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 و میراث فکری گذشتگان ما
 ورزی َروی یا اندیشه دنباله
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 گری حنفیت و اعتزال، سلفیت و اشعری
های  که من آگاهانه در آن نوشته در کنار هم قرار دادم نیاز به اندکی توضیح دارد. جریان حنفیت و اعتزال ۀرابط

شوند. در تاریخ ما نیز هر جریان فکری ابتدا در حد  فکری از روز اول به صورت کامل و تکامل یافته متولد نمی
ه افت و به تدریج باقتصادی تغذیه ی یک بذر اولیه بود و به مرور زمان از مواد فرهنگی، شرایط سیاسی و امکانات

 این نظر شیعه، سنی، معتزلی، اهل حدیث، احناف، شوافع، اشاعره، و بقیه یکسانند. از بالندگی رسید.
از سران و سرآمدان آن است، در روش اجتهادی کسانی  جریانی که اهل رأی خوانده شده و امام ابوحنیفه ۀبذر اولی

شود. این بذر اولیه در عدم اکتفا به  از صحابه مانند حضرات عمر، علی، ابن مسعود، عایشه و ابن عباس دیده می
ظواهر نصوص، توجه به مقاصد شریعت، عدم تساهل در پذیرش روایات منسوب به پیامبر اسالم، و مخالفت با روش 

توان  هریره، ابن عمر، ابوذر، ابو الدرداء. برای نمونه، این تفاوت را می شد مانند ابو ایان صحابه نمایان میگر ظاهر
هللا ابن عمر به خوبی دید. حضرت عمر در سالی که خشکسالی همگون عمر و فرزندش عبد های کامال نا در روش

و بزهکاری گردیده بود، در تصمیمی حکومتی اعالم  های زندگی و در نتیجه، سبب افزایش جرم سبب افزایش سختی
ترین اجتهادات در  داند. این یکی از جسورانه مربوط به قطع دست دزد را در آن شرایط قابل اجرا نمی ۀداشت که آی

ر دتاریخ اسالم است، و البته این تنها اجتهادش از این نوع نبود. با آن که این نوع اجتهادات از نظر برخی اجتهاد 
برابر نص تعبیر شده است، کسی بر او اعتراض نکرد، در حالی که امروزه بعد از هزار و چهار صد سال اگر کسی 

ستیز  همان اجتهاد را متناسب با شرایط امروز مطرح کند، از طرف دوستان وهابی و ِشبه وهابی، به عنوان دین
گرایانه در امور دینی داشت  ، روشی آن چنان ظاهرهللا، بر خالف پدرششود. در مقابل، فرزندش عبد معرفی می

 که شاخه ها پیامبر اسالم از زیر آن گذشته و برای این رسید که در گذشته ای می که حتی وقتی به محل درخت بریده
گذشت  جا می هللا پس از قطع آن درخت هر وقت از آنهایش به سر و صورت وی نخورد خود را خم کرده بود، عبد

 کرد تا به زعم خود از سنت پیامبر پیروی کند. سرش را خم می
 تری به خود گرفت. بخشی از طرفداران این روش که بعداً  های بعدی صورت شدید گیرانه در نسل این روش سخت

ین مشان بدانجا کشید که خود صحابه را تکفیر کردند و گروه خوارج از میان ه گرایی به نام قراء نامیده شدند ظاهر
ش ند با در پیدگرایانه داشتند اما با کار خوارج مخالف بو طبقه سر بر آورد. بخشی دیگر از کسانی که روش ظاهر

ب گیری مکت کارانه روی آوردند که به مرور زمان به شکل نظرِی روشی محافظه گرفتن مسیری دیگر، به ترویج
 حدیث انجامید. اهلِ 

گیری جریانی  های بعدی به شکل عقالنی با نصوص دینی داشتند در نسلروش آن عده از صحابه که برخوردی 
 یگر سرزمین های اسالمی بوداز د بیشتررأی در عرا   رأی خوانده شد. یک علت این که نفوذ اهل انجامید که اهلِ 
ابه فقهای صح زکسانی مانند علی و ابن مسعود و سعد بن ابی وقاص و شماری دیگر ا بهبر می گشت  یکی این که

که در عرا  مردمان  و کسانی که به روش آنان گرایش داشتند در این منطقه پخش شدند. و دوم این در این منطقه
آمیز عربی مخالف بودند. این موضوع  تبعیض ۀغیر عرب نقش بارزی در جامعه داشتند، و بسیاری از آنان با سلط

