
 
 

 

 5تر  1 له  :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
۰۱/۰۵/۲۰۲۰                 محمد محق 

                  

                 

 گذشتگان یفکر راثیما و م
 

 ی ورز  شهی اند ای ی َرو دنباله
 

 (یدوستان سلف  یرادهایا ی)پاسخ به برخ 
 

 قسمت اول
 

 

 !نیخوانندهٔ گرانقدر پورتال افغان جرمن آنال
 

از شما  لهینوسی، بدده بودورا آنالین نم مقاله نیقسمت دوم ا نخستقدم در  افغان جرمن لپورتا
 .یمخواهیمعذرت م جناب محقو  زیخوانندگان عز

 

 حق تقدیم است.اول مقاله جناب ماینک قسمت 
 

 نیپورتال افغان جرمن آنال ادارهٔ 
 

 

 کرد؟   دیگذشتگان چه با راث یم  با
 

به افکار معتزله  شیگرا رد،یصورت بگ یشیاگر از آدرس نواند ژهیرا، به و ها تیروا یانتقاد از برخ  یسلف دوستان
 ییمن آشنا  یها که با نوشته یاست؟ کسان یکار غلط ا یادعا درست است؟ و اگر درست باشد، آ نیا ا ی. آخوانندیم
و کاست باور ندارم. بر خالف دوستان   کمیبه صورت ب  یگروه  چیدربست ه  یکه من به برتر  دانندیدارند م  یترشیب

را  هیو بق  دانندیتنها خود را درست و رستگار م  انیکرده و از آن م  میکه مسلمانان را به هفتاد و سه گروه تقس  ،یسلف
  نیا بهفان، فالسفه و متفکران مسلمان، عار یبرخ یها شهیمن با الهام از اند پندارند،یم انیو ز یهمه در گمراه

هم   یشیگرا چیو ه ست، یو نادرست ن وبی مسلمانان به صورت دربست مع انیدر م یفکر شیگرا چیباورم که ه
مسلمان،   یها فرقه گریو د ث،ی. از نظر من، معتزله به مانند اشاعره، اهل حدست یو کامال درست ن بیعیسرتاپا ب

خاص خود   یآنان هم اجتهادات فکر  یو همه   ت،گذشته اس  یبودند که بر امت اسالم  یخاص یخیتار  طیمحصول شرا
چه گفته کار خود را بر باطل نهاده و آن  یهیاز آنان پا   یکه بعض  میحرکت کن  فرضشیپ نیاز ا  ستیرا داشتند. الزم ن

بوده و   راستهیوارسته و پ یها شان انسان یهمه  گرید یابل، بعضبوده است، و در مق یبدخواه یاند از روکرده ا ی
از  دهیچ یپ یازهیآم یخیتار طیبوده است. در واقع آن شرا یطلبو حق یرخواهیخ  یاند از روکرده ا یگفته  ههر چ 

و سبب   م،یدانیکه م دیبه همان جا انجام یعیبوده است که به شکل طب یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس ،یفکر لیمسا 
 یخ یتار  طیاست که ما با دور شدن از آن شرا  بهتر. به نظر من،  دیمختلف گرد  یها ها و مذهب ها، مشرب مکتب  شیدایپ

امروز   یبرا  روزید  طیشرا  دیبازتول  یکه مشکالت خاص خود را دارد، در پ  یگرید  یخ یو قرار گرفتن در سپهر تار
روزگار خود  یبه دعواها  لیمتفاوت بوده است تبد یاو زمانه گرید یها را که متعلق به نسل ییو دعواها  مینباش

  ی فکر راثیم م،یها داشته باشآن گروه یبا همه  کسانی یما بهتر است که امروزه مسافت یرو، برا نیا ز. امینگردان
 یحل مشکالت کنون یهر چه را معقول و برا م،یکن یبدون حب و بغض بررس ،یبشر یآنان را، به مثابه اجتهادات

الزم است ما خود   ن،ی. افزون بر امیکنار بگذار م،یافتیو هر چه را ناکارامد و ناسودمند  م،ینیبرگز میافتیخود کارآمد 
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مشکالت   یبرا  یاو چاره  میریخود کمک بگ  یزمانه یها از دانش  م،یبزن  یزمانه دست به اجتهاد و تالش فکر  نیدر ا
 یخیتار یا یقضا  گریما در حد د یها براآن  تیاند و اهمشده خیاز تار یگذشته بخش یها انی. جرمیکن دایوز خود پامر

