
1 
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ها کنند. بعضی از سلفیمی در فروعات از فقه حنفی پیروینامند، چون مذهب میسلفیت در افغانستان و ایران معمواًل خود را حنفی پیروان
خوانده به « مقلد»را  های سنتیاین حنفیشناسند، و مذهبان سنتی میتر از حنفیادعا دارند که ایشان امام اعظم ابوحنیفه را بهتر و شایسته

دهند که ، توضیح مینامندمی« غیرمقلد»و « محقق»سازند. ایشان که خود را متهم میکژروی و انحراف از روش واقعی امام ابوحنیفه 
وصیت و سفارش خود  بنابراست که هرگاه حکمی را از امام ابوحنیفه دریابند که خالف قرآن و سنت باشد،  محقق بودن ایشان این اساس  

نیست.  مستثنیازین قاعده گویند که از هر عالمی خطا و اشتباه سر زده است، و ابوحنیفه پذیرند. ایشان میابوحنیفه، رأی و سخن او را نمی
ند، عقاید ابوحنیفه را دادهای داخل مذهب حنفی، که بعضًا مجتهدین این مذهب را تشکیل میدارند که معتزلهایشان همچنان اذعان می

باب  گذار فرقۀ وهابیت( دراالسالم ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب )بنیانهای حنفی با اتکا بر تعالیم شیختحریف کرده اند. بنابرآن، سلفی
. ایشان در موافقت با نظریات ابن تیمیه، در پی  درست کردن عقائد منحرف شدۀ حنفی هستندبه زعم خود شان توحید و یکتاپرستی، 

های اساسی عقائد حنفی ، و کتابسازندبه تحریف آرای امام ابوحنیفه متهم میابومنصور ماتریدی را  الهدیمتکلمین حنفی چون امام
 انند. دساز میرا مشکل «عقائد نسفی»چون 

 به توحید و یکتاپرستی چنگ زدناز قرآن و سنت، عدم تقلید، یا  کردن پیروی چون – سخنانی ظاهرًا جذاب و شایستهو  مشی این خط
گاهی از اصل  ماجرا نداشته باش که یدلمذهب سادهو به هر حنفی یخداجوی صادقهر  به – کند. اما به اهل  علم و دانش زیبا جلوه می دآ

گاهان  مذهب، گسست و ناهنجاری چنین روش و طرزالعمل  ، و (عقائد الدین )یعنیمبنی برپیروی از سلفیت و وهابیت در اصول –و آ
 آشکار و هویداست.  –پیروی از فقه حنفی در فروع مذهب 

داشته است که معاصر مذهبان بر حنفیعمیقی  چنان تأثیر –ها و در عموم، اهل حدیث و اثری – سلفیت طرز فکر، دیدگاه و بینش  
ها از ها و وهابیهیچ تفاوتی با سلفی –تر تعلیم یافتۀ مدرسۀ دیوبندی هستند که بیش –امروز تعداد زیادی از علمای حنفی در افغانستان 

ها و خوارج ندارند. ارند، و در تکفیر کردن مسلمانان هیچ کمی و پسمانی از وهابیلحاظ نگرش و برخورد با موضوعات تازۀ اجتماعی ند
های اثری و دیوبندی از نقش قدم، اصول و روش امام اعظم ابوحنیفه روز به روز دورتر گشته اند، تو گویی که مجتهدینی چون این حنفی

 ها در مذهبی دیگر اند. در مذهبی دیگر بودند و این دیگران شیبانی، کرخی، جصاص، ماتریدی، سرخسی، دبوسی، کاسانی و

سلفیت در باب مسائل عقیدتی نقد  مشخصًا . هدف این مقاله پردازدمذهب میهای حنفیو تقلید سلفیروش این مقاله به بررسی 
و اصولی در جمع کردن بین سلفیت  ، فکرینیست، بلکه هدف آن نمایان ساختن  تناقضات منطقی یا نقد روش سلفیت در فروعات فقهی

عقلی و ، بلکه از لحاظ تگی دارندتنها در سطح فکری برجس)در فروع  مذهب( است. این تناقضات نه  مذهب حنفیالدین( و )در اصول
  اند. قابل مالحظهنیز  علمی
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 دانیم؟از روش  امام ابوحنیفه چه می
محور، بخرج دادن احتیاط و دقت الزم در پذیرش حدیث، عصرش از بابت  اختیار کردن  روش و اصول  قرآنابوحنیفه در میان فقهای هم امام

و  اثری )اثریه(به شهرت رسیده بود. فقهای و تعریف و تشخیص اصول و شرایط قیاس، و نیز بکارگیری قیاس در استنباط احکام فقهی، 
گاهی الزم از روش  ابوحنیفه نداشتند، مذهب او را کنایتًا مذهب  اهل حدیث    واژۀ نامیدند که در واقع کاربرد  می« اهل رأی»آن زمان که آ

 تحقیرآمیز داشت. از جانب ایشان وجه« رأی»

و اگر دانست، می مرجع اول استنباط  احکام فقهی و ارکان عقائد را قرآن امام ابوحنیفه بدین معنی است که «محورروش  قرآن»
او یقینًا حکم آیت داشت، و میان این حدیث و آیت قرآن امکان جمع کردن وجود نمی داشتتقابل با آیت قرآن قرار میحدیثی ظاهرًا در 

که فقهای است، درحالی سورۀ البقرة 230آیت گزید. مثال  آن بخشیدن  حق  مطلق به دختر یا زن بالغه در نکاح کردن بر بنیاد میبرقرآن را 
 د. دانستناساسی می نکاح شرط   صحت   در –بر اساس حدیثی صحیح  – دیگر موافقت ولی  زن را

را  «(مشهور»)و بعضًا احادیث  «متواتر»بدین معنی است که امام ابوحنیفه تنها احادیث « احتیاط و دقت الزم در پذیرش حدیث»
پذیرفت. ولی احادیث می ، و تخصیص و نسخ آیات قرآنتعیین حد مجازات یک عمل، ، حرام خواندنعملدن یک برای فرض گردانی

علم »گذارد که چنین حدیثی که هرگز نمی روددن )کذب( در احادیث آحاد میزیرا احتمال دروغ بو، پذیرفتنمی درین مواردرا  «آحاد»
  آورد.  ای به میاندرمورد مسئله را« علم یقینی»یا « قطعی

شود که گویا آن را شک و شبهتی وجود نداشته باشد، و چنان پنداشته می ملسو هيلع هللا ىلصگرامی  اتر آنست که در نسبت  آن به پیامبرحدیث متو
که عقل توطئه، دروغ و تحریف  شدههای مختلف، روایت توسط گروه انبوهی از مردم، از سرزمین حدیثاز خود پیامبر شنیده باشیم. این 

کند؛ های راویان، صدق میتواند. این حالت در همه مراحل سلسلۀ روایت، یعنی میان همه نسلکرده نمی جمعی  مردم را در آن تصوردسته
 را تعداد انبوهی از اصحاب به تعداد انبوهی از تابعین و ایشان نیز به تعداد انبوهی از مردم در نسل بعدی روایت کرده اند. حدیثیعنی 

ند ولی سپس تعداد محدود آن را نقل کرده ا بوده، یعنی تنها چند صحابی« آحاد حدیث»در نخست به شکل « مشهور حدیث»که درحالی
رسد، می –همانند قطعیت قرآن  –به درجۀ یقین متواتر  حدیثنقل نموده اند. در مذهب حنفی، تنها  از ایشان انبوهی از تابعین آن را

 رساند.به اثبات میغالب را، نسبت به رأی ضغیف،  آحاد تنها رأی الفقه حنفی، حدیثدر اصولکه درحالی

