور صادر نمایند. این اصل بعدًا توسعه یافت و بر تمام مواردی اطالق شد 

شرعی و مقتضیات دین،  که نسبت به آنھا نّصی وجود نداشت و فقیه با قیاس بر موازین
کرد. به این ترتیب قیاس به تدریج مرادف رأی قرار  احکامی در باب آنھا صادر می

گرفت و رأی و قیاس یعنی آنکه فقیه بر اثر طول ممارست خود در احکام شرعیه این 
نفسانی را حاصل کرده باشد که بتواند با دقت در امور و علل و اسباب آنھا  هملک

بق بر شریعت و سازگار با آن باشد نسبت به آنھا صادر کند. پس شرط احکامی که منط
اصلی رأی و قیاس اجتھاد است. ابوحنیفه اگر نسبت به امری در قرآن و سنت 

یافت  (مشروط بر آنکه ثقات آن را روایت کرده باشند) تصریحی نمی صالله رسول
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رفت و چون محیط عراق و  میایم  شد و بر ھمان سیرتی که گفته متوسل به اجتھاد می
 .١»او به سرعت در این نواحی انتشار یافت هفارس مستعد قبول این روش بود طریق

 مالک  بن انس و حدیث 
اند. والدت او در سال  االصل و بعضی از موالی دانسته بن انس را برخی عربی  مالک

سنن و اطالع از  اتفاق افتاد. وی برعکس ابوحنیفه به احادیث و ۱۷۹و وفاتش در  ۹۷٢
 هآنھا و استناد بر آنھا رغبت وافر داشت و نشأت در مدینه که محل سکونت و وفات عد

ساخت و  کثیری از صحابه و تابعین بوده است، این امر را برای او به آسانی میسر می
نمود. البته پیش از مالک، مدینه مرکز  حتی باید گفت که او را برین روش تربیت می

انان بود و خلفا و صحابه و تابعین و قراء بزرگ در اینجا به استناد بر احکام فتوای مسلم
 الھی و احادیث و سنن و اجماع امت به دادن فتوا، خود سرگرم بودند. 

ای که آنان داشتند  مالک از فقھای مشھور آن شھر، فقه آموخت و به ھمان طریقه
اگردان خود را به ھمان طریقت بار آمد و ھمان روش را ادامه داد و تکمیل کرد و ش

) و عبدالرحمن  بن ۱۹۷تربیت نمود. از شاگردان مشھور او عبدالله  بن وھب (م. 
) ۲۱۴) و عبدالله  بن عبدالحکم (م. ۲۰۴) و اشھب  بن عبدالعزیز (م. ۱۹۱القاسم (م. 

 ) ھستند که ھمه در حدیث و فقه مشھورند. ۲۳۴بن یحیی اللیثی (م.   و یحیی

 ک مالک به حدیث تمس هنحو
ھم مشروط بر  ٣ای بود که حتی به خبر واحدی تمسک مالک به حدیث تا درجه

کرد و احکام خود را با توجه به آیات و احادیث  باشد اکتفا می ٥یا حسن ٤آنکه صحیح
الخصوص به اجماع و  نمود و علی و صحابه و اجماع امت صادر می صسنن رسول

                                           
 . ٧٧-٧٦تاریخ ادبیات ایران، جلد اول،  -١
 اند.  ھجری قمری ضبط کرده ٩٥و  ٩٣، ٩٠ھا،  والدت امام را در بعضی از تواریخ و تذکره -٢
یکی دو نفر بوده و بعدھا آن به حد تواتر رسیده  صکننده آن از حضرت رسول حدیثی که روایت -٣

 باشد آن را آحاداالصل گویند (آحاد در برابر متواتر آمده است).
حدیث مسندی است که اسناد آن به نقل عدل ضابط از عدل ضابط، متصل باشد «حدیث صحیح:  -٤

 یا یک صحابی یا غیره برسد و معطل و شاذ نباشد.  صتا به رسول خدا
الضبط (کم حافظه)، متصل است و از   حسن: حدیثی است که سند آن با نقل عدل خفیف حدیث -٥

 شذوذ و عله سالم باشد.
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شھر بر حکمی درست مانند یک حدیث یا یک سنت  اتفاق اھل مدینه یا اکثر اھل آن
و صحابه  صنمود زیرا آنان را مطلع و معتاد به سنن حضرت رسول استناد می

گفت: طبقات اھل این شھر اعمال و احکام خود را به پیروی از طبقه  دانست و می می
اند و او  دھند و آنان خود از آن حضرت آموخته انجام می صمعاصر حضرت رسول

 به چھل و اند مسأله رسانیده است.» موطأ«اع اھل مدینه را در کتاب اجم

است که در آن احادیث و سنن و مسایل » موطأـال«مھمترین اثر مالک کتاب 
 .١اجماعی اھل مدینه را  بنا بر ترتیب فقھی مرتب نمود

 درس خواندن شافعی جوان در خدمت امام مالک
در  ،فت که به شافعی جوان درس بدھدامام مالک به وساطت فرماندار مکه پذیر

الله تعلیم و تعلم   سبحان«گوید:  شود و می ، خشمگین می٢آغاز امام مالک از فرماندار
شافعی دید » اند! را ھم در مسیر قرطاس بازی خویش قرار داده صالله  حدیث رسول

که قادر به توضیح مطلب نیست و ناچار   ای فرماندار را فراگرفته رعب و ھراس به گونه
بن   استادش مسلم هنام نامه و توصیه خود چند قدم جلوتر رفت و (ضمن تقدیم معرفی

را به تو عطا فرماید، من فرد قریشی خدا خیر و نیکی «خالد زنجی) به امام مالک گفت: 
و مطلبی ھستم و وضع و حال من چنین است و چنان برای تعلم حدیث از مکه، 

بار شافعی،  امام مالک تحت تأثیر بیانات شیوا و رقت». ام مشتاقانه به محضر تو شتافته
عی، آمیز شاف بن خالد زنجی یا سیمای فراست  مفتی اعظم شھر مکه مسلم هنام یا توصیه

رنگ و لحن کلماتش به کلی تغییر کرد و در حالی که به پیشانی شافعی چشم دوخته 
مطلبی مطالعه  هاین جوان بیست سال هآیند هبود (گویی خطوط اسرارآمیزی را دربار

کرد) خطاب به او گفت: ای محمد کامًال مواظب خود باش و از تمام گناھان پرھیز  می
بلندی از علم و فقاھت در انتظار توست، و در  ۀد کن، پایخو هنما، و تقوا از خدا را پیش

                                           
 .٧٨-٧٧تاریخ ادبیات ایران، جلد اول،  -١
 فرماندار مدینه که نامه فرماندار مکه را به امام مالک داد. -٢
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کنم، فردا به  پاسخ تقاضایت نعم و کرامه با کمال احترام با درخواست تو موافقت می
 .١بیا صمسجد پیامبر

ھا و  شافعی مدت ھشت ماه در محضر امام مالک، سرگرم فراگرفتن تفسیر آیه
این مدت ھر چند از لحاظ کمی، زمان شود، و  احادیث و استنباط احکام اسالمی می

زیادی نیست ولی از نظر کیفی و شور اشتیاق شافعی و حضور دایمی و تمام وقت او در 
یابی او  چندین سال جای استفاده و سبب فیض همحضر این استاد مھربان، به انداز

بن   گردید و در ھمین مدت توانست از مقام یک مفتی که در مکه و در محضر مسلم
لد زنجی به آن نایل آمده بود، به مقام مجتھد در فتوا در چھارچوب مذھب امام خا

 ۀمالک، ھمطراز عبدالرحمن  بن قاسم و عبدالرحمن وھب اصحاب امام مالک و ھم پای
 .٢ابویوسف و محمد بن حسن درکوفه و بغداد، واصل گردد ... 

ید آمد روش امام لک پدروش مھم دیگری که اندکی بعد از دو روش ابوحنیفه و ما
 شافعی است.

 محمد بن ادریس شافعی و اصول فقه 
بن عیینه و   ) مدتی در مکه نزد سفیان۲۴۰-۱۵۰محمد بن ادریس الشافعی (

بن خالد زنجی فقه آموخت و سپس به مدینه رفت و در خدمت مالک تلمذ کرد و   مسلم
مت کرد و ھمانجا به بغداد عزی ۱۹۵بعد از وفات مالک به یمن رفت و سپس در سال 

 .٣بود تا درگذشت
شافعی در اثناء اقامت خود در عراق با محمد بن الحسن شاگرد ابوحنیفه آشنایی 
 یافت و از او فقه را به روش عراقیین آموخت و بدین ترتیب علم اھل حدیث و اھل رأی

ش او در او جمع شد. آنگاه در این طریقه تصرفاتی کرد و قواعدی به وجود آورد. رو ھردو

                                           
و  ١٠١-١٠٠الک، شکعه، ص به نقل از االمام م ٣٩تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص  -١

، به نقل از االمام ٢٨٤، ص ١٧، ج معجم االدباء، زیرنویس، ٢٠-١٩الشافعی، ابوزھره، ص 
 . ٧١الشافعی، عبدالغنی، ص 

، االمام الشافعی، ٨ام، ص  ، مقدمه٩، حسین محمد الرفاعی، ص منبع مذکور، به نقل از امام شافعی -٢
 . ٧٤عبدالغنی، ص 

در مصر اقامت فرمود و در ھمانجا به  ٢٠٤رجب سال  ٢٩تا  ١٩٨شوال سال  ٢٨امام شافعی از  -٣
 رحلت ایزدی پیوست. 
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در فقه چنین است که: اصل در فتوا کتاب و سنت و اجماع و آثار و قیاس بر آنھاست و 
اع ناس و قیاس ھم جز با علم به کتاب الله و اطالع از اقاویل و سنن گذشتگان و اجم

 اختالف آنان میسر نیست.
و رساله دیگر » اصول فقه«از آثار مھم شافعی که اکنون در دست است رساله او در 

 او را در عراق و هباشد. شافعی شاگردانی داشته است که طریق می ١»کتاب االم«به نام 
ای بود که در این کشور  ایران و مصر پراکندند و قبول مذھب او در ایران تا درجه

 .٢شأن مذھب ابوحنیفه بوده است ھا ھم مدت

 احمد بن حنبل و حدیث 
والدت یافت  ۱۶۴بوده است. در سال اصل او از مرو، ولی والدت و نشأتش در بغداد 

درگذشت. توجه او بیشتر به علم حدیث بود و در راه جمع حدیث، کوفه  ۲۴۱و به سال 
و بصره و مکه و مدینه و شام و یمن و الجزیره را دید. مدتی مصاحب امام شافعی بود و 

 هاز وی کسب علم کرد. در اینکه او از بزرگان محدثین بود تردیدی نیست ولی ھم
اند و از آن جمله محمد بن جریر در مذھب او را در  علماء بزرگ او را به فقیه نشناخته

گفت او مرد حدیث است نه مرد فقه. فقه او به شدت،  خالف بین فقھا نیاورد و می
بر کتاب و حدیث و سنت قرار  مبتنی بر حدیث است چنانکه اساس علم خود را

قل شده بود قبول داشت و از میان چند فتوا از است، ھر فتوا را که از صحابه ن داده
صحابه معتقد بود آن را باید پذیرفت که اقرب به کتاب و سنت باشد. و حتی حدیث 

است و از قیاس جز در موردی که  را ھم بر قیاس ترجیح داده ٤یا ضعیف ٣مرسل
در کرد. احمد بن حنبل کتابی  ضرورت و احتیاج به نھایت رسیده باشد استفاده نمی

ھایی که به  فقه تصنیف نکرد بلکه آنچه ازو در فقه روایت شده عبارتست از پاسخ
 اند و مرتب و مدون کردند. آورده است و شاگردان او آنھا را فراھم ردم دادهسؤاالت م

                                           
 در متن کتاب تاریخ ادبیات، کتاب االمام، ذکر شده است که صحیح نیست.  -١
 . ٧٩-٧٨تاریخ ادبیات ایران، جلد اول،  -٢
ه آن نفر تابعی یا غیر تابعی کنندگان به یک نفر غیر صحابی منتھی گردد خوا اگر سلسله روایت -٣

گویند و این عقیده علمای اصول و فقھا و بعضی از محدثین است. و » مرسل«باشد حدیث را 
 حدیث مرسل نزد اکثر محدثان حدیثی است که سلسله روایت آن فقط به تابعی منتھی شود. 

 حدیث ضعیف، حدیثی است که صفات صحیح و صفات حسن در آن جمع نشوند.  -٤
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  اند ابوسلیمان از کسان دیگری که در این سه قرن دارای اثری در علم فقه بوده
بن سعد   ) سفیان۲۷۰معروف به داود الظاھری (م.  داود بن علی  بن داود اصفھانی

) صاحب کتاب ۳۱۰-۲۲۴) و ابوجعفر محمد  بن جریر الطبری (۱۶۱الثوری (م. 

توان  را می »كملوـالتاريخ الرسل و«و  »تفسري القرآن البيان يف  جامع«اختالف الفقھا و 
 نام برد.

قرون و ادوار دیگر اسالمی  هبر روی ھم باید دانست که سه قرن اول ھجری از ھم
اجتھاد و صدور آراء گوناگون نسبت  هبیشتر مستعد ظھور مذاھب مختلف فقھی و دور

به کیفیت استخراج احکام فقھی از کتاب و سنت یا رأی و قیاس بوده و به ھمین 
نسبت ھم کتب بسیار در این سه قرن نوشته شده است و ھر یک از صاحبان مذاھب و 

اند که بعضی از آنھا ھنور ھم  ان بزرگ آن تألیفات گرانبھا پدیده آوردهشاگردان و پیرو
در دست است. بر اثر این توجه و عنایت شدید، فروع احکام اسالمی به تمامی، در 

فقھی سه قرن  هتوان دوره ادام ھای بعد را می ھمین سه قرن تدوین شد چنانکه دوره
 .١ترک مذاھب دیگر دانستای از مذاھب و  اول و حتی دوره انتخاب دسته

 مراکز تعلیم 
 مرکز تعلیم مسلمانان، مساجد بود.نخستین 

مسجد از آغاز دوره ھجرت مرکز تجمع مسلمین و اخذ تصمیمات سیاسی و 
ن ایجاد شد بعد از آن و خلفای راشدی صتعلیمات دینی بود و سنتی که از عھد پیامبر

دوره اسالمی ھم، این سنت از قرن دوم میان مسلمانان باقی بماند. در این دیرگاھی در
و سوم به بعد معمول بود و در بسیاری از مساجد که در بالد این کشور ایجاد شد  بنابر 

ھای تدریس دایر بود و از آن جمله است  اطالعات و شواھدی که در دست داریم حوزه
از امھات مغول  ۀدر سیستان و بخارا و ھرات و فارس و غیره. در نیشابور که تا حمل

بالد اسالمی بود از اینگونه مساجد بزرگ که مرکزیت تعلیم داشته باشد بسیار وجود 
داشت، مانند مسجد مطرزی و مسجد قدیم نیشابور و جامع منیعی نیشابور که آن را از 

معتبری  ه) ساخته بود، کتابخان۴۶۳ابوعلی حسان  بن سعد از بزرگان نیشابور (م. 
حمله غزان به غارت رفت و دانشمندان بزرگی در آنجا  در ۵۴۸داشت که در سال 

                                           
 . ٨٠-٧٩تاریخ ادبیات ایران، جلد اول،  -١
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که در  ۴۰۴کردند مانند اسعد بن مسعود العتبی نیشابوری متولد به سال  تدریس می
شدند و  وقت حاضر می هآن مسجد مجلس امالء داشت و درین مجلس محدثین و ائم

 بزرگی داشت. ۀجد عقیل که کتابخانمانند مس
یس و تعلیم، فقھا، و محدثان و مفسران و قراء بزرگ در این مساجد و مراکز تدر

کردند. مثًال شیخ ابومحمد عبدالله الجوینی پدر امام الحرمین جوینی و  تدریس می
ای در  الحلیمی وقتی به نیشابور رسید از جانب پادشاه غزنه مأمور تشکیل حلقه

ویش مشغول امالء ه خنیشابور گردید و او در تمام مدت اقامت خود در نیشابور در حلق
 حدیث بود.

الدین  بن فورک اصفھانی در نیشابور و رکناز مدارس مشھور، مدارسی برای ا
اسفراینی ساخته شده و مدرسه بیھقیه که امام ابوالحسن محمد بن شعیب البیھقی 

) در کوی سیار نیشابور ایجاد کرده و اسعد بن مسعود عتبی ۳۲۴فقیه شافعی (م. 
 ر در آنجا ساکن بوده است.یه مشھونیشابوری فق

ھای علوم دینی ساخته شده است  و در شھرھای مختلف، مدارس فقھی و حوزه
حنفیه به نام ابوالقاسم عبدالعزیز  بن یوسف  ۀای برای فرق چنانکه در بیھق مدرسه

ای  بیھقی جّد ابوالحسن بیھقی دانشمند معروف قرن ششم و در َنوکوی نیشابور مدرسه
 .١) ساخته شد۴۱۶نام ابوالحسن حنانی واعظ نیشابوری (م.  برای شافعیه به

 مذاهب حاکم 
در این دوره مذاھب اھل سنت کمال قدرت و رواج را در ایران داشت زیرا مذاھب 

ھای غالب و امرای زمان بوده است. از مذاھب مختلف اھل سنت که در قرن  دولت
عه رواج یافت، در این دوره و بعضی رو به توس ٢ای از آنھا رو به ضعف چھارم پاره

مجموعًا چھار مذھب اصلی و مھم مالکی و حنفی و شافعی و حنبلی در ممالک 
مذاھب  ۀاسالمی پذیرفته شده بود. در ایران دو مذھب شافعی و حنفی بیش از ھم

ترین مراکز رواج این  دیگر اھل سنت و بیشتر از تمام مذاھب اسالمی رواج داشت. مھم
مین بود که به قول نظام الملک مسلمانان پاکیزه و ھمه، شافعی یا دو مذھب، مشرق ز

                                           
 . ٢٦٦تا  ٢٦٣تاریخ ادبیات ایران، جلد اول،  -١
 مانند مذاھب داود ظاھری، سفیان ثوری و محمدبن جریر طبری که به کلی از بین رفتند.  -٢
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. لیکن در عراق و طبرستان، شیعی مذھبان بسیار در مراکز مختلف ١اند حنفی بوده
اند. دو مذھب حنفی و شافعی،  برده مانند قم و ری (طھران) و آوه (ساوه) به سر می

ابوحنیفه بوده و وزرای خود مذھب حاکم عصر بود. سالطین سلجوقی بر مذھب امام 
اند. از دو وزیر معروف سالجقه که در آغاز  گزیده را از میان حنفیان و شافعیان برمی

) ۴۵۶سلطنتشان به وزارت ارتقا جستند، عمیدالملک ابونصر الُکندری (مقتول به سال 
بر مذھب حنفی و در عقیده خود بسیار متعصب بود لیکن بعدًا از تعصب دست 

 یان و شافعیان به یک چشم نگریست.نسبت به حنف برداشت و
بن اسحق ملقب به   بزرگ، ابوعلی حسن  بن علی ۀالدین خواج  الملک قوام  نظام

، وزیر سالجقه بر مذھب شافعی و مردی پاک اعتقاد بوده است. »رضی امیرالمؤمنین«
نویسد در کیفیت زندگانی او با  بندگان خدای و  ٢وقتی بر دلش گذشت که محضری«

علما و بزرگان دین، گواھی خود بر آن محضر نویسند و آن محضر با او در خاک  هھم
نھند. ھر چند که این صورت، کسی نکرده است و در شریعت مطھره، مسطور و مذکور 

دین شھادت از بزرگان  ھرکس نیست اما به نیکو اعتقادی خواجه، این محضر نوشتند و
خود بر آن محضر ثبت کردند و امام ابواسحق فیروزآبادی صاحب تنبیه با آنکه مدرس 
نظامیه بود و منظور نظر احسان و انعام خواجه، چون آن محضر، به خدمتش بردند بر 

. چون محضر، پیش خواجه بردند و خطّا ابواسحق ٣آنھا نوشت که حسن خیرالظلمه
این بزرگان راست چنین ننوشته که او نوشت. و بعد  بدید بگریست و گفت ھیچکس از

از وفات خواجه، در خواب دیدند که خواجه گفتی که حق تعالی بر من بخشید و 
 .٤»رحمت کرد به سبب این سخن راست که خواجه ابواسحق نوشت

مسایل  هاگر این روایت درست باشد دلیل اعتقاد بسیار ساده و ابتدایی خواجه دربار
تواند  ادات مردم آن زمان میبارزی از اعتق هبه ھر حال این روایت نشان دینی است و

 بود.
شود.  الملک از این روایت ھندوشاه به خوبی معلوم می  تعصب خواجه نظام هدرج

خواجه مذھب امام اعظم شافعی داشت و سلطان ملکشاه در «وی گفته است که: 

                                           
 .٧٧نامه خواجه نظام الملک،  سیاست -١
 د.محضر: گواھینامه، آنچه را که گروھی بنویسند و امضاء کنن -٢
 حسن بھترین ستمکاران است. -٣
 .٢٧٧تجارت السلف ھندوشاه،  -٤
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استند که  بنویسند که در این ای  بنا کرد در محله کّران، چون خو اصفھان مدرسه
مدرسه کدام طایفه باشند از سلطان بپرسیدند، گفت اگرچه من حنفی مذھبم اما این 

ای را  ام. قومی را محفوظ و مخصوص کردن و طایفه تعالی ساخته چیز از برای خدای
امام در این مدرسه  ھردو ممنوع و محروم داشتن وجھی ندارد،  بنویسند که اصحاب

التساوی و التعادل، و چون سلطان مذھب امام ابوحنیفه داشت  شند علیثابت با
خواستند که نام امام ابوحنیفه پیش از امام شافعی نویسند، خواجه نگذشت و مدتی آن 
کتاب موقوف ماند و سلطان فرمود تا خواجه را رضا نباشد ھیچ ننویسند. عاقبت قرار 

بر « .»امامی صدری اإلسالم ,إلمامنيصحاب اأوقف علی «بر آن گرفت که  بنویسند: 

خواجه، مدارسی را که خود . اما »یاران دو پیشوای امام و دو صدر اسالم وقف گردید
 جا وقف بر اصحاب امام شافعی کرد.ساخته و نظامیه نامیده بود ھمه 

پادشاھان زمان خصوصًا سالطین سلجوقی نیز با سیاست مذھبی خاصی که اتخاذ 
اند و با شیعه و باطنیه  ورزیده به مذاھب اھل سنت تعصب می کرده بودند، نسبت

شافعی و حنفی و اشعری ھمه،  ۀاند و ائم کرده (اسماعیلیه) اظھار عناد فراوان می
 .١اند مصدر کارھای بزرگ و مورد اقبال و توجه پادشاھان و وزیران این عھد بوده

 تعصبات و مشاجرات مذهبی 
ھای  مرام یکتاپرستی است در کش و قوساسالم که دین وحدت عقیده و 

گاه و احیانًا متعصب و کینه اختالف ھای کاری و  توز مذاھب، ضربه انگیز پیروان ناآ
 تالف، علما را نیز فراگرفته است.ناپذیر خورده است و چه بسا که این اخ جبران

بحث در ترجیح یکی از دو مذھب حنفی و شافعی بر یکدیگر و یا سایر مذاھب، و 
توان  علمای آنھا، در تمام قرن پنجم و ششم دایر بود، و تقریبًا می هختالف و مشاجرا

تر شھری بود که از این مشاجرات مذھبی خالی باشد. غالبًا مجالسی در  گفت کم
شد و علما و  خدمت وزراء و امراء و سالطین برای بحث در مسایل مذھبی منعقد می

یافتند و این بحث و مشاجرات  آن حضور می فرق مختلف و رجال و معاریف، در هائم
شد و  تعصب در آنان می هالناس و برافروختن دایر  تحریک عوام هفرق، طبعًا مای هائم

                                           
 . ١٤١الله صفا،  تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، دکتر ذبیح  -١
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ھا و کتب و  کار مشاجره و مناقشه را به مجادله و تخریب محالت و سوختن کتابخانه
 .١کشانید ھا می نظایر این سفاھت

  اجتهاد
لبّ «در کتاب اصول فقه شافعی که ترجمه و شرحی از  مرحوم ابوالوفا کانیمشکانی

 گوید: ه اجتھاد چنین میاست دربار» صولاأل
اجتھاد در لغت به معنی رنج و مشتق کشیدن، و در اصطالح عبارت است از به کار 

در تحصیل ظّن، نسبت به حکم بردن شخص فقیه، تمام طاقت و توانایی خود را 
 شرعی.

تعریف کسی است که با داشتن اطالعات الزمه، آماده و مھیای منظور از فقیه در این 
تحصیل ظّن به حکم شرعی بوده، و پس از به دست آوردن آن، حقیقت فقه شناخته 

 ت مراد از فقیه و مجتھد یکی است.شود. در این صور
گیرد که  گردد، فقط مطالبی مورد اجتھاد قرار می از دقت در تعریف فرق معلوم می

نداشته، و شخص مجتھد با تحمل رنج و به کار بردن تمام توانایی خود دلیل قطعی 
نسبت به حکم آنھا تحصیل ظّن نماید از قبیل وجوب نیت در وضو، و یا وجوب قصاص 

آالت و ادوات سنگین وزن و سایر مطالب مورد اختالف. لکن  هدر مورد قتل به وسیل
پنجگانه، و حرمت عمل به زنا، و  مطالبی که دلیل قطعی دارند از قبیل وجوب نمازھای

 گردد. ستند، محل اجتھاد واقع نمیسایر مطالبی که مورد اتفاق امت ھ

 منابع اجتهاد 
ه منابع اجتھاد چنین آمده در کتاب تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی دربار

 است:
امام ابوحنیفه رھبر مکتب اھل رأی در عراق، برای اجتھاد خویش منابع زیر را «

مقرر داشت: کتاب، سنت، فتاوای اصحاب، اجماع، قیاس، استحسان، ُعرف. و در ھمان 
د خود را زمان و کمی بعد از ابوحنیفه، امام مالک رھبر مکتب حدیث در حجاز، اجتھا

 بر منابع زیر قرار داد:

                                           
 .١٤٧تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم،  -١
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مصالح  کتاب، سنت، اقوال اصحاب، اجماع، عمل اھل مدینه، قیاس، استحسان،
 ذرایع. ُمرسله، ُعرف، سّد 

امام شافعی در ھمان زمان و کمی بعد از امام مالک، اجتھاد خود را بر منابع زیر 
 قرار داد:

و شاید امام شافعی معتقد بود، که قول به  ،کتاب، سنت، اجماع، قول اصحاب، قیاس
گاھی و  منابع دیگر مانند: ُعرف و عادت و استحسان و مصالح مرسله اوًال بر اثر نقص آ

در منابع پنجگانه است و ثانیًا احکام مستنبط از غیر منابع پنجگانه، فاقد عدم تعمق 
 .١»الله و احکام فروع دین به شمار آورد  توان آنھا را حکم قدسّیت است و نمی

کنیم و به صورت اختصار  در بررسی و تحقیق منابع اجتھاد به ُنه منبع اشاره می
 شود: ه آنھا توضیح داده میدربار
ه آن، از احکام فروعی بحث ) آی۲۰۰ود قرآن است که در حدود (: مقصکتاب -۱

 کند. می
احکام  احادیث ص: عبارتست از گفتار و کردار و رفتار و تأییدھای پیامبرسنت -۲

 ) حدیث است.۴۰۰۰در حدود (
: اتفاق فقھا (متخصصین در فقه) بر حکمی از احکام فقھی در ھر عصری اجماع -۳

 آید.  ار برای اھل عصر بعدی، دلیل به شم
: در صورتی که این اقوال ھای بزرگوار و ترجیح در بین آنھا اقوال و فتاوای صحابی -۴

 ھایی داشته باشند. تفاوتو فتاوا با ھم 
گذشته معلوم نشده است از راه  ه: چیزی که حکمش با دالیل چھارگانقیاس -۵

مقایسه با چیزی که با یکی از دالیل نامبرده حکمش معلوم گشته، حکمش را 
معلوم کنیم به شرط اینکه علت حکم امر اول در امر دوم نیز وجود داشته 

شود) حکمش از راه قیاس  (مشروبی که از انگور تھیه نمی» نبیذ«باشد. مثال: 
شود) و به نّص آیه، حرام بودنش  نگور تھیه می(مشروبی که از ا» خمر«با 

 ،نیز حرام بودن آنست) زیرا» نبیذ«کنیم که حکم  معلوم شده است معلوم می
اسکار و مست کردن آنست، در نتیجه ھر » خمر«علت حرام بودن امر اول 

                                           
، مصطفی شکعه، االمام ربعةئمة األاأل، به نقل از ٨٤-٨٣تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص  -١

 .١١٠تا ص  ١٠٨و االمام مالک از:  ١٧٩تا  ١٧١حنیفه، از ص  ابی
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ای  مشروب و مشموم و مأکولی که دارای ھر نام و اسمی باشد و از ھر ماده
استعمال ی که تخدیر و بیھوشی ایجاد نماید قطعًا حرام است و تھیه گردد مادام

 آن از گناھان کبیره است.
: در لغت به معنی طلب امر بھتر. و کاربرد آن در فقه، مواردی است استحسان -۶

که مجتھدی حکم شبیه به امر معلومی را، به خاطر اینکه به امر دیگر بیشتر 
و به عبارت امروزی توجه به روح قوانین بکند و برخی  ،شباھت دارد ترک نماید

اند ترک قیاس و توسل به امری  اند و گفته از استحسان، تفسیرھای دیگری کرده
بھتر از آن. امام شافعی، استحسان را به عنوان یکی از منابع استنباط احکام 

د من استحسن فق«شرعی قبول نداشته و مخالف عمل به آن بوده و گفته است 

سازی دست  اج کند به شرعکسی که از استحسان حکمی استخر« :یعنی »رشع
 ».زده است

اند (مصالح)  : احکامی که به مصلحت افراد جامعه استخراج شدهمصالح ُمرسله -۷
ولی آنچه انگیزه و علت آن احکام شمرده شده است، از طرف شرع نه معتبر 

ند زدن کسی که متھم به اعالم شده نه ُملغی شمرده شده است. (ُمرسله) مان
سرقت باشد تا به واقعیت اعتراف کند، و مانند ضامن شدن استادکارھا (خیاط، 

ر اختیار نجار، تعمیرکار و ...) در حفظ و نگھداری پارچه و مواّد و وسایلی که د
 شود. آنھا قرار داده می

 : کارھای معمول و متداول در بین مردم که مخالف دالیلی شرعیعرف و عادت -۸
 اند: فقھا در تعریف آن چنین گفتهنباشد. و برخی از 

کارھای معقول و خردپسندی که طبع سالم، آنھا را بپذیرد. مثال: بر حسب عرف و «
رود درباره میزان مقدار آب و مدت مکث، با وی قرار  عادت کسی که حمام می

را ه ایجاب و قبول اجکنند و ھمچنین در خرید و فروش اشیاء جزیی، صیغ نمی
 گردد. نمی

به مصلحت مردم  : احکامی که با توجه به این دو اصل کلی زیر،١سّد ذرایع -۹
 شوند، استخراج می

 ت به ھمه وسایل و موجبات آن کار.اصل اول امر به کاری، امر اس

                                           
 ذرایع: جع ذریعه، مؤنث به معنی: وسیله، دستاویز است.  -١
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اصل دوم نھی از کاری، نھی است از ھمه وسایل و موجبات آن کار. مثال: کسی که 
کبری بدھد با وجود  هحروم کردن از ارث، طالق بایندر مرض موت، زنش را به خاطر م

کبری، آن زن، باز وارث است از راه سّد ذرایع. و جلوگیری از این ستم  هوقوع طالق باین
کند دستش  ھای ناروا. مثال دوم: در جنگ با کفار سربازی که دزدی می و اجحاف
 .١»شود مبادا به سپاه دشمن ملحق گردد بریده نمی

 

 اد اقسام اجته
 عینی، واجب کفایی، مندوب و حرام.اجتھاد از نظر حکم چھار قسم است: واجب 

بین رفتن آن ایست که از مجتھد سؤال شود و بیم از  ، اجتھاد در مسئلهواجب عینی
 مسئله درمیان باشد.

ایست که بیم از بین رفتن آن وجود نداشته، و  ، اجتھاد در مسئلهواجب کفایی
 م آن را تعیین نماید موجود باشد.واند حکمجتھد دیگری ھم که بت

که حکم معینی ندارد به  مسایلی ۀ، اجتھادی است که قبل از وقت دربارمندوب
 عمل آید.
، اجتھادی است که در مقابل دلیل قاطعی به عمل آید. اطالق لفظ اجتھاد حرام

عنوان ای است که در استنباط حکم به کار رفته واّال  فقط به مناسبت رنج بیھوده
 .٢اجتھاد ندارد

 انواع مجتهد 
که در تمام ابواب فقه (در ھمه مذاھب) فتوا  ١مجتھد سه نوع است. مجتھد مطلق

که بر قواعد امام و پیشوای خود احاطه و اطالع کامل دارد و  ٢دھد. مجتھد مذھب می

                                           
الدین االسالمی، عفیف   ، به نقل از روح٨٦-٨٥-٨٤تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص  -١

، الشافعی، ٢١١-١٨٤، ص ٢الدین محلی، ج  ، شمسرشح مجع اجلوامع، ٤٦٠عبدالفتاح طباره، ص 

االمام احمد،  ربعةئمة األاأل، ٢٩٧، ص ٢الدین محلی، ج  ، شمسمجع اجلوامع، ١٨٤ابوزھره، ص 
 . ٢٢٨-١٧٩مصطفی شکعه، ص 

اصول فقه شافعی، تألیف ابوالوفا محمدبن عبدالکریم کانیمشکانی معروف به معتمد کردستانی،  -٢
 .٢٤٠-٢٣٩، ص ١٣٦٤انتشارات غریقی، چاپ دوم، 
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احکام را از نصوص و تصریحاتی که پیشوای مزبور در مسایل فقه اظھار داشته است، 
ستنباط و استخراج نماید. در این صورت ھمانطور که مجتھد مطلق نباید بر خالف ا

 یز نباید از نّص پیشوا عدول کند.نّص، اجتھاد نماید، مجتھد مذھب ن
مجتھد فتوا، و آن مجتھدی است که در مذھب پیشوای خود متبحر بوده، بتواند از 

دی است که از طرف خود دو قول او یکی را بر دیگری ترجیح دھد، و این در مور
 .٣ت یکی از دو قول اشاره نشده باشدپیشوای مذھب به نحوی از انحاء، نسبت به اولوی

 اجتهاد  هتجزی
تجزیه اجتھاد عبارت از آن است که مجتھد، فقط در مسایل مخصوصی مانند فرایض 

آن را نداشته باشد. این قسم  هاجتھاد داشته ولی در سایر مسایل، قو هو تقسم ارث، قو
اجتھاد مورد اختالف علما واقع شده، بعضی آن را جائز دانسته، و بعضی مخالف جواز 

ھایی که این نوع مجتھد،  میان آن قسمت. دلیل مخالفین این است، شاید درآن ھستند
اجتھاد ندارد، دلیل معارضی یافت شود که به اجتھاد او در این مسئله خلل وارد  هقو

حتمال و تصوری آورد ولی مجتھدی که در تمام مسایل قوه اجتھاد دارد، از ھمچون ا
 مصون و مأمون است.

 گویند: طرفداران تجزیه ھم می
مربوط به  هچون فرض این است که مجتھد در یک قسمت از مسایل باید به تمام ادل

گاه و بصیر باشد، لذا احتمال فوق، بسیار دور و  همسئل بلکه مردود مورد اجتھاد آ
 .٤است

 

 مجتهد مطلق 

                                                                                                       
 ھر چھار امام، ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد حنبل مجتھد مطلق ھستند. -١
امام حسن شیبانی و ابویوسف در مذھب حنفی و امام نووی در مذھب شافعی مجتھد در مذھب  -٢

 باشند. می
 .٢٤٣اصول فقه شافعی،  -٣
 . ٢٤٣منبع مذکور،  -٤
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ه مجتھد استاد محمد مصطفی مراغی بزرگ، رئیس اسبق دانشگاه االزھر دربار
 گوید: مطلق می

کند، گاھی چون تمام شرایط در او  کسی که در احکام و مسایل شرعی اجتھاد می«
مجتھد «خصی جمع است، صالحیت استنباط تمام احکام شرعی را دارد و چنین ش

 شود. نامیده می» مطلق
و گاھی به خاطر احاطه به رشته خاصی، صالحیت استنباط بعضی از احکام را 

گویند، و مجتھد و » مجتھد متجزی«یا » مجتھد خاص«داراست و در این صورت او را 
 فند.فقیه و مفتی در اصطالح علمای اصول، کلماتی متراد

نقل نموده و » مستصفیـال«طوالنی امام غزالی را از کتابش  هآنگاه صریح گفت
 گوید: ه آن میدربار

این شرایط مجتھد مطلق است که شارع او را مکلف نموده که جمیع احکام را از 
 وی و ادله را حرام گردانیده است.ادله تفصیلی به دست آورد و تقلید و واسطه میان 

 ه این شرایط از این قرار است:خالص
با آن استدالل کند و به ھنگام نیاز با  خواھد ای که می مجتھد باید به نکات آیه -۱

ن و یا حفظ آیات احکام حکمتش تطبیق دھد، عالم باشد، ولی حفظ تمام قرآ
 شرط نیست.

ھای حدیث، آشنا باشد تا بتواند به ھنگام صدور  ب به محمل ثبت ھر بابی از با -۲
م فتوا به آن مراجعه نماید و شرط، آن نیست که تمام احادیث و یا احادیث احکا

 ةمعرف«و  »داودبیأسنن «را حفظ باشد بلکه کافی است که اصلی مانند 

 بیھقی را در اختیار داشته باشد. تألیف احمد »السنن
 ث مورد استدالل، منسوخ نشده است.باید بداند که آیه و حدی -۳
باید بداند که بر خالف مسئله مورد بحث و تحقیق، اجماع نشده است. البته  -۴

 اجماع و خالف را حفظ باشد.ت محل الزم نیس
آشنایی به علم لغت و نحو به طوری که بتواند خطابات عربی را به خوبی بفھمد  -۵

 و با ادله و شرایط آن آشنا باشد.
سند احادیثی که راویان آنھا به عدالت معروفند و مورد قبول  هالزم نیست دربار -۶

ادل که ھمگانند، تحقیق کرد و در غیر این صورت چنانکه پیشوایان ع
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مرده باشند باز ھم کفایت مذاھبشان شناخته شده است، آنان را عادل ش
 کند. می

 تر، دانستن سه فن زیر است: میان شرایط فوق از ھمه مھمدر
 علم حدیث  -۱
 علم لغت  -۲
 علم اصول  -۳

علما، ھر یک از آیات و احادیث احکام و ناسخ و منسوخ و موارد اجماع و خالف را 
ھای فقه و در  اند و اکنون احکام شرع در کتاب آوری کرده جمعجداگانه در کتابی 

شروح حدیث و تفسیر، مدّون گشته است. و در این زمان، عصر روایت و حدیث پایان 
راویان، جرح و تعدیل  ۀیافته و مردم به کتب تدوین شده و نظریات پیشوایانی که دربار

 کنند. جعه میاند، مرا نموده
ی رجال و حاوی شرح حال راویان، فراوان است و طالبان ھا و در عین حال کتاب

آنان تحقیق کنند. و علم لغت عربی و فنون آن مانند  هتوانند دربار علم به آسانی می
شود  و غیره با دقت کافی تدریس می ١نحو، صرف، ادب و بالغت در مدارس دینی مصر

 کند. ھای عربی کفایت می و خطابه و طالب را برای درک عبارت
چه  ،شود و ھمچنین اصول فقه (ادله و شرایط آن) و غیره به طور کامل تدریس می

 چه آنھایی را که ذکر نکرده است. آنھایی را که غزالی ذکر کرده و
پذیر است و اکنون راه  اجتھاد نه تنھا از نظر عقل ممکن است بلکه عادتًا نیز امکان

آوردن حدیث و آراء و اجماع علما، بایست به خاطر به دست  آن از زمان گذشته که می
تر است. در حال حاضر موارد بحث و تحقیق و  به نقاط دوردست سفر کنند، آسان

آوری و  ھای علوم: حدیث، فقه، لغت، نحو و منطق، جمع اجتھاد در ھر یک از قسمت
بندی شده و احادیث صحیح از ناصحیح مجزا گشته، به طوری که پژوھشگر را از   دسته

نیاز ساخته است و تمام  کنندگان بی و جستجو راجع به چگونگی رجال و روایتتحقیق 
شود. ولی در زمان  ھای کشورھای اسالمی یافت می کتابخانه هھا در کلی این کتاب

 و این کتب در دسترس ھمگان نبود. گذشته این مواد

                                           
 شود.  در تمام کشورھای اسالمی و مدارس دینی علوم اسالمی و معانی و بیان تدریس می -١
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یل آن شود، فقھا قبًال دال اکنون بیشتر مسایلی که برای تحقیق و اجتھاد عرضه می
، نظریات خود را با ذکر ادله در ھرکدام اند و آن فتوا داده هرا تحقیق کرده و دربار

اند و در این عصر، مجتھد کاری جز این ندارد که نظریات و دالیل  ھای خود آورده کتاب
 خاب کند.تدوین شده را مورد مطالعه قرار دھد و بھترین آنھا را انت

آید و احتیاج به حکم جدید دارد، حفظ  پدید میاما حوادث و مسایل جدیدی که 
تمامی آیات و احادیث احکام و فھم صحیح آنھا و شناختن ناسخ و منسوخ و حفظ 
موارد اجماع الزم نیست و احتیاج به این جھد و کوشش که در راه فھم مطالب کتب 

 شود، ندارد. می »زهراأل«ه پیچید
ر نداده و خردھا پنھان نگشته و ھمان آنچه مسلم است زمانه، خلقت انسان را تغیی

ای  طبیعت و سرشت گذشته، اکنون در انسان باقی است و مجتھدین را به باالترین درجه
کسانی که اجتھاد  هکشاند. و من در عین احترام به نظری که از نظر عقل ممکن است می

مدارس دینی میان علمای گویم که در دانم و می ایز میدانند، اجتھاد را ج را محال می
و تقلید برای آنھا حرام مصر کسانی ھستند که شرایط اجتھاد در آنان جمع است 

 باشد. می

 اجتهاد خاص 
گذاریم و به  گویند کنار می اش بدون تحقیق می اجتھاد مطلق و آنچه را که درباره

 پردازیم. خاص یا اجتھاد جزیی می اجتھاد
رسیدن به حکم خاصی است برای  هقعاجتھاد خاص یا جزیی عبارت از اجتھاد در وا

 شرعی آن توسط دلیل.
اند تو ای که می کسی که دارای قدرت چنین اجتھادی باشد، تقلید کردن در مسئله

 اجتھاد کند، برایش حرام است.
اند ولی بیشتر برآنند که  البته علما در تجّزی و تجزیه نشده اجتھاد، اختالف کرده

بن ھّمام در این باره االسالم غزالی و شیخ ا جهه حاجتھاد، قابل تجّزی است از جمل
اند که تقلید در صورت دسترسی به دلیل، عبارت از ترک علم و پیروی از  استدالل نموده

 فرماید: ن نھی فرموده آنجا که میشک و تردید است که پیغمبر از آ

  يَِر�بُُك  َما َدعْ «
َ

د و به تردید است رھا سازیآنچه مورد شک و « .»...يَِر�بُُك  ال َما إىِل
 .»سوی غیر مشکوک روی آورید
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 گوید:  می »مستصفیـال«و غزالی در کتاب 
خواھد در جمیع احکام فتوا  اجتماع این علوم ھشتگانه در مجتھد مطلق که می

توان عالمی را  ناپذیر نیست، بلکه می دھد الزم است و به نظر من اجتھاد منصبی تجزیه
قه و غیر مجتھد در قسمت دیگر دانست. و آمدی در کتاب مجتھد در قسمتی از ف

گوید: تمام این شرایط در مجتھد مطلق  بعد از شمردن شرایط مجتھد می »حكاماأل«
باشد، اما برای اجتھاد در بعضی   که متصدی حکم و فتوا در جمیع مسایل است الزم می

شکالی ندارد که به علوم کند و ھیچ ا مسایل تنھا دانستن علوم مربوطه به آن کفایت می
و شرایط مربوط به سایر مسایل فقھی آشنایی نداشته باشد، و مکلفی که اھلیت اجتھاد 

ای را داشت و در آن مسئله اجتھاد کرد و اجتھادش منجر به حکمی شد به  در مسئله
گرچه -تواند از دیگری تقلید نماید. و در صورتی که اجتھاد نکرده باشد  اتفاق کل نمی

ولی نظریه مورد اعتماد اینست که جواز تقلید حکم شرعی،  -این باره اختالف استدر 
ه مدعی دلیل باشد باید بیان احتیاج به دلیل دارد و اصل، نبودن دلیل است و کسی ک

 کند.
گویند  اجتھاد متجّزی بود که صریحًا می ۀاین آراء و نظریات علمای اصول دربار

کسی که قدرت بر اجتھاد در وقایع خاص را دارد تقلید کردن بر او حرام است خواه 
باشد و خواه تابعین آنھا و یا یکی از پیشوایان  صمرجع تقلیدش اصحاب پیغمبر

 چھارگانه اھل سنت و ... و ... . مذاھب
ی (در این عصر) آسان است و برای کسی و ھمانطور که بیان داشتیم اجتھاد متجزّ 

خواھد در یکی از مسایل بیع یا طالق اجتھاد کند، کافی است که آیات و احادیث  که می
آنھا را بشناسد و بداند کدامیک منسوخ و کدام غیر منسوخ است و ضمنًا با موارد 

بینا باشد (تا دلیل  هاجماع آشنا باشد تا از مخالفت احتراز جوید و در فھم لغات و اقام
 .١»دچار خطا و اشتباه نشود)

 

  صاجتهاد در زمان پیغمبر
                                           

آزار شیرازی،  قاھره، ترجمه بی دارالتقريب، مقاالت ٢٦٨تا  ٢٦٣ھمبستگی مذاھب اسالمی، ص  -١
 .١٣٥٧مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 
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است، بعضی برآنند، در صورتی که  صموضوع دیگر جواز وقوع برای خود پیغمبر
مھبط وحی است خود قادر به تحصیل یقین بوده احتیاجی به اجتھاد  صپیغمبر

و نیست، اجتھاد او جایز گویند، چون آمدن وحی به اختیار خود ا ندارد. بعضی دیگر می
 در این مورد اقامه شده، یکی آیه:و صورت وقوع نیز پیدا کرده است. و از دالیلی که 

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  َما﴿
َ
ۡ�َ  ۥٓ َ�ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
ٰ  ىٰ أ  ٱ ِ�  ِخنَ ُ�ثۡ  َح�َّ

َ
   ]. ٦٧[األنفال:  ﴾ِض �ۡ�

شایسته ھیچ پیغمبری نیست که اسیرانی داشته و با گرفتن فدیه آنھا را رھا کند تا «
 .»کشت و کشتار زیادی در زمین بکندآنگاه 

 و دیگری آیه:

ذِنَت لَُهمۡ ﴿
َ
ُ َعنَك لَِم أ   .]٤٣: التوبة[ ﴾َ�َفا ٱ�َّ

خدا درگذرد از تو چرا به کسانی که خواستند از غزوه تبوک تخلف کنند اجازه «
 .»دادی

اول نسبت به باقی گذاردن اسرای بدر و  ۀدر آی صباشد که پیغمبر اکرم می
 هدو، نسبت به مأذون داشتن منافقین در تخلف از غزو هگرفتن فدیه از آنھا، و در آی

تبوک، مورد عتاب الھی قرار گرفته، و از آنجا که امور ناشی از وحی موجب عتاب 
اند اجتھاد  اجتھاد او بوده است. بعضی ھم گفته هطھا به واس نخواھد بود، پس از عتاب

در امور جنگ و تدابیر آن جایز، و صورت وقوع پیدا کرده، و در غیر آن  صپیغمبر
وسیله رفع اختالف  اول است که بدین هجائز نیست، و این قول، جمع بین دو نظری

 شود. طرفین می
غمبر، در زمان حضرت و نیز در اینکه اجتھاد مردم و افراد دیگری غیر از پی

جایز است یا خیر؟ اختالفات زیادی شده. چون شرح و بسط آنھا در اینجا  صرسول
شود که اصّح، آن است اجتھاد مردم در زمان  ضرورتی ندارد به ذکر این نکته اکتفا می

 جایز واقع ھم گردیده است. صپیغمبر
بنی   هبه طایفراجع  صزیرا  بنا به روایت صحیحین مسلم و بخاری حضرت رسول

سعد بن معاذ خواست و او ھم اظھار نظریه کرد و مورد  هیھود، رأی و نظری هقریظ
 واقع گردید. صموافقت و تأیید پیغمبر اکرم

 تقلید
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افراد عامی و کسانی که اھلیت اجتھاد را ندارند اگرچه برخی از علوم اجتھاد را 
 تواند از تمام فقھا برآنند که مقّلد می ١اند، باید از گفتار مجتھدی پیروی کنند فراگرفته

 ی که دارای علم و عدالت و اھلیت اجتھاد است استفتاء (و تقلید) نماید ... .ھرکس
در  تواند ای تقلید کرد و به قولش عمل نمود نمی گاه مقّلد از مجتھدی در مسئلهھر

 آن مسئله به دیگری رجوع کند.
تقلید به طور مفصل مورد نقد  هفعی مسألدر کتاب تجزیه و تحلیل زندگانی امام شا

کلمات و معانی آنھا  های که رابط و بررسی قرار گرفته است که ما به اختصار (به گونه
 کنیم: رعایت شود) به آن اشاره می

، ابن قیم »حملی«، ابن حزم مؤلف »وطارنيل األ«محمد بن علی شوکانی مؤلف  -اول

دالبّر و جمع دیگر از دانشمندان معروف، تقلید ، ابن عب»موقعنيـاعالم ال«جوزی مؤلف 
دانند و نه تنھا تقلید از امام  را نه تنھا در اصول دین، بلکه در فروع دین نیز جایز نمی

اربعه (امام شافعی، امام مالک  ۀالحرمین و غزالی و َنَووی بلکه تقلید از ھیچکدام از ائم
گویند: تقلید یعنی  خویش می هشمارند. این دانشمندان در اثبات نظری و...) مجاز نمی

گونه که در دوران جاھلیت  قبول احکام (حرام و حالل و ...) از کسی بدون دلیل ھمان
پیشوایان  قبل از اسالم، یھودیان و مسیحیان احکام حرام، حالل و..... را بدون دلیل از

اعراف و آیه دوازدھم و  هسوم سور هاند و آی نموده دینی قبول کرده و از آنان پیروی می
 هاحزاب و آی هتوبه و آیه شصت و ھفت سور هسی و یکم سور هشورا و آی هسیزدھم سور

بقره، قبول احکام را از کسی بدون دلیل، نکوھش و منع  هیکصد و شصت و شش سور
ه سوم اعراف اند که این رفتار در شأن مسلمانان نیست مثًال آی هاند و نشان داد کرده

 فرماید: می

ْ ٱ ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  أ ْ  َوَ�  رَّ وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا

َ
ٓ أ ]٣[األعراف:  ﴾ءَ ِ�َا

٢. 

                                           
رای انجام ھر مشکلی نزد آوریم و ب ھمچنان که به ھنگام بیماری به پزشک متخصص روی می -١

گاه و بصیر و باتجربه باشد باید امور دینی و شرعی را نیز از صاحبان رأی و  کسی می رویم که آ
 اجتھاد بپرسیم.

-١٣، شوکانی، ص »القوال الـمفيد«، به نقل از ٨٧-٨٦تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص  -٢

، ص ٢، ابن قیم، ج موقعنيـاعالم ال، ٢٤٦المعارف، فرید وجدی، جھد، ص  ة، دایر٣٦-٣٤-١٥
٢٥٦-٢١٥-٢٠٦-١٩٩-١٩١-١٨٨ . 
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فقط از آنچه از طرف خدا برای شما نازل گردیده پیروی کنید و جز خدا از «
 .»دستوردھندگان دیگر پیروی نکنید ...

اند امثال طه حسن، در  برخی از دانشمندان که به روشنفکر معروف شده -دوم
دانند اما از عوارض  اسالم، تقلید را در احکام فروعی مجاز و بلکه الزم می هکتاب آیین

ه کاش بندند ک  ھایی را سرھم می ّنالند و لیت و لعل دردھای چھار مذھبی به شدت می
داشت و اتحاد مسلمین  در تمام جھان اسالم تنھا یکی از مذاھب چھارگانه وجود می

 .١گرفت ... جھان، جای اختالف آنھا را می
جمع بسیاری از دانشمندان، تقلید در فروع دین را کامًال مجاز دانسته و  -سوم

ز آثار رحمت صدر مسلمین و اثری ا ۀآزادی در اسالم وسع هوجود مذاھب اربعه را نشان
اند اما از طرف دیگر، تقلید از یکی از مذاھب اربعه را بر ھمه کس واجب  خدا شمرده

اند و دروازه اجتھاد مطلق را، بسته اعالم نموده و اجتھاد در مذھب و در فتوا را  شمرده
امام غزالی و امام الحرمین (جوینی) و َنَووی و رافعی از ھمه معاصرین  هھم به شیو
نامند و مخالف این نظریه را به  اند و این طرز تفکر را تقوای علمی می هسلب نمود

 .٢کنند گرایانی متھم می انحراف عقیدتی و بدعت
گرا در عین اینکه تقلید در فروع دین را  ای دانشمندان محقق و واقع عده -چھارم

ذاھب را شمارند و خود پیرو یکی از مذاھب اربعه ھستند و این م مجاز و حتی ضروری می
درود و تقدیر و سپاسگزاری  هھای معارف اسالمی، و صاحبان آنھا را شایست خزانه

وجه معتقد نیستند که بعد از آنھا تا ابد در اجتھاد بسته شده است و  دانند، اما به ھیچ می
تا ابد جز پیروی از آنھا پیروی از ھیچ مجتھد دیگری جایز نیست، بلکه پیروی از آنھا 

بان مذاھب مستلزم این است که این انحصارطلبی را از آنان نفی کنند، زیرا خود صاح
 اند که مردم به صورت انحصاری از آنھا پیروی کنند مثًال:  ھرگز خود موافق نبوده

                                           
-٢٤٣منبع مذکور، به نقل از آیینه اسالم، دکتر طه حسین، ترجمه دکتر محمد ابراھیم آیتی، ص  -١

 ، چاپ چھارم.٢٤٤
المعارف، فرید وجدی، جھد، ج  ة، به نقل از دایر٩١-٩٠تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص  -٢

ارشاد و  ٢١٤، ص ٤، ج و اعانة الطالبني، ٣٧٧، ص ٤، ج محتاجـمغنی ال، ٢٤٦-٢٤٥، ص ٣

، ٥و فتاوای سید رشید رضا، ج  ٢٧، ص مفيدـالقول ال. ٢٥٣، ص علم اصول، شوکانی در الفحول
 .١٩٥١، ص ٧٠٤فقره 
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این رأی ابوحنیفه است که ما بھتر از آن را «گفت:  امام ابوحنیفه، می -اول
تر  ایم به دست آوریم، و اگر کسی، رأی بھتر از آن را، ارائه داد آن رأی صحیح نتوانسته

 ».یروی شوداست و باید از آن پ
به خوبی «گفت:  کرد، به یارانش می گاه حکمی را استنباط میامام مالک ھر -دوم

شریفه  هدر آن دقت و تأمل کنید چرا که مربوط به دین است، و جز صاحب این روض
 ».ی مقبول و در مواردی مردود استی سخنانش در مواردھرکس »صالله  رسول«

گویم تقلید  چه میای ابا اسحاق از من در ھر«گفت:  امام شافعی به ربیع -سوم
 ».ش زیرا اینھا مسایل دینی ھستندمکن و در این مسایل برای خود نیز بیندی

در امر دین، خودتان  بنیدیشید زیرا تقلید جز از معصوم «امام احمد گفت:  -چھارم
اندگی م ) ناپسند و سبب فقدان بصیرت و بینش و جمود و تّحجر و عقبص(پیامبر

 ». گردد می
اند بلکه از تقلید  اربعه نه تنھا اجتھاد را در قید انحصار خود ندانسته هپس ائم

و تنھا به این راه و  ١اند کورکورانه (پیروی از کسی بدون دلیل و تحقیق) نیز منع کرده
گاھانه و   پس از تأمل، از آنھا پیروی کنند.طریق راضی بودند که مردم آ

بن سعد، داود ظاھری، در   کنار مذاھب اربعه، تقلید از مذھب لیث در قرون اولیه در
بن سعد، داود ظاھری، سفیان   قرون اولیه در کنار مذاھب اربعه، تقلید از مذھب لیث

ثوری، اسحاق  بن راھویه، سفیان  بن عیینه و محمد بن جریر طبری نیز مجاز بود. 
امام محمد  بن حزم به شمار  ھمین حاال ھم جمع کثیری از اھل تسنن از پیروان

. اما در سایر ٢اند آیند و قفال و ابوعلی سنجی و غیره مجتھد مطلق و منتسب بوده می

                                           
 گوید: صب و تقلید کورکورانه میالدین مولوی در مثنوی معنوی درباره تع محمد جالل -١

ــد ــرده بن ــوت، ک ــت عض ــب ھف  ای تعّص
 

ـــد؟   چنـــد گـــویی خیـــره از ھفتـــاد و ان
 

ــــرد و بی بی  تقلیــــد شــــو تعّصــــب َگ
 

ـــو  ـــد ش ـــه توحی ـــوی و غرق ـــرک ُش  ش
 

 خشــک مغــزّی و تعّصــب، خــامی اســت
 

 آشـــامی اســـت تـــا جنینـــی، کـــار، خون 
 

 
، ص ٢، ابن قیم، ج موقعنيـاعالم ال، به نقل از ٩٢-٩١تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی،  ص  -٢

، در تفسیر آیه ٨٢، ص ٢، ج منارـتفسري الو  ١٣٤، ص ٤فرید وجدی، ج  معارف،ـدايرة ال. ١٩٠



 ٧٧   و خلفای راشدین ظهور فقها پیدایش ... صفصل اول: سیره پیامبر

 

تواند؟ مورد اختالف است بعضی آن را  تواند به دیگری مراجعه کند یا نمی مسایل آیا می
 .١کردتوان از چند مجتھد تقلید  اند: می اند و گفته منع نموده و بعضی اجازه داده

و این گفته، صحیح است نظر به اجماع اصحاب که استفتاء غیر مجتھد را از ھر 
اند. و مسلمًا اگر ممنوع بود اصحاب  عالمی جایز دانسته و ھیچکدام از آن منع نکرده

 دادند. و آن را مورد بحث قرار میورزیدند  آن اھمال نمی هدربار
مکتب شافعی یا ابوحنیفه انتخاب چنانچه غیر مجتھدی، مکتب معینی را مانند 

ای به قول دیگری رجوع نماید؟  تواند در مسئله کرد و گفت من پیرو فالن مکتبم آیا می
و جمعی آن را ممنوع  این مسئله مورد اختالف است، جمعی آن را جایز دانسته

 اند. دانسته
 و گفت: به نظر من (مصطفی مراغی) باید در این مورد تفصیل داد

تواند به دیگری مراجعه نماید ولی  ای که طبق مکتب اول، عمل کرده نمی ھر مسئله
ای عمل ننموده، مانعی ندارد که در آن از دیگری پیروی کند. در  چنانچه به مسئله

 و شرح آن چنین آمده است:» آمدی« کتاب تحریر، تألیف
ل به آن عم کند (یعنی علما، اتفاق دارند بر اینکه مقّلد نباید در آنچه تقلید می«

 ».نماید) به دیگری رجوع کند می
 نویسد: زرکشی در شرح این گفته می

گوید چه ممکنست بعد از عمل، به  می» آمدی«مطلب، این چنین نیست که «... 
العمل مکتبش برایش روشن شود، در این  ھای دیگران خالف دستور گفته هوسیل

تواند به آن مراجعه  نمیا صورت وقتی معتقد شود که دیگری فتوایش صحیح است چر
 ».نماید؟

آن دو تحقیق نمود و  هگاه گفته دو مجتھد، با ھم معارض باشد باید درباربنابراین ھر
اینکه خطای اولی کرده به دیگری برگردد مگر  توان از آنچه عمل می بدون تحقیق نمی
 برایش ثابت شود.

