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چکیده
«بالد ماوراء النهر» از منطقههایی است که فقه حنفی از گسترش چشمگیری در آنجاا
برخوردار بوده است؛ چنانکه اکنون نیز کمابیش همه ساکنان مساممان آن سارزمی ها،
حنفی مذهبند .اشتراک دیدگاههای ابوحنیفه و مرجئه را که نفوذ فراوانی در آن بخشها
داشتهاند ،از عوامل مؤثر در گسترش ای مذهب در آنجا میشمرَند .ابوحنیفه و مرجئاه
بهرغم اینکه در زیانبار بودن گناه برای مؤم و «مراتب و منزلت» انساانها در سارای
آخرت با یکدیگر هماندیشه نبودند ،دیدگاهشان درباره جدایی ایمان از عمل ،فزونای و
کاستیناپذیری ایمان و نرفت انسانِ مرتکب کبیره باه جهانم ،یکساان باود و همای
باورهای مشترک موجب رواج یافت فقه حنفی در آن بالد شد .از سوی دیگار ،بیشتار
ساااکنان آن سااامان ،تازهمسااممانان غیرعرباای بودنااد کااه پااذیرش اسااال بااا را اات
سختگیرانهاش برای آنان دشوار مینمود و از ای رو ،با پذیرش اسال بار پایاه را ات
کالمی حنفی که همانندیِ فراوانی با دیدگاههای کالمی مرجئه داشت ،هام دینشاان را
حفظ کردند و هم بر اثر توجه فراوان فقه حنفی باه وا ا گرایی و عامال «عار » ،باه
بسیاری از آداب و رسو خویش پایبند ماندند.
کلیدواژگان
ابوحنیفه ،مرجئه ،فقه حنفی ،ماوراءالنهر ،گناه کبیره
 .1تاریخ دریافت.89/10/1 :تاریخ پذیرش.90/1/29 :
 .2استادیار دانشکده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهرانma_ziaey@yahoo.com .
 .3کارشناس ارشد فقه شافعي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهرانAzizi57@yahoo.com .
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
صفحات 96 - 75

کمابيش همه ساکنان مسلمان ماوراءالنهر از دید فقهي ،حنفي مذهبند و گـرایش آنـان
به این مذهب ،بيشتر در دوره حکومـت سـامانيان دسـدههای سـوم و ههـارم هيـری
قمری) در آن شهرها روی داده است .با توجه به گزارشهـایي کـه از لصـلت تسـام
مذهبي سامانيان لبر ميدهند؛ هنانکه گروههای گوناگوني همچون مرجئه بر اثر همـين
آسانگيری در سرزمينهای فرمانپذیر آنان فعاليت ميکردند ،این پرسش را بایـد پاسـخ
گفت که آیا ارتباط مرجئه و ابوحنيفه و همفکری آنـان بـا یـ دیگر ،در گسـترش فقـه
حنفي در آن بالد تأثير گذارده است یا عوامـل دیگـری ماننـد برجسـتگيهای علمـي و
الالقي ابوحنيفه ،ویژگيها و ظرفيتهای فقه حنفي ،ارتباط فقيهان حنفي با حاکمـان و
گرایش ترکان تازهمسلمان به این مذهب ،زمينه این گسترش را فراهم آوردهاند .بنابراین،
نخست به بازشناسي مفهوم «ارجاء» باید پردالت و پس از یاد کردن از عوامل پيدایي و
گسترش مرجئه ،نمونههای اشتراک و افتراق پيروانش را با دیدگاههای ابوحنيفه برشـمرد
تا زمينه بررسي سهم تأثيرگذاری این اشتراکها در گسترش فقه حنفي در آن سرزمينها
فراهم آید.
مفهومشناسی ارجاء

ارجاء از دید لغوی به معنای اميـدوار کـردن و بـه تـألير انـدالتن اسـت دبسـتاني،
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

ج ،1382 ،1ص708؛ جـــر ،ج ،1376 ،1ص )1048و در اصـــ الر بـــر ســـه مفهـــوم
داللت ميکند:
 .1تألير اندالتن عمل از نيت و در واقع جدا دانستن این دو از ی دیگر؛
 .2تألير اندالتن حکم مرتکبان کبيره تا روز قيامت؛
 .3متألر دانستن منزلت حضرت علي دع) در استحقاق لالفت و فضایل بعد از سـه
لليفه راشد قبل از لود دشهرستاني ،ج ،1410 ،1ص.)161 - 162
از دید شهرستاني ،به کار بردن مرجئه درباره پيروان اندیشه «جدایي عمل از ایمان» بر
پایه معنای واژگاني و اص الحي درست است .او همهنين ميگوید معنـای اصـ الحي
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دوم در برابر وعيدیه و معنای اص الحي سوم در برابـر شـيعه م ـرر ميشـود دهمـان؛
صابری ،1387 ،ص.)95 - 96
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مقدمه

دیدگاههای گوناگوني درباره علل پيدایي مرجئه عرضـه کردهانـد کـه مهمتـرین آنهـا
بدین شرر گزارش ميشود:
 .1ناتواني مسلمانان در شنالت حق و باطل در ماجرای جنگهای جمل و صفين که
آرام آرام موجب سردرگمي جنگجویان شد و تفکری به نام ارجا و اندیشـهای بـه نـام
مرجئـه پدیــد آورد دگــودرزی ،1386 ،ص .)133 - 134برلـي از پژوهشگــران ماننــد
حسين ع وان بر این باورند که تاریخ شکلگيری مرجئه ،به رویدادهای دوران لالفت
عثمان بنعفان بهویژه کشته شدن اوبازميگردد؛ هنانکه گروهي از مردم در واکـنش بـه
این رویدادها ،از دلالت در کارهای سياسي لودداری کردند و بهرغم اینکـه حضـرت
علي دع) را شایسته لالفت ميدانستند ،از همراهـي بـا او سـرپيچيدند .ع ـوان معتقـد
است که این گروه در حوادث دوران لالفت حضرت علي دع) شرکت کردنـد و حتـي
برنخاستند؛ زیرا حل این مسئله دشنالت درست و نادرست) برایشـان دشـوار بـود و از
اینرو ،کار آنان را به آلرت حواله و داوری را در اینباره به لداوند واگـذار ميکردنـد
دع وان ،1371 ،ص.)16 - 17
شماری از صحابه مانند عبداهلل بنعمر ،سعد بن ابيوقاص ،محمد بنمسلمه انصـاری
و اسامه بنزید ،وليد بنعقبه و  ...دهمان ،ص ،)17 - 23لود را از ماجرای این جنگها
کنار کشـيدند و بـه پشـتيباني هيچیـ

از گروههـا نرردالتنـد .بـرای نمونـه ،سـعد بـن

ابيوقاص بر این باور بود که هر دو گروه مسلمانند و او نيز شمشيری نـدارد کـه بـا آن
بتواند مسـلم را از کـافر بازشناسـد دابنسـعد ،ج ،1410 ،3ص .)106محمـد بنمسـلمه
انصاری نيز معتقد بود که پيامبر اکرم دص) به او شمشيری داده تا در راه لدا بينگـد و
 .1شهرستاني مرجئه را به ههار گروه «لوارج»« ،قدریه»« ،جبریه» و «لالصـه» تقسـيم ميکنـد .از دیـد او ،مرجئـه
لالصه نيز به مرجئه یونسيه ،عبيدیـه ،غسـانيه ،ثوبانيـه ،تومنيـه و صـالحيه تقسـيم ميشـوند دشهرسـتاني ،ج،1
ص 168ـ  .)162تميمي نيز مرجئه را به سه گروه قدریه ،جهميه و لالصه تقسيم ميکند .مرجئه لالصه از دیـد
وی ،به یونسيه ،غسانيه ،ثوبانيه ،تومنيه و مریسيه تقسيم ميشوند دتميمي ،1410 ،ص .)25هر ی از گروههـای
یاد شده ،اندیشههای ویژهای دارد که آن را از دیگر گروهها جدا ميکند ،اما گزارش در اینباره ،موضوع بررسي
این نوشتار نيست و لواستاران آگاهي در این زمينه ،منابع پيشگفته یا دیگر کتابهـای «ملـل و نحـل» را بایـد
بخوانند.