داده شد، و بعدها توسط علمای عراق  توسط شاگردانش به دیگران تعلیم اص از آن  ابوحنیفه بود، کهاینگونۀ شیوۀ مطالعۀ حدیث خ
حدیث  بررسی   ها با چنین روش  اثریالفقه مذهب حنفی گردیدند. اما اهل حدیث و )چون بردعی، کرخی و جصاص( شامل اصول

 ملسو هيلع هللا ىلصحدیث اعتبار داشت؛ یعنی هرگاه سلسلۀ راویان یک حدیث تا خود پیامبر گرامی  «اسناد»د. نزد اهل حدیث، صحت  موافقت نداشتن
حدیث شد، ولو که پنداشته می« صحیح»ها داشت، حدیث نزد آنای روی راویان و رجال وجود نمیبود، و نگرانی و مالحظهمعلوم می

 گانه کم نیست. که تعداد اینگونه احادیث حتی در صحاح سته یا کتب صحیح شش –داشت قرار می هم با قرآن و تقابل در مخالفت

همچنان، ابوحنیفه از جملۀ اولین فقهایی بود که روش قیاس را تعریف کرد، و شرایط صحت داشتن  قیاس را تشخیص داد. نظریات 
 تشریح و توسعه داده شد، تا آنگاه –و محمد شیبانی  ، ابویوسفخصوص زفربه –رگیری او از قیاس توسط شاگرانش امام ابوحنیفه و شیوۀ بکا

 الفقه نوشت.را در اصول بود اولین رساله به تعلیم پرداختهامام شافعی که نزد محمد شیبانی 
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 از اهل رأی تا اهل حدیث
شمرد، ها را کاذب میپذیرفت و برخالف آنایراد اهل حدیث بر ابوحنیفه، مبنی بر اینکه او تعداد زیادی از احادیث  ُمسندهای شان را نمی

از همان آوان نخست قابل مالحظه بود. بعضی از اهل حدیث ابوحنیفه را متهم به تکذیب و انکار حدیث کردند، و بعضی دیگر او را فاقد 
حدیث  هرگز از که امام ابوحنیفهحالیآرند. درها این سخن را در حق ابوحنیفه بر زبان میاثریهم که تا هنوز  – خواندنددیث علم در ح

، بلکه احادیث آحادی که راویان شان فقیه نبودند، یا احادیثی که در تقابل صریح با نص قرآن قرار داشتند، ورزیدانکار نمی ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 
اقد علم حدیث نبود، بلکه او خود صاحب مسند حدیث )بنام کرد. همچنان، ابوحنیفه فتکذیب می ملسو هيلع هللا ىلصه پیامبر بزرگوار را ب هاانتساب آن

تن از استادان او در صحاح سته روایت شده است. برخالف، ابوحنیفه دقت تمام و احتیاط الزم را  74است و احادیثی از «( کتاب اآلثار»
 فت.گردر روایت کردن حدیث در نظر می

آنعده از اهل حدیث که فقیه نیز بودند، پس از درک کردن روش  اجتهاد ابوحنیفه، از اعتراضات شان بر ابوحنیفه دست برداشتند. از 
همچنان، پس از مرگ  ابوحنیفه، عیسی ابن ابان که محدث مشهور در ، و مالک بن انس نام برد. اوزاعیسفیان ثوری، توان از این میان می

با امام محمد شیبانی به مذهب حنفی گرائید، و کتاب پس از بحث عراق بود و بر امام ابوحنیفه معترض بود، در یک اتفاق بسیار جالبی 
 اتاعتراضمحدثینی که فقیه بودند،  زگذشته اا امرا در روش و اصول  امام ابوحنیفه در بررسی صحت  روایت احادیث نوشت. « الحجج»

 های غیرفقیه بر امام اعظم در طول تاریخ اسالم پابرجا مانده است.اثریاهل حدیث و 

الفقه اختیار کرده اند هایی که در اصولاز بابت روش –ها ها و اهل حدیث بر حنفیاثریانتقاد و اعتراض شش قرن پس از ابوحنیفه، 
از بابت نپذیرفتن احادیث کاذبی که بر تجسیم خداوند داللت دارند و از بابت بکارگیری تأویل در  –ماتریدی و اشعری  و بر متکلمین –

نظیر در میان شود. ابن تیمیه که از ذکاوت بیابن تیمیه دیده می االسالمشیخ دوام داشت. اوج این اعتراضات در آثار –آیات قرآن مجید 
ها ها، شافعیاجماع حنفیای را بر متکلمین اشعری و ماتریدی روا داشت، و با جسارت کامل ها برخوردار بود، انتقادهای بسا گستردهاثری

، اجماع بر طالق ثالثه همزمان رسول الله،زیارت قبر  اجماع بر مستحب بودن مانند) مسائل فروعرا در ها ها و حتی حنبلیو مالکی
این تنش  .نقض کرده نظر مخالف خویش را بیان داشت( ، و اجماع بر ازلی نبودن هیچ چیزی بجز خداوندخداوندودن اجماع بر جسم نب

روی مستحب بودن زیارت قبر  و محدث، چون مال علی قاری، ابن تیمیه را از بابت نقض  اجماع اثریهای به حدی بود که حتی حنفی
 علی القاری علی کتاب الشفاء للقاضی عیاض(. رسول الله تکفیر کرد )بنگرید به: شرح مال 

خداوند را  ابن تیمیه ،بیان گردیده اندو جماعت که در فقه اکبر، عقیدة الطحاویه و عقائد نسفی خالف  عقائد اهل سنت  همچنان،
دوزخ برای  )یعنی عذاب دوزخ را ابدی نه بلکه فناپذیر خوانده دانسته، آتش المسهحس و حرکت جسم خوانده است، دارای حد، مکان، 

و ذات  درو حدث را  خلوقات را ازلی و غیرمخلوق گفته،یعنی جنس کل عالم مجهان  حوادث  ،پذیر است(بلکه پایان کافران ابدی نبوده
های شاگردانش ویژه عقیدۀ تجسیم او و فانی بودن آتش دوزخ، در کتاببعضی ازین عقائد ابن تیمیه، به است. الهی جائز دانستهصفات 

 انعکاس یافته است.«( شرح العقیدة الطحاویة»و ابن ابی العز )در «( القصیدة النونیة»)در چون ابن قیم الجوزیه 

 ابن تیمیه با ابوحنیفه تالش برای تلفیق بخشیدن روش  
ها هر لحاظ فکری از یکدیگر به فرسنگاز دو شخصیتی که  –تفاوت انبوه میان روش فکری و اصول فقهی ابوحنیفه و ابن تیمیه  با وصف

شهید ابوعبیدالله متوکل، چون عبدالظاهر داعی، معروف راسخ،  کسانیعلمایی چون ابن ابی العز در گذشته و  –دور و بیگانه اند 
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اکثر علمای  و –افغانستان جمعیت اصالح در و اعضای رهبران  تعدادی از و ، عبدالرحمن فاتحمسلمیار، شهید مبشر  الحق حنفی،احسان
خود ایشان ها و روش و اصول  این دو شخصیت تلفیق و وفق را به میان آورند. ورزند که میان دیدگاهمی تالش –ایران در  امروزی اهل سنت

ایشان  .الدین باورمند انددر اصول و محمد بن عبدالوهاب یمیهابن ت عقائد به در عین زمان لیو مذهب خوانده اندحنفیدر فروع فقهی را 
 توجیه نموده اند. به نحوی سلفیت را مذهب و  نام وهابیت را تحقیرآمیز خوانده بکارگیری