رو گروه که به شکل دربست دنباله میستیدارند و بس، و ما مکلف ن تیقابل مطالعه اهم یکه به مثابه موضوعات است
مسلمان موارد  یها از گروه کیهر  یفکر راثیدر م م،یموضوع نگاه کن نیبه ا هیزاو نی. اگر از امیباش یخاص

ها سود برد، و موارد از آن دیرسان است و باروزگار ما کمک  یها یکرد که به کاهش دشوار میخواه دایپ یسودمند
 یبرا یترشیب یرویسپرد، تا وقت و ن خیتار یگانیکنار گذاشته و به با دیو با  اندهودهیکه ب افتی میهم خواه یفراوان

 لهمعتز راثیهم در م م،ییرایبپ یگروه خاص انیز ا یخود را از تعصب به سود  دید یهینگردد. اگر زاو عیها ضاآن
  راث یها. به همان گونه که مگروه   گرید راثیو هم در م ثیاهل حد راثیکرد و هم در م م یخواه دایپ یموارد سودمند

به دور   گرانیحاتم، و د یابن اب ن،یبن مع ییح یمسلم، احمد بن حنبل،  ،یمانند بخار ثیاز اهل حد ییها تیشخص
عبد الجبار  یگرانسنگ کشاف، قاض ریصاحب تفس ،یشرمانند جار هللا زمخ  ییها تیشخص راثیم ست،ین یانداختن
عبد القاهر  ،یبانیامام محمد ش ریشارح جامع الکب ،یابو الحسن کرخ ،یمهم المغن اریصاحب کتاب بس ،یهمدان

اند قابل دور انداختن بوده یمعتزل کهنیا لیما، به دل یعلم یها چهره گریصاحب کتاب دالئل االعجاز، و د ،یجرجان
شامخ علم و   یها و از قله رندیگیقرار م ها یکه در عصر حاضر در شمار نومعتزل یگونه کسان نیهم به. ستین

 یها یمعروف به اسالم انیجر ،یاسالم-یمدرسه عقل روانیپ ،یحمد عبده، عالمه اقبال الهورم خیمانند ش اندشهیاند
با  دینبا  گر،ید یعلم یها المعرفة و چهره ةیالممعروف به اس انیدر تونس، و جر ونیالتقدم ونیاالسالم/گراشرفتیپ

آنان بر مسلمانان بسته  شهیاستفاده از دانش و اند یسو زده شوند و روزنه کیآنان، به  یشانیزدن ُمهر اعتزال بر پ
 شود.  

 

 ا یو  بینبوده است، نه تنها ع نیاعتزال هم بوده باشم، که البته چن جیرو، اگر من در آن نوشته در صدد ترو نیا از
 راثیاست که از م یپژوهشگر دارم، بلکه حق هر یکاربه پنهان یازیو از آن نه شرمنده هستم و نه ن ست،یجرم ن

حل مشکالت   یکه برا دیاگر د ژهیبه و رد،یخود برگ  صیکلمه، در حد تشخ  یقیو حق ع یوس  یگذشتگان، سلف به معنا 
سلف  م،ی. اگر به سلف احترام دارثیاهل حد ا ی یبوده باشند و خواه اشعر یخواه آنان معتزل کند،یم یامروز کمک
خود  لیکه ما به م یاند، نه کسانکه تعلق داشته یشیاست، به هر گروه و گرا نیخستن یها مسلمانان سده یشامل همه 

 . میکنیم نیدستچ 
 

داشته باشند و آنان را با  یترشیب یها که مردم انتخاب م یخود کمک کن یها معتقدم که الزم است ما در پژوهش  من
جا  کیممکن است در  رونی. از امیقرار نده یضرور ریغ یگروه خاص در تنگناها  کیاز  یرویملزم کردن به پ

