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بخش اول:
مقدمه (در فقه)

مقدمه
محمد وآلِ ِه وأَصحابِ ِه وأَتْ ِ
ٍ
باعه إِلِى يِ ْوِم ال ّديْ ِن.
الصالَةُ َعلَى َسيَّدنا
ْح ْم ُد لل ِّه َو َّ
اَل َ
َ َ َْ َ

در عهد فرخنده حضرت رسول اکرم محمد مصطفی  مردم برای حل مالا و مطاللب

یومیة خود به رسول خدا مراجعه میکردند و نتایج خواستههای خود را از حضلور ررسلعادت
او دریافت می داشتند و در همین عصر صحابه به حفظ و احیاناً نوشتن حدیث از ریغمبلر خلدا
اقدام میکردند.
صحابة کرام ریروی و اطاعت از فرمان خدا و رسول را مایة سعادت و ریلروزی دو جهلانی
میداناتند و با این ایمان و اطاعت و اعتقاد هدف بزرگ و معنوی خود را تقویت مینمودند.
* در عصر صحابة کرام و در بدو خالفت حضرت ابوبکر صدیق  روش حضرت صدیق

 این بود که اول از قرآن و حدیث درک ماا را مینمود و بعد با کبلار صلحابه در ملورد
ماا لی که درست از قرآن و حدیث استنباط نمیشد مشورت میکرد؛ و رأی اجماع صلحابه
مع أ َُّمتِ ْي َعلَى الْ َخطَأ»( ،)1در این خصوص حجت بود.
بر مصداق حدیث نبوی« :ال تَ ْجتَ ُ
* حضرت عمر فاروق  نیز این روش را داشلت و رأی دسلته جمعلی صلحابه بله عنلوان
قانون الهی و حکم ثابت به مالمین اعالم میشد .بنلابراین ،مصلدر تشلریه بله  -8قلرآن-0 ،
حدیث -2 ،اجماع معین شد.
یکی از تأسیاات بایار مهم اسالم برای مقابله با اوضاع و احوال جدید ،اجتهاد با کوشش

در راه استخراج و استنباط احکام فقهیه است ،ریغمبر اکرم  هنگامی که معاذ بن جب  )2( را

به یمن فرستاد ،ررسید« :به چه چیز حکم میکنی؟» گفت :به کتاب خدا ،فرمود« :اگر
ِ
َم تَ ِج ْد» جواب داد:
نیابی؟» گفت :به سنت رسول خدا ،باز حضرت سؤال نمود« :فَا ْن ل ْ
مع أ َُّمتِي َعلَى الض ِ
َّالل».
( -)1در بعضی روایات« :ال تَ ْجتَ ُ
( -)2متوفی به سال  71یا .17
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ول َر ُسولِ ِه
ْح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي َوفَّ َق َر ُس َ
«أ ْ
َجتَ ِه ُد َرأْيِي» اجتهاد به رأی میکنم ،آنگاه ریغمبر  فرمود« :ال َ
ضاهُ»(.)1
لِ َما يَ ْر َ
* جواهر لع نهرو نخات وزیر فقید هندوستان در کتاب «نگاهی بله تلاریج جهلان»( )2در
عظمت ریغمبر اسلالم و اسلالم ملیگویلد« :محملد در شلهر مدینله ریلامی بلرای حکمرانلان و
رادشاهان جهان فرستاد( ،)3از فرستادن همین ریامها میتوان تصور کرد که محمد چه اعتماد و
ایمانی را در مردم کشورش نیز به وجود آورد ،به طوری که آن مردمان بیابانگرد تواناتند بر
نیمی از جهان معلوم آن زمان مالط گردند ،ایمان و اعتماد به نفس چیز بزرگی اسلت و ایلن
ثمللرات عللالی را ،بللا ریللام برابللری و بللرادری بوجللود آورد .محمللد ده سللال رللس از هجللرت
درگذشت ،در حالی که ملتلی را سلاخته بلود کله در راه یل

هلدف بلزرگ و علالی رلیش

میرفتند ،رس از او ابوبکر یکی از اعضاء خانواده اش ،دو سال و سپس عمر ده سال خالفلت
کرد ،ابوبکر و عمر ملردان بزرگلی بودنلد کله بنیلان و عظملت حکوملت اسلالمی را اسلتوار
ساختند ،آنها به عنوان خلیفه ،مقام ریاست روحانی و سیاسی را به عهلده داشلتند ،یعنلی هلم
رادشاه و ر یس سیاسی و هم ریشوا و رهبر مذهبی شمرده میشدند ،در نظلر آنهلا دمکراسلی
اسالم ،ی

چیز واقعی و زنده بود»(.)4

( -)1صحیح الترمذی جلد  3صحفة  771موافق با این مضمون تأ ید کرده است.
( -)2ترجمة محمود تفضلی جلد  7صفحة  – 292موافق با مندرجات جمه الجوامه ولب األصول و ضمناً
شقوقی که در کتاب های اصول زیاد شده از متفرعات مصادر تشریه باال هاتند ،مصادر تشریه :کتاب،
سنت ،اجماع ،قیاس( .تاریج الفقه اإلسالمی دکتر یوسف موسی) صفحة .71
( -)3و آنها را به قبول خدای یگانه و رسولش دعوت کرد.
( -)4نگاهی به تاریج جهان ،تألیف جواهر لع نهرو – ترجمه محمود تفضلی جلد  7صفحة  292و – 293
مطابق با  132میالدی.
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آلفرد گییوم مدیر دانشکدة کولهام و استاد سابق ألانة شرقی دانشلگاه دورهلام در مقدملة
کتاب «میراث اسالم» یا «آنچه مغرب زمین بله ملل اسلالمی ملدیون اسلت»( )1گویلد :کتلاب
میراث اسالم در جاتجوی آن دسته از اصول علمی و صنعتی و فرهنگی و معنوی ارورا اسلت
که از دنیای اسالمی اخذ شده و از جهان عربی سرچشمه گرفته ،ولی نباید تصور نملود عللوم
مورد بحث مخصوص مذهب اسالم و ساکنین شبه جزیرة عرباتان بلوده ،بلکله آنچله از ایلن
سرچشمة فیاض نصیب مغرب گشته از مللی بوده است که مذهب اسالم را رذیرفتهاند ،هملین
مذهب اسالمی و امپراطوری بزرگ اسالمی بوده است که علوم و صنایه مل گوناگون را بلا
یکدیگر ترکیب نموده و آن را به صورت کام و زیبا ی به جهان علم و صلنعت اهلدا کلرده
است.
در این کتاب در فص اصول جامعة اسلالمی گویلد :شلریعت وضله بلرادری و برابلری و
اجتماع ایمان آورندگان و فرمانروا ی خداوند ،اصول قوانین را تشکی میدهد اطاعت محض
به این قانون هم ی

وظیفة اجتماعی و هم ی

عقیدة ایمانی است.

و باز به نق از «رنان»( )2گوید :اسالم مذهب اناان است ،اسلالم ملیخواهلد فعالیلتهلای
اناان را به حد اعال برساند ،در اینصورت میتوانیم با فقهای اسالم همعقیده شویم و بگلو یم
اساس واقعی قانون اسالم ،آزادی است.
در مورد خلفا مینویاد :خالفت به عقیدة فقها ی

برنامه سیاسی اسالمی است ،چهار نفر

از جانشینان ریغمبر در عصر طال ی اسالمی خالفت کردند ،اطاعلت از خلیفله جلزو واجبلات
حتمیه بود :از ر یس خود اطاعت کن اگر وی غالم سیاهی هم باشد.
* ژان ژاک روسو فیلاوف شهیر فراناوی در کتاب قرارداد اجتماعی میگویلد« :ریغمبلر
اسالم تنها کای بود که دین و سیاست را توأم و متحد ساخت» ،حضرت محمد ،ریغمبر اسالم
( -)1تألیف سیزده نفر از ماتارقین و استادان دانشگاه انگلاتان ،ترجمة مصطفی علم.
( -)2ارنات ژوزف رنان نویانده و دانشمند فراناوی.
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نظریة بهتری داشت و توانات سیاتم سیا سلی خلود را بله خلوبی متحلد سلازد ،تلا وقتلی کله
حکومت او در دست جانشینان و خلفای او (خلفای راشدین) باقی ماند ،دارای ی
خوب و واحد بودند( .)1و مذهب و سیاست به ی

حکومت

معنی اداره میشد ،در آن زمان نظر به این

که جامعة مذهبی و نظامی اسالم مشترکاً دوشادوش هلم گالترش یافتنلد ،املرا و فرمانلدهان
جیش عالوه بر مائولیت های نظامی انجام وظایف ریش نملازی و اماملت جماعلت را نیلز بله
عهدا داشتند و گاهی هم به کار قضاوت و داوری میررداختند.
* فرید وجدی( )2در دا رة المعارف خود در مورد فقله گویلد :فقله در اصلطالح اسلالمی

علمی است که شام باشد بر عبادات و معامالت( ،)3ریغمبر اکرم  احکام فقه را از قرآن اخذ
میکرد و آن را شرح میداد ،مردم آن را یاد ملیگرفتنلد و حفلظ ملیکردنلد و بله آن عمل

مینمودند ،هنگامی که ریغمبر خدا از دنیا رفت ابوبکر  جانشین او شلد و عمل ملیکلرد بله
آنچه که از قرآن میدید و از آنچه که از ریغمبر میشنید و اگر موضلوع را از قلرآن و سلنت
نمییافت ،از دیگران که از ریغمبر شنیده باشند سؤال میکلرد ،عملر ،عاملان و عللی نیلز ایلن
روش را داشتند.
* شیج ابواسحاق شیرازی در طبقات الفقهاء تحت عنوان «ذکر فقهاء صحابه» ابتدا به ذکر
خلفاء راشدین میرردازد .بنابراین ،ما هم مختصر در بارة زندگی آنان بحث میکنیم.
ابوبکر صدیق 

()4

( -)1قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو ،ترجمة عنایت اهلل شکیبا صفحة .731
( -)2دا رة المعارف فرید وجدی مطبعة دا رة المعارف قرن عشرین جلد  1صفحة  311و .311
( -)3و احکام.
( -)4در تاریج الخلفاء سیوطی صفحة  17چاپ مطبعه سعادة مصر به تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید
آمده که روزی ریغمبر خدا به حاان بن ثابت گفت :آیا در بارة ابی بکر چیزی گفتهای ،گفت :بلی،
فرمود :بگو بشنوم ،حاان گفت:
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عبداهلل بن ابی قحافه عامان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن
لوی بن غالب بن فهر بن مال

بن نضر قریشی تمیمی که در ناب با ریغمبر اسالم  از مره به

هم میرسند که بین هرکدام از آنان تا مره شش نفلر (جلد) ملیباشلد .او ابلن علم و رلدر زن
رسول خداست ،و در غروب سه شلنبه بیالت و دوم جملادی االخلر سلال سلیزدة هجلری در
شصت و سه سالگی زندگی را بدرود گفت .خالفت او دو سال و سه ماه بود.

ابوبکر صدیق  از اعلم صحابة رسول خدا و از اشراف قریش در جاهلیت و مشاور و اعلم

آنها بود ،و اولین( )1مردی است که به رسول خدا ایمان آورد ،عایشه دختر او زن ریامبر بود.
آنان که از او روایت حدیث کردهاند عبارتند از :عمر بن خطاب و عامان بن عفان و عللی
بن ابی طالب و ابن عوف و ابن ماعود و حذیفه و ابن عمر و ابن زبیر و ابن عباس و زیلد بلن
ثابت و براء بن عازب و ابوهریره و عقبه بن الحارث و عبدالرحمان رارش و زیلد بلن ارقلم و
عبداهلل بن مغف و عقبه بن عامر جهنی و عمران بن حصین و ابوبرزة اسلمی و ابوسعید خدری

و ابوموسی اشعری و ابوطفی لیای و جابر بن عبداهلل انصاری و بالل و عا شه دخترش  ،و از

والثاني اثنين في الغار المنيف
وقد
طاف العدو به إذا صعد الجبال
للا قد علموا
وكان حب رسو ِل ِ
من البرية لم يعدل به رجال
سپس رسول خدا خندید تا اینکه نواجذ (دندانهای باالی) ایشان ظاهر شد و فرمود :صدقت یا حاان
کما قلت.
(-)1

إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة
فاذكر أخاك أبا بكر بما فعال
خير البرية أ تقاها وأعدلها
إال النبي وأو فاها بما حمال
والثاني أتا لي المحمود مشهده
وأول الناس منهم صدق الرسال
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تابعین ،اسلم مولی عمر و واسط بجلی و غیره بودهاند ،جمیه احلادیای کله از او روایلت شلده
صد و چه و دو حدیث است« .مائة واثنين وأربعين حديثا ً»(.)1
عمر بن خطاب 
عمر بن خطاب ابن نفی ابن عبدالعزی بن ریاح بن عبداهلل ابن قرط بن رزاح ابن عدی بلن

کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن نضر عدوی که با ریغمبر  در کعب با هم میرسند .ایشلان
در صبح چهارشنبه بیات و ششم ذی الحجه در سلال بیالت و سله هجلری در شصلت و سله

سالگی زندگی را بدرود گفت ،و در سال سیزدة هجری رس از ابوبکر  به خالفت رسلید ،و
مدت خالفت او ده سال و شش ماه و هیجده روز بود ،وی از اجلة فقهاء صحابه میباشد.
عمر  در سال ششم از نبوت اسالم آورد ،در حالی که بیات و هفت سلال( )2داشلت ،آن
هنگام از اشراف قریش و سفیر اعراب در جاهلیت بود ،وی چهلملین( )3ملردی اسلت کله بله
ریغمبر خدا ایمان آورد ،دختر او حفصه زن ریغمبر و او ردر زن ریغمبر میباشد.
آنان که از او روایت حدیث نبوی کردهاند عبارتند از :عاملان بلن عفلان و عللی ابلن ابلی
طالب و طلحه بن عبیداهلل و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمان بن عوف و ابن ماعود و ابلوذر
و عمر بن عبد و رارش عبداهلل و ابن عباس و ابن زبیر و انس و ابوهریره و عمرو بلن علاص و
ابوموسی اشعری و براء ابن عازب و ابوسعید خدری و غیره از صحابه بودهاند کله رانصلد و

سی و نه حدیث «خمسمائة وتسعة وثالثون» از او روایت کردهاند(.)4
عثمان بن عفان 

( -)1تاریج الخلفاء صفحة .11
( -)2تاریج الخلفاء ،سیوطی صفحة .701
( -)3شیج سیوطی در تاریج الخلفاء صفحة  709میگوید :بعد از چه مرد و یازده زن ایمان آورد.
( -)4تاریج الخلفاء سیوطی صفحة .709
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ابوعمرو عامان بن عفان بن ابی عاص بن امیه بن عبدالشمس بن عبدمناف بن قصی املوی
که در ناب با ریغمبر در عبدمناف بهم میرسند ،وی در روز جمعه( )1دوازدهم ماه ذی الحجه
در حالی که روزه بود؛ در سال سی و شش هجری( )2در هشتاد و دو سالگی زندگی را بدرود
گفت ( ،)3و در سال بیات و سه هجری بعد از خلیفة دوم به خالفت رسید ،و مدت خالفت او
دوازده سال ،دوازده روز کم بود ،وی از کبار فقهاء صحابه میباشد ،عامان  در سلال ششلم
عام الفی بدنیا آمد و از سابقین اولین از اسالم است ،ابن عم و داماد رسلول خلدا و رقیله و ام
کلاوم دو دختر ریامبر یکی رس از دیگری همار او بودهاند.
آنان که از او روایت حدیث نبوی کردهاند ،عبارتند از )4(:زید بن خالد جهنی و ابن زبیر و
سا ب بن زید و انس بن مال

و زید بن ثابت و سلمه بن اکوع و ابوامامه باهلی و ابن عباس و

ابن عمر و عبداهلل بن مغف و ابوقتاده و ابوهریره و عدة دیگری از صلحابه  .از تلابعین ،ابلان
بن عامان و عبیداهلل بن عدی و حمران و غیره از او روایت حدیث کردهاند ،عدة احادیای که
از رسول خلدا از او روایلت شلده ،صلد و چهل حلدیث ملیباشلند «مائةة وسة ة وأربعةون

حديث»(.)5

علی ابن ابیطالب 

( -)1تاریج الخلفاء سیوطی صفحة .709
( -)2در تاریج اخبارالدول و آثاراالول تألیف احمد بن یوسف دمشقی ،در هامش تاریج ابن اثیر جزء اول
صفحة  273میگوید« :در سی و رنج هجری در هشتاد و دو سالگی زندگی را بدورد گفت».
( -)3در روز شنبه دفن گردید.
( -)4تاریج الخلفاء سیوطی صفحة .771
( -)5موافق با تاریج أخبارالدول وآثاراألول تألیف ابی العباس احمد بن یوسف دمشقی قرمانی بر هامش
جزء اول تاریج ابن اثیر صفحة .201
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ابوالحان علی ابن ابی طالب(( )1عبدمناف) بن عبدالمطلب بلن هاشلم ابلن علم نزدیل

و

داماد ریغمبر  که در صبیحه جمعه هفدهم ماه رمضان( )2سال چه هجری در شصلت و سله

سالگی زندگی را بدرود گفت .خالفت او چهار سال و نه ماه و شش روز بلود ،وی از فقهلاء
بزرگ و عالیقدر صحابه و در احکام فقهی رأی صا ب داشت.
آنانی که از او روایت حدیث رسول خدا کردهاند عبارتند از :سه رارش حان و حاین و
محمد بن حنفیه ،ابن ماعود و ابن عمر و ابن عباس و ابن زبیر و ابوموسی و ابوسعید و زید بن
ارقم و جابر بن عبداهلل و ابوامامه و ابوهریره و عدة دیگر از صحابه و تابعین  .عدة احلادیای

که از رسول خدا از او روایت شلده ،رانصلد و هشلتاد و شلش حلدیث ملیباشلد« .خمسةمائة
وس ة وثمانون حديثا ً»(.)3

ابویعلی از حضرت علی  روایت میکند که ریغمبر روز دوشلنبه مبعلوث گردیلد ،و او

روز سه شنبه اسالم آورد ،واضح آن است که ایشان در آن هنگام ده سلال داشلت .در تلاریج
الخفاء سیوطی مینویاد :در مردان ،ابوبکر اولین کای بود که بله ریغمبلر ایملان آورد ،و از

زنان خدیجة کبریل زوجة رسول خدا اولین کای بود کله اسلالم آورد ،از کودکلان عللی

اولین کای بود که به دین اسالم نای گشت ،و گویند :از عبدها زید بن حارثه اوللین کالی

بود که مالمان شده است(.)4
شیرازی در طبقات الفقهاء بعد از ذکر خلفاء راشدین ایلن علده از فقهلاء و صلحابه را نیلز
ذکر کرده است.

( -)1در تاریج الخلفاء سیوطی سفحة  711گوید :نام ابی طالب ،عبدمناف بود.
( -)2بعضی گفته اند :نوزدة رمضان ضرب خورد در بیات و ی

رمضان زندگی را وداع گفته است .حمد

اهلل ماتوفی در تاریج گزیده گوید :در نوزدهم رمضان به جوار حضرت حق ریوست.
( -)3تاریج الخلفاء صفحة .711
( -)4موافق با تاریج البدایه والنهایه حافظ ابن کایر جزء هفتم صفحة .337
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عبداهلل ابن ماعود هزلی متوفی به سال  20هجری در شصت سالگی و بضعی.
معاذ بن جب متوفی به سال  84یا  81هجری در سی و چهارسالگی.
زید بن ثابت متوفی به سال  33هجری.
ابودرداء عویمر بن مال

متوفی به سال  34یا  31در مدینه.

عبداهلل ابن عباس متوفی به سال  21هجی ،در هفتاد و ی

سالگی.

عبداهلل ابن عمر متوفی به سال  43یا  42یا .40
عبداهلل ابن زبیر ابن عوام متوفی به سال  42در مکه.
عبداهلل ابن عمرو عاص متوفی به سال  44در مصر یا  23در هفتاد و دو سالگی.

که این عده از بزرگان فقهاء صحابه  بودهاند.

ابوبکر صدیق  تنها کای بود که در حضور خاتم انبیاء  فتوا میداد ،محملد ابلن سله

ابن حامه از ردرش نق میکند که سه نفر از مهاجرین[ :عمر ،عامان و عللی ]و سله نفلر از
انصار[ :ابی بن کعب ،معاذ بن جب و زید بن ثابت ]در عهد رسول خدا فتوا میدادند ،شیج

کمال الدین عالمه دمیری در کتاب حیاة الحیوان گوید :آنانی که در زمان( )1رسول خدا فتلوا
میدادند ،عبارتند از« :ابوبکر ،عمر ،عامان ،علی ،عبدالرحمن بن عوف ،ابی بن کعب ،عبداهلل
بن ماعود ،معاذ ابن جب  ،عمار بن یاسر ،حذیفله بلن یملان ،زیلد بلن ثابلت ،سللمان فارسلی،

ابودرداء و ابوموسی اشعری .)2(»
کاتبان رسول خدا:

( -)1در مقدمة الفقه علی المذاهب األربعة ،مطبعة دارالکتب العربیه ،قاهره ،جلد اول ،فتوا دادن این عده در
زمان رسول خدا نیز تأیید شده است( .مقدمة عبدالرحمان حان مدیر قام المااجد بوزارة األوقاف،
قاهره).
( -)2فرید وجدی در دا رة المعارف خود این عده را به عنوان فقهاء مشهور بعد از خلفاء راشدین آورده
است .مطبعة دا رة المعارف قرن عشرین ،جلد هفتم صفحة  311و .311
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(کاتبان وحی)(« )1ابوبکر ،عمر ،عامان ،علی ،عبلدالرحمان بلن علوف ،ابلی بلن کعلب(،)2
(اولین کاتب رسول خدا) عبداهلل ابن ماعود ،معاذ ابن جب  ،عمار بن یاسر ،حذیفه بلن یملان،
زید بن ثابت انصاری ،معاویه بن ابی سفیان ،حنظله بن ربیه االسلیدی ،و خاللد بلن سلعید بلن
العاص» بودهاند .مداوم بر کتابت برای رسول خدا زید و معاویه ب را نام بردهاند.
و آنانی که همة قرآن را در عهد ریغمبر حفظ داشتهاند ،عبارتند از :ابی بن کعب ،معاذ بلن
جب  ،ابوزید انصاری ،ابا درداء ،زید بن ثابت ،عامان بن عفان ،تمیم داری ،عباده بن صامت و
ابوایوب انصاری.

از آنانی که از صحابة کرام  اخذ فقه شده :ابوسعید خدری ،ابوهریرة دوسلی ،جلابر بلن

عبداهلل انصاری ،رافه بن خدیج ،سلمه بن االکوع ،ابوواقد لیای را میتوان نام برد.
از آن عدة صحابه که فقه از آنها نق شده در طبقات الفقهاء شلیرازی بلدین قلرار اسلت:
عبداهلل بن مغف مزنی ،ابوبخید عمران ابن حصین اسلمی خزاعی ،ابوحمزه انلس بلن مالل

و

عدة کایری دیگر از صحابه مانند :طلحه( )3ابن عبیداهلل ،زبیر ابن عوام ،سلعد ابلن ابلی وقلاص،
(« -)1ذکر أسماء من کان يک ب لرسول للا  :أبوبکر وعمر وعثمان و علی وأبی بن کعب و(هو
أول من ک ب له) وزيد بن ثابت األنصاری ومعاوية بن أبیسفيان وحنظلة بن ربيع األسيدی
وخالد بن سعيد بن العاص»( .حیاة الحیوان دمیری صفحة .)11

(« -)2وهو أول من ک ب لرسول للا  مقدمة فی المدينة» (التفایر والمفارون ذهبی جلد  7صفحة .)97
( -)3طلحه و زبیر و سعد و سعید و عبدالرحمان و ابوعبیده و خلفاء راشدین  از عشرة مبشرهاند.

ده تن از یاران ریغمبر را عشرة مبشره میگویند ،چنان که در این دو بیت (موافق با صحیح ترمذی جلد 1
صفحة )171
ده

یار

بهشتی

اند

میدان

ابوبکر و عمر و علی و عامان
طلحه است و زبیر و ابوعبیده
سعد است و سعید و عبدالرحمان
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سعید بن زید بن عمرو ابن نفی  ،عبدالرحمان بن عوف ،ابوعبیده ابن جراح ،حذیفه بن یملان،
امام حان ،امام حاین ،معاویه بن ابی سفیان ،عمرو بن عاص ،خالد بن ولید ،ماور بن مخرمه،
ضحاک بن قیس ،عمار بن یاسر ،ابی ذر غفاری ،ابی نصر غفاری ،سلمان فارسلی ،عبلاده بلن
صامت ،شداد بن اوس ،فضاله بلن عبیلداهلل انصلاری ،ابلی مالعود بلدری ،ابوایلوب انصلاری،
ابوقتادة انصاری ،ابوطلحة انصاری ،ابی اسید بن مال

ربیعة انصاری ،نعمان بن بشیر ،براء بلن

عازب بن ابی اوفی االسلمی ،وا له بن اسقه اللیای ،ابوامامه باهلی ،عقبه بن عامر الجهنی ،سمره
بن جندب الفزاری ،عبدالرحمان بن ابزی و غیرهم.

از زنان ،فاطمه دختر رسول خدا ،حفصه بنت عمر ،ام سلمه ،ام حبیب ،اسلماء بنلت ابلی

بکر ،ام فض بنت حارث و ام هانی بنت ابی طالب (رضی اهلل عنهن) بودهانلد .بغیلر از ایلنهلا
عدة دیگر از زنان و مردان نیز فقیه و از آنها اخذ فقه شده است ،و عصر صحابة کرام ما بلین
نود تا صد هجری انقراض یافت.
واقدی گوید :آخرین صحابه در کوفه عبداهلل بن ابی وفا که در سال هشتاد و شش هجری
زندگی را بدرود گفت ،و در مدینه سه بن سعد ساعدی بود که در سال نود و ی
در صدسالگی چشم از زندگی فرو بات ،و در بصره انس بن مال
ی

هجلری

بلود کله در سلال نلود و

یا نود و سه به جمه صحابه سلف ریوست ،و در شام عبداهلل بن یار بود که در سال هشتاد

و چهار به دار آخرت رحلت نمود ،و ابوطفی آخرین صحابه بود که ریغبلر را دیلده و بعلد از
تمام صحابه و عصر آنها بعد از سال صد هجری بله عنلوان خاتمله اصلحاب نبلی زنلدگی را
بدرود گفت ،و دیگر همه صحابه کرام به ریغمبرشان ریوستند و جهان را از مجود ماعود خود
خالی نمودند ،اما آثار و بزرگواری و جلوانمردی آنهلا تلا قیاملت تحلت رهبلری قلرآن( )1و
احادیث نبوی رایدار و نمایان است .به قول عارف بزرگ موالنای رومی:

( -)1اکنون بیش از ی

میلیارد از جمعیت جهان تابه دین مبین اسالم و از قرآن ریروی میکنند.

26

شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته
تلللللا قیاملللللت ملللللیزنلللللد قلللللرآن نلللللدا
کللللای گروهللللی جهلللل را گشللللته فللللدا
مللللللر مللللللرا افاللللللانه مللللللیرنداشللللللتید
تخللللم جهلللل و کللللافری مللللیکاشللللتید
رللللللس بدیدیللللللد ای خایاللللللان زمللللللن
کللللله شلللللما بودیلللللد افالللللانه نللللله ملللللن
مصللللطفی را وعللللده کللللرد الطللللاف حللللق
گللللر بمیللللری تللللو نمیللللرد ایللللن سللللبق
رونقلللللت را روز بللللله روز افلللللزون کلللللنم
نللللللام تللللللو بللللللر زر و نقللللللره زنللللللم

فقهاء تابعین و اتباع آنها

بعد از عصر صحابه ،تابعین به قرآن و حلدیث و روش صلحابه عمل ملیکردنلد ،و اتبلاع
تابعین نیز با گذشتگان خود از صحابه و تابعین اقتداء میکردند و استفاده مینمودند.
در عصر صحابه( )1و تابعین در شهرهای اسالمی مدارس و مکاتب عدیلدهای بلرای تعللیم
فقله وجلود داشلت کله ملردم بلرای تعللیم و جهلاد و مرابطله در راه خلدا تربیلت ملیشللدند.
این کتاب مقدس آسمانی که تا قیامت رهبر ثابت ال یتغیر و حافظ مالمین است ،بر مصداق آیة شریفة
﴿ ،﴾     هرآن مالمین جهان را تحت ررچم « َال إِلَهَ إِالَّ اللَّهُُ ،م َح َّمد

ول اللَّ ِه» به اتحاد و اتفاق و برادری و برابری دعوت میکند ،و اگر اختالفی در میان امت ریغمبر و در
َر ُس ُ
بین مذاهب اسالمی به جهاتی بروز کند باز اتحاد اولیه که وجه مشترک و اصلی مالمین جهان است به
آنان میبخشد و آنان را متحد میسازد.
( -)1دکتر محمد یوسف موسی در کتاب تاریج الفقه االسالمی هنگامی که از مدارس صدر اسالم و
نگهدارندگان آن بحث میکند ،میگوید :نگهدارندگان این مدارس از اجلة علماء صحابه و مَنْ یلی
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نگهدارندگان این مدارس معمول آن روزگار از اجلة علماء صحابه و اخالف آنها بودند که
این فقهاء بزرگ مرجه فتوا به شمار میرفتند.
ابن حزم( )1گوید :فقهاء تابعین و آیندگان بعد از آنها که مورد فتوا بودند ،عبارتند از:
در مکه :عطاء بن ابی رباح ،طلاوس بلن کیالان فارسلی ،عملر بلن دینلار ،عکرمله کله از

اصحاب ابن عباسب بودند ،و همین عده از علی بن ابی طالب  و حضرت ام المؤمین عا شه

ل و جابر بن عبداهلل انصاری اخذ فقه و حلدیث روایلت کلردهانلد و سلپس ابلوزبیر مکلی و
عبداهلل بن خالد و عبداهلل بن طاووس و غیره بودهاند( .)2سپس مالم بن خالد زنگی و سعد بلن
سالم قداح و بعد محمد بن ادریس شافعی بوده است.
آنها بودهاند و در تحت عنوان بعضی از مدارس گوید :در مدینة الرسول ،عمر بن خطاب و علی بن ابی
طالب و عبداهلل بن عمر و زید بن ثابت و ابی بن کعب و ابوموسی اشعری و عبداهلل بن ماعود از صحابه
بودهاند و عدهای از تابعین که به فقها سبعه مشهورند ،از آنان اخذ فقه کردهاند ،از جمله ابوبکر بن
عبدالرحمان بن حارث بن هشام متوفی سال  97و قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق متوفی سال 701
و عروه بن زبیر بن عوام اسدی متوفی سال  97و سلیمان بن یاار متوفی سال  701یا سال  707و سعید
بن مایب متوفی سال  97و خارجه بن زید بن ثابت متوفی سال  700یا  99و عبیداهلل بن عتبه بن ماعود
متوفی سال  ،91مفتی مکه عطاء بوده که از عایشه وابوهریره و ابن عباس اخذ فقه کرده است ،مکتب
کوفه در عراق که عبداهلل بن عتبه بن ماود فقیه و زعیم آن بوده و این عده از شاگردان او بودهاند،
علقمه بن قیس بن عبداهلل متوفی سال  ،12و ماروق بن االجدع همدانی متوفی سال  ،11و سعید بن
جبیر والبی متوفی سال  ،779و شعبی ابوعمرو عامر بن شراحبی همدانی متوفی سال  777و حبیب بن
ابی ثابت کاهلی متوفی سال  .779در مصر عبداهلل بن عمرو عاص و تلمیذ و خریج او یزید بن ابی
حبیب .در شام عبدالرحمان بن غنم متوفی سال  11که عمر بن خطاب او را برای ارشاد مردم به شام
فرستاد و ابوادریس خوالنی متوفی به سال  10و مکحول ابوعبداهلل ابن مالم هزلی متوفی به سال  773یا
 772بودهاند (تاریج الفقه اسالمی باالختصار صفحة  31و .)31
( -)1متوفی به سال  711هجری قمری.
( -)2بعد از فقهاء تابعین در مکه.
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در مدینه :سعید بن مایب مخزومی و عروه بن زبیر بن عوام و سپس ابان بلن عاملان بلن
عفان و عبداهلل و سالم( ،)1راران عمر بن خطاب و غیره بودهاند.
از فقهاء کوفه :نجد ابن حزم و عدهای از تابعین مانند ابراهیم نخعی و عامر شلعبی و سلعید بلن
جبیر و سپس حماد بن ابی سلیمان و سفیان بلن سلعید ثلوری و ابوحنیفله نعملان بلن ثابلت و غیلره
بودهاند ،ابن حزم اندلای به عالوة فقهای شهرهای مذکور از تابعین و من یلی آنها طایفهای دیگر
از فقهای شهرهای دیگر مانند ،شام ،مصر ،اندلس و افریقیه ذکر میکنلد ،ماننلد :عبلدالرحمان بلن
جبیر و مکحول و عمر بن عبدالعزیز عبدالمل

بن مروان (که قب از خالفلت او هلم فقیله بلود) و

سعید بن عبدالعزیز و عباس بن یزید که این عده در شام و مصر فقیه بودهاند.
از اه مصر :یزید بن حبیب ،بکیر بن عبداهلل بن االشجه و عمر بن الحارث.
از قیروان :سحنون بن سعید و از اندلس :یحیی بن یحیی و عبدالمل

بن حبیب و غیره

بودهاند(.)2
ضمناً « یکی از شرایط مرسوم فقهی در آن زمان این بوده که چون فقهاء بعضلی از بعضلی
اخذ و روایت میکردند ،میبایات شیوخ هر فقیه از فقهاء و شاگردانی کله از آنهلا روایلت
کردهاند بشناسند».
ابن حزم بعد از آن که از صحابه و تابعین بحث میکند ،میگوید :بعد از تابعین فقهاء
بزرگی روی کار آمدند ،مانند :ابی حنیفه و سفیان و ابن ابی لیال در کوفه ،و ابن جریج در
مکه ،و مال

و ابن ماحبشون در مدینه ،و عامان باتی و سوار در بصره ،و اوزاعی در شام و

لیث در مصر .بدین طریق هرکدام از تابعین از اه شهر خود اخذ میکردند و اگر چیزی را
از اه شهر خود نمییافتند اجتهاد میکردند.﴾     ﴿ .

( -)1رار عبداهلل بن عمر بوده است.
( -)2این خالصة آنچه بود که ابن حزم گفته است با استفاده از کتاب تاریج الفقه االسالمی.
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ابواسحاق شیرازی( )1در طبقات الفقهاء ،فقهاء را به سه طبقه قرار میدهد ،تا این که به ا مة
اربعه معروفه( )2و اصحاب آنها و داود مؤسس مذهب ظاهری و اصحاب او میرسلد ،سلپس
شیرازی گوید :چون «عبادله» یعنی عبداهلل ابن عباس ،عبداهلل بن زبیر ،عبداهلل بن عمر و عبداهلل
بن عمرو عاص  فوت کردند فقه به طبقات دیگری از موالی بالد منتق گردید.
فقیه مکه :عطاء بن ابی رباح متوفی به سال  883تا .883
فقیه یمن :طاووس.
فقیه یمامه :یحی بن ابی کایر.
فقیه بصره :حان بن ابی الحان بصری.
فقیه کوفه :ابراهیم نخعی.
فقیه شام :مکحول متوفی به سال  881یا  882یا  882که معلم اوزاعی بوده است.
فقیه خراسان :عطاء خراسانی.

لکن سعید بن مایب قرشی  فقیه غیر مدافه مدینه بود.
از فقهاء تابعین مدینه

سعید بن مایب مخزومی ،عرو بن زبیر بن عوام ،قاسم( )3بن محملد بلن ابلی بکلر صلدیق،
ابوبکر ابن عبدالرحمان بن الحارث بن هشام ابن مغیره مخزومی ،عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبه بن
ماعود هزلی ،خارجه بن زید بن ثابت و ابوایوب سلیمان بن یاار ،به فقهاء سبعه مشهورند(.)1
( -)1متوفی به سال .711
( -)2اصحاب مذاهب.
( -)3دمیری گوید :زمخشری در ربیه االبرار ذکر کرده است که یزدگرد آخرین ملوک ساسانی سه دختر
داشت ،در زمان عمر بن خطاب  به اسارت مالمین درآمدند یکی از آنها به هماری عبداهلل بن عمر
درآمد ،سالم از او متولد گردید ،دیگری به هماری محمد بن ابی بکر درآمد ،قاسم از او متولد شد،
سومی به هماری حاین بن علی درآمد ،امام علی زین العابدین از او متولد گردید .اینها رار خاله
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بعد از فقهاء شهرهای هفتگانه مذکور ،فقه به طبقات دیگری منتق شد ،ماننلد :ابلا محملد
حان بن محمد حنفیه متوفی در زمان عمر بن عبدالعزیز و ابوبکر بن محمد بن ماللم و عملر
بن عبدالعزیز (قب از دوران خالفت او نیز فقیه بود) خلیفه عادل( )2و غیره بودهاند.
سپس فقه به طبقه سومی انتقال یافت .و از این طبقه ،مالم بن خالد بن سعید زنجی که بعد
از عبدالمل

بن عبدالعزیز بن جریج( )3مفتی بود و در سال  842زندگی را بدرود گفت،

امام شافعی از او اخذ فقه کرد و به وسیله امام شافعی فقه به طبقه دیگری منتق شد.
فرید وجدی در دا رة المعارف عربی خود بعد از ذکر فقهاء صحابه فقهاء تابعین را این
طور بیان میکند:
از فقهاء تابعین در مدینه این عده مشهورند :سعید بن مایب ،سلیمان بلن یالار ،قاسلم بلن
محمد ،سالم بن عبداهلل ابن عمر ،عبیداهلل بن عتبه ،ابوسلمه بن عبدالرحمان ،عروه بن زبیر ،ابان
بن عامان ،ابن شهاب ،ابوالزناد ،ربیعه و مال

بن انس و عبدالعزیز بلن ابلی سللمه و ابلن ابلی

ذؤیب.

یکدیگر بودهاند ،در روزنامه ایرانیان شماره  17 / 77 / 9 – 71آمده :مهربانو و شهربانو دختران
یزدگرد رادشاه ساسانی بودند مهربانو به هماری محمد بن ابی بکر درآمد ،قاسم از او متولد شد و
شهربانو به هماری امام حاین درآمد زین العابدین از او متولد شد.
(کارنامه حبیب اهلل نوبخت).
( -)1دمیری در حیوة الحیوان در مورد فقهاء سبعه این دو بیت را آورده است:
أال كل من يق دي بأئمة
فقسم ه ضيري عن الحق خارجه
فخذهم عبيد للا ،عروة ،قاسم
سعيد ،أبو بكر ،سليمان ،خارجه

( -)2متوفی به سال .707
( -)3متوفی به سال  701در مکه.
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از فقهاء تابعین در مکه و یمن این عده مشهورند :علقمله ،اسلود ،عبیلد ،شلریح ،مالروق،
شعبی ،ابراهیم نخعی ،سعید بن جبیر ،حارث عکلمی ،حکم بن عتیبه ،حماد بلن ابلی سللیمان،
ابوحنیفه و اصحاب او ،ثوری ،حان بن صالح و ابن مبارک.
از فقهاء تابعین از اه شام این عده مشهورند :مکحول ،سلیمان بن موسی اوزاعی ،سعید
بن عبدالعزیز و زید بن جابر.
از فقهاء تابعین از اه مصر این عده مشهورند :یزید بن ابی حبیب ،عمر بن حلارث ،لیلث
بن سعد ،عبداهلل بن وهب ،ابوالقاسم ،واشهب ،ابن عبد حکم ،اصبغ ،مزنی ،بیلوطی ،حرملله و
ربیه.
از فقهاء تابعین اه بغداد این عده مشهورند :ابوثوره ،اسحاق بن راهویه ،ابوعبیداهلل قاسم

بن سالم ،ابوجعفر طبری که در نتیجه مذاهب «ابوحنیفه» مال  ،شافعی و احمد» رواج یافت
ف التَقلي ُد بِاألَمصا ِر ِع ْن َد
و در مورد اقتداء مالمین قرار گرفت ،فرید وجدی میافزاید« :فَ َوقَ َ
ِ
ِ
المسلمين إلى اآلن»(.)1
أئمةُ
هؤالء األربعة َوال يزالو َن ُه ْم ّ
َ
عصر نشأت مذاهب یا عصر اتباع تابعین

در این عصر اسباب و عوام زیاد ،مختلف و متعددی وجود داشت که باعث تدوین
مذهب گردید ،و این عوام منتج به نتایجی بدین قرار است.
 -8طبیعی بلود کله اتبلاع تلابعین از آنهلا ی کله درک حضورشلان ملیکردنلد اسلتفاده
می نمودند ،و در ماا مورد اختالف هرکدام از دو گروه ،مذهب شیوخ و اه شهر خود را
انتخاب میکردند.
 -0بنابراین ،مذهب هر امامی در شهر خود باال گرفت و اه هر شهری تلابه ملذهب املام
شهر خود بودند ،وللی نله بل ه صلورت تقلیلد بلکله بله وسلیله عالقله همشلهری بلودن قناعلت
( -)1دا رة المعارف محمد بن فرید وجدی مطبعة دا رة المعارف قرن عشرین جلد هفتم صفحة  311و
.311
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می کردند و این امامان شهر مانند :سفیان ثوری ،ابن ابی لیلی در کوفه و ابن جریج در مکله و
مال

بن ماجشون در مدینه و امام اوزاعی در شام و لیث بن سعد در مصر .و اگر مالئلهای از

تابعین شهر خود نمییافتند ،اجتهاد میکردند ،و طبیعتاً اجتهاد به رأی ایجاد اختالف میکند.
 -2در عصر تبه اتباع ،فقهاء چند طبقه شدند که در زمان و مشیخط فرق داشتند ،و چون
آراء و مذاهب زیاد شد ،دیگر جای آن بود که دانشمندانی مانند طبری و بیهقی به بعضی از
تألیفات انفرادی بپردازند ،زیرا مانند امروز مذاهب معروفه نبود که مردم ی

شهر یا اقلیم و یا

غیره را تحت کنترل قرار دهد.
 -3در عصر تبه و ریروان این و آن ،مذاهب مختلفهای به وجود آملد ماننلد ملذاهب ا مله
اربعه و مذاهبی دیگر ،بعضی از این مذاهب برای همیشه جاوید ماندند و بعضی دیگر نلابود و
محو گردیدند ،و همان مذاهبی که از بلین رفتنلد ماننلد ملذهب اوزاعلی در شلام( )1و ملذهب
سفیان ثوری در کوفه( )2و مذهب لیث بن سعد( )3در مصر که کمتر از سایر مذاهب نبودند.
در قیام دولت عباسی اهتمام و توجه به فقه و رجال آن بیشلتر شلد ،و همینطلور اهتملام بله
سنت که جمه و تدوین گردید و در قلرن دوم و سلوم ملذاهب چهارگانله تالنن بلا شلکوه و
عظمت سراسر ممال

اسالمی را فرا گرفت.

در اینجا به مناسبت مقاله ،در بارة مؤساین مذاهب چهارگانله اهل سلنت و جماعلت کله
فقیه و محدث و مجتهد جامه الشرایط بودهاند ،و دارای مالانیدی هلم ملیباشلند ،مختصلری
بحث میکنیم(.)4
( -)1متوفی سال .711
( -)2متوفی به سال .717
( -)3متوفی سال .711
( -)4حافظ ابومحاسن محمد بن علی حاینی دمشقی شافعی در «التذکرة» که در تکیه کریلی در آستانه
است در رجال ماانید عشره گوید :رجال ا مه اربعه مقتدی بهم را ذکر کرده ایم ،چون که عمده کار
آنها در استدالل بر مذاهب شان بطور غالب برآن است که در ماانید خود به اسنادشان روایت کردهاند،
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امام اعظم (ابوحنیفه) /

ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه .در ریحانة االدب( )1گوید« :نابت او به یزدجرد

بن شهریار آخرین ملوک ساسانی میرسد» ،در سلال  12هجلری در کوفله متوللد شلد و در
سال  832در بغداد درگذشت.
وی رحمه اهلل بایار عالم و عام و وارع و اه زهد و ررهیز کایر الخشوع و دا م التضلرع
باوی خدا بود ،از حماد ابن ابی سلیمان و از ابراهیم نخعی و علقمه بن قیس شاگرد عبداهلل بن
ماعود علم فقه و حدیث را اخذ و تلقی نمود ،امام شافعی و امام مال

به کماالت او معترف

بودهاند.
عدهای از اصحاب و شاگردان او بنام «اصحاب ابوحنیفه» مانند قاضی ابویوسف( )2و محمد
بن حان شیبانی و زفر ،مذهب او را دریافته و تدوین نمودند ،عبداهلل بن مبارک و وکیله ،نیلز

سپس موطأ امام مال

و ماند شافعی و ماند ابی حنیفه و ماند احمد  را بیان مینماید و میگوید:

قید غالب که فوقاً ذکر شد میرساند که دال

دیگری را غیر از آنچه در ماانید آنها ذکر شده در

مذهب خود داشتهاند« .نق از ترتیب ماند امام شافعی به اهتمام سید علی زواوی از علمای االزهر مصر».
توضیحاً ستة اصحاب مذاهب عبارتند از :ابوحنیفه ،شافعی ،مال

 ،احمد ،سفیان ثوری و داوود ظاهری

که مذهب سفیان ثوری و داوود ظاهری چندان دوامی نکرده و در مذاهب چهارگانه منح شدند ،امام
ابوالفض یحیی حصفکی خطیب شافعی ا مة سته را در این دو بیت جمه کرده است.
شئت أركان

الشريعة

وإن
فاسمع
ل عرفهم وأحفظ إذا كنت سامعا
محمد ،نعمان ،مالك أحمد
وسفيان واذكر بعد داود تابعا
( -)1جلد  1صفحة .11
( -)2دکتر محمد یوسف موسی در کتاب الفقه االسالمی صفحة  737گوید :ابویوسف اصحاب ابوحنیفه
اولین کای بود که کتابی را در مذهب تدوین کرد.
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از او روایت کردهاند .و او چهار تن( )1از اصحاب ریامبر  را مانند :انس بن مال

 ،عبداهلل بن

اوفی در کوفه ،سه بن سعد ساعدی در مدینه و ابوطفیل علامر بلن وا لله را در مکله درک
نمود ،لکن به آنها نرسید ،و اخذ از آنها نکرد .ایشان از علماء درجله اول اسلالم و مؤسلس
مذهب حنفیه است.
فضی بن عیاض ،وکیه بن جراح ،ابراهیم ادهم ،داوود طا ی ،بشر حافی و ابویوسف
قاضی ،محمد بن حان شیبانی ،زفر بن هزی و بعضی دیگر از اکابر مجتهدین تالمذة وی
بودهاند و از او روایت کردهاند(.)2
اکاریت مالمانان افغاناتان ،راکاتان ،بنگالدش ،ترکیه ،هندوستان و آسیای مرکزی تابه
مذهب او میباشند و او در میان مالمین عنوان «امام اعظم» را دارد(.)3
امام مالک /

ابوعبداهلل مال

بن انس بن مال

بن ابی عامر بن عمرو بن حرث بن غیمان بن جایل بلن

سعد بن ذی اصبح اصبحی .او نیز از ا مة حدیث و امام دارالهجره نبویه بوده است ،اص او از
امراء قحطانی یمنی است ،وی مؤسس مذهب مالکی میباشد ،و از نافه و مقبلری و زهلری و
ابن دینار روایت کرده است.
و ابن مبارک و قطان و ابن مهدی از او روایت کردهاند ،امام شافعی در بارة او گفته است:
ِ
ِ
َّج ُم» و باز گوید :اگر مال و ابن عیینه نمیبودند علم در حجاز
«إذَا ذُك َر الْعُلَ َماءُ فَ َمالك الن ْ
میرفت.
وی رحمه اهلل در سال  22در مدینه متولد شد و بعضی گفتهاند ،در سال  22و ابن خلکان
گوید :در سال  23متولد شده و در سال  842هجری زندگی را بدرود گفت .کتلاب الموطلأ
( -)1موافق با تاریج ریحانة االدب جلد  1صفحة .11
( -)2ریحانة االدب.
( -)3ایرانشهر.
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از تألیفات مهم او است و آن اص کتب صحیحه است ،ابوبکر ابن عربی گوید :الموطأ اصل
اول است و کتاب بخاری اص دوم است ،در این باب ابن اثیر به جای کتاب ابن ماجله آن را
ششم ستة صحیحه میداند ،و محمد عبدالباقی زرقلانی متلوفی سلال  8800شلرحی را بلرآن
کتاب نوشته است.
بن انس مردم شمال افریقا «لیبی ،تونس ،الجزایر و مغرب

در حال حاضر ریروان مال
اقصی» هاتند(.)1
امام شافعی /

ابوعبداهلل محمد بن ادریس بن عباس بن عامان بن شافه بن سا ب بن عبید بن عبدیزید بن
هاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف جد چهارم ریغمبر ،مادر او فاطمه بنت عبداهلل بن الحان بن
الحاین بن علی بن ابی طالب است ،وی در شهر غزه در سال  ،832سال وفات ابوحنیفه تولد
یافت ،استاد ابراهیم خاقانی گوید:
اول شب بوحنیفه درگذشت
()2

شافعی آخر شب از مادر بزاد

( -)1ایرانشهر.
( -)2بعضی دیگر از اشعار مربوطه حکیم خاقانی چنین است:
چلللون زملللان عهلللد سلللنایی درنوشلللت
آسلللمان چلللون ملللن سلللخن گالللتر بلللزاد
چللون بلله غللزین سللاحری شللد زیللر خللاک
خلللاک شلللروان سلللاحری دیگلللر بلللزاد
چللون بلله رایللان شللد ریللاحین گ ل رس لید
چللون سللرآمد صللبح صللادق خللور بللزاد
گلللر زمانللله آیلللت شلللب محلللو کلللرد
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شافعی در سال  822به مصر رفت و در روز جمعه آخرین روز ماه رجب سال  023در
مصر فوت کرد و در مقبرة قرافة الصغری در عصر آنروز دفن گردید.
مال ابوبکر مصنف کُردی در کتاب طبقات الشافعی گوید« :وی رحمه اهلل در دهی از شلام
مشهور به غزه به دنیا آمد ،در دو سالگی او را به مکه بردند و در آنجا نشأت یافت و قلرآن را
حفظ نمود در حالی که هفت سال داشت ،سپس ردرش جهت فراگرفتن فقه او را به مالم بن
خالد مفتی مکه سپرد ،و او به او اجازه فتوا داد در حالی که رانزده سال داشت ،سلپس بله نلزد
امام مال

در مدینه رفت و مالزم او بود تا مال

زندگی را بدورد گفت ،و در سال  823به

بغداد رفت و دو سال در آنجا ماند ،بعد برحاب لزوم به مکه رفت ،و در سال  821بله بغلداد
بازگشت ،دو ماه در آنجا بود و در آنجا به نشر و تصنیف ررداخت و تلا دم وارالین در مصلر
بود».
امام شافعی در علم حدیث و فقه و اصول و لغت و نحو و علوم اسالمی سرآمد دهلر بلود،
ثقت و امانت و عدالت و زهد ورع و عفتِ نفس و حالن سلیرت و عللو قلدرت و منزللت و
سخاوت او زبانزد خاص و عام بود ،او مؤسس و واضه علم اصول میباشد ،اولین کتاب را در
علم اصول به نام «الرساله» نوشت .و در نزد امام مال

کتاب «الموطأ» او را حفظ نملود ،اهل

حفظ و اتقان بود و در رانزده سالگی به درجه اجتهلاد رسلید ،وی رحمله اهلل مؤسلس ملذهب
شافعیه و کتاب «االم» او در علم فقه مشهور است.

آیلللللت روز از مهلللللین اختلللللر بلللللزاد
تهنیللللت بایللللد کلللله در بللللا سللللخن
گلللر شلللکوفه فلللوت شلللد نلللوبر بلللزاد
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در ریحانة االدب ماطور است :ابن ندیم تألیفات شافعی را متجاوز از صد کتاب نوشلته و
در معجم األدباء با صد و چه و اندی به شمار آورده است(.)1
اکاریت مردم عراق و شام و مصر و قامتی از افریقا مذهب او را متابعت مینمایند ،و
اکار اه تاننهای ایران بالخصوص مردم کردستان به مذهب او میباشند(.)2

( -)1در ریحانة األدب به نق از معجم األدب آمده :و گوید شنیدم که مردی این شعر را نوشته و به شافعی
داد:
سل المف ي المكي من آل هاشم
إذا اش د وجه بأمر كيف يضع
شافی در جواب آن ،ذی همین شعر نوشت:
يداري هواه ثم يك م سره
ويصبر في كل األمور ويخضع
آن مرد در زیر جواب شافعی نوشت:
كيف يداري والهوى قاتل الف ى
وفي كل يوم غصة ي جرع
رس شافعی در زیر آن رقم کرد:
فإن هو لم يصبر على ما أصابه
فليس له شيء سوى الموت أ نفع
نظیر تقریبی این مناظره در حاشیة مختصر معانی عالمه مال سعد تفتازانی و خرروتی شرح قصیدة بردیه
آمده که این سؤال و جواب مابین اصمعی (متوفی به سال  271در بصره) و جوانی از قبیله بنی عذره نیز
به وقوع ریوسته است ،در آنجا بعد از آخرین شعر شافعی جوان عاشق عذری که دوا ی را برای درد
بیدرمان عشق حقیقی و جاناوز خود نیافته این بیت یأسآور را نوشته است:
َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم ِم ْت نَا فَأَبِْلغُوا
ِ
ص ِل يَ ْمنَ ُع
َسالمي إِلى َم ْن َكا َن للْ َو ْ
( -)2ایرانشهر.
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امام احمد /

امام ابوعبداهلل احمد بن محمد بن حنب بن هالل شیبانی مروزی ثُم بغدادی به سال 823
در بغداد متولد شد و در سال  028زندگی را بدرود گفت( .)1وی رحمه اهلل از اصحاب
حدیث نیز میباشد ،از امام شافعی و ابن مهدی روایت کرده و شیخین «مالم و بخاری» از او
روایت کردهاند ،امام احمد در حدیث و فقه امام بود ،حافظة قوی و درایت کام داشت ،اه
ورع و عبادت بود ،کتاب الماند او در حدیث مشهور است ،این کتاب مشتم بر هشت ماند
است اول آن در ماند العشره میباشد ،و عبداهلل رارش با روایت از ردرش زیاداتی به آن
ضمیمه کرده است ،مشهور است که آن کتاب جامه چه هزار حدیث با مکرر میباشد.
او از ا مة کبار و اه حفظ و اتقان و ورع بود و به شهرهای شام و یمن و حجاز در طلب
علم حدیث ماافرت کرد و او مؤسس مذهب حنبلیه است ،مردم( )2حجاز (عرباتان) و
قامتی از آفریقا ،شام و فلاطین ریرو مذهب او هاتند.
علم حدیث
( -)1بعضی از شعرا تاریج تولد و وفات و مدت عمر ا مة اربعه را به حااب حروف ابجد به زبان عربی بر
ترتیب نظم اینگونه به رشته شعر درآوردهاند:
تاریجُ

نُعمان:

یکن()10

سیف()710

سطا()10
ومال

فی

جوف()19

قطه()719

سیطا()90
والشافعیُ فی صین( )717در( )707ند()17
واحمد بابق( )717امر( )277جعد()11
فاحْاِبْ
میالدُهُمْ
( -)2ایرانشهر.