 از فقه حنفی در فروع مذهبپیروی الدین و مسائل عقیدتی، و در در اصول ها و ابن تیمیهاثریاز  مذهب در پیرویهای حنفیسلفی
پذیر فقه هیچ داد و گرفتی نیست، و یکی از دیگری مجزا و تفکیکفروع الفقه، و الدین، اصولبه زعم ایشان میان اصول بینند.مشکلی نمی

بسا مواردی اند که بر اساس اصول عقیدتی حنفی استوار اند که در تقابل  الفقه حنفیاست. این دیدگاه سخت اشتباه است، زیرا در اصول
ها به ناچار به گسستگی را شخصاین دو مکاتب یا مذاهب جمع کردن میان ها قرار دارند. ها و سلفیاثریو تضاد واضح با اصول عقیدتی 

 .شودادی ازین تناقضات پرداخته میکه در زیر مختصرًا به تعدسازد، میدچار اقضات در اصول و روش فکری و تن

الدین دچار کفر گشته باشد، اجتهاد وی به زعم ابن تیمیه در مسائل عقیدتی و اصولشخصی که  آیا
 ؟در فروع  دین قابل اعتماد و پذیرش است

 ها()ماتریدی هاها و حنفیآرای اشعری، اما از نقد  مستقیمًا انتقاد یا اعتراض نکرده است امامان چهارگانهبر االسالم ابن تیمیه هرگز شیخ
 ،«ةبیان تلبیس الجهمی» های، و ایشان را در بسا موارد بگونۀ غیرمستقیم به کفر متهم نموده است. در کتاباست نورزیده نیز هرگز دریغ

جسم » تیمیه به وضاحت ابن ، «موافقات صریح المعقول لصحیح المنقول»و « منهاج السنة النبوه»، «التأسیس فی رد أساس التقدیس»
داشتن جسم  طول، عرض و عمقدر مورد ، سازدرا برای ذات خداوند متعال ثابت می« حرکت » و « مکان » ، «جهت » ، «حد » ، «

را به ذات خداوند « حدث » و  دهد،، خداوند را دارای جوارح بالکیف دانسته، حس المسه را به خداوند نسبت میهایی داردخداوند بحث
بر این اساس، آنعده از اهل سنت کند، و تفسیر می صفات الهی کردن  مطلق   نفیاز خداوند به معنی ها را نفی این داند. ابن تیمیهئز میجا

. ابن سازدنمودند( متهم میای که صفات الهی را نفی می)فرقه« جهمیه»پندارند به عقیدۀ منزه می صفاتخداوند را ازین که  را و جماعت
هذا کله وما أشبهه شواهد ودالئل علی الحد، ومن لم ف») کرده است تکفیر برای ذات الهی «حد»ایشان را خاصتًا بخاطر رد کردن   تیمیه
، به دلیل اینکه انکار از حد داشتن خداوند به انکار از «(والنقلتعارض العقل ء رد» در« یات اللهآف به فقد کفر بتنزیل الله وجحد یعتر

ها ها را که با اشعریحتی، ابن تیمیه آنعده از اهل حدیث و ظاهری انجامد.جهت داشتن او و نهایتًا به انکار از نشسته بودن او بر عرش می
، بوده و دارای نقطۀ آغاز آفرینش است و هرچه جز خدا مخلوق ی نیستکه هیچ چیزی جز خداوند ازل داشتندها موافقت و ماتریدی

 ، نقد ابن تیمیه بر کتاب مراتب االجماع ابن حزم ظاهری(.«نقد مراتب اإلجماع»کند )بنگرید به: صریحًا به کفر متهم می

شعری و ماتریدی اند، بر بنیاد سخنان بر این اساس، نه تنها امام ابوحنیفه بلکه اکثریت علمای اهل سنت و جماعت که پیرو کالم ا
منظور  گر چیزها:نه چون دی چیزی است خداوند»: روایت شده است که فرمودهابوحنیفه  امام از« فقه اکبر»در ابن تیمیه کفر ورزیده اند. 

او را حد » ؛«را نسبت دهیمم یا جوهر یا َعَرض ازین سخن که او چیزی است اینست که موجودیت او را اثبات کند، بدون اینکه به او جس
دهد، نمیچیزی در علمش رخ  کند یانمیعلم خدای تعالی تغییر » ؛«دهدنه در اسم و نه در صفت الهی حدث رخ می» ؛«و اندازه نیست

ز ازل در مورد خدای تعالی اشیاء را از هیچ چیز آفرید، و خدای تعالی ا »؛ و «]نه در خالق[ زیرا تغییر و دگرگونی در مخلوقات رخ می دهد
 «دانست پیش از آنکه به میان آیند.ها میآن
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در حنفی تبارز یافته است. طور مثال، امام طحاوی نیز های عقائد اهل سنت و جماعت در سائر کتاب ین نظریات امام ابوحنیفههم
خداوند  کههرکسی»؛ «تواندرا درک کرده نمیتواند، و هیچ فهمی او ای خداوند را پنداشته نمیهیچ اندیشه»نویسد: می« عقیدة الطحاویة»

صفات ] هرآنکه خویشتن را از نفی»؛ «شود.... ]زیرا[ او تعالی در صفاتش همانند بشر نیستت بشر صفت کند کافر میایرا به خصوص
او »؛ «است رنرسیدهدخداوند  [و پاکی] لغزیده است و به تنزیه ]از راه راست]باز ندارد،  [ذات او به چیز دیگری] و تشبیه[ خدای تعالی

برتر است از آنکه حد و نهایتی داشته باشد، یا اینکه رکنی یا عضوی یا ابزاری داشته باشد، و نه هم او در شش جهت بندان است چنانکه 
ک نمی شویم»؛ و «سایر مخلوقات در بند اند  «.ما در مورد خداوند به گفتار بیهوده ُمنَهم 

خدای تعالی نه َعَرض است، نه جسم، نه جوهر، نه »ها معتبرتر است آمده: که خاصتًا در میان حنفی «عقائد نسفی»همچنان، در 
، و نه انتها داشته. او ترکیب داشتهبصورت درآمده، نه حد داشته، نه در حساب آمده، نه ]ذات او[ پاره پاره بوده، نه قابل تجزیه بوده، نه 

. گرددمینست، و زمان بر او جاری در مکان نی جاگیرنده )چگونگی(. او یفیتبه ک و نه وصف کرد توان)چیستی( مینه به ماهیت را تعالی 
 « .هیچ چیزی به او مانند نیستو 

از امام ابوحنیفه دقیقًا همان سخنانی در باب عقائد نقل و روایت شده است که ابن تیمیه آن را عقیدۀ جهمیه خوانده و آن را بنابراین، 
الدین و توحید الهی است، خطا کرده باشد اساسات دین، که عبارت از عقائد، اصولترین اگر امام اعظم در مهمپس  است. نامیدهکفرآمیز 

و سائر موضوعات فقهی  حج، وغیره(زکات، ، نمازو به زعم  ابن تیمیه کفر ورزیده باشد، آیا اجتهاد چنین شخصی در مسائل عبادات )
امام  رأیست که در بسا مسائل عبادات و معامالت، این درحالی تواند؟!یره( هنوز هم قابل اعتماد بوده میربا، وغبیع،  )چون نکاح،
  است.مذهب دیگر )مالکی، شافعی و حنبلی(  ف  نظریۀ مورد  اتفاق  سهابوحنیفه خال

 الدیندر اصول متفاوتروش 
است جائز  رآن مجید به خداوند نسبت دادهق چنان بوده که هر صفتی را کهفه دهد که روش  امام ابوحنیامام ابومنصور ماتریدی شرح می

