
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهشی دربارة 

 امامان اهل سنّت
 امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد

 

 : تألیف 

 ریهفریدون سپ

 

ای است    الصهها و مندرجات کتاب چهار امام، چکیده و خ مطالب، نوشته

از آثار منظوم و منثور گروهی از نویسندگان معاصر اهت  ستن  و ابینتان،    

شاعران، مورخان، فقیهان و عارفان و صوفیان از قرن سوم هجری تتا قترن   

ای که نویسنده بر نهای  امانتداری، مطالتب و اشتعار را عینتا      بهم به گونه

ة لغتات مکتک  و   نق  کربه اس  و بر بعضی متوارب، بر اتاورقی، بربتار   

 (کتاب  04ص ) ........نامأنوس و اصطالحات نامفهوم توضیح کافی بابه 

 



 فهرست مطالب 
 صفحه عنوان 

 41 .................................................................................................................................. مقدمه چاپ بوم

 41 ........................................................................................................................................ امام ابوحنیفه

 02 ............................................................................................................................................. امام مالک

 02 ........................................................................................................................................... امام شافعی

 02 .............................................................................................................................. حنن  بن دامام احم

 20 .................................................................................................................................. مقدمه چاپ اول

 12 ........................................................................................................................... سیرة خلفای راشدین

 12 ........................................................................................................................................ فقهاء صحابه

 11 ................................................................................................. راویان نق  حدیث از خلفای راشدین

 14 ........................................................................................................................................و فقه صحابه

 14 ....................................................................................................................... فقهاء تابعین و اتناع آنها

 14 ........................................................................ فقهاء تابعین و آیندگان بعد از آنها که مورب فتوا بوبند

 14 ............................................................................................. عصر نکأت مذاهب یا عصر اتناع تابعین

 42 ................................................................................................................. اتب آغازین جهان اسالممک

 40 ............................................................................................................................... امام اعظم ابوحنیفه

 40 ............................................................................................................................................. امام مالک

 41 ........................................................................................................................................... امام شافعی

 44 .............................................................................................................................................امام احمد

 44 .......................................................................................................................... ابوحنیفه و کسب علم

 42 ...................................................................................................................................استابان ابوحنیفه

 12 .................................................................................................................................. تدریس ابوحنیفه

 14 ................................................................................................................................ شاگربان ابوحنیفه

 12 ......................................................................................................................... اصول مذهب ابوحنیفه

 11 .............................................................................................................................. ابوحنیفه و سیاس 
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 14 ............................................................................................................. های ابوحنیفه بعضی از وصی 

 40 .......................................................................................................................... علم فقه و ایدایش آن

 42 ................................................................................. مراکز مهم فتوا و طریقه اه  حدیث و اه  رأی

 42 ................................................................................................................... ابوحنیفه ایکوای اه  رأی

 41 .................................................................................................................................. ابوحنیفه و قیاس

 44 ..................................................................................................................................... قیاس چیس ؟

 44 ..................................................................................................................... انس و حدیث بن مالک 

 41 .............................................................................................................. نحوة تمسک مالک به حدیث

 44 ............................................................................... برس خواندن شافعی جوان بر خدم  امام مالک

 44 ................................................................................................. ابریس شافعی و اصول فقه بن محمد

 42 ..................................................................................................................... حنن  و حدیث بن احمد

 44 .......................................................................................................................................... مراکز تعلیم

 40 ....................................................................................................................................... مذاهب حاکم

 44 .............................................................................................................. مذهنی تعصنات و مکاجرات

 44 .................................................................................................................................................. اجتهاب

 41 ......................................................................................................................................... منابع اجتهاب

 42 ........................................................................................................................................ اقسام اجتهاب

 42 ......................................................................................................................................... انواع مجتهد

 22 ....................................................................................................................................... تجزیة اجتهاب

 24 ........................................................................................................................................ مجتهد مطلق

 21 ....................................................................................................................................... اجتهاب خاص

 24 .................................................................................................................. صاجتهاب بر زمان ایغمنر

 24 .................................................................................................................................................... تقلید

 420 ................................................................................................................................... اجماع محققین

 424 ........................................................................................................................... خلوّ زمان از مجتهد

 424 ............................................................................................................................... تخطئه و تصویب
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 424 .............................................................................................................................................. تفویض

 422 ............................................................................................................................... مفتی و آباب فتوا

 444 .................................................................................................... ضرورت اجتهاب و ایدایش مذاهب

 441 ......................................................................................................................... مالک و حدیث ننوی

 444 ............................................................................................................................ شاگربان امام مالک

 444 ........................................................................... موضع امام مالک بر برابر حکام و شکنجه شدن او

 402 ......................................................................................................... کالم امام شافعی« الوق ُ سیفٌ»

 400 ................................................................................................................................... استابان شافعی

 401 ................................................................................................................................. شاگربان شافعی

 404 ............................................................................................................................... های شافعی کتاب

 404 ....................................................................................................................... سخنانی از امام شافعی

 404 .............................................................................................................. نظر گذشتگان بربارة شافعی

 404 ............................................................................................................... حنن  بن استابان امام احمد

 402 ............................................................................................................................حنن  بن شاگربان ا

 422 .......................................................................................................................... حنن  بن های ا کتاب

 422 .............................................................................................................................. حنن  بن سخنان ا

 420 ............................................................................................... حنن  بن اظهار نظر گذشتگان بربارة ا

 422 ............................................................................................................... حنن  بن فرازهایی از احمد

 421 .......................................................................................................................... کارنامة امام ابوحنیفه

 421................................................................................................ (تدوین قانون اسالمی)

 414 ............................................................................................................................. ابوحنیفه و حدیث

 411 ................................................................................................................................ ابوحنیفه و قیاس

 411 .................................................................................................................مسأله حاکمی  و ابوحنیفه

 411 ....................................................................................................................... امام  فاسق و ستمگر

 412 ......................................... تازیانه زبن استاندار عراق به امام ابوحنیفه به عل  نپذیرفتن منصب قضا

 444 .................................................................................................................................................. تذکر
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 442 ........................................................................................... اندیکی و ابراز عقیده عنرت تاریخ و آزاب

 441 ...............................................................................ترین اقدام امام بر زمان منصور باونیقی خطرناک

 444 .................. امام مالک و شهام  او بر فتوای علیه منصور و شکستن بستش به امر استاندار منصور

 442 .................................................................................................... آزابی مطلق بر حوزة فقهی حنفی

 412 ................................................................................................ نقد منطقی بر تفسیر قرآن و احابیث

 414 .............................................................................................................. مسلک غزالی شافعی مذهب

 414 ......................... ، اجتماعی و بینیهای مختلف سیاسی احساس مسئولی  امامان چهارگانه بر زمینه

 412 ............................................................................................................................ مذهب اه  تصوف

 444 ............................................................................................................................. تسلط علمای بینی

 442 ................................................................................................................................. فقهاء و صوفیان

 441 .......................................................................................................................... جوزی بن ااسخ به ا

 442 ................................................................................................... (هجری 042)الذری متوفی احمد ب

 442 ...................................................................................................ها قول ابوحنیفه بربارة فتح سرزمین

 442 ................................................................................... انس و بیگران بربارة فتوحات بن نظر مالک 

 444 ............................................................................................................ اختالف نظر ابوحنیفه و مالک

 440 ................................................................................................................................ ابوسعید ابوالخیر

 440 ........................................................................................................................... ابوحنیفه سراج ام 

 442 ........................................................................................................................ مالک انس و ابوحنیفه

 442 ................................................................ ابی علی الجالبی الهجویری بن عثمان  بن  ابوالحسن علی

 442 .................................................................................................................................................. ایمان

 422 ..................................................................................................................... امام مالک، استابِ شافعی

 424 ............................................................................................. هوازن قکیری  بن ابوالقاسم عندالکریم 

 424 .................................................................................................... ابوحنیفه و ابوسلیمان و باوب طائی

 424 ..................................................................................................................................... ورع ابوحنیفه

 420 ................................................................................................................................... فراس  شافعی

 422 .................................................................................................................................. بخکش شافعی
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 422 ........................................................................................................ احمد حنن  و خواهر بکر حافی

 421 ........................................................................................................................... حنن  بن ورع احمد

 421 ............................................................................................................................... امام احمد و زهد

 424 .......................................................................................................................... احمد حنن  و خوف

 424 ..................................................................................... خزیمه احمد حنن  را بن خواب بین محمد

 421 ................................................................................................................. احمدحنن  و سری سقطی

 424 ................................................................................................................. ابوابراهیم اسماعی  بخاری

 424 ...........................................................................................................وحنیفه و باوب طائیاصحاب اب

 424 ........................................................................................ اسحاق کالبابی ابی بن مذهب امام ابوبکر 

 422 .................................................................................................. نظر ابوحنیفه بربارة توفیق و خذالن

 422 ................................................................................................................................... شافعی و ایمان

 022 ....................................................................................................................................... تقلید مجتهد

 022 ................................................................................................................................. کوبکان مکرکان

 022 .......................................................................................................................... ارهیزگاری ابوحنیفه

 024 .................................................................................................................................. ابوالفض  بیهقی

 024 ................................................................................................................ تنّانیان و شاگربان ابوحنیفه

 020 ............................................................................................ ب ابوحنیفه قاضی القضاهابویوسف شاگر

 022 ................................................................................................................... تنّانیان و مذهب ابوحنیفه

 022 ...................................................................................................... آرب همه مناظره و کار بوحنیفه می

 021 .......................................................................................................................خواجه عنداهلل انصاری

 021 ........................................................................................................................ مذهب خواجه عنداهلل

 024 .......................................................................................................................... ذوالنون و امام مالک

 024 ............................................................................................................ احمد حنن  و معروف کرخی

 021 ......................................................................................................................... استاب شافعی و احمد

 024 ........................................................................................................................ ابوحنیفه و باوب طائی

 024 ...................................................................................................................... م احمد و بکر حافیاما
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 024 ....................................................................................................... ابوالمعالی محمد الحسین العلوی

 .اإلشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ...............................................................................................شافعیه

 .اإلشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ................................................................................................مالکیه

 .اإلشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ............................................................................................... حننلیه

 022 ............................................................................................................................... امام محمد غزالی

 022 .......................................................................................................................... قرآن خواندن شافعی

 042 ................................................................................................................ شافعی و آزاب شدن کنیزک

 044 .......................................................................................................... بان سیمین احمد حنن  و سرمه

 .اإلشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ .................................................................... احمد حنن  و همسرش

 044 ............................................................................................................... حمد حنن  و بخور سلطانا

 040 .................................................................................................................... شافعی و گرانان بد خلق

 042 ............................................................................................................ معاذ بن احمد حنن  و یحیی 

 042 ........................................................................................................................................ بدع  نیکو

 042 ........................................................................................................................ ابوحنیفه و باوب طائی

 041 ........................................................................................................................ انس و جدل بن مالک 

 041 .................................................................................................................................. ابوحنیفه و قضا

 041 .......................................................................................................................... احمد حنن  و خوف

 044 ............................................................................................................................ بنیاگریزی ابوحنیفه

 044 ................................................................................................................. سلیمان بن شافعی و ربیع 

 041 .................................................................................................................................... خواب شافعی

 041 ................................................................................................................ ابوحنیفه بر کتاب المنخول

 044 .................................................................................................... شافعی و ابوحنیفه مقتدای ام  -2

 042 ................................................................................................................ الدین احمد سمعانی شهاب

 .غير معرّفةاإلشارة المرجعية ! خطأ ...................................................   و خواهر سری سقطیاحمد حنن

 .اإلشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ..................................................................................... ااسخ شافعی

 042 .................................................................................................................... بیع غایب از نظر شافعی
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 002 .................................................................................................................................... سنایی غزنوی

 002 .................................................................................................... تکنیه قاضی عندالوبوب به ابوحنیفه

 004 ........................................................................................، سیف الحقّ(ابوحنیفه)سَرِ اصحاب نعمان 

 004 ................................................................................................................... بوحنیفه رف  و قال ماند

 004 .......................................................................................................................................مطلع قصیده

 000 .......................................................................................................................... چراغ امّتان، ابوحنیفه

 000 .................................................................................................................... بوحنیفهسؤال بهری از ا

 001 ........................................................... ااسخ مُلحد به ابعای ابوحنیفه و استدالل امام بر اثنات صانع

 001 ..................................................................................................... خاموش شدن ملحد و بار زبن او

 004 ......................................................................................................................... بوحنیفه مقتدای ام 

 004 ................................................................................................................................... و علم بوحنیفه

 004 ......................................................................................................................................... وار بوحنیفه

 004 .............................................................................................................................. ابوحنیفه و شافعی

 002 .................................................................................................................................. شیخ احمد جام

 002 ................................................................................................................. ابوحنیفه و شافعی و مالک

 020 .................................................................................................................................. خاقانی شروانی

 020 ............................................................................................................................... بوحنیفه و شافعی

 022 ............................................................................................................... بوحنیفه مرتن  شافعی بیان

 022................................................................................. نعمان لفظ، احمد رای، مالک بم

 021 ...................................................................................................... برگذش  بوحنیفه و زابن شافعی

 021 ............................................................................... ستایش ممدوح به نعمان، مالک، شافعی و احمد

 024 ................................................................................................................. الدین عطار نیکابوری فرید

 024 ..............................................................................................اهلل علیه ذکر امام جهان ابوحنیفه، رحمه

 024 ................................................................................................................................ شهام  ابوحنیفه

 022 ........................................................................................................................ باوب طائی و ابوحنیفه

 022 .............................................................................................................. اند بابن کوبکی به ابوحنیفه
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 012 ........................................................................................................... شرم و حاضر جوابی ابوحنیفه

 012 .................................................................................................. خواب خلیفه بغداب و تعنیر ابوحنیفه

 014 .......................................................................................................................................... فتوا و تقوا

 014 ........................................................................................................................... کفاره بابن ابوحنیفه

 014 .......................................................................................................................... ارهیزگاری ابوحنیفه

 010 ........................................................................................................................ باوب طائی و ابوحنیفه

 012 .......................................................................................................... ذکر امام اعظم، شافعی المطّلنی

 011 ............................................................................................................. نظر امام احمد بربارة شافعی

 014 .......................................................................................................................... سلیم راعی و شافعی

 014 ................................................................................................................. سالگی 1هوش شافعی بر 

 011 ............................................................................................................................ مالک، استاب شافعی

 011 ............................................................................................................................. ارهیزگاری شافعی

 011 .............................................................................................................................. اندهایی از شافعی

 014 .................................................................................................. اهلل علیه ذکر امام احمد حنن ، رحمه

 014 ........................................................................................................................................ شفای بیمار

 014 ................................................................................................................................... ورع امام احمد

 012 ........................................................................................................................ ار احمدایراهن و شلو

 042 ................................................................................................................. عنداهلل منارک و امام احمد

 044 .............................................................................................................................................. نه هنوز

 044 .............................................................................................................................امام احمد و کارگر

 040 ................................................................................................................................................... زهد

 040 .............................................................................................................. الدین سهروربی شیخ شهاب

 042 ................................................................................................................ امام احمد و بوایوب حمّال

 042 .................................................................................................................................... شافعی و تتابع

 041 ...................................................................................................................... علی راوندی بن محمد

 041 ........................................................................ آرزوی شفاع  کربن ابوحنیفه و ستایش ائمه اجتهاب
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 044 ............................................................................................................ سخن شافعی بربارة ابوحنیفه

 041 .................................................................................................................. ابیاتی بر ستایش ابوحنیفه

 044 .................................................................................................................................. برای  ابوحنیفه

 044 .................................. تعصب سالطین و امرای خراسان و ماوراءالنهر نسن  به ابوحنیفه و ایروانش

 014 .................................................................................................................. الدین محمد مولوی جالل

 010 ............................................................................................................................. الدین ارموی سراج

 010 ............................................................................................................................................. ابوحنیفه

 012 ....................................................................................................................... سخن شافعی بر خکم

 011 ......................................................................................................................... سخن شافعی بر رنج

 014 ............................................................................................................................. سید محمد بخاری

 014 ...................................................................................................................................... ااسخ شافعی

 011 ....................................................................................................................................... اه  مذاهب

 011 ..................................................................................................................................... حدیث حسن

 014 ............................................................................................................................. تعصب بر مذاهب

 014 .....................................................................................................................................عالم  صدق

 014 ............................................................................................................................. الدوله سمنانی عالء

 014 ............................................................................................................................ امام ابوحنیفة کوفی

 012 ........................................................................................................................................... امام مالک

 012 ........................................................................................................................................... چهار امام

 042 ................................................................................................................................ حمداهلل مستوفی

 .اإلشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ... امام موسی کاظم ت امام احمد حنن  ت امام ابوحنیفه :بغداب بزرگان

 044 ............................................................................................................................. (غزّه)مولد شافعی 

 044 ............................................................................................................................ قنر شافعی بر قرافه

 040 ............................................................................................................................ الدین شیرازی قطب

 042 .................................................................................................................................. بخکش شافعی

 041 ................................................................................... شجاع  و ایمان شافعی بر برابر خلیفه بغداب
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 044 ........................................................................................................... انس و هرون الرشید بن  مالک

 041 ............................................................................................................................. ءالدین نخکنی ضیا

 041 ................................................................................................................................ برای  امام اعظم

 044 ................................................................................................................................. شافعی و نیایش

 044 ...................................................................................................................................... احمد افالکی

 .اإلشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ................................................................ امام ابوحنیفه و نماز عکاء

 044 ............................................................................................................................ دیانبن مذهب نقش

 042 .................................................................................................................. الهام از سخن امام شافعی

 044 .............................................................................................................................. اهلل ولی شاه نعم 

 044 ...................................................................................................................................... مذهب جامع

 040 ..................................................................................................................................... کیمیای خاک

 040 .......................................................................................................................... آیینة شافعی و حنفی

 042 .............................................................................................................................. ندالرحمن جامیع

 042 ..................................................................................................................................... مذهب جامی

 041 .................................................................................................................. شافعی و محن  اه  بی 

 044 ........................................................................................................................................... وللّکافعی

 044 ......................................................................................................... گلی چون شافعی و اللة نعمانی

 041 .............................................................................................................. روزبهان خنجی بن اهلل  فض 

 044 ....................................................................................................................... اهمی  سلوک الملوک

 044 ............................................................................................................................ اجتهاب و مراب از آن

 044 ......................................................................................................... شرایط اجتهاب بر مذهب حنفی

 042 ........................................................................................................ مجتهد باید چه چیزهایی بداند؟

 042 ........................................................................................................ شرایط اجتهاب بر مذهب شافعی

 022 ..................................................................................................................................... مفتی کیس ؟

 022 ............................................................................................................ شرایط مُفتی بر مذهب حنفی

 024 .......................................................................................................... شرایط مُفتی بر مذهب شافعی
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 024 .......................................................................................................................... قلید از مجتهد مربهت

 020 ......................................................................................... های فقهی انواع منتسنین به یکی از مکتب

 022 ........................................................................................................................ اوصاف و آباب مفتی

 022 ............................................................................................................................. مفتی و قنول هدیه

 021 .................................................................................................................................................. تقلید

 .اإلشارة المرجعية غير معرّفة! خطأ ............................................ انتقال از تقلید مجتهدی به مجتهد بیگر

 021 ..................................................................................................................................... قضا چیس ؟

 024 ......................................................................................................................... معنی اصطالحی قضا

 024 .................................................................................................... بربارة قضا خطاب بن نامه عمر

 021 .................................................................................................................................. ابوحنیفه و قضا

 021 ......................................................................................................... شرایط قاضی بر مذهب شافعی

 024 ............................................................................ روش زندگی و برنامه کار قاضی بر مذهب حنفی

 024 ............................................................................................................... نظر شافعی بر نصب قاضی

 024 ........................................................................................................ آشنایی قاضی با محیط کار خوب

 022 .......................................................................................................................................... خواند میر

 022 .............................................................................................................................. ابوحنیفه و صحابه

 222 ......................................................................................................................... نپذیرفتن منصب قضا

 222 ....................................................................................................................... مسموم کربن ابوحنیفه

 224 ............................................................................................. وفات اونسب شافعی و سال و تولد و 

 220 ........................................................................................................................... مالک و احمد حنن 

 220 ....................................................................................................... سید یحیی امام زیدیه و ابوحنیفه

 222 ......................................................................................................................... انس بن   وفات مالک

 221 .............................................................................................. حنن  بن از والبت تا وفات امام احمد

 221 ...................................................................................... ناصر مذهب شافعی و رساله بر فضای  امام

 224 ............................................................................................... تغییر مذهب بابن، از شافعی به حنفی
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 مقدمه چاپ دوم
گویم که این فرص  را به من  خدای بانا و توانا آفریدگار شنوا و بینا را سپاس می

 ای  مقدمه« اژوهکی بربارة امامان اه  سنّ »ارزانی باش  تا بر چاپ بوم کتابِ 

شناسی از حوصله و طاق  خوانندگان، آبیاری کنم  و سرزمین بلم را با آب حقویسم بن

یات حضرت ربوبی  بسپارم و روحم را او خوب را همچنان به امواج بریای رحم  و عن

های معنوی عالم فراخوانم و خوب هم از تکااو  دها، به استماع ایامبن از تنگناهای قید و 

 . فسانی، باز نمانمبار ن  بر بریدن زنجیرهای اسارت

ها بر این زمینه آنچنان نناشد که ما را به هدف غایی  ها و کوشش هر چند که تالش

به هر صورت برای اینکه بهتر بتوانم کتاب را حکّ و اصالح کنم آن را به . برساند

ام سید عندالرحمان حسینی سپربم و از وی خواستم که بار بیگر  بوس  فاص  و وارسته

این بزرگوار با صنر و . د و نکات اشتناهی و احیانا  نامفهوم را مکخص کندآن را بخوان

کرب نظراتکان را  حوصلة فراوان به این مهم ارباخ  و تا آنجا که الزم بوب و اقتضا می

ها بوب، به عل   بر تجدید نظر رعای  کربم و آنجا که اصطالحات مربوط به نق  قول

نظرات برس  و اصالحیکان خوبباری نموبم و از رعای  موازین امانتداری از اجرای 

 . خواهم این نظر از محضرشان اوزش می
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هدف نویسنده بر نوشتن کتاب، شرح حال و بیوگرافی امامان چهارگانه ابوحنیفه، 

خواستم به شیوة کتاب خلفای راشدین  حنن  ننوبه اس  بلکه می بن مالک، شافعی و ا

انگیز این بزرگان را بر ایجاب  ت شگرف  و حیرتبر قلمرو نظم و نثر فارسی، تأثیرا

فرهنگ اویای اسالمی، نکان بهم و قلمرو حکوم  فکری و عملی آنان را بر گسترة 

های اسالمی، ترسیم کنم و از حمد خدا بر این مورب، توفیق الهی بس  باب و  سرزمین

به نکات زیر گربب نظر خوانندگان گرامی را  اینک که کتاب، برای چاپ بوم آمابه می

  :بارم معطوف می

شوب؛  مکی امامان به کتاب، افزوبه می بر آغاز، بحثی بربارة نحوة زندگی و خط -4

ای که شرح حال و چگونگی حیات علمی و عملی هر امام، جداگانه نوشته شده  به گونه

و از این نظر خوانندگان، ایش از خواندن متن کتاب به بیوگرافی این بزرگواران . اس 

 . آگاهی ایدا خواهند کرب

 بر زمینه اجتهاب که از ضروریات اسالم اس  به مناحث فکری کاوشگران، بر م -0

اشاره شده اس  که به اویایی نظریة اجتهاب « اجتهاب بسته»و « اجتهاب باز»ای بفاع از بن

 . انجامد و بر متن، بر شرح انواع اجتهاب، بق  کافی به عم  آمده اس  باز می

به معنی اصطالحی آن بر حوزة فرهنگ تکیّع نیس  « امام»وب از بکار بربن واژة مقص -2

امام . اند و هرگز امامان اه  سن  و ایروانکان مدعی جه  فراسویی و ماورایی امام  ننوبه

 . بر اصطالح اه  سنّ  به معنی ایکوا و آگاه به مسای  فقهی و اجتهابی اس 

م که نظرات، ایکنهابات، و انتقابات خوب را به از خوانندگان گرامی تقاضا بار -1

 . آبرس ناشر برای اینجانب ارسال فرمایند تا به هنگام تجدید چاپ از آنها استفابه شوب

 فریدون سپری 

3/4/33 
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  /امام ابوحنیفه
هجری بر کوفه به بنیا آمد و  42ماه بر سال  بن زوطی  بن ثاب   بن  ابوحنیفه نعمان

سلیمان اشعری فقیه کوفی  ابی بن   ابوحنیفه از حماب. غداب برگذش بر ب 442بر سال 

قیس،  بن سال فقه و حدیث را آموخ  و از محضر ابراهیم نخعی، علقمه  44به مدت 

« تهذیب االسماء و اللغات»امام نَوَوی بر . مند شد و شعنی هم برای آموختن فقه بهره

وی چهار تن از اصحاب . را فراگرف  قرائ  قرآن  ابوحنیفه از امام عاصم :گوید می

سعد ساعدی بر مدینه،  بن  اوفی بر کوفه، سه  بن مالک، عنداهلل  بن  انس ؛صننی

گویند عصر . وائله را بر مکه برک نموب ولی از آنان چیزی نیاموخ  بن ابوطفی  عامر

 بن  ، معق عنداهلل بن جزء زبیدی، جابر بن الحارث  بن انس الجهنی، عنداهلل  بن عنداهلل 

یزید،  بن سوید، ثاب   بن خالء  بن سعد، ثاب   بن     عجرب، سه بن یسار، عایکه 

. جعفر ابوامامه را نیز برک کربه اس  بن ربیع و عنداهلل ا بن وب مبصره، مح بن عنداهلل 

کرب و تنعی  صرف از  حوزة فقهی کوفه بر خالف حوزة مدینه به قیاس و رأی توجه می

فکر و رأی، مندل کرب هر چند خوب نیز بر برابر حدیث صحیح و متص   حدیث را به

های  شد به هر حال بوری از مرکزی  مدینه، و آشنایی با روش السند، تسلیم می

ظران صحابه و تابعین، این بو قلمرو حدیث و قیاس را از هم متمایز بن گوناگون صاح

 . ساخ 

رأی و اجتهاب را بر استنناط حکم به کار مخالفان به ابوحنیفه اعتراض کربند که او، 

مربمان عجینی  :گیرب و عم  به حدیث را کنار گذاشته اس ، ابوحنیفه بر ااسخ گف  می
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ام، بر صورتی که چنین نیس ، جز  کنند که فقط به رأی حکم کربه هستند، مرا متهم می

  4.ام با توجه به سن  هیچ فتوایی ندابه

کنم،  تعالی مراجعه می نناط احکام، نخس  به کتاب خدایبرای است :گوید ابوحنیفه می

های  حکمی را استنناط کنم از گفته صاگر نتوانستم از کتاب خدا و سن  ایغمنر

 . نمایم صحابه بهره گرفته، بقیه را رها می

برای ، قوة استنناط، تیزهوشی، احاطة بر معانی و مفاهیم آیات، و اویایی بر 

وحنیفه را بر تمامر ابوار فرهنگ فقاه ، شاخص و ممتاز تکخیص احابیث صحیحه، اب

آبی که از سرچکمة علم امام ابوحنیفه جاری شد، شطی ایجاب کرب که به . گربانیده اس 

باران حوزة فروع  حاصلخیزی سرزمین فقه و منانی حقوق اسالمی انجامید و همة طلیعه

یة برخ  تنومند و شجرة نب این بین الهی، یکی اس از بیگری از آن سیراب شدند و 

 . طینة صدور احکام، استحکامی برخور تقدیر ایدا کرب

ننوغ ابوحنیفه زمانی به نهای  رسید که از استابانش ایکی گرف  و توانس  نحلة 

گذاری کند و حورة فقاه  را بر مسیری قرار بهد که با تکیه بر کتاب و  مستقلی را اایه

اب خویش بپذیرب و اجماع و قیاس را بر خدم  سن ، محوری  کالم خدا را بر اجته

کتاب و سن  به کار گیرب و تعریف جامع و مانعی برای برای اجتهاب بیابد و جوامع رو 

 . به رشد اسالمی را از تکتّ  آراء و افکار نابسامان و انحرافی نجات بهد

ی بر ا اذیرف  و به اندازه ابوحنیفه هیچگاه بدون تحقیق و تفحص، حدیثی را نمی

 :گوید می. گذاش  کرب که جای هیچ نوع شک و شنهه را باقی نمی این زمینه بق  می

                                                           

 . 23االئمة االربعة، ص  - 



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

08 

دیم و اگر از صحابه باشد بر بن  به ما برسد، آن را به کار می اگر حدیثی از ایغمنر

  4.کنیم اذیرفتن آن مختاریم، و اگر از تابعین باشد با آن مقابله می

قسم هر که بگوید که ما قیاس را بر نصّ مقدم به خدا  :بهد که امام سپس ابامه می

ایم، صح  ندارب، و بربارة اینکه آیا بعد از نصّ به قیاس نیاز هس ؟ اظهار  باشته

اس از آن به نظریات . کنیم، سپس به سن  نخس  به کتاب خدا عم  می :بارب که می

ند، بر صورتی ای اختالف کربه باش القول باشند، و اگر بر قضیه صحابه که بر آن متفق

که بین بو حکم، علتی یاف  شوب با استفابه از قیاس، حکمی را بر حکم بیگری ترجیح 

  0.بهیم تا معنی روشن گربب می

ابوحنیفه از تابعین اس  زیرا عصر صحابه را برک کربه اس  و با تمام وجوب 

ا به کوشیده اس  که از حریم قرآن و سن  بفاع کند و اص  قیاس، استحسان و عرف ر

امش، چندین هزار مسئلة بن خدم  کتاب و سن  به کار گیرب و خوب و شاگربان 

اساسی را ح  کربند و برهای ابراک و استنناط را به روی بیگران گکوبند و اجتهاب را 

شاگربان ابوحنیفه از قنی  ابویوسف، حسن شینانی، زفَر و بیگران بر . رونق بخکیدند

مربانه کوشیدند و جهات فکری و عملی اسالمی را، به  ترویج و اشاعة مکتب ابوحنیفه

آنچه ابوحنیفه را به شهرت رسانیده اس  تنها اجتهاب اویا و قوة . جهانیان شناساندند

هایی  ابراک و استنناط او و شاگربانش نیس ، بلکه امام ابوحنیفه با تمام مکرها و نیرنگ

ند که شغ  قضا را بپذیرب، تسلیم های اموی و عناسی بربارة او به کار برب که حکوم 

د و زنجیر و شالق زنداننانان و کارگزاران زورگو را به جان خرید و بن ارابة آنان نکد و 

هنیره حاکم اموی کوفه از  بن عمرو  بن از عقاید و آراء خویش سرباز نزب؛ چنانکه یزید

                                                           

 . 32االئمة االربعة، ص  - 

 . 23به نقل از االئمة االربعة، ص  32/ چهار امام اهل سنت  -3
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خوبباری  وی خواس  که شغ  قضا را قنول کند و امام همچنان اذیرفتن این سم ،

تازیانه به او بزنند  442روز  44کرب و یزید چنان خکمگین شد که بستور باب بر مدت 

عاقن  از جور حکام ستمگر . و امام با صالب  رأی و استحکام فکر، همه را تحم  کرب

سال بر آنجا به تدریس فقه و حدیث ارباخ  و با  1اموی به مکه گریخ  و حدب 

بغداب برگک  و این بار هم به عل  نپذیرفتن منصب قضا، روی کار آمدن عناسیان به 

منصور عناسی برای اینکه امام ابوحنیفه را وابار  :گویند می. چندین بار به زندان رف 

کند که کار قضا را بپذیرب، او را به بغداب احضار کرب و بستگیر ساخ  و منصور سوگند 

هم سوگند خورب که قنول نکند که بر یاب کرب که قضاوت را به او بقنوالند و ابوحنیفه 

آیا متوجه هستی که بر مقاب   :آن جلسه ربیع حاجب حضور باش  و به ابوحنیفه گف 

امیرالمؤمنین بر  :ابوحنیفه بر جواب گف ! کنی؟ قسم منصور شما هم سوگند یاب می

منصور بار بیگر برخواستش را تکرار کرب . ارباخ  کفارة قسم از من تواناتر اس 

! گویی بروغ می :منصور گف . من صالحی  قضاوت را ندارم :وحنیفه به او گف اب

با نسن  بابن بروغ به من، حکم عدم صالحیتم را برای احراز قضاوت  :ابوحنیفه گف 

تواند  خورم، زیرا بروغگو نمی صابر کربی، چون اگر بروغگو باشم به برب این کار نمی

. ام که صالحی  قضاوت را ندارم مؤمنین را گفتهقاضی باشد و اگر راستگو هستم امیرال

بعد از آنکه چند . منصور از این ااسخ سخ  خکمگین شد بوباره او را به زندان فرستاب

این . خواس  با تهدید، شغ  قضاوت را بپذیرب کرب، مجدبا  می بار او را زندانی و آزاب می

کسی را به کار گمار که از  !ای منصور از خدا بترس :بوب که ابوحنیفه به خلیفه گف 

تعالی بترسد به خدا من بر حال  آرامش قاب  اعتماب نیستم اس چگونه بر خکم  خدای

. کنند که ابوحنیفه همچنان بر زندان بماند تا وفات یاف  مورب اعتماب هستم؟ روای  می

.  بر تاریخ امام یافعی آمده اس  که امام به امر منصور بر زندان مسموم شد و برگذش
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گالبش، ترکیه، افغانستان و آسیای مرکزی و بن اکثر مسلمانان هندوستان، ااکستان، 

 . باشند قسمتی از شرق ایران تابع مذهب حنفی می

 

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

، یا 22، یا 22بر سال  :گوید کان میخلّ بن ا. ذی اصنح اصنحی اس  بن سعد  بن جثی  

 4مالک مدت . دروب گفته اس زندگانی را ب 442بر مدینه به بنیا آمده و بر سال  24

صالح فروخ هم  ابی بن هرمز االعرج برس خوانده و از ربیعه  بن زب عندالرحمان سال ن

 . کسب فیض نموبه اس 

مسلم الزهری،  بن  عمر، محمد بن دة آزاب شدة عنداهلل بن بیگر استابان او، نافع، 

 بن بینار، محمد بن  سعید االنصاری، ابوحازم سلمه بن ذکوان، یحیی  بن عندالرحمن 

امام مالک . باشند ا به گفته نَوَوی گروه بیگری از تابعین میبن بینار و  بن المنکدر و عنداهلل 

را فراگرف  و بر اجتهاب  خوب از تابعین اس ، امام مالک بر حوزة اه  مدینه، فقه و حدیث

بانس  و به علم الحدیث رونق خاصی بخکید و با  خویش، سن  ننوی را مفسر قرآن می

. بخکید تمام وجوب بر برابر احابیث، سامع بوب و با استماع آنها جانش را طراوت می

زب و لناس  گرف  و به خوب عطر می کرب، وضو می زمانی که حدیثی را نق  می :گویند می

 :گف  خواند و می نموب و با لحن مالیم آن را می دش را محکم میبن اوشید و سر و مینیک

روزی به هنگام خواندن حدیثی . بر حضور حدیث حضرت رسال  نناید صدا را بلند کرب

کند و سپس  گزب امام مالک برب نیش را تا اایان حدیث تحم  می کژبمی اایش را می

 . بارب را از گزیدن بوباره باز میآورب و کژبم  جورابش را بیرون می
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عربی بربارة این  بن ابوبکر . را نوش « موطّأ»بر این فضای معنوی امام مالک کتاب 

 . اص  اول اس  و کتاب بخاری اص  بوم« الموطّأ» :گوید کتاب می

ماجه، شکمین صحیح از صحاح ستّه  بن اثیر آن را به جای حدیث ا بن عالمة ا

 . ندالناقی زرقانی شرحی بر آن کتاب نوشته اس ع بن محمد. باند می

مالک توانس  بر حوزة حدیث مدینه، شاگربانی را ارورش بهد که هر یک 

اند از قنی  زهری، ایوب سختیانی،  های برخکانی بر فقاه  و حدیث بوبه چهره

وهب،  بن سعید االنصاری، عنداهلل  بن   عندالرحمن، یحیی ابی بن ابواالسوب، ربیعه 

 عقنه و هکام  بن   الفرات، موسی بن  عندالعزیز، اسد بن قاسم، اشهب  بن ندالرحمن ع

 . ماه بر خدم  امام مالک تلمذ کرب 4و امام شافعی نیز مدت . عروه و بیگران بن

د بوب که حتی به خنر واحد، مکروط بر آنکه بن ای به حدیث اای مالک به اندازه

و بر مسئلة اجماع، روش اه  مدینه یا اکثری  آنها . کرب باشد اکتفا می 4صحیح یا حسن

آنچه که به حلقة تدریس امام مالک رونق بیکتر بخکیده اس  روضة . اذیرف  را می

سالة امام  22ارباخ  و عمر طوالنی  منارکة ننوی اس  که امام بر آنجا به تدریس می

 . نیز بر این باره فرص  زیابی بر تدریس به او بخکیده اس 

کتاب، سن ، اقوال اصحاب، اجماع، عم  اه   :ع اجتهاب بر مذهب امام مالکمناب

  0.مدینه، قیاس، استحسان، مصالح مُرسله، عرف و سدّ ذرایع اس 

بانس  و بر  گرچه امام مالک، حدیث و اجماع اه  مدینه را مُنین و مفسر قرآن می

جتهاب او را به اذیرش این باره هیچ وق  کوتاهی نکربه اس  اما وسع  نظر امام بر ا

استحسان، مصالح مُرسله، عرف و سدّ ذرایع وابار کربه اس  چنانکه بس  سرباز بزبی 

                                                           

 . انواع احادیث در همین کتاب توضیح داده شده است - 

 . در کتاب هر یک از منابع توضیح داده شده است -3
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برید و بر حوزه مصالح جامعه، آنچه را که به  را به عل  نرفتن به سوی سپاه بشمن نمی

 . باب بانس  و با کتاب و سن ، مخالفتی نداش ، فتوا می صالح مسلمانان می

هاب بر فقه مالکی کامال  آشکار اس  و مقید شدن به احابیث او را از این نوع اجت

 . باش  گسترش اندیکه بر اجتهاب اویا، باز نمی

های اجتماعی و سیاسی نیز، امام مالک هیچگاه تسلیم ارابة حکومتیان  بر زمینه

ی از او گویند منصور باونیقی خلیفة عناس. کرب و بارها از آنان انتقاب می. اقتدارگرا نکد

خوبباری کند زیرا معاندان  4«لیس علی مستکرٍة طالق  »خواس  که از خواندن حدیث 

امام ! گرباند یاب خالف  عناسیان را متزلزل میبن اما، به خلیفه گفته بوبند که این حدیث 

مالک نپذیرف ، منصور بستور باب که او را هفتاب تازیانه بزنند و باز هم از اجرای 

 . از زبخواسته او سرب

الرشید نیز از او خواس  که از خواندن و تدریس حدیثی، خوبباری کند اما باز   هارون

. هم آن را قنول نکرب و نخواس  که به خاطر وی با کتمان حق، از راه راس  منحرف شوب

  0.اش کنده شد سلیمان استاندار عناسی آنچنان او را زب که بستش از شانه بن گویند جعفر

های گوناگون با  م مالک به عل  وسع  قلمرو مسلمانان و آمیزش مل بر عصر اما

یکدیگر بخصوص ارتناط اعراب با ایرانیان و هندیان، علوم حدیث، فقه و قضا، رونق 

امام مالک از طرفی شاهد منارزه . خاصی گرف  و جوامع به فتاوای فقهی نیاز ایدا کربند

طرف بیگر ناظر جدال بین شیعه و اه  میان عناسیان و علویان و شورش خوارج و از 

دهای بن معهذا تا توانس  خوب را از قید و . سن  و نیز برگیری خوارج با بیگران بوب

جدلی نجات باب و با اندیکة استوار اجتهابی، به رفع و ح  و فص  مککالت فقهی 

                                                           

 . شود طالق کسی که به زور او را وادار کنند، واقع نمی - 

 . همه منابع و مأخذ در کتاب آمده است -3
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که گرف  تا آنجا  کمک « مصالح مرسله»مسلمانان هم  گماش  و بر این باره از اص  

تواند، مخارج مجاهدان و لککریان را  المال خالی باشد ولی امر می فتوا باب هر گاه بی 

به عقیدة امام مالک مصالح مرسله . المال جوابگو باشد از ثروتمندان کمک بگیرب تا بی 

  :بارای شرایط زیر اس 

 . با هیچکدام از اصول اسالم و بالی  آن منافات نداشته باشد -4

 . ول بانایان باشدمورب قن -0

 . به وسیلة آن بتوان از تنگنا نجات ایدا کرب -2

بر حال حاضر مربم شمال آفریقا، لینی، تونس، الجزایر و مغرب اقصی ایرو مذهب 

 . باشند مالکی می

 

  /امام شافعی
 عند یزید  بن   عنید بن سائب  بن شافع  بن ن  عثما بن ابریس  بن ابوعنداهلل، محمد

 . عند مناف بن عندالمطلب  نب هاشم  بن

ابیطالب از  بن  علی بن  4الحسن بن الحسن المثنّی  بن   عنداهلل بن مابر او فاطمه 

هجری، سال فوت ابوحنیفه بر شهر غزه به بنیا آمد  442وی بر سال . اس « ازب»قنیلة 

  :گوید خاقانی شروانی می
 اول شب بوحنیفه برگذش 

 
 بشافعی، آخر شب از مابر بزا 

 

                                                           

ه امام حسن پدر حسن مثنی است پسر امام حسین معرفی شده است در حالی ک« االم»در مقدمه کتاب  - 

اصغر، جعفر،  اکبر، علی و امام حسین پسری به نام حسن نداشته است پسران امام حسین عبارتند از علی

 . به نقل از شیخ مفید  1، ص 3عبداهلل و عمر به تاریخ حبیب السیر، جلد 
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به مصر رف  و بر روز جمعه آخرین روز ماه رجب  422یا  424شافعی بر سال 

. بر عصر آن روز بفن گربید« قرافه الصغری»بر مصر فوت کرب و بر مقنره  021سال 

، «مناقب شافعی رازی»المنذر،  بن تاریخ زندگانی امام شافعی به روای  ابوبکر محمد

، «رحله االمام الکافعی»خلّکان و  بن ا« آلعیانوفیات ا»عماب،  بن ا« شذورات الذهب»

  :امام شافعی، چنین اس « االم»مُنیر ابهم و تحقیقات محمد زهری النجار مصحّح کتاب 

و « غزه»ادر امام شافعی، فقیری حجازی بوب که از مکه به شام هجرت کرب و بر 

مابرش اقام  گزید و مدتی اس از به بنیا آمدن شافعی برگذش  و « عسقالن»

مابرش بر بو سالگی او را از غزه به مکه برب و بر . سرارستی او را به عهده گرف 

سالگی همة قرآن را حفظ نموب  2یا  4نزبیکی حرم سکون  اختیار کرب شافعی بر سن 

های عربی ارباخ  آنگاه به تعلم فقه و تفسیر  و به فراگیری علوم لغ  و تکخیص لهجه

 بن  قسطنطین و حدیث را از سفیان بن قرآن را از اسماعی  و . قرآن و حدیث روی آورب

عندالرحمن العطار و  بن  سالم القداح، باوب بن  خالد الزنجی، سعید بن  عیینه، مسلم

 . رواب آموخ  ابی بن عندالمجید عندالعزیز 

سپب به مدینه . سالگی به او اجازة فتوا باب 44خالد، مفتی مکه بر سن  بن   مسلم

ماه بر محضر امام مالک، تفسیر، کالم و حدیث را فراگرف  و از ابراهیم  4دت رف  و م

 یحیی االسامی، محمد  ابی بن محمد الدراوربی، ابراهیم  بن سعد االنصاری، عندالعزیز 

 . نافع الصائغ علم حدیث را یاب گرف  بن فدیک و عنداهلل  ابی بن سعید  بن

الزم وی بوب و آنگاه که مالک زندگانی را بدروب امام شافعی تا امام مالک زنده بوب، م

به بغداب رف  و بو سال بر آنجا ماند بعد بر حسب لزوم به مکه  424بر سال . گف 

بر عراق حدیث، فقه و علوم قرآنی را، . به بغداب بازگک  424روی نهاب و بر سال 

 بن علیه و عندالوهاب  بن   اسامه الکوفی، اسماعی  بن  الجراح، ابواسامه حماب بن   وکیع
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امام بر اثناء اقام  خوب بر عراق با محمد حسن . عندالمجید النصری به او آموختند

شینانی شاگرب ابوحنیفه آشنایی یاف  و از او فقه را به روش فقهای عراق فراگرف  و 

بدین ترتیب خصوصیات اه  حدیث و اه  رأی هر بو بر او جمع شد و آنگاه بر این 

 . تی به عم  آورب و قواعدی به وجوب آوربروش، تصرفا

یوسف قاضی  بن  م مازن، هکا بن  امام شافعی بر یمن، حدیث و فقه را از مطرف

 بن حسان، مُصاحب اللیث  بن  سلمه، مُصاحب االوزاعی و یحیی ابی بن ، عمرو«صنعاء»

ز مدینه، نفر بوبند؛ انج نفر از مکه، شش نفر ا 42ابراین استابانش بن. سعد فراگرف 

  حنن ، حسن بن از شاگربان امام شافعی، احمد. چهار نفر از یمن و چهار نفر از عراق

خالد کلنی  بن علی کرابیسی، ابوثور ابراهیم  بن  محمد، صناح زعفرانی، حسین بن

سلیمان  بن  سلیمان مرابی، ربیع بن یحیی مزنی، ابومحمد ربیع  بن ابوابراهیم اسماعی  

 یحیی، ابویوسف یونس  بن  یحیی بُوَیْطی، ابوحفص حرمله بن یوسف  جیزی، ابویعقوب

زبیر حمیدی و  بن عندالحکم مصری، عنداهلل  بن عنداهلل  بن عنداالعلی، محمد بن

 . توان نام برب االجاروب را می ابی بن موسی 

امام شافعی گرچه از محضر استابان خویش به تعلم ارباخ  هیچگاه آزابی فکر و 

ل رأی را از بس  نداب چنانکه بر آغاز وروب به مدینه و کسب فیض از محضر استقال

 . نوش  خواند و می ی مالک را حفظ کرب و آن را برای مربم می«موطّا»امام مالک، 

آنگاه که بر مدینه بوب از مکتب . محوری  اندیکة امام شافعی بر کتاب و سن  اس 

ر همة علوم اسالمی و فقاه  صاحب نظر شد و مندی یاف  و ب حدیث امام مالک نهای  بهره

زمانی که به بغداب آمد با محمد حسن شینانی شاگرب توانای ابوحنیفه آشنا گربید و به 

اربازی مطالب ارباخ  و از محضر وی تلمذ کرب و با آراء و عقاید اه  رأی و قیاس  نسخه
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برجستگان مکتب حنفی اس   بیکتر آشنا شد و با امام ابویوسف شاگرب بیگر ابوحنیفه که از

 . گویند یک بار شتر از آثار آنان را با خوب به ارمغان برب باب مراوبه را گکوب و می

امام شافعی اس از وفات امام مالک به یمن رف  و گروه کثیری از علما و مربم به 

  مازن و هکام بن  محضرش رسیدند و بر صنعاء به تعلیم و تعلم ارباخ  و از مطرف

وسف قاضی صنعاء و چند نفر بیگر به تکمی  علوم ارباخ  و بر آنجا به شهرت ی بن

توانستند علوّ مقام و تسلط علمی امام را بنینند او را متهم کربند  حاسدان که نمی. رسید

 بن حسن مثنی  بن  محض  که رهنر نهض  سیاسی علویان اس  و از خالف  عنداهلل

. الرشید خلیفه عناسی گزارش گربید  هارونکند و جریان به  امام حسن حمای  می

. هارون یکی از فرماندهان خوب را برای تحقیق بربارة چگونگی قضیه به یمن فرستاب

ای به هارون نوش  و او را از خطر  شد و نماینده خلیفه، نامه رنیرنگ حاسدان کارگ

کند  با زبان می کاری که او :شافعی و علویان آگاه کرب و بربارة امام شافعی اظهار باش 

 ! تواند با شمکیر و نیزه انجام بهد هیچگاه رزمنده مجاهد نمی

هارون سخ  خکمگین شد و بستور باب که علویان را به بغداب آورند بر حالی که 

ااهای امام شافعی را به زنجیر بسته بوبند شافعی با برای  و حسن خلق و کالم بلیغ از 

دگاه خلیفه را بید ناچار شد که به مکه مسافرت شافعی که بی. آن مهلکه نجات یاف 

به  442کند و خوب را از توطئة حاسدان و کارگزاران حکومتی نجات بهد و بر سال 

سال بر آنجا به انتکار عقاید و آراء خوب ارباخ  و حاجیان  44مکه رسید و 

شافعی را آنان نیز نظریات و عقاید . های اسالمی را با اجتهاب خویش آشنا کرب سرزمین

 . هایکان، به مربم رسانیدند و آوازة امام، حوزة ممالک اسالمی را فراگرف  بر سرزمین

حسن شینانی  بن محمد 444ابویوسف و بر سال  440بر این میان، بر سال 

هارون الرشید نیز از جهان رخ  بربس  و مأمون به جای او  422برگذشتند و بر سال 
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امام . اع از علویان ارباخ  و نسن  به آنان مهربانی کرببه خالف  نکس  و ظاهرا  به بف

شافعی فرص  را غنیم  شمرب و بار بیگر به بغداب آمد و یک ماه بر آنجا به تدریس و 

حلقة برسی علمی، همه به حضور امام آمدند و تنها  02تعلیم و تربی  سرگرم شد و از 

 . سه حلقه باقی ماند

ا باخنر بوب، صالح را بر این بید که از مرکز خالف  ه شافعی که از بسیاری از توطئه

 . موسی به مصر وارب شد بن  همراه حاکم جدید مصر عناس 424شوال  04بور شوب و بر 

حنن  به  بن آمد، عدة کثیری از جمله احمد شافعی هنگامی که از بغداب بیرون می

  :مکایع  او آمده بوبند، شافعی بس  او راگرف  و گف 
 رض املهامة و القفرأو من دوهنا   ت نفسی تتوق الی مرصلقد اصحب

 لی القربإم اساق أاساق الیها   یادری العّز و الغن و واهلل ال

حنن  از  بن ا. گربب میرب و همانجا مدفون می شافعی احساس کربه بوب که بر مصر می

با شافعی  «افعیلقد کان الفقه قفاًل ففتحه اهلل بالّش » :مکایع  بازگک  و به مربم گف 

 . زبیر حمیدی همراه بوبند بن سلیمان مرابی و عنداهلل  بن  گروه کثیری از جمله ربیع

 . امام بر جامعة عمروعاص حیات علمی خوب را شروع کرب

امام شافعی هنگامی که به بغداب عزیم  نموب مذهب قدم  :گوید شیخ ابراهیم بیجوری می

ازگک  و بار بیگر به بغداب عزیم  نموب و یک ماه ماند و ا نهاب و آنگاه به مکه ببن خوب را 

  4.ا نموببن به مصر عزیم  کرب و بر مسجد جامع عمروعاص مذهب جدید خوب را 

ن اس  که قن  از وروب آمذهب قدیم امام شافعی » :حجر هیثمی گفته اس  بن شیخ 

 . تألیف نموبه اس « ةحج»به مصر آن را گفته و بر کتاب 

                                                           

 . در حقیقت باب فقه بسته بود و خداوند آن را به وسیله شافعی باز کرد - 
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 ، مذهب جدید اس  و جز بر بیس  یا سی و چند مسأله، عم  به ای عمبن م

هر گاه حدیث صحیح بدون » :آن حضرت گفته اس . «مذهب قدیم شافعی جایز نیس 

مذهب » :خطیب شربینی گفته اس . «معارضی را یافتید، آن حدیث، مذهب من اس 

تألیف نموبه اس  « حجه»قدیم آن اس  که امام شافعی آن را بر بغداب گفته و بر کتاب 

اند و امام شافعی  حنن ، زعفرانی و کرابیسی آن را روای  کربه بن  و جمعی مانند احمد

کنم کسی را که مسای  آن مذهب  حالل نمی» :از آن مذهب اکیمان گربیده و گفته اس 

 . «را به نام من روای  کند

ن تألیف نموبه مذهب جدید شافعی آن اس  که بر مصر آن را گفته و کتابی را بر آ

  4.«اند آن را نق  کربه... اس  و بُوَیطی، مُزنی، ربیع، حرمله و 

 442امام از سال . ای اجتهابات امام مالک اس بن بر م« حجه»مذهب قدیم بر کتاب 

به بعد یعنی به سال قن  از وروب به مصر به اجتهابات جدید خوب ارباخ  و مذهب 

 . گذاری کرب مستق  خوب را اایه

ندیم تألیفات امام شافعی، متجاوز از صد کتاب اس  و  بن ریحانه االبب از قول ا بر

همان کتاب « حجه»کتاب . بر معجم االببا، صد و چه  و اندی به شمار آوربه اس 

های مکهور بیگر امام  از کتاب. اس  که امام آن را برباره سهو بر نماز نوش « زعفران»

، «امالء الصغیر»بر حجی  سن  بر شریع ، « لعلمجماع ا»بر اصول فقه « الرساله»

اختالف »، «احکام القرآن»، «مختصر النُوَیطی»، «مختصر المُزنی»، «االمالی الکنری»

اعتقاب شافعی به تحقیق و تنیین حقایق بیکتر از آن . اس « ابطال االستحسان»، «الحدیث

الک باش  اس از رسیدن با آن همه عالقة شدیدی که به امام م. اس  که به تصور آید

به برجات علمی و تنحر بر فقاه  و اجتهاب مطلق به نقد و بررسی آراء و نظرات امام 

                                                           

 . 32، ص  تحفة المحتاج، ابن حجر هیثمی، ج  - 
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رأی با حدیث قاب   :را نوش  و بر آن گف  که« خالف مالک»مالک ارباخ  و کتاب 

. و به احترام مالک تا یک سال از انتکار کتاب خوبباری کرب. دی نیستندبن  جمع

ء ابوحنیفه و اوزاعی نقد نوش  و متوجه شد که مکتب مالک، به عل  همچنین بر آرا

روی بر رأی و قیاس، هر بو  افراط بر اخذ احابیث و نحلة ابوحنیفه، به عل  زیابه

روی و ارتناط بین فقه مدینه  ای میانهبن و امام مذهب خوب را بر م. جوابگو نخواهند بوب

 . ا نهاببن و فقه عراق 

د و اکثر بن مربم آفریقا و اکثر مربم شام، عراق، مصر، شافعی مذه امروزه قسمتی از

 . اند اه  تسنن ایران به ویژه مربم کربستان تابع مذهب آن امام همام

 

  /حنبل بن امام احمد
هجری بر  411هالل شینانی مَروزی بغدابی بر سال  بن محمد بن ابوعنداهلل احمد

وی از اصحاب حدیث نیز . بدروب گف  زندگی را 014بغداب متولد شد و بر سال 

امام احمد بر حدیث و فقه امام . اند باشد و امامان مسلم و بخاری، از او روای  کربه می

 . بوبه اس  و حافظة قوی و برای  کام  باش 

امام احمد برای کسب علم حدیث و تفقه بر بین به شهرهای یمن، شام، الجریزه، 

 . کوفه، حجاز و مدینه مسافرت کرب

. بر آغاز، فقه و حدیث را از امام ابویوسف شاگرب ابوحنیفه و قاضی بغداب فراگرف 

 بن بوبه اس  که ا« خازم الواسطی ابی بن بکیر بن  هکیم»اولین استابش  :گویند گروهی می

 . حنن  بر مدت چهار سال، بیش از سه هزار حدیث را از وی شنید و یابباش  کربه اس 

. نیز استفابه کربه اس « عیاش بن ابوبکر »و « عنداهلل بن  عمیر»امام احمد از محضر 

توان او را بومین  اما کسی که بیکتر بر امام احمد تأثیر گذاشته امام شافعی اس  که می
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امام احمد از شافعی برک و استنناط و استخراج احکام را . حنن  بانس  بن استاب ا

بوب که از او خواس  همراهش به مصر  فراگرف  و آن چنان مورب عالقة امام شافعی

 . حنن  با وجوب اشتیاق زیاب نتوانس  با وی همسفر گربب بن بروب ولی ا

خواس   سعد و یحیی القطان و وکیع هم استفابه نموب و می بن حنن  از ابراهیم  بنا

به خدم  امام مالک برسد که مالک وفات یاف  و از این جه  مستقیما  از محضر آن 

یاف  چنانکه خوب امام   عیینه بر مکه بهره بن  سفیان»ر محروم شد و بر عوض از بزرگوا

 بن  سفیان»مالک را از بس  بابم و بر عوض خداوند مرا از محضر » :گوید احمد می

 . «مند ساخ  عیینه، بهره

 بن اگرچه امام احمد مؤسس مذهب حننلی اس  ولی برخی از بزرگان مانند محمد

او مرب حدیث اس  چنانکه  :گف  می. فقیه به حساب نیاوربه اس  جریر طنری او را

اساس علم خوب را بر کتاب، حدیث و سن  قرار بابه اس  و هر فتوا را که از صحابه 

اذیرف  که اقرب به  از میان چند فتوا از صحابه آن را می نق  شده بوب، قنول باش  و

هم بر قیاس ترجیح بابه اس  و  را 0یا ضعیف 4وقتی حدیث مُرس . کتاب و سن  باشد

 . کرب از قیاس جز بر مواربی که ضرورت و نیاز به نهای  رسیده باشد استفابه نمی

المدینی،  بن  هارون، علی بن آبم، یزید بن ام امام احمد عنارتند از یحیی بن شاگربان 

 محمد بن بخاری، مسلم، ابوذرعه، ابوحاتم رازی، بمکقی، ابراهیم الحربی، ابوبکر احمد

 بن اسحاق الصاغانی، احمد بن محمد مروزی، محمد بن هارون الطایی االشرم، احمد بن

                                                           

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

 . برسد

 . حدیثی است که صفات صحیح و حَسَن در آن جمع نشود: حدیث ضعیف  -3
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سعید الدارمی و گروهی  بن  اسحاق، عثمان بن  هارون، حنن  بن  الحواری، موسی ابی

 . آوری و منتکر کرب حنن  را جمع بن محمد الخالل فقه ا بن احمد. بیگر

را  صمکتم  بر احابیث رسول خدا« المُسنَد» هجری کتاب 442امام احمد بر سال 
 . نماید نوش  و آن را برای رفع اختالف بر زمینة احابیث ننوی معرفی می

فارجعوا الیه فإن  صاهلل ما اختلفتم فیه من حدیث رسول» :گوید چنانکه می

اختالف  صاهلل ل یعنی اگر بر حدیثی منسوب به رسو .«دمتوه، و االّ فلیس بحجة  جو

. نیافتید، قاب  اعتماب نیس « المسند»چنانکه آن را بر . رجوع نمایید« المسند»د به نموبی

المناسک »، «المناسک الکنیر»، «ةالصال»، «هدزال» :های وی عنارتند از و بیگر کتاب

، «فی کتاب اهلل تعالی»، «المقدّم و المؤخر»، «الناسخ و المنسوخ»، «التاریخ»، «الصغیر

 . غیرهو « فضای  الصحابه»

گرچه امام شافعی کوشید که بر بین مکتب قیاس و رأی و اه  حدیث، ایوندی 

ایجاب نماید، امام احمد به شیوة اه  حدیث عم  کرب و بر این راه بسیار بقیق و 

 . سختگیر بوب

کتاب، سن ، اقوال صحابه و فتاوای آنها، قیاس و  :مصابر فقهی امام احمد عنارتند از

 . له و سدّ ذرایعاجماع، مصالح مُرس

ای از امور بسیار  امام احمد بسیار اارسا و اه  ورع بوب، و فقه حننلی بر ااره

سختیگر اس  و به کسی که بر امور بینی بسیار بقیق و محتاط باشد، گویند گویا حننلی 

 . مذهب اس 

ها و  ککید و نیرنگ های اسالمیش بس  نمی امام احمد هیچگاه از افکار و اندیکه

چنانکه گروه معتزله . توانس  او را از بیان اعتقابش بازبارب رهای حکومتیان نیز نمیفکا

ای که امام احمد را تح  فکار قرار  بر بغداب نفوذ و قدرت فراوانی ایدا کربند، به گونه
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امام نپذیرف  و آنان، خلیفه را . 4قرآن که کالم خداس ، حابث اس  :بابند که بگوید

گویند به عل  . را مجازات کند، خلیفه بستور باب که او را تازیانه زنندوابار کربند که او 

ها، بس  بداشتند و امام آن چنان جراحتی ایدا کرب که تا اایان  ایری از زبن همة تازیانه

بربارة این قومی که تو  :به امام احمد گفتند. یاف  وفاتحیاتش بهنوبی نیاف  و با آن 

کربند که من بر باطلم و  چه بگویم که آنان فکر می :؟ گف گویی را تازیانه زبند چه می

برای خداوند مرا زبند اگر ایکان برحقند به خاطر این جراح  بر قیام  با ایکان 

 . بشمنی نکنم

 

 مقدمه چاپ اول 
دة ناچیز موهنتی عنای  بن گویم که به این  خداوند تنارک و تعالی را سپاس می

« امامان اه  سن  بر قلمرو نظم و نثر فارسی»نم کتاب فرموب که بر مدت کوتاهی بتوا

ویسم و به مکتاقان فرهنگ اصی  فقه و بمانی حقوق اسالمی و شیفتگان زبان و بن را 

 . ابب فارسی تقدیم نمایم

اژوهکی »های  ای که خوانندگان گرامی از بو اثر بیگر نویسنده به نام استقنال شایسته

به عم  آوربند مرا « راشدین بر قلمرو نظم و نثر فارسیخلفای »و « برباره روح و شنح

تر بانش و  ای را برای کسب فراوان بیکتر از ایش به ابامة کار تکویق کرب و راه تازه

 . به رویم گکوب... کندوکاو بربارة مسای  بینی، معرفتی و فرهنگی و 

گربم و  انسان میهایم به بننال هوی  حقیقی  بر اناه این عنای  الهی بر تمام نوشته

و بر البالی . بانم دهای بابکنکی بس  و ااگیر میبن رهایی را بر آزاب شدن از قید و 

                                                           

اند آنچه قدیم است کالم  ای هم گفته که عده حادث یا قدیم بودن کالم الهی از مباحث مهم کالمی است - 

 .نفسی است و اما این کالم که از حروف و کلمات تشکیل شده است و ترتّب زمانی دارد، حادث است
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نویسان، عارفان و هنرمندان به بننال  آثار ابینان، شاعران، نویسندگان، فقیهان، تاریخ

ها تا بیر  چه شب. هر چند عمر تکافو نکنند و بر نیمه راه بمانم. گربم ام می گمکده

منِ »باز کنم و   ام تا اربة اوهام را از مقاب  چکمانم ها را ورق زبه و خوانده   کتابوق

 ! خوب را بیابم« هوی  گمکدة»یا « برتر

شخصی  کاذبانه خوب را به تصویری ناقص ! انگیزی اس  انسان چه موجوب شگف 

کند و  آراید و بر سراشیب حیات به قعر چاهِ خوب نیابی سقوط می می« منِ برتر»از 

اربازب و بر الشة  سرایی می بخکد و بر اایان به نوحه تصور خیالی را صورتی حقیقی می

 . بهد افکار توهمی خوب سروب غم سرمی

. را به آبمی بیاموزند« هوی »ایامنران ظهور کربند که نحوة ایدایش و چگونگی این 

ر ایروی از و او را به شناخ  خوب، هستی و خدا تکویق نمایند و رهاییش را ب

 . اروربگار و بوری از بستورهای شیطان و اوامر نفسانی بانستند

کنند و فروریختن بر  های انسان را ارزیابی می های حیات، آزابگی و اسارت تالطم

 ! ککند های نفسانی، زل  و ذل  و هالک  را به تصویر می باطالق

و بریدن زنجیرهای  انسانی بر بازشناسی خویکتن« هوی » :گوید اسالم به ما می

بدانیم و از « خدامداری»های اتصالی بر خط  اس ؛ آنچنان که حیات را نقطه« خوبمداری»

های وجوب  بارب، بور شویم و از منفی« زایی شهوت»هر چه که رنگ و جالی خوبارستی و 

 . ها را که زحماتی اس  به خط حیات بیفزاییم شیطانی و نفسانی بس  بککیم و مثن 

بانند؛  می« عنوبی »سن  ننوی ککف ماهی  و حقیق  وجوب را بر قرآن و 

دگی کربن و حیات را بر راه او قرار بابن بر این نوع نگرش، بن عنوبی  یعنی خدا را 

شوب و به مرگ  های خط فرضی وجوب اس  که از تولد آغاز می زندگی مجموعة نقطه

 . انجامد می
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ها، اتصاالت وجوب آبمی به  ری و منفیهای اتصالی اندیکة خدامدا ها، نقطه مثن 

 . شیطان اس 

بر عصر سعابت ننوی قرآن و سن  حاکم بر رفتار و کربار مسلمانان بوب و شورای 

  :ها و برخورب عقاید متضاب، به حکم اه  ح  و عقد؛ مرکز تجمع اندیکه

            (442 /عمران  آل) 

 .«ا آنان مکورت کنبر امر بین ب صای ایامنر»

             ( 24 /شوری) 

 .«اذیرب و بر میان خوب کارشان با شورا انجام می»

. ارباخ  و به ککف هوی  حقیقی آبمی می. کرب مککالت جامعة مسلمانان را ح  می

اس  و مکورت  اسالم به ما آموخته اس  که تکیه و اعتماب به رأی و نظر خوب، استنداب آفرین

بر « شوری»تا زمانی که . بهد کربن آبمی را از سیطرة خوبکامگی و انحصارطلنی نجات می

توانس  وحدت مسلمانان  نظری نمی کرب اختالف، تکتّ  و تنگ کارهای مسلمانان نظارت می

بر چنین جامعة توحیدی، نصّ و سن  مجالی به انحراف و استنداب رأی . را به خطر اندازب

وجوب نداش  به سن  ننوی مراجعه ( آیه و آیاتی)ای موارب، نصّی  اب و اگر بر اارهب نمی

و هیچگاه . گربید شد و بر صورت عدم سن  ننوی به شورای اه  ح  و عقد ارجاع می می

 . اجتهاب بر برابر نصّ و سن  قرار نگرفته اس 

ران آغازین سنگر باران مکهور و تالشگ بر راستای این تفکر، بر آن شدم که از هوی 

 . گارمبن اجتهاب و فقه، یابی کنم ومطالنی 

های معنوی کاربربی امامان اه  سن   به ترسیم چهره« یابی هوی »بر اندیکة این 

 . اهلل ارباختم رحمهم( ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد حنن )



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

35 

خلفای راشدین بر قلمرو »بر کتاب  ارباختی از نوع تصویرگری خلفای راشدین

که با تکیه و اتکاء به منابع و مأخذ کالسیک فرهنگ و ابب فارسی، « نظم و نثر فارسی

 . از عهدة انجام این مهم برآمدم

صورتگری معماران کاخ رفیع فقاه  کار آسانی ننوب؛ زیرا از طرفی تنیین ضرورت 

قة به اجتهاب و فتوامداری به تسلط کام  بینی و فقهی نیاز باش  که فاقد آن بوبم و عال

از طرف بیگر . کرب کاوشگری، من را به وارب شدن بر بریایی که کرانه نداش  وابار می

و اجتهاب را برخالف مصالح ام  « مذاهب»های مختلف از بین به نام  اذیرفتن قرائ 

بهر صورت اس از بق  نظر و تفکر زیاب . بانستم واحده و یکپارچگی مسلمانان می

  یافتم که طوفان وجوبم را به آرامش تندی  کرب؛ نوری بربارة موضوع به حقیقتی بس

و آن اعتقاب راسخ به . دهای شک و ظن آزاب کرببن به روزنة بل تابید و مرا از قید و 

ها و افکار و رفتارها و کربارها،  انسان اس ، یعنی آبمی بر بررسی اندیکه« انتخابگری»

ای بن گزیند و بر م و نظریه یکی را برمی اربازب و بر میان بو فکر به مقایسه و انتخاب می

های فلسفی، نظری، عملی جهان جز انتخاب نیس  و  اذیرفتن سیستم. کند آن عم  می

 . ای انتخاب اس  نه بر برابر نصّ و سن  بلکه گزینکی بر اثنات آنها  اجتهاب گونه

کربند و  ای کتاب و سن  عم  میبن صحابه بر م صاس از رحل  رسول خدا

به سرای باقی شتافتند، تابعین و  صی که یاران و مصاحنان و مونسان رسول گرامیزمان

تابعان تابعین به بررسی و تنیین منابع فقهی و حقوقی ارباختند و سه مکتب بزرگ ظهور 

عناس بر مکه و مکتب اه  رأی و قیاس به امام   بنکرب، مکتب تفسیر به امام  ا

 . به رهنری امام مالک بر مدینه ابوحنیفه بر کوفه و مکتب اه  حدیث

شمارند بلکه ظهور فقاه  اس  را فقیه نمی صمحققان، صحابه و یاران رسول اکرم

 . از عصر صحابه بوبه اس 
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مجتهدان و امامان چهارگانه کوشیدند که بر همة جوانب به تجزیه و تحلی  مسای  

 بن سعد و محمد بن لیث ثوری و   بینی بپربازند و کسان بیگری از قنی  اوزاعی، سفیان

گذاری کربند  جریر طنری با وسع  معلومات و بانش فراوانی که باشتند مذاهنی را اایه

کم از بین رفتند و مذاهب اسالمی  که بر قرون بعدی از شدت نفوذ آنها کاسته شد و کم

 . حنن  گربید بن امه  سن  منحصر بر چهار امام ابوحنیفه، مالک، شافعی و ا

ای انتخابگری و بن ن ظهور مذاهب ضرورتی اس  بر اسالم، ضرورتی بر مابرایبن 

تالش بر اایة استدالل بر ککف مجهوالت و ارائه راه برس  و مستدل بینی و فقهی که 

 . منحصر کربند« کتاب، سن ، اجماع و قیاس»منابع را بر 

خاطر « سیامامان اه  سن  بر قلمرو نظم و نثر فار»علیهذا نویسنده بربارة کتاب 

  :بارب گرامی خوانندگان محترم را به نکات ذی  معطوف می

اند که اجتهاب و نظر خوب را اولین و آخرین  امامان چهارگانه هیچکدام نخواسته -4

اند که مربم از ایروی از فتوای آنها بدون  اجتهاب و نظر معرفی کنند چنانکه بارها خواسته

 . بلی  خوبباری کنند

های ارزشمندی بر تفکر، اندیکه، صالحی ، ابتکار، بق   م، نمونههر چهار اما -0

نظر، بینش، اعتماب به نفس، ااکدامنی، ایمان و اعتقاب بوبند و هرگز حقایق را به زرق و 

امام ابوحنیفه بر ضد بستگاه ! برق بنیا نفروختند و بل را از حضرت حق ننریدند

س  و بر این راه، زندان و تازیانه و عناس به منارزه برخا یبن امیه و  یبن خالف  

حرمتی هیأت حاکمه را به جان خرید و هرگز بر برابر تهدیدها و فکارهای ای بر ای  بی

بدسگاالن هوسناز و . آنان، سکوت نکرب و از انجام وظیفة رهنری معنوی سرباز نزب

الک از گفتن باعیان خالف ، امام مالک را تازیانه زبند و کتف و شانه او را شکستند و م

امام شافعی را به اتهام بفاع . حقایق و فتواهای خویش، لب فروننس  و بس  برنداش 
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از علویان به غ  و زنجیر به بارگاه خلیفة بغداب آوربند و امام احمد حنن  را هفتاب 

تازیانه زبند که از شدت برب بیهوش شد و جراح  ایدا کرب و گویند با همان جراح  

 . جاوبان شتاف و زخم به سرای 

ورزیدند و از سنگر علم و  آنان آزابگانی وارسته بوبند که به قرآن و سن  عکق می

هوش سرشار و ننوغ ذاتی و استعداب فراوانکان، از . کربند تقوا و ایمانکان ااسداری می

 . آغاز نوجوانی زبانزب خاص و عام بوبه اس 

و بر  4«سلونی ماشئتم» :ف گ امام شافعی بر سن سیزبه سالگی بر حرم کعنه می

شهام  ابوحنیفه بر حدی بوب که بر جواب استفتاء منصور . باب اانزبه سالگی فتوا می

کسی که به امام و خلیفه توهین یا تهدید به قت  کند، زندانی کربن او »عناسی نوش  

دها را بن بایرة تدبر و میدان تفکر آنان چنان وسیع بوب که قید و . «جایز نیس 

ترین  های اخالقی، اجتماعی، بینی، سیاسی و فرهنگی عالی گسالندند و بر زمینه می

اظهار فض ، ریاس  اس  ت اگر کسی » :گف  آوربند؛ امام احمد می سخن را به زبان می

 . «را بیدید که سخن گفتن را بوس  بارب، از وی بپرهیزید

ابش امام مالک قای  شافعی با وجوب احترام بیش از حد و زایدالوصفی که برای است

بوب، بر نقد آراء و عقاید او، کتابی نوش  و آراء و عقاید ابوحنیفه و شاگرب توانایش 

و ( ابوحنیفه و کوفیان)ابویوسف را به نقد ککید و بر مقایسة آراء و عقاید اه  رأی 

 . شیوة بینابین و جدیدی ارائه باب( امام مالک و اه  مدینه)اه  حدیث 

ندیکی مجتهدان و گریز از تعصنات کورکورانه همین بس که مکتب ا بربارة آزاب

گیری کربند و ارزش و  قیاس و رأی بر کوفه و مکتب حدیث مدینه بر برابر هم موضع

                                                           

 . خواهید از من بپرسید هر چه می - 
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ای به رأی و حدیث بخکیدند و بر تاریخ اسالم هیچگاه این چندگانگی  اعتنار ویژه

 . روش، محکوم نکده اس 

گر اس  که شافعی  امان چهارگانه چنان جلوهآزابگی بر سیستم باز اندیکة ام

و . «شوب بربة بنیاباران خواهد بوب کسی که شهوت بنیا بر وی غالب می» :گوید می

 . «کسب علم برتر از نماز نافله اس »

  :فرماید همچنین ابوحنیفه بر وصی  به ابویوسف می

رسان مگر بر محاکمة سالطین حضور بهم ن« »بر جوار خانة سلطان سکون  منما»

 . «اینکه چنانکه سخن گفتنی بر مقاب  حق تسلیم شوند

اگر کسی بر مسجدی باشد که بخور سلطان را » :از امام احمد حنن  ارسیدند

 . «باید بیرون بیاید تا بو را استکمام نکند :سوزانند تکلیفش چیس ؟ گف  می

گرف  و او را کرب، خکم  گف  و ستایش می امام مالک بر شخصی که حاکم را ثنا می

هنگامی که به عل  نپذیرفتن اوامر بستگاه خالف  او را تازیانه . از این کار منع کرب

 . زبند، اه  مدینه بر اعتراض به این واقعه شورش کربند

به مصر سفر کرب و از مرکز  امام شافعی بر اعتراض به شهابت امام موسی کاظم

 . خالف  بور شد

معضالت و مککالت جامعة مسلمانان و استفابه اجتهاب یعنی کوشش بر ح   -2

 دی آنها، بن  کربن از قوة استنناط و نیروی حافظه و فهم آیات موضوعی قرآن و طنقه

ابراین اجتهاب تضمینی اس  برای رشد تفکر و تکخیص و انتخاب جه  برس  به بن

وسع  ای که بایرة تنگ و محدوب حکم را که نصّی بر ربّ یا قنول آن نیس ،  گونه

های  زیرا مسای  تازه و ادیده. نماید بخکد و افق رأی و اندیکه را باز و روشن می می

« سدّ ذرایع»نوظهور، به توسعة فکر و سیستم باز ارزیابی نیازمند اس ، چنانکه به نام 
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و . برند تا وارب سپاه بشمن نکوب بس  سربازی را که بر میدان جنگ بزبی کربه نمی

. ککند سالم و حقوق ام  اسالمی، اص  مصالح مرسله را ایش میبر بفاع از کیان ا

اندیکد و هر قدر، میان این  مجتهد، بر شناخ  وجوب به هر بو عنصر فکر و عم  می

بازشناسی . گربب بو عنصر فاصله کمتر باشد، هوی  حقیقی آبمی بیکتر متجلی می

رهای اسارت اندیکه و آفرین و گسستن زنجی دبن های  هستی انسان، به گریز از تخی 

شجاع  بر بیان حق و حقیق  نیاز بارب؛ نیازی باالتر از برآوربن احتیاجات عاطفی، 

 ... .اخالقی و روانی و 

د سیستم بسته و بن باز و اویا، و رهایی از قید و   اجتهاب یعنی توانایی بر ابداع سیستم

جامد بلکه فکر با تضمین نااویا، و باز شدن فکر نناید به تالش علیه نصّ و سن  بین

گیرب و تداوم اندیکه بر  قیاس و اجماع بر خطّ السیر اتصالی حیات خدامداری قرار می

 . کند ارائه نظر، اویایی حرک  منظم عقلی را اثنات می

ها و  بکن»و « بایدها و ننایدها»یابی احکام  به عنارتی بیگر اجتهاب، به معنی عل 

گیرب و بر  بات، معامالت، مناکحات و سیاسات را فرامیهای عنا اس  که حوزه« ها مکن

 . کند بهد و حکم صابر می قیاس با نصّ و سن  فتوا می

بر اجتهاب کوشش مجتهد بر ظن غالب اس ، و ظن غالب الة نرببان رسیدن به 

 . باشد اجتهاب می

ظن مجتهد، به عل  غاب بوبن به یقین نزبیک اس ، زیرا محور اصلی حکم و نظر، 

ها اس   ها و خاص ها و عام ها و منسوخ ها، تکخیص ناسخ ها، بررسی ها، مقایسه نجشس

و برای خوب مجتهد، علم به عل  حکم و افتاء اجتهاب، یقینی اس  گو اینکه بر تعنیر و 

 . شوب تفسیر محققان به ظن غالب تعنیر 
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  از آثار ای اس ها و مندرجات کتاب چهار امام، چکیده و خالصه مطالب، نوشته -1

منظوم و منثور گروهی از نویسندگان معاصر اه  سن  و ابینان، شاعران، مورخان، فقیهان و 

ای که نویسنده بر نهای   عارفان و صوفیان از قرن سوم هجری تا قرن بهم به گونه

امانتداری، مطالب و اشعار را عینا  نق  کربه اس  و بر بعضی موارب، بر ااورقی، بربارة 

  و نامأنوس و اصطالحات نامفهوم توضیح کافی بابه شده و از تحقیقات و لغات مکک

 . اهلل صفا نیز استفابه گربیده اس  تتنعات بانکمندانی مانند بکتر قاسم غنی و بکتر ذبیح

ها، به عل  نارسایی سخن و رعای  نکربن اصول ترجمه  بر نق  بعضی از نوشته -4

شوب  اشکاالتی بر تفهم و ابراک مطالب، ایجاب میبه زبان فارسی، برای خوانندة منتدی 

 . که بر ااورقی بربارة آنها توضیح کافی بابه شده اس 

به منظور آشنا کربن خوانندگان به ویژه جوانان به سنک نگارش متون گذشتة  -1

ابب فارسی، جمالت و عنارات عینا  نق  گربیده و بر آنها تغییراتی بابه نکده و بر 

ارب، یک واقعه یا شرح حال از چند مأخذ، چند بار تکرار شده اس  که بسیاری از مو

 نویسنده صالح بید که آنها را حذف ننماید و به یک مطلب بر یکجا اکتفا نکند 

 . طلنم شوب اوزش می ها، تکرارهایی مکاهده می ابراین اگر بر شرح احوال و واقعهبن

ها، از نظر بستور زبان  ترجمه بر نق  اشعار و مطالب نویسندگان به ویژه بر -4

  :فارسی، ایرابهایی وجوب بارب برای مثال

حرف یا حروفی باید نوشته یا حذف شوب که بر بین ارانتز مکخص گربیده اس  

یا . اضافی اس  و باید حذف گربب( و)که « به خکم آمد( و)قرار گرفته »مانند 

 . د اضافه گربببای( به)که « ...همچون شخص متنفذی ( به)برازی  بس »

ای مواضع هم، جمالت بر خالف روش و بستور زبان فارسی ترجمه گربیده  بر ااره

 . که بر این باره هم توضیح کافی بابه شده اس 
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های بزرگ، بابه شده که  بر بعضی موارب، القاب و عناوینی به بعضی از شخصی  -4

را نق  کربه و تغییری بر آنها های مأخذ اس  و نویسنده عینا  آنها  مربوط به متون کتاب

 . ندابه اس 

تمام همّ و غم و تالش نویسنده بر این بوبه که بر نوشتن مطالب و آثار منظوم و  -2

منثور بزرگان فرهنگ و ابب فارسی، رسال  نویسندگی و حرم  اه  قلم و تحقیق را 

این زمینه  نظری و یک سویی بوری نماید و اگر نوعی کوتاهی بر بارب و از تنگ نگه 

 . نماید اتفاق افتابه باشد، با کمال شرمندگی از آن عذرخواهی می

از نویسندگان توانای اه  تسنن که بر نهای  شهام  و ایمان و اخالص به  -42

کنم و خوشحالم که با امانتداری و رعای   اند سپاسگزاری می تحقیق و تتنع ارباخته

ها و  ام و نق  نوشته مند شده گراننهایکان بهره موازین اخالقی و فرهنگی از بعضی از آثار