، آیا باید برای اگر شخصی به مذھبی مانند مذھب شافعی و غیره ملتزم گردد
اند الزم نیست، و  اند آری و بعضی گفته ھمیشه به آن مذھب باقی بماند؟ بعضی گفته

                                                                                                       
 ، ص٧٠٤، فقره ٥کند. فتاوای سید رشید رضا، ج  عین این مطلب را به عبارت دیگر نقل می ١٦٦

 ، به نقل از شیخ ابراھیم باجوری بر جوھره. ١٩٥٢
 .٢٦٩-٢٦٨ھمبستگی مذاھب اسالمی، نظر استاد مصطفی مراغی،  -١
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آور نیست، و  زیرا از نظر شرع اینگونه التزام، الزام ١رسد تر به نظر می این قول، صحیح
 اجب نتواند بود.اند چیز دیگر بر وی و واجب نمودهج  جز آنچه را که خدا و پیامبر

بر کسی واجب نکرد که به مذھب یکی از چھار پیشوای ج  خدا و پیغمبر ھیچگاه
ھای  فقه بگراید و در تمام امور دینی منحصرًا از آن مکتب پیروی و تقلید نماید. در قرن

گذشته و درخشان اسالم چنین قیدی نبود و به تصریح عالیی: مشھور در کتب 
ه آن است (بر خالف مکتب پیشوایی مذاھب، جواز انتقال در ھر یک از مسایل و عمل ب

 هاگر علما و فقھای بزرگ دربار ٢کند) در صورتی که برای فرار نباشد که از او تقلید می
اند که  جواز عمل به مذھب امام و پیشوای دیگری با احتیاط سخن گفته، خواسته

گری ھای از جمله فرار از تکلیف، به مجتھد دی مقلدان ھر لحظه و ھر زمان به مناسبت
 .٣انگاری بر جامعه چیره نشود نگرایید و فرھنگ سھل

 اجماع محققین 
محققین «کند که:  نقل می» برھان«و شرح آن، آمدی از کتاب  »تحریر«در کتاب 
اند بر اینکه از خود اصحاب نباید تقلید کرد، بلکه باید از ائمه و پیشوایانی  اجماع کرده

  یرا این پیشوایان، احکام را تدوین و تھذیب و دستهاند تقلید نمود ز که بعد از آنھا آمده
بن اند و بر روی ھمین اصل ا ر ساختهھای فکری را واضح و آشکا بندی کرده و راه

تسنن را واجب دانسته زیرا مذاھب آنان مضبوط و  ٤صالح تقلید از پیشوایان چھارگانه
 نشده است. یر این چھار نفر احرازشرایط در آنھا جمع است شرایطی که در غ
جایز نیست، زیرا حقیقت مکتب سایر علما،  ٥بنابراین تقلید از غیر این چھار مکتب

کامل و ثابت و روشن نیست نه به خاطر اینکه قابل تقلید نیستند بلکه شرایط رجوع به 
گوید: اگر حقیقت مکتبی ثابت  می» ابن عبدالسالم«آنھا فراھم نیست و از این رو 

حکم یکی از گشت، به طور اتفاق تقلید از آن جایز است واّال جایز نیست، و ھر گاه 
توان با آن مخالفت کرد مگر با دلیلی که از دلیل اولی  اصحاب، قطعی و ثابت شد، نمی

                                           
 نظر استاد مصطفی مراغی است.  -١
 ، نوشته مصطفی مراغی.٢٧٠-٢٦٨ھمبستگی مذاھب اسالمی،  -٢
 مذاھب متعدد دیگری ایجاد نشود. -٣
 افعی، امام احمدابن حنبل.امام ش -امام مالک-امام ابوحنیفه  -٤
 مقصود چھار مذھب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی است. -٥
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آشکارتر باشد، و بدیھی است که حتمًا در مجتھد، شرط نیست که دارای مکتب مّدونی 
باشد و الزم نیست که کسی حتمًا به مکتب یکی از ائمه چھارگانه تسنن بگراید به 

 .١ھای دیگران را رھا سازد د و گفتهھای آن را یکجا بپذیر طوری که تمام گفته
رد اجماع در کتاب مسلم الثبوت و شرح آن، بعد از نقل مطالب کتاب تحریر در مو

 نویسد: محققین، چنین می
تواند از  گوید: علما به طور اجماع برآنند که ھر گاه کسی مسلمان شود می قرافی می

اند  اجماع نموده شد بدون مانع تقلید کند. اصحابھر مکتبی یا ھر مجتھدی که بخواھ
تواند  کرده می دو پیشوای مسلمانان استفتاء می باز ابوبکر و عمر ھرکس بر اینکه

از اباھریره و معاذ بن جبل و غیره نیز استفتاء کند. و کسی که دلیلی بر رّد این دو 
صطفی مراغی سپس استاد م ٢اجماع دارد بر اوست که آن را بیان نموده ثابت کند

 گوید: می
از خصوص با این دو اجماع، قول ابن االمام که مدعی اجماع محققین بر منع تقلید 

 گردد. اصحاب بود باطل می
کنند، ولی  ممکن است گفته شود که اجماع محققین با دو اجماع فوق معارضه می

اشد و باید دانست که مقصود از اجماع محققین، اجماع اصطالحی نیست تا حجت ب
بن االمام اشکال دیگری است و آن جماع دیگر معارضه کند. در کالم ابتواند با دو ا
بندی و تھذیب و تدوین فقه ھیچ دخالتی در تقلید ندارد (تا گفته شود   اینکه تقسیم

توان از آنان تقلید کرد) زیرا مقّلد چنانچه مقصود  چون اصحاب از آن برکنارند نمی
 نماید. ز مجتھد دیگری استفتاء میکند و گرنه ا ن عمل میاصحاب را فھمید، به آ

اھل  هچھارگان ۀھایی مانند ائم نباید از نظر دور داشت که سایر مجتھدین نیز کوشش
 .٣اند که انکار آن جز تعّصب و سوء ادب چیزی نیست سنت مبذول داشته

ی حقیقت اینست که چون روایات مکتب سایر مجتھدین مانند این چھار پیشوا
 ده از تقلید دیگران منع شده است.معروف، محفوظ نمان

                                           
 نظر استاد مصطفی مراغی است. -١
 . ٢٧١-٢٧٠ھمبستگی مذاھب اسالمی،  -٢
 بن سعد، محمدبن جریر طبری و داود ظاھری.  ثوری، لیث مانند اوزاعی، سفیان  -٣
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توان به آن عمل کرد.  بنابراین اگر روایت صحیحی از مجتھد دیگر یافت شود می 
 اند. لیلی فتوا داده بن ابیھب اشھود، طبق مذ هچنانکه متأخرین در مسئل

 هچھارگانتوان از غیر مذاھب  شود که می از آنچه تاکنون بیان داشتیم روشن می
وظھور اساس و ن اھل سنت پیروی نمود و قول به عدم جواز آن، قولی است خطا و بی

 .١بن الصالح کسی آن را نگفته استدر امت اسالمی که قبل از ا
توان از ھر عالم و مجتھد اسالمی تقلید  مسلمانان به طور اجماع بر آن بودند که می

را بر منع تقلید از دیگران اصحاب نقل نمود  کرد، آنگاه ابن االمام آمد و اجماع محققین
زیرا که در توانایی یک شخص عامی نبود که غرض و مقصود اصلی آنان را دریابد و 

 ه چھارگانه تسنن درآورد.آنگاه بر این اساس، ابن الصالح، وجوب تقلید را در انحصار ائم
د دیگری که از این پرسیم: ابن الصالح که خود مقّلد است چگونه از مقلّ  در اینجا می

اجماع محققین از بین  هکند و اجماع مسلمین را به وسیل  چھار نفر نیست، تقلید می
برد؟ با اینکه اجماع محققین در میان ادله شرعی ھیچ محلی از اعراب ندارد، زیرا  می
، اجماع مجتھدین و قیاس صشرعی منحصر است به: کتاب خدا و سنت پیغمبر هادل

 ه شرعی نشمرده است.نّص است) و ھیچکس اجماع محققین را از ادل (بر آنچه دارای
بنابراین چگونه و از کجا، این اجماع پیدا شد و در میان ادله جا باز کرد و آن چنان 

 ست اجماع مسلمین را از بین ببرد؟نیرومند شد که توان
د، کنم تاکنون از اجماع محققین و شرایط و طرق نقل آن سخن گفته باش فکر نمی

شود یا نه و سایر قواعدی  که آیا ممکن است یا محال و آیا مخالف آن کافر محسوب می
توان از اجماع  اند. در این صورت چگونه می که علما برای اجماع مجتھدین وضع نموده

محققین، این حکم شرعی را به دست آورد که باید تمام قوانین اسالم را تنھا از این 
تر) تقلید کرد؟ با اینکه فقھای زمان گذشته (معاصرین این  ه کمچھار نفر (نه بیشتر و ن

 .٢شمار بودند چھار) بی

 خلّو زمان از مجتهد 
الشرایط وجود نداشته باشد و در این   ممکن است در زمان و عصری مجتھد جامع

گویند خالی بودن دوره و زمانی از مجتھد امکان دارد و وقوع آن  باره گروھی می

                                           
 نظر استاد مصطفی مراغی است. -١
 . ٢٧٣-٢٧١ھمبستگی مذاھب اسالمی،  -٢
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َ  إِنَّ «: صحیح مسلم و بخاری روایت شده است کهحتمی است در  ِعلْمَ  َ�ْقِبُض  الَ  ا�َّ
ْ
 ال

ِعبَادِ  ِمنَ  يَنزَْتُِعهُ  ، انزِْتَااًع 
ْ
ِعلْمَ  َ�ْقِبُض  َولَِ�نْ  ، ال

ْ
ُعلََماءِ  بَِقبِْض  ال

ْ
 ، اَعلًِما ُ�بِْق  لَمْ  إَِذا َحىتَّ  ، ال

َذَ  االً  رُُءوًسا انلَّاُس  اختَّ ْ�تَْوا ، فَُسئِلُوا ُجهَّ
َ
َضلُّوا فََضلُّوا ، ِعلْمٍ  بَِغْ�ِ  فَأ

َ
 .١»َوأ

و این، خود دلیل خالی ماندن دوره و زمانی از وجود مجتھد است، طرفداران این 
مجتھد در زمان «اند  نظریه، امام غزالی، قفال مروزی و امام رافعی را که اظھار داشته

 اند. ه آنھا نیز استدالل کردهخود شمرده و به این گفت هجزء دست» آنھا وجود ندارد
ھا برآنند، خالی بودن دوره و  ھا و یک قسمت از شافعی جماعت دیگری مانند حنبلی

زمانی از وجود مجتھد، ھر چند جواز و امکان داشته باشد تا ظھور عالئم قیامت، صورت 
ای  قهساب کند، به دلیل اینکه اوًال قضاوت در قضایا و حوادث جدید و بی وقوع پیدا نمی

پذیر نیست. ثانیًا  ھای بعد پیش خواھد آمد، بدون وجود مجتھد امکان که در زمان

ىِت  ِمنْ  َطائَِفةٌ  تََزاُل  الَ «: حدیث مَّ
ُ
َقِّ َحىتَّ  عن َظاِهِر�نَ  أ

ْ
ىِتَ  احل

ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ِ  أ . که در صحیح ٢»ا�َّ

قیامت است. ھای قبل از ظھور عالئم  مسلم روایت شده، داّل بر وجود مجتھد در دوره

ُ  يُرِدِ  َمنْ «: زیرا قسمت مقدم ھمین حدیث به عبارت ا بِهِ  ا�َّ ْههُ  َخْ�ً يِن  يِف  ُ�َفقِّ . شروع ٣»ادلِّ
ھمان فقھا و مجتھدین خواھند » ای از امت طایفه«شود، و در این صورت مراد از  می

تھدی بوده اند، مج گویند مقصود غزالی و قفال از اظھاری که کرده بود. این جماعت می
اند،  نموده و چون علما از تقّلد امور قضاوت، اجتناب می ٤دار امر قضاوت باشد که عھده

ھمچو مجتھدی در زمان آنھا وجود نداشته است. به عالوه قفال و قاضی حسین و 

دين للّشافعی بل وافق « اند: جمع دیگری از مجتھدین صریحًا اظھار داشته لسنا مقلّ

 .٥»رأينا رأيه

                                           
گیرد ولی علم را با نبودن دانشمندان (از مردم)  خداوند علم را مستقیمًا از بندگانش نمی« -١

گزینند و از آنان سؤال  ستاند چنانکه اگر عالمی باقی نماند مردم رؤسای نادان را برمی می
 .»کنند شوند و گمراه می دھند پس گمراه می میکنند و آنان بدون داشتن دانشی بر آنان فتوا  می

 .»کنند تا فرمان خدا بیاید ھمیشه گروھی از امت من بر حق ظھور می« -٢
گاه می« -٣  .»کند خداوند نیکی ھر کسی را بخواھد او را در دین آ
 د.کردن تأویل مناسبی نیست زیرا اگر ھدفشان قضاء بود به جای مجتھد از کلمه قاضی استفاده می -٤
 ما مقّلد شافعی نیستیم بلکه رأی ما موافق رأی اوست. -٥
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، بعد از »محتاجـال ةحتف«ابن حجر ھیثمی مکی در باب قضا از کتاب معروف  عالمه
اجتھاد مطلق متوّقف «نویسد:  آنکه مراتب باال را به طور مفصل شرح داده، چنین می

باشد که استنباط احکام و تفریع مسایل  گذاری قواعدی چند اصولی و حدیثی می بر پایه
اجتھاد مطلق را جھت  ۀاری است که نیل به مرتبگذ روی آنھا قرار گرفته و ھمین پایه

رسد مقصود از ختم اجتھاد که  آنچه به نظر می». بعضی از مردم مشکل ساخته
ھای اجتھاد، از قبیل قواعد و مقررات  اند این است، طریقه ھا بدان اشاره کرده بعضی

بینی  اصولی، و انواع استدالالت، آنچه به فکر ائمه و پیشوایان مذھب رسیده است، پیش
یده، اضافه بر آن، چیزی فعًال متصور نیست. واّال اجتھاد از روی قواعد و و مدّون گرد

ھای قبل از وقوع اشراط الساعه، مانع و محظوری ندارد. علما و  اصول مذکور، در دوره
توانند احکام شرعی ھر نوع  دانشمندانی که در ھر عصر، واجد شرایط الزمه باشند، می

ان خود را از ادله و مدارک، استخراج و تعیین زم هسابق قضایا و حوادث جدید و بی
 .١نمایند

 تخطئه و تصویب 
الھی منطبق  هاگر مجتھد در رأی خود به حقیقت برسد، یعنی رأی و فتوایش با اراد

باشد، دارای دو اجر است، یک اجر برای کوشش و تالشی که در این راه نموده است و 
ست، و اگر در فتوایش به حقیقت دست اجر دیگر برای اینکه به حقیقت حکم رسیده ا

نیابد فقط دارای یک اجر و پاداش است. در اصطالح علم اصول فقه، رسیدن به 
نامند. مجتھد » تخطئه«و عدم دریافت حقیقت را » تصویب«حقیقت حکم الھی را 

 ھد مخطی، حقیقت را درنیافته است.ُمصیب به حقیقت حکم رسیده است و مجت

 تفویض
الھام، یا  هالح اصول، عبارت از آن است که از طرف خداوند به وسیلتفویض، در اصط

ھر طور که  ،شفاھًا به مجتھدی گفته شود صوحی، یا از طرف پیغمبر هبه وسیل
بخواھید در قضایا حکم کنید حق و صواب است. این گفته در نزد بعضی از علما مدرک 

مطلقًا جایز نیست. بعضی  شرعی شناخته شده و عمل بدان جایز است، و در نزد بعضی
 ایز و در مورد دیگران صحیح نیست.ج صھم برآنند در مورد پیغمبر

                                           
 . ٢٥٢-٢٥٠اصول فقه شافعی،  -١
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مذھب مختار این است، تفویض به معنی فوق، امری جایز، ولی صورت وقوع پیدا 
 .١نکرده است

مجتھدی که از نظر دانش و تبحر در فقه، بر مجتھد وارع و پرھیزکار، برتر است، 
گیرد، زیرا در اجتھاد، مسایل علمی اثربخش است  استفتاء قرار میبیشتر مورد تقلید و 
 نه ورع و پرھیزگاری.

 .٢»رباهباأمذاهب المتوت بموت ـال«بنا به گفته امام شافعی که فرموده است: «
و بعضی خالف این عقیده را باشد.  تقلید مجتھدی که در قید حیات نیست جایز می

 .٣»دارند

 مفتی و آداب فتوا
ر به علم و چگونگی فتوا دادن انسان مشھو هب اصول فقه شافعی درباردر کتا

 عدالت چنین آمده است:
اشتھار به علم و عدالت، اھلیت فتوا  هبنا به مذھب مختار، کسی که به واسط«

او برود، و مردم ھم  هداشته باشد یا به واسطه انتصاب به مقام افتاء، ظّن اھلیت دربار
توان در مسایل شرع از او استفتاء نمود شخص عوامی  برای فتوا به او مراجعه کنند. می

که در یک مسئله از مجتھد استفتاء کرده باشد حق دارد مأخذ فتوا را از مفتی استعالم 
د و تر آن است، مأخذ فتوای خود را از نظر ارشا نموده، و مفتی ھم بھتر و شایسته

 ینان خاطر او بیان نماید.اطم
مجتھد فتوا، یعنی کسی که خود تقلید دیگری کرده، و در عین حال قدرت و توانایی 

وی مذھب پیشوای تواند از ر ترجیح یکی از دو قول پیشوای مذھب خود را دارد، می
 مزبور فتوا بدھد.
اند: چنین شخصی چون نه مقام مجتھد مطلق دارد، و نه منزلت  بعضی گفته

 تواند فتوا بدھد. تھد مذھب، نمیجم
از نظر ضرورت بعضی دیگر برآنند فقط در موقعی که مجتھد وجود نداشته باشد، 

 تواند فتوا دھد. می

                                           
 . ٢٤٧اصول فقه شافعی،  -١
 روند (و این ھمان تقلید از مجتھد مرده است). مذاھب با مرگ صاحبانش از بین نمی -٢
 .٢٥٠-٢٤٩اصول فقه شافعی،  -٣
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تواند به  ای دیگر برآنند که مقّلد، ھر چند توانایی ترجیح ھم نداشته باشد، می عده
جز نقل فتوای مذھب پیشوای خود فتوا دھد. زیرا او از خود اجتھادی نکرده، و 

دھد. آنچه در ادوار اخیر معمول و متداول است ھمین  پیشوای خود عملی انجام نمی
 .١»باشد طریقه می

کنند و یا مقّلدند یعنی  بنابراین مسلمانان یا مقّلدند یعنی از کسی تقلید و پیروی می
 یابند. ینمایند و التزام عملی م در امور شرعی و فروع دین مردم از آنان نظرخواھی می

                                           
 . ٢٥٠اصول فقه شافعی،  -١



 
 
 

 تصوف و مذاهب ،پیدایش مذاهب ضرورت اجتهاد: فصل دوم

 ضرورت اجتهاد و پیدایش مذاهب 
در جلد اول کتاب باقیات  /استاد دانشمند و فقیه فقید مرحوم مالمحمد ربیعی

ه صالحات که مسایل شرعی را با شماره و به صورت رساله اجتھادی نوشته است دربار
 گوید: ضرورت اجتھاد چنین می

ھای علمی و عملی خود را  مسلمانان برنامه صدر زمان حیات رسول اکرم -۲۸
آن  گرفتند و پس از وفات یاد می صبر مبنای کتاب و سنت از شخص رسول اکرم

حضرت نیز کسانی که به حضور ایشان رسیده بودند برابر رھنمودھای ایشان رفتار 
کردند و ھیچگونه نیازی به راھنمایی دیگران نداشتند زیرا خود شاگردان مکتب  می

نرسیده  صبرای کسانی که به خدمت پیغمبر اکرم ھرکدام بوده و صرسول اکرم
 بودند آموزگاری تمام عیار بودند.

گاه عمل نکرده و ھر ١ھیچگاه بر خالف کتاب و سنت صالله اصحاب رسول -۲۹
میده شده نا» اجماع«اند این گردھمایی  بر حکمی از احکام، گردھمایی ھمگانی داشته

 و در دین حجت بوده است.
اند اصحاب  رسیده و مسلمانان مرده صمسلمانانی که به خدمت رسول اکرم -۳۰

 ند این دیدار یک طرفه بوده باشد.ھستند، ھر چ صپیغمبر» یاران«
نرسیده، لکن یاران حضرت را  صمسلمانانی که به خدمت رسول اکرم -۳۱

 شوند. نامیده می صاصحاب پیغمبر» پیروان«اند تابعین  مالقات کرده
تابعین نیز از اصحاب، تعلیم و تربیت یافتند به طوری که ھمه چیز را در رابطه  -۳۲

کم نداشتند زیرا این  ز در بعضی از مسایل از اصحاب دستدانستند و ج با اسالم می
ھا را از مکتب  خود درس هشاگردان خوب و با استعداد نیز ھمانند آموزگاران برجست

 االی اسالم خوب یاد گرفته بودند.و

                                           
 . ج آن کریم و سنت یعنی گفتار و رفتار و تقریر رسول اکرمکتاب یعنی قر -١
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ان شدن از روزگار تابعین و بعد از آن به سبب گسترش اسالم و مسلم -۳۳
ر به توضیح و بیان احکام و دستورات اسالمی پیدا چه بیشتھای غیر عرب، نیاز ھر ملت

زکات علم  »ز�وة العلم �رشه«شد، بدین سبب دانشمندان بر خود الزم دانستند به مفاد: 
تر و  چه سادهات اسالمی کتاب و سنت را ھر. که دستور١پراکنده آن در بین مردم است

 ه ھر دستور به مردم بیاموزند.گاھی ھمراه با دلیل و فاید
اند و  دانشمندانی که بیشتر از سایرین در آموزش مسلمانان کوشا و جدی بوده -۳۴

کامل درآورده و در اختیار آنان قرار  هتقریبًا تمام احکام اسالمی را به صورت مجموع
برداریشان  و روش فکری و بھره» اجتھاد«نام یافته و حاصل کارشان » مجتھد«اند  داده

 شناخته شده است.» بمذھ«و اجماع  از کتاب و سنت
اگر حکمی از احکام به کتاب و سنت روشن بوده، مسلمانان آن را بدون تردید  -۳۵

صد در صد قطعی بوده و در برابر این سه » اجماع«اند و ھمچنین حکم به  به کار بسته
 ، اجتھاد ناروا و باطل بوده است.کتاب، سنت، اجماع ،اصل مسلم

ھای آن خواھند بود که  فرض کنیم، مذاھب، شعاع ای اگر دین اسالم را دایره -۳۶
اند، در این  راه را گرفته و به پیرامون دایره راه یافته» یگانگی  نقطه«از مرکز دایره 

راھی شده باشند و به » حکم خدا«صورت تمام مذاھب اسالم باید از یک حقیقت تنھا 
نگذرند، در غیر این  الھی منتھی شوند و از مرزھای تعیین شده همرزھای شناخته شد

از مذاھب خطی برای آشوب و تفرقه و فساد و به عبارت دیگر به ھم  ھرکدام صورت
 ش و محکوم به نابودی خواھند بود.نظام و قانون آفرین هزنند

، دانش اسالمی، و »فقه اسالمی«ھای علمی و عملی مسلمانان را  برنامه -۳۷
 نامیم. می» فقیه«انشمندان آن را د

 ھر مسلمان (مرد و زن) واجب است: آموختن فقه اسالمی بر -۳۸

ِعلْمِ  َطلَُب «
ْ
 .٢»ومسلمة ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  فَِر�َضةٌ  ال

آموختن فقه اسالمی و عمل به آن موجب خیر و سعادت در دنیا و آخرت  -۳۹
 است:

                                           
 حدیث شریف.  -١
 حدیث شریف.  -٢
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ُ  يُرِدِ  َمنْ « ا بِهِ  ا�َّ ْههُ  َخْ�ً يِن  يِف  ُ�َفقِّ خیر فرموده باشد در  ۀاو اراد ھر که خدا به« .»ادلِّ
 .١»گرداند علم دین دانشمندش می

شان دانشمندان نامی فقه اسالمی در صدر اسالم ھفت نفر بودند که اسامی ای -۴۰
 در این دو بیت گرد آمده است:

 أال كــــــلّ مــــــن اليقتــــــدی بأئمــــــةٍ 
 

 ٢فقســمته ضــريی عــن احلــقّ خارجــه 
 

دین ناچیز و از راه حق خارج ھان ھر که به پیشوایان اقتدا نکند، نصیب او در 
 است.

 فخــــذهم عبيـــــداهللا عـــــروة قاســـــم
 

ــــليامن  ــــعيد، س ــــوبكر خارأ  س ــــهب  ٣ج
 

 ھجری. ۹۸زند عبدالله ھذلی متوفی ابوعبدالله عبیدالله فر -۱
 ھجری. ۹۳-۳۲ابوعبدالله عروه فرزند زبیر بن العوام  -۲
 ھجری. ۱۰۷-۳۷فرزند ابوبکر صدیق  محمدابومحمد قاسم فرزند  -۳
 ھجری. ۹۴-۱۳بن سعید  بن المسیب  ابومحمد -۴
 ھجری. ۱۰۷-۷۴وب سلیمان  بن یسار ابوای -۵
 ھجری. ۹۶ث  بن ھشام مخزومی متوی بن الحارکر  بن عبدالرحمن اابوب -۶

رضوان اهللا تعالی ھجری.  ۹۹-۲۹خارجه فرزند زید بن حارث ثابت انصاری  -۷

 مجعني. أعليهم 
کسانی که تقریبًا تمام مسایل فقه اسالمی را تدوین کرده و در دسترس  -۴۱

 اند چھار نفر ھستند: ن قرار دادهمسلمانا
ھجری مدفون  ۱۵۰متوفی  در کوفه ۸۰ابن ثابت امام ابوحنیفه متولد   نعمان  -الف

 در بغداد.
 ۱۷۹ طیبه متوفی هدر مدین ۹۰امام ابوعبدالله مالک  بن انس مدنی متولد  -ب

 ری مدفون در قبرستان بقیع مدینه.ھج

                                           
 حدیث شریف.  -١
 سکون به علت رعایت وزن شعر است.  -٢
 . ٢٨٣، جلد اول، صفحه عيانوفيّات األ -٣
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ھجری در شھر غزه و  ۱۵۰بن ادریس شافعی متولد امام ابوعبدالله محمد ا -ج
 ھجری مدفون در قرافه مصر. ۲۰۴ال متوفی در س

در ھجری در بغداد و متوفی  ۱۶۴امام ابوعبدالله احمد بن حنبل شیبانی متولد  -د
 ھجری مدفون در بغداد. ۲۴۱سال 

ر این دو بیت تاریخ والدت و فوت و سالیان عمر چھار امام بزرگوار اھل سنت د -۴۲
 گرد آورده شده است.

ـــاريخ نعـــامن: يكـــن ســـيف. ســـطا  ت
 

 : فــــــی. قطــــــع. جــــــوفكمالــــــو 
 

ــــــدو . ن ــــــربّ ــــــني ب ــــــافعی: ص  الش
 

ـــــــد بســـــــبق. و   مـــــــر. جعـــــــدأامح
 

ھای چھارگانه شماره اول، تاریخ تولد و شماره دوم تاریخ وفات و  در ھر یک از مصراع
تولد امام دارد. مثًال تاریخ  شماره سوم سالیان عمر ھر یک از چھار امام را بیان می

تعداد سالیان عمر آن و  ۲۰۴ -و تاریخ وفات ایشان (ببّر)  ۱۵۰ -شافعی (صین) 
 ان راضی و خشنود باد آمین.اوند از ھمه ایشباشد. خد می ۵۴ -حضرت (نّد) 

پیشوایان خود نسبت داده ھر یک از این مجتھدین پیروانی دارند که به  -۴۳
 شوند. می

 حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی.
پیش از نگارش مسایل فقھی برای مسلمانان شافعی مذھب، به طور اختصار  -۴۴

پردازم باشد که مجتھد و  می سام شافعیتیمنًا و تبرکًا به تعرفه و شناساندن حضرت ام
 بخش کتاب ما نیز بشود.  سرمذھب خود را بھتر بشناسند و این تعرفه زینت

ناصر الحدیث و مجّدد القرن الثالث امام ھمام ابوعبدالله محمد فرزند ادریس  -۴۵
فرزند عباس فرزند عثمان فرزند شافع فرزند سائب فرزند عبید فرزند عبد یزید فرزند 

 صاشم فرزند مطلب فرزند عبد مناف جّد سوم حضرت رسول اکرم محمد المصطفیھ
فاطمه دختر عبدالله المحض پسر حسن المثنی پسر س باشد. مادر امام شافعی می

  حضرت امام حسن المجتبی فرزند امام علی المرتضی و حضرت فاطمه الزھراء رضوان
ابن الکریم و کریم االبوین است.  الله تعالی علیھم اجمعین، است که در حقیقت، کریم

امام شافعی در کودکی پدر را از دست داده، مادرش او را به مکه مکرمه آورده و به 
تعلیم وی ھمت گماشت. در پنج سالگی قرآن را آموخت و در ھفت سالگی از بر کرد از 
 ھمان دوران کودکی آثار نبوغ در پیشانی او آشکار بود. سپس در خدمت مسلم فرزند
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خالد أشقر، مفتی مکه به تحصیل پرداخت و در سن سیزده سالگی موطأ (تألیف امام 
را که در مدینه طیبه س دانش و فضیلت امام مالک همالک) را حفظ کرد و سپس آواز

فتوا  هبود شنید و برای کسب علوم و استفاضه به حضور او رفت تا از دست ایشان اجاز
گرفت، آنگاه به مکه مکرمه بازگشت، سپس راھی مصر شد و از جانب دانشمندان مصر 
مورد استقبال قرار گرفت اما مدتی در مصر به تحقیق در آراء و نظرات امام اعظم 
ابوحنیفه و ھمچنین نظرات و اجتھادات امام مالک و تلفیق بین آنھا پرداخت و غالبًا با 

ھجری) امام در  ۱۶۸ارتباط بود، آنگاه به بغداد رفت (محمد بن حسن شیبانی در 
طول اقامت خود در بغداد با دانشمندان آنجا مجلس بحث و مناظره داشت باألخص با 

و  ۱۸۲متوفی  ۱۱۳ابوحنیفه به نام ابویوسف متولد  هدو نفر از شاگردان برجست
ر مورد آراء ، که بیشتر د۱۸۷متوفی  ۱۳۲ابوعبدالله محمد بن حسن شیبانی متولد 

امام اعظم و نظرات امام مالک و بررسی اختالف دو مذھب بود، در این رابطه امام 
شافعی به تأیید امام مالک و ایشان به تأیید امام ابوحنیفه شافعی بیش از پیش متجلی 

گشت. امام شافعی با درھم آمیختن رأی و قیاس که مذھب ابوحنیفه بود با آراء  می
به حدیث نبوی بود مذھب خود را تدوین و به مسلمانان عرضه  امام مالک که متکی

کرد و مورد استقبال شایان قرار گرفت پس از چندی امام به مصر بازگشت و به نشر 
علم و فقاھت اسالمی پرداخت، امام در مصر به تجدید نظر در بعضی از مسایل مذھب 

افعی، و نظرات پیشین خود پرداخت که در کتب فقھیه به مذھب یا قول جدید امام ش
او به مذھب یا قول قدیم امام شافعی، مشھور است و فقھا شافعی بیشتر روی مذھب 

بوده و تألیفات فراوانی » اصول فقه«دھند. امام شافعی  بنیانگذار علم  جدید فتوا می

 باشد. می »ةالرسال«و » ام الکتاب«ترین آنھا  داشته است مھم
بعد از نماز عصر وفات یافت و در قرافه مصر  ۲۰۴امام در روز جمعه سلخ رجب 

 .١مدفون گردید که مرقد ایشان در قبه معروف است

 مالک و حدیث نبوی 

                                           
، ١٣٧٠، جلد اول، تألیفات محمد ربیعی چاپ اول تابستان، سباقیات صالحات در فقه امام شافعی -١

 .١٢تا  ٧صفحه 
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بزرگوار داشت و به علت سکونت در  صامام مالک توجه فراوانی به حدیث پیغمبر
گفت: کسی از مالک  سفیان ثوری می«مدینه به امام اھل مدینه مشھور بوده است 

 ».گیرتر نبود راویان حدیث سخت نسبت به
گفت: خبر ندارم که مالک کسی را از خود رانده باشد، مگر کسی  بن المدینی میا

گاه مالک اشکالی در گوید: ھر ود داشت و نیز شافعی میکه در حدیثش اشکالی وج
کرد. امام مالک به سادگی چنان منزلتی را پیدا نکرد،  یافت، آن را رّد می حدیثی می

ھا که بیدار  به خاطر تحقیق در حدیث، زحمات زیادی را تحمل کرده، چه شببلکه 
گوید: با دست خودم یکصد  مانده و به تحقیق و موشکافی پرداخته است. خودش می

افزاید این علم دین است توجه داشته باشید که  ام. و می ھزار حدیث را یادداشت کرده
داشت. مردم،  به حّد اعال گرامی میکنید. وی حدیث را  از چه کسی آن را اخذ می

کردند. چنانچه سؤال  دسته دسته برای سؤال و ازدیاد معلومات خود، به او مراجعه می
نمود. جالب اینکه اگر سؤال به  داد و فتوا صادر می فقه بود، جوابشان را می هآنھا دربار

مود، و لباس ن کرد و عطر استعمال می بود، به احترام حدیث غسل می حدیث مربوط می
شد. یک بار  گذاشت آنگاه در مجلس حدیث حاضر می پوشید و عمامه بر سر می نو می

به ھنگام روایت حدیثی، عقربی وی را گزید، ولی بدون اینکه روایت را ناتمام بگذارد، 
درد را تحمل کرد. و چون در این باره از وی پرسیدند، گفت به خاطر احترام به حدیث 

 یت را ناتمام نگذاشتم.رواج  رسول اکرم
موضوع دیگری که بر احترام مالک به حدیث داللت دارد، اینکه در موقع تدریس 

ول دانست، و دلیلش ق حدیث، صحبت کردن با صدای بلند را برای مسلمان حرام می
 فرماید: تعالی بود که می خدای

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ   ].٢[الحجرات:  ﴾�َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�

 .»نکنید صاید، صدایتان را بلندتر از صدای پیغمبر ای کسانی که ایمان آورده«
کس به ھنگام حدیث، بلند صبحت کند، مثل آن است که بلندتر از ھر«گفت:  و می

 .١»صحبت نماید... صرسول

 شاگردان امام مالک 

                                           
 . ٧٥-٧٠، ربعةئمة األاأل، به نقل از ٦٣-٦٢چھار امام اھل سنت و جماعت،  -١
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گاھان و اندیشمندان در عصر امام مال هعد اند، از جمله  ک تلمذ نمودهزیادی از آ
 آنھا:

، »عبدالرحمن بن ابیربیعه «، »ابواالسود«، »انیایوب سختی» «زھری«از تابعین 
بودند که بعدھا » بن عروه  ھشام«و » موسی  بن عقبه«، »بن سعید االنصاری  یحیی«

ری ھم از تابعین نزد وی تحصیل نمودند که به مقام استادی رسیدند. افراد دیگ
بن   سالم«و » محمد بن عجالن«، »نعیم بن ابی  نافع«مشھورترین آنھا عبارت بودند از 

و غیره، و دیگر از شاگردان » عمر بن عبدالله« هآزاد شد هبند»  ابوالنضر«و » امیه ابی
اشھب  بن «، »اسمعبدالرحمان  بن ق«، »عبدالله  بن وھب«توان  سرشناس مالک، می

» دالله  بن عبدالحکمعب«و » عبدالملک  بن ماجشون«، »اسد بن الفرات«، »عبدالعزیز
 را نام برد.

گوید: سی سال با مالک در تماس  محمد بن حسن شیبانی از شاگردان ابوحنیفه می
 و ھفتصد و چند حدیث از وی شنیدم.بودم، 

حماد بن سلمه، حماد بن زید، بن سعد،   ثوری، لیث  از نزدیکان مالک، سفیان
سفیان  بن عیینه، ابوحنیفه، ابویوسف، قاضی شریک، ابن لھیعه، و اسماعیل  بن 

 .١»کثیر، بیش از ھمه شھرت دارند ابی

 موضع امام مالک در برابر حکام و شکنجه شدن او
 ،اند مجتھدان چھارگانه ھیچگاه تحت نفوذ حاکمان و مقام و منصب دنیوی نبوده

خواست که جز برای ارشاد و رفع مشکالت دینی با  لک از دانشمندان دینی میامام ما
یک بار که مالک در حضور حاکم بود، یکی از «حاکمان و خلفا روبرو نشوند. گویند: 

حاضران حاکم را ثنا گفت. در مقابل ثناگویی آن یک نفر، مالک خطاب به حاکم چنین 
گاه باش که چنین اشخاصی با ثناگوی ی تو را مغرور ننمایند. اگر کسی تو را به گفت: آ

صفت خوبی ستایش کند و آن صفت در تو موجود نباشد، این امکان وجود دارد که 
صفت بدی را به تو نسبت دھد، که آن صفت در تو وجود نداشته باشد. به خاطر خودت 

ا ثنا از خدا بترس و خویشتن را از صفات رذیله پاک کن، و راضی نشو کسی حضورًا تو ر
ام که مردی در حضور  شناسی. شنیده ی خودت را میھرکس گوید، زیرا خودت بھتر از

مدح پشت یا گردن او را شکستی، فرمود با  صکسی را مدح نمود، پیغمبر صپیغمبر
                                           

 .٨٣، ص ربعةئمة األاأل، به نقل از ٦٧منبع مذکور،  -١
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بر روی  فرماید: ھمچنین می صگاه آن را بشنود رھایی نخواھد یافت. پیغمبرھر
 ستمگران خاک بپاشید.

ن حقیقت پا برجا بود، و آنچه را که بدان ایمان داشت با شھامت امام مالک در بیا
عباسی او را از بازگویی حدیث معینی  هنمود. یک بار ھارون الرشید خلیف تبلیغ می

برحذر داشت، ولی مالک از فرمان ھارون سرپیچی نمود و نخواست که به خاطر وی با 
 آیه را تالوت کرد:دد. و سپس این کتمان حقیقت از راه راست منحرف گر

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
ۡ ٱوَ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ ٰ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل  ِ�  لِلنَّاِس  هُ َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ
ُ
ُ ٱ َعُنُهمُ يَلۡ  �َِك أ ٰ ٱ َعُنُهمُ َوَ�لۡ  �َّ   ].١٥٩: ة[البقر ﴾١٥٩ عُِنونَ ل�َّ

(را) که فروفرستادیم از سخنان روشن و ھدایت، پس از پوشانند آنچه  آنان که می«
کنندگان لعنت  ایم برای مردمان در کتاب، آن گروه را خدا و لعنت آنکه بیان کرده

 .»کنند... می

طالق از روی « :یعنی .»لیس ىلع مستكرهٍ طالٌق «: ابوجعفر منصور با بیان حدیث
دشمنانش از حدیث مزبور بر باطل توسط مالک مخالف بود. زیرا ، »اکراه درست نیست

چند مالک را از بیان و تکرار آن برحذر کردند و ھر ردم با او استفاده میبودن بیعت م
ورزید. این بود که منصور،  داشت، وی ھمچنان در گفتن حدیث یاد شده اصرار می می

چینان که گفته بودند مالک برای بیعت با شما ارزشی قایل نیست،  تحت تأثیر سخن
قرار گفته (و) به خشم آمد و مالک را احضار کرد. سپس او را لخت نمود و ھفتاد 

ھجری اتفاق  ۱۴۷اش در رفت و این واقعه در سال  تازیانه به او زد که در نتیجه، شانه
ھجری، از مالک  ۱۴۶افتاد، به قول دیگری جعفر عموزاده منصور والی مدینه در سال 

ین شد و او را ھفتاد خشمگ .»س ىلع مستكرهٍ طالٌق لی«به خاطر بازگویی ھمان حدیث 
 تازیانه زد.

گویی مورد ضرب و شکنجه و اھانت قرار  آنچه مسلم است مالک به خاطر حق
گویند مردم مدینه به علت اسائه ادب به مالک، به ھیجان آمده، سر به  گرفت. می

راب و نگرانی شورش برداشتند. خبر شورش اھالی مدینه، ابوجعفر منصور را در اضط
احترامی به مالک  بی هفروبرد. وی برای آرام کردن مردم و تخفیف بحرانی که در نتیج

ای دایر بر  ایجاد شده بود، جعفر را از والیت مدینه معزول و به بغداد احضار نمود و نامه



 ٩٣   ایش مذاهب، تصوف و مذاهبپید فصل دوم: ضرورت اجتهاد

 

خواھی به مالک نوشت و در آن سوگند یاد کرد راضی به شکنجه و آزار وی  معذرت
 .١نبوده است

 کالم امام شافعی» الوقُت سیٌف «
آمدھای بشری در ظرف  رخدادھا و پیش هزمان، آبستن حوادث و اتفاقات است و کلی

پیوندد. البته  بستر زمان به وقوع نمی ای در جھان بی اند و ھیچ پدیده زمان به وجود آمده
گوید  می» انیشتین«وجود است با زمانی که  هھای اتصالی زنجیر زمان قراردادی که نقطه

 باشد. است متفاوت می» ُبعد چھارم«
اندیش، ھیچگاه  نگر و کاوشگران نیک ماحصل کالم این است که اندیشمندان ژرف

اند و برای انسان روشنفکر و  ھا، دقایق و ساعات زمان را از دست نداده ھای ثانیه فرصت
ای دارند. امام شافعی در ارزش و اھمیت آن  ویژهمسئول و متعھد ھر آن و لحظه، راز 

 .٢»الوقت سيفٌ قاطعٌ «گوید:  می
آسای امام اقبال الھوری شاعر آزاده و مسلمان پاکستانی سخن متین و گوھر هعالم

 آراید: را این چنین می
ــاک شــافعی« ــادا خــاک پ ــبز ب  س

 

 شـــافعی ٣عـــالمی ســـرخوش زتـــاِک  
 

ــِر او ــده فک ــردون چی ــب ز گ ــت کوک  اس
 

ــت  ــده اس ــت را نامی ــّران، وق ــیف ب  س
 

 شمشـیر، چیسـت ایـن سـّر  من چه گـویم
 

ـــــرمایه  ـــــت آِب او س  دار از زندگیس
 

ـــیم ـــد و ب ـــاالتر از امی  صـــاحبش ب
 

 ٤دســـت او بیضـــاتر از دســـت کلـــیم 
 

ــود ــر ش ــربت اوت ــک ض ــنگ از ی  س
 

ـــر شـــود  ـــم، ب ـــی ن  بحـــر از محروم
 

 شمشــیر بــود در کــِف موســی ھمــین
 

ــــاالتر از   ــــار او ب ــــودک ــــدبیر ب  ت
 

 ســینه دریــای احمــر پــاک کــرد
 

 را خشــک مثــل خــاک کــرد ٥ُقلُزمــی 
 

 حیــدر کــه خیبرگیــر بــود ۀپنجــ
 

ـــود  ـــیر ب ـــین شمش ـــوت او از ھم  ق
 

                                           
 . ٧١-٦٨چھار امام اھل سنت و جماعت،  -١
 . /وقت شمشیر برنده است. از مقوالت حضرت امام شافعی -٢
 ارور امام.تاک: درخت مو. مسلک ب -٣
 الله. کلیم: حضرت موسی کلیم -٤
 قلزم: دریا. -٥
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ــت ــدنی اس ــردان، دی ــردون گ ــردش گ  گ
 

ــدنی اســت   انقــالب روز و شــب، فھمی
 

ـــر ـــردا، در نگ ـــیر دوش و ف  ای اس
 

 در دل خـــود، عــــالم دیگــــر نگــــر 
 

 ظلمــت کاشــتیدر گـل خــود، تخـم 
 

ـــتی  ـــی پنداش ـــل خط ـــت را مث  وق
 

 بـــاز بـــا پیمانـــه لیـــل و نھـــار
 

ـــار  ـــول روزگ ـــود ط ـــو پیم ـــر ت  فک
 

ــار دوش ــته را زّن ــن رش ــاختی ای  س
 

ــته  ــروش گش ــل ف ــان باط ــل بت  ای مث
 

ــدی ــودی و ُمشــت گــل ش ــا ب  کیمی
 

ــدی  ــل ش ــدی و باط ــق زایی ــّر ح  س
 

ـــاش ـــار ب ـــن زّن ـــلمی؟ آزاد ای  مس
 

ـــاش  ـــرار ب ـــت اح ـــزم مل ـــمع ب  ش
 

ــه گــه ن ــو کــه از اصــل جھــان آ  ای ت
 

گـــه   ای نــــه  از حیـــات جـــاودان آ
 

 تــا کجــا در روز و شــب باشــی اســیر
 

 یــاد گیــر ١»اهللا لــی مـع«رمــز وقــت از  
 

ــت ــار وق ــت از رفت ــن و آن پیداس  ای
 

ـــت  ـــرار وق ـــت از اس ـــدگی سّریس  زن
 

ــت از گــردش ــت اصــل وق  خورشــید نیس
 

ــتوقت،جاوید  ــور٢اس ــت،٣و خ ــد نیس  جاوی
 

 وقـت عیـد اسـت،ھـم  و عاشور غم و عیش
 

 سّر تـاب مـاه و خورشـید اسـت، وقـت 
 

ــترده ــان، گس ــل مک ــت را مث  ای وق
 

ــــرده  ــــردا، ک ــــاز دوش و ف  ای امتی
 

ــو«ای چــو   خــویش ســتاناز ب کــرده رم» ُب
 

 ســاختی از دســت خــود، زنــدان خــویش 
 

 وقـــت مـــا کـــو، اول و آخـــر ندیـــد
 

 ٤از خیابــــان ضــــمیر مــــا، دمیــــد 
 

 تر اصـــلش زنـــدهزنـــده از عرفـــان، 
 

 تر ھســـتی او از ســـحر، تـــا بنـــده 
 

ــت ــدگی اس ــر از زن ــر و دھ ــدگی از دھ  زن
 

ــدهر«  ــبّوا ال ــت ٥»التس ــی اس ــان نب  ٦»فرم
 

آنچه از دست رفت، گذشته « »ينأف كمافات مضی و ما سيأتي«گویند:  عرفا می

                                           
 ، حدیث نبوی.اهللالی مع -١
 ».نظریه انیشتین«کند  اقبال در این بیت زمان اصلی را با زمان اعتباری از ھم جدا می -٢
 خور: خورشید. -٣
که قرارداد ضمیر ذھن ھا و دقایق و سال و ماه است  اشاره اقبال به زمان اعتباری و قراردادی ثانیه -٤

 ما است.
 به زمان بد نگویید، حدیث نبوی. -٥
کلیات اشعار فارسی موالنا اقبال الھوری، با مقدمه و شرح احوال و تفسیر کامل به وسیله احمد  -٦

 .٥٠-٤٩سروش از انتشارات کتابخانه سنایی، صفحه 
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کاری کن که فرصت بین این دو معدوم را ؟ »است و آنچه که پیش تو آمد کجاست

و . »اغتنم الفرضة بني العدمنيو«دریابی و از زمان حال، نھایت استفاده را ببری 
گذشته و آینده را از  ھنگامی وقت شمشیر قاطع است که زمان و فرصت حال بین

 دست ندھیم.

 استادان شافعی 
ب اسالمی است که ترین فرھیختگان تاریخ فقھی و مذاھ شافعی یکی از نخبه

توانست باھوش سرشار و نبوغ خدادادیش از دو مذھب حنفی و مالکی یعنی دو نوع 
مذھب «به نام او  گذاری کند که بعدھا مذھب جدیدی را پایه» حدیث«و » رأی«بینش 
 ثبت شد.» شافعی

بزرگی دانش آموخت که شافعی در مکه، مدینه، یمن و عراق در محضر فقھای 
 عبارتند از:

بن خالد الزنجی، سفیان  بن عیینه، داوود  بن عبدالرحمن العطار،   مکه: مسلم در
 قداح و عبدالحمید  بن عبدالعزیز.سعید بن  بن سالم ال

در مدینه: امام مالک بن انس، ابراھیم  بن یحیی االسامی، ابراھیم  بن سعد 
و عبدالله  بن فدیک  االنصاری، عبدالعزیز  بن محمد الدراوردی، محمد بن سعید ابی

 نافع الصائغ.
سلمه و  رو بن ابیبن یوسف، قاضی صنعاء، عم  بن مازن، ھشام  در یمن: مطرف

 یحیی  بن حسان.
بن جراح کوفی، ابواسامه حماد بن اسامه کوفی،   در عراق: محمد بن الحسن، وکیع

 عبدالوھاب  بن عبدالحمید البصری.اسماعیل  بن علیه بصری و 

 هدربار »ةربعئمه األاأل«م اھل سنت و جماعت به نقل از کتاب در کتاب چھار اما
 انگیز شافعی چنین آمده است: شگفتتالش فقھی و اجتھاد 

آموخت و آن را بر روی کاغذ  ١حدیث و رأی را در بغداد از محمد بن حسن«... 
شده است. محمد به شاگردش  ھای مزبور بار شتری را شامل می آورد. گویا یادداشت

داد. شافعی به احترام  گذاشت و مجلس او را بر مجلس سلطان ترجیح می احترام می

                                           
 محمدبن حسن شیبانی شاگرد مشھور ابوحنیفه است. -١
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 ١کرد، ولی در غیاب به دفاع از فقه اھل مدینه استاد ھیچگاه در حضور وی مناظره نمی
با خویش  ۀبا اصرار، شافعی را به مناظر ٢خاست. روایت شده که یک بار محمد برمی

مناظره برآمد. در خالل این مدت  ۀفراخواند. شافعی به امر استاد گردن نھاد و از عھد
شافعی خود را فقیھی از فقھای مدینه و دوستی از دوستان امام مالک  بن انس 

ا کرد بدون اینکه به شخص مالک تعرض دانست و پس از اینکه استقالل عمل پید می
گفت: مالک ھم مثل من بشر است، ممکن  نماید با رأی وی به مخالفت برخاست و می

نوشت و در آن  )خالف مالک(است نظرش درست و یا غلط باشد. و کتابی را به نام 
بندی نیستند. اما به احترام استادش (مالک) تا یک   گفت که رأی با حدیث قابل جمع

 ل از انتشار کتابش خودداری نمود.سا
 هخواست به وسیل ھدف شافعی از نوشتن کتاب یاد شده فقط رضای خدا بود و نمی

مالک به نام استاد یاد آن به استادش اھانت نماید، زیرا ھمچنان که گذشت ھمواره از 
 کرد. می

مشکالت و شافعی ھمچنین آراء ابوحنیفه و اوزاعی را نقد کرد و این کار برای وی 
ھای محمد بن حسن و تحقیق در  کتاب هھایی ایجاد کرد، از طرفی با مطالع ناراحتی

فقه عراق و مناظره با فقھای آنجا، توانست ارتباطی بین فقه مدینه و فقه عراق به 
 .٣»عبارتی دیگر میان فقه نقل و فقه عقل برقرار سازد

 شاگردان شافعی 
تدریس و تعلیم پرداخت و در نھایت اخالص و  امام شافعی در مکه، عراق و مصر به

ای به  یقهدانست بدون ھیچ مضا ایمان آنچه را که از کتاب و سنت و اجماع می
 آموخت. شاگردان خود می

شافعی از یک طرف با تلمذ در خدمت امام مالک، و فقھای مکه و مدینه کامًال به 
ا برخورداری از جلسات ارزش سنت نبوی و حدیث مصطفوی پی برد و از طرف دیگر ب

ه رأی و تدریس محمد بن حسن شاگرد ابوحنیفه و دیگر فقھای حنفی به نقش ارزند
گاه شد.  تعقل در اجتھاد آ

                                           
 مدینه یعنی فقه مالک و اھل حدیث.فقه اھل  -١
 محمد: محمدبن حسن شیبانی شاگرد ابوحنیفه است. -٢
 . ٨٦-٨٥چھار امام اھل سنت و جماعت،  -٣
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 اند عبارتند از: تعلم نمودهشاگردانی که از محضر امام شافعی استفاده و 
کتاب و سنت و  هدر مدت نه سال در مکه با تحقیق و فحص و بررسی دربار -۱

ای از علم و تفقه دست یافت که توانست به ابوبکر  ه آنچنان مرحلهاجتھاد ب
بن محمد  بن عباس و ابوبکر  بن   الجارود، ابراھیم بن ابی  الحمیدی، موسی

 ان را با نظریات خود آشنا سازد.ادریس فقه بیاموزد و آن
بن علی کرابیسی، ابوثور کلبی و احمد   در بغداد: حسن صباح زعفرانی، حسین -۲

 محمد اشعری بصر، از او دانش آموختند. بن 
بن یحیی البویطی،   در مصر: حرمله به یحیی، محمد بن عبدالحکم، یوسف -۳

برکت المزنی و ربیع  بن سلیمان جیزی از محضر پرفیض و  اسماعیل  بن یحیی
 اند. مند شده علمی وی، بھره

ش به نیکی احمد بن حنبل یکی از بھترین شاگردان او است که ھمواره از استاد -۴
 ھا اندوخته است. ل و علم وی توشهیاد کرده و از فض

 های شافعی  کتاب
گویند یکصد و سیزده کتاب در فقه و تفسیر و  شافعی تألیفات فراوانی دارد که می

 بیات و غیره است از جمله آنھاست:اصول و اد

الشافعی،  ةهل العراق، وصيأ، اختالف ة، الوصايا الكبرية، احلجّ ةاألم، الرسال«

مزنی الصغري، ـمزنی الكبري، جامع الـمجاع العلم، إبطال االستحسان، جامع ال

 .١»غريهألمالی، خمترص الربيع، البويطی واالمالء وا

 سخنانی از امام شافعی 

 الدين  حياء علوما«و » ةربعاأل ةئماأل«ھای  در کتاب چھار امام به نقل از کتاب
 دھند: را به امام شافعی نسبت می سخنان زیر» یغزالی ترجمه مؤید الدین خوارزم

دار شوید، فقه بیاموزید، چون در  پیش از آنکه سرپرستی خانواده را عھده« -۱
 واھد بود.بزرگی، آموزش آن برایتان دشوار خ

                                           
 . ٩٠چھار امام اھل سنت و جماعت،  -١



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ٩٨

 

کسی که دنیا را خواھد به علم نیاز دارد و کسی که خواھان قیامت باشد باز  -۲
 ھم به علم نیازمند است. 

 شان زیبایی ق وندان توفیق است و آرایش آنان حسن خلزینت دانشم -۳
 باشد. جوانمردی می

 باشد. لی فقر نادانان اضطراری میفقر دانایان اختیاری است و -۴
 ه دنیاداران خواھد بود.کسی که شھوت دنیا بر وی غالب باشد، برد -۵
پیوندش  آنکه با تو نیکی کند، اعتمادت را جلب خواھد کرد و آنکه بدی نماید، -۶

 نماید. را با شما قطع می
افزاید و اگر در  کسی که دوستش را پنھانی نصیحت کند، به احترامش می -۷

 نماید. رسواییش را فراھم می حضور دیگران وی را اندرز گوید، موجب
 ھاست. ا در میانی، زکات جوانمردیپ -۸
ی کشاند و ترشروی مردم، دوستان بد را ھم به خود می هرویی با عام گشاده -۹

رویی و تروشرویی را  شادهای بین گ انگیزد پس باید راه میانه دشمنی را برمی
 برگزید.

رسوایی در روز  ھمنشینی با کسی که از عار و ننگ باکی نداشته باشد، موجب -۱۰
 قیامت خواھد بود.

ای آزاد  نان که آفریده شدهخداوند تبارک و تعالی تو را آفریده، بکوش تا ھمچ -۱۱
 باشی.

 وتن نباشد، دزد است.اگر قاضی، فر -۱۲
 کسب علم برتر از نماز نافله است. -۱۳
، کرم نفس شان زیبایی زینت علما توفیق است، آرایش آنھا حسن خلق و -۱۴

 باشد. می

چون دوست تو « :. یعنی»كعداوت فقد إشرت� يف كعدوّ  كاذا أطاع صديق« -۱۵
 . »شریک باشند ھردو دشمن تو را مطیع شود، در دشمنی تو

 ی کردن است با فرومایگان.وتی نیکاصل ھر عدا -۱۶
 تعالی باش. تو با اھل طاعت خدای ھمه، دوست و دشمن دارند پس -۱۷



 ٩٩   ایش مذاهب، تصوف و مذاهبپید فصل دوم: ضرورت اجتهاد

 

که را بوی خوش بود عقلش ه پاکیزه باشد غمش اندک شود، و ھرھرکه جام -۱۸
 .١»زیادت گردد

 شافعی  ۀنظر گذشتگان دربار
 ابوبکر حمید: شافعی رئیس فقھاست.  -۱
ف مردم، معانی و فقه لغت، اختال ،احمد بن حنبل: شافعی در چھار مورد -۲

 فیلسوف است.
 باشد.  ثوری: شافعی افضل اھل زمانش می  سفیان -۳
 ام. تر ندیده افعی داناتر و فقیهبن سعید قطان: از ش  یحیی -۴
 عی را ندیدم خود را زنده نیافتم.ابوایوب سوید رملی: تا شاف -۵
 رساله شافعی گفته: این، کالم جوانی داناست.  ۀعبدالرحمن  بن مھدی، دربار -۶
توانستم جواب کسی را بدھم، زیرا  محمد بن عبدالحکم: اگر شافعی نبود نمی -۷

دانم از اوست. خدایش بیامرزد، او به من قیاس یاد داد. وی صاحب  آنچه می
 یر و عقل صحیح و نیز راھگشا بود.سنت و اثر و فضل و خ

آنھا در شخص واحدی  ۀعی فضایلی بود، که ھمداود بن علی ظاھری: در شاف -۸
گاھی به  ۀوجود ندارد. از جمله: شرف و نسب، صحت دین، عقید راسخ، ایثار، آ

نت، درستی و نادرستی حدیث ناسخ و منسوخ، به خاطر داشتن کتاب و س
 شرح حال خلفا و تألیفات خوب.

فت: از شافعی گ شد می بن عیینه سؤالی راجع به تفسیر و فتوا میگاه از او ھر -۹
 .٢»بپرسید

 استادان امام احمد بن حنبل 
بن حنبل، ابویوسف  بن ابراھیم القاضی بود که فقه و حدیث را از نخستین استاد ا«

رفت. بعضی از  وی فراگرفت. ابویوسف از دوستان (شاگردان) ابوحنیفه به شمار می
ل نداشته، و اولین بن حنبند که ابویوسف تأثیر چندانی در اا محققین بر این عقیده

                                           
 . الدين احياء علومو  ربعةئمة األاأل، به نقل از ٩٢-٩١چھار امام اھل سنت و جماعت،  -١
 . ربعةئمة األاأله نقل از ، ب٩٦منبع مذکور،  -٢



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ١٠٠

 

بن حنبل در مدت دانند، که ا می» حازم الواسطی بیبن بشیر بن ا  ھشیم«استادش را 
 وی شنیده و یا یادداشت کرده است.چھار سال بیشتر از سه ھزار حدیث از 

ھشیم که شخصی متقی و پرھیزگار و امام حدیث در بغداد بوده، از تابعان تابعین به 
ای بسیار قوی  روایت زیادی از ائمه شنیده، و دارای حافظهرفته است. وی  شمار می

و وفاتش  ۱۰۴اند. والدت ھشیم را سال  بوده، امام مالک و دیگران از وی روایت نموده
و » عمیر بن عبدالله«رس د هبن حنبل در جلساند. عالوه بر او، ا ثبت نموده  ھ ۱۸۳را 
 حضور به ھم رسانیده.» بکر بن عیاش ابی«

بن حنبل به ھنگام زیارت حج در ستاد ابن حنبل، امام شافعی بوده، که ادومین ا
نمود وی بار  الحرام تدریس می  حجاز او را مالقات کرده در آن موقع شافعی در مسجد

 م در بغداد به خدمت شافعی پیوست.دیگر ھ
بود که با وی به مصر برود، ولی کرد و مایل  بن حنبل محبت میشافعی بسیار به ا

 شتیاق زیاد نتوانست به مصر برود.حنبل با وجود ا بنا
 هرابط هبن حنبل از شافعی درک و استنباط و استخراج احکام را فراگرفت. دربارا
آیا احمد بن حنبل «گوید:  بن حنبل، محمد بن اسحاق  بن خزیمه میشافعی با ا هحسن

 ».چون یکی از فرزندان شافعی نبود؟
و یحیی القطان و وکیع و غیره نیز کسب فیض نمود بن حنبل از ابراھیم  بن سعد ا

بن که ان انس ھم استفاده نماید، لیکن درحالیو تمایل داشت که از محضر مالک  ب
در مکه  »بن عیینه  سفیان«حنبل ھنوز مبتدی بود، مالک وفات یافت. و در عوض از 

ر عوض مالک را از دست دادم و د«گوید:  بن حنبل میبھره یافت. چنانکه خود ا
 .١»مند ساخت بھره» بن عیینه  سفیان«خداوند مرا از محضر 

 بن حنبلشاگردان ا
اند،  بن حنبل شاگردان زیادی داشته که سخنانش را شنیده و از وی روایت نمودها«

بن المدینی، بخاری، مسلم، ابوداود،   بن آدم، یزید بن ھارون، علی  از جمله: یحیی
م الحربی، ابوبکر احمد بن ھارون الطائی االثرم، محمد ابوذرعه، رازی، دمشقی، ابراھی

بن ھارون، حنبل  بن   بن اسحاق الصاغانی، ابوحاتم رازی، احمد بن الحواری، موسی
بن شاعر، عبدالملک  بن عبدالحمید میمونی،   بن سعید الدرامی، حجاج  اسحاق، عثمان

                                           
 . ربعةئمة األاأل، به نقل از ١٠٧-١٠٦منبع مذکور،  -١
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 ی و یعقوب  بن شیبه و غیره ... .بقی  بن مخّلد االندلس
اند  بن حنبل به نقل و تدوین فقه وی پرداختهی از شاگردان و پیروان و یاران اافراد

ھجری و فرزند دیگرش به نام  ۲۶۶از قبیل: ارشد فرزندانش موسوم به صالح متوفی 
که او نیز چون پدرش توجه خاصی به حدیث داشت.  ھ ۲۹۰عبدالله متوفی به سال 

گاه و ھ ۲۷۳احمد بن محمد االثرم متوفی  ترین فرد به فقه  او بوده که گفته است: من آ
دانم،  و اختالف بودم، ولی ھنگامی که با ابن حنبل مواجه شدم دیدم که چیزی نمی

، حرب بن اسماعیل کرمانی متوفی ھ ۲۷۵ھمچنین احمد بن محمد مروزی متوفی 
آوری و  که فقه ابن حنبل را جمع ه ۳۱۱، و احمد بن محمد الخالل متوفی ھ ۲۸۰

 .١»منتشر کرد

 بن حنبل های ا کتاب
بن حنبل مطالبی جز مربوط به حدیث و سنت تألیف ننموده. و آنچه را که نوشته ا«

 و روایات صحابه از آن صای است از احادیث و آثار که مستند به اقوال رسول مجموعه
 ۱۸۰باشد، که در سال  می» دالمسن«بن حنبل باشد. مشھورترین کتاب ا حضرت می

است. و آن را برای  صھجری آن را شروع نموده و مشتمل بر احادیث رسول خدا

ما « گوید: نماید، چنانکه می معرفی می صرفع اختالف راجع به احادیث پیامبر

ةٍ ج  اهللا اختلفتم فيه من حديث رسول  .»فارجعوا إليه، فإن وجدمتوه، و إال فليس بحجّ

» مسندـال«اختالف نمودید، به  صالله صحت حدیثی منسوب به رسول اگر در« :یعنی

 .»نیافتید، قابل اعتماد نیست ... »الـمسند« مراجعه نمایید، چنانچه آن را در

که در صدھا صفحه به چاپ رسیده و در » الزهد«بن حنبل کتابی ھم دارد به نام ا
سخن » ائمه«ن و بعضی از آن از زھد و پرھیزگاری پیامبران و صحابه و خلفای راشدی

 نماید. ھم مورد اعتماد قلمداد میرانده و آن را 

ك مناسـالكبري، ال كمناسـ، الةكتاب الصال«ھای وی عبارتند از:  دیگر کتاب

م ومنسوخ، الـالالصغري، التاريخ، الناسخ و كتاب اهللا تعالی، فضائل  مؤخر يفـالـمقدّ

                                           
 . ربعةئمة األاأل، به نقل از ١١٣-١١٢منبع مذکور،  -١



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ١٠٢

 

 .١»...ة وغريهالصحاب

 بن حنبل سخنان ا
کرد  گفت، زیرا ھمیشه سعی می بن حنبل جز مقدار کمی، از خود سخن نمیا«

تفکر آن  هبرای اثبات سخنانش از احادیث و آثار، شاھد بیاورد، و برای پی بردن به نحو
 شود: وار کلمات زیر از وی نقل میبزرگ

اشد جزا، کسی که در این دنیا اھل عمل نب هعمل است و آخرت خان هدنیا خان -۱
 یا پشیمان خواھد شد.در آن دن

اصول ایمان سه قسم است: داّل و دلیل و مستّدل. داّل، خدای تبارک و تعالی  -۲
باشد و دلیل، قرآن و مستّدل، مسلمان. کسی که به حرفی از قرآن ایراد  می

 ایراد گرفته است. صو به کتاب و رسولش  تعالی بگیرد، به خدای
به علت نادانی، پس حق کی  سکوت کند و جاھل، ٢اگر عالم، به سبب تقّیه -۳

 آشکار خواھد شد؟
 مرگ دوستان، موجب ذلت است. -۴
در ای کوچک باشد و مسلمان آن را گرفته و در دھان برا لقمه هاگر دنیا به انداز -۵

 مسلمانش بگذارد، ُمسِرف نیست.
 کسی که خداوند او را گمنام نمود.خوشا به حال  -۶
ای نزدیکی به شما میسر  وسیلهخدا را به خواب دیدم، عرض کردم: به چه  -۷

کالم من، یا احمد. گفتم: از روی فھم یا غیر فھم؟  هاست؟ فرمود: به وسیل
 .ھردو فرمود از روی

وشیدن خمر ھمه را از بین اگر در مرد، صد خصلت وجود داشته باشد، ن -۸
 برد. می

 اظھار فضل، ریا است. -۹
، به اسالم بست صالله ھرگاه مردی تھمتی سوء به یکی از اصحاب رسول -۱۰

 تھمت بسته است.

                                           
 . ربعةئمة األاأل، به نقل از ١١٧-١١٦منبع مذکور،  -١
 ھا و معتقدات دینی و مذھبی. تقیه یعنی پنھان کردن اعتقادات، افکار، اندیشه -٢
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 نان و آب الزم و ملزوم ھمدیگرند.مردم به علم نیازمندند، ھمچنان که  -۱۱
 ای صحبت نمایی. راھبر، در مسئله بپرھیز از اینکه بدون -۱۲
 ایالت دنیا در آن مورد نظر باشد.علم کسی را ننویس که فقط تم -۱۳
وی  دارد، از اگر کسی را دیدید که کالم (سخن گفتن) را دوست می -۱۴

 .١»بپرھیزید

 بن حنبل ا هاظهار نظر گذشتگان دربار
بن حنبل جمع را در ا ابراھیم الحربی: گویی خداوند تعالی علم اول و آخر« -۱

 نموده است.
ابومسھر: ھیچ کس را سراغ ندارم که در کار دین این ملت بیش از دیگران  -۲

 بن حنبل. باشد، جز جوانی در مشرق، یعنی ا مقید
تر بود، و  چھار نفر خالصه شد: احمد بن حنبل که از ھمه فقیه ابوعبید: علم در -۳

از ھمه بھتر  بن معین که  تر از ھمه بود، و یحیی بن المدینی که عالم  علی
 تر بود. اش از ھمه قوی که حافظه شیبه بن ابی بکر نوشت، و ابی می

بن ام، اما ھیچ کدام به پای ا دیده داود السجستانی: دویست نفر از مشایخ را ابی -۴
شدند،  ن وارد میرسیدند. وی در کاری که مردم برای دنیا در آ حنبل نمی
 شد. داخل نمی

باشد، دروغ گفته  ل بھشت نمیابوثور: اگر مردی بگوید احمد بن حنبل اھ -۵
 است.

ای قوی و  حافظه َنَووی: وی امامی زبردست، جامع شرایط، وارع، زاھد و دارای -۶
 علم فراوان بود.

ان که او ابوحاتم: اگر مردی را دیدی که احمد بن حنبل را دوست دارد، بد -۷
 .٢طرفدار سنت است ...

بن ای طوالنی ا ھروی نیز ضمن قصیده شیخ االسالم خواجه عبدالله انصاری -۸
 .١...»ستاید  حنبل را می

                                           
 . ربعةئمة األاأل، به نقل از ١١٨-١١٧منبع مذکور،  -١
 .ربعةئمة األاأل، به نقل از ١١٩-١١٨منبع مذکور،  -٢



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ١٠٤

 

  فرازهایی از احمد بن حنبل 
پرھیزگاری بود و از گفتن حقایق و آنچه را که درست  امام احمد اھل ورع و -۱

در آن زمان (شورای خالفت «گوید:  کرد چنانکه می پنداشت کوتاھی نمی می
پس از رحلت و شھادت عمر بن خطاب) بدون حضرت علی شخص دیگری 

 .٢»برای خالفت احق نبود
مردم ای امور بسیار سختگیر است و از این بابت میان  فقه حنبلی در پاره -۲

پسند  باشد، و به کسی که در کار مذھب خیلی سختگیر و مشکل مشھور می
بن حنبل در چنان اینکه حنبلی مذھب است. شدت عمل اگویند مثل  باشد می

باشد، چیزھایی را بر نفس خود فرض  مواردی به علت ورع شدید وی می
شبھات  دانسته، که آنھا را بر دیگران فرض ندانسته است. وی به طور کلی از

 .٣داند االجراء می پرھیز نموده و نّص وارد را بدون تصرف و دخالتی الزم
نخستین سری که در زمان اسالم قطع گردید سر حضرت عمار بن یاسر بود  -۳

بن سعد روایت را با استناد نقل کرده و اامام احمد بن حنبل در مسند خود این 
ین سر حضرت عمار قطع نیز در طبقات آن را ثبت کرده که در اثنای جنگ صف

 .٤گردیده است
، لعنت بر ٥گوید که گروھی از علی به پیروی از این حدیث ابن کثیر می  حافظ -۴

یزید را جایز قرار دادند و برای تأیید این حدیث، قولی از امام احمد بن حنبل 
نیز موجود است ... تفصیلش از این قرار است که باری عبدالله پسر امام احمد 

                                                                                                       
 .ربعةئمة األاأل، به نقل از ١١٩-١١٨منبع مذکور،  -١
، به نقل از ١٣٩خالفت و ملوکیت امام ابواالعلی المودودی، مترجم: خلیل احمد حامدی، صفحه  -٢

 .٨ج ، »والنهاية ةالبداي«
 . ربعةئمة األاأل، به نقل از ١٠٩١١٠چھار امام اھل سنت و جماعت،  -٣
، ١٣٥٢، دارالمعارف مصر، ٦٩٢٩-٦٥٣٨، به نقل از احمد احادیث، ٢١٤خالفت و ملوکیت،  -٤

 .٣طبقات ابن سعد، ج 
قبل اهللا ومن أخاف أهل الـمدينة ظلما آخافه اهللا وعليه لعنة اهللا والـمالئ�ة وانلاس أمجع� الي« -٥

شخصی که اھل مدینه را ظلم خود خوف زده کند خداوند او را «. »منه يوم القيامة رصفاً وال عدال
ھا بر او، روز قیامت، خداوند ھیچ فدیه او  خوف زده خواھد کرد. لعنت خدا، مالئکه و تمام انسان

 .»را در مقابل این گناه نخواھد پذیرفت
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رسید: در مورد لعنت بر یزید چه حکمی موجود است؟ او در پاسخ از پدرش پ
گفت: من چگونه بر کسی نفرین نفرستم که مورد لعنت خداوند قرار گرفته 

 است و برای اثبات آن این آیت را قرائت کرد:

ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َ�َهۡل ﴿ ن ُتمۡ تََو�َّ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
ُعوٓ  ِض �ۡ� ْ َوُ�َقّطِ رۡ  ا

َ
ْوَ�ٰٓ  ٢٢ َحاَمُ�مۡ أ

ُ
 �َِك أ

ِينَ ٱ ُ ٱ لََعَنُهمُ  �َّ   ].٢٣-٢٢[محمد:  ﴾�َّ
رود که اگر فرمانروا شوید پس در زمین  پس، از شما جز این چه توقع دیگری می«

 .»کنید اینھا مورد لعنت خداوند قرار دارند دارید و قطع رحم می فساد برپا می
ترین فساد و بزرگترین قطع رحم بیش از این چه  امام با قرائت این آیه، فرمود بزرگ

تواند باشد که یزید آن را مرتکب شده است. این قول امام احمد را محمد بن  می

اعة يف ةاشاع«عبدالرسول البر زنجی در  بن حجر الھیثمی در و ا »ارشاط السّ

ویند که  گ بن تیمیه میسفارینی و امام ا هاند. اما عالم نقل کرده »ةمحرقـالصواعق ال«
بنابر روایت معتبر، امام احمد، لعنت بر یزید را پسنده نکرده بود. از علمای اھل السنه 

 هتفتازانی و عالم ۀتوان از ابن جوزی، قاضی ابویعلی، عالم اند می که به جواز لعنت قایل
 .١الدین سیوطی نام برد ...  جالل
دھد و  ل نشان میدر کنار مسایلی که مذھب حنبلی، نسبت به آنھا شدت عم« -۵

باشد، آراء و عقاید مالیمی ھم مشاھده  مورد انتقاد بسیاری از مردم می
شود، مثًال در فقه امام حنبل اگر کسی زمینی را بر فقرا و بینوایان وقف  می

نماید، زکات بر عایدات آن واجب نیست، ولی اگر آن را بر غیر فقرا و مساکین 
 ۀبینیم که مذھب حنبلی دایر ھمچنین میوقف نماید، زکات بر آن واجب است. 

دھد. در مذھب امام مالک این دایره  نفقه را از لحاظ خویشاوندی وسعت می
آنھا بر شخص واجب است  هگوید: خویشاوندانی که نفق محدود است، وی می

عبارتند از: پدر و مادر و اوالد به طور متقابل، و در مذاھب شافعی، 
واجب است عبارتند از: قرابت اصول چون پدران و خویشاوندانی که نفقه آنھا 

مادران و اجداد و جّدات و قرابت فروع از قبیل اوالد و اوالد اوالد. و در مذاھب 

                                           
 . ٨، جلد البداية، به نقل از ٢٢٣-٢٢٢خالفت و ملوکیت،  -١
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ابوحنیفه خویشان واجب النفقه آنھایی ھستند که میان آنھا ازدواج حرام 
 نماید. میدر و مادر را ھم اضافه ھا و خواھر و برا باشد و به آنھا عموھا و عمه می

آیند،  کار برنمی هبضاعت را که از عھد تمام خویشان بی ۀحنبل نفقابن ولی مذھب 
و اصول و فروع و  ١شمارد و تمام خویشان دور و نزدیک را اعم از عصبات واجب نمی

 .٣»سازد مند می را از ارث بھره ٢صاحبان فرض و ذوی االرحام

ضمنًا صاحبان فرض کسانی ھستند که از شش فقره نصف 
)(

2
1

، ثلث 
)(

3
1

، ربع 

)(
4
1

، سدس 
)(

6
1

، ثلثان 
)(

3
2

، ثمن 
)(

8
1

که بعضی از آنھا عبارتند از شوھر، دختر،  
 برند. وھر، زن و غیره سھم ارث میپسر، خواھر شقیقی ... مادر، اوالد مادر، شدختر 

 امام ابوحنیفه  ۀکارنام

 (تدوین قانون اسالمی)
امور جوامع اسالمی  هدر صفحات پیشین اشاره کردیم که خلفای راشدین برای ادار

عمل کنند بنای آن یافتند که بر م در آن مطلبی نمی کردند و اگر به قرآن رجوع می
را به کار برند و اگر در سنت نبوی حکمی  صکوشیدند که سنت رسول خدا می

                                           
عصبات جمع عصبه و آن عبارت از خویشاوندان نرینه از جانب پدر که در آن فرض معین (ارثی)  -١

 ندارند و آن سه قسم است:
 عصبه بالذات مانند پسر، پسر پسر تا برود. پدر، پدر پدر تا برود ... در اناث عصبه نسبت نیست. -١
سازند. و خواھران که برادران آنھا را  عصبه بالغیر مانند دختران که پسران، آنان را عصبه می -٢

 کنند. عصبه می
الغیر از قبیل خواھر شقیقی یا خواھر پدری که ھرگاه با دختر و یا با دختر پسر جمع  عصبه مع -٣

رند (دختر یا دختر پسر. ب شود یعنی مازاد فرض دختر یا دختر پسر را می شوند. خواھر عصبه می

برد به فرضیه دختران یا دختران پسر ثلثان  نصف می
)(

3
2

 برند به عصوبه). می 
المال ھم منظم  و عصبه موجود نباشد و بیت  ذوی الفرضکسانی ھستند که ھرگاه  رحامذوی األ -٢

 واھر دختر برادر.رسد مانند اوالد دختر اوالد خ نباشد ترکه (میراث) به آنھا می
 .ربعةئمة األاأل، به نقل از ١١٠چھار امام اھل سنت و جماعت،  -٣
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یعنی با اشخاص مؤمن و خردمند و پرھیزگار  ،آوردند یافتند به اھل شوری روی می نمی
نظرات خویش  کردند. و اھل شوری در بیان و مورد ثقه و اطمینان امت مشورت می

 کامًالَ◌ آزاد بودند.
غیره به اسالمی در عصرھای اموی و عباسی واشدین حکومت پس از خلفای ر

سلطنت تبدیل شد و ظھور ابوحنیفه در این مقطع با قلم توانای امام ابواالعلی 
 سالمی معاصر چنین توصیف شده است:المودودی، دانشمند و مصلح بزرگ ا

شید، امام ابوحنیفه که عظمت الزوال به تاریخ اسالمی بخ هترین کارنام اما بزرگ«
این بود که او این خالء بزرگ را که بعد از خالفت راشده از سد باب شدن در مقابل 

نیرومندی تمام خود، پر ساخت.  هشوری در نظام قانونی اسالم ایجاد شده بود به وسیل
ایم: زیانی که با گذشت یک قرن از این وضع به  ما به اثرات و نتایج آن قبًال اشاره کرده

کرد، از یک طرف مرزھای حکومت  فکری آن را احساس می  آدم صاحبمیان آمده بود، 
ھای  ھای متعدد با داشتن تمدن اسالمی از سند تا اسپانیا گسترش یافته بود و ملت

فرھنگ اسالمی قرار  همختلف و وضع زندگی جداگانه در سیطر ١جداگانه و رسوم
اورزی، صنعت و حرفه، گرفتند در داخل این محدوده، مسایل مالیاتی، بازرگانی، کش

عروسی و عقد، نکاح و مسایل قانونی و اداری و مقررات ارتشی، ھمه روزه به وقوع 
پیوست. در خارج از کشور تمام دنیا با این سلطنت رابطه داشتند ... و مسلمانان از  می

 هشدند ھم اینکه دارای نظریه مستقل، اصول زندگانی و قانون اساسی بودند، ناگزیر می
 پرتو نظام قانون، حل و فصل کنند.مسایل جدید را در این 

عدم قانون ھماھنگ را خلفاء، استانداران، حکام و قضات ھمه احساس  هنقیص
مسایل مختلف روز از توان و نیروی اجتھاد و  هجانب کردند زیرا حل و فصل ھمه می

صورت  معلومات انفرادی ھر مفتی، حاکم، قاضی و رئیس اداره خارج بود و اگر به
ھای متضاد و  شد، جنگل وسیعی از قضاوت فردی نیز به حل و فصل آن پرداخته می

توانست  ای را حکومت می شد. اما دشواری این بود که چنین اداره متعدد تشکیل می
کردند،  دانستند و احساس می تأسیس نماید و حکومت به دست کسانی بود که خود می

ندارند. گذشته از به صحنه کشیدن فقھا، تحمل  حیثیت و وقار اخالقی در میان مردم
 لیای حکومتی نیز کاری دشوار بود.آنھا برای او

                                           
 متأسفانه ترجمه با دستور فعلی زبان فارسی کامًال مطابقت ندارد و اصطالحات نیز نامأنوس است. -١
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طرحی را برای پر کردن این خالء به منصور ارائه  »ةالصحاب« هابن المقفع در رسال
کرد که خلیفه باید شورایی از اھل علم را تشکیل دھد که در آن علمای دارای طرز فکر 

مسایل روز بحث و مذاکره کنند و سپس ابراز نظر نمایند  همختلف گردھم آمده و دربار
 رماید.ھر یک از مسایل حکم صادر فو بعد از آن شخص خلیفه در مورد 

گاه نبود که اگر این حماقت را مرتکب شود فیصله او به  ١ھای اما منصور آنقدر ناآ
از عمر خود او ھای او  نخواھد شد و عمر فیصلهس و عمرس ھای ابوبکر فیصله همنزل

 بیشتر نخواھد بود.
ای را اتخاذ کرد و آن این بود که،  در ھمچو شرایطی، امام ابوحنیفه راه جداگانه

تیاج به حکومت، مجلس غیر دولتی را برای وضع قانون بدون اح
)Privatelegislature( مود.تأسیس ن 

امام، عالم بر غیب نبود که قبل از وقت نتایجی را که در حقیقت بعد از وی در نیم 
دانستند و از شمایل  رسد که مشاھده کند اما او و یارانش می قرن بعد به ظھور می

گاھی ک امل داشتند و اوضاع عمر را در نظر گرفته بودند. او به اجتماعی مسلمانان آ
تواند این خالء را پر  که میعنوان یک انسان کامل و دوراندیش، درست پنداشته بود 

 کند.
مسایل قانونی،  هشرکاء این مجلس شاگردان امام بودند که او آنھا را برای تفکر دربار

ا دالیل، تربیت کرده بود. ھر یکی کاوش کردن به روش علمی و استنباط کردن نتایج ب
از از آنھا عالوه بر امام از اساتید بزرگ وقت، تعلیم قرآن، حدیث، فقه و سایر علوم مثل 
لغت، نحو، ادب، تاریخ و سیر را آموخته بودند. شاگردانش در علوم مختلف مھارت و 

گری تخصص داشتند، مثًال یکی را در قیاس و رأی، مقام نمایانی حاصل بود، دی
و خلفا داشت و دیگری در علم تفسیر  شمعلومات وسیعی در احادیث و فتاوی صحابه

یا رشته خاصی از قانون یا در لغت و نحو ویا علم مغازی تخصص چنانکه امام درباره 
 آنھا فرموده:

تن برای اصدار فتوا  ۶تن، استعداد و لیاقت قضا را دارند.  ۲۸اند که  تن ۳۶آنھا 
 اند. قضا و فتوا دادن تربیت شده دو تن برای ، و٢اھلیت دارند

                                           
 فیصله، حکم، فرمان. -١
 مقصود اینست که شش تن از آنان برای فتوا دادن شایستگی دارند. -٢
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 نویسد: ه کار این مجلس میطریق هم) دربار ۱۱۷۲  ھ ۵۶۸الموفق  بن احمد المکی (
 ابوحنیفه مذھب خود را با مشورت آنھا (شاگردان فاضل خود) مرتب نموده است. 

کرد و جوانب مختلف آن را مورد  او یک یک مسایل را برای شاگردانش مطرح می
شنید و آنچه که نظر  داد، آنچه در علم و فکر آنھا بود می بحث و مطالعه قرار می

ھا،  ھفته  داشت. حتی برخی از اوقات بحث بر سر یک مسأله اش بود بیان می شخصی
آمد که آن  ت و باالخره یک رأی و حکم بدست میگرف ھا و یا بیشتر از آن را در بر می ماه

 کرد. ابویوسف در کتب اصول درج میرا قاضی 
 نویسد: میم)  ۱۴۲۴  ھ ۷۲۷البزاز الکردری (صاحب فتوا بزازیه م ابن 

له بدون ھراس به بحث می«
ْ
پرداخت و از نقطه نظر ھر فن  شاگرد او پیرامون مسأ

کرد. سپس  خاموشی سخنان او را استماع مینمود، در این اثنا امام با  گفتگو می
کرد، سکوتی بر  مورد بحث سخنان خود را آغاز می ۀمسأل ۀھنگامی که امام دربار

 ».ز او کسی دیگر آنجا حضور نداردشد که گویی ج مجلس حکمفرما می
ای سه روز متواتر  گوید که یک بار در آن مجلس بر سر مسأله عبدالله  بن مبارک می

رفت روز سوم به وقت مغرب ھمین که بانگ الله اکبر طنین افکند این بحث صورت گ
بحث به نتیجه رسید. ابوعبدالله یکی از شاگردان امام آرایی را که امام ابوحنیفه در 

 رسانید. بیان کرد به سمع حضار میمجلس 
 چنانکه گفته خود وی چنین است:

یدم. ابویوسف (عالوه از ثبت من اقوال امام را به او قرائت کرده به سمع او رسان«
کرد. از این رو، من  ھای مجلس) اقوال خود را نیز درج می گیری  کردن تصمیم

کوشیدم که از اقوال او صرف نظر کنم و تنھا اقوال امام را به سمع برسانم. روزی  می
من اشتباه کردم و قول دیگری را نیز قرائت کردم. امام پرسید این قول دوم از 

شد تحت عناوین  درین مجلس ثبت می ١ھایی که گوید فیصله لمکی) می(ا» کیست؟
شد و این کار در حیات امام ابوحنیفه انجام  جداگانه به شکل کتب و فصول درآورده می

گرفت. ابوحنیفه نخستین شخصی بود که علم این شریعت را مدّون کرد پیش از آن 
 کسی این کار را انجام نداده بود ... .

                                           
 ھا: احکام.  فیصله -١
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ھمچنان که قبًال از قول المکی گفتیم، ھشتاد و سه ھزار مسایل درین مجلس 
قانونی حل و فصل گردیده بود. در این مجلس فقط مسایلی که مردم و حکومت با آن 

ھای امکانی معامالت را فرض قرار داده آن را  شد بلکه صورت مواجه بودند مطرح نمی
کردند تا اگر در آینده  جو میدادند و راه حل آن را نیز جست نیز مورد بحث قرار می

صورت جدیدی مشاھده گردید که تاکنون دیده نشده باشد در قانون راه حل آن موجود 
المللی قوانین  قانون ارتباط داشت؛ قانون بین هباشد. این مسایل تقریبًا با ھر شعب

زندگی  هدستوری، حقوقی ارتشی، شھادت، عدالت، قوانین جداگانه برای ھر شعب
 ، معامالت شخصی، و احکام عبادات.، نکاح و طالق و وراثت و غیرهاقتصادی

ھای کتبی که در این مجلس توسط امام  توان در فھرست این ھمه عناوین را می
 اند، دریافت. مرتب شده /حسن الشیبانی و بعدًا امام محمد  بن /ابویوسف

ی انفرادی ھا این بود که فعالیت )Codification(اثر این تدوین منظم قانون 
 ھا و قضات از اعتبار ساقط شد. تیمجتھدین، مف

از این رو چون این کار به محضر عام کشیده شد، عوام و حکام و قضات، ھمه به 
رجوع (به) آن مجبور شدند، زیرا این خواست عصر و زمان بود و مردم از دیر زمان 

گوید که در  م) می ۸۱۷ ه ۲۰۳بن آدم (م   خواھان آن بوند. چنانچه فقیه مشھور یحیی
اھمیت گردید، علم او در مناطق  برابر اقوال ابوحنیفه بازار اقوال سایر فقھا سرد و بی

 هکردند و ھم مختلف پخش گردید و بر م بنای آن خلفاء، ائمه و حکام، حکم صادر می
) ۸۳۳-۸۱۳ ه ۲۱۷-۱۹۸چرخید. تا زمان خلیفه مأمون ( معامالت بر محور آن می

بن سھل نخست   منوال بود تا اینکه یکی از فقھای رقیب ابوحنیفه به فصلوضع برین 
وزیر پیشنھاد کرد که احکام منع استعمال فقه حنفی باید صادر گردد. نخست وزیر، 
اشخاص با استعداد و خبیر و دانا را گردھم آورده و در این زمینه به مشورت پرداختند. 

نفیذ نیست و تمام کشور بر شما یورش خواھند این حکم قابل ت«آنھا به اتفاق گفتند: 
 برد. شخصی که به شما این پیشنھاد را کرده است ناقص العقل است. 
منین نیز بر آن نخست وزیر گفت من نیز با این تجویز موافق نیستم و امیرالمؤ

 خشنود نخواھد شد.
لس مج هشد  بدین ترتیب این رویداد مھم تاریخی واقع گردید که قانون تدوین

کنندگان آن، به عنوان  شخصی، تنھا بر اساس اوصاف و نیروی اعتبار اخالقی تدوین
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دوم آن این بود که این قانون برای  هھا شناخته شود. نتیج قانون کشورھا و سلطنت
 .١»متفکرین اسالمی راه جدیدی برای تدوین قوانین اسالمی گشود

 ابوحنیفه و حدیث
نقالب فکری و فقھی توانست بر دنیای اسالم امام اعظم که با طرح بزرگترین ا

انگیزی پیدا کند و در زمان بسیار کوتاھی مشکالت عملی شرعی  شگفت هسیطر
کرد در حالی که در ھمان  مسلمانان را حل نماید از پذیرفتن احادیث خودداری می

 آوری و فراگیری حدیث نبوی زمان امام مالک و پس از او، امام احمد حنبل در جمع
 ھا بردند. ھا کشیدند و رنج متزح

احیای فکر دینی در «مسلمان در کتاب  هآزاد هعالمه محمد الھوری شاعر و نویسند
را چنین » الله شاه ولی«چگونگی پذیرفتن احادیث، نظر تحقیقی  هدربار» اسالم

 نگارد: می
الله، عبارت از این است که، به صورت  شاه ولی هروش آموزش پیغمبرانه به عقید«

شود توجه خاصی به عادات و آداب و  کلی در شریعتی که به وسیله پیغمبری وضع می
شود. ولی،  خصوصیات مردمی که آن پیغمبر بر آن مبعوث شده است، دیده می
تواند اصول  پیغمبری که برای آوردن اصول کلی و جھانگیر فرستاده شده نه می

اند مردمان را واگذارد که خود تو ھای گوناگون وضع کند و نه می گوناگون برای ملت
برای خود قواعد رفتار و کردار وضع کنند. روش وی آن است که قوم خاصی را تربیت 

ای برای  بنای یک شریعت کلی قرار  کند و تعلیم دھد، و آن قوم را ھمچون ھسته
دھند  زندگی اجتماعی را تشکیل می ۀدھد. با این عمل، وی اصولی را که شالود

ازد، و آنھا را، با در نظر گرفتن رسم و عادت خاص قومی که بالفاصله در س برجسته می
دھد. احکام دینی که از  برابر وی قرار دارند، در حاالت خاص مورد استعمال قرار می

شود)، از  شود (مثًال حدود شرعی که در مقابل جرایم معین می این راه فراھم می
نھا به خودی خود ھدفی نیست، نباید و چون مراعات آ ،لحاظی، مخصوص آن قوم است

. شاید از ھمین ٢ھای آینده مورد عمل قرار دھند ھا را عینًا در نسل منحصرًا آن ھمان

                                           
خالفت و ملوکیت، االمام ابواالعلی المودودی، مترجم خلیل احمد حامدی، ناشر انتشارات بیان،  -١

 .٢، الکردری، ج٢، به نقل از المکی، جلد ٢٩٨تا  ٢٩٠ھای  پاوه (احسان)، چاپ اول، صفحه
 نواندیش است. گرا و این موضوع یکی از مسایل مھم و مورد اختالف بین مسلمانان سنت -٢
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لیمات اسالمی لحاظ بوده است که ابوحنیفه، با بصیرت کاملی که نسبت به کلیت تع
کرد. این حقیقت که وی اصل  گونه احادیث استفاده نمیداشت، عمًال از این

برد که مستلزم تفحص دقیق و کامل در اوضاع در احوال  را به کار می ١»حساناست«
سازد که در  فعلی و در نظر گرفتن آنھا در تفکر فقھی و دادن فتوا است، روشن می

ھایی وی به وضع فقھی خاص خویش رسیده بوده است. بعضی  چه انگیزه هنتیج
کرد که در زمان  خودداری میاند که ابوحنیفه از آن جھت از تمسک به حدیث  گفته

مدّونی از احادیث وجود نداشت. اوًال باید دانست که این ادعا درست  هوی مجموع
حدیث عبدالملک و زھری در زمانی تدوین شده که کمتر از سی   نیست، چه مجموعه

سال پیش از مرگ ابوحنیفه نبوده است. و دیگر اینکه، اگر ھم فرض کنیم که این 
ث، به ابوحنیفه نرسیده بود است در صورتی که وی داشتن چنین ھای حدی مجموعه

حنبل که پس از وی ابن توانسته است مانند مالک و  دانسته، می مدرکی را ضروری می
حدیثی فراھم آورده بودند وی نیز چنین کند. رویھمرفته، وضعی  هبرای خود مجموع

و  ،که ابوحنیفه در برابر اعتبار فقھی حدیث داشته، به نظر من کامًال درست بوده است
گری جدید ھمچنان صالح بداند که از استفاده از حدیث دست بردارد، کاری  اگر آزادی

یندگان فقه در جھان تسنن پیروی ترین نما جز این نکرده است که از یکی از بزرگ
کرده است. ولی انکار این امر ھم ممکن نیست که علمای حدیث، با اصراری که به 
توجه دادن مردم به حاالت خاص عینی داشته و در مقابل تفکر فقھی مجرد از آن به 

اند. و با پژوھش بیشتری که  اند، خدمت بزرگی به فقه اسالمی کرده دفاع برخاسته
وحی خود  صاحادیث صورت بگیرد، و با ھمان روحی که پیغمبر اسالم هه دربارعاقالن

کرده است، عمل شود، ھنوز امکان آن ھست که کمک بزرگی به فھم  را تفسیر می
ارزش حیاتی اصول حقوقی مندرج در قرآن بشود. تنھا فھم ارزش حیاتی آنھا است که 

                                           
ھا و کسانی که آن را دلیل  استحسان: معنی ظاھری آن انتخاب راه حل نیکوتر است در نزد حنفی -١

اند استحسان  دانند به عبارت مختلفی تعبیر و تفسیر شده از این قرار: بعضی گفته و حجت می
بعضی دیگر برآنند دلیلی است که به قلب مجتھد القاء شده ولی بیان او قاصر از تعبیر آن است. 

اند عدول از مقتضای قاعده و دلیل،  باشد. جماعتی گفته ترمی که عدول از قیاسی به قیاس قوی
 به مقضای عادت و رسوم است (اصول فقه شافعی).
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تر خواھد  کنیم، مجھز می ما را، در کوششی که برای تفسیر مجدد اصول اساسی
 .١»کرد

 ابوحنیفه و قیاس 
و تحلیل علمی قیاس نقد  هالھوری دربار هقیاس، منبع چھارم فقه است، عالم

 گوید: چنین می
از استدالل در مسایل مشابه و مقایسه کردن آنھا با یکدیگر  هیعنی استفاد ٢قیاس«

وضاع و احوال اجتماعی و رسد که مکتب ابوحنیفه، از لحاظ ا است. چنان به نظر می
ث نیافته یا کم ای را در احادی اسالم، سوابق ثبت شده هکشاورزی رایج در بالد فتح شد

بنابراین تنھا راه که در برابر پیروان این مذھب باز بوده آن بوده است یافته بوده است. 
از  هادگر توسل جویند. ولی استف که در تفسیرھای خود از احکام قرآن به عقل استدالل

منطق ارسطو، گرچه با اکتشاف اوضاع و احوال جدید در عراق مورد نظر بود، ظاھرًا در 
آور بوده است. وضع پیچیدگی زندگی را  مراحل نخستین تکامل فقه اسالمی زیان

ای از مفاھیم  توان تابع قواعد خشک و سختی قرار داد که به صورت منطقی از عده نمی
 .٣آید کلی به دست می

 ه حاکمیت و ابوحنیفه مسأل
حاکمیت، خداوند را در جھان خلق، امر، و ماده و ماوراء  هامام ابوحنیفه در مسأل

ھای اتصالی بشر با خداوند  داند، و پیامبران، حلقه آن، حاکم مطلق و خالق محض می
بنابراین شریعت الھی، قانون اند.  ساندهھای الھی را به مردم و امت خویش ر که پیام
 ای وجود ندارد. دستورات آن چاره است که جز پذیرفتن و عمل به احکام وبرتری 
 گوید: اعظم در این باره چنین می امام

                                           
احیای فکر دینی در اسالم، نوشته: عالمه محمد اقبال الھوری، ترجمه: احمد آرام، ناشر رسالت  -١

 .١٩٧-١٩٦ھای  ای، صفحه ؤسسه فرھنگی منطقه، م٦٠قلم نشریه، شماره 
 قیاس جزء اصول فقه است و تقسیماتی دارد از نظر قوت و ضعف و از نظر علت. -٢
طرفانه و بدون تعصب باشد زیرا فقھای عراق و حجاز مخالفتی با ھم از  تواند بی این استدالل نمی -٣

بیشتر از مردم عراق به احادیث نبوی نظر به کارگیری عقل و منطق نداشتند بلکه اھل حجاز 
 گرویدند.
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پذیرم و ھنگامی که  یابم آن را می من ھنگامی که حکم خداوند را در کتاب درمی«
و آثار صحیح آن حضرت که از افراد مورد  صالله  یابم پس از سنت رسول درنمی

کنم و ھنگامی که نه در کتاب خداوند و نه در سنت  شده است پیروی می اطمینان نقل
(یعنی  صیابم در این صورت من از قول اصحاب پیامبر حکمی درنمی صالله  رسول

را که  ١یی کنم و (در صورت اختالف آنھا) قول ھر صحابی اجماع آنھا) پیروی می
کنم اما جز اقوال آنھا، قول کسی  پذیرم و قول ھر که را بخواھم رد می خواسته باشم می

پذیرم ... مانند دیگران پس ھمان طوری که اجتھاد حق آنھاست حق  دیگری را نمی
 .٢»من نیز ھست

گرفتند که: ابوحنیفه به احادیث توجھی ندارد و قیاس را بر  گروھی بر امام ایراد می
رأی و قیاس بسیار با  هدھد در حالی که امام در زمین ترجیح می صدا و پیامبرحکم خ

ھیچگاه به قیاس روی  صکرد و با وجود قرآن و حکم پیامبر احتیاط عمل می
 آورد. نمی
 گوید: ن حزم در این باره چنین میبا

اند که مذھب ابوحنیفه این بود که اگر حدیث  الرأی تمام اصحاب ابوحنیفه متفق«
 .٣»یفی نیز موجود باشد در مقابل آن، قیاس و رأی ترک کرده بشودضع

 ام که تو قیاس را بر حدیث مقدم شنیده ،منصور داونیقی خلیفه عباسی به او نوشت
 داری. امام در پاسخ او نوشت: می

آنچه به شما رسیده واھی و عاری از حقیقت است. من قبل از ھمه  ٤امیرالمؤمنین«
ابوبکر و  ٥ھای بعد فیصله صالله  کنم، سپس بر سنت رسول بر کتاب الله عمل می

                                           
 یی یعنی صحابیی، رسم الخّط خود کتاب است. صحابی -١
مناقب ، المکی، ١٣، به نقل از الخطیب بغدادی، تاریخ بغداد، جلد ٣٠٢-٣٠١خالفت و ملوکیت،  -٢

 .٢٠و صاحبیه، ص  حنيفهبیأمناقب االمام ، الذھبی، ١، ج حنيفهاالمام االعظم ابی
 .٢١، ص الذهبی، به نقل از ٣٠٢خالقیت و ملوکیت،  -٣
 به کار بردن لقب امیرالمؤمنین به علت مقام ظاھری منصور است. -٤
 ھا: احکام و دستورات. فیصله -٥
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شمارم. البته در  ھای سایر صحابه را مقدم می بعدًا فیصله شعمر و عثمان و علی
 .١»کنم صورتی که اختالف باشد از قیاس استفاده می

 فرماید: پاسخ به اتھام مغرضی می درامام 
به خدا آن شخص دروغ گفته و بر من افترا بسته که گفته است ما قیاس را بر «

 .٢»رود؟ شماریم آیا بعد از نّص صریح، ضرورتی به قیاس می نّص، مقدم می

 امامت فاسق و ستمگر 
صورتی  شمارد در گروھی معتقدند که ابوحنیفه، امامت فاسق و ستمگر را جایز می

اموی و  هحقیقت مطلب چنین نیست زیرا به شھادت تاریخ، ابوحنیفه چه در دور  که
چه در عصر عباسی ھیچگاه نسبت به خلفاء و حکمرانان آنھا، نرمش و ھمکاری و 

ورده و به زندان نیز افتاده ھمگانی نشان نداده است و با نپذیرفتن مسند قضا تازیانه خ
 است.

با او برای  ۀھرگاه حاکم، ستمگر و فاسق باشد و مقابلگوید که  ولی امام می
نماز و انجام شعایر دینی جلوگیری کرد. او  ۀتوان از اقام مسلمانان ممکن نگردد، نمی

. و ٣»ادای نماز در پشت سر ھر مؤمن نیک و بد جایز است«فرماید:  می كربالفقه األدر 
حج و «نویسد:  فی میطحاویه ضمن تشریح این مسلک حن ۀامام طحاوی در عقید

االمر مسلمانان تا روز رستاخیز ادامه خواھد یافت ولو نیک باشد یا بد.   جھاد تحت اولی
. ٤»تواند سلطه آن را قطع کند تواند باطل سازد و نه می ھیچ کاری این امور را نه می

لقرآن در این باره چنین امام ابوبکر الجصاص دانشمند معروف حنفی در احکام ا
 ید:گو می

برند که امامت و خالفت فاسق نزد ابوحنیفه جایز است ... این  ھا گمان می بعضی«
سخن اگر قصدًا دروغ نیست، اشتباھی بیش نیست. و علتش شاید ھمین است که 

گوید و نه تنھا ابوحنیفه، که از فقھای عراق که اقوالشان معروف است،  ابوحنیفه می

                                           
 . ١، ج ميزانـال، به نقل از الشعرانی، کتاب ٣٠٣خالفت و ملوکیت،  -١
 .٣٠٣منبع مذکور، ص  -٢
 .كربرشح الفقه األل از مّالعلی قاری، ، به نق٣٠٧خالفت و ملوکیت،  -٣
 .ةرشح الطحاويالعّز الحنفی،  ، به نقل از ابی٣٠٧خلفات و ملوکیت،  -٤
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عادل باشد ولو از جانب ھر امام ستمگری مقرر گویند که قاضی اگر خود  آنھا می هھم
ھای وی به طور صحیح اجراء خواھند شد. و نماز به امامت این  شده باشد، فیصله

امامان فاسق با وصف فسق آنھا جایز است. این مسلک به جایش کامًالَ◌ درست است. 
 .١»است فه امامت فاسق را جایز قرار دادهاما از این نباید استنباط کرد که ابوحنی

اند که:  این قول امام ابوحنیفه را نقل کرده ھردو امام ذھبی و الموفق المکی،
ناجایز کند یا در حکم از ظلم کار گیرد  هعامه) استفاد هامامی که از فی (خزین«

 .٢»باشد امامتش باطل است و حکم وی جایز نمی
جانبداری کرد و امام با تمام نیروی فکری و اجتماعی خود از نھضت زیدیان علوی، 

در این راه زجرھا و آزارھا دید و ھیچگاه حاضر نشد جھان آخرت را با مقام و منصب 
منصور، امام مالک، «کند که:  بن یونس، حاجب منصور بیان می  دنیا عوض کند. ربیع

این حکومت را که خداوند «ذئب و امام ابوحنیفه را فراخوانده بر ایشان گفت:  ابن ابی
آن چیست؟ آیا من اھلیت و  هاین امت به من اعطا کرده نظرتان دربار هرتعالی در زم

 ».صالحیت آن را دارم؟
امام مالک گفت: اگر تو اھل آن نبودی خداوند متعال آن را به تو تفویض 

 .٣»کرد نمی
دھد اما  خداوند ھر که را بخواھد در زمین پادشاھی می«ذئب گفت:  ابن ابی

کند.  پادشاھی آخرت را به آنکه طالبش باشد و خداوند برایش توفیق دھد اعطا می
توفیق خداوند به تو میسر خواھد شد اگرتو از او اطاعت کنی، و گرنه در صورت 

که خالفت از اجتماع اھل تقوی  نافرمانی او از تو دور خواھد بود. حقیقت اینست
گردد و شخصی که خود بر آن قابض شود تقوایی برای او نیست. تو و ایادیت  برگزار می

از توفیق خارج و از حق منحرفید. اکنون اگر شما از خداوند سالمتی بخواھید و به 

                                           
سرخسی در  ئمةشمس األ، ١، ج حكام القرآنأ، به نقل از ٣٠٩-٣٠٨خالفت و ملوکیت،  -١

 .١٠نیز این مسلک امام ابوحنیفه را بیان نموده است، ج » مبسوطـال«
مناقب االمام حنیفه و صاحبیه، المکی  ، به نقل از الذھبی، مناقب ابی٣٠٩وکیت، خالفت و مل -٢

 .٢، ج حنيفهیأبعظم األ
 دانم واقعًا این عین گفته امام مالک است یا خود امام برای گفتن توجیھی داشته است!. نمی -٣
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اعمال نیکو تقرب آن ذات مقدس را حاصل نمایید این موھبت نصیبتان خواھد  هوسیل
 وگرنه شما خود مطلوب خود ھستید. شد

کرد، من و  ذئب این سخنان را ایراد می ابیابن گوید ھنگامی که  امام ابوحنیفه می
شود و خون او  را جمع کردیم که شاید اکنون گردن او قطع می ١مالک لباسمان

سوی امام ابوحنیفه متوجه شد و  کند. بعد از آن خلیفه به لگون میھای ما را گ لباس
 چه نظری دارید؟ او در پاسخ گفت: ت شماگف

باشد. اگر تو با  متّجسس راه راست به خاطر دین، خود از اشتغال و غصه دور می«
ای. بلکه  خواھی دانست که تو ما را به خاطر الله فرانخوانده وجدانت قضاوت کنی 

مردم  خواھی که ما از ارعاب و ترس تو سخنانی مطابق میل تو بگوییم تا در اذھان می
ای که بر خالف تو حتی اجتماع  جا بگیرد. حقیقت امر اینست که تو طوری خلیفه شده

دو تن از اھل فتوا برگزار نشده در حالی که خالفت از طریق مشورت و اجتماع 
شش ماه از فیصله کردن س شود، متوجه باش که ابوبکر صدیق ر میمسلمانان برگزا

ھا ھر سه  پس از این حرف ٢»حاصل شد بازگشت تا اینکه بیعت اھل یمن به وی
برخاستند، منصور سه کیسه درھم به ربیع داده به نزد آنھا فرستاد و دستور داد اگر 

ذئب آن را قبول کردند  ابیابن خواست برایش بدھی اما اگر ابوحنیفه و  مالک می
بن اھایشان را قطع کنید. امام مالک این عطیه را پذیرفت. ھنگامی ربیع نزد  گردن

پندارم چگونه به  ذئب رسید او گفت: من این مال را به شخص منصور نیز حالل نمی ابی
برم.  خود حالل بدانم. ابوحنیفه گفت: اگر گردنم را قطع کنید به این مال دست نمی

 .٣»نیازی، خون آن دو را نجات داد منصور با شنیدن این رویداد گفت: این بی

 مام ابوحنیفه به علت نپذیرفتن منصب قضاتازیانه زدن استاندار عراق به ا
ه خوردن ابوحنیفه جریان تازیان هدر کتاب خالفت و ملوکیت امام ابواالعلی دربار

 چنین آمده است:

                                           
 در متن لباس من است. -١
گوید: در این روایت  خودداری ابوبکر صدیق میدرباره شش ماه  ٣٠٥امام مودودی در پاورقی ص  -٢

الکردری تنھا یک مطلب چنان است که من تاکنون نتوانستم به آن پی ببرم و آن ھم اینکه 
 حضرت ابوبکر صدیق تا وصول بیعت اھل یمن از اصدار فیصله، به مدت شش ماه ابا ورزید.

 . ٢، ج عظممام األمناقب اال، به نقل از الکردری، ٣٠٥-٣٠٤خالفت و ملوکیت،  -٣
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 ١بن عمرو  بن ھبیره او را  امیه، استاندار عراق یزید قبل از ھمه در عھد  بنی«
ھا علیه  که سیل مخالفت بود زمانی  ه ۱۳۰مجبور به پذیرفتن مقام دولتی نمود. سال 

سلطنت اموی سرازیر شده بود و طی دو سال، حکومت اموی را سرنگون ساخت درین 
خواست تا حمایت فقھای بزرگ را حاصل کرده و از نفوذ آنھا  موقع ابن ھبیره می

شبرمه و غیره را ابن الھند،  لیلی، داود بن ابی ابیابن برداری نماید. چنانچه او  بھره
ھای مھم دولتی مقرر کرد. سپس ابوحنیفه را دعوت داده گفت: من  به پست فراخوانده

نھم، ھیچ حکم، نافذ نخواھد بود تا وقتی که بر مھر تو مزین  مھر خود را به دست تو می
نشود و ھیچ مالی از خزینه بیرون نخواھد شد تا وقتی تو از آن توثیق نکنی و ھنگامی 

با ورزید او را به زندان کشاند و بر ضرب شالق که امام از پذیرفتن این مسئولیت ا
تھدیدش کرد. سایر فقھا به امام پیشنھاد کردند تا بر خود رحم کند، ما نیز ازین خدمت 

اگر «ایم، تو نیز آن را بپذیر. امام در پاسخ گفت:  ناخشنودیم اما الجرم آن را قبول کرده
او بشمارم نخواھم پذیرفت چه ھای مسجد واسط را برای  او از من بخواھد که دروازه

خواھد حکم قتل آدمی را تحریر دارد و من فرمان آن را مھر کنم.  رسد به اینکه او می
درین سلسله ابن ھبیره خدمات ». قسم به خدا من درین مسئولیت سھیم نخواھم شد

ھبیره حکم داد تا او ابن ورزید. سپس  دیگری به او تقدیم داشت و او ھمچنان انکار می
ا به مقام قاضی کوفه مقرر نمایند و سوگند یاد کرد که اگر ابوحنیفه از این عھده انکار ر

کند من او را مورد ضرب شالق قرار خواھم داد. امام در جواب، قسم خورد گفت: 
ضرب شالق او در دنیا از تعمیل کیفر در روز رستاخیز برایم بیشتر سھل است. قسم «

باالخره وی را (به) بیست » رد حتی اگر مرا قتل کندبه خدا من ھرگز قبول نخواھم ک
الی سی ضربه شالق محکوم ساخت و در بعضی روایات گفته شده که او را روزانه ده 

زدند اما ابوحنیفه بر انکار خود پابرجا بود. باالخره به او اطالع  الی یازده شالق می
ست تا او را تفھیم رسید که این شخص نزدیک به مرگ است. او گفت: آیا ناصحی نی

ابن ھبیره به امام ابوحنیفه رسید  هکند که از من مھلت بخواھد، و ھنگامی که این گفت
ھبیره با شنیدن این پیشنھاد او ابن گفت: مرا رھا کنید تا با یارانم به مشورت بپردازم، 

                                           
 امام ابوحنیفه.  -١
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ه را از زندان رھا ساخت و او نیز کوفه را به قصد مکه ترک کرد و از آنجا تا وقتی ک
 .١»امیه سرنگون شد بازنگشت سلطنت  بنی

 تذکر
گاھی مغرضانه، حقایق را میکسانی کنند، الزم است  پوشانند یا کتمان می که بدون آ

ترین  زندگی ابوحنیفه و سایر امامان مجتھد نگاه کنند که چگونه در سخت هبه نحو
شرایط نامساعد، اسالم و ایمان را با جاه و مقام و منصب دنیوی معاوضه نکردند و به 

امام ابوحنیفه آنچنان از حکومت امویان متنفر  ،آنچه که اعتقاد داشتند عمل نمودند
بن ھبیره را به جان قبول کرد و آن ھمه تحقیر و بود که زندان و شالق یزید بن عمرو  

خواھی  اذیت و آزار حکومتیان، نتوانست او را از مسیر حق و عدالت و آرمان آزدی
توانند بر ابرمردھای  اسالمی دور نماید! زیرا ھواھای نفسانی و خزعبالت نمی

نمایند و  ھای آنان را تسخیر شکن چیره شوند و کاخ معنویت و پاسداری از ارزش نفس
آنجا آورد و در  رود و به مکه مکرمه روی می قدرت آنان بیرون می هامام به ناچار از حوز

 پردازد. به تدریس و تفحص می
ای به  عباسیان نیز ھنگامی که به خالفت رسیدند کوشش کردند که امام را به گونه

حمایت کامل و ھمکاری با خود وادار نمایند و نفس زکیه و برادرش ابراھیم از امام 
ای از امام در دل داشت و  آشکار نمودند و منصور از این حمایت و جانبداری آنان، کینه

ت، استاد ای او را به پذیرفتن منصب قضا مجبور ساخت و امام نپذیرف با طرح نقشه
 نویسد: عالمه مودودی می

اما دست درازی به ھمچون شخص متنفذی برای منصور کار آسانی نبود، وی «
امیه ایجاد  چه نفرتی را در بین مسلمانان علیه  بنیس دانست که قتل امام حسین یم

کرد و بر اساس آن اقتدار آنھا به چه آسانی از بین رفت. از این رو او به عوض کشتن، 
 هوی را به زنجیرھای آھنین، برای پیشبرد اھدافش بیشتر مناسب دید، او عھد ٢بستن

دولت عباسیه » قاضی القضاه«یشنھاد کرد که به سمت قضا را بارھا به این منظور پ
خره ھنگامی که ایفای وظیفه نماید. اما مدت مدیدی این کار را به تعویق انداخت، باآل

                                           
 ، ابن عبدالبّر، االنتقاد. ٥، ابن خلکان، ج ٢، به نقل از المکی، ج ٣١٦-٣١٥خالفت و ملوکیت،  -١
 نوشته شده بود که اصالح شد.» بستند«در متن  -٢
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، علل انکار خویش را به وی ارائه ساخت. ١کرد اما در کلمات واضح او زیاد اصرار می
شود مگر  ا موزون نمیبرای قض«باری در گفتگوی خود با لحن لطیفی با پوزش گفت: 

 ٢شخصی که این توان را داشته باشد که قانون را بر شما و شاھزادگان شما و فرماندار
بینم، ھنگامی که مرا  ارتش شما بتواند اجرا کند. من این توان را در خود نمی

گیرد. باری دیگر گفتگوی  ام بار دیگر جان می خوانید در بازگشتم روح پژمرده فرامی
قسم به «نی صورت گرفت و طی آن وی خلیفه را مخاطب قرار داده گفت: شدید اللح

خدا اگر من به خشنودی، این عھده را بپذیرم الیق اعتماد تو نیستم چه رسد به اینکه 
با ناخشنودی آن را بپذیرم. اگر در موردی حکم من علیه تو باشد و بعد تو تھدیدم کنی 

حکمت را تعدیل کن، پس من مغروق شدن در کنم و یا اینکه  که یا به فرات غرقت می
فرات را بر تعدیل و تعویض حکمم ترجیح خواھم داد. ھمچنان اھل دربار تو نیز زیادند 

یی داشته باشند که به خاطر تو رعایت آنھا را نیز بکند. ھنگامی که از  باید قاضی آنھا می
رین قفس این سخنان، منصور یقین حاصل کرد که این شخص به زندانی شدن د

طالیی آمده نیست پس او را برمال مورد انتقام و سرزنش قرار داد، شالقش زد، به 
ای  زندانش افکند و فشارھا و مصایب گوناگون عذابی بر وی وارد آورد. سپس در خانه

ھا به مرگ طبیعی و به قول  وی را تحت مراقبت قرار داد و در آنجا به قول بعضی
 .٣»اش خاتمه یافت زندگیسّم،  ۀطبیعی دیگر به وسیل

 اندیشی و ابراز عقیده عبرت تاریخ و آزاد
ھای فروزان  اند، آنان ستاره مردان وارسته و نفس ستیز، معماران کاخ بلند آزادگی

شان با زمین خشک و تاریک وجودمان،  اند که به بلندای فاصله الھی  آسمان معرفت
ن را روشن رشیدآسا فضای ھستیمانبردی آسمانی دارند تا تاریکی را بزدایند و خو

 نمایند.
ھای  پذیرد و جھان آخرت و نعمت حرمتی را می اگر ابوحنیفه زندان و تازیانه و بی

فروشد، به حیات  ھای نفسانی دنیا نمی جاویدانش را به زرق و برق و مقام و لذت

                                           
 در متن واضع بود که به واضح اصالح گردید. -١
 است.» فرمانده ارتش«فرماندار ارتش مصطلح امروزی آن  -٢
،  الیافعی/ ٥، ابن خلکان، ج ١٣، الخطیب، ج ٢، به نقل از المکی، ج ٣١٨-٣١٧خالفت و ملوکیت،  -٣

 . مرآة اجلنان
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اتصالی معنویت الھی و فیض ربوبیت اندیشیده و با نیروی محرک عشق و ایمان، 
اند، و  گوید: که آزادگان نمرده بند کشیده است. تاریخ به ما می بهفسانیات شیطانی را ن

 اند. بدی و سرکشان جام شراب الھییافتگان ا فرزانگان ستمگرشکن، حیات
ه ھیأت عالمه مودودی با سندھای متقن، از این پیکار نفسانی و نبرد ابوحنیفه ب

 حاکمه ترسیم زیبایی دارد:
ابراز «اسالمی و حکومت اسالمی به آزادی  ها آزادی قضا در جامعامام توأم ب«

نیز اھمیت بسزایی داده بود که برای آن در قرآن و سنت، اصطالح امر » عقیده
تواند  در نھایت می» ابراز عقیده«بالمعروف و نھی عن المنکر به کار رفته است. محض 

ت و انسانیت نیز قرار گیرد که ھیچ انگیز، ضد اخالق و دیان تواند فتنه ناروا باشد و می
ھا و دعوت به  تواند آن را برداشت کند. اما برحذر داشتن از نکوھیده قانونی نمی

درست است. و اسالم با به کار بردن این اصطالح در کلیه  هھا، یک ابراز عقید نیکی
آن را به ھا و اشکال ابراز عقیده نه تنھا آن را حق افراد جامعه قرار داده بلکه  صورت
 فرض آنھا شمرده است.عنوان 

امام ابوحنیفه اھمیت این حق و این فرض را سخت احساس کرده بود، زیرا در 
زمان وی در نظام سیاسی، این حق از مسلمانان سلب شده بود و مردم نیز در فرضیت 

از طریق تبلیغ عقاید خویش » مرجئه«بودند. در آن زمان از یک طرف  ١آن نیز ُمَذْبَذب
به آن قایل بودند » حشوّیه«دادند، و از جانب دیگر  مردم را به ارتکاب گناه جرأت می

ای بیش نیست، و از طرف  که امر بالمعروف و نھی عن المنکر در مقابل دولت، فتنه
رت، این روح را در مسلمانان عباس از طریق قد امیه و  بنی سوم دولت  بنی

خشکاندند تا که آنھا علیه فسق و فجور و ظلم و ستم امرا صدا بلند نکنند. از این رو  می
قول و عمل خود، برای زنده ساختن این روح و توضیح حدود  هامام ابوحنیفه به وسیل

انع کند که امام در برابر پرسش ابراھیم الص آن سعی و تالش نمود. الجصاص بیان می
خراسان) فرمود که امر بالمعروف و نھی عن المنکر فرضی  ٢(فقیه مشھور و متنفذ

را ارائه داشت که  صالله عباس، این ارشاد رسولابن است، و او از سند عکرمه عن 
بن عبدالمطلب است دوم، شخصی که در برابر امام ستمگر   افضل الشھداء تنھا حمزه«

                                           
 ُمَذْبَذب: کسی است که در بین دو کار متردد و دودل باشد. -١
 اصالح شد. » متنفذ«در متن تنفذ بود که به  -٢
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این ». بدی برحذرش دارد و برین اتھام کشته شودبرخیزد و به نیکی امر کند و از 
تلقین امام بر ابراھیم چنان اثر گذاشت که ھنگامی که به خراسان برگشت ظلم و ستم 

ھای  میالدی) و خونریزی ۷۵۴ ه ۱۳۶عباس (م  ١ابومسلم خراسانی بانی سلطنت
عدام ناحق وی را آشکارا مورد اعتراض و نکوھش قرار داد تا اینکه از طرف وی ا

 .٢»گردید
م. اھل موصل، شورشی به راه انداختند، منصور قبل از این  ۷۶۵ ه ۱۴۸در سال 

واقعه، از آنھا تعھد گرفته بود که اگر بار دیگر دست به شورش زنند، خون و مالشان بر 
وی حالل خواھد بود، اکنون که آنھا بار ثانی، شورشی برپا کردند منصور فقھای بزرگ را 

نیفه فراخوانده پرسید آیا از روی معاھده، خون و مال آنھا بر من حالل است یا اعم از ابوح
د عفو قرار دھی خیر؟ سایر فقھا از این معاھده حمایت کردند و گفتند اگر آنھا را مور

 توانی اجرا کنی. تعیین فرمایی میگرنه ھر جزایی که برای آنھا مطابق عظمت تست و
گویی؟ او در پاسخ گفت:  : ای شیخ، تو چه میابوحنیفه خاموش بود، منصور گفت

اھل موصل آن را به تو مباح ساختند که از آن خودشان نیست (یعنی خون آنھا) و تو «
با آنھا شرطی بستی که حق بستن آن را نداشتی، بگو اگر زنی بدون نکاح، خود را برای 

د: مرا قتل کسی حالل پندارد پس آیا او حالل خواھد بود؟ اگر شخصی به کسی گوی
 ».وی برای آن کس مباح خواھد بود؟کن پس آیا قتل 

پس تو از اھل موصل دست نگھدار، خون آنھا برایت «منصور گفت: خیر، امام گفت: 
منصور با شنیدن این سخنان با نارضایتی زیاد مجلس فقھا را خاتمه داد، » حالل نیست

درست است که تو گفتی ما سخن، ھمان «سپس ابوحنیفه را جداگانه فراخوانده گفت: 
ھا را ھمت  شما نباید فتوایی دھید که بر امامتان انگشت انتقاد متوجه شود و باغی

 .٣»افزایی باشد
کرد. اگر دادگاھی  ھا نیز استعمال می چنین آزادی اظھار رأی را وی در برابر دادگاه

د. امام ابوحنیفه بو کرد، اگر اشتباھی از قانون و ضابطه نیز در آن می قضاوت ناقصی می

                                           
 یان و عباسیان اصطالح خالفت را به کار نبرده است.امام مودودی ھیچگاه برای امو -١
 .١، ج حكام القرآنأ، به نقل از ٣١٩-٣١٨خالفت و ملوکیت،  -٢
، السرخسی، کتاب ٢، الکردری، ج ٥، به نقل از ابن االثیر، ج ٣٢١-٣٢٠خالفت و ملوکیت،  -٣

 . ١٠، ج مبسوطـال
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ھا  داشت. در نزد او احترام به عدالت به این معنا نبود که دادگاه صراحتًا آن را ابراز می
ھا ناقص کنند. درین نقیصه وی باری تا مدت مدیدی از ارائه فتوا  باید قضاوت

 .١خودداری نمود
بر اگر شخصی در برا«گفت:  در مورد آزادی رأی، وی تا این حد پیش رفته که می

امامت و حکومت عادل، لب بگشاید و به امام وقت دشنام دھد یا به قتل وی مصمم 
شود، به زندان کشیدن و کیفر دادن وی برای امام جایز نیست. تا ھنگامی که آنھا عزم 

در این مورد وی این ». به شورش مسلحانه و یا تصمیم به اخالل امنیت نداشته باشند
داشت که در زمان خالفت وی پنج  استدالل ارائه می را به عنوانس حضرت علی هواقع

تن به اتھام دشنام دادن علنی به خلیفه در کوفه بازداشت شدند و بر یکی از آنھا اتھام 
حکم رھایی آنھا را س وارد شده بود که وی به قتل خلیفه تصمیم گرفته بود. علی

آیا «فرمود: س علی صادر کرد، گفته شد که او تصمیم به قتل شما گرفته بود، حضرت
دادند.  ، گفته شد و این مردم دشنام می»او را  بنابر ابراز این اراده به قتل برسانم؟

بدین ترتیب او در مورد ». توانید دشنام دھید اگر شما خواسته باشید نیز می«فرمود: 
خوارج  هاستدالل کرد که او دربارس مخالفین حکومت نیز از این عمل حضرت علی

ما شما را از مساجد باز نخواھیم داشت، ما شما را از اموال مفتوحه محروم « گفته بود:
 .٢»نخواھیم کرد تا وقتی که شما علیه ما به اقدام مسلحانه دست نزنید

 ترین اقدام امام در زمان منصور داونیقی خطرناک
دانست و در شرایط و مواضع  گفتیم امام ابوحنیفه در برابر حق، خود را مسئول می

وناگون با شھامت و شجاعت اسالمی از آن دفاع کرده است ولی اقدام عمده و گ
ساالر اعظم و مورد اعتماد منصور را  بن قحطبه سپه  تر امام این بود که او حسن خطرناک

از نبرد با نفس زکیه و ابراھیم بازداشت. پدرش قحطبه شخصی بود که شمشیرش با 
نت عباسی را  بنیان گذاشته بود. پس از وفات حمایت از تدبیر و سیاست ابومسلم، سلط

ھایش، او را  ژنرال هساالری گماشته شد و منصور بیشتر از ھم وی پسرش حسن به سپه
 .کوفه، جذب امام ابوحنیفه گردید مورد اعتماد قرار داد، اما وی طی اقامتش در

                                           
 . ١٣، الخطیب، ج االنتفاءدالبّر، ، ابن عب١، به نقل الکردری، ج ٣٢١خالفت و ملوکیت،  -١
 . ١٠، ج مبسوطـال، به نقل از السرخسی، کتاب ٣٢٢-٣٢١خالفت و ملوکیت،  -٢
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م و ام (یعنی ظل شخص مذکور باری به امام گفت: گناھانی را که من مرتکب شده
ام) ھمه به شما آشکاراند، آیا اکنون  ستمی که بر اساس دستور منصور انجام داده

اگر به خدا آشکار «امکانی برای آمرزش گناھان من وجود دارد؟ امام در پاسخ گفت: 
است که تو از اعمالت نادمی و اگر در آینده برایت حکمی م بنی بر قتل یک مسلمان 

، کشته شدن خود را ترجیح دھی، و اگر با خدا عھد  صادر شود و تو نسبت به قتل وی
کرد پس این برای تو، توبه  ات را تکرار نخواھی بندی که در آینده، اعمال گذشته

 ».است
قیام  هحسن این نصیحت امام را شنیده و با او میثاق بست. دیری نگذشت که مسأل

یه آنھا به نبرد ابراھیم و نفس زکیه شدت گرفت. منصور به حسن دستور داد تا عل
اآلن زمان آزمون «پردازد، او برای مشورت به پیشگاه امام حاضر شد، امام فرمود: 

یابد، و اّال بر  ات نیز تحقق می ات فرارسیده اگر بر میثاقت پا بند و پابرجا باشی توبه توبه
اآلن  ای در پیشگاه خدا از تو پرسیده خواھد شد و آنچه را که آنچه قبًال نیز انجام داده

اش را تجدید کرد و به امام گفت اگر  حسن توبه» دھی کیفرش را خواھی دید انجام می
شوم. چنانچه او نزد منصور رفت و به وی  خونم ریخته شود باز ھم به نبرد حاضر نمی

امیرالمؤمنین! من برای انجام این کار نخواھم رفت، آنچه را که تا امروز به «گفت: 
کند  ام اگر در اطاعت خداوندی بود برایم کفایت می انجام دادهپیروی از دستورات شما 

 ».اید بیش از این مرتکب گناه شومو اگر آن در معصیت خداوند باشد نب
منصور با شنیدن این سخنان سخت خشمگین شده و دستور بازداشت شدن وی را 

ز وی دگرگون شده، ا هامسال چھر«صادر کرد. حمید برادر حسن پیش آمد و گفت: 
شود که به بیماری روانی مبتال شده است. من جھت انجام این کار  این، معلوم می

فقھا با  هسپس منصور، افراد معتمد خود را فراخوند و پرسید که حسن از جمل» حاضرم
کدام یکی از آنھا نشست و برخاست و روابط دارد، برایش گفته شد که اکثر اوقات با 

 .١کرد و آمد میابوحنیفه نشست و برخاست و رفت 

امام مالک و شهامت او در فتوای علیه منصور و شکستن دستش به امر استاندار 
 منصور

                                           
 .٢، به نقل الکردری، ج ٣٣٢-٣٣١خالفت و ملوکیت،  -١
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درد اصلی جوامع اسالمی در تمام ادوار تاریخ، وجود حکمرانان دنیا دوست و 
ای  طلب و آزاده  پرست بوده است و مردان مجاھد و بزرگان اصالح شکمباره و مقام

اند تا به وظایف خویش  شافعی و احمد بن حنبل کوشیدهچون ابوحنیفه و مالک و 
عمل کنند و مسلمانان را به مسیر کتاب الھی و سنت نبوی ارشاد و راھنمایی نمایند و 

ھا گرفتار  ھا و زندان ھا و زجرھا و شکنجه حرمتی ھا و بی در این راه به انواع اھانت
که به خاطر چند صباح حیات  شوند اند و اصوًال آزادگان جھان معرفت حاضر نمی شده

ھا معاوضه کنند.  ھا و منصب ھا و مقام ھا و کوشک ھای معنوی را با کاخ مادی، ارزش
 دھد که: مودودی ادامه می هعالم
انطباق داشت که اگر امکانات برپا شدن انقالب  ١این روش، عینًا با این نظر امام«

کومت ستمگر نه تنھا جایز است مؤثر و صالح موجود باشند در این صورت قیام علیه ح
بلکه واجب نیز ھست. در این مورد طرز عمل امام مالک نیز با امام ابوحنیفه فرقی 

ھای ما در بیعت  نداشت ھنگامی که در مورد قیام نفس زکیه از وی پرسیدند که گردن
توانیم از مدعی دیگر خالفت دفاع و پشتیبانی  خلیفه منصور است اکنون چگونه می

ھا جبرًا صورت گرفته بود و بیعت جبری اگر قسم یا  او فتوا داد که بیعت عباسی کنیم،
طالق ھم باشد باز باطل است.  بنابراین فتوا، اکثریت مردم از نفس زکیه، دفاع و 
پشتیبانی کردند و سپس خسارت آن را امام مالک چنین متحمل گردید که جعفر بن 

 .٢»شالق قرار داد و دستش از شانه کنده شد سلیمان استاندار عباسی او را مورد ضرب

 فقهی حنفی  هآزادی مطلق در حوز
» مفھوم«توجه دو مکتب فقھای عراق و حجاز به  هھای گذشته در زمین در بحث

اندیشیدند  می» مفھوم«و ابدی  ثابت همطالبی آمده است که فقھای عراق به جنب
یعنی در مکتب حجاز به علت  ،موقت آن، نظر داشتند هکه فقھای حجاز به جنبدرحالی

فقھی، سوابق عملی  ۀجانبداری فقھا از سنت قضایی حجازی، عمًال در یک محدود
شد، در عبارتی رساتر آنان برای حفاظت  و اصحاب، نادیده گرفته می صروزگار پیامبر

رایی و نگریستند و با وجود آن ھمه کا از سنت قضاء، به حول و حوش قضیه نمی

                                           
 مقصود ابوحنیفه است. -١
، ج والنهاية ةالبداي، ابن کثیر ٣، ابن خلکان، ج ٦، به نقل از الطبری، ج ٣٣٢خالفت و ملوکیت،  -٢

 . ٣، ابن خلدون، ج ١٠
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ھای  اطالعات وسیع، سیستم پویایی قضایی را به اسارت موضع و امکان و مناسبت
 و به نوعی روش ایستایی گرویدند. ای درآوردند حوزه

 نویسد: ه اقبال جریان را چنین میعالم
فقھای حجاز به تمام حقیقت وضع خود توجه نداشتند و جانبداری غریزه «... 

شد که عمًال در  می )سوابقی(عدم توجه ایشان به  ۀمایایشان از سنت قضایی حجازی، 
 ».صحاب او اتفاق افتاده بودو ا صروزگار پیغمبر اسالم

بدون شک به ارزش آنچه مشخص و عینی است واقف بودند، ولی در عین حال به 
حاالت عینی  هدادند. و به ندرت به قیاسی که مبتنی بر تحقیق دربار آن رنگ ابدیت می

گیری ایشان بر ابوحنیفه و  جستند. خرده رت که ھستند باشد، توسل میبه ھمان صو
مذھب او، سبب آزادی امور غیر مجرد یا عینی از قید و  بند شد، و این ضرورت را پیش 

حرکت و تنوع زندگی  هآورد که،  در تفسیر اصول قضایی و حقوقی، به مشاھد
ن اختالف نظر را به خوبی جذب . بدین ترتیب، مذھب ابوحنیفه که نتایج ای١بپردازند

کرد، از لحاظ اصل اساسی خود، آزادی مطلق دارد، و از ھر مذھب فقھی دیگر قابلیت 
. ولی، حنفیان جدید، بر خالف روح این مذھب، تفسیر و ٢انطباق خالق آن بیشتر است

ابدیت بخشیده و ھمان رنگ  هتعبیرھای مؤسس این مذھب و پیروان بالفصل او را جنب
در حاالت عینی خاص  هو ابدیتی را که مخالفان ابوحنیفه به فتاوی بیان شد ثبات

اند. اگر حقیقت قیاس  اند اینان نیز به فتاوی ابوحنیفه و پیروان وی داده داده می
گونه که شافعی به حق گفته است، قیاس،  درست فھمیده و به کار بسته شود، ھمان

ود آنچه وحی شده، آزادی مطلق دارد و باشد که در حد نام دیگری برای اجتھاد می
قاضی شوکانی،  هشود که، به گفت اھمیت آن، به عنوان یک اصل، از این امر آشکار می

ھم مجاز بوده  صاند، حتی در زمان پیغمبر اسالم چنانکه اکثر فقھا، نظر داده
 .٣»است

ی مسدود شدن باب اجتھاد، قبًال توضیحات کافی داده شده است و فقھا هدربار
ای محدود  توان به عصر ویژه اند که فکر و منطق آدمی را نمی متعھد و مسئول نیز گفته

                                           
این ھمان، روش ایستا است که به آن اشاره شد. البته این داوری از ارزش فقھای متعھد و دلسوز  -١

 کاھد. و اصوًال در حوزه احادیث قرار گرفتن، ترس فقھی و قیاسی به دنبال دارد. حجاز نمی
 شاره گردید.این ھمان روش پویایی در فقه حنفی است که به آن ا -٢
 .٢٠٢-٢٠١احیای فکر دینی در اسالم،  -٣
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اند که از تعدد مذاھب و  کرد. و اگر مذاھب را به چھار مذھب محدود کرده، خواسته
گوید و عقیده  اقبال الھوری چنین می هاختالف شدید فقھی جلوگیری نمایند. عالم

اجتھاد، وھمی بیش نیست، و پیدایش آن، قسمتی در بسته شدن در «ای دارد:  ویژه
آن تنبلی فکری  ۀفقھی در اسالم است، و قسمت دیگر در نتیج هنتیجه تجمد اندیش

شود و متفکران بزرگ را به  انحطاط روحی حاصل می هاست که مخصوصًا در دور
تأیید . اگر بعضی از فقھیان بزرگ متأخر این وھم و فرض را ١آورد صورت بتھایی درمی

 .٢اند، اسالم جدید مجبور نیست که از استقالل فکری خود چشم بپوشد کرده
اگر «زیسته به حق چنین نوشته است:  که در قرن دھم ھجری می ٣سرخسی

تر تسھیالت  طرفداران این نظر وھمی، مقصودشان این است که نویسندگان قدیمی
تری بر سر راه خود دارند،  ھای فراوان اند و متأخران، دشواری بیشتری در اختیار داشته

متقدمتر بوده است،  چه برای فقھای ،معنایی است باید گفت که این، سخن بی
ای  احتیاجی به فھم فراوان نیست. تفاسیری که بر قرآن و حدیث نوشته شده، به اندازه

برای تفسیر  زیاد و گوناگون است که مجتھد امروز بیش از آنچه احتیاج دارد مواد الزم
 ».را در اختیار دارد

ول اساسی و امیدوارم که این بحث مختصر بر شما روشن کرده باشد که، نه در اص
بینیم،  ھای فقھی و حقوقی ما، بدان صورت که امروز آنھا را می نه در ساختمان دستگاه

 هنافذ و تجرب هچیزی وجود دارد که مؤید وضع فعلی باشد. جھان اسالم، چون با اندیش
تواند شجاعانه به کار نوسازی و احیایی که در پیش دارد بپردازد.  جدید مجھز شود، می

 .٤»ای بسیار جدیدتر از سازگاری با شرایط جدید زندگی دارد سازی، جنبهولی کار نو
در ارزیابی عقل در برابر وحی، فقه و عقل در خدمت وحی الھی قرار گرفته است. و 
حل و فصل امور مسلمانان، تنھا در انحصار خرد فردی و اجتماعی نیست بلکه خداوند، 

                                           
دور از تفکر اسالمی و » تجمد اندیشه فقھی در اسالم«نوعی تلقی از موضوع و نحوه سخن،  -١

از منطق » بت«آزادمنشی اقبال است شاید در ترجمه، مطلب چنین آمده است و به کار بردن 
 ای چون اقبال دور است. آزاده

 است. فی المراغی در صفحات پیشین در این باره توضیح کافی دادهاستاد شیخ مصط -٢
اگر مقصود محمدبن احمد سھل مجتھد و فقیه سرخسی است که در اواخر قرن پنجم ھجری  -٣

 وفات کرده است، تاریخ قرن دھم درست نیست.
 .٢٠٣-٢٠٢احیای فکر دینی در اسالم،  -٤
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به کارگیری عقل و منطق، خود را از خط بشر را ھدایت کرده است که با نزول آیات و 
یات مادی و معنوی را نیک ح ۀزنجیری اتصالی عبودیت پروردگار جدا نکند و فلسف

 دریابد.
 آمده است که: ١»احیای فکر دینی در اسالم«در 

تواند  آید نمی دھد که حقیقتی که از راه عقل محض به دست می تجربه نشان می«
داشته باشد که تنھا با الھام شخصی حاصل شود. به ھمین  ای را آن حرارت اعتقاد زنده

دلیل است که عقل محض چندان تأثیر در نوع بشر نکرده، در صورتی که دین، پیوسته 
گری اروپا ھرگز به  ارتقای افراد و تغییر شکل جوامع بشری بوده است. مثالی همای

سرگردانی است » من«ش آن پیدای ۀای در حیات آن درنیامده، و نتیج صورت عامل زنده
پردازد که کار  ھایی ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خود می که در میان دموکراسی

کشی از درویشان، به سود توانگران است. سخن مرا باور کنید که  منحصر آنھا بھره
ترین مانع، در راه پیشرفت اخالق بشریت است. از طرف دیگر،  اروپای امروز بزرگ

باشند  ھای نھایی مطلق مبتنی بر وحیی می ھا و کمال مطلوب اندیشه مسلمانان، مالک
شود، به ظاھری بودن صوری آن رنگ  ترین ژرفنای زندگی بیان می که چون از درونی

روحانی زندگی، امری اعتقادی است و برای  هدھد. برای فرد مسلمان، شالود باطنی می
کند و چون به این فکر اساسی اسالم  دفاع از این اعتقاد به آسانی جان خود را فدا می

محدودیت آدمی شود،  هتوجه کنیم که پس از این، دیگر وحیی نخواھد رسید که مای
بایستی که ما، از لحاظ روحی، آزادترین مردمان روی زمین باشیم، مسلمانان نخستین 

دند که تازه از قید اسارت روحی آسیای پیش از اسالم بیرون آمده بودند، در وضعی نبو
که به اھمیت واقعی این فکر اساسی متوجه شوند. بسیار شایسته است که مسلمانان 
امروز، وضع خود را در روشنی اصول اساسی  بنا کند، و از ھدف اسالم که تاکنون به 
صورتی جزیی آشکار شده آن دموکراسی روحی را که غرض نھایی اسالم است، بیرون 

 ».ن بپردازدو گستردن آ بیاورد و به کامل کردن

 نقد منطقی در تفسیر قرآن و احادیث 
کوشیدند که احکام و دستورات قرآن و  مسلمانان اولیه در سنگر اندیشه و عمل می

 ،چون و چرا و تعبدًا بپذیرند و در حیات خویش به آنھا رفتار نمایند احادیث نبوی را بی

                                           
 . ٢٠٤صفحه  -١
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وند از جھان ماوراء و ھای خدا کسی که وحی الھی را قبول داشت، معتقد بود که پیام
نازل  صمقرب الھی بر پیامبر اسالم ۀجبرئیل، فرشت هنھایت و عالم برتر به وسیل بی
شود یعنی کالم، از منبع فیض و رحمت خالق یکتا، به صورت حروف و جمالت و  می

آیات، قلب انسانی را صیقلی بخشید و او را به عوالم صفات جالل و جمال پروردگار 
و وجود مادیش را از اسارت و قید و  بندھای دست و پاگیر آزاد گردانید و  ،متصل گردانید

، قرآنی صدرھای مھر و محبتش را به رویش باز کرد و شخصیت معنوی رسول گرامی
گاه و آشنا گردید.شد و به رموز و را  زھای ناگفتنی آ

ھا اصحاب و مسلمانان جز به قرآن و احادیث به چیزی  در چنین شرایطی مدت
و کردند  الشعاع قرآن، ھویت پیدا می  ھا و معارف، تحت دانستنی هاندیشیدند و ھم مین

 بخشیدند. قلب مؤمن را آرامش می
 گوید: جان ناس در این باره می

، علماء سنت، از استعمال اسلوب نقد منطقی در تفسیر قرآن و ١تا زمان اشعری«
ی در این دو منبع فیض و نمودند و بر آن بودند که وحی الھ احادیث اجتناب می

تردید بر آن نظر کرد یا آن را در ترازوی عقل و  هحقیقت باالتر از آن است که به دید
منطق سنجید، بلکه باید به ادب و احترام آن را تعبدًا قبول نموده، در تحت انتظام و 
ضابطه درآورد، معذلک تفکر و تحقیق را برای کشف بعضی مطالب مبھم و نامعلوم که 

بنای این زه داده بودند ولی به شرط آنکه مر طی این دو منبع دینی وجود داشت اجاد
تحقیقات و تفکرات بر روی اساس وحی الھی باشد و الغیر، و انحراف از این میزان به 

عقل و منطق در امور دینی و  ۀپیوست با وجود اینکه استعمال ضابط ندرت به وقوع می
فقھی جدا از یکدیگر در طول مدت دویست سال بعد از ایمانی جایز نبود. چھار مکتب 

به وجود آمد که یکی از آن میان با احتیاط تمام از اینکه مبادا  صوفات پیغمبر اسالم
تحقیقات فکری ایشان را بدان وادی افکند خود را پا بست نّص ظاھر حدیث 

                                           
. ق) وی شاگرد  یا سیصد و بیست و اند ھ ٣٣٠ف  ٢٦٠شعری (و بن اسماعیل ا ابوالحسن علی -١

ابوعلی جبایی معتزلی بود و در چھل سالگی از معتزله جدا شد و باقی حیات را در مبارزه با آنان 

موجز، ايضاح ـاللمعة، الگذراند وی مؤسس مذھب کالمی اشعری است از جمله مؤلفات او کتاب 

يأالربهان، التبيني عن   توان نام برد. را می ن، االبانة والرشح والتفصيلصول الدّ
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متون ھمان  هولی دیگری از آن چھار با دقت بسیار، کم و بیش وسیل ١دانستند می
ھا، علمای دین یھود  . ایشان بر خالف حاخام٢گذاشت اجتھاد را می هاحادیث،  بنا و پای

 ۀرا تحریر نمودند نظر ایشان مقصور بر آن بود که جامع ٤»تلمود«یھود که  ٣و ربانیون
اسالم  ۀفتوحات عظیم ۀھای وسیع مبادی جدیده که در سای مسلمانان را در میدان

راھنمایی و ارشاد کنند. ھر یک از این مکاتب اربعه، شھرت و عظمت حاصل شده بود، 
بسیار حاصل کرد، و مذھب متبع عموم اھل سنت و جماعت و مستحق پیروی و 

 .٥»متابعت و راھبر به سوی رشد و ھدایت شناخته شد

 مسلک غزالی شافعی مذهب
یکی از آنان دانشمندان و فقھایی که پس از امامان چھارگانه زیسته، پیروی  هھم

اند، و شخصیت بزرگی مانند امام محمد غزالی کوشیده است که فقاھت خشک و  بوده
 که اشراق خداوند است توأم نماید.تعبدی را با ذوق و وجد قلبی 

شافعی مذھب است. بر ضد تعقل فلسفی و  ۀغزالی که از فقھا و دانشمندان برجست
ه تاخت که سالیان دراز، فالسفه، قدرت استدالالت فالسفه قیام کرد و آنچنان به فلسف

تھافته «و توانایی اظھار وجود را در جوامع اسالمی از دست دادند و با نوشتن کتاب 
 اصطالح نادرستشان را برمال کرد. اشکاالت و مواضع به» الفالسفه

را به » توالی«علت و معلول، معتقد بود، که باید قانون  ۀاین فقیه بزرگ در زمین
شوند بلکه پس  ھا ایجاد نمی ھا، بر اثر علت گفت معلول پذیرفت، و می ٦ن عّلیجای قانو

 .٧رسند و در جھان فقط خداوند است که علت اصلی است ھا به ظھور می از علت

                                           
 امام مالک. -١
 امام ابوحنیفه. -٢
 ھا و ربانیون، علمای دین یھود. خاخام -٣
 کتاب مقدس یھودیان که شرح بر تورات است. -٤
ھجری  ١٣٤٤ناس، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات پیروز  تاریخ جامع ادیان، تألیف جان -٥

 .٥٠٧خورشیدی، ص 
 ھمان اصل علّیت فلسفه اسالمی و مشائی است. -٦
انگلیسی نیز علّیت را رھا کردند و به » دیوید ھیوم«و در اروپا » سوفسطائیان«در یونان باستان  -٧

 یعنی سلسله حوادث پی در پی گرویدند.» توالی«عقیده 
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بعد «گوید:  تأثیر این فقیه بزرگ شافعی بر جھان اسالم چنین می هجان ناس دربار
ب رأی به درازا کشید و نیز فقھا و از آنکه نزاع و جدال بین ارباب حدیث و اصحا

صوفیه، دو طریق مختلف پیش گرفتند، فلسفه امام غزالی ... حالل مشکالت و قاضی 
اختالفات گشت و از آنجا که این مکاتب گوناگون علوم اسالمی را از تنگنای مجادله و 

انان او مباحثه که ھمه بعد از امام اشعری در آن ورطه فروافتاده بودند نجات داد مسلم
. قدرت علم و ارزش عمل او در زمان حیاتش ١ملقب ساختند» الدین محی«را به 

اسالم بسط و  هشناخته نشد بلکه بعد از وفات او، مذھب جمعی او در سراسر محروس
 ه حکمت و دانش او پی بردند ... .انتشار یافت و اساتید، اندک اندک به مرتب

را به طریقه شافعیه آموخت، نزدیکی از ائمه وی پس از آنکه در آغاز عمر، علم فقه 
نظامیه که  همتکلمین اشعریه در علوم کالم استاد گشت و به سمت مدرس، در مدرس

به تازگی در بغداد تأسیس شده [و] کالم و فروع و اصول در آنجا بیشتر تدریس 
کردند دعوت گردید و مدت چھار سال در آنجا به تعلیم و تدریس اشتغال داشت  می

ولی در آنجا برای او جذبه و حالی روحانی دست داد چندان که از مباحث کالمی و 
 .٢ای ایجاد گشت مشاجرات لفظی خسته گردید و در او حال شک و شبھه

طلب و نیروی سیر و سلوک عقالنی او، بسیار  تصوف، قدم نھاد. قوت  هپس در مرحل
نیاورده از پا درآمد ... وی  قوی بود ولی جسمًا و روحًا طاقت تحمل شدائد روحی را

تدریس و مدرسه را رھا کرده از بغداد عازم شام شد و در آن بالد در پناه ارشاد پیران 
رفت تا به درستی بداند که آیا تعالیم ایشان منطبق با  طریقت به طلب حقیقت می

شود یا نه؟ باری بعد از دو سال، سعی و مجاھده و مراقبت و خلوت  حقایق شریعت می
الله عازم مکه گشت و از آن پس به زادگاه خود   و دعا و مناجات به عزم زیارت بیت

حیات، غزالی مردی متصوف است که شروع به تألیف و  ۀبازگشت. در بقی» طوس«
تصنیف فرمود ھر چند بر حسب امر سلطان، بار دیگر اندک زمانی به کار تدریس 

انزوای موطن خود  ۀو تجّرد را در گوشاشتغال جست ولی دوامی نیاورده خلوت و تفّکر 
 .مرگ، او را در ربود ٣بر دیگر امور ترجیح داد تا اینکه در سن پنجاه و سه

                                           
 است.» حجة االسالم«او باشد و گرنه لقب  می» الدين احياء علوم«شاید به علت نوشتن کتاب  -١
باشد. دکارت فرانسوی نیز طرفدار  این ھمان شک دستوری است که نتیجه آن آرامش قلبی می -٢

 شک دستوری است.
 ).٥٠٥-٤٥٠سال بوده است ( ٥٥سن غزالی  -٣



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ١٣٢

 

 های مختلف سیاسی، اجتماعی و دینی احساس مسئولیت امامان چهارگانه در زمینه
امام ابوحنیفه عقیده داشت که امامت ظالم و ستمگر نه تنھا باطل است بلکه  -۱

باید علیه وی قیام صورت گیرد، مشروط بر  قیام الزم است و میبر ضد وی 
پذیر باشد و جای ظالم و فاسق را انسانی  اینکه انقالبی مفید و موفق امکان

 ھا و نیروھا منجر نشود.  قیام، تنھا به نابودی روان هعادل و صالح بگیرد و نتیج
مذھب وی در قتال «ابوبکر الجصاص تشریح مسلک او را چنین بیان داشته است: 

بنابراین اوزاعی گفته بود که جور و ستم شھرت بسزایی دارد.  هعلیه ستمگران و ائم
کردیم تا اینکه وی دست به شمشیر برد  ھر سخنی از ابوحنیفه را تحمل و برداشت می
ناپذیر بود،  و برای ما دشوار و تحمل ١(یعنی بر قتال علیه ستمگران قایل گردد)

 که: گفت ابوحنیفه می
المنکر نخست از طریق زبان، فرض است اما اگر راه راست  امر بالمعروف و نھی عن«

  ٢».را در پیش نگرفت پس به کار بردن شمشیر واجب است
برادری کرده بود و به او بسیار عالقمند » محمد بن عبدالحکم«با س شافعی -۲

ار شد. باشد. پس چون محمد بیم بود و گفته بود که به خاطر او در مصر می
 به عیادتش رفت و گفت: س شافعی

 مــــــــــرض احلبيــــــــــب فعدتـــــــــــه
 

 فمرضــــــت مــــــن حــــــذری عليــــــه 
 

ــــــــــودنیو ــــــــــب يع ــــــــــی اجلبي  أت
 

 فربئــــــــت مــــــــن نظــــــــری إليــــــــه 
 

دوستم بیمار شد و من به عیادتش رفتم، از غم رنجوریش مریض شدم. و دوست به 
 آمد، پس به دیدن او بھبود یافتم.پرسیدن من 

، پس از وفات، مردم گمان برده بودند که شافعیبه سبب صدق دوستی محمد، 
فرماید. پس در حال علتی که در آن وفات یافت  درس خود را به وی تفویض می هحلق

از وی پرسیدند که: پس از شما در تحصیل علم به که رجوع کنم؟ و محمد در این حال 
این شکی نیست  الله در  فرماید شافعی گفت: سبحان نگریست تا به او اشارت  به وی می

                                           
 اصالح شد.» گردید به گردد«در متن  -١
 .١، ج حكام القرآنأخالفت و ملوکیت، به نقل از  -٢



 ١٣٣   ایش مذاهب، تصوف و مذاهبپید فصل دوم: ضرورت اجتهاد

 

قایم مقام من است. با آنچه محمد ھم کل مذھب او را [فرا] » ابویعقوب بویطی«که 
 تر. تر بود و به زھد و ورع نزدیک تر و عالی لیکن بویطی فاضل گرفته بود و

تعالی و مسلمانان، نصیحت واجب دانست و مداھنت را   برای خدای /پس شافعی
ضایت حق، ترجیح نداد. و چون به جوار رحمت کنار گذاشت و رضایت خلق را بر ر

را س ھای مالک الھی انتقال یافت. محمد از مذھب او به مذھب پدرش بازگشت و کتاب
نشینی را  کرد و از بزرگان اصحاب مالک بود. و بویطی ھم زھد و گوشه  تدریس می

 .١درس رغبت ننمود ۀاختیار کرد و به نشستن در حلق
رزات فکری و عملیش با ھیأت حاکمه به علت توجه به ابوحنیفه عالوه بر مبا  -۳

ھای شالق امویان و عباسیان  ھا و ضربه رضایت پروردگار و تقوای الھی، شکنجه
ھای آنان سرباز زد و  ھا و بخشش را به جان قبول کرد و از پذیرفتن انعام

یا آزادگی و فقاھت و پاسداری از دین اسالم را به زرق و برق و مقام و منصب دن
نفروخت و آزاده زیست و آزاده به جھان آخرت سفر کرد اکنون به دو مورد از 

 کنیم: رھای برجسته امام اشاره میکا
ھایی درگرفت منصور به او گفت:  زمانی که بین او و خلیفه المنصور مخالفت -الف

امیرالمؤمنین چه وقت تحفه از «پذیری؟ او در پاسخ گفت:  تو چگونه ھدایای مرا نمی
تان به من  ام اگر شما از مال شخصی اش به من داد که من آن را رد کرده ال شخصیم

که المال به من ھدیه دادید درحالی ز بیتپذیرم. شما ا ھدیه کنید خواھی نخواھی می
ام که بخواھم سھم  من در آنھا حقی ندارم. من نه در راه دفاع حقوق آنھا رزمیده

شان به من رسد م که سھمی برابر با فرزندان ندان آنھاسربازی را دریافت کنم و نه از فرز
 .٢رسد من نیز به آن اندازه مستحق شوم ام که آنچه به سایلی می و نه از جمله فقرا

ضربه شالق قرار داد  ۳۰بعدًا ھنگامی که منصور، او را  بنابر انکار از عھده قضا مورد 
آلود گردید، عبدالصمد بن علی عّم خلیفه، خلیفه را سخت مالمت   و تمام بدنش خون

این چه عملیست که انجام دادی، یکصد ھزار شمشیر را بر خود قبول کردی، «کرد که 
اش نادم شده در  این، فقیه عراق است و حتی فقیه اھل خاور است. منصور از کرده

                                           
، ترجمان الديناحياء علوم، به نقل از غزالی، امام محمد: ٩٩-٩٨اھل سنت و جماعت، چھار امام  -١

 .٥٥٢و  ٥٥٠مؤیدالدین محمد خوارزمی، ص 
 .١، به نقل از المکی، ج ٣١٣خالفت و ملوکیت،  -٢
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به امام فرستاد اما او از اخذ  مقابل شالق، ھزار درھم را یعنی جمله سی ھزار درھم را
آن انکار ورزید، خلیفه گفت رقم مذکور را اخذ کرده خیرات کن اما او در پاسخ فرمود: 

 ١آیا نزد او مال حالل نیز وجود دارد؟

 مذهب اهل تصوف 
اند.  داده غالب صوفیه در این دوره مذھب شافعی را بر مذاھب دیگر ترجیح می

زیسته است، در این باره  دوم قرن ششم می ۀه در نیمک ٢ابوسعید همحمد منور نواد
دانیم زیرا  فایده نمی شرحی مستوفی در کتاب اسرار التوحید دارد که نقل آن را بی

مذھب است و ضمنًا حاوی  ھردو مردم روشن آن زمان نسبت به هنموداری از اندیش
ت به یکدیگر شافعی و حنفی نسب هفرق ھردو ھای ناروای متعصبان اشاراتی بر تعصب

 باشد: نیز می

مذھب شافعی داشته است که  -قدس اهللا روحه العزيز-و شیخ (ابوسعید) ما «
اند، و کسی که  اند مذھب شافعی داشته ه بعد از شافعی بود ٣مشایخ که هھمچنین جمل

-پیش از آنکه قدم در این راه نھادست به مذھبی دیگر تمسک نموده است، چون حق 

ه کمال فضل و عنایت ازلی به علت خویش او را سعادت محبت ب -تعالیسبحانه و
خویش و اختصاصی که این طایفه را بر درگاه عزت او ھست، روزی کرده است، به 

اند ... و تا کسی گمان نبرد که ازین کلمات که در قلم آمد، که  مذھب شافعی باز آمده
قصانی افتد بر مذھب امام اند، از این سبب ن مشایخ، مذھب امام بزرگوار شافعی داشته

این اندیشه به  ٤، کال و حاشا! ھرگز این صورت نباید کرد و نعوذ بالله کی/ابوحنیفه
خاطر کسی درآید چه بزرگواری و زھد او بیش از آنست که به علم این دعاگوی درآید و 

سالمه و اهللا  ت صلواشرح پذیرد که او سراج امت و مقتدای ملت نبوی بوده است، 

امام در آنچه گفتند متابع کالم مجید  ھردو مذھب در حقیقت برابرند و ھردو ، وعليهـم

صلوات اهللا و سالمه - گفتند و موافقت نّص حدیث مصطفی -سبحانه و تعالی-حق 

                                           
 ھمان منبع. -١
 مقصود، ابوسعید ابوالخیر عارف مشھور است. -٢
 کی: که. -٣
 کی: که. -٤
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 تعصبی بداند کی مذھب بی ھردو کردند، و به حقیقت ھر که در نگرد در میان -عليه
در فروع اختالفی یابد آن را به چشم اختالف امتی اند و اگر  امام در حقیقت یکی ھردو

بزرگوار  ۀاند ... و این ائم رحمه نگرد ... نه از راه تعصبی که اغلب مردمان بدان متبال
 .١...»اند نھادھای ما ھست محفظ و معافیازین چنین تعصب که در 

 تسلط علمای دینی 
مردم و پیروان خود  ۀعلمای اسالم آنچنان تأثیر شگرفی در افکار و عقول تود

الله صفا   داشتند که سراسر تاریخ، شاھد عادلی است بر نقش اساسی آنان. دکتر ذبیح
درین عھد، علمای دینی تسلط و نفوذ تاّم و تمام در پیروان خود داشته و «نویسد:  می

و اند. به حکم  کرده اند که در شھرھا و قراء و قصبات بر مردم حکومت می واقعًا آنھا بوده
ای از  آنان مریدان از فدا کردن مال و جان ابا نداشتند و یا اگر در دل ناخشنودی هاشار

 نمودند ... . کرند آنان ناخشنودی را اظھار نمی این باب احساس می
شود و بسیاری از امراء و  و این اعتقاد و عالقه، حتی در رجال قوم نیز دیده می

القمندان به علما بوده و نفقات فراوان در راه سالطین و وزراء این عھد از پیروان و ع
الملک طوسی   اند و از مھمترین آنان نظام کرده مذھبی صرف می همشایخ صوفیه یا ائم

است که عالوه بر تأسیس مدارس نظامیه و تعیین مشاھره (ماھیانه) برای مدرسان و 
شش اموال کثیر به ھا و رعایت جانب صوفیه و بخ طالبان علم در آنھا در احداث خانقاه

کرد، شاید یکی از علل فراوانی عدد فقھا در این دوره و وجود  آنان نیز مبالغه بسیار می
بالد و قراء و قصبات، ھمین تشویق و بزرگداشتی باشد  ۀبسیاری از آنان در ھم هشمار

 داشتند و البته این را نباید تنھا علت این امر آنان معمول می هکه مقامات رسمی دربار
میان مردم، و شیوع از آن جمله ریشه دوانیدن دین در ھای دیگر و دانست بلکه علت

تعصب و اعتقاد شدید عموم مسلمانان به مسایل دینی، و اظھار عالقه و تمایل عامه به 
 لمای دینی در این دوره بوده است.ای ع افزایش عده هعمد ۀاین مسایل ھم وسیل

علت عمده دیگر، ضعف علوم عقلی و یا متروک ماندن آن در بسیاری از مراکز بوده 
است بخصوص که این علت با ایجاد مدارس متعدد مذھبی و پدید آمدن موقوفات 
فراون که صرف تعلیم و تعلم طالب و تأمین حوائج استادان و شاگردان علوم دینی 

                                           
 به این موضوع اشاره شده است. لتوحيدارسار ادر بحث  -١
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توان از اینجا  در آن ایام تا قرن ھفتم میگردیده است ھمراه بود. کثرت عدد فقھا را  می
الدین محمد معروف به صدر جھان از کبار  امام برھان هحدس زد که فقط در کنف ادار

 .١اند برده بخارا و سلف او نزدیک شش ھزار فقیه بسر می هائمه و رؤساء آل ماز
حتی در ایام اند نه از سایر فرق، و این خاندان  البته اینان ھمه از فقھای حنفی بوده

ھای آنان در ماوراءالنھر ھمچنان رعایت حال فقھای حنفی  مغول و خرابی هبعد از حمل
) چھار ھزار فقیه ۶۷۴داده و در عھد تألیف کتاب آثار البالد قزوینی (سال  را ادامه می

 .٢اند در کنف حمایت و رعایت خود داشته
بن عمر در رعایت  عزیزدین عبدالال برھان ٣یکی از افراد این خاندان  بنام صدرالصدور

ھزار دینار زر سرخ صرف کرده. شرح  حال یکی از این فقھا که تحت حمایت او بود سی
وقتی دانشمندی (فقیھی) از متعلمان غریب، که به تعلم به «داستان چنین است که: 

سمرقند آمده بود، خیانتی بزرگ کرد، سلطان سمرقند او را بگرفت و خواست که 
، و گفت اگرچه بدین خیانت، مستوجب کشتن است اما چون دانشمند است و برنجاند

غریب، او را سی چوب بزنند. صدر جھان گفت اگر پادشاه ھر چوبی را به ھزار دینار زر 
سرخ بفروشد خزانه را توفیری تمام باشد و دانشمند غریب را آبروی نرفته باشد. سپس 

آن ورطه بیرون آورد و این واقعه در ماوراءالنھر  سی ھزار دینار بداد و آن دانشمند را از
 .٤مشھور است

بزرگداشت فقھا در آثار قرن ششم بسیار دیده  ۀامثال این وقایع و اشارات دربار
نمودند. با تمام این  شود و بعضی از سالطین مانند سنجر در این باره مبالغه می می

عقاید آنان و امرا و سالطین  احوال علمای دینی بر اثر اختالفی که ممکن بود بین
متغلب زمان باشد، دچار مشکالتی از قبیل نفی بلد (تبعید) و حبس و شکنجه و الزام 

اند و به بعضی ازین قبیل حوادث، پیش از  شده به ترک عقیده و امثال این امور نیز می

                                           
، به نقل از حواشی چھار مقاله از مرحوم قزوینی، ص ١٥٩تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، صفحه  -١

١١٩. 
 .١١٥منبع مذکور، ص  -٢
 درباره خاندان صدر جھان در صفحات پیشین توضیح داده شده است. -٣
عوفی. منقول از حواشی  جوامع احلكايات، به نقل از ١٥٩تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، صفحه  -٤

 .١١٨-١١٧چھار مقاله چاپ لیدن، ص 
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 هاین اشاره شده است و حتی ممکن بود درگیر و دار اختالفات مذھبی، عوام دست
 .١اند کرده الفان به جان و مال و خان و مان علمای مخالف نیز دست درازی میمخ

ھا ھر دسته از مردم این دوره برای خود مدرسه  ھا و جدایی به سبب ھمین اختالف
ھای مخالف یا بعضی از افراد معین در آنھا  و جامع خاصی داشته و گاه از ورود دسته

 اند. کرده پیشگیری می
مذھبی در این دوره چنان وسعت گرفته بود که از عوام مردم،  دامنه اختالفات

ایم، علماء در رد یکدیگر به تألیف  غوغا به خواص کشیده بود، و نه تنھا، چنانکه دیده
گونه تعصبات شرکت  جستند، بلکه شاعران زمان ھم در این ھا مبادرت می ب کتا
مخالفان مذھبی مبادرت  کرده و به اظھار عقاید مذھبی خود یا ھجو و انتقاد می
اند و حال آنکه  داده انتقام قرار می هھای مذھبی را وسیل اند و حتی گاه تھمت نموده می

 .٢اند دینی مشھور بوده غالب آنان به بی

 

 فقهاء و صوفیان
فقھا بزرگ و مجتھدان چھارگانه با عرفای مشھور،  ۀرابط هدر مطالب گذشته دربار

جتھدان صاحب مذھب با عارفانی مانند داود طایی، رابعه توضیح داده شد که ارتباط م
عدویه، سلیم راعی و بشر حافی و ... آنچنان استحکام داشته که جای ھیچ بحث و 
اظھار نظر مخالفی را باقی نگذاشته است ولی از زمانی که صوفیان، مبحث وحدت 

ک تشخیص ھای قلبی خود را مال وجود، وحدت شھود، مسایل کشف و اشراق و دریافت
حق و باطل و صحت سلوک قرار دادند، فقھا و متکلمان در برابر آنھا موضع سختی 

ای که  پیش گرفتند و اختالف، در روش دریافت و اشراق و ادراک به وجود آمد به گونه
 ھا و رساالتی نوشتند. کدیگر کتابطرفین بر ی

 گوید: م غنی در این باره چنین میمحقق معاصر مرحوم دکتر قاس
در نیشابور مقدم کرامیان استاد ابوبکر اسحق کرامی و رئیس اصحاب رأی و « -۱

                                           
 . النقض وحواشی لباب االلباب، به نقل کتاب ١٦٠-١٥٩تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم،  -١
 .١٦٠تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم،  -٢
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آمده  ٢بنوشتند که اینجا مردی  ١روافض، قاضی صاعد و تبع ایشان محضری
دارد و در اثناء مجلس  کند و مجلس می است از میھنه و دعوی صوفی گری می

به یکبار روی به  گوید ... و خلق گوید تفسیر و اخبار نمی بر سر منبر بیت می
اند، اگر تدارک این  گردند و بیشتر عوام در فتنه افتاده اند و گمراه می وی نھاده

عالم ظاھر شود و این محضر را به غزنین  هنفرمایند زود خواھد بود که فتن
 ه. از غزنین جواب نوشتند بر پشت محضر که ائم٣فرستادند پیش سلطان

فریقین شافعی و ابوحنیفه  بنشینند و تفحص حال او به جای آرند و آنچه از 
مقتضای شرع بر وی متوجه گردد از حکم سیاست بر وجه مصلحت بر وی 

 .٤برانند
حارث محاسبی از مردم بصره و ساکن بغداد بوده و از معاصرین احمد بن  -۲

از قدمای  در بغداد وفات کرده است. حارث ۲۴۳ ۀحنبل است حارث در سن
در کتاب تلبیس ابلیس از  ٥الجوزیابن نویسندگان صوفیه است که ابوالفرج 

گوید که کسی نزد احمد بن حنبل از  مصنفات او سخن رانده است از جمله می
 راء و کتب حارث محاسبی سخن راند.اقوال و آ

الجوزی ابن بینم که با حارث مجالست کنی.  احمد حنبل گفت: صالح تو را نمی
 .٦شمرد کتب او را کتب بدع و ضالالت می

گوید که در  الجوزی در کتاب تلبیس ابلیس در ذکر مصنفات صوفیه میابن   -۳
بین صوفیه اشخاصی پیدا شدند که در جوع و فقر و وساوس و خطرات سخن 
راندند و بعضی از آنھا از قبیل حارث محاسبی در این مواضع، کتبی تصنیف 

مستند به اصلی نیست چنانکه از احمد بن حنبل از  کردند و معظم این تصانیف

                                           
 نامه. نامه، گواھی محضر: فتوی -١
 ابوالخیر.ابوسعید  -٢
 سلطان محمود غزنوی -٣
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، تاریخ تصوف در اسالم از صدر اسالم تا عصر حافظ، تألیف  -٤

 .ارسار التوحيد، پاورقی به نقل از ٥٥٤-٥٥٣دکتر قاسم غنی، انتشارات زّوار، چاپ سوم، صفحه 
 ز ابن قیم جوزی شاگرد ابن تیمیه است.ابوالفرج ابن الجوزی مؤلف کتاب تلبیس ابلیس غیر ا -٥
 .٤٣٩تاریخ تصوف دکتر قاسم غنی، پاورقی  -٦
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صحابه و تابعین چیزی در این موضع «وساوس و خطرات پرسیدند گفت: 
 .١»اند نگفته

پیدا شدن این قسم مباحث، به مذاق اھل ظاھر «دھد که:  دکتر غنی ادامه می
یرو الجوزی حنبلی پابن آمد و نتیجه آن شد که یکی از فقھایی از قبیل  خوش نمی

ظاھر نصوص که چنانکه سابقًا در مبحث عشق و محبت گفتیم حتی در به کار بردن 
لغات ھم، پیرو قدما است بر ضد صوفیه قیام نمود، آراء و اقوال آنھا را در مبحث 

 .٢»خطرات و وساوس و مباحث شبیه به آن، بدعت و خالف شرع شمردند

احمدحنبل را که روزی  ٣نقل است که حاتم پرسید مر«حاتم اصّم گفته است:   -4
جویی یا پس از وقت یا در  جویی؟ گفت: جویم. گفت: پیش از وقت می را می

جویی؟ احمد اندیشید که اگر گویم پیش از وقت، گوید چرا روزگار خود  وقت می
کنی و اگر گویم پس از وقت، گوید: چه جویی چیزی که از تو  ضایع می

مشغول شدی به چیزی که حاضر  درگذشت؟ و اگر گویم: در وقت، گوید چرا
بایست نبشت که  خواھد بود، فروماند درین مسأله، بزرگی گفت جواب چنین می

جستن بر ما نه فریضه است و نه واجب نه سنت؛ چه جویم چیزی را که از این 
جوید به قول  ھر سه، نیست و طلب کردن چیزی که وی خود تو را می

عبده كما أمرنا علينا ان ن«م این است: او خود بر تو آید و جواب حات ص رسول
 .٤»عليه ان يرزقنا كما وعدناو

 جوزی ابن پاسخ به 
ترین آثار رشد فکری انسانی، داوری درست، و انصاف داشتن در قلمرو  یکی از مھم

تازند،  بحث و انتقاد است. کسی که با تھمت و افتراء به گروه مخالف خود می
گر خوبی باشند و اصوًال تعصب در اعتقاد، خدمت به طرف مقابل  توانند اصالح نمی

                                           
-١٧٤، به نقل از تلبیس ابلیس، چاپ مصر، صفحه ٥٣٦تاریخ تصوف دکتر قاسم غنی، پاورقی  -١

١٨٠. 
 .٥٣٦تاریخ تصوف در ایران، دکتر قاسم غنی،  -٢
 کار رفته است و معنای خاصی ندارد.ایست که در متون کالسیک برای تأکید به  مر کلمه -٣
بر ما واجب است که او را بپرستیم آنچنان که به ما دستور داده است و بر او : «٢٩٦منبع مذکور،  -٤

 ». است الزم است که به ما روزی دھد آن گونه که به ما وعده داده
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اجه عبدالله انصاری، ھای بزرگی مانند خو انصافی است که شخصیت است. جای بی
جوزی ابن  هابوسعید ابوالخیر، حارث محاسبی، ذوالنون مصری و ابوبکر شبلی را به گفت

خوردگان شیطان دانست و این ھمه آثار مثبت عارفان و وارستگان معرفت و  فریب

و  »الدين احياء علوم«کم به  بایست دست سلوک را نادیده گرفت این چنین افرادی می
 عوالم روحی و حاالت ۀانداختند و دربار امام محمد غزالی نظری می» دتکیمیای سعا«

 کردند. و مقامات سلوک، تدبری می
صوفی علم رسمی، یعنی، دانایی اکتسابی و «گوید:  دکتر قاسم غنی در این باره می

یا » معرفت«نامد در حالی که دانایی مخصوص به صوفیه را  می» علم«آموختنی را 
علما فرق دارد و تقریبًا » علم«صوفیه اساسًا و اصوًال با » معرفت«ند. خوا می» عرفان«

معادل است با مفھوم حکمای اشراق یونانی از لغت » معرفت«مفھوم صوفی از 
 است.» دانم می«ونانی که به معنی ی» گنوسیس«

صوفی معتقد است که از راه کشف، مستقیمًا به معرفت خدا و اصل خواھد شد این 
عقل و منطق و درس و بحث مدرسه نیست بلکه بسته به اراده و فضل و  هعلم، نتیج

ه توفیق خداوند است که این معرفت را به آنھایی که خود مستعد اخذ معرفت و وصول ب
 فرماید. حقیقت کرده است عطا می

تابد وجمیع  معرفت، نور رحمت الھی است که به قلب سالک مستعد و قابل می
دارد  نورانی خود، محو و مضمحل ساخته و از کار باز می ۀدر اشعتعینات و قوای او را 

و نیز محمد بن واسع  ١»من عرف اهللا كلّ لسانه«این است که جنید بغدادی گفته: 

همن عرف اهللا قل كالمه و«گوید:  می  .٢»دام حتريّ
اول  ،اند به اعتقاد نویسندگان صوفی، کسانی که در طلب خدا ھستند بر سه گونه

اھل زھد و عبادت که به امید بھشت و پاداش اخروی یا پاداش روحانی از قبیل 
شناساند. دوم  کنند و خداوند از راه فضل، خود را به آنھا می کرامات، خدا را پرستش می

حکمای حکمت الھی که خداوند از راه جالل و جبروت خود، خود را به آنھا 
تواند جالل و جبروت الھی را ادراک  وقت نمی ھیچشناساند ولی با استدالل و منطق   می

کنند، در ادراک صفات و آثار خداوندی سرگردان و از ادراک ذات الھی به کلی عاجز و 

                                           
 .»آید کس خدا را بشناسد زبانش بند میھر« -١
 .»کند گردد و ادامه پیدا می شود و حیرتش افزون می کم میکس خدا را بشناسد سخنش ھر« -٢
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علم ما این است که  هاین است که ذات الوھیت الیدرک است و نتیج شان مقال ماحصل
 ».دانیم که از ادراک او عاجزیم می«





 
 
 

 ادیبان، شاعران، مورخان و صوفیان نظرات دانشمندان: فصل سوم
 قرن سوم تا ششم

 هجری) ۲۷۹احمد بالذری متوفی (
بن جابر بن داود بالذری، در اواخر قرن دوم ھجری در بغداد به   احمد بن یحیی

ھای  در جوانی به دربار مأمون خلیفه عباسی راه یافت و سپس کش و قوس دنیا آمد،
ا از خلفاء و وزیران ھای فراوانی ر ھا و نامھربانی زیادی را در زندگی دید و محبت

 مشاھده کرد.
سعد، علم تاریخ آموخت و از طریق وی ابن گرفت، از  ای می بالذری از ھر علمی بھره

شمار مدائنی را مورد  را در امر فتوحات گرد آورد و کتب بیتقریبًا تمام روایات واقدی 
از نیای  ١استفاده قرار داد. عباس  بن ھشام کلبی نیز روایاتی را که در علم انساب

بن سالم و امر نقود را   خویش به خاطر داشت با وی بازگو کرد، امر باج و خراج را از قاسم
اند  مراجع، به فارسی دانستن او اشاره کردهاز محمد بن سعد و داود ناقد فراگرفت، ھمه 

ھایش که موجود  از جمله کتاباند ...  مترجمین این زبان به شمار آورده هو وی را از جمل
 است:

 . انساب االرشاف -۱

 . و آثار دیگری دارد.٢فتوح البلدان -۲
ررسی البلدان، منابع تاریخ و جغرافیایی ایران مورد ب  از آنجایی که در کتاب فتوح

 کنیم.  قرار گرفته است در مورد امامان چھارگانه ھم به آن استناد می

 ها  فتح سرزمین ۀقول ابوحنیفه دربار

                                           
 ھا. یعنی، علم شرح حال و بیوگرافی اشخاص و خاندان علم انساب -١
بخش مربوط به ایران، از احمدبن یحیی البالذری، ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش،  فتوح البلدان -٢

 .١٣٤٦انتشارات بنیاد فرھنگ ایران، 
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بشر بن غیاث گوید: ابویوسف گوید: ھر زمینی را که به جنگ بگشایند، مانند سواد «
ساکنان و شام و دیگر جاھا، اگر امام، آن را میان فاتحین بخش کند، زمین عشر باشد و 

-مسلمین درآورد  هآن برده. اگر امام، آن را بخش نکرد و مشترکًا، به تصرف ھم
پس بر ساکنین آن، جزیه قرار گیرد و بر  -ھمچنان که عمر، در سواد کرد

ھایشان، خراج. لکن در شمار بردگان نیایند. و این قول ابوحنیفه باشد. واقدی از  زمین
 .١»ردسفیان ثوری نیز روایتی این چنین ک

 نظر مالک  بن انس و دیگران دربارة فتوحات
 ذئب گویند: ابیابن ک  بن انس و واقدی گوید: مال«

چون کافری که زمینش، به جنگ فتح شده است اسالم آرد، زمین را به دست وی 
 .٢»باز دھند تا آن را آبادان کند و خراج آن بگذارد. و در این امر خالفی نیست

ابن ابوحنیفه و یاران او گویند: در یک مرد، خراج و زکوه جمع نیاید ... مالک و 
ذئب و سفیان و ابوحنیفه گویند: اگر مردی، زمین خراجی خویش را چندین بار در  ابی

سال زراعت کند، بیش از یک بار از او خراج نستانند. ابوالزناد و مالک و ابوحنیفه و 
لی و ابن بی سبره و زفر و محمد بن حسن و بشر بن غیاث لی سفیان و یعقوب و ابن ابی

گویند: چون مردی زمین خویش را بیھوده رھا کند وی را گویند: یا کشت کن و خراج 
آن بگذار، یا زمین را به دیگری بسپار تا زراعت کند. اما در امر زمین عشری چیزی 

د و اگر آن را بیھوده رھا نگویند. اگر صاحب آن، زمین را کشت کرد، از او صدقه بستانن
 .٣...»کرد که خود داند 

 اختالف نظر ابوحنیفه و مالک 
ذئب و ابوعمر و اوزاعی گویند: چون بر حاصل،  ابیابن ابوحنیفه و سفیان و مالک و 

ای،  آفتی افتد یا به آب غرق شود، از صاحب آن خراج نگیرند. چون زمین خراج، به برده
باز خریده باشد، یا به زنی متعلق باشد، ابوحنیفه گوید: که  ای که آزادی خویش یا  بنده

                                           
 . ٣٤٥منبع مذکور،  -١
 . ٣٤٦منبع مذکور،  -٢
 . ٣٤٦منبع مذکور،  -٣
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ر حاصلی ذئب و مالک گویند: خراج زمین و عش ابیابن تنھا خراج آن بستانند، سفیان و 
 که به جای ماند بستانند.

ابوحنیفه و (سفیان) ثوری گویند: چون کسی از مسلمین یا از اھل ذمه، در زمین 
غیر آن بسازد، دیگر باجی از او نستانند و اگر آن را  خراج،  بنایی ھمچون دکان و

ذئب گویند: وی باید خراج آن  ابیابن بوستانی کند، خراج بر وی الزم آید. اما مالک و 
ھا برگیرد، سودی است  زمین ساخته شده را نیز بپردازد، زیرا سودی که از آن عمارت

چه کند، خود و صاحب آن ھر ین عشر [چنین نیست]که از کشتزار به دست آید. اما زم
ھای کھن به جای باشد که اسالم  داند. ابویوسف گوید: اگر در بالد عجم، آیینی از آیین

ھایی که  آن را تغییر نداده باشد یا باطل نکرده باشد، چون قومی نزد امام روند و از زیان
 .١دبدیشان رسیده، شکایت کنند، نشاید که امام تغییری در آن دھ  از آن آیین

تغییر دادن آن جایز است اگرچه آیینی کھن باشد. زیرا بر «مالک و شافعی گویند: 
امام است که ھر سنتی را که به دست مردی مسلمان گزارده شده است باطل کند با 

 .٢»حال خود چه رسد به سنتی که کافران گزارند
 ٣ابوسعید ابوالخیر

تألیف  ٤»سعيد بیأت الشيخ ارسار التوحيد فی مقاما«در کتاب  ،مذھب ابوسعید
محمد منور آمده است: که شیخ ابوسعید و استادان و پیران او مذھب شافعی 

. علت گرویدن پیرو مھنه را به این مذھب توجه دقیق امام شافعی به فھم ٥اند داشته
تر  ضیقی ھست، و او کار دین تنگس و چون در مذھب شافعی«داند  کامل شریعت می

 .٦»فراگرفته است

                                           
ھای مذھبی احترام قایل است و  ابویوسف نیز مانند استادش ابوحنیفه برای آراء و عقاید و اندیشه -١

 آزادمنشی خود را در این عبارت به اثبات رسانیده است.
 .٣٤٧-٣٤٦منبع مذکور،  -٢
میھنی از مشاھیر عرفا و محدثان اوایل قرن پنجم الخیر محمدبن احمد  الله بن ابی  ابوسعید فضل -٣

 ).٤٤٠-٣٤٧ھجری است (
طاھربن  سعدبن ابی سعید، تألیف محمدبن منوربن ابی فی مقامات الشیخ ابی ارسار التوحيد -٤

 الله صفا، چاپ چھارم. سعید میھنی، به اھتمام دکتر ذبیح ابی
 .٢٠منبع مذکور،  -٥
 .٢٣منبع مذکور،  -٦
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 ابوحنیفه سراج امت 
کشد بازتابی است از  آنچه را که محمد منور از مذاھب اسالمی به تصویر می

تیزھوشی و قدرت استنباط و حافظه قوی و تسلطی که ھر چھار امام و مجتھد در فھم 
دین را محصول  هاند و اختالف نظر و اجتھاد ائم معانی قرآن و احادیث داشته

 شمارد. ط آنان میو فکر و استنبا آزاداندیشی
گویم که شیخ ابوسعید مذھب شافعی داشته است،  گوید: اینکه می محمد منور می

ام ھرگز چنین نیست زیرا  چنین فکر نکی که شافعی را بر امام ابوحنیفه ترجیح داده

 و -صلوات اهللا و سالمه عليه-سراج امت و مقتدای ملت نبوی بوده است، «ابوحنیفه 
-امام در آنچه گفتند، متابع کالم مجید حق  ھردو برابرند و مذھب در حقیقت ھردو

 -سالمه عليهصلوات اهللا و-گفتند و موافقت نّص حدیث مصطوفی  -تعالیسبحانه و
 ھردو ١تعصبی بداند کی مذھب بی ھردو کردند. و به حقیقت ھر که در نگرد در میان

به چشم اختالف امتی رحمه اند و اگر در فروع اختالفی یابد آن را  امام در حقیقت یکی
 .٢»نگرد

 مالک انس و ابوحنیفه 
اند که اجتھادشان بر م بنای کتاب خدا و  ھر چھار امام و مجتھد بزرگ کوشیده

سنت نبوی باشد و در بیان نظر و استنباط احکام از ھر نوع تعصب و تنگ نظری دور 
و ابوحنیفه را در مسجد اند چنانکه از ابوالدراوردی آمده است که: مالک  بن انس  بوده

ای که  گفتگو پرداختند به گونهدیدم که پس از نماز عشاء به بحث و ج  رسول خدا
شد تا وی، نظرات و عقایدش را  گفت، دیگری ساکت می گاه یکی از آن دو، سخن میھر

 .٣بیان کند و این بحث و فحص، تا نماز صبح ادامه داشت

 ٤عثمان  بن ابی علی الجالبی الهجویری بن  ابوالحسن علی

                                           
 کی: که. -١
 .٢١، ارسار التوحيد -٢
 .٢٢-٢١منبع مذکور،  -٣
ابوالحسن ھجویری عارف وارسته دل اواخر قرن چھارم و اوایل قرن پنجم ھجری است که به  -٤

 یا کمی بعد از آن وفات یافت. ٤٦٥احتمال قوی در سال 
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اربعه  هدر مواقع گوناگون از ائم ١»محجوبـكشف ال«امام ابوالحسن ھجویری در 
آید در شریعت از امام  سخن به میان آورده است و چنانکه از شرح حال وی برمی

ه جنید بغدادی ابوحنیفه و در طریقت از مسلک جنیدیه که منسوب به شیخ الطائف
 کرد. روی میاست پی

 گوید: از امامان چھارگانه سخن میاین عارف و مجاھد بزرگ اینگونه 
پوشید  پشمین می هابوحنیفه در آغاز جام صخواب دیدن ابوحنیفه، پیامبر را  -۱

را  صخواست روش عزلت و دوری از دنیا را پیش گیرد تا اینکه پیامبر و می
باید بود از آنچه سبب  ترا اندر میان خلق می«در خواب دید که به او گفت: 

نپوشیدی که  هاحیاء نسبت من تویی، آنگاه دست از عزلت بداشت و ھرگز جام
 .٢»آن را قیمتی بودی

داود طائی و ابراھیم ادھم و گروه زیادی از عرفای بزرگ، مصاحب و ھمدم  -۲
 است:اند چنانکه آمده  حنیفه بودهابو

فرمود و او یکی از محققان متصوف بود و ابراھیم ادھم  ٣داود طائی را ِلبس صوف«
نگریستند،  ٥، اصحاب، وی را به چشم تصغیر٤از صوف هبه نزدیک ابوحنیفه آمد با مرقع

ابوحنیفه گفت: سیدنا ابراھیم  بن ادھم آمد، اصحاب گفتند: بر زبان امام مسلمین، 
به خدمت  ٧به چه یافت؟ گفت به خدمت بر دوام کی. وی این سیادت ٦ھزل نرود

 .٨»خداوند مشغول شد و ما به خدمت تنھا خود، تا وی سید ما گشت
 پذیرد: ابوحنیفه منصب قضا را نمی  -۳

                                           
ق الجالبی الھجویری الغزنوی، تصحیح استاد محق  بن عثمان ، ابوالحسن علیمحجوبـكشف ال -١

 .١٣٥٨یاد، و ژوکوفسکی به اھتمام قاسم انصاری، کتابخانه طھوری،  زنده
 .٥٠منبع مذکور،  -٢
 ِلبس صوف: جامه پشمی. -٣
 دار و پاره پاره.  مرقعه: جامه پینه -٤
 ارزش شمردن. چشم تصغیر: چشم حقارت، کوچک و کم -٥
 گوید. ھزل نرود: سخن بیھوده نمی -٦
 کی: که. -٧
 . ٥١-٥٠، محجوبـكشف ال -٨
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امام اعظم ابوحنیفه، سفیان ثوری،  ،عباسی از چھار نفر هابوجعفر منصور، خلیف
خواست که یک از آنان  ند و میمسعر بن کدام و شریک، دعوت کرد تا او را مالقات کن

ای خود را از این دام آزاد  را به منصب قضا، برگزیند. ابوحنیفه گفت من به گونه
سازم و به سفیان پیشنھاد کرد که فرار کند و به مسعر گفت خود را دیوانه سازد.  می

 ن ھر سه نفر را نزد خلیفه بردند.سفیان با کشتی از چنگال منصور گریخت. مأمورا
یفه نخست به ابوحنیفه گفت: باید قاضی شوی. امام پاسخ داد: ای امیر من خل

ام و بزرگان عرب به حکم من راضی  مردی عرب نیستم و از غالمان و خدمتکاران بوده
نباشند. منصور گفت: این کار ربطی به نسب ندارد و این عمل به علم نیازمند است که 

بوحنیفه جواب داد که من  ،ند زمانه ھستیترین فقیه و دانشم در تو است و تو بزرگ
گویم، دروغگو شایستگی منصب  و از این نظر اگر دروغ می ،باشم این مقام نمی هشایست

کنم. و  گویم، من خود به ناتوانیم اعتراف می قضای مسلمانان را ندارد و اگر راست می
نین از دام باشم. ابوحنیفه این چ صورت سزاوار نشستن بر منصب قضا نمی ھردو در

 .١»خلیفه عباسی رھایی یافت
آمد و از وی  عبدالله  بن مبارک از عرفای مشھور است به محضر ابوحنیفه می -۴

 .٢آموخت علم می
 صگوید: در شام بر سر قبر بالل حبشی مؤّذن رسول اکرم پیر ھجویر، می -۵

شیبه  از باب  بنی صخوابیده بودم، خواب دیدم که در مکه ھستم و پیامبر
شد و پیری را درکنار گرفته بود چنانکه کودکان را با شفقت در کنار داخل 

گیرند من پیش دویدم و بر دست و پایش بوسه زدم و باخود گفتم که آن  می
با القاء قلبی به من گفت:  صمرد کیست؟ و آن حالت چیست؟ حضرت رسول

 .٣و فھمیدم که او ابوحنیفه است». این امام تو و اھل دیار تست«
ی که داود طائی، سالک بزرگ به مراحل مھم علمی رسید و مصدر و ھنگام -۶

 كعلي« مقتدا شد به نزدیک ابوحنیفه آمد و گفت که اکنون چه کنم؟ گفت:

                                           
 .٢٤٣-٢٤٢، ولياءتذكرة األ، ١١٤-١١٣منبع مذکور،  -١
 .١١٨-١١٧، محجوبـكشف ال -٢
ھای  . نویسنده معتقد است که باید در زمینه نقد احادیث به کتاب١١٦منبع مذکور،  -٣

 شناسی و (مصطلح الحدیث) رجوع شود. حدیث
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بر تو واجب است که « :یعنی. »بالعمل فإنّ العلم بالعمل كاجلسد بالروح
نسبت به علم خود عمل کنی زیرا دانش بدون عمل مانند جسم بدون روح 

خلوص نیت و پاکی عمل  هآنگاه امام اعظم مطالبی را برای او در زمین. »است
 .١توان از علم جدا کرد توضیح داد که ھرگز عمل را نمی

فضیل عیاض، از مشاھیر اھل سلوک که در آغاز، عیاری راھزن در مرو بود پس  -۷
از توبه و انابت به مکه رفت و مدتی در آنجا بماند و به خدمت بسیاری از 

حنیفه  ءالله و صلحای امت رسید و به کوفه باز آمد و به امام اعظم ابی ااولی
 .٢پیوست و مدتی با وی صحبت داشت و تحصیل علوم کرد

علوم، امام و معروف بود در مدینه از  هامام محمد بن ادریس شافعی که در جمل -۸
امام مالک علم آموخت و در عراق به خدمت محمد بن حسن رفت و آن چنان 

ای از دانشمندان و علماء به او  م احادیث و آیات پیشی گرفت که عدهدر فھ
 تدریس او وارد شد. ۀحنبل به حلق اقتدا کردند و از جمله، امام احمد بن

در آغاز خشونتی از متصوفه در دل داشت تا عارف  ٣گوید: شافعی ھجویری می
رفت طالب  که می سالک، سلیم راعی را دید و به او نزدیک گردید و پس از آن ھر جا

 ود.حقیقی ب

گاه هر« ».يت العامل يشتغل بالرخص فليس حيیء منه شیءأإذا ر« گوید: شافعی می

عاملی را ببينی كه از جماهد بگريزد و به تأويالت مشغول گردد هرگز از وی چيزی به 

 .٤»رسد ظهور نمی

را به  صگوید: یکی از مشایخ روایت کند که شبی پیغمبر پیر ھجویر می  -۹
را  ألاز تو به من روایت رسید که خدای صالله خواب دیدم گفتمش: یا رسول

اند گفت: راوی از من به تو خبر راست رسانید، گفتم یا  اندر زمین اوتاد و اولیاء

                                           
 .١١٧منبع مذکور،  -١
 . ١٢٠منبع مذکور،  -٢
 ) از شاگردان ابوحنیفه بوده است.١٨٧-١٣٢محمدبن حسن شیبانی، (ابوعبدالله  -٣
 .١٤٤، محجوبـكشف ال -٤
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بایدم تا یکی از ایشان ببینم گفت محمد بن ادریس یکی از  می صالله رسول
 .١ایشانست

 ل:ازیانه خوردن امام احمد بن حنبت -۱۰
ای که امام احمد را  در بغداد نفوذ و قدرت فراوانی پیدا کردند، به گونه ٢گروه معتزله

تحت فشار قرار دادند که بگوید قرآن که کالم خدا حادث است، امام نپذیرفت و آنان، 
خلیفه را وادار کردند که دستور دھد که ھزار تازیانه به او بزنند و فرمان خلیفه اجرا 

ھا، دست بداشتند و امام آنچنان  تازیانه ۀعلت کھولت از زدن ھمشد و گویند به 
جراحتی پیدا کرد که تا پایان حیاتش بھبودی نیافت و با آن فرمان یافت، به امام احمد 

گویی؟ گفت: چه بگویم که آنان  این قومی که تو را تازیانه زدند چه می هگفتند دربار
ند مرا زدند اگر ایشان برحقند به خاطر این کردند که من بر باطلم و برای خداو فکر می

 .٣جراحت در قیامت با ایشان دشمنی نکنم

ما اإلخالص؟ قال: «روزی یکی از امام احمد پرسید:  پاسخ امام احمد  -۱۱

 اخالص چیست. « :یعنی. »اإلخالص هو اخلالص من آفات األعامل

 .»الص، رھا شدن از آفات اعمال استگفت: اخ

ل؟ «گفت:   توکل چیست؟ « .»قال: الثقة باهللاما التوكّ

 .»رسانی خداوند، نسبت به خود است گفت: توکل، ایمان استوار به روزی

 رضا چیست؟ «، »مور إلی اهللاما الرضا؟ قال: تسليم األ«گفت: 

 .»خود را به خداوند تعالی بسپاری گفت: این است که کارھای

بپرس که تا وی  ٤بشر حافیگفت: این را از ، »محبت چیست« »محبة؟ـما ال«گفت: 
 ه است من به آن پاسخ نخواھم داد.زند

                                           
 . ١٤٥منبع مذکور،  -١
امیه ظھور کردند که به مباحث عقلی روی آوردند و در برابر  فرقه معتبری در اواخر عصر بنی -٢

 ، واصل بن عطا بوده است.گویند و بنیانگذار این فکر اشعریان قیام کردند، این گروه را معتزلی می
 .١٤٦-١٤٥، كشف الـمحجوب -٣
بشر حافی یکی از عرفای بزرگ است که در آغاز میخواره بود و بر اثر خوابی، توبه کرد و در تمام  -٤

 عمرش کفش نپوشید.
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شود که  چھارگانه با سالکان طریق معرفت، چنین استنباط می ه: از روابط ائمتذکر
میان رھروان سلوک و امامان اجتھاد و افتاء، مغایرت فکری و نظری وجود نداشته 

ھای  نعکاسی از خواستهھای برخورد آنان، با قضایای مربوطه، ا است بلکه شیوه
ه توان مجتھد شد و از عالم معنا و اصول عالی معنویشان بوده است. اصوًال چگونه می

 سلوک حقیقت، خبر نداشت؟!.
توان  اگر عرفان، به معنی ادراک و احساس معنوی از کانال قلب است، نمی

بھره  ترین معیار فقاھت و پیشوای علمی و فکری را از این نوع شناخت، بی شاخص
با عرفای بزرگی چون سلیم  شان مصاحبت دانست. خط السیر زندگی ھر چھار امام و

لی، صحت نظر ما را تأیید راعی، بشر حافی، سفیان ثوری، جنید بغدادی و ابوبکر شب
 کند. می

از طرفی دیگر، عارفان، ضمن اینکه با تمام وجود به اجرای احکام و دستورات 
اند که در مراحل سلوک، اوامر و نواھی و مستحبات  شریعت پای بند بوده، کوشیده

پیروی  صشرعی را انجام دھند و با میل و اشتیاق، از تمام سنن پیامبر بزرگوار
 نمایند.

 ایمان
ترین آنھا چنین  ، عقاید گوناگونی وجود دارد که مھم»ایمان« هدر تاریخ اسالم دربار

 است:
طاعات علمی و عملی را ایمان  هبن عطا ھستند، جمل  معتزله که پیروان واصل -۱

 شمارند. گناھکار را مؤمن نمی ۀندگویند، و  ب
گناھی که  دانند و  بنده را به خوارج، ایمان را در قول و عمل و اعتقاد قلبی می -۲

 پندارند. بکند کافر می
 دانند. ، و جماعتی معرفت تنھا میگروھی، ایمان را قول فرد -۳

گروھی مانند فضیل عیاض، بشر حافی،  ،ع دانستتوان ایمان را دو نو رویھمرفته می
بغدادی، محمد جویری، و جماعتی از فقھای  هخیر النساج، سمنون المحّب، ابوحمز

شمارند. و  امت چون مالک و شافعی و احمد حنبل، ایمان را قول و تصدیق و عمل می
ان دارانی، گروھی مانند ابراھیم ادھم، ذوالنون مصری، بایزید بسطامی، حاتم، ابوسلیم

بن عبدالله، شقیق و محمد بن فضل بلخی،   حارث محاسبی، جنید بغدادی، سھل
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الله  ابوحنیفه، حسین  بن فضل بلخی، محمد بن حسن، داود طائی و ابویوسف رحمه
 .١دانند علیھم ایمان را قول و تصدیق می

 ه خوردن:سخن امام شافعی دربار  -۱۲
بخش آدمی است و افراط و اسراف در  دگیخوردن و خوابیدن از عرایز ارزشمند و زن

گیرند و آدمی  سازند و ھویت و شخصیت متعالی را از او می خود می هآنھا انسان را برد
 نمایند. و زندانی شھوت و شکم می را اسیر

ته مايدخل يف« گوید: امام شافعی می  .»جوفه فإنّ قيمته ماخيرج منه من كان مهّ

شود، ارزشش آن چیزی  در شکمش داخل می کس که ھمتش آن چیزی باشد کهھر«
یعنی شکمباره و پرخور، ماحصلی جز دفع فضوالت . »آید است که از آن بیرون می

 .٢ندارد

 امام مالک، استاِد شافعی
منوره به  هامام شافعی که به ادراک، فتوت، تقوی و ورع مشھور است در مدین

نمود و  محضر امام مالک  بن انس رسید و از دانش و معرفت او کسب تلمذ و تعلم می
احوال و حاالت گرامی  ۀکرد و او را در ھم ھمواره به استادی آن مرد بزرگ افتخار می

 .٣داشت می

 ٤هوازن قشیری  ابوالقاسم عبدالکریم  بن
 هرسال«در اثر جاویدانش عارف بزرگ و سالک طریق معرفت، ابوالقاسم قشیری 

 ستاید. امامان چھارگانه را چنین می ٥»قشیریه

                                           
 . ٣٦٩-٣٦٨، كشف الـمحجوب -١
 . ٤٥٣منبع مذکور،  -٢
 . ١٤٦منبع مذکور،  -٣
ازن قشیری از بزرگان علما و نویسندگان و عرفای قرن پنجم ھجری ابوالقاسم عبدالکریم بن ھو -٤

 »كترتيب السلو«، »لطائف االشارات«، »نحو القلوب«. ق) از جمله تألیفات او  ھ ٤٦٥-٣٧٦است، (

 توان نام برد. را می »رسالة قشرييه«و 
انتشارات علمی و الزمان فروزانفر، مرکز  ترجمه رساله قشیریه، با تصحیحات و استدراکات بدیع -٥

 .١٣٦١فرھنگی، 
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 ابوحنیفه و ابوسلیمان و داود طائی 
گویند: داود طائی پیش ابوحنیفه نشسته بود و ابوحنیفه گفت: ای داود علم 
آموختی، داود گفت چه باقی مانده است؟ گفت: عمل. و از آن پس یکسال در حضور، 

نگشود تا اینکه به مقامات معنوی رسید. و چون فرمان یافت  نشست و لب به سخن
دوید، گفتند چیست؟ گفت اکنون از زندان آزاد  یکی از صلحا او را به خواب دید که می

 .١شدم، مرد بیدار شد، بامداد بود، خبر آمد که داود طائی درگذشت

 ورع ابوحنیفه 
نشست،  کار خویش نمیدر سایه درخت متعلق به بدھ /حکایت کنند که بوحنیفه

در خبر است که ھر قرضی که از آن نفعی به تو «علت این کار را از او پرسیدند گفت: 
 .٢»رسید ربا بود

 فراست شافعی 
در مسجدالحرام بودند مردی وارد شد، محمد بن  ٣گویند: شافعی و محمد بن حسن

است، شافعی گفت: که من چنین دانم که او  ٤حسن گفت: چنین دانم که او درودگر
کردم و اکنون  آھنگر است او را از این جریان پرسیدند گفت پیش از این آھنگری می

 .٥باشم درودگر می
بینی  ای از فراست و روشن اند، نمونه آنچه که شافعی و محمد بن حسن گفته تذکر:

ت که از غیب اس همعاین گوید: فراست، مکاشفه یقین و انسان مؤمن است. کتانی می
 باشد. ھای ایمان می مقام

ای شبیه است که امواج صوتی و رادیویی و تلویزیونی را   دل به دستگاه گیرنده
گاه  توان از مکالمات افرادی که در اتاقی نشسته گیرد ھمچنان که با آیفون می می اند آ

                                           
، به مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصاری، به اھتمام محمد شیروانی، انتشارات ٣٥منبع مذکور،  -١

 رجوع کنید. ١٦١-١١٦بنیاد فرھنگ ایران، 
 .١٦٣منبع مذکور،  -٢
 ابوعبدالله محمدبن حسن شیبانی از شاگردان زیرک و ساعی ابوحنیفه بوده است. -٣
 ّجار.ن -٤
، این داستان در کتاب مناقب الصوفیه، تألیف محمد منور با مقدمه و ٣٦٨ترجمه رساله قشریه،  -٥

 آمده است. ٩٠-٨٩تصحیح و تعلیق نجیب مایل ھروی، صفحه 
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و فکر، صیقلی پیدا کند، شد، ھر زمان که دل از دریا و مکر و فریب خالی گردد و با ذکر 
 بیند. فافی و نورانیت، در خود میآید، که حقایق را به تناسب ش ای درمی به صورت آینه

توان فقط به پاکی و صفای شخص ارتباط دھیم  بینی را نمی البته موضوع روشن
خوانند. امروزه  ھا را، از دور می بلکه کسانی نیز در دنیا وجود دارند که افکار و اندیشه

ھای عالم، با  بینی و دیدن پدیده پاتی، ارتباط و انتقال فکری بین دو نفر و روشن تله
چشمی برتر از چشم عادی، غیر قابل انکار است و دانشمندانی از قبیل دکتر آلفرد 

آن گزارش جامعی  همیالدی) و دکتر ژوزف ماکسول دربار ۱۸۹۱بکمن (در سال 
 .١اند داده

 بخشش شافعی 
ق و سکانداران کشتی معرفت ھرگز اسیر زرق و برق و تکاثرطلبی مردان طریق ح

 اند: درس آزادگی و مردانگی داده ھا و ایثارھا به دیگران اند و با گذشت دنیا نشده
گویند چون شافعی از صنعا به مکه آمده ده ھزار دینار با خود داشت، گفتند باید با 

دینارھا را  هج مکه خیمه زد و ھماین دینارھا زمین یا گوسفند خرید! امام در خار
فروریخت، و ھر که درآمد یک مشت زر به او داد، و ھنگام نماز ظھر چیزی باقی نماند، 

 .٢و برخاست و جامه بیفشاند

 احمد حنبل و خواهر بشر حافی 
ھا در پرتو نور  گفت: ما، در بام خواھر بشر حافی به نزد احمد بن حنبل آمد و

ریسیم روا بود یا نه؟ احمد حنبل گفت: تو کیستی گفت  میھای طاھریان دوک  چراغ
خواھر بشر حافی، امام گفت: برای اینکه ورع از خاندان شما بیرون نرود در این 

 .٣روشنایی دوک نریس

 ورع احمد بن حنبل 
ای ھم از  امام احمد چنان پای بند رعایت احکام و دستورات شریعت بود که لحظه

د. گویند: امام احمد، سطلی را در مکه نزد بقالی به گروه ش اجرای احکام غافل نمی

                                           
 .٣٢٨تا  ٣١٩ر. ک به کتاب روح و شبح، تألیف نویسنده، از صفحه  -١
 .٤١٤-٤١٣ترجمه رساله قشریه،  -٢
 .١٦٩-١٦٨منبع مذکور،  -٣
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را که  ھرکدام گذاشت، چون خواست که آن را پس بگیرد بقال دو سطل را آورد و گفت
برای تو!، بقال  ھردو مال تو است بردار. امام گفت: کار بر من مشکل شد، سطل و سیم

 .١خواھم و برفت گفت: سطل تو، این است تو را آزمودم، گفت: سطل را نمی

 امام احمد و زهد 
امام احمد حنبل و سفیان ثوری و عیسی  بن یوسف و گروھی از پیران معرفت 

. در این تعری، زاھد کسی است که ٣»است ٢زھد اندر دنیا، کوتاھی َاَمل«گویند:  می
 و آمال نفسانی بر او چیره نشوند.قید و  بند دنیا را به  بند نکشد و آرزوھا 

گوید: زھد سه قسم است: زھد حرام، یعنی دوری از آنچه که خداوند  احمد میامام 
بر ما حرام کرده است و آن زھد عام است که توده مردم به آن اعتقاد دارند، و دیگری 
زھد خاص است که صرف نظر کردن، از زواید حیاتست، سوم زھد عارفانست و آن 

از خدای، باز دارد و به خود مشغول خودداری کردن، از انجام ھر کاری است که ترا 
 .٤سازد

 احمد حنبل و خوف 
منازل و مقامات عرفانی است که سالک از عقوبت و  هخوف به معنی ترس و از جمل

مردم است و  هترسد، خوف از عقوبت، برای تود پایان کار و از وساوس و مکر نفس، می
 .٥خوف از مکر، مخصوص محبان جمال الھی است

گوید: از خداوند خواستم که دری از خوف به رویم بگشاید، چون  میاحمد حنبل 
طاقت و  ۀباز کرد ترسیدم که عقلم زایل شود، دعا کردم که یا رب [خوف] را به انداز

 .٦توان من بفرست. [آن خوف] از بین رفت

 خواب دین محمد بن خزیمه احمد حنبل را

                                           
 .١٧١منبع مذکور،  -١
 َاَمل: آرزو و خواسته آدمی است. -٢
 .١٧٧منبع مذکور،  -٣
 .١٨٠منبع مذکور،  -٤
 .٢٧١ر. ک به روح و شبح،  -٥
 .١٩٧ترجمه رساله قشریه،  -٦
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بل، فرمان یافت، من در کنند که: چون احمد حن از محمد بن خزیمه حکایت می
خرامید، به  اسکندریه بودم و اندوھگین شدم، در خواب، احمد بن حنبل را دیدم که می

عبدالله! این چه رفتن است؟ گفت: رفتن خادمان به دارالسالم، گفتم  ١او گفتم ای ابو
ھای  خداوند با تو چه کرد؟ گفت: خداوند مرا بیامرزید و تاج بر سر من نھاد و کفش

ن در پای من کرد و مرا گفت: ای احمد! این مقام تو، بدان جھت است که قرآن را زری
قدیم دانستی و مرا گفت: ای احمد مرا با آن دعاھایی بخوان که به تو و سفیان ثوری 

علی كلّ شیءٍ إغفرلی كلّ شیءٍ  كيا ربّ كلّ شیء بقدرت«رسیده است. گفتم: 

ک وارد بھشت شو، و داخل بھشت . گفت: ای احمد این٢»والتسألنی عن شیءٍ 
 .٣گردیدم

 احمدحنبل و سری سقطی 
کنند که سری سقطی، عارف بزرگ از تجارت دست کشید و خواھرش با  حکایت می

کرد. روزی دیر به خانه آمد، سری گفت چرا دیر  ریسی مخارج او را تأمین می دوک
ورد. روزی آمدی؟ گفت ریسمان را نخریدند و گفتند خالص نیست! سری طعام نخ

کند و ھر روز دو گرده نان  خواھرش نزدیک او آمد، پیرزنی را دید که خانه را جارو می
آورد، خواھر، اندوھگین شد و نزد احمد حنبل آمد و گله کرد، احمد حنبل نزد  می

سری رفت و جریان را به او گفت، سری پاسخ داد چون از غذای او، دست کشیدم 
 .٤من کرد تا به من خدمت کند و غذایم را فراھم نماید خداوند تعالی دنیا را مسخر

رسد ولی عالوه بر  : اگرچه قبول کردن جریان سری سقطی مشکل به نظر میتذکر
فرماید، در داستان سری، یک اصل  توجھی که خداوند نسبت به وارستگان عنایت می

و آدمی تا در کند  گری می توکل و اعتماد و تکیه بر الله به صورت واضح، جلوه ،مھم
تواند معانی مصطلحات  ھای پیکار نفسانی، قرار نگیرد نمی مسیر سلوک و کش و قوس

                                           
 برای ابو، از قاعده زبان فارسی استفاده شده است نه از نحو زبان عربی. -١
پدیده گناھم را به من ببخش. و چیزی از گناه را از من بازجویی ای، ھر  ای پروردگار ھر پدیده -٢

 مکن.
 .٤٤٧-٤٤٦ترجمه رساله قشریه،  -٣
 .٦٦٧-٦٦٦منبع مذکور،  -٤
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بزرگان را درک نماید و از مفاھیمی مانند رضا، توبه، توکل، زھد، فقر، خوف، رجا، قرب، 
 .١عمل قرار بگیرد ۀاطمینان، مشاھده و ... اطالع پیدا کند و به صرف دانستن، در حوز

 ٢م اسماعیل بخاریابوابراهی
مذهب ـالتعرف ل«بن محمد مستملی بخاری بر کتاب   امام ابوابراھیم اسماعیل

اسحق، محمد بن  امام ابوبکر  بن ابی هنوشت »هل التصوفأمذهب ـالتعرف ل«یا  »التصوف
. ق) شرح مبسوطی نوشت و آن را  ھ ۳۸۰(متوفی  ٣ابراھیم  بن یعقوب البخاری کالبادی

 نامید. ٤»مذهب التصوفـرشح التعرف ل«
ه اجتھاد ائم هزبان فارسی است دربار ۀترین متون صوفیان در این کتاب که از کھن

 چنین آمده است.

 اصحاب ابوحنیفه و داود طائی 
ترین اصحاب وی بوده است چنانکه  و فقیهداود طائی از شاگردان ابوحنیفه، 

له ٦و محمد شیبانی ٥ابویوسف
ْ
کردند او را حاکم  دا میای اختالف پی چون در مسأ

                                           
گاھی بیشتر از اصطالحات عرفا به کتاب روح و شبح، فصل چھارم رجوع فرمایید. -١  برای آ
لی البخارایی به گفته سمعانی، از خواجه امام ابوابراھیم اسماعیل بن محمدبن عبدالله المستم -٢

 ٤٣٤بزرگان دین و دانش و عرفان قرن چھارم و اوایل قرن پنجم ھجری است که در سال 
 درگذشته است.

اسحق محمدبن ابراھیم بن یعقوب کالبادی بخاری مردی فقیه و عالم و اصولی  امام ابوبکر بن ابی -٣
از پیشوایان تصوف و حافظان حدیث است، و بر مذھب حنفی بود که لقب تاج السالم داشت وی 

 وفات نموده است. ٣٨٥، ٣٨٠که در سال 
، خواجه امام ابوابراھیم اسماعیل بن محمدبن مستملی بخاری، با مذهب التصوفـرشح التعرف ل -٤

شناسان تأثیر شرح  ، عرفان١٣٦٣مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد روشن، انتشارات اساطیر، 

 اند. غزالی دانسته الدين احياء علومالتعرف را مانند تأثیر 
رسید از تألیفات او کتاب  ) از شاگردان ابوحنیفه است که به منصب قضا١٨٢-١١٣ابویوسف، ( -٥

 توان نام برد. را می الصيامکتاب  - الزكاتکتاب  - الصالة
) از شاگردان ابوحنیفه است که از امام مالک ١٨٧-١٣٢ابوعبدالله محمدبن حسن شیبانی، ( -٦

حدیث و روایت را آموخت و پس از ابوحنیفه در محضر یوسف، سفیان ثوری و اوزاعی علم 
 مد شیبانی به فرمان ھارون الرشید به قضاوت برگزیده شد.فراگرفت. امام مح
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کرد و به محمد  شدند، او به ابویوسف پشت می نمودند. و ھنگامی که بر او وارد می می
داشت که استاد ما را  گفت و اظھار می آورد و با ابویوسف سخن نمی روی می

و عاقبت با ھمان درد، مرد در  ١[ابوحنیفه] به علت قبول نکرد مسند قضا، تازیانه زدند
ابویوسف حاکم شرع شد و قضا را پذیرفت و با کسی که طریق استادش را رھا  حالی که

گویم. و چون مسأله مورد اختالفی را از او  کند و بر خالف آن عمل کند سخن نمی
و  ،گویی گفت سخن، این است که تو می تر بود می پرسیدند اگر گفته محمد درست می

آورد و به این سخن اکتفا  را بر زبان نمیتر بود، نام ابویوسف  اگر قول ابویوسف درست
 .٢کرد که قول، قول این است می

 اسحاق کالبادی مذهب امام ابوبکر  بن ابی
کرد و مردی فقیه  امام ابوبکر  بن اسحق بخاری کالبادی از امام ابوحنیفه تقلید می

 .٣و عالم و اصولی بود

، دوازده بار از او با »التعرفرشح «وی به امام اعظم چنان است که در کتاب  هعالق
تر سخن به میان آورده در حالی که دو بار از امام شافعی سخن گفته  احترام ھر چه تمام

 نماید. امام احمد حنبل بحثی نمی است و از امام مالک و

 توفیق و خذالن هنظر ابوحنیفه دربار
است. ابوحنیفه  نیرویی که خداوند در انسان آفریده است بر انجام خوب یا بد توانا

خوانندش و اگر با معصیت » توفیق«گوید: اگر این قدرت با طاعت مجاورت کند  می
ھای  نامند و رواست که یک چیز به اختالف مجاورت، نام» خذالن«مجاور باشد آن را 

است و اگر این ضرب، بر » ضرب«مختلف داشته باشد، چنانکه اگر دست، برکسی زنی 
نامند و اگر بر پھلو، » لطمه«د و اگر بر صورت، قرار گیرد خوانن» صنع«گردن، افتد 

گویند. ضرب (زدن) یکی است و به اختالف مجاورت، نامش مختلف » وکز«واقع شود 

                                           
یزیدبن عمروبن ھبیره امیر اموی کوفه از ابوحنیفه خواست که مسند قضا کوفه را بپذیرد و  -١

ابوحنیفه نپذیرفت و یزید یک صد و ده ضربه شالق در یازده روز به ابوحنیفه زد ولی امام از نظر 
 خود برنگشت.

 .٢٦٨-٢٦٧، ولياءتذكرة األ، ٢٠٤، ذهب التصوفمـرشح التعرف ل -٢
 .٤، ُربع اول پیشگفتار، رشح التعرف -٣
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نیرویی که خداوند متعال، به او بخشیده است  تواند ھیچ کاری را بی است، و  بنده نمی
از واقع شدن فعل، اگر فعل  شود مگر پس انجام دھد و نام آن قدرت و نیرو، ظاھر نمی

است و گویند: خداوند او را توفیق داد تا طاعت کرد، و اگر » توفیق«طاعت بود نامش 
است یعنی خداوند، در آدمی قدرتی آفرید که با آن » خذالن«فعل، معصیت باشد نامش 

 .١معصیت کرد

 عی و ایمان فشا
، در وجود آدمی است کیفیتی ثابت» ایمان«گویند: که  گروھی از علمای دین می

پذیرد، به این عنوان که ایمان اقرار است و اقرار،  شود و نقصان نمی که کم و زیاد نمی
تر باشد  تر یا ضعیف زیادی و کمی ندارد، ولی ممکن است آدمی در تصدیق و باور، قوی

امت باالتر است. اما امام شافعی و اصحاب  هاز ھم صچنانکه کیفیت باور رسول اکرم
ھای زندگی،  شود و در شرایط مختلف و جریان گویند که ایمان زیاد و کم می وی می

 .٢پذیرد کثرت و نقصان می

 تقلید مجتهد 
تقلید مجتھد از دیگری، اختالف نظر  حسن شیبانی، درباره ابویوسف و محمد بن

تواند از  الشرایط بوده است نمی  مجتھد جامعگفتند ابوحنیفه چون  پیدا کردند و می
مجتھد دیگری تقلید کند و چون امام اعظم زنده نبود به اجتھاد خویش عمل کردند و 

 .٣روی آوردند

 کودکان مشرکان 
چگونگی اوضاع اطفال مشرکان پس از مرگ، عقاید متضاد و مخالفی ابراز  هدربار

اند تا به بھشت روند!! و از  شده است زیرا آنان، ایمان نیاورده و عمل صالح نداشته
اند تا عذاب و کیفر بینند! ھنگامی که جریان را از  طرفی نیز معصیت و گناه نکرده

کند و از اظھار نظر، خودداری  ایشان چه می ابوحنیفه پرسیدند گفت: ندانم خداوند با

                                           
 .٤٣٣-٤٣٢منبع مذکور،  -١
 .٥٣١، ربع دوم، رشح التعرف -٢
 . ٥٥٩منبع مذکور،  -٣
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کند ولی  دانم خداوند متعال با آنان چگونه عمل می کرد و محمد بن حسن گفت: نمی
 .١دھد گناه عذاب نمی تعالی کسی را بی دانم که خدای می

 پرهیزگاری ابوحنیفه 
حب ستیزان و وارستگان، با دعا و زاری شبانه و خواندن نمازھای سنت و مست نفس

اند  و اعمال و کردار خداپسندانه، خود را از سیطره شیطان و نفس سرکش، آزاد کرده
کرد و نماز صبح  چنانکه آمده است که ابوحنیفه مدت چھل سال ھر شب ختم قرآن می

 .٢خواند را با وضوی نماز عشاء می
بست و احکام و  ابوحنیفه این چنین در معبد دل، به پرستش خالقش دل می

داد و در ھر حال او، امام اعظم  ی الھی را نردبان صعود روحی خویش قرار میدستورھا
 اند. مند شده علم و فقاھتش بھره و سراج امت است و علما و فقھا، ھمواره در پرتو انوار

 ٣ابوالفضل بیهقی
خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیھقی، دبیر، مورخ و ادبی توانای قرن پنجم 

 هنویس متعھد و مسئول دور نگار راستین و تاریخ ان او را واقعهتو ھجری که به حق می
فرمانروایی آنان،  ۀپرشکوه غزنویان دانست، با توجه به اینکه در این عصر در حوز

مرجعیت، افتاء و فقاھت، با حنفیان بوده است در چند مورد به قاضیان پیرو ابوحنیفه 
 ستاید. امام اعظم را تلویحًا می کند و اشاره می

 تّبانیان و شاگردان ابوحنیفه
ھای بزرگ و قضات و فقیھانی که در شھرھا، مصادر امور  بیھقی در زمینه خاندان

                                           
 . ٦٤٥منبع مذکور،  -١
 . ممکن است شدت عالقه، انگیزه این نوع سخنان باشد. ١٧٥٥منبع مذکور، ربع چھارم،  -٢
) ٤٧٠-٣٨٥ابوالفضل محمدبن حسین بیھقی دبیر، از مورخان مشھور قرن پنجم ھجری است، ( -٣

نگاری را  سال در زمان محمود غزنوی از محضر ابونصر مشکان آداب نویسندگی و واقعه ١٩که 
آموخت و به کمال رسانید و شاھکار او تاریخ مسعودی یا تاریخ بیھقی است که به گفته استاد 

سال باقیمانده عمر،  ٢٢سالگی آغاز کرد و در مدت  ٦٣بھار، بیھقی تاریخ خود را از  ملک الشعراء
رساله -شود: مقامات محمودی  ھای دیگر به وی نسبت داده می آن را تکمیل نمود. کتاب

 زینۀ الکتاب. -ھای سلطنتی) (نامه
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اند به تّبانیان از جمله ابوالعباس تّبانی و جّدش خواجه امام بوصادق  قضا و افتاء بوده
دھد و  ای نشان می ویژه ۀاند، عالق ف بودهابویوس هتّبانی که شاگرد مستقیم یا با واسط

دھد و امام روزگار  ابوالعباس ... و در روزی، افزون صد فتوا را جواب می«گوید:  می
و پس در  علوم. و سبب اتصال وی بیاوردم بدین دولت درین فصل، هاست در ھم

و قضاھا و ھا  ، برانم از پیشوایی١مجعنيأاهللا عنهم  رضیروزگار پادشاھان این خاندا، 

. و این ابوالعباس جّدش به بغداد ٢»إذنهبمشية اهللا و« :ھا که وی را فرمودند شغل
 .٣»شاگرد یعقوب ابویوسف بود پسر ایوب

 ابویوسف شاگرد ابوحنیفه قاضی القضاه
ابویوسف شاگرد ابوحنیفه و ابوالعباس از اصحاب آن امام و سایر یارانش از  هدر زمین

و بویوسف یعقوب «گوید:  ی و قاضی ابوالھیثم چنین میقبیل زفر و محمد شیبان
انصاری، قاضی قضاه ھارون الرشید و شاگرد امام ابوحنیفه، از امامان مطلق و اھل 

اند که در مختصر  منازع. و ابوالعباس را ھم از اصحاب ابوحنیفه شمرده اختیار بود و بی
دیدم نبشته در اصول مسایل  ٤کرده است ... /صاعدی که قاضی امام ابوالعالء صاعد،

این قول بوحنیفه است و از آن بویوسف و محمد و زفر و بوالعباس تّبانی. و قاضی «
این بوصادق  هابوالھیثم، فقیھی بود از تّبانیان که او را بوصالح گفتندی، خال والد

 ساالری تّبانی. وی را سلطان محمود تکلیف کرد، بدان وقت که به نشابور بود در سپاه
 .٥»/سامانیان، و به غزنین فرستاد تا اینجا امامی باشد، اصحاب بوحنیفه را

 تّبانیان و مذهب ابوحنیفه
آل  هسلطان محمود غزنوی ھنگامی که با منوجھر  بن قابوس  بن وشمگیر از دیالم

زیار که به قبول اطاعت محمود، تن در داد و دختر محمود را به زنی خواستگاری 

                                           
 خداوند از ھمه آنان خشنود باشد. -١
 به مشیت و اجازه خداوند. -٢
بیھقی، تصنیف خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیھقی دبیر، به کوشش دکتر خلیل  تاریخ -٣

 .٢٤٥-٢٤٤خطیب رھبر، استاد دانشگاه تھران، انتشارات سعدی، 
 یعنی قاضی صاعد در کتاب مختصر خود گفته است. -٤
 .٢٤٥تاریخ بیھقی،  -٥
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مذھب «و موّدت بست به خواجه علی میکال از درباریانش گفت: کرده، پیمان صلح 
، تّبانیان دارند و شاگردان ایشان، چنانکه در ایشان ھیچ /راست، از آن ابوحنیفه

 .١طعن نتوانند کرد، بوصالح فرمان یافته است
اند و کیست از ایشان که  چون  بنشابور رسی، بپرس تا چند تن از تّبانیان مانده

و نیکویی  ٢لس ما را شاید، ھمگان را  بنواز و از ما امید نواخت و اصطناعغزنین و مج
 .٣»ده

 آرد همه مناظره و کار بوحنیفه می
بوصادق امحمود غزنوی با مشورت وزیر و بونصر مشکان دبیر مخصوص خود، امام 

ه بخان و بغراخان فرستاد تا با فصاحت و بالغتی که داشت آنان را   تّبانی را نزد ارسالن
 صلح و سازش با محمود راضی کند:

یک سال و نیم درین رنج بود و مناظره کرد، چنانکه بغراخان گفت: ھمه، مناظره «
اند به راستی و امانت،  و ھمگان اقرار دارند که چنین مرد ندیده ٤آرد و کار بوحنیفه می

جھت  بسیار که رقت و الزام کرد ھمگان را به هو عھدھا استوار کرد پس از مناظر
 .٥»دوستی

 ٦خواجه عبدالله انصاری
ابواسماعیل عبدالله پسر ابومنصور محمد انصاری ھروی، عارف مشھور قرن پنجم 

که اصل آن از زاھد، مفسر و محدث مشھور اواخر  ١ھجری است. در طبقات الصوفّیه

                                           
 فرمان یافتن: مردن و فرمان حق را پذیرفتن است. -١
 احسان و نیکی کردناصطناع:  -٢
 .٢٥٥-٢٥٤، ١تاریخ بیھقی، مجلد  -٣
 ماند. شیوه کار و عمل او به ابوحنیفه می -٤
 .٧٥١تاریخ بیھقی،  -٥
) عارف و سالک بلند آوازه ٤٨١-٣٩٦ابواسماعیل عبدالله پسر ابومنصور محمد انصاری ھروی، ( -٦

افعی، کالم اشعری و فقه شافعی قرن پنجم ھجری است که در نظامّیه، نزد امام الحرمین فقیه ش
آموخت و پس از تکمیل علوم آنچنان مشھور شد که در شھر بزرگ ھرات به شیخ االسالم ملقب 
گردید. خواجه از محضر عرفانی شیخ ابوالحسن خرقانی به مقامات معنوی رسید، و تألیفات 

االمام احمد حنبل، مختصر  الکالم، صد میدان، مناقب  ّفراوانی دارد از قبیل منازل السائرین، ذم
 نامه و ... . نامه، واردات، الھی فی آداب الصوفّیه، المعارف یا محبت
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قرن چھارم ابوعبدالرحمن سلمی و به زبان عربی است و خواجه، مطالب آن را برای 
 ای آمده است. است، مطالب ارزنده ن خوانده و امالء کردهمریدا

 

 مذهب خواجه عبدالله
کردند ولی زمانی نپایید که او  شافعی سلوک می هاگرچه اساتید خواجه به شیو

ذم «مذھب حنبلی را برگزید، و با علم کالم به مخالفت برخاست و بر ضد آن کتاب 

او به مبارزه برخاستند و بارھا به قتلش کمر ای نیز علیه  را تألیف کرد، و عده »الكالم
 .٢از نیشابور تبعید گردید» الملک طوسی  خواجه نظام«بستند، تا اینکه به فرمان 

الملک، خواجه عبدالله را به علت رھا کردن مذھب شافعی مورد   شاید خواجه نظام
 .٣است  فرت خود قرار دادهخشم و ن

 ین آمده است:ه امامان چھارگانه چندر طبقات دربار

 ذوالنون و امام مالک 
در اخمیم مصر در جوار » ذوالنون«ثوبان  بن ابراھیم یا فیض  بن ابراھیم ملقب به 

بن انس بوده و مذھب وی داشته است. این   زیسته و شاگرد مالک گور امام شافعی می
ر وی مالک را از آن امام استماع نموده و فقه را از محض ٤»موطأی«عارف بزرگ کتاب 

 .٥تلمذ کرده است

                                                                                                       
طبقات الصوفّیه، خواجه عبدالله انصاری، با تصحیح و حواشی و تعلیقات و فھارس و فرھنگ و  -١

فواید دستوری، عبدالحّی حبیبی قندھاری، به اھتمام و کوشش حسین آھی، ناشر انتشارات 
 شمسی، چاپ اول. ١٣٦٢روغی، ف

 منبع مذکور، الف. -٢
 نویسنده. -٣
موطأ: موطأ در لغت به معنی راه ھمواره و وسیع است و در اصطالح نام کتاب امام مالک است که  -٤

در آن احادیث و اقوال صحابه و تابعین با دقت خاصی گردآوری شده است، در این کتاب دالیل و 
 جمع شده است در حقیقت موطأ کتاب فقه است. نظرات علما و فقھای مدینه

 . ١١، ةالطبقات الصوفيّ  -٥
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 احمد حنبل و معروف کرخی
÷ بن موسی الرضا  معروف کرخی، استاد سری سقطی است و خدمتکار امام علی

بوده است، احمد حنبل گفت: مردی به معروف گفت، مرا وصیت کن! معروف گفت: 
 .١کند مگر به شیوه و شمایل مسکین درآیی کوشش کن که خداوند به تو نگاه نمی

 شافعی و احمداستاد 
سفیان عیینه، امام فقھا مکه و استاد شافعی و احمد گوید: سفیان ثوری را به خواب 

 گفت: پرید و می رختی به درختی میدیدم که در بھشت از د

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ِيٱ ِ�َّ  ].٧٤[الزمر:  ﴾ۥَدهُ وَعۡ  َصَدَ�َنا �َّ
 .»اش را برایمان راست گردانید سپاس خدایی را که وعده«

تر بشناسند  به من نگاه کرد و گفت: ای پسر عیینه! کاری کن که مردم تو را کم پس
میان آنان پدید آیی زیرا من گروھی را دیدم که [در دنیا] به پارسایی و تر در و کم

تر و  نمای خلق بودند و در آن راه ھالک گشتند و کسی که درویش نیکمردی، انگشت
 .٢] رستگار استتر باشد [در آخرت تر و بیچاره ضعیف

کشند و  دوستی، آدمی را به اسارت می : جالل مقام و شکوه منصب و لذت مالتذکر
اگر نور ایمان و تالش و پیکار با نفس، شیرینی کاذبانه زرق و برق را از انسان نگیرند، 

وجود  هطلبی خان ھای تکاثر و افزون شوند و موریانه ھا به ضد ارزش تبدیل می ارزش
خواه را درھم  فضیلتکنند و ساختمان ھستی  حقیقی و معنوی را سوراخ می

 ریزند. فرومی
اند. که آدمی را از  بلند و خطرناک زورمداری و فرھنگ سلطه ۀتکاثر و تفاخر دو قل

ھا را به اسارت خویش درآورند و  بندند، (ھر چند در بیرون انسان  درون به زنجیر می
نمایند و آسایش و  د و ...) و فضای استنشاق آزادگی را آلوده میحقوقشان را غصب کنن
 هشوند و ملکات فاضل گیرند و حرص و آز و کبر، دربان وجود می آرامش را از انسان می

                                           
 . ٣٦منبع مذکور،  -١
 .٤٦٠طبقات،  -٢
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آیند و دل  روند و خشم و شھوت به خدمت حرص و آز درمی اخالقی از وجود بیرون می
 دھند: ز تاخت و تاز خویش قرار میرا مرک

 ر بـر جسـم تـو دربـان شـودخشم اگ
 

ــود  ــان ش ــود مھم ــیس، خ ــکر ابل  لش
 

ــــابش لطــــف الھــــی در نمــــاز  ت
 

 ١روح را صــــــیقل از حــــــرص و آز 
 

 ابوحنیفه و داود طائی 
ھای  ریزد و دل تشنگان وادی معرفت می ۀخواجه عبدالله که آب یقین در کاس

گوید: داود طائی که در علم و  نماید می ھای وسوسه، روشن می سالکان را از تاریکی
روزی نزد ابوحنیفه  و خواند ود در خدمت بوحنیفه درس میمجاھدت و زھد، یگانه ب

یا استاد  ایم، داود گفت: افزارھا محکم بکرده آمد، امام به او گفت: ای ابوسلیمان دست
بزرگوار، اکنون چه باید کرد؟ گفت: علم تو کامل شد و باید پس از این به عمل و جھت 

رسد و چه بسا  . آدمی در نبرد با ظلمت به آسانی به ھدف نمی٢مشغول شوی
ھای نفس باشد،  ھای ظاھری و سخنان شیوای اثربخش، بازتابی از خدعه عبادت

میان اصحاب بودم و نیاز من به سخن گفتن گوید: سالی در  چنانکه داود طائی می
شکستم و با  بیشتر از رفع تشنگیم با آب بود، آن آرزوی سخن گفتن را در خود می

شدم و سخنان آنھا را درباره مسایل فقھی و خدا و  ابوحنیفه و یارانش ھم صحبت می
نی! با ام ھوای نفسا رسول بود؛ ولی نفس من در میان آن گروه، با خلق بود و خواسته

خود گفتم با این نفس آلوده چگونه به خلوت  بنشینم، نخست باید میل سخن گفتن با 
 .٣خلق در او بمیرد آنگاه او را به گور خلوت سپارم

 امام احمد و بشر حافی

                                           
 ابیاتی از نویسنده. -١
مجموعه رسایل فارسی خواجه عبدالله انصاری، جلد اول، به تصحیح و مقابله سه نسخه مقدمه و  -٢

 .٨٦-٨٥، صفحه ١٣٧٧پ دوم، فھارس دکتر محمد سرور موالیی، انتشارات توس، چا
 .٨٧منبع مذکور،  -٣
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سار محبت و از وارستگان بازار معنوی است  ناپذیران چشمه بشر حافی که از سیری
بگوی از آنچه خدای بر «گفت:  اشت و امام به او میبا امام احمد حنبل بسیار مراودت د
 .١»دل تو بگشاده و ترا به آن دانا کرده

بخشد و خلوت با یاران و  شناسان، به آدمی ذوق انس می دوستی با وفاجویان و دل
الھی! باک نداریم به ھر «دل در گروه حضرت حق نھادن، چنین دعایی در پی دارد: 

ما را به آوردن طاعت خود توفیق بده و ھر چه خواھی دار، و صفتی که ما را بداری، اما 
روزی من از حالل بده و ھر چه خواھی ده، و مرا به ھر صفتی که خواھی میران ولیکن 

 .٢»مسلمان میران
 ٣ابوالمعالی محمد الحسین العلوی

که کتاب  ٤ابوالمعالی محمد بن عبیدالله الحسین العلوی در کتاب بیان االدیان
 هترین نسخ است در شرح ادیان و مذاھب جاھلی و اسالمی و گویا قدیمی مختصری

ملل و نحل و ادیان و مذاھب و آراء و عقاید گوناگون نوشته شده  هفارسی است که دربار
 برد: از امامان چھارگانه نام می است، به اختصار
فارسی  بن ثابت مرزبان کوفی  یاران و ھمفکران امام ابوحنیفه نعمان -اصحاب رأی

مسایل فقھی کتابی نوشت و شاگردانی مانند  ۀرا اصحاب رأی گویند و ابوحنیفه دربار
را پرورش داد.  -الله  رحمھم-حسن شیبانی، زفر و بومطیع بلخی ابویوسف، محمد بن 

ایمان در او، اقرار به زبان و تصدیق به دل است و کاستی و فزونی را در ایمان جایز 
بیند و فقھای خراسان مذھب  داند و قیاس و اجتھاد و استحسان را روا می نمی

ابوحنیفه دارند و بعضی از فقھای عراق در فروع، تابع ابوحنیفه و در اصول، معتزلی 
 .٥باشند می

                                           
 .٧٣منبع مذکور،  -١
 .٢٠٠منبع مذکور،  -٢
ابوالمعالی محمدبن عبیدالله الحسین العلوی از بزرگان قرن پنجم ھجری بوده است که به گفته  -٣

 استاد عباس اقبال آشتیانی اطالع چندانی از او به دست نیامده است.
ادیان و مذاھب جاھلی و اسالمی، تألیف ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی،  در شرح ديانبيان األ -٤

 ، به قلم علی اصغر حکمت، انتشارات ابن سینا.مذاهبـمعرفة ال ةرسالبه تصحیح عباس اقبال و 
 .٣١منبع مذکور،  -٥
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 ١محمد غزالیامام 
الدین ابوحامد محمد غزالی طوسی، عارف و دانشمند فقیه و   االسالم زین ةحجامام 

ه امامان چھارگانه دربار» کیمیای سعادت«متفکر بزرگ اسالمی قرن پنجم در کتاب 
 گوید: چنین می

 قرآن خواندن شافعی
در کنارش، یکی از فقھای مصر نزد شافعی آمد و وی را در حالت سجده دید و قرآن 

فقه، شما را از قرآن دور کرده، امام پاسخ داد من پس از خواندن نماز «به امام گفت: 
م) و تا فرارسیدن روز آن شو گیرم (به خواندن آن مشغول می عشاء قرآن را به دست می

 .٢بندم  را نمی

 شافعی و آزاد شدن کنیزک
دار مقدور  یا ضیافت خواستن طعام و خوردنی دلخواه، در صورتی که بر صاحبخانه

در بغداد در منزل  /باشد و اشکالی ایجاد نکند رواست و مانعی شرعی ندارد. شافعی
فروشی سکونت داشت، و ھر روز زعفرانی، صورت غذاھای مختلفی به آشپز  زعفران

داد، یک روز شافعی با خط خویش، نوعی طعام به صورت افزود، چون آن مرد، خط  می
 .٣آن کنیزک را آزد کرد ۀزک دید شاد شد و به شکرانامام را در دست کنی

داند و ھیچگاه رھبانیت  قرآن مجید، اسراف و تبذیر را در امور مسلمانان مذموم می
ھای  ھا و نعمت مند نشدن از خوردنی فرسا و بھره ھای طاقت گیری و ریاضت و گوشه

ل و انبساط دل، دور از کند و ما را به یک نوع زندگی با آرامش خیا الھی را تأیید نمی
نماید. و از طرفی ھم  آور و معناستیز راھنمایی می قیدھای دست و پاگیر رنج

ھا را به ضد ارزش تبدیل کنند و با ریخت و  ثروتمندان و توانگران نیز نباید ارزش

                                           
مشھور ) از دانشمندان و فقھا و عرفای ٥٠٥-٤٥٠الدین محمد غزالی طوسی، ( امام ابوحامد زین -١

منقذ من ـال«، »مستصفیـال«، »الديناحياء علوم«اسالمی است که تألیفات فراوانی دارد از جمله 

 و... .» کیمیای سعادت«، »الضالل
کیمیای سعادت، امام محمد غزالی، جلد اول، به تصحیح احمد آرام، انتشارات بھجت، چاپ  -٢

 . ٢٠٠-١٩٩، صفحه ١٣٦١دوازدھم، 
 .٢٣٣منبع مذکور،  -٣



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ١٦٨

 

ھا جامعه را به سوی فقر و فالکت بکشانند و در تسکین رنج و درد  ھا و اسراف پاش
 عام فقیران احساس مسئولیت نکنند.بینوایان و اط

 

 دان سیمین  احمد حنبل و سرمه
گوید: الزم است که مھمان در جایی   آداب مھمان و مھمانی می هامام غزالی دربار

بنشیند که میزبان اشاره کند و اگر مھمانان دیگر صدر مجلس را به وی تسلیم کنند 
زنان ننشیند و به آشپزخانه که طعام از  هوی راه تواضع پیش گیرد، و در برابر حجر

آنجا برون آورند بسیار ننگرد و چون بنشیند به کسی که به وی نزدیک است خوشآمد 
دانی  و تحّیت گوید و با او احوالپرسی کند، احمد حنبل گفته است: اگر مھمان سرمه

نجا بماند سیمین ببیند نباید که به آن  بنگرد و باید برخیزد و چون بخواھد شب در آ
 .١میزبان باید که قبله و دستشویی را به او نشان دھد

 احمد حنبل و بخور سلطان
اند که از شبھات و آنچه دل را از حضرت حق دور  اھل ورع و سلوک کوشیده

ه شاھان و حاکمان ستمگر آب ننوشند و در کاس هکند، خود را برھانند و از چشم می
 سلطان غذا نخورند.

سیدند: اگر کسی در مسجدی باشد که بخور سلطان را از احمد حنبل پر
سوزانند. تکلیفش چیست؟! گفت: باید بیرون بیاید تا بو را استشمام نکند. و  می

پرسیدند: اگر ورقی که حدیث در آن نوشته شده باشد از کسی گم شود کسی که آن را 
 .٢خیر بیابد حق دارد بدون اجازه از صاحب آن رونویسی کند!؟ گفت:

خورد و گروھی در راه حج از  ر حافی از جویی که سلطان کنده بود، آب نمیبش
نوشیدند و جماعتی، از انگوری که  نمی ھایی که سلطانیان درست کرده بوده آب  حوض

 خوردند. شد، نمی سلطان آبیاری می ۀاز چشم
 .٣احمد حنبل کراھیت داشت که در مسجد خیاطی کنند

                                           
 .٢٣٦منبع مذکور،  -١
 . ٢٩٢منبع مذکور،  -٢
 . ٢٩٣منبع مذکور،  -٣



 ١٦٩   مورخان و صوفیان...فصل سوم: نظرات دانشمندان ادیبان، شاعران  

 

 شافعی و گرانان بد خلق
معنوی و امواج مغناطیسی  ۀی با صالحان و نیکوکاران آنچنان جاذبھمنشین

 دھد: د که خداوند متعال دستور میمعرفتی در بردار

ِٰد�َِ� ﴿ َ َوُ�ونُواْ َمَع ٱل�َّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  ].١١٩: التوبة[ ﴾١١٩َ�ٰٓ

 .»با صادقان باشیداید از خدا بترسید و  ای کسانی که ایمان آورده«
در این آیه، مؤمنان به ترس از شکوه و عظمت خداوند و مصاحبت و ھمفکری و 

اند. آن زمان که وساوس  کرداران مأمور شده ھمیاری با صادقان و راستگویان و نیک
ھای معنوی  ھای نفس، آدمی را به سقوط از مکارم اخالقی و ارزش شیطانی و دسیسه

منشینی با رھروان معرفت و تمسک به راه و روش آنان، انسان کشانند، یاد خدا و ھ می
نماید. و  ھای وجود پاک می ھا و منفی روان را از ناھنجاری ۀکند و صحن را بیدار می

گیرد. امام  دوستی و مصاحبت با بدخلقان و متکبران نیز حیات حقیقی را از آدمی می
گر آن عضوی از بدنم را که در گوید: با ھیچ بد خلق و نادانی ننشستم م می /شافعی

 .١تر بدیدم مقابل او بود، سنگین
کند که  اتصال امواج منفی بدکاران چنان حالتی آشفته و نامساعد در انسان ایجاد می

 نماید. و دل را از معنا خالی می گیرد صبر و آرامش را از آدمی می

 احمد حنبل و یحیی  بن معاذ
برای رضای خداوند باشد و انسان در برابر دوستی و دشمنی و محبت و خشم باید 

بن معاذ به امام احمد گفت: من از کسی چیزی   اعمال و افکارش مسئول است، یحیی
ای  خواھم اما اگر سلطان چیزی به من دھد ستانم، امام بر او خشم گرفت و لحظه نمی

 .٢بعد از او معذرت خواست و گفت: خوردن آن از دین است و با دین بازی نکنند

 بدعت نیکو
افزودن به دستورات الھی و کم کردن از آنھا را بدعت نامند و بدعت به معنی 

دانند  نمی نوآوری و ارائه طرحی نو و تازه است. علما و فقھا ھر نوع بدعت را نادرست 
بلکه افزودن وانجام کاری که مخالفتی با دین نداشته باشد بدعت حنسه و نیکو است 

                                           
 .٣٤٩منبع مذکور،  -١
 .٣١٢-٣١١منبع مذکور،  -٢
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ھای رمضان از ابتکارات  گوید: جماعت در نماز تراویح شب شافعی میکه ممدوح است. 
 .١استس عمر بن خطاب

 و داود طائی هابوحنیف
 هجھاد با نفس از بھترین وظایف انسان مؤمن است و پرستش خداوند بدون تزکی

ھای نفسانی امکان ندارد، جدل لفظی و مناظره در  ھا و وسوسه نفس و پیکار با دام
با شھوات پشتیبان آن نباشد آدمی را به  ۀصورتی که ضمانت اجرایی معنویت و مبارز

شود و این بالیی است که  کشاند و کالم بر عقل و نفس بر دل، چیره می بیراھه می
 گیرد. ظاھری را فرامیاصالحگران  بسیاری از گویندگان و

داود طائی از خلق گوشه گرفت و عزلت نمود، ابوحنیفه گفت: چرا به میان مردم 
دارم، گفت: به  آیی؟ گفت: خویشتن را به مجاھده و تالش از جدل گفتن باز می نمی

تر  ای سخت ھا آی و مناظره بشنو و سخن مگو، گفت چنان کردم و ھیچ مجاھده مجلس
 .٢از آن ندیدم

 انس و جدل  ک  بنمال
پیشینیان مردم را از جدل منع  هگوید که: جدل از دین نیست و ھم می /مالک

اند  گزاری با آیات و احادیث، بدون لجاجت و تطویل سخن گفته اند و اگر با بدعت کرده
 .٣اند با او اعراض کرده هچون سود نداشته است، از مقابل

 ابوحنیفه و قضا 
منصب و مقام دنیوی  هن معنا ھرگز خود را در مھلکسنگرنشینان تقوا و سالکا

از والیت و فرمانروایی  /اند. ابوحنیفه نینداخته و آزادگی را به بھای ارزان نفروخته
گریخت و چون مقام قضا و حکمیت را به او سپردند، نپذیرفت و گفت: من شایستگی 

 .٤آن را ندارم ولی از تعلیم و تربیت و تعلم دست نکشید

                                           
 .٣٨٩منبع مذکور،  -١
 .٤٧٧منبع مذکور، جلد دوم،  -٢
 .٤٧٧منبع مذکور،  -٣
 .٥٩٤منبع مذکور،  -٤
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 نبل و خوف احمد ح
منازل و مقامات عرفانی است که سالک از  هخوف به معنی ترس است و از جمل
مردم است و  هترسد، خوف از عقوبت، برای تود عقوبت کار و از وساوس و مکر نفس می

خوف از مکر، مخصوص محبان صفات جمال الھی است. از ابوعمر دمشقی نقل است 
زیادتر از دشمن که شیطانست بترسد. و که گفت: خائف کسی است که از نفس خود 

باز گفته شده است که: خائف کسی است که در حقیقت از ھر چیزی که خلق از او 
 .١بترسد آن چیز از آن  بنده بترسد

حنبل گوید: دعا کردم تا خداوند یک باب از خوف بر من گشاده کند، ابن  احمد
دیوانه شوم و گفتم خدایا به قدر خواستم  دعایم اجابت شد و آنچنان ترسیدم که می

 .٢طاقت، و پس از آن آرامش یافتم

 ابوحنیفه زیدنیاگری
ھای شوم نفسانی  آشنایان دین و معرفت ھرگز به اسارت دنیا درنیامده و به خواسته

چه را ت: ابوحنیفه، این جوالھه بچه، ھرشبرمه گفابن لیلی به  ابیابن اند  گردن ننھاده
دانم جوالزاده است یا نه! اما این را  کند، گفت: نمی دھیم، رّد می که ما بدان فتوا می

گریزد و روی از ما بگردانیده  دانم که دنیا به وی روی آورده است و وی از آن می می
 .٣جوییم است و ما آن را می

 شافعی و ربیع  بن سلیمان
و چه کرد؟ تعالی با ت ربیع  بن سلیمان گوید: شافعی را به خواب دیدم گفتم: خدای

 .٤گفت: مرا بر کرسی نشاند و زر و مروارید تر بر من افشاند

 خواب شافعی 
شافعی گوید: مرا کاری سخت پیش آمد، در آن درماندم، به خواب دیدم یکی بیامد 

                                           
 .٢٧١صفحه ، ١٣٧٧پژوھشی درباره روح و شبح، فریدون سپری، نشر احسان،  -١
 .٧١٧کیمیای سعادت، جلد دوم،  -٢
 .٧٣٢منبع مذکور،  -٣
 .٨٨٠منبع مذکور،  -٤
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اً وال كأمل اللهم ال«: و گفت: یا محمد بن ادریس بگوی  الموةً و لنفسی نفعاً والرضّ

يتنی، اللهم  أن أتّقی إالّ ما الأن اخذ االّ ما أعطيتنی و أستطيع النشوراً و الحياةً و وقّ

. چون برخاستم این دعا را خواندم ١»عافيةٍ  العمل يفوفقنی ملاحتبّ وترضی من القول و
 .٢و وقت چاشتگاه آن کار بر من سھل شد

 ابوحنیفه در کتاب المنخول
که به غزالی نسبت داده  »منخولـال« معاندان غزالی با دست بردن در کتاب

فراوانی  هشود کوشیدند که سلطان سلجوقی را که به ساحت امام اعظم، عالق می
ھای فارسی که به او منسوبست و  داشت، بر ضد او بشورانند، و غزالی در یکی از نامه

چون کار تدریس را «نویسد:  و تدریس نیشابور است می ھـ ۴۹۹تاریخش بعد از سال 
جوانب و اطراف  هعلم از ھم هنیشابور] رونق پدید آمد و طلب هدر نظامیّ [یعنی تدریس 

جھان حرکت کردن گرفتند، ُحساد به حسد برخاستند و ھیچ طعن مقبول نیافتند جز 

را چند  »نوراأل ةمشكو«و کتاب  »النمقذ من الضالل«اینکه تلبیس کردند و کتاب 
کلمه تغییر کردند و کلمات کفر درآوردند و نزد من فرستادند تا خط اجازت بر َظْھِر آن 

به فضل و کرم خویش الھام کرد تا مطالعه کردم و بر  -تعالیسبحانه و-ایزد  ،نویسم
 ».تلبیس ایشان، وقف افتاد

 نویسد: جای دیگر از ھمین نامه میو نیز در 

 )صولمنخول من تعليق األـال(کرده بودم و نام آن  و تعلیقی که در حال کودکی«
نھاده، گروھی ھم به حکم حسد به سی سال پیش از این، در آن چند کلمه که موجب 

 .٣»طعن باشد در امام ابوحنیفه، زیادت کرده آن را وسیله ساختند

 گوید:  می »الـمنخول«کتاب  هاستاد جالل ھمایی دربار

                                           
توانم  خداوندا سود و زیان و مردن و زیستن و دوباره برخاستن به دست من نیست. چیزی را نمی -١

ا توانم خود را از چیزی نگھدارم مگر تو مرا نگھداری، خدای بگیرم مگر تو به من عطا نکنی و نمی
 پسندی، از گفتار و عمل نیک موفق کن. مرا بر آنچه دوست داری و می

 .٨٨٠منبع مذکور،  -٢
 مقدمه. ١٧٨، كملوـنصيحة ال -٣
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ام، فقط سراغ دارم که  غزالی را ندیده و نخوانده الـمنخولنگارنده تاکنون کتاب «

(العلیل؟)  شفاء الغليلھای مصر موجود است. در کتاب  خطی آن در کتب خانه هنسخ
مطالب اصولی را بدان حواله  نیز دو سه جا، خود غزالی از آن کتاب نام برده و بعضی

 ...».است  داده
بلکه  ،غزالی منحصر به زمان حیات او نبودکنم که عداوت و مخاصمت با  عالوه می«

پیوندد در ھر عصر و زمان، گروھی  اش به عھد حاضر می بعد از وفات وی که دنباله
رشد به حمایت فلسفه، ابن مخالفان و دشمنان سرسخت، داشته است که بعضی مانند 

جمعی  که غزالی در تھافت الفالسفه و مؤلفات دیگرش، اساس آن را متزلزل کرده بود و
ھای صوفیه که  قیم به عنوان حفظ و حراست دین، از بدعتابن تیمیه و ابن از قبیل 

و » سنی«و برخی به این سبب که  ،غزالی در احیاء العلوم و دیگر تألیفاتش آورده بود
با ھم بوده است، به مخالفت و معاندت وی قیم کرده و از ھر دری او را  ھردو »صوفی«

اند! اما به طوری که بر ما معلوم شده  اللتش شواھد و دالیل آوردهنکوھیده و در اثبات ض
 اختالف فھم و سلیقه و مشرب است. ھا ناشی از اکثر این مخالفت

اند، بر  عجب این است که ھر قدر معارضان غزالی در تحقیر و تخفیف وی کوشیده
 ش است.شھرت و عظمت وی و قدرت و قیمت آثارش افزوده شده و روز بروز در افزای

 جم دارد  است و جامکه غیب نمایدلی
 

 داردغـمچهشوداوُگم ازکهز خاتمی 
 

 نه ھر درخت، تحمل کند ز جـور خـزان
 

 غالم ھمت سروم که این قدم دارد 
 

توان از عذاب و رنج درونی و سرشت دوزخی خود  حسود عنود را در ھیچ حال نمی
 .١»باطنی او رھایی یافت هو از دست عداوت و کینه و حق ،نجات داد

 شافعی و ابوحنیفه مقتدای امت -۳
علمای روزگار!!! ای عزیز! اگر شافعی و  ۀدریغا از دست راھزنان و طفالن نارسید

، بحمدالله بسی فواید علوم ٢ابوحنیفه که مقتدای امت بودند در این روزگار بودندی
و ھمگی که روی بدین کلمات آوردندی، و جز  ،ربانی و آثار کلمات روحانی بیافتندی

                                           
 مقدمه. ١٨٠-١٧٩، كملوـنصيحة ال -١
 بودند. کند. بودندی به معنی می نوع یاء، استمراری است که فعل را به ماضی استمراری تبدیل می -٢

 بودند. می
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بدین علوم الھی مشغول نبودندی، و جز این نگفتندی. دریغا مگر که بینای باطن 
 .١ندارند!!

ھای گروھی از فقھا بزرگ، در محاکمه و تکفیر دگراندیشان و  : سختگیریتذکر
در تاریخ صوفیان، به علت عبور از موانع خط قرمز اعتقادی، باب ناخوشایندی را 

اند  آزاداندیشی اسالمی گشوده است گرچه مجتھدان وارسته و ائمه چھارگانه کوشیده
رای ھمیشه آزاده و که در نھایت آزادگی و حریت، از حریم قرآن و سنت دفاع کنند و ب

 سرفراز باشند.
م و حبس و شکنجه قرار ناگفته نماند امامان چھارگانه نیز خود بارھا در تیررس اتھا

 اند. هگرفت
 ٢الدین احمد سمعانی شهاب

المظفر منصور سمعانی، از فقھا و مفتیان و واعظان اوایل  ابوالقاسم احمد بن ابی

امان چھارگانه چنین سخن از ام ٣»رواحاأل  روح«قرن ششم ھجری است که در کتاب 
 گوید: می

شود دانای زیرک و ھوشمند فرزانه کسی است که از قیود و مضایق خودپرستی آزاد 
 سارت افتخارات کاذبانه خالی کند.باالنشینی و ا هو دل را از غرور و وسوس

 بیع غایب از نظر شافعی
عجب کاری است، چون آدم را بدین روزی از بھشت بیرون خواستن آوردن، در «

بھشت به آدم و آدمی فروخته  أبھشت چه حکمت بود؟ آری جان و جھان من او

                                           
 .١٩٩-١٩٨منبع مذکور،  ٥. -١
. ق). فقه و حدیث را از  ھ ٥٤٣-٤٨٧المظفر منصور السمعانی، ( الدین ابوالقاسم احمدبن ابی شھاب -٢

پدرش منصور سمعانی آموخت سپس به تعلم علوم ظاھر و باطن پرداخت و از مشاھیر زمان خود 
 شد.

المظفر منصور  احمدبن ابی الدین ابوالقاسم ، تألیف شھاب الفتاح كملـرشح أسامء ال رواح يفروح األ -٣
السمعانی، به تصحیح و توضیح نجیب مایل ھروی، شرکت انتشارات علمی و فرھنگ، چاپ اول، 

١٣٦٨. 
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غایب درست نیاید، و اگر آید، خیار ثابت بود. آدم را  است و به مذھب امام شافعی بیع

 .١...»به بھشت برد تا بیع درست بود و خیار ثابت نباشد  -الله علیه ةصلوا-

 ٢غزنویسنایی 
توانای قرن پنجم و اوایل  هابوالمجد سنایی غزنوی، عارف مشھور، شاعر و نویسند
ستایند در دیوان اشعار خود  قرن ششم ھجری که بسیاری از شاعران و عارفان او را می

 گوید: ه ویژه از ابوحنیفه سخن میاین چنین از امامان چھارگانه ب

 تشبیه قاضی عبدالودود به ابوحنیفه
به امام  ای در مدح قاضی عبدالودود ( بن عبدالصمد) او را سنایی در قصیده

 کند: فه نعمان  بن ثابت تشبیه میابوحنی
ــدا بــن  نعمــان چــون ای ــت، در شــریعت مقت  ثاب

 

 شـرع و دیـن مصـطفی پیشـوای حجـت به وی 
 

ــن،راه ــو روش ــت،ھمچون ازت ــردون حج ــوماز  گ  نج
 

ــو   از شــفابیمــار ســنت،ھمچون اھــل شــادان وزت
 

 گــردون، فســادچــو در درحکمــت میــل ندیــده کــس
 

 در جنــت، وبــا چــون جور،درصــدرت ندیــده کــس 
 

 گـردد منیـر بدر دیـن، از نـور آثـار تـو، می
 

 یابـد نمـا شاخ علم، از ابر احسـان تـو، می 
 

 ھر کـه شـاگرد تـو شـد، ھرگـز نگـردد مبتـدع
 

 نـوا ھر که مداح تـو شـد، ھرگـز نمانـد بی 
 

ــک ــرع مل ــممصطفی، ش ــدل و عل ــتی از ع  آراس
 

 ٣صـبابـه فـروردین ھـا را، بوسـتان چـون ھمچنان 
 

 َسِر اصحاب نعمان (ابوحنیفه)، سیف الحّق 

                                           
 ».صلوات« »صلواة«. ٢٧٧منبع مذکور،  -١
-٤٦٣(، حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی، عارف نامدار و شاعر و نویسنده توانای -٢

حديقة -و تصنیفات و اشعار فراوانی است از قبیل: دیوان اشعار  ) دارای تألیفات٥٣٥، ٤٧٣

. سنایی در تغییر سبک شعر فارسی و معادـسري العباد الی ال -طريق التحقيق-کارنامه بلخ  -احلقيقة
لدین محمد ا ل  ایجاد تنوع و تجدد در آن مؤثر بوده است. بسیاری از عرفای مشھور از جمله جال

 کنند. ظمت مقام او اقرار میمولوی به استادی و ع
دیوان حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی، با مقدمه و حواشی و فھرست به سعی و  -٣

 .١٩اھتمام مدرس رضوی، از انتشارات کتابخانه سنایی، 
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» الضحی« هالحّق که تفسیر سور  یی بلند در مجلس وعظ سیف سنایی، در قصیده
 آراید: است سخن را چنین می

ــرب ــا را در ع ــوی م ــایی گ ــود، ثن ــان خ  ای زب
 

 تا زبـان مـا، تـرا انـدر عجـم گویـد ثنـا 
 

 ھســت القضــاه دین،کــه جــان، اقضــی و عقــل آفتــاب
 

 قضــای آســمان انــدر زمــین، فرمــانروا چــون 
 

ــان،کز پی ــحاب نعم ــِر اص ــرفآن َس ــب ش  کس
 

 بـر پـایش دھـد ِقبلـه ُدعـا ١ھر زمانی قبلـه 
 

 با بقـای عـدل او نشـگفت، اگـر در زیـر چـرخ
 

ــا  ــذیرد فن ــوع و جــنس، نپ ــوان، ھمچــون ن  ٢شــخص حی
 

 بوحنیفه رفت و قال ماند
دھد، ابوحنیفه  کند و ناله و فریاد سر می شیوایی که از جھان شکایت می هدر قصید
 ستاید. را چنین می

 مطلع قصیده 
ــرد ــت٣ک ــدمردمان،از  رف ــوال مان ــان، اق ــدر جھ  ان

 

ــد آمالجھان،چشــمی،در شــوخ ھمعنــان   مان
 

 چنــد مشــکل، کــرد حــّل و ،ازجھــان٤ســید رفــت
 

 مانـد رفـت و زو، در گـرد عـالم، قـال بوحنیفه 
 

ــویی نیســت ــان،جز گ ــی درجھ  فیــل اصــحاب از فیل
 

 مانـد گون،اشـکال چنـد جاشـی،وز فسـونش نشد 
 

ــی ــانگی ھرگھ ــھر ب ــان برآید،گردش  از مردم
 

 ٥مانــدمــالو رفــت درداودریغاخواجــه و آه 
 

 چراغ اّمتان، ابوحنیفه 
 فرماید: بر اثبات ذات خداوند می ای در بطالن حجت دھریان و برھان در قصیده
ــد  ــیارای خردمن ــن ھوش ــاک دی ــّد، پ  موح

{ 

 دار ازمـن گـوش حجـت حق،یـک دین از امام 
 

ــد ــدعت را بکن ــیخ ب ــت، ب ــو زحج ــامی، ک  آن ام
 

ــم، زو آمــد ببــار  ــن، در بوســتان عل  نخــل دی
 

ــک ــیش آن ــل درپ ــول او صحابان،فض ــی رس  گفت
 

ــا  ــرار ت  قیامــت داد علمــش، کــار خلقــان را ق
 

ــی  ــر را نب ــد، عّم ــت خوان ــارشــمع جن ــس یکب  و ب
 

ــت، او   ــان گف ــراغ اّمت ــه را چ ــهبوحنیف ــار س  ب
 

 دیــن پدیـد آمـد بــه کوفـه، بوحنیفـه تـاج نچـو
 

 آنکــه شــد از علــم او، دیــن محمــد آشــکار 
 

ــت، بھــم ــاد و ســه فرق ــتم ھفت  گفــت: گــردد اّم
 

 نــار هبــمرجــع دیگر، ،٦جنــت اھــل زان یــک ھســت 
 

                                           
 ُقبله: بوسه  -١
 .٣٦دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -٢
 کرد = کردار و عمل نیک است.  -٣
 است.ج  العالمین حضرت رسولمنظور سید  -٤
 .١٤٧-١٤٦دیوان سنایی غزنوی،  -٥
 پس از جنت، از نظر وزن اضافی است که حذف گردید.» را«در دیوان  -٦



 ١٧٧   مورخان و صوفیان...فصل سوم: نظرات دانشمندان ادیبان، شاعران  

 

ــت ــت اس ــل جن ــوم اھ ــرور آن ق ــه، س  بوحنیف
 

ـــد  ـــوی اھلوملح ـــود،مقھور  ازوی ھ ـــوارش  و خ
 

ــراغ ــه را چ ــتن بوحنیف ــار گف ــه ب ــی س  معن
 

ــومش وحــال ومســتقبل ماضــی   حجــاردر ازعل
 

 علمــش، حصــاررا را زو روشنایی،ھرســه ھرســه  و آنکه بیند روی اوآید واینکه رفت نکهآ
 

 از ابوحنیفه  ١دهریسؤال 
 دھریی آمـد بـه نزدیـک خلیفـه، ناگھـان

 

 نابکــار پلیــدیدینــی، مبغضــی، شــوخی،  بغــض 
 

 امیــر ایازشــریعت برتنــت، گفــت: بنداســت چــه این
 

ــتی  ــاھی،  یافتس ــی خوشپادش ــور وب ــذار غم خ  ٢گ
 

دھری که افکار مادی و ضد دینی دارد، انجام دستورات مذھبی از قبیل روزه و 
پندارد و جھان و سیستم  نکاح و حج و عمره و اوامر و نواھی مربوطه را نادرست می

 داند: دانا و توانا نیازمند نمی نظام آفرینش را به آفریننده و پروردگار زنده و هپیچید
 روزه و عقیــد و نکـــاح و دور بـــودن از مـــراد

 

 شـمار عمـره و ایـن امرھـای بیو غـزووحـج 
 

 چـه داری چـون بـا عـالم ننگـری؟ رنجـه خویشتن
 

 تا بـدانی کـین قـدیم اسـت و نـدارد کردگـار 
 

ــتوســنت، گفــت: رســم شرع ــر و ریاس  جمله تزوی
 

 اسـت و نـدارد کردگـار سر بسـر گیتـی قـدیم 
 

 خبــر رفتــی، بی وز خــویشخبــر  بی تــو آمــدی
 

ــدنا  ــه ص ــا و رفت ــی، زی م ــه یک ــد از رفت  ھزارم
 

 ھســت عــالم چــون چراگــاھی و مــا چــون ُمنزلــی
 

ــت چون  ــن مُ  برف ــزارنزلی،ای ــرکس، مرغ ــرد دگ  ٣گی
 

 دھری به یک سری اصطالحات فلسفی از قبیل ھیولی و صورت و آخشیج و ماّده، 
 گوید: آورد و می روی می

 دروغ و شــعبده و اســت و فســونزرق  ھمــه ایــن
 

ــت  ــگو  حیل ــخن نیرن ــد، اینس ــیاردان  ٤را، ھوش
 

گوید: ای مرد پر مدعی! آماده باش تا  امیرالمؤمنین خلیفه بغداد در پاسخ به او می
کشم تا  اگر او تو را شکست دھد، تو را بردار می ،راستین ابوحنیفه روبرو شوی با امام

د و میربار و مجلس من دیگران از تو عبرت گیرند و اگر تو پیروی گردی، مورد اعتما
 شوی: می

 مرد پردعوی، بباش امیرالمؤمنین:کاری گفت
 

 تا بیاید آن امام راستین، فخر دیـار 
 

 گردی ھزیمت در سـخنگر بتابی روی از او 
 

 بر سر دارت کنم تا از تو گیرند، اعتبار 
 

 خموش گیردوگردد ھزیمت»نعمان«گر زتو
 

 معتمد گردی مرا و ھم تو باشـی، میربـار 
 

 را بخـوان»نعمان«رانامزدکرداو،که چاکری
 

 کند با این جدل، در پیش تخت شھریارتا 
 

 فضل راو کار علم بدیدآن د،چونقاص رفت
 

 خسرو، بادسار درپیش آمدُملحدی گفت 
 

                                           
 دھری یعنی ماده گراو کسی که به آفریدگار جھان اعتقاد ندارد. -١
 . ٢٣٩-٢٣٨دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -٢
 . ٢٤٠-٢٣٩دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -٣
 . ٢٤٠منبع مذکور،  -٤



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ١٧٨

 

 و فّن  مسلمانی این است زرق گوید:که چنین می
 

 تار پودست ونـه نه ،کشردایی چون شریعت وین 
 

 آید پیش اوگفت امیرالمؤمنین: تا حاضر
 

 دین ایزد را و شرع مصطفی را پشـت و یـار 
 

 گفت قاصد را، امام دین، چون بگـزارم نمـاز
 

 وراگو، چشم دارپیش میرالمؤمنین، آیم  
 

 تا نماز شام نامد بوحنیفه، پیش شاه
 

 چیره گشته دھری، آنجا شاه ُبد در انتظار 
 

 ھر زمان گفتی بشه، آن ُملحد بطال شوم
 

 من او، زان شد نھان در اضطراربترسداز می 
 

 سخنزینبامن، یاردگفت درگیتی،که کیست
 

 او از من ندارد الحذار که درعالم کیست 
 

 بیارندم به پـیش ١نفرمایی شاھا میگفت 
 

 مطربان خوش لقای خوب روی نامدار 
 

 دارند روزه، گوید ار او راست ُمزد آنکه می
 

 بایدم، معشوق زیبـا در کنـار ساغری می 
 

 او چه داند روزه و طاعات عید و حج و غزو؟
 

 چه کـار؟دررا او د،روزهباشعیداوھرروز 
 

 مرد دیـناندرین بودند ناگه کاندر آمد 
 

دھریـــــک  خلیفـــــه ازوی شادگشـــــت 
ـــــــــــــــــــــــــــــده  ٢وار درمان

 

آمدن ابوحنیفه به مجلس و پاسخ دادن به خلیفه که کشتی کنار دجله رفته بود و 
 ھن یک کشتی خود به خود ساخته شد!.ناگھان از چوب و آ

ــتش ــدیازخجلت، گف ــر آم ــرا دی ــان چ ــه ای نعم  ک
 

ــانش  ــردوار دادنعم ــانی، م ــوابی پرمع  ج
 

 امرشــه، برخاســتم شــنیدم چــون گفت:حـالی
 

 دار تخــت شــاه تــاج قصــرو ســوی نھــادم رخ 
 

 چون رسیدم بـر کـران دجلـه، کشـتی رفتـه بـود
 

ــار  ــر قط ــان ب ــا، تختھاش ــر آنج ــی ُمنک ــود نخل  ب
 

 درھـم آمــد کشـتئی شــد درزھـایش ناپدیــد
 

ـــارجا آنخودبخودبنشســـت،  ـــر کـــران رودب  ب
 

 آھنـین دیـدم زسـنگ آمـد بـرون ھای حلقه
 

 در مــرار و کشــتئی شــد پایــدارانــدر آمــد  
 

 من نشسـتم انـدروکشتی آنگـه پـیش آمـد،
 

 ٣پســر معــذور دار افتــاد،ای تــأخیرم ســبب زیــن 
 

 پاسخ ُملحد به ادعای ابوحنیفه و استدالل امام در اثبات صانع 
ــهبوحن دار،ای شــرم ُملحــد گفــت ــن دروغ یف  زی

 

 نــدارد اســتوار کــس ای،کــین آورده حجتــی 
 

 آن امــام دیــن حــّق  گفــت آنگــه بوحنیفــه،
 

ــار  ــر باوق ــای امی ــؤمنین را، ک ــر امیرالم  م
 

 گوید: که صـانع نیسـت، عـالم ُبـد قـدیم می خصم
 

 نیســت ایــن کردگــار٤ھیــولیو طبعســت زن ایــن 
 

 رانگھــی ُمنکــر ھمــی گــردد، کــه مصــنوعات آ
 

 دار ایـن، گـوش اسـت دیوانـه مگـر صانعی بایـد، 
 

ــد قــدیم تختــه  یی را منکــری، کــت صــانعی بای
 

ــدار می  ــن روا دارم، م ــتوارم، م ــداری اس  ن
 

 دون ٢میشــوم ١ای ســگ زنــدیق کــافر، خــربط
 ج

 کـوه و صـحرا و بحـارو تحـت و فـوق نبینـی  می 
 

                                           
به علت وزن شعر حذف » تا«نفرمایی تا بیارندم به پیش  در دیوان آمده است: گفت شاھا می -١

 گردید.
 . ٢٤٢-٢٤٠دیوان سنایی غزنوی،  -٢
 .٢٤٢منبع مذکور،  -٣
 ھیولی: یعنی جھان آفریدگاری ندارد و ماده اصلی جھان ازلی و ابدی است. -٤
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 گـاه ابــرو، گـه گشــاده، گــاه خشـک و گــاه نــم
 

 گاه بـرف و گـاه بـاران، گـاه روشـن، گـاه تـار 
 

 می نبینی بـر فلـک، ایـن خسـرو سـیارگان
 

ــاه و انجــم  ــارچو دارد ھمــی روشــناز او، را  م  ن
 

 گشــته مبــین در زمــیندرفلک، کوکــب ھفــت
 

ــرج،  ده و دودر   ــن لیــل و نھــار پیداگشــتهب  ای
 

ــزایشدر مــاه،  حــال خــویشر،برخوو ونقصــان اف

 

 آنگه صــنایع کــن نظــار،شــو مصــنوعات ســوی 
 

 ای ســگ نــادان! بخــود اندرنگــه کــن، ســاعتی
 

   مــؤمن شــوی ای دل فگــار قــدرتش، ببینــی تــا 
 حق، عجز تـو بـر رنـگ مویـت ظاھرسـت قدرت

 

 ٣کنــد آزادی مــوی ســیه، کــافوروار می 
 

 ای، کـش سـرنگون آمـد انـدر کـوزه آب یی قطره
 

 ٤عـــوار صـــورتی زیبـــا پدیـــد آورد، از وی بی 
 

ــد ــدا کن ــنعتش پی ــنایی، ص ــی در روش  آدم
 

 دار کار صـانع بـرخالف ایـن بـود، اندیشـه 
 

 در ســه تــاریکی نگــارد، صــورتی چــون آدمــی
 

 ٥عــذاروزلــفوخــطآرد،دیــدپویبــر آنگــی 
 

ــد ــمع آرد پدی ــایی و س ــایی و بین ــق و گوی  نط
 

 ھفــت چشــمه در بدســتی، اســتخوان پــاره پــار 
 

ــخ و خــوار شمت،شــورچ آب  کــرد و آب گوشــت تل
 

ــار   آب بینــی منقــبض و آب دھانــت نــوش ب
 

 گنـده شـود ٦چشمت شور از آن، آمـد کـه ِپـه آب
 

 یابــد، مــوش و مــار گــر نباشــد تلــخ، زی وی راه 
 

 آمــد، بــدانی طعــم چیســت خــوش آب دھانـت در
 

 کـن بـر ایـن بـر، اختصـار دالیـل زیـن گویم چند 
 

ــه ذات ــایم ب ــادر و ق ــیم و ق ــد، حک ــانعی بای  ص
 

ــدھار  ــان قن ــد ز صــنع وی، بت ــد آی ــا پدی  ت
 

ــد آرد، حکــیم و فلیســوف ــادان، کــی پدی ــع ن  طب
 

 عقل، از تو، کـی پـذیرد، ایـن سـخن را بـر مـدار 
 

 ھـا بــا یکـدگر چــون ســاختند؟! ایـن مخــالف طبع
 

ــاد، ای ملحــدک! و خــاک وآتــش آب  ــارب  حجت بی
 

 ای گویــد بدیــدم مــن بــه یونــان، خانــه آنــچ می
 

 صــورتی کردســت کــارباشدآنجا، حجــت چــه ایــن 
 

 رو بگو، ایزد یکـی، قـایم بـه ذات و لـم یـزل
 

ــّر و بحــار  ــا، خــالق ب  قــادر و معطــی و دان
 

ــودیم، او  ــا نب ــعم ــار طب ــان از چھ ــد آوردم  پدی
 

 ُمحــدث آمــد چــار طبــع و چــار فصــل روزگــار 
 

 یـادگیر »اهللا هـو قـل«بگرو ایـن ملحـد! بـه قـرآن 
 

 ٧و شـک، فسـار وکفـر جھـل از سـرت بـر چندباشد 
 

 خاموش شدن ملحد و دار زدن او 
خاموشگشــ ٨ازوی،دھریک حجت شــنیداین چون

 ت
 

 دارکردھر یک خوار او را، پس برکردندش بـه  
 

                                                                                                       
 خربط: غار. -١
 : نامبارک.َمیشوم -٢
 کند. موی سیاه را مانند کافور سفید می -٣
 عوار: عیب، عیب و عار ... . -٤
 ِعذار  رخسار، چھره، موی باالی پیشانی، موی ریش که تازه دمیده باشد. -٥
 ِپه: پیه، روغن چربی ... . -٦
 تا کی افسار جھل و کفر و شک بر سر تو است؟  -٧
 . (ک) پسوند تحقیر و اھانت است مانند مردک.گرای بیچاره و پست دھریک: ماده -٨
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 خلیفه! بعد از این چونین مکن نعمان:ای گفت
 

 منشان ازین پس، زینھار خود ملحداراپیش 
 

 این عّم مصطفایی، تبغ ازو میراث تسـت
 

 ذوالفقارحیـدر، چـون ملحد سر بر اکنون زن می 
 

 ھر چه فرماید ترا قرآن و اخبار رسول
 

 اندر او آویز و ملحد را، زمجلس دور دار 
 

 ز تو ای حجت دین خـدای ١رفتمگفت: پذ 
 

 شاد باش ای بوحنیفه، ای امام بردبـار 
 

 ای سنایی، شکر این دانی که بتوانی گزارد
 

 دین اسالم و امام عالم و پرھیزکار 
 

ــتحب ــنایی ُمس ــش،  ٢گرس ــه آت ــردد ب گ
 گمـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــی

 

 ٣دار ای برادر گوشگردد، رسته مناقب زین 
 

ساختگی، شدت و عالقه و اخالص قلبی سنایی را داستان ملحد چه واقعی باشد چه 
دھد و سنایی کوشیده است که برای مصنوع، در نیاز و افتقار به  به بوحنیفه نشان می

 را با سخنان امام اعظم بیاراید. صانع، به استدالل روی آورد و چه بھتر که آن

 بوحنیفه مقتدای امت 
محمد خطیب ھروی، یی در ستایش و مدح سرھنگ عمید  سنایی در قصیده

 داند:  بوحنیفه را مقتدای امت می
ــزاد ــز و ھرگــز ن ــد، ھرگ ــر نزای ــش گ  آب از آت

 

 زاده اســت چنــدی شــعرتر؟ طبعــت،چرا ز آتــش 
 

 شعر مـا پیشـت، چنـان باشـد کـه از بھـر تجـار
 

 خرما، کسی ھجـرت کنـد سـوی ھجـر بایکی 
 

ــای شــاعران ــأ شعرســت و ج ــه صــدرت، منش  گرچ
 

 تکلـف، ماحضـر بیگفتمت مـن نیـز شـعری،  
 

 بوحنیفــه گرچــه بــود، انــدر شــریعت مقتــدا
 

ــخن  ــوخی، س ــت از آب منس ــر کــس نشس  ٤ھای زف
 

ــک ــت از آن ــجر جایس ــر ش ــم، ب ــد ھ ــن ب ــا لح  زاغ را ب
 

 ٥آشیان بلبـل تنھـا نباشـد یـک شـجر 
 

 بوحنیفه و علم 
ابوحنیفه و فقه یی در نکوھش اصاب دعوی و پژوھش ارباب معنی، از  در قصیده

 کند. یاد میچنین 
ـــفی ـــق، متص ـــف خل ـــک وص ـــا زی  ت

 

 شــو فقیھــی گـــزین، فقیــر مبـــاش 
 

ـــه ـــاه فق ـــنم ج ـــک در جھ  ، مبـــاش١ھمچـــو قـــابوس وشـــمگیر  خوان، لی
 

                                           
 پذ رفتم،: پذیرفتم. -١
 مستحب، شاید مخفف مستوجب باشد. -٢
 . ٢٤٦-٢٤٣دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -٣
 . ق) از شاگردان ابوحنیفه بوده است.ه ١٥٨و  ١١٠زفر: زفربن الھذیل، ( -٤
 . ٢٨٠-٢٧٩دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -٥
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ــا ھــم خــوان ــرس ب ــر، درس و ت  چــون زف
 

ـــر  ـــوده، در زفی ـــه بیھ ـــاش ٢ورن  مب
 

ـــم ـــه ز عل ـــو بوحنیف ـــن، چ  در ره دی
 

ــاش  ــر مب ــز ُمنی ــی، بج ــون چراغ  چ
 

ــی و شــرع  ــو طفل ــچــون ت ــت ۀدای  تس
 

 ٣جز ای ایـن دانـه، سـیر شـیر مبـاش 
 

 وار بوحنیفه
مقام بسط و رجا که تصویری است روشن، از  ۀزیبایی، دربار هسنایی در قصید

دریافت انوار فیض الھی (بسط) و امیدواری به کرم و عنایت و بخشش پروردگار (رجا) 
 سراید:  چنین می

 ملک دیـن را گربگیـرد، لشـکر دیـو سـپید
 

 ھمـه، نسـبت بـه زور رسـتم دسـتان کنـیمما  
 

ــر ــاق را، از روی فخ ــب عش ــای مرک  خاکپ
 

 توتیای چشـم شـاھان ھمـه کیھـان کنـیم 
 

 وار، پـای شـرع بـر دنیـا نھـیم بوحنیفه
 

ــوھریره  ــیم٤ب ــان کن ــدق در انب ــت ص  ٥وار دس
 

 ابوحنیفه و شافعی 
کند  دریافت قلبی اشاره می هسنایی در غزلی شیوا، به اختالف روش فقھی و شیو

 ھت ابوحنیفه و اجتھاد شافعی است:رساند اشراق برتر از فقا که می
 نھایت نیست ھر کرا، درد بی

 

 ٦عشق را، پس برو عنایت نیست 
 

ــت ازل ــه تخ ــا ب ــت، پ ــق شاھیس  عش
 

 جـــز بـــدو مـــرد را، والیـــت نیســـت 
 

 عشــــق، در عقــــل و علــــم درنایــــد
 

ــت نیســت  ــم، رای  عشــق را عقــل و عل
 

ــــت ــــه درس نگف ــــق را بوحنیف ـــافعی را در او، روایـــت نیســـت  عش  ١ش
 

                                                                                                       
المعالی از پادشاھان آل  ابن وشمگیر بن زیار، مکنی به ابوالحسن ملقب به شمسقابوس (کاوس)  -١

 .٤٣٣زیار بوده است، 
 بازدم.  -زفیر: دم برآوردن  -٢
 .٣٢٣دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -٣
خداست که بیشتر اوقات از نان خشک کیسه خویش  صبوھریره: یکی از صحابه مشھور رسول -٤

 خورد.  می
 . ٤١٣دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -٥
 عطار و مولوی را نیز غزلی است بر ھمین وزن و قافیه. -٦
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ـــت بی ـــّی اس ـــق ح ـــا عش ـــا و فن  بق
 

 عاشــــقان را ازو، شــــکایت نیســــت 
 

ــر ــرون بش ــت، از ب ــی اس ــق حّس  عش
 

ــت  ــت نیس ــل، کفای ــق را آب و گ  عش
 

 ھر که را حـّل شـده اسـت، مشـکل عشـق
 

 ٢داند آنکس، کـه جـز ھـدایت نیسـت 
 

 ٣جامشیخ احمد 
پیل، از عرفای مشھور قرن پنجم و ششم ھجری  جام، مشھور به ژندهشیخ احمد 

گوید از  قمری در آثار جاویدانش با احترام ھر چه تمامتر از امامان چھارگانه سخن می

 این چنین آمده است. ٤»مشتاقنيـال ةمذنبني و جنـال ةروض«کتاب  جمله در

 ابوحنیفه و شافعی و مالک
داند و  دارد امامان مجتھد را اولیای خدا می» لیاءاو«شیخ جام در تعریفی که از 

 کند: دن به دیگران معرفی میعقیده و سنت و جماعت را در دوری از تعصب و تھمت ز
و اگر ائمه اسالم که مسلمانان بدیشان اقتدا دارند گویی که ایشان نه اولیای «

نیفه، و شافعی و مسلمانان خاصه در: ابوح ۀخدای بودند، بد اعتقاد کسی باشد در ائم
 و مالک، و سفیان و امثال ایشان. ابوعبدالله،

به ھر سخنی، و تعصبی، و ھوایی که ما را برآید، مرد مسلمان را کافر خواندن و بد 
دین، و زندیق، و ُملحد و إباحتی، و مانند این نه شرط اھل سنت و جماعت است. و 

ی کافر باشند: اگر آن کس که گوید: ھر که کسی را کافر خواند از دو یک می صرسول

                                                                                                       
این بیت در غزل عطار به کار رفته و در غزل مولوی با یک کلمه تغییر عینًا تکرار شده است. عشق  -١

ت و را بوحنیفه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست. رجوع شود به کلیات شمس، با تصنیفا
 .٤٩٨الزمان فروزانفر، صفحه   حواشی بدیع

 .٨٢٧دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -٢
) نسبش به ٥٣٦-٤٤٠شیخ االسالم ابونصر احمد نامقی جامی، عارف پاکباخته قرن ششم، ( -٣

مفتاح رسد و در معرفت مقام واالیی دارد از آثار اوست:  صحابی نامدار جریربن عبدالله بجلی می

. عبدالرحمن جامی مذنبنيـو روضة ال ةبحار احلقيق - رساج السائرين - التائبنيانس  - النجات
 شاعر نامدار قرن نھم به شیخ احمد ارادت خاصی داشته است.

، شیخ االسالم ابونصر احمد جام نامقی، با مقابله و تصحیح و مشتاقنيـمذنبني و جنّة الـروضة ال -٤
 شمسی. ١٣٥٥، »٢١٩«بنیاد فرھنگ ایران،  مقدمه و توضیح دکتر علی فاضل، انتشارات
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او را کافر خواند او کافر بود، فرا راستی بگفت، و اگر نه کافر بود این که مسلمانان را 
کافر خواند باری کافر شد. از این و مانند این پرھیز باید کردن تا از کفر و بدعت رسته 

 .١»وباهللا التوفيقباشی، 
 رخ داد:» بوحنیفه«در مجلس 

ھر روزی مردی  ،داشت مجلس می /که امام ابوحنیفهدر حکایت است «
بود که  درآمدی، و در پھلو کرسی ابوحنیفه  بنشستی، ابوحنیفه را از وی دھشتی می

نباید این مرد بر من چیزی بگیرد! روزی ابوحنیفه را از روزه داشتن، مسئله پرسیده 
کرد آن مسئله  می بیان /بودند که: روزه کی باید گرفت، و کی باید گشاد؟ ابوحنیفه

را که: چون صبح صادق اثر کند روزه باید گرفت تا آنگاه که آفتاب فروشود. این مرد 
الله! اگر صبح نیم شب برآید چون باید کرد؟ ابوحنیفه  نیکو لباس آواز داد که رحمه

 له که من از  بند او بیرون آمدم.گفت: الحمدل
 .٢»او بود تر، و خاموشی، ستر آن چنان مرد را سکوت اولی

 ةروض ۀھجا دارد که اشعار و نکاتی نیکو را از پیر خردمند جام که در مقد

بخش این کتاب کنیم و ناگفته نماند که این ابیات و  آمده است زینت مذنبنيـال

الدین محمد   اثر قطب »ةاحلقيق ةحديق«ھا را نیز آقای دکتر علی فاضل از کتاب  نوشته
 شیخ، نقل کرده است:ھای  از نوادهبن مطھر، یکی 

 باب دھم: -» احمد جام«شعری از: 
 

 صـابری و عاشــقی، ھرگــز نیایــد ســازوار
 

 کــه: آیــد، از وی ایــن بــاور مــدارگویدکســی گر 
 

 آتش سـوزان، بسـود ھـرْچ آیـد پـیش او
 

 ھرگـز از خـود، زینھـار؟!کسـی را آتـشکی دھـد  
 

 :»فی اخلصال القلب«باب دھم،  -» احمد جام«و نیز از: 
، باید بداند، و ١ھاست در دل، که در جوارج دیگر نیست، اما خداوند دل معنی

 دریابد.

                                           
 .١٥٢منبع مذکور،  -١
 مقدمه. ٨٣-٨٢منبع مذکور،  -٢
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ــانی ــرورفتم، زم ــار دل، ف ــه ک  ب
 

 ھمی ُجسـتم، زحـال دل، نشـانی 
 

 که تـاچون اسـت، احـوال دل مـا!
 

 کــه از دل بافغــان، بیــنم جھــانی! 
 

 تاّمل کـردم انـدر دل، بسـی مـن
 

ــانی  ــالی زو، مک ــیچ خ ــدم ھ  ندی
 

 جایی، که گوش و دیده رفتنـدبه ھر 
 

 ھـا، پاسـبانی! دل آن جا میـر، این 
 

گــاه  بدانســتم کــه از دل نیســت آ
 

 نه ھر قاری، نه ھر صـاحب زفـانی 
 

 خداوند دلی داند، که دل چیسـت
 

 روانـی!؟ چه داند قـدر دل، ھـر بی 
 

 عزیز است آن دلی کو باز طبع اسـت
 

 نجویــد، جــز رضــای غیــب دانــی 
 

 معــروف، ایــن دلمیــان عــارف و 
 

ــانی  ــان ترجم ــردد، بس ــی گ  ھم
 

ــد قیمــت آن دل، مگــر او  کــه دان
 

ــــانی  ــــی، مھرب ــــد کریم  خداون
 

 ایا احمـد دلـت، تسـلیم کـن زود
 

 بــه شــکرانه بــرو، کــن جانفشــانی 
 

ــالم ــار ع  کــه داری نعمــت، از جب
 

 ٢نــداری نعمــت، از دســت عــوانی 
  

شیخ جام، مرکز فعل و انفعاالت معنوی و زورق و کشتی  ۀدل، در قلمرو اندیش
اند که آن را از ھر نوع وابستگی به غیر حضرت  نجات آدمی است و وارستگان کوشیده

 حّق، پاک کنند. 

 ٣شروانیخاقانی 

                                                                                                       
خداوند در ادبیات کالسیک و گذشته زبان فارسی به معنی صاحب و مالک و صاحب اختیار  -خدا -١

ی است. و کاربرد کدخدا از این مقوله است. و کد به معنی خانه است مانند کدبانو به معنی بانو
 خانه.

 مقدمه. ٤٥-٤٤منبع مذکور،  -٢
سرای بزرگ و مشھور  )، شاعر قصیده٥٩٥-٥٢٠نجار، خاقانی شروانی، (  الدین بدیل بن علی افضل -٣

یی را به شگفتی  ایران در قرن ششم ھجری است که قصاید پر طمطراق و باشکوھش ھر خواننده
 گوید: دارد، درباره خود می وامی

 کــه از معنــی و لفــظاســتاد داننــدم  منصــفان
 

ــتان آورده  ــم باس ــه رس ــازه، ن ــیوه ت  ام ش
 

دانند: آثار او  سرایی می نویسان او را مبدع و مبتکر سبک تازه در سخن و غالب شعراء و تذکره 

 .مثنوی حتفة العراقني -عبارت است از: دیوان اشعار معروف به کلیات خاقانی
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سرای  الدین بدیل  بن علی نجار، خاقانی شروانی، شاعر نامدار و قصیده  افضل
تحکام و شیوایی معروفست از امام شافعی تقلید مشھور قرن ششم که اشعارش به اس

 فته است:امامان چھارگانه چنین گ ۀکرده و دربار می

 بوحنیفه و شافعی
 ١الدین، مفتی خوی یی طوالنی (با سه تجدید مطلع) در مدح رکن خاقانی در قصیده

گاھی به اصول٣الدین رازی  و تاج ٢الدین، عالم ری و رکن و فروع  ، آنان را از نظر علم و آ
 کند: ابوحنیفه و شافعی تشبیه می شریعت و قضاء و افتاء به

ــاش ــن، چــون رکــن ھــوا، لطافــت پ  ای
 

 دار و آن، چــو رکــن زمــین، خالفــت 
 

ــل ــوم عق ــون مق ــن، چ ــن رک ــم ای  وھ
 

ــــار  ــــم را، معی ــــان جس ــــار ارک  چ
 

 کلــک آن رکــن، چــون مھنــدس عقــل
 

ــــار  ــــرع را، معم ــــان ش ــــنج ارک  پ
 

 عصــمتایــن زخــوی، حــاکمی، ملــک 
 

ـــدار  ـــک مق ـــالمی، فل  و آن، زری، ع
 

ــازه ــو زّر ری، ت ــن، چ ــوی زی ــام خ  ن
 

ــار  ــوی، بعی ــد خ ــو نق ــارّری زان، چ  ک
 

ــر ــوی، حب ــن خ ــق ٤رک ــافعی توفی  ش
 

ـــعار  ـــه ش ـــدر بوحنیف ـــن ری، ص  رک
 

ــرع ــت ش ــین دو حج ــود چن ــا وج  ب
 

ــه  ــوی کوف ــمار ری و خ ــر ش  ٥دان و مص
 

 بوحنیفه مرتبت شافعی بیان 
شیخ االسالم ابومنصور حفده، ممدوح را در نھایت فصاحت و بالغت به  هدر مرثی

 کند: بوحنیفه و شافعی تشبیه میا
 ھــدی هدیــن، قــدو هشــیخ االئمــه، عمــد

 

 صـدر الشـریعه، حجـت حـق، مفتـی أنـام 
 

ــ ــک هاو کعب ــف و کل ــوم و ک ــش ٦عل  و مجلس
 

ــام  ــود و مق ــزم و حجراالس ــد زم  بودن
 

                                           
 شھر خوی در آذربایجان فعلی است. -١
 یی نزدیک تھران. منطقه -٢
 رازی منسوب به ری یعنی اھل شھر ری. -٣
 حبر: دانشمند، عالم، و به معنی دانشمند دین یھود به کار رفته است جمع احبار. -٤
ترین نسخ و تصحیح و مقدمه  الدین بدیل بن علی نجار خاقانی شروانی، با مقابله قدیم دیوان افضل  -٥

 . ٢٠٢، صفحه ١٣٥٧الدین سجادی، انتشارات ُزوار،  و تعلیقات به کوشش دکتر ضیاء
 قلم.  -کلک: نی، قلم نی  -٦
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 مـننمای بـود، بـه مـدحش، زبـان  زمزم
 

 ١ســتالماتــا کــرده بــودم از حجراالســود،  
 

ــان ــافعی بی ــت ش ــه مرتب  زان بوحنیف
 

ــرام  ــود، نشــابور از احت ــه ب  ٢چــون مصــر و کوف
 

 نعمان لفظ، احمد رای، مالک دم 
الدین بوعمران، او را به نطق محمد (شافعی)، لفظ  یی در ستایش استاد عز در قطعه

و نفس مالک ( بن انس)  (حنبل) و دمنعمان (ابوحنیفه)، اندیشه و رای احمد 
 ستاید: می

 امام االّمـه، صـدر المّلـه، محـی الّسـنه، سـیف الحـق
 

ــاد، عز دار دین ریاســت  ــوعمران آب ــدین ب  ال
 

ــک دممحمــد  نطق، نعمــان لفــظ، احمــد رای، مال
 

 ٣الـدین بـوعمران امـت را رسـد فریـاد، عز که 
 

 درگذشت بوحنیفه و زادن شافعی
زیبا، ظھور خود پس از مرگ سنایی را، به تولد شافعی پس از  یی خاقانی در قطعه

 نماید: وحنیفه، تشیبه میمرگ اب
 چــون زمــان، عھــد ســنایی در نوشــت

 

ــزاد   آســمان چــون مــن، ســخن گســتر ب
 

 چــون بغــزنین، ســاحری شــد زیــر خــاک
 

ــزاد  ــر ب ــاحری دیگ ــروان، س ــاک ش  خ
 

ــ ــن بیض ــی زی ــت هبلبل ــاکی گذش  خ
 

ــن منظــر   ــن کھ ــو، زی ــزادطــوطی ن  ب
 

ــــت ــــه درگذش ــــب، بوحنیف  اول ش
 

 شــافعی، آخــر شــب از مــادر بــزاد 
 

ــرد ــو ک ــب مح ــت ش ــه، آی ــر زمان  گ
 

ـــت روز، از مھـــین اختـــر بـــزاد   آی
 

 تھنیـــت بایـــد، کـــه در بـــاغ ســـخن
 

ــزاد  ــر ب ــو ب  گــر شــکوفه فــوت شــد، ن
 

 گر شـھای بـرد چـرخ، اختـر گذاشـت
 

 ور زه آبــی خــورد خــاک، اخضــر بــزاد 
 

 مــرغ خــانگیآن مثــل خوانــدی؟ کــه 
 

 ٤ای در خــورد، پــس گــوھر بــزاد دانــه 
 

 ستایش ممدوح به نعمان، مالک، شافعی و احمد 

                                           
استالم: دست مالیدن، دست کشیدن به چیزی و بوسیدن آن به قصد تبرک؛ استالم حجر، دست  -١

 زدن به حجراالسود به ھنگام مناسک حج.
 .٣٠٢دیوان خاقانی شروانی،  -٢
 . ٩١٤منبع مذکور،  -٣
 .٨٥٩ منبع مذکور، -٤
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بآن و مدح امام   یی بلند و طوالنی در ستایش خراسان و تمنای وصول در قصیده
 گوید: چنین از چھار امام سخن می محمد بن یحیی، این

 مطلع قصیده:
ــابم  رھــروم، مقصــد امکــان، بــه خراســان ی

 

 ام، مشـرب احسـان، بـه خراسـان یـابم تشنه 
 

 چــون زمــن، اھــل خراســان، ھمــه عنقــا بیننــد
 

 مــن ســلیمان جھانبــان، بــه خراســان یــابم 
 

 شــافعی بیــنم و در دســت و ھــر انگشــتی، از او
 

 ١مالک و احمـد و نعمـان، بـه خراسـان یـابم 
 

است،  دهالدین سروده ش در چند بیت عربی که در مدح صدر اجل تاج االفاضل عز
 کند. سرایی می چنین نغمه

ـــــی اهللا يف ـــــیّ  ال ـــــد النب ـــــ بع  احلرش
 

ـــــــــانی الشـــــــــافعی، الشـــــــــافعی   أری ث
 

ــــان ــــاب اجلن ــــزوين، ب  أری أرض ق
 

ــــــــافعیو  ــــــــب الش ــــــــه، ناي  ٢إدريس
 

سوی  در حرکت به صدر صحرای محشر (برانگیختن مردگان) پس از پیامبر
بینم. سرزمین قزوین را در  میخداوند نفر دوم شافعی (عزالدین) را مانند شافعی 

 دانم. بینم که ادریس (که ساکن بھشت است) آن را، نایب شافعی می بھشت می

                                           
 .٢٩٨منبع مذکور،  -١
 .٩٦٢منبع مذکور،  -٢





 
 
 

مورخان و شاعران،  نظرات دانشمندان، ادیبان، : فصل چهارم
 قرن هفتم تا دهم صوفیان

 ١الدین عطار نیشابوری فرید
شیخ فریدالدین محمد، عطار نیشابوری، عارف مشھور قرن ششم و اوایل قرن ھفتم 

رسد. در آثار  الله علیھما می  طریقتش به ابوسعید ابوالخیر رحمه هھجری که سلسل

 ٢»ولياءاأل ةتذكر«ستاید، از جمله در  گرانبھایش بارھا امامان چھارگانه را به خوبی می
 گوید: این چنین، از آنان سخن می

 /ذکر امام جهان ابوحنیفه
آن چراغ شرع و ملت، آن شمع دین و دولت، آن نعمان حقایق، آن عمان جواھر 

صفت کسی که به  /کوفی هعارف صوفی، امام جھان ابوحنیف معانی و دقایق، آن عالم
ھا مقبول، که تواند گفت؟ ریاضت و مجاھده  حکمت هھا ستوده باشد و در ھم زبان هھم

یی رفیع  او، نھایت نداشت و در اصول طریقت و فروع شریعت درجه هو خلوت و مشاھد
ت، ُاعجوبه بود. ھم و نظری نافذ داشت و در فراست و سیاست، یگانه بود و در مرو

 افضل عھد بود و ھم اعلم روزگار. کریم جھان بود و ھم جواد زمان، ھم

 شهامت ابوحنیفه

                                           
)، عارف و روشندل و شاعر نامدار ایرانی است که ٦١٨-٥٤٠فریدالدین محمد عطار نیشابوری، ( -١

رسد و اکثر صوفیان و عارفان، شخصیت روحی و عرفانی  سلسله طریقتش به ابوسعید ابوالخیر می
 -اسرارنامه  -نامه  الھی -نامه  رد از جمله: مصیبتاند، آثار فراوانی دا و شاعری او را ستوده

 و غیره.  ولياءتذكرة األ -مختارنامه  -الّطیر  منطق
، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فھارس از دکتر ولياءاأل تذكرة -٢

 .١٣٦٠محمد استعالمی، کتابفروشی زوار، چاپ سوم، 
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که استاد او بود، پیر شده ـ خلیفه، مجمعی ساخت و شعبی را بخواند و  ١شعبی
نویسند. بعضی به  ٢علما را حاضر کرد و شرطی را فرمود تا به نام ھر خادمی، ضیاعی

به ملک و بعضی به وقف. پس خادمی آن خط، پیش شعبی آورد که  اقرار و بعضی
فرماید که گواھی بر اینجا  بنویس،  بنوشت و  امیرالمؤمنین می«قاضی بود و گفت: 

فرماید: گواھی   امیرالمؤمنین می«فقھا  بنوشتند. پیش ابوحنیفه آورد. گفت:  هجمل
یرالمؤمنین اینجا آید یا من ام«گفت: ». در خانه«گفتند: ». کجاست؟«گفت: ». بنویس

قاضی و فقھا نوشتند. «خادم با وی درشتی کرد که: ». آنجا روم، تا شھادت درست آید
 ابوحنیفه گفت:». کنی؟ تو فضولی می

 .٣]٢٨٦: ة[البقر ﴾َكَسَبۡت  َما لََها﴿
در شھادت، دیدار، شرط «این، به سمع خلیفه رسید. شعبی را حاضر کرد و گفت: 

گفت: بلی. ھست. گفت: تو مرا کی دید که گواھی نوشتی؟ شعبی نیست یا ھست؟ 
گفت: دانستم که به فرمان توست. لکن دیدار تو نتوانستم خواست. خلیفه گفت: این 

 .٤»تر سخن، از حق دور است و این جوان را قضا از تو، اولی

 داود طائی و ابوحنیفه 
یفه را دیدم و در این بیست سال پیش امام ابوحن«نقل است که داود طائی گفت: 

مدت او را نگه داشتم. در خأل و مأل سر برھنه ننشست و از برای استراحت، پای دراز 
نکرد. او را گفتم: ای امام دین! در حال خلوت اگر پای دراز کنی چه شود؟ گفت: با 

 .٥»تر ادب گوش دادن در خلوت، اولیأل خدای

 پند دادن کودکی به ابوحنیفه

                                           
 سلیمان و ابراھیم نخعی. ابوحنیفه عبارتند از: شعبی، حمادبن ابیمشھورترین استادان  -١
 خیز است. ضیاع جمع ضیعه و به معنی زمین زراعتی و غّله -٢
ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿بخشی از آیه:  -٣ ۚ ُوسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ : ة[البقر ﴾تََسَبۡت �ۡ ٱ َما َهاوََعلَيۡ  َكَسَبۡت  َما لََها َعَها

ھای ھر شخص به سود  کند مگر به اندازه توانایی او، نیکی کس را تکلیف نمیخداوند ھیچ «. ]٢٨٦
 .»ھایش نیز به زیان خود اوست خود او و بدی

 .٢٤٢-٢٤١، ولياءتذكرة األ -٤
 .٢٤٤منبع مذکور،  -٥
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گوش دار، تا «گذشت. کودکی را دید در گل مانده. گفت:  می(ابوحنیفه) روزی 
افتادن من سھل است. اگر بیفتم، تنھا باشم. اما تو گوش دار «کودک گفت: ». نیفتی

مسلمانان که از پس تو آیند بلغزند و برخاستن ھمه دشوار  ۀکه اگر پای تو بلغزد، ھم
گریست و اصحاب را گفت: امام را از خالقت آن کودک، عجب آمد و در حال ب». بود

یی چیزی ظاھر شود و دلیلی روشنتر نماید، در آن متابعت  زینھار! اگر شما در مسئله«
و این نشان کمال انصاف است. تا » ١من مکنید و به تقلید من، ظاھر خود را نمانید

 .٣بسی اقوال دارند در مسایل مختلف -رحمھما الله- ٢الجرم ابویوسف و محمد

 جوابی ابوحنیفهشرم و حاضر 
او فلسفی «. بعضی گفتند: ٤إزار نقل است که روزی در گرمابه بود. یکی را دید بی

یا «ابوحنیفه چشم بر ھم نھاد. آن مرد گفت: » دھری است«و بعضی گفتند: » است
 .٦»از تو برداشتند ٥آنگاه که ستر«گفت: » امام! روشنایی از تو کی باز گرفتند؟

 تعبیر ابوحنیفهخواب خلیفه بغداد و 
از من چند «گویند که خلیفه وقت به خواب دید ملک الموت را. از او پرسیدند که: 

ملک الموت به پنج انگشت اشارت کرد. تعبیر این خواب از بسیار کس » مانده است؟
به پنج علم، اشارت کرده «پرسید، معلوم نشد. ابوحنیفه را خواند و از او پرسید. گفت: 

 . و آن پنج علم، در این آیت است:نج علم، کس ندانداست یعنی این پ

                                           
» ن«و » م«این جمله در  -١درباره این جمله چنین آمده است:  ولياءتذكرة األ ٢٤٥در صفحه  -١

به تقلید من تحقیق خود را نمایید. به نظر  »ھـ«ر نسخه متن) نیست و در نسخه (در دو نسخه غی
یی حقیقتی برای شما روشن شود و دلیل بھتر  نویسنده معنی جمله چنین است: اگر در مسئله

 لید از من پویایی خود را از دست ندھید و به ظاھر توجه ننمایید.بیابید از من پیروی نکنید و با تق
 دو نفر از شاگردان برجسته ابوحنیفه که در صفحات قبل از آن سخن به میان آمده است. -٢
 .٢٤٥، ولياءتذكرة األ -٣
 إزار: لنگ، فوطه حمام -٤
 ستر: پوشش. -٥
 .٢٤٥، ولياءتذكرة األ -٦
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َ ٱ إِنَّ ﴿ اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ  ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  َث َغيۡ لۡ ٱ َوُ�َ�ّ
َ
 ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما َحاِم� رۡ ۡ�

اَذا يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما �ۖ َغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ
َ
� بِأ

َ
َ ٱ إِنَّ  َ�ُموُتۚ  ٖض أ ۢ  َعلِيمٌ  �َّ [لقمان:  ﴾٣٤ َخبُِ�

١]٣٤. 
ھمانا علم ساعت (قیامت) نزد خداست و او باران را فروبارد، او آنچه از نر و ماده، «

داند که فردا (از سود  داند و ھیچ کس نمی ھای آبستن است می زشت و زیبا که در رحم
رسد  فرامیداند که به کدام سرزمین مرگش  و زیان) چه خواھد کرد و ھیچ کس نمی
گاھست هپس خدا به ھمه چیز خالیق، دانا و بر کلی  .»اسرار و دقایق عالم، آ

 فتوا و تقوا 
او چکید. به لب دجله  ۀگذشت. مقدار ناخنی گل بر جام نقل است که در بازار می

دھی، و  ای امام، تو مقدار معین نجاست بر جامه رخصت می«شست. گفتند:  رفت و می
-آری، آن فتوا است و این تقوا. چنان که رسول «گفت: ». ویی؟ش این قدر گل را می

و یک ساله زنان را  ٣را اجازت نداد که مّدخر کند ٢بالل هنیم گرد -والسالم ةعلیه الصلو
 .٥نھاد ٤قوت

 کفاره دادن ابوحنیفه 
ام  ھزار ختم کرده«نقل است که توانگری را تواضع کرده بود از بھر ایمان او. گفت: 

یی که او را  و گفتند: گاه بودی که چھل بار، ختم قرآن کردی تا مسئله». را کفارت آن
 .٦مشکل بودی، کشف گشتی

 پرهیزگاری ابوحنیفه 

                                           
 .٢٤٧، ولياءتذكرة األ -١
 بالل حبشی صحابی مشھور. -٢
 نگه دارد. -ذخیره کند -٣
 شود. خوراکی و آنچه که روزانه خورده می -٤
 .٢٤٦، ولياءتذكرة األ -٥
 .٢٤٤منبع مذکور،  -٦
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نقل است که او را بر کسی مالی بود و در محله آن شخص، شاگردی از آن امام 
او رفت. آفتابی عظیم [گرم] بود و در آنجا ھیچ سایه  ۀوفات کرد. امام به نماز جناز

 بایست، داد. د که مال به امام مینبود اّال دیواری، از آِن آن مر
مرا بر صاحب این دیوار، «گفت: » در این سایه، ساعتی  بنشین«مردمان گفتند: 

 و ةعلیه الصلو-مالی است روا نباشد از دیوار او تمتعی، حاصل کردن. که پیغمبر 

 .١»اگر منفعت گ�م ر�ا باشد». ِرً�ا َ�ُهوَ  َمنَْفَعةً  َجرَّ  قَْرٍض  لُكُّ «فرموده است که:  -السالم

 داود طائی و ابوحنیفه
دردی عظیم از این معنی به وی (داود) فروآمد و قرار از وی برفت و متحیر گشت و 

تو را چه «فت: ھمچنان به درس امام ابوحنیفه رفت. امام او را نه به حال خود دید. گ
دلم از دنیا، سرد شده است و چیزی در من، «او، واقعه باز گفت و گفت: » بوده است؟

یابم و به ھیچ فتوا،  دانم و در ھیچ کتاب معنی آن نمی پیدا گشته، که راه بدان نمی
داود، روی از خلق بگردانید و در خانه، ». از خلق اعراض کن«امام گفت: ». آید درنمی

این کاری نباشد که «چون مدتی برآمد، امام ابوحنیفه پیش او رفت و گفت: معتکف شد. 
در خانه، متواری شوی. [کار، آن باشد که در میان ائمه نشینی و سخن نامعلوم ایشان، 

 ».آن مسایل را به، از ایشان دانیبشنوی] و بر آن صبر کنی و ھیچ نگویی و 
میان آمد و در سال، به درس میوید. یک گ داود دانست که چنان است که او می

 هاین صبر یک سال«کرد. چون یک سال تمام شد، گفت:  نشست بسنده می ائمه، می
 .٢»من، کار سی ساله بود که کرده شد

 رسیم که: ھای مھم و اساسی می کتهداود طائی و امام ابوحنیفه به ن ه: از قضیتذکر
ه است و اینکه گروھی، امام ابوحنیفه، راھنما و معلم معنوی داود طائی بود -۱

یی چون  دانند با عملکرد عرفای برجسته طریقت و شریعت را از ھم جدا می
 حافی و داود طائی، مغایرت دارد. فضیل عیاض، ابراھیم ادھم، بشر

اسالمی وجود نداشته  ۀنبرد بین طرفداران عقل و پیروان اشراق، در قرون اولی -۲
است و سرگذشت سالکانی مانند حسن بصری، حبیب عجمی، معروف کرخی، 

                                           
 .٢٤٣منبع مذکور،  -١
 .٢٦٤-٢٦٣، ولياءتذكرة األ -٢
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بخشد و  عدویه و جنید بغدادی، این فرضیه را استحکام می هسری سقطی، رابع
اتصالی ارادت معنوی  ۀبه حلق» عشق«این ادوار، ورود  هتنھا وجه مشخص

 ت.عرفاس
از این قبیل، ماحصل مکاشفات  جنجال وحدت وجود و وحدت شھود و مسایلی -۳

شدنی نیست اگرچه عرفا برای اثبات  و اشراقاتی است که با زبان عقل توجیه
اوج برتری عشق  ۀاند و نقط ھای عقالنی روی آورده آنھا به استدالالت و برھان

سنایی، عطار و مولوی و ھای ششم و ھفتم به بعد، در آثار  بر عقل در قرن
 حافظ است.

 /شافعی المّطلبیذکر امام ، 
آن سلطان شریعت، آن برھان حقیقت، آن مفتی اسرار الھی، آن مھدی اطوار 

شرح او دادن حاجب س عالم، شافعی المّطلبی ١عم نبی، وتدابن نامتناھی، آن وارث و 
عالم، از پرتو شرح صدر اوست. فضایل و شمایل و مناقب او بسیار  هنیست، که نور جمل

مصطفوی و  ۀشجر ۀنبوی است و میو ٢هدوح هاست که: شعب است. وصف او، این تمام
در فراست و سیاست [و کیاست]، یگانه بود و در مروت و فتوت ُاعجوبه بود. ھم کریم 

االئمه من   جھان بود و ھم جواد زمان. ھم افضل عھد بود و ھم اعلم وقت. ھم حجه

موا قريش«و ھم مقّدم  ٣قریش . ریاضت و کرامت او، نه چندان است که این ٤»قدّ

و  ٥»شئتم سلونی ما«گفت:  کتاب، حمل آن تواند کرد. در سیزده سالگی در حرم می
 .٦داد در پانزده سالگی فتوا می

 شافعی هنظر امام احمد دربار

                                           
 گویند.میخ، پایه استحکام عالم، جمع آن اوتاد است که گروھی از عرفا و صوفیان را  -١
 درخت بزرگ. -٢
 بود.  »األئمة من قر�ش«ھم دلیلی برای اثبات حدیث  -٣
موا قريش«ھم پیشرو فرمان  -٤  بود، یعنی قریش را پیش بیندازند. »قدّ
 خواھید از من بپرسید. ھرچه می -٥
 .٢٤٩، ولياءتذكرة األ -٦
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احمد بن حنبل که امام جھان بود و سیصد ھزار حدیث، حفظ داشت، به شاگردی 
مردی بدین «و، سر برھنه کرد. قومی بر وی اعتراض کردند که: او آمد و در محضر ا

نشیند و صحبت مشایخ و استادان عالی ترک  یی می١درجه، در پیش بیست و پنج
ما بر درخواستیمی بود. که او حقیقت اخبار و روایات و آنچه خوانده است ». کند؟ می

ھان را و چون عافیتی فھم کرده. ما حدیث، بیش ندانستیم. اما او چون آفتاب است ج
تعالی، آن در، به  در فقه، بر خلق بسته بود. حق«است خلق را. و ھم احمد گفت که: 

دانم کسی را که منت او بزرگتر است بر  نمی«و ھم احمد گفت: ». سبب او، بگشاد
امام شافعی، فلیسوف است «و ھم احمد گفت: ». اسالم در عھد شافعی، اّال شافعی را

و ھم امام احمد در ». در لغت و اختالف الناس و علم فقه و علم معانیدر چھار علم: 
فرمود که: ھر صد سال مردی را برانگیزانند،  صمصطفی«معنی این حدیث گفت که: 

 .٢»تا دین من، در خلق آموزاند. و آن شافعی است

 سلیم راعی و شافعی 
زان بودی و ھنوز و در ابتدا به ھیچ دعوت و عروسی، نرفته و پیوسته گریان و سو

طفل بود که خلعت ھزار ساله در بر او افگندند. پس به سلیم راعی افتاد و در صحبت 
گوید که:  /او بسی، ببود، تا در تصرف بر ھمه، سابق شد. چنان که عبدالله انصاری

نگرم،  من مذھب [او] ندارم. امام شافعی را دوست دارم، از آن که در ھر مقامی که می«
 .٣»بینم یش، میاو را در پ

 سالگی ۶هوش شافعی در 
ھاشم  یی بود از  بنی رفت. و مادرش زاھده شافعی شش ساله بود. به دبیرستان می

دانی بدو سپردند. بعد از  و مردم، امانت بدو سپرندی. روزی دو کس، بیامدند و جامه
رفیق دان، خواست. باز وی داد. بعد از یک چندی،  آن، یکی از آن دو بیامد و جامه

نه قرار داده بودیم «گفت: ». به یار تو دادم«دان کرد. گفت:  دیگر بیامد و طلب جامه

                                           
ساله  ١١ه باشد امام احمد ساله بود ٢٥رسد زیرا اگر امام شافعی  این موضوع صحیح به نظر نمی -١

 به دنیا آمده است. ١٦٤ھجری و امام احمد در سال  ١٥٠بوده است چون امام شافعی در سال 
 .٢٥٠-٢٤٩، ولياءتذكرة األ -٢
 .٢٥٠منبع مذکور،  -٣
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مادر ». اکنون چرا دادی؟«گفت: ». بلی«گفت: ». حاضر نباشیم، ندھی؟ ھردو که تا
حال، باز گفت. شافعی ». مالمت چرا است؟«شافعی ملول گشت. شافعی آمد و گفت: 

». منم«مدعی گفت: ». ست تا جواب گویم؟ھیچ باک نیست، مدعی کجا«گفت: 
آن ». دان بستان دان تو برجاست. برو و یار خود را بیاور و جامه جامه«شافعی گفت: 

 .١متحیر شد. از سخن او، و برفتند -که آورده بود-مرد را عجب آمد و وکیل قاضی 

 مالک، استاد شافعی
اند سال بود. بر در سرای بعد از آن، به شاگردی مالک، افتاد و مالک را ھفتاد و 

باز گرد و بو «مالک  بنشست و ھر فتوا که بیرون آمدی، بدیدی و مستفتی را گفتی: 
چون بدیدی، حق به دست شافعی بودی. و مالک بدو ». که: بھتر احتیاط کن

 .٢نازیدی می

 پرهیزگاری شافعی
افعی نقل است که وقتی کسی مالی فرستاد به مجاوران مکه صرف کنند و امام ش

[مال] چه گفته  ٣خداوند«حاضر بود و بعضی از آن مال به نزدیک او بردند. گفت: 
». او وصیت کرده است که این مال به درویشان متقی دھید«گفتند که: ». است؟

 .٤و نگرفت». مرا این، نشاید گرفت که من متقی نیستم«شافعی گفت: 

 پندهایی از شافعی
رخص و تأویالت مشغول گردد، بدان که از او  اگر عالمی را بینی که به«و گفت: 

». ام که مرا یک حرف، از آداب، تعلیم کرده است کسی همن  بند«و گفت: ». ھیچ نیابد
آموزد، حق علم ضایع کرده باشد و ھر که علم از کسی  ٥ھر که علم در جھال«و گفت: 

یی نان به من  گردهاگر دنیا را به «و گفت: ». که شایسته باشد باز دارد، ظلم کرده است

                                           
 .٢٥١-٢٥٠منبع مذکور،  -١
 .٢٥١منبع مذکور،  -٢
 صاحب مال. -٣
 .٢٥٢، ولياءتذكرة األ -٤
 جاھل به معنی نادان حرف نشنو است.ُجّھال جمع جاھل و  -٥
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آن ھر که را ھمت چیزی باشد که در شکم رود، قیمت او «و گفت: ». فروشند، نخرم
 ».بود که از شکم او بیرون آید

چندان غبطت بر، بر زندگان، که بر «یکی، روزی از وی پندی خواست. گفت: 
ه او یعنی نگویی ھرگز: دریغا که من نیز چندان سیم جمع نکردم، ک». بری مردگان می

کرد و بگذاشت به حسرت. بلکه غبطت بدان بری که: چندان طاعت که او کرد، باری 
که این من، کردمی. دیگر: ھیچ کس بر مرده، حسد نبرد [و بر] زنده نیز باید که نبرد، 

 زنده نیز، زود خواھد مرد.
وفات ÷ و ربیع گفت: در خواب دیدم پیش از چند روز از مرگ شافعی، که آدم

او بیرون آورند. چون بیدار شدم، از معبری  هخواستند که جناز و خلق، می کرده بود
ترین زمانه، باشد وفات کند که علم، خاصیت آدمی است  کسی که عالم«پرسیدم. گفت: 

 که:

 ٱ َءاَدمَ  وََعلَّمَ ﴿
َ
ٓ سۡ ۡ�   .]٣١: ة[البقر ﴾ُ�ََّها ءَ َما

 .»و (خداوند) ھمه اسامی را به آدم آموخت«
 آن نزدیکی امام شافعی وفات کرد. در

 

  /ذکر امام احمد حنبل
آن «، آن جھان درایت و عمل، »آن امام دین و سنت، آن مقتدای مذھب و ملت«

، آن صاحب تبع زمانه، آن سنی آخر و اول، امام به حق احمد  بن »بدل مکان کفایت بی
شیخ سنت و جماعت بود و امام دین و دولت. ھیچ کس را در علم احادیث،  /حنبل

آن حق نیست که او را، در ورع و تقوا و ریاضت و کرامت، شأنی عظیم داشت و صاحب 
اند از غایت زھد و  فرق، او را مبارک داشته ۀ، و جمل١فراست بود و مستجاب الدعوه

مقدس و مبراست. تا حدی که پسرش یک انصاف. و از آنچه مشبھه بر او نسبت کردند، 
آدم بیدیه، و در این معنی گفتن، دست از آستین  هگفت: خمّر طین روز این حدیث می

 .٢»چون سخن یدالله گویی، به دست اشارت مکن«بیرون کرده بود. احمد گفت: 

                                           
 شود. کسی که دعایش پذیرفته می -١
 . ٢٥٦، ولياءتذكرة األ -٢



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ١٩٨

 

 ارمشفای بی
! ای فرزند«روزی گفت:  ١نقل است که جوانی، مادری بیمار داشت َزِمن شده ...

خواھی، پیش امام احمد رو و بگو، تا دعا کند از برای من. مگر  اگر خشنودی من، می
 ی هجوان، به در خان». تعالی مرا صحت دھد. که مرا دل، از این بیماری، بگرفت حق

و حال، باز گفت که: » محتاجی«گفت: » کی است؟«امام، شد و آواز داد. گفتند: 
یعنی: چرا مرا خود، . امام، کراھیت داشت »بدطل بیماری دارم و از تو دعایی می«

شناسد؟ پس امام برخاست و غسل کرد و به نماز مشغول شد. خادم شیخ گفت: ای  می
جوان تو باز گرد که امام به کار تو مشغول است. جوان بازگشت. چون به در خانه رسید 

 .٢»تعالی مادرش برخاست و در بگشاد و صحت کلی یافت به فرمان حق

 امام احمدورع 
این «نقل است که احمد در بغداد نشستی. اما ھرگز نان بغداد نخوردی. گفتی: 

زر به موصل، فرستادی تا از » وقف کرده است بر غاریانس زمین را امیرالمؤمنین عمر
بن احمد یک سال در اصفھان   آنجا آرد آوردندی و از آن نان خوردی. پسرش صالح

بود و در شب، دو ساعت بیش نخفتی. و بر در  ٤م اللیلو قائ ٣قاضی بود و صایم الدھر
در، ساخته بود و شب و روز آنجا نشستی که نباید که در شب  یی بی سرای خود، خانه

کسی درآید و او را مھمی باشد و در بسته بود. این چنین قاضیی بود. یک روز برای 
چون نان پیش احمد . ٥پختند. خمیرمایه از آن صالح ببستدند امام احمد، نان می

گفت: ». خمیرمایه، از آن صالح است«گفتند: ». این را چه بوده است؟«آوردند، گفت: 
پس، این نان را «گفتند: ». آخر او یک سال، قضا اصفھان کرده است، حلق ما را نشاید«

بنھید، چون سایلی بیاید، بگویید که خمیر [مایه] از آن صالح « گفت: » چه کنیم؟
چھل روز، در خانه بماند که سایلی ». خواھی بستان از آن احمد. اگر می و آرد،» است

چه کردند بدان «نیامد که بستاند. آن نان بوی گرفت و به دجله انداختند. احمد گفت: 
                                           

 گیر شده بود. زمین -١
 .٢٥٨-٢٥٧، ولياءتذكرة األ -٢
 گیرد. : کسی که ھمیشه روزه میصايم الدهر -٣
 ھا برای نماز مستحب تھجّد بیدار است. : کسی که شبقائم الليل -٤
 یعنی بگرفتند.ببستدند  -٥
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احمد ھرگز بعد از آن، ماھی نخورد. و در تقوا تا به » گفتند: به دجله انداختند» نان؟
 .١»دانی نقره بود، نشاید نشستی ه یکی را سرمهحدی بود که گفت: در جمعی که از ھم

 پیراهن و شلوار احمد
نقل است که یک بار به مکه رفته بود پیش سفیان عیینه، تا سماع اخبار کند. یک 

 ٢روز نرفت. کس فرستاد تا بداند که: چرا نیامده است؟ چون نگه کردند جامه به گاُزر
من چندین دینار «مدن] رسول گفت: داده بود و برھنه نشسته [و نتوانست بیرون آ

». نه«گفت: ». خود، عاریت دھم هجام«گفت: » نه«گفت: ». بدھم تا در وجه خود نھی
نویسم، از مزد آن، کرباس خر  کتابی می«گفت: ». باز نگردم، تا تدبیر این فکنی«گفت: 

کنم  نه، آستر بستان ده گز، تا پنج گز پیراھن«گفت: ». کتاب بخرم«گفت: ». برای من
 .٤»پای ٣و پنج گز ایزار

 عبدالله مبارک و امام احمد
نقل است که مدتی احمد را آرزوی دیدن عبدالله مبارک بود، تا عبدالله آنجا آمد. 

ای [پدر] عبدالله مبارک بر در خانه است که به دیدن تو آمده است؟ «پسر احمد گفت: 
ھاست تا در  ؟ که سالدر این چه حکمت است«امام احمد، راه نداد. پسرش گفت: 

تو آمده است، راه  هسوختی، اکنون که دولتی چنین، بر در خان آرزوی او می
ترسم که اگر او را بینم  گویی. اما می چنین است که تو می«احمد گفت: » دھی؟ نمی

لطف او شوم. بعد از آن طاقت فراق او ندارم. ھمچنین بر بوی او عمر  هخو کرد
 ».ا بینم که فراق در پی نباشدو رگذارم، تا آنجا ا می

یی پرسیدی، اگر  و او را کلماتی عالی است در معامالت. و ھر که از وی مسئله
معاملتی بودی جواب دادی، و اگر از حقایق بودی حوالت به بشر حافی کردی. و گفت: 

تعالی درخواستم تا دری از خوف بر من بگشاید، تا چنان شدم که بیم آن بود   از خدای

                                           
 .٢٥٩-٢٥٨، ولياءتذكرة األ -١
 گاُزر: رختشوی. -٢
 شلوار. -لنگ-ایزار: فوطه  -٣
 .٢٥٩، ولياءتذكرة األ -٤
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گفت: به » تر؟ الھی! تقرب به تو، به چه چیز فاضل«خرد از من زایل شود. گفتم: که 
 .١»کالم من، قرآن

 نه هنوز
در آن  - شھدا بود ه، که در درج٢از آن زخم که گفتم -چون وفاتش نزدیک آمد 

ای پدر! «پسرش گفت: ». نه ھنوز«گفت:  کرد و به زبان می حالت به دست اشارت می
گفت: وقتی با خطر است. چه جای جواب است؟ به دعا مدد » این چه حال است!

 - ٣اند عن الیمین و عن الشمال قعید ] آن حاضران که بر بالینهکن [که از جمل می
گوید: ای  ریزد و می دبار بر سر میایکی ابلیس است که در برابر ایستاده است و خاک 

یک نفس مانده است جای  گویم: نه ھنوز! تا احمد! جان بردی از دست من. و من می
 .٤»خطرست نه جای امن

 

 امام احمد و کارگر
نقل است که احمد، مزدوری داشت. نماز شام شاگرد را گفت تا: زیادت از مزد 

بر عقب او ببر، «چیزی به وی دھد. مزدور نگرفت. چون برفت، امام احمد فرمود که: 
ن خود طمع آن ندیده آن وقت در باط«گفت: » چگونه؟«شاگرد گفت: ». که بستاند

 .٥»باشد. این ساعت چو بیند، بستاند

 زهد

                                           
 . ٢٦٠، ولياءتذكرة األ -١
دانست بر او زد و  ھایی بود که خلیفه عباسی به علت اینکه امام قرآن را قدیم می زخم بر اثر تازیانه -٢

 ھا درگذشت. تازیانه گویند با زخم و تاول آن
 اند. در طرف راست و روبرو نشسته -٣
 .٢٦٠، ولياءتذكرة األ -٤
 .٢٦٠، ولياءتذكرة األ -٥
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گفت: زھد سه است: ترک حرام و این زھد » زھد چیست؟«(به امام احمد) گفتند: 
عوام است. و ترک افزونی از حالل، و این زھد خواص است. و ترک آنچه تو را از حق 

 .١»مشغول کند، و این زھد عارفان است

 ٢سهروردیالدین  شیخ شهاب
شیخ االسالم ابوحفص عمر سھروردی که از عرفای بزرگ قرن ششم و ھفتم ھجری 

ترین آثار عرفانی و صوفیانه  خود که یکی از مھم ٣»معارفـعوارف ال«است در کتاب 
است و در قرن ھفتم ابومنصور عبدالمؤمن اصفھانی آن را به فارسی ترجمه کرده است 

 گوید: و امام احمد حنبل چنین می امام شافعی هدربار

 امام احمد و بوایوب حّمال 
مقداری آرد خرید. بوایوب حّمال، آن را برداشت و با او  /اند که امام احمد آورده

پختند به ھنگام گرفتن  به خانه برد، امام اجرتش را به او داد، اتفاقًا در خانه، نان می
شد که از آن بخورد. امام احمد به فراست  دستمزد ابوایوب نان را دید، و در دل مایل

دریافت، به پسرش گفت: دو نان به او بده، بوایوب نگرفت. و از خانه بیرون رفت، امام 
رسید، بوایوب نان را از او احمد به پسر گفت: آن دو نان را به او برسان، پسر جوان به او 

 گرفت.

                                           
 .٢٦٠منبع مذکور،  -١
شیخ االسالم ابوحفص عمربن محمدبن عبدالله بن محمدبن عبداله بن عمویه بکری، ملقب به  -٢

، به چھارده عيانوفيات األ) نسب وی به نوشته ابن خلکان در ٦٣٢-٥٣٩سھروردی شافعی، (

رسد. در تصوف  به پانزده واسطه به ابوبکر صدیق می ةطبقات الشافعيواسطه و به روایت سبکی در 
) ارادت ه ٥٧٩) و شیخ ابوالسعود بغدادی، (متوفی ه ٥٦١بدالقادر گیالنی، (متوفی به شیخ ع

و استاد  معارفـعوارف الالدین ابوحفص، صاحب  داشته است. ناگفته نماند که شیخ شھاب
الدین   ست که به دستور صالح بن حبش سھروردی الدین یحیی سعدی شیرازی غیر از شیخ شھاب

 باشد. حکمای اشراقی میایوبی کشته شد و پیشرو 
الدین سھروردی، ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفھانی، به  ، تألیف شیخ شھابمعارفـعوارف ال -٣

 اھتمام قاسم انصاری، شرکت انتشارات علمی و فرھنگی.
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از پدر پرسید که: علت چه  صالح پسر امام احمد از رّد و قبول نان تعجب کرد، و
گاه به مکر نفس و آفات اوست؛ اول  /بود؟ امام احمد پاسخ داد که بوایوب واقف و آ

از دسترسی به آن بار، رّد کرد زیرا نفس اشتھا کرده بود بار دوم پذیرفت چون نفس 
 ناامید شده بود.

 شافعی و تتابع 
 شمارد: را ھفت می ر آن فرایض وضوشیخ سھرورد، در بیان آداب وضو و اسرا

اول، نیت. دوم، شستن صورت. سوم، شستن دست تا مرفق. چھارم، مسح سر. 
کعب. ششم، ترتیب نگاه داشتن است. و فرض ھفتم در  ھردو پنجم، شستن پاھا با

 ن است که عضوھا را پیاپی بشویند.تتابع است و تتابع آس مذھب شافعی

 ١علی راوندی بنمحمد 
سلیمان راوندی از دانشمندان و نویسندگان و خّطاطان قرن محمد بن علی  بن 
که یکی از آثار ارزشمند زبان  ٢راحه الصدور و آیه السرور«ششم ھجری در کتاب 

مالک و احمد حنبل چنین  ابوحنیفه، شافعی، ،امامان مجتھد هفارسی است دربار
 گوید: می

 آرزوی شفاعت کردن ابوحنیفه و ستایش ائمه اجتهاد
شوند و ابوحنیفه، شفیع واقع  ستایش میج  رسول خدا هبیت عربی، صحابدر دو 

 گردد:  ای به شافعی نیز اشاره می شود و با ظرافت ماھرانه می
 مصطفیـدينـــی ألصــــحاب النّبـــی الــــ

 

ــــرتی  ــــو أف ــــی إن ل ــــرت بربّ ــــی كف  ن
 

                                           
بن سلیمان راوندی از دانشمندان و مؤلفان و خّطاطان قرن ششم  الدین ابوبکر محمدبن علی نجم  -١

اند. راوندی  ه خاندانش به انواع ھنر از تذھیب و ادب عربی و پارسی معروف بودهھجری است ک

نوشت و به غیاث الدین کیخسرو بن قلج  ٦٠٣تا  ٥٩٩را از سال  راحة الصدورکتاب مشھور 
 اتفاق افتاده است. ٥٥٥و  ٥٥٠ارسالن از سالطین روم تقدیم کرد والدت نامبرده میانه سال 

بن سلیمان الراوندی در سنه  السرور در تاریخ آل سلجوق، تألیف محمدبن علی و آیه راحة الصدور -٢
ھجری، به سعی و اھتمام محمد اقبال به انضمام حواشی و فھارس، ناشر کتابفروشی علی  ٥٩٩

 .١٣٣٣اکبر علمی، تھران، مرداد 
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ـــوبی، طـــاعتی ـــا ربّ إن غلبـــت ذن  ي
 

 ١محرشـفأبوحنيفــة، شـــافعی، فـــی الـــ 
 

شمار، در آناء اللیل و اطراف النھار از ما بر  بسیار و درود و تحّیت بیو ثنا و آفرین «
کوفی و امام معظم شافعی  ۀدین و مجتھدان شریعت، امام اعظم بوحنیف ۀروان ائم

مطّلبی و ابویوسف قاضی و محمدحسن شیبانی و سفیان ثوری و مالک و زفر و احمد 
و عن والدیھم أجمعین  شیثو علمای و علمای تفسیر و مشایخ اصحاب حد ٢حنبل

که ھم، سالکان راه  خدا و مجتھدان شریعت مصطفی بودند و سخت بدبخت کسی  ٣باد
داست اند، راه ھمه بخ بود که زبان طعن در یکی از ایشان دراز کند، از آنک ھمه برحق

 و دین جمله، شرع مصطفی است.
دارد س کوفی هآنکس که مذھب امام اعظم ابوحنیف ٤تعصب بیش ازین نباید کی

تر و بخدا نزدیکترست، و آنک مذھب امام معظم شافعی  گوید: راه ابوحنیفه روشن
 .٥»ترست تر و ایمن دارد اعتقاد  بندد که راه شافعی سھلس مطّلبی

 

 سخن شافعی دربارة ابوحنیفه
هم « و ھزار جان گرامی فدای شافعی مطّلبی باد که انصاف دارد و گفت:« الناس كلّ

و خود کرا خاطر بوحنیفه رسد که مسایلی که او بگشود  .٦»الفقه يف حنيفة بیأعيال 

                                           
ام.  شده برگزیده است و اگر دروغ بگویم به پروردگارم کافر صدین من برای یاران پیامبر -١

 اند پس ابوحنیفه در روز حشر شافع من است. پروردگارا! گناھانم بر طاعتم غلبه یافته
 شرح حال ھر یک از امامان مذکور در صفحات پیشین آمده است. -٢
کتاب باذ، بوده است که نقطه آن حذف گردید. و در بقیه کلمات نیز چنین عمل شده  رسم اخلط -٣

 است.
 کی: که. -٤
 .١٣-١٢راوندی،  الصدورراحة  -٥
 اند. ھمه مردم در فقه عیال ابوحنیفه -٦
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بوحنیفه، سراج امت بود، در آن  ١نتایج وحی بود، و چنانکه عمر، سراج اھل جنت بود

در مغرب خاک، افول کردند چراغی از مشکوه  »صحابی كالنجومأ«وقت، که ستارگان 

رساج «ن و روم و ترکستان، روشن شد. که کوفه، برافروخت که به نور او، عراق و خراسا

تی ابوحنيفهأ ھا در این  است و این بیتدین من اینست و مذھب من چنین  ٢»مّ
 معنیست:

 ابیاتی در ستایش ابوحنیفه 
ــــــبّهم ــــــم أنّ زادی ح ــــــا ربّ تعل  ي

 

ا الــــــــــثقالن  ــــــــــ  ٣هافــــــــــاعلموا أهيّ
 

ــــدیّ و ــــدة وال ــــذی عقي ــــذهبیه  م
 

تی رغــــامً النــــف الشــــانیو   ٤طــــويّ
 

ـــی  ـــیّ وألدين ـــحاب النب ـــذهبیص  م
 

ــــــــنعامن  ــــــــذهب ال ــــــــم م  ٥واهللا يعل
 

 فســــفينة اإلســــالم بعــــد وقوعهــــا
 

ــــان يف  ــــبهات والطغي ــــة الش  ٦ورط
 

 وقفـــــت علـــــی اجلـــــودّی، رأی إمامنـــــا
 

 ٧حتــی إســـتوت فنجــت مـــن الطوفـــان 
 

ــــــا ــــــال إمامن ــــــم عي ه ــــــاس كلّ  الن
 

ــــــوی و يف  ــــــه والفت ــــــان يفالفق  ٨اإلتق
 

ـــــ  مني، فضـــــايالً ـأعطـــــاه ربّ العال
 

ـــــان  ـــــی اإلنس ـــــا عل ـــــت برفعته  ١درب
 

                                           
تاريخ اخللفاء . (»هل اجلنةأعمر رساج ج  اهللا عمر قال رسو روی عن ابن«اشاره است به حدیث:  -١

 ).١١٦، طبع کلکته، ص للسيوطی
برجل من أّمىت إسمه عنه عليه الصلوة والسالم أّن آدم افتخر يب و انا أفتخر «اشاره است به حدیث:  -٢

رّ ال. (»نعمان كنیته ابوحنيفة هو رساج أّمىت  ).٣٦، طبع مصر، ص مختارـالدّ
 دانی که دوستی آنان (اصحاب) توشه من است، پس ای جن و انس بدانید. پروردگارا می -٣
 این عقیده پدر و مادرم و مذھب و راز من است برخالف خواری مقامم. ھذی: ھذه. -٤
 داند که مذھب من، مذھب نعمان (ابوحنیفه) است. برای یاران نبی است و خدا میدین من  -٥
 کشتی اسالم پس از افتادن در ورطه شبھات و سرکشی. -٦
 بر کوه اندیشه امام ما (ابوحنیفه) ایستاد تا راست شد و از طوفان رھایی یافت. -٧
 اند. ھمه مردم در فقه و فتوا و یقین عیال (خانواده) ابوحنیفه -٨
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 يــــا مــــن يوازنــــه بمــــن هــــو دونــــه
 

 ٢حيــــــزّ اإلمكــــــان هــــــل مثلــــــه يف 
÷ 

ــــــم ه ة كلّ ــــــ ــــــی لألئمّ ــــــاغفر إهل  ف
 

ـــــدق وو   ٣يقـــــانإلامجيـــــع أهـــــل الصّ
 

ــــةٍ و ــــدیّ برمح ــــی وال ــــص إهل  أخص
 

ــــــــالروح و  ــــــــة ب ــــــــانحمفوف حي  ٤٥الرّ
 

او دو بیت انگیز  راوندی ضمن توجیھی زیبا از فقاھت ابوحنیفه و اجتھاد شگفت
 آورد: می

 نیســتی اســالم، اگــر فتــوّی نعمــان نیســتی
 

ــه  ــک گرن ــتری، مل ــتی ای انگش ــلیمان نیس  س
 

 نبــودی رھنمــای ُنعمــان اگــر ُمفتــی کیســتی
 

ــه  ــون چین خوش ــک گردی، چ ــتی مل ــلیمان نیس  ٦س
 

بخشد و سادگی بیان و  ھایش می فصاحت و بالغت راوندی صورت زیبایی به نوشته
ا به رنگ و ھنگام آرایش الفاظ و تشبیھات شکربار، شکوه ابوحنیفه رشیوایی سخن به 
 آرایند. جالیی خاص می

 درایت ابوحنیفه 
روزی زنی در مسجد امام ابوحنیفه آمد، سیبی در دست، نیمی سرخ و نیمی زرد، «

قاضی را گفت: این سیب، به بوحنیفه ده، بویوسف، تندیی بکرد گفت: ای زن  ٧بویوسف
 دوشینه را طلب کن تو غلطی، زن گفت: ای ابویوسف ... .برو حریفان 

 چون ندیدی شبی سلیمان را
 

 تو چه دانی نوای مرغان را 
 

گوید:  و پیش امام اعظم برد، گفت: زنی ایستاده است و می ٨بویوسف سیب بستد
این سیب به امام بوحنیفه بده، امام اعظم سیب بستد و بشکافت و باز جا داد، جماعت 

                                                                                                       
ھایی را به او (ابوحنیفه) عطا کرد که با رفعت مقامش بر انسان فزونی  پروردگار جھانیان فضیلت -١

 یافت.
 سنجی آیا در جھان ممکنات مانند او وجود دارد؟!. ای کسی که او (ابوحنیفه) را با مادونش می -٢
 خداوند! ھمه امامان و جمیع اھل صدق و یقین را بیامرز. -٣
 ! پدر و مادرم را به رحمت آمیخته با آسایش و روزی معنوی مخصوص گردان.خداوندا -٤
 .١٥-١٤، راحة الصدور -٥
 .١٤منبع مذکور،  -٦
 بویوسف شاگرد برجسته ابوحنیفه بوده است. -٧
 ِبسَتد: بگرفت. -٨
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 ١بوحنیفه گفت این زن استفتاء ،حاضران سؤال کردند که درین سبب چه تعبیه است
رد نماز، کی کنم؟! باشد وقتی چنین سرخست وقتی ز فرستاده بود که مرا حیض می

 .٢»من جواب داد که چون سپید شود نماز کن

 تعصب سالطین و امرای خراسان و ماوراءالنهر نسبت به ابوحنیفه و پیروانش
مسلمانان بود و ھر چھار امام در  ۀگرچه ظھور مجتھدان بزرگ نیاز جامع

ھمواره آزاداندیشی و توجه به درک حقیقت موضوع و حکم، کمال خلوص را داشتند و 
کردند ولی پادشاھان و فرمانروایان به علت تعصب  از افتراق و دو دستگی دوری می

به ویژه در  ،داشتند وامی شان دلخواه خاص خود، اطرافیانشان را به پذیرفتن مذھب
 روش ادامه داشت چنانکه آمده است:خراسان و ماوراءالنھر، این 

. چندان تربیت ٣أبقی الباقينيمنهم واضيني ـمـاهللا ال رحمو سالطین آل سلجوق «
اند که اثر محبت ایشان در دل پیر و جوان مانده است، و  علمای اصحاب بوحنیفه کرده

در خراسان و ماوراءالنھر و غزنین چندان تربیت  ٤سلطان اعظم سنجر بّرد الله مضجعه
لی کافر چون بر آن ملک مستو ٧کرد که خطاخان ٦وخواجه امام برھان ٥صدور جھان

ایشان ملک نتوانست داشتن، ھنوز اعقاب ایشان را حاکم و ممکن دارد. و اگر  شد بی
جھان منصبی از مناصب جز اصحاب بوحنیفه کسی داشتی بر زخم شمشیر  هدر ھم

بیرون کردندی و بر اصحاب امام اعظم مقّرر داشتندی؛ چنانک سلطان محمد ماضی 
به سبب تعصب بر  ٩الملک ھان، نظامچون مسجد جامع اصف ٨الله روحه العزیز  قدس

                                           
 : فتوا و نظر شرعی از کسی خواستن.استفتاء -١
 .١٧-١٦، راحة الصدور -٢
 را جاودان سازد. شان ماندگان را بیامرزد و شان رفتگان خداوند -٣
 خداوند قبرش را (از آتش جھنم) سرد کند. -٤
الدین بخاری  عبدالعزیز بن عمربن عبدالعزیز مازه و صدر جھان که ھمه از آل خواجه امام برھان -٥

 اند. حنفی بوده
 اند. او منسوب بودهالدین عبدالعزیز بن مازه بخاری حنفی که آل برھان ھمه به  امام برھان  -٦
 ھجری بر ماوراءالنھر غلبه یافت. ٥٣٦مراد از وی گورخان خطائی باشد که در سال  -٧
 خداوند روح عزیزش را مقدس نماید. -٨
 الملک مشھور وزیر ملکشاه سلجوقی است. ابونصر احمد پسر نظام -٩
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القضاه صدر   اصحاب شافعی مقّرر داشت سرھا بفرمود بریدن و لشکر فرستاد تا قاضی

اهللا عني الدين والدین   صدور جھان رکن در آن مسجد خطبه کرد،  ١اإلسالم بمكانهاقرّ
 ٢تو چون بشارت بدان حضرت رسید که نماز کردند کاله برانداخت و نشاط کرد و صال

و صدقات داد و در جامع ھمدان ھمچنان کرد و چون رایت دولت و چتر سلطنت و 
مظفر کیخسرو[ی] بھمدان رسد  ٣رکاب میمون و بارگاه ھمایون و لشکر منصور و جند

شمار واجبست بر سلطان روزگار و شھریار  بی هھمان کند و شکرانه بسیار و صدق
ار که ملک تعالی او را اعتقاد درست و آفریدگار و صاحق قران ھر دی هکامگار و سای

است و بر اھل روم جمله، شکر آنھا   ام اعظم بوحنیفه کوفی کرامت دادهمذھب ام
 .٤»الدھر سلطان قاھره، دارند واجبست که دین مردان و مذھب عظیم

 ذھبی و استمداد از سلطان کیخسرو:رفع تعصب م هدعاوی راوندی دربار
بوحنیفه و حنفیان و از سلطان سلجوقی ابوالفتح راوندی در پایان ستایش از ا

ن صلح و سازش خواھد که میان حنفیان و شافعیا کیخسرو  بن سلطان قلج ارسالن می
 و موّدت ایجاد کند:

  آدم غیاث توّقع از لطف ربانی آنست که وارث آل سلجوق، خداوند عالم پادشاه  بنی«
احیای  ٥ن العادل قلج ارسالن خّلد الله دولتهالسلطا الّدنیا و اّلدین ابوالفتح کیخسرو  بن

آن مراسم بکند و از تعصب که میان اصحاب امام ابوحنیفه و اصحاب امام شافعی واقع 
 .٧»عاقبت تعصب بدشمنی انجامد و دشمنی مسلمانان شوم باشد ٦شود دفع کند کی

                                           
 خداوند چشم دین و اسالم را به مقامش روشن فرماید.  -١
 به معنی پاداش و ھدیه است. ةصال: جمع صالت -٢
 ُجند: سرباز، لشکر. -٣
 . ١٩-١٨، راحة الصدور -٤
 خداوند دولتش را پایدار کند. -٥
 کی: که. -٦
 . ٨٤، راحة الصدور -٧
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 ١مولوی محمدالدین  جالل
محمد مولوی، آنچنان واله و الدین   عارف جانباخته و غواص بحر معانی، جالل

اندیشد و  شیفته راه حق و سلوک معرفت است که قلب روشنش فقط به خداوند می
کشد و سخن از استادش شمس تبریز و  فکر را در گرو محبت و شوق او، به  بند می

دلش را  هداران عرفان نیز، نموداری از این کشش و جذبه الھی است که آین سایر پرچم
سپرد که به او  گونه راه می گزیند و آن د و مذھب مھر و ذوق را برمیبخش صیقلی می
انگیز فقھی و کالمی، قرار گیرد، گرچه  ھای جدل دھد تا در کش و قوس مجالی نمی

زند، سخنانش بازتابی از  خود، متکلم و فقیه است. و زمانی که از عشق دم می
آغاز حیات را  ۀکه اتصال نقطآور وجد و سکری است  ھای درونش ھستند که پیام شراره

دھد و  زندگی ابدی است با زیبایی خاصی نشان می هپایانی که خود مقدم  هبه نقط
دھد و فضای ذھنی  غیر را نمی هاندیشیدن دربار هوجود محبوب ازلی به او اجاز هجاذب

ند آفری کند و آنچنان شور می ھا پاک می خواننده و شنونده را از غبار تعلقات و وابستگی
 شود. گردد و با او ھمصدا می ن میھای آ که سالک، محو ارزش

 ٢الدین ارموی سراج

طبقات «بکر االرموی الشافعی، سبکی در کتاب  الدین ابوالثناء محمود بن ابی  سراج

پردازد و احمد افالکی نیز ھنگام یاد کرد وی، نوشته  به معرفی او می »الكربی ةالشافعي

                                           
الدین محمد مولوی یا مالی رومی، عارف جانباخته و شوریده حال قرن ھفتم ھجری،  جالل  -١

بھاء الدین ولد و سید برھان الدین محق ترمذی،  )، در جوانی در خدمت پدرشه ٦٧٢-٦٠٤(
 علوم متداول زمان و حکمت و معرفت را آموخت.

بکر االرموی از فقھا و عالمان و عارفان قرن ھفتم ھجری است،  الدین ابوالثناء محمودبن ابی سراج  -٢

التحصيل  - كمةلطائف احل - بيان احلق - نوارمطالع األ)، آثار فراوانی دارد از قبیل: ٦٨٢-٥٩٤(

 ربعني يفخمترص األاالسالم غزالی، اللباب، که   ، از حجهرشح الوجيز - صولاأل محصول يفـال يف

 خر رازی است و غیره.ف الدين اصول
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الدین کسی است که   و سراج ١»و نقلی، شافعی ثانی بود در جمیع علوم عقلی«است: 
 .٢الدین بلخی امامت کرد  موالنا جالل هبر جناز

امامان چھارگانه  هاین دانشمند، تألیفات فراوانی دارد که ما سخنان نامبرده را دربار

 کنیم: او نقل می ٣»ةلطائف احلكم«از کتاب 

 ابوحنیفه 
در مسجد نشسته بود. جماعتی زندیقان، قصد امام اعظم ابوحنیفه کوفی روزی 

پرسم، جواب بگویید و  ز شما میگفت: یک مسئله، ا /کشتن او کردند. ابوحنیفه
چه خواھید بکنید. گفتند: بگوی. گفت: کشتئی دیدم پربار گران، و آن کشتی، ھر

مّالح، این، در عقل گنجد؟ گفتند: نه. گفت: چون در عقل نگنجد  رفت بی راست می
مدبری حکیم قادر؟  روند بی نه در عقل گنجد که افالک و کواکب، به یک نظام میچگو

 .٤گوید و در حال مسلمان شدند گفتند: راست می
ھمین کتاب به  ای دیگر آمده که در این داستان، در دیوان سنایی غزنوی به گونه

 آن اشاره شده است:
 شــد درزھــایش، ناپدیــدکشتئی،آمــددرھــم

 

آنجـــا،خـــود بخودبنشســـت  ـــاربرکردان رودب  
 

ــدرو،منآمــدپــیشآنگــهکشــتی  نشســتم ان
 

 ٥خیرم افتــاد، ای پســر! معــذور دارتــاســببزیــن 
 

 سخن شافعی در خشم
یکی، زود در خشم «در لطائف الحکمه آمده است که مردم، در خشم چھار قسمند: 

در خشم شود و زود بیرون آید، و دوم، زود در خشم شود و دیر بیرون آید، سوم، دیر 
شود و دیر بیرون رود، چھارم دیر در خشم رود و زود بیرون آید. و قسم اول بھترین 

                                           
 ، چھارده.لطائف احلكمة، به نقل از ١/٤١٠، مناقب العارفني -١
 ، پانزده. لطائف احلكمة، به نقل از ١١٦رساله فریدون بن احمد سپھساالر،  -٢
الدین محمود ارموی، به تصحیح دکتر غالمحسین یوسفی، انتشارات  ، تألیف سراج لطائف احلكمة -٣

 .١٣٥١-١٣٤٧بنیاد فرھنگ ایران، 
 . ٥١-٥٠، لطائف احلكمة -٤
 .٢٤٢دیوان سنایی غزنوی،  -٥
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س شافعی ١»مؤمن رسيع الغضب رسيع الرضاـال« اقسام است که در خبر است که

 .٣»٢من استضغب فلم يغضب فهو محارٌ و من اسرتضی فلم يرض فهو شيطان« :گوید
فھم معنی خبر و سخن امام شافعی، دقتی الزم است؛ زیرا خداوند  ه: دربارتذکر

دھد و عقل و تجربه نیز بر آن  متعال در آیات متعددی ما را به صبر و تحمل دستور می
گذارد و ھدف انبیا و صلحا و مربیان، این است که به انسان تکاپو و تحمل و  صّحه می

پایدار وادار کنند ولی مؤمن باید بردباری بیاموزند و جامعه را به استقامت و 
دارد و لذت معنویت و حیات  گیری کند و در برابر آنچه که او را ھدف باز می جھت

گیرد، واکنش انفعالی نشان دھد و به محض رفع مانع، شادی و  معقول را از او می
ھا به  گیری به موقع در زمانی که ارزش رضایت را در خود احساس کند و این جھت

ای است که ایمان و زندگی  آیند، ارزش ویژه ھا به میدان می افتند و ضد ارزش یخطر م
 کند. شرافتمندانه او را تضمین می

 سخن شافعی در رنج
تعب و مشقت و رنج و محنت حاصل نشود  بباید دانست که ھیچ مقصودی بی«

 ًا امور اجسام چنانکه شاعر گوید:خصوص

 إذا كانــــــــت النفــــــــوس كبــــــــاراً و
 

ــــــــــت يف  ــــــــــام تعب  ٤مرادهــــــــــا األجس
 

 شافعی راست درین معنی بیتی چند: و

 معالیـالــــ ٥بقــــدر الكــــدّ تكتســــب
 

ــــالیو  ي ــــی ســــهر اللّ  مــــن طلــــب العل
  

ــــــيالً  ــــــام ل ــــــمّ تن ــــــروم العــــــزّ ث  ت
 

 يغــــوص البحــــر مــــن طلــــب الاللــــی 
 

                                           
احياء ر شود). عین روایت متن د گردد (خشنود می شود و زود آرام می مؤمن زود خشمگین می -١

 نیز مذکور است. ١٨٥-٢، الدين علوم
ھر کس را خشمگین کردند و خشمگین نشد درازگوش است (نادان) و ھر کس را خشنود کردند  -٢

 خشنود نشد شیطان است.
 نیز از قول شافعی آمده است. ١٨٥-٢، الدين احياء علوم، در ١٩٦، لطائف احلكمة -٣
 کشند. (رسیدن به) آرزوھایشان رنج می ھا بزرگ شوند، اجسام در ھرگاه نفس -٤
 .١٧اند. کلیله و دمنه،  نیز آورده» تنقسم«نوشته شده است، به صورت » تکتسب«در بعضی نسخ  -٥
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و ھر کرا بزرگی و سیادت و پادشاھی و امارت باید، بترک تنعم دنیا بباید گفت. 
دباغات نیابد کمر مھتران را نشاید و زر، تا مّرات بر آتش نگذرد، پوست، تا رنج 

انگشتری پادشاھان را نشاید، اسب، تا رنج ریاضت نکشد مرکوب پادشاه نگردد. ماه تا 
رنج سفر نکشد از ھاللی به بدری نرسد. ھمچنین آدمی تا رنج و تعب و مشقت و 

ن که رنج [بیشتر] بیند گنج محنت نکشد به مھتری و سیادت و امارت نرسد، و چندا
 .١»بیش [تر] یابد

 ٢بخاریسید محمد 
الظنون از عرفا و مشایخ اسالمی   حاج خلیفه در کشف هسید محمد بخاری به گفت

اواخر -مشایخ بسیار نامبردار عصر خود  ۀاست و آقای نجیب مایل ھروی او را از جمل
 داند.  می -سده ھفتم و اوایل سده ھشتم

ه امامان دربار ٣»الصادقني كمسالالطالبني و منهاج«در کتاب  این عارف بزرگ
 گوید: چھارگانه چنین می

 پاسخ شافعی 
معّطلی، مشّبھی و سّنی پیش او  ،اند که سه نفر روایت کرده /از امام شافعی

پرستم که ھیچ وصف  پرستی؟ گفت: خدای را می رفتند، از معّطلی پرسید که تو چه می
پرستم که او را  پرستی؟ گفت: خدای را می ندارد. و از مشّبھی پرسید که تو چه می

 صفاتی است مفھوم و معلوم. 
پرستم که او را صفاتی  یپرستی؟ گفت: خدایی را م و از سّنی پرسید که تو چه می

است الھی نه بشری، صفاتی که آن را ادراک نتوان کرد به حواس و قیاس نتوان کرد 
 ت ناس.به صفا

                                           
 .٢٦٥، لطائف احلكمة -١
 سید محمد بخاری غیر از شیخ محمد بخاری مؤسس طریقه نقشبندّیه است. -٢
ھای  الدین محمود بن سعدالله اصفھانی، بین سال  ، تألیف نجمالصادقني كمنهاج الطالبني ومسال -٣

ھجری قمری، به اھتمام نجیب مایل ھروی با ھمکار سید عارف نوشاھی، تھران،  ٧٢٨-٦٩٥
 الدین محمود است. ، سید محمد بخاری ھمان نجم ١٣٦٤
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نت تعبد أ« . و مشّبھی را گفت:١»نت تعبد العدمأ« شافعی به معّطلی گفت:

نم مدأ«. و سّنی را گفت: ٢»الصّ  .٣»نت تعبد الصّ

 اهل مذاهب 
اند و ھمه، چنان پندارند  مختلف، اگرچه ھمه طالب حقمحقق بداند اھل مذاھب «

اند؟ و ایشان را چه غلط افتاده است  اند ھر یک به چه باز مانده حق هکه ایشان به طریق
 و سرگردان بازمانده چنانکه گفت: اند و در پس کدام حجاب محجوب شده

 در کوی تو ره نبود، ره ما کردیم
 

 در آینه بال، نگه ما کردیم 
 

 را خوش ُبد عیش، تبه ما کردیم ما
 

 کس را گنھی َنُبد، گنه ما کردیم 
 

احوال، خود را گفت و شنود بیھوده  هپس طریق طالب صادق آنست که در ھم
 .٤...»محافظت کند و بغایت بپرھیزد از آن 

 حدیث حسن 
عباس، روایت کرده است ابن احمد حنبل: امام احمد حنبل، این حدیث حسن را از 

َْذُت  َخِليالً  ُمتَِّخذاً  ُكنُْت  لَوْ « که: بَا َالختَّ
َ
فی «و شیخ بخاری در فصل  ٥»َخِليالً  بَْ�رٍ  أ

 گوید:  تأثیر دوستی در حیات و مرگ می ۀبه آن اشاره کرده است و دربار »هتميد العذر
ــخن ــس س ــکین نف ــران مش  ھای پی

 

 بگریــــد زپــــیش و بخنــــدد زپــــس 
 

رھاند و دل را به  تنھایی و قید و  بندھای آن میمحبت و دوستی آدمی را از زندان 
گیرد او  را از انسان می» خود محور بودن«ای که  کند به گونه خدمت و گذشت آشنا می

 نماید. ام وظایف الھی تشویق میرا به انج

 تعصب در مذاهب 

                                           
 .»داند کنی. معّطلی: خدا را فاقد صفات می تو عدم را پرستش می« -١
 .»داند نی. مشّبھی: صفات خدا را شبیه صفات بشر میک تو بت را پرستش می« -٢
کنی. سّنی: کسی است که از سنت نبوی پیروی  نیاز)، را پرستش می تو صمد (خدای بی« -٣

 .»کند می
 . ٦٥منبع مذکور،  -٤
 .»گرفتم گرفتم ھر آینه ابوبکر را دوست خود می اگر دوستی می« -٥
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مذاھب و  هطالب صادق و رھرو معرفت، از دوستی و مصاحبت با کسانی که دربار
کند، خصوصًا  ورزند، دوری می کنند و تعصب می ھای ظاھری آنھا، مجادله می صورت

تعالی، تأویل متشابھات قرآن  کسانی که در قضا و قدر، جبر و اختیار، ذات و صفات حق
و عرض و کیفیت استواء و حرف و صوت و عقل و روح و قدم و حدوث و موارد شبیه 

نمایند زیرا خوض کردن در آنھا بر ھوای نفسانی و  میبه آنھا، مخاصمت و مشاجره 
 کند. خردی داللت می معرفتی و بی بی

ــی ــتم ھم ــردم، ندانس ــنی ک ــو س  ت
 

ــخت  ــیدن، س ــز کش ــد ک ــردد، کمن  ١تر گ
 

 عالمت صدق
منهاج «، حدیث حسنی را روایت کرده که در »موطأـال«امام مالک  بن انس در 

نْ « به آن اشاره شده است که: »الطالبني مِ  مِ الَ ءِ  إسْ َرْ هُ  املْ كُ رْ ا تَ نِيه الَ  مَ عْ یعنی طالب  .»يَ
مسایلی بیندیشد که دلش را صفا دھد و نفسش را تربیت  هراه خدای متعال، باید دربار

سازد رھا سازد و اگر به جدل و تعصب  کند و آنچه را که او را از مسیر حق دور می
 اوست.رشدی و گمراھی و شقاوت  بی مشغول گردد نشانه

 تھی، زسر بیرون کن  سودای میان
 

 وز ناز، بکاه و در نیاز، افزون کن 
 

 استاد تو عشقست، چون آنجا برسی
 

 ٢او خود، به زبان حال گوید: چون کن 
 

 
 ٣الدوله سمنانی عالء

الدوله سمنانی از عرفا و صوفیان  احمد بن محمد بن احمد بیابانکی معروف به عالء

ة الهل اخللوه العرو«مشھور اواخر قرن ھفتم و اوایل قرن ھشتم ھجری در کتاب 

                                           
 .٧٢-٧١منبع مذکور،  -١
 .٧٤-٧٣منبع مذکور،  -٢
) صوفی مشھور ٧٣٦-٦٥٩احمدبن محمدبن احمد بیابانکی، معروف به عالءالدوله سمنانی، ( -٣

الدین  وحدت شھودی (در برابر وحدت وجودی ابن عربی) است، خرقه تصوف را از شھاب 
-٦٣٩ابوحفص (عمر سھروردی) پوشید و دست ارادت را به نورالدین عبدالرحمن اسفراینی، (

و  شقائق احلدائق، نجم القرآن، موارد الشوارد، آداب اخللوة، مكاشفاتر اوست: ) داد. از آثا٧١٧

 .حدائق احلقائق
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 ه امامان چھارگانه چنین گفته است:دربار ١»اجللوهو

 کوفی هامام ابوحنیف
درباره فرق میان علم و ادراک عالءالدوله در باب اول العروه ضمن توضیحی که 

اما «گوید:  کند و می دھد و به عجز و ناتوانی انسان در شناخت خداوند اشاره می می

 ماو كحقّ عبادت كما عبدنا كسبحان« گفت: /آنکه امام اعظم ابوحنیفه کوفی

ھمین معنی دارد شناختن  بنده،  .»كحقّ معرفت كولكن عرفنا كحقّ شكر كشكرنا
ھا و عطاھای [او  حق را. حق معرفت، آن است که بشناسد بزرگی آن حضرت و نعمت

دگی و ادای بندگی او بیرون نتواند آمدن، و حق  بن  هرا، سبحانه،] در حدی که از عھد
 شکر او، نتواند کردن.

 فکنـده بـاش گر تو، وصل دوست خواھی، ھمچو خاک،
 

ـــه در  ـــتزآنک ـــاجزان را، راه نیس ـــاه او، ز ع  ٢درگ
 

 امام مالک 
اند،  مفسران و متکلمان اسالمی، در تفسیر متشابھات قرآن، با احتیاط سخن گفته

چه معنی دارد؟ فرمود لفظ  ٣»إستوی«سؤال شد که  /بن انس  چنانکه از مالک

در قرآن آمده است ولی چگونگی آن معلوم نیست و سؤال از آن، بدعت » إستوی«
 تعالی فرموده است: حق گویم که است. و من آن می

َ�ٰ ٱ َرّبِ  نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ا ِش َعرۡ لۡ ٱ رَّبِ  ِض �ۡ�   .٤]٨٢[الزخرف:  ﴾٨٢ يَِصُفونَ  َ�مَّ

                                           
، تصنیف احمدبن محمدبن احمد بیابانکی معروف به عالءالدوله العروة الهل اخللوة و اجللوة -١

)، به تصحیح و توضیح نجیب مایل ھروی، انتشارات مولی، چاپ اول، ٧٣٦سمنانی، (متوفی 
. اصل متن کتاب به زبان عربی بوده که شاید خود عالءالدوله یا به فاصله کمی دیگری آن ١٣٦٢

 را به فارسی قرن ھشتم ترجمه کرده است. 
 . ٨٤-٨٣منبع مذکور،  -٢
خدای مھربان بر عرش محیط «. ]٥[طه:  ﴾٥ َتَوىٰ سۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿اشاره است به آیه:  -٣

 .»است
 . ١١٦، العروة الهل اخللوة واجللوة -٤
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ھا و زمین و پروردگار عرش از آنچه او را وصف  پاک و منزه است پروردگار آسمان«
 .»کنند می

خداوند بر آن، » استواء« هو نحو» عرش«و بسط  امام مالک با احتیاط کامل از شرح
 خودداری کرده است.

 چهار امام 
 هالسالم، و صحابه بر متابعت مصطفی علیه التحیه واما این چھار امام را دیدم ک

 روند و ھر حجتی که داشتند، ھمه موافق دیدم، به نقل و عقل ... . کرام او می

نا مؤمنٌ أ«گفته است:  /امام ابوحنیفه اما تابعان را متعصب یافتم از برای آنکه

 /یعنی من ھیچ شکی ندارم در ایمان خود، در این وقت و حال و امام شافعی ،»حقاً 
 .١»دانم در وقت انتقال روح، از بدن و مال من مؤمنم در این حال، ولی نمی«گوید:  می

خداوند نباید ناگفته نماند که سخن ابوحنیفه مقید به حال است یعنی ایمان امام به 
ولی » در این حال مؤمنم«گوید  آمیخته با شک و تردید باشد چنانکه شافعی نیز می

داند. و مؤمن مخلص و دانای صادق آنست که  ھیچ کس سرنوشت خویش را نمی

ُقلُوِب  ُمَقلَِّب  يَا« فرموده است:ج  ھمیشه از زوال ایمانش بترسد، چنانکه پیامبر
ْ
 َ�بِّْت  ال

 .٢»َوَطاَعِتَك  َديِْنَك  ىلَعَ  قَلىِْب 
 

 ٣حمدالله مستوفی
حمدالله مستوفی قزوینی، یکی از مورخان و جغرافیدانان مشھور ایران در قرن 

ھای: تاریخ گزیده، ظفرنامه و  ھشتم ھجری است که دارای آثار گرانبھایی است به نام

                                           
 منبع مذکور. -١
 .»ھا، قلبم را بر دین و طاعتت استوار دار ای برگرداننده قلب« -٢
. ق). وی از نژاد عرب بود و سلسله ه ٧٥٠دان معروف، (وفات  مستوفی مورخ و جغرافیحمدالله  -٣

رسانید، ولی افراد خاندان او سالیان دراز در قزوین سکونت  نسب خود را به حربن یزید ریاحی می

ی . آرامگاه ونزهة القلوبداشتند از آثار او عبارتست از: تاریخ گزیده، ظفرنامه به شیوه شاھنامه و  
 در قزوین است.
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ه، در نزھه مولد و مدفن و سایر موارد امامان چھارگان ۀ. اکنون در زمین١نزھه القلوب
 پردازیم: قلوب به سیر و تفّرج میال

 مولد شافعی (غّزه)
بر ظاھر دشمن کوه «گوید:  طالیی شامات می ۀدر توصیفی از شھر دمشق، گوشوار

ایست که  قاسیون است بر آن شھر مشرف و بر آن کوه، مقابر انبیاء از جمله، مغاره
نش ھنوز آنجا پیدا است. و مغاره گویند قابیل و ھابیل ھم از آنجا کشته است و اثر خو

قالون، بر چھار  هاند و قصب نیز گویند، چھل پیغمبر در او از گرسنگی مرده ٢الجوع
فرسنگی دمشق است و از دمشق تا مصر مسافت برین موجبست از دمشق تا طبرّیه 

فلسطین بیست فرسنگ و از او تا غّزه،  هبیست و دو فرسنگ باشد و از او رمله مدین
شافعی، آنجا اتفاق افتاده است  ٣بن عبدمناف آنجاست و مولد  یازده فرسنگ، قبر ھاشم

 .٤»و از غّزه تا مصر، ھفتاد و سه فرسنگ بیابان است

 قبر شافعی در قرافه
و در عھد اسالم «گوید که:  مصر و اھمیت آن، به فصاحت سخن می همستوفی دربار

زمان حکومت عمروعاص بر شرقی نیل، شھر فسطاط مساحت به مساحت چند به 
نصف بغداد، اما کثرت مردم در و زیاده از بغداد شد! جھت آنکه در مصرف عمارات، به 

باشند و عمروعاص در فسطاط، عمارات  سازند و بر ھر طبقات ساکن می طبقات می
ھم از سنگ  ٦است و مقصورهکرده  ٥عالیه کرد از جمله مسجد جامعی از سنگ ُرخام

سعید برآورده و تمامت قرآن به مقاری بر آن مقصوره نوشتند و در آن جامع، چھار ھزار 
بن عبدالملک مروان در فسطاط عمارات عالیه   و روشنی بود و ولید ٧جای قندیل

                                           
، ناشر مقالة الثالثةـال ، نوشته حمدالله مستوفی، به اھتمام و تصحیح: گای لیسترانج،نزهة القلوب -١

 دنیای کتاب.
 غار گرسنگی. -٢
 محل تولد و به دنیا آمدن. -٣
 .٢٥٠، نزهة القلوب -٤
 ُرخام: مرمر یک قطعه آن را ُرخامۀ گویند. -٥
 ایستادن امام در مسجد، محراب نماز.جای  -مقصوره: خانه کوچک  -٦
 کنند جمع آن قنادیل است. آویز، مشعل که از سقف آویزان می قندیل: مصباح، چراغ -٧
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فراوان کرد آن را قطایع خواندند و در فسطاط نیز جامع معتبر ساخت و عبدالله  بن 
ھای آنجا زیادتی افزود و در  والیمینین در آن دیار، عمارات عالیه کرد و بر جامعطاھر ذ

اکثر عمارات مصر سوخته شد خمارویه  بن احمد بن  ١»مائتنيمخس وسبعني و«سنه 
خواندند و قبر » قرافه«طولون آن را مرمت فرمود و عمارات بسیار بر آن افزود و آن را 

 .٢»شافعی در قرافه است
مطالب باال آمده است، نموداری است از نثری روان و شیوا که با فصاحت و  آنچه در

یعی و خدادادی ترسیم گردیده ھا و منابع طب بالغت، شھرھا و کشورھا و رودھا و جلگه
 است.

 ٣الدین شیرازی قطب
الدین محمود بن مسعود بن مصلح شیرازی، دانشمند و عارف قرن ھفتم   قطب

 .٤»التاج ةدرّ «ی به زبان فارسی و عربی دارد در کتاب ھجری که تألیفات فراوان
 ستاید: امان چھارگانه را چنین میام

 بخشش شافعی 
شافعی از صنعا به مکه آمد با او ده ھزار دینار بود، چون به مکه رسید خیمه بزد و «

چون  ،داد آمد، مشتی زر، به او می که پیش او درمی ھرکس آن زر را بر جامه ریخت و
 ا فشاند و بر وی ھیچ نمانده بود.نماز پیشین شد، آن جامه ر

                                           
 ھجری. ٢٧٥در سال  -١
 . ٢٥٢-٢٥١، نزهة القلوب -٢
. ق) از دانشمندان و ه ٧١٠-٦٤٣الدین محمود بن مسعود بن مصلح شیرازی کازرونی، ( قطب -٣

الدین ابوخیر و زکی  جری است که علم طب را از پدر و عمویش کمال عارفان قرن ھفتم ھ
رکشاوی و شمس کاتبی فراگرفت و علم ھیئت و شفای ابن سینا را در خدمت خواجه نصیرالدین 
طوسی آموخت و اصول شریعت و طریقت و حقیقت را از صدرالدین قونوی تلمذ کرد. او دارای 

 رشح الكشاف - االنتصاف -از جمله: اختیارات مظفری  تألیفات فراوانی به عرب و فارسی است

ة التاج - تاج العلوم - انموذج العلوم - ، ترجمه حتفة السعديه - التحفة الشاهيّة - التبرصة - درّ
 تحریر اقلیدس و غیره. 

ة التاج -٤ الدین شیرازی، به اھتمام ماھدخت بانو ھمایی، شرکت انتشارات علمی و  ، تألیفه قطب درّ
 . ١٣٦٩فرھنگی، چاپ اول، 
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ار دینار به وی ده و را گفت چھ ١مردی شافعی را رکاب گرفت تا برنشیند، ربیع
 عذرش بخواه.

رفت و به او داد، به ربیع در بازاری تازیانه از دست شافعی بیفتاد کودکی آن را برگ
 درھم بیش ندارم، گفت به او ده. هچه دارای به او ده گفت دوازدگفت ھر

به سبب آنکه روزی بر  ،دارم را دوست می ٢سلیمان شافعی گفت: من حماد بن ابی
او گسسته بود خواست که بر خیاطی فروآید تا  هجام ٣درازگوشی نشسته بود و گوزکره

بدوزد، خیاط گفت: فرومیار که من ھمچنین بدوزم چون بدوخت، ده دینار زر به وی 
 .٤»عذر خواست که دیگر ندارمداد و 

 شجاعت و ایمان شافعی در برابر خلیفه بغداد
الرشید نشسته بود. مگسی بیامد و بر روی  پیش ھارونس اند که شافعی آورده«

راند و  ھارون نشست. ھارون آن را براند. دیگر براند و باز آمد و ھمچنین چند نوبت می
روی خود زد و آن مگس را بکشت. آنگاه بر  ٦شد و تپانچه ٥آمد عاقبت طیره باز می

تعالی در آفریدن این مگس چه  روی به شافعی کرد و گفت: ای امام مسلمانان خدای
حکمت نھاده است؟ گفت تا عجز متکبران و اصحاب جبروت بدیشان نماید. و این 

 آن مجید آمده است آنجا که فرمود:معنی در قر

بَاُب ٱ ُهمُ لُبۡ �َسۡ  �ن﴿ الُِب ٱ َضُعَف  هُۚ ِمنۡ  تَنقُِذوهُ �َسۡ  �َّ  ا ٔٗ َشۡ�  �ُّ ۡ ٱوَ  لطَّ [الحج:  ﴾لُوُب َمطۡ ل

٧٣.[ 
و کسی  توانند آن را از وی بازستانند ضعیف اگر مگسی چیزی را از آنان برباید نمی«

 .»تکبر و جبروت به او الیق نباشد تر بود، پس کس نبود، و که از مگسی ضعیف

                                           
-١٧٤بن عبدالجبارین کامل المرادی مصاحب و راوی امام شافعی، ( ابومحمد ربیع بن سلیمان -١

 . ق). ھـ ٢٧٠
 ابوحنیفه است. سلیمان یکی از اعاظم فقھا و استاد ابواسماعیل حمادبن ابی -٢
 گره: نوعی گره زیبا است که مانند تکمه بر لباس زنند. گوزه -٣
ة التاج -٤  .٥٣-٥٢، درّ
 طیره: با فتح به معنی سبکی است و طیره شد به معنی خشمگین گردید به کار رفته است. -٥
 تپانچه، طپانچه: لطمه زدن و سیلی زدن. -٦
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مصور دارد، خود را بشناسد، و از شناخت، حق و چون این معانی را در ذھن خود 

یعنی از  .١»من عرف نفسه فقد عرف رّ�ه« فرمود: صچنانکه مصطفی ،حاصل شود
چنانکه از پیش رفت. اما آنچه الیق این موضع است، آن است  ،روی مخالفت نه موافقت

که چون خود را به نجاست بشناسد، خدا را به طھارت بشناسد، و چون خود را به فقر 
 شناسد، خدا را به غنی بشناسد که:ب

ُ ٱوَ ﴿ نُتمُ  َغِ�ُّ لۡ ٱ �َّ
َ
ٓ لۡ ٱ َوأ   ].٣٨[محمد:  ﴾ءُ ُفَقَرا

 .»نیازمندانیدنیاز است و شما  و خداوند بی«
 بداند، خدا را به علم بداند که: و چون خود را به جھل

ُ ٱوَ  ﴿ نتُمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
  .]٦٦عمران:  [آل ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

 .»دانید داند در حالی که شما نمی و خداوند می«
 بداند، خدا را به قدرت بداند که:و چون خود را به عاجز 

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ٰ  ].١٠٩: ة[البقر ﴾قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
 .»تعالی بر ھر چیز توانا است خدای«

 بن انس و هارون الرشید   مالک
 ٢بن سعد  بن انس پانصد دینار فرستاد، چون لیث  ھرون الرشید از بھر مالک«

بشنید برای مالک ھزار دینار فرستاد؛ ھرون الرشید بشنید و برنجید؛ گفت: من پانصد 
دھم و تو ھزار! دخل من ھر روز ھزار دینار است، شرم داشتم که کمتر از دخل یک 

 .٣»روزه، بدو فرستم
الدین در زمینه خرید و فروش، نکاح، رضاع (شیر دادن) و چند مورد دیگر به   قطب

 .٤آراء و نظریات امامان چھارگانه سخن گفته است هتفصیل دربار

                                           
ھر که خود را شناخت پروردگار خود را شناخته «این حدیث در کتب صوفیه نقل شده است یعنی  -١

 ». است
) یکی از بخشندگان معروف بوده ه ١٧٥-٩٤بن سعدبن عبدالرحمن الفھمی، (  ابوالحارث لیث -٢

 است.
ة التاج -٣  . ٥٢، درّ
ة التاج -٤  . ٣٠٣-٢٩٥-٢٩٤-٢٩٠-٢٨٩، درّ
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  ١نخشبی ءالدین ضیا
چشتّیه است در  هھای درخشان سلسل سید ضیاءالدین نخشبی که یکی از چھره

 گوید: وحنیفه و شافعی چین سخن میاب ،خود از امامان ٢»كالسلو كسل«کتاب 

 درایت امام اعظم 
و کسی آن را ببرد، چندان که  شخصی چند درم را زیر درختی پنھان کرده بود

رفت و قصه را بازگو ننمود.  /جستجو کرد آن را نیافت به خدمت امام اعظم
کار تو بیندیشم، امام اعظم نزد طبیب آن  هابوحنیفه به او گفت: بازگرد تا امروز دربار

آن درخت برای کدام بیماری سودمند است؟ گفت: برای فالن  هشھر رفت و گفت: ریش
 ه: در این چند روز بیماری، به تو مراجعه کرده است که تو او را به استفادمرض، گفت

 هام که از ریش از آن، راھنمایی کنی؟ گفت: آری، چند روز است که به فالن کس گفته
ای؟ گفت: خیلی بیمارم و  آن درخت بخور، امام اعظم نزد آن بیمار رفت و گفت چگونه

ھایی را که از  ی این بیماری از تو دور شود درمخواھ کشم، گفت: اگر می درد و رنج می
 ای به صاحبش برگردان.  درخت بردهزیر فالن 

 نخشــبی! چنــد ذکــر زحمــت خــود«
 

ـــان  ـــی مرس ـــیچ زحمت ـــق را ھ  خل
 

ــد ــت نرس ــه زحمت ــواھی ک ــر بخ  گ
 

 ٣»ھــیچ کــس را تــو زحمتــی مرســان 
 

 

 شافعی و نیایش 

                                           
) ھجری قمری از مشایخ سلسله چشتیه است که از محضر ٧٥١سید ضیاء الدین نخشبی، (متوفی  -١

شیخ فرید الدین ناگوری به سلک عرفان درآمد و در جوانی رھسپار ھندوستان شد و در شھر 

ت  -داستان گلریز  -قصیده ربوبّیه  -(بداؤن) ھند مقیم گردید، از آثار اوست: چھل ناموس  لذّ

 . كالسلوك سلو  النّساء
، تألیف ضیاء الدین تخشبی عارف قرن ھشتم، با مقدمه و تصحیح و تعلیق و تحشّیه كالسلوك سل -٢

 .١٣٦٩دکتر غالمعلی آریا، کتابفروشی زوار، چاپ اول، زمستان 
 . ١٤١، كالسلو كسل -٣
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آھسته لب  ١برای اقامت سنت، نزد ابوالحسن مّزین /زمانی امام شافعی
دار، تا بریده  کرد، مّزین گفت: ای خواجه یک ساعت لب ساکن جنبانید و دعا می می

تعالی، ساکن و  کر حقنشود. شافعی گفت: لب من بریده شود بھتر از آن است که ذ
 خاموش گردد.

ــت« ــوی چیزیس ــق، ق ــاد ح ــبی! ی  نخش
 

 خاموشــی اســتذکــر، جملــه  گفــت بی 
 

ــدھر ــرون باش ــق، ب ــاد ح ــه از ی  چ
 

ــت  ــی اس ــت، آن فراموش ــاد اس ــه ی  ٢آن ن
 

 احمد افالکی 
مناقب «الدین احمد االفالکی العارفی، عارف قرن ھشتم ھجری در کتاب  شمس

 گوید: امامان چھارگانه چنین می ۀدربار ٣/العارفني

 ثانی   شافعی و نعمان
 هو دانشمندان و عارفان، آنان را به ابوحنیف افالکی به ھنگام نقل قول از بزرگان

کند و در آثار نویسندگان و شاعران، بارھا این تشبیه  ثانی و شافعی دوم معرفی می
الدین  گوید: روایت چنان کردند که روزی قاضی سراج صورت گرفته است چنانکه می

ر، مسایل که در جمیع علوم عقلی و نقلی شافعی ثانی بود از چند فن معتب /ُازموی
مشکل و ُنکت غّرا، استنباط کرده، مستحضر گشت و به شاگردان خود تفھیم کرد که 

خواھم که فضیلت و  وقتی که مرا در مجمع ُامرا و ُفضال با حضرت موالنا اتفاق افتاد، می
 ٤چستی خود را به وی  بنمایم، تا معلوم کند که دانشمندی چیست؟

ين، بحر الـلمدرسني، زبده اـملک الھمچنان خدمت  ـمنقول، معقول و الـمتأخرّ

ين عبدالة وملّ ـصول، موالنا زين الاألاجلامع بني الفرو و ، که /مؤمن التوقاتیـالدّ

                                           
، قشیری ابوالحسن مّزین عارف مشھور، از یاران سھل ُتستری (شوشتری) و جنید بغدادی بود -١

 داند. ھجری می ٣٢٨درگذشت او را در سال 
 . ١٠٩، كالسلو كسل -٢
الدین احمد االفالکی العارفی، به کوشش تحسین یازیجی،  ، تألیف شمس٢-١، جلد مناقب العارفني -٣

 ، ناشر دنیای کتاب.١٣٦٢چاپ دوم، 
 .٤١٠منبع مذکور،  -٤
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کابر علوم و نادر ممالک روم بود و او را نعمان ثانی و عّمان معانی خواندندی و ااستاد 
تر اوست،  دان کمو این  بنده ھم از شاگر ١در عمل تقوی و علم فتوا، ابویوسف دوم

 .٢الدین پروانه روایت کرد ...  معین ۀروزی در مجمع علمای توقات در مدرس
  موالنا با این پاسخ، بلند نظری و وسعت اندیشه و خدامحوری اسالم را به حسام

ھا و تنگ  کند که دین، مارواء تعصب دھد، و به او گوشزد می الدین چلبی نشان می
م بنای مذھب حنفی یا شافعی یا ... باشد، باید آدمی را از  عبادت چه بر ،ھا است نظری

ھا پاک سازد تا بتواند انوار الھی  شرک دور کند و به توحید برساند و قلب او را از آلودگی
 ھای شیطانی را براند. ھد و وسوسهرا در خود جای د

 مذهب نقش بندیان 
ایشان (نقش بندیان) اعتقاد اھل  هطریق«) گوید: ۸۹۸-۸۱۷عبدالرحمان جامی (

و دوام  بسنت و جماعت است و اطاعت از احکام شریع و اتباع سنن سیدالمرسلین
گاھی به حق  مزاحمت شعور به وجود  بی -سبحانه-عبودیت که عبارت است از دوام آ

 .٣»غیری
شریفه،  هحاصل این طریق«ق) گفته است:  ۱۲۴۰شیخ عبدالله دھلوی (متوفی 

گھی است به حضرت ذات الھی  دوام حضور  هبا التزام عقید -سبحانه-و دوام آ
 .٤»موافق اھل سنت وجماعت و اتباع سنت نبویه هصحیح

 گوید: قاید مذھبی نقش بندیان، میع هاحمد طاھری عراقی دربار
عقاید غاله، در میان بعضی صوفیه، راه یافته بود. برخی از درویشان، مقید به «... 

مسلمانان معتقد و پیروان سنت و جماعت را  ۀنبودند. و این، ھمآداب شرع و عرف 
بیمناک کرده بود که مبادا آثار شریعت و سنت از میان برود. و چنان که قبًال اشاره 

یی که سنی  العملی بود در برابر این اوضاع. طریقه نقش بندی، عکس هکردیم طریق
سنت و دوری از بدعت. و  خالص است و اساس آن حفظ آداب شریعت است و تقید به

                                           
 ابویوسف شاگرد برجسته ابوحنیفه بوده است. -١
 .٥٥٩، ١، جلد اقب العارفنيمن -٢
 .٤٦٣، به نقل از نفحات االنس جامی، ٤٣٣پژوھشی درباره روح و شبح،  -٣
قدسّیه (کلمات بھاءالدین نقشبند)، تألیف خواجه محمدبن محمد پارسای بخارایی، مقدمه و  -٤

 .٥١، ص ١٣٥٤تصحیح و تعلیق از احمد طاھری عراقی، ناشر کتابخانه طھوری، آذرماه، 
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الدین،  نقش بندی یک جریان اصالحی در تصوف و دین بود. بھاء هگفتیم که طریق
آداب و رسوم و شعائر رایج صوفیه را چون ذکر جلی و خلوت و عزلت و سماع و  هھم

داشت باطل  ١مسلمانی بیرون بود و رنگی از بدعت ه... را ملغی کرد و ھر چه را از دایر
 .٢»شمرد

 لهام از سخن امام شافعی ا
 گوید: ھام از سخن امام شافعی، میعبدالرحمن جامی از مشایخ نقش بندیه، با ال

ــی ــّب آل نب ــت، ح ــر ھس ــض اگ  رف
 

 رفــض فــرض اســت، بــر ذکــّی و غبــی 
 

ــت ــّب آل عباس ــد، زح ــی َب ــض ن  رف
 

ـــت  ـــل وفاس ـــض اھ ـــدی آن، ز بغ  ب
 

ـــد ـــدا بودن ـــان کـــه ُمقت  بغـــض آن
 

 ٣ســـــابقان ره ُھـــــدی، بودنـــــد 
 

مالحسین واعظ کاشفی که با راھنمایی عبدالرحمن جامی به طریقت نقش بندی 
ھا و آثارش، صحابه و خلفا را  روی آورد بر مذھب امام ابوحنیفه بود و در اغلب نوشته

 ةروض«ای در فقه حنفی نوشته است، اگرچه به علت نوشتن کتاب  ستوده و رساله

و گروھی او را شیعه  ٤نورالله شوشتریقاضی » نامه فتوت«و » الشهداء كاشفی
 دانند. می

بن ابیطالب و فرزندانش، شیعه بودن کسی   که تعریف و تمجید و مدح علیدرحالی
کند، چون علی خلیفه مسلمانان و از سابقان اولیه است و جز خوارج کسی  را ثابت نمی

رشحات عني «کتاب  ھرکس منکر عظمت مقام و معنویت آن حضرت نیست. و

                                           
ین سخن نظر آقای احمد طاھری عراقی است، سخن درباره بدعت زیاد است و اگر به قرآن مجید ا -١

 بینیم. و صلحا بنگریم آثار بدعت را آشکارا می صو سیره پیامبر
 . ٢٥قدسّیه،  -٢
 .١٤٦، ھفت اورنگ، سلسلة الذهب -٣
کسی را که ابیاتی در کوشد ھر  قاضی نورالله شوشتری، نویسنده کتاب مجالس المؤمنین که می -٤

ای او را   سروده است به عنوان شیعه معرفی کند از این رو عده ‡مدح خاندان پیامبر
 اند. لقب داده» مشھور تراش شیعه«
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کند که  بن حسین واعظ کاشفی را بخواند بدون تردید حکم می  ، تألیف علی١»احليات
موالنای کاشفی سنی حنفی مذھب است که در طریقت به خواجه عبیدالله احرار 
تمسک نموده و کتاب مذکور را در مناقب و فضایل و کرامات قصار او، و بزرگان سلسله 

 نقش بندیه، تألیف کرده است.
 ٢الله ولی شاه نعمت

الله ولی که از صوفیان مشھور وحدت وجودی قرن ھشتم  سید نورالدین شاه نعمت
تر از خلفای  و اوایل قرن نھم ھجری قمری است ضمن اینکه با احترام ھر چه تمام

ھا  ھا و تنگ نظری ھای تعصبات مذھبی و جدل در کش و قوس ٣برد راشدین نام می
 گوید: آنچنان که در غزلی چنین میسازد  یخود را آزاد م ۀگرایی، اندیش فرقه

 مذهب جامع 
ـــت ـــحابه دوس ـــام دار ص ـــه تم  ام ب

 

ــــی  ــــم معتزل ــــنی و خص ــــار س  ی
 

 مـــــذھب جـــــامع از خـــــدا دارم
 

 ایـــن ھــــدایت بــــود مــــرا ازلــــی 
 

 نعمـــــت اللھـــــم و زآل رســـــول
 

ــه  ــاکر خواج ــی ( چ ــّی و جل  )۱۴۹۹ام خف
 

گوید که مجالی به قراردادھای  در غزلی شیوا، چنان با وجد و شور سخن می
 جانبه، اثبات کند. با دفاعیات یکدھد تا نمودش را  بار فکری نمی اسارت

 کیمیای خاک 

                                           
)، با ه ٩٣٩-٨٦٧بن حسین واعظ کاشفی، ( رشحات عین الحیات، تألیف موالنا فخرالدین علی -١

 .٨٥غیر معینیان، جلد اول، ص مقدمه و تصحیحات وحواشی و تعلیقات دکتر علی اص
 ٨٢٧-٧٣١الله بن عبدالله از عرفای معروف قرن ھشتم و نھم ھجری است، ( سید نورالدین نعمت  -٢

الدین شیرازی فراگرفت و علم بالغت را بر شیخ  )، مقدمات علوم را نزد شیخ رکن ٨٣٤تا 
قاضی عضدالدین ایجی  خوارزمی و اصول فقه را بر  الدین مکی و حکمت را بر سید جالل شمس

آموخت و چند سفر به مکه و مدینه کرد و در مکه از دست شیخ عبدالله امام یافعی خرقه پوشید. 
سید در پایان عمر در قریه ماھان کرمان اقامت گزید و به تربیت و ارشاد پرداخت. سلسله طریقت 

ی دارای رسایلی در شرح رموز الله عالوه بر اشعار عرفان گویند شاه نعمت او را نعمت الّلھّیه می
 تصوف است.

اللھی، سال  الله ولی، به سعی دکتر جواد نوربخش، انتشارات خانقاه نعمت  کلیات اشعار شاه نعمت  -٣
 .٦٨٩-٦٨٨، صفحه ١٤٩٩، چاپ سوم، شماره غزل ٦٧
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ــا کنــیم ــه نظــر، کیمی  مــا خــاک راه را، ب
 

ــ  ــد درد را، بگوش ــیم ۀص ــمی، دوا کن  ١چش
 

ــرمیم ــاد و خ ــین ش ــورتیم و چن ــبس ص  در ح
 

 معنــی، چھــا کنــیم ۀکــه در ســراچ بنگــر 
 

ــیم ــتان سرخوش ــالی و مس ــدان الُاب  رن
 

 ھشــیار را بــه مجلــس خــود، کــی رھــا کنــیم 
 

ــای عــزتیم  مــوج محــیط و گــوھر دری
 

 مــا میــل دل، بــه آب و گــل آخــر، چــرا کنــیم 
 

 در دیده، روی سـاقی و بـر دسـت، جـام مـی
 

 باری بگـو، کـه گـوش بـه عاقـل، چـرا کنـیم 
 

 از دم عشــق اســت، الجــرممــا را نفــس، چــو 
 

 بیگانه را، بـه یـک نفسـی، آشـنا کنـیم 
 

ــا، خــرام ــرا، و در صــف اصــحاب م  از خــود ب
 

 ٢تا سـّیدانه، روی دلـت، بـا خـدا کنـیم 
 

 شافعی و حنفی  هآیین
کیش و مذھب خویش، با احترام از شافعی و ابوحنیفه، سخن  ۀای دربار در قطعه

 داند.  انعکاس افکار و علوم شافعی و ابوحنیفه می ۀگوید و وجود خود را آین می
 پرســـند زمـــن، چـــه کـــیش داری

 

ــــیش دارم؟ ای بی  ــــه ک ــــران چ  خب
 

 از شـــــــــافعی و ابوحنیفـــــــــه
 

ــــــیش دارم هآیینــــــ   خــــــویش، پ
 

 ایشـــان ھمـــه بـــر طریـــق جّدنـــد
 

ـــویش دارم  ـــّد خ ـــذھب ج ـــن م  ٣م
 

 ٤جامی عبدالرحمن

                                           
 گوید: حافظ در مطلع غزلی می -١

 آنانکه خاک را، بـه نظـر، کیمیـا کننـد
 

 چشـمی، بـه مـا کننـدآیا بود، که گوشه  
 

 .٤٦دیوان خواجه حافظ شیرازی، به اھتمام سید ابوالقاسم انجوی شیرازی، چاپ سوم، صفحه   
 شماره غزل است. ١١٩٤. ٥٤٨الله، صفحه   کلیات اشعار شاه نعمت -٢
 شماره قطعه است. ٨٦. ٨٥٩الله، صفحه  کلیات اشعار شاه نعمت  -٣
)، از ٨٩٨-٨١٧الدین محمد حنفی جامی، ( الدین احمدبن شمس  موالنا نورالدین عبدالرحمن نظام -٤

شعرا و نویسندگان مشھور قرن نھم ھجری است که سلسله نسبش به امام محمد شیبانی که یکی 
رسد. جامی تألیفات فراوانی دارد از  بن ثابت کوفی بوده است می  از شاگردان امام ابوحنیفه نعمان

ةشواه -قبیل: دیوان کامل اشعار   - لوامع - نقد النصوص - اشعة اللمعات - لوايح - د النبوّ

ھفت اورنگ به تقلید خمسه  -بھارستان به تقلید گلستان سعدی  - نفحات االنس - جتنيس
 نظامی.
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عارف مشھور قرن نھم ھجری که از نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر و نویسنده و 
مشایخ نقش بندیه بوده است، در ھرات به خدمت عارف وارسته سعدالدین کاشغری 
 رسید و دست ارادت به او داد و درمرو به سلک مریدان خواجه عبیدالله احرار از

 بزرگان طریقت نقش بندیه، درآمد.

 مذهب جامی 
گویند که وی  دانند و می سنت مینویسان و مورخان، جامی را اھل  تمامی تذکره

جامی در اعتقادنامه خویش که به درخواست فرزند  ،مقّلد امام ابوحنیفه بوده است
 گوید: درباره مذھب خویش چنین می خواجه عبیدالله احرار سروده است،

 در بیان عقاید اسالم
 

 کافی اندر بیان او و تمام 
 

 آن عقاید، که ضبطش آسان است
 

 خاص و عام یکسان استوندر آن،  
 

 دار ھر که ھست اھل سنت و دین
 

 ١باشد او را زحف آن، ناچار 
 

ادیان  هھا است و ھم جوید که خالی از غبار تعصب رنگی را می در غزلی مذھب بی
 شمارد. ھی را بازتاب لطف الھی میال

ــ ــا ھم ــن هب ــتّفقم در ھمــه دی ــین، م  روی زم
 

 خـالفدل مـن، نقـش از توِبُشسـت عشـق مشرب 
 

 حبت اهل بیت مشافعی و 
 سراید:  جامی در شرح بیتی منسوب به امام شافعی، چنین می

 مــــادح اھــــل بیــــت، در معنــــی
 

ــــی  ــــد، یعن ــــویش کن ــــدحت خ  م
 

 شــــناس مــــؤمنم، ُمــــوقنم، خدای
 

 وز خـــدایم بـــود، امیـــد و ھـــراس 
 

ــــاک از کجی ــــادم، پ ــــا در اعتق  ھ
 

ــت از طعــن کــج نھــادم، بــاک   نیس
 

 آل َوَیـــــمدوســـــتدار رســـــول و 
 

ــــم   دشــــمن خصــــم بدخصــــال َوَی
 

 جــوھر مــن، زکــان ایشــان اســت
 

 رخــت مــن از دکــان ایشــان اســت 
 

 ھمچــو ســلمان، شــدم زاھــل البیــت
 

 ٢گشــت روشــن، چــراغ مــن، زان زیــت 
 

ــــومأ ــــولی الق ــــم و م ــــولی هل ــــا م  ١أخــــــاف اللــــــوم الكــــــان مــــــنهم و  ن
 

                                           
 . ١٩١دیوان کامل جامی، ویراسته ھاشم رضی، انتشارات پیروز، صفحه  -١
 زیت: روغن، روغن چراغ. -٢
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ـــم ـــقان، دای ـــقند عاش ـــت عش  مس
 

 ٢خيــــــــــافون لومــــــــــة الالئــــــــــم ال 
 

ــود عشــق عاشــقان، درســمچــون   ب
 

ــــم  ــــان، ترس ــــد ُمنافق ــــی زکی  ک
 

 اسـت، محـض ایمـان اسـت رفـض نه این
 

 رســـم معـــروف اھـــل ایمـــان اســـت 
 

ــی ــّب آل نب ــت ح ــر ھس ــض اگ  رف
 

 ٤و غبــی ٣اســت، بـر ذکــی فــرض رفـض 
 

 ولّلشافعی
ـــــدٍ  ـــــبّ آل حمم ـــــاً ح ـــــان رفض  لوك

 

ـــــی  ـــــی رافض ـــــثقالن إنّ ـــــهد ال  ٥فليش
 

ـــوی ـــّنت نب ـــه، س ـــافعی آن ک  ش
 

ــــوی  ــــت، ق ــــویم اوس ــــاد ق  زاجتھ
 

 بـــه زبـــان فصـــیح و لفـــظ متـــین
 

 گفـــت در ّطـــی شـــعر ســـحر آیـــین 
 

ــول ــّب آل رس ــض، ح ــود رف ــر ب  گ
 

ــــول  ــــدان بت ــــه خان ــــوّال، ب ــــا ت  ی
 

ـــری ـــّی و پ ـــاش، آدم ـــوا ب ـــر گ  گ
 

ــری  ــض، ب ــر رف ــن، زغی ــدم م ــه ش  ٦ک
 

شدید  های است از دوستی و عالق کند جلوه آنچه را که جامی از امام شافعی نقل می
، آنچنان که حاضر است به علت ارتباط صآن انسان وارسته نسبت به آل رسول خدا

 با اھل بیت، ھر تھمتی را بپذیرد.قلبی 
 ٧گلی چون شافعی و اللة نعمانی

                                                                                                       
 .»ترسم قوم ھم از ایشانست و از سرزنش نمی من بنده ایشانم و بنده« -١
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ ﴿ -٢ کنند و از  در راه خدا جھاد می«. ]٥٤: ة[المائد ﴾�ِ�ٖ َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ

 .»ھراسند سرزنش سرزنشگری نمی
 ذکی: با ذکاوت. -٣
 ھوش. غبی: نادان، کندذھن، کم -٤
رفض است پس جن و انس گواھی بدھند که من رافضی ھستم. گویند:  اگر دوستی آل محمد -٥

پیروان زیدبن علی حسین از آن بزرگوار خواستند که از ابوبکر و عمر بیزاری جوید و او را 
بن یوسف شھید شد. اھل سنت  نپذیرفت و پیروان، وی را رھا کردند و آن حضرت به دست حجاج 

 آن گروه را رافضی گویند ... .
 .٢٠٤-٢٠٣یوان کامل جامی، د -٦
 بن ثابت کوفی است. مقصود ابوحنیفه نعمان -٧



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ٢٢٨

 

سخن  صرسای بلندی، آنچنان با شور و حرارت از پیامبر هموالنا جامی در قصید
ا از دریای بیکران عشق و محبت الھی گوید، که گویی مرواریدھای الفاظ و معانی ر می

سازد و در گشت و گذار  ھا جدا می چیند و با غواصی عاشقانه گوھرھا را از صدف برمی
 شود: گر می ه نعمانی را نظارهبوید و الل از گلزار وجود، گل شافعی را می

 زھی اّمّی ناخوانادانا، ُکل عقل شداز او 
 

 دبستانشدر  وآدم خوانندابجدابراھیم که 
 

 ، ولی بر لوح ختمّیتانگشت نبسوده قلم
 

 جمله ادیانشباشدمحقق، بھر نسخ  خطی 
 

 شد غرقه  حکمت، کهۀطلب، سرچشم یثربکن به
 

 افالتون یونانی و یونانشغیرت، زموج 
 

 باشد بوعلی باری بود ھادی، که ابوالقاسم
 

 خویش، پویی راه طغیانش بھرخالصاز که 
 

 مدخلوست قانونش کهاو،  مشو، قیدنجات
 

 ١شفای او، که معلومست برھانش رنج مکش 
 

 بھر گامیاتکن،دین و شرع بر بوستانگذر 
 

 یی بینی چو ُنعمانش اللهیا شافعی چون گلی 
 

  ٢الله  بن روزبهان خنجی فضل
الله  بن روزبھان خنجی اصفھانی از علما و دانشمندان قرن نھم ھجری در  فضل

ھای  ترین مکتب آراء و نظریات پیشروان دو مکتب از وسیع ٣»كملوـسلوک ال«کتاب 
 هفقھی حنفی و شافعی را در مباحثی که مطابق تقسیمات معمول امروز در محدود

الله روزبھان  کند، فضل گیرد بیان می حقوق اساسی و اداری و مالی و جزایی جای می

 »الدين  احيای علوم«، ماوردی »ةحكام السلطانيّ أ«ھای،  شافعی مذھب بوده و از کتاب

) و ۷۹۹الدین اردبیلی (متوفیی   جمال نوار لعمل االبرار)(األ »ةنوار الشافعيّ أ«غزالی، 
مند گردیده  ) بھره۶۷۶بن شرف نووی (متوفی   امام یحیی» روضه، منھاج و حاوی«

بن   الدین ابوالحسن علی  برھان» هداية مرغينانی«است، و در نقل اقوال حنفیان به 

 »عنوان االفتا«) و ۴۸۳الدین سرخسی (متوفی  رضی» محیط«)، ۵۹۳ابوبکر (متوفی 

                                           
 یعنی خود را در قید و بند کتاب نجات و شفای بوعلی سینا اسیر مکن و به حقیقت دین بنگر. -١
» خواجه موالنا«یا » خواجه ُمالّ «)، مشھور به ٩٢٧-٨٦٠، ٨٥٠بن روزبھان خنجی اصفھانی، ( فضل -٢

الدین  مند شده و به حلقه دلبستگان شیخ جمال  چندی از حلقه درس امام محمد سخاوی بھره

ه مھمانخان -آرا  عالم - ابطال هنج الباطل - كملوـال كسلواردستانی درآمده است از آثار اوست: 
 بخارا.