حدیث داشت. زادگاه معتزله و احناف سرزمین عرا  است، و زادگاه  اهلِ رأی و  نیز به جای خود نقشی در تقابل اهلِ 
 حدیث مکه و مدینه و منطقه حجاز عربستان. اهلِ 
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حدیث در آغاز شدید نبود، اما به مرور زمان که هر دو روش به بالندگی رسید و لوازم منطقی  رأی و اهلِ  ِتقابل اهل
های متعلق به  ها افزایش یافت. در میان چهره ل و خصومت نیز میان آنآشکارتری نمایان شد، تقاب ۀهر یک به گون

دهی و تبدیل  رأی را سامان ِرأی، امام ابو حنیفه با نبوغی که در مسایل علمی داشت توانست میراث اهل جریان اهلِ 
، سانترپشود. این مذهب، ترین جریان فقهی و کالمی مسلمانان در تاریخ  به مکتب فقهی و کالمی معتبری کند که غنی

های خالفت عباسی و عثمانی و  اش در حل مشکالت حقوقی مردم، تبدیل به سیستم قضایی دستگاه بنا به کارآمدی
 های تاریخ اسالم شد. دیگر حکومت

نوآوری  ورأی نبود، بلکه او با قوت اجتهادی، نبوغ علمی  ِ نیان اهلینظرات پیش ۀاما امام ابو حنیفه تنها تکرار کنند
ا قرآن، تعامل ب ۀیک دستگاه اندیشگی را بگذارد که ابعاد مختلف داشت و بر مبنای آن نحو ۀاش توانست پای فکری

تعامل با حدیث، تعامل با میراث صحابه و تابعین، تعامل با مسایل عقیدتی، و تعامل با مسایل حقوقی، همه شکل و 
گرایان تفاوت داشت. از این رو، وی در زمان حیات  حدیث و ظاهر گرفت که با روش اهلِ  شمایلی دیگر به خود می

گفتند بدعت و نوآوری در  سخنی که در حق وی می کمترینخود با خشم و هجوم سنگین طرف مقابل مواجه شد و 
امبر پی گفتند که دین را تابع عقل کرده است و سنت کردند و می دین بود. آنان او را به گمراهی و انحراف متهم می

ین دارند. در ا زاسالمی را از مکتب فکری او با ۀخواستند توجه جامع را قبول ندارد. آنان با استفاده از این سالح می
 آید. می بیشتریاین نوشته توضیحات  ۀباره در ادام

 از جاذبه اش نیز های بزرگ تاریخ، شخصیتی چند بعدی داشت، و میراث فکری امام ابوحنیفه مانند دیگر شخصیت
های مختلفی کوشش کردند خود را به او منسوب کنند. از این رو معتزلیانی مانند  گروه ای برخوردار بود که بعداً 

مذهب هم بودند، صوفیان  دانستند و واقعا حنفی کرخی، ابن ابی دؤاد و جار هللا زمخشری او را از پیشوایان خود می
 شمردند، بدان گونه که سلفیانی مانند گامان تصوف و عرفان می یکی از پیش وری او راپو عارفانی مانند عطار نیشا

اند. در  حدیث از روش و منش او را پردازش داده اهلِ  ۀای مطابق سلیقابن تیمیه او را در شمار سلف دانسته و نسخه
 اند. های بزرگ و چند بعدی این گونه شخصیت ۀحقیقت، هم

ه و وزنی است که صدها فقی آثار و افکار خود امام ابو حنیفه نیست، بلکه میراث سنگینحنفیت به معنای عام تنها 
ها نسبت یکسانی با مبانی مورد نظر خود  این ۀاند، و هم مفسر و محدث و متکلم در شاخ و برگ دادن آن سهم داشته

 های مختلفی شکل گرفته است، در یک دانند نحله ابو حنیفه ندارند. در میان کسانی که خود را منسوب به حنفیت می
گیرند مانند کرخی، جصاص، دبوسی و زمخشری  هایی از معتزله یا نزدیک به معتزله قرار می سر این طیف چهره

حدیث مانند طحاوی، مال علی قاری، شاه ولی هللا دهلوی و  های نزدیک به اهلِ  و در سر دیگر آن کسانی با گرایش
کنند مانند امام ابو منصور ماتریدی، نسفی،  آن کسانی قرار دارند که جریان کالمی ماتریدی را نمایندگی می ۀدر میان