دانیم. طور مثال، در قرآن مجید او تعالی یگانه، قدیم، توانا، دانا، شنوا، بینا، و دانیم و فراتر از آن صفات دیگر را به خداوند جائز نمیمی
؛ بنابراین در مذهب حنفی است ه جسم بودن و حد داشتن توصیف نگردیدهکننده توصیف شده است، ولی فراتر از آن خداوند هرگز باراده

 .شمریمها را ناجائز میدهیم، بلکه نسبت آنجسم و حد را به خداوند نسبت نمی

. طور نسبت دادن آن به خداوند جائز استهرآنچه که قرآن نسبت آن را به خداوند مردود ندانسته باشد  گویدمی برخالف، ابن تیمیه
توان خداوند را جسم پس می یا اینکه مخلوقات ازلی نیستند، مثال، در قرآن مجید هرگز ذکر نگردیده که خداوند جسم نیست یا حد ندارد،

 نویسد: می« التأسیس فی رد أساس التقدیس»ابن تیمیه در  د و دارای حد دانست، و عالم مخلوقات را ازلی خواند.خوان

گویا همه اجسام )اشیای جسمانی( مخلوق گویند که ب، سنت، و اجماع در هیچ جا نمیتااین واضح معلوم است که ک»
ند، و در هیچ جا نگفته اند که الله تعالی جسم نیست. هیچ یک از امام مسلمین این سخن را نگفته است. پس اگر من ا

 «سازد.رون نمیبخواهم که چنین سخنی را نگویم، مرا از دین و از شریعت بی

که قرآن نسبت آن را به خداوند  توان تصور کردرا می اعمال و صفاتیکه بسا  ها گفته اندماتریدی، واکنش به چنین دیدگاه ُمجسمهدر 
چنین صفات ذمیمه پذیرد که آیا عقل سالم میمانند فریب دادن، دروغ گفتن، رفع حاجت کردن، جماع کردن، وغیره. ، است مردود ندانسته

 ت دهیم؟!را به خداوند نسب
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(، 88(، روی )القصص: 64(، دو دست )المائده: 75ورزند که در قرآن مجید به صراحت از دست )ص: ها استدالل میسلفی
)صحیح  و در احادیث از ساق پای( یادآوری گردیده، 22(، و حرکت )الفجر: 4(، جهت )المعارج: 39(، چشم )طه: 5)طه:  نشستن

ها به خداوند ها را به خداوند نسبت داد، بلکه هرکه از نسبت دادن  اینتوان اینپس میو دیگر جوارح انسانی ذکر گردیده،  (4919بخاری: 
گردد که کفر است. در واقع، روش اهل سنت و جماعت در رابطه به این گونه آیات متشابه به دو شیوه است. ابا ورزد  منکر صفات الهی می

 نویسد: می« الکفایه فی الهدایه»در  یکی از متکلمین مشهور مکتب ماتریدی، ، نی بخاریامام نورالدین صابو

روش اهل سنت در قبال  اینگونه اخبار و آیات متشابه به دو نوع است. یکی آنست که آنچه در قرآن و حدیث ذکر گردیده »
و تعالی باید از تشبیه و حدوث منزه پنداشته قبول و تصدیق گردد، و تأویل آن به خداوند تفویض شود، با ]درک[ اینکه ا

این روش سلف صالح  .شود، و هیچ لفظی ]از قرآن و حدیث[ مشتق گردانیده نشود و با لفظ دیگری تعویض نگردد
 .ماست

روش دوم از آن  محققین متأخر از یاران ما ]در مذهب حنفی[ رحمهم الله است. و آن عبارت است از قبول کردن و تصدیق 
که از مقتضی لفظ ای که سزاوار ذات الهی و صفات وی باشد، به شرطینمودن آن، و بحث کردن در تأویل آن به گونه

تواند حکم کند که ]بکار برده شده در آیت و حدیث[ از حیث لغوی خارج نگردد، با درنظرداشت اینکه ]هیچ کسی[ نمی
أولی )»که این دروازه را بر روی خردمندان باشد. اولین کسیعال می]تأویل اختیار کرده شده[ قطعاً همان مراد خداوند مت

 .او اشاره شده است« العالم والمتعلم»گشود ابو حنیفه رحمه الله بود، چنانکه در کتاب  «( األلباب

ی از کنیم که بعضهیچ یک ازین دو گروه را نشاید که مذهب یکدیگر را انکار ورزند، بلکه ما همان سخنی را تکرار می
تر است و روش پسینیان استوارتر است که در مورد این دو روش پرسیده شدند گفتند: روش پیشینیان سالمامامان ما زمانی

های که عقل شان باریکیآنانی –معنی آن اینست که: برای مردم عام «(. طریقة السلف أسلم، وطریقة الخلف أحکم)»
دهند و بر ایشان پرسند و در دانستن  تأویل آن تکلیف به خرج میادیث متشابه مییابد، با آنکه از آیات و احسخن را درنمی
َعْرش  ﴿که دربارۀ آیت  تر است، چنانکه مالک بن انس زمانیتسلیم بودن مصئون –شود گران تمام می ی الْ ُن َعلَ ْحَمَٰ الرَّ

َویَٰ  ی[ آن پوشیده است، ایمان داشتن به آن [ پرسیده شد، گفت: استواء معلوم است، کیفیت ]و چگونگ5]طه:  ﴾اْستَ
 «.واجب، و پرسیدن از آن بدعت است

وزاعی، سفیان ثوری، امام مالک بن انس، و امام احمد بن حنبل( است، و ها )چون ااثریاهل حدیث و  در واقع، روش اول از آن  
 ها روش خویش را بگونۀ وارونهاست. اما ابن تیمیه و سلفیروش  دوم از آن  امام ابوحنیفه، ابومنصور ماتریدی، ابوالحسن اشعری، و دیگران 

همخوانی دارد. امام احمد  و حشویه کرامیه بیشتر با روش  ُمجسمه،که روش ابن تیمیه کنند، درحالیروش  امام احمد ابن حنبل قلمداد می
ـ در بلخ(، عبدالقادر جیالنی، خواجه  270بن حنبل، داود ظاهری )بنیانگذار مذهب ظاهری(، مقاتل بن سیلمان )مفسر مشهور، متوفای  ه

ستانی در جدًا خودداری ورزیده اند. شهرو تجسیم عبدالله انصاری هروی و دیگران که اهل حدیث یا پیرو مذهب حنبلی بودند از تشبیه 
 سد:نویمی« الملل والنحل»کتاب 

ما »امام احمد بن حنبل، و داود بن علی اصفهانی،... و مالک بن انس، و مقاتل بن سلیمان به راه  سالمت رفتند و گفتند: »
ی مانند ایم به یقین و به قطع که حق تعالپردازیم، بعد از آن که دانستهایمان آوردیم به کتاب و سنت و به تأویل آن نمی

نیست به هیچ چیزی از مخلوقات، و هیچ مخلوقی مشابه او نیست، و هرچه در وهم صورت گیرد تقدیرکننده و آفرینندۀ 
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و از تشبیه به غایت احتراز کردند و گفتند: هرکه دست را حرکت دهد هنگام خواندن قوله تعالی « آن حق تعالی است.
َديَّ ﴿ ُت ب یَ

قْ م من به دو دست خود، یا با انگشت اشارتی کند وقت  روایت کردن حدیث [ یعنی بیافرید75]ص:  ﴾َخلَ
یعنی دل  بندۀ مؤمن در میان دو انگشت قدرت است از انگشتان حق « قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن»

 «تعالی، واجب باشد بریدن دست او.