تأثير همنظری ابوحنيفه و مرجئه در گسترش فقه حنفي در ماوراءالنهر

دو گروه درگير جنگ صفين را به ی

هشم مينگریستند و به پشتيباني از هيچ ی

آنها
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خاستگاه مرجئه

1

صخرهای بکوبد تا لُرد شود و او در هنگامه جنگهای دالليِ دوران لالفت حضـرت
علي دع) هنين کرد دهمان ،ص .)339اسامه بنزید نيز بر همين بـاور بـود و ميگفـت:
پيامبر اکرم دص) از وی لواسته است که بـا نابـاوران بـه «ال الـه اال اهلل» بينگـد نـه بـا
مؤمنان به لدا و رسولش دهمان ،ج ،4ص51؛ جعفریان ،1380،ص22؛ سـرهری،1385 ،
ص.)118
 .2کساني پيدایش مرجئه را واکنشي در برابر تندروی و کنـدروی دافـراط و تفـری )
گروههای جامعه اسالمي لواندهاند؛ زیرا گروه تندرو لوارج ،مرتکب «گناه کبيره» را از
هارهوب اسالم بيرون ميدانستند و هنانچه حاکمي به گناه کبيرهای دهـار ميشـد ،بـه
جهاد بر ضد او حکـم ميکردنـد .همهنـين معتزلـه مرتکـب گنـاه کبيـره را نـامؤمن و
نامسلمان ميدانستند و هنين دیدگاههای گوناگون یا متناقضـي ،همـواره بـدین پرسـش
ميانياميد که ایمان و کفر هيست و مؤمن و کافر هه کسانياند؟
باری ،توده مسلمانان مرتکب کبيره را مؤمني گناهکار ميدانسـتند کـه سرنوشـتش در
دست لداست و اگر لدا بخواهد ،یا او را به اندازه گناهش کيفر لواهد کرد یا لواهـد
بخشيد .هنگامي که هنين باورهایي در جامعه اسالمي گسترش یافت ،مرجئه بر این شد
که با وجود ایمان ،گناه به هيچ روی به مؤمن آسيب نميرساند؛ هنانکه هيچ طاعتي بـه
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

انسان کافر سود نميرساند .این باور ،هم با دیدگاه لوارج ناسـازگار بـود کـه ایمـان را
معرفت به لدا و رسول و اجرای فرائض و تـرک کبـائر ميدانسـتند و هـم بـا دیـدگاه
شيعيان مخالف مينمود که به امامت و اطاعت از امـام بـاور داشـتند و آن را پـارهای از
ایمان ميدانستند دابوزهره ،بيتا ،ص205؛ رضـازاده ،1386 ،ص218 - 217؛ مفتخـری،
ص75؛ شناوی ،ص109 -110؛ بزدوی ،1383 ،ص.)252
مذهب مرجئه به ی

تعبير ،واکنشي بود در مقابل لـوارج و در واقـع طـرز

تفکر کساني به شـمار ميرفـت کـه از افـراط و تفـری و پراکنـدگي امـت
اسالمي بر حذر بودند و بر لالف لوارج که مخالفان و مرتکبان گناه کبيـره
را کافر ميدانستند ،اینها بر این باور بودند کـه بـرای هـر کسـي راه نيـاتي
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وجود دارد دزرینکوب ،1380 ،ص.)363

 .3استدالل به آیات قرآني و احادیث نبوی از دیگر علل پيدایي مرجئه شـمرده شـده
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به او سفارش کرده است که اگر ميان مسلمانان جنگي در گرفـت ،شمشـير لـود را بـر

بر این باورند که حکم درباره آنان به تألير افتاده است تا فرمان لداوند به آنـان برسـد
یــا اینکــه ببخشدشــان یــا آنــان را عــذاب کنــد دشهرســتاني ،ج ،1ص139؛ ع ــوان،
ص.)23 - 24
به گفته ابوحنيفه در العالم والمتعلم ،اصل ارجا از مالئکه است:
هنگامي که لداوند ،اسمای لویش را بر آنان عرضه کرد و به آنهـا دسـتور
داد تا او را با این اسما بخواننـد ،مالئکـه از اینکـه دهـار اشـتباه شـوند ،در
هراس بودند؛ پس در مقابل این فرموده لداوند توقف کردند و گفتند« :قالوا
سبحانک ال علم لنا اال ما علمتنا .»2بنابراین ،نميتوان امر آنـان را بـدعت بـه
حساب آورد دابوحنيفه ،1392 ،ص.)93 - 95

بيباکانه دربارهاش سخن گوید ،با فرض نادرستيِ سخنش ل اکـار اسـت و حتـي اگـر
پاسخش درست باشد ،نميتوان آن را ارزشمند دانست .از همين روی لداونـد بـزر
به پيامبر دص) ميفرماید« :و ال تقف ما لیس لک به علم »3یا «ان السمم و البرمو و الاموا

کل اولئک کان عنه مسئوال .»4بنابراین ،پيامبر دص) نميتوانـد هيـزی بگویـد کـه بـه آن
آگاهي ندارد .گمان ميرود آنچه در عمل به پيدایي مرجئه در جامعه اسـالمي آن دوران
انياميد ،واکنش در برابر افراط و تفری افراد و گروهها درباره ماجراهای آن عصر باشد.
چگونگی گسترش اندیشه مرجئه در خراسان و ماوراءالنهر

دوران گسترش اندیشه مرجئه را در لراسان و ماوراءالنهر ،پس از کشته شدن عثمـان
بنعفان ميان مياهدان بازگشته از فتوحات اسالمي به مدینـه و همزمـان بـا سـردرگمي
آنان درباره حق یا باطل بودن یکي از دو جبهـه درگيـر دپيـروان علـي بـن ابيطالـب و
عثمان بنعفان) ميتوان دانست؛ زیرا این گروه از درگيری داللـي ميـان امـت اسـالمي
 .1و گروه دیگری که به فرمان لدا واگذار گردیدهاند؛ یا لدا ایشان را به گناه لود ميگيرد یا بر آنان ميبخشـاید
دتوبه ،آیه .)106
 .2پروردگارا! ما علمي نداریم؛ جز آن هيزی که به ما آمولتياش دبقره ،آیه .)32
 .3از هيزی که از آن ناآگاهي ،دنبالهروی مکن داسرا ،آیه .)36
 .4بيگمان[ ،از] هشم و گوش و دل ،همه پرسوجو لواهد شد داسرا ،آیه .)36

تأثير همنظری ابوحنيفه و مرجئه در گسترش فقه حنفي در ماوراءالنهر

از سوی دیگر اگر از کسي درباره مسئلهای پرسش شود که او بدان آگاهي ندارد ،امـا
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است .کساني بر پایه آیه « و آلرون مرجون ألمر اهلل امـا یعـذبهم و امـا یتـوب علـيهم»1