 ها نیکه تمام ا مینبر ادیاز  یرا، ول ثیاهل حد یحت ا ینظر اشاعره  گرید ییو در جا  ابندیتر بنظر معتزله را درست
 میببخش  یها تقدسبه آن   دیاست، و نبا   دهیها انجامآن  شیدایبه پ  یخاص  یخ یتار  طیکه شرا  اند،ینظرات و اجتهادات بشر

 ریبه تعب و ،یقدما برخورد اجتهاد ریبلکه به تعب ستین هیرویکار التقاط ب نیشوند. ا رفتهیو چرا پذ چونیب دیکه با 
کورکورانه به سطح  یرواست، و کار ما را از سطح دنباله راثیبا آن م یکیالکتیو د یمعاصران برخورد انتقاد

 . دهدیانه ارتقا مآگاه یگرکنش
 

 : ی گریو اشعر  ت یو اعتزال، سلف ت یحنف
 

 حیتوض یبه اندک ازیخود در کنار هم قرار دادم ن یاز نوشته ها  یو اعتزال که من آگاهانه در برخ تیحنف یرابطه
 انیهر جر زیما ن خی. در تارشوندیمتولد نم افتهیاز روز اول به صورت کامل و تکامل  یفکر یها انیدارد. جر

 هیتغذ یو امکانات اقتصاد یاسیس طیشرا ،یفرهنگ وادبود و به مرور زمان از م ه یبذر اول کیابتدا در حد  یفکر
 هیاحناف، شوافع، اشاعره، و بق ث،یاهل حد ،یمعتزل ،یسن عه،ینظر ش نی. از ادیرس یبه بالندگ جیو به تدر افتی
 .  کسانندی
 

 یکسان یاز سران و سرآمدان آن است، در روش اجتهاد فهیانده شده و امام ابوحنخو یکه اهل رأ یانیجر یهیاول بذر
در عدم اکتفا به  هیبذر اول نی. اشودیم دهیو ابن عباس د شهیابن مسعود، عا  ،یاز صحابه مانند حضرات عمر، عل

اسالم، و مخالفت با روش   امبریمنسوب به پ  اتیروا  رشیعدم تساهل در پذ  عت،یظواهر نصوص، توجه به مقاصد شر
 توانیتفاوت را م نینمونه، ا یابن عمر، ابوذر، ابو الدرداء. برا ره،یمانند ابوهر شدیم انیصحابه نما  انیظاهرگرا
 یکه خشکسال ی. حضرت عمر در سالدید یکامال ناهمگون عمر و فرزندش عبد هللا ابن عمر به خوب یها در روش

اعالم  یحکومت یمیبود، در تصم دهیگرد یجرم و بزهکار شیسبب افزا جه،یدر نتو  یزندگ یها یسخت شیافزاسبب 
اجتهادات در  نیتراز جسورانه  یکی  نی. اداندیقابل اجرا نم  طیمربوط به قطع دست دزد را در آن شرا  یه یداشت که آ

از اهل قلم،  ینوع اجتهادات از نظر برخ نی. با آن که ادنوع نبو نیتنها اجتهادش از ا نیاسالم است، و البته ا خیتار
روح نص بود و  یشده است، اما در واقع اجتهاد بر مبنا  ریاجتهاد در برابر نص تعب ن،یشرف الد نیحس دیمثال س
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که امروزه بعد از هزار و چهار صد سال اگر  یاز بزرگان صحابه به خاطر آن بر او اعتراض نکرد. در حال یکس
 زیستنیبه عنوان د  ،یو ِشبه وهاب  یامروز مطرح کند، از طرف دوستان وهاب  طیاجتهاد را متناسب با شرا  انمه  یکس

داشت که   ینیدر امور د انهیآن چنان ظاهرگرا ی. در مقابل، فرزندش عبد هللا، بر خالف پدرش، روششودیم یمعرف
 شیها شاخه کهنیا یآن گذشته و برا ریاسالم از ز رامبیها پکه در گذشته  دیرسیم یادهیبه محل درخت بر یوقت یحت

سرش   گذشتیجا منخورد خود را خم کرده بود، عبد هللا پس از قطع آن درخت هر وقت از آن یبه سر و صورت و
 کند.  یرویپ امبریتا به زعم خود از سنت پ کردیرا خم م

 

