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 مقدمه

ستايم و بر پيـامبر   ي جهان هستي را مي ي دانايي و پديدآورنده پروردگار بزرگ و آفريننده
 فرستم.  و خاندان و ياران بزرگوارش درود مي رحمت 

هاي زيادي به خود ديده است و در هر برهه مرداني تـاريخ   تاريخ اسالم فراز و نشيب
هـا و   هـا و جانفشـاني   ي وجود گذاشته و با از خـود گذشـتگي   و مجاهد پا به عرصهساز 

ها و  اند تا حدودي زمينه را فراهم كنند تا انديشه گير خود، توانسته هاي مستمر و پي تالش
استعدادهاي درخشان انساني در فضايي نسبتا مناسب به فعاليت و تكاپو بيافتند و به رشد 

هـاي   سفانه ايـن فضـاهاي آزاد و فرصـت   أيجي خود ادامه دهند، متو تكامل طبيعي و تدر
هاي اخير، چندان مجـال خودنمـايي و ظهـور پيـدا      كمياب، در تاريح بشري، جز در سده

كامگـان  خودنكرد و هميشه مورد حسادت جباران زمان و كج انديشـان عافيـت طلـب و    
ت جبران ناپذيري بر پيكر بشري در اين راه صدا ي انديشه سوز قرار گرفته است و جامعه

 خسته و مظلوم خود به يادگار دارد. 
ي انسان از قيـد و بنـد اوهـام و     اصوال هدف از ارسال پيامبران خدا، رهاسازي انديشه

سـت كـه   اخرافات و افكار دست و پاگير جاهلي و هدايت به آزادي و آزادانديشي بـوده  
آن است تا بشـريت سـرگردان را بـه     اوج آن در توحيد و يكتاپرستي تجلي پيدا كرد و بر

 ي دانـيم كـه جامعـه    تكامل مادي و معنوي و سعادت دنيا و آخرت رهنمون سازد. اما مـي 
هـا، صـدمات و عقـب     تـرين زيـان   بشري به طور عموم و اسالم به طور خصوص، بزرگ

گـري   عد خشونت و نظـامي تر در ب ها را از استبداد فكري و تفتيش عقايد كه بيش ماندگي
تاريخي خود ثبت و ضبط كرده است و اين درس  ي ود را نشان داده، در ذهن و حافظهخ

عبرتي است براي آيندگان و حاكمـان زمـان كـه بداننـد تنهـا نقـاط روشـن و نـوراني و         
درخشان تمدن بشري و تاريخ اسالمي زمـاني بـوده اسـت كـه متفكـران و دانشـمندان و       

 ي به تفكر و تعقل بپردازند و دست آوردهاي انديشه اند آزادانه آزادانديشان جامعه توانسته
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خود را بدون دغدغه و نگراني در معرض ديد و قضاوت عموم بگذارند و مردم از بركات 
 مند شوند.  ها بهره و نتايج درخشان آن

و آل تفتـيش عقايـد صـفويان      اي كه حكومت پليسي و رژيـم  مهلك و كشندهضربات 
هـا و خـون    فاكيس، دست كمي از د ساختندي اسالمي وار جامعهبه نام دين بر پيكر بويه 
سازد  هاي مغوالن وحشي خونخوار نداشت و اين به خوبي روشن مي ها و آدم كشي ريزي

كه هيچ گاه جامعه اسالمي از استبداد به انواع مختلف آن خيـري نديـده كـه هـيچ، بلكـه      
ن برانـداز بـوده و هسـت.    ي اين بـالي جانسـوز و بيمـاري خانمـا     مفلوك و مصيبت زده

ي اسالمي كه اصل و زيربناي مكتب آن بر علم و دانش اندوزي و آزادي و  بنابراين جامعه
ريزي شده است، هرگـاه در مسـير حركـت تـاريخي خـود، توانسـته تـا         آزادانديشي پايه

هاي جبار و خودكامه، خود را رها سـازد و بـراي انـدك زمـاني      حدودي از يوغ حكومت
شمار و خداداي خـود را در كسـوت عـامالن     بكشد، فورا ثمرات و بركات بي نفسي تازه

هـا   دين و مجتهدان و آزادانديشان زمان به مردم ارزاني داشته است و هرچند اين فرصـت 
هاي علمي و فرهنگي مسلمانان  توان گفت كه تمامي سرمايه ت ميأاندك بوده، ولي به جر

ه ياد ماندني بوده است. اين سخن گزافي نيسـت و  مديون و مرهون همان ايام گرانبها و ب
دانيم كه كليسا  سراسر تاريخ مسلمانان گواه صادق اين واقعيت اند، چرا كه امروزه همه مي

هـا و   و كليسانشينان مسيحي، هنوز هم داغ ننـگ و رسـوايي محاكمـه و مجـازات گاليلـه     
هب و مسيح، بر پيشاني خود هاي تفتيش عقايد قرون وسطايي را و آن هم به نام مذ دادگاه

سـتيزي و   ي ننـگ و شـرم آور علـم    شود، لكه دانند كه با هيچ آب مقدسي نمي دارند و مي
ي  هاي وجدان بشري براي هميشـه  گريزي را از دامان ديانت خود بزدايند و در دادگاه حق

اند و اكنون در حـال پـس دادن ايـن تـاوان      تاريخ محكوم به شكست و عقب نشيني شده
م هستند. اما مساجد مسلمانان، حال و روز ديگـري داشـت، قـرون وسـطا كـه دوران      شو

شـد، دوران طالئـي و شـكوفايي     نكبت و انحطاط علمي و اجتماعي اروپا محسـوب مـي  
رود، مساجد مسلمانان به مراكز علـم و دانـش و نشـر معـارف      تمدن اسالمي به شمار مي
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لــوم مختلــف ابتــدا از مســاجد و بشــري تبــديل شــد و قريــب بــه اتفــاق دانشــمندان ع
اند. مساجدي هـم   هاي وابسته به آن، علم خود را شروع كرده و به كمال رسانده مكتبخانه

چون مسجد نبوي شريف، مسجد الحرام، مسجد فسطاط مصر و مسـجد جـامع بغـداد و    
هاي درخشاني در تاريخ علم و تمـدن بشـري بـر     صدها مسجد ديگر، همه و همه كارنامه

ابوحنيفـه و  امـام  مالـك و  امـام  شـافعي،  امـام  د دارند و امامان بزرگواري چون تارك خو
... كـه هركـدام افتخـار     دانشمندان زيادي چون بوعلي سينا، فـارابي، غزالـي و مولـوي و   

اند و اين  ي اسالمي بوده ي همين مساجد ساده ي انساني اند، دست پرورده و ساخته جامعه
 سالمي است. ي مباهات و افتخار امت ا مايه

ي اسالمي زماني شروع شـد كـه سياسـتمداران خودكامـه و حاكمـان و       مشكل جامعه
واليان مستبد دنياطلب آنان، منافع شخصي را بر علم و فرهنگ و پيشرفت جامعه، تـرجيح  
دادند و تمام هم و غم خود را مصـروف كشورگشـايي و جمـع آوري ثـروت و بردگـان      

ري اهميتي چندان قائل نبودنـد و حتـي دانشـمندان و    نمودند و براي فرهنگ و دانش بش
زدند، مورد تعقيب و آزار قـرار دادنـد. امـا هرگـاه در      آزادگاني كه با آنان ساز مخالف مي

شـد و   اي از تاريخ، پايگاه حكومتي آنان، به هر دليلي با سستي و تزلـزل روبـرو مـي    برهه
كـت علمـي و پويـايي و نشـاط و     كردند، دوباره حر مردم تا حدودي آزادي عمل پيدا مي
داد و نوابغ و دانشـمندان و مجتهـدان آزاد انديشـي     شكوفايي در جامعه خود را نشان مي

شـتافتد و بـا    خود مي ي زده اسالمي مصيبت ي كردند و ايثارگرانه به ياري جامعه ظهور مي
 شدند.  ها مي تجارب علمي خود موجب پيشرفت و تكامل آن

كرام و اصحاب  مسلمانان با تأسي از سيره و روش پيامبر  ،ميي اسال ن اوليهوقر در
اي در علـوم دينـي و اسـالمي بـه عمـل آوردنـد و        و تابعين، تحقيقات گسترده و ارزنـده 

كردند، به همين دليل شاهد ظهور انبـوه   حاكمان نيز مزاحمت و مانعي برايشان ايجاد نمي
زيادي از عالمان دين، نوابغ و مجتهـدان مطلـق و مـردان خداپرسـت و عـارف و دانـايي       

دور از تعصبات قومي و مذهبي دست به مطالعه و پـژوهش   هستيم كه با آزادي تمام و به
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زدند و فرهنگ و تمـدن اسـالمي را بـه اوج شـكوفايي و تكامـل آن نزديـك سـاختند و        
توانست آزادانه و با  ي اسالمي به محيطي فرهنگي و علمي تبديل شد و هركس مي جامعه

 و تحقير قرار نگيرد.  د و مورد تحديدبه نقد آثار خود و ديگران بپردازآسودگي خاطر، 
امام شافعي و استادان و شاگردانش، هركدام گواه صادق اين مدعايند، بررسي زنـدگي  

تواند باشد  ي اين واقعيت انكار ناپذير مي و عملكرد درخشان اين بزرگواران، نشان دهنده
ي  كه مطلوب و محبوب همگان، رسيدن و كشـف حقيقـت اسـت و غفلـت از آن هزينـه     

ني به همراه دارد و از ديدگاه آنان هرگز حق قابل اغمـاض و اهمـال نبـوده و    بسيار سنگي
حق بگوييد هرچند به زيـان  « »نفسکمأقولوا احلق ولو علی « ي پيامبر  نيست و به فرموده

نظيـر، بيـنش    و امام شافعي با فداكاري بي اند. كرده به طرز درستي عمل مي .»خودتان باشد
ي خود توانست براي هميشه، فرهنـگ پـژوهش، نقـادي و     انهجامع و مترقي و آزادانديش

نقدپذيري را به عنوان رمز ترقي و تكامل هر مكتب و ملتي، در ميان دانـش آموختگـان و   
گويي و حاشيه  شاگردان خود، نهادينه كند و به طور عملي به آنان فهماند كه تقليد و نظيره

ي ممكن، خود و جامعه  يد به هر وسيلههاي بشري بوده و با نگاري مانع شكوفايي انديشه
را از قيد و بند آن رها ساخت و اجتهاد و تالش و فعاليت آزاد علمي و فرهنگ نقـادي را  

هاي زندگي خود قرار داد تا جامعه بتواند به روند طبيعي و تكاملي خود  برنامه ي سرلوحه
 ي خود را به دست آورد.  بازگردد و پويايي و نشاط اوليه

و آن دسـته از   :رساله سعي بر آن شده تا فرازهايي از زندگي امـام شـافعي    در اين
شاگرداني كه در تدوين و انتشار دو مكتب بغداد و مصـر نقـش اساسـي و تعيـين كننـده      

امام ي ارتباط و تاثير پذيري آنان از شخصيت  اي موجز بيان شود و نحوه به گونه ،اند داشته
هاي زنـدگي آن بزرگـواران    هرچند نشان دادن برجستگيشافعي مورد بررسي قرار گيرد، 

سـاز   ي اين مقاله بيرون است، اما اميدوارم زمينه به صورت تخصصي از توانايي و حوصله
هاي علمي و فرهنگـي و دينـي    ي شخصيت پژوهش و تحقيق عالمانه و هرچه بهتر درباره

شتاقان علوم اسالمي به ويـژه  اي باشد تا خوانندگان و م ي فقهي قرار گيرد و انگيزه جامعه
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ي زنـدگي آنـان بپردازنـد و از     شافعي بتوانند با شوق و رغبت تمـام بـه مطالعـه   امام فقه 
 مند شوند.  ها و تكامل روحي و معنوي آنان بهره پيشرفت

 
  1387ريژاو  –كرمانشاه  –علي آقا صالحي 
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 نسب امام شافعي

امام ابوعبداهللا محمد بن ادريس پسر عباس پسر عثمان پسر شافع پسر سـائب پسـر عبـد    
تـر بـه نـام شـافعي      اش ابوعبداهللا بيش زيد پسر هاشم پسر عبدالمطلب بن عبدمناف، كنيه

 رسد.  مي معروف است. در جد سوم، عبدمناف بن قصي، به پيامبر خدا 
سفانه اطالع چنداني در دسـت نـداريم،   أادريس، مت ؛ي پدر بزرگوار امام شافعي درباره

0Fدانيم او در شهر مدينه اقامت داشته و پـس از چنـدي بـه شـهر عسـقالن      جز اين كه مي

1 
شود و مدت زمان اندكي پـس از بـه دنيـا آمـدن      كند و در آن جا ماندگار مي مهاجرت مي

گـردد. ابـن    ون مـي گويد و در همان سرزمين مـدف  فرزندش (شافعي) دار فاني را وداع مي

                                                           
نام شهري است به ساحل شام و آن را عروس الشام هم گويند و ترسايان حـج را در آن جـا برگـزار     -1

كردند و به آن جا رفت و آمد زياد داشتند. اكنون عسقالن در فلسطين است و بر ساحل دريا بـين   مي
دانشمندان، فقها و اولياي خـدا و بزرگـان ديـن    غزه و بيت جبرين واقع شده است. زادگاه بسياري از 

بوده و نوابغ زيادي هم چون ابن حجر عسقالني و امام شافعي و ديگران را در دامـان خـود پـرورش    
 35فرنگيان بر آن دسـت يافتنـد و مـدت    هـ ق  548داده است. در بيست و هفتم جمادي اآلخر سال 
هـ ق صالح الدين ايوبي، سردار قهرمان كرد  583ال سال اين شهر در اشغال آنان بود تا اين كه در س

معاويـه بـن ابوسـفيان در زمـان خالفـت      اميـر   رانژاد آن را از دست اشغالگران نجات داد. اين شهر 
انـد. (از   نقـل كـرده   فتح كرد و در فضايل آن، احاديـث زيـادي از پيـامبر      فاروق حضرت عمر

اند از جمله خاقاني  توصيف اين شهر زيبا، اشعاري سروده معجم البلدان). شاعران پارسي زبان نيز در
 گويد: ست كه ميا

 اند گرد بحاز آن سوي نيل و عسقالن افشانده   تازيانش كابل و بلغار دارند آبخور
 دربان شه عسقالن بينم  سگبانت شه فرنگ يابم 

، و منتظـر  قرار دارد جنايتكارهاي  سفانه اين شهر زيبا و مكان مقدس، اكنون در اشغال صهيونيستأمت
 صالح الدين ديگري است.
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پـدر امـام بـه همـين      ي درباره» توالي التاسيس«حجر عسقالني در كتاب خود، موسوم به 
 دهد.  تري ارائه نمي كند و اطالعات بيش مقدار بسنده مي

هاي سيره و تـراجم،   سفانه در كتابشافعي نيز، متأي عباس بن عثمان، جد امام  درباره
يشـان  از چند و چون زندگي و موقعيت خـانوادگي ا مطالب سودمند و مفيدي را نيافتم و 

؛ ولي در خصوص عثمان پدر جد امام در كتب رجـال و  اطالع چنداني در دسترس نيست
سير آمده است كه او تا زمان سلطنت سفاح اول از خلفاي عباسي زنده بود و هنگامي كه 

ي بني هاشـم   سفاح خواست بني مطلب را از سهم غنايم خمس محروم كند و آن را ويژه
نمايد، در برابرش به احتجاج ايستاد و با دالئل قاطع، كوبنده و روشن به او ثابت نمود تـا  

تأسي جويد و بنـي مطلـب را هـم چـون بنـي هاشـم در        به سيره و روش رسول خدا 
خمس غنايم شريك گرداند و بدين وسيله توانست از اقدام غير شرعي و مخالف سنت از 

 كند. جانب سفاح جلوگيري 
 اصـحاب كه امام شافعي نسبت خود را از او گرفتـه، يكـي از    اما شافع پسر سائب 

، به همين دليل امام، نسبت خود را از ايشـان  از اجداد امام شافعي بودهو  مشهور پيامبر 
نيز پس از جنگ بدر بـه شـرف اسـالم درآمـد و در      اخذ كرده است. سائب پسر عبيد

اش  قرار گرفت. او فردي بسيار متـدين و پرهيزگـار بـود و چهـره     ي ياران پيامبر  زمره
 مشهور پيـامبر   اصحابنيز از  شباهت داشت. عبيد پسر عبديزيد  بسيار به پيامبر 

 بود، مادرش شفا دختر ارقم نام داشت. 
 عبد يزيد پسر هاشم پسر مطلـب، در هنگـام پيـري و كهولـت بـه حضـور پيـامبر        

 ا دختر هاشم بن عبد مناف و خواهر عبدالمطلب جـد پيـامبر   شرفياب شد. مادرش شف
بـه   ي يـاران و اصـحاب پيـامبر     بود. بنابراين، چهار نفر از اجداد امام شافعي، از جمله

روند. بر اين اساس، امام شافعي از دو جهت شرف نسبت داشته است، يكي اين  شمار مي
م ابوحنيفه، امام مالك و امام احمد از كه قريش نسب است و ساير امامان دين از جمله اما
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خويشـاوندي   اند و دوم، مطلّبي است، از اين نظر با پيامبر  چنين نسبتي برخوردار نبوده
 نسبي داشته است.

من و عثمان بن «كند كه گفت:  روايت مي سبه نقل از جبير بن مطعم  :امام بخاري 
بـه   !اي رسول خـدا   كرد و گفت: رو به پيامبر  كرديم، عثمان  پياده روي مي عفان

ي خويشـاوندي مـا و    دهي در حالي كه مرتبه دهي و به ما نمي بني مطلب سهم خمس مي
اين بود كه هاشم و مطلب و عبدشـمس   منظور عثمان  .»آنان نسبت به شما برابر است

نوهاشـم  بانما «در پاسخ فرمـود:   اند، پيامبر  و نوفل پسران عبدمناف و برادران هم بوده
  ».بني هاشم و بني مطلب با هم يكي اند« »واحد ئٌيواملطلب شنبو

دانيم، بني هاشم و بني مطلب در زمان جاهليـت و اسـالم، هميشـه يـار و      چنان كه مي
ي  اند. در محاصـره  اند. در واقع سرنوشت مشتركي با هم داشته ياور و حامي يكديگر بوده

هاي زيادي را  ها و سختي ها و مصيبت اقتصادي و سياسي شعب ابوطالب در كنار هم، رنج
بـر نداشـتند، در حـالي كـه بنـي       از حمايـت پيـامبر    اي دسـت  تحمل كردند و لحظـه 

عبدالشمس و نوفل و ديگران حاضر نشدند با آنان همكاري كننـد و حتـي در شـكنجه و    
كردنـد و از ايـن نظـر،     آزار و تحريم اقتصادي مسلمانان، با ساير قبائل عرب همكاري مي

شاوندان آنان و ديگر قبائـل  هاشم بسيار باالتر و برتر از ساير خوي مطلب و بني جايگاه بني
مطلب را در سهم ذي القربي شريك گردانيد و دسـتور فرمـود تـا     بني  باشد و پيامبر مي

) قــرار داد تــا ي (ذي القربــي) و داخــل در (آل مــرهصــدقات را نپذيرنــد و آنــان را در ز
 مسلمانان در عبادات خود بر آنان درود بفرستند. 

هاشم تحـريم كـرد، آن را نيـز بـر بنـي       همان طور صدقات را بر بني در واقع پيامبر
مطلب حرام گردانيد و بعد ها، امام شافعي، به عنوان يك مجتهد بزرگ، به اين دليل كه از 
نوادگان بني مطلب است، خود را، هم چون سـاير افـراد بنـي هاشـم، و برابـر بـا آن هـا،        
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بـدان تصـريح دارد،   » الرسـاله «كه در كتاب  اي صاحب سهم ذوي القربي گردانيد. به گونه
1Fآورد سهم ذوي القربي به شمار مي تنها بني هاشم و بني مطلب را مستحق

1. 

 مادر امام شافعي

 ي اصل و نسب مادر امام شافعي دو ديدگاه وجود دارد: درباره
گروهي از دانشـمندان معتقدنـد، مـادر امـام شـافعي زنـي بسـيار زاهـد،          ديدگاه اول:

باشد. از جمله حافظ بن عبدالبر و حافظ ابوبكر بيهقي قائل  مي» ازد«ي  پرهيزگار و از قبيله
اند كـه گفـت:    ي دختري امام شافعي نسبت داده به اين نظريه هستند و آن را به محمد نوه

سن پنجـاه و چنـد سـالگي دار فـاني را وداع گفـت و      پدربزرگم، شافعي در مصر و در «
 .2F2»اش ام حبيبه بود كونت داشت. كنيهباشد و در مكه س ي ازد مي مادرش ازدي و از قبيله

گروه ديگري از دانشمندان از جمله امام تاج الدين سبكي بر اين باورنـد   ديدگاه دوم:
باشـد،   مـي  ين پسر علـي  كه مادر امام شافعي، فاطمه دختر عبداهللا پسر حسن پسر حس

3Fدانند ي شذوذ مي امام فخر رازي و بيهقي اين روايت را ضعيف و از جمله

3.  
توان اظهار داشت كه اين مادر پرهيزگار و عفيفـه در تربيـت و    ولي با ضرس قاطع مي

شافعي، نقش اول و اساسـي را ايفـا    ؛رشد و شكوفايي استعداد كم نظير فرزند خردسالش
دانست كه چه  ديگري به خوبي مي نند هر مادر مهربان و زيرك و باهوشنموده است و ما

ددهـد و در ايـن زمينـه چـه      ي خود پرورش مـي  گرانبهايي را در دامان پر مهر و عاطفه ر
 مسئوليت خطير و مهمي را بر عهده دارد.

                                                           
 .71 :م، جلد چهارم صو كتاب األ 229 ي: كتاب الرساله، امام شافعي، دارالفكر مسئله -1

 .86ص 1مناقب الشافعي، ابوبكر البيهقي جلد  -2

. و حـافظ ابـن حجـر ايـن روايـت را در تـوالي       29مناقب اإلمام الشافعي، امام فخـر رازي، صـفحه:    -3
 التاسيس آورده است.  
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شناس براي تربيت، تعلـيم و پـرورش    براي اين كه بدانيم كه اين زن پارسا و مسئوليت
كودك خردسال، نابغه و تيزهوش خود چـه زحمـاتي متحمـل شـده و بـا چـه تـالش و        

هـاي خـدادادي او را شـكوفا سـازد،      كوشش خستگي ناپذيري توانسته استعداد و توانايي
ي انـدكي پـس از تولـد نـوزاد      همين بس كه بـدانيم: اول، پـدر امـام شـافعي بـه فاصـله      

اش را يتـيم و بـدون    كـودكي و نوجـواني   رود و امام شـافعي دوران  خردسالش از دنيا مي
 برد.  پدر به سر مي ي سايه

ي او اهل علم نبودند، هـر چنـد مـادرش دوسـتدار      دوم، هيچ كدام از اعضاي خانواده
دانش و علم اندوزي بود، ولي نه پدرش فقيه، مفسر يا محـدث بـود و نـه هـيچ يـك از      

ا و مفسران و محدثان صاحب نام بـه  ي فقه از جمله ) اشماماها( ها ها و دائي عموها، عمه
رفتند، بنابراين فرد شاخص و صاحب نظر و متخصص در علوم مختلـف دينـي    شمار مي

 شد. در اين خانواده ديده نمي
سوم، كودكي امام شافعي با تنگدستي، فقر و سختي همراه بود، چنان كه خود در يكي 

پدر بر سر نداشـتم. نـزد    ي و سايهمن كودكي يتيم بودم «دارد:  از خاطراتش چنين بيان مي
چنداني نداشت. زماني كـه بـه مدرسـه     كردم. او ثروت و امكانات ماديِ ي ميگمادرم زند

رفتم و به خواندن و حفظ قرآن مشغول شدم، استادم پذيرفت كه تا به جاي او و نيابت از 
نمـوده و   او به تدريس همكالسان و ساير شاگردان بپردازم و درس هايشان را بـازخواني 

ياري مكتـب را بـه   اهانه معاف شوم و همين كـار اسـتاد  ي م در عوض از پرداخت شهريه
ي ماهانه از من پذيرفت و بدين وسيله بار سنگين پرداخت مقرري مدرسه از  عنوان شهريه

4Fام برداشته شد دوش خانواده

1. 
توان اسـتنباط كـرد كـه ايـن مـادر زاهـد و        با استناد به همين دالئل و دالئل ديگر، مي

خداپرست، زني بسيار هوشيار، زيرك و دوستدار علم و دانش بوده و حتـي خـود نيـز از    

                                                           
 .24حاتم، ص ، و آداب الشافعي و مناقبه اثر ابن ابي92ص  1مناقب الشافعي، ابوبكر بيهقي جلد  -1
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دانش فراواني برخوردار بوده است كه همه نشان از ذكاوت و درك درست و اطالع دقيق 
 ديني و شرعي دارد. ي مناسب او بر احكام  و احاطه

يسي بـه همـراه مـرد ديگـري     در روايت آمده است كه روزي مادر امام و مادر بشر مرّ
شوند، هنگامي كـه در   اي به دادگاه شهر مكه دعوت مي ي حادثه براي اداي شهادت درباره
دهد تا هنگـام اداي شـهادت آن دو زن از    رسند، قاضي دستور مي حضور قاضي به هم مي

د و به تنهايي اظهارات خود را به عرض قاضـي برسـانند، كـه ناگهـان مـادر      هم جدا شون
مطابق «گويد:  كند و مي ي قاضي اعتراض مي ، نسبت به دستور ناشيانهامام شافعي دانشمند

  گويد: نص صريح قرآن كه مي

﴿                 ﴾ 282: ة[البقر[ 

دو زن به همراه يكديگر بايد شاهد قرار گيرند) تا اگر يكي انحرافي پيـدا كـرد،   (اين «
  .»ديگري بدو يادآوري كند

حكمت وجود دو زن به جاي يك مرد، براي اداي شهادت، اين است كـه اگـر يكـي،    
اي را فراموش كرد، ديگري آن را به يادش آورد، پس چگونه تو ما را از هم  چيزي يا نكته

قاضي تسليم استنباط صحيح و استدالل قـاطع او شـد و فتـواي نادرسـت     » ي؟كن جدا مي
5Fخود را پس گرفت

1. 
يابـد و   آري، امام شافعي در دامان چنين مادري دانا، خداترس و زاهدي پـرورش مـي  

اوست كه علي رغم فقر و تنگدستي و مشـكالت خـانوادگي، كـودك خردسـالش را بـه      
كند و در اين راه از زندگي و جـواني و هسـتي    فراگيري علم و دانش اندوزي تشويق مي

نمايـد تـا دانشـجوي     اي فـراهم مـي   ه گونهگذرد. محيط زندگي و خانوادگي را ب خود مي
ي خاطر به دانش اندوزي بپردازد و تحصيالتش را  نوجوانش بدون هيچ نگراني و دغدغه

                                                           
هر دو به نقل  46عسقالني صو توالي التأسيس، ابن حجر  179ص 2طبقات الشافعيه، شيرازي جلد  -1

 .38از كتاب امام شافعي، عبدالغني ص
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اش را يكـي   ادامه دهد و با خيالي راحت و فكري آسوده مراحل تكامـل و مـدارج علمـي   
دانـا و  پس از ديگري پشت سر بگذارد. در واقع، اگر امام شافعي چنين مـادر شايسـته و   

فداكاري نداشت، ممكن بود آن همه استعداد و توانايي خدادادي، صرف كارهاي ديگـري  
شد و مـا   گري و مسائل از اين قبيل مي هم چون تجارت و بازرگاني يا فرماندهي و نظامي

نظير و اجتهادات پوياي او در علوم مختلـف دينـي    امروز از درياي علم و دانش و آثار كم
 صول محروم بوديم. از جمله فقه و ا

ي اسـالمي، مـديون زحمـات و تـالش و كوشـش پـي گيـر و از         بدون ترديد، جامعه
بررسـي و كنكـاش و   هاي اين زن پارسـا و دانشـمند اسـت و جـا دارد بـا       خودگذشتگي

ي فداكاري و گذشت و تالش  اين زن دانا و خداشناس، به عنوان اسوه هاي كافي پژوهش
ي  ي بشري معرفـي گـردد، تـا دختـران جـوان و مـادران آينـده        خستگي ناپذير به جامعه

ي انساني، با تأسي به چنان شير زناني، درس عبرت و شهامت و فداكاري بياموزند  جامعه
هـاي   هـا و توانـايي   ي درخشان، استعداد يندهگير و اميد به آ و در مسير زندگي با تالش پي

 خود را بشناسند و از آن به خوبي و در جاي مناسب خود بهره گيرند. 

 والدت امام شافعي

هجري قمري (سال وفات امام  150ي راويان اتفاق نظر دارند كه امام شافعي در سال  همه
6Fابوحنيفه) در شهر غزه يا عسقالن به دنيا آمده است

عتقـد انـد كـه در همـان     گروهـي م  .1
روزي كه امام ابوحنيفه وفات كرد، او به دنيا آمد اما حافظ ابـوبكر بيهقـي ايـن نظريـه را     

اين كه راويان، روز تولد امام شافعي را برابر با روز وفات امام «گويد:  داند و مي مردود مي
ر يـك سـال   توان گفت كه اين دو رخداد د اند، درست نيست، ولي مي ابوحنيفه ذكر كرده
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رسد كه راويان لفظ (يـوم) را بـه عنـوان مطلـق زمـان ذكـر        اتفاق افتاده است. به نظر مي
 اند و منظورشان همان زمان يا سال وفات بوده است.  كرده

 ي مكان تولد امام شافعي سه ديدگاه وجود دارد: درباره
رش او را بـا  اول: در شهر غزه به دنيا آمد و در حالي كه بيش از دو سال نداشت، مـاد 

7Fخود به شهر مكه برد و همان جا ماندگار شد و او را پرورش داد

1. 
8Fدوم: در شهر عسقالن و در سه فرسنگي شمال غزه به دنيا آمد

2. 
سوم: در سرزمين يمن به دنيا آمد و مادرش از ترس اين كه مبادا فرزنـدش از دسـت   

9Fبرود، او را با خود به مكه آورد

3. 
ايـن نظريـه (تولـد در    «گويـد:   الذهبي، راجع به ديدگاه سوم، مـي حافظ شمس الدين 

مين يمن، سرزمين يمن) بدون شك اشتباه است، مگر اين كه بپذيريم، مراد راويان از سرز
؛ زيرا ساكنان نوار غزه و عسقالن را طوايف و قبايل مهاجر نشين يكي از قبائل يمني باشد

تـوان ايـن گونـه     م در عسقالن و غزه را هم مـي تولد اما ي دادند و حادثه يمني تشكيل مي
عسقالن از روزگاران پيشين شهري بزرگ و آبادان بوده و غـزه هـم يكـي از     ».توجيه كرد

بـرد،   رفته است. امام شـافعي، هرگـاه نـام غـزه را مـي      ي آن به شمار مي روستاهاي حومه
اكم نيشابوري، گفت، منظورش شهر بوده است. ح منظورش روستا و هرگاه عسقالن را مي

يد اين ادعا است. در اين روايـت  ؤدر ابن باره به روايتي از امام شافعي استناد جسته كه م
من در غزه متولد شدم و مادرم « »لی عسقالنإ ياُم ومحلتين ةولدت بغز«آمده كه امام فرمود: 
 .10F4»مرا به عسقالن آورد
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 رشد و تربيت امام شافعي

چنان كه از پيش گذشت، پدر امام شافعي، اندكي پس از تولد فرزندش دار فـاني را وداع  
گفت و زن و كودك خردسالش را تنها گذاشت و خود به ديار بـاقي شـتافت. زن جـوان،    

اش را در حالي كه هنوز شيرخواره بود، با خود به شهر مكه  پسر كوچك و دوست داشتني
اش برد تا در آن محـيط پـاك و مبـارك و در ميـان      اشميو ميان خويشاوندان مطلّبي و ه

اش با كمال امنيت و آرامش تربيت شود و مـدارج رشـد و ترقـي و     ي آبا و اجدادي قبيله
اش را يكي پس از ديگري پشت سر گذارد. بهتر است اصل ماجرا  تكامل جسمي و فكري

هـر  م (كه در اين جا) بـه  من دو چيز را دوست داشت«را از زبان خود امام بشنويم، فرمود: 
؛ اول، تيراندازي و كمانداري بود كـه در سـن ده سـالگي بـا (پشـت سـر       دو دست يافتم
اندوزي بود كه اكنون  هاي زياد) در آن به مهارت رسيدم. دوم، علم و دانش گذاشتن تمرين

 .11F1»كنيد را (در وجود من) مشاهده مي شماها اثرات آن
جرت مادرش به مكـه ايـن بـود كـه مبـادا اقامـت       گروهي بر اين باورند كه علت مها

اش فراموش شود  ي ازد موجب شود كه اصل نژاد مطلّبي طوالني و هميشگي در ميان قبيله
و به مرور زمان غبار نسيان و كهنگي آن را فرا گيرد و مردم او را ازدي بدانند، بـه همـين   

و بركت و مكان امن و  علت تصميم گرفت به مكه مهاجرت نمايد تا در آن محيط پر خير
اش محافظت نمايد. از طـرف   نزول وحي الهي، فرزندش را تربيت كند و از اصالت نسبي

ديگر، شهر مكه مركز علم و دانش و تدريس و تعليم وحي الهي و جايگاه تردد مردمان و 
اقامتگاه دانشمندان و بزرگان اسالم بود و مكاني مناسـب بـراي رشـد و ترقـي و تكامـل      

ي  رفت، زندگاني در چنين محيطي، منتهاي آمال و آرزوي هـر خـانواده   ه شمار ميعلمي ب
. بنابراين، به محض ورود به شـهر مكـه، در اولـين فرصـت،     استدوست مسلماني  دانش

خانه فرستاد. دانش آموز خردسال، به خاطر ذهن تيز، هـوش   شافعي خردسال را به مكتب
ر قوي، توانست در هفت سالگي، كل قـرآن را  ي بسيا سرشار و فهم دقيق و نيروي حافظه
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ي خود بسپارد و سپس شـروع بـه حفـظ اشـعار عربـي و       ي حافظه از بر كند و به گنجينه
ها فايق آيـد و از   ي آن كتاب الموطاي امام مالك نمود و در مدت اندكي موفق شد بر همه

 بر كند. 
ن سـن و سـال كـودكي بـه     من در هما«نويسد:  ابوبكر بيهقي به نقل از امام شافعي مي

خواند، او هرچه را  ديدم كه معلم، آيات قرآن را براي شاگردانش مي مكتب خانه رفتم، مي
كردنـد و   را امال مـي   م آنهاي درسكردم، ولي ديگر هم كرد، من همه را از بر مي قرائت مي

حفـظ  درنـگ همـه را    نمودند، اما من هماهنگ با قرائت معلم، بـي  در دفتري يادداشت مي
كردم، روزي معلمم به من گفت: چيزي نمانده كه من شاگرد تو شـوم و از تـو دانـش     مي

  .12F1»بياموزم
آاليش مكه، حضور در مجلس وعظ عالمان و دانشمندان ديـن،   محيط سالم، پاك و بي
، مفسران و محدثان بزرگ اسالمي، در روح شـافعي جـوان و   ءنشست و برخاست با فقها

ي  او را بـه بـاالترين درجـه    ي پروردگار  ي علم كارگر افتاد و به خواست و اراده تشنه
ترين زمان ممكن، استعداد درخشـان   تكامل روحي و معنوي و علمي ارتقا داد و در كوتاه

و مشهور خـاص و عـام اُم القـراي     ي او، تحسين همگان را برانگيخت و نبوغ فوق العاده
 اسالم گرديد. 