 . نیاز کربه اس  تحقیقاتکان مرا از منابع و مأخذ بیگر بی

های ارزشمند عزیزان بیگر بسترسی نداشته یا از آنها  از اینکه به بعضی از کتاب

 . نمایم خورم و عذرخواهی می ام تأسف می خنر بوبه بی

و گرامیم خانم بهیّه برزیور که بر نهای  خلوص و  بر خاتمه از همسر باوفا و تالشگر

 . کنم هایم یاری و تکویق کربه اس  سپاسگزاری می صنر و حوصله مرا بر نوشتن کتاب

 

 و آخردعوانا ان احلمداهلل رّب العاملنی

 فریدون سپری    

44/6/9331 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 
 و خلفای راشدین صسیره پیامبر

 ظهور فقها 

 پیدایش فقه و مکاتب اسالمی
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 سیرة خلفای راشدین 
گرف  و مربم نیز بستورات و اوامر  ا از قرآن میاحکام فقهی ر صایغمنر گرامی

زمانی که . کربند شنیدند و بر حد امکان به آنها عم  می خداوند را به گوش جان می

کرب، و اس از  مراجعه می« شوری»به  صای ساک  و صام  بوب، ایامنر قرآن بر زمینه

گرف  و بر  میشنیدن تصمیمات و نظرات، بربارة چگونگی اجرا یا ربّ آنها تصمیم 

 . نموب عم  می« شوری»بیکتر موارب، به نظرها و ایکنهابهای 

نموب و  به قرآن و سن  ننوی تمسک می ابوبکر صدیق صاس از رحل  ایامنر

ارسید که آنچه را بر این باره از  یاف  از صحابه می اگر موضوع را از قرآن و سن  نمی

رضی اهلل کنند و عمر و عثمان و علی ت اند برایش بازگو  شنیده یا بیده صرسول اکرم

 . کربند ت نیز اینگونه عم  می اهلل عنهم اجمعین

شد و زمانی که شوری  مور مسلمانان بر صدر اسالم با شوری ح  و فص  میا

ها و نظرات شخصی و استنناطات ایش آمد و بر اایان  تعطی  گربید زمینة ابراز برباش 

 . به ایجاب مذاهب منجر شد

 

 ء صحابه فقها
شیخ ابواسحاق شیرازی بر طنقات الفقهاء تح  عنوان ذکر فقهاء صحابه ابتدا به ذکر 

  :برب سپس فقهای صحابه را نیز نام می... اربازب؛  خلفا راشدین می

 ( هجری 42وفات )ابوبکر صدیق  -4

 ( هجری 02وفات )عمر فاروق  -0

 (هجری 21وفات )عفان  بن  عثمان -2

 (هجری 12وفات )الب ابیط بن  علی -1

 (هجری 20وفات )مسعوب  بن عنداهلل  -4
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 (هجری 44یا  44وفات )جن   بن معاذ -1

 (هجری 14وفات )ثاب   بن زید -4

 (هجری 44یا  44وفات )مالک  بن ابوبرباء عویمر -4

 (هجری 14وفات )عناس  بن عنداهلل  -2

 (هجری 41، 42، 40وفات )عمر  بن عنداهلل  -42

 (هجری 42وفات )زبیر عوام  بن  عنداهلل -44

 (هجری 44یا  14وفات )عمروعاص  بن عنداهلل  -40

 

اننیاء علیهم الصاله والسالم فتوا   ابوبکر صدیق تنها کسی بوب که بر حضور خاتم

عمر و  :کند که سه نفر از مهاجرین حثمه از ادرش نق  می بن  سه  بن محمد. باب می

ثاب  بر عهد  بن جن  و زید بن کعب و معاذ بن  ابی :رعثمان و علی و سه نفر از انصا

  4.اند بابه فتوا می صرسول خدا

 

 راویان نقل حدیث از خلفای راشدین 
 بن  خطاب، عثمان بن عمر :اند عنارتند از کسانی که از ابوبکر صدیق روای  کربه -4»

 عناس، زید بن زبیر، ا بن عمر، ا بن مسعوب، حذیفه، ا بن عوف، ا بن ابیطالب، ا بن  عفان، علی

ارقم،  بن الحارث و عندالرحمن اسرش، زید بن  عازب، ابوهریره، عقنه بن ثاب ، براء  بن

حصین، ابوبرزه اسلمی، ابوسعید خدری،  بن  عاملی جهنی، عمران بن  مغف ، عقنه بن عنداهلل 

بخترش و از تابعین عنداهلل انصاری، بالل، و عایکه  بن ابوموسی اشعری، ابوطفی  لیثی، جابر

                                                           

، 231 الدین صالحی،  اصحاب صحاح ستّه با مقدمه و خاتمه در تاریخ فقه و حدیث، تألیف محیی - 

 . 3 -  صفحه 
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 410جمع احابیثی که از او روای  شده . اند عُمَر و واسط بجلی و غیره بوبه 4اسلم مولی

 . «حدیث اس 

 بن  عثمان :اند عنارتند از خطاب روای  حدیث کربه بن گروهی که از عمر -0»

 ف، اعو بن وقاص، عندالرحمن  ابی بن عنیداهلل، سعد بن  ابیطالب، طلحه بن  عفان، علی

زبیر، انس، ابوهریره،  بن عناس، ا بن عنسه و اسرش عنداهلل، ا بن مسعوب، ابوذر، عمر بن

عازب، ابوسعید خدری و غیره از صحابه  بن  عاص، ابوموسی اشعری، براء بن عمرو

 . «اند حدیث از او روای  کربه 422اند که  بوبه

خالد  بن زید :عنارتند ازاند  عفان روای  حدیث کربه بن  جماعتی که از عثمان -2»

اکوع،  بن ثاب ، سلمه  بن مالک، زید بن یزید، انس  بن زبیر، سائب  بن جهنی، ا

مغف ، ابوقتابه، ابوهریره و عده بیگری  بن  عمر، عنداهلل بن عناس، ا بن ابوامامة باهلی، ا

عده احابیثی  ،...عدی، حمران و غیره  بن عثمان، عنیداهلل  بن از صحابه و از تابعین ابان 

 . «باشد حدیث می 411که از رسول خدا از او روای  شده 

اند عنارتند از  کربه صابیطالب روای  حدیث رسول خدا بن  آنان که از علی -1»

 بن عناس، ا بن عمر، ا بن مسعوب، ا بن حنیفه، ا بن سه اسرش؛ حسن، حسین و محمد 

و عده . عنداهلل، ابوامامه، و ابوهریره بن ارقم، جابر بن زبیر، ابوموسی، ابوسعید، زید

 . اهلل تعالی علیهم اجمعین بیگری از صحابه و تابعین رضوان

  0.«باشد حدیث می 441از او روای  شده  صاحابیثی که از رسول خدا  عده

 

 صحابه و فقه 
  :بر کتاب ارزشمند اصحاب صحاح ستّه بربارة صحابه بزرگوار و فقه چنین آمده اس 

                                                           

 . غالم عُمَر - 

 . 1 -1اصحاب صحاح ستّه،  -3
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 اخذ فقه شده، ابوسعید خدری، ابوهریره بوسی، جابر که از صحابة کرام از آنان»

یحیی  بن االکوع، ابوواقد لیثی و عنداهلل  بن خدیج، سلمه  بن عنداهلل انصاری و رافع  بن

 . توان نام برب را می

 :از آن عده از صحابه که فقه از آنها نق  شده بر طنقات الفقهاء شیرازی بدین قرار اس 

مالک  بن حصی  اسلمی خزاعی، ابوحمزه انس  بن مغف  مزنی، ابونجید عمران  بن هلل عندا

وقاص،   ابی بن عوام، سعد بن عنیداهلل، زبیر بن  و عدة کثیری بیگر از صحابه مانند طلحه

 بن جراح، حذیفه  بن عوف، ابوعنیده ا بن نفی ، عندالرحمن  بن عمر، ا بن زید بن سعید

 ولید، مسعوب بن عاص، خالد بن سفیان، عمرو ابی بن مام حسین، معاویه یمان، امام حسن، ا

فارسی،   یاسر، ابوذر غفاری، ابونصر غفاری، سلمان بن قیس، عمار بن مخرمه، ضحاک  بن

عنیداهلل انصاری، ابومسعوب بدری، ابوایوب  بن  اوس، فضاله بن صام ، شداب  بن عنابه 

 بن  ربیعة انصاری، نعمان بن مالک  بن انصاری، ابواسید ا انصاری، ابوقتابه انصاری، ابوطلحه

عامر  بن اسقع اللیثی، ابوامامه باهلی، عقنه  بن اوفی االسلمی، واثله ابی بن عازب بن ابکیر، برّ

 . ابزی و غیرهم بن الجهنی، سمره به جندب الفزازی، عندالرحمن 

  عمر، بن ، عایکه، حفصه صاهلل علیها ت بختر رسول خدا فاطمه ت سالم :از زنان

  ابیطالب بن هانی    الحارث و امبن الفض   بکر، ام   ابیبن سلمه، ام حنیب اسماء  ام

اند و از  به غیر از اینها عدة بیگر از زنان و مربان نیز فقیه بوبه. اند اهلل عنهنّ بوبه رضی

 . قراض یاف آنها اخذ فقه شده اس  و عصر صحابة کرام ما بین نوب تا صد هجری ان

هجری زندگی  41اوفا بوب که بر سال  بن ی بر کوفه، عنداهللآخرین صحاب :واقدی گوید

هجری بر صد  24سعد ساعدی بوب که بر سال  بن  را بدروب گف ، و بر مدینه سه 

به  22یا  24مالک بوب که بر سال  بن  سالگی چکم از زندگی فروبس ، و بر بصره، انس

به بار آخرت  41یسر بوب که بر سال  بن ، و بر شام عنداهلل جمع صحابة سلف ایوس 
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را بیده و بعد از تمام صحابه و  صرحل  نموب، و ابوطفی  آخرین صحابه بوب که ایغمنر

 . 4.«...عصر آنها، بعد از صد هجری به عنوان خاتمة اصحاب ننی زندگی را بدروب گف  

 

 فقهاء تابعین و اتباع آنها 
اب صحاح ستّه برباره عصر تابعین یعنی کسانی که صحابه را نویسنده کتاب اصح

برسند به تفصی  سخن  صاند به برک حضور و رسول گرامی اند ولی نتوانسته بیده

  :جوییم گفته اس  که ما به قسمتی از آن استناب می

کربند، و  به قرآن و حدیث و روش صحابه، عم  می« تابعین»بعد از عصر صحابه »

 . نموبند کربند و استفابه می نیز با گذشتگان خوب از صحابه و تابعین اقتدا می اتناع تابعین

ای برای  بر عصر صحابه و تابعین بر شهرهای اسالمی مدارس و مکاتب عدیده

تعلیم فقه وجوب باش  که مربم برای تعلیم و جهاب و مرابطه بر راه خدا تربی  

از جلّه علماء صحابه و ( آن روزگار بر)شدند، نگهدارندگان این مدارس معموال   می

 . رفتند اخالف آنها بوبند، که این فقهاء بزرگ مرجع فتوا به شمار می

  :هجری قمری، گوید 141حزم متوفی به سال  بن ا

 

 فقهاء تابعین و آیندگان بعد از آنها که مورد فتوا بودند 

نار و عکرمه، که از بی بن کیسان فارسی، عمر بن رباح، طاوس  ابی بن  عطا :در مکه

و حضرت  ابیطالب بن  عناس بوبند و همین عده از حضرت علی بناصحاب ا

عنداهلل انصاری اخذ فقه و حدیث و روای   بن اهلل عنها و جابر المؤمنین عایکه رضی ام

. اند طاووس و غیره بوبه بن خالد و عنداهلل  بن اند و سپس ابو زبیر مکی و عنداهلل  کربه

                                                           

 . 1 -2 اصحاب صحاح ستّه،  - 
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ابریس شافعی  بن سالم قداح و بعد محمد بن خالد زنجی و سعد بن سپس مسلم 

 . اند بوبه

 بن عثمان  بن زبیر عوام، سپس ابان  بن  مسیب مخزون، عروه بن سعید :در مدینه

 . اند خطاب و غیره بوبه بن اسران عمر 4عفان، عنداهلل و سالم

اس  و بعضی از حسن که اانصد نفر از صحابه را برک کربه  بن  حسن :در بصره

 بن زید و محمد بن اند و جابر قطور جمع کربه 0فقهاء، فتاوی او را بر هف  اسفار

 . اند سیرین و غیره بوبه

ای از تابعین مانند ابراهیم نخعی، عامر شعنی،  حزم و عده بن نجد :از فقهاء کوفه

 بن نعمان  سعید ثوری، ابوحنیفه بن سلیمان، سفیان  ابی بن جنیر، سپس حماب بن سعید

 ... .اند  ثاب  و غیره بوبه

الحارث  بن االشجع، و عمر بن عنداهلل  بن حنیب، بکیر بن یزید :از اهل مصر

 . اند بوبه

حنیب و  بن یحیی و عندالملک  بن  یحیی 2سعید و از اندلس بن سحنون  :از قيروان

  1.«...حزم گفته اس   بنآنچه بوب که ا این خالصة. اند غیره بوبه

 

 عصر نشأت مذاهب یا عصر اتباع تابعین 
بر خالء زمانی وجوب اصحاب و تابعین، شرایطی به وجوب آمد که مذاهب فقهی 

 . متعدبی رشد کربند و بر کتاب اصحاب صحاح ستّه چنین آمده اس 

                                                           

 . کتاب اصحاب صحاح ستّه آمده است و پسر عبداهلل بن عمر بوده است 2 در پاورقی صفحه  - 

 . اسفار جمع سفر به کسر سین به معنی کتاب است -3

 . اسپانیا -2

 . 2 -1 اصحاب صحاح ستّه،  -1
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که باعث بر تدوین مختلف و متعدبی وجوب باش  بر این عصر اسناب و عوام  »

  :نتج به نتایجی بدین قرار اس مذهب گربید، و این عوام  مُ

کربند استفابه  طنیعی بوب که اتناع تابعین از آنهایی که برک حضورشان می -4

نموبند و بر مسای  مورب اختالف هر کدام از بو گروه، مذهب شیوخ و اه  شهر  می

 . کربند خوب را اختیار می

ر شهری تابع مذهب ابراین، مذهب هر امامی بر شهر خوب باال گرف  و اه  هبن  -0

امام شهر خوب بوبند، ولی نه به صورت تقلید بلکه به وسیلة عالقة همکهری بوبه 

 بن لیلی بر کوفه، ا ابی بنسفیان ثوری، و ا :کربند، و این امامان شهر مانند قناع  می

و . سعد بر مصر بن  ماجکون بر مدینه، اوزاعی بر شام و لیث بن  جریح بر مکه، مالک

کربند، و طنیعتا  اجتهاب به رأی  یافتند اجتهاب می ای از تابعین شهر خوب نمی هاگر مسئل

 . کند ایجاب اختالف می

، اتناع فقهاء، چند طنقه شدند که بر زمان و مکیخ  فرق باشتند، و 4بر عصر تَنَع -2

چون آراء و مذاهب زیاب شد بیگر جای آن بوب که بانکمندانی مانند طنری و بیهقی به 

از تألیفات انفرابی بپربازند، زیرا مانند امروز مذاهب معروفه ننوب که مربم یک  بعضی

 . شهر یا اقلیم و یا غیره را تح  کنترل قرار بهد

ای به وجوب آمد مانند مذاهب  بر عصر تنع و ایروان این و آن، مذاهب مختلفه -1

ماند و بعضی بیگر  ائمة اربعه و مذاهنی بیگر، بعضی از این مذاهب برای همیکه جاوید

و همان مذاهنی که از بین رفتند مانند مذهب اوزاعی بر شام متوفی . نابوب و محو گربید

سعد  بن  و مذهب لیث 414و مذهب سفیان ثوری بر کوفه متوفی به سال  444سال 

 . بر مصر که کمتر از سایر مذاهب ننوبند 444متوفی سال 

                                                           

 . پیروی: ع تَبَ - 
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فقه و رجال آن بیکتر شد و اهتمام به سن  بر قیام بول  عناسی اهتمام و توجه به 

و جمع و تدوین گربید و بر قرن بوم و سوم مذاهب چهارگانه تسنن باشکوه و 

 . عظم ، سراسر ممالک اسالمی را فراگرف 

 

 مکاتب آغازین جهان اسالم 
  :بر روزگاران اولیه و آغاز ظهور اسالم سه مکتب وجوب باش 

 بن و رهنر آن عنداهلل [ بوب]ن شهر مکه مکرمه مکتب اه  تفسیر که مرکز آ -اول

 . عناس صحابی و شاگربان او

 .جنیر و مجاهد و طاوس و عکرمه بن از تابعین مانند سعید

 بن ا هارون و عندالرزاق و ابی بن عیینه و ا بن از اتناع تابعین مانند شعنه و وکیع و ا

 [. بوبند] 4شینه بن راهویه و سنید و ا بن ایاس و ا

و اعضای اصلی آن [ بوب]که مرکز آن بر مدینه [ اخناریون]مکتب اه  حدیث  -ومد

عفان و  بن  خطاب و عثمان بن المؤمنین عایکه و فاروق اعظم عمر از اصحاب کرام ام

 . رضی اهلل عنهم ثاب  بن عمر و زید بن عنداهلل 

 بن  المسیب، قاسم بن ثاب ، سعید بن زید  بن  عنداهلل، خارجه بن  سالم :و از تابعین

بسا، و زهری و نافع و ابوالزّناب و ربیعه  بن  زبیر، سلیمان بن  ابوبکر، عروه بن محمد

 [. بوبند]سعید  بن  الرأی و یحیی

ایروان این مکتب به . امام مالک، ایکوا و رهنر این مکتب بوب :از اتناع تابعین

ه اصلی مکتب به شمار گا بابند و احابیث را تکیه احابیث اهمی  خیلی زیاب می

آوربند، به همین جه  نسن  به طرق و اسناب احابیث و راویان آنها بق  عجینی به  می

                                                           

الشافعی ـ : ، به نقل از 14-12-11تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، عبداهلل احمدیان، ص  - 

 (. ترجمه) 322، ص 3، االتقان فی علوم القرآن، ج  1- 2ابوزهره، ص 
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آوربند، و از این جهات به ایکرف  زیابی نای  آمده بوبند و فضال و  عم  می

 ...آمدند و های بور برای کسب فیض از مکتب اه  حدیث به مدینه می بانکمندان از راه

بر محضر امام مالک، « موطأ»نج سفر به مدینه را به خاطر خواندن شافعی نیز ر

آمیخته، از هر  تحم  کرب و مزایای مکتب اه  تفسیر را با مزایای مکتب اه  حدیث بهم

  4.بو مکتب به حد کافی استفابه نموب

که مرکز اصلی آن شهر کوفه و شعنة بزرگ آن بر ( عقلیون)مکتب اه  رأی  -سوم

مسعوب  بن نران این مکتب از اصحاب کرام علی مرتضی و عنداهلل بغداب بوب، ره

 [. بوبند]

اجدع و  بن قیس نخعی، مسروق  بن حارث و علقمه  بن شریح  :از طنقة اول تابعین

 . یزید نخعی بن اسوب

سلیمان و امام ابوحنیفه  ابی بن شراحی  و عماب بن ابراهیم  :از طنقة بوم تابعین

ها و از قدرت  اه  رأی بیکتر بر منطق و استدالل و نتایج قیاسایروان مکتب . بوبند

 صاستدالل و استفابه از نیروی عق ، بهرة زیابی باشتند ولی از اخنار و احابیث ایامنر
ای از اصحاب و شاگربان او به نام مذهب او را بریافته و  عده. 0اطالع زیابی نداشتند

اند و او چهار تن از  ، نیز از او روای  کربهمنارک و وکیع بن عنداهلل . نموبند تدوین 

سعد  بن  اوفا بر کوفه، و سه  بن مالک، و عنداهلل  بن را مانند انس  صاصحاب ننی

وائله، بر مکه برک نموب لکن به آنها نرسید، و  بن ساعدی بر مدینه، و ابوطفی  عامر

اکثری  . یفه اس او از علمای برجه اول اسالم و مؤسس مذهب حن. اخذ از آنها نکرب

                                                           

 . 14-12-11منبع مذکور، ص  - 

 . 14-12-11منبع مذکور،  -3
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گالبش، ترکیه، افغانستان و آسیای مرکزی تابع مذهب بن مسلمانان هندوستان، ااکستان، 

  4.را بارب« امام اعظم»باشند و او بر میان مسلمین عنوان  او می

بر اینجا به مناسن  مقال برباره مؤسسین مذاهب چهارگانه اه  سن  و جماع  که 

باشند مختصری  اند، و بارای مسانیدی هم می رایط بوبهالک فقیه و محدث و مجتهد جامع

  0 :کنیم بحث می

 

  /امام اعظم ابوحنیفه
نسب او به » :گوید« بر ریحانه االبب»ماه  بن زوطی  بن ثاب  بن  ابوحنیفه نعمان

هجری بر کوفه متولد  42بر سال . «رسد شهریار، آخرین ملوک ساسانی می بن یزبجرب 

 . بغداب برگذش  بر 442شد و بر سال 

اهلل، بسیار عالم، عام ، وارع، اه  زهد و ارهیز، کثیرالخکوع و بائم التضرع  وی رحمه

 . به سوی خدا بوب

 بن سلیمان، و از ابراهیم نخعی و علقمه به قیس شاگرب عنداهلل  ابی بن از حماب

ماالت او امام شافعی و امام مالک به ک. مسعوب، علم فقه و حدیث را اخذ و تلقی نموب

  2.اند معترف بوبه

 

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

بوبه  ننوی ةاصنح اصنحی، نیز از ائمة حدیث و امام بارالهجر  ذی بن سعد  بن جثی  

                                                           

 . 31-33اصحاب صحاح ستّه،  - 

 . 32-33اح ستّه، اصحاب صح -3

 . 31-33اصحاب صحاح ستّه،  -2
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شد و از نافع، با وی مؤسس مذهب مالکیه می. اص  او از امراء قحطانی یمنی اس . اس 

 . بینار روای  کربه اس  بن مقنری، زهری و ا

 :امام شافعی بربارة او گفته اس . اند مهدی از او روای  کربه بن منارک، قطان و ا بن ا

حجاز از بوبند علم  عیینه نمی بناگر مالک و ا :و باز گوید 4«اذا ذکر العلامء فاملک النجم»

  0.رف  می

 بن و ا 22بر سال  :اند بر مدینه متولد شد، و بعضی گفته 22اهلل بر سال  وی رحمه

. هجری زندگی را بدروب گف  442متولد شده و بر سال  24بر سال  :خلکان گوید

عربی  بن ابوبکر ا. از تألیفات مهم او اس  و آن اص  کتب صحیحه اس « الموطأ»کتاب 

اثیر به  بن این باب ابر . اص  بوم اس  2الموطأ اص  اول اس  و کتاب بخاری :گوید

باند و محمد عندالناقی زرقانی  آن را شکم ستّه صحیحه می 1ماجه بن جای کتاب ا

 . شرحی بر آن کتاب نوشته اس 

انس، مربم شمال آفریقا، لینی و تونس و الجزایر و  بن بر حال حاضر ایروان مالک 

  4.مغرب اقصی هستند

 

                                                           

 . هر گاه از دانشمندان یاد شود، مالک ستاره است - 

 . یافت کردند علم بدانجا راه نمی اگرمالک و ابن عیینه در حجاز ظهور نمی: مقصود اینست  -3

حمدبن است که امام م( صحاح ستّه)های ششگانه حدیث  صحیح بخاری مهمترین کتاب از کتاب -2

 . آوری کرده است اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردزبه جعفی بخاری آن را جمع

محمدبن یزیدبن ماجه الربعی از کبار محدثین و صاحب کتاب ششم از صحاح ستّه است که به نام سنن  -1

 . ابن ماجه معروف است

 . 33-31اصحاب صحاح ستّه،  -3
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  /امام شافعی
 عند یزید  بن عنید  بن سائب  بن شافع  بن عثمان  بن ابریس  بن ابوعنداهلل محمد

   عنداهلل بن مابر او فاطمه صعندمناف جدّ چهارم ایغمنر بنعندالمطلب  بنهاشم  بن

، 442وی بر شهر غزه بر سال . عندالمطلب اس  بن  علی بن 4الحسین بن الحسن  بن

  :استاب ابراهیم خاقانی گوید. سال فوت ابوحنیفه تولد یاف 
 اول شب بوحنیفه برگذش 

 

 شافعی، آخر شب، از مابر بزاب 
 

به مصر رف  و بر روز جمعه آخرین روز ماه رجب ستال   0) ه) 424شافعی بر سال 

بر مصر فوت کرب و بر مقنرة قرافه الصغری بر عصر آن روز بفن گربیتد، اکنتون    021

 . مرقد او زیارتگاه و مطاف مسلمین اس 

اهلل بر بهی از شام  وی رحمه :بر کتاب طنقات الکافعی گوید ربمالّ ابوبکر مصنف کُ

به بنیا آمد، بر بو سالگی او را به مکه بربند و بر آنجا نکأت یافت  و  « غزه»مکهور به 

جه  فراگرفتن فقه  2[مابرش]قرآن را حفظ نموب بر حالی که هف  سال باش ، سپس 

به او اجازة فتوا باب بر حالی که اانزبه [ خالد]خالد، مفتی مکه سپرب و  بن  او را به مسلم

به نزب امام مالک بر مدینه رف  و مالزم او بوب تا مالتک زنتدگی را بتدروب    . سال باش 

به بغداب رف  و بو سال بر آنجا ماند، بعد بر حسب لزوم، بته مکته    424گف ، بر سال 

امتام موستی   به بغداب بازگک ، بو ماه بر آنجا بوب چون حضرت  424رف ، و بر سال 

کاظم شهید گربید، بر اثر بلگیری بغداب را ترک گف  و به مصرف مهاجرت فرموب و بر 

 . آنجا به نکر و تصنیف ارباخ  و تا بم وااسین بر مصر بوب

                                                           

 . ر امام حسن مجتبی است نه امام حسینعبداهلل محض پسر حسن مثنی و او پس - 

 . به مصر سفر کرده است 24 شوال  34گویند امام شافعی از  گروهی می -3

پدرش به مادرش اصالح شد زیرا پدر امام شافعی به فاصله کمی از تولد امام وفات یافت و مادرش  -2

 . کفالت او را به عهده گرفت و او را به مکه برد
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ثق ، . امام شافعی بر علم حدیث، فقه، لغ ، نحو و علوم اسالمی سرآمد بهر بوب

ت، منزل  و سخاوت او زبانزب امان ، زهد، ورع، عف  نفس، حسن سیرت، علو قدر

 . باشد م اصول میبوب و مؤسس و واضع عل خاص و عام

نوش  و بر نزب امام مالک کتاب « الرساله»اولین کتاب را بر علم اصول فقه به نام 

اه  حفظ و اتقان بوب و بر اانزبه سالگی به برجة اجتهاب . او را حفظ نموب« الموطأ»

 . او بر علم فقه مکهور اس « األم»شافعیه و کتاب  اهلل مؤسس مذهب وی رحمه. رسید

ندیم تألیفات شافعی را متجاوز از صد کتاب  بن ا :بر ریحانه االبب مسطور اس 

 . االببا صد و چه  و اندی به شمار آوربه اس   نوشته و بر معجم

نمایند  اکثری  مربم عراق و شام و مصر و قسمتی از آفریقا مذهب او را متابع  می

  4.باشند اکثر اه  تسنن ایران بالخصوص کربستان به مذهب او می و

مالعنداهلل احمدیان نویسنده کرب، بر شرح حال امام شافعی، با نثری شیوا و روان 

  :ککد فرازهایی از زندگی امام را چنین به تصویر می

، شافعی بعد از ازبواج نیز چندین سال بر مسند قضاوت شهر نجران یمن باقی ماند»

برب، یکی اینکه مقررات فقه و احکام بینی را بر  و بر این بیار از بو چیز بسیار لذت می

گربید و سایة سیاه و  کرب و هر روز بر استنناط و معلوماتش افزوبه می عم  مکاهده می

هر نامی ( با)کرب و بیگر اینکه ستمگران زورمند را  ستنر جه  را بیکتر از خوب بور می

ککانید و حق  ر هر مقامی که بوبند، به اای ترازوی عدال  میکه باشتند و ب

مآبی و  باش ، و تقدس گرف  و نقاب از چهرة اه  تزویر برمی ستمدیدگان را از آنان می

شخصی  کاذب اه  زور و زر و تزویر را چه به هنگام قضاوت و باوری و چه به 

لیاق   کرب و مسئولین بی هنگام بحث و گفتگو بر محاف  و مجالس برای مربم روشن می

گرف  و گاهی با نق  یک باستان فکاهی  و مزبور و ستمگر حکوم  را به باب انتقاب می

                                                           

 . باشند پیرو مذهب امام شافعی می: باشند یعنی  به مذهب او می. 32-34-32، اصحاب صحاح ستّه - 
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کفایتی و حقارت و مزبوری آنها را  اندیکی و بی با طرح سؤال و جواب طنزآمیز، سابه

  4.نموب خاطر نکان می

امام و بربارة منارزات « وتحلی  زندگانی امام شافعیتجزیه »بر کتاب 

  :هایش بر برابر ستمگران و مسئوالن عناسیان چنین آمده اس  گیری موضع

زبة  والی ستمگر و برمانده و ناتوان نجران، از راه فریب و طفره به مربم هیجان -4

رسد و عصر همان  شهر، مژبه بابه بوب که به زوبی ارزاق فراوانی از بغداب به نجران می

اند، شافعی  والی و مالزمانش را بر راه نجران به بغداب بیدهروز به شافعی خنر بابند که 

شاید آن بیچاره بر بروغ خوب به شک افتابه، و برای استقنال از کاروان ارزاق به  :گف 

طمعکار گذاشته و او را  0(اشعب)ها سر به سر  گونه که بچه راه بغداب شتافته باشد، همان

اید؟ بر  ها برای چه ایستابه بچه :آنها گف کربند و او برای نجات خوب به  مسخره می

ها فریب خوربند و به سوی آن مکان بویدند، و  کنند، بچه فالن جا، گربو توزیع می

اشعب از مکاهدة بویدن آنها بر بروغ خوب به شک افتاب و بر بل خوب گف  شاید 

های  بچه راس  گفته باشم و او نیز به آنجا شتاف  و بار بیگر گرینان خوب را بر بس 

 ! بازیگوش گذاش 

های اطالعاتی با وجوب فراس  و هوش سرشار و حقوق و مستمری و  مهره -0

های  کربند، قابر به ککف توطئه شماری که از حکوم  عناسی بریاف  می مزایای بی

های سیاسی غاف   افتاب که تا بیرزمانی از فعالی  گروه سیاسی ننوبند و بسیار اتفاق می

های  بربند و بر جه  اشاره به ستمگری و مزبوری این مهره سالم بدر میمانده و جان 

کسی از من سؤال کرب که به هنگام شکار، چرا » :گف  اطالعاتی عناسیان، شافعی می

                                                           

، به نقل از االمام الشافعی، 11-13عبداهلل احمدیان، : تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، تألیف  - 

 .  3و ابوزهره، ص  24عبدالغنی، ص 

 .گوی طنزپرداز عرب و فکاهی -3
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های بلند و فنری و کمر باریک و این همه سرع  و  های شکاری، با وجوب ساق سگ

علتش این اس  که » :ب گفتمرسند؟ بر جوا ها نمی تیزروی باز غالنا  به خرگوش

های شکاری بر  بوند، اما سگ ها بر جه  مصلح  خوب و نجات جانکان می خرگوش

بوند و بسیار فرق اس   جه  مصلح  بیگران و ایدا کربن لقمة چربی برای آنها می

  4.«بر بین بیم جان و امید نان و بین مصلح  خوب و مصلح  بیگران

 

  /امام احمد
 411هالل شنیانی مروزی ثم بغدابی به سال  بن محمدحنن   بن احمد امام ابوعنداهلل

اهلل از اصحاب  وی رحمه. زندگی را بدروب گف  014بر بغداب متولد شد و بر سال 

مسلم و »مهدی روای  کربه و شیخین  بن از امام شافعی و ا. باشد حدیث نیز می

 . اند از او روای  کربه« بخاری

اه  ورع و . قه امام بوب، حافظه قوی و برای  کام  باش امام احمد بر حدیث و ف

این کتاب مکتم  بر هک  مسند . او بر حدیث مکهور اس « المسند»کتاب . عنابت بوب

باشد، و عنداهلل اسرش با روای  از ادرش زیاباتی به آن  اول آن، مسند العکره می :اس 

 . باشد می 0ر حدیث با مکررمکهور اس  که آن کتاب جامع چهار هزا. ضمیمه کربه اس 

                                                           

، ص 1 ، به نقل از البدایه و النهایه، ابوالفداه، ج 12-11م شافعی، ص تجزیه و تحلیل زندگانی اما - 

اینکه شافعی با طرح : آقای احمدیان در پاورقی نوشته است ( 414 -م)و حیاة الحیوان دمیری،  1  

 . های اطالعاتی عباسیان را منظور نموده، یک امر استنباطی و فرضی است سؤال، جواب طعنه بر مهره

 . مکرر یعنی حدیث مکرر و تکراریحدیث با  -3
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او از ائمة کنار و اه  حفظ و اتقان و ورع بوب و به شهرهای شام و یمن و حجاز بر 

مربم قسمتی از آفریقا و . او مؤسس مذهب حننلیه اس . طلب علم حدیث مسافرت کرب

  4.عربستان و حجاز و شام و فلسطین ایرو مذهب او هستند

زهوشی و ورع و ایروی از کتاب و سن ، خالء ارگانه با ذکاوت و تیهامامان چ

کربند و بر نهای  فروتنی و اخالص، روش  وجوب صحابه را برای مسلمانان ار می

چهار امام اه  سن  و »آموختند بر کتاب  حیات معقول و زندگی مؤمنانه را به مربم می

  :بربارة ائمة اجتهاب این چنین آمده اس « جماع 

 

 ابوحنیفه و کسب علم 
مروان، خلیفة اموی به بنیا آمد و بر زمان والی   بن ابوحنیفه بر عصر عندالمالک 

 بن عمر)حجاج ثقفی، والی عراق به سن رشد رسید، و بر عهد خالف  خلیفة بابگر 

بر این زمان، کوفه از لحاظ علمی خلی . ننوغ و استعدابش آشکار گربید( عندالعزیز

توانس  استعداب خویش را به  ه بر چنان محیطی میطنیعی اس  که ابوحنیف. ایکرفته بوب

چنان بخال  بابن عق  ... که ابتدا به فراگیری علم نحو ارباخ  . مرحله آزمایش برآورب

و رأی بر نحو زیاب ممکن ننوب، ابوحنیفه علم نحو را چندان ایگیری نکرب و بر مقاب ، 

هم ارباخ ، و رسایلی  0«المک»توجه خوب را به فقه معطوف باش  و بر جوار آن به علم 

و « و الرب علی القدریّه« العالم و المتعلم»و « الفقه االبسط»و « الفقه االکنر»تح  عنوان 

  2.به رشته تحریر برآورب« مسلم النتی»ای هم خطاب به  نوش  و رساله« الوصیّه»

 

                                                           

 . 21اصحاب صحاح ستّه،  - 

 . کند علم کالم علمی است که درباره ذات و صفات خدا بحث می -3

 . 1 -3 ، صفحه  21 چهار امام اهل سنت و جماعت، تألیف محمد رئوف توکلی،  -2
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 استادان ابوحنیفه 
موسی بر حضور او  بن  عیسی. روزی ابوحنیفه به بیدار منصور خلیفه عناسی رف 

آنگاه . این، بانکمند جهان امروز اس  :گوید عیسی بربارة ابوحنیفه به منصور می. بوب

یا نعمان علم را از که آموختی؟ ابوحنیفه بر جواب  :گوید منصور خطاب به ابوحنیفه می

ز از اصحاب عمر، و آنها هم از عمر، و از اصحاب علی، و آنها هم از علی، و ا :گوید می

. عناس و آنها نیز از عنداهلل که بر زمان خوبش کسی از او عالمتر ننوب بن یاران عنداهلل 

 4علم را از ابراهیم :منصور با اشاره به جواب ابوحنیفه بر جواب منصور گفته اس 

مسعوب و  بن ابیطالب، عنداهلل  بن  خطاب، علی بن ام که او نیز آن را از عمر فراگرفته

گویی،  اس آموخته اس  و منصور گفته اس ؛ آفرین بر تو برس  میعن بن عنداهلل 

 . بروب خدا بر استابان ااک و منارک تو باب

سلیمان اشعری، فقیه کوفی متولی بر سال  ابی بن مکهورترین استابان ابوحنیفه، حماب

بر معدن علم و فقه قرار  :گوید اش چنین می که ابوحنیفه برباره. باشد هجری می 402

سال  44وی مدت . «تم با اه  آن همنکینی کربم و فقیهی از فقهای آن را برگزیدمگرف

به تحصی  فقه و حدیث اشتغال باش  و از محضر ابراهیم نخعی و شعنی « حماب»نزب 

هم برای فراگیری فقه استفابه نموب، تا اینکه بعد از چه  سالگی مستقال  توانایی تدریس 

 . بر مسجد کوفه را ایدا کرب

کنیم که  نَوَوی، به اسامی افرابی برخورب می« تهذیب االسماء و اللغات»ر کتاب ب

مند ساخته اس ، که یکی از آنها  ابوحنیفه از آنها کسب فیض نموبه، و یا آنها را بهره

 ...باشد که قرائ  قرآن را به ابوحنیفه یاب بابه اس  یکی از قراء هفتگانه می« امام عاصم»

روب، وی از  صحابه را برک کربه اس  جزء تابعین به شمار میابوحنیفه چون عصر 

 :توان آنها را استابان وی نامید نق  حدیث کربه اس  از جمله چند نفر از صحابه که می

                                                           

 . مقصود ابراهیم نخعی است - 
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 بن جزء زبیدی، جابر بن الحارث  بن انس الجهنی، عنداهلل  بن مالک، عنداهلل  بن  انس

وائله،  بن یسار، ابوطفی ، عامر بن االسقع، معق   بن اوفا، واثله  ابی بن عنداهلل، عنداهلل 

سعید،  بن یزید بن سوید، ثاب   بن خالب  بن سعد، ثاب   بن    عجرب، سه بن عایکه 

  4.جعفر ابوامامه بن الربیع، و عنداهلل  بن بصره، محموب  بن عنداهلل 

 

 ابوحنیفه  تدریس
اش  و از وفاباریش نسن  به استاب او را تنها نگذ« حماب»ابوحنیفه تا مرگ استابش ... 

تصمیم باشتم که مستقال  جلسه تدریس را تککی  بهم، شنی برای این  :گوید می. کاسته نکد

کار از خانه خارج شدم، ولی به محض اینکه با استاب برخورب نموبم، شرمم آمد و از این کار 

بار جلسه تدریس را  بعدها شرایطی به وجوب آمد که ابوحنیفه برای نخستین. منصرف شدم

ضرورتا  به انجام مسافرتی ارباخ  و از « حماب»تککی  بهد و آن هم چنین بوب که 

ابوحنیفه خواس  تا بازگک  وی از مسافرت، کالس برس  را اباره نماید، ابوحنیفه 

بر مدت تدریس، شص  سؤال از ابوحنیفه شد که به همة آنها . خواهش استاب را اذیرف 

از سفر بازگک  ابوحنیفه « حماب»ها را نیز یابباش  کرب، و چون  ابجواب باب و جو

از شص  سؤال، چه  فقره را تصدیق نموب و « حماب». جواب سؤاالت را به نظرش رسانید

این رویداب . مخالف  خوب را هم با بیس  جواب بیگر با ذکر بالی  برای ابوحنیفه بیان کرب

 . یش بق  نمایدباعث شد تا ابوحنیفه بیکتر بر کار خو

ابوحنیفه به تدریس فقه ارباخ  و استعدابش را به کار « حماب»اس از وفات 

 . نامید« شاگربان کنار»توان آنها را  ای بوبند که می بیکتر شاگربانش افراب اخته. انداخ 

فقیه مکهور، خطایی را به ابوحنیفه نسن  « الجراح بن  وکیع»روزی یک نفر بر مجلس 

و « یوسف ابی»چگونه ممکن اس  ابوحنیفه با باشتن بستیارانی چون  :گف « وکیع»باب؛ 

                                                           

 . 4 -2 -1 چهارم امام اهل سنت و جماعت،  - 
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بر به خاطر « و مندل  حنان»و « غیاث بن  حفص»و « زائده ابی بن یحیی »بر قیاس و « زفر»

بر آگاهی به زبان عرب، و نیز باوب طایی و فضی  عیاض « معن بن  قاسم»سپربن حدیث، و 

هی اس  کسی که چنین همنکینانی باشته باشد خطا بر وارستگی، مرتکب خطا شوب؟ بدی

 . بارند کند، و اگر خطایی هم مرتکب شوب او را از خطا باز می نمی

رساند که همنکینان ابوحنیفه، افرابی بصیر و آگاه به علوم مختلف  گفتة وکیع می

رب بر و همچنین بالل  با. اند اشتناهات احتمالیش را تصحیح نمایند اند که توانسته بوبه

اینکه ابوحنیفه از علم و بق  فراوانی برخوربار بوبه که چنان شاگربانی بر مجلس 

 . اند برس و افتایش حضور یافته

 

 شاگردان ابوحنیفه 
، 0«االئمه االربعه»، 4«الفهرس »بر کتاب چهار امام اه  سن  و جماع  به نق  از 

شاگربان ابوحنیفه مطالنی آمده  زرکلی، بربارة« االعالم»خلکان و  بنا« وفیات االعیان»

  :کنیم ای از آنها را نق  می اس  که خالصه

شاگربان برجستة ابوحنیفه که بر گسترش فقه و مذهب وی بر بیگران برتری بارند 

  :عنارتند از

وفات نموبه  440هجری به بنیا آمد و بر سال  442ابویوسف ت وی بر سال  -4

سپس به . بوب« لیلی ابی بن ا»سال شاگرب ابویوسف نخس  به مدت هف  ... اس  

خدم  ابوحنیفه شتاف  و بر نتیجة کسب فیض از او، به صورت فقیهی بانکمند برآمد 

 . عناس به سم  قاضی انتخاب شد یبن و توسط مهدی و هابی و رشید خلفای 

                                                           

 .الفهرست، تألیف ابن ندیم - 

 . االئمة االربعة، تألیف دکتر احمد الشرباصی -3
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او بر کار قضاوت از آگاهی و تجربه و توانایی خوب بر طنق احکام سوب بربه و رأی 

های زیابی را بر عنابات، معامالت و  گذاری کرب و کتاب ای حدیث اایهبن را بر م خوب

 ... .باشد  می« الخراج»حدوب نوشته اس  که مکهورترین آنها کتاب 

الرب علی سیر االوزاعی فیما خالف فیه »و « اآلثار»های بیگری هم بارب از قنی   کتاب

 :و آنها عنارتند از. ابویوسف نسن  بابه اس  های بیگری به ندیم هم کتاب بن ا. «اباحنیفه

 ... .کتاب الصلوه، کتاب الزکاه، کتاب الصیام، کتاب الفرائض، کتاب النیوع، کتاب الحدوب و 

ت شینانی مدت زیابی شاگرب ( 444-420)حسن شینانی  بن ابوعنداهلل محمد -0

شاگربی ارباخ  و  یوسف، سفیان ثوری و اوزاعی به ابوحنیفه بوب، اس از وی نزب ابی

انس، فقه الحدیث و روای  را آموخ  شینانی مربی بوبه  بن نیز از امام مالک 

که ... بر حدوب شص  کتاب نوشته اس  . بار، کریم و بارای عزت نفس خویکتن

 . از همه آنها مکهورتر اس « المنسوط»

وی ایش از  ایرانی بوبه، شت ادر زفر عرب و مابر)  ه 444-442)الهذی   بن زفر -2

حسن شینانی نزب ابوحنیفه برس خوانده و بر قیاس کار کربه  بن ابویوسف و محمد

 . اس ، کتاب ننوشته ولی نظریات استابش را شفاها  انتکار بابه اس 

زیاب لؤلؤیی کوفی متوفی بر  بن زیاب لؤلؤیی کوفی ت ابوعلی حسن  بن حسن  -1

شهرتش بیکتر به کسب . روب به شمار میهم از شاگربان و یاران ابوحنیفه  021سال 

ابب  :ها از اوس  بر کوفه سم  قضاوت را باشته و این کتاب. باشد روای  حدیث می

 ... القاضی، الخصال، معانی االبیان، النفقات، الخراج، الفرائض، الوصایا، المجرب و االمانی 

گربانش مخصوصا  باید بانس  که ابوحنیفه برای مذهنش کتابی تألیف نکربه، ولی شا

اند و با توجه به احابیث  هایی ارباخته ابویوسف، و محمد بر مذهب او به تألیف کتاب

ای  گذاری شده بوب، رابطه ای سن  اایهبن ننوی بین فقه حنفی و فقه اه  مدینه که بر م

 . برقرار ساخته و مذاهب استاب خویش را استحکام بخکیدند



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

63 

رأی، خصاف، صاحب کتاب الحی  و کتاب الواقف بیگر شاگربان ابوحنیفه، هالل ال

و ابوجعفر الطحاوی صاحب کتاب جامع الکنیر و ابوالحسن کرخی و ابوعنداهلل گرگانی 

محمد بزبوی مؤلف کتاب االصول و ابوبکر کاشانی مؤلف بدایع الصنایع فی  بن  و علی

از معتنرترین کتب  کتاب هدایه. ترتیب الکرایع و میرغینانی مؤلف الهدایه، شایان ذکرند

  4.های فراوان بارب ها و حاشیه فقهی حنفی اس  که از چهار جزء تککی  یافته و شرح

 

 وحنیفه اب هباصول مذ
کنم،  تعالی مراجعه می برای استنناط احکام، نخس  به کتاب خدای :گوید ابوحنیفه می

های صحابه  حکمی استنناط کنم از گفته صاگر نتوانستم از کتاب خدا و سن  ایغمنر

 :کند سپس اضافه می. کنم  و به قول بیگری عم  نمی 0نمایم بهره گرفته و بقیه را رها می

دیم و اگر از صحابه باشد بر بن  به ما برسد آن را به کار می صاگر حدیثی از ایغمنر

 ... .کنیم  اذیرفتن آن مختاریم و اگر از تابعین باشد با آن مقابله می

بینیم که گذشته و آیندة  تحلی  مذهب ابوحنیفه بپربازیم میچنانچه به تجزیه و 

 . اصولی را به شرح زیر مورب توجه قرار بابه اس 

ت ابوحنیفه معتقد اس  که هر گاه نخست ـ آسان گرفتن در عبادات و معامالت 

شستن آن با هر مایع ااکی از قنی  گالب و سرکه که بتواند  2جسم یا لناس نجس شوب

همچنین . باند کننده نمی طرف نماید جایز اس  و آب را تنها مایع ااکنجاس  را بر

هر گاه کسی بخواهد بر شب تاریکی نماز بخواند ولی با کوشش زیاب نتواند  :گوید می

جه  قنله را برس  تکخیص بهد و بر غیر جه  قنله نماز بخواند، نمازش برس  

                                                           

 . 32تا  31چهارم امام اهل سنت و جماعت،  - 

 . مقصود تابعین است -3

 . مقصود متنّجس است یعنی جسم ذاتاً نجس نیست بلکه به علت ارتباط با نجس، متنّجس شده است -2
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 یباند که به جا ات هم جایز میبر زک. هر چند بعدا  متوجه اشتناه خویش گربب. اس 

جنس، بهای آن ارباخته شوب، و همچنین بر زمینی که مسلمان آن را تصاحب نماید، 

الزم نیس  که خراج و یک بهم را با هم از برآمد آن بپربازب، بلکه ارباخ  یکی از 

باند که ثمر برخ  را قن  از رسیدن  شمارب، و بر معامالت جایز می آنها را واجب می

 . ریداری کنندخ

رساند که بر خالف بعضی فقها که معتقد به سختگیری هستند  هایی می چنین گفته

 . باشد ابوحنیفه بر احکام، خواهان سهول  و آسانی برای مربم می

ت برای کمک به مستمندان، ابوحنیفه زکات را بر دوم ـ جانبداری از فقرا و ضعفا 

و نیز معتقد اس  که اگر بدهی بدهکار به باند،  وسای  زینتی طال و نقره واجب می

 . اندازه باراییش باشد، زکات بر وی واجب نیس ، تا کمکی باشد به حال بدهکار

کوشد تا کسی را که  ت ابوحنیفه می سوم ـ تصحيح تصرفات انسان به قدر امکان

 :یدگو نماید، مثال  می شرایط تصرف صحیح را باشته باشد، وی را بر کارهای خوب مختار 

کوبک عاق  و اه  تمییزی که هر چند به سن رشد نرسیده باشد اگر اسالم بیاورب، مانند 

همچنین تجارت وصی را با مال یتیم بر . اسالم آوربن یک انسان کنیر قاب  اعتنار اس 

 . باند صورتی که مصلح  یتیم ایجاب نماید، جایز می

را به ولی زن بالغ و رشید ت ابوحنیفه این اختیار  چهارم ـ رعایت حرمت انسان

بهد که به می  خوبش او را به عقد ازبواج مرب بلخواه خویش برآورب، و اگر  نمی

مربی بختر بالغش را به عقد کسی برآورب، ولی بختر راضی ننوب چنان ازبواجی 

صحیح نیس  بیگر اینکه ابوحنیفه شهابت یک مرب و بو زن را بر ازبواج به جای بو 

 . شمارب و شهابت بعضی از اه  ذمّه را علیه بعضی بیگر جایز می مرب قنول بارب،

ت ابوحنیفه از حق امام یعنی، حاکم شرعی پنجم ـ اختيارات دولت نمایندة امام 

های فتح شده به  باند که به متقضای مصحل  بر غنایمی که مسلمانان از سرزمین می
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ام قای  اس  که به هر و این حق را برای ام. آورند بخ  و تصرف نماید بس  می

مثال  برای ایروزی . ای که ممکن باشد مجاهدین را به جنگ تکویق نماید وسیله

المال  بهد، سهم معینی را از بی  مسلمانان به کسی که بر جنگ، کار معینی انجام 

باند که زمین موات را بر اختیار کسی بگذارب  بیگر اینکه از حق امام می. بهد اختصاص 

بچه سر )برباری قرار بهد و والی  بر لقیط  هد آن را آباب نموبه و مورب بهرهخوا که می

 . باند و اجرای قصاص را برایش از اختیارات امام می( راهی

گربانیده، جای ( امام اه  رأی)چنان قواعد مناسنی اس  که ابوحنیفه را سزاوار لقب 

وجوب ( کالم صریح) شگفتی نیس  که وی بسیار اجتهاب نموبه و بر جایی که نصّ

از ( حماب و نخعی)بانیم استابانش هم  چنانکه می. نداشته به قیاس عم  نموبه اس 

 . اند فقهای سرشناس اه  رأی بوبه

ابوحنیفه بر چنان فرصتی، تنها به استفابه از اه  رأی قانع نکده، بلکه بر جوار آن با 

 عناس، نافع  بن دة آزاب شدة ابن رباح، عکرمه  ابی بن  آراء فقهای مختلفی چون عطاء

 . علی و امام جعفر صابق هم آشنا شده اس  بن عمر، زید بن ده آزاب شدة ابن

کربند و تنها به ظواهر  یفه افرابی بوبند که حدیث را از بر مینمضافا  اینکه بر زمان ابوح

و استعداب بر  آوربند، اما ابوحنیفه با باشتن زیرکی آن توجه نموبه و از معانی آن سر برنمی

ارباخ ، بدون آنکه  استنناط احکام، به غواصی بر اعماق بریای معانی احابیث می

 ... .رسانید  ای با نصّ باشته باشد، با برباش  صحیح از حدیث به مربم استفابه می معارضه

. فقه حنفی بیش از سایر مکاتب فقهی برای عق  و ابارک آبمی ارزش قای  اس 

ا انسان، انجاه سال بر فقه و تفیسر اشتغال نموبه و با فقها نکسته و بس :گوید جاحظ می

باشد،  بینیم برخور قضا و فتوا و صدور حکم نمی از آنها آموخته و تمرین کربه باز می

خواند و به اصول فقه آشنا  ولی بر مدت یک سال که فقه حنفی یا مانند آن را می
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گربب، چند روزی آموختن فقه  ن میشوب، الیق مقام قضا و حکوم  یک شهرستا می

  4.حنفی مطابق چندین سال تعلم فقه بیگران اس 

 

 ابوحنیفه و سیاست 
ابوحنیفه فقهی آگاه و مسئول و آزابه بوب، او هیچگاه بر برابر سلطه و قدرت امویان 

و عناسیان تسلیم نکد و از تصدی مسند قضاء بر عهد مروان اموی و منصور عناسی 

کارگزار امویان بر عراق را به « هنیرهبن  عمرو بن یزید»کصد و به تازیانة سرباز زب و ی

جان اذیرف  و عاقن  از ستم و جور هیأت حاکمة اموی به مکه گریخ  و حدوب 

شش سال بر مکه به تدریس فقه و حدیث ارباخ  و با روی کارآمدن عناسیان به بغداب 

 . ، چندین بار به زندان افتاببرگک  و به عل  خوبباری از اذیرفتن مسند قضاء

 :بر کتاب ارزشمند چهار امام اه  سن  و جماع  بر این باره چنین آمده اس 

هنیره بر زمان امویان از طرف مروان، کارگزار عراق بوب، وی از  بنعمرو بن یزید»

ابوحنیفه خواس  تا قضاوت کوفه را به عهده بگیرب، اما ابوحنیفه از قنول ایکنهاب یزید 

یزید به خاطر این سرایچی یکصد و به ضربه شالق را بر یازبه روز به . باز زبسر

ابوحنیفه زب، ولی ابوحنیفه از نظر خویش برنگک ، و یزید را ناگزیر ساخ  تا از 

به روایتی بیگر، یزید تقاضایش را تکرار ننموب بر به جای آن از . تقاضایش بس  بربارب

 . بار شوب، که ابوحنیفه آن را هم قنول نکرب ال را عهدهالم ابوحنیفه خواس  تا تولی  بی 

ابوجعفر منصور اول، خلیفه عناسی متوجه شد که ابوحنیفه با وی موافق نیس ، 

خواس  تا به تدریج از ماهی  قلنی وی آگاهی یابد ولی ابوحنیفه با حاشیه رفتن بر 

با بول ، عقیده و نظر  ها، و عدم همکاری ها و گاهی انتقاب از کارهای قاضی خالل برس

این رفتار ابوحنیفه، کینه را بر بل منصور ایجاب کرب و . ساخ  خویش را آشکار می

                                                           

 .31تا  32 چهار امام اهل سنت و جماعت، - 
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برصدب برآمد که بر وی بس  یابد، و این کار هم وقتی ممکن شد که ابوحنیفه را به 

عل  بستگیری هم این بوب که ابوحنیفه ایکنهاب . بغداب احضار نموبه و بستگیر ساخ 

منصور قسم خورب که قضاوت را به . نیز برای تعهد شغ  قضاوت نپذیرف  منصور را

« ربیع حاجب»بر آن جلسه . وی بقنوالند، و ابوحنیفه هم سوگند یاب کرب که قنول نکند

آیا متوجه هستی که بر مقاب  قسم منصور شما هم  :حضور باش  و به ابوحنیفه گف 

 کنی؟  سوگند یاب می

. امیرالمؤمنین بر ارباخ  کفاره قسم از من تواناتر اس  :ف ابوحنیفه بر جواب گ... 

خوبباری ابوحنیفه از اذیرفتن شغ  قضاوت باعث شد تا منصور برای مدتی او را به 

منصور بار بیگر برخواستش را تجدید نموب و ابوحنیفه ضمن رب ایکنهاب . زندان بیندازب

گویی  منصور گف  بروغ می. ممن برای قضاوت شما صالحی  ندار :منصور، به او گف 

با نسن  بابن بروغ به من، حکم عدم صالحیتم را برای احراز  :ابوحنیفه گف ... 

خورم، زیرا بروغگو  قضاوت صابر کربی، چون اگر بروغگو باشم به برب این کار نمی

ام که صالحی  قضاوت  تواند قاضی باشد، و اگر راستگو هستم امیرالمؤمنین را گفته نمی

 . دارمرا ن

چون منصور از جواب به ابوحنیفه بازماند، بوباره او را به زندان فرستاب، بعد از آنکه 

خواس  که شغ  قضاوت را  کرب، مجدبا  با تهدید می چند بار او را زندانی و آزاب می

کسی را به کار  :ای منصور از خدا بترس :این بوب که ابوحنیفه به خلیفه گف . بپذیرب

، به خدا من بر حال  آرامش قاب  اعتماب نیستم، اس 4بترسد  تعالی دایبگمار که از خ

 . چگونه برخکم مورب اعتماب هستم

  0.کنند که ابوحنیفه همچنان بر زندان بماند تا وفات یاف  روای  می

                                                           

 . در متن بترسید است - 

 . 13- 1، «االئمة االربعة»، به نقل از 23-21چهار امام اهل سنت و جماعت،  -3
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 های ابوحنیفه  بعضی از وصیت

 ت این وصی  خطاب به بزرگترین شاگرب و یارانش ابویوسف یعقوب  وصيت اول

به عالوه راه . روب باشد که سرمکقی برای رفتار سلطان و مربم به شمار می ابراهیم می نب

ایروزی بر آموزش و انتخاب اخالق اسندیده را به شاگربانش نکان بابه و او را از 

 ... .ارتکاب اعمال خالف برحدر باشته اس  

ی علمی از شما زینهار بر هر وق  و حالی نزب سلطان نروید مگر اینکه برای حاجت»

وقتی که بر . کاهد بعوت به عم  آورب، زیرا آمد و رف  زیاب با وی از احترام شما می

بری، بوری از چنان آتش به نفع  حضور سلطان هستی انگار که بر میان آتش به سر می

بدان که آنچه را سلطان برای خوبش . بهد سوزاند و آزارت می زیرا تو را می. شماس 

سعی کن وقارت را نزب عامه حفظ کنی، به کوبکان . بارب یگران روا نمیخواهد به ب می

من مل یوّقر کبرینا و مل » :فرموبه صچون ایغمنر. محن  کن، و به ایران هم احترام بگذار

یعنی کسی که ایران ما را احترام نکند و بر کوچکتران ما رحم  «یرحم صغرینا فلیس منّا

 . نیاورب، از ما نیس 

های آب عمومی و نیز از بس  سقّاها آب  از کوزه. ا و مساجد چیزی نخوربر بازاره

ایش . شوب لناس حریر و ابریکم مپوش، چون به فخرفروشی و غرور منتهی می. 4ننوش

از تأمین مایحتاج زن، ازبواج مکن؛ نخس  علم بیاموز، بوم از لحاظ مالی خوب را تأمین 

توانی  آموختن علم، به کسب مال بپربازی نمی نما، و آنگاه ازبواج کن، زیرا اگر هنگام

 . علم را بننال کنی

بهد، چون زاب و ولد زن و تکثیر  بدان که ازبواج ایش از علم، وق  شما را هدر می

 . بارب عائله و تالش برای امرار معاش آنها، تو را از تحصی  باز می
                                                           

 .امروزه ارزش بهداشت و طبّی این دستور برکسی پوشیده نیست - 
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مایی همگان بریغ فرمان خدا را اطاع  کن و امان  را بپرباز، از نصیح  و راهن

بر معاشرت با بیگران احترام متقاب  . به مربم احترام گذاشته و آنها را خوار مکمار. مدار

و بر وق  بیدار با مربم از طرح مسای  علمی کوتاهی مکن، اگر . را مورب نظر قرار بده

 . کسی از تو سؤال کرب، بر حدوب سؤالش به وی جواب بده، تا بچار تکویش نکوب

  :فرماید تعالی می خاطر ثروت، علم را رهاکنی، بچار فقر خواهی شد، چنانکه خدای اگر به

                       ( 401 /طه) 

 .«و هر کس از ذکر ما روی گرباند بر این بنیا زندگی برایش سخ  خواهد بوب»

، تا آنها را بیکتر بر کسب علم تکویق با شاگربان  مانند فرزندان  برخورب نما

به هنگام ذکر . ریزب مناقکه و مجابله با عوام و اشخاص فرومایه، آبروی  را می. نمایی

 . خدا، حتی از اابشاه هم تجلی  مکن

شوب که  بانکمند وقتی کارش روبراه می. بر نهان و آشکار با خدای خوبت یکسان باش

ن تکخیص بهد که صالحی  کاری را باری قنول اگر سلطا. ظاهر و باطنش یکی باشد

بهد، و نیز بدانی که  مکن، مگر اینکه بدانی که به خاطر مقام علمی  چنان سمتی را به تو می

 . شوب نماید که به ضرر مربم تمام می اگر آن را قنول نکنی و به کسی واگذار می

ار لکن  زبان زینهار، از روی ترس بر مجلس بحث و مناظره، صحن  نکنی، تا بچ

 . گویی نکوی و اراکنده

زبگی بر کارها بپرهیز، و اگر کسی  بر راه رفتن، متان  خوب را حفظ کن، و از شتاب

 . زنند از اک  سر صدای  کرب، جواب مده، چون حیوانات را از قفا صدا می

زیاب حرک  مکن تا ثنات . به هنگام صحن  کربن صدای  را بلند مکن، آرام باش

 . ربم محقق شوبشما به م

بعد از . بر حضور مربم از ذکر خدا کوتاهی مکن، تا سرمکقی برای آنها باشی

خدا را به خاطر اینکه . نمازها، وربی را بخوان که بر آن آیات قرآنی وجوب باشته باشد
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و روزهایی را بر هر ماه . هایی را بر شما به وبیعه گذاشته، سپاس کن صنر و نعم 

 . رگزین، تا بیگران هم از شما ایروی نمایندبرای گرفتن روزه ب

از یاب . مراقب نفس خوب باش، و بر راه علمی بکوش که بر بنیا و آخرت تو را به کار آید

ای از خداوند  مرگ غاف  مناش، و برای استابان و بیگر کسانی که از آنها بهرة علمی گرفته

ان و اه  هوی و هوس جز برای و بر تالوت قرآن بوام کن، با خوبارست. طلب بخکایش کن

 . هدای  به بین معاشرت مکن

بر جوار خانة سلطان سکون  منما، و عیب همسایگان را فاش مکن، زیرا آنها نزب 

 . شما بسان امان  هستند

اوش باش، و اگر کسی با شما مکورت کرب، تدبیر کارش را تا  به طور کلی عیب

ر موجب خکنوبی خدا خواهد بوب این ما، زیرا چنان کابن حدوبی که آگاهی باری 

 . انکاءاهلل بر بنیا و آخرت تو را به کار آید. نصیح  را از من بپذیر

سازب، طمعکار و بروغگو و  از بخ  و حسد بپرهیز، زیرا بخال ، آبمی را رسوا می

سعی کن همیکه لناس سفید . بو به هم زن مناش، بلکه بر تمام کارها جوانمرب باش

اء قلب باشته باش، اگر نیازمند هم باشی عزت نفس را از بس  نده، زیرا استغن. بپوشی

با بیوانگان و کسانی که آباب مناظره . بهد هم  باشد، مقام خوب را تنزل می کسی که بی

بانند صحن  مکن و نیز از مذاکره با افراب خوبخواه که  و احتجاج با اه  علم را نمی

کوشند  زیرا آنها می. به خوبنمایی بپربازند، بپرهیزخواهند با طرح مسای  نزب مربم  می

 . کنند تا تو را از رو بنرند، و هر چند حق به جانب هم باشی به شما التفات نمی

بر محاکمة سالطین حضور به هم نرسان مگر اینکه چنانکه سخن گفتی بر مقاب  

نی از آن حق تسلیم شوند، زیرا اگر بر حضور شما کار خالفی انجام بهند و نتوا

السکوتی  کنند که بر مقاب  اعمال ناروای سالطین، حق جلوگیری کنی، مربم فکر می

 . ای، بر جلسه علمی از خکم بپرهیز گرفته
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از بعای خیرت مرا فراموش مکن، و این اندرزها، را که بر جه  مصلح  شما و 

 ... .ام از من بپذیر  بیگر مسلمانان ایراب کربه

خالد السمتی  بن  ش ابوحنیفه خطاب به شاگربانش یوسفت این سفار وصيت دوم

خواس  برای آموزش فقه اه  کوفه و اقوال استابان آنها به بصره بروب، که  اس  که می

  :هایی از آن چنین اس  قسم 

خیزند، هر چند  بدان که هر گاه به توبة مربم بدی کربی، با شما به بشمنی برمی

گر با آنها نیکی کربی، هر چند با شما بیگانه باشند، ادران و مابران  باشند و نیز ا

 . نسن  به شما چون ادر و مابر خواهند شد

. بر شماس  که مدارا و صنر و شکینایی باشته و بارای رفتار نیک و گذش  باشی

اگر توانایی باری لناس تازه و تمیز بپوش، و از وسیلة نقلیة مناسب استفابه کربه، عطر 

و نیکی کن هر چند با . آیند همه بیدار کن، حتی آنها که به بیدارت نمیاز . استعمال کن

و آنچه را که . شما بدی هم کربه باشند، با گذش  باش و کارهای روا را تنلیغ کن

 . برای  زیان بارب واگذار و از تقصیر کسی که به شما عنای  نکربه برگذر

تا . ر شد، از وی عیابت کنحق را ابا کن، و هر گاه یکی از برابران بینی  بیما

 . توانی محن  خوب را نسن  به بیگران آشکار کربه و با صدای رسا به همه سالم کن می

تکلیف  از مربم باید به حد توانایی آنها باشد، و راضی باش به چیز مکروعی که 

با آنها از روی حسن نی  رفتار کن و صابق باش، و از . خواهند برای خوبشان می

امان  را . شکنی کربه باشند به عهدت وفا کن هر چند با شما ایمان. بپرهیز خوباسندی

د باش و با اه  بن به وفا و تقوی اای. باز اس بده هر چند که به شما خیان  کربه باشند

  4... .ایمان معاشرت کن 

 

                                                           

 . 31-12، به نقل از االئمة االربعة، 11تا  21منبع مذکور،  - 
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 علم فقه و پیدایش آن 
وب از آن کند و مقص فقه علمی اس  که بربارة فروع عملی احکام شرع بحث می

 . تحصی  ملکة اقتدار بر اجرا اعمال شرعی اس 

بر » :گوید اهلل صفا بربارة عل  ایدایش علم فقه و اجتهاب چنین می استاب بکتر ذبیح

گرفتند و بر مککالت تکریعی به وی  ، مسلمین احکام را از او فرامیصحیات رسول

بر رفع اینگونه حوائج،  مرجع مسلمانان صکربند، ولی بعد از رحل  ایامنر مراجعه می

الخصوص قراء بوبند که آیات قرآن را از محکم و متکابه و ناسخ و  صحابه و علی

فراگرفته بوبند و مخصوصا  بر میان صحابه، خلفای  صشناختند و از ایامنر منسوخ می

 بن یاسر و زید بن جن  و عمار بن مسعوب و معاذ بن کعب و عنداهلل  بن  راشدین و ابی

 . اند سلمان و ابوالدرباء و ابوموسی اشعری به فتوا مکهور شده ثاب  و

و از میان آنان هف  تن بر مدینه شهرت . منتق  شد 0فتوا به تابعین 4بعد از صحابه

  :یافتند که عنارتند از

عندالرحمن و قاسم و عنداهلل و عروه و سلیمان و  بن مسیب و ابوبکر  بن سعید

اند و فقه فتوا به وسیله همین قوم  ان تا به تن نیز رسانیدهخارجه که عدب آنان را، مورخ

ایم بر اوای  عهد اسالمی، فقه و قرائ   بر ممالک اسالمی انتکار یاف  همچنان که گفته

نموب  و تفسیر و حدیث، علمی واحد بوب، چنانکه جدا ساختن آنها از همدیگر بشوار می

وسعه و تکام  خوب از بیگر علوم جدا شد اندک هر یک از این علوم بر اثر ت لیکن اندک 

                                                           

و  صاهلل من رأی رسول»: را صحابه گویند  صح یاران پیامبرصحابه جمع صاحب است و در اصطال - 

و صحابی . را دید و به او ایمان آورد صحابی است صهر کس پیامبر خدا «آمن به فهو صحابی

 . منسوب به صحابه است

بوده و محضر  صتابعین جمع تابع به معنی پیرو است و در اصطالح کسانی هستند که در زمان پیامبر -3

 . اند هدا درک نکرآن حضرت ر
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معروف شدند و « فقهاء»و علم تکریع از میان سایر علوم به علم فقه و اصحاب آن به 

  4.«این فقها چون بر کلیة امور مسلمین، حق اظهار نظر باشتند اهمی  وافر کسب کربند

 

 مراکز مهم فتوا و طریقه اهل حدیث و اهل رأی 
اثر اجتماع صحابه و تابعین بر مدینه، مرکز مهم فتوا آن شهر بر تمام قرن اول بر »

بوبه اس  لیکن از اوای  قرن بوم، عراق نیر بر این باب مرکزی  و اهمیتی کسب کرب و 

ظر بر آن بیار ظهور نموبند و همین بوگانگی مراکز علم فقه، بن گروهی از فقهای صاح

به نام طریقة اه  حدیث و بیگر به  باعث ایجاب بو روش ممتاز بر آن علم گربید، یکی

نام طریقة اه  رأی و قیاس که ایروان هر یک از این بو روش را از آغاز کار تا 

های مدید با یکدیگر مکاجرات و مناحثات متمابی بوب، و این امر، خوب منجر به  مدت

 . تألیف کتب متعدب گربید

 

 ابوحنیفه پیشوای اهل رأی 
جدش . اس  فارسیثاب  زوطی، از اص ،  بن  نعمان ایکوای اه  رأی، ابوحنیفه

هجری والبت  42و خوب ابوحنیفه بر کوفه به سال « نساء»زوطی بر کاب  و به قولی بر 

وی بر اوای  عمر خوب سرگرم . هجری برگذشته اس  442یافته و بر بغداب به سال 

بر اثر آنکه بزاز  از طرف بیگر. مناحث کالمی بوبه و با علماء کالم مراوبه باشته اس 

بوب بر امور عملی اجتماع هم وارب شده بوبه و از حقیق  وضع اقتصابی و تجاری عهد 

اند تمایلی  العناس از وی کربه یبن خوب اطالع باشته اس  و با وجوب تأیید و تقویتی که 

از شاگربان مکهور او . بانس  تر می به علویین باش  و آنان را برای خالف  شایسته

                                                           

 . 21-23اهلل صفا، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، صفحه  تاریخ ادبیات در ایران، جلد اول، دکتر ذبیح - 
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قاضی القضاء هارون الرشید و صاحب تألیفات متعدب و از آن جمله ( 440. م)وسف ابوی

 (. 444. م)الحسن الکینانی و بیگر زفر  بن بیگر محمد. اس « الخراج»کتاب 

 . اند این شاگربان بر اراکندن نظر و روش استاب خوب اثر فراوان باشته

 

 ابوحنیفه و قیاس 
بوب چنانکه از مجموع احابیث، بیش از هفده ابوحنیفه بر قنول احابیث سختگیر 

کرب که به قیاس و  حدیث متواتر را قنول نداش  و همین حال  او را مجنور می

 . استحسان توجه کند

االنتقال بوب و ثانیا   النظر و سریع عل  عمدة این نظر آن بوب که وی اوال  مربی بقیق

و عربی  فارسی  و ثالثا  بر محیط بر آغاز امر با متکلمین و مناحث آنان آشنایی یاف

عراق که بر تمام بورة ساسانی از مهمترین مراکز بحث و نظر بر مسای  بینی بوب 

تربی  شد و چون این محیط مانند مدینه مستعد اخذ احابیث و سنن صحاح از صحابه 

بایس  روش بیگری غیر از آنچه فقهای مدینه به آن توجه  و تابعین ننوب ناگزیر می

عالوه بر این ایش گرفتن روش قیاس، بر فقه امری تازه ننوب و ایش . تند اتخاذ کربباش

 . از ابوحنیفه هم برخی از رجال کم و بیش بدین امر توجه کربه بوبند

 

 قیاس چیست؟ 
قیاس عنارتس  از آنکه بر شریع  حکمی برای امری معلوم باشد و بعد امور 

ه باشند بر آن قیاس کنند و همان حکم را نسن  بیگری را که با آن، اتحاب بر عل  باشت

این اص  بعدا  توسعه یاف  و بر تمام مواربی اطالق شد که . به آن امور صابر نمایند

نسن  به آنها نصّی وجوب نداش  و فقیه با قیاس بر موازین شرعی و مقتضیات بین، 

ابف رأی قرار به این ترتیب قیاس به تدریج مر. کرب احکامی بر باب آنها صابر می
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گرف  و رأی و قیاس یعنی آنکه فقیه بر اثر طول ممارس  خوب بر احکام شرعیه این 

ملکة نفسانی را حاص  کربه باشد که بتواند با بق  بر امور و عل  و اسناب آنها 

اس شرط . احکامی که منطنق بر شریع  و سازگار با آن باشد نسن  به آنها صابر کند

ابوحنیفه اگر نسن  به امری بر قرآن و سن  . اب اس اصلی رأی و قیاس اجته

یاف   تصریحی نمی( مکروط بر آنکه ثقات آن را روای  کربه باشند) صاهلل رسول

رف  و چون محیط عراق و  ایم می شد و بر همان سیرتی که گفته متوس  به اجتهاب می

  4.«ار یاف مستعد قنول این روش بوب طریقة او به سرع  بر این نواحی انتک فارس

 

 انس و حدیث  بن مالک 
والبت او بر سال . اند االص  و بعضی از موالی بانسته انس را برخی عربی بن  مالک

وی برعکس ابوحنیفه به احابیث و سنن و اطالع از . اتفاق افتاب 442و وفاتش بر  240

فات عدة آنها و استناب بر آنها رغن  وافر باش  و نکأت بر مدینه که مح  سکون  و و

ساخ  و  کثیری از صحابه و تابعین بوبه اس ، این امر را برای او به آسانی میسر می

النته ایش از مالک، مدینه مرکز . نموب حتی باید گف  که او را برین روش تربی  می

فتوای مسلمانان بوب و خلفا و صحابه و تابعین و قراء بزرگ بر اینجا به استناب بر احکام 

 . ث و سنن و اجماع ام  به بابن فتوا، خوب سرگرم بوبندالهی و احابی

ای که آنان باشتند بار  مالک از فقهای مکهور آن شهر، فقه آموخ  و به همان طریقه

آمد و همان روش را ابامه باب و تکمی  کرب و شاگربان خوب را به همان طریق  تربی  

. م)القاسم  بن و عندالرحمن ( 424. م)وهب  بن از شاگربان مکهور او عنداهلل . نموب

                                                           

 . 22-21تاریخ ادبیات ایران، جلد اول،  - 

 . اند هجری قمری ضبط کرده 23و  22، 21ها،  والدت امام را در بعضی از تواریخ و تذکره -3
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 بن  و یحیی( 041. م)عندالحکم  بن و عنداهلل ( 021. م)عندالعزیز  بن و اشهب ( 424

 . هستند که همه بر حدیث و فقه مکهورند( 021. م)یحیی اللیثی 

 

 نحوة تمسک مالک به حدیث 
که هم مکروط بر آن 4ای بوب که حتی به خنر واحدی تمسک مالک به حدیث تا برجه

کرب و احکام خوب را با توجه به آیات و احابیث سنن  باشد اکتفا می 2یا حسن 0صحیح

الخصوص به اجماع و اتفاق  نموب و علی و صحابه و اجماع ام  صابر می صرسول

اه  مدینه یا اکثر اه  آن شهر بر حکمی برس  مانند یک حدیث یا یک سن  استناب 

بانس  و  و صحابه می صه سنن حضرت رسولنموب زیرا آنان را مطلع و معتاب ب می

طنقات اه  این شهر اعمال و احکام خوب را به ایروی از طنقه معاصر حضرت  :گف  می

اند و او اجماع اه  مدینه را  بهند و آنان خوب از آن حضرت آموخته انجام می صرسول

 . به چه  و اند مسأله رسانیده اس « موطأ»بر کتاب 

اس  که بر آن احابیث و سنن و مسای  اجماعی « الموطأ»ب مهمترین اثر مالک کتا

  1.ا بر ترتیب فقهی مرتب نموببن اه  مدینه را 

 

                                                           

یکی دو نفر بوده و بعدها آن به حد تواتر رسیده باشد  صکننده آن از حضرت رسول حدیثی که روایت - 

 (. آحاد در برابر متواتر آمده است)آن را آحاداالصل گویند 

حدیث مسندی است که اسناد آن به نقل عدل ضابط از عدل ضابط، متصل باشد تا »: حدیث صحیح  -3

 . عطل و شاذ نباشدیا یک صحابی یا غیره برسد و م صبه رسول خدا

، متصل است و از شذوذ (کم حافظه)الضبط   حدیثی است که سند آن با نقل عدل خفیف: حدیث حسن  -2

 . و علة سالم باشد

 . 24-22تاریخ ادبیات ایران، جلد اول،  -1
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 درس خواندن شافعی جوان در خدمت امام مالک 
امام مالک به وساط  فرماندار مکه اذیرف  که به شافعی جوان برس بدهد؛ بر آغاز 

اهلل تعلیم و تعلم حدیث  سنحان» :گوید شوب و می ، خکمگین می4امام مالک از فرماندار

شافعی بید رعب و « !اند را هم بر مسیر قرطاس بازی خویش قرار بابه صاهلل رسول

که قابر به توضیح مطلب نیس  و ناچار خوب   ای فرماندار را فراگرفته هراس به گونه

خالد  بن  نامة استابش مسلم نامه و توصیه ضمن تقدیم معرفی)چند قدم جلوتر رف  و 

خدا خیر و نیکی را به تو عطا فرماید، من فرب قریکی و » :به امام مالک گف ( زنجی

مطلنی هستم و وضع و حال من چنین اس  و چنان برای تعلم حدیث از مکه، مکتاقانه 

بار شافعی، یا  امام مالک تح  تأثیر بیانات شیوا و رق . «ام به محضر تو شتافته

آمیز شافعی،  خالد زنجی یا سیمای فراس  بن  مکه مسلمنامة مفتی اعظم شهر  توصیه

رنگ و لحن کلماتش به کلی تغییر کرب و بر حالی که به ایکانی شافعی چکم بوخته 

گویی خطوط اسرارآمیزی را بربارة آیندة این جوان بیس  سالة مطلنی مطالعه )بوب 

مام گناهان ارهیز ای محمد کامال  مواظب خوب باش و از ت :خطاب به او گف ( کرب می

نما، و تقوا از خدا را ایکة خوب کن، اایة بلندی از علم و فقاه  بر انتظار توس ، و بر 

کنم، فربا به  ااسخ تقاضای  نعم و کرامه با کمال احترام با برخواس  تو موافق  می

  0.بیا صمسجد ایامنر
ها و  هشافعی مدت هک  ماه بر محضر امام مالک، سرگرم فراگرفتن تفسیر آی

شوب، و این مدت هر چند از لحاظ کمی، زمان  احابیث و استنناط احکام اسالمی می

                                                           

 . فرماندار مدینه که نامه فرماندار مکه را به امام مالک داد - 

و   1 -11 به نقل از االمام مالک، شکعه، ص  22افعی، ص تجزیه و تحلیل زندگانی امام ش -3

، به نقل از االمام الشافعی، 341، ص 2 ، زیرنویس، معجم االدباء، ج 31-2 الشافعی، ابوزهره، ص 

 .  2عبدالغنی، ص 
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زیابی نیس  ولی از نظر کیفی و شور اشتیاق شافعی و حضور بایمی و تمام وق  او بر 

یابی او گربید  محضر این استاب مهربان، به اندازة چندین سال جای استفابه و سنب فیض

خالد  بن  از مقام یک مفتی که بر مکه و بر محضر مسلمو بر همین مدت توانس  

زنجی به آن نای  آمده بوب، به مقام مجتهد بر فتوا بر چهارچوب مذهب امام مالک، 

قاسم و عندالرحمن وهب اصحاب امام مالک و هم اایة  بن همطراز عندالرحمن 

  4... .حسن برکوفه و بغداب، واص  گربب  بن ابویوسف و محمد

بیگری که اندکی بعد از بو روش ابوحنیفه و مالک ادید آمد روش امام  روش مهم

 . شافعی اس 

 

 ادریس شافعی و اصول فقه  بن محمد
 بن  عیینه و مسلم بن  مدتی بر مکه نزب سفیان( 012-442)ابریس الکافعی  بن محمد

خالد زنجی فقه آموخ  و سپس به مدینه رف  و بر خدم  مالک تلمذ کرب و بعد از 

به بغداب عزیم  کرب و همانجا بوب تا  424وفات مالک به یمن رف  و سپس بر سال 

  0.برگذش 

الحسن شاگرب ابوحنیفه آشنایی  بن شافعی بر اثناء اقام  خوب بر عراق با محمد

یاف  و از او فقه را به روش عراقیین آموخ  و بدین ترتیب علم اه  حدیث و اه  

. ه بر این طریقه تصرفاتی کرب و قواعدی به وجوب آوربآنگا. رأی هر بو بر او جمع شد

اص  بر فتوا کتاب و سن  و اجماع و آثار و قیاس بر  :روش او بر فقه چنین اس  که

                                                           

، االمام الشافعی، 4، مقدمه ام، ص 2منبع مذکور، به نقل از امام شافعی، حسین محمد الرفاعی، ص  - 

 . 21نی، ص عبدالغ

در مصر اقامت فرمود و در همانجا به  311رجب سال  32تا  24 شوال سال  34امام شافعی از  -3

 . رحلت ایزدی پیوست
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آنهاس  و قیاس هم جز با علم به کتاب اهلل و اطالع از اقاوی  و سنن گذشتگان و 