 سرخسی، مرغینانی و...
های فکری در یک خانه قرار بگیرند، اهمیت عقل در هر دو،  شود که حنفیت و اعتزال در بحث سبب می آنچه

، نقد احادیث و روایات ۀحدیث، شیو مت در برابر روایات مورد استناد اهلِ گرایانه با نصوص دینی، مقاو برخورد عقل
هاست، که در کلیات خود  تاویل اسما و صفات او، باور به حسن و قبح ذاتی افعال عباد و مانند این ۀخداشناسی و نحو

 یکسان هستند، اما در جزئیات تفاوت دارند.
حدیث ناچار به دوری از عرا   نه" زیر فشار حنابله و طرفداران اهل"مح ۀزمانی که معتزله پس از سپری شدن حادث

النهر مهاجر شدند. در واقع آمیزش این عده با سایر اءراوهای بلخ و بخارا و م شدند، بخشی از آنان به سرزمین
رد. از را ترسیم ک ای میان معتزله و اشاعرهحنفیان بود که به پیدایش جریان ماتریدیه انجامید، جریانی که خط میانه

 تر بودند. گرا النهر در مقایسه با حنفیان عرا  عقل، حنفیان ماوراءپژوهشگراندید 
تاریخی وجود دارد که  ۀشود نیاز به بازنگری است. تنها یک حادث معتزله و اتهاماتی که بر آنان وارد می ۀدر بار

اند، و  طول تاریخ اسالم بر ضد این جریان استفاده کردهحدیث از آن در  های اهلِ  سبب بدنامی معتزله شده و گروه
حدیث  آن جریانی است که به نام محنت خلق قرآن در زمان مامون الرشید اتفا  افتاد، و در آن تعدادی از علمای اهلِ 

اپدید ن گان در تاریخ خورد نویسند و صدای شکست تاریخ را پیروزمندان می آنجائیکهمورد آزار قرار گرفتند. از 
ها پنهان ماند، معتزله به شدت بدنام شدند و  ها و مبالغه شود، حقیقت این داستان در میان گرد و غبار شایعه می

های جدید و معتبری  بختانه امروزه پژوهش بسیاری آن روایت را به مثابه حقیقت مسلّم تاریخی تلقی کردند. خوش
سیاسی  های ه تالشی سیاسی از سوی دستگاه خالفت عباسی با انگیزهصورت گرفته و آشکار کرده است که آن حادث

که  فهمی جدعان است ۀبوده است که ربطی به معتزله نداشته است. بهترین مرجع در این زمینه کتاب "المحنة" نوشت
 ر میاسالمی ب ۀساز در تاریخ اندیش بسیار مهم و سرنوشت ۀسابقه و علمی پرده از یک مرحل ضمن پژوهشی کم

 دارد. این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است.
گری و سلفیت نیز چنان قرابتی  شود، میان اشعری ای میان حنفیت و اعتزال دیده میبه همان گونه که قرابتی ریشه

ید هایی تاک ها بر مرز شوند، پیروان آن های خاص مطرح می ا در قالب هویتهمشهود است. البته وقتی این جریان
ها را پررنگ  ها و تمایز سازی عنصری است که جدایی گرداند، زیرا هویت ها را از هم جدا می کنند که آن می
رو های زیادی رو به  های ریز بگذاریم حتی در درون یک جریان فکری نیز با تفاوت کند. اگر اصل را بر تمایز می
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شناسی  ها. اما اگر از دید معرفت حدیث، هم احناف، هم شیعه و هم دیگر گروه شویم، هم در درون معتزله، هم اهلِ  می
 شوند نیستند، های فکری آنان نگریسته شود، دیده خواهد شد که این مرزها چنان متصلب که نشان داده می به مقوله

پوشانی  ی انطبا  و همهای خرد و کالن وجود داشته و در موارد متعدد و بلکه مرزهای شناوری میان این جریان
 دارند.
فقه اکبر با معتزله مخالفت نشان داده است، باید دانست که  ۀاند امام ابو حنیفه در یک جا در رسال که برخی گفته این

 ً  تای ننوشته است، بلکه روایفقه اکبر منسوب )!( به امام ابو حنیفه است، و او به دست خود چنین رساله ۀرسال اساسا
آن رسیده است، که یکی به حماد پسر وی منسوب است و دیگری به شاگردش ابو مطیع بلخی، اما حتی از هایی از 
های قدیمی معتبر وجود ندارد، و به این جهت نسبت آن به امام ابو حنیفه در معرض پرسش  ها هم نسخه این روایت