على

تَرْتِیْبِ
فَموتهم

نَظْمِ

الشِّعْرِ
کالعمر
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چنان که قبالً گفته شد در زمان ریغمبر اکرم  صحابة حدیث را از رسول خدا نظر به ما
ِ
الر َج ْ
ال» حفظ میکردند و گاهی مینوشتند و حدیث نبوی بعد
ْم ِم ْن أَفْواهِ ِّ
مشهور « ُخ ُذوا الْعل َ
از قرآن مورد اهمیت و در ضبط و صحت آن اهتمام میکردند.
در زمان خلفاء راشدین بطور احتیاط احادیث را تحدید ملیکردنلد ،و از کالرت روایلت
جللوگیری ملینمودنللد ،مگلر بلله وسلیلة بینلله و نقل ثقله .در زمللان ریغمبلر خللدا کله منافقللان

می خواستند سوء استفاده کنند احادیای را جع مینمودند ،تا این کله ریغمبلر  فرملودَ « :م ْن
ب َعلَ َّى ُمتَ َع ِّم ًدا ،فَ لْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّ ا ِر»( )1در تذکرة الحفاظ ذهبی آمده اسلت :از مراسلی
َك َذ َ

ابن ملیکه نق است که ابوبکر صدیق  بعد از وفات ریغمبر مردم را جمه کرد و گفلت :شلما

از رسول خدا  احادیای را روایت میکنید که خودتان درآن اختالف دارید ،و مردم هم بعد
از شما در این زمینه اختالف بیشتر ریدا میکنند .بنابراین ،بدون دقت از رسول خدا  حدیث
را روایت نکنید و تحدیث ننمایید ،کای که از شما سؤال کرد بگو ید کله در بلین ملا و بلین
شما کتاب اهلل «قرآن» وجود دارد هرچه را آن حلالل کلرده ،حلالل اسلت و هرچله را حلرام
کرده ،حرام.

عمر بن خطاب  در زمان خالفت نیز جنبة احتیاط را مرعی میداشت و احادیث را در

حدود قطه به صحت محدود میساخت.
ِ
ِ
َّار»(.)2
حضرت علی  فرمود« :قَ َ
ال النَّبِى  :الَ تَ ْكذبُوا َعلَ َّى ،فَِإنَّهُ َم ْن َك َذ َ
ب َعلَ َّى فَلْيَل ِج الن َ
سفیان از اعمش از ابراهیم تمیمی از ردرش از علی بن ابی طالب نق میکند که گفت :از
رسول خدا  ننوشتیم ،مگر قرآن و آنچه در این صحیفه است .به همین جهت خلفاء از
اختالط حدیث و خوف جع و کارت روایت که تبعاً ایجاد اختالف میکند جلوگیری
( -)1رواه الترمذی جلد رنجم صفحة  31و باز در صحیح ترمذی آمده که ریغمبر  فرمود« :الَ تَك ِ
ْذبُوا َعلَ َّى،
ِ
َّار».
فَِإنَّهُ َم ْن َك َذ َ
ب َعلَ َّى فَ لْيَل ِج الن َ
( -)2رواه البخاری.
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میکردند و هر حدیای را که قبول میکردند مشروط به نق ثقه و یا بینه بر اثبات و صحت
آن بود.
در قرن دوم دانشمندان اسالمی بیشتر به این امر توجه کردند و در قرن سوم عصلر طال لی
تدوین حدیث در عهد خلفای عباسی که مشهور به عصر طال ی تمدن اسالمی نیلز ملیباشلد،
چون از طرف مخالفین اسالم و یا اهمال مردم و یا اغراض شخصی اخبار و اقوالی که به نلام
حدیث جع میشد و در افواه مردم میافتاد و بیشتر با قرآن و حدیث نبوی و سیرت او تطبیق
نمیکرد – اکابر مشایج و علماء حدیث به جرح و تعدی و تصحیح و تطبیلق احادیلث نبلوی
ررداختند و احادیث را جمه و تدوین کردند ،بطلوری کله از دخاللت و جعل اخبلار بیگانله،
احادیث نبوی محفوظ و مصون بماند ،بزرگترین کتابها در حدیث نزد اه سنت و جماعت
که به «صحاح سته» مشهورند عبارتند از:
 -8صحیح بخاری (الجامه الصحیح).
 -0صحیح مالم.
 -2صحیح ابی داوود (الانن).
 -3صحیح ترمذی (الجامه الصحیح).
 -3صحیح ناا ی (المجتبی یا الانن).
 -2صحیح ابن ماجه (الانن).
که بعد به ذکر مؤلفین آنها مورد بحث ما است میرردازیم.
تعریف علم حدیث

علم حدیث( )1از لحاظ قدر و عظمت و نفه عمومی از جمله بزرگترین علوم اسالمی
است ،موضوع این علم سنت و روش و آثار و اقوال و افعال ریغمبر بزرگوار اسالم است که
( -)1علم حدیث :علم به قوانینی است که به واسطة آن احوال سند و متن حدیث شناخته میشود .خبر اگر
طرق روایت آن بال حصر تعدد داشته باشد آن را خبر «متواتر» گویند و گفتهاند :روایت متواتر حداق
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جامه صفات کمال و موجب نی به سعادت و منافه دینی و دنیوی میباشد و حدیث علمی
است که به یاری آن اقوال و افعال و احوال ریغمبر خدا شناخته میشود ،کای که به این علم
اشتغال داشته باشد داعی است به سوی حق و چراغی است روشنی بخش و ررتو افکن که به
سوی رشد و سعادت هدایت میکند ،گفتة ریغمبر وحی خدا و از جانب خداست همانطوری
که خداوند میفرماید.﴾          ﴿ :

ِ ِ
ِ ِ
ِ
القيام ِة
ریغمبر خدا  فرمودهَ « :م ْن َح ْف َ
ظ َعلى َّأمتي أ َْربَع ْي َن َحديْثاً م ْن أ َْم ِر دينها بَ َعثَهُ اللّهُ يَ ْو َم َ
فقيهاً عالِماً»( )1کای که چه حدیث را از امر دین خود بر امت من نق کند و نگهداری
نماید ،در مکتوبی به این که لفظ را هم حفظ نکرده باشد» خدا او را در روز رستاخیز در

شمار فقیه عالم زنده میکند «و درجه افتخارآمیز فقهی و علمی را به او ارزانی میبخشد».
باید رنج نفر باشد یا ده نفر یا دوازده نفر یا بیات نفر یا  12نفر یا  373نفر به اختالف روایات .غیر خبر
متواتر را «آحاد» گویند ،اگر تعداد روات در آحاد بیشتر از دو نفر باشد ،چنانکه از سه به باال باشد آن را
خبر مشهور یا خبر ماتفیض گویند ،اگر دو نفر آن را روایت کرده باشند آن خبر «عزیز» است ،و اگر
ی

نفر آن را روایت کرده باشد آن خبر «غریب» است ،و خبر آحاد قبول است .خالصه اگر خبر

مظنون الصدق باشد و به حد تواتر نرسیده باشد آن را خبر واحد خوانند ،ضمناً اگر خبر مشهور را عدل
تام الضبط متص الاند غیر معل غیر شاذ نق کرده باشد آن را خبر «صحیح» گویند و اگر درجة ضبط
خفیفتر باشد آن را خبر «حان» گویند ،اگر با ارجحی با آن مخالف شد آن را خبر «شاذ» اگر معارض
نداشت آن را خبر «محکم» گویند.
در نزد امام شافعی حدیث چهار قام است -7 :متواتر -2 .مشهور (ماتفیض) -3 .عزیز -7 .غریب.
در نزد امام ابوحنیفه خبر سه قام است -7 :متواتر -2 .آحاد -3 .مشهور.
و نیز اگر خبری تمام افراد آن بال انقطاع معلوم باشد تا به ریغمبر برسد آن را «حدیث مرفوع» گویند و
اگر سلاله تا به ابن عمر ماالً منتهی شهود آن را «حدیث موقوف» گویند و اگر سلالة راویان به غیر
صحابی یعنی تابعی یا غیر تابعی برسد آن را «حدیث مرس » گویند و اگر از سلالة روایت ی

نفر غیر

صحابی معلوم نباشد آن را «حدیث منطقه گویند و اگر دو نفر معلوم نباشد آن را «معض » خوانند.
( -)1وقال َ « م ْن يُ ِرِد اللَّهُ بِ ِه َخ ْي ًرا يُ َف ِّق ْههُ فِي الدِّي ِن» رواه الترمذی جلد .1
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بنابراین ،بایاری از علماء و دانشمندان اه بحث و فحص جهان اسالم مانند شیخین
مالم ،بخاری ،ابی داوود ،ناا ی ،ترمذی ،ابن ماجه و سایر اصحاب حدیث در این علم
سالها سعی و کوشش نموده و احادیث نبوی را با دقت تمام جمهآوری کرده و کتابهای
مهم و مفیدی را در این باره نوشتهاند.
اکنون بنده نیز خود را خوشبخت و شادمان میدانم که استادان محترم جناب آقلای حلاج
سید محمد شیج االسالم کردستان ،آقای دکتر یحیی نوری و مخصوصاً آقلای دکتلر خلدایار
محبت مرا تشویق و راهنما ی فرمودند که رایان نامة تحصیلی دورة لیاانس خود را در ترجمه
و شرح حال اصحاب کتب سلته بنگلارم .از طرفلی اسلتاد محتلرم جنلاب آقلای دکتلر محملد
محمدی ر یس دانشمند دانشکندة الهیات و معارف اسالمی تهران ،در هنگام دیدن این کتاب
مرا تشویق کردند و افزودند چون ما در فارسی کتابی در بلارة «اصلحاب کتلب سلته» نلداریم
شایاته است این کتاب را به چاپ برسانیم گرچه قلم ناتوان من از ترجمة احوال این شش نفر
بزرگ عالم حدیث قاصر و ذره در مقاب ررتو انوار درخشان آفتاب جهلان آرای آنلان اصلالً
قدرت خودنما ی را ندارد و قلم من و دیگران هرچند در بارة فضا و مناقب و محاسن آنان
سخن راند ،هیچ وقت وفا به بیان لیاقت و شایاتگی مقاملات علملی آنهلا نملیکنلد ،بلا ایلن
وجود من هم با کمال خرسندی در این باره به دامن دانش دانشلمندان و محققلین و ملورخین
سلف و خلف متوس شده و از اندوختهها و خرمن فض و دانش آنها خوشههای خوشبویی
چیده ام که به گلزار علم و هنر دانشمندان تقدیم میکنم و مالماً حلق تقلدم و فضل سلبقت
برای ایشان است ،من همانا رهین منت و ریزه خوار خوان فضا و مااعی آنها میباشم.
(کردی از نگارنده)
خوزگلللا ور جللله تلللو جللله رای غمخلللواری
مگریللللام جلللله عشللللق بلللله شللللیوة یللللاری
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چللللون تللللو ورجلللله مللللن وی را ویللللردی
()1

لللهول گلللول جللله بلللا شلللانازی بلللردی

توضیحاً بعد از اخذ درجة لیاانس که این کتاب به عنوان رایان نامة تحصیلی ملورد تأییلد
قرار گرفلت ،چلون اسلتادان و اهل فلن چلاپ آن را مفیلد و ضلروری دانالتند ،نگارنلده بلا
توضیحات بیشتر با مقدمه و خاتمه در تاریج فقه و حدیث کتاب حاضلر را در بلارة «اصلحاب
کتب سته» آمادة چاپ نمودم ،امیدوارم در این ملورد خلدمتی را بله جهلان اسلالم و ایلران و
ایرانی کرده باشم.
ضمناً این کتاب شامل است بر چهار بخش:

بخش اول(:)2
مقدمله در تلاریج فقله و حلدیث و ترجملة احلوال خلفلای راشلدین و ا ملة اربعله – امللام
ابوحنیفه ،امام مال

 ،امام شافعی ،امام احمد .-

(-)1
ای کاش ریش از تو از راه غمخواری
گریه میکردم از عشق به شیوه یاری
چون تو ریش از من این راه را ریمودی
اول

گ

با

افتخار

را

ت
ُمبكاها
قبل
ول َْو
بِ َكيْ ُ
َ
ِ
س قبل
س ْعدي
َش َف ْي ُ
بُ
ت النَّ ْف َ
لي
قبلي
ت
لكن
ب َك ْ
بُكاها

( -)2بخش اول مقدمه بود که گذشت.

فقلت
ُ

ض ُل
اَلْ َف ْ

بردی
صبابَةً
َ
التن ُدِم

البُكا
للمتق ّدِم
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بخش دوم:
اصحاب کتب سته – امام بخاری ،امام مالم ،امام ابی داوود ،امام ترمذی ،امام ناا ی ،امام
ابن ماجه.-
بخش سوم:
خاتمه در ترجمة احوال بعضی از محدثین بزرگ اسالمی.
بخش چهارم:
ملحقات رارة مطالب که نق آن مفید میرسد.

بخش دوم:
اصحاب صحاح سته

فصل اول:
امام بخاری /
نام و نسب:

()1

محمد بن اسماعی بن ابراهیم بن مغیره بن بردزبه( )2جعفی بخاری یکی از رجلال برجالتة
بزرگ اخبار و احادیث بوده است ،به حلدی کله او را در ایلن قالمت امیرالملؤمنین خطلاب
کردهاند.
امام نووی و خطیب حافظ ابی بکر احمد بن علی بن ثابلت بغلدادی گفتلهانلد کله بردزبله
مجوسی بوده و بر مذهب مجوس هم از دنیا رفته اسلت( ،)3وللی مغیلره رالر او بدسلت یملان
بخاری جعفی والی بخارا ایمان آورده است.
اسماعی ( )4ردر امام بخاری اه علم و حدیث و دارای زهد و صالح و تقوا بلوده و حتلی
در مرض فوت گفته که در مال او حرام و شبه حرامی دیده نمیشلود و هملین ررهیلز و تقلوا

( -)1نوع تحقیق در بارة اصحاب کتب سته را استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر خدایار محبی در « »27ماده
برای اینجانب طرح فرمودهاند ،بدینقرار -7 :نام و ناب -2 .کنیه -3 .لقب -7 .تاریج تولد -1 .مح
تولد -1 .تاریج وفات -1 .مح وفات -1 .مح سکونت -9 .شغ  -70 .نام ردر -77 .شغ ردر-72 .
نام فرزند -73 .شغ فرزند -77 .درآمد -71 .رابطه با حکومت -71 .مح تحصی  -71 .استادان او.
 -71نام مدارس -79 .نام مااجد -20 .ماافرت -27 .اجازه از که گرفته -22 .کجا درس میداده.
 -23شاگردان او -27 .آثار علمی او ،که با رعایت این ترتیب به شرح و باط آن ررداخته ام.
( -)2ابن خلکان گوید :در نام جد او اختالف است ،بعضی گفتهاند :یزدبه و به فتح یا تحتانی و سکون زا و
کار دال و بعدها با موحده و قی  :و غیره ،جلد سوم صفحة  337چاپ مصر .بردزبه به معنی زارع است،
امکان دارد در اص کلمة بذربه بوده باشد.

( -)3ابن خلکان گوید« :كان هذا الجد مجوسياً مات على دينه» جلد سوم صفحة .337
( -)4مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریة چاپ مصر صفحة .3

48

شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته

دلی زهد و صالح او بوده است که به فرزند ارجمندش سلرایت نملوده ،هملان فرزنلدی کله
جهان غرق در شهرت او شده است.
والدت و نشأت و زادگاه بخاری

بخاری در روز سیزدهم( )1شوال سال ( 823أربع وتسعین ومائة) هجری بعد از نماز جمعه
در شهر بخارا به دنیا آمد( ،)2و در کودکی ردرش را از دست داد و در کنار و حمایت مادرش
ررورش یافت ،و در سال  082همراه مادر و برادرش احمد به حلج رفلت .او در مکله اقاملت
گزید و برادرش به بخاری باز گشت و در آنجا فوت کرد.
غنجار( )3در تاریج بخاری گوید :بخاری در کودکی هردو چشلم خلود را از دسلت داد و
مادرش از بس که برای بهبودی او دعا کرده بوده ،و بر فرزندش جزع و فریاد میکرد ،شلبی
حضرت ابراهیم خلی اهلل را در خواب دید و بله او گفلت :بلر اثلر کالرت دعلای شلما بلرای
فرزندت خداوند بینا ی را به او بازگرداند .بخاری از رلدرش رلس از خلود فرزنلدی ذکلوری
نداشته و در بخارا متولد و در همانجا به سال  032فوت کرده اسلت ،در هنگلامی کله یلازده
سال داشت تجاس حدیث را میکرد ،در البدایه والنهایه مینویاد )4( :در کلودکی رلدرش را
از دست داد ،در شانزده سالگی کتب مشهوره را خواند ،گفته شلده در کلودکی هفتلاد هلزار
حدیث را حفظ کرده است ،و به حدیث عشق و عالقه میورزیده و در دوازده سالگی به حج
رفت و به درک حضور و سماع درس علماء حدیث در مکه و مدینه نای آمد.
( -)1ابن خلکان گوید« :كانت والدته يوم الجمعة بعد الصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة
أربعين وتسعين ومائة ( »)491جلد سوم صفحة  330چاپ مصر.

( -)2مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة .3
( -)3مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة .3
( -)4البدایه والنهایه فی التاریج (عربی) تألیف حافظ مورخ عماد الدین دمشقی جزء  77صفحة  21مطبعة
الاعادة بجوار محافظة مصر.
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و بعد به مصر رفلت و در بلالد آسلیا ملدت شلانزده سلال( )1بله سلیر و سلیاحت و جلوالن
ررداخت و در بارة علوم متداوله مخصوصاً حدیث تحقیق و تتبه نمود و او به کتاب خلود کله
به الجامه الصحیح مشهور شده و آن را از ششصد هزار حلدیث جمله و اسلتخراج کلرد و بله
ترتیب علم فقه مرتب ساخت .ابلن حجلر عالقالنی ،محملود العینلی ،ابوزیلد فارسلی و غیلره
شرحها ی بر کتاب او «صحیح بخاری» نگاشتهانلد .خلود او گویلد :کتلاب خلود را از مقلدار
ششصد هزار حدیث استخراج کرده ام و هیچ حدیای را نیاورده ام ،مگر این کله در بلارة آن
چنانکه اطمینان حاص کنم ،دو رکعت نماز را قبالً به جای آورده ام و سپس آن را نق کرده
ام ،و او کتاب خود را در حدود شانزده سال( )2تألیف کرده و تتبعات زیادی را به عم آورده
است ،و نود هزار نفر این احادیث را از او شنیدهاند و عدة احادیث آن بدون مکرر چهار هزار
حدیث ،و موقوف و معلق دو هزار و هفتصد و شصت حدیث ( )0422میباشد(.)3
غیاث الدین بن همام الدین حاینی در تاریج حبیب الالیر( )4ملینویالد :در سلال سلت و
خماین وما تین ( )032در شب عید فطر ابوعبداهلل محمد بن اسماعی الخباری وفات یافلت،
( -)1در تذکرة الحفاظ ذهبی آمدهَ « :وَر َح َل َم َع أ ُِّم ِه وأُ ْختِ ِه َسنَةَ  »042بعد از آن که مرویات شهر خود را از
محمد بن سالم و محمد بن یوسف بیکندی سماع کرد در بلج از مکی بن ابراهیم ،در بغداد از عفان ،در
مکه از ابن مقری ،در شام از ابی مقره و فریابی ،در بصره از ابی عاصم و انصاری ،در کوفه از عبداهلل بن
موسی ،در عاقالن از آدم ،در حمص از ابی یمان ،و دمشق از ابی مهر سماع حدیث کرده است.
( -)2ابن خلکان گوید« :وعنه أنه قال :صنفت ك ابي الصحيح لست عشرة سنة خرج ه من س مائة
ألف حديث» وفیات األعیان ،ابن خلکان جلد سوم صفحة  330به اهتمام محمد محی الدین عبدالحمید

چاپ مصر.
(« -)3عدد أحاديثه بدون المكرر أربعة آالف حديث كما قاله النووي وقال الحافظ :عدد ما فيه بدون
المكرر والموقوف والمعلق س ون و سبعمائة وألفان ( »)0672شرح تاج األصول تألیف الشیج

منصور علی ناصف از علماء االزهر جلد اول صفحة .73
( -)4تاریج حبیب الایر جزء سوم از مجلد دوم صفحة  219در مورد سال :ست و خماین ما تین (.)211
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«وهةةو محمةةد بةةن إسةةماعيل بةةن إبةةراهيم بةةن يزدبةةه بةةن المغيةةرة بةةن األحنةةف الجعفةةي» در
تصحیح المصابیح ماطور است که والدت بخاری در روز سیزدهم شوال سنه اربه و تاعین و
ما ه شد .محمد بن اسماعی در دهسالگی به طلب علم اشتغال نموده در اندک زمانی به مزیلد
دانش از اکار علما امتیاز یافت و جهت سماع حدیث به خراسان ،عراقین ،مصر ،شام و حجلاز
شتافت .از وی منقول است که گفت :صد هزار حدیث صحیح و دویات هلزار حلدیث غیلر
صحیح یاد گرفتم و صحیح خود را در شانزده سال تصنیف کردم و ننوشتم حدیای ،مگلر آن
که ریش از آن غا کردم و دو رکعلت نملاز گلزاردم ،از غرایلب آن کله بخلاری همچنلان
بدست راست کتابت میکرده و به دست چپ نیز خط مینوشت ،چنانچه مذکور شد :محملد
بن اسماعی در شب عید فطر سنه مذکوره فوت گشت و در روز عید فطلر کله شلنبه بلود در
خرتنگ که قریه ای اسلت در دو فرسلخی سلمرقند ملدفون شلد .و او را بیالت و دو حلدیث
ثالثی است ،و اعداد احادیث صحیح او هفت هزار و دویات و رنج است.
طلب علم و رحالت و مسافرتهای او

فربری( )1گوید :از محمد بن ابی حاتم وراق بخاری شنیدم که گفت :از بخاری شنیدم که
اظهار کرد :حفظ حدیث به من الهام شد ،در حالی که من از نویاندگان بودم ،از او ررسلیدم:
آن هنگام چند سال داشتید؟ گفت :ده سال یا کمتر ،و سپس از جمله نویاندگان خارج شدم،
و متوجه تجاس در بارة این علم گشتم ،تا به حدی مرجه داخ و خارج شدم و همه در بارة
خواسته های خود و ح مشکالت به من مراجعه میکردند .باز میگوید :روزی که سلفیان از
ابی زبیر روایت میکرد و سند را به ابراهیم متص میساخت به او گفتم :ابازبیر از ابراهیم نق
نکرده مرا راند ،بعد به او گفتم :به اص مراجعه کن اگر دارید ،رفت و نگاه کلرد ،در هنگلام
بازگشت گفت :ای رار ،آن چگونه است؟ گفتم :او زبیر بن عدی اسلت کله از ابلراهیم نقل

( -)1مقدمه صحیح البخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة .7
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کرده است ،قلم را برداشت و کتاب خود را اصالح کرد ،در حالی کله بخلاری در آن وقلت
یازده سال داشته است ،بخاری چون قدم به سال شانزده نهاد کتاب ابن مبارک را حفلظ کلرد
و کالم اصحاب رأی را شناخت و در سال سته عشره و ما تین ( )082به منظور حج به حجلاز
رفت و طلب علم را نیز در آنجا منظور داشت ،در هنگامی که سن او به هیجده رسلید کتلاب
القضایا الصحابه والتابعین را تألیف کرد(.)1

و سپس کتاب تاریج خود را در مدینه در ریشگاه مرقد ریغمبر اکلرم  تلألیف نملود ،وی

میگوید :من آن کتاب را در شبهای مهتاب بلا اسلتفاده از روشلنی ملاه ملینوشلتم و کمتلر
اسمی در تاریج بود که قصه ای از آن نزد من نباشد ،ولی نخواستم کتابم مطول و ملاللانگیلز
باشد.
او رحمه اهلل به شام و مصر جزیره دو دفعه سفر کلرد ،و چهلار دفعله بله بصلره رفلت و در
حجاز شش سال اقامت گزید ،و چنان که خود او گوید :حااب داخ شدن کوفه و بغداد بلر
او معلوم نیات که چند بار به آنجاها رفته البد زیاد به کوفه و بغداد ماافرت کرده است(.)2
کنیة او:

ابوعبداهلل.
لقب او:

حافظ ،محدث ،امیرالمؤمنین فی الحدیث ،شیخین( ،لقب مالم و بخاری در حدیث) شیج
االسالم و جب الحفظ.

( -)1مقدمه صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة  7جلد اول.
( -)2ایضاً مقدمة صحیح بخاری جلد اول صفحة  ،7در همین صحفه آمده است :ابوبکر بن ابوعیاش األعین
گفته :از محمد بن اسماعی مینوشتیم ،در حالی که امرد بود به در خانة محمد بن یوسف فریابی و چون
فریابی در سال  272فوت کرده است ،رس سن بخاری در آن وقت ده سال بوده است.
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تاریخ تولد:

سیزده شوال سال صد و نود و چهار ( )823بعد از نماز جمعه.
محل تولد:

شهر بخارا.
تاریخ وفات:

سال دویات و رنجاه و شش ( )032هجری شب عید فطر در قریة خرتنگ( )1کله در ایلن
قریه خویشاوندانی داشت(.)2
در تاریج والدت و مدت زندگی و وفات او شاعر گفته است:
ي حافظةةةةةةةا ً ومحةةةةةةةدثا ً
َكةةةةةةةان البحخةةةةةةةار ح
َج َمةةةةةة َع الصةةةةةةحيح مكمةةةةةةل ال حريةةةةةةر
مةةةةةةةةةيالده صةةةةةةةةةدق ومةةةةةةةةةدة عمةةةةةةةةةره
()3
فيهةةةةةا حميةةةةةد وانقضةةةةةى فةةةةةي نةةةةةور
که صدق « ،»823حمید « »20و نور « »032است.
محل وفات:

( -)1ابن خلکان گوید« :توفي ليلة السبت بعد صالة العشاء وكانت ليلة عيد الفطر ودفن يوم الفطر
سنة ست وخمسين وم ائ ين ( )211بخرتنگ» رحمه اهلل.

( -)2مقدمه صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة .7
( -)3حافظ عمادالدین ابوالفداء در تاریج البدایه والنهایه گوید :شب شنبه عید فطر هنگام نماز عشاء در
خرتنگ دو فرسخی سمرقند در سال  211فوت کرد ،و بنا به وصیت او ،او را در سه کفن لیس فیها
قمیص وعمامه روشانیدند ،جلد  77صفحة ( 21البته  73روز کم).
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قریة خرتنگ( )1که در آنجا نیز دفن گردیده است ،خرتنگ در دو فرسخی سلمرقند واقله
شده است ،و از این که بعضی میگویند در بخارا فوت کرده شاید بدین معنلی باشلد کله آن
عصر خرتنگ نیز جزء بخارا بوده است.
در ریحانة األدب نوشته :در ده فرهنگ نامی در در ده فرسخی سمرقند فوت کرده ،اما در
سایر تذکره ها خرتنگ در دو فرسخی سمرقند ضبط است ،البته نوشتة ریحانة االدب ضلعیف
و سندیت ندارد.
محل سکونت:

بخارا و مدت شانزده سال نیز در بالد آسیا در ری کاب علم بود.
شغل شخصی:

کاب و نشر علم و باالخره تجارت و کاب آزاد بود ،شخصاً کار میکرد و رباطی را که
بنا نهاده بود ،برای آن مانند دیگران خشت میکشید و سایر اوقات به عبادت میررداخت(.)2
نام پدر:

اسماعی (ابلی الحالن) ،رلدر املام بخلاری از علملاء و زهلاد بلود کله علده از او روایلت
کردهاند(.)3
شغل پدر:

تجارت و کاابت و نیز اه علم بود.

( -)1مقدمه صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة  71و .71
( -)2ایضاً مقدمة صحیح بخاری صفحة  73و غیره ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة  71و .71
( -)3در مقدمة صحیح بخاری صفحة  3آمده :عراقیها از او روایت کردهاند و او از مال
روایت کرده و صحبت ابن مبارک را درک کرده است.

و حماد بن زید
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نام فرزند:

فرزند ذکوری رس از خود نداشته است.
شغل فرزند:

فرزند نداشته است.
درآمد:

از ترکة ردر مال زیادی به او رسیده بود .بنابراین ،در رفاه به سر میبرد و خیر و احالان را
مبذول میداشت ،درآمد او از کاب و تجارت و قراض تشکی میگردید.
رابطه با حکومت وقت:

محترم و گوشهگیر بیطرف ،در امور سیاست دخالت نمیکلرد ،و وقلت خلود را صلرف
خدمت به خلق و ارشاد و تعلیم مینمود ،هنگامی که امیر بخارا خاللد بلن احملد ذهللی او را
احضار کرد که به فرزندش درس تاریج و الجامه الصلحیح بدهلد ،املام درخواسلت او را رد
کرد و راسج داد من فراغت آن را ندارم که وقت خود را بله قلومی اختصلاص دهلم و قلومی
دیگر را محروم نمایم ،در نتیجه خالد کینة او را در دل گرفت و امر کرد کله از بخلارا بیلرون
رود ،شیج به قریة خرتنگ از دهات سمرقند (دوفرسخی سمرقند) رفت و در حدود دو فرسج
از بخارا دور شد( )1و به خانة یکی از باتگانش در آنجا رفت ،شبی در دعای خود ملیگفلت:

«اللهم ضاقت علي األرض بما رحبت فاقبضني» «خداوندا! زمین با وسعتی که دارد بر من
تنگ شد ،رس مرا به سوی خود بازگردان».
هنوز ی

ماه نرفته بود ،دعای او ماتجاب شد در قریة خرتنگ فلوت کلرد و در همانجلا

دفن گردید و سرانجام خالد نیز که خلیفة ابن طاهر بود در کملال ذللت در حلبس موفلق بلن
متوک برادر معتمد خلیفه فوت نمود ،قاطالنی گویلد :خاللد بلن محملد ذهللی در آن موقله
( -)1این جمله را یقیناً از کتابی نق کرده ام ،اما منقول عنه را فراموش کرده ام.
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نا ب خلفای عباسی بود ،در دا رة المعارف اسالمی گوید« :ولمةا رجةع إلةى البخةارا نصةبت

له القباب على فرسخ من البلد»( )1و عامة مردم شلهر از او اسلتقبال نمودنلد و بلر او درهلم و
دینار ناار کردند و مدتی در آنجا باقی ماند ،و برای آنان حدیث روایت میکلرد تلا ایلن کله

امیر شهر خالد بن محمد ذهلی نا ب خلفای عباسی بلا او تلطلف ملیکلرد و از او درخواسلت
کرد که صحیح را بیاورد و در قصر او برای آنان حدیث روایت کند ،بخاری این امر را قبلول
نکرد و به فرستادة امیر گفت :به او بگو :من علم را رات و ذلی نمیکلنم ،و آن را بلر ابلواب
سالطین حم نمینمایم ،اگر او احتیاجی به آن دارد در ماجد من و یلا در خانلة ملن حاضلر
شود تا استفاده کند( ،)2رس اگر این برای شما تعجبآور نیات ،شلما سللطان هالتی ،ملرا از
مجلس منه کن تا این که در روز قیامت ریش خداونلد علذری داشلته باشلم کله ملن عللم را
کتمان نکردهام .به همین جهت در بین امام و امیر شهر اختالف و وحشت به عم آمد ،تا املر
به اخراج امام گردید و سرانجام امیر بخارا نیز به عزل و حبس و مرگ کشید(.)3
محمد بن یعقوب احزم گوید :از یاران خود شنیدم که میگفتند :هنگلامی کله بخلاری بله
نیشابور آمد چهارهزار نفر اسب سوار از او استقبال کردند ،به غیر از آنان که سوار اسلتر و یلا
اال و یا ریاده بودند.
محل تحصیل:

( -)1کذا مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة  71به نق از احمد بن منصور
شیرازی.
( -)2مقدمة صحیح بخاری ادارة الطبلاعةة المنیریله بصلاحبها وملدیرها محملد المنیلر الدمشلقی چلاپ مصلر
صفحة.71
( -)3مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة .71
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بخارا در اوای کودکی ،شام ،مصر ،جزیره ،بصره ،کوفه ،بغداد ،واسط ،مرو ،ری ،هرات،
خراسان ،نیشابور ،بلج ،قیالاریه ،عالقالن ،حملص و غیلره کله بله جهلت تحصلی تصلحیح
احادیث نبوی به این شهرها ماافرت کرده است.
استادان و شیوخ و درجات آنها:

حاکم ابوعبداهلل( )1در تاریج نیشابور گوید :کاانی که بخاری در حلقة درس آنها حاضلر
بوده و سماع و روایت از ایشان کرده و کاب فیض و بهره را از آنها نملوده اسلت ،عبارتنلد
از:
در مکه :ابوالولید احمد بن محمد األزرقی ،عبداهلل ابن یزید المقلری ،اسلماعی بلن سلالم
الصا غ ،ابوبکر عبداهلل بن زبیر الحمیدی و اقران آنها.
در مدینه :ابراهیم بن منذر حزامی ،مطرف بن عبداهلل ،ابراهیم بن حملزه ،ابوثابلت محملد
بن عبیداهلل ،عبدالعزیز بن عبداهلل اویای ،یحیی بن قزعه و اقران آنها.
در شام :محمد یوسف فریابی ،ابونصر اسحاق بن ابلراهیم ،آدم بلن ابلی ایلاس ،ابوالیملان
حکم بن نافه ،حیوة خالد بن خلی قاضی حمص ،خطاب بن عامان ،ابلوالمغیرة عبدالقلدوس،
سلیمان بن عبدالرحمان بن شریح و غیر اینها.
در بخارا :محمد بن سالم بیکندی ،عبداهلل بن محمد الماندی ،هارون ابلن اشلعث ،عبلده
بن الحکم ،محمد بن یحیی بن صا غ ،حبان بن موسی و اقران آنها.
در مرو :علی بن الحان بن شقیق ،عبدان ،عامان ،محمد بن مقات و اقران آنها.
در بلخ :مکی بن ابراهیم ،یحیی بن بشیر ،محمد بلن ابلان ،حالن بلن شلجاع ،یحیلی ابلن
موسی ،قتیبه و معاصرین آنها.
در ری :ابراهیم بن موسی و غیر او.
( -)1مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة .71

57

فص اول :امام بخاری /

در بغداد :محمد بن عیای الطباع ،محمد بن سا ق ،سلریج بلن نعملان ،احملد بلن حنبل ،
ابومالم عبدالرحمان ابن ابی یونس ماتملی ،اسماعی بن خلی و اقران آنها.
در واسط :حاان بن حاان ،حاان بن عبداهلل ،سعید بن عبداهلل بن سلیمان و اقران آنها.
در بصره :ابوعاصم نبی  ،صفوان بن عیای ،بدل بن المحبر ،حرمی بلن عملاره ،عفلان بلن
مالم ،محملد بلن عرعلره ،سللیمان بلن حلرب ،ابلوداود الطیالالی ،علارم ،محملد بلن سلنان،
ابوحذیفه نهدی و غیر آنها.
در کوفه :عبیداهلل بن موسی ،ابونعیم ،احمد بن یعقوب ،اسماعی بن ابان ،حان بن ربیله،
خالد بن مخلد ،سعید بن حفص ،طلق بن غنام ،عمر بن حفص ،فرو بن ابی المغراء ،قبیصه بلن
عقبه ،ابوغاان و اقران آنها.
در جزیره :احمد بن عبدالمل

حرانی ،احمد بن یزید حرانی ،عمرو بن خلف ،اسماعی

بن عبداهلل رقی و اقران آنها.
در مصر :عامان بن صالح ،سعید بن ابی مریم ،عبداهلل بن صالح ،احمد بن صالح ،احمد بن
شبیب ،اصبغ بن ابی الفرج ،سعید بن عیای ،سعید بن کایر بن عفیر ،یحیی بن عبداهلل بن بکیلر
و اقران آنها.
در هرات :احمد بن ابی الولید حنفی.
در نیشابور :یحیی بن یحیی تمیمی ،بشر بن حکم ،اسحاق بن ابراهیم حنظلی ،محملد بلن
رافه ،احمد بن حفص ،محمد بن یحیی ذهلی و اقران آنها.
امام قاطالنی در شرح بخاری نوشته است :استادان او:
در قیساریه :محمد بن یوسف فریابی.
در عسقالن :آدم بن ابی ایاس.
در حمص :ابومغیره ابی یمان علی بلن عیلاش ،احملد بلن خاللد وهبلی ،یحیلی و خلاطی
بودهاند.
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امام بخاری  /در طلب علم به شهرهای مذکور رفته و اقامت گزیلده و از مشلایج مزبلور و
غیر آنها کاب فیض نموده تلمذ جاته است ،او گفته از بیشتر از هزار شیج و اسلتاد از علملا
نوشته دارم و تمام احادیث را با ذکر سند یاد کردم.
حاکم ابوعبداهلل گوید :امام بخاری  /در طلب علم و تحصی به این شهرها رفتله و در هلر
شهری از آن شهرها اقامت اختیار کرده است ،از مشایج آن بالد کاب فیض و بهره نملوده و
تلمذ جاته است(.)1
طبقات مشایخ او و مراتب آنها

محمد بن ابی حاتم( )2از بخاری نق میکند که گفته از هزار و هشتاد نفر از اساتید نوشلته
دارم و نق کرده ام و آنها همه اصلحاب حلدیث بلودهانلد ،بلاز گویلد :حلدیث را از کالی
ننوشته ام ،مگر این که گفته باشد که ایمان قول و عم است؛ و این هم منحصر در رنج طبقله
است:

طبقة اول:
کاانی هاتند که برای او از تابعین روایت کردهاند ،مانند :محمد بن عبداهلل انصاری که از
حمید روایت کرده ،مکی بن ابراهیم از یزید بن ابی عبید ،عبداهلل بلن موسلی از اسلماعی بلن
ابی خالد ،هشام بن عروه از معروف از علی بن ابی طفی از علی بن ابلی طاللب و ماننلد :ابلی
نعیم از اعمش ،خالد بن یحیی از عیای بن طهمان و چون علی بن عیاش و عصام بن خالد از
جریر بن عامان تابعی از بار بن عبداهلل صحابی .و شیوخ اینها همه از تابعین بودهاند.

طبقة دوم:

( -)1مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر ،صفحة .1
( -)2مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفحة .1
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کاانی بودهاند هم عصر تابعین ،لکن از ثقات تابعین نشنیدهاند ،مانند :آدم ابن ابلی ایلاس،
ابی ماهر عبداالعلی بن ماهر ،سعید بن ابی مریم ،ایوب بن سلیمان بن هالل و اماال آنها.

طبقة سوم:
کاانی هاتند که حد وسط بین مشایج او میباشند و تلابعین را درک نکلردهانلد ،بلکله از
کبار تبه اتباع نق کردهاند ،مانند :سلیمان بن حرب ،قتیبه بن سعید ،نعیم بلن حملاد ،عللی بلن
مدینی ،یحیی بن معین ،احمد بن حنب  ،اسحاق بن راهویله ،ابلوبکر و عاملان بنلا ابلی شلیبه و
اماال اینها .ضمناً از لحاظ اخذ امام مالم از این طبقه با بخاری شرکت جاته است.

طبقة چهارم:
رفقاء او بودهاند ،در طلب و کاانی که قب از او کمی از احادیث را شنیدهاند ،مانند :ابلی
حاتم رازی ،محمد بن عبدالرحیم صاعقه ،عبد بن حمید ،احمد بن نظر و نظایر اینهلا .از ایلن
طبقه به همین منظور اخذ کرده که در نزد مشایج خود این احادیلث را نیافتله یلا فلوت وقلت
کرده و به آن نرسیده است.

طبقة پنجم:
عدهای هاتند همسن و هماستاد و طلبة او که برای فایده از آنها سماع کرده است ،مانند:
عبداهلل بن حماد آملی ،عبداهلل بن ابی عاص خوارزمی ،حالین بلن محملد قبلانی ،ابلی عیالی
ترمذی و غیر اینها که کمی را از ایشان نق کرده است.
بخاری میگوید(« :)1محدث کام نیات ،مگر این که از ملافوق و هلمردیلف خلود و یلا
رایینتر از خود نق و استفاده کند» .و این کار را کلرده و از آنهلا نوشلته دارد و از بلاالتر از
خود و همدرجة خود و رایینتر از خود بهرهیاب شده است.
نام مدارس:
( -)1مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفحة .1
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مدارس معینی که مانند مدارس امروزه دارای تشلریفات معلین و مضلبوطی باشلد ،نیلافتم،
ولی در کنار بعضی از مااجد قدیمه حجرههای کوچ

و صفه و رواق و رباطی ساخته شده

که جای تدریس و تدرس بوده ،نظیر این مااجد و حجرهها در بعضی مناطق کردستان دیلده
میشود ،مخصوصاً بنای بعضی مااجد را بلا هملین حجلرههلا بله عبلداهلل بلن عملرب نالبت
میدهند که هنوز باقی و چندان تغییری نکرده است(.)1
آنچه مالّم است ماجد در مجامه اسالمی عالوه بر این که جلای عبلادت بلرای ماللمین
بوده ،مح تدریس و تدرس هم بوده است ،بعضی از مدرسین در مالجد و بعضلی در منلزل
تدریس کردهاند .به هرحال ،امام بخاری در مدارس معمولة آن روزگار چه حجره باشد و چه
منزل و چه ماجد ،در بخارا و در شهرها ی که به آنجا در ری اکتالاب عللم مالافرت کلرده
است به کاب علم از ی

طرف و به تدریس از طرف دیگر اشتغال داشته اسلت ،و ملدارس

آن روزگار به هرنوع کله باشلد در شلهرهای ملذکور ملورد تلدرس و تلدریس املام بخلاری
بودهاند.
در کتاب شروط ا مه سته تألیف ابوالفض محمد بن طاهر مقدسی نوشته شده :امام بخاری
تراجم و تألیف ابواب الجامه الصحیح را در حرم شلریف شلروع کلرد و ملدت شلانزده سلال
برای تألیف و تدوین آن در بصره و غیره به تحقیق ررداخت تا این که آن را در بخارا به رایان
رسانید(.)2
نام مساجد(:)3

مکه و مدینه ماجد النبی .خود او گویلد« :ملن کتلاب تلاریج خلود را در ریشلگاه مرقلد

ریغمبر اکرم  در سن هیجده سالگی تألیف کردم» .و در مالاجد بخلارا و شلهرهایی کله بله
( -)1توضیح بیشتر در قامت ملحقات همین کتاب.
( -)2راجه به تفصی بیشتر در بارة مدارس اسالمی به قامت ملحقات این کتاب مراجعه شود.
( -)3در بارة تفصی بیشتر راجه به مااجد اسالمی به قامت ملحقات این کتاب مراجعه شود.
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آنجا ماافرت کرده است به کاب و نشر علم اشتغال داشته .در مورد ماجد بخلارا نوشلتهانلد
قتیبه بن مالم چند ماجد در شهر بخارا بنا کرده و ماجد جامه را به سال  23بنا نمود.
مسافرت:

در سنة  082هجری به همراهی برادر و مادرش به حج رفته است .بله مدینله ،شلام ،ملرو،
واسط ،کوفه ،جزیره ،ری ،بغداد ،مصر ،هرات ،نیشابور و غیلره چنلان کله گذشلت مالافرت
کرده است.
از که اجازه گرفته:

امام بخاری استادان زیادی داشته است ،و طلوری کله تحقیلق کلرده ام معللوم نیالت کله
کدامی

از استادان او به او اجازه دادهاند ،من هرچند جاتجو کردم این قامت را نیافتم ،بله

احتمال قوی اجازه نامهای که بعدها مرسوم شده در آن عصر نبوده است ،وللی صلورتهلای
اجازه به این عنوانها بوده :مانند قرا ت شیج بر شاگرد و بلالعکس و وجلوهی کله بعلداً ذکلر
میشود و هر علم و کتابی چنلان کله از بعضلی عبلارات فهمیلده ملیشلود محتلاج بله اجلازة
مخصوص شفاهی یا کتبی بوده است.
امام حجة االسالم محمد غزالی در کتاب «الماتصفی» در باب چهارم در ماتند راوی غیر
صحابی و صورت اجازه و کیفیت روایت رنج صورت را برای اجازه تشریح میکند:
 -8قرا ت شیج (استاد) بر راوی (شاگرد).
 -0قرا ت راوی بر شیج.
 -2اجازهدادن استاد ،شاگرد را در روایت.
 -3مناوله.
 -3رو یت :یعنی رو یت راوی از شیج در کتاب شیج و این دارای رنج مرتبه است:
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اول :باالترین مراتب قرا ت شیج در معرض اخبار است بر سبی تعلیم ،چنانکه شلیج آن را
قرا ت نماید تا از او روایت نماید و بلکه آن را بلر سلبی املالء بنویالد بله طلوری کله راوی
بگوید :شیج برای ما گفت یا به ما خبر داد و فالن گفت و من آن را شنیدم یا نوشتم.
دوم :این که راوی حدیث را بر شیج قرا ت نماید و شیج ساکت بماند ،بله منظلور آن کله
سکوت او به منزلة این است که بگوید :آن صحیح است ،رس در این صورت به طلور تاللط
روایت جایز است.
سوم :اجازهدادن استاد ،شاگرد را و روایت «لفظاً یا کتاباً» که شیج بگوید به تو اجازه دادم
که از کتاب فالنی نق کنید و یا هرچه از ماموعات ملن بله نشلر شلما صلحیح آملد روایلت
نمایید که در این صورت احتیاط در تعیین ماموع الزم است ،چنان که راوی مالط باشد بلر
این که بگوید شیج برای ما نق کرد و یا این اجازه را به ما خبر داده است.
چهارم :مناوله و صورت آن این است که شیج بگوید :این کتاب را بگیلر و از طلرف ملن
مجاز هاتی ،آن را روایت و نق کن من این را از فالنی شنیده ام.
رنجم :اعتماد بر خط چنانکه راوی مکتوبی را ببیند به خط شیج و بلر آن اعتملاد کنلد کله
شیج در کتاب خود گفته باشد من این را از فالنی شنیده ام ،البته اثبات روایت چنلین حلدیای
مختلف فیه است.
توضیحاً قاضی عضد در شرح مختصر منتهی ابن حاجب قام دیگری را بر این رلنج وجله
اضافه کرده است ،چنانکه گوید :قرا ت غیر بر شیج به حضور راوی ،در کتاب جمه الجوامه
به توضیح بنانی چهارده صورت برای اجازه نق شده که بیشتر متفرعات شقوق فوق هاتند.

کجا درس میداده است:
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در مااجد و منازل و مدارس و مکاتب معمولة آن روزگار ،در بخلارا و نیشلابور تلدریس
کرده و به شهرها ی که جهت اکتااب علم ماافرت نموده است ،سمت تدریس را هم داشته
و گاهی در منزل تدریس نموده است.
شاگردان نخبه و آخذین از او:

شاگردان و آخذین و استفادهکنندگان از او بیشتر از آن میباشند که ذکر شوند( )1منجمله:
ابوالحان مالم بن حجاج ،ابوعیای ترمذی ،ابوعبدالرحمن ناا ی ،ابوحاتم ،ابوزرعه رازیان،
ابواسحاق ابراهیم ،ابوبکر بن خزیمه از او استفاده و اخذ کردهاند.
فربری میگوید :سماع صحیح بخاری را بیشتر از نود هزار نفر نق کلردهانلد ،بغیلر از ملن
کای از آنها باقی نمانده ،در مجلس سماع او بیشتر از بیات هزار نفر حاضر میشدند و اخذ
و سماع میکردند و بایاری از مشایج او نیز از او روایت کردهانلد ،ماننلد :عبلداهلل بلن محملد
ماندی ،عبداهلل بن منیر ،اسحاق بن محمد سرماری ،محمد بن خلف بن قتیبه و غیر اینها.
از اقران او ،ابوزرعه و ابوحاتم رازیان و ابلراهیم حربلی و ابلوبکر بلن عاصلم ،موسلی بلن
هارون حمال ،محمد بن عبداهلل بن مطین و اسحاق بن احمد بن زیلرک فارسلی و محملد بلن
قتیبه بخاری و ابوبکر بن اعین از او روایت کردهاند.
بایاری( )2از بزرگان حُفّاظ نیز از او اخذ نمودهاند ،مانند :صالح بلن محملد بلن ملقلب بله
جزره ،مالم بن الحجاج ،صاحب صحیح ،ابوالفض احمد بن سلمه ،ابلوبکر بلن اسلحاق ابلن
خزیمه ،محمد بن نصر مروزی ،امام ناا ی ،ابوعیالی ترملذی ،محملد بلن عبلداهلل بلن جنیلد،
جعفر بن محمد نیشابوری ،ابوبکر بن داوود ،ابوالقاسم بغوی ،عمر بن محمد بحیلری ،ابلوبکر
بن ابی دنیا ،ابوبکر بزار ،حاین بن محمد قبانی ،یعقوب بن یوسف بن اخرم ،عبداهلل بن محمد
(« -)1كان يحضر من مجلسه أكثر من عشرين ألفاً يأخذون عنه» مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة
المنیریه چاپ مصر ،صفحة .1
( -)2مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه صفحة  1و .1
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بن ناجیه ،سه بن شاذویه بخاری ،عبید اهلل بلن واصل  ،القاسلم ابلن زکریلا مطلرز ،ابلوقریش
محمد بن جمعه ،محمد بن محمد بن سلیمان باغندی ،ابلراهیم بلن موسلی جلویری ،عللی بلن
عباس تابعی ،ابوحامد اعمش ،ابوبکر احمد بن محمد بلن صلدقه بغلدادی ،اسلحاق بلن داوود
صواف ،حاشد بن اسماعی بخاری ،محمد بن موسی النهرتبری ،ابومحمد بلن صلاعد ،محملد
بن هارون حضرمی و حاین بن اسماعی محاملی بغدادی که آخرین کس بوده در بغداد از او
نق کرده است( ،)1و بایاری از بزرگان دیگر نیز از او اخذ کلردهانلد کله ذکلر همله موجلب
اطالل است.
آثار علمی و مؤلفات بخاری و اسباب تألیف صحیح بخاری:

()2
ْج ِام ُع
 -8صحیح بخاری که مشهورترین کتلاب هلای او اسلت و خلود مؤللف آن را «ال َ
لص ِحيح الْم ْختصر ِمن أُموِر رس ِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َم َو ُس نَنِ ِه َوأَيَّ ِام ِه» نام داده است،
ول اللَّه َ
الْ ُم ْسنَ ُد ا َّ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ُ

در سبب تألیف آن می گوید :در محضر اسحاق بن راهویه بودیم ،بعضی از یاران به ما گفتند:
کاش کتاب مختصری را در سنن رسول اهلل  جمه میکردید و مینوشتید ،ایلن آرزو در دل
من جای گزین شد که الجامه الصحیح را تألیف کردم.
در محل تللألیف آن اخللتالف کلردهانللد ،بعضللی بخللارا ،گروهلی مکلله و گروهللی بصللره
داناتهاند  ،البته این احتماالت همه صحیح است ،زیلرا ممکلن اسلت در هملة ایلن شلهرها بله
تألیف آن اشتغال داشته باشد ،چون کتاب صحیح را در مدت شانزده سال تألیف کرده اسلت
و احتمال همه را دارد ،در کتاب شروط الاته حافظ مقدسی مقدمة اسلتاد شلیج محملد زاهلد
( -)1مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة .1
( -)2علی اصغر حکمت در تاریج ادیان نوشته :جامه صحیح بخاری از محمد بن اسماعی بخاری ،او اولین
کای است که احادیث صحاح نبوی را جمه آورده و به صورت کتابی مدون نمود ،کتاب صحیح
بخاری را بایار معتبر می دانند و در عالم اسالم موثق است این کتاب به غالب ألانه ارورا ی ترجمه و
طبه شده است.
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الکوثری آمده :در مدت شانزده سال آن را در بصلره و غیلر بصلره تصلنیف کلرد و آن را در
بخارا رایان داد ،و شروع آن در حرم شریف بود.
 -0کتاب األدب المفرد.
 -2کتاب التاریج الکبیر عن تراجَمِ رِجالِ الاند.
 -3کتاب رفهُ الیدین فی الصلوة.
 -3کتاب قراءة خلف امام.
 -2کتاب بِرُ الوالدین.
 -4کتاب التاریج األوسط.
 -1کتاب التاریج الصغیر.
 -2کتاب خلق أفعال العباد.
 -82کتاب الضعفاء.
 -88کتاب الجامه الکبیر.
 -80کتاب الماند الکبیر.
 -82کتاب التفایر الکبیر.
 -83کتاب األشربة.
 -83کتاب الوحدان – وهو من لیس له أحادیث أحد من الصحابه.
 -82کتاب الهبة.
 -84کتاب المباوط.
 -81کتاب عل .
 -82کتاب الکنی.
 -02کتاب الفوا د.
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 -08کتاب ثالثیات البخاری(.)1
 -00کتاب أسامی الصحابة .و غیر اینها.
قوة حافظة بخاری و تیزفکری او

()2

امام بخاری دارای حافظة قوی خدادادی بلوده کله در قلوة حفلظ و تیلز طبعلی و سلعی و
اهتمام مورد اعجاب دیگران بوده ،از او ررسیدند :آیا برای حفظ دوا لی وجلود دارد ،گفلت:
هیچ چیز سودمندتر از سعی و کوشش و کارت مطالعه و مداومت نظر و اهتمام نیات.
وراق بخاری میگوید )3(:بخاری در حالی کله بچلة کلوچکی بلود ،هملراه ملا بله محضلر
مشایج بصره میآمد ،چند روزی بر ایلن ترتیلب گذشلت و چیلزی هلم نملینوشلت ،بعلد از
شانزده روز ما او را منه کردیم ،او گفت :شما مرا زیاد لومه میکنیلد ،ببیلنم شلما چله چیلز را
نوشت ه اید ،نگاه کردیم در حدود رانزده هزار حدیث را نوشته بودیم ،سپس تمام آن احادیلث
را از حفظ برای ما خواند و گفت :تصور کردید که من به هدر در جمه شما شرکت میکلنم
و وقت و روزگار را ضایه میکنم ،بعد فهمیدیم که در قامت حفظ کای بر او تقدم ندارد.
میگویند :گاهی وقت که کتابی را به دقت مطالعه میکلرد ،بله یل

دفعله مطالعله آن را

حفظ می نمود و صد هزار حدیث صحیح و دوصد هزار غیر صحیح را در حفظ داشته اسلت.
ابواالزهر می گوید :در سمرقند چهارصد محدث بود ،جمله شلدند و ملیخواسلتند بلر سلبی
مغالطه قوة حافظة محمد بن اسماعی را بانجند ،اسناد شام را در اسناد عراق و اسناد علراق را
در اسللناد شللام و اسللناد حللرم را در اسللناد یمللن داخ ل و تخلللیط مللیکردنللد بللا ایللن وجللود
نمی تواناتند او را در تشخیص اسناد سرگردان کنند و یا بلر او عیلب و خلوردهای بگیرنلد ،و
( -)1والمراد به هو ما اتصل إلى رسول للا  بثالثة رواة .مقدمة بخاری چاپ مصطفی حلبی و اوالده
بمصر بمقدمه و حاشیه محمد بن عبدالهادی الاندی صفحة .73
( -)2مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة .9
( -)3مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة .9
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کلمه باشد از اسناد دیگر تمییز ملیداد .اسلتاد عللی راشلا

صالح در کتاب اصول فن خطابه او را به عنوان نمونه از شمار بزرگان درجله اول قلوة حافظله
ذکر میکند که قوة حافظة او شگفتانگیز و اعجاب آور بوده است.
شمائل او

وی در منتهی درجة حیا و شجاعت و سخا و زهد و ورع در دار دنیلا و رغبلت در دار بقلا
بود ،او می گفت :امیدوارم که به خدا القی شوم ،در حالی که با من حااب نکند که کای را
غیبت کرده باشم( )1و او قلی األک و کایر اإلحاان و مفرط در کلرم بلود ،قلامتی معتلدل نله
کوتاه و نه بلند داشت ،گندمگون و الغر اندام بود.
عبدالواحللد بللن آدم طواویاللی گویللد( :)2ریغمبللر خللدا را در خللواب دیللدم و جمللاعتی از
اصحاب او با او بودند و او در جا ی توقف کرده بود ،بر او سالم کردم سالم مرا جلواب داد،
گفتم :یا رسول اهلل! به چه جهت توقف فرموده اید؟ فرمود :منتظر محمد بن اسلماعی هالتم،
بعد از چند روز خبر مرگ محمد بن اسماعی به من رسید ،نگاه کردیم که او فوت کرده بود

در ساعتی که دیده بودم ریغمبر  انتظار او را میکشید.