 . اجماع ناس و اختالف آنان میسر نیس 

و رساله بیگر « اصول فقه»اکنون بر بس  اس  رساله او بر از آثار مهم شافعی که 

شافعی شاگربانی باشته اس  که طریقة او را بر عراق . باشد می 4«کتاب االم»به نام 

ای بوب که بر این ککور  وایران و مصر اراکندند و قنول مذهب او بر ایران تا برجه

  0.شأن مذهب ابوحنیفه بوبه اس  ها هم مدت

 

 نبل و حدیث ح بن احمد
والبت  411بر سال . اص  او از مرو، ولی والبت و نکأتش بر بغداب بوبه اس 

توجه او بیکتر به علم حدیث بوب و بر راه جمع . برگذش  014یاف  و به سال 

مدتی مصاحب . حدیث، کوفه و بصره و مکه و مدینه و شام و یمن و الجزیره را بید

بر اینکه او از بزرگان محدثین بوب تربیدی . بامام شافعی بوب و از وی کسب علم کر

جریر بر  بن اند و از آن جمله محمد نیس  ولی همة علماء بزرگ او را به فقیه نکناخته

فقه . گف  او مرب حدیث اس  نه مرب فقه مذهب او را بر خالف بین فقها نیاورب و می

ب و حدیث و او به شدت، منتنی بر حدیث اس  چنانکه اساس علم خوب را بر کتا

سن  قرار بابه اس ، هر فتوا را که از صحابه نق  شده بوب قنول باش  و از میان چند 

و حتی . فتوا از صحابه معتقد بوب آن را باید اذیرف  که اقرب به کتاب و سن  باشد

                                                           

 . در متن کتاب تاریخ ادبیات، کتاب االمام، ذکر شده است که صحیح نیست - 

 . 22-24تاریخ ادبیات ایران، جلد اول،  -3
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را هم بر قیاس ترجیح بابه اس  و از قیاس جز بر موربی  0یا ضعیف 4حدیث مرس 

حنن  کتابی بر  بن احمد. کرب نهای  رسیده باشد استفابه نمی که ضرورت و احتیاج به

هایی که به  فقه تصنیف نکرب بلکه آنچه ازو بر فقه روای  شده عنارتس  از ااسخ

 . اند و مرتب و مدون کربند سؤاالت مربم بابه اس  و شاگربان او آنها را فراهم آوربه

 باوب  اند ابوسلیمان لم فقه بوبهاز کسان بیگری که بر این سه قرن بارای اثری بر ع

. م)سعد الثوری  بن  سفیان( 042. م)باوب اصفهانی معروف به باوب الظاهری  بن علی  بن

صاحب کتاب اختالف الفقها و ( 242-001)جریر الطنری  بن و ابوجعفر محمد ( 414

 . توان نام برب النیان فی تفسیر القرآن و تاریخ الرس  و الملوک را می جامع

بر روی هم باید بانس  که سه قرن اول هجری از همة قرون و ابوار بیگر اسالمی 

بیکتر مستعد ظهور مذاهب مختلف فقهی و بورة اجتهاب و صدور آراء گوناگون نسن  

به کیفی  استخراج احکام فقهی از کتاب و سن  یا رأی و قیاس بوبه و به همین نسن  

ه اس  و هر یک از صاحنان مذاهب و هم کتب بسیار بر این سه قرن نوشته شد

اند که بعضی از آنها هنور هم  شاگربان و ایروان بزرگ آن تألیفات گراننها ادیده آوربه

بر اثر این توجه و عنای  شدید، فروع احکام اسالمی به تمامی، بر . بر بس  اس 

قرن اول  توان بوره ابامة فقهی سه های بعد را می همین سه قرن تدوین شد چنانکه بوره

  2.ای از مذاهب و ترک مذاهب بیگر بانس  و حتی بوره انتخاب بسته

 

                                                           

نفر غیر صحابی منتهی گردد خواه آن نفر تابعی یا غیر تابعی باشد  کنندگان به یک اگر سلسله روایت - 

و حدیث مرسل . گویند و این عقیده علمای اصول و فقها و بعضی از محدثین است« مرسل»حدیث را 

 . نزد اکثر محدثان حدیثی است که سلسله روایت آن فقط به تابعی منتهی شود

 . فات حسن در آن جمع نشوندحدیث ضعیف، حدیثی است که صفات صحیح و ص -3

 . 41-22تاریخ ادبیات ایران، جلد اول،  -2
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 مراکز تعلیم 
 . نخستین مرکز تعلیم مسلمانان، مساجد بوب

مسجد از آغاز بوره هجرت مرکز تجمع مسلمین و اخذ تصمیمات سیاسی و 

از آن و خلفای راشدین ایجاب شد بعد  صامنرات بینی بوب و سنتی که از عهد ایتعلیم

بر این بوره اسالمی هم، این سن  از قرن بوم و . بیرگاهی بر میان مسلمانان باقی بماند

ابر بن سوم به بعد معمول بوب و بر بسیاری از مساجد که بر بالب این ککور ایجاب شد 

های تدریس بایر بوب و از آن جمله اس   اطالعات و شواهدی که بر بس  باریم حوزه

بر نیکابور که تا حملة مغول از امهات . و هرات و فارس و غیره بر سیستان و بخارا

بالب اسالمی بوب از اینگونه مساجد بزرگ که مرکزی  تعلیم باشته باشد بسیار وجوب 

باش ، مانند مسجد مطرزی و مسجد قدیم نیکابور و جامع منیعی نیکابور که آن را از 

ساخته بوب، کتابخانة معتنری باش  ( 112. م)سعد از بزرگان نیکابور  بن ابوعلی حسان 

بر حمله غزان به غارت رف  و بانکمندان بزرگی بر آنجا تدریس  414که بر سال 

که بر آن مسجد  121مسعوب العتنی نیکابوری متولد به سال  بن کربند مانند اسعد می

شدند و مانند مسجد  مجلس امالء باش  و برین مجلس محدثین و ائمة وق  حاضر می

 .   که کتابخانة بزرگی باش عقی

بر این مساجد و مراکز تدریس و تعلیم، فقها، و محدثان و مفسران و قراء بزرگ تدریس 

مثال  شیخ ابومحمد عنداهلل الجوینی ادر امام الحرمین جوینی و الحلیمی وقتی به . کربند می

بید و او بر تمام ای بر نیکابور گر نیکابور رسید از جانب اابشاه غزنه مأمور تککی  حلقه

 . مدت اقام  خوب بر نیکابور بر حلقة خویش مکغول امالء حدیث بوب

الدین  فورک اصفهانی بر نیکابور و رکن بن از مدارس مکهور، مدارسی برای ا

شعیب النیهقی فقیه  بن اسفراینی ساخته شده و مدرسه بیهقیه که امام ابوالحسن محمد
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مسعوب عتنی نیکابوری  بن ور ایجاب کربه و اسعدبر کوی سیار نیکاب( 201. م)شافعی 

 . فقیه مکهور بر آنجا ساکن بوبه اس 

های علوم بینی ساخته شده اس   و بر شهرهای مختلف، مدارس فقهی و حوزه

یوسف بیهقی  بن ای برای فرقة حنفیه به نام ابوالقاسم عندالعزیز  چنانکه بر بیهق مدرسه

ای برای  وف قرن شکم و بر نَوکوی نیکابور مدرسهجدّ ابوالحسن بیهقی بانکمند معر

  4.ساخته شد( 141. م)شافعیه به نام ابوالحسن حنانی واعظ نیکابوری 

 

 مذاهب حاکم 
بر این بوره مذاهب اه  سن  کمال قدرت و رواج را بر ایران باش  زیرا مذاهب 

بر قرن از مذاهب مختلف اه  سن  که . های غالب و امرای زمان بوبه اس  بول 

و بعضی رو به توسعه رواج یاف ، بر این بوره  0ای از آنها رو به ضعف چهارم ااره

مجموعا  چهار مذهب اصلی و مهم مالکی و حنفی و شافعی و حننلی بر ممالک اسالمی 

بر ایران بو مذهب شافعی و حنفی بیش از همة مذاهب بیگر اه  . اذیرفته شده بوب

مهمترین مراکز رواج این بو مذهب، . سالمی رواج باش سن  و بیکتر از تمام مذاهب ا

بوب که به قول نظام الملک مسلمانان ااکیزه و همه، شافعی یا حنفی  زمینمکرق 

لیکن بر عراق و طنرستان، شیعی مذهنان بسیار بر مراکز مختلف مانند قم و . 2اند بوبه

و شافعی، مذهب حاکم بو مذهب حنفی . اند بربه به سر می( ساوه)و آوه ( طهران)ری 

سالطین سلجوقی بر مذهب امام ابوحنیفه بوبه و وزرای خوب را از میان . عصر بوب

از بو وزیر معروف سالجقه که بر آغاز سلطنتکان به . اند گزیده حنفیان و شافعیان برمی

                                                           

 . 311تا  312تاریخ ادبیات ایران، جلد اول،  - 

 . مانند مذاهب داود ظاهری، سفیان ثوری و محمدبن جریر طبری که به کلی از بین رفتند -3

 . 22نامه خواجه نظام الملک،  سیاست -2
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بر مذهب حنفی ( 141مقتول به سال )وزارت ارتقا جستند، عمیدالملک ابونصر الکُندری 

یده خوب بسیار متعصب بوب لیکن بعدا  از تعصب بس  برباش  و نسن  به و بر عق

 . حنفیان و شافعیان به یک چکم نگریس 

رضی »اسحق ملقب به  بن  علی بن الدین خواجة بزرگ، ابوعلی حسن  الملک قوام نظام

 وقتی بر بلش». ، وزیر سالجقه بر مذهب شافعی و مربی ااک اعتقاب بوبه اس «امیرالمؤمنین

دگان خدای و همة علما و بزرگان بن نویسد بر کیفی  زندگانی او با  4گذش  که محضری

هر چند که این . بین، گواهی خوب بر آن محضر نویسند و آن محضر با او بر خاک نهند

صورت، کسی نکربه اس  و بر شریع  مطهره، مسطور و مذکور نیس  اما به نیکو اعتقابی 

هر کس از بزرگان بین شهابت خوب بر آن محضر ثن  کربند و خواجه، این محضر نوشتند و 

امام ابواسحق فیروزآبابی صاحب تننیه با آنکه مدرس نظامیه بوب و منظور نظر احسان و انعام 

چون محضر، . 0خواجه، چون آن محضر، به خدمتش بربند بر آنها نوش  که حسن خیرالظلمه

  و گف  هیچکس از این بزرگان راس  ایش خواجه بربند و خطاّ ابواسحق بدید بگریس

و بعد از وفات خواجه، بر خواب بیدند که خواجه گفتی که حق . چنین ننوشته که او نوش 

  2.«تعالی بر من بخکید و رحم  کرب به سنب این سخن راس  که خواجه ابواسحق نوش 

مسای  بینی  اگر این روای  برس  باشد بلی  اعتقاب بسیار سابه و ابتدایی خواجه بربارة

 . تواند بوب اس  و به هر حال این روای  نکانة بارزی از اعتقابات مربم آن زمان می

. شوب الملک از این روای  هندوشاه به خوبی معلوم می برجة تعصب خواجه نظام

خواجه مذهب امام اعظم شافعی باش  و سلطان ملککاه بر » :وی گفته اس  که

ویسند که بر این مدرسه بن حله کرّان، چون خواستند که ا کرب بر مبن ای  اصفهان مدرسه

                                                           

 . را که گروهی بنویسند و امضاء کنندگواهینامه، آنچه : محضر  - 

 . حسن بهترین ستمکاران است -3

 . 322تجارت السلف هندوشاه،  -2
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کدام طایفه باشند از سلطان بپرسیدند، گف  اگرچه من حنفی مذهنم اما این چیز از برای 

ای را ممنوع و محروم  قومی را محفوظ و مخصوص کربن و طایفه. ام تعالی ساخته خدای

این مدرسه ثاب  باشند  ویسند که اصحاب هر بو امام بربن باشتن وجهی ندارب، 

التساوی و التعابل، و چون سلطان مذهب امام ابوحنیفه باش  خواستند که نام امام  علی

ابوحنیفه ایش از امام شافعی نویسند، خواجه نگذش  و مدتی آن کتاب موقوف ماند و 

 عاقن  قرار بر آن گرف  که . سلطان فرموب تا خواجه را رضا نناشد هیچ ننویسند

بر یاران بو ایکوای ) «امامی صدری اإلسالم ,وقف علی اصحاب اإلمامنی» :ویسندبن

اما خواجه، مدارسی را که خوب ساخته و نظامیه (. امام و بو صدر اسالم وقف گربید

 . نامیده بوب همه جا وقف بر اصحاب امام شافعی کرب

ذ اابشاهان زمان خصوصا  سالطین سلجوقی نیز با سیاس  مذهنی خاصی که اتخا

اند و با شیعه و باطنیه  ورزیده کربه بوبند، نسن  به مذاهب اه  سن  تعصب می

اند و ائمة شافعی و حنفی و اشعری همه، مصدر  کربه اظهار عناب فراوان می( اسماعیلیه)

  4.اند کارهای بزرگ و مورب اقنال و توجه اابشاهان و وزیران این عهد بوبه

 

 تعصبات و مشاجرات مذهبی 
های  ه بین وحدت عقیده و مرام یکتاارستی اس  بر کش و قوساسالم ک

های کاری و  توز مذاهب، ضربه انگیز ایروان ناآگاه و احیانا  متعصب و کینه اختالف

 . نااذیر خوربه اس  و چه بسا که این اختالف، علما را نیز فراگرفته اس  جنران

و یا سایر مذاهب، و بحث بر ترجیح یکی از بو مذهب حنفی و شافعی بر یکدیگر 

توان گف   اختالف و مکاجرة علمای آنها، بر تمام قرن انجم و شکم بایر بوب، و تقرینا  می

غالنا  مجالسی بر خدم  وزراء و . کمتر شهری بوب که از این مکاجرات مذهنی خالی باشد

                                                           

 .  1 اهلل صفا،  تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، دکتر ذبیح - 
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و شد و علما و ائمة فرق مختلف  امراء و سالطین برای بحث بر مسای  مذهنی منعقد می

ة یافتند و این بحث و مکاجرات ائمة فرق، طنعا  مای رجال و معاریف، بر آن حضور می

شد و کار مکاجره و مناقکه را به  ایرة تعصب بر آنان میالناس و برافروختن ب تحریک عوام

  4.ککانید ها می ها و کتب و نظایر این سفاه  مجابله و تخریب محالت و سوختن کتابخانه

 

  اجتهاد
لبّ »ابوالوفا کانیمککانی بر کتاب اصول فقه شافعی که ترجمه و شرحی از  مرحوم

  :گوید اس  بربارة اجتهاب چنین می« االصول

اجتهاب بر لغ  به معنی رنج و مکتق ککیدن، و بر اصطالح عنارت اس  از به کار 

 . بربن شخص فقیه، تمام طاق  و توانایی خوب را بر تحصی  ظنّ، نسن  به حکم شرعی

منظور از فقیه بر این تعریف کسی اس  که با باشتن اطالعات الزمه، آمابه و مهیای 

تحصی  ظنّ به حکم شرعی بوبه، و اس از به بس  آوربن آن، حقیق  فقه شناخته 

 . بر این صورت مراب از فقیه و مجتهد یکی اس . شوب

گیرب که  می گربب، فقط مطالنی مورب اجتهاب قرار از بق  بر تعریف فرق معلوم می

بلی  قطعی نداشته، و شخص مجتهد با تحم  رنج و به کار بربن تمام توانایی خوب 

نسن  به حکم آنها تحصی  ظنّ نماید از قنی  وجوب نی  بر وضو، و یا وجوب 

. قصاص بر مورب قت  به وسیلة آالت و ابوات سنگین وزن و سایر مطالب مورب اختالف

د از قنی  وجوب نمازهای انجگانه، و حرم  عم  به لکن مطالنی که بلی  قطعی بارن

 . گربب زنا، و سایر مطالنی که مورب اتفاق ام  هستند، مح  اجتهاب واقع نمی

 

                                                           

 . 12 تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم،  - 
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 منابع اجتهاد 
  :بر کتاب تجزیه و تحلی  زندگانی امام شافعی بربارة منابع اجتهاب چنین آمده اس 

اجتهاب خویش منابع زیر را مقرر امام ابوحنیفه رهنر مکتب اه  رأی بر عراق، برای »

و بر همان زمان . کتاب، سن ، فتاوای اصحاب، اجماع، قیاس، استحسان، عُرف :باش 

و کمی بعد از ابوحنیفه، امام مالک رهنر مکتب حدیث بر حجاز، اجتهاب خوب را بر منابع 

  :زیر قرار باب

ان، مصالح کتاب، سن ، اقوال اصحاب، اجماع، عم  اه  مدینه، قیاس، استحس

 . مُرسله، عُرف، سدّ ذرایع

  :امام شافعی بر همان زمان و کمی بعد از امام مالک، اجتهاب خوب را بر منابع زیر قرار باب

کتاب، سن ، اجماع، قول اصحاب، قیاس؛ و شاید امام شافعی معتقد بوب، که قول به 

بر اثر نقص آگاهی و عُرف و عابت و استحسان و مصالح مرسله اوال   :منابع بیگر مانند

عدم تعمق بر منابع انجگانه اس  و ثانیا  احکام مستننط از غیر منابع انجگانه، فاقد 

  4.«اهلل و احکام فروع بین به شمار آورب توان آنها را حکم قدسیّ  اس  و نمی

کنیم و به صورت اختصار  بر بررسی و تحقیق منابع اجتهاب به نُه مننع اشاره می

  :شوب توضیح بابه میبربارة آنها 

 . کند آیة آن، از احکام فروعی بحث می( 022)مقصوب قرآن اس  که بر حدوب  :کتاب -9

احابیث احکام  صعنارتس  از گفتار و کربار و رفتار و تأییدهای ایامنر :سنت -4

 . حدیث اس ( 1222)بر حدوب 

بر هر عصری بر حکمی از احکام فقهی ( متخصصین بر فقه)اتفاق فقها  :اجماع -3

 . آید برای اه  عصر بعدی، بلی  به شمار 

                                                           

مة االربعة، مصطفی شکعه، االمام ابی ، به نقل از االئ41-42تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص  - 

 . 1  تا ص  14 : و االمام مالک از  22 تا   2 حنیفه، از ص 
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بر صورتی که این  :های بزرگوار و ترجيح در بين آنها اقوال و فتاوای صحابی -4

 . هایی باشته باشند اقوال و فتاوا با هم تفاوت

چیزی که حکمش با بالی  چهارگانة گذشته معلوم نکده اس  از راه  :قياس -5

ش را معلوم میکی از بالی  نامنربه حکمش معلوم گکته، حک مقایسه با چیزی که با

« ننیذ» :مثال. کنیم به شرط اینکه عل  حکم امر اول بر امر بوم نیز وجوب باشته باشد

مکروبی که از )« خمر»حکمش از راه قیاس با ( شوب مکروبی که از انگور تهیه نمی)

کنیم که  شده اس  معلوم میو به نصّ آیه، حرام بوبنش معلوم ( شوب انگور تهیه می

اسکار و مس  « خمر»زیرا؛ عل  حرام بوبن امر اول ( نیز حرام بوبن آنس « ننیذ»حکم 

کربن آنس ، بر نتیجه هر مکروب و مکموم و مأکولی که بارای هر نام و اسمی باشد و 

ای تهیه گربب مابامی که تخدیر و بیهوشی ایجاب نماید قطعا  حرام اس  و  از هر مابه

 . استعمال آن از گناهان کنیره اس 

و کاربرب آن بر فقه، مواربی اس  که . بر لغ  به معنی طلب امر بهتر :استحسان -6

مجتهدی حکم شنیه به امر معلومی را، به خاطر اینکه به امر بیگر بیکتر شناه  بارب 

 ترک نماید؛ و به عنارت امروزی توجه به روح قوانین بکند و برخی از استحسان،

امام . اند ترک قیاس و توس  به امری بهتر از آن اند و گفته تفسیرهای بیگری کربه

شافعی، استحسان را به عنوان یکی از منابع استنناط احکام شرعی قنول نداشته و مخالف 

« استحسان»یعنی کسی که از  «من استحسن فقد رشع»عم  به آن بوبه و گفته اس  

 . بس  زبه اس سازی  حکمی استخراج کند به شرع

( مصالح)اند  احکامی که به مصلح  افراب جامعه استخراج شده :مصالح مُرسله -3

ولی آنچه انگیزه و عل  آن احکام شمربه شده اس ، از طرف شرع نه معتنر اعالم شده 

مانند زبن کسی که متهم به سرق  باشد تا به ( مُرسله. )نه مُلغی شمربه شده اس 
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بر ...( خیاط، نجار، تعمیرکار و )مانند ضامن شدن استابکارها  واقعی  اعتراف کند، و

 . شوب حفظ و نگهداری اارچه و موابّ و وسایلی که بر اختیار آنها قرار بابه می

کارهای معمول و متداول بر بین مربم که مخالف بالیلی شرعی  :عرف و عادت -3

  :اند و برخی از فقها بر تعریف آن چنین گفته. نناشد

بر حسب عرف و  :مثال. رهای معقول و خرباسندی که طنع سالم، آنها را بپذیربکا»

کنند  روب برباره میزان مقدار آب و مدت مکث، با وی قرار نمی عابت کسی که حمام می

 . گربب و همچنین بر خرید و فروش اشیاء جزیی، صیغة ایجاب و قنول اجرا نمی

بو اص  کلی زیر، به مصلح  مربم  احکامی که با توجه به این :4سدّ ذرایع -1

 شوند؛  استخراج می

 . اص  اول امر به کاری، امر اس  به همه وسای  و موجنات آن کار

کسی که  :مثال. اص  بوم نهی از کاری، نهی اس  از همه وسای  و موجنات آن کار

بر مرض موت، زنش را به خاطر محروم کربن از ارث، طالق باینة کنری بدهد با وجوب 

و جلوگیری از این . وقوع طالق باینة کنری، آن زن، باز وارث اس  از راه سدّ ذرایع

کند بستش  بر جنگ با کفار سربازی که بزبی می :مثال بوم. های ناروا ستم و اجحاف

  0.«شوب منابا به سپاه بشمن ملحق گربب بریده نمی

 

                                                           

 . وسیله، دستاویز است: جع ذریعه، مؤنث به معنی : ذرایع  - 

الدین االسالمی، عفیف  ، به نقل از روح41-43-41تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص  -3

، الشافعی،   3-41 ، ص 3الدین محلی، ج  شرح جمع الجوامع، شمس ،111عبدالفتاح طباره، ص 

، االئمة االربعة االمام احمد، 322، ص 3الدین محلی، ج  ، جمع الجوامع، شمس41 ابوزهره، ص 

 . 334-22 مصطفی شکعه، ص 
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 اقسام اجتهاد 
 . واجب کفایی، مندوب و حرام واجب عینی، :اجتهاب از نظر حکم چهار قسم اس 

ایس  که از مجتهد سؤال شوب و بیم از بین رفتن آن  ، اجتهاب بر مسئلهواجب عينی

 . مسئله بر میان باشد

ایس  که بیم از بین رفتن آن وجوب نداشته، و مجتهد  ، اجتهاب بر مسئلهواجب کفایی

 . بیگری هم که بتواند حکم آن را تعیین نماید موجوب باشد

 . ، اجتهابی اس  که قن  از وق  بربارة مسایلی که حکم معینی ندارب به عم  آیدوبمند

اطالق لفظ اجتهاب فقط به . ، اجتهابی اس  که بر مقاب  بلی  قاطعی به عم  آیدحرام

  4.ای اس  که بر استنناط حکم به کار رفته واالّ عنوان اجتهاب ندارب مناسن  رنج بیهوبه

 

 انواع مجتهد 
فتوا ( بر همه مذاهب)که بر تمام ابواب فقه  0مجتهد مطلق. سه نوع اس مجتهد 

که بر قواعد امام و ایکوای خوب احاطه و اطالع کام  بارب و  2مجتهد مذهب. بهد می

احکام را از نصوص و تصریحاتی که ایکوای مزبور بر مسای  فقه اظهار باشته اس ، 

طور که مجتهد مطلق نناید بر خالف بر این صورت همان. استنناط و استخراج نماید

 . نصّ، اجتهاب نماید، مجتهد مذهب نیز نناید از نصّ ایکوا عدول کند

                                                           

نتشارات اصول فقه شافعی، تألیف ابوالوفا محمدبن عبدالکریم کانیمشکانی معروف به معتمد کردستانی، ا - 

 . 311-322، ص 211 غریقی، چاپ دوم، 

 . هر چهار امام؛ ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد حنبل مجتهد مطلق هستند -3

 . باشند امام حسن شیبانی و ابویوسف در مذهب حنفی و امام نووی در مذهب شافعی مجتهد در مذهب می -2
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مجتهد فتوا، و آن مجتهدی اس  که بر مذهب ایکوای خوب متنحر بوبه، بتواند از بو 

قول او یکی را بر بیگری ترجیح بهد، و این بر موربی اس  که از طرف خوب ایکوای 

  4.ی از انحاء، نسن  به اولوی  یکی از بو قول اشاره نکده باشدمذهب به نحو

 

 تجزیة اجتهاد 
تجزیه اجتهاب عنارت از آن اس  که مجتهد، فقط بر مسای  مخصوصی مانند فرایض 

این قسم . و تقسم ارث، قوة اجتهاب باشته ولی بر سایر مسای ، قوة آن را نداشته باشد

ه، بعضی آن را جائز بانسته، و بعضی مخالف جواز اجتهاب مورب اختالف علما واقع شد

هایی که این نوع مجتهد،  بلی  مخالفین این اس ، شاید بر میان آن قسم . آن هستند

قوة اجتهاب ندارب، بلی  معارضی یاف  شوب که به اجتهاب او بر این مسئله خل  وارب 

احتمال و تصوری  آورب ولی مجتهدی که بر تمام مسای  قوه اجتهاب بارب، از همچون

 . مصون و مأمون اس 

  :گویند طرفداران تجزیه هم می

چون فرض این اس  که مجتهد بر یک قسم  از مسای  باید به تمام ابلة مربوط به 

  0.مسئلة مورب اجتهاب آگاه و بصیر باشد، لذا احتمال فوق، بسیار بور و بلکه مربوب اس 

 

 مجتهد مطلق 
رگ، رئیس اسنق بانکگاه االزهر بربارة مجتهد مطلق استاب محمد مصطفی مراغی بز

  :گوید می

                                                           

 . 312اصول فقه شافعی،  - 

 . 312منبع مذکور،  -3
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کند، گاهی چون تمام شرایط بر او  کسی که بر احکام و مسای  شرعی اجتهاب می»

مجتهد »جمع اس ، صالحی  استنناط تمام احکام شرعی را بارب و چنین شخصی 

 . شوب نامیده می« مطلق

ی  استنناط بعضی از احکام را و گاهی به خاطر احاطه به رشته خاصی، صالح

گویند، و مجتهد و « مجتهد متجزی»یا « مجتهد خاص»باراس  و بر این صورت او را 

 . فقیه و مفتی بر اصطالح علمای اصول، کلماتی مترابفند

نق  نموبه و بربارة « المستصفی»آنگاه صریح گفتة طوالنی امام غزالی را از کتابش 

  :گوید آن می

د مطلق اس  که شارع او را مکلف نموبه که جمیع احکام را از ابله این شرایط مجته

 . تفصیلی به بس  آورب و تقلید و واسطه میان وی و ابله را حرام گربانیده اس 

  :خالصة این شرایط از این قرار اس 

خواهد با آن استدالل کند و به هنگام نیاز با  ای که می مجتهد باید به نکات آیه -4

 . ق بهد، عالم باشد، ولی حفظ تمام قرآن و یا حفظ آیات احکام شرط نیس حکمتش تطنی

های حدیث، آشنا باشد تا بتواند به هنگام صدور  ب به محم  ثن  هر بابی از با -0

فتوا به آن مراجعه نماید و شرط، آن نیس  که تمام احابیث و یا احابیث احکام را حفظ 

تألیف احمد « معرفه السنن»و « باوب نن ابیس»باشد بلکه کافی اس  که اصلی مانند 

 . بیهقی را بر اختیار باشته باشد

 . باید بداند که آیه و حدیث مورب استدالل، منسوخ نکده اس  -2

النته الزم . باید بداند که بر خالف مسئله مورب بحث و تحقیق، اجماع نکده اس  -1

 . نیس  مح  اجماع و خالف را حفظ باشد

علم لغ  و نحو به طوری که بتواند خطابات عربی را به خوبی بفهمد آشنایی به  -4

 . و با ابله و شرایط آن آشنا باشد
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الزم نیس  بربارة سند احابیثی که راویان آنها به عدال  معروفند و مورب قنول  -1

همگانند، تحقیق کرب و بر غیر این صورت چنانکه ایکوایان عابل که مذاهنکان شناخته 

 . کند آنان را عابل شمربه باشند باز هم کفای  میشده اس ، 

  :بر میان شرایط فوق از همه مهمتر، بانستن سه فن زیر اس 

 علم حدیث  -4

 علم لغ   -0

 علم اصول  -2

علما، هر یک از آیات و احابیث احکام و ناسخ و منسوخ و موارب اجماع و خالف 

های فقه و بر  احکام شرع بر کتاب اند و اکنون آوری کربه را جداگانه بر کتابی جمع

و بر این زمان، عصر روای  و حدیث اایان . شروح حدیث و تفسیر، مدوّن گکته اس 

یافته و مربم به کتب تدوین شده و نظریات ایکوایانی که بربارة راویان، جرح و تعدی  

 . کنند اند، مراجعه می نموبه

ویان، فراوان اس  و طالنان های رجال و حاوی شرح حال را و بر عین حال کتاب

و علم لغ  عربی و فنون آن مانند نحو، . توانند بربارة آنان تحقیق کنند علم به آسانی می

شوب و  و غیره با بق  کافی تدریس می 4صرف، ابب و بالغ  بر مدارس بینی مصر

 . کند های عربی کفای  می طالب را برای برک عنارت و خطابه

شوب؛ چه  و غیره به طور کام  تدریس می( ه و شرایط آنابل)و همچنین اصول فقه 

 . آنهایی را که غزالی ذکر کربه و چه آنهایی را که ذکر نکربه اس 

اذیر اس  و اکنون راه آن  اجتهاب نه تنها از نظر عق  ممکن اس  بلکه عابتا  نیز امکان

ماع علما، به بایس  به خاطر به بس  آوربن حدیث و آراء و اج از زمان گذشته که می

بر حال حاضر موارب بحث و تحقیق و اجتهاب . نقاط بوربس  سفر کنند، آسانتر اس 

                                                           

 . شود تمام کشورهای اسالمی و مدارس دینی علوم اسالمی و معانی و بیان تدریس می در - 
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  آوری و بسته حدیث، فقه، لغ ، نحو و منطق، جمع :های علوم بر هر یک از قسم 

دی شده و احابیث صحیح از ناصحیح مجزا گکته، به طوری که اژوهکگر را از بن

نیاز ساخته اس  و تمام  کنندگان بی رجال و روای تحقیق و جستجو راجع به چگونگی 

ولی بر زمان گذشته . شوب های ککورهای اسالمی یاف  می ها بر کلیة کتابخانه این کتاب

 . این مواب و این کتب بر بسترس همگان ننوب

شوب، فقها قنال  بالی  آن را  اکنون بیکتر مسایلی که برای تحقیق و اجتهاب عرضه می

اند و هر کدام، نظریات خوب را با ذکر ابله بر  بربارة آن فتوا بابه تحقیق کربه و

اند و بر این عصر، مجتهد کاری جز این ندارب که نظریات و بالی   های خوب آوربه کتاب

 . تدوین شده را مورب مطالعه قرار بهد و بهترین آنها را انتخاب کند

به حکم جدید بارب، حفظ آید و احتیاج  اما حوابث و مسای  جدیدی که ادید می

تمامی آیات و احابیث احکام و فهم صحیح آنها و شناختن ناسخ و منسوخ و حفظ 

موارب اجماع الزم نیس  و احتیاج به این جهد و کوشش که بر راه فهم مطالب کتب 

 . شوب، ندارب می« االزهر»ایچیدة 

ن نگکته و همان آنچه مسلم اس  زمانه، خلق  انسان را تغییر ندابه و خربها انها

ای که  طنیع  و سرش  گذشته، اکنون بر انسان باقی اس  و مجتهدین را به باالترین برجه

و من بر عین احترام به نظریة کسانی که اجتهاب را محال . ککاند از نظر عق  ممکن اس  می

ی گویم که بر میان علمای مدارس بینی مصر کسان بانم و می بانند، اجتهاب را جایز می می

 . باشد هستند که شرایط اجتهاب بر آنان جمع اس  و تقلید برای آنها حرام می

 

 اجتهاد خاص 
گذاریم و به  گویند کنار می اش بدون تحقیق می اجتهاب مطلق و آنچه را که برباره

 . اربازیم اجتهاب خاص یا اجتهاب جزیی می
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ی رسیدن به حکم اجتهاب خاص یا جزیی عنارت از اجتهاب بر واقعة خاصی اس  برا

 . شرعی آن توسط بلی 

تواند  ای که می کسی که بارای قدرت چنین اجتهابی باشد، تقلید کربن بر مسئله

 . اجتهاب کند، برایش حرام اس 

اند ولی بیکتر برآنند که  النته علما بر تجزّی و تجزیه نکده اجتهاب، اختالف کربه

همّام بر این باره  بن غزالی و شیخ ااالسالم  اجتهاب، قاب  تجزّی اس  از جمله حجه

اند که تقلید بر صورت بسترسی به بلی ، عنارت از ترک علم و ایروی از  استدالل نموبه

  :فرماید شک و تربید اس  که ایغمنر از آن نهی فرموبه آنجا که می

آنچه مورب شک و تربید اس  رها سازید و به  «...دع مایریبک إلی ما الیریبک »

 . مککوک روی آوریدسوی غیر 

  :گوید و غزالی بر کتاب المستصفی می

خواهد بر جمیع احکام فتوا بهد  اجتماع این علوم هکتگانه بر مجتهد مطلق که می

توان عالمی را مجتهد  نااذیر نیس ، بلکه می الزم اس  و به نظر من اجتهاب منصنی تجزیه

بر کتاب االحکام بعد « آمدی و. بر قسمتی از فقه و غیر مجتهد بر قسم  بیگر بانس 

تمام این شرایط بر مجتهد مطلق که متصدی حکم و  :گوید از شمربن شرایط مجتهد می

باشد، اما برای اجتهاب بر بعضی مسای  تنها بانستن   فتوا بر جمیع مسای  اس  الزم می

به کند و هیچ اشکالی ندارب که به علوم و شرایط مربوط  به آن کفای  میه علوم مربوط

ای را باش   سایر مسای  فقهی آشنایی نداشته باشد، و مکلفی که اهلی  اجتهاب بر مسئله

تواند از  و بر آن مسئله اجتهاب کرب و اجتهابش منجر به حکمی شد به اتفاق ک  نمی

و بر صورتی که اجتهاب نکربه باشد ت گرچه بر این باره اختالف . بیگری تقلید نماید

اعتماب اینس  که جواز تقلید حکم شرعی، احتیاج به بلی  بارب  اس  ت ولی نظریه مورب

 . و اص ، ننوبن بلی  اس  و کسی که مدعی بلی  باشد باید بیان کند
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گویند  این آراء و نظریات علمای اصول بربارة اجتهاب متجزّی بوب که صریحا  می

م اس  خواه کسی که قدرت بر اجتهاب بر وقایع خاص را بارب تقلید کربن بر او حرا

باشد و خواه تابعین آنها و یا یکی از ایکوایان  صمرجع تقلیدش اصحاب ایغمنر

 ... . و ... مذاهب چهارگانه اه  سن  و 

آسان اس  و برای کسی که ( بر این عصر)و همانطور که بیان باشتیم اجتهاب متجزّی 

آیات و احابیث خواهد بر یکی از مسای  بیع یا طالق اجتهاب کند، کافی اس  که  می

آنها را بکناسد و بداند کدامیک منسوخ و کدام غیر منسوخ اس  و ضمنا  با موارب اجماع 

تا بچار )آشنا باشد تا از مخالف  احتراز جوید و بر فهم لغات و اقامة بلی  بینا باشد 

  4.«(خطا و اشتناه نکوب

 

  صاجتهاد در زمان پیغمبر
اس ، بعضی برآنند، بر صورتی که  صمنرموضوع بیگر جواز وقوع برای خوب ایغ

. مهنط وحی اس  خوب قابر به تحصی  یقین بوبه احتیاجی به اجتهاب ندارب صایغمنر

گویند، چون آمدن وحی به اختیار خوب او نیس ، اجتهاب او جایز و  بعضی بیگر می

  :و از بالیلی که بر این مورب اقامه شده، یکی آیه. صورت وقوع نیز ایدا کربه اس 

 12: األنفـــال ژۈ  ۈ     ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ژ 

شایسته هیچ ایغمنری نیس  که اسیرانی باشته و با گرفتن فدیه آنها را رها کنتد  »

 .«تا آنگاه کک  و ککتار زیابی بر زمین بکند

 

 

                                                           

آزار شیرازی،  ، مقاالت دارالتقریب قاهره، ترجمه بی314تا  312همبستگی مذاهب اسالمی، ص  - 

 . 232 مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 
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  :و بیگری آیه

  12: التوبة ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

ه خواستند از غزوه تنوک تخلف کنند اجازه خدا برگذرب از تو چرا به کسانی ک»

 .«بابی

بر آیة اول نسن  به باقی گذاربن اسرای بدر و گرفتن  صباشد که ایغمنر اکرم می

فدیه از آنها، و بر آیة بو، نسن  به مأذون باشتن منافقین بر تخلف از غزوة تنوک، 

ب عتاب نخواهد بوب، مورب عتاب الهی قرار گرفته، و از آنجا که امور ناشی از وحی موج

بر  صاند اجتهاب ایغمنر بعضی هم گفته. ها به واسطة اجتهاب او بوبه اس  اس از عتاب

امور جنگ و تدابیر آن جایز، و صورت وقوع ایدا کربه، و بر غیر آن جائز نیس ، و این 

 . شوب قول، جمع بین بو نظریة اول اس  که بدین وسیله رفع اختالف طرفین می

ینکه اجتهاب مربم و افراب بیگری غیر از ایغمنر، بر زمان حضرت و نیز بر ا

چون شرح و بسط آنها بر اینجا . جایز اس  یا خیر؟ اختالفات زیابی شده صرسول

شوب که اصحّ، آن اس  اجتهاب مربم بر زمان  ضرورتی ندارب به ذکر این نکته اکتفا می

 . جایز واقع هم گربیده اس  صایغمنر

ی بن راجع به طایفة  صوای  صحیحین مسلم و بخاری حضرت رسولا به ربن زیرا 

معاذ خواس  و او هم اظهار نظریه کرب و مورب  بن قریظة یهوب، رأی و نظریة سعد

 . واقع گربید صموافق  و تأیید ایغمنر اکرم
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 تقلید 
افراب عامی و کسانی که اهلی  اجتهاب را ندارند اگرچه برخی از علوم اجتهاب را 

تواند از هر  تمام فقها برآنند که مقلّد می 4اند، باید از گفتار مجتهدی ایروی کنند فتهفراگر

 ... .نماید ( و تقلید)کسی که بارای علم و عدال  و اهلی  اجتهاب اس  استفتاء 

تواند بر  ای تقلید کرب و به قولش عم  نموب نمی هر گاه مقلّد از مجتهدی بر مسئله

 . کند آن مسئله به بیگری رجوع

بر کتاب تجزیه و تحلی  زندگانی امام شافعی مسألة تقلید به طور مفص  مورب نقد و 

ای که رابطة کلمات و معانی آنها  به گونه)بررسی قرار گرفته اس  که ما به اختصار 

  :کنیم به آن اشاره می( رعای  شوب

قیم  نبحزم مؤلف محلی، ا بنعلی شوکانی مؤلف نی  االوطار، ا بن محمد -اول

عندالنرّ و جمع بیگر از بانکمندان معروف، تقلید را  بنجوزی مؤلف اعالم الموقعین، ا

بانند و نه تنها تقلید از امام  نه تنها بر اصول بین، بلکه بر فروع بین نیز جایز نمی

امام شافعی، امام مالک و )الحرمین و غزالی و نَوَوی بلکه تقلید از هیچکدام از ائمة اربعه 

تقلید یعنی » :گویند این بانکمندان بر اثنات نظریة خویش می. شمارند مجاز نمی ...(

گونه که بر بوران جاهلی   از کسی بدون بلی  همان...( حرام و حالل و )قنول احکام 

را بدون بلی  از ایکوایان ... ..قن  از اسالم، یهوبیان و مسیحیان احکام حرام، حالل و

اند و آیة سوم سورة اعراف و آیه بوازبهم و  نموبه ایروی می بینی قنول کربه و از آنان

سیزبهم سورة شورا و آیة سی و یکم سورة توبه و آیه شص  و هف  سورة احزاب و 

آیة یکصد و شص  و شش سورة بقره، قنول احکام را از کسی بدون بلی ، نکوهش و 

                                                           

انجام هر مشکلی نزد کسی  آوریم و برای همچنان که به هنگام بیماری به پزشک متخصص روی می - 

 . رویم که آگاه و بصیر و باتجربه باشد باید امور دینی و شرعی را نیز از صاحبان رأی و اجتهاد بپرسیم می
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نیس  مثال  آیة سوم اعراف  اند که این رفتار بر شأن مسلمانان اند و نکان بابه منع کربه

  :فرماید می

 4 2: األعراف ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ژ 
فقط از آنچه از طرف خدا برای شما نازل گربیده ایروی کنید و جز خدا از »

 .«...بستوربهندگان بیگر ایروی نکنید 

طه حسن، بر کتاب اند امثال  برخی از بانکمندان که به روشنفکر معروف شده -دوم

بانند اما از عوارض بربهای  آیینة اسالم، تقلید را بر احکام فروعی مجاز و بلکه الزم می

دند که کاش بر تمام بن  ّهایی را سرهم می نالند و لی  و لع  چهار مذهنی به شدت می

باش  و اتحاب مسلمین جهان، جای  جهان اسالم تنها یکی از مذاهب چهارگانه وجوب می

  0... .گرف   الف آنها را میاخت

جمع بسیاری از بانکمندان، تقلید بر فروع بین را کامال  مجاز بانسته و وجوب  -سوم

سعة صدر مسلمین و اثری از آثار رحم  خدا اربعه را نکانة آزابی بر اسالم ومذاهب 

اند اما از طرف بیگر، تقلید از یکی از مذاهب اربعه را بر همه کس واجب  شمربه

اند و بروازه اجتهاب مطلق را، بسته اعالم نموبه و اجتهاب بر مذهب و بر فتوا را  ربهشم

و نَوَوی و رافعی از همه معاصرین ( جوینی)هم به شیوة امام غزالی و امام الحرمین 

                                                           

-21-3 -2 ، به نقل از القوال المفید، شوکانی، ص 42-41تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص  - 

- 2 -44 ، ص 3عالم الموقعین، ابن قیم، ج ، ا311، دایرة المعارف، فرید وجدی، جهد، ص 21

 22-311-3 3-331 . 

، 311-312منبع مذکور، به نقل از آیینه اسالم، دکتر طه حسین، ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی، ص  -3

 . چاپ چهارم
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نامند و مخالف این نظریه را به  اند و این طرز تفکر را تقوای علمی می سلب نموبه

  4.کنند ایانی متهم میگر انحراف عقیدتی و بدع 

گرا بر عین اینکه تقلید بر فروع بین را  ای بانکمندان محقق و واقع عده -چهارم

شمارند و خوب ایرو یکی از مذاهب اربعه هستند و این  مجاز و حتی ضروری می

های معارف اسالمی، و صاحنان آنها را شایستة بروب و تقدیر و  مذاهب را خزانه

وجه معتقد نیستند که بعد از آنها تا ابد بر اجتهاب بسته  اما به هیچ بانند، سپاسگزاری می

شده اس  و تا ابد جز ایروی از آنها ایروی از هیچ مجتهد بیگری جایز نیس ، بلکه 

ایروی از آنها مستلزم این اس  که این انحصارطلنی را از آنان نفی کنند، زیرا خوب 

که مربم به صورت انحصاری از آنها ایروی اند  صاحنان مذاهب هرگز خوب موافق ننوبه

  :کنند مثال 

ایم  این رأی ابوحنیفه اس  که ما بهتر از آن را نتوانسته» :گف  امام ابوحنیفه، می -اول

تر اس  و باید  به بس  آوریم، و اگر کسی، رأی بهتر از آن را، ارائه باب آن رأی صحیح

 . «از آن ایروی شوب

به خوبی بر » :گف  کرب، به یارانش می کمی را استنناط میامام مالک هر گاه ح -دوم

آن بق  و تأم  کنید چرا که مربوط به بین اس ، و جز صاحب این روضة شریفه 

 . «هر کسی سخنانش بر مواربی مقنول و بر مواربی مربوب اس « صاهلل رسول»

تقلید مکن گویم  اسحاق از من بر هر چه می ای ابا» :امام شافعی به ربیع گف  -سوم

 . «و بر این مسای  برای خوب نیز بیندیش زیرا اینها مسای  بینی هستند

                                                           

، ص 2، به نقل از دایرة المعارف، فرید وجدی، جهد، ج  2-21تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص  - 

و ارشاد الفحول، شوکانی در  1 3، ص 1، و اعانة الطالبین، ج 222، ص 1، مغنی المحتاج، ج 313-311

 .  23 ، ص 211، فقره 3و فتاوای سید رشید رضا، ج  32القول المفید، ص . 332علم اصول، ص 
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یدیکید زیرا تقلید جز از معصوم بن بر امر بین، خوبتان » :امام احمد گف  -چهارم

ماندگی  نااسند و سنب فقدان بصیرت و بینش و جموب و تحّجر و عقب( صایامنر)

 . «گربب می

اند بلکه از تقلید  تهاب را بر قید انحصار خوب ندانستهاس ائمة اربعه نه تنها اج

و تنها به این راه و  4اند نیز منع کربه( ایروی از کسی بدون بلی  و تحقیق)کورکورانه 

 . طریق راضی بوبند که مربم آگاهانه و اس از تأم ، از آنها ایروی کنند

سعد، باوب ظاهری، بر  بن  بر قرون اولیه بر کنار مذاهب اربعه، تقلید از مذهب لیث

سعد، باوب ظاهری، سفیان  بن  قرون اولیه بر کنار مذاهب اربعه، تقلید از مذهب لیث

. جریر طنری نیز مجاز بوب بن عیینه و محمد بن راهویه، سفیان  بن ثوری، اسحاق 

آیند  حزم به شمار می بن همین حاال هم جمع کثیری از اه  تسنن از ایروان امام محمد 

اما بر سایر مسای  آیا . 0اند ل و ابوعلی سنجی و غیره مجتهد مطلق و منتسب بوبهو قفا

تواند؟ مورب اختالف اس  بعضی آن را منع نموبه  تواند به بیگری مراجعه کند یا نمی می

  2.توان از چند مجتهد تقلید کرب می :اند اند و گفته و بعضی اجازه بابه

                                                           

 : گوید  الدین مولوی در مثنوی معنوی درباره تعصب و تقلید کورکورانه می محمد جالل - 

 چند گویی خیره از هفتاد و اند؟ تعصّب هفت عضوت، کرده بند ای

 شرک شُوی و غرقه توحید شو تقلید شو تعصّب گَرد و بی بی

 آشامی است تا جنینی، کار، خون خشک مغزیّ و تعصّب، خامی است

. 21 ، ص 3، به نقل از اعالم الموقعین، ابن قیم، ج 23- 2تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی،  ص  -3

عین این  11 ، در تفسیر آیه 43، ص 3و تفسیر المنار، ج  21 ، ص 1دایرة المعارف، فرید وجدی، ج 

، به نقل از 233 ، ص 211، فقره 3فتاوای سید رشید رضا، ج . کند مطلب را به عبارت دیگر نقل می

 . شیخ ابراهیم باجوری بر جوهره

 . 312-314ی، همبستگی مذاهب اسالمی، نظر استاد مصطفی مراغ -2
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اصحاب که استفتاء غیر مجتهد را از هر  و این گفته، صحیح اس  نظر به اجماع

و مسلما  اگر ممنوع بوب اصحاب . اند عالمی جایز بانسته و هیچکدام از آن منع نکربه

 . بابند ورزیدند و آن را مورب بحث قرار می بربارة آن اهمال نمی

چنانچه غیر مجتهدی، مکتب معینی را مانند مکتب شافعی یا ابوحنیفه انتخاب کرب و 

ای به قول بیگری رجوع نماید؟ این  تواند بر مسئله ن ایرو فالن مکتنم آیا میگف  م

 . اند مسئله مورب اختالف اس ، جمعی آن را جایز بانسته و جمعی آن را ممنوع بانسته

  :باید بر این مورب تفصی  باب و گف ( مصطفی مراغی)به نظر من 

به بیگری مراجعه نماید ولی  تواند ای که طنق مکتب اول، عم  کربه نمی هر مسئله

بر کتاب . ای عم  ننموبه، مانعی ندارب که بر آن از بیگری ایروی کند چنانچه به مسئله

  :و شرح آن چنین آمده اس « آمدی»تحریر، تألیف 

یعنی به آن عم  )کند  علما، اتفاق بارند بر اینکه مقلّد نناید بر آنچه تقلید می»

 . «به بیگری رجوع کند( نماید می

  :نویسد زرککی بر شرح این گفته می

گوید چه ممکنس  بعد از عم ، به وسیلة  می« آمدی»مطلب، این چنین نیس  که ... »

های بیگران خالف بستورالعم  مکتنش برایش روشن شوب، بر این صورت وقتی  گفته

 . «تواند به آن مراجعه نماید؟ معتقد شوب که بیگری فتوایش صحیح اس  چرا نمی

ابراین هر گاه گفته بو مجتهد، با هم معارض باشد باید بربارة آن بو تحقیق نموب نب 

کربه به بیگری برگربب مگر اینکه خطای اولی  توان از آنچه عم  می و بدون تحقیق نمی

 . برایش ثاب  شوب

اگر شخصی به مذهنی مانند مذهب شافعی و غیره ملتزم گربب، آیا باید برای همیکه 

اند الزم نیس ، و این قول،  اند آری و بعضی گفته باقی بماند؟ بعضی گفتهبه آن مذهب 
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آور نیس ، و جز آنچه را  زیرا از نظر شرع اینگونه التزام، الزام 4رسد تر به نظر می صحیح

 . اند چیز بیگر بر وی واجب نتواند بوب واجب نموبه که خدا و ایامنر

ه به مذهب یکی از چهار ایکوای بر کسی واجب نکرب ک هیچگاه خدا و ایغمنر

های  بر قرن. فقه بگراید و بر تمام امور بینی منحصرا  از آن مکتب ایروی و تقلید نماید

مکهور بر کتب مذاهب،  :گذشته و برخکان اسالم چنین قیدی ننوب و به تصریح عالیی

از او بر خالف مکتب ایکوایی که )جواز انتقال بر هر یک از مسای  و عم  به آن اس  

اگر علما و فقهای بزرگ بربارة جواز  0بر صورتی که برای فرار نناشد( کند تقلید می

اند که مقلدان هر  عم  به مذهب امام و ایکوای بیگری با احتیاط سخن گفته، خواسته

های از جمله فرار از تکلیف، به مجتهد بیگری نگرایید و  لحظه و هر زمان به مناسن 

  2.جامعه چیره نکوبانگاری بر  فرهنگ سه 

 

 اجماع محققین 
محققین » :کند که نق  می« برهان»و شرح آن، آمدی از کتاب « تحریر»بر کتاب 

اند بر اینکه از خوب اصحاب نناید تقلید کرب، بلکه باید از ائمه و ایکوایانی  اجماع کربه

  و تهذیب و بسته اند تقلید نموب زیرا این ایکوایان، احکام را تدوین که بعد از آنها آمده

 بن اند و بر روی همین اص  ا های فکری را واضح و آشکار ساخته دی کربه و راهبن

تسنن را واجب بانسته زیرا مذاهب آنان مضنوط و  1صالح تقلید از ایکوایان چهارگانه

 . شرایط بر آنها جمع اس  شرایطی که بر غیر این چهار نفر احراز نکده اس 

                                                           

 . نظر استاد مصطفی مراغی است - 
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جایز نیس ، زیرا حقیق  مکتب سایر علما،  4غیر این چهار مکتبابراین تقلید از بن 

کام  و ثاب  و روشن نیس  نه به خاطر اینکه قاب  تقلید نیستند بلکه شرایط رجوع به 

اگر حقیق  مکتنی ثاب  گک ،  :گوید می« عندالسالم بنا»آنها فراهم نیس  و از این رو 

یز نیس ، و هر گاه حکم یکی از اصحاب، به طور اتفاق تقلید از آن جایز اس  واالّ جا

توان با آن مخالف  کرب مگر با بلیلی که از بلی  اولی آشکارتر  قطعی و ثاب  شد، نمی

باشد، و بدیهی اس  که حتما  بر مجتهد، شرط نیس  که بارای مکتب مدّونی باشد و 

طوری که الزم نیس  که کسی حتما  به مکتب یکی از ائمه چهارگانه تسنن بگراید به 

  0.های بیگران را رها سازب های آن را یکجا بپذیرب و گفته تمام گفته

بر کتاب مسلم الثنوت و شرح آن، بعد از نق  مطالب کتاب تحریر بر مورب اجماع 

  :نویسد محققین، چنین می

تواند از  علما به طور اجماع برآنند که هر گاه کسی مسلمان شوب می :گوید قرافی می

اند  اجماع نموبه اصحاب. ا هر مجتهدی که بخواهد بدون مانع تقلید کندهر مکتنی ی

اهلل عنهما ت بو ایکوای مسلمانان استفتاء  بر اینکه هر کس از ابوبکر و عمر ت رضی

و کسی که بلیلی بر . جن  و غیره نیز استفتاء کند بن تواند از اباهریره و معاذ کربه می می

استاب مصطفی مراغی  2  که آن را بیان نموبه ثاب  کندربّ این بو اجماع بارب بر اوس

  :گوید سپس می

االمام که مدعی اجماع محققین بر منع تقلید از خصوص  نبا این بو اجماع، قول اب

 . گربب اصحاب بوب باط  می
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کنند، ولی  ممکن اس  گفته شوب که اجماع محققین با بو اجماع فوق معارضه می

اجماع محققین، اجماع اصطالحی نیس  تا حج  باشد و باید بانس  که مقصوب از 

االمام اشکال بیگری اس  و آن  بن بر کالم ا. بتواند با بو اجماع بیگر معارضه کند

تا گفته شوب )دی و تهذیب و تدوین فقه هیچ بخالتی بر تقلید ندارب بن  اینکه تقسیم

را مقلّد چنانچه مقصوب زی( توان از آنان تقلید کرب چون اصحاب از آن برکنارند نمی

 . نماید کند و گرنه از مجتهد بیگری استفتاء می اصحاب را فهمید، به آن عم  می

هایی مانند ائمة چهارگانة اه   نناید از نظر بور باش  که سایر مجتهدین نیز کوشش

  4.اند که انکار آن جز تعصّب و سوء ابب چیزی نیس  سن  منذول باشته

وایات مکتب سایر مجتهدین مانند این چهار ایکوای حقیق  اینس  که چون ر

 . معروف، محفوظ نمانده از تقلید بیگران منع شده اس 

. توان به آن عم  کرب ابراین اگر روای  صحیحی از مجتهد بیگر یاف  شوب میبن 

 . اند لیلی فتوا بابه ابی بن چنانکه متأخرین بر مسئلة شهوب، طنق مذهب ا

توان از غیر مذاهب چهارگانة اه   شوب که می باشتیم روشن می از آنچه تاکنون بیان

اساس و نوظهور بر  سن  ایروی نموب و قول به عدم جواز آن، قولی اس  خطا و بی

  0.الصالح کسی آن را نگفته اس  بن ام  اسالمی که قن  از ا

تقلید کرب، توان از هر عالم و مجتهد اسالمی  مسلمانان به طور اجماع بر آن بوبند که می

االمام آمد و اجماع محققین را بر منع تقلید از بیگران اصحاب نق  نموب زیرا که  بنآنگاه ا

بر توانایی یک شخص عامی ننوب که غرض و مقصوب اصلی آنان را بریابد و آنگاه بر این 

 . الصالح، وجوب تقلید را بر انحصار ائمة چهارگانه تسنن برآورب بن اساس، ا
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الصالح که خوب مقلّد اس  چگونه از مقلّد بیگری که از این  بنا :ارسیم بر اینجا می

کند و اجماع مسلمین را به وسیلة اجماع محققین از بین   چهار نفر نیس ، تقلید می

برب؟ با اینکه اجماع محققین بر میان ابله شرعی هیچ محلی از اعراب ندارب، زیرا ابلة  می

بر )، اجماع مجتهدین و قیاس صسن  ایغمنرکتاب خدا و  :شرعی منحصر اس  به

 . و هیچکس اجماع محققین را از ابلة شرعی نکمربه اس ( آنچه بارای نصّ اس 

ابراین چگونه و از کجا، این اجماع ایدا شد و بر میان ابله جا باز کرب و آن چنان بن 

 نیرومند شد که توانس  اجماع مسلمین را از بین بنرب؟ 

ن از اجماع محققین و شرایط و طرق نق  آن سخن گفته باشد، که کنم تاکنو فکر نمی

شوب یا نه و سایر قواعدی که  آیا ممکن اس  یا محال و آیا مخالف آن کافر محسوب می

توان از اجماع  بر این صورت چگونه می. اند علما برای اجماع مجتهدین وضع نموبه

قوانین اسالم را تنها از این  محققین، این حکم شرعی را به بس  آورب که باید تمام

معاصرین این )تقلید کرب؟ با اینکه فقهای زمان گذشته ( نه بیکتر و نه کمتر)چهار نفر 

 4.شمار بوبند بی( چهار

 

 خلوّ زمان از مجتهد 
الکرایط وجوب نداشته باشد و بر این  ممکن اس  بر زمان و عصری مجتهد جامع

و زمانی از مجتهد امکان بارب و وقوع آن حتمی گویند خالی بوبن بوره  باره گروهی می

اّن اهلل الیقبض العلم انتزاعًا »اس  بر صحیح مسلم و بخاری روای  شده اس  که 
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ینتزعه من العباد, ولکن یقبض العلم بقبض العلامء حتّی اذا مل یبق عامل, إختذ الناس 

 4.«رؤساء جّهاالً, فسئلوهم فأفتوهم بغری علٍم, فضّلوا و أضّلوا
و این، خوب بلی  خالی ماندن بوره و زمانی از وجوب مجتهد اس ، طرفداران این 

مجتهد بر زمان آنها »اند  نظریه، امام غزالی، قفال مروزی و امام رافعی را که اظهار باشته

 . اند جزء بستة خوب شمربه و به این گفتة آنها نیز استدالل کربه« وجوب ندارب

ها برآنند، خالی بوبن بوره و  ها و یک قسم  از شافعی جماع  بیگری مانند حننلی

زمانی از وجوب مجتهد، هر چند جواز و امکان باشته باشد تا ظهور عالئم قیام ، 

کند، به بلی  اینکه اوال  قضاوت بر قضایا و حوابث جدید و  صورت وقوع ایدا نمی

. اذیر نیس  هد امکانهای بعد ایش خواهد آمد، بدون وجوب مجت ای که بر زمان سابقه بی

که بر . 0«التزال طائفة من أّمتی ظاهرین عن احلّق حّتی یأتی أمر اهلل»ثانیا  حدیث 

های قن  از ظهور عالئم قیام   صحیح مسلم روای  شده، بالّ بر وجوب مجتهد بر بوره

. 2«من یرد اهلل به خریًا یفّقهه فی الّدین»زیرا قسم  مقدم همین حدیث به عنارت . اس 

همان فقها و مجتهدین « ای از ام  طایفه»شوب، و بر این صورت مراب از  شروع می

اند،  گویند مقصوب غزالی و قفال از اظهاری که کربه این جماع  می. خواهند بوب

و چون علما از تقلّد امور قضاوت، اجتناب  1بار امر قضاوت باشد مجتهدی بوبه که عهده

                                                           

ستاند  می( از مردم)لم را با نبودن دانشمندان گیرد ولی ع خداوند علم را مستقیماً از بندگانش نمی - 

کنند و آنان بدون  گزینند و از آنان سؤال می چنانکه اگر عالمی باقی نماند مردم رؤسای نادان را برمی

 . کنند شوند و گمراه می دهند پس گمراه می داشتن دانشی بر آنان فتوا می
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به عالوه قفال و قاضی . ان آنها وجوب نداشته اس اند، همچو مجتهدی بر زم نموبه می

لسنا مقّلدین لّلشافعی بل » :اند حسین و جمع بیگری از مجتهدین صریحا  اظهار باشته

  4.«وافق رأینا رأیه
حجر هیثمی مکی بر باب قضا از کتاب معروف تحفه المحتاج، بعد از آنکه  بن عالمه ا

اجتهاب مطلق متوقّف بر » :نویسد چنین میمراتب باال را به طور مفص  شرح بابه، 

باشد که استنناط احکام و تفریع مسای  روی  گذاری قواعدی چند اصولی و حدیثی می اایه

گذاری اس  که نی  به مرتنة اجتهاب مطلق را جه  بعضی از  آنها قرار گرفته و همین اایه

ها بدان اشاره  ه بعضیرسد مقصوب از ختم اجتهاب ک آنچه به نظر می. «مربم مکک  ساخته

های اجتهاب، از قنی  قواعد و مقررات اصولی، و انواع استدالالت،  اند این اس ، طریقه کربه

بینی و مدوّن گربیده، اضافه بر آن،  آنچه به فکر ائمه و ایکوایان مذهب رسیده اس ، ایش

های قن  از  رهواالّ اجتهاب از روی قواعد و اصول مذکور، بر بو. چیزی فعال  متصور نیس 

علما و بانکمندانی که بر هر عصر، واجد . وقوع اشراط الساعه، مانع و محظوری ندارب

سابقة  توانند احکام شرعی هر نوع قضایا و حوابث جدید و بی شرایط الزمه باشند، می

  0.زمان خوب را از ابله و مدارک، استخراج و تعیین نمایند

 

 تخطئه و تصویب 
خوب به حقیق  برسد، یعنی رأی و فتوایش با ارابة الهی منطنق اگر مجتهد بر رأی 

باشد، بارای بو اجر اس ، یک اجر برای کوشش و تالشی که بر این راه نموبه اس  و 

اجر بیگر برای اینکه به حقیق  حکم رسیده اس ، و اگر بر فتوایش به حقیق  بس  

صول فقه، رسیدن به حقیق  بر اصطالح علم ا. نیابد فقط بارای یک اجر و ااباش اس 
                                                           

 . ما مقلّد شافعی نیستیم بلکه رأی ما موافق رأی اوست - 
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مجتهد مُصیب به . نامند« تخطئه»و عدم بریاف  حقیق  را « تصویب»حکم الهی را 

 . حقیق  حکم رسیده اس  و مجتهد مخطی، حقیق  را برنیافته اس 

 

 تفویض 
تفویض، بر اصطالح اصول، عنارت از آن اس  که از طرف خداوند به وسیلة الهام، 

شفاها  به مجتهدی گفته شوب؛ هر طور که  صطرف ایغمنر یا به وسیلة وحی، یا از

این گفته بر نزب بعضی از علما مدرک . بخواهید بر قضایا حکم کنید حق و صواب اس 

بعضی . شرعی شناخته شده و عم  بدان جایز اس ، و بر نزب بعضی مطلقا  جایز نیس 

  .جایز و بر مورب بیگران صحیح نیس صهم برآنند بر مورب ایغمنر

مذهب مختار این اس ، تفویض به معنی فوق، امری جایز، ولی صورت وقوع ایدا 

  4.نکربه اس 

مجتهدی که از نظر بانش و تنحر بر فقه، بر مجتهد وارع و ارهیزکار، برتر اس ، 

گیرب، زیرا بر اجتهاب، مسای  علمی اثربخش اس  نه  بیکتر مورب تقلید و استفتاء قرار می

 .ورع و ارهیزگاری

  0.«املذاهب المتوت بموت ارباهبا» :ا به گفته امام شافعی که فرموبه اس بن »
و بعضی خالف این عقیده را . باشد تقلید مجتهدی که بر قید حیات نیس  جایز می

  2.«بارند
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 مفتی و آداب فتوا 
بر کتاب اصول فقه شافعی بربارة چگونگی فتوا بابن انسان مکهور به علم و عدال  

  :ه اس چنین آمد

ا به مذهب مختار، کسی که به واسطة اشتهار به علم و عدال ، اهلی  فتوا باشته بن »

باشد یا به واسطه انتصاب به مقام افتاء، ظنّ اهلی  بربارة او بروب، و مربم هم برای فتوا 

توان بر مسای  شرع از او استفتاء نموب شخص عوامی که بر یک  می. به او مراجعه کنند

مجتهد استفتاء کربه باشد حق بارب مأخذ فتوا را از مفتی استعالم نموبه، و  مسئله از

تر آن اس ، مأخذ فتوای خوب را از نظر ارشاب و اطمینان خاطر  مفتی هم بهتر و شایسته

 . او بیان نماید

مجتهد فتوا، یعنی کسی که خوب تقلید بیگری کربه، و بر عین حال قدرت و توانایی 

تواند از روی مذهب ایکوای  قول ایکوای مذهب خوب را بارب، میترجیح یکی از بو 

 . مزبور فتوا بدهد

چنین شخصی چون نه مقام مجتهد مطلق بارب، و نه منزل  مجتهد  :اند بعضی گفته

 . تواند فتوا بدهد مذهب، نمی

بعضی بیگر برآنند فقط بر موقعی که مجتهد وجوب نداشته باشد، از نظر ضرورت 

 . ا بهدتواند فتو می

تواند به مذهب  ای بیگر برآنند که مقلّد، هر چند توانایی ترجیح هم نداشته باشد، می عده

زیرا او از خوب اجتهابی نکربه، و جز نق  فتوای ایکوای خوب عملی . ایکوای خوب فتوا بهد

 4.«باشد آنچه بر ابوار اخیر معمول و متداول اس  همین طریقه می. بهد انجام نمی

کنند و یا مقلّدند یعنی  ن مسلمانان یا مقلّدند یعنی از کسی تقلید و ایروی میابرایبن 

 .دبن یا نمایند و التزام عملی می بر امور شرعی و فروع بین مربم از آنان نظرخواهی می

                                                           

 . 331اصول فقه شافعی،  - 
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 ضرورت اجتهاد و پیدایش مذاهب 
اهلل ت بر جلد اول کتاب  مهاستاب بانکمند و فقیه فقید مرحوم مالمحمد ربیعی ت رح

باقیات صالحات که مسای  شرعی را با شماره و به صورت رساله اجتهابی نوشته اس  

  :گوید بربارة ضرورت اجتهاب چنین می

های علمی و عملی خوب را بر  مسلمانان برنامه صبر زمان حیات رسول اکرم -04

اس از وفات آن حضرت گرفتند و  یاب می صای کتاب و سن  از شخص رسول اکرمننم

کربند و  نیز کسانی که به حضور ایکان رسیده بوبند برابر رهنموبهای ایکان رفتار می

بوبه  صهیچگونه نیازی به راهنمایی بیگران نداشتند زیرا خوب شاگربان مکتب رسول اکرم

نرسیده بوبند آموزگاری تمام عیار  صو هر کدام برای کسانی که به خدم  ایغمنر اکرم

 . ندبوب

عم  نکربه و هر گاه  4هیچگاه بر خالف کتاب و سن  صاهلل اصحاب رسول -02

نامیده شده و « اجماع»اند این گربهمایی  بر حکمی از احکام، گربهمایی همگانی باشته

 . بر بین حج  بوبه اس 

اند اصحاب  رسیده و مسلمانان مربه صمسلمانانی که به خدم  رسول اکرم -22

 . هستند، هر چند این بیدار یک طرفه بوبه باشد صایغمنر« یاران»

نرسیده، لکن یاران حضرت را مالقات  صمسلمانانی که به خدم  رسول اکرم -24

 . شوند نامیده می صاصحاب ایغمنر« ایروان»اند تابعین  کربه

تابعین نیز از اصحاب، تعلیم و تربی  یافتند به طوری که همه چیز را بر رابطه  -20

کم نداشتند زیرا این  بانستند و جز بر بعضی از مسای  از اصحاب بس  یبا اسالم م

ها را از مکتب  شاگربان خوب و با استعداب نیز همانند آموزگاران برجستة خوب برس

 . واالی اسالم خوب یاب گرفته بوبند

                                                           

 . کتاب یعنی قرآن کریم و سنت یعنی گفتار و رفتار و تقریر رسول اکرم - 



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

001 

های  از روزگار تابعین و بعد از آن به سنب گسترش اسالم و مسلمان شدن مل  -22

نیاز هر چه بیکتر به توضیح و بیان احکام و بستورات اسالمی ایدا شد، بدین غیر عرب، 

زکات علم اراکنده  «زکوة العلم نشره» :سنب بانکمندان بر خوب الزم بانستند به مفاب

تر و گاهی  که بستورات اسالمی کتاب و سن  را هر چه سابه. 4آن بر بین مربم اس 

 . مربم بیاموزندهمراه با بلی  و فایدة هر بستور به 

اند و  بانکمندانی که بیکتر از سایرین بر آموزش مسلمانان کوشا و جدی بوبه -21

تقرینا  تمام احکام اسالمی را به صورت مجموعة کام  برآوربه و بر اختیار آنان قرار 

برباریکان از  و روش فکری و بهره« اجتهاب»نام یافته و حاص  کارشان « مجتهد»اند  بابه

 . شناخته شده اس « مذهب»سن  و اجماع  کتاب و

اگر حکمی از احکام به کتاب و سن  روشن بوبه، مسلمانان آن را بدون تربید  -24

صد بر صد قطعی بوبه و بر برابر این سه « اجماع»اند و همچنین حکم به  به کار بسته

 . اص  مسلم؛ کتاب، سن ، اجماع، اجتهاب ناروا و باط  بوبه اس 

های آن خواهند بوب که از  ای فرض کنیم، مذاهب، شعاع ن اسالم را بایرهاگر بی -21

اند، بر این صورت  راه را گرفته و به ایرامون بایره راه یافته« یگانگی  نقطه»مرکز بایره 

راهی شده باشند و به مرزهای « حکم خدا»تمام مذاهب اسالم باید از یک حقیق  تنها 

از مرزهای تعیین شده نگذرند، بر غیر این صورت هر شناخته شدة الهی منتهی شوند و 

کدام از مذاهب خطی برای آشوب و تفرقه و فساب و به عنارت بیگر به هم زنندة نظام و 

 . قانون آفرینش و محکوم به نابوبی خواهند بوب

، بانش اسالمی، و «فقه اسالمی»های علمی و عملی مسلمانان را  برنامه -24

 . نامیم می« یهفق»بانکمندان آن را 

  :واجب اس ( مرب و زن)آموختن فقه اسالمی بر هر مسلمان  -24

                                                           

 . حدیث شریف - 
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  4.«طلب العلم فریضة علی کلّ مسلمٍ و مسلمة»
  :آموختن فقه اسالمی و عم  به آن موجب خیر و سعابت بر بنیا و آخرت اس  -22

موبه باشد هر که خدا به او ارابة خیر فر» «من یرد اهلل به خیراً یفقّهه فی الدّین»

 0.«گرباند بر علم بین بانکمندش می

بانکمندان نامی فقه اسالمی بر صدر اسالم هف  نفر بوبند که اسامی ایکان بر  -12

  :این بو بی  گرب آمده اس 
  فقسمته ضریی عن احلّق خارجه  أال کّل من الیقتدی بأئمةٍ 

 . از راه حق خارج اس  هان هر که به ایکوایان اقتدا نکند، نصیب او بر بین ناچیز و
  ابوبکر خارجه سعید, سلیامن  فخذهم عبیداهلل عروة قاسم

 . هجری 24ابوعنداهلل عنیداهلل فرزند عنداهلل هذلی متوفی  -4

 . هجری 22-20العوام  بن ابوعنداهلل عروه فرزند زبیر -0

 . هجری 424-24ابومحمد قاسم فرزند محمد فرزند ابوبکر صدیق  -2

 . هجری 21-42المسیب  بن سعید  بن دابومحم -1

 . هجری 424-41یسار  بن ابوایوب سلیمان  -4

 . هجری 21هکام مخزومی متوی  بن الحارث  بن عندالرحمن ا بن ابوبکر  -1

رضوان اهلل تعالی . هجری 22-02حارث ثاب  انصاری  بن خارجه فرزند زید -4

 . علیهم اجمعین

                                                           

 . حدیث شریف - 

 . حدیث شریف -3

 . سکون به علت رعایت وزن شعر است -2

 . 342وفیّات االعیان، جلد اول، صفحه  -1
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فقه اسالمی را تدوین کربه و بر بسترس  کسانی که تقرینا  تمام مسای  -14

  :اند چهار نفر هستند مسلمانان قرار بابه

 . هجری مدفون بر بغداب 442بر کوفه متوفی  42ثاب  امام ابوحنیفه متولد  بن ا نعمان -الف

هجری  442بر مدینة طینه متوفی  22انس مدنی متولد  بن امام ابوعنداهلل مالک  -ب

 . ع مدینهمدفون بر قنرستان بقی

هجری بر شهر غزه و متوفی  442ابریس شافعی متولد  بن امام ابوعنداهلل محمدا -ج

 . هجری مدفون بر قرافه مصر 021بر سال 

هجری بر بغداب و متوفی بر  411حنن  شینانی متولد  بن امام ابوعنداهلل احمد -ب

 . هجری مدفون بر بغداب 014سال 

عمر چهار امام بزرگوار اه  سن  بر این بو تاریخ والبت و فوت و سالیان  -10

 . بی  گرب آوربه شده اس 
 جوف . قطع. فی :و مالک  سطا. یکن سیف :تاریخ نعامن

 جعد. امر. و امحد بسبق  ند. صنی بربّ  :و الشافعی

های چهارگانه شماره اول، تاریخ تولد و شماره بوم تاریخ  بر هر یک از مصراع

مثال  تاریخ تولد . بارب عمر هر یک از چهار امام را بیان می وفات و شماره سوم سالیان

و تعداب سالیان عمر آن  021( = بنرّ)و تاریخ وفات ایکان  442( = صین)امام شافعی 

 . خداوند از همه ایکان راضی و خکنوب باب آمین. باشد می 41( = ندّ)حضرت 

 . شوند ن خوب نسن  بابه میهر یک از این مجتهدین ایروانی بارند که به ایکوایا -12

 . حنفی، مالکی، شافعی، حننلی

ایش از نگارش مسای  فقهی برای مسلمانان شافعی مذهب، به طور اختصار تیمنا   -11

اربازم باشد که  اهلل تعالی عنه می و تنرکا  به تعرفه و شناساندن حضرت امام شافعی رضی

 . بخش کتاب ما نیز بکوب ه زین مجتهد و سرمذهب خوب را بهتر بکناسند و این تعرف
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ناصر الحدیث و مجدّب القرن الثالث امام همام ابوعنداهلل محمد فرزند ابریس فرزند  -14

عناس فرزند عثمان فرزند شافع فرزند سائب فرزند عنید فرزند عند یزید فرزند هاشم فرزند 

مابر امام . دباش می مطلب فرزند عند مناف جدّ سوم حضرت رسول اکرم محمد المصطفی

فاطمه بختر عنداهلل المحض اسر حسن المثنی اسر حضرت امام حسن المجتنی  شافعی

اهلل تعالی علیهم اجمعین، اس  که  فرزند امام علی المرتضی و حضرت فاطمه الزهراء رضوان

امام شافعی بر کوبکی ادر را از بس  . الکریم و کریم االبوین اس  بن بر حقیق ، کریم ا

بر انج سالگی قرآن را . ابرش او را به مکه مکرمه آوربه و به تعلیم وی هم  گماش بابه، م

آموخ  و بر هف  سالگی از بر کرب از همان بوران کوبکی آثار ننوغ بر ایکانی او آشکار 

سپس بر خدم  مسلم فرزند خالد أشقر، مفتی مکه به تحصی  ارباخ  و بر سن سیزبه . بوب

را  را حفظ کرب و سپس آوازة بانش و فضیل  امام مالک( مالک تألیف امام)سالگی موطأ 

که بر مدینه طینه بوب شنید و برای کسب علوم و استفاضه به حضور او رف  تا از بس  

ایکان اجازة فتوا گرف ، آنگاه به مکه مکرمه بازگک ، سپس راهی مصر شد و از جانب 

بر مصر به تحقیق بر آراء و نظرات امام بانکمندان مصر مورب استقنال قرار گرف  اما مدتی 

اعظم ابوحنیفه و همچنین نظرات و اجتهابات امام مالک و تلفیق بین آنها ارباخ  و غالنا  با 

امام بر طول اقام  ( هجری 414)حسن شینانی بر ارتناط بوب، آنگاه به بغداب رف   بن محمد

ش  باألخص با بو نفر از شاگربان خوب بر بغداب با بانکمندان آنجا مجلس بحث و مناظره با

حسن شینانی  بن و ابوعنداهلل محمد 440متوفی  442برجستة ابوحنیفه به نام ابویوسف متولد 

، که بیکتر بر مورب آراء امام اعظم و نظرات امام مالک و بررسی 444متوفی  420متولد 

و ایکان به تأیید امام اختالف بو مذهب بوب، بر این رابطه امام شافعی به تأیید امام مالک 

امام شافعی با برهم آمیختن رأی و قیاس که . گک  ابوحنیفه شافعی بیش از ایش متجلی می

مذهب ابوحنیفه بوب با آراء امام مالک که متکی به حدیث ننوی بوب مذهب خوب را تدوین و 

ر بازگک  به مسلمانان عرضه کرب و مورب استقنال شایان قرار گرف  اس از چندی امام به مص
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و به نکر علم و فقاه  اسالمی ارباخ ، امام بر مصر به تجدید نظر بر بعضی از مسای  

مذهب خوب ارباخ  که بر کتب فقهیه به مذهب یا قول جدید امام شافعی، و نظرات ایکین 

او به مذهب یا قول قدیم امام شافعی، مکهور اس  و فقها شافعی بیکتر روی مذهب جدید 

بوبه و تألیفات فراوانی باشته اس  « اصول فقه»یانگذار علم بن امام شافعی  .بهند فتوا می

 . باشد می« الرساله»و « ام الکتاب»مهمترین آنها 

بعد از نماز عصر وفات یاف  و بر قرافه مصر  021امام بر روز جمعه سلخ رجب 

  4.مدفون گربید که مرقد ایکان بر قنه معروف اس 

 

 مالک و حدیث نبوی 
بزرگوار باش  و به عل  سکون  بر  صم مالک توجه فراوانی به حدیث ایغمنراما

کسی از مالک نسن   :گف  سفیان ثوری می»مدینه به امام اه  مدینه مکهور بوبه اس  

 . «به راویان حدیث سختگیرتر ننوب

خنر ندارم که مالک کسی را از خوب رانده باشد، مگر کسی که  :گف  المدینی می بن ا

هر گاه مالک اشکالی بر حدیثی  :گوید یثش اشکالی وجوب باش  و نیز شافعی میبر حد

امام مالک به سابگی چنان منزلتی را ایدا نکرب، بلکه به خاطر . کرب یاف ، آن را ربّ می می

ها که بیدار مانده و به تحقیق  تحقیق بر حدیث، زحمات زیابی را تحم  کربه، چه شب

با بس  خوبم یکصد هزار حدیث را  :گوید بش میخو. و موشکافی ارباخته اس 

افزاید این علم بین اس  توجه باشته باشید که از چه کسی آن را  و می. ام یابباش  کربه

مربم، بسته بسته برای سؤال و . باش  وی حدیث را به حدّ اعال گرامی می. کنید اخذ می

آنها بربارة فقه بوب،  چنانچه سؤال. کربند ازبیاب معلومات خوب، به او مراجعه می

                                                           

، 221 ، جلد اول، تألیفات محمد ربیعی چاپ اول تابستان، باقیات صالحات در فقه امام شافعی - 

 . 3 تا  2صفحه 
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بوب،  جالب اینکه اگر سؤال به حدیث مربوط می. نموب باب و فتوا صابر می جوابکان را می

اوشید و عمامه بر  نموب، و لناس نو می کرب و عطر استعمال می به احترام حدیث غس  می

یک بار به هنگام روای  حدیثی، . شد گذاش  آنگاه بر مجلس حدیث حاضر می سر می

و چون . ربی وی را گزید، ولی بدون اینکه روای  را ناتمام بگذارب، برب را تحم  کربعق

روای  را  بر این باره از وی ارسیدند، گف  به خاطر احترام به حدیث رسول اکرم

 . ناتمام نگذاشتم

موضوع بیگری که بر احترام مالک به حدیث بالل  بارب، اینکه بر موقع تدریس 

بانس ، و بلیلش قول  ا صدای بلند را برای مسلمان حرام میحدیث، صحن  کربن ب

  :فرماید تعالی بوب که می خدای

  3: الحجرات ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ 
 .«نکنید صاید، صدایتان را بلندتر از صدای ایغمنر ای کسانی که ایمان آوربه»

که بلندتر از  هر کس به هنگام حدیث، بلند صنح  کند، مث  آن اس  :گف  و می

  4.«...صحن  نماید صرسول

 

 شاگردان امام مالک 
  :اند، از جمله آنها عدة زیابی از آگاهان و اندیکمندان بر عصر امام مالک تلمذ نموبه

  یحیی»، «عندالرحمن ابی بن ربیعه »، «ابواالسوب»، «ایوب سختیانی« »زهری»از تابعین 

بوبند که بعدها به مقام « عروه بن  هکام»و « عقنه بن موسی »، «سعید االنصاری بن

افراب بیگری هم از تابعین نزب وی تحصی  نموبند که مکهورترین آنها . استابی رسیدند

 « ابوالنضر»و « امیه ابی بن  سالم»و « عجالن بن محمد»، «نعیم ابی بن  نافع»عنارت بوبند از 