روش که بعدا به   نیاز طرفداران ا یبه خود گرفت. بخش یدتریصورت شد یبعد یها در نسل رانهیگروش سخت  نیا
طبقه   نیهم  انیکردند و گروه خوارج از م  ریکه خود صحابه را تکف  دیبدانجا کش  شانییشدند ظاهرگرا  دهینام قراء نام

 گرفتن شیاما با کار خوارج مخالف بوند با در پ تندداش انهیکه روش ظاهرگرا یاز کسان گرید یسر بر آورد. بخش
 ثیحدمکتب اهلِ  یریگآوردند که به مرور زمان به شکل  یکارانه رومحافظه یروش یِ نظر جیبه ترو گر،ید یریمس

 . دیانجام
 

 یانیجر یریگبه شکل  یبعد یها داشتند در نسل  ینیبا نصوص د یعقالن یآن عده از صحابه که برخورد روش
بود  یاسالم یها  نیسرزم گریاز د ترشیدر عراق ب یکه نفوذ اهل رأ نیعلت ا کیخوانده شد.  یرأکه اهلِ  دیانجام

صحابه  یاز فقها  گرید یوقاص و شمار یو ابن مسعود و سعد بن اب یمانند عل یگشت که کسان یبر م نیبه ا یکی
مردمان  در عراق کهنیمنطقه پخش شدند. دوم ا نیداشتند در ا شیکه به روش آنان گرا یمنطقه بودند و کسان نیدر ا

موضوع   نیمخالف بودند. ا  یعرب  زیآمضیتبع  یاز آنان با سلطه  یاریدر جامعه داشتند، و بس  یعرب نقش بارز  ریغ
عراق است، و زادگاه  نیداشت. زادگاه معتزله و احناف سرزم ثیحدو اهلِ  یرأدر تقابل اهلِ  ینقش دخو یبه جا  زین

 و منطقه حجاز عربستان.  نهیمکه و مد ثیاهل حد
 

 یو لوازم منطق دیرس ینبود، اما به مرور زمان که هر دو روش به بالندگ دیدر آغاز شد ثیحدو اهلِ  یرأاهلِ  تقابل
متعلق به  یها چهره انی. در مافتی شیها افزاآن انیم  زیشد، تقابل و خصومت ن انینما  یآشکارتر یبه گونه  کیهر 
به   لیو تبد  یدهرا سامان  یرأاهلِ   راثیداشت توانست م  یعلم لیمسا که در    یبا نبوغ  فهیبو حنامام ا ،یرأاهلِ  انیجر

تر، مذهب، پسان نیشود. ا خیمسلمانان در تار یو کالم یفقه انیجر نیتریکند که غن یمعتبر یو کالم یمکتب فقه
 گریو د  یانو عثم  یخالفت عباس  یها دستگاه  ییقضا   ستمیبه س  لیمردم، تبد  یدر حل مشکالت حقوق  اشیبنا به کارآمد

 اسالم شد.   خیتار یها حکومت 
 

  ی و نوآور ینبوغ علم ،ینبود، بلکه او با قوت اجتهاد یرأاهلِ  انیشنینظرات پ یتنها تکرار کننده فهیامام ابو حن اما 
تعامل با قرآن،   یآن نحوه  یرا بگذارد که ابعاد مختلف داشت و بر مبنا   یشگیدستگاه اند  کی  یهیتوانست پا   اشیفکر

همه شکل و   ،یحقوق لیو تعامل با مسا  ،یدتیعق لیتعامل با مسا  ن،یبعصحابه و تا  راثیتعامل با م ث،یتعامل با حد
 اتیدر زمان ح یرو، و نیتفاوت داشت. از ا انیو ظاهرگرا ثیحدکه با روش اهلِ  گرفتیبه خود م گرید یلیشما 

 رد یبدعت و نوآور گفتندی م یکه در حق و یسخن نیترطرف مقابل مواجه شد و کم  نیخود با خشم و هجوم سنگ
را  امبریرا تابع عقل کرده است و سنت پ نیکه د گفتندیو م کردندیو انحراف متهم م یبود. آنان او را به گمراه نید

 نیاو بازدارند. در ا یرا از مکتب فکر یاسالم یتوجه جامعه خواستندیم سالح نیقبول ندارد. آنان با استفاده از ا
 . دیآیم یترشیب حاتینوشته توض نیا یباره در ادامه