ها ابن کنند که آنو ابن بطوطه هردو جداگانه روایت می نی )مشهورترین شارح صحیح بخاری(که امام ابن حجر عسقالدرحالی
تیمیه را بر سر منبر دیدند که جهت تفهیم درست به مردم اینکه پائین آمدن  خداوند از عرش به آسمان اول حقیقی است نه مجازی، خود  

 «آید!پائین میاوند نیز همینگونه که من پائین آمدم، خد»های منبر پائین آمده به مردم گفته: ابن تیمیه از پله

 الفقهاصول در و حدیث  صحت  پذیرش   درروش متفاوت 
گردد( شود با اصول الفقه مذاهب شافعی و مالکی )که بنام روش متکلمین یاد میاصول الفقه مذهب حنفی که بنام روش فقها نامیده می

بگونۀ مثال، شرایط پذیرش حدیث و اینکه حدیث در کدام حاالت آیات قرآن را  های بسزایی دارد.و اصول الفقه مذهب حنبلی تفاوت
الفقه های اصولترین تفاوتاز مهم –بگونۀ اجمالی بدان پرداخته شد  در بخش اول این مقالۀکه  –تواند تخصیص و منسوخ ساخته می

یث کاذبی را که دال بر تجسیم و تشبه خداوند دارند به همین سبب، علمای حنفی و ماتریدی هرگز احاداست.  اثریحنفی با مذاهب 
 داند. که ابن تیمیه اکثر این احادیث را صحیح مینپذیرفته اند، درحالی

ه محض اینکه حدیث بود، ن –بودن « مشهور»و بعضًا  –بودن « متواتر»چنانکه قباًل بیان گردید، روش امام ابوحنیفه در پذیرش حدیث 
بتوان با استناد  دند تاگرالفقه حنفی تنها احادیث متواتر موجب علم قطعی و یقینی مید. در اصولحدیث صحیح باشو سلسلۀ روایت اسناد 

، تعیین حد مجازات، و تخصیص و نسخ آیت قرآن صادر کرد. امام ابوحنیفه و امام زفر حالل یا حرام بودن یک عملبر آن حکمی را بر 
داشتند احادیث  آثاری )اثریه(دانستند، اما علمای متأخر در مذهب حنفی که بیشتر گرایش نمیحتی احادیث مشهور را موجب علم قطعی 

احادیث آحاد اند  ، همه احادیثی که دال بر تجسیم و تشبه خداوند دارندبه هر حالاحادیث متواتر قرار داده اند.  سطح  بعضًا هممشهور را 
گیرند. امام قرار نمی مذهب حنفی سازند، و در نتیجه مورد پذیرشها برآورده نمیحنفیشرایط متواتر بودن و حتی مشهور بودن را نزد  و

 نویسد:می« الکفایه فی الهدایه»نورالدین صابونی بخاری در 

 ملسو هيلع هللا ىلصکنند که بیشترشان دروغ و تهمت بر پیامبر همچنان اخبار ]و احادیثی[ را درین باب روایت میمشبهه و مجسمه... »
صحیح داشته باشند بسیار اندک اند. حتی همین اخبار صحیح « سند»و « متن»این اخبار، آن تعداد شان که یان ماست. از 

که دالئل عقلی دال بر تنزیه خدای تعالی از آنچه سزاوار نیز به درجۀ تواتر نرسیده اند تا موجب علم قطعی گردند. درحالی
 « .رندذات او نیست قطعی استند، که باید در اولویت قرار گی

رسالت خویش را به بهترین  ملسو هيلع هللا ىلصپذیرفت این بود که پیامبر گرامی دلیلی که امام ابوحنیفه احادیث آحاد را در باب عقائد کاًل نمی
و رعایت  مسائلی است که دانستن جملهاز  موضوعات عقیدتیای نداشته است. وجه ادا کرده است، و در اتمام رسالت اندکترین کوتاهی

چنین شوند(، و پیامبر گرامی مسؤولیت داشت که نامیده می« عموم البلوی»الفقه بنام )که در اصول خوردبرمیآن به همه مسلمانان  کردن
دیگر از بیان آن به را به همه مسلمانان بیان دارد، نه اینکه تنها به یکی یا دو صحابی بیان کند و  موضوعات عقیدتی و مسائل عموم البلوی

 یرفتن احادیث آحاد در عموم البلوی. پس پذانگاری در اتمام رسالت استسهلا ورزیده باشد. اگر چنین کرده باشد، در واقع اب اصحاب
، یا اینکه تالش بخرج نداده که چنین موضوعات مهم را به همه مسلمانان بیان بداردپیامبر گرامی  گویا از دو حالت خالی نیست: یا اینکه
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غیرقابل مسلمانان که هردوی این حالت عقاًل و ایمانًا برای ما  –انگاری نموده باشند ردن آن مسائل عقیدتی سهلاصحاب در نقل کگویا 
 پذیرفت.کاًل نمی را در باب عقائد و عموم البلوی بنابرین، امام ابوحنیفه احادیث آحادپذیرش است. 

در موضوع تعیین حد مجازات، اصل نزد ابوحنیفه این بود که دلیل باید از قرآن یا حدیث متواتر در دست داشته باشیم. امام همچنان 
به اصولی چون آحاد بودن حدیث یا اختالف آن با دانست. برخالف، ابن تیمیه ابوحنیفه مجازات را هرگز بر بنیاد احادیث آحاد مجاز نمی

و کفار  به آتش افگندن   حتی ابن تیمیه. اصل نزد ابن تیمیه محض صحیح بودن اسناد یک حدیث بود. بنابراین، قرآن اهمیتی قائل نبود
این  کهدرحالیبر بنیاد اخباری که از ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، و خالد بن ولید )سوزانیدن ایشان را بگونۀ زنده 

 بحیث یکی از حدود برای زنا و همجنسگرایی ابن تیمیه سوزاندن را .شوند( جائز شمرده استها دروغ و جعل شمرده مینزد حنفی اخبار
 ابن تیمیه(.« السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة »)بنگرید به:  دانددرست می نیز

وجو دارد که پذیرفت. طور مثال، حدیثی داشت نمیامام ابوحنیفه همچنان احادیث آحاد را که در تقابل با نص صریح قرآن قرار می
ر  »فرموده:  ملسو هيلع هللا ىلصکه پیامبر  کندمیعلی ابن ابی طالب )کرم الله وجهه( روایت گویا  ٌم بَکاف  کافر کشته  )مسلمان در عوض  « ال ُیْقَتَل ُمْسل 
نیفه ( و دیگر صحاح سته روایت شده است. ولی امام ابوح6903، و 3047، 111های این حدیث در صحیح بخاری )به شمارهشود(. نمی

( و بدون تخصیص دادن آن به مسلمان یا 178قرآن مجید قصاص را بگونۀ عام )البقرة:  و نیز اینکه این حدیث  آحاد استبه دلیل اینکه 
را بر مسلمانی که فرد غیرمسلمان و  ( الزم گردانیده است، قصاص45المائده:  ﴾نفس در مقابل نفس﴿فرماید نامسلمان )چنانکه می

حکم کرده اند که مسلمان بخاطر کشتن اهل ذمه سه مذهب دیگر . برخالف، داندالزم می نیز کشدذمی( را قصدًا مییعنی )غیرمحارب 
 گردد.قصاص نمی

 ملسو هيلع هللا ىلصامام ابوحنیفه حدیث رسول الله های بسزایی میان مذهب حنفی و سائر مذاهب وجود دارد. بگونۀ مثال، الفقه، تفاوتدر اصول
یَنُه َفاقُتُلوهُ »را که فرموده است  َل د  )هرکه دین خویش را برگرداند، او را بکشید( تنها مختص به مرد  مرتد دانسته است، به دلیل  اینکه « َمن َبدَّ