مندي از فصاحت و بالغت و شعر  ي لغات و بهره سپس به منظور پربار نمودن گنجينه
ي خود، تصميم گرفت براي مدتي ميان قبايل مختلف عرب باديـه   عرب و تقويت حافظه

، بزرگـان و  ها زندگي كند و سـخنان نوابـغ، واعظـان    نشين حاضر شود و از نزديك با آن
منـد گـردد،    هـا بهـره   شعراي طوايف مختلف را مستقيماً از زبان خودشان بشـنود و از آن 

بنابراين مدت ده سال از عمر پربركت خود را بـه ايـن كـار مهـم اختصـاص داد و در آن      
زار و كويري، ميان قبايـل مختلـف عربـي هـم چـون،       هواي داغ و سوزان و صحراي شن

مد نمود و در اين مدت نسبتاً طوالني، توانست اطالعات وسيع هذيل و ديگران، رفت و آ
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هدف من از ايـن كـار، كمـك بـه     «گويد:  و گرانبهايي جمع آوري كند، چنان كه خود مي
  .»دانش فقه و پربار نمودن آن بوده است

گردد و در همان سن نوجواني از دست مفتي بزرگ مكه، امام  سپس به شهر مكه بر مي
 گيرد.  ابوخالد مسلم بن خالد زنجي حكم افتاء و اجتهاد مي

 سفر به مدينه

و  شهر پيامبر خـدا  و ي منوره مدينه ؛گيرد به دارالهجره سرانجام، امام شافعي تصميم مي
؛ زيرا در آن مكان نوراني، تعداد ين، مهاجرت كندپايتخت خلفاي راشديادگار اصحاب و 

زيادي از بزرگان دين و محدثان مشهور و وارثان علم و دانش نبوي حضور فعال داشـتند  
خواست هرچـه زودتـر از    دوست و جوان نيز، مشتاق ديدن آنان بود و مي دانش و شافعيِ

راب سـازد و عطـش   ي جوشان علم و دانش و پرهيزكاري اين بزرگان، خود را سي چشمه
علمي خود را اندكي فرو نشاند، بنابراين، در اولين فرصـت خـود را آمـاده سـاخت و بـه      

 همراه كارواني بار سفر بر بست و خود را به شهر مدينه رسانيد. 
چنان كه گفتيم، شهر مدينه مركز اسـالم و پايتخـت خلفـاي راشـدين بـود، در زمـان       

پايتخت از مدينه به كوفه و سپس در زمان امويان  چهارم، علي ابن ابي طالب  ي خليفه
به دمشق و در زمان عباسيان به بغداد منتقل گرديد، اما اين جابجايي و انتقال پايتخت، نـه  

و توجـه فـراوان مـردم بـه آن مكـان       ي منوره ي مدينه تنها نتوانست از اهميت فوق العاده
و خلفـاي راشـدين و سـاير     ر پيـامب يادگارهـاي  مقدس بكاهد، بلكه به دليل مسجد و 

ي مسـلمانان   ، به شدت مـورد توجـه و عالقـه   اصحاب كبار، اعم از مهاجرين و انصار 
جهان واقع شد و همه ساله خيل انبوهي از مردم، به همين منظـور، بـار سـفر بـر بسـته و      

ـ   ي خود فاصله مي هزاران كيلومتر و با پاي پياده از خانه و كاشانه دار گيرند و به شـوق دي
آشـنا و   گذارنـد تـا بـه ايـن ديـارِ      هاي سخت و طاقت فرسا را پشت سر مي مدينه، بيابان

و  جرسـول اهللا  خويان قدم بگذارند و از حضور معنـوي   سرزمين تردد فرشتگان و فرشته
 ش سرشار از معنويت گردند. شاگردان عارف و جان بر كفَ
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از دانشـمندان بـزرگ از   اين شهر حاصلخيز و پربركت، پس از عصر اصـحاب، مملـو   
گير و ايثار و فـداكاري   ها توانستند با تالش و كوشش پي تابعين و تابع تابعين گشت و آن

و آثار و اجتهادات اصحاب و ياران رسـول   نظير خود، علم و دانش و حديث پيامبر كم
هـاي بعـد از خـود منتقـل سـازند و       داري كامل به نسل را با دقت فراوان و امانت خدا 

شاگردان زيادي را پرورش دهند و آثار ارزنده و ماندگار زيادي از خود به يادگار گذارنـد  
ي  منـد سـازند. از جملـه    هاي ارزشمند فقه و دانش ديني بهره و امت اسالمي را از گنجينه

)، ابـوبكر  هـ 94معروه بن زبير ( )،هـ94م(اين بزرگان، دانشمنداني چون سعيد بن مسيب 
)، عبيداهللا بن عبداهللا ابن عتبه بن مسعود، حارثـه بـن زيـد بـن     94مبن محمد بن حارث (

تـوان   را مي )107م) و سليمان بن يسار (107م)، قاسم بن محمد ابن ابوبكر (100مثابت (
استاد امام مالـك   نام برد و از تابع تابعين، دانشمنداني چون امام ربيعه بن ابي عبدالرحمن

ها دانشمند زاهد و پارساي ديگري كه به تدريس علم و دانش نبوي سرگرم  ها و صد و ده
به تدريس فقـه و حـديث و آثـار     بودند. از جمله همين امام بزرگوار در مسجد پيامبر 

اصحاب مشغول بود و دانشمندان و دانـش دوسـتان زيـادي در آن مكـان مقـدس، بـراي       
ي  زبان اين عالم رباني، اجتماع كرده بودند، تا جايي كه مدينه به مدرسه استماع حديث از

به جاهاي ديگري انتقال پيدا  اهل حديث مشهور گرديد. هرچند پايتخت خالفت اسالمي
رفت و روز  دنياي اسالم به شمار مي علميِ و ؛ اما مدينه هم چنان مركز ديني، فرهنگيكرد

 شد.  ان دانش نبوي در اين شهر بزرگ افزوده ميبه روز بر تعداد وارثان و مشتاق
آري، امام شافعي به محض ورود به مدينه، ابتدا به مسجد نبوي رفـت و سـپس بـراي    
استماع حديث به خدمت دانشمند مشهور و فقيه بزرگ و توانا و زاهد و پرهيزكار مدينه، 
يعني امام مالك شتافت و توانست در مدت اندكي، دانش و فن روايت و درايـت حـديث   

مالک بن «فرمود:  ها اظهار مي گيرد و چنان كه خود، بعدرا در محضر اين فقيه پرهيزكار فرا
مالك بن انس معلم و آموزگـار مـن اسـت و از او دانـش     « »وعنه اَخذت العلم ينس معلمأ

 » ام آموخته
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اي  جملـه  امام شافعي، شدت عالقه و ارادت خود را به كتاب الموطاي امام مالـك، در 
در « 13F1»طا مالكؤكثر صواباً من مأكتاب من العلم رض ما في األ«دارد:  كوتاه، چنين بيان مي

 .»تر از كتاب موطاي مالك نيست زمين كتابي سودمندتر و باصواب
هاي بعدي به شرح و توضيح اين مقاالت تـاريخي و عبـرت آمـوز     ان شا اهللا در بخش

 خواهيم پرداخت.  
مالـك، بـه تحصـيل علـوم     امام  ؛امام شافعي، هم چنان در خدمت استاد بزرگوار خود

مالك در آن ديار باقي ماند. در سي سالگي و پس امام پرداخت و تا پايان عمر  حديث مي
از وفات استادش، با دختر خانمي به نام حميده، دختر نافع پسـر عيينـه پسـر عمـر پسـر      

ازدواج كرد و از اين ازدواج صاحب يك پسر به نام محمد اكبر و دو  عثمان ابن عفان 
هاي فاطمه و زينب گرديد. محمد بعدها به سمت قاضي مدينه و سپس شـهر   ر به نامدخت

حلب منصوب گرديد. از همسر ديگرش صـاحب پسـري بـه نـام محمـد گرديـد كـه در        
 خردسالي وفات نمود. 

 سفر به يمن

آمـوزي همـراه اسـت و     آور و عبـرت  زندگي امام شافعي با حوادث شگفت اين مرحله از
ي مخلـص و فـداكارش دارد.    بر اين بنـده  شمار پروردگار  رحمت بينشان از لطف و 

حوادث و ناماليمات  ميانچنان بود تا اين مرد بزرگ و دانشمند در  ي پروردگار  اراده
روزگار پرورش يابد و مشكالت و مصائب زندگي را با تمام وجود حس و از نزديك بـا  

ها و پيش آمـدهاي نـاگوار    ها دست و پنجه نرم كند و هركدام از اين رخداد ي سختي همه
هاي ترقي  اي براي تكامل روحي، معنوي و شخصيتي خود سازد و به سرعت پله را وسيله

دوسـتان   اي براي آيندگان و دانـش  ا يكي پس از ديگري طي نمايد و خود اسوهو تكامل ر
 قرار گيرد. 
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گردد.  مي بندد و به مكه بر مي شافعي جوان، پس از وفات استادش، دوباره بار سفر بر
شـود.   ي زندگي خود و خانواده روبرو مي اين بار در مكه با مشكالت مالي و كمبود هزينه

تأمين مخارج زندگي و رفع مسائل اقتصادي، به بازرگاني و تجارت  گيرد براي تصميم مي
ي  گيـرد، امـا اراده   هـاي دور را در پـيش مـي    بپردازد و به اين منظور راه سفر به سـرزمين 

چنان بود كه اين سفر تجاري به سفرهاي علمي و تحقيقاتي تبـديل گـردد.    پروردگار 
حجاز آمده بود و برخي خويشـاوندان امـام،   لذا در همان زمان، فرماندار يمن به سرزمين 

به او توصيه كردند تا از فرصت استفاده كرده و همراه فرماندار و اطرافيانش به يمن بـرود  
و در برخي مسائل مهم مملكتي به او ياري رساند، خويشاوندان امام، مسئله را با فرماندار 

تا امام را با خود بـه يمـن ببـرد،    يمن در ميان گذاشتند و او مشتاقانه پذيرفت و آماده شد 
ي سـفرش را تـأمين كنـد، بنـابراين، منـزل       ولي امام چيزي در بسـاط نداشـت تـا هزينـه    

اش را به رهن داد و با پول آن وسائل سفر را آماده سـاخت و توانسـت بـا كـاروان      پدري
خـود را ايـن گونـه بيـان      يمن به آن سرزمين مسافرت نمايد. امام شافعي مـاجراي سـفر  

هنگامي كه امام مالك درگذشت، من مردي فقير و تنگدست بودم، اتفـاق چنـان   «كند:  يم
رفتن من  ي ام درباره شد كه فرماندار يمن به مدينه آمده بود، برخي از خويشاوندان قريشي

هـاي   موافقت نمود. با او به يمن رفتم و كارها و شغل وبه يمن با او صحبت كرده بودند. ا
ي  ها را پذيرفتم و به خـوبي از عهـده   ن پيشنهاد شد، من بسياري از آنمناسب زيادي به م

14F».كردند ها بر آمدم و همگان مرا به اين خاطر تحسين مي آن

1 
مادرم ثروت چنداني نداشت تا با آن مسافرت كـنم، تـا   «فرمايد:  در روايت ديگري مي

ام را به گرو گذاشتم و به طرف يمن بار سـفر بسـتم، هنگـامي كـه بـه يمـن        اين كه خانه
ها را بـه انجـام    هايي به من سپرده شد و من به خوبي آن ها و مسئوليت رسيدم، فورا شغل
15Fي خود بر آمدم ي وظيفه رساندم و از عهده

2.  
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ـ    م و هرچند اين مسافرت به قصد تجارت انجام گرفت، اما سراسر آن بـه تعلـيم و تعلّ
ي مردم يمن سپري شـد و   دوستان و آشنايي با بزرگان و عامه ديدار با دانشمندان و دانش

هاي تجربي و علمي خود را در برخورد بـا   شافعي در آن مدت، فرصت پيدا كرد تا آموزه
ي ظهور برساند و به صورت عملي، تجربيات  مردم و رفع مشكالت قضايي آنان به منصه

 تر سازد.  ها را پربارتر و غني د و آنخود را به اجرا بگذار
هـا، هـم    شافعي به يمن، گوناگون بود. برخـي امام گيري مردم در قبال مسافرت  موضع

چون اسـتادش سـفيان بـن عيينيـه از ايـن مسـافرت ناراضـي و نگـران بودنـد. او بارهـا           
رگاني ناخشنودي خود را اعالم كرده بود، و بر اين باور بود كه ممكن است تجارت و باز

ي آن، شخصيت شافعي را متأثر سازد و موجب شود  و كسب مال و ثروت و چشيدن مزه
تا محبت مال اندوزي و دوستي ماديات در او ريشه دواند و شخصيتش را لكه دار سازد و 

ي قرن را از راه به در سازد و به بيراهه كشاند و آن همه علم  بديل و نابغه اين دانشمند بي
و زيركي در راه كسب ثروت و مال و مقام صرف گردد و بدين وسيله  و دانش و فراست

هـا   اش ضايع گردد و مسلمانان از علم و دانش و تقوا و راهنمائي شخصيت علمي و ديني
كوشـيدند تـا شـافعي را از     ي ممكن مي بهره گردند. بنابراين به هر شيوه و ارشادات او بي

 رفتن به سفر بر حذر دارند. 
ي مردم و ستمديدگان و بينوايان سرزمين يمن، هنگامي كـه   از جمله عامهگروه ديگر، 

عادالنه، پرهيزگاري و علم و دانش فراوان او را ديدند، با تمام وجود  داري، قضاوت امانت
از آمدنش شادمان شدند و او را نعمت و بركت الهي براي خود و سرزمينشـان بـه شـمار    

ديدند كـه امـام بـا عـدالت و پرهيزگـاري خـود، در مصـدر         آوردند، چون آشكارا مي مي
نظير خود بر  با قاطعيت و استقامت بي گرداند و قضاوت، هر حقي را به صاحب آن بر مي

ورزد و يار و ياور بينوايـان شـده    حق و دادگري و استيفاي حقوق ستمديدگان اصرار مي
است، همين مسئله باعث شد تا مورد توجه مردم فرودست و بينوا قرار گيـرد و همـه بـه    

دانستند و مقـدمش   نگريستند و او را يار و پشتيبان دلسوز خود مي ي احترام به او مي ديده
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اي الهي براي آن ديار سـتمديده بـه شـمار     من، هديهداشتند و آمدنش را به ي را گرامي مي
 آوردند.  مي

گروه سوم كه از حضور امام شافعي در يمـن ناراضـي بودنـد، آن دسـته از حاسـدان،      
دنياپرستان، افراد سست اراده، صاحب قدرت بودند كه وجود امـام را در يمـن بـه سـود     

ورزي و جـاه   نافع شخصي و كسب و كار حرام و رشـوه خـواري و سـتمگري و طمـع    م
هـاي امـام و مسـاعي و تـالش      دانستند، چون با روشـنگري  ي خود نمي هاي خائنانه طلبي

ي آنـان   هاي جبارانـه  ها و رشوه خواري پيگير او، ديگر كسي حاضر نبود، زيربار زورگوئي
شد و رونق و اعتبار و  امشروعشان بين مردم كاسته ميبرود و روز به روز از تأثير و نفوذ ن

رفت، اين دشمنان عدالت و پاكي به جاي اين  قدرت پوشالي و دروغينشان رو به افول مي
ها و افول قدرت و كاهش محبوبيت و رونق بازار سياسي و  كه عدم استقبال عمومي از آن

تـرين   ترين و كم هزينـه  ند، راحتيابي كنند و به عالج واقعه بپرداز اقتصادي شان را علت
بـار خـود را در حـذف و نـابودي امـام ديدنـد و        ي زندگي نكبـت  راه را برگزيدند، ادامه

ي شومي، امام را به اين بهانه كه مطلّبي است به جانـب داري از گـروه    سرانجام در توطئه
 د. اپوزسيون علويان يمن كه دائماً بر ضد عباسيان فعاليت داشتند، متهم نمودن

چيني و بـدگويي كردنـد و بـا     ي عباسي، از او سخن مخفيانه نزد هارون الرشيد، خليفه
16Fآوردن شواهد واهي و خودساخته، او را همدست شورشيان علوي

قلمداد نمودند. بهتـر   1
فرمايـد:   در اين باره چنين مي يشاناست شرح ماجرا را از زبان خود امام شافعي بشنويم، ا

در سرزمين يمن، از من بدگويي كردنـد   حكومتيي از جاسوسان حسودان به تحريك يك«
ـ      شـافعي همـراه و همدسـت     سو به او گزارش دادند كه مردي بـه نـام محمـد بـن ادري

هـاي آتشـين خـود مـردم را ضـد حكومـت        شورشيان علوي است و با زبان و سـخنراني 
اي عمل نمايد كه هيچ وقت يك جنگجو و رزمنـده بـا    كند و توانسته به گونه تحريك مي
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خواهي حجاز هم چنان زير سلطه  آيد. اگر مي ي چنان عملي بر نمي شمشير خود از عهده
بـا شـنيدن ايـن     مـأموران حكـومتي  بماند، آنان را به بغداد احضار كـن.   و قدرت تو باقي

17F».ندادبه عراق انتقال د ايشان راگزارش، فوراً 

1 
هـاي لطـف و    شـافعي، نشـانه  امام ي حساس و خطرناك از زندگي  آري، در اين برهه

ن بينيم كه چگونه به ياري يكي از اولياء و دوستا را مي رحمت بيكران پروردگار حكيم
شتابد و آن سفر مرگبار را به زندگي تازه و پر شور و نشاط در سـرزمين   مخلص خود مي

گناه و متهم را در پناه رحمت  كند و شافعي مظلوم و بي عراق، به ويژه در بغداد، تبديل مي
ــر حــذر مــي  و الطــاف بــي دارد و او را در  كــران خــود از گزنــد حســودان و دشــمنان ب

 گرداند. وب خاص و عام مسلمانان ميبغداد، محب ي دارالخالفه

 سفر به عراق

هجري امام شافعي به همراهي ده تن دستگير و به اتهام همدسـتي بـا    184در حدود سال 
شود. اين سفر بر خـالف سـاير    شورشيان ضد حكومتي به مقرّ خالفت عباسيان آورده مي

ي سـربازان و مـأموران    سرنيزههاي امام، نه با اختيار، بلكه با اجبار و اكراه و زور  مسافرت
دانيم در اين برهـه از حكومـت    انتظامي و اطالعات حاكم جبار انجام گرفت. چنان كه مي

هاي  عباسيان، نوعي استبداد سياسي و امنيتي حاكم بود و همانند ساير مستبدان و حكومت
اسـيان  زيـرا عب  ؛كردنـد  نامشروع تاريخ، هر صداي مخالف يا معارضي را از نطفه خفه مي

و به تأييد و پشيباني سران بني هاشم،  گروهي بودند كه به خاطر خويشاوندي با پيامبر 
و مقام خالفت را در دست گيرنـد و از طـرف    ها را ساقط نموده امويتوانستند، حكومت 

مـار   و تـار عباس نخست مخالفان خـود را   بنيند. كرد مي رحساس خطهاشم ا بني ازديگر 
ي مـردم، حتـي نزديكـان و     عباسيان به جايي رسيده بود كه به همـه كردند، كار حكومت 

وابستگان خود نيز مشكوك بودند و همين مسئله باعـث شـد تـا هـر صـداي مخـالف را       

                                                           
 توالي التأسيس، ابن حجر عسقالني. -1
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ي عباسي،  دشمن و همدست و ياور شورشيان قلمداد كنند. به همين جهت منصور خليفه
 .رحمي تمام با شورش محمد النفس الزكيه برخورد نمود با بي

شوند. بغداد آورده مي، امام شافعي به همراه نه نفر ديگر به هرج و مرج در چنين جو 
! اي اميرمؤمنـان  «ي وقت فرمـود:   شافعي در بغداد خطاب به هارون الرشيد خليفهامام 

كنـد،   ي خود تصور مـي  ي دو نفر كه يكي از آنان مرا برادر و ديگري بنده نظر شما درباره
البته، آن كسي كه شما را به «هارون گفت: » تر و گرامي تراند؟ بچيست؟ كدام يك محبو

دانيد، شـما از   پس اين شما هستيد كه مرا برادر خود مي«امام فرمود: » بيند چشم برادر مي
، از بني هاشم اند و ما بني مطلب هسـتيم. شـما بنـي    عباس هستيد و فرزندان علي  بني
ي خودشـان   ولـي آنـان (بنـي هاشـم) مـا را بنـده      ؛ خوانيـد  س، ما را برادر خودتان ميعبا
هارون الرشيد از شدت و تندي خود كاست و سپس بر زمين نشست و پرسيد،  ».دانند مي

پرسـي؟ اگـر    از چه نوع علـوم قرآنـي مـي   «گفتم: » داني؟ ! چقدر قرآن مياي پسر ادريس«
رد علـوم  ي مـوا  منظورت حفظ قرآن است، من تمام قـرآن را در حافظـه دارم و بـر همـه    

ادعاي  !اي پسر ادريس «گفت: » ... آگاه هستم قرآني، از جمله وقف، ناسخ، منسوخ، ابتدا،
پاسـخ مناسـب را بـه او    » دانـي؟  علم نجوم چه مي ي دانستن علوم داري، بگو ببينم درباره

ي انسـاب   بـر همـه  «گفتم: » داني؟ ي علم انساب چه مي درباره«عرض كردم. سپس گفت: 
هارون گفت: » دانم ) آگاهم و نسب خود و اميرالمؤمنين را به خوبي ميخوب و بد (عرب

پنـد  » تواني اميرالمؤمنين را اندرز دهي؟ ي، آيا مي آوري كرده تو علم و دانش زيادي جمع«
18F».خلعتم دادو اندرز طاووس يماني را برايش بازگو كردم، بسيار گريست و 

1  
د قاضي القضـات شـهر بغـداد، امـام محمـ     ي مهم و تاريخي نبايد نقش  در اين حادثه

حكـومتي هـارون   در مصدر قضاوت و يكي از اركان مهم  شيباني را ناديده گرفت. ايشان
اي از پرهيزكاري، دانش و اجتهاد و خداترسي داشـت كـه از    چنان درجه الرشيد بودند، و

اي  بيان حق و طرفـداري از سـتمديدگان و دسـتگيري بينوايـان و مظلومـان هـيچ واهمـه       
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نداشت و چنان كه از زندگي درخشان و پربركت اين عـالم خداشـناس و قاضـي دادگـر     
مداران و پشتيبان سـتمديدگان و درمانـدگان بـوده و در مواقـع      پيداست، هميشه ياور حق

آمـد و شـجاعانه    ضروري و حساس و با پذيرش خطرات و عواقب آن، به ميدان عمل مي
ي  پرسـد، دربـاره   چنان كه وقتـي هـارون از او مـي   نمود.  ي خطير خود عمل مي به وظيفه

او (شافعي) دانشمندي بزرگ و تواناسـت و  «گويد:  شافعي چه نظري داري؟ در پاسخ مي
گذرد و  پسندد و از او در مي هارون هم جوابش را مي ».چسبد اين اتهامات ناروا به او نمي

19Fسازد او را رها مي

1.  
يابـد و تصـميم    امام شيباني از خطر نجات ميامام شافعي به طور موقت و به ضمانت 

گيرد در محيطي آرام، به مطالعه و پژوهش و تحقيقات علمي خـود ادامـه دهـد. امـام      مي
ها، رساالت، اجتهادات و فتاواي  نهد و برخي كتاب شيباني اين موقعيت را در اختيارش مي

دهـد تـا    ختيارش قرار ميامام ابوحنيفه و شاگرد فقيه و دانشمندش، امام ابويوسف را در ا
ت و جـدي  با آرامش و آسودگي خاطر به مطالعات خود ادامه دهد و امام شـافعي نيـز بـا   

علمي و مراجع مهـم فقهـي    برداري از آن منابع ناپذير به مطالعه و يادداشت ولعي توصيف
كند.  ها را امال و يادداشت برداري مي ي صفحات آن د و در مدت زمان اندكي همهپرداز مي

شود و به استماع فتاوا واجتهـادات امـام    ي درس شاگردان امام شيباني حاضر مي در حلقه
گردد، و در مدتي كوتاه توانست بر مباني فكري و اجتهادي اهل رأي و  شيباني مشغول مي

بغداد، امام شيباني و امام ابويوسف بودند، تسلط كامل يابـد و  قياس، كه نمايندگان آن در 
گيرد به مكه بازگردد و چندسالي در ديار وحـي الهـي مانـدگار شـود و      سپس تصميم مي

شود براي مأموريتي تازه و اين بار با اشتياق و آزادي تمام به  سپس براي بار دوم آماده مي
 بغداد برگردد. 

عباسـي  الرشـيد  هـاي خالفـت مـأمون     بغداد در سال«مايد: فر عالمه محمد ابوزهره مي
ان فارسـي تـرين وزراي مـأمون را    آوري پيدا كرده بود، بيش ) اوضاع شگفتهـ 198-218(
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تشكيل داده بودند و عنصر ايراني بر عنصر عربي در دستگاه خالفـت فزونـي داشـت، از    
لفان را به شـدت در تنگنـا   گرا متمايل بود و مخا جهت فكري، خليفه نيز به معتزليان عقل

 ي ي شديد با مخالفان فكري و انديشه داد. نبردهاي داخلي، تفتيش عقايد و مبارزه قرار مي
شـافعي  امام آزاد، جوي از ارعاب و خشونت ايجاد كرده بود و همين مسأله باعث شد تا 

20F».از چنان محيط نا آرامي دلگير و آزرده شود و به مكه برگردد

رسـد كـه    اما به نظـر مـي   1
علت رفت و آمد امام شافعي بين عراق و حجاز، عالوه بر آن چه گفته شد، يافتن محيطي 

دوسـت و   مناسب و جوي آرام براي پرورش و تربيت دانشجويان متعدد و شاگردان دانش
وفادار و با اخالص بوده است تا بدين وسيله بتواند، آن همـه علـم و دانـش ارزشـمند و     

هايي كه با تالش و زحمات فراوان از محضر دانشمندان عراق و حجاز كسب كرده و گرانب
اي  هاي بعدي منتقل سازد و بدين طريق خدمت شايان و ارزنده امانتي نزد او بود، به نسل

؛ زيـرا در مـدت اقـامتش در    لمي مسـلمانان نمايـد  ي فرهنگي و غناي فقهي و ع به جامعه
ي گرايش به مـدارك   ذهب اهل رأي و اهل حديث دربارهبغداد، متوجه شده بود كه دو م

اند و از يك جهت مذهب اهـل رأي بـه علـت     حديث، از راه اعتدال و ميانه خارج گشته
دوري از مركز حديث، يعني مكه و مدينه، به داليل عقلي و قياس بـيش از حـد معمـول    

طريق حـل و فصـل   كوشند مشكالت و نيازهاي فقهي مردم را از اين  كنند و مي توجه مي
نمايند و از طرف ديگر مذهب اهل حـديث هـم بـه دليـل نزديكـي بـه مراكـز حـديث،         

گرفتند و حتي حاضر شدند هر نوع حديث آحاد، ضعيف  هاي عقلي را ناديده مي قضاوت
 ... ترجيح دهند.  و بدون مدركي را بر داليل و براهين عقلي هم چون قياس و استحسان و

... در  مي هم چون مذهب اوزاعي، ليث، ثوري، طبري وساير مذاهب فقهي و كال
ها تفاوت  نمودند و با آن هاي خود تقريباً مشابه يكي از آن دو مذهب عمل مي گرايش

كارزار شود و با  ي چنداني نداشتند. بنابراين امام شافعي بر آن شد تا شخصاً وارد عرصه
اين دو مذهب را به حالت اعتدال اجتهادات شجاعانه و فتواهاي مدبرانه و اصولي خود، 
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ريزي  اي پايه ها توانست مذهب معتدل و ميانه و پيش رفته متوجه گرداند و از تلفيق آن
نمايد كه پاسخگوي نيازهاي فقهي و ديني زمان باشد. براي اين منظور به شاگردان و 

ي فقهي  تازه اي نيازمند بود تا با استماع و امالي فتاوا و اجتهادات دست پروردگان ويژه
ناپذير  خره با تالش و كوشش خستگياش، زمينه را در جوامع اسالمي فراهم سازند، باآل

ي به حق خود، كه نياز زمانه بود، برسد. به اين منظور براي بار  توانست به اين خواسته
) هجري و در زمان خالفت هارون الرشيد به بغداد بازگشت، اما اين 195دوم در سال (

فرمايد:  زادي عمل و شور و اشتياق فراوان و بدون داشتن اتهامي، چنان كه خود ميبار با آ
ن أَتعالی  نسألُ اهللا  دخلتها عددتها وطناً،نيح يالّ بغداد فانإالّ عددته سفراً، إما دخلت بلداً قط «
به هر سرزميني كه رفتم، در آن جا خود را مسافري احساس « .21F1»نيرفع عنها ظلم الظاملي

نمودم، جز بغداد، همين كه وارد آن شهر شدم، آن را به عنوان وطن خود برگزيدم. از 
  .»خواهم آن را از ستم ستمگران برحذر دارد مي خداوند متعال 

رفت.  شمار ميشهر بغداد در آن دوره، مركز علمي، فرهنگي و پايتخت جهان اسالم به 
دانان و متخصصـان سـاير    گروه بسيار زيادي از دانشمندان، فقها، مفسران، محدثان، تاريخ

علوم اسالمي در آن جا گرد هم آمده و به بحث و مناظره و پژوهش علمي مشغول بودند 
هـا و دسـتجات مختلـف مـذاهب      هاي فكري و عقيدتي و گـروه  و انواع و اقسام گرايش

و مركـزي بـراي شـعر و ادب، تـاريخ و تمـدن       ،اي داشتند ليت گستردهفعادر آن اسالمي 
گرديد. هريك از مجتهدان و صاحبان انديشـه و قلـم و اصـول در     مسلمانان محسوب مي

ها و مساجد مختلف بغداد به تدريس علوم متداول خود سرگرم بودنـد و بسـاط    دانشگاه
پر رونق بود. امام شـافعي در  بحث و مناظره و جدل كالمي مذاهب مختلف بسيار گرم و 

اين گير و دار، فرصت را غنيمت شمرده و در مسجد جامع بزرگ بغـداد، كـه بـه دسـتور     
تدريس خـود را دايـر سـاخت. بيهقـي      ي ابوجعفر منصور عباسي تأسيس شده بود، حلقه

 –هنگامي كه شافعي به بغداد آمد در مسجد جامع بزرگ شهر نزديك به چهل «گويد:  مي
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لقه تدريس علوم مختلف اسالمي از فقه و اصول گرفته تا حديث و تفسير و كالم پنجاه ح
و  ، همين كه شافعي به تدريس پرداخت و سخنان خود را با كالم خدا 22F1»... داير بود و

هاي تدريس برچيـده شـد و    گردانيد، كم كم بساط ساير حلقه مستند مي حديث رسول 
قي نماند و همه دور امام شافعي اجتماع نمودنـد  ي درس با در اندك زماني جز يك حلقه

ي درس امـام شـافعي بسـيار گسـترده و متنـوع بـود، موضـوعات         و به او پيوستند. حلقه
شـد و هريـك از    در آن جا تدريس مـي  حديث، فقه، اصول، شعر، لغت :مختلفي از جمله

شـدند و   دانشمندان و دوستداران علوم مختلف بـه نوبـت در مسـجد جـامع حاضـر مـي      
كردند و پاسـخ مناسـب و    عرضه مي يشانمشكالت و سؤاالت علمي و فقهي خود را بر ا

 كردند.  نمودند و با رضايت كامل و خوشحالي مسجد را ترك مي اي دريافت مي قانع كننده
ام شافعي در مجالس پر شور و نشاط علمي خود، ابتدا اصول و قواعد فقهي خود را ام

داد و بعـد بـا    عرضه نمود، سپس به سؤاالت و ايرادات دانشجويان و مخاطبان پاسخ مـي 
ريـزي نمـوده بـود، آراء و نظريـات      توجه به همان اصول و قواعد فقهـي كـه خـود پايـه    

بـا دقـت تجزيـه و تجليـل      ،كشـيد  چالش مـي  مجتهدان و صاحب نظران عصر خود را به
نمود، سپس به بررسي آراء و نظريات اجتهادي اصحاب و تابعين و ترجيح قـول برتـر    مي
نمود. در همـين   ي خود را عرضه مي پرداخت و در اين ميانه نظريات و اجتهادات تازه مي

و ابـن  مجالس علمي بود كه به ذكر اختالف برخي از آراء اصـحاب بزرگـي چـون علـي     
پرداخـت و علـت اخـتالف آرائشـان را بيـان       مـي  مسعود و ابن عباس و زيد بن ثابت 

نمود و موارد اختالفي بين امام ابوحنيفه و ابن ابي ليلي را با تسلط علمي تمام بررسـي   مي
داشت و در اين راستا اقـدام   نمود و وجوه ترجيح آراء و اجتهادات متفاوت را بيان مي مي

نمود. اين مرحله دو سال به طول انجاميد » عراقيينالاختالف «ي تحت عنوان به تأليف كتاب
 ريزي مذهب قديم شافعي در بغداد گرديد.  و سرانجام منجر به پايه
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 ي اجتهاد رسيدن به درجه

امام شافعي به عنوان استاد آزاد انديش و پژوهشگر خستگي ناپذير جهان اسالم، خـود را  
بعيت بر اجتهادات يك امـام منحصـر نكـرد و حاضـر نشـد بـر       تنگ تقليد و ت ي در دايره

ها و نوشتجاتشان، تعليقات و حواشي بنويسد، بلكه با بينش خاصي كـه برگرفتـه از    كتاب
گويي و حقيقت  بود، خود را از هر قيد و بندي رها ساخت و حق قرآن و سنت رسول 

توانـا و درايـت و    طلبي را بر هر چيز و شخصيت ديگري ترجيح داد و بـه همـت ذهـن   
 ي هاي گسترده و خستگي ناپذير خود، توانست به درجه تيزهوشي و فهم عميق و پژوهش

يك مجتهد مطلق و آزادانديش توانا ارتقا يابد و همگان به توانايي علمي، كفايت و درايت 
 ي او اعتراف كنند و در برابرش زانوي ادب بر زمين نهند.  و دانش و درك گسترده

امام هرچند مدتي نسبتاً طوالني در خدمت امام مالك به شاگردي پرداخت و بر خالف 
ها برده  تر در دوران جواني و ميانسالي امام مالك در محضرش بهره ساير شاگردانش، بيش

و فقه و حديث و ساير علوم ديني مربوط را به صورت رو در رو و شفاهي احذ نموده و 
اذا ذُکر العلمـاُء  «اهل حديث قرار گرفته بود. بارها فرمود: ي  به شدت تحت تأثير مدرسه

23F».حد امن علی من مالک بن انس..أفمالک النجم وما 

شـود،   هرگاه نام دانشمندان برده مـي « 1
مالك در ميانشان هم چون ستاره (درخشان) است و هيچ كس ديگر چون مالك نـزد مـن   

  ».مطمئن و امين نيست..
مالك بن انس معلم و « 24F2»مالک بن انس معلمی وعنه اخذت العلم«د: در جايي ديگر فرمو

 » ام استاد من است و از او دانش فراگرفته
شد و در بغداد با اهـل رأي بـه    در اين زمان، به عنوان فقيهي مالكي مذهب شناخته مي

 قـال «فرمـود:   كرد و هرگاه مي نشست و در برابر آنان از مذهب مالك دفاع مي مجادله مي

                                                           
 .53االنتفاء، الحافظ بن عبدالبر االندلسي، ص -1

 همان. -2



 شاگردان مكتب بغداد و مصر و امام شافعي  34

ي  منظورش امام مالك بود. تا جايي كه قاضـي عيـاض دربـاره    ».صاحبنا... ذهب صاحبنا..
  .»مذهب شافعي از دل مذهب مالكي متولد شد«مذهب شافعي گفت: 

چنان كه گذشت، امام شافعي خود را در اين دايره محدود نكرد و با عقل و ذهن توانا 
تر پرداخت و حـق را بـر هـر نـوع      و خالق و جستجوگر خود، به تحقيق و پژوهش بيش

ي ترجيح داد و هنگامي كه متوجـه شـد برخـي     طلبي و رابطه دوستي و عالقه و مصلحت
آراء و نظريات امام مالك جاي بحث و گفتگو دارد، بدون فوت وقت، دست به كار شد و 

ها پرداخـت و در ايـن زمينـه كتـاب مشـهور       ي آن به نقد و بررسي گسترده و موشكافانه
ي تحرير در آورد. گروهي معتقدند كه امـام شـافعي    را به رشته» تالف مالك و شافعياخ«

ديد كه برخي از شاگردان و پيروان مـذهب   به اين خاطر كتاب مذكور را نوشت، چون مي
مالك براي شخصيت امام خود نوعي عصمت قايلند و معتقدند كه لُب و حقيقـت اسـالم   

جسـتند. حتـي حـافظ     ه عمامه و عصايش تبرك مـي گويد، ب همان است كه امام مالك مي
اختالف مالك و «امام شافعي به اين دليل دست به تأليف كتاب «كند كه:  بيهقي روايت مي

امـام   ي زد، چون به اطالع ايشان رسانيده بودند كه گروهي در اندلس بـه عمامـه  » شافعي
شـد   اند و هرگاه به آنان گفته مـي  مالك توسل جسته و به دعاي طلب باران (استسقا) رفته

امـام شـافعي    ».امام مالك چنـين گفـت  «گويند:  ؛ آنان مي»چنان فرمود رسول خدا «كه 
ها، دانشمندي اسالمي است كه خطا و اشـتباه نيـز    امام مالك نيز مانند ساير انسان«فرمود: 

فرمــود:  مســأله باعــث شــد تــا كتــاب مــذكور را بنويســد. او همــواره مــي همــين ».دارد
درخواست خيـر   خواستم چنان كنم، ولي يك سال تمام استخاره كردم و از خدا  نمي«

  .25F1»و نيكي نمودم
دارد، هدف او از نوشتن آن كتاب  چنان كه امام شافعي در آغاز همين كتابش اعالم مي