 

 یااز جاذبه  زین  اشیفکر  راثیداشت، و م  یچند بعد یتیشخص  خ،یبزرگ تار  یها تیشخص  گریمانند د  فهیابوحن  امام
 ،یمانند کرخ   یانیرو معتزل  نیکوشش کردند خود را به او منسوب کنند. از ا  یمختلف  یها برخوردار بود که بعدا گروه 

و  انیمذهب هم بودند، صوف یدانستند و واقعا حنف یم ودخ  انیشوایاو را از پ یدؤاد و جار هللا زمخشر یابن اب
مانند ابن   یانیبدان گونه که سلف  شمردند،یتصوف و عرفان م  گامانشیاز پ  یکیاو را    یشابوریمانند عطار ن  یعارفان

اند. در از روش و منش او را پردازش داده ثیحداهلِ  یقهیمطابق سل یااو را در شمار سلف دانسته و نسخه هیمیت
 اند. گونه نیا یبزرگ و چند بعد یها تیشخص یهمه  قت،یحق

 

و   هیاست که صدها فق یوزنن یسنگ راثیبلکه م ست،ین فهیر خود امام ابو حنعام تنها آثار و افکا یبه معنا  تیحنف
مورد نظر خود   یبا مبان  یکسانینسبت    ها نیا  یاند، و همه مفسر و محدث و متکلم در شاخ و برگ دادن آن سهم داشته 

 کیشکل گرفته است، در  یمختلف یها نحله دانندیم تیحنف بهکه خود را منسوب  یکسان انیندارند. در م فهیابو حن
 یو زمخشر یجصاص، دبوس ،یمانند کرخ  رندیگیبه معتزله قرار م کینزد ا یاز معتزله  ییها چهره فیط نیسر ا

و در    یهللا دهلو  یشاه ول  ،یقار  یمال عل  ،یمانند طحاو  ثیحدبه اهلِ   کینزد یها شیبا گرا  یآن کسان  گریو در سر د
 ،ینسف ،یدیمانند امام ابو منصور ماتر کنندیم یندگیرا نما یدیماتر یکالم انیرقرار دارند که ج  یآن کسان یانهیم

 و...  ینانیمرغ ،یسرخس
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عقل در هر دو، برخورد   تیاهم  رند،یخانه قرار بگ  کیدر    یفکر  یها و اعتزال در بحث  تیکه حنف  شودیسبب م  چهآن
 ات،یو روا ثینقد احاد یوهیش ث،یحدمورد استناد اهلِ  اتیمقاومت در برابر روا ،ینیبا نصوص د انهیگراعقل

  ات یکه در کل هاست،نیافعال عباد و مانند ا یذات قبحاسما و صفات او، باور به حسن و  لیتاو یو نحوه یخداشناس
 تفاوت دارند.  اتیهستند، اما در جزئ کسانیخود 

 

از  یناچار به دور ثیحد ِ فشار حنابله و طرفداران اهل ری"محنه" ز یادثهشدن ح  یکه معتزله پس از سپر یزمان
 ریعده با سا   نیا  زشیبلخ و بخارا و ماوراء النهر مهاجر شدند. در واقع آم  یها نیاز آنان به سرزم  یعراق شدند، بخش

کرد. از  میمعتزله و اشاعره را ترس انیم یاانهیکه خط م یانیرج  د،یانجام هیدیماتر انیجر شیدایبود که به پ انیحنف
 گراتر بودند. عراق عقل انیبا حنف سهیماوراء النهر در مقا انیگران، حنفپژوهش دید
 

وجود دارد  یخیتار یحادثه کیاست. تنها  یبه بازنگر ازین شودیکه بر آنان وارد م یمعتزله و اتهامات یباره در
اند، و استفاده کرده انیجر نیاسالم بر ضد ا خیاز آن در طول تار ثیحدلِ اه یها معتزله شده و گروه  یکه سبب بدنام

 ثیحداهلِ  یاز علما  یاتفاق افتاد، و در آن تعداد دیمامون الرش ناست که به نام محنت خلق قرآن در زما  یانیآن جر
 دیناپد خیخوردگان در تارشکست  یو صدا سندینویم روزمندانیرا پ خیکه تار ییجا مورد آزار قرار گرفتند. از آن