توان  گربان سرشناس مالک، میو غیره، و بیگر از شا« عنداهلل بن عمر»دة آزاب شدة بن
                                                           

 . 23-21، به نقل از االئمة االربعة، 12-13چهار امام اهل سنت و جماعت،  - 
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، «الفرات بن اسد»، «عندالعزیز بن اشهب »، «قاسم بن عندالرحمان »، «وهب بن عنداهلل »

 . را نام برب« عندالحکم بن عنداهلل »و « ماجکون بن عندالملک »

سی سال با مالک بر تماس  :گوید حسن شینانی از شاگربان ابوحنیفه می بن محمد

 . ند حدیث از وی شنیدمبوبم، و هفتصد و چ

 زید، سفیان  بن سلمه، حماب بن سعد، حماب بن  ثوری، لیث  از نزبیکان مالک، سفیان

کثیر، بیش از  ابی بن لهیعه، و اسماعی   بنعیینه، ابوحنیفه، ابویوسف، قاضی شریک، ا بن

  4.«همه شهرت بارند

 

 موضع امام مالک در برابر حکام و شکنجه شدن او 
اند؛ امام مالک  ارگانه هیچگاه تح  نفوذ حاکمان و مقام و منصب بنیوی ننوبهمجتهدان چه

خواس  که جز برای ارشاب و رفع مککالت بینی با حاکمان و خلفا  از بانکمندان بینی می

یک بار که مالک بر حضور حاکم بوب، یکی از حاضران حاکم را ثنا » :گویند. روبرو نکوند

آگاه باش که چنین  :ک نفر، مالک خطاب به حاکم چنین گف بر مقاب  ثناگویی آن ی. گف 

اگر کسی تو را به صف  خوبی ستایش کند و آن . اشخاصی با ثناگویی تو را مغرور ننمایند

صف  بر تو موجوب نناشد، این امکان وجوب بارب که صف  بدی را به تو نسن  بهد، که آن 

دا بترس و خویکتن را از صفات رذیله به خاطر خوبت از خ. صف  بر تو وجوب نداشته باشد

ااک کن، و راضی نکو کسی حضورا  تو را ثنا گوید، زیرا خوبت بهتر از هر کسی خوبت را 

فرموب با  صکسی را مدح نموب، ایغمنرصام که مربی بر حضور ایغمنر شنیده. شناسی می

 صایغمنر. مدح اک  یا گربن او را شکستی، هر گاه آن را بکنوب رهایی نخواهد یاف 
 . بر روی ستمگران خاک بپاشید :فرماید همچنین می

                                                           

 . 42، به نقل از االئمة االربعة، ص 12منبع مذکور،  - 
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امام مالک بر بیان حقیق  اا برجا بوب، و آنچه را که بدان ایمان باش  با شهام  

یک بار هارون الرشید خلیفة عناسی او را از بازگویی حدیث معینی . نموب تنلیغ می

واس  که به خاطر وی با برحذر باش ، ولی مالک از فرمان هارون سرایچی نموب و نخ

  :و سپس این آیه را تالوت کرب. کتمان حقیق  از راه راس  منحرف گربب

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ژ 

  32 : البقرة ژھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

که فروفرستابیم از سخنان روشن و هدای ، اس ( را)اوشانند آنچه  آنان که می»

کنندگان  ایم برای مربمان بر کتاب، آن گروه را خدا و لعن  ربهاز آنکه بیان ک

 .«...کنند لعن  می

یعنی طالق از روی اکراه ) «لیس علی مستکرٍه طالق  »ابوجعفر منصور با بیان حدیث 

زیرا بشمنانش از حدیث مزبور بر باط  بوبن . ، توسط مالک مخالف بوب(برس  نیس 

باش ،  د و هر چند مالک را از بیان و تکرار آن برحذر میکربن بیع  مربم با او استفابه می

این بوب که منصور، تح  تأثیر . ورزید وی همچنان بر گفتن حدیث یاب شده اصرار می

به ( و)چینان که گفته بوبند مالک برای بیع  با شما ارزشی قای  نیس ، قرار گفته  سخن

و هفتاب تازیانه به او زب که بر سپس او را لخ  نموب . خکم آمد و مالک را احضار کرب

هجری اتفاق افتاب، به قول بیگری جعفر  414اش بر رف  و این واقعه بر سال  نتیجه، شانه

هجری، از مالک به خاطر بازگویی همان حدیث  411عموزابه منصور والی مدینه بر سال 

 . خکمگین شد و او را هفتاب تازیانه زب «لیس علی مستکرٍه طالق  »

. گویی مورب ضرب و شکنجه و اهان  قرار گرف  لم اس  مالک به خاطر حقآنچه مس

. گویند مربم مدینه به عل  اسائه ابب به مالک، به هیجان آمده، سر به شورش برباشتند می

وی برای آرام . خنر شورش اهالی مدینه، ابوجعفر منصور را بر اضطراب و نگرانی فروبرب

احترامی به مالک ایجاب شده بوب، جعفر را از  نتیجة بیکربن مربم و تخفیف بحرانی که بر 
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خواهی به مالک نوش   ای بایر بر معذرت والی  مدینه معزول و به بغداب احضار نموب و نامه

  4.«و بر آن سوگند یاب کرب راضی به شکنجه و آزار وی ننوبه اس 

 

 کالم امام شافعی « الوقتُ سیفٌ»
آمدهای بکری بر    و کلیة رخدابها و ایشزمان، آبستن حوابث و اتفاقات اس

. ایوندب بستر زمان به وقوع نمی ای بر جهان بی اند و هیچ ادیده ظرف زمان به وجوب آمده

« انیکتین»های اتصالی زنجیرة وجوب اس  با زمانی که  النته زمان قراربابی که نقطه

 . باشد اس  متفاوت می« بُعد چهارم»گوید  می

اندیش، هیچگاه  نگر و کاوشگران نیک   که اندیکمندان ژرفماحص  کالم این اس

اند و برای انسان روشنفکر و  ها، بقایق و ساعات زمان را از بس  ندابه های ثانیه فرص 

امام شافعی بر ارزش و اهمی  آن . ای بارند مسئول و متعهد هر آن و لحظه، راز ویژه

  0.«الوقت سیٌف قاطعٌ » :گوید می
هوری شاعر آزابه و مسلمان ااکستانی سخن متین و گوهرآسای امام را عالمة اقنال ال

  :آراید این چنین می
  سنز بابا خاک ااک شافعی»

 

 شافعی 2عالمی سرخوش زتاکِ 
 

 فکرِ او کوکب ز گربون چیده اس 
 

 سیف برّان، وق  را نامیده اس  
 

 من چه گویم سرّ این شمکیر، چیس 
 

 گیس بار از زند آبِ او سرمایه 
 

 صاحنش باالتر از امید و بیم
 

 1بس  او بیضاتر از بس  کلیم 
 

 سنگ از یک ضرب  اوتر شوب
 

 بحر از محرومی نم، بر شوب 
 

                                                           

 .  2تا  14چهار امام اهل سنت و جماعت،  - 

 . اهلل علیه از مقوالت حضرت امام شافعی رحمة. وقت شمشیر برنده است -3

 .مسلک بارور امام. درخت مو: تاک  -2

 . اهلل حضرت موسی کلیم: کلیم  -1
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 بر کفِ موسی همین شمکیر بوب
 

 کار او باالتر از تدبیر بوب 
 

 سینة بریای احمر ااک کرب
 

 را خکک مث  خاک کرب 4قُلزُمی 
 

 انجة حیدر که خینرگیر بوب
 

 قوت او از همین شمکیر بوب 
 

 گربش گربون گربان، بیدنی اس 
 

 انقالب روز و شب، فهمیدنی اس  
 

 ای اسیر بوش و فربا، بر نگر
 

 بر بل خوب، عالم بیگر نگر 
 

 بر گ  خوب، تخم ظلم  کاشتی
 

 وق  را مث  خطی انداشتی 
 

 باز با ایمانة لی  و نهار
 

 فکر تو ایموب طول روزگار 
 

 تی این رشته را زنّار بوشساخ
 

 ای مث  بتان باط  فروش گکته 
 

 کیمیا بوبی و مُک  گ  شدی
 

 سرّ حق زاییدی و باط  شدی 
 

 مسلمی؟ آزاب این زنّار باش
 

 شمع بزم مل  احرار باش 
 

 ای تو که از اص  جهان آگه نه
 

 ای نه  از حیات جاوبان آگه 
 

 تا کجا بر روز و شب باشی اسیر
 

 یاب گیر 0«اهلل لی مع»ق  از رمز و 
 

 این و آن ایداس  از رفتار وق 
 

 زندگی سرّیس  از اسرار وق  
 

 اص  وق  از گربش خورشید نیس 
 

 ، جاوید نیس 1و خور 2وق ، جاوید اس  
 

 عیش و غم عاشور و هم عید اس ، وق 
 

 سرّ تاب ماه و خورشید اس ، وق  
 

 ای وق  را مث  مکان، گستربه
 

 ای از بوش و فربا، کربهامتی 
 

 رم کربه از بستان خویش« بُو»ای چو 
 

 ساختی از بس  خوب، زندان خویش 
 

 وق  ما کو، اول و آخر ندید
 

 4از خیابان ضمیر ما، بمید 
 

 تر زنده از عرفان، اصلش زنده
 

 تر دهبن هستی او از سحر، تا 
 

 زندگی از بهر و بهر از زندگی اس 
 

 0«فرمان ننی اس  4«التسنّوا الدهر» 
 

                                                           

 . دریا: قلزم  - 

 . اهلل، حدیث نبوی علی م -3

 .«نظریه انیشتین»کند  اقبال در این بیت زمان اصلی را با زمان اعتباری از هم جدا می -2

 . خورشید: خور  -1

 . ها و دقایق و سال و ماه است که قرارداد ضمیر ذهن ما است اشاره اقبال به زمان اعتباری و قراردادی ثانیه -3
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آنچه از بس  رف ، گذشته اس  و  «مافات مضی و ما سیأتیک فاین» :گویند عرفا می

آنچه که ایش تو آمد کجاس ؟ کاری کن که فرص  بین این بو معدوم را بریابی و از زمان 

و هنگامی وق  شمکیر قاطع  «و اغتنم الفرضة بنی العدمنی»حال، نهای  استفابه را بنری 

 . که زمان و فرص  حال بین گذشته و آینده را از بس  ندهیماس  

 

 استادان شافعی 
ترین فرهیختگان تاریخ فقهی و مذاهب اسالمی اس  که  شافعی یکی از نخنه

توانس  باهوش سرشار و ننوغ خدابابیش از بو مذهب حنفی و مالکی یعنی بو نوع 

مذهب »که بعدها به نام او  گذاری کند مذهب جدیدی را اایه« حدیث»و « رأی»بینش 

 . ثن  شد« شافعی

شافعی بر مکه، مدینه، یمن و عراق بر محضر فقهای بزرگی بانش آموخ  که 

  :عنارتند از

عندالرحمن العطار،  بن عیینه، باووب  بن خالد الزنجی، سفیان  بن  مسلم :بر مکه

 . عندالعزیز بن سالم القداح و عندالحمید  بن  بن سعید

سعد االنصاری،  بن یحیی االسامی، ابراهیم  بن انس، ابراهیم  بن امام مالک :بر مدینه

 . نافع الصائغ بن فدیک و عنداهلل  سعید ابی بن محمد الدراوربی، محمد بن عندالعزیز 

 سلمه و یحیی  ابی بن یوسف، قاضی صنعاء، عمرو بن  مازن، هکام بن  مطرف :بر یمن

 . حسان بن

                                                                                                                                                    

 . به زمان بد نگویید، حدیث نبوی - 

کلیات اشعار فارسی موالنا اقبال الهوری، با مقدمه و شرح احوال و تفسیر کامل به وسیله احمد  -3

 . 31-12سروش از انتشارات کتابخانه سنایی، صفحه 
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اسامه کوفی،  بن جراح کوفی، ابواسامه حماب بن  حسن، وکیعال بن محمد :بر عراق

 . عندالحمید النصری بن علیه بصری و عندالوهاب  بن اسماعی  

بربارة « االئمه االربعه»بر کتاب چهار امام اه  سن  و جماع  به نق  از کتاب 

  :انگیز شافعی چنین آمده اس  تالش فقهی و اجتهاب شگف 

آموخ  و آن را بر روی کاغذ  4حسن بن ر بغداب از محمدحدیث و رأی را ب... »

محمد به شاگربش . شده اس  های مزبور بار شتری را شام  می گویا یابباش . آورب

شافعی به احترام . باب گذاش  و مجلس او را بر مجلس سلطان ترجیح می احترام می

 0از فقه اه  مدینهکرب، ولی بر غیاب به بفاع  استاب هیچگاه بر حضور وی مناظره نمی

با اصرار، شافعی را به مناظرة با خویش  2روای  شده که یک بار محمد. خاس  برمی

بر خالل این مدت . شافعی به امر استاب گربن نهاب و از عهدة مناظره برآمد. فراخواند

انس  بن شافعی خوب را فقیهی از فقهای مدینه و بوستی از بوستان امام مالک 

ز اینکه استقالل عم  ایدا کرب بدون اینکه به شخص مالک تعرض بانس  و اس ا می

مالک هم مث  من بکر اس ، ممکن  :گف  نماید با رأی وی به مخالف  برخاس  و می

نوش  و بر آن « خالف مالک»و کتابی را به نام . اس  نظرش برس  و یا غلط باشد

تا یک ( مالک)استابش  اما به احترام. دی نیستندبن  گف  که رأی با حدیث قاب  جمع

 . سال از انتکار کتابش خوبباری نموب

خواس  به وسیلة آن  هدف شافعی از نوشتن کتاب یاب شده فقط رضای خدا بوب و نمی

 . کرب به استابش اهان  نماید، زیرا همچنان که گذش  همواره از مالک به نام استاب یاب می

                                                           

 . محمدبن حسن شیبانی شاگرد مشهور ابوحنیفه است - 

 . فقه اهل مدینه یعنی فقه مالک و اهل حدیث -3

 . نی شاگرد ابوحنیفه استمحمدبن حسن شیبا: محمد  -2
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کرب و این کار برای وی مککالت و شافعی همچنین آراء ابوحنیفه و اوزاعی را نقد 

حسن و تحقیق بر فقه  بن های محمد هایی ایجاب کرب، از طرفی با مطالعة کتاب ناراحتی

عراق و مناظره با فقهای آنجا، توانس  ارتناطی بین فقه مدینه و فقه عراق به عنارتی 

 4.«بیگر میان فقه نق  و فقه عق  برقرار سازب

 

 شاگردان شافعی 
ی بر مکه، عراق و مصر به تدریس و تعلیم ارباخ  و بر نهای  اخالص امام شافع

ای به  بانس  بدون هیچ مضایقه و ایمان آنچه را که از کتاب و سن  و اجماع می

 . آموخ  شاگربان خوب می

شافعی از یک طرف با تلمذ بر خدم  امام مالک، و فقهای مکه و مدینه کامال  به 

ی ای برب و از طرف بیگر با برخورباری از ارزش سن  ننوی و حدیث مصطفو

حسن شاگرب ابوحنیفه و بیگر فقهای حنفی به نقش ارزندة  بن جلسات تدریس محمد

 . رأی و تعق  بر اجتهاب آگاه شد

  :اند عنارتند از شاگربانی که از محضر امام شافعی استفابه و تعلم نموبه

بربارة کتاب و سن  و  بر مدت نه سال بر مکه با تحقیق و فحص و بررسی -4

ای از علم و تفقه بس  یاف  که توانس  به ابوبکر الحمیدی،  اجتهاب به آنچنان مرحله

ابریس فقه بیاموزب و  بن عناس و ابوبکر  بن محمد  بن  الجاروب، ابراهیم ابی بن  موسی

 . آنان را با نظریات خوب آشنا سازب

 ی کرابیسی، ابوثور کلنی و احمدعل بن  حسن صناح زعفرانی، حسین :بر بغداب -0

 . محمد اشعری بصر، از او بانش آموختند بن

                                                           

 . 41-43چهار امام اهل سنت و جماعت،  - 
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یحیی النویطی،  بن  عندالحکم، یوسف بن حرمله به یحیی، محمد :بر مصر -2

سلیمان جیزی از محضر ارفیض و برک  علمی  بن المزنی و ربیع  یحیی بن اسماعی  

 . اند مند شده وی، بهره

رین شاگربان او اس  که همواره از استابش به نیکی یاب حنن  یکی از بهت بن احمد

 . ها اندوخته اس  کربه و از فض  و علم وی توشه

 

 های شافعی  کتاب
گویند یکصد و سیزبه کتاب بر فقه و تفسیر و  شافعی تألیفات فراوانی بارب که می

  :اصول و اببیات و غیره اس  از جملة آنهاس 

ایا الکنیره، اختالف اه  العراق، وصیه الکافعی، جماع األم، الرساله، الحجّه، الوص

العلم، إبطال االستحسان، جامع المزنی الکنیر، جامع المزنی الصغیر، األمالی، مختصر 

  4.الربیع، النویطی و االمالء و غیره

 

 سخنانی از امام شافعی 
الدین غزالی  احیاء علوم»و « االئمه االربعه»های  بر کتاب چهار امام به نق  از کتاب

  :بهند سخنان زیر را به امام شافعی نسن  می« ترجمه مؤید الدین خوارزمی

بار شوید، فقه بیاموزید، چون بر  ایش از آنکه سرارستی خانوابه را عهده -4»

 . بزرگی، آموزش آن برایتان بشوار خواهد بوب

باشد باز هم  کسی که بنیا را خواهد به علم نیاز بارب و کسی که خواهان قیام  -0

 . به علم نیازمند اس 

                                                           

 . 21چهار امام اهل سنت و جماعت،  - 
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زین  بانکمندان توفیق اس  و آرایش آنان حسن خلق و زیناییکان جوانمربی  -2

 . باشد می

 . باشد فقر بانایان اختیاری اس  ولی فقر نابانان اضطراری می -1

 . کسی که شهوت بنیا بر وی غالب باشد، بربة بنیاباران خواهد بوب -4

ی کند، اعتمابت را جلب خواهد کرب و آنکه بدی نماید، ایوندش آنکه با تو نیک -1

 . نماید را با شما قطع می

افزاید و اگر بر حضور  کسی که بوستش را انهانی نصیح  کند، به احترامش می -4

 . نماید بیگران وی را اندرز گوید، موجب رسواییش را فراهم می

 . هاس  اا بر میانی، زکات جوانمربی -4

ککاند و ترشرویی بشمنی  رویی با عامة مربم، بوستان بد را هم به خوب می هگکاب -2

 . رویی و تروشرویی را برگزید ای بین گکابه انگیزب اس باید راه میانه را برمی

همنکینی با کسی که از عار و ننگ باکی نداشته باشد، موجب رسوایی بر روز  -42

 . قیام  خواهد بوب

 . ای آزاب باشی ی تو را آفریده، بکوش تا همچنان که آفریده شدهخداوند تنارک و تعال -44

 .اگر قاضی، فروتن نناشد، بزب اس  -40

 . کسب علم برتر از نماز نافله اس  -42

 . باشد زین  علما توفیق اس ، آرایش آنها حسن خلق و زیناییکان، کرم نفس می -44

عنی چون بوس  تو ی. اذا أطاع صدیقک عدّوک فقد إشرتکا فی عداوتک -41

 . بشمن تو را مطیع شوب، بر بشمنی تو هر بو شریک باشند

 . اص  هر عداوتی نیکی کربن اس  با فرومایگان -44

 . تعالی باش همه، بوس  و بشمن بارند اس تو با اه  طاع  خدای -44
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هر که جامة ااکیزه باشد غمش اندک شوب، و هر که را بوی خوش بوب عقلش  -42

  4.«زیابت گربب

 

 نظر گذشتگان دربارة شافعی 
 . شافعی رئیس فقهاس  :ابوبکر حمید -4»

شافعی بر چهار مورب؛ لغ ، اختالف مربم، معانی و فقه  :حنن  بن احمد -0

 . فیلسوف اس 

 . باشد شافعی افض  اه  زمانش می :ثوری  سفیان -2

 . ام تر ندیده از شافعی باناتر و فقیه :سعید قطان بن  یحیی -1

 . تا شافعی را ندیدم خوب را زنده نیافتم :ابوایوب سوید رملی -4

 . این، کالم جوانی باناس  :مهدی، بربارة رساله شافعی گفته بن عندالرحمن  -1

توانستم جواب کسی را بدهم، زیرا  اگر شافعی ننوب نمی :عندالحکم بن محمد -4

وی صاحب سن  و اثر . یاب بابخدایش بیامرزب، او به من قیاس . بانم از اوس  آنچه می

 . و فض  و خیر و عق  صحیح و نیز راهگکا بوب

بر شافعی فضایلی بوب، که همة آنها بر شخص واحدی  :علی ظاهری بن باوب -4

شرف و نسب، صح  بین، عقیدة راسخ، ایثار، آگاهی به برستی  :از جمله. وجوب ندارب

تاب و سن ، شرح حال خلفا و و نابرستی حدیث ناسخ و منسوخ، به خاطر باشتن ک

 . تألیفات خوب

از شافعی  :گف  شد می عیینه سؤالی راجع به تفسیر و فتوا می بن و هر گاه از ا -2

 0.«بپرسید

                                                           

 . الدین ، به نقل از االئمة االربعة و احیاء علوم23- 2چهار امام اهل سنت و جماعت،  - 

 . ، به نقل از االئمة االربعة21منبع مذکور،  -3
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 حنبل  بن استادان امام احمد
ابراهیم القاضی بوب که فقه و حدیث را از  بن حنن ، ابویوسف  بن نخستین استاب ا»

بعضی از . رف  ابوحنیفه به شمار می( شاگربان)ان ابویوسف از بوست. وی فراگرف 

حنن  نداشته، و اولین  بن اند که ابویوسف تأثیر چندانی بر ا محققین بر این عقیده

حنن  بر مدت چهار  بن بانند، که ا می« ازم الواسطیح ابی بن بکیر بن  هکیم»استابش را 

 . ربه اس سال بیکتر از سه هزار حدیث از وی شنیده و یا یابباش  ک

هکیم که شخصی متقی و ارهیزگار و امام حدیث بر بغداب بوبه، از تابعان تابعین به 

ای بسیار قوی  وی روای  زیابی از ائمه شنیده، و بارای حافظه. رفته اس  شمار می

و وفاتش  421والبت هکیم را سال . اند بوبه، امام مالک و بیگران از وی روای  نموبه

و « عنداهلل بن عمیر»حنن  بر جلسة برس  بن عالوه بر او، ا. اند بهثن  نمو  ه 442را 

 . حضور به هم رسانیده« عیاش بن بکر  ابی»

حنن  به هنگام زیارت حج بر  بن حنن ، امام شافعی بوبه، که ا بن بومین استاب ا

نموب وی بار  الحرام تدریس می حجاز او را مالقات کربه بر آن موقع شافعی بر مسجد

 . ر هم بر بغداب به خدم  شافعی ایوس بیگ

 کرب و مای  بوب که با وی به مصر بروب، ولی ا حنن  محن  می بن شافعی بسیار به ا

 . حنن  با وجوب اشتیاق زیاب نتوانس  به مصر بروب بن

بربارة رابطة . حنن  از شافعی برک و استنناط و استخراج احکام را فراگرف  بن ا

حنن   بن آیا احمد» :گوید خزیمه می بن اسحاق  بن نن ، محمدح بن حسنة شافعی با ا

 .«چون یکی از فرزندان شافعی ننوب؟

سعد و یحیی القطان و وکیع و غیره نیز کسب فیض نموب و  بن حنن  از ابراهیم  بن ا

 بن انس هم استفابه نماید، لیکن بر حالی که ا بن تمای  باش  که از محضر مالک 

بر مکه بهره « عیینه بن  سفیان»و بر عوض از . وب، مالک وفات یاف حنن  هنوز منتدی ب
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مالک را از بس  بابم و بر عوض خداوند مرا » :گوید حنن  می بن چنانکه خوب ا. یاف 

  4.«مند ساخ  بهره« عیینه بن  سفیان»از محضر 

 

 حنبل بن شاگردان ا
اند، از  وی روای  نموبه حنن  شاگربان زیابی باشته که سخنانش را شنیده و از بن ا»

المدینی، بخاری، مسلم، ابوباوب، ابوذرعه،  بن  هارون، علی بن آبم، یزید بن  یحیی :جمله

اسحاق  بن هارون الطائی االثرم، محمد بن رازی، بمکقی، ابراهیم الحربی، ابوبکر احمد

ق، اسحا بن هارون، حنن   بن  الحواری، موسی بن الصاغانی، ابوحاتم رازی، احمد

 بن عندالحمید میمونی، بقی  بن شاعر، عندالملک  بن  سعید الدرامی، حجاج بن  عثمان

 ... . شینه و غیره  بن مخلّد االندلسی و یعقوب 

اند  حنن  به نق  و تدوین فقه وی ارباخته بن افرابی از شاگربان و ایروان و یاران ا

ی و فرزند بیگرش به نام هجر 011ارشد فرزندانش موسوم به صالح متوفی  :از قنی 

. که او نیز چون ادرش توجه خاصی به حدیث باش   ه 022عنداهلل متوفی به سال 

ترین فرب به فقه و  من آگاه :و او بوبه که گفته اس   ه 042محمد االثرم متوفی  بن احمد

بانم،  حنن  مواجه شدم بیدم که چیزی نمی بناختالف بوبم، ولی هنگامی که با ا

 042اسماعی  کرمانی متوفی  بن ، حرب ه 044محمد مروزی متوفی  بن حمدهمچنین ا

آوری و منتکر  حنن  را جمع بنکه فقه ا  ه 244متوفی  محمد الخالل بن ، و احمد ه

  0.«کرب

 

                                                           

 . از االئمة االربعة ، به نقل12 -11 منبع مذکور،  - 

 . ، به نقل از االئمة االربعة2  -3  منبع مذکور،  -3
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 حنبل  بن های ا کتاب
و آنچه را که نوشته . حنن  مطالنی جز مربوط به حدیث و سن  تألیف ننموبه بن ا»

و روایات صحابه از  صاز احابیث و آثار که مستند به اقوال رسولای اس   مجموعه

 442باشد، که بر سال  می« المسند»حنن   بن مکهورترین کتاب ا. باشد آن حضرت می

و آن را برای رفع . اس  صهجری آن را شروع نموبه و مکتم  بر احابیث رسول خدا

ما اختلفتم فیه » :گوید ه مینماید، چنانک معرفی می اختالف راجع به احابیث ایامنر

یعنی اگر  «فارجعوا إلیه, فإن وجدمتوه, و إال فلیس بحّجةٍ  صاهلل من حدیث رسول

مراجعه نمایید، « المسند»اختالف نموبید، به  صاهلل بر صح  حدیثی منسوب به رسول

 ... .نیافتید، قاب  اعتماب نیس  « المسند»چنانچه آن را بر

که بر صدها صفحه به چاپ رسیده و بر آن « الزهد»به نام حنن  کتابی هم بارب  بن ا

سخن رانده « ائمه»از زهد و ارهیزگاری ایامنران و صحابه و خلفای راشدین و بعضی از 

 . نماید و آن را هم مورب اعتماب قلمداب می

کتاب الصاله، المناسک الکنیر، المناسک الصغیر، التاریخ،  :های وی عنارتند از بیگر کتاب

  4.«...ناسخ و المنسوخ، المقدّم و المؤخر فی کتاب اهلل تعالی، فضائ  الصحابه و غیره ال

 

 حنبل  بن سخنان ا
کرب برای  گف ، زیرا همیکه سعی می حنن  جز مقدار کمی، از خوب سخن نمی بن ا»

اثنات سخنانش از احابیث و آثار، شاهد بیاورب، و برای ای بربن به نحوة تفکر آن 

  :شوب لمات زیر از وی نق  میبزرگوار ک

                                                           

 . ، به نقل از االئمة االربعة2  -1  منبع مذکور،  - 



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

030 

بنیا خانة عم  اس  و آخرت خانة جزا، کسی که بر این بنیا اه  عم  نناشد بر  -4

 . آن بنیا اکیمان خواهد شد

بالّ، خدای تنارک و تعالی . بالّ و بلی  و مستدّل :اصول ایمان سه قسم اس  -0

ز قرآن ایراب بگیرب، به کسی که به حرفی ا. باشد و بلی ، قرآن و مستدّل، مسلمان می

 . ایراب گرفته اس  صو به کتاب و رسولش  تعالی خدای

سکوت کند و جاه ، به عل  نابانی، اس حق کی  4اگر عالم، به سنب تقیّه -2

 آشکار خواهد شد؟

 . مرگ بوستان، موجب ذل  اس  -1

برابر  ای کوچک باشد و مسلمان آن را گرفته و بر بهان اگر بنیا به اندازة لقمه -4

 . مسلمانش بگذارب، مُسرِف نیس 

 . خوشا به حال کسی که خداوند او را گمنام نموب -1

ای نزبیکی به شما میسر اس ؟  به چه وسیله :خدا را به خواب بیدم، عرض کربم -4

از روی فهم یا غیر فهم؟ فرموب از روی هر  :گفتم. به وسیلة کالم من، یا احمد :فرموب

 . بو

 . برب صد خصل  وجوب باشته باشد، نوشیدن خمر همه را از بین می اگر بر مرب، -4

 . اظهار فض ، ریا اس  -2

بس ، به اسالم  صاهلل گاه مربی تهمتی سوء به یکی از اصحاب رسولهر -42

 . تهم  بسته اس 

 . مربم به علم نیازمندند، همچنان که نان و آب الزم و ملزوم همدیگرند -44

 . ای صحن  نمایی بدون راهنر، بر مسئلهبپرهیز از اینکه  -40

 . علم کسی را ننویس که فقط تمایالت بنیا بر آن مورب نظر باشد -42

                                                           

 . ها و معتقدات دینی و مذهبی تقیه یعنی پنهان کردن اعتقادات، افکار، اندیشه - 
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  4.«بارب، از وی بپرهیزید را بوس  می( سخن گفتن)اگر کسی را بیدید که کالم  -41

 

 حنبل  بن اظهار نظر گذشتگان دربارة ا
حنن  جمع  بن ول و آخر را بر اگویی خداوند تعالی علم ا :ابراهیم الحربی -4»

 . نموبه اس 

هیچ کس را سراغ ندارم که بر کار بین این مل  بیش از بیگران مقید  :ابومسهر -0

 . حنن  بن باشد، جز جوانی بر مکرق، یعنی ا

تر بوب، و  حنن  که از همه فقیه بن احمد :علم بر چهار نفر خالصه شد :ابوعنید -2

نوش ، و  معین که از همه بهتر می بن  ر از همه بوب، و یحییالمدینی که عالمت بن  علی

 . تر بوب اش از همه قوی شینه که حافظه ابی بن بکر  ابی

 بن ام، اما هیچ کدام به اای ا بویس  نفر از مکایخ را بیده :باوب السجستانی ابی -1

 . شد خ  نمیشدند، با وی بر کاری که مربم برای بنیا بر آن وارب می. رسیدند حنن  نمی

 . باشد، بروغ گفته اس  مینحنن  اه  بهک   بن اگر مربی بگوید احمد :ابوثور -4

ای قوی و  وی امامی زبربس ، جامع شرایط، وارع، زاهد و بارای حافظه :نَوَوی -1

 . علم فراوان بوب

حنن  را بوس  بارب، بدان که او  بن اگر مربی را بیدی که احمد :ابوحاتم -4

 0.«...  اس  طرفدار سن

 بن ای طوالنی ا شیخ االسالم خواجه عنداهلل انصاری هروی نیز ضمن قصیده -4

  2.«...ستاید  حنن  را می

                                                           

 . ، به نقل از االئمة االربعة4  -2  منبع مذکور،  - 

 . ، به نقل از االئمة االربعة2  -4  ع مذکور، منب -3

 . ، به نقل از االئمة االربعة2  -4  منبع مذکور،  -2
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 حنبل  بن فرازهایی از احمد
امام احمد اه  ورع و ارهیزگاری بوب و از گفتن حقایق و آنچه را که برس   -4

شورای خالف  اس از رحل  )ن بر آن زما» :گوید کرب چنانکه می انداش  کوتاهی نمی می

  4.«بدون حضرت علی شخص بیگری برای خالف  احق ننوب( خطاب بن و شهابت عمر

ای امور بسیار سختگیر اس  و از این باب  میان مربم مکهور  فقه حننلی بر ااره -0

گویند مث   اسند باشد می باشد، و به کسی که بر کار مذهب خیلی سختگیر و مکک  می

حنن  بر چنان مواربی به عل  ورع شدید  بن شدت عم  ا. ی مذهب اس اینکه حننل

باشد، چیزهایی را بر نفس خوب فرض بانسته، که آنها را بر بیگران فرض  وی می

وی به طور کلی از شنهات ارهیز نموبه و نصّ وارب را بدون تصرف و . ندانسته اس 

  0.باند االجراء می بخالتی الزم

یاسر بوب امام  بن زمان اسالم قطع گربید سر حضرت عمار نخستین سری که بر -2

سعد نیز بر  بن حنن  بر مسند خوب این روای  را با استناب نق  کربه و ا بن احمد

 2.طنقات آن را ثن  کربه که بر اثنای جنگ صفین سر حضرت عمار قطع گربیده اس 

، لعن  بر یزید 1ن حدیثگوید که گروهی از علی به ایروی از ای کثیر می بن ا  حافظ -1

... حنن  نیز موجوب اس   بن را جایز قرار بابند و برای تأیید این حدیث، قولی از امام احمد

                                                           

، به نقل از 22 خلیل احمد حامدی، صفحه : خالفت و ملوکیت امام ابواالعلی المودودی، مترجم  - 

 . 4، ج «البدایه و النهایة»

 . از االئمة االربعة، به نقل 1  12 چهار امام اهل سنت و جماعت،  -3

، طبقات 233 ، دارالمعارف مصر، 1232-1324، به نقل از احمد احادیث، 1 3خالفت و ملوکیت،  -2

 . 2ابن سعد، ج 

و من اخاف اهل المدینة ظلما آخافه اهلل و علیه لعنة اهلل و المالئکة و الناس اجمعین الیقبل اهلل منه » -1

که اهل مدینه را ظلم خود خوف زده کند خداوند او را خوف زده شخصی ) «یوم القیامة صرفاً و العدال
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بر مورب لعن   :تفصیلش از این قرار اس  که باری عنداهلل اسر امام احمد از ادرش ارسید

رستم که من چگونه بر کسی نفرین نف :بر یزید چه حکمی موجوب اس ؟ او بر ااسخ گف 

  :مورب لعن  خداوند قرار گرفته اس  و برای اثنات آن این آی  را قرائ  کرب

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ 

  32 - 33: محمد   ژڈ  ژ  ژ  ڑ   

روب که اگر فرمانروا شوید اس بر زمین  اس، از شما جز این چه توقع بیگری می»

 .«اینها مورب لعن  خداوند قرار بارندکنید  بارید و قطع رحم می فساب براا می

امام با قرائ  این آیه، فرموب بزرگترین فساب و بزرگترین قطع رحم بیش از این چه 

 بن این قول امام احمد را محمد. تواند باشد که یزید آن را مرتکب شده اس  می

لصواعق ا»حجر الهیثمی بر  بن و ا «اشاعه فی ارشاط الّساعة»عندالرسول النر زنجی بر 

ابر روای  بن گویند که  تیمیه می بن اما عالمة سفارینی و امام ا. اند نق  کربه« المحرقه

از علمای اه  السنه که به جواز . معتنر، امام احمد، لعن  بر یزید را اسنده نکربه بوب

الدین  جوزی، قاضی ابویعلی، عالمة تفتازانی و عالمة جالل بنتوان از ا اند می لعن  قای 

  4... .یوطی نام برب س

بهد و  بر کنار مسایلی که مذهب حننلی، نسن  به آنها شدت عم  نکان می» -4

شوب، مثال  بر  باشد، آراء و عقاید مالیمی هم مکاهده می مورب انتقاب بسیاری از مربم می

فقه امام حنن  اگر کسی زمینی را بر فقرا و بینوایان وقف نماید، زکات بر عایدات آن 

نیس ، ولی اگر آن را بر غیر فقرا و مساکین وقف نماید، زکات بر آن واجب  واجب

                                                                                                                                                    

ها بر او، روز قیامت، خداوند هیچ فدیه او را در مقابل این  لعنت خدا، مالئکه و تمام انسان. خواهد کرد

 (. گناه نخواهد پذیرفت

 . 4، به نقل از البدایة، جلد 332-333خالفت و ملوکیت،  - 
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ب حننلی بایرة نفقه را از لحاظ خویکاوندی وسع  بینیم که مذه همچنین می. اس 

خویکاوندانی که  :گوید بر مذهب امام مالک این بایره محدوب اس ، وی می. بهد می

و مابر و اوالب به طور متقاب ، و بر  ادر :نفقة آنها بر شخص واجب اس  عنارتند از

قراب  اصول چون  :مذاهب شافعی، خویکاوندانی که نفقه آنها واجب اس  عنارتند از

و بر . ادران و مابران و اجداب و جدّات و قراب  فروع از قنی  اوالب و اوالب اوالب

باشد  رام میمذاهب ابوحنیفه خویکان واجب النفقه آنهایی هستند که میان آنها ازبواج ح

 . نماید ها و خواهر و برابر و مابر را هم اضافه می و به آنها عموها و عمه

آیند،  بضاع  را که از عهدة کار برنمی حنن  نفقة تمام خویکان بی بن ولی مذهب ا

و اصول و فروع و  4شمارب و تمام خویکان بور و نزبیک را اعم از عصنات واجب نمی

  2.«سازب مند می را از ارث بهره 0صاحنان فرض و ذوی االرحام

                                                           

( ارثی)ارت از خویشاوندان نرینه از جانب پدر که در آن فرض معین عصبات جمع عصبه و آن عب - 

 : ندارند و آن سه قسم است 

 . در اناث عصبه نسبت نیست... پدر، پدر پدر تا برود . عصبه بالذات مانند پسر، پسر پسر تا برود - 

ادران آنها را عصبه و خواهران که بر. سازند عصبه بالغیر مانند دختران که پسران، آنان را عصبه می -3

 .کنند می

الغیر از قبیل خواهر شقیقی یا خواهر پدری که هر گاه با دختر و یا با دختر پسر جمع  عصبه مع -2

نصف . دختر یا دختر پسر)برند  شود یعنی مازاد فرض دختر یا دختر پسر را می خواهر عصبه می. شوند

)(برد به فرضیه دختران یا دختران پسر ثلثان  می
3
 (. برند به عصوبة می 2

المال هم منظم نباشد  ذوی االرحام کسانی هستند که هر گاه ذوی الفرض و عصبه موجود نباشد و بیت -3

 . رسد مانند اوالد دختر اوالد خواهر دختر برادر به آنها می( میراث)ترکه 

 .ربعة، به نقل از االئمة اال1  چهار امام اهل سنت و جماعت،  -2
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)(ضمنا  صاحنان فرض کسانی هستند که از شش فقره نصف 
2
)(، ثلث 1

3
، ربع 1

)(
4
)(، سدس 1

6
)(، ثلثان 1

3
)(، ثمن 2

8
ضی از آنها عنارتند از شوهر، بختر، که بع 1

 . برند مابر، اوالب مابر، شوهر، زن و غیره سهم ارث می... بختر اسر، خواهر شقیقی 

 

 کارنامة امام ابوحنیفه 

 ( تدوین قانون اسالمی)

بر صفحات ایکین اشاره کربیم که خلفای راشدین برای ابارة امور جوامع اسالمی 

ای آن عم  کنند بن یافتند که بر م ر بر آن مطلنی نمیکربند و اگ به قرآن رجوع می

را به کار برند و اگر بر سن  ننوی حکمی  صکوشیدند که سن  رسول خدا می

آوربند؛ یعنی با اشخاص مؤمن و خربمند و ارهیزگار  یافتند به اه  شوری روی می نمی

ات خویش و اه  شوری بر بیان نظر. کربند و مورب ثقه و اطمینان ام  مکورت می

 . کامال َ آزاب بوبند

اس از خلفای راشدین حکوم  اسالمی بر عصرهای اموی و عناسی و غیره به 

سلطن  تندی  شد و ظهور ابوحنیفه بر این مقطع با قلم توانای امام ابواالعلی 

  :الموبوبی، بانکمند و مصلح بزرگ اسالمی معاصر چنین توصیف شده اس 

ابوحنیفه که عظم  الزوال به تاریخ اسالمی بخکید، این  اما بزرگترین کارنامة امام»

بوب که او این خالء بزرگ را که بعد از خالف  راشده از سد باب شدن بر مقاب  شوری 

ما به . بر نظام قانونی اسالم ایجاب شده بوب به وسیلة نیرومندی تمام خوب، ار ساخ 

ا گذش  یک قرن از این وضع به میان زیانی که ب :ایم اثرات و نتایج آن قنال  اشاره کربه

کرب، از یک طرف مرزهای حکوم   فکری آن را احساس می  آمده بوب، آبم صاحب

های  های متعدب با باشتن تمدن اسالمی از سند تا اسپانیا گسترش یافته بوب و مل 
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مختلف و وضع زندگی جداگانه بر سیطرة فرهنگ اسالمی قرار  4جداگانه و رسوم

اخ  این محدوبه، مسای  مالیاتی، بازرگانی، ککاورزی، صنع  و حرفه، گرفتند بر ب

عروسی و عقد، نکاح و مسای  قانونی و اباری و مقررات ارتکی، همه روزه به وقوع 

و مسلمانان از ... بر خارج از ککور تمام بنیا با این سلطن  رابطه باشتند . ایوس  می

شدند همة  قانون اساسی بوبند، ناگزیر می اینکه بارای نظریه مستق ، اصول زندگانی و

 . این مسای  جدید را بر ارتو نظام قانون، ح  و فص  کنند

نقیصة عدم قانون هماهنگ را خلفاء، استانداران، حکام و قضات همه احساس 

جاننة مسای  مختلف روز از توان و نیروی اجتهاب و  کربند زیرا ح  و فص  همه می

ی، حاکم، قاضی و رئیس اباره خارج بوب و اگر به صورت معلومات انفرابی هر مفت

های متضاب و  شد، جنگ  وسیعی از قضاوت فربی نیز به ح  و فص  آن ارباخته می

توانس   ای را حکوم  می اما بشواری این بوب که چنین اباره. شد متعدب تککی  می

کربند،  س میبانستند و احسا تأسیس نماید و حکوم  به بس  کسانی بوب که خوب می

گذشته از به صحنه ککیدن فقها، تحم  آنها . حیثی  و وقار اخالقی بر میان مربم ندارند

 . برای اولیای حکومتی نیز کاری بشوار بوب

طرحی را برای ار کربن این خالء به منصور ارائه « الصحابه»المقفع بر رسالة  بنا

که بر آن علمای بارای طرز فکر کرب که خلیفه باید شورایی از اه  علم را تککی  بهد 

مختلف گربهم آمده و بربارة مسای  روز بحث و مذاکره کنند و سپس ابراز نظر نمایند 

 . و بعد از آن شخص خلیفه بر مورب هر یک از مسای  حکم صابر فرماید

                                                           

 . متأسفانه ترجمه با دستور فعلی زبان فارسی کامالً مطابقت ندارد و اصطالحات نیز نامأنوس است - 
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او به  4های اما منصور آنقدر ناآگاه ننوب که اگر این حماق  را مرتکب شوب فیصله

های او از عمر خوب او  نخواهد شد و عمر فیصله و عمر های ابوبکر منزلة فیصله

 . بیکتر نخواهد بوب

ای را اتخاذ کرب و آن این بوب که، بدون  بر همچو شرایطی، امام ابوحنیفه راه جداگانه

 (Privatelegislature)احتیاج به حکوم ، مجلس غیر بولتی را برای وضع قانون 

 . تأسیس نموب

بر غیب ننوب که قن  از وق  نتایجی را که بر حقیق  بعد از وی بر نیم قرن امام، عالم 

بانستند و از شمای  اجتماعی  رسد که مکاهده کند اما او و یارانش می بعد به ظهور می

او به عنوان یک انسان . مسلمانان آگاهی کام  باشتند و اوضاع عمر را بر نظر گرفته بوبند

 . تواند این خالء را ار کند اشته بوب که میکام  و بوراندیش، برس  اند

شرکاء این مجلس شاگربان امام بوبند که او آنها را برای تفکر بربارة مسای  قانونی، 

هر یکی از از . کاوش کربن به روش علمی و استنناط کربن نتایج با بالی ، تربی  کربه بوب

یث، فقه و سایر علوم مث  لغ ، آنها عالوه بر امام از اساتید بزرگ وق ، تعلیم قرآن، حد

شاگربانش بر علوم مختلف مهارت و تخصص . نحو، ابب، تاریخ و سیر را آموخته بوبند

باشتند، مثال  یکی را بر قیاس و رأی، مقام نمایانی حاص  بوب، بیگری معلومات وسیعی بر 

قانون  و خلفا باش  و بیگری بر علم تفسیر یا رشته خاصی از احابیث و فتاوی صحابه

  :یا بر لغ  و نحو ویا علم مغازی تخصص چنانکه امام برباره آنها فرموبه

تن برای اصدار فتوا  1. تن، استعداب و لیاق  قضا را بارند 04اند که  تن 21آنها 

 . اند ، و بو تن برای قضا و فتوا بابن تربی  شده0اهلی  بارند

  :نویسد ریقة کار این مجلس میبربارة ط( م 4440  ه 414)احمد المکی  بن الموفق 

                                                           

 . فیصله، حکم، فرمان - 

 . مقصود اینست که شش تن از آنان برای فتوا دادن شایستگی دارند -3
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 . مرتب نموبه اس ( شاگربان فاض  خوب)ابوحنیفه مذهب خوب را با مکورت آنها 

کرب و جوانب مختلف آن را مورب  او یک یک مسای  را برای شاگربانش مطرح می

شنید و آنچه که نظر  باب، آنچه بر علم و فکر آنها بوب می بحث و مطالعه قرار می

ها،  هفته  حتی برخی از اوقات بحث بر سر یک مسأله. باش  بیان میاش بوب  شخصی

آمد که  گرف  و باالخره یک رأی و حکم بدس  می ها و یا بیکتر از آن را بر بر می ماه

 . کرب آن را قاضی ابویوسف بر کتب اصول برج می

  :نویسد می( م 4101  ه 404صاحب فتوا بزازیه م )النزاز الکربری  بن ا

ارباخ  و از نقطه نظر هر فن  او ایرامون مسأْله بدون هراس به بحث می شاگرب»

سپس هنگامی . کرب نموب، بر این اثنا امام با خاموشی سخنان او را استماع می گفتگو می

کرب، سکوتی بر مجلس  که امام بربارة مسألة مورب بحث سخنان خوب را آغاز می

 . «ا حضور نداربشد که گویی جز او کسی بیگر آنج حکمفرما می

ای سه روز متواتر  گوید که یک بار بر آن مجلس بر سر مسأله منارک می بن عنداهلل 

بحث صورت گرف  روز سوم به وق  مغرب همین که بانگ اهلل اکنر طنین افکند این 

ابوعنداهلل یکی از شاگربان امام آرایی را که امام ابوحنیفه بر . بحث به نتیجه رسید

 . رسانید به سمع حضار می مجلس بیان کرب

  :چنانکه گفته خوب وی چنین اس 

عالوه از ثن  )ابویوسف . من اقوال امام را به او قرائ  کربه به سمع او رسانیدم»

از این رو، من . کرب اقوال خوب را نیز برج می( های مجلس گیری  کربن تصمیم

روزی من . را به سمع برسانمکوشیدم که از اقوال او صرف نظر کنم و تنها اقوال امام  می

« امام ارسید این قول بوم از کیس ؟. اشتناه کربم و قول بیگری را نیز قرائ  کربم

شد تح  عناوین جداگانه به  برین مجلس ثن  می 4هایی که گوید فیصله می( المکی)

                                                           

 . احکام: ها  فیصله - 



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

041 

. شد و این کار بر حیات امام ابوحنیفه انجام گرف  شک  کتب و فصول برآوربه می

نخستین شخصی بوب که علم این شریع  را مدوّن کرب ایش از آن کسی این  ابوحنیفه

 ... .کار را انجام ندابه بوب 

برین مجلس همچنان که قنال  از قول المکی گفتیم، هکتاب و سه هزار مسای  قانونی 

بر این مجلس فقط مسایلی که مربم و حکوم  با آن مواجه . ح  و فص  گربیده بوب

های امکانی معامالت را فرض قرار بابه آن را نیز  شد بلکه صورت بوبند مطرح نمی

کربند تا اگر بر آینده صورت  بابند و راه ح  آن را نیز جستجو می مورب بحث قرار می

. جدیدی مکاهده گربید که تاکنون بیده نکده باشد بر قانون راه ح  آن موجوب باشد

المللی قوانین بستوری،  ش ؛ قانون بیناین مسای  تقرینا  با هر شعنة قانون ارتناط با

حقوقی ارتکی، شهابت، عدال ، قوانین جداگانه برای هر شعنة زندگی اقتصابی، نکاح 

 . و طالق و وراث  و غیره، معامالت شخصی، و احکام عنابات

های کتنی که بر این مجلس توسط امام ابویوسف  توان بر فهرس  این همه عناوین را می

 . اند، بریاف  مرتب شده( اهلل رحمه)حسن الکینانی  بن بعدا  امام محمد و ( اهلل رحمه)

های انفرابی  این بوب که فعالی  (Codification)اثر این تدوین منظم قانون 

 . ها و قضات از اعتنار ساقط شد مجتهدین، مفتی

از این رو چون این کار به محضر عام ککیده شد، عوام و حکام و قضات، همه به 

آن مجنور شدند، زیرا این خواس  عصر و زمان بوب و مربم از بیر زمان ( به)ع رجو

گوید که بر  می( م 444  ه 022م )آبم  بن  چنانچه فقیه مکهور یحیی. خواهان آن بوند

اهمی  گربید، علم او بر مناطق  برابر اقوال ابوحنیفه بازار اقوال سایر فقها سرب و بی

کربند و همة  ی آن خلفاء، ائمه و حکام، حکم صابر میابن مختلف اخش گربید و بر م

وضع ( 422-442  ه 044-424)تا زمان خلیفه مأمون . چرخید معامالت بر محور آن می

سه  نخس  وزیر  بن  برین منوال بوب تا اینکه یکی از فقهای رقیب ابوحنیفه به فص 
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نخس  وزیر، اشخاص  .ایکنهاب کرب که احکام منع استعمال فقه حنفی باید صابر گربب

آنها به . با استعداب و خنیر و بانا را گربهم آوربه و بر این زمینه به مکورت ارباختند

. این حکم قاب  تنفیذ نیس  و تمام ککور بر شما یورش خواهند برب» :اتفاق گفتند

 . شخصی که به شما این ایکنهاب را کربه اس  ناقص العق  اس 

ن تجویز موافق نیستم و امیرالمؤمنین نیز بر آن نخس  وزیر گف  من نیز با ای

 . خکنوب نخواهد شد

شدة مجلس   بدین ترتیب این رویداب مهم تاریخی واقع گربید که قانون تدوین

کنندگان آن، به عنوان  شخصی، تنها بر اساس اوصاف و نیروی اعتنار اخالقی تدوین

ین بوب که این قانون برای نتیجة بوم آن ا. ها شناخته شوب قانون ککورها و سلطن 

  4.«متفکرین اسالمی راه جدیدی برای تدوین قوانین اسالمی گکوب

 

 ابوحنیفه و حدیث
امام اعظم که با طرح بزرگترین انقالب فکری و فقهی توانس  بر بنیای اسالم سیطرة 

انگیزی ایدا کند و بر زمان بسیار کوتاهی مککالت عملی شرعی مسلمانان را  شگف 

کرب بر حالی که بر همان زمان امام مالک و  ید از اذیرفتن احابیث خوبباری میح  نما

ها ککیدند و  آوری و فراگیری حدیث ننوی زحم  اس از او، امام احمد حنن  بر جمع

 . ها بربند رنج

احیای فکر بینی بر »عالمه محمد الهوری شاعر و نویسندة آزابة مسلمان بر کتاب 

  :نگارب را چنین می« اهلل شاه ولی»ذیرفتن احابیث، نظر تحقیقی بربارة چگونگی ا« اسالم

                                                           

م خلیل احمد حامدی، ناشر انتشارات بیان، پاوه خالفت و ملوکیت، االمام ابواالعلی المودودی، مترج - 

 . 3، الکردری، ج3، به نقل از المکی، جلد 324تا  321های  ، چاپ اول، صفحه(احسان)
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اهلل، عنارت از این اس  که، به صورت کلی  روش آموزش ایغمنرانه به عقیدة شاه ولی»

شوب توجه خاصی به عابات و آباب و  بر شریعتی که به وسیله ایغمنری وضع می

ولی، ایغمنری . شوب ده میخصوصیات مربمی که آن ایغمنر بر آن منعوث شده اس ، بی

تواند اصول گوناگون برای  که برای آوربن اصول کلی و جهانگیر فرستابه شده نه می

تواند مربمان را واگذارب که خوب برای خوب قواعد  های گوناگون وضع کند و نه می مل 

روش وی آن اس  که قوم خاصی را تربی  کند و تعلیم بهد، . رفتار و کربار وضع کنند

با این عم ، وی . ای یک شریع  کلی قرار بهدبن ای برای  ن قوم را همچون هستهو آ

سازب، و آنها را، با بر  بهند برجسته می اصولی را که شالوبة زندگی اجتماعی را تککی  می

نظر گرفتن رسم و عابت خاص قومی که بالفاصله بر برابر وی قرار بارند، بر حاالت 

مثال  حدوب )شوب  احکام بینی که از این راه فراهم می. هدب خاص مورب استعمال قرار می

، از لحاظی، مخصوص آن قوم اس ؛ و چون (شوب شرعی که بر مقاب  جرایم معین می

های  ها را عینا  بر نس  مراعات آنها به خوبی خوب هدفی نیس ، نناید منحصرا  آن همان

س  که ابوحنیفه، با بصیرت کاملی شاید از همین لحاظ بوبه ا. 4آینده مورب عم  قرار بهند

. کرب که نسن  به کلی  تعلیمات اسالمی باش ، عمال  از این گونه احابیث استفابه نمی

برب که مستلزم تفحص بقیق و کام  بر  را به کار می 0«استحسان»این حقیق  که وی اص  

، روشن اوضاع بر احوال فعلی و بر نظر گرفتن آنها بر تفکر فقهی و بابن فتوا اس 

                                                           

 . گرا و نواندیش است این موضوع یکی از مسایل مهم و مورد اختالف بین مسلمانان سنت - 

ها و کسانی که آن را دلیل و  نزد حنفی معنی ظاهری آن انتخاب راه حل نیکوتر است در: استحسان  -3

اند استحسان دلیلی است  بعضی گفته: دانند به عبارت مختلفی تعبیر و تفسیر شده از این قرار  حجت می

بعضی دیگر برآنند که عدول از قیاسی . که به قلب مجتهد القاء شده ولی بیان او قاصر از تعبیر آن است

اند عدول از مقتضای قاعده و دلیل، به مقضای عادت و رسوم  تهجماعتی گف. باشد ترمی به قیاس قوی

 (. اصول فقه شافعی)است 
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. هایی وی به وضع فقهی خاص خویش رسیده بوبه اس  سازب که بر نتیجة چه انگیزه می

کرب که بر زمان  اند که ابوحنیفه از آن جه  از تمسک به حدیث خوبباری می بعضی گفته

اوال  باید بانس  که این ابعا برس  . وی مجموعة مدوّنی از احابیث وجوب نداش 

ندالملک و زهری بر زمانی تدوین شده که کمتر از سی حدیث ع  نیس ، چه مجموعه

و بیگر اینکه، اگر هم فرض کنیم که این . سال ایش از مرگ ابوحنیفه ننوبه اس 

های حدیث، به ابوحنیفه نرسیده بوب اس  بر صورتی که وی باشتن چنین  مجموعه

اس از وی  حنن  که بن توانسته اس  مانند مالک و ا بانسته، می مدرکی را ضروری می

رویهمرفته، وضعی که . برای خوب مجموعة حدیثی فراهم آوربه بوبند وی نیز چنین کند

ابوحنیفه بر برابر اعتنار فقهی حدیث باشته، به نظر من کامال  برس  بوبه اس ؛ و اگر 

گری جدید همچنان صالح بداند که از استفابه از حدیث بس  بربارب، کاری جز  آزابی

. ه از یکی از بزرگترین نمایندگان فقه بر جهان تسنن ایروی کربه اس این نکربه اس  ک

ولی انکار این امر هم ممکن نیس  که علمای حدیث، با اصراری که به توجه بابن مربم 

اند،  به حاالت خاص عینی باشته و بر مقاب  تفکر فقهی مجرب از آن به بفاع برخاسته

ا اژوهش بیکتری که عاقالنه بربارة احابیث و ب. اند خدم  بزرگی به فقه اسالمی کربه

کربه اس ،  وحی خوب را تفسیر می صصورت بگیرب، و با همان روحی که ایغمنر اسالم

عم  شوب، هنوز امکان آن هس  که کمک بزرگی به فهم ارزش حیاتی اصول حقوقی 

ای تنها فهم ارزش حیاتی آنها اس  که ما را، بر کوشکی که بر. مندرج بر قرآن بکوب

  4.«تر خواهد کرب کنیم، مجهز تفسیر مجدب اصول اساسی می

 

                                                           

احمد آرام، ناشر رسالت قلم : عالمه محمد اقبال الهوری، ترجمه : احیای فکر دینی در اسالم، نوشته  - 

 . 22 -21 های  ای، صفحه ، مؤسسه فرهنگی منطقه11نشریه، شماره 
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 ابوحنیفه و قیاس 
قیاس، مننع چهارم فقه اس ، عالمة الهوری بربارة نقد و تحلی  علمی قیاس چنین 

  :گوید می

یعنی استفابة از استدالل بر مسای  مکابه و مقایسه کربن آنها با یکدیگر  4قیاس»

که مکتب ابوحنیفه، از لحاظ اوضاع و احوال اجتماعی و رسد  چنان به نظر می. اس 

ای را بر احابیث نیافته یا کم  ککاورزی رایج بر بالب فتح شدة اسالم، سوابق ثن  شده

ابراین تنها راه که بر برابر ایروان این مذهب باز بوبه آن بوبه اس  بن . یافته بوبه اس 

ولی استفابة از . گر توس  جویند داللکه بر تفسیرهای خوب از احکام قرآن به عق  است

منطق ارسطو، گرچه با اکتکاف اوضاع و احوال جدید بر عراق مورب نظر بوب، ظاهرا  بر 

وضع ایچیدگی زندگی را . آور بوبه اس  مراح  نخستین تکام  فقه اسالمی زیان

هیم ای از مفا توان تابع قواعد خکک و سختی قرار باب که به صورت منطقی از عده نمی

 . 0آید کلی به بس  می

 

 مسأله حاکمیت و ابوحنیفه 
امام ابوحنیفه بر مسألة حاکمی ، خداوند را بر جهان خلق، امر، و مابه و ماوراء آن، 

های اتصالی بکر با خداوند که  باند، و ایامنران، حلقه حاکم مطلق و خالق محض می

ابراین شریع  الهی، قانون برتری بن . اند های الهی را به مربم و ام  خویش رسانده ایام

 . ای وجوب ندارب اس  که جز اذیرفتن و عم  به احکام و بستورات آن چاره

  :گوید امام اعظم بر این باره چنین می

                                                           

 . ست و تقسیماتی دارد از نظر قوت و ضعف و از نظر علتقیاس جزء اصول فقه ا - 

طرفانه و بدون تعصب باشد زیرا فقهای عراق و حجاز مخالفتی با هم از نظر  تواند بی این استدالل نمی -3

 . به کارگیری عقل و منطق نداشتند بلکه اهل حجاز بیشتر از مردم عراق به احادیث نبوی گرویدند
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اذیرم و هنگامی که  یابم آن را می من هنگامی که حکم خداوند را بر کتاب برمی»

ضرت که از افراب مورب اطمینان و آثار صحیح آن ح صاهلل یابم اس از سن  رسول برنمی

کنم و هنگامی که نه بر کتاب خداوند و نه بر سن   نق  شده اس  ایروی می

یعنی ) صیابم بر این صورت من از قول اصحاب ایامنر حکمی برنمی صاهلل رسول

را که خواسته  4یی قول هر صحابی( بر صورت اختالف آنها)کنم و  ایروی می( اجماع آنها

کنم اما جز اقوال آنها، قول کسی بیگری را  م و قول هر که را بخواهم رب میاذیر باشم می

  0.«مانند بیگران اس همان طوری که اجتهاب حق آنهاس  حق من نیز هس ... اذیرم  نمی

ابوحنیفه به احابیث توجهی ندارب و قیاس را بر  :گرفتند که گروهی بر امام ایراب می

بر حالی که امام بر زمینة رأی و قیاس بسیار با  بهد ترجیح می صحکم خدا و ایامنر

 . آورب هیچگاه به قیاس روی نمی صکرب و با وجوب قرآن و حکم ایامنر احتیاط عم  می

  :گوید حزم بر این باره چنین می بن ا

اند که مذهب ابوحنیفه این بوب که اگر حدیث  الرأی تمام اصحاب ابوحنیفه متفق»

  2.«مقاب  آن، قیاس و رأی ترک کربه بکوبضعیفی نیز موجوب باشد بر 

ام که تو قیاس را بر حدیث مقدم  منصور باونیقی خلیفه عناسی به او نوش ؛ شنیده

  :امام بر ااسخ او نوش . باری می

من قن  از همه . آنچه به شما رسیده واهی و عاری از حقیق  اس  1امیرالمؤمنین»

ابوبکر و عمر و  4های بعد فیصله صاهلل ولکنم، سپس بر سن  رس بر کتاب اهلل عم  می

                                                           

 . یی، رسم الخطّ خود کتاب استیی یعنی صحاب صحابی - 

، المکی، مناقب االمام 2 ، به نقل از الخطیب بغدادی، تاریخ بغداد، جلد 213- 21خالفت و ملوکیت،  -3

 . 31حنیفه و صاحبیه، ص  ، الذهبی، مناقب االمام ابی حنیفه، ج  االعظم ابی

 .  3، به نقل از الذهبی، ص 213خالقیت و ملوکیت،  -2

 . دن لقب امیرالمؤمنین به علت مقام ظاهری منصور استبه کار بر -1
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النته بر صورتی که . شمارم های سایر صحابه را مقدم می بعدا  فیصله عثمان و علی

  0.«کنم اختالف باشد از قیاس استفابه می

  :فرماید امام بر ااسخ به اتهام مغرضی می

س را بر نصّ، به خدا آن شخص بروغ گفته و بر من افترا بسته که گفته اس  ما قیا»

  2.«روب؟ شماریم آیا بعد از نصّ صریح، ضرورتی به قیاس می مقدم می

 

 امامت فاسق و ستمگر 
شمارب بر صورتی  گروهی معتقدند که ابوحنیفه، امام  فاسق و ستمگر را جایز می

که حقیق  مطلب چنین نیس  زیرا به شهابت تاریخ، ابوحنیفه چه بر بورة اموی و چه 

هیچگاه نسن  به خلفاء و حکمرانان آنها، نرمش و همکاری و همگانی  بر عصر عناسی

 . نکان ندابه اس  و با نپذیرفتن مسند قضا تازیانه خوربه و به زندان نیز افتابه اس 

گاه حاکم، ستمگر و فاسق باشد و مقابلة با او برای مسلمانان گوید که هر ولی امام می

او بر الفقه . و انجام شعایر بینی جلوگیری کربتوان از اقامة نماز  ممکن نگربب، نمی

و امام . 1«ابای نماز بر اک  سر هر مؤمن نیک و بد جایز اس » :فرماید االکنر می

حج و جهاب » :نویسد طحاوی بر عقیدة طحاویه ضمن تکریح این مسلک حنفی می

هیچ . ا بداالمر مسلمانان تا روز رستاخیز ابامه خواهد یاف  ولو نیک باشد ی تح  اولی

                                                                                                                                                    

 . احکام و دستورات: ها  فیصله - 

 .  ، به نقل از الشعرانی، کتاب المیزان، ج 212خالفت و ملوکیت،  -3

 . 212منبع مذکور، ص  -2

 . ، به نقل از مالّعلی قاری، شرح الفقه االکبر212خالفت و ملوکیت،  -1
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امام . 4«تواند سلطه آن را قطع کند تواند باط  سازب و نه می کاری این امور را نه می

  :گوید ی بر احکام القرآن بر این باره چنین میالجصاص بانکمند معروف حنفابوبکر 

این ... برند که امام  و خالف  فاسق نزب ابوحنیفه جایز اس   ها گمان می بعضی»

س  که ا و علتش شاید همین. وغ نیس ، اشتناهی بیش نیس سخن اگر قصدا  بر

گوید و نه تنها ابوحنیفه، که از فقهای عراق که اقوالکان معروف اس ، همة  ابوحنیفه می

گویند که قاضی اگر خوب عابل باشد ولو از جانب هر امام ستمگری مقرر شده  آنها می

و نماز به امام  این امامان . های وی به طور صحیح اجراء خواهند شد باشد، فیصله

اما از این . این مسلک به جایش کامال َ برس  اس . فاسق با وصف فسق آنها جایز اس 

  0.«نناید استنناط کرب که ابوحنیفه امام  فاسق را جایز قرار بابه اس 

امامی » :اند که امام ذهنی و الموفق المکی، هر بو این قول امام ابوحنیفه را نق  کربه

استفابة ناجایز کند یا بر حکم از ظلم کار گیرب امامتش باط  ( خزینة عامه)ز فی که ا

  2.«باشد اس  و حکم وی جایز نمی

امام با تمام نیروی فکری و اجتماعی خوب از نهض  زیدیان علوی، جاننداری کرب و 

بر این راه زجرها و آزارها بید و هیچگاه حاضر نکد جهان آخرت را با مقام و منصب 

 بنمنصور، امام مالک، ا» :کند که یونس، حاجب منصور بیان می بن  ربیع. بنیا عوض کند

این حکوم  را که خداوند تعالی » :ذئب و امام ابوحنیفه را فراخوانده بر ایکان گف  ابی

                                                           

 .العزّ الحنفی، شرح الطحاویه ، به نقل از ابی212خلفات و ملوکیت،  - 

« المبسوط»، شمس االئمة سرخسی در  ، به نقل از احکام القرآن، ج 212-214خالفت و ملوکیت،  -3

 . 1 نیز این مسلک امام ابوحنیفه را بیان نموده است، ج 

مکی مناقب االمام االعظم حنیفه و صاحبیه، ال ، به نقل از الذهبی، مناقب ابی212خالفت و ملوکیت،  -2

 . 3حنیفه، ج  ابی
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بر زمرة این ام  به من اعطا کربه نظرتان بربارة آن چیس ؟ آیا من اهلی  و صالحی  

 .«آن را بارم؟

  4.«کرب اگر تو اه  آن ننوبی خداوند متعال آن را به تو تفویض نمی :مالک گف امام 

بهد اما اابشاهی  خداوند هر که را بخواهد بر زمین اابشاهی می» :ذئب گف  ابی بنا

توفیق خداوند . کند آخرت را به آنکه طالنش باشد و خداوند برایش توفیق بهد اعطا می

او اطاع  کنی، و گرنه بر صورت نافرمانی او از تو بور به تو میسر خواهد شد اگرتو از 

گربب و شخصی  حقیق  اینس  که خالف  از اجتماع اه  تقوی برگزار می. خواهد بوب

تو و ایابی  از توفیق خارج و از حق . که خوب بر آن قابض شوب تقوایی برای او نیس 

یلة اعمال نیکو تقرب آن اکنون اگر شما از خداوند سالمتی بخواهید و به وس. منحرفید

ذات مقدس را حاص  نمایید این موهن  نصینتان خواهد شد و گرنه شما خوب مطلوب 

 . خوب هستید

کرب، من و  ذئب این سخنان را ایراب می ابی بن گوید هنگامی که ا امام ابوحنیفه می

های  سشوب و خون او لنا را جمع کربیم که شاید اکنون گربن او قطع می 0مالک لناسمان

بعد از آن خلیفه به سوی امام ابوحنیفه متوجه شد و گف  شما چه . کند ما را گلگون می

  :نظری بارید؟ او بر ااسخ گف 

اگر تو با . باشد متجّسس راه راس  به خاطر بین، خوب از اشتغال و غصه بور می»

بلکه  .ای خواهی بانس  که تو ما را به خاطر اهلل فرانخوانده وجدان  قضاوت کنی 

خواهی که ما از ارعاب و ترس تو سخنانی مطابق می  تو بگوییم تا بر اذهان مربم  می

ای که بر خالف تو حتی اجتماع  حقیق  امر اینس  که تو طوری خلیفه شده. جا بگیرب

بو تن از اه  فتوا برگزار نکده بر حالی که خالف  از طریق مکورت و اجتماع 

                                                           

 ! دانم واقعاً این عین گفته امام مالک است یا خود امام برای گفتن توجیهی داشته است نمی - 

 . در متن لباس من است -3
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شش ماه از فیصله کربن  ه باش که ابوبکر صدیقمسلمانان برگزار می شوب، متوج

ها هر سه  اس از این حرف 4«بازگک  تا اینکه بیع  اه  یمن به وی حاص  شد

برخاستند، منصور سه کیسه برهم به ربیع بابه به نزب آنها فرستاب و بستور باب اگر مالک 

هایکان  کربند گربنذئب آن را قنول  ابی بن خواس  برایش بدهی اما اگر ابوحنیفه و ا می

ذئب رسید او  ابی بن هنگامی ربیع نزب ا. امام مالک این عطیه را اذیرف . را قطع کنید

. اندارم چگونه به خوب حالل بدانم من این مال را به شخص منصور نیز حالل نمی :گف 

منصور با شنیدن این . برم اگر گربنم را قطع کنید به این مال بس  نمی :ابوحنیفه گف 

  0.«نیازی، خون آن بو را نجات باب این بی :یداب گف رو

 

 تازیانه زدن استاندار عراق به امام ابوحنیفه به علت نپذیرفتن منصب قضا 
بر کتاب خالف  و ملوکی  امام ابواالعلی بربارة جریان تازیانه خوربن ابوحنیفه 

  :چنین آمده اس 

مجنور به  2هنیره او را بن عمرو  بن  یدامیه، استاندار عراق یز یبن قن  از همه بر عهد »

ها علیه سلطن  اموی  بوب زمانی که سی  مخالف   ه 422سال . اذیرفتن مقام بولتی نموب

هنیره  بن سرازیر شده بوب و طی بو سال، حکوم  اموی را سرنگون ساخ  برین موقع ا

چنانچه . باری نمایدبر خواس  تا حمای  فقهای بزرگ را حاص  کربه و از نفوذ آنها بهره می

های مهم بولتی  شنرمه و غیره را فراخوانده به اس  بن الهند، ا ابی بن لیلی، باوب ابی بن او ا

                                                           

در این روایت : گوید  درباره شش ماه خودداری ابوبکر صدیق می 213امام مودودی در پاورقی ص  - 

مطلب چنان است که من تاکنون نتوانستم به آن پی ببرم و آن هم اینکه حضرت الکردری تنها یک 

 . ابوبکر صدیق تا وصول بیعت اهل یمن از اصدار فیصله، به مدت شش ماه ابا ورزید

 . 3، به نقل از الکردری، مناقب االمام االعظم، ج 213-211خالفت و ملوکیت،  -3

 . امام ابوحنیفه -2
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نهم، هیچ  من مهر خوب را به بس  تو می :سپس ابوحنیفه را بعوت بابه گف . مقرر کرب

بیرون  حکم، نافذ نخواهد بوب تا وقتی که بر مهر تو مزین نکوب و هیچ مالی از خزینه

نخواهد شد تا وقتی تو از آن توثیق نکنی و هنگامی که امام از اذیرفتن این مسئولی  ابا 

سایر فقها به امام ایکنهاب . ورزید او را به زندان ککاند و بر ضرب شالق تهدیدش کرب

ایم، تو  کربند تا بر خوب رحم کند، ما نیز ازین خدم  ناخکنوبیم اما الجرم آن را قنول کربه

های مسجد واسط را  اگر او از من بخواهد که بروازه» :امام بر ااسخ گف . ز آن را بپذیرنی

خواهد حکم قت  آبمی را تحریر  برای او بکمارم نخواهم اذیرف  چه رسد به اینکه او می

برین . «قسم به خدا من برین مسئولی  سهیم نخواهم شد. بارب و من فرمان آن را مهر کنم

 سپس ا. ورزید خدمات بیگری به او تقدیم باش  و او همچنان انکار می هنیره بن سلسله ا

هنیره حکم باب تا او را به مقام قاضی کوفه مقرر نمایند و سوگند یاب کرب که اگر ابوحنیفه  بن

امام بر جواب، قسم . از این عهده انکار کند من او را مورب ضرب شالق قرار خواهم باب

بنیا از تعمی  کیفر بر روز رستاخیز برایم بیکتر سه   ضرب شالق او بر» :خورب گف 

( به)باالخره وی را « قسم به خدا من هرگز قنول نخواهم کرب حتی اگر مرا قت  کند. اس 

بیس  الی سی ضربه شالق محکوم ساخ  و بر بعضی روایات گفته شده که او را روزانه 

باالخره به او اطالع رسید . ب اابرجا بوبزبند اما ابوحنیفه بر انکار خو به الی یازبه شالق می

آیا ناصحی نیس  تا او را تفهیم کند که از  :او گف . که این شخص نزبیک به مرگ اس 

مرا رها  :هنیره به امام ابوحنیفه رسید گف  بن من مهل  بخواهد، و هنگامی که این گفتة ا

ین ایکنهاب او را از زندان رها هنیره با شنیدن ا بن کنید تا با یارانم به مکورت بپربازم، ا

امیه  یبن ساخ  و او نیز کوفه را به قصد مکه ترک کرب و از آنجا تا وقتی که سلطن  

  4.«سرنگون شد بازنگک 
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 تذکر 
کنند، الزم اس   اوشانند یا کتمان می کسانی که بدون آگاهی مغرضانه، حقایق را می

ترین  نگاه کنند که چگونه بر سخ به نحوة زندگی ابوحنیفه و سایر امامان مجتهد 

شرایط نامساعد، اسالم و ایمان را با جاه و مقام و منصب بنیوی معاوضه نکربند و به 

آنچه که اعتقاب باشتند عم  نموبند؛ امام ابوحنیفه آنچنان از حکوم  امویان متنفر بوب 

تحقیر و  هنیره را به جان قنول کرب و آن همه بن عمرو  بن که زندان و شالق یزید

خواهی  اذی  و آزار حکومتیان، نتوانس  او را از مسیر حق و عدال  و آرمان آزبی

شکن  توانند بر ابرمربهای نفس زیرا هواهای نفسانی و خزعنالت نمی! اسالمی بور نماید

های آنان را تسخیر نمایند و امام به  چیره شوند و کاخ معنوی  و ااسداری از ارزش

آورب و بر آنجا به  روب و به مکه مکرمه روی می آنان بیرون می ناچار از حوزة قدرت

 . اربازب تدریس و تفحص می

ای به  عناسیان نیز هنگامی که به خالف  رسیدند کوشش کربند که امام را به گونه

همکاری با خوب وابار نمایند و نفس زکیه و برابرش ابراهیم از امام حمای  کام  و 

ای از امام بر بل باش  و  ز این حمای  و جاننداری آنان، کینهآشکار نموبند و منصور ا

ای او را به اذیرفتن منصب قضا مجنور ساخ  و امام نپذیرف ، استاب  با طرح نقکه

  :نویسد عالمه موبوبی می

اما بس  برازی به همچون شخص متنفذی برای منصور کار آسانی ننوب، وی »

امیه ایجاب کرب  یبن را بر بین مسلمانان علیه  چه نفرتی بانس  که قت  امام حسین می

از این رو او به عوض ککتن، . و بر اساس آن اقتدار آنها به چه آسانی از بین رف 

وی را به زنجیرهای آهنین، برای ایکنرب اهدافش بیکتر مناسب بید، او عهدة  4بستن

بول  عناسیه ایفای  «قاضی القضاه»قضا را بارها به این منظور ایکنهاب کرب که به سم  
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اما مدت مدیدی این کار را به تعویق انداخ ، باالخره هنگامی که او زیاب . وظیفه نماید

باری بر . ، عل  انکار خویش را به وی ارائه ساخ 4کرب اما بر کلمات واضح اصرار می

شوب مگر شخصی  برای قضا موزون نمی» :گفتگوی خوب با لحن لطیفی با اوزش گف 

ارتش شما  0ان را باشته باشد که قانون را بر شما و شاهزابگان شما و فرماندارکه این تو

خوانید بر  بینم، هنگامی که مرا فرامی من این توان را بر خوب نمی. بتواند اجرا کند

باری بیگر گفتگوی شدید اللحنی . گیرب ام بار بیگر جان می بازگکتم روح اژمربه

قسم به خدا اگر من به » :خاطب قرار بابه گف صورت گرف  و طی آن وی خلیفه را م

خکنوبی، این عهده را بپذیرم الیق اعتماب تو نیستم چه رسد به اینکه با ناخکنوبی آن 

اگر بر موربی حکم من علیه تو باشد و بعد تو تهدیدم کنی که یا به فرات . را بپذیرم

بر فرات را بر کنم و یا اینکه حکم  را تعدی  کن، اس من مغروق شدن  غرق  می

همچنان اه  بربار تو نیز زیابند آنها . تعدی  و تعویض حکمم ترجیح خواهم باب

هنگامی که از این . یی باشته باشند که به خاطر تو رعای  آنها را نیز بکند باید قاضی می

سخنان، منصور یقین حاص  کرب که این شخص به زندانی شدن برین قفس طالیی آمده 

رمال مورب انتقام و سرزنش قرار باب، شالقش زب، به زندانش افکند و نیس  اس او را ب

ای وی را تح   سپس بر خانه. فکارها و مصایب گوناگون عذابی بر وی وارب آورب

ها به مرگ طنیعی و به قول طنیعی بیگر به  مراقن  قرار باب و بر آنجا به قول بعضی

  2.«اش خاتمه یاف  وسیلة سمّ، زندگی

 

                                                           

 . در متن واضع بود که به واضح اصالح گردید - 

 . است« فرمانده ارتش»فرماندار ارتش مصطلح امروزی آن  -3
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 اندیشی و ابراز عقیده  خ و آزادعبرت تاری
های فروزان آسمان  اند، آنان ستاره مربان وارسته و نفس ستیز، معماران کاخ بلند آزابگی

شان با زمین خکک و تاریک وجوبمان، ننربی آسمانی  اند که به بلندای فاصله الهی  معرف 

 . ایندبارند تا تاریکی را بزبایند و خورشیدآسا فضای هستیمان را روشن نم

های  اذیرب و جهان آخرت و نعم  حرمتی را می اگر ابوحنیفه زندان و تازیانه و بی

فروشد، به حیات  های نفسانی بنیا نمی جاویدانش را به زرق و برق و مقام و لذت

اتصالی معنوی  الهی و فیض ربوبی  اندیکیده و با نیروی محرک عکق و ایمان، 

اند، و  که آزابگان نمربه :گوید تاریخ به ما می. ه اس د ککیدبن نفسانیات شیطانی را به 

 . اند یافتگان ابدی و سرککان جام شراب الهی فرزانگان ستمگرشکن، حیات

عالمه موبوبی با سندهای متقن، از این ایکار نفسانی و ننرب ابوحنیفه به هیأت 

  :حاکمه ترسیم زینایی بارب

« ابراز عقیده»و حکوم  اسالمی به آزابی  امام توأم با آزابی قضا بر جامعة اسالمی»

نیز اهمی  بسزایی بابه بوب که برای آن بر قرآن و سن ، اصطالح امر بالمعروف و نهی 

تواند ناروا باشد و  بر نهای  می« ابراز عقیده»محض . عن المنکر به کار رفته اس 

ه هیچ قانونی انگیز، ضد اخالق و بیان  و انسانی  نیز قرار گیرب ک تواند فتنه می

ها، یک  ها و بعوت به نیکی اما برحذر باشتن از نکوهیده. تواند آن را برباش  کند نمی

ها و  و اسالم با به کار بربن این اصطالح بر کلیه صورت. ابراز عقیدة برس  اس 

اشکال ابراز عقیده نه تنها آن را حق افراب جامعه قرار بابه بلکه آن را به عنوان فرض 

 . به اس آنها شمر

امام ابوحنیفه اهمی  این حق و این فرض را سخ  احساس کربه بوب، زیرا بر زمان 

وی بر نظام سیاسی، این حق از مسلمانان سلب شده بوب و مربم نیز بر فرضی  آن نیز 
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از طریق تنلیغ عقاید خویش مربم را « مرجئه»بر آن زمان از یک طرف . بوبند 4مُذَبْذَب

به آن قای  بوبند که امر « حکویّه»بابند، و از جانب بیگر  ت میبه ارتکاب گناه جرأ

 ای بیش نیس ، و از طرف سوم بول   بالمعروف و نهی عن المنکر بر مقاب  بول ، فتنه

خککاندند تا که آنها  عناس از طریق قدرت، این روح را بر مسلمانان می یبن امیه و  یبن

از این رو امام ابوحنیفه به وسیلة . لند نکنندعلیه فسق و فجور و ظلم و ستم امرا صدا ب