چنان از نظر تاریخی ثابت نیست. از  ماست، و حتی شرحی بر فقه اکبر که به ابو منصور ماتریدی منسوب است ه
از این است که در چارچوب متعارف یک فرقه و گروه خاص بگنجد، او  بزرگترنظر من کسی مانند امام ابو حنیفه 

خود یک مکتب فکری بود با ابعاد مختلف، و از این رو برخی او را مرجئی می گفتند و برخی معتزلی و برخی سنی 
لیل حمایت مالی و سیاسی او از قیام نفس زکیه از خاندان علوی بر ضد عباسیان؛ ولی او و برخی حتی شیعی، به د

 امام ابو حنیفه بود با آن عظمت منحصر به فرد.
مکتب فقهی  ۀهای کالن توجه کرد. مکتب کالمی اشعری ادام چوب در قرابت میان اشاعره و سلفیت باید به چار

ً  ۀاشعری در عرصآنچه معتقدند که گران  شافعی است، و شماری از پژوهش همان کاری است  کالم انجام داد دقیقا
اند به خاطر کار تاریخی  فقه به انجام رسانید. امام شافعی را پیروانش ناصر السنه لقب داده ۀکه شافعی در عرص
 تری داشت، بی پیرایهحدیث صورت  رأی و اهلِ  حدیث انجام داد. پیش از شافعی تقابل میان اهلِ  مهمی که برای اهلِ 

شد. شافعی با شاگردی در نزد امام محمد شیبانی شاگرد امام ابو حنیفه  و در چارچوب تقابل رأی و روایت شناخته می
حدیث گرایش داشت و  به مکتب اهلِ  بیشتررأی آشنا گردید. اما او  های استدالل جریان اهلِ  در عرا ، با روش

ها لقب ناصر السنه گرفت، و این نصرت سنت  هایی زد که بر اساس آن به تالش شاگرد امام مالک بود. وی دست
رأی و  ین جدال فقهی پس از آن از جدال اهلِ بیشتررأی نبود، و از همان رو  در مقابل کسی دیگر جز احناف و اهلِ 

گونه  دهد که چه نشان می حدیث به جدال حنفی و شافعی تبدیل شد. مراجعه به کتاب فقهِی هدایه و مانند آن اهلِ 
گیرد، و مذاهب فقهی دیگر فقط در حاشیه این جدال مطرح  ین استدالل و مناقشه میان این دو مذهب صورت میبیشتر
 شوند. می

ها ندانست و آن را شامل  تقدس نص دینی را تنها معطوف به معانی آن ۀامام شافعی بر خالف امام ابو حنیفه، دایر
شد نه به لفظ. امام ابو حنیفه به همین دلیل  رأی، اصالت در نص دینی به معنا داده می لفظ هم گردانید. در مکتب اهلِ 

دانست. یکی از پیامدهای این دیدگاه این بود که  نماز خواندن به زبان فارسی را، در صورت ضرورت، جایز می
شد و برای اتباع  گرفته می لنجهای سلطه و هژمونی عرب بر عجم به چ ن یکی از راهتقدس زبان عربی به عنوا

بخشید تا هویت زبانی و فرهنگی خود را باز بیافرینند. از این نظر، کار امام ابو  غیر عرب امپراطوری امکان می
 ۀم بود، و نخستین حلقه از یک زنجیرها برای زنده نگاه داشتن زبان فارسی بعد از اسال ترین اقدام حنیفه یکی از مهم

بان قرآن به ز ۀیعقوب لیث صفار و سپس ترجم رویکردای که حلقات دیگر آن را  رود، زنجیره تاریخی به شمار می
دهد. این زنجیره توانست زبان فارسی  فردوسی تشکیل می ۀفارسی در دربار سامانیان و در نهایت پیدایش شاهنام

پیدایش و  ۀهای دیگر اقوام مغلوب این امپراطوری، به همتای زبان عربی تبدیل کند، و عرص را، بر خالف زبان
هایی مانند زبان قبطیان مصر و مردم  ای در تمدن اسالمی شود، در حالی که زبان آفرینش آثار علمی و ادبی گسترده

 ۀتند و یا به حاشیه رانده شده و از عرصامازیغ در شمال افریقا و بسیاری دیگر تاب نیاوردند و رو به انقراض گذاش
 تمدنی حذف شدند.