 یاریشدند و بس  بدنامها پنهان ماند، معتزله به شدت  و مبالغه  ها عهیگرد و غبار شا   انیداستان در م  نیا  قتیحق  شود،یم
صورت  یو معتبر دیجد یها بختانه امروزه پژوهشکردند. خوش یتلق یخ یمسلّم تار قتیرا به مثابه حق تیآن روا

بوده است   یاسیس  یها زهیبا انگ یدستگاه خالفت عباس  یاز سو  یاسیس  یده است که آن حادثه تالشگرفته و آشکار کر
جدعان است که ضمن   یفهم یکتاب "المحنة" نوشته  نهیزم نین مرجع در ایبه معتزله نداشته است. بهتر یکه ربط
. داردی بر م یاسالم یشهیاند خیساز در تارمهم و سرنوشت  اریبس یمرحله کیپرده از  یسابقه و علمکم  یپژوهش

 ترجمه شده است.  زین یکتاب به فارس نیا
 

 یچنان قرابت زین تیو سلف یگریاشعر انیم شود،یم دهیو اعتزال د تیحنف انیم یاشهیر یهمان گونه که قرابت به
 دیتاک ییها بر مرزها آن روانیپ شوند،ی م خاص مطرح یها ت یدر قالب هو ها انیجر نیا یمشهود است. البته وقت

. کندیرا پررنگ م زها یو تما  ها ییاست که جدا یعنصر یسازتیهو رایز گرداند،یها را از هم جدا مکه آن کنندیم
  م، یشویرو به رو م  یادیز  یها با تفاوت  زین  یفکر  انیجر  کیدر درون    یحت  میبگذار  زیر  یزها یاگر اصل را بر تما 

به   یمعرفت شناس دیها. اما اگر از دگروه  گریو هم د عهیهم احناف، هم ش ث،یحدهم در درون معتزله، هم اهلِ 
و   ستند،ین شوند یمرزها چنان متصلب که نشان داده م نیخواهد شد که ا دهیشود، د ستهیآنان نگر یفکر یها ولهمق

 دارند.   یپوشانانطباق و هم  یخرد و کالن وجود داشته و در موارد متعدد یها انیجر نیا  انیم  یشناور  یبلکه مرزها 
دانست که   دیفقه اکبر با معتزله مخالفت نشان داده است، با  یجا در رساله کیدر  فهیاند امام ابو حنگفته یبرخ کهنیا

ننوشته است، بلکه  یارساله نیاست، و او به دست خود چن فهیفقه اکبر منسوب )!( به امام ابو حن یاساسا رساله
اما  ،یبلخ  عیبه شاگردش ابو مط یگریمنسوب است و د ی به حماد پسر و یکیاست، که  دهیاز آن رس ییها تیروا
در معرض   فهینسبت آن به امام ابو حنجهت  نیمعتبر وجود ندارد، و به ا یمیقد یها هم نسخه ها تیروا نیاز ا یحت

. ستیثابت ن  یخیچنان از نظر تارمنسوب است هم   یدیبر فقه اکبر که به ابو منصور ماتر  یشرح   یپرسش است، و حت
فرقه و گروه خاص بگنجد،   کیاست که در چارچوب متعارف    نیتر از ابزرگ  فهیمانند امام ابو حن  یاز نظر من کس

 یو برخ  یمعتزل یگفتند و برخ  یم یاو را مرجئ یرو برخ نیبود با ابعاد مختلف، و از ا یمکتب فکر کیاو خود 
 یول  ان؛یبر ضد عباس  یاز خاندان علو هینفس زک  امیاو از ق یاسیو س  یمال  تیحما  لیبه دل  ،یعیش  یحت  یو برخ  یسن

 ت منحصر به فرد. بود با آن عظم فهیاو امام ابو حن
 

 یمکتب فقه یادامه  یاشعر یکالن توجه کرد. مکتب کالم یها به چارچوب دیبا  تیاشاعره و سلف انیقرابت م در
است  یهمان کار قا یکالم انجام داد دق یدر عرصه یچه اشعر گران معتقدند که آناز پژوهش یاست، و شمار یشافع