بيش از جنگ با مسلمانان نزد لداوند پسندیده بود .همهنين در دیدگاه آنـان ،بيگمـان
نبرد در مرزها« ،جهاد در راه لدا» به شمار ميرفت ،اما نزاعهای داللي و دغدغهمنـدی
درباره حق و باطل ،آنان را رنج ميداد .این گروه همراه با برلي از قبيلههای عـرب کـه
به من قههای مرزی مانند لراسان و ماوراءالنهر ،هيرت کرده بودند ،اندیشـه مرجئـي را
بدین بخشها بردند .همه مسلمانان دعرب و نومسلمانِ غير عرب) بر پایه اندیشـه آنـان
برادر دیني ی دیگر به شمار ميآمدنـد و هنـين اندیشـهای بـا آرزوهـا و لواسـتههای
نومسلمانان و اهل ذمّه همآهنگتر بود و زمينه تأویل احکام شـریعت و تفسـير دیـن را
برای آنان آسانتر ميکرد و از اینرو ،زمينه گسترش مرجئه در آنجا فراهم شـد .تفکـر
مرجئه در آن سرزمينها ،در سازش لواسـتهای متعـارض عربـان و دیگـر مسـلمانان
بسيار تأثير گذارد و لراسـان بـه بزر تـرین مرکـز مرجئـه در عصـر امـوی بـدل شـد
دمفتخری ،ص80؛ ابوزهره ،1384 ،ص206؛ ع وان ،ص .)111افـزون بـر تـأثير فـراوان
مياهدان پيشگفتـه در گسـترش افکـار مرجئـه در لراسـان ،اندیشـههای ابوحنيفـه در
پيشرفت این فرقه در آن سامان انکار ناشدني است؛ هنانکه گفتهاند« :ابوحنيفه پيشـوای
بالمنازع روحاني و شاید هم سياسي مرجئه در سرزمينهای شرق لالفت بـوده اسـت»
درضازاده ،ص238 - 239؛ مفتخری ،ص .) 81پيشوا دانستن ابوحنيفه بـرای مرجئـه بـا
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

توجه به تفاوتهای کالمي و سياسـي او بـا ایـن گـروه درسـت نيسـت ،امـا بيگمـان
همنظریهای وی با مرجئه و جایگاه اجتماعياش نزد مردم و بهرهگيری مرجئـه از ایـن
جایگاه ،در گسترش تفکر ارجا در لراسان و ماوراءالنهر بسيار تأثير گذارده است.
مادلونگ در اینباره ميگوید :مرجئه بر پایه این باور که ایمان همـان بـاور و اعتقـاد
قلبي است و اعمال دیني از آن نميکاهد یا بـر آن نميافزایـد ،بـدین معتقـد بودنـد کـه
نميتوان کسي را با استناد به پایبندی بيشتر او به اجـرای وظـایف دینـي ،مسـلمانتر
دانست .این ویژگي را ميتوان دستمایه اصلي مرجئه بـرای فرالوانـدن بـه برابـری در
برلوردار شدن از حقوق شهروندی ی سان در حـوزه حاکميـت اسـالمي و نفـي هـر
تبعيضي ميان اعراب و موالي یا وابستگان غير عرب در حقـوق و تکليفهـا دانسـت .از
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همين روی ،مسل

ارجا در حوزههای شرقي دلراسان و مـاوراءالنهر) ميـان طایفـههای

غيرعرب ،بيشتر گسترش یافت دمادلونگ ،1377 ،ص20؛ صـابری ،ص .)103دسـتگاه
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پرهيز ميدادند و از دید آنان جنگ با کفار و حضور در کارزارهـای فتوحـات اسـالمي،

پذیرش لواستههای آنان؛ یعني معاف شدن از پردالت جزیـة تحميلـي بـر نامسـلمانان
لودداری ميکرد .بنابراین ،جنبش مذهبي مرجئه رهبری این انبوه نومسلمان را به دست
گرفت دمادلونگ ،1377 ،ص.)37
همانندیهای دیدگاه ابوحنیفه با مرجئه

همگوني دیدگاههای ابوحنيفه را با مرجئـه در هـارهوب سـه اصـل کـالن ميتـوان
گنياند:
الف) ایمان (جدایی عمل از ایمان)

بر پایه منابع معتبر کالمي حنفي ،ایمان «اقرار و تصدیق» است و عمل از ارکان ایمـان
به شمار نميرود دابوحنيفه ،1404 ،ص304؛ ابن ابيالعز ،بيتا ،ص348؛ جنـدی،1386 ،
بهتنهایي نميتوان ایمان ناميد ،بلکه اقرار و تصدیق با ی دیگر مالزمند دبـابرتي،1430 ،
ص51؛ الخميس ،1428 ،ص354 - 355؛ الترکي ،بيتا ،ص23؛ عویضـه ،1413 ،ص89؛
شـناوی ،2006 ،ص .)108العالم و المتتعلم ایمـان را هنـين تعریـف
ميکند« :ایمان ،تصدیق و شناخت و یقین و اقرار استت» دابوحنيفـه ،1392 ،ص 52؛
شکعه ،1419 ،ص 187؛ شرباصي ،بيتا ،ص .)38دیدگاه مرجئه در اینبـاره بـا دیـدگاه
ابوحنيفه ی سان است دابوزهره ،بيتا ،ص.)200
ب) فزونی و کاستیناپذیری ایمان

به گزارش کتابهای منسوب به ابوحنيفه مانند العتالم و المتتعلم،
فقه االکبر ،الوصیه و کتابهای ملل و نحل که دیدگاههای او را گـزارش
کردهاند ،حنفيان افزون بر باور به جدایي عمـل از ایمـان ،بـه فزونـي و کاسـتيناپذیری
ایمان معتقدند:

تأثير همنظری ابوحنيفه و مرجئه در گسترش فقه حنفي در ماوراءالنهر

ص .)66با توجه به این تعریـف ،هرهنـد عمـل جزئـي از ایمـان نيسـت ،اقـرار را نيـز

ایمان اهل آسمان و زمين ،از جهت آنچـه بـدان ایمـان آوردهانـد ،نـه زیـاد
ميشود و نه کم ،اما از جهت یقين و تصدیق کم و زیاد ميشود و مؤمنان از
نظر ایمان و توحيد با ی دیگر مساوی و از نظر اعمال با ی دیگر متفاوتنـد
دبــابرتي ،1430 ،ص73؛ عویضــه ،ص94 - 95؛ ابوحنيفــه ،1404 ،ص127؛
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فرمانروایي امویان در این دوره در برابر دعـویِ مسـلماني آنـان ميایسـتاد و بـهویژه از

بر پایه این دیدگاه ،کاستي دنقصان) ایمان جز به فزوني دزیادت) کفر و فزوني ایمـان
جز به کاستي کفر شدني نيست و افزون بر این ،کسـي را در یـ

زمـان نميتـوان هـم

مـؤمن بــه شـمار آورد و هــم کـافر دابوحنيفــه ،1404 ،ص127 - 128؛ بــابرتي،1430 ،
ص )73و به دليل اینکه مردم در تصدیق با ی دیگر متفاوت نيستند ،هيچی

از آنان بـر

دیگری برتری ندارد ،بلکه در عمل داجرای فرائض و احکام) با هم متفـاوت ميشـوند.
پس دین اهل آسمان و زمين یکي است؛ زیرا لداوند ميفرماید« :شرع لکم من الدین ما
وصي به نوحاً والذی اوحينا الي

و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي ان اقيموالدین

وال تتفرقوا فيه .»1دیدگاههای مرجئه نيز با اندیشههای ابوحنيفه در ایـن زمينـه ی سـان
است دشناوی ،2006 ،ص109 - 110؛ بزدوی ،1383 ،ص252؛ امين ،1346 ،ص.)281
ج) گناه کبیره

درباره ایمانِ انسان مرتکب کبيره ،در نيمة دوم سدة نخست هيری سه دیدگاه پدیـد
آمد:
 .1از میان رفتن ایمان با آلودگی به گناه .لوارج عمل را به اندازهای در ایمان مـؤثر
ميدانستند که ارتکـاب کبيـره را موجـب از ميـان رفـتن ایمـان و کفـر انسـان گناهکـار
ميشمردَند؛
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