سعی بخاری و کوشش او در علم و عبادت

( -)1از وقتی که داناتهام غیبت حرام است ،کای را غیبت نکردهام .مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة
المنیریه چاپ مصر صفحة .77
( -)2شذرات الذهب.
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محمد بن ابی یحیی وراق( )1میگوید :زمانی که همافر ابوعبداهلل بخاری بلودم در منزللی
که من در حال خواب بودم میدیدم که او در ی

شب رانزده تلا بیالت بلار قیلام ملیکلرد،

آتش و گُ آتش را بدست میگرفت و بدان وسیله چرا را روشن ملینملود ،و احادیلث را
استخراج میکرد و به آن علم حاص مینمود ،سپس سر را بلر بلالین ملینهلاد و مجلدداً ایلن
عم را تکرار میکرد ،من به او گفتم :جناب استاد ،شما متحم مشلقات زیلادی ملیشلوید،
چرا مرا بیدار نمیکنید ،تا چرا را برای تو روشن کنم ،گفت :تو جلوان هالتی نملیخلواهم
خواب تو را برهم زنم ،ولی برای او لذت علم و سعی از لذت خواب بیشتر بود.
محمد بن یوسف گوید :شبی در منزل ابی عبداهلل بخاری بودم حالاب کلردم هیجلده بلار
برخاست و چرا را روشن کرد که چیزهای مورد یادآوری خود را یادداشت کند(.)2
مقام بن سعید گوید :محمد بن اسماعی بخاری هروقلت اول شلب ملاه مبلارک رمضلان
میآمد اصحاب و یاران خود را جمه میکرد و بلا آنهلا نملاز جماعلت ملیخوانلد و در هلر
رکعتی بیات آیه را میخواند به حدی که تا آخر ماه چنلد بلار قلرآن را خلتم ملیکلرد ،وی
رحمه اهلل در سحرگاه ،نصف تا ثلث از قرآن را قرا ت میکرد ،در هر سه شب سحرگاه قرآن
را ختم مینمود و در هرروز ی

ختمه را انجام میداد و ختم او در هنگام افطار هر شب بود.

محمد بن ابی حاتم گوید :او در هنگام سحر سیزده رکعلت را نملاز ملیخوانلد کله یل
رکعت آن وتر بود( .)3ابوبکر بن منیر نق میکند روزی بخاری در حال نماز بلود زنبلور او را
هفده بار نیش زد نمازش را قطه نکرد.
سیرت و زهد و فضایل و کرم او

( -)1مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفحة .77
( -)2مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفحة .77
( -)3مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفحة .72
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امام بخاری هر وقلت صلحبت از دنیلا ملی کلرد ،ابتلدا حملد و ثنلای خداونلد را بله جلای
میآورد ،و سپس صحبت را شروع مینمود ،وی از مال زیادی که به ارث بله او رسلیده بلود
خیر و احاان را مبذول می داشت و در راه مضاربه و رفاه حال مردم مال خود را میبخشلید و
به مصرف میرسانید( .)1یکی از غربا که مال( )2زیادی را از او قطه کرده و برده و به آم رفته
بود ،برای استرداد آن به او گفتند ،گفت :من دین خود را به دنیلا نملیفروشلم ،تلا عاقبلت بلا
غریم خود مصالحه کرد.
امللام بخللاری کایراالحاللان و قلیلل االکلل و در اکللرام مفللرط و در بللذل و بخشللش و
مهمانداری روزگار را به سر میبرد و گاهی اوقات لباسهای خود را هم میبخشید.
وراق گوید :ما در فربر بودیم ،ابوعبداهلل بخاری رحمه اهلل رباطی را ملیسلاخت و شخصلاً
برآن خشت میکشید ،من به او گفتم :دیگر خشتکشیدن برای شما کلافی اسلت ،او گفلت:
این برای من نافه است ،و بیشتر از صد نفر او را در این بنای خیر یلاری ملیکردنلد ،او بلرای
آنان گاوی را ذبح کرده بود و مردم را برای طعام دعوت میکرد .او از غیبت و بهتان بلری و
س بِالطَّوي ِل
متنفر و در ررهیز و زهد و عبادت نمونه و یگانه عصر خود بلود ،وی الغرانلدام «لَ ْي َ
وال القص ير» و قامتی متوسط و معتدل داشت ،او  /میگوید :از زمانی که داناتهام غیبت حلرام
است تاکنون کای را غیبت نکردهام.
آشنائی او به فن تیراندازی

امام بخاری با داشتن علم زیاد و کرم واسه و ورع عظیم در املور حلرب و تحالین آالت
جهاد اه فن بود ،شجاع و با شهامت و در سواری وتیراندازی مهارت داشت ،به حدی تیر او

( -)1در مقدم صحیح از او نق شده که گفته است« :كنت أ س غل في كل شهر خم سمائة درهم فأنفق ها
في الطلب وما عند للا خير وأبقى».
( -)2وكان المال خمسة وعشرين ألفاً :آن مال بیات و رنج هزار درهم یا دینار بود.
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به هدر نمیرفت ،و هیچ وقت نبود که در اصابت به هدف خطا کنلد و کمتلر تیلر او بله خطلا
رفت.
اشعار و طرایف او

فصاحت امام بخاری در نظم کمتر از فصاحت او در نار نبود  .اما به گفتة امام شافعی:/
()1

وََ لَةةةةةول ال الشةةةةة لعر بالعلمةةةةةاء يةةةةةزري
لَ حك لنة ح
ةةةةةةت اليَةةةةةةةو َم اَ لشةةةةةةة َع َر ِمةةةةةةةن لَبيةةةةةةةد

نظم او کمتر در دست میباشد ،یا شعر را کم گفته و از شعراء مقلین بوده است ،و یا شلعر
را زیاد گفته و به مرور زمان از بین رفته است ،و ممکن است در آن زمان شعر را بلرای یل
محدث مانند او نقص داناتهاند .این چند بیت از او:
ةةةةةل ركةةةةةةوع
اِ لغ َةةةةةنِ لم ِمةةةةةةنَ لالفَةةةةةةراَ فَضة َ
فَ َعسةةةةةةةةى أَ لن يَكةةةةةةةةونَ َمول تحةةةةةةةةكَ بغ ةةةةةةةةة
غيةةةةر سةةةةقم
َكةةةةم صةةةةحيح رأيةةةةتَ ِمةةةةن
ِ
َذهَبَة ل
ةةةةةةةةت نفسةةةةةةةةةه الصةةةةةةةةةحيحة فل ةةةةةةةةةة
خةةةةةةةةةةالق النةةةةةةةةةةاس بخلةةةةةةةةةةق واحةةةةةةةةةةد
ةةةةةةاس تهةةةةةةةر
ال تكةةةةةةةن كلبةةةةةةةا ً علةةةةةةةى النة
ِ
إن تبةةةةةةةةةق تفجةةةةةةةةةح باألحبةةةةةةةةةة كلهةةةةةةةةةم
وفنةةةةةةةةةاء نفسةةةةةةةةةك ال أبالةةةةةةةةةك أفجةةةةةةةةةع
اشعار او داللت دارد بر این که وقت خود را ضایه نگردانیده ،بلکه اشتغال به عبادت برای
او الزم بوده و وقت خود را صرف عبادت اوللی فلاالولی کلرده اسلت .علالوه بلر ایلن ،املام
بخاری از خوشنویاان عصر خود نیز بوده است(.)2
( -)1مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفحة .71
( -)2عبدالمحمد خان ایرانی مؤدب الالطنه در کتاب خط و خطاطان صفحة  17میگوید :ابوعبداهلل محمد
بن اسماعی بن ابراهیم بن مغیره بن بردزبه ،شیج االسالم و امام المحدثین مؤلف صحیح بخاری اصالً
ایرانی و در سنة  797در بخارا متولد گشت ،و بردزبه به معنی دهقان و زارع بوده و جدش بردزبه

فص اول :امام بخاری /
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ثناء مردم و مشایخ و اقران بر او

امام احمد بن حنب  /گفته( :)1خراسان مانند محمد بن اسماعی بخاری را به جامعه تحوی
نداده است .و باز گوید :خراسان مانند ابلی زرعله ،محملد بلن اسلماعی بخلاری ،عبلداهلل بلن
عبدالرحمان دارمی و حاین بن شجاع بلخی را به دنیا نیاورده است.
محمد بن بشار گفته است :حافظ دنیا چهار نفرند :ابوزرعله در ری ،ماللم بلن حجلاج در
نیشابور ،عبداهلل بن عبدالرحمان دارمی در سمرقند ،و محمد بن اسلماعی بخلاری در بخلارا و
باز محمد بن بشار هنگامی که بخاری قدم به بصره نهاد بله سلوی او قیلام کلرد و دسلت او را
گرفت و دست در گردن او نمود و گفت :مرحبا برای کای که سالهاسلت ملن بله او افتخلار
میکنم.
امام مالم گفته :شهادت میدهم که در دنیا تو مانند نلداری .املام ابلی محملد عبلداهلل بلن
عبدالرحمان دارمی گفته :علمای حرمین و حجاز و شام و عراق را دیلدهام جلامهتلری از ابلی

زردشتی (مجوسی) بود و تا آن وقت به دین اسالم داخ نشده بود ،رارش مغیره به دست ابوعبداهلل
محمد بن جعفر بن یمان ماندی جعفی مالمان گشت ،و مغیره از اجلة اغنیا و توانگران آن عصر بود،
چون مالمان شد فرزندش ابراهیم نیز اسالم را قبول کرد و بدینوسیله مال و اموالشان محفوظ ماند و از
ابراهیم اسماعی ریدا گشت ،و از اسماعی عبداهلل محمد ،چون به حد خودشناسی رسید به اکتااب علوم
و فضای ررداخت و در هر فنی متبحر شد ،خاصة در علم حدیث ،او را حافظة قوی بود ،چنانچه سیصد
هزار حدیث صحیح و غیر صحیح در حفظ داشت (نگارنده در ذی حافظان قرآن و فن حفظکردن به
ذکر او مبادرت نمودم) .کتاب الجامه الصحیح بخاری بزرگترین سند روایات و احادیث است ،و او
اولین عالمی است در اسالم که به تألیفات کایره ررداخته و در حان خط آن هم از دست راست و از
دست چپ گوی اشت هار در میان انداخته و در قرن دوم رایت مفاخرت در فن نگاشتن خط کوفی
برافراخته ،جمال الدین یاقوت ماتعصمی بالجمله محمد بن اسماعی از زمرة خوشنویاان قرن دوم
نگاشته ،و در سنة  211در قریة خرتنگ فوت کرد و از او خلفی نماند« .تم کالمه باالختصار».
( -)1مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر ،صفحة .71
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عبداهلل بخاری را نیافتم ،حاکم در تاریج نیشابور به نق از احمد بن حمدویه گوید :ماللم بلن
حجاج به سوی بخارا آمد بین دو چشم او را بوسید و گفت :بگذار راهایت را ببوسم ای استادِ
استادها ،ای سید محدثین و ای طبیب حدیث در عل آن ،ابوسه محمود بن نضر گویلد :بله
بصره و شام و حجاز رفتم ،هرگاه اسمی از محمد بن اسماعی به میان میآمد ،برای او احترام
قای میشدند و او را از خود برتر میداناتند ،قتیبه بن سعید گویلد :بلا فقهلاء و زهلاد و عبلاد
مجالاه نمودهام از زمانی که عق گرفتهام تاکنون جامهتری از محمد بن اسماعی ندیدهام ،او
در زمان خودش مانند عمر بن الخطلاب  در بلین صلحابه  بلود .ابوحلاتم رازی گویلد :در
خراسان حافظتری از محمد بن اسماعی خروج نکرده و عالمتری از او به عراق قدم نگذاشته
است ،عجلی گوید :ابوزرعه و ابوحاتم را دیدم از او استماع میکردند ،محمد بلن ابلی حلاتم
به نق از حاشد بن اسماعی گوید :هنگامی که بخاری به بصره رفت محمد بلن بشلار گفلت:
سید الفقهاء قدم به بصره گذاشت .ابوسه محمود بلن نضلر گویلد :از بیشلتر از سلی علالم از
علماء مصر شنیدم که میگفتند :ما در دنیا احتیاج به رأی و نظر محمد بن اسماعی داریم.
ابوعیای ترمذی صاحب سنن گفته :در عراق و خراسان در معنی عل و تلاریج و معرفلت
اسناد عالمتر از محمد بن اسماعی نمیبینم ،ابوحاتم بن منصور گفته :محمد بن اسماعی برای
علم و دانش آیاتی از آیات خداوند در بصر و نفوذ او موجود میباشد ،ابراهیم بن محمد بلن
سالم موافق به گفتة ابن اعرابی گفته( :)1رؤساء فن از اه حدیث ماننلد سلعید بلن ابلی ملریم،
حجاج بن منهال ،اسماعی بن اویس ،الحمیدی ،نعیم بن حماد ،محمد بن یحیی بن ابلی عملر
العدنی ،الخالل الحاینی بن علی الحلوانی ،محمد بن میمون الخیاط ،ابراهیم بلن المنلذر ،ابلی

( -)1مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفحة .71
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کریب محمد بن العالء ،ابی سعید عبداهلل بن سعید األشج ،ابراهیم بن موسی الفلراء و امالالهم،
در هنگام قضاوت در نظر و معرفت ،محمد بن اسماعی را از خود برتر میداناتند(.)1
عدة بایاری از رجال و علمای برجاتة دیگر مانند اسحاق بلن احملد ،سللیمان بلن حلرب
یکی از استادان او ،ابی سه محمود بن نضر ،حاشد بن اسماعی  ،محمد بن یوسف هملدانی،
ابوبکر مدینی ،ابوعمر کرمانی ،محمد بن حاتم وراق ،ابوحاتم رازی ،احملد بلن سلیار و غیلر
آنها به فضیلت و بزرگواری او معترف و ناطق به علو مقام و مدارج علمی و دینلی و زهلد و
تقوا و فض و فهم و عق و شعور او بودهاند.
محمد بن عبدالرحمان دغولی گفته :اهل بغلداد نامله ای بله محملد بلن اسلماعی بخلاری
نوشتند و در آن نامه خطاب به او این بیت را تحریر کرده بودند:
المسةةةةةلمون بخيةةةةةر مةةةةةا بقيةةةةةت لهةةةةةم
ولةةةةةيس بعةةةةةدك خيةةةةةر حةةةةةين تف قةةةةةد
فضایل جامع الصحیح و ثنا بر او و مقارنة آن با صحیح مسلم

ابوالهیام کشینی روایت میکند که فربری گفلت :از محملد بلن اسلماعی بخلاری شلنیدم
اظهار میکرد که حدیای را در کتلاب صلحیح نیلاوردهام مگلر ایلن کله غال کلردهام و دو
رکعت نماز را قب از آن به جای آوردهام ،چنانکه در صحت آن یقین حاص کردهام .بخاری
می گوید :الجامه الصحیح را از روی ششصلد هلزار حلدیث بله ملدت شلانزده سلال نوشلته و
تصنیف کرده ام ،و آن را حجت و وسیله در بین خود و خداونلد قلرار دادم .ابلوجعفر عقیللی
گوید :وقتی که بخاری کتاب صحیح را تصنیف کرد( )2آن را بر علی بلن ملدینی ،احملد بلن

( -)1حافظ ابی العباس فض ابن العباس معروف بفضل

رازی گوید :با محمد بن اسماعی مالقات نکرده

بودم ،تا این که در بین حلوان زهاب و بغداد از من استقبال کرد ،ی

مرحله با او بودم ،به تمام معنی

کوشش کر دم که حدیای را بیاورم او نداند ،ولی برایم امکان نداشت ،مقدمة صحیح بخاری صفحة .27
( -)2مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفحة .27
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حنب  ،یحیی بن معین و غیره عرضه کرد ،همه را صحیح داناته و ملورد تحالین قلرار دادنلد
بغیر از چهار حدیث ،با مجود آن چهلار حلدیث هلم قلول ،قلول بخلاری و روایلت او ملورد
صحت است.
امام حافظ دارقطنی گوید :اگر بخاری نمیبود ،مالم راحت نبود ،راجله بله ایلن دو املام
بزرگ اظهار نظرهای زیادی کردهاند ،ولی آنچه ماللم اسلت هلر میلوه یل

طعملی دارد و

هرکدام به جای خویش نیکو است ،و لکُ ِّ وجهَةٌ و مردم منازعله و مشلاجرة فراوانلی در ایلن
باره کردهاند ،چنانکه در این دو بیت:
تشةةةةةاجر قةةةةةوم فةةةةةي البخةةةةةاري ومسةةةةةلم
لةةةةةةةةةةدي وقةةةةةةةةةةالوا :أي ذيةةةةةةةةةةن يقةةةةةةةةةةةدم
فقلةةةةةةت :لقةةةةةةد فةةةةةةاق البخةةةةةةاري صةةةةةةحة
كمةةةةةا فةةةةةاق فةةةةةي كةةةةةل صةةةةةناعة مسةةةةةلم
امام نووی گوید :امت بر صحت دو کتاب صلحیح :ماللم و بخلاری اجملاع کلردهانلد ،و
عم به احادیث آن دو کتاب را واجب داناتهاند.
فواید اعاده و تکریر احادیث در صحیح بخاری

امام بخاری در کتاب خودش قصد اختصار نداشلته ،بلکله ملراد او اسلتنباط از احادیلث و
استدالل بر ابوابی بوده که اراده کرده است (در اصول و فروع و زهد و آداب و اماال اینها) و
منظور او توضیحات بیشتر بوده و باا ممکن است که به ی

حدیث بر چند مطللب اسلتدالل

کرده باشد.
تکرار و یا اعادة حدیای در چند باب امکان دارد نظر به روایت آن باشد از چنلد صلحابی
یا چند تابعی که این هم موجب تقویت حدیث و صحت آن میباشد ،بدیهی است حدیای را
که چند نفر روایت کنند ،اهمیتش بیشتر است و ممکن است در ی
روایت زیاد و کم به وجود آید و تکرار نظر به همه وجوه باشد.

حدیث اختالفات لفظ یا
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عدة احادیث بخاری

امام نووی گفته( : )1هفت هلزار و دویالت و هفتلاد و رلنج حلدیث از احادیلث مالنده در
صحیح بخاری با احادیث مکرره مذکور است ،و بدون تکریر چهار هزار حدیث میباشد.
حموی عدد احادیث را بدینگونه فهرستوار تعیین کرده است.
بدء الوحی

3

نکاح و طالق

023

وضو

822

عقیقه

88

تیمم

83

اشربه

23

قبله

82

مرض

30

مواقیت نماز

43

روزه

22

امامت

32

اعتکاف

02

قرا ت

22

شفعه

2

اجتناب از خوردن سیر

83

کفاله

1

نماز خوف

2

استقراض و ادا دیون

03

استاقاء

23

لقطه

83

قصر

22

رهن

1

نواف

81

هبه

22

سهو

83

شروط

03

صدقة فطر

82

بقیة الجهاد

30

احصاء

32

بدء الخلق

020

ایمان

32

تفایر

332

( -)1مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفحة .27
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غا جنابت

32

نفقات

00

فرض نماز

0

صید و ذباح و غیره

22

مااجد

42

طب

42

اذان

01

لباس ایضا

822

اقامت صفوف

81

لیلة القدر

82

رکوع و سجود و تشهد

30

بیوع

828

نماز زنان و کودکان

83

اجاره

03

نماز عیدین

32

وکاله

84

کاوف

03

اشخاص

82

استخاره

1

مظالم و غضب

38

نماز در ماجد مکه

2

فاق

23

جنا ز

833

شهادت

33

حج

032

وصایا و وقف

38

جزاء الصید

32

فرض الخمس

31

علم

43

انبیاء و مغازی

301

حیض

24

فضای القرآن

18

نماز در ثیاب

22

اطعمه

42

ستر مصلی

22

ذباح و اضاحی ایضاً

22

فض نماز جماعت و اقامت آن

32

لباس

802

افتتاح نماز

01

ادب

032

انقضاء نماز

84

استئذان

44

جمعه

23

رقاق

822
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83

قدر

01

سجود و قرآن

83

فرایض

33

تحریض بر قیام شب

38

دیات

33

عم در نماز

02

ترک الحی

02

زکات

882

احکام

10

عمره

30

اعتصام

22

احرام و توابه آن

20

دعوات

43

فض المدینه

03

حوض

82

قیام رمضان

2

ایمان و نذور

28

سلم

82

حدود

22

حواله

22

استتابة مرتدین

02

مزارعه و مبرث

02

تعبیر

22

مالزمه

0

تمنی

00

شرکت

20

از دعوات

22

مکاتبه

2

جنت و نار

34

صلح

00

کفارت قام

83

جهاد و سیر

033

محاربون

30

جزیه

22

اکراه

82

جزء آخر بعد المغازی

821

فتن

12

اجازة خبر واحد

82

توحید و عظمت رب سبحانه

822

وتعالی و غیر اینها تا آخر کتاب
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ابوعبداهلل بن عبدالمل

اندلای در تعداد احادیث بخاری ایلن دو بیلت را در فوا لد خلود

بدینگونه انشاء کرده است .به نق از ابی الحاین رعینی از ابی عبداهلل بن عبدالحق:
جمةةةةةةةع األحاديةةةةةةةث الصةةةةةةةحيح الةةةةةةةذي روى ال
بخةةةةةةةةةةةةةةةةةاري خمةةةةةةةةةةةةةةةةةس ثةةةةةةةةةةةةةةةةةم للعةةةةةةةةةةةةةةةةةدد
وسةةةةةةةةةةةبعة آالف تضةةةةةةةةةةةاف ومةةةةةةةةةةةا مضةةةةةةةةةةةى
إلةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةائ ين عةةةةةةةةةةد ذاك أولةةةةةةةةةةو الجةةةةةةةةةةد
شیج تقی الدین ابن صالح کُردی گوید :عدد احادیث صحیح بخاری با مکرر هفت هلزار
و دویات و هفتاد و رنج حدیث است ،و باز گفته است :گفته شده باسقاط مکرر چهلار هلزار
حدیث است .شیج محی الدین نووی در مختصر خود تابه او شده ،ولی در شرح آن مقیلد بله
منده کرده است نه معلقه و غیر آن.

شروط بخاری

از بخاری روایت میکنند که( )1شرط مهم اخراج احادیلث بلرای او ایلن بلوده اسلت کله
حدیث متفق را از شخص موثوقبه چنانکه یکی از صلحابة مشلهور نقل کلرده باشلد اخلراج
میکرد ،بدون این که اختالفی در بین ثقات موجود باشد( ،)2با قید این کله اسلناد آن بایالتی
متص و غیر مقطوع باشد ،و اگر برای صحابی مورد بحث دو راوی موجود بلوده آن را بهتلر
داناته و اگر جز ی

راوی تنها نداشته و طریق آن برای او مورد صحت بلوده و بله آن یقلین

حاص کرده باشد اکتفا نموده است ،و باز از شرایط نق حدیث برای او ذکلر کلردهانلد کله
( -)1مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفة .21
( -)2مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفة .21
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باید اسناد آن متص و راوی آن مالمان صادق غیر مدلس و غیر مخلتلط باشلد و متصلف بله
صفات عدالت ،ضابط ،ماتحفظ ،سلیم الذهن ،قلی الوهم و سلیم االعتقاد باشد.
حاکم گوید( : )1شرط مالم و بخلاری در اخلراج حلدیث ایلن بلوده کله بلرای روایلت از
صحابی دو راوی و زیادتر و برای تابعی مشهور دو راوی ثقه بوده باشلد ،البتله بلر ایلن شلرط
حاکم ایراد وارد شده ،زیرا آنها احادیای را از جماعتی از صحابه نق کردهاند ،بلا وجلودی
که ی

راوی دارند ،البته تعریف حاکم با این که ممکن است در بعضی موارد صدق نکنلد،

اما به طور کلی منظور نظر آنها بوده ،و نیز حلدیای را کله یل

راوی روایلت کلرده باشلد،

هنگامی که اخراج کردهاند به صحت طرق آن کامالً اطمینان ریدا کرده باشند.
ابوبکر حازمی در کتاب خود گوید :شروط ا مة خماه ،همین شرط و تعریفلی بلوده کله
ابوعبداهلل حاکم ذکر کرده است ،در حاشیة شیج محمد بن عمر بقری بر شرح رحبیه ملذکور
است که شلرط بخلار ی [معاصلره و لقلاء] بلوده بلا ایلن معنلی املام بخلاری از کالی روایلت
نمی کرده ،مگر این که با او معاصر باشد و او را درک نماید و مالقات نماید ،و از حضلور او
استفاده کند ،شرط مالم تنها [معاصره] بوده و او فقط از هم عصلر روایلت ملیکلرد و دیگلر
اجتماع او با مروی عنه هم عصرش و لقلاء و رسلیدن بله حضلور او شلرط نبلوده و تنهلا بلاهم
عصربودن اکتفاء کرده است و مالقات کردن را شرط نکرده است.
در شرح تاج األصول( )2آمده :مالم و بخاری خلود را مللزم نملوده بودنلد کله حلدیای را
روایت نکنند ،مگر به نق ثقه از ثقه از اول تا آخر آن متص الالند و از علل و شلذوذ سلالم

( -)1مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفة .21

( -)2در شرح تاج األصول جلد اول صفحة  77چاپ مصر (غایة المأمون) آمده« :فإن البخاري ومسلماً
ال زما أن ال يرويا حديثاً إال إذا كان م صل السند بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى من هاه سالماً
من الشذوذ والعلة ،وهذا حد الصحيح عند العلم اء بال خالف إال أن مسلماً اك فى في الراوي
والمروي عنه أ ن يكونا في عصر واحد وإن لم يج معا ،بخالف البخاري فإنه اش راط اج ماعهما
زيادة اح ياط».
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باشد که این در نزد علماء فن بدون خالف تعریف صحیح برای روایت حلدیث اسلت ،لکلن
مالم به این اکتفاء کرده است که راوی و مروی عنه در ی

عصر باشد ،با این که اجتماع و

به همرسیدن آنها فراهم نشده باشد ،ولی بخاری بله جهلت زیلادی احتیلاط اجتملاع راوی و
مروی عنه را نیز شرط داناته است.
در حاشیة بنانی بر جمه الجوامه( )1در مبحث محم آمده که شرط بخاری معاصره و لقلاء
است ،و شرط مالم معاصرة تنها میباشد .بنابراین ،شرط بخاری اخص است و شرط او واجد
شرط مالم نیز هات ،اما شرط مالم واجد شرط بخاری نیات ،شرط هردو عبلارت اسلت از
اتفاق آنها در مشایج یعنی هردو از ی

شیج روایت کرده باشند که چنین خالصه میگردد:

 -8شرط بخاری :معاصره و لقاء.
 -0شرط مالم :معاصرة تنها.
 -2شرط هردو :که متفقاً از ی

شیج روایت کرده باشند.

حافظ ابن حجر عاقالنی گوید :آنان که بخاری از آنها اخراج حدیث کلرده و ماللم از
آنها اخراج حدیث نکرده ،چهار صد و سی و چند نفر هاتند ،و آنان که به ضلعف از آنهلا
بحث شده هشتاد نفر میباشند ،و آنان که تنها مالم از آنان روایت کلرده و بخلاری از آنهلا
روایت نکرده ششصد و بیات نفر هاتند ،و از این عده کاانی کله بله ضلعف در بلارة آنهلا
گفتگو شده صد و شصت نفر است ،سپس میگوید آنان که بخاری منفلرداً از آنهلا روایلت
کرده و از ضعف آنها سخن به میلان آملده بیشترشلان از شلیوخ بخلاری اسلت کله بلا آنهلا
مجالاه کرده و احوال آنها را میشناخته است ،و بر احادیث آنها اطالع داشته و جید آنها
را از موهم تمییز داده است ،و اگر امکان داشته باشد که بر آنها قدحی صورت گیلرد ،قطعلاً
آن قدح مردود است ،مگر این که به قادح واضح و موجهی ،زیرا اسباب جرح مختلف اسلت
و مدار آن بر رنج صورت به قرار زیر میباشد:
( -)1جلد دوم صفحة  12تألیف شیج جالل الدین محلی.
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بدعت ،مخالفت ،غلط ،جهالة حال ،دعوی انقطلاع در سلند ،چنانکله راوی ادعلا کنلد آن
مدلس و یا مرس است.
البته طبق شرایط و احتیاطی کله بخلاری از شلرط علدالت و غیلره بلرای اخلراج احادیلث
مبذول داشته ،جرح با اسباب جرح از امام منتفی و مندفه میباشد.
ابن صالح گفته :هرچه که مالم و بخاری حکم به صحت آن کلرده در کتلاب خودشلان
آن مقطوع به صحت است ،زیرا امت ریغمبر آنان را به صحت تلقی کلردهانلد ،املام الحلرمین
گفته :اگر اناانی به طالق سوگند یاد کند که هرچه در مالم و بخاری هات صلحیح اسلت،
طالق او واقه نمیگردد ،چون که مالمین بر صحت این دو کتاب اجماع کردهاند و آنچه که
راجه به بعضی ازاحادیث آنها گفته شد که به درجة صحت نرسیدهانلد .بنلابر اخلتالف نظلر
ناقدین است و بهترین دلی در شأن آن دو کتاب ،اتفاق علماست بر آن که بعد از کتاب خدا
آنها صحیحترین کتابها هاتند.
سبب تقطیع احادیث و اختصار آنها و اعاده و ذکر متن آن

امام بخاری همچنان که محدث بوده فقیه نیز بوده است( .)1بنابراین ،گلاهی احادیلث را بله
مناسبت باب ذکر کرده و گاهی ی

حدیث که شام چند حکم بلوده کلالً راجله بله یل

حکم و یا جزء مناسب را تقطیه و تکرار کرده و گلاهی اصل ملتن را بلدون ذکلر اسلناد کله
مشهور بوده نق کرده است ،و منظورش از تقطیه و تکرار استنباط و استدالل بر ابواب دیگلر
از اصول و فروع و زهد و آداب و اماال اینها بلوده و ممکلن اسلت اخلتالف نالج از هملین
تقطیه و تکرار سر زده باشد ،با این که رؤیت امام از لحاظ نفه مورد راند بوده است.
حافظ ابن حجر میگوید :حافظ ابوالفض محمد بن طاهر مقدسی گفته :بدان که بخلاری
رحمه اهلل ی

حدیث را در کتاب خود در چند جا ذکر کرده و در هر بابی با اسلناد دیگلری

به آن استدالل کرده و به حان استنباط و غریزة فقهی معنلا ی کله مقتضلی بلاب باشلد از آن
( -)1مقدمة صحیح بخاری ،إدارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر ،صفحة .30
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استخراج نموده و کم اتفاق افتاده که ی

حدیث را در دو جا به ی

بلکه آن را از طریق دیگری آورده و در نق هرکدام ی

اسناد ذکر کرده باشد،

فایلده و معنلی دیگلری را در نظلر

داشته است.
چرا بخاری احادیث معلقه را ذکر کرده است؟

مراد به احادیث معلقه و تعلیق این است( )1که از اول اسناد آن ی

نفلر یلا زیلادتر حلذف

شده باشد ،علت ایراد حدیث معلق ضیق مخرج حدیث بوده است و از قاعدة بخاری بوده که
تکرار را نمیکرده ،مگر این که ی

فایده در آن منظور باشد و اگر مخرج گنجایش نداشلته

و حدیث شام بر احکام بوده ،حدیث را بر سبی اقتصار و احتراز از تطوی ذکر کرده ،دیگر
از ذکر تمام حدیث و متن و اسناد آن استغنا حاص کرده است.
امام دارقطنی بر بعضی از احادیث بخلاری انتقلاد کلرده اسلت – ایلن احادیلث صلد و ده
حدیث میباشد – و در سی و دو حدیث از آن شیخین (ماللم و بخلاری) اشلتراک دارنلد و
هفتاد و هشت حدیث از آن مخصوص به اخراج بخاری میباشد .میگوییم :شکی نیات کله
بخاری و مالم در این قامت تقدم داشتهاند ،بر سایرین اه عصر و آشنا ی کام به صلحیح
و معل داشتهاند ،و کای هم اختالف ندارد و منکر نیات از این که علی بن مدینی عالمترین
اقرانش به عل حدیث بوده و بخاری بیشتر این احادیث را از او اخذ کرده است.
البته احادیای که مورد انتقاد قرار میگیرند ،شش قام اند:
 -8این که روات اختالف زیاده و نقصان را در رجال اسناد داشته باشند(.)2
 -0روات اختالف ریدا کنند به تغییر بعضی از رجال اسناد.
 -2بعضی از روات منفرد به زیاده باشند بر کای که اه ضبطتر از آنها باشد.
 -3کای که متفرد به روایت ضعیف باشد و بخاری در این قام به جز دو حدیث ندارد.
( -)1مقدمة صحیح بخاری ،إدارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر ،صفحة .33
( -)2مقدمة صحیح بخاری ،إدارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر ،صفحة .37
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 -3حکم بر رجال آن برحاب وهم.
 -2آنچه که متن در آن اختالف داشته ،تغییری که در آن حاص شده باشد.
البته بخاری برای هرکدام از این انتقادات علی حده جواب داده است و از ذکر هر قالمی
ی

نظری داشته ،او در این قام با شلرف سلبقت اعللم بلوده و ماللّم ًا اخلتالف در بلین هلر

گروهی برحاب غریزة بشری به عم میآید واال مقام بخاری بلاالتر از آن اسلت کله ملورد
انتقاد قرار گیرد ،و از این که کاانی بر بعضی از شیوخ او و رجال ملأخوذ منله شلیخین ایلراد
وارد کردهاند و آنان را مورد عیب قرار دادهاند ،چنانکه قبالً گفتیم شیخین هر حلدیای را کله
اخذ کردهاند تا در صحت آن اطمینان حاص نکرده باشند آن حدیث را نیاوردهانلد ،و جلرح
دیگران موجب نقص شیخین نیات و ممکن است چنین جرحی بر بعضلی از مشلایج شلیخین
نظر به اختالف عقاید یا نظرهای شخصی باشد.
فقه و مذهب و اجتهاد مطلق و اختیارات او

درجة فقهی او(:)1
شیج دارای تتبعات زیاد و قوة استنباط احکام فقهی از احادیث و آیلات بلوده و بلا دالیل
قوی و معرفت کام ماا مهمه را استخراج کلرده و مالا فقهلی را بلا آیلات و احادیلث
تطبیق نموده است.

مذهب او:
ریروان مذاهب اربعه از مذهب او تنازع کردهاند ،امام سبکی او را از رجال و ریرو ملذهب
امام شافعی داناته و در طبقات الشافعیه با ترجمة حال او ،وی را از زمرة رجال شلافعی آورده
است(.)2
( -)1مقدمة صحیح بخاری ،إدارة الطباعة المنیریة ،چاپ مصر ،صفحة .39
( -)2مقدمة صحیح بخاری ،إدارة الطباعة المنیریة ،چاپ مصر ،صفحة .70
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لکن آنچه مورد نظر و تحقیق است :امام بخاری خود او مجتهد مطلق و غیر مقلد بوده و او
شخص ًا قوة اسلتنباط و اسلتخراج احکلام را داشلته و دارای رأی بلوده اسلت ،و یل

ملذهب

ماتقلی داشته ،با این وجود در صورتی که رأی او موافق به رأی یکی از ا مله بلوده باشلد بلر
حاب ورع و شرف سابقین آن را مناوب به قا اول داناته با این که رأی خودش با آن هم
تطبیق کرده است .به هرحال ،مذاهب ا مة اربعه نیز مورد قبول او بوده.

اختیارات او:
بعضی از اقوال که در بین ا مة مذاهب اربعه موزع بوده و در آن ماا اختالفلات جز لی
نداشتهاند ،امام بخاری که مجتهد مطلق بوده در آن ماا اظهلار نظلر کلرده و یل
معین را التزام نکرده است ،بلکه هر مائله ای که به اجتهاد او نزدی

ملذهب

بوده اخذ و اختیار کرده

است ،با این که هر مائله از امام باشد ماا اختیلاری او خلارج از اختیلارات ملذاهب اربعله
نبوده است و قطعاً الاق با یکی از آنها تطبیق کرده است.
این

بعضی از ماا مورد اختیار او طبق آنچه در مقدمة صحیح بخاری آمده است(.)1

 -8غا در التقاء ختانین بدون انزال منی واجب نیات.
 -0جواز غا منی و فرکة آن یعنی ازالة آن بدون شاتن.
 -2آب به وقوع رجس نجس نمی شود ،مگر این که رنگ یا طعم یا بوی آن تغییر کلرده
باشد.
 -3جواز استعمال شانه که از استخوان میته باشد مانند استخوان فی و ادهان و تجارت آن.
 -3طهارت روغن و نحو آن هر زمان موش در آن افتاده باشد ،به دورانداختن آن و ازاللة
مح و اطراف آن مایعاً و جامداً.
 -2کای که در حالت نماز باشد ،اگر بر او نجاستی بیفتد ،نمازش باط نمیشود.

( -)1مقدمة صحیح بخاری ،إدارة الطباعة المنیریة ،چاپ مصر ،صفحة .70
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 -4کای که خونی را در لباس خود بعد از نماز دیده ،اعادة نماز بر او واجب نیات.
 -1قرا ت قرآن در حمام مانه ندارد.
 -2قرا ت آیة دیگر در نماز مانه ندارد.
 -82جُنب مانه نیات که قرآن را قرا ت کند.
 -88در صورتی که زنی با شهود حق از اه خود ادعا کرد که در ی

ماه سله دفعله بله

عذر افتاده است عدة او تمام است.
 -80تیمم مخصوص رو و هردو کف است.
 -82جواز جمه در بین دو فرض یا زیادتر به ی

تیمم مادامی که تقض وضو نباشد.

 -83جنب اگر خوف مریضی داشت از استعمال آب سرد تیم میکند و نماز میخواند.
 -83جواز روشیدن لباسی که با نجس رنگ شده باشد.
 -82زانو عورت نیات.
 -84اشخاص نمازی در کشتی در حالت نماز ،کشتی به هر طرف که دور زد او هم تلابه
است.
 -81جواز سجود مرد بر لباس و بر فراش خود.
 -82جواز نماز در نعال.
 -02سقو ط جمعه از کای که نماز عید را خوانده در روز جمعه و این مذهب امام احمد
است.
 -08جواز نماز در بیعه و کلیاا (معبد نصارا و یهود) مگر این که تماثیلی در آن باشد.
 -00جواز زدن زن خیمه و خبأ را در ماجد و در آن بخوابد.
 -02جواز خواب مردان در ماجد.
 -03جواز روایت شعر در ماجد.
 -03جواز دخول مشرک در ماجد.
 -02جواز لعب حرب در ماجد.
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 -04جواز به رشت افتادن مرد در ماجد و را دارزکردن.
 -01جواز جمه مریض بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشاء.
 -02جواز کالم در حالت اقامة نماز بر حاب احتیاج.
 -22جواز امامت مبتدع.
 -28جواز اقتداء به این که در بین امام و مأموم ی

رودخانه یا راه و دیواری حا باشد.

 -20جواز خروج زنان برای ماجد در شب و غلس یعنی تاریکی آخر شب.
 -22مشروعیت اذن زوج برای زنش جهت رفتن به ماجد و کراهیت منه آن.
 -23مشروعیت جمعه در دهات و شهرها.
 -23رخصت ترک جمعه در روز باران.
 -22جواز تأخیر نماز از وقت آن جهت مصلحت قتال یا حفظ از دشمن.
 -24مشروعیت حضور زنان برای استماع خطبه با این که جلبابی را استعاره کرده باشد.
 -21جواز قنوت قب از رکوع و بعد از رکوع.
 -22جواز طعامدادن زن از خانة شوهر بدون اجازة او ،و بدون فااد و زیادهروی.
 -32مشروعیت موعظة امام ،زنان را در روز عید که برای نماز حاضر شده باشد.
 -38جواز اداء زکات از طرف زن به شوهر و به ایتام او.
 -30جواز اعطاء زکات به کای که ارادة حج را دارد.
 -32منه خریدن صدقه دهنده صدقة خودش را.
 -33جواز دادن صدقه به فقراء در هرجا که باشند.
 -33جواز فاج حج جهت عمره ،برای کای که هدی را نداشته باشد.
 -32وجوب عمره.
 -34امر بیه بر حاب متعارف است.
 -31عدم وجوب احتجاب زن در حضور مملوک.
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 -32جواز غیبت اه فااد و ش

.

 -32جواز تعلیم اه کتاب ،قرآن را ،که موافق به مذهب ابوحنیفه است.
 -38جواز خدمت زنان برای مردانشان با این که عروس هم باشند.
 -30اختیار مذهب ابن عباس بر این که طالق بر وطر ،یعنی بر نیت و قصد است به سلوی
آن و مطلقاً واقه نمیشود.
 -32اختیار مذهب مجاهد و عطا در آیة عدة حول که محکم است ،و مناوخ نیات.
 -33جواز عیادت زنان مردان را ،همچنان اه بادیه و دهات فطرتاً بر این هاتند.
 -33حضرت خضر اآلن زنده نیات.
 -32جواز کُنیة مشترک ابتداء و صداکردن او با آن کُنیه.
 -34دختران ربیبه( )1و ربیب ما ربیبه حرامند ،همچنان کله حال ل فرزنلد رالران ماننلد
حال راران هاتند.
 -31جواز شهادت کور و زن اه نقاب و چادر مادامی که صدای او شناخته شود.
 -32تحریم ربیبه با این که در حجر هم نباشند.
 -22اجازة عم عمال به نامة حاکم بدون اشهاد.
 -28اجازة شهادت بر زن در رس ررده اگر شناخته شود.
 -20اجازة ترجمه ی

نفر برای حاکم با این که ترجمان کافر هم باشد.

 -22حکم حاکم فی الواقه نه حرامی را حالل میکند نه حاللی را حرام.
اختالف شیخ ذهلی (شیخ نیشابور) با امام بخاری

حاتم بن احمد بن محمود گوید( :)2مالم بن حجاج گفت :هنگامی که محمد بن اسماعی
به نیشابور آمد ،چنان استقبالی از او کردند که برای هیچ عالمی و والی اه نیشابور را ندیلده
( -)1ربیبه :دختر زن از شوهر دیگر .حال جمه حلیله.
( -)2مقدمة صحیح بخاری ،إدارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر ،صفحة  72و .73
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ام که چنین استقبال و تشریفاتی قا شوند ،حتی دو اللی سله مرحلله بله اسلتقبال او شلتافتند،
محمد بن یحیی ذهلی گفته :کای که میخواهد فردا محمد بن اسماعی را استقبال کنلد ملن
هم او را استقبال خواهم نمود ،محمد بن یحیی و عموم علماء نیشابور از او استقبال کردنلد ،و
با تشریفات تمام وارد شد و به منزل بخاریهای ساکن آنجا رفت.
مجلس علمی و دینی او گرم و ررجمعیت و از هر حیث قاب تقدیر و تمجید مورد تفایر و
استفاده بود ،تا این که روز دوم یا سوم ی

نفر از «لفظ قرآن» از او ررسید :گفلت :افعلال ملا

مخلوق است ،و الفاظ ما از افعال ماست ،چون مردم این جواب را از شلیج شلنیدند ،اخلتالف
در بین آنها به وقوع ریوست ،عدهای گفتند :بخاری گفته« :لَفظ ي بِال ُق ِ
رآن َم ْخلُ ْو » و علدهای
دیگر گفتند :چنین نگفته ،و زمزمة اختالف در بین مردم افتاد ،حتی ی

نفلر از او ررسلید :یلا

اباعبداهلل! در بارة این که قرآن به لفظ مخلوق است که چه میگو ی؟ شیج تا سه بار جواب او
را نداد ،رس از خواهش و الحاحِ او گفت :قرآن کالم خدا غیر مخللوق اسلت ،و افعلال عبلاد
مخلوق ،و امتحان بدعت میباشد .به هرحال ،علو مقاالت علمی شیج و اجتملاع ملردم بلر او،
در دل رقباء شیج رخنه ایجاد کرد ،حتی محاود بعضی از مشایج نیشابور واقه گردید ،و شیج
او محمد بن یحیی ذهلی که شیج المشایج نیشابور بلود از او بلدبین گردیلد ،و او را ملتهم بله
خالف کرد ،و مخصوصاً زمزمة افعال عباد مخلوق است بیشتر بر این بدبینی افزود به درجهای
که شیج ذهلی گفت :قرآن کالم خداست و غیر مخلوق است ،کای که زعلم بلرده و گفتله:
«لَفظي بِال ُق ِ
رآن َم ْخلُ ْو » مبتدع است و مورد مجالاه و مکالمه نیات ،کای که ریش محمد بن
اسماعی برود مح تهمت است ،کای وارد مجلس او نمیشود ،مگر ایلن کله بلر ملذهب او
باشد .چنانکه بغیر از مالم بن حجاج همه با شیج بخاری قطله عالقله و رابطله کردنلد و بلا او
مراوده نداشتند.

فص اول :امام بخاری /

89

غنجار( )1در تاریج بخارا گوید :خلف ابن محمد برای ما گفت :شنیدم که اباعمر احمد بن
نصر نیشابوری می گفت :ما روزی در نزد ابی اسحاق قرشی بودیم و محمد بلن نصلر ملروزی
هم با ما بود و ذکری از محمد بن اسماعی بخاری به میان آمد ،سپس محمد بن نصلر گفلت:
من از محمد بن اسماعی شنیدم که می گفت :کای کله گملان بلرده اسلت کله ملن گفتلهام:
«لَفظي بِال ُق ِ
رآن َم ْخلُ ْو » او کذاب است و من این را نگفتلهام .ابلوعمرو گویلد :رلیش بخلاری
رفتم در بارة بعضی از احادیث با او مذاکره کردم تا این که طیبت خاطر ریدا کرد و خوشحال
شد ،سپس گفتم :ای اباعبداهلل ،از شما حکایت میکنند که گفته اید« :لَفظي بِال ُق ِ
رآن َم ْخلُ ْو ».
او گفت :ای اباعمرو ،بدان و بر لوح دل باپار کالی کله زعلم و گملان بلرده اسلت کله ملن
گفتهام« :لَفظي بِال ُق ِ
رآن َم ْخلُ ْو » .من این را نگفتهام ،بیدار باش من گفتهام افعال عبلاد مخللوق
است.
البته طبق آنچه که امام احمد و غیره از ا مه گفتهاند :فرورفتن و کنجکاوی زیاد در ملورد
ماا کالمی به حدی که مایة انحراف بعضی از عقاید و تزلزل خاطر گلردد منهلی عنله و از
آن نهی شده ،و کالم در کالم لدی االحتیاج واجلب ملیباشلد ،و سلکوت در هنگلام نبلودن
احتیاج سنت است ،آنچه که مالّم است هملین اسلت و دیگلر خرافلات ملورخین و اتهاملات
دروغی گمراهان و کاهی به کوهی کردن موردی ندارد.
احمد بن سلمه نیشابوری گوید :وقتی که به بخاری گفتم :این مرد (شیج ذهلی) در
خراسان خصوصاً در این شهر مرد مقبولی است و در این امر لجاجت میکند ،حتی کای از
ما قدرت تکلم با او ندارد ،بخاری ریش خود را گرفت و گفت :من امر خود را به خدا
واگذار میکنم ﴿ ﴾    گفت :خدایا! تو میدانی من قصد مقامی را
در نیشابور نداشتم« ،أَ َشراً َوال بَطَراً» نه به قصد خوشگذرانی و نه شادی و طالب ریاست هم
نبودم ،ولی با این جهت نفس من مانه از رجوع به وطن است ،تا این که مخالفین بر من غلبه
( -)1مقدمة صحیح بخاری صفحة .77
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کنند ،و این مرد فقط از نظر حاد قصد مرا کرد نابت به بهرهای که خداوند به من داده
است( .)1سپس گفت :ای احمد ،من بامداد خواهم رفت تا دیگر از حدیث و گفتار او در بارة
من رها ی یابید.
حاکم گوید :هنگامی که این واقعه برای امام بخاری روی داد از اباولید حاان بن محمد
فقیه شنیدم که محمد بن نعیم میگفت :این موضوع را از او ررسیده ،او گفت :ایمان قول
است و با عم زیاد میشود و ناقص میگردد ،کالم خداوند غیر مخلوق است ،و بزرگترین
صحابة رسول اکرم  ابوبکر است ،سپس عمر سپس عامان سپس علی  است ،من بر این
زنده شدهام و بر این میمیرم و بر این زنده میشوم ،ان شاء اهلل تعالی(.)2
فتنهای بین بخاری و امیر بخارا خالد بن احمد ذهلی و نفرت در بین آنها

هنگامی که امام بخاری با تشریفات شایانی به بخارا نزول اجلالل کلرد ،ملردم مَقْلدم او را
گرامی داشتند ،بر او دراهم و دنانیر زیاد ناار کردند ،سپس طاله دگرگون شد و اوضاع بلر او
متغیر گردید ،چنان که برای رجال عظام همیشه این موارد ریش میآید ،شیج در ملورد حالد
قرار گرفت و از او سخنها را به ناحق نق کردند ،چنان که در بین او و امیر بخلارا خاللد بلن
احمد ذهلی وحشت و نفرت ایجلاد شلد ،تلا ایلن کله امیلر املر بله اخلراج او از بخلارا کلرد.
میگویند :امیر درخواست ها ی از او کرده است و او قبول نکلرده ،ملن جملله او را بله منلزل
خود احضار کرده تاریج و جامه را بیاورد و به فرزندانش درس بدهد ،او ایلن درخواسلت را
رد کرده و جواب داده است :من وقت و وسعت آن را ندارم که وقت خود را تنهلا بله قلومی
( -)1مقدمة صحیح بخاری ادارة الطباعة المنیریه چاپ مصر صفحة  .77اص عبارت گفتار امام بخاری

چنین است « :اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيشابور أشراً وال بطراً ،وال طلباً للرئ اسة ،وإنما
أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين ،وقد قصدني هذا الرجل حسد ًا لما آتاني
هلل».