 یخ یاند به خاطر کار تارناصر السنه لقب داده روانشیرا پ ی. امام شافعدیفقه به انجام رسان یدر عرصه یکه شافع
داشت، و  یترهیرایپ یصورت ب ثیحدو اهلِ  یرأاهلِ  انیتقابل م یاز شافع شیانجام داد. پ ثیحداهلِ  یکه برا یمهم

 فهیشاگرد امام ابو حن یبانید امام محمد شدر نز یبا شاگرد ی. شافعشدیشناخته م تیو روا یدر چارچوب تقابل رأ
داشت و شاگرد   شیگرا  ثیحدبه مکتب اهلِ   ترشی. اما او بدیآشنا گرد  یرأاهلِ  انیاستدالل جر  یها در عراق، با روش
نصرت سنت در مقابل  نیها لقب ناصر السنه گرفت، و ازد که بر اساس آن ییها دست به تالش ی امام مالک بود. و

 ثیحدو اهلِ  یرأپس از آن از جدال اهلِ  یجدال فقه نیترشینبود، و از همان رو ب یرأجز احناف و اهلِ  گرید یکس
استدالل  نیترشیگونه بکه چه دهدیو مانند آن نشان م هیهدا یشد. مراجعه به کتاب فه لیتبد یو شافع یبه جدال حنف
 . شوندیجدال مطرح م نیا هیفقط در حاش گرید یو مذاهب فقه رد،یگیدو مذهب صورت م نیا انیو مناقشه م
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ها ندانست و آن را شامل  آن یرا تنها معطوف به معان ینیتقدس نص د یرهیدا فه،یبر خالف امام ابو حن یشافع امام
 لیدل نیبه هم فهینه به لفظ. امام ابو حن شدیبه معنا داده م ینیاصالت در نص د ،یرأ. در مکتب اهلِ دیلفظ هم گردان

بود که  نیا دگاهید نیا یامدها یاز پ یکی. دانستیم زیجا  ت،را، در صورت ضرور ینماز خواندن به زبان فارس
 ریاتباع غ  یو برا  شدیعرب بر عجم به چالش گرفته م  یسلطه و هژمون  یها از راه  یکیبه عنوان   یتقدس زبان عرب
 فهیحننظر، کار امام ابو  نی. از انندیافریخود را باز ب یو فرهنگ یزبان تیتا هو دیبخشیامکان م یعرب امپراطور

 یرهیزنج  کیحلقه از  نیبعد از اسالم بود، و نخست یزنده نگاه داشتن زبان فارس یها برااقدام نیتراز مهم یکی
قرآن به  یصفار و سپس ترجمه ثیل عقوبی کردیآن را رو گریکه حلقات د یارهیزنج  رود،یبه شمار م یخ یتار

توانست زبان  رهیزنج  نی. ادهدیم لیتشک یفردوس یاهنامهش شیدایپ تیو در نها  انیدر دربار سامان یزبان فارس
 یکند، و عرصه لیتبد یزبان عرب یبه همتا  ،یامپراطور نیاقوام مغلوب ا گرید یها بر خالف زبان را، یفارس

مصر   انیمانند زبان قبط  ییها که زبان  یشود، در حال  یدر تمدن اسالم  یاگسترده  یو ادب  یآثار علم  نشیو آفر  شیدایپ
رانده شده و از  هیبه حاش ا یو رو به انقراض گذاشتند و  اورندیتاب ن گرید یاریو بس قا یدر شمال افر غیو مردم اماز

 حذف شدند.  یتمدن یعرصه
 

 یکار مخالفت نشان داد و در قواعد اصول فقه که برا  نیشامل لفظ و معناست با ا  ینظم قرآن  کهنیبر ا  دیبا تاک  یشافع
 یکار از نظر برخ  نی. ادیه گرداندرج   ک یداده بود نص مقدس را شامل لفظ و معنا به    بیترت  ینیاجتهاد در نصوص د

 نیبود. ا  گریعرب بر اقوام د  یسلطه  تیتثب  یبرا  یو شرع  یفقه  یاز درون منظومه  یگران معاصر تالشاز پژوهش
که بعدا به  چنان کرد،یم جادیعقل در برابر نص ا یبرا یفراوان ت یو محدود بستیچنان، دست مجتهد را مکار، هم 