آمد که چنین بود بایست حکم بر کشتن  همه کافران غیرمحارب میش نیست )زیرا اگر چنین میبخاطر کفر ورزیدن  مرتدکشتن   علت  حکم  
« معرفة الحجج الشرعیة»(، بلکه بخاطر تهدید  بالقوه یا تهدید بالفعل برای محاربه و جنگ با اسالم است )بنگرید به حکمی نیامده است

. بنابراین، امام ابوحنیفه کشتن را در حق  انزن از رخسی(، و این تهدید تنها از مردان متصور است و نهس« المبسوط»از ابوالُیسر بزدوی، و 
به لفظ عموم آن حمل کرده اند، و بر این اساس مرد مرتد زن  مرتد جائز نداسته است. برخالف، سه مذهب دیگر اهل سنت این حدیث را 

  د.داننو زن مرتد را بگونۀ یکسان واجب قتل می

دهد، موضوع تفکیک تشکیل میالفقه در اصولیکی دیگر از مسائلی که بنیاد اختالف جدی میان مذهب حنفی و سائر مذاهب را 
که معنی را رکن الزم و نظم را رکنی که احتمال طوریدانست، میان نظم و معنی  قرآن است. امام ابوحنیفه قرآن را مشتمل بر نظم و معنی می

 پنداشت، همانگونه که تصدیق کردن به قلب رکن اصلی ایمان بوده و اقرار بر زبان رکن زائد بر آن استداشته باشد می سقوط و رخصت را
ها توانستند که میان دو گروه افراطی با تفکیک نظم و معنی قرآن، حنفی. فخراالسالم بزدوی(« کنز الوصول الی معرفة األصول»)بنگرید به 

 گفت که حرف و صوت و زبان و کاغذ و رنگمی )یعنی حنابله( و دیگری ،قرآن مخلوق است که گفتمی )یعنی معتزله( که یکی –
راه درست و استوار را تشخیص دهند، و آن اینکه معنی  قرآن کالم  قدیم و ازلی خداوند است،  – ُمصحف قرآن قدیم و غیرمخلوق اند

و « شرح التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح)» ن ما از قرآن مخلوق و حادث اندنوشتخواندن و حفظ کردن و  نیز که لفظ قرآن ودرحالی
 .سعدالدین تفتازانی(« شرح عقائد نسفی»
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جواز بخشیده  دانستمیکه عربی نیز ادا کردن  نماز را به فارسی حتی برای کسی امام اعظم ابوحنیفه این بود که وی پیامد این نظریۀ
 –یعنی قرائت عربی  –ها ترک نظم محمد شیبانی نیز با امام اعظم بر این اصل موافقت داشتند، با تفاوت اینکه آن. امام ابویوسف و امام بود

نتواند، به باور ابویوسف و محمد شیبانی  هعربی را دست خواند دانستند. یعنی اگر کسیرا تنها در صورت عجز و ناتوانی جائز می
 تواندکرده میشخصی که از رکوع کردن و سجده کردن عاجز باشد نماز را به اشاره ادا نماز را به فارسی ادا کند همانگونه  توانستمی

  .محمد شیبانی(« کتاب األصل»و « الجامع الصغیر»)بنگرید به: 

ها تفکیکی میان نظم و معنی  اثریکند، زیرا به باور ابن تیمیه و ها سخت دشواری میاما تحمل این نظریۀ امام ابوحنیفه بر سلفی
سازند، ایشان امام ابوحنیفه را به خطای جدی متهم میقرآن وجود نداشته، و قرائت کردن  قرآن در نماز جز به زبان عربی جائز نیست. 

های متعدد از قرآن، نزول قرآن بر لهجۀ ، پذیرش قرائت)حروف هفتگانۀ قرآن(« احرف سبعه»ل امام ابوحنیفه بر مسئلۀ که دالیدرحالی
های متفاوت مردم عرب، وابستگی قرائت قرآن به توانایی قاری، ماهیت به لهجه قرآن به قرائت کردن ملسو هيلع هللا ىلصقریش و جواز دادن رسول الله 

، و شامل بودن قرآن به هر زبانی که ترجمه شود معنی قرآن اعجاز  پابرجا بودن  ر قرائت کردن در نماز، مناجات بودن نماز، حکم  سهولت د
دلیل امام رأی و »ای جداگانه تحت عنوان )شرح دالیل امام ابوحنیفه را در مقالهباشد. های آسمانی پیشین مشتمل میدر کتب و صحیفه

 توانند بدانجا مراجعه کنند.(ام که خوانندگان میتوضیح داده bayyinat.orgدر وبسایت « ابوحنیفه برای ادا کردن نماز به فارسی

د. طور وجود دارند که هرگز قابل تلفیق و سازش نیستن های دیگری نیزالفقه حنبلی تفاوتالفقه حنفی و اصولدر نهایت، میان اصول
. استحسان ها معتبر نیستها و حنبلیکه استحسان نزد شافعیکار گرفته است، درحالی «استحسان»بسا موارد امام ابوحنیفه از  مثال، در

تر از آن، یا حکم کردن به خالف  نظایر  یک عدول و انصراف از قیاس به قیاسی قویتر، یا به معنی  استخراج احکام پسندیده با دالئل قوی
بر اساس استحسان مجاز بوده  ،در مقابل خواستگارشیا ظاهر گشتن با زیب و زینت جاب برای زن نۀ مثال، ترک  حبگو است. مسأله

مجاز است،  نزد احناف یا مثاًل وصیت شخص سفیه برای صرف کردن مالش به امور خیر و مقاصد خیریه بر اساس استحسان. تواندمی
 اعتبار نیست. دارایکه وصیت شخص سفیه معمواًل درحالی

ها اعتبار ندارد. سد ذرائع تر در مذهب حنبلی معتبر است و نزد حنفیهایی است که بیشاز جمله روش «ذرائعسد »برعکس، 
نوشیدن باشد. طور مثال، می ای برای رسیدن به عمل فاسد دیگری استعبارت از منع کردن یک عمل بخاطر اینکه آن عمل وسیله و ذریعه

باشد. یا می ممنوع –کند ، اما به دلیل اینکه راه را برای نوشیدن کامل شراب باز میدباشآور نمینشه کم آن مقداربا آنکه  –ب چند قطره شرا
ای برای جلب توجه گردند، اما بخاطر اینکه وسیلهجزو عورت زن محسوب نمی ها()نزد حنفی با آنکه های زنمثاًل باز گذاشتن رو و دست
 . شوندبوده و در عورت زن شامل گردانیده مینزد حنابله ممنوع د نگردو تحریک شهوت مردان می

خیزند الفقه برمیولهای اصها در چنین روششود از تفاوتبنابرین، اختالفی که میان احناف و حنابله در بسا احکام فقهی دیده می
دلیل  حرمت رباء الفضل )ربای افزونی( را  –شاگرد ممتاز ابن تیمیه  –بخشیدن نیستند. طور مثال، ابن قیم الجوزیه  که هرگز قابل سازگاری

نفعت آن به داند، و بنابرآن رباء الفضل را در صورت ضرورت و بخاطر مجاهلیت می یا ربای نسیه برای رسیدن به ربای وسیله بودن آن
 نویسد:می« إعالم الموقعین». ابن قیم الجوزیه در داندمیمردم جائز 

که ربای پنهان ربا به دو نوع است: آشکار و پنهان. ربای آشکار به سبب  ضرر و زیان زیاد آن حرام گردانیده شد، درحالی»
بخاطر ذات خودش حرام گشته، و دومی ای برای ربای آشکار است حرام شده است. اولی به سبب  اینکه راه و وسیله

بخاطر وسیله بودنش برای اولی حرام شده است. ربای آشکار ربای نسیه است که در دوران جاهلیت کاربرد داشت..... 
  ]و ربای پنهان رباء الفضل است.[
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آنچه بخاطر وسیله بودنش  جواز دارند، زیرا –مانند بیع العرایا    –در رابطه به رباء الفضل، معامالتی که ضروری باشند 
تر حرام است.... رباء الفضل برای دیگری حرام گشته باشد در تناسب با آنچه که بخاطر ذات خودش حرام گشته باشد کم

تر از میان برود، و آنچه  که جهت مسدود کردن راه برای دیگری ای برای ]رسیدن به[ شر بزرگحرام گردانیده شد تا وسیله
تواند بخاطر منفعتش ]به مردم[ جائز گردد، چنانچه بیع العرایا مجاز گردانیده شد و می«( سداً لذرائع)»حرام گشته باشد 

 (105و  104، صفحات 2)جلد  «از احکام رباء الفضل مسثنی قرار گرفت.