( -)2مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر صفحة .71
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اختصاص دهم و قومی دیگر را محروم نمایم ،سپس خالد از حریث بن ورقا و غیر او اسلتعانه
خواست و از مذهب او صحبت کردند ،تا این که او را از شهر نفی نمودند ،او کله محلروم از
شهر رفت ،امر خود را با خدا تفویض کرد.
هنوز ی

ماه نرفته بود که امر طاهریه بر عزل خالد صادر شد و عاقبت کار او بله ذللت و

حبس و بیچارگی کشید.
می گویند :خالد بن احمد بن خالد ذهلی چون به حج رفت بله بغلداد وارد آملد موفلق بله
متوک برادر المعتمد خلیفة عباسی خالد را حبس کرد و در حبس او در بغداد درگذشلت ،و
ابوورقاء نیز دچار گرفتاری خانوادگی گردید.
وفات بخاری

هنگامی که خالد بن احمد والی بخارا که خلیفة ابن طاهر بود ،امر به اخراج بخاری از
بخارا کرد ،شیج به قریة خرتنگ از دهات سمرقند (دو فرسخی سمرقند) رفت( )1و در حدود
دو فرسج از بخارا دور شد ،و در آنجا به خانة باتگانش رفت ،شبی در دعای خود میگفت:

«اللهم ضاقت علي األرض بما رحبت فاقبضني إليك» زمین با وسعتی که دارد بر من تنگ
شده خداوندا مرا به سوی خودت قبض کن ،هنوز ی

ماه نرفته بود دعای او ماتجاب شد.

محمد بن حاتم وراق گوید( :)2از غالب بن جبر ی که امام بخاری در خرتنگ به منزل او
رفته بود ،شنیدم ،گفت :در این جا چند روز اقامت را اختیار کرد ،سپس مریض شد ،تا این
که فرستادهای از سمرقند رسید ،از او درخواست کرده بودند که به سمرقند تشریففرما شود،
دعوت آنها را رذیرفت آمادة حرکت و رکوب گردید ،خف را روشید و عمامه بر سر نهاد،
وقتی که بیات قدم یا بیشتر رفت ،من بازوی او را گرفتم و مردی دیگر مرکوب را میکشید
ال :أ َْر ِسلوني فَ َق ْد
تا سوار شود ،او خدا رحمتش کند گفت :مرا رها کنید ضعیف شدهام «فَ َق َ
( -)1این مطلب را یقیناً از کتابی نق کرده ام اما منقول عنه را فراموش کردهام.
( -)2مقدمة صحیح بخاری ،ادارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر ،صفحة .71
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ت فَأ َْرسلناهُ» ما او را وا گذاشتیم دعا ی را خواند ،سپس با حالت اضطجاع و درازکشیدن
ض َع ْف ُ
َ
امر خدا ی را به جای آورد ،خدا او را رحمت کند.
ابوحاان کرمانی گوید :بخاری در خانهای بود ،وقتی که ما صبح او را یافتیم فلوت کلرده
بود ،بعد برحاب وصیت او ،او را در سه کفن بلدون قملیص و عمامله روشلاندیم نملاز بلر او
خواندیم ،هنگامی که او را در قریة «خرتنگ» دفلن کلردیم بلوی بالیار خلوش و معطلری از
خاک قبر او استشمام میشد ،و ایامی طول کشید و مردم همه روز به سر قبر او میآمدند و از
خاک معطر قبر او میبردند تا این که قبرش ظاهر گردید و ما قدرت حراست قبرا را نداشتیم،
عاقبت چوبهای مشبکی را برآن نصب کردیم تا دیگر دسترس به آن نداشته باشند.
بیکندی گوید :اگر قدرت میداشتم که به وسیلة عُمْلر بخلاری را زیلاد کلنم ایلن کلار را
میکردم ،فوت من فوت مرد واحدی بود ،اما فوت محمد بن اسماعی ذهاب علم است ،عللو
مقام و کرامت او رس از او بر بعضی از مخالفینش ظاهر گردید و بلر آرامگلاه او وارد شلدند
اظهار توبه و انابت کردند.
غالب بن جبر ی هم رس از او جز مدت کمی زندگی نکرد او هم در جلوار قبلر بخلاری
دفن گردید.
مهیب بن سلیم گوید( :)1وفات بخاری در شب شنبه شب عید فطر در سال دویات و رنجاه
و شش اتفاق افتاد ،مدت عمر او شصت و دو سال سیزده روز کم بود.
َرِح َمهُ اللّهَ َوإِيَّانا َو َج ِم ْي َع المؤمنين.

( -)1مقدمة صحیح بخاری ،إدارة الطباعة المنیریه ،چاپ مصر ،صفحة .71

فصل دوم:
امام مسلم /
نام و نسب:

مالم بن حجاج بن مالم بن ورد بن کرشان نیشابوری قشلیری( )1از طایفلة بنلی قشلیر کله
قبیلة معروفی از عرب است ،خود او مشهور است به مالم نیشابوری که شلهرت را از زادگلاه
خود کاب کرده است ،و او یکی از رجال برجاتة حدیث است.
«در تاریج حبیب الایر فارسی آمده( :)2در سنة احدی و ستین و ما تین ،مالم بلن الحجلاج
القشیری النیشابوری به جهان جاودانی فرمود .هلو ابوالحالن ماللم بلن الحجلاج بلن ورد بلن
کوشاد القشیری .در تصحیح المصابیح ماطور است کله والدت ماللم در سلنة اربلهو وملا تین
روی نمود ،و بعضی در سنة ستٍّ و ملا تین گفتلهانلد ،و او در خراسلان از یحیلی بلن یحیلی و
اسحاق بن راهویه استماع حدیث کرد ،و در ری از محمد بن مهلران الحملال ،و در علراق از
( -)1مالم بن حجاج قشیری الناب و نیشابوری النابت .و القشیری ،نابت به او به قشیری قشیر بن کعب
است که قبیلة بزرگی بود ،خاتمه سنن مالم به قلم محمد فؤاد عبدالباقی ،ابوالحان مالم بن حجاج
قشیری الناب ،والنیشابوری «النسبت فصل صحیح مسلم رحمه اهلل فی نهایة من الشهرة وهو متواتر عنه
من حیث الجملة فالعلم القطعی حاصل بأنه تصنیف أبی الحسن مسلم بن حجاج ،أما من حیث الرروایة
المتصلة باإلسناد المتصل به مسلم فقد انحصرت طریقه عنه فی هذه البلدان واألزمان فی روایة أبی
الحسن إبراهیم بن محمد بن سفیان عن مسلم ویروی عن أبی سفیان جماعة منهم الجلودی وعن
الجلودی جماعة منهم الفارسی وعنه جماعة منهم الفراوی وعنه خالئق منهم منصور وعنه خالئق منهم
شیخنا أبوإسحاق» .خاتمة جزء خامس صحیح مالم به تصحیح محمد فؤاد عبدالباقی دار إحیاء التراث
العربی ،صفحة .197
( -)2تاریج حبیب الایر ،تألیف غیاث الدین بن همام الدین الحاینی ،جزء سوم از مجلد دوم از انتشارات
کتابخانة خیام تهران صفحة .21

94

شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته

احمد بن حنب  ،و در حجاز از سعید بن منصور ،و در مصر از عمرو بن ثوار« .وأعلى ما وقةع
لةةه إسةةنادان :بينةةه وبةةين النبةةي  أربعةةة رجةةال ،وذلةةك فةةي نيةةف وثمةةانين حةةديثا ً ،تةةوفي
عشةةية يةةوم األحةةد ودفةةن يةةوم االثنةةين فةةي خمةةس وعشةةرين فةةي شةةهر رجةةب فةةي السةةنة
المذكوره بظاهر نيسابور» .در تاریج امام یافعی مذکور است که ماللم صلحیح خلود را از
سیصد هزار حدیث ماموعه تصنیف نموده و میان علماء اه سلنت در بلاب تفصلی صلحیح
بخاری و صحیح مالم اختالف است ،و مشهور آن است کله کتلاب البخلاری أفقله و کتلاب
مالم أحان الایاق للروایات« .واهلل اعلم».
کنیه:

ابوالحان یا ابوالحاین.
لقب:

شیج ،شیخین( ،لقب بخاری و مالم در حدیث که هرگاه کلمة شیخین در حدیث اطلالق
شود منظور از آن مالم و بخاری است) مالم نیشابوری ،محیی الانه ،امام و حافظ.
تاریخ تولد:

 022در بعضی جا  )1(023نوشتهاند.
محل تولد:

نیشابور.
تاریخ وفات:

سال  028هجری قمری روز دوشنبه رنج روز از رجب باقیمانده بلود( )1در حلالی کله 33
سال داشته است .در شذرات الذهب گوید :در هنگام فوت  22سال داشت.در تلاریج البدایله

( -)1البدایه والنهایه جزء  77صفحة  37و .31
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والنهایه( )2تألیف حافظ عماد الدین ابی الفداء آمده :وفاتش در عشیه روز یکشنبه واقه شلد و
در روز دوشنبه رنج روز رجب مانده به سال  028در نیشابور دفن گردیلد و او در سلالی کله
امام شافعی از دنیا رفت به دنیا آمد ،و آن سال  023هجری بلود .بنلابراین ،عملر او  33سلال
میباشد.
محل وفات:

نیشابور در نصرآباد که محلی در نیشابور است دفن گردید ،در تاریج نیشلابور( )3ملدفن او
مقبرة «سر میدان زیاد» ضبط شده است ،و در اواخر ملحقات این کتاب ذکر شده :امام ماللم
بن الحجاج قشیری ،تربت او در حوالی ترباباد در شرقی کهن در نیشابور قدیم است و قبلر او
زیارتگاه بود.
در همین تاریج نیشابور چنین ضبط شده است :امام مالم بن حجاج بلن ماللم ابوالحالین

قشیری نیشابوری مقلدم و حجلت در تمییلز بلین صلحیح و سلقیم بلود «وكةان مسةكنه أعلةى

الزمجةةار ومنجةةزه خةةان محمة ومعاشةةه مةةن ضةةياعه باسة واء وتةةوفي رحمةةه للا عشةةية
يةةوم األحةةد ودفةةن يةةوم االثنةةين لخمةةس بقةةين مةةن رجةةب سةةنة إحةةدى وسةة ين ومةةةائ ين
ومقبرته في رأس ميدان زياد».
محلة میدان زیاد به غایت بزرگ بلوده و محللة نصلرآباد کله واقله در اعلالی شلهر بلود،
محلهای بزرگ و عریض و محلة علماء و تجار و اشراف به شمار میرفت.

( -)1وفیات األعیان ابن خلکان به اهتمام محمد محیی الدین عبدالحمید مفتش علوم دینیه جامه االزهر چاپ
مصر جلد  7صفحة .217
( -)2جزء  77صفحة .37
( -)3تألیف حاکم به تلخیص احمد بن محمد خلیفه نیشابوری که به کوشش دکتر بهمن کریمی استاد
دانشکدة افاری تهران.
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ب تجةارة بِخةان محمة
در شذرات الذهب گوید« :وكةانَ
صةاح َ
ِ

بنيشةابور ولَةهح أ لمةالك

وثروة وق لد حج سنة عشرين ومائ ين فَ َل قي القعنبي وطَبَقَ َ حه»(.)1
محل سکونت:

نیشابور ماکن او اعلی زمجار.
شغل شخصی:

کاب و نشر علم و کاب آزاد و تجارت ،زندگی او از ضیاعت و با و زمینی کله داشلته
به طور متوسط تأمین شده ،سایر اوقات به عبادت اشتغال داشته است.
نام پدر:

حجاج ،بن مالم قشیری بن ورد بن کرشان.
شغل پدر:

ظاهراً همان ضیاعت و زراعت و کاب آزاد بوده است.
نام فرزند:

هرچند جاتجو کردم فرزندی برای او نیافتم.
شغل فرزند:
درآمد:

درآمد او متوسط بوده که به وسیلة تجارت و عقار تأمین شده است.

( -)1در خان محمش نیشابور صاحب تجارت بود و امالک و ثروتی داشت و در سال دویات و بیات به
حج رفت و با قعنبی و طبقة او مالقات کرد.

فص دوم :امام مالم /
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در معجم المطبوعات العربیله( )1نوشلته :بعلد از مالافرتهلای زیلاد و رحلالت عدیلده در

نیشابور اقاملت گزیلد « وكةان لةه أمةالك وثةروة فبقةي ي ةأجر فيهةا ح ةى تةوفي» و بلرای او
امالک و ثروتی بود که با آن تجارت میکرد ،تا هنگامی که چشم را از زندگی روشید.
رابطه با حکومت:

او هم مانند بخاری بیطرف و گوشهگیر بوده یعنی وقت خلود را بیشلتر صلرف کالب و
نشر علم نموده ،حتی وقتی که شیج ذهلی از امام بخاری بدبین شد و باألخره امیر بخارا هم از
او بدبین گردید منه میکردند کای با بخاری تماس داشته باشد ،با این وجود املام ماللم بله
خدمت او میشتافت و از لومة ال م خوف نمیکرد.
فرید وجدی در دا رة المعارف خود گوید :به محمد بن یحیلی خبلر رسلید کله ماللم بلر
مذهب بخاری است قدیماً و حدیااً ،روزی که مالم در مجلس محمد ابن یحیی بلود ،محملد
در خاتمه مجلس گفت :بیدار باشید کای که به لفظ بگویلد« :اَلْ ُق ْرآ ُن َم ْخلُ و بِاللّ ْف ِظ» حلالل
نیات در مجلس ما حاضر شود .مالم ردای خود را بر عمامه انداخت و بر رؤس ملردم بله رلا
خاست و از مجلس او بیرون رفت و هرچه را از او نوشلته بلود جمله کلرد و آن را بله رشلت
حمالی نهاد و فرستاد به در خانة محمد بن یحیی ،به این جهت وحشت امام مالم نابت بله او
زیاد شد از او و زیارت او تخلف کرد.
در شذرات الذهب گوید( : )2محمد بلن یحیلی ذهللی نیشلابوری از اعیلان حفلاظ بلود کله
بخاری و مالم و ابوداود و ترمذی و ناا ی و ابن ماجه از او روایت کردهاند ،و او ثقه بلود ،و
باز میگوید :بخاری در مقدار سی موضوع از او روایلت کلرده ،در موضلوع صلوم و طلب و
جنا ز و عتق و غیره ،ولی تصریح به اسم او نکرده و نگفته است حدثنا محمد بن یحیی ذهللی
بلکه گفته است :حدثنا محمد و دیگر بقیه را اضافه نمیکند.
( -)1تألیف الیاس سرکیس چاپ مصر.
( -)2تألیف ابی الفالح عبدالحی بن العماد الحنبلی.
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محل تحصیل:

نیشابور و شهرها ی که به آن ماافرت کرده مانند :خراسلان ،ری ،علراق ،حجلاز ،جزیلره
العرب ،شام و غیره.
شیوخ و استادان او:

بعضی از شیوخ و اساتید او و کاانی که شلیج سلماعت درس آنهلا را کلرده و در حلقله
درس ایشان کاب فیض نموده عبارتند از :قتیبه بن سعید ،احمد بن حنب  ،محمد بن اسماعی
بخاری ،اسماعی بن ابی اویس ،یحیی بن یحیی نیشابوری ،ابابکر و عامان دو رار ابلی شلیبه،
عبداهلل بن اسماء ،شیبان بن فروخ ،حرمله بن یحیی صاحب شافعی ،محمد بلن المانلی ،محملد
بن یاار ،محمد بن مهران ،محمد بن یحیی ابن ابی عمر ،محمد بن سللمه ملرادی ،محملد بلن
عمرو ،ربیحا ،محمد بن رمح و گروهی دیگر از ا مّه و غیر اینها.
ذهبی در تذکرة الحفاظ گوید :اولین سماع او در سال  081بود و بیشتر از یحیی بن یحیی
و قعنبی و تمیمی و احمد بن یونس یربوعی و اسماعی ابن ابی اویلس و سلعید بلن منصلور و
عون بن سالم و احمد بن حنب و خلق کایری روایت کرد.
در خراسان ،از یحیی بن یحیی و اسحاق بن راهویه و غیره سماع حدیث نملود ،در ری از
محمد بن مهران و ابا غاان و دیگران روایت حلدیث کلرد ،در علراق از حنبل و عبلداهلل بلن
مالمه و دیگران روایت نمود ،در حجاز از سعید بلن منصلور و ابلا مصلعب و دیگلران سلماع
حدیث کرد ،در مصر از عمرو بن سواد و حرمله بن یحیی و غیره به سماع حدیث ررداخت.

نام مدارس:

در مدارس و مکاتب معموله شهرهای نیشارور و خراسان و شهرهایی که به آنجا مالافرت
کرده درس خوانده است.

فص دوم :امام مالم /
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در موضوع نام مدارس چنانکه در بحث امام بخلاری اشلاره شلد در آن روزگلار ملدارس
معین و با نامی مانند امروز نبوده و بیشتر اه علم در محیط ماجد و یا خود ماجد و مدارس
و مکاتبی که معمول بوده است درس میخواندهاند.
به هرحال ،تعلیم و تربیت در صدر اسلالم و تلدوین و تلألیف و نوشلته مرسلوم بلوده و در
محوطه ماجد و گاهی در خانه مردم به تعلیم و تعلم ررداختهاند.
نام مسجد:

مااجد نیشارور و خراسان و شهرهایی که مح تحصی او بوده و ماجد جمعة نیشابور.
مسافرت:

به خراسان و ری و عراق و بغداد و حجاز و جزیرة العرب و مصر و شام ماافرت کلرده و
بایار به بغداد رفته است و اه بغداد از او روایت کردهاند و آخرین سفر او به بغداد در سلال
 032بوده است.
اجازه از که گرفته:

استادان او زیاد بودهاند و چنانکه در بحث بخاری توضیح دادیم اجازة آن روزگلار ماننلد
اجازه نامة فعلی نبوده و طرق اجازه متعدد بوده و شاید هرکتاب دارای اجازة مخصوص و هر
استادی در مورد کتاب اختصاصی و یا رشتة اختصاصی لفظاً یا کتباً اجازه داده باشد.

کجا درس میداده است:

011

شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته

در نیشابور و خراسان و جاها ی که به آنجا مالافرت کلرده ،در مالجد و یلا مکتلب و یلا
مدرسة معموله .گرچه از ی

سو کاب علم کرده نابت به طبقات دیگلری تلدریس نملوده

است.
طلب علم و رحالت و مسافرتهای او به اقطار زمین

توضیحاً :مالم رحمه اهلل یکی از رجال برجاتة ا مة حلدیث و او از کبلار مبلرزین و اهل
حفظ و اتقان و تحقیق بوده و در ری تحقیقات در بارة این علم به سوی شهرها و اقطار جهلان
ماافرتها کرده اه حذق و عرفان بدون خالف در این شأن به تقدم او اعتراف کردهاند.
یحیی بن یحیی و اسحاق بن راهویه و غیر اینها گویند :به خراسان ماافرت کلرده اسلت،
محمد بن مهران و اباغاان و غیره میگویند :به ری آمده است ،ابن حنب و عبداهلل بن سلمه و
غیر اینها گویند :به عراق سفر نموده است ،سعید بن منصور و ابامصعب و دیگران گوید :بله
حجاز رفته است ،عمر بن سودان و حرمله و دیگران اظهار میکنند که به مصر رفتله اسلت ،و
همچنان به جزیرة العرب و شام نیز ماافرت کرده اسلت ،و بلرای جمله احادیلث و صلحت و
سقم آنها متحم رنجهای سفر شده و در سفر و حضر به سعی و کوشش ررداخته است.
شاگردان نخبة او و کسانی که از او روایت کردهاند:

کاانی که از سماع حدیث و روایت کردهانلد ،عبارتنلد از :ابوعیالی ترملذی ،یحیلی بلن
ساعد ،محمد بن مخلد ،ابراهیم بن محمد بن سلفیان «فقیله الزهلد»( ،)1محملد بلن اسلحاق بلن
خزیمه ،محمد بن عبدالوهاب الفراء ،علی بن الحاین ،مکی ابلن عبلدان ،ابوحاملد احملد بلن
محمد الشرقی و برادر او عبداهلل ،حاتم بن احمد کنلدی ،حالین بلن محملد بلن زیلاد قبلانی،
ابراهیم بن ابی طالب ،صالح بن محمد ،ابوبکر محملد بلن نصلر جلارودی ،احملد بلن سللمه،
ابوعوانه یعقوب بن اسحاق اسفراینی ،ابوعمر احمد بن مبارک مالتملی ،ابوحاملد احملد بلن
( -)1و هو روایه صحیح مالم – خاتمة صحیح مالم.
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حمدون اعمش ،ابوالعباس محمد بن اسحاق ابن سراج ،زکریلاء بلن داوود حفلاف ،نصلر بلن
احمد حافظ (که به نصرک مشهور بوده است) ،سراج ،ابن ساعد ،عبدالرحمان بن ابی حلاتم،
محمد بن مخلد عطلار و علدة زیلاد دیگلری از او روایلت کلرده و در حلقلة درس او حاضلر
بودهاند ،بایاری از ا مة حدیث و حافظین و کاانی که در ردیف و درجلة او بلودهانلد ماننلد
ابوحاتم رازی ،مؤمن بن هارون ،احمد بن سلمه و امام ترمذی از او روایت کردهاند.
کای که نظر او را در صحیح مالم مورد بررسی و تحقیق قرار دهلد و اطلالع ریلدا کنلد،
برآنچه که او تنظیم کرده از اسناد و ترتیب و حان سلیاق و طریقلة بلدیه و نفلایس تحقیلق و
جواهر تدقیق و انواع ورع و احتیاط و لیاقت در روایات و اختصار طرق و ضلبط متفرعلات و
انتشار آنها و زیادی اطالع و وسعت روایات و غیلر ایلنهلا از محاسلن و عجا لب و لطلا ف
ظاهرات و خفیات آن میداند که او امامی است که بعد از او کالی هلمرایلة او در ایلن نلوع
نمیشود و مای او کمتر و در روزگار او هم کمتر کای به رایة او رسیده است.
آثار علمی و تصنیفات او

در حدود  02یا بیشتر امام مالم رحمه اهلل مخصوصاً در علم حدیث تألیفات زیلادی دارد
از جمله تألیفات او:
 -8صحیح مالم که در نوع خود بینظیر و مشهور خاص و عام است که در مدت رلانزده
سال آن را نوشته ،و آن را از سیصد هزار حدیث ماموعه( )1اخذ کرده است.
 -0کتاب الماند الکبیر علی أسماء الرجال.
 -2کتاب الجامه الکبیر علی األبواب.
 -3کتاب العل .
 -3کتاب أوهام المحدثین.
( -)1ابن خلکان گوید :ابوالحاین مالم بن حجاج القشیری النیشابوری أحد األئمة الحفاظ وأعالم
المحدثین .باز گوید :مالم گفته :صنفت هذا الماند الصحیح من ثالثمائة ألف حدیث ماموعة.
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 -2کتاب التمییز.
 -4کتاب من لیس له إال راو واحد.
 -1کتاب طبقات التابعین.
 -2کتاب المخضرمین.
 -82کتاب األفراد.
 -88کتاب الوحدان.
 -80کتاب األقران.
 -82کتاب سؤاالت أحمد بن حنب .
 -83کتاب االنتفاع باهم الاباع.
 -83کتاب عمرو بن شعیب.
 -82کتاب مشایج مال

(.)1

 -84کتاب مشایج سبعه.
 -81کتاب مشایج ثوری.
 -82کتاب أوالد الصحابه.
 -02کتاب تفصی الانن.
 -08کتاب ذکر أوهام المحدثین.
 -00کتاب أفراد الشامیین.
 -02کتاب المعمر ،و غیر اینها.
اجماع علماء بر امامت او

علماء اسالمی بر امامت امام مالم اجماع کردهاند ،علّو مرتبله و تقلدم و رهللو داری او در
صنعت علم حدیث مورد اجماع است.
( -)1خیر الدین زرکلی در األعالم گوید :تسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة.
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بزرگترین دال بر جالللت و اماملت و ورع و تفلنن او در عللوم حلدیث کتلاب صلحیح
مالم( )1است که سیصد هزار حدیث ماموعه آن را جمه و تصنیف کرده و آن دوم کتاب از
صحاح سته است ،گفتهاند :صحیح مالم در میان کتابهای قبلی و بعلدی از حالن ترتیلب و
تلخیص طرق حدیث بدون زیاد و کم و احتراز از تحوی در اسناد لدی االتفاق کمنظیر است
و یا مانند ندارد .او در این کتاب از اختالف در متن اسناد با این که به ی

حلرف هلم باشلد

برآنچه که در الفاظ روایت است تنبیه و اشاره کرده و به روایت مصرحه به سماع مدلاین نیز
تنبیه نموده است ،با این وجود صحیح بخاری را اصلح و مفیلدتر تشلخیص دادهانلد ،جمهلور
علماء این نظریه را تأیید کرده و این را صحیح مختار داناتهاند ،ولی کتلاب ماللم در دقلایق
اسانید اجود و زیباتر است ،و برای کای که بخواهد در علم حدیث بهرهمند گلردد و راغلب
به کاب فیض و فوا د از اخبار نبوی باشد باید توجله بله صلحیح ماللم داشلته باشلد و آن را
مورد مواجه و اعتنا قرار دهد تفطن در دقایق حدیای آن و غلور در مباحلث صلحیح ماللم و
ترتیب و تجوید آن شاهد محاسن و عجایب صنایه آن است.
صاحب تاج االصول در شلرح و حاشلیه در مقدمله تلاج األصلول( )2جللد اول ملیگویلد:
ابوالحان مالم بن حجاج بن مالم قشیری نیشابوری در سال اربه وما تین ( )023هجلری بله
دنیا آمد و در سال احدی وستین وما تین ( )028فوت نمود.
او می گوید :وی رحمه اهلل گفته :این کتاب را تصنیف و اخذ کردم از سیصد هزار حدیث
ماموعه و اگر اه حدیث اجتماع کنند و در باره حدیث نگارش نمایند ،و مدت دو سال بله
بحث و فحص بپردازند ،هنوز ماتغنی از صحیح مالم نمیگردند و باز مدار آنهلا بلر هملین
ماند است.

( -)1خیرالدین زرکلی در األعالم گوید :أشهر ك به (صحيح مسلم) جمع فيه اثني عشر ألف حديث،
ك بها في خمسة عشر سنة.
( -)2مقدمة تاج األصول تألیف شیج منصور علی ناصف از علمای األزهر ،چاپ مصر صفحة .73
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احادیای که در این کتاب جمه کرده چهارهزار حدیث میباشد ،بعضلی او را بلر بخلاری
تفضی دادهاند ،شیج الحاکم گوید )1( :در زیر چادر و ظاهر آسمان کبود صحیحتر از کتلاب
مالم نیات ،بعضی از علمای مغرب گفته او را تأیید کردهاند ،البته این ادعا بله نالبت کملی
تکرار و حان بناء و ترتیب مالم مورد قبول است ،زیرا او در آنچه که آورده در جای دیگر
باز آن را تکرار نمیکند ،امام بخاری این عم را تکرار کرده است.
و راجه به آراء و عقاید شیخین ،در ترجمة شیج بخاری ما توضلیحات بیشلتر را داده ایلم،
در مقدمة شروط الاته به نق از ذهبی آمده است که ابی عملرو حملدان گفتله :از ابلن عقلده
سؤال کردم :بخاری حافظ تر است یا مالم؟ گفت :هردو علالم هالتند ،بلاز مجلدداً سلؤال را
تکرار کردم ،گفلت :بلرای محملد بلن اسلماعی در اهل شلام اشلتباه واقله ملیشلد ،زیلرا او
کتابهای آنان را میگرفت گاهی مردی را در جا ی به کنیة او نق میکرد و هملین ملرد را
در جا ی دیگر تکرار به اسم میآورد ،اما مالم کمتر برای او اشتباه واقه شده چون ماانید را
نوشته و مقاطیه و مراسی را ننوشته است ،و بایلد ایلن را هلم بلدانیم بخلاری از شلیوخ ماللم
میباشد.

مذهب او یا مذاهب ائمة ستّه

امام مالم شافعیمذهب( )2و همچنین امام ابی داوود و امام ابوعیای ترمذی و امام مجتبلی
ناا ی و امام ابن ماجه قزوینی صاحبان صحاح ،شافعی و ریرو ملذهب املام هملام محملد ابلن
( -)1در البدایه و النهایه جزء  77صفحة  33به نق از ابی علی حاین بن علی نیشابوری این جمله تأیید شده
است.
( -)2در مقدمه تاج االصول و شرح صفحة  73تألیف منصور علی ناصف از علمای االزهر «طبه دار إحیاء
الکتب العربیه» به مصر :در مورد ناا ی نوشته شده :وبلده األصلي نسا ومسلم من نيسابور وكالهما
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ادریس شافعی بودهاند  ،ولی چنانکه ذکر کردیم امام بخلاری بلا ایلن کله ملذهب ا ملة اربعله
«حنفی ،مالکی ،شافعی و حنبلی» را قبول داشته ،طبق تحقیق خود او مجتهد مطللق و صلاحب
رأی و جنبة اجتهاد را داشته است ،بعضی گفتهاند :او نیز شافعی بوده.
تذکر :ناا ی و مالم در اقلیم خراسان بودهاند ،بخاری در بخارا ،ترمذی در ترمذ که جزو
اقلیم ماوراء النهر می باشند ،و ابوداوود سجاتانی است که جزو اقلیم سند میباشد و ابن ماجه
قزوینی است که همگی مناوب به فارس و ایرانی میباشلند و ایلن اقلالیم اعجملی و فارسلی
هاتند که به غیر از قزوین در شرق خلیج فارس واقه شدهاند ،در مقدمة تلاج االصلول آملده:
لکن سند در مقاب مدینه است و خراسان و ماوراء النهر به سوی شمال مایل انلد ،چنانکله در
خریطه و نقشه ممال

اسالمیه مرحوم امین ب

واصف دیده میشود( ،)1اینها عرب نیاتند و

از جزیره العرب هم نمیباشند.
به هرحال ،این شش امام همه یا اکار( )2آنها ایرانی هاتند و همه از اصحاب مهم حلدیث
و دری

عصر یعنی در قرن سلوم هجلری( )3کله قلرن طال لی تلدوین حلدیث بلوده زنلدگی

بأقليم خراسان ،والبخاري من بخارى ،وال رمذي من ترمذ وكالهما بأقليم ماوراء النهر وأبو
داوود من سجس ان بأقليم السند وهذه أقال يم أعجمية فارسية شرق خليج فارس إال أن السند
بإزاء المدينة نصا ً وخراسان وماوراء النهر مائالن إلى الشمال كما في خريطة الممالك
اإلسالمية للمرحوم أ مين بك واصف فليس فيهم عربي وال من جزيرة العرب ولكن للا أالن لهم
علم حديث كما أالن الحديد لداود  وهؤ الء األئمة ي عبدون على مذهب الشافعي  إال البخاري
فلم يعلم مذهبه».
( -)1مقدمه و شرح تاج األصول جلد اول صفحة .3
( -)2همه آنها ایرانی بودهاند و از این که گفته شده یا اکار آنها به این معنی است که جد مالم در اص
عرب بوده ،ولی خود مالم در نیشابور متولد شده و زادگاه و ررورشگاه او و ردر او ایران است ،و از این
که بعضی امام ابوداوود را به سجاتان دهی در بصره نابت دادهاند صحیح نیات ،بلکه امام ابی داوود
اه سجاتان «سیاتان» اقلیم مشهور ایران است.
( -)3بخاری متوفی به سال  ،211مالم متوفی به سال  ،217ابوداوود متوفی به سال  ،212ترمذی متوفی به
سال  ،219ناا ی متوفی به سال  303و ابن ماجه قزوینی متوفی به سال .213
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کردهاند ،و از اخذ علم از بعضی شیوخ معلوم عصر شرکت جاتهانلد ،ماللم و ترملذی کایلر
االجتماع با بخاری بودهاند و حتی میگویند :هروقت مالم بر بخاری وارد میشد او را سلالم
میکرد و به عنوان احترام دست او را میبوسید.
امام بخاری و مالم و ابوداوود و ناا ی و ترمذی که در ی

قرن زیاتهاند در اخذ علم از

مشایج و اساتید معلومه اشتراک داشتهاند و چون در قرن سلوم کله خورشلید حلدیث و بالط
انوار آن در آن ظهور کرده و آنها معاصر و هدفشان یکی بوده ،این همعصر بلودن عقایلد
آنان را بیشتر به هم نزدی

میکند.

ماالً بخاری و مالم ملتزم شدهاند که حدیای را روایت نکنند ،مگر این که متص الاند به
نق ثقه باشد ،چنانکه اتصال سند از اول تا آخر آن بدون شذوذ و علت باشد .البتله در علرف
علماء حدیث این تعریف صحیح و خالفی در آن نیات ،لکن طریقة مالم این است که اگلر
راوی و مروی عنه در ی

زمان باشند با این که درک حضور هملدیگر را نکلرده و اجتملاع

باهم نداشته باشند باز اکتفا کرده ولی بخاری اجتماع آنها را شرط داناته و زیادی احتیاط را
منظور داشته است.

فصل سوم:
امام ابوداوود /
نام و نسب:

سلیمان بن اشعث بن اسحاق بلن بشلیر بلن شلداد ابلن عملرو بلن عملران ازدی سجالتانی
(مناوب است به سجاتان) ،اقلیم( )1مشهوری در ایران است ،و از ایلن کله بعضلی گفتلهانلد:
مناوب است به سجاتان یا سجاتانه که دهی است در بصره صحیح نیات.
کنیه:

ابوداوود.
لقب و نسبت:

حافظ ازدی ،سجاتانی ،سید الحفاظ.
تاریخ تولد:

سال ( 020اثنین وما تین) ابوعبید آجری گوید :از او شنیدم که میگفت :در سال  020به
دنیا آمدم و نماز بر عفان خواندم در بغداد به سال دویات و بیات.
محل تولد:

سجاتان (به قرا ن).
تاریخ وفات:

( -)1ابن خلکان گوید« :هذه النسبة إلى سجس ان اإل قليم المشهور» جلد دوم صفحة  770در البدایه و
ال نهایه نوشته :سلیمان بن االشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن یحیی بن عمران.
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سال  043در روز جمعه نصف شوال و یا سال  040یا  .042در تاریج حبیب الایر آمده:
در سنة خمس و سبعین و ما تین ( )043ابوداوود که یکلی از صلحاح سلته مصلنف او اسلت
وفات یافت .و هو سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر األزدی الاجاتانی ،والدت ابلوداوود
در سنة اثنین وما تین اتفاق افتاد و او در ایام تحصی جهت ضعف و صحت احادیث نبویه بله
اطراف بالد رفته از علماء عراقین ،جزیلره ،شلام ،مصلر و حجلاز اسلتماع حلدیث کلرد ،و در
تصحیح المصابیح از ابوبکر بن محمد واسر مروی است کله گفلت :شلنیدم از ابلی داوود کله
میگفت :کتابت نملودم ملن از رسلول اهلل  رانصلد هلزار حلدیث و از آنهلا چهلار هلزار و
هشتصد حدیث انتخاب کرده در کتاب سنن مندرج گردانیدم .واهلل اعلم.
محل وفات:

بصره و در جانب قبر سفیان ثوری دفن گردید(.)1
محل سکونت:

بصره.
منذری گوید :احمد بن محمد بن یاسر هروی گفته :سللیمان بلن اشلعث سلجزی یکلی از
حفاظ اسالم برای رسول خداست ،علم و علت و سلند او در اعللی درجلة نال

و عفلاف و

صالح و روع بود او از رجال برجاتة و فرسان حدیث است.
کتاب مشهور او «الانن» یکی از کتابهای مشهور در اقطار و ثالث صلحاح سلته اسلت،
حفظ و اتقان و تقدم مصنف آن در نزد حفاظ امصار و بالد محفلوظ و زبلانزد خلاص و علام
است ،و ثناء ا مه بر این کتاب و بر مصنف آن از روایات و آثار مأثور و مروی میباشد.
در دا رة المعارف االسالمیة احمد سنتاوی و مؤلفین آمده:

( -)1البدایه و النهایه جزء  77صفحة .11

فص سوم :امام ابوداوود /

019

«قام في حداث ه برحالت طويلةة لجمةع أحاديةث النبةي ،ودرس فةي بغةداد علةى اإلمةام
أحمةةد بةةن حنبةةل واسة قر بعةةد ذلةةك نهائيةةا فةةي البصةةرة وبهةةا تةةوفي وقةةد أوصةى أبةةوداوود
علماء المةدين ين المقدسة ين بك ابةه «السةنن» فةي رسةالة لةه عةرض فيهةا آرائةه وبةين نفةع
مصنفه وقد نال مصنفه بعد ذلك نجاحا ً كبيراً».
و باز گوید :آن کتاب بر کتاب ها ی که به عنوان جامه مشهور اند امتیازاتی دارد از جمللة
او :در این کتاب تعرض به ماا تاریخیه و خلقیه و اعتقادیه نکرده است ،چون کله آن تنهلا
متضمن به نوع خاصی است ،رس موضوع آن را میتوان گفت :مقصور است بر ماا فقهیه.
و او اق الصرامة و در نقد اسانید ماتبد به رأی نبود.
شغل و کسب:

ظاهراً تعلیم و تعلّم.
نام پدر:

اشعث.
شغل پدر:

نامعلوم.
نام فرزند:

ابوبکر عبداهلل متوفی سال  282که از اکابر حفاظ در بغداد بوده است.
شغل فرزند:

کاب و نشر علم.
درآمد:

نامعلوم.

001

شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته

رابطه با حکومت:

محترم و خوب بوده است ،ذهبی در تذکرة الحفاظ گوید :برادر خلیفه بعد از فتنة زنلج از
او التماس کرد که در بصره مقیم باشد تا به سبب او علم آباد و رونق خود را از سر گیرد.
محل تحصیل:

شهرهای مصر و شام و بغداد و خراسان و سجاتان و جزیره و شلیراز ،و شلهرها ی کله در
ری کاب تحصی به آن جاهلا مالافرت کلرده اسلت ،در دا لرة المعلارف بالتانی گویلد :از
عراقیین و خراسانیین و شامیین و مصریین و جزیریین نوشته است.
استادان و شیوخ او:

امام ابوداوود از عدهای از بزرگان حدیث اخذ روایت کرده است ،و این

ما طبلق آنچله

استاد محمد محیی الدین عبدالحمید مدرس در کلیلة لغلت عربیله در جلامه االزهلر مصلر در
مقدمة سنن ابی داوود ذکر کرده است به بیان استادان او میرردازیم:
 -8امام فقیه حافظ حجت ابوعبداهلل احمد بن محمد بلن حنبل شلیبانی ملروزی بغلدادی،
متولد سال  823و متوفی سال 038.
 -0ابوزکریا یحیی بن معین بن عون غطفانی متوفی سال 022.
 -2ابورجاء قتیبه بن سعید بن ثقفی متوفی سال 032.
 -3ابوحان عامان بن محمد بن شیبه ابراهیم بن عامان عیای کوفی متوفی سال 022.
 -3ابوعبدالرحمان عبداهلل بن مالمه( )1بن قعنب قعنبی حارثی مدنی متلوفی سلال  008در
مکه.
 -2حافظ ابوالحان مادد بن مارهد اسدی بصری متوفی به سال 001.

( -)1عبداهلل بن مالم قعنبی البدایه و النهایه.

فص سوم :امام ابوداوود /

000

 -4حان بن عمرو سدوسی بصری که به قول ابن حجر :قب از سلال سیصلد فلوت کلرده
است.
 -1ابوعامان عمرو بن مرزوق باهلی بصری متوفی به سال  003هجری.
 -2حافظ ابوجعفر عبداهلل بن محمد بن علی بن نفی قضاعی حمرانی متوفی به سلال 023
هجری.
 -82حافظ ابوبکر محمد بن بشار بن عامان عبدی بصری ملقب به بنلدار متلوفی بله سلال
 030هجری.
 -88حافظ ابوخیامه زهیر بن حرب بن شداد حرشی موالهم الناا ی متوفی به سلال 023
هجری.
 -80ابوشعیب عبداهلل بن عمر بن میاره جشمی موالهم البصری قواریری متلوفی بله سلال
 023هجری.
 -82حافظ ابوموسی محمد بن المانی بن عبید بن قیس عنزی بصری متوفی به سال 030.
 -83حافظ الابت ابوکریب محمد بن العالء بن کریب همدانی متوفی به سال 030.
 -83حافظ امام نصر بن علی بن نصر بن علی بن صهبان ازدی جهضلمی متلوفی بله سلال
032.
 -82حافظ صالح ابوسری هناد بن سری بن مصعب تمیمی دارمی متوفی به سال 032.
 -84حافظ ابوعمرو مالم بن ابراهیم ازدی فراهیدی موالهم البصری متوفی به سال 000.
 -81ابوجعفر محمد بن عبای بن نجیه بغدادی متوفی به سال 002.
 -82ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم بن سوید بلوی رملی متوفی به سال 033.
 -02ابوحفص عمر بن الخطاب سجاتانی نزی اهواز متوفی به سال 023.
 -08حافظ ابوعبداهلل احمد بن عبداهلل بن یونس بن عبداهلل ابن قیس یربوعی تمیمی کوفی
متوفی به سال 004.
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 -00ابوعامان عمرو ناقد بن محمد بن بکیر بن شابور بغدادی نزی الرقله متلوفی بله سلال
000.
 -02محمد بن آدم بن سلیمان جهنی مصیصی متوفی به سال 032.
 -03عیای بن یونس طرطوسی.
 -03محمد بن حاتم بن بزیه بصری متوفی به سال 034.
 -02ابوخالد یزید بن خالد بن یزید بن عبداهلل بن موهب رملی متوفی به سال 020.
 -04حافظ ابوعباس حیوة بن شریح بن یزید حضرمی حمصی متوفی به سال 003.
 -01حافظ ابوعامان سعید بن منصور بن شعبه جوزجانی مولد ،بلخی منشأ متوفی به سلال
004.
 -02ابوعامان عمر بن عون بن اوس بن جعد بزار سلمی واسطی نزی بصره متوفی به سال
003.
 -22ابومحمد خلف بن هشام بن ثعلب مقری بزار بغدادی متوفی به سال 004.
 -28وهب بن بقیه بن عامان واسطی متوفی به سال 002.
 -20ابوثور ابراهیم بن خالد یمان کلبی بغدادی متوفی به سال 032.
 -22ابواسحاق ابراهیم بن موسی بن یزید تمیمی رازی یکی از بحرهای حدیث متوفی بله
سال .002
 -23حافظ بن محمد بن عوف بن سفیان طا ی حمصی عالم شام متوفی به سال 040.
 -23ابوربیه سیمان بن داوود بن عماد مهری مصری متوفی به سال 032.
 -22ابوعبداهلل محمد بن کایر عبدی بصری که صد سال عمر داشته متوفی به سال 002.
 -24ابوالحان احمد بن عبداهلل بن ابی شعیب قرشی حرانی متوفی به سلال  .020و او در
صحیح بخاری ی

حدیث دارد و آن حدیث کعب بن مال

در تفایر سورة برا ت است.
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 -21حافظ ابوعلی حاین بن علی بن محمد خالل هزلی حلوانی ریحانی مکی متلوفی بله
سال 030.
 -22حافظ ابوعمر عبداهلل بن معاذ عنبری متوفی به سال 030.
 -32ابوجعفر محمد بن سلیمان عالف اسدی کوفی مصیصی معروف بلوین متوفی به سال
 033یا 032.
 -38حافظ ابوعبداهلل محمد بن منهال تمیمی مجاشعی بصری ضریر متوفی به سال 028.
 -30عبدالمل

بن شعیب بن لیث مصری متوفی به سال 031.

 -32ابوصالح جعفر بن ماافر الهزلی موالهم متوفی به سال 033.
 -33ابوالفض عباس بن ولید بن مزید عدوی بیروتی متوفی به سال 034.
 -33ابوالفض شجاع بن مخلد بغوی نزی بغداد متوفی به سال 023.
 -32ابوبکر عبدالرحمان بن مبارک عیشی بصری متوفی به سال 001.
 -34امام حافظ حجت مصنف ابوالولیلد هشلام بلن عبلدالمل

بلاهلی ملوالهم الطیالالی

البصری متوفی به سال 001.
 -31حافظ علم ابوبکر عبداهلل بن محمد بن ابی شلیبه ابلراهیم بلن عاملان عیالی ملوالهم
الکوفی متوفی به سال  023هجری قمری.
ابن داسه گوید :امام ابی داوود ی

آستینش واسه بود و آستین دیگرش تنگ ،علت را از

او ررسیدند ،گفت :این که گشاد است برای کتابها میباشد( )1و آن دیگلر کله تنلگ اسلت
مورد احتیاج نیات(.)2

( -)1محمد بن بکر بن عبدالرزاق گوید« :كان ألبي داوود كم واسع وكم ضيق فقيل له :ما هذا؟ يرحمك
للا! فقال :هذا واسع للك ب واآلخر ال يح اج إليه» .البدایه والنهایه جزء  77صفحة .11

( -)2در البدایه والنهایه نیز این موضوع به نق از محمد بن بکر بن عبدالرزاق آمده است جزء  77صفحة
.11
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زکریا گوید :کتاب خدا اص اسالم است و سنن ابی داوود عهد اسالم ،حافظ موسلی بلن
ابراهیم گوید :ابوداوود در دنیا برای حدیث خلق شد و در آخرت برای بهشلت ،او رحمله اهلل
یکی از رجال برجاتة علم حدیث بود.
نام مدارس:

در مدارس و مکاتب شهرهایی که به آنجا ماافرت کرده به تحصی ررداخته است.
نام مساجد:

مااجد شهرهای مصر ،شام ،عراق ،خراسان ،حجلاز ،سجالتان و شلیراز محل تحصلی و
عبادت او بوده است.
مسافرت:

به شهرهای حجاز ،عراق ،جزیرة العرب ،شلام ،مصلر ،بغلداد کلراراً ،خراسلان ،اصلفهان و
شیراز ماافرت کرده است.
اجازه از که گرفته:

استادان او زیاد بودهاند ،مخصوصاً مجاز استادانی بوده که از آنهلا روایلت کلرده اسلت،
تفصی اجازه و چگونگی آن در بحث امام بخاری ذکر شد.
کجا درس میداده است:

ماجد یا مکاتب و مدارس معمولة آن زمان.
شاگردان نخبة او و آنان که از او روایت کردهاند:

ترمذی ،ناا ی ،ابوعوانه ،ابوعلی اللولوی ،ابوبکر بن داسه ،ابن اعرابی و غیره از او اخلذ و
روایت کرده و سماع نمودهاند.

فص سوم :امام ابوداوود /
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در تذکرة الحفاظ ذهبی مرقوم است :عدهای از او روایت حدیث کردهاند ،مانند :ترمذی،
ناا ی ،رارش ابوبکر بن ابی داوود ،ابوعوانله ،ابوبشلر اللدوالبی ،عللی بلن حالن بلن العبلد،
ابواسامه محمد بن عبدالمل

 ،ابوسعید بن االعرابی ،ابوعلی اللوللوی ،ابلوبکر بلن داسله ،ابلو

سالم محمد بن سعید الجلودی ،ابوعمرو و احملد بلن عللی کله ایلن هفلت نفلر سلنن را از او
روایت کردهاند و باز محمد بن یحیی صولی و ابوبکر نجلار و محملد بلن احملد بلن یعقلوب
مقری و غیره از او روایت حدیث کردهاند و همچنلان شلیج او احملد بلن حنبل شلیبانی فلرد
حدیای را از او روایت کرده است که امام ابی داوود به آن فخر نموده و عدة دیگری نیز از او
روایت کردهاند که از شاگردان ابی داوود بودهاند ،مانند رارش عبداهلل بن سلیمان بن اشلعث
و احمد بن محمد بن هارون خالل و عللی بلن حالین بلن عبلد و محملد بلن مخللد دوری و
اسماعی بن محمد صفار و احمد بن سلیمان نجار( )1و غیره.
مخصوصاً چهار نفر از امام ابی داوود کتاب الانن او را روایت کردهاند:
 -8امام حافظ ابوعلی محمد بن احمد بن عمرو اللولوی بصری کله آن را در محلرم سلال
 043از امام ابی داوود روایت کرده است که آخرین امالی ابی داوود بوده از نالخة کتلاب
خود که بر ابوعلی امالء کرده ،و این روایت در بالد شرق معروف است.
 -0امام حافظ ابوبکر محمد بن بکر بن عبدالرزاق بلن داسله بصلری تملار کله روایلت او
نزدی

به روایت لولوی است که در بین آنها بله غیلر از تقلدیم و تلأخیر اختالفلی نیالت و

زیاده و نقصان مشهودی در آن روایت دیده نمیشود ،و این روایت در بالد غلرب مشلهور و
معروف است.
 -2حافظ ابوعیای اسحاق بن موسی بن سلعید رمللی وراق ابلی داوود کله روایلت او بله
روایت ابن داسه نزدی

است.

( -)1در البدایه والنهایه جزء  77صفحة  11نوشته شده :و هو آخر من روی عنه فی الدنیا.
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 -3امام حافظ ابوسعید احمد بن محمد بن زیاد بن بشر معروف به ابن اعرابی که روایت او
نابت به سایر روایات ناقص است و نواقص آن تقریباً بدین قرار است:
 -8کتاب الفتن -0 .کتاب المالحم -2 .کتاب الحروف -3 .کتاب الخاتم -3 .نزدی

به

نصف از کتاب لباس -2 .اوراق زیادی از کتاب وضو و نملاز -4 .ابلن دیبلغ شلیبانی گویلد:
بعضی از کتاب نکاح هم در آن نیات به ظن قوی این چهار روایت به طور بعضلی از بعضلی
دیگر متمایز است.
ذکر ابی داوود در بارة کتاب خود :ابوبکر محمد بن عبدالعزیز گوید :من از ابی داوود بن
اشعث در بصره شنیدم و از او در بارة رسالهای که برای اه مکه نوشته بود ،سلؤال شلد و آن

را بدینگونه برای ما امالء کرد« :سالم عليكم فإني أحمةد للا الةذي ال إلةه إال هةو وأسةاله أن

يصةةلي علةةى محمةةد عبةةده ورسةةوله  ،أمةةا بعةةد! عافانةةا للا وإيةةاكم ..فهةةذه األربعةةة آالف
والثمانمائة كلها في األحكام ،فأما أحاديث كثيرة من الزهةد والفضةائل وغيرهةا مةن غيةر
هذا فلم أخرجها».
ابوبکر بن داسه میگوید :از ابی داوود شنیدم که ملیگفلت :از رسلول خلدا رانصلد هلزار
حدیث نوشته ام ،آنچه را در این کتاب انتخاب کردهام چهار هزار و هشتصلد حلدیث اسلت.
در آن ذکر کردهام آنچه صحیح یا مشابه و یا نزدی

به صحیح است و هرچه در آن ساتی و

ضعف باشد بیان کردهام و چیزی که در آن ذکر نکردهام «صالح» اسلت و بعضلی از آنهلا از
بعضی دیگر صحیحتر اند.
ابوداوود رحمه اهلل عنایت و توجه تمام او به طرف احادیث احکام بوده است که شلریعت
اسالمی برآن دور میزند و اعتماد کرده است برآنچه از رسول خدا نوشته واین نشانة بزرگلی
و اندازة درستی و صحت از احادیث است.
خالصة کالم در گفتار ابی داوود این است احادیای که بیان ضعف آن را کرده در نزد او
سات و ضعیف است ،و علماء هم در این خالفی ندارند و احادیای کله در بلارة آن سلکوت
کرده اگر در یکی از صحیحین «مالم و بخاری» موجلود باشلد ،آن صلحیح اسلت و اگلر در
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یکی از صحیحین نبود در صورتی که یکی از علماء درجة آن حدیث را بیان کرده باشد مبنی
برآن است و اگر در یکی از صحیحین مروی نباشلد و یکلی از علملاء هلم درجلة آن را بیلان
نکرده باشد امام ابن صالح و امام نووی گفتهاند :این حدیث از نوع حالن اسلت و بله درجلة
صحیح نرسیده و غیر آنان گفتهاند :باز آن احادیث همه از شمار احادیث صحیح هاتند ،و اما
آنچه که ابن صالح و امام نووی بله سلوی آن رفتلهانلد ،بنلابر بلر احتیلاط در اخلذ حلدیث و
استدالل به آن است ،زیرا نوع حدیث «صالح» برای احتجاج گلاهی وقلت «صلحیح» اسلت و
گاهی وقت «حان» ،مالماً درجة «صحیح» از «حان» باالتر است ،زیرا اعتملاد بلر قلوة ضلبط
راوة و حفظ و صفات آنها بیشتر و شدیدتر است بر اعتماد بر حدیث حان و نیز احتیلاط در
صحیح بیشتر میباشد.
آراء علماء در کتاب السنن

امام احمد بن حنب امام اه حدیث شیج و استاد ابیداوود کتاب او را ماتحان داناته و
از آن تقدیر کرده است(.)1

امام حافظ ابوسلیمان خطابی گوید« :اعلمةوا رحمكةم للا إن ك ةاب «السةنن» ألبةي داود

رحمه للا ك اب شريف لم يصنف في علم الدين ك اب مثله» بدانید -رحمت خدا بر شلما-
به درستی کتاب سنن ابی داوود -رحمت خدا بر او باد -کتابی است شریف که ماننلد آن در
علم دین تصنیف نشده است.
کافة مردم آن را قبول کردهاند و این کتاب در بین فرقلههلای علملاء و طبقلات فقهلاء بلر
اختالف مذاهب آنان حَکَم است و چشمهسار حدیای این کتلاب مشلرب و ملورد همله بلوده
است.
( -)1ابن خلکان گوید :وجمع ك ب السنن قديماً وعرضه على اإلمام أحمد بن حنبل  فاس جاده
واس حسنه وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب اإلمام أحمد
بن حنبل .جلد  2صفحة .73
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این کتاب برای اه عراق و اه مصر و بلالد مغلرب و بالیاری از اقطلار جهلان مرجله و
مح اعتماد و توجه است ،اما بیشتر اه خراسان بر کتاب صحیح محمد بن اسماعی بخلاری
و صحیح مالم بن حجاج توجه و اهتمام دارند ،ابن قیم جوزیه گوید :کتاب الانن ابی داوود
در اسالم جا ی قرار گرفته که خدا به آن اختصاص داده به حدی کله در بلین اهل اسلالم بله
«حَکَم» واقه شده است.
ابوعمرو محمد بن عبدالواحلد زاهلد گویلد :ابلراهیم حربلی بله ملن گفلت :هنگلامی کله
ابوداوود این کتاب را تصنیف کرد حدیث برای او نرم شد ،همچنان کله بلرای داوود ریغمبلر
آهن نرم گردید.
ا مام نووی گوید :برای کای که به فقه اشتغال داشته باشد الزم اسلت بله سلنن ابلی داوود
اهتمام کند و معرفت تمام را در آن داشته باشد.
خطابی رحمه اهلل گفته :هنگامی که کتاب الانن را جمه کرد آن را بر امام احمد  عرضه

نمود ،امام احمد  از آن تمجید و تحاین به عم آورد.