ن یهم یاجتهاد در ادوار بعد یاز عوامل بسته شدن دروازه یکی. دیمسلمانان انجام انیانسداد باب اجتهاد در م
. در واقع گرفتیو عرف قرار م یرأ تیبر محور ییگراالفاظ بود که در تقابل با استحسان تیبر محور ییگرااسیق

 کرد.  دایپ یرگیچ  یحنف یبر الگو یشافع یالگو ،یاصول فقه حنف استحسان در یبه جا  اسیشدن ق نیبا جانش
 

 یها معرفداد که قرآن را محتاج آن یتیاسالم چنان اهم امبریمنسوب به پ ثیو احاد اتیبه روا یشافع ن،یبر ا عالوه
عام و چه به   یمنسوخ شمرده شود، چه نسخ به معنا  ها تیآن روا یهیقرآن بر پا  اتیآ یکرد و اجازه داد که برخ 

 یدیکل  ینقش  یرأبا اصل استحسان که در مکتب اهلِ   نچناهم   یاست. شافع  اتیعموم  صیخاص که شامل تخص  یمعنا 
 ( 247 ،یخواند "من استحسن فقد شّرع." )المستصف یتراشعتیداشت به مخالفت برخاست و آن را شر

 

کار ابو   یسهیو سپس مقا  نه،یزم نیدر ا ینقش امام شافع یگران با بررسپژوهش جهت است که امروزه  نیهم از
فقه  نهیدر زم یکار شافع یو کالم، تتمه دیعقا  ینهیدر زم یدر برابر معتزله، معتقدند که کار اشعر یالحسن اشعر

را کرده بود  انیمعتزل یکه شاگرد زین یرفت، اشعر نبه جنگ خودشا  یکه با سالح اهل رأ یبوده است. مانند شافع
 اریاخت یافعال، تقدم شرع بر عقل، نف یحسن و قبح ذات ینف ت،یعل یبا سالح معتزله به جنگ خودشان رفت، و با نف

بود. در   ی در تمدن اسالم تیعقالن دنیآورد که سرانجامش خشک دیپد یکالم یکسب افعال، دستگاه یو طرح معما 
 نیتراست نه مهم   یفکر  یاز چند مولفه  یکیفقط    یگری است که اشعر  یزمان  یتمدن اسالم  ییشکوفا   یها رهدو  قتیحق
در  زین یتفکر عقالن ینزول ریشد، س یمسلط در تمدن اسالم انیبه جر لیتبد انیجر نیکه ا یآن، اما هنگام انیجر

در  هینظام یها مدرسه  سیو تاس انیبا عباس یمانیپنقش سالجقه در هم  یخیتار ی. بررسافتیمسلمانان آغاز  انیم
بر  لیدل نی. آشکارترکندیتر مموضوع را روشن  نیروند، ا نیاز ا یاسیس ریفراگ تیحما  یمناطق مختلف و نحوه

سند  است که به شدت مورد پ انة،یاإلبانة عن أصول الد ،یکتاب خود ابو الحسن اشعر تیو اشعر تیقرابت سلف
 است.   یسلف یها گروه

 

 ثیحدو اهلِ   تیاشعر  انیکه م  ییها موارد، و تفاوت   یو اعتزال در برخ   تیحنف  انیکه م  ییها جدا از تفاوت  ن،یبر ا  بنا 
  ده یشود، د ستهیبه موضوع نگر یمیوجود دارد، اما اگر به صورت معرفت شناسانه و پاردا گریموارد د یدر برخ 

. البته نگاه اندیگرید یخانواده یاعضا  تیو سلف تیخانواده و اشعر کی یو اعتزال اعضا  تیخواهد شد که حنف
متمرکز  یشناسانهاست، با نگاه معرفت  لیو توقف در سطح مسا  ها شهیبر تکرار کل یکه مبتن ل،یمسا  نیبه ا یدیتقل

 دارد.  یتفاوت اساس ها انیجر یفکر  یها رساختیبر ز
 

 ای محق: قلینک قسمت دوم مقالهٔ آ
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