. قول و عم  خوب، برای زنده ساختن این روح و توضیح حدوب آن سعی و تالش نموب

 0فقیه مکهور و متنفذ)کند که امام بر برابر ارسش ابراهیم الصانع  الجصاص بیان می

سند عکرمه  فرموب که امر بالمعروف و نهی عن المنکر فرضی اس ، و او از( خراسان

 بن  افض  الکهداء تنها حمزه»را ارائه باش  که  صاهلل عناس، این ارشاب رسول بن عن ا

عندالمطلب اس  بوم، شخصی که بر برابر امام ستمگر برخیزب و به نیکی امر کند و از 

این تلقین امام بر ابراهیم چنان اثر . «بدی برحذرش بارب و برین اتهام ککته شوب

 2می که به خراسان برگک  ظلم و ستم ابومسلم خراسانی بانی سلطن گذاش  که هنگا

های ناحق وی را آشکارا مورب اعتراض و  و خونریزی( میالبی 441  ه 421م )عناس 

  1.«نکوهش قرار باب تا اینکه از طرف وی اعدام گربید

قعه، از اه  موص ، شورشی به راه انداختند، منصور قن  از این وا. م 414  ه 414بر سال 

آنها تعهد گرفته بوب که اگر بار بیگر بس  به شورش زنند، خون و مالکان بر وی حالل 

خواهد بوب، اکنون که آنها بار ثانی، شورشی براا کربند منصور فقهای بزرگ را اعم از 

ابوحنیفه فراخوانده ارسید آیا از روی معاهده، خون و مال آنها بر من حالل اس  یا خیر؟ 
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از این معاهده حمای  کربند و گفتند اگر آنها را مورب عفو قرار بهی مطابق  سایر فقها

 . توانی اجرا کنی عظم  تس  و گرنه هر جزایی که برای آنها تعیین فرمایی می

 :گویی؟ او بر ااسخ گف  ای شیخ، تو چه می :ابوحنیفه خاموش بوب، منصور گف 

و تو با ( یعنی خون آنها)وبشان نیس  اه  موص  آن را به تو مناح ساختند که از آن خ»

آنها شرطی بستی که حق بستن آن را نداشتی، بگو اگر زنی بدون نکاح، خوب را برای 

مرا قت  کن  :کسی حالل اندارب اس آیا او حالل خواهد بوب؟ اگر شخصی به کسی گوید

 . «اس آیا قت  وی برای آن کس مناح خواهد بوب؟

اس تو از اه  موص  بس  نگهدار، خون آنها برای  » :خیر، امام گف  :منصور گف 

منصور با شنیدن این سخنان با نارضایتی زیاب مجلس فقها را خاتمه باب، « حالل نیس 

سخن، همان برس  اس  که تو گفتی ما » :سپس ابوحنیفه را جداگانه فراخوانده گف 

ها را هم  افزایی  باغیشما نناید فتوایی بهید که بر امامتان انگک  انتقاب متوجه شوب و 

  4.«باشد

اگر بابگاهی . کرب ها نیز استعمال می چنین آزابی اظهار رأی را وی بر برابر بابگاه

امام ابوحنیفه . بوب کرب، اگر اشتناهی از قانون و ضابطه نیز بر آن می قضاوت ناقصی می

ها  ننوب که بابگاه بر نزب او احترام به عدال  به این معنا. باش  صراحتا  آن را ابراز می

برین نقیصه وی باری تا مدت مدیدی از ارائه فتوا . ها ناقص کنند باید قضاوت

  0.خوبباری نموب

اگر شخصی بر برابر » :گف  بر مورب آزابی رأی، وی تا این حد ایش رفته که می

امام  و حکوم  عابل، لب بگکاید و به امام وق  بشنام بهد یا به قت  وی مصمم 

تا هنگامی که آنها عزم . جایز نیس  مزندان ککیدن و کیفر بابن وی برای اما شوب، به

                                                           

 . 1 کتاب المبسوط، ج  ،، السرخسی3، الکردری، ج 3، به نقل از ابن االثیر، ج  23-231خالفت و ملوکیت،  - 

 . 2 ، ابن عبدالبرّ، االنتفاء، الخطیب، ج  ، به نقل الکردری، ج  23خالفت و ملوکیت،  -3



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

056 

بر این مورب وی این . «به شورش مسلحانه و یا تصمیم به اخالل امنی  نداشته باشند

باش  که بر زمان خالف  وی انج  را به عنوان استدالل ارائه می واقعة حضرت علی

ه بر کوفه بازباش  شدند و بر یکی از آنها اتهام تن به اتهام بشنام بابن علنی به خلیف

حکم رهایی آنها را صابر  علی. وارب شده بوب که وی به قت  خلیفه تصمیم گرفته بوب

 آیا او را » :فرموب کرب، گفته شد که او تصمیم به قت  شما گرفته بوب، حضرت علی

اگر » :فرموب. بابند بشنام می ، گفته شد و این مربم«ابر ابراز این ارابه به قت  برسانم؟بن

بدین ترتیب او بر مورب مخالفین حکوم  . «توانید بشنام بهید شما خواسته باشید نیز می

ما شما را » :استدالل کرب که او بربارة خوارج گفته بوب نیز از این عم  حضرت علی

تا وقتی  از مساجد باز نخواهیم باش ، ما شما را از اموال مفتوحه محروم نخواهیم کرب

  4.«که شما علیه ما به اقدام مسلحانه بس  نزنید

 

 ترین اقدام امام در زمان منصور داونیقی  خطرناک
بانس  و بر شرایط و مواضع  گفتیم امام ابوحنیفه بر برابر حق، خوب را مسئول می

گوناگون با شهام  و شجاع  اسالمی از آن بفاع کربه اس  ولی اقدام عمده و 

ساالر اعظم و مورب اعتماب منصور را  قحطنه سپه بن  مام این بوب که او حسنتر ا خطرناک

ادرش قحطنه شخصی بوب که شمکیرش با . از ننرب با نفس زکیه و ابراهیم بازباش 

اس از وفات . یان گذاشته بوببن حمای  از تدبیر و سیاس  ابومسلم، سلطن  عناسی را 

هایش، او را  منصور بیکتر از همة ژنرال ساالری گماشته شد و وی اسرش حسن به سپه

 . مورب اعتماب قرار باب، اما وی طی اقامتش بر کوفه، جذب امام ابوحنیفه گربید

یعنی ظلم و )ام  گناهانی را که من مرتکب شده :شخص مذکور باری به امام گف 

امکانی همه به شما آشکاراند، آیا اکنون ( ام ستمی که بر اساس بستور منصور انجام بابه
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اگر به خدا آشکار اس  که » :برای آمرزش گناهان من وجوب بارب؟ امام بر ااسخ گف 

ی بر قت  یک مسلمان صابر شوب بن تو از اعمال  نابمی و اگر بر آینده برای  حکمی م

دی که بر بن و تو نسن  به قت  وی، ککته شدن خوب را ترجیح بهی، و اگر با خدا عهد 

 . «ت را تکرار نخواهی کرب اس این برای تو، توبه اس ا آینده، اعمال گذشته

بیری نگذش  که مسألة قیام . حسن این نصیح  امام را شنیده و با او میثاق بس 

منصور به حسن بستور باب تا علیه آنها به ننرب . ابراهیم و نفس زکیه شدت گرف 

ات  ن زمان آزمون توبهاآل» :اربازب، او برای مکورت به ایکگاه امام حاضر شد، امام فرموب

یابد، و االّ بر آنچه  ات نیز تحقق می د و اابرجا باشی توبهبن فرارسیده اگر بر میثاق  اا

ای بر ایکگاه خدا از تو ارسیده خواهد شد و آنچه را که اآلن انجام  قنال  نیز انجام بابه

اگر خونم  اش را تجدید کرب و به امام گف  حسن توبه« بهی کیفرش را خواهی بید می

 :چنانچه او نزب منصور رف  و به وی گف . شوم ریخته شوب باز هم به ننرب حاضر نمی

من برای انجام این کار نخواهم رف ، آنچه را که تا امروز به ایروی از ! امیرالمؤمنین»

کند و اگر آن  ام اگر بر اطاع  خداوندی بوب برایم کفای  می بستورات شما انجام بابه

 . «داوند باشد نناید بیش از این مرتکب گناه شومبر معصی  خ

منصور با شنیدن این سخنان سخ  خکمگین شده و بستور بازباش  شدن وی را 

امسال چهرة وی بگرگون شده، از این، » :حمید برابر حسن ایش آمد و گف . صابر کرب

« اضرممن جه  انجام این کار ح. شوب که به بیماری روانی منتال شده اس  معلوم می

سپس منصور، افراب معتمد خوب را فراخوند و ارسید که حسن از جملة فقها با کدام 

یکی از آنها نکس  و برخاس  و روابط بارب، برایش گفته شد که اکثر اوقات با 

  4.«کرب ابوحنیفه نکس  و برخاس  و رف  و آمد می
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مر امام مالک و شهامت او در فتوای علیه منصور و شکستن دستش به ا

 استاندار منصور 
بوس  و شکمناره  برب اصلی جوامع اسالمی بر تمام ابوار تاریخ، وجوب حکمرانان بنیا

ای چون ابوحنیفه و  طلب و آزابه ارس  بوبه اس  و مربان مجاهد و بزرگان اصالح و مقام

اند تا به وظایف خویش عم  کنند و مسلمانان را  حنن  کوشیده بن مالک و شافعی و احمد

ها و  ه مسیر کتاب الهی و سن  ننوی ارشاب و راهنمایی نمایند و بر این راه به انواع اهان ب

اند و اصوال  آزابگان جهان معرف   ها گرفتار شده ها و زندان ها و زجرها و شکنجه حرمتی بی

ها و  های معنوی را با کاخ شوند که به خاطر چند صناح حیات مابی، ارزش حاضر نمی

  :بهد که عالمة موبوبی ابامه می. ها معاوضه کنند ها و منصب قامها و م کوشک

انطناق باش  که اگر امکانات براا شدن انقالب  4این روش، عینا  با این نظر امام»

مؤثر و صالح موجوب باشند بر این صورت قیام علیه حکوم  ستمگر نه تنها جایز اس  

مالک نیز با امام ابوحنیفه فرقی بر این مورب طرز عم  امام . بلکه واجب نیز هس 

های ما بر بیع   نداش  هنگامی که بر مورب قیام نفس زکیه از وی ارسیدند که گربن

توانیم از مدعی بیگر خالف  بفاع و اکتینانی  خلیفه منصور اس  اکنون چگونه می

ا ها جنرا  صورت گرفته بوب و بیع  جنری اگر قسم ی کنیم، او فتوا باب که بیع  عناسی

ابراین فتوا، اکثری  مربم از نفس زکیه، بفاع و بن . طالق هم باشد باز باط  اس 

 بن اکتینانی کربند و سپس خسارت آن را امام مالک چنین متحم  گربید که جعفر

  0.«سلیمان استاندار عناسی او را مورب ضرب شالق قرار باب و بستش از شانه کنده شد
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 آزادی مطلق در حوزة فقهی حنفی 
« مفهوم»های گذشته بر زمینة توجه بو مکتب فقهای عراق و حجاز به  بر بحث

اندیکیدند بر حالی  می« مفهوم»مطالنی آمده اس  که فقهای عراق به جننة ثاب  و ابدی 

که فقهای حجاز به جننة موق  آن، نظر باشتند؛ یعنی بر مکتب حجاز به عل  

بر یک محدوبة فقهی، سوابق عملی جاننداری فقها از سن  قضایی حجازی، عمال  

شد، بر عنارتی رساتر آنان برای حفاظ   و اصحاب، نابیده گرفته می صروزگار ایامنر

نگریستند و با وجوب آن همه کارایی و  از سن  قضاء، به حول و حوش قضیه نمی

های  اطالعات وسیع، سیستم اویایی قضایی را به اسارت موضع و امکان و مناسن 

 . رآوربند و به نوعی روش ایستایی گرویدندای ب حوزه

  :نویسد عالمه اقنال جریان را چنین می

فقهای حجاز به تمام حقیق  وضع خوب توجه نداشتند و جاننداری غریزه ایکان ... »

شد که عمال  بر روزگار  می« سوابقی»از سن  قضایی حجازی، مایة عدم توجه ایکان به 

 . «اق افتابه بوبو اصحاب او اتف صایغمنر اسالم

بدون شک به ارزش آنچه مکخص و عینی اس  واقف بوبند، ولی بر عین حال به 

و به ندرت به قیاسی که منتنی بر تحقیق بربارة حاالت عینی به . بابند آن رنگ ابدی  می

گیری ایکان بر ابوحنیفه و مذهب  خربه. جستند همان صورت که هستند باشد، توس  می

د شد، و این ضرورت را ایش آورب بن ور غیر مجرب یا عینی از قید و او، سنب آزابی ام

. 4که،  بر تفسیر اصول قضایی و حقوقی، به مکاهدة حرک  و تنوع زندگی بپربازند

بدین ترتیب، مذهب ابوحنیفه که نتایج این اختالف نظر را به خوبی جذب کرب، از 

ب فقهی بیگر قابلی  انطناق لحاظ اص  اساسی خوب، آزابی مطلق بارب، و از هر مذه
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ولی، حنفیان جدید، بر خالف روح این مذهب، تفسیر و . 4خالق آن بیکتر اس 

تعنیرهای مؤسس این مذهب و ایروان بالفص  او را جننة ابدی  بخکیده و همان رنگ 

ثنات و ابدیتی را که مخالفان ابوحنیفه به فتاوی بیان شدة بر حاالت عینی خاص 

اگر حقیق  قیاس برس  . اند ان نیز به فتاوی ابوحنیفه و ایروان وی بابهاند این بابه می

گونه که شافعی به حق گفته اس ، قیاس، نام بیگری  فهمیده و به کار بسته شوب، همان

باشد که بر حدوب آنچه وحی شده، آزابی مطلق بارب و اهمی  آن، به  برای اجتهاب می

ب که، به گفتة قاضی شوکانی، چنانکه اکثر فقها، شو عنوان یک اص ، از این امر آشکار می

  0.«هم مجاز بوبه اس  صاند، حتی بر زمان ایغمنر اسالم نظر بابه

بربارة مسدوب شدن باب اجتهاب، قنال  توضیحات کافی بابه شده اس  و فقهای 

ای محدوب  توان به عصر ویژه اند که فکر و منطق آبمی را نمی متعهد و مسئول نیز گفته

اند که از تعدب مذاهب و  و اگر مذاهب را به چهار مذهب محدوب کربه، خواسته. بکر

گوید و عقیده  عالمة اقنال الهوری چنین می. اختالف شدید فقهی جلوگیری نمایند

بسته شدن بر اجتهاب، وهمی بیش نیس ، و ایدایش آن، قسمتی بر نتیجه » :ای بارب ویژه

قسم  بیگر بر نتیجة آن تننلی فکری اس  که  تجمد اندیکة فقهی بر اسالم اس ، و

شوب و متفکران بزرگ را به صورت بتهایی  مخصوصا  بر بورة انحطاط روحی حاص  می
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اند، اسالم  بزرگ متأخر این وهم و فرض را تأیید کربه ناگر بعضی از فقهیا. 4آورب برمی

  0.جدید مجنور نیس  که از استقالل فکری خوب چکم بپوشد

اگر طرفداران » :زیسته به حق چنین نوشته اس  بر قرن بهم هجری می که 2سرخسی

تر تسهیالت بیکتری بر  این نظر وهمی، مقصوبشان این اس  که نویسندگان قدیمی

تری بر سر راه خوب بارند، باید گف  که  های فراوان اند و متأخران، بشواری اختیار باشته

قدمتر بوبه اس ، احتیاجی به فهم فراوان معنایی اس ؛ چه برای فقهای مت این، سخن بی

ای زیاب و گوناگون اس  که  تفاسیری که بر قرآن و حدیث نوشته شده، به اندازه. نیس 

 . «مجتهد امروز بیش از آنچه احتیاج بارب مواب الزم برای تفسیر را بر اختیار بارب

اساسی و نه  امیدوارم که این بحث مختصر بر شما روشن کربه باشد که، نه بر اصول

بینیم،  های فقهی و حقوقی ما، بدان صورت که امروز آنها را می بر ساختمان بستگاه

جهان اسالم، چون با اندیکة نافذ و تجربة . چیزی وجوب بارب که مؤید وضع فعلی باشد

. تواند شجاعانه به کار نوسازی و احیایی که بر ایش بارب بپربازب جدید مجهز شوب، می

  1.«ای بسیار جدیدتر از سازگاری با شرایط جدید زندگی بارب زی، جننهولی کار نوسا

و . بر ارزیابی عق  بر برابر وحی، فقه و عق  بر خدم  وحی الهی قرار گرفته اس 

ح  و فص  امور مسلمانان، تنها بر انحصار خرب فربی و اجتماعی نیس  بلکه خداوند، 

                                                           

دور از تفکر اسالمی و آزادمنشی « تجمد اندیشه فقهی در اسالم»عی تلقی از موضوع و نحوه سخن، نو - 

ای چون اقبال  از منطق آزاده« بت»اقبال است شاید در ترجمه، مطلب چنین آمده است و به کار بردن 

 . دور است

 . است استاد شیخ مصطفی المراغی در صفحات پیشین در این باره توضیح کافی داده -3

اگر مقصود محمدبن احمد سهل مجتهد و فقیه سرخسی است که در اواخر قرن پنجم هجری وفات کرده  -2

 . است، تاریخ قرن دهم درست نیست

 . 312-313احیای فکر دینی در اسالم،  -1
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ه کارگیری عق  و منطق، خوب را از خط بکر را هدای  کربه اس  که با نزول آیات و ب

 . زنجیری اتصالی عنوبی  اروربگار جدا نکند و فلسفة حیات مابی و معنوی را نیک بریابد

  :آمده اس  که 4«احیای فکر بینی بر اسالم»بر 

تواند آن  آید نمی بهد که حقیقتی که از راه عق  محض به بس  می تجربه نکان می»

به همین بلی  . ا باشته باشد که تنها با الهام شخصی حاص  شوبای ر حرارت اعتقاب زنده

اس  که عق  محض چندان تأثیر بر نوع بکر نکربه، بر صورتی که بین، ایوسته مایة 

گری ارواا هرگز به صورت  مثالی. ارتقای افراب و تغییر شک  جوامع بکری بوبه اس 

سرگربانی اس  که بر « من»یش ای بر حیات آن برنیامده، و نتیجة آن ایدا عام  زنده

اربازب که کار منحصر  هایی ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خوب می میان بموکراسی

سخن مرا باور کنید که ارواای امروز . ککی از برویکان، به سوب توانگران اس  آنها بهره

 از طرف بیگر، مسلمانان، مالک. بزرگترین مانع، بر راه ایکرف  اخالق بکری  اس 

باشند که چون از  های نهایی مطلق منتنی بر وحیی می ها و کمال مطلوب اندیکه

. بهد شوب، به ظاهری بوبن صوری آن رنگ باطنی می ترین ژرفنای زندگی بیان می برونی

برای فرب مسلمان، شالوبة روحانی زندگی، امری اعتقابی اس  و برای بفاع از این 

کند و چون به این فکر اساسی اسالم توجه کنیم که  اعتقاب به آسانی جان خوب را فدا می

اس از این، بیگر وحیی نخواهد رسید که مایة محدوبی  آبمی شوب، بایستی که ما، از 

لحاظ روحی، آزابترین مربمان روی زمین باشیم، مسلمانان نخستین که تازه از قید 

بند که به اهمی  اسارت روحی آسیای ایش از اسالم بیرون آمده بوبند، بر وضعی ننو

بسیار شایسته اس  که مسلمانان امروز، وضع خوب . واقعی این فکر اساسی متوجه شوند

ا کند، و از هدف اسالم که تاکنون به صورتی جزیی بن را بر روشنی اصول اساسی 

                                                           

 . 311صفحه  - 
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آشکار شده آن بموکراسی روحی را که غرض نهایی اسالم اس ، بیرون بیاورب و به 

 . «ن بپربازبکام  کربن و گستربن آ

 

 نقد منطقی در تفسیر قرآن و احادیث 
کوشیدند که احکام و بستورات قرآن و  مسلمانان اولیه بر سنگر اندیکه و عم  می

چون و چرا و تعندا  بپذیرند و بر حیات خویش به آنها رفتار نمایند؛  احابیث ننوی را بی

داوند از جهان ماوراء و های خ کسی که وحی الهی را قنول باش ، معتقد بوب که ایام

نازل  صنهای  و عالم برتر به وسیلة جنرئی ، فرشتة مقرب الهی بر ایامنر اسالم بی

شوب یعنی کالم، از مننع فیض و رحم  خالق یکتا، به صورت حروف و جمالت و  می

آیات، قلب انسانی را صیقلی بخکید و او را به عوالم صفات جالل و جمال اروربگار 

دهای بس  و ااگیر آزاب بن د؛ و وجوب مابیش را از اسارت و قید و متص  گربانی

گربانید و برهای مهر و محنتش را به رویش باز کرب و شخصی  معنوی رسول 

 . ، قرآنی شد و به رموز و رازهای ناگفتنی آگاه و آشنا گربیدصگرامی

ها اصحاب و مسلمانان جز به قرآن و احابیث به چیزی  بر چنین شرایطی مدت

کربند و  الکعاع قرآن، هوی  ایدا می ها و معارف، تح  اندیکیدند و همة بانستنی نمی

 . بخکیدند قلب مؤمن را آرامش می

  :گوید جان ناس بر این باره می

نطقی بر تفسیر قرآن و ، علماء سن ، از استعمال اسلوب نقد م4تا زمان اشعری»

نموبند و بر آن بوبند که وحی الهی بر این بو مننع فیض و حقیق   احابیث اجتناب می

                                                           

اگرد ابوعلی وی ش( ق.  یا سیصد و بیست و اند ه 221ف  311و )بن اسماعیل اشعری  ابوالحسن علی - 

جبایی معتزلی بود و در چهل سالگی از معتزله جدا شد و باقی حیات را در مبارزه با آنان گذراند وی 
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باالتر از آن اس  که به بیدة تربید بر آن نظر کرب یا آن را بر ترازوی عق  و منطق 

سنجید، بلکه باید به ابب و احترام آن را تعندا  قنول نموبه، بر تح  انتظام و ضابطه 

برآورب، معذلک تفکر و تحقیق را برای ککف بعضی مطالب منهم و نامعلوم که بر طی 

ای این تحقیقات بن این بو مننع بینی وجوب باش  اجازه بابه بوبند ولی به شرط آنکه م

و تفکرات بر روی اساس وحی الهی باشد و الغیر، و انحراف از این میزان به ندرت به 

ه استعمال ضابطة عق  و منطق بر امور بینی و ایمانی ایوس  با وجوب اینک وقوع می

چهار مکتب فقهی جدا از یکدیگر بر طول مدت بویس  سال بعد از وفات . جایز ننوب

به وجوب آمد که یکی از آن میان با احتیاط تمام از اینکه منابا  صایغمنر اسالم

حدیث  تحقیقات فکری ایکان را بدان وابی افکند خوب را اا بس  نصّ ظاهر

ولی بیگری از آن چهار با بق  بسیار، کم و بیش وسیلة متون همان  4بانستند می

ها، علمای بین یهوب  اخامحایکان بر خالف . 0گذاش  ا و اایة اجتهاب را میبن احابیث، 

را تحریر نموبند نظر ایکان مقصور بر آن بوب که جامعة  1«تلموب»یهوب که  2و ربانیون

های وسیع منابی جدیده که بر سایة فتوحات عظیمة اسالم حاص   نمسلمانان را بر میدا

هر یک از این مکاتب اربعه، شهرت و عظم  بسیار . شده بوب، راهنمایی و ارشاب کنند

                                                                                                                                                    

مؤسس مذهب کالمی اشعری است از جمله مؤلفات او کتاب اللمعة، الموجز، ایضاح البرهان، التبیین عن 

 . توان نام برد اصول الدّین، االبانة و الشرح و التفصیل را می

 .امام مالک - 

 . امام ابوحنیفه -3

 . ها و ربانیون، علمای دین یهود خاخام -2

 . کتاب مقدس یهودیان که شرح بر تورات است -1
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حاص  کرب، و مذهب متنع عموم اه  سن  و جماع  و مستحق ایروی و متابع  و 

  4.«راهنر به سوی رشد و هدای  شناخته شد

 

 عی مذهب مسلک غزالی شاف
همة بانکمندان و فقهایی که اس از امامان چهارگانه زیسته، ایروی یکی از آنان 

اند، و شخصی  بزرگی مانند امام محمد غزالی کوشیده اس  که فقاه  خکک و  بوبه

 . تعندی را با ذوق و وجد قلنی که اشراق خداوند اس  توأم نماید

بر ضد تعق  فلسفی و . مذهب اس غزالی که از فقها و بانکمندان برجستة شافعی 

استدالالت فالسفه قیام کرب و آنچنان به فلسفه تاخ  که سالیان براز، فالسفه، قدرت و 

تهافته »توانایی اظهار وجوب را بر جوامع اسالمی از بس  بابند و با نوشتن کتاب 

 . اشکاالت و مواضع به اصطالح نابرستکان را برمال کرب« الفالسفه

را به جای « توالی»رگ بر زمینة عل  و معلول، معتقد بوب، که باید قانون این فقیه بز

شوند بلکه اس از  ها ایجاب نمی ها، بر اثر عل  گف  معلول اذیرف ، و می 0قانون علّی

  2.رسند و بر جهان فقط خداوند اس  که عل  اصلی اس  ها به ظهور می عل 

بعد از » :گوید ر جهان اسالم چنین میجان ناس بربارة تأثیر این فقیه بزرگ شافعی ب

آنکه نزاع و جدال بین ارباب حدیث و اصحاب رأی به برازا ککید و نیز فقها و صوفیه، 

حالل مککالت و قاضی اختالفات ... بو طریق مختلف ایش گرفتند، فلسفه امام غزالی 

                                                           

هجری  211 ناس، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات پیروز  تاریخ جامع ادیان، تألیف جان - 

 . 312خورشیدی، ص 

 . همان اصل علیّت فلسفه اسالمی و مشائی است -3

انگلیسی نیز علیّت را رها کردند و به عقیده « دیوید هیوم»و در اروپا « سوفسطائیان»در یونان باستان  -2

 . یعنی سلسله حوادث پی در پی گرویدند« توالی»
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مناحثه که  گک  و از آنجا که این مکاتب گوناگون علوم اسالمی را از تنگنای مجابله و

همه بعد از امام اشعری بر آن ورطه فروافتابه بوبند نجات باب مسلمانان او را به 

قدرت علم و ارزش عم  او بر زمان حیاتش شناخته نکد . 4ملقب ساختند« الدین محی»

بلکه بعد از وفات او، مذهب جمعی او بر سراسر محروسة اسالم بسط و انتکار یاف  و 

 ... . ه مرتنه حکم  و بانش او ای بربند اساتید، اندک اندک ب

وی اس از آنکه بر آغاز عمر، علم فقه را به طریقه شافعیه آموخ ، نزبیکی از ائمه 

متکلمین اشعریه بر علوم کالم استاب گک  و به سم  مدرس، بر مدرسة نظامیه که به 

کربند  س میکالم و فروع و اصول بر آنجا بیکتر تدری[ و]تازگی بر بغداب تأسیس شده 

بعوت گربید و مدت چهار سال بر آنجا به تعلیم و تدریس اشتغال باش  ولی بر آنجا 

برای او جذبه و حالی روحانی بس  باب چندان که از مناحث کالمی و مکاجرات لفظی 

  0.ای ایجاب گک  خسته گربید و بر او حال شک و شنهه

ر و سلوک عقالنی او، طلب و نیروی سی قوت . اس بر مرحلة تصوف، قدم نهاب

... بسیار قوی بوب ولی جسما  و روحا ٌ طاق  تحم  شدائد روحی را نیاوربه از اا برآمد 

وی تدریس و مدرسه را رها کربه از بغداب عازم شام شد و بر آن بالب بر اناه ارشاب 

 رف  تا به برستی بداند که آیا تعالیم ایکان منطنق با ایران طریق  به طلب حقیق  می

شوب یا نه؟ باری بعد از بو سال، سعی و مجاهده و مراقن  و خلوت  حقایق شریع  می

اهلل عازم مکه گک  و از آن اس به زابگاه خوب  و بعا و مناجات به عزم زیارت بی 

بر بقیة حیات، غزالی مربی متصوف اس  که شروع به تألیف و . بازگک « طوس»

بار بیگر اندک زمانی به کار تدریس تصنیف فرموب هر چند بر حسب امر سلطان، 

                                                           

 . است« حجة االسالم»باشد و گرنه لقب او  می« الدین احیاء علوم»شاید به علت نوشتن کتاب  - 

دکارت فرانسوی نیز طرفدار شک . باشد ت که نتیجه آن آرامش قلبی میاین همان شک دستوری اس -3

 . دستوری است
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اشتغال جس  ولی بوامی نیاوربه خلوت و تفکّر و تجرّب را بر گوشة انزوای موطن 

 .مرگ، او را بر ربوب 4خوب بر بیگر امور ترجیح باب تا اینکه بر سن انجاه و سه

 

های مختلف سیاسی،  احساس مسئولیت امامان چهارگانه در زمینه

 اجتماعی و دینی 
امام ابوحنیفه عقیده باش  که امام  ظالم و ستمگر نه تنها باط  اس  بلکه بر  -4

باید علیه وی قیام صورت گیرب، مکروط بر اینکه انقالبی  ضد وی قیام الزم اس  و می

اذیر باشد و جای ظالم و فاسق را انسانی عابل و صالح بگیرب و  مفید و موفق امکان

 . ها و نیروها منجر نکوب نتیجة قیام، تنها به نابوبی روان

مذهب وی بر قتال علیه » :ابوبکر الجصاص تکریح مسلک او را چنین بیان باشته اس 

ابراین اوزاعی گفته بوب که هر سخنی بن . ستمگران و ائمة جور و ستم شهرت بسزایی بارب

تال یعنی بر ق)کربیم تا اینکه وی بس  به شمکیر برب  از ابوحنیفه را تحم  و برباش  می

  :گف  که نااذیر بوب، ابوحنیفه می و برای ما بشوار و تحم  0(علیه ستمگران قای  گربب

المنکر نخس  از طریق زبان، فرض اس  اما اگر راه راس   امر بالمعروف و نهی عن

  2.«را بر ایش نگرف  اس به کار بربن شمکیر واجب اس 

و به او بسیار عالقمند بوب و برابری کربه بوب « عندالحکم بن محمد»با  شافعی -0

به  شافعی. اس چون محمد بیمار شد. باشد گفته بوب که به خاطر او بر مصر می

  :عیابتش رف  و گف 
 فمرضت من حذری علیه  مرض احلبیب فعدته

 فربئت من نظری إلیه  و أتی اجلبیب یعودنی

                                                           

 (. 313-131)سال بوده است  33سن غزالی  - 

 . اصالح شد« گردید به گردد»در متن  -3

 .  خالفت و ملوکیت، به نقل از احکام القرآن، ج  -2
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و بوس  به  .بوستم بیمار شد و من به عیابتش رفتم، از غم رنجوریش مریض شدم

 . ارسیدن من آمد، اس به بیدن او بهنوب یافتم

، اس از وفات، ند که شافعیببه سنب صدق بوستی محمد، مربم گمان بربه بو

اس بر حال علتی که بر آن وفات یاف  . فرماید حلقة برس خوب را به وی تفویض می

د بر این حال اس از شما بر تحصی  علم به که رجوع کنم؟ و محم :از وی ارسیدند که

اهلل بر این شکی نیس   سنحان :فرماید شافعی گف  نگریس  تا به او اشارت  به وی می

[ فرا]با آنچه محمد هم ک  مذهب او را . قایم مقام من اس « ابویعقوب بویطی»که 

 . تر بوب و به زهد و ورع نزبیکتر تر و عالی گرفته بوب ولیکن بویطی فاض 

تعالی و مسلمانان، نصیح  واجب بانس   یه ت برای خدایاهلل عل اس شافعی ت رحمه

و چون به . ق را بر رضای  حق، ترجیح ندابخلو مداهن  را کنار گذاش  و رضای  

محمد از مذهب او به مذهب ادرش بازگک  و . جوار رحم  الهی انتقال یاف 

م زهد و بویطی ه. کرب و از بزرگان اصحاب مالک بوب را تدریس می ی مالکاه کتاب

  4.نکینی را اختیار کرب و به نکستن بر حلقة برس رغن  ننموب  و گوشه

ابوحنیفه عالوه بر منارزات فکری و عملیش با هیأت حاکمه به عل  توجه به  -2

های شالق امویان و عناسیان را به  ها و ضربه رضای  اروربگار و تقوای الهی، شکنجه

های آنان سرباز زب و آزابگی و فقاه  و  بخکشها و  جان قنول کرب و از اذیرفتن انعام

ااسداری از بین اسالم را به زرق و برق و مقام و منصب بنیا نفروخ  و آزابه زیس  و 

  :کنیم آزابه به جهان آخرت سفر کرب اکنون به بو مورب از کارهای برجستة امام اشاره می

 :  منصور به او گف هایی برگرف زمانی که بین او و خلیفه المنصور مخالف  -الف

امیرالمؤمنین چه وق  تحفه از » :اذیری؟ او بر ااسخ گف  تو چگونه هدایای مرا نمی

                                                           

الدین، ترجمان  احیاء علوم: مام محمد ، به نقل از غزالی، ا22-24چهار امام اهل سنت و جماعت،  - 

 . 333و  331مؤیدالدین محمد خوارزمی، ص 
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تان به من  ام اگر شما از مال شخصی اش به من باب که من آن را رب کربه مال شخصی

المال به من هدیه بابید بر حالی که  شما از بی . اذیرم هدیه کنید خواهی نخواهی می

ام که بخواهم سهم سربازی  من نه بر راه بفاع حقوق آنها رزمیده. ها حقی ندارممن بر آن

م که سهمی برابر با فرزندانکان به من رسد و نه از  را بریاف  کنم و نه از فرزندان آنها

  4.رسد من نیز به آن اندازه مستحق شوم ام که آنچه به سایلی میا جمله فقر

ضربه شالق قرار باب  22ابر انکار از عهده قضا مورب بن بعدا  هنگامی که منصور، او را 

علی عمّ خلیفه، خلیفه را سخ  مالم   بن آلوب گربید، عندالصمد بدنش خون مو تما

این چه عملیس  که انجام بابی، یکصد هزار شمکیر را بر خوب قنول کربی، »کرب که 

اش نابم شده بر  منصور از کربه. این، فقیه عراق اس  و حتی فقیه اه  خاور اس 

مقاب  شالق، هزار برهم را یعنی جمله سی هزار برهم را به امام فرستاب اما او از اخذ 

 :آن انکار ورزید، خلیفه گف  رقم مذکور را اخذ کربه خیرات کن اما او بر ااسخ فرموب

  0آیا نزب او مال حالل نیز وجوب بارب؟

 

 مذهب اهل تصوف 
محمد . اند بابه شافعی را بر مذاهب بیگر ترجیح میغالب صوفیه بر این بوره مذهب 

زیسته اس ، بر این باره شرحی مستوفی  که بر نیمة بوم قرن شکم می 2منور نوابة ابوسعید

بانیم زیرا نموباری از اندیکة مربم  فایده نمی بر کتاب اسرار التوحید بارب که نق  آن را بی

های ناروای  ا  حاوی اشاراتی بر تعصبروشن آن زمان نسن  به هر بو مذهب اس  و ضمن

  :باشد متعصنان هر بو فرقة شافعی و حنفی نسن  به یکدیگر نیز می

                                                           

 .  ، به نقل از المکی، ج 2 2خالفت و ملوکیت،  - 

 . همان منبع -3

 . مقصود، ابوسعید ابوالخیر عارف مشهور است -2
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ما ت قدس اهلل روحه العزیز ت مذهب شافعی باشته اس  که ( ابوسعید)و شیخ »

اند، و کسی که  اند مذهب شافعی باشته ه بعد از شافعی بوب 4ههمچنین جملة مکایخ ک

بر این راه نهابس  به مذهنی بیگر تمسک نموبه اس ، چون حق ت  ایش از آنکه قدم

سنحانه و تعالی ت به کمال فض  و عنای  ازلی به عل  خویش او را سعابت محن  

خویش و اختصاصی که این طایفه را بر برگاه عزت او هس ، روزی کربه اس ، به 

مات که بر قلم آمد، که و تا کسی گمان ننرب که ازین کل... اند  مذهب شافعی باز آمده

اند، از این سنب نقصانی افتد بر مذهب امام  مکایخ، مذهب امام بزرگوار شافعی باشته

این اندیکه به  0هرگز این صورت نناید کرب و نعوذ باهلل کی! ، کال و حاشا /ابوحنیفه

خاطر کسی برآید چه بزرگواری و زهد او بیش از آنس  که به علم این بعاگوی برآید 

اهلل و سالمه  ت ت صلوا شرح اذیرب که او سراج ام  و مقتدای مل  ننوی بوبه اس ،و 

، و هر بو مذهب بر حقیق  برابرند و هر بو امام بر آنچه گفتند متابع کالم معلیهت

مجید حق ت سنحانه و تعالی ت گفتند و موافق  نصّ حدیث مصطفی ت صلوات اهلل و 

تعصنی بداند  که بر نگرب بر میان هر بو مذهب بی سالمه علیه ت کربند، و به حقیق  هر

اند و اگر بر فروع اختالفی یابد آن را به چکم اختالف  کی هر بو امام بر حقیق  یکی

و این ائمة ... اند  نه از راه تعصنی که اغلب مربمان بدان متنال... امتی رحمه نگرب 

  2.«...اند  عافیبزرگوار ازین چنین تعصب که بر نهابهای ما هس  محفظ و م

 

                                                           

 . که: کی  - 

 . که: کی  -3

 . در بحث اسرار التوحید به این موضوع اشاره شده است -2
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 تسلط علمای دینی 
علمای اسالم آنچنان تأثیر شگرفی بر افکار و عقول توبة مربم و ایروان خوب باشتند 

 :نویسد اهلل صفا می بکتر ذبیح. که سراسر تاریخ، شاهد عابلی اس  بر نقش اساسی آنان

و واقعا  آنها  برین عهد، علمای بینی تسلط و نفوذ تامّ و تمام بر ایروان خوب باشته»

به حکم و اشارة . اند کربه اند که بر شهرها و قراء و قصنات بر مربم حکوم  می بوبه

ای از این باب  آنان مریدان از فدا کربن مال و جان ابا نداشتند و یا اگر بر بل ناخکنوبی

 ... .نموبند  کرند آنان ناخکنوبی را اظهار نمی احساس می

شوب و بسیاری از امراء و  بر رجال قوم نیز بیده می و این اعتقاب و عالقه، حتی

سالطین و وزراء این عهد از ایروان و عالقمندان به علما بوبه و نفقات فراوان بر راه 

الملک طوسی  اند و از مهمترین آنان نظام کربه مکایخ صوفیه یا ائمة مذهنی صرف می

برای مدرسان و ( ماهیانه)اس  که عالوه بر تأسیس مدارس نظامیه و تعیین مکاهره 

ها و رعای  جانب صوفیه و بخکش اموال کثیر به  طالنان علم بر آنها بر احداث خانقاه

کرب، شاید یکی از عل  فراوانی عدب فقها بر این بوره و وجوب  آنان نیز منالغه بسیار می

اشد شمارة بسیاری از آنان بر همة بالب و قراء و قصنات، همین تکویق و بزرگداشتی ب

باشتند و النته این را نناید تنها عل  این امر  که مقامات رسمی بربارة آنان معمول می

های بیگر و از آن جمله ریکه بوانیدن بین بر میان مربم، و شیوع  بانس  بلکه عل 

تعصب و اعتقاب شدید عموم مسلمانان به مسای  بینی، و اظهار عالقه و تمای  عامه به 

 . ای علمای بینی بر این بوره بوبه اس  عمدة افزایش عده این مسای  هم وسیلة

عل  عمده بیگر، ضعف علوم عقلی و یا متروک ماندن آن بر بسیاری از مراکز بوبه 

اس  بخصوص که این عل  با ایجاب مدارس متعدب مذهنی و ادید آمدن موقوفات 

ن علوم بینی فراون که صرف تعلیم و تعلم طالب و تأمین حوائج استابان و شاگربا

توان از اینجا  کثرت عدب فقها را بر آن ایام تا قرن هفتم می. گربیده اس  همراه بوب می
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الدین محمد معروف به صدر جهان از کنار  حدس زب که فقط بر کنف ابارة امام برهان

  4.اند بربه ائمه و رؤساء آل مازة بخارا و سلف او نزبیک شش هزار فقیه بسر می

اند نه از سایر فرق، و این خاندان حتی بر ایام  مه از فقهای حنفی بوبهالنته اینان ه

های آنان بر ماوراءالنهر همچنان رعای  حال فقهای حنفی  بعد از حملة مغول و خرابی

چهار هزار فقیه بر ( 141سال )بابه و بر عهد تألیف کتاب آثار النالب قزوینی  را ابامه می

  0.اند کنف حمای  و رعای  خوب باشته

عمر بر  بن الدین عندالعزیز  برهان 2ام صدرالصدوربن یکی از افراب این خاندان 

هزار بینار زر سرخ صرف  رعای  حال یکی از این فقها که تح  حمای  او بوب سی

از متعلمان غریب، که به ( فقیهی)وقتی بانکمندی » :شرح باستان چنین اس  که. کربه

نتی بزرگ کرب، سلطان سمرقند او را بگرف  و خواس  تعلم به سمرقند آمده بوب، خیا

که برنجاند، و گف  اگرچه بدین خیان ، مستوجب ککتن اس  اما چون بانکمند اس  

صدر جهان گف  اگر اابشاه هر چوبی را به هزار بینار . و غریب، او را سی چوب بزنند

. روی نرفته باشدزر سرخ بفروشد خزانه را توفیری تمام باشد و بانکمند غریب را آب

سپس سی هزار بینار بداب و آن بانکمند را از آن ورطه بیرون آورب و این واقعه بر 

  1.ماوراءالنهر مکهور اس 

امثال این وقایع و اشارات بربارة بزرگداش  فقها بر آثار قرن شکم بسیار بیده 

ا تمام این احوال ب. نموبند شوب و بعضی از سالطین مانند سنجر بر این باره منالغه می می

                                                           

 . 2  ، به نقل از حواشی چهار مقاله از مرحوم قزوینی، ص 32 تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، صفحه  - 

 . 3  منبع مذکور، ص  -3

 . درباره خاندان صدر جهان در صفحات پیشین توضیح داده شده است -2

منقول از حواشی . وفی، به نقل از جوامع الحکایات ع32 تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم، صفحه  -1

 . 4  -2  چهار مقاله چاپ لیدن، ص 
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علمای بینی بر اثر اختالفی که ممکن بوب بین عقاید آنان و امرا و سالطین متغلب زمان 

و حنس و شکنجه و الزام به ترک عقیده ( تنعید)باشد، بچار مککالتی از قنی  نفی بلد 

اند و به بعضی ازین قنی  حوابث، ایش از این اشاره شده  شده و امثال این امور نیز می

س  و حتی ممکن بوب برگیر و بار اختالفات مذهنی، عوام بستة مخالفان به جان و ا

  4.اند کربه مال و خان و مان علمای مخالف نیز بس  برازی می

ها هر بسته از مربم این بوره برای خوب مدرسه و  ها و جدایی به سنب همین اختالف

ی از افراب معین بر آنها های مخالف یا بعض جامع خاصی باشته و گاه از وروب بسته

 . اند کربه ایکگیری می

بامنه اختالفات مذهنی بر این بوره چنان وسع  گرفته بوب که از عوام مربم، غوغا 

ها  ب ایم، علماء بر رب یکدیگر به تألیف کتا به خواص ککیده بوب، و نه تنها، چنانکه بیده

کربه و به  صنات شرک  میگونه تع جستند، بلکه شاعران زمان هم بر این منابرت می

اند و حتی  نموبه اظهار عقاید مذهنی خوب یا هجو و انتقاب مخالفان مذهنی منابرت می

بینی  اند و حال آنکه غالب آنان به بی بابه های مذهنی را وسیلة انتقام قرار می گاه تهم 

 0.اند مکهور بوبه

 

 فقهاء و صوفیان
و مجتهدان چهارگانه با عرفای مکهور، بر مطالب گذشته بربارة رابطة فقها بزرگ 

توضیح بابه شد که ارتناط مجتهدان صاحب مذهب با عارفانی مانند باوب طایی، رابعه 

آنچنان استحکام باشته که جای هیچ بحث و اظهار ... عدویه، سلیم راعی و بکر حافی و 

وب، نظر مخالفی را باقی نگذاشته اس  ولی از زمانی که صوفیان، منحث وحدت وج

                                                           

 . ، به نقل کتاب النقض و حواشی لباب االلباب11 -32 تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم،  - 

 . 11 تاریخ ادبیات در ایران، جلد دوم،  -3
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های قلنی خوب را مالک تکخیص حق  وحدت شهوب، مسای  ککف و اشراق و بریاف 

و باط  و صح  سلوک قرار بابند، فقها و متکلمان بر برابر آنها موضع سختی ایش 

ای که  گرفتند و اختالف، بر روش بریاف  و اشراق و ابراک به وجوب آمد به گونه

 . ندها و رساالتی نوشت طرفین بر یکدیگر کتاب

  :گوید محقق معاصر مرحوم بکتر قاسم غنی بر این باره چنین می

بر نیکابور مقدم کرامیان استاب ابوبکر اسحق کرامی و رئیس اصحاب رأی و » -4

آمده اس  از  0وشتند که اینجا مربیبن  4محضری»روافض، قاضی صاعد و تنع ایکان 

اثناء مجلس بر سر مننر بی  بارب و بر  کند و مجلس می می گری یمیهنه و بعوی صوف

اند و گمراه  و خلق به یکنار روی به وی نهابه... گوید  گوید تفسیر و اخنار نمی می

اند، اگر تدارک این نفرمایند زوب خواهد بوب که فتنة  گربند و بیکتر عوام بر فتنه افتابه می

ن جواب از غزنی. 2عالم ظاهر شوب و این محضر را به غزنین فرستابند ایش سلطان

کینند و تفحص حال او به بن نوشتند بر اک  محضر که ائمة فریقین شافعی و ابوحنیفه 

جای آرند و آنچه از مقتضای شرع بر وی متوجه گربب از حکم سیاس  بر وجه 

  1.مصلح  بر وی برانند

حنن   بن حارث محاسنی از مربم بصره و ساکن بغداب بوبه و از معاصرین احمد -0

حارث از قدمای نویسندگان . بر بغداب وفات کربه اس  012سنة  اس  حارث بر

                                                           

 . نامه نامه، گواهی فتوی: محضر  - 

 . ابوسعید ابوالخیر -3

 .سلطان محمود غزنوی -2

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، تاریخ تصوف در اسالم از صدر اسالم تا عصر حافظ، تألیف  -1

 . ، پاورقی به نقل از اسرار التوحید331-332دکتر قاسم غنی، انتشارات زوّار، چاپ سوم، صفحه 
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بر کتاب تلنیس ابلیس از مصنفات او سخن  4الجوزی بن صوفیه اس  که ابوالفرج ا

حنن  از اقوال و آراء و کتب حارث  بن گوید که کسی نزب احمد رانده اس  از جمله می

 . محاسنی سخن راند

الجوزی  بن ا. نم که با حارث مجالس  کنیبی صالح تو را نمی :احمد حنن  گف 

  0.شمرب کتب او را کتب بدع و ضالالت می

گوید که بر بین  الجوزی بر کتاب تلنیس ابلیس بر ذکر مصنفات صوفیه می بن ا -2

صوفیه اشخاصی ایدا شدند که بر جوع و فقر و وساوس و خطرات سخن راندند و 

مواضع، کتنی تصنیف کربند و معظم این  بعضی از آنها از قنی  حارث محاسنی بر این

حنن  از وساوس و خطرات  بن تصانیف مستند به اصلی نیس  چنانکه از احمد

  2.«اند صحابه و تابعین چیزی بر این موضع نگفته» :ارسیدند گف 

ایدا شدن این قسم مناحث، به مذاق اه  ظاهر خوش » :بهد که بکتر غنی ابامه می

الجوزی حننلی ایرو ظاهر  بن از قنی  ایکی از فقهایی  کهآمد و نتیجه آن شد  نمی

نصوص که چنانکه سابقا  بر منحث عکق و محن  گفتیم حتی بر به کار بربن لغات 

هم، ایرو قدما اس  بر ضد صوفیه قیام نموب، آراء و اقوال آنها را بر منحث خطرات و 

 1.«وساوس و مناحث شنیه به آن، بدع  و خالف شرع شمربند

احمدحنن  را که روزی را  4نق  اس  که حاتم ارسید مر» :حاتم اصمّ گفته اس  -1

جویی یا اس از وق  یا بر وق   ایش از وق  می :گف . جویم :جویی؟ گف  می

                                                           

 . ه استابوالفرج ابن الجوزی مؤلف کتاب تلبیس ابلیس غیر از ابن قیم جوزی شاگرد ابن تیمی - 

 . 122تاریخ تصوف دکتر قاسم غنی، پاورقی  -3

 . 41 -21 ، به نقل از تلبیس ابلیس، چاپ مصر، صفحه 321تاریخ تصوف دکتر قاسم غنی، پاورقی  -2

 . 321تاریخ تصوف در ایران، دکتر قاسم غنی،  -1

 . ندارد ایست که در متون کالسیک برای تأکید به کار رفته است و معنای خاصی مر کلمه -3
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جویی؟ احمد اندیکید که اگر گویم ایش از وق ، گوید چرا روزگار خوب ضایع  می

که از تو برگذش ؟ و اگر  چه جویی چیزی :کنی و اگر گویم اس از وق ، گوید می

بر وق ، گوید چرا مکغول شدی به چیزی که حاضر خواهد بوب، فروماند برین  :گویم

بایس  ننک  که جستن بر ما نه فریضه اس  و نه  مسأله، بزرگی گف  جواب چنین می

واجب نه سن ؛ چه جویم چیزی را که از این هر سه، نیس  و طلب کربن چیزی که 

 :او خوب بر تو آید و جواب حاتم این اس  ص جوید به قول رسول وی خوب تو را می

   .«علینا ان نعبده کام أمرنا و علیه ان یرزقنا کام وعدنا»

 

 جوزی  بن پاسخ به ا
یکی از مهمترین آثار رشد فکری انسانی، باوری برس ، و انصاف باشتن بر قلمرو 

توانند  تازند، نمی مخالف خوب میکسی که با تهم  و افتراء به گروه . بحث و انتقاب اس 

جای . گر خوبی باشند و اصوال  تعصب بر اعتقاب، خدم  به طرف مقاب  اس  اصالح

های بزرگی مانند خواجه عنداهلل انصاری، ابوسعید ابوالخیر،  انصافی اس  که شخصی  بی

خوربگان  جوزی فریب بن حارث محاسنی، ذوالنون مصری و ابوبکر شنلی را به گفتة ا

شیطان بانس  و این همه آثار مثن  عارفان و وارستگان معرف  و سلوک را نابیده 

« کیمیای سعابت»و « الدین احیاء علوم»کم به  بایس  بس  گرف  این چنین افرابی می

انداختند و بربارة عوالم روحی و حاالت و مقامات سلوک،  امام محمد غزالی نظری می

 . کربند تدبری می

صوفی علم رسمی، یعنی، بانایی اکتسابی و » :گوید بر این باره میبکتر قاسم غنی 

یا « معرف »نامد بر حالی که بانایی مخصوص به صوفیه را  می« علم»آموختنی را 

                                                           

بر ما واجب است که او را بپرستیم آنچنان که به ما دستور داده است و بر او الزم »:  321منبع مذکور،  - 

 . «است که به ما روزی دهد آن گونه که به ما وعده داده است
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علما فرق بارب و تقرینا  « علم»صوفیه اساسا  و اصوال  با « معرف ». خواند می« عرفان»

مای اشراق یونانی از لغ  معابل اس  با مفهوم حک« معرف »مفهوم صوفی از 

 . اس « بانم می»یونانی که به معنی « گنوسیس»

صوفی معتقد اس  که از راه ککف، مستقیما  به معرف  خدا و اص  خواهد شد این 

علم، نتیجة عق  و منطق و برس و بحث مدرسه نیس  بلکه بسته به ارابه و فض  و 

خوب مستعد اخذ معرف  و وصول توفیق خداوند اس  که این معرف  را به آنهایی که 

 . فرماید به حقیق  کربه اس  عطا می

تابد وجمیع  معرف ، نور رحم  الهی اس  که به قلب سالک مستعد و قاب  می

بارب  تعینات و قوای او را بر اشعة نورانی خوب، محو و مضمح  ساخته و از کار باز می

واسع  بن و نیز محمد 4«نهمن عرف اهلل کّل لسا» :این اس  که جنید بغدابی گفته

  0.«من عرف اهلل قل کالمه و دام حترّیه» :گوید می
اند؛ اول اه   به اعتقاب نویسندگان صوفی، کسانی که بر طلب خدا هستند بر سه گونه

زهد و عنابت که به امید بهک  و ااباش اخروی یا ااباش روحانی از قنی  کرامات، 

بوم حکمای . شناساند اه فض ، خوب را به آنها میکنند و خداوند از ر خدا را ارستش می

شناساند ولی   حکم  الهی که خداوند از راه جالل و جنروت خوب، خوب را به آنها می

تواند جالل و جنروت الهی را ابراک کنند، بر ابراک  وق  نمی با استدالل و منطق هیچ

جز و ماحص  صفات و آثار خداوندی سرگربان و از ابراک ذات الهی به کلی عا

بانیم  می»مقالکان این اس  که ذات الوهی  الیدرک اس  و نتیجة علم ما این اس  که 

 .«که از ابراک او عاجزیم

                                                           

 . آید هر کس خدا را بشناسد زبانش بند می - 

 . کند گردد و ادامه پیدا می می شود و حیرتش افزون هر کس خدا را بشناسد سخنش کم می -3
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 نظرات دانشمندان 

 ادیبان، شاعران، مورخان و صوفیان

 قرن سوم تا ششم
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 ( هجری 972)احمد بالذری متوفی 
باوب بالذری، بر اواخر قرن بوم هجری بر بغداب به بنیا  بن جابر بن  یحیی بن احمد

های زیابی  به بربار مأمون خلیفه عناسی راه یاف  و سپس کش و قوسآمد، بر جوانی 

 . های فراوانی را از خلفاء و وزیران مکاهده کرب ها و نامهربانی را بر زندگی بید و محن 

سعد، علم تاریخ آموخ  و از طریق  بن گرف ، از ا ای می بالذری از هر علمی بهره

شمار مدائنی را  ر فتوحات گرب آورب و کتب بیوی تقرینا  تمام روایات واقدی را بر ام

از نیای  4هکام کلنی نیز روایاتی را که بر علم انساب بن عناس . مورب استفابه قرار باب

سالم و امر  بن  خویش به خاطر باش  با وی بازگو کرب، امر باج و خراج را از قاسم

ه فارسی بانستن او اشاره سعد و باوب ناقد فراگرف ، همه مراجع، ب بن نقوب را از محمد

هایش  از جمله کتاب... اند  اند و وی را از جملة مترجمین این زبان به شمار آوربه کربه

  :که موجوب اس 

 . انساب االشراف -4

 . و آثار بیگری بارب. 0فتوح النلدان -0

النلدان، منابع تاریخ و جغرافیایی ایران مورب بررسی   از آنجایی که بر کتاب فتوح

 . کنیم رار گرفته اس  بر مورب امامان چهارگانه هم به آن استناب میق

 

 ها  قول ابوحنیفه دربارة فتح سرزمین
هر زمینی را که به جنگ بگکایند، مانند سواب  :ابویوسف گوید :غیاث گوید بن بکر»

و شام و بیگر جاها، اگر امام، آن را میان فاتحین بخش کند، زمین عکر باشد و ساکنان 
                                                           

 . ها علم انساب یعنی، علم شرح حال و بیوگرافی اشخاص و خاندان - 

فتوح البلدان بخش مربوط به ایران، از احمدبن یحیی البالذری، ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش،  -3

 . 211 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 
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اگر امام، آن را بخش نکرب و مکترکا ، به تصرف همة مسلمین برآورب ت . بربه آن

هایکان،  همچنان که عمر، بر سواب کرب ت اس بر ساکنین آن، جزیه قرار گیرب و بر زمین

واقدی از سفیان ثوری نیز . و این قول ابوحنیفه باشد. لکن بر شمار بربگان نیایند. خراج

  4.«روایتی این چنین کرب

 

 انس و دیگران دربارة فتوحات  بن نظر مالک 
  :ذئب گویند ابی بن انس و ا بن مالک  :واقدی گوید»

چون کافری که زمینش، به جنگ فتح شده اس  اسالم آرب، زمین را به بس  وی باز 

  0.«و بر این امر خالفی نیس . بهند تا آن را آبابان کند و خراج آن بگذارب

 بن مالک و ا... بر یک مرب، خراج و زکوه جمع نیاید  :یندابوحنیفه و یاران او گو

اگر مربی، زمین خراجی خویش را چندین بار بر  :ذئب و سفیان و ابوحنیفه گویند ابی

ابوالزناب و مالک و ابوحنیفه و . سال زراع  کند، بیش از یک بار از او خراج نستانند

غیاث  بن حسن و بکر بن ر و محمدبی سنره و زف بنلیلی و ا ابی بنسفیان و یعقوب و ا

یا کک  کن و خراج  :چون مربی زمین خویش را بیهوبه رها کند وی را گویند :گویند

اما بر امر زمین عکری چیزی . آن بگذار، یا زمین را به بیگری بسپار تا زراع  کند

رها اگر صاحب آن، زمین را کک  کرب، از او صدقه بستانند و اگر آن را بیهوبه . نگویند

  2.«...کرب که خوب باند 

 

                                                           

 . 213منبع مذکور،  - 

 . 211منبع مذکور،  -3

 . 211منبع مذکور،  -2
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 اختالف نظر ابوحنیفه و مالک 
چون بر حاص ،  :ذئب و ابوعمر و اوزاعی گویند ابی بن ابوحنیفه و سفیان و مالک و ا

ای،  چون زمین خراج، به بربه. آفتی افتد یا به آب غرق شوب، از صاحب آن خراج نگیرند

که  :ا به زنی متعلق باشد، ابوحنیفه گویدای که آزابی خویش باز خریده باشد، ی دهبن یا 

خراج زمین و عکر حاصلی  :ذئب و مالک گویند ابی بن تنها خراج آن بستانند، سفیان و ا

 . که به جای ماند بستانند

چون کسی از مسلمین یا از اه  ذمه، بر زمین  :ثوری گویند( سفیان)ابوحنیفه و 

یگر باجی از او نستانند و اگر آن را ایی همچون بکان و غیر آن بسازب، ببن خراج، 

وی باید خراج آن  :ذئب گویند ابی بن اما مالک و ا. بوستانی کند، خراج بر وی الزم آید

ها برگیرب، سوبی اس  که  زمین ساخته شده را نیز بپربازب، زیرا سوبی که از آن عمارت

ه کند، خوب و صاحب آن هر چ[ چنین نیس ]اما زمین عکر . از ککتزار به بس  آید

های کهن به جای باشد که اسالم  اگر بر بالب عجم، آیینی از آیین :ابویوسف گوید. باند

هایی که  آن را تغییر ندابه باشد یا باط  نکربه باشد، چون قومی نزب امام روند و از زیان

  4.بدیکان رسیده، شکای  کنند، نکاید که امام تغییری بر آن بهد  از آن آیین

زیرا بر . تغییر بابن آن جایز اس  اگرچه آیینی کهن باشد» :فعی گویندمالک و شا

امام اس  که هر سنتی را که به بس  مربی مسلمان گزاربه شده اس  باط  کند با حال 

  0.«خوب چه رسد به سنتی که کافران گزارند

 

                                                           

های مذهبی احترام قایل است و  ابویوسف نیز مانند استادش ابوحنیفه برای آراء و عقاید و اندیشه - 

 . آزادمنشی خود را در این عبارت به اثبات رسانیده است

 . 212-211منبع مذکور،  -3



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

081 

   ابوسعید ابوالخیر
تألیف محمد  0«سعید یاسرار التوحید فی مقامات الکیخ اب»مذهب ابوسعید؛ بر کتاب 

عل  . 2اند که شیخ ابوسعید و استابان و ایران او مذهب شافعی باشته :منور آمده اس 

باند  گرویدن ایرو مهنه را به این مذهب توجه بقیق امام شافعی به فهم کام  شریع  می

  1.«تر فراگرفته اس  ضیقی هس ، و او کار بین تنگ و چون بر مذهب شافعی»

 

 سراج امت ابوحنیفه 
ککد بازتابی اس  از  آنچه را که محمد منور از مذاهب اسالمی به تصویر می

تیزهوشی و قدرت استنناط و حافظه قوی و تسلطی که هر چهار امام و مجتهد بر فهم 

اند و اختالف نظر و اجتهاب ائمة بین را محصول  معانی قرآن و احابیث باشته

 . شمارب آزاباندیکی و فکر و استنناط آنان می

گویم که شیخ ابوسعید مذهب شافعی باشته اس ، چنین  اینکه می :گوید محمد منور می

ام هرگز چنین نیس  زیرا ابوحنیفه  نکی که شافعی را بر امام ابوحنیفه ترجیح بابه رفک

سراج ام  و مقتدای مل  ننوی بوبه اس ، ت صلوات اهلل و سالمه علیه ت و هر بو مذهب »

رند و هر بو امام بر آنچه گفتند، متابع کالم مجید حق ت سنحانه و تعالی ت بر حقیق  براب

و به حقیق  . گفتند و موافق  نصّ حدیث مصطوفی ت صلوات اهلل و سالمه علیه ت کربند

                                                           

و محدثان اوایل قرن پنجم هجری  الخیر محمدبن احمد میهنی از مشاهیر عرفا اهلل بن ابی ابوسعید فضل - 

 (. 111-212)است 

سعید  طاهربن ابی سعدبن ابی سعید، تألیف محمدبن منوربن ابی اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی -3

 . اهلل صفا، چاپ چهارم میهنی، به اهتمام دکتر ذبیح

 . 31منبع مذکور،  -2

 . 32منبع مذکور،  -1
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اند و  هر بو امام بر حقیق  یکی 4تعصنی بداند کی هر که بر نگرب بر میان هر بو مذهب بی

  0.«را به چکم اختالف امتی رحمه نگرب اگر بر فروع اختالفی یابد آن

 

 مالک انس و ابوحنیفه 
ای کتاب خدا و سن  بن اند که اجتهابشان بر م هر چهار امام و مجتهد بزرگ کوشیده

اند  ننوی باشد و بر بیان نظر و استنناط احکام از هر نوع تعصب و تنگ نظری بور بوبه

انس و ابوحنیفه را بر مسجد رسول  نب مالک  :چنانکه از ابوالدراوربی آمده اس  که

ای که هر گاه یکی  بیدم که اس از نماز عکاء به بحث و گفتگو ارباختند به گونه خدا

شد تا وی، نظرات و عقایدش را بیان کند و  گف ، بیگری ساک  می از آن بو، سخن می

 2.این بحث و فحص، تا نماز صنح ابامه باش 

 

 

   بی علی الجالبی الهجویریا بن عثمان  بن  ابوالحسن علی
بر مواقع گوناگون از ائمة اربعه سخن به  4امام ابوالحسن هجویری بر ککف المحجوب

آید بر شریع  از امام ابوحنیفه و بر  میان آوربه اس  و چنانکه از شرح حال وی برمی

 . کرب طریق  از مسلک جنیدیه که منسوب به شیخ الطائفه جنید بغدابی اس  ایروی می

                                                           

 .که: کی  - 

 .  3، اسرار التوحید -3

 . 33- 3منبع مذکور،  -2

ابوالحسن هجویری عارف وارسته دل اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است که به احتمال  -1

 . یا کمی بعد از آن وفات یافت 113قوی در سال 
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  :گوید ین عارف و مجاهد بزرگ اینگونه از امامان چهارگانه سخن میا

اهلل علیه و آله و صحنه و سلّم ت ابوحنیفه  خواب بیدن ابوحنیفه، ایامنر را ت صلی -9

خواس  روش عزل  و بوری از بنیا را ایش گیرب  اوشید و می بر آغاز جامة اکمین می

باید بوب از  ترا اندر میان خلق می» :و گف را بر خواب بید که به ا صتا اینکه ایامنر

آنچه سنب احیاء نسن  من تویی، آنگاه بس  از عزل  بداش  و هرگز جامة نپوشیدی 

 0.«که آن را قیمتی بوبی

باوب طائی و ابراهیم ابهم و گروه زیابی از عرفای بزرگ، مصاحب و همدم  -4

  :اند چنانکه آمده اس  ابوحنیفه بوبه

فرموب و او یکی از محققان متصوف بوب و ابراهیم ابهم  2لِنس صوفباوب طائی را »

نگریستند،  4، اصحاب، وی را به چکم تصغیر1به نزبیک ابوحنیفه آمد با مرقعة از صوف

بر زبان امام مسلمین، هزل  :ابهم آمد، اصحاب گفتند بن سیدنا ابراهیم  :ابوحنیفه گف 

به خدم  خداوند  4خدم  بر بوام کیوی این سیابت به چه یاف ؟ گف  به . 1نروب

  4.«مکغول شد و ما به خدم  تنها خوب، تا وی سید ما گک 

                                                                                                                                                    

 یاد، و الجالبی الهجویری الغزنوی، تصحیح استاد محقق زنده  بن عثمان کشف المحجوب، ابوالحسن علی - 

 . 234 ژوکوفسکی به اهتمام قاسم انصاری، کتابخانه طهوری، 

 . 31منبع مذکور،  -3

 . جامه پشمی: لِبس صوف  -2

 . دار و پاره پاره جامه پینه: مرقعه  -1

 . ارزش شمردن چشم حقارت، کوچک و کم: چشم تصغیر  -3

 . گوید سخن بیهوده نمی: هزل نرود  -1

 . که: کی  -2

 .  3-31کشف المحجوب،  -4
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  :اذیرب ابوحنیفه منصب قضا را نمی -3

 ابوجعفر منصور، خلیفة عناسی از چهار نفر؛ امام اعظم ابوحنیفه، سفیان ثوری، مسعر

ه یک از آنان را به خواس  ک کدام و شریک، بعوت کرب تا او را مالقات کنند و می بن

سازم و  ای خوب را از این بام آزاب می ابوحنیفه گف  من به گونه. منصب قضا، برگزیند

سفیان با ککتی . به سفیان ایکنهاب کرب که فرار کند و به مسعر گف  خوب را بیوانه سازب

 . مأموران هر سه نفر را نزب خلیفه بربند. از چنگال منصور گریخ 

ای امیر من مربی  :امام ااسخ باب. باید قاضی شوی :وحنیفه گف خلیفه نخس  به اب

. ام و بزرگان عرب به حکم من راضی نناشند عرب نیستم و از غالمان و خدمتکاران بوبه

این کار ربطی به نسب ندارب و این عم  به علم نیازمند اس  که بر تو  :منصور گف 

بوحنیفه جواب باب که من شایستة این اس  و تو بزرگترین فقیه و بانکمند زمانه هستی؛ 

گویم، بروغگو شایستگی منصب قضای  باشم؛ و از این نظر اگر بروغ می مقام نمی

و بر هر . کنم گویم، من خوب به ناتوانیم اعتراف می مسلمانان را ندارب و اگر راس  می

فه ابوحنیفه این چنین از بام خلی. باشم بو صورت سزاوار نکستن بر منصب قضا نمی

  4.«عناسی رهایی یاف 

آمد و از وی  منارک از عرفای مکهور اس  به محضر ابوحنیفه می بن عنداهلل  -4

  0.آموخ  علم می

 صبر شام بر سر قنر بالل حنکی مؤذّن رسول اکرم :گوید ایر هجویر، می -6
شینه باخ  شد و  یبن از باب  صخوابیده بوبم، خواب بیدم که بر مکه هستم و ایامنر

گیرند من ایش بویدم  یری را برکنار گرفته بوب چنانکه کوبکان را با شفق  بر کنار میا

و بر بس  و اایش بوسه زبم و باخوب گفتم که آن مرب کیس ؟ و آن حال  چیس ؟ 

                                                           

 . 312-313، تذکرة االولیاء، 1  -2  منبع مذکور،  - 

 . 4  -2  کشف المحجوب،  -3
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و فهمیدم . «این امام تو و اه  بیار تس » :با القاء قلنی به من گف  صحضرت رسول

  4.که او ابوحنیفه اس 

که باوب طائی، سالک بزرگ به مراح  مهم علمی رسید و مصدر و مقتدا هنگامی  -3

علیک بالعمل فإّن العلم » :شد به نزبیک ابوحنیفه آمد و گف  که اکنون چه کنم؟ گف 

یعنی بر تو واجب اس  که نسن  به علم خوب عم  کنی زیرا  «بالعمل کاجلسد بالروح

امام اعظم مطالنی را برای او بر زمینة  آنگاه. بانش بدون عم  مانند جسم بدون روح اس 

  0.توان از علم جدا کرب خلوص نی  و ااکی عم  توضیح باب که هرگز عم  را نمی

فضی  عیاض، از مکاهیر اه  سلوک که بر آغاز، عیاری راهزن بر مرو بوب اس  -3

اهلل و ء از توبه و اناب  به مکه رف  و مدتی بر آنجا بماند و به خدم  بسیاری از اولیا

حنیفه ایوس  و مدتی با وی  صلحای ام  رسید و به کوفه باز آمد و به امام اعظم ابی

  2.صحن  باش  و تحصی  علوم کرب

ابریس شافعی که بر جملة علوم، امام و معروف بوب بر مدینه از  بن امام محمد -1

هم حسن رف  و آن چنان بر ف بن امام مالک علم آموخ  و بر عراق به خدم  محمد

ای از بانکمندان و علماء به او اقتدا کربند و از  احابیث و آیات ایکی گرف  که عده

 . حنن  به حلقة تدریس او وارب شد بن جمله، امام احمد

                                                           

شناسی و  های حدیث نویسنده معتقد است که باید در زمینه نقد احادیث به کتاب. 1  منبع مذکور،  - 

 . رجوع شود( مصطلح الحدیث)

 . 2  منبع مذکور،  -3

 . 31 منبع مذکور،  -2
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بر آغاز خکونتی از متصوفه بر بل باش  تا عارف  4شافعی :گوید هجویری می

رف  طالب  جا که میسالک، سلیم راعی را بید و به او نزبیک گربید و اس از آن هر 

 . حقیقی بوب

هر گاه  «إذا رایت العامل یشتغل بالرخص فلیس حییء منه شیء» :گوید شافعی می

عالمی را بنینی که از مجاهد بگریزب و به تأویالت مکغول گربب هرگز از وی چیزی به 

  0.رسد ظهور نمی

ا به ر صیکی از مکایخ روای  کند که شنی ایغمنر :گوید ایر هجویر می -91

را اندر  از تو به من روای  رسید که خدای صاهلل یا رسول :خواب بیدم گفتمش

راوی از من به تو خنر راس  رسانید، گفتم یا  :اند گف  زمین اوتاب و اولیاء

 2.ابریس یکی از ایکانس  بن بایدم تا یکی از ایکان بنینم گف  محمد می صاهلل رسول

 

  :حنن  بن تازیانه خوربن امام احمد -99

ای که امام احمد را  بر بغداب نفوذ و قدرت فراوانی ایدا کربند، به گونه 1گروه معتزله

تح  فکار قرار بابند که بگوید قرآن که کالم خدا حابث اس ، امام نپذیرف  و آنان، 

خلیفه را وابار کربند که بستور بهد که هزار تازیانه به او بزنند و فرمان خلیفه اجرا شد 

ها، بس  بداشتند و امام آنچنان جراحتی  به عل  کهول  از زبن همة تازیانه و گویند

ایدا کرب که تا اایان حیاتش بهنوبی نیاف  و با آن فرمان یاف ، به امام احمد گفتند 

                                                           

 . از شاگردان ابوحنیفه بوده است( 42 -23 )محمدبن حسن شیبانی، ابوعبداهلل  - 

 . 11 کشف المحجوب،  -3

 . 13 منبع مذکور،  -2

امیه ظهور کردند که به مباحث عقلی روی آوردند و در برابر اشعریان  فرقه معتبری در اواخر عصر بنی -1

 . ر، واصل بن عطا بوده استگویند و بنیانگذار این فک قیام کردند، این گروه را معتزلی می
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چه بگویم که آنان فکر  :گویی؟ گف  بربارة این قومی که تو را تازیانه زبند چه می

خداوند مرا زبند اگر ایکان برحقند به خاطر این کربند که من بر باطلم و برای  می

  4.جراح  بر قیام  با ایکان بشمنی نکنم

 :ما اإلخالص؟ قال :ااسخ امام احمد ت روزی یکی از امام احمد ارسید -94

 . یعنی اخالص چیس  اإلخالص هو اخلالص من آفات األعامل

 . اخالص، رها شدن از آفات اعمال اس  :گف 

 توک  چیس ؟ . الثقة باهلل :ل؟ قالما التوکّ  :گف 

 . رسانی خداوند، نسن  به خوب اس  توک ، ایمان استوار به روزی :گف 

 ، رضا چیس ؟ تسلیم االمور إلی اهلل :ما الرضا؟ قال :گف 

 . این اس  که کارهای خوب را به خداوند تعالی بسپاری :گف 

بپرس که تا وی زنده  0این را از بکر حافی :محن  چیس ، گف  ما املحبة؟ :گف 

 . اس  من به آن ااسخ نخواهم باب

شوب که  از روابط ائمة چهارگانه با سالکان طریق معرف ، چنین استنناط می :تذکر

میان رهروان سلوک و امامان اجتهاب و افتاء، مغایرت فکری و نظری وجوب نداشته اس  

های معنویکان بوبه  از خواستههای برخورب آنان، با قضایای مربوطه، انعکاسی  بلکه شیوه

توان مجتهد شد و از عالم معنا و اصول عالیة سلوک حقیق ،  اصوال  چگونه می. اس 

 ! خنر نداش ؟

                                                           

 . 11 -13 کشف المحجوب،  - 

بشر حافی یکی از عرفای بزرگ است که در آغاز میخواره بود و بر اثر خوابی، توبه کرد و در تمام  -3

 . عمرش کفش نپوشید
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ترین  توان شاخص اگر عرفان، به معنی ابراک و احساس معنوی از کانال قلب اس ، نمی

خط السیر . نس بهره با معیار فقاه  و ایکوای علمی و فکری را از این نوع شناخ ، بی

زندگی هر چهار امام و مصاحنتکان با عرفای بزرگی چون سلیم راعی، بکر حافی، سفیان 

 . کند ثوری، جنید بغدابی و ابوبکر شنلی، صح  نظر ما را تأیید می

از طرفی بیگر، عارفان، ضمن اینکه با تمام وجوب به اجرای احکام و بستورات 

بر مراح  سلوک، اوامر و نواهی و مستحنات  اند که د بوبه، کوشیدهبن شریع  اای

 . ایروی نمایند صشرعی را انجام بهند و با می  و اشتیاق، از تمام سنن ایامنر بزرگوار

 

 ایمان 
  :، عقاید گوناگونی وجوب بارب که مهمترین آنها چنین اس «ایمان»بر تاریخ اسالم بربارة 

طاعات علمی و عملی را ایمان  عطا هستند، جملة بن  معتزله که ایروان واص  -4

 . شمارند دة گناهکار را مؤمن نمیبن گویند، و 

ده را به گناهی که بن بانند و  خوارج، ایمان را بر قول و عم  و اعتقاب قلنی می -0

 . اندارند بکند کافر می

 . بانند گروهی، ایمان را قول فرب، و جماعتی معرف  تنها می -2

را بو نوع بانس ؛ گروهی مانند فضی  عیاض، بکر حافی، توان ایمان  رویهمرفته می

خیر النساج، سمنون المحبّ، ابوحمزة بغدابی، محمد جویری، و جماعتی از فقهای ام  

و . شمارند چون مالک و شافعی و احمد حنن ، ایمان را قول و تصدیق و عم  می

ابوسلیمان بارانی،  گروهی مانند ابراهیم ابهم، ذوالنون مصری، بایزید بسطامی، حاتم،

فض  بلخی،  بن عنداهلل، شقیق و محمد بن  حارث محاسنی، جنید بغدابی، سه 
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اهلل  حسن، باوب طائی و ابویوسف رحمه بن فض  بلخی، محمد بن ابوحنیفه، حسین 

  4.بانند علیهم ایمان را قول و تصدیق می

  :سخن امام شافعی بربارة خوربن -93

بخش آبمی اس  و افراط و اسراف  ارزشمند و زندگی خوربن و خوابیدن از عرایز

گیرند و  سازند و هوی  و شخصی  متعالی را از او می بر آنها انسان را بربة خوب می

 . نمایند آبمی را اسیر و زندانی شهوت و شکم می

هر کس  .«من کان مّهته مایدخل فی جوفه فإّن قیمته ماخیرج منه» :گوید امام شافعی می

شوب، ارزشش آن چیزی اس  که از آن  ن چیزی باشد که بر شکمش باخ  میکه همتش آ

  0.یعنی شکمناره و ارخور، ماحصلی جز بفع فضوالت ندارب. آید بیرون می

 

 امام مالک، استادِ شافعی 
امام شافعی که به ابراک، فتوت، تقوی و ورع مکهور اس  بر مدینة منوره به محضر امام 

نموب و همواره به  بانش و معرف  او کسب تلمذ و تعلم می انس رسید و از بن مالک 

 2.باش  کرب و او را بر همة احوال و حاالت گرامی می استابی آن مرب بزرگ افتخار می

 

                                                           

 . 212-214کشف المحجوب،  - 

 . 132منبع مذکور،  -3

 . 11 منبع مذکور،  -2
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   هوازن قشیری  بن ابوالقاسم عبدالکریم 
رسالة »عارف بزرگ و سالک طریق معرف ، ابوالقاسم قکیری بر اثر جاویدانش 

 . ستاید هارگانه را چنین میامامان چ 0«قکیریه

 ابوحنیفه و ابوسلیمان و داود طائی 
ای باوب علم آموختی،  :باوب طائی ایش ابوحنیفه نکسته بوب و ابوحنیفه گف  :گویند

و از آن اس یکسال بر حضور، نکس  و . عم  :باوب گف  چه باقی مانده اس ؟ گف 

چون فرمان یاف  یکی از صلحا  و. لب به سخن نگکوب تا اینکه به مقامات معنوی رسید

بوید، گفتند چیس ؟ گف  اکنون از زندان آزاب شدم، مرب  او را به خواب بید که می

  2.بیدار شد، بامداب بوب، خنر آمد که باوب طائی برگذش 

 

 ورع ابوحنیفه 
اهلل ت بر سایه برخ  متعلق به بدهکار خویش  حکای  کنند که بوحنیفه ت رحمه

  که هر قرضی که از آن سبر خنر ا» :ین کار را از او ارسیدند گف نکس ، عل  ا نمی

  1.«نفعی به تو رسید ربا بوب

                                                           

هوازن قشیری از بزرگان علما و نویسندگان و عرفای قرن پنجم هجری است، ابوالقاسم عبدالکریم بن  - 

رسالة »و « ترتیب السلوک»، «لطائف االشارات»، «نحو القلوب»از جمله تألیفات او ( ق.  ه 221-113)

 . توان نام برد را می« قشیریه

کز انتشارات علمی و الزمان فروزانفر، مر ترجمه رساله قشیریه، با تصحیحات و استدراکات بدیع -3

 .  21 فرهنگی، 

، به مجموعه رسائل خواجه عبداهلل انصاری، به اهتمام محمد شیروانی، انتشارات بنیاد 23منبع مذکور،  -2

 . رجوع کنید  1 -1  فرهنگ ایران، 

 . 12 منبع مذکور،  -1
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 فراست شافعی 
 بن بر مسجدالحرام بوبند مربی وارب شد، محمد 4حسن بن شافعی و محمد :گویند

که من چنین بانم که او  :اس ، شافعی گف  0چنین بانم که او بروبگر :حسن گف 

کربم و اکنون  و را از این جریان ارسیدند گف  ایش از این آهنگری میآهنگر اس  ا

  2.باشم بروبگر می

بینی  ای از فراس  و روشن اند، نمونه حسن گفته بن آنچه که شافعی و محمد :تذکر

فراس ، مکاشفه یقین و معاینة غیب اس  که از  :گوید کتانی می. انسان مؤمن اس 

 . باشد های ایمان می مقام

ای شنیه اس  که امواج صوتی و رابیویی و تلویزیونی را   به بستگاه گیرنده بل

اند آگاه شد،  توان از مکالمات افرابی که بر اتاقی نکسته گیرب همچنان که با آیفون می می

هر زمان که بل از بریا و مکر و فریب خالی گربب و با ذکر و فکر، صیقلی ایدا کند، به 

 . بیند که حقایق را به تناسب شفافی و نورانی ، بر خوب می آید، ای برمی صورت آینه

توان فقط به ااکی و صفای شخص ارتناط بهیم بلکه  بینی را نمی النته موضوع روشن

امروزه . خوانند ها را، از بور می کسانی نیز بر بنیا وجوب بارند که افکار و اندیکه

های عالم، با  بینی و بیدن ادیده نااتی، ارتناط و انتقال فکری بین بو نفر و روش تله

                                                           

 . ابوعبداهلل محمدبن حسن شیبانی از شاگردان زیرک و ساعی ابوحنیفه بوده است - 

 . نجّار -3

، این داستان در کتاب مناقب الصوفیه، تألیف محمد منور با مقدمه و تصحیح 214ترجمه رساله قشریه،  -2

 . آمده است 21-42و تعلیق نجیب مایل هروی، صفحه 
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چکمی برتر از چکم عابی، غیر قاب  انکار اس  و بانکمندانی از قنی  بکتر آلفرب بکمن 

  4.اند و بکتر ژوزف ماکسول بربارة آن گزارش جامعی بابه( میالبی 4424بر سال )