ي  ؛ زيـرا در نحـوه  وص استدالل به احاديث بوده اسـت خصبيان اشتباهات اين مذهب در 
ها، نـوعي عـدم همـاهنگي و حتـي تضـاد را       اختالف احاديث و چگونگي استدالل به آن
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اين حقيقت اعتراف كـرده و  نمود و بسياري از فقهاي بزرگ مذهب مالكي به  مشاهده مي
هم صحت داشـته باشـد،    ي توسل به عمامه و غيره، اگر اند و مسأله مهر تأييد نهاده  بر آن

گردد و بايد همين مطلب را برخاسته از  چون راوي آن معلوم نيست، فرع آن محسوب مي
پرسـتي و دوري از   نگري و بينش توحيدي و اخالص در عمل و مبارزه بـا شخصـيت   حق

تقلييد محض و دعوت به تحقيق و پژوهش از جانب امام شافعي دانست و هنگامي كه به 
حسـن شـيباني بـر اصـول و فـروع مـذهب امـام        محمد بن رسد، از طريق امام  بغداد مي

د و سـرانجام كتـاب   پـرداز  ها مي س به نقد و بررسي آنكند، سپ ابوحنيفه اطالع حاصل مي
ي تحرير در آورد و بعـدها در مصـر همـين     برخي نظريات آنان به رشتهرا در رد » حجه«

هـاي   كتاب خود را مورد بازبيني مجدد و كلي قرار داد و از بيان برخي اشتباهات و لغزش
اجتهادي خود هيچ باكي نداشت و با شجاعت و شهامت تمام، بسياري از آراء خود را نيز 

خواهي او را وادار كـرد تـا بـه     طلبي و حقيقت حقمردود و غير قابل قبول اعالم كرد. اين 
 د و برخي تأليفات خود را از نو بازبيني كند.و بررسي مجدد نظريات خود بپرداز نقد

هايم نهايت  در تأليف كتاب«در روايتي آمده است كه روزي به امام بويطي فرمود:  
 ها ين دارم كه در آنام تا مطلبي را فرو نگذارم، باز يق سعي و تالشم را به كار برده

 فرمايد: در كتاب خود مي ؛ زيرا خداوند اشتباهات فراواني وجود دارد

﴿                ﴾  :82[النساء[ 

  .»كردند اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراواني پيدا مي«
هـا و نظريـات و    خواهم با ديدي نقادانـه بـه كتـاب    شما شاگردان و پيروان خود مياز 

ها مطالبي يافتيد كه با قرآن و حديث در تضـاد   فتاواي اجتهادي من بنگريد و هرگاه در آن
كنم كـه از ذكـر آن مطلـب پشـيمانم و هـيچ وقـت راضـي         بود، من همين حاال اعالم مي

26F».دهنـد نخواهم شد كه آن را به مـن نسـبت   

تـدوين كتـاب    ي خطيـب بغـدادي دربـاره    1

                                                           
 .62توالي التأسيس، ابن حجر عسقالني، ص -1
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عبدالرحمن بن مهدي، محدث و امام علم عـراق و دانشـمند زمـان،    «نويسد:  مي» الرساله«
كه در اثناي را اي براي امام شافعي نوشت و درخواست كرده بود كه قواعد و قوانيني  نامه

د و براي او بفرسـتد،  تدريس و مناظره و بحث، تقرير كرده است، به صورت كتابي درآور
پذيرد و بعدها بـه اصـرار محـدث معـروف علـي بـن        امام ابتدا به دالئل خاص خود نمي

پذيرد و مطالب اصول فقه را در كتـابي جداگانـه بـه     المديني، استاد امام بخاري، آن را مي
و براي عبدالرحمن ابن مهدي فرستاد و چون در زبان عربي رساله  ي تحرير در آورد رشته

ي شافعي خواندند  ي ارسال است مردم آن كتاب را رساله معني فرستادن و مرادف كلمه به
نام برده است. اين كتاب، اولـين كتـاب   » كتابي يا الكتاب،«از آن به ولي خود امام شافعي 

اجتهاد آزاد او است و اولين كتابي است كه در اصول فقه و قوانين استنباط  ي امام در دوره
مـورخين و اهـل تحقيـق امـام شـافعي را       بيشتري تحرير در آمده است و  احكام به رشته

27Fانـد.  واضع و مبتكر قواعد علم اصول فقه دانسته

تـا جـايي كـه امـام ابوثـور و كرابيسـي        1
استنباط احكـام (اصـول فقـه)     ام شافعي به بغداد كسي از قوانينقبل از آمدن ام«اند:  گفته

  ».آگاهي نداشت
 

 در سرزمين مصر

هجري به مصر مهاجرت نمود و در خـالل چهـار سـال آخـر      )199شافعي در سال (امام 
ها بر اين باورند كه امام در اين  عمر پر بركتش، مكتب فقهي جديدش را بنيان نهاد. برخي

از مكه مهاجرت فرمود و به مدينـه   اقتدا نموده است. پيامبر  مهاجرت به پيامبر خدا 
شافعي نيز به سرزمين باستاني و حاصلخيز مصر كـه محـل    اش آمد. امام نزد اقوام مادري

 يش بود، رفت و همان جا اقامت گزيد. /ماماهاها سكونت دائي

                                                           
، و 165 ي: صـفحه  4، و ابن خلكان جلد 2، و ابن خلدون جلد 17معجم األدباء، ياقوت حموي جلد  -1

 المعارف اسالمي.  ةدائر
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در آن تاريخ، مردم مصر دو دسته بودند، گروهي بر مذهب امام مالـك و گروهـي بـر    
دو مذهب امام ابوحنيفه، اما امام شافعي آنان را بر مذهبي واحـد برگرفتـه از اجتمـاع هـر     

 بـه خـدا   «گويد:  ي، يكي از شاگردان امام شافعي، ميادمذهب، متحد گردانيد. ربيع مر
سوگند ! امام شافعي چنان كرد و حدود چهار سال در ميان مصريان زيست تا اين كـه بـه   

  ».جهان باقي شتافت
ي تدريس علم و دانش خود را در مسجد جامع فسطاط، معروف به مسجد  ابتدا حلقه

ي بزرگ اسـالمي آن زمـان بـود، دايـر كـرد،       ي دانشكده ، كه به منزلهعمرو بن عاص 
آن ديار، قـدرت علمـي، دانـش فـراوان و      اندوست و دانشمند دانش هنگامي كه مصريانِ

بودن او را ديدند و بر قدرت استدالل و كالم فصاحت و شيوايي بيان و عربيت و قريشي 
سحرآميز او وقوف پيدا كردند، گروه گروه به ديـدارش شـتافتند و در محضـرش كسـب     
فيض نمودند و حتي بسياري از فقهاي مالكي و حنفي نيز مذهب خود را تغييـر دادنـد و   

ي شـاگردانش   آراء و نظريات روشنگرانه و عاري از تعصب او را ترجيح دادند و به حلقه
ديدند كه اين دانشمند بزرگ و انديشمند توانا، مدت زيـادي در   پيوستند، چون آشكارا مي

محضر امام مالك و برخي از فقها و مجتهدان و شاگردان امام ابوحنيفه كسب تلمذ نموده 
و در ابراز اجتهادات تازه و نقد و بررسي آراء ديگران، جز بيـان حقيقـت و تبيـين سـنت     

ف و غرض ديگري ندارد، بنابراين با آغوش باز به استقبال او شتافتند و با جـان  نبوي، هد
و دل در محضرش به كسب علم و دانش ديني، كه برايشان بسيار تـازگي داشـت، همـت    

تحمـل كـرده   هـا حضـور امـام را     گماردند، اما اين استقبال عمومي ديري نپاييد و برخـي 
 ند.و به مزاحمت و آزارش پرداخت نتوانستند

اي با امام شافعي هم چنان ادامه  هاي عده سفانه در مصر نيز اذيت و آزارها و دشمنيأمت
داشت و كار به جايي رسيد كه تعدادي از فقهاي درباري، نزد حاكم مصر رفتند و از امـام  
شكايت كردند، حاكم مصر نيز حكم اخراج امام را صادر كرد، ولي خوشـبختانه پـيش از   
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شـود   ي قلبي مي ي اجرا گزارده شود، همان شب حاكم دچار سكته حلهاين كه حكم به مر
28Fگردد. ميرد و حكم اخراج امام نيز منتفي مي و مي

1  
مـا از اشـهب بـن    «كنـد كـه گفـت:     ابن كثير به نقل از ربيع مرادي روايـت مـي  حافظ 

گفـت:   نمود و مي شكايت مي كرد و از امام شافعي عبدالعزيز شنيديم، كه به آرامي دعا مي
ايـن سـخن بـه     ».رود ! شافعي را بكش، كه اگر زنده بماند، مذهب مالك از بين ميخدايا«

 اطالع امام شافعي رسيد، لبخندي زد و فرمود: 
 متـنی رجـالٌ اَن اَمــوت وان اَمـت 

 مضـی  يبغی خـالف الـذ  ي يفقل للذ
 نفـع العلـم عنـدهم   يوقـد علموا لو 

 

 ها بأوحــد يلٌ لـست فــيفـتـلک سبـ 
ـّ  ـأ الُخـری مـثلهـا فــکأن قـديتـه

ـ   علـی مبــخلد   يلئـن مـت ما الـداعـ
 

مرداني آرزومندند كه من از بين بروم و بميرم، مردن راهي است كـه تنهـا مـن بـدان     «
خواهد طغيان كنـد، بگـو: خـود را     مجبور نيستم. به آن كسي كه خالف جريان خلقت مي

دانستند  آيد. اگر علم و دانش نزد آنان سودمند بود، مي مثل آن آماده كند كه حتماً ميبراي 
 ».تواند ادعاي عمر جاويدان كند كه اگر من هم بميرم، هيچ كس نمي

روز از مرگ شافعي، وفـات يافـت. حرملـه     17ابن كثير روايت كرد كه اشهب پس از 
هـاي   امام شافعي در كنار يكي از سـتون «گويد:  (يكي از ياران و شاگردان امام شافعي) مي

ت در حالي كـه قلـم و دوات   شسن مسجد فسطاط بر گليم كم كرك و با اندامي خميده مي
پرداخـت،   هـا مـي   كرد و به مطالعه و تأمـل در آن  ها را باز مي در پيش داشت دفتر و كتاب

پرداخت و در مدت چهـار   هاي پيشين خود يا تأليف كتاب تازه مي سپس به اصالح نوشته
 .»ها را اصالح و تأليف نمود ه كتابسال اين هم

ديدم كه شب هـا، وقتـي    چه بسيار مواقع امام را مي«گويد:  ربيع مرادي در اين باره مي
پيچيـد و در كنـار چـراغ كـوچكي بـر دو       مـي كه به منزل برمي گشت، عبايش را بر خود 
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گرفـت و بـا    داد، قلم را در دست مـي  نشست و بر بالشتي تكيه مي پارچه گليم مصري مي
 .29F1»پرداخت وين كتاب و جزوات علمي مينشاط به تأليف و تد

ت و پشتكار فراوان، سـرگرم مطالعـه و پـژوهش و تـأليف     ها تا ديرهنگام با جدي شب
دانست كه اين دنياي فريبنده و  ورزيد، انگار مي ص بسيار شتاب ميشد و در اين خصو مي

ناپايدار حاضر نيست فرصت چنداني در اختيارش بگذارد تـا بـا خيـالي آسـوده بـه كـار       
تحقيق و نوشتن دست بزند. بنابراين بايد عجله به خـرج دهـد و فرصـت گرانبهـايش را     

بسـيار مواقـع ايـن سـخن را تكـرار      ضايع نسازد و از آن حداكثر استفاده را ببـرد و چـه   
زمان هم چون شمشيري برّان اسـت (و  « »يقطعكن مل تقطعه إف قاطع يالوقت س«فرمود:  مي
 ».گذرد كند و مي گذرد) اگر او را قطع نكني (از آن استفاده نكني) او تو را قطع مي مي

ي اول را بـه نوشـتن و    كـرد، نيمـه   ي خود را به سه قسمت مـي  بنابراين، اوقات شبانه
 ي دوم شب به نماز و عبادت و نيايش پروردگار  داد و نيمه تأليف كتاب اختصاص مي

خوابيد تا با استراحت و كسب انرژي تـازه، بـراي    پرداخت و قسمت اخير و پاياني مي مي
نمود، آن را به  اي را تأليف مي ه شود و هرگاه كتاب يا جزوهتأليف و تحقيقات روزانه آماد

ي دانشـجويانش   سپرد تا بازنويسي و امـال كنـد و بعـد بـراي بقيـه      يكي از شاگردانش مي
اي  كردند و اگـر نكـات مـبهم يـا پيچيـده      بخواند و آنان نيز به سرعت آن را يادداشت مي

ي حضوري نزد امام، مشكل خود را حـل   هماندند با مراجع يافتند و از فهم آن عاجز مي مي
... ايـن گونـه    هاي امام، هم چون االُم، الرسـاله و  نمودند و تقريبا تمامي كتاب و فصل مي

، مسـتقيماً در اختيـار مصـرف    أليفها پس از ت تأليف و تدوين گرديد. در واقع اين نوشته
ري و دقت و كنجكاوي گرفت و آنان نيز با هوشيا كنندگان و تشنگان دانش ديني قرار مي

ها بـه عنـوان    داشتند تا بعد برداري كرده و نزد خود نگه مي نظير خود، مطالب را نسخه كم
ها را بر شاگردان خود ديكته كنند و به نسل بعد از خـود   استادان و مجتهداني برجسته، آن

 انتقال دهند. 
                                                           

 .1مناقب الشافعي، الحافظ البيهقي، ج -1
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چهار سال اقامت  امام شافعي در شهر فسطاط مصر«گويد:  ربيع ابن سليمان مرادي مي
نمود و يك هزار و پانصد برگ كتاب را بر شاگردانش ديكته كرد و عالوه بـر آن، كتـاب   

 .30F1»و در دسترس دانش پژوهان قرار دادم را در دو هزار برگ نوشت األ
ـ امام شافعي عالوه بر تدوين فقه و اصول و قواعد فقهي،  ه تفسـير و توضـيح آيـات    ب

اي خـاص را ابـداع نمـود. حـافظ البيهقـي       ك و شـيوه اي داشـت و سـب   قرآن توجه ويژه
اي دسـت   شافعي به گونـه « :»نّه شهد التنزيلأذا اخذ في التفسير كإكان الشافعي «گويد:  مي

 .»انگار خود شاهد نزول آن بوده استشد كه  به كار تفسير قرآن مي
م شـافعي  هاي آيات را كـه امـا   همين نويسنده، بسياري از تفاسير و معاني و شأن نزول

گـردآوري نمـوده و در آخـرين    » احكام القرآن«بيان كرده است، در كتاب خود موسوم به 
بـه ذكـر آن پرداختـه اسـت و سـپس      » مناقب الشـافعي «ي كتاب ديگر خود به نام  صفحه

من سخنان و گفتار و تفسيرهاي شـافعي بـر قـرآن را در دو جـزء و در كتـاب      «گويد:  مي
 .31F2»رده اماحكام القرآن آو

چنان كه از سخنان بيهقي پيداست، امام شافعي در تفسير قرآن و آيات احكام، سـبكي  
مستقل و منحصر به فرد داشته است، هم به رأي و قياس توجه داشـته، هـم بـه مـأثور. و     

پرداخت. چنان كه، امام فخر رازي هنگام شـروع   هماهنگ با هم به تفسير آيات احكام مي
ي ابداعي  ه نمود و تفسير بزرگ و ارزشمند خود را بر شيوهتفسير كبير بر همين منهج تكي

گويـد:   ) مـي 193امام شافعي نوشت و با صراحت در كتاب مناقب امام شـافعي صـفحه (  
دانـد كـه مـا در چگـونگي و كيفيـت       هركسي كه تفسير كبير ما را مطالعه كرده باشد، مي«

امام شافعي رفتـه ايـم، چـون     ي تفسيريِ ها بر شيوه استنباط مسائل و شروع و توضيح آن
 .»اين خصوص، دريايي كرانه ناپيداستشافعي در 
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ها و مقاالت و سخنان شفاهي خـود، تنهـا در كتـاب     امام شافعي عالوه بر ساير نوشته
) آيـه را تفسـير فرمـود و بـه     443» (ماأل«آيه از قرآن و در كتاب  صدبيش از دو» الرساله«

احكام قرآني پرداخت و حتي به ايـن مـوارد نيـز     شرح و توضيح نكات و مسائل فقهي و
ها و موضوعات عقيدتي و فكري نيـز پرداختـه    بسنده نكرد، بلكه به ذكر قصص و داستان

هاي تدريس بود كه آزادانه و بدون ترس، احاديـث نبـوي را مـورد     است. در همين حلقه
راد ثقه و غير ثقـه را  كرد و اف داد، راويان و رجال آن را جرح و تعديل مي بررسي قرار مي

ي اعتبار احاديث را با توجه به شـواهد و   نمود و درجه با ذكر دليل و مستندات معرفي مي
نشسـت.   نمود و در اين بـاره بـا شـاگردان بـه بحـث و گفتگـو مـي        دالئل كافي تعيين مي

 شاگردان امام در مدتي اندك، ره صد ساله پيمودند و با توانمندي و علم و دانش فراوانـي 
كردند  كه در محضر استاد كسب كرده بودند، مطالب و موارد مهم را يادداشت برداري مي

تـر   افزودند تا جايي كه بـيش  ي اجتهادات خود مي تر بر غناي علمي و دامنه و هرچه بيش
32Fي اجتهاد آزاد نايل آمدند آن ها، خود به درجه

چون در اين رساله، بناي ما بـر ايجـاز و    ،1
شـود و خواننـدگان عزيـز را بـه      ذكر مبسوط آن مـوارد خـودداري مـي   اختصار است، از 

هايي چون، مناقب شافعي، تهذيب التهذيب از ابن حجر عسقالني و كتاب  ي كتاب مطالعه
هـاي   مام شافعي از دكتر اكرم يوسف عمر القواسمي و ساير كتـاب لي مذهب اإلإالمدخل 

 كنيم.  رجال توصيه مي
هاي خود قرار داد كـه   ي برنامه سه كار عمده را سرلوحه امام شافعي در سرزمين مصر،

هاي مورد نياز، دوم، تدريس و تعليم  تا آن زمان كم سابقه بود، اول، تأليف و تدوين كتاب
ها بر آنان. اين هـر سـه مـورد را در يـك      پژوهان و سوم، امال و تقرير دست نوشته دانش

داد، در حالي كه دانشـجويان در   جام ميي زماني و هماهنگ با آن ان جلسه و بدون فاصله
كـرد و در   ها عرضه مـي  نوشت و بر آن ها را مي اطرافش پروانه وار حلقه زده بودند، كتاب

داد و آنان نيز از مطالـب   همان جلسه به سؤاالت و نكات مبهم مخاطبين پاسخ مناسب مي
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كنفرانسـي علمـي و   كردند. در واقع اين مجالس تـدريس بـه    برداري مي ارائه شده، نسخه
اي تبديل شده بود كه تعدادي از دانشجويان و نخبگان بـزرگ   تحقيقاتي بزرگ و پيشرفته

هـم در آورد و بـه مـديريت و ارشـادات امـام       ي آن ديار را گـرد  مصر و فقهاي برجسته
تـر كـرده و محيطـي فرهنگـي و      بـار و پرتر  ها و تحقيقات خود را گسترده شافعي، آموخته

غنـي و پويـا فـراهم نمـوده بودنـد و خـدمات فرهنگـي و فقهـي ارزنـده و          علمي كامل، 
ي اسالمي عرضه كردند كه تا امـروزه نيـز هـم چنـان زنـده، پويـا و        سودمندي به جامعه

دهد و هنوز هم گـذر زمـان و تغييـرات جوامـع و بافـت       شاداب به حيات خود ادامه مي
 ي تابناكشان بنشاند.  ها نتوانسته غبار كهنگي و نسيان بر چهره جمعيتي آن

امام شافعي در ديار مصر، پيوسته سرگرم نوشتن مقاله و «گويد:  حافظ ابوبكر بيهقي مي
ي تحرير در  ها بود. در مدت چهار سال اقامتش، آن همه كتب و رساالت را به رشته كتاب

هـا   آمد و آن مي» ابن هرم«برد، يكي از نزديكان او به نام  آورد. هرگاه كتابي را به پايان مي
نمود، بعد حاضـران   كرد. سپس امام بويطي آن مطالب را بر امام قرائت مي را بازنويسي مي

كردنـد و ربيـع مـرادي بـه حـل و فصـل        ي ابن هرم نسخه برداري مي در جلسه از جزوه
هـاي مـردم    افتاد كه به دنبـال رفـع نيازمنـدي    پرداخت. چه بسا اتفاق مي كارهاي مردم مي

گشـت، مـوارد و    توانست حاضر شود، هنگامي كه بر مـي  ي امال نمي جلسه رفت و در مي
هـا را يادداشـت    رسـاندند، او هـم فـوراً آن    موضوعات مطرح شده را به اطالع او نيز مـي 

  .33F1»كرد مي
ي تمام و رعايت اصول و ضوابط معين و به دو  ها با دقت و حوصله البته اين يادداشت

 گرفت:  ي زير انجام مي شيوه
هاي خود را بر دانش پژوهان جوان و حاضران در  كي اين كه امام مطالب و يادداشتي

ترين دخالت يا اظهار نظري، موارد را مو بـه مـو    كرد و آنان نيز بدون كم جلسه قرائت مي
هـاي   هـا و يادداشـت   كردند و هركدام جداگانه و به طور اختصاصـي نسـخه   يادداشت مي
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داشـتند. دوم، آن دسـته از مطالـب و سـخنان و      نگه ميخطي خود را به امانت پيش خود 
اظهار نظرهايي است كه در كالس تدريس و به صورت شفاهي در توضيح برخـي آيـات   

داشـت و بـه صـورت     قرآن، احاديث نبوي، مسـائل كالمـي، عقيـدتي و فقهـي بيـان مـي      
ي آن  داشـتند، در ايـن بخـش ممكـن بـود همـه       هاي شخصي نـزد خـود نگـه مـي     جزوه
ها  هايي در آن هاي مخاطبان، مثل هم امال نشده باشد و احياناً اختالفات و تفاوت اشتيادد

پـژوه نسـبت بـه     ديده شود كه همه ناشي از ميزان و مقدار فهم و درايت نويسنده و دانش
 باشد. دريافت كالم و سخنان شفاهي استاد مي

آراء و نظريـات و   در همين ايام و در ميان همين حلقات تدريس بود كه امـام شـافعي  
هم چنين نوشتجات قديم (در شهر بغداد) خود را مورد تجديد نظر و بـازنگري كامـل و   
كلي قرار داد و عمالً به شاگردان و ساير امت اسالمي فهماند كه حـق و حقيقـت بـر هـر     
چيز برتري دارد و زمان و مكان در تغيير فتوا و اجتهادات فقيه مؤثر اسـت و بايـد فقهـا،    

ها اهميت دهند و هم چون پزشكي مـاهر   هاي زمان خود را مطالعه كرده و به آن دينيازمن
و توانا و دلسوز، مقتضيات زمان و روحيات مردمان را در نظر گرفته و بر مبنـاي آن فتـوا   

هاي كهنه و فرسوده به مداواي مردم متمـدن پرداخـت، هـر     شود با نسخه صادر كنند، نمي
هـاي مـردم خـود     د باشد و بايد بر جامعه، فرهنگ و نيازمنديفقيهي بايد فرزند زمان خو

هاي قابل مصرف و مطابق با واقع و نياز ضروري عصـر خـود تجـويز     آشنا باشد و نسخه
فقهي و اجتهادات غيـر اصـولي و نـا     ي كند، در غير اين صورت توليدات كهنه و فرسوده

وء هاضمه و مصـيبت و نـا   مربوط و خالي از عرف و جغرافيا و زمان، جز مسموميت و س
اي ديگر  هماهنگي در جامعه و در نتيجه تضعيف دين و گريز از فقه پوياي اسالمي، نتيجه

 به بار نخواهد آمد. 
قـدر و عـالم    اين همان درس بزرگ و عبرت آموزي بود كه آن دانشمند و فقيـه عـالي  

در هـر زمـان و   شـناس،   ي مجتهدان و فقهاي وقت ي جوامع اسالمي و همه رباني به همه
مكاني عرضه داشت و معتقد بود كه دانشمندان ديني بايد جلوتر از زمان خود پيش بروند 
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ي  و مسائل مستحدثه را با تكيه به قرآن و سنت و ساير قواعد فقهي و اصول شناخته شده
ديني، حل و فصل كنند. در اين صورت است كه آن نشاط و شادابي و تحرك و پيشرفت 

ي اسالمي به حالت عادي خود بر خواهد گشت و نتـايج سـودمند    در جامعهعلمي اوليه، 
 آن عايد امت اسالمي و مردم خدا پرست خواهد شد. 

اي از چهار سال آخر عمر امام شافعي در مصـر بـا همـين مسـايل      تقريباً، بخش عمده
اي تازه و پند و اندرزي حكيمانـه و عبـرت آمـوز     اساسي سپري شد و هر روز آن با نكته

با دقت و تأمل خاصـي   اسالمهمراه بود. جا دارد كه دانشجويان و پژوهشگران ديني اهل 
 ي آن بپردازند و امت اسالمي را از بركات آن بهرمند سازند.  به مطالعه

سرانجام بيماريِ اين درياي خروشان فقه و معارف اسالمي، كه از پـيش شـروع شـده    
بود، شدت گرفت و بدن و جسم پاك و نحيف اين دانشمند بزرگ و زاهد پرهيزكار تاب 

ز ذوق و معنويـت او را از دسـت داد و آرام آرام نــاتوان و   تحمـل روح بلنـد و سرشــار ا  
شـد و روزهـا و    اش افـزوده مـي   شد و هر روز بـر ضـعف و كـاهش جسـمي     ضعيف مي

هاي زيادي را با درد و رنج بيماري سپري نمود و در اين آخـرين لحظـات زنـدگي،     شب
گاه از ياد و ذكـر   هيچخواست تا  داد و از آنان مي همواره شاگردان و اطرافيان را اندرز مي

غافل نشوند و حتي نزديك زمان مغرب به پسر عموي خود، ابن يعقوب كـه بـر    خدا 
بالينش نشسته بود، توصيه كرد تا برود و نماز مغرب را بـا جماعـت در مسـجد بخوانـد.     

ابن » برويد نمازتان را به جا آوريد، چه فايده به انتظار پرواز روح از بدن نشستن؟«فرمود: 
ي پايين (كه حكم نمازخانه را داشـت) نمـاز مغـرب را بـه      عقوب و همراهانش در طبقهي

گردنـد و بـر    ي باالي ساختمان نزد امام بـر مـي   جماعت به جاي آوردند و سپس به طبقه
ما نمازمان را خوانـديم. آيـا تـو نيـز     «كنند:  نشينند و به امام شافعي عرض مي بالين او مي

خواهد. برايش كمي آب  ، آن گاه امام آب آشاميدني مي»آري: «فرمود» نمازت را خواندي؟
وقتي كـه   ».آن را به صورت شربت در آوريد«فرمايد:  آورند و امام مي ولرم و نيم گرم مي
هـاي وقـت نمـاز مغـرب و      نوشد و در آخرين لحظـه  كنند، آن را مي شربت را حاضر مي
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هجري، روح بلنـد و   204 نخستين لحظات وقت نماز عشاء، شب جمعه آخر رجب سال
34Fشتابد. آيد و به سراي جاويد مي تابناكش به سوي ملكوت اعلي به پرواز در مي

(خدايش  1
 رحمت كناد و از طرف امت اسالمي جزاي خير دهاد. آمين)
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 قول قديم و قول جديد

امام شافعي تحصيالت ديني و ادبي خود را در حجاز (مكه و مدينه) و در محضر اسـاتيد  
نبوغ و استعداد بزرگوار آن عصر به پايان برد و در هر مرحله از مراحل تحصيلي به خوبي 

هاي درس و فتاواي او در مسجد الحـرام و سـاير    داد، حلقه انگيز خود را نشان مي شگفت
ي او در سراسـر   مساجد ديگر موجب شد تا مشهور خـاص و عـام گـردد و نـام و آوازه    

هاي اسالمي، باعث شد، موج تشنگان علم و فقاهت اسالمي به سـويش سـرازير    سرزمين
م از اين مراحل، اقدام به تدوين مذهب مستقل و تـازه ننمـود، بلكـه    شود. اما در هيچ كدا

چنان بر طبق نظريات مجتهدان عصر يا استادان خود به كار افتـاء و تـدريس مشـغول     هم
؛ بار به پايتخت سياسي جهان اسالم هجري براي اولين )175شد، اما هنگامي كه در سال (

تا آراء و اجتهادات خود را تحت عنوان مذهبي يعني بغداد مسافرت كرد، به اين فكر افتاد 
مستقل و نوپا تدوين و تكميل كند و از نظر اصول و فروع بـه اسـتحكام و توانمنـدي آن    
بيافزايد. بر همين اساس، به دو كار مهم و حياتي دست زد، اول شروع بـه نوشـتن كتـاب    

ـ «و » سـاله الر«هـاي   امهات فقه و اصول نمود و دو كتاب مشهور خود را به نام فـي   ةالحج
ي تحرير در آورد و دوم، شاگردان باهوش  در اصول فقه و ساير مسائل آن به رشته» الفقه

و استعداد و مجتهدان زيادي را در همان مدت اندك اقامت خود در بغداد، پرورش داد و 
به حد كمال رسانيد و آنان به خوبي توانستند از درياي علم و انديشـه و هـوش سرشـار    

ها و تأليفاتش را نقل و روايت كننـد   د محبوب خود بهره ببرند و آراء و افكار و كتاباستا
 و در انتشار و گسترش آن بين مردم نقش عمده و اساسي ايفا نمايند. 

هجري ادامه داشت، در اين مدت چهـار سـاله ثابـت     )199اين مرحله تقريباً تا سال (
خود، چه در اصول يا فقه رجوع كرده و يا نشده است كه ايشان از هيچ يك از اجتهادات 

ها را تعديل و بازنگري كرده باشد. هرچند در طول اين  اي نموده يا آن اقدام به اجتهاد تازه
مسافرت هر دو سال يك بار بازگشتي به مكه داشته و مدتي را در آن جا با علمـاي مكـه   



 شاگردان مكتب بغداد و مصر و امام شافعي  50

تـأثيري در تغييـر اجتهـاد يـا     به گفتگو و تبادل نظر گذرانده است، اما اين انتقـال مكـاني   
اصالح نظريات قبلي او نداشت، ولي هنگام مسافرت به مصر چنان نشد و به طـوري كـه   

ي خـود را مـورد    بعداً خواهيم گفت، امام شافعي به صورت اصولي و بنيادي آثار گذشـته 
ها بـه وجـود آورد كـه منجـر بـه       بازنگري مجدد قرار داد و تغيير و تحول عظيمي در آن

ب نوپاي ديگري موسوم به مذهب جديد شد، اما در بغداد چنين اتفـاق مهـم و غيـر    مذه
اي روي نداد و حتي هنگام مراجعت از مكه در سفر دوم، يكي از شاگردان مجتهد  منتظره

اش را بـر   ي عراقي ها و اجتهادات تازه خواهد تا كتاب امام، به نام حسن زعفراني از او مي
كند تا موارد فقهـي و اصـولي و ديگـر     پذيرد و به او توصيه مي مياو عرضه كند، اما امام ن

آيـد   اجتهاداتش را از دانشجوي ديگرش به نام الكرابيسي اخذ نمايد، از اين مسأله بر مـي 
داد، خود شخصاً آن  كه امام در بغداد، اگر چيزي از نظريات و اجتهادات خود را تغيير مي

تا با واسـطه از او اخـذ    حواله دهددم را به الكرابيسي كرد و ديگر الزم نبود مر را بيان مي
ي مهم اشاره كنم كه امـام شـافعي در صـدد مـذهب تـازه و       كنند. الزم است به اين نكته

ها فقهـاي متـأخرين بـر آن    عي نبوده است، اين اصطالح را بعدمستقلي به نام مذهب شاف
 اطالق كردند، فرق است بين فقه شافعي و مذهب شافعي.

و  ي اسالم، تمام هم ز انقراض عصر تابعين، هر كدام از ائمه و مجتهدان بلند پايهپس ا
هـاي صـحيح و روشـني بـراي شـناخت و       غم خود را مصروف داشتند تا روش و شـيوه 

مند سازند، در اين زمينه هر  ند و مردم را از احكام دين خود بهرهباستنباط احكام فقهي بيا
ي، شـيوه و سـبكي تـازه و خـاص خـود را برگزيدنـد و       كدام براي استنباط احكـام فقهـ  

ها پيدا شد كه آنـان نيـز بـر همـان      شاگردان و پيروان مشرب فقهي فراواني در اطراف آن
هاي استنباط  اساس و سبك به استنباط احكام فقهي و اجتهاد پرداختند. در نتيجه اين شيوه

الح مذهب فقهـي همـان امـام    ي آن يا به اصط احكام در عصر بعدي به نام مؤسسان اوليه
شافعي نيز از اين قاعده مستثني امام شهرت پيدا كرد و به اسم آنان نامگذاري شد. مذهب 

 نگشت و سرانجام به نام خود امام مشهور و نامگذاري شد.
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دانيم، در زمان امام شافعي، چيزي تحت عنوان مذهب شـافعي، كـه خـود     چنان كه مي
هاي بعد، شاگردان و مجتهـداني   امام آن را عنوان كرده باشد، وجود نداشت، بلكه در دوره

كه مشرب فقهي و سبك اجتهادي امام را پذيرفتـه بودنـد، بـر همـان مبنـي و اصـول بـه        
هاي استنباطي بـه مـذهب    رداختند و سرانجام اين شيوهاستنباط و استخراج احكام فقهي پ

شافعي، اجتهادات و آراء امام شافعي موسوم گرديد. بنابراين، مقصود از مذهب يا مشرب 
» الرساله«و » ماأل«در اصول و فروع فقهي است كه در دو كتاب يشان و نظريات شخصي ا

هب عمومي و فراگيـر بخـش   تجلي پيدا كرده است، اما مذهب مدون شافعي به عنوان مذ
هاي علمي  از تالش و كوشش و پژوهش امت اسالمي در طول تاريخ، عبارتاي از  عمده

و دستاوردهاي فقهي جمع زيادي از علما و دانشمندان و متخصصان علوم اسالمي در فقه 
ي فقه شافعي را پذيرفته و بر مبناي  باشد كه مشرب و قواعد شناخته شده و اصول فقه مي

 اند.  به اجتهاد و افتا پرداختهآن 
هرچه در گذر تاريخ و عصور مختلـف بـر ايـن مـذهب افـزوده شـد و بـه آن غنـا و         

هاي مختلف بوده و بايـد   گستردگي بخشيده، همه در اثر تحقيقات و مساعي علماي دوره
شافعي. خود آنان مسئول صحت و سـقم اجتهاداتشـان   به امام به آنان نسبت داده شود نه 

دانيم مشرب يا مذهي واقعي شافعي، عبـارت اسـت از    نه ديگران، در حالي كه مي هستند
هجـري) از خـود بـه     204آراء، اقوال، اجتهادات و تأليفاتي كه امام تا سال وفـات خـود (  

 يادگار گذاشته است. 
بايـد  «فرمايد:  مي» المذاهب الفقهيهإلي المدارس والمدخل «شقر در كتاب دكتر عمر األ

يك از مذاهب امامان، اقوال و اجتهاداتي افزوده شده  در طول روزگاران بر هر دانست كه
ي آن مـذهب نسـبت    ي اين آراء و اجتهادات را به مؤسس اوليـه  است و جايز نيست همه

شود گفت كه آراء مذهب شافعي، مثالً در فالن مسأله، چنين و چنـان اسـت،    داد، آري مي
ي آن رأي، خـود   فتوا از خـود امـام بـوده يـا گوينـده     توان پذيرفت كه حتماً آن  ولي نمي
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ر شـافعيان  باشد، بلكه منظور آن است كه آن، حكم و فتواي مورد اعتماد از نظـ  شافعي مي
 .35F1»باشد در فالن مسأله مي

و » الحجـه «در پايان بايد گفت كه آراء و نظريات قديم امام شـافعي كـه در دو كتـاب    
شد، متأسـفانه بـه    هايش گردآوري و تدريس مي و ديگر نوشته» القديمه (العراقيه) ةالرسال«

ها مفقود  صورت مكتوب و منسجم به دست ما نرسيده و در طي گذر زمان، بسياري از آن
ها اطالعي حاصل نكرده است، ولي در عصر  ي اين مقاله از آن گشته و يا حداقل نويسنده

جويان و طالبان فقـه اسـالمي دسـت بـه      شد و بين دانش ميشاگردان امام، به وفور يافت 
شد تا جايي كه حـافظ ابـوبكر بيهقـي     هاي متعدد تدريس مي گشت و در كالس دست مي

ها را به دست آورد و در كتابي بـه   هجري توانست بخش زيادي از آن )458متوفي سال (
 جمع آوري كند. » المبسوط«نام 

تـوان دو   معتقد است كه مذهب قديم و جديـد را نمـي  دكتر احمد غراوي در اين باره 
زيـرا منظـور از    ؛مذهب جداگانه و مستقل به شمار آورد، بلكـه هـر دو يـك اصـطالحند    

مذهب شافعي (قديم يا جديد) فقه و اصول اين مـذهب اسـت كـه از همـديگر تفكيـك      
اصـطالح  پذيرند و قابل تجزيه نيستند، بلكه مكمل يكديگرند و علت اصلي خلق دو  نمي

هاي فقهـي تبلـور    جداگانه، تطور و تكامل تدريجي اين مذهب است كه در فقه و انديشه
تـوان بـر    روشن است كه اصـطالح قـديم و جديـد را نمـي    «گويد:  پيدا كرده است. او مي
هاي امام شافعي اطالق نمود، هر نوشته و اجتهادات و آرائي كـه در   مذهب، قول و نوشته

ده، به مذهب قديم و هرچه در مصر اظهار نموده به مذهب جديد محيط عراق اظهار فرمو
تـوان آن را دو مـذهب    شافعي يكـي اسـت و هرگـز نمـي    امام موسوم گرديد. اما مذهب 

جداگانه و مستقل به شمار آورد، بلكه عراق جايگاهي بود كه نظريات و اجتهادات شافعي 
ريزي شد و هـم چنـان داشـت     به صورت تازه و نوپا در آن حضور يافت و همان جا پايه

                                                           
 اكرم يوسف عمر االشقر. -المدخل إلي المدارس والمذاهب الفقهيه، د -1
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گذراند و طبيعتاً ممكن بود، مانند ساير مكاتـب فقهـي و    ي تكامل خود را مي مراحل اوليه
هايي داشته باشد، امـا رشـد و بالنـدگي و شـكوفايي و      علمي نوپاي ديگري كم و كاستي

تكامل نهايي آن در سرزمين باستاني مصر صورت گرفت، بنابراين هر دو مـذهب مكمـل   
36Fها را از هم جدا دانست ن آنتوا يگر اند و نمييكد

1.  
ي دكتر غراوي، سخني به جا و درست است و با واقعيـت تـاريخي و سـير     اين نظريه

طبيعي و تدريجي اين مذهب بزرگ اسالمي مطابقـت دارد، بـراي صـحت ايـن ادعـا بـه       
احمد بـن حنبـل   به «گويد:  جوييم. مي روايتي از حافظ بيهقي از مسلم بن واره، استناد مي

ها و تأليفاتي كه شافعي در عراق و مصر تأليف كرده است، كـدام يـك را    از كتاب«گفتم: 
هـا و تأليفـاتي كـه در مصـر نگاشـته اسـت از نظـر مـن          كتـاب «گفت: » تر داري؟ دوست

ي ثبوت نرسيده بود، بلكه در  ، به مرحلههايي كه در عراق نوشته زيرا كتاب ؛سودمندتر اند
هايي مدون و  ها دست زد و توانست همه را به صورت كتاب يم و اصالح آنمصر به تحك

 .37F2»يافته بر مردم عرضه كند مند و تكامل نظام
آيد كه الزم است به آن پاسخ صريح داده شود و  اما، اين جا يك پرسش مهم پيش مي

و آراء آن اين است، مگر نه ساير فقها و مجتهدان بزرگ و يا ساير مذاهب اسالمي سخنان 
اند كه در طول دوران زندگي، بارها تغيير يافته يا خود اقدام به بـازنگري   و نظرياتي داشته

اند، حال آن كه هيچ كدام از آن نظريات، جز مذهب شـافعي نتوانسـته عنـوان     ها نموده آن
مذهب قديم يا جديد به خود بگيرد و به نـام مؤسسـان آن مشـهور گـردد، چـرا ايـن دو       

؟ مـثال  ب امام شافعي شهرت پيدا كرده اسـت و قديم) تنها در مورد مذه اصطالح (جديد
در مورد مذهب حنفي يا مالكي يا حنبلي يا ساير مذاهب مشـهور اسـالمي مصـداق پيـدا     

 نكرد؟ 

                                                           
 .215اإلمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد، اثر دكتر غراوي ص -1

 .1اثر حافظ بيهقي ج» مناقب الشافعي«، و 60ابي حاتم صاز ابن » آداب الشافعي«هاي  كتاب -2
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بـه  «گويـد:   دهد: او مـي  دكتر اكرم يوسف عمر القواسمي به اين سوال چنين پاسخ مي
 نظر من، اين مسأله سه دليل عمده دارد:

ي جغرافيايي نسبتاً دور و مجزا از هم؛  ول: تغييرات اجتهادي امام شافعي در دو منطقها
 مصر و عراق صورت گرفته است. 

دوم: امام شافعي در عراق، اجتهادات و آراء فقهي و ابتكاري خود را مدون كـرد و در  
ازنگري كلـي  گردآوري نمود و بعدها به ب» القديمه ةالرسال«و » الحجه«دو كتاب جداگانه، 

هر دو پرداخت و در مصر اين تغييـرات آراء و فتـاواي اجتهـادي را جمـع آوري كـرد و      
هـا پرداخـت و بـه     ها افزود، انگار از نو به تأليف و تدوين آن مطالب فراوان ديگري بر آن

ي تحريـر در   بـه رشـته  » ماأل«و » الجديـده  ةالرسـال «هاي  صورت مصنفات مصري و به نام
ي اين تغيير و تحوالت اجتهادي به شكل دو مذهب فقهي قـديم و جديـد در    آورد. نتيجه

ي اجتماع و بين دانشمندان علوم اسالمي نمايان شد كه در برخـي مسـائل از نظـر     عرصه
 مضمون و هم چنين راويانشان با هم اختالفاتي دارند. 

كردند، همان جا اقدام به تـدريس و   اق زندگي ميسوم: شاگردان امام شافعي كه در عر
تدوين و روايت و انتشار اجتهادات امام نمودند و به دالئـل زيـادي نتوانسـتند بـه مصـر      

ي امام با خبـر شـوند و در سـرزمين مصـر هـم       آراء و نظريات تازهاز مسافرت نمايند و 
ه آراء و نظريـات و  ي ديگري از شاگردان دانشمند و مجتهد امام حضور داشـتند كـ   دسته
ت تمـام رواج  مـام شـافعي برگرفتـه بودنـد، بـا جـدي      اي كه از ا ها و نوشتجات تازه كتاب

پرداختند و ديگر خود را موظّف به دانسـتن آراء قـديم    دادند و به نقل و روايت آن مي مي
 دانستند. امام نمي

ـ     همين امر موجب شد تا دو دسته هـاي   ه نـام ي جداگانه از شـاگردان امـام شـافعي، ب
مصريان و عراقيان پيدا شوند. هركدام به تنهايي و بدون كسب اطالع از ديگري، بـه نقـل   
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ها بـا   رواياتي كه از امام خود آموخته بودند، بسنده كنند، در حالي كه بسياري از آن آموزه
 .38F1»ها يكي بود مرجع صدور و امام آن هم تفاوت داشت، اگرچه

ماند و در همـان   مشخص مي ي ام شافعي در يك منطقهاين امر مبرهن است كه اگر ام
مكان اقدام به تغيير آراء و بازنگري در تصنيفات و آثـار و دسـتاوردهاي اجتهـادي خـود     

هـاي   ماندنـد و ايـن تغييـرات و دگرگـوني     نمود و شاگردانش نيز هم چنان بـاقي مـي   مي
شنيدند و تا هنگام  بانش ميديدند و از ز اي طبيعي و تدريجي از او مي اجتهادي را به گونه

ماندنـد و   داشـت، قطعـا بـر يـك مـنهج و برنامـه بـاقي مـي         وفات هم اين روند ادامه مي
پذيرفتنـد و دچـار اخـتالف در     ها و سير تكامل فقهي آن را به طور طبيعـي مـي   دگرگوني

گشتند. اما ساير مذاهب فقهي از چنين ويژگي و موقعيتي برخـوردار نبودنـد،    مذهب نمي
 امام ابوحنيفه در تمام دوران زندگي اش، به همراه شاگردان خود در شـهر كوفـه بـه    مثال

تدريس و تربيت شاگردان پرداخت و به سرزمين ديگـري كـوچ ننمـود و جـاي ديگـري      
 )150ماندگار نشد، بلكه در شهر كوفه به فعاليت خود ادامه داد و در همان جا بـه سـال (  

و يا امام مالك در مدينه به درس و موعظه ادامـه داد و در   .هجري دار فاني را وداع گفت
را نوشت و چنـدين بـار در همـان شـهر بـه بـازنگري مجـدد آن        » موطأ«همان جا كتاب 

شتافتند و همان جـا آراء   پرداخت و شاگردانش در اقصا نقاط عالم اسالمي به خدمتش مي
گشـتند و   مـي  هاي خود باز مينگرفتند و به مناطق و سرز اش را بر مي و نظريات اجتهادي

پرداختند. ساير مجتهـدان و امامـان ديـن نيـز تقريبـاً چنـين        ها مي به تدريس و روايت آن
اند، به همان داليلي كه گفته شد، هيچ كدام آراء و نظرياتشـان بـه قـديم و     وضعيتي داشته

 جديد تقسيم نشد. 
 
 

                                                           
 همان. -1



 شاگردان مكتب بغداد و مصر و امام شافعي  56

 تغيير اجتهاد در مصر

ها در تأليفات و  ه تغيير اجتهاد و يك سلسله بازنگريامام شافعي در سرزمين مصر اقدام ب
انـد، از   نوشتجات فقهي خود نمود. دانشمندان اسالمي دالئل مختلفي براي آن ذكر نمـوده 
مـام  اإل«جمله يكي نظر استاد عبدالعزيز عبدالقادر قاضي زاده است. در كتابي تحت عنوان 

ـ  چنين مـي  كه 39F1»المسائل التي اعتمدت من قوله القديمشافعي و هنگـامي كـه امـام    «د: گوي
شافعي به مصر مسافرت نمود، در بسياري از مسائل اجتهادي خـود تجديـد نظـر كـرد و     

هـا بـه دالئـل زيـر      تعداد زيادي از آراء و نظريات قديم خود را تغيير داد. اين دگرگـوني 
 صورت گرفت:  

و آثـار ديـن    يـات روااول: هنگامي كه وارد سرزمين مصر شد، در آن جا با انبـوهي از  
 ها اطالع نداشت.  مواجه شد كه از پيش بر وجود آن

د. در مصر بـا  را در دو محيط مختلف مشاهده نمودوم: اختالفات فرهنگي و اجتماعي 
بـه رو شـد كـه بـا محـيط       هاي فرهنگي و اجتمـاعي خاصـي رو   آداب و رسوم و عادت

تغيير فتاواي امام مؤثر واقع ي اين مسائل در  اجتماعي حجاز و عراق تفاوت داشت و همه
 ».شد

ترين علـت   آشكار«گويد:  استاد دكتر اكرم يوسف عمر القواسمي در اين باره چنين مي
اي بـود كـه امـام     تغيير فتواها و اجتهادات امام شافعي مربوط به محيط جديد و مكان تازه

وانسـت از  هـا ت  مدت چهار سال پاياني عمر خود را در آن گذرانيد. در خـالل ايـن سـال   
هجـري) بـر آراء و نظريـات     158طريق دانشـجويان و شـاگردان امـام اوزاعـي (متـوفي      

اجتهادي آن امام بزرگ اطالع يابد. از جمله بزرگاني هم چون بشر بن بكر البجلـي، عمـر   
هجـري) آشـنا    175ي روزگار، ليث ابن سعد (متوفي  بن ابي سلمه دمشقي و امام و يگانه

ث و تبادل نظر در امور دين بپردازد. در اين مدت توانست برخـي از  ها به بح شود و با آن

                                                           
المـدخل إلـي مـذهب اإلمـام     «كتاب مذكور هنوز به چاپ نرسيده، و اين مطالـب بـه نقـل از كتـاب      -1

 اثر دكتر اكرم يوسف عمر القواسمي نوشته شده است.» الشافعي



 57  بخش دوم

شاگردان مجتهد امام مالك را از نزديك ببيند كه در مصر اقامت داشـتند و بـه تـدريس و    
ها بـود كـه بـر بسـياري از آراء      تبليغ مذهب امامشان مشغول بودند. در خالل اين مالقات

ي  اطالع حاصل كـرد و همـه   اديث پيامبر فقهي جديد و هم چنين آثار و روايات و اح
اين موارد دست به دست هم داد تا در فهم و استنباط احكام از نصوص شـرعي، تجديـد   
نظر اساسي و بنيادي به عمل آورد و اين بازنگري تازه در آثار و تأليفات پيشين منجر بـه  

ي ايـن   امنـه البتـه د  ».پيدايش مذهب تازه تأسيس ديگري موسوم به مذهب جديد گرديـد 
تغييرات به فتاوا و اجتهادات فقهي منحصر نگرديد، بلكه مسائل اصول فقـه را نيـز در بـر    
گرفت و دليل آن هم واضح است، چون امام شـافعي در سـرزمين مصـر بـه بـازنگري و      

كه موضوع آن اصول فقه است، همت گماشـت و از نـو   » الرساله«كتاب  ي تصنيف دوباره
نمود و امام فخر رازي با صراحت تمام به اين مسأله اعتراف كرده و اقدام به بازنويسي آن 

بدان كه شافعي كتاب الرساله را در بغداد نوشت و هنگامي كه به مصر آمد، «... فرمايد:  مي
م و دانـش فـراوان   و در هر دو كتـاب علـ   ،كتاب الرساله را از نو بازنويسي و تأليف نمود

 .40F1»گردآوري شده است
ي كتاب الرساله با موضوع اصول فقه، دليل بارز و روشني  بدون ترديد، تصنيف دوباره

است كه در آن اضافات و اصالحاتي صورت گرفته و مطالبي بر آن افزوده يـا كـم گشـته    
 است و اين تغييرات هم اصول و هم فروع فقه را در بر گرفته بود. 

ب فقهي و اجتهـادي خـود را بـه طـور     ي ابوا توان گفت كه امام شافعي همه البته نمي
ي تحريـر در   ها بوده، به رشـته  كامل تغيير داد و از نو مطالب ديگري سواي آن چه در آن

آورده است، چه بسا بسياري از ابواب فقهي يا اصـول فقهـي كـه در بغـداد نوشـته بـود،       
هايش  نوشتهاحتياج به بازنگري و تجديد نظر پيدا نكرد و هم چنان مهر تأييد گرفت و در 

 ابقا گرديد. 
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امـام شـافعي در مصـر    «گويـد:   حافظ بيهقي به برخي از آن ابواب اشـاره كـرده و مـي   
هايي كه به روايت  هاي قديم خود را تغيير داد، از جمله كتاب بسياري از نظريات و ديدگاه

حسن زعفراني نوشته شده بود، سپس جز معدودي، همه را از نـو بازنويسـي و بـازنگري    
، »كتـاب الصـيام  «، »كتاب الصـداق «، »كتاب الجنائز«، »االجاره«هاي  ود، از جمله كتابفرم

را هم چنان كه بود ابقا نمود. ابتـدا دسـتور داد تـا    » كتاب الرهن الصغير«، »كتاب الحدود«
ها را از نو برايش قرائت كنند، سپس فرمود تا تغييرات جديد را پاره كرده و چه  اين كتاب

41F».ها پرداخته بود نمود، به اين دليل در جاي ديگري به ذكر آن رها مي ها را بسا آن

1 
منظور سخن بيهقي، كه فردي آگاه و عالم به تأليفات امام شافعي بود، ايـن اسـت كـه    

رغم اين كه از حكم برخي مسائل فقهي رجوع نمود، ولي برخي ديگر از  امام شافعي علي
ها را بر همـان شـيوه و ترتيـب اصـلي      ابواب فقه، هم چنان از دگرگوني مصون ماند و آن

 خود به ثبت رسانيد. 

 هايي كه در فقه مقارن نوشته است كتاب

معتقد اسـت كـه امـام    » لي مذهب االمام الشافعيإالمدخل «دكتر اكرم القواسمي در كتاب 
گويد:  ي تحرير در آورده است. او در اين باره مي شافعي در فقه مقارن پنج كتاب به رشته

اند، اما بهتر است  ها هرچند حول محور مسائل اختالفي نگاشته شده به نظر من اين كتاب«
بحث اي را مورد  ها اطالق نمود، چون موضوعات اصلي و ريشه عنوان فقه مقارن را بر آن

 ».دهد قرار مي
 ها عبارتند از:  اين كتاب

 ليلي كتاب اختالف ابوحنيفه و ابن ابي -1
هـاي قاضـي ابويوسـف     و از دسـت نوشـته  » اخـتالف العـراقيين  «نام ديگر اين كتاب  
باشد. در اين كتاب به بيان اختالف آراي امام ابوحنيفه و محمد بـن عبـدالرحمان ابـن     مي
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هـا   ادات امام ابويوسف را در اين باره آورده است. امام شيباني آنابي ليلي پرداخته و اجته
افتد و ايشان به طور كلـي كتـاب    را روايت كرده است. اين كتاب به دست امام شافعي مي

كنند و موارد اختالفي را مو به مو مورد تجزيه و تحليل قرار  را از اول بررسي و تأليف مي
 )230( پردازنـد. ايـن كتـاب در    ه ترجيح آراي برتر مـي داده و با ذكر دالئل قوي و متقن ب

 انتشار يافته است. صفحه

 و عبداهللا بن مسعود  كتاب اختالف علي  -2
كتـاب مـا خـالف العراقيـون عليـاً      «، آن را تحت عنوان »الفهرست«ابن نديم در كتاب 

برد. شايد به اين دليل باشد كه امام شافعي در ايـن كتـاب بـه بيـان آراي      نام مي» عبداهللاو
و  ي حنفي پرداخته و نظريات و اجتهـادات علـي    ي عراق و فقهاي خاصه فقهاي عامه
در يكصد صفحه به » دار قتيبه«كتاب در چاپخانه  را گردآوري كرده است. ابن مسعود 

 چاپ رسيده است. 

 اختالف مالك و شافعي كتاب -3
ي تحرير درآورد و آن را بر شـاگرد   امام شافعي اين كتاب را در سرزمين مصر به رشته

د كه امـام  پرداز يان اشكاالت و ايراداتي ميبا وفايش ربيع مرادي امال نمود. اين كتاب به ب
ل فقهـي،  ها و هم چنـين مسـائ   ي استفاده از آن ي استدالل به احاديث و نحوه مالك درباره

42Fپردازد اظهار داشته است و در مقدمه به توضيح آن مي

حافظ ابـوبكر بيهقـي بـه نقـل از      .1
به سرزمين مصر رسيدم، فكر كـردم  «گفت:  از شافعي شنيدم كه مي«گويد:  ربيع مرادي مي

كه امام مالك، جز در شش مسأله با احاديث مخالفت نداشته اسـت، وقتـي كـه بـه دقـت      
م، ديدم كه او گاهي اصل را گفته و فرع را رها كرده اسـت و زمـاني   موارد را بررسي كرد
آن «دهـد:   سپس حافظ بيهقي ادامه مي» پردازد كند و ديگر به اصل نمي هم فرع را بيان مي
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كند، اصول و قـوانيني اسـت در تصـنيف كتـاب اخـتالف       چه را كه ربيع از او روايت مي
 .43F1»موده بودمالك و شافعي كه امام تأليف فر

به چاپ » باب قتيبه«باب فقهي در انتشارات  97صفحه و  250تر از  اين كتاب در بيش
 رسيده است.

 كتاب الرد علي محمد بن حسن -4
ي  امام شافعي در اين كتاب به بيان تعدادي از آراء و نظريـات مـذهب حنفـي دربـاره    

تهـادي مجتهـد   ها را به نقد كشيده است، از جملـه آراي اج  ديات و قصاص پرداخته و آن
هـاي   كشد و بـا دالئـل مسـتند و اسـتدالل     امام شيباني را به چالش مي ؛اين مذهب بزرگ

ها را بيان كرده و به بيان اصح اقـوال   برگرفته از كتاب و سنت، اختالفات آراي خود و آن
پردازد. شايد معتبرترين كتابي باشد كه تاكنون در مسائل قصاص و ديات به دسـت مـا    مي

 ست. رسيده ا
اين كتاب ممكن است، همـاني باشـد كـه امـام     «فرمايد:  استاد دكتر اكرم القواسمي مي

گردد كـه در مصـر    اش محسوب مي ي تصنيفات عراقي شافعي در بغداد نوشته و از جمله
دوباره آن را از نو بازنويسي كرد و بر ربيع مرادي امال نمود و در آن تغيير و تحوالت تازه 

قـال اهـلُ   «ورد. به دليل اين كه در آن اصطالحات زيـادي هـم چـون    و اساسي به عمل آ
ي امـام مالـك در آن سـرزمين     به كار رفته است و منظور اجتهادات مطرح شـده » المدينه

باشد، چون مذهب قديم شافعي، بسيار تحت تأثير مذهب امام مالك و بيان نظريات او  مي
44F».قرار دارد. خدا داناتر به حقيقت موضوع است

2  
ي  مسـأله  20باشد كه دكتر حسـون در   مي فقره )679(صفحه و شامل  )94اين كتاب (

 به طبع رسانده است. » ي امام شافعي موسوعه«فقهي در باب قصاص و ديات در كتاب 
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 كتاب سير اوزاعي-5
ي رد نظريات و آراي چهار نفر از  اين كتاب آخرين كتابي است كه امام شافعي درباره

ي جهاد و موارد پيرامون آن نوشـته اسـت. امـام     ي زمان، در مورد مسأله برجستهمجتهدان 
» ر اوزاعـي سي«ابوحنيفه كتابي در موضوع جهاد دارد و امام اوزاعي در كتابي تحت عنوان 

آن را نقد و بررسي كرده است، سپس امام ابويوسف، شاگرد امـام ابوحنيفـه بـراي يـاري     
الـرد علـي سـير    «داخته و كتابي در ايـن بـاره موسـوم بـه     رساندن به امامش، به رد آن پر

نويسد. بعد از آن امام شافعي، اختالفات هر سه امام را در مورد احكام جهاد  مي» وزاعياأل
دهد و به بيان تـرجيح آراي اوزاعـي بـر     و مسائل پيرامون آن، مورد نقد و بررسي قرار مي

او را در اكثر مسائل بر آراي امام ابوحنيفه  پردازد و نظريات اجتهادي آراي ديگر امامان مي
تـرين كتـابي    گذارد. اين كتاب صحيح ها صحه مي دهد و بر آن و امام ابويوسف برتري مي

است كه در فقه مقارن تاكنون به دست ما رسيده است. دكتر حسـون، آن را در يكصـد و   
 مسأله در باب جهاد به چاپ رسانده است.  33چهارده برگ و در 

 رسد:  اي ضروري به نظر مي ن جا ذكر نكتهاي
اي مطمئن از  دانيم، اين كتاب مفقود شده و تاكنون نسخه متأسفانه تا آن جايي كه ما مي

آن به دستمان نرسيده است و موضوع آن جهاد و احكام متعلـق بـه آن اسـت كـه شـامل      
كـه در كتـاب   اي از آراء، نظريات اجتهادي و مناقشات فقهي امام شـافعي اسـت    مجموعه

 130ابي عبداهللا واقدي نيز در دو صفحه آمـده اسـت، واقـدي در سـال     » المغازي النبويه«
در بغداد دار فـاني را وداع گفـت و كتـاب او     207هجري در مدينه به دنيا آمد و در سال 

باشد، اما در روايـت حـديث    هاي تاريخي زمان مي ترين و معتبرترين كتاب يكي از قديمي
سير «ي كتاب  آيد. بايد دانست، مطالبي كه واقدي درباره چندان متقن و معتبر به شمار نمي

كتاب «ام شافعي موسوم به آورده است، چون از نظر مضمون و محتوا با كتاب ام» اوزاعي
 اختالف دارد، در اصل يكي نيستند.» سير االوزاعي
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 استادان امام شافعي

هرچند امام شافعي خود انساني بسيار زيرك، پركار، تيزهوش و با استعداد بـود و همـين   
ي تكامـل شخصـيتي و    هاي ارزشمند كافي است تا هر انساني را به باالترين درجه سرمايه

علمي برساند، اما نبايد نقش بزرگـان، دانشـمندان و اسـتاداني را كـه در تكامـل و تعـالي       
هـاي   مؤثر بودند، ناديده گرفت، هر كدام از آن استادان، سـتاره شخصيت علمي و ديني او 

 درخشاني از علم و فقاهت، تقوا و پرهيزگاري بودند. 
شـك آن همـه ذوق و    ي آنـان نبـود، بـي    اگر راهنمائي و ارشادات دلسوزانه و پدرانـه 

از  توانسـتيم  شد و امـروز مـا نمـي    نظير صرف امور ديگر مي استعداد و توانايي و نبوغ كم
درياي خروشان دانش شافعي بهره ببريم. اگرچه آن بزرگواران، خود در پويايي و تكامـل  

هـا در جهـان اسـالم نقـش عمـده و       دانش فقه و اصول و تفسير و حديث و ساير رشـته 
كننده بر عهده داشتند، امـا دسـت پروردگـان و شـاگردان آنـان از جملـه        اساسي و تعيين

ي است بر عظمت انديشه و روح بلند و تكامل معنوي و شافعي، خود شاهد گويا و صادق
 فكري آنان. 

بررسي عملكرد و شخصيت علمي آنان، هر كدام به كتـاب مبسـوط و جداگانـه نيـاز     
تر شدن ابعـاد شخصـيتي و زنـدگي امـام      خواهيم براي روشن دارد، ولي ما در اين جا مي

نظري اندازيم و از طول و تفصيل شافعي، به صورتي بسيار كوتاه و گذرا به زندگاني آنان 
 زندگي و مشرب فقهي شان صرف نظر كنيم. 

 اين استادان برجسته عبارتند از:

 محمد بن حسن شيباني

ي فقه اسالمي اسـت. از   نام در عرصهه امام شيباني يكي از مجتهدان بزرگ و دانشمندان ب
اطراف دمشق اسـت و در   رود. در اصل، اهل نواحي جمله ياران امام ابوحنيفه به شمار مي



 شاگردان مكتب بغداد و مصر و امام شافعي  66

ابوحنيفه امام كوفه زندگي كرد و از سفيان ثوري و ديگران حديث استماع نمود. فقه را از 
هاي علمي فراواني برد. در صـرف و نحـو و علـوم بالغـي      آموخت و از امام اوزاعي بهره

نظر و در فقه و اصول، امام و پيشواي زمانه گرديد. نزديك بيست سال داشت كـه   صاحب
ر مسجد كوفه به تدريس علوم متداول ديني همت گماشت، سـپس بـه بغـداد آمـد و از     د

برگزيـده شـد. پـس از وفـات امـام      » رقـه «طرف هارون الرشيد بـه سـمت قاضـي شـهر     
كشـور  ي مهـم و خطيـر قاضـي القضـات      ابويوسف، جانشين او در بغداد گرديد و وظيفه

مراهي هارون الرشيد تا خراسان و هجري به ه )189را بر عهده گرفت. در سال ( اسالمي
هـاي بسـياري در ايـن     ري آمد. شيباني تدوينگر و ناشر مذهب امام ابوحنيفه بود و كتاب

 ي تحرير در آورد.  زمينه به رشته
هـا و   شـيباني داراي ويژگـي  «گويـد:   ي امام شيباني چنين مـي  استاد سعيد حوي درباره

امـام  محضر بزرگاني چون امام ابوحنيفـه و   خصوصياتي بود كه ديگران آن را نداشتند. در
ابويوسف كسب علم نمود و از امام مالك فقه و حديث آموخت و امام شافعي از او نقـل  

ي بين  در واقع او واسطه 45F1»مند شد روايت نمود و حتي امام احمد نيز از كتاب هايش بهره
 ي مذاهب اسالمي رايج در آن زمان بود. همه

با امام شافعي روبرو گشت و او را مردي بسيار مـؤدب، فقيـه و   امام شيباني در حجاز 
ي قوي و درايت و هوش سرشار او بسيار شگفت زده شد.  دانا توصيف نمود و از حافظه

اي كه براي امام شافعي پيش آمـد،   ي ذهني، باعث شد تا در حادثه همين شناخت و سابقه
افعي در بغداد، تحت تـأثير افكـار و   نجات دهد. امام شيانجيگري كند و او را از شكنجه م

ويـد:  گ اجتهادات امام شيباني قرار گرفت تا جايي كه قاضي حسن بن علي الصـيمري مـي  
من امام مالك سپس « »مث حملمد بن حسن ملالكعلی  ةستاذيعرف األنی ألإ«امام شافعي فرمود: 

 .»ند)ستادي بر من داردانم و (آنان حق ا محمد بن حسن را استادان خود مي
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شيباني با استفاده از مقام علمي و قضايي خـود، فقـه امـام ابوحنيفـه را رواج داد و در     
ب سـهم  هاي بسياري نوشت و در جمع و تدوين ايـن مـذه   ي مذهب حنفي، كتاب اشاعه

را » المبسـوط «و » جـامع الصـغير  «ب و تصنيفاتي هم چـون  بزرگي بر عهده داشت. او كت
 اند.  مند شده نوشت و ساير فقها هم از آراء و اجتهادات آزاد و آثار علمي او بهره

 اسماعيل بن ابراهيم البصري

ي امامان و  هجري به دنيا آمد. از جمله 110ي زمان خود بود، در سال  او دانشمند و عالمه
رفت. امام فخر رازي و حـافظ ابـي بكـر     ي اهل حديث به شمار ميمفتيان بزرگ و پيشوا
46Fاند. ي شيوخ و استادان شافعي قلمداد كرده بيهقي او را از جمله

1  
همان طور كه پيامبرانش را  در اين جا الزم است به اين نكته اشاره كنم كه خداوند 

  فرمايد: گزيند و مي از ميان بندگانش بر مي

﴿            ﴾  :124[األنعام[ 

داند كه (چه كسي را براي پيامبري انتخاب و) رسالت خويش را بـه   خداوند بهتر مي«
  ».دارد چه كسي حوالت مي

 همان طور هم دانشمندان و عالمـان را كـه وارثـان پيامبراننـد، از ميـان بنـدگانش بـر       
حــاالت و در هــاي طلــب علــم و دانــش را بــر آنــان ســهل و آســان و  گزينــد و راه مــي

گرداند. از جمله امام شافعي كه با وصف  هاي مختلف آنان را موفق و كامياب مي موقعيت
بـه او بـذل محبـت نمـود و او را      اين كه حاسدان و مخالفان زيادي داشت، خداونـد  

ي  ر بزرگان و عالمان دين كه هـر كـدام نابغـه   موفق گردانيد تا در بغداد و حجاز به حضو
هـا ببـرد. از جملـه ايـن      زمان خود بودند، شرفياب شود و در مجالس علمـي آنـان بهـره   

 دانشمندان يكي اسماعيل بن ابراهيم البصري بود. 
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 وكيع بن الجرّاح

بـع تـابعين و امـام اهـل     مليج بن عدي كوفي اسـت. از جملـه ت  نامش وكيع بن جراح بن 
هجري در كوفه بـه دنيـا    129رود. او محدث اهل عراق بود. در سال  حديث به شمار مي

آمد. حافظ حديث شد و در اين زمينه به شهرت رسيد. بر مبناي فقه امـام ابوحنيفـه فتـوا    
 ي تفسير قرآن، هاي زيادي در زمينه داد. به زهد و پرهيزكاري و ورع مشهور بود. كتاب مي

ي يكي از راويان ثقـه و مـورد اعتمـاد     ي تحرير درآورد و از جمله سنت و تاريخ به رشته
رود. امـام شـافعي حـديث را از او آموخـت و شـعري       ي احاديث به شمار مـي  كتب سته

 مشهور در مدح او سروده است: 
 يع ســوَء حفظــيــشــکوت إلــی وک

 

ـــدين  ــرك أرشـ ــ إىل تـ  ياملعاصـ
 

 نـــورنّ الـعلـــم بـــأ وأخبـــرين
 

ـ يونـــور اهللا ال    47F1يعطــی لعاصــ
 

ي خود نزد وكيع شكايت كردم، او مرا به ترك گناهان راهنمائي كرد و  از سوء حافظه«
 ».شود داده نمي نش نور است. نور خدا به گناهكاربه من خبر داد كه علم و دا

هجـري   197سرانجام اين عالم زاهد و پارسا و محدث توانا و مورد اعتماد، در سـال  
هنگام بازگشت از سفر حج در راه مكه، جان به جهان آفرين تسليم كرد و به ديـدار حـق   

 شتافت. 

 عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي

و عبدالوهاب امام و پيشواي بزرگ و حـافظ  «گويد:  ايشان چنين مي ي حافظ ذهبي درباره
مشهور و يار باوفاي رسول  ي ا صحابي ار بود، جد جدش حكم ابن ابي العاص گپرهيز
هجري به دنيـا آمـد و بيهقـي و امـام فخـر رازي او را از       110در سال  ».باشد مي خدا 
اند. حافظ ابن حجر عسقالني در  ي امام شافعي برشمرده نام و برحستهه ي استادان ب حمله
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اگـر هـر   او مردي ثقه و مورد اعتمـاد اسـت.   «گويد:  ي او مي درباره» لسان الميزان«كتاب 
شود. امام شافعي از او نقل حديث نمـوده اسـت.    حديثي روايت كند، مورد قبول واقع مي

48F».هجري در سن هشتاد و چهار سالگي دار فاني را وداع گفت 194در سال 

1  

 مسلم بن خالد زنجي

ي خـود بـود.    امام مسلم بن خالد زنجي، شيخ حرم و مفتي مكه و امام و پيشـواي زمانـه  
تر به فقه اشتغال داشت تا حديث. امام شافعي فقـه را در محضـر ايشـان آموخـت و      بيش
تر از ايشان متأثر شد تا ديگران، تا جايي كه امام نووي او را از استادان قديم شـافعي   بيش

 برد.  لك نام ميو حتي بيش از امام ما
شود  از رواياتي كه امام شافعي از مسلم بن خالد زنجي برگرفته، اين مطلب روشن مي

كه ايشان نه تنها فقه را به شافعي آموزش داده، بلكه استاد و مربي و مرشد او نيز به شمار 
مـن  «گويـد:   رفته است و در اين رابطه حافظ ابوبكر بيهقي به نقل از امام شـافعي مـي   مي

اي سر زدم تا اين كه به مسلم بن خالد زنجي  براي فراگيري علم نحو و ادبيات به هر نقطه
ي مكـه منـزل    اي جوان ! اهل كجايي؟ گفتم: اهل مكه. گفت: در كدام محله رسيدم. گفت:

داري؟ گفتم: شعب خيف. گفت: از كدام قبيله هستي؟ گفتم: از نوادگان عبدمناف. گفـت:  
در آخرت تو را شـرافت داده اسـت، چـرا بـه دانـش فقـه مشـغول        آفرين بر تو. خداوند 

 49F2»تري؟ شوي، در حالي كه تو به آموختن آن شايسته نمي
آيد كه امام شافعي، عالوه بر اين كه شعر و فصاحت و لغت عربي  از اين روايت بر مي

 فقهي در آورد ي آن معلومات را در خدمت دانشِ را از قبائل مختلف عرب برگرفته، همه
ي امام  هاي مربي دلسوزش، مسلم بن خالد زنجي بود. نوه ي راهنمائي و اين همه در سايه

گويد:  شافعي ميامام شافعي به اسم محمد به اين مسأله تصريح دارد. او به نقل از جدش 
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در بيست سالگي به آموختن لغت عربي همت گماشتم و هدفم از آن ياري رسـاندن بـر   «
 .50F1»فقه بود

نمـود و در همـان سـن     شجوي جوان و تيزهوش خود بسيار افتخـار مـي  زنجي به دان
ي  ؛ زيـرا همـه  تهاد بپـردازد و از تقليـد بپرهيـزد   خواست تا آزادانه به اج نوجواني از او مي
ديـد. همـواره بـه او     هاي يـك مجتهـد توانمنـد و هوشـيار را در او مـي      صفات و ويژگي

امر فتوا و اجتهاد آزاد بپـردازي، پـس چنـان     اي اباعبداهللا، وقت آن رسيده تا بر «گفت:  مي
اين در حالي بود كه هنوز بسيار جوان بود. بدون ترديد، اين اعتماد و بذل عنايت و  ».كن

جوان، در اعتماد به نفس و علـو مرتبـه و    توجه خاص مفتي بزرگ مكه نسبت به شافعيِ
ي مراحـل زنـدگي،    اش بسيار مؤثر واقع شد و امام شافعي در همه ترقي و پيشرفت فقهي

 دانست. آداب مناظره و اجتهاداتش، خود را مديون اين امام بزرگوار مي
 زيسـت و دانـشِ   . در مكه ميفتر ترين فقهاي تابعين به شمار مي امام زنجي از بزرگ

آموخـت و   ه را از عطا بن ابي رياح و مجاهد بن جبر و عكرمه خدمتكار ابن عباس فق
ي  بودند و او در مكه و مسجد الحرام، حلقـه  آنان نيز شاگرد مستقيم عبداهللا ابن عباس 

امام شافعي در ايام نوجواني و جواني در آن كـالس،  سپس و  ،علم و تدريس تشكيل داد
 ي رسول خدا  همت گماشت و از اين طريق دانش صحابه به تحصيل دانش تابع تابعين

را به خوبي آموخت و در همان مكان مقدس از بزرگان دين كه نزديك به ده نفـر از تـابع   
 تابعين حضور فعال داشتند، علم فقه و دين آموخت. 

هنگامي كه پي برد كه از اين سرچشمه سيراب گشته، تصميم گرفت به مدينه بـرود و  
مند گـردد. سـرانجام ايـن امـام      مام مالك و ساير فقهاي تابع تابعين مدينه بهرهدر محضر ا

هجري در شهر مكه، بنابر اصح روايـت، چهـره در    179جليل القدر، خالد زنجي در سال 
 نقاب خاك كشيد و در همان جا به ديار باقي شتافت. 
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 امام مالك بن انس ابن مالك

هجري در شهر مدينه متولد شـد. او   95امام مالك، پيشواي بزرگ مذهب مالكي، در سال 
ي اهـل سـنت و    امام و پيشواي دارالهجره مدينه و بنيانگـذار يكـي از مـذاهب چهارگانـه    

امـام  . كرد از فرمانروايان پرهيز مي و جماعت است. مردي بسيار پرهيزگار و اهل ورع بود
ها ميل و رغبت وافـر   جست و به آن اصحاب بسيار استناد مي و آثار به احاديث رسول 
گرفـت، پـس بـا     رفت وضو مـي  خواست حديثي را روايت كند، ابتدا مي داشت. هرگاه مي

هـا   نشسـت و بعـد بـه نقـل احاديـث و شـرح و توضـيح آن        وقار و اطمينان خاصي مـي 
را بازگو نمايم و  دوست دارم، هميشه با وضو احاديث پيامبر «فرمود:  پرداخت و مي مي

 ».به اطالع مردم برسانم
شد در بين راه يا كوچه و بازار و يا به طور عجله يا ايستاده به نقل  گاه حاضر نمي هيچ

هرگز در شهري كه «فرمود:  د و مينشينه سوار بر اسب در شهر مد گز. هردازدرپيث بداحا
امـام   ».را در دل خود جاي داده، سوار بر مركبي نخواهم شـد  پيكر مبارك رسول خدا 

ي منوره به خدمت امام مالك رسيد و علم و حـديث را از او آموخـت و    شافعي در مدينه
هاي فراوان برد و به شدت به او  اش بهره از اخالق، رفتار و دانش وسيع و زهد و پارسايي

ه من گفت: به نظر تـو كـدام يـك از    روزي محمد بن حسن ب«گويد:  مند گشت. مي عالقه
؟ گفتم: منصفانه بگويم؟ گفت: آري. گفتم: تو را به دانشمندتر اندامامان، ابوحنيفه و مالك 

دهم، كدام يك از اين دو امام بزرگوار بر قـرآن آگـاه ترنـد؟ گفـت:      پروردگار سوگند مي
و اصحاب  خدا  استاد تو مالك. گفتم: تو را به خدا سوگند، كدام يك به سخنان رسول

مانـد   و تابعين آگاه ترند؟ گفت: استاد تو مالك. شافعي گفت: پس حاال چيزي بـاقي نمـي  
جز قياس، و قياس هم جز بر اين موارد كه گفته شد، باطل است. پس بر چـه اصـلي مـا    

 ».؟قياس كنيم
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مالك همواره در مسجد حاضر بود، نمازهاي پنجگانـه و جمعـه را   امام «واقدي گويد: 
كرد و شاگردان در مسجد به دورش حلقه  نمود، به بيماران سركشي مي مسجد اقامه مي در
 ».شد زدند، سپس از مسجد خارج مي مي

القعنبي گويد: هنگـام وفـات   «گويد:  مي» المقتبس ةجذو«ابوعبداهللا الحميدي در كتاب 
يسـت؟  دم: علـت گريـه ات چ  كند، پرسي امام مالك بر بالينش حاضر شدم، ديدم گريه مي

چرا نگريم، در حالي كه من از هركس سزاوارترم تا بر خود گريـه   !اي فرزند قعنب فرمود:
اي كـه بـه رأي خـود فتـوا داده ام، يـك       كنم. به خدا سوگند، دوست دارم براي هر مسأله

اي   كـردم،  ها را پيـدا مـي   تر فرصت بازنگري آن ي چوب بر سرم بخورد و من پيش ضربه
سرانجام در شهر مدينه و در همان سـال، يعنـي    ».دادم خود فتوا نمي گاه به رأي كاش هيچ

هجري به ديار باقي شتافت و جان به جان آفرين تسليم كرد و در گورستان بقيع بـه   179
 خاك سپرده شد. 

ها و فتاوا و آثار ارزشمند زيادي بر جـاي مانـده اسـت، از جملـه      از امام مالك، كتاب
هاي علوم ديني شهر مدينه تـدريس   است كه در حوزه 51F1»الموطاء«ها كتاب  مشهورترين آن

                                                           
بـه علـت تواطـؤ و اتفـاق     «كنـد:   را خود امام مالك چنين بيـان مـي  » الموطاء«نامگذاري كتاب علت  -1

مؤطـأ امـام مالـك     ي امام شافعي دربـاره » محدثين مدينه بر صحت احاديث كتابم، آن را مؤطأ ناميدم.
» ارد.تر از كتاب مالك (مؤطأ) بر روي زمين وجود نـد  بعد از كالم اهللا، هيچ كتابي صحيح«گفته است: 

روايت است و  1725هاي آن  كتاب موطا هرچند يك كتاب حديث است با اين حال مجموعه روايت
روايـت   897مرسل اسـت و بقيـه كـه     228مسند و  600روايت آن حديث است كه  828تنها تعداد 

روايـت آن از سـخنان    285روايت آن موقوف و سخنان اصـحاب و   612است، حديث نيستند بلكه 
اي بود كه دانشمندان زيادي از سراسر جهـان بـه آمـوختن     . اهميت اين كتاب تا به درجهتابعين است

و » هارون الرشيد«و » مهدي«، »هادي«هاي  آن همت گماشتند و حتي از خلفاي عباسي چند تن به نام
حاضر شدند كتاب مؤطأ را در محضر امام مالك قرائت كنند و بياموزند. اهميت ايـن  » امين و مأمون«
ي عباسي از امام مالك درخواست نمود كه اگر موافقت نمايـد   اي بود كه منصور خليفه تاب به درجهك

هاي فراوان از موطا و انتشار آن در جهان اسالم، موطـا را كتـاب تمـام جهـان اسـالم       برداري با نسخه
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رود. در واقـع   هاي اصلي و درجه اول طالبان علم حديث به شمار مي شد و جزء كتاب مي
هجـري تـا سـال     150بايد اعتراف كرد كه امام مالك پس از وفات امام ابوحنيفه، از سال 

بود و هيچ يـك از امامـان روزگـار بـه     ، امام و پيشواي بال منازع عالم اسالم هجري 179
 پايگاه علمي و زهد و تقوا و پارسايي او نرسيدند. 

ابوبكر بيهقي در كتاب مناقب الشافعي چگونگي برخورد امام شافعي با امام مالك را از 
امام شافعي گفت: از مكه خارج شـدم، بـه   «گويد:  زبان خود شافعي بيان كرده و چنين مي

نا آشـ  ترين عرب بودنـد،  تا با لغات و سخنان مردمان آن جا، كه فصيحي هزيل رفتم  قبيله
شوم، مدتي در همان قبائل ماندگار شدم و با آنان رفت و آمد داشتم و به همـراه كـاروان   

نمودم، بعد از مدتي به مكه بازگشتم و همان جا شروع به نوشتن اشعار و  هايشان كوچ مي
ي زبيريان پيش من آمد و گفت: چـرا ايـن    طايفه خاطرات خود نمودم تا اين كه مردي از

؟ گفتم: نزد كـي بـروم؟ گفـت: مالـك ابـن      گيري بالغت را در فقه به كار نميفصاحت و 
اي در دل من ايجاد كرد تـا بـه ديـدار امـام      انس، آقا و سرور مسلمانان. اين سخن انگيزه

ـ      ت گـرفتم و تمـامي   مالك بروم. از مردي در مكه كتاب الموطـاي امـام مالـك را بـه امان
اي به فرماندار مدينه و امـام   مطالبش را حفظ كردم. سپس از فرماندار مكه خواستم تا نامه

مالك بنويسد. من آن نامه را با خود به مدينه آوردم. هنگامي كه نامه را به فرماندار تحويل 
مكه و مدينه دادم، آن را مطالعه كرد و گفت: پسرم، به خدا اگر با پاي پياده، مساحت بين 

ام  تر است از رفتن پيش امام مالك. من هرگز طعم ذلت را نچشـيده  را بپيمايم، برايم آسان
جز بر در منزل مالك. گفتم: حاال كه چنين شد، مـأموري بفرسـت تـا او را حاضـر كنـد.      

رويـم و   اي كاش حاال ما با همراهانمان به در منـزل او مـي    گفت: هيهات، هيهات، هرگز.

                                                                                                                                                      
. امـا امـام   معرفي كند و تمام محافل علمي جهان اسالم را به تعليم و تعلم و عمل به آن موظف كنـد 

بگذار مردم در انتخاب خـود آزاد باشـند و   «گويد:  پذيرد و به او مي مالك اين پيشنهاد منصور را نمي
به جان خودم اگر «منصور به همراهانش گفت: » اند. چيزي را قبول كنند كه علماي شهرشان پسنديده

 ».دادم پذيرفت فوراً به اجراي آن دستور مي پيشنهادم را مي
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شد، او نيازمان را بر آورده سـازد. خالصـه، از    ي عقيق آلوده مي ا گل و الي محلهپايمان ب
امام وعده گرفتيم كه هنگام عصر به خدمتش برويم. سر ساعت بر درگاه منـزلش حاضـر   
شديم. مردي از ما جلو رفت و در را زد. كنيزكي سياه چرده بيرون آمـد. اميـر گفـت: بـه     

در منزلش منتظر هستم. او چند بار رفت و آمد و سپس  سرورت بگو كه من امير مدينه بر
اي بنـويس و بـرايم بفرسـت تـا      گويد: اگر سـؤالي داري، آن را در ورقـه   گفت: آقايم مي

دانـي.   جوابش را بفرستم و اگر براي استماع حديث آمده اي، روز تدريس آن را بهتر مـي 
مكه هستم و خبـر مهمـي دارم.    اي از امير پس برگرد. امير گفت: به او بگو من حامل نامه

آن كنيزك رفت و بعد بازگشت و يك صندلي با خود آورد و همان جـا بـر زمـين نهـاد.     
سپس امام مالك با هيأت و وقار خاصي بيرون آمد. لباس و طيلسان بلندي بر تن داشـت.  

ف و امير نامه را به او داد. در آن نامه آمده بود كه حامل نامه (شافعي) مـردي دانـا، شـري   
اهل علم است، به او حديث بياموز و تحت نظر و تربيت و راهنمائي خود قرار ده و او را 

اي سبحان اهللا، كار بـه جـايي رسـيده، كـه بـراي        ارشاد كن. نامه را دور انداخت و گفت:
ها روي آورد. امير را ديدم كه به  ها و سفارش ، بايد به واسطهآموختن دانش پيامبر خدا 

گشود. من پيش  شده بود و در برابر وقار و ابهت امام مالك لب به سخن نميشدت متأثر 
دستي كردم و گفتم: خداوند تو را سـالمت و تندرسـت گردانـاد. مـن مـردي مطلّبـي ام.       
سرگذشت خود را برايش بازگو كردم. به دقت به سخنانم گوش داد و پس از پايان آن به 

بي داشـت. سـپس فرمـود: نامـت چيسـت؟      من نگاهي انداخت. او فراست و زيركي عجي
ي درخشـاني   اي محمد. خداترس باش و از گناهان بپرهيز. تو سـتاره   گفتم: محمد. گفت:

داري و در آينده شخصيت بزرگي خواهي شد. گفتم: بـه مـن افتخـار دادي. گفـت: فـردا      
نم همـه  تـوا  اينجا بيا تا يكي از دانشجويان كتاب موطا را بر تو قرائت كند. گفتم: من مـي 

مطالبش را از حفظ بر تو بخوانم. روز بعد برگشتم و شروع كردم به خوانـدن موطـا، هـر    
كـرد و از قرائـت    خواستم آن را بخوانم و يا قطع كنم، امام مالك تعجب مـي  لحظه كه مي

تر بخوان، تا  اي جوان، بخوان، بيش گفت: برد و مي نيكو و شيوايي كالم و بيان من لذت مي
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ندك زماني، تمامي كتاب موطا را بر او قرائت كردم و ايشان همـه را پسـنديد.   اين كه در ا
52F».سپس در مدينه ماندگار شدم تا امام مالـك از دنيـا رفـت   

بـدين ترتيـب امـام شـافعي،      1
توانست در مدت اندكي بدون واسطه و مستقيماً كتاب موطا را در محضر خود امام مالك 
بياموزد و دانش حديث خود را كه در محضر امام زنجي ناتمام مانده بود، تكميـل نمايـد.   

مـن  مالك ابن انس معلم » «خذت العلمأعنه مالك بن انس معلمي و«فرمود:  مي امام بارها
  .53F2»است و از او علم و دانش آموختم

تر گفتيم، امام مالك انساني بسـيار پرهيزگـار، آگـاه و آزادانـديش بـود.       چنان كه پيش
كرد تا با تحقيق و پژوهش و جديت تمام به علم و دانـش   هميشه شاگردانش را وادار مي

همـين دليـل هرگـز    گويي از ديگران نشوند، به  روي آوردند و هرگز تسليم تقليد و نظيره
حاضر نشد، مذهب فقهي او به عنوان مذهب رسمي بر جوامع اسـالمي تحميـل گـردد و    
مردم مجبور به اطاعت از آن شوند و زماني كه منصور خليفه اسالمي به او پيشـنهاد كـرد   

عمل كنند، » الموطا«كه آماده است تا جهان اسالم را وادار سازد كه بر مبناي كتاب حديث 
ي بـزرگ   جامعـه «بيني به منصور عباسي گفـت:   رد و از راه خيرخواهي و واقعموافقت نك

54F».خبـريم  هـا بـي   مسلمانان بر مطالبي آگاهي دارند كه ما از وجود آن

هـم چنـين هـارون     3
خواهم مردمان جهان اسالم را به پيروي از مذهب فقهي تو  مي«الرشيد به امام مالك گفت: 

 اين اقدام منع فرمود.  امام مالك او را از ».وادار سازم

                                                           
و مناقب اإلمام الشافعي، اثر امام فخـر رازي،   103و  102ص  1الشافعي از حافظ بيهقي، جلد مناقب  -1

 .55، و توالي التاسيس اثر ابن حجر عسقالني، ص 38صفحه 

 همان. -2

 .24مؤطأ، محمد كامل حسين ص ي مقدمه -3
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ـ       ي و برخـي ديگـر از مـوالي    برخي از دانشـمندان، اصـل و نسـب امـام مالـك را عرب
55Fدانند مي

جسـت و بـه    هـا اسـتناد مـي    بـر آن داشته و ايشان به احاديث و سنت و آگاهي  .1
نمود و زندگي در مدينه، كه محل سكونت و  ها بسيار رغبت مي فراگيري و جمع آوري آن

زيادي از صحابه و تابعين بوده اسـت، ايـن امـر را بـرايش ميسـر سـاخت و       وفات تعداد 
اصوالً بر اين روش تربيت يافت. البته پيش از امام مالك هم مدينه مركز تدريس حديث و 
فتواي مسلمانان بود و خلفاي راشدين و صحابه و تـابعين و قاريـان بـزرگ (رضـوان اهللا     

نـوراني، آزادانـه بـه امـر فتـوا و اجتهـاد آزاد        تعالي عليهم اجمعين) در آن محيط پـاك و 
كوشيدند. امام مالك از فقهاي مشهور آن شهر فقه آموخت و به همان روشي كـه آنـان    مي

در پيش گرفته بودند، پرورش يافت و همـان روش فقهـي اسـتادان خـود را ادامـه داد و      
بعضـي از   تكميل كرد و شاگردان و دانشـجويان خـود را بـر همـان روش تربيـت نمـود.      

 شاگردان مشهور او عبارتند از: امام شافعي، عبداهللا بن عبدالحلم، يحيي بن يحيي الليثي و
 ... كه همگي به تخصص در حديث و فقه مشهورند. 

اي بود كه حتي به خبر واحد، مشروط بـر آن كـه    اهتمام امام مالك به حديث تا درجه
ا با توجه به آيات و احاديث و سـنت  كرد و احكام خود ر صحيح يا حسن باشد، اكتفا مي

نمود. به ويژه بـه اجمـاع و اتفـاق اهـل      و روش اصحاب و اجماع صادر مي رسول اهللا 
مدينه يا اكثر اهل آن شهر بر حكمي، درست مانند يـك حـديث يـا يـك سـنت، اسـتناد       

و اصـحاب   هـا و روش پيـامبر    زيرا آنان را مطلع و آگـاه و معتـاد بـه سـنت     ؛نمود مي
و احكـام دينـي   طبقات مختلف اين شهر (مدينه) اعمال «فرمود:  دانست و مي رگوار ميبز

                                                           
ري در يمـن اسـت   او از تبار شاهان حمي«گويد:  مي» علوم الحديث«دكتر محمد علي قطب در كتاب  -1

كه جدش (مالك بن ابي عامر) در روزگار اصحاب از يمـن بـه حجـاز كـوچ كـرده و احـاديثي را از       
ها را  مصحف ي خالفت عثمان بن عفان  اصحاب روايت نموده است و از كساني بوده كه در دوره

معـروف نبـوده    اند. پدرش به كار تيرسازي براي كمانداران اشتغال داشته و بـه عنـوان عـالمي    نوشته
 است.  
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اند و آنان نيز احكـام ديـن را مسـتقيماً     اخذ كرده ي معاصر رسول خدا  خود را از طبقه
اند. اجماع اهل مدينه را در كتاب الموطا  آموخته و به خاطر سپرده زير نظر رسول خدا 

 سانده است. به چهل و اند مسأله ر
هـا و مسـائل    ر آن احاديـث و سـنت  دناميد كه » الموطَّا«امام مالك كتاب سنن خود را 

بر ابواب فقهي مرتب نمود، هم زمان فقهـاي ديگـري بـه جمـع      ماعي اهل مدينه را بنااج
) در مكه و محمد بـن اسـحاق   150(م  جهمت گماشتند، هم چون ابن جري آوري مسانيد

) در 176)، حماد بن سلمه (م165)، سعيد بن ابي عروه (م160)، ربيع بن صبيح (م150(م 
كه متأسفانه  ... ) در خراسان و181) در كوفه و ابن المبارك (م161بصره، سفيان ثوري (م 

هـا اوصـافي از   جز كتاب موطّاي امام مالك، از آن همه مسانيد اثري در دست نيسـت و تن 
توان به  ي كتاب موطا مي ها و نيز مطالعه ها باقي مانده است كه از مجموع آن اين مجموعه

اين نتيجه رسيد كه انگار در آن روزگار، هدف از جمع آوري احاديث و نوشتن مسـانيد،  
تنها خدمت به علم فقه بوده است. شاهد مدعا، خود كتاب موطا است كه امام مالك همـه  

را مطابق ترتيبات فقهي تدوين كرده و گويا هدفش مبـارزه بـا فقهـاي اهـل رأي و     ابواب 
هـاي برخـي    ها و افراط گـري  قياس عراق بوده است. تا بدين وسيله بتواند، جلو تندروي

 دگراي عراق را بگيرد.فقهاي خرَ
امام مالك يكي، جعفر بـن محمـد    ي ي شيوخ و استادان هم زمان و هم دوره از جمله 

56Fاند ابن شهاب الزهري را ذكر كردهو ديگري  صادق

1.  
 

                                                           
 .231ص 1عالم النبالء الذهبي، جلد تهذيب سير أ -1
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 امام شافعيشاگردان 

امام شافعي نزديك به پانزده سال از اواخر عمر پر بركت خود را به تـدريس و تحقيـق و   
نقد و بررسي علوم اسالمي و پژوهش و بازنگري در آراء خود و ديگران صـرف نمـود و   

هاي تدريس و علوم و معـارف   حلقه» مكه، فسطاط، بغداد«در سه شهر مهم جهان اسالم، 
انـدك ولـي پربـار، موفـق شـد       فقه اسالمي داير كـرد و در ايـن مـدت   ديني و ادبيات و 

شاگردان و دانشجويان مجتهد زيادي را پرورش دهد. اين دانشجويان تحت نظارت استاد 
اي از اجتهاد و علم و معارف رباني رسيده بودند كه  برجسته و دلسوز خود به چنان درجه

همـام در تـدريس و پـرورش شـاگردان     حيرت و شگفتي همگان را بر انگيخت. اين امام 
هاي علمـي و   ها حوزه خود شيوه و سبك ويژه و منحصر به فردي داشت كه متأسفانه قرن

ديني اسالمي از آن غفلت حاصل كرد و به ركود و تقليد و حاشيه نگاري دچار شد و جز 
يـه  اندك مواردي، جاي آن همه تالش، نوآوري، پويـايي و اجتهـاد آزاد كـه در قـرون اول    

 اسالمي وجود داشت، خالي ماند. 
امام شافعي، به طور عملي به شاگردان خود ثابت كرد كه نبايد در دام تقليـد، خـود را   

ي خود به آنان فهماند كه حق و حقيقـت   اسير و گرفتار سازند و با رفتار و گفتار صادقانه
 ةي برنام لوحهطلب بايد نقادي و تحقيق دائمي را سر قابل اغماض نيست و پژوهشگر حق
هاي رباني بود كه آن شاگردان فـداكار را   ها و انگيزه كاري خود قرار دهد و همين تشويق

هـا خـود بـه     به مرداني عالم، زاهد، پرهيزكار و آزادانديش تبديل كـرد كـه بسـياري از آن   
ي اجتهاد مطلق رسيدند و در ترويج و نشر افكار و عقايد و اجتهـادات امـام نقـش     درجه
ي مجتهـد مطلـق را    و اساسي ايفا نمودند. داوود بن علي ظاهري كـه خـود درجـه    عمده

هايي كـه در محضـر محمـد بـن ادريـس       شخصيت«گويد:  داراست، در اين باره چنين مي
شافعي كسب علم و دانش نمودند، كساني انـد كـه در زهـد و تقـوا و علـم و فقاهـت و       

بن حنبل، سليمان بـن داوود، حميـدي و   پايداري بر راه دين، كم نظيراند، هم چون احمد 
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...، براي هيچ يك از مجتهدان و دانشمندان ديگر اسالمي چنين اتفاق شـگفت   كرابيسي و
ي تعـدادي از ايـن بزرگـان و     ابن حجر عسقالني، زنـدگي نامـه   ».انگيزي رخ نداده است

هـا نـام    گردآوري كرده كـه از مجمـوع آن  » توالي التاسيس«مجتهدان روزگار را در كتاب 
اند. هم چون امام مزني، ابوثور،  ي اجتهاد آزاد رسيده كند كه به درجه چندين تن را ذكر مي

... كه بيست و چهار نفـر از ايـن بزرگـان از جملـه      احمد بن حنبل، اسحاق بن راهويه و
استادان امام بخاري، ده نفر از استادان امام مسلم و بيست نفـر از اسـتادان بـاقي محـدثان     

 اند.  سته بوده صحاح
امروزه نيز كم و بيش دانشمندان و فقهاي بنام و آزادانديش فراواني وجـود دارنـد كـه    

دهند  شافعي به فعاليت علمي خود ادامه ميامام هم چنان بر اعتقاد، باور و سبك اجتهادي 
ي تنـگ تقليـد مـذهبي     رغم شماتت و سرزنش طاعنان، تا حدودي پـا را از دايـره   و علي
نهاده و با شجاعت و شهامت تمام، به اجتهاد آزاد روي آورده و مردم را به تحقيـق  بيرون 

خواننـد و در صـدد    روي كوركورانـه فـرا مـي    و پژوهش آزادانه و دوري از تقليد و دنباله
طلـب بـر    انـديش و عافيـت   ي برخي از فقيهان كج اصالح باورهاي پوسيده و زنگار گرفته

هـاي   ي صدر بر آنند تا بـه حـوزه   عهسانديشانه و بينشي تازه و هاي نو اند و با ديدگاه آمده
ي اين دانشمندان  اي ببخشند. از جمله نشاط تازه ي علوم فقهي، پويايي، شادابي تهغبار گرف

توان، دكتر مصطفي زرقا، مرحوم كاك احمد مفتي زاده و دكتر يوسف قرضاوي  بزرگ مي
57F... را نام برد و

1. 

                                                           
انـد، امـا منظـور آنـان      هرچند برخي از دانشمندان متأخرين حكم به اغالق و سـد بـاب اجتهـاد داده    -1

خواسـتند جلـو    جلوگيري از پويايي انديشه و اجتهاد به طور مطلق نبوده است، بلكه بدين وسيله مـي 
. تكثر و ازدحام مذاهب را گرفته و از احداث مذهب پنجم و ششم و غيره ممانعت بـه عمـل آورنـد   

انـد، حتـي    ي اعتـدال خـارج شـده    البته در اين خصوص برخي از علما راه افراط پيمـوده و از جـاده  
بسياري از مردم بر اين باورند كه مجتهد مطلـق مربـوط بـه    «گويد:  دانشمند بزرگي چون سيوطي مي

 إلـي  أخلـد (كتـاب الـرد مـن    » باشد و اكنون وجود خارجي نـدارد  ي تاريخ اسالمي مي دوران گذشته
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) اما اين مسأله غير قابل قبول است؛ زيرا مجتهدان در عالم اسالم مراتـب مختلفـي   38األرض صفحه 

ها را با هم نداند و از هم تشخيص ندهد، وقوع چنـان   هاي آن دارند و اگر فردي اين مراتب و تفاوت
 كنيم:   ياشتباهاتي از آنان، چندان بعيد نيست. اكنون به مراتب مجتهدان، خالصه وار اشاره م

كسي است كه خود بنيانگذار قواعد و اصول فقهي معيني باشـد و بخواهـد فقـه و    مجتهد مطلق:  -1
اجتهادات خود را بر اساس آن پايه ريزي كند، در واقع خود مبتكر قواعد و اصول مذهب فقهي خود 

ـ    باشد، سيوطي بر اين باور است كه اكنون چنين مجتهدي با اين ويژگي دارد، بلكـه  ها ديگـر وجـود ن
ي  اي برسد، غير ممكن است. مجتهدان مطلق هم چون ائمه اگر انسان امروزي بخواهد به چنان درجه

 شوند.  اربعه، امام ثوري، طبري، اوزاعي و ديگران از اين دسته محسوب مي
فردي است كه تمام شـرايط مجتهـد مطلـق را داراسـت، امـا صـاحب       مجتهد مطلق غير مستقل:  -2

ي مـذاهب،   ل فقه مخصوص به خود نيست، بلكه بر مبناي قواعد و قوانين يكي از ائمـه قواعد و اصو
گويند. او نه مجتهد مستقل است و نه مقيد.  پردازد. كه بدان مجتهد مطلق منتسب نيز مي به اجتهاد مي

اش با او يكـي اسـت و بـر مبنـاي قواعـد       ي اجتهادي زيرا مقلد امام خود نيست، بلكه سبك و طريقه
پردازد. امام ابويوسف، بويطي، زعفراني، مزني و از دانشـمندان معاصـر،    تكاري امامش به اجتهاد مياب

 توان برشمرد.   مصطفي زرقا، كاك احمد مفتي زاده و استاد قرضاوي را مي
شود، افـرادي هسـتند كـه     نيز گفته مي» اصحاب وجوه«ها  كه بدانمجتهد مقيد يا مجتهد تخريج:  -3

ي اصول و قواعد امام خود پا را فراتـر   ها پايبندند و از ادله ي زمينه متبوع خود در همهبه مذهب امام 
نماينـد. ماننـد:    نهند يا به عبارت ديگر، اقتضاي كالم امام را با عناوين مختلف كشف و توجيه مي نمي

 ران.ابواسحاق شيرازي، مروزي در فقه شافعي و امام طحاوي و حسن بن زياد در فقه حنفي و ديگ
رسد، ولي به نظر امام نـووي، فقيـه    ي اصحاب وجوه نمي كسي است كه به درجهمجتهد ترجيح:  -4

باشد. چنين مجتهدي تنها  النفس و حافظ مذهب امام خود و دانا به دالئل و آراء و موارد فقهي آن مي
، بين نظريـات آن  تواند، بين آراي مختلف يك امام، ترجيح قايل شود يا با دالئل و اجتهادات خود مي

ي چنـين   امام و شاگردانش يكي را برگزيند و برخي از روايات را بر ديگري برتري نهـد. بـه وسـيله   
مجتهداني است كه اقوال فراواني از امامان مذاهب چهارگانه در طول زمان، نقل و تدوين گشته و در 

 آوري شده است.  هاي مختلف جمع كتاب
حفظ و نقل و فهم واضحات و مشكالت مذهب امام متبوع خود كسي است كه به مجتهد فتوي:  -5

هاي متقن، ضعيف و ناتوان اسـت. امـام    پردازد، ولي در تقرير دالئل و مستندات و آوردن استدالل مي
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اي كـه در تبيـين، نقـل و     ي آن دسته از شاگردان برگزيـده  ي نامهاكنون بر آنيم تا زندگ
جغرافيـايي جهـان    ي تثبيت مذهب شافعي نقش اول و اساسي ايفا كـرده و در دو منطقـه  

اند، به ترتيب بيان كنيم. هرچنـد بررسـي انديشـه و فعاليـت      زيسته» بغداد و مصر«اسالم، 
ي نوپـاي فقهـي آن زمـان،     پويايي جامعهعلمي و تأثير و تأثرات اين بزرگان در تكامل و 

خود نيازمند نگاشتن كتاب هايي جداگانه و مبسوط است، اما اميدوارم كـه خواننـدگان و   
هاي اين بزرگان آشنا شـده و   ي اين مختصر با برخي از ويژگي دانشجويان عزيز با مطالعه

 هاي علمي و تحقيقاتي خود بيافزايند.  بر حجم فعاليت

 ابوثور الكلبي

هجري در شهر بغداد به دنيا آمـد.   170ابوعبداهللا ابراهيم پسر خالد الكلبي البغدادي، سال 
آمد تا اين كه امام شافعي به بغداد  ي اصحاب رأي به شمار مي لقبش ابوثور است. از جمله

اش، مشـتاقانه بـه حضـورش شـتافت و در      علمي ي آمد، امام ابوثور با شنيدن نام و آوازه
اش آشنا و  تدريس او شركت نمود و از نزديك با آراء و نظريات اجتهاديمجلس وعظ و 

ي شاگردان توانا و پر تالشش قرار گرفت.  مند گشت و پس از چندي در زمره به او عالقه
ابوثور آراء و نظريات موسوم به قديم امام شافعي را به خوبي نقل و روايت نمود تا جايي 

 اند.  و ديگران، با اعتماد كامل به نقل روايات او پرداختهكه امام مسلم بن حجاج نيشابوري 
ابوثـور فقـه و اصـول را در محضـر     «گويـد:   چنين مـي » الفهرست«ابن نديم در كتاب 

شافعي آموخت و روايات زيادي از او نقل كرده و حتي در برخي مسائل با نظريات امـام  

                                                                                                                                                      
كند، مـورد   چه كه از نصوص امامش بيان مي او كسي است كه در نقل و فتوا در آن«فرمايد:  نووي مي
 ».باشد اعتماد مي

هـا اطـالق نمـود و     توان عنـوان مجتهـد بـر آن    چنان كه مشهور است، تنها موارد بند يك و دو را مي
هـاي اصـول    ي موارد، تسامحاً نام مجتهد دارند و چون با توجه به تعاريف مضبوطي كه در كتاب بقيه

تغييـر و  باشند. (تمامي مطالب ايـن حاشـيه بـا انـدكي      فقه بيان شده، حايز شرايط اجتهاد شرعي نمي
 بيان شده است.)   2تأليف دكتر وهبه الزحيلي ج » اصول الفقه اإلسالمي«تلخيص به نقل از كتاب 



 85  شاگردان امام شافعي

نمـوده اسـت و از    قل عمل ميشافعي مخالفت داشته است. در مسائل اجتهادي تقريباً مست
تـر   مذهب شافعي، مذهب ديگري منشعب نمود و خود بنيانگذار آن شـد. در واقـع بـيش   

ي مذهب شـافعي   بر اساس اصول و قوانين تدوين شدهرا اش  هاي فقهي اجتهادها و كتاب
58F».نوشته است. اغلب مردم آذربايجان و بخشي از ارمنستان پيرو نظريات فقهي او هستند

1 
ي  ابوثور، فردي متواضع، حق طلب و با انصاف بود، هنگامي كـه شـهرت و آوازه   امام

كند و حتي هنگامي كـه از نزديـك بـا     شنود، ابتدا باور نمي شافعي را از زبان مردم ميامام 
هـاي دنـدان    پرسد و پاسـخ  شود، ناباورانه و با حالتي از استهزا سؤاالتي مي امام روبرو مي

شود تا به خود آيـد و از حركـت    شنود همين حادثه موجب مي ميشكن، عالمانه و قاطع 
آميز بردارد و  ي خود پشيمان گردد و دست از رفتار و كردار بدعت غير منطقي و ناشايسته

ي بيانـات شـيرين و دلنشـين و دانـش وسـيع و       از صميم دل مشتاق شخصـيت و شـيفته  
ي شـاگردان   ف ناپـذير ر زمـره  گردد و با شور و شوق وص ي امام مي هاي كوبنده استدالل

 گيرد.  وفادارش قرار مي
انـد كـه    ابن ابي حاتم و حافظ بيهقي روايت عبرت آموز و جالبي از امام ابوثـور آورده 

ي  ن كرابيسـي، كـه دربـاره   يابوثور گفت: هنگامي كه شافعي به عراق آمد، حسـ «گويد:  مي
ي از اصحاب حـديث بـه   اصحاب رأي با من اختالف نظر داشت، پيشم آمد و گفت: فرد

كند، بيا با هم برويم و مقداري با او  بغداد آمده و در مباني فقه و اصول بحث و مناظره مي
اش كنيم. آماده شديم و با هم بـه محضـر امـام     بحث بنشينيم و مسخره به مناظره و جر و

شافعي رسيديم. ابتدا حسين كرابيسي سؤال مهمي پرسيد، شافعي لب به سـخن گشـود و   
گفت: خدا و رسولش چنـين و   كرد و مي خنان خود را با استناد آيات و احاديث بيان ميس

فرمايند و هم چنان ادامه داد تا اين كه هر دو نفر بهت زده شديم، انگـار فضـاي    چنان مي
منزل در برابر ديدگانمان تيره و تار گشته بود. سپس تصـميم گـرفتيم از رفتـار ناپسـند و     

                                                           
 .261الفهرست، صفحه  -1
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ي پيروانش قرار گيـريم و   كشيده و توبه نماييم و مخلصانه در زمرهآميز خود دست  بدعت
  .59F1»هاي فقه و اصول او شركت كنيم با افتخار و اين بار با شوق و رغبت تمام در كالس

با توجه به مفاد اين روايت، ممكن است چنين استنباط گردد كه ابوثور برخورد خـود  
آن را حمل بر اصـحاب رأي نمـوده اسـت و     آميز دانسته و را با امام شافعي، عملي بدعت

البته اين مسأله نشان از شدت تعصب و گرايش تند او به مذهب امام شافعي دارد تا جايي 
داد. در اين بـاره،   كه نظريات امام را بر هر مجتهد ديگري ولو فقهاي تابعين نيز برتري مي

من نـزد  «كند كه گفت:  يحافظ بيهقي روايتي با سند خود به داوود بن علي ظاهري نقل م
داني كه مردم با چـه   آيا مي !اي ابوثور  ابوثور كلبي بودم كه مردي از در وارد شد و گفت:

گوينـد ثـوري (سـفيان     اند؟ گفت: بگو چه شده است؟ گفت: مردم مي مصيبتي روبرو شده
نـين  تر است. گفت: پاك و منزه است پروردگار. آيـا حقيقتـاً چ   ثوري) از امام شافعي فقيه