شیج ابواسحاق در طبقات الفقهاء او را از جمله یاران امام احمد قلمداد میکند.
ابن حبان گوید :ابوداوود یکی از ا مة دنیا است از لحلاظ فقله و عللم و حفلظ و نال

و

ورع و اتقان.
ابن اعرابی گوید :اگر کای چیزی از کتاب ها به غیر از کتاب خدا «قرآن» و سپس کتاب
ابی داوود در دست نداشته باشد ،با وجود کتاب خدا و سنن ابی داوود احتیاجی به کتابهای
دیگر ندارد.

وی رحمه اهلل گوید :از ریغمبر اکرم  رانصد هزار حدیث نوشتهام ،چهار هزار و هشتصلد

حدیث را از آن انتخاب کردهام و در ایلن کتلاب آوردهام ،آنچله را کله صلحیح یلا شلبیه یلا
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به آن است بیان کردهام و چهار حدیث( )1از آن احادیث که ذیالً ذکر میشود جهت

دین برای اناان کافی است که به آن توجه و اهتمام شود.

ال بِالنِّ يَّ ِ
ات»(.)2
 -8چنانکه ریغمبر اکرم  فرموده است« :إِنَّ َما األَ ْع َم ُ
 -0قوله ِ « :م ْن ُح ْس ِن إِ ْس ِ
الم ال َْم ْرِء تَ ْرُكهُ َما ال يَ ْعنِ ِيه».
ؤمن م ِ
ِ
ضى ِ
ضى لِنَ ْف ِس ِه».
ألخيه ما يَ ْر َ
ؤمناً َحتَّى يَ ْر َ
 -2قوله « :ال يَ ُك ْو ُن ال ُْم ُ ُ
ك أ ُُمور ُم ْشتَبِ َهة».
ْح َ
الل بَيِّنَ ،والْ َح َر َام بَيِّنَ ،وبَ ْي َن ذَلِ َ
 -3قوله « :ال َ
ابواب کتاب و احادیث آن طبق آنچه استاد محمد محی الدین بن عبدالحمیلد ملدرس در

کلیة لغت عربیه در جامه االزهر مصلر در مقدملة سلنن ابلی داوود نوشلته گویلد :ایلن کتلاب
مشتم است بر  23کتاب که سه کتاب آن تبویب نشده است و باقی مشتم است بلر 8148
باب؛ «واحداً وسبعين بابا ً وثمانمائة باب وألف باب» و همة کتاب مشتم است بلر 3043

حدیث «أربعةة وسةبعين حةديثا ً ومةائ ي حةديث وخمسةة آالف حةديث» کله تفصلی آن در

راورقی مالحظه شود( .)3ضمناً استاد محمد محی اللدین در رایلان تعلداد شلمارة احادیلث کله
( -)1ابن خلکان جلد  2صفحة .739
( -)2در اکار تذکرهها من جمله البدایه والنهایه جزء  77صفحة  11چهار حدیث مورد اهتمام مذکور ذکر
شده است.
( -7 -)3کتاب صالة که شام است بر صد و چه و سه باب و سیصد و نود حدیث از رقم  7تا 390.
 -2کتاب صالة که شام است بر سیصد و هفت باب و هزار و شصت و رنج حدیث از رقم  397تا 7111.
 -3کتاب زکات ک ه شام است بر چه و هفت باب و صد و چه و رنج حدیث از رقم  7111تا رقم
7100.
 -7کتاب لقطه که شام است بر بیات حدیث از رقم  7107تا رقم 7120.
 -1کتاب مناس

که شام است بر نود و هشت باب و سیصد و بیات و رنج حدیث از رقم  7127تا رقم

2071.
 -1کتاب نکاح که شام بر رنجاه باب و صد و بیات و نه حدیث از رقم  2071تا رقم 2717.
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 -1کتاب طالق که شام است بر رنجاه باب و صد و سی و هشت حدیث از رقم  2711تا رقم 2372.
 -1کتاب صوم که شام است بر هشتاد و ی

باب و صد و شصت و چهار حدیث از رقم  2373تا رقم

2711.
 -9کتاب جهاد که شام است بر صد و هشتاد و دو باب و سیصد و یازده حدیث از رقم  2711تا 2111.
 -70کتاب ضحایا که شام است بر بیات باب و رنجاه و شش حدیث از رقم  2111تا رقم 2173.
 -77کتاب صید که شام است بر چهار باب و بیات و سه حدیث از رقم  2177تا رقم 2117.
 -72کتاب وصایا که شام است بر هفده باب و بیات و سه حدیث از رقم  2112تا رقم 2117.
 -73کتاب فرا ض که شام است بر هفده باب و چه و سه حدیث از رقم  2111تا رقم 2921.
 -77کتب خراج و اماره و فیء که شام است بر چه باب و سیصد و شصت و ی

حدیث از رقم 2921

تا 3011.
 -71کتاب جنا ز که شام است بر هشتاد و چهار باب و صد و رنجاه و سه حدیث از رقم  3019تا رقم
3277.
 -71کتاب ایمان و نذور که شام است بر سی و دو باب و هشتاد و چهار حدیث از رقم  3272تا رقم
3321.
 -71کتاب بیوع و اجاره که شام است بر نود و دو باب و دویات و چه و رنج حدیث از رقم  3321تا
رقم 3110.
 -71کتاب اقضیه که شام است بر سی باب و هفتاد حدیث از رقم  3117تا رقم 3170.
 -79کتاب علم که شام است بر سیزده باب و بیات و هشت حدیث از رقم  3177تا رقم 3111.
 -20کتب االشربه که شام است بر بیات و دو باب و شصت و هفت حدیث از رقم  3119تا رقم 3131.
 -27کتاب اطعم ه که شام است بر رنجاه و رنج باب و صد و نوزده حدیث از رقم  3131تا رقم 3117.
 -22کتاب طب که شام است بر بیات و چهار باب و هفتاد و ی

حدیث از رقم  3111تا رقم 3921.

 -23کتاب عتق که شام است بر رانزده باب و چه و سه حدیث از رقم  3921تا رقم 3911.
 -27کتاب حروف و قرا ت که شام است بر چه حدیث از رقم  3919تا رقم  7001که مصنف آن را
بابگذاری نکرده است.
 -21کتاب حمام که شام است بر سه باب و یازده حدیث از رقم  7009تا رقم 7079.
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 3043آخرین رقم احادیث است ،اشاره کرده و میگوید :به این حااب  3043حلدیث در
کتاب سنن ابی داوود مذکور است ،مه ذل

خود امام گفته است کتلاب او شلام اسلت بلر

چهار هزار و هشتصد حدیث .بنابراین ،به نظر میرسد که بقیة احادیث زیاده باشد ،خود استاد
به این ایراد راسج میدهد که به حااب ما احادیث زیاده از دو وجله سرچشلمه گرفتله :یکلی
این کله بعضلی از روایلات ایلن کتلاب از بعضلی روایلات دیگلر نلاقصتلر اسلت و زیلاده و
نقصانها ی در ناج مختلف دیده میشود .بنابراین ،در این نالخه اشلاره بله یل

حلدیث یلا

زیادتر شده است که در بعضی از ناخهها بوده و در بعضی نبوده است.
دوم این که در این کتاب احادیث زیادی به طور تکرار به اسناد واحلد در یل

جلا و یلا

چند جا آمده ،چون که آن حدیث شام عدهای از احکام مختلف ملیباشلد .بنلابراین ،اصل
حدیث یکی است و نابت به مورد حکم تعدد ریدا میکند با این توضیح زیاده نابت به مورد
است و خارج از حااب امام ابی داوود نیاتند ،استاد میافزاید :کتاب سنن ابی داوود چند بار

 -21کتاب لباس که شام است بر چه و هفت باب و صد و سی و نه حدیث از رقم  7020تا رقم 7711.
 -21کتاب ترج که شام است بر بیات و ی

باب و رنجاه و رنج حدیث از رقم  7719تا رقم 7273.

 -21کتاب خاتم که شام است بر هشت باب و بیات و شش حدیث از رقم  7272تا رقم 7239.
 -29کتاب فتن که شام است بر هفت باب و سی و نه حدیث از رقم  7270تا رقم 2211.
 -30کتاب مهدی که شام است بر دوازده حدیث از رقم  7219تا رقم 7290.
 -37کتاب مالحم که شام است بر هجده باب و شصت حدیث از رقم  7297تا رقم 7310.
 -32کتاب حدود که شام است بر چه باب و صد و چه و سه حدیث از رقم  7317تا رقم 7793.
 -33کتاب دیات که شام است بر سی و دو باب و صد و دو حدیث از رقم  7797تا رقم 7191.
 -37کتاب سنت که شام است بر سی و دو باب و صد و هفتاد و هفت حدیث از رقم  3191تا رقم
7112.
 -31کتاب ادب که شام است بر صد و هشتاد باب و رانصد و دو حدیث از رقم  7113تا رقم  1217که
طبق آنچه استاد محمد محی الدین گفته آخرین رقم کتاب است.
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در هند و مصر به چاپ رسیده و بعضی از شروح آن نیلز در مصلر و هنلد و شلام چلاپ شلده
است و ناخهها ی که در اختیار او بودهاند بدین قرار است:
 -8ناخهای که در مطبعة کاتلیه که در سال  8012هجری بله عنایلت اسلتاد شلیج نصلر
مورینی به چاپ رسیده است.
 -0ناخة مطبوعه در مطبعة التازیه لصاحبها عبدالوهاب محمد التازی.
 -2ناخة مطبوعه در مطبعة مجتبا ی در شهر دهلی.
 -3ناخة قطعه ای از کتاب که شام است بر جزء اول از تجزیة خطیب بغدادی رحمه اهلل
تا صفحة چه و هشت ،جلد اول در این مطبوعه که مذی است بله شلرح عالمله ابلی طیلب
محمد ،شهیر به شمس الحق عظبم آبادی که غایت المقصود در شرح سنن ابی داوود نام دارد
و این قطعه در مطبعة انصاری در دهللی بله چلاپ رسلیده اسلت و بله غایلت عنایلت و دقلت
تصحیح شده است.
 -3ناخة مطبوعاتی که در ذی آن شرحی دیگر از عالمه ابی طیب محملد شلمس الحلق
که عون المعبود علی سنن ابلی داوود نلام دارد ،دیلده ملیشلود و ایلن نالخه عللی االطلالق
صحیحترین ناخههاست.
آثار علمی او

 -8مهمترین آثار علمی او ،کتاب «الانن» در حدیث است .خود او میگوید :حلدیای را

در کتاب خود نگذاشته ام که اجماع بر ترک او شده باشد ،یعنی همة احادیث متفلق علیله را
آورده ام و آن کتابی است که هر حدیای را که از ریغمبر بخواهید ،در آن مییابید« .الالنن»

او در مصر و لکنو هند و با شروح متفرقه چاپ شده .و آن را خود ابی داوود بعد از تألیف بله
امام احمد بن حنب  آخرین ا مة اربعه رسانیده و مورد تحاین امام واقه شده است.

ذهبی در تذکره الحفاظ گوید :امام ابی داوود گفته است :از ریغمبر  رانصد هزار حدیث

نوشته ام و این سنن که شام چهار هزار و هشتصد حدیث اسلت از آن انتخلاب کلرده ام ،در
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تاریج البدایه والنهایه ( )1آمده که ابوحامد امام عزالی در بارة کتاب الانن گفته :معرفت الانن
در قامت احادیث نبوی برای مجتهد کافی است.
 -0مراسی که در قاهره چاپ شده است.
 -2ناسج القرآن و مناوخه.
 -3دال النبوة.
 -3اختالف المصاحف.
آنچه که عالمه دهخدا در بارة امام ابی داوود در فرهنگ و لغت ناملة دهخلدا آورده عینلاً
نق میکنیم.
ابوداوود (اوو)

سجاتانی ،سلیمان بن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر ابن شداد ابن عمرو ابن عمر ابلن عملران
الاجاتانی االزدی بالوالء .اص او از سیاتان و مولد او به سال دویات و دو ( )020بود ،وی
در اوان صبابة نیشابور بود و با فرزندان اسحاق ابن راهویه به ی

دبالتان سلبق ملیخوانلد ،و

آنگاه که هنوز سنین عمر او به ده نرسیده بود نزد محمد بلن اسللم طوسلی اسلتمالء احادیلث
میکرد ،سپس به بصره شد و بدانجا اقامت گزید و چند کرّت به بغداد سفر کرد و از روایلت
حرمین ،عراق ،خراسان ،شام ،مصر ،بصره و جزیرة ابن عمر از جمله احمد بن حنب  ،احمد بن
صالح ،مالم بن ابراهیم ،احمد بن عبید ،سلیمان بن حرب و عدة بی شمار دیگر اخذ و روایت
کرد ،و احمد بن حنب از او روایت نمود .و ابوالفرج ابن جوزی گویلد :او در نقل حلدیث و
عل آن از اکابر ا مه محدثین و علمای آنان است ،و مانند کتاب سنن او یکی از صحاح سلته
اه سنت و جماعت تصنیفی نیامد ،او این کتاب را بر احملد بلن حنبل عرضله کلرد ،وی را
راند آمد و تحاین کرد.

( -)1البدایه والنهایه تألیف حافظ عماد الدین ابی الفداء ،جزء  77صفحة .11
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یللافعی گویللد« :كةةان أبةو داوود رأسةا ً فةةي الحةةديث ورأسةا ً فةةي الفقةةه ذا جاللةةة وحر َمةةة

وصالح وورع».

و ابراهیم حربی گوید :حدیث در کف ابی داوود چون آهن در دست داوود نبی نرم شلد

و او با علم خلویش ورع و تقلوا را جمله کلرد .و ابلن خلکلان گویلد« :أحةد حفةاا الحةديث

وعلمه وعلله وكان في الدرجة العالية من النسك والصالح».

و شیج ابواسحاق شیرازی او را از اصحاب امام حنب شمرده است و ابلوبکر بلن راشلد در
تصبیح المصابیح از ابوداوود حکایت میکنلد کله ملیگفلت :از ریلامبر رانصلد هلزار حلدیث
نوشتم و چهار هزار و هشتصد حدیث از آن عدة کایر برگزیدم و آن کتاب سنن است مرکب
از اخبار صحاح و شبه صحاح و نزدی

به صلحاح و تنهلا چهلار حلدیث از آن دیلن ملرد را

راندید.

ال بِالنِّ يَّ ِ
ات» یعنلی« :تملام کارهلا بله
یکی از آن چهار قول رسول اهلل  که فرمود« :األَ ْع َم ُ

نیت (شخص) باتگی دارد».
و دیگر فرمودِ « :م ْن ُح ْس ِن إِ ْس ِ
الم ال َْم ْرِء تَ ْرُكهُ َما ال يَ ْعنِ ِيه» یعنی« :از زیبایی اسالم فرد ،ترک
کردن کارهای بیهوده و اعمالی است که برایش فایدهای ندارد».
ؤمن م ِ
ِ
ِ
ألخيه ما يَ ْرضى لِنَ ْف ِس ِه» یعنی مؤمن،
ؤمناً َحتَّى يَ ْرضى
و دیگری فرمود« :ال يَ ُك ْو ُن ال ُْم ُ ُ
مؤمن نبود تا آنگاه که برای دیگران آن راندد که برای خود میراندد.
شب ِ
هات
ْح َ
ْح َر َام بَيِّنَ ،وبَ ْي َن ذَلِ َ
ك أ ُُمور ُم ْشتَبِ َهات .فَ َم ْن تَ َر َك الْ ُ َ
الل بَيِّنَ ،وال َ
و دیگر فرمود« :ال َ
هات اِرتَ َكب الْمح َّر ِ
أخ َذ بالشب ِ
ِ
ث ال يَ ْعلَ ُم» یعنی :روا و
نَجي ِم َن ال ُْم
ك ِم ْن َح ْي ُ
مات فَ َهلَ َ
حرمات َوَم ْن َ
ْ َ َُ
َ
حالل ریدا و ناروا و حرام ریدا است ،و میان این دو اموری است که حکم آن روشن نیات و
متشبه است هرکه از این امور ررهیز جات از نارواها و محرمها ایمن ماند و آن که بدانان
یازید در نارواها و حرامها افتاد و از آن سوی که ندانات خود را به ورطة هالک افکند.
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ابوبکر گوید که ابوداوود میگفت :شهوت خفیه یعنی آز نهان و آز حب و دوستی و
ریاست است وقتی در مجلس استمالء دوستی از او اجازه خواست تا با محبرة وی چیزی

ب بِالحش م ِه
نویاد ،ابوداوود گفتَ « :م لن َشر َع في ما ِل أخي ِه باالس
ئذان َف َق لد ِا سل َو َج َ
ِ
مان» و در ترجمة او آمده است که سه بن عبداهلل تاتری زاهد مشهور که صاحب
ال ِحرل ِ
مقامات و کرامات بود ،به زیارت ابوداوود شد ،او را گفتند :این سه است که به زیارت تو
آمده است ،ابوداوود بر رای خواست و او را اکرام کرد و بنشاند .سه گفت :مرا به تو
حاجتی است .ابوداوود گفت :آن چیات؟ گفت :بگوی با مکان آن حاجت برآورم،
ابوداوود بگفت ،سه گفت :خواهم اجازت دهی تا برآن زبان که با وی از رسول اهلل 

حدیث کردهای بوسه دهم ،ابوداوود زبان بیرون کرد و عبداهلل زبان وی ببوسید.
و باز گویند :او در روش و هیبت و منظر و شما

بر رسول اهلل  مانند بود بدین سیاق:

«عن إبراهيم عن علق مة قال :كان عبد للا يشبه بالنبي  في هدبه ودله وكان علقمه
يشبه بعبد للا وقال جرير بن عبد الحميد :كان إبراهيم يشبه بعلقمة وكان منصور
يشبه بإبراهيم وقال غير جرير :كان سفيان يشبه بمنصور وقال عمران ابن أحمد
وقال أبو علي القوهس اني  :كان وك يع بسفيان وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع وكان
أبو داوود يشبه بأحمد بن حنبل .»

و ابوداوود بله سلال دویالت و هفتلاد و رلنج ( )043در بصلره درگذشلت ،و عبلداهلل بلن
عبدالوهاب هاشمی بر وی نماز کرد ،حاجی خلیفه عالوه بر سنن دو کتاب یکی به نام «ناسلج
القرآن و مناوخه» و دیگری را به قولی به نام «دال النبوة» آورده است.
ابن ندیم کتابی دیگر موسوم به کتاب اختالف المصاحف از او نام برده و در قاهره کتابی
به نام مراسی مناوب به او طبه شده است.
و سجاتان که ابوداوود از آنجاست خراسان والیت معروف است که بله فارسلی سیالتان
نامند و یاقوت در معجم البلدان گوید که ابوالفضل محملد بلن طلاهر مقدسلی گفلت کله از
محمد بن نصر شنیدم که نابت ابی داود به سجاتان یا سجاتانه قریهای از بصره است ،و ایلن
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گفته استوار نیات چه گذشته از این که قاطبة حفاظ و ضلابطین بلر خلالف محملد بلن نصلر
گفتهاند :هم سبق بودن داوود با اوالد اسحاق بن راهویه بله نیشلابور و حلدیث شلنیدن وی در
صغر سن از محمد بن اسلم طوسی دو گواه دیگر بر مصلداق روایلت مشلهود اسلت و نالبت
ازدی در نام ابی داوود بالوالء است.

فصل چهارم:
امام ترمذی /
نام و نسب:

محمد بن عیای بن سَوره بن موسی بن ضحّاک سلمی ضریر بوغی ترملذی و اصل او از
مرو بوده است .بو دهی است از شش فرسخی ترمذ( .)1وی یکی از اصحاب کتلب سلته و از
ا مة مقتدی به و از اعالم حفاظ و مشاهیر محدثین است.
کنیه:

ابوعیای ،ابوالحان.
لقب:

حافظ ترمذی.
تاریخ تولد:

سال ( 022ما تین) یا  022چنانکه ابن خلکان نوشته است.
محل تولد:

ترمذ.
تاریخ وفات:

شب دوشنبه سیزده رجب سال ( 042تاه وسبعین وما تین).

( -)1وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ وهو جيحون .دا رة المعارف فرید وجدی جلد دوم صفحة
.117
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غیاث الدین بن همام الدین حاینی در تاریج حبیب الایر( )1گوید :شب دوشلنبه سلیزدهم
رجب سنة «تاه و سبعین وما تین» ( )042به مدینة الرحال وفات ابوعیای محمد بن عیای بن
سوره بن موسی بن الضحاک الترمذی الضریر که در سل

جماهیر اه حدیث انتظام دارد و

جامه او داخ صحاح سته است اتفاق افتاد و در تصحیح المصابیح ماطور است که «وأعلةى

ما وقع له ،إسناد حديث واحد وقع بينه وبين النبي  ثالثة رجال».
محل وفات:

ترمذ .سمعانی گوید :در قریه بو فوت کرده است ،و تلاریج فلوت او را  043نوشلته .در
ریحانة االدب دویات و هفتاد و نه در هفتاد سلالگی ضلبط کلرده اسلت .ذهبلی( )2در میلزان
االعتدال و مال علی قاری در شرح الشمای این نظریه را داشتهاند(.)3
در دا رة المعارف مؤساه انتشارات فرانکلن به سرررستی غالم حاین مصلاحب و األعلالم
خیرالدین زرکلی نوشته شده :در آخر عمر از نعملت بینلا ی چشلم روشلیده اسلت ،در معجلم
مطبوعات العربیه و المعربه نوشته شده :امام ابوعیای بن محمد بن عیای بن سلوره بلن طحلال
سلمی بوغی از اجلة حفاظ و محدثین بوده و کتاب او ثالث صحاح سته است و هرکای ایلن

( -)1در تاریج حبیب الایر جزء سوم از مجلد دوم صفحة  212در مقدمة صحیح ترمذی ابواشبال گوید:
ابوعیای محمد بن عیای بن سوره بن موسی بن ضحاک الالمی البوغی الترمذی الضریر .در البدایه
والنهایه در مرتبه سوم گوید :محمد بن عیای بن سوره بن شداد بن عیای سُلمی الترمذی الضریر.
( -)2در مقدمه جامه الصحیح ترمذی به قلم ابی االشبال احمد محمد شاکر در صفحة  11آمده :وقد ذكر
الحافظ الذهبي في ميزان االع دال :أنه مات سنة  219وكان من أبن ا ء سبعين وقال العالمة المال
علي قاري في شرح الشمايل بعد أن ذكر وفاته سنة  « :219وله سبعون سنة» ،وقال الصالح

الصفدي في «نكت الهميان» وله سنة بضع ومأتين واهلل أعلم.
( -)3منقول از دا رة المعارف اسالمی احمد الانتاوی.

فص چهارم :امام ترمذی /
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کتاب در خانة او باشد ما این کله ریغمبلر در خانلة اوسلت و صلحبت ملیکنلد( .)1در دا لرة
المعارف اسالمی ،احمد سنتاوی گوید :اکار روایت بر ناب او آن اسلت کله ملا در نالب او
ذکر کردهایم و روایاتی دیگر هات که گویند :محمد بن عیای بن سوره بن شداد .و محملد
بن عیای بن یزید بن سکن .و صاحب همین دا رة المعارف این را ضبط کرده است :ابوعیای
محمد بن عیای ابن سوره ابن شداد ترمذی ،مناوب است به ترمذ که در اعللی مجلرای نهلر
جیحون بر مایر شش فرسج از بلج قرار گرفته است.
بعضی گویند :هنگامی که بله دنیلا آملد ،اکمله( )2و نابینلا بلود ،و بعلد نابینلا ی او برطلرف
گردید ،همین کتاب اضافه میکند جز اطالعات کمی در بارة او نداریم و نمیدانلیم ترملذی
کجا به دنیا آمده ،آیا در قریه بو یا شهر ترمذی چشم به جهان گشلوده ،سلمعانی گویلد :در
تعلی نابت او به بو یا این که در این قریه بوده است و یا در اینجا سلاکن شلده تلا ایلن کله
فوت کرده است ،مال علی قاری از ترمذی نق میکند که او گفته :جد ملن ملروزی بلود در
ایام لیث بن سیار سپس از مرو به ترمذ نق مکان کرده است.
در مورد وفات او ابواالشبال احمد شاکر در مقدمة سنن ترمذی( )3گوید :در تاریج وفلات
او به طور جز ی و غیر جید اختالف شده است ،سمعانی در االنااب در ماده الترملذی گفتله:
در دهکدة خودش بو که یکی از روستاهای ترمذ است در «سنه نیف وسبعین ما تین» فلوت
کرده است و در ماده البوغی گفته :در سال  043در قریة بو زندگی را بدرود گفته .یلاقوت
در قامت اول از سمعانی تقلید کرده و ابن خلکلان در ملورد دوم از او ریلروی کلرده اسلت،
شیج عابد ،سندی به خط خودش بر ناخة ترمذی ذکر کرده است که ترملذی در سلال 022
( -)1کشف الظنون جلد دوم.
( -)2در البدایه والنهایه جزء  77صفحة  11آمده« :يقال :إنه حولد أكمه» .در مقدمة ترمذی ابی االشبال
احمد محمد شاکر در صفحة  11گوید :وقد قيل :إ نه ولد أكمه « نقل ذلك الحافظ المزني في
ال هذيب وابن العماد في الشذرات وغيرهما» وهذا خطأ يرده ،ما عرف من ترجم ه.
( -)3صفحة  97چاپ مصر.
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به دنیا آمده و  21سال زندگی کرده و در سال  044فوت کرده است .احمد شاکر میافزاید:
این نظریه اشتباه است ،صواب آن است که حافظ المزنی در التهلذیب از حلافظ ابلی العبلاس
جعفر بن محمد بن المعتز الماتغفری نق کرده است که گفته :شب دوشنبه سیزده رجب سال
 042ابوعیای ترمذی در ترمذ( )1وفات یافته است ،این قامت مورد اعتملاد علملاء و تلاریج
فوت او را در این سال قرار دادهاند ،ماتغفری مؤرخ بزرگی بوده به خراسان ماافرت کرده و
مدت مدیدی در آنجا اقامت داشته است .چنانکه ترجمة او در االنااب سمعانی صفحة 301
و تذکرة الحفاظ ذهبی ( )01282بر این داللت دارد.
احمد شاکر باز میگوید :با همة آنچه که ذکر شد ترجیح میدهلیم کله ترملذی در قریلة
بو ( )2به دنیا آمده و در آنجا هم فوت کرده است ،آنان که گفتهاند :در ترمذ وفلات یافتله بله
این منظور بوده که در دهکدهای «بلو » از دهلات ترملذ کله تلابه آن بلوده بله رحملت حلق
ریوسته و مانند این نابت زیاد است.
محل سکونت:

( -)1در مقدمة سنن ترمذی نوشتة احمد شاکر صفحة  11و  19آمده :در ضبط کلمة «ترمذ» اختالف است
آنچه که معروف و مشهور است بر زبآنها به کار تا و میم و سکون را بر وزن «اسمد» میباشد ،چنانکه
صاحب قا موس آن را ضبط کرده است ،سمعانی گفته :ترمذ شهری است قدیمی بر طرف نهر بلج که
آن را جیحون گویند ،ابن خلکان گفته :از کای که آنجا را دیده ررسیدهام :آیا در ناحیة خوارزم است یا
ماوراء النهر؟ جواب داده در شمار ماوراء النهر است از آن طرف.
یاقوت گفته« :مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر َجيحون من جانبه الشرقی ،م صلة
العمل بالصغانيان (چغيانيان) ولها قحهندز ( حکهَن ِدز «دژ قديم») وربض يحيط بها سور وأسواقها
مفروشة باآلجر ولهم شرب يجري من الصغانيان ألن جيحون يس قل عن شرب قراهم».
( -)2بو به ضم با و سکون واو و معجمه :دهکدهای از دهات ترمذی است که بین آنها شش فرسج
می باشد و محتم است اه این قریه باشد که ناب او به این قریه یا شهر آن بوده ،زیرا به نظر نمیرسد
که اه شهر باشد و به دهات آن مناوب شود.

فص چهارم :امام ترمذی /
ترمذ.
شغل شخصی:

کاب و نشر علم ،و شغ و درآمد دیگری برای او ریدا نکردم.
نام پدر:

عیای.
شغل پدر:

نامعلوم.
نام فرزند:

فرزندی برای او نیافتم.
شغل فرزند:
درآمد:

نامعلوم.
رابطه با حکومت:

خوب بوده است.
محل تحصیل:
استادان و شیوخ او:

030

032

شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته

در مقدمة سنن ترمذی به قلم احمد شاکر آمده( :)1وی بایاری از شیوخ را درک کرد و از
آنها سماع حدیث نمود و عصر او عصر نهضت علمیلة عظیمله در عللوم حلدیث بلود و ایلن
نهضت از امام محمد بن ادریس شافعی مطلبی ناصر حدیث سرچشمه گرفته ،زیلرا او در ایلن
باره عموم مردم و اه عراق و مخصوصاً اه مصر را تعلیم کرد و معنلی احتیلاج بله سلنت و
معنی عم به آن با قرآن را نشان داد و اصول آن را تحدید و تحریر نمود.
و سپس ا مة اصحاب کتب سته که طبقة تالیة عصر شافعی بودند ،با این که او را از لحلاظ
روایت و سماع درک نکردند( ،)2ولی اقران ،معاصران ،مناظران و شاگردان او را درک کرده
و در این میان به حد نبو و عظمت مقام حدیای رسیده بودند.
ا مه سته از بایاری از شیوخ روایت کردهاند بعضلی از آنهلا از بعضلی شلیوخ منفلرداً بله
روایت ررداختهاند و بعضی از آنها با بعضی دیگر شری

در روایت بودهاند ،موافق بلا گفتلة

احمد شاکر در دا ره المعارف احمد سنتاوی و هیئت مؤلفین آمده :ترمذی بالیاری از قلدماء
شیوخ را درک کرده و از آنان سماع حدیث را نموده است ،او با جمیه اصلحاب کتلب سلته
فقط با نه نفر اشتراک روایت داشته است و آنها عبارتند از:
 -8محمد بن بشار بُندار متولد  824متوفی  030هجری.
 -0محمد بن المانی موسی متولد  824متوفی  030هجری.
 -2زیاد بن یحیی حاانی متوفی  033هجری.
 -3عباس بن عبدالعظیم عنبری متوفی  032هجری.
 -3ابوسعید األشج عبداهلل بن سعید کندی متوفی  034هجری.
 -2ابوحفص عمرو بن علی الفالس متولد  822متوفی  032هجری.
 -4یعقوب بن ابراهیم الدَورَقی متولد  822متوفی  030هجری.
( -)1صفحة .10
( -)2زیرا شافعی  قبالً زنگی را بدرود گفته بود ،مقدمة ترمذی صفحة .10

033

فص چهارم :امام ترمذی /
 -1محمد بن مَعمَر القیای البحرانی متوفی  032هجری.
 -2نصر بن علی الجَهضَمی متوفی  032هجری.

ترمذی شیوخ و استادانی قب از اینها را درک کرده و در کتابش از آنها روایت به عم
آورده است ،از جمله عبارتند از:
 -8عبداهلل بن معاویه جُمحَی متوفی  032که عمر او متجاوز از صد سال بود.
 -0علی بن حجر المروزی متوفی به  )1(032که عمر او نود و ی

سال بود.

 -2قطیبه بن سعید الاقفی ابورجاء متولد  832و متوفی 032.
 -3ابومصعب احمد بن ابی بکر الزهری المدنی متولد  832متوفی 030.
 -3ابراهیم بن عبداهلل بن حاتم هروی متولد  841متوفی  033هجری.
 -2محمد بن مل

بن ابی شوارب متوفی سال  033هجری.

 -4اسماعی بن موسی فزاری الاُدی متوفی به سال  032هجری.
 -1سوید بن نصر بن سوید مروزی متوفی  032در  28سالگی.
 -2محمد بن ابی معشر نجلیح سلندی متلوفی بله سلال  033و قیل در سلال  034در 22
سالگی و  1روز.
استادان و شیوخ او زیاد بودهاند ،وی رحمه اهلل نیز از قتیبه بن سعید و محمد بلن اسلماعی
بخاری و ابراهیم بن عبداهلل هروی و اسماعی بن موسی سماع و اخذ نموده است.
او در حدیث بر بخاری تفقه کرده و از او علم حدیث را اخذ نملوده خلریج و تلمیلذ و از
شاگردان او و به دوام در حضور او بوده و از او ررسیده و استفاده کرده و با او مناظره نملوده،
و سپس موافق او شده و گاهی به عادت تحقیق و اثبات حق در بحث و منلاظره رأی مخلالف
( -)1در مقدمة صحیح ترمذی نوشته :علی بن حجر مروزی متوفی سال  27که نزدی

به صد سال عمر

کرده است و من اص این قامت را از دا رة المعارف سنتاوی اخذ کرده ام که فعالً دسترسی به آن
ندارم.

034
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را راندیده است ،امام بخاری شاهد دقت نظر و مقامات علملی او بلوده چنانکله علادت کبلار
شیوخ است که از کوچکتر از خود نیز روایت کردهاند ،امام بخاری حدیث واحدی را از امام
ترمذی روایت کرده است( .)1و باز در بعضی از شیوخ مانند قتیبه بن سعید و علی بلن حجلر و
ابن بشار و غیره با بخاری شرکت جالته اسلت( )2و از خراسلانیین و حجلازیین و علراقیین نیلز
سماع حدیث کرده است.
نام مدارس:

مدارس و مکاتب و یا مااجد ترمذ و شهرهایی که به آنجا ماافرت کرده است.
نام مساجد:

مااجد شهرهای مح تحصی او.
مسافرت:

به خراسان و حجاز و عراق در ری کاب علم و سماع ماافرت کرده است(.)3
اجازه از که گرفته:

به وجهی که در قامت بخاری قبالً ذکر شد ،از اسلتادانی کله از آنهلا سلماع حلدیث را
کرده است.
( -)1مقدمة صحیح ترمذی به قلم احمد محمد شاکر صفحة .13
( -)2د ر مقدمة صحیح ترمذی به قلم احمد شاکر آمده :ابوعیای ترمذی به شهرها به گردش ررداخته و از
خراسانیها و عراقیها و حجازیها سماع کرده ولی گمان نمیکنم به بغداد رفته باشد و اال از سید
المحدثین زعیم بغداد امام احمد بن حنب روایت میکرد و یا حافظ ابوبکر خطیب ترجمة او را در تاریج
بغداد میآورد ،صفحة  .13نگارنده :میگویم :چون به عراق رفته محتمالً به بغداد هم ماافرت کرده
است.
( -)3مقدمة صحیح ترمذی ،به قلم احمد محمد شاکر ،صفحة .13

فص چهارم :امام ترمذی /

035

کجا درس میداده:

بیشتر در ماجد یا مدرسه و مکتبة معمولة آن روزگار.
شاگردان نخبة او و کسانی که از او روایت کردهاند:

محمد بن محبوب مروزی یعنی ابوالعباس محبوبی ،محمد بن احمد بلن محبلوب ملروزی
محدث و شیج و ر یس مرو که کتاب جامه الترمذی را از ا و روایت کرده است( ،)1احمد بن
یوسف نافی ،هیام بن کلیب شاشی صاحب الماند ،مکحول بن فض  ،محمد بن محمود بلن
عنبر ،حماد بن شاکر ،عبد بن محمد النافیون ،احمد بلن عللی بلن حالنویه ،املام بخلاری(،)2
محمد بن منذر بن شکر و غیر آنها از او روایت و سماع حدیث کردهاند.
آثار علمی و تألیفات او

 -8صحیح ترمذی( )3که مهمترین تألیفات او می باشد و جامه رنج هزار حلدیث اسلت ،او
در علم حدیث زبردست بوده و به مالحظات نقد ممتاز و مواضله خلالف بلین ملذاهب را در
این کتاب بیان کرده است ،شرحهایی بر این کتاب نوشتهاند از جمله شلرح «تحفة األحلوذی»
لِلمبارکفوری الهندی متوفی به سال  8232هجری میباشد.
در مقدمة صحیح ترمذی( )4آمده :قاضی ابی بکر بن العربی در آغاز شرحی که بر صلحیح
ترمذی نوشته و «عارضة األحوذی» نام داده و فص نفیای در مدح کتاب ترملذی نوشلته و از
آن به خوبی توصیف کرده است(.)1

( -)1مقدمة صحیح ترمذی ،به قلم احمد محمد شاکر ،صفحة .13
( -)2مقدمة صحیح ترمذی ،به قلم احمد محمد شاکر ،صفحة .13
( -)3مقدمة صحیح ترمذی صفحة  11آمده :وفي كشف الظنون في الكالم عن « الجامع الصحيح»
لل رمذي وهو ثالث الك ب الس ة في الحديث وقد اش هر بالنسبة إلى مؤل ِف ِه ،فيقال :جامع
ال رمذي ويقال له :السنن أيضا ً واألول أكثر.
( -)4مقدمة صحیح بخاری به قلم احمد محمد شاکر صفحة .19

036
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امام ترمذی گوید :این کتاب را بر علماء حجاز و علراق و خراسلان عرضله کلردم بله آن
راضی بودند ،و کای که کتاب من در خانة او باشد مال ایلن کله ریغمبلر در خانلة اوسلت و
صحبت میکند(.)2
در شرح تاج األصول و مقدمة ترمذی آمده که امام ترمذی گفته است :ایلن کتلاب را بلر
علماء عراق و خراسلان و حجلاز نشلان دادم بله آن راضلی بودنلد و آن را نیکلو و ماتحالن
داناتندَ :م لن كانَ في بي ه هذا الك اب فكأنما في بي ه نبي ي كلم(.)3
کای که این کتاب (صحیح ترملذی) در خانلة او باشلد مال ایلن کله ریغمبلری در خانلة
اوست ،و حرف میزند ،ایلن کتلاب در مصلر و قلاهره و هنلد چلاپ شلده و بلرآن شلرحهلا
نوشتهاند.
 -0العل  :نصف این کتاب را در سمرقند تألیف کرده و در عید اضحی سلال  042آن را
به رایان رسانده است(.)4
 -2الشما المحمدیه :که در کلکتله و اسلالمبول و فلاس و دهللی چلاپ شلده اسلت ،و
محمد بن قاسم جاوس شرحی به نام الفوائد الجلیلیة البهیة علی الشمائلِ المحمدیة بر الشما
او نوشته و هردو در قاهره به چاپ رسیدهاند.
( -)1از جمله گفته :وفيه أربعة عشر علماً وذلك أقرب إلى العمل وأسلم :أ سند وصحح وضعف وعدد
الطرق وجرح وعدل واسمى وأكنى ووصل وقطع وأوضح المعمول به والم روك وبين اخ الف
العلماء في الرد والقبول ألثاره ،وذكر اخ الفهم في تأويله ،وكل علم من هذا العلوم أصل في
بابه ،وفرد في نصابه .صفحة .90
( -)2در شرح تاج االصول صفحة  71اینطور از امام ترمذی منقول استَ :م لن كانَ في بي ه هذا الك اب
فكأنما في بي ه نبي ي كلم.
( -)3در مقدمة صحیح ترمذی به قلم احمد شاکر آمده :ابوعلی منصور بن عبداهلل خالدی از ترمذی نق
کرده که در شأن کتابش (الجامه) گفته :صنفت هذا الك اب فعرض ه على علماء الحجاز والعراق
والخراسان فرضوا به ،و َم لن كانَ في بي ه هذا الك اب فكأنما في بي ه نبي ي كلم .صفحة .11
( -)4البدایه والنهایه جزء  77صفحة .11
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 -3کتاب التاریج :کتاب التاریج را در فهرست ابن نلدیم یلافتم در معجلم الملؤلفین عملر
رضا کحاله آمده از تصانیف او است:

الجامع الصحيح ،والشمائل في شمائل النبي  والعلل في الحديث.

 -3رسالهای در خالف و جدل (الجرح والتعدی ) ،و تاریج حافظ عماداللدین ابلی الفلداء
در تاریج البدایه والنهایه( )1گویلد :او مصلنفات مشلهوره ای دارد از قبیل  :الجلامه ،الشلما ،
أسماء الصحابه وغیر ذل

.

 -2الزهد.
 -4األسماء والکنی .وغیر ذل

.

ابن حبان در کتاب الاقات گوید :ابوعیای از کاانی بود کله جمله کلرد و حفلظ کلرد و
مذاکره نمود ،عمر رضا کحاله گوید :او محدث و حافظ و فقیله و ملؤرخ بلود .عالمله طلاش
کبری زاده در کتاب مفتاح الاعاده گوید :او یکی از اعلالم علملاء حفلاظ بلود و در فقله یلد
صالحی داشت ،حلدیث را از جملاعتی از ا مله اخلذ نملود و بله درجلة صلدر اول از مشلایج
رسید(.)2
ابوسعید ادریای گوید :ابوعیای در حفظ ،ضرب الما بود( .)3حاکم گویلد :از عملر بلن
عل

شنیدم گفت« :مات البخاري فَلَم يَخلف بخراسان مثل أبي عيسى» در عللم و حفلظ

( -)1جزء  77صفحة  11البدایه والنهایه.
( -)2مقدمة صحیح ترمذی به قلم احمد شاکر صفحة .11
( -)3ادریای گفته :شنیدم از ابی بکر محمد بن احمد بن حرث مروزی فقیه که میگفت :از احمد بن عبداهلل
ابی داوود مروزی شنیدم میگفت :از ابی عیای محمد بن عیای حافظ شنیدم که میگفت :در راه مکه
بودم و دو جزء را از احادیث یکی از مشایج نوشتم و آن شیج به نزدیکی ما عبور کرد و ررسیدم ،گفتند:
فالن شیج است .ریش او رفتم و گمان کردم دو جز ی که از او نوشتهام همراه دارم و دو جزء را در مح
گذاشته بودم ،فکر کردم همان دو جزء او میباشند هنگامی که به حضور او رسیدم از او ررسیدم و به من
جواب داد ،چون نگاه به دو جزء کردم دیدم سفید هاتند و عوضی برداشتهام تعجب کردم ،سپس شیج
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و ورع و زهد ،و او اینقدر از خوف خدا گریات تا این که بینایی را از دست داد و چندسلال
به ضریری باقی ماند رحمه اهلل تعالی.

در حفظ آن احادیث را بر من قرا ت مینمود ،و مرا نگاه میکرد و دید دو جز ی که در دستم میباشد
سفید هاتند بعد گفت :از من خجالت نمیکشید ،گفتم :نه و قصة خویش را برایش بیان کردم و گفتم:
همة آن احادیث را حفظ دارم .گفت :بخوان ،رس همة آنچه برایم خوانده بود مرتب برایش خواندم
باور نکرد و گفت :قبالً آن را حفظ کردهای ،رس گفتم :احادیای غیر از این برای من بخوان ،سپس
چه حدیث از غرا ب حدیث را برای من خواند ،بعد گفت :رس اینها را بخوان ،و من همة ان را آن
طوری که تقریر کرده بود از اول تا آخر برایش بازگو کردم و حتی از ی

حرف هم خطا نکرده بودم،

رس گفت :من ما شما را ندیده ام .مقدمة صحیح ترمذی صفحة  .11در راورقی نوشته ،در االنااب و
التهذیب و تذکرة الحفاظ این حکایت نیز آمده است.

فصل پنجم:
امام نسائی /
اسم و نسب:

احمد بن علی بن شعیب بن علی بن سنان بن دینار ابن بحلر نالا ی کله یکلی از اصلحاب
کتب سته است ،ناا ی مناوب است به «نااء» که شهری است از شهرهای خراسان( ،)1عدهای
از رجال برجاته و نامدار واعیان علم و ادب از این شهر ظهور کردهاند ،بین ناا و سرخس دو
روز و بین مرو رنج روز و ابیورد ی

روز نیشابور شش یا هفت روز است.

وجه تامیه نااء به این جهت است که فاتحین مالمین هنگامی کله وارد خلاک خراسلان
شدند قصد شهر نااء را کردند این خبر به اه آنجا رسید همه فرار کردند و بله غیلر از زنلان
کای به جا نماند و چون مالمین وارد شدند ،به غیر از زنان کای را ندیدنلد ،سلپس گفتنلد:
اینها نااء هاتند و با زنها مقاتله نتوان کرد ،ما اینها را بگذاریم تا مردهایشان باز گردند و
به همین جهت این شهر به نااء معروف شد که امام ناا ی مناوب به آن است.
در تاریج حبیب الایر آمده( :)2در سنة ثالث وثالثملأة ،ابوعبلدالرحمان احملد بلن شلعیب
الناا ی که یکی از صحاح سته مصلنف او اسلت بله علالم آخلرت رحللت نملود ،در تصلبیح
المصابیح ماطور است که ناا ی اول کتابی مباوط در علم حدیث تألیف کلرده آن را سلنن
کبری نام نهاد و بعد از اتمام آن ناخه ،روزی بعضی از امراء از او ررسیدند که جمیه احادیای
که در این کتاب نوشته ای صحیح است ،جواب داد :نه ،گفتنلد کله رلس بلرای ملا کتلابی در

( -)1ونسب ه إلى نساء به ف ح النون وف ح السين المه ملة وبعدها همزه وهي مدينة بخراسان خرج
منها جماعة من األعيان ،ابن خلکان صفحة  10جلد اول چاپ مصر به اهتمام محمد محیی الدین
عبدالحیمد.
( -)2تألیف غیاث الدین بن همام الدین حاینی جزء سوم جلد دوم صفحة .290
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تحریر منتظم گردان که احا دیث بله تملام صلحیح باشلد آنگلاه صلحاحی را کله حلاال

مشهور است تصنیف نمود ،موسوم به «مجتبی» گردانید ،و غلرض علملاء هرگلاه نویالند کله
«رواه الناا ی أو أخرجة الناا ی» حدیای است که در مجتبلی مکتلوب اسلت .و در بعضلی از
ناج به نظر درآمده که نوبتی ناا ی به دمشق رسید بعضی از متعصبان آن بلده نلزد او مجتمله
گشته و التماس نمودند که حدیای در باب فض حضرت معایه  برای ما روایت کن ،نالا ی

گفت :آیا حضرت معاویه  با سر به سلرهم راضلی نیالت و آن ملردم از شلنیدن ایلن سلخن
خشمناک شده ،ناا ی را ایذاء نمودند ،وفات ناا ی در وقتی که از مصر به دمشق میرفت در
بلدة رمله اتفاق افتاد.
کنیه:

ابوعبدالرحمان.
لقب:

حافظ ،شیج االسالم ،قاضی و به ناا ی شهرت دارد.
تاریخ تولد:

( 083خمس عشرة وما تین) وقی  .083 :در معجم البلدان یاقوت حموی گویلد :در بلارة
تاریج تولدش از او سؤال کردند ،گفت :امکان دارد  083باشد.
محل تولد:

نای خراسان(.)1
تاریخ وفات:

ح
رأيت بخطي مسوداتي أن مولده بنساء.
( -)1ابن خلکان گوید:
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روز دو شنبه سیزدة صفر یا شعبان سال  222هجری فوت کرده است ،در حالی که  11یا
 12سال داشته است.
دارقطنی گوید :هنگامی که مورد امتحان عقیده در دمشق قرار گرفت و رنج و آزار دیلد،
گفت :مرا به سوی مکه حم کنید او را به مکه بردند ،در حالی که بیمار و علی بود در آنجا
فوت کرد و در بین صفا و مروه دفن گردیلد .ابلن نلویس و ابلوجعفر طحلاوی گوینلد :او در
فلاطین در ماه صفر این سال فوت کرده است.
او رحمه اهلل اه زهد و جهد و اتقان و فقه بود ،روزها ی

در میلان روزه داشلت ،روزی

روزه میگرفت و روزی افطار میکرد ،حافظ ابوقاسم معروف به ابن عااکر گوید :چهار زن
داشته و به همه رسید و تقایمات شرعی را در بین آنها اجرا کرده است.
دارقطنی گوید« :اح لم ح ِحنَ بِدمشق فأَ لد َركَ الشهاد َة».
محل وفات:

مکه حرسها اهلل تعالی و قی  :در رمله از خاک فلاطین فوت کرده اسلت ،وللی ارجلح آن
است که در مکه فوت کرده و در بین صفا و مروه دفن گردیده است(.)1
محل سکونت:

بیشتر مصر که در محلة زقاق القنادی ساکن و اقامت داشته است.
شغل:

قضاوت و وعظ و تبلیغ و نشر علم .از او در بارة لحنی که در حدیث است سلؤال کردنلد،
گفت :اگر چیزی باشد که عرب به آن ناطق است با این که لغت غیر قلریش هلم باشلد تغییلر
( -)1در تاریج البدایه والنهایه جزء ( )77صفحة  727آمده در مکه که شهری از فلاطین بود فوت کرد و
بیت المقدس دفن گردید با این عبارت «مات ابوعبدالرحمن الناا ی بالرملة مدینة الفلاطین و دفن به
بیت المقدس.
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داده نمیشود ،چونکه ریغمبر  با مردم به کالم و محاورة آنهلا صلحبت ملیکلرد و اگلر در

لغت عرب آن لحن نبود رسول خدا  در این مورد به لحن سخن نمیگفت.
نام پدر:

علی.
شغل فرزند:

نامعلوم.
نام فرزند:

فرزندی برای او نیافتم.
شغل فرزند:
درآمد:

نامعلوم.
رابطه با حکومت:

رابطة او با حکومت وقت خوب بوده است و مخصوصاً مورد احترام امیر رمله بوده است،
و کتاب مجتبی را به دستور او از الانن الکبری اختصار کرده است ،در شذرات الذهب آمده:
با امیر مصر به غزا رفت و او با شهامت و شجاعت توصیف میشد ،و باز میگوید :وكان
رئيسا ً نبيالً حسن البزة كبير القدرة له أربع زوجات يقسم لهن وال يخلو من سرية
لنهم ه في ال م ع ومع ذلك كان يصوم صوم داود وي هجد .قال ابن مظفر :الحافظ
سمع هم بمصر يصفون اج هاد النسائي في العبادة بالليل والنهار وأ نه خرج إلى الغزو
مع أمير فوصف في شهام ه وإقام ه السنن في فداء المسلمين واح رازه عن مجالس
األمير.
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در تذکرة الحفاظ الذهبی آمده :كان مليح الوجه ااهر الدم مع كبر السن يوثر لباس
البرود( )1النبوية والخضر ويكثر االس م اع ،له أربع زوجات يقسم لهن وال يخلو مع
ذلك من سرية وكان يكثر أكل الديك الكبار تش رى له وتسمن وتخصى.
او قوی العارض ،ماتقیم الحجة ،واضح البرهان بود ،و قوة جالمیه را بلا قلوة عقلیله جمله
میکرد.
ابوعلی نیشابوری گوید :از ا مة حدیث چهلار نفلر را در وطلن خلود و در سلفرهای خلود
دیده ام :ناا ی در مصر ،عبدان در اهواز ،محمد بن اسحاق و ابراهیم بن ابی طالب در نیشابور.
حاکم گوید :ناا ی افقه مشایج اه مصر در عصلر خلود ،و اعلرف آنهلا بلود در صلحیح و
سقیم از آثار و رجال.
وی به نزد قتیبه ماافرت کرد در سال دویات و سی در سن رلانزده سلالگی و گفتله یل
سال و دو ماه در نزد او بودم.
دارقطنی گوید :ابوعبدالرحمان ناا ی در عصر خود مقدم است بر هر کای که با این علم
ذکر میشود ،در تذکرة الحفاظ نوشته شده او با رادشاهی که بله غلزا رفتله بلود از مجللس او
ررهیز میکرد ،و انبااط در مأک داشت و از خوردن شبهات احتیاط مینمود و بر ایلن روش
بود تا این که در دمشق به وسیلة خوارج شهید گردید.
محل تحصیل:

شهرهای مصر ،شام ،دمشق ،نیشارور ،خراسان و غیره.
استادان و شیوخ او:

احمد بن نصر نیشابوری و ابی شعیب موسی ،قتیبه بن سعید ،اسحاق بن ابراهیم بلن حبیلب
بن شهید ،اسحاق بن شاهین ،اسحاق بن منصور الکوسج ،اسحاق بن موسی انصلاری ،ابلراهیم
( -)1البرود كحل تبرد به العين ،ثوب برود ماله زبر البرود وثوب مخطط جمع برود.
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بن سعید جوهری ،ابراهیم بن یعقوب جوزجانی ،احمد بن بکلار بلن ابلی میمونله ،عیالی بلن
حماد ،عیای بن رغنه ،حان بن محمد زعفرانی ،اسحاق بن راهویه ،هشام بن عمار ،محمد بن
نصر المروزی ،اباکریب ،سلوید بلن نصرالشلاه ،سللیمان بلن اشلعث( ،)1حلارث بلن مالکینی،
محمود بن غیالن ،محمد بن بشار ،علی ابن حجر ،علی بن خشرم ،مجاهد بن موسی ،احمد بن
عبده و غیره بودهاند(.)2
نام مدارس:

مدارس یا مکاتیب و مالاجد شلهرهای آن روزگلار ملورد درسخوانلدن و درسدادن او
بوده است.
نام مساجد:

مااجد شهرها ی که به آنجا رفته است.
مسافرت:

در ری کاب علم و حدیث به عدهای از شهرها از جمله مصر و شام و نیشلابور و خراسلان
ماافرت کرده است و به دمشق( )3رفت و از آنجا از هشام بن عمار و دحیم و جماعت دیگری
روایت حدیث نمود و جماعتی از حفاظ و شیوخ مانند عبداهلل ابن االمام احمد در طرسوس و
ابوبشر دوالبی با او اجتماع میکردند.
اجازه از که گرفته:

از استادانی که از آنها سماع حدیث کرده است.
( -)1امام ابی داوود سلیمان بن اشعث سجاتانی.
( -)2در البدایه و النهایه جزء  77صفحة  723آمده :مشایخی که مشافهةً از آنها روایت کرده در کتاب
التکمی ذکر کردهایم و شرح حال او را نیز در آنجا نوشتهایم.
( -)3در سال  302البدایه والنهایه جزء  77صفحة .727
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کجا درس میداده است:

اغلب ماجد ،گاهی در خانه و مدرسهها و مکتبهای معموله.
ورع و امانت او

او رحمه اهلل دارای غایت ررهیز و ورع تقوی و شایاتگی بود ،در بین او و استادش حلرث
بن ماکین دلرنجی و خشونتی ریدا شد که در مجلس او خود را ظاهر نملیکلرد و در هنگلام
تدریس و تحدیث استاد حاضر میشد و مخفیانه در گوشهای که صدای او را بشلنود و اسلتاد
بر او اطالع ریدا نکند مینشات و از او سماع حدیث میکرد .وی به جهت ورع و شایالتگی
اگر از این استاد چیزی را روایت میکرد ،میگفت« :هكذا قُ ِر َ ِ
َس َم ُع» و نمیگفت
ئ َعلَْيه َوأَنَا أ ْ
در روایت از او :حدثنا یا أخبرنا ،همچنانکه در روایت دیگر از سایر مشایج این را میگفت.
مکانت علمیة او

وی رحمه اهلل یکی از ا مة حافظین و اعالم دیلن بلود ،رکنلی از ارکلان حلدیث حلاذق و
متفنن و رهلودار و در علم به اقصی درجه آن رسید ،ممارسة مشکالت و معضالت نمود ،قا د
علم گردید ،بر اه عصر سیادت یافت و بر علماء آن غلبه ریدا کرد و او عمده و قدوة آنهلا
بود ،مکانت او در بین اصحاب حدیث وعالمین به جرح و تعلدی در بلین علملاء معتبلر بلود،
حاکم گوید :بیشتر از ی

دفعه از ابی الحان دارقطنی شنیدم که ملیگفلت :ابوعبلدالرحمان

امام ناا ی بر هرکس که به علم حدیث و به جرح و روّات و تعدی آنها در زمان او یاد شود
تقدم دارد.
ابوسعید عبدالرحمان بن احمد بن یونس صاحب تاریج مصر گوید :ناا ی امام در حلدیث
ثقة ثابت و حافظ بود ،به مصر قدم گذاشت و زمان درازی در آن اقاملت کلرد و خزانلههلای
روشیدة علمی خود را در آن ظاهر نمود و ررده را از روی رموز خفیات خود برداشت ،آتلش
او علماء را برافروخت به درجهای منقاد او شدند و در نزد آنها به منزلة بلندی نا گردیلد و
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در مقامات علمی آن سهیم آنها شد ،در البدایه والنهایه آمده :ا مة حدیث به فض و تقدم او

در این شأن گواهی دادند« .وقد ولي الحكم بمدينة حمص».
سُنَنُهُ الکُبری

تلاج سلبکی از شللیج خلود حللافظ ذهبلی و رللدرش املام سلبکی نقل ملیکنللد :املام ابللی
عبدالرحمان ناا ی احفظ از امام مالم بود و سنن او بعد از صحیحین از هر سنن دیگری کمتر
حدیث ضعیف دارد ،و بعضی از شیوخ او گوینلد :در اسلالم ماننلد مصلنفة او تصلنیفی وضله
نشده است ،و آن اشرف همة مصنفات است.
ابن منده و ابن سبکی و ابوعلی نیاابوری و ابواحمد بن عدی و خطیب و دارقطنی گویند:

ريح» حافظ ابلوعلی ملیگویلد( :)1بلرای نالا ی
« ُكل ما في سن ِن النسائي صحيح غي ر تس اهل ص ٍ
شرطی است که شدیدتر است از شرط مالم و به همین جهت بعضلی از علملای مغاربله او را
بر بخاری ترجیح میدهند ،وی رحمه اهلل شافعیمذهب بود ،و مناسکی برای حلج بلر ملذهب
امام شافعی  دارد.
سید جمال الدین گوید :امام ناا ی در اول امر کتابی تصنیف کرد کله سلنن الکبلری نلام
داشت و آن کتابی جلی  ،ضخیم الحجم و قطور بود و مانند آن در جمه طرق حدیث و بیلان
مخرج آن کتابی نوشته نشده بود.
شاگردان نخبة او:

از فقها و محدثین ابوبکر احمد بن محمد معروف به ابن سنی ،حان ابلن رشلیق عالکری
بودهاند  ،و احمد بن عمیر بن جوصا ،محمد بن جعفلر بلن تلالس ،ابوالقاسلم بلن ابلی العقلب،
ابوالمیمون بن راشد ،ابوالحان بن خذلم ،ابوبشر الدوالبی که از اقران او بود ،ابلوعلی حالین
بن علی حافظ نیاموزی الطبرانی ،ابوسعید اعرابی ،ابوجعفر طحاوی ،ابوعلی حاین بن محملد
( -)1البدایه و النهایه جزء  77صفحة .723
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نیشابوری ،حمزة الکنانی ،حان بن خضر الایوطی ،ابوالقاسم الطبرانی ،محمد بلن معاویله بلن
احمد اندلای ،محمد بن عبداهلل حیویه ،محمد بن هارون بلن شلعیب ،ابلراهیم بلن محملد بلن
صالح بن سنان ،ابوبکر احمد بن اسحاق الانی الحافظ و غیره از او روایت کردهاند.
آثار علمی او:

 -8الانن الکبری که تکرار زیاد دارد ،هنگامی که کتاب «الانن الکبری» را تألیف کرد،

آن را تقدیم امیر رمله نمود ،گفت :ای ابا عبدالرحمان ،آیا همة آن صحیح است؟ جواب داد:
صحیح و غیر صحیح هم دارد ،امیر گفت :صحیح آن را برای ما جدا و جمله کلن ،املام هلم
تمام احادیث صحیحه را جمه نمود و آن را «مجتبی» نام داد که اکنون در دست میباشد و از
صحاح ستة مشهوره است.