 

 بخشش شافعی 
و تکاثرطلنی مربان طریق حق و سکانداران ککتی معرف  هرگز اسیر زرق و برق 

  :اند ها و ایثارها به بیگران برس آزابگی و مربانگی بابه اند و با گذش  بنیا نکده

گویند چون شافعی از صنعا به مکه آمده به هزار بینار با خوب باش ، گفتند باید با 

امام بر خارج مکه خیمه زب و همة بینارها را ! این بینارها زمین یا گوسفند خرید

که برآمد یک مک  زر به او باب، و هنگام نماز ظهر چیزی باقی نماند،  فروریخ ، و هر

 0.و برخاس  و جامه بیفکاند

 

 

 

 احمد حنبل و خواهر بشر حافی 
ها بر ارتو نور  ما، بر بام :حنن  آمد وگف  بن خواهر بکر حافی به نزب احمد

کیستی گف  تو  :ریسیم روا بوب یا نه؟ احمد حنن  گف  های طاهریان بوک می چراغ

برای اینکه ورع از خاندان شما بیرون نروب بر این  :خواهر بکر حافی، امام گف 

  2.روشنایی بوک نریس

 

                                                           

 . 234تا  2 2ک به کتاب روح و شبح، تألیف نویسنده، از صفحه . ر - 

 . 1 1-2 1ترجمه رساله قشریه،  -3

 . 12 -14 مذکور،  منبع -2
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 حنبل  بن ورع احمد
ای هم از  د رعای  احکام و بستورات شریع  بوب که لحظهبن امام احمد چنان اای

بقالی به گروه امام احمد، سطلی را بر مکه نزب  :گویند. شد اجرای احکام غاف  نمی

گذاش ، چون خواس  که آن را اس بگیرب بقال بو سط  را آورب و گف  هر کدام را 

، !کار بر من مکک  شد، سط  و سیم هر بو برای تو :امام گف . که مال تو اس  بربار

 4.خواهم و برف  سط  را نمی :سط  تو، این اس  تو را آزموبم، گف  :بقال گف 

 

 امام احمد و زهد 
یوسف و گروهی از ایران معرف   بن احمد حنن  و سفیان ثوری و عیسی امام 

 بر این تعری، زاهد کسی اس  که قید و . 2«اس  0زهد اندر بنیا، کوتاهی اَمَ » :گویند می

 . د نککد و آرزوها و آمال نفسانی بر او چیره نکوندبن د بنیا را به بن

یعنی بوری از آنچه که خداوند بر ما  زهد حرام، :زهد سه قسم اس  :گوید امام احمد می

حرام کربه اس  و آن زهد عام اس  که توبه مربم به آن اعتقاب بارند، و بیگری زهد خاص 

اس  که صرف نظر کربن، از زواید حیاتس ، سوم زهد عارفانس  و آن خوبباری کربن، از 

  1.انجام هر کاری اس  که ترا از خدای، باز بارب و به خوب مکغول سازب

 

                                                           

 .  2 منبع مذکور،  - 

 . آرزو و خواسته آدمی است: اَمَل  -3

 . 22 منبع مذکور،  -2

 . 41 منبع مذکور،  -1
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 احمد حنبل و خوف 
خوف به معنی ترس و از جملة منازل و مقامات عرفانی اس  که سالک از عقوب  و 

ترسد، خوف از عقوب ، برای توبة مربم اس  و  اایان کار و از وساوس و مکر نفس، می

  4.خوف از مکر، مخصوص محنان جمال الهی اس 

ف به رویم بگکاید، چون از خداوند خواستم که بری از خو :گوید احمد حنن  می

را به اندازة طاق  و [ خوف]باز کرب ترسیدم که عقلم زای  شوب، بعا کربم که یا رب 

  0.از بین رف [ آن خوف. ]توان من بفرس 

 

 خزیمه احمد حنبل را  بن خواب دین محمد
چون احمد حنن ، فرمان یاف ، من بر اسکندریه  :کنند که خزیمه حکای  می بن از محمد

 2خرامید، به او گفتم ای ابو حنن  را بیدم که می بن و اندوهگین شدم، بر خواب، احمد بوبم

رفتن خابمان به بارالسالم، گفتم خداوند با تو چه کرب؟  :این چه رفتن اس ؟ گف ! عنداهلل

های زرین بر اای من کرب و مرا  خداوند مرا بیامرزید و تاج بر سر من نهاب و کفش :گف 

ای احمد  :این مقام تو، بدان جه  اس  که قرآن را قدیم بانستی و مرا گف  !ای احمد :گف 

یا رّب کّل شیء  :گفتم. مرا با آن بعاهایی بخوان که به تو و سفیان ثوری رسیده اس 

«إغفرلی کّل شیٍء والتسألنی عن شیءٍ [ بقدرتک علی کّل شیءٍ ]
ای احمد اینک وارب  :گف . 1

  4.بهک  شو، و باخ  بهک  گربیدم

                                                           

 .  32ک به روح و شبح، . ر - 

 . 22 ترجمه رساله قشریه،  -3

 . برای ابو، از قاعده زبان فارسی استفاده شده است نه از نحو زبان عربی -2

 . و چیزی از گناه را از من بازجویی مکن. ای، هر پدیده گناهم را به من ببخش ار هر پدیدهای پروردگ -1

 . 112-111ترجمه رساله قشریه،  -3
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 احمدحنبل و سری سقطی 
کنند که سری سقطی، عارف بزرگ از تجارت بس  ککید و خواهرش با  حکای  می

روزی بیر به خانه آمد، سری گف  چرا بیر . کرب ریسی مخارج او را تأمین می بوک

روزی . سری طعام نخورب! آمدی؟ گف  ریسمان را نخریدند و گفتند خالص نیس 

کند و هر روز بو گربه نان  یرزنی را بید که خانه را جارو میخواهرش نزبیک او آمد، ا

آورب، خواهر، اندوهگین شد و نزب احمد حنن  آمد و گله کرب، احمد حنن  نزب سری  می

رف  و جریان را به او گف ، سری ااسخ باب چون از غذای او، بس  ککیدم خداوند 

  4.م را فراهم نمایدتعالی بنیا را مسخر من کرب تا به من خدم  کند و غذای

رسد ولی عالوه بر  اگرچه قنول کربن جریان سری سقطی مکک  به نظر می :تذکر

فرماید، بر باستان سری، یک اص  مهم؛  توجهی که خداوند نسن  به وارستگان عنای  می

کند و آبمی تا بر مسیر سلوک  گری می توک  و اعتماب و تکیه بر اهلل به صورت واضح، جلوه

تواند معانی مصطلحات بزرگان را برک  های ایکار نفسانی، قرار نگیرب نمی وسو کش و ق

نماید و از مفاهیمی مانند رضا، توبه، توک ، زهد، فقر، خوف، رجا، قرب، اطمینان، مکاهده 

  0.اطالع ایدا کند و به صرف بانستن، بر حوزة عم  قرار بگیرب... و 

 

                                                           

 . 112-111منبع مذکور،  - 

 . برای آگاهی بیشتر از اصطالحات عرفا به کتاب روح و شبح، فصل چهارم رجوع فرمایید -3
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   ابوابراهیم اسماعیل بخاری
التعرف لمذهب »محمد مستملی بخاری بر کتاب  بن  اهیم اسماعی امام ابوابر

 بن اسحق، محمد ابی بن نوشتة امام ابوبکر « التعرف لمذهب اه  التصوف»یا « التصوف

شرح منسوطی نوش  و آن را ( ق.  ه 242متوفی ) 0یعقوب النخاری کالبابی بن ابراهیم 

 . نامید 2«شرح التعرف لمذهب التصوف»

ترین متون صوفیانة زبان فارسی اس  بربارة ائمة اجتهاب  ب که از کهنبر این کتا

 . چنین آمده اس 

 

 اصحاب ابوحنیفه و داود طائی 
ترین اصحاب وی بوبه اس  چنانکه  باوب طائی از شاگربان ابوحنیفه، و فقیه

کربند او را حاکم  ای اختالف ایدا می چون بر مسأْله 4و محمد شینانی 1ابویوسف

                                                           

ن محمدبن عبداهلل المستملی البخارایی به گفته سمعانی، از بزرگان دین خواجه امام ابوابراهیم اسماعیل ب - 

 . درگذشته است 121و دانش و عرفان قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است که در سال 

اسحق محمدبن ابراهیم بن یعقوب کالبادی بخاری مردی فقیه و عالم و اصولی و بر  امام ابوبکر بن ابی -3

لقب تاج السالم داشت وی از پیشوایان تصوف و حافظان حدیث است، که در سال  مذهب حنفی بود که

 . وفات نموده است 243، 241

شرح التعرف لمذهب التصوف، خواجه امام ابوابراهیم اسماعیل بن محمدبن مستملی بخاری، با مقدمه و  -2

شرح التعرف را مانند شناسان تأثیر  ، عرفان212 تصحیح و تحشیه محمد روشن، انتشارات اساطیر، 

 . اند الدین غزالی دانسته تأثیر احیاء علوم

از شاگردان ابوحنیفه است که به منصب قضا رسید از تألیفات او کتاب الصالة ( 43 -2  )ابویوسف،  -1

 . توان نام برد ـ کتاب الزکات ـ کتاب الصیام را می
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کرب و به محمد  شدند، او به ابویوسف اک  می و هنگامی که بر او وارب می. بندنمو می

[ ابوحنیفه]باش  که استاب ما را  گف  و اظهار می آورب و با ابویوسف سخن نمی روی می

و عاقن  با همان برب، مرب بر حالی که  0به عل  قنول نکرب مسند قضا، تازیانه زبند

اذیرف  و با کسی که طریق استابش را رها کند و  ابویوسف حاکم شرع شد و قضا را

و چون مسأله مورب اختالفی را از او . گویم بر خالف آن عم  کند سخن نمی

گویی؛ و  گف  سخن، این اس  که تو می تر بوب می ارسیدند اگر گفته محمد برس  می

سخن اکتفا آورب و به این  تر بوب، نام ابویوسف را بر زبان نمی اگر قول ابویوسف برس 

  2.کرب که قول، قول این اس  می

 

 اسحاق کالبادی  ابی بن مذهب امام ابوبکر 
کرب و مربی فقیه و  اسحق بخاری کالبابی از امام ابوحنیفه تقلید می بن امام ابوبکر 

  1.عالم و اصولی بوب

عالقة وی به امام اعظم چنان اس  که بر کتاب شرح التعرف، بوازبه بار از او با 

ترام هر چه تمامتر سخن به میان آوربه بر حالی که بو بار از امام شافعی سخن گفته اح

 . نماید اس  و از امام مالک و امام احمد حنن  بحثی نمی

                                                                                                                                                    

ابوحنیفه است که از امام مالک حدیث و  از شاگردان( 42 -23 )ابوعبداهلل محمدبن حسن شیبانی،  - 

امام . روایت را آموخت و پس از ابوحنیفه در محضر یوسف، سفیان ثوری و اوزاعی علم فراگرفت

 . محمد شیبانی به فرمان هارون الرشید به قضاوت برگزیده شد

یرد و ابوحنیفه یزیدبن عمروبن هبیره امیر اموی کوفه از ابوحنیفه خواست که مسند قضا کوفه را بپذ -3

 . نپذیرفت و یزید یک صد و ده ضربه شالق در یازده روز به ابوحنیفه زد ولی امام از نظر خود برنگشت

 . 314-312، تذکرة االولیاء، 311شرح التعرف لمذهب التصوف،  -2

 . 1شرح التعرف، رُبع اول پیشگفتار،  -1
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 نظر ابوحنیفه دربارة توفیق و خذالن 
ابوحنیفه . نیرویی که خداوند بر انسان آفریده اس  بر انجام خوب یا بد توانا اس 

خوانندش و اگر با معصی  مجاور « توفیق»ین قدرت با طاع  مجاورت کند اگر ا :گوید می

های مختلف باشته  نامند و رواس  که یک چیز به اختالف مجاورت، نام« خذالن»باشد آن را 

« صنع»اس  و اگر این ضرب، بر گربن، افتد « ضرب»باشد، چنانکه اگر بس ، برکسی زنی 

ضرب . گویند« وکز»نامند و اگر بر اهلو، واقع شوب « طمهل»خوانند و اگر بر صورت، قرار گیرب 

تواند هیچ کاری را  ده نمیبن یکی اس  و به اختالف مجاورت، نامش مختلف اس ، و ( زبن)

نیرویی که خداوند متعال، به او بخکیده اس  انجام بهد و نام آن قدرت و نیرو، ظاهر  بی

 :اس  و گویند« توفیق»  بوب نامش شوب مگر اس از واقع شدن فع ، اگر فع  طاع نمی

اس  یعنی « خذالن»خداوند او را توفیق باب تا طاع  کرب، و اگر فع ، معصی  باشد نامش 

  4.خداوند، بر آبمی قدرتی آفرید که با آن معصی  کرب

 

 عی و ایمان فشا
کیفیتی ثاب ، بر وجوب آبمی اس  که کم و « ایمان»که  :گویند گروهی از علمای بین می

اذیرب، به این عنوان که ایمان اقرار اس  و اقرار، زیابی و کمی  شوب و نقصان نمی زیاب نمی

تر باشد چنانکه کیفی  باور  تر یا ضعیف ندارب، ولی ممکن اس  آبمی بر تصدیق و باور، قوی

گویند که ایمان  اما امام شافعی و اصحاب وی می. از همة ام  باالتر اس  صرسول اکرم

 0.اذیرب های زندگی، کثرت و نقصان می شوب و بر شرایط مختلف و جریان میزیاب و کم 

 

                                                           

 . 122-123منبع مذکور،  - 

 .  32شرح التعرف، ربع دوم،  -3
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 تقلید مجتهد 
حسن شینانی، بربارة تقلید مجتهد از بیگری، اختالف نظر ایدا  بن ابویوسف و محمد

تواند از مجتهد بیگری  الکرایط بوبه اس  نمی گفتند ابوحنیفه چون مجتهد جامع کربند و می

  4.مام اعظم زنده ننوب به اجتهاب خویش عم  کربند و روی آوربندتقلید کند و چون ا

 

 کودکان مشرکان 
بربارة چگونگی اوضاع اطفال مکرکان اس از مرگ، عقاید متضاب و مخالفی ابراز 

و از !! اند تا به بهک  روند شده اس  زیرا آنان، ایمان نیاوربه و عم  صالح نداشته

هنگامی که جریان را از ! تا عذاب و کیفر بینند اند طرفی نیز معصی  و گناه نکربه

کند و از اظهار نظر، خوبباری  ندانم خداوند با ایکان چه می :ابوحنیفه ارسیدند گف 

کند ولی  بانم خداوند متعال با آنان چگونه عم  می نمی :حسن گف  بن کرب و محمد

  0.بهد گناه عذاب نمی تعالی کسی را بی بانم که خدای می

 

 گاری ابوحنیفه پرهیز
ستیزان و وارستگان، با بعا و زاری شنانه و خواندن نمازهای سن  و مستحب و  نفس

اند  اعمال و کربار خدااسندانه، خوب را از سیطره شیطان و نفس سرکش، آزاب کربه

کرب و نماز صنح  چنانکه آمده اس  که ابوحنیفه مدت چه  سال هر شب ختم قرآن می

  2.خواند می را با وضوی نماز عکاء

                                                           

 . 332منبع مذکور،  - 

 . 113منبع مذکور،  -3

 . ممکن است شدت عالقه، انگیزه این نوع سخنان باشد. 233 منبع مذکور، ربع چهارم،  -2
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بس  و احکام و  ابوحنیفه این چنین بر معند بل، به ارستش خالقش بل می

باب و بر هر حال او، امام اعظم  بستورهای الهی را نرببان صعوب روحی خویش قرار می

 . اند مند شده و سراج ام  اس  و علما و فقها، همواره بر ارتو انوار علم و فقاهتش بهره

 

 

  ابوالفضل بیهقی
حسین بیهقی، ببیر، مورخ و اببی توانای قرن انجم  بن خواجه ابوالفض  محمد

نویس متعهد و مسئول بورة  نگار راستین و تاریخ توان او را واقعه هجری که به حق می

ارشکوه غزنویان بانس ، با توجه به اینکه بر این عصر بر حوزة فرمانروایی آنان، 

وبه اس  بر چند مورب به قاضیان ایرو ابوحنیفه مرجعی ، افتاء و فقاه ، با حنفیان ب

 . ستاید کند و امام اعظم را تلویحا  می اشاره می

 

 تبّانیان و شاگردان ابوحنیفه 
های بزرگ و قضات و فقیهانی که بر شهرها، مصابر امور  بیهقی بر زمینه خاندان

ش خواجه امام بوصابق اند به تنّانیان از جمله ابوالعناس تنّانی و جدّ قضا و افتاء بوبه

بهد و  ای نکان می اند، عالقة ویژه تنّانی که شاگرب مستقیم یا با واسطة ابویوسف بوبه

بهد و امام روزگار  و بر روزی، افزون صد فتوا را جواب می... ابوالعناس » :گوید می

                                                           

سال  2 که ( 121-243)ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دبیر، از مورخان مشهور قرن پنجم هجری است،  - 

نگاری را آموخت و به کمال  ن آداب نویسندگی و واقعهدر زمان محمود غزنوی از محضر ابونصر مشکا

رسانید و شاهکار او تاریخ مسعودی یا تاریخ بیهقی است که به گفته استاد ملک الشعراء بهار، بیهقی تاریخ 

های دیگر به وی  کتاب. سال باقیمانده عمر، آن را تکمیل نمود 33سالگی آغاز کرد و در مدت  12خود را از 

 .ـ زینةُ الکتاب( های سلطنتی نامه)مقامات محمودی ـ رساله : شود  نسبت داده می
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و سنب اتصال وی بیاوربم بدین بول  برین فص ،و اس بر . اس  بر همة علوم

اهلل عنهم امجعنی رضیشاهان این خاندا، روزگار ااب
ها و قضاها و  ، برانم از ایکوایی4

بمشیة اهلل و إذنهها که وی را فرموبند  شغ 
و این ابوالعناس جدّش به بغداب شاگرب . 0

  2.«یعقوب ابویوسف بوب اسر ایوب

 

 ابویوسف شاگرد ابوحنیفه قاضی القضاه 
لعناس از اصحاب آن امام و سایر یارانش از بر زمینة ابویوسف شاگرب ابوحنیفه و ابوا

و بویوسف یعقوب انصاری، » :گوید قنی  زفر و محمد شینانی و قاضی ابوالهیثم چنین می

قاضی قضاه هارون الرشید و شاگرب امام ابوحنیفه، از امامان مطلق و اه  اختیار بوب و 

بر مختصر صاعدی که قاضی  اند که و ابوالعناس را هم از اصحاب ابوحنیفه شمربه. منازع بی

این قول »بیدم ننکته بر اصول مسای   1...اهلل ت کربه اس   امام ابوالعالء صاعد، ت رحمه

و قاضی ابوالهیثم، فقیهی . بوحنیفه اس  و از آن بویوسف و محمد و زفر و بوالعناس تنّانی

وی را سلطان محموب . یبوب از تنّانیان که او را بوصالح گفتندی، خال والدة این بوصابق تنّان

ساالری سامانیان، و به غزنین فرستاب تا  تکلیف کرب، بدان وق  که به نکابور بوب بر سپاه

  4.«اهلل ت اینجا امامی باشد، اصحاب بوحنیفه را ت رحمه

 

                                                           

 . خداوند از همه آنان خشنود باشد - 

 . به مشیت و اجازه خداوند -3

تاریخ بیهقی، تصنیف خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دبیر، به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر،  -2

 . 313-311استاد دانشگاه تهران، انتشارات سعدی، 

 . یعنی قاضی صاعد در کتاب مختصر خود گفته است -1

 . 313تاریخ بیهقی،  -3
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 تبّانیان و مذهب ابوحنیفه 
وشمگیر از بیالمة آل  بن قابوس  بن سلطان محموب غزنوی هنگامی که با منوجهر 

زیار که به قنول اطاع  محموب، تن بر باب و بختر محموب را به زنی خواستگاری کربه، 

مذهب راس ، از » :ایمان صلح و موبّت بس  به خواجه علی میکال از برباریانش گف 

اهلل، تنّانیان بارند و شاگربان ایکان، چنانکه بر ایکان هیچ طعن  آن ابوحنیفه، رحمه

  4.ن یافته اس نتوانند کرب، بوصالح فرما

اند و کیس  از ایکان که غزنین  کابور رسی، بپرس تا چند تن از تنّانیان ماندهبن چون 

  2.«و نیکویی به 0واز و از ما امید نواخ  و اصطناعبن و مجلس ما را شاید، همگان را 

 

 آرد  همه مناظره و کار بوحنیفه می
صوص خوب، امام بوصابق محموب غزنوی با مکورت وزیر و بونصر مککان ببیر مخ

خان و بغراخان فرستاب تا با فصاح  و بالغتی که باش  آنان را به  تنّانی را نزب ارسالن

  :صلح و سازش با محموب راضی کند

همه، مناظره و کار » :یک سال و نیم برین رنج بوب و مناظره کرب، چنانکه بغراخان گف »

اند به راستی و امان ، و عهدها  ین مرب ندیدهو همگان اقرار بارند که چن 1«آرب بوحنیفه می

 4.«استوار کرب اس از مناظرة بسیار که رق  و الزام کرب همگان را به جه  بوستی

 

                                                           

 . مردن و فرمان حق را پذیرفتن است: فرمان یافتن  - 

 .احسان و نیکی کردن: اصطناع  -3

 . 333-331،  تاریخ بیهقی، مجلد  -2

 . ماند شیوه کار و عمل او به ابوحنیفه می -1

 .  23تاریخ بیهقی،  -3
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   خواجه عبداهلل انصاری
ابواسماعی  عنداهلل اسر ابومنصور محمد انصاری هروی، عارف مکهور قرن انجم 

زاهد، مفسر و محدث مکهور اواخر که اص  آن از  0بر طنقات الصوفیّه. هجری اس 

قرن چهارم ابوعندالرحمن سلمی و به زبان عربی اس  و خواجه، مطالب آن را برای 

 . ای آمده اس  مریدان خوانده و امالء کربه اس ، مطالب ارزنده

 

 مذهب خواجه عبداهلل 
ب کربند ولی زمانی نپایید که او مذه اگرچه اساتید خواجه به شیوة شافعی سلوک می

را « ذم الکالم»حننلی را برگزید، و با علم کالم به مخالف  برخاس  و بر ضد آن کتاب 

                                                           

عارف و سالک بلند آوازه قرن (  14-221)ابواسماعیل عبداهلل پسر ابومنصور محمد انصاری هروی،  - 

پنجم هجری است که در نظامیّه، نزد امام الحرمین فقیه شافعی، کالم اشعری و فقه شافعی آموخت و پس 

خواجه از . از تکمیل علوم آنچنان مشهور شد که در شهر بزرگ هرات به شیخ االسالم ملقب گردید

محضر عرفانی شیخ ابوالحسن خرقانی به مقامات معنوی رسید، و تألیفات فراوانی دارد از قبیل منازل 

ّ الکالم، صد میدان، مناقب االمام احمد حنبل، مختصر فی آداب الصوفیّه، المعارف یا  السائرین، ذم

 ... .نامه و  نامه، واردات، الهی محبت

عبداهلل انصاری، با تصحیح و حواشی و تعلیقات و فهارس و فرهنگ و فواید طبقات الصوفیّه، خواجه  -3

 213 دستوری، عبدالحیّ حبیبی قندهاری، به اهتمام و کوشش حسین آهی، ناشر انتشارات فروغی، 

 . شمسی، چاپ اول
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ای نیز علیه او به منارزه برخاستند و بارها به قتلش کمر بستند، تا  تألیف کرب، و عده

  4.از نیکابور تنعید گربید« الملک طوسی خواجه نظام»اینکه به فرمان 

عنداهلل را به عل  رها کربن مذهب شافعی مورب الملک، خواجه  شاید خواجه نظام

 0.خکم و نفرت خوب قرار بابه اس 

  :بر طنقات بربارة امامان چهارگانه چنین آمده اس 

 

 ذوالنون و امام مالک 
بر اخمیم مصر بر جوار گور امام « ذوالنون»ابراهیم ملقب به  بن ابراهیم یا فیض  بن ثوبان 

این عارف بزرگ . انس بوبه و مذهب وی باشته اس  بن  زیسته و شاگرب مالک شافعی می

  1.مالک را از آن امام استماع نموبه و فقه را از محضر وی تلمذ کربه اس  2«موطأی»کتاب 

 

 احمد حنبل و معروف کرخی 
 موسی الرضا بن  معروف کرخی، استاب سری سقطی اس  و خدمتکار امام علی

 :معروف گف ! معروف گف ، مرا وصی  کنمربی به  :بوبه اس ، احمد حنن  گف 

  4.کند مگر به شیوه و شمای  مسکین برآیی کوشش کن که خداوند به تو نگاه نمی

                                                           

 . منبع مذکور، الف - 

 . نویسنده -3

در اصطالح نام کتاب امام مالک است که در موطأ در لغت به معنی راه همواره و وسیع است و : موطأ  -2

آن احادیث و اقوال صحابه و تابعین با دقت خاصی گردآوری شده است، در این کتاب دالیل و نظرات 

 . علما و فقهای مدینه جمع شده است در حقیقت موطأ کتاب فقه است

 .   الطبقات الصوفیّه،  -1

 . 21منبع مذکور،  -3
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 استاد شافعی و احمد 
سفیان ثوری را به خواب  :سفیان عیینه، امام فقها مکه و استاب شافعی و احمد گوید

  :گف  ارید و می بیدم که بر بهک  از برختی به برختی می

 21: الزمر                                               ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ژ

 .«اش را برایمان راس  گربانید سپاس خدایی را که وعده»

کاری کن که مربم تو را کمتر بکناسند و ! ای اسر عیینه :اس به من نگاه کرب و گف 

به اارسایی و [ بر بنیا] کمتر بر میان آنان ادید آیی زیرا من گروهی را بیدم که

تر و  نمای خلق بوبند و بر آن راه هالک گکتند و کسی که برویش نیکمربی، انگک 

 4.رستگار اس [ بر آخرت]تر باشد  تر و بیچاره ضعیف

ککند و اگر  بوستی، آبمی را به اسارت می جالل مقام و شکوه منصب و لذت مال :تذکر

ها به  رینی کاذبانه زرق و برق را از انسان نگیرند، ارزشنور ایمان و تالش و ایکار با نفس، شی

طلنی خانة وجوب حقیقی و معنوی را  های تکاثر و افزون شوند و موریانه ضد ارزش تندی  می

 . ریزند خواه را برهم فرومی کنند و ساختمان هستی فضیل  سوراخ می

که آبمی را از . ندا تکاثر و تفاخر بو قلة بلند و خطرناک زورمداری و فرهنگ سلطه

ها را به اسارت خویش برآورند و  هر چند بر بیرون انسان)دند، بن  برون به زنجیر می

نمایند و آسایش و  و فضای استنکاق آزابگی را آلوبه می...( حقوقکان را غصب کنند و 

شوند و ملکات فاضلة  گیرند و حرص و آز و کنر، بربان وجوب می آرامش را از انسان می

آیند و  روند و خکم و شهوت به خدم  حرص و آز برمی قی از وجوب بیرون میاخال

  :بهند بل را مرکز تاخ  و تاز خویش قرار می

 
                                                           

 . 111طبقات،  - 
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 خکم اگر بر جسم تو بربان شوب

 

 لککر ابلیس، خوب مهمان شوب 

 تابش لطف الهی بر نماز
 

 4روح را صیق  از حرص و آز 
 

 

 ابوحنیفه و داود طائی 
های سالکان را از  ریزب و بل که آب یقین بر کاسة تکنگان وابی معرف  میخواجه عنداهلل 

باوب طائی که بر علم و مجاهدت و زهد،  :گوید نماید می های وسوسه، روشن می تاریکی

ای  :خواند و روزی نزب ابوحنیفه آمد، امام به او گف  یگانه بوب بر خدم  بوحنیفه برس می

یا استاب بزرگوار، اکنون چه باید کرب؟  :ایم، باوب گف  ربهافزارها محکم بک ابوسلیمان بس 

آبمی بر ننرب با . 0علم تو کام  شد و باید اس از این به عم  و جه  مکغول شوی :گف 

های ظاهری و سخنان شیوای اثربخش،  رسد و چه بسا عنابت ظلم  به آسانی به هدف نمی

سالی بر میان اصحاب بوبم و  :گوید می های نفس باشد، چنانکه باوب طائی بازتابی از خدعه

نیاز من به سخن گفتن بیکتر از رفع تکنگیم با آب بوب، آن آرزوی سخن گفتن را بر خوب 

شدم و سخنان آنها را برباره مسای  فقهی و  شکستم و با ابوحنیفه و یارانش هم صحن  می می

با ! ام هوای نفسانی واستهخدا و رسول بوب؛ ولی نفس من بر میان آن گروه، با خلق بوب و خ

کینم، نخس  باید می  سخن گفتن با خلق بن خوب گفتم با این نفس آلوبه چگونه به خلوت 

  2.بر او بمیرب آنگاه او را به گور خلوت سپارم

 

                                                           

 . تی از نویسندهابیا - 

مجموعه رسایل فارسی خواجه عبداهلل انصاری، جلد اول، به تصحیح و مقابله سه نسخه مقدمه و  -3

 . 41-43، صفحه 222 فهارس دکتر محمد سرور موالیی، انتشارات توس، چاپ دوم، 

 . 42منبع مذکور،  -2
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 امام احمد و بشر حافی 
سار محن  و از وارستگان بازار معنوی اس   نااذیران چکمه بکر حافی که از سیری

بگوی از آنچه خدای بر » :گف  د حنن  بسیار مراوبت باش  و امام به او میبا امام احم

  4.«بل تو بگکابه و ترا به آن بانا کربه

بخکد و خلوت با یاران و بل  شناسان، به آبمی ذوق انس می بوستی با وفاجویان و بل

ی که ما باک نداریم به هر صفت! الهی» :بر گروه حضرت حق نهابن، چنین بعایی بر ای بارب

را بداری، اما ما را به آوربن طاع  خوب توفیق بده و هر چه خواهی بار، و روزی من از 

  0.«حالل بده و هر چه خواهی به، و مرا به هر صفتی که خواهی میران ولیکن مسلمان میران

 

  ابوالمعالی محمد الحسین العلوی
که کتاب  1االبیان عنیداهلل الحسین العلوی بر کتاب بیان بن ابوالمعالی محمد

ترین نسخة  مختصری اس  بر شرح ابیان و مذاهب جاهلی و اسالمی و گویا قدیمی

فارسی اس  که بربارة مل  و نح  و ابیان و مذاهب و آراء و عقاید گوناگون نوشته 

  :برب شده اس ، به اختصار از امامان چهارگانه نام می

ثاب  مرزبان کوفی فارسی  بن  نعمانت یاران و همفکران امام ابوحنیفه اصحاب رأی 

را اصحاب رأی گویند و ابوحنیفه بربارة مسای  فقهی کتابی نوش  و شاگربانی مانند 

                                                           

 . 22منبع مذکور،  - 

 . 311منبع مذکور،  -3

عبیداهلل الحسین العلوی از بزرگان قرن پنجم هجری بوده است که به گفته استاد ابوالمعالی محمدبن  -2

 . عباس اقبال آشتیانی اطالع چندانی از او به دست نیامده است

بیان االدیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسالمی، تألیف ابوالمعالی محمد الحسینی العلوی، به  -1

 . المذاهب، به قلم علی اصغر حکمت، انتشارات ابن سیناتصحیح عباس اقبال و رساله معرفة 
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. اهلل ت را ارورش باب حسن شینانی، زفر و بومطیع بلخی ت رحمهم بن ابویوسف، محمد

ن جایز ایمان بر او، اقرار به زبان و تصدیق به بل اس  و کاستی و فزونی را بر ایما

بیند و فقهای خراسان مذهب ابوحنیفه  باند و قیاس و اجتهاب و استحسان را روا می نمی

 4.باشند بارند و بعضی از فقهای عراق بر فروع، تابع ابوحنیفه و بر اصول، معتزلی می

 

 9امام محمد غزالی
 الدین ابوحامد محمد غزالی طوسی، عارف و بانکمند فقیه و االسالم زین امام حجه

بربارة امامان چهارگانه چنین « کیمیای سعابت»متفکر بزرگ اسالمی قرن انجم بر کتاب 

  :گوید می

 

 قرآن خواندن شافعی 
یکی از فقهای مصر نزب شافعی آمد و وی را بر حال  سجده بید و قرآن بر 

فقه، شما را از قرآن بور کربه، امام ااسخ باب من اس از خواندن » :کنارش، به امام گف 

و تا فرارسیدن روز ( شوم به خواندن آن مکغول می)گیرم  نماز عکاء قرآن را به بس  می

 2.دمبن  آن را نمی

 

                                                           

 .  2منبع مذکور،  - 

از دانشمندان و فقها و عرفای مشهور ( 313-131)الدین محمد غزالی طوسی،  امام ابوحامد زین -3

، «المنقذ من الضالل»، «المستصفی»، «الدین احیاء علوم»اسالمی است که تألیفات فراوانی دارد از جمله 

 ... .و « میای سعادتکی»

کیمیای سعادت، امام محمد غزالی، جلد اول، به تصحیح احمد آرام، انتشارات بهجت، چاپ دوازدهم،  -2

 . 311-22 ، صفحه  21 
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 شافعی و آزاد شدن کنیزک 
بار مقدور باشد  خواستن طعام و خوربنی بلخواه، بر صورتی که بر صاحنخانه یا ضیاف 

اهلل علیه ت بر بغداب بر  هشافعی ت رحم. و اشکالی ایجاب نکند رواس  و مانعی شرعی ندارب

فروشی سکون  باش ، و هر روز زعفرانی، صورت غذاهای مختلفی به آشپز  منزل زعفران

باب، یک روز شافعی با خط خویش، نوعی طعام به صورت افزوب، چون آن مرب، خط  می

 4.امام را بر بس  کنیزک بید شاب شد و به شکرانة آن کنیزک را آزب کرب

باند و هیچگاه رهنانی  و  و تنذیر را بر امور مسلمانان مذموم می قرآن مجید، اسراف

های الهی  ها و نعم  مند نکدن از خوربنی فرسا و بهره های طاق  گیری و ریاض  گوشه

کند و ما را به یک نوع زندگی با آرامش خیال و اننساط بل، بور از قیدهای  را تأیید نمی

و از طرفی هم ثروتمندان و . نماید مایی میآور و معناستیز راهن بس  و ااگیر رنج

ها  ها و اسراف ها را به ضد ارزش تندی  کنند و با ریخ  و ااش توانگران نیز نناید ارزش

جامعه را به سوی فقر و فالک  بککانند و بر تسکین رنج و برب بینوایان و اطعام فقیران 

 . احساس مسئولی  نکنند

 

 دان سیمین  احمد حنبل و سرمه
 الزم اس  که مهمان بر جایی  :گوید ام غزالی بربارة آباب مهمان و مهمانی میام

کیند که میزبان اشاره کند و اگر مهمانان بیگر صدر مجلس را به وی تسلیم کنند وی بن

راه تواضع ایش گیرب، و بر برابر حجرة زنان ننکیند و به آشپزخانه که طعام از آنجا 

کیند به کسی که به وی نزبیک اس  خوشآمد و بن ب و چونبرون آورند بسیار ننگر

بانی  اگر مهمان سرمه :تحیّ  گوید و با او احوالپرسی کند، احمد حنن  گفته اس 

                                                           

 . 322منبع مذکور،  - 



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

100 

گرب و باید برخیزب و چون بخواهد شب بر آنجا بماند بن سیمین بنیند نناید که به آن 

  4.میزبان باید که قنله و بستکویی را به او نکان بهد

 

 و بخور سلطان  احمد حنبل
اند که از شنهات و آنچه بل را از حضرت حق بور  اه  ورع و سلوک کوشیده

کند، خوب را برهانند و از چکمة شاهان و حاکمان ستمگر آب ننوشند و بر کاسة  می

 . سلطان غذا نخورند

. سوزانند اگر کسی بر مسجدی باشد که بخور سلطان را می :از احمد حنن  ارسیدند

اگر ورقی  :و ارسیدند. باید بیرون بیاید تا بو را استکمام نکند :گف ! س ؟تکلیفش چی

که حدیث بر آن نوشته شده باشد از کسی گم شوب کسی که آن را بیابد حق بارب بدون 

 0.خیر:؟ گف !اجازه از صاحب آن رونویسی کند

خورب و گروهی بر راه حج از  بکر حافی از جویی که سلطان کنده بوب، آب نمی

نوشیدند و جماعتی، از انگوری که  نمی هایی که سلطانیان برس  کربه بوبه آب  وضح

 . خوربند شد، نمی از چکمة سلطان آبیاری می

  2.احمد حنن  کراهی  باش  که بر مسجد خیاطی کنند

 

 شافعی و گرانان بد خلق 
تی بر همنکینی با صالحان و نیکوکاران آنچنان جاذبة معنوی و امواج مغناطیسی معرف

  :بهد بربارب که خداوند متعال بستور می

                                                           

 . 321منبع مذکور،  - 

 . 323منبع مذکور،  -3

 . 322منبع مذکور،  -2
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 : التوبة ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ 

 .«اید از خدا بترسید و با صابقان باشید ای کسانی که ایمان آوربه» 2  

بر این آیه، مؤمنان به ترس از شکوه و عظم  خداوند و مصاحن  و همفکری و 

آن زمان که وساوس . اند رباران مأمور شدهک همیاری با صابقان و راستگویان و نیک

های معنوی  های نفس، آبمی را به سقوط از مکارم اخالقی و ارزش شیطانی و بسیسه

ککانند، یاب خدا و همنکینی با رهروان معرف  و تمسک به راه و روش آنان، انسان  می

و . نماید یهای وجوب ااک م ها و منفی کند و صحنة روان را از ناهنجاری را بیدار می

امام . گیرب بوستی و مصاحن  با بدخلقان و متکنران نیز حیات حقیقی را از آبمی می

با هیچ بد خلق و نابانی ننکستم مگر آن عضوی از  :گوید اهلل علیه ت می شافعی ت رحمه

 4.تر بدیدم بدنم را که بر مقاب  او بوب، سنگین

کند که  امساعد بر انسان ایجاب میاتصال امواج منفی بدکاران چنان حالتی آشفته و ن

 . نماید گیرب و بل را از معنا خالی می صنر و آرامش را از آبمی می

 

 معاذ  بن احمد حنبل و یحیی 
بوستی و بشمنی و محن  و خکم باید برای رضای خداوند باشد و انسان بر برابر 

ز کسی چیزی من ا :معاذ به امام احمد گف  بن  اعمال و افکارش مسئول اس ، یحیی

ای  خواهم اما اگر سلطان چیزی به من بهد ستانم، امام بر او خکم گرف  و لحظه نمی

 0.خوربن آن از بین اس  و با بین بازی نکنند :بعد از او معذرت خواس  و گف 

 

                                                           

 . 212منبع مذکور،  - 

 . 3 2-  2منبع مذکور،  -3
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 بدعت نیکو 
افزوبن به بستورات الهی و کم کربن از آنها را بدع  نامند و بدع  به معنی 

بانند  نمی علما و فقها هر نوع بدع  را نابرس  . رحی نو و تازه اس نوآوری و ارائه ط

بلکه افزوبن وانجام کاری که مخالفتی با بین نداشته باشد بدع  حنسه و نیکو اس  که 

های رمضان از ابتکارات  جماع  بر نماز تراویح شب :گوید شافعی می. ممدوح اس 

 4.اهلل تعالی عنه ت اس  خطاب ت رضی بن عمر

 

 و داود طائی  هابوحنیف
جهاب با نفس از بهترین وظایف انسان مؤمن اس  و ارستش خداوند بدون تزکیة 

های نفسانی امکان ندارب، جدل لفظی و مناظره بر  ها و وسوسه نفس و ایکار با بام

صورتی که ضمان  اجرایی معنوی  و منارزة با شهوات اکتینان آن نناشد آبمی را به 

شوب و این بالیی اس  که  و کالم بر عق  و نفس بر بل، چیره می ککاند بیراهه می

 . گیرب بسیاری از گویندگان و اصالحگران ظاهری را فرامی

چرا به میان مربم  :باوب طائی از خلق گوشه گرف  و عزل  نموب، ابوحنیفه گف 

 به :بارم، گف  خویکتن را به مجاهده و تالش از جدل گفتن باز می :آیی؟ گف  نمی

تر  ای سخ  ها آی و مناظره بکنو و سخن مگو، گف  چنان کربم و هیچ مجاهده مجلس

  0.از آن ندیدم

 

                                                           

 . 242منبع مذکور،  - 

 . 122منبع مذکور، جلد دوم،  -3
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 انس و جدل  بن مالک 
جدل از بین نیس  و همة ایکینیان مربم را از  :گوید که اهلل علیه ت می مالک ت رحمه

تطوی  گزاری با آیات و احابیث، بدون لجاج  و  اند و اگر با بدع  جدل منع کربه

 4.اند اند چون سوب نداشته اس ، از مقابلة با او اعراض کربه سخن گفته

 

 ابوحنیفه و قضا 
سنگرنکینان تقوا و سالکان معنا هرگز خوب را بر مهلکة منصب و مقام بنیوی 

اهلل علیه ت از والی  و  ابوحنیفه ت رحمه. اند نینداخته و آزابگی را به بهای ارزان نفروخته

من  :گریخ  و چون مقام قضا و حکمی  را به او سپربند، نپذیرف  و گف فرمانروایی 

 0.شایستگی آن را ندارم ولی از تعلیم و تربی  و تعلم بس  نککید

 

 احمد حنبل و خوف 
خوف به معنی ترس اس  و از جملة منازل و مقامات عرفانی اس  که سالک از 

عقوب ، برای توبة مربم اس  ترسد، خوف از  عقوب  کار و از وساوس و مکر نفس می

از ابوعمر بمکقی نق  اس  . و خوف از مکر، مخصوص محنان صفات جمال الهی اس 

و . خائف کسی اس  که از نفس خوب زیابتر از بشمن که شیطانس  بترسد :که گف 

خائف کسی اس  که بر حقیق  از هر چیزی که خلق از او  :باز گفته شده اس  که

  2.ده بترسدبن بترسد آن چیز از آن 

                                                           

 . 122منبع مذکور،  - 

 . 321منبع مذکور،  -3

 .  32، صفحه 222 پژوهشی درباره روح و شبح، فریدون سپری، نشر احسان،  -2
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بعا کربم تا خداوند یک باب از خوف بر من گکابه کند،  :حنن  گوید بن احمدا

خواستم بیوانه شوم و گفتم خدایا به قدر  بعایم اجاب  شد و آنچنان ترسیدم که می

 4.طاق ، و اس از آن آرامش یافتم

 

 ابوحنیفه  زیدنیاگری
های شوم نفسانی  ده و به خواستهآشنایان بین و معرف  هرگز به اسارت بنیا برنیام

ابوحنیفه، این جوالهه بچه، هر چه را  :شنرمه گف  بن لیلی به ا ابی بن اند ا گربن ننهابه

اما این را ! بانم جوالزابه اس  یا نه نمی :کند، گف  بهیم، ربّ می که ما بدان فتوا می

ی از ما بگربانیده گریزب و رو بانم که بنیا به وی روی آوربه اس  و وی از آن می می

 0.جوییم اس  و ما آن را می

 

 سلیمان  بن شافعی و ربیع 
تعالی با تو چه کرب؟  خدای :شافعی را به خواب بیدم گفتم :سلیمان گوید بن ربیع 

 2.مرا بر کرسی نکاند و زر و مروارید تر بر من افکاند :گف 

 

 خواب شافعی 
ماندم، به خواب بیدم یکی بیامد و مرا کاری سخ  ایش آمد، بر آن بر :شافعی گوید

اللهم الأملک لنفسی نفعًا و الرّضًا والموًة و الحیاًة »ابریس بگوی  بن یا محمد :گف 

و النشورًا و الأستطیع أن اخذ االّ ما أعطیتنی و الأن أّتقی إالّ ما وّقیتنی, اللهم وفقنی 

                                                           

 . 2 2کیمیای سعادت، جلد دوم،  - 

 . 223منبع مذکور،  -3

 . 441منبع مذکور،  -2
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این بعا را خواندم و  چون برخاستم. 4«ملاحتّب و ترضی من القول و العمل فی عافیةٍ 

 0.وق  چاشتگاه آن کار بر من سه  شد

 

 

 ابوحنیفه در کتاب المنخول 
شوب  معاندان غزالی با بس  بربن بر کتاب المنخول که به غزالی نسن  بابه می

کوشیدند که سلطان سلجوقی را که به ساح  امام اعظم، عالقة فراوانی باش ، بر ضد 

های فارسی که به او منسوبس  و تاریخش بعد از  از نامه او بکورانند، و غزالی بر یکی

یعنی تدریس بر ]چون کار تدریس را » :نویسد و تدریس نیکابور اس  می  ه 122سال 

رونق ادید آمد و طلنة علم از همة جوانب و اطراف جهان حرک  کربن [ نظامیّة نیکابور

د جز اینکه تلنیس کربند و گرفتند، حُساب به حسد برخاستند و هیچ طعن مقنول نیافتن

کتاب النمقذ من الضالل و کتاب مککوه االنور را چند کلمه تغییر کربند و کلمات کفر 

برآوربند و نزب من فرستابند تا خط اجازت بر ظَهْرِ آن نویسم؛ ایزب ت سنحانه و تعالی ت 

 .«س ایکان، وقف افتابنیبه فض  و کرم خویش الهام کرب تا مطالعه کربم و بر تل

  :نویسد و نیز بر جای بیگر از همین نامه می

و تعلیقی که بر حال کوبکی کربه بوبم و نام آن المنخول من تعلیق االصول نهابه، »

گروهی هم به حکم حسد به سی سال ایش از این، بر آن چند کلمه که موجب طعن 

  4.«باشد بر امام ابوحنیفه، زیابت کربه آن را وسیله ساختند

                                                           

توانم بگیرم  چیزی را نمی. و زیان و مردن و زیستن و دوباره برخاستن به دست من نیست خداوندا سود - 

توانم خود را از چیزی نگهدارم مگر تو مرا نگهداری، خدایا مرا بر آنچه  مگر تو به من عطا نکنی و نمی

 . پسندی، از گفتار و عمل نیک موفق کن دوست داری و می

 . 441منبع مذکور،  -3
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  :گوید می« المنخول»ل همایی بربارة کتاب استاب جال

ام، فقط سراغ بارم که نسخة  غزالی را ندیده و نخوانده« المنخول»نگارنده تاکنون کتاب »

نیز بو سه جا، ( العلی ؟)بر کتاب شفاء الغلی  . های مصر موجوب اس  خطی آن بر کتب خانه

 .«...بدان حواله بابه اس  خوب غزالی از آن کتاب نام بربه و بعضی مطالب اصولی را 

کنم که عداوت و مخاصم  با غزالی منحصر به زمان حیات او ننوب؛ بلکه  عالوه می»

ایوندب بر هر عصر و زمان، گروهی  اش به عهد حاضر می بعد از وفات وی که بنناله

رشد به حمای  فلسفه،  بن مخالفان و بشمنان سرسخ ، باشته اس  که بعضی مانند ا

بر تهاف  الفالسفه و مؤلفات بیگرش، اساس آن را متزلزل کربه بوب و جمعی که غزالی 

های صوفیه که  قیم به عنوان حفظ و حراس  بین، از بدع  بن تیمیه و ا بن از قنی  ا

و « سنی»غزالی بر احیاء العلوم و بیگر تألیفاتش آوربه بوب؛ و برخی به این سنب که 

خالف  و معاندت وی قیم کربه و از هر بری او را هر بو با هم بوبه اس ، به م« صوفی»

اما به طوری که بر ما معلوم ! اند نکوهیده و بر اثنات ضاللتش شواهد و بالی  آوربه

 . ها ناشی از اختالف فهم و سلیقه و مکرب اس  شده اکثر این مخالف 

 اند، بر عجب این اس  که هر قدر معارضان غزالی بر تحقیر و تخفیف وی کوشیده

 . شهرت و عظم  وی و قدرت و قیم  آثارش افزوبه شده و روز بروز بر افزایش اس 
 جم بارب  بلی که غیب نمای اس  و جام

 

 ز خاتمی که از او گُم شوب چه غم بارب 
 

 نه هر برخ ، تحم  کند ز جور خزان
 

 غالم هم  سروم که این قدم بارب 
 

و رنج برونی و سرش  بوزخی خوب توان از عذاب  حسوب عنوب را بر هیچ حال نمی

  0.«نجات باب؛ و از بس  عداوت و کینه و حقة باطنی او رهایی یاف 

 

                                                                                                                                                    

 . مقدمه 24 الملوک، نصیحة  - 

 . مقدمه 41 -22 نصیحة الملوک،  -3
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 شافعی و ابوحنیفه مقتدای امت  - 
اگر شافعی و ! ای عزیز!!! بریغا از بس  راهزنان و طفالن نارسیدة علمای روزگار»

اهلل بسی فواید علوم ، بحمد4ابوحنیفه که مقتدای ام  بوبند بر این روزگار بوبندی

ربانی و آثار کلمات روحانی بیافتندی؛ و همگی که روی بدین کلمات آوربندی، و جز 

بریغا مگر که بینای باطن . بدین علوم الهی مکغول ننوبندی، و جز این نگفتندی

  0!!ندارند

های گروهی از فقها بزرگ، بر محاکمه و تکفیر بگراندیکان و  سختگیری :تذکر

ه عل  عنور از موانع خط قرمز اعتقابی، باب ناخوشایندی را بر تاریخ صوفیان، ب

اند که  آزاباندیکی اسالمی گکوبه اس  گرچه مجتهدان وارسته و ائمه چهارگانه کوشیده

بر نهای  آزابگی و حری ، از حریم قرآن و سن  بفاع کنند و برای همیکه آزابه و 

 . سرفراز باشند

انه نیز خوب بارها بر تیررس اتهام و حنس و شکنجه قرار ناگفته نماند امامان چهارگ

 . اند گرفته

  الدین احمد سمعانی شهاب
المظفر منصور سمعانی، از فقها و مفتیان و واعظان اوای  قرن  ابی بن ابوالقاسم احمد

  :گوید از امامان چهارگانه چنین سخن می 4االرواح  شکم هجری اس  که بر کتاب روح

                                                           

 . بودند بودندی به معنی می. کند نوع یاء، استمراری است که فعل را به ماضی استمراری تبدیل می - 

 . 22 -24 منبع مذکور،  3. -3

یث را از فقه و حد(. ق.  ه 312-142)المظفر منصور السمعانی،  الدین ابوالقاسم احمدبن ابی شهاب -2

 . پدرش منصور سمعانی آموخت سپس به تعلم علوم ظاهر و باطن پرداخت و از مشاهیر زمان خود شد
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هوشمند فرزانه کسی اس  که از قیوب و مضایق خوبارستی آزاب شوب بانای زیرک و 

 . و بل را از غرور و وسوسة باالنکینی و اسارت افتخارات کاذبانه خالی کند

 

 بیع غایب از نظر شافعی 
عجب کاری اس ، چون آبم را بدین روزی از بهک  بیرون خواستن آوربن، بر »

بهک  به آبم و آبمی فروخته  اوبهک  چه حکم  بوب؟ آری جان و جهان من 

آبم را . اس  و به مذهب امام شافعی بیع غایب برس  نیاید، و اگر آید، خیار ثاب  بوب

 0.«...ت صلواه اهلل علیه ت به بهک  برب تا بیع برس  بوب و خیار ثاب  نناشد 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

المظفر منصور السمعانی،  الدین ابوالقاسم احمدبن ابی روح االرواح فی شرح أسماء الملک الفتاح، تألیف شهاب - 

 . 214 گ، چاپ اول، به تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی، شرکت انتشارات علمی و فرهن

 . صلوات= صلواة . 322منبع مذکور،  -3



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

111 

  سنایی غزنوی
قرن انجم و اوای   ابوالمجد سنایی غزنوی، عارف مکهور، شاعر و نویسندة توانای

ستایند بر بیوان اشعار خوب  قرن شکم هجری که بسیاری از شاعران و عارفان او را می

  :گوید این چنین از امامان چهارگانه به ویژه از ابوحنیفه سخن می

 

 تشبیه قاضی عبدالودود به ابوحنیفه 
امام ابوحنیفه او را به ( عندالصمد بن )ای بر مدح قاضی عندالوبوب  سنایی بر قصیده

  :کند ثاب  تکنیه می بن نعمان 
 ثاب ، بر شریع  مقتدا بن  ای چون نعمان

 

 وی به حج  ایکوای شرع و بین مصطفی 
 

 وزتو شابان اه  سن ، همچون بیمار از شفا  ازتو روشن، راه حج ، همچون گربون از نجوم
 صدرت چون بر جن ، وبا کس ندیده جور، بر  کس ندیده می  بر حکم  چو بر گربون، فساب

 گربب منیر بدر بین، از نور آثار تو، می
 

 یابد نما شاخ علم، از ابر احسان تو، می 
 

 هر که شاگرب تو شد، هرگز نگربب منتدع
 

 نوا هر که مداح تو شد، هرگز نماند بی 
 

 0ها را، به فروربین صنا همچنان چون بوستان  ملک شرع مصطفی، آراستی از عدل و علم

 

                                                           

، 122-112)حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی، عارف نامدار و شاعر و نویسنده توانای ،  - 

دیوان اشعار ـ حدیقة الحقیقة ـ کارنامه : دارای تألیفات و تصنیفات و اشعار فراوانی است از قبیل ( 323

سنایی در تغییر سبک شعر فارسی و ایجاد تنوع و تجدد در . تحقیق ـ سیر العباد الی المعادبلخ ـ طریق ال

لدین محمد مولوی به استادی و عظمت ا ل بسیاری از عرفای مشهور از جمله جال. آن مؤثر بوده است

 . کنند مقام او اقرار می

اشی و فهرست به سعی و اهتمام دیوان حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی، با مقدمه و حو -3

 . 2 مدرس رضوی، از انتشارات کتابخانه سنایی، 



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

110 

 ، سیف الحقّ(ابوحنیفه)سَرِ اصحاب نعمان 
« الضحی»الحقّ که تفسیر سورة   یی بلند بر مجلس وعظ سیف سنایی، بر قصیده

  :آراید اس  سخن را چنین می
 ای زبان خوب، ثنایی گوی ما را بر عرب

 
 تا زبان ما، ترا اندر عجم گوید ثنا 

 

 آفتاب عق  و جان، اقضی القضاه بین، که هس 
 

 ن قضای آسمان اندر زمین، فرمانرواچو 
 

 آن سَرِ اصحاب نعمان، کز ای کسب شرف
 

 بر اایش بهد قِنله بُعا 4هر زمانی قنله 
 

 با بقای عدل او نکگف ، اگر بر زیر چرخ
 

 0شخص حیوان، همچون نوع و جنس، نپذیرب فنا 
 

 

 بوحنیفه رفت و قال ماند 
بهد، ابوحنیفه را  د و ناله و فریاب سر میکن بر قصیدة شیوایی که از جهان شکای  می

 . ستاید چنین می

 

 مطلع قصیده 
 رف  از مربمان، اندر جهان، اقوال ماند 2کرب

 
 همعنان شوخ چکمی، بر جهان، آمال ماند 
 

 ، از جهان و چند مکک ، کرب ح 1ّرف  سید
 

 بوحنیفه رف  و زو، بر گرب عالم، قال ماند 
 

 یلی از اصحاب فی نیس  گویی بر جهان، جز ف
 

 شد نجاشی، وز فسونش چند گون، اشکال ماند 
 

                                                           

 . بوسه: قُبله  - 

 . 21دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -3

 . کردار و عمل نیک است= کرد  -2

 . است منظور سید العالمین حضرت رسول -1
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 هر گهی بانگی برآید، گرب شهر از مربمان
 

 4آه و بربا و بریغا خواجه رف  و مال ماند 
 

 چراغ امّتان، ابوحنیفه 
  :فرماید ای بر بطالن حج  بهریان و برهان بر اثنات ذات خداوند می بر قصیده

 ک بین هوشیارای خربمند موحدّ، اا
 

 از امام بین حق، یک حج  از من گوش بار 
 

 آن امامی، کو زحج ، بیخ بدع  را بکند
 

 نخ  بین، بر بوستان علم، زو آمد بنار 
 

 آنک بر ایش صحابان، فض  او گفتی رسول
 

 تا قیام  باب علمش، کار خلقان را قرار 
 

 شمع جن  خواند، عمّر را ننی یک بار و بس
 

 را چراغ امّتان گف ، او سه باربوحنیفه  
 

 چون ادید آمد به کوفه، بوحنیفه تاج بین
 

 آنکه شد از علم او، بین محمد آشکار 
 

 گربب امّتم هفتاب و سه فرق ، بهم :گف 
 

 ، مرجع بیگر، به نار0هس  یک زان اه  جن  
 

 بوحنیفه، سرور آن قوم اه  جن  اس 
 

 خوار ملحد و اه  هوی از وی شوب، مقهور و 
 

 معنی سه بار گفتن بوحنیفه را چراغ
 

 ماضی و مستقن  و حال از علومش بر حجار 
 

 آنکه رف  و اینکه آید و آنکه بیند روی او
 

 هر سه را زو روشنایی، هر سه را علمش، حصار 
 

 

 از ابوحنیفه   سؤال دهری
 بهریی آمد به نزبیک خلیفه، ناگهان

 
 نابکاربغض بینی، منغضی، شوخی، الیدی  
 

 4غم گذار خور و بی یا فتستی اابشاهی، خوش  امیر ای :د اس  ازشریع  برتن ، گف بن چه  این

                                                           

 . 12 -11 دیوان سنایی غزنوی،  - 

 . ظر وزن اضافی است که حذف گردیدپس از جنت، از ن« را»در دیوان  -3

 . دهری یعنی ماده گراو کسی که به آفریدگار جهان اعتقاد ندارد -2
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بهری که افکار مابی و ضد بینی بارب، انجام بستورات مذهنی از قنی  روزه و نکاح 

اندارب و جهان و سیستم ایچیدة  و حج و عمره و اوامر و نواهی مربوطه را نابرس  می

  :باند ینش را به آفریننده و اروربگار زنده و بانا و توانا نیازمند نمینظام آفر

 
 روزه و عقید و نکاح و بور بوبن از مراب

 

 شمار حج و غزو و عمره و این امرهای بی 
 

 خویکتن رنجه چه باری چون با عالم ننگری؟
 

 تا بدانی کین قدیم اس  و ندارب کربگار 
 

 یر و ریاس وسن ، جمله تزو رسم شرع :گف 
 

 سر بسر گیتی قدیم اس  و ندارب کربگار 
 

 خنر خنر وز خویش رفتی، بی آمدی تو بی
 

 نامد از رفته یکی، زی ما و رفته صد هزار 
 

 هس  عالم چون چراگاهی و ما چون مُنزلی
 

 0برف  این مُنزلی، گیرب بگرکس، مرغزار چون 
 

 

 و صورت و آخکیج و مابّه،  بهری به یک سری اصطالحات فلسفی از قنی  هیولی

  :گوید آورب و می روی می
 اینهمه زرق و فسون اس  و بروغ و شعنده

 

 2حیل  و نیرنگ باند، این سخن را، هوشیار 
 

آمابه باش تا با ! ای مرب ار مدعی :گوید امیرالمؤمنین خلیفه بغداب بر ااسخ به او می

ککم تا  کس  بهد، تو را بربار میامام راستین ابوحنیفه روبرو شوی؛ اگر او تو را ش

بیگران از تو عنرت گیرند و اگر تو ایروی گربی، مورب اعتماب و میربار و مجلس من 

  :شوی می
 کاری مرب اربعوی، بناش :گف  امیرالمؤمنین

 

 تا بیاید آن امام راستین، فخر بیار 
 

 گر بتابی روی از او گربی هزیم  بر سخن
 

 گیرند، اعتنار بر سر بارت کنم تا از تو 
 

 هزیم  گیرب و گربب خموش« نعمان»گر زتو 
 

 معتمد گربی مرا و هم تو باشی، میربار 
 

 را بخوان« نعمان»چاکری را نامزب کرب او، که 
 

 تا کند با این جدل، بر ایش تخ  شهریار 
 

                                                                                                                                                    

 . 322-324دیوان حکیم سنایی غزنوی،  - 

 . 311-322دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -3

 . 311منبع مذکور،  -2
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 رف  قاصد، چون بدید آن کار علم و فض  را
 

 گف  آمد مُلحدی بر ایش خسرو، بابسار 
 

 مسلمانی و فنّ که زرق اس  این :چنین گوید می
 

 تار وین شریع  چون ربایی، کش نه اوبس  و نه 
 

 تا حاضر آید ایش او :گف  امیرالمؤمنین
 

 بین ایزب را و شرع مصطفی را اک  و یار 
 

 گف  قاصد را، امام بین، چون بگزارم نماز
 

 ایش میرالمؤمنین، آیم وراگو، چکم بار 
 

 ام نامد بوحنیفه، ایش شاهتا نماز ش
 

 چیره گکته بهری، آنجا شاه بُد بر انتظار 
 

 هر زمان گفتی بکه، آن مُلحد بطال شوم
 

 بترسد از من او، زان شد نهان بر اضطرار می 
 

 کیس  بر گیتی، که یارب گف  با من، زین سخن
 

 کیس  بر عالم که او از من ندارب الحذار 
 

 رندم به ایشبیا 4نفرمایی گف  شاها می
 

 مطربان خوش لقای خوب روی نامدار 
 

 بارند روزه، گوید ار او راس  مُزب آنکه می
 

 بایدم، معکوق زینا بر کنار ساغری می 
 

 او چه باند روزه و طاعات عید و حج و غزو؟
 

 عید او هر روز باشد، روزه او را بر چه کار؟ 
 

 اندرین بوبند ناگه کاندر آمد مرب بین
 

 0وار ک  از وی خلیفه بهریک برماندهشاب گ 
 

 

آمدن ابوحنیفه به مجلس و ااسخ بابن به خلیفه که ککتی کنار بجله رفته بوب و 

 ! ناگهان از چوب و آهن یک ککتی خوب به خوب ساخته شد
 گفتش از خجل ، که ای نعمان چرا بیر آمدی

 

 باب نعمانش جوابی ارمعانی، مربوار 
 

 مرشه، برخاستمحالی چون شنیدم ا :گف 
 

 بار رخ نهابم سوی قصر و تخ  شاه تاج 
 

 چون رسیدم بر کران بجله، ککتی رفته بوب
 

 بوب نخلی مُنکر آنجا، تختهاشان بر قطار 
 

 برهم آمد ککتئی شد برزهایش ناادید
 

 کس ، آنجا بر کران روبباربن خوب بخوب  
 

 های آهنین بیدم زسنگ آمد برون حلقه
 

 رار و ککتئی شد اایداراندر آمد بر م 
 

 ککتی آنگه ایش آمد، من نکستم اندرو
 

 2زین سنب تأخیرم افتاب، ای اسر معذور بار 
 

 

 پاسخ مُلحد به ادعای ابوحنیفه و استدالل امام در اثبات صانع 
 بار، ای بوحنیفه زین بروغ گف  مُلحد شرم

 

 ای، کین کس ندارب استوار حجتی آوربه 
 

 مر امیرالمؤمنین را، کای امیر باوقار  ، آن امام بین حقّگف  آنگه بوحنیفه
                                                           

 . ه علت وزن شعر حذف گردیدب« تا»نفرمایی تا بیارندم به پیش  گفت شاها می: در دیوان آمده است  - 

 . 313- 31-311دیوان سنایی غزنوی،  -3

 . 313منبع مذکور،  -2
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 که صانع نیس ، عالم بُد قدیم :گوید خصم می
 

 نیس  این کربگار 4این زن طنعس  و هیولی 
 

 آنگهی مُنکر همی گربب، که مصنوعات را
 

 بار صانعی باید، مگر بیوانه اس  این، گوش 
 

 میی را منکری، ک  صانعی باید قدی تخته
 

 نداری استوارم، من روا بارم، مدار می 
 

 بون 2میکوم 0ای سگ زندیق کافر، خربط
 

 ننینی فوق و تح  و کوه و صحرا و بحار  می 
 

 گاه ابرو، گه گکابه، گاه خکک و گاه نم
 

 گاه برف و گاه باران، گاه روشن، گاه تار 
 

 می ننینی بر فلک، این خسرو سیارگان
 

 ، روشن همی بارب چو نارماه و انجم را از او 
 

 هف  کوکب بر فلک، گکته منین بر زمین
 

 بر به و بو برج، ایدا گکته این لی  و نهار 
 

 ماه، بر افزایش و نقصان و خور، بر حال خویش
 

 سوی مصنوعات شو، آنگه صنایع کن نظار 
 

 بخوب اندرنگه کن، ساعتی! ای سگ نابان
 

   گارتا بنینی قدرتش، مؤمن شوی ای بل ف 
 قدرت حق، عجز تو بر رنگ موی  ظاهرس 

 

 1کند آزابی موی سیه، کافوروار می 
 

 ای، کش سرنگون یی آب آمد اندر کوزه قطره
 

 4عوار صورتی زینا ادید آورب، از وی بی 
 

 آبمی بر روشنایی، صنعتش ایدا کند
 

 بار کار صانع برخالف این بوب، اندیکه 
 

 چون آبمیبر سه تاریکی نگارب، صورتی 
 

 1آنگی بر وی ادید آرب، خط و زلف و عذار 
 

 نطق و گویایی و بینایی و سمع آرب ادید
 

 هف  چکمه بر بدستی، استخوان ااره اار 
 

 چکم ، شور کرب و آب گوش  تلخ و خوار آب
 

 آب بینی منقنض و آب بهان  نوش بار 
 

 گنده شوب 4آب چکم  شور از آن، آمد که اِه
 

 خ، زی وی راه یابد، موش و مارگر نناشد تل 
 

 بر بهان  آب خوش آمد، بدانی طعم چیس 
 

 چند گویم زین بالی  کن بر این بر، اختصار 
 

 صانعی باید، حکیم و قابر و قایم به ذات
 

 تا ادید آید ز صنع وی، بتان قندهار 
 

 طنع نابان، کی ادید آرب، حکیم و فلیسوف
 

 را بر مدار عق ، از تو، کی اذیرب، این سخن 
 

 !ها با یکدگر چون ساختند؟ این مخالف طنع
 

 حج  بیار! آب و آتش خاک و باب، ای ملحدک 
 

                                                           

 . یعنی جهان آفریدگاری ندارد و ماده اصلی جهان ازلی و ابدی است: هیولی  - 

 . غار: خربط  -3

 . نامبارک: مَیشوم  -2

 . کند موی سیاه را مانند کافور سفید می -1

 ... .ار عیب، عیب و ع: عوار  -3

 . عِذار  رخسار، چهره، موی باالی پیشانی، موی ریش که تازه دمیده باشد -1

 ... .پیه، روغن چربی : پِه  -2
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 ای گوید بدیدم من به یونان، خانه آنچ می
 

 این چه حج  باشد آنجا، صورتی کربس  کار 
 

 رو بگو، ایزب یکی، قایم به ذات و لم یزل
 

 قابر و معطی و بانا، خالق برّ و بحار 
 

 ما ننوبیم، او ادید آوربمان از چهار طنع
 

 مُحدث آمد چار طنع و چار فص  روزگار 
 

 یابگیر« ق  هواهلل»به قرآن ! بگرو این ملحد
 

 4چند باشد بر سرت از جه  و کفر و شک، فسار 
 

 

 خاموش شدن ملحد و دار زدن او 
 خاموشگک  0بهریکازوی، حج  شنیداین چون

 

 س برکربندش به بارکربهر یک خوار او را، ا 
 

 بعد از این چونین مکن! ای خلیفه :گف   نعمان
 

 ملحدا را ایش خوب منکان ازین اس، زینهار 
 

 این عمّ مصطفایی، تنغ ازو میراث تس 
 

 زن اکنون بر سر ملحد چون حیدر، ذوالفقار می 
 

 هر چه فرماید ترا قرآن و اخنار رسول
 

 ر باراندر او آویز و ملحد را، زمجلس بو 
 

 ز تو ای حج  بین خدای 2اذ رفتم :گف 
 

 شاب باش ای بوحنیفه، ای امام برببار 
 

 ای سنایی، شکر این بانی که بتوانی گزارب
 

 بین اسالم و امام عالم و ارهیزکار 
 

 گربب به آتش، بیگمان 1گرسنایی مُستحب
 

 4بار زین مناقب رسته گربب، ای برابر گوش 
 

 

عی باشد چه ساختگی، شدت و عالقه و اخالص قلنی سنایی را باستان ملحد چه واق

بهد و سنایی کوشیده اس  که برای مصنوع، بر نیاز و افتقار به  به بوحنیفه نکان می

 . صانع، به استدالل روی آورب و چه بهتر که آن را با سخنان امام اعظم بیاراید

 

                                                           

 تا کی افسار جهل و کفر و شک بر سر تو است؟  - 

 . پسوند تحقیر و اهانت است مانند مردک( ک. )گرای بیچاره و پست ماده: دهریک  -3

 . پذیرفتم: پذ رفتم،  -2

 . مستحب، شاید مخفف مستوجب باشد -1

 . 311-313-311-312دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -3
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 بوحنیفه مقتدای امت 
ح سرهنگ عمید محمد خطیب هروی، بوحنیفه یی بر ستایش و مد سنایی بر قصیده

  :باند را مقتدای ام  می
 آب از آتش گر نزاید، هرگز و هرگز نزاب

 

 ز آتش طنع ، چرا زابه اس  چندی شعرتر؟ 
 

 شعر ما ایک ، چنان باشد که از بهر تجار
 

 با یکی خرما، کسی هجرت کند سوی هجر 
 

 گرچه صدرت، منکأ شعرس  و جای شاعران
 

 تکلف، ماحضر   من نیز شعری، بیگفتم 
 

 بوحنیفه گرچه بوب، اندر شریع  مقتدا
 

 4های زفر کس نکس  از آب منسوخی، سخن 
 

 زاغ را با لحن بد هم، بر شجر جایس  از آنک
 

 0آشیان بلن  تنها نناشد یک شجر 
 

 

 بوحنیفه و علم 
یفه و فقه یی بر نکوهش اصاب بعوی و اژوهش ارباب معنی، از ابوحن بر قصیده

 . کند چنین یاب می
 تا زیک وصف خلق، متصفی

 

 شو فقیهی گزین، فقیر مناش 
 

 خوان، لیک بر جهنم جاه فقه
 

 ، مناش2همچو قابوس وشمگیر 
 

 چون زفر، برس و ترس با هم خوان
 

 مناش 1ورنه بیهوبه، بر زفیر 
 

 بر ره بین، چو بوحنیفه ز علم
 

 چون چراغی، بجز مُنیر مناش 
 

 تو طفلی و شرع بایة تس  چون
 

 4جز ای این بانه، سیر شیر مناش 
 

                                                           

 . از شاگردان ابوحنیفه بوده است( ق.  ه 34 و  1  )زفربن الهذیل، : زفر  - 

 . 341-322دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -3

لی از پادشاهان آل زیار المعا ابن وشمگیر بن زیار، مکنی به ابوالحسن ملقب به شمس( کاوس)قابوس  -2

 . 122بوده است، 

 . دم برآوردن ـ بازدم: زفیر  -1

 . 232دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -3
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 وار  بوحنیفه
سنایی بر قصیدة زینایی، بربارة مقام بسط و رجا که تصویری اس  روشن، از 

( رجا)و امیدواری به کرم و عنای  و بخکش اروربگار ( بسط)بریاف  انوار فیض الهی 

  :سراید چنین می
 بیو سپید ملک بین را گربگیرب، لککر

 

 ما همه، نسن  به زور رستم بستان کنیم 
 

 خاکپای مرکب عکاق را، از روی فخر
 

 توتیای چکم شاهان همه کیهان کنیم 
 

 وار، اای شرع بر بنیا نهیم بوحنیفه
 

 0وار بس  صدق بر اننان کنیم4بوهریره 
 

 

 ابوحنیفه و شافعی 
کند که  بریاف  قلنی اشاره میسنایی بر غزلی شیوا، به اختالف روش فقهی و شیوة 

  :رساند اشراق برتر از فقاه  ابوحنیفه و اجتهاب شافعی اس  می
 نهای  نیس  هر کرا، برب بی

 

 2عکق را، اس برو عنای  نیس  
 

 عکق شاهیس ، اا به تخ  ازل
 

 جز بدو مرب را، والی  نیس  
 

 عکق، بر عق  و علم برناید
 

 عکق را عق  و علم، رای  نیس  
 

 عکق را بوحنیفه برس نگف 
 

 1شافعی را بر او، روای  نیس  
 

 بقا و فنا عکق حیّ اس  بی
 

 عاشقان را ازو، شکای  نیس  
 

 عکق حسّی اس ، از برون بکر
 

 عکق را آب و گ ، کفای  نیس  
 

                                                           

 . خورد خداست که بیشتر اوقات از نان خشک کیسه خویش می صیکی از صحابه مشهور رسول: بوهریره  - 

 . 2 1دیوان حکیم سنایی غزنوی،  -3

 . ت بر همین وزن و قافیهعطار و مولوی را نیز غزلی اس -2

عشق را . این بیت در غزل عطار به کار رفته و در غزل مولوی با یک کلمه تغییر عیناً تکرار شده است -1

رجوع شود به کلیات شمس، با تصنیفات و حواشی . بوحنیفه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست

 . 124الزمان فروزانفر، صفحه  بدیع
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 هر که را ح ّ شده اس ، مکک  عکق
 

 4باند آنکس، که جز هدای  نیس  
 

 

 9شیخ احمد جام
ای ، از عرفای مکهور قرن انجم و شکم هجری  جام، مکهور به ژنده شیخ احمد

گوید از  قمری بر آثار جاویدانش با احترام هر چه تمامتر از امامان چهارگانه سخن می

 . این چنین آمده اس  2جمله برکتاب روضه المذننین و جنه المکتاقین

 

 ابوحنیفه و شافعی و مالک 
باند و عقیده  بارب امامان مجتهد را اولیای خدا می« یاءاول»شیخ جام بر تعریفی که از 

  :کند و سن  و جماع  را بر بوری از تعصب و تهم  زبن به بیگران معرفی می

و اگر ائمه اسالم که مسلمانان بدیکان اقتدا بارند گویی که ایکان نه اولیای خدای »

نیفه، و شافعی و ابوعنداهلل، ابوح :بوبند، بد اعتقاب کسی باشد بر ائمة مسلمانان خاصه بر

 . و مالک، و سفیان و امثال ایکان

به هر سخنی، و تعصنی، و هوایی که ما را برآید، مرب مسلمان را کافر خواندن و بد 

و . بین، و زندیق، و مُلحد و إباحتی، و مانند این نه شرط اه  سن  و جماع  اس 

                                                           

 . 432ی غزنوی، دیوان حکیم سنای - 

نسبش به صحابی ( 321-111)شیخ االسالم ابونصر احمد نامقی جامی، عارف پاکباخته قرن ششم،  -3

مفتاح النجات ـ : رسد و در معرفت مقام واالیی دارد از آثار اوست  می« نامدار جریربن عبداهلل بجلی

بدالرحمن جامی شاعر نامدار قرن نهم ع. انس التائبین ـ سراج السائرین ـ بحار الحقیقة و روضة المذنبین

 . به شیخ احمد ارادت خاصی داشته است

روضة المذنبین و جنّة المشتاقین، شیخ االسالم ابونصر احمد جام نامقی، با مقابله و تصحیح و مقدمه و  -2

 . شمسی 233 ، «2 3»توضیح دکتر علی فاضل، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 
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اگر آن کس که  :کی کافر باشندهر که کسی را کافر خواند از بو ی :گوید می صرسول

او را کافر خواند او کافر بوب، فرا راستی بگف ، و اگر نه کافر بوب این که مسلمانان را 

از این و مانند این ارهیز باید کربن تا از کفر و بدع  رسته . کافر خواند باری کافر شد

 4.«باشی، وباهلل التوفیق

  :رخ باب« بوحنیفه»بر مجلس 

باش ؛ هر روزی  اهلل علیه ت مجلس می   که امام ابوحنیفه ت رحمهبر حکای  اس»

بوب  کستی، ابوحنیفه را از وی بهکتی میبن مربی برآمدی، و بر اهلو کرسی ابوحنیفه 

روزی ابوحنیفه را از روزه باشتن، مسئله ارسیده ! که نناید این مرب بر من چیزی بگیرب

اهلل علیه ت بیان  گکاب؟ ابوحنیفه ت رحمهروزه کی باید گرف ، و کی باید  :بوبند که

چون صنح صابق اثر کند روزه باید گرف  تا آنگاه که آفتاب  :کرب آن مسئله را که می

اگر صنح نیم شب برآید چون باید ! اهلل این مرب نیکو لناس آواز باب که رحمه. فروشوب

 . د او بیرون آمدمبن الحمدهلل که من از  :کرب؟ ابوحنیفه گف 

 0.«تر، و خاموشی، ستر او بوب چنان مرب را سکوت اولیآن 

جا بارب که اشعار و نکاتی نیکو را از ایر خربمند جام که بر مقدمة روضه المذننین 

ها را نیز  بخش این کتاب کنیم و ناگفته نماند که این ابیات و نوشته آمده اس  زین 

مطهر، یکی از  بن الدین محمد اثر قطب« حدیقه الحقیقه»آقای بکتر علی فاض  از کتاب 

  :های شیخ، نق  کربه اس  نوابه

  :ت باب بهم« احمد جام» :شعری از
 صابری و عاشقی، هرگز نیاید سازوار

 

 آید، از وی این باور مدار :گر کسی گوید که 
 

 آتش سوزان، بسوب هرچْ آید ایش او
 

 !کی بهد آتش کسی را هرگز از خوب، زینهار؟ 
 

                                                           

 . 33 منبع مذکور،  - 

 . مقدمه 42-43منبع مذکور،  -3
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  :«فی الخصال القلب»ت باب بهم، « حمد جاما» :و نیز از

 . ، باید بداند، و بریابد4هاس  بر بل، که بر جوارج بیگر نیس ، اما خداوند بل معنی
 به کار بل، فرورفتم، زمانی

 

 همی جُستم، زحال بل، نکانی 
 

 !که تاچون اس ، احوال بل ما
 

 !که از بل بافغان، بینم جهانی 
 

 سی منتامّ  کربم اندر بل، ب
 

 ندیدم هیچ خالی زو، مکانی 
 

 به هر جایی، که گوش و بیده رفتند
 

 !ها، ااسنانی بل آن جا میر، این 
 

 بدانستم که از بل نیس  آگاه
 

 نه هر قاری، نه هر صاحب زفانی 
 

 خداوند بلی باند، که بل چیس 
 

 ؟!روانی چه باند قدر بل، هر بی 
 

 عزیز اس  آن بلی کو باز طنع اس 
 

 نجوید، جز رضای غیب بانی 
 

 میان عارف و معروف، این بل
 

 همی گربب، بسان ترجمانی 
 

 که باند قیم  آن بل، مگر او
 

 خداوند کریمی، مهربانی 
 

 ایا احمد بل ، تسلیم کن زوب
 

 به شکرانه برو، کن جانفکانی 
 

 که باری نعم ، از جنار عالم
 

 0نداری نعم ، از بس  عوانی 
  

قلمرو اندیکة شیخ جام، مرکز فع  و انفعاالت معنوی و زورق و ککتی بل، بر 

اند که آن را از هر نوع وابستگی به غیر حضرت  نجات آبمی اس  و وارستگان کوشیده

 . حقّ، ااک کنند

 

                                                           

خدا ـ خداوند در ادبیات کالسیک و گذشته زبان فارسی به معنی صاحب و مالک و صاحب اختیار  - 

 . و کد به معنی خانه است مانند کدبانو به معنی بانوی خانه. و کاربرد کدخدا از این مقوله است. است

 .مقدمه 13-11منبع مذکور،  -3
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   خاقانی شروانی
سرای مکهور  علی نجار، خاقانی شروانی، شاعر نامدار و قصیده بن الدین بدی   افض 

کربه و  اشعارش به استحکام و شیوایی معروفس  از امام شافعی تقلید می قرن شکم که

  :بربارة امامان چهارگانه چنین گفته اس 

 

 بوحنیفه و شافعی 
و  0الدین، مفتی خوی بر مدح رکن( با سه تجدید مطلع)یی طوالنی  خاقانی بر قصیده

و آگاهی به اصول و فروع ، آنان را از نظر علم 1الدین رازی و تاج 2الدین، عالم ری رکن

  :کند شریع  و قضاء و افتاء به ابوحنیفه و شافعی تکنیه می
 این، چون رکن هوا، لطاف  ااش

 

 بار و آن، چو رکن زمین، خالف  
 

 وهم این رکن، چون مقوم عق 
 

 چار ارکان جسم را، معیار 
 

 کلک آن رکن، چون مهندس عق 
 

 انج ارکان شرع را، معمار 
 

 ، حاکمی، ملک عصم این زخوی
 

 و آن، زری، عالمی، فلک مقدار 
 

 نام خوی زین، چو زرّ ری، تازه
 

 کاررّی زان، چو نقد خوی، بعیار 
 

 شافعی توفیق 4رکن خوی، حنر
 

 رکن ری، صدر بوحنیفه شعار 
 

                                                           

سرای بزرگ و مشهور  ، شاعر قصیده(323-331)نجار، خاقانی شروانی،   بن علیالدین بدیل  افضل - 

یی را به شگفتی  ایران در قرن ششم هجری است که قصاید پر طمطراق و باشکوهش هر خواننده

 : گوید  دارد، درباره خود می وامی

 ام شیوه تازه، نه رسم باستان آورده منصفان استاد دانندم که از معنی و لفظ

آثار او عبارت : دانند  سرایی می نویسان او را مبدع و مبتکر سبک تازه در سخن غالب شعراء و تذکرهو 

