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واﺳﻄﻪی آن در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﺮور
ﺣﺎﻓﻆ« ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ.
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او ﺳﯿﺪ اﻟﺤﻔﺎظ اﻣﺎم »ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻓﺮوخ« ﻣﺤﺪث
ری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۱۰ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮده اﺳﺖ.
از ﮐﻮدﮐﯽ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ را آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﺳﻦ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ری را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ
و در ﮐﻮﻓﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﺑﻪ ری ﺑﺎزﮔﺸﺖ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺖ و
ﭼﮫﺎرده ﺳﺎل از وﻃﻦ دوری ﮔﺰﯾﺪ .در ﺳﻦ  ۳۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ .وی ﺑﺮای
آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز و ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﺧﺮاﺳﺎن
ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .از ﺷﯿﻮخ وی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﯾﺮﺑﻮﻋﯽ« و »ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﺑﺸﺮ« اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ:

از اﺑﻦ ﻋﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﻣﻮﺻﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
درﺑﺎرهی ﺣﻔﻆ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺸﻨﯿﺪم ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ وﻗﺘﯽ او را ﻣﯽدﯾﺪم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ او از ﺧﻮد او ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﺑﻮزرﻋﻪی رازی ﮐﻪ ﺧﻮدش از ﻧﺎﻣﺶ

٢

ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﺑﻮاب و ﺷﯿﻮخ و ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺎ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب او در واﺳﻂ ﺷﺶ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ.
ﺛﻨﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ وی:

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی اﻣﺎﻣﯽ رﺑﺎﻧﯽ و ﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﺘﻘﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻔﺖ .وی ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺎ وی ﻣﺬاﮐﺮهی
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﻮده و از وی ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ] :در ﺣﺪﯾﺚ[ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺮ از اﺑﻮزرﻋﻪ ﻧﺪﯾﺪهام.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮزرﻋﻪ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺷﺒﯿﻪ
اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﻮزرﻋﻪ ﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﻨﺪ و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم.
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻻﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ
ﻣﺘﻮاﺿﻊﺗﺮ از اﺑﯽ زرﻋﻪ ﻧﺪﯾﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﻣﺎﻣﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮزرﻋﻪ رازی ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻗﺮﺷﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﺣﻔﻈﻢ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدم ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪم
ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از آن ﻣﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن داده
اﺳﺖ و ﻧﺰد اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺟﻮان اﺳﺖ :اﺑﻮزرﻋﻪ ،آن ﮐﻪ اھﻞ ری ھﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﺨﺎرا اﺳﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ
اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺷﺠﺎع ﮐﻪ از ﺑﻠﺦ اﺳﺖ...
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ وی:

اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺟﺰره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮزرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺸﺎذﮐﻮﻧﯽ
ﺑﺮوﯾﻢ و ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺜﻤﺎن را ﺑﺎ وی ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺰد وی

اﺑﻮزرﻋﻪ رازی ،ﺳﺮور ﺣﻔﺎظ ) ۲۶۴-۲۱۰ﻫـ(
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رﻓﺘﯿﻢ و اﺑﻮزرﻋﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ وی ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺎذﮐﻮﻧﯽ در ﺣﻔﻈﺶ ﻧﺎﺗﻮان
ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪ ﺑﺮ اﺑﻮزرﻋﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ اھﻞ
ری ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮزرﻋﻪ آن را ﻧﺪاﻧﺴﺖ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدت رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ اﺑﻮزرﻋﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮم ﻣﯽآورد و ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮان ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ وی را ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ از
ﻧﺮد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ اﺑﻮزرﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را آورد؟ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﯿﻦ اﻻن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺳﺎﺧﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دروغ( ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر ﺷﺮم ﺷﻮی .ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﺎ؟
ﮔﻔﺘﻢ :آری! ﭘﺲ دوﺑﺎره ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ.
***
اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻘﺮی ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﻓﻀﻠﮏ
اﻟﺼﺎﺋﻎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ وارد ﺷﺪم و رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪی اﺑﻮﻣﺼﻌﺐ
رﺳﯿﺪم .ﭘﺲ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ رﯾﺸﺶ را ﺣﻨﺎ زده ﺑﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﻦ در آن ﺣﺎل
ﺧﻮاب آﻟﻮده ﺑﻮدم ﭘﺲ ﻣﻦ را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ :از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهای؟ ﭼﺮا ﺧﻮاﺑﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ از ری ھﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺖ :اﺑﻮزرﻋﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدهای و ﻧﺰد ﻣﻦ
آﻣﺪهای؟ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از او دﯾﺪهام اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮزرﻋﻪ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ.
وﻓﺎت وی:

ﮔﺮوھﯽ از ﺣﻔﺎظ و اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ در ﺣﺎل وﻓﺎت وی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از آنھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺣﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺗﺴﺘﺮی )ﺷﻮﺷﺘﺮی( ﺑﻮد ﮐﻪ
داﺳﺘﺎن وﻓﺎت وی را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
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در ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت اﺑﻮزرﻋﻪی رازی در ﻣﺎﺷﮫﺮان ﺑﻪ ﻧﺰد وی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﻢ و
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﻨﺬر ﺷﺎذان و ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺰد وی ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ را ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ«.
اﻣﺎ آن ﺟﻤﻊ از اﯾﻨﮑﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ را ﺑﻪ اﺑﻮزرﻋﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ھﯿﺒﺖ او آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ .ﭘﺲ ]ﻧﻘﺸﻪای ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و[
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺣﺪﯾﺚ را ]ﺑﺎ ﺳﻨﺪ آن[ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ واره ﮔﻔﺖ» :ﺿﺤﺎک ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﻣﺎ را از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ از ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ« و ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ.
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪار ﻣﺎ را ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺎﺻﻢ ﻣﺎ را ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ از
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﺻﺎﻟﺢ« و دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻧﺪاد.
در اﯾﻦ ﺣﺎل اﺑﻮزرﻋﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل وﻓﺎت ﺑﻮد ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮد:
»ﺑﻨﺪار ﻣﺎ را ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺎﺻﻢ ﻣﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺎ را ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺮﯾﺐ از ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﺮة
ﺣﻀﺮﻣﯽ از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ھﺮﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ وارد ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد« و ﺟﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد...
اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺎدی و اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ /ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺑﻮزرﻋﻪی
رازی در آﺧﺮﯾﻦ روز از ﺳﺎل  ۲۶۴ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮﯾﻖ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺮف
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
www.IslamAge.Com

اﻣﺎم دارﻗﻄﻨﯽ ) ۳۸۵ - ۳۰۶ﻫ(
وی اﻣﺎم »اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻐﺪادی
دارﻗﻄﻨﯽ« اﺳﺖ .دارﻗﻄﻨﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ »دارﻗﻄﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺖ در
ﺑﻐﺪاد.
ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺧﻼق وی:

وی ﯾﮕﺎﻧﻪی زﻣﺎﻧﻪ و اﻣﺎم دوران ﺧﻮﯾﺶ در اﺳﻤﺎء رﺟﺎل و ﻋﻠﻞ ﺣﺪﯾﺚ و
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻮد و دارای ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد و دارای رواﯾﺘﯽ
وﺳﯿﻊ و اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ در دراﯾﺖ ﺑﻮد.
ﻋﻠﻢ اﺛﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ ﺣﺪﯾﺚ و و رﺟﺎل و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﻮال راوﯾﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه
راﺳﺘﯽ و اﻣﺎﻧﺖ داری و ﻓﻘﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺒﻮل ﺷﮫﺎدت و اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺤﯿﺢ و
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺬھﺐ ھﻤﻪ در وی وﺟﻮد داﺷﺖ.
دارﻗﻄﻨﯽ /ﻋﻠﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ آﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ .از
اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﻌﯽ ﺣﻠﺒﯽ«
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﺘﻘﻦ ﺑﻮد .دارﻗﻄﻨﯽ از وی رواﯾﺖ ﺷﻨﯿﺪه و از وی
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻧﺰد »ﺳﯿﻒ اﻟﺪوﻟﺔ« دارای اﺣﺘﺮام و ﻣﮑﺎﻧﺖ ﺑﻮد.
ﺷﯿﻮخ و ﺷﺎﮔﺮدان وی:

وی از »اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮی« و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﻐﺪاد و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه و
واﺳﻂ رواﯾﺖ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ« و »ﺻﻌﺼﻌﺔ
ﺑﻦ ﺳﻼم« و »ﻣﻌﺎوﯾﺔ اﻟﻀﺮﯾﺮ« و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از وی ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ.
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ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر وی:

آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ وی دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای وی
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .وی ﺑﺎری در ﻣﺠﻠﺲ »اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺼﻔﺎر« ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﺪﯾﺚ
اﻣﻼ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و دارﻗﻄﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ وی را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﻤﺎع )ﺷﻨﯿﺪن( وی ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ
زﯾﺮا او ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .دارﻗﻄﻨﯽ در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻓﮫﻢ ﻣﻦ در
ﻣﻮرد اﻣﻼی ﺷﯿﺦ از ﻓﮫﻢ ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ...آن ﻣﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﺷﯿﺦ
ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﻼ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ وی ﮔﻔﺖ :او ھﺠﺪه ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ
اول آن از ﻓﻼن از ﻓﻼن اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ھﻤﻪی آن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ و ﻟﻔﻆ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد و ھﯿﭻ اﺷﺘﺒﺎھﯽ در آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ آﻣﺪﻧﺪ.
آرای ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی وی:

اﺑﻦ ﺟﻮزی درﺑﺎرهی وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در وی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺎت و
ﻧﺤﻮ و ﻓﻘﻪ و ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻣﺎﻣﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﻘﯿﺪهی ﺻﺤﯿﺢ ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻀﺮﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﭻﮐﺲ در دوران ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ھﺎرون و دارﻗﻄﻨﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ
اﺳﺖ...
اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن درﺑﺎرهی وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﻣﻮرد
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ وزﯾﺮ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺧﻨﺰاﺑﻪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و او ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ وی را در ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴﻨﺪش ﯾﺎری دادﻧﺪ...
ﻣﻮﻟﻔﺎت وی:

 -۱ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻨﻦ.

اﻣﺎم دار ﻗﻄﻨﯽ ) ۳۸۵-۳۰۶ﻫـ(
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 -۲اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻮاردة ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.
 -۳اﳌﺠﺘﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ اﳌﺄﺛﻮرة.

 -۴اﳌﺨﺘﻠﻒ واﳌﺆﺗﻠﻒ ﰲ أﺳﲈء اﻟﺮﺟﺎل.

 -۵ﻛﺘﺎب اﻻﻓﺮاد اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻳﻨﻈﻤﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ
اﳊﻔﺎظ اﻷﻓﺮاد واﻷﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎد واﳉﻬﺎﺑﺪة اﳉﻴﺎد وﻟﻪ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ

اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﻌﻘﻮد ﰲ اﻷﺟﻴﺎد.

 -6ﺳﻮاﻻت اﳊﺎﻛﻢ.
وﻓﺎت اﻣﺎم دارﻗﻄﻨﯽ:

ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی ﺗﻼش در راه ﻋﻠﻢ و ﻧﺸﺮ آن وی در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ھﻔﺘﻢ ذی
اﻟﻘﻌﺪة ﺳﺎل  ۳۸۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺳﻦ  ۷۷ﺳﺎﻟﮕﯽ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
IslamAge.com

اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ )وﻓﺎت ۶۷۱ :ﻫ(
َ
وی اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻓ ْﺮ ح اﻧﺼﺎری ﺧﺰرﺟﯽ
اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرگ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ  .1او در آﻏﺎز ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ
ھﺠﺮی )ﻣﯿﺎن ﺳﺎلھﺎی  ۶۰۰ﺗﺎ  ۶۱۰ھﺠﺮی(  2در ﻗﺮﻃﺒﻪ  3دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن
ﮔﺸﻮد و ﻣﺪﺗﯽ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد  4ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در
ﻣﻨﯿﻪ ﺑﻨﯽ ﺧﺼﯿﺐ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل اﺳﯿﻮط ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ و ﺗﺎ وﻓﺎت در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ .5
رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ:

ﻗﺮﻃﺒﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﻋﺮﺑﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻗﺮﻃﺒﻪ ﻟﻐﺖ ﻋﺮب و ﺷﻌﺮ را در ﮐﻨﺎر ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﻮﺧﺖ و در ﻓﻘﻪ
و ﻧﺤﻮ و ﻗﺮاﺋﺎت و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﻧﺰد ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﻮر آن دوران ﺗﻠﻤﺬ
ﻧﻤﻮد .او در آن ھﻨﮕﺎم در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم ﭘﺪر ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﭘﺪر وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۲۷ھﺠﺮی دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ .6

 -١داوودی :ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ .۶۶ ،۶۵/۲ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ ص.۷۹ :
ﺻﻔﺪی :اﻟﻮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت .۱۲۳ ،۱۲۲/۲
 -٢ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن :اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﯽ ﺷﯿﺦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ص.۲۰ :
 -٣داوودی :ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ .۶۶ ،۶۵/۲ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ ،ص.۷۹ :
ﺻﻔﺪی :اﻟﻮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻮﻓﯿﺎت.۱۲۳ ،۱۲۲/۲ ،
 -٤ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن :اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﯽ ﺷﯿﺦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ص.۲۰ :
 -٥ھﻤﺎن ،ص.۴۵ :
 -٦ھﻤﺎن ،ص.۱۵ :
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اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ در ﺟﻮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻔﺎل و ﮐﺎﺷﯽ آﺟﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻔﺎل و ﮐﺎﺷﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺳﻨﺘﯽ آن دوران در ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده او -ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺴﺐ واﻻﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ -از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽﺷﺎن و ﻣﻘﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﺎ
آﺛﺎر ﺑﺎ ارزش و ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.
ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﺤﻨﺖ اﻧﺪﻟﺲ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪ و ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
اﻧﺪﻟﺲ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۳۳ھﺠﺮی ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ رو
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺸﺮق اﺳﻼﻣﯽ آورد و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد .ﻣﺼﺮ در آن دوران
ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺴﻠﮏھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
وی از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ .1
ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺧﻼق اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ

 -۱زھﺪ و ورع اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ:

اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ /در درﺟﻪ واﻻﯾﯽ از زھﺪ و ورع ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺻﻔﺎت ﻧﯿﮑﻮی وی ،او را ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ .اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎی آ ﮔﺎه و اھﻞ َو َر ع و زاھﺪ در دﻧﯿﺎ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻣﻮر
آﺧﺮت ﺑﻮد« .2

 -١ھﻤﺎن ،ص.۱۹-۱۷ :
 -٢اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن :اﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟـﻤﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﲈء أﻋﻴﺎن اﻟـﻤﺬﻫﺐ ،ص.۳۱۷ :

اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ )وﻓﺎت ۶۷۱ :ﻫـ(
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ََ
ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ،در ھﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻔﺲ ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﺻﺎﻟﺢ را اﺣﺴﺎس ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺴﺎد و ﺣﺮام و دوری از
واﺟﺒﺎت و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ .1
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻈﺎھﺮ ورع و زھﺪ وی ﻧﻮﺷﺘﻦ دو ﮐﺘﺎب »ﻗﻤﻊ اﳊﺮص ﺑﺎﻟﺰﻫﺪ

واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ«  2و »اﻟﺘﺬﻛﺮة ﰲ أﺣﻮال اﳌﻮﺗﯽ وأﻣﻮر اﻵﺧﺮة« ﺗﻮﺳﻂ وی اﺳﺖ .وی

ﺛﺮوﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﺷﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه و او را از ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزدارد ،ﺑﺪ ﻣﯽداﺷﺖ .3
 -۲ﺷﺠﺎﻋﺖ وی در ﺑﯿﺎن ﺣﻖ:

ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ و ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ او در ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻋﺠﯿﺐ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا وی اﺳﺒﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ را دارا ﺑﻮد :ﻋﻠﻢ وﺳﯿﻊ و َو َر ع و
ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺴﺘﻦ دﻧﯿﺎ و ﻣﻈﺎھﺮ آن ،ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ او از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در راه
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﺎک ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﻔﺴﯿﺮ وی دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎم دوران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺠﺮوی از راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ وی »آﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻣﯽورزﻧﺪ و رﺷﻮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اھﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﺰد
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮوری رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻃﺎﻋﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ« .4
 -١ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن :اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺷﻴﺦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،ص.۴۷ :

 -٢ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﻗﻤﻊ اﳊﺮص ﺑﺎﻟﺰﻫﺪ واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ورد ذل اﻟﺴﺆال ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ«

اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی» :از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آز و ﻃﻤﻊ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زھﺪ و ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ذﻟﺖ
ﺳﻮاﻟﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﺻﻨﻌﺖ«) .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .م(
 -٣ھﻤﺎن :ص.۴۸ :
 -٤ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن :اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺷﻴﺦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،ص.۵۰ :
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اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »اﻟﺘﺬﻛﺮة« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

آن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ ﺣﻖ ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺮ آزادﮔﺎن ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﺣﮑﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺣﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﺪ و
ﺣﻖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺣﮑﻢ ﺧﺪای را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﻮﻧﺪه دروﻏﻨﺪ و ﺧﻮرﻧﺪه ﻣﺎل ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ
َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
1
﴿ومن لم ��م بِما أنزل ٱ� فأو��ِك هم ٱل�فِرون﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة. [۴۴ :
 -۳ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ:

آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وی ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﻣﺎ
ﺑﻪ دور از ﺗﮑﻠﻒ و زﯾﺎدهروی و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎندھﻨﺪه
ﺳﺎدﮔﯽ وی ﺑﻮد و آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽاش رﻧﮓ
ﺗﺠﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد .2
 -۴ﺟﺪﯾﺖ و اراده ﻗﻮی:

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ﭘﮋوھﺶ و دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر
و ﺟﺪﯾﺘﯽ ﮐﻪ او ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد زﯾﺮا
وی /زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻋﻠﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﯾﺎ ﺳﺴﺘﯽ از وی دﯾﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺪﺗﯽ دﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

 -١ﻗﺮﻃﺒﯽ :اﻟﺘﺬﻛﺮة ﰲ أﺣﻮال اﻟـﻤﻮﺗﻰ وأﻣﻮر اﻵﺧﺮة ،ص.۷۴۰ :
 -٢ﻗﺼﺒﯽ زﻟﻂ :اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ وﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،ص.۳۶ :

اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ )وﻓﺎت ۶۷۱ :ﻫـ(
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ﺑﮑﺸﺪ  .1ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ وی را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»اوﻗﺎت وی ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ ﺗﺎﻟﯿﻒ آﺑﺎد ﺑﻮد« .2
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺖ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ارزش و ﻋﻈﻤﺖ آﻧﭽﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،داﺷﺖ .زﯾﺮا وی ھﻤﯿﺸﻪ و
در ھﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪق و راﺳﺘﯽ در
ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ،و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم و دوری از ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻔﺮ از ﺗﮑﺒﺮ و
رﯾﺎ و دوروﯾﯽ ،ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺮدم را از ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺣﺬر
ﻣﯽدارد .اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎهھﺎی دروﻧﯽ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ از
اﺧﻼق وی ﺷﮕﻔﺖزده ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ،وی ﻏﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوران ﺧﻮد را در دل
داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد و از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد در اﻧﺪوه ﺑﻮد .اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ
ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮد و از اﺧﻼق ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺖ آن ھﻤﺖ
ﮔﺰارده و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آداب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد اﺛﺮ ﮔﺰارده و ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎن و رﻓﺘﺎر آنھﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ .3

 -١ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن :اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺷﻴﺦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،ص.۵۷ :

 -٢اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن :اﻟﺪﯾﺒﺎج اﻟـﻤﺬھﺐ ،ص .۳۱۷ :ﻣﻘﺮی :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ .۴۰۹/۲ ،داوودی:
ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ.۶۵/۲ ،
 -٣ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن ،اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﯽ ،ﺷﯿﺦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ص.۵۸ :
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 -۵اﻣﺎﻧﺖداری ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ:

اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ /ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد و از روش ﻋﻠﻤﺎی ﻓﺎﺿﻠﯽ ﮐﻪ
ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه اﺻﻠﯽ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن
اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﮫﺎن ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ و اﺻﻮﻟﯽ
ﺳﺎزی آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ در آﻏﺎز ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﺮط ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آن و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ
ﮐﺘﺐ آن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﯾﻨﺪه آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد« .1
 -۶ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ وی:

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮرﺧﺎن ،اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻋﻠﻤﺎ و
ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﺟﺪﯾﺖ و
ﻧﯿﺮوی ﻋﺰم و اراده وی ﺑﻮد.
وی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺖ و ﺗﻼش ﺑﻪ ﺧﺮج
ﻣﯽداد و در ﻓﮫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺘﺎب را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ
داﺷﺖ و ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻨﻮع از ﮐﺘﺐ ﻧﺰد وی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﮋوھﻨﺪهای ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺮاﺟﻊ
وی در ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﻢ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﺮق و ھﻢ ﻣﻐﺮب را در ﺑﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪای از ﮐﺘﺎب وی »اﻟﺘﺬﻛﺮة« را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
 -١ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ .۳/۱ ،ﻣﺸﮫﻮر ﺣﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
ص.۱۵۸،۱۵۹ :

اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ )وﻓﺎت ۶۷۱ :ﻫـ(
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ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻘﺮئ ﻓﺎﺿﻞ،
»اﺑﻮﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن« ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۴۴۴ھـ را ﺧﻮاﻧﺪم« .1
اﯾﻦ ،ﻧﺸﺎندھﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب از ھﻤﺎن دوران
ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ
در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻐﺮب »اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ« و ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ
»اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﮐﺘﺎبھﺎی آﻧﺎن ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه »اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ« اﺛﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ و »أﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن« اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از آنھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .2
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻮخ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ:

 -۱اﻣﺎم ﻣﺤﺪث ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻦ َر ّواج ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اﺑﻦ َرواج« ﮐﻪ
ﻧﺎم وی ،ﻇﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﺘﻮح أزدی اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﻣﺘﻮﻓﺎی
ﺳﺎل  ۶۴۸ھﺠﺮی اﺳﺖ .3
 -۲ﻋﻼﻣﻪ ﺑﮫﺎءاﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﻪ ﻣﺼﺮی
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻦ »اﺑﻦ اﳉﹸ ﹶﻤ ﻴﺰی« ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۶۴۹ھﺠﺮی .وی
از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ و ﻗﺮاﺋﺎت ﺑﻮد .4

 -١ﻗﺮﻃﺒﯽ :اﻟﺘﺬﻛﺮة ﰲ أﺣﻮال اﻟـﻤﻮﺗﯽ وأﻣﻮر اﻵﺧﺮة ،ص.۷۱۷ :

 -٢ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن :اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺷﻴﺦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،ص.۱۶۰ ،۱۵۹ :

 -٣ﻣﺮاﮐﺸﯽ :اﻟﺬﻳﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﰊ اﻟـﻤﻮﺻﻮل واﻟﺼﻠﺔ .۵۸۵/۵ ،داوودی :ﻃﺒﻘﺎت

اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ .۶۶/۲ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ ،ص.۷۹ :
 -٤داوودی :ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ .۶۶/۲ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ ،ص.۷۹ :
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ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

 -۳اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻗﺮﻃﺒﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﳌﹸ ﹺ
ﻔﻬ ﻢ ﰲ ﴍح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ« ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل
 ۶۵۶ھﺠﺮی .1

 -۴اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﮑﺮی ،ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۶۵۶ھﺠﺮی ﮐﻪ ﻧﺎم وی ﺣﺴﻦ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﯿﻤﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری دﻣﺸﻘﯽ اﺳﺖ .2

ﺷﺎﮔﺮدان ﻗﺮﻃﺒﯽ:

از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﺮﻃﺒﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮزﻧﺪ وی
ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ 3 ،و اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺿﻢ ﺛﻘﻔﯽ ﻋﺎﺻﻤﯽ ﻏﺮﻧﺎﻃﯽ 4 ،و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺮاﺳﺘﺎﻧﯽ 5 ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﺷﮫﯿﺪ
ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻣﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
ﻗﺴﻄﻼﻧﯽ ﻣﺼﺮی 6 ،و ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﺑﻐﺪادی
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻄﺮﯾﺠﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد .7

 -١ﻣﻘﺮی :ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ.۴۰۹/۲ ،
 -٢ﻗﺮﻃﺒﯽ :اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.۱۴۱/۱۵ ،
 -٣ﺳﯿﻮﻃﯽ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ ،ص.۷۹ :

 -٤ﻣﺮاﮐﺸﯽ :اﻟﺬﻳﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﰊ اﻟـﻤﻮﺻﻮل واﻟﺼﻠﺔ.۵۸۵/۵ ،
 -٥اﺑﻦ ﺣﺠﺮ :اﻟﺪرر اﻟﮑﺎﻣﻨﺔ.۳۷۹/۱ ،

 -٦اﺑﻦ رﺷﯿﺪ ﻓﮫﺮی :ﻣﻞء اﻟﻌﻴﺒﺔ ﺑﲈ ﲨﻊ ﺑﻄﻮل اﻟﻐﻴﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻮﺟﻴﻬﺔ إﱃ اﳊﺮﻣﲔ ﻣﻜﺔ

وﻃﻴﺒﺔ.۴۲۵/۳ ،

 -٧ﻗﺮﻃﺒﯽ :اﻟﺘﺬﻛﺮة ﰲ أﺣﻮال اﻟـﻤﻮﺗﻰ وأﻣﻮر اﻵﺧﺮة ،ص.۲۳۴ :

اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ )وﻓﺎت ۶۷۱ :ﻫـ(
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ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ:

ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺰرگ اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ »اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم

اﻟﻘﺮآن«  1ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:

»اﻟﺘﺬﻛﺮة ﰲ أﺣﻮال اﻟـﻤﻮﺗﯽ وأﻣﻮر اﻵﺧﺮة« ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .2
»اﻟﺘﹺﺬﻛﺎر ﰲ أﻓﻀﻞ اﻷذﻛﺎر« ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .3
»اﻷﺳﻨﯽ ﰲ ﴍح أﺳﲈء اﷲ اﳊﹸﺴﻨﯽ وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ« .4

»اﻹﻋﻼم ﺑﲈ ﰲ دﻳﻦ اﻟﻨﺼﺎری ﻣﻦ اﻟـﻤﻔﺎﺳﺪ واﻷوﻫﺎم وإﻇﻬﺎر ﳏﺎﺳﻦ دﻳﻦ

اﻹﺳﻼم« .5

» ﹶﻗ ﻤﻊ اﳊﺮص ﺑﺎﻟﺰﻫﺪ واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ور ﹼد ذل اﻟﺴﺆال ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ« .6

ﻗﺮﻃﺒﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ» :اﻟـﻤﻘﺘﺒﺲ ﰲ ﴍح ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ«  7و »اﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ ﰲ

ﴍح اﻟﻌﴩﻳﻨﺎت اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ«  1و دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت.

 -١ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن :اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺷﻴﺦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،ص.۹۸ :
 -٢ھﻤﺎن ،ص.۱۲۸ :
 -٣ھﻤﺎن ،ص.۱۳۵ :

 -٤ﻗﺮﻃﺒﯽ :اﻟﺘﺬﻛﺮة ﰲ أﺣﻮال اﻟـﻤﻮﺗﻰ وأﻣﻮر اﻵﺧﺮة ،ص .۵۲۲-۳۲۹ :ﻗﺮﻃﺒﯽ :اﳉﺎﻣﻊ

ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.۱۴۱/۱ ،

 -٥رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﮐﯿﺮاﻧﻮی :إﻇﮫﺎر اﻟﺤﻖ .۳۹۷ -۳۹۵/۲ ،ﺑﻐﺪادی :ھﺪﯾﺔ اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ-۵۶/۲ ،
.۳۲۶
 -٦ﻗﺮﻃﺒﯽ :اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.۱۶/۱۳ ،

 -٧ھﻤﺎن.۱۷۳ /۱ :
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روش اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ در ﻧﮕﺎرش ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد:

اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای در ﺑﯿﺎن ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻗﺮآن و آداب ﺣﺎﻣﻼن آن
و آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮآن ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ھﺪف و اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد از ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»آن را ﺑﻪ ھﺪف ﯾﺎدآوری ﺧﻮدم و ﺑﺮای آن آﻧﮑﻪ ذﺧﯿﺮهای ﺑﺮای ﻗﺒﺮم و ﻋﻤﻠﯽ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪام« .2
ﻗﺮﻃﺒﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖداری ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدی اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮط ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن
آن و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎن آن )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ( اﺳﺖ .زﯾﺮا ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،از ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻠﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ،ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه آن ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺷﻮد« .3
وی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪاص و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ از اداوت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺑﺮای
ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
ھﺪف وی از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺑﯿﺎن روش ﻗﺮآن و اﺳﺮار آن و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻼم ﻋﺮب ﺑﻮد .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺎت و
إﻋﺮاب و ﻗﺮاﺋﺎت اھﻤﯿﺖ دادهاﺳﺖ .وی ﻧﺨﺴﺖ ﯾﮏ آﯾﺎت ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ را آورده و
ﺳﭙﺲ در ﭼﻨﺪ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﭼﮫﺎر ﺑﺎب اﺳﺖ ،ﺑﺎب اول :در ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻧﺎمھﺎی آن ﮐﻪ در آن
ھﻔﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ذﮐﺮ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎب دوم :در ﻧﺰول و اﺣﮑﺎم
 -١ھﻤﺎن.۲۶۸/۱۰ :
 -٢ھﻤﺎن.۳/۱ :
 -٣ھﻤﺎن ،ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ.
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آن ﮐﻪ در آن ده ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ...ﺑﺎب ﺳﻮم :درﺑﺎره ﮔﻔﺘﻦ آﻣﯿﻦ ﮐﻪ در آن ھﺸﺖ
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎب ﭼﮫﺎرم :در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﻗﺮاﺋﺎت و إﻋﺮاب ،و
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﻤﺪﮔﺰاران ،ﮐﻪ در آن ﺳﯽ و ﺷﺶ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ...و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ.
ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﻮره ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﯽآﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎب ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮﻃﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﺮدات ﻟﻐﻮی و آوردن ﺷﻮاھﺪ
ﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻘﺎق ﮐﻠﻤﺎت و رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ آنھﺎ و ﺗﺼﺮﯾﻒ و اﻋﻼل ﺗﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ
و اﻋﺮاب آن و ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ اﺋﻤﻪ ﺳﻠﻒ درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ارﺟﺎع دادن اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﺘﺐ
ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮان ،ﮐﺎری ﺑﺲ ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﮔﺎه ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻦ و
ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ و ﻗﺒﻮل و ﯾﺎ رد آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .1
ﻗﺮﻃﺒﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺳﺒﺎب ﻧﺰول و ﻗﺮاﺋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻟﻐﺎت و وﺟﻮه اﻋﺮب ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺚ و ﺑﯿﺎن اﻟﻔﺎظ ﻏﺮﯾﺐ
و آوردن ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻘﮫﺎء و ﺟﻤﻊآوری ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻠﻒ و ﭘﯿﺮوان آﻧﺎن از ﺧﻠﻒ
ﻣﯽﭘﺮدازد .وی ﺑﺴﯿﺎر از اﺷﻌﺎر ﻋﺮب و ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻔﺴﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺎھﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ،اﺑﻦ
ﻋﻄﯿﻪ ،اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﮐﯿﺎھﺮاﺳﯽ و اﺑﻮﺑﮑﺮ َﺟﺼﺎص ﻧﻈﺮ ﻣﯽدھﺪ.
ﻗﺮﻃﺒﯽ از ﺑﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از داﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﻔﺴﺮان و اﺧﺒﺎر ﻣﻮرﺧﺎن و
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ از آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد؛
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ رد ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻏﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﺬاھﺐ اﺋﻤﻪ را ﯾﺎد ﮐﺮده و آن را ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و از
 -١ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن :اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺷﻴﺦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،ص.۱۰۹-۱۰۴ :
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دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﻟﮑﯽ( ﺗﻌﺼﺐ
ﻧﻤﯽورزد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺼﺎف ﻋﻠﻤﯽ ،وی را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻓﺎع از دﯾﮕﺮ
ﻣﺬاھﺐ و اﻗﻮاﻟﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد آنھﺎ را رد
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻗﺮﻃﺒﯽ در ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮد آزاد و در ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﮐﺪﺳﺖ ،و در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
و ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻧﺐ ادب و اﺧﻼق را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻋﻠﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺖ.
درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﻋﻠﻤﺎی
ﻋﺎرف و اھﻞ ورع و زاھﺪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد او ﺑﻮد از اﻣﻮر آﺧﺮت
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.1 «...
ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او اﻣﺎﻣﯽ اھﻞ ﻓﻨﻮن و ﻣﺘﺒﺤﺮ در ﻋﻠﻢ اﺳﺖ« .2

َ
اﺑﻦ ﻋﻤﺎد ﺣﻨﺒﻠﯽ درﺑﺎره ﻗﺮﻃﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وی اﻣﺎﻣﯽ َﻋﻠﻢ ،و از

ﻏﻮاﺻﯿﻦ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد« .3
زرﮐﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻔﺴﺮان ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺎﻟﺢ و اھﻞ ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد« .4
آرای ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎره ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻗﺮﻃﺒﯽ:

ذھﺒﯽ درﺑﺎره ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وی دارای ﺗﺼﻨﯿﻔﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﮐﺜﺮت اﻃﻼع وی و ﻓﻀﻞ واﻻی اوﺳﺖ ...ﺗﻔﺴﯿﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ

 -١اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن :اﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟـﻤﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻋﻴﺎن ﻋﻠﲈء اﻟـﻤﺬﻫﺐ.۱۶۴/۱ ،
 -٢ذھﺒﯽ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم.۷۵/۵۰ ،

 -٣اﺑﻦ ﻋﻤﺎد ﺣﻨﺒﻠﯽ :ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺎءوط و ﳏﻤﻮد اﻷرﻧﺎءوط ،دار
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،دﻣﺸﻖ -ﺑﯿﺮوت ،ﭼﺎپ اول۱۹۸۶ ،م.۵۸۵/۷ ،
 -٤زرﮐﻠﯽ :اﻷﻋﻼم.۳۲۲/۵ ،
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وی در ﺟﮫﺎن آوازه اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .وی دارای
ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻷﺳﻨﯽ ﰲ أﺳﲈء اﳊﺴﻨﯽ« و »اﻟﺘﺬﻛﺮة« و دﯾﮕﺮ

ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﻣﺎﻣﺖ و ھﻮش و ﻧﺒﻮغ و اﻃﻼع ﺑﺴﯿﺎر اوﺳﺖ« .1

اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن درﺑﺎره ﺗﻔﺴﯿﺮ وی »ﺟﺎﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن واﳌﺒﲔ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻦ

اﻟﺴﻨﺔ وآي اﻟﻘﺮآن« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و

ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﺳﺘﺎنھﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﯿﺎورده و ﺑﻪ
ﺟﺎی آن اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و اﺳﺘﻨﺒﺎط ادﻟﻪ آن را آورده اﺳﺖ و ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻗﺮاﺋﺎت و

إﻋﺮاب و ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ«  .2ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﮐﺘﺎب )ﺗﺬﻛﺎر ﰲ أﻓﻀﻞ اﻷذﻛﺎر( را ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﺒﯿﺎن ﻧﻮوی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ

اﻣﺎ ﮐﺘﺎب او ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﮐﺘﺎب ﻧﻮوی و دارای ﺑﮫﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺳﺖ«  .3ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن درﺑﺎره ﮐﺘﺎب »ﻗﻤﻊ اﳊﺮص ﺑﺎﻟﺰﻫﺪ واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ

ورد ذل اﻟﺴﺆال ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﺪﯾﺪهام

ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ« .4

اﺑﻦ ﻋﻤﺎد ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وی زﯾﺒﺎ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮب ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ« .5

 -١ذھﺒﯽ :ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم.۷۵/۵۰ ،
 -٢اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن :اﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟـﻤﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻋﻴﺎن ﻋﻠﲈء اﻟـﻤﺬﻫﺐ ،ص.۳۱۷:
 -٣ھﻤﺎن.
 -٤ھﻤﺎن.
 -٥اﺑﻦ ﻋﻤﺎد ﺣﻨﺒﻠﯽ :ﺷﺬرات اﻟﺬھﺐ.۵۸۵/۷ ،
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وﻓﺎت اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ:

ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﺎم ﻗﺮﻃﺒﯽ ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﻧﮫﻢ ﺷﻮال ﺳﺎل  ۶۷۱ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی
در » ﹸﻣ ﻨﻴﹶ ﺔ اﳋﺼﻴﺐ« واﻗﻊ در ﺻﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮ دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .ﻗﺒﺮ وی در
ﻣﻨﯿﺎ واﻗﻊ در ﺷﺮق رود ﻧﯿﻞ ﻗﺮار دارد .1

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
IslamAge.com

 -١ﺳﯿﻮﻃﯽ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟـﻤﻔﺴﺮﯾﻦ ،ص .۷۹:ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن :اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ

ﺷﻴﺦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،ص.۴۵:

اﻣﺎم ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) ۱۷۵-۹۴ﻫ(
ﻧﺎم ،ﻧﺴﺐ و ﺳﺎل وﻻدت:

وی اﺑﻮﺣﺎرث ،ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻣﺎم اھﻞ ﻣﺼﺮ در ﻓﻘﻪ و
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ .وی ﻣﻮﻻی ﻗﯿﺲ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۴ھﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۷۱۳ﻣﯿﻼدی در دوران
ﺧﻼﻓﺖ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ در » ﹶﻗ ﻠ ﹶﻘ ﹶﺸ ﻨﺪه« واﻗﻊ در ﺳﻪ ﻓﺮﺳﻨﮕﯽ ﻗﺎھﺮه ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻗﻠﻘﺸﻨﺪ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎھﺎی اﺳﺘﺎن »ﻗﻠﻴﻮﺑﻴﻪ« در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.

اﻣﺎ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ وی ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ
زﻏﺒﻪ از ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :اﺻﻞ ﻣﺎ از اﺻﻔﮫﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ
در ﻣﻮرد آنھﺎ )ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ اﺻﻔﮫﺎن( ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء وی را ﻣﺼﺮی و اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اھﻞ ﺑﯿﺖ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ از ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﯿﻢ و از اھﻞ اﺻﻔﮫﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
و ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻗﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد«) .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ او را ﻣﺼﺮی و ﯾﺎ
ﻓﺎرس ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا وی در ﻣﺼﺮ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮده و در آن
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺻﺎﻟﺘﺎ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ(.
زﻧﺪﮔﯽ و اﻗﺎﻣﺖ وی:

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ وی در ﻣﺼﺮ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد اﻣﺎ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در دوران ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ:

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان دوران ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ را دوراﻧﯽ آرام داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آن
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اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺪرت داﺷﺘﻨﺪ و اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﭼﻨﺪان ﻗﺪرت و ﺷﻮﮐﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﻦ ۸۰
ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪم و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﺟﺪل ﻧﮑﺮدم.
اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻟﯿﺚ ﯾﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻮاھﺎ و ﺑﺪﻋﺖھﺎ
در دوران ﻟﯿﺚ و ﻣﺎﻟﮏ و اوزاﻋﯽ ،ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻨﺖ ﻇﺎھﺮ و ﻋﺰﯾﺰ
ﺑﻮد .اﻣﺎ در دوران اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺑﺪﻋﺖھﺎ ﺳﺮ
ﺑﺮ آورده و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ دﭼﺎر آزﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺪال ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن
و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ...
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ

ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻢ وی:

ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء و ﻓﻘﮫﺎء ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ و ﻧﺒﻮغ اﻣﺎم ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ/
ﮔﻮاھﯽ دادهاﻧﺪ .اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﺎﻟﮏ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺮ از ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ]ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ وی[ اﻗﺪام ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻟﯿﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻟﮏ ﭘﯿﺮو اﺛﺮ و ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺖ.
ﻓﻀﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻟﯿﺚ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎری دارد
و ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﺑﻮداوود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﺴﯽ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و »ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺎرث« ﺑﻪ وی
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻟﯿﺚ »ﺛﺒﺖ« اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) ۱۷۵-۹۴ﻫـ(
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ﮐﺮم و ﺳﺨﺎوت وی:

از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت اﻣﺎم ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ و َو َر ع اﯾﺸﺎن
ﺻﻔﺖ ﺳﺨﺎوت و ﮐﺮم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﮫﻮر و زﺑﺎﻧﺰد
ھﻤﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﻣﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درآﻣﺪ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ھﺸﺘﺎد ھﺰار درھﻢ در ﺳﺎل
ﺑﻮد اﻣﺎ ھﯿﭻﮔﺎه زﮐﺎت ﺑﺮ آن واﺟﺐ ﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮا وی ھﯿﭻﮔﺎه آن را ]ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﺎل[
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ]ﺗﺎ زﮐﺎت ﺑﺮ آن واﺟﺐ ﺷﻮد[ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮم و ﺳﺨﺎوت
ﺧﻮد ھﻤﻪی آن را اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻟﯿﺚ آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎ ﺣﺎرث ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﻌﻠﻮل
دارم ﮐﻪ دﻟﺶ ﻋﺴﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .ﭘﺲ ﻟﯿﺚ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ او ﯾﮏ »ﻣﺮط« ﻋﺴﻞ
دھﻨﺪ و ﻣﺮط » ۱۲۰رﻃﻞ«  1اﺳﺖ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻣﺼﺮ:

ﻟﯿﺚ /ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺼﺮ و ﻣﺤﺪث و ﻣﺤﺘﺸﻢ و رﺋﯿﺲ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﮕﻤﺎرد اﻣﺎ او
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد واﻟﯽ ﻣﺼﺮ و ﻗﺎﺻﯽ آن ﺗﺤﺖ اﻣﺮ وی ﺑﻮدﻧﺪ و در
ھﻤﻪی اﻣﻮرد ﺑﻪ رای و ﻣﺸﻮرت وی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

 -١رﻃﻞ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 (۱رﻃﻞ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ  ۳۸۲ﮔﺮم اﺳﺖ (۲ .رﻃﻞ ﺷﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر
ﻋﻠﻤﺎ  ۱۷۸۵ﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (۳ .رﻃﻞ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ  ۴۴۹ﮔﺮم اﺳﺖ) .ﻋﻠﯽ ﺟﻤﻌﺔ ،اﳌﻜﺎﻳﻴﻞ

واﳌﻮازﻳﻦ اﻟﴩﻋﻴﺔ :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎی ﻋﺮﺑﯽ(.
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ﺷﯿﻮخ وی:

وی از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری ھﻤﭽﻮن ﻋﻄﺎء و ﻧﺎﻓﻊ و اﺑﻮاﻟﺰﺑﯿﺮ و زھﺮی ﺣﺪﯾﺚ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه او ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﯽ را درک ﮐﺮده اﺳﺖ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان وی:

ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری از وی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪی ﺷﯿﺦ وی اﺑﻦ ﻋﺠﻼن و
اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ و ھﺸﯿﻢ و اﺑﻦ وھﺐ و اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ،و ﻋﻄﺎف ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،و ﺷﺒﺎﺑﻪ و
أﺷﮫﺐ ،و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ،و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻔﯿﺮ ،و ﻗﻌﻨﺒﯽ ،و ﺣﺠﯿﻦ ﺑﻦ
اﻟﻤﺜﻨﯽ ،و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ ،و آدم ﺑﻦ اﺑﯽ إﯾﺎس ،و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ،و
ﻓﺮرزﻧﺪش ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ ﻟﯿﺚ ،و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ ،و ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﮑﻢ ،و
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ،و ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،واﺑﻮ ﻧﻀﺮ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ،وﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
ﯾﺤﯿﯽ ﻟﯿﺜﯽ ،و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻤﯿﻤﯽ ،و اﺑﻮاﻟﺠﮫﻢ اﻟﻌﻼء اﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ،و ﻗﺘﯿﺒﻪ
ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﻣﺢ ،و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻮھﺐ اﻟﺮﻣﻠﯽ ،و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ،و
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد زﻏﺒﻪ ،و ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺎﺗﺐ ،و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺗﻨﯿﺴﯽ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﻟﻔﺎت وی:

از ﻣﻮﻟﻔﺎت وی ﻣﯽﺗﻮان از »ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﻳﺦ« و »ﻛﺘﺎب اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ« ﻧﺎم

ﺑﺮد.

درﺑﺎرهی وی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

اﺑﻦ وھﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ و ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺮدم ﮔﻤﺮاه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻋﺜﻤﺎن را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ درﻣﯿﺎن آنھﺎ رﺷﺪ ﮐﺮد و درﺑﺎرهی ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ آنھﺎ

اﻣﺎم ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) ۱۷۵-۹۴ﻫـ(
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ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از ﮐﻢ ﺷﻤﺮدن ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .و اھﻞ ﺣﻤﺺ )در ﺷﺎم( ﻋﻠﯽ
را ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺴﺎش درﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و
ﻓﺎﺿﺌﻞ ﻋﻠﯽ را ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از ﮐﺎرﺷﺎن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻧﺰد ﻣﻦ از »ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ« ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺳﻌﯿﺪ اﻵدم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻼء ﺑﻦ ﻛﺜﲑ« ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﺮور و اﻣﺎم

و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﺳﺖ.
ﺻﻔﺪی درﺑﺎرهی وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ و رﺋﯿﺲ و ﻣﺤﺘﺸﻢ آن
ﺑﻮد ...ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﺋﺐ و ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ و ﻣﺸﻮرت وی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻓﻌﯽ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ وی دﯾﺪار ﮐﻨﺪ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯽﺧﻮرد...
وﻓﺎت وی:

وی ﺑﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ  ۱۵ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۱۷۵ھﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل
 ۷۹۱ﻣﯿﻼدی دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﺼﺪﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺪرم در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهی
ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ھﯿﭻ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهای را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﻧﺪﯾﺪم.
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﮫﺮهی ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﻏﻢ و اﻧﺪوه آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺪام دﯾﮕﺮی
را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪرم ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪی
ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰاﯾﻨﺪ! ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﻧﺨﻮاھﯽ
دﯾﺪ.
ﮔﺮدآوی و ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
IslamAge.com

اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ ) ۳۰۳-۲۱۵ﻫ(
وی اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ ,ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﺳﻨﺎن ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف »ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ« اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﺪ و ﺳﻔﺮ وی ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ:

وی در ﻧﺴﺎ )واﻗﻊ در ﺧﺮاﺳﺎن( ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۱۵ھﺠﺮی دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد
و ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺖ .وی در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ  ۱۵ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۳۰ھﺠﺮی ﺑﻪ ﻧﺰد »ﻗﺘﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻐﻼﻧﯽ« رﻓﺖ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﺰد وی در »ﺑﻐﻼن« ﻣﺎﻧﺪ و از وی ﺑﺴﯿﺎر
رواﯾﺖ ﮐﺮد .وی ﺳﭙﺲ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اداﻣﻪ داد و در آن از
»ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﻨﻈﻠﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ« و »ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر«
و »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﻓﻊ« و دﯾﮕﺮان ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ .او ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮو و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﻋﺮاق و ﺳﭗ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن در ﻣﺼﺮ ﻣﺴﮑﻦ
ﮔﺰﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺷﮫﺮﺗﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﮑﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ وی:

وی درﯾﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ و ﻓﮫﻢ و اﺗﻘﺎن و ﻧﻘﺪ رﺟﺎل و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﻮد .در راه ﻃﻠﺐ
ﻋﻠﻢ در ﺧﺮاﺳﺎن و ﺣﺠﺎز و ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق و ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﺷﺎم و ﻣﻨﺎﻃﻖ دور
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺼﺮ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪ .ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﻪ وی روی آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﯿﺎﻓﺖ.
»اﺑﻮ ﺑﺸﺮ دوﻻﺑﯽ« و »اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﺤﺎوی« و »اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری« و ﻣﺮدم
ﺑﺴﯿﺎری از وی ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
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»ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻃﺎھﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از »ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ« درﺑﺎرهی ﺷﺨﺼﯽ
ﺳﻮال ﮐﺮدم ﭘﺲ وی او را ﺛﻘﻪ )ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ( داﻧﺴﺖ .ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺴﺎﺋﯽ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ :ﻓﺮزﻧﺪم ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
)ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺎﺋﯽ( در ﻣﻮرد رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮط ﺑﺨﺎری
و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ زﯾﺮا او ﮔﺮوھﯽ از رﺟﺎل
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﻓﻘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و
ھﺮ ﮐﻪ در ﺳﻨﻦ وی ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد از ﺣﺴﻦ ﮐﻼم وی در ﺣﯿﺮت ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ» .ﻣﺠﺪ
اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ« در آﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺷﺎﻓﻌﯽ

ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و اﻧﺴﺎﻧﯽ اھﻞ ورع ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
وی ﺑﻪ ﻧﺰد »ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ« آﻣﺪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎرث از وی
ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮد وی ﺟﺎﺳﻮس ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ از ﺣﻀﻮر وی در
ﺟﻠﺴﻪی درﺳﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻧﺴﺎﺋﯽ ﭘﺸﺖ در ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و از وی ﺣﺪﯾﺚ
را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎرث ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺣﺎرث ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮد« ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺣﺎرث ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم«.
ﺑﺎز ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم دارﻗﻄﻨﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ]ﻧﺴﺎﺋﯽ[
ﺑﺮ ھﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ( در ﻋﺼﺮ وی ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ«.
ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﺋﻞ وی:

»ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ اﻟﺤﺎﻓﻆ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ در ﻣﺼﺮ ﺗﻼش
و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻧﺴﺎﺋﯽ را در ﻋﺒﺎدت وﺻﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ
ھﻤﺮاه اﻣﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﻓﺪا ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺳﻨﺖھﺎی ﻣﺎﺛﻮر را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ

اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ ) ۳۰۳-۲۱۵ﻫـ(
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داﺷﺘﻪ و از ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﻠﻄﺎن و از ﻏﺬای زﯾﺎد ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮد و وی ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در دﻣﺸﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮارج ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
ﺛﻨﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ وی:

»ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮی« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﺪون ﻣﻨﺎزع
اﻣﺎم ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
»اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ دارﻗﻄﻨﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺑﺮ ھﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪی وی
در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
دار ﻗﻄﻨﯽ ھﻤﭽﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻮ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺪاد ﺷﺎﻓﻌﯽ« ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺟﺰ از ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺣﺠﺖ ﻣﯿﺎن
ﻣﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪم ﺑﺎﺷﺪ راﺿﯽام.
»اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﺪه« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ را رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺛﺎﺑﺖ را از ﻣﻌﻠﻮل و اﺷﺘﺒﺎه را از ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﭼﮫﺎر ﺗﻦ ھﺴﺘﻨﺪ:
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداوود و ﻧﺴﺎﺋﯽ.
»اﺑﻦ ﻋﺪی« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از »ﻣﻨﺼﻮر ﻓﻘﯿﻪ« و »اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ
)اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ( ﻃﺤﺎوی« ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ اﻣﺎﻣﯽ از
اﺋﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎدت و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ:

وی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺠﺎع و ﻋﺒﺎدﺗﮑﺎرو دارای ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺨﻤﺎن در ﻣﺼﺮ درﺑﺎرهی ﺗﻼش اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ در
ﻋﺒﺎدت ﺷﺒﺎﻧﻪروزیاش ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻣﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
ﺟﮫﺎد ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ وی را در ﺟﮫﺎد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ از
ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد.
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وی ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺮ ﺳﻨﺖ ،وی را از ﺷﺮﮐﺖ در
ﺟﮫﺎد و ﺗﻼش در اﺻﻼح اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺖ.
اﯾﺸﺎن دارای ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ«  1ﮐﻪ آن را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻋﻘﯿﺪهی اھﻞ ﺳﻨﺖ درﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ

ﻃﺎﻟﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮارج و دﺷﻤﻨﺎن آن اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد .ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب و ﺧﻮاﻧﺪن آن در دﻣﺸﻖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮارج و دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﮫﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ اﺳﺖ .وی در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ دﻣﺸﻖ وارد ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف رﻓﺘﮕﺎن در ﺣﻖ ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ ﮐﺘﺎب )ﺧﺼﺎﺋﺺ( را ﻧﮕﺎﺷﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺘﯽ ھﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮫﺎدت وی ﮔﺮدﯾﺪ«.
درﮔﺬﺷﺖ وی:

ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی ﺟﮫﺎد و ﻋﺒﺎدت و ﺗﻼش در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن ،اﯾﻦ اﻣﺎم
ﺑﺰرﮔﻮار در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۳۰۳ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺷﮫﺮ
رﻣﻠﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی وی ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ در دﻣﺸﻖ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﮑﻪ ﺑﺮده ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﮕﺎرش :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم

 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺎد )ﻣﯿﺮﯾﻦ( ،/ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪی ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) ۷۷۴ - ۷۰۰ﻫ(
وی اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻔﺴﺮ ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺪاء »اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
ﺑﻦ ﺿﻮء ﺑﻦ درع« ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ از ﺑﻨﯽ ﺣﺼﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﺴﺐ ﺷﺮﯾﻔﯽ
اﺳﺖ .ﺧﻮد اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ِﻣ ّﺰی ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺴﺐ ﻣﻦ اﻃﻼع

ﯾﺎﻓﺖ و آن را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ« .1
ﺗﻮﻟﺪ و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ:

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۰۰ھﺠﺮی ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از آن  2در ﻗﺮﯾﻪ ﻣ َ
ﺠﺪل
ِ
از ﺗﻮاﺑﻊ ُﺑﺼﺮیٰ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ دﻣﺸﻖ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد .ﻣﺎدر او

اھﻞ ھﻤﯿﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪر وی ﺧﻄﯿﺐ ﺷﮫﺮﺷﺎن ﺑﻮد و از ﻣﺤﻀﺮ ﻧﻮاوی و
ﻓﺰاری ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۷۰۳ھﺠﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ از دﺳﺖ داد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﺪر در ﺳﺎل  ۷۰۷ھﺠﺮی ﺑﻪ
دﻣﺸﻖ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻮدک ﺑﻮدم و ﺳﻪ ﺳﺎل
ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻢ و ﭘﺪر را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم« .3

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ،۴۱/۱۴ :وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺪرش ﻧﺴﺒﺸﺎن را آورده اﺳﺖ.
 -٢در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺳﺎل  ۷۰۰ھﺠﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺎل  ،۷۰۱ﮐﻪ ﺳﺎل  ۷۰۰راﺟﺢ اﺳﺖ واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .ﻧﮕﺎ :ﻣﻘﺪﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮ اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد وی.
 -٣اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ.۳۲/۱۴ :

٣٤

ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

ﺑﺮادر ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ» ،ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب« ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ راه ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮد .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»او ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮادر و دوﺳﺘﯽ دﻟﺴﻮز ﺑﻮد ،او ﺗﺎ ﺳﺎل ) ۵۰ﯾﻌﻨﯽ  ۷۵۰ھﺠﺮی( در
ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد و از او ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﻢ.1 «...
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در آﻏﺎز ،ﻋﻠﻢ را از ﺑﺮادر ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺖ و ﭘﺲ از
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ آﻣﺪ ،ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن را در ﺳﺎل
 ۷۱۱ھﺠﺮی ﻧﺰد ﺷﯿﺦ »ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻌﻠﺒﮑﯽ« )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۳۰ﻫ( ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﻗﺮاﺋﺎت را آﻣﻮﺧﺖ و در
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺖ و ﻣﺘﻦ »اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ« در ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ را در ﺳﺎل  ۷۱۸ھﺠﺮی

ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ را از ﺑﺮ ﮐﺮد و ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ
ﻓﺰاری و ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮫﺒﻪ ﻓﻘﻪ آﻣﻮﺧﺖ.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﺎ زﯾﻨﺐ ،دﺧﺘﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮاﻟﺤﺠﺎج ِﻣﺰی ازدواج ﻧﻤﻮد و در
ﻣﻼزﻣﺖ او ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﺗﻘﯽ
اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در آﻣﺪ و از او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ رای او رﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ رﻧﺞ ﻓﺮاوان دﯾﺪ.
وی اﺻﻮل را ﻧﺰد ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ
و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺷﯿﺮازی و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ
آﻣﻮﺧﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻋﻠﻞ و رﺟﺎل و
ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی اﯾﻦ ﻓﻨﻮن رﺳﯿﺪ و وارد
ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺘﻮا و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺷﺪ و در ﻓﻘﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻧﺤﻮ ﺑﻪ درﺟﻪای ﺑﺎﻻ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ.

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ.۳۲/۱۴ :

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) ۷۷۴-۷۰۰ﻫـ(
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ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ:

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺲ در آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ واﻻی وی ﺑﺮد .ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس ﻣﻌﺘﺒﺮ آن دوران از ﺟﻤﻠﻪ دار اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺷﺮﻓﯿﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ
ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺠﯿﺒﯿﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻨﮑﺰﯾﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻮرﯾﻪ ﮐﺒﺮی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﭘﺮداﺧﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ وی دروس ﺧﻮد را در آنھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮی و ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ھﺸﺎم و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻨﮑﺰ و ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻄﺎﺑﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ ﻣﻮﻟﻔﺎت وی ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ وی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺷﯿﻮخ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ:

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺧﺎﻧﻪای دوﺳﺘﺪار ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮا
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎدر وی »ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻨﺖ ﻓﺮج ﺑﻦ ﻋﻠﯽ« ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ وی ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻧﯿﺰ اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد وی ﮔﺬراﻧﺪ .وی ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﺷﯿﻮخ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ را ﯾﺎد ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﺮد:
 -۱ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ،ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ
)ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۲۸ﻫ(.

 -۲ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻮاﻟﺤﺠﺎج ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ِﻣ ّﺰی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۴۲ﻫ(

 -۳ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ زﻣﻠﮑﺎﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۲۷ﻫ(

 -۴ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻮﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ دﻣﯿﺎﻃﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۵۰ﻫ(
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 -۵ﻋﻠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮزاﻟﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۳۹ﻫ(
 -۶ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ذوﯾﺐ ،ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮫﺒﻪ ) ۷۲۶ﻫ(
 -۷ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﻪ ﺣﺠﺎر ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ
ﺷﺤﻨﻪ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۳۰ﻫ(
 -۸ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ذھﺒﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۴۸ﻫ(
 -۹زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺎﻓﯽ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﮑﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۳۵ﻫ(
 -۱۰ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺰاری )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۲۹ﻫ(
 -۱۱ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ذوﯾﺐ ﺑﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮫﺒﻪ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۸۲ﻫ(
و دﯾﮕﺮان.
ﺷﺎﮔﺮان وی:

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در دوران ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در دﻣﺸﻖ و ﺷﺎم و ﺣﺠﺎز و ﻣﺼﺮ،
ﺑﻠﮑﻪ در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .وی در ذﮐﺮ ﺣﻮادث ﺳﺎل ۷۶۳
ھﺠﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺎرﺳﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺧﺮاﺳﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد و ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻧﯿﺪ و ﮐﺸﺎف زﻣﺨﺸﺮی و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
را از ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﻆ اﺳﺖ« اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﻣﺘﺤﺎن وی ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺮدم و اﻋﺠﺎب آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ او ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮای او اﺟﺎزه ﺳﻤﺎع ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺎزه را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از
ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪم ﺟﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه
]رواﯾﺖ[ ﺑﺪھﯽ و ذﮐﺮ ﺗﻮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ« .1
 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ.۳۶۷/۱۴ :

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) ۷۷۴-۷۰۰ﻫـ(

٣٧

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺷﮫﺮت ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی وی در دوران ﺣﯿﺎت اوﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮان ﻣﺸﮫﻮر وی از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
 -۱ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺤﺴﺒﺎﻧﯽ اﻟﺪﻣﺸﻘﯽ )۷۵۱
  ۸۱۶ھﺠﺮی( -۲ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اذرﻋﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺰ
ﺣﻨﻔﯽ ) ۷۹۲-۷۳۱ھﺠﺮی(.
َََ
 -۳اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻨﻘﻪ ﺑﺴﮑﺮی ﻣﺪﻧﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی ۸۰۴
ھﺠﺮی(
 -۴ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻮاوی دﻣﺸﻘﯽ )۸۰۳-۷۲۹
ھﺠﺮی(
 -۵ﻓﺮزﻧﺪ او ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ۸۰۳-۷۵۹) ،
ھﺠﺮی(
 -۶اﺑﻮاﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﺣﺴﯿﻨﯽ )-۷۱۵
 ۷۶۵ھﺠﺮی(
 -۷ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻧﻄﺎﮐﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی ۸۱۵
ھﺠﺮی(
 -۸ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺠﺰری )ﻣﺘﻮﻓﺎی ۸۱۴
ھﺠﺮی(
 -۹زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ) ۸۹۶-۷۲۵ھﺠﺮی(
 -۱۰ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﻪ ﺑﻦ ﻋﻄﻮف ﺑﻦ ﯾﻌﻠﯽٰ )۸۲۸-۷۴۶
ھﺠﺮی(
 -۱۱ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻐﺪادی ،ﺳﺎﮐﻦ در ﻗﺎھﺮه )ﻣﺘﻮﻓﺎی ۸۲۰
ھﺠﺮی(
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ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ:

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زود آﻏﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد .اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﮐﻮدﮐﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ را ﻧﻮﺷﺖ«  .1وی ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ اداﻣﻪ
داد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از
ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ »ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﻟﺴﻨﻦ« ﻣﯽﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ .ﺷﺎﮔﺮد وی

ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﻟﺠﺰری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر زﺣﻤﺖ ﺷﺪ،
و ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد و ھﻤﻪ آن را ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺸﯽ از

ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن آن وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺶ از
وﻓﺎت ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ .او  /ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﺐھﺎ آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﺳﻮ ﺳﻮ ﻣﯽزد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽام ﺑﺎ آن رﻓﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ
را ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎری آﺳﺎن اﺳﺖ« .2
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی وی ارزﺷﻤﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﮫﻢ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ .در ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﮐﺘﺎب وی » ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ« از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و

ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﺳﺖ و در ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ »ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﻟﺴﻨﻦ«

وی را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد و در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ« ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺰرگ و

ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ .وی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺰرگ از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 -١ﺷﺬرات اﻟﺬھﺐ.۲۳۱/۶ :
 -٢اﻟـﻤﺼﻌﺪ اﻷﺣﻤﺪ.۴۰-۳۹ :

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) ۷۷۴-۷۰۰ﻫـ(
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در ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن:

 -۱ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻧﺎم ﻣﻮﻟﻒ ﺑﻪ »ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ« ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺛﻮر ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﭘﺲ
از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -۲ﮐﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻗﺮآن ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻣﮑﯽ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ﺑﯿﺮوت ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﺠﺎل ﺳﻨﺖ و ﻋﻠﻮم ﺳﻨﺖ:

 -۳اﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺻﻮل.

 -۴ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.
 -۵اﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎت واﻟـﻤﺠﺎﻫﻴﻞ .ﻧﺴﺨﻪای
از آن در داراﻟﮑﺘﺎب اﻟﻤﺼﺮﯾﻪ در دو ﺟﻠﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.

 -۶اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۳ﻫ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺣﻤﺰه در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﺷﺎﮐﺮ /آن را ﺷﺮح داده و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﻫ در ﻗﺎھﺮه ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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 -۷ﺟﺎﻣﻊ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﻟﺴﻨﻦ اﳍﺎدی ﻷﻗﻮم ﺳﻨﻦ :ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﯽ
اﻣﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪﭼﯽ در داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

 -۸ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس.
 -۹ﻣﺴﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس :دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻄﯽ اﻣﯿﻦ ﻗﻠﻌﻪﭼﯽ آن را
ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﻮﻓﺎء ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -۱۰اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﻐﺮی ﻓﯽ اﳊﺪﻳﺚ.

 -۱۱ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ أدﻟﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.

 -۱۲ﲣﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ ﳐﺘﴫ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ :ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺒﯿﺴﯽ در ﻣﮑﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۱۳ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺘﺎب »اﳌﺪﺧﻞ إﻟﯽ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻨﻦ« ﺑﯿﮫﻘﯽ.
 -۱۴ﺟﺰء ﻓﯽ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺼﻮر.

 -۱۵ﺟﺰء ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺠﻞ.

 -۱۶ﺟﺰء ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﻓﯽ أﻳﺎم اﻟﻌﴩة ﻣﻦ ذی اﳊﺠﺔ.
 -۱۷ﺟﺰء ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﰲ ﻗﺘﻞ اﻟﻜﻼب.

 -۱۸ﺟﺰء ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﰲ ﻛﻔﺎرة اﳌﺠﻠﺲ.
در ﻣﺠﺎل ﻓﻘﻪ و أﺻﻮل:

 -۱۹اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﱪی.

 -۲۰ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم.
 -۲۱أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ.

 -۲۲ﺟﺰء ﰲ اﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﯽ.

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) ۷۷۴-۷۰۰ﻫـ(
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 -۲۳ﺟﺰء ﰲ ﻣﲑاث اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﻊ اﻹﺧﻮة.

 -۲۴ﺟﺰء ﰲ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ اﻟﺘﯽ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -۲۵ﺟﺰء ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ ﻛﺘﺎب اﳉﺰﻳﺔ.
 -۲۶ﺟﺰء ﰲ ﻓﻀﻞ ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ.

 -۲۷اﻟـﻤﻘﺪﻣﺎت ﻓﯽ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ.
در ﻣﺠﺎل ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻨﺎﻗﺐ:

 -۲۸اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ :ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﻣﺼﺮ و ﺑﯿﺮوت ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آن ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر و
دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوھﺶھﺎی داراﻟﮫﺠﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ھﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

 -۲۹ﺟﺰء ﻣﻔﺮد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ.

 -۳۰اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ :ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻔﺼﻮل ﰲ ﺳﲑة اﻟﺮﺳﻮل« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺮت ﻧﺒﻮی اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﻧﺎم ﺳﯿﺮت ﻧﺒﻮی اﯾﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 -۳۱ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ :اﺧﯿﺮا در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

 -۳۲اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﻨﻔﻴﺲ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ.
 -۳۳ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ.

 -۳۴ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻷﻧﺴﺎب.
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ﺛﻨﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ وی:

اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ /از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ دوران ﺧﻮد و ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ دورانھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎﺻﺮان وی و ﭘﺴﯿﻨﯿﺎن وی را ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﺣﺎﻓﻆ ذھﺒﯽ در ﻣﻌﺮض ذﮐﺮ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻔﺘﯽ
ﻣﺤﺪث ،دارای ﻓﻀﺎﺋﻞ ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
ﺑﺼﺮوی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺷﻨﯿﺪهام ...او از اﺑﻦ ﺷﺤﻨﻪ و اﺑﻦ اﻟﺰراد و ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل و ﻣﺘﻮن و ﻓﻘﻪ داﺷﺖ.1 «...
وی ﺑﺎری دﯾﮕﺮ در »اﳌﻌﺠﻢ اﳌﺨﺘﺺ« درﺑﺎره اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎم ﻣﻔﺘﯽ ،ﻣﺤﺪث ﻣﺎھﺮ ،ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺘﻔﻨﻦ ،ﻣﺤﺪث ُﻣﺘﻘﻦ ،ﻣﻔﺴﺮ ﻧﻘﺎل« .2
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ درﺑﺎره او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻔﻆ او وﺳﯿﻊ ﺑﻮد و
ﺧﻮش ﻣﺸﺮب و ﺷﻮخ ﺑﻮد .ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ او در ﺣﯿﺎﺗﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدم ﭘﺲ از وﻓﺎﺗﺶ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﮫﺮه ﺑﺮدﻧﺪ« .3
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ در وﺻﻒ او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻴﺦ اﻣﺎم ﻋﻼﻣﻪ

ﺣﺎﻓﻆ ،ﻋﲈد اﻟﺪﻳﻦ ،ﺛﻘﺔ اﳌﺤﺪﺛﲔ ،ﻋﻤﺪة اﳌﻮرﺧﲔ ،ﹶﻋ ﹶﻠ ﻢ اﳌﻔﴪﻳﻦ« .4

اﺑﻦ ﺗﻐﺮی ﺑﺮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر
ورزﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻓﻘﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻟﻐﺖ ﻋﺮب و دﯾﮕﺮ ﻓﻨﻮن ﺑﻪ
ﻣﮫﺎرت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ وﻓﺎت ﺑﻪ ﻓﺘﻮا و ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ« .5

 -١ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظ ذھﺒﯽ ۲۹/۴ :و ﻋﻤﺪة اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ.۲۵/۱ :
 -٢ﻣﻌﺠﻢ اﻟـﻤﺨﺘﺺ ذھﺒﯽ.
 -٣اﻟﺪرر اﻟﮑﺎﻣﻨﺔ.
 -٤اﻟﺮد اﻟﻮاﻓﺮ.
 -٥اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاھﺮة.۱۲۳/۱۱ :

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) ۷۷۴-۷۰۰ﻫـ(
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ﻋﻼﻣﻪ ﻋﯿﻨﯽ درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او ﻗﺪوه ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﺎﻓﻆ و ﻋﻤﺪه اھﻞ ﻣﻌﺎﻧﯽ
و اﻟﻔﺎظ ﺑﻮد .از ﻋﻠﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪ و ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮد و رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻠﻢ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و دارای ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ« .1
ﺷﺎﮔﺮ او اﺑﻦ ﺣﺠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ ﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن اﺣﺎدﯾﺚ
و داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ و رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ و ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ آن
ﺑﻮد و ھﻢ ﻗﻄﺎران و ﺷﯿﻮخ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻪ و
ﺗﺎرﯾﺦ را از ﺑﺮ داﺷﺖ و ﮐﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﮫﻢ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮد« .2
وﻓﺎت ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ:

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎری را در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و اﻓﺘﺎ و
ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .وی ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۶ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۷۷۴ھﺠﺮی در دﻣﺸﻖ
درﮔﺬﺷﺖ .ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﺻﯿﺖ ﺧﻮد وی در
ﺟﻮار ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻣﻘﺒﺮه ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .3
ﭘﮋوھﺶ و ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
IslamAge.com

 -١اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاھﺮة.۱۲۳/۱۱ :
 -٢ﺷﺬرات اﻟﺬھﺐ اﺑﻦ ﻋﻤﺎد.۲۳۲/۶ :
 -٣اﻟﺮد اﻟﻮاﻓﺮ.۱۶۲ :

ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دﻫﻠﻮی ،اﺣﯿﺎﮔﺮ ﺳﻨﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ )-۱۱۱۴
 ۱۱۷۶ﻫ(
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺳﺎل ۳۹۲
ھﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰۰۱ﻣﯿﻼدی
ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﻓﺘﺢ
ﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
ﻗﺪرت را در ھﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﯿﻤﻮری رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺷﮑﻮه را در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﻨﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ
آﻧﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽﺷﺎن ﯾﺎری دادﻧﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﻔﻮذ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر را ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﭙﺮدﻧﺪ
اﻣﺎ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ھﻨﻮز وﺟﻮد آنھﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪی ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﻧﻘﺎب از ﭼﮫﺮهی زﺷﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن آن ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؛ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻨﺪ در دوران آنھﺎ ﺑﻪ اوج ﺿﻌﻒ رﺳﯿﺪ و ﺟﮫﻞ و ﻓﺴﺎد و
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ درﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
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ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

در ﺳﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ آرام ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد و ﻟﺬتھﺎی زودﮔﺬر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺪاھﺎﯾﯽ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ در
ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮدن ﻗﻠﺐھﺎی ﻏﺎﻓﻞ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮابآﻟﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎری دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﯾﺎد اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪی »ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺪث
دھﻠﻮی« ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺮﯾﺎد دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻠﺤﺎن از ورای ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽرﺳﺪ...
ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ:

»اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴ﺷﻮال  ۱۱۱۴ھﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دوم
ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۱۷۰۳ﻣﯿﻼدی در اواﺧﺮ دوران ﺳﻠﻄﺎن »اورﻧﮕﺰﯾﺐ« ﯾﮑﯽ از
ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﯿﻤﻮری در دھﻠﯽ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد و در ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺻﻼح ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺪر وی از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﻣﺮاﺟﻌﻪی »ﻓﺘﺎوی اﳍﻨﺪﻳﺔ« ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﻠﻄﺎن

اورﻧﮕﺰﯾﺐ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ.
او زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﻦ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﻮد و زﺑﺎنھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ را
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ھﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ ،وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻃﺐ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی زھﺪ
و ﺗﺼﻮف ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .روﺣﯿﻪی ﭘﺎﮐﺶ وی را ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﺸﯿﺪ و او را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻋﺒﺎدات و ﻃﺎﻋﺎت ﺳﻮق داد و دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖھﺎی آن را از ﻗﻠﺐ او
ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﭘﺲ ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی او ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻟﻘﺐ »ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ« ﯾﻌﻨﯽ »دوﺳﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ« دادﻧﺪ.

ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دﻫﻠﻮی ،اﺣﯿﺎﮔﺮ ﺳﻨﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ
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ﺗﺪرﯾﺲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ:

ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﺪر وی در ﺳﺎل  ۱۱۳۱ھﺠﺮی ) ۱۷۱۹ﻣﯿﻼدی( وی ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﻧﺒﻮغ وی و ﭼﯿﺮﮔﯽ او در ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﭙﺮدازد .وی ﭘﺲ از  ۱۲ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ
ﺑﺮای ادای ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺣﺞ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﮏ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮخ و ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺤﺪﺛﺎن آﻧﺠﺎ دﯾﺪار ﮐﺮد و از آنھﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺖ و
اﺟﺎزهی رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮﻓﺖ و در آﻏﺎز ﺳﺎل  ۱۱۴۵ھﺠﺮی ) ۱۷۲۲ﻣﯿﻼدی(
ﺑﻪ ھﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ اداﻣﻪ دھﺪ.
او ﺧﺎﻧﻪاش را ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻃﻼب ﻋﻠﻢ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﺮار داد و
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺟﻤﻊ ﻃﻼﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ »ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه« ﺑﺮای او ﻣﺪرﺳﻪی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد آن را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد .آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »داراﻟﻌﻠﻮم« ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎی ھﻨﺪ از آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻼشﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ:

ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ھﻨﺪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن آن رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﯽﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﺑﺪﻋﺖھﺎ و ﺧﺮاﻓﺎت ،ﻋﻘﻞ و
ﺧﺮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﺟﺎی ﭘﺎی
ﺧﻮد در ھﻨﺪ ،زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺣﻖ را ﺑﻪ
زﺑﺎن آورده و ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی راه اﺻﻼح رھﻨﻤﻮن
ﺳﺎزد .او ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺪرﯾﺲ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺮدان و ﺑﺪون
راھﻨﻤﺎ رھﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺼﻮف ﺳﻨﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺟﻤﮫﻮر ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮ آن روش
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ﺑﻮدﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺼﻮف از ﺷﻮاﺋﺐ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽھﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از
ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه ﺑﻮد.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﺑﺎب اﺟﺘﮫﺎد و ﻋﺪم ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻓﻘﮫﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻓﺘﻮا دھﺪ« و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ» :ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻨﺶ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل و رد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪاص« و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد.
ﺗﻼشھﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ در ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮزﻧﺪش
»ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ« ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش در ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ
ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﭘﺪرش ﺗﻼشھﺎی او را اداﻣﻪ داد و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ اﯾﺴﺘﺎد و
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ ﮐﻪ» :وﺟﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯽ آﻧﮑﻪ
ﻧﻔﻮذی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ!« او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﻮای ﻣﺸﮫﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﺪ را »دار
اﻟﺤﺮب« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارد و اﺣﮑﺎﻣﺶ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ھﻤﻪ ﮐﺎره ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺧﻮد ﮐﺎرﻣﻨﺪان را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﺣﻘﻮق آنھﺎ را ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻗﻀﺎوت و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ.
ﺗﻼشھﺎ و دﻋﻮت اﺻﻼﺣﯽ ﺷﯿﺦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﭘﺲ از وی ﺟﮫﺎد ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای
رھﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﭼﻨﮓ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ و ھﻤﻨﯿﻄﻮر ﺳﯿﮏھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺒﺮھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ ﻣﯽﺗﻮان »اﺣﻤﺪ ﻋﺮﻓﺎن ﺷﮫﯿﺪ« )ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﮫﯿﺪ( را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ

ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دﻫﻠﻮی ،اﺣﯿﺎﮔﺮ ﺳﻨﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ
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از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ دھﻠﻮی و ﺑﺮادر وی »ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر دھﻠﻮی« ﮐﻪ ھﺮ دو ﻓﺮزﻧﺪ و
ﺷﺎﮔﺮد ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﻟﻔﺎت ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ:

ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻣﺒﺎرک ﮔﺮداﻧﺪ و او ذرﯾﻪای ﻣﺒﺎرک از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از وی ﻋﻠﻢ وا را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان رﺳﺎﻧﺪه و ﺟﮫﺎد ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ
را رھﺒﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ از او ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻨﺖ را ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ در ھﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ» .زﺑﯿﺪی«
)ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۲۰۵ھ( ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس« از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان
اوﺳﺖ.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
»ﺣﺠﺔ اﷲ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ أﴎار اﳊﺪﻳﺚ وﺣﻜﻢ اﻟﺘﴩﻳﻊ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۲۸۹

ھﺠﺮی ) ۱۸۶۹ﻣﯿﻼدی( در ھﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۲۹۴ھﺠﺮی )۱۸۷۷
ﻣﯿﻼدی( در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ
در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ.
»اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﺑﻴﺎن ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و ﻧﺸﺎت

ﻣﺬاھﺐ ﻓﻘﮫﯽ و ﺗﻌﺪد ﻣﺬاھﺐ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.

»ﻋﻘﺪ اﳉﻴﺪ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ« ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ

و اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

»اﻟﻔﻮز اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﲑ« )ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ( ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻮاردی

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﭙﺮدازد.
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اﳌﺴﻮ  ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﻃﺄ« )ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ( ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺷﺮح
» ﱠ
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﻃﺎ و ﺑﯿﺎن ﺗﻌﻘﯿﺒﺎت ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
»اﳌﺼﻔﯽ ﴍح اﳌﻮﻃﺎ« ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

»ﴍح ﺗﺮاﺟﻢ أﺑﻮاب اﻟﺒﺨﺎري« در ﺷﺮح ﻧﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺮ اﺑﻮاب

ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻓﺘﺢ اﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮآن«.
درﮔﺬﺷﺖ وی:

ﭘﺲ از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎر و ﺳﺮﺷﺎر از دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺑﺰرگ ،ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ
ﻣﺤﺪث دھﻠﻮی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  ۱۱۷۶ھﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۷آ ﮔﻮﺳﺖ
 ۱۷۶۲ﻣﯿﻼدی دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .او از ﺧﻮد ﭼﮫﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ و
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی »ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ« و »ﺷﺎه رﻓﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ« و »ﺷﺎه
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر« و »ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮهای ﻧﯿﮏ و ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ راﯾﺤﻪی آن ھﻨﻮز ﻣﺸﺎم را ﻧﻮازش ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم او و ﺗﻼشھﺎی وی را ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
»ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ اﻟﮑﻨﺎﻧﯽ« ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﻓﮫﺮس اﻟﻔﮫﺎرس« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ و ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮش و ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﺎن ،ﺣﺪﯾﺚ و
ﺳﻨﺖ را ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در ھﻨﺪ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﮫﺎده ﺑﻮد دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ و
ﻣﺪار ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در آن دﯾﺎر ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ و اﺳﺎﻧﯿﺪ اوﺳﺖ«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :اﺣﻤﺪ ﺗﻤﺎم )اﺳﻼم آن ﻻﯾﻦ(
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ )ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺮف(
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
IslamAge.com

َ
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻔﺴﺮ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ )-۱۳۲۵
۱۳۹۳ﻫ(
 -۱ﻧﺎم و ﻧﺴﺐ:

وی ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﻧﻮح
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺪی اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر از ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﺎﻟﺐ اوﺑﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ وی
ﻧﯿﺰ از ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻣﻮاﻓﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺟﺎﮐﻦ اﺑﺮ ،ﺟﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﺟﮑﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺸﺎن ﺑﻪ ﺣ َ
ﻤﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ِ
 -۲ﻣﯿﻼد و ﺗﺮﺑﯿﺖ:

ﺷﯿﺦ /ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۲۵ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ) ۱۷ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۰۵ﻣﯿﻼدی( در
َ
آﺑﺎدیای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗ َﻨﺒﻪ« از ﺗﻮاﺑﻊ »ﮐﯿﻔﺎ« در ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﭘﺪر اﯾﺸﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ھﻨﻮز ﮐﻮدک
ﺑﻮد و ﺟﺰء ﺳﯽام ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ و وی در ﺧﺎﻧﻪ
داﯾﯽھﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻋﻤﻮزادﮔﺎن وی ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﻣﺎدر وی دﺧﺘﺮ
ﻋﻤﻮی ﭘﺪرش ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ در آن رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ از ﺧﺎﻧﻪھﺎی
ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ ﺑﻮد ،ﺟﺪای از ﻓﻀﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ از » ِﺷ َﻨﻘﯿﻂ« ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﻠﻢ و
اھﻞ ﻋﻠﻢ و ادب و اھﻞ ادب ﺑﻮد.
ﭘﺪرش ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ از ﺛﺮوت و دام ﺑﺮای وی ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﺰ
او ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺷﯿﺦ /درﺑﺎره دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﯿﺶ از درس
ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﺮوف ھﺠﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم و آﻣﻮزﮔﺎر ﺷﺮو ع ﺑﻪ آﻣﻮزش
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ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮد )ب ،ﻓﺘﺤﻪ ﺑﺎ ،ب ،ﮐﺴﺮه ﺑﯽ ،ب ﺿﻤﻪ ﺑﻮ( و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ...ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﻪ ﺣﺮوف ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ھﻤﻪ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ادا ﮐﻨﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺨﻮان .ﻣﻦ ھﻢ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﺣﺮف را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﻮاﻧﺪم.
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﺮﮐﺎت را ﻓﮫﻤﯿﺪهام و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺮا رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .از آن ﭘﺲ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮاﯾﻢ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ﺷﺪ«.
اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﻧﺰد داﯾﯽ ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻧﻮح ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
 -۳ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ:

ﭘﺲ از ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ،رﺳﻢ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را ﻧﺰد ﭘﺴﺮ داﯾﯽ ﺧﻮد ﺳﯿﺪی
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر آﻣﻮﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاﺋﺖ
ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ رواﯾﺖ َورش از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ازرق ،و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺎﻟﻮن را ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺑﻮﻧﺸﯿﻂ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻨﺪ آن را ﺗﺎ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل داﺷﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻓﻘﻪ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ »رﺟﺰ اﺑﻦ ﻋﺎﴍ« ﭘﺮداﺧﺖ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺰد ھﻤﺴﺮ داﯾﯽ ﺧﻮد
ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮐﺘﺐ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮوﻣﯿﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ

ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ھﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن اﻧﺴﺎب ﻋﺮب و ﺳﯿﺮه ﻧﺒﻮی و »ﻧﻈﻢ

اﻟﻐﺰوات« اﺣﻤﺪ ﺑﺪوی ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺮح

ﻣﻮﻟﻒ آن و ﻧﻈﻢ »ﻋﻤﻮد اﻟﻨﺴﺐ« از ھﻤﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ
آن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاھﺮزاده
ِ
ھﺰاران ﺑﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺮح آن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاھﺮزاده ﻣﻮﻟﻒ ﮐﻪ »اﻟﻘﺪر

اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻧﺎﻧﻴﲔ« ﻧﺎم دارد را آﻣﻮﺧﺖ.

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻔﺴﺮ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ
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وی ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را در ﺧﺎﻧﻪ داﯾﯽھﺎی ﺧﻮد ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ! و از دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ
ﻓﻘﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ را از ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ و ﻧﺤﻮ را از اﻟﻔﯿﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ ،و
ﺻﺮف و اﺻﻮل و ﺑﻼﻏﻪ و ﮐﻤﯽ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻣﻮﺧﺖ.
وی ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ و آداب ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺷﯿﺦ /درﺑﺎره آﻏﺎز ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدم و َرﺳﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را آﻣﻮﺧﺘﻢ و از ھﻤﻘﻄﺎران ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺎدر و
داﯾﯽھﺎﯾﻢ اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ روا داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﺰم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻣﺎدرم دو ﺷﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ آﻣﺎده
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻗﻠﻢھﺎﯾﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺧﺮﺟﯽ و ﺗﻮﺷﻪ ﺳﻔﺮم ،و
ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ﭼﻨﺪ ﮔﺎو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺎدی و
ﺳﺮوری ﮐﻪ داﺷﺖ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ راﻏﺐ ﺷﻮم َﻣﺮﮐﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
وﺟﻪ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ راه
ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ را در ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ«.
 -۴ﻫﻤﺖ وی در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ:

ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ از ھﻤﺖ واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ھﯿﭻ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺪون درک ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ رھﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وﻗﺖ و
ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری را از وی ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ھﻢ ﺧﺎﻃﺮهای از ﺷﯿﺦ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ درﺳﻢ ﻧﺰد ﺷﯿﺨﻢ آﻣﺪم ،او ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ روش ﺧﻮد درس را
ﺷﺮح داد ،اﻣﺎ ﺷﺮح او ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎدت داﺷﺘﻢ ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﻧﮑﺮد و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮا
ِ
ِ
ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺴﺎﺧﺖ .از ﻧﺰد او ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺑﮫﺎم دارم .ﻇﮫﺮ ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺗﺎ
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ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎزم ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﻐﺮب اداﻣﻪ
دادم ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﮐﺎرم ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ .ﺧﺎدﻣﻢ ﮐﻤﯽ ھﯿﺰم ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻃﻼب در زﯾﺮ ﻧﻮر آن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮدازم .ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪام اداﻣﻪ دادم
و ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺧﺎدﻣﻢ در ﮐﻨﺎرم ﺑﻮد و آﺗﺶ
را روﺷﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ و ﻣﻦ در ھﻤﺎن ﺟﺎی ﺧﻮدم ﺑﻮدم و
ﺟﺰ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﯾﺎ ﻏﺬا از ﺟﺎﯾﻢ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ.
آﻧﮕﺎه درﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و آن اﺑﮫﺎم ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و آن
درس را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ دروس واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﯾﺎﻓﺘﻢ.«..
ﺷﯿﺦ /ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﻓﮫﻢ درس ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮد! ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺐﺑﯿﺪاریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺳﺨﻦ ﺷﺎرﺣﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺑﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎب از ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺣﺎﻃﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ُ
 -۵وﺳﻌﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻠﻢ ﺷﯿﺦ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﻮش ﺑﺴﯿﺎر و ﺣﺎﻓﻈﻪای ﻧﺎدر و ھﻤﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ
ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و وی ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖھﺎ را در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و
ﺟﻤﻊآوری ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و اﺻﻮل و
ﻟﻐﺖ ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺳﺨﻦ وی در ﻋﻠﻢ ،ﺗﻮﺟﻪ ھﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪهای را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ آن ﺟﺎ
ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد او ھﻤﻪ ﻋﻤﺮش را ﻓﻘﻂ ﺻﺮف ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮده
و ﺟﺰ آن در ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﮫﺎرت ﻧﺪارد!.
در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﯿﭻ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮ ﮐﺲ ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﺣﻠﺔ« وی را

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و دروس وی را ﭼﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮی ﯾﺎ

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻔﺴﺮ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ
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آﻧﭽﻪ در ﺳﻔﺮھﺎی وی ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ.
وی /ﺑﺴﯿﺎر راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﯿﭻ آﯾﻪای در ﻗﺮآن
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوھﺶ ﻗﺮار دادهام« و در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻮرد ھﺮ آﯾﻪای ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺨﻨﺸﺎن
ﻧﺰد ﻣﻦ ھﺴﺖ!«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺠﻤﻞ -ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻼﻟﯿﻦ -ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺠﻤﻞ آ ﮔﺎهﺗﺮم زﯾﺮا ﻣﻦ
ﻣﺼﺤﻒ را از اول ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪام و ھﯿﭻ آﯾﻪای ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎ را درﺑﺎره آن دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهام و داﻧﺴﺘﻪام درﺑﺎره آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ«.
وی ھﺰاران ھﺰار از اﺷﻌﺎر ﻋﺮب و ﻣﺜﺎلھﺎی ﺷﻌﺮی را از ﺑﺮ داﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و »اﻟﻔﻴﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ« و »ﻣﺮاﻗﯽ اﻟﺴﻌﻮد« و »اﻟﻔﻴﻪ

ﻋﺮاﻗﯽ« و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪھﺎ در ﺳﯿﺮه ﻧﺒﻮی و ﻏﺰوات و اﻧﺴﺎب و اﻟﻔﺎظ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ

ﻗﺮآن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن ﻣﻨﻈﻮم و ﻣﻨﺜﻮر ﻓﻘﻪ را از ﺣﻔﻆ داﺷﺖ.
 -۶ﻋﻘﯿﺪه وی:

از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﺑﺎرزی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه دروس ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺪت اھﻤﯿﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻘﯿﺪه اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ھﻤﻪ اﺑﻮاب
اﻋﺘﻘﺎد -ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت -ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ واﺿﺢ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪی راﺳﺦ و ﺑﺎ آوردن ادﻟﻪ ﻓﺮاوان ﻧﻘﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻋﺘﻘﺎد
اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﯿﺦ /ﺟﺰ در اﯾﻦ
ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ،ﺑﺎب دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای آن اﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز از ﺗﮑﺮار
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ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

آن در ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره اﺻﻮل ﺳﻪ
ﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد در
ھﺸﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه از دروس اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ََ
َ
أﻧﺰل اﻟﻠﻪ )ﺣﮑﻢ راﻧﺪن ﺑﺮ
ھﯿﻨﻄﻮر درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ُﺣﮑﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺎ
ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( و ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص
ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ رد ﺑﺮ ﻗﺪرﯾﻪ را در ھﻔﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه در
ﮐﺘﺎبھﺎی وی ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ھﻨﮕﺎم ﮔﺰارش ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯿﺎن اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ
و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر در ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ و در ﺷﺶ ﻣﻮﺿﻊ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻘﯿﺪه
اﺳﺘﻮاء و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﯿﺎن ﻣﺮد ﺑﺪوی و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ درﺑﺎره ﺗﻘﺪﯾﺮ و
دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر در دروس ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺎن و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دروس ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﺒﻮی ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را در ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ وﯾﮋه »أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .1

ﭼﯿﺮﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﯿﺦ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺒﻮد
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و وﺟﻮه ُﺑﻄﻼن آن ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺮه ﺑﻮد و
اﯾﻦ ﺑﻪ وﺿﻮح در آﻧﭽﻪ در دروس و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺎن
َّ َ َّ ُ ُ َّ ُ َّ
اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ /در ھﻨﮕﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ  ۵۴ﺳﻮره اﻋﺮاف﴿ :إِن ر��م ٱ
�ي
�ٱ ِ
لس َ� ٰ َ� ٰت َوٱ ۡ�َ� َض � س َِّتةِ َ�يَّا� ُ� َّم ٱ ۡس َت َو ٰ َ َ ۡ َ
َخلَ َق ٱ َّ
ى � ٱلع ۡرش] ﴾...اﻷﻋﺮاف:
ِ
ِ
ٖ
 .[۵۴ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺤﯿﺢ در ﺑﺎب اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت و ﺑﯿﺎن ﺑﻄﻼن ﻣﺬھﺐ
ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ را در روﺷﻨﺎی ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ در ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼم و ﻣﻨﻄﻖ و آﻧﭽﻪ ھﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ
 -١در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺳﺎﻟﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ.

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻔﺴﺮ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ
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ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر
داﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺮ ھﻤﻪ ادﻟﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎت ﻧﻔﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻃﻼع دارﯾﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻄﻼن آﻣﺪه و از ﭼﻪ وﺟﮫﯽ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎم دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاردی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺟﺰ ﺧﻮاص
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎھﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و آﻧﭽﻪ
ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ادﻟﻪای ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺮوه در رد دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﯿﺎسھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎت را ﻧﻔﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﯽ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﭘﮋوھﺶھﺎ و
ﻣﻨﺎﻇﺮهھﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ادﻟﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ
ﻃﻮاﺋﻒ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺳﻼﻣﺖ و ھﻤﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ در ﭘﯿﺮوی از ﻧﻮر اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﺰرگ و ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
از اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ.«...
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ /ﭼﻨﯿﻦ رﺳﻮخ ﻋﻠﻤﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎب را در اواﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ وی ،ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻘﺮار در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮام ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ،
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »رﺣﻠﺔ اﳊﺞ إﻟﯽ ﺑﻴﺖ اﷲ اﳊﺮام« )ﺳﻔﺮ ﺣﺞ

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا( در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از وی درﺑﺎره ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ در
ﺻﻔﺎت ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ را
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ.
 -۷ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ:

ﺷﯿﺦ /ﺗﺪرﯾﺲ و ﻓﺘﻮا را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﮫﺪهدار ﺑﻮد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ
ﻗﻀﺎوت ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮه ﺑﻮد .روش وی در ﻗﻀﺎوت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﻃﺮف دﻋﻮا ھﺮ

٥٨

ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

دو رﻏﺒﺖ ﺧﻮد را در ﻗﻀﺎوت ﺷﯿﺦ و ﻗﺒﻮل ھﺮ راﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی وی ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻋﯽ دﻋﻮای ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪﻋﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻋﻮای ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ھﻤﺮاه دﻋﻮای ﻣﺪﻋﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﺎ ﺣﮑﺎم
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی در ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺣﺪود ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد
زﯾﺮا ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دارای ﻗﻀﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺘﻞ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺮاﻓﻌﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻀﯿﻪ و
ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاھﯽ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮ
ﻋﺎﻟﻢ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻟﻢ ھﯿﺎت ﻣﺘﺨﺼﺺ
دو ِ
در ﻗﺘﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ھﯿﺎت ﺑﻮد.

ﺷﯿﺦ /از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮت وی ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد و درﻣﯿﺎن ﻋﻮام و ﺧﻮاص ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﮑﯽ از
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻮد.
 -۸ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮی و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻋﻠﻤﯽ:

ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻔﺘﻢ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱۳۶۷ھﺠﺮی
ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا از راه زﻣﯿﻨﯽ ﻋﺎزم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﯿﺖ
ِ
وی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺞ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﺳﻔﺮی ﭘﺮﺑﺎر
از ﻓﻮاﺋﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه رﺳﻮخ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﺦ
اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻧﺎم »اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﯽ ﺑﻴﺖ اﷲ اﳊﺮام« را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻔﺴﺮ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ
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ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻗﺼﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و
اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن /در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﯿﭻ ﮐﺎری
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا در ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻧﯿﺴﺖ«.
اﻗﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن در ﺷﮫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺷﮑﺎری در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻃﻼع و
ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮه ﻋﻠﻤﯽ وی داﺷﺖ ،زﯾﺮا در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن )ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ(
ﭘﮋوھﺶ و دراﺳﺖ وی ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻟﻐﺖ ﻋﺮب و اﺻﻮل و ﺳﯿﺮت و
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﮐﺘﻔﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ/
ﭘﮋوھﺶ در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ از اھﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ /ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
و ﺧﻮاص ھﻢﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را از ھﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﺬھﺐ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﭘﮋوھﺶ در
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﭘﺮدازد ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻣﺬاھﺐ ﻧﯿﺰ
اﻃﻼع داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ آ ﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻼﻣﻪ
ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /در راه ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺗﻼش ﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺮﮔﯽ وی در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
او را در اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﯾﺎری داد.
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر در ﮐﺘﺎب وی »أﺿﻮاء اﻟﺒﹶﻴﺎن« در

ھﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.

 -۹وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ:

 -۱ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی :وی -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد در ﯾﮑﯽ از
دروﺳﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ -ھﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن را در اﯾﻦ دروس ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ
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ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎر دوم ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﺧﺮ
ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﺮد  .1آﻧﭽﻪ از ﻧﻮارھﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﻌﺬب اﻟﻨﻤﲑ ﻣﻦ

ﳎﺎﻟﺲ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ« در ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

 -۲ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ در داراﻟﻌﻠﻮم در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮی از ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻪ رﯾﺎض در ﺳﺎل  ۱۳۷۱ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی.
 -۳ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺻﻮل از ﺳﺎل ۱۳۷۱ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اداره
ﻣﻌﺎھﺪ و داﻧﺸﮑﺪهھﺎ در رﯾﺎض اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﭘﮋوھﺶﮐﺪه
ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از آن ،اﯾﻦ اداره اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻌﺎھﺪ دﯾﮕﺮ و دو
داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﻧﻤﻮد .ﺷﯿﺦ /از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪهھﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه و
ﺑﻪ رﯾﺎض ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
 ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ./ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ دروس ،درﺳﯽ ﺧﺎص از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﺎن داﻧﺸﮑﺪهھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﯿﺎن
ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ.
 -ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮل در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ /ﺑﺮای ﻃﻼب ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ.

 -١ﻧﮕﺎ :ﻣﻘﺪﻣﻪ »اﻟﻌﺬب اﻟﻨﻤﯿﺮ« ) (۱۸ /۱در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد اﯾﺸﺎن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﺳﻪ ﺑﺎر آن را ﺷﺮح داده اﺳﺖ.
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 ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮل ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎص در ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن.ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ از ﻃﻼب ﺧﻮد ﺷﺮﺣﯽ از »ﻣﺮاﻗﯽ اﻟﺴﻌﻮد« را اﻣﻼ

ﻧﻤﻮد.
 -۴ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره از ﺳﺎل ۱۳۸۱ھﺠﺮی
ﻗﻤﺮی ،ھﻨﮕﺎم اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺪﯾﻨﻪ .ﺷﯿﺦ از آن ھﻨﮕﺎم ﺑﺮای
ﺗﺪرﯾﺲ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ وﻓﺎت ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ اداﻣﻪ داد .اﯾﺸﺎن ھﻤﯿﻨﻄﻮر در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ آداب ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
 -۵ﺳﻔﺮ ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﺎل ۱۳۸۵ھﺠﺮی
ﻗﻤﺮی .اﯾﺸﺎن در راس ھﯿﺎﺗﯽ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ده
ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﺳﻮدان آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﺳﺮﺷﺎر از دروس و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و
دﯾﺪارھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه
اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮار
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ« ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 -۶ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎء از زﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در ﺳﺎل
۱۳۸۶ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی در رﯾﺎض .ﻧﻈﺎم ﺗﺪرﯾﺲ در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در آن
زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺳﺘﺎدان زاﺋﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﯿﺦ
ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺻﻮل ﺑﻪ رﯾﺎض ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
 -۷در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۱/۷/۸ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی» ،ھﯿﺎت ﮐﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎ« )ھﯿﺎت
ﻋﻠﻤﺎی ارﺷﺪ( از ھﻔﺪه ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ھﯿﺎت ﺑﻮد.
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ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

 -۸ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن »راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ

اﺳﻼﻣﻲ« ﺑﻮد.

َ
 -۱۰زﻫﺪ و و َرع وی:

ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺶ او را ﺑﻪ ﺧﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ِ
ﺧﺪاوﻧﺪی و دوری از ﮐﺎرھﺎی ﺳﻔﯿﮫﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮص ﺑﺮ دﻧﯿﺎ و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن
ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ و آﺧﺮت ،ﺑﺎز دارد.
اﻧﺴﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از زھﺪ و َو َر ع ﺷﯿﺦ /آ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی
ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ و زھﺪ و َو َرﻋﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ /ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﻧﯿﺎ
ﻣﺮدار ھﻢ ﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺪ رﻣﻖ آن را ﻣﺒﺎح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
وی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺟﻤﻊ ﻣﺎل و ﺣﺮص ﺑﺮ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﺖ ﮐﻪ آن را در
راه ﺻﺪﻗﻪ دادن و ﺑﻨﺎی ﻣﺪارس ﺻﺮف ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ زﯾﺮا از
ﻧﻈﺮ او »دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺷﻮر اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺎل را ﺑﺮای ﺻﺪﻗﻪ
ً
دادن ﺑﺮ ﺑﻨﺪهاش واﺟﺐ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺪه اﮔﺮ
ﻣﺎل را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاھﺪ داد« .1
ﺷﯿﺦ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن
ﺑﺎﺷﻢ ،اﻣﺎ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪام ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻢ اﮔﺮ ﺑﻨﺪهای آﻟﻮده آن ﺷﺪ از آن
ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ«.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﺎھﺶ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه آن را ﻣﯿﺎن ﻃﻼب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن
 -١اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ /ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
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ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﻮت روزم را داﺷﺘﻢ
ھﯿﭻ ﺣﻘﻮﻗﯽ از داﻧﺸﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرم ،ﭼﻮن ﭘﯿﺮ و ﺿﻌﯿﻔﻢ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ«.
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻤﯽﻓﺮوﺧﺖ و در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهام ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ھﻨﻮز زﻧﺪهام؟ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺶ را ﻣﯽدھﻢ و
دﯾﮕﺮی ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﺪھﺪ و ]ﮐﺘﺎبھﺎﯾﻢ[ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺶ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺨﺮﻧﺪ« .1
ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺦ /ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دوری از دﻧﯿﺎ ارزش اﺳﮑﻨﺎسھﺎ و ﺗﻔﺎوت آنھﺎ را
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ آﻣﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﺧﻮد دارم ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و آن )ﻗﻨﺎﻋﺖ( اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﭘﯽ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن را ﻣﯽداﻧﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻦ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ
آﺧﺮت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽدھﻢ و ﻋﻠﻢ را ﺑﺮای اھﺪاف دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﺮج ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.
ﺷﯿﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد ﺑﯽاھﻤﯿﺖ ﺑﻮد و ﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﮐﻔﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ!.
 -١ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ زﯾﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﻓﻘﻪ اﻟﻨﻮازل  -رﺳﺎﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ« )(۱۸۳ /۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ او -ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ -ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﮐﺘﺎب »أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن« ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺠﺎری ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺗﺠﺎرت
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﻓﮑﺮ ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﺟﺮات اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ
وی دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ دﻋﺎﯾﻢ او را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ! ﺷﯿﺦ اﯾﻦھﺎ را در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی
ﺷﺮﯾﻒ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر او ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ«.
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ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺜﻤﯿﻦ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎض
درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،در ﮐﻼس درس ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺷﯿﺨﯽ وارد
ﮐﻼس ﺷﺪ .ﺗﺎ او را دﯾﺪم ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻋﻠﻤﯽ در ﭼﻨﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﻟﺒﺎﺳﺶ ﮐﮫﻨﻪ اﺳﺖ و آﺛﺎر ھﯿﺒﺖ ﺑﺮ وی
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﺪ! و از ﭼﺸﻢ ﻣﺎ اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺴﻌﺪی اﻓﺘﺎدم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪی را ﺑﮕﺬارم و
روﺑﺮوی اﯾﻦ ﺑﺪوی ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ؟! اﻣﺎ ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ درﺳﺶ را ﺷﺮوع ﮐﺮد
ﮔﻮھﺮھﺎﯾﯽ از ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻤﯽ از درﯾﺎی ﺑﯽﺳﺎﺣﻠﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺘﻦ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ ،و از ﻋﻠﻢ و ﺑﺮﺧﻮرد و
رﻓﺘﺎر و زھﺪ و ورع وی ﺑﮫﺮهھﺎ ﺑﺮدﯾﻢ« .1
ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻗﻀﺎء ﺑﻪ رﯾﺎض آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻟﺒﺎﺳﯽ
ﮐﮫﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺷﯿﺦ
در ﭘﺎﺳﺦ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﻼﻧﯽ ،ﻗﻀﯿﻪ ،ﻗﻀﯿﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ
ﻣﺮاﻗﯽ اﻟﺴﻌﻮد را ﺑﺮای وی ﺷﺮح داده ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺖ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد او
را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ و ﺑﯿﻤﺎری از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻼش
ﻧﮑﻦ ﻣﺮا ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﯽ .ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺘﻪام را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﻢ!«.
ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ او را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ.

 -١ﻣﺠﻠﻪ »اﻟﺤﮑﻤﺔ« ﺷﻤﺎره دوم ،ﺻﻔﺤﻪ .۲۲
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 -۱۱ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت وی:

ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﺑﺨﺶ اول :ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد -ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯽ -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
 -۱ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای در اﻧﺴﺎب ﻋﺮب ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺧﺎﻟﺺ اﳉﲈن ﰲ ذﻛﺮ أﻧﺴﺎب ﺑﻨﻲ

ﻋﺪﻧﺎن« ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آن را دﻓﻦ ﮐﺮد و از

ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .وی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ
ﺟﻠﻮ زدن از دﯾﮕﺮ ھﻢدورهایھﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

 -۲رﺟﺰی در ﻓﺮوع ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ /ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪھﺎی ﺑﯿﻊ و
رھﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﺰاران ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﺪ.
 -۳اﻟﻔﯿﻪای در ﻣﻨﻄﻖ.
 -۴ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای در ﻓﺮاﺋﺾ )ﻣﯿﺮاث(.
ﺑﺨﺶ دوم :ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه ﺣﺞ و در ﻣﺴﯿﺮ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد:
ُ ﱠ
 -۱ﺷﺮﺣﯽ در ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮ ﺳﻠﻢ اﺧﻀﺮی.
» -۲اﻟﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﺑﻴﺖ اﷲ اﳊﺮام« ﮐﻪ ده ﺳﺎل ﭘﺲ از وﻓﺎت وی ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد:
» -۱ﻣﻨﻊ ﺟﻮاز اﳌﹶﺠﺎز ﰲ اﳌﻨﺰﱠ ل ﻟﻠﺘﻌﺒﺪ واﻹﻋﺠﺎز« در ﻋﺪم ﺟﻮاز وارد
ﺷﺪن ﻣﺠﺎز در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
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» -۲دﻓﻊ إﳞﺎم اﻻﺿﻄﺮاب ﻋﻦ آﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب« ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻇﺮف
ﭘﺎﻧﺰده روز ﮐﻪ ﻣﺪت ﺗﻌﻄﯿﻼت اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۷۳ھﺠﺮی
ﻗﻤﺮی ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد.

» -۳ﻣﺬﻛﺮة أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﯽ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮ« وی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۷۴ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ در ﺳﺎلھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه اﻣﻼ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۹۱ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪ.

» -۴آداب اﻟﺒﺤﺚ واﳌﻨﺎﻇﺮة« ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ آن در ﺗﺎرﯾﺦ /۳ /۲۸

۱۳۸۸و ﺑﺨﺶ دوم در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۸۸ /۳ /۲۸ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ.

» -۵أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻳﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن« ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ و در آن ﺗﺎ ﺳﻮره ﻗﺪ ﺳﻤﻊ )ﺟﺰء  (۲۸ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻗﺮآن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.

» -۶ﺑﻴﺎن اﻟﻨﺎﺳﺦ واﳌﻨﺴﻮخ ﰲ آي اﻟﺬﻛﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ« ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن أﺿﻮاء

اﻟﺒﯿﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ
ﮐﻮﭼﮏ در ﭼﮫﺎر و ﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺷﺮح اﺑﯿﺎت دهﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ

ﺳﯿﻮﻃﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن« درﺑﺎره آﯾﺎت
ﻣﻨﺴﻮخ آورده اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

 -۷ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ »ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﺴﻌﻮد« وی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ

ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ اﺳﺖ اﻣﻼ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۷۵ /۷ /۲۲ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وی ھﻤﻪ
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ﻣﺮاﻗﯽ را ﺷﺮح داده ﺑﻮد اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
۱۶۴ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﺎم » ﻧﺜﺮ اﻟﻮرود ﻋﻠﯽ ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﺴﻌﻮد« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻧﺎم از ﺳﻮی ﻣﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﯿﺦ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ آن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻓﺘﺎوا و ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وی ﻣﯽﺷﺪ داده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:
 -۸ﻓﺘﻮاﯾﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ.
 -۹ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮی درﺑﺎره ﺣﮑﻢ ﺳﻌﯽ در ﺳﻘﻒ ﻣﺤﻞ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺎ و
ﻣﺮوه.
 -۱۰رﺳﺎﻟﻪای در ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز در ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﺶ
ﺻﻔﺤﻪ و آن را ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۸۵ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۱۱ﻧﺎﻣﻪای در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻂ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮد :آﯾﺎ ﺟﮫﺎن از ﺑﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و روزی داده ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب دﯾﮕﺮ؟ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ در ﺷﺶ ﺻﻔﺤﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۲ﻧﺎﻣﻪای در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻮال ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮ،
اﯾﻦ ﺳﻮالھﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
اﻟﻒ :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ در ﮐﺠﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟
ب :آﯾﺎ ﻟﻔﻆ »ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ« اھﻞ ﮐﺘﺎب را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آﯾﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪی ﺟﺰ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ،ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ۱۱ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
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» -۱۳ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﴩﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﻜﻤﺘﻪ« اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل
۱۳۸۴ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ.

» -۱۴اﳌﹸﺜﹸﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ«.

» -۱۵اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﺳﻠﺔ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۰ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ.

» -۱۶اﻹﺳﻼم دﻳ ﹲﻦ ﻛﺎﻣﻞ« ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
ُ
ََۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ
ت ل� ۡم دِينَ� ۡم] ﴾...اﻟﻤﺎﺋﺪة .[۳ :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در
﴿ٱ�وم أ�مل
ﺳﺎل  ۱۳۷۸ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ و در ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺠﻢ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮاﮐﺶ ،اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ.

» -۱۷ﻣﻨﻬﺞ ودراﺳﺎت ﻵﻳﺎت اﻷﺳﲈء واﻟﺼﻔﺎت« اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در

داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۸۲ /۹ /۱۳ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی
اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۸ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﺷﺒﮫﻪ ﺑﺮدهداری ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی وی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮد
اﯾﺸﺎن ،ﺷﯿﺦ ﻋﻄﯿﻪ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻮﺳﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺪﯾﻨﻪ اﯾﺮاد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﻤﭽﻨﺎن دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۱۲دوری اﯾﺸﺎن از ﻓﺘﻮا در اواﺧﺮ ﺣﯿﺎت:

در ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻓﺘﻮا دوری ﻣﯽﮐﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
ﮐﺴﯽ وی را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎر ﮔﺮدن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر را از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در ﻋﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ ،و ﺳﻮال ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺘﻼ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻮ داری از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻔﺴﺮ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ
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درﺳﺘﯽ ﺧﻮاھﯽ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﺧﺒﺮ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ھﺮ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻧﺼﯽ ﻗﻄﻌﯽ از ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد«.
ﭘﻨﮫﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر -ﯾﻌﻨﯽ دوری ﮔﺰﯾﺪن از ﻓﺘﻮا -ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺳﻠﻒ
ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ .1
 -۱۳ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی ﺑﻪ ﺣﻖ در ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر ﺷﺪن آن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن:

ﺷﯿﺦ /از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از اﻋﻼن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ در ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر
ﺷﺪن آن ،ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮرد را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻮح ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره آﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ درﺑﺎره ﻧﺒﺮد
در ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام ﯾﺎﻓﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ -ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺦ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻧﺒﺮد در ﻣﺎهھﺎ ﺣﺮام -ﺑﻮد و زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻗﻮل دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و
درﺳﺖ ﺑﻮدن آن را ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮاب ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺎهھﺎی
ﺣﺮام ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
و ھﻨﮕﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ  ۳۴ھﻤﯿﻦ ﺳﻮره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﺮوز ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام
ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺮ
آن ھﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.«...

 -١ﻧﮕﺎ :اﻟﻔﻘﯿﻪ واﻟـﻤﺘﻔﻘﻪ ،۱۷۵-۱۶۵ /۲ :و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ.۸۴۳-۸۲۶ /۲ :
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺷﺮح »ﻣﺮاﻗﻲ

اﻟﺴﻌﻮد« آن را ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ در »أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن« از آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺖ«.

 -۱۴وﻓﺎت ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ:

ﺷﯿﺦ /در ھﻨﮕﺎم ﭼﺎﺷﺖ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل
۱۳۹۳ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ) ۱۰ژاﻧﻮﯾﻪ  (۱۹۷۴در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ دﯾﺪه از
ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ھﻤﺎن روز
ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و در ﻣﻘﺒﺮه َﻣﻌﻼة در رﯾﻊ َ
اﻟﺤﺠﻮن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﻗﺮﯾﻦ رﺣﻤﺖ واﺳﻊ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .آﻣﯿﻦ.
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺜﺒﺖ  -ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
IslamAge.com

ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﮑﺲ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺟﺎن داد
ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﮑﺲ ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ
رھﺒﺮ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻌﯽ
در ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮدن وی و ﭘﺮ رﻧﮓ ﻧﻤﻮدن
ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮ رھﺒﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ
»ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ« دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ
»ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﮑﺲ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ را در ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
ﺗﺒﺎر داراﺳﺖ.
»اﻟﮑﺲ ھﯿﻠﯽ« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺸﮫﻮر ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی ﻣﺎﻟﮑﻮم را ﺑﻪ
رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۶۴ﻣﯿﻼدی آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺗﯿﺮاژ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﯿﻠﻢ
»ﻣﺎﻟﮑﻮم« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ وی ﻣﯽﭘﺮدازد از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺣﺎوی اھﺎﻧﺖھﺎﯾﯽ ﭘﻨﮫﺎن
ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﮑﺲ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
آﻏﺎز:

ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﮑﺲ )ﭘﺲ از اﺳﻼم :ﺣﺎج ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺒﺎز( ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۲۵ﻣﯿﻼدی در
ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﻘﯿﺮ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد .ﭘﺪرش» ،اورﻟﯽ ﻟﯿﺘﻞ« ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺳﯿﺎه
ﭘﻮﺳﺖ از ﭘﯿﺮوان »ﻣﺎرﮐﻮس ﮔﺎروی« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن ﻧﮋاد ﺳﯿﺎه و ﻟﺰوم
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﯿﺎھﺎن ﺑﻪ اﻓﺮﯾﻔﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ.

٧٢

ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

او ﻓﺮزﻧﺪ ھﻔﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻮد .در آن دوران ھﻨﻮز ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی
در اوج ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ و ﯾﮏ »ﮐﺎﮐﺎﺳﯿﺎه« ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ ﮐﻔﺎش ﺑﻮد و ﯾﺎ درﺑﺎن! ﭘﺪر
ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺒﺮد .وی در ﺳﻦ ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻣﺪرﺳﻪ ھﺸﺖ ﻣﺎﯾﻞ از ﺧﺎﻧﻪی آنھﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ
و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ آنھﺎ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺳﻔﯿﺪھﺎ وی را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎﮐﺎﺳﯿﺎه« و ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﻮم
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﻟﻘﺐھﺎ ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﺎم اوﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺨﺖ:

ﭘﺪر وی ﺑﺎرھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهھﺎی ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﺎﻧﻪی آنھﺎ در ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل داﺷﺖ ﭘﺪر وی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوھﯽ
از ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪ رﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﺟﺴﺪ ﭘﺪر ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺜﻠﻪ
ﺷﺪه در ﺣﻮﻣﻪی ﺷﮫﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎﻟﮑﻮم
ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
در ﭘﯽ ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮادران ﻣﺎﻟﮑﻮم
ﺗﺤﺼﯿﻞ را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در
ﺳﻦ  ۳۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯿﻮه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری در
ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
ﭘﯽ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه رواﻧﯽ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺎﮐﺎ ﺳﯿﺎه:
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ﻣﺎﻟﮑﻮم در آﻏﺎز ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ راه اﻧﺤﺮاف را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از
راه دزدی و ﺑﺰھﮑﺎری اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪن وی ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺎﻟﮑﻮم ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﮕﺎهھﺎی دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﯿﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ درﻣﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن آدمھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ در درون او ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد .از ﻧﻈﺮ او »ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪھﺎ ھﻤﺎن ﻧﮕﺎھﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻓﺘﺎر
ﺧﻮب آﻧﺎن ،ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد.«...
وی در زﻧﺪان دورهی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز
ﮐﻮﺷﺎ و ﻣﻮﻓﻖ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ »ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ« ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد...
در ﭘﺎﯾﺎن دورهی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﻠﻢ آﻧﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺖ درﺑﺎرهی
آرزوﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ دارﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .آرزوی ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روزی
وﮐﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻢ آﻧﺎن از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻮن او
ﯾﮏ »ﮐﺎﮐﺎ ﺳﯿﺎه« اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آرزوﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ...
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺟﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ و دردﻧﺎک ﺑﻮد .او ھﻤﻪی
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﻟﮑﻮم...
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و زﻧﺪان:

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﻮن رﻓﺖ .ﺷﮫﺮ
زﯾﺒﺎی ﺑﻮﺳﺘﻮن او را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮد و او را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﮫﻮ و ھﻮﺳﺮاﻧﯽ
ﮐﺸﺎﻧﺪ .او داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺳﯿﺎھﺎن ﺳﺎلھﺎ ﺻﺮف ﻣﻐﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺎﯾﺪهاش از
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اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮھﺎی ﺧﻮد را ﺻﺎف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻓﺮاوان ﺻﺎف ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻤﯽ »ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ!.
وی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﻮم ھﻤﭽﻮن ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻮد .وی دورهی ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم
ﺟﮫﺎﻧﯽ و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺲ از آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪ .ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺟﻮان در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ روی آورد .ﻣﺎﻟﮑﻮم ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﮐﺸﺎﻧﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﺮم دزدی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ده ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪ.
ﻣﯿﻠﻪھﺎی زﻧﺪان ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺟﻮان دردﻧﺎک و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮد و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ
وی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او
دارای ارادهی ﻗﻮیﺗﺮی ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎدتھﺎی ﺑﺪ ﺧﻮد
ﺑﺮدارد.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم:

ﺳﺎل
در
 ۱۹۴۷ﻣﯿﻼدی
وی در زﻧﺪان ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﯿﻤﺒﯽ«
اﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﺑﯿﻤﺒﯽ
درﺑﺎرهی دﯾﻦ و
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ وی
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ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺳﺨﻨﺎن وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻔﺮ و ﺷﮏ را از ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺧﺎرج
ﮐﻨﺪ .او ﻣﺎﻟﮑﻮم را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد و ﻣﺎﻟﮑﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ...
ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﻣﯿﻼدی ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺑﻪ زﻧﺪان »ﮐﻨﮑﻮرد« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ
اﺛﻨﺎء ﺑﺮادرش »وﯾﻠﺒﺮت« ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وی ﻓﺮﺳﺘﺎد و در آن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ
»دﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺎھﺎن« ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺸﺪ و از
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﺎﻟﮑﻮم ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮادرش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .وی
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ھﻤﻪی ﺑﺮادراﻧﺶ در دﯾﺘﺮوﯾﺖ و ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ اﺳﻼم آوردهاﻧﺪ و آرزو
دارﻧﺪ او ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد .وی اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻣﯿﻠﯽ ﻓﻄﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ دارد.
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﻧﺪان »ﯾﻨﻮر ﻓﻮﻟﮏ« ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ آﺳﺎﻧﮕﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮد وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﻮم ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .اﯾﻦ زﻧﺪان در ﻣﻨﻄﻘﻪای روﺳﺘﺎﯾﯽ واﻗﻊ ﺑﻮد
و ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮔﺎه در آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و دارای
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺑﺎری ﺑﻮد.
اﺳﻼم از ﻧﻮع »اﻣﺖ اﺳﻼم«:

ﺑﺮادر وی »وﯾﮕﺎﻟﻨﺪ« ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر »اﻟﯿﺠﺎ ﻣﺤﻤﺪ« رھﺒﺮ ﺣﺮﮐﺖ
»اﻣﺖ اﺳﻼم« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺎﻟﮑﻮم آﻣﺪ و وی
را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد را اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﻣﺎ
دارای اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺿﺪ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺳﯿﺎھﺎن اﺳﺖ و
اﺑﻠﯿﺲ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﯿﺎھﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ!.
ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﻼم آورد .او
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی آورد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد »ﺣﻘﯿﻘﺖ« را ﺑﯿﺎﺑﺪ.
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اﻣﺖ اﺳﻼم و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﺎن!

وی ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎ اﻟﯿﺠﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮای ﺳﯿﺎھﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﻟﮑﻮم ﮐﻪ
زﻧﺪان ﺑﺮای او ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎﻓﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوھﺶ را ھﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ داد .دﯾﺪ او ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز
ﺷﺪ و ﻋﻼﻗﻪی ﺷﺪﯾﺪش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮدازد .او
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن وﯾﻞ دوراﻧﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی »ﻣﻨﺪل« در ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی وی ﮐﻪ اﺻﻞ اﻧﺴﺎن را ﺳﯿﺎه
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او درﺑﺎرهی ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎھﺎن و ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن از
دﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮدهداری ﺳﻔﯿﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻟﯿﺠﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﺳﻔﯿﺪھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی »اﺳﭙﯿﻨﻮزا« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ھﺪف او از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻓﮑﺮی زﻧﺪه ﺷﻮد ﭼﻮن او داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎھﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮ و ﻻﻟﻨﺪ و
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﭘﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در زﻧﺪان ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم داد در
ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺖ و آﻏﺎز ﺑﻪ دﻋﻮت زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺖ اﺳﻼم ﻧﻤﻮد.
آزادی:

ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﮑﺲ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺟﺎن داد
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ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۵۱ﻣﯿﻼدی ،ﻣﺎﻟﮑﻮم از زﻧﺪان آﻏﺎز ﺷﺪ .او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﯿﺠﺎ ﻣﺤﻤﺪ آ ﮔﺎه ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﺮادرش در دﯾﺘﺮوﯾﺖ
رﻓﺖ و ﺳﻮرهی ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻧﺰد وی آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ
و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
او ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻟﯿﺠﺎ ﻣﺤﻤﺪ دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ او ﭘﯿﻮﺳﺖ و آﻏﺎز ﺑﻪ دﻋﻮت
ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ در ﮐﺎﺑﺎرهھﺎ و ﮐﻠﻮپھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺴﺎد و
ﻓﺤﺸﺎ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن از او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا او ﺳﺨﻨﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺎ
و ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮد .ﺷﮫﺮت ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﺠﺪ
دﯾﺘﺮوﯾﺖ ﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﮫﺮت ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از
 ۵۰۰ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۵۲ﺑﻪ  ۳۰۰۰۰ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۶۳اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۵۸ازدواج ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۹۵۹ﻣﯿﻼدی ﻣﺎﻟﮑﻮم
اﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺖ اﺳﻼم در رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﮫﺮت او
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻨﺎﻇﺮهھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و
ردادﯾﻮﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ درﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی اﻣﺖ اﺳﻼم رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ
زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﯾﻦ زﺑﺎن ،زﺑﺎن واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎھﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺣﺞ و اﺳﻼم ﺳﻨﯽ:

ﻣﺎﻟﮑﻮم ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﺳﻼم اﯾﻦ ﺑﺎل ﭘﺮواز را ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ادای ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺣﺞ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۶۴ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس
ﺑﺮود .وی در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دﯾﺪار ﮐﺮد .او
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد در ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺎھﺮه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺎدی از ﻣﻠﯿﺖھﺎ و ﻧﮋادھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ
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دﯾﻦ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻦ ھﻤﻪی اﻧﺴﺎنھﺎﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻤﺎز
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮﺧﺖ و از ﺧﻮد ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از
رھﺒﺮان و اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺖ اﺳﻼم ھﻨﻮز ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻠﺪ
ﻧﯿﺴﺖ!.
ﻣﺎﻟﮑﻮم در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺎرزی از ﺟﻠﻤﻪ »دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻋﺰام« داﻣﺎد و ﻣﺸﺎور »ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ« ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی دﯾﺪار ﮐﺮد و از
ﺑﺰرﮔﻮاری و اﺧﻼق وی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ:

در ﺳﻔﺮ ﺣﺞ وی
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ »ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ« ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺒﺎرز ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
دﯾﺪار ﮐﻨﺪ .اﺧﻼق و
اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﻮم روا داﺷﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ وی ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ وی را ﺑﻪ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ
دﻋﻮت ﮐﺮد و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺖ اﺳﻼم اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﻼم در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ« .او ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﺠﺎز و ﺳﻮدان و ﻣﺼﺮ
دﯾﺪار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺷﯿﺦ ازھﺮ و »ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻨﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮف«
ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺼﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺣﺞ:

ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﮑﺲ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺎج ﻣﺎﻟﮏ ّ
ﺷﺒﺎز« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻘﯿﺪهای ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .وی از ﺣﺮﮐﺖ

ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﮑﺲ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺟﺎن داد
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اﻣﺖ اﺳﻼم ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺮﮐﺖ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ« ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻧﻤﻮد.
او اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﺿﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن
ﺳﯿﺎھﺎن و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن دﻋﻮت ﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪای
ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺗﺤﺎدﯾﻪی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« زد.
روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و رﺳﺎﻧﻪھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﺪان از اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪی ﻣﺎﻟﮑﻮم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺿﺪ ﺳﻔﯿﺪ
وی را ﺑﻪ ﻃﺮز وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر او را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺎھﺎن
ﺑﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ »ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺒﺎز« واﺿﺢ و ﺻﺮﯾﺢ
ﺑﻮد .وی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮد:
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﻔﺠﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻧﻔﺠﺎر ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻋﺒﺎدت ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ
ھﻤﻪ درﺑﺎرهی آن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
آن ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
ﺷﻬﺎدت:

اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﮑﻮم و ﮔﺮوه اﻣﺖ اﺳﻼم
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن را ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم واﻗﻌﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻟﯿﺠﺎ ﻣﺤﻤﺪ .وی از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﺮور ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش از آن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در
ﺑﺒﺮد.

٨٠

ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

ﺳﺮاﻧﺠﺎم او در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﻓﻮرﯾﻪی ۱۹۶۵
ﻣﯿﻼدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۸ﺷﻮال  ۱۳۸۴ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک در
ﺣﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ  ۱۶ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺗﻦ ﮐﻪ در ﺻﻒ اول ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .ﻗﺎﺗﻼن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﻮﯾﻮرک دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه و
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺮوه اﻟﯿﺠﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﮑﺲ» ،ﻟﯿﻨﺪون ﺟﺎﻧﺴﻮن« رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ رای
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﻤﻊآوری ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﮕﺎرش :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
IslamAge.Com

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ) ۳۱۰-۲۲۴ﻫ(
وی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺘﮫﺪ ،ﻣﺤﺪث و ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﻘﺮی و ﻣﻮرخ ﺑﺰرگ ،ﻋﻼﻣﻪی دوران،
»ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻃﺒﺮی آﻣﻠﯽ« اﺳﺖ .او اھﻞ آﻣﻞ
از ﺷﮫﺮھﺎی ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن در ﺟﻨﻮب درﯾﺎی ﻗﺰوﯾﻦ )درﯾﺎی ﺧﺰر( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ وی:

وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۲۴ھﺠﺮی ﯾﺎ  ۲۲۵ھﺠﺮی دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد .ﺧﻮد وی
درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺷﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اھﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺗﻮﻟﺪ اﻓﺮاد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻮادﺛﯽ
ﮐﻪ در آن ﺳﺎل رخ داده ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎرﯾﺦ وﻻدت ﻣﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻣﺎن رخ داده ﺑﻮد ﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪم و
درﺑﺎرهی ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﺣﺎدﺛﻪ در آن رخ داده ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم آﻧﺎن درﺑﺎرهی آن
ﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن ﺣﺎدﺛﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۲۴رخ داده ﺑﻮد ﯾﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل
 ۲۲۵ھﺠﺮی«.
ﭘﺪرش اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .ﻃﺒﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻗﺮآن را در ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم و در ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز را
اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺮدم و در ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻢ«.
وی ﻧﺨﺴﺖ در آﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »ری« و
ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺠﺎور آن رﻓﺖ و از ﺷﯿﻮخ ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻠﻢ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﻠﻢ
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد.
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﺒﺮی در راه ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ:
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وی در آﻏﺎز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دور دﺳﺖ ﻧﻤﻮد.
در آﻏﺎز ﺑﻪ داراﻟﺴﻼم ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﻐﺪاد« ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آن
دوران ﺑﻮد وارد ﺷﺪ .او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ از ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﺑﺰرگ اھﻞ ﺳﻨﺖ »اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ« ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮد اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ،اﯾﻦ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ﭼﺸﻢ از
دﻧﯿﺎ ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
وی ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﻐﺪاد ﻣﺎﻧﺪ و از ﺷﯿﻮخ آن ﺷﮫﺮ ﺑﮫﺮه ﺑﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه
رﻓﺖ و از ﺷﯿﻮخ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن روزﮔﺎر در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮد و ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
او ﺳﭙﺲ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در آن ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻓﻘﻪ آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .او ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﻐﺪاد
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .در راه ﻣﺼﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه وی
ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﮫﺮه ﺑﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل ۲۵۳ھﺠﺮی ﺑﻪ »ﻓﺴﻄﺎط« در ﻣﺼﺮ
رﺳﯿﺪ.
ھﻨﻮز در ﻓﺴﻄﺎط ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهای از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺖ
از آﻧﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﻣﺎم اﺑﻦ وھﺐ و دﯾﮕﺮان
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .او ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ و ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اول او ﺑﻪ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .او ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﻣﺤﻠﻪی »ﻗﻨﻄﺮة اﻟﱪدان« در ﺑﻐﺪاد ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﮫﻮر در ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ﺑﻮد در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﻧﺎم وی ﺑﺴﯿﺎری از
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺳﻔﺮھﺎی ﻃﺒﺮی و ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ وی از
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ دوران ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ وی دارای وﺳﻌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در دوران او
ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ) ۳۱۰-۲۲۴ﻫـ(
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وی ﻋﻠﻢ ﺷﺎﻓﻌﯽ را از »رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن« در ﻣﺼﺮ و »ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
زﻋﻔﺮاﻧﯽ« در ﺑﻐﺪاد ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻟﮏ را از »ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻷﻋﻠﯽ« و
ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﺳﻌﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ و ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر وھﺐ ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺖ .او ﻓﻘﻪ اھﻞ ﻋﺮاق را از »اﺑﻮ ﻣﻘﺎﺗﻞ« در ری ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪھﺎی ﻋﺎﻟﯽ را در ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم و ﻋﺮاق و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه و ری
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ھﻤﻪی ﻋﻠﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و
ﻓﻘﻪ و ﻧﺤﻮ و ﺷﻌﺮ و ﻟﻐﺖ ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﻣﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
درﺑﺎرهی او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی از ﻋﻠﻤﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﻮاﺿﻊ و ﺣﻔﻆ ﻗﻮی و ﻧﺒﻮغ ھﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺻﻔﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن زھﺪ و ﻋﻔﺖ و
ورع ﺑﻮد.
ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وی از اﺋﻤﻪی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻀﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ او ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ رای او رﺟﻮع ﻣﯽﺷﺪ
و ﭼﻨﺎن از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ در وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ھﻢ
ﻋﺼﺮاﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن و آ ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺎت و دارای
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،و ﻓﻘﯿﻪ در اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﻃﺮق
آن و ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ آن آ ﮔﺎه ﺑﻮد.«...
اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﺳﻔﺮاﯾﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﺘﺎب
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﺎر زﯾﺎدی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :اﻣﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی( اﺳﺖ .زﯾﺮا او ﺳﺨﻨﺎن
ﺳﻠﻒ را ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺛﺎﺑﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آن ﺑﺪﻋﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻣﺘﮫﻤﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ( و )ﮐﻠﺒﯽ( ﻧﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
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ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ درﺑﺎرهی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :و ﮐﺘﺎب
او از ﺟﻠﯿﻞﺗﺮن ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آنھﺎﺳﺖ ...زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺷﺮح ﺳﺨﻨﺎن و
ﺗﺮﺟﯿﺢ آنھﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻋﺮاب و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﭘﺮدازد و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارد«.
اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺷﯿﺮازی در ﮐﺘﺎب »ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء« او را ﺟﺰو ﻣﺠﺘﮫﺪان ذﮐﺮ

ﮐﺮده اﺳﺖ.
ذھﺒﯽ درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :وی از ﺗﮏ اﻓﺮاد دوران در ﻋﻠﻢ و ﻧﺒﻮغ و
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺛﻘﻪ و ﺻﺎدق و
ﺣﺎﻓﻆ و از ﺳﺮان ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﻣﺎﻣﺎن ﻓﻘﻪ و اﺟﻤﺎع و اﺧﺘﻼف ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻼﻣﻪای در
ﺗﺎرﯾﺦ و آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺎت و ﻟﻐﺖ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻮد«.
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎم ﻃﺒﺮی:

ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آزار
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎھﻼن و ﺣﺴﻮدان و ﻣﻠﺤﺪان ﻣﯽدﯾﺪ ،در راه ﺧﺪا از ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﺴﯽ ھﺮاس ﻧﺪاﺷﺖ ....اﻣﺎ ﻋﻠﻢ و زھﺪ وی در دﻧﯿﺎ و ﻗﻨﺎﻋﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺎل اﻧﺪﮐﯽ
ﮐﻪ از ﭘﺪرش ﺑﺮای او ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه ﺑﻮد را ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ وزارت رﺳﯿﺪ ﻣﺎل ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد
اﻣﺎ او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت را داد اﻣﺎ ﺑﺎز از ﻗﺒﻮل آن اﺑﺎ
ورزﯾﺪ .ﭘﺲ ﯾﺎراﻧﺶ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎ ﻗﺒﻮل آن اﺟﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮاھﯽ آورد و ﺳﻨﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪهاﻧﺪ زﻧﺪه ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او وﻻﯾﺖ ﻣﻈﺎﻟﻢ )ﻗﻀﺎوت( را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ
ﻃﺒﺮی آﻧﺎن را از ﺧﻮد راﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﺳﺨﻨﺸﺎن را ﭘﺎﺳﺦ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ را از آن ﺑﺎز
ﻣﯽدارﯾﺪ«.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ) ۳۱۰-۲۲۴ﻫـ(
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ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او از دﻧﯿﺎ روﯾﮕﺮدان ﺑﻮد و آن و اھﻞ آن را
ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ...او در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎریای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪﺛﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﻘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮیای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﯽداﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺣﺴﺎب ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺪ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﺑﻮد.«...
ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و اﺧﻼق واﻻی او را ﻣﺪح ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﺰﻧﯽ دﯾﺪار ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻧﭙﺮس ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﺑﺮ ﻣﺰﻧﯽ
]در ﺑﺤﺚ و ﻋﻠﻢ[ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺒﺮی ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﮔﺬﺷﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻤﯽﮐﺮد«.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﺒﺮی درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ در آن
ﺑﺎ ﻣﺰﻧﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم اﻣﺎ او آن را ﻧﮕﻔﺖ زﯾﺮا او ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺪارد و ﭘﯿﺮوز ﺷﺪن ﺧﻮد ﺑﺮ رﻗﯿﺒﺶ را در ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﯾﺎد
ﺑﯿﺎورد؛ ﻃﺒﺮی ﻣﺰﻧﯽ را ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺛﻨﺎی او را ﻣﯽﮔﻔﺖ و
دﯾﻨﺪاریاش را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد«.
آﺛﺎر اﻣﺎم ﻃﺒﺮی:

وﺳﻌﺖ ﻋﻠﻢ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی را ﻣﯽﺗﻮان از وﺳﻌﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او درﯾﺎﻓﺖ
زﯾﺮا وی در ھﻤﻪی ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ ﻣﮫﺎرت داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ وی.
ﻧﺎم ﺑﺮدن از آﺛﺎر اﻣﺎم ﻃﺒﺮی ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
آنھﺎ اﻃﻼع دارﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
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وﻓﺎت اﻣﺎم ﻃﺒﺮی:

اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی دو روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻮال ﺳﺎل ۳۱۰
ھﺠﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ھﺸﺘﺎد و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ دار ﻓﺎﻧﯽ
را وداع ﮔﻔﺖ و در »رﺣﺒﻪ ﯾﻌﻘﻮب« در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﮕﺎرش :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
IslamAge.com

ﻣﻮرخ اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ذﻫﺒﯽ ) ۷۴۸-۶۷۳ﻫ(
اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ذھﺒﯽ ،ﻣﺤﺪث دوران ،و
ﻣﻮرخ اﺳﻼم اﺳﺖ .وی در دﻣﺸﻖ و ﻣﺼﺮ و ﺑﻌﻠﺒﮏ و اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ و
ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺖ و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر از وی ﻋﻠﻢ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ
ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد ،در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ و
ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻠﻒ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ آﺛﺎر ﮔﺮاﻧﻘﺪری از
ﺟﻤﻠﻪ »اﻟﻌﻠﻮ ﻟﻠﻌﲇ اﻟﻐﻔﺎر« و »اﻷرﺑﻌﲔ ﰲ اﻟﺼﻔﺎت« و »اﻟﻌﺮش« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﺸﺎن دارای ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎل اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت وی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوﯾﺴﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم ذھﺒﯽ دو وﯾﮋﮔﯽ را ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم دارا ﺑﻮده اﺳﺖ؛ وی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و
ﺣﻮادث و رﺟﺎل آن ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺰ از ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻋﻠﻮم آن
در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی و ِ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .او از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ِ
وارد ﻣﯿﺪان ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﺟﻢ و
ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ رﺟﺎل ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ داﻧﺴﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎ و
ﻣﺤﻮر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اوﺳﺖ .1

 -١وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺪﺧﻞ :اﻟﺬھﺒﯽ.
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ﻧﺎم ،ﻧﺴﺐ ،ﻟﻘﺐ و ﺗﻮﻟﺪ:

وی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﺎﯾﻤﺎز ﺑﻦ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ
ﻓﺎرﻗﯽ ﺳﭙﺲ دﻣﺸﻘﯽ ،ﺑﻦ
ذھﺒﯽ اﺳﺖ .ﮐﻨﯿﻪ اﯾﺸﺎن
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد.
َ
َ
اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۶۷۳ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻔﺮ َﺑﻄﻨﺎ
ﮐﻪ از آﺑﺎدیھﺎی ﻏﻮﻃﻪ دﻣﺸﻖ  1اﺳﺖ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد.
وی اﺻﺎﻟﺘﺎ از ﺧﺎﻧﻮادهای ﺗﺮک ﻧﮋاد اﺳﺖ ﮐﻪ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و
در ﺷﮫﺮ َﻣ ّﯿﺎﻓﺎرﻗﯿﻦ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﺎرﺑﮑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺪر ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻮاﺣﻤﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﺑﯽﺳﻮاد ﺑﻮد و ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺠﺎری
را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺖ« و ﻇﺎھﺮا وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮد و در آن اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰﯾﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ،اﺣﻤﺪ ذھﺒﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۴۱ھ دﯾﺪه ﺑﻪ
ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺪر را رھﺎ ﮐﺮد و رو ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻃﻼﺳﺎزی آورد و در آن
ﻟﻘﺐ »ذھﺒﯽ« )ﻃﻼﺳﺎز( ﮔﺮﻓﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ
ﻣﮫﺎرت ﯾﺎﻓﺖ و ِ
آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۶۶ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری را از ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ ھﺒﺔ اﻟﻠﻪ

 -١ﻏﻮﻃﻪ دﻣﺸﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮ ﺳﺒﺰ و زﯾﺒﺎی وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺸﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰی در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺟﮫﺎن اﺳﺖ
و ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدان و ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﺑﺴﯿﺎری از آن ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ] .رک :وﯾﮑﯽ ﺑﺪﯾﺎ اﻟـﻤﻮﺳﻮﻋﺔ
اﻟﺤﺮة :ﻏﻮﻃﺔ دﻣﺸﻖ[ )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .م(
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َ
ﻗﯿﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪ و در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺖ .وی دﯾﻨﺪار ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺐ را
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .ﭘﺪر اﻣﺎم ذھﺒﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﺷﺪ و ﺑﺎ
آن ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺮده آزاد ﮐﺮد و ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺮدی ﻣﻮﺻﻠﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﺪﯾﻦ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ازدواج ﮐﺮد.
ﻟﻘﺐ »ذھﺒﯽ« ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺎه در ﺑﺮﺧﯽ
اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرِ ،
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺧﻮد را »اﺑﻦ اﻟﺬھﺒﯽ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻇﺎھﺮا او ﻧﯿﺰ در آﻏﺎز ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺪر اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .1
اوﺿﺎع ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم در دوران اﻣﺎم ذﻫﺒﯽ

ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی ،دوراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻣﺎم ذھﺒﯽ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوران ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم -و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺼﺮ -ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻤﻠﻮﮐﯿﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .2
وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ:

دوراﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ در آن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﮫﺎد ﺷﺎھﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻐﻮﻻن در ﺑﻐﺪاد و ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ در اﻧﺪﻟﺲ رخ داد ،ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﯾﺪ.
دﻣﺸﻖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ آن دوران ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺼﺮ -
ِ
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» -ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻨﺎی ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﻨﺰلﮔﺎه ﻓﺎﺿﻼن«
ﮔﺮدﯾﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺠﻢ ﺑﺰرگ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ﺑﺮ دوش آنھﺎ ﺑﻮد اﺣﺴﺎس
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﺻﻔﺤﻪ .۲۴-۲۳
 -٢ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼم اﻟـﻤﺴﻠﻤﯿﻦ :اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬھﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﺸﯿﺦ ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۷
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ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻨﯿﻒ و ﺗﺎﻟﯿﻒ در ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اھﺘﻤﺎم ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎ و ﻣﺪارس و ﺧﺎﻧﻘﺎهھﺎ و دﮔﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻄﻮف
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ در آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و
ﻗﺮاﺋﺎت و ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﻟﻐﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯽ و ﻃﺐ و ﻓﻠﮏ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم
ﭘﺮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارس آن دوران در ﻣﺼﺮ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻇﺎھﺮﯾﻪ و ﻣﻨﺼﻮرﯾﻪ و
ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ و ﺻﺎﺣﺒﯿﻪ ﺑﮫﺎﺋﯿﻪ و ﻣﻨﮑﻮﺗﻤﺮﯾﻪ و ﺟﻤﺎﻟﯿﻪ و ﻣﺤﻤﻮدﯾﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ازھﺮ و
ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۴۹ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﭼﮫﻞ و ﭼﻨﺪ
ﺣﻠﻘﻪ درس ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد...
در ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ و
ﻋﺎدﻟﯿﻪ و اﺷﺮﻓﯿﻪ و ﻋﻤﺮﯾﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮی در دﻣﺸﻖ ھﻔﺘﺎد
و ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ ِاﻗﺮاء ﻗﺮآن و ﺣﻠﻘﺎت دﯾﮕﺮی در ﻋﻠﻮم ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم
وﺟﻮد داﺷﺖ .1

وﺿﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ:

در دوران ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ھﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی ﮐﻪ اداﻣﻪ رﯾﺸﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن« )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺒﯿﺪﯾﺎن در اواﺧﺮ دوران ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آن دوران اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮف در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ از ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان و دﺟﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎدی داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺣﮑﺎم ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ ﻧﯿﺰ اھﻤﯿﺖ
 -١ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .۲۰-۱۹

ﻣﺆرخ اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﻫﺒﯽ ) ۷۴۸-۶۷۳ﻫـ(
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ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای آﻧﺎن ﺧﺎﻧﻘﺎهھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اوﻗﺎﻓﯽ را ﺑﻪ آن
ﻏﯿﺒﯿﺎت ﺑﯽاﺳﺎس و ﺗﻘﺪﯾﺲ
اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﺟﮫﻞ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و
ِ
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺗﺼﻮف و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻧﺎن و ﻃﻠﺐ ﻧﺬور ﻧﺰد ﻗﺒﺮھﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ِ
ﺷﺎم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .1
اﯾﻮﺑﯿﺎن ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻤﻠﻮﮐﯿﺎن ﻗﺪرت را در ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای آن ﻣﺪارس
وﯾﮋهای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده و اوﻗﺎﻓﯽ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن در ھﻤﯿﻦ
ﺣﺎل ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﺷﻌﺮی داﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺮوی از آن را واﺟﺐ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺷﺎﻋﺮه در دوران اﯾﻮﺑﯿﺎن ﻋﺮﺻﻪ و ﻗﺪرت را در ﻣﺼﺮ
و ﺷﺎم در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺬاھﺐ و ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و
ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و
زوال ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن
ِ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از داراﻟﺤﺪﯾﺚھﺎ و ﻣﺪارس را در دﻣﺸﻖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
دﻣﺸﻖ در دوران ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺷﺎھﺪ ﻧﺰاع ﻣﺬھﺒﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺣﺎدی ﻣﯿﺎن
ِ
ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاھﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد و ﺣﮑﺎم ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺎه در اﯾﻦ ﻧﺰاع دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﺮده و ﮔﺮوھﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎری ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن و
اﺷﻌﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت در اﯾﻦ دوره ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ و ﮔﺮﭼﻪ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﮔﺮوه ﺳﺒﺐ ﭘﺎرﮔﯽ و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ از ﺳﻮی
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻤﯽ آﺷﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻘﯿﺪه و ﮐﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ در
دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز
ِ
ِ
ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .2
ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ِ
ﮐﻮدﮐﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻣﺎم ذﻫﺒﯽ:

 -١ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۹
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﺻﻔﺤﻪ .۲۲
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اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ذھﺒﯽ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺘﺪﯾﻦ و
اھﻞ ﻋﻠﻢ ﮔﺬراﻧﺪ؛ ﻋﻤﻪ وی ﮐﻪ داﯾﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﱡ
ﺳﺖ اﻷھﻞ ﺑﻨﺖ ﻋﺜﻤﺎن ،از اﺑﻦ
اﺑﯽ َ
اﻟﯿ َﺴﺮ و ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،و زھﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ُزرﻋﯽ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از
َ
ﻋﻠﻤﺎ اﺟﺎزه رواﯾﺖ داﺷﺖ و از ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﻟﻘ ّﻮاس و دﯾﮕﺮان ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد.
ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ از وی ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ.
داﯾﯽ وی ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻮد و ذھﺒﯽ از وی رواﯾﺖ ﮐﺮده و در
ﺷﻮھﺮ ﺧﺎﻟﻪاش ﻓﺎﻃﻤﻪ،
ُﻣﻌﺠﻢ ﺷﯿﻮخ ﺧﻮد از وی ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ِ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺎﻓﯽ اﻧﺼﺎری ذھﺒﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اﺑﻦ

اﳊﹶ ﹶﺮ ﺳﺘﺎﻧﯽ« ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﻨﯿﺪه و آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮد و

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺗﻼوت آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ...
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ
دھﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ذھﺒﯽ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﻣﺆدﺑﺎن  1ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ
ِ
َ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ َﺣﻠﺒﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺑﺼﯿﺺ« ﺑﺮدﻧﺪ .وی از آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ

ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آن اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﻓﺖ
ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﮫﻞ ﺑﺎر ھﻤﻪ ﻗﺮآن را ﻧﺰد او ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮد.

ُ
آﻣﻮزش ﺻﺮف ،و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و
ﺆدب« ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از
» - ١ﻣ ِ
ِ
ادب آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﮫﺮه
ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮدﺑﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را در ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .م(

ﻣﺆرخ اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﻫﺒﯽ ) ۷۴۸-۶۷۳ﻫـ(
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ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﮐﻮدک ﺑﻮد آﻏﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﯿﻮخ ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن ﮔﻮش دھﺪ .1
ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ

آﻏﺎز ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺷﯿﻮخ وی:

ذھﺒﯽ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی آﻏﺎز ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮد و
ﺑﻪ دو ﻣﺤﻮر ﻗﺮاﺋﺎت و ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺖ .وی در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ اﻟﻘﺮاء ﺟﻤﺎل
اﻟﺪﯾﻦ اﺑﯽاﻻﺳﺤﺎق اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ داوود ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ دﻣﺸﻘﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اﻟﻔﺎﺿﻠﯽ«
ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﮫﻮر ﻗﺮاﺋﺎت» ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺨﺎوی« )ﻣﺘﻮﻓﺎی
 ۶۴۳ھ( ﺑﻮد رﻓﺖ و ﻗﺮاﺋﺎت را ﻧﺰد او ﺑﻪ روش ﺟﻤﻊ ﮐﺒﯿﺮ آﻣﻮﺧﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﻓﻠﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﯿﺦ وی ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺎ ﺳﻮره ﻗﺼﺺ ﺑﻪ وی آﻣﻮزش ﻗﺮاﺋﺖ دھﺪ.
ﺳﭙﺲ در ھﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﻪ ھﻤﺎن روش ﻧﺰد ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺑﻦ ﻏﺎﻟﯽ ﺑﻦ ﺷﺎور ﺑﺪوی ﺣﻤﯿﺮی آﻣﻮﺧﺖ .ذھﺒﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد در ﻋﻠﻢ
ﻗﺮاﺋﺎت را ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮاﺋﺖ در آن دوران ﻃﯽ ﮐﺮد و ﭘﺲ از
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻧﯿﺰ از ﻗﺮاء آﻧﺠﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺻﻮاف و
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ » َﺳﺤﻨﻮن«
و دﯾﮕﺮان ﺑﮫﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ذھﺒﯽ در ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺎت ،ﺷﯿﺦ وی ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ دﻣﯿﺎﻃﯽ دﻣﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ﺣﻠﻘﻪ درس ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻊ

 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﺻﻔﺤﻪ .۲۴-۲۲
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اﻣﻮی را ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮد .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ذھﺒﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﻠﻤﯽ وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .1
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اھﺘﻤﺎم ذھﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺎت و ﺻﺮف وﻗﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮای آن،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺑﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ وی
ِ
اﻟﺠﺰری ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ ﻗﺮاﺋﺖ را از وی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎم
ذھﺒﯽ از ﺳﻦ ھﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﭘﺮداﺧﺖ.
وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۹۲ھ ق ﺣﺪﯾﺚ را در دﻣﺸﻖ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد در ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺎت،
اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﻮاس دﻣﺸﻘﯽ و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ھﺒﺔ اﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻏﺴﻮﻟﯽ ،و
در ﻣﺼﺮ از اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻠﺒﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ
اﻟﻈﺎھﺮی ،و اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺆﯾﺪ ﻣﺼﺮی ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ اﺑﺮﻗﻮھﯽ ،و اﺑﻦ دﻗﯿﻖ اﻟﻌﯿﺪ ،اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،و ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ دﻣﯿﺎﻃﯽ ،و در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ از ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ھﺎﺷﻤﯽ ،و در ﺑﻌﻠﺒﮏ از ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ،
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﻠﺒﮑﯽ ،ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮد ذھﺒﯽ درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺴﯿﺎر از او آﻣﻮﺧﺘﻢ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﻮد« .وی در ﺣﻠﺐ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺳﻨﻘﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زﯾﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﻮد درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم
و ﺑﺴﯿﺎر از او ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻢ و از ﻧﻈﺮ دﯾﻦ و ُﻣﺮوﺋﺖ و ﻋﻘﻞ و ﻋﻔﺖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮخ
ﺑﻮد و ھﺮ ﮐﺲ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺛﻨﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ«.

 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ »ﺗﺬھﯿﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﻨﯿﻢ ﻋﺒﺎس و ﻣﺠﺪی اﻟﺴﯿﺪ اﻣﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﻪ:
.۲۳-۲۱

ﻣﺆرخ اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﻫﺒﯽ ) ۷۴۸-۶۷۳ﻫـ(
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ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﻠﺐ از زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪی ،و در ﻧﺎﺑﻠﺲ از ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺑﺪران ﻧﺎﺑﻠﺴﯽ ،و در ﻣﮑﻪ از ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻮﻋﻤﺮو ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮزری ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .1
ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﻪ ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ ذھﺒﯽ را ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ دﭼﺎر اﻓﺮاط ﺷﺪ و ھﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داد .او از ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺮت و رﻓﺘﺎرﺷﺎن را ﻧﭙﺴﻨﺪد .وی در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﺷﮫﺎب
اﻟﺪﯾﻦ ،ﻏﺎزی ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دﻣﺸﻘﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۰۹ھ ق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﯿﺮه
ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از او درﮔﺬرد «...و درﺑﺎره ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ از وی رواﯾﺖ ﺷﻮد ،درﺑﺎره او ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
ﮔﺎه از ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﺷﯿﻮﺧﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ! وی درﺑﺎره ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮاﺋﻄﯽ
ﺻﺎﻟﺤﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۱۶ھ ق( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ وی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪای ﺧﻮد در
ﮔﻮﺷﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮاﻧﺪم«! .2
ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ:

ذھﺒﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ داﺷﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﺳﻨﺪ ﻋﺎﻟﯽ  3و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم و اﺳﺘﻔﺎده از
 -١ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ.۲۵-۲۴ :
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۰-۲۹
 -٣ھﺮﭼﻪ ﺳﻨﺪ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺳﻨﺪ را ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
از ﻋﻤﺮو ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد زﯾﺪ اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺸﻨﻮد ﺳﻨﺪش ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮود و آن ﺣﺪﯾﺚ را از ﺧﻮد زﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮد ﺳﻨﺪش
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ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

ﺣﻔﺎظ و دﯾﺪار ﺑﺎ آﻧﺎن و ِﻗ َﺪم ﺳﻤﺎع  1دارای اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺪر اﻣﺎم
ذھﺒﯽ او را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎه از ﺳﻔﺮ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ .وی
در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ورﯾﺪه ﺑﻐﺪادی ﺣﻨﺒﻠﯽ،

ﺷﯿﺦ ﻣﺴﺘﻨﺼﺮﯾﻪ ) ۰۶۹۷-۵۹۹ھ ق( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻧﻤﻮدم
اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺪر ،ﺑﻪ آن ﺳﻔﺮ ﻧﺮﻓﺘﻢ« .اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا
اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﯿﮏ و ﻣﻄﯿﻊ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
آداب ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ.
ً
ﻇﺎھﺮا ﭘﺪر وی در ﺳﺎل  ۶۹۳ھ ق ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ
رﺳﯿﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺳﻔﺮ داد اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺷﺮط ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮش ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ درازا ﻧﮑﺸﺪ و در آن ﺳﻔﺮ ھﻤﺮاھﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی وی را
ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻔﺮھﺎی اﻣﺎم ذھﺒﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:

 -۱ﺳﻔﺮھﺎی وی در داﺧﻞ ﺷﺎم:

ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮ اﻣﺎم ذھﺒﯽ ،ﺳﻔﺮ وی ﺑﻪ َﺑ َﻌ َﻠﺒﮏ در ﺳﺎل  ۶۹۳ھ ق
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺼﯿﺒﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی
 ۶۹۵ھ( ﺧﻮاﻧﺪ .وی ﺑﺎری دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۷۰۷ھ ﺑﻪ ﺑﻌﻠﺒﮏ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ
دو ﺳﻔﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﯿﻮخ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ.

ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ إﺳﻨﺎد ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد ﺳﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺘﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﮐﻢﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد) .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .م(
 -١ھﺮ ﭼﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ از ﯾﮏ ﺷﯿﺦ زودﺗﺮ رخ دھﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺮی و
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﮫﻮﻟﺖ ﺳﻦ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد) .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .م(

ﻣﺆرخ اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﻫﺒﯽ ) ۷۴۸-۶۷۳ﻫـ(
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وی ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﻠﺐ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن از ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،ﺳﻨﻘﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ارﻣﻨﯽ ﺣﻠﺒﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ و از ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻮخ ﺣﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ وی از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﮫﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺺ و ﺣﻤﺎة و ﻃﺮاﺑﻠﺲ و ﮐﺮک و ﻣﻌﺮة و ُﺑﺼﺮیٰ و ﻧﺎﺑﻠﺲ و رﻣﻠﺔ و
ﻗﺪس و ﺗﺒﻮک ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻤﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۲ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ:

ﺳﻔﺮ ذھﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎی زودھﻨﮕﺎم او ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺘﺒﻊ و ﭘﯽﮔﯿﺮی دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ذھﺒﯽ،
آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن رﺟﺐ و ذی ﻗﻌﺪه ﺳﺎل  ۶۹۵ھﺠﺮی ﺑﻮده
اﺳﺖ .وی ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد .ذھﺒﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﯿﺨﻪ ﺧﻮد ام
ﻣﺤﻤﺪ ،ﺳﯿﺪه ﺑﻨﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺎراﻧﯽ ﻣﺼﺮی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۶۹۵ھ ق(
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای دﯾﺪار اﯾﺸﺎن ]ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺼﺮ[ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم اﻣﺎ اﯾﺸﺎن در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮدم در ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل  ۶۹۵دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ وارد ﺷﺪم ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﺸﺎن ھﻨﻮز در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎﺗﻨﺪ اﻣﺎ
ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺼﺮ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ده روز ﭘﯿﺶ وﻓﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ ...وی در روز
ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺸﻢ رﺟﺐ ﮐﻪ ﻣﻦ در وادی ﻓﺤﻤﺔ ﺑﻮدم درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ«.
وی در آﻏﺎز از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻠﺒﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﻈﺎھﺮی )۶۹۶-۶۲۶ھ( ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ذی اﻟﻘﻌﺪه ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺎز ﮔﺮدد
زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻗﻮل داده ﺑﻮد و ﺑﺮای وی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
ﭼﮫﺎر ﻣﺎه در ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪر ﺷﻮد.
ُ
ﺴﻨﺪ آن زﻣﺎن ،اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ،
اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺮ از ﺷﯿﻮخ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ِ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮﻗﻮھﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۰۱ھ( و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم،
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ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ دﻗﯿﻖ اﻟﻌﯿﺪ
ِ

ﻗﺸﯿﺮی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۰۲ھ( و ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ

دﻣﯿﺎﻃﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۰۵ھ( و دﯾﮕﺮان ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ.
ُ
ﺴﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
در اﺛﻨﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و از ﺣﻀﻮر ﻣ ِ
ﺷﯿﻮخ ﻗﺮاﺋﺖ در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،اﻣﺎم ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺻﻮاف ﺟﺬاﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ )۷۰۵-۶۰۹ھ( ﺑﮫﺮه ﺑﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﭘﯿﺮی و ﺿﻌﻒ ﺷﻨﻮاﯾﯽ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﺰد وی ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد اﻣﺎم
ِ
ﻣﻘﺮی ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان دﮐﺎﻟﯽ،
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﺤﻨﻮن )۶۹۵-۶۱۰ھ( رﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﻮد و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد .ذھﺒﯽ ﻧﺰد وی ﻗﺮاﺋﺖ َو ْرش و ﺣﻔﺺ را در ﻣﺪت ﯾﺎزده روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪ.
وی در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ از ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺎرز آن ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﺎج
اﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ھﺎﺷﻤﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ واﺳﻄﯽ
َ
ﻏ ّﺮاﻓﯽ اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ )۷۰۴-۶۲۸ھ( ﺷﯿﺦ داراﻟﺤﺪﯾﺚ ﻧﺒﯿﮫﯿﻪ در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ .اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد و ذھﺒﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ ﺷﯿﻮخ آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻨﮫﺎ در ﺷﺶ روز ھﻤﻪ
ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم را ﺑﺮ ﺷﯿﺦ ