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زندگانی امام اعظم و افکار او

تقریظ
فضیلت مآب مولوی عبدالحکیم منیب وزیر ارشاد ،حج و اوقاف
احلمد د ب ال املیدد ن واملی قبد دة مللمتق ددن وامل ددسال واملی ددسف ال ددا ا دد

ا ب دد

وا سلن والا آمله و صحبه ومن دا ب اوته وامل بینته إملا یوف امل ین وبی :
ِ
قال رسول اهلل (:فَدو هِ
ِ
ي ه
َك ِم ْن أَ ْن یَ هكو َن
ْي مل َ
اَّلله بِ َ
ك َا هج اس َواح ا ا َخ ٌْ
اَّلل َ َ ْن یَد ْه َ
َ
َك هُحْ ه املن َهی ِم) رواه البخاری
مل َ
یعنی":حضرت رسول اهلل به حضجرت علجی رکجرم اهلل وجهجهم فرمودنجد:
سوگند بخدا ،اگر خداوند یک مرد را بوسیلۀ تو هدایت کند برای تو بهتر از
آن است که تو را شتران سرخ موی باشد"
در این مقطعی از زمان که جوامع اسالمی را مصایب و درد هجای گونجاگون
فرا گرفته و مسلمانان را رن می دهد ،علماء ،دانشمندان وهمجۀ مسجلمانان
برای دستیابی به خیر و صالح و تحکیم و توسعۀ آن راهی جز بازگشت بجه
راه گذشتگان پر افتخارخویش ندارنجد ،و بجه تعبیجر امجام مالکررحمجه اهلل
علیهم":آخر این امت اصالح نمی شود مگر به آنچه اولجش اصجالح گردیجده
است.
امام اعظم ابوحنیفه ررحمه اهلل علیهم شخصیتی است مشهور که نجامش بجا
فقه اسالمی پیوند ناگسستنی دارد ،کتجاب [ امام اعظم ابوحنیفه و افکار
او ] تألیف دانشمند بزرگ جهان اسجالم اسجتاد دکتجور عنایجت اهلل رابجالغم
بزبان شیوای عربی بوده که توسط مرحوم مولجوی فضجل مجن اهلل رفضجلیم
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یکی ازعلمای جید کشور و برادر مؤلف ،بزبان فارسی دری ترجمه گردیده و
زیور چاپ یافته است خالصۀ شرح حال و افکار امام بزرگوار می باشد.
امام اعظم ابوحنیفه ررحمه اهللم ،مرد پارسا و پرهیزگار که در پرتو تقوی،
خدا ترسی ،زندگی پر برکتش را عاشقانه وقف تدوین فقه اسالمی نمود و با
برخورداری از نبوغ فکری ،حافظۀ قوی و اعجاب انگیجز ،فراسجت و بصجیرت
باطنی ،خلوص نیت و طهارت قلبی ،عزم قاطع و خلل ناپذیری داشجت ،بجر
همۀ دشواری ها و موانع فایق آمد ،و پیشوایی همگان را در فقه اسجالمی از
آن خود نمود و کارش در این عرصه ابتکار و یک شاهکار است.
همۀ ائمه و مجتهدین بعد از وی مدیون زحمات وی اند و چنان که در این
کتاب بیان شده به بزرگی و پیشوایی اش اذعان می دارند.
طبع و نشر مجدد این کتاب هر چنجد کجه برآورنجده و پاسجخگوی کامجل
نیازهای مشتاقان این راه نباشد یقینا گجامی اسجت مفیجد و اقجدامی اسجت
ارجمند که به اثرتالش و پیگرانه استاد محمد شریف ربجاطی درانجی ریجس
تدقیق و مطالعات علوم اسالمی این وزارت زیور چاپ می یابد و به دسترس
مشتاقان و عالقمندان قرار می گیرد.
ما به شناسایی و شناساندن دقیق رجال و شخصیت های برجسجتۀ علجوم و
معار اسالمی که در رشته های متنوع ،علوم قرآنی ،حدیث ،وفقه اسالمی
نامدار و دارای آثار ارزنده و ماندگار اند شدیدا نیازمندیم و این امری اسجت
که در چگونگی تأسی و اقتداء آگاهانه به سلف صالح و استفادۀ بهینه از آثار
شان ارزش و اهمیت فراوان دارد.
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ما با شناسایی علمای ربانی و داعیان حقجانی کجه در تجاریخ اسجالم مصجدر
خدمات مهم ومؤثر شده اند ،در تعیجین خطجوط آینجدۀ فکجری و فرهنگجی
خویش از کارنامه های درخشان آنان الگو مجی گیجریم و درجهجت زنجدگی
سعادتمندانۀ که ،صمیمیت و برادری ،عجدالت اجتمجاعی و رعایجت حقجو
یکدیگر مدار و محور اصلی آن باشجد ،بجه الگوهجای حسجنه و قجدوه هجای
شایسته نیاز داریم که گفتار و کردار شان مبتنی و مستند به احکجام الهجی
بوده و از سیمای پر فروغ شان نور سنت نبوی متجلی باشجد تجا در تجابش
انوار وجود آنان اجتماع پیرامون شان منور و منسجم گجردد ،و تشجنه گجان
معار و حقایق دینی با اخذ و اقتباس چنین نورانیتی عطجش ججان هجای
رنجور خویش را فرونشانده ،هرگز آب حیات را در ظلمات مکاتب بی بنیاد
فکری و فلسفی دیگران جستجو ننمایند.
خوشبختانه تاریخ زندگی و سیرت پیشوایان پیشین بسان آئینۀ صاد و
تمام نمای در برابر ما قرار دارد و حقایق را برای عبجرت و آمجوزش مجا بجاز
گومی نماید ،عوامل سعادت و سیادت و اسباب سقوط و انحطجاط را بجه مجا
معرفی می دارد .پس شایسته است تالش ورزیم میجان نسجل هجای بریجده
شده و جدا ماندۀ این امت و پیشینیان با عزت و موفق شان پیوند و ارتباط
بر قرار نماییم و آنان را از گذشتۀ با مجد وعظمت شان آگاه نماییم و توجۀ
شان را به مواریث پرمحتوا و گرانبها ی پیشینیان که با جدیت و پشت کجار
آنان توأم بوده است معطو داریم ،تا باشد از این مواریث بمثابجۀ گنجینجه
های کشف نشده و ذخایر پایان ناپذیراستفاده نمایند و از استقبال فرهنج
های بیگانه که ظاهرا آراسته ولی مسموم کننده اند ،روی گردانند.
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بلی ،ما به علمای آگاه ،مخلص ،دلسوز ،خود گذر و فداکاری ضرورت داریم
که زبان و بیان و قلم و قدم خود را خاص بجه خجاطر خوشجنودی و رضجای
پروردگارعالمیان ،وقف اصالح امور مسلمین نموده و با نشر و پخش علوم و
فرهن اسالمی که برای جامعه مفید و مکارم اخالقجی عجزت و اعجتالی از
دست رفته را احیاء نمایند و لوای شکوهمند و امید بخجش اسجالم عزیجز را
در میان جوامع مأیوس و خواب آلود اسالمی بر افرازند .به نظر ما هر کاری
که در راستای تحقق چنین اهدا میمون و متعالی صورت پذیرد ،مبجار
و قابل تمجید و درخور تقدیر است .
وزارت ارشاد ،ح واوقا  ،در حالیکه طبع و نشر این اثرعلمی را بجه دیجدۀ
قدرمی نگرد ،از خداوند دادگجر و توانجا بجرای مؤلجف ،متجرجم و ناشجر آن
سربلندی دارین و اجرعظیم آرزومی نماید.
ومن اهلل التوفیق.
مولوی عبدالحکیم منیب
وزیر ارشاد ،ح واوقا
حوت 1397
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پیشگفتار ریاست
مبرهن و هویداست که ما به الگوهای شایستۀ نیازمنجدیم تجا قجادر شجویم
درپرتو ارزشهای گفتاری و رفتاری آنان خویشجتن را پجرورش دهجیم و بجه
تبعیت آنها روح و معنویت رقرآن و سنتم را درمجتن زنجدگی خجود عمجال
حاکم گردانیده  ،باورها ،افکار و عملکرد خود را از خطجاء و انحجرا در حجد
ممکن مصؤن داریم.
درین راستا یکی از قدوه های شایسته و تمام عیار ،امام اعظم ابوحنیفجه
ررحمه اهللماست ،از ائمۀ صدو  ،پیشوایان اصالح و پیش کسوتان تقوا است
که همه اوقات و احیان عمر خود را وقف تالش در متابعت از پیامبرخجدا
نموده است و با استناد از قرآن کریم و سنت نبوی ،فقه اسالمی را عاری از
هرگونه تدلیس و خالی از هرگونه خلجل و شجبهۀ ،بجرای امجت اسجالمی بجه
ارمغان آورده است که این دست آورد می تواند راهنمای ما بسوی طاعات و
فرمانبرداری حق قرار گیرد.
امام اعظم ابوحنیفه ررحمه اهللم از بارزترین ،و برجسجته تجرین پیشجوایان
فقه اسالمی بشمارمی رود ،او امام بزرگواری است کجه سرگذشجت و سجیرۀ
ربانی او مبین مقامات اساسی و مشرح درجات کماالت انسانی است و الگجو
برای اهل علم و معرفت است.
5
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وی پیشوای پیشتازی است که در جهان اسالم خجدمتی بجس بجزرگ و بجا
اعتباری را انجام داده است و همۀ علماء ،فقهاء ،دعوتگران ،محققان و امت
اسالمی را مرهون خود گردانیده است ،از اینجرو ،شایسجه اسجت شجأن واال و
خدمات ارزشمند او را حرمت گذاریم و از سوء ادب نسبت به او ججدا خجود
داری ورزیم.
اگر امام با آن نبوغ ،عبقریت ،جدیت ،بصیرت ممتاز ،عزم خلل نا پذیر و بجا
آن اخالص و فداکاری مستمر و طهارت قلب و زبان نبجود ،آیجا از مکایجد و
حیله های دشمنان اسالم که پیوسجته در مرصجاد انجد و یجا از در جهجل
جاهالن و افراطی گریها ،و جعل کاریهای سازمان یافته چه ها برسجر امجت
اسالمی می آمد؟
پس الزم است فداکاریهای مخلصانۀ این امام و معلم بزرگ دینجی را پجاس
داریم و در حد تجوان ،صجادقانه واقعیتهجا را نسجبت بجه او ادا نمجاییم ،امجام
ابوحنیفه ررحمه اهللم قرنهاست که از حیجث جسجم ،روی در نقجاب خجا
کشیده شده اما از حیث بقای روح و معنویت و از لحاظ مانجدگاری مرتبجت
علمی ،اخال و آداب الگوی زنده و شایسته ای است که با ید به آن اقتفجاء
شود.
او به قوم ،قبیله و سرزمین خاصی تعلق نداشت و به عصجر و زمجان معینجی
نیز محدود نمی شود ،او در همۀ اعصار و برای همۀ نسل ها می تواند الگو و
قدوه قرار گیرد.
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بناء ما به تجدید بنای اندیشه و به تربیت روحی و معنوی و ارتقجای سجطح
دانشهای دینی و در نهایت به اصالح حال خود بر وفق اوامراهلل رجل جاللهم
شدیدا ضرورت داریم ،ولی هنگجامی مجی تجوانیم دارای روحیجۀ نیرومنجد و
معنویت ارجمند و دانش رهگشا باشیم که بجه دسجتورات دیجن بطجور الزم
توجه کنیم و این هدایات را از منابع معتبر و مورد اطمینان فجرا گیجریم و
مبانی اصیل اسالم را به دیگران آموزش دهیم ،آن وقت است که ایمجان در
قلبها استقرار می یابد و شخصیت ها از حیث معنوی و گوهری تکوین یافته
و از اسارت وسلطۀ افکار غیر اسالمی آزاد می گردیم.
برای تحقق این امر ،ناگزیریم از تاریخ پرافتخار گذشتگان خود با خبر شویم
و سیرت و سلو علمی و عملی آنان را برای خویش سرمشق قجرار دهجیم،
زیرا بدون درنظر داشت کارنامه های ماندگار ایشان نخواهیم توانست ،گجام
های اصالحی را برداریم.
گرچه کتجاب رامام اعظم ابوحنیفهه وافکهار اوم تجألیف عجالم مشجهور و
فرهیختۀ کشور استاد دوکتور عنایت اهلل ابالغ که توسجط نویسجنده توانجای
کشور مرحوم فضل من اهلل فضلی برادر مؤلف از زبان جزیجل عربجی بزبجان
فارسی دری ترجمه گردیده است ،به صفات ستوده و سیرت پجاکیزه امجام
ابوحنیفه ررحمه اهللم اختصاص یافته است مع هجذا ازینکجه کتجاب مجذکور
نایاب گردیده بود ،با اغتنام از فرصت و اشتیا مفرط جامعه مذهبی تالش
کردیم تا به چاپ مجدد این اثر بپردازیم و بدسجترس بجرادران و خجواهران
خویش قرار دهیم که خداوند کریم از الطافش این مأمول را به سر رسجانید
و ما را بار دیگر مورد انعام و تحت منت قرار داد.
7
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در فرجام از خداوند دادگر و توانا عاجزانه می طلبیم که به لطف خود این
خدمت کوچک را خالص برضای خویش قرار دهد و آنرا ذخیجرۀ مانجدگار و
کارا روز نیازمندی مان بگرداند و کسانی را که به نوعی درتتمیم چاپ ایجن
کتاب ممد و مفید واقع گردیده اند پاداش نیکو ارزانی دارد و خواننجدگان و
پویندگان راه علجم و معرفجت را از برکجات دانجش و سجیرت نجاب و سجلو
معنوی امام ابوحنیفهررحمه اهللم بهره مند گرداند.
ومن اهلل التوفیق
محمدشریف رباطی درانی
ریس تدقیق ومطالعات علوم اسالمی
میزان 1397

8

زندگانی امام اعظم و افکار او

مقدمه
احلم ب احلق املذی منح کل حق وجوده وامل سال الا أمسا من ج ابحلق وأ بل من
دا املا احلدق و الدا آملده وأصدح به و بب یده املدذین سد اواالا د یده فدا املد اوال املدا

احلق وبذملوا جهود ا جب اال فا سب ل س دال احلق.
أمابعد :مقام امام اعظم ابی حنیفه نعمان درتوده های اسالمی برهیچ
دانشمند و کسی که مشغول مطالعه مبادی جاودان اسالمی است پوشیده
نمی باشد ولی شهرت بیشتر او در علم  ،ذکاوت  ،تبحر و مهارت در حل
مشکالت اجتماعی وعلمی جامعه اسالمی که در همه آفا پخش گردیده
در چوکات فقه محصور شناخته میشود به علت اینکه امام بزرگترین أئمه
چارگانه و در قطار آنها حایز مرتبه اول میباشد و از نگاه استاذی در فن
قیاس که بسا مشکالت دینی ،اجتماعی ،فردی و فامیلی توده را آسان
گردانیده بر رفقایش برتری داشت همچنان امتیاز دیگر وی این بود که در
اساس گذاشتن تمام جنبه های مذهب خویش با دقت کامل به آیات قرآنی
و احادیث نبوی استناد میکرد و احادیثی را که جزئی ترین شک و اشتباه
در باره صحت آن موجود بود تر می نمود.
این احتیاط و دقت را بیشتر از روش معقول وی که در روایت احادیث
فقهی وضع کرده بود میتوان بخوبی در کرد .وی درین رشته تنها به
احادیثی استناد میورزد که از یکی از سه نفر ذیل  :عبداهلل بن عمر ،عبداهلل
بن عباس و عبداهلل بن مسعود که به نام رعبادله سه گانهم یاد میشوند
9
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روایت شده باشد امام تا آخرین درجه میکوشید در امور افراد و توده ها از
قبیل عبادات و معامالت و احوال شخصی ایشان آسانی و سادگی بوجود
آرد و در تعقیب این هد تنها به مساعی خود اکتفا نکرد بلکه دو شاگرد
ارجمند خودش یعنی یوسف و محمد را نیز به تطبیق روشی که وضع کرده
بود رهنمائی فرمود و ایشان خط مشی استاذ خود را تعقیب کردند و به
عملی نمودن آن از دقت و غور عمیق کار میگرفتند به قسمی که اگر به
عدم جواز کاری حکم میکردند ولی بعداً متوجه میشدند که این حکم
موجب تکلیف مردم میشود از نظریه حرمت آن به نظریه جواز واباحت بر
میگشتند.
اگر بخواهیم ممیزات امام را درین مورد تحت شمار آوریم کار مشکلی بوده
و نیز از موضوع اصلی که معلوم نمودن جنبه کالمی امام است خارج
خواهیم شد.
آنچه گفتیم بین همه توده های دینی ،علمی واجتماعی معرو ومشهور
است ولی قسمتی ازخصوصیت این امام جلیل القدر که تا حدی مجهول
باقی مانده عبارت است از جنبه کالمی وعقلی وی که در ذات خود موقف
برجسته و ممتازی دارد .ازهمین جا ارزش رساله ای که استاذ فاضل عنایت
اهلل ابالغ در موضوع امام اعظم دانشمند علم کالم تألیف نموده واضح
میگردد که ما آنرا همین اکنون به حیث یک رساله جامع و سزاوار تقدیر و
احترام به خواننده گان تقدیم میداریم .این رساله حاوی مباحث دقیق
علمی و موضوعات برجسته ای است که مؤلف در آن مستقل جلوه میکند
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طوریکه نه از دیگران تقلید کرده و نه تحت تاثیر کسی واقع شده و نه در
نظریات خویش تردد و دو دلی را جا داده .مؤلف با نوشتن این رساله جایزه
درجه ماستری ازپوهنځی اصول الدین پوهنتون ازهر به سویه بسیار خوب
گردیده که من در کمیته مناقشه رساله مذکور عضویت داشتم و مؤلف
محترم و رساله او را به نظر قدر مینگرم.
درینجاست به یک قسمت از امتیازات این رساله به صورت اجمالی روشنی
میاندازیم.
مؤلف در رساله امام اعظم ابوحنیفه المتکلم به صراحت شرح داده
عصرزندگی امام از اواخر قرن اول الی نیمه قرن دوم هجری عصر بی نظمی
ها و شورش های سیاسی بود که نخست بین خاندان اموی و هواخواهان
علویان بعداً بین امویان وعباسیان جریان داشت و توضیح نموده که این
عصرازهمان قبیل بوده و تمسک به مبادی دینی و اخالقی در آن مانند
گرفتن آتش در کف دست شمرده میشد و در چنین حالتی صاحبان
شخصیت ممتاز مانند امام اعظم میتواند به زندگی خویش تسلط داشته
باشند .مؤلف بیان نموده که این امام بزرگ در اواخر عصر امویان از قبول
منصب اداره بیت المال و در اوایل عصر عباسیان از پذیرش منصب قضاء
امتناع ورزیده البته نه به عنوان احتقار این دو منصب بلکه به حیث عالقه
مندی به دین ،اخال و پاکی خویش و طوریکه مؤلف به حیث یک محقق
دقیق و بی طر روایت دیگری را در این زمینه ذکر کرد و اینست امام
نخواست به قبول منصب از طر حکومتی که بعقیده او به اساسات شرع
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پابند نبوده تن دهد زیرا وی از هواخواهان خاندان علوی بوده و به برتری
امام علی کرم اهلل وجهه عقیده داشت وامویان کسانی بودند که سردار
جوانان بهشتی یعنی حسینررضم را به قتل رساندند و عباسیان به آواز
بلند درهر گوشه و کنار اعالن نمودند که هد ایشان از بین بردن امویان
به منظور بدست آوردن قدرت نیست بلکه صر میخواهند خالفت را از
تسلط آنها نجات بخشیده به خاندان علوی بسپارند ولی وقتی به مرام خود
نایل آمدند حرص ایشان در مورد حفظ و توسعه قدرت و خالفت نسبت به
اسال ایشان بیشتر بود.
مؤلف حق داشته که ضمن تحقیق راجع به اخال و مناقب امام به این
گوشه از حیات امام که اصالً ایجاب کتاب مستقلی مینماید روشنی اندازد
زیرا امام از هرحیث و هرلحاظ شخصیت قابل پیروی بوده که میباید تمام
نواحی زندگی او به حیث سرمشق قرار داده شود.
مؤلف پس از تحقیق در باره امام مناقب امام ،حیات علمی امام ،محیط
وعصر امام در باره موضوعات عمومی تبصره نموده مثالً راجع به تفکیر در
اسالم روشنی افگنده و توضیح نموده که موضوع الوهیت و سایرکماالت بی
شائبه ای که مستلزم آن است همه به دور همین محور یعنی تفکیر می
چرخد بعد پیرامون رابطه خداوند رجم عالقه آنها با یکدیگر تحقیق نموده و
متذکر شده که مسلمانان عصر پیامبر رصلی اهلل علیه وسلمم وقتی با
مشکلی مواجعه میشدند به آنحضرت رصلی اهلل علیه وسلمم مراجعه
میکردند و ایشان به کمک وحی الهی مطابق فهم و دانش آنها به حل
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مشکالت وارده میپرداختند وچون حضرت پیامبررصلی اهلل علیه وسلمم
وفات یافت و مسلمانان باهم مختلف شدند و جمیعت ها و احزابی را
تشکیل دادند که اکثر صبغه سیاسی داشت بعداً به مجادالت عقلی و اخیراً
به فتنه دامنه داری تغیر شکل نمود و به نتای مختلفی منت گردید ولی تا
عهد اموی هرچه بوده از چوکات کتاب و سنت بیرون نبوده و چون از
یکطر ساحه خالفت به توسعه آغاز کرد و از جانبی ترجیح مدنیت های
اجنبی به عربی شروع گردیده و هر دانشمندی خواست سوال هایی را که
به وی متوجه میگردد به اساس اغراض شخص و خواسته خود پاسخ گوید
گذشته از آن اعتراضات اجنبی از قبیل فارسی ،هندی و یونانی وارد ساحه
اسالم گردیده در نتیجه این ماجرا ها گروه های مختلف جدلی یا کالمی
بوجود آمد که مؤلف به شکل علمی و متناسب برآن روشنی انداخته
ونظریات مؤرخین حرکت فکری اسالمی مانندعبدالقاهر التمیمی
"شهرستانی" و المقریزی و امثال آنها را نقل و درین ضمن نظریه مؤرخین
را که تعداد این فرقه ها از هفتادوسه زیاد نخواهد شد مورد مناقشه قرار
داده و توضیح کرده که ذکر عدد مذکور مفهومی نداشته و منظور از آن
تحدیدیست چنانچه در آیه (فا سلیلة ذااه سبیون ذااا ) شمار ذراع به
منظور تحدید نمیباشد .این تحلیل در ذات خود دارای ارزش و مزیت
خاص میباشد مؤلف درین موضوع میگوید :سوال به میان می آید که تفکیر
در عقیده اسالمی روی چه علتی به وجود آمد؟

جواب این سوال چنین است که تفکیر دارای یکعده عواملی است که شاید
نشأت فرقه ها واحزاب دررأس آن قرار داشته باشد زیرا مسلمانان حسب
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ایجاب طبیعت محیط درقرآن وموضوع تنزیه  ،عدل ،روابط خداوندرجل
جاللهم با انسان و با جهان ،قضاوقدر ،حریت و اختیار ،خیرو شر به بحث
آغاز کردند و در روشنی مبادی که به آن معتقد بودند به تاویل و تفسیر
قرآن شروع نمودند و این کار سبب نشأت فرقه های دینی گردید  .بعد از
قرن اول هجری پس از عصر صحابه ررضم جهم بن صفوان بوجود آمد و
به نفی صفات خدا ابراز عقیده نمود بعضی مسلمانان از وی تقلید کردند و
برخی او را گمراه خواندند و مردم را از پیروی مذهب او بر حذر داشتند،
مذهب اعتزال از طر واصل بن عطاء و مذهب کرامیه به وسیله ابی عبداهلل
سیستانی رهبر کرامیه به روی صحنه آمد همچنان اشاعره و دیگر فرقه
های دینی به ظهوررسید ولی این اختالفات صر جنبه دینی داشت و
اختالفات سیاسی از عصر بسیار بیشتر بوجود آمده بود که سبب ظهور
آشواب بزرگ بین صحابه ررضم گردید و این عوامل گرچه شکل سیاسی
داشت از لحاظ فکری نیز درسیر اسالم بی تاثیر نبود به هر حال امام اعظم
که معاصر این اختالفات فکری بود نمی خواست از آن سرسری عبور کند
ویا موقف تماشا بین را اتخاذ نماید بلکه خود را به صورت اساسی سهیم
گردانیده و این امر سبب عبقریت ممتاز و تبارز وی در تمام نواحی علم
کالم گردید.
درینجا به نقطه حساسی میرسیم که مؤلف پس از لحظه ای توقف آن را
بصورت ممتازی تحلیل میکند  ،این نقطه در مرحله اول مذبذب معلوم
میشود زیرا مالحظه میکنیم که امام اعظم از یک طر مردم را از اشغال به
علم کالم شدیداً منع مینماید و در مرحله دیگر اعتنای شدیدی به آن
14

زندگانی امام اعظم و افکار او

نشان میدهد و به شدت میکوشد در آن دسترسی یابد وحتی قسمت
زیادی از حیات خود را وقف آن میگرداند آری امام اعظم و فیلسو اول
اسالم با وجود منع دیگران از علم کالم خود مؤسس یک مکتب کالمی
میشود و رسااللت در علم کالم تألیف میکند و با فرقه های کالمی داخل
صحنه مبارزه و مناقشه میشود چنانچه روایت شده که وی بیش از بیست
مرتبه داخل بصره شده و هر مرتبه یکسال یا کم و بیش در آنجا اقامت
گزیده وبا فرقه های کالمی به خصوص طبقه خوارج به مناظره پرداخته و
کارش بجای رسید که درین فن انگشت نما شد و مردم در باره قوت
1
استدالل وی در علم کالم سخن ها میگفتند.
اگر خواسته باشیم بین روش کالمی أئمه و ممانعت آنها از اشتغال به علم
کالم سازش ایجاد کنیم میتوانیم بگویم که ممانعت آنها متوجه کسی است
که از مسایل کالمی به حیث اسلحه در مقابل هم استفاده میکند و از بحث
در اعما عقاید دینی باکی نمی دارد و مکاتب کالمی أئمه برای خود آنها و
کسانی است که هد ایشان اثبات حق و ابطال باطل میباشد و نیز
ممانعت متوجه کسانی است که اهلیت تعمق و تفکر را در قضایای کالمی
ندارد و خو آن موجود میباشد که مسائل مخالفت عقاید اسالم حین
مقارنه بین دالیل مخالف و موافق در ذهن ایشان نفوذ کند یا در نظر ایشان
دالیل مخالفین قوی تر جلوه کند ویا هم دچار تردد و دو دلی شوند البته
درچنین حاالت شرایط علمی آنها هر طوری باشد حق اشتغال به علم کالم

 -1مناقب ابی حنیفه تألیف کردری
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ندارند زیرا درچنین وضع گذشته از آن که برای دیگران مفید نمیشود برای
خود نیز کسب اطمینان نمیتوانند نیز چون أئمه دین مشاهده کردند که
مردم پیش از حد ضرورت دینی در مسایل کالمی مداخله میکند از فتنه
ترسیدند و آنها را از شغل در علم کالم منع کرده چنانچه از ماجرای امام و
پسرش حماد معلوم میشود امام پسرش را ازین علم منع کرده عماد گفت
میبینم که مردم مناظره میکنی ولی به ما اجازه نمیدهی امام گفت :ما
مناظره میکردیم و در اندیشه میبودیم که مبادا جانب مقابل ما بلغزد و شما
قسمی مناضره میکنید که میخواهید مقابل شما سقوط کند  ،کسیکه در
آرزوی لغزش حریفش باشد در آرزوی تکفیر وی نیز خواهد بود و کسیکه
چنین آرزو دارد قبل از کفر حریفش خودش کافر میشود.
همچنان قبل از تذکر مطالب فو مؤلف میگوید:
برای مطالعه کننده علم کالم الزم است که با روش کالمی مجتهدین
چهارگانه آشنا شود زیرا ایشان با عالقه کاملی که به امور دینی داشتند
قرآن و حدیث را به طرز خاصی تحت مطالعه قرار داده بودند و به روشنی
دالیل علمی که از طریق تحقیقات خویش بدان دست یافته بودند در
استنباط احکام عمیقانه قدم گذاشتند اوضاع مسلمانان را مطالعه میکردند
وبرای حل مشکالت ایشان از هر ناحیه صر مساعی مینمودند و میباید
این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که اجتهادات دینی مجتهدین منحصر
به یک نکته نبوده بلکه قبل از فقه دانشمند علم کالم و قبل از تصو
دانشمند فقه بودند همچنان در موضوعات سیاسی از ابراز نظر خود داری
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نکرده اند زیرا در عین حال که قرآن و حدیث را به حیث دو منبع اساسی
مسایل دینی می شناختند یکعده اسرار دینی و امور اجتماعی را از مسایل
کالمی و فقهی و حتی از مسایل متعلق به زهد و تصو استنباط میکردند
روش و سلو ایشان در تصو زهد و تقوی برای ما روشن میگرداند که در
اسرار تصو نیز گرچه این روش کمتر به آنچه بصورت نقل و روایت از
ایشان به ما رسیده قوی تر است آنها قرآن و حدیث را به حیث دو منبع
اساسی توحید میشمردند و مسایل کالمی را برآن اتکأ میبخشیدند و حتی
در روش های سیاسی خویش نیز ازین منبع استمداد میکردند زیرا قرآن و
حدیث منبع و مرجع تمام اموری است که به حیث مسایل اسالمی شناخته
میشود طوریکه اهل لغت نیز ازین دو منبع به حیث مرجع اساسی موضوع
فصاحت و بالغت استفاده میکنند.
با درنظرداشت نکات فو الذکر این قضاوت که أئمه دین درنقطه
دورازمسایل کالمی قرار داشته و درین ساحه ازهرگونه عالقه و معلومات
عاری بودند از جانبی دیگر یک قضاوت غیر عادالنه و خال واقعیت و از
طرفی متضمن طعن برایشان است که گویا ازعلم کالم و مسایل کالمی
اطالعی نداشتند کار خوب دیگری که مؤلف انجام داده اینست که در مورد
تشریح فر بین مذاهب راجع به ایمان با تفصیل صحبت کرده است
اختال مذاهب درین است که آیا ایمان عبارت از تصدیق است یا تصدیق و
اقرار ویا تنها اقرار ویا تصدیق و اقرار عمل؟ و آیا ایمان قابل زیادت و نقصان
است یا خیر؟ و نظریه امام اعظم را درین پرابلم بزرگ توضیح نموده و
مذاهب متذکره را حسب آتی خالصه میکند:
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 -1به عقیده بعضی قدمای متکلمین ایمان عبارت از تصدیق است.
 -2به نظریه جهم بن صفوان و پیروانش ایمان عبارت از معرفت است.
 -3به مذهب کرامیه ایمان عبارت از تنها اقرار است.
 -4به عقیده امام اعظم ایمان دارای دورکن است یعنی تصدیق و اقرار و
دومی به حیث متمم رکن اول است.
 -5ایمان عبارت از تصدیق است و اقرار شرط و تحقق اصل ماهیت ایمان
نبوده بلکه شرط اجرای احکام است .فقهاء وجمهورمحققین به این
عقیده اند واین نظریه به اشعری و ماتریدی و بعضی اهل حدیث نیز
نسبت داده شده.
 -6قطان عقیده دارد که ایمان عبارت از اقرار است و تصدیق شرط آن
میباشد.
 -7محدثین معتقد اند که ایمان عبارت از اقرار ،تصدیق وعمل است وعمل
شرط تحقق ایمان کامل است.
 -8معتزله عقیده دارند که ایمان عبارت از اقرار و تصدیق و عمل است و
عمل داخل در ماهیت ایمان است.
از دالیلی که سویه عقلی امام را به حیث یک مفکر ممتاز و حتی به حیث
یک فیلسو نهایت دانشمند نشان میدهد این عبارت جامع و پر معنی
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است که دویار بزرگ امام یعنی ابویوسف ومحمد آنرا روایت کرده مؤلف آنرا
در کتاب خویش نقل نموده عبارت مذکور این است "اگرخداوند برای مردم
پیامبرنمی فرستاد معرفت خدابه عقول آنها الزم بود" این همان معنی
است که امام نسبت به همه فالسفه اسالم درآن سبقت جسته ولی مؤلف از
این اندیشه که مبادا بعضی محققین عبارت مذکور را سوء تعبیر نمایند و
آنرا با عبارات معتزله راجع به ادرا حسن و قبح به وسیله عقل بدون
احتیاج به شرع اشتباه کنند به توضیح فر بین دو نظریه پرداخته میگوید:
امام معتر است که عقل حسن و قبح بعضی اشیاء را بدون سمع در
میکند ولی معتزله معتقد اند که عقل از عهده ادرا حسن وقبح همه اشیا
بدر میشود و هیچ چیزی را از این کلیه استثنا نمینمایند و شرع به عقیده
آنها محض مظهر است اما امام اعظم به این عقیده به شکل مطلق معتقد
نیست و واضح است که عقل حسن بعضی اشیاء را مانند صد و امثال آن
بداهتاً در میکند زیرا عقل در میتواند که صد وراستی نافع است
ولی بعضی اشیای دیگر مانند حسن روزه گرفتن روزاخیر رمضان و قبح
روزه اول شوال دلیلی به جزء شرع ندارد.
ازموضوعاتی که درین کتاب حقیقتاً شایسته تقدیر و آفرین است تحقیق
نظریه امام در باره قضا و قدر است که صدها کتاب در شر و غرب راجع
به آن نوشته شده و ذهن هزاران تن ازاستاذان ،شاگردان ،محققین و
خوانندگان عادی را به خود مشغول گردانیده ومؤلف به خوبی خاطرنشان
کرده که امام تهداب اساسی مذهب فکری را درین باره گذارده و او کسی
است که محققین مسلمان را به راه راست جهت حل این مشکل رهنمایی
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کرده به این معنی که خداوند تمام افعال بشری را از ازل از نگاه علم و
تقدیرو وصف در لوح محفوظ نوشته ،نه از لحاظ رضا و امر و حکم سپس
مؤلف ضمن تبصره به این مطلب میگوید که این نظریه موجب اطمینان
عقول در راه رسیدن به راحت فکری و نجات ازین مشکل میگردد و یک
مفکوره بیطرفانه و بی آالیش است که در زمینه ابراز گردیده است.
از حسن روش مؤلف درین رساله یکی هم تحقیق او درموضوع ارجاء
وتوضیح فر بین مرجئه سنت و مرجئه بدعت است که اولی موجب خروج
از شرع نمیشود و مانعی نیست که امام قایل به ارجاء شرعی باشد.
در اخیر پیش ازآنکه این رساله مفید را تر بگوییم بی مورد نیست که
متذکر شویم که مؤلف توضیح نموده امام اعظم تنها دانشمند فقه و کالم
نبوده بلکه در پهلوی آن در موضوع سیاست و خالفت نیز نظریات برجسته
ای داشت که از اظهار آن در داخل چوکات ادب تعقل و حکمت خود داری
نمیکرد و هیچ چیز مانع وی از صراحت لهجه و حزم نمی گردید وهیچ
عاملی اورا به مداهنه ومجامله وادار نمی ساخت صراحت وامتناع او از قبول
وظیفه اداره بیت المال درعصرامویان و از قبول منصب قضاء
درعصرعباسیان سبب شد که بعضی مردم در باره او تبصره منفی کنند که
رشورش را دامن میزندم ولی فی الواقع این تبصره درست نیست زیرا هر کار
او زاده احساس و انگیزه دینی و عالقمندی به مصالح دنیوی و اخروی
مسلمانان بود و تنها از کسی پشتیبانی میکرد که میدانست در اداره امور
مسلمانان نسبت بدیگران صالحیت بیشتر دارد  .همین صراحت ادبی او بود
که موجب شد خلفاء در باره او بد بینی کنند که این بد بینی گاهی
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بصورت حبس و گاهی به شکل ضرب به شال و شکنجه تبارز میکرد ابو
جفعر منصور باوی رفتار وحشت آمیزی نمود وحمله ای طرح نمود به این
معنی که به وی پیشنهاد قضاء کرد در حالیکه خوب میدانست که این
منصب رانمی پذیرد و امام درجواب وی گفت  :من نظربه معذرت های که
به تو شرح دادم صالحیت وظیفه را ندارم ابو جفعر جواب او را تردید نموده
گفت دروغ میگوئی صالحیت قضاداری ولی از آن امتناع می ورزی امام
گفت  :اگرمعذرت را تصدیق میداری پس نظر به دالیلی که گفتم صالحیت
آنرا ندارم و اگر مرا دورغگو میپنداری بازهم یک دروغگو شایسته وظیفه
قضا نخواهد بود .پس به حبس وی فرمان داد.
مؤلف درمورد این ماجرا تبصره میکند:
کسی که درین جریان دقیق میشود میداند که این بهانه محض به گرفتار
نمودن امام روی کار شده بود تا اقدام خلیفه در نظرمردم داشته باشد
وکسی براین ظلم صریح و اعتراضی نکند و خلیفه برای تبرئه خود بگوید :
وظیفه قضا و خدمت اجتماع اسالمی را به وی پیشنهاد کردم نپذیرفت.
برای اینکه صحبت مابیش از اندازه طول نکشد گفتنی خود را در مورد این
رساله که از حیث دقت ،تعمق و استقالل نظر نمونه از بحث و تحقیق عصر
جدید شمرده میشود و کتابخانه های عربی در عصر امروزی به وجود آن
نیازمندی شدیدی دارد خاتمه میدهم.
دکتور محمد غالب
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
حنم ه و

لا الا اسومله املک می والا آمله و أصح به ذوی املفضل املیم م

مقدمه مؤلف
هنگام مطالعه بیوگرافی حضرت امام اعظم ابوحنیفه النعمان نکته ای جلب
نظر میکند که جنبه کالمی این شخصیت بزرگ نسبت به جنبه فقهی
ایشان کمتر طر توجه و اهتمام قرار گرفته لذا تصویر حقیقی جنبه اولی
حین مقایسه با جنبه دومی نسبتاً غامض جلوه میکند و به عبارت دیگر:
پیرامون فقه اصغر امام که به اصطالح و تعبیر خاص خودش از مسایل
توحید به فقه اکبر و از مقابل آن یعنی مسایل فقهی به فقه اصغر تعبیر
مینماید نسبت به فقه اکبر مطالعات بیشتری صورت گرفته و شاید عامل
اساسی آن این حقیقت باشد که امام پس از شمول در حلقه فقهی نزد
استاذش ابواسماعیل حماد سلیمان العکلی االشعری و پس از انکه به حیث
جانشین استاذ خویش موقف مهم فقهی را حایز گردید ساحه مناظرات و
مباحثات کالمی خود را کم کم محدود گردانید و در مسایل فقهی که بعداً
به حیث مذهب ملیون ها مسلمان قرار گرفت روش متینی را اتخاذ نمود
گذشته از ان یک سلسله گفتار ها به امام نسبت داده شده که ظاهراً داللت
دارد براینکه وی پس از اشتغال به فقه ،مباحثات کالمی را تر گفته و
خواسته از موضوعات کالمی ،خودداری کند .ازطر دیگر منابع اساسی
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جنبه فقهی امام نسبت به مصا در جنبه کالمی وی بسیار زیاد به
نظرمیرسد پس طبیعی است اگر جنبه اولی او نسبت به جنبه دو می طر
توجه بیشتر قرار گیرد .علت این تفاوت هرچه بوده اما واضح است که روش
کالمی که امام اعظم در آن سهم گرفته ومساعی خویش را به مناظره با
طبقات و احزاب مختلف مبذول داشته و مذهبی را به نام مذهب اهل سنت
و جماعت اساس گذاشته در ساحه های فکری دارای ارزش خاصی بوده و
بصورت عموم ازتصویرعصراوو نظریات کالمی او حقایق مهمی را بصورت
بسیار منظم و اسلوب علمی و دلچسپ به ما ارائه میدارد که قوت استدالل
وی به شکل خاصی دران جلوه مینماید.
نکته قابل تذکر که نباید از ان سرسری گذشت این است که ازمنابع کالمی
منسوب به امام منبعی که صحت آن نزد عالقمندان و دانشمندان این
موضوع متفق علیه باشد وجود ندارد و بنابران نمیتوانیم امام را از نگاه این
روش به اندازه روش فقهی او خوبتر بشناسیم ولی به مالحظه آنچه گفتیم
مشکلی عرض وجود میکند که به این اساس دائره هر گونه بحث و مطالعه
محدود میشود زیرا مرجع قابل اعتماد که مورد اتفا همه باشد تقریبا در
هیچ یک از موضوعات سراغ شده نمیتواند بنابرین برای یک محقق راهی
نیست جز اینکه تنها دراطرا موضوعات بحث کند که متکی به آیات
قرآنی و احادیث صحیحه نبوی صلی اهلل علیه وسلم قابل اعتماد باشد ولی
دانشمندان این حقیقت را قبول کرده اند که به منابعی که ظن غالب
نسبت به صاحبان آن صحت دارد اعتماد باید کرد کسی که میخواهد از
چهره قضایا و موضوعات کالمی امام اعظم پرده بردارد به جز رسایل کالمی
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امام یعنی فقه اکبر ،العالم والمتعلم ،الوصیۀ رساله ی که به ابی مسلم البتی
وفقه ابسط و آن هم پس از مقابله بین نسخه های چاپی و خطی آن و پس
از انتخاب آنچه از حیث سند قویتر به نظر میرسد و همچنان کتب تاریخی
فقهی که قسماً حاوی نظریات کالمی امام بوده منبع دیگری برای استفاده
سراغ نمیتواند و این یگانه منابع است که در مطالعه وی راجع به نظریات
کالمی امام کمک میکند و شاید پس از مراجع به منابع فو الذکر احساس
کند که در این راه حرکت میتواند وپس ازینکه بین نظریات امام و افکار
دیگر آن مقایسه مینماید و در دالیل امام عمیق فکر میکند به پاسخ نهایی
بعضی سواالت کالمی دست میابد که سویه و استدالل عقلی امام
درموضوعات کالمی از آن معلوم شده میتواند.
طبعاً مطالعه کننده این موضوع ناگزیر است از کتب مناقب امام نیز استفاده
کند و از آنچه گفته آمدیم معلوم میشود که چرا در مدارس اسالمی
مراجعی که از آن نام گرفتیم به حیث منبع اساسی مطالعه روش کالمی
امام و بصورت غیر مستقیم به حیث منبع شناسایی ارزش فکری اسالمی
قبل از خلط شدن آن با مدنیت های اجنبی مخصوصاً فلسفی یونانی مورد
مطالعه و تدریس قرار میگیرد و بعد از آن میتوان اعترا کرد که مسلمانان
دارای همان خصوصیات و ممیزات عقلی میباشد که برای مردم نژاد ها و
مناطق دیگر است و نظریات آنها در ساحه الهیات از قبیل علم به خداوند و
صفات او و رابطه او تعالی با جهان شکل مستقل داشته و دوراز دائره ای
است فلسفه یونان آنرا ترسیم ویا رجال عصر هیلنی رومانی تشریح نموده و
تاثیر مسلمانان به افکار اجنبی به اساس عالقه ای بوده که راجع به دریافت
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و معرفت افکار دیگران داشته اندو افکار آنها را با افکار خود خلط و در
نتیجه از آن بوجود آمده که یک محقق باریک بین درمیان آن یک سلسله
افکار خالص اسالمی و هم یک سلسله افکار اجنبی را میابد و موضوع خدا و
صفات که اوموضوع علم کالم را تشکیل میدهد در موجودیت طوائف
مشخص اسالمی حیثیت زیربنا را داشته و مسلمانان به تحکیم این اساس
عالقه و حرص شدیدی ازخود نشان میدادند تا از یکطر وسیله حفظ و
بقای جامعه اسالمی شود و از جانبی سد بزرگی در مقابل تجاوزات علیه
ارزش های اسالمی گردد.
بعد از مالحظه آنچه گفتیم مطالعه کننده این موضوع میتواند یقین حاصل
کند که امام اعظم از برکت روش کالمی خویش دارای امتیاز خاصی در
قسمت الهیات در ساحه افکار اسالمی بوده است.
در قسمت نسب امام بعداً اشاره خواهیم کرد که وی اصال فارسی و از
مناطق افغانستان و مربوط والیت پروان میباشد که یکی از والیات
افغانستان بوده و در قسمت شمال پایتخت کابل قرار دارد من هم در همین
والیت سرزمینی که جد امام یعنی زوطی یا نعمان را در آغوش خویش
پروریده بدنیا آمده ام وعالقه دارم که راجع به این نابغه شر و اسالم که
قریه آنرا در دامان یکی از کوه های والیت خویش میشناسم چیزی بنویسم
درهرفصل این بحث گویی این سر زمین در مقابل دیدگانم حاضر است سر
زمینی که دو امام بزرگ یعنی ابوحنیفه و احمد بن حنبل و نوابغ فکری
چون فارابی وابن سینا وپیشوایان حدیث مانندابن قتیبه و دانشمندان
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برجسته از قبیل زمخشری و سکاکی و تفتازانی رازی و نسفی وعلمای
تصو چون :عبداهلل انصاری هروی ،سلطان محمود غزنوی و مولوی جالل
الدین بلخی و زعمای جنبش فکری و حریت امثال :جمال الدین افغانی
بدان منسوب اند.
سرزمین افغانستان به زبان حال از من میخواهد که مطالعه و بحث و
تحقیق خویش را درعلم کالم به صاحب مذهبی اختصاص بخشم که افغانها
و حتی همه مسلمانان به وی افتخار مینمایند افتخار به حیث اولین کسی
که حایز درجه نبوغ دراسالم گردید و به آمیزش عقل با نقل توفیق یافته و
مذهبی را به وجود آورده که درعصرما باوجود اینکه بیش از  12قرن از
وفات وی سپری شده بیشتر از مناصفه مسلمانان کره زمین از آن پیروی
میکنند و از من دیگر نیز اشخاص منصف و حق شناس پس از آنکه
پیشوایان خویش را از قبیل شافعی مالک و احمد بن حنبل مشاهده
نمودند که موقف فقهی و کالمی امام معتر گردیده اند بدان منصفانه
اعترا کردند آن مسرورم ازینکه در مرحله اولی پالن خویش به نکات ذیل
که حایز اهمیت است برمیخورم :
اهمیت موضوع کتاب یعنی تحقیق در اطرا نظریات کالمی امام اعظم
اهمیت علم که بیشتر قسمت های این تحقیق به آن ارتباط دارد یعنی علم
کالم واهمیت موضعی که در آن راجع به موضوع انتخابی خویش به تحقیق
میپردازم که عبارت از ازهرشریف میاشد و این مرکز بزرگ علمی از جمله
مشهور ترین پوهنتون های اسالمی محسوب میگردد که بیش از هزار سال
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به اسالم خدمت نموده باالخره اهمیت این بحث و تحقیق نظر به عصریکه
در آن زندگی میکنیم زیرا این عصر محتاج تحقیقات عمیق در اطرا
میراث روحی اسالمی میباشد تا به افکاری منت گردد که شایسته مقابله با
احساسات مادی بوده و به آن روشن نمودن راه برای کسانی است که
مادیت آنها را گمراه نموده است.
ِ
َح ُّق أَن یهدتهبَ َع أ َْف َم ْن ل یَه ي إِله أَ ْن یه ى.
أَفَ َمن یَد ْه ي إِ ََل ا ْحلَ ِق أ َ

1

این کتاب حاوی مباحث چهارگانه ذیل است :
فصل اول :زندگانی امام اعظم و عصر او.
فصل دوم :موقف اسالم در برابر تکفیر.
فصل سوم :تحقیق در مورد نوشته های کالمی امام.
فصل چهارم :تحقیق درباره مهمترین نظریات کالمی امام اعظم البته
بهترین مراتب سپاسگزاری خویش را به خدمت استاذان پوهنځی اصول
الدین که بنده را به نوشتن این رساله تشویق نموده مخصوصاً استاذ دکتور
سلیمان دنیا که از افادات و رهنمائی های خاص خویش مرا برخوردار
گردانیده تقدیم نموده از خداوند توفیق میخواهم.
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ودددو حیددبا و یددم املوک ددل یددم ا دوملا و یددم املن ددْي وصددلا هللا الددا سد احمم وآملدده

وصحبه وسلم.

قاهره – المعادی
جون  1966مطابق صفر المظفر  1382هج
عنایت اهلل ابالغ – افغانستانی
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فصل اول
زندگانی امام اعظم ابوحنیفه النعمان اسم و نسجب او قسجمتی از مناقجب او
محیط وحیات علمی او منابع استفاده علمی و استاذان او فرقه های کالمی
معاصر او.

زندگانی امام اعظم واسم و نسب او
امام اعظم ابوحنیفه النعمان درسال  80هج درعصر خالفت عبجدالملک بجن
مروان اموی در کوفه بدنیا آمده و بنا به قولی تولد وی در سال 61هج بجوده
ولی این نظریه تایید نشده است.
امام در سال  150هج به اثرشکنجه ای که از طجر منصورعباسجی بجه وی
رسید وفات یافت.
از زبان نواده های امام یعنی عمربن حمجاد بجن ابوحنیفجه و اسجماعیل بجن
حماد بن ابوحنیفه اسم و نسب امام به دو شکل روایت شده اول نعمان بجن
1
ثابت بن مرزبان و مرزبان به معنی رئیس از فرزندان آزاد فارس میباشد
همچمنان عمربن حماد میگوید زوطی هنگام فتح کابل اسیر گردیده و بجه
حیث برده یکی از افراد بنی تیم بن ثعلبه قجرار گرفتجه ولجی دومجی یعنجی
اسماعیل لکه بردگی را از امام دور نموده میگوید بخدا سوگند کجه مجاهرگز
 - 1مرزبان محافظه سرحد -قاموس ترکی -تالیف شمس الدین سامی ج  3ص 1342
مرزبان حاکم و محافظ سرحد و زعیم  -ص  741مکمل عثمانی
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غالم نبوده ایم و هر دو نفر به این نکته اتفا دارند که زوطجی ویجا مرزبجان
اصال افغان بوده ولی اول الجذکر پجس از تشجریح نسجب وی بجه اسجارت او
اعترا میورزد در حالیکه دومی میگوید وی از بالد فارس به مناطق عجرب
هجرت نموده اما اینکه بعضی معتقد اند امجام اصجال عربجی یجا بجابلی بجوده
درست نیست و ثابت مسلمان به دنیا آمده وبرخی را عقیده برین است که
وی از مردم انبار ربه فتح همزهم بوده بعداً به نسا به فجتح اول و قصجر الجف
نقل مکان کرده و در آنجا ابوحنیفه تولد یافته و بعضی دیگر معتقد اند کجه
وی از مردم ترمذ بوده و مؤلف الخیجرات الحسجان درقسجمت تطبیجق ایجن
نظریات میگوید امکان دارد وی در مناطق مذکور سکونت ورزیده باشد و به
هر حال روایاتی که ثابت را از مردم کابل نشان میدهد نسجبت بجه روایجات
دیگر قویتر به نظر میرسد.
از جمله دالیلی که نظریه اخیر را تایید میکند روایتی است که ابواسماعیل
نقل شده که میگوید ایشان از مردم عجم بوده و از کابل اسیر گردیده اند و
جد امام را یک تن از زنان قبیله بنی تیم اهلل خریده آزاد نمود .همچنان دو
نواده امام درینباره که آیا پدر ثابت نعمان ویجا زوطجی بجوده و ججد او مجاه
یامرزبان نام دارد اختال کرده اند ولی میتوان بین هجر دو نظریجه چنجین
تطبیق نمود که ممکن است برای یک شخص دونام ویا اسم و لقجب باشجد
ویا معنی زوطی و نعمان و همچنان مفهوم ماه ومرزبان یکجی بجوده و ایجن
یگانه راه نزدیکی بین گفتار دو نفر مذکور است ولی تطبیق بجین نظریجات
آنها در قسمت اینکه یکی اعترا به بردگی و دیگر آنرا بجه شجدت وتاکیجد
نفی میکند کار مشکل به نظر میرسد اما استاد شیخ ابو زهره بجین ایجن دو
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قول نیز تطبیق به عمل آورده به این ترتیب که ممکجن اسجت زوطجی ویجا
نعمان هنگام فتح منطقه اش اسیر شده اما مسلمانان نظر به موقف و شجهر
تش به مالحظه اینکه از بزرگان سرزمین خجود بجوده مسجلمانان بجا ایشجان
مانند یک اسیر معامله نکرده تا از یک طر عزت و مقام آنها محفوظ ماند
و از جانبی عالقه و محبت آنها به اقارب و وابسته گجان ایشجان را بجه خجود
جلب کرده باشند و نظر به همین دلیل نواده اش حق دارد که نام بردگی را
از خود دور کند.
میگویند باری نعمان به علی کرم اهلل وجهه قدری فالوده در روز نوروز کجه
اولججین روز بهاراسججت تقججدیم نمججود مججردم فججارس عججادت داشججتند دریججن
روزاحتفاالت خاصی برگزارنمایند پس علیر مهدیه اش را پذیرفته گفجت
هر روز ما نوروز است و برخی عقیده دارند که این ماجرا در روز مهرگان که
به عربی مهرجان گویند و مفهجوم ترکیبجی آن محبجت روح اسجت صجورت
گرفته و علی"رض"فرموده هر روز برای ما مهرگان است.
در باره اسم امام اتفا برین است که اسم وی نعمجان اسجت شجیخ شجهاب
الدین در الخیرات الحسان نوشته که درین نام رازعجیبی نهفته اسجت زیجرا
نعمان اصال به معنی خون که قوام بدن به آن موقو اسجت میباشجد و بجه
عقیده برخی به معنی روح است و ابوحنیفه سبب قوام بوده فقه و مدار و
مسایل آن از وی نشات کرده ویا اینکه نعمان گیجاهی اسجت سجرخ رنج و
خوشبوویا به معنی غوان است و امام نیز دارای خصال پا و حجایز کمجال
نهایی بوده و توجیه دیگر این است که نعمان بروزن فعالن مشتق از نعمت
بوده و ابوحنیفه نعمتی بوده که خداوند به مخلوقش ارزانجی داشجت و الجف
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والم رالم معموالً در حالت نکارت ویا نداء و اضافت درعربی حجذ میشجود
اما درغیر این سه حالت حذ آن به ندرت صورت میگیرد.
اما نظریه شیخ قابل مناقشه است زیرا نام بسیار کم متکجی بجه مناسجبت و
علت میباشد و بیشتر اسمای محضجه بجا احجوال مسجمی مطابقجت نداشجته
1
مراعات معنی اصلی دران نمیشود و نیز این نام برای ججد امجام نیجز بجوده
درحالیکه صفات متذکره در وی سراغ نمیشد.
در قسمت کنیه امام که غالبا هرکنیه دارای علتجی میباشجد میتجوان وججه
انتخاب این کنیه را دریافت نمود به این ترتیب که حنیفه مؤنث حنیف بجه
معنی زاهد ویا مسلم است زیرا حنیف مشتق از حنف به معنی میجل اسجت
چنانچه در قرآن کریم آمده است (بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّۀَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً) سوره بقجره
آیه  135حنیف یعنی مایل به دین حق و برخی گفته اند که سجبب کنیجه
امام مال زمت وعالقه همیشگی اوبجه دوات بجوده کجه در لسجان عجرا آنجرا
حنیفه مینامند ولی این روایت که امجام دختجری داشجته بجه حنیفجه قابجل
اعتماد نیست زیرا تاریخ به استثنای حماد پسر ویادختری را به وی نسجبت
نمیدهد و آنچه خطیب بغدادی باسندی روایت نموده و در آن انفطاع است
و مشعر برین است که امام گفته بعد از مجن ایجن کنیجه را بجه ججز دیوانجه
انتخاب نخواهد کرد وواقعا بعد از وی یکعده مردمی این کنیه را برگزیدنجد
که نیروی عقلی ایشان ضعیف بود قابل اعتماد نیست زیرا خطیب بغجدادی
کسججی اسججت کججه در طعججن بججر ابوحنیفججه زبججان درازی کججرده و مججؤلفین،
دانشمندان و مترجمین بزرگ روایات دروغی و افترا های خطیجب را افشجا
 -1بنابر قول یکی از نوده هایش الخیرات الحسان ص 19
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نموده اند که از جمله آنها عیسی بن ابوبکر ایوبی یکی از شاهان مصر است
که افترای خطیب را در کتاب السهم المصیب فی کبد الخطیب افشا کجرده
این کتاب حاوی تحقیقات علمی است که برای مطالعجه کننجده بیجوگرافی
امام مفید میباشد و نیرن های خطیب در آن توضجیح گردیجده همچنجان
عالمه شیخ زاهد الکوثری کتابی به نام تانیب الخطیب فی ماساقه فجی ابجی
حنیفه من األکاذیب دارد که برای تردید افترا راجع به کنیجه امجام کفایجت
میکند کتاب متذکر شده کجه سجی تجن از علمجای بجزرگ چجون ایقجانی و
دینوری و امثال آنها همین کنیه را برای خجود انتخجاب کجرده بودنجد ولجی
سویه عقلی ایشان به مراتب نسبت به خطیب و امثال وی باالتر بود.
مؤرخین مردم غیرعرب را به نام رموالیم که مفهوم اصجلی آن غجالم شجده
است یاد میکنند ولی این نجام از موقجف علمجی امجام نمیکاهجد زیجرا اکثجر
دانشمندان فقه در عصر تابعین که امام از ایشان اسجتفاده نمجوده از جملجه
موالی بوده اند و در حالیکه اسالم بین عرب و عجم به مساوات قایجل شجده
واعالن نموده که :إِ هن أَ ْكد َ َم هك ْم َاند َ هللا أتقد كم 1واحساس افتخار به نسب را که
بین عرب شایع بود یک قلم از بین برده مالحظه مینماییم که سویه عقلجی
و علمی برخی مردم غیر عربی از قبیل فارسی وغیره به انجدازه بلنجد شجده
بنابران متیقن میشویم که مبادی معنوی برخال عقیده سجابق عربهجا بجه
نسب و غیره متکی نبوده به یک سلسله واقعی اتکا دارد و هر طبقه مجردم
دارای مسؤولیت خاص دینی و اجتماعی میباشجد کجه تنهجا بجه یجاد آوری
اسمای آباواجداد وظایف ایشان انجام نمییابد حضرت پیامبر همه اشجخاص
 - 1سوره حجرات آیه 13
33

زندگانی امام اعظم و افکار او

نکوکار و پرهیزگار را رآلمخویش معرفی فرموده همچنان خداوند پسر نوح
رعم را از وی نفی کرده میفرماید :رانه لیس من أهلک انه عمل غیرصالحم.
حضرت محمد بالل حبشی را به خود نزدیک و ابولهب قریشی را از خود
دور مینداشت و سلمان را از اهل بیت حساب میکرد به مالحظه این نکجات
امام اعظم اساس و زیر بنای عزو شر را در یافتجه بجود واز همجین لحجاظ
وقتی یک تن از مردم بنی تیم که بردگی جد امام قبیله مذکور نسبت شده
به وی گفت تو غالم آزاد شده منی ابوحنیفه گفته او را تردید نموده فرمود:
به خدا که من نسبت به تو شریف ترم امام اعظم شخص دون همت نبود1و
انتساب وی به فارس مانع رسیدنش به درجه نبوغ و کمال فکری نگردیجده
طوریکه انتساب علمای بزرگ فالسفه دانشمندان علم کالم و متصوفین بجه
سرزمین های غیرعربجی از ارزش علمجی آنهجا کاسجته نمیتوانجد ومجؤرخین
وتذکرهنویسان حق ندارند ازآثارعلمی غزنجه ،هجرات ،بدخشان،تخارسجتان،
جوزجان ،بلخ ،سیستان و دیگرمناطق کشورافغانستان میهن آبائی که امجام
است چشم بپوشند.
همچنان آثارفکری افغانها مردم فارس و مطالعات عمیجق دینجی و فلسجفی
آنها در زردشتی از حقایق غیر قابل انکار است.
ابوالمؤید موفق مکی در موضوع نسب امام و اینکه کماالت فکری و روحجی
منحصر به عرب نیست موقف امجام را در سجاحه هجای فکجری و دینجی بجه
وضاحت تصویر نموده و از گفتار وی معلوم میشود کجه در عصرهشجام بجن
عبدالملک در قسمت فقه مردم غیر عرب دارای فضیلت بدرجه اول بودند و
-1مناقب ابی حنیفه تألیف مکی ص 6
34

زندگانی امام اعظم و افکار او

حکایتی را نقل میکند که از آن میتوانیم فضجیلت عججم را بجر عجرب نگجاه
فقاهت تصدیق نمائیم وی گوید :عطا از پدرش روایت نموده که نزد هشجام
بن عبدالملک در رصافه داخل شدم وی گفت :ای ابوعطاء راجع به علمجای
سرزمین اسالمی معلومات داری؟ گفتم بلی ای امیرالمجومنین !گفت:فقیجه
کیست؟ گفتم نافع غالم آزاد شده ابن عمر گفت :فقیه مکه کیست؟ گفتم:
عطاء ابن ابی رباح گفت :عربی است یا عجمی؟ گفتم عجمجی اسجت گفجت
پس فقیه مردم یمن کیست؟ گفتم طاوس بن کیسان ! گفت عربی است یا
عجمی؟ گفتم عجمی است.گفت :فقیه مردم یمامه کدام کسی است؟ گفتم
یحیی بن کثیر گفت عربی است یا عجمی است؟ گفتم عجمی است گفجت
پس فقیه مردم شان کدام شخص است گفتم مکحول گفت عربی است یجا
عجمی؟ گفتم عجمی است گفت فقیه مردم الجزیره کیست؟ گفتم میمون
بن مهان گفت :از عرب است یا عجم؟ گفتم ازعججم گفجت فقیجه خراسجان
کیست؟ گفتم ضحا بن مزاحم گفت عربی است یا عجمی؟ گفتم عجمی
است گفت پس فقیه مردم بصره کیست؟ گفتم حسن وابن سجیرین گفجت
عربی اند یا عجمی گفتم عجمی گفت :فقیه مجردم کوفجه کیسجت؟ گفجتم
ابراهیم النخعی گفت :عربی است یا عجمی گفتم عربی است گفجت اگجر از
1
یک تن عربی نام نه میبردی نزدیک بود بیمیرم.
درالعقدالفرید تألیف «ابن عبدربه» شبیه سوال و جواب هشجام وعطجاء ابجن
ابی لیلی وعیسی بن موسی نقل شده که دومی یک شخص بسیار متعصب
-1مناقب ابی حنیفه تألیف مکی ص 6
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بود به این ترتیب که عیسی از ابجن آبجی لیلجی پرسجید فقیجه عجرا کجدام
شخص است؟ گفت حسن بن ابی الحسن گفت بعد از آن گفت محمد بجن
سیرین گفت عربی اند یا عجمی؟ گفت عجمی سجپس پرسجید فقیجه مکجه
کیست؟ گفت عطاء بن ابی رباح و مجاهد وسعیدبن جبیر وسلمان بن یسار
گفت اینها از عرب اند یا از عجم :گفت ازعجم پس چهره اش تغیر یافجت و
بازهم پرسید فقیه ترین مردم قباد کیست؟ جواب داد  :ربیعۀ الجرأی وابجن
ابی الزناد ،گفت عرب اند یا عجم؟ گفت عججم پجس چهجره اش برافروختجه
ترشد و پرسید :فقیه یمن کیست؟ گفت طاوس و پسرش و ابن منبه پجس
سوال کرد :اینها به عرب منسوب اند یا عجم گفت :به عجم پس رگ هجای
گلویش متورم شد و از جا برخاسجته گفجت پجس بگجو کجه فقیجه خراسجان
کیست؟ گفت عطاء بن یسارخراسانی پرسید ابن عطاء چه کسی است گفت
عجمی است دراین وقت سجیمایش بجیش از پجیش تغیجر یافجت تاجاییکجه
گوینده جواب از او ترسید او باز پرسید فقیه شام کیست؟ گفجت :مکحجول
گفت عربی است یا عجمی گفت :عجمی پس آه عمیقی کشیده گفت فقیه
کوفه کیست؟ عطاء بن ابی لیلی گوید اگر از وی نه میترسیدم از حکم بجن
عتبه وحماد بن ابی سلیمان نام میبردم ولی عاقبجت بجدی را در ایجن کجار
مالحظه کردم لذا از ابراهیم النخعی و شعبی نام بردم پس گفت اینها عربی
انججد یججا عجمججی گفججتم :عربججی پججس گفججت اهلل اکبججر و اعصججابش راحججت
شد1دوحکایت باال موقف ما را که در صدد مقایسه بین عرب و غیر عرب در
ساحه فقه میباشیم روشن میکند وکتب تجاریخی نشجان میدهجد کجه ایجن
 - 1العقد الفرید ج  2ص 262
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فضیلت تنها در ساحه فقه نبوده زیرا واضح است که مردم غیرعربی پس از
توجه به تمام نواحی علوم عربجی پیشجرفت قابجل مالحظجه ای در تمجدن و
فرهن ازخود نشان دادند تا جاییکه عده ای حتجی در ادبیجات عربجی کجه
خصوصیت زمان ایشان نبوده به درجات عالی نایل گردیدند وقتیکجه کتجب
طبری ،سیبویه ،سکاکی و زمخشجری را مطالعجه کنجیم بجه سجویه تعقجل و
پیمانه علمی ایشان که نه عرب و نه عججم از موقجف آنهجا چشجم پوشجیده
میتواند اعترا خواهیم کرد.
امام ابوحنیفه با آنکه نسبتاً عجمی بود از نگاه عجمی بودن محجل اعتجراض
نمیباشد و تنها دریک ناحیه علوم دینی وعربی تخصص نداشت بلکجه قبجل
ازفقه دانشمند برجسته کالم وقبل از تصجو دانشجمند بجزرگ فقجه بجود و
اینکه میگویند معلومات وی در ادب عربی ناچیز بوده از همین جهت جمع
کلب را کلوب به قیاس قلب و قلوب گفت و بروی اعتراض شجد کجه جمجع
کلب کالب است و نه باید به قلب قیاس شجود ایجن مجاجرا سجاخته وبافتجه
دشمنان وی است 1زیرا یک محقق باریک بین کجه عبجارات امجام را مجورد
تعمق قرار میدهد خواهی نخواهی اعترا میکند که تعبیرات امام از بالغت
برخوردار بوده و مطالب خویش را در چوکات عبارات اظهار میکرد که هیچ
یک ازادبای معاصر او به پایه آن رسیده نمیتواند و اگر رساله هجای او را بجا
نظر انتقاد مورد بررسجی قجرار دهجیم هجیچ گونجه عیبجی را در آن سجراغنه
میتوانیم که افترای بدخواهان را در حق وی واقعیت بخشد.

 - 1تانیب الخطیب عالمه کوثری ص 21
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استاذ شیخ ابوزهره دالیلی ارائه نمود مشعر براینکه درعصجر مجذکور مجردم
عجم بیش ازعرب به دانش و علم توجه وعالقه داشتند یکجی ازیجن دالیجل
این است که وقتی سیادت و سلطنت از دست مردم غیرعرب رفت متوججه
تحصیل علوم شدند تا این مجد از دست رفتجه را از طریجق دیگجری اعجاده
کنند ،زیرا احیانا محرومیت ها سبب وصول به کمال و اهدا عالی میگردد
ولی این نظریه قابل مناقشه و تردید است زیرا در عصر اقتدار و حکمروایی
عجم نیز شما نوابغ فکری عجم نسبت به عجرب کمتجر نبجوده و توججه بجه
تحصیل علم نه برای علم بلکه به منظور تحصجیل غایجه دیگجری و بغجرض
جبیره نمودن یک خالیگاه نمی تواند سبب چنان نشاط و عالقه شجود کجه
در علماء غیرعربی به مالحظه میرسد زیرا آنها به پیشرفت علمی و دینی به
حدی حرص و عالقه نشان میدادند که قدرت علمی در نظر ایشان نسجبت
به قدرت سیاسی حایز اهمیت بیشتر بود ابن سینا و فجارابی و دیگجر نوابجغ
عجم در عصری زندگی داشتند که زوال قجدرت و حکمروایجی عججم را نجه
میتوان به حیث عامل عالقمندی ایشان به علم ودانجش قلمجداد کجرد زیجرا
عصر آنها عصر قدرت و استقالل عجم بود برای اثبجات آنچجه گفتجه آمجدیم
ذکر این ماجرا کفایت می کند که بین امام اعظم و خلیفه اموی و بار دیگر
بین امام و خلیفه عباسی صورت گرفته به این ترتیب که از طجر خلیفجه
وقت به امام پیشنهاد منصب شد ولی امام از قبول آن امتناع ورزیده وازین
به وضاحت معلوم میگردد که نشاط علمی وقتی به اوج خجود برسجد هجیچ
گونه رتبه و مقام سیاسی و مادی به آن همسری نه می تواند.
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از دالیلی که شیخ برای اثبات پیشرفت علم درعجم نسبت بجه عجرب ذکجر
نموده یکی این است که یاران پیامبر تعدادی زیادی از غالمان در دسترس
خود داشتند که همیشه صبح و شام با آنها مالزم و همراه بودنجد بنجابر آن
غالمان تمام معلوماتی را ازایشان اخذ میکردند که صحابه "رض" از پیامبر
استفاده مینمودند  .وچون عصر صحابه رضجی اهلل عنجه بپایجان رسجیده
همین مردم عجم و موالی بودند ولی این استاذ شیخ نیز قابل قبول نیسجت
زیرا رابطه غالمان با صحابه تنها از حیث علم و اسجتفاده علمجی نبجود و در
کتب تاریخ به نظر نرسیده که یک تن از صحابه رض غالم خویش را از هر
گونه شغل دیر استثنای طلب علم و حدیث بر کنار نموده باشد لذا استفاده
ای موالی از باداران خویش نمودند شکل طبیعی داشته و ججز و معلومجاتی
بوده که در ضمن سایر شرکت کنندگان حلقه هجای علمجی و اگجر حلقجه
علمی وجود داشت از صحابه رض به دست آورده اند.
عقل سلیم قبول نه میتواند که یک صحابی غالمی را به غیر تربیه علمی
او وتعلیم احادیث خریداری کرده باشد وبه این کارازجانب شجریعت ملکجف
نبودند منتها اینکه وظیفه داشتند آنها را به انواع کفارت کجه در شجرع وارد
است و به منظور ثواب اخروی آزاد سازند .
نباید اشتباه نمود که ما میخواهیم در حق صحابه زبان به طعجن بکشجاییم
کال وحاشا زیرا وقتی این اشتباه به جا بجود کجه مجا بجه صجحابه رض هجای
مخالف شرع را نسبت می کردیم در حالیکه شریعت ایشان را صحابه همین
قدر مکلف نموده که با بردگان خویش مانند یک تن از اعضای پجیش آمجد
کنند و پیشتر از ان مکلفیتی نداشته تا در پیشجرفت علمجی بردگجان شجده
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بتواند و نیز اگر شمار بردگانی را که تحت سیادت و تصر عجرب هجا بسجر
می بردند با کسان که اصال عربی بوده اند مقایسه نمائیم فر زیادی دربین
ایشان مالحظه خواهیم کرد پس چرا صحابه  به برادران عربجی خجویش
توجهی نکردند و مساعی خود را به تادیب و تهذیب کسانی صجر نمودنجد
که به حیث بردگان با آنها زندگی می کردند ؟ اگر بالفرض استدالل شجیخ
ابو زهره را درست وقابل قبول پنداریم و این عقیده را بپذیریم که همنشین
ومالزمت صحابه رض در تهذیب و تعلیم موالی تاثیر داشته و آنها به تربیجه
مردم عجمی بیش از عربی کوشیده اند این فرض در قدم در موجب طعجن
بر صحابه رض می شود زیرا آنها در اساعه علم و دانش بجین عجرب اهمجال
ورزیده اند در حالیکه مالحظه می کردند عجمجی هجا نسجبت بجه فرزنجدان
برادران و قبایل عربی آنها به درجات عالی تر رسیده اند
بنابرآن فرض مذکور اگر ازیک طر فضجیلتی را درتادیجب عجمجی هجا بجه
صحابه  نسبت میدهد ازطر دیگر جفا و بی اعتنایی ایشجان را در بجاره
وابستگان و برادران خود شان ثابت میسازد.
از دالیل ابوزهره این دلیل تاحدی قابل قبول است که مردم غیرعربی قبجل
از اسالم از خود دارای تمدن و دانش بودند و این امر در ایجاد و تربیه افکار
و اذهان و حتی معتقدات ایشان تاثیر داشته گویا احساسات علمی در وجود
آنها دارای حیثیت خاصیت طبیعی بوده و این دلیل در نظر کسجی کجه بجا
مدنیت مردم غیر عربی قابل از اسارت و ادامجه آن بعجد از اسجارت آشجنایی
دارد شاید از تردید و مناقشه دور باشد با آنهم این گونه مردم عجمجی کجه
یک قسمت از دانش و فرهنج ایشجان منسجوب بجه محجیط اصجلی آنهجا و
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قسمتی به عرب منسوب است یا اصال وجود نداشته ویا تعداد ایشان بسجیار
ناچیز بوده و معلوم نیست کدام اشخاص دارای این خصوصیت بوده اند؟ اما
در قسمت کسانی که تعلیمات خویش را از الفبا در اسالم شروع و تعقیجب
کرده اند دلیل مذکور ساحه تطبیق ندارد .
آنچه را شیخ از ابن خلدون روایت نموده که عرب اهجل صجناعت نبودنجد و
انسان وقتی خود را کامال وقف علم گرداند حیثیت پیشه و صناعت را برای
وی اتخاذ می کند و صناعت طر عالقه مجردم متمجدن بجوده در حالیکجه
مردم عرب از تمدن بسیار دور بودند این دلیل گرچه قانع کننده نیست اما
اگر آن را یک حقیقت قبول شده فرض کنیم قسجمت منفجی ادعجای مجا را
ثابت می کند که عبارت از عقب ماندن عرب ازعجم درمراحل مدنیت است
ولی قسمتی مثبت آن رسیدن مردم عجم به سویه عجالی مجدنیت میباشجد
هنوز در پرده خفا قرار دارد.
فکر می کنیم ما مجبور نخواهیم بود دالیلی را برای اثبات پیشترفت مردم
عجم در علم ودانش نبست به مردم عرب سراغ نماییم و تتبع و جستجوی
این راز شاید نتیجه ای نداشته باشد پس بهتر است که به این نکتجه اکتفجا
نماییم که این امر مربوط به فضل خداوند جل جالله است( :ذملد

فضدل هللا

یؤت ه من یش وهللا ذواملفضدل املیید م) ومکلفیتی نداریم که بپرسیم چرا احمجد
عالم و محمود جاهل است در حالیکه هر دو در یجک محجیط زنجدگی مجی
کنند؟ و جستجوی این راز مخفی به مداخله در اسراری نمی گردد که بجه
جز خداوند کسی دیگر بر آن علم ندارد و اگر خواسته باشجیم بجرای اثبجات
مدعای مذکور دالیل تقریبی ارائه نمائیم یجا نگجویم کجه دالیجل تقریبجی و
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تخمینی سبب یقین شده نمی تواند و حیثیت قواعد کلجی نجدارد از طجر
دیگر دالیلی که از طر یک محقق عربی ارایه می شود به صجورت ارادی
ویا غیر ارادی دارای صبغه تعصب میباشد و دالیلی که محقجق غیجر عربجی
عرضه می کند نیز خالی از تعصب دیده نمیشود زیرا حیثیت تردید مطالبی
را دارا می باشد که از محقق عربجی شجنیده اسجت و آنچجه گفتجیم مبالغجه
نیست چنانچه حکایت مکی در سطور سابق آنرا نقل نمودیم مارا به موقجف
اصلی مادر این باره رهنمائی می کند زیرا یک عربی وقتی سوال می کند و
جواب می شنود نقیه ترین فالن سجرزمین عجمجی اسجت و عربجی نیسجت
سخت دل دل تن میشود در حالیکه می یابد به واقعیجت اعتجرا کنجد و
چنان سوالی نکند که رن تعصب داشته باشد و اگر به این عقیجده باشجیم
که هر شی علتی در ما وظیفه داریم علت هر کار را کشف نماییم پس باید
برای این سوال نیز جوابی سراغ نماییم که چجرا امجام ابجو حنیفجه صجاحب
مذهبی گردند ملیون ها مسلمان از آن پیروی می کنند و این مقام نصیب
حماد استاذ وی در قفه بود نشد در حالیکجه امجام اکثجر مسجایل فقجه را از
همین است خویش فرا گرفته و او به اندازه شاگردش حایز شهرت نگردیجد
در آن صورت هم علتی که در ایجن بجاره سجراغ شجود یجک علجت تقریبجی
خواسته بود.
ونیز میدانیم که مردم غیرعرب برای عرب احترام قایل بوده وآنها را به نطر
قدر می نگرند زیرا لسان آنهالسان قرآن که به آن ایمان آورده اند میباشجد
ولی به خاطر هیچ کس از محققین عجم نگذشته که سوال را مطرح نموده
بپرسد چه علت است که بعضی از مجردم عججم چجون سجکاکی تفتجازانی ،
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زمخشری و سیبویه و امثال آنها در رشته ادبیات لسان عربجی بجه درججات
عالی رسیدند ودر این حقیقت چه رازی نهفته است آن حقیقت چه علتجی
دارد و هکذا  ...ولی درعصجر ماکجه بجه وحجدت دینجی نیازمنجدی شجدیدی
احساس می شود طرح چنین سواالت بی جا وبی مورد خواهد بود.
و نیز بعد از آنکه اسالم تفریق نژادی را محو و نابود اعالن کرد وثابت شجود
که عربی را برعجمی فضیلتی نیست جزبه تقوی به این نکته اشجاره نکجرده
که حرکت عرب به سوی مطلوب سریعتر و متین تر بجوده و بجر افتخجارات
نسبی و نژادی خط بطالن کشیده لذا طرح چنین سوال به غرض کشف راز
برتری برخی طوایف بربرخی دیگر موردی ندارد.
همچنان مراجعه و وارسی یک کار انجام شده که سجبب ایججاد سجوالی در
ذهن انسان می گردد و موجبی برای تجدید خاطره آن موجود نمجی باشجد
کار مناسب نیست مثال طرح سوالی راجع بجه برخجی ماجراهجایی کجه بجین
بعضی طوایف عرب در عصر رسالت رخ داده است.
باید گفت  :از خصوصیات دین آسمانی محو خرافاتی است که برعقل بشجر
چیره شده ووضع مقررات و احکام است به قسمی که نمودار عدالت کامل و
برابری بین تمام پیروان آن باشد و این دین اعالن مینماید کجه :وأن لجیس
لالنسان االماسعی نیست برای انسان به جز آنچه سعی نموده از آنجرو بجین
عربی و عجمی فرقی وجود ندارد واز وظایف ما این نیست که در پی کشف
راز ها و طرح سواالتی باشیم که سبب تفرقه و انشعاب مسلمانان گردد.
بادرنظرگرفتن مطلب فو می توان ابراز عقیده کرد که اسالم بجا سیاسجت
عالی خویش کجه تحجت قلمروعقجل قجرار دارد از یجک مبجدأ بسجیار عجالی
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سرچشمه گرفته و به روشنی این سیاست مثبت ممالک و کشورها را فجتح
کرد و در ساحه آن فالسفه و دانشمندان برجسته عرب و عججم بجه وججود
آمد .عرب درمدرسه عجم از استاذ عجمی و عجم در مدرسه عرب از استاذ
عربی مشغول استفاده علمی گردید و درهی یک کتاب از محققین عربی یا
عجمی به مالحظه نرسیده که به فضجیلت عججم بجر عجرب ویجا بجر عکجس
درامورعلمی اشاره ای رفته باشد و آنچه از برخی دانشمندان نقل شده کجه
ذکاوت نژاد سامی که عرب بدان منسوب است نسجبت بجه ذکجاوت آریجایی
کمتر است از ادعا هایی است که علم آنرا پذیرفته نمی تواند.
درین جا توضیح این نکته ضروراست که بعضی مؤرخین به همین قدراکتفا
نموده اند که رجد ابوحنیفه از کابل اسجتم و بعضجی دیگجر ایجن قجدرعالوه
کرده اند که رکابلم یک منطقه مشهور از بالد هند است.
دلیلی برای صحت اینکه کابل پایتخت افغانستان امجروزی ازملحقجات هنجد
گفته شده جز این نیست که بگوییم  :در عصر مؤرخین مذکور کشجورهای
افغانستان و هند و مناطق پاکستان و پشتونستان امروزی که در بین هند و
افغانستان واقع است یک دولت شمرده می شد.
زیرا بعضی از شاهان افعانی بر هنجد نیجز حکمروایجی داشجتند کجه از آنچجه
محمود غزنوی1و احمد شاه بابا درانی را می توان نام برد که تمام مناطق را
 –1چون وضع دولت درعصر عباسیان روبه ضعف نهادمحودغزنوی ر421-388هج م
ارحدودشمال غربی به جانب هند حرکت کرد وحمالت خویش را ازغزنی متوجه آن
کشورنمودوتاوقتی آن رادوام داد کخ قسمت زیادی ازسرزمین هند را تحت سلطه
خویش درآورد.
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به حیث دولت واحدی قرار داده بودند و افغانستان درآن وقت به ایجن نجام
معرو نبود ولی نام کابل رامؤرخین می شناختند لذا گفتند آنچه گفتند و
کابل پایتخت افغانستان و همچنان پشتونستان و پاکستان غربی را که بین
هند و کابل واقع است بحیث یک دولت قلمجداد نمودنجد والبتجه معلومجات
مؤرخین مذکور در باره نواحی تاریخی ومعرفجت ممالجک از همجین انجدازه
تجاوز نکرده بود و ما بر آنها اعتراض نمی کنجیم کجه چجرا تحقیجق بیشجتر
نکردند زیرا شرایط و ظرو چنین بود ولی در عصر ما یک محقق نبایجد از
مطالب کتب مذکور سرسری وسطحی بگذرد و در معرفی ممالک و مناطق
دنیا از ایشان تقلید نماید زیرا شرایط امروزی تسهیالتی را در زمینه معرفی
ممالک فراهم نمود که برای یک محقق اججازه نمجی دهجد دریجن بجاره بجه
روشنی نظریات مورخین که چندین قرن پیشتر ابراز شده پیش برود و تنها
به گفتار استناد ورزد چنانچه این تقلید از طر محقق استاذ دکتور یوسف
م -تحقیق سید سابق برحجۀ اهلل البالغه ص . 3
برای اثبات اینکه امام اصال عجمی وازکابل بوده به کتب معتمد ذیل استناد نموده ایم :
الخیرات الحسان فی مناقب االمام االعظم ابی حنیفه النعمان تالیف عالمه ابن حجر
الهیتمی مفتی حجازمتوفی سنه  973ومناقب االمام ابوحنیفه تالیف ابوالموید الموفق
المکی متوفی سال . 518
مناقب ابی حنیفه تالیف ابن البزاززالحنفی الکردری مؤلف فتاوی البزازیه متوفی . 827
والدرالمنظم فی مناقب االمام االعظم تألیف نوح افندی متوفی سال  1070هج نسخه
خطی مربوط کتابخانه ازهرشریف تحت نمبر  – 238العقود الجمان فی مناقب ابی
حنیفه النعمان تألیف صالح الدمشقی .نسخه خطی این کتاب نیزدرکتابخانه ازهر موجود
است وهمچنان ازسایر کتب تاریخ ومناقب استفاده شده .
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موسی در تحقیق وی راجع به امجام ابوحنیفجه بجه مالحظجه رسجید وی در
تبصره اش راجع به کابل به همین قدر اکتفا کرده که  :کابل یجک منطقجه
معرو از بالد هند است و این تبصره متکی به معلوماتی بجوده کجه ضجمن
مطالعات ناکافی خویش راجع به مناطق دنیا بدست آورده و درین تبصره از
مطالعه جغرافیا انتشارات رادیوها و جراید استفاده نه ورزیده و نیجز تصجریح
نکرده که کابل امروزی پایتخت یک کشور مستقل بوده بجه هنجد ارتبجاطی
ندارد.
آنچه گفتیم نتیجه مطالعات محققین درباره وطن اصلی و آبایی امام اعظم
است و داللت واضح دارد براینکه مقصود آنها از رکابلم کابل امروزی یعنجی
ساحه پایتخت افغانستان نبوده بلکه منطقه کابجل کجه مجؤرخین از آن یجاد
آوری کرده اند نسبت به کابل امروزی وسیع تر و عبارت از منطقه ای بجود
که در جوار غزنه باستانی موقعیت داشت و ازمناطق بین تخارستان و غزنه
عموما به کابل تعبیر می شد بنابران کابجل آن وقجت شجامل شجش والیجت
امروزی بود که پروان نیز شامل آن است و در شمال کابل امروزی به فاصله
تقریبا  64کیلومتر موقعیت دارد و امام به همجین داللجت منسجوب بجوده و
قریه ای که پدران امام در آن میزیسجتند در قسجمت جنجوب غربجی شجهر
چاریکار در دامان کوهی واقع است که به بامیان منطقه تاریخی افغانسجتان
منتهی می گردد بامیان حاوی آثار تاریخی چندین قرن قبل از اسالم است
که موقف تاریخی سر زمین افغان را تثبیت می کند ویک سلسله آثار قدیم
1
بودایی در آن وجود دارد.
 -1حدیقۀ االقالیم تألیف مرتضی حسینی ص . 400- 367
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محققین افغانی که در تحقیقات خویش از کتب تاریخ افغان استفاده کجرده
اند طی تحقیقات خویش وطجن اصجلی امجام را والیجت پجروان قریجه وی را
خواجه سیاران گفته اند که در نزدیکی چاریکار مرکز پروان واقع است و به
روشنی این تحقیق تاریخی ،وزارت معجار افغانسجتان لیسجه ای را کجه در
چاریکار مرکز والیت پروان واقع است به نام لیسه نعمان مسمی گردانیده ،
قبال این لیسه به نام لیسه پروان معرو بود لیسجه نعمجان شجامل صجنو
ابتدائیه ،متوسط و ثانوی بوده فارغان آن حق در پجوهنحی هجای علمجی و
اجتماعی پوهنتون کابل وسایر پوهنتون ها همچنان وزارت معار مدرسجه
دینی را که در مرکز واقع و به نام مدرسه علوم شرعیه معرو بود بجه نجام
مدرسه ابوحنیفه مسمی کرد ایجن مدرسجه از حیجث پروگجرام و سیسجتم و
مضامین به مدارس مربوط از هر شریف شباهت دارد و فارغان آن مستحق
شمول در پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل و پوهنتون ازهر میشجود وزارت
معار در مورد لیسه نعمان ،وطن اصلی امام و در مدرسه ابوحنیفجه مقجام
دینی و فقهی او را در نظر گرفته است.

درقسمت دیگرکتاب سکینته الفضالازمفتاح التواریخ وحدیقۀ االقالیم نقل شده که قریه
امام عبارت ازخواجه سیاران است ودرجای دیگرامام راازقریه استرغچ نشان داده
وهردوقریه یکی دروالیت پروان ودیگردرنزدیکی آمن واقع است که یکی ازدیگرتقریبا
 18کیلومتر فاصله دارد.
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قسمتی از مناقب امام
درین موضوع نمی خواهیم به تفصیل صجحبت کنجیم زیجرا ممکجن نیسجت
پروگرام کار یک محقق که می خواهد درباره امام به روشنی مناقب وصفات
اومطالعه کند به آسانی به پایان برسد .به علت اینکه در کتب مناقب تذکره
ها و کتب تاریخی برای این مرد بزرگ اوصا و محاسنی ذکر شده که باید
به حیث یک کتاب ضخیم و معتمد جمجع آوری گجردد زیجرا مطالعجه ایجن
مناقب طوریکه معنی اصلی این کلمه مناقب میکند حاوی بحث راججع بجه
ادوار زندگی امام و احاطه به تمام ممیزات امام خواهجد بجود و عالوتجا بایجد
نقایصی که به غرض کاستن از ارزش و مقام معنوی امام به وی نسبت داده
شد مورد بررسی قرار گیرد و سخنان بد خواهجان امجام را کجه بجروی زبجان
طعن کشوده اند تردید نماید همچنان طبیعی است کجه یجک محقجق بایجد
کامال بیطر بوده در تحقیق و مطالعه خویش تحجت تجاثیر مجذهب واقجع
نشود تادر صورتیکه مذهب حنفی باشد در توصیف امجام راه مبالغجه پجیش
نگیرد و نیز باید از زمره نباشد که بین حجق و باطجل امتیجاز نمجی کننجد و
مطالب خود را با گفته غیر مستند مخلوط می نمایند مانند کسانی که کجه
می گویند محمد به وجود ابوحنیفه بشجارت داده و فرمجوده نعمجان سجراج
امتی نعمان چراغ امت من است در حالیکه ایجن حجدیث اسجاس مسجتند و
قابل اعتماد ندارد و چنین اشخاص در عین حال که می خواهند بااین گونه
مبالغه شنیع خویش امام را از خود خوش سازند اقوالی از ایشان شنیده که
امام از آن بیزار است و به زبان حال آنها را توصیه می نماید به چیجزی کجه
اصل و اساس درست ندارد تمسک ورزند و خویش صفاتی را نسبت دهنجد
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که در واقع مستحق آن نیست ازطر دیگر بحجث بجه تفصجیل در اطجرا
مناقب امام به همان اندازه که مارا به احوال و شخصیت او آشنا مجی سجازد
به همان تناسب از موضوعی کجه در صجدد تحقیجق آن میباشجیم دور مجی
گرداند که عبارت از سویه کالمی امام است و نیز کتب مناقب امجام بسجیار
زیاد است و مطالبی در آن سراغ می شود که برای یک محقق کمک کرده
می تواند لذا وارسی این موضوع با تفصیل در حقیقت تکرار بوده و به حیث
یک بحث جدید شمرده نمیشود .نکته دیگر این است کجه ارزش بحجث در
باره مناقب امام به هر پیمانه ای که باشجد بجه پایجه ای نمجی رسجد کجه از
شافعی ،احمد بن حنبل ،مالک وعلمای برجسته ای چجون فضجیل ،نضجربن
الشمیل مکی بن ابراهیم ،اعمش یحی بن آدم ،وکیع ،امام حافظ محمد بن
میمون ،ابوسلیمان و داود الطایی ،خلف بجن ایجوب ،امجام غزالجی در نظریجه
اخیرش که معتمد تر است 1وسایر علماء و فضال و ارباب نظر و استدالل که
دارای شهرت و برجستگی خاصی می باشند روایت شجده و مناقجب امجام را
ذکر و او را با صفات علم ،ورع و تقوی ستوده اند و بعضی ایشان به گوشجه
ای از سویه کالمی و قسمت زیادی از سویه فقهی امام روشنی افگنده واین
همه عالوه بر مطالبی اسجت کجه از شجاگردان حلقجه علمجی او چجون امجام
ابویوسف ،محمد وزفر که اقوال آنها شایسته اعتماد است روایت شده و انها
امام را طوریکه هست و بدون تعصب و تمسک به احادیث وضعی ستوده اند
و این همه نکات متذکره محقق را مجبور میسازد که به بحث خود راجع به
مناقب امام چهره جدیدی بخشد چنانچجه ایجن پدیجده در کتجب محقجیقن
-1غزالی دراین باره دونظردارد که یکی ازآن مورد اعتماد مادرین جا میباشد
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سراغ می شود که راجع به مناقب امام چیزی نوشته اند از آن جمله کتاب
استاذ عبدالحلیم الجندی است که از مناقجب امجام طجور دیگجری صجحبت
نموده یعنی بحث خود را تفسیر بخشجیده گویجا خواسجته کجالم خجود را از
اسلوب تحقیقی به شکل درامه ای در آورد و اسلوب ادبی دلچسپی را روی
کار نموده و بیشتر از کمیت به کیفیت متوجه شده و گرچه مطلب تازه ای
را افاده نکرده و امام را به چهره جدیدی معرفی ننمود ،باآن هم کار خجوبی
انجام داده وشکی نیست که از نگاه ادبی چیز تازه ای شجمرده مجی شجود و
مؤلف خواسته شخصیت امام را پس از آنکه یکبار از طر مؤلفین قدیم به
تعبیر قدیم و سبک قدیم تصویر گردیده به شکل جدیجدی تعریجف نمایجد
همچنان استاذ بزرگ شیخ ابو زهره در کتاب حنیفه  ،روش خاصی را پیش
گرفت و مناقب وی را به اندازه که در روح بحث او مورد ضرورت بوده ذکر
نموده و روش استاذ محمد یوسف موسی در رساله اش به نجام ابجو حنیفجه
شبیه آن است و ما با تمام که در اطرا شخصیت امام چیزی نوشته اند در
صورت ایجاد ضرورت دوش مناقشه وانتقاد پیش خجواهیم گرفجت و بکلجی
اطمینان امثال این مؤلفین از روش ما دل تن نخواهد شد زیرا مناقش بجا
ایشان نشانه عدم اطمینان به مقام علمی آنها نیست بلکه می خجواهیم بجه
استناد مراجعه معتبر حقایق روشن شود وبعدا به روشنی این سعادات خود
را به قسمی عرضه خواهیم کرد که به قدر توان هد کشجف حقجایق اتکجا
داشته باشد همچنان موضوع بحث ما تعبجاً مقتضجی آنسجت کجه در مقابجل
افراط دوستان امام و تفریط دشمنان و در برابجر نظریجات کتجب تجاریخ بجه
اساس اعتماد بر موقف علمی موصو اختیار نکنیم زیرا بجه ایجن ترتیجب از
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زمره کسانی خواهیم بود که به گوینده می نگرند نه به گفتار او اینک تحت
عنوان به بحث خویش آغاز می کنیم.
پس ازینکه با دوستان امام که می گویند به وجود امام اعظم که در تجورات
مژده داده شده و محمد اورا بنامش یاد آوری کرده اسجت مخالفجت مجی
نماییم و حدیثی را ذکر می کنیم از بخاری و مسلم ازهریره و هم ابجونعیم
ازابوهریره و شیرازی و طبرانی از قیس عباده وطبرانی از ابن مسعود روایت
نموده اند پیامبرفرمود علم در ثریا میبود مردمی از فرزندان فجارس آنجرا
بدست می آورد و عبارت شیرازی و ابو نعیم چنین است (ملوکد ن املیلدم میلقد

ان املث ای تن ومله اج ل من ابند فد ا ) و در عبارت طبرانی که از قجیس روایجت

نموده چنین آمده (لتن مله املی ل ملن مله اج ل من ابند فد ا ) یعنی عجرب آنجرا
بدست نخواهد آورد بلکه مردانی از فرزندان فارس بدان دست خواهد یافت
و در حدیث مسلم به جای کلمه علم کلمه ایمان ذکر شده محقیق ججالل
الدین سیوطی می گوید این حدیث اساس درستی است کجه مجی تجوان در
بشارت به ابوحنیفه و در باره فضیلت وی به آن اعتماد کرد ما حدیثی کجه
در باره امام مالک وارد شده که پیامبرفرمود:نزد مردم بجه سجواری اشجتر
مسافرت ها کنند و علم جستجو نمایند اما هیچ دانشمندی را سراغ نتوانند
که نسبت به عالم مدینه عالم تر باشد و حدیثی کجه در بجاره امجام شجافعی
روایت شده که آنحضرت چنین فرموده اند :مردم قریش را دشجنام نگوییجد
زیرا عالم آن تمام جهان را از علم پر می سازد ،این حدیث از قسم حجدیث
حسن ودارای طر و اسناد متعدد است.
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بعضی مؤلفین خواسته اند روایت حدیث بشجارت بجه امجام اعظجم را کجه از
طر سیوطی روایت شده دلیل صحت دانند زیجرا ججالل الجدین سجیوطی
شافعی با اینکه از پیروان مذهب امام اعظم نبود تصریح نموده کجه حجدیث
مذکور متضمن بشارت به ابوحنیفه است و نیجز برخجی از شجاگردان ججالل
الدین ابراز نظر کرده که عقیده شیخ مارا جع بجه اینکجه مقصجد از حجدیث
مذکور امام اعظم است یک حقیقت آشکارا بوده که شکی در آن نیست زیرا
در عصروی هیچ کسی از فرزندان فارس از حیث سویه علمی بجه پایجه او و
حتی یاران او نرسیده بود و این حدیث شامل معجزه ای بجرای پیامبراسجت
زیرا ازچیزی خبر داده که در آینده واقع شدنی بود مراد از فارس با وصجف
اینکه جدامام خود منسوب بفارس بود ،کشور فارس نبوده بلکه مردم عجم
1
است.
این نظریات قابل مناقشه است به ترتیب ذیجل! اول  :حجدیثی کجه بخجاری
مسلم و طبرانی روایت کرده اند دارای سجه مرحلجه اسجت نخسجت مرحلجه
صحت و سقم حدیث که این کار وظیفه کسی است که حجدیث صجحیح و
معتمد را از غیر صحیح امتیاز میتواند مرحله دوم – معلوم نمودن مقصجود
پیامبر از حدیث مذکور است امکان دارد منظجور ایشجان در حجدیث( :ملوکد ن

املیلم میلق ا ان املث ای ملتن ومله اج ل من ابن ف ا ) اشاره به ذکاوت طبیعی مردم
فارس بصورت عموم بوده و شکی نیست که از لهججه و عبجارت کجالم هجم
معلوم میشود که مقصد از آن اشاره به صفات و مزایای بوده که یک طائفه
و یک جماعت منحیث یک ممیز طبیعجی و محیطجی ازآن برخوردارنجد نجه
 –1الخیرات الحسان ص .14
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اینکه در حدیث اولی به ابوحنیفه و در حدیث دومی و سومی بجه مالجک و
شافعی اشاره شده باشد وبالفرض اگر مقصود از احادیجث مجذکور مجژده بجه
اشخاص فو الذکر باشد پس علت تخصیص آنها چه بوده زیجرا گرچجه مجا
عقیده داریم که ایشان در آن عصر نسبت بجه تمجام اقجوام خجویش برتجری
داشته اند ولی نمیتوانیم آینده را نیز تضمین کنیم و بصورت متجیقن ابجراز
نظر نمائیم که در آینده نیز این برتری از آنها خواهند بود وکسی مانند آنها
و بهتر از آنها بوجود نخواهد آمد.
بنابرآنچه گفتیم احتماالت به ترتیب ذیل به میان آمجد:احتمال درماهیجت
واصل حدیث زیرا حدیث مذکورمتواترنیست تاموجب یقین باشد واحتمجال
دربشارت واحتمال دراینکه مراد پیجامبر همجین اشجخاص باشجند یجا خیجر
موجود است پس درنتیجه میتوان گفجت :احتمجال آن میجرود کجه منظجور
حضرت محمد ازاحادیجث مجذکور امجام اعظجم ،شجافعی ومالجک باشجد ومجا
نمیتوانیم درتحقیقات علمی به چنین احتماالت اتکا نمائیم.
دوم خدمات علمی ،فرهنگی واجتماعی که از امام اعظم وسه امام دیگر بجه
میدان عمل آمده از نظرهیچ کسی پوشجیده نیسجت وبجرای آنهجا درسجاحه
علمی ودینی موقفی را ثابت میسازد که عا مجه مجردم و دیگجر دانشجمندان
وائمه بدان رسیده نمتوانند .درین مورد دالیل ظنی وتخمینی را یجک سجو
میگذاریم وحیات علمی دینی اخالقی تصوفی وسیاسی آنها راتحت مطالعه
قرار میدهیم واین مطالعه را بروشنی کارنامه های که ملل اسالمی درطجول
چندین قرن متوالی از ایشان مشاهده کرده اند واجتهادات فقهجی ومسجایل
کالمی که از ایشان باالتر از حد اعجاز نقل شده انجام میجدهیم وبجه حجال
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کسانی ابراز تاسف شدید مینمائیم که نمیخواهند از طریق مشاهده وعیجان
به حقیقت برسند وخودرادرورطه خطرمی اندازند کجه امکجان دارد مصجدا
ل َالَ هدَّ همتَد َی ِمد ا ا فَد ْلَدتَدبَد هدوأْ َم ْق َید َ هه ِم َدن
این حدیث پیامبر قرار کیرد کجهَ ( :م ْدن َكد َذ َ
املنهد ِا) کسی که قصداً برمن دروغ میبندد جایش را در دوزخ انتخجاب کنجد،
چنانچه بعضی مردم گویند پیامبرفرموده :درامت من مردی به نام نعمان و
کنیه ابوحنیفه خواهد بود که چراغ امجت اسجت و بعضجی دیگجر گفتجه انجد
آنحضرت فرموده در هر قرن از امت من اشخاصی خواهند بود که نسبت به
دیگران پیش آهن می باشند و ابوحنیفه پیش آهن این امت است و نیز
وعده ای دیگر نظیر چنین احادیث را روایت کرده ولی ما به چیجزی اکتفجا
مینمائیم که آنرا از روایت گذشتگان و تائید سجلف صجالحین ماننجد عیجان
مشاهده میکنیم از آن جمله حکایتی است کجه خطیجب از شجافعی روایجت
نموده که  :به مالک گفته شد آیا ابوحنیفه را دیده ای؟ گفت :بی مجردی را
دیده ام که اگر با تو در باره این ستون حر بزند وبخواهد آنرا طجال نشجان
دهد دلیل آنرا اقامه میتواند و در روایجت دیگجر از وی راججع بجه جمجاعتی
سوال شد ووی جواب گفت بعدا گفته شجد ابوحنیفجه چگونجه اسجت گفجت
سبحان اهلل مانند آنرا دیده ام بخدا سوگند مجه اگجر بگویجد ایجن سجتون از
طالاست دلیلی عقلی به صحت قول خجویش اقامجه میتوانجد – البتجه ایجن
سخن که به امام مالک منسوب گردیده مفهوم ظاهری آن مراد نیست زیرا
ظاهراً داللت دارد به اینکه امام اعظم دارای چنان استدالل قجوی بجود کجه
میتوانست یک شی را بر خال آنچه فی الواقع است ثابت کند بلکه مقصود
از آن تعبیر از قوت استدالل وی بطریق کنایه و مبالغه میباشد.
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ابن مبار میگوید ابوحنیفه درمجلس مالک داخل شد مالک او را احتجرام
نمود وچون مجلس را تر گفت مالک از یارانش پرسید :این مجرد را مجی
شناسید کیست؟ گفتند نه گفت این ابوحنیفه است که خداوند در فقه بوی
توفیق بخشیده در هیچ مسئله ای به مشکل بزرگ روبرو نمیشود بعد از آن
ثوری داخل مجلس وی شد پس او را در جای پائین تر از جای ابو حنیفجه
نشاند  .وچون بیرون شد راجع به فقه و تقوای او نیز به یجاران یجادی آوری
کرد شافعی میگوید کسی که میخواهد در فقه دانشمند متبحر شود مدیون
ابوحنیفه خواهد برد بدرستی وی از کسانی است که در فقه توفیجق یافتجه
اند – این بود روایت حرملجه و روایجت ربیجع چنجین اسجت :مجردم مجدیون
ابوحنیفه اند هیچ کس را فقیه تر از وی نمی شناسیم و نیجز از وی روایجت
شده  :کسی که کتب ابوحنیفه را مطالعه نکجرده در علجم و فقجه دانشجمند
کامل نمیشود .همچنان از امام شافعی روایت شده که در موقعی که نزدیک
مقبره امام نماز فجر را ادا نمود به احتجرام نظریجه ابوحنیفجه دعجای قنجوت
نخواند و بروایت دیگر پس از رکوع دستها را باال نکرد ابن عینیه میگوید .
چشم من مانند او را ندیده و نیز از وی روایت شده  :کسی کجه میخواهجد
فقه بیا موزد پس مقصود خویش را باید از کوفه و یاران ابی حنیفه بدسجت
آرد.
ابن مبار میگوید :ابوحنیفه فقیه ترین مردمان بودمن هیچ کس را فقیه
تر از وی ندیده ام آیه معجزه بود گفتند  :آیت در خیر بود یا در شر؟ گفت
 :خاموش در باره شر در عر کلمه غایۀ و در خیر آیه استعمال میگجردد و
نیز از وی روایت شده که روزی به مردم مشغول روایت حدیث بود و گفت:
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نعمان بن ثابت به من حدیث گفته  :از وی پرسیده شد  :نعمان چه کسجی
است گفت ابوحنیفه مه مغز علم اسجت پجس برخجی از یجاران خواسجتند از
نوشتن این مطلب خودداری نمایند ابجن مبجار لحظجه ای مکجث کجرد و
گفت :ای مردم! چقدر بی ادب و از حال پیشوا یان بی خبرید و چقدر باعلم
و علما ناآشنا میباشید هیچ کسی به اقتدای مردم سجزاوار تجر از ابوحنیفجه
نیست زیرا وی امام پرهیزگار،عالم و فقیه بود علم را بجه بصجیرت و فهجم و
ذکاوت خویش طوری کشف کرد که هیچ کسی بدان پایجه نرسجیده اسجت
سپس سوگند نمود که مدت یکمجاه ازدرس حجدیث بجه ایشجان خجودداری
کند1از ثوری روایت شده که وی به شخص که نزد ابجی حنیفجه آمجده بجود
گفت تو از نزد فقیه ترین مردم روی زمین آمده ای و نیز میگوید کسی که
با ابوحنیفه مخالفت میورزد باید نسبت به وی از حیث قجدر و علجم سجویه
باالتر داشته باشد و بسیار دور است که چنین شخص سراغ شده بتواند.
میگویند نزد ثوری کتاب الرهن ابوحنیفه دیده شجد روزی از وی پرسجیدند
آیه کتب ابوحنیفه را مطالعه میکند؟ گفت دوست دارم که تمام کتجب وی
برمن باشد تا در آن غایه ای جستجو نمایم که در شرح علجم در نظجر دارم
ولی ما در حق وی بی انصافی میکنیم.
ابویوسف میگوید ثوری ازابوحنیفه نسبت به من بیشجتر پیجروی کجرده وی
روزی ابوحنیفه را به ابن المبار چنین توصیف کرد :وی از علم اسلحه ای
میساخت که نسبت به نیزه تیزتربود بخدا سوگند که وی بسیار متمسک به
علم دفاع کند از امور شرعی و مقتدای مردم سرزمین خودبوده فقط چیزی
 –1الخیرات الحسان ص 29
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را که از رسول به صحت نقل شده بود جایز میشجمرد بجه ناسجخ و منسجوخ
حدیث معلومجات کجافی داشجت احادیجث ثقجه و معتمجد جسجتجو میکجرد
ومیکوشید از فعل رسول کریم پیروی کند روش علمای کوفه راکه امروزی
از حق مشاهده کرده بود تعقیب مینمود و آنجرا دسجتور العمجل خجود قجرار
میداد بعضی مردم در باره امام طعنجی گفتجه انجد کجه در آن بجاره از خجدا
آمرزش میخواهم و ماراجع به آن خاموشی گزیدیم بجاری اوزاعجی بجه ابجن
مبار گفت :این مرد مبتدع که در کوفه ظهور نموده به کنیجه ابوحنیفجه
معرو است چه کسی است پس یک سلسله مسایل مشکل را از ابوحنیفه
به وی ارائه نمود و چون اوزاعی مالحظه کرد که مسایل مذکور بنعمان بن
ثابت نسبت شده پرسید این شخص کیست گفت شیخی است از عرا کجه
باوی مالقات نموده ام اوزاعی گفت شخص بزرگی است ،بجرواز وی بیشجتر
بیاموز ابن مبار گفت این شخص ابوحنیفه است کجه مجردم را از وی بجاز
میداشتی بعدا چون با ابوحنیفه در مکه مالقی شد در باره مسایل متجذکره
با وی بحث و مناظره کرد و ابوحنیفه راجع به آن بیشتر از آنچه ابن مبار
روایت نموده بود توضیحات داد چون ازهم جدا شدند اوزاعی به ابن مبار
گفت :من به دانجش و عقجل فجراوان ایجن شجخص بجودم و ازخجدا آمجرزش
میخواهم که در باره او اشتباه کرده بودم در شخصیت او طجور ذکجری بجود
وقتی به ابن جریح از علم  ،تقویو دیانت وی گفته شد گفت :گمان میکجنم
از لحاظ علم حالت عجیبی داشته است روزی از ابوحنیفه درمجلس وی نام
گرفته شد گفت خاموش شوید بدون شک او فقیه است فقیجه اسجت فقیجه
است.
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احمدبن حنبل درباره او گفته :ابوحنیفه از اهل تقوی ،زهد و ترجیح آخرت
بر دنیا بود به حدی که کسجی بجه پایجه آن رسجیده نمیتوانجد وی درعصجر
منصور شال زده شد تا منصب قضا را بپذیرد امجا چنجین نکجرد رحمجت و
رضای خدا نصیب او باد.
یزیدبن هارون درجواب این سوال که مطالعه کتب امام چگونه بوده گفجت:
کتب او را مطالعه کنید زیرا من هیچ یک فقها را ندیجده ام کجه حجر اورا
نپذیرد.
از بعضی پیشوایان زهدو تقوی شنیده شد که گفته اند بجر مسجلمانان الزم
است تا در نمازهای خود به ابوحنیفه دعا کنند زیرا وی سنت فقه را بجرای
1
ایشان محافظت کرده.
آنچه گفتیم نمونه ای بود از ستایش علماء که در حق ابوحنیفه کجرده انجد
واز آن معلوم میشود که امام عالوه بر فقه درعلوم دیگر نیز دسترسی کافی
داشت و به حیث اولین فیلسو اسالم در امجور دینجی تعمجق نمجوده و در
قضایای کالمی و فقهی روح استدالل را گنجانیده همچنان آزادی استدالل
را اساس گذاشته وجنبه کالمی را با فقه و حتی با تصو آمیخته وبه ناسخ
و منسوخ آیات و صحیح و غیر صحیح حدیث معرفت نام داشت و بجاالخره
می بینیم که این امام بزرگ در اثر یک شکنجه دینی و نه پذیرفتن وظیفه
قضاء زندگی را با شهامتی که شایسته موقف وی بود پدرود گفت بنجابر آن
امام یک عالم واقعی بوده که کردارش بجا گفتجار موافجق بجود و در راه خجدا
ازعتاب و مالمت کسی خو نمی کرد و وظیفجه اداره بیجت المجال وظیفجه
 -1الخیرات الحسان ص 31 -30-29
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قضارانه پذیرفت ودرین راه شکنجه و تکلیف را با حوصله فراخ قبول کرد و
درزندان پس از خارج شدن سه نفر رفقایش مسعر ،شجریک وثجوری کجه از
دانشمندان و فقهای کوفه و در مرحله اول باوی همراه بودنجد تنهجا مانجد .
امام دو مرتبه در برابر آزمون بزرگ قرار گرفت نخست در موقعیکه نماینده
امویان در عرا بنام یزید بن عمیر و هبیره او را بجه قبجول وظیفجه رسجمی
مکلف گردانیده و امام بمکه فرار نمجود و عجرا را تجر گفجت زیجرا نمجی
خواست باوجود اصرار زیاد ابن هبیره با امویان همکاری کند و ابجن هبیجره
پافشاری داشت تا امام در وظجایف حکجومتی بجا وی همکجار باشجد واز وی
خواهش کرد تا بحیث مشاور خاص والی اجرای وظیفه کند و اجرأأت والی
در امور بیت المال موقو به امر و اجازه او باشد درین موقع اکثجر فقهجای
عرا از قبیل ابن ابی لیلی  ،ابن شبرمه و داود بن هند دارای مناصب عالی
رسمی بودند و چون امام از قبول وظیفه رسمی امتناع ورزید فقهای عجرا
بوی گفتند شما را بخدا که خود را بهالکت مواجه نسازید ما هم ازین کجار
بدمیبریم ولی چاره ای نداریم ابوحنیفه گفت اگر مجرا بجه دربجانی مسججد
واسطه امر میکرد نمی پذیرفتم چه رسد به اینکجه میخواهجد فرمجان قتجل
انسانی را صادر کند و من آنرا مهر نمایم بعدا بسوی مکجه فجرار کجرد و تجا
وقتی در آنجا اقامت گزید که خالفت بدست عباسیان رسید پجس در عصجر
ابوجعفرمنصور به کوفه برگشت و چون منصور از وی خواهش وظیفه قضارا
نمود از قبول آن امتناع ورزید وبه امیر وقت گفت :ای امیر از خدا بتجرس و
مرا در امانت داری خویش شریک مگردان .کسیکه رضجای او قابجل اعتمجاد
نیست غضبش چگونه قابل اعتماد میتواند شد؟
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شاید راز این امر در دو نکته نهفته باشد اول شجعور سیاسجی امجام کجه بجه
علویان تمایل داشته و نخواست در سیاستی که از صاحبان آن راضی نبجود
سهیم گردد چنانچه این نکته در بحث موقف سیاسی امجام بیشجتر روشجن
خواهد شد .دوم  :این مفکر دانشمند و متصو کامال عقیده داشجت کجه از
تعقیب روش های علمی و فرهنگی وی برای مسلمانان نسبت باینکه درچار
دیوار وظیفه قضا محصور و بحوادث روز مقیجد باشجد مفجاد بیشجتری عایجد
میگردد و این احساس او ناشی از بدبینی ویا استخفا به وظیفه قضا نبود
زیرا امام و دانشمندی که با احادیث نبوی تسلط داشته و احادیث صحیح را
از غیر صحیح امتیاز میتواند چگونه از قبول وظیفه قضا استنکا میورزد و
از حدیث نبوی چشم میپوشد که  :قضاوت عادالنه گرچه یکساعت باشد بجا
1
عبادت زیادی معادل است.
امام اعظم که فطرتا به علم و پیشرفت در علم عالقمنجد بجود و ملیجون هجا
مسلمان از مذهب او پیروی کرده و از جنبجه فقهجی ،کالمجی و تصجوفی او
استفاده نموده اند چنین شخصیت شایسته آن است کجه از گیجرو دار قضجا
فارغ و به اسجتنباط و اجتهجاد مشجغول باشجد و در روایجت حجدیث چنجین
محتاطانه ابراز نظر کند که روایت حدیث تنها بجرای کسجی میباشجد مجتن
حدیث را از روزیکه شنیده تا موقعیکه روایت میکند در حفظ داشته باشجد
بنابر آن امام اعظم خواست یک مکتب کالمجی را اسجاس گجذارد مشجکالت
وارده راحل کند و چون تاسیس این مکتب انجام یافت متوجه تاسیس یک
مکتب فقهی گردید  .همچنان امام در روایت حدیث روش خجاص دارد کجه
 –1معین الحکام
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در آینده به آن اشاره خواهیم کرد و نظریه کسانی را تردید خجواهیم نمجود
که در قسمت روایت حدیث امام را مجورد انتقجاد قجرار داده و نیجز در بجاره
خصوصیت امام توضیح خواهیم داد که چگونه مراجعین و شجاگردان حلقجه
درسی و علمی خویش را مورد تفقد قرار میداد و بجا ایشجان کمجک مجادی
میکرد وبه تعقیب پروگرام های درسی آنها را تشویق مینمود باری یکتن از
شاگردان را که به اثر مشکالت اقتصادی حلقه علمی امام را تر گفته بود
به پرداخت یک هزار دینار عراقی معاونت نمود همچنان امام اعظم بهترین
لباس در برمیکرد و به رفقا میگفت  :خداوند دوست دارد اثر نعمت خویش
را دربنده اش ببیند پس میباید بهترین لباس به بر کنید.
وقتی حماد فرزند امام سوره فاتحه را ختم کرد امجام پنجصجد درهجم و بجه
روایتی هزار درهم به معلم فرزندش جایزه داد معلم خدمت خود را شایسته
این جایزه بزرگ نشمرد  .امام گفت :آنچه را بجه فرزنجدم تعلجیم نمجوده ای
ناچیز مپندار بخدا سوگند اگر نزد ما بیشتر ازین میبجود بجه پجاس احتجرام
قرآن به تو میپرداختیم.
امام اعظم باین فلسفه دینی و اجتماعی خویش برای تعلیم قرآن و احتجرام
معلم قرآن اساس متینی را پیریزی کرد تا دیگران از آن پیروی کنند و بجه
کسانی که در قرآن و علوم دینی مشغولند به نظر اهانت ننگرنجد همچنجان
در برخی کتب مناقب امام ذکر شده که امام مفاد تجارت خویش را جمجع
میکرد و به بغداد میفرستاد مواد و وسایل زندگی محدثین بجزرگ از قبیجل
غذا و لباس به وسیله آن خریداری میشد و آنچه فاضل می مانجد نقجداً بجه
ایشان پرداخته میشد و میگفت :این مبلغ را مستایید زیرا من از مال خجود
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به شما چیزی نداده ام بلکه از فضل خداونجد اسجت کجه بجه دسجترس مجن
گذاشته شده  ،امام بیش از چهارهزار درهم نزد خود ذخیره نمی کرد و می
گفت این مقدار را برای آن نگاه میدارم کجه علجی  فرمجوده چهجارهزار و
کمتر از آن از جمله نفقه و مصر است و اگر خو آن نباشد که بدیگران
محتاج خواهم شد یک درهم را نیز نگاه نمیدارم.
چون هدایای زیادی به سفیان بجن عیینجه فرسجتاد از کثجرت آن متعججب
گردید و به یک تن از یاران امام ازین ماجرا بازگفت وی در جواب گفت اگر
هدایا را که به سعید بن عروبه فرستاده ،مشاهده مجی کجردی از کثجرت آن
دچار تعجب و حیرت میشدی .
امام اعظم به امور علمجی و حلقجه هجای درسجی اهتمجام شجدید داشجت و
شاگردان خویش را همواره مجورد تفقجد قجرار میجداد تجادر خجدمات دینجی
خویش پایدار مانند از ابی یوسف حکایت شده که مجی گفجت امجام بیسجت
سال مصار زندگی من و فامیلم را تامین می کرد وقتی گفتم هیچ کسی
را به سویه تو سخی ندیده ام گفت :کاش حمجاد و سجخاوت او را میدیجدی
هیچکسی را از لحاظ حال نیک به سویه او ندیده ام از شفیق روایجت شجده
که گوید :من و امام در راهی باهم روان بودیم که شخص اورا دیجد و راه را
به او گذاشته راه دیگری را پیش گرفته امام بروی آواز داد آن مرد نزدیجک
آمد امام علت پنهان شدن او را پرسید وی گفت :من ده هزار درهم مدیون
توام و مدت زیادی از آن سپری شده لذا از تو خجالجت کشجیدم ابوحنیفجه
گفت سبحان اهلل کار تو تا این جا رسیده! برو همه این مبلغ را بتو بخشیدم
و برخود گواه می باشم از من پنهان مشو و راجع به آنچجه در دل بجه مجن
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خطور نموده به من ببخشای شفیق گفت بدون شک تو یجک زاهجد واقعجی
می باشی1گویند باری ابراهیم بن عیینه بجرای اینکجه بجیش از چهجار هجزار
درهم مدیون بود محبوس گردید بعضی یاران او خواستند از مجردم بجه وی
کمک بخواهند چون موضوع به ابو حنیفه رسجید امجر کجرد آنچجه از مجردم
گرفته اند مسترد نمایند و تمام دین خود را ادا کرد.
شخصی به ابوحنیفه هدیه ای فرستاد امام چندین برابر آن به هدیه دهنده
مکافات داد آن شخص گفت اگرمیدانستم ،که بامن چنین وضع می نمجائی
هرگز هدیه نمی کردم امام گفت این حر درست نیست زیرا فضیلت برای
کسی است که سبقت جسته آیا حدیثی را که هیثم از ابجی صجالح روایجت
کرده نشنیده ای که پیامبر فرموده کسجی کجه بشجما نیکجی میکنجد اورا
پاداش دهید اگر توان پاداش آنرا ندارید از وی ستایش کنید پس گفت این
2
حدیث را نسبت به تمام دارائی خود دوست دارم.
این همه داللت دارد برینکه امام با زاهد و تقوای خویش علم را بجا عمجل و
اراده با فعل جمع کرد و برای پیروان خویش روش نیکی را بسیار گذاشجت
و به صورت عملی ثابت کرد که شخصیتی مانند وی نبایجد پابنجد مادیجات
باشد زیرا نوابغ با نبوغ و طرز تفکر خویش از آنچه مردم بدان احتیاج دارند
بی نیاز می باشند و دارائی روحی وبرای ثبوت غنای قلبی و معنوی ایشان
کفایت می کند  ،امام با فلسفه دینی و اجتماعی خویش به این نکته اشاره
میکند که یک عالم دین و قتی به صورت واقعی مستحق این نجام و نشجان
 -1الخیرات الحسان ص 38
 - 2الخیرات الحسان ص 29ومناقب امام تألیف مکی ص 9
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گردید این کمال برای او همه چیز است و حق دارد در همه امور اجتماعی
مداخله کند و مکلف است راه حق را به مردم نشان دهد و آنها را نه تنها به
علم خود بلکه به عمل و اراده خود و به عزم و حرکات و سکنات خجود بجه
راه راست رهنمائی کند و بروی است تا به حیث یک نمونه پیجروی از حجق
باشد تا دیگران خط مشی او را تعقیب کنند.
امام اعظم مبادی بزرگی اجتماعی و فلسفی را اسجاس گذاشجته کجه نظیجر
مبادی فالسفه معرو و حتی عالیتر از آن بوده و این مبادی را از مطالعجه
فلسفه غرب و افکار بیزنطی استنباط نکرده زیرا در عصر او فلسفه یونجان و
اسکندریه و غیره درساحه محدودی محصجور بجود و مجدنیت اسجالم شجکل
مدنیت خالص دینی داشت دین همه چیز بود و همه چیز متکی بجه دیجن
بود و از فلسفه غرب هنوز به جز مقدار نجاچیزی بجه جاهجای دیگجر انتقجال
نیافته و مردم صر به شکل شفاهی به آن آشنائی داشجتند و در مجدارس
اسالمی رائ نبود زیرا ترجمه به مفهوم واقعی آن چند سجال بعجد از عصجر
امام یعنی در عصر مامون به اوج خود رسید.
کسی که می خواهد در اطرا حیات امام بادر نظرداشت تمجام جوانجب آن
تحقیق کند و به کتب معتمد استناد ورزیده از نظریات کسانی که در بجاره
به صورت اغرا آمیز ابراز نظجر کجرده انجد صجر نظجر نمایجد در نگجاه وی
شخصیت امام طوری تصور می گردد کجه از حیجث صجفات و روش خجاص
علمی خویش موجب دهشت و حیرت است.
در جامع کوفه که از طر علمای عصر مجامع علمی و حلقه هجای درسجی
تشکیل یافته بود مالحظه می کنیم که امام در رشجته فقجه و کجالم دارای
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حلقه علمی بود .درآنوقت مدارس علمی به شجکل منظمجی وججود نداشجت
بلکه حلقه های درسی ازطر علماء درمساجد تشکیل می یافجت و تعجداد
مراجعین این حلقه ها به تناسب مقام علمی صجاحب حلقجه متفجاوت بجود،
مشهور این است که جامع کوفه در یک ساحه مرتفع شهر اعمجار و سجن
رخام که از قصر شاهان فارس بدست آمجده در آن بجه کجاربرده شجده بجود
جامع مذکور کنجایش چهل هزار نفر را داشت در انجا حلقه هجای متعجدد
موجود بود که می توان از حلقه های ذیل نام برد حلقه مسعربن کدام برای
درس قرآن و حدیث حلقه ابن شبرمه برای قضا و افتا و حلقجه مربجوط بجه
محمد بن عبدالرحمن ابن ابی لیلی قاضی کوفه.
همچنان حلقه های دیگری برای شعر و ادب ،لغجت و حفجظ قجرآن وججود
داشت و سیستم تعلیم قرآن شبیه سیستمی بود که در ازهر شریف و دیگر
مدارس علمی معمول است.
امام اعظم که درین میان برای خجود حلقجه درسجی داشجت در بجین سجایر
علمای جامع مذکور دارای امتیاز خاصی بود که شب عبادت می کرد و بجه
استراحت جهت رفع خستگی که روزانه در حلقه تجدریس بجه وی عارضجی
می گردید عالقه نداشت.
درباره امام گفته اند که مدت چهل سجال نمجاز بامجداد را بجه وضجوی نمجاز
خفتن ادا کرده است وی هر شب قرآن کریم را ختم می کجرد و هجر شجب
گریه اش تا حدی شنیده میشد که دل همسایگان به حالش مجی سجوخت.
گویند مردی در مجلس ابن المبار در باره امام طعن گفت و بسیار زبجان
درازی کرد ابن المبار گفت :وای برتو آیا در حق کسی بجدگوئی میکنجی
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که مدت چهل وپن سال نمازهای پنجگانه به یک وضو ادا نموده و قرآن را
در یک رکعت ختم میکرد؟
درباره علت شب زنده داری های امام گفته اند که باری از مردی شنید که
می گفت  :این است ابوحنیفه که شب خواب ندارد .امام به ابویوسف گفجت
سبحان اهلل نمیبینی که خداوند این نام نیک را در حق ما اشاعه نموده آیجا
بدنیست که در واقع و در علم او تعالی چنین نباشیم؟ بخدا که بعد از ایجن
مردم کاری را به من نسبت نخواهند کرد که آنرا نکجرده باشجم پجس ازیجن
ماجرا شب را با نماز تضرع و دعا سحر می کرد ابویوسف می گوید امام هجر
شب قرآن را ختم میکرد ودرمجاه رمضجان وروزعیجدپنجاه دو مرتبجه خجتم
میکرد مسعر حکایت می کنجد :روزی امجام را دیجدم کجه نمجاز صجبح را ادا
نمودبه حلقه تدریس نشست وتا نمازظهر به تعلیم مردم پرداخت و بعجدا از
نماز ظهر بازهم تدریس را ادامه داد همچنان پس از نمجاز عصجر و شجام تجا
نماز عشاء درس او انقطاع نیافت باخود گفتم برای عبادت چجه وقجت فجارغ
خواهد شد؟ حتما از وی مراقبت خواهم کرد چون مردم به خواب رفتند به
مسجد بیرون شد و درحالیکه بهترین و پا ترین لباس به بر کرده بود تجا
بامداد به نماز مشغول گردید بعدا به منزل برگشجته لبجاس خجودرا تبجدیل
وبرای ادای نماز بامداد به مسجد رفت و بازهم روش دیروزی را تکرار کجرد
من با خود گفتم این مرد حتما از طر شب استراحت می کند شب آینده
اوضاع او را مراقبت خواهم کرد چون مردم بخواب رفتند امجام ماننجد شجب
وروز گذشته عمل کرد چون شام روز دومی فرارسجید گفجتم :ایجن شجخص
بدون شک در دو شب مذکور استراحت و تجدید نشاط نمودن مجن بجازهم
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بصورت شدید تری او را تحت مراقبت قرار میدهم ولی در روز و شب دیگر
عین وضع را از وی مشاهده کردم پس با خود عزم نمودم که تا وقت مرگ
خود یا مرگ او وی را تر نگویم مسعرعالوه می کند که بعدا هیچگاه اورا
ندیدم که روز چیزی بخورد ویا شب بخوابد البته مقصود مسجعراز حکایجت
فو این نبود که امام اصال روزانه غذا نمی خورد بلکه می خواسجت بگویجد
امام با مجاهدات خاص خویش همیشه به عبادت و تدریس مشجغول دیجده
می شد و غذای او وقت محدودی را در بر میگرفت و نیز روایجت شجده کجه
امام اعظم قبل از شروع نماز می گریست و دعا می کرد  ،شبی این آیت را
ی َاةه أَ ْد َدى َوأ ََم ( تا صبح تکرار کرد و گریه اش شنیده
ی َاةه َم ْو ِا ه هد ْم َوامل ه
بَ ِل )امل ه

میشد همچنان شبی چون به سوره الهاکم التکاثر رسید تا صبح آن را تکرار
کرد یزید از قول لیث حکایت می کند که امام عقب شخصی در نماز اقتجدا
کرد آن شخص سوره «اذا زلزلت» را قرائت نمود ابوحنیفه پس از فراغت از
نماز گریه وزاری نموده میگفت ای کسی که در مقابل ذره ای نیکی پاداش
نیک و در مقابل ذره ای بدی سزای بد مقرر فرموده ای نعمجان را از آتجش
دوزخ نجات بخش!
از خصوصیات امام این بود که وقتی با مسئله مشکلی مواجه مجی شجد بجه
یارانش میگفت این کار به جز نتیجه گناهی که از من سر زده نیست پجس
از خداوند آمرزش می خواست و اکثر اوقات برخاسته و وضوء می کرد و دو
رکعت نماز می گذارد و از خداوند آمرزش می خواست تا آنکه راه حل برای
مشکل خویش سراغ می کرد و آنگاه می گفت بسیار خوشم و امید وارم که
توبه ام پذیرفته شده باشد زیرا راه حل موضوع را دریافتم وچون این ماجرا
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به فضل رسید به شدت گریست و گفت :خدا بر ابوحنیفه رحجم کنجد ایجن
روش او از آن بود که گناهان وی ناچیز بود ولی دیگران به این راز پی نمی
برند زیرا در گناه غر می باشند در مناقب امام این هم تذکر یافته که وی
زبان را از سخن بیهوده و زشجت بجه قجدر امکجان جلجوگیری میکجرد بجاری
شخصی که باوی داخل مناظره بود گفت ای زندیق ! ای مبتدع!امام گفجت:
خدا ترا بیامرزد خدا میداند که من برخال آنم که تومیگوئی و من از وقتی
خدا را شناخته ام هیچ کسی را با او برابر نپنداشته ام و به جز عفو امیجدی
ندارم و به جز عذاب او از چیزی نمی ترسم ،سپس از یاد آوری کلمه عقاب
گریست و به زمین افتاد و پس از لحظه ای به هوش آمده از ججا برخاسجت
آنگاه مرد جانب مقابل او گفت مرا ببخش امجام گفجت :کسجیکه بجه نجادانی
راجع به من چیزی گفته او را بخشودم و اگر مرد دانائی بجه مجن عیبجی را
نسبت نموده که من از آن برئ می باشم او را عفو نمی کنم زیجرا بجدگوئی
علماء چیزی است که تاثیر آنها بعد از آنها باقی میماند.
امام عادت داشت وقتی شخصی در مجلس او راجع به مردم حجر مجی زد
حر او را قطع کرده و میگفت :بکوشید تا در باره مردم چیزی نگویید که
دوست ندارد خدا کسانی را که در باره ما چیزی گفته انجد عفجو کنجد امجام
خوش نداشت در محضر او از کسی غیبت شود  ،ابن مبار باری به ثوری
گفت ابوحنیفه چقدر از غیبجت دور بجود مجن از وی نشجنیده بجودم کجه از
دشمن خود غیبت کند وی عالوه میکند:
ابوحنیفه مرد عاقلی بود نمی خواست کاری کنجد کجه حسجنات او را محجو
نماید.
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ابن مبار میگوید  :به کوفه آمدم و راجع به زاهد ترین مردم آنجا پرسیدم
گفتنججد ابوحنیفججه زاهججدترین آنهججا اسججت وی بججاری مججی خواسججت کنیججزی
خریداری کند ده سال و به روایتی بیست سال منتظر ماند درین مدت فکر
میکرد تا کنیز مورد نظر را از طبقه ای که خالی از شبهه باشجد خریجداری
کند من هیچ کسی را پرهیز گارتر از وی ندیده ام.
آنچه گفتم یک گوشه جزئی از مناقب این مرد بجزرگ اسجت کجه اشجخاص
معتمد آنرا روایت کرده اند زیرا هد اساسی ما مطالعه مناقب امام نیسجت
و صر به همان اندازه در آن بحث نمودیم که بجه جهجت معرفجت امجام و
ازرش روحی ،اخالقی ،علمی ،فقهی ،تصوفی و اجتمجاعی او بجدان احسجاس
ضرورت می کنیم.

69

زندگانی امام اعظم و افکار او

محیط و حیات علمی امام
ابوحنیفه ناظر یک سلسله حوادث عصر اموی و عباسجی بجود زیجرا بجیش از
نیمه دوره زندگانی علمی اش را در سایه دولت امجوی و نیمجه دیگجر را در
عصر عباسی سپری نمجود و بجا پیجروان مجذاهب و عقایجد مختلجف کجه در
سرزمین عرا زندگی داشتند هم عصر بود .سرزمینی که به تربیه پیجروان
روشهای مختلف دینی و سیاسی شجهرت داشجت امجام دریجن وقجت تجاثیر
متقابل مدنیت اسالمی واجنبی را احساس نمود این تائرو تاثیر هم زمان با
اختالط ملل و نقل مفاهمی برخی مفکوره های بیگانه آغاز گردیجد انتقجال
افکار دیگران به مفهوم واقعی آن پجس از عصجر امجام کجه عبجارت از عصجر
ترجمه است به میان آمد این وضع در تفرقه مسلمانان بی تاثیر نبجود زیجرا
اکثر افکار اجنبی در آن عصر با مسایل کالمی ارتباط داشت و شک نیست
که فارسیان و هندیان که دین اسالم را پذیرفتجه بودنجد قسجمتی از افکجار
فارسی و هندی خودرا هنوز هم نگاه داشته بودند و این وضع باالی امجام و
سایر مفکرین تاثیر مستقیم داشت و کار به جایی کشید که امام بجه حیجث
یک مفکجر و دارای نیجروی بجزرگ در مسجایل کالمجی و در درججه دوم در
قضایای فقهی قدعلم نمود ولی به مالحظه کتب تاریخ و تالیفجات امجام بجه
خوبی واضح میگردد که تاثر امام از افکار دیگجران صجر شجکل مطالعجه و
مقایسه آن با افکار اسالمی داشت و مانند بعضی معاصرین دیگراین تجاثر از
نگاه تقلید نبود.
ابوحنیفه درعصرعبدالملک بن مروان خلیفه اموی به دنیجا آمجد و در عصجر
والیت حجاج ثقفی که والجی عجرا بجود بجه ججوانی و رشجد رسجید و دوره
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خالفت خلیفه عادل عمربن عبدالعزیز مصجاد بجا دوره ججوانی امجام بجود
باالخره ناظر سرنوشتی نیز بود که امویان به آن مواجه شدند .امام با محمد
بن عبداهلل بن حسن بن حسن ابن علی ابن ابی طالجب و بجرادرش ابجراهیم
معاصر بود و شورش آنها علیه حکجم روایجی ابوجفعرمنصجورخلیفه عباسجی
درهمان عصر صورت گرفت علت شورش مذکور این بجود کجه عباسجیان در
ابتدای مرحله مردم را به پشتیبانی خود به این عنوان که خالفجت را بجرای
علویان می خواهند دعوت می کردند و چون امویان را از صحنه ببرداشتند
قدرت را خود بدست گرفتند این حوادث سیاسی با روی کار شدن مسجایل
کالمی و اختال فرقه های اسالمی در آن عصر از مهمترین عواملی بود که
توجه امام به سوی حوادث و اختالفات دینی و طبقاتی و سیاسی معطجو
گردد و روش خاصی را برای مسلمانان پیریزی نمایجد و حجق را بجه چهجره
واقعی اش به مردم معرفی کند از همین جاست که مالحظه می کنیم امام
در پهلوی روش کالمی خود دارای روش خاص سیاسی نیز بوده که در باره
روش سیاسی او بعد از روش کالمی وی صحبت خواهیم کرد.
این حرکات مختلف فکجری و مجذاهب متعجدد سیاسجی ،دینجی ،فلسجفی و
کالمی ناشی از آن بود که برخی مسلمانان به صورت کامل در ساحه اسالم
داخل شدند و برخی دیگر با وجود قبول اسالم یکعده مفکوره های قبجل از
اسالم را نیز فراموش نکردند همچنان محیط اسالمی از تجاثیر افکجار مجردم
غیر اسالمی که در سرزمین اسالمی می زیستند خجالی نبجود در آن عصجر
حجاز ،مصر ،شام و عرا حیثیت مرکز علوم اسالمی و تمدن اجنبی داشت.
درین جا وظیفه ما نیست که راجع به تمام خصوصیات این عصر با تفصیل
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صحبت کنیم ،بلکه می خواهیم صر چگونگی این عصررا از ناحیه فکجری
و عقلی شرح دهیم و البتجه در قسجمت اوضجاع سیاسجی آن دربحجث روش
سیاسی امام به صورت اجمال روشنی خواهیم انداخت امام از آنچه سجزاوار
یک دانشمند در روش علمی اوست بر خوردار بود درباره افکار و عقاید ملل
و طبقات هم از ناحیه کالمی و هم از نگاه سیاسی غور می کرد و محیط را
به اندازه کافی تحت مطالعه قرار میداد و نخست به فقه توجه می نمود و به
حل مشکالت فقهی و قانونی مردم می پرداخت ما در حالیکه روش امام را
در ساحه عمل او یک روش طبیعی میدانیم که یک مفکر و مصجلح نجاگزیر
است در اصالح محیط از آن پیروی کند در نقطه مخالف تاریخ زندگی امام
که مؤرخین نوشته اند قرار داریم زیرا آنها زندگی علمی امام که در قسمی
ترسیم نموده اند که گویا تحوالتی که در آن صورت گرفته شکل تصجادفی
را داشته مثال امام که شخص تجارت پیشه بوده به صورت تصاد دانشمند
کالم شده و در تصاد دیگر به حیث دانشمند فقه قد علم کرده ولی ما با
این عقیده مخالف می باشجیم و مجی خجواهیم عوامجل وموجبجاتی را سجراغ
نماییم که در حیات امام تجاثیر وارد نمجوده و موججب بجروز ایجن تحجوالت
گردیده تا بتوانیم مفکوره کسانی را تردید کنیم که حیجات علمجی امجام را
مولود تصاد پنداشته اند و معتقد اند که امام مثال روی تصاد گاهی بجه
یک علم و زمانی به علم دیگر دست زده و استناد آنها به اقوالی که به امجام
منسوب گردیده با موقف این مفکر بزرگ سازگار نیست کجه اینجک برخجی
ازین گفته ها را درین جا ذکر میکنیم .
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ابوالمؤید موفق مکی میگوید از امام پرسیده شد که علم شعبه های زیادی
دارد شما چگونه این رشته را برگزیدید و عامل موفقیت شمرده درین رشته
که هیچ رشته ای واقعا شریف تر از آن نیست چیست گفت این همه توفیق
خداوند است که او تعالی را سپاس گزاریم و می خواستم علمی را فراگیجرم
تمام علوم را جلو چشمم قرار میدادم رشته آن را که می آموختم راجع بجه
عاقبت آن و اندازه منفعت آن فکر می کردم باری به فرا گرفتن علجم کجالم
تصمیم گرفتم ولجی چجون فکجر کجردم عاقبجت خجوبی نداشجت و مفجاد آن
ناچیزبود از آن منصر شدم فرض کنیم انسان درین علم کامل شود بازهم
نمی تواند به صورت علنی ابراز نظر کند زیرا مردم او را طعن خواهند گفت
و به بدعت منسوب خواهند کرد سپس در پی ادبیات و نحو شدم ولی فکر
کردم که عاقبت آن چنین است که با کودکی بنشینم و او را نحو و ادبیات
بیاموزم بعدا خواستم شجعر بیجاموزم و شجاعری فجرا گیجرم عاقبجت آن نیجز
پسندیده نبود زیرا شاعر باید مدح یا هجو بگوید و همجواره بیهجوده و دروغ
سراید ویا در دین تفرقه اندازد پس ازین مرحله به فکر علم قرائجت افتجادم
ولی با خود اندیشیدم وقتی این علم را به پایان برسانم بازهم وظیفه ای به
جز تعلیم قرائت برای خورد ساالن نخواهم داشت و درس معانی قرآن نیجز
مشکل است لهذا ازین عزم خود برگشتم و خواستم علم حدیث فراگیرم اما
متوجه شدم که اگر احادیث زیادی را جمع کنم بازهم مدت زیادی در کار
است تا مردم به من مراجعه کنند و در آن وقت یکعجده مجردم خجام و کجم
سویه به غرض استفاده به من رجوع خواهند کرد و ممکجن اسجت مجرا بجه
دروغ و سوء حافظه متهم نمایند و این نام تا قیامت بر من باقی ماند ،لهجذا
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از سایر علوم منصر شدم و علم فقه را نصب العین قرار دادم هر قدر فکجر
کردم در آن بزرگی و عظمت یافتم و عیبی در آن سراغ نتوانستم دو نکتجه
را مالحظه کردم اول اینکه انسان با علماء و فقها و ارباب بصیرت همنشین
می شود و اخال آنها را میاموزد دوم اینکه ادای فرایض و عبجادت و امجور
دنیا و آخرت بدون آن رونق نمی گیرد بنابرآن بدان مشغول گردیدم  1قول
دیگر آنست که ابوالمؤید به روایت یحیی بن شیبان ذکر نموده و می گوید
ابوحنیفه گفت من درعلم کالم دسترسی کافی یافتم مجدت زیجادی در آن
مشغول ماندم به کمک آن مناظره و مباحثه می کردم و از مفکوره ای کجه
داشتم به وسیله آن دفجاع مجی نمجودم در آن وقجت بیشجتر اهجل ججدال و
خصومت در بصره به سر می بردند بنابران تقریبا بیست بار وارد بصره شدم
و هر مرتبه یک سال یا کم ویا بیش در آنجا اقامت می ورزیدم کجه دریجن
مدت با طبقات خوارج از قبیل اباضیه ،صفریه و غیره مناظره کردم مجن در
سابق علم کالم را بهترین علوم میشمردم.
و می گفتم این علم از اصل و ریشه دین بحث می کند ولجی پجس از آنکجه
عمری را در آن صر نمودم ازین مفکوره برگشتم وبا خود گفتم مسلمانان
پیشین از قبیل اصحاب کرام  ، تابعین و اتباع تجابعین ازیجن علجم هجیچ
چیزی کم نداشتند وبه آن دارای قدرت و معرفت تام بودند و حقایق امجور
را میدانستند اما هیچ گاه به مجادله و مناظره مشغول نگردیدند بلکه از آن
اجتناب داشتند و حتجی دیگجران را از آن شجدیدا منجع کردنجد و بجه علجم
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شریعت و ابواب فقه مشغول شدند و در آن بحث ها کردند مجالس ایشجان
مجالس فقهی و سرگرمی آنها علم فقه بود.
به مردم تعلیم فقه می کردند و آنها را به فرا گرفتن فقه دعجوت و ترغیجب
می نمودند و اگر سخن می گفتند ویا مناظره و مباحثجه مجی کردنجد و یجا
فتوی میدادند ویا فتوی می خواستند همه در مسایل فقه بجود .مسجلمانان
صدر اول به همین روش گذشتند و تابعین نیز از ایشان پیروی کردند مانیز
از مالحظه روش آنها منازعه و مجادله را تر گفتیم و درعلم کالم بسجیار
خود را مشغول نگردانیدیم.
به روشی که گذشتگان از آن پیروی می کردند برگشتیم و به کجاری آغجاز
کردیم که آنها انجام داده بودند و با دانشمندان این فن مصاحبت ورزیجدیم
و با در نظر گرفتن آنچه گفته شد اکثر کسانی را که به علم کالم مشجغول
اند مالحظه می کنیم که سیمای گذشتگان را ندارند و از روش مردم نیکو
کار پیروی نمی ورزند آنها مردم سنگدل وبی پروا مجی باشجند از مخالفجت
کتاب ،حدیث و سلف صالحین باکی نمی دارنجد و از تقجوی و پرهیزگجاری
ایشان را نصیبی نیست از همین جا دانستم که اگر علم کالم خیر و مزیتی
میداشت علما و صلحای گذشته بایجد بجه آن مشجغول میشجدند وروی ایجن
1
دالیل آنرا تر گفتم.
این بود دالیلی که در باره تر گفتن علم کجالم از طجر امجام اعظجم در
حیات علمی او شهرت یافته و از آن معلوم می شود کجه امجام ایجن علجم را
روی بی عالقگی تر گفته ولی مجا بجه روشجنی معلومجاتی کجه راججع بجه
-1مناقب ابوحنیفه تألیف مکی طبع حیدرآباد ص60
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سیاست علمی امام به دست آورده ایم این روایات را قرار آتجی تردیجد مجی
نماییم.

اول -مطالعه محیط امام:
مالحظه می کنیم که درعصر امام یک حرکت و جنبش فکجری محسجوس
بوده و جمعیت های مختلفی وجود داشت و ازهمجین ججا بجود کجه سجاحه
جامعه اسالمی در آن عصر رو به وسعت گذاشجت مجردم مصجری ،فارسجی،
رومی ،ترکی ،هندی و غیره در آن داخل شدند و این هم آسان نیست کجه
یک شخص با قبول اسالم از تمام خصوصیات اصلی و اندوخته های سجابق
عقلی و اجتماعی خویش دست بشوید بنابه همین علت کسانی کجه شجامل
دین اسالم میشدند بصورت ارادی و یا غیجرارادی تجا مجدتی مفکجوره هجای
اصلی خودرا از دست نمی دادند و این علت یکی از چندین علتی است کجه
در تفریق افکار و نظریات تاثیر داشته و نیز از جمله این علل یکی این بجود
که دشمنان اسالم و مسلمانان پس از شکست در جن های علنی در توده
اسالمی داخل می شدند تا بنای اجتماعی مسلمانان و موجودیت عقیجدوی
آنها را تخریب نمایند و می خواستند از طریق افکار فاسد و جلجوه دادن آن
به حیث افکار اسالمی کار مسلمانان را زار سازند چنانچه عبداهلل بجن سجبأ
یهودی و یوحنانی دمشقی این رویه را عملی کردند بنابر آن به تفکر سلیم
و جدی که شامل همه این نکات شده بتوانجد و بجه تعمجق درعقایجد مجردم
ضرورت شدیدی احساس می گردید و وضع و طجرح اساسجات کالمجی کجه
سبب حفظ اسالم شده بتواند و آنرا بر زیربنای متجین و اسجتواری بجر قجرار
سازد ضرورت شمرده می شد و این هم ضروری بود که اساسات طرح شده
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با یک سلسله قواعدواصول دیگریکه روی ایجابات وضع گجردد بجرای مجردم
توضیح شود.
وضع هرطوری که بوده اما امام در محیطی میزیست که علم و دانش در آن
موج می زد و پیروان مذاهب و نظریات مختلف دینی با اخجتال اسجاس و
هد در هر گوشه به کثرت وجود داشتند و طبعا این وضع باالی امام نیجز
تاثیر انداخته مجبور گردید درین اضطرابات او هم سهمی داشته باشد ایجن
عصر عصر تاثیرات متقابل عقل و نقل بود عرا که مهد تربیجه ابوحنیفجه و
مرکز تفکر و فلسفه اش بود از بزرگترین مراکز علمی به شمار مجی رفجت و
مدنیت های قدیم را در آغوش خویش جا داده بود عرا و مرکز آن بغداد
در پهلوی این خصوصیت امتیاز دیگری در ساحه فقه و قجانون نیجز داشجت
زیرا عرا مرکز ارباب مذاهب فکری و عقلی بوده و به این علجت امجام کجه
روش خاص علمی را بصورت متینجی اسجاس گذاشجته بجود وظیفجه داشجت
نخست به امور مربوطه اصول دین توجه نماید و به افکار و نظریات جمعیت
های متخالف آشنا و با آنها داخل مناقشه و مناظره گردد و بعد وارد مرحله
مسایل فرعی دین شود برای همین منظور باالخره علم کالم را تر گفجت
نه به علت نفرت از آن واینکه می گوییم از علم کالم نفرت نداشت گواه ما
این است که در مسایل فقهی غالبا به نظریات کالمی وی برمی خجوردیم و
این امر واضح و مشهود است زیرا اگر قبول کنجیم کجه امجام از علجم کجالم
راضی نبوده از آن معلوم میشود که اشتغال وی درین علم مخالف اقتضجای
دین بوده در حالیکه خود بصراحت اعالم میدارد که بحث پیرامون فقه اکبر
از ضروریات دینی محسوب می گردد و نیز کتاب وصیت را در علم کالم در
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موقعی نوشته که به علم فقه مشغول بوده و آنرا در حالت مریضی که منجر
به مرگ وی گردید ویا به قولی بعد از مدتی وفات یافت به شاگردانش امال
نموده و آنها نوشته اند.
بسیار جای تعجب است مؤرخی که ابراز نظر می کند امام از علم کالم دل
خوش نداشته معلوم است رساله های کالمجی امجام را مطالعجه نکجرده ایجن
رساالت درساحه فکری وعقیده دارای امتیاز خاصی می باشند زیجرا کسجی
که رساالت وی را از نظر می گذراند جرأت آنرا نخواهد داشت چنین فیصله
خال واقع صادر نماید و انکار وی از عالقه امجام بجه علجم کجالم ماننجد آن
خواهد بود که از روشنی آفتاب منکجر شجود البتجه شخصجی کجه در صجدد
تحقیق راجع به امام می باشد برای استفاده در شناسایی امام دو منبع نزد
او وجود دارد.
اول :رساالت کالمی امام که از قوت علمی آن وعجدم مخالفجت بجا مطالجب
تألیفات دیگر وی معلوم میشود که مورد اهتمام امام بجوده و نجزد او ارزش
خاصی داشته است.
دوم :روایاتی که به بی عالقگی امام از علم کالم داللت دارد ازچهار روایجت
متجاوز نبوده و در عین حال از نگاه سند مورد اعتماد شده نمی تواند زیجرا
اکثر راویان آن مجهول و برخی از حیث سلسله روایت منقطجع بجوده و بجه
امام نرسیده و به همین قدر اکتفا شده که راز امام حکایت شده ...م پس بجا
این همه نواقص چگونه بر رساالتی ترجیح داده می شود کجه همجه تجذکره
نویسان و دانشمندان معتبر به صحت و انتسجاب آن بجه امجام اتفجا دارنجد
بالفرض اگر در انتساب این رساالت به امام شکی موجود باشد مجی تجوانیم
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هر دو را مقابل هم قرار دهیم و درین صورت یقیناً رساله هارا بر روایات بی
اساس بکلی ترجیح خواهیم داد زیرا امام که احتیاط وی در امور دینی بجه
همه کس معلوم است چگونه حین اشتغال به فقه در حالیکه از کالم متنفر
و از رساالت کالمی خویش دل خوشی نداشت رگرچه اهمیت بجزرگ ایجن
رساالت این مفکوره را تردید مجی کنجدم تنفجر خجود را از تألیفجات کالمجی
خویش افشا نکرد؟ بایست به مردم توصیه مجی نمجود کجه تألیفجات او را از
صحنه وجود محو سازند ولی چنین نکرد وحتی رساله وصیت را در حالجت
مریضی خویش به حیث مؤید مسایل رساالت کالمی خود از قبیل موضجوع
ایمان و مشکل خلق قرآن امال فرموده.
امام نظر به وضع محیط و عصر خجویش ایجن روش مرتجب را تعقیجب کجرد
یعنی نخستین موضوع افکار و نظریات را تحت مطالعه قرار داد بعدا به علم
فقه مشغول گردید گویا به داللت حال توصیه نمود که یجک دانشجمند کجه
آروزمند مطالعه اجتماع به غرض آمادگی برای خدمت به آن می باشد کجه
عین روش را پیروی نماید.
دلیل دوم
روایت اولی که موفق مکی آنرا نقل کرده نه تنها مایجه تعججب اسجت بلکجه
سویه علمی راوی را نیز پست معرفجی مجی کنجد و نشجان میدهجد کجه وی
حیثیت مقلد محض را داشته که هر آنچجه را مجی شجنود بجدیگران روایجت
میکند و بین حق و باطل امتیاز نمی ورزد زیرا امامی که آنرا می شناسیم و
به طرز تفکر او و بی عالقگی او به منصب وکرسی و مادیات آشنایی داریجم
چگونه ناقل این روایت جرأت کرده از وی روایت می نماید کجه غایجه علجم
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قرائت چنین و از حدیث چنان واز ادب چنان است و هکذا زیجرا ایجن طجرز
تفکر مشعر است که امام به جز جلجب نظجر مجردم هجد و نصجب العینجی
نداشته واین اتهام از شأن امثال امام بسیار دور است آیا علم کجالم قبجل از
آمیزش با فلسفه اجنبی شایسته این بدگمانی و نفرت بود؟
آما در روش کالمی امام مطلبی مخالف حقایق اسالمی سجراغ میشجود؟ در
جواب این دو سوال باید گفت که درعلم کالم مطلبی که سجزاوار بجدگویی
باشد وجود ندارد و امام در پالن کالمی خویش حیثیت مؤسس مذهب اهل
سنت و جماعت را دارد و در رساالت کالمی وی به جز مطالجب موافجق بجا
عقیده اسالمی یافته نمی شود امام درین خجدمت دینجی خجویش مرتکجب
گناهی نشده تا اظهار ندامت نمجوده بگویجد کجالم را روی ایجن و آن تجر
گفتیم .به اساس آنچه گفته آمدیم و نظر به اینکه امام حین اشتغال به فقه
نیز با کالم قطع عالقه نکرده باید گفت  :روایاتی که ذکر شد اصال با نجات
علمی ،روش علمی و روش کالمی امام که بر اساسات ثابت و متین اسجتوار
بوده سازش ندارد و بکلی بجی ارزش مجی باشجد چنانچجه در ضجمن بحجث
مناسب آن با تفصیل صحبت خواهیم کرد.

80

زندگانی امام اعظم و افکار او

استاذان ومنابع علمی امام
در مبحث گذشته گوشه ای از محیط امام را مجورد بررسجی قجرار دادیجم و
ثابت نمودیم که روش و سیر علمی امام مولد ایجاب ظرو بجوده تصجاد
درحیات علمی او هیچگونه تاثیری نداشت باید گفت که منابع علم امجام و
پالنهای علمی و استاذان امام در توصیه و تربیه شخصیتی مانند امام دارای
ارزش خاص بوده ولی مجا در صجدد آن نیسجتیم کجه تمجام مصجادرعلمی و
مربیان او را از آغاز تحصیل تا انجام آن به تفصیل بیان کنجیم زیجرا هجد
اساسی ما درین بحث تنها معرفی نظریات کالمی امام با قطع نظر ازمعرفی
استادان ومنابع علمی وی می باشد زیرا به آنچه امجام در نظریجات کالمجی
خویش استناد ورزیده از قبیل آیات و احادیث ارزیابی آن نیازمنجد معرفجی
منبع و معلم علم آن نیست بنجاً بجه شجرح اسجباب ثقافجت و فرهنج امجام
بصورت اجمال بحث می نماییم.
امام اعظم به یک فامیل ثروت مند منسوب بود و این کار سبب شد در آغاز
جوانی از علم و دانش بهره ور گردد زیرا در آنوقت معمول بود که مسلمانان
ثروتمند فرزندان خویش را از اول مرحله بتعلجیم ادب و بالغجت وا دار مجی
گردانیدند و بعد آنها را متوجه علوم دینی و اجتماعی می ساختند امام نیز
عین روش را تعقیب کرد و علوم عصر خویش را از قبیل صر  ،نحو ،لغجت،
قرائت ،تفسیر و حدیث و سایر علوم بقدر ضرورت فرا گرفت و حیات علمی
خود به تجارت آغازکردوباوجوداشتغال بااین کارشغل علمی خودرا از دست
نداد و بیشتر توجه وی به علم کالم و تحلیل نظریجات فرقجه هجا و احجزاب
مختلفی بود که در قرن اول هجری ظهور نموده بود.
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تا آنکه شعبی متوجه این نکته گردیده بجه امجام گفجت :مجن در وججود تجو
بیداری و حرکت را مالحظه می کنم باید علم و تفکر را از دست ندهی ! با
آنکه امام با علماء کمتر اختال مجی کجرد ولجی اثجر ذکجاوت در سجیمایش
مشهود بود از آن رو شعبی او را تشویق کرد .از ماجرای او و شعبی معلجوم
میشود که امام دراول مرحله بعلم کالم دسترسی و عالقه داشجت و شجعبی
خواست او را بیشتر رهنمایی کند زیرا امام بجا وججود اینکجه بجادیگر علمجاء
اختال نمی کرد از خجود روش خجاص فکجری و قجدرتی داشجت کجه مجی
توانست با طبقات مخالف و پیروان مجذاهب باطلجه منجاظره کنجد تاجایکجه
شعبی این استعداد او را در کرد.
و واضح است اشتغال به موضوعات کالمی بدون اینکه انسان از علوم دینجی
به قدر اقتضای علم کالم بهره ای داشته باشد امکان ندارد 1و ازیجن معلجوم
میشود که امام دارای استعداد و نشاط علمی بوده ولی قبل از انتقال به فقه
 ،به علم کالم توجه بیشتر داشت استادان امام چار هزار نفر از تابعین نشان
داده شده که از آن جمله لیث بن سعد و مالک بن انس امام مدینه اسجت،
چنانچه در دار قطنی ذکرکرده 2و اینکجه مجی گوینجد امجام تجابعی بجوده و
صحابی را دیده یا خیر؟
این سوال تا حدی به موضوع بحث ما ارتباط دارد زیراتابعی بجودن امجام از
حیث روایت واینکه حدیث را از صحابی روایت کرده باشجد شخصجیت او را
هِ
دود ْم
ین اتهدبَد هی ه
برجسته معرفی میدارد و فضیلت او را به این آیت شجریف َ :واملدذ َ
 - 1مناقب ابوحنیفه تألیف مکی  -مناقب ابوحنیفه تألیف مکی کردری
 - 2الخیرات الحسان ص 23
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ِِ
ید ن ، 1و کسانیکه از آنها صحابه به نیکی پیروی کردند  ،به ثبوت مجی
ِب ْح َ
رساند نظر به اینکه امام حدیث را بصجورت مسجتقیم از صجحابه  روایجت
کرده ،اگر به ثبوت رسیده باشد می توان حکم کرد که امام حین استناد به
احادیث نبوی در حدیث و معرفت طریقی که به وی رسیده بسجیار تعمجق
ورزیده و این تعمق گرچه تنها از خواص تابعی نبوده بلکه بجر هرمحجدث و
هرکسی که به علم حدیث اشتغال دارد الزم است تجا حجدیث صجحیح را از
سقیم تشخیص نماید ولی ازین حقیقت نمی توان منکر شد که نقد حدیث
و تحلیل آن از طر تابعی نسبت به نقد دیگران قوی تر است زیجرا تجابعی
حیثیت حلقه اولی سلسله حدیث را پس از صجحابی دارد و چجون خجود را
مجبور میداند که آنرا بصورت واضح و آشکارا بشناسد و این استیضاح اگر از
طریق دیگری به وی دست دهد خوب واال تاحد امکان به استحکام آن خود
را قانع می گرداند ولی دیگران بسا ممکن است به تحقیقی کجه تجابعی بجه
عمل آورده اتکا وبه تتبع او اعتماد نمایند از همین جا می توان گفجت کجه
تابعی نسبت بدیگران دارای امتیاز بیشتر علمی می باشد.
البته در قسمت نظریات کالمی امام پس از آشجنائی از اسجتدالل نقلجی وی
قضاوت خواهیم کرد .اما استدالل قیاسی امجام طوریکجه از برخجی نظریجات
کالمی او بر می آید دارای اصالت و ارزش ذاتی و اصلی بوده صبغه سجمعی
و روایتی ندارد تا به شناسایی اساتذه امام احساس ضرورت نماییم.
از دالیل قیاس امام درنظریات کالمجی وی یکجی آن اسجت کجه درموضجوع
ارتباط ایمان با عمل و اینکه از ایمان خارج است چنین ذکر نموده مؤمنان
 -3سوره توبه آیه 99
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به علت اینکه ایماندارند به نماز ،زکات ،روزه ،ذکر خجدا مجی پردازنجد زیجرا
ایمان دارند و ایمان مقتضی اعمال متذکر است و چنان نیست که ایمان به
علت آن باشد که ح می کننجد ،نمجاز مجی گزارنجد و روزه میگیرنجد زیجرا
نخستین ایمان آورده و بعدا به فرایض عمل کرده اند بنابر آن عبادت آنهجا
ناشی از ایمان است نه آنکه ایمان ناشی از عبادات باشد و این نکتجه شجبیه
آن است که مدیون نخست به دین اقرار می کند سپس آنرا تادیه می نماید
و چنان نبوده که نخست اداء وبعد اقرار کند یعنی ادای دین ناشی از اقجرار
است نه اینکه اقرار ناشی از ادای دین باشد همچنان بردگجان از اینکجه بجه
بندگی خواجگان خویش معترفند ایشان را خدمت می کنند و چنان نیست
که اعترا به بندگی ناشی از خدمت باشد بلکه خجدمت ناشجی از اعتجرا
است زیرا بسا مردم اند که بدیگران خدمت می کنند امجا بجه بنجدگی آنهجا
اعترا ندارند و نیز کسانی اند که به بندگی اعترا دارند اما خدمت نمجی
کنند و نکردن خدمت سبب زوال این اقرار نمی شود.
امام اعظم دالیل دیگر قیاسی نیز دارد که بدان اشاره خواهیم کرد و دریجن
جا به همین اندازه اکتفا می ورزیم.
بعضی مؤلفین درکتب خویش ضمن بحث از مناقب امجام از اسجتاذان او بجا
تفصیل بر شرح اما کن و تاریخ وفات ایشان نام برده اند و ماصر پیرامون
استفاده علمجی او از صجحابه  و دیجدن آنهجا و روایجت از ایشجان و ذکجر
احادیثی که امام از صحابه  بصورت مسجتقیم روایجت نمجوده بحجث مجی
کنیم و به برخی اختالفات که درین باره موجود است اشاره خواهیم کرد.

84

زندگانی امام اعظم و افکار او

از جمله مؤلفین فو الذکر یکی مؤلف الخیرات الحسان است کجه از کتجب
مناقب نقل کرده و نیز به انتقجاد برخجی دانشجمندان اشجاره نمجوده کجه در
حقیقت این انتقاد متوجه تابعی بودن امام است مؤلف مذکور از شانزده تن
صحابی به حیث استاذان امام که از ایشان روایت حدیث نموده قجرار ذیجل
نام می گیرد:
ا س بن م مل

اب هللا بن ا س اجلهنا اب هللا بن احل اث بن جز املزب ی ج ب بن

اب هللا اب هللا بن ابدا اوفدا واثلده بدن السدقع میقدل بدن یید ا ابوعف دل اد م بن

وا ثله ا یشه بنت اج د سهل بن سی اثئد بدن خدسد بدن سدوی اثید بدن یزید

بن سی اب هللا بن ب ه حممودبن امل ب ع اب هللا بن جیف ابوام مه.
درروایت امام ازبرخی صحابه ای ذکرشده یکعده اختالفات موجود است اما
روایت وی از انس رضی اهلل عنه مورد یقین اکثردانشمندان میباشد.
اینکه یکعده احادیث را که میگویند امجام بصجورت مسجتقیم از صجحابه 
روایت کرده و برخی از مؤلفین مناقب امام به آن اتفا نظر دارند ذکر مجی
کنیم.
حدیث اول:

عل املیلم ف یضة الدا کدل میدلم طلب دانش برهر مسلمان فرض است ،ایجن
حدیث را امام اعظم از انس بن مالک و او از پیامبر روایت کرده و حدیث
مذکور به دو سند ثابت گردیده.

حدیث دوم:

ابوحنیفه از جابر روایت نموده که  :ج اجل من ا

ا املا املنبدا فقد ل

ایاسول هللا م ازقت ومل ا قط ولومل ملا فق ل واین أ ت ان کث ال الستغف ا وامل
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ی د زهللا هللا د املومل د ق د ل :فک د ن امل جددل یکث امل د قة ویکث السددتغف ا وق د ل ج د ب 

فومل مله تیدیة مدن املدذکوا .مردی از انصار نزد آن حضرت آمجده گفجت  :ای
رسول خدا به من هرگز فرزندی روزی نشده و من فرزنجد نجدارم آنحضجرت
فرمود تو خبر نداری که بسیار استغفار و صدقه سبب میشود که خداوند
به انسان فرزند روزی کند جابر گوید  :پس از آن مجرد مجذکور همجواره بجه
صدقه و استغفار زیاد شغل می ورزیده وی می گوید پس نهم پسجر بجه وی
روزی شد  .ولی برین نظریه انتقاد شده که جابر درسال  79وفات یافته در
حالیکه امام بنا به قول اکثردرسال 80هججج متولجد شجده پجس روایجت ایجن
حدیث چگونه صحت خواهد داشت؟
حدیث سوم:
امام اعظم فرموده :ازعبداهلل بجن ججزء زبیجدی یجار پیجامبر شجنیدم کجه

میگوید از رسول شجنیده ام کجه :مدن تفقده فدا املد ین کفد ه هللا مهده وازقده مدن

ح د لحیتید کسی که در دین دانشمند شود خداونجد روزی او را کفایجت
می کند و به وی از طریقی که گمان نمی کند روزی میدهد.
حدیث چهارم:
از ابی حنیفه روایت است که ازعبداهلل بن ابی اوفی شنیدم که می گفجت از
پیامبر شنیده ام که فرمودند :من بنی مسجدا ولو کمفحص قطاة بنی
اهلل له بیتا فی الجنة ،کسی که مسجدی بنا کند گرچجه بجه انجدازه ججای
تخم گذاشتن مرغ باشد خداوند برای او منزلی در بهشت بنا میکند.
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حدیث پنچم:
ابوحنیفه فرموده :من در سال  80تولد شده ام و در سال  94کجه مجن 14
ساله بودم عبداهلل بن انیس وارد کوفه شد و من از وی شنیدم که میگفجت:

حب

املشا ییما و ی م محبت تو با چیزی تو را کور و کرمی سازد.

حدیث ششم:
از ابوحنیفه روایت است که واثله بن االسقع  حدیثی بجه مجن از رسجول

روایت کرده فرموده :دع م ی ب املا م لی ب د آنچجه تجرا بجه شجک مجی
اندازد آنرا تر کن و کاری اختیار کن که سبب شک برای تو نمی شود.
حدیث هفتم:
امام اعظم فرموده واثله بن االسقع  از پیامبر به مجن حجدیثی روایجت

از
خ ف ی ف ه هللا ویبتل
کرده که آنحضرت فرموده :ل تیه ن مش تت
رن برادر خویش اظهار خوشجی مکجن کجه خداونجد او را از آن نججات مجی
1
بخشد و ترا گرفتار می سازد.
البته کسانیکه احادیث متذکره را تخری کرده اند احوال راویان را نیز شرح
داده اند ولی ما در صددآن نمجی باشجیم کجه در موضجوعات بحجث آنهجا بجا
تفصیل صحبت نماییم بلکه به همین اندازه اکتفا می ورزیم که اساتذه امام
را که از جمله صحابه  بجوده انجد بصجورت مختصجرمعرفی نمجاییم البتجه
طبیعت بحث ما که موضوع مذکور یعنی تابعی بودن امام بصورت مسجتقیم
صر مساعی بنماییم ،و اختالفجات علمجاء را در بجاره آن ذکجر کنجیم زیجرا
 –1المناقب تالیف مکی ص  27ومابعد آن ج اول ومناقب کردری باافزودن سه حدیث
دیگر که آنرا ذکرنکردیم – ج 1ص 5ومابعدآن .
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کسانی که در اطرا حیات امام تحقیق کرده اند به این عقیده اتفا دارند
که امام تابعی بوده و صحابه  رامالقات کرده که ما به حر آنها اسجتناد
میورزیم و اگردرین موضوع عمیق فکجر کنجیم اخجتال علمجاء دریجن بجاره
اختال علمی شمرده نمی شود بلکه از آن صر در قسمت اختالفجی کجه
بین علماء راجع به زندگی امام و زنجدگی صجحابه  و تجاریخ آن موججود
است نتیجه گیری میتوانیم و پس از ثبوت این حقیقت که امجام بجا برخجی
صحابه  معاصر بوده و از آنها اخذ حدیث نموده و یا اینکجه حجد اقجل بجا
ایشان مالقات کرده تابعی بودن وی ثابت میشود وایجن حقجایق از وظجایف
تاریخ وتاریخ نویسان است بالفرض اگر تابعی نباشجد بجازهم از ارزش او بجه
حیث امام در علم کالم کاسته نمیشود زیرا امام اعظم مذهب کالمی خجود
را با دالیل عقلی و نقلی اثبات نموده که در قبول آن محتاج اثبجات تجابعی
بودن وی نخواهیم بود  .از حقایقیکه اکثر مؤلفین به آن اتفجا نظجر دارنجد
این است که امام انس بن مالک  را مالقات کرده و خطیجب بغجدادی بجا
اینکه در صدد تخریب علیه امام میباشد مالقات امام را با انجس بجن مالجک
چنین تایید میکنند :ابوحنیفه انس بن مالک  را مالقات کرده و ازعطجاء
2
بن رباح روایت حدیث نموده.
ابن عبدالبر درججامع بیجان العلجم ر45-1م از ذکجر حجدیثی کجه ابوحنیفجه
ازعبداهلل بن الحارث بن جزء صحابی  روایت کرده باشند آن از ابن سعد
کاتب واقدی روایت نموده که ابوحنیفه انس بن مالک وعبداهلل بن الحجارث
بن جزء رامالقات کرده که بنابرین روایت وفات ابن جزء بعداً صورت گرفته
 –2تاریخ بغداد تالیف خطیب بغدادی ج  13ص 324
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وباید ابوحنیفه عبداهلل بن أبی أوفی را نیجز دیجده باشجد زیجرا وی درکوفجه
میزیست ودرآنجا وفات یافت.
ابونعیم اصفهانی در جمله آن عده از صجحابه  کجه ابوحنیفجه بجا ایشجان
مالقات نموده انس و عبداهلل بجن الحجارث وابجن أبجی أوفجی را ذکجر کجرده
همچنان سط بن الجوزی از ذاکر بن کامل واو از ابی علی حجداد در کتجاب
خویش بنام االنتصار والترجیح طبق روایت ابو نعیم اظهار نظر نموده و این
همه در صورتی است که تاریخ میالد امام در سال  80هجری باشجد و اگجر
تاریخ وفات وی طبق روایت ابن زواد و ابن حبان باشد دایره مالقجات او بجا
صحابه  وسیع تجر میشجود و ابوالقاسجم بجن ابوالعجوام در کتجاب خجویش
رفضایل ابی حنیفه وأصحابهم در ذکر معاصرین امام از جمله صحابه  بجا
وجود روایت اولی توسعه نموده است.
از مطالبی که به اثر اشتباه طباعتی تحریف شده این است که میگوینجد از
دارقطنی پرسیده شد :ایا درست که ابوحنیفه از انس سماع حدیث نموده؟
گفت :ل ولاؤیته– یعنی سماع آن درست نیست ونه رؤیت وی صحیح است

ولی اصل عبارت چنین است « :لال اؤیتده» یعنی سماع آن درسجت نیسجت
ولی رؤیت آن صحیح است از دالیل این تحریف آن است کجه سجیوطی در
کتاب خودر تبییض الصحیفهم میگوید :حمزه سجهمی گفتجه :از دار قطنجی
نشنیده ام که :ابوحنیفه با هیچ یک از صحابه  مالقات نکرده به استثنای
انس ولی از وی حدیث روایت نکرده است از جمله کسانی که مالقات امجام
را با انس تایید نموده اند اشخاص ذیل میباشد :ابن سعد ،دارقطنی ،ابونعیم
اصفهانی ،ابن عبدالبر ،خطیب ،ابن ججوزی ،سجمعانی عبجدالغنی مقدسجی،
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سبط ابن الجوزی ،فضل اهلل تورپشتی ،نووی ،یافعی ،ذهبجی ،زیجن عراقجی،
ولی عراقی ،ابن وزیر ،البدرالعینی ،ابن حجر ،شجهاب قسجطالنی  ،سجیوطی،
1
ابن حجر مکی وغیره.

 –1تانیب الخطیب فی ما سافه فی ابی حنیفه من االکاذیب تألیف کوثری ص 15
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فرقه های کالمی معاصر امام اعظم
پس از آنکه راجع به جمعیت های معاصر امام صجحبت کنجیم بایجد گفجت:
برخی محققین فرقه های مخالف را قسمی شرح داده اند که تعداد ایشجان
از هفتاد و سه فرقه بیش نبوده و علت این کار حدیث ذیل است  :امت من
به هفتادو سه فرقه متفر خواهند شدکه یک فرقه نجات یابنده بوده وباقی
فرقه ها همه هال میشوند .احادیث که راجع به افترا امت اسجالمی وارد
شده نه چند شکل بوده که در برخی راجع اینکه یک فرقه ناجیه و متباقی
هالکه میباشد تصریح نشده و در برخی یکی ازین فرقه ها ناجیه و هفتاد و
دوفرقه دیگرها لکه بوده و در بعضی دیگر همه ناجیه پنداشته شده اند بجه
استثنای یک فرقه یعنی زنادقه ولی علماء در صحت و ثبوت این احادیث و
اینکه متن آن کال و یا بعضاً مقرون بجه صجحت اسجت اخجتال نمجوده انجد
همچنان در این باره که منظور از عدد هفتاد و سجه و هجم مقصجد از امجت
چیست و آیا مراد از آن امت دعوت است یا امت اجابت ،اختال نموده انجد
عده ای به این عقیده اند که ذکر عدد محض به غرض تکثیر است چنانچه
درآیججت شججریف (ِِف ِسل ِ
ْی دلَة ذَ ْااهه د َس د ْبد هیو َن ِذااا د ا) 1بنابججه تشججریح مرجججانی
درعضدیه مقصد از رهفتاد ذرعم یقین اندازه ذرع نبوده بلکه محجض تکثیجر
است زیرا عدد مفهومی ندارد و برای افجزایش آن از انجدازه ای کجه تصجریح
شده مانعی دیده نمیشود برخی به ایجن عقیجده انجد کجه مقصجد از حجدیث
مذکور بیان اصول فرقه ها است نه فرقه های فرعی ولجی کتجاب رداألهجواء
 - 1سوره الحاقه آیه31
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والبدع تألیف أبوالحسن ملطی متوفی سال  377هجری و کتاب الفر بین
الفر تألیف أبی منصور عبدالقاهربن اطهرتمیمی بغدادی متوفی سال 471
هجججری وکتججاب الملججل والنحججل تججألیف أبججوالفتح محمججد بججن عبججدالکریم
شهرستانی و کتب نشرالطوالع غنیۀ الجیلی ،شرح مواقف ،خطط مقریزی و
غیره کتب محققین را که راجع به جمعیت ها و احزاب مختلجف تحقیقجات
کرده اند مورد مطالعه قرار دهیم دربین منابع متذکره بجه اخجتال زیجادی
مواجه میشویم برخی دانشمندان به این عقیده اند که یجک محقجق مکلجف
است بکوشد تا تعداد فرقه ها بیش از آنچه در حدیث تصریح گردید نشجود
گویا آنها یقین حاصل کرده اند که پجس از تفصجیلی کجه از طجر آنهجا در
زمینه صورت گرفته فرقه جدیدی بوجود نخواهد آمد درحالیکه این مفکوره
با واقعیت از چندین نگاه مخالف است.
اول :ایشان متیقن اند که تعداد فرقه ها درعصر آنها تکمیل یافته بعداً فرقه
دیگر بوجود نخواهد آمد.
دوم :نظریه آنها مشعر است براینکه ازتمام فرقه های اسالمی اطالع دارنجد
درحالیکه این نکته را قابل قبجول نمیجدانیم زیجرا درعصجر مجؤلفین مجذکور
وسایلی که تحقیق و بحث را پیرامون فرقه ها آسان گرداند وججود نداشجت
بنابر آن فیصله آنها در مورد حصر تعداد فرقجه هجا بجه مقجدار مجذکور یجک
فیصله تقریبی میباشد نه تحقیقی زیرا مؤرخی که با اساس تتبعات خاصی
که از چند نقطه معین تجاوز نمیکند فیصله خود را صادر مینماید بصجورت
یقین مورد اعتماد شده نمیتواند و فیصله او قطعی شمرده نمیشود.

92

زندگانی امام اعظم و افکار او

سوم :شمردن دو ویا سه فرقه به حیث یک فرقه به غجرض حفجظ تحدیجد
عدد مذکور تکلفی است که ضرورتی بجه آن احسجاس نمیشجود و از طجر
دیگر متضمن توجیه حدیث به نوعی اسجت کجه بجا واقجع مطابقجت نجدارد.
ازجمله مذکور یکی هم شهرستانی متوفی سال  584هجری اسجت کجه در
کتاب خویش الملل والنحل تعداد فرقه ها را تعین نمجوده و آنجرا بجه عجدد
مذکور منحصر گردانیده و گویا متیقن بوده که این تعداد در قرن ششم که
وی در آن زندگی میکرد تکمیل گردیده و مطمئن بوده که بعد ازآن فرقجه
دیگری بوجود نخواهد آمد ولی به عقیده امام رازی فرقه هجا بیشجتر شجده
چنانچه میگوید:دراین جا سوال ایججاد میشجود کجه تعجداد فرقجه هابیشجتر
ازهفتاد و سه فرقه بوده درحالیکه پیامبر رصماز آن خبر نداده پس چگونه
این حقیقت قابل قبول شده میتواند بعداً خود درپاسخ این سجوال میگویجد
امکان دارد منظور آنحضرت فرقه های بزرگ باشد و فرقه های که از آن
نام گرفتیم از جمله فرقه های مهم و بزرگ نیست و نیز آنحضجرت خبجر
داده که تعداد فرقه ها هفتاد وسه خواهجد بجود پجس کمتجر از آن درسجت
1
نخواهد بود اما بیشتر مانعی ندارد.
ابن جوزی فرقه های اساسی را قرار ذیل معرفی میکنجد :حروریجه ،قدریجه،
جهمیه ،موحده ،رافضیه و جبریه و بعضی گویند اصالً فرقه عبارت از همین
شش فرقه اند و هر فرقه دارای شعبه های دوازده گانه است کجه مجموعجه
آن به  72بالغ میگردد گویا آنها در مباحثات دینی خویش فیصله کرده اند
که نباید تعداد فرقه ها ازهمین اندازه بیشتر شود ولجی ایجن مفکجوره قابجل
 -1اعتقادات فر المسلمین والمشرکین تألیف امام رازی ص 74
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انتقاد است زیرا عالوه بر آنچه قبالً گفتیم هیچ گونه دلیلی برای این ضرب
و تقسیم وجود ندارد راه آسان و قابل قبول درنظجر کسجی کجه بجه صجحت
حدیث معتقد است این است که بدون دلیل و برهان قاطع راجع به مقصود
پیامبر از ذکر این عدد فیصله خود را صادر نکنیم بلکه همین قجدر بایجد
بگوییم که فرقه ناجیه عبارت از گروهی است کجه نقجش قجدم پیجامبر و
یاران او را تعقیب کرده اند و انشعاب فرقه هجا در مجدت معینجی بجه پایجان
نمیرسد بلکه تا پایان تاریخ بشریت دوام خواهد داشت پس درست نیسجت
که تعداد فرقه ها را به چند فرقه معین اختصاص دهیم و یا آنرا مربوط بجه
عصر و زمان خاصی بدانیم زیرا طوریکه میبیجنم مجردم گمجراه درعصجر مجا
درمورد افساد عقاید مردم به ابتکارات دوام داری دست میزنند البته مقصود
از حدیث این نیست که پیدایش فرقه ها در وقجت معجین و عصجر محجدود
صورت میگیرد بلکه منظور پیامبر این است که این فرقه ها گرچه بعد از
بیست قرن هم باشد به وجود آمدنی است و حکم به اینکه تعداد فرقجه هجا
تکمیل یافته در حقیقت حکم برین است کجه بعجد ازیجن اخجتال اساسجی
دیگری در امت اسالمی که سبب بروز فرقه دیگری گردد به وجود نخواهجد
آمد درحالیکه اختالفات نظریات دینی بزرگترین دلیل است براینکه امکجان
دارد در هر عصر فرقه ای بوجود آید که با فرقه های معرو فر و تفجاوت
داشته باشد بعد از آنچه گفتیم میخواهیم فرقی که بین مفهوم کلمه حزب
و فرقه موجود است توضیح نماییم این فر نظر به اصطالح و عجر مجردم
است که فرقه عبارت از چیزی و حزب عبارت از چیزی است.
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فرقه به مفهوم جمعیت دینی اسجتعمال میگجردد کجه از افکجار و نظریجاتی
بوجود می آید که مستقیماً به دین دارد و حزب دینی به صورت مسجتقیم
به امورسیاسی ارتباط داشته و در مرحله دوم مربوط دین میباشد از طجر
دیگر فرقه گاهی از آمیزش اختال سیاسی با اختال دینی بوجود می آید
امافی الواقع ناشی از اختال دینی میباشجد وقتجی از خجوارج و شجیعه نجام
میبریم منظور ما آن است که این دوطایفه در حقیقت دو حزب دینی بوده
که از سیاست شروع وبه اختالفات دینی ختم نموده اند ولی طایفه مشبهه
و اشاعره و امثال آن در حقیقت فرقه های دینجی انجد کجه سیاسجت در آن
تاثیر ندارد و اگر باشد بصورت غیر مستقیم خواهد بود.
همچنان اختال ماتریدیه ،صفاتیه و امثال آن از استخدام بعضجی نظریجات
فرقه ها درامورسیاسی منشا نگرفته و اگر سیاست در آن دخیل شده باشجد
بعد از به پا استاد شدن آن در پهلوی سایر فرقجه هجا بجه صجورت مسجتقل
دخیل گردیده و چنین نبوده که سیاست آنرا بوجود آورده باشجد طوریکجه
بعضی احزاب دینی را به وجود آورده است فر کامجل بجین فرقجه وحجزب
وقتی برای ما بهتر روشن میشود که طوایف و فرقه هجا را بجاهم مقایسجه و
مقابله کنیم و آنگاه حکم خواهیم کجرد کجه مجثال :شجیعه در نقطجه مقابجل
معتزله قرار ندارد زیرا ممکن است یجک شجخص هجم شجیعی باشجد و هجم
معتزلی چنانچه بعضی یاران زید بن علی ررحم به مذهب اعتزال و نظریجات
واصل رئیس طبقه معتزله تمسک ورزیده اند درحالیکه واصل به این عقیده
بصورت یقین معتقد نبود که علی حق به جانب بوده بلکه عقیده داشت
که یکی از طرفین به صورت غیرمعین دچجار خطجاء واشجتباه بجوده و ایجن
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اختالفات درموضوع امامت و جن دراعتزال بعضی مردم اهل تشیع تجاثیر
نداشته زیرا پیروی آنها ازمذهب معتزله راجع به مسایل کالمجی بجوده کجه
نسبت به امر امامت و موضوع جن این دو گروه مهجم تجر بجوده و اعتجزال
عبارت از تمسک به مذهب معتزله درمبادی پنجگانه عدل ،وعیجد ،و غیجره
است و آنچه را شهرستانی در موضوع روش سیاسی امام ذکر کرده به فجر
مذکور داللت میکند وی میگوید  :امام به بیعت محمد بن عبداهلل بن حسن
بن حسن بن علی  بن ابی طالب اسجتوار بجوده و ازجملجه پیجروان او بجه
حساب میرود بنابر آن امام به عقیده وی از نگاه تمایالت سیاسی خویش از
زمره اهل تشیع و از ناحیه عقیده کالمی از اهل سنت و جماعت بود یا بجه
عباره دیگر امام شامل حزب اهل تشیع و فرقه اهل سنت بوده چنانچه ابن
ابی اسحا رصاحب سیرۀم از نگاه حزب شیعی واز ناحیه عقیده قجدری بجود
که این آمیزش بین اعتزال وتشیع ویا اعتزال و قدریجه دلیجل عجدم مقابلجه
میان آنها است البته تقابل و اخجتال دربجین تشجیع و خجروج و امثجال آن
موجود است چنانچه ممکن نیست که یک شخص هم شیعی وهم خجارجی
ویا هم قدری وهم جبری باشد.
شکی نیست که فر بین جمعیت ها در حقیقت در اختال آنها راجع بجه
ایمان بخدا و پیامبران و کتاب های آسمانی و روزآخرت ،نماز ،زکات ،روزه،
ح و دیگر مسایل اساسی دین متمرکز بوده و اختال خوارج باشیعه ازین
قبیل نیست زیرا خوارج درمقابل علی  ازین لحاظ خروج نکرده انجد کجه
در باره خداوند و صفات او به قسمی که مخالف عقاید ایشجان اسجت اظهجار
نظر کرده ویا از نبوت ،قیامت ،حشر ،جنت و دوزخ انکار ورزیده باشد بلکجه
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گناه علی  به عقیده ایشان این بود که تحکجیم را پجذیرفت و آنهجا فکجر
میکردند که این سیاست متضمن گمراهی و انحرا است کجه مفضجی بجه
کفر میگردد طوریکه فرقه مقابل آنها یعنی شیعه معتقد انجد کجه سیاسجت
علی  متظمن هدایت و ارشاد است و اختال در موضوع تحکیم بحیجث
اختال اساسی در دین محسوب نمی گردد.
برای اثبات ادعای فو نظریه شهرسجتانی را در بجاره ایجن اختالفجات ذکجر
میکنیم که میگوید اختالفات بعد از امام به دو شعبه جدا شد یکی اختال
در موضوع امامت و دوم اختال در اصول دین و ازین جمالت وهم از کالم
ابن خلدون معلوم میشود که اختال در موضوع امامت از جمله اختال در


اصول دین به شما رنمیرود.
درین جا مناسب نیست بگوییم که عصر امام اعظم عصجر ظهجور اختالفجات
بین جمیعت ها و احزاب بود و ایجابات عصر او را وادار گردانید که در امور
کالمی توجه و عالقه خاصی داشته و نظریات خویش را درین باره از منابع
موثق استنباط نماید .امام نظریات دانشمندان گذشته را تحت مطالعه قجرار
داده بین اقوال و مذاهب مقایسه عمیق مینمود وبه آیات قجرآن و احادیجث
نبوی استناد میکرد و بدون اینکه از مکتب ارسجطو و اکجادمی افالطجون
پیروی کند یک قضیه منطقی را مرتب مینمود.
بعد از آنچه گفتیم الزم میدانیم از برخی جمعیت های کالمی معاصر امجام
نام گرفته نظریات ایشان را قسما بصورت اجمال متذکرشویم وعنداللزوم به
تردید آن بپردازیم.
 –1التفکبرالفلسفی فی االسالم تألیف دوکتورعبدالحلیم محمود-ج  -1ص 104
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شیعه:
آمیزش اختالفات سیاسی با اختالفات فکری در اواخر عصر خالفت عثمجان
 و اوایل خالفت علی  آغاز گردیجد .علجی  در سجاحه سیاسجت بجه
عملی نمودن نظریات خویش شروع نمود در حالیکجه وی باداشجتن صجفات
پسندیده و نیروی دین ،علم و شجاعت مورد احترام و عالقه مسلمانان بجود
پس بنیان گذاران اختالفات مذهبی ازین عالقه و احترام در قسمت اشجاعه
افکار و نظریات خویش که آنرا به علجی  نسجبت میدادنجد بهجره بجرداری
کردند و نظریات اعتدالی و افراطی بوجود آمد و به دسیسه عبداهلل بن سبأ
که نظریات و افکار خود را بین مردم اشاعه مینمود طبقه غجالت روی کجار
شد وچون علی  وفجات یافجت اوالد و بازمانجدگانش مجورد ظلجم بعضجی
طبقات قرار گرفتند و هر قدر که به این مظالم افزوده میشد دل مجردم بجه
حال آنها بیشتر میسوخت و به اهل بیت بیشجتر عالقمنجد و از متججاوزین
متنفر میشدند پس دایره مذهب تشیع وسعت گرفت و اهل تشیع در بجین
خود به جمعیت های مختلفی متفر شدند که هر فرقه به عقاید و نظریات
خود قانع و پابند بود  .عده ای به این عقیده شدند که علی  نسجبت بجه
همه صحابه  فضیلت دارد و بعد از پیامبر از علجی  افضجل مخلوقجات
میباشد و مقام او در بهشت عالیتر از همگی به جز پیامبران خواهجد بجود و
هر کسی دشمن علی است در واقع دشمن پیامبر اسجت زیجرا آنحضجرت
فرموده :الهم وال من وااله وعاد من عاداه ای خدایا دوست بجدار دوسجت
علی را و دشمن بدار دشمن علی را و نیز فرموده :ای علی ترا دوست ندارد
 –1فجراالسالم – تألیف دکتورامین
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مگر مسلمانان وبا تو کینه نمی ورزد مگر منافق  .این گجروه بجه خلفجاء 
طعن نمی گویند و سب شیخین را به حیث یک اساس دینی نمیدانند بناء
از جمله نزدیک ترین فرقه های تشیع به اهل سنت و جماعت میباشد این
فرقه برخی حرکات امویان را ازقبیل لعنت گفتن امام بعد از خطبجه بجاالی
منابر – تقبیح نمود آنرا یک عمل زشت تلقی کرده و از امویان اظهار نفرت
و کینه کردند در موقعی کجه حسجین  از طجر یزیجد پسجر معاویجه بجه
شهادت رسید خاندان پیامبر را اسیر گرفته بوده مردم به خصجوص اهجل
تشیع در دل راجع به امویان کینه گرفتند در آن عصر مرکز اساسجی اهجل
تشیع سرزمین عرا بود که راجع به این مرکزیت دالیل ارائه شده که یکی
هم اقامت علی  در ایام خالفجت خجویش در آن سجرزمین اسجت و یجک
تعداد دالیلی دیگر نیز در کتب تاریخ ذکر شده و چون عرا محجل تالقجی
مدنیت های باستانی از قبیل مدنیت فارسی  ،هندی و یونانی بود راگر ابجن
نظریه صحت داشته باشد که مدنیت های متذکره با مدنیت عراقی بصورت
ابتدائی در عصر خلفا آمیزش یافتهم بنابران اهل تشیع نظریجات فلسجفی را
که با محیط عرا سازش داشت بوجود آوردند.
از دالئل اختالط مدنیت فارس به عقاید اهل تشیع در عرا این اسجت کجه
مردم فارس در موضوع خالفت و سجلطنت بجه وراثجت معتقجد بودنجد و بجه
انتخاب و آرای عامه عقیده نداشتند و نخستین بار این نظریجه در موضجوع
استحقا علی  برای میراث خالفجت از طجر اهجل تشجیع چنجین ابجراز
گردید که  :پیامبر رحلت فرمود و فرزندی از خود نگذاشت پس مستحق
ترین میراث خالفت از اهل بیت او بعد از وفات آنحضرت پسر عم او علی
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 میباشد .همچنان در مفکوره تقدیس امام نیز تحت تاثیر عقایجد فجارس
قرار گرفتند که  :اطاعت امجام از وجایجب اولجی اسجت و اطاعجت او اطاعجت
1
خداوند است.
اینک برخی فرقه های شیعه را با قسمتی از نظریات ایشان بصورت اجمجال
ذکر میکنم.

سبئیه:
این گروه پیروان عبداهلل بن سباء بوده که با عثمجان  و پیجروان او کینجه
شدید داشت .این طبقه میگویند :موضوع والیت علی رضم در تورات ذکجر
یافته و محمد صم دوباره بدنیا باز گشتنی است .زیرا در صجورتیکه عیسجی
رعم بازمیگردد محمد باید بطریق اولی باز گردد ایجن نظریجات در زمجان
حیات علی  بوجود آمد و اشاعه یافت ولی چجون علجی  از آن مطلجع
گردید خواست منبع این افکار یعنی عبداهلل بن سباء را به قتل برساند امجا
عبداهلل بن عباس او را ازین تصمیم باز داشت بدلیل اینکه موجب اختال و
تفرقه در رعیت میشود پس علی  عبداهلل را به مدائن تبعید نمود و چون
علی  به شهادت رسید وی بازهم به اشاعه نظریات باطجل خجویش آغجاز
کرد و گفت علی  به قتل نرسیده بلکه خداوند او را بجه نجزد خجود بجرده
شججیطانی کججه بصججورت علججی  در آمججده بججود بججه قتججل رسججیده اسججت.

 – 1ابوحنیفه – تألیف ابوزهره ص .114
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کیسانیه:
این طبقه پیروان ابی عبید ثقفی اند او اصال خارجی بجود بعجد بجه مجذهب
شیعه علی  گرایید .اساس مذهب ایشان این است که امام به حیث یجک
فرد مقدس و رمزی از رموز دانش الهی و از خطا معصوم میباشد .از عقایجد
ایشان یکی این است که هر چیز دارای ظاهر و باطن اسجت و هجر شجخص
برای خود روح خاص دارد و هر تنزیل را تاویجل اسجت و درججات امجت بجا
درجات پیامبران مساوی و نبوت محمد در اهل بیت او باقی است.

زیدیه:
طبقه زید به پیروان زید بن علی بن حسین  میباشند که بر حشجام بجن
عبدالملک در کوفه شورش نمود اما به قتل رسید و بجه دار آویختجه شجد و
این مذهب اصال با مذهب اهل سنت و جماعت فر زیاد نداشته اما بعد در
آن تحریف و تغیر بوجود آمد از عقاید زیدیه این است کجه اوصجا مجذکور
این است که فاطمی ،زاهد ،عالم و سخی باشد و امامت کسی که فضیلتش
نسبت به دیگران کمتر است جواز دارد ولجی بهتجر آنسجت کجه امجام دارای
اوصا مذکور باشد و اگر صر قسمتی ازیجن صجفات در شجخص موججود
باشد امامت او نیز جائز است وبروی همین عقیده امامجت ابجوبکر و عمجر و
عثمان  را نظربه مصلحتی کجه مسجلمانان در نظجر داشجته انجد صجحیح
میدانند و عقیده دارند که علی بهترین صحابه بوده امجا جنج هائیکجه در
عصر نبوت بغرض فتوحات اسالمی انجام داده سبب شد که داوطلب وظیفه
امامت نشود زیرا کینه که از وی در دل مردم طر محاربات او موجود بود
امکان داشت موجب تحریک حس انتقام آنها گجردد و بجوی قلبجاً عالقمنجد
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نشوند بنابر آن مصلحت ایجاب کرد که شخصی به خالفت بر گزیجده شجود
که معرو به حلم و برد باری است زید به شیخین احترام زیاد قائل بجود و
به هیچ یک از صحابه طعن نمی گفت میگویند وقتی بین زید و یوسف بن
عمر ثقفی جن واقع شد پیروانش گفتند بعجد از آن کجه نظریجه ات را در
مورد ابوبکر و عمر معلوم کنیم آنگاه به کمک تو خواهیم شتافت زیجد ایجن
گفتار ایشانرا تردید نمود گفت من آنها را جز به نیکوئی یاد نمیکنم من به
قصد جن بابنی امیه که قاتالن جدم حسین می باشند و بر مدینه حملجه
نموده اند بیرون شده ام چون این سخن را پیرامون او شنیدند از وی ججدا
شدند و کمک او را تر گفتند یک عده اقوال و نظریجات بجه فرقجه زیدیجه
منسوب گردیده که با نظریات و اصل بن عطاء رئیس معتزله موافجق اسجت
مانند اینکه مرتکب کبیره همیشه در دوزخ خواهد بود .برخجی از شجیعیان
بازید مخالفت ورزیده اند که سبب اصجلی آن عقیجده او بجه صجحت امامجت
مفضول و شاگردی او از واصل بن عطاء میباشد و واصل در نظر اهل تشیع
محبوبیتی ندارد زیرا معتقد بود که علی  در جن جمل و جنگی که با
مردم شام نمود به صورت متیقن حق بجانب نبوده و یکی از یجن دو فرقجه
بصورت غیر مشخص به خطا بوده و واصل به اساس این عقیجده نجزد اهجل
تشیع منفور بود و کار به جایی کشید که بین زیجد کجه از افکجار اسجتاذش
واصل پیروی میکرد و برخی اهل تشیع اختال واقع گردید و چون زید به
قتل رسید پیروان وی به پسرش یحیی بیعت کردند و بعداً به ابراهیم امجام
و محمد امام بیعت صورت گرفت تا آنکه از طر ابو جعفر منصور به قتجل
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رسیدند و کارفرقه زیدیه پاشان گردید و در عقاید اولجی ایشجان تغیجر وارد
شد و پس از مرگ پیشوایان خویش عقاید تازه ای اختراع نمودند.

امامیه:
طبقه امامیه که به نام شیعه امامیه یاد میشود به صورت عموم شامل اکثجر
مذاهب شیعه بوده که امروز درجهان اسالم از قبیل عرا  ،ایران ،پاکستان و
غیره موجود است این طبقه عقیده دارند که علجی  بجه تصجریح پیجامبر
امام بوده و به ایجن نکتجه اسجتدالل میورزنجد کجه پیجامبر بجرای رفجع
اختالفات مردم مبعوث گردیده بجود و چجون حیجات اجتمجاعی و خجدمات
بشری آن حضرت مالحظه میشود این نکته محال جلوه میکند که از تعین
خلیفه وجانشین خویش که کار مسلمانان را به عهده گیرد خاموش مانجده
باشد و این حدیث را که اللهم وال من وااله وعاد من عاداه .به حیجث نجص
صریح تعیین علی رضم برای خالفت میدانند و نیجز دالیجل دیگجری ارائجه
میکنند که  :نبی وقتی علی  به این وظیفجه در موسجم حج بجاوجود
اینکه ابوبکر  به حیث امیر ح بود دلیل برای خالفت او است همچنجان
دالیل دیگری برای اثبات ادعای خویش دارند که در کتب امامیجه بصجورت
مشرح ذکر شده است.
فرقه امامیه بعد از علی  به خالفت حسجن  و بعجد از وی بجه خالفجت
حسین  اتفا دارند و بعد از آن باهم مختلف شده اند و فرقه های ججدا
گانه ای را تشکیل داده اند که مهمترین آن اثنا عشریه و اسماعیلیه اسجت.
فرقه اول الذکور خالفت را به ترتیب ذیل میدانند :

103

زندگانی امام اعظم و افکار او

علی ،حسن ،حسین علی زین العابدین ،جعفرصاد بن باقر ،موسجی کجاظم
بن جعفر صاد  ،علی رضا ،محمد ججواد ،علجی هجادی ،حسجن عسجکری و
محمد بن عسکری که دوازدهمین امام این سلسله میباشد و اسجماعیلیه از
آغاز سلسله جعفر صاد با اثنا عشریه موافق بوده و بعد از آن مخالف شده
اند و سلسله أئمه را قرار ذیل میدانند  :علی ،حسن ،حسین ،زین العابدین،
محمد باقر ،جعفر صاد  ،اسماعیل بن جعفر ،محمد مکتوم  ،جعفر مصجد
بن محمد مکتوم ،عبداهلل مهدی که بادشجاه المغجرب و اوالدش پادشجاهان
مصر شدند که به نام فاطمیان یاد میشوند.
در باره تشریح فرقه های شیعه که در عصر امام موجود بود و در علم کجالم
شغل و دسترس داشتند به همین اندازه اکتفا میجورزیم و بجه ذکجر برخجی
طوائف خوارج معاصر امام میپردازیم که پیرامون موضجوعات کالمجی بجاهم
مناظراتی کرده اند نخست باید گفت عقیده تشیع نسبت به عقیجده خجروج
قدامت دارد زیرا وقتی جن علی  و معاویه  شدت یافجت خجوارج در
مقابل علی خروج نمودند و علت به وجود آمدن خجوارج ایجن اسجت کجه
چون مفکوره تحکیم در میان آمد و معاویه عمروبن العاص و علجی عبجداهلل
بن عباس را برای حکمیت برگزیدند پیروان علی  پیشجنهاد کردنجد کجه
علی  ابوموسی اشعری را انتخاب کند و چون علجی  ایجن پیشجنهاد را
نپذیرفت در مقابل وی دست به شورش زدند و با او به جنج پرداختنجد و
ازین تاریخ به نام خوارج مسمی گردیدند این طبقه نسبت به همه جمعیت
ها ازمذهب خود شدید تردفاع میکند و به ظجواهر الفجاظ تمسجک ورزیجده
میگویند :حکمیت خاص برای خداوند است و عجیب این است کجه خجوارج
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از یکطر خود علی  را به تحکیم وادار گردانیدند و از جانب دیگر اعالن
کردند که حکمیت خاص برای خداوند است و کار خوارج به ججایی رسجید
که علی  را متهم به شر نمودندوعبداهلل بن خباب را که به شر علی
رضمحکم نکرد به قتل رساندند و در باره آنها گفته شد که بجاری بجا یجک
مسلمان یک نصرانی موجه شدند مسلمان را کشتند و بجه نصجرانی توصجیه
خیر نموده گفتند  :پیمان پیامبرتان را حفظ کنید.
طبقه خوارج به چندین فرقه تقسیم شدند که از آنجمله یکجی هجم ازارقجه
پیروان نافع بن ازر است که از طر ابن زبیر و امویان بجه نحجو شجدیدی
شکنجه شدند و معتقد اند که مخالفین ایشان مشجر و همیشجه در دوزخ
خواهند بود و جن با آنها وکشتن ایشان جایز ووطن آنها دار حرب اسجت
آنچه دارالحرب جواز دارد در خا آنها نیز مباح است.
از جمله خوارج طبقه نجدات است که به نجده بن عویمر منسجوب انجدو از
خصوصیات این طبقجه اسجت کجه از تقیجه کجار میگیرنجد در حالیکجه ایجن
خصوصیت در سایر فرقه های خوارج به نظر نمیرسد نجدات چنجان نشجان
میدهند که گویا خوارج نمیباشند و این شجیوه را بجرای مصجؤونیت ججان و
مال خویش پیش میگیرند.
فرقه دیگر خوارج صفریه پیروان زیاد بجن االصجفر انجد کجه بجه ججواز قتجل
مسلمان عقیده ندارند و خا مخالفین را مانند ازارقه دار حجرب نمیداننجد
این گروه معتدل ترین فرقه های خوارج میباشد.
طبقه عجارده نیز یکی از فرقه های خوارج است که پیروان عبدالکریم بجن
عجرداند و اباضیه پیروان عبداهلل بن اباض نیز فرقجه ای از خجوارج میباشجد
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یکی از عقاید اباضیه این است که مخالفین ایشان اعتقاداً کجافر نبجوده امجا
مردم نا سپاس اند زیرا از خداوند منکر نیستند ولی در باره او تعالی تقصیر
ورزیده اند.
یزیدیه پیروان یزید بن انیسه خارجی نیز یکی از شعبه های خجوارج اسجت
که عقیده دارند خداوند از مردم عجم پیجامبری میفرسجتد و دارای کتجابی
میباشد که شریعت محمدی را منسوخ میگرداند.
همه این فرقه در مبادی عمومی با هم متفقند اما در فروع اخجتال دارنجد
مبادی متفق علیهای این فرقه ها قرار ذیل است  :خلیفه به انتخجاب همجه
مسلمانان است و به انتخاب یک طبقه خاص ارتباط ندارد ،خلیفه تا وقتجی
عادل و پابند شریعت باشد حکمراوائی او باقی است و چون از شرع مخالف
شد عزل و قتل او را واجب میباشد .هیچ خاندان عربجی بجه قسجم انحصجار
سزاوار خالفت شده نمیتواند بنابر آن خالفت مخصوص قجریش ویجا عربجی
نیست که عجمی دران حقی نداشته باشجد و حتجی بهتجر میداننجد خلیفجه
عربی نباشد تا هنگام مخالفت از شریعت و عزل و قتل او آسجان باشجد و از
همین جا است که از بین خود عبداهلل بن وهب راسبی را با اینکجه قریشجی
نبود به حیث امیجر انتخجاب و لقجب امیرالمجومنین بجروی گذاشجتند ونیجز
میگویند :مرتکب گناه کافرست و به کفر علی  در موضوع تحکیم حکجم
کرده اند .همچنان طلحه ،زبیر ،و دیگر یاران پیامبر را که با آنها در یکی
از جزئیات عقاید ایشان مخالفت نموده اند تکفیر کرده اند .این ابی الحدید
معتزلی در کتاب خویش شرح نه البالغه دالیل تکفیر مرتکجب گنجاه را از
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کتب خوارج قرار ذیل نقل نموده اند ( :وِهِ
َّلل َالَى املنه ِ ِح ُّج املْبد ْ ِ
ع
اسدتََ َ
دت َمد ِن ْ
َ
َ
1
إِملَْ ِه َسبِ سا َوَم ْن َك َف َ فَِإ هن ه
ن).
اَّللَ غَ ِِنٌّ َا ِن املْی مل َِم َ

و خدا را بر مردم ح بیت اهلل الزم است برکسی که توان آنرا داشته باشجد
وکسی که کفر ورزیده پس خداوند از عالمیان بی نیجاز اسجت .دریجن آیجت
تار ح کافر پنداشته شده در حالیکه تار حج گنجاه کجار اسجت پجس
معلوم شد که گناه کارکافر است و آیت ذیل:
2
( َوَم ْن ََلْ َْحی هك ْم ِِب أَْد َز َل ه
ك هد هم املْك فِ هو َن)
اَّلله فَأهوملئِ َ
و کسی که به آنچه خداوند نازل فرموده حکم نکند پس ایشان کافر اند در
حالیکه هرگناه کار برای خود خال آنچه خداوند نازل نموده حکم میکنجد
حد ِح َكةٌ
بنابر آن بایجد کجافر شجمرده شجود و ایجن آیجت (:هو هجدوهٌ یَد ْوَمئِدذ ُّم ْی ِدف َالٌ َ
3
ِ
ِ
ك هد هم املْ َك َف َاله املْ َف َج َاله)
َتالٌ أهوملَئِ َ
ُّم ْیتَد ْبش َالٌ َوهو هجوهٌ یَد ْوَمئذ َالَْد َه غربال تَد ْ َد هق َه قَ ََ
قترۀ اولئک هم الکفجرۀ الفججرۀ چهجره هجای دریجن روز خجوش و خنجدان
میباشند و بعضی چهره ها را غبار و سیاهی میپوشاند آنها کافران و فاجران
اند چون بر چهره فاسق در روز آخرت غبار میباشد پس ایجاب میکند کجه
در زمره کافران شمرده شود .

 - 1سوره آل عمرانر97م
 - 2سوره مائده آیه . 44
 - 3سوره عبس آیه .42 -38
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ت هِ
و این آیت ( :ومل ِ
َكد هن املیهد ملِ ِمن ِِبای ِ
اَّلل ََْي َحد ه و َن) 1ولی ظالمان امروز به آیجات
َ َ
َ
خداوند انکار میورزند و از این آیت معلوم میشود که ظالم انکار وکفر اسجت
و شکی نیست که مرتکب گناه ظالم گفته میشود.
از عادات خوارج این است که به ظواهر نصوص عمل میکنند ،علی  این
پندار ایشان را که مرتکب گناه کافر است تردید نموده میگفت :اگر به ایجن
عق یده پا فشاری دارید که من به خطا رفته ام و گمراه شجده ام پجس چجرا
برسائر امت محمد نسبت گمراهی میکنید و آنها را به گناه مجن مواخجذه
مینماید و نسبت کفر میکنید  ،شمشجیر هجا را برداشجته ایجد و آنجرا بججا و
بیجابکار می برید و مردم بیگناه را در قطار گنهکاران قرار میدهید و خوب
میدانید که آنحضرت زانی محصن را رجم نموده بعداً بروی نمجاز گجزار و
بازماندگانش و اوارث او قرار داد وقاتل را محکوم به قصجاص نمجود امجا بجه
میراث او برای ورثه اش قایل گردید دست سار را قطجع کجرد زانجی غیجر
محصن را به ضرب دره محکوم نمجود بعجدا در جملجه سجائر مسجتحقین از
غنیمت به ایشان سهم داد و نیز ازدواج آنها را با مسلمانان اجازه فرمود بجه
این ترتیب پیامبر آنها را به اثر گناهان ایشان مواخذه شرعی نمجود ولجی
2
نام آنها را از فهرست مسلمانان خارج نکرد.
علی  به کافر نامه های پیامبر استدالل نمود زیرا این کار نامه ها قابل
تاویل نبوده توجیهات رکیک و بی اساس را در آن راهی نیست و گرچه در
 - 1سوره انعام آیه 33
 - 2تاریخ المذاهب االسالمیه ج 1ص 69تالیف ابی زهره
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مقابل خوارج به این آیت میتوان استدالل کرد که ( :إِ هن ه
اَّللَ َل یَد ْغ ِف ه أَ ْن یه ْش َ َك
ك ن یش ) 1بدرستی خداوند نمی آمرزد که به او شریک
بِ ِه َویَد ْغ ِف ه َم هدو َن َذملِ َ
پنداشته شود ولی گناهان دیگر را برای کسی که اراده فرماید مجی بخشجد.
ولی علی  به روش عملی پیامبر استدالل نمود که مجال تاویل درآن
نیست زیرا خجوارج آیجات قرآنجی را مطجابق عقیجده و اراده خجویش تاویجل
میکنند .از ممیزات خوارج یکی هم فصاحت لسجان ،تیجز زبجانی و آشجنائی
باروش های موثریت کالم است .میگویند عبدالملک بن مروان بجا یجک تجن
خارجی صحبت کرد که وی به عقیده اش پایدار است با آنهم این خواهش
را تکرار کرد اما خارجی به تشریح مزایای مذهب خود با عبارات سجلیس و
فصیحی آغاز کرد عبدالملک گوید :نزدیک بجود بجه ایجن عقیجده شجوم کجه
بهشت برای آنها است و آنها سزاوار جهاد با مخالفین خویش میباشند ولجی
دو باره به عقیده اصلی خویش که خداوند مرابر آن پایدار گردانیده برگشتم
و حق در دلم جا گرفت .پس ازین مجاجرا عبجدالملک بجه حجبس خجارجی
مذکور امر کرد وبه وی به رسم معذرت گفت :اگر خو آن نمیبودکه اکثر
مردم را باچاالکی زبان گمراه خواهی کرد به حبس تو امر نمی کردم.
از خصوصیات دیگر این طبقه تعصب است که هیچ حجت مخجالف را نمجی
پذیرند و از جعل احادیث و نسبت اقوالی به پیامبر که نگفته اند بجا کجی
نمی دارند  .از یک خارجی که از مذهبش توبه نمجوده روایجت شجده کجه از
علما خواهش نمود تجا در موضجوع احادیجث پیجامبرخجوب فکجر کننجد و

 - 1سوره نساء آیه 48
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میگفت :خوارج وقتی برای اثبات مطالب خویش دلیل سراغ نتوانند کالمی
1
را به پیامبررصمنسبت میدهند و به آن استدالل می کنند.
بهر حال مذهب خوارج بر اساس غلو و تشدد در دین استوار نبجوده و اکثجر
مسلمانان به کفر ایشان حکم نکرده اند بلکه تنها ایشان را گمراه گفته انجد
و از علی  روایت شده که یارانش را وصیت نمود تا بعدی از وی با خوارج
نجنگند زیرا کسی که در جستجوی حق بوده ولی در انتخاب راه آن دچجار
اشتباه شده مانند کسی نیست که در جستجوی باطل بوده و به آن رسیده
باشد وعلی  آنه را طالب حق میپنداشت که در راه آن غلط شده بودنجد
بغدادی در کاب خویش به نام الفر بین الفر از دو طائفه خجوارج یعنجی
یزیدیه پیروان بن انیسه خارجی و میمونیه پیروان میمون بجن عججرد نجام
برده آنها را خارج از دایره اسالم میداند این دو طائفه نکاح دختر پسر دختر
دختر برادر و دختر خواهر را جایز میشمارند و دلیل ایشان این است که در
قرآن در سلسله محرمات از آنها نجام گرفتجه نشجده و نیجز سجوره یوسجف را
ازقرآن نمیدانند .این دو گروه در عصر امام اعظم دارای نیرو و نشاط بیشتر
بودند و امام با ایشان مناظره نموده و آنها را شکست داده است.

جبریه:
فرقه جبریه درعصر صحابه  بوجود آمده و ریشه این مفکجوره بجه عصجر
پیامبرمیرسد چنانچه گویند مفکوره جبر ازطالوت بن اعصم یهجودی کجه
در عصر رسالت میزیست باقی مانده و در عصر صحابه  و ما بعجد آن بجه

 - 1تاریخ المذاهب االسالمیه ج 1ص 83تالیف ابی زهره
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حیث یک مذهب عرض وجود کرد چنانچه از نامه ابن عبجاس کجه عنجوانی
گروه جبریه در شام نوشته واضح میگردد متن نامه چنین است :
اما بعد! چگونه مردم را به پرهیزگاری امر میکنید در حالیکجه خجود سجبب
گمراهی پرهیز گاران شده اید و مردم را از گناه باز میدارید حال آنکه خود
سبب به وجود آمدن گنهکاران میباشجید ایجن گنهگجاران فرزنجدان و مجدد
گاران شیاطین گذشته اند آیا در میان شما جز کسی است که بجه خداونجد
دروغ بندد و گناه خود را بصورت آشکارا به خداوند نسجبت ندهجد؟ آیجا در
میان شما جز کسی سراغ میشود که شمشیر به گردن آویخته و به خداوند
گواهی دروغ میدهد ؟ چنین معلوم میشود که همگی تصجمیم گرفتجه ایجد
ازین مفکوره بر نگردید و با مردمی دست دوستی دهید که هجر کججا مجال
خدا است میدزدند و هرکجا آبادی است خراب میکنند و هرچه مال یتجیم
است به تاراج میبرند و در آن خیانت میورزند و برای پست تجرین مخلجو
خدا بزرگترین حق خدا را قایل شدید و از حمایه اهل حق دست گرفتید تا
ذلیل و نا توان شوند وبا پیروان باطل کمک کردید تا نیرومند و زیاد شجوند
پس به خداوند رجوع کنید و از گناهان خویش تائب شجوید خداونجد توبجه
کسی را که به مطلب فو واضح میشود نامه حسن بصری چنین است :
کسی که بخدا و حکم وقضای خدا ایمان ندارد کافراست و کسی کجه گنجاه
خود را بر خداوند تحمیل میکند کافر است خداوند به جبر و اکراه پرستش
نمیشود و نا فرمانی او هم به جبر و اکراه نیست زیرا خداوند مالک بنجدگان
و متصرفات آنها است و قادر به اموری کجه بجه بنجده قجدرت آنجرا داده اگجر
اطاعت نمودند بین آنها و اعمال نیک ایشان مانعی ایجاد نمی کند و اگر به
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نا فرمانی تصمیم گرفتند خداوند اگر خواسته باشد آنها را باز میدارد وچون
کار بد را نکردند خداوند آنهارا به نکردن آن مجبور نکرده است  .اگر طاعت
بنده به جبر الهی میبود ثواب مفهومی نداشت و اگر عصیان اجباری میبود
عقاب را مورد و مفهومی نبود.
مردی نزد ابن عباس آمده گفت :درینجا کسانی سراغ میشوند کجه عقیجده
دارند هرآنچه میکنند از جانب خدا است  ،وخدا آنها را به معاصجی مجبجور
میگرداند ابن عباس گفت اگر بدانم کجه ازیجن گجروه درینججا کسجی اسجت
گلویش را میفشارم تا بمیرد  ،مگویید که خدا بندگان را بجه گنجاه مجبجور
میگرداند و مگویید که خداوند از کار بندگان بی خبر است و نسبت جهجل
به او تعالی نکنید – در صحت حدیث  :الجبریۀ مجوس هذه االمۀ -گجروه
جبریه مجوسیان این امت اند اشتباه موجود است بجاآنهم از طریجق تجاریخ
ثابت گردیده که ریشه این مفکوره درمراحل اولی خجویش درعصرسجعادت
موجود بوده واین مفکوره به مردم فارس و پیروان دیجن زردشجتی ومجانوی
منسوب گردیده به این دلیل که جهم بن صجفوان پیشجوای بجزرگ جبریجه
سرزمینی را برای نشجر دعجوت خجویش مسجاعد تجر از خراسانرافغانسجتان
امروزی با یک اندازه تفاوت در ساحهم نیافت ،این دلیل اگر درست باشد به
این نکته داللت خواهد داشت کجه مجردم  ،فجارس ایجن مفکجوره را قبجل از
دیگران پذیرفتند ولی از آن معلوم نمیشود که در مجذهب زردشجتی ریشجه
این مفکوره وجود داشته باشد زیرا زردشتی حقیقجی اعتجرا دارد برینکجه
خداوند در مقابل اعمال نیک و بد سزا و پاداش مقرر کرده و در هیچ یک از
مبادی دین زردشتی نکته ای که به جبر داللت کند دیده نمیشود چنانچه
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از کتب زردشتی معلوم میگردد وحتی در زردشتی و مجانوی کجه از شجکل
اصلی خویش کامال تحریف شده مبادی جبر به نظر نمیرسجد و اگجر کجدام
نکته درین مورد سراغ شود بازهم مثبت جبر در دین زردشتی نخواهد بود
زیرا این  ،مذهب شکل تحریف شجده دیجن اصجلی زردشجتی اسجت بعضجی
محققین که قبول عقیده جبر را از طر فارس دلیجل نشسجت آن از دیجن
اصلی آنها وانمود میکنند قابل باور نیست زیرا دین اصلی فارس از مفکجوره
جبر پا است اما داخل شدن مفکوره یهودی در اسالم و تایید آن از طر
فارس و غیره قابل بحث و گفتگو میباشد.
از عقاید عمومی جبریه این است که بهشجت و دوزخ فجانی شجدنی اسجت و
هیچ چیزی ابدی بوده نمی تواند و آنچه در قرآن راجع به خلود ذکر یافتجه
مقصود از آن طول مکث است .همچنان ایمانرا تنها عبارت از معرفت و کفر
را عبارت از جهل میدانند و معتقداند که علم و کالم خداوند حادث بوده و
خداوند راشیء ویا حی گفتن جایز نیست و قرآن کالم خدا و حادث است و
انسان از خود فعل و اراده ندارد این مفکوره در خراسان قبل از نقاط دیگجر
دنیا به اثر تبلیغات جهم بن صفوان انتشار یافت او باالخره از طجر مسجلم
بن احوزمازنی در اواخر عصر بنی مروان به قتل رسید و پیروانش در نهاوند
باقی ماندند تا آنکه مذهب اشاعره وماتردیه درمنجاطق خراسجان بجه وججود
آمدوهمه مذهب مروج وقت تحت تاثیر قرار داد و نیز مالحظه میشود کجه
امام ابوحنیفه در روش کالمی خویش مخالف عقیده جبریه بوده و مذهبی
را اساس میگذارد که شایبه ای از جبردر آن وجود ندارد.
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باید توضیح نمود که بعضجی مجؤلفین  ،دیجن فجارس و تعلیمجات زردشجتی
ومانوی را به حیث مؤید برخی نظریات جبری وانمود کرده اند بدلیل اینکه
جهم بن صجفوان سجرزمینی را بجرای نشجر مفکجوره خجویش مسجاعد تجر از
خراسان سراغ نتوانست ولی اگجر دیجن فارسجی را در دور قبجل از فتوحجات
اسالم مطالعه نمائیم نکته ای را که مؤید و موافق مفکوره جبر باشد سجراغ
نخواهیم کرد و شاید برای مساعد بودن خراسان جهت نشر جبریه به غیجر
از توافق تعلیمات زردشتی و مانوی با این عقیده دالیجل و اسجباب دیگجری
هم وجود داشته باشد.

معتزله:
معتزله نیز از فرقه های معاصر ابو حنیفه بوده که صجبغه سیاسجی و دینجی
داشته و این مفکوره به حیث یک مذهب معرو در عصجر امویجان بوججود
آمد و در عصر عباسیان به اوج خویش رسید.
بعضی دانشمندان در وجه تسمیه این طبقه گفته اند کجه چجون حسجن از
خالفت خویش به نفع معاویه بن ابوسفیان درگذشت این طبقه از سیاسجت
"اعتزال" ورزیدند یعنی گوشه گرفتنجد لجذا بجه ایجن نجام مسجمی شجدند و
مشهور آن است که مذهب اعتزال به حیث مذهب اعتقجادی از واصجل بجن
عطاء که از مجلس حسن بصری گوشه گرفت آغاز گردیجد مجاجرا بجه ایجن
ترتیب بود که مردم در باره مرتکب کبیره مختلف شدند که کافر است و یا
مومن و اصل گفت :به عقیده من نه مؤمن است و نجه کجافر بلکجه در بجین
هردو مرحله قرار دارد سپس مجلس حسن بصری را تجر گفجت و حلقجه
دیگری برای خود در مسجد برپا کرد از همجین سجبب او و پیجروانش بنجام
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رمعتزله گوشه گیرندهم مسمی شدند این بود نظریه مشهور در وجه تسمیه
معتزله ولی مستشر فرانسوی ره،س ،نیبرگم معتقد است که واصل اولین
کسی نیست که به نام معتزلی مسمی گردیده بلکه این نام گذاری سال 35
هج آغاز گردیده وی در دائره المعار اسالمی فرانسوی نوشته که ایجن نجام
گذاری در موقعی صورت گرفت که یکتعداد یاران پیامبراز بیعت علی 
ابا ورزیدند و عده ای با او به طوع خاطر بیعت کردند ولی عده ای که بیعت
نکردند بیشتر آنها تا آخر به مفکوره گوشه گیری پایجدار ماندنجد و در بجاره
آنها گفته شده که  :از خصومتی که بین مسلمانان بود گوشه گرفتند و کار
بجای رسید که سعد بن ابی وقاص و عبداهلل بن عمر و محمد بن مسلمه و
اسامه بن زید جمعیت بیطر را تشکیل و جن علنی را با علی  تجر
گفتند همچنان از جن در صف پیروان علی  نیز خود داری کردند آنها
ادعا میکردند که قلباً طرفداران علی میباشند و به وی اعتماد دارند امجا در
جن باوی همکاری نمی کنند به این اساس نام معتزله بجر آنهجا گذاشجته
شد – مستشر مذکور عقیده دارد که معتزله سیاسی نسجبت بجه معتزلجه
فکری قدامت دارد و اولی منشاء برای دومی میباشد .به هرحجال معتزلجه و
اعتزال بحیث یک مذهب کالمی مورد قبول یک طائفه معرو بوده که بجه
مبادی آن متمسک میباشند.
اعتزال درعصر اموی بوجود آمد و درعصر عباسی راه خجود را در محجاروات
مردم باز کرد و موقف مهمی را حایز شد و چون عقیجده اعتجزال در حجدود
یک قرن تمام بحیث عقیده طبقه حاکمه در عصجر عباسجیان بجود بنجاء بجه
شهرت زیادی رسید زیرا آنچه منظور ارباب قدرت باشد به زودی نزد مردم
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کسب محبوبیت می کند و مورد توجه میشجود خصوصجا اگجر دارای طبقجه
دینی و رن مذهبی باشد مردم با احساسات دینی از آن پیروی مینمایند.
امام اعظم با اکثر دانشمندان معتزله ،همعصر بود ولی نظریات اعتجزال بعجد
از عصر امام بر افکار عامه مسلط گردید و در عصر مامون به اوج خود رسید
زیرا مامون پیروی خود را ازین مذهب به صراحت اعالن کرد وحتی برخجی
فقهاء و اهل سنت را که به خلق قرآن قایل نبودند تحت شجکنجه قجرار داد
در علت این وضع گفته شده که مامون از شاگردان ابی هزیل عال یکی از
اکابر معتزله بود لذا از مجذهب او پیجروی کجرد و معتزلجه را بسجیار گرامجی
میداشت و نظریه خود را در باره خلق قرآن در سال  212هج اعالن کجرد و
در سال  218هج تحمیل این عقیده را برمردم با اعمال روز آغجاز کجرد وبجه
اسحا بن ابراهیم که نایب او در بغجداد بجود نامجه ای نوشجت کجه فقهجا و
محدثین را امتحان وبه عقیده خلق قرآن مجبور گرداند و ایشانرا در صورت
استنکا به جزای اعدام تهدید نماید چون علماء این شدت را از خلیفجه و
نائب او مالحظه کردند همگی در ظاهر عقیده خلق قرآن را پذیرفتند تنهجا
چار نفر از قبول ظاهری آن نیز امتناع ورزیدند :احمد بن حنبل  ،محمد بن
نوح ،قواویری و سجاد ولی اخیرالذکر نیز پس از یکروز حبس وقواویری بعد
ازدو روز حبس از امتناع ظاهری برگشتند و به خلق قرآن اعترا نمودند و
از حبس رها شدند و دو نفر دیگر به پافشاری خود ادامه دادند تجا آنکجه در
حالت حبس و رزوالنهم نزد مامون که در طرسوس بود برده شدند .ابن نوح
در عرض راه به شهادت رسید و امام احمد بن حنبل در زندانی باقی ماند .

116

زندگانی امام اعظم و افکار او

مامون در گذشت و به برادرش وصیت کرد که سیاسجت او را ادامجه دهجد ،
شکنجه امام احمد بن حنبل در زندان ادامه داشت و بدنش به اثجر ضجربات
تازیانه پاره پاره شد اما عقیده اش را از دست نداد و مدت  18ماه درزنجدان
ماندوچون ازوی ناامید شدندآزادش کردند وپجس ازمعتصجم پسجرش واثجق
روش پدر و کاکا را تعقیب کرد و بار دوم بر امام احمد بن حنبجل مصجیبت
آمد ولی امام در منزل خویش مخفی گردید تا وفات یافت .این مصیبت در
عصر واثق تنها منحصر به امام احمد بن حنبل نبود بلکه فقهاء و کسانی که
به خلق قرآن معتقد نبودند در ساحه این شکنجه قجرار داشجتند کجه از آن
جمله یوسف بن یحیی بویطی نعیم بن حماد ،احمد بن نصر خزاعی و غیره
را میتوان نام گرفت.
از گذشته واضح گردید که مفکوره اعتزال در عصر امجام ابوحنیفجه موججود
بوده اما بعد از عصر او به اوج خود رسید.
مبادی اعتزال که عقیده معتزله در عصر امام و مابعد آن بران اتکاء
داشت قرار ذیل است :

اول -قاعده توحید:
نظریه معتزله راجع به نفی صفات بر این اسجاس متکجی بجوده و میگوینجد:
خداوند از هر حیث واحد است در ذات خود نظیر وصفت ندارد و در افعجال
خویش دارای شریک نیست و به نفی صفات معتقد بوده و برخود نام اهجل
توحید گذارده اند به اساس این نظریه خداوند عالم ،قادر و مرید اسجت امجا
به ذات خود یعنی بدون علم  ،اراده و قدرت بدلیل اینکه قدیم صفت خاص
خداوند است و اگر صجفات الهجی بجاذات او دریجن وصجف شجریک باشجد در
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الوهیت نیز شریک خواهند بود و این کار با توحیجد حقیقجی منافجات دارد.
انکار از رویت خداوند در آخرت از فروع قاعده توحید اسجت زیجرا شجبهه ،
جهت و تحیز از خداوند منتفی است برای آنکه او تعالی نه جسم است و نه
عرض ،نه جزالیتجزا است و نه جوهر پس نه در دنیا و نه در آخجرت تحجت
احساس آمده میتواند.
دوم -قاعده عدل:
وجوب اصلح برخداوند از همین قاعده نشئت کرده زیجرا در تحقجق عجدالت
الهی ضروری میباشد و معتزله میگویند عدل آنست که مقتضای عقل باشد
که عبارت از حکمت یعنی صدور فعل به وجه صواب و مصلحت است واین
امر مقتضی آن است که فعل اصلح بر خداوند واجب باشجد تجا عجدالت کجه
موقو به حکمت است تحقق پذیرد و نظریه حریت مطلق فجرد در افعجال
خویش متفرع بهمین قاعده عمجومی اسجت زیجرا عجدالت خداونجد مقتضجی
آنست برای آنکه تعذیب مجبور ظلم و اثبات آن سجفاهت اسجت و خداونجد
ازین دو صفت منزه میباشد.
سوم -قاعده وعد و وعید:
گروه صفاتیه عقیده دارند که وعید خداوند ازلی است ولی معتزلجه تصجریح
کرده اند که وعد و وعید قدیم نبوده زیرا به جز خداوند هیچ چیزی قجدیم
نیست پس کسی که مستحق ثواب ویا عقاب میشود همه به اثر افعال خود
او است و موضوع حریت فرد و نظریه حدوث و خلق قجرآن بجه ایجن قاعجده
مربوط است البته حدوث و خلق قرآن به قاعده اولی یعنی موضوع توحیجد
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نیز ارتباط دارد زیرا معتزله گویند اگر قرآن قدیم شجناخته شجود مسجتلزم
تعدد قدماء می گردد که منافی وحدانیت خدا میباشد.
قول به وجود مرحله متوسط بین کفجر و ایمجان نیجز یکجی از قواعجد کلجی
مذهب اعتزال است که به همین اساس راجع به کفجر ویجا ایمجان مرتکجب
کیبره مناقشاتی صورت گرفته و معتزله اعالن کجرده کجه بجین دو مرتبجه ،
مرتبه سوم نیز وجود دارد و ایجن عقیجده سجبب گوشجه گجرفتن و اصجل از
مجلس حسن بصری گردید زیرا واصل اظهار عقیده کرد که مرتکب کبیجره
نه مؤمن و نه کافر است وی میگوید :دین عبارت از خصجال نیجک اسجت و
چون همه خصال نیک در شخص جمع شجود مجؤمن شجمرده مجی شجود و
مؤمن یک کلمه ستایش است و ازینکه فاسق مستجمع همه خصال نکجو و
سزاوار ستایش نیست مومن گفته نمیشود و کافر نیجز بجروی اطجال شجده
نمی تواند زیرا صفت توحید و برخی اعمال نیک دروی موجود اسجت ولجی
اگر به همین حالت بدون توبه بیمرد از اهل دوزخ و همیشه در آنجا معذب
خواهد بود زیرا در آخرت به جزدوفریق بهشجتی و دوزخجی فرقجه دیگجری
وجود ندارد اما عذاب مرتکب کبیره که بدون توبجه در گذشجته نسجبت بجه
عذاب کافر آسانتر خواهد بود.
ابن ابی الحدید که یکی از بزرگان معتزله است میگوید :ما اگر چجه عقیجده
داریم که مرتکب کبیره نه مؤمن اسجت و نجه کجافر بجاآنهم در مجوقعی کجه
بخواهیم او را از اهل ذمه و مشرکین امتیاز دهجیم اطجال اسجت مجؤمن را
بروی جایز میشماریم و این لفظ باقرینه حالیجه یجا بجا کلمجه ای اسجتعمال
میگردد که معلوم شجود منظجور از آن تعظجیم و سجتایش نیسجت .مشجکل
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معرفت ووجوب ازقاعده سمع وعقل نشأت کرده که آیااین دوامجر بجه شجرع
است یا به عقل صفاتیه عقیده دارند که معرفت مربجوط بجه عقجل ووججوب
مربوط به سمع است یعنی عقل به حسن و قبح حکم نمجی توانجد و خجود
مقتضی و موجب کاری نیست و سمع موجب معرفت نمیباشد بلکه موجب
آنست ولی معتزله عقیده دارند که معار بصورت عموم در ساحه عقل قرار
دارد و حسن و قبح از صفات ذاتی اشیای نیک و بد میباشجد و بجه وسجیله
عقل در میشود و شکر منعم  ،فعجل خیجر و احتجراز از بجدی از واجبجات
عقلی است.
باوجود اتفا نظر معتزله در مبادی فو الجذکر برخجی نظریجات ایشجان در
قطار نظریات علمی محسوب گردیده اما برخی دیگر نهایت سخیف میباشد
مثال اینکه میگویند حیوان مکلف است و بعضی از آنهجا عقیجده دارنجد کجه
مرده از علم ،اراده ،قدرت ،سمع و بصر برخودار است .شکی نیست که ایجن
نظریات ارزش علمی ندارد و از برخی معتزله اقوالی نقل گردیده که نشجان
میدهد تحت تاثیر فلسفه یونان قرار گرفته اند مجثالً فرقجه نظامیجه گوینجد
خداوند مخلوقات را به یکبارگی به وجود آورده اما بعضی در ظهور متقدم و
بعضی متاخر است و این قول از فلسفه یونانی نشجات نمجوده کجه میگویجد:
تمام موجودات جهان در هیوالی آن نهفته اسجت وظهجور یجک موججود در
حقیقت ابداع نبوده بلکه ظهور بعد از خفا و انتقال از قوه بجه فعجل اسجت و
فرقه کعبیه میگویند :فعل خداوند بدون اراده او است و ایجن نظریجه نیجز از
مفکوره یونانی منشأ گرفته که مشعر است  :علم خداوند بجه جهجان بجدون
اینکه در وجود و یا عدم آن اختیاری داشته باشد تعلق میگیرد.
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مرجئه:
مذهب مرجئه وقتی به وجود آمد کجه بجین مسجلمانان در بجاره علجی  و
معاویه  اختال نظجر پیجدا شجد خجوارج علجی  و پیجروان اوو معاویجه
ویارانش را به کفر متهم میکردند و اهل تشیع به معاویه و یزید طعن شدید
میگفتند و مخالفین خویش را کافر میپنداشتند و در باره شیخین نیز طعن
میگفتند و پیروان عثمان  عقیده داشتند که مخجالفین ایشجان از قبیجل
علویان و خوارج همه کافران اند درین میان گروهی بوجود آمد که میگفت
کار همه به خدا موکول است و نباید به کفر هیچ طبقه ای حکم شود آنهجا
میگویند هر دو طبقه به توحید خدا و رسجالت پیجامبرگجواهی و اعتجرا
دارند .نماز میگزارند ،زکات میدهند ،ح میکنند و ایجن همجه از عالمجات-
اسالم است و چون این طوائف مرتکب اعمال مخالف اسالم شجده انجد بنجاء
میگویند که ایمان چیزی و عمل چیزی دیگر است زیجرا ایمجان تصجدیق و
عمل از افعال جوارح است ولی مناسب ایمان آن است که منبع اعمال نیک
گردد طبقه مرجئه درین ادعای خویش به آیت ذیل استدالل میورزند:
إِهل َم ْن أه ْك َِه َوقَدلْبههه همَ َْمدئِ ٌّن ِاب ِْإََد ِن 1مگجر اینکجه مجبجورکرده شجود در حالیکجه

قلبش مطمئن به ایمان است و میگویند کار ایمان به خداوند موکول اسجت
که عالم اسرار نهفته است و انسان به ارتکاب گناه کبیجره از سجاحه ایمجان
بیرون نمیشود و کسی که باوجود تصدیق مرتکب گناه میشود مؤمن گنجاه
کار است و وصف ایمان از وی دور نمیشود.

 - 1سوره النحل:آیه106
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ِِ ِ
ِ
آیات ذیل نیز از دالیل طبقه مرجئه است( :إِ هن ه
اَّللَ ل یَد ْغفد ه أَ ْن یه ْشد َ َك بده َویَد ْغفد ه
ك ملِ َم ْن یَش ه) 1بدرستی خداوند نمجی آمجرزد کجه بجه وی شجریک
م هدو َن ذملِ َ

پنداشته شود و گناهان دیگر را برای کسی که اراده فرمایجد میجامرزد (وقه ْدل
ای ِاب د ِدي املهد ِدذین أَس د فهوا الَددى أَْد هف ِی د ِهم َل تَد ْقنَهددوا ِمددن ا ُْحد ِدة هِ
اَّلل إِ هن ه ِ
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َ
َ َْ َ
ْ ََ
اَّللَ یَد ْغف د ه املد ُّدذ ه َ
ْ
َ َ َ
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ِ
دواامل ه ِح هم) بگو ای بندگان من که بر نفس های خویش از حد
ََج ای إِ دههه هد َواملْغَ هف ه
در گذشته اید از رحمت خداوند نا امید مشوید بدرستی خداوند گناهجان را
میامرزد هر آینه او تعالی آمرزنده و مهربجان اسجت .طبقجه مرجئجه چنجین
استدالل می کنند که مؤمنان بالخره به بهشت داخل شدنی اند و خلود در
آتش دوزخ مخصوص کافران است و سرنوشجت آخجری مسجلمانان بهشجت
است و البته این عقیده مرجئه تاحدی دلیل معقول دارد اما پس ازین گروه
طبقه دیگری به همین نام و عنوان بوجود آمد کجه عقیجده داشجتند وقتجی
ایمان و تصدیق در یک انسان موجود باشد گناه کدام تاثیری نجدارد  .ایجن
طبقه به نام مرجئه بدعت و گروه اولی به اسم مرجئه سنت نیز یاد میشود
و اکثر فقها و محدثین به پیروی از مبادی گروه اولی منسوب اند امجا بهتجر
آنست که ایشان به نام مرجئه یاد نشوند تا اشتباه طبقه دومی بر آنها نشود
زیرا در قرون اخیر کلمه مرجئه در عر به معنی دومجی معجرو گردیجده
یعنی طبقه ای که از گناه باکی ندارند و فسا را به اعمال بد تشویق نموده
میگویند هیچ گونه معصیت باوجود ایمان تاثیری ندارد طوریکجه در حالجت
کفر هیچ گونه طاعت مفید نیست.
 - 1سوره نساء آیه 48
 - 2سوره زمر آیه ر53م
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فر اساسی مرجئه سنت بامرجئه بدعت این است که اولجی معتقجد اسجت
گناه به ایمان صدمه نمیرساند و البته مفهوم آن چنجین نیسجت کجه گنجاه
موجب زیانی برای مومن نمیشود بلکه بر عکس به وی زیان میرساند و او را
مستحق عقاب میگرداند و عجدالت الهجی مقتضجی عقجاب او اسجت امجا اگجر
خداوند او را عفو میفرماید لطف او تعالی خواهد بجود ولجی مرجئجه بجدعت
معتقد است که با داشتن ایمان معصیت ضرر نمیرساند و ازیجن عقیجده دو
مطلب استنباط میگردد اول اینکه اعمال بد به ایمان صدمه نمیرسجاند و از
ارزش آن نمی کاهد که درین مطلب طبقه اولی اتفا نظر دارند دوم اینکه
اعمال بد برای شخص مومن زیان نمیرسجاند چنانچجه از کلمجهربا وججود...م
معلوم میگردد که درین مورد مخالف گروه اولی میباشند زیرا آنهجا چنجین
عقیده ندارند که معصیت نه به ایمان و نه به شخص مؤمن صدمه میرساند
بلکه اینرا تنها در قسمت ارزش اصلی ایمجان مجوثر نمیداننجد ولجی مرجئجه
بدعت دائره آنرا وسیع تر گردانیده میگویند که جوهر ایمجان دارای قجدرت
خاصی است که از معاصی متاثر نمی گردد و نمی گذارد که مجومن نیجز از
آن متضرر گردد.
در باره فر بین جمعیت ها واحزابی که در عصر امام اعظم موجود بوده به
همین اندازه اکتفا میکنیم و در قسمت بحث نظریات امام راجع بجه موقجف
امام در برابر این فرقه ها و تردید نظریه کسانی که او را به پیروی از عقیده
مرجئه ،شیعه یا معتزله متهم نموده اند به تفصیل صحبت خواهیم کرد.
درین فصل از منابع ذیل استفاده شده  :کتجب مناقجب امجام اعظجم ،الملجل
والنحل تالیف شهرستانی ،الفر بجین الفجر تجألیف بغجدادی ،فجراالسجالم
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تألیف احمد احمد امین ،یادداشت هجای دکتجور محمجد غجالب و تألیفجات
دکتور عبدالحلیم محمود.
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فصل دوم
اسالم و تفکیر
موقف مسلمانان در باره حکمت فلسفه ،عوامجل تفکیجر درعقیجده اسجالمی،
موقف قضایای کالمی در عصجر پیجامبرو صجحابه  علجم کجالم و روش
متکلمین ،تطبیق بین منع ائمه دین از اشتغال به علجم کجالم و بجین روش
کالمی آنها ،مکتب کالمی امام اعظم.

موقف مسلمانان در باره حکمت و فلسفه
قبل از آمیزش دو فلسفه:
مالحظه میکنم که قبل از ترجمه و نقل و آمیزش فلسفه اجنبی با فلسجفه
عربی مسلمانان در تفکیر خویش از یجک روش مخصجوص عربجی در دائجره
خاص عقیده اسالمی پیروی میکردند و این عصر بنا به تعبیجر یجک مجورخ
سیاسی از دوره خالفت خلفای راشدین تا اواخر عصر بنی امیه دوام داشته
و این مرحله در تاریخ اسالم به نام مرحله عزلت رگوشه گیریم یاد میشود
که تفکیر اسالمی در آن چهره عربی خالص داشته از طریق مجالسجه و یجا
ترجمه کتب اجنبی به لسان عربی با تفکیجر اجنبجی آمیجزش نیافتجه بجود.
موضوع تفکیر درین مرحله عبارت بود از ذات خدا و ارتباط آن با مخلوقات
و با الخاصه با انسان و عالقه انسان با او تعالی و تفکیر آنها درین موضوعات
مستند به آیات قرآنی بود زیرا قرآن کریم خداوند را ازنقطجه نظجر ذات بجه
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صفات اول ،آخر ،ظاهر ،باطن ،قیوم ،واحد ،متعال وغیره معرفجی میجدارد و
درباره رابطه خدا با مخلوقات خالق ،مبدئ ،معجین ،بجاری ،مصجور ،محیجی،
ممیت ،وارث ،باعث ،و دیگر صفاتی که مظهر ارتباط خدا با مخلوقات است
روشنی می افگند و رابطه خدا را با انسان انتساب صجفات رحمجن ،رحجیم،
غافر ،غفور و امثال آن توضیح مینماید و در باره روابط انسجان بجا خجدا بجه
صفات مهیمین ،هادی ،وکیل،ولی ،وهاب و امثال آن اشجاره میفرمایجد کجه
پیامبرو صحابه به رهنمائی آنحضجرت در بجاره خداونجد طبجق ترتیجب
عقیده اسالمی به بحث و مناقشه آغجاز کردنجد وسجواالت ذیجل را مطجرح
نمودند:
مسلمان واقعی کیست؟ ایمان چیست؟ حقیقت اعتقاد عبارت از چیسجت و
راه مسئولیت انسان کدام است و پرسش های خود را از موضوع قضاو قجدر
آغاز کردند و خواستند به همه این سوال ها پاسخ گفته شود و کار ایشجان
به جایی رسید که فرقه ها و حزب ها را تشکیل دادند .اسفرایپنی در کتاب
خویش به نام التبصیرفی الدین مناقشجه علجی  را بجا طائفجه قدریجه بجه
بهترین نحوی تصویر نموده میگوید :مردی نجزد علجی  آمجده راججع بجه
موضوع قضا و قدر سوال کرد علی  فرمود :راه بجاریکی اسجت کجه در آن
نباید رفت پرسنده قانع نگردیده گفت :ای امیجر المجومنین بجه مجن دریجن
موضوع روشنی انداز .گفت :دریای بیکرانی است که غوطجه و رشجدن دران
نمی شاید بازهم قناعت نکرده خواهش خود را تکرار کرد علی  گفت :راز
پوشیده خداوند است آنرا نباید افشا کرد  .سایل مکرراً خواهش نمجود پجس

 –1الجانب االلهی من التفکیراالسالمی تالیف دوکتوربهی ص 30
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علی  فرمود :ای پرسنده خداوند ترا طبق اراده خود خلق کرده یا حسب
اراده تو؟ گفت :طبق اراده خود .
علی  فرمود خداوند است ویا پائین تر از آن ویا هردو با هم برابرند؟ اگجر
هردو را برابر میپنداری دعوی شرکت بجا خداونجد نمجودی و اگجر اراده تجو
نسبت به اراده خدا کمتر باشد از اراده او بی نیاز نخواهی بجود و اگجر از آن
باالتر است بر اراده الهی غالب خواهد بود .
سججپس گفججت :از خداونججد عافیججت نمیخججواهی؟ گفججت میخججواهم .گفججت :از
مصیبتی که خدا وارد کرده ویا مصیبتی که از طریجق دیگجری بجر تجو وارد
شده؟ گفت :از مصیبتی که خدا وارد نموده علی  گفت :آیا جمله الحول
وال قوۀ اال باهلل العلی العظیم ،را بر زبجان نمجی آری گفجت :میگجویم گفجت:
تفسیر آنرا میدانی گفت نه ! ای امیرالمومنین تفسیر آنرا مطابق علمی کجه
خدا به تو ارزانی فرموده به من تعلیم کن! گفت :تفسیر آن چنین است که
بنده بدون توفیق خداوند نه قدرت عبادت و نه تجوان معصجیت دارد بایجد
دانست که مرض و شفاء هر دو از خداوند است .خوب ! امید است راجع به
خدا معلومات کافی بدست آورده باشی؟ گفت بلی ! علجی  گفجت :طبعجا
مسلمان شدی ! برخیزید و دست بجرادر مسجلمان خجود را بگیریجد سجپس
گفت :اگر من شخصی از پیروان قدریه را سراغ میکردم گردن او را تا وقتی
میزدم که می شکست زیرا آنها یهود این امت میباشند.

 –1ازعلماء درمعنی رالحول والقوت االباهلل م چنین نقل شده اجتناب ازمعاصی وقدرت
به اطاعت جزبه توفیق خدا ممکن نیست.
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متن این ماجرا از لحاظ علمی مورد اعتماد است و از نگاه روایت نیز عیبجی
متوجه آن نیست زیرا قاسم بن حبیب در تفسیر خویش آنرا روایت کرده و
قاسم عبارت از حسن بن محمد نیشاپوری از استادان بیهقجی و از مشجاهیر
مفسرین خراسان میباشد.
حکایت باال که از علی  نقل شده سویه تفکر عمیجق او را در موضجوعات
اعتقادی نشان میدهد و نیز واضح میگرداند که او میخواست پرسجنده را بجا
نیروی استدالل خویش قانع گرداند و این استدالل روش خالص دینی او را
روشن میسازد که اثری از فلسفه اجانب در آن سراغ نمیشجود و نیجز از آن
معلوم میشود که مباحثات در اطرا مسایل مربوطه به اصول دین آزاد بود
و هر کس میتوانست در کشف موضوع مدنظر خویش تجا حجدی پافشجاری
کند که قناعتش فراهم شود و عصر صحابه  مخصجوص سجمعیات نبجود
بلکه برای استدالل عقلی در روشنی آیات و احادیث زمینجه مسجاعد بجود و
اینکه مورخین ازین عصر به عصر عزلت تعبیر کرده اند درست نیست و اگر
منظور آنها از عزلت عدم استفاده از استدالل عقلی باشد قابل قبول نیسجت
زیرا اسالم که خود آزادی استدالل را اعالن نموده ممکن نیست از استدالل
منع کند و مسلمانان را از تعمق و تفکر دور نگهدارد و اگر مقصود از کلمه
عزلت گوشه گیری از افکار یونانی و میتافزیک فلسجفی باشجد ایجن پدیجده
مظهر حقیقت اسالم در بحث و به وجود آوردن نسل های مفکر میباشجد و
توصیف این عصر به عزلت شبیه تاکید المدح بمایشبه الذم است زیرا تفکر
اسالمی که در گوشه ای از جزیرۀ العرب تحت شریط دور از فرهن مروج
عصر بوجود آمد طوری نبود که تحت تاثیر فلسفه دیگران چجه عمجر هجزار
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ساله داشته باشد قرار گیرد اسالم با اتخاذ این موقف آزاد و مثبجت مسجایل
فلسفی و میتافزیکی را اساس گذاشته که از جهان غیجر مرئجی اسجتنباط و
استمداد میگردید و ازین وضع میتوان اعترا کجرد کجه روش اسجالمی در
موضوعات عقلی ونقلی به سویه عالیتر از پندار بشریت است زیرا این معلوم
در عین حال که با ایجابات عقل سلیم متناقض نمیباشجد عقجل بشجری بجه
تنهائی به آن رسیده نمیتواند.
مکتب کالمی که از مفکوره امام اعظم بوجود آمده در فضجائی دور از تجاثیر
فرهن اجنبی قرار داشت از آنرو دارای ارزش مخصوص علمی میباشد که
نسبت به مکاتب کالمی که از نظریات دخیل واجنبی منبع میگیجرد مقجام
باالتر دارد.
از آنچه گفتیم واضح گردید که بحث قضاوقدر در عصر صحابه  به وجود
آمده و اختال کالمی قبل از عصر ترجمجه ریشجه گرفتجه و مسجلمانان بجا
نیروی رسوخ دینی خویش میخواستند در قضایای اعتقجادی کجه بعجداً بجه
مسایل کالمی معرو گردید و کم کم با فلسفه اجنبی آمیخته شد تحقیق
و تعمق نمایند بنابر آن مباحثات علمی در آن عصجر شجکل دینجی محجض
داشته تاثیرات فلسفه اجنبی دران بخوبی مشهود نبود.

بعد از آمیزش دو فلسفه:
مقصود ما از عنوان فو عصری است که ترجمه افکار فلسفی و اجنبجی بجا
فروع مختلف آن به لسان عربی آغاز گردید و مردم در تحقیقات و مطالعات
خویش به استعمال اصالحات یونان وغیره شروع نمودند .ابن ابجی اصجیبعه
عصر مذکور را چنین تصویر میکند  :نخستین کسی کجه بجه علجوم اعتنجا و
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توجه نمود خلیفه دوم ابو جعفر منصور بود که عالوه برفقه در فلسفه و بجا
لخاصه نجوم نیز مهارت کافی داشت و چجون دوره خالفجت خلیفجه هفجتم
عباسی یعنی عبداهلل مأمون پسر رشید پسر محمد مهدی پسر ابجی جعفجر
منصور فرارسید آنچه را جدش منصور آغجاز کجرده بجود انججام نمجود و بجه
جستجوی دانش پرداخت و از منابع علمی با نیروی همت و فضیلت خویش
استفاده کرد  .باشاهان روم تماس گرفت و به ایشان هدایای گرانبها فرستاد
خواهش کرد که آثار فالسفه را در عجوض بجه وی بفرسجتند آنهجا آنچجه در
دست داشتند از قبیل کتب افالطون ارسطو ،بقراط  ،ججالینوس ،اقلیجدس،
بطلیموس وسایر فالسفه بزرگ به خلیفه فرستادند پس مترجمین مجاهر را
انتخاب و مکلف کرد تا آنرا به عربی ترجمه کنند و این کجار تاحجد امکجان
عملی شد بعدا مردم را به قرائت و فرا گرفتن و مطالعه آن تشویق و ترغیب
نمود و در نتیجه بازار علم گرم شد و در عصر او حکومت دانجش روی کجار
آمد و مردم دارای استعداد در آموختن علوم مسابقه ورزیدند زیرا مالحظجه
میکردند که خلیفه برای دانشمندان و طالبان علم مقام و موقعیت خاصجی
قایل بوده چنانچه با ایشجان محافجل خصوصجی برپجا میکجرد واز منجاظره و
مذاکره ایشان حظیبرد و دانشمندان به مقامات رفیع و رتبجه هجای علمجی
نایل میگردید ندو روش خلیفه با سایر علمجا یعنجی علمجای فقجه ،حجدیث،
کالم ،لغت ،اخبار ،تاریخ ،شعر ،ادبیات ،نسبت وامثال آن نیز بهمین ترتیجب
بود بنابرین وضجع ،یکعجده اربجاب فجن در عصجر او بسجا مسجایل فلسجفی را
استحکام بخشیدند و برای آیندگان روش طلب علم را طرح نمجوده اسجاس
ادب و دانججش را وضججع کردنججد تاجائیکججه دولججت عباسججی در دوره قججوت و
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موجودیت خودش با دولت روم همسری میکرد .این عصر را عصجر ترجمجه
نامیده اند و شکی نیست که ترجمجه بجه شجکل ابتجدایی خجودش در عصجر
امویان بوجود آمده و البته تحقیق درین باره که ترجمه و آمیجزش مجدنیت
اجانب بامدنیت اسالم در کدام عصر روی کار شده درمورد رساله هجای کجه
به ابوحنیفه منسوب گردیجده و درآینجده بجه آن اشجاره خجواهیم کجرد نیجز
روشنی می اندازد .ابن نجدیم درکتجاب الفهرسجت ترجمجه را در دوره قبجل
ازعباسیان چنین تصویر میکند.
خالدبن یزیدبن معاویهرمتوفی سال 85هج 704م م که بنام حکیم آل مروان
معرو است شخص فاضل و دارای همت و عالقه بجدانش بجود و بجاری بجه
خاطرش گذشت که در صنایع نیز کسب معلومات کند پس یکعده فالسفه
یونانی را که در مصر میزیستند و درلسان عربی نیز مهارت داشتند احضجار
نموده امر کرد تا کتب متعلق به صجناعات را از لسجان یونجانی و قبطجی بجه
عربی برگردانند و این اولین نقل و ترجمه در اسجالم میباشجد و درموضجوع
دیگر ازکتاب الفهرست ابن ندیم علت توجه خالد را به ترجمجه و مخصوصجا
ترجمه کتب کیمیا چنین شرح میدهد .محمد بن اسحا میگوید :کسجیکه
به ترجمه قدماء پیرامون صنایع توجه نموده خالد بن یزید بن معاویه است
وی نطا و شاعر فصیح و صاحب خبرت و دانش و اولجین کسجی بجود کجه
کتب طب ،نجوم و کیمیا برای وی ترجمه شد وی مرد سخاوت پیشه بجود.
باری از او سوال شد که چگونه در باره کیمیا عالقجه منجدی شجدید نشجان
میدهد گفت منظورم جز این نیست که یاران و بجرادران خجویش را ثجروت
مند گردانم من آرزوی خالفت نمودم ولی ناکام شدم پس بجرای آن عجوض
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نیافتم جزاینکه صنعت کیمیا را به پایه تکمیل رسانم تا کسجی را کجه مجن
می شناسم و او مرا می شناسد محتجاج آن نگجردانم کجه بجه دروازه اربجاب

قدرت ازرغبت یا مجبوریت بایستد عبداهلل ابن مقفع متوفی سال  139هج
نویسنده بزرگ فارس که کاتب جعفر منصور بود به ترجمجه توججه نمجوده
کتب ارسطاطالیس را در رشته منطق و هم کتاب کلیلجه و دمنجه را کجه از
کتب مهم ادب فارسی بشمار میرود ترجمه نمود و کتجاب اخیجر الجذکر تجا
اکنون هم در مناطق افغانستان و ایران و هند مورد توججه عالقجه میباشجد
کتب مذکور را ابن مقفع به لسان عربی برگرداند و مسجاعی او در حقیقجت
ادامه پالنی بود که خالد بن یزید آغاز کرده بود البته ایجن تجراجم در بجاره
کتب غیر فلسفی یونان صورت گرفته بود زیرا کتب فلسفی تا عصر ابوجعفر
منصور به لسان یونانی و سریانی بود و قبل از عصر ابوجعفر منصور به لسان
یونانی و سریانی بجود و قبجل از عصجر او تنهجا برخجی اصجطالحات فلسجفی
بصورت شفاهی انتقال یافته بود چنانچه هنگام فتح اسکندریه سال  19هجج
 641م که از طر عمر وبن عاص والی اسالمی صجورت گرفجت فلسجفه در
مصر منحصر به مسیحی هاو به لسان غیر عربی بود و آنچه را عالمه بیاض
در کتاب اشارات المرام فی عبارات االمام متذکر شده کجه عمجروبن العجاص
بساکتب فلسفی را هنگام فتح اسجکندریه بجه امجر امیرالمجومنین عمجر 
حریق نمود و این ماجرا را از کتب تاریخ نقل نموده قابل بجاور نیسجت و بجا
روحیه فتوحات اسالمی مطابقت ندارد زیرا اسالم آزادی فکر و آزادی دانش
را تضمین نموده و حتی به کلیسا های نصاری بعد از قبول جذیه تعرضی را
 –1التفکیراالسالمی  .فی االسالم تالیف دوکتورعبدالحلیم محمود ص  256م .
132

زندگانی امام اعظم و افکار او

روا نداشته و گوسجتاولوبون در کتابرتمجدن عجربم ترجمجه عجادل زعیتجر
تصریح کرده که حریق کتاب خانه اسکندریه از کارهای نا مطلوبی است که
طبیعت عربی از آن متنفر میباشد جای تعجب است که این تهمت چگونجه
مدت زیادی حتی به برخی دانشمندان بزرگ منسوب گردیده است اما باید
گفت که این تهمت در عصر ما از بین رفته بقسمیکه در برائت عرب شبهه
ای باقی نمی ماند ومن با اینکه ضرورتی برای تردید این افترا که بجر عجرب
بسته شده احساس نمیکنم مناسجب میجدانم متجذکر شجوم کجه از روایجات
صحیح متفقا معلوم میشود که حریق کتابخانجه اسجکندریه اصجال از طجر
نصاری بروی همان احساس منفجی صجورت گرفتجه کجه بجه اسجاس آن بجه
تخریب معابد مصریان اقدام ورزید ندوآنها کتابخانه را به عرب ها نگذاشجته
اند تا از طر ایشان دچار حریق شده باشد دوکتور حسن ابراهیم در کتاب
خویش بنام تاریخ سیاسی اسالم نوشته که برخی مؤرخین متاخرین در باره
حریق کتابخانه اسکندریه سخن سجازی کجرده و آنجرا بجه عمجروبن العجاص
نسبت داده و متذکر شده اند که عمر او را باین کار مامور گردانیده ولی
این روایجت از طجر اکثجر دانشجمندان غربجی چجون گبجون ،بثلجر ،سجدیو،
گوستاولوبون و غیره تردید شده اما درین باره نظریه قاطعی ابراز نکرده اند
بلکه تنها در صحت این روایت که حریق مذکور را از طر ابن العاص بأمر
خلیفه نشان میدهد اظهارشک نمجوده و گفتجه انجد کجه ایجن کجار مخجالف
عنعنات اسالمی اسجت و از طجر هجیچ کسجی از مجورخین معاصجر تجاریخ
اسالمی مانند راوتیخام که در باره فتح مصر صحبت کرده تایید نشجده و در
تاریخ او وسایر معاصرین وی راجع به این تهمت تذکری بجه عمجل نیامجده
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همچنان در تجواریخ سجابق تجر از آن چجون تجاریخ یعقجوبی ،بجالذری ،ابجن
عبجدالحکیم ،طبججری ،الکنجدی و یججا تجواریخ مججا بعجد آن چججون المقریججزی،
ابوالمحاسن ،سیوطی وغیره ذکری از آن به عمل نیامده است .پایان گفتجار
گوستاولوبون.
از آنچه نقل کردیم معلوم میشود که نسبت دادن حریق کتابخانه اسکندریه
به مسلمانان مستند به دلیل صحیح و قابل قبول نیست.
باید گفت :فلسفه ای که ما آنرا به نجام فلسجفه اسجالمی میشناسجیم تقلیجد
فلسفه اجنبی نبوده و درست نیست که بگوئیم فلسجفه اسجالمی عبجارت از
افکار فلسفی یونان بوده که از طریق ترجمه و نقل وارد توده اسالمی شده و
از صفات مسلمانان است که در تفکیر خویش و درحجل مشجکالت فلسجفی
تعمق و ابتکار نداشته باشند البته فلسفه اسالمی به حیجث ادامجه نظریجات
فلسفه یونان شمرده شده میتواند ولی اینکار چیزی و تقلید چیجز دیگجری
است زیرا مسلمانان قبل از آمیزش مدنیت ایشان با مدنیت بیگانجه از خجود
ابتکارات فکری داشته و در میان ایشان علماء و مفکرین وجود داشتند کجه
آثار ایشان بصورت متواتر بجه مجا انتقجال یافتجه اسجت .دریجن بجاره نظریجه
دومستشر فرانسوی یعنیردیبورم و رکارادیفوم را تایید میکنیم که تفکیجر
اسالمی را محض تقلید تفکیر اجنبی نمی شجمارند و آنهجا و امثجال ایشجان
معتقد اند که کسی که به این حقیقت معتر نیست منشاء آن بی خبجری
از منابع عربی بوده که استقالل فلسجفه اسجالمی را در نظجر ایشجان مصجور
میسازد و مالحظه میشود که برخی مستشجرقین امثجال مجا کجس هجورتن
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المانی ورینان فرانسوی موجودیت فکری اسالمی را نفی کرده وبه این نکته
پافشاری کرده اند که فلسفه اسالمی تقلید محض فلسفه اجنبی میباشد.
جای تعجب این است که مفکرین اسالمی نیز بدوگروه متفر شده اند یک
فرقه اعالن میکند که فرقه های اسالمی در اصول مذاهب و شرح آن تحت
تاثیر برخی مسایل غیر اسالمی قرار گرفته اند که از آنجمله البیرونی وابجن
حزم است و فرقه دیگر با این نظریه مخالف بوده معتقد است که اسجالم از
خود مدنیت و کلتوری خاصی داشته که از تقلید کور کورانه افکجار بیگانجه
دور میباشد غزالی و امثال وی ازین نظریه حمایه کرده اند.
وقتی بین این دو نظریه بیطرفانه قضاوت کنیم میتوانیم بگوییم که فلسجفه
اسالمی دارای شعبه های متعدد میباشد که یجک شجعبه آن الهجی بجوده و
شامل ذات و صفات خداوند و رابطه او تعالی با دانش میباشد و شعبه دیگر
آن عبارت از ریاضی است که الجبر ،هندسه و حساب در چوکجات آن قجرار
دارد البته فلسفه اسالمی شعبه الهی آن از عوامل اجنبجی بجه حجد زیجادی
متاثر نگردیده و این فلسفه کجه از آن بجه فلسجفه الهجی یجا فلسجفه مجاوراء
الطبیعه تعبیر میشود مسلمانان در مورد آن در قسمت اصول دین از منابع
موثق چون قرآن و حدیث استفاده میکنند و از فلسفه یونجانی و کمجک آن
بی نیاز میباشند منتها اینکه بعضجی اصجطالحات یونجانی درکتجب فلسجفی
مسلمانان از افکاری متاثر گردیده اند که با عقول و تمایالت ایشجان موافجق
بوده گویا به این ترتیب یک اندازه تحت تاثیر آن قرار گرفته اند ولجی ایجن
اندازه مانع آن نمیشود که فلسفه اسالمی ادامه فلسفه یونانی باشد نه تقلید
محض از آن که ابتکارات فکری مسلمانان را بکلی نفی نماید.
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برخی مفکرین اسالمی را مالحظه میکنیم که انجدازه تجاثر ایشجان از افکجار
اجنبی کمتر است این گروه عبارت از متکلمین میباشند ماننجد ابجو هزیجل
عال و نظام از معتزله  ،اشعری ،امام الحرمین و غزالی از اشاعره که ایشان
عقل را درتحقیقات فلسفی الهی استخدام نموده اند و اما درحدود رهنمایی
اسالم.
دربین دو طبقه فو نیز فو موجود است که تاثر اشاعره نسجبت بجه تجاثر
معتزله کمتر میباشد ولی تاثر برخی دیگر که بجه نجام فالسجفه و حکمجای
اسالمی یاد میشوند بیشتر به نظر میرسد چون فارابی ،ابن سجینا الکنجدی،
ابن رشد و امثال ایشان و از انچه گفتیم موقف اسالم قبل از دوره ترجمه و
بعد از ان در باره حکمت و فلسفه به وضاحت معلوم میگردد.
باید گفت :ابوحنیفه در تاسیس مکتب کالمی خویش به نجام مکتجب أهجل
سنت و جماعت تحت تاثیر فلسفه بیگانه قرار نگرفته به دالیل ذیل:
اول :ترجمه فلسفه در عصر امام به نقطجه کمجال نرسجیده و مجردم کجه در
مدارس اسالمی تنها با مضامین اسالمی آشنائی داشتند فلسفه یونان را بجه
حیث مضمون نمی شناختند و البته عبارات امام که در فقه اکبر از جوهر و
عرض نام گرفته در حقیقت اصجطالحات یونجان را اسجتخدام نمجوده و ازآن
مفهوم نمیشود که تحت تاثیر آن قرار گرفته باشد زیجرا ایجن جملجه وقتجی
صد میابد که از افکجار و روش یونجان تقلیجد کجرده باشجد و از تعمجق در
رساالت امام بدون تردید واضح میگجردد کجه روش امجام بجا سجایر فالسجفه
تفاوت دارد و در استدالل خویش از راهی منحر نمیشود که شایسته یک
عالم دینی است که میخواهد از طریق دین به حقایق اشیاء برسد.
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دوم :اگر فرض کنیم انتقال شفاهی درعصر امام به پیمانه وسجیعی صجورت
گرفته باشد بازهم در رسایل امام هجیچ گونجه اسجتداللی کجه شجایبه ای از
فلسفه یونان درآن وجود داشته باشد به نظر نمی رسجد و بجه ایجن ترتیجب
یکبار دیگر فضیلت امام به ثبوت میرسد زیجرا امجام بجاوجود تجاثیر متقابجل
فلسفه های اسالمی و یونانی روش آزاد را برگزیده گویا بر نظریه اسجتخدام
فلسلفه در اصول دین راگر استخدام در عصر او ثابت باشجدم و بجر مفکجوره
مخالفین خویش خصوصا معتزله که به اثر تماس با پاپ های کلیسا به این
گونه استخدام متهم بوده اند خط بطالن کشیده است.
سوم :از افکار فلسفی ،کالمی و فقهی امام بصورت عمجومی بجر میایجد کجه
بکلی از تاثیر فلسفه اجنبی آزاد بوده است.
درین جابه همین اندازه که موضوع را بصورت اجمالی ترسیم میتواند اکتفا
نموده درموضوع اساسی که در صجدد تحقیجق آن میباشجیم از آن اسجتفاده
میکنیم زیرا هد اساسی ما تحقیق در باره روش سویه فکجری مسجلمانان
بصورت مفصل و مشرح نیست و بصورت اجمال میتوان گفت که مسلمانان
از خود ابتکارات فکری داشجتند کجه چشجم پوشجی از آن ممکجن نیسجت و
درموضوعات میتافزیکی روش جدیدی را پیش گرفتجه انجد کجه بجا فلسجفه
یونانی تفاوت دارد و این استقالل نظر در مباحثات اسجالمی کجه از فلسجفه
یونانی متاثر نگردیده بوضاحت معلوم میوشد و اگر احیانا در مباحث فلسفی
یونانی این تاثیر نمودار باشد در حقیقت شکل تقلید محض ندارد.
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از تفصیالت گذشته میتوان چنین نتیجه گیری کرد که فلسفه اسالمی بجر
خال آنچه برخی مردم فکر میکنند ادامه فلسفه یونانی است نجه تقلیجد از
آن.
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عوامل تفکیر درعقیده اسالمی
هر جامعه از خود عقاید خاصی دارد که تاثیر آن در دو چیز خجوب تجر بجه
ظهور میرسد.
اول :آغاز و رشد ایمان.
دوم :تفهم و تعقل
ایمان در مرحله اولی دارای تفصیل کمتر اما تاثیر بیشتر است ابن رشد در

کتاب خویش بنام (ف دل ا قد ل ف مد بن احلکمدة واملشد ییة مدن الت د ل) دریجن
باره می گوید 1علت رسیدن صدر اول به کمال فضیلت و تقوی ایجن اسجت
که آنها مقررات را بدون تاویل به کجار بسجتند وکسجی کجه در دل خجویش
تاویلی داشت تصریح آنرا الزم ندانست ولی مردمی که پس از آنها روی کار
شدند چون از تاویالت کار گرفتند از تقوای ایشان کاسته شجد و اختالفجات
آنهارو به افزایش نهاد و محبت با همی ایشان از میان رفت و متفر شجدند
زیرا ممکن است بحث در ایمان و متعلقات آن موجب اضطراب و نجاراحتی
گردد  .موقف پیامبر راجع به صفتی از صفات خداوند که در قجرآن ذکجر
شده چنین نبود که سبب به وجود َآمدن یک یا چند عقیجده و مجذهب در
باره وصف مذکور گردد اما مسلمانان بعدی چنین کردند.
آنحضرت در باره متشابهات به این آیت اکتفا میکرد :
ت دد هن أ ُّهف امل ِ
(دو امله ِذي أَْدز َل َالَ َ ِ
ْكتد ِ
ت
هخد ه همتَشد ِ ٌ
ل ِم ْندهه ٌ
ل َوأ َ
آایت هْحم َكمد ٌ ه
َ ْ
ك املْكت َ
هَ
ِ
هِ
ین ِِف قهدلهوِِ ْم َزیْ ٌغ فَدَدتهبِیهو َن م تَش بَهَ م ْنهه ابْتِغ َ امل ِْف ْتدنَ ِة َوابْتِغد َ ََتْ ِویلِ ِده َومد یَد ْیلَ هدم
فَأَ هم املذ َ
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ِ
ِ
ََتْ ِویلَهه إِله ه
آمنه بِ ِه هكلٌّ ِم ْن ِا ْن ِ َابِن َوم یَ هذ هك ه إِله أهوملهوا
اَّلله َوامل هاس هخو َن ِِف املْیل ِْم یَد هقوملهو َن َ
ِ 1
ا ْ َملْب ل)
او کسی است که برتو کتاب فروفرستاده از آن جمله آیات محکم است کجه
اصل کتاب اسجت و دیگجر متشجابهات اسجت پجس کسجانیکه در دل ایشجان
گمراهی است در جسجتجوی متشجابهات بجه غجرض تاویجل و ایججاد فتنجه
میباشند و تاویل آنرا به جز خداوند کسی نمیدانند و کسانیکه علجم راسجخ
دارند می گویند به آن ایمان آوردیم همه از جانب پروردگار ما است و پنجد
نمی پذیرد مگر صاحبان خرد.
روش مسلمانان نخستین نیز چنین بود و در فهم عقیجده از طجر فلسجفی
پیروی نمی کردند و این همان روش تدین است کجه ایمجان را از افتجرا و
انشعاب و به وجود آمدن افکار مختلف دور نگهمیدارد .بی مورد نخواهد بود
که نوشته کانت را درین جا نقل کنیم او میگوید مجبجور شجدم معرفجت را
متوقف سازم تا مقامی در ایمان بدسجت آرم ازیجن گفتجار کانجت فیلسجو
بزرگ بر می آید که ایمان محتاج استقرار فکری است و معرفت بشجری در
معرض اضطراب و ناراحتی قرار دارد در حالیکه ضمیر انسان از همه بیشتر
نیارمند استقرار است و این استقرار در ایمان سراغ شده می تواند.
المقریزی در تاریخ مسأله صفات میگوید :قرآن کریم متضمن صفاتی بجرای
خداوند است ولی از هیچ یک عربی متمدن ویا روستائی شنیده نشجده کجه
در آن باره از یکدیگر سوال کنند و طوریکه در مجورد زکجات ،روزه وحج و
امثال آن توضیح میخواستند راجع به صفات خداوند نخواسته اند.
 - 1سوره آل عمران آیه . 7
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در کت جب حججدیث و آثججار سججلف چنججین وارد نشججده کججه یججک صججحابی از
پیامبرراجع به صفات خداوند سوال و یا آنرا به صفت فعلی یا ذاتی تعبیر
کرده باشد بلکه همگی به اتفجا نظجر عقیجده داشجتند کجه خداونجد دارای
1
صفات ازلی علم ،قدرت ،حیات ،اراده ،سمع ،بصر و کالم است.
اکنون باید پرسید که چه عواملی سبب راه یافتن تفکیر در عقیده اسجالمی
گردید؟ جواب این سوال این چنین است که تفکیردرعقیده اسالمی عواملی
دارد که مهمترین آن نشأت فرقه ها و احزاب اسجت مسجلمانان بجه صجورت
طبیعی راجع به قرآن ،موضوع تنزیه ،عدالت ،رابطه خدا با انسان و جهجان،
قضاوقدر ،حریت ،اختیار ،خیروشر به تحقیق آغازکردند و در روشنی عقاید
و نظریات خویش به تاویل و تفسیر قرآن پرداختند  .این کار سبب نشجئت
فرقه های دینی گردید بعد از عصر صحابه  در قرن اول هجری جهم بن
صفوان روی کار شد و صفات خداوند را نفی کرد بعضجی مسجلمانان از وی
پیروی کردند و برخجی او را گمجراه خواندنجد و مجردم را از قبجول نظریجات
جهمیه منع نمودند و مذهب اعتزال از طجر واصجل بجن عطجاء و مجذهب
کرامیه به وسیله ابوعبداهلل سیستانی رئیس آن فرقه بجه وججود آمجد و نیجز
مذهب اشاعره و دیگر فرقه های دینی به ظهور پیوست البته ایجن همجه در
چوکات دین بود و اختالفات سیاسی تقریباً از آغاز عصر خلفاء شجروع و بجه
اشتغال جن بزرگی بین صحابه  منجر گردید  ،این عوامل گرچه رنج
سیاسی داشت اما در ساحه فکری اسالم بی تاثیر نبود.

 - 1الخط مقریزی ج4
141

زندگانی امام اعظم و افکار او

شکی نیست که گروپ بندی اختالفات به سیاسی ،اجتماعی ،فکری وغیجره
شکل تقریبی دارد که به غرض تنظیم بحث صورت میگیرد ورنه اختالفات
دینی از صبغه سیاسی خالی نبوده و اختالفات سیاسی نیز قسمی بود که از
آن به اختالفات دینی تعبیر شده می تواند و ما در فر بین فرقه و حجزب
در فصل اول اشاره نمودیم.
شهرستانی از اختالفاتی که بعد از وفات پیجامبررخجداد یجاد آوری کجرده
تصریح می نماید که متصل وفات آنحضرت به وجود آمد زیرا مردم مکجه
و مهاجرین میخواستند حضرت پیامبردر مکه مجدفون گجردد زیجر آنججا
مسقط الراس و مورد عالقه او و قدم گاه او و محل بود و باش وابستگان وی
بوده و مردم انصار می کوشیدند در مدینه مجدفون گجردد زیجرا مدینجه دار
هجرت و محل نصرت ایشان بجود و طبقجه سجوم مجی خواسجتند بجه بیجت
المقدس که مدفن انبیای کرام و محل عروج آنحضرت به آسمان می باشجد
دفن شود ولی بعداً نظر به فرموده آنحضرت که گفته بودند که پیجامبران
در جایی که وفات می یابند دفن میشوند همگی به دفن ایشجان در مدینجه
موافقه کردند.
شهرستانی از اختالفات سیاسی که بعد از وفات پیامبرراججع بجه امامجت
بوجود آمد یجاد آوری نمجوده مجی گویجد  :مهجاجرین خواسجتند جانیشجین
پیامبراز آنها انتخاب گردد و مردم انصار ایجن منصجب را شایسجته انصجار
وانمود می کردند نظیر این اختالفات هنگام وفات عمر  به وجود آمجد و
روز به روز وسعت یافت چون عثمان  به شهادت رسجید بجین مسجلمانان
فتنه ای برپا شد که خاموش نگردید وپس از خالفت عثمجان  یعنجی در
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عصر علی  اختالفات افزایش یافت و فتنه هجا بوججود آمجده روز بجه روز
کسب شدت کرد گروهی قتل عثمان  را کار خجوبی وانمجود کردنجد بجه
ادعای اینکه عثمان رضم مرتکب گناه اجتماعی گردیده به امر خجدا حکجم
نکرد و کسی که به امر خدا حکم نکند کافر است .وبجه عثمجان  نسجبت
میدهند که میکوشید کرسی های بزرگی والیجات را بجه اقجاربش بسجپارد و
کسانی را که درعصر رسالت ویا عصجرخلفای اول تبعیجد گردیجده بودنجد
بخود نزدیک گردانید  ،بعضی دیگر می گفتند چون با عثمان  بیعت بجه
عمل آمده بود پس او حکمروای شرعی بود بنابران قتل وی نه تنها تججاوز
بر شخص بلکه تجاوز بر اجتماع شمرده میشود ،همچنان گروهی در مقابل
علی خروج نموده که به خوارج مسمی گردیده اند و گروه دیگر کجه بجه
اسجم شججیعه معجرو شججدند اججراآت علججی  را دسجت مججی پنداشججتند و
اختالفات راجع به مرتکب کبیره نیز به وجود آمد.
آنچه گفتیم از عوامل ایجاد تفکیر اسجالمی در سجاحه الهیجات و تعمجق در
قضایای دینی میباشد همچنان لسان قجرآن نیجز از مهمتجرین ایجن عوامجل
شناخته میشود ولی نمی توان این تفکیجر و اختالفجات فکجری را ناشجی از
نفس قرآن شمرد بلکه از لغت قرآن به وجود آمده زیرا هر لسجان از حیجث
اشتمال بر حقیقت و مجاز و غیره دارای خصوصیاتی می باشجد و در قجرآن
نیز حسب ایجاب لغت نکاتی می توان سراغ کرد که بجاهر مجذهب مسجاعد
میباشد اکثراین طبقات به ظواهر قرآن اسجتداالل مجی نماینجد و برخجی از
آیات قرآنی را طبق عقاید و افکار خجود تاویجل مینماینجد ابجن خلجدون در
مقدمه به این اختالفات اشاره نموده می گوید...:
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بعدا در تفاصیل این عقاید اختالفاتی بجه وججود آمجد کجه بیشجتر از آیجات
متشابه منشا گرفت واین امر سبب شد که منجاظرات و مناقشجات بجیش از
نقل بر اساس عقل صورت گیرد و از آن علم کالم به وجود آمجد ،همچنجان
برخی فرقه های صوفیه آیات را طبق ذهنیت تصوفی خویش تفسیر کردند
و در مذهب خود به آیات قرآنی استدالل نمودند و برخی آیات قرآنی به دو
و یا چندین شکل تفسیر شده میتواند.
گروه صفاتیه ،منکرین صجفات مشجبهه و دیگجر فرقجه هجا هرکجدام حسجب
اقتضای فهم وادرا استدالل می ورزد و ما قسمتی از آن را طور مثال ذکر
میکنیم .
آیاتی که ظاهرا داللت دارد بر اختیار انسان در تصرفات و افعجال خجویش و
ِ
مسؤولیت خاص او درین تصرفات از قبیل فَ َم ْن َ فَد ْلهد ْدؤم ْن َوَمد ْن د َ فَد ْلَ ْك هفد ْ
هرکسی خواسته باشد میتواند ایمان آورد و هر کسی خواسته باشد میتواند
کافرشود ،این آیت و نظایر آن نظریه کسانی را تائید میکنجد کجه میگوینجد
انسان در افعال خویش کامال آزاد است ،و آیاتی که ظاهرا به تشبیه داللجت
دارد مورد استناد مشبهه می باشد مانند این قول خداوند در سجوره مائجده
ِ
اَّلل م ْغلهوملَةٌ .غهله ْ ِ
وق مل ِ
ِ ِ
یوعَت ِن یهد ْن ِف هق
َت املَْد هه ه
ود :یَ ه ه َ
َ
ت أَیْ ی ِه ْم َوملهینهوا ِب ق ملهوا .بَ ْل یَ اهه َم ْب ه
ف یَشد ه 1و یهود گفتند دست خدا بسته است دست ایشان بسته باد و به
َك ْ َ
سبب این گفتار به ایشان لعنت شده بلکه دستان خجدا بجاز اسجت طوریکجه
ِِ
ك
س َمد َمنَد َید َ
اراده نماید مصر می کند و این آیت در سجوره ص :قَد َل َای إبْلد ه
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ت أَف هكن َ ِ
ِ
ن  1گفت :ای ابلیس :چه
ت بَِ َ ه
أَن تَ ْی هج َ ملِ َم َخلَ ْق ه
َستَ ْك َْرب َ ْ
دت م َدن امل َْید مل َ
يأْ
چیز ترا بازداشت که سجده کنی آنچه را که بدست خود آفرید ام؟ آیا خود
اَّلل ح هق قَ ْ ِاهِ
را بزرگ می پنداری یا از بزرگان بوده ای؟ و این آیت َوَم قَ َ هاوا هَ َ
ض َِ
ت بَِ ِم نِ ِه 2وآنها قدر خداوند را
ضتههه یَد ْو َف امل ِْقَ َم ِة َوامل ه
ات َمَْ ِوهای ٌ
یم َو ه
َج ی ا قَد ْب َ
َوا ْ َْا ه
به خوبی اندازه نکرده اند و همه زمین در روز آخجرت در قبضجه او اسجت و
3
آسمانها پیچیده شده در جانب راست او میباشد ،امل ه ُْحَ هن َالَى امل َْی ْ ِ
استَد َوى
ش ْ
ْك
خداوند باالی عرش برابر قرار گرفت و در سوره ملک :تَدبَ َا َك امله ِذي بَِ ِ هِ امل هْمل ه
4

بزرگ است آنکه در دست او پادشاهی است.
همچنان آیاتی که مورد استدالل جبریه ،قدریه ،منزهه بوده در قرآن بسیار
است و این امر علت اصلی و محر حقیقی در اسجالم گردیجده و بجاالخره
سبب اصلی به وجود آمدن مسایل کالمی و جمع و تدوین آن و تسمیه آن
به نام کالم گردید.
امام اعظم عامل اصلی تفکیر کالمی و شغل مسلمانان را در قضایای کالمی
بعد از عصر رسول و یارانش چنین تصویر میکند:

 - 1سوره ص آیه 75
 - 2سوره زمرآیه 67
 - 3سوره طه آیه 5
 - 4سوره ملک آیه 1
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وضع اصحاب پیامبر شبیه کسانی بوده که با مردم جنگججوی مقابجل نمجی
باشد رمقصود امام جن فکری و اعتقادی استم لذا بجه برداشجتن اسجلحه
مکلف نمی باشند ولی ما در مقابل کسانی قرار داریم که برما حمله میکنند
و خون ما را حالل می پندارند پس ناگزیریم حق را از باطل امتیاز کنجیم و
از خود و آبروی خود دفاع نماییم از طر دیگر انسان اگر زبان را از مداخله
در اختالفات مردم باز دارد قلب را باز داشته نمی تواند و مجبور است یکی
از دو امر و یا هردو را به نظر نفرت بنگرد و این ممکن نیست که هردو را با
وجود اختال بپذیرد و چون انسان به راه باطل میالن نمود رهجروان آن را
نیز دوست میدارد و درین صورت خودش هم از زمره آنها شمار میگجردد و
اگر قلب انسان مایل به حق شود دوست اهجل حجق میگجردد زیجرا ارزیجابی
اعمال و گفتار تنها از طریق قلب شده می تواند و کسی که به زبان مؤمن
اما دلش از ایمان خالی است نزد خداوند مؤمن نیست کسیکه در دل مؤمن
است اما به زبان اعترا ندارد نزد خداوند مومن است1تصویری که امجام در
باره عامل اصلی تفکیر مسلمانان ترسیم نموده ما را به نکات ذیل رهنمائی
میکند:
اول :ضرورت فراگرفتن علم کالم چنانچه درآینده راجع به آن بجا تفصجیل
صحبت خواهیم کرد.
دوم :مداخله درمسایل کالمی به منظوراثبات حق و ابطال باطل و معرفجت
اهل حق و عالقه باآن ها از ضروریات مسجلمان اسجت کجه بغجرض دفجاع از
عقیده می خواهد مبارزه کند و نجات از شر دشمنان عقیده اسالمی بجدون
 –1العالم والمتعلم روایت ابن مقاتل تألیف امام اعظم ص 9
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استماع نظریات آنها ممکن نیست و قضاوت کسانی در دست نمی باشد که
میگویند نه باید به مباحثات ایشان گوش داد و از صحبت آنهجا خجود داری
باید کرد البته این اجتناب ظاهری از هر کسی ساخته است ولجی تمجایالت
قلبی تحت کنترول نمی آید و بسا ممکن است قلب انسان به باطجل مایجل
گردد و به مردم باطل پرست عالقمند شود اما یک مسلمان حق نجدارد دل
را در مسایل اعتقادی آزاد گذارد بلکه مکلف است برای عقاید دینی خویش
در جستجوی دالیلی شود که سد راه دخول افکار اجنبجی در اسجالم شجده
بتواند و به این وسیله به یک راحت باطنی راجع به معتقدات خویش دست
یابد.
در تصویر امام راجع به عوامل تفکیر به نکات باریکی از نگاه کیفیت اشجاره
شد به این ترتیب که باید ایجابات عصر را مدنظر گرفت زیرا اسلحه ای که
برای حفظ حریت و دفاع از موجودیت بکار برده می شود از نگاه کمیجت و
کیفیت وقتی دارای ازرش میشود کجه در مقابجل اسجلحه دشجمن مقاومجت
بتواند و شکی نیست که نوعیت اسلحه در هر عصر تغیر می یابد و ایججاب
میکند که اسلحه مقابل نیز با آن متناسب باشد تجا تجوان مقابلجه را داشجته
باشد به این اساس سالح فکری مسلمانان در عصر تابعین که افکجار بیگانجه
به شکل ساده و بسیطی وارد اسالم می شد تجا سجالح عصجر مجا فجر دارد
ازینکه تفکیر اسالمی را به حیث آله مبارزه قبول کردیم الزم است اسجلحه
خود را با اسلحه دشمن با تمام کیفیجت آن مقایسجه نمجاییم و بجه عبجارت
واضح تر ایراد دالیل برای مسایل کالمی در قرن بیست بجا دالیلجی کجه در
کتب متکلمین سابق ثبت گردیده فر زیاد دارد پس بایجد گفجت  :موقجف
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علم کالم در عصرما با موقف آن در گذشته متفاوت است .دهجری ،قجدری،
جبری در عصر امام به وی در جامع کوفه و بصره مراجعه می کجرد و امجام
نیز در همان وضع برای دفاع از مبادی اهل سنت و جماعجت آمجادگی مجی
گرفت ولی این روش با وضع عصر و زمانی که در آن زندگی داریجم تطجابق
ندارد زیرا افساد افکار مسلمانان از طریق منجابر و مسجاجد از بجین رفتجه و
دشمنان اسالم در صدد اند تا اساسات دین را از طر دیگر تخریب نماینجد
لهذا بر مسلمانان است که این راهها را نیز به وسیله مبارزات معقول به رخ
دشمن ببندند و از اسلحه ای که به قول امام به درد ایشان بخورد اسجتفاده
کنند  .امام از دالیلی که سبب پیروزی مسلمانان بر دشمن مجی گجردد بجه
اسلحه تعبیر نموده و این تعبیر واقعا دلچسپ است و بر مسلمانان است که
این راه را به قسمی بپیمایند که حفظ مبادی عقیجده اسجالمی را تضجمین
بتواند تفکیر به غرض پیجروزی در راه عقیجده وقتجی قابجل اطمینجان شجده
میتواند که در عصر امروزی تاثیر بارز و محسوس داشته باشد و تفکیری که
اسلحه مؤمن را نسبت به اسلحه دشمن ضعیف تر تصویر می کنجد و بجرای
عقیده اسالمی خدمتی انجام نمیتواند وظیفه مؤمن به تهیه چنین اسجلحه
خاتمه نمی یابد.
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موقف مسایل کالمی درعصر پیامبروصحابه( رض)
بین برخی مردم این مفکوره شایع است که اگر بحث و مناظره در قضجایای
کالمی کار خوب می بجود صجحابه  بایجد در سجاحه آن داخجل میشجدند
چنانچه در باره احکام فرعی این کار را انجام داده اند و چون مداخله ایشان
به ثبوت نرسیده واضح می شود که علم کالم از علجوم ممنوعجه و در زمجره
بدعت است و این مفکوره را می توان چنین تردید نمود که اگجر مقصجد از
نظریه فو این باشد که صجحابه  اصجال در موضجوعات کالمجی مداخلجه
نکرده اند درست نیست زیرا به ثبجوت رسجیده کجه ریشجه هجای اختالفجات
کالمی در عصر پیامبرو صحابه  موجودبوده و مباحثات آنهجا پیرامجون
مسایل کالمی نقل گردیده چنانچه حافظ ابوبکر بجزار در مسجند خجویش از
عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداهلل از پدرش و او از جدش روایت نمجوده
که ابوبکر و عمر در موضوع قضا و قدر مباحثه کردند و بجرای فیصجله
نزد آنحضرت مراجعه کردند ایشان حکم نمودند که قضجا و قجدر مطجابق
آنچه ابوبکر  میگوید همه از جانب خجدا  اسجت  1و نیجز امجام مسجلم
روایت نموده که یحیی بن عمر گفته :اولین کسی که راجع بجه قضجا وقجدر
صحبت کرده ابومعبد جهنی است من و حمید بن عبدالرحمن حمیری بجه
قصد ح یا عمره به راه افتادیم و با خجود گفتجیم ایکجاش بجایکی از یجاران
 –1عمروابن شعیب بن محمد بن عبداهلل ابن عمروبن العاص السهمی ابوابراهیم مدنی
مقیم طایف ازپدرش واو از جدش روایت نموده .
حافظ ابن حجردرتقریب میگوید در 118هج وفات یافته والخزرجی درخالصه راجع به
بیوگرافی وی با تفصیل صحبت کرده است .
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پیامبرمالقات نموده راجع به مطالبی که این طبقه مردم در موضوع قضا
وقدر ابراز میدارند ازوی بپرسیم پس با عبداهلل بن عمجر بجن خطجاب در
داخل مسجد مصاد شدیم من و همسفرم یکی از جانب راست و دیگجر از
جانب چپ او قرار گرفتیم من فکجر کجردم رفجیقم رشجته سجخن رابجه مجن
میسپارد پس گفتم :ای ابوعبدالرحمن گروهی بوجود آمده انجد کجه دعجوی
دانش می کنند و ادعا دارند که قضا و قدر وجود ندارد و هجر کجاری خجود
بخود شدنی است گفت :وقتی با چنین اشخاص مواجه می شوی به ایشجان
خبر بده که من از آنها بیزارم کوه احد طال داشته باشد و آنجرا در راه خجدا
1
نفقه کند تاوقتی به قضا و قدر ایمان نیاورد پذیرفته نخواهد شد.
وعلی شبهه خوارج را در موضوع تحکیم ووعجد و وعیجد رفجع پافشجاری
ورزیدند ودرمنطقه نهروان حزبی تشکیل دادند آنها را از بین برد که به جز
ده نفر ایشان در مناطق متفر باقی نماند و آنها مفکوره بدعت آمیز خجود
را روی کار کردند.علی  عبداهلل بن سبأ رئیس گجروه شجیعه را کجه مجی
گفت :خداوند در علی حلول کرده بجه توبجه مجبجور گردانیجد و او را بجه
مدائن تبعید کرد – عالمه ایجی در مواقف و شهرستانی در الملجل والنحجل
مطالب فو را توضیح نموده همچنجان علجی  گجروه قدریجه ر ابجه توبجه
مجبور ساخت و با ایشجان در موضجوع مشجیت و اسجتطاعت منجاظره کجرد
چنانچه در تبصره بغدادیه  ،تاریخ امام ابجن عسجاکر و ججامع کبیجر تجالیف
سیوطی ذکر گردیده است.

 – 1صحیح مسلم
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ونیزحسن  بن علی رساله ای در باره رد برمذهب قدریجه نوشجته کجه
شیخ علی قاری در اوایجل شجرح مشجکات از آن یجادآوری کجرده همچنجان
عبداهلل بن عمر وعبداهلل بن عباس با قدریه و خوارج مناظراتی نموده
اند و ازعبداهلل بن عباس روایت شده که فرموده ،کالم قدریجه کفجر و کجالم
حروریه 1گمراهی و کالم شیعه هال است این مطلب در سیر تتارخانیه به
تفصیل ذکر شده و نیز ابو موسی اشعری با شخصی مناظره کجرد کجه مجی
گفت  :چگونه در اثر کاری که حکم قضا باشد معجذب خجواهم شجد؟ پجس
اشعری حر اورا تردید نموده گفت :قضاکرده بجروی علجم و عجذاب کجرده
بدون ظلم  .این ماجرا را امام ولی الدین عراقی در کتجاب خجویش بجه نجام
شرح جمع الجوامع و شهرستانی در الملل والنحل ذکر کرده.
به همین ترتیب در اواسط عصر تجابعین مالحظجه میکنجیم کجه در اطجرا
موضوعات کالمی دلچسپی صورت گرفته چنانچه حکایت شده که زید بجن
علی بن حسن رساله ای در باره رد بر قدریه نوشته و عمر بن عبدالعزیز نیز
رساله ای درین موضوع برشته تحریر در آورده و غجیالن دمشجقی را کجه از
حامیان مذهب قدریه بود به توبه مجبور گردانید و جعفر بن محمد الصاد
با فرقه های مخالف مناظر نموده ویک سلسله رساالتی در باره رد بر قدریه
خوارج روافض نوشته که عبدالقادر در تبصره بغدادیه از آن یادآوری کرده و
چون غیالن دمشقی دو باره گمراهی خجویش را از سجر گرفجت مکحجول و
اوزاعی به نقل او فتوی دادند ،پجس هشجام بجن عبجدالملک وی را بجه قتجل
 - 1حروریه ازالمقاب خوارج است که به حرورا که قریه است نزدیک کوفه منسوب
گردیده .
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رسانیده و چون جعد بن درهم ظهور نمود و به جبر محض و فنای جنت و
دوزخ قول نمود سالم بن احوز مازنی امیر مجرو کجه ازجانجب امویجان بجاین
وظیفه موظف بود اورا به قتل رساند ایجن موضجوع را شهرسجتانی درکتجاب
الملل والنحل به تفصیل ذکرکرده است.
واگر منظور از نظریه عدم مداخله صحابه  درقضایای کالمی آن باشد که
ایشان از افراط درین علم خود داری کرده اند درست است ولی به هد ما
صدمه نمیرساند زیرا شرایط مباحثات کالمی در عصر صحابه  با شجرایط
عصر امام تفاوت داشت و نظربه ایجاب کیفیجت مبجارزه بجر مسجلمانان الزم
است تا متوجه دفاع از معتقدات دینی خجویش بجه قسجمی شجوند .کجه در
ساحه مبارزه جهت حفظ این عقاید موثر باشد عصر صحابه  مقتضی آن
بود که در قضایای کالمی تو غل نورزند و موجبی هجم بجرای آن همجه کجه
درآن موجود نبود ولی در عصر امام که آن را به حیجث عصجر ظهجور افکجار
مختلف می شناسیم شرایط مباحثات کالمی تغیر یافت و به همین جهجت
مالحظه می کنیم که امام اعظجم در قضجایای کالمجی بحجث مجی نمایجد و
مبادی و قواعدی را وضع می کند که ما را در مورد چگونگی بحث پیرامون
قضایای کالمی رهنمونی می کند و امام که در اواخر قرن اول و اوایل قرن
دوم زندگی می کرد عصر خود را که از نزدیجک تجرین عصجر هجا بجه عصجر
سعادت محسوب میگردد رزیرا به روایت صحیح ،امام از زمره تابعین بودم به
عصر پیشتر از آن مقایسه می کند و به اختال شرایط عصر خجود اعتجرا
نموده از آن رو در کتاب خویش رالعالم و المتعلمم تصریح کرده که شرایط
عصر صحابه  با عصر او تفاوت دارد و صحابه  به مسایل کالمی بدون
152

زندگانی امام اعظم و افکار او

افراط شغل نمودند زیرا در مقابل ایشان طبقه مخالف وجود نداشت و وجود
فرقه ها ومناظرات در اطرا موضوعات کالمی بدرجه ای نرسیده بجود کجه
آنها را به تالیفات و آن همه که درین بحث مجبور سازد و به داشتن سالح
وعقیدوی مکلف شمرده نمی شدند ولی عصری که امام در آن می زیسجت
عصر ظهور افکار ومذاهب مختلف بود بجه همجین علجت امجام ایجن عصجر و
شرایط مسایل کالمی را در آن چنین تصویر نموده و ما با کسی مقابل می
باشیم که بر ما تجاوزی کند و خون مجا را حجالل مجی شجمارد پجس ججایز
نیست که صواب را از خطا فر نکنیم و از خود و آبروی خود دفاع ننمجایم
زیرا باکسی مقابل می باشیم که باما می جنگجد پجس بایجد اسجلحه داشجته
باشیم.
امام اعظم با شرح نکات فو به این نکته اشاره نمجوده کجه بحجث در علجم
کالم نه تنها بدعت و ناروا نیست بلکه از جمله فروض کفایی است طوریکه
در ملتقط و تتارخانیه ذکر شده و امام از مناظرات کالمی به جنج تعبیجر
نموده واین تعبیر را از قول پیامبراستنباط کرده که به روایجت بخجاری و
مسلم از مغیره بن شعبه و جابربن عبداهلل آنحضرت فرمودند :همیشه یجک
گروه از امت من برای حق میجنگند و تاروز قیامت پیروز می باشند وبجاین
ترتیب باز مسئولیت جن را در راه دفاع از عقاید اسالمی بجه دوش علمجاَء
که به امر بالمعرو و نهی از منکر مکلف می باشد گذاشته است.
بعضی کسان در اثبات منع از اشتغال به علم کجالم بجه حجدیث :تفکروافجی
خلق اهلل وال تفکروا فی اهلل در خلق خجدا فکجر کنیجد و در ذات خجدا فکجر
نکنید ،که بیهقی و ابونعیم از ابن عباس و اصفهانی از ابن عمر روایت کرده
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تمسک ورزیده اند ولی این حدیث داللت بر عدم جواز اشتغال به علم کالم
نمی کند زیرا از آن ها تنها همین قدر مفهوم میشود که نباید در ذات خدا
فکر کرد در حالیکه تفکر در ذات خداوند اصال ازموضوعات علم کالم نیست
زیرا این علم درامورمربوطه به اعتقادیات از قبیل ایمان ،حشر ،نشر جنجت،
دوزخ ،مکلفیت بنده قضا و قدر وصجفات خداونجد بحجث میکنجد کجه بحجث
درذات خدا درین ردیف قرار ندارد و بحث توحید هم در حقیقجت بحجث از
ذات نبوده بلکه بحث از صفت و وحدانیت است و مقصود از نهی آن اسجت
که در ذات خداوند به استناد عقل بدون استفاده از نقل تبصره نشجود ولجی
استدالل عقلی به کمک نقل یک امر جایز بوده انکار از آن درسجت نیسجت
زیرا بسا آیات قرآنی داللجت دارد برینکجه منجاظره در تحکجیم دیجن ورفجع
اشتباهات ازوجایب علم است از آنجمله آیت ذیل است :
ِ ِه ِ
ی هن :و مجادله کن با ایشان به قسمیکه نیکو است.
َو َج د ْْلهم ابمل ِِت د ََّ أَ ْح َ
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علم کالم و روش متکلمین
صاحب مواقف برای علم کالم تعریفی ذکجر کجره کجه مخجالف تعریجف ابجن
خلدون است وی میگوید :کالم علمی است که بجه وسجیله آن انسجان مجی
تواند عقاید دینی را ثبوت بخشد و مقصد از عقاید دینی آنست کجه هجد
آن اعتقاد باشد نه علم و مقصد از دین دینی است که به محمدمنسجوب
است و باید ملتفت بود که گرچه بخطای جانب مخالف حکجم میکنجیم امجا
نباید او را از زمره علمای کالم برون پنجداریم و عالمجه ایججی کجالم را بجه
تعریف جامعی که شامل نظریات اشاعره و مخالفین آنها است تعریف نموده
و به عبارت دیگر ساحه علم کالم را به مکتب اشعری محدود نمجی کنجد و
میگوید:
گرچه به مخالفین نسبت خطا می کنیم ولجی ایشجان را از سلسجله علمجای
1
کالم خارج نمی گردانیم
ابن خلدون فیصله مکتب اشعری را تایید میکند که میگوید متکلمین تنها
عبارت اند از اهل سنت نه مخالفین آنها بنابر آن علم کالم را چنین تعریف
می کند :علمی است که متضمن دفاع از عقاید ایمجانی بجه وسجیله دالیجل
عقلی ورد به اهل بدعت بوده که درعقاید خویش ازمذهب گذشتگان واهجل
2
سنت منحر شده اند
از کالم عالمه ایجی معلوم میشود که منظور او علم کجالم در عصجر بعجد از
ترجمه است زیرا در وجه تسمیه علم کالم میگوید :چون این علم در مقابل
 - 1المواقف ج -ص 7
 -2مقدمه ابن خلدون ص 5
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منطق فالسفه قرار دارد ویابه علت اینکه مباحث آن به ایجن شجکل شجروع
میشود .رکالم درموضوع  ...ویا نظجر باینکجه موضجوع کجالم از مشجهورترین
اجزای آنست ویابدین سبب که به انسان قدرت کالم با مخالفین در مسایل
شرعی میبخشد باین نام مسمی گردیده و چون کجالم را در مقابجل منطجق
قرار داده پس واضح است که در نظر وی نشات اولجی کجالم قبجل از عصجر
ترجمه یعنی عصر حیات امام که با فر های مخالف مناظره و مباحثه می
کرد و یک روش خاص و مستحکمی را تعقیب می نمود نبوده زیرا ترجمجه
منطق در عصر بعد از عباسیان معرو گردید و نیز مناظره در اطرا کالم
خدا تقریبا شصت سال بعد از ترجمه ویا بیشتر از نام گزاری این علم و اوج
خویش رسید و ترجمه ای که در عصر امویان رای بود بجه منطجق ارسجطو
تعلق نداشت بلکه در آن وقت صر طب  ،نجوم و کیمیا بدست خالجد بجن
یزید ترجمه شد و اگر این ادعا واقعیت داشته باشجد کجه عبجداهلل ابجن ابجی
مقفع منطق ارسطو را ترجمه کرد او درعصر عباسیان می زیست بنابرآن در
مرحله اول نشات علم کالم کسی بنام منطق ارسطو آشجنا نبجود و قبجل از
عصر ترجمه متکلمین علم کالم را در مقابل منطق قرار نداده بودنجد وایجن
مقایسه و مقابله اصال در دل ایشان نمیگذشت چنانچه تعریف ابن خلجدون
مخصوص کالمی است که در قرن پنجم هجری به پختگی رسیده بجود امجا
تعریف مستشر معرو رشمون لویرسم با حقیقت این علم مطابقت ندارد
زیرا وی معتقد است که :متکلمین کسانی اند کجه بجه کجالم خجدا مشجغول
گردیدند  1ومستشر کارادی فو نظریه مستشر اول را مورد انتقجاد قجرار
 - 1کتاب الغزالی تالیف ربارون کارادیفو م ص 12
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داده که اگر این فکر درست باشد باید به مفسرین فقهاء نحویجان و علمجای
ادب نیز اطال متکلمین شود در حالیکجه هجیچ یجک از علمجای متکلمجین
چنین نگفته اند.
علم کالم یا علم اصول الدین عبارت از علجم دفجاع از عقایجد ایمجانی باادلجه
عقلی و نقلی ویا علمی است که بجرای انسجان در مسجایل مشجکل غیبیجات
بصیرت می بخشد این تعریف شامل تمام مراحل و ادوار علم کالم میباشد.
از قول عالمه تفتازانی درشرح عقاید نسفی بر مجی آیجد کجه علجم کجالم را
قسمی تعریف نموده که شامل تمام تحوالت و ادوار آن شده می تواند زیرا
نخست از عصر صحابه و تابعین وبجی نیجازی آنهجا از علجم کجالم و از عصجر
حدوث فتنه ها وعواملی که موجب نظر و استدالل گردید یاد آوری نمجود.
بعداً میگوید :علمی که معرفت احکام عملی را ازادله تفصیلی افجاده میکنجد
به فقه و آنچه متضمن معرفت احوال ادله از لحاظ افجاده احکجام اسجت بجه
اصول فقه و علمی که در موضوع معرفت عقاید از دالیجل آن روشجنی مجی
اندازد به نام کالم مسمی گردید.
البته این تعریف برای یک محقق موجب قناعت شده میتواند ولی مطجالبی
که قبل از تعریف ذکر نموده شاید سبب قناعت او نشود زیرا از آن صراحتا
معلوم میشود که علم کالم نسبت به عصر تابعین نیز متاخر بوده در حالیکه
بحث در اطرا مسایل کالمی درعصر تابعین و حتی در عصجر صجحابه 
صورت گرفته چنانچه از ماجرای مناظره علی  با مخالفین بر می آیجد و
امام اعظم که اکثر دانشمندان تابعی بجودن او را تاییجد کجرده انجد در یجک
فضای کالمی کجه در سجر زمجین عجرا حکمروائجی داشجت میزیسجت و او
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نخستین کسی است که روش خاصی را در مورد اثبات عقاید اهل سجنت و
جماعت به وجود آورده است.
احتمال آن هم میرود که منظورعالمه تفتازانی چنین بوده باشجد کجه علجم
کالم به حیث یک علم دارای نوعی استقالل ،و روش منظم در عصر صحابه
و تابعین موجود نبوده چنانچه ازین گفته اش بر می آید:
درعصر صحابه و تابعین به تجدوین و ترتیجب ابجواب و فصجول آن احسجاس
ضرورت نمی شد ولی این احتمال راجمله بعدی که میگوید  ...پس به نظر،
استدالل در عصری بوجود آمد که مباحثات کالمی روی کار بود وحتی می
توان گفت که علم کالم مولود نظر به اسجتدالل اسجت و تفتجازانی بجا ایجن
مطالب می خواهد تصریح کند که اشتغال به نظر و استدالل بعجد از عصجر
صحابه و تابعین بوده زیرا مقصود وی اشتغال مسلمانانی اسجت کجه بعجد از
بروز فتنه ها و اختالفات محتاج بجه نظجر و اسجتدالل گردیدنجد و از سجو
عبارات وی این مطلب واضح است.
علم کالم در مرحله اولی میتافزیک اسالمی را به صورت نهائی تحدید کرده
و به نصوص واضح استناد داشت وتا موقعیکه فلسفه یونان با مدنیت اسجالم
در قرن اول آمیزش نیافته بود تحدید علم کالم با طبیعت این علم سجازش
داشت و اختالفات کالمی در چوکات معینی صورت نه گرفته بجود و چجون
فلسفه یونانی به لسان عربجی ترجمجه و برخجی دانشجمندان اسجالمی آن را
وسعت بخشیدند در علم کالم اموری را داخل کردند که اگر از اشجتغال آن
بر دالیل سمعی صر نظر می شد از فلسجفه هیچگونجه امتیجازی نداشجت
درین مرحله بود که الکندی ،فارابی و ابن سینا بجه وججود آمدنجد .علمجای
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اسالم فاصله بزرگی را که بین فلسفه یونان و عقایجد اسجالمی موججود بجود
در کردند ومیان آنها و فالسفه مشاجراتی بوجود آمجد و علمجای اشجاعره
چون باقالنی و امام الحرمین و غیره مناقشات را با فالسفه آغاز کردند و کار
به جای رسید که غزالی مخالف خود را بجا فالسجفه اعجالن نمجود و کتجاب
تهافت الفالسفه را تألیف کرد و ظاهرا چنان معلوم میشود که بین طبیعت
علم کالم و فلسفه اختالفات موجود بوده زیجرا اسجالم بجرای عقجل مججالی
جهت اجتهاد در قضایای کالمی نگذاشته و به وی اجازه نمیدهد که به جز
سمعیات به چیزی دیگری اتکا کند در حالیکه فلسفه یونانی دارای طبیعت
خاص و اساسی بوده که عبارت از بحث مطلق در وججود و تفسجیر حسجب
توان و استفاده کامل از جوالن عقل میباشد ولی واقعیت چیز دیگجر اسجت
زیرا اسالم نکته ای که با ابتکارات عقلی مخالف باشد به نظر نمیرسد منتها
اینکه این تعالیم مقتضی است تا مباحثات عقلی در امور الهجی در روشجنی
منابع دینی صورت گیرد و به مسلمانان اجازه نمیدهجد کجه راججع بجه هجر
چیزی که در دلش خطور میکند به روشنی عقل و فلسفه قضاوت کند مثال
بگوید :همه چیز ها را خدا آفریده پس خدا را که آفریده؟ چنانچه از همچو
سواالت در احادیث نبوی به صراحت منع به عمل آمده است.
فالسفه مسلمانان خواستند بین دین و فلسفه تطبیجق نماینجد بجه عبجارت
دیگر فکر قرآنی را با فکر یونانی به وسیله داخل شدن در اعمجا فلسجفه و
بدست آوردن اسرار عمیق آن آشتی سازند ،البته یکعده تا حدی به این کار
موفق شدند وگرچه مساعی ایشان به جائیکه به علم کالم همسجری بتوانجد
نرسیده ولی رول آنها هم کمتر از موسسین علم کالم نیست بیش از آنچجه
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با حسن ظن و بدون تعصب در باره آنها گفتیم قضاوتی کرده نمجی تجوانیم
ولی قضاوت های منفی که موجودیت فلسفه ایشان را تهدید می کند و آنها
را به حیث دشمنان میتا فزیک دینی قلمداد می نماید قابل الثفات نیست.
استاد البیه درکتاب مدنیت های تونسی خود طوری ابراز نظر کجرده کجه از
آن معلوم میگردد روح اسالمی در فلسفه تاثیری ندارد و خواسجته آن را بجا
طبیعت دین یهودی در معجرض مقایسجه قجرار دهجد وی چنجین میگویجد:
طبیعت عربی متوجه ماضی و طبیعجت یهجودی متوججه مسجتقبل اسجت و
1
مستقبل مرکز دائره است که همه تمایالت اسرائیل به آن توجه دارد.
استاذ گوتییه طوری اظهار نظر کرده که از آن بر می آید فالسفه مسجلمین
یک فلسفه خاص را بوجود نیاورده اند و عقیده دارند که نجژاد عجر بجی بجه
مالحظه شرایط مختلف و متفاوت خویش برای این کار صجالحیت نجدارد و
طبیعت اساسی مدنیت عربی سامی چنین است 2امجا ایجن دو دانشجمند در
مقایسه بین اسالم و یهودیجت و فلسجفه مسجلمانان و یهجود دچجار اشجتباه
گردیده اند زیرا شکی نیست که تمسک یهود به مبادی گذشتگان کمتر از
تمسک مسلمانان نمی باشد همچنان دراینکه بین عرب و مسجلمانان فجر
نکرده اند مرتکب اشتباه شده اند وباید بگوئیم که بجین طبیعجت آریجائی و
سامی تفاوتی موجود نیست و اگر این تفاوت را بپذیریم بازهم به این نکتجه

 -1نشأ ۀ الفکرالفلسفی فی االسالم ج  1ص .25
 - 2نشأ ۀ الفکرالفلسفی فی االسالم ج  1ص .24
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داللت نمی کند که ذکاوت مسلمانان کمتر است زیرا در فالسجفه اسجالمی
کسانی سراغ میشوند که عربی نبوده بلکه نژاد آریائی دارنجد چجون فجارابی،
ابن سینا و سائرفالسفه غیر عربجی و نیجز از انصجا دور اسجت کجه بگجوئیم
فیلسوفان اسالم در نسق و تنظیم مباحث فلسفی و غیره فلسجفی اسجتعداد
کمتر دارند و این حکم به کلی به دلیل خواهد بود زیرا مسجلمانان در علجم
کالم واصول فقه و سایر علوم بصورت بسیار کاملی بتنظیم و ترتیب مذاهب
پرداخته اند و دارای یک سلسله جنبش های فکری بوده اند که نام و آثجار
ایشان قرنهای متمادی جاویدان گشته است .اشتباه در قسجمت عجدم فجر
بین عرب و مسلمانان تنها از این دو دانشجمند صجورت نگرفتجه بلکجه اکثجر
مستشرقین دیده میشوند که بین عرب ومسلمان فجر نمیکنجد از آنجملجه
استاد رینان است که میگوید :این حس سجامی در تمجام ممیجزات خجویش
ناقص به نظر میرسد و علت آن بسجاطت و سجادگی آنهاسجت همچنجان در
فقره دیگر می گوید :مهمترین کاری که سامی ها رعربم انججام داده ایجن
است که توانستند فکر و تعقل بشری را ساده گرداننجد و از تعجد و تنجوع و
تعقید که تفکر دینی آریائیها دچار آن بود خود را نجات دادند شکی نیست
که فلسفه اسالمی مولود اسالم است و از فکر خالص عربی نشات نکرده زیرا
عناصر اولی آن در محیط عربی سراغ نمیشود و این عقیجده کجه عربهجا در
اسرار کائنات مطالعه داشته و با مفکوره خلقت و بعثت داخل معارضه شده
دوت َوَْحنَد َوَمد یهد ْهلِ هكنَد إِهل املد ه ْد ه  1نیسجت مگجر
گفتندَ :مد ِد َدَّ إِهل َحَ تهدنَد املد ُّ ْدَ َُه ه
زندگی دنیای ما است می میریم و زنده می شویم و ما را هال نمی سازد
 - 1سوره جاثیۀ آیه 24
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مگر زمان أَئِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ  1آیا وقتجی خجا

و

استخوان باشیم آیا بر انگیخته خواهیم شجد من یحیهی العظهام و ههی
رمیم چه کسی استخوانها را در حالیکه پوسیده اسجت زنجده مجی سجازد و
امثال آن ثابت نیست و درسجت نبجوده کجه عجرب از خجود فلسجفه خاصجی
داشتند زیرا تفکراتی که از قس بن ساعده و امیر ابن ابی الصلت و امثال آن
نقل شده عربی خالص نبوده بلکه مخلوطی از افکار و ممیزات طبیعی است
که در اسکندریه ،سوریه  ،قسطنطنیه  ،روم بالد فارس مسیحیت را تحجت
تاثیرآورده وهمچنان به غرب قبل ازاسجالم تجأثیر افگنجده ولجی ایجن تجأثیر
فلسفی نبوده زیرا نقل فلسفه بعد از اسالم صورت گرفته بلکجه شجکل یجک
امتزاج فکری داشته بدون اینکه به وسیله ترجمه شکل منظمجی بجه خجود
گرفته باشد  ،آنچه قرآن از عربها حکایت کرده که عبارت از دهریجت اسجت
در حقیقت پدیده از تفکر در اسرار کائنجات شجمرده نمیشجود بلکجه اظهجار
ناتوانی و اتخاذ موقف ساده سلبی در برابر این تفکر است زیرا شجعاع عقجل
1
آنها در ماورای محسوسات پرتو نمی افگند
به هرحال علم کالم به حیث فلسفه خالص اسالمی سبب افتخار اسجالم و
مسلمانان است و در آن اصالت فکری مالحظه می شود و تقلیدی از فلسفه
یونانی نیست بلکه فلسفه ای است کجه بجه اسجاس هجای اصجلی از قجرآن و
حدیث متکی بوده و استخدام قضایای فلسجفی بیگانجه در فلسجفه اسجالمی
صر پس از کامل شدن آن و تسلط آن برافکار مسلمانان در طجول مجدت
 - 1سوره مؤمنون آیه 82
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بیش از شصت سال صورت گرفته است .کسی که روش علمای کالم رامورد
بررسی قرار میدهد بحریت و اصالت این فلسفه معتر می گجردد و اینجک
این روش از طر بررسی قرار میدهیم.

روش متکلمین
اروپا کوشید مدنیت خود را برمسلمانان بقبوالند و ادعا نمود که گذشجتگان
مسلمانان قرنها پیشتر به فلسفه یونان و مدنیت آن تمسجک ورزیجده انجد و
فکر کردند که مدنیت اسالمی جز شکل تغییر یافته مدنیت یونان نبجوده و
دامنه آن میباشد و درین ادعا بیشتر مورد اسجتناد ایشجان روش مسجلمانان
است و اعالن میکنند که مسلمانان روشی اتخاذ کرده اند که مخصوص آنها
نبوده و صر به منطق ارسطو چن زده اند پجس کجدام روش مسجتقل و
اصلی ندارند در حالیکه مسجلمانان بجاروش ارسجطو پجس از نقجل و ترجمجه
مخالفت کردند و روش خود را بر اساس قرآن و حدیث بنیان گذاشته اند و
چون اسالم بین پیروانش اعم از عرب و اعجم اعالن مساوات تمجام نمجود و
حریت فکر در بالد مفتوحه یک ممیزه برجسته اسالم را تشجکیل داد ایجن
حریت اکثر افراد طوائف غیر اسالمی را موقع داد تا با مسلمانان در موضوع
عقاید مناقشه کنند و مسلمانان دست بدامان مبجادی یونجانی زدنجد و بجین
مسلمانان و پاپ های کلیسا در شام و بین النهرین در دیر هجا وکلیسجا هجا
تماس علمی صورت گرفت در آن وقت فلسفه یونان که منطجق ارسجطو در
راس آن قرار داشت در دیر ها و کلیساها تدریس میشد و مسیحیان تحجت
تاثیر فلسفه یونان قرار گرفتند و چنان فکری میشجد کجه مسجلمانان روش
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خود را از منطق ارسطو اخذ کرده اند اما آنچه از مطالعه تاریخ بر مجی آیجد
اینست که مسلمانان به منطق یونانی به اثرنقل شفاهی در قرن اول قبل از
ترجمه فلسفه که درعصر عباسجیان صجورت گرفجت یجک انجدازه دسترسجی
داشتند1و عباسیان در نقل ترجمه کامال سهم گرفته اند و از آن بر نمی آید
که مسلمین خط سجیر یونانیجان را تعقیجب کجرده و روش خاصجی از خجود
نداشتند.
ابن تیمیه درکتاب خویش به نام الردعلی المنطقیین میگویجد :محققجین و
ارباب نظر میدانند فایده تعریف امتیجاز معجر از ماسجوی آن بجوده و ایجن
وظیفه را به جز تعریف چیزی دیگری انجام نمیتواند و ما سوای حد ماننجد
اسم و غیره از عهده آن بدر شده نمیتواند زیرا فائده اسم تصجویر محجدود و
معلوم نمودن حقیقت آن نیست و اینکه تعریف بجه آن ججائز اسجت ادعجای
منطقیان یونان پیروان ارسطو و کسانی است که نقش قدم آنهجا را تعقیجب
کرده اند از قبیل مسجلمانان و غیجر مسجلمانان ولجی جمهجور کجالم اعجم از
مسلمانان وغیره با این نظریه مخالف می باشند و ایجن مطلجب در نظریجات
کسانی که پیش از ابوحامد در اواخر قرن پنچم و اوایل قرن ششم در بجاره
اصول دین وفقه ابراز نظر کرده اند گنجانیده شده و ایشان اند که در مورد
حدود از طریق اهل منطق یونانی پیروی کرده اند اما سجایر اهجل خبجره از
قبیل اشاعره معتزله  ،کرامیه  ،شیعه و غیره معتقدند که تنها حد میتوانجد
محدود را از غیر آن امتیاز بخشد و حتی اکثر ایشان حد را تنها و به چیزی
جایز می شمارند که سبب امتیازی محدود از ما سوی شده میتواند ،و جایز
 –1مناه البحث عندمفکری االسالم تألیف دکتور علی سامی نشار ص 4
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نیست که در تعریف چیزی ذکر شود که شامل محجدود و غیجره آن باشجد
خواه به نام جنس و یا عرض عام مسمی گردد و تعریف را به قسمی که بجا
محدود از حیث جامعیت و مانعیت الزم داشته باشند منحصر سجوی شجده
میتواند فرقی قایل نمی باشجند و ایجن نظریجه در کتجب ابوحسجن اشجعری،
قاضی ابوبکر ،ابی اسحق ،ابن فور  ،قاضی ابی یعلی ایمن عقیجل ،نسجفی،
ابی علی ابی هاشم ،عبدالجبار ،طوسی ،محمد بن صیعم و غیره به صراحت
مالحظه میشود2ازین مطالجب بوضجاحت معلجوم بجود کجه متکلمجین دارای
نظریاتی در مورد تعریف می باشند که با منطق ارسطو مخالف است و هجم
نظریات ایشان راجع به قیاس یا قیاس ارسطو فر دارد و از آنچجه گفتجیم
معلوم میشود که این گمان که متکلمین نخستین در واقع رجال دین بوده
و در محادالت میتافزیکی خویش منطجق ارسجطو را بجه کارانداختجه بودنجد
درست نیست این اشتباه ناشجی ازیجن اسجت کجه معتزلجه در مرحلجه اولجی
مناظرات کالمی خویش را با مسیحیان آغاز کرده اند و در آن وقت منطجق
ارسطو بعقول مسیحیان تسلط داشته و ایشان را از ساحه مسیحیت سجاده
بیرون کرده بود بنابراین برخی دانشمندان گمان کرده اند که مسلمانان به
قضایای ارسطو تمسک نموده اند و نیز یک محقق وقتی مشاهده می کنجد
در کتب متکلمین متاخر یعنی کسانیکه پیش از قجرن پجنچم هججری مجی
زیستند از منطق ارسطو کار گرفته شده گمان میبرد کجه کتجب متکلمجین
پیشین نیز به عین شکل و تماس با منطجق ارسجطو در مجدارس نخسجتین
کالمی قرن پنجم بابدترین شکلی مقابله شده و هم فرقجه هجای کالمجی از
 - 2عین مأخذ ص  – 92ازکتاب الرد علی المطقیین تألیف ابن تیمیه ص 15- 14
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قبیل معتزله  ،اشاعره  ،کرامیه و شیعه بر آن حمله نمودند ابجن تیمیجه بجه
این ماجرا اشاره نموده میگوید :مفکرین مسلمانان پس از آنکجه منطجق بجه
لسان عربی ترجمه شد و به آنها آشنا شدند به تقبیح آن پرداختند و از آن
بدگوئی می کردند و به منطق اهل آن التفجات نمجی ورزیدنجد و در میجزان
های عقلجی و شجرعی خجویش بجه ایشجان اعتنجائی نداشجتند و در مباحجث
تصدیقی نیز متکلمین روشی داشتند که با روش منطق ارسطو مخالف بود
که درین جا به مالحظه طبیعت این دو روش برخی نکات اخجتال آنهجا را
قرار ذیل به صورت اجمالی توضیح می نمائیم.
الف -:در نظر سطحی قیاس متکلمین با تمثیل منطقی فرقی ندارد و هجر
دو یکی جلوه میکند زیرا هر کدام متضمن انتقال ازیجک جزئجی بجه جزئجی
دیگر است ولی در حقیقت بجین ایجن دو فجر زیجادی موججود اسجت زیجرا
متکلمین قیاس غائب را به حاضر سبب یقین میدانند ولجی تمثیجل منطجق
صر مفید گمان است  .از جانب دیگر تمثیل از نگاه علمای اصول دیجن و
اصول فقه یک نوع استقراء دقیق علمی است که بجدو مفکجوره متکجی مجی
باشد اول مفکوره علیت و یا قانون علیت کجه خالصجه آن اینسجت کجه هجر
معلول را علتی است یعنی حکم در اصل متکی به فجالن علجت اسجت مجثال
حکم حرمت خمر معلول به علت سکررمستیم است دوم -:نظریجه اطجراد و
قانون طراد در وقوع حوادث یعنی یک علت وقتی تحت شرایط مشجابه بجه
وجود آید معلول به وجود می آید یعنی یقین به اینکه علت اصجل در فجرع
موجود است و از آن عین معلول بوجود می آید بنجابر آن ازینکجه در خمجر
سکر وجود دارد حرام است و چون علت سکر در نوشیدنی دیگری به نظجر
166

زندگانی امام اعظم و افکار او

برسد به حرمت آن نیز حکم می کنیم که به این اساس میتجوان گفجت در
قیاس اصولی بین اشیاء و حوادث یک نظام درسجتی موججود اسجت 1ججان
ستوارت من در استقراء علمی خویش ازین روش پیجروی کجرده و اسجتفراء
خود را به دو نکته یعنی قانون علیت که هر معلول راعلتی اسجت و قجانون
اطراد در وقوع حوادث بنیاد گذارده و چون حوادث طبیعی دارای ترتیب و
نسق است استقراء می تواند ارتباطات کلی آنرا در کند زیجرا یجک علجت
تحت شرایط مشابه عین معلول را به وجود می آرد.
درین جا سوالی پیدا میشود که نظر به تفصیل فو قیاس در نظر متکلمین
بر اساس قانون علیت استوار می باشد در حالیکه اشاعره این قانون را اعتبار
نمیدهند و این نکته موجب تناقص در کالم آنها و یا توجیه نظریات ایشان
است به قسمیکه ایشان نمی خواهنجد .در ججواب ایجن سجوال بایجد گفجت:
اشاعره از قانون علیت صر از لحاظ عقلی محض منکر اند و این عقیده به
اعترا شان به مبداء علیت در قیاس اصولی که متکی به عقل محض نبوده
بلکه به استقراء در امور محسوس و قابجل مشجاهده مسجتند اسجت منافجات
ندارد .چنانچه از وجود علیت که منطق ارسطو به آن در جنس و فصجل در
حد اعترا دارند منکر می باشند و متکلمین به ضرورت وجود دو ججزء در
حد که بین آنها عالقه علمیت موجود باشد قایل نمی باشند زیرا چجون بجه
ترکیب جسم از هیولی و صورت که ماخذ جنس یا فصجل شجمرده میشجود
قابل نیستند لذا ترکیب را در حد ضروری نمیدانند و حد به عقیده ایشجان

 - 1البحرالمحیط تألیف زرکشی ج 5ص 120
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همان است که سبب شناسائی محدود شده بتواند و درین باره بین مفرد و
مرکب فرقی نیست.
ب  :متکلمین دو قانون منطقی ارسجطو را طجر انتقجاد قجرار دادنجد :علجم
اجتماع نقیضین و عدم ارتفاع نقیضین از کالم بعضی متکلمین در مسجایل
مربوطه به قدرت معلوم میشود که به قانون عدم اجتماع نقیضین به صورت
واضحی انتقاد کرده اند زیرا عقیده دارند که قدرت خدا به ممکن و محجال
تعلق می گیرد که بنابه قول نقیض یکدیگراند1ویا هر کدام مساوی مصدا
نقیض دیگر است زیرا نقیض ممکن الممکن است که بر مسجتحیل صجاد
میشود و نقیض مستحیل المستحیل است که بر ممکن صد می یابد پس
قدرت الهی جمع کننده وجود و عدم  2شیء و نقیص اواست 3قاعجده عجدم
ارتفاع نقیضین نیز از طر بعضی متکلمین با اثبات حال مورد انتقاد قجرار
گرفت و اولین کسی که این نظریه را به وجود آورده ابوهاشم جبجائی و بجا
قالنی است که میگویند معلوم اگر اصجال در خجارج موججود نباشجد معجدوم
است و اگر دارای وجود خارجی باشد بازهم یا مستقل است ماننجد سجیاه و
سیاهی که آنرا موجود گویند ویا تابع غیر است کجه حجال نامیجده میشجود
چون قادریت و عالمیت و امثال آن پس حال صفت موجود است وخود نجه
موجود است ونه معدوم ویا نفی وجود صفات وجودی ویا نفی عدم صجفات

 - 1البحرالمحیط ج 5ص 120تألیف زرکشی
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عدمی را از تعریف حال خارج میکنند 4البته اینکه قضاوت ایشان درین باره
صواب است یا خطا مهم نیست بلکه مهم اینست که با ابراز ایجن نظریجه از
منطق ارسطو مخالف شده اند .همچنان بعضی از متکلمین در بجاره صجفات
عقیده دارند که نه عین ذات است و نه غیر آن و استدالل به این ادعا نشان
میدهد که با قانون عدم ارتفاع نقضین مخالف می باشجد و برکسجی کجه در
کتب متکلمین دسترس داشته باشد پوشیده نخواهد بود که متکلمین پس
از عصر ترجمه خواسته اند درمقابل منطق ارسطوعلم مخالفت بلندکنندولی
قبل ازترجمه بدون اینکه به تخریجب منطجق ارسجطو متوججه شجوند بجرای
مسائل کالمی خویش یک عده اساسات را طرح کردند زیرا تا هنوز منطجق
ارسطواز طریق ترجمه به صورت مفصل وارد صحنه نشده بود گرچجه بنجابر
قول بعضی مورخین که عقیده دارند نقل منطجق بصجورت شجفاهی بجه اثجر
تماس معتزله با اهل کلیسا بوجود آمد منطق قبل از عصری که به نام عصر
ترجمه معرو است به صورت اجمالی موجود بجود کسجی کجه در رسجاالت
ابوحنیفه و روش کالمی او عمیق میشود به تاکید حکم می کند کجه روش
او از طبقه منطق ارسطو بعیدو دارای نهایت براعت و دقت می باشد دریجن
جا سوالی عرض وجود میکند که آیا نقض قانون عجدم اجتمجاع نقیضجین و
عدم ارتفاع نقیضین از طر متکلمین از قدرت فکر خود آنها نشجات کجرده
است ویا به کمک کدام منبع فلسفی قبل از ارسطو این کجار را انججام داده
اند .البته مکتب ارسطو و روش او در این قجانون در حقیقجت یجک انقجالب
فکری در مقابل نظریه بود که برخی فالسفه به آن پابنجد بودنجد کجه یجک
 –4مواقف تآلیف عالمه ایجی ج 2ص 2
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شیء موجود میشود و نمیشود و آنچه پروتا گوارس عقیده داشت که انسان
در واقع مقیاسی به همه چیز است و از آن بر می آیجد کجه پنجدار هجرکس
عین حقیقت باشد و یک کار دریجک موقجت هجم موججود و هجم معجدوم و
خیروشر باشد و امور متعارض همه صحیح پنداشته شوند بناء متکلمین در
مقابل ارسطو موقف انتقاد و موقف مطابق فالسفه قبجل از ارسجطو را اتخجاذ
کردند و از ایشان در نظریه جواز اجتماع و ارتفاع نقیضجین تقلیجد نمودنجد
جواب اینست که بعضی متکلمین نخواستند ازین دو مبداء خجارج شجوند و
داخل مباحثه با منطق ارسطو گردند بلکه مباحثه با منطق ارسطو بصجورت
غیر مستقیم مستلزم خروج ازین دو مبداء میباشد و برخی مردم که خجود
را بصراحت ازین دایره خارج نمودند چون سیستانی در واقع پیش از تتبجع
قضایای کالمی خارج شده اند و از تصریح آنها معلجوم میشجود کجه بحیجث
مقلد فلسفه ایکه اجتماع را جایز میداند به این کار دسجت نجزده انجد بلکجه
نظریه ایشان از تتبع قضایایی به وجود آمده که متکلمین آن را ثابت کرده
و بصورت ضمنی از دو قانون مذکور خارج شده اند.
آنچه گفتیم نمونه ای است از انقالب روش متکلمین درمقابل روش فلسفه
ارسطو که استقالل ایشان را درین روش و در پالنهای علمی آنها ثابت مجی
گرداند و حسب ایجاب موضوع بحث به همین اندازه اکتفا می کنیم و اگجر
کسی به تفصیل مزید عالقه مند باشد می تواند به کتجب دانشجمندان فجن
مراجعه کند.
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تطبیق نظریه منع اشتغال به علم کالم که از مجتهدین نقل
شده با روش های کالمی ایشان
قبل از آنکه بذکر موضوعات کالمی که به امام اعظم منسوب است بپردازیم
برخی مسایل کالمی منسوب به ائمه شافعی ،ابجن حنبجل و مالجک را ذکجر
میکنیم و منع ائمه را از اشتغال به علم کالم نقل می نمائیم و نیز به موقف
علم کالم در برابر علوم دینی روشنی می اندازیم:
اول :چهار نفری که از ایشان نام گرفتیم صاحبان مذهب بوده ودر مناطق
اسالمی پیروان زیادی دارند و این هم مشهور است که از اشجتغال بجه علجم
کالم شدیدا منع کرده اند و طبیعی است کجه محجض یجک اشجاره صجاحب
مذهب برای پیروانش حیثیت نص را دارد خصوصا در عصر امجروزی کجه از
یک جانب تقلید بجا اشجکال مختلجف عجرض وججود کجرده و از ججانبی بجر
متافزیک دینی از هر طر حمله میشود.
بعضی مردم از علم کالم بدگوئی می کنند به دلیل اینکه مجتهجدین از آن
بدگوئی کرده اند ولی برخی دیگر عقیده دارند که فلسفه اسالمی عبارت از
علم کالم بوده و دارای مزیت خاص دینی علمی و فلسفی است و این گروه
بر عکس طبقه اولی بر مجتهدین از نگاه طعن بر علجم کجالم اعتجراض مجی
کنند وبه موقف علمی و دینی علم کالم معتر بوده کسانی را کجه از ایجن
علم بدگوئی می کنند به نظر بد می نگرند گرچجه ایجن طعجن از پیشجوایان
دین هم صادر شده باشد ولی طبقه اول الذکر می گویجد :حجر پیشجوایان
وائمه دین قابل اعتماد است به هر راهی که میروند ما از ایشان پیروی می
کنیم و چون از علم کالم اظهار نفرت کرده اند ماهم به تقلید ایشان  ،ازاین
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علم متنفریم روللناس فیما یعشجقون مجذاهبم دوم :امجام ابوحنیفجه یگانجه
دانشمند فقه نیست که مکتب کالمی را اساس گذاشته بلکجه هجر کجدام از
مجتهدین از خود درین باره راه و روش خاصی داشته اند که ازآن می توان
برموقف دینی ومثبت علم کالم استدالل کرد اما اینکه چرا با وجود اشتغال
آنها به علم کالم دیگران را ازین کار منع کرده اند؟ درین باره بایجد گفجت:
مجتهدین با موقف خاص و اجتهادات خاص و روش کالمی خاص خجویش
دارای تقوی وورع کامل بودند و در امور دین از تعمق و احتیجاط کجار مجی
گرفتند و در روایاتی که از ایشان نقل می شد نهایت دقت می کردنجد و در
عین حال برای آزادی فکری مقلدین و شاگردان حلقه های علمی و دینجی
خویش احترام قابل بودند  ،به ایشجان اججازه میدادنجد بجا پیشجوایان دینجی
خویش در موضجوعات مربجوط مناقشجه و مباحثجه کننجد وحتجی در مجورد
نظریات و افکار ایشان از طریق نقد و خرده گیری پیش آیند  .حکایاتی که
از امام اعظم منقول است ما را به این نکته رهنمائی می کند که ایشان بجه
حریت فکری احترام قایل بودند و به مردم حق میدادند که راجع بجه امجور
دینی خویش سوال کنند  .یکی ازیجن حکایجات مشجعر اسجت کجه امجام در
مسجد نشسته بود جوانی گفت :اشتباه کردی ای ابجو حنیفجه! مجردی کجه
شامل این مجلس بود گفت :سبحان اهلل ! این بزرگوار را احترام نمی کنید!
جوانی به وی نسبت خطامیکندوشما خجاموش نشسجته ایجد پجس امجام بجه
اوروگردانیده گفت :بگذار من خود آنها را به این وضع عادت داده ام.
برای مطالعه کننده علم کالم الزم است که با روش کالمی مجتهدین چهار
گانه آشنا شود زیرا ایشان با نشاط وعالقه کاملیکه به امجور دینجی داشجتند
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قرآن و حدیث را به طرز خاصی تحت مطالعه قرار داده بودند و به روشجنی
دالیل علمی که از طریق تحقیقات خجویش بجدان دسجت یافتجه بودنجد ،در
استنباط احکام عمیقا نه قدم می گذاشتند ،اوضاع مسلمانان را مطالعه می
کردند و برای حل مشکالت ایشان از هرناحیه صر مساعی می نمودنجد و
می باید این نکته را نیز مدنظر داشته باشند که اجتهادات دینی مجتهدین
مختص به یک نقطه نبود بلکه قبل از فقه دانشنمدان کالم ،وقبل از تصو
دانشمندفقه بودند .همچنان در موضوعات سیاسی از ابراز نظجر خجود داری
نکرده اند ،زیرا در عین حال که قرآن و حدیث را به حیث دو منبع اساسی
مسایل دینی می شناختند ،یکعده اسرار دینی و امور اجتماعی را از مسایل
کالمی و فقهی و حتی از مسایل متعلق به زهدوتصو استنباط می کردند.
روش و سلو ایشان در تصو و زهد و تقوی برای ما روشن مجی گردانجد
که در اسرار تصو نیز گرچه این روش کمتر از ایشان نقل شده عمیق می
اندیشیدند  ،زیرا داللت های آنها نسبت به آنچه به صورت نقل و روایجت از
ایشان به ما رسیده قوی تر است آنهجا قجرآن و حجدیث را بجه حیجث منبجع
اساسی توحید نیز می شمردند مسایل کالمی را بر آن اتکا مجی بخشجیدند،
وحتی در روشهای سیاسی خویش نیز از این دو منبجع اسجتمداد میکردنجد
زیرا قرآن و حدیث منبع و مرجع تمام امور مربوط به اسالم است طوریکجه
اهل لغت نیز از این دو منبع به حیث مرجع اساسی در موضوع فصجاحت و
بالغت استفاده می کند  .با در نظر داشت نکات فو الذکر این قضاوت کجه
ائمه دین در نقطه دور از مسایل کالمی قرار داشته و دریجن سجاحه از هجر
گونه عالقه و معلومات عاری بودند از جانبی یجک قضجاوت غیجر عادالنجه و
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خال واقعیت و از طر دیگر متضمن طعن بر ایشان است که گویا از علم
کالم ومسایل کالمی اطالعی نداشتند.
از امام شافعی منقول است که فرموده حکم من در باره علمای کالم اینست
که با چوب و نعال زده و در کوچه ها گردش داده شوند و گفته شجود کجه
این است سزای کسی که قرآن و حدیث را تر می کند و بجه کجالم اهجل
بدعت رو می آورد و نیز گفته :اگر بنده نزد خداوند به جز شک با هر گونجه
جرم دیگر حاضر شود بهتر است نسبت به اینکه با علجم حاضجر گجردد  ،در
جای دیگرفرموده من از اهل کالم چیزی شنیدم که گمان نمی کنم هجیچ
فردی مسلمان به گفتن آن جرئت کند همچنان از امام شافعی روایت کرده
که اگر کسی را شنیدید که میگوید اسم عین مسمی است یا غیر آن  ،پس
گواه باشید که از اهل کالم است دیجن نداردونیزمیگویداگرمیدانسجتند کجه
درعلم کالم چه نظریات باطلی موجود است از آن قسمی فرار مجی کردنجد
که از شیر فرار می کنند با این همه زججر و ممجانعتی کجه از شجافعی ررحم
راجع به علم کالم نقل شده مالحظه می کنیم که خود مانند یجک محقجق
بار یک بین در علم کالم داخل میشود چنانچه دو کتاب درین رشته تالیف
نموده یکی در باره تصحیح نبوت و رد بربراهمه ،دوم در موضجوعات رد بجه
اهل هواء 1از امام مالک منقول است که می گوید :شجهادت اهجل بجدعت و
اهواء درست نیست و بعضی یاران وی گفته اند که مقصود امام از اهل اهوا
اهل کالم است ،ولی مالحظه می کنجیم کجه ایجن امجام بجزرگ در مسجایل
کالمی خصوصا متشابهات صحبت می کند و دالیلی برای رد بجر معتزلجه و
 - 1مالعلی قاری شرح فقه اکبرونشاۀ الفکر الفلسفی فی االسالم ج  1ص 252
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مشبهه عرضه می نماید ومی گوید  :اقوال و نظریات مشبهه بیشتر به افکار
یهودیت ارتباط دارد و ثابت می کند که استوأ در آیت( :املد ه ُْحَ هن َالَدى امل َْید ْ ِ
ش

استَد َوى) 1معلوم ولی کیفیت آن مجهول است و ایمان به آن واجب و سجوال
ْ
از آن بدعت است و به این ترتیب بر معتزله که می گویند اصال است وجود
ندارد و مجسمه که استواء را به شکل مادی ثابت کرده اند ردنمجوده اسجت
همچنان مشاهده می کنیم که امام احمد بن حنبل از شغل به علجم کجالم
ممانعت می ورزد و می گوید :علمای کالم زنادقه انجد و نیجز از وی روایجت
شده که صاحب کالم مرکز اصالح نمی شود هرگز صاحب کالم را نخجواهی
دید که در قلبش خیانت نباشد  ،و چون حارث بن اسجد محاسجبی کتجانی
راجع به رد اهل بدعت تألیف کرده گفت :وای برتو! آیا چنجین نیسجت کجه
نخست بدعت آنها را نقل می کنی سپس آن را تردید می نمجائی ؟ آیجا بجه
این تراتیب با تالیف خویش بر مردم باعث نمیشوی که راججع بجه بجدعت و
شبهه مطالعه و فکر کنند؟ و این کار آنها را به ابراز نظر و مباحثجه و فتنجه
2
دعوت میکند
با این ممانعت شدید که از امام احمد بن حنبل روایت شده دیجده میشجود
که در علم کالم و مباحثه پیرامون مسایل کالمجی دسجترس تجام داشجته و
چگونه می توان ازین حقیقت منکر شد در حالیکه تاریخ گواه است برینکه
 - 1سوره طه آیه 5
 - 2مالعلی القاری علی الفقیه ااالکبرونشاۀ الفکر الفلسفی فی االسالم ج  1ص 284
تألیف دکتور سلمی نشار ر3م مناقب ابوحنیفه تألیف ابو مؤید موفق مکی
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امام تکالیف شدیدی را در موضوع خلق قرآن از طر عباسیان متحمل شد
ولی از قول به خلق قرآن امتناع ورزیده و نیز رساله ای راجع به رد زنادقه و
جهمیه نوشته و مسایل علم کالم را برای شرح وبسط ذکجر کجرده بجه ایجن
ترتیب که نخست اعتراضات زنادقه را ذکر نموده بعداً به اسجلوب دلچسجپی
آنرا تردید کرده همچنان بر نظریات جهمیه با دالیل متینجی خجط بطجالن
کشیده است بیموردیسجت کجه دریجن ججا قسجمتی از نظریجات امجام را در
موضوع خلق قرآن و اینکه قرآن به عقیده او مخلو نیست نقل کنیم:
ِ 1
امام میگوید :قرآن مخلو نیست و تاویل ایجن آیدت (إِ ها َج َیلْنَد هه قهد ْآاا َا َب د ا)
بدین ترتیب که مجعول به معنی مخلو است درست نیست و عجالوه مجی
کند که جعل گاهی به معنی خلق و گاهی به مفهوم تسمیه استعمال مجی
ِِ
دن 2وآیجت َو َج َیلهدوا امل َْم َسئِ َكدةَ
گردد چنانچه درین قول خداوند َج َیلهدوااملْ هق ْآ َن اض َ
هِ
ین هد ْدم ِابَد هد املد ه ُْحَ ِن إِ َااثا 3که در آیت اول به معنی فعل و در آیت دوم بجه
املذ َ
معنی تسمیه است و درین فر روشنی بیشتر انداختجه مجی گویجد :وقتجی
کلمه جعل در کالم خدا ذکر میشود به دو معنی استعمال می گجردد  :بجه
معنی خلق و به مفهوم فعل و این قول خداوند که :انا جعلنجا قرآنجاً عربیجا-
جعل به معنی فعلی از افعال او تعالی بوده که به مفهوم خلق نیست ،سپس
امام با دالیل کالمی ثابت می کند که قرآن کالم خدا و وحی خدا است وبا
معتزله در اطرا کالم خدا مناقشه می نماید .مذهب معتزله را ذکر نموده
 - 1سوره زخر آیه 3
 - 2سوره حجر آیه 91
 - 3سوره زخر آیه 19
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دالیل ایشان را در موضوع فنای جنت و دوزخ تردید می کنجد وبجه ثبجوت
میرساند که جنت و دوزخ فانی شدنی نیست به همین ترتیب امام اعظجم و
فیلسو اول اسالم را مالحظه می کنیم که از یک جانب اشتغال بجه علجم
کالم ممانعت می کند و از طر دیگر خجود موسجس یجک مکتجب کالمجی
میشود ورسا التی در علم کالم تالیف میکند وبا فرقه هجای کالمجی داخجل
صحنه مناظره و مناقشه میشود چنانچه روایت شده که وی بیش از بیست
مرتبه داخل بصره شده و هر مرتبه یکسال یاکم ویا بجیش در آنججا اقامجت
ورزیده وبا فرقه های کالمی به خصوص طبقه خوارج به مناظره پرداخته و
کارش به جایی رسید که درین فن انگشت نماشد و در باره قوت اسجتدالل
وی در علم کالم مردم سخن ها می گفتند.
اگرخواسته باشیم بین روش کالمی ائمه و ممانعت آنها از اشتغال بجه علجم
کالم سازشی ایجاد کنیم می توانیم بگوییم که :ممانعت آنها متوجه کسجی
است که از مسایل کالمی به حیث اسلحه در مقابل خصم استفاده میکند و
از اینکه در اعما عقاید دینی خللجی وارد شجود بجاکی نمیجدارد و مکاتجب
کالمی ائمه برای خود آنها و برای کسانی است که هد آنها اثبات حجق و
ابطال باطل می باشد طوریکه ممانعت از آن در باره کسانی است که اهلیت
تعمق و تفکر را در قضایای کالمی نداشجته و خجو آن موججود باشجد کجه
ذهنیت ایشان هنگام مقارنه بین دالیل مخالف و موافق تحت تجاثیر عقایجد
مخالف قرار گیرد و دالیل مخالفین در نظر آنها قوی تر جلوه کنجد یادچجار
تردد و دو دلی شوند البته در چنین حاالت شرایط علمی هرطجوری باشجد
اجازه اشتغال به علم کالم ندارند زیرا گذشته از آنکه بجرای دیگجران مفیجد
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نمی شوند برای خود کسب اطمینان نمی تواننجد و نیجز ائمجه دیجن چجون
مشاهده کردند که مردم در مسایل کالمجی بجیش از قجدر ضجرورت دینجی
مداخله می کند از فتنه ترسیدند و مردم را از شغل در علجم کالمجی منجع
کردند چنانچه از ماجرای امام و پسرش معلوم میشود کجه او را ازیجن علجم
منع کرد پس حماد گفت می بینیم که تو با مردم مناظره میکنی ولجی بجه
ما اجازه نمیدهی امام گفت :ما مناظره می کردیم در حالیکه خو داشتیم
مبادا پای جانب مقابل مجا بلغجزد و شجما قسجمی منجاظره مجی کنیجد کجه
میخواهید مقابل تان سقوط کند  .کسیکه در آرزوی لغزش حریف باشد در
آرزوی تکفیر او نیز خواهد بجود و کسجی را چنجین آرزو دارد قبجل از کفجر
حریفش خودش کافر میشود.
قصه دیگر نیز ازحماد روایت شده که مؤید این ادعا است وی میگوید پدرم
به من امر می کرد که علم کالم بیاموزم و درین مطلب بسیار میکوشجید و
میگفت :ای پسرکم ! کالم را بیاموز که فقه اکبر است حماد میگویجد  :مجن
برای آموختن این علم کوشیدم تا پدرم راضجی شجود در آن مهجارت کجافی
حاصل کردم بعداً ارضای خاطر خود در آن هد قرار دادم روزی با گروهی
از اهل کالم در یک موضوع کالمی داخل مناظره بجودم آواز مجا بلنجد شجد
چون آواز پای پدرم را شنیدم برون شدم به من گفجت :ای حمجاد نجزد تجو
کیست! گفتم فالن و فالن ...گفت درچه موضوعی صحبت میکنید؟ گفجتم
در فالن باب گفت :ای حماد کالم را بگذار حماد میگوید من هیچ گاه پدرم
ر ا متردد ندیده بودم وی چنان نبود که به کاری امر کند پجس از آن منجع
نماید پس گفتم ای پدر آیا خود به من امر نکرده بودی که کالم بیاموزم ؟
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گفت درست است پسرکم ولی امروز از آن منع میکنم گفجتم چجرا؟ گفجت
پسرکم این اشخاص که در موضوعات کالمی باهم اختال میورزند به یجک
قول و یک دین بودند تا آنکه شیطان در بین ایشان داخل شد و میان آنهجا
دشمنی افگند تا از یکدیگر جدا شوند و اینک یکدیگر را تکفیر می کنند و
این وضع بر بزرگان و دانشمندان غیر متعصب گران تمجام شجد وبجه مجردم
گفتند  :دین ما یکی ،امام شما یکی،قبله شجما یکجی کتجاب شجما ،یکجی و
شریعت شما یکی است ولی در میان شما اختال پدید آمد و شجیطان بجه
آرزوی خود رسید .حق چهره آشکارا و دلیل قوی دارد پس باهم گردآیید و
مناظره کنید تا پرده ازرخ حقیقت برداشته شود و خطا از صواب تمییزیابد
امید است که خداوند این اختالفات را رفع کند و شما را در دیجن اتفجا و
الفت بخشد ابوحنیفه میگوید :به همین منظور اجتماعاتی تشکیل میداریم
و یک تن راجع به امور بدعت توضیح میداد و میگریست و گریه اش مجانع
شروع مکالمه و مناظره میگردید و بسا اوقات مجالس مجا بجدون منجاظره و
بحث منحل میشد و اگر مناظره میکردیم طجوری محتاطانجه حرکجت مجی
کردیم که گویی به لب جهنم قرار داریم اکنون شنیده ام که یکعده مجردم
ضمن مناظرات کالمی خویش میخندند و مسخره میکنند و حتی در بجاره
1
حریف بدگوئی میکنند و چون وضع کالم چنین شد تر آن بهتر است
از مطالب باال بصراحت معلوم میشود که بین نظریه لزوم اشجتغال بجه علجم
کالم و نظریه منع از آن تناقض موجود نیست و هرکدام از یک لحاظ خاص
درست است چنانچه از آن برمیاید که مناقشه به غرض اثبات حق و اطالل
 -1مناقب ابوحنیفه تألیف مکی ج  1ص 108
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باطل در شریعت جایز است ولی مناظره بجه غجرض پیجروزی قابجل احتجراز
میباشد واضح شد که امام اعظم درمرحله اول به علم کالم مشغول گردیجد
و در مسایل آن دقیق شد و رساالتی در آن تالیف کرد ولی بعداً آنرا تجر
گفت امانه بصورت کلی و قطعی بلکه از مداخله در قضایای کالمی طوریکه
در فصل اول کتاب اشاره کردیم خود را بر کنار کجرد و بجه مسجایل فقهجی
مشغول شد .امام در حال اشتغال بعلم کالم نیز مطالعجات کالمجی خجود را
ادامه میداد منتها اینکه تدریس او منحصر به حلقجه فقهجی بجود و بانجدازه
سابق بعلم کالم دلچسپی نشجان نمیجداد زیجرا او مکتجب کالمجی را اسجاس
گذاشته بود که برای رهنمایی مردم براهی راست کجافی شجمرده میشجد و
اکنون وظیفه داشت که متوجه مکتب فقهی گردد امانه به حیجث تخریجب
کننده اساسات کالمی بلکه بعنوان تاسیس یک بنای دینی در پهلوی بنای
دیگر دینی ویا به تعبیر امام تاسیس حلقه فقه اصغر بعد از تکمیجل حلقجه
فقه اکبر.
امام پس از اشتغال به فقه نه تنها در فقه بلکه در تمام علوم اسالمی دارای
یک موقف مهم دینی گردید و مردم از اطجرا و امجاکن دور دسجت بجرای
کسب دانش در دین نزد او مراجعه میکردند و هیچگاه شنیده نشد که امام
از جواب دادن به سواالت کالمی معذرت خواسته باشد بلکه برای هر کجس
اجازه میداد در مورد امور دینی از وی سوال کنند و می گفت :خداوندا! اگر
دیگران از ماتنگدل میشوند دل ما برای آنها فراخ است:
افالطون بر دروازه مدرسه اش نوشته بودرکسی که بجا علجم هندسجه آشجنا
نیست داخل نشودم امام اعظم و فیلسو بزرگ که قضایای دینی را با دقت
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خاص تعقیب میکرد در افادات خود مقید و محدود نبود و از وی نقل نشده
که حلقه علمی خود را به موضوع خاصی تخصیص داده باشد بلکجه بمجردم
اجازه میداد راجع به امور دین خویش با آزادی و حریت کاملی از وی سوال
کنند .افالطون در مجالس علمی خویش جدی بود و کمتر به انتقاد گجوش
میداد ولی امام اعظم پس از تعمق و تحقیق در قضایای دینی از قبیل فقه
وکالم میگفت :این یک نظریه است و اگر کسی بهتجر از آن را عرضجه کنجد
می پذیریم این وضع به حوصله فراخ امام داللت دارد که به هرگونه سجوال
از هرگونه مسایل در هر موضوع گوش میداد.
نکته قابل تذکر این است که بعضی علمای بزرگ درباره علجم کجالم طعجن
گفته اند چنانچه گویند :امام رازی در اوایل حیات به فلسفه مشغول شجد و
کتابی در فلسفه و علم کالم به رشته تحریجر آورد و در اواخجر زنجدگی اش
اشتغال به این علم منصر گردیده گفت :من در طر کالمی وروش هجای
فلسفی فکر کردم ولی رفع عطش و شفای مرض را در آن سراغ نتوانستم و
بهترین راه راه قرآن را دریافتم  .در باره تنزیه خداوند میخوانم:
( َو ه
دِن َوأَ دته هم املْ هف َقد َا ) 1وخداوند بی نیاز است و شما محتاجانید واین آیت:
اَّلله املْغَ ِ ُّ
س َك ِمثْلِ ِه َ َّْ ٌ) 2نیست مانند خداوند هجیچ چیجز .و قدل ددو هللا احد بگجو
(ملَْ َ
خداوند یک است و در باره اثبات آیات ذیل را تالوت می کجنم :املد ه ُْحَ هن َالَدى
املْ َید ْ ِ
اس دتَد َوى 3خداونججد برعججرش اسججتواء فرمججود ََيَد فهو َن َاه دهدم ِمددن فَ د ْدوقِ ِه ْم 1از
ش ْ
 - 1سوره محمد آیه 38
 - 2سوره شورى آیه 11
 - 3سوره طه آیه 5
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پروردگار خود که باالی ایشان اسجت میترسجند امل ده ی دی املکلدم املَ د بجه
سوی خداوند بلند میشود کلمه های پا چنانچجه از برخجی علمجای علجم
کالم روایت شده که در اواخجر زنجدگی میگفجت :از آنچجه آمجوختم چیجزی
بدست آورده نتوانستم جز اینکه :ممکن به مرجع محتجاج اسجت و احتیجاج
یک صفت سلبی است  .میمیرم ولی چیزی یاد نگرفتم.
پس از مطالعه موقف ائمه در باره علم کالم سوالی ایجاد میشجود کجه پجس
علم کالم در دین چه رولی دارد؟ در اقوال گذشتگان به سه نظریجه اشجاره
شده :نظریه حرمت اشتغال به علم کجالم بصجورت مطلجق بجه دلیجل اینکجه
صحابه  باوجود آشنایی تام به حقایق ورموزفصاحت و ترتیب الفجاظ کجه
مسایل کالمی از آن مستنبط شده بتواند از آن خجاموش مانجده انجد .وایجن
خموشی برای آنست که میدانستند سجودی در آن دیجده نمیشجود و مجورد
استناد آنها حدیث نبوی است که سه بار فرموده (دل ا تکلمدون) یعنجی
هال شوند کسانی که مباحثات و مناظرات را به حد آخر میرسانند و نیجز
باین حقیقت استدالل نموده اند که اگر مناظرات کالمی کار خوب و مربوط
به دین می بود پیامبر به آن دست میزد .ایجن روش راصجحابه  ادامجه
دادند و زیادت بر روش پیامبر و اصحاب او کار درست نیست.
ما قبال این نظریه را ضمن یادآوری از موقف قضایای کالمی درعصر رسجول
و یارانش ابطال نمودیم .نظریه دیگر مشعر اسجت کجه اگجر از علجم کجالم
اصطالحات فلسفی یونانی مانند جوهر و غرض وغیره کجه در عصجر رسجول
و صحابه به وجود نداشت ممنجوع باشجد ایجن کجار مشجکلی نجدارد زیجرا

 - 1سوره نحل آیه 50
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اصطالحات هر علم به غرض تقریب به فهجم بجه شجکل سجاده و بسجیط بجر
گردانیده شده و عبارات تازه ای جهت داللت بر مقصد بوجود آمجده ماننجد
اختراع حرو بشکل جدید بغرض استفاده جایز و اگجر علجم کجالم از نگجاه
مفهوم ممنوع باشد درست نیست زیرا مقصود ما ازعلم کالم بجز اسجتدالل
به حدوث عالم و وحدانیت خالق و ثبوت صفات او چیز دیگری نیست پس
معرفت خداوند ازطریق دلیل چگونه ممنوع قرار میگیرد واگر عیب علم
کالم اختال تعصب ،عداوت ،بدبینی و غیره نتایجی باشد که از مناقشجات
کالمی بوجود می آید شکی نیست که احتراز ازین امور حتمی است  .اگجر
منظور از فرا گرفتن علم کالم استدالل و اقامه حجت باشد کار خوبی است
و قرآن به آیات ذیل به این کار اشاره کرده:
ك َان بَدِنَة َوَْحی َدى َم ْدن َح هدَّ َادن
قه ْل َد تهوا بهد ْ َد َ هك ْم بگو بیاورید دلیل خود را َم ْن َدلَ َ
بَدِنَة 1تا هال شود کسیکه هال میشجود بجدلیل وزنجده شجود آنکجه زنجده
میشود بدلیل این آیات و امثال آن داللت دارد بر صحت اسجتدالل و اقامجه
حجت همپنان آیات ذیل:
ِ 2
ِِ
وح قَد ْ
قه ْل فَلله ا ْحله هجةه املْبَ ملغَةه بگو پس برای خداوند است حجت ک مل قَ ملهواْ َای ه ه
ت ِج َ املَنَ 3گفتند ای نوح با ما مجادله کردی و زیجادت کجردی
َج َدملْتَدنَ فَأَ ْكثَد ْ َ
ْك هح هجتهدنَ آتَد ْدنَ َد إِبْد َ ِاد َم َالَى قَد ْوِم ِه 4واین است حجت ما که
در مجادله ماَ .وتِل َ
 - 1سوره أنفال آیه 42
 - 2سوره أنعام آیه 149
 - 3سوره هود آیه 32
 - 4سوره أنعام آیه 83م
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به ابراهیم در مقابل قومش ارزانی فرمودیم  .ملَو َك َن فِ ِهم ِ
آْلَةٌ إِهل ه
ی َ َب
ْ
َ
اَّلله ملََف َ
تا اگر می بود در آسمان و زمین جز خداونجد خجدایان دیگجری هجر آیینجه
زمین و آسمان تباه می شدند.
ِ
ِ
ِ
ِ
دواال  2من مثله واگجر در آنچجه بجر
ی َ
َوإن هكنته ْم ِِف َایْ ّمه َد هزملْنَ َالَدى َا ْبد َا فَدأْتهواْ ب ه

1

بنده ما فرو فرستادیم شکی دارید پس بیاوریجد سجوره از مثجل قجرآن  .قهد ْل
شدأ ََد  3اول مرۀ بگو زنده مجی گردانجد آنجرا کسجی کجه نخسجت
هْحیِ َه امله ِذي أَ َ
ِ
ِ
ی هن) 4و مجادله کن با ایشان به قسمی که نیکجو
آفریده ( َو َج د ْْلهم ِابملهِِت د ََّ أ ْ
َح َ
باشد این همه آیات داللت دارد بر اینکه اسجتدالل در اسجالم دارای ریشجه
مستحکمی است االسالم یعلووال یعلی علیه ازین نکته نباید انکار نمود کجه
استدالل و اقامه حجت در عصرپیامبروصحابه  رواج داشت با این فر
که اصطالحات منطقی و نظریات ارسطو در آن عصر معرو نبود و این امر
داللت میکند که استدالل و تفکر درعصر سعادت به پیشرفت زیجادی نایجل
بود چنانچه نقل شده که علی ابن عباس  را بمقابل خوارج فرستاده و
باآنها داخل مناظره شد و پرسید در امام خویش چه عیبی سجراغ میکنیجد
گفتند جن کرد ولی غنیمت و کنیجز نگرفجت و ابجن عبجاس رضم گفجت
غنیمت و برده گرفتن مخصوص جن کفار است و بمن بگوئید اگر عایشه
 در روز جن جمل اسیر میشد و به حیث سهم غنیمت بدسترس یجک
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تن از شما قرار می گرفت آیا کاری که از یک برده عادی گرفتنی بودیجد از

وی میگرفتید؟ آخر او به نص آیت وازواجده أمهد م .و زنان پیجامبرمجادران
شما اند عیناً مادر شما بود پس گفتند نه! و به نیروی این استدالل دو هزار
خارجی در یک روز از مذهب خود برگشتند1 .همچنان علی  با یک تجن
از پیروان قدریه مناظره کرد وعبداهلل بن مسعود  با یزید بجن عمیجره در
باره ایمان مناظره نمود عبداهلل بن مسعود گفت :اگجر بگجویم مجؤمنم گویجا
گفته ام بهشتی ام یزید گفت ای یار پیامبر این اشتباه اسجت آیجا ایمجان
جز تصدیق بخدا و فرشتگان و کتب آسمانی و پیامبران وحشجر و میجزان و
اقامت نماز و روزه و ادای زکات چیز دیگری است؟ ما گناهجانی داریجم کجه
اگر بدانیم آمرزیده میشود آن وقت میتوانیم به بهشتی بجودن خجود حکجم
کنیم و از همین جهت میگوییم مؤمن استیم و نمی گوییم از اهل بهشجت
میباشیم.ابن مسعود گفت :بخدا که راست گفتی من اشتباه کرده ام.
تنها اینقدر میتوان گفت که صحابه  علم کجالم را بجه حیجث یجک روش
خاص درسی قرار نداده اند که درین باره مانیز گفتنی نداریم زیرا بحث مجا
در روح کالم است نجه در شجکل و تشجریفات مخصجوص آن چنانچجه علجم
حدیث و تفسیر و دیگر علوم دینی پس از یجک یجا چنجدین قجرن بجه روی
همان اساس اولی خویش شرح وبسط یافت و غزالی در میان کسانی که در
مورد علم کالم ابراز نظر کرده اند موقف یک منصف را اتخاذ نموده و چنین
تشریح میکند که :حرمت به دو نوع است  :حرمت ذاتی چون حرمت خمجر
و امثال آن و حرمت بالغیر مانند فروش چیزی که به خیار خریجده شجده و
 - 1احیا والعلوم تآلیف غزالی ج  1ص 102
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عالوه میکند که در علم کالم هم نفع و هم ضرر نهفته است که در حالجت
نفع حالل و در صورتی که سجبب تحریجک شجبهات گجردد حجرام اسجت و
همچنان راجع به موقف کالم به نسبت اهلیجت اشجخاص از حیجث قبجول و
عدم قبول تبصره نموده است  .گویا غزالی با این قضاوت خجویش خواسجته
موقف علم کالم را ثابت کند اما به شکل محتاطانه به مشجتغلین ایجن علجم
توصیه میکند که از آن در تحکیم ایمان خویش اسجتفاده کننجد نجه بجرای
ایجاد شک و اضطراب  ،و آنچه امام اعظم در رساالت کالمی خویش تصریح
نموده موقف اصلی این علم را تعین میکند زیرا از آن معلوم میشود که امام
اعظم ضرورت بحث را پیرامون موضوعات کالمجی اثبجات نمجوده و در فقجه
البسط میگوید باید دانست که فقاهت در دین رمقصود وی احکجام اساسجی
استم بهتر از فقاهت در احکام است و فقه عبارت است از آشنا شدن نفس
به حقو و واجبات خویش .درحدیثی که دارقطنی وبیهقجی از ابجوهریره از
پیامبرروایت کرده چنین آمده خداوند به هیچ شکلی بهتر از فقاهجت در
دین پرستش نشده همچنان امام در رساله فقه اکبر میگوید :اصل توحید و
آنچه اعتماد بر آن درست است این است که بگویم رآمنت باهللم بخدا ایمان
آوردم .امام در تمام رساالت خویش به موقف دینی علم کالم اشاره میکنجد
و از آن معلوم میشود که امام اعظم درین علم و در بحث پیرامجون مسجایل
کالمی دسترس کافی داشته ارزش دینی آن را می شناسد و اعترا میکند
بر اینکه از وجایب اولی یک مسلمان شناختن مسایل فقه اکبر رموضجوعات
اعتقادیم قبل از مسایل فقه اصغر یعنی فقه مربوطه به عبادات و معامالت
است.
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مکتب کالمی امام اعظم
امام در مکتب کالمی خویش راه وروش خاصجی را بجدون اینکجه از فلسجفه
غرب و فارس متأثر گردد تعقیب کرده و پجس از مطالعجه عمجومی نصجوص
وپس از تفحص و تعمق در نظریات فرقه های معاصر خویش مکتب کالمی
خود را تاسیس نمود .امام به مکه سفر کرد و بجین مسجایل کالمجی کجه در
آنجا معرو بود با موضوعاتی که در بغجداد ،کوفجه و بصجره روی کجار بجود
مقایسه کرد و با قضایای مذاهب مختلف تشیع آشنا شد و راجع به خجوارج
و معتزله کسب معلومات کرد امام در مدت اقامت خویش در مکه که شش
سال را در بر گرفت در پهلوی فعالیت فقهی به تقویه فعالت کالمجی ادامجه
داده می گویند اولین بار که با عطاء ابن رباح برخورد کرد به عطا گفجت از
کجایی ! گفت از کوفه گفت :از مردمی که در دین خجود تفرقجه هجا ایججاد
کرده اند؟
گفت بلی :گفت از پیرامون کدام مسلک می باشی؟ گفت از مردمی که بجه
گذشتگان دشنام نمیدهند.
به قضا و قدر ایمان دارند و کسی را به اثر گناه تکفیجر نمجی کننجد .گفجت:
شناختم پس ملزم شد .ازین ماجرا معلوم میشود که امام در مسافرت هجای
خود با سوال های کالمی مواجه می شد و بعد از شغل در فقه این جنبه را
تر نگفته بود و نیز از آن واضح میشود که اختال روی موضوعات کالمی
در سر زمین عرا بدرجه شهرت رسیده و همه مردم میدانستند که عجرا
مرکز فرقه های مختلف و مذاهب متباین است و عرا به حیث محل فرقه
های متفاوت در نظر مجسم میگردید و تاریخ ثابت نموده کجه عجرا دارای
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خصوصیت مرکزیت و اختالفات فکری بوده است .ابن ابی الحدیجد در نهج
البالغت میگوید :در نظر من بین این طبقه رروافجضم و بجین مردمیکجه در
عصر پیامبرزندگی میکردند این فرقه موجود است که روافض در عرا و
کوفه سکونت دارند  ،و عرا همیشه آماده بوجود آوردن نظریات مذاهب و
عجیب و تازه می باشد و مردم این اقلیم اهجل بصجیرت و تجدقیق و نظجر و
بحث در آراء و مذاهب و شبهات مذاهب می باشند ،و خا حججاز چنجین
نیست ونه اذهان مردم حجاز مانند اذهان مردم عرا است مانی و کیسجان
مزد و امثال ایشان در عصر کسری ها در عرا ظهور نموده اند.
امام اعظم شاهد افکار مردم عرا در آخر عصرامویان و اوائل عصرعباسجیان
بوده و مشهوراست که این عصر ،عصر تلبجیس عقایجد و پدیجده هجای تجازه
فکری در اطرا موضوعات کالمی از قبیل قضا و قدر ،اراده انسان ،حسن و
قبح ،حکمت و مکلفیت ،عدالت خدا و سائر مسایل کالمی بوده و مباحثه و
مناظره جهت حفظ عقاید اسالمی از مفاسد دشمنان دین ازامجور ضجروری
شمرده میشد تا با مفاسدیکه در اجتماعات فکری و کالمی به صجورت غیجر
مستقیم و غیر مرئی داخل میشدند و در ایجاد تفرقه بین مسجلمانان تجاثیر
مهمی داشتند مقابله کند ،از جمله دالیل ادعای مجا اینسجت کجه یوحنجای
دمشقی مسیحی تا عصر هشام بن عبدالمالک در خدمت امویان بجود و بجه
مسلمانان طر مجادله را در امور دین می آموخت و از فریب کاری های او
یکی این بود که میگفت  :وقتی عربی از تو بپرسد که مسیح کیسجت؟ بگجو
کلمه خدارکلمۀ اهللم بعدا مسیحی از مسلمانان نپرسد که مسجیح در قجرآن
ِ ِ
ِه
یدى
بچه نامی یاد شده؟ طبعاً مسلمان مجبور است که بگوید :إَُ امل َْمید هح ا َ
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بن م َمی اس ه ِ ِ
وح ِم ْندهه 1و بجه ججز ایجن نیسجت کجه
ول اَّلل َوَكل َمتهدهه أَملْ َق َدد إِ ََل َمد ْ َمیَ َوها ٌ
ْ ه َْ َ َ ه
مسیح عیسی پسر مریم پیامبر خدا و کلمه اوست که آن را به مریم افگنده
و روح است از جانب او بعدا از وی باید پرسید؟ که کلمه و روح خدا مخلو
است ،یا غیر مخلو پس اگر گفت :مخلو است باید خود عالوه کنجد ،کجه
خداوند بود و کلمه وروح نبود ،زیر اگر تو چنین بگجوئی عربجی بجه راز پجی
میبرد زیرا کسیکه به این امر معتقد است در نظر مسجلمانان زنجدیق اسجت
یوحنا مواضع مناظره را به مسلمانان نشان میداد اما منظور او ججز مغالطجه
چیزی نبود زیرا مسلمانان می گویند  :عیسی کلمۀ اهلل به این معنی اسجت
که عیسی به کلمه رکنم آفریده شده ،و روح اسجت ،از جانجب خجدا ،یعنجی
روحی است که با این کلمه خلق شده نه اینکجه روح خجدا اسجت همچنجان
یوحنا افکار فاسد را در موضوعات کالمی در اطرا طجال نکجاح ،تقجدیس
حجراالسود و تشبیهه آن به احترام صلیب و غیره اقوال فاسجد تلقجین مجی
کرد که از مالحظه این شرایط اهمیت مکتجب کالمجی کجه امجام اعظجم بجا
نیروی عقلی خویش تاسیس نمود همچنان ارزش روش کالمی که وی بجه
وجود آورد واضح می گردد ،زیرا مکتب خویش را در سرزمینی بنیان گذارد
که نظریات متفاوت و افکار متناقض در آن حکمروائی داشت و پالن خود را
در فضائی پیش برد که در آن محبت و نفرت ،کامیابی و ناکامی ،حرکجت و
سکون و ده ها امور ضد و نقیض یکدیگر موجود بجود ایجن مکتجب کجه بجه
دست امام اعظم تاسیس گردیجد ،انکشجا یافجت ودر سجرزمین تناقضجات
فکری ریشه گرفت و از یک لحاظ بنای تازه و از جانبی دنباله بنائی شمرده
 - 1سوره نساء آیه 171
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میشد که از طر صحابه  در باره قضایای کالمی تاسجیس یافتجه بجود ،
چنانچه مکاتب اشعری  ،ماتریدی وغیره مدارسی اهجل سجنت در حقیقجت
ادامه مدرسه کالمی امام اعظم شمرده میشود که بین هردو تفجاوت بسجیار
جزئی است.
قضایای کالمی ازین مدرسه به وجود آمده وبه حیجث مبجادی دینجی قجرار
گرفت و قرنها از یک زبان به زبان دیگر انتقال یافت و یجک منبجع اساسجی
برای مذهب اهل سنت گردید ،امام با زهد و تقجوی خجویش یجک قسجمت
عمده ثقافت اسالمی را تمثیل مجی کجرد و مجی خواسجت بجرای ایجن دیجن
خدمت انجام دهد  ،و از طریق دانش و علم کالم  ،فقه و غیره از آن دفجاع
نماید تاریخ ثابت کرده که امام در طول حیات خویش از تحصیل علم باز نه
نشست ،به مکه مسافرت می کرد و از عطا بجن ربجاح اسجتفاده علمجی مجی
نمود ،همچنان درمکه درپجی فراگجرفتن علجم بجن عبجاس کوشجان بجود
طوریکه علم بن عمر و نظریات او را ازنجافع بجه دسجت آورد ازعلجوم بجن
مسعود و علی به وسیله شاگردان آنها که در کوفه می زیستند مسجتفید
گردید و نیز از مطالعه تاریخ زندگی وی برمی آید که بازید بن علی محمجد
باقربن محمد عبداهلل الحسجین و امثجال او شجان مالقجات وازصجحبت آنهجا
استفاده علمی کرده است .گرچجه مشجهور اینسجت کجه اسجتفاده وی ازیجن
دانشمندان خاص دررشته فقجه بجوده ولجی شخصجیت علمجی او مجانع ایجن
قضاوت است ،زیرا امامی که درتمامی شقو دینجی اعجم از اصجول و فجروع
تعمق و دقت داشت گرچه به درجه رسیده بود که مردم ازوی استفاده می
کردند و مشکالت خود را حل می نمودند با آنهم از طلب علم سجیر نشجده
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بود ونیز نمی خواست که مناقشات علمجی خجود را مخصجوص یجک رشجته
گرداند و ازوی شنیده نشده که درمقابل پرسش راجع به مسایل کالم گفته
باشد که کالم را تر گفته وازجواب معذرت خواسته باشد زیجرا مناقشجات
دینی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با تمام شقو دینی ارتباط دارد،
وبسا قضایای فقهی به موضوعات کالمی مربوط است ،مانند مسئله حلف به
قرآن که به موضوع خلق قرآن واینکه قرآن مخلو است یا غیر مخلو که
نظریه اولی را دشمنان امام بروی تهمت بسته انجد ،مربجوط مجی باشجد واز
رسایل امام به صراحت معلوم است که وی طرفدار نظریه دومی بوده اسجت
همچنان اکثر جزئیات فقهی به مسایل کالمی بی عالقه نمی باشد پس بجه
مالحظه نکات فو به کلی نا درست است که بگوئیم امجام جنبجه کجالم را
یک قلم تر گفته است .ای کاش میدانستیم که مقصود ازاین تر گفتن
چیست؟ آیا امام ازآن متنفر شده؟ و یا معتر بود که مناظرات کالمی او با
فرقه های مختلف بیجا بوده مخالفینش حق بجانب می باشند و یا اینکه به
علم کالم ازنگاه دین هیچگونه نیاز منجدی احسجاس نمجی شجود و بجاالخره
ازاینکه امام قبل از اشتغال به فقه ،به علم کالم مشغول بوده مرتکب اشتباه
بزرگی شده؟
تقاضای ما ازمردم منصف این است که به این پرسجش هجا ججواب بگوینجد
تاحق به چهرۀ واقعی اش نمایان شود.
با تأکید می توان گفت :فیلسوفی که حیات خود را وقف خدمت علوم دینی
کرده و تعداد استادان او ازطبقه تا بعجین از چجار هجزار تججاوز میکجرد کجه
ازآنجمله لیث بن سعد و مالک بن انس امام دارالهججرت رمدینجهم میباشجد
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جایز نیست به وی چنین تهمت بسته شود که ازعلم کجالم اعجالن بیجزاری
نموده درحالیکه خود موسس یک قسمت عمده آن یعنی مذهب اهل سنت
و جماعت بوده و درنشر و اشاعه آن رن های فراوانی را در ساحۀ اختالفات
فکری متحمل شده و با دالیل قانع کننده برمخالفین پیروزی یافته ودالیل
را با درنظرداشت اوضاع طر مقابل جمع و ترتیب کرده وپس ازطجی ایجن
مراحل از علم کالم متنفرشده است.
درجامع مسانید امام تألیف خوارزمی تذکر یافتجه کجه از ابوحنیفجه منقجول
است که :هیچ کسی را در حاضر جوابی بهتر از زید بجن علجی بجن حسجین
نیافتم به وی گفتم قضای الهی به معاصی تعلق میگیرد؟ گفت :آیا نافرمانی
1
خداوند به اجبار میشود پس سن بر دهانم کوفت
این ماجرا را طلحه بن محمد درمسند خویش ذکر کرده و ازآن برمیاید که
امام مناظره رادرموضوعات کالمی بکلی تر نگفته زیرا امام آن شخصجیت
توانگر و دانشور وظیفه داشت که منجاظرات کالمجی اشجترا ورزد و درآن
عمیق فکر کند و برای مبارزه بجا طبقجات مخجالف اهجل سجنت و جماعجت
آمادگی گیرد یعنی با فرقه هایی که بعضا با دشمنان اسالم به غرض ایجاد
فساد و فتنه دینی بین مسلمانان همدست میشدند و آنرا وسیله برای مرام
های سیاسی خویش قرارمیدادند و یا بجرعکس ازاختالفجات سیاسجی بجرای
تفرقه دینی بهره برداری میکردند.با رویکار شدن فرقه ها مسلمانان متفر
شدند و مردم به تکفیر یکدیگر شروع کردند.

 - 1ج 1س 230
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امام درهمچو فضا و درمیان چنین شرایط مکتبش را بنیان گذاشت وی از
همه بیشتر طرفدار صلح و صفا و خاموش نمودن فتنه بود و مرتکب کبیره
را گرچه هزاران گناه ازوی سرزند محکوم به کفر نمی کجرد وکجارش را بجه
خدا موکول می نمود اشتباه مخالفین را توضیح وآنها را با دالیجل علمجی و
غیرقابل انکار به حقایق رهنمایی میکرد .وضع امجام درمکتجب کالمجی اش
بدان میماند که گویا دراجتماع مرکب ازپیروان فرقه های مختلف خطا بجه
ای ایراد میکند و با هر طبقه قسمی مذاکره میکند که سبب قناعجت شجود
وآنها را توصیه مینماید که به اشتباه خویش یعنی راجع به سجب شجیخین
اتهام آنها به غصب حق علی  ملتفت گردند و به اهل بیت بجدون افجراط
ودر داخل چوکات شرع و دین محبت ورزند به قسمی که هر مسجلمان بجه
داشتن آن مجبور است بعضی کسان که حقیقت اقوال امام را در نکجرده
اند او را شیعه خوانده اند و ما درآینده تحقیق خواهیم کرد که امام از اهجل
سنت تشیح به مفهومی که معرو است نبوده بلکه بدین معنی اسجت کجه
اهل بیت نبوت محبت داشت واین عالقه از حد اعتدال خارج نبود.
همچنان امام مردم معتزله را با لطجف خاصجی بجه تعمجق درآیجاتی دعجوت
میکند که مذهب آنها را تردید مینماید .مذهب اعتزال دارای نکات افراطی
بوده مانند نفی صفات از خداوند و اثبات مرتبه متوسط بین کفر و ایمان و
امثال آن و امام به این ترتیب از احساسات افراطی ایشان میکاست از طر
دیگر اشتباهات خوارج و روا فض را انگشت نما میکرد و ایشان را به اعترا
به حق دعوت میفرمود و به صورت عموم میکوشید طبقات متفر بجا هجم
نزدیک شوند و همگی فرقه متحدی را به وجود آرند ،به گذشتگان دشنام
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ندهند و به کفر علی یا معاویه  حکم نکنند ،گنهکار را کافر نداننجد و
به ریختاندن خون یکدیگر اقدام نه ورزند بلکه عداوت و کینجه ذات البینجی
خود را یک سو گذاشته در بندگی خدا ،بجرادر همجدیگر باشجند ایجن همجه
اهدا درمناظرات کالمی و فقهی امجام واز پجالن هجای اساسجی وی در دو
مکتب معرو او یعنی مکتب کالمی و مکتجب فقهجی وی بصجورت واضجع
جلوه میکند زیرا زبجان نجرم و عجدم خشجونت از عجادات برجسجته وی بجود
چنانچه از رساله ای که به شاگردش یوسف بن خالد سمتی نوشجته واضجح
میشود .درین رساله پیش از آنکه شاگردش را توصیه و به خجدمت دینجی،
اجتماعی و اخالقی جامعه تشویق فرموده میگوید :از جن و درشتی بگذر،
کسی که به توناسزا میگوید به وی ناسزا مگو حق را بجه کسجی کجه گجوش
میدهد برسان بمردم تکلیفی روا مدار که بر تجو روا نجدارد و آنچجه را بجرای
خود میخواهند توهم به آن راضی شو ....این وصجایا و صجدها نظیجر آن کجه
امام به شاگردش توصیه کرده دارای ارزش علمی درساحۀ فقجه و کجالم و
اجتماع می باشد.امام مردی بجود صجلح پسجند و از اخجتال نفجرت داشجت
چنانچه این احساس درمناظرات کالمی ووصایای او مشهور است و روحیجه
آن در محاورات اجتماعی محفوظ بوده ارزش آن از نظجر منصجف پوشجیده
نیست همچنان توصیه او برای شاگرد معروفش امام ابو یوسف کجه بدرججه
بزرگ علمی رسیده و درمحاورات علمی به خوبی یاد میشد و حتی همیشه
خلفا و حکمروایان عصر خود را نصیحت و رهنمایی میکرد بجه تعقجل امجام
داللت واضع دارد و نشان می دهد که امام اعظجم بهتجرین خجدماتی انججام
داده است.
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فصل سوم
تحقیق رسایل کالمی امام
"الفقه االکبر"" ،الفقه األبسط"" ،العالم والمتعلم"" ،رسهاله أبهی
حنیفه مسلم البتی" و "الوصیه".
مهمترین منبعی که سویۀ کالمی امام اعظجم را معرفجی میجدارد تألیفجات
کالمی او است که پس از تحقیق استادان واطمینان به اینکه نسبت آن به
امام درست است در پهلوی نظریاتی که از طریق دیگر از امام به ما رسیده
با یک سلسلۀ نظریات کالمی او از خالل تألیفجات آشجنا میشجویم .در بجارۀ
تألیفات امام معاندین وی اظهار شک نموده و خواسته اند ثابجت کننجد کجه
این رسایل درواقع از امام نیست همچنان پیروان فرقه ها مخالف کوشجیده
اند از طریق تولید شک در مورد رسائل مذکور افکار و نظریات اهل سنت و
جماعت را مختل گردانند.
امام حارثی درالکشف الکبیر می گوید :ابن مبار راججع بجه فضجایل امجام
روایات زیادی ذکر کرده و زیراوی به صورت مستقیم و یا به وسیله دیگران
از وی شنیده و می گوید :امام دارای تألیفاتی در رشتۀ کالمی می باشد.
اب ددوا یف اس ددف ائ نا اسد د ملة ااملید د َل وا د دتیلما ااملفق دده ا ک ددربا و اامل ددو صد د ةا را

بصراحت به امام منسوب نموده و د رکتاب ا املتب ْي فا امل ینا مجی گویجد:
اگر کسی خواسته باشد ثابت کند بین دوگروه رمقصد وی دو گجروه مجورد
بحث استم اختال وجود ندارد الزم است تا کتاب العالم و المتعلم تجالیف
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ابوحنیفه را تحت مطالعه قرار دهد در ین کتاب دالیل زیادی را در مقابجل
الحاد و بدعت مالحظه میکند و راجع به عقاید متکلمین و رد بر مخالفین
شرحی در آن نگاشته شده همچنان در کتاب "الفقه األکبر" کجه از طریجق
قابل اطمینان و به اسناد صحیح از نصیر بن یحیی روایت شده که او از ابو
مطیع ووی از ابوحنیفه روایت کرده و نیز کتاب الوصیه که ابوحنیفجه آن را
به عمرو بن عثمان البتی نوشته و در آن برافکار اهجل بجدعت خجط بطجالن
1
کشیده شده است.
بعضی مؤلفین مناقب امام تصریح کرده اند که معتزله ادعا می کننده امجام
در علم کالم تألیفی ندارد آنها به این ترتیب مئ خواهند بگویند کتاب های
"الفقه االکبر" و "العالم المتعلم" ازتالیف امجام نیسجت بجدلیل اینکجه
کتب مذکور حاوی اکثر مبادی اهل سنت و جماعت است در حالی که امام
پیرو مذهب معتزله می باشد و این دو کتاب از تألیفجات ابوحنیفجه بخجاری
است ولی این ادعا صراحتا غلط است .زیرا دریجن کتجب نظریجاتی بجه مجال
حظه میرسد که با روش کالمی امام که ازطریق دیگر به دسترس مجا قجرار
گرفته مطابق می باشد و در آن دلیلی برای اینکه دو کتاب مجذکور تجالیف
امام نیست به نظر نمیرسد.
موالنا شمس الملۀ والدین براتقینی عمادی میگوید :ایجن دو کتجاب تجألیف
ابوحنیفه است و تعداد زیادی ازدانشمندان با این نظریه همنوا مجی باشجند

 - 1و التیصیر فی الدین تألیف ابو مظفرائینی متوفی سال  476هجج ص 1113
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1باری یک شخص که در عصر مأمون کتب امام را با آب شسته بود از طر
2
مامون شدیدا مجازات گردید
امام ابومنصورماتریدی دالیجل خجویش را دراطجرا موضجوعات کالمجی بجه
رساالت امام اتکاء بخشیده و ازآن معلوم می شود که دربجاره ایجن تألیفجات
تحقیق نموده و انتساب آن به امام درنظر وی ثابت بوده چنانچه از تألیفات
او نیز معلوم می گردد ،همچنجان امجام مجتهجد ابوجعفرطحجاوی در کتجاب
خویش به نام "بیان اعتقاد اهل السنت و الجماعت علی مذعب فقها الملجۀ
ابی حنیفه ابی یوسف ومحمدبن الحسن" که به عقایجد طحجاوی معجرو
است از همین روش استفاده کرده است.
وقتی نظریات کالمی امام را که از خالل رسائل مطبوع و خطی او نمجودار
است با نظر یات وی که از طر دیگری بدسترس ما قجرار گرفتجه مقایسجه
میکنیم بین آنها توافق به نظرمیرسد و آنگاه هیچکسی منکرشده نمیتوانجد
که رسائل مذکور از تالیفات امام می باشجد همچنجان اسجنادی کجه در آن
مالحظه می شود و سلسله آن مرکب از رجال برجسته وقابل اطمینان بوده
دلیل قوی است برای اینکه این کتب از تألیفات امام است نجه از ابوحنیفجه
بخاری و غیره .اینک در باره رسائل منسوب بجه امجام یجک انجدازه روشجنی
میاندازیم.

الفقه األکبر
این رساله اصول قضایای کالمی با عبارات موجز و مفیدی شرح نموده کجه
چنین آغاز میشود اصل توحید ،و آنچه اعتقاد به آن درست است ،مسلمان
 - 2المناقب تآلیف الکردری چاپ حیدرآباد هند ج 1ص 108
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را الزم است که بگوید :به خدا و فرشتگان و به کتب آسمانی و پیجامبران و
زنده شدن بعداز مرگ و اینکه نیکجی و بجدی از جانجب خجدا اسجت ایمجان
دارم....
بعضی دانشمدان به ثبوت رسانده اند که این رساله از مؤلفات امام اسجت از
جمله این دانشمدان امام عبجدالقادر بغجدادی شجافعی اسجت کجه درکتجاب
خویش 1چنین تصریح نمجوده اولجین دانشجمندان در زمجره فقهجا و اربجاب
مذهب ابوحنیفه و شافعی اند.
ابوحنیفه درموضوع رد بر قدریه کتابی دارد که آنجرا" الفقجه األکبجر" نجام
گذاشته و نیز رساله ای برای تایید اهل سنت درباره اینکه استطاعت مقارن
بافعل است امالء فرمجوده و درآن عجالوه کجرده کجه اسجتطاعت صجالحیت
ضدین را دارد ،همچنان ابو مؤید موفق مکی و کردری از زمره مؤلفینی اند
که نظریات ایشجان مجورد اطمینجان بجوده و تألیفجات امجام را تاییجد کجرده
اند.بعضی شارحین رساله امام را شرح نموده مرام ایشان را در قضایای کجه
نیازمند توضیح بیشتر بوده تشریح نموده اند.

سند و سلسله روایت کتاب:
بین نسخه های چاپی و خطجی کتجاب از لحجاظ مجتن و سجند یجک انجدازه
اختال به مالحظه میرسد و ما درین بحث به نسخه ای اتکاء مجی ورزیجم
که سند آن نسبت به اسناد دیگر قوی تراست این نسخه عبجارت از نسجخه
خطی کتاب است که ضمن مجموعجه ای از کتجب تحجت نمجره ر226م در
کتابخانه شیخ االسالم عار حکمت در مدینجه منجوره محفجوظ اسجت.در
 - 1اصول الدین رص 308م
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شروع این نسخه سند شیخ ابراهیم الکورانی است که درمورد این کتاب به
علی بن احمد فارسی نوشته شده سند چنین است :از نصربن یحیی از ابجن
مقاتل رمحمدبن مقاتل رازیم از عصام بن یوسف از حماد پسر ابوحنیفه از
ابوحنیفه همچنان نسخه خطی که در کتابخانه األزهر تحت نمره ر34197م
و نسخه چاپی تحت عنجوان العجالم والمجتعلم کجه در کتابخانجه ردارالکتجب
المصریم تحت نمره ر24205م و نسخه خطی که در این کتابخانه محفوظ
است به حیث نسخه های قابجل اعتمجاد شجناخته مجی شجود و یجک انجدازه
اختال که درسلسله اسناد بین نسخه ازهر و نسخه داراالکتب المصری بجه
مالحظه میرسد در طبیعت اصل سجند نقجص وارد نمجی کنجد زیجرا واضجع
میگردد که اختال به اصل سند نبوده بلکه ناشی از سهو قلم اسجت سجند
فقه اکبر که درکتابخانه از هر محفوظ است به ترتیب آتی می باشد :شجیخ
امام اکمل الدین محمد البا برتی روایت نموده ازامام قوام الجدین محمجدبن
محمد الکاکی البخاری ازامام عالوالدین عبدالعزیز بجن محمجد البخجاری از
امام حافظ الدین بجن محمجد البخجاری از امجام شجمس األئمجه محمجد بجن
عبدالستارالکردری ازامام برهان الدین بن الحسین علی بن ابی بکوالرشدانی
المرغینانی از امام ضیاء الدین محمدبن حسین النورسوخی از امجام عجالوه
الدین ابی بکرمحمدبن احمد السمرقندی از امام سجیف الحجق بجن المعجین
میمون بن محمد المکحول النسفی از امام ابی عبداهلل الفضجل حسجین بجن
الحسین الکاشغری از امام ابی مالجک نصجران بجن نصجرالحنبلی ازامجام ابجی
الحسین علی بن الحسین الغزالجی از امجام ابجی الحسجین علجی بجن احمجد
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الفارسی از امام فقیه نصیربن یحیی البلخی ازامام مقاتل بن ختیان البلخی
از امام اعظم ابی حنیفه الکوفی ررحم که امام اعظم چنین گفته......
سندیکه درنسخه دارالکتب المصریه محفوظ اسجت بجا سجند گذشجته فجر
جزئی دارد به این ترتیب که به عوض امام ضیاء الدین محمجدبن الحسجین
النورسوخی چنین نگاشته شده :ازامام ضیاءالدین محمدبن الحسجین النجور
سوخی الفرغانی البدشیجی وهم درمتن کتاب دربعضی نسخه هجا کلمجاتی
مالحظه میشود که با نسخه های دیگر تفاوت دارد مثال در برخی نسخه ها
چنین نگاشته شده:
وابواالنبی ماتا علی الفطرة والدین پیامبر به فطرت ردینم در گذشجته
اند و در بعضی دیگر چنین امده :ماما تا علی الکفر به کفر وفجات نیافتجه
اند ،و در بعضی دیگر چنین است :ماتا علی الکفر ،به کفر در گذشته اند
و عالمه کوثری می گوید که کلمه" فطرت" در خط کوفی به آسانی بجه "
کفر" تحریف شده میتواند ،پس ممکن است نسخه"ماتاعلی الفطرة" بجه
"ماتا علی الکفر" تحریف شده باشد گویا امام اعظم خواسته نظریه کسیرا
تردید نماید که میگوید :پیامبر به علی  فرموده  :پدر من و پدر تو در
دوزخ خواهند بود :و جه این تردید آنسجت کجه حکجم بجه دو زخجی بجودن
شخص بدون دلیل یقینی درست نیست و این موضوع یک موضجوع عملجی
نیست که به دلیل ظنی اکتفا شده بتواند.
پس اند عقیده که والدین پیامبر در دوزخ خواهند بود متکجی بجه دلیجل
یقینی نیست برای اثبات این مطلب می تواند به قول حافظ محمد مرتضی
الزبیدی شارح احیاء و قاموس استدالل کرد که رساله اش به نام اال نتصجار
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لو الدی النبی المختار نوشته :ناقل کتاب درحال نوشتن اشجتباه کجرده کجه
کلمه "ما" در" ماما تا" مکرر است لذا یکی را حذ کرده و ایجن نسجخه
غلط انتشار یافته و روش حدیث نیز به این امر داللت دارد زیرا اگر مقصد
چنین می بود که ابو طالب و و الدین پیامبررصمهمگی در دوزخ اند بایجد
هرسه نفر تحت یک جمله قرار داده می شدند نه دو جمله در حالیکه حکم
هر سه نفر یکی بوده و این نظریه حافظ زبیدی قابل قبول اسجت و عالمجه
کوثری می گوید :دو نسخه را در دارالکتب المصریه مالحظه کرده که درآن
"ماما تا" نگاشجته شجده چنانچجه مجن رمؤلجفم نیجز ایجن دو نسجخه را در
کتابخانه مذکور مطابق قول کوثری در یافتم.
عالمه کوثری در تحقیق خویش را جع به رسائل ابو حنیفه که در دارالکتب
المصریه تحت نمره ر24205م محفوظ است نوشته که یک نسخه خطی آن
درکتابخانه الفاتح درآستانه موجود است ،این نکته نیز قابجل توضجیح اسجت
که  :الفقه االکبر نام دو رساله امام است که یکی را حماد پسر ابوحنیفجه و
دوم را ابومطیع از ابو حنیفه روایت کرده و دو می بجه نجام الفقجه االبسجط
شهرت یافته تا از اولی امتیاز شده بتواند و الفقه االکبر به روایت ابو مطیجع
درهند و مصر به چاپ رسیده و شروح زیادی برآن نگاشته شده است.
بعضی مؤلفین گمان کرده اند که الفقه االکبر و الرد علی القدریه دو رساله
مستقل می باشد از آن جمله شیخ ابو زهره است که درکتاب خویش به نام
" ابوحنیفه ررحم چنین نگاشته :این نظریات رمقصود وی نظریجات کالمجی
استم از دو طریق به دسترس ما قجرار گرفتجه یکجی ازراه روایجت پراگنجده
شامل روایات قوی وضعیف که امتیاز آن از یکجدیگر ممکجن اسجت دوم از
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طریق بعضی کتبی که به وی نسبت داده شده که یکی ازآن جمله کتاب
الفقه االکبر است و در الفهرس تألیف ابن ندیم چنین آمده کجه ابوحنیفجه
دارای چهارتألیف می باشد.
الفقه االکبر ،العالم والمتعلم ،رساله ای به عثمان بن مسلم البتی در موضوع
ایمان و ارتباط آن با عمل و کتاب رد بر قدریه که همه آن در علم کجالم و
عقاید نگاشته شده و ابن ندیم به الفقه االبسط تعرض نکرده و امکجان دارد
که مقصود وی الفقه االکبر همان باشد که به نجام الفقجه اال بسجط معجرو
است و از کتاب رد بر قدریه مقصود وی از الفقه االکبر بوده و استاد ابوزهره
درین موضوع روشنی نیانداخته در حالیکه می بایست تو ضیع می نموده و
عبارات ابوزهره پس از نقل عبارات ابجن نجدیم داللجت دارد براینکجه شجیخ
مطمئن بود که :الردعلی القدریه کتاب مستقلی است و عین کتاب موسوم
به الفقه االکبر نمی باشد زیرا میگوید :از بین این کتب الفقه االکبر مجورد
اهتمام زیاد دانشمندان پیشین قرار گرفته این کتاب رساله کجوچکی اسجت
که به صورت مستقل درچنجد ور در حیجدر آبجاد هنجد چجاپ شجده و بجه
چندین روایت از ابو حنیفه نقل گردیده که از آن جمله روایت حمجاد پسجر
ابوحنیفه است که از طر علی قاری شجرح گردیجده و روایجت ابومطیجع
البلخی است که به نام الفقه االوسط یاد میشود راصال البسط است امجا بجه
اثر سهو طباعتی به صورت اوسط آمده و این ازاشتباهات شیخ نیستم ایجن
روایت را ابولیث سمرقندی و عطاء بن علی جوزجانی شرح کرده و یکعجده
روایات وشرح دیگری نیز موجود است مانند شرح منسوب به امام ابومنصور
ما تریدی ولی نسبت آن به ماتریدی درست بجه نظجر نمیرسجد زیجرا در ان
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دالیلی به تایید و یا تردید نظریات اشاعره موجود است و از آن برمجی آیجد
که امام ما تریدی بعداز عصر اشعری میزیسته در حالیکجه هجر دو معاصجر
یکدیگر اند زیرا ماتریدی در سال  332هجج و اشعری درسال 333هجج ویجا
 334هجج وفات یافته است کالم شیخ درین جا به پایان رسید.
شیخ به این نکته اشاره نکرده که الفقه االکبر روایجت حمجاد پسجرابوحنیفه
عبارت از رسالۀ معرو به الردعلی القدریه اسجت و امجام عبدالقادربغجدادی
شافعی دراصول الدین تصریح کرده که الردعلی القدریه عبارت از فقۀ اکبجر
است چنانچه ما هم بدان اشاره نمجودیم و نیجز مجؤرخ معجرو بروکلمجانر
درتاریخ ادب عربیم ترجمه دکتور عبدالحلیم النجار نوشته که الفقه االکبر
معرو به الردعلی القدریه است.
در نسبت فقه اکبر به امام که برخی مردم دچار تردد می باشند علجت آن
این است که در ین کتاب از جوهر و غرض نام بجرده شجده درحالیکجه ایجن
اصطالح بعداز نقل فلسفه به لسان عربی شهرت یافته که پجس از عصجرامام
صورت گرفته ولی قبال اشاره کردیم به بعضی اصطالحات یونانی درعصرامام
به صورت شفاهی به عربی نقل شده بود و ممکجن اسجت کجه امجام کلمجه
جوهر و عرض را به اثر همین نقل در کتاب خویش استخدام کرده باشد و
ازین برنمی آید که نسبت این کتاب به امام درست نمی باشد.
آنچه بعضی دیگر گفته اند که موضوع خوار انبیاء و کرامات اولیجاء دریجن
کتاب ذکرشده در حالیکه مسئلۀ کرامت و خجوار کجه از کفارصجادر مجی
شود و فر بین هر دو در عصر امام هنوز مورد مناقشه نبوده و در مجوقعی
مورد بحث قرار گرفت که تصو اسالمی به وجود امده و دانشمندان درباره
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اولیاء اهلل و کرامات و خوار ایشان داخل بحث و مناقشه شدند 1جواب ما
این است که عدم مناقشه درین موضوع در عصر امام دلیل آن شجده نمجی
تواند که امام متوجه آن نشده در حالیکه این موضوع به حیث یک موضوع
مهم کالمی بوده و از وظایف اساسی امام بود که دان تعرض می نمود زیجرا
ما ادعا نداریم که تمام مباحث کالمی که به امام منسوب گردیده به عنوان
ابطا ل نظریات مخالفین اهل سنت و جماعجت وبجه غجرض حجل مشجکالت
موجوده عصر روی کار گردیده برای اینکه این ادعا نشان میدهد کجه گویجا
امام جهت حل مشکالت آینده پالنی نداشته درحالیکه در نظریات فقهی و
کالمی امام برای مشکالتی که چندین قرن بعد از امام عرض و جود کرده
راه حل سراغ می توانیم زیرا امام اعظم در نظریات فقهی و کالمی اش ازدو
منبع اساسی یعنی قرآن و حدیث استفاده کرده نجه از حجوادث محیطجی و
عواملی که از محیط نشئت کرده و سبب شجده امجام دسجت بجه تحقیجق و
تعمق در مسایل بزند و داللت برآن ندارد که تمام ابتکارات امام تنها و تنها
مولد شرایط موجوده و نظریات او مربوط به حوادث عصر خجودش اسجت و
چنان نظریاتی را ابراز نکرده که برای رفع مشکالت آینجده ودور از محجیط
خودش کمک بتواند.

 - 1ابوحنیفه تالیف شیخ ابوزهره رص 168م
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خالصة مطالبی که الفقه االکبر شامل آنست:
امام رسالۀ رالفقه االکبرم را با بیان اصل توحید و آنچه اعتقاد به آن صحیح
است آغاز کرده و یکعده مسایل کالمی رابدون دالیل مفصل آن ذکر کجرده
و روش او درین رسالۀ مخالف کتب دیگر او سجت زیجرا دریجن کتجب بجرای
بعضی موضوعات کالمی دالیلی نیز اقامه کرده ولی درفقه الکبر تنها در دو
موضوع ارائه دلیل نموده است.
اول موضوع خلق قرآن که طرزعبارت او دراین بحث مارا به دلیل راهنمائی
میکند زیرا مذهب خود را درآن باره چنجین تأئیجد کجرده  :قجرآن کجالم
خداوند است که درمصا حف نوشته شده و دردلها حفظ و در زبان قرائت و
برپیامبرنازل شده و تلفظ ما به قرآن و نوشتن و قرائت آن همه مخلجو
است ولی قرآن مخلو نیست و آنچه خداوند در بجاره حکایجت از موسجی و
دیگرانبیاء و یا فرعون ،ابلیس و غیره.
ذکر فرموده همه آن کالم خداوند است که از آنها حکایت فرموده و کالم او
تعالی غیر مخلو اما کالم موسی و دیگر مخلو است و قرآن چجون کجالم
خداوند است پس قدیم است و کالم آنها قدیم نیست موسی رعم کالم خدا
را شنیده طوریکه می فرمایند:
وَکَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَکْلِیماً

1

وخداوند با موسیرعم سخن گفت خداوند قبل از آنکه به موسی رعم سجخن
گوید متکلم بود ،خداوند در ازل خالق بوده و هیچکس به او مانند نیست و
 - 1سوره نساء آیه 164
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او تعالی شنوا و بینا است و خداوند به موسی رعم به کالم ازلی کجه صجفت
ازلی اوست سخن گفت و صفات خداوند مخالف صفات مخلجو اسجت.علم
خداوند مانند علم ما و قدرت او ماننجد قجدرت مجا ورویجت ،سجمع و کجالم
خداوند مانند رویت و سمع و کالم مان نیست سخن ما به وسجیله آالت و
حرو و سخن خداوند بدون آالت و بدون حرو اسجت و حجرو مخلجو
خداست و کالم خدا مخلو نیست.
این مطالب در آغاز رسالۀ فقه اکبجر شجده و امجام پجس از تحقیجق مجذهب
خویش در باره قرآن یک سلسله مسایل کالمی را ذکر کرده و باز هم به
موضوع قرآن تماس گرفته و این در وازه را بار دوم از طریجق دیگجری بجاز
کرده ومتذکر شده که قرآن از جانجب خداونجد بجر پیجامبرنجزول یافتجه و
درمصاحف نوشته شده و آیات قرآن از لحاظ اینکه کجالم خداونجد اسجت از
جهت فضیلت با یکدیگر تفاوت نجدارد ولجی بعضجی دارای فضجلیت ذکجر و
برخی دارای فضیلت مذکور است مانند :آیۀ الکرسی در آن جالل و عظمت
و صفات خداوند ذکر شده و درآن دو فضیلت یعنی فضیلت ذکر و فضجیلت
مذکور جمع شده و بعضی آیات تنها دارای فضیلت ذکر است ماننجد قصجه
های کفار که از لحاظ آنچه در آن ذکر شده که عبارت از کفجار مجی باشجد
فضیلت ندارد همچنان اسماءوصفات خداوند ازحیث عظمت و فضجیلت بجا
همدیگر تفاوت ندارد تفصیل مذهب امام در اطرا موضوع خلق قجرآن در
فصل چهارم کتاب ذکر یافته و درآنجا اشاره خواهم کرد که از عباراتی کجه
از فقه اکبر اقتباس شده دلیلی که قبال به آن اشاره کردیم اسجتنبا ط مجی
گردد.
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دوم :موضوع دست و روی و نفس خداوند است که در قرآن ذکر شده کجه
همه صفات بال کیف خداوند می باشد و درست نیست کجه بگجوئیم دسجت
خدا عبارت از قدرت و یا نعمت او است زیرا ردستم خدا و غضب و رضجای
خدا از صفات بالکیف او است در ین جا به محتویات رسجاله امجام بصجورت
اجمالی نظر اندازی میکنیم.مباحث رسجالۀ فقجه اکبجر قجرار ذیجل خالصجه
میشود:
اصل توحید ،ایمان قضا و قدر ،وحدت خدا نه از طریق عدد ،صفات ذاتی و
فعلی خدا ،خداوند با مخلو شبیه نیست ،اتصجا خجدا بجه صجفات درازل،
ایجاد مخلوقات از عدم ،خداوند مخلو خود را مجبور نمی گردانجد ،افعجال
عباد ،نبوت و عصمت انبیاء ترتیب خلفاء در فضیلت خوار عجادت انبیجاء و
کرامت اولیاء رویت خداوند ،دین چه معنی دارد دین یک اسم جامع بجرای
همه شرایع است ،شفاعت  ،وزن اعمال،جنت و دوزخ اوالد پیامبر ،معراج
،خرو ج دجال و یا جوج و ماجوج ،طلوع خورشید از مغرب و نزول عیسجی
رعم.
امام اعظم موضوع ایمان و متعلقات آن را در چند جا بجه صجورت پراگنجده
ذکر کرده وهمه را در یک بحث نیاورده که شاید برای این رو ش نزد خود
دلیلی داشته چنانچه در آغاز گوید :برمؤمن الزم اسجت کجه بگویجد :ایمجان
آوردم به خداوند .....و پس از ذکر چند مسئله کالمجی بجازهم بجه متعلقجات
ایمان اشاره نموده می گویجد :خداونجد مخلجو را عجاری از کفجر و ایمجان
آفریده بعدا خطاب امرو نهی را به ایشان متوجه گردانیده که بعضی مجردم
به اثر عدم توفیق خدا با فعل خود و انکجار از حجق کفجررا اختیجار کجرده و
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بعضی به توفیق الهی با فعل و اقرار و تصدیق خود ایمان را اختیجار نمجوده
اند.
خداوند اوالد آدم را از صلب او به صورت مورچه های کوچک خلق فرمود و
به ایشان عقل بخشید سپس امرو نهی و خطاب خود را متوجه انها گردانید
و همگی به خدائی او تعالی اعترا کردند و این اعترا عین ایمان است و
آنها یا همین ایمان فطری به وجود می آیند و کسی کجه بعجد از آن کجافر
میشود گو یا فطرت خود را تغیر میدهد و آنکه ایمان می آرد همین فطرت
را دوام و ثبات می بخشد خداونجد هیچکسجی را بجه کفجر و ایمجان مجبجور
نگردانیده و آنها را کافر و یامؤمن نیافر یده بلکه تنها شجخص انهجا را خلجق
فرموده و ایمان وکفرکاربندگان است خداوند کفر کجافر را درحجال کفجروی
میداند و چون ایمان آورد علم خدا به ایمجان وی تعلجق مجی گیجرد و اورا
بدون اینکه در علم و صفت او تعالی تغییر رخ دهد دوست میدارد.
امام برای مرتبۀ سوم از بیان فضیلت یاران پیامبربه موضوع ایمان چنین
تماس می گیرد :مسلمان را به اثر ارتکاب گنجاهی گرچجه کبیجره باشجد در
صورتیکه آنرا جایز و حالل نداند تکفیر نمی کنیم.
ونام ایمان را از وی زایل ندانسته او را حقیقتا مؤمن میشماریم وامکان دارد
که شخص مؤمن باشد امافاسق .امام بعجد از آنکجه عقیجده اش را در مجورد
مسح بر موزه ابراز کرده برای چارمین بار به موضوع ایمان تماس میگیجرد:
ما مانند مرجئه به این عقیده نیستیم که گناه به مسلمان ضرر نمیرساند و
نمی گوییم که مؤمن بدوزخ داخل نمیشود و نه این عقیجده را میپجذیریم
که مؤمن فاسق با اینکه از دنیا باصجفت ایمجان در گذشجته باشجد در دوزخ
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همیشه میماند و نمی گوییم که اعمال نیک ما مقبول و گناهجان مجامغفور
است چنانچه مرجئه عقیده دارد ولی میگویم :کسی که یک عمل نیجک را
با تمام شرایط آن خالی از عیوب و نجواقص انججام میدهجد و عملجش را بجه
ارتداد و کفر باطل نمی گرداند و از دنیا با ایمان میرود خداونجد عمجل او را
ضایع نخواهد کردبلکه آنرا پذیرفته به وی پاداشی میدهد و گناهان کمتر از
شر و کفر که مرتکب آن درحالت ایمان اما بدون توبه بمیرد مربجوط بجه
اراده خداوند است اگر خواسته باشد اورا در دوزخ عداب میکند و اگجر اراده
اش شود عفو مینماید و اصال عذاب نمی کند.
امام برای مرتبه پنجم باز هم رشته سخن را به سوی ایمان کشیده و بعداز
ابراز نظر درباره رویت خداوند میگوید :ایمان عبارت از اقرار و تصدیق است
و ایمان اهل آسمان و زمین از لحاظ آنچه بدان ایمان آورده انجد زیجادت و
نقصان نمی پذیرد ولی از حیث یقین و تصدیق قابل زیادت و نقصان اسجت
ومؤمنان درایمان و توحید با هم برابجر انجد امجا ازلحجاظ اعمجال بریکجدیگر
فضیلت دارند .اما پس ازاین مطالب به موضوع فجر بجین اسجالم و ایمجان
تماس گرفته میگوید :اسالم عبارت از تسلیم و انقیاد به او امر خداوند است
و از طریق لغت بین اسالم و ایمان فر است اما هجیچ کجدام بجدون دیگجر
موجود شده نمیتواند و هردو به منزله پشت و روی یک چیز میباشند.
امام پس از ذکر یک سلسله مسایل کالمی بجرای بجار ششجم وارد موضجوع
ایمان میشود و عقیده اش را در باره دور نمودن ایمان بجه وسجیله شجیطان
هنگام نزع روح از مؤمن چنین اظهجار میکنجد :ججایز نیسجت کجه بگجوییم:
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شیطان ایمان بنده را از مومن به جبر و زور دور میسجازد و لجی میگجوییم:
مؤمن ایمان را می گذارد پس شیطان آنرا میرباید.

الفقه األبسط
این کتاب عبارت از فقه اکبر است که ابومطیع روایجت نمجوده و بجه الفقجه
االبسط معرو گردیده تا از فقه اکبر حماد که از پدرش ابوحنیفجه روایجت
نموده فر شود راوی این کتاب ابومطیع حکم بن عبداهلل البلخی است که
با ابو حنیفه مصاحبت داشته از ابن عون و هشام بن حسان روایت حجدیث
نموده و از وی احمجد بجن منیجع و خالجد بجن سجالم صجفار و جمجاعتی از
دانشمندان فقه که مردم ازآنها فیض برده اندروایت نموده اند ذهبی گویجد
ابومطیع صاحب رای صائب ،عالمه و دارای شهرت بزرگ بودو لی درقسمت
ضبط مسایل کمی سست به نظر میرسید این مبار وی را به جهت دانش
و دین او احترام میکرد  ..اکثرمردم او را به پیروی از مذهب مرجئه و سایر
فرقه های مخالف متهم نموده اند چنانچه او قول کوثوی در تحقیقجی کجه
راجع به رسایل ابوحنیفه به عمل آورده معلوم میشود.
ابولیث سمرقندی رساله فقه اکبر را که فقه األبسجط معجرو اسجت شجرح
نموده است.
ابولیث درسال  373هجج وفات یافته این شرح اشتباها به ابو منصورماتریدی
منسوب گردیده در حالیکه اکثر محتویات آن از کسانی نقل شده .که بعجد
ازوی میجز یسججتند و ماتریججدی بجه روایججت قطججب الجدین حججافظ حلبججی در
سال 333هجج وفات یافته و ازآن بصراحت معلوم میشجود کجه نسجبت ایجن
شرح به ما تریدی صحیح نیست .یکعده نسخ خطی شجرح مجذکور بجه نجام
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ابواللیججث در دارالکتججب المصججریه قیججدمی باشججد بججه مجموعججه هججای نمبججر
 393/349و  195در علم کالم مرا جعه شود.

سند وسلسله روایت کتاب:
امججام ابوبکرمحمججدبن محمدکاشججانی مؤلججف بججدایع از ابججی بکججرعالء الججدین
محمدبن احمد سمرقندی مؤلف تحفۀ الفقهاء میگوید :به ما روایجت نمجوده
ابوالمعین میمون بجن محمجد المکحجول النسجفی مؤلجف تبصجرۀ االدلجه از
ابوعبداهلل الحسن بن علی الکاشغری ملقب به الفضل ردارای بیش از یکصجد
و بیست تألیف استم ازابو مالک نصران بی نصرالختلی ازعلجی بجن الحسجن
محمد الغزال از ابی الحسن علی بن احمد الفارسی که نصر بن یحیی الفقیه
گفت :از ابو مطیع حکم بن عبداهلل البلخی ردرسال 199به سن  84سالگی
وفات یافته و از وی محمد بن مقاتل و موسی بن نصر بنا به وقول ابن حجر
روایت کردهم شنیدم که میگفت از ابوحنیفه نعمان بن ثابت راجع بجه فقجه
اکبر پرسیدم گفت:
برهیچ یک از اهل قبله به اثر ارتکاب گناه حکم کفر مکن..الخ به این شکل
درنسخه مربوط دارالکتب المصریه تحت نمبر رم 64م و رم15م و همچنجان
در کتابخانه ازهر زیرعنوان مجموع رسائل در وصایای امام اعظم تحت نمبر
ر34279م مالحظه میشود و سند شیخ االسالم مصطفی عاشر که در سجال
 1319وفات یافته چنین است :از حسین بن محمد حسن المیمن البصری
از ابن طاهرمحمجد بجن ابجراهیم الکجورانی از پجدرش از خیرالجدین الرملجی
ازمحمد بن السراج عمرالحانوتی از پدرش از محب محمد بن جرباش از ابی
الخیر محمد بن محمد الرومی از ابی الفتح محمد بجن محمجد الحریجری از
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پججدرش از قججوام االتقججانی از حسججین اسججغناقی از محمججد بججن محمججد بججن
نصرالبخاری از شمس االئمۀ الکردری از صاحب هدایه از ضیاء الیرسوخی از
عالء السمرقندی از ابی الحسین النسفی از حسین بجن علجی الکاشجغری از
نصران بن نصرالحتلی از علی بن الحسن بن محمد الغزال از علی بن احمجد
1
الفارسی از نصیر بن یحیی ازابی مطیع از ابی حنیفه

خالصة محتویات کتاب:
روش این رساله با فقه اکبر تفاوت دارد زیراهمه مسایل آن جواب پرسجش
های شاگرد امام اعظم یعنی ابومطیع بوده وقسجما حجاوی دالیجل تفصجیلی
برخی مسایل کالمی است امام به پاسخ اولین سوال شجاگردش را ججع بجه
فقه اکبر چنین آغاز کرده :هیچیک از اهل قبله را تکفیر مکجن ایمجان را از
هیچ کس نفی مکن ،به معرو امرو ازمنکر نهی کجن و بدانکجه آنچجه بتجو
رسیدنی است خطا نمیشود و آنچه خطا شدنی است نمیرسد .از هیچیک از
یاران پیامبراظهار بیزاری مکن و با هیچ یک ازآنها چنجان دوسجتی مکجن
که باد یگجری نجداری و کارعثمجان  و علجی  را بخداونجد بسجپار بعجد
میگوید  :فقه و دانش در دین بهتر ازدا نش در احکام اسجت و اگجر انسجان
بداند که پروردگارش را چگونه عبادت کند بهتر است ازاینکجه نیکجی هجای
زیادی به وی دست دهد.
پس از این همه به تفصیل علمی ایمان میپردازد و دالیلی راجع به مجذهب
خویش درباره ایمان اقامه مجی نمایجد و طریجق ایجراد دالیجل بجرای اثبجات
قضایای کالمی در رساله الفقه االبسط با روش وی درالفقه االکبجر متفجاوت
 -1به نمبر  226کتابخانه شیخ االسالم درمدینه منوره مراجعه شود.
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اسججت زیججرا دریججن رسججاله بججه پرسججش هججای ابومطیججع جججواب میدهججد .و
بنابراستیضاح او به توضیح کامل مطالب می پردازد از همین جاست که در
باره اکثر مسایل کالمی بحد کافی دراین کتاب به جواب شاگردش روشنی
انداخته است امام اعظم.پس ازبیان ایمان به موجبجاب کفجر تمجاس گرفتجه
میگوید اگرکسی از آفریدن چیزی از مخلوقات خدا منکر شود مثال :بگویجد
نمیدانم آفریننده آن کیست نظر به این قول خدا رخالق کجل شجیءم کجافر
میشود .زیرا سخن او چنان معنی میدهد که خالق آن کسی دیگری اسجت
همچنان اگر بگوید :نمیدانم که خداوند بر من روزه ،زکات و نماز را فجرض
کرده باشد کافر میشود نظر به این آیت.

(وأق مواامل دلوال و آتواملزکد ال) و بر پا داریجد نمجاز را وادا کنیجد زکجات را وایجن
َسهبْحَانَ
آیت (:هكتِد َ َالَد ْ هك هم امل ِ دَ هفم 1فرض گردیده بر شما روزه و آیت( :ف ُ
اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْهََرْضِ
وَعَشِیّاً وَحِینَ تُظْهِرُونَ)

2

پس خدا را به پاکی یاد کنید .هنگام شام و وقت صبح و بجرای او سجتایش
است در آسمانها و زمین و در وقت عشاء و وقت ظهر .پس اگجر بگویجد بجه
این آیات ایمان دارم اما تفسیر آن را نمیدانم کافر نمیشجود زیجرا بجه آیجت
ایمان آورده اما در تفسیر آن را رفته کافر است ابومطیجع بجاز هجم پرسجید
اگریک شخص در سرزمین شر بتمام آنچه الزم است اقرار کنجد ولجی از
 - 1سوره بقرۀ آیه 183
 - 2سوره روم آیه 17-18
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فرایض و احکام اطالعی نداشته و نه به کتاب و نه بجه احکجام ایمجان آورد
تنها به خدا و ایمان مقر باشد آیا مؤمن پنداشته میشود؟ امام درججواب او
چنین می گوید1بلی او مؤمن است 2و این حکم از لحاظ موقف عمل اسجت
بعقیده امام جز و مهم ایمان نیست چنانچه در فصل چهجارم آن را تحقیجق
خواهیم کرد .انشاء اهلل و تعالی.
ابومطیع میپرسد :اگر شخصی به تمام آنچه گفته اقرار کند رمقصود از آن
نکاتی است که امام پیش ازآن ذکر کرده که ایمجان عبجارت از آنسجت کجه
مؤمن به وحدانیت خدا و وجود مالئکجه  ،کتابهجا ،پیجامبران ،جنجت ،دوزخ،
قیامت ،خیر و شر اقرار کند و نیز معتقد باشد کجه اعمجال بجه هجیچ کسجی
تفویض نگردیده و مردم بکاری که به جهت آن خلق شده انجد و بجه آنچجه
تحت حکم قضا آمده راجع شدنی میباشندم و با آن هجم بگویجد :کجارم بجه
اراده خودم مربوط است اگر خواسته باشم ایمجان مجی آورم واگجر خواسجته
3
باشم کفر می ورزم زیرا خداوند میگوید( :فَ َمن َ فَد ْلهد ْؤِمن َوَمن َ فَد ْلَ ْك هف ْ )
کسی که خواسته باشد ایمان آورد و کسی که خواسته باشد کفر ورزد .امام
گفت :دروغ میگوید و نمی بینی که خداوند فرموده (:کس اهن تذک ال فمن

 - 1زیرا که درد ار شر شریعت با تفصیل به وی نرسیده و برای ایمان به خداوند
دلیل عقل کافی است خداوند می فرماید :ان اهلل االیغفران یشر به خداوند نمی آمرزد
که بوی شر آورده شود و این حکم را به زمان مکان مقید نشاخته ولی حکم پس از
رسیدن آن واجب میشود.
 - 2الفقه االبسط ص 2
 - 3سوره کهف آیه . 29
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ذک ه وم یذک ون ال أن یش هللا) درست است که آیات قرآنی پند است کسی
که بخواهد ازآن پند میگیرد و پند نخواهند گرفت مگر درصورتیکه خداوند

بخواهد ودرآیت دیگر فرمود(:وم تشد ون ال أن یشد هللا) اراده شما نمیشجود
مگر آنکه خداوند اراده فرماید.
مقصود امام اعظم اینست که حکمت خداوند حکیم و خبیر ایجاب میکنجد
که بنده را مختار و در افعال تکلیفی اش صاحب اراده آفریند و ایجن کجه
افعال بنده تحت مشیت ازلی خداوند  قرار میگیرد منافی بجا اختیجاری
بودن آن نیست امام در تحقیجق خجویش میگویجد ایجن آیجت کجه(فَ َمدن َ د
فَد ْلهد ْؤِمن َوَمن َ فَد ْلَ ْك هفد ْ ) 1در حقیقت وعید است و برای ترهیب گفته شجده
وکسی که مفهوم ظاهری آنرا اراده میکند کافر نیست زیرا آیت را رد نکرده

ك
َصد بَ َ
بلکه تأویل آن دچار اشتباه شده سپس تحقیق میکند کجه آیجت(مد أ َ
ِ ِ
ِ
ك) 2آنچه بتو از نیکی میرسجد
ك ِمن َسِئَة فَ ِمن ده ْف ِی َ
َص بَ َ
ینَة فَم َن اَّلل َوَم أ َ
م ْن َح َ

از جانب خداوند  و آنچه بجدی میرسجد از نفجس تجو اسجت و آیجتَ (:وَمد
ِ ِ ِ
ت أَیْد ِ ی هك ْم) 3و آنچه به شجما میرسجد از مصجیبت
یبَ ْ
أَ
َص بَ هكم من ُّم بَة فَب َم َك َ
پس به سبب کسب دست خود شما است ،داللت میکند بر اینکه اگرکسجی
بگوید مصیبت من از فالنیست کافر نمیشجود و ایجن توضجیح را در ججواب
سوال شاگردش عرضه میکند که از وی میپرسد :اگر انسان در ججواب ایجن

 - 1سوره کهف آیه )29
 - 2سوره نساء آیه 79م
 - 3سوره شورى آیه 30م
215

زندگانی امام اعظم و افکار او

پرسش که آیا مصیبت از جانب خدا است و یجا از اثجر عمجل تجو ،بگویجد از
جانب خدا نیست چه حکم دارد؟
بعد ازین تفاصیل به تشریح مفهوم استطاعت به قسمی می پردازد که جبر
1
را از بنده نفی میکند
سپس د رموضوع قضا و قد رومشیت به تفصیل صحبت میکند و رساله اش
را به تحقیق دیگر در موضوع ایمان خاتمه می دهد پس ثابت میکنجد کجه
مرکز و معدن ایمان قلب است گویا در بعضی رساالت کالمی خویش که به
پاسخ سوال کنند گان میپر دازد در تحقیقات علمی حال پرسند گان را مد
نظر میگیرد و تا وقتی با عث و عاملی موجود نشود نمی خواهد در اطجرا
مسایل کالمی اظهار نظر کند به عبارت دیگر :در بعضی تالیفات خویش تجا
از طر دیگران سوالی متوجه او نشده به تفسیر مسایل کالمی نمی پجر دا
زداز همین جا است که راجع به ایمان در چنجدین موضجع نظجر بجه سجوال
پرسندگان توضیحات داده و هر بار نسبت بجه سجابق در موضجوع روشجنی
بیشتر انداخته است.

العالم والمتعلم
دراین رساله ابوحنیفه به سواالت شاگردش ابومقاتل حفص بن سلم السمر
قندی جواب میگوید .ابویعلی "خلیلی" در االرشاد نگاشته که ابومقاتل بجه
راستگوئی شهرت ودرفقه مقام قابل مالحظه ای داشجت خلجف بجن یحیجی
قاضی با جمع آوری احادیث او میکوشید کوثری میگوید بعضی اهجل فتنجه
 در موضوع استطاعت و اینکه مدار تکلیف میباشد  .درفصل چهارم بحث خواهیم1کرد مولف
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همان طورکه ابوحنیفه یارانش را به پیروی از مذاهب مخجالف اهجل سجنت
متهم می نمودند در باره ابومقاتل نیز عیب هایی میتراشیدند و او را گجاهی
بنام مرجئه و زمانی به عنوان پیجروی از مسجلک دیگجری طعجن میگفتنجد
ابومقاتل از عمر دراز بر خور دار گردید و درسال  208هججج وفجات یافجت و
اینکه دراللسان سال وفاتش  258گفته شده اشتباه و سهو قلجم اسجت کجه
1
صفر را ر5م نوشته

سند وسلسله روایت کتاب
سند این رساله که ضمن کتب خطی دارالکتب المصریه محفوظ اسجت بجا
رساله ای که در کتاب خانه از هر تحت نمبر ر34197م و نسخه چاپی ایکه
در دارالکتب المصریه تحت ر24305م محفوظ است موافق میباشجد وبجین
آنها یک تفاوت جزئی موجود است که اشتباه قلمی پنداشته میشود.
سند این رساله به ترتیب ذیل :ابو الحسن علی بن خلیل الد مشقی معرو
به ابی قاضی العسکر 1میگوید :خبر داده به ما ابوالحسن برهان الدین علی
بن الحسن البلخی از ابن الحسین میمون بن محمجد المکحجول النسجفی از
پدرش ازعبد الکریم بن موسی الیزدوی از ابی منصورالماتریدی ازابجی بکجر
احمد اسحق الجوزجانی 2ومحمد بن مقاتل الجرازی و هجر دو ازابجی مطیجع

 - 1تحقیق کوثری درباره امام ص  5مالحظه شود
 - 1قرار تحقیق کوثری الحافظ الشر الدمیا طی ازوی روایت نمود والحافط عبدالقادر
القرشی ازالدی میاطی روایت کرده
 - 2جوز جان یکی از والیات شما لی افغانستان است.
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حکم بن عبداهلل البخی 1وعصیام یوسف الیلخی و هردو از ابی مقاتل حفص
بن سلم السمرقندی از امام ابی حنیفه ررحم.

خالصه محتویات رساله:
این رساله با سائر رسایل امام تفاوت دارد زیرا ازموضوع ایمان و امورمربوط
به آن آغاز نکرده بلکه نخست اشاره نموده که همانطور که اعضا تابع چشم
است عمل نیز تابع علم است و علم با عمل اند بهتر است نسبت به جهل
با عمل زیاد طوریکه دربیابان توشۀ اند با آشنایی بجه راه بهتجر اسجت از
توشججۀ زیججاد در حججال بججی خبججری از راه و ازهمججین جاسججت کججه خداونججد
هِ
هِ
ین َل یَد ْیلَ همدو َن) 2بگو آیا کسجانی کجه
ین یَد ْیلَ همو َن َواملدذ َ
فرموده(:قه ْل َد ْل یَ ْیتَ ِوي املذ َ
علم دارند با کسانی که علم ندارند برابر اند؟ إِ هُدَ یَدتَد َذ هك أ ْهوملهدوا ا ْ َملْبَد ِ
ل ججزاین
ه
نیست ،تنها خردمندان اند که پنجد پذیرنجد سجپس امجام در ججواب سجوال
شاگردش کجه مجی پرسجد بعضجی مجردم دیجده مجی شجوند کجه میگوینجد
درموضوعات کالمی مداخله نکیند زیرا یاران پیامبربه این کار دست نزده
اند ایشان به شخص میمانند که درنهر بزرگی قرار داشته و نزدیک به غر
شدن واز راه نجات بی خبر باشد وشخصی دیگری به او بگوید درجای خود
ثابت قدم باش و درجستجوی را ه نجات مشو امام میگوید :فکر میکجنم بجه
قسمتی از عیوب ایشان ملتفجت شجده ای و میتجوانی درمقابجل آنهجا اقامجه
 - 1بلخ منطقه ووالیتی درشمال افغانستان است که نزدمؤرخین به ام البالد معرو
بوده ومرکزآن اکنون بنام مزارشریف معرو است وبنابه قول اکثرمؤرخین مقبره
حضرت علی درآنجا قراردارد.
 - 2سوره زمر آیه9
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حجت نمائی ولی اگر بگوید :آیا نمیتوانی مانند یاران پیجامبرباشجی بگجو
درست است مشروط به اینکجه شجرایط محیطجی مجن و آنهجا شجبیه باشجد
درحالیکه ما با کسانی مواجه می باشیم که بر ما طعن میگویند.
و خون ما راحالل میشمارند پس مجاحق نجداریم بجا حجق و باطجل آشجنایی
داشته باشیم و از خود وآبروخود دفاع کنیم و ضع اصحاب شبیه مردمی
است که دشمن درمقابل ایشان قرار ندارد لذا به داشتن اسجلحه مکلفیتجی
ندارند ولی ما با دشمنی مقابل میباشیم که ازطعن وریختا ند ن خجون مجا
دریغ نمیکند از طر دیگر اگر انسان زبان خود را از مداخله در علم کالمی
کنترول بتواند قلب خود را تحت اداره آورده نمیتواند زیجرا دل وی مجبجور
است یکی و یا هر دو فرقه متخالف را به نظربد بنگرد زیرا هر دو را پذیرفته
نمیتواند و چون دل انسان به نظریه با طلی متمایل شجد بجه اهجل آن نیجز
عالقمند میشود و در نتیجه از زمرۀ ایشان به شمار میرود .اگر قلبا به حق
تمایل یابد اهل آنرا نیز دوست میدارد .و از قطار ایشان محسوب میگجردد
زیرا تحقیق اعمال و کالم تنهجا از طریجق علجم صجورت گرفتجه و از همجین
جااست که کسی که به زبان مؤمن بوده اما قلبا ایمجان نداشجته باشجد نجزد
خداوند مؤمن شمرده نمیشود وآنانیکه قلباً مؤمن بوده ،اما بزبان اقرار نکرده
مؤمن است 1.در فقره دیگر راجع بجه عجدل و ظلجم صجحبت میکنجد و بجه
 - 1یعنی در صورتیکه مانعی برای اظهار ایمان باشد چنانچه خداوند فرموده اال من
اکره و قبله مطئن باالیمان مگر آنکه مجبور گردانیده شود در حالیکه قلبش به ایمان
مطئن باشد و د رغیران مومن شمرده نمیشود در فصل چهارم د ربحث ایمان راجع به
این موضوع تحقیق خواهیم کرد.
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نظریات برخی از فرقه ها در مجورد سجلب ایمجان از زانجی و موضجوع ناسجخ
ومنسوخ اشاره میکند و بحث خود را به موضوع فر بجین شجریعت و دیجن
میکشاند و میگوید دین عبارت ازتوحید بوده و یک چیز است کجه خداونجد
ع ملَ هكم ِم َن امل ِ ی ِن َم َ ه
صدى بِ ِده هوحد ا
همه انبیاءرعم را به آن دعوت فرموده اندَ َ َ (:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ین َوَل
دك َوَم د َو ه
َواملهد ِدذي أ َْو َح ْدنَ د إِملَْد َ
ص د ْدنَ بِدده إِبْد د َاد َم َوهم َ
یددى أَ ْن أَق همددوا امل د َ
وسددى َوا َ
تَدتَد َف هقهوا فِ ِه) 1مقرر فرموده به شما از دین آنچه را که و صیت کجرده بجه آن
نوحرعم و آنچه را که بتووحی کردیم ،و آنچه را به ابراهیم،موسجی ،عیسجی
وصیت نموده ایم که برپادارید دین را و درآن متفر نشویدَ 2.وَمد أ َْا َسدلْنَ ِمدن
ِ 3
ك ِمن هاسول إِهل ه ِ
وحَّ إِملَْ ِه أَههه َل إِملَهَ إِهل أ ََا فَ ْابه ه ون
قَد ْبلِ َ
ه
و نه فرستادیم پیش ازتو پیامبری را مگر بجوی وحجی کجردیم کجه بججزمن
معبودالیق پرستش نیست .پس مرا بپرسجتید ( َلتَدبد ِ یل ِخَْل ِدق هِ
اَّلل ذَملِ َ ِ
ین
دك املد ه
ْ َ
املْ َقدِ هم) 4تبدیل برای خلق خدا نیست این دین راست اسجت  .یعنجی تبجدیل
دردین خدا نیست بنابر آن دین هرگز تبدیل نشده این شریعت اسجت کجه

 - 1سوره شورى آیه 13
 - 2دین بمعنی شامل احکام علمی نیز اطال شده چنانچه از ین قول خداوند واضع می
شود لیتففهوا فی الدین تا دانشمند شود شوند دردین و قول پیامبررصم وقتجی خداونجد
به بنده ای اراده خیر کند او را دردین دانشمند میگردانجد پجس دیجن عبجارت اسجت از
گردن نهان همیشگی درمقابل دلل اعتقادی کجه همیشجه قجایم میباشجد ودلیجل احکجام
علمی قابل نسخ بوده اما تاوقتی دلیل نسخ موجود حکم آن پابرجا میباشد.
 - 3سوره أنبیاء آیه 25
 - 4سوره روم آیه 30
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بدل میشود .و هر پیامبر به شریعت خود دعوت میکند واز شریعت پیامبری
که پیش ازآن بود منع مینماید و شرایع خداوند بسیار زیاد و متفاوت است
طوریکه میفرماید.
(ملِ هكل جیلْن ِمن هكم ِ اةا وِم ْنده ج ا وملَو َ اَّلل َجلیلَ هكم أه همدةا و ِ
احد َ الا) 1برای هر یکجی
ََ َ
ْ َْ َ َ َ ْ
ه ََ ْ َ
از شما شریعت و روشنی بوجود آوردیم و اگر خدا میخواسجت شجمارا یجک
امت میگردانید واز لحاظ دین انبیا مختلجف نبجوده انجد و چنجان نبجود کجه
پیامبر امت خود را بتر دین پیامبر گذشته دعوت کنجد زیجرا دیجن همجه
یکی است امام اعظم عالوه میکند :شرایع تغیرو تبدیل یافته زیرا بسی چیز
ها برای مردم یک عصر حالل بوده ولی خداوند آنجرا بجرای دیگجران حجرام
گردانیده و بسی مردم را خداوند به کاری امرکرده و دیگران را از آن نهی
فرموده پس شرایع متفاوت و مختلف است و شرایع عبارت از فرایض است
و اگر عمل به تمام امر و نهی خداوند عبارت ازدین باشد پجس کسجی کجه
یک گوشه ازین اوامر ونواهی را تر میکند بی دین پنداشته میشود و باید
حکم به تکفیر وی شود روابط اجتماعی او بجا مسجلمانان درموضجوع نکجاح،
میراث جنازه ،خوردن مذبوحه وی وامثال آن قطع شود .د رحالیکه چنجین
نیست زیرا خداوند به تحکیم این روابط بمجرد داشتن ایمان امر فرمجوده و
تنها همین صفت است کجه سجبب حرمجت ججان و مجال انسجان میشجود و
احکامیرا که خداوند بعداز ایمان مقرر کرده ،در باره آن چنین فرمجوده:رقهدل
ملِ ِیب ِد ه ِ
آمنهواْ یهِق همواْ امل هدسَالَ) 2بگو برای بنده گان من کجه ایمجان آور ده
ین َ
ي املذ َ
َ َ

 - 1سوره مائدۀ آیه 48
 - 2سوره إبراهیم آیه 31
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اند ،تا نماز را برپادارند :یأیهاالذین آمنوا کتب علیکم القصجاص ،ای مؤمنجان
برشما قصاص مقرر شده و امثال آن سپس به تفصیل ایمان و موقف عمجل
در آن بحث میکند که فصل چهارم درموقجع تجذکار نظریجات کالمجی امجام
راجع به آن صحبت خواهیم کرد درقسمت دیگر کتاب مجذهب خجود را در
باره ایمان شرح میدهد :ایمان عبارت از اقرار و تصدیق است که مسجلمانان
در اصل ایمان بجاهم برابرانجد ولجی در عمجل یکجی بردیگجر دارای فضجیلت
میباشند وبرای تمام گناهان به استثنای شجر و موجبجات آن امیجد عفجو
است امام نفا را نیز شرح میدهد و میگوید :نفا همجان نفجا اول اسجت:
طوریکه اسالم همان اسالم نخستین است و مذهب ارجاءرا با وجه تسجمیه
آن به قسمی که موقف خودش نیز درآن باره روشن میشود شرح میدهد و
ما در فصل چهارم راجع به آن بحث خو اهیم کرد .از خصوصیات این رساله
این است که امام درچندین جا در باره مسایل کالمی بجه قیجاس اسجتدالل
نموده ازآنجمله مسایل آتی است.
اول :ایمان عمل است زیرا مؤمنان از نگاه ایمان بجه خجدا نمجاز میگزارنجد
زکات میدهند ،ح میکنند و به ذکر خدا میپردازند و چنان نیست کجه از
نگاه نماز ،زکات ،روزه و ح به خدا ایمان آورند ،آن ها نخست ایمجان مجی
آورند و بعداً عمل میکنند .پس عمل آنها به فجرایض ناشجی از ایمجان بخجدا
بوده و ایمان بخدا ناشی از عمل بفرایض نیست،مثال اینموضوع دین اسجت
که انسان نخست اقرار بدین میکند بعد آنرا تادیه مینماید و چنجان نیسجت
که اول بتادیه دین بپردازد بعدا اقرار کند و اقجرار او ناشجی ازتادیجه نیسجت
بلکه تادیۀ دین ناشی از اقرار است و بندگان ازنگاه اینکه به بندگی بجاداران
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معتر مبیاشد برای آنها انجام خدمت میکنند و چنان نیست کجه بنجدگی
ایشان از خدمت منشاء گرفته باشد او اعترا نه ورزد ویا اقجرار بجه بنجدگی
کند اما خدمت انجام ندهجد و اینکجار سجبب دور شجدن نجام بنجدگی ازوی
نمیشود.
دوم :ایمان ما مانند ایمان مالیکه است زیرا ایمان باعمل مغایر است پجس
ایمان آنها با ایمان مافرقی ندارد .زیرا ماهم به تمام آنچه مالیکه بدان ایمان
آورده اند از قبیل و حدانیت پروردگار و قدرت او وامثال آن ایمان آورده ایم
درین موقع شاگردش ابومقاتل بغرض استیضاح بیشتر موضوع میگویجد :بجه
آنچه گفتی پی بردم بسیار نیکو گفتی ولی میخوا هجم در شجرح و توضجیح
یقین و خو و جرئت ما و فرشتگان از طریق قیاس روشجنی افگنجی ،زیجرا
شخص بی دانش که عالقه مند اسجت عاقبجت کجاری را بدانجد ،اگجر از راه
شرح و توضیح تو بمطلب پی نبرد از طریق قیاس حتماً به آن پجی میبجرد،
امام در جواب شاگردش میگوید :درباره قیاس بسیار خجوب فکجر کجردی و
باید کسجیکه میخواهجد ازطریجق مجذاکره بجه دانسجتن رازی موفجق شجود ،
درصورتیکه مذاکره مفید واقع نشود دست بدامان قیاس بزند ،باید دانسجت
که قیاس نظریه حق را بجرای طالجب حجق اثبجات میکنجد و قیجاس نظیجر
شاهدان عادل است که صاحب حق به غرض اثبات حق اقامه مینماید اگر
جاهالن از حق منکر نمی شدند دانشمندان به قیاس ومقایسجه مجبوریجت
نداشتند اینکه میپرسی چرا باوجود مساوات و عدم تفاوت بجین یقجین مجاو
یقین فرشتگان خو آنها نسبت به خو ما بیشتر است ،پاسخ این سجوال
از طریق قیاس چنین است که امکان دارد دو نفرفن ،آب بازی را خوب بلد
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و درین فن باهم برابر باشند ولی چون به نزدیک دریای خروشانی میرسند
جرئت یکی نسبت بدیگری کمتر باشد و یا دونفر از یک نوع مرض شکایت
دارند .به هر دویک نوع دوای تلخ توصیه میشود ولجی نوشجیدن آن جرئجت
یکی نسبت به دیگری بیشتر می باشد منظور امام ازین قیاس ها این نکتجه
بوده که ایراد قیاس درمسایل کالمی سبب تفهیم کامل شده میتواند ،زیجرا
متضمن تشبیه معقول به محسوس بجه غجرض توضجیح محسجوس اسجت و
اثبات موضوع کالمی بوسیله قیاس با اثبات آن به قرآن و حجدیث منافجات
ندارد وعقل به توضیح مطالب نظری و تقریب آن بفهم قدرت دارد.
سوم :شاگرد امام ضمن بحث راجع به امیجد آمجرزش هجر گونجه گنجاه بجه
استثنای شر میپرسد که آیا فکر می شود که خداونجد قجاتلی را بیجامرزد
ولی کسی را که یکمرتبه به نامحرم به نظر شهوت نگریسجته عجذاب کنجد؟
امام در جواب گفت :اگر خداوند قاتلی را بیجامرزد ،نظجر کننجده سجزاوارتر
برای این آمرزش است واگر نظر کننده را عذاب نماید قاتل سزاوار تر بجرای
این عذاب است زیرا خداوند میفرماید :إِ هن أَ ْكد م هكم ِاند َ هِ
اَّلل أَتْد َقد هك ْم 1بدرسجتی
ََ ْ
گرامی تر شما نزد خداوند پرهیز گار ترشما است و نظر کننده که مرتکجب
قتل نشده باشد نسبت به قاتل پرهیز گار تر است و آنچه در باره امیدواری
آنها گفتنی بعقیده من این امید در هر دو نفر یکسجان نیسجت .زیجرا امیجد
صاحب گناه کوچک نسبت به امید مرتکب گناه بزرگ قجویتر اسجت و ایجن
وضع را میتوان بحال دو نفری قیاس کجرد کجه یکجی در دریجای زنجدگی و
دومی در نهر نسبتا کوچکتری داخل میشود و احتمال غر شدن برای هر
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دو موجود است ،اما امید من درباره نجات دومی نسبت به نجات اول قویتر
است .در حالیکه دراصل امیدواری هردو یکسان میباشجد همچنجان دربجاره
ارتکاب گناه بزرگ نسبت به مرتکب گناه کوچک خو من بیشتر است اما
برای نجات دومی نسبت به اول امیدوارتر میباشم زیرا امید و خو من بجه
تناسب اعمال آنها ست.
چهارم :شاگرد از امام می پرسد که بجین پیجروان مجذهب حجق درقسجمت
قضاوت راجع به اهل قبله از نگاه فضیلت فر است یجا خیجر؟ امجام پاسجخ
میدهد که البته نظریات اهل حق درباره احتجرام او امجر ونجواحی خداونجد
متحد است ولی از نگاه علم و استدالل درین تعظیم و تحمجل مشجکالت و
شدت اهتمام به صالح مردم و بحث از تعظیم ارزشهای ایشان و دفاع ازآن
بین آنها فر موجود است مانند یکتعداد عسکر که درمقابجل دشجمن قجرار
میداشته باشند و هد شان و موقف ایشان یکی بجوده امجا دربجین ایشجان
ازنگاه دانش و آشنایی به تاکتیک هجای جنج و اسجتعمال سجالح و مجال
وتشویق مردم به جن فر و تفاوت می باشد.
پنجم :امام در باره اینکه مؤمن دشمن خدا شمرده نمیشود گرچه مرتکجب
هر گونه گناه باشد مشروط به اینکه عقیده توحیجد را تجر نگویجد چنجین
استدالل میورزد :دشمن ازدشمن خویش نفرت میداشته باشجد و میکوشجد
به وی زیانی برساند اما مومن با وجود ارتکاب گناهان بزرگ بجا خداونجد
نسبت به همه چیز محبت بیشتر داشته و حتی اگر بوی گفته شود کجه یجا
بخداوند قلبا دروغ به بنده و یا خود را به آتجش بسجوزاند دومجی را اختیجار
خواهد کرد.
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پس از آنکه شاگرد امام درین باره خواهان تفصیل بیشتر میشود و میپرسد
که اگر براستی خداوند درنظر این مؤمن نسبت به همه ماسوای او محبجوب
ترباشد پس چرا فرمان او را نمی پذیرد؟ امام در موضوع چنین روشنی می
افگند :بسیار اتفا می افتد که پسجری بجا پجدرش محبجت داشجته امجا ازاو
امراوسرپیچی میکند چنین مؤمن نیز گرچه فرمان خدا را عملی نکرده بجا
او تعالی محبت دارد وسبب نافرمانی غلبجه شجهوت اسجت وغجا لجب شجدن
شهوت به آن می ماند که مردی از طر حکومت به کاری موظجف باشجد
اما از کارش معزول گردد وبه انواع عذاب معذب شود چون از شجکنجه هجا
رها گردد ،دوباره به وظیفه اش بر گردد و یجا زن هنگجام والدت طفجل بجه
اقسام عذاب مواججه میگجردد ولجی چجون از ایجن درد شجفایافت مججددً در
جستجوی فرزند میشود.
ششم :شاگرد امام میپرسد :آیا انسان بجه کجاری کجه ازآن میترسجد اقجدام
میکند؟ امام در جواب میگوید :ممکن اسجت انسجان بجه کجاری کجه سجبب
ضررمیشود اقدام کند چون خوردن غذا و نوشیدنی مضجر ،دسجت زدن بجه
جن ،مسافرت با کشتی و امثال آن و اگر در جن و مسافرت امید نججات
نداشته باشد هرگز به آن اقدام نخواهد کرد.
هفتم :امام راجع به فر بین کفر و گناه میگوید :کفر از خود اسم و تفسیر
دارد .مفهوم کفر انکار و دروغ پنداشتن است زیرا "کفر" در عربی به معنی
انکار است و قرآن هم به لسان عربی نازل شده است.
برای توضیح این مطلب میتوان مثال آورد که :شخصی برذمۀ دیگری دیجن
دارد و از وی تقاضای تادیه میکند مدیون به دیجن اعتجرا مینمایجد امابجه
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تادیه آن تن نمی دهد این وضع او انکار گفته نمیشود بلکه اطجال تجاخیر
برآن میشود و اگر اصالاز دین وی منکر شد اطال انکار درست و از تجاخیر
بیجا است همچنان وقتی مسلمان فرض را تر میکند اما از آن منکر نمی
شود گنهکار است و اگر از آن انکار ورزد کجافر و منکجر از فجرایض خداونجد
شناخته میشود امام در جای دیگر به موضوع انکار و کفر تماس میگیجرد و
پس از آنکه یک اندازه به عقاید یهود و نصاری روشنی می انجدازد میگویجد:
اگر شخصی گوید :میدانم که خداوند حق است ولی عقیده ندارم که انسان
مخلو او است ما او را دروغگو میشناسیم زیرا اگر واقعاً به وجود خدا عالم
باشد باید به این عقیده نیز معتقد باشد که هر چیز ماسجوای او مخلجو از
است و این موضوع بدان میماند که انسان آتجش بزرگجی را کجه جلجو دیجد
گانش افروخته شده نبیند ولی چراغ کوچکی را دیده بتوانجد و اگجر کسجی
چنین ادعا میکند دروغگو است زیرا اگر واقعاً چراغ را دیده میتوانجد بجرای
دیدن آتش قدرت بیشتر خواهد داشت.
هشتم :امام ارجاء را چنین تفسیر میکند :ارجاء نخست از طر فرشجتگان
به میان آمده زیرا وقتی خداوند همه اشیاء را به ایشان عرضه کرد و فرمود:
ازین چیز ها نام برید فرشتگان ترسیدند که مبادا اشجتباه کنجد لجذا توقجف
نموده گفتند :سبح َ َ ِ
ْم ملَنَ إِله َم َاله ْمتَدنَد  1پاکی است مرتراعلم نداریم جز
هْ َ
ك لَال َ
به آنچه به ما آموخته ای و مانند اهل بجدعت نشجدند کجه وقتجی از ایشجان
راجع به کاری که نمیدانند پرسیده میشجود بینجا گانجه سجخن میگوینجد و
حر آنها اگر درست نباشد طبیعاً خطاکار اند و اگر درسجت باشجد بجا هجم
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وضع آنها قابل ستایش نیست زیرا قضاوت ایشان متکی به علم نمیباشجد و
دك بِ ِده ِا ْل ٌدم 1ودر پجی
از همین جا است که خداوند فرمودهَ :ولَ تَد ْق ه
س ملَ َ
ف َمد ملَد ْ َ
چیزی مباش که آنرا نمیدانی و پس ازتفسیر این آیت میگوید :تفسیرارجاء
این است که مثال دو گروه به کارنیک مشغول اندوپس ازمد تی به دو دسته
متفر و با هم داخل جن مبارزه شجده و حتجی از قتجل یکجدیگر دریجغ
نکردندولی بعداز چندی بازهم تفرقه رایکسو گذاشته به همان وضع سجابق
برگشتند این فرقه درحال اختال یکتعداد از همدیگر را به قتل رسانده اند
وچون از ایشان پرسیده شود هر فرقه خود را مظلوم نشجان داده بازگنجاه را
بدوش مقابل اندازد و هیچ یک ازین دو فرقه شاهد و گواهی نداشته باشند
و شهادت ایشان بر یکدیگر نیز قابل قبول نیست زیرا دشمن یکجدیگر انجدو
نیز واضح است که هردو جانب را نمیتوان حق به جانب شمرد زیرا به قتجل
یک دیگر اقدام کرده اند پس باید هردو جانب و یجا یکجی بصجورت حتمجی
گنهکار شمرده شود.
نهم :شاگرد ازامام میپرسد:اگرانسان از چیزی میترسد ویا منفعت آن امیجد
وار میباشد آیا این خو و راجاء موجب کفروی میگجردد؟ امجام در ججواب
وی میگوید :خو ورجاء به دو نوع است یکی اینکه انسان از چیز میترسجد
و یا به آن امید داشته باشجد امجا آنجرا بجدون امجری اراده خداونجد بصجورت
مستقل مصدرنفع یا ضرر پندارد این نوع خجو و رججاء کفجر اسجت و اگجر
انسان فاعل اصلی نفع و ضرر خداوند را میداند وشئی مورد نظجر را صجر
بحیث وسیله و سبب میشناسد ایجن عقیجده کفجر نیسجت چنانچجه پجدر از
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فرزندامید وار کمک و دفاع است و انسان از چار پای توقع برداشتن بجار را
میکند و همسایه از همسایه امید نیکی مینماید و یا از عسکر امید حمایجه
و دفاع از وطن میشود و انسان به همچو امیداواری ها کجافر نمیشجود زیجرا
اصال امید او متوجه خداوند است انسان دوا صر میکنجد بجه امیجد اینکجه
خداوند آنرا سبب شفاء گرداند پس نمیتوان بروی حکم کفر کرد و یا مجثال
از شر میگریزد تا خدا از ضررآن محفوظش دارد این پندار کفر نیست.
درین مورد میتوان به وضع حضرت موسی رعم استدالل کجرد کجه بجاوجود
قرب منزلت به بارگاه خداوند واینکه خداوند با وی بدون توسط ملک سخن

َخ ه أَن 1پس میترسم که مرا
گفته با حضرت باری چنین رازونیاز میکند :فَأ َ
بکشند و حضرت محمد به سوی غار فرار کرد تا کفار بروی دست نیابد و
هر انسان ازدرنده ،عقرب مار و یا فروافتادن خانه ،سرا زیر شدن سجیالب و
تناول غذای مضر صحت میترسد ولی احساس ترس است نه کفرو شجک از
دالیل عقلی که امام درین رساله ذکر کرده به همین اندازه اکتفجا میکنجیم.
ازاین دالیل معلوم میشود که امام در تحقیق مسایل کالمی استدالل عقلی
را گنجانیده و در تشریح عقاید اهل سنت و جماعت روشن خاصی را بوجود
آورده و ثابت نموده که غرض از تحقیق مسایل کالمجی آنسجت کجه انسجان
بعداز اقناع خود به قناعت مخالفین بپردازد وایجن هجد از طریجق تشجبیه
معقول به محسوس و ایراد مثال های واضح برای توضجیح مطلجب بدسجت
آمده میتواند.
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همچنان امام برای اثبجات مطالجب خجویش دالیجل واضجح و عجام فهمجی را
انتخاب نموده از دالیل پیچیده و غامض صر نظر کرده زیجرا وی درصجدد
بود تا مسایل غامض کالمی را آسان گرداند و این کار جز باروش کجه امجام
پیش گرفته امکان نداشت و ازطرز صحبت وی معلجوم میشجود کجه طجر
صحبت او مردمی است که عقاید متشابه داردند و بجه سجویه آنهجا صجحبت
میکند و ازطرزاستدالل او هویدا است کجه در مسجایل مجورد بحجث طجوری
دسترس داشت که حتی مردمی که دارای فهم و ادرا جزئی بودند نیز از
افاده او استفاده میتوانستند.
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رساله ابوحنیفه به ابومسلم البتی امام بصری
ابن قتیبه درالمعار مینویسد :عثمان"البتی" به فتح باوتشدید تا ،عبجارت
ازعثمان بن سلیمان بن جرموزاست و در کوفه میزیست بعدا به بصره نقجل
مکان کرده وی برده آزاد شده بنی زهره بود و به فروش جامه های درشت
که در عربی انرا "بت" گویند شغل میور زید و بدان منسوب گردید ذهبجی
در المیزان نگاشته :عثمان البتی فقیه عبارت از ابی مسلم است که پیشوای
اهل دانش ومورد اعتماد بود .نام پدرش اسلم و به قجولی سجلیمان اسجت و
درالمشتبه چنین آمده فقیه بصره بود و در عصر ابو حنیفه میزیست .هفت
سال پیشتر از ابو حنیفجه دربصجره وفجات یافتجه و بجین ایجن دو دانمشجند
مکاتباتی نیز صورت گرفته که از آنجمله بجه ججز همجین رسجاله در تجاریخ
چیجججزی نمانجججده و طحجججاوی در "اختالفجججات العلمجججا" ابجججوبکرالرازی
در"مختصر"خویش وابن المنذر در"االشجرا " تصجریح کجرده انجد کجه وی
درفقه دارای نظریات خاصی بود.

سند و سلسله کتاب:
امام حسام الدین حسین بن علی بجن الحججاح اسجغناقی روایجت نمجوده از
حافظ الدین محمد بن محمد بن نصرالبخاری از شمس االئمجه محمجد بجن
عبدالستار الکردری از برهان الجدین ابجی الحسجن علجی بجن ابجی بکجر بجن
عبدالجلیل المرغیانی ازضیاء الدین بن محمد بن حسین بن ناصرالیرسوخی
ازعالء الدین ابی بکر محمد بناحمد السمرقندی از أبی المعین میمجون بجن
محمدالمکحول النسفی ازابی زکریا یحیی بن مطر البلخی از ابجی صجالح
بن الحسین السمرقندی از ابی سعید محمد بجن ابجی بکجر البسجتی از ابجی
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الحسن علی بن احمد الفارسیاز نصربن یحیی الفقیه از أبی عبجداهلل محمجد
سماعه التمیمی از امام أبو یوسف یعقوب بن ابراهیم االنصاری از امام اعظم
ابی حنیفه  که فرموده:
بسم اهلل الرحمن الرحیم از ابوحنیفه به عثمان البتی سالم برتو! اما بعد....
البتی کسی است که امام اعظم درباره اش گفته :اگر البتی مجرا درمییافجت
بسیارحر های مرامیپذیرفت بعجدا "البتجی" "النبجی" تحریجف گردیجد و
دشمنان امام ازآن بهره برداری کردند و "النبی" راهم به "رسهول اهلل"
تبدیل کردند و به امام تهمت بسجتند کجه گفتجه :اگجر رسجول خجدا مجرادر
مییافت به بسیار حر های من عمل میکرد و خطیجب بغجدادی در تجاریخ
بغداد  400 – 386میگوید  :بما خبرداد احمد بن جعفر بن سجال از احمجد
علی االبار از ابراهیم بن سعید از محجوب بن موسی که گفت از یوسف بجن
اسباط شنیدم که ابوحنیفه گفته اگر رسول خدا مرا در مییافت یا من او را
درمییافتم بسیار حر های مرا میپذیرفت و از ابواسجحا شجنیده انجد کجه
میگوید  :به ابوحنیفه از پیامبرمی رسید و نمی پذیرفت و بجر خجال آن
عمل میکرد .عالمه کوثری از حاشیه اصل کتاب خطیب کجه در دارالکتجب
المصریه تحت نمجره  60محفجوظ و بجه خجط عالمجه فقجه محمجد محمجود
الجزایری مفتی اسکندریه نوشته شده نقل نموده که  :این روایجت تحریجف
است روایت اصلی چنین است  :ملو أداکنا املبتدا ...سپس البتی بجه النبجی و
بعدا به رسول اهلل تبدیل شد و نظیر چنین تحریفات در کتب بسجیار دیجده
میشود مثالدر حدیثی که اصال چنین است ادن هللا ازوجدل چنجین تحریجف
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بعمل آمده ان هللا ادن اجدل خطیب اظهارتعجب نموده میگوید :این مرد که
خدا ازوی روایت فرموده کیست؟
نظیر چنین تحریفات بسیارزیاد به مالحظه میرسد.
امکان دارد اصل عبارت امام چنجین باشجد:ملدو أداکندا املنبدا خدذ ا بکثدْي مدن

قوملا اگر مرا پیامبر درمییافت به بسیار گفته هایم مرا مؤاخذه میکرد و از
عبارت مذکور مفعول یعنیرنیم حذ گردیده گویا ابوحنیفه با این جملجه
خواسته اعترا نماید که تمام نظریات او صواب نبوده بلکجه ممکجن اسجت
درمیان آن افکاری موجود باشد که اگجر بجه پیجامبر میرسجید آنجرا نمجی
پذیرفت و این اعترا نشانه ورع و پرهیزگاری امجام اسجت1امجا توجیجه اول
قوی تر به نظر میرسد زیرا درجای دیگر از امجام نقجل شجده کجه فرمجوده :
ملوأداکنا املبتا او أداکته خذبکثْي مدن قدوملا اگر البتی مرا درمییافت و یامن با
او مالقات میکردم اکثر گفته های مرا عملی میکرد و بعد از آن میگوید :جز
نظریه نیک هیچ چیز قابل پیروی نیست .خطیب بغدادی این روایجت را در

تاریخ بغداد 1چنین نقل کرده  :ملوأداکنا املنبا او أداکته خذ بکثْي مدن قدوملا
ودل امل ین الاملد أی احلیدن  -یعنی به جای "البتی" النبی و به جای الجرأی،
الدین نقل شده و ممکن است این تحریف قصدی نبجوده بلکجه بجه همجین
شکل به مالحظه خطیب رسیده زیرا البتی به آسانی النبجی تحریجف شجده
میتواند و نیز کلمه الدین می تواند شکل تحریف شده الرأی باشد زیرا "ر"
اگر کمی ک نوشته شود شکل "د" را بخود میگیرد و "ی" نیز بجا "یجن"
 - 1تانیب الخطیب تالیفات عالمه کوثری
 - 1تاریخ بغداد ج  13ص 390
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شباهت نزدیک دارد مخصوصا در رسم الخط قدیم کجه غالبجا بجدون نقطجه
نوشته میشد به همین اساس لفظ رالرأیم بجه رالجدینم تحریجف گردیجده و

اصل عبارت چنین است :ودل امل ای الامل أی احلیدن چنانچه از حکجایتی کجه
یوسف بن خالد سمتی نقل نموده برمیاید که میگوید :نزد عالم بصره یعنی
عثمان بن مسلم البتی و نزد ابوحنیفه رفت وآمد داشتم باری شجنیدم کجه
میگفت  :ملوأداکنا املبتدا ملدَتک کثدْيامن قوملده -اگر البتجی مجرا درمییافجت اکثجر
نظریات خود را تر میکرد البته امامی که اندازه زهدو تقوی و پابنجدی او
به به شریعت معلومات داریم ممکن نیست که به چیزی زبان کشاید که به
جز زندیق از زبان دیگری نمیتوان شنید در حالیکه امام فرموده :لعنت خدا
برکسی که از پیامبر مخالفت میکند که خداوند ما را به وسیله او کرامت
1
بخشیده و از بدبختی نجات داده

خالصه محتویات کتاب:
از روش عبارت کتاب معلوم میشود که امام اعظجم دریجن رسجاله خواسجته
خود را از عقیده مرجئه تبرئه نماید و بجه البتجی بنویسجد کجه :اگجر دربجاره
نسبت این عقیده به وی چیزی شنیده باشد بجی اسجاس اسجت.امام کتجاب
خود را به بحث رسالت پیامبرآغاز میکند و متذکر میشجود کجه مجردم از
بعثت محمد مشر بودند پیامبر بزرگوارآنها را به اسالم دعوت کرد بعدا
کسانی که اسالم را پذیرفتند به تعمیجل فجرایض مکلجف گردیدنجد سجپس
موقف عمل را در مورد اسالم با اهمیت تصدیق ،تشجریح نمجوده میخواهجد

 - 1تانیب الخطیب ص  86و منا قب ابوحنیفه تالیف مکی ج  2ص 102
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برای این عقیده که تر اعمال سبب تر ایمان نمیگردد ،مقدمه ای بیان
کند زیرا ایمان تصدیق و اقرار است و مؤمن گنهکار که عمل نیک را تجر
نموده و به عمل بد دست زده ،تا وقتی که اقرار و تصدیق را ازدست نجداده
کافر شمرده نمیشود کارمؤمن گنهکار را به خداوند موکجول و میدانجد کجه
اگر اراده فرماید او رامیامرزد و اگر خواسجته باشجد عجذاب میکنجد و درایجن
ِ
ِ
ص ِحل ا 1و کسی که
نظریه به آیات ذیل استدالل میورزدَ :وَمن یهد ْؤمن ِاب هَّلل َویَد ْی َم ْل َ
بخدا ایمان میاورد و عمل نیک انجام میدهد إِ هن امله ِذین آمنهوا و َا ِملهوا امل ه ِحل ِ
ت
َ
َ َ َ
 2بدرستی کسانی که ایمان آورده و عمل نیکو انجام داده اند .آیات متذکره
ایمان را از عمل جدا پنداشته بنابرآن کسی که عمل را تر کجرده تجار
تصدیق نیست و نیز چنین استدالل میکند آیا این تعبیرات درست نیسجت
که :مومن ظالم مومن گنهکار ،مومن خطا کار،مومن عاصی ،مومن ستمگرو
امثال آن ؟ وعالوه میکند که گمرا هی با ایمان منافی نیست وبه این آیجت
استدالل میکند که خداوند از قول موسیرعم حکایت فرموده قَد َل فَد َی ْلتهد َهد إِذ ا
وأ ََا ِمن امل ه ِ
ن 3این کار را در حالی کردم کجه از گمراهجان بجودم و پسجران
ضد مل َ
َ َ
ِ ِ4
ك املْ َقد می بدرسجتی تجو
حدسَملِ َ
یعقوب رعم به پدر خجویش گفتنجد :إِ ه َ
دك مل َِفدَّ َ
درگمراهججی قججدیم خججود میباشججی! همچنججان علججی  وعمججر بججه نججام
امیرالمومنین ملقب گردیده اند در حالیکه مراد ازمومنین تنها ر مطیعینم

 - 1سوره تغابن آیه 9
 - 2سوره بروج آیه11
 - 3سوره شعراء آیه 20
 - 4سوره یوسف آیه 95
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نیست ونیزعلی  با مردم شام جنگیده با آنهم ایشانرا مجومنین نامیجده و
صحابه  باهم جن میگردند در حالیکه هر دوجانب را نمیتوان حجق بجه
جانب شمرد پس کدام یکی را بجاغی میتجوان گفجت؟ و در حالیکجه هجیچ
گناهی بزرگتر ازقتل وآنهم قتل یاران پیامبرنیست پس بجرین دو گجروه
چه عنوانی میتوان گذاشت طبعاً هر دوجانب طرفدار حق نبوده و هجردو را
حق به جانب شمردن یا هر دو را گمراه پنداشتن درست نیست و اگر یجک
طر حق به جانب شمرده شود طر مقابل چگونه خواهد بود و کار خوب
آنست که قضاوت هر دوجانب را بخداوند بسپارم امام عجالوه میکنجد :بایجد
دانست که به عقیده من همه اهل قبله مومنجان انجد و بجا تجر فجرایض از
ایمان خارج نمیشود و کسی که با وجود ایمان مکلفیت های عملی خود را
نیز انجام میدهد به عقیده ما از أهجل بهشجت و کسجی کجه هجردو را تجر
میکند از اهل دوزخ است و آنکه با داشتن ایمان گوشه ای از فرایض عملی
را تر میکند مومن گنهکار و کار او بخداوند مربوط است هرطوریکه اراده
اش بود میکند ،یا او را میامرزد و یا مجازات مینماید .اگر او را عجذاب کجرد
درمقابل گناه او اسجت و اگجر آمرزیجد گنجاهی را بخشجوده اسجت و دربجاره
اختالفاتی که بین یاران پیامبر رخداده عقیده من این است کجه عاقبجت
انرا خدا میداند.
در جای دیگر خطاب به البتی میگوید :آنچه درباره نجام مرجئجه یجاد آوری
کرده ای ،باید گفت کسانی که سخن عادالنه گفته اند گناهی ندارند و أهل
بدعث ایشان را به این نام مسمی کرده اند در حالیکجه اهجل عجدل وسجنت
میباشند و نام مرجئه را مردم مخالف برایشان گذاشجته ازیجن جمجالت بجه
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وضاحت معلوم میشود که امام تهمت ارجاء را از خود دور میسازد و مذهب
کالمی اش را به نام ارجاء نام نمی گذارد و این نا مگزاری را از طر مردم
مخالف میداند ناگفته نماند که عالمه عبدالحی لکنوی درکتاب خویش بجه
نججام الرفججع و التکمیججل فیججالجرح والتعججدیل" عبججارت "التمهیججد" تججألیف
عبدالشکور السا لمی را که منقول می شود امام به پیروی از عقیده مرجئجه
معتر و رساله متذکره مشتمل برتفصیل مذهب مرجئه و اعترا امام بجه
این عقیده می باشد1.وی می گوید :روایت است کجه عثمجان بجه ابوحنیفجه
نوشت که شما از پیروان مرجئه می باشید ابوحنیفه درجواب نگاشجت کجه
مرجئه دوطبقه است  :مرجئه ملعونه و مرجئه مرحومجه کجه مجن از طبقجه
اولی بیزار و درقطار گروه دومی می باشم.
من به همه نسخه های مطبوع و خطی کتاب مراجعه کردم این عبجارت را
در آن نیافتم و امکان ندارد عبارت مذکور در نسخه های اصلی بوده ولی از
طر ناقل حذ شده زیرا سبک کالمی امام از اول تا آخجر نشجان میدهجد
که امام می خواهد این تهمت رااز خود دور سازد .دانشمندان ضمن تحقیق
رساله گفته اند رساله ای که ابوحنیفه به ابومسلم البتی نوشجته رسجاله ای
است در باره برائت او از تهمت ارجاء واگرازین نظریات و تأویالت صر نظر
کنیم و اصل رساله را تحت غور قرار دهیم به مقصد امام که در تجألیف آن
مدنظر داشته پی می بریم گوایا امام از نسبت تهمت ارجاء که به وی شجده
متاثر گردیده و در موضوع بصورت علمی تحقیق نموده است.

 -1مقدمه کشککی برسیره النعمان تالیف شبلی نعمانی چاپ کابل ص 19
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پس از آنچه گفتیم می توان ابرازنظر کرد که نظریه "سجالمی" بجا وججود
معلومات کافی که در بیوگرافی دانشمندان داشته درست نیسجت و ممکجن
است که وی به نوشته مخالفین امام مانند خطیب بغدادی اتکا نموده و به
اصل رساله امام مراجعه نکرده بلکه صر به نقجل و روایجت اکتفجا ورزیجده
ومادر سابق اشاره نمودیم که بعضی مجردم درمقابجل امجام زبجان درازی هجا
کرده و به او نسبت ها یی نموده اند که سزاوار شجان نیسجت چنانچجه او را
بنام مبتدع و امثال آن یجاد کجرده انجد و نیجزممکن اسجت کجه عبدالکشجور
السالمی باوجود دانش و لیاقجت کجافی ،بجه اقجوال مجؤلفین اکتفجا نمجوده و
نتوانسته به اصل رساله اطالع یابد و این روش از سالمی و امثال وی بعیجد
نیست زیرا غالبا به نظریات دیگران اکتفا می کنند وزمینه برای مراجعه بجه
اصل کتب به ایشان مساعد نمیشود .ازجمله مؤلفینی که تنها به نقل اکتفا
کرده اند یکی هم شبلی نعمانی است وی رساله ای به نجام سجیرۀ النعمجان
تالیف نموده و برهان الدین کشککی آنرا به دری ترجمه کرده که در کابجل
به طبع رسیده درین کتاب نظریات امام از زبان دیگران بدون امتیاز صحیح
وسقیم نقل شده و مؤلف اعترا می کند که به اصل رسجایل امجام فرصجت
مراجعه نیافته وی پس ازآنکه از یک تعداد منابع نام می برد که درنوشجتن
زندگی و نظریات امام مورد استنادوی بوده می گوید این منابع درعصر مجا
دستیاب شده نمی توانجد و تنهجا الخیجرات الحسجان ،عقجود الجمجان وقائجد
العقیان  1در دسترس من موجود است.

 - 1مقدمه کشککی برسیرۀ النعمان تالیف شبلی نعمانی چاپ کابل ص 19
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واین هم ممکن است که شبلی درتألیف خویش به اقجوال بعضجی مجؤلفین
مانند خطیب و امثال وی که درنقل نظریات امام هجیچ گجاه طجر اعتمجاد
بوده نمی توانند و دروغ ایشان افشا شده اعتماد نموده چنانچه این افتراهجا
را "مرآۀ الزمان" تألیف ابن جوزی و "السهم المصیب فی کبجد الخطیجب"
تألیف عیسی بن ابی بکر االیوبی و "تأنیب الخطیب" تألیف عالمه کجوثری
افشا نموده است.
شبلی ضمن یاد آوری تألیفات امام می نویسد :بین مردم مشهور است کجه
فقه اکبر والعالم والمتعلم منسوب به امام بوده و عالوه می کند کجه رسجاله
دومی را دستیاب نتوانسته  1و در جای دیگر می گوید :ما یقین داریم کجه
نسبت این رساالت به امام درست نیسجت زیجرا عصجر امجام عصجر تجألیف و
ترتیب به قسمتی که درین رساالت مشروع است نبوده و افکار فلسجفی در
عصر او به عربی نقل نشده بوده درحالیکه فقه اکبر شامل اصطالحاتی مانند
جوهر و عرض و غیره می باشد.
درکالم شبلی اضطراب و تناقض به نظر می رسد زیرا نخست اعتجرا مجی
کند که رساله العالم والمتعلم را دستیاب نتوانسته بعدا مجی گویجد کجه بجه
مالحظه ترتیب و روش خاص آن که چنجین روش در عصجر امجام معمجول
نبوده نسبت رسایل مذکور به وی درست نیست اکنون از ایشان بپرسیم که
چگونه به مالحظه نظم و ترتیب کتاب قضاوت می فرمایید که نسجبت آن
به امام صحت ندارد در حالیکه خود اعترا می ورزید کجه آنجرا از نزدیجک
مالحظه نکرده اید؟ ونیز شبلی در باره عصر امام که حرکجت تجالیف در آن
 - 1و  2سیرۀ النعمان ترجمه کشککی چاپ کابل ص 31- 128
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آغاز گردیده مطالعه نکرده و آنرا از نظر انداخته و تنها عصری را که تألیف
به اوج خود رسیده بود مدنظر قرار داده که عبارت از قرن چهارم می باشجد
در حالیکه تألیف درعصر امام موجود بجوده امجا شجکل ابتجدایی داشجته و از
خصوصیات حلقه درسی امام این بجود کجه شجاگردان طوریکجه شجبلی نیجز
معتر است نظریجات فقهجی و کالمجی امجام را مجی نوشجتند و درموضجوع
اصطالحات فلسفی قبال روشنی انداخته ایم که تکرار آن الزم شمرده نمجی
شود.
شبلی در تحقیق خود راجع به زندگی امام به گفته دیگجران بجدون فجر
بین صحیح و غلط اکتفا نموده و این کار شایسته یک محقق نیست که در
صدد مطالعه راجع به بیوگرافی امامی می باشد که مسلمانان و مستشرقین
او را می شناسند و هیچ دانشمند محققی نیست که با شخصجیت علمجی و
فکری او آشنایی نداشته باشد.

الوصیة
این رساله حاوی چند سطر بوده که امجام برخجی مسجایل کالمجی را درآن
گنجانیده و درآغاز آن نظریه خود را در باره ایمان ابراز نموده و آنرا مرکجب
از اقرار و تصدیق شمرده بعدا به یکتعداد مسایل کالمی اشجاره نمجوده ودر
نسخه های این رساله اعم ازمطبوع و خطی اصل سند آن به مالحظه نمجی
رسد.
در رساله بعداز حمد وصالۀ به برخی مسایل کالمجی واعتقجادی تمجاس بجه
عمل آمده و این طور شروع می شود.
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احلم ب ال املی ن و امل سال الا س ا سدلن حممد وآملده و صدحبه أَجدن ایجن
است رساله وصیت امام اعظم پیشوای پیشوایان ،رهنمجای امجت ،روشجنایی
بخش تاریکیها ،یکتای زمان و یگانه عصر ،واضع طریقجت و روشجن کننجده
حقیقت حامی شریعت ،مجاهد واقعی ،ابوحنیفه نعمان بن ثابت  خداوند
او را خوشنود گرداند.
رساله درباره اعتقادات او واهل سنت و جماعت نگاشجته شجده چجون امجام
پیشوای مسلمانان مریض شده ومرضش شدت یافت یاران و شاگردان ازوی
خواهش نمودند که آنها را به طریق اهل سنت و جماعت وصجیت کنجدپس
ایشان را دور خود جمع نمود و به خادم تکیه کرده گفت:
یاران و برادران :خدا به شما توفیق دهد ! بدانید که مجذهب اهجل سجنت و
جماعت دوازده خصوصیت دارد کسی که این خواص دروی موججود اسجت
اهل بدعت و هوی نیست .یاران من ! ایجن ممیجزات رااز دسجت ندهیجد تجا
سزوار شفاعت پیامبردر روز اخرت گردید.
اول :ایمان که عبارت از اقرار و تصدیق است وتنها اقرار ایمان شمرده نمجی
شود...
امام درین رساله بیک سلسله مسایل کالمی تماس گرفته و هر مسجئله را
به کلمه "نقر" یعنی اقرار می کنیم آغاز کرده مسایل متجذکره قجرار ذیجل
است :تقدیر خیرو شر ،تقسیم اعمال به فریضه ،فضیلت و معصیت ،مفهجوم
استواء خداوند برعرش ،قرآن کجالم خجدا اسجت و مخلجو نیسجت ،پجس از
پیامبرفضیلت برای ابوبکر سپس برای عمر و بعداز وی برای عثمان
 و درمرتبه چارم برای علی  است ،بنده با همه اقجوال و اعمجال خجود
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مخلو است همچنان درین رساله ذکر شده که انسانها به سه دسجته انجد:
مؤمن ،کافر و منافق .استطاعت مقارن با فعجل اسجت و نجه قبجل از آن ونجه
بعداز آن و عقیده به مسح خفین واجب و خداوند به قلم امر کرده که همه
اموری را که تا روز رستا خیز بوجودمی آید بنویسد و عجذاب قبجر و سجوال
منکر و نکیر حق است و دراین باره به آیت قرآنی استدالل نمجوده ونیجز در
باره اینکه بهترین زنان کیست ابراز عقیده کرده از ممیزات رساله این است
که هر موضوع با کلمه رنقرم آغاز شده گویا امام به این ترتیب مجی خواهجد
به ضرورت اقرار درمورد این مسایل کالمی اشجاره نمایجد و اینکجه مومنجان
مکلف اند پس ازاقجرار بجه اصجل ایمجان کجه بصجورت اجمجالی شجامل ایجن
خصوصیات اسجت قسجم تفصجیلی نیجز بجه آن اقجرار نماینجد و شجاید علجت
اختصاص این مسایل ،اختالفی باشد که درعصر امام راجع به ایمان ودیگجر
مسایل متذکره موجود بوده وسبب بوجود آمجدن افکجاری شجد کجه تقریبجاً
متضمن انکار از مسایل متذکره بوده از همین جا است که امام وصیت خود
را به مسایل دوازده گانه منحصجر نمجوده واز آن بجه دوازده خصجلت تعبیجر
فرموده و خواسته خاطر نشان کند کجه حجق همجان اسجت کجه وی بجه آن
رسیده وبه آیات و احادیث اتکا دارد تا بعجد ازوی مجردم گمجراه و منحجر
نشوند و به اثر اغوای مخالفین عقاید صحیح خود را از دست ندهند.
درتحقیق رساالت امام اعظم به ایراد بعضی اسناد ومقابله نسخه های خطی
وچاپی به همین قدراکتفا می ورزیم .درضمن ایجن بحجث برخجی نظریجاتی
راکه درکتب متذکره تصریح شده نقل وتاجاییکه به موضوع بحث ما ارتباط
داشت درباره ان تحقیق نمودیم البته تحقیق کامل درمورد ایجن رسجایل و
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تفصیل افکار و نظریاتی که درآن ذکر شده درین مختصر نمی گنجد و باید
عالوه کرد که اطالع به تمام افکار کالمی امام اعظم منحصر به این رسایل
نبوده بلکه یک سلسله آن رادر کتب دیگر مانند کتب مناقب و تالیفات امام
ابی یوسفررحم و امام محمدررحم نیز یافته می تجوانیم ونیجزدر بجاره روش
خاص امام درعلم حدیث و کالم از کتب ذیل نیز می تجوان اسجتفاده کجرد:
مسند امام ابو القاسم طلحه بن محمجد بجن جعفجر الشجاهد ،مسجند حجافظ
ابوالحسن محمد بن المظفر بن موسی بجن عیسجی ،مسجند حجافظ ابجونعیم
االصفهانی مسند حافظ ابومحمد عبداهلل محمد بن یعقوب الحارثی البخاری
معرو به عبداهلل استاد مسند شیخ ابوبکر محمد بن عبدالباقی بن محمجد
االنصاری ،مسند امام ابی احمد بن عبداهلل بن عدی الجرجانی ،مسجند امجام
حافظ عمر بن حسن االشنانی ،مسند ابوبکر احمد بن محمد خالد الکالمی،
مسند امام ابوالقاسم عبداهلل بن العوام العدی و مسانید ابوالمؤید الخوارزمی،
حافظ البلخی و حسفکی و ابن بزاز وغیره و از مطالعه کتب متذکره معلجوم
می شود که امام در روایت حدیث دسترسی کافی داشجته و ضجمنا برخجی
افکجججججار کالمجججججی امجججججام نیجججججز از آن معلجججججوم مجججججی شجججججود.
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فصل چهارم
تحقیق دربارة مهمترین نظریات کالمی امام
بدون تردید کسی که مجی خواهجد بجه حجل مسجایل کالمجی موفجق شجود
مشکالتی را در راه خویش احساس می کند که رفع آن مقتضجی فرصجت و
فراغت کامل است تا انسان موقع باید که به کتب مفید دینی مراجعه کنجد
و برای مسایل مورد نظر با درنظر گرفتن همه جوانب و خصوصجیات آن راه
حلی سراغ نماید و برای کسی که درین موضوع تحقیق میکند تنها اسجناد
به کتب کالمی کافی نیست زیرا بحث درهر موضوع مخصوصجا علجم کجالم
مقتضی دریافت هموار ترین و مستقیم ترین راهجی اسجت کجه بوسجیله آن
انسان به رموز واسرار عمیق آن آشنا شده بتواند .کسی که در صدد تحقیق
راجع به علم کالم است بسیار امکان دارد به علوم دیگری که با علجم کجالم
ارتباط داردمحتاج گرددتجا ازآن درتحقیجق خجویش اسجتفاده نمایجد .بجرای
عالقمند چنین تحقیق که تحلیل و تجزیجه آرای متکلمجین ججزء پروگجرام
اوست تا اسرار پوشیده کالم آشکار گردد الزم است تجاروش علمجی مجتکلم
مورد بحث را در رشته های دیگر نیز راگر داشته باشدم مورد بررسجی قجرار
دهد تا از خجالل آن از یکطجر بجه سجویه علمجی او پجی بجرد و از ججانبی
درتحقیقات علمی خود ازآن استفاده کنجد بنجا برآنچجه گفتجیم کسجی کجه
درصدد تحقیق جنبه کالمی امام اعظجم میباشجد الزم اسجت تجادر مبجادی
فقهی ،تصوفی ،وحتی سیاسی وی نیز تحقیق نماید زیرا نوابغی نظیجر امجام
که در روشنی تحقیقات علمی خویش به عالیترین مدارج علمی رسیده اند
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کماالت ایشان در یک چوکات معین محصور نبوده بلکه به همه رشجته هجا
عالقه و ارتباط میداشته باشد به عبارت دیگر بحثی که نتیجه مساعی یک
محقق عادی است که می خواهد تحقیق خود را را در رشته خاصی تنظیم
بخشد با بحثی که از طر نوابغ ضمن تحقیقجات دامنجه دار و وسجیع آنهجا
صورت میگیرد فر زیادی دارد زیرا منظور ایشجان بحجث و تعمجق دریجک
موضوع خاص نبوده بلکه خواسته اند نظریات خود را بصورت عمومی ارائجه
نمایند از همین جا است که مثال اگرخواسته اند راجع به موضوعات فقهجی
تح قیق کنند ،به مسایل تصوفی نیز بی عالقه نمانده اند و مطالعجه ایجن دو
رشته یعنی فقه و تصو در رشته کالم نیز بی فایده نمی باشد همچنان در
نظر یات سیاسی و اجتماعی آنها نیز مطالبی سراغ می شود که رشتۀ کالم
ارتباط زیاد دارد.
به اساس تمهید فو الذکر مطالعه کننده افکار کالمی امام مکلف اسجت بجا
تمام جنبه های علمی امام اعم ازتصو  ،سیاست واجتماع آشجنا شجود امجا
باید گفت که دراین باره احاطه کامل و معلومات نهجایی ضجروری نیسجت و
رسیدن به این سویه شاید ممکن نباشد بلکه به همان اندازه که به موضوع
بحث ارتباط دارد ضروری می باشد ولی بی خبری کلی ازآن سد بزرگی در
راه تحقیق موضوع ایجاد میکند.
نظریات و آراء کالمی را می توان در رساله ها ،تحقیقات فقهی و محجاورات
علمی امام که مخصوص یک رشته نبجوده و هجم درحلقجه هجای درسجی او
مالحظه کرد وحتی بسامسایل کالمی است که برای حجل آن مجی تجوان از
علوم غیر کالمی استفاده کرد و مبالغه نیست که بگوییم احاطجه بجه همجه
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نظریات کالمی امام وتحقیق کامل آن نهایت مشجکل بجوده ایججاب تجالیف
ضخیمی میکند که ازتألیفات دانمشندان در موضوع فقه کمتر نخواهد بجود
ولی از نگاه ارتباط با بحث موضوع رساله ما کجه یجک رسجاله مجوجز اسجت
واطالع به بعضی نظریات فقهی امام کجه بجه موضجوع بحجث ارتبجاط دارد
کفایت میکند زیرا هد اساسی ما اثبات این حقیقت است که امجام از اول
تا آخر یک دانشمند علم کالم بود و این رشته را بصورت کلی و بجه لحجاظ
نفرت ازآن تر نگفته بلکه در او آخر زندگی بیشتر به فقه مصرو گردید
ولی در پهلوی آن تتبعات خود را در رشته کالم نیز از دست نجداد وچنجان
مبادی کالمی و فقهی را وضع کرد که راه را برای محقق علم کالم و متتبع
علم فقه ،هموار می گرداند و راه راست را برای مسلمانان نشان میدهد.
البته درین فصل نظریات اختصاصی امام رامورد بررسی قرار میدهیم که بجا
دیگران تفاوت دارد مانند نظریه او در باره ماهیت ایمان مساوات بین ایمان
همه مومنان وصحت قول کسی که می گوید :من بجه یقجین مجومن باشجم،
همچنان نظریه او در باره اینکه معرفت خداوند به عقجل الزم اسجت و ایجن
نظریه مورد طعن برخی اشخاص قرار گرفته زیرا آنها دریجن نظریجه دقیجق
نشده وگفته اند که از آن بوی اعتزال به مشام می رسد.
درین تحقیق خویش به موقف امام راجع به مذهب ارججاء وموضجوع خلجق
قرآن نیز به غرض دفاع از امام و توجیجه مجذهبش بجه قسجمی کجه موقجف
حقیقی او را توضیح بتواند تماس می گیریم و هم به موقجف سیاسجی او و
حمایه وی از علویان برای همین مقصد اشاره خجواهیم کجرد .ایهن فصهل
دارای دو قسمت است:
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قسمت اول:
مسایل متعلق به ایمان
این قسمت شامل موضوعات ذیجل اسجت :توضجیح مجذاهب دربجاره ایمجان،
تحقیق مذهب امام راجع به ایمان ،ایمان و اسالم ،ایمان بعقیده امام قابجل
زیادت و نقصان نیست ،تحقیق امام در باره اینکه شخصی بگویجد :مجن بجه
یقین مومن هستم ،تحقیق درمورد این گفته امجام کجه مسجلمانان دراصجل
ایمان مساوی اندو ایمان ما مانند ایمان فرشتگان و پیامبران است.

توضیح مذاهب راجع به ایمان ودالیل هرمذهب
اگر کسی خواسته باشد درمورد مذاهب موجوده راجع به ایمان و دالیل هر
کدام به صورت کامل تحقیق کند این منزل دور ودرا زرابه پایجان رسجانیده
نمی تواند و تحقیق وی درمورد تمام نظریاتی که درین موضوع ابجراز شجده
صدفیصد به پایه تکمیل نمی رسد.آنچه مفسرین و دانشمندان علجم کجالم
دراین باره گفته اند ازاندازه ضرورت و اقتضای طبیعی تألیفات ایشان تجاوز
نمیکند از طر دیگر هر مؤلف خواسته راجع به مذهبی بیشتر تحقیق کند
که خود پیرو آنست لذا به دالیل مذاهب مخالف طوریکجه شایسجته آنسجت
تماس نگرفته و نیز دراکثر کتب از تمام مذاهب تذکری به نظر نمی رسد و
هر مولف صر به ذکر سه یا چهار مذهب درباره ایمان اکتفا کرده و پجس
از کاوش و مطالعه مزید کتب دانشجمندان واضجح مجی گجردد کجه مجذاهب
معرو راجع به ایمان عبارت از هشت مذهب است زیرا ایمان یا عبجارت از
یک شئ یعنی اقرار یا تصدیق است و یا هردو به حیث دور کن ایمان مجی
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باشد و احتمال سوم آنست کجه اقجرار رکجن ایمجان و تصجدیق شجرط و یجا
برعکس اقرار شرط و تصدیق رکن باشجد کجه احتمجاالت اخیجر در صجورتی
است که در ایمان هردو امریعنی اقرار و تصدیق ضروری شود و اگر عمل را
نیز در ایمان ضروری پنداریم این نظریه نیجز دارای دو احتمجال اسجت اول
آنکه عمل شرط تحقق ایمان کامل بوده و دومی آنکه شرط تحقق مطلجق
ایمان شمرده شود ،اینک قرار اصل و تمهید باال مذاهب راحسب آتجی مجی
توان توضیح کرد:
 -1ایمان تنها عبارت از تصدیق است ،قدماء متکلمین به این نظریه بوده
اند.
 -2ایمان عبارت از معرفت است جهم بن صفوان و پیروانش این نظریجه را
تایید کرده اند.
 -3ایمان عبارت از اقرار است ،کرامیه به این عقیده اند.
 -4امام اعظم می گوید :ایمان عبارت از تصدیق است و اقرار به حیث رکن
دومی ومتمم رکن اولی یعنی تصدیق می باشد.
 -5به عقیده فقهاو جمهور محققین ایمان عبارت از تصجدیق بجوده و اقجرار
شرط اجرای احکام است نه به جهت تحقق اصل ماهیت ایمان واین نظریه
به ما تریدی و اشعری و برخی اهل حدیث نیز منسوب کردیده است.
 -6بنا به رای قطان ،ایمان عبارت از اقرار است و تصدیق شرط آن میباشد.
 -7ایمان عبارت ازاقرار و تصدیق و عمل است و عمل شرط تحقق ایمجان
کامل میباشد متاخرین به این عقیده اند.
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 -8به عقیده معتزله ایمان عبارت از اقرار ،تصجدیق و عمجل اسجت و عمجل
درماهیت ایمان داخل است پس .از توضیح فو باید گفت:
شکی نیست که خداوند برای بندگان خویش که مکلف به ایمان میباشجند
دل آفریده تا حقایق را با آن در کنند و عظمت پروردگار را بیجاد آرنجد و
زبان آفریده که آنچه را در می کنند تعبیر نمایند و اعضا و ججوارح عطجا
فرموده تا بوسیله آن به پرستش معبود خویش بپردازد واحجدی رادر دیجن
نکته تردیدی نخواهد بود که انسجان از لحجاظ نعمجت سجومی بجه نجوعی از
تعظیم مکلفیت دارد وانچه مورد نزاع دانشمندان میباشد اینست کجه همجه
این امورسه گانه درماهیت ایمان داخل اند چنانچه مذهب کسانی است که
ایمان را دارای سه جزء میدانند و یا اینکه تحقق اصل ماهیت ایمان بوجود
هر سه جزء موقو نمیباشد .قبل از آنکه بجه توضجیح مجذهب امجام اعظجم
درین مورد بپردازیم مذاهب دیگر را با قسمتی از دالیل آن ذکجر و دربجاره
آن نظریه خود را ابراز میداریم پیروان مذهب اول کجه ایمجان را عبجارت از
تصدیق و اقرار را نه به شجکلی رکجن و نجه بجه حیجث شجرط در آن دخیجل
میپندارند چنین استدالل میکنند :برای کلمه ایمان در لغت تنها یک معنی
یعنی تصدیق است و معنی لغوی هم اصال نباید تغییر یابد و ازآیجات ذیجل
که قلب با کلمه ایمان پیوسته ذکر شده نیز معلوم میشود که ایمان عبارت
از تصدیق قلبی است و اقرار در آن دخلی ندارد.
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َوملَ هم یَد ْ هخ ِل ِْ
اإََد هن ِِف قهدلهدوبِ هك ْم 1ایمان هرگز دردلها شما داخل نشجدهَ ،كتَد َ ِِف
قهدلهوِِ هم ِْ
اإََ َن 2دردل آنها خداوند ایمان را نوشجته َوََلْ تهد ْدؤِمن قهدلهدوهه ْم 3ودلهجای
ایشان ایمان نیاورد.
این مذهب حسب آتی طر مناقشه قرار گرفته خداوند جل جالله فرموده:
قهوملهواْ آمنه ِاب ِ
َّلل َوَمد أه د ِز َل إِملَْدنَد  4بگویید به خداوند وانچه بمافرستاده شده ایمان
َ
آورده ایم َوأَمل َْزَم هه ْم َكلِ َمدةَ املتهد ْق َدوى و بر آنها الزم گردانیده کلمه تقوی را و پیامبر
فرموده :أم ت أن أق تل املن حتا یقوملوا لمله الهللا من مأمور شده ام که با
مردم تا وقتی بجنگم که بگویند :لاملده الهللا و نیجز فرمجوده قوملدوا لاملده الهللا

تفحلوا بگویید :لامله الهللا تا رستگار شوید .
ازین همه به صراحت معلوم میشود که اقرار در ایمان دخیل است و اینکه
میگویند اقرار نه از نگاه جز ئیت و نجه از حیجث شجرطیت بجا ایمجان رابطجه
داردمخالف نصوص فو است .کسانی که ایمان را صر عبارت از معرفجت
میدانند استدالل می کنند که  :خداوند معرفت اهل کتاب را چنین بیجان
هِ
ِ
ل یَد ْی ِفهوَهه َك َم یَد ْی ِفهو َن أَبْدنَ هد ْم 5کسانی که به ایشان
ین آتَد ْدنَ هد هم املْكتَ َ
میدارد املذ َ
کتاب داده ایم او را میشناسند همانطور که فرزندان خود را میشناسند َوإِ هن

 - 1سوره حجرات آیه14
 - 2سوره مجادلۀ آیه 22
 - 3سوره مائدۀ آیه 40
 - 4سوره بقرۀ آیه 136
 - 5سوره بقرۀ آیه 146
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فَ ِیق ا ِم ْند هه ْم ملََ ْكته همو َن ا ْحلَ هق َو هد ْدم یَد ْیلَ همدو َن 1و بدرستی گروهجی از ایشجان حجق را
میپوشانند در حالیکه میدانند .پس اگر صاحب معرفجت کجافر گفتجه شجود
چگونه تنها کسانی که معرفت خود را پوشانیده اند مورد ذم قرار میگیرند؟
بلکه این ذم متوجه همگی خواهد بود و از روش ایجت معلجوم میشجود کجه
عار بدو نوع است :عار کافرو عبارت از شخصی است که باوجود معرفت
بزبان منکر است و خداوند در باره چنین کسی فرموده :و به آن منکر شدند
درحالیکه دردل به آن متیقن اند و عار مومن یعنی کسی کجه بجاو ججود
معرفت خاموشی را اختیار میکند یعنی نه مقر است و نه منکجر :جهجم بجن
صفوان در سال  128هجج این نظریجه را اعجالن نمجود و میگفجت صجاحبان
ایمان بریکدیگرفضیلت ندارند .زیرا ایمان عبارت از معرفت است و معرفجت
درهمگی مساوی است جهم این این نظریه را با سائر نظریات خویش راجع
بجبر و مفکورۀ افراطی خود در مورد نفی تشبیه در سمرقند و ترمذ اعالن
هِ
ین
نمود .این مذهب چنین تردید شده کجه :خداونجد پجس از ایجن آیجت املدذ َ
2
هِ
ِ
ِ
ی هده ْم فَد هه ْدم
ل یَد ْی ِفه َ
آتَد ْدنَ هد هم املْكتَ َ
وهنه َك َم یَد ْی ِفهدو َن أَبْدنَد هد ْم فرموده :املدذ َ
ین َخید هواْ أَ هف َ
لَیهد ْؤِمنهدو َن 3کسانیکه برخود زیان آورده اند ایمان ندراند واز آن معلوم میشود
که خداوند صاحب معرفت را مؤمن نشمرده و ازوی به بدی یاد کرده و اگر
ایمان تنها عبارت ازمعرفت با شد نکوهش وی موردی ندارد.

 - 1سوره بقرۀ آیه 146
 - 2سوره بقرۀ آیه 146
 - 3سوره أنعام آیه 12
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امام اعظم با مؤسس این مذهب یعنی حهم بن صوان مناظره نمجوده واو را
مغلوب ساخته و جهم اعترا نموده که به مذهب او باز خواهد گشت اما به
وعده اش وفا نکرد .همچنان مذهب امام اعظم این اسجت کجه قبجل از ورود
سمع ،معرفت به تقاضای عقل واجب است زیرا عقل میتواند خیر را ازشجر
تمیز کند وبجه معرفجت مجاوراء الطبیعجۀ برسجد و انسجان را الزم اسجت کجه
درصورت عدم وحی الهی به رهنمائی عقل عمل کند .کسانی کجه ایمجان را
تنها عبارت از اقرار میپندارند و مؤمن کسی را میدانند که به شهادتین اقرار
کند چنین استدالل می کنند که از آیاتی که قول درآن ذکر یاقتجه معلجوم
میشود که ایمان صر عبارت از قول و اقرار به شجهادتین اسجت و بجه ججز
اقرار چیز دیگر در تحقق ماهیت ایمجان داخجل نجدارد .طبقجه کرامیجه کجه
پیروان این نظریه اند میگویند :کسی که دربجاطن کجافرو در ظجاهر مجومن
است مومن شمرده میشود امجا مسجتحق خلجود دردوزخ میباشجد و ان کجه
برعکس در ظاهر کافر و درباطن مومن است مومن شمرده نمیشود و کسی
که ایمان را پوشانیده و موفق به اظهجار و اقجرار نگردیجده مسجتحق بهشجت
نیست .در تردید این نظریه گفته شده که ایمان درلغت به معنجی تصجدیق
است و در اصطالح شرع نقل وجود ندارد و آنچه در باره ایمان گفته اند که
ایمان درلغت مفهموم عام داشجته و بجه هجر موضجوع تعلجق میگیجرد .ولجی
دراصطالح شرع عبارت از ایمان به چند امرمعجدود اسجت ایجن اختصجاص
نقل نیست بلکه متعلق ایمان که درلغت عام بود در اصجطالح شجرع خجاص
گردیده است و در شرح عقاید چنین ذکر یافته که ایمان در لغجت عبجارت
ازتصدیق است وصیغه آن بر وزن افعال و ما خوذ از امجن میباشجد و اینکجه
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گویند ،ایمان آورده به آن یعنی اورا از تکذیب امان بخشجیده و در مقاصجد
ذکر شده که ایمان ذکر شده که :ایمان بروزن فعال ما خوذ ازمن و مفهجوم
ان تصدیق است و وزن افعال درین جا به معنی تعدیه آمده یعنی تصجدیق
کننده خود را از تکذیب امان می بخشد و یا مصد را از مکذب شدن امان
بخشیده است این همه دالیل نشجان میدهجد کجه ایمجان بجه مفهجوم اقجرار
استعمال نمی گردد و مفهوم لغوی ایمان عبارت ازتصدیق اسجت از همجین
جا ست که اطال ایمان به اقجرار مخجالف حکجم لغجت اسجت و کسجی کجه
تصدیق را رکن ایمان نمیداند با اقتضای لغت مخافت ورزیده است عالو تجا
این مذهب با حکم صریح قرآن نیز مخالف می باشد زیرا خداونجد بجه کجافر
ت أَبَد ا َولَ تَد هق ْدم َالَد َى
َحد ِمد ْند ههم همد َ
بودن منافقان تصریح فرموده َولَ ته َ ِدل َالَدى أ َ
دربهِ إِ ههنهدم َك َفد واْ ِاب ِ
َّلل َوَا هسدوملِ ِه 1و نماز مگذار هرگز بریکی ازایشان که میمیجرد و
قَ ِْ ْ ه

برقبر او استاده مشو براستی آنها به خجدا و رسجول او کافرشجدند همچنجان
دول آمنهد ِاب ِ
ِ
َّلل َوِابملَْد ْدوِف
ایمان را از ایشان چنجین نفجی فرمجوده َوم َدن املنهد ِ َمدن یَد هق ه َ
ِ
ِِ
ن 2از مردم کسانی اند که می گویند ایمان آوردیم به خدا
اآلخد ِ َوَمد هدم ِِبه ْدؤمن َ
وروز آخرت و آنها مؤمنان نیستند و نیز برکسی که به اکراه اقجرار بجه کفجر
ِ ِ ِ ِ3
نماید حکم ایمان نموده می فرماید :المدن إِله َم ْدن أه ْكد ِهَ َوقَدلْبهدهه همَ َْمدئ ٌّن ابإََد ن

مگر کسی که مجبور گردانیده شده و قلبش به ایمان مطمئن باشد.

 - 1سوره توبۀ آیه 84
 - 2سوره بقرۀ آیه 8
 - 3سوره نحل آیه 106
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اما این اعتراض چنین مورد انتقاد قرار گرفته که احکام اسالم از قبیل عدم
قتل و اسارت وغیره باالی منافقان اجراء می شود و ازآن معلوم میشود که
ایمان عبارت از اقرار است به جواب این انتقاد می توان گفت که عدم قتجل
واسارت ازخواص مسلمانان نیست ،زیرا ذمی ومستأمن نیجز از آن برخجودار
اند درحالیکه از ایمان عاری می باشند گذشجته از آن بحجث مجا راججع بجه
منافقی است که کفر وی ظاهر شده باشد ودر جواز قتجل آن بعجد از عصجر
پیغمبرشکی نیست زیرا در حدیث چنین آمجده کجه عمررضجی اهلل عنجه
فرموده" :بگذاز گردن این منافق را بزنم" پیامبرفرمجود نجی زیجرا مجردم
خواهند گفت محمدیارانش را به قتل میرساند ،این ماجرا نشجان میدهجد
که قتل منافقی که کفر آن ظاهر شده باشد جایز است .پیروان این نظریجه
که ایمان عبارت از تصدیق است و اقرار شرط اجرای احکام بوده نجه شجرط
تحقق اصل ماهیت ایمان چنین استدالل می ورزد که فر تفجاوت زیجادی
بجین مرکججب بججودن ایمججان ازدوججزء و یااینکججه عبججارت از تصججدیق بججوده و
اقرارشرط آن باشد.
به نظرنمی رسد وبه عقیده این گروه اقرار هیچگونه رابطه با ماهیت ایمجان
ندارد بلکه اشتراط آن تنها برای اجرای احکام است دلیل برای ایجن نظریجه
این است که خداوند درین فرموده خویشَ :وقَدلْبههه همَ َْمئِ ٌّن ِاب ِإََ ِنَ ..وملَ هم یَد ْ هخ ِل
ِْ
اإََ هن ِِف قهدلهدوبِ هك ْم  .1و دیگر آیاتیکه نشان میدهجد ایمجان عبجارت از تصجدیق
قلبی است قلب را محل ایمان قرار داده ونیز این دعای پیغمبجر اْلدم ثبدت
قلبا الا دین

والا ع ات

داللت دارد براینکه ایمان متعلجق بجه قلجب و

 - 1سوره حجرات آیه 14
254

زندگانی امام اعظم و افکار او

تنها عبارت از تصدیق است اسامه  وقتی گوینده لاملده الهللا را بجه قتجل
رساند پیامبراو را مالمت نموده گفت :آیا قلبش را پجاره نمجوده و معلجوم
کردی که ایمان در آن وجود ندارد؟ این همه مؤید این نظریه است.
ایمان د رلغت به معنی تصدیق استعمال گردیده و شارع بجرای آن مفهجوم
دیگری را بیان نکرده پس باید به مفهوم اصلی اش باقی ماند زیرا نقل کجار
بهتر نیست و بدون ضرورت نباید به آن رججوع شجود اگجر کسجی اعتجراض
نماید که مقصداز کلمه ایمان که درآیات و حدیث ذکر شده ایمان به معنی
لغوی است درحالیکه موضوع بحث ما ایمان به مفهوم شرعی می باشجد بجه
پاسخ آن باید گفت که بین ایمجان لغجوی و شجرعی صجر از نگجاه متعلجق
تفاوت است زیرا ایمان از لحاظ لغت مخصوص مسایل دینی نیست چنانچه
ت ِِبهْؤِمن ملِنَ و تجو تصجدیق
در قرآن نیز به این معنی عام استعمال شدهَ :وَم أَ َ
کننده قول ما نیستی و در شرع عبارت از تصدیق به امور مخصجوص اسجت
واین تخصیص را نمی توان به نقل تعبییر کرد بلکه تخصیصی است که در
متعلق ایمان صورت گرفته است .از دالیلی که ثابت می کنجد بجین ایمجان
لغوی و ایمان شرعی تفاوتی نیست و درآن نقل صورت نگرفته این است که
پیامبرمتعلق ایمان را بیان نموده نجه مفهجوم آنجرا و فرمجوده کجه ایمجان
عبارت از آن است که ایمان بیاوری به خداوند فرشتگان و  ...که راججع بجه
معنی کلمه ایمان اشاره نکرده و به شهرت آن اکتفا ورزیده وآنچه گفته اند
که ایمان ازجمله منقوالت شرعی ست منظجور ازان نقجل از لحجاظ متعلجق
است که اصال این کار را نمی توان نقل نامید و تسمیه آن به این نجام یجک
تسمیه مجازی خواهد بود ،زیرا نقل به مفهوم حقیقی آنست که یک کلمجه
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از یک ماهیت به ماهیت دیگر نقل شود ،و نقجل از لحجاظ متعلجق در اصجل
ماهیت تاثیری ندارد و کلمات اصال باید در معنی حقیقجی اسجتعمال شجود
پس نصوص فو الذکر معلوم شد که ایمان تنها عبارت از تصدیق اسجت و
اقرار به جهت اجرای احکام شرط گذشته شجده اسجت 1کسجانیکه ایمجان را
تنها عبارت از اقرار میدانند و تصدیق را بجه حیجث شجرط میپندارنجدچنین
استدالل می ورزند که آیاتی که قول در آن ذکر شده معلوم می شجود کجه
ایمان عبارت از اقرار است مشروط به اینکه تعبیر از محتویجات قلجب باشجد
درغیر آن اقرار ارزشی ندارد.
این نظریه به دلیل مخالفت آن ،بالغت و اصطالح تردید شده زیرا ایمان در
لغت عبارت از تصدیق است که درشرع مربوط به قلب شناخته شده و ازآن
به جز تصدیق تعبیر نشده پس تصدیق را به حیث شرط قبول کردن خال
واقعیت است کسانیکه ایمان را عبارت از سه چیجز یعنجی اقجرار ،تصجدیق و
عمل میدانند و عمل را جزء مفهوم ایمان میشمارند عبارت از اهل حجدیث
اند و این نظریه به امام شجافعیررحم نیجز منسجوب گردیجده و بجرای اثبجات
مذهب خویش دو دلیل ارائه میدارند اول :معرفت در ذات خود ایمان کامل
است که به حیث اساس قرار دارد بعداز آن هر طاعت ایمان جدا گانه است
و طاعات وقتی ایمان شمرده میشود که با اصل یعنی معرفت ربجط داشجته
باشد این گروه ادعا دارند که جحود وانکار قلبی کفر بوده و هجر معصجیبت
کفر جداگانه است و هیچ معصیت بدون انکجار کفجر نیسجت طوریکجه هجیچ

 - 1خیالی شرح عقاید ص 440
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طاعت بدون معرفت ایمان شمرده نمی شود زیرا فرع بجدون اصجل بوججود
آمده نمیتواند.
دوم :این طبقه مدعی است که ایمان عبارت از همه طاعات است و تمام آن
یک ایمان شمرده میشود و فرایض و نوافل همگجی از جملجه ایمجان اسجت
کسیکه فریضه ای را تر میکند ایمانش ناقص میشود ولجی تجر نوافجل
موجب نقصان ایمان نمیشود .عده ای ازین گروه می گویند ایمان اسم برای
فرایض است نه نوافل 1ازدالیل این مذهب اینست که در بعضجی آیجات بجه
زیادت و نقصان ایمان تصریح شده و این امر درصورتی متحقجق شجده مجی
تواند که عمل در ایمان داخل باشد .راجع به موضوع زیادت و نقصان ایمان
در تحقیق مذهب امام صحبت خواهیم کرد.
معتزله ،خوارج و زیدیه عقیده دارند که عمل در مفهوم مطلق ایمان داخل
است و ایمان عبارت است فعل قلب و لسان و اعضاء ،و خجوارج متفجق انجد
برینکه ایمان به خداوند شامل معرفت خدا و معرفت اموریکه خداوند دلیل
عقلی و یانقلی برای آن وضع کرده می باشد هم چنان شامل تمام اوامجر و
نواهی کوچک و بزرگ خداوندی است و مجموع ایجن اشجیأ ایمجان و تجر
یکی از این امور کفر است ،معتزله میگویند .ایمان اگر متعدی به ربا م شود
به معنی تصدیق است چنانچه گویند :فدسن آمدن ابب فالن شخص بخدا و نه
تصدیق کرد زیرا ایمان به مفهوم ادای واجب در لسان عربی متعدی بجه بجا
نمی شود مثال گفته میشود :صام و صلی هلل روزه گرفت و نماز گزارد بجرای
خدا پس ایمان وقتی متعدی به ربام شود درمفهوم لغوی استعمال میگجردد
 - 1تفسیر فخررازی ص24
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و در صورتیکه بدون تعدیت ذکر شود اتفا علمأ برین اسجت کجه ازمعنجی
لغوی یعنی تصدیق به معنی دیگر نقل شده است.
در موضوع ایمان اختال دیگر نیز موجود است باین ترتیب کجه ایمجان بجه
قول واصل بن عطا ابو الهزیل و قاضی عبدالجباربن احمجد عبجارت اسجت از
اجرای تمام افعال نیک به شمول واجب ،مستحب واقوال نیک اعتقجاد ذات
نیک و به قول ابن علی و ابن هاشم عبارت از انجام و اجباب است نه نوافل
و به عقیده نظام ایمان عبارت از اجتناب از اموری اسجت کجه در بجاره آن و
عید وارد شده پس مومن به نزد خجدا کسجی اسجت کجه از گناهجان کبیجره
اجتناب ورزد که درباره آن و عید آمده باشد برخجی پیجروان نظجام عیقجده
دارند که نزد خدا و نزد مردم برای ایمان شرط گذاشته شده کجه از ایمجان
اجتناب به عمل آید که ما با این نظریه مخالف میباشم زیرا اعمال در قجول
خداوند إِ هن امله ِدذین آمنهدوا و َا ِملهدوا امل هد ِحل ِ
ت کسجانی کجه ایمجان آورده انجد و
َ
َ َ َ

اعمال نیک انجام داده اند برایمان عطف شده و اصوال جزء را نمیتوان برکل
ِ 1
عطف کرد همچنان درین قول خداونجد ومدن ید ْیمدل ِمدن امل هد ِحل ِ
ت َو هد َدو هم ْدؤم ٌن
َ
ََ َ َ ْ َ
وکسی که عمل نیک انجام میدهد درحالیکجه مجؤمن باشجد ،ایمجان بجرای
صحت اعمال نیک شرط گذاشته شده و واضح است که مشروط جزء شرط
شده نمیتواند زیرا شرطیت شئ برای خودش ججایز نیسجت و نیجز از آیجت
ِ ِِ
ِِ
ن اقْدتَدتَدلهوا 2و اگر دو گروه از
دیگر که خداوند  ف موده َوإِن عَ ئ َفتَ ن م َن امل هْم ْؤمن َ
مؤمنان باهم به جن

و مقاتله دست زدند ،معلوم میشود که تار
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صالح از ایمان خارج نمیشود در حالیکه اعمال نیجک رکجن ایمجان باشجد و
جودش بدون رکن آن جواز ندارد.از برخی گفته های کسانیکه اعمال اجزء
ایمان میدانند بر می آید کجه بجرای اثبجات مجذهب خجود بجه دالیجل ذیجل
استدالل می ورزند:
اول :اگر ایمان عبارت از تصدیق باشد باید تفاوت نپذیرد در حالیکه ایمجان
پیامبربا ایمان عوام و حتی خواص مومنان برابرنیست
دوم :از نص آیت ذیل :ومل ِ
اَّللَ َحبه َ إِملَْ هك هم ِْ
َك هن ه
اإََ َن َوَزیدهنَهه ِِف قهدلهوبِ هك ْم َوَك ههَ إِملَْ هك هم
َ
یدو َهللا 1ولکجن خداونجد دوسجت گردانیجده بجه شجما ایمجان را و آن
املْ هك ْف َ َواملْ هف ه
رادردل شما زینت بخشیده و کفر و فسق را در نظر شما زشجت کردانیجده،
معلوم میشود که فسق با ایمان منافی است و اگر ایمان عبجارت از تصجدیق
باشد اجتماع آن ممکن میگردد.
سوم :اجرای گناه کبیره منجافی ایمجان اسجت زیجرا خداونجد فرمجوده َوَكد َن
ِِ
ن َاِح مد ا و برمومنان مهربان است و در جای دیگر فرمودهَ :وَل ََتْ هخد ْذ هكم
ِابمل هْم ْؤمن َ
ِِ َمد َاأْفَدةٌ وبه رزانی و زانیهم رحم نکنید و اگر ایمان به معنی تصجدیق باشجد
گناه منافی ایمان نمیشود.

اَّلل املنِ ه ه ِ
آمنهوا 2روزیکه
چهارم :مومن به استثناد این آیت دوم َل هَيْ ِزي هه
ین َ
هِب َواملذ َ

خداوند پیامبرو کسانی را که باوی ایمان آورده اند ذلیجل نمجی گردانجد،
ِ
ي ِِف
ذلیل نمی شود در حالیکه خداوند به رهزنجان فرمجوده َذملِ َ
دك َْله ْدم خ ْدز ٌ
 - 1سوره حجرات آیه 7
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ِ ِ
ال َا ِید ٌم 1این اسجت ذلجت آنجان در نیجا و درآخجرت
امل ُّ ْدَ َوَْله ْم ِِف اآلخد َال َاد َذ ٌ
عذاب بزرگی مرایشان راست ،و ازاین آیت معلوم می شود که آنها با وججود
تصدیق مؤمن شمرده نمی شوند.
پنجم :کسیکه با وجود داشتن قدرت وزاد و راحله به ادای فریضه ح نمی
پردازد اگر عذر شرعی ندارد کافراسجت زیجرا خداونجدفرموده وِ ِ
َّلل َالَدى املنهد ِ
َ
ِ 2
ِ
ت م ِن استََ َ ِ
ن و خدا را بجر
ح ُّج املْبَد ْ ِ َ ْ َ
ع إِملَْه َسبِ سا َوَمن َك َف َ فَِإ هن هللا غَ ِِنٌّ َا ِن امل َْی ملَم َ
مردم ح بیت اهلل است که برکسی که طاقت را مرا داشته باشجد و کسجی
که کفر می ورزد پس خداوند از عالمیان بی نیاز است در یجن آیجت تجار
ح کفر شمرده شده است.
ششم :کسی که مخالف حکم خدا حکم میکند با وجود تصدیق کافر است
دك هدد هم املْ َكد فِ هو َن 3وکسجانیکه
زیرا خداوند فرمودهَ :وَمن هَلْ َْحی هكم ِِبَ أَ َدز َل اَّلله فَأ ْهوملَئِ َ
حکم نمی کنند به آنچه خداوند نازل فرموده پس ایشان کافران اند.
هفتم :زانی و تار

نماز که نماز را به قصد و بدون عجذر تجر

مجی کنجد

نظربه این حدیث :لیز ا املزا دا حدن یز دا ودومدؤمن زانجی زنجا نمجی کنجد در
حالیکه مؤمن است ،و امثال آن کافر است.
هشتم :کسیکه به پیامبربه نظر استخفا می نگرد به حکم اجماع کافر
است ،در حالیکه اینگونه اشخاص از تصدیق برخور دارند.
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نهم :دین عبارت از فعل واجب اسجت زیجرا خداونجد فرمجوده َ :وَمد أ ِهمد هوا إِهل
ِ ِ1
ِ
اَّلل هُمْلِ ِ ن ملَهه امل ِ ین حنَد َف وی ِق موا امل ه َسالَ وید ْؤتهوا امل هزَك الَ وذَملِ َ ِ
ین املْ َق َمة
َ
ملَد ْیبه ه وا هَ
َه
كد ه
َ
َ ه َه ه
و به ایشان امر نشده جز اینکه خدا را بپر ستند در حالیکه بجه او مخلصجانه
منقاد و از ادیان دیگر رو گردان باشند و نماز گزارند وزکجات دهنجد و ایجن
است دین راست و نیز دین عبجارت از اسجالم یعنجی انقیجاد اسجت چنانچجه
خداوند  :ومن یدبدت ِغ غَ ْ ِ ِ ِ
دل ِم ْندهه 2کسجیکه ججز اسجالم بجدین
َ َ َْ َ َ
ْياإ ْسسَف دین ا فَدلَدن یهد ْقبَ َ
دیگری می گراید ازوی هرگز پذیرفته نمیشود.
دهم :اگر ایمان عبارت از تصدیق باشد اتصجا مکلجف بجه آن تنهجا وقتجی
صحیح میشود که این صفت ازوی در حال صدور باشد چنانچه سائر افعجال
به همین نه است در حالیکه شخص خواب برده و غافل به صجفت ایمجان
موصو شده می تواند با اینکه تصدیق در چنین حالتی وجود ندارد.
یازدهم :اگر ایمان عبارت از تصدیق باشد کسی که به الوهیت غیر خداوند
تصدیق دارد نیز باید مومن شمرده شود درحالیکه اجماعاً چنین نیست.
گفته و فرموده

دوازدهم :خداوند برخی مومنان را موصو به شر
وم ید ْؤِمن أَ ْكث د دم ِاب ِ
َّلل إِله َو هددم ُّم ْشد ِهكو َن 3و اکثر ایشان بخدا ایمان نمجی آرنجد
ََ ه ه َ هه ْ
مگر در حالیکه مشرکانند و اگر ایمان عبارت از تصدیق باشد اجتماع آن با
شر امکان ندارد و اگر قبول کنیم که ایمان عبارت از تصدیق است پجس
چه اشکالی دارد که مراد از تصدیق لسجانی باشجد چنانچجه کرامیجه بجه آن
 - 1سوره بینۀ آیه5
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قایلند و نیز اهل لغت تصدیق را بجه مفهجوم تصجدیق زبجانی میشناسجند .از
دالیل باال که متضمن تر دیدمذهب کسانی اسجت کجه ایمجان را عبجارت از
تصدیق میدانند قرار آتی پاسخ گفته شده:
جواب دلیل اول:
بین تصدیق ما و تصدیق پیامبراصال فرقی نیست صر این تفاوت موججود
است که ایمان ما در معرض شکو و شجبهات قجرار دارد و ایمجان پیجامبر
چنین نیست.
جواب دلیل دوم:
منافات بین ایمان و فسق از آیت معلوم نمیشود مثال اگرگفتجه نمجود :علجم
مرغوب شما وفسق منفور شما گرداننده شده این جمله به تناقص بین علم
و فسق داللت نمی کند و اینکجه کفجر درمقابجل ایمجان قجرار دارد از آیجت
مفهوم نمی گردد بلکه از دلیل دیگری بوجود آمده و اگر قبول کینم آیجت
مثبت ادعای آنها است ،آیت دیگجری وججود دارد کجه مخجالف آن را افجاده
هِ
ِ
یدواْ إََِد َهنهم بِیه ْلدم ( سجوره
ین َ
میکند مثال این فرموده خداونجد  :املدذ َ
آمنهدواْ َوََلْ یَد ْلب ه
أنعام آیه)82کسانیکه ایمان آورده و ایمان خود را باظلم نیامیخته انجد ازیجن
آیت معلوم میشود که ایمان با ظلم یکجا شده می تواند.
جواب دلیل سوم:

ْخد ْذ هكم ِِمد اأْفَدةٌ ِِف ِدید ِن هِ
اَّلل بجه
گناه کبیره منافی با ایمان نیست و آیجتَ :وَل ََت ه
َ َ
این معنی است که  :نباید شفقت شمامانع اججرای حجدود خدوانجد پجس از
وجوب آن گردد.
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جواب دلیل چهارم:
از آیاتیکه به آن استدالل شده ادعای ایشان ثابت نمی گردد زیرا نفی ذلت
ازمؤمنان مخصوص آخرت بوده و یا این نفی به یجاران پیجامبراختصجاص
دارد و آیت دومی مثبت ذلت رهزنان در دنیا است و اینکه درآخرت ذلت با
ایمان جمع نمیشود موجب آن نمی گردد که در دنیا نیجز ایمجان بجا ذلجت
منافی باشد.
جواب دلیل پنجم:
کسی که ح را بدون عذرتر

میکند کافر نیست و آیت ومدن کفد  ...کجالم

مستقل است و با گذشته ربطی ندارد و یجا اینکجه کفجر بجه معنجی انکجار از
مناسک ح است که این شیوه با تصدیق یکجا شده نمیتواند.
جواب دلیل ششم:
معنی آیت چنین است که :کسی که تصدیق نمی کند و یا کسجی کجه بجه

هیچ یک از او امر خدا حکم نمیکند کافر است و یا مقصد از (مد ا زل) تورات
است چنانچه از آیت ما قبل معلوم میگردد
جواب دلیل هفتم:

امکان دارد معنی (لیدؤمن) در حدیث مورد استناد آنها امجن از عجذاب خجدا
باشد نه ایمان و یا اینکه مقصد از زانی کسی که زنا را حالل میشمارد و یجا
اینکه در همان حالت صفت یک مجومن را نجدارد زیجرا مجومن بایجد ازگنجاه
اجتناب کند و این تأویل نسبت به تاویالت دیگر که موجب مخالفت ازوضع
لغت میگردد بهتر است زیرا اینگونه تأویل در اکثجر مجوارد دیجده میشجود و
تاویل را نمی تواند مخالفت با لغت شمرد.
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جواب دلیل هشتم:
ما عقال انکار نداریم که کبائر با ایمان جمع شده می تواند ولی اجماع امت
حکم میکند که کسی کجه بجه پیامبراسجتخفا نمایجد کجافر اسجت و از آن
دانسته شد که انتقاد تصدیق در حالت استخفا یک نظریه سمعی است و
متضمن عمل به هر دو امر یعنی لغت و اجماع است و نسبت بجه آنکجه بجه
یکی عمل شود بهتر است.
جواب دلیل نهم:
آیت بین دین وفعل و اجبات فر گذاشته زیرا یکی را بر دیگر عطف کرده
که دلیل مغایرت هر دو است و اگر قبول کنجیم کجه دیجن عبجارت از فعجل
واجب و هم عبارت از اسالم و انقیاد است این نکته را قبول نمی توانیم که
اسالم عبارت از ایمان بوده و مقصد از رغیراسالمم در آیت ،غیجر از لحجاظ
مفهوم نیست بلکه مراد از آن تغایر به حسب صد میباشد بنجابران اسجالم
نسبت به ایمان عام میشود مثال اگر کسی بگوید -:شخصی که به جز علم
شرعی را طلب میکند مرتکب اشتباه شده ازآن معلوم نمیشجود کجه طالجب
علم کالم نیز تحت این حکم قرار گیرد  ،زیرا قبح غیر اعم مستلزم قبح غیر
اخص نیست مثال اگر بگوئیم غیر حیوان قبیح است آن بر نمی آید .آید که
غیر انسان قبیح باشد.
جواب دلیل دهم:
این الزام متوجه آنها نیز میباشد و هر جوابی که ارائه کنند جواب مجا نیجز
همان خواهد بود عالوتاً تصدیق در حالت خواب و غفلت باقی اسجت.و تنهجا
حصول آن درچنین حالتی امکان ندارد و خجواب گرچجه بجا ادرا جدیجد
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منافی است اما ادراکی که از حالت بیداری باقی مانده منافات نجدارد و اگجر
فرض کینم که هنگام خواب و غفلت اصال تصدیق وجود ندارد مجی تجوانیم
بگوئیم که شارع امرمحقق را که ضد آن به میان نیامجده باشجد بجاقی مجی
پندارد مثال مؤمن کسی گفته میشود کجه بالفعجل و یجا در گذشجته ایمجان
آورده ولی عالیم تکذیب بروی عارض نشده است.
جواب دلیل یازدهم:
کسی را که به ألوهیت غیر خداوند قایجل اسجت بجدان سجبب مجؤمن نمجی
شماریم که درشرع متعلق ایمان عبارت از امور مخصوص است پس چنجین
کسی را از لحاظ لغت میتوان مؤمن گفت ولی از نگاه استعمال شرعی ایجن
اطال جواز ندارد.
جواب دلیل دوازدهم:
ایمان به حکم اجماع ،ضد شر است و این اعتراض بنا به هرمجذهب وارد
میباشد و ما عقیده داریم که مقصداز ایمان درین آیت ایمان لغجوی اسجت.
زیرا در ایمان شرعی تصدیق به همه اموری که پیامبرآورده ضروری مجی
باشد و مشرکی که به یک قسمت از این امور تصدیق نموده تنهجا از لحجاظ
لغت مؤمن شمرده میشود نه از نگاه شرع زیرا به توحید که در آیت به آن
اشاره شده تصدیق ندارد واینکه میگویند :اهل لغت به ججز تصجدیق زبجانی
چیز دیگر را به حیث مفهوم ایمان نمی شناسند یجک ادعجای بجدون دلیجل
است .آری! اهل لسان برشخصی که به زبان اقرار می کند اطال مومن می
نمایند و این حکم نظربه عالیم ظاهری ایمان است چنانچه به مالحظه آثار
خشم و یا سرور در شخصی می توان حکم کرد که متاثر بجا خجوش اسجت،
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احکام ایمان نظربه همین عالیم تطبیجق میگجردد ولجی ایجن گونجه ایمجان
موضوع بحث نیست زیرا بحث و اختال در این است کجه چنجین شخصجی
نزد خداوند مجومن شجمرده میشجود یجا خیجر؟ و پیجامیروپیجروان ایشجان
همانطوریکه شخص مقر به شهادتین را مومن میشمردند بجه کفجر شجخص
منافق نیز حکم می کردند و ازآن معلوم میشود کجه در ایمجان تنهجا اقجرار
کافی نیست رقاشی با وجود معرفت موافقۀ قلب را نیز شرط گذاشجته و در
نظر قطان با وجود اقرار ،تصدیق اختیاری نیز شرط است و کرامیجه عقیجده
دارند:
شخصی که در ظاهر مؤمن و در باطن منکر است گرچه از نگاه شرع و لغت
مؤمن شناخته میشود اما در نظر با اینکه مدلول لفظ رمؤمنم در وی سراغ
نمیشود و مستحق خلود در آتش دوزخ است چنانچه عالمه شجهاب الجدین
در تفسیر روح المعانی به ایجن نکتجه اشجاره نمجوده ا سجت 1ناگفتجه نمانجد
درقسمت دالیل کسانی که اعمال را داخل ماهیت ایمان میدانند به تفصیل
صحبت و مناقشه نمودیم زیرا تحقیق مذهب امام به آن ارتباط داشجت تجا
موقف عمل در برابر ایمان ازنگاه مذهب امام واضع شود بجرای اینکجه اکثجر
مخالفین بر روش امام در ین باره انگشت انتقاد می گذارند و بدون اینکجه
به مقصد اصلی امام پی برده باشند میگویند :امام اعمال را از ایمجان مججزا
قرار داده یعنی برای عمل هیچگونجه ارزشجی قایجل نیسجت و بجه سجلو و
اعمال نیکی که امام شخصاً انجام میداد متوجه نگردیده اند که ایجن وضجع
نشانه آن است که امام عقیده دارد به تاثیر عمجل در اسجالم و نیجاز منجدی
 -1تفسیر روح المعانی ج  1ص 114
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مسلمان به عمل به غرض تکمیل اصل ایمان و به حیث یک امجر ضجروری
برای مسلمان و تنها داشتن جوهر ایمان بدون ،عمجل بجرای مجؤمن کجافی
نیست و از همین جا است که توجیهی که درین باب درمورد نظریه ایمان
به عمل آمده مورد قبول امام نمی باشد و این توجیه یگانه منشأ انتقجادات
مردم در باره امام ومتهم نمودن او بجه پیجروی از مجذهب مرجئجه اسجت و
درآینده تحقیق خواهیم کرد که امام پیرو این مذهب نبوده و اولین کسجی
است که مذهب اهل سجنت و جماعجت را تاسجیس نمجوده و بجرای مجذهب
خویش به حیث یک مذهب فرعی دینی اهتمام زیادی قایل است.
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تحقیق دربارة مذهب امام اعظم راجع به ایمان
در بحث گذشته به دالیل مذاهب راجع به ایمان اشاره نمجوده اکنجون بجه
تشریح مذهب امام اعظم میپردازیم .ایمان درنظر امام دارای دو جزء یعنجی
تصدیق و اقرار است و با اینکه اقرار به عقیده امام در ماهیت ایمجان داخجل
است به حیث یک رکن تکمیل کننده رکجن دیگجر آن یعنجی تصجدیق نیجز
شمرده میشود واز همین جا است که در برخی موارد ماننجد حالجت اکجراه،
اقرار نظر به عذر ساقط میگردد البته تحقیق مذهب امام موقو به مالحظه
تصریحات او در رسجایل کالمجی و دالیلجی کجه در منجاظرات کالمجی وی و
همچنان دالیلیکه از پیروان او روایت شده میباشد .اقرار رکن ایمجان اسجت
مانند آنکه قیام رکن نماز است و در حالت عذر هما نطور که قیجام از نمجاز
گذار ساقط می شود اقرار از مومن ساقط می گردد چنانچه در باره حالجت
اکراه خداوند فرموده:
إِله َم ْن أه ْك َِه َوقَدلْبهدهه همَ َْمدئِ ٌّن ِاب ِإََد ِن 1ولی اقرار به حیث یک رکن اساسی نیست
به ایت معنی که هنگام عذرقابل سقوط می باشد مانند قیام در نمجاز کجه
باوجود رکن بودن آن هنگام عجز ساقط میگردد ولی نیت هیچگاه سجاقط
نمیشود زیرا بدون آن نماز تحقق نمی پذیرد در حالیکه نیت و قیام هر دو
ارکان نماز است.
تصریحات امام :در فقجه اکبجر چنجین آمجده :ایمجان عبجارت از اقجرار و
تصدیق استردرفقه اکبر تنها مطالب وجود دارد و دالیل به نظر نمی رسدم
 - 1سوره نحل آیه 106
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در رساله الوصیۀ چنین است ایمان از اقرار به زبان و تصدیق به قلب اسجت
و تنها اقرار ایمان شمرده نمیشود زیرا اگر انسان محجض بجه اقجرار مجومن
پنداشته شود باید همه منافقان مومن شمرده شوند همچنان تنها معرفجت
ایمان نیست زیرا درین صورت همه اهل کتاب را مجومن میتجوان گفجت در
1
ِِ
حالیکه خداونجد در بجاره منافقجان فرمجوده َو ه
ن ملَ َكد ِذبهو َن
اَّلله یَ ْش َده ه إِ هن امل هْمنَد فق َ
خداوند شاهد اسجت کجه منافقجان دروغگویجان انجد و در بجاره اهجل کتجاب
میفرماید:
هِ
ِ
ل یَد ْی ِفهوَهه َك َم یَد ْی ِفهدو َن أَبْدنَد هد ْم 2کسانی که به ایشان کتجاب
ین آتَد ْدنَ هد هم املْكتَ َ
املذ َ
داده ایم راوم رامیشناسند مانند آنکه فرزندان خود را میشناسند.
درین بحث به نقل دو مطلب از دو رساله متذکره اکتفا مینماییم که داللت
دارد برترکیب ایمجان از دو ججزء یعنجی اقجرار و تصجدیق و در رسجاله(املید َل

وا دتیلم) به معرفت یقین ،اسالم اقرار و تصدیق اشاره شجده کجه دربجاره آن
آینده صحبت خواهیم کرد.

دلیل مذهب امهام کهه از منهاترات کالمهی وی اسهتنبا
میگردد
أبی اسحا خوارزمی حکایت میکند که جهم بن صفوان به مقصد مالقجات
امام به راه افتاد چون باوی مالقی شد گفت آمدم تاراجع به برخی مسایل با
تو صحبت کنم امام گفت :صحبت با تو مایۀ ،نن و آتش سجوزان اسجت.
 - 1سوره منافقون آیه1
 - 2سوره بقرۀ آیه 146
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گفت :چگونه برمن چنین حکم مینمائی؟ درحالیکه تا هنجوز حرفهجای مجرا
نشنیده ای؟ امام فرمود :به من از زبان تومطالبی رسیده که اهل نمجاز ازآن
احتراز میکنند .گفت :باالی من به غیب حکم میکنی؟ گفت این و روش تو
نزد خاص و عام شهرت دارد و من به همین اساس یقجین کجرده ام .جهجم
گفت :ازتو صر در موضجوع ایمجان مجی پرسجم گفجت تجا هنجوز ایمجان را
نشناخته ای؟ گفت شناخته ام ولی درآن شک دارم .گفجت شجک درایمجان
کفر است .گفت درست نیست تا واضیح نکنی که به چه علت به من نسبت
کفرمیکنی؟ گفت :پس به پرسش خود شروع کن! گفت :به من بگو! کسجی
که به توحید – وصفات خدا عقیده دارد اما با داشتن قدرت به اقجرار اقجرار
نمیکند و میمیرد حال او چه خواهد بود؟ آیا مجومن در گذشجته یجا کجافر؟
گفت :کافر واز اهل دوزخ اسجت .گفجت :چگونجه میتجوان او را کجافر شجمرد
درحالیکه به توحید و صفات معرفت دارد؟ گفت :اگر به قجران ایمجان داری
ودلیل قرآنی را میپذیری به آن استناد خواهم کرد و اگر قرآن قابل استناد
نمی پنداری با تو به حیث یک مخالف اسالم صحبت خجواهم نمجود جهجم
گفت :من به قرآن عقیده دارم وآنرا قابل استناد میدانم اما گفجت :خداونجد
درقرآن فرموده:
ِ ِ
وإِذَا َِمس هیددواْ َم د أه د ِز َل إِ ََل امل ه هسد ِ
هم ِع ِّمهد َا َفهددواْ ِمد َدن ا ْحلدَ ِدق
دول تَد د َى أَ ْاهد دنَد هه ْم تَف د ه م د َن امل د ْ
َ
1
ِ
ِ
آمنه فَ ْكتهد ْبدنَ َم َع امل ه
ین .فَأ ََاث َه هم اَّلله ِِبَ قَ ملهواْ َجنه ت وقتی میشنوند
یَد هقوملهو َن َابهدنَ َ
شد َ
آنچه را که به پبامبرنازل شده چشمان ایشان را می بینی که پر میشجود
از اشک ازآنچه شناخته اند از حق میگویند :ای پروردگار ما ایمجان آوردیجم
 - 1سوره مائدۀ آیه 85– 83
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پس مارا در جمله اقرار کنند گان بنوس ،پس پاداش داد خداوند ایشجان را
به سبب آنچه گفتند ،جنت ها در ین آیت ایمان این طبقه مردم به اقرار و
تصدیق آنها متکی نشان داده شده است خداونجد در ججای دیگجر فرمجوده:
قهوملهواْ آمنه ِاب ِ
َّلل َوَمد أه د ِز َل إِملَْدنَد  1بگویید ایمان آوردیم به خدا و آنچه به ما نجازل
َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آمندتهم بده فَد َقد ْادتَد َ واْ پجس اگجر
آمنهدواْ ِبثْ ِدل َمد َ
گردیده .تا آنکه میفرماید :فَدإ ْن َ
ایمان آوردند مانند ایمان شما پس بدرستی راه یافته انجد وایجن هجم قجول
خداوند است که  :إِملَْ ِه یَ ْ َی ه املْ َكلِ هدم املَهِد ه – به سوی او بلند میشود کلمجات
پا  .و پیامبرفرموده .قوملوالامله هللا تفلحوا بگویید جز خدا سزا وار پرستش
نیست تارستگار شوید – و فالح و رستگاری را متکی به معرفت نگردانیجده
بلکه آنرا به قول مربوط ساخته درحدیث دیگری پیامبرفرموده :کسی که
در قلبش با نداره دانه کوچک خردل ایمان باشد از دوزخ خارج خواهد شد
این حدیث در صحیحین وارد شده و درحدیث دیگر چنین امجده :کسجیکه
لامله ال هللا میگوید و چنین نفرموده که :کسی که دردل معرفت دارد .و اگر
به اقرار ضرورت نمی بود و به معرفت اکتفا میشد شخصی که دردل معرفت
داشت و لی به زبان اقرار نمیکرد مومن شجمرده میشجد درحالیکجه ابلجیس
ل ِِبَ أَ ْغ َویْدتَ ِِن َا ِ
میگویدَ :ا ِ
ل فَأَ ِی ِِْن إِ ََل یَد ْوِف یهد ْبد َیثهو َن .

پروردگارم! به سبب آنکه مرا گمراه نمودی -پروردگارم مرا تا روز رستاخیز
مهلت بخش ابلیس با وجود معرفت خدا و عقیده بجه بعجث و حشجر مجومن
شمرده نشده و اگر معرفت کافی بااشد کفار با داشتن معرفت گرچه به زبان
 - 1سوره بقرۀ آیه 136
 - 2سوره بقرۀ آیه 137
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منکر میباشند باید مومن شناخته شوند خداوند در بجاره ایشجان میفرمایجد
ی هه ْم ظهلْم ا َو هالهوا 1به آن از سبب تکبر و ظلجم منکجر
َو َج َح ه وا َِ َو ْ
استَد ْد َقنَد ْتد َه أَ هف ه
2
شدند درحالیکجه دردل بجه آن یقجین دارنجد -یَد ْی ِفهوَدهه َك َمد یَد ْی ِفهدو َن أَبْدنَد هد ْم
یدم ِ
ِ
میشناسند او را طوریکه فرزندان خود را م شن سدن قه ْل َمدن یَد ْ هزقه هكم م َدن امل ه َ
َوا َْا ِ
ض 3بگوکیست که به شما روزی میدهد ازآسمان و زمین  -تا جاییکه

یدَد هقوملهو َن اَّللهپس خواهند گفجت :خداونجد میدهجد .قه ْدل أَفَ َدس تَدتهد هقدو َن.
میفرمایدفَ َ
فَ َذملِ هك هم اَّلله َابُّ هك هم ا ْحلَ ُّق بگوپس آیجا از شجر نمجی پرهیزیجد پجس ایجن اسجت
پروردگار حقیقی شما دراین آیات گروهی که دردل معرفت دارنجد از نگجاه
عدم اقرار کافر شمرده شده اند پس این ماجرا ابجن صجفوان گفجت :دردلجم
چیزی اند حتی فعال میروم ولی به زودی بر میگردم پس از جا برخاست اما
4
دوباره برنگشت.
مذهب امام اعظم را به قسمی که شامل تردید مذاهب دیگجر باشجد چنجین
میتوان تحقیق کرد :اگر حصول ایمان به سه رکن یعنی اقجرار و تصجدیق و
عمل موقو باشد و قتی یکی ازآن موجود نشود ایمان موجود شجده نمجی
تواند ولی کسانی که عمل را جزء ایمان میپندارند فاقد اقجرار و تصجدیق را
کافر میشمارند اما قاید عمل را نه در دنیا و نه در احکجام اخجرت از سجاحه
ایمان بیرون میشمارند مثال در دنیا باوی جهاد نمیشود و روابط نکجاح و از
 - 1سوره نمل آیه 14
 - 2سوره بقرۀ آیه 146
 - 3سوره یونسآیه 31
 - 4مناقب ابی حنیفه تألیف ابن بزار الکردری چاپ هند ص 185
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دواج اوبا مسلمانان جایز است .ذبیحه اش حالل است ،نمجاز جنجازه بجروی
گزار ده میشود و به خلود او در آتش دوزخ حکم شده نمیتوانجد درحالیکجه
عقیده به رکنیت هر سه یعنی اقرار و تصدیق و عمجل ایججاب میکنجد کجه
فقدان هریکی موجب فقدان ایمان به حیث یک کل گردد.
طوریکه مالحظه میشود معتزله ایمان را تعریف گرده اند که :ایمان عبارت
ازانجام مکلفیت انسان در امر و نهی است و این تعریجف گرچجه در قسجمت
اطفال باطل میشود زیرا انها اگر به کفار منسوب اند در حجق اخجرت و اگجر
مربوط به مسلمانان باشند در قسمت احکام دنیجا مجومن شجمرده میشجوند
درحالیکه مکلف شمرده نمیشودند ولی اعتراضی که به مجذهب قبلجی وارد
است که متوجه این تعریف نمی گردد .البتجه از اعتجراض فجو الجذکر کجه
برمذهب معتزله وارد آمده چنین جواب شده که تعریف مذکور برای ایمان
شخص عاقل ،بالغ و سلیم االعضاء است و اطفال از آن خارج میباشند.
این بود دلیل پیروان مذهب حنفی بجرای اثبجات اینکجه ایمجان در تحقیجق
ماهیت خویش به عمل احتیاج ندارد بلکجه صجر دوججزء بجرای آن کجافی
است .آنچه برخی علمای اشاعره گفته اند که مقصد از ایمان که عمل ججزء
آن شمرده میشود ایمان کاملی است که کامیابی به بهشت و نجات ازدوزخ
بدان مرتب میگردد نه مطلق ایمان وشکی نیست کجه ایمجان کامجل بجدون
عمل تحقق نمی پذیرد به موضوع بحث ما ارتباط ندارد و کسانی که عمل
را جزء ایمان میشمارند به آن استدالل نمیتوانند زیرا نزاع درین که ایمجان
دارای سه جزء یا چار جزء است درواقع متوجه ایمان به مفهوم معجرو آن
یعنی ضد کفر میباشد.
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با درنظر گرفتن آنچه گفته آمدیم میتوان در مقابل کسانی که عمل را جزء
ایمان میدانند چنین استدالل کرد :شما چه عقیده دارید که ایمان واجب با
تحقق اقرار و تصدیق تحقق می پذیرد یا خیر؟ اگر جواب آنها مثبت باشجد
اصال برای نزاع موردی باقی نمی ماند و ایمان مرکب از دوجزء میشود و اگر
جواب منفی ارائه کنند پس ایجاب میکند که بجه عقیجده انهجا فاقجد عمجل
باداشتن تصدیق و اقرار مومن شمرده نشجود و احکجام ایمجان بجرآن مرتجب
نگردد در حالیکه واقعیت چنین نیست.
خالصه اینکه با وجود عقیده به جزئیت عمل برای ایمان حکم نمجودن بجه
صحت ایمان شخص فاقدعمل مشکل به نظرمیرسد واگر اعمال جزء ایمجان
کامل شمرده شود نه از مطلق ایمان ایجن فیصجله بیجرون از سجاحۀ نجزاع و
مخالف نظریات هر دو گروه است زیرا طجرفین در موضجوع ایمجان اخجتال
دارند و اگر چنین فیصله شود اصال مجالی برای اختال باقی نمی ماند زیرا
حنیفیان معتقد اند که ایمان به اساس مذهب ایشان قابل زیادت و نقصجان
است چنانچه در آینده راجع به نظریه امام اعظم درین باره روشنی خواهیم
انداخت.
بنا بر آنچه گفتیم اعتراضی بر مذهب امام وارد نمیشود به قسمی کجه اگجر
اقرار رکن ایمان باشد باید در هجیچ صجورت سجقوط نپجذیرد درحالیکجه در

صورت اکراه ،ساقط میشود چنانچه خداوند فرموده :المدن أکد ه وقلبده مَمدئن
ابلَد ن زیرارکنیت تصدیق بارکنیت اقراربنابه مذهب امام فر دارد چنانچه
قبالمورد تحقیق قرار گرفت.
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تفاوت اقرار با تصدیق از نگاه رکنیت ناشی ازین است که تصدیق مقصود با
لذات و غایۀ اصلی بوده بنا بران هی گاه قابجل سجقوط نیسجت ولجی اقجرار
حیثیت ترجمان و معبررا برای تصدیق دارد لذا هنگام عذر از قبیل اکجراه و
غیره ساقط میشود زیرا اقرار به وسیله الفاظ صورت میگیرد و الفاظ صجر
از لحاظ داللت به معنی و مفهوم ارزیابی شده میتواند و اقرار ازهمین نگجاه
دارای ارزش است و لسان ترجمان قلب و نشانۀ تصدیق شجمرده میشجود و
اگر اقرار با وجود قدرت و بدون عذر تبدیل گردد موجب کفر است اما اگجر
به وسیله اکراه و امثال آن اصال قدرت اقرار سلب کردد سبب کفجر نیسجت
زیرا تبدل اقرار در چنین صورت روی ضرورت است وعالمجه تبجدل عقیجده
پنداشته نمیشود.
نباید اشتباه کرد که به اساس این تشریح بین نظریه جز نیت اقرار و نظریه
شرط بودن آن برای ایمان فرقی باقی نمی ماند زیرا ایجن تفجاوت در مجورد
شخص که با وجود قدرت اقرار نمی کند واضع است و چنجین شجخص بجه
عقیده امام اعظم کافر است زیرا با اینکه مانعی برای اقجرار موججود نیسجت
اقرار نکرده پس معلوم است که درتصدیق وی خلجل موجوداسجت ولجی بجه
عقیده کسانی که اقرار راشرط ایمان میدانند ورکن آن نمجی شجمارند ایجن
شخص مومن است زیرا بنا به این مذهب ایمان شرط برای اججرای احکجام
است نه به جهت تحقق اصل ایمان .در مورد فر بین دومجذهب و توجیجه
مذهب امام آنچه گفتیم از تالیفات امام استنباط میگردد چنانچه در رساله
العالم و المتعلم مردم از لحاظ تصدیق به سه دسته تقسیم گردیده اند:
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دستۀ اول :کسانی که بجه خجدا و اوامجر و نجواهی واو تعجالی بجا دل و زبجان
تصدیق میدارند که این گروه هم در نزد خدا و هجم در نظجر مجردم مجومن
شمرده میشوند.
دسته دوم :کسانی که به زبجان اقجرار مینماینجد ولجی فاقجد تصجدیق قلبجی
میباشند این طبقه در نظر مردم مومن اما نزد خداوند کافر شمرده میشوند
زیرا مردم ازمنکونات قلبی اطالع ندارد و نظربه وضع ظاهری و اقرار بر آنها
حکم مومن مینمایند و مکلف به کشف اسرار نهانی ایشان نمیباشند.
دسته سوم :کسانی اند که نزد خداوند مومن اما درنظر مردم کجافر انجد بجه
این ترتیب که قلبا به خداو مقررات او تعالی عقیده دارند امجا از نگجاه تقیجه
اظهار کفر میکنند لذا کسانی که به عقیده باطنی ایشان اطالعی ندارند آنها
1
را کافر میشمارند اما نزد خداوند درشمار مومنان اند.
از گفتار امام اعظم در خالل تالیفات و مناظرات او معلوم میگجردد کجه وی
معتقد است ایمان اجمالی برای مومن کافی است زیرا امام در بحث ماهیت
ایمان از رمؤمنم نام نگرفته و ازآن واضع میشود که ایمان اجمالی در نظجر
او کفایت میکند و حقیقت هم این است که ایمان عبارت از تصدیق و اقرار
اجمالی به همه اموری است که از جانب خداوند امجده و همجین انجدازه در
خروج از عهدۀ ایمان کافی است و مرتبۀ مومن به ایمجان اجمجالی بامرتبجۀ
مؤمن به ایمان تفصیلی تفاوت ندارد چنانچه ازمطالعه شرح عقایجد نسجفی
نیز معلوم میشود ولی بهتر آن است که بصورت مطلق چنین حکجم نکیجنم
که داشتن ایمان اجمالی کافی است و مؤمن با داشتن آن در همه احجوال
 - 1العالم و المتعلم تحقیق شیخ زاهد الکوثری ص 13
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از مسئولیت خارج میشود بلکه حکم درست این اسجت کجه ایمجان مجمجل
ومفصل هر کدام از خود مواردی دارد و درجاییکه ایمان مفصل الزم اسجت
ایمان مجمل کفایت نمیکند مثال درموردی که ایمان تفصلی مدنظر باشجد
شخصی که ایمان اجمالی دارد ولجی فایجد ایمجان تفصجیلی اسجت یعنجی از
وجوب نمازو یا حرمت شراب و امثال آن از قبیل او امر صریح خداوند منکر
است کافر شمرده میشود و ایمان مجمل وقتی کافی است که اگر راجع به
ایمان مفصل پرسیده شود از ان انکار به عمل نیاید و تردد و شجک هجم در
آن راه نداشته باشد.
از گفتار برخی دانشمندان معلوم میشود که ایمان عبارت اسجت از تصجدیق
به آنچه از جانب خداوند آمده و از طریق بجداهت و ضجرورت معلجوم باشجد
مانند توحید صانع و وجوب نماز و امثال آن و آنچه در مرتبۀ ظن قرار دارد
مانندمسایل اجتهادی و تاویالت آیات مربوط به حشجر وعلجم بجاری تعجالی
انکار از آن موجب کفر نمیشود.
ولی انکار از اصل علم خدا وحشرنیز مفضی به کفر است زیرا انکجار از نجص
صریح است .خالصه کالم اینکه ارزش ایمان مجمل به مالحظه اصل ایمان
ازارزش ایمان مفصل کمتر نیست اما از نگجاه وصجول بجه کمجاالت عرفجانی
اجمال به پایۀ تفصیل رسیده نمیتواند .در رسالۀ ااملی َل و ا تیلما چنین آمده

که متعلم (ابومق تل حفص بن سلم املیدم قن ی) از امام اعظجم پرسجید :ایمجان
عبارت از چیست؟ عالمرابوحنیفهم گفجت :ایمجان یعنجی تصجدیق ،معرفجت،
یقین ،اقرار واسالم.
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متعلم بار دیگر توضیح خواست :درست فرمودید ولی اجزای ایمان را بسیار
نشان دادید یعنی تصدیق و معرفت و  ....امام فرمود خدا ترا خیر دهد عجله
مکن و در طلب فتوی ثابت قدم باش ،آنچه بتو میگویم اگجر درنظجرت دور
جلوه گرد درصورتیکه منظور از سوال کشجف حقیقجت باشجد از تفسجیر آن
سوال کن زیرا بسا کلمات است که انسان از شنیدن آن خوشجش نمییایجد
ولی چون از تفسیر آن مطلع گردید بدان راضی میشود و مانند کسی مشو،
که حر خال پسند خود را از کسی میشنود وآنرا به بجد تجرین تعبیجری
بین مردم منتشر میسازد و فکر نمی کند که شاید تفسیر درستی برای آن
وجود داشته باشد که به آن علم ندارد و باید ازگوینجده آن توضجیح بخجواد
زیرا ممکن است حر مذکور بصورت تصاد به زبان گوینده آمده باشد و
قصدی درآن نداشته باشد بنا بران الزم است که ثبات را از دسجت ندهجد و
تاوقتی به مرام اصلی گوینده پی نبرده به تشهیر آن نپردازد.
شاگرد گفت :خدا تراثابت قدم داشته باشد و ممیزات خجسته ای را که بجه
تو ارزانی فرموده همیشه دارد .آنچه گفتی دانستم مرا درین حرکت معذور
دار من شاگرد توام به من موقف تصدیق ،معرفت اقجرار ،اسجالم و یقجین را
توضیح و تفسیر کن! استاد فرمود :این کلمات تعبیرات مختلف است بجرای
یک مفهوم که عبارت از ایمان یعنی اقرار ،تصدیق ،یقین و معرفت انسان به
اینکه خداوند پروردگار او است عناوین مختلف است که دارای یجک معنجی
میباشد مثال یک شخص گاهی به عنوان ای انسان و گاهی ای مجرد یجا ای
فالن خطاب میشود ولی در هر حال منظور ازآن یک شخص است کجه بجه
چندین نام یاد شده است.
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نسخۀ چاپی رسالۀ مذکور به تحقیق شیخ زاهد الکوثری تحت عنوان (املید َل

وا تیلم) در کتابخانه (داااملکتد ا د یه) تحت نمبر ر34.305م به نظر رسید
که از نگاه متن با نسخه خطی که درکتابخانه ازهجر موججود اسجت تفجاوت
نداشته اما از لحاظ سند یک اندازه فر دارد و اگر آنچه را که نقل کجردیم
نظربه ثبوت سند کتاب به امام اعظم منسوب دانیم باید بگوییم که:
اول :معرفت به معنی ضد نکارت اسجتعمال میشجود کجه دریجن صجورت بجا
تصدیق فر دارد زیرا تصدیق ضد انکار است ومعتبر در ایمان معرفجت بجه
معنی ضد نکارت نیست زیرا به این معنی غالبا اختیاری نبوده ودر موضوع
ایمان اثری بران مرتب شده نمیتوانجد و چنجین معرفجت بجرای اکثجر کفجار
حاصل بوده چنانچه خداوند فرمجوده(:یَد ْی ِفهوَدهه َك َمد یَد ْی ِفهدو َن أَبْدنَد هد ْمَ ...و َج َحد ه وا
ی هده ْم ظهْلمد ا َو هالهدوا)1 .بلکه معتبر در ایمان تصدیق لغوی است
َِ َو ْ
استَد ْد َقنَد ْتد َه أَ هف ه
کججه مقابججل تکججذیب میباشججد و دربججاره شججمردن آن از تصججدیق منطقججی
دانشمندان اختال کرده اند .عالمه تفتازانی این نوع تصدیق را از تصدیق
منطقی خارج و با وجود اشتمال به نسبت تام خبری آنرا تصور مجی گویجد
زیرا صورت نسبت تام خبری را که درذهن حاصجل میشجود میتجوان تصجور
شمرد در حالیکه اصال به عقیده او بین تصجدیق منطقجی و تصجدیق لغجوی
فرقی نبوده و از همینجا است که تصدیق در عربی بمقابل تکجذیب و انکجار
ودر فارسی به رگرویدنم تعبیر میشود این نظریجه را سجید سجند در شجرح

 - 1سوره نمل آیه .14
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تلخیص تایید نموده میگوید :منطقی از اموری بحث میکند کجه درعجر و
لغت موجود باشد.
بر پیروان نظریه عدم فر بین تصدیق لغوی و منطقی اعتراض وارد میشود
که :از تعبیر به رگرویدنم معلوم میشود که تصدیق صر برحالت اذعان و
جزم کامل اطال شده میتواند در حالیکه تصدیق منطقی شامل مظنونجات
نیزمیباشد.
صدرالشریعت عقیده دارد که معرفت به معنجی ضجد نکجارت و در تصجدیق
منطقی داخل است و تصدیق لغوی به عقیده او نسبت به تصدیق منطقجی
خاص تر میباشد وی میگوید :صورت حاصل از نسبت تام خبجری تصجدیق
است که اگر ناشی از قصد واراده و اختیار باشجد و مسجتلزم اذعجان گجردد
تصدیق لغوی است و اگر چنین نباشد مثال شخصی نظرش بدون اراده بجه
شبحی میافتد و حکم میکند که دیوار است این نوع تصدیق معرفت یقینی
بوده اما تصدیق لغوی نیست به هر تقدیر شکی نیست که درایمان تصدیق
لغوی معتبر است که از به جزم و اذعان تعبیر گردیده بجه معرفجت کجه بجه
عقیده تفتا زانی قسمی از تصور و بعقیجده صدرالشجریعت قسجمی تصجدیق
منطقی است.
دوم :نظریه اتحادمعانی این کلمات قابل مناقشه است زیرا اگر منظور ازاین
اتحاد تراد باشد طبعا قابل قبول نیست و اگر اتحاد مصداقی مجراد باشجد
چنانجه از عبارت وی معلوم میگردد پس سوالی به میان میاید که معرفجت
و اقرار ازنگاه لغت چه رابطه ای باهم دارد که ارادۀ ایمان ازآن شده بتوانجد
درحالیکه ازلحاظ لغت معرفت به معنی ضدنکارت و ایمان به معنی تصدیق
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است و مفهوم اقرار نیز واضح است و اگر مقصد ازان وضع اصطالحی باشجد
پس ایمان از لحاظ شرع جز بر تصدیق که اقرار شرط ویا ججزء آنسجت بجه
معنی دیگری اطال نشده و کلمۀ معرفت در اصطالح شرع به این معنی به
نظرنمیرسد.
سوم :نظریه امام اعظم را جع به ترکیب ایمان با این گفتار مخجالف اسجت
زیرا درین گفتار اشیای پنجگانه بریکدگر عطف شده که ازان معلوم میگردد
ایمان به تحقق هر یک از اشیا متذکره متحقق میشجود وایجن حجر قابجل
قبول نیست زیرا امام معتقد است که ایمان مرکب از دوججزء مجی باشجد و
عبارت رساله ااملید َل وا دتیلما داللت دارد برینکه هر کدام از ایجن پجن چیجز
بصورت مستقل دلیل ایمان شده میتواند چنانچه از مثال وی معلوم میشود
که به یک شخص خطاب ای مرد! ای انسان یا ای فالن شود که به هر حال
مطلب خطاب کننده همان یک شخص است که به اسما وعناوین مختلفجی
مخاطب قرار گرفته و ازین تمثیل بصراحت واضح میشود که هر یک ازامور
پنجگانه در داللت به ایمان مستقل بوده بد یگرش احتیاج ندارد در حالیکه
این نظریه مخالف مذهب امام است که ایمان را مرکب از دوجزء میشجمارد
و معرفت یا تصدیق هر کدام به تنهجائی بجه عقیجده او ایمجان نیسجت ونیجز
ماجرایی که بین امام وجهم بن صجفوان صجورت گرفتجه بوضجاحت گجواهی
میدهد که امام معرفت را به تنهایی در ایمان معتبر نمجی شجمارد چنانچجه
این مطلب با دلیل آن قبال تذکر یافت.

چهارم :تفصیل امام در قسمت ذکر متعلق بجا هجر کجدام از امجور چارگانجه
ردرین تفصیل اسالم با متعلق ذکر نشدهم به این ترتیب که :اقرار مومن بجه
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الو هیت پروردگارو ...این اشتباه را به وجود میارد که یاهرکدام این اشیاء به
تنهائی سبب تحقق ایمان اسجت و یجا ایمجان بجه مجموعجه امجور پنجگانجه
نیازمندی دارد که احتمال دومی نظربه ظاهرعبارت یک اندازه بعید به نظر
میرسد ولی هردو احتمال مخالف مذهب امجام اسجت زیجرا بنابجه مجذهب او
ایمان مرکب از دو جزء است.
پنجم :این نظریه مخالف تصریح امام در سائر تالیفات او است زیرا در هیچ
یک ازین تالیفات معرفت به حیث مفهوم ایمان نشان داده نشده اسجت ..در
رساله فقه اکبر چنین آمده :واجب است مومن بگوید :بخجدا ایمجان دارم...
وبعداز چند سطر میگوید :ایمان عبارت از تصدیق و اقرار است و در رساله
الوصیه چنین به نظرمیرسد :ایمان اقرار بجه زبجان و تصجدیق بجه دل اسجت
چنانچه عبارت هر دو رساله راعینا نقل نموده ایم -همچنان در هیچ یک از
رساله های امام چنین تفصیلی دیده نمیشود .نبایجد اشجتباه شجود کجه مجا
میخواهیم تعریف ایمان را که به امام منسوب است ازنگاه منطق ارسطو که
ترجمه ان به عربی بعداز عصر امام صورت گرفته مورد مناقشه قجرار دهجیم
زیرا با قطع نظر از تحقیقی که مستفاد از منطق باشجد درکتجب لغجت نیجز
دلیلی به نظر نمیرسد که معرفت به معنی ایمان و یا مراد تصجدیق و یجا
اقرار استعمال شده میتواند.
درینجا بی مناسب نیست متذکر شویم که امام رازی در تفسیر آیجت املدذین

یؤمندون ابملغ د  ...راجع به مذهب وارده درباره ایمان تفصیلی ارائجه کجرده و
متذکره شده که ایمان در نظر ابو حنیفه عبارت از اقجرار زبجانی و معرفجت
قلبی است ولی این تصریح رازی با مذهب امام که ایمان را عبارت از اقرار و
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تصججدیق میداننجد و دررسججایل وی بججه وضججاحت تججذکار یافتججه مخججالف بججه
نظرمیرسد و امکان دارد رازی ازین رسایل که حجاوی تفصجیالت راججع بجه
ایمان است اطالع نداشته و به آنچه درین موضوع از امجام بجا شجهرت نقجل
یافته التفات نکرده و یا صر همین نسخه العجالم و المجتعلم را دسجتیاب
نموده که درآن ذکر شده ایمان عبارت از تصدیق ،اقرار ،معرفجت ،اسجالم و
یقین است.

تحقیق موضوع
اکثر متکلمین با اینکه تصدیق را در ایمان معتبر شمرده اند درتعریف آن با
هم مختلف شده اند برخی معتقد اند کجه تصجدیق معتبجر در ایمجان عجین
تصدیقی نیست که قسمی از علم میباشد زیرا علم یا از مقوله کیف یا فعل
و یا انفعال است و اختیار در آن دخلی ندارد در حالیکه ایمان یک وجیبجه
است که شارع مقرر کرده و مکلفیت به کاری تعلق میگرد که مقدور باشجد
به همین اساس کسی که معجزه را مشجاهده میکنجد و بجدون اراده بجه آن
تصدیق میکند مکلف است این تصدیق را بصورت اختیاری تجدید نماید به
عبارت دیگر چنین تصدیق شرعا مدار اعتبار نیسجت بلکجه صجر معرفجت
است و انسان به مجرد وقوع نسبت درذهن مؤمن شمرده نمیشجود تجا آنجرا
ایقاع نکند واین ایقاع تحصیل حاصل نیست و ایقاع بعداز وقوع به عقد قلب
تعبیر شده است مثال یک سوفسطائی کجه از روشجنایی روز منکجر میشجود
گرچه قلبا به آن معرفت دارد ولی از نگاه لغت به همین قدر مصد شمرده
نمیشود زیرا به آنچه میداند حکم نمی کند بلکه ازآن منکر است بنا بجرآن
ایمان عبارت از ایقاع و تصدیق اختیاری است نه آنکه بجدون اختیجار باشجد
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باید از مقوله ایمان واجب ومأموربه فعل باشد نه کیف وانفعال و ثواب هجم
مرتب به اختیاری بودن آن است از همجین جااسجت کجه ایمجان عبجارت از
تصدیق اختیاری است یعنی بصورت اختیاری به مخبر نسبت صد شود و
اگر این نسبت اختیاری نباشجد تنهجا معرفجت شجمرده میشجود و در ایمجان
اعتباری ندارد.
بنا برین تعریف تصدیقی که در ایمان معتبر است قسمی ازعلم که از مقولۀ
کیف و یا انفعال است شده نمیتواند بلکه امر مغجایر آن و مسجتلزم اختیجار
است .آری! امکان دارد تصدیق منطقجی پجس از ورود اختیجار بجه تصجدیق
شرعی تغیر شکل نماید و به عبارت دیگر معرفت یقینی پجس از اختیجاری
شدن تصدیق شرعی شود که در زبان دری ازآن به رگرویدنم تعبیر میشود.
این نظریه قابل مناقشه است به این ترتیب که موضوع تکلیف ایجاب نمجی
کند که تصدیق شرعی معتبر در ایمجان ،مجا ورای اقسجام علجم باشجد و در
نتیجه چنین حکم شود که اگر معرفت اختیاری نباشد تعریف ایمان به آن
درست نیست زیراتکلیف به دو نوع است اول تکلیف به کاری از لحاظ ذات
که درین صورت باید وجیبه مقدور باشد مانند ضرب بجه مفهجوم مصجدری
وقدرت به ذات چنین فعل تعلجق میگیجرد دوم تکلیجف بجه کجاری ازلحجاظ
تحصیل آن واین نوع تکلیف صر ایجاب میکند کجه تحصجیل بجه اختیجار
صورت گیرد نه اصل وجیبه – یعنی اسباب آن مقدور باشد و بسجا ممکجن
است که یک وجیبه ذاتاغیر مقدرولی اسباب آن مقدور باشدمانند گرمجی و
سردی -همچنان تکلیف به ادای نماز درشرع از همین قبیل است زیرا نماز
عبارت از هیئت مخصوص است که اصال برای مکلف مقدور نمی باشد ولجی
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تحصیل آن مقدور است بنا بران دور نیست کجه تصجدیق معتبجر در ایمجان
قسمی ازعلم وصفت نفس و از مقوله کیف و یا انفعال باشد چنانچه عالمجه
تفتا زانی تصریح نموده 1.پس ممکن است از ایمان به معرفت تعریف نمجود
خواه اختیاری باشد یا غیر اختیاری و تکلیف به ایمان را عبجارت از تکلیجف
به تفکر و نظر پنداشت که سبب ایمان میشود واز ان تخلجف نمجی پجذیرد
پس خطاب شرعی گرچه در ظاهر متوجه مسبب است اما تاو یجال متوججه
سبب دانسته میشود زیرا قدرت به جزاز همین لحاظ به سبب تعلق گرفتجه
نمیتواند مانند آنکه شخصی به قتل شخص دیگر مجامور میگجردد و معنجی
اصلی قتل که برون نمودن روح است تحت قدرت او نیست اما سبب آن که
عبارت از استعمال شمشیر است در قدرت او است ولی این توصیه در مودر
وجوب معرفت خدا قابل اندیشه است زیرا ازین امر که :بخجدا ایمجان آریجد!
معلوم میشود که امر متعلق به نفس معرفت و ایمان است نه به کجار دیگجر
که حیثیت سبب را برای ایمان دارد پس باید گفت که وجیبجه دریجن امجر
عبارت ازایمان و تصدیق است نه سبب آن ولی تصجدیق ازلحجاظ تحصجیل
مقدور گفته میشود زیرا نظرو فکر مقدور اسجت گرچجه بالواسجطه و ازنگجاه
تحصیل باشد به همین جهت و قتی از نظر که وسیله تحصیل است غفلجت
شود به نقیض ایمان عقیده حاصجل میشجود و در امجور ضجروری وبجدیهی
چنین نیست زیرا عقیده به نقیض آن امکان ندارد به علجت اینکجه مججرد
تصور طرفین موجب حکم میشود وقتی انسان طرفین را تصجور کجرد و بجه
حکم ایجابی حکم نمود امکان ندارد بعدا به سجلب آن حکجم کنجد بنجابران
 - 1شرح عقاید نسفیه ص 446
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حاصل کالم بعضی متاخرین که گفته اند تصدیق انست که به مخبر یا خبر
به صورت اختیاری نسبت صد شود این است که تصدیق عبارت از علجم
یقینی است که بعد از مباشرت اسباب حاصل میشود اما معرفت یقینی عام
تر است زیرا اختیاری و غیر اختیجاری را شجامل اسجت پجس بجه عقیجده او
تصدیق نوعی از معرفت یقینی یعنی معرفت اختیاری است عالمجه ایججی،
تفتا زانی ،خیالی و عبد الحکیم به این موضوع تصریح کرده اند.
دراخیر باید خالصه کرد که بین این دو نظریه یکی اینکه تصدیق از لحجاظ
تحصیل وجیبه است دوم اینکه تکلیف به ایمان در واقع متوجه اسجباب ان
است فرقی نیست زیرا وقتی تصدیق از لحاظ تحصیل به حیث یک وجیبجه
قرار گرفت مفهوم آن جز این نیست که تکلیف متوجه اصل تصدیق نبجوده
بلکه به اسباب آن تعلق دارد وشکی نیست که تحصیل تصدیق یک امر زائد
براصل تصدیق است که از ان به ایمان تعبیر میشود و به این اساس وجیبه
غیر ایمان یعنی تحصیل میشود که بدون اسباب انجام یافتجه نمیتوانجد واز
ان میتوان نتیجه گرفت که وجیبه در واقع اسباب است نه اصل ایمان واین
نظریه که ایمان از لحاظ تحصیل وجیبه شمرده میشود درحقیقت مکلفیت
را متوجه اسباب میگرداند.
برخی مردم قسم دیگری ابرازنظر نموده و ایمجان را طجور دیگجری تعریجف
کرده اند مثال کرامیه تصدیق را در ایمان معتبرنمی شمارند بلکه ایمجان را
عبارت از اقرار میدانند.
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نظریه ماراجع به موضوعات ومطالب رسالة العالم والمتعلم
در بحث گذشته راجع به موقف معرفت و رابطه آن با ماهیت ایمان ،تحقیق
مذاهب درین باره و فر بین معرفت وتصدیق صحبت کردیم واینک خاطر
نشان میکنیم که این نسجخه رسجاله العجالم و المجتعلم قابجل اعتمجاد بجوده
میتواند زیرا پس از مقابله بین نسخه های خطی و چاپی دلیلی به مالحظه
نرسیده که از ان معلوم شود در اصل رساله تحریفی به عمل امده و درهمه
نسخه های رساله این نکته ذکر شده که ایمان عبارت از پجن چیجز اسجت
وپس از انکه تعریف ایمان را دریجن رسجاله بجا رسجاله هجای دیگجر مخجالف
مییابیم میتوان گفت که امکان دارد قول به معرفت بدون تقیید به فلسجفه
اختیار دررساله العالم و المتعلم از قبیل ذکر عام و اراده خاص باشدچنانچه
از ذکر تصدیق و یقین بعد از معرفت معلوم میشود و یا اینکه امام به فجر
بین معرفت اختیاری و معرفت مطلق که اولی در ایمان معتبر است التفات
نکرده ومعرفت را بصورت مطلق درایمان ذکر نمجوده و ایجن احتمجال هجم
است که گرچه به عقیده امام ایمان به دوجز یعنی تصجدیق و اقجرار تحقجق
میپذیرد ولی خواسته سه جز دیگر را نیز به ان عالوه کند اما نه بجه حیجث
اجزای اصلی بلکه به حیث متعلقات دوجزاولی زیرا شک نیست که تصدیق
معرفت سابق را ایجاب میکند طوریکه اقرار محتاج معرفجت اسجت و اسجالم
نیز قسم طفیلی ذکر شده درحالیکجه دربحجث ماهیجت ایمجان بجه ذکجر ان
ضرورتی نبوده اما امام این کار را به غرض تکمیجل امجوری انججام داده کجه
درایمان یا بصورت اساسی یاطفیلی موجود میباشجد بجیش ازیجن نمیتجوان
برای قول امام توجیه درستی جستجو کرد ولی با آنهم مشکل دیگری باقی
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میماند که امام میگوید :این پجن چیجز دارای یجک معنجی اسجت ...اینقجدر
میتوان گفت که شاید امام درعبارت خود مسامحه نموده و از تقارب معنی
به اتحاد معنی تعبیر کرده است.

ایمان و اسالم
راجع به ایمان و اسالم از دانشمندان نظریات مختلفی نقل شجده ازآنجملجه
یکی این است که بین ایمان و اسالم عموم و خصجوص مطلجق اسجت زیجرا

ایمان عبارت از تصدیق است چنانچه خداوند فرموده( :ومد أ دت ِبدؤمن ملند ).
ونیستی تو تصدیق کننده ما – و اسالم عبارت است از تسلیم و انقیاد خواه
با قلب باشد یا جوارح و اولی یعنی تصدیق مخصوص قلب بوده امجا دومجی
شامل قلب ،زبان و جوارح است و به عقیده این گروه ایمجان شجریف تجرین
اقسام اسالم است زیرا از تصدیق قلبی بر خوردار بجوده بنجابران هجر مجومن
مسلم بوده ولی هر مسلم مومن نیست.
این نکته را نیز باید توضیح نموده که امام غزالجی نظریجۀ عمجوم وخصجوص
بین ایمان واسالم را تشریح نموده ضمنا میگوید :ایمان شریف ترین اجزای
اسالم است در حالیکه اگر فرض کنیم غزالی به عموم و خصجوص ایمجان و
اسالم اعترا هم کرده باشد جزئیت ایمان برای اسالم ثابت نمیشود بلکجه
جزیی بودن آن ثابت میگردد و بین هر دو تفاوت زیادی است پجس تعبیجر
مناسب است که :ایمان اشر ترین اقسام اسالم و یا اشر ترین جزئیجات
اسالم است نه اینکه بگوییم اشر ترین اجزای اسالم و اگر منظجور غزالجی

1
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این باشد اسالم کامل نمیشود تاهر سه جز یعنی اسالم قلب ،اسالم لسان و
اسالم جوارح تحقق نیابد تجا حجدی درسجت اسجت ولجی بجا نظریجه عمجوم
وخصوص ساز گار نیست زیرا جزء نسبت به کل خاص شده نمیتواند بجرای
اینکه تحقق خاص درضمن تحقق عام ضروری است اما باید موردی هم بجه
حکم ایجاب عموم سراغ شده بتواند که عام بدون خجاص موججود شجود در
حالیکه کل بدون جزء متحقق شده نمیتواند پجس خجاص بجودن ایمجان بجا
جزئیت آن منافات دارد.
نظریه دیگر بین ایمان واسالم به تراد حکم میکنجد و شجکی نیسجت کجه
مقصد از تراد درین نظریه مساوات است زیرا تراد عبارت ازاتحاد مفهوم
است وشکی نیست که این اتحاد دربین دو کلمجه ایمجان و اسجالم موججود
نیست و از طرزاستدالل این نظریه نیز معلوم است که منظجور از ان اتحجاد
مصداقی است نه مفهومی گویا کسی که ایجن نظریجه را اقامجه کجرده بجین
تراد و مساوات فر نگداشته و یا به فر آن معتقد نبجوده اسجت دلیجل
نظریه مساوات این آیت است:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ن 1پجس
دْي بَد ْدت م َدن امل هْم ْیدل ِم َ
فَأَ ْخ َ ْجنَ َمن َك َن ف َه م َن امل هْم ْؤمن َ
ن فَ َمد َو َجد ْ َا ف َهد غَ ْ َ
برون کردیم از ان کسانی را مومنان بودند پس نیافتیم دران جزیک فامیجل
از مسلمانان – در حالیکه همه نتفق اند که در قضیه مورد بحث رمجاجرای
لوط"ع"مصر یک فامیل نجات یافته و ازان معلوم میشود که بین مجومن
ومسلم مساوات و یابه تعبیر این گروه تراد است و نیز این آیت کجه َایقَد ْدوِف
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ِ
ِ ِ
ن 1ای قوم من اگر شما بخداوند
آمنتهم ِابَّلل فَد َیلَْه تَد َوهكلهواْ إِن هكنتهم ُّم ْیدل ِم َ
إِن هكنته ْم َ
ایمان دارید پس بروی توکل کنیجد اگجر مسجلمانان میباشجید،موید نظریجه
مساوات است وهمچنان از پیامبرراجع به ایمان واسالم بصورت جداگانجه
سوال شده و ایشان در جواب هر دو سوال از پن بناصحبت کرده انجد کجه
این هم دلیل مساوات بین ایمان و اسالم شده میتواند.
بعضی را این عقیده است که ایمان بااسالم تفاوت دارد جنانچه ازیجن قجول
ت ا ْ َ ْاد ال آمنهد قهدل هَل تهد ْؤِمنهدوا ومل ِ
خداوند برمیاید :قَ ملَ ِ
َكدن قهوملهدوا 2اعجراب گفتنجد
ْ
َ ه َ
َ
ایمان آوردیم بگو ایمان نیاورده اید ولی بگویید اسالم آوردیم واین داللجت
دارد براینکه ایمان عبارت از تصدیق قلبی و اسالم به معنی انقیاد ظجاهری
است و هر کدام بادیگری ازنگاه مفهوم فر دارد.
شکی نیست که اثبات برخی ازین نظریات ایجاب میکند که در یکی ازیجن
دوکلمه ازلحاظ معنجای لغجوی آن تغییجروارد گجردد و در معنجای مججازی
مستعمل شود زیرا استعمال لغت امرثابت و غیر قابل اختال است.
امام اعظم بین ایمان واسالم ازلحاظ لغت فر نموده و از نگاه شرع هر دورا
متحد میشمارد و میگوید :هردو مانند پشت و روی یک چیز است .امجام بجا
این تعبیر خویش معقول را به غرض توضیح به محسوس تشجبیه نمجوده و
درعین حال به این نکته اشاره کرده که استعمال شجرع بجا اسجتعمال لغجت
فر دارد.
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برین نظریه اعتراض وارد میگردد که اگر ایمان واسالم مانند دوطجر یجک
شی باشند و بین آنها از لحاظ مصدا تالزم باشجد میبایجد نفجی یکجی در
ِ
ال
حال اثبات دیگر درست نشود ولی چنین نیست زیرا از آیت :قَ ملَدت ا ْ َ ْاد َ ه
آمنهد  ...معلوم میشود که بین آنها تالزم نیست جواب ایجن اعتجراض چنجین
َ
گفته شده که موضوع بحث ما اسالمی است که شرع آنرا در مقابل کفر قرار
داده وشکی نیست که این نوع اسالم شرعی ازایمان جدا شده نمیتواند ولی
درآیت مقصد ازاسالم انقیاد ظاهری از خو شمشجیر اسجت ناگفتجه نمانجد
ازین توجیه برنمی آید که در آیت مذکور مفهوم شرعی حقیقی و متعجار
اسالم به معنی لغوی تغییر شکل نموده باشد که از نگاه شرع مترو است
زیرا این قضاوت وقتی درست بود که آیت چنین میبجود :قدل َل تؤمندوا وملکدن

اسدلمتم یعنی بگو ایمان نیاورده اید اما به اسالم گردن نهادن اید درحالیکجه
ِ
ِ
َسدلَ ْمنَ بگو ایمان نیجاورده ایجد
آیت بدین شکل است :قهل هَلْ تهد ْؤمنهوا َوملَكن قهوملهوا أ ْ
ولی بگوید گردن نهادن ایم -از ومل ِ
َكن قهوملهوا بصراحت معلوم میشود کجه آنهجا
َ
در ادعای ایمان دلیل درستی نداشته اند اما میتوانند بگوبند اسلمنا یعنجی
رگردن نهادیمم واجازه گفتن این جملهبه آنها ازین لحاظ نیست که تعبیجر
ازواقع و نفس االمر باشد بلکه اجازه به این جهت اسجت کجه داللجت الفجاظ
قطعیت ندارد واین جمله از همان الفاظی است که معنای آن جدی وقطعی
نیست.
راجح ترین نظریات همان است که امام به آن معتقجد اسجت یعنجی نظریجه
تالزم اسالم و ایمان زیرا ایمان عبارت از تصدیق واسجالم عبجارت از انقیجاد
است و انقیاد کامل مستلزم تصدیق میباشد زیرا انقیاد ظاهری بجا تکجذیب
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قلبی انقیاد کامل شمرده نمیشود مولف "المقاصد" مینویسد که اگر مجراد
از اتحاد ایمان و اسالم تالزم و عدم انفکا از یکدیگر باشد به اتفجا همجه
مذاهب تمسک درست است.
پس کسی که همه امجور معتبجر درایمجان را مراعجات نمجوده نجام اسجالم را
نمیتوان ازوی سلب نمود چنین شخص هم مجومن وهجم مسجلم اسجت .بجه
همین نه مسلم اگر همه شرایط ایمان را رعایجت میکنجد مجومن شجمرده
میشود وبه این ترتیب واضح گردید که ایمان و اسالم مانند پشت ورخ برای
یک شی است.
ازگذشته واضح شد که امام اعظم ازاسالم ،اسجالم کامجل اراده کجرده وبجین
اسالم و ایمان فرقی نگذاشته وشکی نیست که این نوضیحات با گفتار امام
که درسابق نقل نمودیم ارتباط زیاد دارد یعنی نظریجه امجام مبنجی برذکجر
اسالم در تعریف ایمان که دررساله العالم والمجتعلم ذکرشجده و دربجاره آن
تبصره هم نموده ایم که از ان معلوم میشود امام هنگامیکه به اتحاد اسجالم
و ایمان حکم کرده منظور وی اسالم کامل بوده و نیز به همین لحاظ اسالم
را تعریف ایمان ذکر نموده است.
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ایمان کم وزیاد نمی شود
متن نظریه امام:
الف -در فقه اکبر:
ایمان اهل آسمانها و زمین زیادت و نقصان نمی پذیرد.
ب – درالوصیة:
ایمان زیاد وکم نمیشود زیرا زیادت ایمان بدون نقصجان کفجر و نقصجان آن
بدون زیادت کفر درست نیست و چگونه ممکن است که یک شخص دریک
حالت هم مومن و هم کافر باشد.

تحقیق موضوع:
تصدیق قلبی که به مرتبۀ جزم واذعان برسد امر بسجیط اسجت کجه زیجادت
ونقصان درآن راه ندارد واگر تصدیق را به ظن غالجب کجه احتمجال نقجیض
ندارد تفسیر کنیم چنانچه عالمه ایججی شجارح عقایجد نسجفی عقیجده دارد
بازهم قابل زیادت و نقصان نیست پس کسی که بجه خداونجد تصجدیق دارد
تصدیق او در حال ارتکاب عمل نیک و یابد فر نمیکند و اقرار نیز نظر بجه
اینکه به عقیده امام رکن و دلیل تصدیق است قابل زیادت و نقصجان نمجی
باشد امام اعظم درتفسیر آیاتی که ظاهرا به زیادت و نقصان ایمجان داللجت
میکند میگوید :مومنان قبل از نزول احکام تفصیلی بصورت اجمالی ایمجان
آوردند وچون فرایض یکی پی دیگر مقرر شد به هر فجرض بصجورت خجاص
ومفصل ایمان آوردند صاحب کشا در توضح این نظریه از این عبجاس
نقل نموده که اولین امر پیامبرعبارت از توحید بجود وچجون مجردم آن را
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پذیرفتتد نماز ،روزه ،ح وزکات فرض شده وایمان ایشان زیادت پجذیرفت
بنا بران زیادت ایمان که ازآیت معلوم میشود به معنی زیادت رمؤمن بهم وبا
روجیبهم است و این امر به جز در عصررسول تصور شده نمیتواند باید گفت
که بین اجمال و تفصیل وبین زیادت و نقصان فجر اسجت زیجرا اجمجال و
تفصیل در هر عصر متحقق شده میتواند و امکان دارد یک شخص نخست
به تمام احکام شرع بصجورت اجمجال ایمجان آرد بعجد هجر کجدام بصجورت
تفصیل مورد تصدیق قرار دهد که ازایجن دو مرتبجه نمیتجوان بجه زیجادت و
نقصان تعبیر کرد بلکه به اجمال و تفصیل تعبیر میشجود و عجین آنچجه در
حالت تفصیل مدنظر مومن است درحال اجمال نیز منحوظ بوده .نمیتوان
تفصیل را زاید بر اجمال شمرد اما اولی را نسبت به دومی میتجوان واضجح
گفت .و اگر تفصیل نسبت به اجمال زایجد باشجد اصجال اجمجال و تفصجیلی
وجود نخواهد داشت زیرا زیادت وقتی متصور است که در تفصیل چیجزی
موجود باشد که از اجمال خارج باشد ولی درعصر پیامبرزیادت و نقصجان
ممکن بود زیرا قبل از نزول فرایض و احکام وجایب و ملکفیت ها نسبت به
مراحل بعدی یعنی پس از نزول احکام و فرایض کمتر بود بجه علجت اینکجه
قبال در ساحه وجود چیزیکه متعلق ایمان قرار گیرد نبود ولی مرتبۀ اجمال
و تفصیل چنین نیست زیرا ایمان درحالت اجمال ودرصورت تعلق اجمجالی
به همه مکلفیت ها متضمن ایمان تفصیلی نیز بوده اما بشکل بسجیط پجس
باید گفت :مرحله تفصیل نسبت به مرحله اجمال زیادت ندارد و مغجایر آن
هم نیست واال اجمال و تفصیل به یک شی تعلق نمی گیرد این قجدر فجر
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بین دومرحله موجود است که تفصیل نسبت به اجمال واضح تراسجت ولجی
امکان ندراد تفصیل شامل چیزی باشد.
که دراجمال نیست زیرا درین صورت اجمال و تفصیل دوحالت بجرای شجی
نمیشود بلکه اجمال و تفصیل به دوامر مختلف تعلجق میگیجرد و ایجن امجر
خال مفروض است بناء الزم است که درهردو صورت معلجوم یجک شجی و
یک حقیقت بوده و اختال و تفاوت در صورت علمی چگونگی علم باشجد
نه در معلوم پس ایمان اجمالی ایمان به همجه مکلفیجت هجا اسجت کجه بجه
صورت مجمل ملحوظ گردیده و ازنگاه حقیقت ومفهوم بین متعلق اجمجال
و تفصیل اختالفی نیست بلکه اختال از لحاظ تعبیر اسجت و همجان یجک
متعلق است که دریجک حالجت بصجورت اجمجال و در حالجت دیگربصجورت
تفصیل مد نظر قرار گرفته است.
طبقۀ محد ثین که با وجود عقیده به ترکیب ایمان ازسه جزء یعنی اقجرار،
تصدیق و عمل ،ایمانرا قابل زیادت و نقصان میدانند ایجن عقیجده ایشجان از
چندین لحاظ متضمن تناقض است:
 -1زیادت پس از تکمیل اصل ماهیت شی تحقق مییابد نه قبل ازآن وایجن
نکته ایجاب میکند که ماهیت ایمان قبل از عمل تکمیل یابد واین امرعینجا
رجوع به مذهب امام است.
 -2زیادت وقتی ممکن است که یک کار به اتمام رسیده باشد و تکمیل آن
ممکن باشد وچون پیروان این نظریه معتقجد انجد کجه اعمجال ججزء ایمجان
میباشد پس زیادت متصورشده نمیتواند زیرا هر عمل صجالح ججزء ماهیجت
میشود پس زیادت امکان نمی یابد زیرا زیادت با مزید علیه مغجایر اسجت و
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جزئیت با تغایر منافات دارد و اینکه جزء شی را مغجایر آن بجدانیم و اضجحا
فاسد است.
نووی میگوید :نفس تصدیق قابل زیادت است زیرا باکثرت نظجر و وضجاحت
دالیل ازدیاد مپذیردوبه همین اساس ایمان صجدیقین نسجبت بجه دیگجران
قویتر است و ایمان آنها معوض شبهه و تزلزل قرار نمی گیرد وقلجوب آنهجا
همیشه منشرح ومطمئن میباشد ولی دیگران یعنی مولفۀ القلجوب و ماننجد
آنها چنین نیستند و از این حقیقت نمیتواند انکارکرد که تصدیق ابوبکر بجا
تصدیق دیگران برابر نیست و از همین جا است که امام بخاری ررحم از ابن
ابی ملیکه نقل کرده که وی گفته با سی تن از صحابه  مالقات نمجوده و
ازایشان شنیده ام که ازنفا اظهار خو میکردند وهیچ یک ادعا نمی کرد
که ایمان وی معادل ایمان جبرئیلرعم و میکاییلرعماست.
برین گفتار نووی اعتراض شده که اگر یک نظر مفضی به جزم میشود کجه
نقیض را مجالی دران نباشد سبب حصول تصدیق میگردد واگر هزار مرتبه
تکرار شود با نظر اولی فر نمیکند و یقینی که درنتیجه هزار مرتبجه نظجر
بدست آید با یقینی که مولود یک نظر است تفاوت ندارد همانطور کجه بجه
تفاوت حرارت و نور در قرص آفتاب تفاوت حاصل نمیشود و یا مقجدار کجم
زربا مقدار زیاد آن از لحاظ ماهیت فر ندارد و بین درخت رقرعم و درخت
رچنارم ازنگجاه ماهیجت تفجاوتی نیسجت و ازلحجاظ اصجل رسجالت پیجامبران
بریکدیگر برتری ندارد وبین آیات قرآن ازحیث آیت بودن تفجاوت نیسجت و
اگر بعضی بربعضی برتری دارد از لحاظ محتویات آن است چنانچه ازتحقیق
امام اعظم درین مورد برمیاید .بنابران در ایمجان زیجادت و تقصجانی تصجور
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شده نمیتواند و اگر در بعضی آیات قرآنجی رزیجادتم بجه مالحظجه میرسجد
مقصد از آن زیادت رمؤمن بهم است که تنها درعصر پیجامبرتصجور شجده
میتواند طوریکه قبال به آن اشاره نمودیم.

پیراون نظریۀ زیادت و نقصان ایمان به ایجن آیجت اسجتدالل میورزنجد املَْد ْدو َف
ِ
ت َالَ هكم ِ ْیم ِِت وا ِ
ت ملَ هك هدم ا ِإ ْسدسَ َف ِدیند ا 1.امروز دیجن
ح ه
أَ ْك َمل ه
ْت ملَ هك ْم دینَ هك ْم َوأ َْتَ ْم ه ْ ْ َ َ َ
شمارا برای تان تکمیل نمودم و نعمت خود را برشما بجه اتمجام رسجانیدم و
اسالم را به حیث دین شما پسندیدم -از این آیت معلوم میشود که ایمجان
قابل رکمالم است پس طبعا قابل زیادت نیز خواهد بود ولی ماهم بجا ایجن
حر مخالفتی نداریم و طوریکه قبال توضیح نمودیم این زیادت و نقصان از
نگاه رمؤمن به م و مخصوص عصر پیامبراسجت چنانچجه ازکلمجهر الیجومم
برمیاید و نیز مراد به رالیومم روز فتح مکه است زیرا این آیت دران روز نازل
شده و اکثر به این عقیده اند که آیت مذکور در روز عرفه که مصاد با روز
جمعه بوده و یا در شب آن نازل گردیده است اکمال دین عبارت از قجدرت
به وقو عرفات و طوا به قواعد ابراهیمرعم وجلوگیری از طوا مشرکین
بصورت عریان بوده زیرا قبال برای مسلمانان طوا مقدور نبود و تا آن وقت
مسلمانان چهاررکن اسالم را بجا نموده بودند ورکن پنجم یعنی ح بجاقی
مانده بود و چون به ح توفیق یافتند ارکان پنجگانه اسالم تکمیل گردیجد
و نعمت خدا با تکمیل مقررات شرعی اتمام یافت یاا ینکه دین با تصریح به
مقرات اعتقادی و توفیق به مدار اجتهادی اکمال پذیرفت ویجا مقصجد از
اکمال دین اکمال بیان ناسخ است زیرا شرایع قبل از اسالم ازنسخ محفوظ
 - 1سوره مائدۀ آیه 3
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نبود واین هم گفته شده که غرض از اکمال دین نازل شجدن همجه احکجام
فرعی شریعت است ولی این احتمال قابل تردید میباشجد زیجرا آیجت زنجا و
آیت کالله و غیره پس از این آیت نازل شده اما اگر مقصجد از دیجن احکجام
اساسی باشد احتمال فو قابل قبول شده میتواند.
تفسیر آیت به طرز مذکور مورد مناقشه قرارگرفتجه زیجرا ازان برمیایجد کجه
دین قبل از نزول این آیت نقصان داشته واین توجیه منجافی قجول خداونجد
است که فرموده :دینا قیما زیرا دیجن قجیم نجاقص بجوده نمیتوانجد ونیجز از
نقصان دین قبالز نزول آیت و کمال آن پس از نزول آن معلوم میشود کجه
کسی که قبل ازنزول آیت مسلمان شده و ازدنیا در گذشته دین وی ناقص
بود و تنها دین کسی کامل است که پس از نزول آیت قبول اسجالم نمجوده
در حالیکه اکثر مؤمنان قبل از نزول آیت مصدر فدا کاریها و قربانی هجا در
راه دین گردیده اند و خداوند در باره ایشان فرموده:
ِ هِ
ین أَ َف هقدوا
َل یَ ْیتَ ِوي ِمن هكم هم ْن أَ َف َق ِمن قَد ْب ِل املْ َف ْت ِح َوقَ تَ َل أ ْهوملَئِ َ
دك أَ ْایَ هدم َد َا َجدةا م َدن املدذ َ
ِمن بَد ْی ه َوقَ تَدلهوا 1از فتح مکه در راه خدا جهاد و انفا کرده اند با کسانی کجه
بعداز فتح جهاد و انفا کرده اند .و مرتبۀ طایفۀ اولی نسبت به دومجی کجه
بعداز فتح جهاد و انفا کرده اند بزرگتر است و نیز از توجیه مذکور معلوم
میشود که حضرت پیامبرصر مدت هشتاد روز دین کامل داشته و قبل
از ازان دین وی ناقص بود پجس توجیجه درسجت کجه اعتراضجی بجرآن وارد
نمیشود همان است که گفتیم که آیت در روز عرفه نازل گردیده و اشاره به
قدرت یافتن مسلمانان به ادای ح میباشد که اکثجر مفسجرین بجه همجین
 - 1سوره حدید آیه 10
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عقیده اند .و امکان دارد ازمناقشه ای که قبال ذکر شد چنین ججواب گفتجه
شود که هر نقصان عیب نیست مثال عمر زیجاد شجخص گنجه کجار در برابجر
عمرکم شخص نکو کار زیاد است ولی نمیتوان اولی را نسبت به دومی برتر
شمرد.
ازدالیل پیروان نظریه زیادت و نقصان ایمجان ایجن هجم اسجت کجه خداونجد
ول املْم ْؤِمنِ ِ
فرموده أَ ز َل امل ه ِ
ادوا إََِ اا هم َدع إََِد هنِِ ْم 1ونازل فرمجوده
ن ملَد ْز َد ه
یك نَةَ ِِف قهدله ِ ه َ
َ
اطمینان را در دل مومنان تا به ایمان ایشان افزوده شود.
درمقابل این استدالل گفته شده کجه امکجان دارد مقصجد از آیجت افجزودن
ایمان به احکام در پهلوی ایمان بخدا و روز آخرت باشد و نیز ممکن اسجت
مراد از زیادت افزایش در نور ایمان باشد زیرا برای هر عملی نجور جداگانجه
ح ه
صد ْ َاهه ملِ ْ ِ ْس َدسِف فَد هه َدو َالَدى هدوا ِمدن هابِ ِده 2آیجا
اَّلله َ
است خداوند فرموده :أَفَ َمن َ َ َ

کسی که خداوند سینه اش را برای اسالم فراخ گردانیده پجس بجه نجوری از
جانب پروردگارش است .فراخجی سجینه عبجارت از توفیجق ،لطجف و فضجل
خداوند است که نمیتوان آنرا مخصوص علی و عمر شمرد واین نوری
است که دردنیا وآخرت قابل زیادت و نقصان میباشد.
خالصه اینکه امام اعظم به زیادت و نقصان ایمان قایل نبوده و آیاتی را که
ظاهرا به آن داللت میکند قسمی توجیه نموده که قبال توضیح شد.
یک سلسه اعتراضات بر مذهب امام نیز وارد است که میتوان آنرا به ترتیب
ذیل خالصه کرد:
 - 1سوره فتح آیه 4
 - 2سوره زمر آیه 22
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اول :ممکن است مقصد اززیادت ثبات و دوام باشد و شکی نیست که ثبات
ودوام در هر ساعت و لحظه متضمن زیادت است.
جواب این اعتراض چنین است که اگجر توجیجه درسجت باشجد بایجد ایمجان
پیامبری که دارای عمر بیشتر است نسبت به پیامبری که عمر کمتجر دارد
کامل تر باشد در حالیکه هیچ کسی به این عقیده نیست.
دوم :مقصد از زیادت و نقصان ایمان زیادت ثمره و درخشش آن است زیرا
نور باطن انسان با اعمال نیک زیاد وبا اعمال بدکم میشود.
جواب اینکه عقیده به زیادت نور درهرعمل نیک و نقصان آن درهر عمجل
بد قابل قبول نیست و نمیتوان ایت قاعده رابه حیث یک قاعده کلی قبجول
کرد زیرا بسا دیده شده که اهل کمال مرتکب گناه و لغزش شجده انجد امجا
نمیتوان ایمان ایشان ،را ناقص گفت و آنچه گفته شد راجع به ثمرۀ ایمجان
بوده وبه اصل ایمان ارتباط ندارد و بحث ما در زیادت و نقصان اصل ایمجان
است و اگر بالفرض این قاعده را کلی پنداریم از اصل سوال میتوان چنجین
جواب گفت که اشرا ونور ازجمله کیفیات اسجت و مقصجود ،مجا زیجادت و
1
نقصان به اجزاء و کمیت میباشد.
سوم :حقیقت تصدیق قابل زیادت و نقصان است زیرا به یقین میدانیم که
ایمان هیچ یک از افراد امت مساوی ایمان پیامبرشده نمیتواند و نیز قول
ابراهیمرعم :ومل ِ
َكن ملََِ َْمئِ هن قَد ْلِِب به تفاوت مراتب ایمان داللت میکند.
َ

 - 1اطال کم درین مورد حقیقی نبوده بلکه تشبیهی است.
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جواب این اعتراض همان است که بیشتر به آن اشاره نمودیم یعنی نزاع در
باره تفاوت ایمان از لحاظ کمیت یعنی قلت و کثرت است نه از نگاه کیفیت
و قوت و ضعف و آنچه مخالفین بدان استشهاد نموده انجد مثبجت نجوع دوم
است که موضوع بحث ما نمیباشد و از همین ججا اسجت کجه امجام رازی و
بعضی متکلمین عقیده دارند که این نزاع لفظی بجوده و درواقجع راججع بجه
تفسیر ایمان است که اگر به تصدیق تفسیر شود قابجل زیجادت و نقصجان
نیست زیرا واجب عبارت از یقین است و یقین تفجاوت نمجی پجذیرد و اگجر
اعمال را نیز رکن ایمان بدانیم قابل زیادت و نقصان شده می تواند.
اما ازنگاه تحقیق این موضوع را نمیتوان نزاع لفظی گفجت زیجرا اگجر ایمجان
عبارت از تصدیق بوده و اعمال دران دخیل نباشد بازهم ازنگاه قبول زیادت
ونقصان محل نزاع شده میتواند زیرا امکجان دارد پیجروان زیجادت و نقصجان
ایمان با وجود اینکه ایمان را عبارت از تصدیق بدانند .مقصود ایشان چنین
باشد که تصدیق اگر بدرجه یقین میرسد و به تشکیک قابل زوال نمی باشد
نسبت به انواع دیگرآن زیادت دارد وحتی درججه یقجین نیجز در ذات خجود
قابل تفاوت است که به علم الیقین و عین الیقین تقسیم گردیجده چنانچجه
تصدیق و حدوث جهان که از طریق دالیل نظری حاصل میگردد نسبت به
یقینی که از معاینه طلوع خورشید دست میدهد ناقص تر اسجت و فرمجوده
ابراهیمرعم بلا وملکن مل َمدئن قلبدا بزرگترین دلیل است برینکه یقجین دارای
درجات مختلفی بوده زیرا از کلمه (بلدا) معلوم میشود که ابراهیمرعم اصجل
ایمان را که بدان مکلفیت داشته برای خود درمرتبۀ اول یعنی علم الیقجین
ثابت گردانیده و خواسته از مکلفیت خود پیشتر قدم گذارد معلومات بیشتر
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به غرض اطمینان قلبی خویش کسب نماید و نیز ازین ماجرا معلوم میشود
که دل ابراهیمرعم خواهان اطمینان مشجاهده بجوده وقبجل ازان ازاطمینجان
استداللی برخوردار بوده از همین جااست که برای اهجل تصجو در سجاحۀ
تصو مکلفیتی است باال تر از مکلفیت مردم عادی و بساممکن است یجک
کار دربارۀ مردم عادی نیک شمرده شجود ولجی بجرای اهجل تصجو ازامجور
ناپسندیده به حساب رود چنانچجه گفتجه انجد :حیدن ت ا ب ااسد ئ ت ا قد بن
یعنی آنچه برای ابرار نکوئی است برای مقربین از بدیها شمرده میشود.

آنچه ازعلی  روایت شده کجه فرمجوده :ملوکشدف املغَد مد ازددت یق ند اگجر
پرده ازمیان برداشته شود بازهم به یقین من افزوده نخواهجد شجده -البتجه
مقصود ایشان اینست که چون قبجل از مشجاهده و معاینجه نیجز یقجین وی
حاصل بوده بنابرآن پس از مشاهده و دور شدن پرده در یقین وی تفجاوتی
بوجود نخواهد آمد ورنه شکی نیست که بعجداز دور شجدن پجرده اطمینجان
مشاهده حاصجل میشجود درحالیکجه قبجل از ان اطمینجان اسجتداللی بجوده
چنانچه ماجرای ابراهیمرعم موید این ادعا است.
ناگفته نماند که اثبات اطمینان بعداز مشاهده برای ابراهیمرعم که از :وملکدن

مل َمئن قلبا معلجوم میشجود موججب آن نمجی گجردد کجه قبجل از مشجاهده
اطمینان نبوده بلکه ضدآن یعنی اضطراب حاکمیت داشته بلکه مقصجود از
ان اطمینان مشاهد برعالوه اطمینان استدالل است نه اطمینان بعداز تردد.
ابن الهام نگاشته که پیروان مذهب حنفجی وهجم امجام الحجرمین زیجادت و
نقصان رادر جهات تصدیق جایز میدانند نجه دراصجل تصجدیق ودریجن بجاره
ازامام اعظم روایت شده که فرموده :ایمان مجن مشجابه ایمجان جبرئیجلرعم
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است و نمی گویم که ایمان من مثل ایمان او است زیجرا رمثهلم مقتصجی
مساوات درتمام صفات است ولی نفس تشبیه مقتضی آن نیست وهمینکجه
بین دو شجی دربرخجی صجفات مسجاوات باشجد "مشجابه" گفتجه میشجود و
هیچکسی به این عقیده نخواهد بودکه بجین ایمجان مجردم عجادی و ایمجان
فرشتگان از هرنگاه مساوات است.
ازگذشته واضح شد که امام اعظم معتقد است به اینکه :ایمان قابل زیادت و
نقصان نیست و درین باره به آیاتی استناد نمجوده کجه از خجالل آن معلجوم
میشود ایمان ازنگاه اصل ماهیت قابل زیادت و نقصان نیست.

نظریه امام دربارة اینکه شخصی بصورت یقین ادعای ایمان
کند
درفقه ابسط به روایت ابومطیع ازامام اعظم نقل شده که :مومن باید بگوید:
من به یقین مومنم زیرا تردد و شک درایمان درست نیست .ابومطیع از وی
پرسید اگر ازکسی سوال شود که آیا مومن میباشجی؟ واو درججواب گویجد:
خدا میداند ،حکم آن چیسجت؟ امجام فرمجود :او درایمجان خجود شجک دارد
ابومطیع گفت چرا؟ امام گفت:به اساس حدیثی که یکی از یاران معجاذ بجن
جبل وابن مسعود  روایت نموده یعنی حماد ازحارث بن مالک کجه از
یاران معاذ بن جبل انصاری  بود روایت کرده که چون هنگام مرگ معاذ
فرا رسید حارث به گریه شد معاذ گفت  :علت این گریجه چیسجت؟ حجارث
گفت :گریه ام از مرگ تو نیست زیرا میدانم .که آخرت برای تو نسجبت بجه
دنیا بهتر است ولی بعداز تو وظیفه معلم روبروایتجی عجالمم را کجدام کسجی

303

زندگانی امام اعظم و افکار او

اجرا خواهد کرد؟ گفت :ناراحت مشو .عبجداهلل بجن مسجعود ایجن وظیفجه را
انجام میدهد .حارث گفت:
به من وصیت کن! معاذ یک سلسله وصایای خود ر به وی گوشزد کرد و در
اخیر گفت :از لغزش عالم اجتناب کن .حارث گوید :معاذ وفات یافت و من
به یاران عبداهلل بن مسعود در کوفه پیوستم -بجاری نجدای نمازشجد گفجتم:
برخیزید! برهر مومن الزم است که وقتی چنین نجدا را بشجنود آنجرا اجابجت
کند حاضرین به من نگاه کجرده پرسجیدند:تو مجومن هسجتی؟ وبجه سجوی
یکدیگر با چشم اشاره نمودنجد چجون عبجداهلل بجرون شجد مجاجرا را بجه وی
حکایت کردند وی نیز گفته آنها را به من تکرار کرد من سر را فرو افگنجده
گریستم و گفتم خدا بر معاذ رحم کند ابن مسعود پرسید :تومومن هستی؟
گفتم بلی! گفت :پس عقیده داری که از اهل بهشت میباشی؟ گفتم خدا بر
معاذ رحم کند به من وصیت کرده بود که از لغزش عالم و عمل بجه حجر
منافق بپرهیزم گفت آیا با لغزشی مواججه شجده ای؟ گفجتم :تجرا بخجدا آیجا
درعصر پیامبر مردم به سه دسته نبودند:
مؤمن ظاهر وباطن ،کافر ظاهر وباطن ،مؤمن ظاهر و کافر بجاطن؟ پجس تجو
ازکججدام گججروه میباشججی؟ گفججت :چججون مججرا بخداونججد سججوگند دادی مججن
درظاهروباطن مؤمنم گفتم :پس چگونه مرا ازینکجه گفجتم مجؤمنم مالمجت
نمودی؟ گفت درست گفتی این لغزش من بود مرا معذور دارید خدا برمعاذ
رحم کند!
پس ازنقل این حکایت ابومطیع از امام پرسید :کسجیکه بگویجد مجن ازاهجل
بهشتم حکم آن چگونه است؟ امام گفت :مومن به سبب ایمجان در بهشجت
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داخل میشود وبه اثر معاصی در دوزخ معجذب میگجردد ابجو مطیجع گویجد:
پرسیدم .اگر بگوید ازاهل دوزخم؟ گفت دروغ میگوید به آن علجم نجدارد از
رحمت خدا نا امید شده است .خطیب بغجدادی در تجاریخ بغجداد مینگجارد:
ثوری گفته :مابه نزد خود ما مؤمنانیم و اهل قبله در احکام نکجاح ،میجراث،
نماز و اقرار مومنان اند و ما گناه نیز داریم ولی نمیدانیم که حجال مجا نجزد
خداوند چگونه است؟ وکیع میگوید :ابوحنیفه فرموده :کسیکه به این قجول
سفیان عمل میکند به عقیده ما شک کننده و متردد است ما در نزد خود و
نزد خداوند مومنان حقیقی میباشیم وکیع گوید :مابه قجول سجفیان عمجل
میکنیم و سخن ابو حنیفه یک نوع جرئت است.
چون خطیب درمقابل ابوحنیفه همیشه تجاوز نمجوده لجذا اصجل روایجت را
تحریف کرده زیرا شکل درست آن همان است که حافظ ابوالقاسم ابوالعوام
صاحب نسایی وطحاوی در کتاب خویش به نام رفضایل ابوحنیفه ویارانشم
که در کتابخانجه ردارالکتجب المصجریهم محفجوظ اسجت روایجت نمجوده وی
میگوید :محمد بن احمد ابن حماد ،به من از وکیع روایت کرده کجه :چجون
به سفیان ثوری گفته میشد :تو مومن هستی؟ میگفت :بلی ! وچون سجوال
میشد :نزد خداوند چگونجه خجواهی بجود؟ میگفجت امیجد نیکجی دارم ولجی
ابوحنیفه میگفت :من اینجا و نزد خداوند مومنم – وکیع گوید :قول سفیان
نزد ما درست تر است.
این روایت از روایتی که خطیب نقل کرده بسیار فر دارد زیرا امام ازهجیچ
کسی بدگویی نمیکرد ولی خطیب بجه او چنجین نسجبت میکنجد ومیگویجد:
ابوحنیفه گفته کسی که به قول سفیان عمل کرده شجک کننجده و متجردد
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است همچنان این قول خطیب که اززبان وکیع میگوید :ما به قول سجفیان
عمل میکنیم وقول ابوحنیفه جرئت است ازشان وکیع بسیار دور است کجه
به چنین حرفی زبان کشاید و به ابوحنیفه در بارۀ دین نسبت جرئت نماید
و این اتهام به شخصیت وکیع صدمه میرساند.

تحقیق موضوع:
از برخی علماء شنیده شده کجه ایجن قجول خجود را کجه رمجن مجؤمنمم بجه
رانشاءاهللم قرین ساخته اند که میتوان آنرا چنین توجیه کرد که مشجیت را
به رسم ادب و یا به جهت شک در عاقبت کار ویا تبر به نجام خجدا ذکجر
کرده اند و از بعضی روایت شده که ایجن جملجه را بجدون رانشجاءاهللم ابجراز
نموده اند.
درین مورد نظریه امام را با برخی دالیل آن ذکر میکنیم:
شخصی که تصدیق و اقرار دروی موجود شود حق دارد بگوید :من حقیقتجا
مؤمنم زیرا با این جمله از ایمان خویش که به نظریۀ امام به جز تصجدیق و
اقرار و به نظریه اکثر دانشمندان به جز تصدیق چیز دیگری نیسجت تعبیجر
میکند و این جمله حاکی از چیزی است که به حیث ایمان شرعی شجمرده
میشود و وقتی دردل خویش چنین تصجدیق را کجه در ایمجان معتبراسجت
بیابیم پس میتوانیم بگوییم ما حقیقتا مومنانیم .جملۀ رانشاءاهللم اگر بجرای
شک باشد کفر و اگربه عنوان ادب و یجا عجدم اطمینجان بجه عاقبجت باشجد
درست است اما نگفتن آن بهتر است زیجرا سجبب شجک و اشجتباه میشجود
چنانچه شارح عقاید نیز به این نکته تصریح نموده است.
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از دالیل که نظریه امام را به ثبجوت میرسجاند آن اسجت کجه حجافظ شجر
الججدمیاطی در کتججاب خججویش بججه نججام " العقججد المججثمن فججی مججن یسججمی
بالعبدالمومن" نقل نموده وی روایت کرده که ابن کثیر گفته ابجن عمجر
گوسفندی را برون کرد و به شخصی گفت که آنرا ذبجح کنجدوی ،بجه ایجن
منظور کارد را بدست گرفت ابن عمر پرسید :آیا تومجؤمنی؟ گفجت آری
انشاءاهلل ابن عمر  گفت:کارد را به من بده وچون ایمان را به مشیت خدا
معلق گردانیدی برو پس مرد دیگری آمد ابن عمر گفت :گوسفند مجا را
ذبح کن چون آن شخص کارد را برداشت ابن عمر پرسید تو مؤمنی؟ آن
مرد گفت :مومنم انشاءاهلل پس ابن عمر کارد را از وی گرفته گفت :برو و
مرد دیگری را به این وظیفه مامور کرد واز وی نیز سوال نمود او د رجواب
گفت :بلی من در ظاهر و با طن مؤمنم ابن عمر  گفت :ذبح کن! خجدا را
شکر که گوسفند ما راکسی ذبح نکرد که درایمان خویش شک دارد.
یکی ازین دالیل را صاحب تمهید و صاحب کفایت و دیگجر علمجای حنفجی
ذکر کرده اند وگفته اند که ججایز نیسجت کجه مجؤمن بگویجد :مجن مجؤمنم
انشاءاهلل چنانچه درست نیست که انسان گوید من زنجده ام انشجاءاهلل ،مجن
انسانم انشاءاهلل و برخی علماء چنین شخص را تکفیجر کجرده و دریجن بجاره
شدت نموده اند وصاحب تعدیل گویجد :اگجر کفجر ثابجت نشجود کجم از کجم
درحرمت آن شکی نخواهد بود زیرا چنجین شجخص صجراحتاً اظهجار تجردد
میکندو جمله انشاءاهلل د رامر یقینجی کجه بالفصجل ثابجت باشجد اسجتعمال
نمیشود مثال نباید گفته شود من جوانم انشاءاهلل ولی این نظریه مورد انتقاد
قرار گرفته که درین مورد درلیلی بجرای کفجر موججود نیسجت زیجرا برخجی
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دانشمندان عقیده دارند که ضم نمودن رانشاءاهللم نجه تنهجا ممنجوع نیسجت
بلکه واجب است و برخی آنرا جایز میشمارند چنانچه ازامجام شجافعی ررحم
نقل شده و دلیل ایشان این است کجه کسجی کجه برخجود درمجورد ایمجان
شهادت میدهد حکم آنرا دارد که بدخول بهشجت نیجز شجهادت داده باشجد
ناگفته نماند که بین ایجن دو جملجه :مجن مجؤمنم انشجاءاهلل – مجن ججوانم
انشاءاهلل فر است زیرا اولی مانند آن است که بگوید :مجن زاهجدم یجا مجن
تائبم انشاءاهلل که به غرض هضم نفس و عدم یقین به آینده گفته میشود و
از همین جا است که هیچ کسی حق ندارد بگوید من بصورت یقین سجزاوار
بهشتم.
اینکه در شرح مقاصد تذکار یافته 1که حواله امور به مشیت خداونجد بجرای
ادب است نه به جهت شک و مقصود از ان حواله کار ها به خداوند و تبری
از خود خواهی و تبرئه نفس به جهت تردد درعاقبت میباشد محل مناقشه
است زیرا با اینکه مقصود از ان تبر باشد از اشتباه شک عجاری نیسجت و
بهتر آن است که درموضوع ایمان که مبنی به تصجدیق ویقجین اسجت ایجن
جمله استعمال نگردد عالمه تفتازانی نیز به ایجن عقیجده اسجت و میگویجد:
بهتر آن است که جمله انشاءاهلل در باب ایمان ذکجر نشجود و چنجین گفتجه
شود" :من به یقین مؤمنم" تا اشتباهی بوجود نیاید . 2
بعضی علماء استعمال انشاءاهلل را درین مجورد ماننجد آن پنداشجته انجد کجه
خداوند فرموده :ملَتَ ْ هخله هن امل َْم ْی ِج َ ا ْحلََ َاف إِن َ د ه
اَّلله هر آینه اگر خجدا بخواهجد
درمسجد الحرام داخل خواهید شد -و یا قول پیامبر حین عبوراز مقجابر:
 2 - 1شرح المقاصد ج  ،2ص 254
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املیسف ال کم دااقوف مدؤمنن واا ا شد هللا بکدم لحقدون سجالم برشجما درمنجزل
مردم مؤمن و ماهر آینه اگر خدا بخواهد به شما خواهیم پیوسجت امجا ایجن
دلیل محل اعتراض است زیرا استثناء درآیت از قبیل حواله امور به خداوند
نبوده بلکه به غرض تبر به نام خدا و یا برای مبالغجه دربجاب اسجتثناء در
اخباراست که حتی در امور یقینی نیز انشاءاهلل گفته شود .عالو تا مفسرین
در معنی این آیت اختال نموده اند .بعضی به این عقیجده انجد کجه معنجی
آیت چنین است :هر آینه همگی شما درمکه داخل خواهیجد شجد و جملجه
انشاءاهلل برای آن است که همه اهل حدیبیه در فتح مکه اشترا نتواسجته
اند بعضی قبل از فتح وفات یافته و بعضی نظربه دیگر معاذیر نتواسته دران
شرکت کنند عده ای از دانشمندان معتقد اند که اسجتثناء راججع بجه امجن
است که از کلمۀ رآمنینم معلوم میشود و به دخول ارتباط ندارد.
وجمله انشاءاهلل درحدیث مذکور ازقبیل احالۀ اموربجه مشجیت خجدا نیسجت
زیرا پیوستن به مردگان یک امر ضروری است بلکه مقصود از ان تعلیم امت
است و یا اینکه خطاب پیامبرمتوجه اهل بقیع بوده کجه بجه ایجن اسجاس
1
حوالۀ آن به مشیت درست است.
به عقیده ما در ین موضوع میتوان چنین فیصله کرد که اگرمقصود گوینده
انشاءاهلل شک در اصل ایمان باشد درست نیست و اگر مقصجود وی چنجین
بوده که وی مومن کامل است و با ایمان میمیرد درین وقت جمله انشاءاهلل
و حواله به مشیت خداوند درست است ولی نگفتن آن بهتر است زیرا سبب
شک میشود .درین باره میتوان به قول غزالی ررحم استداالل کرده فرموده:
 - 1شرح فقه اکبر تالیف مالعلی قاری ص 129
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انچه برای بنده دست میدهد حقیقت تصدیق است که او را از کفجر بجرون
میسازد ولی تصدیق در ذات خجود قابجل شجدت وضجعف اسجت و حصجول
دك هد هدم امل هْم ْؤِمنهدو َن َحقد ا
تصدیق کامل که خداوند به آن چنین اشاره نمجوده أ ْهوملَئِ َ
آنها مؤمنان حقیقی اند – مربوط به خداوند میباشد زیرا تصدیق کامل کجه
اساس نجات اخروی میگردد یک امر پوشیده است و موانع زیادی دارد که
به این اساس تعلیق آن به مشیت خدا درست است.
از بعضی اشاعره نیز شبیه نظریه غزالی نقل شده که جایز است کجه انسجان
بگوید من مؤمنم انشاءاهلل زیرا در مورد ایمان و کفجر و سجعادت و شجقاوت
اعتبار بجرای خاتمجه اسجت و خاتمجه بجه کسجی معلجوم نیسجت و مجؤمن
خوشبخت آن است که با ایمان بمیرد گرچه در طول عمر خویش مرتکب
کفر و معاصی شده باشد وکافر آنست که درحالت مرگ کافر باشجد گرچجه
درطول حیات از ایمان و تصدیق بر خجوردار باشجد چنانچجه ازیجن حجدیث
معلوم میگردد :رترجمهم یکی ازشما تا وقتجی عمجل اهجل بهشجت را انججام
میدهنسسد که بین او وبهشت صر یک ذراع فاصله میماند ولی به اساس
نوشته ازلی مرتکب کار اهل دوزخ میشود وبدوزخ داخل میشجود ویجا یجک
شخص در زندگی تا وقتی عمل بد انجام میدهد که بین او ودوزخ یک ذراع
فاصله میماند دفعتا تقدیر ازلی کار خود را میکند و یک عمل اهل بهشجت
را انجام میدهد و به بهشت داخل میشود و اعتبار برای خاتمه اعمال است.
خالصه اینکه اگر مراد از ایمان اذعان وقبول اوامر خداونجد باشجد ایجن کجار
بالفعل تحقق یافته میتواند و اگر مقصد از ان ایمانی باشد که موجب نجات
اخروی میشود این کار مربوط به مشیت خداوند است وفعال نمیتوان به آن
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یقین کرد پس کسی که بصورت قطع به آن حکم میکند مقصجد او معنجی
اولی است وکسی که به مشیت خدا حواله میکند معنی دومی را اراده کرده
است.
ازدالیل امام اعظم درین مورد برمیآید که مقصد او ازین جمله "جایز است
که مؤمن بگوید :من به یقین مؤمنم" صحت آن از نگاه مدلول ،اصل ایمان
است که به عقیده امام به اقرار و تصدیق تحقق میپذیرد مقصود او ایمجانی
نیست که بصورت حتمی موجب نجات ازعذاب اخجروی شجود زیجرا متبجادر
ازایمان همان است که مدار تکلیف میباشد وآن عبارت از ایمانی است کجه
با تصدیق و اقرار حاصل میشود و ایمان به معنجی نججات دهنجده از عجذاب
آخرت برای هیچ کسی مقدور نیست و تکلیف شرعی متوجه آن نمیباشد و
به مالحظه این نکات میتوان قول امام را توجیه کرد.

تحقیق دربارة اینکه امام فرموده:
"مؤمنان در ایمان با هم برابر اند وایمجان مجا ماننجد فرشجتگان و پیجامبران
است"

متن فرموده امام درفقه اکبر:
مؤمنان درایمان و توحید با هم برابر اند و از لحاظ اعمال بریکدگر فضجیلت
دارند.

درالعالم والمتعلم:
ایمان ما مانند ایمان فرشتگان و پیامبران و تصدیق ما مانند تصدیق آنها و
یقین ما مانند یقین ایشان است زیجرا همجانطور کجه فرشجتگان و پیجامبران
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تصدیق کرده اند ما هم تصدیق نموده ایم که خدا واحد ،قادر و پروردگار ما
است و انچه از جانب او تعالی آمده حق است.

تحقیق موضوع:
دانشمندان علم کالم در صحت این قول رایمان ما مثل ایمجان فرشجتگان و
پیامبران استم اختال کرده اند بعضجی آنجرا ججایز ندانسجته انجد چنانچجه
ازمحمدررحم روایت شده که :به عقیده من بسیار بد است که ایمان خود را
با ایمان جبریل یا پیامبران یا ایمان ابوبکر وعمر برابرپنداریم.
این طبقه برای اثبات ادعای خویش چنین اسجتدالل میورزنجد :نجور کلمجه
توحید متفاوت است .که مراتب انرا به جز خداوند کسی نمیداند نور قلبجی
بعضی مردم مانند خورشید ازبعضی مانند ماه و ازبعضی چون مشعل بزرگ
و بعضی دیگر مانند چراغ ضعیف است بجدلیل ایجن فرمجوده پیجامبر رصم:
وذلک أضعف االیمان واین است ضعیف ترین ایمان و – المجؤمن القجوی
أحب الی اهلل من المؤمن الضعیف مؤمن قوی نزد خداوند نسبت به مجومن
ضعیف درست تراست وشکی نیست که قوت شامل نیروی ظاهری وباطنی
درساحۀ علم وعمل است.
امام اعظم معتقد است که بین مؤمنجان در اصجل ایمجان وآنچجه بجه حیجث
متکای ایمان قرار دارد یعنی اقرار و تصدیق تفاوت نیسجت و ازدالیجل امجام
برمییاید که نظریه او درین مسئله متکی به نظریجه اش راججع بجه ماهیجت
اصل ایمان است چنانچه درباره آن قبال به تفصیل صحبت نمودیم و متذکر
شدیم که امام به عدم مداخله عمل درایمان معتقد است و بجه ایجن اسجاس
اصجل ماهیججت ایمججان اگججر در شخصججی تحقجق نمججی پججذیرد کججافر اسججت و
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اگرتحقیق مییابد تنها بداشتن آن انسجان مجومن شجمرده میشجود و شجکی
نیست که دراطال اصل ماهیت برافراد ،تفاوتی نمی باشد.
شاگرد امام به جهت خفا و پیچیدگی موضوع از وی چنین استیضاح میکند
رطوریکه دررساله العالم والمتعلم ذکرشدهم چگونه درست است که بگوییم
ایمان ما مانند ایمان فرشتگان و پیامبران است درحالیکه میجدانیم اطاعجت
آنها به اوامر خداوند بیشتر از مابوده؟ امام در جواب میگوید :درسجت اسجت
که اطاعت آنها بیشتر بوده اما به تو گفته ام که ایمان غیرعمل است پجس
ایمان ما مانند ایمان آنها است.
زیرا ما هم به وحدانیت ،ربوبیت ،قدرت او تعالی و ازآنچه ازججاب او بجه مجا
رسیده تصدیق نموده ایم و فرشتگان و پیامبران نیز تصدیق کجرده انجد .و
درجای دیگر میگوید :یقین به چیزی به مفهوم علم به آن است کجه شجک
دران راه نداشته باشد بنابران هیچ کسجی از اهجل شجهادت گرچجه مرتکجب
اعمال ناجایز هم شود درباره خدا وکتب و پیامبران او شک نمی کند.
امام درفقره دیگر به ججواب پرسجش شجاگردش میگویجد :اینکجه میپرسجی:
چگونه خو و اطاعت آنها نسبت به مابیشتر است دلیل آن امور ذیل است.
اول :همان طور که ایشان ازنگاه نبوت و رسالت برما برتری دارنجد از نگجاه
خو و اطاعت ودیگر مکارم اخالقی نیز بردیگران دارای فضلیت میباشند.
دوم :ایشان بسا امور عجیبی را دیده اند که ماندیده ایم.
سوم:آنها هنگام مصیبت نا شکیبایی نمی کردند.
چهارم :ایشان مشاهده میکردند که از اثرمعصیت بردیگران چجه عقجوبتی
نازل میگردد واین کار مانع آنها از ارتکاب معصیت میگردید.
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امام اعظم دراثبات ادعایش دست به دامن قیجاس میزنجد ومیگویجد :فجرض
کنیم دو نفر که درفن شناوری مهارت مساوی دارند بجا دریجای خروشجانی
روبرو میشوند ولی جرئت یکی نسبت بجه دیگجر درداخجل شجدن میجان آب
تفاوت دارد و یا مثال دو مریض که مرض هردو یک نجوع اسجت ولجی یکجی
برای نوشیدن دوا نسبت به دیگر با جرئت تر میباشد.
شاگرد باردیگرمیپرسد :درصورتیکه ایمان ما مانند پیامبران است آیا پاداش
ایمان ما با آنها مساوی نیست؟ اگر مساوی است پس انها نسبت به ما چجه
برتری دارند؟ زیرا دردنیا ازلحجاظ ایمجان و درآخجرت ازنگجاه ثجواب بجا هجم
مساوی میباشیم و اگرثواب ایمان مانسبت به ثواب ایمان آنها کمتجر باشجد
آیا ظلم نیست؟ زیرا ایمان ما و آنها فرقی ندارد.
امام درجواب میگوید :درست است که ایمان مامثل ایمان آنها است زیرا به
همه امورکه پیامبرانرعم ایمان دارند ما هم ایمان داریم .ولی آنها را نسبت
به ما از نگاه پاداش ایمان و سایر عبادات فضلیت است زیجرا همجانطور کجه
خداوند ایشان را به منصب نبوت و رسالت برتری بخشیده کالم ،نماز ،منزل
مسکن و همه امور مربوط به آنها را نسبت به اشیای دیگر فضلیت بخشیده
و اینکه خداوند ثواب اعمال ما را معادل ثواب آنها نگردانیجده ظلجم نیسجت
زیرا ظلم درصورتی میشود که ثواب ما را کمتراز استحقا تعین کند و لی
اگر به پیامبران ثواب بیشتر میدهد و ازاستحقا ما نمجی کاهجد و مجارا بجه
دادن حق ما خوشنود میگرداند ظلم نیست و پیامبران دردنیجا نیجز برهمجه
مردم فضیلت دارند زیرا ایشان پیشجوایان و رهبجران مجردم ونماینجده گجان
پروردگار اند ومردم عادی با آنها در عبادت ،خو خشوع صبر و تحمجل
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مساوی شده نمیتوانند و مردم اگر فضیلتی دارند از برکت آنها اسجت پجس
به پیامبران عالوه به استحقا اصلی ایشان معجادل مجزد کسجانی هجم داده
میشود که به اثر دعوت پیامبران داخل بهشت میشوند.
ازآنچه گفتیم و اضع شد که امام ،عمل را جزء ایمان شرعی که انسجان بجه
آن مکلف است نمیداند و مکلفیت اعمال را مغایر مکلفیت ایمان و مرتب به
آن میپندارد و عقیده دارد که همه مؤمنان در ایمان خویش با هم برابر اند
و آنچه دررساله العالم والمتعلم ذکر شده برای تحقیق مذهب امجام کفایجت
میکند وحاجت به آن نیست که درین مورد به دالیل علمی دیگری استناد
ورزیم زیرا مطالبی که امام به آن تصریح نموده قجوی تجرین دلیجل دربجاره
تحقیق نظریات کالمی امام است و امام درین رساله نظریات خود را قسمی
شرح داده که مجالی برای انکار ازان نیست و به مالحظه دالیجل امجام کجه
مذهب خود را درباره ماهیت ایمان و تحقق آن به تصجدیق و اقجرار و عجدم
دخول عمل در ماهیت ایمان متکی گردانیده ،نمیتوانیم درین موضوع دچار
شک و تردد گردیم.
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قسمت دوم:
تحقیق درباره اینکه امام میگوید :خدا واحد است نه ازطریق عجدد ،وججوب
معرفت خدا به عقل در نظرامجام ابوحنیفجه وموضجوع خلجق قجران ،تحقیجق
مذهب امام درباره قضا وقدر،نظریه امجام درمجورد اسجتطاعت ،موقجف امجام
درباره مذهب مرجئه ،تمایالت سیاسی امام وموقف او درباره تشیع:
امام میگوید :خدا واحد است نه از طریق عدد.

متن فرمودة امام:
درفقه اکبر:خدا واحد است نه ازطریق عدد بلکه ازین لحجاظ کجه شجریک
ندارد قُلْ هُوَاللَّهُ أحد اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُن لَّههُ کُفُهواً
أَحَدٌ سوره إخالص

تحقیق موضوع:
برای وحدت دو معنی است:
 -1عدم شرکت
 -2وحدت ازلحاظ عدد.
امام اعظم اشاره نموده که مقصد وحدت به عقیجده مجا کجه میگجوییم خجدا
واحد است وحدت به معنی اول یعنی تنزه ذات از مشجارکت در حقیقجت و
خواص آن است مانند وجوب وجود ،قدرت ذاتی ،حکمت تام و تنزه از انواع
ترکیب و تعدد ،جسمیت و تحیز و منظور از وحدت خداوند و حدت عددی
نیست زیرا و حدت به این معنی مخصجوص خداونجد نبجوده بلکجه الزم هجر
جزئی حقیقی است.
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امام اعظم اشاره میکند که مراد ازوحدت ،وحجدت عجددی نیسجت ومطلجب
خود را چنین بیان میداردکه :
خدا واحد است یعنی شریک ندارد واظهجار میکنجد کهجدراعتقادیات منبجع
وحدت سورۀ اخالص است و این سوره را ذکر مینماید و نیز اشجاره میکنجد
که مراد از وحدت تنزه است که معنی اولی وحدت میباشد به قرینجه ذکجر
چند صفت در سوره اخالص که ما را به عقید تنزه و نفی شجریک رهبجری
میکند واز ایراد دلیل به طریف خاصی اسجتنباط میشجود کجه امجام نظریجه
متکلمین پیشین را تردید میکند که میگفتند :ذات خداونجد مماثجل سجائر
ذوات بوده وصر به داشجتن چارصجفت امتیجاز دارد :وججوب ،حیجات علجم
وقدرت ،دلیل امام این است که مماثلت خدا با دیگجران از لحجاظ حقیقجت
منافی تنزه حقیقی او تعالی است .امام دربیان مقصود وحدت که عبارت از
وحدت تنز یهی است سوره اخالص را ذکر کرده زیرا این سوره جامعه همه

اساسات تنزیه است .تنزیه ازکثرت وعدد از :قه ْدل هد َدو ه
اَّلله معلوم میشود ،تنزیجه
از نقص وعیب از ه
اَّلله امل ه َدم ه برمییاید ،تنزیه ازعلت ومعلولیت مادی از ََلْ یَلِد ْ
َوََلْ یهوملَد ْ مفهوم میگردد و تنزیه از شبیه و نظیر درذات وصفات از َوََلْ یَ هكدن ملهدهه
َح ٌ استفاده میشود .همچنان دررالصجمدم اشجاره بجه وحجدت ازلحجاظ
هك هفوا أ َ
تنزیه است .زیرا صمدیت مقتضی استغنای ذاتی ازهمه ماسوی وافتقار همه
مخلوقات دروجود و بقاء به خداوند است وکسی که بصجورت مطلقرصجمدم
است میابدراحدم یعنی منزه ازهمه انواع نقص نیز باشد.
همچنان امام در تحقیق و حدت به نفی جسمیت و جوهریت و عرضجیت از
خداوند اشاره نموده زیرا جسم مرکب و محتاج به اجزاء است پجس واججب
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بوده نمیتواند و نیز متحیز است که این صفت نشانه حدوث بوده وبجا تنجزه
تام منافات دارد و جوهر به عقیده متکلمین متحیز و جزء جسم است و به
عقیده فلسفه عبجارت از رموججود نجه درموضجوعم اسجت وایجن تعریجف بجر
موجودی صاد شده میتواند که وجود ان مغجایر ماهیجت باشجد درحالیکجه
وجود واجب عین ماهیت او است و عرض برای قیام بمحل خویش محتاج
است درحالیکه خداوند ازهمه ما سوی مستغنی است.
امام پس از توضجیح وحجدت خداونجد تفسجیر آنجرا چنجین تکمیجل میکنجد
رخداوند حد نداردم زیرا حد از خواص اجسام است و درین جمله اشاره بجه
تردید قول کسانی است که میگویند خداوند با عرش تمجاس حقیقجی دارد
چنانچه فرموده امل ه ُْحَ هن َالَى امل َْی ْ ِ
اسدتَد َوى و ازهمین جا استدالل میتوان کرد
ش ْ

که امام به استوای حقیقی قایل نیست وآنچه از وی نقل شده که به عقیده
استوای حسی تمایل دارد افتر است زیرا امامخود تصریح نموده که  :کسجی
که میگوید خداوند برعرش اسجت و نمیجدانم کجه عجرش در آسجمان اسجت
یازمین ،کافر است زیرا این قول مستلزم آن است که برای خداونجد نسجبت
جهت وحیز شود و این عقیده متضمن نسبت نقص صریح به او تعالی است.
امام اشعری در "نوادر" کسی را که به تحیزخدا معتقد است صراحتا تکفیر
نموده میگوید:
کسی که به جسمیت خداوند عقیده دارد کافر است وپروردگار را نشجناخته
است.
امام درتحقیق و حدت تنزیهجی خداونجد میگویجد رضجد ومثجل بجرای خجدا
نیستم و با این عبارت اشاره میکند که او تعالی ازاطال ماهیت نیجز منجزه
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است زیرا ماهیت مستلزم مجانست و مماثلت درحقیقت است زیرا ماهیجت
در جواب سوال از جنس ارائه میشجود بنابجه همجین علجت ابجو منصجور مجا
تردیدی گفته که اگر شخصی بپرسد :خداوند چه چیز است؟ بجه وی بایجد
گفت :منظور اگر سوال ازنام خدا باشد پس نام او اهلل  ،رحمن و رحیم است
و اگر از صفت آن می پرسی صفت او تعالی بصجیر وسجمیع اسجت و اگجر از
فعل او معلومات میخواهی خداوند مخلوقات را آفریده و هرچیز را درجایش
قرار داده و اگر از ماهیت خداوند میپرسی خداونجد ازججنس و مثجل منجزه
است.
آنچه صاحب مقاصد ذکر کرده که ابوحنیفه میگفت خداونجد مجاهیتی دارد
که به جز او تعالی کسی دیگر نمیداند قابل وقبول نیست زیجرا درتآلیفجات
امام و یارانش به مطلبی برنمی خوریم که از ان معلوم شود خداونجد دارای
1
ماهیت است.
قبال متذکر شدیم که بعضی اصطالحات یونانی مانند جوهر ،عرض و امثجال
آن درعصر امام بصورت شفاهی به عربی انتقال یافتجه و شجاید درآن وقجت
اطال بر حقیقت و مفهوم بین مردم متداول بوده اما به این توجیجه وقتجی
احساس ضرورت میشود که ثابت گردد امام به ماهیت قایل بوده درحالیکه
این مطلب در هیچ یک ازعبارات منسوب به امام به مالحظه نمیرسد.

 اشارات المرام من عبارات االمام ص  110 ، 108و  200تالیف عالمه کمال الدین1الباضی
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وجوب معرفت خدا به عقل در نظر امام
باید توضیح نمود که بعضی مردم درباره فجر بجین مجذهب امجام ومجذهب
اعتزال دچار اشتباه شده و گمان کرده اند که امام درین عقیده که وججوب
مربوط به عقل است با معتزله موافق میباشد ولی ما به فجر بجین ایجن دو
مذهب اشاره خواهیم کرد تا معلوم شود که نظریه توافجق مجذهب امجام بجا
مذهب معتزله مخالف نصوصی است که از امام روایت شده و درست نیست
که امام را به مذهب اعتزالی متهم سازیم زیرا ازخجالل منجاظرات کالمجی و
ازتألیفات کالمی او برمیاید که پیرو مذهب اعتزال نبوده و نظریات معتزلجه
راصراحتا تردید مینمود.

تحقیق موضوع:
امام دررسالۀ فقه ابسط تصریح نموده که درباره ایمجان بجه خداونجد عقجل
دلیل کافی است .وی میگوید :اگر شخصی در سرزمینی بصورت اجمالی به
اسالم اقرارکند و از احکام و فرایض و کتاب و شریعت چیزی نداند امجا بجه
خدا ایمان اعترا داشته باشد اگر به این حالت میمیرد مجؤمن درگذشجته
است.
بقول ابویوسف و محمد از امام روایت شده که :
ملدوَل یبید هللا مللند اسددول ملوجد الد هم می فتدده بیقدوْلم یعنججی اگججر خداونججد
پیامبر را نمی فرستاد بر مردم واجب بود که خدا را بعقل بشناسند.
تعمق درین مطالب ما را به فر بین مذهب امام و معتزله رهبجری میکنجد
به طریق ذیل:
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اول :عقل وسیله وآلۀ معرفت وجوب خدا وهم وسیله معرفت حسجن اسجت
که الزم معرفت است و موجب آن نیست طوریکه معتزلجه عقیجده دارنجد و
امام به ربم که به آلیت داللت میکند به ابن مطلب اشاره نموده است.
دوم :امام معتر است که عقل ،حسن .وقبح بعضی اشیاء را بجدون سجمع
در میکند و لی معتزله عقیده دارند که در حسن و قبح همه اشجیاء از
عقل بدون سمع سجاخته اسجت و هیچنجوع حسجن یجا قجبح را ازیجن کلیجه
مستثنی قرار نمیدهند و شرع را صر مظهر میشمارند.
ولی امام اعظم به کلیت این قاعده اعترا نجدارد وواضجح اسجت کجه عقجل
حسن بعضی اشیاء را بداهتا در میکند ماننجد صجد وراسجتی کجه عقجل
منفعت آنرا در میکند و لی از ادار حسن بعضجی اشجیای دیگجر چجون
حسن روزه اخیر رمضان و هم از قبح بعضی اشیاء چون قبح روزه اول شوال
نا توان است و به جز شرع دلیلی برای در حسن و قبح این اشیاء نیست.
امام درجای دیگر تصریح نموده که مردم درباره شرایع تا قیام حجت معذور
شناخته میشوند درین مطلب اشارت است به اینکه ثبوت عذرقبل از بعثت
ْت إِملَْدنَد َا هسدولا چجرا بجه مجا نفرسجتادی
طوریکه ازین آیت برمیایجد:ملَ ْدوَل أ َْا َسدل َ
پیامبری ؟ درباره شرایع و احکام است نجه دراموریکجه بجداللت عقجل ثابجت
میگردد و از ان واضح میشود که امام طبق اقتضای آیات واحادیث بصجورت
سلیم به عقل اعترا دارد وچنان نبجوده کجه ماننجد معتزلجه عقجل را همجه
چیزعقیده کند .ونیز از امام روایت است که گفته :هیچ کس درباره جهل به
آفریده گارش معذور پنداشته نمیشود زیرا دالیل آنرا در آفرینش آسمانها و

321

زندگانی امام اعظم و افکار او

زمین و آفرینش خود ودیگران مشاهده میکند گویا ایجن مفکجوره را از یجن
آیت استنباط کرده:
1
ِ
سنه ِی ِهم ِ
ن َْله ْم أَههه ا ْحلَ ُّق.
آایتنَ ِِف ْاآلفَ ِهللا َوِِف أَ هفی ِه ْم َح هَّت یَدتَدبَ ه َ
َ ْ َ
آیات خودرا درآفا وانفس آنها به ایشان نشان خواهیم داد تجا بجه ایشجان
واضح شود که حق است.پس اولین بار انسان مکلجف اسجت کجه بجه نظجر و
استدالل بپردازد تا به خدا و صفات او و توحید و عدالت وحکمت اومعرفت
حاصل کند 2.و حصول معرفت پس از نظر صحیح به طریق جریجان عجادت
الهی است که بعداز نظر و استدالل علم و نتیججه را بوججود میجاورد و بجه
شکل تو لید ویا ایجاب نیست که به اولی معتزله و به دومی فالسفه معتقد
اند و مذهب امام درین باب با همین خصوصجیت بجا مجذهب معتزلجه فجر
میکند.
گویند امام اعظم با ملحدی داخل مناظره شد امام گفت :آیا چنجان کشجتی
را سراغ داری که اموال زیادی بران حمل شده و درمعرض امواج و باد های
مختلفی قرار دارد اما بدون کشتیبان بصورت طبیعی جانب منجزل مقصجود
در حرکت باشد؟ ملحد گفت :نه! امام عالوه کجرد :بهمجین ترتیجب محجال
است که جهان با اختال احوال و تبدل اوضاع بجدون مجانع و نگهبجانی بجه
حالت طبیعی باقی ماند پس دهری خاموش شد.
امججام ابوشکورالسججالمی در تمهیججد و جمججال الججدین الکمججا زوری در سججیر
المضمرات نگاشته اند که امام اعظم درمناظره اش بجاد هجری مجذکور ایجن
 - 1سوره فصلت آیه 53
 - 2اشارات المرام فی عبارات االمام ص  84 ،180و 93
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جمله را نیز عالوه کرد :همچنان خروج طفل از شکم مادر بصجورت نیکجو و
طبیعی نه زاده ستاره است ونه مولود طبیعت بلکه زاده قدرت صانع حکیم
ودانا است و با این گفته خود بر نظریجه منجمجین وعلمجای طبیعجی خجط
بطالن کشید که طبقه اولی عقیده دارنجد :علجت حجوادث یجومی جهجان در
ساحۀ جواهر و اعراض عبارت از کواکب اسجت کجه ضجمن حرکجت افجال
حرکت میکنند ودرین مورد به حوادث و تغیراتی که در ججو فلجک قمجر
واقع میگردد و به ارتباط او ضاع جهان واختال آن با بروج دوازده گانجه و
تاثیرات طالع تمسک میکنند و طبیعیان معتقجد انجد کجه حجوادث معلجوم
طبیعت است.
برای ابطال دو مذهب فو الذکر چنین استدالل شده که هر جسم با صفت
معین و صورت خاصی که دارد ممکن است و برای هر ممکن مرجحی الزم
است .اگر این مرجح عبارت از ذات واجب و حکیم باشد البتجه مطلجوب مجا
ثابت میگردد و اگرآنهم ممکن باشد از قبیل ستاره یا طبیعجت و ماننجد آن
البته آنهم بنوبت خود به موثری احتیاج خواهد داشجت و بایسجتی بجاالخره
این سلسله به واجب حکیم منتهی گردد تا از دو رو تسلسل جلو گیری بجه
عمل آید.
به روایت ابوعبداهلل الحارثی درالکشف وفقیه عطاء جوزججانی درشجرح فقجه
ابسط والکردری درالمناقب ،امام فرموده :جهان همواره درمعرض تغیر ازیک
حالت بحالت دیگر میباشد و برای هر تغییر مؤثری درکار است و این تغیجر
1
برمؤثر و صانع نیرومندوتواناداللت دارد.
 - 1الشارات المرام 93 2
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امام دراظهجاراین مطلجب بجه ایجن آیجت اشجاره نمجوده :واَّلل غَ ملِد الَدى أَمد ِهِ
َ ه ٌ َ ْ
1وخداوند برکارخود توانا وغالب است.وهم به برهان تمانع اشاره میکند کجه
دل إِملَده ِِبَد َخلَ َدق َومل ََی َدس
ازین آیت مفهوم میگرددَ .وَم َكد َن َم َیدهه ِم ْدن إِملَده إِذا ملهد َذ َد َ هك ُّ
ض هه ْم َالَى بَد ْی  2ونیست با خداوند خدای دیگر اگرچنین میبود هر آیینجه
بَد ْی ه
هر کدام با آفریده خود میرفت و بعضی بر بعضی دیکجر بزرگجی میجسجت.
واین آیت :ملَوَكد َن فِ ِهمد ِ
آْلدَةٌ إِهل ه
ید َ َب 3اگجر درآسجمان و زمجین بجه ججز
َ
ْ
اَّلله ملََف َ
خداوند خدایان دیگر می بود آسمان وزمین تباه میشدند.
از دالیلی که نشان میدهد بعقیده امام دلیجل عقلجی بجرای ثبجوت صجانع
کفایت میکند آن است که درکتاب العالم والمتعلم ذکر شجده .امجام دریجن
باره فرموده :پیامبران از جانب خجدا بمجردم معرفجی میشجوند زیجرا اگرچجه
پیامبران مردم را بسوی خدا دعوت میکنند اما هیچ کسی نمیتوانجد بجدون
اینکه خداوند در دلش تصدیق و علم را بیافریند به حجر پیجامبر تصجدیق
کند.
امام با اظهار این مطلب اشاره نموده بجه اینکجه وججوب ایمجان بجه خداونجد
برشرع موقو نیست زیرا ثبوت شرع موقو به ایمان است پس اگر وجوب
ایمان به شرع توقف یاید دور الزم میشود بنا بران ایمان بجه عقجل تحقجق
مییابد که خداوند دردل انسان تصدیق و علم را می آفریند امام این نکته را
چنین وضاحت بخشیده :اگر معرفت خدا مولود معرفت رسجول باشجد بایجد
 - 1سوره یوسف آیه 21
 - 2سوره مؤمنون آیه 91
 - 3سوره أنبیاء آیه 22
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مردم نسبت به خدا بیشتر مرهون پیامبر او باشند ولی چنین نیسجت بلکجه
مردم حتی درمعرفت رسجول مرهجون و ممنجون لطجف خجدا میباشجند کجه
خداوند بهایشان توفیق بخشیده تا پیامبر را بشناسند بنجا بجه همجین علجت
نمی شاید که گفته شود خداوند بوسیله پیامبر شناخته میشود بلکجه بایجد
گفت :آشنائی انسان به امور پسندیده زاده لطف خدا است.
شاید امام مطالب فو را ازین آیجت اسجتنباط نمجوده :بَ ِدل ه
اَّلله ََده ُّن َالَد ْ هك ْم أَ ْن
َدد َ ا هك ْم ملِ ْ ِ ََد ِن 1بلکه خداوند برشما منجت میگجذارد کجه شجما را بجه ایمجان

رهنمایی کرده.
تا اینجا نظریات امام را پیرامون موقف عقل بجا تفصجیل عرضجه نمجودیم تجا
ازخالل آن مذهب امام از مذهب معتزله درباره تاثیر عقل فجر شجود زیجرا
دشمنان امام به جزهمین موضوع که ظاهرا نشان میدهد امام با معتزله هم
عقیده بوده راه دیگری برای طعن برامام سراغ نتواسته اند وسجائر نظریجات
امام به توضیح جهت روشن شدن اختال مجذهب امجام و معتزلجه احتیجاج
ندارد زیرا ازخالل آن اختال زیادی بین دو مذهب به مالحظه میرسجد .از
آنجمله نظریه امام راجع به کالم است که آنرا صفت قدیم خداوند میداند و
بر نظریه معتزله خط بطالن میکشید که میگویند :کالم خداونجد آفریجده او
وجسمی است که آنرا لوح محفوظ گویند و حادث است.
همچنان امام درموضوع خلق قرآن با معتزله مخالف است و عقیده دارد که
قرآن مخلو نیست .امام درباره مخلو بودن و موجود بودن جنت و دوزخ

 - 1سوره حجرات آیه 17
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با معتزله مخالف میباشد و معتقد بجه وججود بهشجت و دوزخ اسجت .و نیجز
درموضوع ارتباط عمل با ایمان با طبقه معتزله اختال نظر دارد.
آنچه گفتیم نمونه ای است از اختال نظریات امجام بجا نظریجات معتزلجه و
امثال آن بسیار زیاد است.
بعضی مؤرخین گویند :اساس اتهام امام به مجذهب اعتجزال ایجن اسجت کجه
طبقه معتزله اکثر نظریات خود را به نام امام پخش نموده اند تا مردم ازآن
استقبال نیک کنند.
عالوه برآنچه گفته شد اگر دقت شود اختال دریجن موضجوع کجه وججوب
مربوط به عقل است یابه شرع در حقیقت ناشی ازنظریه تشدد و عدم تشدد
است زیرا طرفدار عدم تشدد به این عقیده اسجت کجه نبایجد مجردم قبجل از
ارسال پیامبر که ایشان را به عقیده خدا شناسی آشنا گرداند مسئول شوند
زیرا اگر مردم بدون بعثت پیامبر به این کارمکلف شناخته شوند پس ارسال
پیامبر فایده قابل مالحظه ای نخواهد داشجت ولجی پیجروان نظریجه تشجدد
معتقد اند که انسان چون با داشتن صفت عقجل ازسجایر مخلوقجات زمینجی
امتیاز دارد و به همین اساس خداوند بوی فضیلت بخشیده پجس اگجر ایجن
ممیزه فایده ای به جز تدبیر امور مربوط به غذا و لباس نداشته باشد وجود
آن ضایع خواهد بود زیرا ما موجودات دیگری را نیز مشاهده می کنیم کجه
غذا ،مسکن ودیگر ضروریات اولی خود را بدون داشتن عقجل چجاره سجازی
می کنند .پس برای اینکه این عطیجه ضجایع نشجود مناسجب اسجت وظیفجه
خاصی برای آن قایل شویم که بدون آن تجقجق یافتجه نمجی توانجد و ایجن
وظیفه عبارت از خدا شناسی است و این گروه عقیده دارند که اگر بالفرض
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پیامبری فرستاده نمی شد با آنهم انسان به معرفت خداوند مکلفیت داشت
زیرا موهبۀ عقل به تنهایی می تواند ایمان به خجدا را تحقجق بخشجد .پجس
واضح شده که اختال در موضوع ارتباط به عقل یجا بجه شجرع مربجوط بجه
نظریه تشدد و عدم تشدد است طوریکه قبال گفتیم.
عالوتا میتوان گفت :ادعای اینکه امام مفکوره روجوب عقلجیم را از معتزلجه
اخذ کرده مقتضی آنست که باید واصل بن عطاء ر131 / 81مرئیس معتزله
و عمر وبن عبیدر144/80م که درعصر امام میز یستند درین موضجوع ابجراز
نظر نموده باشند وحتی اگر این امربه ثبوت برسد باز هم الزم اسجت ثابجت
شود که ایشان قبل از امام درین موضوع بحث کرده اند وبدون اثبجات ایجن
دومطلب مناسب نیست که بگوئیم امام دراین مسئله ازمعتزله پیروی کرده
زیرا ممکن است در بین گجروه معتزلجه کسجانی هجم باشجند کجه ازمجذهب
ابوحنیفه پیروی می کنند .با آنهجم کمجی پیشجتر متجذکر شجدیم کجه ایجن
اختال اصال مربوط تشدد و عدم تشدد است.
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امام اعظم وموضوع خلق قرآن
گفتار امام در الوصیه:
اعترا می کنیم که قرآن کالم خدا ،وحی خدا ،تنزیل خجدا وصجفت خجدا
است که نه عین خدا ونه غیراو است بلکه صفت حقیقی او تعالی است کجه
درمصاحف نوشته شده و به زبانها قرائجت مجی شجود و درسجینه هجا حفجظ
میگردد و کالم خدا درسینه هجا حلجول نکجرده و حجرو و حرکجات کاغجذ
ونوشته همه مخلو است زیرا از افعال بندگان است ولی کالم خدا مخلو
نیست زیرا نوشته و حرو وآیات همه آالت قرآن اسجت کجه مجردم بجه آن
ضرورت و احتیاج دارند وکالم خدا قدیم به ذات خدا بجوده کجه بجه وسجیله
اشیای متذکره تحت فهم بندگان قرار میگیرد پس کسی میگوید :کالم خدا
مخلو است به خداوند بزرگ کفر ورزیده است.

درفقه اکبر:
قرآن کالم خدا است که درمصاحف نگاشته شده و دردلها حفظ وبه زبانهجا
قرائت می شود و برپیامبر نازل گردیده و تلفظ ما به قرآن مخلو  ،نوشته
ما مخلو و قرائت ما مخلو اما قرآن غیر مخلو است و آنچه از موسی و
دیگر انبیاء رعم و از فرعون و ابلیس و غیره درقرآن حکایت شده همه کالم
خدا است که ازایشجان حکایجت کجرده و کجالم خجدا غیجر مخلجو و کجالم
موسیرعم و غیره مخلو است ،قرآن کالم خدا سجت وقجدیم اسجت وکجالم
دیگران قدیم نیست.
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پیش از آنکه دراصل موضوع وارد شویم بایدگفت :ازشدید ترین مطاعنی که
مخالفین امام ،وی را هد آن قرار داده اند این است که میگویند :امام به
خلق قرآن عقیده داشت .ازآنجمله خطیجب بغجدادی اسجت کجه در کتجاب
خویش به نام تجاریخ بغجداد رج  13ص388 – 380م نگاشجته کجه سجفیان
ثوری گفته :از حماد بن ابی سلیمان شنیدم که مجی گفجت :ازمجن بجه ابجو
حنیفه مشر بگویید که از دین او بیزارم تا توبجه کنجد سجلیم گویجد :وی
عقیده داشت که قرآن مخلو است و درجای دیگر نوشته که ابوحنیفجه بجا
حماد مواجه شد چون حماد او را دید گفت :به وی خوش آمدید نگوییجد و
اگر سالم دادجواب نگویید و اگر می خواست بنشیند به وی ججای ندهیجد
وی گوید:پس ابوحنیفه آمد و حماد راجع به چیزی ابراز نظر کرد ابوحنیفه
آنرا تردید نمود پس حماد یکمقدار سنگریزه را گرفته بجه سجوی او پرتجاپ
کرد.
همچنان خطیب نگاشته یوسف بن عثمان امیرکوفجه از ابوحنیفجه تقاضجای
توبه نمود .بعد ازانچه گفتیم سوالی به میان می آید کجه خطیجب بغجدادی
روی چه انگیزه ای ادعا میکند که امام قایل به خلق قرآن وبه ایجن نظریجه
پابند بود درحالیکه خطیب بغدادی خود معتر اسجت کجه نسجبت عقیجده
قدیم بودن قرآن به امام حقیقت دارد پس چه دلیلی داشته که ثابت کنجد
امام عقیده اصلی خودرا دراین موضوع پنهان می نمود .شجکی نیسجت کجه
نظریات علماء تنها از تصریحات و نوشته های خود آنها معلوم شده میتواند
و ماسوای آن بدون دلیل قابل استناد بوده نمی تواند .و نیجز ابوحنیفجه کجه
همه صفات او را تاریخ حفظ کرده در عصر خود متهم به شر و کفر نبود
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بالخاصه اینکه استادش حماد بجه او ازنگجاه علجم و تقجوی عالقجه و احتجرام
زیادی داشت .چگونه شده می تواند که از طر او چنجین تهمتجی بجه وی
بسته شود .حماد می گفت :هروقت از عرا دور می شوم عزم مراجعت بجه
آنجا نمی کنم جزبرای اینکه با ابوحنیفه مالقات نمایم .عالقه حماد با امجام
به حدی رسیده بود که او را بر فرزندان خود ترجیح میجداد و تجاوقتی کجه
امام حاضر مجلس درس نمی شد به تدریس آغجاز نمیکجرد و تجاریخ هجیچ
گونه واقعه ای را حکایت نکرده که ازامام تقاضا شده باشد که عقیده خلجق
قرآن توبه کند درحالیکه امام درنظریات خودصجراحت داشجت و در اظهجار
عقاید خویش ازاعتراض و انتقاد نمی هراسید و برخال گمجان خطیجب در
مورد موضوعات مربوط به قرآن از تقیجه کجار نمیگرفجت وچنجان نبجود کجه
مفکوره خلق قرآن را گاهی اظهار نماید و گاهی آنرا بپوشاند وایجن افتجرای
بزرگ است که گفته اند امام مجبور ساخته شد تا از عقیده اش توبجه کنجد
زیرا وی نظرات مخالف شرع نداشت تا مجبور به توبه گردد.
یکی از افتراهای خطیب این است که میگوید :ابن ابی لیلی قاضی کوفه به
اثر شهادت حماد ازامام تقاضا کرد از عقیده خلق قرآن توبجه کنجد درعجین
حال کتب مناقب شاهد است که این روایت بکلی دروغ می باشد .کسی که
از زندگی امام وماجرا های که بین او و ابن ابی لیلجی رخ داده اطجالع دارد
می داند که راگر واقعا این روایت به سلسله ابن ابی لیلی شایع شده باشجدم
این افترا ناشی از اختالفی است که بین نظریات ایجن دوشخصجیت موججود
بوده است.

330

زندگانی امام اعظم و افکار او

هبۀ اهلل طبری نقل می کند که ابن ابی لیلی به ابوجعفرمنصور نوشت کجه
حماد گواهی داده که ابوحنیفه به خلق قرآن اظهارنظرکرده پجس ابجوجعفر
بوی نوشت:
اگر از نظریه اش برگشت خوب واال گردنش را بزن 1ولی این را وی متوججه
نشده که بانقل این روایت مرتکب دروغ گردیده زیرا عصرامویان رابجا عصجر
عباسیان خلط نموده زیجرا حمجاد درسجال ر120هجججم درعصجر هشجام بجن
عبدالملک وفات یافته که درآن وقت خالفت در دست ابوجعفر منصور نبود
تابه توبه امام امرنموده باشد.
همچنان خطیب بغدادی درچندین موضع عبارات مختلفی را ذکر کرده که
ازآن بر می آید امام به خلق قرآن قایل نبوده و باید دانست که خطیجب در
فقره ای ازکتاب تاریخ بغداد رج 13ص 378م ایجن روایجت را بجه ابویوسجف
نسبت داده و سلسله آن را پس ازرسانیدن سند به سعیدبن سجلم بجا هلجی
چنین تعقیب میکند :وی گفت :به ابو یوسف گفتیم چرا راجع به ابوحنیفه
حر نمی زنی؟ گفت باوی چه کاری دارید او با عقیده خلق قرآن از دنیجا
درگذشت .در روایت دیگر وی ابویوسف گفته :ابوحنیفه قایل به خلق قرآن
بودحسن بن مالک از وی پرسید پس عقیده توچسیت؟ گفت :من بجه ایجن
عقیده نیستم.
درباره ابطال این افتراءات همین نکته کافی است که خطیجب ایجن روایجت
دروغی را به قسمی ازابی یوسف نقل کرده که ازشان وی بعید است زیرا او
به امام احترام زیادی قایل بجود و کتجب تجاریخ روایجت مجی کنجد کجه وی
 - 1شرح السنه تالیف هبۀ اهلل طبری
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درحیات امام وپس ازمرگ او حد نهایی احتجرام رادر بجاره وی قایجل بجود و
درکتب معتمد به مالحظه نرسیده که ابویوسف با عقیجده ای از عقایجد امجا
ابراز مخالف نموده باشد و آنچه را ابن ابی العوام حافظ ذکر کرده این موقف
ابی یوسف را تایید میکند .وی میگوید :محمدبن احمدبن حماد به مجن از
محمدبن شجاع روایت کرده که گفته  :از حسن بجن ابومالجک شجنیدم کجه
ازابی یوسف نقل می کرد که میگفت :روز جمعه مردی وارد مسججد کوفجه
شدو مردم دور او حلقه بستند .وی ازایشجان راججع بجه قجرآن مجی پرسجید
ابوحنیفه درآن موقع درمکه بود .مردم درین موضوع داخل صحبت شدند و
مرتکب اشتباه گردیدند بخدا سوگند که او شیطانی بوده که بصورت انسان
درآمده بود .وی به حلقه ما آمد و ازما به سوال آغجاز کجرده ومجا یکجدیگررا
ازجواب منع کرده به وی گفتیم استاد مجا حاضجر نیسجت و نمجی خجواهیم
درمباحثات خویش از وی سبقت جوییم بلکه هر کار را بایجد او آغجاز کنجد.
مرد مذکور از نجزد مجا برگشجت ابویوسجف گویجد :چجون ابوحنیفجه از مکجه
مراجعت کرد از وی درموضع قادسیه پذیرایی کردیم .بعجداز تبجادل سجالم
راجع به اهل و وطن ازما پرسید و ماجواب گفتیم وچون موقع مساعد شجد
به وی گفتیم :مسجاله ای رخ داده نظجر شجما دربجاره آن چیسجت؟ بجا ایجن
پرسش درچهره امام تغییری رونما شد و گمان کرد که حتما کدام مسئله
مهمی رخ داده و ما ،در مورد آن ابرازنظر کرده ایم .پس گفت مساله چگونه
بوده؟ ما جرا را به وی حکایت کردیم .لحظه ای خاموش مانجد بعجد گفجت:
شما چه جوابی گفتید؟ گفتیم هیچ زیرا ترسیدم که مبادا چیجزی بگجوییم
که تو آنرا نپسندی! پس چهره اش به حالت عادی درآمجد و گفجت :خدابجه
332

زندگانی امام اعظم و افکار او

شما پاداش نیک دهد .کار خوبی شد .ازمن این حر را بپذیرید که دریجن
موضوع با هیچ کسی هیچ گاه حر نزنید و ازهجیچ کسجی دریجن موضجوع
سوال نکنید فقط به همین قدر اکتفا کنید که رکالم خدا استم و ازان یک
حر هم اضافه نکنید .گمان میکنم این مساله تاوقتی خاتمه نمجی پجذیرد
که مسلمانان را درفتنه ای قرار دهد که تاب بر خاسجتن و نشسجتن رادرآن
نداشته باشند .خدا ما وشما را از شرشیطان رجیم پناه دهد.
این روایت نشان میدهد که امجام ابوحنیفجه و ابویوسجف تجا انجدازه زیجادی
ازاحتیاط کارمیگرفتند .هم چنان داللت دارد براینکه پس این سوال به حل
موضوع پرداخته ونظر خود رادر باره آن ابراز داشته است.
تحقیق موضوع چنین است که قرآن کالم خدا است ولفظ رکالمم بین کالم
نفسی قدیم و کالم لفظی حادث مشتر است که دومی مرکب از سوره ها
و آیات است و اولی قدیم و دومی حادث است و درفصل سوم کتاب متذکر
شدیم که دلیل این مطلب از روش گفتار امام معلوم می شود زیرا این قول
امام رتلفظ ما به قرآن و کتاب و قرائت ما مخلو استم به وضاحت نشجان
میدهد که دلیل حدوث قرآن ملفوظ ،ترکیجب آن ازالفجاظ و تلفجظ آن بجه
لسان بشری است زیرا تلفظ متکی به الفاظ و مخارجی است که هیچ کسی
درمخلو بودن آن شکی ندارد ولی قرآن به معنی کالم قجدیم خجدا بجدون
شک قدیم بوده و آنرا حادث و مخلو نمی دانیم زیرا مخلو بودن مستلزم
حدوث است.
باید دانست که علمای کالم در بار سماع کالم نفس اختال کرده اند امجام
اشعری و باقالنی آنرا ممکن میداند و ابواسحا اسفرائینی نیز این نظریه را
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پذیرفته ولی ابومنصورماتردید به آن قایل نیست ودرباره اینکجه موسجیرعم
کالم خدا راشنیده می گوید آوازی راشنیده کجه داللجت بجر کجالم خداونجد
میکرد وچون بدون واسجطه ملجک نوشجته وبجه شجکل خجار العجاده بجود،
موسیرعم به نام کلیم مسمی شد و اختال احنا و معتزله دربجاره کجالم
نفسی است که آیا مخلو است یاغیرمخلو اولی مذهب معتزلجه و دومجی
مذهب ما است ودرباره حدوث کالم لفظی همگی اتفا دارند وبین احنجا
و معتزله اختالفی نیست.
ازگذشته واضح شد که امام اعظم مذهب خود درین باره تشریح و دررسایل
کالم خویش به دالیلی استناد نموده که ثابت می سازد قرآن غیرمخلجو و
قدیم وقول به حدوث وخلق قرآن مستند به کدام دلیجل قجوی نمجی باشجد
ولی حدوث و مخلو بودن حرو و کتابت و اموری که به قرآن بجه حیجث
وسیله تعلق دارد به حدوث قرآن داللت نمیکند.

334

زندگانی امام اعظم و افکار او

تحقیق امام اعظم درباره قضا وقدر و افعال عباد
گفتار امام درفقه اکبر
خداوند اشیاء را ازهیچ آفریده و او تعالی درازل به همه اشیاء قبل از وججود
آنها عالم بود قضاوقدراشیاء نیز بدست قدرت خدا است هجیچ چیجز دردنیجا
وآخرت ازمشیت ،علم ،قضاو قدر الهی دور نیست وهمه چیز درلوح محفوظ
نوشته شده ولی نوشته آن به وصف است نه به حکجم و قضجا وقدرومشجیت
صفات ازلی خدا و بال کیف است ..خداوند معدوم را در حال عدم به صجفت
عدم میداند وعلم دارد که آنرا چگونه به وججود خواهجد آورد .همچنجان بجه
موجود درحال وجود آن علم دارد و میدانجد کجه چگونجه فنجا خواهجد شجد.
خداوند قایم رادرحال قیام به صفت قیام میداند و چون می نشیند آنجرا بجه
صفت قعود میدانجد درحالیکجه درعلجم او تغییجری وارد نمجی شجود و علجم
جدیدی برای او حاصل نمی گردد و این اختال و تغییر در مخلو بوجود
میاید .خداوند مردم راعاری از کفر و ایمان خلجق کجرده سجپس ایشجان را
مخاطب قرار داده وبه ایشان امرونهی کرد .بعضی به خزالن الهجی بجا فعجل
خود وانکار و جحود از حق کافر شدند و بعضی دیگر به توفیق خدا بافعل و
اقرار و تصدیق خویش ایمان آوردند.
امام در قسمت دیگر این رسجاله مجی گویجد :همجه افعجال بنجدگان ازقبیجل
حرکت ،سکون و غیره درحقیقت کسجب آنهجا ومخلجو خجدا اسجت وهمجه
مربوط به مشیت ،علم ،قضاوقدر او تعالی است و معصیت به علم وقضاوقدر
ومشیت خدا است نهبه محبت ورضا و امر او.
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تحقیق موضوع:
امام اعظم مذهب خود را د رقضا و قدر وافعال عباد به قسمی بیان نمجوده
که از خالل کالم او به حل این مشکل که دانشمندان رابه حیرت انداختجه
می توان دست یافت و اگر فرض کینم که راه حجل ایجن مشجکل کجه امجام
پیشنهاد کرده برای همه با حثین موضوع قضا وقدرقانع کننده نباشد پجس
می توان گفت کالم امام کم ازکم برای بعضی مجردم قجانع کننجده و بجرای
برخی دیگر و سیله ای جهت معرفجت راه حجل و کلیجدی بجرای فجتح بجاب
مقصد خواهد بود که توسط آن به مطلوب برسد.
کالم امام قرارآتی خالصه میشود:
 -1توضیح مذهب امام در قضا وقدر ازنگاه علم و ازنگاه وجود و اینکه علجم
قبل از وجود و بعد از وجود چگونه بوده و اینکه تغیجر حجوادث ومعلومجات
مستلزم تغیر علم خدا نمیشود تاسبب حدوث علم او تعالی گردد.
 -2امام اشاره نموده که قضا وقدر غیر محبت و رضا اسجت وایجن مطلجب از
حر عطف معلوم می شود که ازآن برمی آید رضا و محبت گاهی از قضا و
قدر انفکا می پذیرد .مثال کفر به قضاو قدر خداوند است نجه بجه محبجت
ورضای او و نیز رضا و محبت دوامر قابل انفکا است چنانچه از کالم امام
در"الوصیه" معلوم میشود وی میگوید :اعمال به سه گونجه اسجت :فریضجه،
فضیلت و معصیت فریضه به امر خدا و مشیت ومحبجت خجدا رپسجند اوم و
رضای خدا ر عدم اعتراض برآنم است .و ازعبارت او این هم معلوم می شود
کججه فریضججه از فضججیلت رمسججتحبات ونوافججلم فججر دارد زیججرا درفریضججه
امرومشیت ومحبت و رضاء است ولی فضیلت از امر خالی اسجت زیجرا امجام
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گوید :فضیلت به امر خدا نیست ولی به مشیت،محبت ،رضا ،قضا وقجدر،علم
و حکم او است .امام به این ترتیب برمذهب معتزله خط بطالن کشیده کجه
می گویند :امر عبارت از اراده است آنچه را که خداوند به آن امجر میکنجد
گرچه بوجود نیاید اراده اش به آن تعلق می گیجرد وآنچجه را اراده نمیکنجد
هرگز به آن امرنیز نمیکند
دلیل ابطال قول معتزله این است که فضیلت که عبارت از عبادت زایجد بجر
مأموربه ،است مراد خداوند است ولی مأموربه ،نیست.
 -3معلوم میشود که جمهور اشاعره با امام اعظم مخجالف مجی باشجند زیجرا
میگویند :قضا عبارت از اراده ازلی است که مقتضی است موججودات تحجت
نظام خاصی قرار داشته باشد و قدر عبارت از تعلق اراده به اشیاء در اوقجات
مخصوص است درحالیکه ازکالم امام برمجی آیجد کجه مشجیت و اراده غیجر
قضاوقدر است.
 -4ازکالم امام اعظم معلوم میشود که علم غیر قضاوقدر اسجت کجه دریجن
نظریه با فالسفه راه مخالف را پیش گرفته وبه تعبیر درست تر فالسفه با او
مخالفت کرده اند زیرا می گویند قضا عبارت از علم خداوند به احوالی است
که وجود باید دارای آن باشد تادر آن بهترین نظم برقرار گردد و این روش
را عنایت ازلی نام گذاشته اند که بصورت اجمالی مبدا فیضان موجودات به
بهترین و کاملترین وججود اسجت و قجدرعبارت از خجروج بجه سجوی وججود
خارجی با اسباب آن است به قسمی که قضا آنرا تقرر بخشیده است.
نظریه قبلی امام ازاین هم معلوم میشود که علم را قبجل از ذکجر قضجاوقدر
بصورت مستقل ذکر کرده هم چنان امام بجااین نظریجه اش عقیجده بعضجی
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حکماء و فالسفه را باطل قرارداده ریا از کالم او بدون اینکه خواسجته باشجد
این ابطال معلوم میگردد زیرا در عصر او افکار فلسفی به ظهور نرسیده بودم
آنها علم را از خداوند نفی می کننجد و بجه دالیلجی کجه درکتجب ایشجان بجا
تفصیل ذکر یافته استدالل می ورزند .به همین ترتیب امجام شجافعیررحم و
امام احمد بن حنبلررحم کسانی را که ازعلم خدا منکر اند صجراحتا تکفیجر
نموده اند.
 -5امام به این قول:

وکتبه فا امللوح احملفوظ وملکن کتبه ابملوصف لابحلکم "درلوح محفوظ نوشته امجا
به وصف نه به حکم" پس ازذکر قضاو قدر اشاره نموده که قضا غیر حکم و
غیر کتب است خواسته به این ترتیب که میگوینجد قضجا بجه معنجی اعجالم
1
"کتب" و یا به معنی الزام درواجبات است رد نماید
 -6امام این نظریه معتزله راباطل قرار داده کجه معصجیت را متعلجق اراده و
قضای خداوند نمی دانند وی میگویند :هر آنچه را خداوند امرمیکند وججود
آنرا اراده مینماید گرچه میداند که موججود شجدنی نیسجت و ازآنچجه منجع
میکند وجود آنرا نمی پسندد و اراده میکند که به وجود نیاید گرچه میداند
که بوجود نخواهد آمد .امام می گوید :خداوند تمام اشیاء اعجم از اعجراض و
جواهر ،فرایض،فضایل ،معاصجی و مباحجات را تحجت قضجاوقدر قجرار داده و
دردنیا و آخرت هیچ چیزی خارج از مشیت ،علم ،قضا وقدر او نیست.

 - 1کتب به کسر اول و سکون دوم مصدر سماعی کتب است .مانند کتاب و کتابت
اشارات المرام من عبارات االمام تالیف عالمه بیاضی  .ص 265
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آنچه امام درالوصیه ذکر کرده ادعای مذکور را تایید میکند زیرا می گویجد:
معصیت به امر خدا نیست زیرا خداوند به بدی امرنمی کند ولی به مشیت
او تعالی است یعنی وجود آنرا به وقت معینی تخصجیص مجی بخشجد و بجه
محبت او نیست زیرا خداوند فساد را دوست ندارد .ازین همجه معلجوم مجی
شود که مشیت در استعمال امام مراد اراده بوده وشامل هرچیز است.
دلیل ابطال این است که هرآنچه خداوند موجود شدن آن را میداند وججود
آنرا اراده می کند خواه موجود شود یانشود .آنچه را که به موجود نشدن آن
علم دارد اراده وجود آنرا نمیکند خواه امردرمیان باشد یا نباشد.کسجی کجه
درین دو قضیه که قول امام استنباط میگردد و قضیه ای که از قول معتزله
بر میآید تعمق میورزد به اساس اختال طرفین پی میبرد ولی اگر معتزله
از اراده قسمی تعبیر کنند که مستلزم رضا شود و امام به مغایر رضا تعبیجر
نماید ،اختال اساسی در تعبیر و بیان معنی اراده خواهد بوده در واقع.
 -7امام به ابطال مذهب قدریه اشاره نموده وآنچه از روایت ابویوسف که از
ابوشجاع روایت کرده معلوم میشود که امام به این آیت استدالل نمجوده :إِ ها

هك هل َ َّْ َخلَ ْقنَد هه بَِقد َ ا به تحقیق هرچیجز را بجه قجدر آفریجده ایجم یعنجی بجه
تقدیری که درعلم واراده ما وجود داشت.
این آیت مذهب قدریه را بصراحت باطل میگرداند به این دلیل که آیجت بجا
عموم آن در مدلول خویش قطعی بوده تخصیص درآن وجود ندارد چنانچه
درجای دیگر باین مطلب اشاره نموده که :درجهان هیچ چیزی نیسجت کجه
داخل ساحۀ قضا وقدر نباشد.
شارح مقاصد میگوید:
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برای افاده این مطلب باید کلی شی به نصب قرائت گردد زیرا درصورت رفع
اشتباه میشود که خلقنا صفت و بقجدر خبجر آن اسجت ومعنجی آن چنجین
میشود که هر چیزی که تحت آفرینش ما آماده به قدراست و ازآن معلجوم
نمیشود که هرچیز مخلو خدا است و این احتمال بوجود میآید که بعضی
اشیارا خدا خلق نکرده و تحت قضا وقدر هم نیست.
 -8امام اعظم درفقه اکبر به ابطال مذهب جبریه و قدریجه اشجاره نمجوده و
نظریه معتدلی را اقامه کرده است به روایت ابی یوسف بن خالجد البتجی بجه
سلسله روایت حارس و المرغینانی والکردری درمناقجب ازامجام اعظجم نقجل
شده که "نظریه ما متوسط بین دونظریه است بهر طر کجه نزدیجک شجد
ماهم نزدیک میشویم" یعنی ازدالیل مثبت اظطرار و مثبت اختیارهرکجدام
قوی شد ما نیز بدان تمایل میورزیم.
مؤلف تلویح میگوید :محققین اهل سنت جبررا نفی نموده ومرتبه متوسطه
را اثبات میکند ومجموعه خلق خدا و اختیار بنده رافعل عبجد موثرمیداننجد
یعنی تنها خلق خدا راموثر نمیدانند تا جبرالزم شود وصر اختیار بنده را
موثر میپندارند که مذهب قدریه تایید شود.
بنابرآنچه محمدبن باقربن علی حسین  فرمجوده مقتضجای همجه دالیجل
طرفین این است که بنجدگان درافعجال خجویش مجبجور و مضجطر نیسجتند
طوریکه جبریه عقیده دارند و نه تفویض وایجاب اختیاری است که پیجروان
قدریه به آن معتقد اند ونه نظریه فالسفه درست است که میگویند :بندگان
برافعال خویش مسلط اند و دواعی آنها فعل را برایشان واججب میگردنجد .و
نیز ازعبداهلل بن جعفر ازعلی نقل شده که :نه جبجر اسجت ونجه تفجویض
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وماهم درفصل دوم این کتاب مباجثه امام و پرسنده قدررا نقجل نمجودیم و
این همه اهمیت و موقف موضوع و نیز مذهب امام را در باره نظریه متوسط
تایید میکند.
ازامام نیز روایت شده گفته "نه جبراست ونه تفویض" این جملجه خالصجه
موقف امام درین موضوع شده میتواند و مطلب دیگری نیزاز آن بدست می
آید که امام نه تنها درفقه شاگرد محمد باقر بوده بلکجه درکجالم نیجز ازوی
استفاده کرده ونیز وقتی امام به فعالیت درساحه فقه مشجغول شجده جنبجه
کالمی خود را نیز تر نگفته است.
بایدتوضیح کرد که امام سوال موضوع قضا و قدر را قسمی جواب گفته کجه
آن معلوم میشود این موضع حیثیت مشکلی را دارد که کلید آن در دسجت
نیست .گویا به این حدیث عمل کرده :اذ اذک املقد ا ف میدکوا وقتی از قدریاد
آوری میشود درباره آن بحث نکنید .یعنی درحقیقت آن مپچید نجه اینکجه
راجع به ایمان به قدر چیزی نگویید و مذهب ما این است که به قدر ایمان
داشته باشیم و درآن تعمق نه ورزیم .از همین جا اسجت کجه ازوهجب بجن
منبهه روایت شده که درباره قدرفکر کردم ودچار حیرت شدم بجازهم فکجر
کردم و دچار حیرت شدم که دانشمند ترین مردم بیشتر از دیگجران ازایجن
بحث خود داری میکنند و نادان ترین ایشان بیش از همجه درآن میپیچنجد
امام اعظم نیز پس از اظهار این جمله" ایجن مشجکلی اسجت کجه کلیجد آن
وجود ندارد" نظریه خود را درباره قضا و قدربه قسمی کجه مفهجوم ایجن دو
کلمه واضح میشود بیان میدارد گویا درین روش ازعلی پیروی نمجوده و
چنان معلوم میشود که درجواب اولین سوال سجائل بهتشجریح قضجا و قجدر
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راضی نبوده ولی چون سایل پافشاری وبه توضجیح موضجوع احتیجاج نشجان
داده به توضیح تقریبا قناعت بخشی پرداخته است.
امام ضمن مناقشه بایک تجن ازپیجروان قدریجه فرمجوده :آیجا نمیدانیجد کجه
نظردرموضوع قدر مانند نظردرشعاع خورشید است به هر انجدازه کجه ادامجه
یابد موجب حیرت بیشتر میشود.
باید خاطرنشان کرد که امام اعظم اولین دانشمند کالم است کجه درافعجال
عباد بین کسب و خلق فر گذاشته و خواسته مذهبی را تاسیس کند کجه
ازنظریه متوسط قدر مطلق و جبر مطلق پیروی میکنجد نجه آزادی بنجده را
بکلی سلب مینماید .تامجبورمحض شود و نه به وی صالحیت تام میبخشد
تادر تاثیرات خود مستقل شناخته شود .امام درضمن این بحث اشاره نموده
که اطال کسب به فعل بنده یک اطال حقیقی است نه مجازی وبجه ایجن

ت یعنی نفع و ضجرربنده
یدبَ ْ
یبَ ْ
ت َو َالَْد َه َمد ا ْكتَ َ
آیت استدالل ورزیدهَْ :لَ َم َك َ
ازکسب خود او به وی عاید میشود .و درین تعبیر امام اشاره بجه فجر بجین
کسب و خلق است به این معنی که کسب امجری اسجت کجه کاسجب درآن
استقالل مطلق ندارد ولی خالق درخلق خویش مستقل است.
بعضی علماء بین کسب وخلق چنین فر نمجوده اندکجه :آنچجه بجدون آلجه
وواسطه صورت میگیرد خلق وآنچه با آلجه ووسجیله علمجی میشجود کسجب
است.
دلیل انتساب خلق افعال عباد به خجدا ایجن آیجت اسجت :ه
اَّلله َخد ملِ هق هك ِدل َ ْدَّ
خداوند آفرینندۀ هرچیزاست .چون فعل بنده نیز از جمله اشیاء است پجس

خلق ان نیز به خداونجد مربجوط اسجت ،همچنجان آیجتَ :خلَ َق هكد ْم َوَمد تَد ْی َملهدو َن
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وخداوند شما و اعمال شما را افریده ،صراحت دارد به اینکه عمل بنده نیجز
مخلو خدا است و نسبت آن به بنده صر از لحاظ عمجل وکسجب اسجت.
امام درمناظره اش با ابوعبید این آیت را ذکر کرده و او را قانع گردانیجده و
حدیث خداوند صانع هر صانع و صجنعت اوسجت کجه حجاکم روایجت کجرده
وبیهقی آنرا صحیح شمرده به مجذهب امجام داللجت میکنجد امجام درکتجاب
الوصیه به دلیل دیگری درین موضوع تصریح نموده میگوید:اعترا میکنیم
که بنده با تمام افعال ،اقرار و معرفت خویش مخلو خجدا اسجت وازاینکجه
فاعل مخلو خدااست فعل او باید به طریق اولی مخلجو باشجد ولجی ایجن
دت ومل ِ
َكد هن اَّللَ َاَمدى1کجه نسجبت رمجی
دلیل بجه اسجتناد آیجتَ :وَمد َاَم ْ َ
دت إِ ْذ َاَم ْ َ َ

پیامبربه خداوند شده مورد مناقشجه قجرار گرفتجه ولجی ازآن میتجوان
چنین جواب گفت که رمی از رسول و اثبات آن برای خداوند به معنجی
خلق کسب رمی است دررسول.
تحقیق قول امام ما را به حل این قضیه رهنمایی میکند .بعضجی مفسجرین
این آیت راَ :و ه
ِن َوأَ دته هم املْ هف َقد َا  2قسمی تفسیر کرده انجد کجه مویجد ایجن
اَّلله املْغَِ ُّ
نظریه میشود یعنی خداوند درذات وصفات خود از همه مصنوعات بی نیجاز
است و شما درذات و صفات و اعمال و احوال خود به خداوند احتیاج دارید
به این معنی که درآغاز به ایجاد و بعداً به ابقای او نیاز مند میباشید .آنچجه
معتزله به آن استدالل ورزیده این است که :اگرخداوند خجالق افعجال عبجاد
باشد خداوند قایم ،قاعد ،آکل،شارب ،سار و مانند آن خواهد بود.

 . - 1سوره أنفال آیه 17
 - 2سوره محمد آیه 38
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درحالیکه چنین نیست .درجواب این استدالل باید گفت :موصو بجه یجک
صفت کسی شده میتواند که همان صفت دروی قایم باشد نه کسجیکه آنجرا
به وجود آورده است 1.چنانچه خداوند خالق سواد و بیجاض ودیگجر اجسجام

است اما موصو به آن نیست و استدالل معتزله بجه ایجن ایجت) :فَدتَدبَد َا َك ه
اَّلله
أَحین ْ ِ ِ
ن( که ازآن تعدد خالق معلوم میشود و ایجن آیجتَ :وإِ ْذ ََتْله هدق ِم َدن
اخَد ملق َ
ْ َه
ِ ه ِ 2
اِ
ملَد ِ
ن َك َه ْدئَدة املَ ْدْي .که نسبت خلق به عیسیرعم شده درسجت نیسجت زیجرا
خلق درآیت اولی به معنی تقدیر ودرآیت دومی به مفهوم تصویر است.
تحقیق مذهب امام درباره استطاعت
پس ازآنکه امام ثابت میکند که افعال بندگان مخلو خدا وکسب بنجدگان
است به شرح استطاعت مجی پجردازد و درکتجاب الوصجیه میگویجد :اعتجرا
میکنیم که استطاعت بافعل همراه و دریک مرحله است نه پیش ازآن است
ونه بعداز آن زیرا اگر پیش از فعل باشد بنده دروقت اجرای فعل از خداوند
بی نیاز خواهد بود واین حکم مخالف نص آیت است که خداوند فرموده:
َو ه
ِن َوأَ ته هم املْ هف َقد َا  3.واگر پس ازفعل باشد حصول فعل بجدون اسجتطاعت
اَّلله املْغَِ ُّ
خواهد بود واین امرمحال است و این گفته امام که مخلو را تجوان اججرای
فعل نیست چنین تفسیر میشود که درصورت عدم مقارنت اسجتطاعت کجه
ازجانب خدا بوی لطف میشود بنده نظربه ضعف بشری از اججرای فعجل نجا

 - - 1شرح مالعلی قاری برفقه اکبر ص  48و49
 - 2سوره مائدۀ آیه 110
 - 3سوره محمد آیه 38
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توان است و معنی :لحول ولقوال ال ابب نیجزهمین اسجت یعنجی اجتنجاب از
معاصی و قدرت به طاعت مربوط به عصمت و معاونت خدا است.
تحقیق این موضوع نیازمند بیان معنی استطاعت و اثبات مذهب امام است
پس باید گفت :استطاعت عبارت از همه اموری است که بوسیله آن انسجان
به اجرای فعل قدرت مییابد مشروط به اینکه اختیار نیز با آن ضمیمه شود
و این صفت صالحیت اجرای دوضد را طوربدلیت دارد.
استطاعت عبارت ازمجموع اموری اسجت کجه بعضجاً عجدمی اسجت وبعضجی
وجودی ،عدمی مانند نبودن گنگی زبان ،شل نبودن دسجت و عجدم مجرض
دربدن و امثال آن .زیرا صدور فعل بجاوجود ایجن نقجایض ممکجن نیسجت و
وجودی عبارت است از میسربودن اسباب خفی ازقبیل خلق شعور ،قدرت و
سایراموریکه اختیار به آن مربوط و موقو است زیرا فعل اختیاری مقتضی
پن چیز است .علم،اراده ،قدرت،قصد و تصمیم و ایجاد چنانچه خداوند بجه
همه این اموراشاره فرموده:
همدن َكد َن ی ِید ه املْی ِجلَدةَ ا هجلْند ملَده فِ هد مد َ َ ِ
دسد
هم یَ ْ د َ
َ
َ َ ه َ َ
ه
شد مل َمدن ُّ ِید ه هه َج َیلْنَد ملَدهه َج َهدن َ
ِ
ِ
ِ
دك َكد َن َس ْدیهد ههم
اد اآلخد َالَ َو َس َدیى َْلدَ َسد ْیَد َه َو هد َدو هم ْدؤم ٌن فَأهوملَئ َ
َم ْذ هموم ا هم ْ هحوااَ .وَم ْن أ ََا َ
ك َْحمیهواا 1.کسیکه
ك َوَم َك َن َاََ َابِ َ
هم ْش هكواا .هكسًّ ُُِّ ُّ َد هؤل َو َد هؤل ِم ْن َاََ َابِ َ
خواهان منفعت دنیوی است بزودی انچه را که اراده مینماییم برای کسیکه
میخواهیم میدهیم سپس دوزخ را برای او اماده می سجازیم کجه بجه حالجت
ذلت و زشتی درآن داخل میشود و کسیکه نفع آخرت میخواهد وبجرای آن
 - 1سوره إسراء آیه 20/18
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میکوشد درحالیکه مومن است پس درمقابل سعی او پجاداش خجواهیم داد.
بهر کدام ازیجن دو گجروه ازاعطجای پروردگجارت کمجک میکنجیم و اعطجای
پروردگارت از کسی باز داشته نمی شود.
ازاین آیت معلوم میشود که اراده بنده و سعی او وسالمت اسجباب و االت و
میسرشدن خفی که از رامدادم معلوم میشود درفعل بنده رول خاصجی دارد
و حصول فعل موقو به مشیت خدا است وبجه همجین جهجت مجراد ازاراده
بنده تخلف میپذیرد و نیز آیت داللت دارد .برینکجه مجذمومیت واسجتحقا
دوزخ مولود سوء اراده بنده و صر آن در راه معصیت است .ومشکوریت و
استحقا نعمت های بهشت زا ده حسن اراده بنده و صر آن درراه خیر و
طاعت است و امام اعظم دلیلی برای ثبوت استطاعت ارایه نکرده گویا اشاره
نموده که راه شناختن استطاعت عبارت از وجدان است زیرا هرعاقجل خجود
میداند که آیا دارای صفتی است که به اثر آن به اجرای فعل قدرت یابد یجا
خیر؟
امام درفقه ابسجط میگویجد :اسجتطاعتی کجه بنجده بجه وسجیله آن مرتکجب
معصیبت میشود باعین همان استطاعت میتواند مصدرطاعت شود وبه ایجن
ترتیب اشاره نموده که استطاعت صجالحیت هجردو را دارد وایجن نظریجه را
اکثرپیروان ما تریدیه پسندیده اند .بعضی اشاعره کجه مخجالف ایجن نظریجه
میباشند به دالیل ذیل استدالل ورزیده اند:
اول :اگر استطاعت به ضدین تعلق گیرد اجتماع ضدین الزم میشجود زیجرا
هردو ضد با قدرتی که به آن تعلق دارد مقارن میگردد.
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دوم :آنچه را که درخود هنگام صدور یکی ازضجدین احسجاس میکنجیم بجا
احساسی که وقت صدور ضد دیگر دست میدهد متفاوت است.
سوم :اگراستطاعت صالحیت ضدین را داشته باشد ازان بر میاید که کجافر،
1

قدرت عصمت ومؤمن قدرت خذالن داشته بتواند.
از عبارت امام دانسته میشود که درموضوع صالحیت استطاعت برای ضدین
تحقیق نموده و این تحقیق به جهت ابطال نظجر مخجالفین کجه درعصجر او
موجود بوده اند صورت نگرفته زیرا اصال چنجین اختالفجی را درعصجر امجام
سراغ نداریم و نه درآن وقت فرقه ای بنام ما تردیه و یا اشاعره وجود داشت
بلکه مقصد ازآن حل یک مسئله مشکل کالمجی بجود کجه بعجداز عصجرامام
هسته مرکزی اختال را تشکلیل داد وازآن یکبار دیگجر میتجوان اسجتدالل
کرد که افکار و نظریات امام تنها برای حل مشکالت موجود به میان نیامده
بلکه متضمن حل مشکالت آینده نیز بوده چنانچجه عجین ایجن خصوصجیت
درقضایای فقهی نیز مالحظه میشود که امام اعظم بحل آن پرداخته و باید
گفت اینکه درنسبت رساالت امام به وی اظهار شک شده بدلیل اشتمال آن
به مشکالتی که بعداز عصراو بوجود آمده اشتباه بی مورد است.
زیرا شخصیتی نظیرامام با نیجروی بیجنش مخصجوص بجه خجودش میتوانجد
چیزی را در کند که مردم عصراوازدر آن عاجز بوده انجد بجرای اینکجه
امام ازدانشمندان برجسته ای بود که برمردم عصرخود بر تری داشتند و به
همین اساس قوانینی را وضع نمود که مورد اسجتفاده دانشجمندان هرعصجر
شده میتواند.
 - - 1اشارات المرام فی عبارات اال مام تالیف بیاضی 244
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اینکه گفته اند :فقه اکبر چون شامل مساله کرامت اولیاء وفر آن با معجزه
است و این بحث بعداز عصر امام هنگام ظهور افکار تصوفی بمیان آمده لذا
درنسبت آن به امام اعظم اشتباه است طوریکه درفصل سوم بجه آن اشجاره
نمودیم قابل قبول نمیباشد.
در تحقیق امام اعظم راجع به استطاعت مالحظه میشود که مذهب معتزله
باطل قرار داده شده آنها عقیده دارند که استطاعت قبل از فعل است با این
دلیل که اگر صر درحال حدوث و وجود فعل به آن تعلق گیجرد چنجدین
محال الزم میشود.
اول :اجتماع متنافیین زیرا قدرت و همراهی آن بافعل منافی یکدیگرند بجه
علت اینکه قدرت ایجاب میکند فعل به آن محتاج باشد.
و وسیله ای برای خروج فعل از عدم بجه وججود گجردد و معیجت آن بافعجل
مستلزم آنست که فعل ازان بی نیاز باشد زیرا فعجل در وقجت وججود خجود
موجود بوده بقدرت احتیاجی نخواهد داشت ووقتی بین دوالزم تنافی ظاهر
شد بین ملزومات آن نیزمنافات بر قرار می گردد .پس نتیجه چنان شد که
قدرت بافعل همراه شده نمیتواند چنانچه این مطلب درشرح تجرید تصریح
شده است.
دوم :الزم میشود که همه ممکنات که به قدرت خداوند بوجود میاید قدیم
باشد زیرا قدرت خداوند قدیم است و آنچه با قدیم مقارنت دارد قدیم است.
سوم :مکلفیت از بین میرود زیرا تکلیف به کاری باید قبجل از حصجول آن
باشد بدین جهت که مکلفیت دروقت حصول مستلزم تحصیل حاصل است
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وچون فعل قبل ازوقوع مقدور نباشد همه تکالیف باالتر از قدرت میشجود و
تکلیف ماالیطا درهیچ مذهبی جایز نیست.
ازقول امام اعظم بر میاید که قدرت بافعل همراه است چنانچه از صجالحیت
ضدین که امام برای استطاعت قایل است واضح میگردد :وی میگویجد :اگجر
قدرت قبل از فعل باشد بنده درفعل خویش ازخدا بی نیاز خواهد بود واین
امر مخالف صریح آیت است زیرا خداوند فرمودهَ :و ه
ِن َوأَ دته هم املْ هف َقد َا اگجر
اَّلله املْغَِ ُّ
استطاعت بعداز فعل باشد درست نیست زیرا حصول فعل بدون اسجتطاعت
محال است .امام اشاره نموده که تا خیراستطاعت ازفعل مستلزم آنست که
معلول بدون علت بوجود آید ونیز امکان ندارد اسجتطاعت بجه فعلجی تعلجق
گیرد که قبل ازان بوجود آمده پس اگجر اسجتطاعت بافعجل مقجارن نباشجد
تکلیف ماالیطا الزم میشود .وانچه مخالفین بدان استناد ورزیجده انجد کجه
درصورت همراهی قدرت بافعل ایجاد موجود الزم میگردد جواب آن چنین
است که ایجاد موجود به وجودی که به غیراین ایجاد حاصجل شجده باشجد
محال است و اگر وجود مذکور حاصل به همین ایجاد باشد محال نیست.
امام اعظم معتقد است که استطاعت صجالحیت ضجدین دارد وایجن نظریجه
مبطل قول کسانی است که با این نظریه مخالفت دارند .زیجرا از قجول امجام
مفهوم می گردد که قدرت حقیقی یعنی همه اموری که با ضجمیمه شجدن
اختیار سبب انجام فعل میشود گرچجه مقجارن بافعجل اسجت امجا صجالحیت
ضدین را دارد ولی به طریق بدلیت .به این معنی که صدور فعل بجاآن الزم
نیست بلکه فاعل مختجار بجا وججود آن صجالحیت تجر را نیجز دارد .پجس
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استطاعت به عقیده امام صالحیت ضدین دارد ورنه تکلیف و عقاب درمقابل
امرغیر مقدور الزم میشود.
اینکه بعضی مؤلفین گمان کرده اند که نظریه مقارنت قدرت بافعل مستلزم
آن است که صالحیت ضدین نداشته باشد وکسی که قدرت راقبل از فعجل
میداند قایل به صالحیت ضدین خواهد بود قابجل قبجول نیسجت زیجرا امجام
اعظم قایل به مقارنت بوده با آنهم به صالحیت ضدین عقیده دارد.
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امام اعظم ازپیروان مرجئه نیست
موقف خاص امام را از دو طریق میتواند معلوم کرد:
اول :تألیفات کالمی او ونظریات ویپیرامون موضوعات کالمی که از راه های
دیگرغیرازتألیفات او بدست آمده است.
دوم :نظریات دانشمندان ومؤرخین درباره موقف امام.
شکی نیست که تألیفات کالمی امام مارا به این حقیقت رهنمجایی میکنجد
که ابوحنیفه اولین مؤسس مکتب کالمی است که با افکار و عقاید مختلفی
داخل مبارزه شده و درتألیفات امام هیچ گونه مطلبی به مالحظه نمیرسجد
که ازان معلوم شود امام از پیروان مرجئه بوده است .امام درعین حجال کجه
نخستین دانشمند کالم شمرده میشود مرتبه تجابعی نیجز دارد و بجا تعجداد
زیادی از یاران پیامبرصحبت نموده است .امجام افکجار وعقایجد کالمجی را
مورد بررسی قرار داده و دران مطالعه عمیق نموده مذهبی را به نام مذهب
اهل سنت و جماعت به وجود آورد .پس موقجف وی دربجاره مجذهب ارججاء
ازخالل نظریات علماء ومؤلفین کتجب ملجل و نحجل معلجوم شجده میتوانجد
وکتبی که به حیث منابع اصلی بحث درین موضوع برای یک محقق کمک
میکند درمورد تعیین موقف امام کافی شمرده میشود.
امام اشعری درکتاب خویش به نام رمقاالت االسالمیینم ازفرقه های مرجئه
نام گرفته و هرکدام را به اسم خاصی مسمی نموده وابوحنیفجه ویجارانش را
به حیث نهمین گروه مرجئه معرفی کرده اشعری چنین گویجد :فرقجه نهجم
مرجئه ابوحنیفه ویاران اوست که عقیده دارند ایمان عبارت است ازمعرفت
و اقرار به خدا ورسول واقرار اجمالی به آنچه از جانب خداوند آمجده بجدون
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تفسیر وتفصیل است .وایمان قابل تجزیجه نیسجت وزیجادت و نقصجان نمجی
پذیرد ومردم ازلحاظ ایمان بریکدیگر برتجری ندارنجد .شهرسجتانی درالملجل
والنحل مینگارد :ابوحنیفه ویارانش رابه مرجئه منسوب نموده انجد و شجاید
سبب آن این باشد که میگفت :ایمان عبارت از تصدیق قلبی اسجت و قابجل
زیادت و نقصان نیست.مردم گمان کرده اند که ابوحنیفه برای عمل ارزشی
قایل نیست ولی چگونه ممکن است مردی که بجه عمجل پابنجدی شجدیدی
نشان میدهد به تر عمل فتوی دهد.
دلیل دیگر ایجن اشجتباه ،مخجالف امجام بجا قدریجه و معتزلجه ای اسجت کجه
درصدراول اسالم ظهور نموده بودند و معتزله عادت داشتند کجه مخجالفین
خود رادرموضوع قدرمرجئه مینامیدند .همچنان خوارج چنین رویه داشتند.
پس معلوم میشود که این لقب از طر معتزله وخوارج بجر امجام و یجارانش
گذاشته شده است.
ازطرزعبارت اشعری معلوم میشود که خود به پیروی امام از مرجئه عقیجده
داشته و اشعری بین مرجئجه سجنت ومرجئجه بجدعت فجر نگذاشجته ولجی
ازعبارت شهرستانی به صراحت معلوم است که وی امام و یارانش را از گروه
مرجئه نمی شمرد و گویا شهرستانی میخواهد امام را از مذهب ارجاء تبرئه
نماید و چنان به نظر میرسد که نزد شهرستانی تنها ارجاء بجدعت معجرو
بوده طوریکه ازعبارت او نیز معلوم میشود ووی راضی نبوده که امجام دارای
چنین موقف کالمی باشد و نیز ازآن برمیایجد کجه شهرسجتانی اصجالمعتقد
تقسیم ارجاء به سنت وبدعت نبوده ویا مخجالف اطجال هجردو نجوع ارججاء
برامام بوده است.
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شارح مواقف میگوید :عسان مرجئی مذهب ارجاء را از ابی حنیفه حکایجت
میکرد و اورا ازمرجئه میشمرد ولی این افترائی است که عسان میخواسجت
مذهب خود را به وسیله نسبت دادن آن به امام تروی بخشد.
باید یادآوری کجرد کجه مناقشجۀ مجا بجا عبدالشکورالسجالمی مؤلجف تمهیجد
درموضوع انتساب امام به ارجاء وموقف واقعی او ضمن تحقیق رسایل امجام
به مالحظه خواننده رسیده و تکرار آن مفید نخواهد بود امجا آنچجه را بایجد
خاطر نشان کرد این است که :سالمی درتوضیح موقف امام ونقل عبارات او
مرتکب اشتباه شده وگمان کرده که ارجاء به عقیده امام به دو نوع تقسجیم
میشود :مرحومه وملعونه .ولی عبارتی که به این تقسیم داللجت میکنجد نجه
درتألیفات امام و نه درکتب مناقب وغیره بجه مالحظجه رسجیده درحالیکجه
سالمی این تقسیم و عبارت را به حواله رساله امام که به ابی مسجلم البتجی
نوشته نقل میکند ولی طوریکه مالحظه شده درهجیچ یجک ازنسجخه هجای
رساله مذکوراین مطلب به نظر نمی خورد.
استادان معاصر یعنی شیخ ابوزهره ،دکتورعبدالحلیم محمجود ،دوکتجورعلی
سامی نشار مطالبی را متذکر شده اند کجه ازآن معلجوم میشجود امجام پیجرو
ارجاء به مفهوم عام آن بوده زیرا امام به عدم خلود مرتکب کبیره در دوزخ
ابراز نظر کرده و بعضی اسم مرجئه سنت را برامام اطال نمجوده انجد .ولجی
یک محقق که نظریات دانمشندان گذشته وحاضجر را تحجت تحقیجق قجرار
میدهدامام را در زمرۀ مرجئه نمی شماردو آنچه دکتور سامی نشار درکتاب
خود به نام رنشأۀ الفکر الفلسفی فی االسجالمم ازابجی الفجرج اصجفهانی نقجل
کرده که طبقه مرجئه به شمول شخص رئیس آنهجا یعنجی ابوحنیفجه پجس
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ازآنکه وی تمایل خویش را به علویان ابراز داشت درپهلوی زیدیه اخذ موقع
نمودند و درباره موقف اصجلی امجام تبصجره ای نکجرده ازسجیا عبجارت وی
معلوم میشود که به نقل مذکور قناعت وبه دالیل برائت امام مذهب ارججاء
التفاتی نکرده است.
بایدگفت :اختال دانشمندان درباره ابوحنیفجه و امثجال وی کجه آیجا پیجرو
مرجئه بوده یا خیر این ارزش را ندارد که وقت زیجاد خجود را در آن صجر
نماییم و یا شوروشغبی را ایجاد کنیم زیرا اگر ارجاء به این معنی باشد کجه
بنده ایمان خود را مقتضی کتاب و سنت صحیح می پنجدارد و عمجل را بجر
خود الزم میداند و میکوشد که حتی گناه صغیره از وی سر نزند چه رسجد
به کبیره و دراین راه بعضا متحمل زحمات زیادی می شود چنانچه از امجام
اعظم نقل شده که مدت چهل سال نماز بامداد را به وضوی عشاء ادا نمجود
و شب را با ادای نماز صبح میکرد و درماه رمضجان شصجت مرتبجه قجرآن را
ختم میکرد یعنی درهر شب و روز دوبار قرآن را ختم می نمجود .آری! اگجر
ارجاء به این معنی باشد پس بدون شک یک صفت بسجیار شجریف اسجت و
اطال آن برامام اعظم دیگر پیشوایان اسالم مانعی ندارد زیرا اعتبجار بجرای
معانی است نه برای الفاظ ولی همینکه این لقب برکسانی گذاشته شده که
از راه راست تا حدی منحر گردیده و تکلیف را به صجورت کلجی ازمجؤمن
ساقط نموده و تنها ایمان را کافی شمرده اند لجذا ازارزش ایجن نجام کاسجته
شده و کسی که میخواهد نام ارجاء را ازامام نفی کند منظوروی این اسجت
که مقام امام را سزاوار نمیداند که باطائفۀ مرجئه تحجت یجک عنجوان قجرار
گیرد .گرچه از لحاظ معنی بین آنها فر باشد وشاید کسانی که ارجاء را به
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سنی و بدعی تقسیم کرده اند خواسته انجد بجین ایجن دونجوع کجه یکجی را
میتوان برامام اعظم و پیروانش اطال کرد و دومی لقب یک گروه افراطی و
منحر است ،حد فاصلی بوجود آرند.
البته بعد از توضیحات فو مجالی برای جدل و اختال بجاقی نمجی مانجد.
ازگذشته معلوم گردید که یک محقجق وقتجی بجین دالیجل مثبتجین ونفجی
کنندگان ارجاء معلوم بصورت بیطرفانه مقایسه میکند دلیل نفی کننجدگان
را نسبت به مثبتین قوی ترمییابد.
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تمایالت ونظریات سیاسی امام وموقف او دربارة تشیع
بی مورد نخواهد بود که راججع بجه موقجف امجام درسجاحۀ سیاسجت عصجراو
صحبت کنیم ونیزموقف او را درباره تشیع به خود معلوم نمجاییم تجا واضجع
شود که آیا ادعای مردمی کجه میگوینجد امجام بجا تاییجد علویجان درمقابجل
عباسیان سبب برانگیختن فتنه شده درست است یا افترا محض میباشد.
از مطالعه زنده گانی امام اعظم و تعمق درهمه جوانب آن معلوم میشود که
امام هرگز نمی خواست سبب وقوع فتنه و تفرقه بین مسلمانان شود بلکجه
هد اواین بود که در باره سیاست عصر خود ابراز نظر کند وآنرا به قسمی
که با دین ومصلحت اجتماع سازگار باشد رهبری نماید وی به گفتار خجود
عمل میکرد وآنچه را خود انجام میداد بدیگران نیز توصیه میکرد.
وی زید را درمقابل عباسیان ازنگاه ادبی ،فکری ومادی پشتیبانی نموده.

موقف سیاسی امام قرار آتی خالصه میشود:
 -1دراوایل جوانی به تتبعات خویش درعلم کالم ادامجه داد وچجون دریجن
رشته حایز مقام مهمی گردید و مردم به سویۀ علمی و فکری او پی بردنجد
او برخی اشتباهات طبقۀ حاکمجه دراموریکجه موججب پراگنجدگی مسجلمان
میشد انگشت انتقاد گذاشت ودراین کار دارای صراحت بود واز هجیچ چیجز
خو نداشت و صر منظور او رهنمایی طبقۀ حاکمه بجه نکجاتی بجود کجه
خلیفه وقت به پیروی ازان مکلف شمرده میشد.
امام درآن موقع تنها به ابراز نظر پرداخته و مخالفت خود را بصورت علنجی
با حکم روایان آشکار نکرد بلکه هروقجت بجا خلیفجه مواججه میشجد بجه وی
توصیۀ دینی و ادبی میکرد تاکاری کند که یک حکمروای مسلمان را مجی
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سزد .او یاران ورفقای علمی خجود را توصجیه مینمجود کجه در اظهجار حجق
صراحت داشته باشند وچون ابن ابی هبیره که والی کوفجه ازجانجب امویجان
بود ازوی خواست که به حیث مهر بردار نماینده خجاص و رئجیس خزانجه او
اجرای وظیفه کند از قبول آن امتناع ورزید و دریافت که این پیشنهاد اصال
به منظور توطئه و خاموش ساختن او ازاظهار حق است وگفت :بخدا که اگر
به من امرکند تا تنظیم ابواب مسجد واسط را به عهده گیجرم نمجی پجذیرم
چه رسد به اینکه به کشتن شخصی امرکند و به من بگویجد کجه آنجرا مهجر
کنم.
ماجرایی که بین او وابن ابی لیلی قاضی کوفه رخ داد وسبب شد کجه امجام
درمنزل خویش به مطالعه کتب مشغول گردیده از فتجوی درمسجایل خجود
داری کند نشان میدهد که وی چون مالحظه کرد که ابن ابی لیلی بیشجتر
از ایجاد طبیعت قضاخوشنودی خلیفه را مراعات میکند ازهمین جاست که
مخالفت خود را با وی اعالن کرد تابه این وسیله اورا تنبیه کرده باشد کجه
فقهاء و دانشمندان مانند ابی لیلی چه روشی باید پیش گیرند.
ازعادات نیک امام این بود که مردم را پجیش از آنکجه کارآنهجا بجه رسجوایی
بکشد به اشتباهات ایشان ملتفت میگردانید .با آنهم وقتی دریافت که ابجن
ابی لیلی به مخالفت او وفراهم نمودن رضای خاطر حکمروایان پا فشجاری
دارد دریک حکم قضائی که ازوی صادر شده بود اشتباه اورا اعالن کرد وبه
این شکل خواست به داللت حال گوید قاضی کوفجه دانشجمند تجرین مجرد
عصر خود نیست که ازوی خطا سرنزند طوریکه خلیفه این گمجان را بجروی
دارد و اینکه درتمام اعمال خویش باسیاست عصجر سجازش دارد دلیجل آن
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نیست که همه علماء چنین باشند و او ازشخصیتی مانند ابجو حنیفجه حجق
نمایندگی ندارد بلکه درکوفه علماء و فقهائی بسرمیبرند که می توانند ابجن
ابی لیلی و امثال او را رهنمائی کنند .گویا به این شکل به خلیفجه گوشجزد
میکرد که اگر فکر میکند به انقیاد قاضی کوفه همه علوم مسخروی گردیده
اشتباه میکند.
 -2چون حکومت بدست عباسیان رسید امام امیدوار بود تا اوضاع بهبجودی
حاصل کند وبه همین منظور به ایشان بیعت کرد وچون بعضی کارهایی را
که با امور دین سازش نداشت ازایشان مالحظه میکرد .آنها را به اشتباهات
ایشان ملتفت میگردانید ،ولی همینکجه ازاصجالح آنهجا مجا یجوس گردیجد و
ازطر دیگر ازشورش زیداطالع یافت یارانش را توصیه کرد تجا بجه صجورت
فکری و مادی ازوی پیشتیبانی کنند وچجون بازیجد مالقجات نمجود ویقجین
حاصل کرد که خروج اوبه غرض ارضای شهوت وحجب ریاسجت و سجلطنت
نیست بلکه برای تایید حق می باشد با وی همدست شد و برای کامیابی او
به کمک مادی پرداخت زیرا امام ازثروت مندان عصرخود بود و چجون ایجن
خبر به ابی جعفرمنصور رسید خواست حیله ای برای حبس امام سراغ کند
زیرا نمی خواست بدون موجب ظاهری بجه شجکنجه او بپجردازد و ازموقجف
علمی او که درنظرمردم داشت میترسید پس به وی پیشنهاد وظیفه قضجاء
کرد ولی امام گفت :من شایسته این منصب نیستم ویجک سلسجله دالیلجی
اقامه کرد ابو جعفر سخن او را تردید نموده گفت :دروغ میگویی تو سجزاوار
قضاء می باشی اما امتناع میورزی .امام گفت :اگرعجذرمرا تصجدیق میکنجی
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همان است که گفتم یعنی شایسته قضاء نیستم واگر آنرا دروغ میپنجداری
بازهم صالحیت قضا را ندارم زیرا یک دروغگو نباید قاضی باشد.
کسی که درین ماجرا عمیق فکر میکند میداند که محض برای بهانه جوئی
جهت حبس امام صورت گرفته و خلیفه می خواست برای این کجار دلیلجی
داشته باشد تامردم راجع به ظلم صریح او تبصره نکنند و درمقابل اعتراض
آنها گفته بتواند که :کار قضا وخدمت مسلمانان را بجه وی پیشجنهاد کجردم
چون خدمت جامعه اسالمی را نپذیرفت او را محبوس نمودم ومامیدانیم که
امتناع شخصیتی نظیر امام از قضاسبب این تشدد شده نمی توانجد گرچجه
تاریخ حکایت نموده که بعضی از علماء در اثجر اسجتنکا از قبجول قضجا از
طر حکمروایان وقت شکنجه شده انجد ولجی شجکی نیسجت کجه شجکنجه
وتکلیف آنها به اندازه امام نبوده زیرا وی هر روز درزندان شال زده میشجد
تا به قبول قضا تن دهد ونیز شکنجه علمای دیگر در همچجو موقجع صجر
شکل تهدید داشت تا زمینه برای قبول وظیفه قضجاء مسجاعد گجردد وآنهجا
دلیلی برای پذیرفتن ایجن مسجئولیت نجزد خجود داشجته باشجند زیجرا نمجی
خواستند به رضای خود داوطلب این وظیفه گردند .زیرا تحمل وظیفه قضا
نظر به این حدیث رکسی که منصب قضاء به وی سپرده میشود بدون کارد
ذبح شده استم سبب هال واین شکنجه و تهدید موججب تسجلی ایشجان
میشد که گویا این کار را به رضای خود نپذیرفته اند بلکه ازطجر اولیجای
امور مجبور گردانیده شده اند وبه همین علت اکثر علماء مورد تهدید قجرار
گرفتند .بعضی به قبول قضاتن دادند وبعضی دیگر امتناع ورزیدند بجا آنهجم
بدون توهین از حبس آزاد گردیدند اما توهین و شکنجه ایکه درمورد امجام
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اجرا شد به وضاحت نشان میدهد که خلیفه میخواست او را ظاهراً به بهانه
امتناع از وظیفه قضاو درحقیقت به جرم پشتیبانی ازعلویان شکنجه نماید.
آنچه روایت شده که امام اعظم چون وفات یافت و لباسش را یکی از فقهاء
ازتنش برون کرد ،آثار ضرب را درجسدش مالحظجه نمجود پجس بگریسجت
وگفت :خدا بر تو رحم کند بعد ازین مانند تو ،دیده نخواهد شد این روایت
و امثال آن بزرگترین دلیل است برینکجه امجام درپهلجوی مکتجب کالمجی و
فقهی خویش یجک مکتجب خجاموش سیاسجی نیزتاسجیس نمجوده بجود کجه
دانشمندان رابه صراحت درقول وفعل رهنمایی میکجرد وبجه مجردم تلقجین
مینمود که به کار حکمروایان متوجه باشند و بدانند که سلطه ظاهری آنها
سبب نمیشود که درهر کار حق به جانب باشند بلکه بررعیت است تاایشان
را به حق وحکومت عادالنه مطابق شریعت رهنمایی کنند یک حکمروا اگر
دراجراآت خود عادل نباشد برمردم الزم است که او را از راه توصیه زبانی و
درصورت عجز ازآن به زبان حال رهنمایی کنند و از لت و کوب ،شکنجه و
حبس باکی نداشته مانند امام اعظم آنرا با افتخار متحمل گردند.
افکار کالمی امام و داللت حال وی درسیاست موقجف او را دربجاره تشجییع
دینی و تشییع سیاسی نیز تعیین میکند .درقسمت تشییع سیاسی طوریکه
قبال گفتجیم امجام بجه اهجل بیجت رسجول عالقجه و محبجت داشجت وزیجد و
همراهانش را پس ازآنکه از اهدا واقعی ایشان مطلع گردیجد و بجه یقجین
دانست که منظور ایشان به جزاصالح حال مسلمانان چیجز دیگجری نیسجت
پیشتیبانی کرد ولی این روش سبب نمیشود که به تشجیع او حکجم کنجیم
زیرا تشیع به معنی محبت اهل بیت که بدرجه افجراط نرسجدرچنانچه ایجن
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افراط از گروه غالت مالحظه میشودم در همه مسلمانان عمومیت دارد .مجا
همگی علی ،فاطمه و اوالد ایشان را دوست داریجم و بجه ایجن معنجی
ازاهل تشیع میباشجیم ولجی ازنگجاه افکجار ونظریجات کالمجی و فقهجی امجام
ضرورتی نیست که آنرا با تفصیل ذکر کنجیم تجا از خجالل آن موقجف امجام
درباره تشیع دینی معلوم شود زیرا کسی که درفقه شیعه و نظریات کالمی
واعتقادی ایشجان معلومجات دارد اعتجرا میکنجد کجه امجام دارای نظریجات
مخصوص فقهی و کالمی است که با نظریات آنها موافق نمیباشد وبجه ایجن
اساس امام از اهل تشیع به معنی معرو آن نمیباشد.
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دعاء
امام ثروت مند و تاجر که از ربح تجارتش بجرای محجدثین و فقجرای عصجر
خویش لباس خریداری میکرد و باری به اشجتباه خیانجت شجریکش دریجک
درهم ازسهم خویش درچندین هزاردینار عراقی درگذشت....
خدا او را بیامرزد!
. . .
امام دانشمند کالم که راه عقیده اسالمی را روشن کرد ومدرسه اهل سنت
و جماعت را اساس گذاشت و درراه مناظره با اهجل بجدعت و هجوا مصجیبت
های شدیدی را متحمل شد رحمت خدا بروی باد!
. . .
امام فقیه که بعدازدریافت عالیترین شهادتنامه درعلم کالم ،رشجته فقجه را
ازحماد فراگرفت و مکتب فقهی را اساس گذاشت و شاگردانش را از قبیجل
ابویوسف ،محمد ،زفر و امثالهم حایز درجات فقهی گردانید
خدا ازوی خوشنود شود!
. . .
امام متصو که چهل سال نماز فجررا به وضوی عشاء اداء نمجود و هنگجام
سماع آیجات عجذاب تجا حجدی میگریسجت کجه همسجایگان بجه حجالش دل
میسوختند......
خدا روحش را شاد دارد!
امام آن شخصیت سیاسی و اجتماعی که درزندان در راه خدمت سیاسجی و
توصیه خلفاء جان سپرد.....
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خدا درجاتش را عالی دارد!
. . .
امام آن مرد بزرگ که ملیون ها مسلمان از مجذهبش پیجروی و بدانشجش
تمسک میورزند ...خدا اورا خوشنود گرداند!
. . .
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مقام امام اعظم حنیفجه نعمجان درتجوده هجای اسجالمی بجرهیچ دانشجمند و
کسیکه مشغول مطالعه مبادی جاویدان اسالم اسجت پوشجیده نمجی باشجد.
ولی شجهرت بیشجتر او درعلجم ،ذکجاوت ،تبحجر ومهجارت درحجل مشجکالت
اجتماعی و علمی جامعۀ اسالمی که در همه آفا پخش گردیده ،درچوکات
فقه محصور شناخته میشود.
امام بزرگترین أئمۀ چارگانه ودرقطار انان حائز مرتبۀ اول میباشجد و ازنگجاه
استادی درفن قیاس که بسا مشکالت دینجی ،اجتمجاعی ،فجردی و فجامیلی
مردم را اسان گردانیده ،بر هم قطارانش برتری دارد.
بلی تا امروز در اکثر حلقه های علمی اسالمی دانش امجام در مجورد حقجو
اسالم زبانزد دانشمندان است" ،ولی قسمتی از خصوصیت این امجام جلیجل
القدر که تاحدی مجهول باقی مانده ،عبارت است ازجنبجۀ کالمجی و عقلجی
وی که درذات خود موقف برجسته و ممتازی دارد" ازآنرو ،ارزش این کتاب
که ازطر دانشمند باکفایتی نوشته شده و معیارهای عقلی امجام را روشجن
میسازد ،فو العادگی پیدا میکند.

الحمدهلل اوال وأخرا و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله و
صحبه وسلم
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