 .2از ميان نرفتن ایمان با آلودگي به گناه .مرجئه ارتکـاب کبيـره را زایلکننـدة ایمـان
نميدانستند و افزون بر اعتقاد به جدایي عمل از ایمان ،بر ایـن بـاور بودنـد کـه ایمـان،
فزوني و کاستي نميپذیرد؛
 .3فزوني و کاستيپذیری ایمان با آلودگي به گناه .اصحاب حدیث با پرهيز از تکفيـرِ
مرتکب کبيره ،ایمان را دارای درجات ميدانستند و با مؤثر دانستن عمل در ایمان ،آن را
فزوني و کاستيپذیر ميشمردَند دپاکتچي ،ج ،5ص.)382
محمد ابوزهره نيز دیدگاههای گوناگون درباره مرتکبان گناه کبيره را  ،بـه سـه دسـته
تقسيم ميکند:
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 .1لداوند ،آیيني برای شما تشریع و روشن کرده است که آن را به نور سفارش کرد و مـا آن را بـه تـو وحـي و
به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش کردیم .دین را برپا دارید و در آن ،تفرقه نيافکنيد و التالف نکنيد دشـورا،
آیه .)13
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الخميس ،ص390 - 391؛ جندی ،ص.)68

 .2مرجئه مذموم که معتقدند معصيت به ایمـان آسـيب نميرسـاند و لداونـد ،همـه
گناهان را ميبخشد؛
 .3مرجئة سنت که عاصي را از دایره اسالم بيرون نميگذارند و بـر ایـن باورنـد کـه
لداوند به افراد نيکوکار ،در برابر کار پسندیدهشان ،دَه ثواب دحسنه) ميدهد و عاصـي
را به اندازه گناهش کيفر ميکند و نميتوان عفو و گذشت پروردگار را محـدود و مقيـد
کرد .بر پایه این باور ،نـه تنهـا ابوحنيفـه کـه جمهـور مسـلمانان را بایـد مرجـي ناميـد
دابوزهره ،بيتا ،ص.)157
لود مرجئه نيز درباره مفهوم ایمان سه نظریه عرضه کردهاند :برلي از آنـان ایمـان را
معرفت و تصدیق قلبي همراه با اعتراف زباني ،گروه دیگـری از آنـان ،ایمـان را علـم و
معرفت و گروه سومشان ،ایمان را اقرار زباني ميدانند ،اما در این دیـدگاه بـا یـ دیگر
پيش نهاد:
 .1ایمان پدیدهای بسي و دارای درجههای گوناگون است؛
 .2مرتکبان گناه کبيره ،مؤمنند؛
 .3اگر گناهکاران توبه نکنند ،ناگزیر به عذاب ابدی دهار نخواهند شد و درباره اصـل
عذاب نيز نميتوان به ق ع حکم کرد دبرنيکار ،1378 ،ص.)38 - 39
طرر این دیدگاه بدین پيآمد مهم انياميد که گستره ایمان فزوني گرفت و این لـود
هم به سود دنيا و هم به سود آلرت مؤمنان بود؛ زیرا در دنيا افراد بيشتـری از حقـوق
اجتماعي برلوردار و در آلرت از عذاب هراسانگيزدر امان بودند و افراد بيشتری بـه
بهشت راه ميیافتند .رواج ایـن تفکـر ابوحنيفـه نـه تنهـا از انتشـار بيشتـر کينـه ميـان
مسلمانان جلوگيری کرد که از نفرتهای پيشين آنان از ی دیگر بسيار کاست.

تأثير همنظری ابوحنيفه و مرجئه در گسترش فقه حنفي در ماوراءالنهر

همسویَند که عمل جزئي از ایمان نيست .بر پایه این دیدگاه ،سـه گـزاره مهـم ميتـوان

تفاوتهای دیدگاه ابوحنیفه با مرجئه

بهرغم همسویي دیدگاههای مرجئه و ابوحنيفه با ی دیگر در جدایي عمل از ایمان و
فزوني و کاستيناپذیری آن و بسندهکردن به گفتن «شـهادتين» بـرای دلـول در اسـالم،
دیدگاههای آنان در برلي از مسائل فرعي مربوط به ایمان ،با ی دیگر متفاوت است که
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 .1لوارج و معتزله که مرتکبان گناه کبيره را لارج از هارهوب اسالم ميدانند؛

الف) زیانبار بودن گناه برای مؤمن

ابوحنيفه ،ایمان را اقرار و تصدیق و آنها را مالزم هم ميدانست و در اینبـاره هنـين
دليل ميآورد که اگر اقرار بهتنهایي ایمان باشد ،همه منافقان ،مؤمن لواهنـد شـد و اگـر
تصدیق محض دمعرفت تنها) نيز ایمان باشد ،همه اهل کتاب مؤمن ميشوند .بـاری ،بـر
این باور بود که عمل ،هيزی جز ایمان و ایمان هيزی جز عمل است و نميتـوان هـيچ
مسلماني حتي مرتکب گناه کبيره را تا هنگامي که به حالل بـودن آن گنـاه بـاور نـدارد،
کافر دانست دابوحنيفـه ،1404 ،ص 86 - 89؛ حلبـي ،1380 ،ص195 - 196؛ کـردری،
ج ،1401 ،2ص .).83 - 84بنابراین ،مردم از دید تصدیق به سه گروه تقسيم ميشوند:
 .1کساني که به لدا و آنچه او نازلش کرده است ،با قلب و زبان اقرار ميکننـد .ایـن
گروه هم نزد لدا و هم نزد مردم ،مؤمن به شمار ميروند؛
 .2کساني که به لدا و آنچه او نازلش کـرده اسـت ،بـا زبـان اقـرار ميکننـد ،امـا در
قلبشان منکرِ آنند .این گروه نزد لداوند کافر و نزد مردم ،مؤمن لواهند بود؛ زیرا مـردم
از قلب آنان آگاه نيستند و بر پایه اقرارشان داوری ميکنند؛
 .3کساني که به لدا و آنچه او نازلش کرده است ،با قلب لویش تصدیق و بـا زبـان
آن را تکذیب ميکنند .این گروه نزد لداوند مؤمن و نـزد مـردم ،کافرنـد؛ زیـرا بـهرغم
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

ایمانشان ،در اکراه و تقيه ،کفر را بر زبان ميرانند .بنابراین ،مردم ناآگاه از قلـوب افـراد،
آنان را کافر ميدانند ،اما نزد لداوند مؤمن به شمار ميروند دابوحنيفه ،1392 ،ص- 53
52؛ شکعه ،1419 ،ص187؛ العيمي ،1429 ،ص 166 - 167؛ شرباصي ،بيتا ،ص- 39
38؛ ابن عبدالبر االندلسي ،1417 ،ص.)320 - 321
بر پایه تعریف ابوحنيفه درباره ایمان دجدایي عمل از ایمان) ،سه فرع را از سخنان او
ميتوان استنتاج کرد:
 .1هنانچه ایمان آدمي ،یقين و معرفت و تصدیق و اقرار او باشـد ،ایمـانش همچـون
ایمان مالئکه لواهد بود:
به این دليل گمان ما بر این است که ایمان ما همانند ایمان مالئکه است کـه
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مهمترین آنها بدین شرر گزارش ميشود:

آن ،به آنچه بر انبيـا و رسـوالن الهـي نـازل گردیـده اسـت ،آن را تصـدیق
نمودهایم دابوحنيفه ،1392 ،ص59؛ العيمي ،ص.)167