 -0الخصا ص فی فض علی بن ابی طالب  که در قاهره چاپ شده است.
 -2کتاب الضعفاء والمتروکین من رواة الحدیث که در هند به چاپ رسیده است.
 -3کتاب المجتبی فی مختصر الانن الکبلری ،یلا الالنن الصلغری کله مالمی بله مجتبلی

الناا ی است ،و شیج سیوطی شرحی را به عنوان زهر الربی برآن نگاشته است ،ابن اثیر گوید:
هرگاه محدثین بگویند رواه الناا ی مراد آنها روایت از مجتبی ناا ی است نه الانن الکبری
و مجتبی ناا ی یکی از کتب سته است و هرگاه روات بگویند :اصول خماه یا کتلب خماله
منظور آنها بخاری و مالم و سنن ابی داوود و جامه ترمذی و مجتبی ناا ی است.
 -3ماند علی.
 -2ماند مال

.

 -4فضا صحابه .
 -1مناس

حج :بر مذهب امام شافعی  و غیر ذل

.

خیرالدین زرکلی در قاموس االعلالم گویلد :در شلهرها بله جلوالن ررداخلت و در مصلر
متللوطن شللد و اقامللت گزیللد «ثةةم خةةرج حاجةا ً فمةةات بمكةةة ،لةةه السةةنن الصةةغرى والسةةنن
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الكبةةرى فةةي الحةةديث؛ والصةةغرى مةةن الك ةةب الس ة ة ولةةه خصةةائص علةةي ومسةةند علةةى
ومسند مالك وغير ذلك».
ذهبی در تذکرة الحفاظ نق میکند که امام ناا ی گفته :به دمشق رفلتم منحلرف از عللی
زیاد بود ،کتاب الخصا ص را تصنیف کردم شاید خداوند آنها را هدایت کند ،سپس کتاب
فضا الصحابه را تألیف کرد.
در البدایه و النهایه( )1آمده که دارقطنی گفته :افقه مشایج مصلر در عصلر خلود بلود ،و در
تشخیص آثار صحیح از سقیم اعرف آنها بود ،و اعرف آنها بود در تاریج و رجال ،هنگامی
که به این رایه رسید مورد حاد قرار گرفت( )2و به رمله رفت.
در مقدمة سنن ناا ی طبه مصر آمده :چون به دمشق رفت اصحاب حضلرت معاویله  در

شام در بارة تفضی حضرت معاویه  بر حضرت علی  سلؤال کردنلد :گفلت :آیلا حضلرت
معاویه  سر به سر راضی نیات که در ردیف حضرت علی  قرار گیرد تا این که بلر او هلم

فضیلت داشته باشد.

( -)1جزء  77صفحة .727
(« -)2وكان خروجه من مصر في ثن ين وثلثمائة ( .»)302البدایه والنهایه صفحة .727

فصل ششم:
امام ابن ماجه /
نام و نسب:

محمد بن یزید بن ماجه الربعی بالوالء القزوینی ،ربعی مناوب به ربیعه است که عدهای از
قبای میباشد .و قزوینی مناوب به قزوین که شهری از شهرها ایلران( )1اسلت کله علدهای از
علماء برجاته از آن برخاستهاند و این شهر مشهور بوده به باب الجنة.
محمد بن یزید مشهور به ابن ماجه یکی از ا مة رجال حدیث و اعالم حفاظ در قرن سلوم
هجری بود ،او از کبار محدثین و صاحب کتاب ششم از صحاح سته است که به نام سنن ابلن
ماجه معروف میباشد.
فرید وجدی در دا رة العمارف خود گوید :او املام در حلدیث بلود و بله عللوم حلدیث و
مایتعلق به آن عارف و آشنا بود ،به عراق ،بصره ،کوفه ،بغداد ،مکه ،شام ،مصر و ری ارتحلال
و ماافرت نمود و حدیث را نوشت ،او را است تفایر قرآنکریم و تاریج جید و کتلاب او در
حدیث یکی از صحاح ستة مشهوره است.
مؤلف کتاب حبیب الایر مینویاد :در سنة ثالث وسبعین وملا تین ابلن ماجله کله مؤللف
یکی از صحاح سته است به عالم آخرت ریوست ،و هو ابوعبداهلل محمد بلن یزیلد قزوینلی .و
چنانچه در تصحیح المصابیح سمت تصریح رذیرفته .ماجه لقب ردرش یزید است ،و ابن ماجه
در سنة خمسو وما تین متولد شد و چون به سن رشد رسلید در تحصلی عللم حلدیث متوجله
اقطار آفاق گشته و در آن مااعی باب جمیله به تقلدیم رسلانید و او را اسلتماع احلادیای کله
( -)1ابن خلکان گوید « :هذه النسبة إلى قزوين هي من أشهر مدن عراق العجم» جلد سوم صفحة
 701چاپ مصر .به هرحال ،قزوین شهری است از شهرهای ایران ،شاید قدیم این قامت را عراق عجم
داناته باشند.
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میان او و حضرت رسالت  سه کس واسطه اند میار شد و به عرف محدثین آن احادیلث را
احادیث ثالثیه گویند.
کنیه:

ابوعبداهلل ،ابن ماجه.
لقب:

حافظ ،ماجه ،ابن القزوینی.
تاریخ تولد:

( 022تاه وما تین).
محل تولد:

قزوین.
تاریخ وفات:

سال( 042 )1هجری قمری در روز دوشنبه در  23سالگی فوت کلرد ،و در روز سله شلنبه
هشت روز به رمضان باقی مانده دفن گردید .فرید وجدی در دا رة المعارف خلود گویلد :در
سال  042فوت کرد و برادرش ابلوبکر بلر او نملاز خوانلد و دو بلرادرش ابلوبکر و عبلداهلل و
رارش عبداهلل متولی دفن او بودند(.)2

( -)1ابن خلکان.
( -)2موافق با تاریج البدایه والنهایه جزء  77صفحة  12از جمله گوید :روز دوشنبه فوت کرد و سه شنبه
هشت روز از رمضان مانده به سال  213در سن  17سالگی دفن گردید ،ابوبکر برادرش بر او نماز
خواند و ابوبکر با برادر دیگرش عبداهلل و عبداهلل رار محمد بن یزید (امام ابن ماجه) متولی دفن او بودند.
رحمه اهلل.

فص ششم :امام ابن ماجه /
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محل وفات:

در تذکرهها مح وفات او را ننوشتهاند ،اما به قرا ن و از مفاد عبارت به نظر ملیرسلد کله
در قزوین مح سکونت او فوت کرده باشد ،واهلل اعلم.
محل سکونت:

قزوین و شهرها ی که به آنجا ماافرت کرده است.
شغل:

کاب و نشر علم.
نام پدر:

یزید بن ماجه.
شغل پدر:

نامعلوم.
نام فرزند:

عبداهلل.
شغل فرزند:
درآمد:

نامعلوم.
رابطه با حکومت:

بیطرف و خوب بوده است.
محل تحصیل:
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شلهرهای عللراق (بغللداد ،بصللره ،کوفلله) و بللالد عللرب ،حجللاز ،مکلله ،شللام ،مصللر ،ری و
شهرها ی که به آنجا ماافرت کرده است.
استادان و شیوخ او:

استادان و شیوخی که از آنها استماع حدیث کرده :در دمشلق :هشلام بلن عملار ،دحلیم،
عباس بن ولید خالل ،عبداهلل بن احمد بن بشر بن ذکوان ،محمد بن خالد ،عبلاس بلن عاملان،
عامان بن اسماعی بن عمران ذهلی ،هشام بن خالد و احمد بن ابی الحواری بودهاند.
در مصر :اباطاهر بن سرح ،محمد بن رویح و یونس بن عبداالعلی.
در حمص :محمد بن مصفی ،هشام بن عبدالمل

الیزنی و عمرو و یحیی دو رار عامان.

در عراق :ابوبکر بن ابی شیبه ،احمد بن عبده ،اسماعی بن ابلی موسلی فلزاری ،اباخیامله،
زهیر بن حرب ،سوید بن سعید ،عبداهلل بن معاویه خجمی و غیره.
ذهبی گوید :ابوعبداهلل محمد بن یزید قزوینی ،ابن ماجه ربعی صاحب الالنن و التفالیر و
التاریج ،و محدث آن دیار ،در سال  022به دنیا آمد و از محمد بن عبداهلل بن نمیر ،جباره بن
مغلس ،ابراهیم بن المنذر الخزامی ،عبداهلل بن معاویه ،هشام بن عمار ،محمد بلن رملح ،داوود
بن رشید و طبقات آنها روایت کرده است.
در شذرات الذهب آمده :از ابی بکر بن شیبه و یزید بن عبداهلل سماع حدیث کرده اسلت.
ابن خلکان گوید :او در حدیث امام بود و به علوم آن و آنچه به آن علم تعلق داشلت علارف
بود .به عراق ،کوفه ،بصره ،بغداد ،مکه ،شام ،مصر و ری برای کتابت حدیث ماافرت کرد و
او صاحب تفایر القرآن الکریم و تاریج ملیح میباشد ،کتاب او در حلدیث یکلی از صلحاح
سته است.
نام مدارس:

مدارس و مااجد و مکاتب معمولة مح تحصی او در آن روزگار.

فص ششم :امام ابن ماجه /

053

نام مساجد:

مااجد شهرها ی که مح تحصی او بودهاند.
مسافرت:

به بصره ،کوفه ،بغداد ،شهرهای عراق ،مکه ،بالد عرب ،شام ،خراسان ،مصر و ری جهلت
ماافرت حدیث ماافرت نموده و طلب حدیث و کاب تحصی کرده و از اکابر مشایج وقت
به استماع احادیث شریفة نبوی ررداخته است.
در البدایه( )1آمده که به عراقین و مصر و شام ماافرت و ارتحال کرده است و ملینویالد:
ابویعلی خلی بن عبداهلل خلیلی قزوینی گفته( :)2ابوعبداهلل بن محمد بن یزید بن ماجله شلناخته
میشود که مولی ربیعه بوده و بعضی از مشلایج او را ذکلر کلرده کله ملا ترجملة آنهلا را در
کتاب «التکمی »( )3آورده ایم.
از که اجازه گرفته:

به وجوهی که در بحث بخاری گذشت نزد استادانی کله از آنهلا اسلتماع حلدیث کلرده
است.
کجا درس میداده است:

بیشتر ماجد و یا خانه و مدرسهها و مکتبهای معموله.
شاگردان نخبة او و آنان که از او روایت کردهاند:

ابوحان علی بن ابراهیم بن سلمه قطان ،ابوعمرو احمد بن محمد بن ابلراهیم ابلن حکلیم،
ابوطیب ابن روح بغدادی ،محمد بن عیالی االبهلری و سللیمان بلن یزیلد قزوینلی .در کتلاب
( -)1جزء  77صفحة .12
( -)2در کتاب علوم الحدیث.
( -)3تألیف حافظ ابن کایر صاحب البدایه و النهایه.
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البدایه و النهایه آمده :کبار قدما از او روایت کردهاند ،از جمله ابن سیبویه ،محمد بلن عیالی
صفار ،اسحاق بن محمد ،علی بن ابراهیم بن سلمه القطان ،جدی احمد بن ابراهیم ،سلیمان بن
یزید و غیره( .به نق از ابویعلی خلی بن عبداهلل خلیلی قزوینی)(.)1
آثال علمی او:

 -8کتاب «الانن» که ششم صحاح سته است ،و اولین کالی کله ایلن کتلاب را سلادس

صحاح سته قرار داد ابوالفض ابن طاهر مقدسی بود ،و سپس حافظ عبدالغنی مقدسلی اسلت،
و بر این کتاب شیج جالل الدین سیوطی شرح لطیفی را نوشته که مصباح الزجاجه نام دارد و
ابوالحان محمد بن عبدالهادی سندی متوفی سال  8821هجلری حاشلیه و تعلیقلاتی بلر ایلن
شرح نگاشته است و در دهلی و قاهره چاپ شده است.

ابن ماجه رحمه اهلل گوید :این ناخه یعنی «الانن» را به ابی زرعه رازی نشلان دادم ،نگلاه

در آن کرد و گفت :گمان میکنم اگر این ناخه در دسترس مردم قرار گیلرد ،سلایر جوامله
تعطی میشوند ،یعنی با وجود این کتاب مردم از جوامه دیگر ماتغنی میگردند.
 -0تفایر قرآن که تفایر ابن ماجه معروف است.
 -2تاریج ابن ماجه( )2از عصر صحابه تا عصر خودش.
 -3تاریج قزوین.
عالمه دهخدا در لغت نامه گوید :وی را در تفایر و تاریج ید طوالنی بود ،عالوه بر سلنن
او را تفایری است و نیز کتابی در تاریج و نیز در تاریج قزوین دارد.
استاد محمد فؤاد عبدالباقی در خاتمة طبه سنن ابلن ماجله گویلد :ابلویعلی خلیللی گویلد:

«وعدد كتبه اثنان وثالث ون كتاب اً» .ابوالحان صاحب ابن ماجه گفته :در سنن هزار و رانصد بلاب
( -)1البدایه و النهایه جزء  7صفحة .12
( -)2در البدایه و النهایه جلد  77صفحة  12آمده «وال بن ماجه تفسير حافل وتاريخ كامل من لدن
الصحابة إلى عصره».
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است و چهار هزار حدیث در آن جمه میباشد ،حافظ عماد اللدین ابلی الفلداء ابلن کایلر در
تاریج البدایه و النهایه گوید :کتاب سنن مشتم است بر سی و دو کتاب و هزار و رانصد باب
و چهار هزار حدیث « حكلُّها جيد إال لاليَ سير».
کتاب او بر علم و عم و تبحر و اطالع و اتباع او بر کتاب خدا و سنت رسول در اصول و
فروع داللت دارد ،وی رحمه اهلل اه حفظ و ورع و شرع و اتقان و زهد و عرفان بود ،بعضی
در بارة او گفتهاند:

ِ
ماج
اب ُن يزي د َ
وا ِر َ الْ ُفن
ال َع
راو َج

ه الْ َقزوين

ي

ون

در تهذیب التهذیب ابن حجر آمده که این اشخاص از او روایت کردهاند :علی بلن سلعید
بن عبداهلل الغدانی ،ابراهیم بن دینار الجرشی الهمدانی ،احمد بلن ابلراهیم القزوینلی جلد ابلی
یعلی خلیلی ،ابوطیب احمد بن روح المشعرانی ،اسحاق بن محمد القزوینی ،جعفر بن ادریس،
حاین بن علی بن برانیا ،سلیمان بن یزید قزوینی ،محمد بن عیای الصفار ،ابوالحان علی بلن
ابراهیم بن سلمه قزوینی حافظ ،ابوعمر ،احمد بن محمد بن حکیم المدنی االصبهانی و غیره.
امام رافعی در تاریج قزوین در ترجمه آن آورده است :وی محمد بن یزید است ،و ماجله
لقب یزید می باشد و در مرثیه او محمد بن اسد القزوینی ابیلاتی را گفتله اسلت کله مطلله آن
چنین شروع میشود:

لَ َق ْد أوه ى دع ائم ع ر عل ٍم
ض َع ركنَ هُ فَ َق ُد اب ن ماج ه
وض ْع َ
َ

و یحیی بن زکریا الطرایفی او را مرثیه گفته است ،چنانکه گوید:
أَي ا قب َر اب ن ماج ه غث ت قط را
ِّي
داة وبِال َْع ِش
اء بالغ
مس
ً
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رافعی میافزاید :آنان که مشهور هاتند به روایت «الانن» :ابوالحالن قطلان ،سللیمان بلن
یزید ،ابوجعفر محمد بن عیای ،ابوبکر و حامد االبهری است و از آنهلا ی کله روایلت از او
کردهاند سعدون و ابراهیم بن دینار میباشند.
استاد محمد فؤاد عبدالباقی در خاتمة طبه سنن ابن ماجه گوید :جمللة احادیلث سلنن ابلن
ماجه  3238میباشد ،از این احادیث  2220حدیث را کتب خماة دیگر همة آنان یا بعضی
از آنان اخراج و نق کردهاند ،و بقیة احادیث که عدد آنهلا  8222حلدیث اسلت در کتلب
خماه نیات و زا د برآنهاسلت در بیلان زوایلد گفتله ملیشلود :از ایلن احادیلث زا لد 301
حدیث ،رجال آن ثقه و صحیحه االسناد است.
 822حدیث حسنة االسناد است.
 282حدیث ضعیفة االسناد است.
 22حدیث واهیة االسناد یا منکره یا مکذوبه است.
و این کتابی کله در بلین و دفتلین آن  2220حلدیث متفلق علیله آملده ،ایلن احادیلث را
اصحاب کتب خماه در کتابهای خود آوردهاند ،مه الوصف ابلن ماجله ایلن احادیلث رااز
طرقی غیر از طرق آنها روایت میکند .همین تأییدیله ،قلوة فلوق قلوة آن را بلرای احادیلث
میبخشد.
سپس املام ابلن ماجله بلا اعلداد فلوق  301حلدیث صلحیحه االسلناد کله رجلال آن ثقله
میباشند ،اضافه میکند و  822حدیث حانة االسلناد ملیآورد ،و ایلن کتلاب دارای هملین
مزیت و مزایای دیگری است.
در دا رة المعارف بطرس بالتانی نوشلته« :ولةه تفسةير القةرآن وتةاريخ ملةيح وك ابةه فةي
الحةةديث أحةةد الصةةحاح الس ة ة وتةةاريخ قةةزوين وك ابةةه السةةنن المنسةةوب إليةةه» یعنللی او را
است تفایر قرآن و تاریخی ملیح و تاریج قزوین و کتاب الانن که به سنن ابن ماجه معلروف
است و کتاب او در حدیث یکی از صحاح سته است.
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امام ابن ماجه از بزرگان و مشاهیر علوم حدیث و تفایر و تلاریج ملی باشلد ،اهل زهلد و
ورع و حفظ و اتقان ،خوشبیان و شیرینزبان ،روشندل و راکروان بود.
َر ِح ِمهح للاح تَ َعالَى َم َع ا َ لألَئ َم ِة لالـخَ لم َس ِة لالباق َي ِة َو َج ِمي ِلع لالـ حمحدثينَ َوالـ حم لؤمنينَ َو ِإيانَا
واج ِه َوأَصل َحا ِب ِه
صل َى ح
بِ لالـخَ ي ِلر َوالسعا َد ِةَ .و َ
للا َعلَى َسي ِدنا حم َحمد َوآ ِل ِه َوأَول الَ ِد ِه َوأَ لز ِ
ين.
اع َأ لتبَ ِ
َو َأ ِ
اع ِه ِإلى يَ ِ
وم الد ِ
تباع ِه َو َأ لتبَ ِ
تهران ،مال محی الدین صالحی
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بخش سوم:
خاتمه

در خاتمه در بارة ترجمة احوال عدهای از اصحاب دیگر مشهور حدیث که نلام آنهلا در
بایاری از کتابهای فقهی ،دینی ،حدیای ،شرعی ،تفایری و غیره به چشم میخورد ،به طور
اختصار به بحث میرردازیم.
حافظ ابوبکر بن خزیمه

محمد بن اسحاق بن خزیمة نیشابوری در سال  000متوللد شلد و از اسلحاق بلن راهویله،
محمد بن ابان ماتملی ،احمد بن منیه و بشر بن معاذ سماع حدیث کرده است.
شیخان خارج از صحیحین از او روایت کلردهانلد ،و هکلذا احملد بلن مبلارک و ابلوعلی
نیشابوری نیز از او روایت کردهاند ،وی رحمله اهلل در سلال  288زنلدگی را بلدرود گفلت و
«ک اب الصحيح» او در صدر کتابهای صحاح قرار گرفته است.
امام دارمی

ابومحمد عبداهلل بن عبدالرحمن بن فض بن بهرام (یا مهران) بن عبدالصمد در سمرقند بله
دنیا آمد ،در خراسان و بالد شام و عراق و مصر و حجاز طلب حلدیث نملود ،از شلاگردان او
مالم ،ابوداوود ،ترمذی و ناا ی بودهاند ،از مصنفات او «ال فسير» و «المسند»یلا «الجةامع
الصحيح» میباشد که در هند چاپ شده است.
او از اکابر علماء و محدثین است و سنن نبویه را در شهر خود انتشار داد ،و در سلال 033
هجری قمری در هفتاد و رنج سالگی در مرو وفات یافت و در همانجا دفن گردید ،محمد بلن
اسماعی بخاری از شنیدن خبر وفات او بایار متألم شد و گریات و این شعر را خواند:
إن عشةةةةةةةت تفجةةةةةةةع باألحبةةةةةةةة كلهةةةةةةةم
وفةةةةةةةةةن أنفسةةةةةةةةةك ال أبالةةةةةةةةةك أفجةةةةةةةةةع
دارمی احمد

احمد بن سعید بن صربن بن سلیمان ،سرخالی الموللد ،نیشلابوری المنشلأ ،دارملی القبیللة
ابوجعفر الکنیه :از مشاهیر فقهاء و محدثین اسالمی است و دارای حافظلة قلوی بلوده اسلت و
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برای استماع حدیث به سیر و سیاحت ررداخته و از نصر بن شمعی و علی بلن حالین واقلد و
مشایج دیگر استماع حدیث نموده و در بغداد به روایت حدیث سرگرم بوده است و ماللم و
بخاری از او روایت کردهاند ،و عاقبت به نیشابور رفت و در سال  022بدیار دیگر شتافت.
حافظ ابوحاتم ابن حبان

محمد بن حبان باتی شافعی از اصحاب حدیث میباشد ،و او از ابی عبلدالرحمن نالا ی،
عمر بن موسی بن مجاشه ،ابایعلی موصلی ،ابابکر بن خزیمله و جملاعتی دیگلر از خراسلان و
مصر سماع حدیث کرده است.
حاکم ،ابوالحان محمد بن احمد زوزنی و محمد بن احمد بن منصور بوتلانی از او سلماع
حدیث کردهاند ،و در ماند قضا زمانی بر سمرقند به سر برده است ،حاکم گوید :ابن حبان از
اوعیة ع لم در فقه و لغت و حدیث و وعظ بوده است ،وی از عقالء رجال بوده و به شلهرهای
نیشابور و بخارا ماافرت کرده اسلت و در بالت سجالتان متوللد گردیلد و سلپس بله سلوی
وطنش سجاتان مراجعه نموده و در آنجا در سال  233فوت کرده است ،کتلاب الصلحیح او
که مامی به «تقاسيم و انةواع» است در عللم حلدیث مشلهور ملیباشلد ،امیلر علالء اللدین
فارسی متوفی سال  422آن را بلر نظلام مالانید ترتیلب داده و آن را «االحسةان فةي تقريةب
صحيح ابن حبان» نام داده است.
حافظ بزاز

ابوبکر احمد بن عمر بصلری حلافظ صلاحب «مسةند کبيةر» از علملای درجله اول علالم
اسالم است ،در زهد و تقوا او را قرین امام احمد شمردهاند ،و در سال  020هجلری در شلهر
رمله زندگی را بدرود گفت.

حافظ ابوعبداهلل حاکم
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محمد بن عبداهلل الضبی النیشابوری معروف به ابن البیه ،از ا مة حدیث و حفلاظ بلوده ،در
سال  208هجری به دنیا آمد و به شهرهای عراق ،حجاز ،خراسان ،ماوراء النهر و ری در رلی
کاب علم ماافرت کرد ،از ابی عباس اصم ،محملد بلن عبلداهلل بلن صلفار و ابلی عملرو بلن
سماک روایت کرده است ،و دارقطنی ،ابوذر هروی ،ابلویعلی خلیللی و ابلوبکر بیهقلی از او
روایت نمودهاند ،از تألیفلات مهلم او کتلاب «المسة در

علةی الصةحيحن» اسلت ،وی در

سال  323در نیشابور وفات کرده است.
طبرانی ،ابوالقاسم

سلیمان بن ایوب بن مطیر لخمی در سال  022هجری در طبریة شام متولد شده و به ماند
الدنیا شهرت دارد ،وی از مشاهیر محدثین و حفاظ عالم اسلالم در عصلر خلود بلود و در رلی
کاب تحصی به شهرهای عراق و حجاز و مصر و بالد و جزیره ماافرت نمود ،و سلی و سله
سال ( ) 22به سیر و سیاحت ررداخت ،و از بیشلتر از هلزار تلن از مشلایج ،حلدیث را اسلتماع
نمود ،سی سال بر روی حصیر خفت و به جمه و حفظ احادیث و اخبار شاغ و به تصنیف و
تللألیف ررداخلللت ،مهمتلللرین و مشلللهورترین تألیفللات او «المعجةةةم الصةةغير»« ،المعجةةةم
األوسط»« ،المعجم الکبيةر» است .وی سرانجام در اصلفهان تلوطن اختیلار کلرد و ابلونعیم
اصفهانی و جمعی دیگر از مشایج حدیث از او روایلت کلردهانلد ،طبرانلی در روز شلنبه 01
ذیقعده یا شوال سال  222هجری در صد سالگی در همانجا وفات یافت و بله خلاک سلپرده
شد ،و ابونعیم اصفهانی صاحب کتاب «الترغیب» بر او نماز خواند.
حافظ ابونعیم اصفهانی

ابونعیم احمد بن عبداهلل اصفهانی جامه بین حدیث و فقه و تصلوف بلود ،و از لحلاظ قلوه
حافظه در میان شیوخ عصلر خلود نظیلر نداشلت ،وی در سلال  222متوللد و در یکشلنبه 08
محرم سال  322فلوت نملود ،بعضلی از تألیفلات او عبارتنلد از« :حليةة األوليةاء»« ،معجةم
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الصحابة» که حافظ ابلن کایلر در البدایله و النهایله گفتله« :وهةو عنةدی بخطةه»« ،دالئةل
النبوة» و کتابی در «طب نبوی» و «تاريخ اصفهان» و غیره.
امام ابوزرعة رازی

ابوزرعة عبیداهلل بن عبدالکریم قرشی موالهم الرازی ،حافظ از اعالم ا مة محدثین است ،و
به جهت کاب علم و حدیث به شهرها ماافرت کلرد و از ابلینعلیم و قعنبلی سلماع حلدیث
نمود ،ابوحاتم گوید :بعد از او از لحاظ علم و فقه و صیانت و صلدق کالی نخواهلد آملد ،و
کای را در شرق و غرب نمیشناسم که در این شأن ما او باشد ،اسحاق بلن راهویله گویلد:
هر حدیای که ابوزرعه در حفظ نداشته باشد اصلی نلدارد .محملد بلن ماللم( )1گویلد :ملن و
ابوحاتم در هنگام احتضار ابوزرعه آنجا بودیم ،دیدیم او در حلال نلزع اسلت ،بله ابلی حلاتم
گفتم :من از ابی زرعه حیا میکنم که شهادت را بر زبان او تلقین کنم ،املا بیلا تلا ملا حلدیث
شهادت را به یاد او بیندازیم ،شاید که آن را بشنود و شهادت به یادش آید .شلروع کلردیم و

ول
ال َر ُس ُ
گفتمَ « :ح َّدثَني» محمد بن بشار سلالة حدیث تا به معاذ بن جب رسیدم ،او گفت« :قَ َ
آخر ِ
ِ
ِ
كالم ِه ال إِلهَ إال اللّ ه» .چون به «إال اللّ ه» رسلید قبل از ایلن کله بله « َد َخ َل
اللّه َ :م ْن َكا َن َ
الجنَّ ة» برسد ،جان را به جان آفرین تالیم کرد و داخ جنت شد -إن شلاءاهلل ،-او رحمله اهلل
َ
در سال  023درگذشت(.)2
وی از افراد برجاتة دهر از لحاظ حفظ و ذکاء و دین و اخالص و عللم و عمل و فقیله و
وارع و زاهد و عابد و متواضه و خاشه بود.
از شیوخ او حرمله و ابوحفص فالس و جماعلت دیگلری و ماللم و ابلن خاللهاش حلافظ
ابوحاتم و ترمذی و ابن ماجه و ناا ی و ابن ابی داوود و ابوعوانه و سلعید بلن عملرو بردغلی،
ابن ابی حاتم ،محمد بن حاین قطان و غیره از او اخذ و روایت کردهاند.
( -)1محمد بن مالم و ابوحاتم و ابوزرعه هر سه رازی (ری) هاتند.
( -)2شذرات الذهب.
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در تذکرة الحفاظ ذهبی آمده که بخاری گفته است :از عبداهلل بن احمد بن حنبل شلنیدم

ح
ضةت ع ل
َةن نةوافِلي
که میگفت :ابازرعه بر ما وارد شد ،ردرم به من گفلت« :يةا بحنةي! قةد اع

بمذاكرة هذا الشيخ» ای رارم! به جای نمازهای نافلهام به مذاکره با این شیج اکتفا کلردم .در

البدایه و النهایه آمده :هرگاه با امام احمد بن حنب اجتماع میکلرد ،املام احملد بلر نمازهلای
مکتوبه اقتصار میکرد و تنها نمازهای واجلب را ملیخوانلد و اکتفلا بله ملذاکرة او نمازهلای
مندوبه را انجام نمیداد.
ابوحاتم رازی

محمد بن ادریس بن المنذر بن داوود بن مهران حنظلی رازی کله یکلی از ا ملة حفلاظ و
عارف به عل حدیث و جرح و تعدی بود ،در ری کاب عللم و حلدیث بله اقطلار و امصلار
رفت و از شیوخ عصر اخذ و سماع نمود ،و خلق کایری از جمله ربیه بن سلیمان و یونس بلن
عبداألعال که از او هم بزرگتر بودهاند اخذ و روایت کردهاند و به بغداد رفت و از اه بغلداد
ابراهیم حربی و ابن ابی دنیا و محاملی و غیره از او به اخذ و روایت ررداختهاند.
وی رحمه اهلل قرین و رار خالة ابی زرعه و در سال  823هجری قمری متولد و در شلعبان
سال  044زندگی را بدرود گفت .گویند :وی گفته :هرکای ی
در ریش من نباشد ی

حلدیث صلحیح بیلاورد و

درهم به او میدهم ،با ایلن وجلود کالی نتوانالته حلدیث صلحیحی

بیاورد و آن حدیث در حفظ ابی حاتم نباشد.

حافظ ابوبکر بیهقی

احمد بن حان بیهقی شافعی در سال  213به دنیا آمد و در سال  331در خاروجرد قریة
بیهق زندگی را بدرود گفت .در رجال المنجد نوشته :در خاروجرد به دنیا آمد و در نیشلابور
فوت نمود.
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از حاکم و ابی الحاین علوی روایت حدیث کرده ،در بغداد از هالل حضار سمه نملود و
در مکه و کوفه نیز سماع حدیث را کرده است ،ابوالقاسم زاهر بن طاهر و غیلره از او روایلت
کردهاند.
وی رحمه اهلل کایر التصنیف بود و مؤلفات او به هزار جزء رسلیده اسلت ،زاهلد و وارع و
قانه و به کم در دنیا راضی بود ،اولین کای که نصوص امام شافعی را جمه نمود او بود ،امام
الحرمین گوید :کای منت بر شافعی ندارد اال این که شافعی بر او منت دارد ،لکلن بیهقلی را
منتی است بر شافعی به جهت تصانیف او و نصرت و رواجدادن به مذهب شافعی.
کتاب «السنن الکبری والصةغری» در علم حدیث از مؤلفلات او اسلت کله بله ترتیلب
مختصر مزنی ترتیب داده شدهانلد ،سلنن الکبلری مالتوعب و جلامه احادیلث اسلت ،وی در
مؤلفات خود ملتزم شده است حدیای که بداند موضوع است نیاورد ،امام سبکی گوید :کای
مانند الکبری از لحاظ تهذیب و ترتیب وجود تصنیف نکرده است.
امام دارقطنی

علی بن عمر بن احمد بن مهدی بغدادی دارقطنی شافعی مکنلی بلل «ابلی الحالن» ،فقیله،

حلافظ ،محلدث ،فاضل  ،رجلالی و از اکللابر محلدثین و فقهلای شللافعیه اسلت ،وی در محلللة
دارقطن( )1که طایفهای اسلت در بغلداد «حلی فلی بغلداد» متوللد شلد و در طللب حلدیث بله
شهرهای بصره و کوفه و واسط و شام و مصر ماافرت کرد و کوشلش و جلد و جهلد و نقلد
فراوانی در راه کاب حدیث نمود.
از مؤلفات او «ک اب السنن» است که به «سنن دارقطنةی» معروف اسلت و در هنلد بله
چاپ رسلیده ،و نیلز از تألیفلات او «المخ لةف والمؤتلةف» ملیباشلد ،او رحمله اهلل از شلیج
ا بوالقاسم بغوی و جمعی دیگر از مشایج روایت کرده و در مذهب شلافعی تفقله نملوده و در

( -)1محلة كبيرة في بغداد .طبقات الفق هاء.
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علم حدیث مالّم تمام اه عصر خود و از ا مة حدیث ،و در فقه و تفایر و شعر و علوم ادبیه
و معرفت حال روات و موارد اختالفات فقهاء دستی توانا داشته است.
ابوبکر برقانی و ابوطیب طبری و حافظ ابونعیم صاحب حلیة األولیاء و غیلره از او روایلت
کردهاند ،و اکار دواوین عربی از جمله دیوان سید حمیری را از بر داشته است و او در دوم یا
هشتم ذیقعده یا دوم ذیحجه سال  213در بغداد وفات یافت و در جوار قبر «معروف کرخی»
مدفون گردید.
بغوی ،ابوالقاسم

حافظ عبداهلل بن محمد بن عبدالعزیز مُکنی به ابوالقاسم از محدثین بلزرگ علالم اسلالم و
در عهد خود محدث عراق بود ،از احمد بن خلی و ابن المدینی و مشایج ماللم و بخلاری و
مشایج بایار دیگر روایت کرده و اخذ علم و حدیث نموده است ،عمری دراز کرده به حدی
کلله مرجلله اسللتفادة آبللاء و اوالد بلکلله اجللداد و احفللاد بللوده .کتللاب «السةةنن علةةی مةةذاهب
الفقهةةاء» و کتللاب «المسةةند» و کتللاب «المعجةةم الصةةغير» و کتللاب «المعجةةم الکبيةةر فةةی
الصةحابة» تألیفات او است و در سال  284هجری قمری در یکصد و سه یا چهارسالگی در
شب عید فطر در بغداد زندگی را بدرود گفته است.

حافظ شهرزوری

حافظ ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن عبید بن جهینة شهرزوری از بزرگان حلدیث و ا ملة
اثر و اجلة علماء بوده است ،چنانکه ذهبی گوید :تا سال  202زنلده بلوده اسلت ،از ابوزرعلة
رازی ،حان بن محمد زعفرانی ،عمر بن عبداهلل اودی ،محمد بن عبدالرحمن مقری و طبقات
آنها روایت کرده است.
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مرجه روایت اه ری و قزوین بوده ،احمد بن علی بلن حالین رازی ،ابلوبکر بلن یحیلی
فقیه ،علی بن احمد قزوینی ،احمد بن حاین قزوینی ،احمد بن عملر بلن شلجاع و غیلره از او
روایت حدیث کردهاند.
حافظ ابوالقاسم ابن عساکر

علی بن ابی محمد حان بن هبة اهلل بن حاین معروف به ابن عااکر دمشقی ملقب به ثقةة
الدین از اعیان فقهاء شافعیه و در علم حدیث مهارت خدادادی داشت و در ری کاب عللم و
حدیث به شهرها و اطراف و اکناف رفت در بغداد از رانصد نفر از اصحاب برمکی و تنلوخی
و جوهری سماع حدیث کرد و به شلهرهای خراسلان و دمشلق و نیشلابور و جبلال و اصلفهان
ماافرت نمود و کتابهای مهمی را تصنیف کرد و تاریج کبیلر را بلرای دمشلق را در هشلت
مجلد نوشت.

وی رحمه اهلل در اول محلرم سلال ( 022تس ع وتس عين وأربعمائ ة) در دمشلق توللد یافلت و

دوشنبه بیات و یکم رجب سال  348در همانجا فوت کرد ،و در کنار ردرش در مقلابر بلاب
الصغیر در دمشق دفن گردید و شیج قطب الدین نیشابوری بلر او نملاز خوانلد در حلالتی کله
سلطان صالح الدین ایوبی کُردی در هنگام نماز بر او حاضر بود.

ابن صالح عثمان

خاتمه

069

ابن صالح عامان بن عبدالرحمن بن عامان بن موسی بلن ابلی نصلر نصلری اربللی کُلردی
شهرزوری( )1شرخانی دمشقی حافظ شافعی مکنی به ابی عمر و ملقب به تقی الدین و معروف
به ابن صالح که ردرش( )2لقب صالح الدین داشته ،از اکابر فقهای شافعیه و از اسلاتید قاضلی
ابن خلکان بوده است ،وی فقیهی بوده مفار ،محدث ،رجالی ،ادیب ،لغوی و عالوه بر عللوم
دینیه در لغت و ادبیات و بایاری از علوم متداولة دیگر ،نیز حظی وافر داشته ،بعضلی از آثلار
او عبارتند از:

الفتاوی:
که به فتاوای ابن صالح معروف و بعضی از شاگردانش آن را جمه و تدوین کردهاند.

فوائد الرحله:
و آن حاوی قواعد قواعد غریبه از علوم متنوعه میباشد که در رحلت و ماافرت خراسان
تحصی کرده.

علوم الحدیث:
که از مهمترین تألیفات در این موضوع میباشد و به انحاء مختلفه مح توجه اکلابر ،و بله
مقدمة ابن صالح نیز موسوم و در مصر و هند چاپ شده است.

( -)1یاقوت حموی در معجم البلدان گوید :شهرزور در اقلیم چهارم است ،طول آن هفتاد درجه و ی

سوم

و عرض آن سی و هفت درجه و نصف ربه است و آن کورة واسعی است در جبال بین ارب و همدان
که زور بن ضحاک آن را احداث کرده است که میگویند« :شهرزور» و اه این نواحی همه کرد
هاتند.
( -)2در البدایه و النهایه آمده :ردرش مدرس مدرسة اسدیه بود در حلب که واقف آن اسدالدین شیرکوه
ابن شاذی بود.
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والدت او در قریة شرخان از قریههای شهرزور و از مضافات ارب  ،در سال رانصد و هفتاد
و هفت ( )344هجری بوده و وفاتش در سال ششصد و چه و سه یا شش هجری در دمشلق
اتفاق افتاد و در مقابر صوفیه مدفون گردید(.)1
امام نووی /

یحیی بن شرف الدین بن بری بن حان بن حاین بن محملد بلن جمعلة دمشلقی حلورانی
نووی البلده ،ابوزکریا الکنیه ،شافعی المذهب ،محی الدین اللقب ،از مشاهیر و مدققین علملاء
و محدثین بزرگ اسالم که حافظ حدیث و به تمامی انواع آن بصیر و بایار مدقق بلوده و در
ترویج فقه شافعی اهتمام تمام به کار برده است ،و همواره لباس سفید در بر و عمامة سلنجابی
به سر و اوقاتش تنها در وظلایف علمیله مصلروف بلوده و در شلبانه روز یل
صرف غذا کرده و ی

دفعله در شلب

مرتبه نیز در وقت سحر آب خوردی و در مذاکرات علمیه و دینیه بلا

تمام وقار و سکینه بودی .از تألیفات او است:
 -7األذکار المن خبة من کالم سيد األبرار.
 -0األربعون في األحاديث النبوية :که چه حلدیث نبلوی صلحیح در اصلول و فلروع
دین بوده و از صحیح بخاری و صحیح مالم و غیره اقتباس شده.
 -2ال بيان فی آداب حملة القرآن.
 -3ال قريب وال يسير لمعرفة سنن البشير النذير.
 -3تهذيب االسماء ،در رجال.
 -2روضة الطالبين و عمدة المف ين ،در فقه شافعی.
 -4رياض الصالحين ،من کالم سید المرسلین.
 -1مقاصد النووی ،در توحید و عبادت تصوف.

( -)1نق از ریحانة االدب.
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 -2المنهاج فی شرح صحيح مسلم بن حجاج.
 -82منهاج الطالبين و عمدة المف ةين .و غیر اینها که تماماً در مصر و قلاهره و غوطلا و
مکه چاپ شدهاند.
()1

وفاتش در سال ششصد و هفتاد و ششم یلا هفلتم هجلری قملری در موللد خلود «نلوی»
دمشق در چه و رنج یا شش سالگی واقه شد(.)2
الحافظ ضیاء الدین مقدسی

محمد بن عبدالواحد مقدسی سعدی صالحی صاحب کتاب المختاره در سال  322به دنیا
آمد و از دمشقیین ،بغدادیین ،اصفهانیین ،نیشابوریین و هرویین سماع حدیث کلرد و از بیشلتر
از رانصد از رانصد شیج نوشته دارد و از تضعیف و تصلحیح و تلیلین و جلرح و تعلدی سلعی
جمی را مذبول داشته است.

عمر بن الحاجب شاگرد او میگوید« :شيخنا أبو عبد اهلل شيخ وقتِ ِه ونسيج وحده علماً ِحفظاً
ِ
الرواية مجتهداً ف ي العب ادةِ» ابن نقطه و ابن
وثقةً وديناً ِم َن العلماء الربانيين وكان شدي َدة التحري في
بخارا و برزلی و عمران بن احاجب الکُردی از او روایت کلردهانلد ،در انلواع عللوم تألیفلات
ِ
ليس في الصحيحين أو أحدهما» است
زیادی دارد مهمترین آنها در علم حدیث «المختار م ّما َ
که نود جزء از آن را نوشته ،ولی تأکمیل نکلرده اسلت ،وی رحمله اهلل در سلال  232فلوت
نمود.
ابوالبرکات المجد ابن تیمیه

مجدالدین عبدالاالم بن عبداهلل الحرانی معروف به ابن تیمیه الکبیر أو الجد ،وی جلد ابلی
العباس احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه شیج ابن القیم است ،وی در سال  322به دنیا

(« -)1نوی» دهی بوده است در دمشق.
( -)2نق از ریحانة األدب.
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آمد و در سال  230از دنیا رفت .از احمد بن سکینه و ابن طبرزد و یوسلف بلن کامل سلماع
حدیث نمود و میاطی و امین الدین بن شقیر و محمد البزاز از او نق حدیث کردهاند.
وی فقیه و مقرء و محدث بود ،ابن ماک گفته :فقه برای شیج مجد نرم شلد ،همچنلان کله
آهن برای داوود نرم گردید ،او در حجاز و عراق و شام و شهر خود حلران کالب حلدیث
کرد و مصنف و مدرس و ناظر در عللوم معقلول و منقلول بلود ،مهمتلرین تألیفلات او کتلاب
ث األحكةام» است و آن کتابی است مشهور ،املام شلوکانی متلوفی سلال
«اَ للمن قى ِمن أحادي ِ
 8032در نی االوطار شرحی برآن نوشته است.
حافظ ابن حجر عسقالنی

احمد شهاب الدین ابوالفض بن کنانی عاقالنی مصلری ،امیرالملؤمنین فلی الحلدیث ،در
سال  442در مصر متولد و در سال  130در همانجا زنلدگی را بلدرود گفلت ،و در زادگلاه
خود نشأت و ررورش یافت و مح اقامت و منزل او نیز در همانجا بود.
در طلب علم و حدیث به شهرهای بیت المقدس ،دمشق ،یمن ،مصر و مکه ماافرت کلرد
و از سراج بلقینی ،حافظ ابن ملقن ،حافظ عراقی ونور هیامی سماع علم و حدیث کرد..
شاگردانش سخاوی و علماء مصر و غیر از او روایت کردهاند و در خانقاه خود در بیبلرس
مدت بیات سال امالء علم و حدیث میکرد و قاضی قضات شافعی در مصر بلود ،سلپس بله
تصنیف و تألیف ررداخت و اولین تألیفات او «تعليق ال عليةق» است که تعلیقلات بخلاری را
در آن وص کرده است و باز «بلةوَ المةرام بأدلةة األحکةام» از مؤلفلات او اسلت و کتلاب
«ف ح الباری بشرح البخاری» او از بهترین شروح بخاری میباشد.
النور الهیثمی

علی نورالدین بن ابی بکر بن سلیمان هیامی شافعی در سال  423بله دنیلا آملد و در سلال
 124هجری از دنیا رفت ،در رحالت و ماافرتها به حج و غیره مالزم شیج خود شیج زیلن
الدین عراقی بود و با دختر شیج خود ازدواج کرد و با او استخراج حدیث ملینملود ،و اکالر
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تصانی ف شیج زین عراقی را در خدمت او بر او خواند و حلافظ ابلن حجلر عالقالنی بلر نلور
هیامی قرا ت نمود و در ریش او درس خواند ،وی در علم حلدیث تصلنیفات بالیاری دارد و
مهمترین آنها «مجمع الزوايد و منبع الفوائد» است که زواید معاجم ثالثة طبرانی و مالند
امام احمد و ماند البزار و ماند ابی یعلی را با حذف اسانید در آن جمه کرده است.
حافظ سراج بلقینی

سراج الدین ابوحفص عبدالرحمن عمر بن رسالن بن نصیر بلن صلالح بلن عبلدالخالق بلن
عبدالحق الکنانی القاهری الشافعی العاقالنی االص بلقینی .محدث فقیه اصولی ،مجتهد بیانی
و نحوی ،مفار و متکلم و ناظم بود و در شعبان سال  400در بلقینه از بالد غربیة مصر به دنیلا
آمد و در قاهره نشأت یافت و در سال  432به حج رفلت و رهالپار دمشلق گردیلد و متلولی
قضا شد و بعد از مرگ اسنوی در مالکیة قاهره به تدریس ررداخلت و در ذیقعلدة سلال 123
هجری در قاهره زندگی را بدرود گفت.
از تصانیف او :ترجمان شعب اإليمان ،حاشيه بر کشاف زمخشری ،حواشی بر
مهمات روضه در فروع فقه شافعی ،العرف الشذی علی جامع ال رمذی فی الحديث،
زهر الربا فی فنون المعان والبيان والبديع و ک اب ال دريب فی الفقه علی مذهب
اإلمام الشافعی و غیره میباشند.
الحافظ السخاوی

محمد ابوالخیر ابوعبداهلل بن عبدالرحمن ملقب به شمس اللدین سلخاوی االصل القلاهری
المولد و النشأة ،الشافعی المذهب الحافظ النااب ،المؤرخ در سال  128در قلاره متوللد شلد،
مالزم شیج خود احمد بن حجر عاقالنی بود و علوم او را به ارث برد و اکار تصانیف او را از
او سماع و اخذ کرد و در حدود بیشتر از چهار صد نفر اخذ حدیث کلرده اسلت ،و در طللب
علم به شهرهای حجاز و حلب حماة و بعلب

و دمشق ماافرت کرد ،در علم حدیث و تاریج

به درجة ریاست و کمال رسید و مرجه علماء و اه تخصیص بود ،علملاء جلرح و تعلدی و
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نقد الرجال در امامت او نزاع نکردهاند ،از العلم البلقینی والشرف المناوی و ابی بکر قلقشندی
روایت کرده است.
شیوخ و شاگردان او ماننلد :فخلر دیملی و شلرف عبلدالحق سلنباطی و بهلاء علقملی از او
روایت کردهاند و قب از این که سن او به بیات سال برسد شروع بله تلألیف و تلدیون نملود،
مهمتللرین و زیبللاترین مؤلفللات او در علللم حللدیث« :المقاصةةد الحسةةنة فةةي بيةةان كثيةةر مةةن

األحاديث المش هرة على األلسنة» اسلت کله در مصلر چلاپ شلده .وی رحمله اهلل در سلال
 220فوت کرد و در بقیه در جوار مرقد امام مال

دفن گردید.