بن روزبھان خنجی اصفھانی، به تصحیح و مقدمه محمد علی موحّد، شرکت  ، فضلكملوـال كسلو -٣
 . ش.ه ١٣٦٢سھامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 
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)، ۶۴۲محمد بن محمد بن اسمعیل اشپورقانی (متوفی  عنوان االفتا)صنوان القضا و (

خان  قاضی» فتاوای«) و ۵۴۲امام ظاھر بن احمد بخاری (متوفی  »الفتاوی ةخالص«
)، استناد ۵۷۲ای) (متوفی  خان اوزجندی فرغانه بن منصور قاضی  (فخرالدین حسن

 .١جسته است

 اهمیت سلوک الملوک 
شویم که فقه  در مورد اھمیت و ارزش حقیقی این کتاب، ھمین قدر یادآور می

شود، (نکاح، طالق،  اسالم در آن زمینه که به اصطالح امروز حقوق خصوصی نامیده می
شمار در ھر  ھای بی فراوان یافته و کتاب همعامالت) بسط و توسعارث، وصیت، اموال و 

تحریر درآمده است لیکن متأسفانه فقھا کمتر به مباحث  هیک از این ابواب، به رشت
حقوق اساسی و اداری و  هھا در زمین اند و به ھمین جھت کتاب حقوق عمومی پرداخته

جنگ و صلح در زبان عربی ھم قوانین مالیاتی و قوانین کیفری و احکام مربوط به 

را کتابی منحصر به فرد و  »كملوـال كسلو«توان  معدود است و در فارسی به جرأت می

، كالسلو سري ،ھایی به عناوین اسمی مشابه، مانند ھمتا معرفی کرد. آری کتاب بی

 هھا که نمون و غیره در دست داریم لیکن این کتاب كملوـحتفه ال، كملوـال ةنصيح
ھا و  نامه ی که بر وفق الگوی خدا-الملک است   خواجه نظام» نامه سیاست«کامل آن 

ھای فقھی ندارند و  کاری به بحث در زمینه -اند ھا عھد ساسانی تألیف شده نامه آیین
گیری از روش و  مانند که بر م بنای آداب و رسوم با بھره ھایی می بیشتر به اندرزنامه

تقویت فکر و رھنمایی و توجه دادن پادشاھان عصر، نوشته  تجارب خسروان سلف برای
 .٢شود می

آوریم و خوانندگان گرامی را با مطالب  روی می» كملوـال كسلو«اینک به کتاب 
 کنیم: ذاھب حنفی و شافعی آشنا میم هآن دربار هارزند

 اجتهاد و مراد از آن 

                                           
 . ٢٨، كملوـال كسلو -١
 .٣٠-٢٩، كملوـال كسلو -٢
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ب، داود ظاھری، به اتفاق مذاھب، اجتھاد جایز است و عمل کردن به آن واج
اند: اجتھاد، افتعالی است از جھد به نصب  داند. علمای حنیفه گفته اجتھاد را روا نمی

مفّکره، یا ضعیف گردانیدن از برای طلب  هجیم، و آن تعب و رنج است در نفس، یا قو
او را  صاست که چون حضرت پیامبرس مقصود و اصل در اجتھاد، قول معاذ بن جبل

گاھی  از او پرسید که اگر در واقعهقاضی یمن ساخت،  ای ترا به دستور خدا و رسول آ
کنم و آن  یعنی اجتھاد به رأی خود می» اجتھد برأیی«کنی؟ معاذ گفت:  نباشد چه می

 .١آن را پذیرفت. و این دلیلی است بر صحت اجتھاد صحضرت

 شرایط اجتهاد در مذهب حنفی 
اند: اجتھاد بذل   ند؛ بعضی گفتهدو نظر دار» اجتھاد«علمای حنیفه در تعریف 

گویند: بذل وسع و طاقت است، در طلب  مجھود است در طلب مقصود. و بعضی می
و » فقه«، ٣»اصول فقه«آمده است که: مجتھد باید به علم » ھدایه«. در ٢حکم شرعی

گاه باشد» حدیث« است به » منصوص علیه«ای که در جایی که  به گونه ،کامًال آ
ای باشد که با آن قریحه، عادات مردم را بداند،  نگردد و صاحب قریحهمشغول » قیاس«

 .٤زیرا بعضی از احکام ھست، که  بناء آن بر عرف و عادت است

 مجتهد باید چه چیزهایی بداند؟ 
حنفیه آمده است که: مجتھد باید از احکام شرعیه کتاب و » ءصنوان االفتا«در 

گاه باشد و معانی خطابات شرع بر ھا و مصادر و  م بنای شناخت اقسام کتاب سنت آ
موارد مربوط را نیک، بفھمد و وجوه عمل به کتاب و سنت و قیاس را به خوبی 

را » مبسوط«گاه که ھر سرخسی گفته است: ۀاالئم  بشناسد. و شیخ االسالم شمس
تواند اجتھاد کند. و بعضی گویند که شرط  حفظ کند و مذاھب منقدان بداند می

گاه باشد  است که، به انواع حجتمجتھد آن  ھای شرعیه و عقلیه که موجب علم است آ

                                           
 .١٠٠منبع مذکور،  -١
 .١٠٠منبع مذکور،  -٢
ھای استفاده از جزئیات آنست. در تعریف اصول الفقه آمده است:  اهاصول فقه: ادّله اجمالی فقه و ر -٣

ة الفقه اإلمجالية وطرق إستفادة جزئياهتاأ«  .»صول الفقه ادلّ
 .١٠١-١٠٠منبع مذکور،  -٤
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و اسباب شرایع، از اصول و فروع دین مانند عبادات موقته و غیر موقته و کفارات و 
از فرایض و واجبات و سنن و نوافل و «الله است   حدود و معامالت و احکامی که حق

قدری که متناول گردد، مانند عام و  ھا و معنی احکام الفاظ به ھا و عزیمت رخصت
خاص و مؤّول  و مشترک و ظاھر و نّص و مفّسر و محکم و حقیقت و مجاز و صریح و 

 .١٢»کنایت و اقسام داللت و ... بشناسد

 شرایط اجتهاد در مذهب شافعی 
 شرایط اجتھاد چنین آمده است: »ةانوار الشافعي«در 
 یات احکام.اک آالله (قرآن) و ادر  ـ علم به کتاب اول

احکام: و شرط است که از کتاب و  هدر زمین صالله  ل علم به سنت رسو -دوم 
سنت، خاص و عام و مطلق و مقید و مجمل و مبین و ناسخ و منسوخ را بداند و سنت 

راویان از نظر جرح و تعدیل متواتر و آحاد و مرسل و مسند و متصل و منقطع و حال 
 .٣بفھمد

گاه  -سوم باید اقوال علمای صحابه و تابعین و غیره را بداند و به اجماع و اختالف آ
 باشد. 

قیاس جلی و خفی را بشناسد و قیاس صحیح و فاسد را از ھم تشخیص  -چھارم
 دھد. 

گاھی و آشنایی به قواعد لغت و زبان عرب -پنجم  .٤آ

 مفتی کیست؟ 
 ،دھد دین، فتوا و نظر میُمفتی به معنی کسی است که در مسایل شرعی فروع 

دھد مانند امام  ُمفتی دو نوع است: ُمفتی مجتھد که از اجتھادات خود خبر می
که پادشاه باید به فتوای او عمل کند و ُمفتی مقّلد که از کتب معتبره،  /ابوحنیفه

                                           
 .١٠٢-١٠٠منبع مذکور،  -١
از مباحث اصلی علم اصول فقه ھستند مانند مفھوم و منطوق، اقسام آنھا داللت و اقسام آن،  -٢

 وضع، حقیقت و مجاز، کنایه و تعریض و غیره.
 باشند. ھمه موارد ذکر شده مصطلحات علم اصول الفقه می -٣
 .١٠٣منبع مذکور،  -٤
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در فقه » خان قاضی«، »ُخالصه«، »ھدایه«ھایی مانند  کتاب ،کند استنباط حکم می
 در فقه شافعی.» انوار«و » کبیر« ،»روضه«، »منھاج«، »یحاو«حنفی و 

 

 شرایط ُمفتی در مذهب حنفی 
 گوید:» ه حنفّیهخالص«در کتاب 

سزاوار آن است « :یعنی .»السنّةامً بالكتاب وـمفتّی ينبغی أن يكون عدالً عالـإنّ ال«

است که آمده » قنیه«و در کتاب . »که ُمفتی، عادل و عالم به کتاب و سنت باشد
ُمفتی، تا دلیل مسأله را نداند و مأخذ اجتھاد پیش او معلوم نباشد، جایز نیست که 

 دھد. ١فتوا
کند که: من در ماتمی بودم و در  بن یوسف، روایت می  ، از عصام»قنیه«و صاحب 

ابویوسف، زفر، عافیه و شخصی  ،حاضر بودند /آنجا چھار کس از اصحاب ابوحنیفه
حالل نیست «بن معن نیز آنجا بود آن چھار نفر به اتفاق گفتند:   دیگر، گویند قاسم

اکثر علمای حنفیه برآنند، ». گوییم کسی به قول ما فتوا دھد مادام که نداند از کجا می
که ُمفتی باید مجتھد باشد و اگر مجتھد نباشد و به طریق نقل از کتب مصّححه روایت 

 .٢توان به فتوای او عمل کرد کند، می

 شرایط ُمفتی در مذهب شافعی 
 شروط مفتی، چھار امر است: »ةنوار الشافعيأ«درکتاب 

 ه کافر در امور دینی، امین نیست.زیرا ک -اول اسالم
 زیرا که بر کودک و دیوانه، اعتماد نیست.  -دوم تکلیف

 که در دین، سخن فاسق معتبر نیست.زیرا  -سوم عدالت
 ضبط و حفظ کردن. ۀقّو  و اجتھاد وچھارم تیزھوشی و تیّقظ 

 هاگر مجتھد عادل نباشد، الزم است که به فتوای خود عمل کند و عالم که به مرتب
 ھاد نرسیده باشد، حکم عامی دارد.اجت

                                           
 الخط فارسی. فتوا: فتوا به رعایت رسم -١
 . ١٠٧-١٠٦-١٠٥-١٠٠، كملوـال كسلو -٢
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 تقلید از مجتهد مرده 
دارد. امام رافعی  موت مجتھد، او را از اجتھاد و پیروی کردن مردم از او باز نمی

غزالی است در این باره گفته » وجیز«مھمی بر  که شرح» عزیز«قزوینی در کتاب 
 است:
الشرایطی وجود ندارد، اگر مردم را از  مردمان امروز متفقند که چون مجتھد جامع«

 ».نماییم یم، آنان را سرگردان میتقلید گذشتگان منع کن
گاھی فراوانی دارد ولی خود به مرتب  هکسی که در مذھب مجتھدی تبحّر و آ

 باید به قول آن مجتھد فتوا دھد. است، نرسیده» اجتھاد«
و غیر او در این  گوید: اگر مأخذ مسأله، آن باشد که یاد کردیم، متبحّر  امام رافعی می

 حکم، مساویند.
لید کند. و الزم است جایز نیست که مجتھدی در فتوا و قضا، از مجتھد دیگری تق

اش نباشد، تجدید اجتھاد  طرهای روبرو شود که دلی آن در خا گاه با حادثهکه مجتھد ھر
 .١اش خطور کند، حاجت به تجدید اجتھاد نیست کند. و اگر دلیل آن به حافظه

 های فقهی انواع منتسبین به یکی از مکتب
کنند،  احمد منسوب می جماعتی که خود را به مذھب شافعی یا ابوحنیفه یا مالک یا

 چند صنفند:
 ابوحنیفه متفّرع از تقلید مّیت است. عوام، که تقلید ایشان از شافعی یا -اول
تواند از مجتھد  اجتھاد رسیده باشند. و مجتھد نمی ۀجماعتی که به مرتب -دوم

دیگری تقلید کند و نسبت ایشان به شافعی یا ابوحنیفه به علت استعمال ادّله و ترتیب 
 ن دو امام است.بعضی بر بعضی در اجتھاد، بر طریق آ

اند ولی بر اصول امام  اجتھاد نرسیده هجماعتی که متوسط باشند و به مرتب -سوم
کنند،  تقلید میواقفند و این جماعت، مقّلدان آن امامند. و مردمانی ھم که از ایشان 

 مقّلد آن امامند.
اصحاب در  هابوالفتح ھروی از شاگردان امام الحرمین، گفته است: مذھب عام

و اگر مجتھدی بیابد از او تقلید کند، و  ،ھیچ مذھبی نیست اصول، آن است که عامی را
گاه شد در مذھب، از او تقلید نماید.   اگر نیابد و از شخص متبحّری آ

                                           
 . ١١١-١١٠، كملوـال كسلو -١
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سزاوار است «کند که:  از خطیب بغدادی، نقل می» روضه«در کتاب  /امام نووی
باشد، به  را که صالحیت داشته ھرکس که امام یا سلطان، از احوال مفتیان جویا شود و

 .١»فتوا نصب کند و اگر صالحیت نداشته باشد او را از این امر باز دارد

 اوصاف و آداب مفتی 
فکر ال ٢الذھن، رصین  النفس، سلیم  مفتی باید عالوه بر شروط سابقه، با مروت، فقیه

 و نیکو تصرف و استنباط باشد.
یا اّمی و ناطق یا الل باشد تواند،  بنده یا آزاد، مرد یا زن، کور یا بینا، کاتب  مفتی می

 سد، با اشاره، موضوع مفھوم گردد.بنوی گاه که بتواندو ھر
گفته است: سزاوار که مفتی مانند راوی باشد و در  /شیخ ابوعمر بن صالح

نکند، زیرا او در حکم کسی فتوای او قرابت و عداوت و جلب نفع و دفع ضرر، تأثیر 
دھد که به کسی اختصاص ندارد. و به فتوای او  چیزی از شرع خبر می هاست که دربار

 می و التزامی، به خالف حکم قاضی.مرتبط نیست الزا
گفته است: ھر گاه مفتی در فتوای خود با شخص معینی » حاوی«و صاحب 

شأن آنکس مردود است، ھمچنان دشمنی پیش گیرد و با او معانده کند، فتوای او در 
 شھادت او در حق دشمن مردود است. که

 مفتی و قبول هدیه 
گفته است که: جایز است که مفتی از مردمان ھدیه قبول  /ابومظفر سمعانی

کند، به خالف قاضی و بر امام واجب است که جھت مفتی، مقداری را در نظر بگیرند 
 .٣نیاز دارد از کاسبی کردن که او را بی

 تقلید 
 مؤمن عامی باید در احکام شرعیه، از مجتھد عالمی، تقلید کند. 

                                           
 .١١٢منبع مذکور،  -١
 کم.مح -رصین: استوار  -٢
 . ١١٤-١١٢منبع مذکور،  -٣
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گفته است: تقلید، عبارتست از » جممع العلوم«در کتاب  /امام ابوحفص نسفی
اتباع مرد جاھل از علم و ورع مرد عالم، بدون داشتن شک و تردید، بر طریق جزم. و 

 .١نیست اھل اجتھاد، هاین تقلید از آن عامی است و شایست

 قضا چیست؟ 
قضا، در لعت به ھفت معنی آمده است: اول الزام، و قاضی را از آن جھت قاضی 

یرا که فعل بوده و یا، ز» قضای«کند. دوم حکم، و اصل او  گویند، که خصم را ملزم می
 است و آیه:» قضیت«آن 

�َّ  َر�َُّك  َوقََ�ٰ ﴿
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا   ].٢٣[اإلسراء:  ﴾إِيَّاهُ  إِ�َّ

یعنی او را در جای کشت،  ».رضبه فقضی عليه: «سوم به معنی فراغ، چنانکه گویند
گوئیا از او فارغ شد. چھارم به معنی قتل، چنانکه گویند: سمٌّ قاٍض، سٍم قاتل. پنجم به 
معنی موت، قضی نحبه یعنی مات (مرد). ششم به معنی ادا، و ادا و قضا مترادفند. 

را » قضا«را گاھی در غیر واجب و » ادا«غیر از آن که  »ی دينهقضأدی دينه و« گویند:

 قال اهللا تعالی:کنند. ھفتم به معنی إحکام (محکم گردانیدن)  در واجب استعمال می

﴿ ٰ  . ٢]١٢[فصلت:  ﴾َواتٖ َسَ�ٰ  عَ َسبۡ  ُهنَّ َ�َقَضٮ
 .٣»ھفت آسمان را محکم گردانید«

 معنی اصطالحی قضا
قضا، در شریعت عبارت است از فصل خصومات و قطع منازعات. قاضی در عرف 
شرع، کیاست که فاصل خصوم باشد و مبین محّق باشد از مبطل. یعنی قاضی باید به 

تعریف خصومت و شکایت، پایان دھد و صاحب حق و ناحق، را مشخص کند. و این 
 قاضی است نزد علمای حنفیه.
ن است که قاضی، کسی است که از طرف امام و سلطان تعریف قاضی نزد شافعیان آ

 رت الزام خصوم جھت اداء حق باشد.یا خلفای ایشان در نصب، قد

                                           
 .١١٨منبع مذکور،  -١
 البته محکم کردن با حکم و فرمان تکوینی. -٢
 . ١٢١، كملوـال كسلو -٣
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 قضا  ۀدربار سنامه عمر بن خطاب
کند که عمر  امام ابویوسف شاگرد ممتاز و برجسته ابوحنیفه، سندی را بیان می

اأ« خطاب به ابوموسی اشعری نوشت: بن . »سنّةٌ متّبعةٌ بعد فإنّ القضاء فريضة حمكمةٌ و مّ

فقیه . »ای محکمه و سنتی متبعه است به درستی که قضا فریضه -بعد-اما « :یعنی
محکمه گفت، که  هگفته است: قضا را از آن جھت فریض» مبسوط«در  /ابواللیث

 تعالی فرموده است:  حق

﴿ ٓ ا نَزۡ�َ  إِ�َّ
َ
ٓ أ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا  ].١٠٥[النساء:  ﴾�َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب

 .»ما کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم حکم کنی«
در میان امت، ص و آیات دیگر، و آن را سنت متبعه گفته زیرا که حضرت پیامبر

 .١قضا و داوری فرموده است، پس اتباع و پیروی او واجب باشد

 ابوحنیفه و قضا 
نقل کرده است که: طلب قضا نزد اکثر علما » شرح شافعی«از » خالصه«در کتاب 

به ھیچ حال ُمباح نیست و این قول شیخ کرخی و خّصاف و علما عراق است و 
این را اختیار فرموده زیرا که او از قضا امتناع نموده است تا آنکه او را  /ابوحنیفه

از پذیرفتن قضا خودداری کرد تا اینکه او را  /ھا زدند. و امام محمد (شیبانی) تازیانه
اند: کسی که از خطرھای نفسانی درامان  پنجاه روز  بند کردند. و مشایخ بالد ما گفته

باشد، قبول منصب قضا برایش اشکالی ندارد، زیرا صحابه و تابعیان و آنان که بعد از 
اند. و در حدیث  پذیرفته اند از سلف و علمای دین، قضا را بدون ھیچ اکراھی ایشان بوده

اما آن دو که در  ،اند: یکی در بھشت است و دو در دوزخ آمده است که قاضیان سه کس
دوزخند یکی آن که او را علم باشد و برخالف علم خود عمل کند. و یکی جاھل که 

علم عمل نماید. و اما آن قاضی که در بھشت است آن است که او را علم باشد و به  بی
 .٢عمل کند علم خود

 شرایط قاضی در مذهب شافعی

                                           
 . ١٢٢، كملوـال كسلو -١
 . =١٢٨-١٢٧منبع مذکور،  -٢
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آمده است: مستحب است که قاضی، وافرالعقل، حلیم، صاحب  »ةالشافعي نوارأ«در 
تثّبت، خداوند فطنت و رأی و وقار و سکینه باشد، و جّبار نباشد که شاکیان از او 

و بترسند و ضعیف نباشد که او را تحقیر کنند و در او طمع نمایند و قریشی باشد، 
 .١...تر است رعایت علم و تقوا، از رعایت نسب مھم

 روش زندگی و برنامه کار قاضی در مذهب حنفی
آداب قاضی بعد از نصب در مذھب حنفی، گفته شده است که:  هدربار» ھدایه«در 

کنند باید به دیوان قاضی پیش از خود نظر کند و آن  کسی را که قاضی می
ھاست، و مراد از سجّل کتاب حکم است، خواه آن  ایست که در آن سجّل  خریطه
ال زندانیان المال باشد یا مال شاکیان یا مال قاضی. دیگر اینکه به ح از بیت ٢ھا بیاض

که به حقی اعتراف کند آن را الزم بداند و آنکس که حقی را  ھرکس رسیدگی کند و
ای  برھان و دلیل. و اگر کسی دلیل و بیّنه هانکار کند قول او را نپذیرد مگر با اقام

ھایی که در  ھا و وقف نیاورد، در حکم او تعجیل نکند تا وضع روشن شود. و در امانت
بّینه صادر شود و یا  هبوده است نظر کند و حکمش بر م بنای اقامدست قاضی سابق 

اینکه صاحب ید، به آن اعتراف کند و الزم است آن را به مقٌر له برگرداند چون صاحب 
حقیقی آن چیز است. و از برای حکم در جایی ظاھر  بنشیند تا جای او بر غربا پوشیده 

است او اگر در خانه نشیند باکی نیست  نگردد، و در مسجد نشیند و مسجد جامع، اولی
... و حاضر نشود در ھیچ دعوتی مگر دعوت عام. و دعوت خاصه آن است، که اگر 

شود آن دعوت نکند. و بر جنازه حاضر شود و  صاحب دعوت بداند که قاضی حاضر نمی
 .٣از مرض عیادت کند ...

 نظر شافعی در نصب قاضی 
اید امام یا سلطان چون کسی را قاضی کنند، آمده است: ب »ةنوار الشافعيأ«در 

فرمانی را برای او  بنویسد و وظایف او را در آن شرح دھد و دو نفر نیز آن را امضاء 

                                           
 .١٤٢منبع مذکور،  -١
 بیاض: نوشته، دفترچه یادداشت. -٢
 .١٤٣منبع مذکور،  -٣
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کنند، و گواھان با او بیرون روند و مردم را باخبر نمایند و اگر گواه گیرد و فرمان 
 .١بنویسد و گواه نگیرد کافی نیست  ننویسند کافی است و اگر

 نایی قاضی با محیط کار خود آش
حال علمای شھری که او را در آن قاضی ساختند،  ۀمستحب است که قاضی دربار

ھای وارسته و عادل را بشناسد؛ مستحب است که قاضی  تحقیق کند و عدول و انسان
اوًال در کار زندانیان سؤال نماید و علت حبس آنان را جویا شود، و اگر اعتراف به حق 

اند پس بر خصم و  و اگر بگوید که مرا به ستم زندانی کرده ،و را امضاء نمایدکند حکم ا
 .٢دلیل و بّینه است و بر او، سوگند خوردن ۀطرف او، اقام

در مذاھب اسالمی برای متھم مادامی که جرمش به اثبات نرسیده است حرمت 
ای که  ونهانسانی خاصی است چنانکه مستحب است که دادگاه وسیع و نیکو باشد به گ

متھم و مردم از نظر تنگی یا گرمی یا سردی جا آزار نبینند و در معرض باد و غبار و 
 دود و ... قرار نگیرند. 

قاضی باید در حالت خشم و گرسنگی و تشنگی و بیماری دردناک و خوف و شادی 
خواب و مالل و سنگینی وضو و آوردن غذایی که به آن عالقمند است حکم  ۀزیاد و غلب

نکند. و مکروه است که خود به معامله و خرید و فروش بپردازد بلکه الزم است که 
اوست و این مخصوص  ۀوکیلی را انتخاب نماید و مردم، آن وکیل را نشناسند که نمایند

به خرید و فروش نیست بلکه اجازه و سایر معامالت نیز ھمین حکم را دارد، و ھر که 
نھی نماید و اگر قبول نکند او را تھدید نماید و زجر و ادبی کند او را  در مجلس او بی

 .٣تعزیر کند
می به ھمین مقدار بسنده حکومت اسال هالله  بن روزبھان دربار از سخنان فضل

 کنیم. می

                                           
 .١٤٤منبع مذکور،  -١
 .١٤٤منبع مذکور،  -٢
 .١٤٥منبع مذکور،  -٣
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  ١خواند میر
نویسان  الدین الحسینی مشھور به خواندمیر، از ادیبان تاریخ الدین  بن ھمام غیاث

مھی دارد، از جمله در کتاب معروف تاریخی حبیب قرن دھم ھجری است که آثار 
 گوید: چھارگانه این چنین سخن می امامان هدربار ٢السیر

 ابوحنیفه و صحابه
به روایت بعضی از علماء ثبت از صحابه با چھار کس صحبت داشته بود » ابوحنیفه«

سعد  بن  اوفی در کوفه و با سھل بن مالک در بصره و با عبدالله  بن أبی  با انس
را مالزمت  ٣الساعدی در مدینه و با عامر بن وائله درمکه و جمعی کثیر از علماء تابعین

 .٤»فقه قیام نموده بود ۀکرده، به استفاد

 نپذیرفتن منصب قضا 
یزید بن عمرو بن ھبیره در وقتی که از قبل مروان حمار به حکومت عراقین «

گرداند و او از تقّلد آن منصب ابا اشتغال داشت، خواست که ابوحنیفه را قاضی کوفه 
نموده یزید ده روز پیاپی ھر روز ابوحنیفه را ده تازیانه زد تا اطاعت فرمانش به جای 
آورد و ابوحنیفه خوردن صد تازیانه را تحمل کرده به قبول آن منصب مبادرت نفرمود و 

به جایی  نیز ھر چند آن جناب را تکلیف آن امر نمود، ٥برین قیاس ابوجعفر منصور
 .٦نرسید و به روایتی دو روز، متعھد مھم قضا گردید

                                           
الدین الحسینی مشھور به خواند میر از مورخان و ادیبان نامور قرن دھم  الدین بن ھمام  غیاث  -١

)، که در ھرات به دنیا آمد و در ھندوستان درگذشت و در جوار مزار ٩٤٢-٨٨٠ھجری است، (
ور اوست: تاریخ حبیب السیر، خالصۀ االخبار و الدین اولیاء دفن گردید از آثار مشھ نظام   خواجه

 نامه و دستور الوزراء.  ، ھمایونكملوـمآثر الو  مكارم االخالقاخبار االخیار، منتخب تاریخ وّصاف، 
الدین الحسینی المدعو به  الدین بن ھمام ، تألیف غیاث اخبار افراد البرش حبيب السري يفتاریخ  -٢

 .١٣٣٣انه خیام، خواندمیر، از انتشارات کتابخ
اند، مانند  زیسته و به خدمت آن حضرت نرسیده میج  تابعین: کسانی ھستند که در عصر پیامبر -٣

 اویس قرنی.
 .٢١٥، ٢تاریخ حبیب السیر، جلد  -٤
 ابوجعفر منصور داونیقی خلیفه دوم عباسی است. -٥
 .٢١٥تاریخ حبیب السیر،  -٦
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 مسموم کردن ابوحنیفه 
با  /اند که ابوحنیفه در تاریخ امام یافعی مسطور است که بعضی از مورخان گفته

اتفاق داشت  بنابر آن ابوجعفر، او  ١بن عبدالله  بن حسن در مخالفت ابوجعفر  ابراھیم
شود از تاریخ والدت و مدت عمر  را زھر داد تا از پای درافتاد و این دو بیت که ثبت می

 نماید نظم:  اخبار می /و سال وفات ابوحنیفه
 ســــال ھشــــتاد ابوحنیفــــه بــــزاد

 

 در جھـــان، داد علـــم فقـــه، بـــداد 
 

 ســـال عمـــرش کشـــید تـــا ھفتـــاد
 

 ٢»افتـــاددرصـــد و پـــنجھش، وفـــات  
 

 نسب شافعی و سال و تولد و وفات او
 هکه یکی از ائمس ) محمد بن ادریس الشافعی۲۰۴ - تنيأمربع وأدرین سال («

اھل سنت و جماعت است از عالم، انتقال نمود و ھو ابوعبدالله محمد بن ادریس  بن 
ن عبدمناف ب  بن عبید بن عبد یزید  بن ھاشم  بن المّطلب  بن شافع  العباس  بن عثمان

  ٣و مّطلب  بن عبدمناف، عّم عبدالمّطلب است و عبدالمّطلب جّد شرف دودمان لوئی
عّم النبی گویند؛ و امام شافعی از طرف ابن بن غالب است, بنابر آن امام شافعی را 

اند که مادر  اّمھات آباء خود نیز ھاشمی بود زیرا که جمعی کثیر از مورخان نقل نموده
بنت ارقم  بن ھاشم  بن مطّلب  بن عبدمناف و مادر شفا، خلیده است   سائب، شفا بود 

  بنت اسد بن ھاشم  بن عبدمناف و ایضًا مادر عبدیزید، که شفا نام داشت، دختر ھاشم

ة شفعی األة والرمح  نبیحضرت  ۀبن عبدمناف بود و برین تقدیر شافعی ابن عم مّ

را که شفا  بنت ھاشم، خواھر عبدالمّطلب نیز باشد، زی ةاهللا عليه إلی يوم القيام صلی
خمسین و  ۀعبدالله، که پدر حضرت رسالت پناه است و امام شافعی در سن هاست و عم

اند که در ھمان روز که امام  ) متولد گشت و بسیاری از مورخان بر آن رفته۱۵۰مائه (
وایت اصّح ابوحنیفه فوت شد امام شافعی، قدم از کتم عدم بیرون نھاد و مولدش به ر

غّزه بود از بالد شام و مادر، او را در دو سالگی به مکه برده آنجا نشو و نما یافت و به 
قرائت قرآن مجید و کسب علوم قیام نمود آنگاه به بغداد شتافت دو سال در دارالسالم 

                                           
 باسی است.ابوجعفر، منصور دوانیقی خلیفه دوم ع -١
 . ٢١٥منبع مذکور،  -٢
 باشد. می صشرف دودمانی لوئی، حضرت رسول اکرم -٣
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خود را در سلک تحریر کشید، بعد از آن به مکه رفته نوبت  هاقامت کرد و کتب قدیم
نجا به بغداد خرامید و یک ماه و نیم در آن بلده بوده به مصر شتافت و کتب دیگر از آ

جدیده، در آن خّطه تصنیف نمود و ھم در آن دیار ساکن بود تا در روز جمعه آخر ماه 
 .١»مذکوره فوت شد و بعد از عصر در قرافه، مدفون گشت ۀرجب سن

ه «د آورده که قدوه المتبحّرین امام فخر رازی، در بعضی از مؤلفات خو ل من أانّ وّ

تهصنّف اصول الفقه و  .٢»اهللا تعالی اعلم بصحّ

 مالک و احمد حنبل 
) حصین  بن عبدالرحمن  بن السّلمی الکوفی ۱۳۶سّتٍه و ثلثین و مائٍه ( هدر سن«

که در سلک اھل حدیث انتظام دارد در نود و سه سالگی فوت شد و در ھمین سال 
و سعید بن المسیب، سماع حدیث نموده   فقیه که از انسعبدالرحمن ال ربیعه  بن ابی

بود و مالک از او روایت دارد وفات یافت و ھم در این سال زید  بن اسلم العدوی که به 
 هکه در مدینه چھل فقیه در حلق ۀفقاھت و دانش از امثال و اقران امتیاز داشت بمثاب

شدند به اجل طبیعی درگذشت. از محمد بن اسماعیل بخاری  درس او جمع می
الله علیه آمد شد   العابدین سالم نقلست که زید بن اسلم به صحبت شریف امام زین

فرمود و در ھمین سال عطاء بن السائب الکوفی  نمود. و از آن حضرت استفاده می می
روایت داشت، فوت شد در تاریخ امام یافعی اوفا صحابی  الثقفی که از عبدالله  بن ابی

 .٣٤»هو رجلٌ صالحٌ كان خيتم كلّ ليلةٍ قال: امحد بن حنبل: «مسطور است که 

 سید یحیی امام زیدیه و ابوحنیفه 
بن ابراھیم   بن قاسم  ) سید یحیی ولد حسین۲۹۸( مأتنية ثامنٍ وتسعني (و)سندر «

ھادی لقب داشت و در عمل و   طباطبا، از عالم فنا به عالم بقا انتقال کرد و آن جناب

                                           
 . ٢٥٨منبع مذکور،  -١
گاه -٢ تر  در حقیقت او اولین کسی است که اصول فقه را تصنیف کرد و خداوند متعال به صحت آن آ

 ھای استفاده کردن از آن جزئیات آنست. است اصول فقه ادله فقه اجمالی و راه
 کرد. احمدبن حنبل گفت: او (عطاءبن السائب) مرد پرھیزگاری بود که ھر شب قرآن را ختم می -٣
 .٢٠٦، جزء سوم، از مجلد سوم، حبيب السري -٤
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و آن جناب را در فقه کتابیست  ١زھد و درجه، کمال یافته امام و مقتدای زیدّیه شد ... 
 .٢»ب ابوحنیفهنام و اکثر احکام آن نسخه، موافق است به مذھ» احکام«

 بن انس   وفات مالک
بن انس االصبحی   وفات ابوعبدالله مالک )ه ۱۷۹تسٍع و سبعین و مائٍه ( ۀو در سن

سنت است، در مدینه به وقوع پیوست، مالک به بطنی از خمیر  هاربع ۀکه یکی از ائم
اتفاق  )ھـ ۹۴اربٍع و تسعین ( ۀکه به ذوالصبح مشھور بوده منسوبست، تولدش در سن

مدت حیاتش به روایت اول ھشتاد و چھار سال  ،٣سنة مخسٍ و تسعني قيل يفافتاد و 

میان فرق، در» موطأ«مصنفات مالک و از  ٤»له مائهُ سنهٍ وقال الواقدی ومات و« باشد.
 .٥»اشتھار داشت

 از والدت تا وفات امام احمد بن حنبل
 ۲۴۱، (سال مأتنيإحدی وأربعني وول سنة األ  يام اواسط ربيعأو در روز جمعه از «

 هاربع هکه یکی از ائم /ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی المروزی )ه
اھل سنت و جماعت است به عالم آخرت پیوست، در تصحیح المصابیح سمت تصریح 

 ۱۶۴(سال  مائهأربع وستني وسنة  يفیافته که والدت امام احمد بن حنبل در بغداد 

                                           
طالب، بعد از  بن ابی بن حسین بن علی باشند که به امامت زیدبن علی زیدّیه: گروھی از شیعه می -١

شمرند و لذا با وجود  ت مفضول را با وجود افضل جایز میالعابدین معتقدند و امام وفات امام زین
گفتند  بن ابیطالب از نظر آنان، به خالفت شیخین (ابوبکر و ُعمر) معتقد بودند و می افضلیت علی

امامت به نّص نیست بلکه ھر فرد ھاشمی وارع و زاھد و عالم که بر ضد امراء و سالطین شورش 
بن عبدالملک  د و اصل بن عطا مؤّسس معتزله بود و بر ھشامتواند امام باشد زید شاگر کند می

. مقتول و مصلوب شد و پس از پسرش یحیی با خلیفه به ه ١٢١اموی خروج کرد و در سال 
 مخالفت برخاست.

 . ٢٩٠-٢٨٩، ٢السیر، جلد  تاریخ حبیب  -٢
 (فوت کرده است). ٩٥گفته شده است که در سال  -٣
سال آمده  ٩٠سالگی مرده است. در تاریخ ابن خلکان سن مالک  واقدی گفته است که در صد -٤

 است.
 .٢٣٠، ٢تاریخ حبیب السیر، جد  -٥
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افتاد و او ھم در آن بلده نشو و نما یافته، از شیوخ دارالسالم، استماع حدیث  اتفاق) ھـ
نمود و از آنجا به کوفه و بصره و مکه و مدینه و یمن و شام شتافت و از علماء آن بالد، 
حدیث شنوده، باز به بغداد مراجعت فرمود. و در تاریخ امام یافعی مسطور است که 

ام شافعی بود و به قول بعضی از مورخین ھزار ھزار احمد حنبل از خواص اصحاب ام
  محدثین مانند محمد بن اسمعیل البخاری و مسلم ١از کبار ۀحدیث یاد داشت و زمر

شأن احمد در میان  ٢اند و عظم بن الحجاج النیشابوری، از وی نقل حدیث نموده
زار نفر از ششصد ھزار سال از رجال و شصت ھ ٣بود که به حسب حزر ۀبغدادیان بمثاب

سال بود و مدفنش باب حرب  ۷۸او کردند، مدت حیاتش  ۀنسوان، مشایعه جناز
 .٤»است

 ناصر مذهب شافعی و رساله در فضایل امام
ابوابراھیم اسمعیل  بن یحیی  بن اسمعیل المزنی در  )ه ۲۷۶در ھمین سال («

مصر به عالم جاودانی انتقال نمود و او از اکابر اصحاب امام شافعی بود چنانچه روزی 

سنة تسعٍ وستنيّ آن امام عالیمقام فرمود که ابوابراھیم، ناصر مذھب من است ... و در 

افت و در ھمین سال داود بن عاصم االصفھانی به جھان جاودانی شت )ه ۲۶۹( مأتنيو
  خلف االصفھانی که در علم حدیث و فقه شافعی، به غایت ماھر بود و فقه را از اسحق

کمال داشت و در فضایل امام  هثور، اخذ فرمود و در زھد، درج بن راھویه و ابی
 .٥»دو رساله بر صحائف روزگار نگاشته، از عالم ناپایدار به دارالقرار شتافتس شافعی

 ییر مذهب دادن، از شافعی به حنفی تغ
نمود  ابوجعفرمحمد سالمه الّطحاوی ... در اوایل حال، تبلیغ مذھب امام شافعی می

خواند، در آن اثنا روزی ابراھیم او را گفت که: والله از  و نزد ابوابراھیم المزنی فقه می
عمران  بن ابیتو چیزی ظاھر نگردد و ابوجعفر از این سخن رنجیده به درس ابوجعفر  

                                           
 کبار جمع مکسر کبیر به معنی بزرگان است. -١
 عظم: عظمت -٢
 حزر: اندازه گرفتن به حدس و تخمین، دیدن زدن. -٣
 .٢٧٠، ٢تاریخ حبیب السیر، جلد  -٤
 .٢٨٢-٢٨١منبع مذکور،  -٥



  اهل سّنتپژوهشی در باره امامان      ٢٤٤

 

کمال رسیده کتابی  هالحنفی رفت و به مذھب امام اعظم نقل کرده، در فقاھت به درج
تعالی بر ابوابراھیم   مختصر، تصنیف نموده بعد از اتمام، روزی بر زبان راند، که خدای

فرمود سوگند خود را کفارت  بود و این کتاب را مطالعه می رحمت کند که اگر زنده می
  .١»داد می

 علی مدرس محمد
خود از امام شافعی  ٢»دباأل ةرحيان«استاد عالمه محمد علی مدرس در کتاب 

 گوید: چنین می
بن سائب  بن عبید بن عبد یزید    بن شافع   محمد بن ادریس  بن عباس  بن عثمان

باشد که به جھت انتساب به جّد عالیش شافع که به شرف  بن عبدالمطلب می  بن ھاشم
باشد. والدت  نایل بوده به شافعی و امام شافعی معروف می صرسالتحضور حضرت 

بن ثابت در شھر غّزه از   او به سال یکصد و پنجاھم ھجرت بعد از وفات ابوحنیفه نعمان

و بعضی  »دبامعجم األ« هبالد شام یا در یمن یا در عسقالن واقع شد بلکه به نوشت
قانی نیز وفات نعمان متولد گردیده است، خا، در ھمان روز ٣دیگر از اکابر ارباب تراجم
 موافق ھمین عقیده گوید:

 اول شب، بوحنیفه درگذشت
 

 شافعی، آخر شب از مادر بزاد 
 

ھاشم  بن عبدمناف جّد اعالی حضرت  هھاشم، جّد اعالی شافعی برادرزاد
باشد. شافعی  بوده و در عبدمناف نسبت او و نسب آن حضرت موصول می صرسالت

از سن کودکی مجالست علما رغبتی وافر داشت، از آن رو که بسیار در ضیف و عسرت 
بود و قدرت تحصیل کاغذ نداشت ھر آنچه را که از علما و دانشمندان اخذ و استفاده 

 .٤تنوشته اس کرده در روی استخوان و مانند آن می می

 استادان شافعی 
                                           

 .٢٩٦منبع مذکور،  -١
نی والقابـتراجم ال دب يفرحيانةُ األ -٢ ـ س ـ ص، جلد سوم، چاپ دوم،  معروفني بالكنيةِ او اللقب يا كُ

 تألیف استاد عالمه محمد علی مدرس، کتابخانه خیام.
 نویسد. اکابر ارباب تراجم: بزرگانی که بیوگرافی و شرح حال می -٣
 . ١٦١-١٦٠، جلد سوم، دبرحيانة األ -٤
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بن خالد زنجی، تفّقه نمود، درمدینه از محمد بن حسن   شافعی، در مکه از مسلم
شیبانی، استماع حدیث کرد، در سیزده سالگی نزد امام مالک بن انس که دو ُیمین 

یه نمود و کتاب موطأ خود مالک اھل سنت است حاضر و تحصیل مراتب علم هاربع هائم
ورد تعجب مالک گردید، او را به تقوی امر کرده و به اصول مقام ، حفظ خوانده و مرا

سپس به یمن و عراق مسافرت کرد و در تحصیالت و  ١عالی، مستبشرش گردانید
آفاق شد. در فقه و حدیث و علوم  ۀاشتغاللت علمیه اھتمام تمام به کار برد تا آنکه شھر

قرآنیه و حدیثیه و شعر و لغت و فنون ادبیه و معرفت کلمات صحابه و زھد و ورع و 
وی مذکور است و  هتقوی، در کتب تراجم به جاللت، موصوف و مناقب بسیاری دربار
 .٢اند حتی بعضی از ارباب سیر کتاب مستقلی در شرح حال وی نگاشته

 علم اصول فقه  شافعی،  بنیانگذار
موافق آنچه از سیوطی نقل شده شافعی نخستین کسی بوده که در آیات احکام و 

 .٣اختالفات اخبار و احادیث و اصول فقه تکلم کرده و تألیف کتاب نموده است

 تألیفات شافعی 
 از تألیفات شافعی است:

 حكام القرآنأ -۱

 اختالف احلديث -۲

 دب القاضی أ -۳

 صول الفقهأ -۴

 ةسبيل النجا -۵

 در حدیث که در مصر به طبع رسیده است. ننالس -۶

                                           
 یعنی او را به رسیدن به مقام عالی علمی مژده داد. -١
 . ١٦١، جلد سوم، دبرحيانة األ -٢
 . ١٦١منبع مذکور،  -٣
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سندـال -۷ ه فقھیه، کتاب که در ھند چاپ شده و در ھر یک از ابواب متفرق مُ
 مستقلی نوشته است.

 معجم«باشد و در  الندیم تألیفات شافعی متجاوز از صد کتاب میابن به نوشته 

 .١، یکصد و چھل و اندی از آنھا را به شماره آورده است»دبااأل

 شافعی و مرد عاشق 
 داد:گوید: شنیدم که مردی این شعر را نوشته و به شافعی  »دبادر معجم األ«

یّ مـــن آل هاشـــمٍ ـمفتیّ الــــســـل الـــ  مكّ
 

 ٢ذا أشـــتدّ وجـــدٌ بـــامرءٍ كيـــف يصـــنعإ 
 

 ر جواب آن در ذیل ھمان شعر نوشت:شافعی د

ــــمّ يكــــتم وجــــدهُ  ــــداوی هــــواه ث  ي
 

ورِ   ــــ لِّ األُمُ ــــ ُ يف كُ ربِ ــــ صْ يَ عُ وَ ــــ ضَ ْ خيَ  ٣وَ
 

 فكيـــف يـــداوی واهلـــوی، قاتـــل الفتـــی
 

ةً يتجــــــرعُ   ــــــ ــــــومٍ غصَّ ــــــلِّ ي  ٤ويف ك
 

 پس شافعی در زیر آن رقم کرد: 

 فـــإن هـــو مل يصـــرب علـــی مـــا أصـــابهُ 
 

ـــ  ـــعُ ـفلـــيس شـــیءٌ ســـوی ال  ٥موت أنف
 

نگارنده گوید: نظیر این قضیه در اصمعی مذکور شد و اشعار سؤالّیه و جوابّیه را نیز 
 .٦دادیم تفاوت کما و کیفما در آنجا نگارش با اندک 

 اشعار شافعی 
امام شافعی، با توجه به لطافت و ظرافت طبع، اشعاری سروده است که استاد 

تألیف  ١»األم« ۀمحمد زھری النجار از علمای مشھور دانشگاه اسالمی االزھر در مقدم
 گوید: نکه میداند. چنا ر صحیح میامام شافعی انتساب آنھا را به آن بزرگوا

                                           
 . ١٦٢-١٦١منبع مذکور،  -١
 از مفتی مّکه (شافعی) خاندان ھاشم بپرس: اگر عشق در مردی باال گرفت باید چه کند؟!. -٢
 ند سپس عشقش را پنھاند نماید و در ھر کار شکیبا شود و فروتن گردد.اش را مداوا ک خواسته -٣
 کشد. اش را سرمی چگونه مداوا کند در حال که خواسته، قاتل جوان است و در ھر روزی غصه -٤
 پس اگر او بر آنچه بدو رسیده است صبر نکند جز مرگ چیزی برای او سودمندتر نیست. -٥
 . ١٦٢، جلد سوم، دبرحيانة األ -٦
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ای؟! گفت: به  المزنی شاگرد شافعی به ھنگام مرگ از حال او پرسید و گفت چگونه
شود که به او تبریک گویم یا به  دانم که آیا روحم به بھشت برده می خدا سوگند نمی

سپس سرش را به آسمان بلند کرد و چند بیت را گفت از  ٢آتش، که او را تعزیت گویم
 جمله:

ـــا  ـــا قس ـــی ووملّ ـــذاهبیقلب ـــاقت م  ض
 

ـــو  ـــی لعف ـــا منّ ج ـــت الرّ ام كجعل ـــلّ  ٣س
 

 تعـــــــاظمنی ذنبـــــــی فلـــــــامّ قرنتـــــــه
 

 ٤اعظــــام كربّــــی كــــان عفــــو کبعفــــو 
 

ـ گفته بسیار و از آن جمله  †ـ  ٥اشعار شافعی که در مدایح اھل بیت عصمت«
 است: 

 جملـــــــسٍ ذكـــــــروا عليّـــــــاً  ذا فـــــــیإ
 

ــــــــــةوشــــــــــبليه و   ٦فاطمــــــــــة الزكيّ
 

 هــــــذايقــــــال جتــــــاوزوا يــــــا قــــــوم 
 

ــــــيّة  ــــــديث الرافض ــــــن ح ــــــذا م  ٧فه
 

ــــاسٍ  ــــن أن ــــيمنٍ م ــــی مه ــــت ال  هرب
 

ـــــة  ـــــرفض حـــــبّ الفاطميّ ـــــرون ال  ٨ي
 

ـــــی ـــــلوةُ ربّ ـــــول ص س ـــــی آل الرّ  عل
 

ـــــــــــة كولعنتـــــــــــه لتلـــــــــــ   ٩اجلاهليّ
 

                                                                                                       
ول، ارشف علی طبعه اجلزء األ)، ٢٠٤-١٥٠( عبداهللا حممد بن ادريس الشافعی،األم، تأليف االمام ابی -١

 .معرفة للطباعة والنرش، بريوت، لبنانـزهر، دارالو بارش تصحيحه حممد زهری النجار من علامء األ
هباواهللا ال أدری، أروحی تساق إلی اجلنّة فاهنّئها أم إلی النّار « -٢  .»فاعزّ
 ھایم تنگ شد امیدم را نردبان بخششت قرار دادم. و ھنگامی که قسوت، قلبم را فراگرفت و راه -٣
پروردگارا گناھم بر من بزرگ شد و ھنگامی که آن را با عفو تو سنجیدم بخشش تو را بزرگتر  -٤

 پنداشتم.
ارد، اھل تسنن فقط د ای است در وجود، که آدمی را از گناه باز می عصمت: عصمت ملکه -٥

دانند و اھل تشیع عالوه بر پیامبران، امامان را نیز معصوم  پیغمبران الھی را معصوم می
 دانند و بس. شمارند. و گروھی نیز عصمت را در تبلیغ رسالت می می

ھرگاه در مجلسی از علی و دو فرزندش (حسین و حسن) و فاطمه پاک، یاد کنند: تذکر: سکون در  -٦
 ھای دوم ابیات برای رعایت وزن شعر است. عآخر مصرا

 گویند: ای قوم از این سخن بگذرید که این، از سخن رافضی است. -٧
 دانند. گریزم از مردمی که محبت نسبت به فاطمه را رفض می سوی پروردگار باشکوه می به -٨
 درود پروردگارم بر خاندان رسول و لعنت او بر آن جاھلیت باید. -٩
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 حجر مالکی نقل شده که به شافعی نسبت داده است: ابن نیز از کتاب صواعق، 

 يـــا اهـــل بيـــت رســـول اهللا حـــبّكم
 

ـــــه فـــــرضٌ مـــــن اهللا يف   ١القـــــرآن أنزل
 

 كفـــاكم مـــن عظـــيم القـــدر أنّ لكـــم
 

ـــه  ـــلوة ل ـــيكم الص ـــلی عل ـــن اليص  ٢م
 

به شافعی منسوب ÷ اینگونه اشعار و مراثی بسیاری در حق حضرت سیدالشھداء
 .٣»باشد و بسط زاید خارج از وضع کتاب می

                                           
، محبت نسبت به شما فرضی است که خداوند آن را در قرآن نازل صبیت رسول خداای اھل  -١

و نیز آل علی، آل عباس، آل عقیل، و آل  صزنان و فرزندان پیامبر صکرد. اھل بیت پیامبر
 جعفر ھستند.

 برای عظمت مقام شما کافی است که ھر کس بر شما درود نفرستد، نمازش صحیح نیست. -٢
 .١٦٣جلد سوم،  ،دبرحيانة األ -٣



 
 
 

 فهرست منابع و مأخذ 

عالمه محمد اقبال الھوری، ترجمه احمد  هاحیای فکر دینی در اسالم، نوشت -۱
 یی ه فرھنگی منطقهمؤسس ۶۰آرام، ناشر رسالت قلم نشریه شماره 

سعد   ، تألیف محمد بن منور بن ابیارسار التوحيد فی مقامات الشيخ ابن سعيد -۲
گراد و  نسخ استانبول و لنین هسعید مبھنی، با مقابل طاھر بن ابی ابیبن 

 ه صفا استاد دانشگاه، چاپ چھارم.الل کپنھاک، به اھتمام دکتر ذبیح

 .۱۳۵۴الدین صالحی، مھرماه  ، تألیف محیاصحاب صحاح ستّه -۳
اصول فقه شافعی، ابوالوفا بن محمد بن عبدالکریم کانیمشکانی معروف به  -۴

 .۱۳۶۴، انتشارات غریقی، چاپ دوم دستانیمعتمدی کر

مجلد ـال) ۲۰۴-۱۵۰، (عبداهللا حممد بن ادريس الشافعی بیأاألم، تأليف االمام  -۵

  بنان.ة والنرش، بريوت، لللطباع ةمعرفـول دارالاأل

د محم در فقه امام شافعی، جلد اول، تألیف مرحوم استاد مال باقيات صاحلات -۶
 .۱۳۷۰ربیعی، چاپ اول، تابستان 

بحث در آثار و افکار و احوال حفظ، تاریخ تصوف در اسالم در صدر اسالم تا عصر  -۷
 م غنی، انتشارات زّوار، چاپ سوم.حافظ، تألیف دکتر قاس

در شرح ادیان و مذاھب جاھلی و اسالمی، ابوالمعالی محمد  ديانبيان األ -۸

 ةعرفمھجری)، به تصحیح عبال اقبال و رساله  ۴۸۵الحسینی العلوی، (تألیف 

 سینا.ابن اصغر حکمت، انتشارات  به قلم آقای علی مذاهبـال
رکبیر، جلد اول و دوم، الله صفا، انتشارات امی  تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح -۹

 چاپ پنجم.
تاریخ بیھقی، تصنیف خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیھقی دبیر، به  -۱۰

کوشش دکتر خلیل خطیب رھبر، استاد دانشگاه تھران، انتشارات سعدی، چاپ 
 . ۱۳۶۸اول پاییز 
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تشارات پیرو، اصغر حکمت، ان علی هتاریخ جامع ادیان، تألیف جان ناس، ترجم -۱۱
 ھجری خورشیدی. ۱۳۴۴

الدین  بن  جلد، تألیف غیاث ۴، ار افراد البرشاخب حبيب السري يفتاریخ  -۱۲
خیام خیابان  هالدین الحسینی المدعوبه خواندمیر، از انتشارات کتابخان  ھمام

 شمسی. ۱۳۳۲ناصرخسرو، 
شر احسان، تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، تألیف عبدالله احمدیان، ن -۱۳

 .۱۳۷۵چاپ دوم، زمستان 

ر نیشابوری، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و ، فریدالدین عطاولياءاألة تذكر -۱۴
 .۱۳۶۰کتابفروشی زّوار، چاپ سوم  فھارس از دکتر محمد استعالمی،

قشیریه، تألیف ابوالقاسم عبدالکریم  بن ھوازن قشیری، با  هرسال هترجم -۱۵
ز انتشارات علمی و فرھنگی، الزمان فروزانفر، مرک تصحیحات و استدراکات بدیع

۱۳۶۱. 
المیانجی  بن الحسن  بن علی  لمعالی عبدالله  بن محمد بن علیتمھیدات، ابوا -۱۶

و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف  ۀالقضاه، با مقدم  الھمدانی ملقب به عین
 رسی، کتابخانه منوچھری، چاپ سوم.عسیران دکتر در فلسفه و ادبیات فا

 . ۱۳۶۱چھار امام اھل سنت و جماعت، محمد رئوف توکلی، چاپ اول  -۱۷
حمد حامدی، ملوکیت، االمام ابواالعلی المودودی، ترجمه خلیل ا خالفت و -۱۸

 انتشارات بیان، پاوه.

ھای علمی و اصالحی بیست  ، ھمبستگی مذاھب اسالمی، بحثدارالتقريب -۱۹
مؤسسه انتشارات  آزار شیرازی، تن از پیشوایان تشیع و تسنن، ترجمه بی

 .۱۳۵۷امیرکبیر، 

شیرازی، به اھتمام ماھدخت بانویی، الدین  ، تألیف عالمه قطبالتاج ةدرّ  -۲۰
 .۱۳۶۹ات علمی و فرھنگی، چاپ اول شرکت انتشار

دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی، با مقدمه و حواشی و  -۲۱
فھرست، به سعی و اھتمام مدرس رضوی استاد دانشگاه، از انتشارات کتابخانه 

 سنایی. 
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ناصر بن خسرو قبادیانی، با تصحیح دیوان اشعار حکیم ابومعین حمیدالدین  -۲۲
 تقوی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر. حاجی سید نصرالله

ترین  نجار خاقانی شروانی، با مقابله قدیم الدین بدیل  بن علی  دیوان افضل -۲۳
دین سجادی، انتشارات زّوار نسخ و مقدمه و تعلیقات به کوشش دکتر ضیاءال

۱۳۵۷. 
 روز.ھاشم رضی، انتشارات پی هتدیوان کامل عبدالرحمن جامی، ویراس -۲۴
سازمان چاپ و  درویش، -دیوان، عطار نیشابوری، حواشی و تعلیقات از، م -۲۵

 انتشارات جاویدان.

در تاریخ آل سلجوق، تألیف محمد بن علی  بن  الرسار  ةآيو  الصدور ةراح -۲۶
ھجری، به سعی و تصحیح محمد اقبال به  ۵۹۹ هسلیمان الراوندی در سن

ی، تھران، ایران، مرداد اکبر علم انضمام حواشی و فھارس، ناشر کتابفروشی علی
 .۱۳۳۳ماه 

بن حسین واعظ کاشفی، با   ، تألیف موالنا فخرالدین علیرشحات عني احليات -۲۷
 اصغر معینیان، جلد اول. مقدمات و تصحیحات و حواشی و تعلیقات دکتر علی

الدین ابوالقاسم   ، تألیف شھابالفتاح كملـسامء الأرشح  رواح يفروح األ -۲۸

ق)، به تصحیح و توضیح  ه ۵۳۴-۴۸۷المظفر منصور سمعانی، ( احمد بن ابی
 .۱۳۶۸ات علمی و فرھنگی، چاپ اول نجیب مایل ھروی، شرکت انتشار

نامقی، ، شیخ االسالم ابونصر احمد جام مشتاقنيـال ةجنّ ـمذنبني وال ةروض -۲۹
 ).۲۱۹ارات  بنیاد فرھنگ ایران، (دکتر علی فاضل، انتش

-، س القابأو اللقب يا كنی و ةمعروفني بالكنيـتراجم ال دب يفاأل ةرحيان -۳۰
 تألیف استاد عالمه محمدعلی مدرس، کتابفروشی خیام.  -ص

تألیف ضیاءالدین نخشبی، عارف قرن ھشتم، با مقدمه و  ملوکـال كسلو -۳۱
شی زّوار، چاپ اول، تحشیه دکتر غالمعلی آریا، کتابفروتصحیح و تعلیق و 

 .۱۳۶۹زمستان 
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الله روزبھان خنجی اصفھانی، به تصحیح و با  فضل ه، نوشتملوکـال كسلو -۳۲
وارزمی، چاپ اول، اسفندماه محمدعلی مّوحد، شرکت انتشارات خه مقدم

۱۳۶۲. 

ه المدعین، خواج مريدين و فضيحهـمذهب التصوف نورالـرشح التعرف ل -۳۳
احمد ابوابراھیم اسماعیل  بن محمد مستملی بخاری، تعلیقات محمد روشن، 

 .۱۳۶۶اساطیر،  انتشارات
استاد  هماری شیمل، سیری در آثار و افکار موالنا، با مقدم شکوه شمس، آن -۳۴

ارات علمی حسن الھوتی، شرکت انتش هالدین آشتیانی، ترجم سید جالل
 .۱۳۶۷فرھنگی، چاپ اول 

انصاری، با تصحیح و حواشی و تعلیقات و   عبدالله  خواجه ،ةطبقات الصوفي -۳۵
فھارس و فرھنگ و فواید دستوری عبدالحی حبیبی قندھاری، به اھتمام و 

 چاپ اول. ۱۳۶۲کوشش حسین آھی، انتشارات فروغی، 

، تصنیف احمد بن محمد بن احمد بیابانکی ةاجللوة وهل اخللوأل ةالعرو -۳۶
ھجری، به تصحیح و توضیح نجیب  ۷۳۶متوفی معروف به عالءالدوله سمنانی، 

 .۱۳۶۲مایل ھروی، انتشارات مولی، چاپ اول 

ابومنصور  هالدین سھروردی، ترجم  تألیف شیخ شھاب معارف،ـعوارف ال -۳۷
ت انتشارات عبدالمؤمن اصفھانی (قرن ھفتم)، به اھتمام قاسم انصاری، شرک

 .۱۳۶۴علمی و فرھنگی، 

دکتر  هران، از احمد بن یحیی البالذری، ترجمبخش مربوط به ای فتوح البلدان -۳۸
 .۱۳۴۶)، ۳۱رھنگ ایران (آذرتاش آذرنوش، انتشارات  بنیاد ف

 .۱۳۶۲مؤسسه انتشارات امیرکبیر،  فرھنگ فارسی، دکتر محمد معین، -۳۹

 .ةالسعودي ةمملكه العربيـالقرآن الكريم، ال -۴۰

یری بن عثمان الجّالبی الھجو  ، تصنیف ابوالحسن علیمحجوبـكشف ال -۴۱
قاسم انصاری،  ۀژوکوفسکی، با مقدم -یاد، و   الغزنوی، تصحیح استاد محق زنده

 خورشیدی، چاپ اول. ۱۳۵۸ناشر کتابخانه طھوری، 
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الله ولی، به سعی دکتر جواد نوربخش، انتشارات   کلیات اشعار شاه نعمت -۴۲
 ، چاپ سوم.۶۷اللھی، سال   ه نعمتخانقا

الدین محمد مشھور به  موالنا جال کلیات شمس با دیوان کبیر، جزء اول، -۴۳
 انتشارات امیرکبیر. ۀنفر، مؤسسالزمان فروزا مولوی، با تصحیات و حواشی بدیع

تشارات بھجت، چاپ کیمیای سعادت، امام محمد غزالی، تصحیح احمد آرام، ان -۴۴
 .۱۳۶۱دوازدھم، 

الدین محمود ارموی، به تصحیح دکتر غالمحسین  ، تألیف سراجةلطائف احلكم -۴۵
 .۱۳۵۱)، سال ۱۳۴اد فرھنگ ایران (فی، انتشارات  بنییوس

ستعالمی، الدین محمد بلخی، دفتر سوم، به اھتمام دکتر محمد ا  منثوی جالل -۴۶
 .۱۳۶۳کتابفروشی زّوار، 

ارات  مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصاری، به اھتمام محمد شیروانی، انتش -۴۷
 ).۱۶۱بنیاد فرھنگی ایران (

واجه عبدالله انصاری، به تصحیح و مقابله سه نسخه رسائل فارسی خ همجموع -۴۸
)، چاپ دوم ۴۰۹مقدمه و فھارس، دکتر محمد سرور موالیی، انتشارات توس (

۱۳۷۷ . 
الدین محمد مولوی، به کوشش نجیب  جالل  معارف سلطان ولد فرزند موالنا -۴۹

 . ۱۳۶۷مایل ھروی، انتشارات مولی، 

الدین احمد االفالکی العارفی، به کوشش   ، تألیف شمسمناقب العارفني -۵۰
 . ۱۳۶۲، ۲و  ۱تحسین یازیجی، ناشر دنیای کتاب، چاپ دوم، جلد 

المظفر منصور بن اردشیر العبادی  الدین ابو ، تصنیف قطبةمناقب الصوفي -۵۱
 المروزی.

۵۲-  
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