گوييم كـه شـافعي از ابـراهيم نخعـي و اطرافيـانش       آري. گفت: ما هم مي :اند؟ گفت گفته
هاي شافعي را  من نزديك به پنجاه سال كتاب«گويد:  . امام ابوثور مي».تر و داناتر است فقيه

  ».ام ها اشتغال داشته مورد مطالعه و تحقيق قرار داده و به تدريس آن
د به بحث و مناقشه با ساير فقيهان و دانشمندان روزگار خـود  امام ابوثور در شهر بغدا

پرداخت و با استدالل قوي و بيان نيرومند خـود، هـر لحظـه بـر جمعيـت دوسـتداران و       
) هجري در همـان شـهر بـدرود حيـات     240افزود تا اين كه در سال ( مشتاقان شافعي مي

 گفت و همان جا به خاك سپرده شد.
امام ابوثور كلبي چنين نوشـته   ي ، درباره»شافعيهالطبقات «ابومحمد االشنوي در كتاب 

اش ابوعبداهللا و لقـبش   ابوثور يكي از پيشوايان و بزرگان مكتب شافعي است، كنيه«است: 
بن عليه و عبيده بن حميد و ابن معاويه و اه و يينابوثور بود. از بزرگاني چون سفيان بن ع

ن معاذ و عبدالرحمان مهدي و شافعي نقل روايت كرده است. افراد زيـادي  وكيع و معاذ ب
  ».اند از او روايت كرده و ايشان را فردي ثقه و مورد اعتماد بر شمرده
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ابوثور يكي از دانشـمندان و پيشـوايان مشـهور و بسـيار متواضـع و      «ابن حيان گويد: 
ي آن و دفـع و اقنـاع    و اشـاعه هـا را در فقـه شـافعي و تـرويج      فروتن بود. بهترين كتاب

ابتدا ابوثور بـر مـذهب اهـل رأي    «گويد:  خطيب بغدادي در اين باره مي ».مخالفان نوشت
بود تا اين كه شافعي به بغداد آمد و با او اختالف پيدا كرد و از رأي خـود برگشـت و در   

60F».حديث قرار گرفت نظران اهل ي دانشمندان و صاحب زمره

1  
باشـد و گـاهي مرتكـب     كه ابوثور مردي خردگرا و اهل رأي مـي  ابوحاتم معتقد است

 ».توان او را محدثي معتبر دانست شد و گاهي هم نظرياتش درست بود، ولي نمي اشتباه مي
آميز است. اهل رأي بودن موجب جرح و  رسد اين سخنان بسيار تند و مبالغه اما به نظر مي

رسـد. در   عتبر و قابل قبول بـه نظـر نمـي   شود، بنابراين اين سخن چندان م قدح كسي نمي
 رود.  ي علمي به شمار مي واقع ابوثور از دانشمندان طراز اول اين رشته

اي نيست كه بشـود از او   سخن ابوحاتم كه قائل است به اين كه جايگاه ابوثور به گونه
ن حديث استماع نمود، هرچند مردي معتبر و داراي تأليفات زياد است، شايد منظورش اي

يث و اخبار زيادي روايت كرده باشد كه ابوثور فردي نيست كه مثل حافظان حديث، احاد
اش غلبه داشته است  اش بسيار بر حديث شناسي د، بدون ترديد ابوثور تخصص فقهيباش

ها سـؤال   شد، آن حديث و حافظان آن در مسائل فقه سؤالي مي و هرگاه از دانشمندان اهل
كردند تا نـزد ابوثـور بـرود و جـواب      دادند و به او توصيه مي ه ميكننده را به ابوثور حوال

سؤالش را از ايشان دريافت كند. در برخي مسائل فقهي داراي آراء و نظريات خاص خود 
 باشد.  بوده است كه حاكي از استقالل رأي و اجتهاد آزاد او مي

ان اتفاق نظر دارند ي فقيه همه«گويد:  عبدري يكي از دانشمندان بزرگ در اين باره مي
ها اعتقاد دارد، به نظر  كه پرداخت قرض بر وصيت مقدم است، جز ابوثور كه بر عكس آن

چنان است كه اين اجتهاد بر خالف اجماع فقها چيز نادري باشد يا شايد ابوثور بر اجماع 
 دانست، در اين باره بـه منـاظره   ها اطالع حاصل نكرده باشد كه در اين صورت اگر مي آن
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عبدري ثابت نشـده اسـت، در صـورتي كـه مـا در جاهـاي       براي و يا اين كه  ،نشست مي
  .61F1»بينيم كه خالف اين نظر داده است ديگري مي

اي داشت و وصيت كرد كه  شخص مقروضي برده«گويد:  ابن منظر به نقل از ابوثور مي
چون ابوثور بـر  او را با پسرش آزاد كنند، پس از وفات به فتواي ابوثور وصيت باطل شد، 

اين باور بود كه ابتدا بايد قرضش پرداخت شود و طلبكاران طلب خود را بگيرند، بعد بـه  
هرگـاه، دو نفـر در   «گويد:  در جاي ديگر به اجتهاد آزاد پرداخته و مي ».وصيت عمل شود

تعيين جهت قبله اختالف پيدا كردند و اجتهاد يكي خالف ديگـري بـود، در آن صـورت    
هر كدام به ديگري اقتدا كند و به امامـت او نمـاز بخوانـد، ماننـد كسـي كـه       جايز است، 

ز است، هرچند مخالف ها جاي خواند كه اقتدا كردن به هركدام از آن پيرامون كعبه نماز مي
 .»يكديگر باشند

ي مردي كه دو عدد تخم مرغ را از دو  ابوثور از شافعي پرسيد: درباره«ابوعاصم گويد: 
خريده است و آن را در جيب خود نهاده و يكي شكسته و محتوايش خارج مرد، جداگانه 

شده باشد، چه نظري داري؟ تخم مرغ سالم متعلق به كدام يـك از آنـان اسـت؟ شـافعي     
دانم چه  آن مرد بگويد نميدهم تا حجت و دليل بياورد. گفت: اگر  فرمود: به او دستور مي

خانه ات برگرد، مـا مفتـي هسـتيم نـه عالمـت      گويم: به  ؟ فرمود: من هم به او ميشود مي
 ».گذار

اي شركت داشتم كـه در آن محمـد    از شافعي شنيدم كه فرمود: در جلسه«گويد:  او مي
بن حسن و گروهي از بني هاشم و قريش و ديگران از اهل علم حضـور داشـتند. محمـد    

شـتري بـه او    ابن حسن گفت: كتابي نوشته ام، اگر كسي بتواند چيـزي از آن را رد كنـد،  
بسـم  «ي  ي كتابت را مطالعه كردم و جز جمله دهم. من (امام شافعي) گفتم: همه جايزه مي

ها را بگو كـه چيسـت.    همه را خطا و اشتباه يافتم. گفت: برخي از آن» اهللا الرحمن الرحيم
ي آنـان   اند: اگر منظورت از اهل مدينـه همـه   اي كه، اهل مدينه چنين گفته گفتم: تو نوشته
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ي مردم مدينه بر صحت سخن تو متفق نيستند و اگـر   باشد، اشتباه محض است، زيرا همه
؛ زيرا او تمام اهل مدينه نيست در حالي ام مالك باشد، باز هم اشتباه استمنظورت تنها ام

دانيم برخي از دانشمندان مدينه با بعضـي از نظريـات و آراي او در حـال حيـاتش      كه مي
بـه خطـا    نظـر داشـته باشـي،    نابراين هر كدام از دو مسـأله را مـد  ورزيدند، ب مخالفت مي

 .»اي رفته
شافعي گفت: فضل بن ربيع به من «باز هم در روايتي ديگر آمده است كه ابوثور گفت: 

گفت: دوست دارم مناظرات تو را با حسن بن زياد لؤلؤي بشنوم. من به او گفـتم: چنـين   
كنم تا در حضور تو بـا او بـه منـاظره و     وادار مينخواهم كرد. ولي برخي از شاگردانم را 

» كـوفي «جدل بنشينند. گفت: چنان كن. ابوثور گويد: شافعي يكي از ياران مـا را بـه نـام    
حاضر كرد. هنگامي كه كوفي و حسن بن زياد لؤلؤي در حضور شافعي و فضل بن ربيـع  

ز آراي دوستان ما را بـر  به مناظره نشستند، كوفي رو به او كرد و گفت: اهل مدينه برخي ا
خواهم در اين مورد از تو سؤالي بپرسم. لؤلؤي گفت: بپـرس.   پذيرند، مي تابند و نمي نمي

گناهي را متهم به زنا سـازد، نظـرت    ي مردي كه در حال نمازخواندن، زن بي گفت: درباره
شود؟ گفت: وضويش  چيست؟ پاسخ داد: نمازش باطل است. گفت: پس وضويش چه مي

صحيح است. گفت: اگر در نماز بخندد چه حكمي دارد؟ گفت: بايد دوباره وضو بگيرد و 
گفت: بنـابراين مـتهم كـردن زنـان     از نو نمازش را بخواند. در اين جا بود كه كوفي به او 

تر از خنديدن در آن اسـت. گفـت: در ايـن مسـأله گيـر       گناه در نماز از نظر شما آسان بي
 .»س بيرون پريدافتادي. سپس از كوره در رفت و در آن مجل

ابوداوود سيستاني، امام مسلم نيشابوري و ابن خلف البـزار و محمـد بـن صـالح او را     
هـاي زيـادي در حـديث و فقـه اسـالمي       اند. كتاب معتمد دانسته و از او نقل روايت كرده

 بدين شرح است:  احاديثي كه ابوثور روايت كرده،نگاشته است. برخي از 
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علمون ما يلو تعلمون او «فرمود:  يامبر روايت كرده است كه گفت: پ از ابي هريره 
دانستند كه در صف اول (عبـادت) چـه    دانستيد يا مي اگر مي« »الصف االول کانت قرعه يف

  ».زديد نهفته است، براي به دست آوردن آن قرعه مي
زكات فطـر را واجـب نمـود     كند كه پيامبر  از ابن عمر (رضي اهللا عنهما) روايت مي

ي آزاد زن يا مرد مسلمان. عبيداهللا پسر يحيـي گفـت:    كه يك صاع خرما يا جو بر هر بنده
ي نيكـويي از ابوثـور داري؟    عمويم به من گفت: از احمد ابن حنبل پرسيدم چه خـاطره «

  ».فرمود: جز خير و نيكي از او نديده ام. اما نوشته هايش مرا شگفت زده نكرده است
ي ابوثـور چـه نظـري داري؟ گفـت:      از امام احمد پرسيدم: درباره«ابوبكر العين گفت: 

شناسم. او از نظر مـن هـم چـون     نزديك پنجاه سال است كه او را بر روش اهل سنت مي
نزد احمد ابن حنبـل بـودم كـه مـردي     «محمد ابن خالد براتي گويد:  ».سفيان ثوري است

پرسيد. امام فرمود: خداوند تو را رحمـت كنـد، ايـن    حكم حالل و حرام سؤالي  ي درباره
خواهيم تو به آن پاسـخ   اي ابا عبداهللا ما مي  سؤال را از كسي ديگر غير از ما بپرس. گفت:

  .»فقهاي ديگري هم چون ابوثور بپرس دهي. گفت: از
ابوثـور انسـاني   «كند كه گفت:  خطيب ابن عبداهللا قاضي مصر از ابن شعيب روايت مي

احمد ابن اسحاق نهاوندي بـه نقـل از    ».دانشمند و يكي از فقهاي مورد اعتماد مأمون بود
ام به من گفت:  مردي از اهل علم كه نامش را فراموش كرده«كند كه:  ابن سهيل روايت مي

و خلف ابن سالم نيـز شـركت    اي كه برخي فقها هم چون ابن معين و ابوخيثمه در جلسه
گفتنـد:   رد شد و آنان را در حال مـذاكره و مجادلـه يافـت كـه مـي     ناگهان زني وا داشتند،

ي فالن مسأله چنين و چنان فرموده و فالن كس آن را روايت كرده اسـت   درباره پيامبر
تواند مرده را غسل  .... آن زن پرسيد: آيا زن حائضه مي و جز فالني راوي ديگري ندارد و

يگر نگريستند و كسي نتوانسـت بـه زن پاسـخ    زده به همد دهد يا نه؟ آن همه فقيهان بهت
خواهي به جـواب   رسيد، به آن زن گفتند، اگر مي همناسب دهد، تا اين كه امام ابوثور از را

صريح و قاطع برسي، بايد سؤالت را از اين مرد بپرسي. آن زن نـزد امـام ابوثـور رفـت و     
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توانـد مـرده را    آري زن مـي سؤالش را با او در ميان گذاشت. امام ابوثور چنين پاسخ داد: 
ام المومنين عايشه (رضي اهللا عنها) روايـت نمـوده    هد به دليل حديثي كه قاسم ازغسل د

 ».تو نيسـت  يض در اختيارفرمود: حطاب به عايشه (رضي اهللا عنها) خ است، كه پيامبر 
 من موهاي سر پيـامبر  «فرمايد:  (رضي اهللا عنها) مي ي صديقه عايشهدر روايت ديگري 

ابوثور بـا اسـتناد بـه     ».كردم در حالي كه در عادت ماهانه بودم زدم و مرتب مي را شانه مي
هرگاه بتوان با آن وضعيت موي سـر زنـده را مرتـب    «اين روايت خطاب به آن زن گفت: 

 ».انجام دادتوان با مرده نيز همين كار را  كرد به طريق اولي مي
ي دانشمندان حاضر در جلسه ناگهان به سخن آمدند و گفتند: حق همان است كه  همه

تو گفتي و ما روايت و احاديث متعددي بر صدق اين سخن در دست داريم. سپس شروع 
كردند به آوردن آن روايات. در اين هنگام، آن زن رو به فقها كرد و گفت: پـس تـا حـاال    

 » كس از شما به سؤال من پاسخ نداد؟ كجا بوديد و چرا هيچ
از بدر ابن مجاهد شنيدم كـه  «در روايت ديگري آمده است كه زكريا ابن يحيي گفت: 

گفت: سليمان شاذكوني به من گفت: نظر شافعي را بنويس و نزد ابوثور برو و بگو اين  مي
به او گفتم مذهب اصحاب و دوستان ما است كه تا كنون بر آن واقف شده و شناخته ايم. 

كه اوالً، ابوثور از دانشمندان اهل رأي است و به قول و نظر عراقيان گرايش دارد. تا ايـن  
كه شنيديم امام شافعي به بغداد آمد. ابوثور با او اخـتالف پيـدا كـرد و بـه جـر و بحـث       

ي پيشين خود دست برداشت و تسليم نظر شافعي شـد و   پرداخت. سپس از رأي و عقيده
كند كه در يك مجادله  ران مذهب اهل حديث در آمد. ابوثور خود اعتراف ميدر رديف يا

گويي او شده است. در اين هنگام شخصي  رو در رو در برابر شافعي كم آورده و اسير حق
گويد: آري،  ؟ در جواب ميا اين مرد حجازي بر تو غلبه يافتآي !اي ابوثور  گويد: به او مي

ماه از اين واقعه سپري شد و شافعي متوجه شد كه مـن بـه   او بر حق است. وقتي كه يك 
حـاال هـر    اي ابـاثور   ام به مـن گفـت:   ي مريدانش قرار گرفته مند شده و در زمره او عالقه
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ؤالي داري بپرس. در آن روز به اين دليل به سؤالت پاسخ نـدادم كـه ديـدم تـو حالـت      س
 ».نيك سؤال را مطرح مي ءعادي نداري و با تمسخر و استهزا

ي ابوثور كلبـي شـركت    من در تشييع جنازه«گويد:  حنبل ميامام احمد بن عبداهللا ابن 
ي ابوثور  كردم. هنگامي كه به خانه برگشتم. پدرم گفت: كجا بودي. گفتم: در تشييع جنازه

  ».كلبي. فرمود: خدايش رحمت كند. به راستي كه او دانشمندي فقيه بود
هجري در شهر بغداد وفـات   240سرانجام اين فقيه توانا و دانشمند، در ماه صفر سال 

گويـد:   ي او مـي  يافت و در گورستان باب الكناس بغداد مدفون شد. امـام رافعـي دربـاره   
ي اول شـاگردان و فقهـاي    ي معدود افـرادي اسـت كـه در طبقـه     هرچند ابوثور از جمله«

جتهدي مطلـق و آزاد انـديش بـود و مـذهب و مشـرب      گيرد، ولي خود م شافعي قرار مي
  ».مستقلي در فقه و اصول داشت
، ابوثور را به عنوان يـك مجتهـد مسـتقل و    »المجتهد ةبداي«ابن رشد اندلسي در كتاب 

صاحب مكتب، هـم چـون شـافعي و مالـك و سـاير مجتهـدان آورده و بـه ذكـر آراء و         
برخي مسائل نظرياتش موافق امام شـافعي و  اي كه در  اجتهادات او پرداخته است به گونه

نظر امام مالك  در برخي ديگر مخالف او بوده است، به عنوان مثال مضمضه و استنشاق از
ولي ابوثور استنشاق را فرض و مضمضـه را سـنت بـه شـمار     و امام شافعي سنت است، 

دانسـته   آورده است. يا رعايت ترتيب در وضو كه شافعي آن را واجب، ولي ابوثور سـنت 
 است. 

 امام زعفراني

هجـري در   173حسن بن محمد بن صباح معروف به ابوعلي زعفرانـي، در حـدود سـال    
بغداد به دنيا آمد و همان جا ماندگار شد. هنگامي كه امام شافعي براي بار دوم بـه بغـداد   

م ي برترين و ماندگارترين راويان و شاگردان اما آمد، به خدمتش شرفياب شد و در جرگه
محمـد  نمود. امام  قرار گرفت. در همان شهر آراي معروف قديم امام شافعي را روايت مي

انـد، هرچنـد مليـتش     اسماعيل بخاري و نويسندگان سنن اربعه از او نقل روايت كردهبن 
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كـرد و   عربي نبود و اهل و تبار نبطي داشت، اما زبان عربي را بسيار شيوا و بليغ تكلم مي
خني دسـتي توانـا داشـت. در مجلـس امـام شـافعي و بـا حضـور         در بالغت و خوش س

نمود. در سال  مجتهدان مشهوري چون امام احمد حنبل، ابوثور و كرابيسي قرائت علم مي
62Fدر بغداد چهره در نقاب خاك كشيد هجري 260

1.  
حافظ بيهقي به نقل از امام زعفراني، به تفصيل چگونگي مالقاتش را بـا امـام شـافعي    

 شود.  كند كه به خاطر رعايت ايجاز از ذكر آن خودداري مي بيان مي
هجري به بغداد  195امام در سال «گويد:  ي زندگي امام شافعي مي امام زعفراني درباره

هجري دوباره به بغداد  198ه رفت. در سال آمد. دو سال آن جا ماندگار شد، سپس به مك
ي روايـتش بـه وضـعيت اهـل      سپس در ادامه ».بازگشت و چندماهي در آن جا به سر برد

اصـحاب حـديث در بغـداد گروهـي در حـال      «گويـد:   پردازد و مـي  حديث در آن جا مي
اضمحالل و جمود بودند، فعاليت و تحرك چنداني نداشتند تا ايـن كـه امـام شـافعي بـه      
بغداد آمد و به آنان تحرك، پويايي، نيرو و نشاط بخشيد و موجب شد تا از حالت انزوا و 

  ».جمود به در آيند و جاني تازه بگيرند و به تبليغ و انتشار عقايد و باورهاي خود بپردازند
كند كه حاكي از جهد و تـالش   حافظ بيهقي به نقل از ربيع مرادي روايتي را بازگو مي

ربيع «گويد:  ر اين عالم بزرگوار در نشر و ترويج مذهب شافعي است. او ميخستگي ناپذي
هجري به سفر حج رفت و در همان جـا بـا امـام زعفرانـي مالقـات       240مرادي در سال 

اي ابوعلي تو در مشـرق    . ربيع گفت:ند نمود. به همديگر سالم كردند و احوالپرسي نمود
  ».ب شافعي) را بسط و گسترش دهيمو من در مغرب جهان اسالم اين علم (مذه

هاي زيادي در نقل و تدوين و تثبيت مذهب شافعي نوشـت، ولـي    امام زعفراني كتاب
ها به مرور زمان از بين رفته و به دست ما نرسيده است. تـا آن جـا    متأسفانه بسياري از آن

ماعيل بن عيله ه و عبيده ابن حميد و اسيندانيم از دانشمنداني چون سفيان بن عي كه ما مي
و البكرادي و ابن جراح و شافعي نقل روايت نموده است، دانشمندان زيـادي هـم چـون    
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اند و بـه روايـاتش    امام بخاري، قاسم ابن زكريا و ابن عياش القطان از او روايت نقل كرده
 اند.  اعتماد داشته

ع آوري نمـوده  امام زعفراني، روايات فراواني به نقل از راويان معتبر ذكر كرده و جمـ  
هاي معتبر حديث مضبوط است. از جمله حديثي با سند  ها در كتاب است كه برخي از آن

 از خواهرم ام حبيبه پرسيدم: آيا پيامبر «آورده كه گفت:  سمعاويه امير معتبر به نقل از 
 ديد، با همان لباس خوابيد. گفت: آري، اگر آن را آلوده نمي هاي معمولي مي با همان لباس

 ».پرداخت به استراحت مي
گويـد:   در روايت ديگري كه امام مسلم نيز آن را ذكر كرده، بـه نقـل از زعفرانـي مـي    

ميـان   به سراي باقي شتافت، ابوبكر صديق  گفت: هنگامي كه رسول خدا  جابر «
دارد،  مردم حاضر شد و با صداي بلند گفت: هـركس وام يـا قرضـي بـر پيـامبر خـدا       

چيزي خواسـتم. فرمـود: حـاال     مطالبات خود را بگويد. من آمدم و گفتم: من از پيامبر 
فـوراً   ندارم، اگر آن را يافتم، فالن و فالن مقدار را به تو خواهم بخشيد. ابوبكر صديق

مقداري مال برايم آورد كه دقيقاً هزار و پانصد درهم بود. به خدا سـوگند (از آن چـه كـه    
 اي بود كه رسول خدا فرموده بود) هيچ كم و كسر نداشت و همه مطابق وعده پيامبر 

عبدالرحمان «در روايت ديگري به نقل از زعفراني آورده است كه گفت:  ».به من داده بود
با هفت سنگ رمي جمره را انجـام داد، كعبـه را در    بن يزيد گفت: عبداهللا ابن مسعود 

خود قرار داد و گفت: اين همان جايگـاهي اسـت    سمت چپ و عرفه را در سمت راست
  ».ي بقره در آن نازل شد كه سوره

از حسن بن محمد زعفراني شنيدم كه گفـت: شـافعي   «محمد ابن ملك القرشي گويد: 
پيش ما آمد و ما گرداگردش حلقه زديم. گفت: از كسي درخواست كنيد تا درس و علـم  

نداشـت در آن مجلـس و در حضـور شـافعي     فقه را برايتان قرائت كند. هيچ كس جرأت 
جلو آيد و به تدريس بپردازد. تنها من بودم كه حاضر شدم كتـاب را، آن هـم در حضـور    

ت كنم. من از جسارت و شهامت خود در آن روز تعجب كردم. جز دو بـاب  ائشافعي، قر
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تـدريس نمـودم، سـپس شـافعي خـود       اننماز و روزه، باقي كتاب را جزء به جزء برايشـ 
هـا پرداخـت. مـا     صاً آن دو باب را براي مخاطبان توضيح داد و به شـرح و بسـط آن  شخ

هـا را در حضـورش    كـرديم و دوبـاره آن   ي امام را يادداشت مي همگي آراء و سخنان تازه
كرديم كه اين مذهب آن قدر مهم شود و به حال و  نموديم. آن زمان فكر نمي بازخواني مي

ي  كرديم بتواند در برابـر هجمـات و تبليغـات گسـترده     نميروز كنوني در آيد، چون باور 
 ».رأي تاب و مقاومت بياورد و به حيات خود ادامه دهد اهل

هنگـامي كـه    گفـت:  از امام زعفراني شنيدم كه مـي «گويد:  احمد ابن محمد الجراح مي
نمودم، بـه مـن گفـت: از كـدام      را براي امام شافعي بازخواني و قرائت مي» الرساله«كتاب 

باشـم،   ي عرب هستي؟ گفتم: من عرب نيستم، بلكه اهل روستائي به نام زعفرانيه مي قبيله
  ».فرمود: تو آقا و سرور آن قوم و آن روستا هستي

زعفراني بـودم، ابوثـور كلبـي آمـد و بـر      روزي در حضور امام «گويد:  ابن مسروق مي
ي  زعفراني سالم داد، سپس با هم به جر و بحث علمي پرداختند تا اين كه بحث به مرحله

جدل و درگيري لفظي كشيده شد. سپس ابوثور بلند شد و دوباره بر او سالم كرد و از آن 
گفـت: ايـن را از مـا    جا رفت. بعد امام زعفراني رو به ما آورد كه ناظر آن جلسه بوديم و 

 برگيريد و به ثبت برسانيد كه: 
  جــدال وقتـال  ني الـمـحبنيابـدأ ب

 

 ا من ذلک فـالـحب حمـال يفـإذا ما عر 
 

ـ کن فيطلب حب اذا ما مل يال   ه جـدال ي
 

 ب عـنده عز الـوصاليوامـتناع من حـب 
 

شوند، پس شود، هرگاه هر دو از آن پرداخته  جنگ و جدال بين دو دوست شروع مي«
گردد. محبت و دوستي، اگر با جنـگ و جـدال همـراه     امر محبت و دوستي غير ممكن مي

پذيرد، همان دوستي كه عزت وصال نـزد   نباشد، عشق مطلوب نيست و دوست آن را نمي
 ».اوست

ي زعفرانـي   از عمويم احمـد ابـن محمـد حنبـل، دربـاره     «گويد:  موسي ابن عبداهللا مي
امـام كرابيسـي يكـي ديگـر از     » ام نيكي از او نديـده و نشـنيده   پرسيدم. گفت: جز خير و
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ي مذهب شافعي است كه در ترويج و انتشار و تفسير و تشريح مـذهب   شاگردان برجسته
هنگامي كه امـام شـافعي   «كند كه:  عهده داشته است، او روايت مي اي بر قديم نقش عمده

هـاي   ايشان درخواست نمودم تا كتابهجري به بغداد آمد، از  198براي بار سوم در سال 
اش را در حضورش قرائت كنم، امام به خاطر مشغوليات و كارهاي زياد، خودداري  عراقي

ي امـام را   كرد و به من توصيه نمود تا به امام زعفراني مراجعه كنم و آراء و نظريات تـازه 
 ».از او جويا شوم

هـاي   ان مايـل نبـوده كـه كتـاب    آيد، امـام شـافعي چنـد    چنان كه از اين روايت بر مي
اش را به عنوان مذهب جديدي عرضه دارد و يا نقل و روايت كنند و خود فرمـود:   عراقي

كسي كه مذهب قديم را از من روايت كند، « .63F1»عين – ميالقد أي -حلّ من رواه  جعل يفأال «
همين مسأله باعث شد تا مذهب قديم بين مردم چنـدان رواج پيـدا    ».كنم او را حالل نمي

تر مراجعات به شاگردان با سواد و مجتهد امام بود و مردم نيازها و سـؤاالت   نكند و بيش
فقهي خود را در محضر اسـتاداني بـزرگ هـم چـون زعفرانـي و ديگـران حـل و فصـل         

 كردند.  مي

 امام الكرابيسي

ابوعلي الحسين فرزند علي الكرابيسي البغدادي، از دانشمندان و فقيهان بزرگ و دسته اول 
فقه شافعي است. ابتدا بر مذهب و آراي اهل رأي بود، سپس تحت نظارت امام شافعي به 

ها برد و به سرعت  ها و ارشادات امام بهره مطالعه و پژوهش علمي پرداخت و از راهنمائي
تـرين راويـان و    مل را پشت سر گذاشت و در رديـف يكـي از بـزرگ   مراحل ترقي و تكا

ناقالن مذهب قديم شافعي در سرزمين عراق در آمد. در علم كالم و مناظره كم نظير بـود  
شـناختند. در   هاي نيرومند و تسلط او را در جـدل و منـاظره مـي    استدالل و خاص و عام،

يقات و مطالعات وسيعي انجـام  تر از سايرين تخصص داشت و تحق فقه بيش بخش اصول
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ي پژوهشگران متقدم و علماي اصول به تحرير مسائل همت گماشـت. آگـاه    داد و از همه
به علم حديث بود و از اصول و قواعد حديث و مراحل جرح و تعديل و علم رجـال بـه   

هـاي زيـادي در    منـد شـد. كتـاب    خوبي واقف و آگـاه بـود و در حـد كمـال از آن بهـره     
ي تحريـر در آورده   ول و فروع فقه و جرح و تعديل رجال حديث به رشتهموضوعات اص

، نام او به عنوان فردي مجتهـد  هايي كه در مذهب شافعي نگاشته تر كتاب است و در بيش
و صاحب نظر آمده است و از آراء و نظريـات اجتهـادي و روايـات مـتقن او بـه خـوبي       

داد، بدرود حيات گفت و همـان جـا بـه    هجري در شهر بغ 248اند. در سال  استفاده كرده
 خاك سپرده شد. 

ابوعلي، بيش از همه تحـت تـأثير قـدرت انديشـه، تسـلط علمـي و نيـروي كـالم و         
هاي امام شافعي قرار گرفت. در مكتب استادش به خوبي آموخته بـود تـا در هـر     استدالل

اي فقهي يـا   ألهگاه مس مرحله از مراحل تحقيق فقط به دنبال حجت و برهان بگردد و هيچ
ي نظريات و سخناني بود كه  علمي ديگري را بدون استدالل و كوركورانه نپذيرد. او شيفته

ي خود را نزد شـافعي بيابـد و    با دليل قاطع همراه باشد، همين مسأله باعث شد تا گمشده
 وار از شمع وجودش، نور هدايت و دانش بگيرد.  پروانه

بتم صأ نْإ«كند كه گفت: شافعي به ما فرمـود:   وايت ميابن ابي حاتم از امام كرابيسي ر
ي راه بـه حجـت و برهـان     اگر در ميانه« »قائلٌ ا ينإف فاحکوها عين ةق مطرحيالطر يف ةاحلج

 .64F1»ي آنم برخورديد، آن را از من بازگو نمائيد. به راستي كه من گوينده
ي تاريخ اسالمي مانـدگار   ي نوراني به عظمت خورشيدي درخشان در صفحه اين گفته

ها را وادار  شده و توانسته دل آزادمردان و آزادانديشان زيادي را با حقيقت آشنا سازد و آن
د و جـز بـه برهـان    ناي به تحقيق و پژوهش عالمانه بپرداز كند تا در هر مورد و هر مسأله

 د. نچيز ديگر راضي نشو قاطع و روشن به هيچ
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فقها و دانشمندان معاصر شافعي و ديگر شاگردان برجسته و آزادانديش او بـه خـوبي   
هاي خود قـرار دادنـد و هركـدام آزادانـه مبحـث تحقيـق و        ي گوش اين سخنان را آويزه

پژوهش علمي را پيگيري كردند و هرچند در محضر استاد خـود و تحـت نظـارت او بـه     
پرداختند، اما به خوبي آموخته بودند كه در هر مسأله بايد دنبال دليل  ي ميفعاليت تحقيقات

ي علمي دليل و برهـان آن اسـت و بـس. ايـن      و برهان بود و تنها مجوز رسمي هر مسأله
مسأله موجب استقالل فكري و عدم وابستگي آنان به مـذهب خاصـي شـد و چنـان كـه      

ي از استاد خود، به اجتهاد آزاد پرداختند و هر تر شاگردان امام شافعي با تأس دانيم بيش مي
كدام صاحب نظريات فقهي مستقلي گشتند كه در برخي موارد كامالً با نظر استاد مخالفت 

اي نداشـتند، بلكـه بـا افتخـار تمـام در       ها از بيان اجتهادات خود نه تنها واهمه داشت، آن
به اسـتقالل رأي  » قلت«ا گفتن فعل نمودند و ب ها را ثبت مي هاي خود آن ها و نوشته كتاب

 دادند.  ي خود رسميت مي و انديشه
اي  امام كرابيسي نيز از اين مكتب فقهي به شدت متأثر شـده بـود، چـون آن را برنامـه    

ديد و با عالقه و شوق تمام به نقل روايـت از امـام شـافعي     مستدل و قوانيني نيرومند مي
ي فقهي مسلمانان ارائه داد. ابـن ابـي    اي به جامعه پرداخت و در اين زمينه خدمات ارزنده

روزي از امام كرابيسي پرسـيدند، نظـرت   «حاتم در روايتي به اين مضمون آورده است كه 
ي شافعي چيست؟ گفت: او تنها كسي است كه در بين مردم كتاب، سنت و اجماع  درباره

افعي آمد و كتاب و سـنت و  دانستيم تا اين كه ش ها را نمي را شايع ساخت، ما از پيش اين
 .65F1»اجماع را به عنوان منابع اصلي به ما معرفي كرد

66Fامام شافعي به عنوان بنيانگذار اصول فقه

در عـالم  يكي از نخستين كسـاني بـود كـه    ، 2
اسالم كه براي فقه، قواعد و قوانين مشخص و مدوني وضع نمود و اجمـاع را بـه عنـوان    

                                                           
 همان. -1
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كنار كتـاب و سـنت معرفـي نمـود و بـه همگـان        يكي از منابع استخراج حكم شرعي در
 شناساند. 