عبده و رشید رضا،  گرای مصر در آغاز قرن بیست میالدی، چون محمدبر اساس همین نظریۀ ابن قیم الجوزیه بود که علمای اصالح
که رباء الفضل را هرگز های تجارتی دادند. درحالیهای سودآور بانکسود قرضۀ بانکی را مجاز دانستند و فتوا بر آزاد گذاشتن قرضه

 الفقه حنفی توجیه نمود و جواز بخشید.های اصولتوان بر اساس روشنمی

 در آرای فقهی بسزا یهایتفاوت
الفقه سائر مذاهب بود، امام الفقه حنفی و اصولاصول هایاختالف میان روشدلیل آن  در باال ذکر گردید، که هایی کهگذشته از تفاوت

رفته مذهب حنفی در یک سو و سه مذهب روی هممعاصرش داده است، و  اثریاز فقهای  حکم متفاوت ابوحنیفه در بسا مسائل فقهی
داراالسالم و  بگونۀ نمونه، رأی امام ابوحنیفه را در مورد تعریف و تشخیصه اند. قرار گرفت یک مسأله دیگر اهل سنت در سوی دیگر

 .کنیم، تا تفاوت دیدگاه میان او و سائر فقها بخوبی نمایان گرددبیان میبعضی از احکام در این دو سرزمین کردن  و تغییر  ،دارالکفر

شناسد، و احکام دین داراالسالم و دارالکفر نمیمیان  احکام فقهی مرزی را تطبیقگفتند که در زمان امام ابوحنیفه می اثریفقهای 
حصر »)بنگرید به:  خورندتغییر میکه بعضی از احکام دین در دارالکفر  بدین باور بودها یکسان است. ولی امام ابوحنیفه در همه سرزمین

 :امام ابوحنیفهنظر به ی(. الدین ابوحفص نسفنجم« المسائل وقصر الدالئل: شرح منظومة الخالف

 از غیرمسلمانان ربا دریافت کنند، یا با ایشان روی دریافت پول  دارالکفر در معامالت پولی و تجاری توانند درمسلمانان می
 .با ایشان در این مسأله مخالف استکه ابویوسف شیبانی با ابوحنیفه در این مسأله موافقت کرده است، درحالی. شرط ببندند

  قاضی  و گرددنمی الزم بر وی ودحد و پس از آن به داراالسالم برگشت نماید، مسلمانی در دارالحرب مرتکب زنا گردداگر
 .تواند حد را بر وی تطبیق کندنمی

 که در دیگر مذاهب اهل سنت ، درحالیگرددرای مسلمان و غیرمسلمان محفوظ میداراالسالم ب رویت  ت جان و مال بمصئونی
گردد. به همین سبب، امام ابوحنیفه قصاص را بر مسلمانی که مصؤنیت تنها باالثر ایمان آوردن و مسلمان شدن تضمین می

  داند.بکشد الزم می در داراالسالم ذمی را یشخص
  سلمانان گرفتار نمایند، ملکیت او دوباره به بادار مسلمانش بنده یا غالمی از داراالسالم به دارالحرب فرار نماید و سپس او را ماگر

 گردد(.می زائل بادارشگردد )یعنی با فرار کردن او به دارالحرب، ملکیت غالم از نزد بر نمی

کننده در قمار در دارالکفر حرام بوده، حد بر شخص  زنا انجام دادن که نظر به مذاهب حنبلی، شافعی و مالکی، گرفتن  ربا و درحالی
گردد مصئونیت جان و مال تنها باألثر ایمان آوردن و مسلمان شدن تضمین می شود،دارالکفر پس از برگشتش به داراالسالم جاری می

گردد(، و مال مسلمانان اگر به دست کفار بیفتد هرگز ملکیت آن به )یعنی اگر مسلمانی شخصی ذمی را بکشد، مورد قصاص واقع نمی
 یابد.نتقال نمیغیرمسلمانان ا
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امام ابوحنیفه و دیگر فقها وجود دارد. امام ابوحنیفه  اختالف  نظرهای فاحشی میاندارالکفر و دارالحرب نیز  داراالسام، در تعریف
 ( مرز پیدا کردن با2احکام کفر، ) ( ظهور و به اجرا آمدن1نامد: )زیر را برآورده نسازد دارالحرب نمی سه شرط تا آنگاه که را سرزمینی

. بر اساس این )غیرمسلمانانی که در سرزمین اسالمی بود و باش دارند( و اهل ذمهعدم  امن و امان برای مسلمانان  (3و ) کفار، ممالک
شود. یا اگر در ده نمیتعریف، اگر در سرزمینی کافران مستولی گردند ولی قوانین اسالمی هنوز هم در آنجا نافذ باشند، دارالحرب نامی

سرزمینی، گروهی از غیرمسلمانان بومی  آن سرزمین حاکمیت آنجا را بدست گیرند و این سرزمین هنوز هم در احاطۀ ممالک اسالمی 
فران شود. یا اگر در سرزمینی کاهای کفار پیدا نکرده باشد(، دارالحرب نامیده نمیباشد )یعنی مرز مشترک با سرزمین قرار داشته دیگر

مستولی گردیده باشند و امن و امان برای مال و جان مسلمانان وجود داشته باشد، و نیز مسلمانان آزاده به دین خود بپردازند، دارالحرب 
 کاسانی(.« بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع»سرخسی؛ « المبسوط»جصاص؛ « شرح مختصر الطحاوی»شود )بنگرید به: نامیده نمی

ماند. اما نظر حاکم در مذهب حنفی، نظریۀ که این سه شرط باال را برآورده نسازد، نزد ابوحنیفه داراالسالم باقی میپس هر سرزمینی 
االئمه سرخسی امنیت  شود. شمسابویوسف و شیبانی است که گفته اند در هر سرزمینی که احکام اسالم جاری باشد داراالسالم نامیده می

که ابویوسف و شیبانی از داراالسالم داشته اند افزوده است. مجتهدین حنفی گفته اند که داراالسالم تا آن زمان مسلمانان را نیز در تعریفی 
که احکام کفر و احکام شرک کاماًل به اجراء در باشد، یعنی تا زمانیدر آنجا نافذ گردد که چیزی از احکام اسالم به دارالحرب مبدل نمی

 ابوالفتح مرغینانی(.« فصول العمادی»ارالحرب نامید )بنگرید به: توان دنیایند سرزمین را نمی