که نظم قرآنی شامل لفظ و معناست با این کار مخالفت نشان داد و در قواعد اصول فقه که برای  شافعی با تاکید بر این
اجتهاد در نصوص دینی ترتیب داده بود نص مقدس را شامل لفظ و معنا به یک درجه گردانید. این کار از نظر برخی 

عرب بر اقوام دیگر بود. این  ۀفقهی و شرعی برای تثبیت سلط ۀمعاصر تالشی از درون منظومپژوهشگران از 
 که بعداً  کرد، چنان بست و محدودیت فراوانی برای عقل در برابر نص ایجاد می چنان، دست مجتهد را می کار، هم

اجتهاد در ادوار بعدی همین  به انسداد باب اجتهاد در میان مسلمانان انجامید. یکی از عوامل بسته شدن دروازهٔ 
گرفت. در  گرایی بر محوریت رأی و عرف قرار می گرایی بر محوریت الفاظ بود که در تقابل با استحسان قیاس

 واقع با جانشین شدن قیاس به جای استحسان در اصول فقه حنفی، الگوی شافعی بر الگوی حنفی چیرگی پیدا کرد.
ی ها معرف نان اهمیتی داد که قرآن را محتاج آنعالوه بر این، شافعی به روایات و احادیث منسوب به پیامبر اسالم چ

ها منسوخ شمرده شود، چه نسخ به معنای عام و چه به معنای  آن روایت ۀکرد و اجازه داد که برخی آیات قرآن بر پای
رأی نقشی کلیدی  چنان با اصل استحسان که در مکتب اهلِ  خاص که شامل تخصیص عمومیات است. شافعی هم

 (247تراشی خواند "من استحسن فقد شّرع." )المستصفی،  فت برخاست و آن را شریعتداشت به مخال
ن کار ابو الحس ۀبا بررسی نقش امام شافعی در این زمینه، و سپس مقایس پژوهشگراناز همین جهت است که امروزه 

ت. ی در زمینه فقه بوده اسکار شافع ۀعقاید و کالم، تتم ۀاشعری در برابر معتزله، معتقدند که کار اشعری در زمین
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مانند شافعی که با سالح اهل رأی به جنگ خودشان رفت، اشعری نیز که شاگردی معتزلیان را کرده بود با سالح 
معتزله به جنگ خودشان رفت، و با نفی علیت، نفی حسن و قبح ذاتی افعال، تقدم شرع بر عقل، نفی اختیار و طرح 

پدید آورد که سرانجامش خشکیدن عقالنیت در تمدن اسالمی بود. در حقیقت معمای کسب افعال، دستگاهی کالمی 
ترین  فکری است نه مهم ۀگری فقط یکی از چند مولف های شکوفایی تمدن اسالمی زمانی است که اشعری دوره

ز در ی نیجریان آن، اما هنگامی که این جریان تبدیل به جریان مسلط در تمدن اسالمی شد، سیر نزولی تفکر عقالن
های نظامیه در  پیمانی با عباسیان و تاسیس مدرسه میان مسلمانان آغاز یافت. بررسی تاریخی نقش سالجقه در هم

ترین دلیل بر  کند. آشکار تر می حمایت فراگیر سیاسی از این روند، این موضوع را روشن ۀمناطق مختلف و نحو
ری، اإلبانة عن أصول الدیانة، است که به شدت مورد پسند قرابت سلفیت و اشعریت کتاب خود ابو الحسن اشع

 های سلفی است. گروه
حدیث  هایی که میان اشعریت و اهلِ  هایی که میان حنفیت و اعتزال در برخی موارد، و تفاوت بنا بر این، جدا از تفاوت

به موضوع نگریسته شود، دیده  شناسانه و پاردایمی در برخی موارد دیگر وجود دارد، اما اگر به صورت معرفت
لیدی اند. البته نگاه تق دیگری ۀخواهد شد که حنفیت و اعتزال اعضای یک خانواده و اشعریت و سلفیت اعضای خانواد

متمرکز بر  ۀشناسان ها و توقف در سطح مسایل است، با نگاه معرفت به این مسایل، که مبتنی بر تکرار کلیشه
 ها تفاوت اساسی دارد. های فکری جریان زیرساخت
 ادامه دارد..
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