جـوش و   هيچ جلسه و كنفرانسي، هم چـون مجلـس شـافعي پـر    «گويد:  كرابيسي مي
هاي مختلف مردم با ازدحام زياد در آن  ها و دسته خروش و ماالمال از جمعيت نبود، گروه

ه محضـرش رفـت و   حديث و فقه گرفته تا شاعران و اصوليون ب كردند، از اهل شركت مي
هـا و   آمد داشتند و بزرگان فقه و اصول و شاعران تواناي زمان، خود را نيازمند راهنمـائي 

شدند و مشكالت فقهي و  دانستند و دسته دسته به حضورش شرفياب مي ارشادات امام مي
پرسـيدند و ايشـان بـا متانـت و تسـلط كامـل بـه         علمي و حتي شعري خود را از او مـي 

 .67F1»نمود داد و هم را راهنمايي مي سخ ميسؤاالتشان پا
ي سخن همه قشر از علما و دستجات مختلف در محضر تدريس او حاضر  خالصه

تر حاالت  گشتند. امام كرابيسي در بيش مند مي شدند و از بيانات و كالم شيوايش بهره مي
پاداش نيكو خواست تا به استادش  كرد و از خدا مي زندگي براي استاد بزرگ خود دعا مي

هاي دلسوزانه  كرد كه اگر ارشادات و راهنمائي و جزاي خير دهد، چون بارها اعتراف مي
روي  و مشفقانه و دالئل نيرومند و بيان مستدل و روان او نبود، حتماً در دام تقليد و دنباله

توانست به مجتهدي آزادانديش و توانا تبديل گردد و  شد و نمي كوركورانه گرفتار مي
اي زيبا  دانست. هميشه به گونه همواره پيشرفت علمي و فقهي خود را مديون شافعي مي

ال إکثر السنن أ، ما فهمنا استنباط ياهللا علی الشافع ةرمح«آورد كه:  اين جمله را بر زبان مي
ي استنباط و  خداوند شافعي را قرين رحمت خود كند، ما طريقه« »انايإ يعم الشافيبتعل

                                                                                                                                                      
در آوردن، در اين جا منظور اين است كه بتوان قواعد كلي را بر مصاديق فرعي منطبق نمود و حكـم  
فروع را از اصول استخراج كرد. خالصه هر چيزي كه بتواند در طريـق اسـتنباط حكـم شـرعي قـرار      

اصول فقه براي اسنتباط احكام شرعي تـدوين گرديـده    بنابراين، علم گيرد، موضوع علم اصول است.
 و غرض و نهايت آن فهميدن احكام شرعي است.  
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در حقيقت  ».توانستيم بفهميم ها را جز به تعليم و ارشادات شافعي، نمي تر سنت درك بيش
اي شاگردانش را تعليم دهد تا خود چگونگي استنباط احكام  شافعي توانست به گونهامام 

گير  هاي پي بر عهده گيرند و مستقالً و با مساعي و تالش فقهي و علمي را از منابع ديني
خود به تحقيق و مطالعه بپردازند و فقه را پوياتر سازند و مرجعي براي آزادانديشان و 

 نوگرايان زمان باشند. 
اي از زندگي امام الكرابيسي آورده و ما اين جـا بـه    ، شرح گسترده»تاريخ بغداد«كتاب 

ي  كنيم. مصنف در ادامه ه مبحث اين كتاب نزديك است اشاره ميبرخي از مطالب آن كه ب
بن سوار و شافعي و احسين الكرابيسي از بزرگاني چون ابن هيثم و «گويد:  بحث خود مي

...  يزيد بن هارون و يعقوب بن ابراهيم و سعد بن معن بن عيسي و اسحاق ابن يوسف و
علي معروف به فسـتقه و عبيـد بـن    روايت حديث نموده و از افرادي هم چون محمد بن 

اند. در فقه و اصول تخصص وااليي داشت و  محمد بن خلف البزاز هم از او روايت كرده
ي  ها وتأليفات زيـادي در ايـن زمينـه بـه رشـته      كاوت بااليي بود و كتابذداراي هوش و 

68Fاز درايت و فهم و دانايي او داردتحرير در آورد كه همه نشان 

1.  
ي قـرآن، مخلـوق    مردي نزد ابوعلي كرابيسي آمد و گفـت: دربـاره  «يد: گو مارودي مي

بودن يا نبودن آن، چه نظري داري؟ كرابيسي جواب داد كه قرآن كالم خدا و غير مخلوق 
گويي؟ گفت: الفاظ قرآن غير مخلـوق اسـت.    ي لفظ قرآن چه مي است، مرد گفت: درباره

ا به اطالعش رساند. امام احمـد فرمـود: آن   آن مرد نزد امام احمد بن حنبل آمد و ماجرا ر
سخن او بدعت است. آن مرد دوباره نزد كرابيسي آمد و اظهار نظر امام احمد را به گوش 
او رساند. كرابيسي به مرد گفت: تلفظ به الفاظ قرآن نيز غير مخلوق است، آن مـرد بـراي   

امام احمد گفت: اين سخن بار سوم نزد امام احمد آمد و سخن كرابيسي را به او خبر داد. 
خره ندانستيم كدام يـك از  هم باز بدعت است. حسين كرابيسي ناراحت شد و گفت: باآل

آميز است. اين سخن به گوش ياران و شاگردان امـام احمـد رسـيد،     اين دو سخن بدعت
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ها نارحت شدند و كرابيسي را مورد انتقاد خود قرار دادند كه چرا درست سخن امام را  آن
 .69F1»نكرده استفهم 

آيد، كرابيسي پيش از آن كه به خدمت امام شافعي برسد  چنان كه از اين روايت بر مي
هـاي   ي شاگردانش قرار گيرد، مردي متكلم و اهل جدل بود و بسيار در بحـث  و در زمره

كرد و در اين جلسات ممكن است افراد زيادي را آزرده خاطر  كالمي و جدلي شركت مي
چنان كه در همين ايام امام احمد مردم را از رفتن به نزد كرابيسي و شـنيدن  ساخته باشد، 

مـن بـه   «سخنان او منع كرد. در روايتي از محمد بن حسن موصلي آمده است كه گفـت:  
من مردي اهل موصل هستم مـردم آن شـهر    !اي اباعبداهللا  احمد بن محمد بن حنبل گفتم:

ندكي از پيروان اهـل سـنت نيـز در آن جـا زنـدگي      اند و تعداد ا غالباً پيرو مذهب جهميه
ي كرابيسي در آن جا غوغا به  ؛ اما مسألهرا دوست دارند و طرفدار تو هستندكنند و تو  مي

ي مردم را متأثر ساخته است، چون معتقد است كه لفظ قرآن مخلوق است  پا كرده و همه
د: تو را از اين كرابيسي برحذر دانيم در اين باره تكليفمان چيست؟ امام احمد فرمو ما نمي

دستانش به جدل برخيزي. امام اين سـخن را چهـار يـا پـنج بـار       دارم. مبادا با او و هم مي
  ».تكرار كرد

ي  از ابوعبداهللا درباره«در روايت ديگري به نقل از فضل ابن زياد آمده است كه گفت: 
ا پايين انداخت. سپس و سرش ر كرابيسي و شخصيت و عملكرد او سؤال كردم. اخم كرد

  فرمايد: كند در حالي كه خداوند مي گفت: او آراء و نظرات جهم را ترويج مي

﴿                               

        ﴾ :6 [التوبه[ 

گاه او را به و اگر مشركي از تو امان خواست، به او امان بده تا كالم اهللا را بشنود و آن«
 ».جايگاه امنش برسان. زيرا آنان مردم ناآگاهي هستند
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هـا   آيد از همين كتاب هايي كه بر سر امت اسالمي مي ي بالها و مصيبت به راستي همه
ي تحرير در آمـده و يـا از    هايي است كه بدون برهان و دليل ديني به رشته و دست نوشته

هـاي يـاران و شـاگردانش را     و فرمـوده  اند، آنان احاديث رسول خـدا   خود وضع كرده
 ».اند هاي غير مستدل و (انحرافي) چسبيده پشت گوش انداخته و به اين كتاب

از امام احمد «مده است كه گفت: در روايت ديگر به نقل از ابوطالب محمد بن مظفر آ
و  ».بن حنبل شنيدم كه فرمود: بشر مريسي وفات كرد و حسين كرابيسي جانشـين او شـد  

 كند.  در جائي ديگر امام احمد با ذكر مبتدع از او ياد مي
چنان كه توضيح داديم، اين اظهار نظرها مربوط به زماني است كه كرابيسي در كسوت 

دانشجوي اهل جدل خود را ظاهر ساخته بود، ولي هنگامي مذهب متعصب و  يك جهمي
كه به حضور امام شافعي آمد، به دانشمندي زاهد و اهل حديث تبديل گشت، چنـان كـه   

هـاي   او دانشمندي متكلم و دانا به علـم حـديث بـود و كتـاب    «گويد:  شيخ ابواسحاق مي
بيسـي چنـين بيـان    اش را بـه كرا  علـت نامگـذاري   ».زيادي در اصول و فروع فقه نوشـت 

ي ضـخيم بـود بـه     چون كرابيسي مشغول خريد و فروش كرابيس، نوعي پارچـه «كند:  مي
 ». ايشان كرابيسي لقب دادند
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 البويطي

منسوب بـه بـويط يكـي از روسـتاهاي     » البويطي«يوسف پسر يحيي ابويعقوب مشهور به 
باشـد. در مصـر تحصـيالت دينـي خـود را ادامـه داد و در همـان جـا بـه           عليا مـي  مصر

ت هاي تدريس امام شافعي آمد و از كالم و بيان امام مستفيض گشت. پـس از وفـا   كالس
او نزديك به ده سال منصب افتا و تـدريس علـوم شـرعي را بـر عهـده گرفـت. بـويطي        
مجتهدي پرهيزگار و اهل ورع و تقوا بود، شاگردان زيادي پـرورش داد كـه در انتشـار و    

اي  هاي فقهي تر كتاب تبليغ مذهب شافعي نقش عمده و اساسي ايفا كردند. تقريباً در بيش
هاي زيادي  ه، نام و يا اظهار نظرهاي او آمده است. كتابكه در مذهب شافعي نگاشته شد

اي اسـت از بيانـات و فتـاواي اسـتادش      كه گزيده» المختصر«تأليف نمود از جمله: كتاب 
 .... و» فرايض«شافعي و ديگر كتاب 

آوراني است كه مذهب جديد شافعي را نقل و روايـت   ي بزرگان و نام بويطي از جمله
ي  رود، در حادثـه  نظر اين مذهب به شمار مي يكي از مجتهدان صاحبي  نمود و از جمله

كه معتزليان بر سر آن آشوب و بلوايي در پايتخت جهان اسالم به » خلق قرآن«معروف به 
نصـيب نمانـد و در    انداخته و افراد زيادي را دستگير و زنداني كرده بودند، او هـم بـي   راه

تحت تعقيـب مـأموران حكـومتي قـرار گرفـت و      ي عباسي  زمان زمامداري الواثق خليفه
سرانجام دستگير و به بغداد آورده شد و در آن جا زنـداني گشـت، مـدت زيـادي تحـت      

 231عباسـيان و در سـال    زنـدان شكنجه و آزار جالدان قرار گرفت تا اين كـه در همـان   
 هجري دارفاني را وداع گفت و به ديار باقي شتافت. 

بويطي در سلول انفرادي اش، صداي اذان نماز جمعـه را   در روايت آمده است، هرگاه
پوشـيد و خـود را    گرفت، سـپس لبـاس تـازه مـي     كرد و وضو مي شنيد، ابتدا غسل مي مي

كرد، چون معتقد بود كه بنا بر حديث پيامبر هركس سه بار  ي رفتن به نماز جمعه مي آماده
گردد، بنابراين بسيار بـه نمـاز    د ميي منافقان قلمدا نماز جمعه را عمداً ترك كند، در زمره
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آمد، زندانبانان با ديـدن   داد، به همين منظور تا دم در خروجي زندان مي جمعه اهميت مي
فرمـود:   شدند، در ايـن هنگـام امـام مـي     آمدند و مانع خروجش مي او، به سرعت جلو مي

خدايا من به نداي دعوتگرت (به نمـاز جمعـه) پاسـخ    « .70F1»فمنعوين إين أجبت داعيكاللهم «
 ».دادم، ولي مانع از رفتنم شدند

زاهد و مبـارز، در راه خـدا و اثبـات     پيداست كه اين دانشمنددر اين روايت به خوبي 
ها كشيده و چشيد و از دسـت جـالدان    اهل سنت، چه شكنجه و سختي ي حقانيت عقيده

اي كوتاه نيامد و هم چنان ثابت قدم باقي  ، ولي لحظهها ديد حكومتي ظاغوت چه نامردمي
ماند و حتي در آن زندان مخوف هميشه به ياد و ذكر خدا مشغول بود و در عين حال بـه  

ي ممكن بتواند  د و آرزومند بود به هر شيوهدا له نماز جمعه بسيار اهميت مينمازها از جم
شـدند و ايـن مسـأله بـراي      ش مـي در نماز جمعه شركت كند اما، مأموران حكومتي مـانع 

هـا و قبـول    ي داعيان دين درس عبرتي است تا بدانند راه خدا بـا سـختي   آيندگان و همه
توانـد عبـادات و    مشكالت همراه است و ديگر اين كه كه هيچگاه قضاياي سياسـي نمـي  

اي شـود   وظايف ديني، از جمله جمعه و جماعات را به تعطيلي بكشاند يـا عـذر و بهانـه   
 هاي ديني.  ي ترك مسئوليتبرا

تـري برخـوردار    امام بويطي نسبت به ساير شاگردان امام شافعي، از مقام باالتر و مهـم 
داد و  بود. تا جايي كه امام شافعي، شخصاً برخي مسائل مهم شرعي را به ايشان حواله مي

فتـوا   خواست تا در آن خصوص نظر اجتهادي خود را اعالم كند و يا به اصطالح از او مي
ابويعقوب بويطي نزد شافعي، مقام و منزلـت  «گويد:  دهد. امام ربيع مرادي در اين باره مي

سل ابـا  «فرمود:  پرسيد و امام شافعي مي شد كه فردي سؤالي مي وااليي داشت، گاهي مي
رفت و پاسـخ سـؤالش    ، هنگامي كه آن فرد مي»برو از ابويعقوب (بويطي) بپرس« »عقوبي

گفت كه بويطي به سؤالم چنين و چنـان   آمد و مي گرفت و نزد شافعي مي را از بويطي مي
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داد كه: همان طور است كه بويطي گفته است و يا  پاسخ داده است، امام شافعي جواب مي
ي برخي مسـائل فقهـي    نتظامي شهر، از امام شافعي دربارهي ا ي فرمانده زماني كه فرستاده

 71F1»هذا لساين«سؤال نمود، ايشان مأمور حاكم را به سوي ابويعقوب بويطي فرستاد و گفت: 
 ».او زبان (گوياي) من است«

امام شافعي هنگام بيماري كه منجر بـه وفـاتش شـد، او را جانشـين خـود سـاخت و       
ي درس  ان اسـتادي توانـا و مـاهر و مسـلط در حلقـه     بويطي در زمان حيات امام به عنـو 

شد و بـه تـدريس علـوم مختلـف و متـداول آن زمـان مبـادرت         شاگردان امام حاضر مي
ورزيد و پس از وفاتش نيز هم چنان اين منصب را حفـظ نمـود و بـه تـدريس كتـب       مي

 آوردهاي استادش پرداخت.  فقهي و تفسير و شرح افكار و اجتهادات و دست
هنگامي كه امام شافعي بيمار شد «كند كه گفت:  بيهقي از ربيع مرادي روايت ميحافظ 

و در شرف موت قرار گرفت، محمد بن عبداهللا بن عبدالحكم، كه ابتـدا بـر مـذهب امـام     
ي شاگردانش قرار گرفت، آمد و بر  شافعي آمد و در حلقهامام مالك بود و بعد به خدمت 

و بحث پرداخت، كـه حميـدي آمـد و گفـت: شـافعي       سر جانشيني امام با بويطي به جرّ
تر اسـت و در ميـان    فرمايد: يوسف بن يحيي بويطي، پس از مرگ من، از همه شايسته مي

72F».شاگردانم كسي داناتر از او نيست

2 
ي امام بويطي نوشته شده، اين  هايي كه درباره ها و شرح حال تر كتاب ي بيش با مطالعه

ترين شـاگردان امـام شـافعي، هنگـام      مطلب به وضوح روشن است كه او داناترين و فقيه
وفاتش بوده است. هرچند ساير شاگردان امام، هم چون مزني و ربيـع مـرادي و ديگـران    

رحلت امام، هيچ  ي كبار علما و فقهاي مجتهد عصر خود شدند، اما هنگام بعدها از جمله
ها پس از وفات  ي امام بويطي نبودند، بلكه هر كدام از آن كدام از شاگردان شافعي هم پايه

بويطي نزديك به سي سال زندگي كردند و به انتشار و نقل و تدوين مذهب شافعي همت 
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گماشتند، ولي امام بويطي مدت طوالني از عمر خود را در زندان گذراند و به همين سبب 
طور كه شايسته است، از دانش و معلومـاتش   دم و ديگر طالب علوم ديني نتوانستند آنمر

 بهره ببرند. 
ي شخصـيت امـام    بزرگ خـود، دربـاره  » المعارف ةداير«محمد فريد وجدي در كتاب 

ابويعقوب يوسف ابـن يحيـي بـويطي، از همراهـان و شـاگردان امـام       «د: نويس بويطي مي
تر بود  راواني داشت، از اين نظر نزد استادش از ديگران مقدمشافعي بود، نجابت و دانش ف

و پس از او مسئوليت افتـا و تـدريس را بـر عهـده گرفـت و در تربيـت علمـي و فقهـي         
دانشجويان و انتشار مذهب استادش، سنگ تمام گذاشت. از عبداهللا ابن وهب، فقيه مالكي 

و ابراهيم ابن اسحاق و قاسم ابن ترمذي بخاري و نمود و ابواسماعيل  احاديث استماع مي
اند. در زمان حكومـت   مغيره و احمد بن منصور الرمادي و ديگران از او نقل حديث كرده

ي خلق قـرآن، مـورد سـوءظن قـرار      ي عباسي، به خاطر تفتيش عقائد درباره الواثق خليفه
ر گرفت و به بغداد احضار و زنداني گشـت و هـم چنـان در زنـدان مانـد تـا ايـن كـه د        

  .73F1»گذشت
گويد:  ي امام بويطي چنين مي ي چگونگي وضعيت زندان و شكنجه ربيع مرادي درباره

من بويطي را در زندان ديدم كه زنجيري سنگين بر دست و پا و گـردنش نهـاده بودنـد،    «
گفت: خداوند  رسيد و او در زير زنجير استبداد الواثق مي وزن آن به حدود چهل رطل مي

نيز مخلوق باشد، الزم است مخلوق، مخلـوق  » كُن«آفريد، اگر » كُن«ظ مخلوقات را با لف
ديگري را بيافريند و اين محال است. به خدا سوگند، در ميان اين غل و زنجير هم چنـان  

دهم تا اين كه بميرم و بعد از من مردماني بيايند و بدانند من بـه   ت خود ادامه ميمبه مقاو
اند، اگر مـرا   ده ام، گروهي به اين اتهام غل و زنجير شدهچه دليل راه مرگ را انتخاب نمو

 ».نزد او (الواثق) ببرند، حقيقت را به او خواهم فهماند
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ـ فضائل في االنتقاء «عالمه حافظ ابي عمر بن عبدالبر در كتاب  روايـت  » الفقهـاء  ةالثالث
ورزيـد، در   كند كه ابن ابي ليث، قاضي مصر همواره به او حسادت و با او دشمني مـي  مي

ي خلق قرآن، از ميان شاگردان امام شافعي تنهـا او را بـه بغـداد احضـار و      گير و دار فتنه
نـان  ي آ زنداني نمود، بسيار او را تحت فشار و شكنجه قـرار داد تـا بـه مـذهب و عقيـده     

دست از باورهاي به حق خود بكشد و هم چنان معتقد بود  راف كند، اما او حاضر نشداعت
هـاي كوبنـده    كه قرآن كالم خدا و غير مخلوق است و اين عقيده را آشكارا و با اسـتدالل 

ادامـه داد تـا ايـن كـه در زنـدان      ي خود بـا حكومـت    نمود و هم چنان به مبارزه بيان مي
 گذشت. در

قوا و مداومت بر دعا و نيايش و عبادات، ابو وليد ابن ابـي جـارودي   ي زهد و ت درباره
خواند و بر ذكـر   ديدم كه قرآن در دست داشت و نماز مي همواره، بويطي را مي«گويد:  مي

  ».داد و اوراد و دعاي خود ادامه مي
ربيع مرادي كه از دوستان و نزديكان بويطي اسـت و خـود زاهـد و پرهيزگـار و دانـا      

ام كه نسبت به كتـاب   تا كنون هيچ كس را چون ابويعقوب بويطي نديده«گويد:  ياست. م
تر باشد، او نزد امام شافعي مقـام و منزلـت خاصـي داشـت و در      تر و متخصص خدا ماهر

فرمـود:   نمـود و مـي   داد و پاسخ هايش را تأييد مي تر اوقات مردم را به او مراجعه مي بيش
امام ربيع مرادي در ادامـه سـخنان خـود    » اين (مرد) زبان (گوياي) من است« »هذا لساين«

اي نوشت و در آن اظهار داشت گـاهي اوقـات    امام بويطي در زندان به من نامه«گويد:  مي
ام به دستت رسيد و آن  ند، هرگاه نامهبند ميچنان حالتي دارم كه دست و پايم را با زنجير 

يكو سيرت باشي و خلق و خـوي نيـك بـا مـردم و اربـاب      را مطالعه كردي، تالش كن ن
تر مبذول كن. چه بسيار مواقـع   رجوع رفتار كني، غريبان را پاس بدار و به آنان لطف بيش

 خواند:  شافعي با سوز خاصي اين بيت را ميامام ام كه  خود شاهد بوده
ــ ــم نفســ نيأه ــ ي هل ــاي يلک کرمو 

 

ــيت   ــنفس ال ــرم ال ــهايال  وال تک  ن
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كنم تا گراميش بدارند، نفس كـه خـوار نشـود، مـورد      نفس خود را برايشان خوار مي«
 ».گيرد احترام و گراميداشت قرار نمي

يعقوب اصم همين حادثه را به نقل از ربيع مرادي روايت كرده و مطالب ديگري بر آن 
 افزوده است.

 ربيع مرادي

پرور حاصـلخيز و باسـتاني و دانشـمند   مين ربيع مرادي فرزند عبدالجبار مرادي، در سـرز 
هـاي مصـر بـا موفقيـت گذرانـد،       مصر به دنيا آمد، دوران تحصيالتش را در مكتب خانـه 

رسد، هنگامي كه امام شافعي پا  در يمن مي» مرادي«ي بزرگي با همين نام  نسبتش به قبيله
يبا و اخالق به سرزمين مصر نهاد، به مالقاتش شتافت و تحت تأثير علم و دانش و كالم ز

ي يكي ديگر از شاگردان پركار، باوفا و تالشـگرش قـرار    نيكويش قرار گرفت و در زمره
گرفــت و در راه بســط و گســترش مــذهب شــافعي از هــيچ تالشــي فروگــذار نكــرد و  

 ها به عمل آورد.  جانفشاني
هـا،   اي قوي بود و بر آن شد تـا كتـاب   او مردي پارسا، باهوش و داراي نيروي حافظه

ي مردم را از  ي امام شافعي را در مصر گسترش دهد و همه ها و آراء و نظريات تازه وشتهن
سيراب سازد. فقيهان مكتب شافعي، اتفاق نظر دارند بر  پر فيض و بركت ي اين سرچشمه

اين كه ربيع مرادي يكي از راويان مطمـئن و نـاقالن مـورد اعتمـاد آراء و نظريـات امـام       
كه روايتي متعارض از او و امام مزني مشاهده كنند، روايت او  شافعي است و در صورتي

ي  دارند. امام شافعي بارها از شخصيت، دانـش و حافظـه   را بر روايت امام مزني مقدم مي
نيرومندش تعريف و تمجيد به عمل آورده و او را به سمت مؤذن مسجد جامع فسطاط يا 

هـاي   ريبـاً در تمـامي كتـاب   منصـوب نمـود. تق   عاص بن همان مسجد معروف عمرو 
اي كه در مذهب شافعي نگاشته شده، نام ربيع مرادي به عنوان روايتگـري صـاحب    فقهي

ي مشـهورترين و   انـد و او را از جملـه   نظر آمده است و عموماً به روايـتش اسـتناد كـرده   
هـا   اند. هر گاه در يكي از اين كتـاب  معتبرترين راويان و ناقالن اين مذهب به شمار آورده
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آمده باشد، منظور همان ربيع مرادي است، ولي هرگاه فرد ديگري با همين نـام  » ربيع«نام 
گردد و منظور يكي ديگر از فقها  متمايز مي 74F1»جيزي«در كتب فقها ذكر شود، حتماً با لفظ 

و شاگردان امام شافعي است كه به نام ربيع بن سليمان بن داوود االزدي الجيزي مشـهور  
رسد و او هرچند  اي در سرزمين مصر، مي ناحيه» الجيزه«بيع الجيزي نسبتش به باشد. ر مي

رود، اما روايـت انـدكي از او نقـل     دانشمندي بسيار توانا و قابل اعتماد و ثقه به شمار مي
ي مصر وفات نمود و همان جا بـه خـاك سـپرده     هجري در جيزه 256گرديده و در سال 

اند و هـر دو فقيـه و    مشهور بوده» ربيع مرادي«ه اين نام شد، در واقع بايد گفت، دو نفر ب
ي  شاگرد امام شافعي اند، يكي ربيع مرادي جيزي و ديگري ربيع مرادي منسوب به قبيلـه 

مرادي مصر، اما مورد بحث ما كه نقش بسـيار عمـده و اساسـي در نقـل مـذهب جديـد       
 شافعي بر عهده داشت، ربيع مرادي اخير است. 

ي مـذهب، آراء و كتـب فقهـي     مشهور و كثير روايت بود، بخش عمده او فردي بسيار
هاي بعدي منتقل گشته و بـه سـمع و نظـر مـردم رسـيده       امام شافعي، از طريق او به نسل

تر زيسـت. نزديـك بـه     ي شاگردان امام بيش چون مدت طوالني عمر كرد و از همه ؛است
و از اين جهت در گسترش و تبليغ سال پس از وفات امام شافعي به زندگي ادامه داد  66

نقش عمـده و اساسـي داشـت. تـا     » مذهب جديد مصري«گيري مذهب استادش،  و شكل
جايي كه اكثر مردان علم و دين در اقصا نقاط عالم اسالمي مشـتاقانه بـراي ديـدنش بـار     

بستند و دسته دسته براي شنيدن آراء و نظريات فقهي امام شـافعي از زبـان ربيـع     سفر مي
بردنـد و بـا يـك     ها مي شتافتند و در آن جا از محضرش بهره مرادي، به سرزمين مصر مي

75Fتوانستند از نظريات و اجتهادات امام شافعي اطالع حاصل نمايند. واسطه مي

2  
ربيع مرادي مدت طوالني يار و همدم شافعي «گويد:  بن عبدالبر در اين باره مياحافظ 

ضر او كسب نمود و روايات و خاطرات زيادي از امـام  بود و علم و دانش فراواني در مح
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 هاي امام شافعي، دانشمندان زيادي بـه درِ  ي خود داشت و براي فراگيري كتاب در حافظه
ي امـام شـافعي در    نمودند و از اجتهادات تازه آمدند و از محضرش استفاده مي منزلش مي

 .76F1»شدند مصر با خبر مي
رفت،  اين كه مجتهدي توانا و صاحب نظر به شمار ميمتأسفانه، ربيع مرادي با وصف 

آوري و  حاضر نشد، همانند امام مزني، آراء و نظريات و اجتهادات شخصي خود را جمـع 
داد  تدوين كند و در برابر نظريات امام شافعي به اجتهادات فقهي خود، چندان اهميت نمي

ي هـم و غـم خـود را     همه اي از خود به جاي نگذاشت و و از اين جهت كتاب يا نوشته
صرف نقل و تدوين و تثبيت آراي فقهي جديد امام شافعي نمود. در واقع نقش اصـلي و  

هاي  هاي فقهي و اصولي امام به نسل ي او انتقال صحيح و مطمئن اجتهادات و كتاب عمده
بعدي بود كه انصافاً در اين باره از وجود خود مايـه گذاشـت و بـه خـوبي توانسـت بـه       

ي عمل بپوشاند و براي هميشه آينـدگان را از ايـن    يت خطير و ارزشمند خود جامهمسئول
مند سازد و در اين زمينه با رعايت كمال امانتداري  منبع پر فيض و بركت فقه اسالمي بهره

ي ديني خود عمل نمود و حتي حاضر نشد اجتهادات شخصي خـود را دخالـت    به وظيفه
ي امام به دلخواه خود دخل و تصرفي انجـام دهـد، بلكـه    ها ها و نوشته دهد و يا در كتاب

هاي او را بدون كم و زياد و در عين امانتـداري روايـت    ها و تأليفات و نوشته ي گفته همه
 نمود. 

هاي شـبانه روزي و مـداوم ربيـع     گير و فعاليت الزم است متذكر شد كه اگر تالش پي
ي و نظريات ارزشمند امام شافعي ممكن هاي علمي و فقه مرادي نبود، بسياري از اندوخته

هـا را در بـر گيـرد و امـروزه مـا       بود در گذر زمان هدر رود و غبار نسيان و فراموشي آن
اراده  منـد شـويم، امـا خداونـد      توانستيم از آن همه ذخاير علمي و ارزشمند بهـره  نمي

نشاط، زنده و پويا بـه زنـدگي خـود ادامـه دهـد و      رمود تا اين مذهب حق، هم چنان پرف
پاسخگوي سيل مشتاقان فقه و دانش اسالمي گردد و اين مهم، ميسر نشد مگر بـا تـالش   
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هاي علمي و خداشناسي هـم چـون ربيـع مـرادي و      خستگي ناپذير مجتهدان و شخصيت
 ديگر فقهاي اين مذهب. 

ذهب امام شـافعي بـا سـاير    يك تفاوت عمده و اساسي كه در تدوين اصول و فروع م
مذاهب مدون اهل سنت، هم چون مذهب حنفي و مالكي و حنبلي وجود دارد، اين است 

داري فراوان و وسواس خاصي بـه نسـل    كه آراء و اجتهادات امام شافعي با دقت و امانت
ي ظهـور   ي ربيع مرادي به منصـه  اين امر مهم را به وسيله بعدي منتقل شد و خداوند 

به او بخشيده بود، پس از وفات امـام   اي كه خدا  و او توانست با عمر طوالني رسانيد
شافعي، مستقيماً و بدون واسطه و بـه صـورت شـفاهي، اصـول و فـروع ايـن مـذهب و        

ها و تأليفات امام را به اطالع گروه بسيار زيادي از دانشمندان و فقهاي بزرگ نسـل   كتاب
د از خـود را از بيانـات شـفاهي و اجتهـادات امـام      دوم و سوم اسالمي برساند و نسل بع

شافعي آگاه سازد و خود شخصاً مربي و معلمشان گردد و آنان نيز بـه اقصـا نقـاط عـالم     
اسالمي پراكنده شدند و به بسط و گسترش اين مذهب نوپا و نيرومند اسالمي پرداختند و 

يـن را در سـاير   هـاي دينـي و نشـر احكـام د     اي از مسـئوليت  از اين جهت بخش عمـده 
ها به عهده گرفتند، ولي متأسفانه هيچ كدام از شاگردان ساير امامـان بـزرگ اهـل     سرزمين

طور كـه شايسـته    سنت، از چنين عمر طوالني برخوردار نبودند و نسل بعدي نتوانستند آن
است، به طور مستقيم از آرا و نظريات و اجتهادات آن امامان بزرگوار بهـره ببرنـد و چـه    

هـاي بعـد    بسياري از همين اجتهادات ارزنده در گذر زمان متروك مانـده و بـه نسـل   بسا 
رنگ به  هاي فراوان و به صورتي كم هايي چند و كم و زياد شدن منتقل نگشته يا با واسطه

ي آن از بين رفته باشد. بنـابراين از انسـجام روايـي خـوبي      دست آنان رسيده و پيام اوليه
سال پس ازوفـات امـام شـافعي، ايـن      66مر طوالني ربيع مرادي، برخوردار نيستند. اما ع

تـر و   امكان را به مشتاقانش داد تا با يك واسـطه بـه علـم او برسـند و بـا اطمينـان بـيش       
 ها استفاده كنند.  آسودگي خاطر، روايات و سخنان شافعي را بشنوند و از آن
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نقاط جهـان، سـيل مشـتاقان     اي بود كه در اقصا اندازه ي ربيع مرادي به شهرت و آوازه
هاي زيـادي از فقهـا بـر آن شـدند تـا       انداخت و گروه امام شافعي را به سوي مصر به راه

واسـطه از زبـان شـاگرد     هاي روايي، بلكه به طور شفاهي و بي نظريات امام را نه از كتاب
مسن و بزرگوارش، ربيع مرادي بشنوند و به صحت و سقم آن اطمينان حاصـل نماينـد و   
نكات مبهم و مشكل را بدون واسطه از زبان او اخذ نمايند. در واقع تـالش و كوشـش و   

نظير اسالمي بود كه موجب شد قسمت زيادي از روايات و  عمر طوالني اين شخصيت كم
هاي اصلي اسـتقرار   آراي شفاهي امام از خطر نابودي نجات يابد، حقيقتاً او يكي از ستون

تر نقاط عالم اسالمي بود و توانست بدين  واسطه در بيش مذهب شافعي در مصر و با يك
وسيله به نشر و تبليغ آن بپردازد و از كهنگـي و فراموشـي ايـن مـذهب نوپـاي اسـالمي       

 جلوگيري نمايد. 
تر سفرهاي  دوستي و رفاقت ربيع مرادي با امام شافعي همين بس كه در بيش ي درباره

اطراف مصـر، امـام او را بـه عنـوان يـار و      درون شهري و برون شهري، دور و نزديك و 
نمود و حتي در مسـافرتي كـه بـه كنـار دريـاي سـرخ، نزديـك         همسفر خود انتخاب مي

مرزهاي اسكندريه داشت، به عنوان يك مأمور كشيك درخواست نمود تا ربيع مـرادي او  
مـرادي   ، اين ماجرا را از زبان ربيع»مناقب شافعي«را همراهي كند، حافظ بيهقي در كتاب 

من همراه امام شافعي از شهر فسطاط به طرف اسكندريه راه افتـاديم،  «كند:  چنين بيان مي
امام در كسوت يك مأمور نظامي بود، هنگامي كه به آن جا رسيديم، امـام نمازهـاي پـنج    

نمود و سپس به طرف پاسگاه مـرزي شـهر، بيـرون     گانه را در مسجد جامع شهر اقامه مي
خواند تا جايي كـه در مـاه رمضـان     نشست و شب و روز قرآن مي ه ميرفت رو به قبل مي

در بن حجر عسقالني نيز همين روايت را احافظ  .77F1»بار قرآن را ختم كند چندينتوانست 
78Fكتاب توالي التاسيس آورده است

2.  
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ي خاصي به  البته الزم به ذكر است كه بدانيم امام شافعي در همان اوايل كودكي عالقه
هاي رزمي از جمله تيراندازي داشت و در اين رشته مهـارت الزم را كسـب كـرده     ورزش

هـاي   كرد و در فرصـت  بود و در طول زندگي پر بركتش هميشه اين مهارت را تمرين مي
فرمود كه بايد مسـلمانان   پرداخت و مي ين تيراندازي ميمناسب با ديگر شاگردانش به تمر

 فرمايد:  ي قرآني عمل كنند كه مي به اين آيه

﴿                ﴾ :60 [األنفال[ 

 ي)جنگو نفرات و ساز و برگ ( يرواز ن يدو در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دار«
 .»يدآماده كن )جنگ يبرا( يدهو اسبان ورز

سواري و مهـارت او در ايـن دو رشـته، آن هـم در مرزهـاي       تمرين تيراندازي و اسب
ي  اسكندريه، دليل بر اين است كه او عالوه بر اين كه امامي مجتهد و فقيهي توانا و يگانه

كـرد تـا    داد و شـاگردانش را تشـويق مـي    روزگار بود، به ساير فنون رزمي نيز اهميت مي
تخصص و مهـارت كـافي برسـند و     ي علم و دانش و رزم و جهاد به همواره در دو جبهه

خود سرمشق شاگردان و ديگر مسلمانان گردند. او اين درس را به طور عملي به شاگردان 
خواست شاگردانش را تربيـت   مي خود آموخت و با تأسي از سيره و روش پيامبر خدا 

 كند تا با روشي عملي و كاربردي درس دين و دنياي خود را بياموزند. او همان طـور كـه  
ي  در فقه و اصول، مجتهد مطلق و امام و پيشواي مسلمانان شد در ميدان جهاد و عرصـه 

ي شـاگردان و فقهـا و اصـوليون نيـز چنـين       عمل نيز رهبر و راهنماي آنان بود و از همـه 
خواست تا دروس ديني خود را به طور عملـي بياموزنـد تـا     انتظاراتي داشت و از آنان مي

 راه خير و سعادت رهنمون سازند و دين و دنيايشان را تأمين كنند.بتوانند مسلمانان را به 
ي يگان مرزي، بدين خاطر بود تا به شـاگردان و   خروج امام به عنوان يك مأمور ويژه

من «فرمايد:  كه مي ي مردم مسلمان بياموزد كه منظور از فقه در اين حديث پيامبر  عامه
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خير و نيكي كند، او را در دين آگـاه   ي هركه را خدا اراده« .79F1»نيالد فقهه يفياً ريرد اهللا به خي
گيـرد و هـم عمـل بـه      هم آموزش و يادگيري شريعت و احكام آن را در بر مي ».سازد مي

و بايد مردم دانش ديني و عمـل بـه    .احكام و دستورات دين در حد مقدور و توانايي فرد
ختلف بتوانند نمونه و سرمشـق ديگـران   هاي م احكام را توأماً با هم بياموزند تا در عرصه

گردند، بنابراين عمل از نظر امام شافعي از تأليف و تدوين علوم جـدا نبـود و بـه همـان     
گماشت و ربيع مرادي  نمود و به تربيت عملي شاگردانش همت مي نسبت كتاب تأليف مي

ديـن را از  ي عملي، احكـام   ي يكي از آن دست پروردگان شافعي بود كه به گونه از جمله
استادش آموخت و خود نيز اسوه و سرمشقي براي ساير شاگردانش شد. در ثبت و ضبط 

ها بـه خـوبي    داد و از فرصت اي را هدر نمي دانش فراوان و اخالق نيكوي استادش لحظه
نمود و از اين جهـت در پويـايي فقـه اسـالمي و تـرويج فقـه شـافعي نقـش          استفاده مي

 اي از خود به جاي گذاشت.  ت شايان و آثار ارزندهچشمگيري ايفا نمود و خدما
هجري در ديار مصر دار فاني را وداع گفـت و   270سرانجام امام ربيع مرادي در سال 

به ديار باقي شتافت. او به قولي آخرين فرد از شاگردان شافعي بود كه شخصاً حضـورش  
را دريافت و مدت طوالني يار و همراهش بود و بعـد از ربيـع مـرادي تنهـا يـك نفـر از       

يس و ترويج فقـه شـافعي   شاگردان امام شافعي به نام قحزم بن عبداهللا زنده ماند و به تدر
 271همت گماشت و او نيز به مدت يك سال پـس از فـوت ربيـع مـرادي، يعنـي سـال       

هجري چشم از جهان فرو بست و در اين تاريخ ديگر هيچ كدام از شاگردان امام در قيـد  
حيات نبودند. البته معلومات فقهي، حافظه و قدرت تدريس و روايت و شهرت قحزم بن 

ها را با هم مقايسـه   توان از اين نظر آن رسيد و نمي ي ربيع مرادي نمي پايه عبداهللا هرگز به
 نمود. 