او همهنين استدالل ميکند یقين دعلم) به هيزی ،با هـيچ شـ
نيست؛ هيچی

از اهل شهادت ،به لدا و رسوالن وی ش

و شـبههای سـازگار

نميکنـد و هنانچـه هنگـام

مصيبت از دردی شکایت کند یا از دشمن بترسد ،هيچ شـکي دربـاره لـدا یـا آنچـه او
نازلش کرده است در وی پدید نميآید.
 .2فزوني و کاستي در ایمان ،بر پایه اعمال و ثواب نه به اعتبار یقـين تحقـق لواهـد
یافت .بنابراین ،لوف و ترس انبيا و مالئکـه از لداونـد و فرمانپـذیری آنـان در برابـر
پروردگار ،به دالیل زیر بيش از دیگران است:
نيز برتری داده شدهاند و تمام مکارم الالق در نزد آنان مساوی است؛
آنان مالئکه و عيایب را ميبينند در حالي که ما قادر به دیدن نيستيم؛
آنان آنچه را که بر اساس نافرمـاني و معصـيت بـر دیگـران نـازل ميشـود،
ميبينند و به این دليل از گناهان اجتناب ميورزند؛
آنان در هنگام درد و مصيبت از هيزی شکایت نميکننـد و جزَعـي ندارنـد
دابوحنيفه ،1392 ،ص.)58 - 61

 .3مرتکب گناه کبيره بهرغم اعتقاد لوارج به کفر او و بهرغم باور معتزلـه بـه جـای
گرفتن او در «منزلة بين المنزلتين» ،تا هنگامي که آن گناه را حالل ندانـد ،از دایـره
ایمان لارج و فاسق نميشود دالعيمي ،ص.)167 - 168
مرجئه بر پایه همين تعریف ابوحنيفه درباره ایمان ،معتقدند که هيچ گناهي بدان زیان
نميرساند ،اما ابوحنيفه معتقد است که گناه برای ایمان زیانبار است:

تأثير همنظری ابوحنيفه و مرجئه در گسترش فقه حنفي در ماوراءالنهر

همان گونه که آنان با نبوت و رسالت برتری داده شدهاند ،با لوف و رغبت

ما نميگویيم که گناه برای مؤمن زیانبار نيست و نميگویيم کـه مـؤمن بـه
دوزخ نخواهد رفت و نميگویيم که او تا ابد در جهنم به سـر لواهـد بـرد؛
اگرهه فاسق باشد و همانند مرجئه نميگویيم که نيکيهای ما حتماً قبـول و
بدیهای ما حتماً بخشيده لواهد شد .ما بر این باوریم که کسـي کـه عمـل
لوبي را با تمام شرای آن ،انيام دهـد و لـالي از عيـوبي باشـد کـه آن را
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جانب وی نازل گردیده است ،ایمان داریم و به آن اقرار ميکنيم و عالوه بر

لداوند عمل او را ضایع نميکند و از او ميپذیرد و بـه او پـاداش ميدهـد
دابوحنيفه  ،1392 ،ص75 - 76؛ ابوحنيفـه ،1404 ،ص93؛ حلبـي ،ص197؛
الخميس ،ص180؛ جعفریان ،ص ،58الترکي ،ص.)23 - 24

این دیدگاه ابوحنيفه در رهایي جامعه و افراد از بيبند و بـاری الالقـي بسـيار تـأثير
گذارد و از جسارت بر ارتکاب گناه ،تا حد زیادی کاست.
مرجئه معتقد بودند که با وجود ایمان در انسـان ،هـيچ گنـاهي بـه او زیـان نخواهـد
رساند و مؤمن نافرمان ،مستحق دوزخ نخواهد بود ،بلکـه حسـنات مؤمنـان ،پذیرفتـه و
سيئات آنان ،آمرزیده لواهد شد ،اما ابوحنيفه بر این باور بود که مرتکب گناه کبيـره در
دنيا از دین لارج نميشود و ایمانش از ميان نميرود و در آلرت کـارش بـه لداونـد
واگذار ميشود؛ اگر بخواهد او را با رحمت و فضل لویش ميبخشد و اگر بخواهد ،بـا
حکمـت و عــدلش او را عــذاب ميکنــد دابوحنيفــه ،1404 ،ص102 - 103؛ ابوحنيفــه،
 ،1392ص75 - 76؛ الخميس ص452؛ جندی ،ص.)66 - 67
بر پایه این روایت ،از دید ابوحنيفه هنگامي ميتوان به کفر مرتکب کبيره فتوا داد کـه
او آن را حالل بداند ،اما هنانچه به گناهاني جز شرک و کفر دسـت بزنـد و توبـه کنـد،
نميتوان او را کافر دانست و اگر پيش از توبه کردن بميرد ،حکمش به دست لداست.
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

بنابراین ،ابوحنيفه اهل ایمان را در اصل ایمان برابر ميداند؛ هنانکه ميتـوان عـاقالن
را در اصل برلورداریشان از عقل و دیوانه نبودن برابر دانسـت ،امـا شـاید شـماری از
آنان عاقلتر از شمار دیگری از آنان باشند.
ب) مراتب و منزلت انسانها در آخرت

به گفته ابومقاتل ،ابوحنيفه مراتب و منزلت انسانها را به سه دسته تقسيم ميکرد:
 .1انبياء که جایگاه آنان بهشت است؛
 .2مشرکان که جایگاه آنان دوزخ است و اهل آتشند؛
 .3مؤمنان که درباره آنان توقف ميکرد و هيچ کدامشان را بهشتي یا جهنمي نميدانست.
او درباره سرنوشت مؤمنان به لوف و رجا معتقد بود و به ایـن آیـه اسـتناد ميکـرد:
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فاسد و یا با کفر و ارتداد و رفتار بـد ،آن را باطـل نکنـد ،مـؤمن ميميـرد و

بخشيده شدن آنان اميد داشت؛ زیرا لداوند ميفرماید« :ان اهلل ال یغفـر ان یشـرک بـه و
یغفر دون ذل

لمن یشاء؛ بيگمان لداوند شـرک را دربـاره لـودش نميبخشـد ،امـا

درباره هر کس که لـودش بخواهـد ،گناهـان جـز آن را ميبخشـد .»2وی از گناهـان و
ل اهای آنان بيمناک بود و کسي را جز انبيا ـ هر هند دائمالصـوم باشـد ،اهـل بهشـت
نميدانست؛ مگر اینکه یکي از انبيا او از اهل جنـت لوانـده باشـد دابوحنيفـه ،1392 ،
ص97 - 98؛ حوی ،ص71؛ ابن عبدالبر ،1417 ،ص.)319 - 320
دالیل مرجئی دانستن ابوحنیفه

هر هند برلي از منـابع ،ابوحنيفـه را مرجئـي ميداننـد داشـعری ،1400 ،ص- 139
138؛ بغدادی ،ج ،13ص ،)371 - 372اما بر پایـه تفاوتهـای پيشگفتـه ،نميتـوان بـه
 .1محدود نبودن اصطالح ارجا

مفهوم ارجا بسيار گسترده بوده و گروههـای گونـاگوني را بـا اندیشـههای کمـابيش
متفاوت با ی دیگر در برميگرفته که همه آنها را یـ

هيـز بـه هـم ميپيوسـته اسـت:

«جدایي عمل از ایمان» .بنابراین ،همه کساني که به جدایي عمل از ایمان باور داشـتهاند،
بدین معنا در جرگه مرجئه جای ميگيرند .البته گروههای گوناگوني از آبشخور اندیشـه
مرجئه نوشيدهاند .مانند مرجئه اباحي که معتقد بودند با وجود ایمان ،هـيچ معصـيتي بـه
مؤمن آسيب نميرساند یا مرجئـه سـنت کـه ایمـان را تصـدیق همزمـان زبـان و قلـب
ميدانست و عمل را از ایمان جدا ميپنداشت .ابوحنيفه از این گروه به شـمار ميرفـت.
باری ،اص الر مرجئه با گذشت زمان بيشتر دربـاره مرجئـه افراطـي دابـاحي) بـه کـار
ميرفت ،اما گروهي بدون توجه به این دگرگوني دت ور) ،ابوحنيفه را در ایـن گـروه از
مرجئه گنياندند.
 .2دعوی غسان مرجئی