حافظ شیخ جالل الدین السیوطی

عبدالرحمان ابوالفض جالل الدین بن ابی بکر خضیری سیوطی شلافعی در سلنة  132در
قاره به دنیا آمد ،در کودکی ردر را از دست داد ،و قرآن را حفظ کرد ،در حلالی کله هشلت
سال داشت .از جالل الدین محلی و زین عقبی و تقی شلمنی و کلافیجی و غیلره اخلذ عللم و
حدیث کرده است.
علقمی و داوودی و غیره از او اخذ کردهاند .شیج سیوطی از رجال علوم و فنون بلود و در
هر فنی تألیف دارد و به کارت تألیفات مشهور است ،مؤلفاتش در حال حیلات او در آفلاق و
اقطار جهان شهرت ریدا کرد ،اه تحقیق و اتقان و زهد و عرفان و اعلم زملان خلود در عللم
حدیث و فنون آن از لحاظ رجال و اسناد و استنباط بود ،و در افتاء و تدریس مرجه خلاص و
عام و سم ت تدریس و افتاء را داشت .تألیفلات او در فقله و حلدیث و لغلت و نحلو تلاریج و
اجزاء حدیث به حد وفور رسید.
هنگامی که سن او به چه رسلید تجلرد و انقطلاع را بله جهلت عبلادت اختیلار کلرد و از
تدریس و افتاء دست کشید و در روضه اقامت را اختیار کرد تا این که در سال  288زندگی
را بدرود گفت .تألیفات او را تا رانصد نوشتهاند ،و به شهرهای شام و حجلاز و یملن و هنلد و
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مغرب ماافرت کرد ،در علوم تاریج و تفایر و حدیث و فقه و نحو و معلان و بیلان و بلدیه و
لغت نابغه بود.
از جلمه مؤلفلات او« :طبقةات الحفةاا»« ،طبقةات المفسةرين» اسلت« ،جمةع الجوامةع
حديثيةه» نیز از تألیفات او میباشد که خواسته است جامه تمام احادیث باشد ،لکلن آن را بله
اتمام نرسانید« ،الجامع الصغير» نیز از مؤلفات اوست که عالمة مناوی شرحی بلرآن نوشلته
است ،و علقمه شاگرد شیج سیوطی نیز شرحی بر آن دارد ،حاوی للفتلاوی نیلز از تألیفلات او
میباشد ،الفیه فریده با شرح سیوطی نیز شرحی بر بهترین کتاب اسلت کله نگارنلده آن را در
مدرسة دولت آباد ولد بیگی روانار به درس خوانده و حفلظ کلردهام ،شلیج در مقدملة ایلن
کتاب گوید:

فائقةةةةةةةةةةةةً ألفيةةةةةةةةةةةة ابةةةةةةةةةةةن مالةةةةةةةةةةةك
لكونهةةةةةةةةةةةا واضةةةةةةةةةةةحة المسةةةةةةةةةةةالك

المحدث ضیاء الدین کمشخانوی

احمد ضیاء الدین بن مصطفی کمشخانوی حنفی خالدی در سال  8004هجری قمری در
والیت طرابزون ترکیه به دنیا آمد ،به سوی آستانه ماافرت کرد و درک حضور حلافظ املین
بن مصطفی شهری را نمود و با او حدیث را استخراج کرد ،از عبدالرحمن خرروتی کُلردی و
سید احمد بن سلیمان اراودی هنگام حضور بله آسلتانه در سلال  8022هجلری اخلذ عللم و
حدیث کرد و دارای اجازه از مصطفی مبلط( )1و اه جهد و تحقیق بود و به حج رفت و سله
سال در مصر اقامت را اختیار کرد و در خالل این سه سال کتاب «راموز األحاديةث» خلود
را نوشت و به رایان رسانید و آن را در جامه سیدنا حالین هفلت مرتبله خلتم کلرد ،از جملله
کاانی که از او اخذ کرده و اجازة اخذ حدیث را داشتهاند ،شیج محمد نجیب مطیعلی مفتلی
دیار مصریه بود.
( -)1متوفی سال  7210میباشد.
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سپس به سوی آستانه مراجعه کرد و مدتی دیگر به تصنیف و ارشاد و نشر حدیث سرگرم
بود تا این که در سال  8288هجری قمری زندگی را بدرود گفت و در مقبرة سللطان سللیم
دفن گردید.
از جمله اصحاب او عبداهلل داغاتانی ،اسماعی قریمی ،اسماعی مرجانی ،احملد فلبلوی و
رحمت اهلل هندی میباشند ،مؤلفات او را تا رنجاه مؤلفه نوشتهاند .از جمله :راملوز االحادیلث
است که به طریقة الجامه الصغیر سیوطی ترتیب داده شده است ،و در سلال  8023از تلألیف
آن فراغت حاص کرده ،راموز به معنی دریا و اص و نمونله اسلت و کتلاب راملوز را هفتلاد
مرتبه در خانقاه خود ختم کرد.
وی رحمه اهلل اه زهد و عرفان بود هدیه را مخصوصاً به فقراء و علماء بذل میکرد ،ناشر
علم و کایر الصدقات بود ،سه مکتب خیریة مرصده الطّالع جماهیر در ریلزه ،واوف ،ابیلورد
داشت و بر اینها اوقافی از خود عاید نمود و ترجمة حفاظ و محلدثین را نوشلت و بعضلی از
شاگردان او راموز االحادیث را در خدمت او میخواندند و به بحث و تحقیق میررداختند.
حافظ مبارکفوری

محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم بن بهادر مبارکفوری در سال  8012هجلری قملری در
قریة مبارکفور که دهکدة بزرگی از توابه اعظمگره از ایالت بوبی هند میباشد به دنیا آملد و
به زبانهای عربی و فارسی وارد و آشنایی داشت و قرا لت ملیکلرد و بله شلهرهای نزدیل
ماافرت نمود ،در عهد نواب صدیق خان قنوجی بلر حالام اللدین ملؤی و فلیض اهلل ملؤی و
عبداهلل غازی فوری قرا ت و تدریس کرد ،از سید نظیر دهللوی بهلاری و حالین بلن محالن
یمانی انصاری خزرجی سعدی اخذ علم و حدیث نمود ،عدهای از مدارس را تأسیس کلرد و
شخصاً در آنها به تدریس می ررداخت ،سپس در منزل خود اعتزال را اختیار کرد و به جهت
تألیف و عبادت منزوی شد و رغبت و دعوت حکومت سعودیه را در تدریس عللوم حلدیث
در حرم مکه اجابت نکرد و به تدریس در مدرسة «دارالحدیایه» در دهلی رغبت ننمود.
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آوازة علم و شهرت او در جهان ریچید و در هند از هر طرف به سلوی او ملیشلتافتند و از
علم او عدة کایری ذینفه و ماتفید و ماتفیض شدند ،از جمله کالانی کله از او اخلذ عللم و
حدیث کردهاند  :ابوالهدی عبدالالالم مبلارکفوری و محملد بلن عبلدالقادر هالللی مغربلی و
نعمت اهلل بردوانی است.
علماء و دانشمندان به تقدم و امامت او اعتراف کردهاند تا حدی که ابا طیب محمد شمس

الحق عظلیم آبلادی مؤللف «غايةة المقصةود بشةرح سةنن أبةي داوود» در شلرح سلنن ابلی

داوود از او استغاثه میکرد و استمداد مینملود و ملدت چهلار سلال در حضلور او مانلد و از
محضر او ماتفید بود.

وی رحمه اهلل شرحی را بله نلام «تحفةة األحةوذي فةي شةرح جةامع ال رمةذي» در چهلار

مجلد با مقدمه نوشت که مورد اهمیت زیلادی ملیباشلد و او در سلال  8232هجلری قملری
جهان فانی را وداع گفت و به جهان ابدی به جمه محدثین سلف ریوست.

بخش چهارم:
ملحقات

چون در مقدمه و متن این کتاب مطالبی بالذات و یا بالتبه به عنلوان ملحقلات ایلن کتلاب
مفید داناتم و از طرفی در بارة مدارس و مااجد و نوع تحصلی توضلیحات بیشلتری منظلور
بود .بنابراین ،مباحای که ضمن تألیف یادداشت کرده بودم ،بعد از خاتمه بر این کتاب افزودم
امیدوارم مورد قبول واقه شود ،از جمله مطالبی از کتاب «ایرانشهر» کله بله بحلث ملا مربلوط
است نق میگردد.
دین اسالم ( )1که برای اصول برادری و برابری قرار گرفته بر روی مبلادی و اصلولی قلرار
دارد که در مرحلة اولی اساسی قرآن مجید را تعلیم میدهد ،قرآن مجموعلة وحلی محملدی
است مرکب از صد و چهارده سوره و هر سوره مرکب است از چندین آیه و مالمانان برآنند
که کلیة دستورهای معاش و معاد ایشان در قلرآن منلدرج اسلت و خیلر دنیلا و آخلرت از آن
کتاب مبین حاص میگردد.
در نزد مالمانان ،مجموعة روایاتی وجود دارد که به نام احادیث شناخته میشوند ،و آنها
عبارت است از چندین هزار روایت که از کلملات ریغمبلر نقل شلده و آن را سلنت گوینلد.
علمای روحانی در تمام ممال

اسالم از جمله کشلور ایلران بلرای احادیلث وزن و سلندیت

قا لند و منابه حدیث به شرط صحت قول راویان برای ح ماا زنلدگی بعلد از قلرآن نلزد
مالمانان اعتبار اساسی دارد.
اکاریت مالمانان تابه چهار مکتب فقهی عمده میباشند کله ایلن مکاتلب در قلرن هشلتم
میالدی ،دوم هجلری در سراسلر ممالل

اسلالم بله وجلود آملده و در رأس هریل

علالمی

روحانی قرار داشته که به نوبت خود مؤسس آن مذهب و مکتب بوده است و مالمانان جهان
بر طبق فتوای ایشان رفتار میکنند آن چهار عبارتند از:
 -3حنفیه :ریروان ابوحنیفه نعمان بن ثابلت کله اکاریلت ماللمانان افغانالتان ،راکالتان،
ترکیه ،هند و آسیای مرکزی تابه او میباشند و او را امام اعظم میخوانند.
( -)1ایرانشهر – مطابق با جزوة جغرافیا درس استاد دکتر گونیلی.
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بن انس که مردم شمال افریقلا (لیبلی ،تلونس ،الجزایلر ،مغلرب

اقصی) به مذهب او هاتند.
 -1شافعیه :ریروان محمد بن ادریس شافعی که اکاریت مردم عراق ،شام ،مصر و قامتی
از افریقا مذهب او را متابعت مینمایند.
 -5حنبلیه :ریروان احمد بن حنب که ملذهب او در عربالتان ،حجلاز ،فلالطین ،شلام و
قامتی از افریقا متداول است.
در زمان حاضر ،اقلیت بزرگی از اه سنت و جماعت در ایران نیز وجود دارد که قبل از
عصر سلطنت شیعی صفویه تا امروز بلاقی مانلده و در نقلاط سلرحدی و حواشلی دور دسلت
زندگی میکنند .سنیان ایران نیز به نوبت خود تابه یکی از مذاهب اربعة فوق میباشند.
 -8کرد در ناحیة غرب ایران مرکز آن سنندج اکاراً شافعی.
 -0ترکمان (کوکالن یموت) در شمال ایران ناحیة گرگان اکاراً حنفی.
 -2بلوچ در بلوچاتان جنوب شرق ایران مرکز آن بمپور( )1و ایرانشهر ،حنفی.
 -3بنادر جنوب در ناحیة غربی سواح خلیج فارس مرکز آن بندر لنگه ،شافعی.
 -3طوالش در ساح غربی دریای مازندران و مرکز آن هشتپر اغلب شافعی.
 -2ایالت شرقی طوایف بربری و تیموری خراسان مرکز آن خواف ،حنفی.
 -4الرستان ناحیة جنوب شرقی فارس مرکز آن بات

و اوز ،شافعی.

ضمناً جمعیت ک مالمانان جهان در حال حاضر افزون بر هفتصد میلیون نفر( )2میباشد.

( -)1مرکز فعلی آن زاهدان است.
( -)2حاال در سال  7310خورشیدی جمعیت مالمین جهان بیشتر از ی

میلیارد نفر است.
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توضیح در بارة مدارس در صدر اسالم

()1

وضه تعلیم و تربیت در صدر اسالم مختص به ی

مح نبلوده و در هرجلا امکلان داشلته

ماجد و مکتب خانه یا صلحرا بله تعللیم و تربیلت ملیررداختلهانلد ،و در مکاتلب مألوفله در
مجتمعات اسالمیه کودکان برای تعلم قرا ت و حفظ قرآن جمه میشدند.
در هنگام اسالم عمر بن خطاب  منقول است که چون به خانة خواهرش رفت که در بارة
اسالم مخفیانة او و دامادش تحقیق کند ،یکی از صحابه را دیلد کله در خانله بله آنهلا قلرآن
تعلیم میداد(.)2
احمد امین در کتاب ظهیر االسالم گوید :ربیه بن سللیمان  042 – 843کله از شلاگردان
شافعی و از مشهورترین فقها و محدثین عهد طولونی است ،در ماجد جامه فالطاط تلدریس
میکرد و سپس احمد بن طولون از او درخواست نمود در ماجدی که بنا کرده بود تلدریس
کند.
و باز در همین کتاب گوید :در عهد طولونی و اخشیدی مدارسی نبود و درس را در مصر
در ماجد عمرو و ماجد ابن طولون و در خانههای امراء و وزراء و علماء تدریس میکردنلد
و در آنجا نیز بازاری بود بازار وراقلین ملیگفتنلد کتلاب را در آن ملیفروختنلد و احیانلاً در
دکانهای این بازار مناظره به عم میآمد.
مسجد نخستین مراکز تعلیم در تمدن اسالمی

جامعة اسالمی در آغاز کار جامعة ساده و بلیآالیشلی بلود کله براسلاس تعلیملات دینلی
تشکی یافته و بیش از هرچیلز بله تربیلت دینلی اهمیلت داده اسلت ،بله هملین جهلت مراکلز
اجتماعات دینی برای مالمانان در حکم قلدیم تلرین مراکلز تعلیملی هلم بلوده اسلت و حتلی
( -)1مربوط به بحث مدارس در صفحة  17و بعد.
( -)2استاد زین العابدین رهنما در کتاب ریامبر گوید :این مردی کله قلرآن را بله سلعد داملاد عملر و فاطمله
خواهرش تعلیم میداد و برای آنها میخواند خباب بن االرت از عشیرة بنی تمیم بود.
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بخواهیم از مدارس کهنه و اولیه کشورهای اسالمی آغاز سخن کنلیم ،بایلد مالاجد را ملورد
توجه قرار دهیم ،و بعد از آن هم که ساختن مدرسله بلرای تعللیم عللوم شلرعی معملول شلد
معماری مخصوص مااجد در آنها واقه گردید و همگام مدرسة ماجد نیز به رشتوانة مدرسة
مح تعلیم و تربیت بود ،و به همین جهت مدرسه را گاه ماجد و یا بلالعکس مالجد را گلاه
مدرسه نیز مینامیدند ،و این اشتراک اسامی و ربط و آمیزش آنها با یکدیگر در تمام اعصار
اسالمی معمول بوده و حتی گاه وقت مقابر و زوایا یعنلی عبادتگلاههلای زهلاد و یلا صلوفیه و
خانقاه و رباطها نیز برای استفاده از آموزش و ررورش بکار میرفتند.
در کتللب تللاریج و رجللال کلله ایرانیللان دورة اسللالمی نوشللتهانللد بارهللا بلله ماللاجدی بللاز
برمیخوریم که مح تعلیم علوم دینی و ادبی بود ،ماالً در سیاتان یکی از فرمانلداران علرب
به نام عبدالرحمن بن سمره در قرن اول هجری ماجد آدینها ی ساخت که حان بصری عالم
معروف دینی در قرن اول و دوم هجری مدتی در آنجا سرگرم تدریس و تعلیم مالا دینلی
بوده و در بخارا که معروف به «قبة االسلالم» شلده بلود ،از چنلد مالجد بلرای تعللیم شلرعی
استفاده میشد.
و ابن قتیبله در سیالتان و بللج و هلرات مالاجد زیلادی را اسلم ملیبلرد و در فلارس نیلز
حلقههایی در ماجد جامه عتیق تشکی مییافت.
در درجة نخات علم قرا ت قرآن و تفایر و حلدیث و فقله در مالاجد و همچنلین تعللیم
زبان و ادب عربی مورد توجه بود ،معموالً بر گرد استادانی که در مالاجد حاضلر ملیشلدند
گروه شاگردان حلقه می زدند و این مجامه حلقه نام داشت ،این رسم از ریغمبر اسلالم شلروع
شد به این معنی که ریغمبر هنگام جواب سؤاالت اصحاب در ماجد مدینه مینشات و ملردم
بر گرد او حلقه میزدند و سخنان او را میشنیدند و حفظ ملیکردنلد ،حلقلههلای درس گلاه
کوچ

و گاه بزرگ بوده ،در ماجد درجه دوم و سوم بیش از ی

حلقه تشکی نمیشده،

در صورتی که در برخی از مااجد بزرگ عدهی حلقههای درسی به رشتهای بوده و گاه این
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حلقه را مجلس نامیدهاند ،مانند مجلس اسعد بن ماعود عتبی در قرن رنجم در جامه نیشابور و
مجلس نفتویه ( )202 – 033در ماجد انباریین در واسط.
از حلقههای معروفی که در ایران تشکی میشد ،یکی آن است که شیج ابوحاملد عبلداهلل
جوینی ردر امام الحرمین جوینی( )1در نیشابور داشت ،در مااجد معموالً وسایلی برای کم
طالبان علم نیز وجود داشت و این کم

خرج که به نام «اجرا» موسوم بود از مح موقوفاتی

که بر جوامه و مااجد وقف میکردند ررداخته میشد.
تعلیمات عالیه در ایران اسالمی همواره مورد توجه بوده و بعد از حملة اعراب بله ایلران و
در قرن سوم و چهارم هجری مراکلزی بلرای عللوم در میلان ایرانیلان از خوزسلتان گرفتله تلا
خراسان و ماوراء النهر وجود داشت و همین مراکز است که بعد از شیوع اسلالم در اسلتخدام
تمدن اسالمی درآمد و به نام اسالم مشهور شد(.)2
نخستین مدارس در ایران

ایرانیان در ایجاد مدارس تعلیمی در همة مل اسالمی سمت تقدم دارند و در این ملورد از
قرن چهارم هجری شروع به کار کردنلد ،تلاریج بنلای ملدارس در ایلران بله دو دوره تقالیم
میگردد:
 -8دورة ریش از نظام المل

یعنی ریش از ایجاد مدارس نظام المل

طوسلی( )3ملدارس

دارای تشکیالت وسیه و انتظاماتی از قبیل وظلایف اسلتادان و شلاگردان و خادملان و شلعبی
مانند :کتابچه ها و دارالشفاها و ماتمری برای معلمان و طالبان علم و خدام و کارکنلان دیگلر
بود ،ولی از ایجاد نظامیه به بعد به همة امور بطور مضبوط و شایاته توجه کردند.

( -)1متوفی به سال .731
( -)2ایرانشهر.
( -)3متوفی سنة  711هجری.
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از جمله مدارس قدیم ایران مدارسی است که در قرن چهارم در خراسان ایجاد شد ،مانند
مدرسهای که در طابران از اعمال طوس برای الحاتمی دانشمند قرن چهلارم( )1ایجلاد شلد ،در
نیشابور که از مراکز بزرگ علمی ایران بود مدارس بایاری از همین قرن وجود داشت ،مانند
مدرسهای که برای النیاابوری فقیله معلروف شلافعی بله سلال  222سلاخته بودنلد و یکلی از
بزرگان به نام ابن فورک( )2خود مدرسله ای بنلا کلرد و بلرای دانشلمندی بله نلام رکلناللدین
اسفراینی( )3مدرسهای که از همة مدارس سابق مهمتر بود بنا نمود.
در نیمة اول قرن چهارم در نیشابور ،چند مدرسة مشهور بود از آن جمله است« :بیهقیه» که
امام ابوالحان محمد بن شعیب البیهقی( )4مفتی شافعیان ،در کوی سیار نیشابور بنلا کلرد و آن
را مدرسة بیهقی میخواندند.
 -0با توضیحی که داده شد معلوم میگردد که قب از نظام المل

و قب از افتتاح نظامیله

بغداد به سال  332هجری در ایران مدارس دیگری نیز معمول بوده است و از این که عدهای
از دانشمندان مانند ابن خلکان و ذهبی صاحب کتاب تاریج مشهور «تاریج االسالم» کله نظلام
المل

را نخاتین بانی مدارس در اسالم رنداشته است به این منظلور بلوده کله نظلام الملل

نخاتین بانی مدارس به طلور مضلبوط و تکمیل اسلت و اال رلیش از او ملدارس دیگلری در
نیشابور وجود داشته ،از قبی  :مدرسة بیهقیه و مدرسة سعیده که امیر نصر بن سلبکتکین بلرادر
سلطان محمود والی نیشابور آن را بنا کرد و مدرسة دیگری از بناهای ابوسعید و اسماعی بلن
علی بن المانی استرآبادی واعظ و صوفی .و مدرسة چهارمی که استاد ابواسحاق اسفراینی بنلا
کرد و تا آن موقه مانندی نداشته است موجود بوده.

( -)1متوفی به سال .391
( -)2متوفی به سال .701
( -)3متوفی به سال .771
( -)4متوفی به سال .327

087

ملحقات

غیر از نیشابور در شهرهای دیگر ایران هم مدارس کهنی وجلود داشلت ،ملاالً در سلبزوار
ناحیة بیهق ریش از نظامیة بغداد مدرسهای به وسیلة خواجه امیرک از بزرگان قلرن چهلارم بنلا
شده .ابوالعباس فض بن احمد اسلفراینی کله تلا سلال  328هجلری وزارت سللطان محملود
غزنوی را داشت در بلج مدرسه و کتابخانة بزرگی احداث نمود.
به هرحال ،به طور ک می توان گفت که نظام المل

نخاتین کای بود که مدرسله را بله

طور مضلبوط تحلت شلرایط خاصلی و توجله بله حلال اسلتادان و طلالب و بلا راتبله و جیلره
مقررکردن برای آنها بنا و دایر کرد و هرگونه وسای آسایش طالب را جهت تحصلی مهیلا
نمود ،و حتی گویند :یکی( )1از دانشمندان به نظام المل

گفت :این برنامله و راتبله و وسلای

آسایشی که برای طالب تهیه کرده اید ممکن است اشخاص تنبل و تلنرلروری را بله حلقلة
طالب علوم دینی درآورد ،طالب باید در کاب تحصی کوشا و قبول سرد و گرمیها کننلد
و به ماافرت ها و شهرها جهت اکتااب دانش بروند و به هر آداب و اصولی آگاه و از دانش
و تجربه و اندوختة هر استادی ثمر برگیرنلد و کالب فلیض کننلد و بتواننلد بیشلتر از مزایلای
علمی دانشمندان استفاده نمایند.
مالم است که نظام المل

در زمینة راتبه و جیره و نفقة طالبان مکمل و مبتکلر بلود و در

امر آموزش و ررورش و ایجاد مقلرری و ماهانله و تالهی وسلای تحصلی مخصوصل ًا بلرای
مدارس نظامیه در قلمرو اسالمی نخاتین بانی میباشد.
نظام المل

حان بن علی طوسی( )2صاحب کتلاب معلروف «سیاسلتنامه» وزیلر دانشلمند

سلجوقیان قب از مدرسة نظامیة بغداد مدرسله ای در نیشلابور بنلا نملود کله بله نلام وی نظامیله
خوانده می شد ،بنای این مدرسه برای امام الحرمین ابوالمعالی عبدالمل

( -)1گویند :این دانشمند امام حجة االسالم محمد غزالی بوده است.
( -)2متوفی سال  711هجری قمری.
( -)3متوفی سال  711هجری.

()3

بن عبداهلل جوینی
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صورت گرفت و امام الحرمین مدت سی سال در ایلن مدرسله تلدریس کلرد و در تملام ایلن
مدت تدریس و خطبة روز جمعه و محراب و منبر و مناظره را انجام میداد و هلر روز سیصلد
تن از دانشمندان و طالبان علم و اوالد بزرگان برای استفاده از دروس او حاضر میشلدند و از
میان همین گروه حجة االسالم محمد غزالی دانشمند بزرگ اسلالمی( )1و اوحداللدین محملد
انوری شاعر معروف ایران است.
در نظامیللة بغللداد کلله در شللمار بزرگتللرین مللدارس اسللالمی بللوده گروهللی از بزرگتللرین
دانشمندان ایران مانند :شیج ابواسحاق شیرازی و امام محمد غزالی تدریس کردهاند ،یکلی از
بزرگترین شاعران ما یعنی سعدی شیرازی در این مدرسه تعلیم یافت و راتبه میگرفلت ،ایلن
مدرسة بزرگ مشهور قرن رنجم که توسط نظام المل

ایجاد شده بود در سال  332هجلری

رایان یافت مباشر آن ابوسعید احمد بن محمد نیشابوری صوفی بود ،و نظام المل

موقوفلات

کایری برای آن تعیین کرد ،چنان که نه تنها برای اجلرت کارکنلان و اسلتاد و شلاگرد کلافی
بود ،بلکه مقداری زیادی از آن در راه طالبان علم صرف میشد.
مدرسة نظامیة بغداد ساختمانی باشلکوه و علالی و کلمنظیلر داشلت و نظلام الملل

بلرای

ساختمان آن ( 022222دویات هزار) دینار از مال خود خرج کرد و نام خود را برفلراز آن
نوشت و در اطراف آن بازارها ساخت و وقف مدرسه کرد ،و دکاکین و گرمابهها و مخزنها
خرید و بر آن وقف کرد و هر سال بر نفقات استادان و شاگردان ( 83222رانزده هزار) دینار
صرف میشد و شش هزار شاگرد در آن زندگی میکردند که به تعلیم فقه و تفایر و حدیث
و نحو لغت و ادب و اماال اینها غیر از فلافه و شعب و فنون عدیده میررداختند ،از اسلتادان
بزرگی مانند شیج ابواسحاق شیرازی( )2و ابن صبا ( )3و حجه االسالم غزاللی و نظلایر ایلنهلا
( -)1متوفی سال  101هجری.
( -)2متوفی سال  791هجری.
( -)3متوفی به سال  711هجری.
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استفاده میشد و عنوان مدرّسی همیشه از عناوین مهم علمی محاوب میشده و این مدرسلان
از جانب نظام المل

یا رارانش که تولیت آن را به عهده داشتند و بعد از آن به وسیلة خلفاء

و وزراء و حکام بغداد که این سمت را داشتند معین میشدند(.)1
مدرسة نظامیة بغداد تا دیرگاه وجود داشت و در حوادث سال  214هجری ابن فلوطی از
تعیین مدرس برای آن نام برده است.
در نظامیة بلج ،رشیدالدین محمد بلن عبلدالجلی بخللی معلروف بله «وطلواط»( )2شلاعر و
نویاندة معروف مؤلف کتاب «حدا ق الاحر» تحصی کرده است.
در شهرهای مرو و هرات و موص نیز مدارسی به نام نظامیه موجود بوده و نظامیة هرات تا
قرن نهم هجری باقی بود چون جامی شاعر و ادیب و عارف معروف تحصیالت ادبی خود را
در همین مدرسه انجام داده بود.
در همان ایام که نظام المل

به ایجاد ملدارس مشلغول بلود و بیشلتر ملدارس خلود را بله

معلمان و محصالن شافعی اختصاص می داد ،سلطان ملکشاه سلجوقی به تقلید از وزیر خود به
انشاء مدارس توجهی کرد و از آن جمله در اصفهان مدرسهای بنا کرد و بر دو فرقة شلافعی و
حنفی وقف نمود(.)3
چون وقف در اسالم هملواره در خلدمت تعللیم و تربیلت و ملدارس و مالاجد و معللم و
محص بوده و از وسا خیریة مهمی بوده که در اسالم ریریزی شده و قانون وقف اسلالمی
( -)1مدرسة نظامیة بغداد در کنار دجله و قامت شرقی بغداد در کوی «سوق الاالثاء» سه شنبه بازار واقه
بود ،سبکی صاحب «طبقات الشافیعه» گوید :نظام المل

مدرسهای در بغداد ،مدرسهای در بلج،

مدرسهای در نیشابور ،مدرسهای در هرات ،اصفهان ،بصره ،مرو ،آم  ،طبرستان و موص بنا کرد و
گویند :در هر شهر از شهرهای عراق و خراسان مدرسهای داشت و از این گذشته بیمارستانی در نیشابور
و رباطی در بغداد بنا نهاده است.
( -)2متوفی به سال  113هجری.
( -)3ایرانشهر.
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در عالم اناانی و خدمت به خلق همراه با احااس عاطفی و نوع دوسلتی صلالح خیلر دیلن و
دنیا را در بر دارد و از ابواب مهم فقه و حلدیث بله شلمار ملیرود ،للذا ملا نیلز بلا اسلتفاده از
مندرجات کتاب «ایرانشهر» مختصری در بارة وقف و کیفیت آن مینویایم.
نخستین وقف در اسالم

در کتاب ایرانشهر ماطور است :در کتاب صحیح بخاری آمده که ریغمبر اکلرم  زمینلی

را وقف کرد و منافه آن را برای ابن سبی صدقه داد.
فرید وجدی در دا رة المعارف خود حدیای را نق میکند که هنگامی عمر بلن الخطلاب

خلیفة دوم ،زمینی را از خود که به نام «تمغ» بلود ملیخواسلت صلدقه دهلد ،ریغمبلر اکلرم 

فرمود :اص آن را برای صدقه قرار بلده ،چنانکله فروختله نشلود و بله ارث نرسلد و بخشلیده
نشود.

در کتاب صحیح ترمذی( )1از ابن عمر ب مروی است که حضرت عمر  زمینی را در
صبل َماال ً قَطُّ
صب ح
خیبر به غنیمت اصابت کرد و به ریغمبر خدا  گفت« :أ َ َ
لت َماال ً بِخَ ليبَ َر لَ لم أ ح ِ

صدقلتَ ِب َها» سپس
الِ :إ لن ِشئلتَ َح َبسلتَ أَصل َلهَا َوت َ َ
س ِع لن ِدى ِم لنهح َف َما تَأل حم حرني؟ قَ َ
َأ لن َف َ
حضرت عمر  آن را صدقه داد (وقف کرد) به طوری که اص آن فروخته نگردد و بخشیده
نشود و به ارث نرسد ،چنانکه فقراء و نزدیکان و بندگان (الرقاب) و فی سبی اهلل و ابن سبی
و مهمان از عواید آن استفاده کنند و متولی آن اگر به انصاف و معروف چیزی از آن بخورد
گناهی متوجه او نیات و دوست غیر متمول نیز میتواند از آن بخورد.

( -)1جلد سوم صفحة  119رقم  .7321ضمناً این حدیث را مالم و بخاری نیز روایت کردهاند .راورقی
صحیح ترمذی.
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در کتب شیعه و سنی این حدیث از ریغمبر  روایت شلده اسلت :هرگلاه رالر آدم بمیلرد
عم او قطه میشود ،مگر از سه چیز :صدقة جاریه (وقف) یا دانشلی کله از آن سلود بلرد یلا
فرزند صالحی که برای او به خیر دعا کند.

()1
سا ُن
در سنن ترمذی از ابی هریره  روایت شده است که ریغمبر  فرمود« :إِذَا َم َ
ات ا ِإلنْ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
صالِح يَ ْدعُو لَهُ».
ص َدقَة َجا ِريَة َوعلْم يُ ْنتَ َف ُع بِه َوَولَد َ
انْ َقطَ َع َع َملُهُ إِالَّ م ْن ثَالَثَ :
«به قراری که مشهور است در محله نخاولة مدینه محلهای بله نلام بلا صلبا و بلا مرجلان

وجود دارد از موقوفات حضرت مجتبی یا حضرت علی بن حاین است.)2(»
وقللف( )3در لغللت حللبس و محللدودسللاختن اسللت ،و شللرعاً عبللارت اسللت از حللبس و
محدودساختن مالی به طوری که اص آن باقی بماند و از سود و عوا د آن امکان انتفاع باشلد
و منافه آن به مصرف مباح و مورد وقف مصروف شود ،و اص ( )4آن آیة شریفه     ﴿ :

 ﴾است .در حاشلیه الشلرقاوی( )5عللی التحریلر آملده :چلون

  
 
   
 
  
  
    
اباطلحه این آیه را شنید ،بهترین اموال خود که بلا و حدیقلهای در برحلاء بلود وقلف کلرد.
بعضی گفتهاند :جای قبلی ماجد نبوی بوده که به قصر بنلی جذیلله معلروف بلوده اسلت ،در
شرح تحریر امام ابی زکریا انصاری آمده :اص در وقف خبر صلحیحین اسلت کله حضلرت
عمر  زمینی را اصابت کرد یعنی در غنیمت خیبلر زمینلی در سلهم او افتلاد ،ریغبملر  بله او
گفت :اگر می دارید اصلش را حلبس و وقلف کنیلد و منلافعش را صلدقه بدهیلد ،حضلرت

( -)1صحیح ترمذی جلد سوم صفحة .110
( -)2ایرانشهر.
( -)3شرح شرقاوی امام زکریای رازی بر التحریر امام ابوزرعة رازی جلد دوم صفحة  712چاپ بیروت.
( -)4حاشیة الشرقاوی علی التحریر جلد دوم صفحة .713
( -)5تألیف الشیج عبداهلل بن حجازی الشرقاوی جلد دوم صفحة  773طبه دارالمعرفه بیروت لبنان.
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عمر آن را وقف نمود بر این قرار که اصل آن فروختله نشلود و بخشلیده نگلردد و بله ارث
نرسد.

ارکان وقف عبارتند از:
 -3وقف -2 .موقوف -1 .موقوف علیه -5 .صیغه.
از زمان ریغمبر بزرگوار اسالم هنوز چند قرنی نگذشته بلود کله سلطح موقوفلات بله طلور
شلگفتانگیللزی رو بلله توسلعه گذاشللت کلله مللورد اسلتفادة عمللوم و خصللوص در شللهرها و
دهاتآنها و قصبات قرار گرفت.
در دورة خلفای عباسی که به عصر طال ی تمدن اسالمی شهرت دارد رقبلات موقوفلات و
درآمد آنها در تمام کشورهای اسالمی رو به توسعه گذاشت ،چنانکه از مصارف موقوفلات
همه گونه وسای زندگی طبقات بیبضاعت و فقیر به خوبی فراهم بود که مالماً طالب نیز از
این بهره ،برخوردار بودهاند  ،رایة موقوفلات و صلدقة جاریله بلر روی خیلر و املور اجتملاعی
گذارده شده است.
تمام کشورهای واباته به تعلیم و تربیلت و بهداشلت و املور اجتملاعی و علامالمنفعله کله
امروز در کشورهای مترقی بودجهها و اعتبلارات سلنگین بلرای آنهلا در نظلر گرفتلهانلد ،در
دوره ها ی کله هنلوز خبلری از آن مؤسالات نبلود ،در دنیلای متملدن مغلرب زملین نبلود در
کشورهای اسالمی رایج و مورد عم و اجرا بود.
خواجه نظام المل

که بیش از نیم قرن به اقتدار و تدبیر وزارت کرد ،چنانکه قلبالً اشلاره

شد از واقفین بزرگ و نیکوکاران و در تأسیس مدارس امور خیریه در عالم اسلالمی شلهرت
به سزا ی دارد.
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جرجی زیدان در تاریج تمدن اسالمی جمه درآمد موقوفات او را بلالغ بلر ششصلد هلزار
دینار ( )222222ذکر کرده است و جمه درآمد موقوفات مدرسلة نظامیله بغلداد را شصلت
هزار دنیار ( )22222نوشته که مبتنی بر دال تاریخی است(.)1
گرچه بر اثر ایراد بحث وقف به مناسبت مقام تا حدی از مطلب دور شدیم بلا ایلن وجلود
باز رشتة سخن را به دست می گیریم و بحث در بارة ملدارس را ادامله ملیدهلیم .چنانکله در

مقدمه گفته شد حضرت ابوبکر  در موارد لزوم با کبار صحابه مشلورت ملیکلرد ،حضلرت
عمر  نیز این روش را داشت ،در زمان حضرت عمر  که اسالم در اثر فتوحات رلی در رلی
توسعه یافت در عراق با تمدن ایران و در مصر و شام با تمدن روم مواجه شدند که در جزیلرة
العرب و مدینه مرکز اسالم سابقه نداشت ،لذا برای جوابگوی خواسلتههلا و سلؤاالت وارده و
تازه( )2عبداهلل بن ماعود صحابی معروف به عراق اعزام گردید و عبداهلل بن عملر ملامور افتلاء
در مصر شد و عبداهلل بن عباس در مکه اقامت گزید و در مدینه حضرت علی ابن ابی طالب و

سایر صحابه  بودند.
در هری

از این مراکز مکتب و مدرسهای برای نشر معارف اسالمی تشکی مییافت که

فقهای نامی از آن مدارس به وجود آمدند ،از جملة بزرگترین مدارس در مرکز اسالم بوجود
آمد و فقها ی چون ابوبکر بن عبدالرحمن (ابوالقاسم) بن ابی بکر ،عروه بلن زبیلر ،سلعید بلن
مایب ،سلیمان بن یاار ،خارجه بن زید بن ثابت و عبیلداهلل بلن عبلداهلل کله بله فقهلای سلبعه
معروف اند ،بیرون آمدند و این مکتب به نام مکتب مدینه معروف بود.
مکتب ابن عباس:

در مکة معظمه مکتبی به ریاست عبداهلل بن عبلاس تشلکی شلد و رجلالی چلون عکرمله،
محمد بن عطا ،مجاهد بن جبر برخاست و از ابن عباس این عده اخذ کردهاند :عطلاء بلن ابلی
( -)1به نق از ایرانشهر.
( -)2مقدمه ریرامون قیاس تألیف جمال الدین جمالی.
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رباح ،طاووس ،مجاهد ،سعید بن جبیر ،عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبه بن ماعود ،ابوشلعااء ،جلابر
بن زید ،ابن ملیکه ،عکرمه ،میمون بن مهران و عمر بن دینار.
مکتب عراق:

مدرسة عراق به سرررستی ابن ماعود اداره میشد ،مردان بزرگی ماننلد علقمله بلن قلیس،
قاضی شریح بن حارث ،سعید بن جبیر ،شعبی و غیره تربیت یافتند و عدة کایری از عبداهلل بن
ماعود اخذ فقه و حدیث کردهاند ،مانند :اسود ،عبیدة الالمانی ،اعور و غیره.
مکتب مصر:

مدرسة مصر به قیادت عبداهلل بن عمرو عاص  اداره میشلد ،در ایلن مکتلب ،شلاگردانی

چون :جریحه و زید بن ابی حبیب تربیت یافتند.
مکتب مدینه:
در مدینه مدرسهای به ریاست ابی بن کعب وجلود داشلت و شلاگردانی چلون ابوالعلالی،
محمد بن کعب القرظی و زید بن اسلم تربیت شدند.
موضوع بحث در این مکتب ها تفایر قلرآن و آشلنا ی بله املور اسلالمی و سلنت نبلوی و
کیفیت استنباط و اخذ احکام از قرآن و سنت و اجماع صحابه بود.
سبزواری در کتاب األدب و الحکمة گوید :اسالم در اول امر همچنان که توحیلد را آورد
مردم را نیز به وجوب تعلیم دعوت میکرد .بنابراین ،برحاب اقتضاء علمی در کنار هر معبلد
و ماجدی که شعایر اسالمی در آن اقامه میشد مدارس و مکلاتبی بلرای تعللیم علام مجلانی
ساختند ،از این تاریج تعلیم عام مجانی از جمله خیراتی بلود کله از نتلایج تملدن اسلالمی در
عالم اناانی به وجود آمد.
احادیای بدین عنوان مورد قبول مالمانان است:
ضة عَلَى ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم».
ب الْعِل ِْم فَ ِري َ
« -8طَلَ ُ
« -0اطْلُبوا ال ِْعلْم ِمن الْم ِ
هد إِلى اللحد».
ُ
َ َ َ
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ِ
ْم َول َْو بِالصين»(.)1
« -2اطْلُبُوا الْعل َ
بنابراین ،طلب علم از صدر اسالم به بعد فریضه بوده و ملردم از گهلواره تلا گلور جویلای
دانش بودهاند و زنان مالمان در محیط خانه حتی االمکان طلب علم کردهاند و همة مالمانان
مکلف و موظف بوده و هاتند که حداق سورة حمد و اخالص را بخوانند و بدانند .تدوین و

کتابت در اوای قرن اول در عهد ریغمبر  معمول بوده و مالمین به کتب و عللوم و تعللیم و
تربیت عنایت داشتهاند.

 -1این حدیث نیات بلکه ساختگی و موضوع است( .مُصحح)

بحثی از مدارس دینی کردستان
مدارس کردستان نمونهای از مدارس تعلیم و تربیت در قرون اولیة اسالم

در اینجا بحای از مدارس معموله امروزة مناطق کردستان که بیشلتر شلباهت بله ملدارس و
طرز تحصی در قرنهای اولیه اسالمی دارند به میان میآوریم ،مناطق زیبا و روحافزای مناطق
کردستان مانند اعصار اولیه اسالمی دارای مالاجد و مدارسلی اسلت ،گرچله ایلن ملدارس و
مااجد ساده و بی آالیش است ،اما روحانیت و شکوه معنوی و ایمان و عالقه و اعتقاد به خدا
و ریغمبر و قرآن و شرع مقدس اسالم به همه جا ررتو افکن شده است.
در بعضی از دهات و قصبات و شهرها مااجدی ساخته شده اسلت و بیشلتر در کنلار ایلن
مااجد حجرههایی به نام حجرة فقیه (طلبه) و مدرس بنا شده که مورد تدریس و تدرّس استاد
و تلمیذ میباشند.
حجرة تدریس استاد از حجرة مح سکونت فقهاء جدا است و گلاهی ملدرس در حجلرة
فقها نیز تدریس میکند ،در این مدارس غالباً ی

استاد و مدرس به نلام «ماموسلتای گَلهورَه»

استاد بزرگ مقام ریاست را دارد و دورة علوم عالی را به محصللین کله دورة متوسلطة عللوم
قدیمه را میخوانند و «ماتعد» نامیده میشوند تدریس مینماید.
ماتعدین نیز طبقة ابتدا ی را درس میدهند که این طبقه را «سُختَه» میگویند ،سختهها نیز
به طبقة اولی که را ینتر از خود هاتند و «قُتابی» نام دارنلد درس ملیدهنلد ،و در تملام ادوار
ماجد گام به گام مدرسه و بلکه بیشتر از مدرسه مح تدریس و تلدرّس و تعللیم و تربیلت و
دور و تکرار و عبادات طالب و دانش آموزان اسلت و مخصوصلاً بلرای «سلختههلا» همیشله
مح تعلیم و تعلم است و گاهی که مدرسه نیات به جای مدرسه هم مح تعللیم و تلدریس
میباشد.
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طبقات علمی و تحصیلی این مدارس قدیمه چهار گروه هستند:

استاد:
«ماموستای گَلهورهَ» کله همیشله عنلوان «ملال» کله بزرگتلرین سلمت اسلتاد اسلت بعلد از
«ماموستا» قرار دارد .ماالً میگویند :ماموستا مال عبدالمجید.

مستعد:
ریش از اسم اینها همیشه مال میآید ماالً میگویند :مال محی الدین.

سخته:
این سختهها اگر نزدی

باشد به کتاب تصریف «مال علی» یا «جلامی» برسلند بلاز از اسلم

آنها به عنوان احترام مال میآید .ماالً میگویند :مال احمد.

قتابی:
این گروه از الفبا شروع می کنند و عنلوانی ندارنلد فقلط بله اسلم کوچل

خلود خوانلده

میشوند ،از طرفی دیگر به غیر از استاد بزرگ هرسه طبقه را فقیه مینامند.
وظیفة استاد

وظیفة استاد آن است که همیشه آماده باشد ماتعدین را در روزهای تحصی درس بدهلد
و غیبت نکند ،و از وضه تعلیم و تربیت هرسه طبقله آگلاه باشلد و همله را تشلویق کنلد و بله
سؤاالت و خواستههای آنان راسج دهد و به طور کلی در رفاه خاطر آنها و تأمین تحصلی و
رفاه زندگی و حفظ احترام و شئون آنها با محبت و عاطفه ردرانه بکوشد ،در حقیقت اسلتاد
ی

استاد واقعی و ی

مربی حقیقی و ی

ردر روحانی و غمخوار و دلاوز برای محصللین

به شمار می رود ،و مقام استاد به اندازهای ردر ریش طالب مقدس و بزرگ و محترم است که
طالب سعی میکنند به تمام معنی از او ریروی نمایند و مشتاقانه از او سرمشلق بگیرنلد وجلود
محبوب و مقدس و عزیز استاد مظهر ترقی و تعالی و سعی و کوشش شبانه روزی دانشجویان

بحای از مدارس دینی کردستان

099

است ،و اجرای امر او را از جمیه وجوه مایة سعادت دو جهانی خود میداننلد ،شلکی نیالت
که ادب و احترام برای استاد و در نظرگرفتن مقلام مقلدس اسلتادی او در ریشلرفت و ریلروی
دانشجو بایار مفید و مؤثر و عالمانه و عاقالنه است و در واقه دو اص کلی «محبت» از طرف
استاد و «ادب» از جانب محص اساس و رایة آموزش و رلرورش ملدارس دینلی کردسلتان را
تشکی می دهد که این دو اص در جوامه علمی و اعتقادی اهمیت بله سلزا ی در اسلتقبال از
علم دارند و مهمترین روش برای ریشرفت تعلیم و تربیت در جوامه اناانی و روحلانی اسلت،
مح سکونت استاد در مواقه درس و فحص و بحث و گاه ضرورت حجرة خلود و در سلایر
اوقات منزل خود میباشد.
وظیفة مستعد

ماتعد تدریس سختهها را به عهده میگیرد امور حجره و دستور نظافلت و درسلتکلردن
طعام و چای و تمام لوازم و تأمین زندگی محصلین از لحلاظ خلوراک و مطالعله و خلواب و
برنامه های درس به عهدة ماتعدین است ،بایاتی کارهلای مدرسله را آنهلا ترتیلب بدهنلد و
اداره بکنند در عین حال که درس میخواننلد ملدیر مدرسله و ملدرس دروس سلختههلا هلم
هاتند.
ماتعدین شخصاً کاری انجام نمی دهند و آقا هالتند املا دسلتور کارهلای مدرسله کله بله
وسیلة سختهها انجام میگیرد باید اینها صادر کنند و ترتیب کارها را بدهند ،ماتعدها مجلاز
هاتند در بارة امور حجره هرگونه تصمیمی بگیرند و میتوانند سختههلا را در حجلره علزل و
نصب کنند ،البته کار حجره فقط به دست ساکنین حجره صورت میگیرد کله شلبانه روز در
آنجا زندگی میکنند اینها باید دو کار بکنند ،درس بخوانند و دستور کارهای مدرسه را نیز
صادر کنند ضمناً ماتعدّان از یل

طلرف ملدرّس درس سلختههلا هالتند و از طلرف دیگلر

شاگرد و در واقه این نوع تدریس مهمتلرین اثلر ترقلی را در ریشلرفت عللم و دانلش در املر
آمللوزش و رللرورش در بللر دارد کلله ماللتعدین عللالوه بللر ایللن کلله در خللدمت اسللتاد درس
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میخوانند ،و به یاد میآورند و در عین حال هم معلم و هم متعلم میباشلند و محل سلکونت
اینها حجره فقهاء و یا حجرة مدرس است.
وظیفة سُختهها

اوالً :در نزد ماتعدین درس میخوانند و ثانیاً :قتابیها را درس ملیدهنلد و تملام کارهلای
حجره را این طبقه انجام میدهند ،و ماتعدین محترم و ی

نوع فرمانده و مخدوم و سختههلا

خادم و کارگزار و به احترام استادی به آنها احترام میگذارند ،گاهی از وجود قطابیها برای
کارهای داخلی و خارجی حجره استفاده میکنند ،مح سکونت اینها حجره است.
وظیفة قتابیها

این داسته که کودکان از هفت سال به باال هاتند به محیط علمی و دینی وارد میشوند ،و
به منظور داخ شدن در رشتة فقهی ،الفباء و قرآن را شروع میکنند و بلرای طبقلات بلاالتر از
خود احتلرام قا ل هالتند و دروس خلود را در محلیط و حیلاط و ایلوان مدرسله و مالجد و
مخصوصاً در صفههای مااجد و مدارس میخوانند و میآموزند و غالباً مح سکونت اینهلا
منازل ردر و مادرهایشان است ،هنگامی میتوانند مقیم حجره باشند که در مقام سختهها قرار
گیرند.
این طبقات و کتابهای اصلی و درسی آنها

قتابیها:
درس اول را به نام خدا ،یا اهلل ،یا فتاح ،یا رزاق شروع میکنند ،بعد الفبلاء و وجلوه آن را
با حرکات و سکنات یاد میگیرند و «بام اهلل اللرحمن اللرحیم» را قلبالً ملیآموزنلد و سلورة
الحمد را قبالً به طور حروف شناسی به هجی میخوانند و تا آخر سورة تبارک و یا سورة عم
برای کاانی که زیرک باشند و زودتر حروف هجا را بشناسند به هجی ملیخواننلد ،بله طلور
معمولی حداق سورة عم و تبارک به هجی خوانده میشود و سپس قرا ت قلرآن را بله طلور

بحای از مدارس دینی کردستان

210

ساده «سایه» شروع مینمایند تا قرآن را ختم میکنند و در عین حالی که مشغول قرا ت قلرآن
هاتند کتابهای ابتدا ی دیگر را از زبانهای فارسی و کُردی و لغتهای منظوم کُردی مانند
کتاب :احمدی شیج معروف نودهی و لغت منظوم فارسی نصلاب الصلبیان ابونصلر فراهلی را
میخوانند و نماز و آداب دین در همین ایام به این طبقه یاد داده میشود و در طلرز روشلیدن
لباس آنها مجاز هاتند ،ولی باید مؤدب و نظیف باشند غالباً همین قتابیها در حالی که هنوز
قتابی هاتند عوام جرجانی و تصریف زنجانی عربی و بعضی از کتابهای ابتدا ی فارسی را
مانند کالس اول و دوم و سوم میخوانند.

سُختهها:
این طبقه برنامة تحصیلی آنها از تصلریف زنجلانی و عوامل جرجلانی شلروع ملیشلود.
تصریف زنجانی از علم صرف صحبت میکند و باید محصلین به طور حفظی حداق تا فص
مضاعف آن را به تفصی و تقریری که استاد برای آنها بیان میکند بر مصلداق « ُخ ُذوا ِ
العل َم
الرج ال» فرا گیرند یعنی استاد کتاب را بدست ملیگیلرد و گلاه وقلت در حلالی کله
ِم ْن اَفْ واهِ ِّ
هردو باهم قدم میزنند و یا نشاتهاند درس را برای شاگرد تقریر میکنند و شاگرد بدون ایلن
که کتاب در دست داشته باشد و یا بتوانند کتابی را نگلاه کنلد بله طلور حفظلی درس را ملی
آموزد و تا فص مضاعف بدون مراجعه و نگاه به کتاب بایلد ماننلد آب روان تصلریف را در
حفظ داشته باشد ،این شیوة تصریف شاید یادگارهای قرون اولیه اسالمی باشد از مضاعف به
بعد که شاگرد در علم صرف که رایه لغت و علوم عربی است تالطی ریدا کلرد دیگلر اسلتاد
کتاب را از رو تدریس میکند و به شاگرد اجازه میدهد که کتاب را از رو بخواند ،بعضی از
استادان تا آخر تصریف طریقة تدریس حفظی را به شاگرد انتخاب میکنند که در واقله ایلن
روش علمی و این نوع تدریس در وجود محص به تمام معنی کارگر میافتد.
سپس کتابهای نحوی به ترتیب عوام جرجانی ،متن عوام (عوام رال اظهار) ،انموذج
زمخشری ،شرح یا شرح و متن آن و یا متن آنها را میخوانند ،بعد اظهار بلر کلوی و سلپس
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تصریف مال علی در علم صرف ،وضه و استعاره را در علم وضه و علم بیان و بعلد بله شلرح
جامی در علم نحو شروع میکنند.
سخته ها هرکتابی بخوانند باید درست آن را بفهمند و یاد بگیرنلد و آن را تلا رایلان حفلظ
کنند و درس هر روز را قطعاً بایلد در هملان روز حفلظ نماینلد ،و اگلر طلبلهای نتوانلد درس
روزانه اش را حفظ کند روز دیگر نباید درس بخواند ،خواندن درس مشروط به حفظ داشتن
درس روز قب است و همچنان هنگامی که کتابی را تمام کند باید حتماً تمام آن را در حفلظ
داشته باشد و اال وظیفة شروع به کتاب دیگری را ندارد یا اگلر شلروع کنلد شخصلاً خجاللت
میکشد و شرمنده اسلت ،ایلن سلختههلا علالوه بلر کتلابهلای اصللی حفظلی و اختصاصلی
کتاب های فرعی و غیر حفظی را نیز مورد استفاده و مطالعه و قرا ت و سماع قلرار ملیدهنلد،
مانند :هدایه و صمدیه در نحو و شرح عوام  ،گلاتان سعدی و کلیلله و دمنله فارسلی و فلتح
القریب و فتح المعین و منهاج عربی در فقه شافعی و حااب و هندسه و غیره را نیز میخوانند
و اگر این کتاب ها را حفظ نکنند مانعی ندارد ،با وجود این دسته از همین تاریج اشعار شعراء
و قصاید را رفته رفته از بر میکنند و دیگر باید «قبا و سلته» لباس روحانی را بپوشند و دستمال
کُردی را هم بر سر میبندند.