كند، مبني بر  امام نووي روايتي را به نقل از محمد بن احمد بن سفيان بغدادي ذكر مي
نفر از طالبان دين و جويندگان دانش فقهي  900افتاد كه نزديك به  اين كه گاهي اتفاق مي
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ز ها و آراي اجتهادي امام شـافعي را ا  كردند تا كتاب يع مرادي اجتماع ميبر در منزلگاه رب
80Fزبان او و به طور شفاهي بشنوند

بدين وسيله بسياري از مشتاقان دانـش فقهـي شـاگرد     .1
ود بـاز  هـاي خـ   مستقيم او شدند و علم فقه را نزدش آموختند و هنگامي كه بـه سـرزمين  

ار مذهب جديد شافعي شدند تا جايي كه بسياري ترويج و انتش گشتند، خود زمينه ساز مي
ي شـافعي عمومـاً بـه     از متخصصان علوم فقهي و تاريخ دانان بر اين باورند، مذهب تـازه 

هـاي بعـد و سـاير     هاي مزَني و ربيع مرادي بـه نسـل   دو نفر از شاگردانش به نام ي وسيله
بـه   نمـود كـه خداونـد     دانشمندان متأخر انتقال يافته است. بايد به اين مهـم اعتـراف  

ي وجود اين شاگردان دانشمند و با فضيلت، لطف بزرگي در حـق امـت اسـالمي،     وسيله
شافعي نمود و موجب شد تـا دانشـمند   امام شافعي و خود فقهي باالخص پيروان مذهب 

ي شـاگردان را دور خـود جمـع كنـد و      بزرگي هم چون بويطي، پس از وفات امام، همـه 
ي شـافعي   علمي آنان را بر عهده گيرد و از اين نظر جانشين شايستهمديريت و سرپرستي 

ي درس شاگردان قرار گيـرد و هـم    گردد و به عنوان استاد پايه اول اين مذهب، در حلقه
چون استاد خود، مباني فقه و اصول را به آنان بياموزد و امام مزَني را موفق گردانيد تـا بـا   

هاي قاطع و كوبنده و كـالم جـذاب    شكن و برهان خصمهاي  ي نيرومند و استدالل حافظه
و به عنـوان يـك تئوريسـين     هها و تأليفات زيادي نوشت خود بر مخالفان فايق آيد و كتاب

بزرگ در پويايي و تكامل اين مذهب بكوشد و آن را از گزند حوادث زمانه محفوظ دارد 
و به امام ربيع مرادي عمر طوالني عطا نمود تا براي مدت نسبتاً طوالني پس از وفات امام 

و به اعتماد  اش را مستقيماً براي نسل بعد بازگو نمايد زنده بماند و تأليفات و آثار مصري
توان گفت، اين سه نفر در نقـل   تر مردم به اين مذهب بيافزايد. بنابراين مي و اطمينان بيش

هاي بعد از خود مكمل يكـديگر شـدند و    ي شافعي به نسل و تدوين و انتشار مذهب تازه
 ي هاي عالمانـه  موجب رواج و توسعه و پيشرفت آن گشتند. در واقع اگر مساعي و تالش

رفت يا در طول  ود، چه بسا بسياري از آراء و تأليفات جديد امام در مصر از بين ميآنان نب
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شد. امام ربيع مرادي با اعتماد به نفس تمام، هـم چنـان    زمان به دست فراموشي سپرده مي
ي  كـرد و خـود يـك نسـخه     را روايـت مـي  » جديـده ال ةالرسال«هجري، كتاب  265تا سال 

كه با دست خط خـود و در محضـر امـام نوشـته بـود و       منحصر به فرد در اختيار داشت
 داشت.  هاي درس آن را با خود همراه مي هميشه در حلقه

اش، توانست شاگردان زيادي پرورش  گفتيم كه امام ربيع مرادي به خاطر عمر طوالني
دهد كه هر كدام به عنوان مجتهدان زمانه و داعيـان ديـن، مـذهب شـافعي را در وطـن و      

اي گـذرا داشـته    ترويج كنند، الزم دانستيم اين جا به برخـي از آنـان اشـاره    سرزمين خود
 باشيم: 

 بشار انماطيبن عثمان بن سعيد  -1
او مدتي طوالني نزد ربيع مرادي به تحصيل علم پرداخت، سپس به بغداد آمد و همان جا 

هجري از دنيا رفت. در بغداد به انتشار مذهب جديـد كـه در    288اقامت گزيد و در سال 
تر مذهب جديـد   مكتب استاد خود آموخته بود، پرداخت و موجب نشاط و گسترش بيش

 شافعي در پايتخت اسالم گرديد. 
 ابوزرعه محمد بن عثمان بن ابراهيم دمشقي -2

ن مذهب در ربع اخير در مصر اقامت گزيد و احتماالً اولين فقيهي است از شاگردان اي
توانست براي چند مدتي سمت قضاوت را بر عهده بگيرد. سپس بـه دمشـق   و قرن سوم، 

رفت و در آن ديار نيز به شغل قضاوت ادامه داد و بر مذهب شافعي مراجعان را قضاوت 
نمود و خود نيز موجب گسترش مذهب جديد شـافعي در ديـار شـام و شـهر دمشـق       مي

اي ترتيب داد و مقرر نمود هركس بتواند مختصر  رادي بود كه مسابقهگرديد. او از جمله اف
مزني را از بر كند، هزار دينار جايزه برايش در نظر بگيرد و بر وعـده و پيمـان خـود هـم     

 چنان پايدار ماند. 
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 ابومحمد معروف به عبدان -3
پس از اتمام تحصيالت فقهي از محضر استادان بزرگي چون مرادي و مزنـي، تصـميم   
گرفت به شهر مرو در شمال شرقي ايران و خراسان بـزرگ بـرود و در همـان منطقـه بـه      

 و چنان كرد.  ،تدريس علوم فقهي و ترويج فقه جديد شافعي همت گمارد
 ابوحافظ اسفرايني -4

هاي زيادي تأليف نمود. فقه و  شناس بود و در اين زمينه كتاب او مردي فقيه و حديث
اصول را در خدمت امام مزني و ربيع مرادي آموخت و سپس بـه زادگـاهش اسـفراين از    
نواحي اطراف نيشابور بازگشت. اولين دانشمندي بود كه مذهب جديـد شـافعي را در آن   

 هجري وفات يافت.  316نواحي منتشر كرد و در سال 
 عباس معروف به اَصم نيشابوريابوال -5

هاي شافعي را از او گرفت و بـه   او در اواخر عمر ربيع مرادي به خدمتش آمد و كتاب
سـال پـس از وفـات ربيـع مـرادي بـه        72ي رموز آن آگاه شد و حدود  خوبي بر همه

روايت اقوال شافعي و تدريس تأليفاتش همت گماشت و هم چون اسـتادش ربيـع، از   
برخوردار بود و همين امر باعث شد تا براي مدت زيادي بتواند بـا سـند   عمر طوالني 

معتبر و يك واسطه به نقل روايات مذهب شافعي بپردازد، در واقع امام اصم نيشابوري 
 204سال پس از وفات امام شافعي ( 150و استادش ربيع مرادي روي هم رفته حدود 

نستند مذهب تازه را با اطمينان كامل هجري) به طور متصل و با سند عالي و معتبر توا
هاي بعد منتقل سازند و اين مسأله خود موجب تقويـت و تكامـل و گسـترش     به نسل

هـاي   تر نسـخه  تر نقاط جهان اسالم گشت و امروزه بيش وسيع مذهب شافعي در بيش
خطي فقه امام شافعي مستقيماً و با روايت امام اصم از ربيع مرادي به ثبت رسيده و در 

 دسترس مردم قرار گرفته است. 
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 امام ابوبكر محمد بن ابراهيم بن المنذر نيشابوري -6
هجري به دنيا آمد و بـراي تحصـيل علـم فقـه بـه       240معروف به ابن منذر، در سال 

ي اجتهـاد آزاد نايـل    خدمت ربيع مرادي و زعفراني رسيد و در فقه و اصول به درجـه 
ي مجتهدان مطلق و صاحب مذهب مستقلي قرار گرفت.  آمد و در اواخر عمر در زمره

هـل  أاالشراف علي مذهب «هاي زيادي در علوم شريعت نوشت. از جمله كتاب  كتاب
 . .... و» االجماع«و كتاب » العلم

 ابن جرير طبري -7
علـوم  هجري به دنيا آمد و بـراي كسـب    224در يكي از روستاهاي طبرستان در سال 

نظير بود و خـود صـاحب نظريـه و     ديني به مصر رفت. او در فقه، حديث و تاريخ كم
رود. در ايام جواني به خدمت ربيع مرادي و زعفراني رسـيد   مجتهد مطلق به شمار مي

ي اجتهـاد آزاد رسـيد و    و علوم فقه را از محضر آنان آموخت و پس از مدتي به درجه
م مذهب طبري تأسيس نمود، اما اين مذهب در طـول  اي به نا مذهب پيش رفته و تازه

و » تاريخ طبـري «هاي  تاريخ نتوانست چندان دوام يابد و پيروان زيادي پيدا كند. كتاب
از اين عالم بزرگ، هم اكنون به يادگار مانده و چـاپ و منتشـر گشـته    » تفسير طبري«

ر يـك شـب تمـام    اي بود كه د است، قدرت حافظه و توانايي و استعداد وي به درجه
گـردد و   كند و استاد مسلّم علم عروض مـي  كتاب عروض خليل ابن احمد را از بر مي

دانسـتم،   شب چيزي از عروض نمي« »اًيواصبحت عروض ي عروضريت غيامس«گويد:  مي
  ».اما صبح به دانشمندي عروضي تبديل شدم

 بخشي از خاطرات امام ربيع مرادي
يادگارهاي زيادي از امام شافعي نزد خود به امانت داشـت و  امام ربيع مرادي خاطرات و 

بسياري از آنان را به شاگردان خود منتقـل سـاخت، تـدوين و جمـع آوري آن خـاطرات      
 كنيم: ها اشاره مي باشد، ما به فرازهايي از آن نيازمند كتابي جداگانه مي
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اين باره پرس و وفات نمود. در  شبي در خواب ديدم كه آدم «گويد:  امام ربيع مي
ي وفات يكي از دانشمندان بـزرگ روي زمـين اسـت،     جو نمودم، گفته شد كه اين نشانه

علم اسماء آموخت. چندي از آن واقعه نگذشته بود كه امام  به آدم  چون خداوند 
هاي زيـادي در منـزل شـافعي     شب«گويد:  او در ادامه مي ».شافعي دار فاني را وداع گفت

خوابيد و به نماز خواندن و عبادت مشغول بود. او  ام جز اندكي از شب نميخوابيده ام، ام
توانستم در حضور شافعي، هنگامي كـه مـرا    ابهت و وقار عجيبي داشت، من هيچ گاه نمي

نگرد، ليواني آب بنوشم. هنگامي كه امام بر بسـتر بيمـاري بـود، بـه خـدمتش رفـتم و        مي
جا حضور داشتند و نگران وضعيت جسماني امـام  بويطي و مزني و ابن عبدالحكم نيز آن 

اي ابويعقوب (بـويطي) بـدان كـه در      بودند. امام به ما نگاهي انداخت و سپس فرمود: تو
اي مزني در سـرزمين مصـر بـا وضـعيت نـاگواري        كني و تو ميان غل و زنجير وفات مي

اي محمد بن   اما تو افتي. ات جلوتر مي شوي و از نظر علم و دانش از اهل زمانه روبرو مي
در نشـر و توزيـع آثـار     !اي ربيع مرادي عبدالحكم، به مذهب مالك برخواهي گشت و تو

سازي. پس برخيـز   مند مي رساني و آنان را بهره تر به مردم سود مي علمي من، از همه بيش
ي تدريس شاگردان، قرار بگير. چند ساعتي از اين گفتگو نگذشته بود كه امـام   و در حلقه

ها مو به مو به وقوع پيوسـت و همـان طـور     ي آن پيش بيني وفات نمود و پس از او، همه
  .81F1»شد كه امام فرموده بود

ربيع گفت: پيش از آن كه شافعي به مصر «گويد:  حافظ بيهقي به نقل از ربيع مرادي مي
گفـتم:  بيني؟  ... روزي به من گفت: مردم مصر را چگونه مي برسد، او را در نصيبيين ديدم

اند، گروهي بر مذهب امام مالك اند و مطابق مباني فقهـي آن مـذهب عمـل     ها دو فرقه آن
و غمشان ترويج و انتشـار آن اسـت و گـروه ديگـر بـر مـذهب امـام         كنند و تمام هم مي

كنند. شافعي فرمـود: اميـدوارم    ابوحنيفه هستند و در راستاي اهداف آن مذهب حركت مي
ريزي كنم و هر دو گروه بدان بگروند و  در آن جا مكتب فقهي پايهبتوانم به مصر بروم و 
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از دو دستگي نجات يابند، ربيع گفت: به خدا قسم، شافعي همان طور كه وعده داد، عمل 
 .82F1»ريزي نمود كرد و به مصر آمد و مذهب جديد خود را پايه

ت و شـاگردان  ها و تأليفـاتي داشـ   ي كالم اين كه امام شافعي، در بغداد، كتاب خالصه
اش مشغول نقل و تدوين و تدريس آن بودند، ولي چنان كه از برخي روايـات بـر    بغدادي

تـوان اظهـار    آيد، خود امام با نقل آن و وصول به نسل آينده، موافق نبود. بنابراين نمـي  مي
اي تأسيس كرده باشد و حتي خود امام شافعي از ايـن كـه آن    داشت در بغداد مذهب تازه

خاصي بر شمرند ناراضي بود، اما در مصر چنين موقعيتي رخ نداد و امام خـود   را مذهب
اش تحت عنوان مذهبي جديد و مستقل به مـردم عرضـه    خواست تا اقوال و آراي تازه مي

خواست بـه عنـوان مـذهب واقعـي و      گذار مكتب فقهي خود باشد و مي شود و خود پايه
تـر نمايـان    نقش ربيع مرادي از همـه بـيش   حرف آخر شافعي قلمداد گردد و در اين ميان

هاي بعد از  توان گفت كه او در رساندن مصنفات جديد به نسل است و به دالئلي چند مي
 تر عمل كرده است: همه موفق

بـود.  و دقيق اي قوي و نيرومند داشت و بر مسائل فقهي كامالً مسلط  ؛ حافظهدليل اول
هاي جديـد   وايتگري صادق و مورد اعتماد، كتابربيع مرادي به عنوان ر«گويد:  بيهقي مي

گفت: شـافعي   شد و او چنين مي نمود و چه بسا صفحاتي از كتاب مفقود مي را روايت مي
 كرد. چنان گفته يا به نقل از بويطي آن مطالب را روايت مي

؛ عمر طوالني او در موفقيت و انتشار اين مذهب بسيار مؤثر واقع شد. چنـان  دليل دوم
سال زندگي كرد و توانست بـا سـند معتبـر و     66كه توضيح داديم پس از وفات شافعي، 

عالي، تصنيفات جديد را روايت كند و ساير دانشمندان با آسـودگي و اطمينـان، سـخنان    
 شافعي را امال كنند. 

تر از ديگران بوده است،  نشيني ربيع مرادي با امام شافعي بيش و هم؛ رفاقت دليل سوم
هـاي   شـب « ».حصی..أما ال  يبت عند الشافع«كند كه ربيع مرادي گفـت:   بيهقي روايت مي
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پيچيد، شـمع كـوچكي روشـن     زيادي با امام شافعي به سر بردم، او ردايش را بر خود مي
انـداخت و قلـم بـه دسـت      اي زيـر ران مـي   داد و دوشـكچه  كرد و بر بالشتي تكيه مي مي
 .83F1»نوشت گرفت و يك نفس مي مي

 امام مزني

اسماعيل پسر يحيي پسر اسماعيل ابوابراهيم مزَني، منسوب به مزنيه يكي از قبائل قـديمي  
هجري در سرزمين مصر به دنيا آمد، هنگامي كه امام شافعي به مصـر   175مصر، در سال 

اش قرار گرفـت. در   ي شاگردان توانا و برجسته شتافت و در زمرهآمد، مزني به خدمتشان 
علوم ديني و مباني فقهي بسيار توانا و در بحث و مناظره با دانشمندان هم عصـر خـود و   

اي داشت. بـه عبـادت و    نظير بود، زندگي بسيار زاهدانه و ساده دفاع از مذهب جديد، كم
 علم و تقوا مشهور بود. 

او «گويد:  ي رفتار و اخالق و علم و دانش امام مزني چنين مي دربارهحافظ ابن عبدالبر 
اي قوي و نيرومنـد داشـت،    ترين ياران نزديك امام شافعي بود، حافظه داناترين و باهوش

هايش در اقصا نقاط عالم، اعم از شرق و غرب، بين دانشمندان دست بـه   ها و نوشته كتاب
شـدند. همـه او را بـه ديانـت،      مند مـي  آن بهرهگشت و تشنگان دانش قرآني از  دست مي

  .84F2»شناختند زيستي مي بردباري، زهد و ساده
در اسـتدالل و منـاظره   «كنـد:   حافظ ابن حجر عسقالني، امام مزني را چنين معرفي مي

اش بيش از آن چيزي بود كه به  ي روزگار بود. دانايي، عبادت، فروتني، ساده زيستي يگانه
ور  چون شناگري ماهر به ژرفاي درياي معاني و دانش قرآنـي غوطـه  توصيف در آيد، هم 

 .85F3»نمود دوستان مي شد و گوهر علم و معرفت نثار دانش مي

                                                           
 . 1مناقب الشافعي، حافظ بيهقي، ج -1

 .169كتاب االنتقاء، ابن عبدالبر صفحه  -2

 .255كتاب توالي التأسيس، اثر ابن حجر عسقالني، صفحه  -3



 شاگردان مكتب بغداد و مصر و امام شافعي  124

آموختگـان،   بركت خود، عالوه بر تـدريس و تربيـت دانـش   امام مزني در طول عمر پر
الجـامع  «و » الجـامع الكبيـر  «هـا عبارتنـد از:    هاي زيادي تأليف نمـود، برخـي از آن   كتاب

المختصـر  «ترين كتابش، كتاب  مشهورترين و مهم». المسائل المعتبر«و » المنثور«، »الصغير
باشد كه در مسائل فقهي مذهب شـافعي نوشـته و از    ، مشهور به مختصر مزني مي»الصغير
رود. بسياري از فقهـاي شـافعي، بعـدها     هاي مرجع اين مذهب به شمار مي ي كتاب جمله
بـه   اند و غالباً نوشته» مختصر المزني«به تقليد و سبك و بيان همين كتاب هايشان را  كتاب

 اند.  شرح و تفسير جزئيات آن پرداخته
 درکينألو «كند كه فرمود:  حافظ بيهقي سخن مشهوري از زبان امام مزني نقل مي

ديد) آن را از  اگر شافعي (زنده بود و اين مختصر را مي« 86F1»هذا املختصر لسمع مين يالشافع
 »اً لسمع مينيمام حلو کان اإل«فرمايد:  يا در روايتي ديگر آمده كه مي ».نمود من استماع مي

ي  روايت خود درباره ي بيهقي در ادامه ».فرمود اگر امام زنده بود، آن را از من استماع مي«
ميان مسلمانان كتابي سراغ ندارم كه بهتر، سودمندتر، در «گويد:  كتاب مختصر مزني مي

 .87F2»تر از كتاب مختصر مزني باشد پربارتر و با عظمت
ي روزگـار خـود در    امام جمال الدين اسنوي، يكي از بزرگترين فقها و مجتهدان يگانه

اي از  سـرانجام امـام مزنـي بـه درجـه     «فرمايـد:   ي امام مزني مي قرن هشتم بود، او درباره
تـوان او را صـاحب مـذهبي مسـتقل بـه شـمار        توانايي علمي و اجتهاد آزاد رسيد كه مي

88F».آورد

3  
اسنوي را تأييـد   ي االزهر نيز اين گفته /پوهنتوندكتر محمد حسن هينو، استاد دانشگاه

ي كالم، هر آن چه از نظريات و اجتهادات امام مزنـي، موافـق    خالصه«فرمايد:  كرده و مي
ي مذهب شافعي محسوب  ي و بر مبناي قواعد آن موجود باشد، از جملهمذهب امام شافع
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گردد، ولي آن دسته آراء و نظرياتي كه مخالف قول و فتواي امام شافعي يا بـر خـالف    مي
ي اجتهادات شخصي يا به اصطالح  اصول و قواعد معروف آن مذهب ابراز كرده، از جمله

 .89F1»گردد مذهب خاص مزني محسوب مي
زيرا امام شافعي، خود نيز از شاگردان  ؛ها، چندان شگفت آور نيستظهار نظراين نوع ا

اش را طـي نمـود و    علمي و فقهي بنام امام مالك بود و تحت نظر و ارشادات او، درجات
ي اجتهاد در او نمودار گشت و در اصول و فروع، مذهب تـازه   پس از اندك زماني، ملكه

تـر و   تقالل رأي و استنباط فقهي امام شافعي بسيار قويو مستقلي را بنيان نهاد، هرچند اس
تر از شاگردش مزني بود، با اين وصف او حاضر نشد بر مذهب امام مالك حواشي  آشكار

هايي در شرح و توضيح اين مـذهب تـأليف كنـد و روزگـار      و توضيحات بنگارد يا كتاب
خود را بدين وسيله سپري نمايد، بلكه خود شخصاً دسـت بـه كـار شـد و بـه تحقيـق و       

ي اجتهاد مطلق، اصول فقه و قـوانين آن را تـدوين    پژوهش پرداخت و با وصول به درجه
گذاري نمود كه تـاكنون  اي بنيان نمود و بر همان اساس، مذهب فقهي تازه و بسيار پيشرفته

نيز به عنوان يك مذهب زنده و پويا جوابگوي سيل مشتاقان معارف ديني بوده و هيچگاه 
ي مـذاهب   اش را مخـدوش نمايـد و يـا آن را از گردونـه     گذر زمان نتوانسته است چهره

 ي زمانه خارج سازد.  زنده
امام مالـك فـارغ    امام شافعي به عنوان يك شاگرد فعال و مجتهد، همين كه در محضر

اخـتالف مالـك و   «تقليد بيرون آمد و كتابي تحـت عنـوان    ي التحصيل شد، فوراً از دايره
هاي خود و استادش پرداخت و از اجتهادات تازه و  نوشت و به بيان و نقد ديدگاه» شافعي

مستقل خود دفاع نمود، امام مزني نيز زير دست چنين اَبرمردي پرورش يافته بـود و ايـن   
وصيات را در ذهن و وجود خود به خوبي در نظر داشـت، او نيـز بـه تأسـي از امـام      خص

ي تقليد بيرون آورد و دست به كار تدوين آراء و نظريات  شافعي، تا حدودي پا را از دايره
تر بر مذهب امام متكي بود تا به نظريات مستقل خود، بـا   اجتهادي خود شد. هرچند بيش
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از مذهب شافعي بيان شده تا جايي كه  جيادي دارد كه خاراين وصف اجتهادات مستقل ز
دانند كه مزني بيرون از مذهب شافعي  ي فقهي مي مسأله 360ها شمار آن را بالغ بر  بعضي

 اظهار نظر نموده و به اصطالح به اجتهاد آزاد پرداخته اشت. 
اسـت كـه   ي اين حقيقـت   اي در ميان شاگردان شافعي، نشان دهنده ظهور چنين پديده

 رو سـخت تقليـد و دنبالـه   ج اجتهاد آزاد و مخـالف سر دار آزادي انديشه و مرو امام طاليه
ي علمي، از جمله شاگردان خود بود. هميشـه دانشـجويانش را    كوركورانه در ميان جامعه

نمود تا در هر مسأله دنبال دليل و برهان باشند و از تقليد بپرهيزنـد. بـه همـين     تشويق مي
ي اجتهاد آزاد ارتقا دهـد و بـه آنـان     تر شاگردانش را به درجه ه توانست بيشروش بود ك

جرئت و شهامت بخشد تا بتوانند با بينشي روشنگرانه و به دور از تعصـب بـه تحقيـق و    
د و به نظريات اجتهادي خود ارج نهند، هرچنـد مخـالف آراي استادشـان    نپژوهش بپرداز

عصر جمود و تقليد، فقهايي ظاهر در ها بعد، يعني  (شافعي) باشد. اما با كمال تأسف قرن
شدند كه خود مقلد بار آمده و قايل به سد باب اجتهاد شدند و اجتهاد آزاد را از هـر آزاد  

ي وحدت مذاهب و عدم اختالف و تكثير آن، منع كردند و مانع پويـايي   انديشي، به بهانه
ي بسـيار سـنگيني    ي فقه ضـربه  معهي اسالمي شدند. بنابراين جا و شكوفايي فقه پيشرفته

ي زيادي ايجاد  متحمل شد و بين ساليق و نيازهاي زمان و اجتهادات فقيهان عصر فاصله
هـا را   ي خود عقب ماندند و تا كنون نيز نتوانسـتند آن عقـب مانـدگي    شد و فقها از زمانه

ين فقهـاي  چنـ ي شافعي چنين نبـود و او بـا    جبران نمايند، ترديدي نيست كه هرگز اراده
اي نداشت، امام مزني در غياب امام شافعي به عنوان استاد  ميانه مقلد و متحجر و متعصب

شد و به تدريس علـوم مختلـف    سي معتبر و توانمند در كالس شاگردان حاضر ميو مدر
 داد. پرداخت و به سؤاالت گوناگون آنان پاسخ مي مي

ويطي دسـتگير و زنـداني شـد، مزنـي     هنگامي كه ب«گويد:  حافظ بيهقي در اين باره مي
هاي زيادي در اين رشته نوشت كه  مسئوليت تدريس فقه شافعي را بر عهده گرفت، كتاب

برخي از آن به مختصر كبير و مختصر صغير، المنثور، المسائل المعتبره، الترغيب في العلم 
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نبـوغ رسـيده بـود،     ي و كتاب الوثاق مشهورند. امام مزني در اصول و فروع فقه به درجـه 
نمـود و مخالفـان را بـا     د داشت كه در جـدل و منـاظر بـه او كمـك مـي     ني نيروم حافظه

عصر خود را به مذهب شـافعي   كرد. بسياري از فقهاي هم هاي روشن منكوب مي استدالل
تر آن مذهب گرديد و از ايـن جهـت بـه لقـب      ارشاد و آشنا كرد و موجب گسترش بيش

90F».يدا كردشهرت پ» ناصر المذهب«

1  
از آن جايي كه مختصر مزني نقش عمـده و اساسـي در انتشـار مـذهب امـام شـافعي       
داشت، خود موجب شد تا ديگر فقيهان اين مذهب به او چشـم دوختـه و از او سرمشـق    

تـر بـر غنـاي     بگيرند و به تأليف كتب در اصول و فروع آن همت بگمارند و هرچه بـيش 
 مذهب بيافزايند. 

سـال اسـت كـه     50مـن حـدود   «كند كه گفـت:   امام مزني روايت مي حافظ بيهقي از
امام شافعي هستم، هيچ وقت نبود كه به آن نظر » الرساله«مشغول مطالعه و تدريس كتاب 

اي  ؛ به گونهنمودم اي از آن يادداشت مي تازه افكنم و آن را مطالعه كنم، مگر اين كه مطلب
ي امام  ي از فقهاي زمان به اسم منصور فقيه دربارهيك .91F2»اطالع بودم كه قبالً از وجودش بي

چشمان و گوشـهايم تـا   « »حسن نظما من کتاب املزينأ ومسع أذين ينايمل تر ع«گويد:  مزني مي
 ».اند تر از كتاب مزني نديده و نشنيده كنون كتابي بهتر و منسجم

در ميان مسلمانان تـا كنـون كتـابي پربـارتر و     «گويد:  روايت خود مي ي بيهقي در ادامه
؛ در حالي كه او اعتماد عجيبي به را چنين نباشدشناسم، چ تر از مختصر مزني نمي سودمند

ي الهي داشت و با تمام توان علمي خود به اجتهاد پرداخـت و در ايـن بـاره     دين و برنامه
ي خاصي به او داشت و همـواره او را تشـويق    عالقههايي مفيد نوشت، امام شافعي  كتاب

  .92F3»نمود تا به كار تحقيقات خود ادامه دهد مي
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هركس با دقت و تأمـل،  «كند كه گفت:  قاضي حسين از امام ابوزيد مروزي روايت مي
؛ زيرا تمام مسـائل  ماند ي فقهي برايش مبهم باقي نميا مختصر مزني را بخواند، هيچ مسأله

كند و به خـوبي   راحت يا اشاره بيان كرده است و خواننده را سر در گم نميفقهي را با ص
  ».دهد كنده در اختيارش قرار مي حقيقت مطلب را رك و پوست

سال براي تأليف اين كتـاب مختصـر رنـج     10از مزني شنيدم كه گفت: «بيهقي گويد: 
نظر كردم و دو بار به بردم و به مطالعه و پژوهش علمي پرداختم، هشت بار در آن تجديد 

خواستم دسـت بـه اصـالح و تغييـر آن      اصالح و بازنويسي آن دست زده ام، هربار كه مي
كـردم و بعـد    خواندم و دعا مي گرفتم و بسيار نماز مي بزنم، سه روز پيش از آن، روزه مي

ي مزني، هنگامي كـه در سـن    امام شافعي درباره ».نمودم براي اصالح و تغييرش اقدام مي
  .93F1»گردد تر نااميد مي نگرد، بيش هرگاه شيطان به مزني مي«اش بود، گفت:  جواني

ي راستي كردار و صداقت گفتارش  او مردي بسيار صادق، دانا و خداترس بود. درباره 
اگر كسي بگويد من مردي بهتـر از مزنـي را   «گويد:  همين بس كه امام احمد بن صالح مي

 .94F2»و راست گفته استبوده ادق ي خود ص نديده ام، او در گفته

زنـدگي و شخصـيت امـام     ي درباره» المعارف قرن بيستم ةداير«فريد وجدي در كتاب 
تبار شافعي بـود،   ابو ابراهيم مزني از جمله ياران و شاگردان مصري«گويد:  مزني چنين مي

به عنوان فقيهي مجتهد و دانشمندي توانا به امر تدريس و ترويج مـذهب شـافعي همـت    
گماشت و پيشواي شـافعيان گرديـد و فتواهـا و اجتهـادات او در ايـن مـذهب نمايـانگر        

هـا و تأليفـات    ي او در ايـن زمينـه اسـت. كتـاب     ي وافر و جديت و تالش گسترده عالقه
مزنـي ناصـر و   «شافعي در حق او گفته است: امام زيادي از خود به يادگار گذاشته است. 
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نوشـت و در كتـابش بـه     اي را تمام مي هرگاه مسأله ».من استِ  روش علمي ي هندهد ياري
95F».آورد رفت و دو ركعت نماز شكر به جاي مي رسانيد، به مسجد مي ثبت مي

1 
مختصر المزني، گوهرهاي تابناكي از معاني فقهي به جهـان  «گويد:  احمد ابن سريج مي

افعي شـ  امـام  هايي است كـه در مـذهب   عرضه داشت، اساس و مرجعي براي ساير كتاب
اند و سخنان و  ي نگارش او رفته نگاشته شده، بدون شك بسياري از فقها به سبك و شيوه

 ».اند اجتهادات او را شرح و تفصيل داده
اي نيرومند داشت و به خوبي بر  چنان كه گفتيم امام مزني حضور ذهني قوي و حافظه

گونه برخورد كند و دانست با مخالفان فكري خود چ فنون جدل و مناظره مسلط بود و مي
جواب بود و پاسخ مناسب را در  اللهجه و حاضر آنان را وادار به تسليم نمايد، بسيار صريح
 نمود. جا و مكان مناسب به مخاطب عرضه مي

ت قضاوت مصر برگزيده شد، به همين اند كه قاضي بكار بن قتيبه به سم روايت كرده 
يش بر مذهب امام ابوحنيفه بـود  پمنظور مجبور شد از بغداد به مصر نقل مكان كند. او از 

كرد روزي بتواند از نزديك مزني را ببيند و با او به گفتگوي علمي بنشيند. امـا   و آرزو مي
ز وابستگانش، اتفاقي بـا  ت يكي اشد تا اين كه روزي در مراسم نماز مي اين كار ميسر نمي

ي حكـم   هم روبرو شدند. قاضي بكار به يكي از دوستانش گفت: تو برو و از مزني درباره
شرعي فالن مسأله، پرس و جو كن تا من خودم از نزديك سخن و استداللش را بشنوم و 

اش اطالع حاصل كنم. آن شخص نـزد مزنـي رفـت و بـه او      بر معلومات و توانايي علمي
در برخي احاديث آمده كه نبيذ حرام است و در برخي ديگر حالل،  !ي ابو ابراهيما  گفت:

هيچ يك «اي؟ امام مزني فرمود:  تو چرا تحريم را بر تحليل (حالل نمودن آن) ترجيح داده
اند كه در عصر جاهليت نبيذ حرام بـوده و   از دانشمندان و صاحبنظران ديني تاكنون نگفته

ي آنان اتفاق دارند بر اين كه نبيذ در زمـان جاهليـت حـالل     هسپس حالل شده باشد. هم
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قاضـي   ».بوده و همين مسأله صحت احاديث مربوط به تحريم نبيذ را تقويت كرده اسـت 
 ي استدالل را تحسين كرد و بر او آفرين گفت.  بكار اين نحوه

هـا   نيهـا و پوشـيد   هـا و نوشـيدني   امام مزني به خاطر ورع و تقواي زياد، در خوردني
نوشيد و بر اين باور بود  ي مسي آب مي كرد، در تمام طول سال در كوزه بسيار احتياط مي

گرها براي چسبناك كردن گل و الي و خميـر كـوزه از سـرگين حيوانـات      كه برخي كوزه
سـازد، از   برند و آتش هم آن را تطهيـر نمـي   كنند و در ساخت كوزه به كار مي استفاده مي

نوشيد، مبادا به اين شيوه ساخته شـده   هاي سفالي آب نمي ك از كوزهاين جهت در هيچ ي
 باشند.

واب ثشد، براي جبران  اند كه هرگاه نماز جماعتش در مسجد فوت مي روايت كرده 
 آورد و در اين باره به حديثي از پيامبر  ركعت نماز فرادي به جا مي 25نماز جماعت، 

ن يحدکم وحده خبمس وعشرأفضل من صالة أصالة اجلماعة «فرمايد:  جست كه مي استناد مي
 .»تر از نماز فرادي فضيلت دارد بار بيش 25نماز جماعت « »ةدرج

گرفت، هيچ يك از شـاگردان امـام شـافعي در     در زهد و تقوا بسيار بر خود سخت مي
سم غسل رسيدند، پس از وفات امام به همراهي ربيع مرادي، مرا ي او نمي اين زمينه به پايه

هجري در سـرزمين مصـر درگذشـت و در     264و تدفين را شخصاً انجام دادند. در سال 
 مرشد و رهبر خود، امام شافعي، به خاك سپرده شد. قبركنار 
 



 
 

 پايان

اي از كردار و رفتـار و   در پايان، خداوند را سپاسگذارم كه مرا توفيق داد تا بتوانم شمه
عملكرد درخشان علمي امام شـافعي و برخـي از شـاگردانش را بيـان كـنم، در حقيقـت       

اي براي  تواند راهگشاي تازه ي اين بزرگمردان، مي ي دقيق و علمي زندگي و سيره مطالعه
ا بدانند كه در هـر زمـان و مكـان و موقعيـت بايـد بـه عمـر و        پژوهشگران جوان باشد ت

هاي خدادادي اند، بها دهند و در جهت تقويـت و   هاي خود، كه سرمايه استعداد و توانايي
اي درنگ را جايز نشمرند، چون عمر اندك است و زمـان بـه سـرعت     شكوفايي آن لحظه

 گذرد و به قول سعدي:  مي
 اندكي مانده و خواجه غرّه هنوز    عمر بـرف است و آفتـاب تموز        

هـاي   ي راه هاي مناسب بـراي تحقيـق و پـژوهش، همـه     و با شناختن زمان و موقعيت
 ي پوالدين خود هموار سازند و به پيش تازند. پيشرفت را با اراده

كـه تحقيـق و    العاده و نيرو و قدرت اجتهادي خود ثابت كـرد  امام شافعي با نبوغ فوق
ي نيرومنـد و   شناسد و تنها به آگـاهي و اراده  جويي، زمان و مكان نمي پژوهش و حقيقت

گير نيازدارد و هركس اراده كند و با بينشي بـاز بـه حركـت خـود ادامـه دهـد،        تالش پي
هاي صعب را در نوردد و سرانجام دست در گردن مراد بـه   ها و گردنه ي راه تواند همه مي

 ود خود برسد. مقصد و مقص
اميد است كه ما نيز بتوانيم در پرتـو رهنمودهـاي ايـن بزرگـان، كـه خـود پيشـگامان        

ي علم و عمل اند، راه و روش صحيح پژوهش و ترقي و تكامـل را دريـابيم و بـا     عرصه
 ها و تحمل مشكالت به كسب فضائل انساني نايل آييم.  ها و سختي قبول رنج
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