تأثير همنظری ابوحنيفه و مرجئه در گسترش فقه حنفي در ماوراءالنهر

مرجئي بودن او معتقد شد .این دالیل را بر مرجئي دانستن وی ميتوان گمان زد:

کساني مانند غسان مرجئي که جمهور مسلمانان ،افکارش را مينکوهيدند و لـودش
 .1توبه ،آیه .102
 .2نسا ،آیه .48
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ميآميزند .اميد است که لداوند توبه آنان را برـذیرد »1و دربارهشـان داوری کنـد .او بـه

ابوحنيفه را مرجئه ميلواند تا به پشتوانه جایگاه او مشروعيتي برای لود فراهنگ آورَد.
 .3ناسازگاری فکری با معتزله

به اعتقاد آمدی ،معتزله نخستين کساني بودند که مخالفان لود را مرجئه لواندنـد .از
سوی دیگر ،ابوحنيفه به فزوني و کاستيناپذیری ایمان و جـدا نبـودن آن از عمـل بـاور
داشت و معتزله این اعتقاد را با باورهای لود ناسازگار ميدانستند و از اینرو ،وی را از
مرجئه دانستند .بنابراین ،حتي اگر ابوحنيفه از مرجئه بوده باشد ،در جرگه مرجئه سـنت
جای ميگيرد.
 .4حسادت

برلي از اندیشهورزان معتقدند کـه رشـ

رقيبـان ابوحنيفـه موجـب شـد کـه او را

بــه هيزهــای ناشایســتي منســوب کننــد دابــن عبــدالبر ،ص293 - 296؛ العيمــي،
ص.)171 - 172
ارتباط دیدگاههای کالمیی ابوحنیفیه و مرجئیه و تی آیر نهیا در روا نقیه حنفیی در
ماوراءالنهر

افزون بر رواج دیدگاههای کالمي ابوحنيفه ،دیدگاههای لوارج ،معتزله و شيعه در آن
دوران رواج داشت .اعتقاد به جدایي عمل از ایمان بهویژه باور به بيرون نرفتن مرتکـب
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

گناه کبيره از دایره اسالم ،به رهایي جامعه اسالمي از انتشار کينهها و نفرتهـا انياميـد.
این دیدگاه افزون بر اینکه از رشد کينهها جلوگيری ميکرد ،افـراد را از بيبنـد و بـاری
الالقي و جسارت بر گناه پرهيز مـيداد و آنـان را از سـقوط در هـاه جـدایي از دیـن
رهایي ميبخشيد.
اعالن دیدگاه ابوحنيفه با هنين صراحتي در آن دوران کـه آن را ميتـوان دوران فتنـه
ناميد ،ليزشي بزر

برای راهنمایي جامعه اسـالمي بـه راسـتي و ميانـهروی بـه شـمار

ميرفت .عقيده او به معنای معتمَد بودن جامعه اسالمي نخسـتين بـود کـه آن را پيـامبر
دص) بنياد گذارد و افزون بر این ،تصميمهای که در صدر اسالم به اتفاق و یـا اکثریـت
بدان رسيدهاند ،را پذیرفتة همه امت به شمار ميآورد .این عقيـده ،تنهـا از آنِ ابوحنيفـه
88

نبود ،بلکه وی آن را مدون کرد و دربارهاش نوشت و به جامعه اسالمي لـدمت رسـاند

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:07 +0430 on Sunday September 6th 2020

از جامعه اسالمي رانده شده بود ،برای گستراندن اندیشـههایش و آبرومنـد کـردن آنهـا،

برلي از اسالمشناسان غربي مانند مادلونگ نيز بر این باورند که ابوحنيفه و هيچیـ
از متکلمان مرجئه در پاسداشت الالق ،آسانگير و بيبند و بار نبودند و از سرِ نـاداني
یا بيتوجهي به قانون شرع ـ هنانکه گاهي به زبان مخالفانشان آنها را متهم ميکردهانـد
ـ از آن باور پشتيباني نميکردند ،بلکه آشکارا ميگفتند برای آمولتن تکاليف اسالمي به
نومسلمانان ،از هيچ کوششي نباید فروگذار کرد؛ زیرا بنياد وضع اجتمـاعي را توجـه بـه
نومسلمانان ميدانستند و بيشتر به برلورداری آنان از برابری دعدالت) توجه ميکردند.
ابوحنيفه برای تأیيد نظریهاش ،از وضع آغـاز بعثـت گـزارش ميکـرد کـه پيـامبر در آن
هنگام مردم را تنها به یگانگي لداوند و سرسراری به وحـي او فراميلوانـد .هـر کـس
یگانگي لدا و وحي را ميپذیرفت ،بهرغم ناتوانياش در اجرای تکاليف الهي که بعدها
دربارهشان فرمان رسيده بود ،از دید پيامبردص) مؤمن بـه شـمار ميآمـد .همهنـين هـر
نکردن به آنها ،مؤمن راسـتين بـه شـمار ميرفـت دمادلونـگ ،1377 ،ص .)44بنـابراین،
ميتوان پذیرفت که هدف ابوحنيفه از طرر این مسائل ،افزون بر استوار کردن پایـههای
جامعه اسالمي ،نشر آموزههای این دین بوده است .همسویي ایـن دیـدگاه ابوحنيفـه بـا
مرجئه که در ماوراءالنهر از نفوذ فراواني برلوردار بود ،به پيشرفت مذهب حنفي در آن
سامان بسيار کم

کرد.

علت قيامهای مکرر سـاکنان مـاوراءالنهر را در دوره امویـان ،سـالتار ویـژه سـيادت
عربها بر دیگران در آن دوران ميتوان دانست .امویان بهرغم عباسيان هـدفهای کالنـي
درباره دولتداری و کشورداری نداشتند ،بلکه در اندیشه هيرگـي بـر عربهـا و گـرفتن
ماليات از مردم سرسررده و باج و لراج از مردم بود و فرمانروایـان حاکمـان منصـوب
آنان ،به هنين کارهایي موظف بودند دبارتولـد ،ج ،1ص )416کـه ایـن لـود از دالیـل
رواج اندیشه ارجا در روزگار آنان به شمار ميرود.

تأثير همنظری ابوحنيفه و مرجئه در گسترش فقه حنفي در ماوراءالنهر

نومسلماني که اسالم را ميپذیرفت ،بـهرغم ناآگـاهياش از تکـاليف اسـالمي یـا عمـل

تالش برای گرفتن ماليات از نومسلمانان در دوره هشام ،به درگيری سختي انياميد و
لشم آنان را برانگيخت و آنان را به دامان ترکان اندالت .بنابراین ،هنين سياسـتهایي
موجب نالرسندی و شورش برلي از طوایف و قبایل شد؛ هنانکـه حـارث بنسـریج،
علَم سياه را به نام «کتاب لدا و سنت پيامبر» برافراشت د 116هيـری) بـه پاسداشـت
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دمودودی ،ص.)289 - 290

هنين برنامهای در دوراني که للفای اموی در پي گرفتن لراج از نومسـلمانان بودنـد و
پيمانهای جامعه اسالمي را با اهل ذمه پاس نميداشتند ،نومسلمانان و اهـل ذمـه را بـه
سوی او کشاند دبارتولد ،ج ،1ص421؛ طقوش ،1387 ،ص202 - 203؛ حسـن ابـراهيم
حسن ،ج ،1366 ،2ص .)22 - 24مادلونگ در اینباره ميگوید :حارث از یزید سوم که
او را لليفهای اصالرلواه ميلواند ،درلواست بخشـایش نمـود د 126هيـری) و دو
فرستاده او هنگامي که از کوفه ميگذشتند ،نزد ابوحنيفه رفتنـد و از وی سـفارشنامهای
برای دربار لليفه در دمشق گرفتند دطبری ،ج ،1375 ،10ص4430 - 4431؛ مادلونـگ،
 ،1377ص.)42
همهنين پس از مر