 . دیوان اشعار معروف به کلیات خاقانی ـ مثنوی تحفة العراقین: است از 

 . شهر خوی در آذربایجان فعلی است -3

 . یی نزدیک تهران منطقه -2

  .رازی منسوب به ری یعنی اهل شهر ری -1
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 با وجوب چنین بو حج  شرع
 

 0بان و مصر شمار ری و خوی کوفه 
 

 

 بوحنیفه مرتبت شافعی بیان 
مرثیة شیخ االسالم ابومنصور حفده، ممدوح را بر نهای  فصاح  و بالغ  به بر 

  :کند ابوحنیفه و شافعی تکنیه می
 شیخ االئمه، عمدة بین، قدوة هدی

 

 صدر الکریعه، حج  حق، مفتی أنام 
 

 و مجلسش 2او کعنة علوم و کف و کلک
 

 بوبند زمزم و حجراالسوب و مقام 
 

 زبان من نمای بوب، به مدحش، زمزم
 

 1تا کربه بوبم از حجراالسوب، إستالم 
 

 زان بوحنیفه مرتن  شافعی بیان
 

 4چون مصر و کوفه بوب، نکابور از احترام 
 

 

 نعمان لفظ، احمد رای، مالک دم 

، لفظ (شافعی)الدین بوعمران، او را به نطق محمد  یی بر ستایش استاب عز بر قطعه

  :ستاید می( انس بن )و بم و نفس مالک ( حنن )احمد ، اندیکه و رای (ابوحنیفه)نعمان 
 امام االمّه، صدر الملّه، محی السّنه، سیف الحق

 

 الدین بوعمران آباب، عز بار بین ریاس  
 

 محمد نطق، نعمان لفظ، احمد رای، مالک بم
 

 1الدین بوعمران که ام  را رسد فریاب، عز 
 

 
                                                                                                                                                    

 . دانشمند، عالم، و به معنی دانشمند دین یهود به کار رفته است جمع احبار: حبر  - 

ترین نسخ و تصحیح و مقدمه و  الدین بدیل بن علی نجار خاقانی شروانی، با مقابله قدیم دیوان افضل -3

 . 313، صفحه 232 تعلیقات به کوشش دکتر ضیاءالدین سجادی، انتشارات زُوار، 

 . ی، قلم نی ـ قلمن: کلک  -2

دست مالیدن، دست کشیدن به چیزی و بوسیدن آن به قصد تبرک؛ استالم حجر، دست زدن به : إستالم  -1

 . حجراالسود به هنگام مناسک حج

 . 213دیوان خاقانی شروانی،  -3

 . 1 2منبع مذکور،  -1
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 درگذشت بوحنیفه و زادن شافعی 
یی زینا، ظهور خوب اس از مرگ سنایی را، به تولد شافعی اس از  ر قطعهخاقانی ب

  :نماید مرگ ابوحنیفه، تکینه می
 چون زمان، عهد سنایی بر نوش 

 

 آسمان چون من، سخن گستر بزاب 
 

 چون بغزنین، ساحری شد زیر خاک
 

 خاک شروان، ساحری بیگر بزاب 
 

 بلنلی زین بیضة خاکی گذش 
 

 کهن منظر بزابطوطی نو، زین  
 

 اول شب، بوحنیفه برگذش 
 

 شافعی، آخر شب از مابر بزاب 
 

 گر زمانه، آی  شب محو کرب
 

 آی  روز، از مهین اختر بزاب 
 

 تهنی  باید، که بر باغ سخن
 

 گر شکوفه فوت شد، نو بر بزاب 
 

 گر شهای برب چرخ، اختر گذاش 
 

 ور زه آبی خورب خاک، اخضر بزاب 
 

 ندی؟ که مرغ خانگیآن مث  خوا
 

 4ای بر خورب، اس گوهر بزاب بانه 
 

 

 ستایش ممدوح به نعمان، مالک، شافعی و احمد 
بآن و مدح امام   یی بلند و طوالنی بر ستایش خراسان و تمنای وصول بر قصیده

  :گوید یحیی، این چنین از چهار امام سخن می بن محمد

  :مطلع قصیده
 ان یابمرهروم، مقصد امکان، به خراس

 

 ام، مکرب احسان، به خراسان یابم تکنه 
 

 چون زمن، اه  خراسان، همه عنقا بینند
 

 من سلیمان جهاننان، به خراسان یابم 
 

 شافعی بینم و بر بس  و هر انگکتی، از او
 

 0مالک و احمد و نعمان، به خراسان یابم 
 

سروبه شده اس ،  الدین بر چند بی  عربی که بر مدح صدر اج  تاج االفاض  عز

 . کند سرایی می چنین نغمه
 أری ثانی الشافعی, الشافعی  الی اهلل فی احلرش بعد النبیّ 

 

                                                           

 . 432منبع مذکور،  - 

 . 324منبع مذکور،  -3
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  و إدریسه, نایب الشافعی  أری أرض قزوین, باب اجلنان

بر حرک  به سوی  صاس از ایامنر( برانگیختن مربگان)بر صحرای محکر 

سرزمین قزوین را بر بهک  . بینم عی میرا مانند شاف( عزالدین)خداوند نفر بوم شافعی 

 . بانم آن را، نایب شافعی می( که ساکن بهک  اس )بینم که ابریس  می

                                                           

 . 213منبع مذکور،  - 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 
 نظرات دانشمندان، ادیبان، 

 شاعران، مورخان و صوفیان

 قرن هفتم تا دهم
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  الدین عطار نیشابوری فرید
شیخ فریدالدین محمد، عطار نیکابوری، عارف مکهور قرن شکم و اوای  قرن هفتم 

بر آثار . رسد اهلل علیهما می خیر رحمههجری که سلسلة طریقتش به ابوسعید ابوال

این  0«تذکره االولیاء»ستاید، از جمله بر  گراننهایش بارها امامان چهارگانه را به خوبی می

  :گوید چنین، از آنان سخن می

 

 اهلل علیه  ذکر امام جهان ابوحنیفه، رحمه
اهر معانی و آن چراغ شرع و مل ، آن شمع بین و بول ، آن نعمان حقایق، آن عمان جو

اهلل علیه ت صف  کسی که  بقایق، آن عالم عارف صوفی، امام جهان ابوحنیفة کوفی، ت رحمه

ها مقنول، که تواند گف ؟ ریاض  و مجاهده  ها ستوبه باشد و بر همة حکم  به همة زبان

یی رفیع و  و خلوت و مکاهدة او، نهای  نداش  و بر اصول طریق  و فروع شریع  برجه

هم کریم . ذ باش  و بر فراس  و سیاس ، یگانه بوب و بر مروت، اُعجوبه بوبنظری ناف

 . جهان بوب و هم جواب زمان، هم افض  عهد بوب و هم اعلم روزگار

 

 

                                                           

، عارف و روشندل و شاعر نامدار ایرانی است که (4 1-311)ریدالدین محمد عطار نیشابوری، ف - 

رسد و اکثر صوفیان و عارفان، شخصیت روحی و عرفانی و  سلسله طریقتش به ابوسعید ابوالخیر می

الطّیر ـ  منطقنامه ـ اسرارنامه ـ  نامه ـ الهی مصیبت: اند؛ آثار فراوانی دارد از جمله  شاعری او را ستوده

 . مختارنامه ـ تذکرة االولیاء و غیره

تذکرة االولیاء، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهارس از دکتر  -3

 . 211 محمد استعالمی، کتابفروشی زوار، چاپ سوم، 
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 شهامت ابوحنیفه 
که استاب او بوب، ایر شده ت خلیفه، مجمعی ساخ  و شعنی را بخواند و علما را  4شعنی

بعضی به اقرار و بعضی به . نویسند 0نام هر خابمی، ضیاعیحاضر کرب و شرطی را فرموب تا به 

 :اس خابمی آن خط، ایش شعنی آورب که قاضی بوب و گف . ملک و بعضی به وقف

ایش . وشتندبن وش  و جملة فقها بن ویس، بن فرماید که گواهی بر اینجا  امیرالمؤمنین می»

بر » :گفتند. «کجاس ؟» :گف . «ویسبن گواهی  :فرماید امیرالمؤمنین می» :گف . ابوحنیفه آورب

خابم با وی . «امیرالمؤمنین اینجا آید یا من آنجا روم، تا شهابت برس  آید» :گف . «خانه

  :ابوحنیفه گف . «کنی؟ تو فضولی می. قاضی و فقها نوشتند» :برشتی کرب که

 341: البقرة ژۋ  ۋ  ۅ  ژ 
2 

بر شهابت، بیدار، شرط »] :گف شعنی را حاضر کرب و . این، به سمع خلیفه رسید

« تو مرا کی بید که گواهی نوشتی؟»[  :گف . «هس . بلی» :گف « نیس  یا هس ؟

 :خلیفه گف . «لکن بیدار تو نتوانستم خواس . بانستم که به فرمان توس » :شعنی گف 

  1.«تر این سخن، از حق بور اس  و این جوان را قضا از تو، اولی»

 

                                                           

 . ابراهیم نخعیسلیمان و  شعبی، حمادبن ابی: مشهورترین استادان ابوحنیفه عبارتند از  - 

 . خیز است ضیاع جمع ضیعة و به معنی زمین زراعتی و غلّه -3

خداوند هیچ کس را »  341: البقرة ژۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ : بخشی از آیه  -2

هایش نیز به زیان خود  های هر شخص به سود خود او و بدی کند مگر به اندازه توانایی او، نیکی تکلیف نمی

 . «اوست

 . 313- 31تذکرة االولیاء،  -1
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 ه داود طائی و ابوحنیف
و بر این  را بیدمبیس  سال ایش امام ابوحنیفه » :نق  اس  که باوب طائی گف 

بر خأل و مأل سر برهنه ننکس  و از برای استراح ، اای براز . مدت او را نگه باشتم

با  :بر حال خلوت اگر اای براز کنی چه شوب؟ گف ! ای امام بین :او را گفتم. نکرب

  4.«تر ولیابب گوش بابن بر خلوت، ا خدای

 

 پند دادن کودکی به ابوحنیفه 
گوش بار، تا » :گف . کوبکی را بید بر گ  مانده. گذش  روزی می( ابوحنیفه)

اما تو گوش بار که . اگر بیفتم، تنها باشم. افتابن من سه  اس » :کوبک گف . «نیفتی

. «بشوار بوباگر اای تو بلغزب، همة مسلمانان که از اس تو آیند بلغزند و برخاستن همه 

! زینهار» :امام را از خالق  آن کوبک، عجب آمد و بر حال بگریس  و اصحاب را گف 

یی چیزی ظاهر شوب و بلیلی روشنتر نماید، بر آن متابع  من مکنید  اگر شما بر مسئله

تا الجرم ابویوسف . و این نکان کمال انصاف اس « 0و به تقلید من، ظاهر خوب را نمانید

  1.حمهما اهلل ت بسی اقوال بارند بر مسای  مختلفت ر 2و محمد

 

                                                           

 . 311منبع مذکور،  - 

در دو )« ن»و « م»این جمله در  - : تذکرة االولیاء درباره این جمله چنین آمده است  313در صفحه  -3

به نظر نویسنده معنی . به تقلید من تحقیق خود را نمایید»  ه»نیست و در نسخه ( نسخه غیر نسخه متن

یی حقیقتی برای شما روشن شود و دلیل بهتر بیابید از من پیروی نکنید  در مسئله اگر: جمله چنین است 

 . و با تقلید از من پویایی خود را از دست ندهید و به ظاهر توجه ننمایید

 . دو نفر از شاگردان برجسته ابوحنیفه که در صفحات قبل از آن سخن به میان آمده است -2

 . 313تذکرة االولیاء،  -1
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 شرم و حاضر جوابی ابوحنیفه 
او فلسفی » :بعضی گفتند. 4إزار یکی را بید بی. نق  اس  که روزی بر گرمابه بوب

! یا امام» :آن مرب گف . ابوحنیفه چکم بر هم نهاب« بهری اس » :و بعضی گفتند« اس 

  2.«از تو برباشتند 0آنگاه که ستر» :گف « روشنایی از تو کی باز گرفتند؟

 

 خواب خلیفه بغداد و تعبیر ابوحنیفه 
از من چند » :از او ارسیدند که. گویند که خلیفه وق  به خواب بید ملک الموت را

تعنیر این خواب از بسیار کس . ملک الموت به انج انگک  اشارت کرب« مانده اس ؟

به انج علم، اشارت کربه » :گف . د و از او ارسیدابوحنیفه را خوان. ارسید، معلوم نکد

  :و آن انج علم، بر این آی  اس . اس  یعنی این انج علم، کس نداند

ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ژ 

ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  

 21: لقمان ژىب   
1 

او باران را فروبارب، او آنچه از نر و مابه،  نزب خداس  و( قیام )همانا علم ساع  »

از )باند که فربا  باند و هیچ کس نمی های آبستن اس  می زش  و زینا که بر رحم

باند که به کدام سرزمین مرگش  چه خواهد کرب و هیچ کس نمی( سوب و زیان

 .«هس رسد اس خدا به همه چیز خالیق، بانا و بر کلیة اسرار و بقایق عالم، آگا فرامی

 

                                                           

 .لنگ، فوطه حمام: ار إز - 

 . پوشش: ستر  -3

 . 313تذکرة االولیاء،  -2

 . 312تذکرة االولیاء،  -1
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 فتوا و تقوا 
به لب بجله رف  و . مقدار ناخنی گ  بر جامة او چکید. گذش  نق  اس  که بر بازار می

بهی، و این قدر گ   ای امام، تو مقدار معین نجاس  بر جامه رخص  می» :گفتند. شس  می

لسالم ت چنان که رسول ت علیه الصلوه و ا. آری، آن فتوا اس  و این تقوا» :گف . «شویی؟ را می

  1.نهاب 2و یک ساله زنان را قوت 0را اجازت نداب که مدّخر کند 4نیم گربة بالل

 کفاره دادن ابوحنیفه 
ام  هزار ختم کربه» :گف . نق  اس  که توانگری را تواضع کربه بوب از بهر ایمان او

را یی که او  گاه بوبی که چه  بار، ختم قرآن کربی تا مسئله :و گفتند. «کفارت آن را

  4.مکک  بوبی، ککف گکتی

 

 پرهیزگاری ابوحنیفه 
آن شخص، شاگربی از آن امام  هنق  اس  که او را بر کسی مالی بوب و بر محل

بوب و بر آنجا هیچ سایه ننوب [ گرم]آفتابی عظیم . امام به نماز جنازة او رف . وفات کرب

 . بایس ، باب االّ بیواری، از آنِ آن مرب که مال به امام می

مرا بر صاحب این بیوار، مالی » :گف « کینبن بر این سایه، ساعتی » :مربمان گفتند

که ایغمنر ت علیه الصلوه و السالم ت . اس  روا نناشد از بیوار او تمتعی، حاص  کربن

  4.«اگر منفع  گیرم ربا باشد .کّل قرٍض جّر منفعة فهو ربا :فرموبه اس  که

                                                           

 . بالل حبشی صحابی مشهور - 

 . ذخیره کند ـ نگه دارد -3

 . شود خوراکی و آنچه که روزانه خورده می -2

 . 311تذکرة االولیاء،  -1

 . 311منبع مذکور،  -3
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 داود طائی و ابوحنیفه 
فروآمد و قرار از وی برف  و متحیر گک  و ( باوب)ظیم از این معنی به وی بربی ع

تو را چه » :گف . امام او را نه به حال خوب بید. همچنان به برس امام ابوحنیفه رف 

بلم از بنیا، سرب شده اس  و چیزی بر من، » :او، واقعه باز گف  و گف « بوبه اس ؟

یابم و به هیچ فتوا،  بر هیچ کتاب معنی آن نمیبانم و  ایدا گکته، که راه بدان نمی

باوب، روی از خلق بگربانید و بر خانه، . «از خلق اعراض کن» :امام گف . «آید برنمی

این کاری نناشد که » :چون مدتی برآمد، امام ابوحنیفه ایش او رف  و گف . معتکف شد

و سخن نامعلوم ایکان، کار، آن باشد که بر میان ائمه نکینی . ]بر خانه، متواری شوی

 . «و بر آن صنر کنی و هیچ نگویی و آن مسای  را به، از ایکان بانی[ بکنوی

آمد و بر میان ائمه،  یک سال، به برس می. گوید باوب بانس  که چنان اس  که او می

این صنر یک سالة من، کار » :چون یک سال تمام شد، گف . کرب نکس  بسنده می می

  0.«به شدسی ساله بوب که کر

  :رسیم که های مهم و اساسی می از قضیة باوب طائی و امام ابوحنیفه به نکته :تذکر

امام ابوحنیفه، راهنما و معلم معنوی باوب طائی بوبه اس  و اینکه گروهی،  -4

یی چون فضی   بانند با عملکرب عرفای برجسته طریق  و شریع  را از هم جدا می

 . فی و باوب طائی، مغایرت باربعیاض، ابراهیم ابهم، بکر حا

ننرب بین طرفداران عق  و ایروان اشراق، بر قرون اولیة اسالمی وجوب نداشته  -0

اس  و سرگذش  سالکانی مانند حسن بصری، حنیب عجمی، معروف کرخی، سری 

                                                                                                                                                    

 . 312منبع مذکور،  - 

 . 311-312ة االولیاء، تذکر -3
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بخکد و تنها وجه  سقطی، رابعة عدویه و جنید بغدابی، این فرضیه را استحکام می

 . به حلقة اتصالی ارابت معنوی عرفاس « عکق»، وروب مکخصة این ابوار

جنجال وحدت وجوب و وحدت شهوب و مسایلی از این قنی ، ماحص  مکاشفات  -2

شدنی نیس  اگرچه عرفا برای اثنات آنها به  و اشراقاتی اس  که با زبان عق  توجیه

بر عق  بر اند و نقطة اوج برتری عکق  های عقالنی روی آوربه استدالالت و برهان

 . های شکم و هفتم به بعد، بر آثار سنایی، عطار و مولوی و حافظ اس  قرن

 

 

 / ذکر امام ، شافعی المطّلبی
آن سلطان شریع ، آن برهان حقیق ، آن مفتی اسرار الهی، آن مهدی اطوار نامتناهی، 

که  شرح او بابن حاجب نیس ، عالم، شافعی المطّلنی 4عم ننی، وتد بن آن وارث و ا

. فضای  و شمای  و مناقب او بسیار اس . نور جملة عالم، از ارتو شرح صدر اوس 

ننوی اس  و میوة شجرة مصطفوی و بر  0شعنة بوحة :وصف او، این تمام اس  که

هم کریم . ، یگانه بوب و بر مروت و فتوت اُعجوبه بوب[و کیاس ]فراس  و سیاس  

االئمه من  هم حجه. بوب و هم اعلم وق هم افض  عهد . جهان بوب و هم جواب زمان

ریاض  و کرام  او، نه چندان اس  که این کتاب، . 1(قدّموا قریش)و هم مقدّم  2قریش

                                                           

 . میخ، پایه استحکام عالم، جمع آن اوتاد است که گروهی از عرفا و صوفیان را گویند - 

 . درخت بزرگ -3

 . بود( االئمة من قریش)هم دلیلی برای اثبات حدیث  -2

 . بود، یعنی قریش را پیش بیندازند( قدّموا قریش)هم پیشرو فرمان  -1
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و بر اانزبه  4«سلونی ماشئتم» :گف  بر سیزبه سالگی بر حرم می. حم  آن تواند کرب

  0.باب سالگی فتوا می

 

 نظر امام احمد دربارة شافعی 
مام جهان بوب و سیصد هزار حدیث، حفظ باش ، به شاگربی او حنن  که ابن  احمد

مربی بدین برجه، » :قومی بر وی اعتراض کربند که. او، سر برهنه کرب محضرآمد و بر 

ما . «کند؟ نکیند و صحن  مکایخ و استابان عالی ترک می یی می2بر ایش بیس  و انج

ما . چه خوانده اس  فهم کربهکه او حقیق  اخنار و روایات و آن. بر برخواستیمی بوب

. «اما او چون آفتاب اس  جهان را و چون عافیتی اس  خلق را. حدیث، بیش ندانستیم

. «تعالی، آن بر، به سنب او، بگکاب حق. بر فقه، بر خلق بسته بوب» :و هم احمد گف  که

، بانم کسی را که من  او بزرگتر اس  بر اسالم بر عهد شافعی نمی» :و هم احمد گف 

بر لغ  و  :امام شافعی، فلیسوف اس  بر چهار علم» :و هم احمد گف . «االّ شافعی را

 :و هم امام احمد بر معنی این حدیث گف  که. «اختالف الناس و علم فقه و علم معانی

. هر صد سال مربی را برانگیزانند، تا بین من، بر خلق آموزاند :فرموب که صمصطفی »

  1.«و آن شافعی اس 

 

                                                           

 . من بپرسیدخواهید از  هر چه می - 

 . 312تذکرة االولیاء،  -3

ساله بوده    ساله بوده باشد امام احمد  33رسد زیرا اگر امام شافعی  این موضوع صحیح به نظر نمی -2

 . به دنیا آمده است 11 هجری و امام احمد در سال  31 است چون امام شافعی در سال 

 . 331-312تذکرة االولیاء،  -1
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 م راعی و شافعی سلی
و بر ابتدا به هیچ بعوت و عروسی، نرفته و ایوسته گریان و سوزان بوبی و هنوز 

اس به سلیم راعی افتاب و بر صحن  او . طف  بوب که خلع  هزار ساله بر بر او افگندند

اهلل  چنان که عنداهلل انصاری گوید ت رحمه. بسی، بنوب، تا بر تصرف بر همه، سابق شد

امام شافعی را بوس  بارم، از آن که بر هر مقامی که . ندارم[ او]من مذهب » :علیه ت که

  4.«بینم نگرم، او را بر ایش، می می

 

 سالگی  6هوش شافعی در 
هاشم و  یبن یی بوب از  و مابرش زاهده. رف  به ببیرستان می. شافعی شش ساله بوب

بعد از آن، . بانی بدو سپربند روزی بو کس، بیامدند و جامه. مربم، امان  بدو سپرندی

بعد از یک چندی، رفیق بیگر . باز وی باب. بان، خواس  یکی از آن بو بیامد و جامه

نه قرار بابه بوبیم که تا هر » :گف . «به یار تو بابم» :گف . بان کرب بیامد و طلب جامه

ی ملول مابر شافع. «اکنون چرا بابی؟» :گف . «بلی» :گف . «بو حاضر نناشیم، ندهی؟

هیچ » :شافعی گف . حال، باز گف . «مالم  چرا اس ؟» :شافعی آمد و گف . گک 

 :شافعی گف . «منم» :مدعی گف . «باک نیس ، مدعی کجاس  تا جواب گویم؟

آن مرب را عجب آمد . «بان بستان برو و یار خوب را بیاور و جامه. بان تو برجاس  جامه»

  0.از سخن او، و برفتند. ر شدو وکی  قاضی ت که آوربه بوب ت متحی

 

                                                           

  .331منبع مذکور،  - 

 .  33-331منبع مذکور،  -3
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 مالک، استاد شافعی 
 بر بر سرای مالک . بعد از آن، به شاگربی مالک، افتاب و مالک را هفتاب و اند سال بوب

بهتر  :باز گرب و بو که» :کس  و هر فتوا که بیرون آمدی، بدیدی و مستفتی را گفتیبن

 4.نازیدی الک بدو میو م. چون بدیدی، حق به بس  شافعی بوبی. «احتیاط کن

 

 پرهیزگاری شافعی 
نق  اس  که وقتی کسی مالی فرستاب به مجاوران مکه صرف کنند و امام شافعی 

چه گفته [ مال] 0خداوند» :گف . حاضر بوب و بعضی از آن مال به نزبیک او بربند

شافعی . «او وصی  کربه اس  که این مال به برویکان متقی بهید» :گفتند که. «اس ؟

  2.و نگرف . «مرا این، نکاید گرف  که من متقی نیستم» :ف گ

 

 پندهایی از شافعی 
اگر عالمی را بینی که به رخص و تأویالت مکغول گربب، بدان که از او » :و گف 

و . «ام که مرا یک حرف، از آباب، تعلیم کربه اس  دة کسیبن من » :و گف . «هیچ نیابد

حق علم ضایع کربه باشد و هر که علم از کسی که  آموزب، 1هر که علم بر جهال» :گف 

یی نان به من  اگر بنیا را به گربه» :و گف . «شایسته باشد باز بارب، ظلم کربه اس 

هر که را هم  چیزی باشد که بر شکم روب، قیم  او آن بوب » :و گف . «فروشند، نخرم

 . «که از شکم او بیرون آید

                                                           

 .  33منبع مذکور،  - 

 . صاحب مال -3

 . 333تذکرة االولیاء،  -2

 . جُهّال جمع جاهل و جاهل به معنی نادان حرف نشنو است -1
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چندان غنط  بر، بر زندگان، که بر » :گف . یکی، روزی از وی اندی خواس 

بریغا که من نیز چندان سیم جمع نکربم، که او  :یعنی نگویی هرگز. «بری مربگان می

چندان طاع  که او کرب، باری  :بلکه غنط  بدان بری که. کرب و بگذاش  به حسرت

ه این زنده نیز باید که ننرب، ک[ و بر]هیچ کس بر مربه، حسد ننرب  :بیگر. من، کربمی

 . زنده نیز، زوب خواهد مرب

وفات کربه  بر خواب بیدم ایش از چند روز از مرگ شافعی، که آبم :و ربیع گف 

 :گف . چون بیدار شدم، از معنری ارسیدم. خواستند که جنازة او بیرون آورند بوب و خلق، می

  :ترین زمانه، باشد وفات کند که علم، خاصی  آبمی اس  که کسی که عالم»

   2: البقرة ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ژ

 .«همه اسامی را به آبم آموخ ( خداوند)و »

 . بر آن نزبیکی امام شافعی وفات کرب

 

 اهلل علیه  ذکر امام احمد حنبل، رحمه
آن مکان ]، آن جهان برای  و عم ، [آن امام بین و سن ، آن مقتدای مذهب و مل ]

حنن   بن و اول، امام به حق احمد  ، آن سنی آخر، آن صاحب تنع زمانه[بدل ای  بیکف

هیچ کس را بر علم . اهلل علی ت شیخ سن  و جماع  بوب و امام بین و بول  ت رحمه

احابیث، آن حق نیس  که او را، بر ورع و تقوا و ریاض  و کرام ، شأنی عظیم باش  

ی  اند از غا ، و جملة فرق، او را منارک باشته4و صاحب فراس  بوب و مستجاب الدعوه

تا حدی که . و از آنچه مکنهه بر او نسن  کربند، مقدس و منراس . زهد و انصاف

خمرّ طینة آبم بیدیه، و بر این معنی گفتن، بس   :گف  اسرش یک روز این حدیث می

                                                           

 . شود کسی که دعایش پذیرفته می - 
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چون سخن یداهلل گویی، به بس  اشارت » :احمد گف . از آستین بیرون کربه بوب

  4.«مکن

 

 ار مشفای بی
اگر ! ای فرزند» :روزی گف  0...، مابری بیمار باش  زَمِن شده نق  اس  که جوانی

مگر . خواهی، ایش امام احمد رو و بگو، تا بعا کند از برای من خکنوبی من، می

جوان، به بر خانةی امام، . «که مرا بل، از این بیماری، بگرف . تعالی مرا صح  بهد حق

بیماری بارم » :و حال، باز گف  که «محتاجی» :گف « کی اس ؟» :گفتند. شد و آواز باب

شناسد؟ اس امام  چرا مرا خوب، می :امام، کراهی  باش  ت یعنی. «طلند و از تو بعایی می

ای جوان تو باز گرب که » :خابم شیخ گف . برخاس  و غس  کرب و به نماز مکغول شد

خاس  و چون به بر خانه رسید مابرش بر. جوان بازگک . «امام به کار تو مکغول اس 

  2.«تعالی بر بگکاب و صح  کلی یاف  به فرمان حق

 

 ورع امام احمد 
این زمین را » :گفتی. اما هرگز نان بغداب نخوربی. نق  اس  که احمد بر بغداب نکستی

زر به موص ، فرستابی تا از آنجا آرب « وقف کربه اس  بر غاریان امیرالمؤمنین عمر

احمد یک سال بر اصفهان قاضی بوب و  بن  صالحاسرش . آوربندی و از آن نان خوربی

و بر بر سرای خوب، . بوب و بر شب، بو ساع  بیش نخفتی 4و قائم اللی  1صایم الدهر

                                                           

 . 331تذکرة االولیاء،  - 

 . گیر شده بود زمین -3

 . 334-332تذکرة االولیاء،  -2

 . گیرد کسی که همیشه روزه می: یم الدهر صا -1
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بر، ساخته بوب و شب و روز آنجا نکستی که نناید که بر شب کسی برآید و او  یی بی خانه

. اختند ی امام احمد، نان مییک روز برا. این چنین قاضیی بوب. را مهمی باشد و بر بسته بوب

این را چه بوبه » :چون نان ایش احمد آوربند، گف . 0خمیرمایه از آن صالح بنستدند

آخر او یک سال، قضا اصفهان کربه » :گف . «خمیرمایه، از آن صالح اس » :گفتند. «اس ؟

سایلی هید، چون بن » :گف « اس، این نان را چه کنیم؟» :گفتند. «اس ، حلق ما را نکاید

. «خواهی بستان اگر می. و آرب، از آن احمد« از آن صالح اس [ مایه]بیاید، بگویید که خمیر 

. آن نان بوی گرف  و به بجله انداختند. چه  روز، بر خانه بماند که سایلی نیامد که بستاند

ی احمد هرگز بعد از آن، ماه« به بجله انداختند :گفتند« چه کربند بدان نان؟» :احمد گف 

بانی نقره بوب،  بر جمعی که از همه یکی را سرمه :و بر تقوا تا به حدی بوب که گف . نخورب

  2.«نکاید نکستی

 

 پیراهن و شلوار احمد 
یک روز . نق  اس  که یک بار به مکه رفته بوب ایش سفیان عیینه، تا سماع اخنار کند

بابه  1بند جامه به گازُرچرا نیامده اس ؟ چون نگه کر :کس فرستاب تا بداند که. نرف 

من چندین بینار بدهم تا بر » :رسول گف [ و نتوانس  بیرون آمدن]بوب و برهنه نکسته 

باز » :گف . «نه» :گف . «جامة خوب، عاری  بهم» :گف « نه» :گف . «وجه خوب نهی

. «نویسم، از مزب آن، کرباس خر برای من کتابی می» :گف . «نگربم، تا تدبیر این فکنی

                                                                                                                                                    

 . ها برای نماز مستحب تهجدّ بیدار است کسی که شب: قائم اللیل  - 

 . ببستدند یعنی بگرفتند -3

 . 332-334تذکرة االولیاء،  -2

 . رختشوی: گازُر  -1
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نه، آستر بستان به گز، تا انج گز ایراهن کنم و انج گز » :گف . «کتاب بخرم» : گف

  0.«اای 4ایزار

 

 عبداهلل مبارک و امام احمد 
اسر . نق  اس  که مدتی احمد را آرزوی بیدن عنداهلل منارک بوب، تا عنداهلل آنجا آمد

تو آمده اس ؟ امام عنداهلل منارک بر بر خانه اس  که به بیدن [ ادر]ای » :احمد گف 

هاس  تا بر آرزوی او  بر این چه حکم  اس ؟ که سال» :اسرش گف . احمد، راه نداب

احمد « بهی؟ سوختی، اکنون که بولتی چنین، بر بر خانة تو آمده اس ، راه نمی می

ترسم که اگر او را بینم خو کربة لطف او  اما می. گویی چنین اس  که تو می» :گف 

گذارم، تا آنجا او را  همچنین بر بوی او عمر می. طاق  فراق او ندارمبعد از آن . شوم

 . «بینم که فراق بر ای نناشد

یی ارسیدی، اگر معاملتی  و هر که از وی مسئله. و او را کلماتی عالی اس  بر معامالت

از  :و گف . بوبی جواب بابی، و اگر از حقایق بوبی حوال  به بکر حافی کربی

واستم تا بری از خوف بر من بگکاید، تا چنان شدم که بیم آن بوب که خرب از تعالی برخ خدای

  2.«به کالم من، قرآن :گف « تر؟ تقرب به تو، به چه چیز فاض ! الهی» :گفتم. من زای  شوب

 

                                                           

 . فوطه ـ لنگ ـ شلوار: ایزار  - 

 . 332تذکرة االولیاء،  -3

 . 311تذکرة االولیاء،  -2
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 نه هنوز
، که بر برجة شهدا بوب ت بر آن 4چون وفاتش نزبیک آمد ت از آن زخم که گفتم

! ای ادر» :اسرش گف . «نه هنوز» :گف  ب و به زبان میکر حال  به بس  اشارت می

چه جای جواب اس ؟ به بعا مدب . وقتی با خطر اس  :گف « !این چه حال اس 

ت یکی  0اند عن الیمین و عن الکمال قعید آن حاضران که بر بالین[ که از جملة]کن  می

! ای احمد :گوید و میریزب  ابلیس اس  که بر برابر ایستابه اس  و خاک إببار بر سر می

تا یک نفس مانده اس  جای خطرس  ! نه هنوز :گویم و من می. جان بربی از بس  من

  2.«نه جای امن

 امام احمد و کارگر 
زیابت از مزب  :نماز شام شاگرب را گف  تا. نق  اس  که احمد، مزبوری باش 

بر عقب او بنر، که » :چون برف ، امام احمد فرموب که. مزبور نگرف . چیزی به وی بهد

. آن وق  بر باطن خوب طمع آن ندیده باشد» :گف « چگونه؟» :شاگرب گف . «بستاند

  1.«این ساع  چو بیند، بستاند

 

                                                           

دانست بر او زد و  هایی بود که خلیفه عباسی به علت اینکه امام قرآن را قدیم می زخم بر اثر تازیانه - 

 . ها درگذشت گویند با زخم و تاول آن تازیانه

 . اند در طرف راست و روبرو نشسته -3

 . 311تذکرة االولیاء،  -2

 . 311تذکرة االولیاء،  -1
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 زهد 
ترک حرام و این زهد  :زهد سه اس  :گف « زهد چیس ؟» :گفتند( به امام احمد)

چه تو را از حق و ترک آن. و ترک افزونی از حالل، و این زهد خواص اس . عوام اس 

  4.«مکغول کند، و این زهد عارفان اس 

 

 

 

 9الدین سهروردی شیخ شهاب
شیخ االسالم ابوحفص عمر سهروربی که از عرفای بزرگ قرن شکم و هفتم هجری 

خوب که یکی از مهمترین آثار عرفانی و صوفیانه  2«عوارف المعارف»اس  بر کتاب 

اصفهانی آن را به فارسی ترجمه کربه اس  اس  و بر قرن هفتم ابومنصور عندالمؤمن 

  :گوید بربارة امام شافعی و امام احمد حنن  چنین می

 

                                                           

 . 311منبع مذکور،  - 

االسالم ابوحفص عمربن محمدبن عبداهلل بن محمدبن عبداله بن عمویه بکری، ملقب به سهروردی شیخ  -3

نسب وی به نوشته ابن خلکان در وفیات االعیان، به چهارده واسطه و به روایت سبکی ( 123-322)شافعی، 

متوفی )در گیالنی، در تصوف به شیخ عبدالقا. رسد در طبقات الشافعیه به پانزده واسطه به ابوبکر صدیق می

الدین  ناگفته نماند که شیخ شهاب. ارادت داشته است)  ه 322متوفی )و شیخ ابوالسعود بغدادی، )  ه  31

بن حبش  الدین یحیی ابوحفص، صاحب عوارف المعارف و استاد سعدی شیرازی غیر از شیخ شهاب

 . باشد اشراقی میالدین ایوبی کشته شد و پیشرو حکمای  ست که به دستور صالح سهروردی

الدین سهروردی، ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی، به اهتمام  عوارف المعارف، تألیف شیخ شهاب -2

 . قاسم انصاری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
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 امام احمد و بوایوب حمّال 
بوایوب حمّال، آن را . اهلل ت مقداری آرب خرید اند که امام احمد ت رحمه آوربه

اختند به  ه، نان میبرباش  و با او به خانه برب، امام اجرتش را به او باب، اتفاقا  بر خان

امام احمد . هنگام گرفتن بستمزب ابوایوب نان را بید، و بر بل مای  شد که از آن بخورب

و از خانه بیرون . بو نان به او بده، بوایوب نگرف  :به فراس  بریاف ، به اسرش گف 

وب آن بو نان را به او برسان، اسر جوان به او رسید، بوای :رف ، امام احمد به اسر گف 

 . نان را از او گرف 

عل  چه  :صالح اسر امام احمد از ربّ و قنول نان تعجب کرب، و از ادر ارسید که

اهلل ت ااسخ باب که بوایوب واقف و آگاه به مکر نفس و آفات  بوب؟ امام احمد ت رحمه

اوس ؛ اول بار، ربّ کرب زیرا نفس اشتها کربه بوب بار بوم اذیرف  چون نفس از 

 . آن ناامید شده بوب بسترسی به

 شافعی و تتابع 
  :شمارب شیخ سهرورب، بر بیان آباب وضو و اسرار آن فرایض وضو را هف  می

انجم، . چهارم، مسح سر. سوم، شستن بس  تا مرفق. بوم، شستن صورت. اول، نی 

و فرض هفتم بر مذهب . شکم، ترتیب نگاه باشتن اس . شستن ااها با هر بو کعب

 . اس  و تتابع آن اس  که عضوها را ایاای بکویند تتابع شافعی
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  علی راوندی بن محمد
سلیمان راوندی از بانکمندان و نویسندگان و خطّاطان قرن شکم  بن علی  بن محمد

که یکی از آثار ارزشمند زبان فارسی  0راحه الصدور و آیه السرور»هجری بر کتاب 

  :گوید مالک و احمد حنن  چنین میاس  بربارة امامان مجتهد؛ ابوحنیفه، شافعی، 

 

 آرزوی شفاعت کردن ابوحنیفه و ستایش ائمه اجتهاد 
شوند و ابوحنیفه، شفیع واقع  ستایش می بر بو بی  عربی، صحابة رسول خدا

  :گربب  ای به شافعی نیز اشاره می شوب و با ظراف  ماهرانه می
 «أفرتی إنی کفرت برّبی إن لو  دینی ألصحاب النّبی املصطفی»

  فأبوحنیفة, شافعی, فی املحرش  یا رّب إن غلبت ذنوبی, طاعتی»

شمار، بر آناء اللی  و اطراف النهار از ما بر  و ثنا و آفرین بسیار و بروب و تحیّ  بی»

روان ائمة بین و مجتهدان شریع ، امام اعظم بوحنیفة کوفی و امام معظم شافعی مطلّنی 

و  1شینانی و سفیان ثوری و مالک و زفر و احمد حنن و ابویوسف قاضی و محمدحسن 

                                                           

بن سلیمان راوندی از دانشمندان و مؤلفان و خطّاطان قرن ششم هجری  الدین ابوبکر محمدبن علی نجم - 

راوندی کتاب مشهور . اند انش به انواع هنر از تذهیب و ادب عربی و پارسی معروف بودهاست که خاند

نوشت و به غیاث الدین کیخسرو بن قلج ارسالن از سالطین روم  112تا  322راحة الصدور را از سال 

 . اتفاق افتاده است 333و  331تقدیم کرد والدت نامبرده میانه سال 

بن سلیمان الراوندی در سنة  ور در تاریخ آل سلجوق، تألیف محمدبن علیراحة الصدور و آیة السر -3

هجری، به سعی و اهتمام محمد اقبال به انضمام حواشی و فهارس، ناشر کتابفروشی علی اکبر  322

 . 222 علمی، تهران، مرداد 

! پروردگارا. ام برگزیده است و اگر دروغ بگویم به پروردگارم کافر شده صدین من برای یاران پیامبر -2

 .اند پس ابوحنیفه در روز حشر شافع من است گناهانم بر طاعتم غلبه یافته

 . شرح حال هر یک از امامان مذکور در صفحات پیشین آمده است -1
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که هم،  4و عن والدیهم أجمعین باب علمای و علمای تفسیر و مکایخ اصحاب حدیث

سالکان راه  خدا و مجتهدان شریع  مصطفی بوبند و سخ  بدبخ  کسی بوب که زبان 

  و بین جمله، اند، راه همه بخداس طعن بر یکی از ایکان براز کند، از آنک همه برحق

 . س ی اشرع مصطف

بارب  آنکس که مذهب امام اعظم ابوحنیفة کوفی 0تعصب بیش ازین نناید کی

تر و بخدا نزبیکترس ، و آنک مذهب امام معظم شافعی  راه ابوحنیفه روشن :گوید

 2.«ترس  تر و ایمن دب که راه شافعی سه بن بارب اعتقاب  مطلّنی

 

  سخن شافعی دربارة ابوحنیفه

الناس کّلهم » :و هزار جان گرامی فدای شافعی مطلّنی باب که انصاف بارب و گف »

«حنیفة فی الفقه عیال ابی
و خوب کرا خاطر بوحنیفه رسد که مسایلی که او بگکوب نتایج  1

بوحنیفه، سراج ام  بوب، بر آن وق ،  4وحی بوب، و چنانکه عمر، سراج اه  جن  بوب

بر مغرب خاک، افول کربند چراغی از مککوه کوفه، « وماصحابی کالنج»که ستارگان 

                                                           

 . و در بقیه کلمات نیز چنین عمل شده است. رسم الخط کتاب باذ، بوده است که نقطه آن حذف گردید - 

 .که: کی  -3

 . 2 -3 لصدور راوندی، راحة ا -2

 . اند همه مردم در فقه عیال ابوحنیفه -1

تاریخ الخلفاء للسیوطی، ) عمر رساج اهل اجلنةصاهلل عمر قال رسو روی عن ابن: اشاره است به حدیث  -3

 (. 1  طبع کلکته، ص 
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سراج امّتی »که . برافروخ  که به نور او، عراق و خراسان و روم و ترکستان، روشن شد

  :ها بر این معنیس  بین من اینس  و مذهب من چنین اس  و این بی  4«ابوحنیفه

 

 ابیاتی در ستایش ابوحنیفه 
 یا رّب تعلم أّن زادی حّبهم

 

  افاعلموا أّّیا الثقالنه 

 

 هذی عقیدة والدّی و مذهبی

 

  و طوّیتی رغاًم النف الشانی 

 

 دینی الصحاب النبّی و مذهبی

 

  واهلل یعلم مذهب النعامن 

 

 فسفینة اإلسالم بعد وقوعها

 

  فی ورطة الشبهات والطغیان 

 

 وقفت علی اجلوّدی, رأی إمامنا

 

  حتی إستوت فنجت من الطوفان 

 

 لناس کّلهم عیال إمامناا

 

  فی الفقه والفتوی و فی اإلتقان 

 

                                                           

من أمّتی إسمه  عنه علیه الصلوة و السالم أنّ آدم افتخر بی و انا أفتخر برجل: اشاره است به حدیث  - 

 (. 21الدّرّ المختار، طبع مصر، ص ) نعمان کنیته ابوحنیفة هو سراج امّتی

 .توشه من است، پس ای جن و انس بدانید( اصحاب)دانی که دوستی آنان  پروردگارا می -3

 .هذه: هذی . این عقیده پدر و مادرم و مذهب و راز من است برخالف خواری مقامم -2

 . است( ابوحنیفه)داند که مذهب من، مذهب نعمان  ران نبی است و خدا میدین من برای یا -1

 .کشتی اسالم پس از افتادن در ورطه شبهات و سرکشی -3

 . ایستاد تا راست شد و از طوفان رهایی یافت( ابوحنیفه)بر کوه اندیشه امام ما  -1

 . اند ابوحنیفه( خانواده)همه مردم در فقه و فتوا و یقین عیال  -2
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 أعطاه رّب العاملنی, فضایالً 

 

  دربت برفعتها علی اإلنسان 

 

 یا من یوازنه بمن هو دونه

 

  هل مثله فی حیّز اإلمکان 

 

 فاغفر إهلی لألئّمة کّلهم

 

  یقانإلو مجیع أهل الّصدق و ا 

 

 و أخصص إهلی والدّی برمحةٍ 

 

   حمفوفة بالروح و الّرحیان 

 

 

  :آورب انگیز او بو بی  می راوندی ضمن توجیهی زینا از فقاه  ابوحنیفه و اجتهاب شگف 
 نیستی اسالم، اگر فتویّ نعمان نیستی

 
 ای انگکتری، ملک سلیمان نیستی گرنه 

 
 کیستی مُفتی اگر نُعمان ننوبی رهنمای

 
 1یگربی، ملک سلیمان نیست چین چون خوشه 

 

بخکد و سابگی بیان و  هایش می فصاح  و بالغ  راوندی صورت زینایی به نوشته

شیوایی سخن به هنگام آرایش الفاظ و تکنیهات شکربار، شکوه ابوحنیفه را به رنگ و 

 . آرایند جالیی خاص می

 

                                                           

 . عطا کرد که با رفعت مقامش بر انسان فزونی یافت( ابوحنیفه)هایی را به او  پروردگار جهانیان فضیلت - 

 !سنجی آیا در جهان ممکنات مانند او وجود دارد؟ را با مادونش می( ابوحنیفه)ای کسی که او  -3

 . همه امامان و جمیع اهل صدق و یقین را بیامرز! خداوند -2

 . در و مادرم را به رحمت آمیخته با آسایش و روزی معنوی مخصوص گردانپ! خداوندا -1

 . 3 -1 راحة الصدور،  -3

 . 1 منبع مذکور،  -1
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 درایت ابوحنیفه 
زرب،  روزی زنی بر مسجد امام ابوحنیفه آمد، سینی بر بس ، نیمی سرخ و نیمی»

ای زن  :این سیب، به بوحنیفه به، بویوسف، تندیی بکرب گف  :قاضی را گف  4بویوسف

 ... .ای ابویوسف  :برو حریفان بوشینه را طلب کن تو غلطی، زن گف 
 چون ندیدی شنی سلیمان را

 

 تو چه بانی نوای مرغان را 
 

این  :گوید می زنی ایستابه اس  و :و ایش امام اعظم برب، گف  0بویوسف سیب بستد

سیب به امام بوحنیفه بده، امام اعظم سیب بستد و بککاف  و باز جا باب، جماع  

 2حاضران سؤال کربند که برین سنب چه تعنیه اس ؛ بوحنیفه گف  این زن استفتاء

من ! باشد وقتی چنین سرخس  وقتی زرب نماز، کی کنم؟ فرستابه بوب که مرا حیض می

  1.«ب نماز کنجواب باب که چون سپید شو

 

تعصب سالطین و امرای خراسان و ماوراءالنهر نسبت به ابوحنیفه و 

 پیروانش 
گرچه ظهور مجتهدان بزرگ نیاز جامعة مسلمانان بوب و هر چهار امام بر آزاباندیکی 

و توجه به برک حقیق  موضوع و حکم، کمال خلوص را باشتند و همواره از افتراق و 

ولی اابشاهان و فرمانروایان به عل  تعصب خاص خوب،  کربند بو بستگی بوری می

                                                           

 . بویوسف شاگرد برجسته ابوحنیفه بوده است - 

 . بگرفت: بِستَد  -3

 . فتوا و نظر شرعی از کسی خواستن: استفتاء  -2

 . 2 -1 راحة الصدور،  -1
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باشتند؛ به ویژه بر خراسان و  اطرافیانکان را به اذیرفتن مذهب بلخواهکان وامی

  :ماوراءالنهر، این روش ابامه باش  چنانکه آمده اس 

اهلل املاضینی منهم و أبقی الباقینی رحمو سالطین آل سلجوق »
چندان تربی  علمای . 4

اند که اثر محن  ایکان بر بل ایر و جوان مانده اس ، و سلطان  بوحنیفه کربه اصحاب

بر خراسان و ماوراءالنهر و غزنین چندان تربی  صدور  0اعظم سنجر برّب اهلل مضجعه

کافر چون بر آن ملک مستولی شد  4کرب که خطاخان 1وخواجه امام برهان 2جهان

و اگر بر همة . ایکان را حاکم و ممکن باربایکان ملک نتوانس  باشتن، هنوز اعقاب  بی

جهان منصنی از مناصب جز اصحاب بوحنیفه کسی باشتی بر زخم شمکیر بیرون 

اهلل  کربندی و بر اصحاب امام اعظم مقرّر باشتندی؛ چنانک سلطان محمد ماضی قدس

به سنب تعصب بر اصحاب  4الملک چون مسجد جامع اصفهان، نظام 1روحه العزیز

القضاه صدر صدور  رّر باش  سرها بفرموب بریدن و لککر فرستاب تا قاضیشافعی مق

بر آن مسجد خطنه کرب، و چون  4الدین اقرّاهلل عین الدین و اإلسالم بمکانه جهان رکن

                                                           

 . نشان را بیامرزد و ماندگانشان را جاودان سازدخداوند رفتگا - 

 . سرد کند( از آتش جهنم)خداوند قبرش را  -3

الدین بخاری حنفی  عبدالعزیز بن عمربن عبدالعزیز مازه و صدر جهان که همه از آل خواجه امام برهان -2

 .اند بوده

 . اند ه به او منسوب بودهالدین عبدالعزیز بن مازه بخاری حنفی که آل برهان هم امام برهان -1

 . هجری بر ماوراءالنهر غلبه یافت 321مراد از وی گورخان خطائی باشد که در سال  -3

 . خداوند روح عزیزش را مقدس نماید -1

 . الملک مشهور وزیر ملکشاه سلجوقی است ابونصر احمد پسر نظام -2

 . خداوند چشم دین و اسالم را به مقامش روشن فرماید -4
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و  4بکارت بدان حضرت رسید که نماز کربند کاله برانداخ  و نکاط کرب و صالت

رای  بول  و چتر سلطن  و  صدقات باب و بر جامع همدان همچنان کرب و چون

بهمدان رسد [ ی]مظفر کیخسرو 0رکاب میمون و بارگاه همایون و لککر منصور و جند

شمار واجنس  بر سلطان روزگار و شهریار  همان کند و شکرانه بسیار و صدقة بی

کامگار و سایة آفریدگار و صاحق قران هر بیار که ملک تعالی او را اعتقاب برس  و 

عظم بوحنیفه کوفی کرام  بابه اس  و بر اه  روم جمله، شکر آنها مذهب امام ا

  2.«الدهر سلطان قاهره، بارند واجنس  که بین مربان و مذهب عظیم

  :بعاوی راوندی بربارة رفع تعصب مذهنی و استمداب از سلطان کیخسرو

راوندی بر اایان ستایش از ابوحنیفه و حنفیان و از سلطان سلجوقی ابوالفتح 

خواهد که میان حنفیان و شافعیان صلح و سازش و  سلطان قلج ارسالن می بن خسرو کی

  :موبّت ایجاب کند

آبم  یبن توقّع از لطف ربانی آنس  که وارث آل سلجوق، خداوند عالم اابشاه »

 1السلطان العابل قلج ارسالن خلّد اهلل بولته بن الدّنیا و الّدین ابوالفتح کیخسرو  غیاث

مراسم بکند و از تعصب که میان اصحاب امام ابوحنیفه و اصحاب امام شافعی احیای آن 

 1.«عاقن  تعصب بدشمنی انجامد و بشمنی مسلمانان شوم باشد 4واقع شوب بفع کند کی

 

                                                           

 . جمع صالة به معنی پاداش و هدیه است: الت ص - 

 . سرباز، لشکر: جُند  -3

 . 2 -4 راحة الصدور،  -2

 . خداوند دولتش را پایدار کند -1

 . که: کی  -3

 . 41راحة الصدور،  -1
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   الدین محمد مولوی جالل
الدین محمد مولوی، آنچنان واله و شیفته  عارف جانناخته و غواص بحر معانی، جالل

اندیکد و فکر را بر  ک معرف  اس  که قلب روشنش فقط به خداوند میراه حق و سلو

ککد و سخن از استابش شمس تنریز و سایر  د میبن گرو محن  و شوق او، به 

باران عرفان نیز، نموباری از این ککش و جذبه الهی اس  که آینة بلش را صیقلی  ارچم

سپرب که به او مجالی  اه میگونه ر گزیند و آن بخکد و مذهب مهر و ذوق را برمی می

انگیز فقهی و کالمی، قرار گیرب، گرچه خوب،  های جدل بهد تا بر کش و قوس نمی

های  زند، سخنانش بازتابی از شراره و زمانی که از عکق بم می. متکلم و فقیه اس 

  آور وجد و سکری اس  که اتصال نقطة آغاز حیات را به نقطة برونش هستند که ایام

بهد و جاذبة وجوب  ه خوب مقدمة زندگی ابدی اس  با زینایی خاصی نکان میاایانی ک

بهد و فضای ذهنی خواننده و  محنوب ازلی به او اجازة اندیکیدن بربارة غیر را نمی

آفریند که سالک،  کند و آنچنان شور می ها ااک می شنونده را از غنار تعلقات و وابستگی

 . شوب همصدا میگربب و با او  های آن می محو ارزش

 

 

                                                           

-111)الدین محمد مولوی یا مالی رومی، عارف جانباخته و شوریده حال قرن هفتم هجری،  جالل - 

انی در خدمت پدرش بهاءالدین ولد و سید برهان الدین محق ترمذی، علوم متداول ، در جو) ه 123

 . زمان و حکمت و معرفت را آموخت



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

161 

   الدین ارموی سراج
طنقات »بکر االرموی الکافعی، سنکی بر کتاب  ابی بن الدین ابوالثناء محموب سراج

اربازب و احمد افالکی نیز هنگام یاب کرب وی، نوشته  به معرفی او می« الکافعیه الکنری

ی اس  که بر الدین کس و سراج 0«بر جمیع علوم عقلی و نقلی، شافعی ثانی بوب» :اس 

  2.الدین بلخی امام  کرب جنازة موالنا جالل

این بانکمند، تألیفات فراوانی بارب که ما سخنان نامنربه را بربارة امامان چهارگانه از 

  :کنیم او نق  می 1کتاب لطائف الحکمه

 

 ابوحنیفه 
 جماعتی زندیقان، قصد ککتن. امام اعظم ابوحنیفه کوفی روزی بر مسجد نکسته بوب

ارسم، جواب بگویید  یک مسئله، از شما می :اهلل علیه ت گف  ابوحنیفه ت رحمه. او کربند

ککتئی بیدم اربار گران، و آن ککتی،  :گف . بگوی :گفتند. و هر چه خواهید بکنید

چون بر عق  نگنجد  :گف . نه :مالّح، این، بر عق  گنجد؟ گفتند رف  بی راس  می

                                                           

بکر االرموی از فقها و عالمان و عارفان قرن هفتم هجری است،  الدین ابوالثناء محمودبن ابی سراج - 

الحق ـ لطائف الحکمة ـ التحصیل فی مطالع االنوار ـ بیان : ، آثار فراوانی دارد از قبیل (321-143)

الدین  االسالم غزالی، اللباب، که مختصر االربعین فی اصول المحصول فی االصول ـ شرح الوجیز، از حجه

 . خر رازی است و غیرهف

 .، به نقل از لطائف الحکمة، چهارده1 1/ مناقب العارفین،  -3

 . لطائف الحکمة، پانزده، به نقل از 1  رساله فریدون بن احمد سپهساالر،  -2

الدین محمود ارموی، به تصحیح دکتر غالمحسین یوسفی، انتشارات بنیاد  لطائف الحکمة، تألیف سراج -1

 .  23 -212 فرهنگ ایران، 
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مدبری حکیم قابر؟  روند بی و کواکب، به یک نظام میچگونه بر عق  گنجد که افالک 

  4.گوید و بر حال مسلمان شدند راس  می :گفتند

ای بیگر آمده که بر همین کتاب به آن  این باستان، بر بیوان سنایی غزنوی به گونه

  :اشاره شده اس 
 برهم آمد ککتئی، شد برزهایش، ناادید

 

 ارکس  آنجا، بر کربان روبببن خوب بخوب  
 

 ککتی آنگه ایش آمد، من نکستم اندرو
 

 0معذور بار! زین سنب تا خیرم افتاب، ای اسر 
 

 

 سخن شافعی در خشم 
یکی، زوب بر خکم » :بر لطائف الحکمه آمده اس  که مربم، بر خکم چهار قسمند

وم، بیر بر خکم ب بر خکم شوب و بیر بیرون آید، سشوب و زوب بیرون آید، و بوم، زو

و قسم اول بهترین . بیر بیرون روب، چهارم بیر بر خکم روب و زوب بیرون آیدشوب و 

املؤمن رسیع الغضب رسیع الرضااقسام اس  که بر خنر اس  که 
من » :گوید شافعی 2

استضغب فلم یغضب فهو محار  و من اسرتضی فلم یرض فهو شیطان
1».4  

زم اس ؛ زیرا خداوند متعال بر بربارة فهم معنی خنر و سخن امام شافعی، بقتی ال :تذکر

گذارب  بهد و عق  و تجربه نیز بر آن صحّه می آیات متعدبی ما را به صنر و تحم  بستور می

                                                           

 .  3-31لطائف الحکمة،  - 

 . 313دیوان سنایی غزنوی،  -3

ن روایت متن در احیاء عی(. شود خشنود می)گردد  شود و زود آرام می مؤمن زود خشمگین می -2

 . نیز مذکور است 43 -3الدین،  علوم

و هر کس را خشنود کردند ( نادان)هر کس را خشمگین کردند و خشمگین نشد درازگوش است  -1

 . خشنود نشد شیطان است

 . نیز از قول شافعی آمده است 43 -3الدین،  ، در احیاء علوم21 لطائف الحکمة،  -3
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و هدف اننیا و صلحا و مربیان، این اس  که به انسان تکااو و تحم  و بربباری بیاموزند و 

ی کند و بر برابر آنچه که او گیر جامعه را به استقام  و اایدار وابار کنند ولی مؤمن باید جه 

گیرب، واکنش انفعالی نکان  بارب و لذت معنوی  و حیات معقول را از او می را هدف باز می

گیری به  بهد و به محض رفع مانع، شابی و رضای  را بر خوب احساس کند و این جه 

ای  ارزش ویژهآیند،  ها به میدان می افتند و ضد ارزش ها به خطر می موقع بر زمانی که ارزش

 . کند اس  که ایمان و زندگی شرافتمندانه او را تضمین می

 

 سخن شافعی در رنج 
تعب و مکق  و رنج و محن  حاص  نکوب  بناید بانس  که هیچ مقصوبی بی»

  :خصوصا  امور اجسام چنانکه شاعر گوید
 کباراً و إذا کانت النفوس 

 

  تعبت فی مرادها األجسام 

 

  :ن معنی بیتی چندو شافعی راس  بری
تکتسببقدر الکّد 

 املعالی 0
 

 و من طلب العلی سهر الّلیالی 
  

 تروم العّز ثّم تنام لیالً 
 

 یغوص البحر من طلب الاللی 
 

اوس ، تا . و هر کرا بزرگی و سیابت و اابشاهی و امارت باید، بترک تنعم بنیا بناید گف 

تا مرّات بر آتش نگذرب، انگکتری اابشاهان را  رنج بباغات نیابد کمر مهتران را نکاید و زر،

ماه تا رنج سفر نککد از هاللی به . نکاید، اسب، تا رنج ریاض  نککد مرکوب اابشاه نگربب

                                                           

 . کشند آرزوهایشان رنج می( رسیدن به)شوند، اجسام در  ها بزرگ هر گاه نفس - 

 . 2 کلیله و دمنه، . اند نیز آورده« تنقسم»نوشته شده است، به صورت « تکتسب»در بعضی نسخ  -3
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همچنین آبمی تا رنج و تعب و مکق  و محن  نککد به مهتری و سیابت و . بدری نرسد

  4.«دیاب[ تر]بیند گنج بیش [ بیکتر]امارت نرسد، و چندان که رنج 

 

  9سید محمد بخاری
الظنون از عرفا و مکایخ اسالمی   سید محمد بخاری به گفتة حاج خلیفه بر ککف

اس  و آقای نجیب مای  هروی او را از جملة مکایخ بسیار نامنربار عصر خوب ت اواخر 

 . باند سدة هفتم و اوای  سدة هکتم ت می

بربارة امامان  2«الصابقینمنهاج الطالنین و مسالک »این عارف بزرگ بر کتاب 

  :گوید چهارگانه چنین می

 پاسخ شافعی 
اند که سه نفر؛ معطّلی، مکنّهی و سنّی  اهلل علیه ت روای  کربه از امام شافعی ت رحمه

ارستم که هیچ  خدای را می :ارستی؟ گف  ایش او رفتند، از معطّلی ارسید که تو چه می

ارستم که او  خدای را می :ارستی؟ گف  ه میو از مکنّهی ارسید که تو چ. وصف ندارب

 . را صفاتی اس  مفهوم و معلوم

ارستم که او را صفاتی اس   خدایی را می :ارستی؟ گف  و از سنّی ارسید که تو چه می

 . الهی نه بکری، صفاتی که آن را ابراک نتوان کرب به حواس و قیاس نتوان کرب به صفات ناس

                                                           

 . 313لطائف الحکمة،  - 

 . سید محمد بخاری غیر از شیخ محمد بخاری مؤسس طریقه نقشبندیّه است -3

-123های  الدین محمود بن سعداهلل اصفهانی، بین سال الصادقین، تألیف نجممنهاج الطالبین و مسالک  -2

، سید 211 هجری قمری، به اهتمام نجیب مایل هروی با همکار سید عارف نوشاهی، تهران،  234

 . الدین محمود است محمد بخاری همان نجم
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عبد العدمانت ت :شافعی به معطّلی گف 
انت تعبد الّصنم :و مکنّهی را گف . 4

و سنّی . 0

  2.انت تعبد الّصمد :را گف 

 

 اهل مذاهب 
اند و همه، چنان اندارند که  محقق بداند اه  مذاهب مختلف، اگرچه همه طالب حق»

اند؟ و ایکان را چه غلط افتابه اس  و بر  اند هر یک به چه باز مانده ایکان به طریقة حق

  :اند و سرگربان بازمانده چنانکه گف  م حجاب محجوب شدهاس کدا
 بر کوی تو ره ننوب، ره ما کربیم

 

 بر آینة بال، نگه ما کربیم 
 

 ما را خوش بُد عیش، تنه ما کربیم
 

 کس را گنهی نَنُد، گنه ما کربیم 
 

اس طریق طالب صابق آنس  که بر همة احوال، خوب را گف  و شنوب بیهوبه 

 1.«...و بغای  بپرهیزب از آن  محافظ  کند

 حدیث حسن 
عناس، روای  کربه اس   بن امام احمد حنن ، این حدیث حسن را از ا :احمد حنن 

«لو کنت مّتخذًا خلیالً ألخّتذت ابابکٍر خلیالً » :که
فی تهمید »و شیخ بخاری بر فص   4

  :گوید میبه آن اشاره کربه اس  و بربارة تأثیر بوستی بر حیات و مرگ « العذر
 های ایران مککین نفس سخن

 

 بگرید زایش و بخندب زاس 
 

                                                           

 . داند خدا را فاقد صفات می: معطّلی . کنی تو عدم را پرستش می - 

 . داند صفات خدا را شبیه صفات بشر می: مشبّهی . کنی و بت را پرستش میت -3

 . کند کسی است که از سنت نبوی پیروی می: سنّی . کنی ، را پرستش می(نیاز خدای بی)تو صمد  -2

 . 13منبع مذکور،  -1

 . گرفتم گرفتم هر آینه ابوبکر را دوست خود می اگر دوستی می -3
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رهاند و بل را به  دهای آن میبن محن  و بوستی آبمی را از زندان تنهایی و قید و 

گیرب او  را از انسان می« خوب محور بوبن»ای که  کند به گونه خدم  و گذش  آشنا می

 . نماید را به انجام وظایف الهی تکویق می

 

 عصب در مذاهب ت
طالب صابق و رهرو معرف ، از بوستی و مصاحن  با کسانی که بربارة مذاهب و 

کند، خصوصا   ورزند، بوری می کنند و تعصب می های ظاهری آنها، مجابله می صورت

تعالی، تأوی  متکابهات قرآن  کسانی که بر قضا و قدر، جنر و اختیار، ذات و صفات حق

حرف و صوت و عق  و روح و قدم و حدوث و موارب  و عرض و کیفی  استواء و

نمایند زیرا خوض کربن بر آنها بر هوای نفسانی  شنیه به آنها، مخاصم  و مکاجره می

 . کند خربی بالل  می معرفتی و بی و بی
 تو سنی کربم، ندانستم همی

 

 4تر گربب، کمند کز ککیدن، سخ  
 

 

 عالمت صدق 
حدیث حسنی را روای  کربه که بر منهاج الطالنین به  انس بر الموطأ، بن امام مالک 

، یعنی طالب راه خدای متعال، «من إسالم املرء ترکه ماالیعینه» :آن اشاره شده اس  که

باید بربارة مسایلی بیندیکد که بلش را صفا بهد و نفسش را تربی  کند و آنچه را که 

ل و تعصب مکغول گربب نکانه سازب رها سازب و اگر به جد او را از مسیر حق بور می

 . رشدی و گمراهی و شقاوت اوس  بی
 تهی، زسر بیرون کن  سوبای میان

 

 وز ناز، بکاه و بر نیاز، افزون کن 
 

 استاب تو عکقس ، چون آنجا برسی
 

 4چون کن :او خوب، به زبان حال گوید 
 

                                                           

  .23- 2منبع مذکور،  - 
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 9الدوله سمنانی عالء
الدوله سمنانی از عرفا و صوفیان  ءاحمد بیابانکی معروف به عال بن محمد بن احمد

مکهور اواخر قرن هفتم و اوای  قرن هکتم هجری بر کتاب العروه اله  الخلوه و 

  :بربارة امامان چهارگانه چنین گفته اس  2الجلوه

 

 امام ابوحنیفة کوفی 
عالءالدوله بر باب اول العروه ضمن توضیحی که برباره فرق میان علم و ابراک 

اما آنکه » :گوید کند و می عجز و ناتوانی انسان بر شناخ  خداوند اشاره میبهد و به  می

سبحانک ما عبدناک حّق عبادتک و » :اهلل علیه ت گف  امام اعظم ابوحنیفه کوفی ت رحمه

ده، بن همین معنی بارب شناختن  «ماشکرناک حّق شکرک ولکن عرفناک حّق معرفتک

او ]ها و عطاهای  رگی آن حضرت و نعم حق معرف ، آن اس  که بکناسد بز. حق را

                                                                                                                                                    

 . 21-22منبع مذکور،  - 

صوفی مشهور وحدت شهودی ( 221-132)احمدبن محمدبن احمد بیابانکی، معروف به عالءالدوله سمنانی،  -3

پوشید ( عمر سهروردی)الدین ابوحفص  است، خرقه تصوف را از شهاب( در برابر وحدت وجودی ابن عربی)

مکاشفات، آداب : از آثار اوست . داد( 2 2-122)و دست ارادت را به نورالدین عبدالرحمن اسفراینی، 

 .الخلوة، موارد الشوارد، نجم القرآن، شقائق الحدائق و حدائق الحقائق

العروة الهل الخلوة و الجلوة، تصنیف احمدبن محمدبن احمد بیابانکی معروف به عالءالدوله سمنانی،  -2

اصل متن . 213 مولی، چاپ اول،  ، به تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی، انتشارات(221متوفی )

کتاب به زبان عربی بوده که شاید خود عالءالدوله یا به فاصله کمی دیگری آن را به فارسی قرن هشتم 

 . ترجمه کرده است
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دگی و ابای بن دگی او بیرون نتواند آمدن، و حق بن بر حدی که از عهدة [ را، سنحانه،

 . شکر او، نتواند کربن
 گر تو، وص  بوس  خواهی، همچو خاک، افکنده باش

 

 4زآنکه بر برگاه او، ز عاجزان را، راه نیس  
 

 

 امام مالک 
اند،  سالمی، بر تفسیر متکابهات قرآن، با احتیاط سخن گفتهمفسران و متکلمان ا

چه معنی بارب؟ فرموب  0«إستوی»اهلل ت سؤال شد که  انس ت رحمه بن  چنانکه از مالک

بر قرآن آمده اس  ولی چگونگی آن معلوم نیس  و سؤال از آن، بدع  « إستوی»لفظ 

  :تعالی فرموبه اس  گویم که حق و من آن می. اس 

 43: الزخرف ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  گ  ژ 
2 

ها و زمین و اروربگار عرش از آنچه او را  ااک و منزه اس  اروربگار آسمان»

 .«کنند وصف می

خداوند بر آن، « استواء»و نحوة « عرش»امام مالک با احتیاط کام  از شرح و بسط 

 . خوبباری کربه اس 

 

 چهار امام 
م که بر متابع  مصطفی علیه التحیه و السالم، و صحابة کرام اما این چهار امام را بید

 ... .روند و هر حجتی که باشتند، همه موافق بیدم، به نق  و عق   او می

                                                           

 . 41-42منبع مذکور،  - 

 . «خدای مهربان بر عرش محیط است» 3: طه ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ : اشاره است به آیه  -3

 . 1  هل الخلوة و الجلوة، العروة ال -2
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انا مؤمنٌ  :اهلل ت گفته اس  اما تابعان را متعصب یافتم از برای آنکه امام ابوحنیفه ت رحمه

 :گوید ین وق  و حال و امام شافعی می؛ یعنی من هیچ شکی ندارم بر ایمان خوب، بر احقاً

  4.«بانم بر وق  انتقال روح، از بدن و مال من مؤمنم بر این حال، ولی نمی»اهلل،  رحمه

ناگفته نماند که سخن ابوحنیفه مقید به حال اس  یعنی ایمان امام به خداوند نناید 

ولی هیچ « مؤمنم بر این حال»گوید  آمیخته با شک و تربید باشد چنانکه شافعی نیز می

و مؤمن مخلص و بانای صابق آنس  که همیکه از . باند کس سرنوش  خویش را نمی

یا مقّلب القلوب ثبّت قلبی علی » :فرموبه اس  زوال ایمانش بترسد، چنانکه ایامنر

.«دینک و طاعتک
0  

 

 

   حمداهلل مستوفی
ایران بر قرن هکتم حمداهلل مستوفی قزوینی، یکی از مورخان و جغرافیدانان مکهور 

تاریخ گزیده، ظفرنامه و نزهه  :های هجری اس  که بارای آثار گراننهایی اس  به نام

اکنون بر زمینة مولد و مدفن و سایر موارب امامان چهارگانه، بر نزهه القلوب . 1القلوب

  :اربازیم به سیر و تفرّج می

                                                           

 .منبع مذکور - 

 . ها، قلبم را بر دین و طاعتت استوار دار ای برگرداننده قلب -3

وی از نژاد عرب بود و سلسله نسب خود (. ق.  ه 231وفات )دان معروف،  حمداهلل مستوفی مورخ و جغرافی -2

ن دراز در قزوین سکونت داشتند از آثار او رسانید، ولی افراد خاندان او سالیا را به حربن یزید ریاحی می

 . آرامگاه وی در قزوین است. تاریخ گزیده، ظفرنامه به شیوه شاهنامه و نزهة القلوب: عبارتست از 

 . گای لیسترانج، المقالة الثالثة، ناشر دنیای کتاب: نزهة القلوب، نوشته حمداهلل مستوفی، به اهتمام و تصحیح  -1
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 ( غزّه)مولد شافعی 
بر ظاهر بشمن کوه » :گوید الیی شامات میبر توصیفی از شهر بمکق، گوشوارة ط

ایس  که گویند  قاسیون اس  بر آن شهر مکرف و بر آن کوه، مقابر اننیاء از جمله، مغاره

 4و مغاره الجوع. م از آنجا ککته اس  و اثر خونش هنوز آنجا ایدا اس هقابی  و هابی  

ون، بر چهار فرسنگی اند و قصنة قال نیز گویند، چه  ایغمنر بر او از گرسنگی مربه

بمکق اس  و از بمکق تا مصر مساف  برین موجنس  از بمکق تا طنریّه بیس  و بو 

فرسنگ باشد و از او رمله مدینة فلسطین بیس  فرسنگ و از او تا غزّه، یازبه فرسنگ، 

شافعی، آنجا اتفاق افتابه اس  و از غزّه تا  0عندمناف آنجاس  و مولد بن  قنر هاشم

  2.«ب و سه فرسنگ بیابان اس مصر، هفتا

 

 قبر شافعی در قرافه 
و بر عهد اسالم » :گوید که مستوفی بربارة مصر و اهمی  آن، به فصاح  سخن می

به زمان حکوم  عمروعاص بر شرقی نی ، شهر فسطاط مساح  به مساح  چند 

، جه  آنکه بر مصرف عمارات! نصف بغداب، اما کثرت مربم بر و زیابه از بغداب شد

باشند و عمروعاص بر فسطاط، عمارات  سازند و بر هر طنقات ساکن می به طنقات می

هم از سنگ  4کربه اس  و مقصوره 1عالیه کرب از جمله مسجد جامعی از سنگ رُخام

                                                           

 . غار گرسنگی - 

 . محل تولد و به دنیا آمدن -3

 . 331نزهة القلوب،  -2

 . مرمر یک قطعه آن را رُخامة گویند: رُخام  -1

 . خانه کوچک ـ جای ایستادن امام در مسجد، محراب نماز: مقصوره  -3
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سعید برآوربه و تمام  قرآن به مقاری بر آن مقصوره نوشتند و بر آن جامع، چهار هزار 

عندالملک مروان بر فسطاط عمارات عالیه فراوان  بن  و روشنی بوب و ولید 4جای قندی 

طاهر  بن کرب آن را قطایع خواندند و بر فسطاط نیز جامع معتنر ساخ  و عنداهلل 

های آنجا زیابتی افزوب و بر سنه  ذوالیمینین بر آن بیار، عمارات عالیه کرب و بر جامع

 بن احمد بن ویه اکثر عمارات مصر سوخته شد خمار 0«خمس و سنعین و مائتین»

خواندند و قنر « قرافه»طولون آن را مرم  فرموب و عمارات بسیار بر آن افزوب و آن را 

  2.«شافعی بر قرافه اس 

آنچه بر مطالب باال آمده اس ، نموباری اس  از نثری روان و شیوا که با فصاح  و 

 . ی ترسیم گربیده اس ها و منابع طنیعی و خداباب بالغ ، شهرها و ککورها و روبها و جلگه

 

   الدین شیرازی قطب
مصلح شیرازی، بانکمند و عارف قرن هفتم هجری  بن مسعوب بن الدین محموب قطب

  4.«برّه التاج»که تألیفات فراوانی به زبان فارسی و عربی بارب بر کتاب 

                                                           

 . کنند جمع آن قنادیل است آویز، مشعل که از سقف آویزان می مصباح، چراغ: قندیل  - 

 . هجری 323در سال  -3

 . 333- 33نزهة القلوب،  -2

از دانشمندان و عارفان ( ق.  ه 1 2-112)الدین محمود بن مسعود بن مصلح شیرازی کازرونی،  قطب -1

الدین ابوخیر و زکی رکشاوی و شمس  قرن هفتم هجری است که علم طب را از پدر و عمویش کمال

ه نصیرالدین طوسی آموخت و اصول کاتبی فراگرفت و علم هیئت و شفای ابن سینا را در خدمت خواج

او دارای تألیفات فراوانی به عرب و . شریعت و طریقت و حقیقت را از صدرالدین قونوی تلمذ کرد

اختیارات مظفری ـ االنتصاف ـ شرح الکشاف ـ انموذج العلوم ـ تاج العلوم ـ : فارسی است از جمله 

 . عدیه، ترجمه تحریر اقلیدس و غیرهدرّة التاج ـ التبصرة ـ التحفة الشاهیّة ـ تحفة الس
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  :ستاید امامان چهارگانه را چنین می

 

 بخشش شافعی 
او به هزار بینار بوب، چون به مکه رسید خیمه بزب و  شافعی از صنعا به مکه آمد با»

باب؛ چون  آمد، مکتی زر، به او می آن زر را بر جامه ریخ  و هر کس که ایش او برمی

 . نماز ایکین شد، آن جامه را فکاند و بر وی هیچ نمانده بوب

را گف  چهار بینار به وی به و  0مربی شافعی را رکاب گرف  تا برنکیند، ربیع

 . ذرش بخواهع

بر بازاری تازیانه از بس  شافعی بیفتاب کوبکی آن را برگرف  و به او باب، به ربیع 

 . گف  هر چه بارای به او به گف  بوازبه برهم بیش ندارم، گف  به او به

بارم؛ به سنب آنکه روزی بر  را بوس  می 2سلیمان ابی بن من حماب :شافعی گف 

جامة او گسسته بوب خواس  که بر خیاطی فروآید تا  1برازگوشی نکسته بوب و گوزکره

فرومیار که من همچنین بدوزم چون بدوخ ، به بینار زر به وی  :بدوزب، خیاط گف 

  4.«باب و عذر خواس  که بیگر ندارم

 

                                                                                                                                                    

الدین شیرازی، به اهتمام ماهدخت بانو همایی، شرکت انتشارات علمی و  درّة التاج، تألیفه قطب - 

 . 212 فرهنگی، چاپ اول، 

 (. ق.  ه 321-21 )بن عبدالجبارین کامل المرادی مصاحب و راوی امام شافعی،  ابومحمد ربیع بن سلیمان -3

 . سلیمان یکی از اعاظم فقها و استاد ابوحنیفه است یل حمادبن ابیابواسماع -2

 . نوعی گره زیبا است که مانند تکمه بر لباس زنند: گره  گوزه -1

 . 32-33درّة التاج،  -3
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 شجاعت و ایمان شافعی در برابر خلیفه بغداد 
رون او بر روی ه مگسی بیامد. الرشید نکسته بوب ایش هارون اند که شافعی آوربه»

راند و باز  بیگر براند و باز آمد و همچنین چند نوب  می. رون آن را برانداه. نکس 

آنگاه روی . بر روی خوب زب و آن مگس را بکک  0شد و تپانچه 4آمد عاقن  طیره می

تعالی بر آفریدن این مگس چه حکم   ای امام مسلمانان خدای :به شافعی کرب و گف 

و این معنی بر . تا عجز متکنران و اصحاب جنروت بدیکان نماید نهابه اس ؟ گف 

  :قرآن مجید آمده اس  آنجا که فرموب

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ٿژ 

  22: الحج ژڦ  

و توانند آن را از وی بازستانند ضعیف اگر مگسی چیزی را از آنان برباید نمی»

تکنر و جنروت به او الیق تر بوب، اس کس ننوب، و  کسی که از مگسی ضعیف

 . نناشد

و چون این معانی را بر ذهن خوب مصور بارب، خوب را بکناسد، و از شناخ ، حق 

من عرف نفسه فقد عرف رّبه :فرموب صحاص  شوب؛ چنانکه مصطفی
یعنی از روی . 2

اما آنچه الیق این موضع اس ، آن اس  که . مخالف  نه موافق ؛ چنانکه از ایش رف 

را به نجاس  بکناسد، خدا را به طهارت بکناسد، و چون خوب را به فقر چون خوب 

  :بکناسد، خدا را به غنی بکناسد که

                                                           

 . با فتح به معنی سبکی است و طیره شد به معنی خشمگین گردید به کار رفته است: طیره  - 

 . ن و سیلی زدنلطمه زد: تپانچه، طپانچه  -3

 . «هر که خود را شناخت پروردگار خود را شناخته است»این حدیث در کتب صوفیه نقل شده است یعنی  -2
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نیاز اس  و شما  و خداوند بی» 24: محمد ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ژ 

 .«نیازمندانید

  :و چون خوب را به جه  بداند، خدا را به علم بداند که

باند بر  و خداوند می» 11: آل عمران ژھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ژ 

 .«بانید حالی که شما نمی

  :جز بداند، خدا را به قدرت بداند کهاو چون خوب را به ع

  12 : البقرة ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ژ 

 .«تعالی بر هر چیز توانا اس  خدای»

 

 رون الرشید اانس و ه بن  مالک
بکنید برای  4سعد بن  ن لیثانس اانصد بینار فرستاب، چو بن  هرون الرشید از بهر مالک»

! من اانصد بهم و تو هزار :مالک هزار بینار فرستاب؛ هرون الرشید بکنید و برنجید؛ گف 

 0.«بخ  من هر روز هزار بینار اس ، شرم باشتم که کمتر از بخ  یک روزه، بدو فرستم

 و چند مورب بیگر به( شیر بابن)الدین بر زمینه خرید و فروش، نکاح، رضاع  قطب

  2.تفصی  بربارة آراء و نظریات امامان چهارگانه سخن گفته اس 

 

                                                           

 . یکی از بخشندگان معروف بوده است.)  ه 23 -21)بن سعدبن عبدالرحمن الفهمی،  ابوالحارث لیث - 

 . 33درّة التاج،  -3

 . 212-323-321-321-342درّة التاج،  -2



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

176 

   ءالدین نخشبی ضیا
های برخکان سلسلة چکتیّه اس  بر کتاب  سید ضیاءالدین نخکنی که یکی از چهره

  :گوید خوب از امامان؛ ابوحنیفه و شافعی چین سخن می 0«سلک السلوک»

 درایت امام اعظم 
ی انهان کربه بوب و کسی آن را بنرب، چندان که شخصی چند برم را زیر برخت

اهلل علیه ت رف  و قصه را بازگو  جستجو کرب آن را نیاف  به خدم  امام اعظم ت رحمه

بازگرب تا امروز بربارة کار تو بیندیکم، امام اعظم نزب طنیب  :ابوحنیفه به او گف . ننموب

برای  :وبمند اس ؟ گف ریکة آن برخ  برای کدام بیماری س :آن شهر رف  و گف 

بر این چند روز بیماری، به تو مراجعه کربه اس  که تو او را به  :فالن مرض، گف 

ام که از  آری، چند روز اس  که به فالن کس گفته :استفابة از آن، راهنمایی کنی؟ گف 

خیلی  :ای؟ گف  ریکة آن برخ  بخور، امام اعظم نزب آن بیمار رف  و گف  چگونه

هایی  خواهی این بیماری از تو بور شوب برم اگر می :ککم، گف  برب و رنج میبیمارم و 

 . ای به صاحنش برگربان  را که از زیر فالن برخ  بربه
 چند ذکر زحم  خوب! نخکنی»

 

 خلق را هیچ زحمتی مرسان 
 

 گر بخواهی که زحمت  نرسد
 

 2«هیچ کس را تو زحمتی مرسان 
 

 

                                                           

هجری قمری از مشایخ سلسله چشتیه است که از محضر شیخ (  23متوفی )سید ضیاءالدین نخشبی،  - 

هند مقیم ( بداؤن)فریدالدین ناگوری به سلک عرفان درآمد و در جوانی رهسپار هندوستان شد و در شهر 

 . سلک السلوکچهل ناموس ـ قصیده ربوبیّه ـ داستان گلریز ـ لذّت النّساء و : گردید، از آثار اوست 

سلک السلوک، تألیف ضیاءالدین تخشبی عارف قرن هشتم، با مقدمه و تصحیح و تعلیق و تحشیّه دکتر  -3

 . 212 غالمعلی آریا، کتابفروشی زوار، چاپ اول، زمستان 

 .  1 سلک السلوک،  -2
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 شافعی و نیایش 
آهسته لب  4اهلل علیه ت برای اقام  سن ، نزب ابوالحسن مزّین افعی ت رحمهزمانی امام ش

. بار، تا بریده نکوب ای خواجه یک ساع  لب ساکن :کرب، مزّین گف  جننانید و بعا می می

 . تعالی، ساکن و خاموش گربب لب من بریده شوب بهتر از آن اس  که ذکر حق :شافعی گف 
 یاب حق، قوی چیزیس ! نخکنی»

 

 ذکر، جمله خاموشی اس  گف  بی 
 

 هر چه از یاب حق، برون باشد
 

 0آن نه یاب اس ، آن فراموشی اس  
 

 

 احمد افالکی 
الدین احمد االفالکی العارفی، عارف قرن هکتم هجری بر کتاب مناقب  شمس

  :گوید بربارة امامان چهارگانه چنین می 2العارفین

 

 

 ثانی   شافعی و نعمان
نگام نق  قول از بزرگان و بانکمندان و عارفان، آنان را به ابوحنیفة ثانی افالکی به ه

کند و بر آثار نویسندگان و شاعران، بارها این تکنیه صورت  و شافعی بوم معرفی می

الدین اُزموی ت  روای  چنان کربند که روزی قاضی سراج :گوید گرفته اس  چنانکه می

نقلی شافعی ثانی بوب از چند فن معتنر، مسای   اهلل ت که بر جمیع علوم عقلی و رحمه

مکک  و نُک  غرّا، استنناط کربه، مستحضر گک  و به شاگربان خوب تفهیم کرب که 
                                                           

قشیری درگذشت و جنید بغدادی بود، ( شوشتری)ابوالحسن مزّین عارف مشهور، از یاران سهل تُستری  - 

 . داند هجری می 234او را در سال 

 . 12 سلک السلوک،  -3

الدین احمد االفالکی العارفی، به کوشش تحسین یازیجی،  ، تألیف شمس3- مناقب العارفین، جلد  -2

 . ، ناشر دنیای کتاب213 چاپ دوم، 
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خواهم که فضیل  و  وقتی که مرا بر مجمع اُمرا و فُضال با حضرت موالنا اتفاق افتاب، می

  4مایم، تا معلوم کند که بانکمندی چیس ؟بن چستی خوب را به وی 

همچنان خدم  ملک المدرسین، زبده المتأخرّین، بحر المعقول و المنقول، الجامع 

اهلل علیه که  بین الفرو و االصول، موالنا زین الملّه و الدّین عندالمؤمن التوقاتی، رحمه

استاب أکابر علوم و نابر ممالک روم بوب و او را نعمان ثانی و عمّان معانی خواندندی و 

ده هم از شاگربان کمتر اوس ، بن و این  0علم فتوا، ابویوسف بوم بر عم  تقوی و

  2... .الدین اروانه روای  کرب  روزی بر مجمع علمای توقات بر مدرسة معین

 

  

موالنا با این ااسخ، بلند نظری و وسع  اندیکه و خدامحوری اسالم را به 

ها و تنگ  ن، مارواء تعصبکند که بی بهد، و به او گوشزب می الدین چلنی نکان می حسام

باشد، باید آبمی را از ... ای مذهب حنفی یا شافعی یا بن ها اس ؛ عنابت چه بر م نظری

ها ااک سازب تا بتواند انوار  شرک بور کند و به توحید برساند و قلب او را از آلوبگی

 . های شیطانی را براند الهی را بر خوب جای بهد و وسوسه

 

 

 دیان بن مذهب نقش
اعتقاب اه  سن  ( دیانبن نقش)طریقة ایکان » :گوید( 424-444)عندالرحمان جامی 

اهلل علیه و  و جماع  اس  و اطاع  از احکام شریع و اتناع سنن سیدالمرسلین ت صلی

                                                           

 . 1 1منبع مذکور،  - 

 . ابویوسف شاگرد برجسته ابوحنیفه بوده است -3

 . 332،  مناقب العارفین، جلد  -2
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آله و صحنه و سلّم ت و بوام عنوبی  که عنارت اس  از بوام آگاهی به حق ت سنحانه ت 

  4.«مزاحم  شعور به وجوب غیری بی

حاص  این طریقة شریفه، بوام » :گفته اس ( ق 4012متوفی )شیخ عنداهلل بهلوی 

حضور و بوام آگهی اس  به حضرت ذات الهی ت سنحانه ت با التزام عقیدة صحیحة 

  0.«نویهنموافق اه  سن  وجماع  و اتناع سن  

  :گوید دیان، میبن احمد طاهری عراقی بربارة عقاید مذهنی نقش

برخی از برویکان، مقید به . غاله، بر میان بعضی صوفیه، راه یافته بوب عقاید... »

و این، همة مسلمانان معتقد و ایروان سن  و جماع  را . آباب شرع و عرف ننوبند

و چنان که قنال  اشاره کربیم . بیمناک کربه بوب که منابا آثار شریع  و سن  از میان بروب

یی که سنی خالص اس   طریقه. ر برابر این اوضاعالعملی بوب ب دی، عکسبن طریقة نقش

و گفتیم که . و اساس آن حفظ آباب شریع  اس  و تقید به سن  و بوری از بدع 

بهاءالدین، همة آباب و . دی یک جریان اصالحی بر تصوف و بین بوببن طریقة نقش

لغی را م... رسوم و شعائر رایج صوفیه را چون ذکر جلی و خلوت و عزل  و سماع و 

 1.«باش  باط  شمرب 2کرب و هر چه را از بایرة مسلمانی بیرون بوب و رنگی از بدع 

 

                                                           

 . 112، به نقل از نفحات االنس جامی، 122پژوهشی درباره روح و شبح،  - 

، تألیف خواجه محمدبن محمد پارسای بخارایی، مقدمه و تصحیح و (کلمات بهاءالدین نقشبند)قدسیّه  -3

 .  3، ص 231 تعلیق از احمد طاهری عراقی، ناشر کتابخانه طهوری، آذرماه، 

این سخن نظر آقای احمد طاهری عراقی است؛ سخن درباره بدعت زیاد است و اگر به قرآن مجید و  -2

 . بینیم و صلحا بنگریم آثار بدعت را آشکارا می صسیره پیامبر

 . 33قدسیّه،  -1
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 الهام از سخن امام شافعی 
  :گوید دیه، با الهام از سخن امام شافعی، میبن عندالرحمن جامی از مکایخ نقش

 رفض اگر هس ، حبّ آل ننی
 

 رفض فرض اس ، بر ذکیّ و غنی 
 

 اس رفض نی بَد، زحبّ آل عن
 

 بدی آن، ز بغض اه  وفاس  
 

 بغض آنان که مُقتدا بوبند
 

 4سابقان ره هُدی، بوبند 
 

دی بن مالحسین واعظ کاشفی که با راهنمایی عندالرحمن جامی به طریق  نقش

ها و آثارش، صحابه و خلفا را  روی آورب بر مذهب امام ابوحنیفه بوب و بر اغلب نوشته

روضه »فی نوشته اس ، اگرچه به عل  نوشتن کتاب ای بر فقه حن ستوبه و رساله

 . بانند و گروهی او را شیعه می 0قاضی نوراهلل شوشتری« نامه فتوت»و « الکهداء کاشفی

ابیطالب و فرزندانش، شیعه بوبن کسی  بن  بر حالی که تعریف و تمجید و مدح علی

س  و جز خوارج کسی کند، چون علی خلیفه مسلمانان و از سابقان اولیه ا را ثاب  نمی

و هر کس کتاب رشحات عین . منکر عظم  مقام و معنوی  آن حضرت نیس 

کند که  حسین واعظ کاشفی را بخواند بدون تربید حکم می بن  ، تألیف علی2الحیات

موالنای کاشفی سنی حنفی مذهب اس  که بر طریق  به خواجه عنیداهلل احرار تمسک 

 و فضای  و کرامات قصار او، و بزرگان سلسله نقش نموبه و کتاب مذکور را بر مناقب

 . دیه، تألیف کربه اس بن

 

                                                           

 . 11 سلسلة الذهب، هفت اورنگ،  - 

شد هر کسی را که ابیاتی در مدح کو قاضی نوراهلل شوشتری، نویسنده کتاب مجالس المؤمنین که می -3

ای او را   خاندان پیامبر ـ علیهم السالم ـ سروده است به عنوان شیعه معرفی کند از این رو عده

 . اند لقب داده« مشهور تراش شیعه»

، با مقدمه و ) ه 222-412)بن حسین واعظ کاشفی،  رشحات عین الحیات، تألیف موالنا فخرالدین علی -2

 . 43شی و تعلیقات دکتر علی اصغیر معینیان، جلد اول، ص تصحیحات وحوا
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   اهلل ولی شاه نعمت
اهلل ولی که از صوفیان مکهور وحدت وجوبی قرن هکتم و  سید نورالدین شاه نعم 

اوای  قرن نهم هجری قمری اس  ضمن اینکه با احترام هر چه تمامتر از خلفای 

ها  ها و تنگ نظری های تعصنات مذهنی و جدل کش و قوس بر 0برب راشدین نام می

  :گوید سازب آنچنان که بر غزلی چنین می گرایی، اندیکة خوب را آزاب می فرقه

 

 مذهب جامع 
 ام به تمام بار صحابه بوس 

 

 یار سنی و خصم معتزلی 
 

 مذهب جامع از خدا بارم
 

 این هدای  بوب مرا ازلی 
 

 نعم  اللهم و زآل رسول
 

ام خفیّ و جلی  چاکر خواجه 
(4122) 

 

گوید که مجالی به قراربابهای  بر غزلی شیوا، چنان با وجد و شور سخن می

 . جاننه، اثنات کند بهد تا نموبش را با بفاعیات یک بار فکری نمی اسارت

                                                           

تا  432- 22)اهلل بن عبداهلل از عرفای معروف قرن هشتم و نهم هجری است،  سید نورالدین نعمت - 

الدین  الدین شیرازی فراگرفت و علم بالغت را بر شیخ شمس ، مقدمات علوم را نزد شیخ رکن(421

وارزمی و اصول فقه را بر قاضی عضدالدین ایجی آموخت و چند خ  مکی و حکمت را بر سید جالل

سید در پایان عمر در . سفر به مکه و مدینه کرد و در مکه از دست شیخ عبداهلل امام یافعی خرقه پوشید

گویند  سلسله طریقت او را نعمت اللّهیّه می. قریه ماهان کرمان اقامت گزید و به تربیت و ارشاد پرداخت

 .  عالوه بر اشعار عرفانی دارای رسایلی در شرح رموز تصوف استاهلل شاه نعمت

، 12اللهی، سال  اهلل ولی، به سعی دکتر جواد نوربخش، انتشارات خانقاه نعمت کلیات اشعار شاه نعمت -3

 . 142-144، صفحه 122 چاپ سوم، شماره غزل 
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 کیمیای خاک 
 ما خاک راه را، به نظر، کیمیا کنیم

 

 4صد برب را، بگوشة چکمی، بوا کنیم 
 

 ر حنس صورتیم و چنین شاب و خرمیمب
 

 گر که بر سراچة معنی، چها کنیمبن  
 

 رندان الاُبالی و مستان سرخوشیم
 

 هکیار را به مجلس خوب، کی رها کنیم 
 

 موج محیط و گوهر بریای عزتیم
 

 ما می  بل، به آب و گ  آخر، چرا کنیم 
 

 بر بیده، روی ساقی و بر بس ، جام می
 

 گوش به عاق ، چرا کنیمباری بگو، که  
 

 ما را نفس، چو از بم عکق اس ، الجرم
 

 بیگانه را، به یک نفسی، آشنا کنیم 
 

 از خوب برا، و بر صف اصحاب ما، خرام
 

 0تا سیّدانه، روی بل ، با خدا کنیم 
 

 

 آیینة شافعی و حنفی 
سخن ای بربارة کیش و مذهب خویش، با احترام از شافعی و ابوحنیفه،  بر قطعه

 . باند گوید و وجوب خوب را آینة انعکاس افکار و علوم شافعی و ابوحنیفه می می
 ارسند زمن، چه کیش باری

 

 خنران چه کیش بارم؟ ای بی 
 

 از شافعی و ابوحنیفه
 

 آیینة خویش، ایش بارم 
 

 ایکان همه بر طریق جدّند
 

 2من مذهب جدّ خویش بارم 
 

 

                                                           

 : گوید  حافظ در مطلع غزلی می - 

 آیا بود، که گوشه چشمی، به ما کنند  کنند آنانکه خاک را، به نظر، کیمیا

 . 11دیوان خواجه حافظ شیرازی، به اهتمام سید ابوالقاسم انجوی شیرازی، چاپ سوم، صفحه 

 . شماره غزل است 21  . 314اهلل، صفحه  کلیات اشعار شاه نعمت -3

 . شماره قطعه است 41. 432اهلل، صفحه  کلیات اشعار شاه نعمت -2
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   عبدالرحمن جامی
الرحمن جامی، شاعر و نویسنده و عارف مکهور قرن نهم هجری که از نورالدین عند

دیه بوبه اس ، بر هرات به خدم  عارف وارسته سعدالدین کاشغری بن مکایخ نقش

رسید و بس  ارابت به او باب و برمرو به سلک مریدان خواجه عنیداهلل احرار از بزرگان 

 . دیه، برآمدبن طریق  نقش

 

 مذهب جامی 
گویند که وی مقلّد  بانند و می نویسان و مورخان، جامی را اه  سن  می رهتمامی تذک

امام ابوحنیفه بوبه اس ؛ جامی بر اعتقابنامه خویش که به برخواس  فرزند خواجه 

  :گوید عنیداهلل احرار سروبه اس ، برباره مذهب خویش چنین می
 بر بیان عقاید اسالم

 

 کافی اندر بیان او و تمام 
 

 د، که ضنطش آسان اس آن عقای
 

 وندر آن، خاص و عام یکسان اس  
 

 بار هر که هس  اه  سن  و بین
 

 0باشد او را زحف آن، ناچار 
 

ها اس  و همة ابیان  جوید که خالی از غنار تعصب رنگی را می بر غزلی مذهب بی

 . شمارب الهی را بازتاب لطف الهی می
 با همة روی زمین، متفّقم بر همه بین

 
 کرب عکق تو بِکُس  از بل من، نقش خالفم 

 

                                                           

، از شعرا (424-2 4)الدین محمد حنفی جامی،  الدین احمدبن شمس رالدین عبدالرحمن نظامموالنا نو - 

و نویسندگان مشهور قرن نهم هجری است که سلسله نسبش به امام محمد شیبانی که یکی از شاگردان 

ان کامل دیو: جامی تألیفات فراوانی دارد از قبیل . رسد بن ثابت کوفی بوده است می امام ابوحنیفه نعمان

اشعار ـ شواهد النبوّة ـ لوایح ـ اشعة اللمعات ـ نقد النصوص ـ لوامع ـ تجنیس ـ نفحات االنس ـ 

 . بهارستان به تقلید گلستان سعدی ـ هفت اورنگ به تقلید خمسه نظامی

 .  2 دیوان کامل جامی، ویراسته هاشم رضی، انتشارات پیروز، صفحه  -3
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 حبت اهل بیت مشافعی و 
  :سراید جامی بر شرح بیتی منسوب به امام شافعی، چنین می

 مابح اه  بی ، بر معنی
 

 مدح  خویش کند، یعنی 
 

 شناس مؤمنم، مُوقنم، خدای
 

 وز خدایم بوب، امید و هراس 
 

 ها بر اعتقابم، ااک از کجی
 

 کج نهابم، باکنیس  از طعن  
 

 بوستدار رسول و آل وَیَم
 

 بشمن خصم بدخصال وَیَم 
 

 جوهر من، زکان ایکان اس 
 

 رخ  من از بکان ایکان اس  
 

 همچو سلمان، شدم زاه  النی 
 

 4گک  روشن، چراغ من، زان زی  
 

کان منهم و الأخاف اللوم  انا مولی هلم و مولی القوم
0 

 

 مس  عکقند عاشقان، بایم
 

مئالخیافون لومة الال 
2 

 

 چون بوب عکق عاشقان، برسم
 

 کی زکید مُنافقان، ترسم 
 

 این نه رفض اس ، محض ایمان اس 
 

 رسم معروف اه  ایمان اس  
 

 رفض اگر هس  حبّ آل ننی
 

 4و غنی 1رفض فرض اس ، بر ذکی 
 

 

 
 

 
 

                                                           

 . روغن، روغن چراغ: زیت  - 

 . ترسم من بنده ایشانم و بنده قوم هم از ایشانست و از سرزنش نمی -3

کنند و از سرزنش  در راه خدا جهاد می» 31: المائدةژ  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ  -2

 .«هراسند سرزنشگری نمی

 . با ذکاوت: ذکی  -1

 . هوش نادان، کندذهن، کم: غبی  -3
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 وللّشافعی 
 لوکان رفضًا حّب آل حممدٍ »

 

فضیفلیشهد الثقالن إّنی را 
4 

 

 شافعی آن که، سنّ  ننوی
 

 زاجتهاب قویم اوس ، قوی 
 

 به زبان فصیح و لفظ متین
 

 گف  بر طّی شعر سحر آیین 
 

 گر بوب رفض، حبّ آل رسول
 

 یا توالّ، به خاندان بتول 
 

 گر گوا باش، آبمیّ و اری
 

 0که شدم من، زغیر رفض، بری 
 

ای اس  از بوستی و عالقة شدید  جلوه کند آنچه را که جامی از امام شافعی نق  می

، آنچنان که حاضر اس  به عل  ارتناط صآن انسان وارسته نسن  به آل رسول خدا

 . قلنی با اه  بی ، هر تهمتی را بپذیرب

 

   گلی چون شافعی و اللة نعمانی
سخن  صموالنا جامی بر قصیدة رسای بلندی، آنچنان با شور و حرارت از ایامنر

گویی مرواریدهای الفاظ و معانی را از بریای بیکران عکق و محن  الهی  گوید، که می

سازب و بر گک  و گذار  ها جدا می چیند و با غواصی عاشقانه گوهرها را از صدف برمی

  :شوب گر می بوید و اللة نعمانی را نظاره از گلزار وجوب، گ  شافعی را می
 از او شد عق  کُ  بانا، زهی امّیّ ناخوانا

 
 که خوانند ابجد ابراهیم و آبم بر ببستانش 
 

 قلم ننسوبه انگکتش، ولی بر لوح ختمیّ 
 

 خطی باشد محقق، بهر نسخ جمله ابیانش 
 

 زموج غیرت، افالتون یونانی و یونانش  به یثرب کن طلب، سرچکمة حکم ، که شد غرقه

                                                           

پیروان زیدبن : گویند . نس گواهی بدهند که من رافضی هستماگر دوستی آل محمد رفض است پس جن و ا - 

علی حسین از آن بزرگوار خواستند که از ابوبکر و عمر بیزاری جوید و او را نپذیرفت و پیروان، وی را رها 

 ... .اهل سنت آن گروه را رافضی گویند . بن یوسف شهید شد  کردند و آن حضرت به دست حجاج

 . 311-312دیوان کامل جامی،  -3

 . بن ثابت کوفی است مقصود ابوحنیفه نعمان -2
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 ابوالقاسم بوب هابی، که باشد بوعلی باری

 
 ش، اویی راه طغیانشکه از بهر خالص خوی 
 

 مکو، قید نجات او، که مدخلوس  قانونش
 

 4مکش رنج شفای او، که معلومس  برهانش 
 

 گذر بر بوستان شرع و بین کن، تا بهر گامی
 

 یی بینی چو نُعمانش گلی چون شافعی یا الله 
 

 

  9روزبهان خنجی بن اهلل  فضل
انکمندان قرن نهم هجری بر کتاب روزبهان خنجی اصفهانی از علما و ب بن اهلل  فض 

های فقهی  آراء و نظریات ایکروان بو مکتب از وسیعترین مکتب 2«سلوک الملوک»

حنفی و شافعی را بر مناحثی که مطابق تقسیمات معمول امروز بر محدوبة حقوق 

اهلل روزبهان شافعی  کند، فض  گیرب بیان می اساسی و اباری و مالی و جزایی جای می

غزالی، « الدین احیای علوم»ماوربی، « احکام السلطانیّه»های،  ه و از کتابمذهب بوب

روضه، »و ( 422متوفیی )الدین ارببیلی  جمال( االنوار لعم  االبرار)« انوار الکافعیّه»

مند گربیده اس ، و بر  بهره( 141متوفی )شرف نووی  بن  امام یحیی« منهاج و حاوی

متوفی )ابوبکر  بن  الدین ابوالحسن علی برهان« غینانیهدایة مر»نق  اقوال حنفیان به 

صنوان القضا و )« عنوان االفتا»و ( 142متوفی )الدین سرخسی  رضی« محیط»، (422

« خالصه الفتاوی»، (110متوفی )اسمعی  اشپورقانی  بن محمد بن محمد( عنوان االفتا
                                                           

 . یعنی خود را در قید و بند کتاب نجات و شفای بوعلی سینا اسیر مکن و به حقیقت دین بنگر - 

« خواجه موالنا»یا « خواجه مُالّ»، مشهور به (232-411، 431)بن روزبهان خنجی اصفهانی،  فضل -3

الدین اردستانی  مند شده و به حلقه دلبستگان شیخ جمال خاوی بهرهچندی از حلقه درس امام محمد س

 . آرا ـ مهمانخانه بخارا سلوک الملوک ـ ابطال نهج الباطل ـ عالم: درآمده است از آثار اوست 

بن روزبهان خنجی اصفهانی، به تصحیح و مقدمه محمد علی موحدّ، شرکت سهامی  سلوک الملوک، فضل -2

 . ش.  ه 213 چاپ اول، انتشارات خوارزمی، 
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 بن  فخرالدین حسن)خان  قاضی« فتاوای»و ( 410متوفی )احمد بخاری  بن امام ظاهر

  4.، استناب جسته اس (440متوفی ( )ای خان اوزجندی فرغانه منصور قاضی

 

 اهمیت سلوک الملوک 
شویم که فقه اسالم  بر مورب اهمی  و ارزش حقیقی این کتاب، همین قدر یابآور می

نکاح، طالق، ارث، )شوب،  بر آن زمینه که به اصطالح امروز حقوق خصوصی نامیده می

شمار بر هر یک  های بی بسط و توسعة فراوان یافته و کتاب(  ، اموال و معامالتوصی

از این ابواب، به رشتة تحریر برآمده اس  لیکن متأسفانه فقها کمتر به مناحث حقوق 

ها بر زمینة حقوق اساسی و اباری و قوانین  اند و به همین جه  کتاب عمومی ارباخته

م مربوط به جنگ و صلح بر زبان عربی هم معدوب اس  مالیاتی و قوانین کیفری و احکا

همتا  را کتابی منحصر به فرب و بی« سلوک الملوک»توان  و بر فارسی به جرأت می

هایی به عناوین اسمی مکابه، مانند؛ سیرالسلوک، نصیحه الملوک،  آری کتاب. معرفی کرب

« نامه سیاس »کام  آن  ها که نمونة تحفه الملوک و غیره بر بس  باریم لیکن این کتاب

ها عهد ساسانی  نامه ها و آیین نامه ی الملک اس  ت که بر وفق الگوی خدا خواجه نظام

هایی  های فقهی ندارند و بیکتر به اندرزنامه اند ت کاری به بحث بر زمینه تألیف شده

گیری از روش و تجارب خسروان سلف  ای آباب و رسوم با بهرهبن مانند که بر م می

  0.شوب ی تقوی  فکر و رهنمایی و توجه بابن اابشاهان عصر، نوشته میبرا

آوریم و خوانندگان گرامی را با مطالب  روی می« سلوک الملوک»اینک به کتاب 

  :کنیم ارزندة آن بربارة مذاهب حنفی و شافعی آشنا می

                                                           

 . 34سلوک الملوک،  - 

 . 21-32سلوک الملوک،  -3
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 اجتهاد و مراد از آن 
اجب، باوب ظاهری، اجتهاب به اتفاق مذاهب، اجتهاب جایز اس  و عم  کربن به آن و

اجتهاب، افتعالی اس  از جهد به نصب جیم، و آن  :اند علمای حنیفه گفته. باند را روا نمی

تعب و رنج اس  بر نفس، یا قوة مفکّره، یا ضعیف گربانیدن از برای طلب مقصوب و 

او را قاضی  صاس  که چون حضرت ایامنر جن  بن اص  بر اجتهاب، قول معاذ

ای ترا به بستور خدا و رسول آگاهی نناشد  ، از او ارسید که اگر بر واقعهیمن ساخ 

کنم و آن  یعنی اجتهاب به رأی خوب می« اجتهد برأیی» :کنی؟ معاذ گف  چه می

  4.و این بلیلی اس  بر صح  اجتهاب. آن را اذیرف  صحضرت

 

 شرایط اجتهاد در مذهب حنفی 
اجتهاب بذل مجهوب  :اند  بارند؛ بعضی گفته بو نظر« اجتهاب»علمای حنیفه بر تعریف 

بذل وسع و طاق  اس ، بر طلب حکم  :گویند و بعضی می. اس  بر طلب مقصوب

« حدیث»و « فقه»، 2«اصول فقه»مجتهد باید به علم  :آمده اس  که« هدایه»بر . 0شرعی

غول مک« قیاس»اس  به « منصوص علیه»ای که بر جایی که  کامال  آگاه باشد؛ به گونه

ای باشد که با آن قریحه، عابات مربم را بداند، زیرا بعضی از  نگربب و صاحب قریحه

  1.اء آن بر عرف و عابت اس بن احکام هس ، که 

 

                                                           

 . 11 منبع مذکور،  - 

 . 11 منبع مذکور،  -3

: در تعریف اصول الفقه آمده است . های استفاده از جزئیات آنست ادلّه اجمالی فقه و راه: اصول فقه  -2

 .«یاتهااصول الفقه ادلّة الفقه اإلجمالیة و طرق إستفادة جزئ»

 .  1 -11 منبع مذکور،  -1
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 مجتهد باید چه چیزهایی بداند؟ 
مجتهد باید از احکام شرعیه کتاب و سن  آگاه  :حنفیه آمده اس  که« صنوان االفتاء»بر 

ها و مصابر و موارب مربوط را  ای شناخ  اقسام کتاببن شرع بر مباشد و معانی خطابات 

و شیخ االسالم . نیک، بفهمد و وجوه عم  به کتاب و سن  و قیاس را به خوبی بکناسد

را حفظ کند و مذاهب منقدان بداند « منسوط»هر گاه که  :االئمة سرخسی گفته اس  شمس

های شرعیه  هد آن اس  که، به انواع حج و بعضی گویند که شرط مجت. تواند اجتهاب کند می

و عقلیه که موجب علم اس  آگاه باشد و اسناب شرایع، از اصول و فروع بین مانند عنابات 

از فرایض و »اهلل اس   موقته و غیر موقته و کفارات و حدوب و معامالت و احکامی که حق

اظ به قدری که متناول ها و معنی احکام الف ها و عزیم  واجنات و سنن و نواف  و رخص 

گربب، مانند عام و خاص و مؤوّل  و مکترک و ظاهر و نصّ و مفسّر و محکم و حقیق  و 

 40.«بکناسد... مجاز و صریح و کنای  و اقسام بالل  و 

 

 شرایط اجتهاد در مذهب شافعی 
  :شرایط اجتهاب چنین آمده اس « انوار الکافعیه»بر 

 . و ابراک آیات احکام (قرآن)اهلل  اول ت علم به کتاب

و شرط اس  که از کتاب و سن ،  :بر زمینة احکام صاهلل ل علم به سن  رسودوم ـ 

خاص و عام و مطلق و مقید و مجم  و منین و ناسخ و منسوخ را بداند و سن  متواتر و 

  2.آحاب و مرس  و مسند و متص  و منقطع و حال راویان از نظر جرح و تعدی  بفهمد

                                                           

 .13 -11 منبع مذکور،  - 

از مباحث اصلی علم اصول فقه هستند مانند مفهوم و منطوق، اقسام آنها داللت و اقسام آن، وضع،  -3

 . حقیقت و مجاز، کنایه و تعریض و غیره

 . باشند همه موارد ذکر شده مصطلحات علم اصول الفقه می -2
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د اقوال علمای صحابه و تابعین و غیره را بداند و به اجماع و اختالف آگاه سوم ت بای

 . باشد

چهارم ت قیاس جلی و خفی را بکناسد و قیاس صحیح و فاسد را از هم تکخیص 

 . بهد

  4.انجم ت آگاهی و آشنایی به قواعد لغ  و زبان عرب

 

 مفتی کیست؟ 
بهد؛ مُفتی  بین، فتوا و نظر میمُفتی به معنی کسی اس  که بر مسای  شرعی فروع 

بهد مانند امام ابوحنیفه ت  مُفتی مجتهد که از اجتهابات خوب خنر می :بو نوع اس 

اهلل علیه ت که اابشاه باید به فتوای او عم  کند و مُفتی مقلّد که از کتب معتنره،  رحمه

بر فقه حنفی و « خان قاضی»، «خُالصه»، «هدایه»هایی مانند  کند؛ کتاب استنناط حکم می

 . بر فقه شافعی« انوار»و « کنیر»، «روضه»، «منهاج»، «حاوی»

 

 شرایط مُفتی در مذهب حنفی 
  :گوید« خالصة حنفیّه»بر کتاب 

یعنی سزاوار آن اس  که مُفتی، . «إّن املفّتی ینبغی أن یکون عدالً عاملًا بالکتاب و السنّة»

آمده اس  که مُفتی، تا بلی  مسأله را « قنیه»ب و بر کتا. عابل و عالم به کتاب و سن  باشد

 . بهد 0نداند و مأخذ اجتهاب ایش او معلوم نناشد، جایز نیس  که فتوا

من بر ماتمی بوبم و بر  :کند که یوسف، روای  می بن  ، از عصام«قنیه»و صاحب 

، اهلل علیه ت حاضر بوبند؛ ابویوسف، زفر آنجا چهار کس از اصحاب ابوحنیفه ت رحمه

                                                           

 . 12 منبع مذکور،  - 

 . الخط فارسی فتوا به رعایت رسم: فتوا  -3
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 :معن نیز آنجا بوب آن چهار نفر به اتفاق گفتند بن  عافیه و شخصی بیگر، گویند قاسم

اکثر علمای . «گوییم حالل نیس  کسی به قول ما فتوا بهد مابام که نداند از کجا می»

حنفیه برآنند، که مُفتی باید مجتهد باشد و اگر مجتهد نناشد و به طریق نق  از کتب 

  4.توان به فتوای او عم  کرب یمصحّحه روای  کند، م

 

 شرایط مُفتی در مذهب شافعی 
  :شروط مفتی، چهار امر اس « انوار الکافعیه»برکتاب 

 . ت زیرا که کافر بر امور بینی، امین نیس  اول اسالم

 . ت زیرا که بر کوبک و بیوانه، اعتماب نیس  دوم تکليف

 . س ت زیرا که بر بین، سخن فاسق معتنر نی سوم عدالت

 . چهارم تيزهوشی و تيقّظ و اجتهاد و قوّة ضبط و حفظ کردن

اگر مجتهد عابل نناشد، الزم اس  که به فتوای خوب عم  کند و عالم که به مرتنة 

 . اجتهاب نرسیده باشد، حکم عامی بارب

 

 تقلید از مجتهد مرده 
امام رافعی  .بارب موت مجتهد، او را از اجتهاب و ایروی کربن مربم از او باز نمی

  :غزالی اس  بر این باره گفته اس « وجیز»که شرح مهمی بر « عزیز»قزوینی بر کتاب 

الکرایطی وجوب ندارب، اگر مربم را از  مربمان امروز متفقند که چون مجتهد جامع»

 . «نماییم تقلید گذشتگان منع کنیم، آنان را سرگربان می

« اجتهاب»وانی بارب ولی خوب به مرتنة کسی که بر مذهب مجتهدی تنحرّ و آگاهی فرا

 . نرسیده اس ، باید به قول آن مجتهد فتوا بهد
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اگر مأخذ مسأله، آن باشد که یاب کربیم، متنحرّ و غیر او بر این  :گوید امام رافعی می

 . حکم، مساویند

و الزم اس  که . جایز نیس  که مجتهدی بر فتوا و قضا، از مجتهد بیگری تقلید کند

اش نناشد، تجدید اجتهاب  ای روبرو شوب که بلی آن بر خاطره هر گاه با حابثه مجتهد

  4.اش خطور کند، حاج  به تجدید اجتهاب نیس  و اگر بلی  آن به حافظه. کند

 

 های فقهی  انواع منتسبین به یکی از مکتب
کنند،  جماعتی که خوب را به مذهب شافعی یا ابوحنیفه یا مالک یا احمد منسوب می

  :چند صنفند

 . ت عوام، که تقلید ایکان از شافعی یا ابوحنیفه متفرّع از تقلید میّ  اس  اول

تواند از مجتهد  و مجتهد نمی. ت جماعتی که به مرتنة اجتهاب رسیده باشند دوم

بیگری تقلید کند و نسن  ایکان به شافعی یا ابوحنیفه به عل  استعمال ابلّه و ترتیب 

 . تهاب، بر طریق آن بو امام اس بعضی بر بعضی بر اج

اند ولی بر اصول امام واقفند  ت جماعتی که متوسط باشند و به مرتنة اجتهاب نرسیده سوم

 . کنند، مقلّد آن امامند و مربمانی هم که از ایکان تقلید می. و این جماع ، مقلّدان آن امامند

عامة اصحاب بر اصول، مذهب  :ابوالفتح هروی از شاگربان امام الحرمین، گفته اس 

آن اس  که عامی را هیچ مذهنی نیس ؛ و اگر مجتهدی بیابد از او تقلید کند، و اگر 

 . نیابد و از شخص متنحرّی آگاه شد بر مذهب، از او تقلید نماید

 :کند که از خطیب بغدابی، نق  می« روضه»اهلل علیه ت بر کتاب  امام نووی ت رحمه

طان، از احوال مفتیان جویا شوب و هر کس را که صالحی  سزاوار اس  که امام یا سل»

 4.«باشته باشد، به فتوا نصب کند و اگر صالحی  نداشته باشد او را از این امر باز بارب
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 اوصاف و آداب مفتی 
الفکر و  0الذهن، رصین  النفس، سلیم  مفتی باید عالوه بر شروط سابقه، با مروت، فقیه

 . دنیکو تصرف و استنناط باش

ده یا آزاب، مرب یا زن، کور یا بینا، کاتب یا امّی و ناطق یا الل باشد بن تواند،  مفتی می

 . ویسد، با اشاره، موضوع مفهوم گربببن و هر گاه که بتواند 

سزاوار که مفتی مانند راوی باشد و  :اهلل ت گفته اس  صالح ت رحمه بن شیخ ابوعمر

فع و بفع ضرر، تأثیر نکند، زیرا او بر حکم بر فتوای او قراب  و عداوت و جلب ن

و به . بهد که به کسی اختصاص ندارب کسی اس  که بربارة چیزی از شرع خنر می

 . فتوای او مرتنط نیس  الزامی و التزامی، به خالف حکم قاضی

هر گاه مفتی بر فتوای خوب با شخص معینی بشمنی  :گفته اس « حاوی»و صاحب 

نده کند، فتوای او بر شأن آنکس مربوب اس ، همچنان که شهابت ایش گیرب و با او معا

 . او بر حق بشمن مربوب اس 

 

 مفتی و قبول هدیه 
جایز اس  که مفتی از مربمان هدیه  :اهلل ت گفته اس  که ابومظفر سمعانی ت رحمه

قنول کند، به خالف قاضی و بر امام واجب اس  که جه  مفتی، مقداری را بر نظر 

 2.نیاز بارب از کاسنی کربن ه او را بید کنبگیر

 

                                                                                                                                                    

 . 3  منبع مذکور،  - 

 . استوار ـ محکم: رصین  -3

 . 1  -2  -3  منبع مذکور،  -2



 پژوهشی دربارة امامان اهل سنّت

 

194 

 تقلید 
 . مؤمن عامی باید بر احکام شرعیه، از مجتهد عالمی، تقلید کند

تقلید،  :گفته اس « مجمع العلوم»اهلل ت بر کتاب  امام ابوحفص نسفی ت رحمه

عنارتس  از اتناع مرب جاه  از علم و ورع مرب عالم، بدون باشتن شک و تربید، بر 

  4.و این تقلید از آن عامی اس  و شایستة اه  اجتهاب، نیس . مطریق جز

 

 قضا چیست؟ 
اول الزام، و قاضی را از آن جه  قاضی  :قضا، بر لع  به هف  معنی آمده اس 

بوبه و یا، زیرا که فع  « قضای»بوم حکم، و اص  او . کند گویند، که خصم را ملزم می

  :اس  و آیة« قضی »آن 

  32: اإلسراء ژڱ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ 

یعنی او را بر جای کک ، گوئیا از  .رضبه فقضی علیه :سوم به معنی فراغ، چنانکه گویند

انجم به معنی موت، . سمٌ قاضٍ، سمٍٍّ قات  :چهارم به معنی قت ، چنانکه گویند. او فارغ شد

أدی دینه و » :دگوین. شکم به معنی ابا، و ابا و قضا مترابفند(. مرب)قضی نحنه یعنی مات 

را بر واجب استعمال « قضا»را گاهی بر غیر واجب و « ابا»، غیر از آن که «قضی دینه

  :قال اهلل تعالی( محکم گربانیدن)هفتم به معنی إحکام . کنند می

 3 : فصلت ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 
0 

 2.«هف  آسمان را محکم گربانید»
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 معنی اصطالحی قضا 
قاضی بر عرف . خصومات و قطع منازعات قضا، بر شریع  عنارت اس  از فص 

یعنی قاضی باید به . شرع، کیاس  که فاص  خصوم باشد و منین محقّ باشد از منط 

و این تعریف . خصوم  و شکای ، اایان بهد و صاحب حق و ناحق، را مکخص کند

 . قاضی اس  نزب علمای حنفیه

طرف امام و سلطان تعریف قاضی نزب شافعیان آن اس  که قاضی، کسی اس  که از 

 . یا خلفای ایکان بر نصب، قدرت الزام خصوم جه  اباء حق باشد

 

 دربارة قضا  خطاب بن نامه عمر
 کند که عمر امام ابویوسف شاگرب ممتاز و برجسته ابوحنیفه، سندی را بیان می

 «ة  اّما بعد فإّن القضاء فریضة حمکمة  و سنّة  مّتبع» :خطاب به ابوموسی اشعری نوش  بن

فقیه ابواللیث . ای محکمه و سنتی متنعه اس  یعنی اما ت بعد ت به برستی که قضا فریضه

قضا را از آن جه  فریضة محکمه گف ، که  :گفته اس « منسوط»اهلل ت بر  ت رحمه

  :تعالی فرموبه اس  حق

  13 : النساء ژې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  ژ 

 .«ازل کربیم تا میان مربم حکم کنیرا به حق بر تو ن( قرآن)ما کتاب »

بر میان ام ، ص و آیات بیگر، و آن را سن  متنعه گفته زیرا که حضرت ایامنر

  4.قضا و باوری فرموبه اس ، اس اتناع و ایروی او واجب باشد
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 ابوحنیفه و قضا 
طلب قضا نزب اکثر علما به هیچ  :نق  کربه اس  که« شرح شافعی»از « خالصه»بر کتاب 

اهلل  ل مُناح نیس  و این قول شیخ کرخی و خصّاف و علما عراق اس  و ابوحنیفه ت رحمهحا

و امام . ها زبند ت این را اختیار فرموبه زیرا که او از قضا امتناع نموبه اس  تا آنکه او را تازیانه

د بن اهلل ت از اذیرفتن قضا خوبباری کرب تا اینکه او را انجاه روز  ت رحمه( شینانی)محمد 

کسی که از خطرهای نفسانی برامان باشد، قنول منصب قضا  :اند و مکایخ بالب ما گفته. کربند

اند از سلف و علمای  برایش اشکالی ندارب، زیرا صحابه و تابعیان و آنان که بعد از ایکان بوبه

 :اند و بر حدیث آمده اس  که قاضیان سه کس. اند بین، قضا را بدون هیچ اکراهی اذیرفته

یکی بر بهک  اس  و بو بر بوزخ؛ اما آن بو که بر بوزخند یکی آن که او را علم باشد و 

و اما آن قاضی که بر . علم عم  نماید و یکی جاه  که بی. برخالف علم خوب عم  کند

  4.بهک  اس  آن اس  که او را علم باشد و به علم خوب عم  کند

 

 شرایط قاضی در مذهب شافعی 
مستحب اس  که قاضی، وافرالعق ، حلیم، صاحب  :آمده اس « فعیهانوار الکا»بر 

تثنّ ، خداوند فطن  و رأی و وقار و سکینه باشد، و جنّار نناشد که شاکیان از او 

بترسند و ضعیف نناشد که او را تحقیر کنند و بر او طمع نمایند و قریکی باشد، و 

  0... .رعای  علم و تقوا، از رعای  نسب مهمتر اس  
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 روش زندگی و برنامه کار قاضی در مذهب حنفی
کسی  :بربارة آباب قاضی بعد از نصب بر مذهب حنفی، گفته شده اس  که« هدایه»بر 

ایس  که بر آن  کنند باید به بیوان قاضی ایش از خوب نظر کند و آن خریطه را که قاضی می

المال باشد یا مال  از بی  4ها هاس ، و مراب از سج ّ کتاب حکم اس ، خواه آن بیاض سج ّ

بیگر اینکه به حال زندانیان رسیدگی کند و هر کس که به حقی . شاکیان یا مال قاضی

اعتراف کند آن را الزم بداند و آنکس که حقی را انکار کند قول او را نپذیرب مگر با اقامة 

ا وضع روشن ای نیاورب، بر حکم او تعجی  نکند ت و اگر کسی بلی  و بینّه. برهان و بلی 

هایی که بر بس  قاضی سابق بوبه اس  نظر کند و حکمش بر  ها و وقف و بر امان . شوب

ای اقامة بیّنه صابر شوب و یا اینکه صاحب ید، به آن اعتراف کند و الزم اس  آن را به بن م

کیند بن و از برای حکم بر جایی ظاهر . مقرٌ له برگرباند چون صاحب حقیقی آن چیز اس 

ای او بر غربا اوشیده نگربب، و بر مسجد نکیند و مسجد جامع، اولی اس  او اگر بر تا ج

و بعوت خاصه . و حاضر نکوب بر هیچ بعوتی مگر بعوت عام... خانه نکیند باکی نیس  

و بر . شوب آن بعوت نکند آن اس ، که اگر صاحب بعوت بداند که قاضی حاضر نمی

 0... . جنازه حاضر شوب و از مرض عیابت کند

 

 نظر شافعی در نصب قاضی 
باید امام یا سلطان چون کسی را قاضی کنند، فرمانی  :آمده اس « انوار الکافعیه»بر 

ویسد و وظایف او را بر آن شرح بهد و بو نفر نیز آن را امضاء کنند، و بن را برای او 
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رمان ننویسند کافی گواهان با او بیرون روند و مربم را باخنر نمایند و اگر گواه گیرب و ف

  4.ویسد و گواه نگیرب کافی نیس بن اس  و اگر 

 

 آشنایی قاضی با محیط کار خود 
مستحب اس  که قاضی بربارة حال علمای شهری که او را بر آن قاضی ساختند، 

های وارسته و عابل را بکناسد؛ مستحب اس  که قاضی  تحقیق کند و عدول و انسان

ال نماید و عل  حنس آنان را جویا شوب، و اگر اعتراف به حق اوال  بر کار زندانیان سؤ

اند اس بر خصم و  کند حکم او را امضاء نماید؛ و اگر بگوید که مرا به ستم زندانی کربه

 0.طرف او، اقامة بلی  و بیّنه اس  و بر او، سوگند خوربن

انسانی  بر مذاهب اسالمی برای متهم مابامی که جرمش به اثنات نرسیده اس  حرم 

ای که متهم و مربم  خاصی اس  چنانکه مستحب اس  که بابگاه وسیع و نیکو باشد به گونه

 . قرار نگیرند... از نظر تنگی یا گرمی یا سربی جا آزار ننینند و بر معرض باب و غنار و بوب و 

قاضی باید بر حال  خکم و گرسنگی و تکنگی و بیماری بربناک و خوف و شابی زیاب 

و . خواب و مالل و سنگینی وضو و آوربن غذایی که به آن عالقمند اس  حکم نکند و غلنة

مکروه اس  که خوب به معامله و خرید و فروش بپربازب بلکه الزم اس  که وکیلی را انتخاب 

نماید و مربم، آن وکی  را نکناسند که نمایندة اوس  و این مخصوص به خرید و فروش 

اببی کند  امالت نیز همین حکم را بارب، و هر که بر مجلس او بینیس  بلکه اجازه و سایر مع

  2.او را نهی نماید و اگر قنول نکند او را تهدید نماید و زجر و تعزیر کند

 . کنیم روزبهان بربارة حکوم  اسالمی به همین مقدار بسنده می بن اهلل  از سخنان فض 
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   خواند میر
نویسان قرن  ی مکهور به خواندمیر، از ابینان تاریخالدین الحسین همام بن الدین  غیاث

 0بهم هجری اس  که آثار مهی بارب، از جمله بر کتاب معروف تاریخی حنیب السیر

  :گوید بربارة امامان چهارگانه این چنین سخن می

 

 ابوحنیفه و صحابه 
ب از صحابه با چهار کس صحن  باشته بو  به روای  بعضی از علماء ثن« ابوحنیفه»

سعد الساعدی  بن  اوفی بر کوفه و با سه  أبی بن مالک بر بصره و با عنداهلل  بن  با انس

را مالزم  کربه، به  2وائله برمکه و جمعی کثیر از علماء تابعین بن بر مدینه و با عامر

  1.«استفابة فقه قیام نموبه بوب

 

                                                           

مورخان و ادیبان نامور قرن دهم هجری الدین الحسینی مشهور به خواند میر از  الدین بن همام غیاث - 

  ، که در هرات به دنیا آمد و در هندوستان درگذشت و در جوار مزار خواجه(213-441)است، 

تاریخ حبیب السیر، خالصة االخبار و اخبار : الدین اولیاء دفن گردید از آثار مشهور اوست  نظام

 . نامه و دستور الوزراء لملوک، همایوناالخیار، منتخب تاریخ وصّاف، مکارم االخالق و مآثر ا

الدین الحسینی المدعو به خواندمیر،  الدین بن همام تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد البشر، تألیف غیاث -3

 . 222 از انتشارات کتابخانه خیام، 

 . ند اویس قرنیاند، مان زیسته و به خدمت آن حضرت نرسیده می کسانی هستند که در عصر پیامبر: تابعین  -2

 . 3 3، 3تاریخ حبیب السیر، جلد  -1
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 نپذیرفتن منصب قضا 
ن  مروان حمار به حکوم  عراقین اشتغال هنیره بر وقتی که از ق بن عمرو بن یزید»

باش ، خواس  که ابوحنیفه را قاضی کوفه گرباند و او از تقلّد آن منصب ابا نموبه 

یزید به روز ایاای هر روز ابوحنیفه را به تازیانه زب تا اطاع  فرمانش به جای آورب و 

نفرموب و برین ابوحنیفه خوربن صد تازیانه را تحم  کربه به قنول آن منصب منابرت 

نیز هر چند آن جناب را تکلیف آن امر نموب، به جایی نرسید و  4قیاس ابوجعفر منصور

  0.به روایتی بو روز، متعهد مهم قضا گربید

 

 مسموم کردن ابوحنیفه 
اهلل  اند که ابوحنیفه رحمه بر تاریخ امام یافعی مسطور اس  که بعضی از مورخان گفته

ابر آن بن اتفاق باش   2حسن بر مخالف  ابوجعفر بن نداهلل ع بن  با ابراهیم( علیه)

شوب از تاریخ والبت  ابوجعفر، او را زهر باب تا از اای برافتاب و این بو بی  که ثن  می

  :نماید نظم اخنار می( علیه)اهلل  و مدت عمر و سال وفات ابوحنیفه رحمه
 سال هکتاب ابوحنیفه بزاب

 

 اببر جهان، باب علم فقه، بد 
 

 سال عمرش ککید تا هفتاب
 

 1«برصد و انجهش، وفات افتاب 
 

 

                                                           

 . ابوجعفر منصور داونیقی خلیفه دوم عباسی است - 

 . 3 3تاریخ حبیب السیر،  -3

 . ابوجعفر، منصور دوانیقی خلیفه دوم عباسی است -2

 . 3 3منبع مذکور،  -1
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 نسب شافعی و سال و تولد و وفات او 
که یکی از ائمة اه   ابریس الکافعی بن محمد( 021= اربع و ماتین )برین سال »

 العناس  بن ابریس  بن سن  و جماع  اس  از عالم، انتقال نموب و هو ابوعنداهلل محمد

 عندمناف و مطّلب  بن  المطّلب بن هاشم  بن عند یزید  بن عنید بن  شافع بن  عثمان بن

 غالب بن  4عندمناف، عمّ عندالمطّلب اس  و عندالمطّلب جدّ شرف بوبمان لوئی بن

عمّ الننی گویند؛ و امام شافعی از طرف امّهات آباء  بن ابر آن امام شافعی را ابن ،اس 

اند که مابر سائب، شفا  ی کثیر از مورخان نق  نموبهخوب نیز هاشمی بوب زیرا که جمع

   اسدبن عندمناف و مابر شفا، خلیده اس   بن مطلّب  بن هاشم  بن   ارقم بن بوب 

 بن  عندمناف و ایضا  مابر عندیزید، که شفا نام باش ، بختر هاشم بن هاشم  بن

اهلل  شفعی االمّة صلیالرحمه و   عمة حضرت ننی بنعندمناف بوب و برین تقدیر شافعی ا

  هاشم، خواهر عندالمطّلب اس  و عمة بن علیه إلی یوم القیامه نیز باشد، زیرا که شفا 

( 442)عنداهلل، که ادر حضرت رسال  اناه اس  و امام شافعی بر سنة خمسین و مائه 

 اند که بر همان روز که امام ابوحنیفه فوت متولد گک  و بسیاری از مورخان بر آن رفته

شد امام شافعی، قدم از کتم عدم بیرون نهاب و مولدش به روای  اصحّ غزّه بوب از بالب 

شام و مابر، او را بر بو سالگی به مکه بربه آنجا نکو و نما یاف  و به قرائ  قرآن 

مجید و کسب علوم قیام نموب آنگاه به بغداب شتاف  بو سال بر بارالسالم اقام  کرب و 

ر سلک تحریر ککید، بعد از آن به مکه رفته نوب  بیگر از آنجا به کتب قدیمة خوب را ب

بغداب خرامید و یک ماه و نیم بر آن بلده بوبه به مصر شتاف  و کتب جدیده، بر آن 

خطّه تصنیف نموب و هم بر آن بیار ساکن بوب تا بر روز جمعه آخر ماه رجب سنة 

  0.«مذکوره فوت شد و بعد از عصر بر قرافه، مدفون گک 

                                                           

 . باشد میصشرف دودمانی لوئی، حضرت رسول اکرم - 

 . 334منبع مذکور،  -3
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اّنه اّول من )قدوه المتنحرّین امام فخر رازی، بر بعضی از مؤلفات خوب آوربه که 

  4.(صنّف اصول الفقه و اهلل تعالی اعلم بصّحته
 

 مالک و احمد حنبل 
السلّمی الکوفی که  بن عندالرحمن  بن حصین ( 421)بر سنة ستّهٍ و ثلثین و مائهٍ »

 و سه سالگی فوت شد و بر همین سال ربیعه بر سلک اه  حدیث انتظام بارب بر نوب 

المسیب، سماع حدیث نموبه بوب و  بن و سعید  عندالرحمن الفقیه که از انس ابی بن

اسلم العدوی که به  بن مالک از او روای  بارب وفات یاف  و هم بر این سال زید 

ه بر حلقة فقاه  و بانش از امثال و اقران امتیاز باش  بمثابة که بر مدینه چه  فقی

اسماعی  بخاری نقلس   بن از محمد. شدند به اج  طنیعی برگذش  برس او جمع می

و از . نموب اهلل علیه آمد شد می العابدین سالم اسلم به صحن  شریف امام زین بن که زید

السائب الکوفی الثقفی که از  بن فرموب و بر همین سال عطاء آن حضرت استفابه می

ا صحابی روای  باش ، فوت شد بر تاریخ امام یافعی مسطور اس  اوف ابی بن عنداهلل 

  02.«هو رجل  صالح  کان خیتم کّل لیلةٍ  :حنن  بن احمد :که قال

 

 سید یحیی امام زیدیه و ابوحنیفه 
ابراهیم  بن  قاسم بن  سید یحیی ولد حسین( 024)مأتین ( و)بر سنه ثمانٍ و تسعین »

هابی لقب باش  و بر عم  و   قا انتقال کرب و آن جنابطناطنا، از عالم فنا به عالم ب
                                                           

در حقیقت او اولین کسی است که اصول فقه را تصنیف کرد و خداوند متعال به صحت آن آگاهتر است  - 

 . های استفاده کردن از آن جزئیات آنست اصول فقه ادله فقه اجمالی و راه

 . کرد مرد پرهیزگاری بود که هر شب قرآن را ختم می( عطاءبن السائب)او : احمدبن حنبل گفت  -3

 . 311السیر، جزء سوم، از مجلد سوم،  حبیب -2
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و آن جناب را بر فقه کتابیس   4... زهد و برجه، کمال یافته امام و مقتدای زیدیّه شد 

 0.«نام و اکثر احکام آن نسخه، موافق اس  به مذهب ابوحنیفه« احکام»

 

 

 انس  بن  وفات مالک
انس االصنحی که  بن  فات ابوعنداهلل مالکو)  ه 442)و بر سنة تسعٍ و سنعین و مائهٍ 

یکی از ائمة اربعة سن  اس ، بر مدینه به وقوع ایوس ، مالک به بطنی از خمیر که به 

اتفاق افتاب و قی  )  ه 21)ذوالصنح مکهور بوبه منسوبس ، تولدش بر سنة اربعٍ و تسعین 

و قال . سال باشد؛ مدت حیاتش به روای  اول هکتاب و چهار 2فی سنة خمسٍ و تسعین

  4.«بر میان فرق، اشتهار باش « موطأ»و از مصنفات مالک  1الواقدی و مات و له مائهُ سنهٍ

 

                                                           

بن ابیطالب، بعد از وفات  بن حسین بن علی ت زیدبن علیمباشند که به اما گروهی از شیعه می: زیدیّه  - 

شمرند و لذا با وجود افضلیت  العابدین معتقدند و امامت مفضول را با وجود افضل جایز می امام زین

گفتند امامت به نصّ  معتقد بودند و می( ابوبکر و عُمر)فت شیخین بن ابیطالب از نظر آنان، به خال علی

تواند امام  نیست بلکه هر فرد هاشمی وارع و زاهد و عالم که بر ضد امراء و سالطین شورش کند می

بن عبدالملک اموی خروج کرد و در سال  باشد زید شاگرد واصل بن عطا مؤسّس معتزله بود و بر هشام

 . مصلوب شد و پس از پسرش یحیی با خلیفه به مخالفت برخاستمقتول و .  ه  3 

 . 321-342، 3السیر، جلد  تاریخ حبیب  -3
 (. فوت کرده است) 23گفته شده است که در سال  -2
 . سال آمده است 21در تاریخ ابن خلکان سن مالک . واقدی گفته است که در صد سالگی مرده است -1
 . 321، 3تاریخ حبیب السیر، جد  -3
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 حنبل  بن از والدت تا وفات امام احمد
)  ه 014سال )االول سنة إحدی و اربعین و مأتین،  و بر روز جمعه از ایام اواسط ربیع»

اهلل علیه ت که یکی از ائمة  ی المروزی، ت رحمهحنن  الکینان بن محمد بن ابوعنداهلل احمد

اربعة اه  سن  و جماع  اس  به عالم آخرت ایوس ، بر تصحیح المصابیح سم  

 411سال )حنن  بر بغداب فی سنة اربع و ستین و مائه  بن تصریح یافته که والبت امام احمد

بارالسالم، استماع حدیث نموب اتفاق افتاب و او هم بر آن بلده نکو و نما یافته، از شیوخ )  ه

و از آنجا به کوفه و بصره و مکه و مدینه و یمن و شام شتاف  و از علماء آن بالب، حدیث 

و بر تاریخ امام یافعی مسطور اس  که احمد حنن  از . شنوبه، باز به بغداب مراجع  فرموب

یاب باش  و  خواص اصحاب امام شافعی بوب و به قول بعضی از مورخین هزار هزار حدیث

کابوری، از یالحجاج الن بن  اسمعی  النخاری و مسلم بن محدثین مانند محمد 4زمرة از کنار

 2شأن احمد بر میان بغدابیان بمثابة بوب که به حسب حزر 0اند و عظم وی نق  حدیث نموبه

از رجال و شص  هزار نفر از نسوان، مکایعه جنازة او کربند، مدت  الشکصد هزار س

  1.«سال بوب و مدفنش باب حرب اس  44حیاتش 

 

 ناصر مذهب شافعی و رساله در فضایل امام 
اسمعی  المزنی بر مصر به  بن یحیی  بن ابوابراهیم اسمعی  )  ه 041)بر همین سال »

عالم جاوبانی انتقال نموب و او از اکابر اصحاب امام شافعی بوب چنانچه روزی آن امام 

و بر سنة تسعٍ و ستیّن و مأتین ... اهیم، ناصر مذهب من اس  عالیمقام فرموب که ابوابر

                                                           
 . کبار جمع مکسر کبیر به معنی بزرگان است - 
 .عظمت: عظم  -3
 . اندازه گرفتن به حدس و تخمین، دیدن زدن: حزر  -2
 . 321، 3تاریخ حبیب السیر، جلد  -1
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خلف  بن عاصم االصفهانی به جهان جاوبانی شتاف  و بر همین سال باوب)  ه 012)

 بن  االصفهانی که بر علم حدیث و فقه شافعی، به غای  ماهر بوب و فقه را از اسحق

   و بر فضای  امام شافعیثور، اخذ فرموب و بر زهد، برجة کمال باش راهویه و ابی

  4.«بو رساله بر صحائف روزگار نگاشته، از عالم نااایدار به بارالقرار شتاف 

 

 تغییر مذهب دادن، از شافعی به حنفی 
نموب و نزب  بر اوای  حال، تنلیغ مذهب امام شافعی می... ابوجعفرمحمد سالمه الطّحاوی 

واهلل از تو چیزی  :ا روزی ابراهیم او را گف  کهخواند، بر آن اثن ابوابراهیم المزنی فقه می

عمران الحنفی رف  و  ابی بن ظاهر نگربب و ابوجعفر از این سخن رنجیده به برس ابوجعفر 

به مذهب امام اعظم نق  کربه، بر فقاه  به برجة کمال رسیده کتابی مختصر، تصنیف 

د که اگر زنده ر ابوابراهیم رحم  کنتعالی ب داینموبه بعد از اتمام، روزی بر زبان راند، که خ

  0.«باب فرموب سوگند خوب را کفارت می بوب و این کتاب را مطالعه می می

  

 

 محمدعلی مدرس
خوب از امام شافعی چنین  2استاب عالمه محمد علی مدرس بر کتاب ریحانه االبب

  :گوید می

                                                           
 . 343- 34منبع مذکور،  - 
 . 321منبع مذکور،  -3
القاب ـ س ـ ص، جلد سوم، چاپ دوم، ریحانةُ االدب فی تراجم المعروفین بالکنیةِ او اللقب یا کُنی و  -2

 . تألیف استاد عالمه محمد علی مدرس، کتابخانه خیام
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 عند یزید  بن یدعن بن سائب  بن  شافع  بن  عثمان بن عناس  بن ابریس  بن محمد

باشد که به جه  انتساب به جدّ عالیش شافع که به شرف  عندالمطلب می بن  هاشم بن

والبت . باشد نای  بوبه به شافعی و امام شافعی معروف می صحضور حضرت رسال 

ثاب  بر شهر غزّه از  بن  او به سال یکصد و انجاهم هجرت بعد از وفات ابوحنیفه نعمان

یمن یا بر عسقالن واقع شد بلکه به نوشتة معجم االببا و بعضی بیگر از بالب شام یا بر 

، بر همان روز وفات نعمان متولد گربیده اس ، خاقانی نیز موافق 4اکابر ارباب تراجم

  :همین عقیده گوید
 اول شب، بوحنیفه برگذش 

 

 شافعی، آخر شب از مابر بزاب 
 

عندمناف جدّ اعالی حضرت  بن هاشم، جدّ اعالی شافعی برابرزابة هاشم 

شافعی . باشد بوبه و بر عندمناف نسن  او و نسب آن حضرت موصول می صرسال 

از سن کوبکی مجالس  علما رغنتی وافر باش ، از آن رو که بسیار بر ضیف و عسرت 

بوب و قدرت تحصی  کاغذ نداش  هر آنچه را که از علما و بانکمندان اخذ و استفابه 

 0.«نوشته اس  استخوان و مانند آن میکربه بر روی  می

 

 استادان شافعی 
حسن  بن خالد زنجی، تفقّه نموب، برمدینه از محمد بن  شافعی، بر مکه از مسلم

انس که بو یُمین ائمة  بنشینانی، استماع حدیث کرب، بر سیزبه سالگی نزب امام مالک 

موطأ خوب مالک را ، اربعة اه  سن  اس  حاضر و تحصی  مراتب علمیه نموب و کتاب 

صول مقام عالی، احفظ خوانده و مورب تعجب مالک گربید، او را به تقوی امر کربه و به 

                                                           
 . نویسد بزرگانی که بیوگرافی و شرح حال می: اکابر ارباب تراجم  - 
 .  1 -11 ریحانة االدب، جلد سوم،  -3
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غالل  مسافرت کرب و بر تحصیالت و اشت سپس به یمن و عراق 4مستنکرش گربانید

بر فقه و حدیث و علوم قرآنیه و . علمیه اهتمام تمام به کار برب تا آنکه شهرة آفاق شد

و شعر و لغ  و فنون اببیه و معرف  کلمات صحابه و زهد و ورع و تقوی، بر حدیثیه 

کتب تراجم به جالل ، موصوف و مناقب بسیاری بربارة وی مذکور اس  و حتی 

  0.اند بعضی از ارباب سیر کتاب مستقلی بر شرح حال وی نگاشته

 

 یانگذار علم اصول فقه بن شافعی، 
فعی نخستین کسی بوبه که بر آیات احکام و موافق آنچه از سیوطی نق  شده شا

  2.اختالفات اخنار و احابیث و اصول فقه تکلم کربه و تألیف کتاب نموبه اس 

 

 تألیفات شافعی 
  :از تألیفات شافعی اس 

سنی   -4اصول الفقه  -1ابب القاضی  -2اختالف الحدیث  -0احکام القرآن  -4

المُسند که بر هند چاپ  -4. نع رسیده اس السنن بر حدیث که بر مصر به ط -1النجاه 

 بن به نوشته ا. شده و بر هر یک از ابواب متفرقة فقهیه، کتاب مستقلی نوشته اس 

االببا، یکصد و چه  و  باشد و بر معجم الندیم تألیفات شافعی متجاوز از صد کتاب می

  1.اندی از آنها را به شماره آوربه اس 

 

                                                           
 . یعنی او را به رسیدن به مقام عالی علمی مژده داد - 
 .  1 وم، ریحانة االدب، جلد س -3
 .  1 منبع مذکور،  -2
 . 13 - 1 منبع مذکور،  -1
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 شافعی و مرد عاشق 
  :شنیدم که مربی این شعر را نوشته و به شافعی باب :م االببا گویدبر معج»

 سل املفتّی املّکّی من آل هاشمٍ 
 

اذا أشتّد وجد  بامرٍء کیف یصنع 
4 

 

  :شافعی بر جواب آن بر ذی  همان شعر نوش 
 یداوی هواه ثّم یکتم وجده  

 

ورر َوخَیَْضع    ِل األ م    يف ک 
 0 َوَیْصربر

 

 هلوی, قاتل الفتیفکیف یداوی وا
 

ويف کِل یوٍم غَصًة یتجرع   
 2 

 

  :اس شافعی بر زیر آن رقم کرب
 فإن هو مل یصرب علی ما أصابه  

 

فلیس شیء  سوی املوت أنفع   
1 

 

نظیر این قضیه بر اصمعی مذکور شد و اشعار سؤالیّه و جوابیّه را نیز  :نگارنده گوید

  4.بابیم رش با اندک تفاوت کما و کیفما بر آنجا نگا

 

 اشعار شافعی 
امام شافعی، با توجه به لطاف  و ظراف  طنع، اشعاری سروبه اس  که استاب محمد 

تألیف امام  4«األم»زهری النجار از علمای مکهور بانکگاه اسالمی االزهر بر مقدمة 

  :گوید چنانکه می. باند شافعی انتساب آنها را به آن بزرگوار صحیح می

                                                           
 !اگر عشق در مردی باال گرفت باید چه کند؟: خاندان هاشم بپرس ( شافعی)از مفتی مکّه  - 
 . اش را مداوا کند سپس عشقش را پنهاند نماید و در هر کار شکیبا شود و فروتن گردد خواسته -3
 . کشد اش را سرمی خواسته، قاتل جوان است و در هر روزی غصهچگونه مداوا کند در حال که  -2
 . پس اگر او بر آنچه بدو رسیده است صبر نکند جز مرگ چیزی برای او سودمندتر نیست -1
 . 13 ریحانة االدب، جلد سوم،  -3
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به خدا  :گف ! ای؟ شافعی به هنگام مرگ از حال او ارسید و گف  چگونهالمزنی شاگرب 

شوب که به او تنریک گویم یا به آتش، که او  بانم که آیا روحم به بهک  بربه می سوگند نمی

  :سپس سرش را به آسمان بلند کرب و چند بی  را گف  از جمله 0را تعزی  گویم
 و مّلا قسا قلبی و ضاقت مذاهبی

 

الّرجا منّی لعفوک سّلامجعلت  
2 

 

 تعاظمنی ذنبی فلاّم قرنته
 

بعفوک رّبی کان عفوک اعظام 
1 

 

ت علیهم السالم ت گفته بسیار و از آن  4اشعار شافعی که بر مدایح اه  بی  عصم »

  :جمله اس 
 اذا فی جملٍس ذکروا علیّاً 

 

و شبلیه و فاطمة الزکّیة 
1 

 

 یقال جتاوزوا یا قوم هذا
 

ن حدیث الرافضّیةفهذا م 
4 

 

یرون الرفض حّب الفاطمیّة  هربت الی مهیمٍن من أناسٍ 
4 

 

                                                                                                                                                    
ی طبعه و ، الجزء االول، اشرف عل(311-31 )عبداهلل محمد بن ادریس الشافعی،  األم، تألیف االمام ابی - 

 .باشر تصحیحه محمد زهری النجار من علماء االزهر، دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان
 . «واهلل الادری، أروحی تساق الی الجنّة فاهنّئها أم إلی النّار فاعزّبها» -3
 .دمهایم تنگ شد امیدم را نردبان بخششت قرار دا و هنگامی که قسوت، قلبم را فراگرفت و راه -2
 .پروردگارا گناهم بر من بزرگ شد و هنگامی که آن را با عفو تو سنجیدم بخشش تو را بزرگتر پنداشتم -1
دارد؛ اهل تسنن فقط پیغمبران الهی  ای است در وجود، که آدمی را از گناه باز می عصمت ملکه: عصمت  -3

و گروهی نیز عصمت . شمارند معصوم میدانند و اهل تشیع عالوه بر پیامبران، امامان را نیز  را معصوم می

 . دانند و بس را در تبلیغ رسالت می
سکون در : تذکر : و فاطمه پاک، یاد کنند ( حسین و حسن)هر گاه در مجلسی از علی و دو فرزندش  -1

 . های دوم ابیات برای رعایت وزن شعر است آخر مصراع
 . ن رافضی استای قوم از این سخن بگذرید که این، از سخ: گویند  -2
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 علی آل الّرسول صلوة  رّبی

 

ولعنته لتلک اجلاهلیّة 
0 

 

  :حجر مالکی نق  شده که به شافعی نسن  بابه اس  بن نیز از کتاب صواعق، ا
 یا اهل بیت رسول اهلل حبّکم

 

فرض  من اهلل فی القرآن أنزله 
2 

 

 کفاکم من عظیم القدر أّن لکم
 

من الیصلی علیکم الصلوة له 
1 

 

به شافعی منسوب و  اینگونه اشعار و مراثی بسیاری بر حق حضرت سیدالکهداء

  4.«باشد بسط زاید خارج از وضع کتاب می

                                                                                                                                                    
 . دانند گریزم از مردمی که محبت نسبت به فاطمه را رفض می به سوی پروردگار باشکوه می - 
 . درود پروردگارم بر خاندان رسول و لعنت او بر آن جاهلیت باید -3
. ، محبت نسبت به شما فرضی است که خداوند آن را در قرآن نازل کردصای اهل بیت رسول خدا -2

 . و نیز آل علی، آل عباس، آل عقیل، و آل جعفر هستند صزنان و فرزندان پیامبر صامبراهل بیت پی
 . برای عظمت مقام شما کافی است که هر کس بر شما درود نفرستد، نمازش صحیح نیست -1
 .12 ریحانة االدب، جلد سوم،  -3
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 فهرست منابع و مأخذ 
آرام،  احیای فکر بینی بر اسالم، نوشتة عالمه محمد اقنال الهوری، ترجمه احمد -4

 .یی مؤسسة فرهنگی منطقه 12ناشر رسال  قلم نکریه شماره 

 بن سعد  ابی بن منور بن سعید، تألیف محمد بناسرار التوحید فی مقامات الکیخ ا -0

گراب و کپنهاک، به  سعید منهنی، با مقابلة نسخ استاننول و لنین ابی بن طاهر ابی

 . هارماهلل صفا استاب بانکگاه، چاپ چ اهتمام بکتر ذبیح

 . 4241الدین صالحی، مهرماه  اصحاب صحاح ستّه، تألیف محی -2

عندالکریم کانیمککانی معروف به  بن محمد بن اصول فقه شافعی، ابوالوفا -1

 . 4211معتمدی کربستانی، انتکارات غریقی، چاپ بوم 

المجلد االول ( 021-442)ابریس الکافعی،  بن عنداهلل محمد األم، تألیف االمام ابی -4

 . انبن لمعرفه للطناعه و النکر، بیروت، لبارا

باقیات صالحات بر فقه امام شافعی، جلد اول، تألیف مرحوم استاب مالمحمد  -1

 . 4242ربیعی، چاپ اول، تابستان 

بحث بر آثار و افکار و احوال حفظ، تاریخ تصوف بر اسالم بر صدر اسالم تا  -4

 . اپ سومعصر حافظ، تألیف بکتر قاسم غنی، انتکارات زوّار، چ

بیان االبیان بر شرح ابیان و مذاهب جاهلی و اسالمی، ابوالمعالی محمد الحسینی  -4

، به تصحیح عنال اقنال و رساله معرفه المذاهب به (هجری 144تألیف )العلوی، 

 . سینا بن قلم آقای علی اصغر حکم ، انتکارات ا

نیر، جلد اول و بوم، اهلل صفا، انتکارات امیرک تاریخ اببیات بر ایران، بکتر ذبیح -2

 . چاپ انجم
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حسین بیهقی ببیر، به کوشش  بن تاریخ بیهقی، تصنیف خواجه ابوالفض  محمد -42

بکتر خلی  خطیب رهنر، استاب بانکگاه تهران، انتکارات سعدی، چاپ اول ااییز 

4214 . 

اصغر حکم ، انتکارات ایرو،  تاریخ جامع ابیان، تألیف جان ناس، ترجمة علی -44

 . ورشیدیهجری خ 4211

 بن الدین  جلد، تألیف غیاث 1تاریخ حنیب السیر فی اخنار افراب النکر،  -40

الدین الحسینی المدعوبه خواندمیر، از انتکارات کتابخانة خیام خیابان  همام

 .شمسی 4220ناصرخسرو، 

تجزیه و تحلی  زندگانی امام شافعی، تألیف عنداهلل احمدیان، نکر احسان، چاپ  -42

 . 4244بوم، زمستان 

تذکره االولیاء، فریدالدین عطار نیکابوری، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و  -41

 . 4212فهارس از بکتر محمد استعالمی، کتابفروشی زوّار، چاپ سوم 

هوازن قکیری، با  بن ترجمة رسالة قکیریه، تألیف ابوالقاسم عندالکریم  -44

لمی و فرهنگی، الزمان فروزانفر، مرکز انتکارات ع تصحیحات و استدراکات بدیع

4214 . 

المیانجی  علی بن الحسن  بن  علی بن محمد بن تمهیدات، ابوالمعالی عنداهلل  -41

القضاه، با مقدمة و تصحیح و تحکیه و تعلیق عفیف  الهمدانی ملقب به عین

 . عسیران بکتر بر فلسفه و اببیات فارسی، کتابخانه منوچهری، چاپ سوم

 . 4214رئوف توکلی، چاپ اول چهار امام اه  سن  و جماع ، محمد  -44

خالف  و ملوکی ، االمام ابواالعلی الموبوبی، ترجمه خلی  احمد حامدی،  -44

 . انتکارات بیان، ااوه
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های علمی و اصالحی بیس  تن از  بارالتقریب، همنستگی مذاهب اسالمی، بحث -42

آزار شیرازی، مؤسسه انتکارات امیرکنیر،  ایکوایان تکیع و تسنن، ترجمه بی

4244.  

الدین شیرازی، به اهتمام ماهدخ  بانویی، شرک   برّه التاج، تألیف عالمه قطب -02

 . 4212انتکارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 

آبم سنایی غزنوی، با مقدمه و حواشی و  بن بیوان حکیم ابوالمجد مجدوب -04

فهرس ، به سعی و اهتمام مدرس رضوی استاب بانکگاه، از انتکارات کتابخانه 

 . سنایی

خسرو قنابیانی، با تصحیح  بن یوان اشعار حکیم ابومعین حمیدالدین ناصرب -00

 . حاجی سید نصراهلل تقوی، مؤسسه انتکارات امیرکنیر

ترین نسخ و  نجار خاقانی شروانی، با مقابله قدیم علی بن الدین بدی   بیوان افض  -02

 . 4244مقدمه و تعلیقات به کوشش بکتر ضیاءالدین سجابی، انتکارات زوّار 

 . بیوان کام  عندالرحمن جامی، ویراستة هاشم رضی، انتکارات ایروز -01

بیوان، عطار نیکابوری، حواشی و تعلیقات از، م ت برویش، سازمان چاپ و  -04

 . انتکارات جاویدان

 بن علی  بن السرار بر تاریخ آل سلجوق، تألیف محمد  الصدور و آیه راحه -01

و تصحیح محمد اقنال به انضمام  هجری، به سعی 422سلیمان الراوندی بر سنة 

 . 4222اکنر علمی، تهران، ایران، مربابماه  حواشی و فهارس، ناشر کتابفروشی علی

حسین واعظ کاشفی، با  بن  رشحات عین الحیات، تألیف موالنا فخرالدین علی -04

 .اصغر معینیان، جلد اول مقدمات و تصحیحات و حواشی و تعلیقات بکتر علی
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 الدین ابوالقاسم احمد رح اسماء الملک الفتاح، تألیف شهابروح االرواح فی ش -04

، به تصحیح و توضیح نجیب (ق.  ه 421-144)المظفر منصور سمعانی،  ابی بن

 . 4214مای  هروی، شرک  انتکارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 

روضه المذننین و جنّه المکتاقین، شیخ االسالم ابونصر احمد جام نامقی، بکتر  -02

 (. 042)یاب فرهنگ ایران، بن  ، انتکارات علی فاض

ریحانه االبب فی تراجم المعروفین بالکنیه او اللقب یا کنی و القاب، س ت ص ت،  -22

 . تألیف استاب عالمه محمدعلی مدرس، کتابفروشی خیام

سلوک الملوک تألیف ضیاءالدین نخکنی، عارف قرن هکتم، با مقدمه و تصحیح  -24

 . 4212لی آریا، کتابفروشی زوّار، چاپ اول، زمستان و تعلیق و تحکیه بکتر غالمع

اهلل روزبهان خنجی اصفهانی، به تصحیح و با مقدمة  سلوک الملوک، نوشتة فض  -20

 . 4210محمدعلی موّحد، شرک  انتکارات خوارزمی، چاپ اول، اسفندماه 

شرح التعرف لمذهب التصوف نورالمریدین و فضیحه المدعین، خواجه احمد  -22

محمد مستملی بخاری، تعلیقات محمد روشن، انتکارات  بن اسماعی   ابوابراهیم

 . 4211اساطیر، 

ماری شیم ، سیری بر آثار و افکار موالنا، با مقدمة استاب سید  شکوه شمس، آن -21

الدین آشتیانی، ترجمة حسن الهوتی، شرک  انتکارات علمی فرهنگی،  جالل

 . 4214چاپ اول 

انصاری، با تصحیح و حواشی و تعلیقات و   عنداهلل  طنقات الصوفیه، خواجه -24

فهارس و فرهنگ و فواید بستوری عندالحی حنینی قندهاری، به اهتمام و 

 .چاپ اول 4210کوشش حسین آهی، انتکارات فروغی، 
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احمد بیابانکی معروف  بن محمد بن العروه اله  الخلوه و الجلوه، تصنیف احمد -21

به تصحیح و توضیح نجیب مای   هجری، 421به عالءالدوله سمنانی، متوفی 

 . 4210هروی، انتکارات مولی، چاپ اول 

الدین سهروربی، ترجمة ابومنصور  عوارف المعارف، تألیف شیخ شهاب -24

، به اهتمام قاسم انصاری، شرک  انتکارات (قرن هفتم)عندالمؤمن اصفهانی 

 . 4211علمی و فرهنگی، 

یحیی النالذری، ترجمة بکتر  بن فتوح النلدان بخش مربوط به ایران، از احمد -24

 . 4211، (24)یاب فرهنگ ایران بن آذرتاش آذرنوش، انتکارات 

 . 4210فرهنگ فارسی، بکتر محمد معین، مؤسسه انتکارات امیرکنیر،  -22

 .القرآن الکریم، المملکه العربیه السعوبیه -12

عثمان الجالّبی الهجویری الغزنوی،  بن  ککف المحجوب، تصنیف ابوالحسن علی -14

یاب، و ت ژوکوفسکی، با مقدمة قاسم انصاری، ناشر   حیح استاب محق زندهتص

 .خورشیدی، چاپ اول 4244کتابخانه طهوری، 

اهلل ولی، به سعی بکتر جواب نوربخش، انتکارات خانقاه  کلیات اشعار شاه نعم  -10

 . ، چاپ سوم14اللهی، سال   نعم 

ین محمد مکهور به مولوی، الد کلیات شمس با بیوان کنیر، جزء اول، موالنا جال -12

 . الزمان فروزانفر، مؤسسة انتکارات امیرکنیر با تصحیات و حواشی بدیع

کیمیای سعابت، امام محمد غزالی، تصحیح احمد آرام، انتکارات بهج ، چاپ  -11

 . 4214بوازبهم، 

الدین محموب ارموی، به تصحیح بکتر غالمحسین  لطائف الحکمه، تألیف سراج -14

 . 4244، سال (421)یاب فرهنگ ایران بن یوسفی، انتکارات 
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الدین محمد بلخی، بفتر سوم، به اهتمام بکتر محمد استعالمی،  منثوی جالل -11

 . 4212کتابفروشی زوّار، 

یاب بن مجموعه رسائ  خواجه عنداهلل انصاری، به اهتمام محمد شیروانی، انتکارات  -14

 (. 414)فرهنگی ایران 

 انصاری، به تصحیح و مقابله سه نسخه مجموعة رسائ  فارسی خواجه عنداهلل -14

، چاپ بوم (122)مقدمه و فهارس، بکتر محمد سرور موالیی، انتکارات توس 

4244 . 

الدین محمد مولوی، به کوشش نجیب مای   جالل  معارف سلطان ولد فرزند موالنا -12

 . 4214هروی، انتکارات مولی، 

عارفی، به کوشش تحسین الدین احمد االفالکی ال مناقب العارفین، تألیف شمس -42

 . 4210، 0و  4یازیجی، ناشر بنیای کتاب، چاپ بوم، جلد 

اربشیر العنابی  بن الدین ابوالمظفر منصور مناقب الصوفیه، تصنیف قطب -44

 .المروزی

 
 