مستعدها:
این طبقه کاانی هاتند که رایة علمی آنها الاق بله کتلاب شلرح جلامی رسلیده باشلد و
مشهور است کاانی که به این کتاب میرسند در خود احااس ی

نوع غرور میکنند ،زیرا

از مقام سختهگری و انجامدادن کارها به مقام ماتعدی و ارتقلاء و احتلرام رسلیدهانلد ،دیگلر
میتوان این طبقه را به عنوان دانشجو معرفی کرد و سختهها را به نام دانشآموز.
کتابهای اصلی و حفظی دروس محصلین بدین قرار است:

«شرح جامی» « -سیوطی یا فریدة سیوطی» در نحو که کافیه متن جلامی و شلعرهای الفیلة
ابن مال

یا الفیة فریده را باید حفظ نمایند ،و «شرح نظام» در صرف باید متن آن «شافیه» ابن
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حاجب را از بر کنند بعد رسالهای از منطق ماننلد رسلالة «فنلاری» بلا «ایالاغوجی» یلا «کبلری
منطق» فارسی را بخوانند و حفظ نماینلد و بعلد «عبلداهلل یلزدی» یعنلی حاشلیة ملال عبلداهلل را
میخوانند و قطعاً بایلد «تهلذیب المنطلق» عالمله تفتلازانی و ملتن آن را از بلر کننلد و سلپس
«گلنبوی آداب» را در علم آداب قرا ت می کنند و حتی االمکان آن را باید حفظ کنند و بعد
«مقوالت عشر» را در علم فلافه میخوانند سپس در کالم «شرح عقاید» تفتازانی را میخوانند
و متن آن «عقاید نافی» را حفظ میکنند و بعد کتاب «مختصر المعانی» یلا «مطلول» تفتلازانی
در علوم بالغه را میخوانند و متن آن «تلخیص» عالمه قزوینی را از بر میکند.
البته قب از کتاب مختصر و مطول یا بعد از آن کتاب «گلنبلوی برهلان» در عللم منطلق را
میخوانند و بعد جمه الجوامه شیج جالل الدین محلی را در علم اصول میخوانند و ملتن آن
را باید حفظ کنند و بعد «فلکیات و هیئات و حااب و هندسه» شیج بها ی را قرا ت میکننلد،
و سپس به عنوان آخر ماده کتاب «شرح تهذیب الکالم» شیج عبدالقادر مهلاجر کُلردی را در
فلافه و کالم قرا ت میکنند و متن آن «تهذیب الکالم» مال سلعد تفتلازانی را حتلی االمکلان
حفظ مینمایند و بر مصداق «و َعلَي ُكم بِال ِ
ْمتون» بیشتر متنها را حفظ میکنند ،مقلارن بلا قرا لت
َ ْ ْ
این کتابها ،کتاب «فتح المعین» و «منهاج» امام نووی و منهج قاضی زکریا انصاری و کتلاب
انوار اردبیلی و تحفة شیج ابن حجر و غیره را در علم فقه میخوانند ،و کتابهلای حلدیث و
قرآن با ترجمه و تفاسیر از جمله تفایر جاللین و بیضاوی و غیره نیز مورد تلدریس و تلدرس
آنها است.
و در فارسی کتابها ی مانند :تاریج معجم فض اهلل قزوینی را به درس ملیخواننلد ،و بله
طور کلی در این دوره بله مطالعلة تملام عللوم متداولله از قبیل  :ادبیلات ،تلاریج ،لغلت ،فقله،
حدیث ،قرآن ،اصول و عقاید ،علم بالغه ،فلافه ،کالم ،منطق ،طب ،حکمت ،مناظره ،رجال،
فارسی و عربی و کُردی ،شلعر و قصلیده ،جغرافلی ،خطابله ،نویالندگی ،حالاب و هندسله،
تحقیق ،حان خط ،استخراج ماا  ،رمز ،معما ،علم عروض ،قوافی و علوم هنلری و صلنعتی
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میرردازند خالصه تمام علوم معموله تا آنجا ی که فرصت یابند و امکلان داشلته باشلد ملورد
مطالعه و بررسی قرار میدهند.
اما اساس داناتن این علوم و مبنای استفاده از آنها را بر قرآن ،شرع ،لغت ،صرف و نحلو
میدانند ،اگر در این رنج علم درست آگاه باشند میتوانند بله آسلانی از سلایر عللوم اسلتفاده
کنند و معتقدند اگر کای درست صرف و نحو و لغلت را بدانلد درک سلایر عللوم بلرای او
آسان است.
این طبقه چگونه درس میخوانند

 -8باید هرروز درس امروز را حفظ کنند.
 -0درسی که فردا می خوانند باید شب به دقت با مراجعه به حواشی و شرح مطالعه نمایند
به طوری که همة آن یا بیشتر آن را بفهمند که در هنگام درسخواندن مالط و آماده باشلند،
و حتی از حواشی و خارج سؤاالتی از استاد میررسند و اسلتاد بایلد بله تملام سلؤاالت آنهلا
راسج دهد.
 -2بعللد از ایللن کلله صللبح آن را در حضللور اسللتاد خواندنللد و درسللت فهمیدنللد و رفلله
اشکاالت را نمودند ،باید فوراً به گوشهای بروند تنها یا با رفیقی کله سلامه او بلوده اسلت آن
درس را با تقریرات استاد تکرار و بازگو کنند یا به کُردی «ریا بچن» در این هنگام دیگر نهلار
و نماز میرسد ،نهار میخورند و نماز را میگذارند و دیگر بعد از ظهر است اگر نتوانند قبل
از ظهر بعضی از درسها را تکرار و بازگو کنند باید بعد از ظهر آن را بازگو نمایند.
 -3باید همین بعد از ظهر درس امروز را از بر کنند.
 -3شب باید درسها ی که فردا میخوانند ،قبالً مطالعه کنند و دورس «سلختههلا ی» کله
تدریس آن را به عهده دارند نیز قبالً شب مطالعه نمایند و سایر اوقات فراغت ،درسها را چه
در روز و چه در شب به طور حفظی تکرار و دور نمایند.
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 -2کتاب ها ی که در حفظ دارند باید دور و تکرار کنند به حلدی کله مطاللب آن بلرای
آنها ملکه گردد و بیشتر قاعده در این است کله آهالته قلدم زنلان ایلن طلرف و آن طلرف
خرامان میگردند و درس های حفظی را از حفظ قرا ت و تکرار ملیکننلد ،گلاهی وقلت در
بایاری از مح های زیبا و تفریحی و یا گوشه و کنارها دور از مزاحمت دیگلران قلدم زنلان
هریکی از طرفی مشغول تکرار دروس و کتابهای حفظی هاتند.
ضمناً کتاب های درسی دو قام اند :که قطعاً باید محصلین بخوانند و بدانند و حفظ کننلد
و از بر مدتها دور نمایند ،کتاب های غیلر حفظلی را نیلز بایلد بداننلد و بخواننلد و تکلرار و
مطالعه کنند.
هدف محصلین

هدف محصلین فقط جنبة معنوی دارد و تنها به دو معنی درس میخوانند:
 -8برای رضای خدا و رسول.
 -0به منظور داناتن که اینها میگویند :دانا ی توانا ی است و از همله چیلز برتلر و بهتلر
است و اگر دین و دانش داشته باشند در دنیا و آخرت کامروا و محترم و در رفاه هاتند.
امتحانی به طور رسمی از آنها به عم نملیآیلد ،املا گلاهی وقلت سلؤالهلا ی بله میلان
میآید ،قطعاً دانشآموز باید در حدود کتاب درس خود بداند و کتاب خود را حفلظ داشلته
باشد و کتابها ی که برای او تعیین شده ،تدریس کند و باید به خوبی از عهدة تدریس آنها
برآید و اال خجالتی خودش برای او به منزلة نمرة صفر است.
استاد خوب شاگردش خوب است و شاگرد خوب شلاهد توانلا ی و قلدرت علملی اسلتاد
میباشد ،میتوانیم بگو یم :معرف ی

استاد شاگردان او هاتند و شاگردان نیز چه زیلرک و

چه کودن معرف استاد هاتند ،شاگرد اگر احااس کند استاد بله خلوبی از عهلدة تلدریس او
برنمیآید ریش او درس نمیخواند و به جای دیگر میرود ،استاد هم از این قالمت ناراضلی
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نیات و بلکه به شاگرد اختیار میدهد که در نفه و مصلالح خلود بکوشلد .و اختیلار مکلان و
هرگونه نق وانتقاالت به عهدة شاگرد است.
روش و طریقه تدریس استاد

استاد باید به هر شاگردی مخصوصاً درس او را بر او تقریر کند و ممکن است این شاگرد
سامعینی داشته باشد ،هر استادی در حلدود معلین در روز تلدریس ملیکنلد ،یعنلی بله تعلداد
محصلین ماتعد باید کتابهای مورد قرا ت اختصاصی آنها را تدریس کند و ایلن تلدریس
هم بر سبی نوبت است ،ماالً اگر هفت ماتعد در مدرسه باشند بایلد اسلتاد هفلت درس را در
هفت کتاب تدرس کند و طریقة خواندن این کتابها هم به نوبت است.
استاد باید هرشب درس فردای شاگرد را مطالعه کند بله طلوری کله طبلق مطاللب ملتن و
شرح و حاشیه به محص راسلج بدهلد .محصل در هنگلام درس اختیلار دارد هرگونله سلؤال
مربوط به دروس و هرگونه اشکاالت را از استاد بپرسد و استاد باید به او راسج دهد.
البته استاد و مدرسین و ماتعدین هر درسی که فردا تدریس میکنند باید شب قب مطالعه
کنند و اال وظیفة تدریس آن درس بدون مطالعه را ندارند ،مگر ایلن کله اسلتاد بالیار ماللط
باشد و در راسج سؤاالت محص وا نماند و خجلت نکشد.
ادب و احترام نابت به استاد در تمام شئون از طرف محص رعایت میشود ،اما در هنگام
تدریس به شاگرد اختیار هرگونه اظهار نظر داده میشود و اسلتاد هلم ناراحلت نیالت و اگلر
استادی سه انگاری کند و درس محص را قبالً مطالعه نکرده باشلد و اشلکاالت شلاگرد را
درست نتواند ح نماید شاگرد متأثر و فوراً میگوید :ملن دیگلر املروز درس نملیخلوانم و
همین چند سطر که خوانده ام برای امروز کافی است و استاد هم درک میکنلد و حلق را بله
محص میدهد.
طرز زندگی و اعاشة استاد:
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غالباً استاد نیز ما دیگران کفی تأمین اعاشة خود و خانوادة خود هاتند ،و از وجود غلله
و گله که الزمة زندگی کُردها است استفاده میکننلد و بیشلتر ملالکین محل و نیکوکلاران و
اشخاص ذی نفوذ محلی و مذهبی در رفاه و تأمین تکمی زندگی او سهم دارند.
استاد مجانی تدریس میکند و حلق التدریالی از متعلملین دریافلت نملینمایلد ،سلؤال و
جواب محصلین از همدیگر و بحث و مذاکره و مناظره و قی و قال نیلز متلداول و اشلکاالت
خود را از همدیگر میررسند و همه باهم باید همکاری کنند و هر طبقه نابت به طبقلة دیگلر
باید احترام بگذارند و رعایت و حفظ احترام و درجة علمی و مقام باالتر دیگری را بنمایند.
در این محیط دینی و علمی امتیاز طبقاتی لغو اسلت ،رالر چورلان و رالر ر لیس قبیلله در
محیط علمی در ی

سطح و ی

ردیف هاتند ،امتیاز آنها به عللم و تقلوا اسلت .هرکالی

مقامات علمی او و کتاب تحصیلی او باالتر باشد محترم و بزرگتر است ،ادب در تمام طبقات
مهمترین شرط اصلی تعلیم و تربیت در این مدارس است ،هر سخته ملادامی کله سلخته باشلد
باید کار کند و هر ماتعدی محترم و فرمانده است صمیمیت و برادری و برابری به حدی کله
در بین محصلی ن و برادران و ردران روحانی استوار است در هیچ جامعلة علملی دیگلر سلابقه
ندارد ،طبقات را ینتر مطیه محض طبقلات بلاالتر هالتند از بزرگلان و طبقلات بلاال «عفلو» و
«عاطفه» از طبقات را ین «ادب» و «احترام» همیشه منظور نظر و جزو اصول تعللیم و تربیلت در
بین آنها است .این طبقات در هرجا که باشند روابط حانه و روحانی در بلین دارنلد و ماننلد
دستگاه ارتش و نظامی هر طبقه نابت به مافوق در هرجا احترام قا ل اسلت و حلق تقلدم بله
باالتر از خود میدهند و هرکس کتاب درسی او در درجلة بلاالتر باشلد درجلة او هلم بلاالتر
است و مقام استادی در هر مکان و هر زمان محترم و محفوظ است.
تعطیالت محصلین

به استانای روزهای سه شنبه و جمعه و عید قربان و رمضان که تعطی است سایر روزها که
روز تحصی هاتند ،باید شبانه روز به تحصی و عبادت اشتغال ورزند و روزگار خود را حتی
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برای نیم ساعت به غفلت نگذرانند ،اما در روزهای تعطی مخصوصلاً روز سله شلنبه و جمعله
که در هفتله تعطیل ملیباشلند هلیچ درسلی نملیخواننلد فقلط بله تفریحلات سلالم و ورزش
میرردازند و گاهی مطالعة آزاد تفریحی خارج از درس انجام میدهند ،برای کالانی کله در
روزهای تعطی درس بخوانند و یا دور کنند این ما را به سمه میرسانند:

ص َل يَ ْو َم التَ ْعطيل قد َعطَّ َل يَ ْو َم التَّحص يل» کای که روز تعطی تحصی کنلد در روز
« َم ْن َح َّ

تحصی تعطی میشود.
این محصلین عصر شبهای سهشنبه و جمعه دیگر تعطی میکننلد و بله بلازی بله صلحرا
میروند ،بازیها ی که در بین آنها مرسوم است عبارت اسلت از« :سله بلاز» کله مخصلوص
آنها و ی

نوع ررش ماابقهای است و «توران» کله یل

طرفه است و «توران جغزین» که آن هم ی

نلوع تلوپبلازی دسلته جمعلی دو

نوع توپبازی دستهجمعی دو طلرف اسلت کله

به صورت حلقه صورت میگیرد و غیر اینها که این بازیها جنبة تفریحی و ورزشی دارند.
در شبهای تعطی غالباً ضیافتی درسلت ملیکننلد و بعلد از شلام و نملاز عشلاء فصللی از
قصیدة بردیه را یکی از آنان به صورتی دانشین قرا ت و رس از رایان هر شعر دیگران به درود
و سالم این بیت را عموماً به صدای بلند تکرار میکنند.
َم
َعل

ص ِّل َو َس لِّم دائم اً أَبَ دا
الِّ َ
ْو َ
ك َخي ر الْ َخ ْل ِق ُكلِّ ِه ِم
ى َحبيب َ

و بقیه شب را به بازی و خنده و ماابقههای هوشی و فکری و خواندن بعضی از آوازهلای
محلی به وسیلة محصلینی که حان صوت دارند اجرا میگردد و صبح روزهای تعطی نیز تلا
ظهر را به بازی و تفریح و اسلتراحت بله سلر ملیبرنلد دیگلر بعلد از ظهلر بله تحصلی و دور
میرردازند ،در ماه مبارک رمضلان فقهلاء رسلماً درس نملیخواننلد و از درسهلای اصللی و
حفظی تعطی میباشند ،اما اختیاراً بعضی از دروس فرعی را قرا ت میکنند و سایر اوقات بله
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صیام و قیام و عبلادت ملیرردازنلد و ملردم را ارشلاد ملیکننلد و وعلظ و تبلیلغ را بله عهلده
میگیرند.
کتابهایی که محصلین حفظ می کنند باید از هر علملی الاقل ملتن کلوچکی را همیشله
حفظ داشته باشند و حتی االمکان آنها را به طلوری کله از یادشلان نلرود حفلظ نماینلد ،هلر
کتاب حفظی که میخوانند باید آن را حفظ کنند و آنها را دور و تکرار نماینلد و تلا کتلابی
دیگر را حفظ نکنند نباید دست از دور و تکلرار و بلازگو کلردن آن بردارنلد مگلر ایلن کله
مطالب آن کتاب برای آنها ملکه گردد.
طرز اعاشة محصلین

وضه زندگی محصلین از طرف اشخاص نیکوکار با جیره و راتبه مقرره از طرف اهلالی و
یا مال

مح و ر یس قبیله که مقرر گردیده ،به خوبی اداره میشود و این محصلین آزادانله

و بدون این که از کای هم منتی بکشند در حالی که وضه درسلی او اعاشلة آنهلا از طلرف
اشخاص نیکوکار به طور خیلی محترمانه تأمین است به تحصی خود ادامه میدهند و از طلرز
اعاشة خود با کمال عزت نفس به هلر عنلوان راضلی هالتند و از تحصلی و سلکنی و وسلیلة
اعاشة نابی مجانی برخوردارند و گاهی برای تکمی آن و کم

تحصیلی دستهجمعی خلود

نیز زحمتها ی متحم میشوند ،ملاالً یکلی از آداب مرسلومه در بهلار «راتبلة فقیلان» اسلت
طالب به همراهی استاد و ر یس قوم و اشخاص ذی نفوذ و کدخدا و محترمین مح در فص
بهار هنگام وفور کره چند روز را به راتبه تخصیص میدهند و عموماً به در خانههای دهکلده
یا دهات قلمرو میروند و بر در هر خانواری با تشریفاتی که رفتهاند میگوینلد( :راتبلة فقیلان
رحمتی خواتان لی وی) راتبة فقهاء را بدهید رحمت خدا برشما .آن خانه آنچه کرة یومیله را
داشته باشد در کمال خرسندی آماده کرده و مفتخراً به طالب میدهد.
این کره ها که به ده من رنجاه من روغن کرمانشاهی میرسد جمه میکنند و بله مصلارف
دستهجمعی مدرسه میرسانند.
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جیره و مقررات یومیه توسط سختهها و یا نیکوکاران چه خورش و چه قند و چای و رلول
و هر روزه یا هر ماهه از منزل نیکوکاران وصول و بله حجلره آورده ملیشلود ،و بله مصلرف
می رسانند ،هدف این نیکوکاران جز رضای خدا و خدمت به خلق چیزی دیگر نیالت وایلن
جزاء وال شكوراً» است ،این طبقلات کله آنهلا را فقیله و
اشخاص خیر از محصلین «ال يريدون ً

روحانی مینامند ،میگویند :اینها مال کة روی زمین هاتند.
تمام مراسم عبادات و قضاوت و حالل و حرام و امور دینی و دنیوی بله وسلیلة ایلن طبقله
اجرا میشود و به تمام معنی طبقات روحانی مرجله املور دینلی و دنیلا ی و اداری و هرگونله
سؤال و جواب مردم می باشند و به هر حال طالب و روحانیون در میان مردم صاحب نفوذ اند
و در نزد هر طبقهای محترم میباشند.
محصلین در نق و انتقال و تغییر مکان مجازند و به هرجلا ی در هلر نقطله از منلاطق کلرد
نشین بروند محترم و با استقبال خوب روبرو میشوند و در هر حجره و مدرسه که مح «جلا»
خواستگاری کنند و به آنها جا داده شود ،کامالً وضه معاش آنها مهیلا اسلت ،و مدرسله بله
اندازة ظرفیت و بودجة محصلین دانشجو و دانشآموز میرذیرد و وضه زندگی محصللین در
هرجا که باشند رضایت بخش است ،به عالوه این طبقه قانه هاتند و بله اقل زنلدگی هلم بله
منظور کاب دین و دانش راضی میباشند.
هر محصلی درس مخصوص و کتاب درسی خود را باید شخصاً در خدمت استاد بخواند،
استاد نیز هر روز اندازه ای از کتاب درس که برای محص ضلبط شلود و شلب آن را مطالعله
کرده باشد بر شاگرد تقریر و قرا ت مینماید و بایار وقت عدة دیگر از محصلین رلایینتلر از
این شاگرد یا باالتر یا همردیف او که سامه نامیده میشود به منظور بصیرت و تقویت دروس
خود این درس را سماع میکنند و این دو نفر یا بیشتر را سامه و ماموع گویند ،و اشلکاالت
خود را به دقت از استاد میررسند ،و حلقة درس کتابهلای اصللی و حفظلی بله طلوری کله
درس از جنبة خصوصی متوجه عموم گردد کمتر مرسوم است و بلکه هلر شلاگردی بایلد بله
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عالقه و الفت ،تمام دروس اختصاصی خود را تنها و به نلام خلود از اسلتاد فلرا گیلرد و درس
دستهجمعی را به عنوان درس اختصاصی خود قبول ندارند ،بدین طریق استاد در صدر مجلس
قرار میگیرد و شاگرد با ادب و احترام در جلو او زانو میزند و میگوید:
بسم للا الرحمن الرحيم
قاص ة ِدكَ » و اسللتاد در راسللج مللیفرمایللد« :إيانةةا وإيةةاكَ
« بة َ
ةاركَ للاح تَعةةالى فةةي جميةةع َم ِ

الرحمة» سپس درس شروع میشود و شاگرد در مطالبی که فهمیده است فقط «بلی قربان» را
میگوید و در حالی که نفهمید از استاد توضیح میخواهد ،چون درس به رایان رسید محص

خطاب به اسلتاد ملیگویلدَ « :رحل َمةةح للاِ َعلَ ليةكَ » ملدرس هلم متقلابالً گویلدَ « :علَ لينَةا َو َعلَ ليةكَ

الرحل َمة».

هر محصلی باید درس اختصاصی را تنها بخواند و مدرس هم متکلم وحده مخصوصاً و به
خاطر او باشد ،در این صورت دانش آموز بله تملام معنلی متوجله تقریلر اسلتاد و سلرارا بلرای
شنیدن تدریس آماده و ماتمه است.
محص هنگامی که کتابی را به رایان میرساند ،در رایلان آخلرین درس کتلاب بلا گفلتن:
«رحمة للا عليةك» و سالم ،دست استاد و سامعین را میبوسد و ادای احترام میکند و اسلتاد
نیز به سالم او احترام او راسج میدهد و برای او به خیر و تقوا و توفیق و تشویق دعا مینماید،
و همچنین بقیة رفقا نیز دست او را میبوسند برای او به خیر و سعادت دعا میکنند.
و چون کتاب دیگر را شروع کند در این موقه جشن و ضیافتی را به عنوان «مفتوحانله» یلا
«مختومانه» به محصلین مدرسه میدهد و بعد قرا ت کتاب دیگلر را در خلدمت اسلتاد شلروع
میکند.
یادآور میشود محصلین در هنگام تحصی مادامی که محص باشند اصوالً اختیلار همالر
نمیکنند و زن نمی گیرند ،مگر این که فلار التحصلی باشلند و اجلازه ناملة عللوم قدیمله را
بگیرند و یا این که ترک تحصی کنند ،محصلین در حین تحصی معموالً باید محص محض
باشند و کارها ی که مربوط بله تحصلی نیالت دنبلال نکننلد و تنهلا فکلر آنلان بایلد در بلارة
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تحصی و متعلقات آن و شغ آنان فقط تعلیم و تعلم و عبادت باشد .بنابراین ،در ایام تحصی
فکر خود را به زن مشغول نمیکنند و در این مورد ضرب المالی دارند که میگویند:
«اَ لل ِع لل حم َم لذبوح بَ لينَ فَخ َذي المرأ ِة».
پایان تحصیالت علوم قدیمه (دوازده علم علوم قدیمه)

چون «ماتعدین» کتابهای درسی را به خوبی خواندند و داناتند و حفظ کردند ،سلپس
شرح تهذیب الکلالم شلیج عبلدالقادر مهلاجر کُلردی را بلر تهلذیب الکلالم عالمله تفتلازانی
میخوانند و رس از رایان علوم دوازدهگانه موفقیت علمی خود را جشن میگیرند.
توضیحاً طالب و علماء دین در حالی که به تعلیم و تعلم قرآن و حدیث و شرع و تفالیر
که هدف اصلی و اساسی آنها است مشغول اند :دوازده علم دیگر را مخصوصاً برای آگاهی
از راز و اعجاز قرآن و صنایه لفظی و معنوی آن استخدام کردهاند.
فار التحصی های قدیمه باید علوم دوازدهگانه مشهور ذی را در استخدام قرآن و حدیث
و شرع فرا گیرند ،آن موقه گواهینامة فار التحصیلی به آنلان داده ملیشلود .بعلد از قلرآن،
حدیث ،فقه ،شرع و تفایر دوازده علم دیگر چنین مشهور اند:
 -8علم صرف -0 .نحو -2 .لغت و وضه -3 .منطلق -3 .آداب -2 .عقایلد – کلالم-4 .
معان -1 .بیان -2 .بدیه -82 .اصول -88 .حااب -80 .هندسه و هیأت(.)1
جشن فارغ التحصیلی

رس از رایان آخر مادة تحصیلی «تهذیب الکالم» مجلس جشن خلتم تحصلیلی بلا دعلوت
بزرگان علم و مالهای دیگر و اهالی و سایر طبقات مختلف و بزرگان و ر یس قبیلله بلا یل
ضیافت باشکوه از طرف ر یس قبیله با رقص و رایکوبی که مخصوص خود طالب و جوانلان
و اشخاص مذهبی متدین است صورت میگیرد و حتی ریرمردها نیلز در ایلن جشلن شلرکت
( -)1موافق با تقریر استاد بزرگوارم جناب آقای مال عبدالمجید مدرس مدرسة دولت آباد روانار.
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می کنند ،ولی زنان در این جشن دخالتی ندارند ،مگر این که از دور مراسلم جشلن را ببیننلد،
این مراسم گاهی تا ی

هفته طول میکشد بعد از صرف نهار در آخرین روز جشلن خاتملة

تحصیلی مجلس ختم منعقد میگلردد ،هرکالی در مجللس عشلرهای از قلرآن ملیخوانلد و
قصیدة برده را نیز قرا ت میکنند ،سپس استاد بزرگ با تشریفات خاصی عمامة سفید و خرقة
اجازه را بر ماتعد فار التحصی (ماموستا) شده میروشاند «توضیحاً تلا ایلن تلاریج طلالب و
محصلین وظیفة عمامه سفید باتن را ندارند ،مگر این که به همین صورت مجاز شوند».
و چون این شخص فار التحصی دیگر از محیط آرام خانوادگی علمی و روحانی خارج
می شود و از استاد و دوستان و رفقای دوران تحصی جدا میگردد ی
بر او دست میدهد اش

نوع دلتنگی و گریله

در چشمان او حلقه میزند ،و استاد نیز با عاطفة ردرانه گاهی تحت

تأثیر این صحنه قرار میگردد و در فراق او متأثر میشود و اش

میریزد ،حضار نیز با وجلد

و حالت از مشاهدة آن منظلرة روحلانی و جلدا ی متلأثر ملیشلوند و اشل

شلوق و تلأثر در

دیدگان آنها نیز حلقه میزند.
بدین صورت ی

قتابی به درجة استادی و ارشاد خلق نای میگردد فار التحصلی بعلد

از آن که اجازه گرفت بیشتر می دارد تدریس کند و هیچ محصلی در هنگام تحصی به غیلر
از تدریس و تعلیم چیزی دیگر ریشبینی نمیکند و حتی االمکان ایدهآل محصلین تدریس و
ارشاد خلق و خدمت به مردم است.

توضیح در بارة مساجد
مااجد دوران اولیة اسالم – چنانکه در کتاب ایرانشهر آملده – در زملان ریغمبلر اسلالم و
خلفای راشدین چنانکه در همة شئون سادگی و بیآالیشی حکمفرما بود در ساختمان معابد و
مااجد نیز همین حالت وجود داشت.
مااجد در زمان ریغمبر در مدینه و مکه عبارت بود از قطعه زمینی محصور که چند سلتون
در آن استوار و سقفی از حصیر و لیف خرما بر آنها نهاده شده بود ،تا مؤمنان از گزند آفتاب
و باران در امان باشند و به آسانی عبادت خود را انجام دهند ،منبر سادهای نیلز بلرای خطابله و
وعظ و تعلیم و تربیت در گوشلهای از آنجلا تشلکی داده بودنلد ،دیگلر هیچگونله سلاختمان
باشکوه و تز ینات و صنایه معملاری و تصلاویر و نقلوش معموللة اعصلار بعلد در آن مالاجد
وجود نداشت ،ولی روحانیت و عظمت و شکوه معنلوی بلر سراسلر آن ررتلو انداختله بلود و
همان مح ساده و بیآالیش و ریرایش جایگاه نماز جماعت و جمعة مؤمنان و محل ملواعظ
ریغمبر بزرگ اسالم و شور مالمانان در امور دینی و اجتماعی بود.

در زمان رسول خدا  در کنار مااجد ایوان و صفهها ی ساخته میشد که محل تعللیم و
()1

تربیت قرار میگرفت ،و عدهای که اولین بار در صفة ماجد مأوا گرفتند به اصلحاب صلفه

مشهورند .احمد بن یوسف دمشقی قرمانی در کتاب اخبارالدول گوید :اصلحاب صلفه  در

زمان رسول خدا  فقرا ی بودند بیمنزل و بیعشیره در مالجد ملیخوابیدنلد و در سلایة آن
( -)1در کتاب زندگی چرافتخار علی آمده :در ماجد مدینه محلی به نام صفحه موسوم بود ،و کاانی که
در آن می نشاتند به عنوان اصحاب صفه موسوم بودند در زمان ریغمبر اکرم  و حضرت ابوبکر  مح

استراحت فقراء بود و در آنجا سایبانی به وجود آوردند که فقراء و بینواها بتوانند در آن استراحت کنند

در دوران خالفت حضرت عمر بن الخطاب  در عرباتان فقیر وجود نداشت ،تا این که در صفه
استراحت نماید و آنجا ی

مدرسة عالی شد که حضرت علی بن ابی طالب  در آن تدریس میکرد و

این صفه اولین مدرسة اسالمی به شمار میآمد که مح تعلیم و تعلم مالمین بود.
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می آرامیدند و صفة ماجد مح و مأوای آنان بود که بله اصلحاب صلفه معلروف و منالوب
شدند.

رسول خدا  برای صرف شام عدهای از آنان را همراه خود به منزل میبرد و سایر صحابه

دیگران را نیز صرف شام به منزل خود دعوت میکردند ،از مشاهیر اصحاب صفه :ابلوهریره،

وا له بن االسقه و ابوذر غفاری  بودند.

دوران سادگی ماجد کوتاه بود ،بعد از زمان ریغمبر و خلفای راشدین از اواسط قلرن اول
هجری که فتوحات اسالم گاترش یافت و حکومت اسالمی در دست امویلان و عباسلیان بله
صللورت سلللطنت درآمللد سللاختمانهللای بللزرگ و باشللکوهی بلله نللام مللدارس و ماللاجد در
کشورهای شام و مصر و عراق و رس از آن ایران و هند و افریقا و مغرب «مراکش و تونس و
اسپانیا» بنیان گزارده شد ،و موقوفات بایاری برای اداره و ادامة آنان تعیین گردید.
چنانکه قبالً گفته شد مااجد نخاتین مدارس و نخاتین مراکلز تعللیم و تربیلت در تملدن
اسالمی بوده و مااجد و مدارس و حجرههای کوچ

و خانههلای متصل بله مالجد ملورد

تدریس و تدرس بودهاند.
بحثی از مسجد جامع بخارا:

محمد بن جعفر الزشخی در تاریج بخلارا ترجملة ابونصلر قبلاوی گویلد« :قتیبله بلن ماللم
ماجد جامه بنا کرد اندر بخارا به سال نود و چهار و آن موضه بتخانله بلود ملر اهل بخلارا را
فرمود :هر آدینه در آنجا جمه شدندی ،چنانکه هر آدینه منادی فرمودی هرکه به نملاز آدینله
حاضر شود دو درهم بدهم و مردمان بخارا به اول اسالم در نماز قرآن به رارسی خواندندی و
عربی نتواناتندی آموختن و چون وقت رکوع شدی مردی بود که در رس ایشان بانلگ زدی
«بکنیتا نکینت» و چون سجده خواستندی کردی بانگ کردی «نکونیا نکونی».
در کتاب تاریج الفقه االسالمی آمده که طاش کبریزاده ذکلر ملیکنلد :هلارون الرشلید
خلیفة عباسی ریش امام مال

فرستاد که در مجلس او حاضر شود و امین و ملأمون رالران او
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را از وی سماع حدیث کننلد ،سلپس هلارون بله او گفلت :ای عبلداهلل ،الزم اسلت کله بلا ملا
معاشرت کنی و به مجلس ما بیا ید تا بچههای ما از شما «المؤطلا» را سلماع کننلد و بیاموزنلد،
امام مال

گوید :به او گفتم :خدا امیرالمؤمنین را معلزز گردانلد ایلن عللم از شلما سرچشلمه

گرفته اگر آن را معزز گردانید معزز میشود و اگر خوار گردانید خوار ملیگلردد ،ملردم بله
سوی علم میآیند علم به سوی ملردم نملیرود ،و هلارون او را تصلدیق کلرد و بله رالرانش
گفت :به ماجد بروید تا این که با مردم سماع حدیث کنید ،سپس امام مال

گفت :به شرط

این که گام را به جلو بر مردم نگذارید و بنشلینید در هرجلا ی کله مجللس بلرای شلما خلالی
است ،آنها به این شرط قبول کردند ،و همچنین بود که هنگامی که هارون الرشید قصد حج
را کرد چون به مدینه رسید ،به سوی امام مال
امام مال

فرستاد که کتاب مؤطا را بیاورد به مجلس او.

به نزد او نرفت و خلیفه گفت :قام به خدا من نمیشنوم مگر در خانة شلما نباشلد،

به این صورت خلیفه جهت سماع حدیث به خانة او رفت که این دو صلورت ملیرسلاند هلم
ماجد و هم خانه جای تعلیم و تربیت و سماع بوده است.
مااجدی با سبکهای خیلی قدیم در بعضی از مناطق تاریخی و صعب العبور کردستان کله
خیلی قدیمی هاتند دیده میشود .در راوه ماجدی به نام ماجد عبداهلل بن عمر ب یا مالجد

حضرت عبداهلل  که به قرار در هنگام فلتح ایلران در عهلد خالفلت حضلرت عملر  توسلط
عبداهلل رارش ساخته شده است هنوز باقی و با خطوطی که از در و ریکلر مالتحکم و چلوبی
آن نقر شده به طور ناخوانی دیده میشود ،میگویند :این همان ساختمان اوللی مالجد اسلت
که عبداهلل بن عمرب ساخته است و اص ستونهای چوبی بایار محکلم و بلزرگ و تلاریخی
آن کماکان باقی است کله طلالب در ایلن مالجد و حجلرههلای آن هنلوز مشلغول تحصلی
میباشند.
ماجد قدیمی دیگلر در قریلة «ریلااب» (زهلاب) «حللوان» در غلرب کرمانشلاه بلا هملین
استحکام مناوب به عبداهلل بن عمر ب وجود دارد که آن را خیلی مقدس و متبرک میدانند،
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در خیلی جاهلا در منلاطق کوهالتانی و جاللب و حالاس کردسلتان هنلوز مالاجدی بله نلام
حضرت عبداهلل بن عمرب وجود دارد که از اماکن مقدس به شمار میروند.
تحصی طالبان علم در قرون اولیلة اسلالم بیشلتر در مالجد و محلیط آن بلوده و همچنلین
اصحاب کتب سته نیز در مااجد و مدارس تدریس وتدرس نمودهاند ،ولی مدارکی به دست
نیامد که اسم معین مااجد یا مدارس شهرها ی که مورد تعلم و تعلیم آنها بوده ذکر کنم.
تاریخ مساجد

در کتاب تاریج المااجد االثریه تألیف :حان عبدالوهاب مفلتش اآلثلار العربیله در مصلر
چنین ذکر شده است .ماجد بجا ی میگویند کله در آن از خلدا سلجده بلرده شلود ،زجلاج

می گوید :هر جا ی که عبادت در آن به عمل آیلد مالجد اسلت ،چنانکله ریغمبلر  فرملود:
«ج ِعلَ ْ ِ
ض َم ْس ِجداً َوطَ ُهوراً».
ت ل َى األ َْر ُ
ُ
اولین مسجد:

اولین ماجدی که در اسالم بنا شد ،ماجد قبا است که آن را ماجد التقوی نیز میگویند،
جنانکه خداوند عالم در بارة آن میفرماید      ﴿ :

.﴾   
ابوسعید خدری روایت میکند که به ریغمبلر خلدا گفتلهانلد :مالجدی کله بلر تقلوا بنلا و
تأسیس شده است ،چنانکه در آیة اشاره به آن شده کدام است؟ فرمود :ماجدی .ای مالجد
المدینه ،البته این معارض اول نیات ،زیرا هردو ماجد بر تقوا بنیانگذاری شدهاند.
امام فخرالدین رازی در تفایر کبیلر گویلد :بعضلی گفتلهانلد :مالجد التقلوی مالجد قبلا

می باشد ،ولی اکار برآن اند که مالجد التقلوی مالجد رسلول خداسلت .مالاجد نخالتین
مراکز عبادت است ومانند شعا ر و رلرچمهلای اسلالمی بلا صلدای «اهلل اکبلر» و اذان بلر فلراز
شهرهای فتح شده به اهتزاز در آمده است .عمر بن خطاب  هنگامی که شهرها را فلتح کلرد
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به ابوموسی اشعری  که والی بصره بود نوشت که در آنجا ماجد جامه را بنلا نمایلد و بلرای
قبای نیز ماجدی باازند ،در روزهای جمعه به سوی ماجد جامه جهت نماز جمعه بشلتابند،

و برای سعد بن ابی وقاص  که حاکم کوفه بود نوشت که به همین دسلتور مالجد جلامه را
آنجا بنا کند و به عمرو بن عاص  حاکم مصر نیز همین فرملان را نوشلت کله در دهکلدههلا
متفرق نشوند ،بلکه وارد شهرها گردند و در هر شهری ماجدی بنا نماینلد ،و قبایل کلوچری
ماجد را بنا نکنند.
مؤمنان دستاویز به امر و فرمان عمر  شدند و طبق فرملان و عهلد او رفتلار کردنلد و نملاز
جمعه را در ماجد جامه هر شهر ادا میکردند ،در مصر نماز جمعه را در ماجد جامه عملرو

بن عاص  ، در فاطاط که اولین ماجد جلامعی بلود کله در فالطاط در مصلر بنلا شلده بلود
میخواندند ،و بعد از آن که فض بن علی بن عبداهلل بن عباس ماجدی را مشهور بله «جلامه
العاکر» در سال  033هجری در مصر بنا کرد ،دیگر این ماجد را ماجد جامه قرار دادنلد و
نماز جمعه در آن صورت میگرفت.
چون بحث فاطاط به میان آمد شایاته میدانم کله یل

موضله علاطفی و دلپلذیری کله

مورخین در تاریج اسالم آوردهاند نق کنم.
استاد علی راشا صالح در کتاب اصلول فلن خطابله ملیگویلد :در تلاریج فتوحلات اسلالم
داستانی از فتح مصر و تأسیس شهر «الفاطاط» و وجه تامیة آن ثبت شده که شلنیدنی اسلت،
فاطاط در لغت به معنی خیمه و خرگاه یا سراررده است هنگام بایج خبر رسید که بلر چلادر
فرمانده لشکر ،فاختهای یا کبوتری آشیانه نهاده و تخم گذاشلته و جوجلههلایش سلر از تخلم
بیرون آوردهاند ،ولی قوة ررواز ندارند فرمانده امر داد سراررده به حال خود باقی باشد و لشکر
کوچ کند و چند تن از سپاهیان در آنجا به راسداری بمانند تا جوجهها بال درآورنلد و رلرواز
کنند ،سال دیگر لشکر بازگشت ،و شهری به یاد سرارردة فرمانده به نام «فاطاط» در آنجلا بنلا
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همه جا ریچیلد و ملردم نلاتوان درمانلده در هملة کشلورها چنلان

طرفدار اسالم شدند که خودشان لشکریان اسالم را به بالد خود دعوت میکردند(.)1
نویاندة معروف فرانالوی الکالاندر ملازاس در کتلاب «فلاتح بلزرگ اسلالمی عملر بلن
خطاب»( )2گوید :در موقعی که عمرو عاص میخواست از شهری که بنا کلرده بلود بله قصلد
اسکندریه حرکت کند خبر دادند که کبوتری بلاالی خیملة وی آشلیانه سلاخته اسلت عملرو
عاص دستور داد که خیمه را برنچینند تا آشیانة کبوتر هم نخورد و از این جهت شهر ملذکور
را فاطاط که به معنی خیمه است نام نهادند.

و ضمناً در همین کتاب حکایت لطیفی که در مورد اسیرشلدن عملرو علاص  بله دسلت

دشمن و رها ی او آمده نق میکنیم گه جهت تنوع مطبوع است .عملرو علاص  در هنگلام
فتح مصر شخصاً چندین مرتبه برای مطالعه مح و مواضه دشمن که جبهة وسیعی را تشلکی
میدادند بیرون رفت و ی

روز صبح به دست کشتیهای دشمن اسیر افتاد ،و او را با افاری

( -)1استطراداً موضوع عاطفهآمیز ادیاون مخترع برق را از کتاب استاد بزرگوارم علی راشا صالح استاد
دانشگاه تهران نق میکنم که مینویاد :یکی از وعاظ نصرانی مردم را به محبت و مهربانی نابت به
همدیگر دعوت میکرد ضمن وعظ قصهای در بارة ادیاون مخترع بزرگ امریکا ()7937 – 7171
نق کرد که خالصه اش این است :یکی از روزهای راییز ادیاون در اطراف مح آزمایشگاه خود قدم
میزد و در بارة یکی از مشکالت علمی خود به فکر فرو رفته بود ،ناگهان ررندة کوچکی را در درختی
افتاده بود ،دید به فراست دریافت که ررندة ناتوان از دستههای ررندگان مهاجری که به سوی نواحی
جنوبی در آن فص ررواز میک نند باز مانده است ،رشتة افکار عمیق خود را رها کرد ررنده را برداشت و
به توجه و ررستاری او ررداخت ،دیری نپا ید ررنده جان گرفت و برای ررواز آماده شد ،لکن
نجات دهندة وی اطمینان نداشت که ررندة ناتوان از عهدة چنین سفر طوالنی برآید جعبة کوچکی با
لوازم سفر برای او تعبیه کرد و روی آن نوشت :آمریکای جنوبی ،سپس ررنده را در جعبه جای داد و به
یکی از شرکتهای حم و نق سپرد که در آمریکای جنوبی آن را آزاد کند .در نظر داشته باشید که
ادیاون مرد ررکاری بود ،ولی نه تا آن اندازه که وقت برای این گونه مهربانیها نداشته باشد.
( -)2ترجمة باقر قا م مقامی.
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و غالمی که همراه وی بودند نزد حاکم شهر بردند به واسطة سادگی که در لباسهای اعراب

بود هیچگونه عالمتی عمرو بن علاص  را از همراهلانش متملایز نالاخت ،حلاکم بله وسلیلة
ترجمانی از اینان به اصرار تمام سؤال کرد :چرا اینقدر به بارههای شهر نزدی

شدهاند ،عمرو

عاص  همانطوری که مقامش اقتضا میکرد در راسج بر همراهانش سبقت جات و متانلت و
رزانت گفتارش باعث شد که فرماندة سپاه او را بشناخت و به افارانی که در کنلار او بودنلد،
گفت« :این شخص عمرو عاص است ،بیدرنگ سر او را ببرید» اگلر زرنگلی آن غلالم نبلود
امیر مالمانان معدوم گشته بود ،ولی مشارالیه که زبان یونانی عامیانه را بله خلوبی ملیفهمیلده
فوراً به جانب موالی خود برگشت و سیلی محکمی به صورت او زد و بله زبلان یونلانی بله او
گفت :برای چه تو جواب میدهی تو که از همه کمتری بگذار رؤسای تو سخن بگویند.
ضمناً افاری که همراه عمرو عاص  بود ،اظهار داشت که امیر وی را فرستاده است ،تا به
این طریق در اسکندریه یا در خارج شهر وعدة مالقاتی را تعیین کند ،زیرا که سپاه علرب بله
کلی از آذوقه محروم مانده و برای حفظ جان مجبور شده است که به مصریان متوسل شلود،
اگر احتیاج ضروری ما را رفه کنید ما هم دست از جنگ برداشته و بله آن طلرف نیل عقلب
خواهیم نشات ،فرماندة سپاه از این سخن فریفته شلد و رنداشلت کله عملرو بلن علاص فقلط
سربازی است که به مالزمت این سفیر فرستاده شده است و حکم شومی را که داده بود نقض
کرد و برای انقعاد مجلس مذاکره روز و ساعتی را معین نمود و آن سه نفر را مرخص ساخت
ولی خدعه به زودی کشف شد ،زیرا که سپاه عرب فقدان امیلر خلود را حتملی ملیدانالتند،
وقتی که از مزاحمت او آگاه شدند هلهله راه انداختند که لشکر روم را از حقیقت املر آگلاه
ساخت ،تمام مؤرخین امپراطوری سفلی این حکایت را نق کردهاند .تم کالمه.
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مصر در قرون خماة اول از مراکز مهم علوم عصر اسالمی و مقصد و مرجه طلالب بلوده

ماجد عمرو بن عاص  و ابن طولون و االزهر و الحاکم و دارالحکمه مورد تعلیم و تربیت و
به دراسه آباد بوده است(.)1

عمرو بن عاص  فاتح مصر در سال بیات هجلری اوللین مالجد جلامه خلود را در دیلار
مصر در سال بیات و ی

( )08هجری بنا نمود ،سالها ایلن مالجد بله تعمیلرات تلازهای از

طرف حکام و امراء مالمین دوام کرده و در سال  322که ناصر خارو شاعر فارسی به مصر
رفته از آن توصیف کرده و آن را به عظمت نام برده است ،همیشه در این ماجد کمتر از رنج
هزار طالب علم و غرباء و نویاندگان نبوده است ،این ماجد تا سلال  322بله عظملت خلود
باقی بوده و چون در فتنة صلیبیها فاطاط آتش گرفت این مالجد نیلز صلدمه دیلد و رو بله
ویرانی نهاد.
جامه ابن طولون(( )2جامه طولونی) در قطایه ،سوم ماجدی است که در مصر ساخته شده
امیر عباس احمد بن طولون متولد  002بغلداد در روز چهارشلنبه هفلت روز بله ملاه مبلارک
رمضان مانده در سال  033وارد مصر شد و ماجد جامه خود را در سال  022بنلا نملود و بلا
اصالحاتی این ماجد قرنهلا دوام کلرده وتلاریج دوام آن تلا سلال  8222هجلری در دسلت
میباشد.
جامه االزهر :هنگامی که معزالدین خلیفة فاطمی در سال  220در روز هفتم ملاه مبلارک
رمضان وارد مصر شد ،مصر که تا آن تاریج داراالماره بود ،دارالخالفه گردیلد .قا لد جلواهر

( -)1مااجد األثریه تألیف حان عبدالوهاب صفحة .72
( -)2مااجد االثریه تالیف حان عبدالوهاب صفحة .23

توضیح در بارة مااجد
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الکتاب قصری را برای خلیفه بنا کرد و اولین ماجد جامه «االزهر»( )1را در قاهره ساخت و به
دور قبة ماجد چنین نوشت.
بسم للا الرحمن الرحيم
وولي ِه أبو تمي َم معد اإلمام المعز لدين للا أمير المؤمنين
« ِمما َا َم َر ِببنائ ِه عبد للا َ
هر الكاتبِ الصقلي وذلك في َس َن ِة
َ
صلَوات للاِ َع َل لي ِه آبا ِئ ِه األَكرمين عَلى يَ ِد َع لب ِد ِه َجول ِ
ِس ينَ وثَالث ِمائة».
که االزهر از آن روزگار تاکنون هنوز به عظمت خلود بلاقی اسلت ،صلالح اللدین ایلوبی
کُردی اولین مدرسه را در جوار جامه عملرو بلن علاص  بله سلال  322بله نلام «الملدرسةة
الناصریه» بنا کرد و بعد «المدرسة القمحیه» را به جوار جامه عملرو بلن علاص  نیلز احلداث
نمود ،اولی به رسم فقهاء شافعی و دیگری به رسم فقهاء مالکیه تعیین نمود ،البته در این موقه
خلیفة العاضد بود و هنگامی که سلطان مصر شد در سال  340هجری مدرسة صلالحیه را در

جوار مرقد امام شافعی  انشاء کرد ،و همچنلان املر کلرد کله مدرسلهای را در جلوار مشلهد
حاینی باازند.
و در سال  340امر کرد که مدرسة سیوفیه( )2را بر رسم فقهاء حنفلی سلاختند و آن اوللین
مدرسهای بود که بر آنها وقف گردید ،همچنان در اسکندریه مدرسه و بیمارستان و خانله را
برای مغاربه در سال  344ساخت .و سپس اوالد و احفاد و امراء او در بناء مدارس در مصر و
قاهره و سایر بالد از او ریروی کردند.
مل

الناصر صالح الدین یوسف اولین کای بوده است که مدرسه و خانه بلرای حلدیث

ساخته و خانهها و مکتبهای بایار را در شهرها برای ایتام ساخته و برای آنها و برای معلمین
آنها راتبهها و نفقات زیادی مقرر کرده است.
( -)1اولین ماجدی جامعی است که در قاهره ساخته شده .المااجد االثریه صفحة  71و لما ولی ملک
مصر سنة  111هجری إنشاء مدارس للمذاهب األربعة .المساجد األثريه صفحة .13
( -)2الماجد المطهر فعلی .المااجد االثریه صفحة .73
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تذکر:

اگر نگارنده در باب مدارس و مااجد توضیحات بیشتری دادهام و زیاد بله حاشلیه رفتلهام
مبنی بر این است که از من خواسته شده بود که در بارة مدارس و مکاتلب و مالاجد و طلرز
تحصی در مدرسه و یاخانه به طور تفصی و توضلیح بحلث کلنم .بنلابراین ،و نظلر بله عالقلة
شخص خود با مراجعه بله کتلاب هلای زیلادی ایلن مطاللب مفیلد را نقل کلردم و خلدای را
شکرگزارم که به توفیق او این کتاب به اضافة ملحقات رایان یافت.
به تاریج هشتم تیر ماه  8233شمای مطابق با  82جمادی الاانی  8223قمری
مال محی الدین صالحی دولت آبادی.
خرم آباد لرستان.
امضاء .15 / 5 / 1

مأخذ و مراجعی که بیشتر مورد استفادة نگارنده بودهاند،
عبارت اند از:
«الف»
 -8کتاب ایرانشهر تألیف هیئت مؤلفین تهران – فارسی.
«ب»
 -0البدایه و النهایه :تألیف حافظ عمادالدین ابی الفدا ابن کایر دمشقی – عربی.
«ت»
 -2تاج األصول :با مقدمه و شرح غایة المأمون تألیف شیج منصور عللی ناصلف از علملاء
االزهر چاپ مصر – عربی.
 -3تاریج نیشلاب ور :تلألیف حلاکم ابوعبلداهلل ضلبی بله تلخلیص احملد بلن محملد خلیفلة
نیشابوری به سعی و کوشش دکتر بهمن کریمی استاد دانشکدة افاری تهران – فارسی.
 -3تاریج حبیب الایر :تألیف غیاث الدین بن همام الدین الحاینی از انتشلارات کتابخانلة
خیام تهران – فارسی.
 -2تاریج المااجد األثریة :تألیف حان عبدالوهاب مفتش اآلثار العربیة در مصر – عربی.
 -4تاریج الخلفاء :تألیف شیج سیوطی به تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید چاپ مصر
– عربی.
 -1تاریج الفقه االسالمی :تألیف دکتر محمد یوسف موسی – عربی.
 -2تذکرة الحفاظ ،ذهبی – عربی.
«خ»
 -82خاتمه سنن ابن ماجه :به اهتمام محمد فؤاد عبدالباقی دار إحیاء الکتب العربیة ،عیای
بابی حلبی – عربی.
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«د»

 -88دا رة المعارف :فرید وجدی – عربی.
 -80دا رة المعارف :احمد الانتاوی و هیئت مؤلفین – عربی.
 -82دا رة المعارف :باتانی – عربی.
«ر»
 -83رجال :ابن خلکان «وفیات األعیان»  -عربی.
 -83ریحانه األدب :تألیف محمد علی تبریزی – فارسی.
 -82راهنمای مذهب شافعی :تألیف حاج شیج االسالم کردستان استاد دانشلگاه تهلران –
فارسی.
«ش»
 -84شذرات الذهب :تألیف أبی الفالح عبدالحی بن العماد حنبلی – عربی.
 -81شرح بخاری :تألیف احمد قاطالنی – عربی.
 -82صحیح بخاری با مقدمه و حاشیه :إدارة الطباعة المنیریة چاپ مصر – عربی.
 -02صحیح مالم با حواشی و مقدمه :مطبوعلات محملد عللی صلبیح وأوالده بله میلدان
األزهر به مصر – عربی.
«ط»
 -08طبقات الفقهاء شیرازی - :عربی.
«ع»
 -00األعالم :قاموس تراجم تألیف خیرالدین زرکلی – عربی.
«ف»
 -02فهرست ابن ندیم - :عربی.
«ل»
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 -03لغتنامه و فرهنگ دهخدا - :فارسی.
«م»
 -03المنجد :از لحاظ لغت و رجال - :عربی.

 -02مقدمه مختار األحادیث والحکم النبویة ،تألیف عبدالوهاب عبلداللطیف از مدرسلین
کلیة شرعیه در مکة مکرمه – عربی.
 -04مقدمة سنن ابی داود :تألیف محمد محیی الدین عبدالحمید ،المدرس فی کلیة اللغةة
العربیة بالجامه األزهر بر سنن أبی داوود – عربی.
 -01الماتصفی :تالیف حجة اإلسالم امام محمد غزالی – عربی.
 -02معجم البلدان :یاقوت حموی – عربی.
 -22المعجم المطبوعات العربیة والمصریة :تألیف الیان سرکیس چاپ مصر – عربی.
 -28معجم المؤلفین :تألیف عمر رضا کحالة ،طبه دمشق – عربی.
 -20مقدمة سنن ناا ی :به شرح حافظ جالل الدین سلیوطی بله اهتملام مصلطفی محملد،
چاپ مصر – عربی.
 -22مقدمة صحیح ترمذی ،أبی األشبال أحمد محمد شاکر.
 -23و غیره .و جهت راره ای از مطالب به مقدمات چاپهای دیگر صلحاح سلته مراجعله
شده و ضمناً اکار مطالبی که در کتابهای متعدد آورده ام در قامت و بحث مربوط به رجال
این کتاب است و به عالوه کتابخانهها ی که بیشتر مورد استفادة مؤلف بودهاند ،عبارت اند از:
کتابخانة دانشکدة الهیات و معارف اسالمی تهران و بعضی از کتابخانههای دانشگاه تهران،
کتابخانة مجلس شورای ملی تهران ،کتابخانة دولت آباد روانار ،کتابخانة مراد آبلاد روانالر،
کتابخانة مدرسة کمالیة خرم آباد لرستان ،کتابخانلة رلارک شلهر فرهنلگ و هنلر خلرم آبلاد،
کتابخانة دبیرستان بهار خرم آباد ،کتابفروشی آقای باقری در خرم آباد ،کتابخانة آقلای واللی
زادة معجزی در خرم آباد لرستان و کتابخانة شخصی نگارنده محی الدین صالحی.
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