حـارث ،نماینـدگان او بـرای رفـتن بـه دربـار یزیـد سـوم ،از

ابوحنيفه «معرفينامهای» گرفتند و ابراهيم بنميمـون صـائم مـروزی کـه از شـاگردان و
مریدان ابوحنيفه بود ،از نصر بنسيار مقامي رسمي گرفت؛ زیـرا حـارث بنسـریج او را
تأیيد ميکرد .به هر روی ،رواج سـریع مکتـب ابوحنيفـه در شـرق لراسـان در همـين
دوران ،بر کاهش نيافتن احساسات مرجئي در این سـرزمين داللـت ميکنـد .از ایـنرو،
ابوحنيفه بهرغم اینکه زعيم سياسي مرجئه لاوران نبود ،رهبر بيهون و هرای آنان شـد
و پيروی از او در مناطقي رواج یافت کـه حـارث بنسـریج از آغـاز در آنجـا پيروانـي
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

داشت دواعظ بلخي ،1350 ،ص28؛ مادلونگ ،1377 ،ص.)115 - 117
شاید پناهنده شدن حارث بنسریج به ترکان و برلورداری از حمایت آنان ،مهمترین
رویداد در زمينه ارتباط ترکان با مسـلمانان ،پـيش از اسـالم آوردنشـان باشـد .حـارث
نزدی

دوازده سال بر ضد دولت اموی به نبرد پردالت و در این دوران ،نـزد ترکـان و

از پشتيباني آنان برلوردار بود دابناثير ،ص .)746گمان ميرود درنگ درازمدت او نـزد
ترکان ،سبب آشنایي دستههایي از ترکان با اندیشههای مسـلمانان شـده باشـد و از ایـن
روی که حارث به ارجا دارجای جبریه) باور داشت دع وان ،ص ،)102ميتـوان گمـان
زد که تفسير او درباره اسالم برای ترکان بسيار ساده و پذیرفتني مينموده اسـت .منـابع
تاریخي به این تأثيرپذیری اشاره نکردهاند ،اما با توجه به توانمندی حارث و زمينههایي
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پيمانهای بسته شده با اهل ذمه ،لراج نگرفتن از مسلمانان و نرنياندن افراد وعـده داد.

تيزیه و تحليل دیدگاههای ابوحنيفه همت گماشته ،اما به اندیشههای اعتقادی او توجـه
نکرده و تنها به اندیشههای فقيهان و محدثاني پردالتهاند که پس از آرای اشاعره انتشـار
یافت .باری ،عالمان ماوراءالنهر افزون بر استخراج فروع فقهي ،در عقاید نيز اندیشههای
ابوحنيفه را برميرسيدند و به حاشيهنویسي و توضي آنها ميپردالتند و آنها را با دالیل
عقلي و قياسهای من قي تأیيد ميکردند دابوزهره ،بيتا ،ص .)291تأثيرپذیری مرجئـه
را از فقه حنفي ،از علـل گسـترش ایـن دیـدگاه فقهـي در من قـه مـاوراءالنهر ميتـوان
برشمرد.
افزون بر این عوامل و بر پایه سخنان پيشگفته درباره گسترش اندیشههای کالمـي و
بنيادهای نظری ابوحنيفه و بـدل شـدن لراسـان و مـاوراءالنهر بـه کـانون پيـدایي ایـن
اندیشهها ،سهم تأثير شاگردان ابوحنيفه را در ایـن مـاجرا نبایـد از یـاد بـرد؛ یعنـي ایـن
بلخي قاضي بلخ و ابومقاتل حفص بنسلم سـمرقندی ،دو شـاگرد ابوحنيفـه نيـز از در
گسترش اندیشههای استادش بسيار کوشيدند .این تفکر نـه تنهـا در سـدههای نخسـتين
پيرواني داشت که بهرغم نزدی

شدن مکتب حنفي به مکتب اهلحدیث ،گروههـایي از

جامعه مسلمانان در سدههای ههارم و پنيم هيری بـه جـدایي ایمـان و عمـل معتقـد
بودند دپاکتچي ،ج ،5ص.)378 - 388
نتیجه

گرهه پيشـرفت فقـه حنفـي در بـالد مـاوراءالنهر مـدیون عامـل واحـدی نيسـت و
ویژگيهای شخصي ابوحنيفه هون استعداد ف ـری او در بيـان آراء و افکـارش ،صـفات
برجسته الالقي او ،تالش شاگردان مبرز وی هون ابویوسف قاضي القضات ،محمـدبن
حسن شيباني ،ابوم يع بلخي قاضي بلخ ،ابومقاتل حفص بن سلم سمرقندی که به طـور

تأثير همنظری ابوحنيفه و مرجئه در گسترش فقه حنفي در ماوراءالنهر

اندیشهها نه تنها از همان آغاز در لراسـان و مـاوراءالنهر گسـترش یافـت کـه ابوم يـع

مستقيم یا غيرمستقيم فقه حنفي را در آن بالد گسترش دادند ،ارتبـاط فقيهـان حنفـي بـا
حاکمان و نفوذ آنها در دربارشان ،لصوصيات فقـه حنفـي هماننـد توجـه بـه عـرف و
واقعگرایي ،در پيشرفت آن موثر بودهاند ،اما نقش اشتراک دیدگاههای ابوحنيفه با مرجئه
در پيشرفت فقه حنفي در ماوراءالنهر قابل انکار نيست؛ زیرا بـرای تـازه مسـلمانان غيـر
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محمد ابوزهره معتقد است که عالمان عراق و مناطق نزدی

به آن مانند شام و ،...بـه

دشوار بود ،ترجي قرائت مذهب حنفي ـ که هم سو با دیدگاههای مرجئه بود ـ بر سایر
مذاهب که یا آنان را از اسالم لارج ميدانست یا تکـاليف سـختتری بـر عهـده آنـان
مينهاد ،اولي بود .بهعالوه آنکه غيرمسلماناني که به دالیل مختلف ميلواسـتند اسـالم
بياورند به همان دالیل پيش گفته تمایل بيشتری بـه پـذیرش تفکـری د دیـدگاه کالمـي
ابوحنيفه و مرجئه ) داشتند که با وجود عدم انيام عمل صال و یا نقصـان آن ،کماکـان
آنها را مسلمان دانسته و از مواهب مسلماني در دنيا دعدم تحميل جزیه و  ) ...و آلرت
ددلول در بهشت ) برلوردار مي کرد

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
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عرب آن دیار که هنوز در مقام عمل ،کاستيهایي داشتند و انيام تکاليف دیني بـر آنـان

کتابها

.100

ابن ابي العز ،صدرالدین علي بنعلي بنمحمد دبيتا) ،شرح العقیتده

الطحاویه ،بيجا ،بينا.
.101

ابن عبدالبر االندلسي ،حافظ ابو عمر یوسف د ،)1417االنتفتا

فت

فضائل االئمه الثالثه الفقها  ،به کوشش عبد الفتار ابوغده،
بيروت ،دارالبشائر االسالميه.
.102