ای است که اینکه امام ابوحنیفه شرایط بیشتری بر تشخیص دادن یک سرزمین بحیث دارالحرب گذاشته، دلیل آن قاعدۀ فقهی
(. یعنی، « یابدآنچه به یقین ثابت گشته باشد با شک و احتمال زوال نمی»گوید می َمال  ْحت  كِّ َواال  الشَّ ین  اَل َیُزوُل ب  َیق  َت ب  اب 

ی سرزمین)َأنَّ الثَّ
توان آن را دارالحرب نامید، همچنان، بر اساس  حدیث پیامبر که با یقین بحیث داراالسالم شناخته شده باشد، با ظهور شک و احتمال نمی

ْساَلُم َیْعُلو َواَل ُیْعَلی(، ابوحنیفه ترجیح به جانب داراالسالم خواندن یک سر« اسالم برتر است و نه فروتر»که فرموده  ملسو هيلع هللا ىلصگرامی  زمین )اإْل 
مرز گشتن با سرزمین کفار، و زوال امنیت برای یعنی، هم –دو شرط اضافی که امام ابوحنیفه در تعریف دارالحرب گنجانیده  پسدهد. می

 کاسانی(.« بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع»باشد )بنگرید به: جهت برطرف سازی هرگونه شک و زوال می –مسلمانان 

از نگاه ابن تیمیه، به مجرد استیالی  نیست. و تلقیق ، منجمله ابن تیمیه، قابل سازشاثریهای فقهای دیدگاه هرگز با دیدگاه اینگونه
 مورد شهر ماردین )امروز در جنوب ترکیهدر که از وی . زمانیگرددآن سرزمین از داراالسالم خارج میغیرمسلمانان بر سرزمین اسالمی، 

را بکار برد، « دار مرکبه»نشین بود ولی در تصرف لشکر مغول افتاده بود پرسیدند، ابن تیمیه اصطالح که شهری مسلمان (واقع گشته است
یعنی سرزمینی که افراد ملکی آن مسلمان ولی افراد نظامی آن غیرمسلمان اند. پس با آنکه در شهر ماردین احکام اسالم جاری بود، ابن 

 نامید. –یعنی سرزمین مشترک  –داراالسالم خواندن آن ابا ورزید و آن را دار مرکبه  مغول غیرمسلمان بودند ازتیمیه به دلیل اینکه لشکر 

 گیرینتیجه
آنچه که در این رسالۀ کوچک نشان داده شد تناقض منطقی و فکری در جمع کردن میان عقائد، روش و اصول امام اعظم ابوحنیفه و 

گر عدم سازگاری در افکار و الفقه، و فروع مذهب داده شد نمایانالدین، اصولهایی که در باب اصولالاالسالم ابن تیمیه است. مثشیخ
پذیری او با آرای نقد  آراء و روش ابن تیمیه نبود، بلکه نمایاندن عدم آشتیلزومًا هدف این رساله است.  میان  هم مذهب آن دو شخصیت

فکری و منطقی در باورها و اصول  یمیه، شخص را به ناچار به تناقضابوحنیفه و ابن تابوحنیفه است. پس جمع کردن میان مذهب 
 نیست.  ها بارها ذکر گردیدهاز این کمت، و بینش که در قرآن مجیدحتدبر، تفکر،  صفت  اهل خرد،که هرگز کشاند، می
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د. خداوند متعال گاهی خطاب به اهل کتاب دارقرآن مجید مردم را همواره از تناقض فکری و تناقض میان فکر و عمل باز می
)البقرة:  ﴾کنید؟خوانید؟! آیا درک نمیکه کتاب را میدارید، در حالیکنید و خود را فراموش میآیا مردم را به نیکوکاری امر می﴿فرماید: می
کنید؟ نزد خداوند خشم آورتر است نمی گویید که ]به آن عمل[ای مؤمنان، چرا چیزی را می﴿فرماید: (، و گاهی خطاب به مؤمنان می44

را به سازگاری  ایشانپردازد، که قرآن مجید با مشرکان به استدالل میو زمانی(. 3-2)الصف:  ﴾دهید بگوییدکه چیزی را که انجام نمی
خواند، و ایشان را از باورهایی که در تناقض با شواهد قرار داشته کنند فرا میبخشیدن  فکر و باورهای شان با آنچه که با چشم مشاهده می

 دارد. باشند باز می

ای مختلف باز بدارد. ههب یا جمع کردن میان روایتامذ از جمع کردن میاناین نیست که خوانندگان را  مقالهاین هدف همچنان 
تعدادی دیگر ، اما و سخت مخالفت نشان داده اند با آنکه تعدادی از علمای اهل سنت جمع کردن میان مذاهب را کار نادرست خوانده اند

ت رفع روای ها عمل کردن بهدر نماز بعضی . طور مثال،جمع کنند در امور عباداتهای مختلف از علما تالش ورزیده اند تا میان روایت
وغیره را کار پسندیده خواندن دعای روایت شده در جلسه بین دو سجده،  ،در هر رکعت ردن تسمیه بحیث جزو سورۀ فاتحهیدین، قرائت ک

 خوانده اند. ولی آنچه که در این رساله نشان داده شد این بود که جمع کردن میان روش و اصول ابوحنیفه و ابن تیمیه شخص را به تناقضاتی
 اند که هرگز قابل سازش و تلفیق نیستند. کشمی

خویش را « تقلید»پندارند که با راه رفتن به سلوک ابن تیمیه، ابن قیم الجوزیه و ابن عبدالوهاب از اگر دوستان سلفی و وهابی می
، به است تقلید مذاهب چهارگانهن از برید و کیاست گویا نشانۀ هدایت اگر بدین پندار اند کهایشان رهانیده اند، این پندار باطل است. 

ایشان ازین غافل اند که روی آوردن  از ]یک نوع[ تقلید به تقلید دیگری نشان  ضعف  رأی و »سخن امام غزالی که در حق فالسفه گفته بود 
و « جهت»، «حد»ن بخاطر رد کردکنند که به زعم ابن تیمیه ازین بدتر اینکه ایشان در فروع مذهب از کسی پیروی می« خردی است.کم

تواند. اگر با وصف دانستن  هیچ شخصی عاقل و خردمند هرگز با چنین تناقضی گذاره نمیکفر گشته است.  عقائد جهمیه و دچار« مکان»
هتر و مذهب افغانستان و ایران بدهند تا در جوامع حنفیاین تناقضات، ایشان بازهم به پیروی از مذهب امام ابوحنیفه بدین خاطر ادامه می

 دوستانبهتر است ی را ایجاد کنند، چنین روش دوگانه با ریاکاری و منافقت تفاوتی ندارد. خواهند تشنجموثرتر به دعوت بپردازند و نمی
حنفی ما نیز با اصول و روش ابوحنیفه  دوستانپیروی کنند، و  –هر دو  –سلفی با تعالیم ابن تیمیه صادق بمانند و از وی در اصول و فروع 

مندانه پیروی کنند. خلط کردن میان راه و روش ابن تیمیه و ابوحنیفه جز صادق بمانند و از مذهب او و از مجتهدین مذهب او اخالص
 اینکه شخص را مذبذب و دچار گسست فکری و پراگندگی ذهنی قرار دهد، محصول دیگری ندارد.

 و اصول   های اثری و دیوبندی معاصر از تعالیمتقیمًا مورد بحث قرار نگرفت، انحراف و دوری جستن  حنفیآنچه در این مقاله مس
گرا از نصوص دینی، و دیگر موضوعات رنگ گشتن با سلفیت و وهابیت در موضوعاتی چون تکفیر مسلمانان، قرائت متنامام ابوحنیفه و هم

 ی جداگانه بدان پرداخته خواهد شد. ااست، که اگر خواست خداوند بود در مقاله

 

 دکتور محمد عمر جویا
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