ابناثير ،عزالدین دبيتا) ،الکامل ف

التاریخ ،اردن ،بيت االفکار

الدوليه..
.103

ابنللـــدون ،ابوزیـــد عبـــدالرحمان بنمحمـــد د ،)1383تتتتاریخ

م العات فرهنگي.
.104

ابنسعد ،محمد بنسعد بنمنيع د ،)1410الطبقات الکبری ،تحقيـق

محمد عبدالقادر ع اء بيروت ،دارالکتب العلميه.
.105

ابوحنيفه ،نعمان بن ثابت د ،)1392العالم و المتتعلم ،تحقيـق

محمد رواس قلعه جي و عبدالوهاب الهندی الندوی ،حلب ،م بعه البالغه.
.106

ابوحنيفه ،نعمان بن ثابـت د ،)1404الفقه االکبتر ،شـرر مـال علـي

قاری ،بيروت ،دارالکتب.
.107

ابوزهره ،محمد د ،)1384تاریخ مذاهب اسالم  ،ترجمـه عليرضـا

ایماني ،قم ،مرکز م العات و تحقيقات ادیان و مذاهب.
.108

ــ دبيتا) ،ابوحنیفه ،حیاتته و صرتره و ارائته،

بيروت ،دارالفکر العربي.
.109

ــ دبيتـا) ،تاریخ المتذاهب االستالمیه ،بيـروت ،دارالفکـر

تأثير همنظری ابوحنيفه و مرجئه در گسترش فقه حنفي در ماوراءالنهر

ابنخلدون ،ترجمـه عبدالمحمـد آیتـي ،تهـران ،پژوهشـگاه علـوم انسـاني و

العربي.
.110

اشعری ،ابي الحسن علي بناسـماعيل د ،)1400مقاالت االستالمیین

و اختالف المرلین ،تصحي هلموت ریتـر و فراتـر شـتاینر ،بيجـا ،دار
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کتابنامه

.111

ال
.112

بابرتي ،اکمل الدین محمـد بنمحمـد د ،)1418النکت
ترجیح مذهب اب

الرریفته

حنیفه ،ریاض ،جامعه المل

الفهد.

بارتولد ،والدیميرویچ د ،)1352ترکستاننامه ،ترجمه کریم کشـاورز،

تهران ،بنياد فرهنگ ایران.
.113

بخاری ،ابو عبداهلل محمد بناسماعيل دبيتا) ،صحیح البختاری ،اردن،

بيت االفکار الدوليه.
.114

بزدوی ،محمد بنمحمد بنعبدالکریم د ،)1383اصول التدین ،تحقيـق

هانز بيترنس ،قاهره ،دار احياء الکتب العربيه.
.115

بغدادی ،ل يب د ،)1407تاریخ بغداد ،بيروت ،دارالکتب العلميه.

.116

ترکي ،عبداهلل بن عبدالمحسن دبيتـا) ،مجمل اصتقتاد الستل ،

بيجا ،بينا.
.117

تميمي ،عبدالقاهر د ،)1419الفرق بتین الفترق ،تحقيـق محمـد

محيالدین عبدالحميد ،بيروت ،المکتبه العصریه.
.118

جر ،لليل د ،)1376فرهنگ الروس ،ترجمه حميد طبيبيـان ،تهـران ،اميـر

کبير.
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

.119

جعفریان ،رسول د ،)1380مقاالت تاریخ  ،دفتر دهم ،قم ،دليل ما.

.120

جندی ،عبدالحليم د ،)1386ابوحنیفته ،بطتل الحریته و

التسامح ف
.121

االسالم ،قاهره ،بينا.

حسن ابراهيم ،حسن د ،)1366تتاریخ سیاست

استالم ،ترجمـه

ابوالقاسم پاینده ،تهران ،جاویدان.
.122

حلبي ،علي اصغر د ،)1380تاریخ اندیشههای سیاست

در

ایران و اسالم ،تهران ،اساطير.
.123

حوی ،سعيد احمد دبيتا) ،المدخل ال

مذهب ابوحنیفته،

جده ،داراالندلس الخضراء.
94

.124

لميس ،محمد بنعبدالرحمن د ،)1428اصولالدین صند االمام
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النشر.

.125

تد ا
تران بعت
تاریخ ایت
زرینکــوب ،عبدالحســين د ،)1380تت

اسالم ،تهران ،اميرکبير.
.126

سرهری ،محمد د ،)1385تمدن اسالم

در صرتر امویتان،

تهران ،نورالثقلين.
.127

شرباصي ،احمد دبيتا) ،االئمه االربعه ،بيجا ،دارالهالل.

.128

شکعه ،مص في د ،)1419االئمه االربعه ،بيروت ،دارالکتب اللبناني.

.129

تاتهم،
ته ،حیت
ته االربعت
شــناوی ،عبــدالعزیز د ،)2006االئمت

مواقفهم ،ارائهم ،منصوره ،مکتبه االدیان.
.130

شهرستاني ،ابوالفت محمـد بنعبـدالکریم بنابـوبکر د ،)1410الملتل و

النحل ،تحقيق عبداالمير علي مهنا و علي حسن فاعور ،بيروت ،دارالمعرفه.
مرکزی تا حمله مغول ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي.
.132

صابری ،حسين د ،)1387تاریخ فرق اسالم  ،تهران ،سمت.

.133

طبری ،محمد بنجریر د ،)1375تاریخ کامل ،ترجمه ابوالقاسم پاینـده،

تهران ،اساطير.
.134

طقوش ،محمد سـهيل د ،)1387دولت

امویتان ،ترجمـه حيـتاهلل

جودکي ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
.135

عيمــي ،ابواليزیــد ابوزیــد د ،)1429صقیتتده االستتالمیه صنتتد

فقها
.136

االربعه ،قاهره ،دارالسالم.

ع وان ،حسـين د ،)1371فرقتههای استالم

در ستر مین

شام در صرر اموی ،ترجمـه حميدرضـا شـيخي ،مشـهد ،آسـتان قـدس
رضوی.
.137

تأثير همنظری ابوحنيفه و مرجئه در گسترش فقه حنفي در ماوراءالنهر

.131

شيخ نوری ،محمد اميـر د ،)1388تتاریخ استالم در استیای

تتا
تتالم الفقهت
عویضـــه ،کامـــل محمـــد محمـــد د ،)1413اصت

والمحدثین؛ االبوحنیفه ،بيروت ،دارالکتب العلميه.
.138

فرای ،ریچارد نلسون د ،)1375صرر

ریتن فرهنتگ ایتران،
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اب حنیفه ،ریاض ،درالصميعي للنشر و التوزیع.

.139

کردری ،حافظالدین بنمحمـد د ،)1401مناقب اب حنیفه ،بيـروت،

دارالکتاب العربي.
.140

مادلونگ ،ویلفرد د ،)1377فرقههای اسالم  ،ترجمه ابوالقاسم سـری،

تهران ،اساطير.
.141

مودودی ،ابواالعلي د ،)1405خالف

و ملوکی  ،ترجمه لليـل احمـد

حامدی ،پاوه ،بيان.
.142

واعظ بلخي ،ابوبکر عبداهلل بنعمر د ،)1350فضائل بلخ ،ترجمه عبـداهلل

بنمحمد بنحسين حسيني بلخي ،تصحي عبدالحي حبيبـي ،تهـران ،بنيـاد فرهنـگ
ایران.
مقالهها

.143

پاکتچي ،احمد« ،ابوحنيفه» ،زیـر نظـر بينـوردی ،کـاظم د ،)1372دایتره

المعارف بزرگ اسالم  ،تهران ،مرکز دایره المعارف بزر

اسالمي.

.144

رضازاده ،رضا« ،برلورد اندیشههای سياسي در اسالم؛ پژوهشي در مرجئه» در

.145

گودرزی ،پروین دفصل پایيز« ،)1386مرجئـه» در فرلنامه تتاریخ

َق تسنن ،قم ،نشر ادیان.
مقاله فرمانيان ،مهدی د ،)1386فر

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
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اسالم ،قم.
.146

مفتخری ،حسين دفصل زمستان « ،)1375مرجئه و نشر اسـالم» ،مقاالت و

بررس ها ،تهران.
.147

وحيدی ،شهابالدین دفصل بهار « ،)1386مرجئه» ،هف

اسمان ،تهران.

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:07 +0430 on Sunday September 6th 2020

ترجمه مسعود رجبنيا ،تهران ،سروش.

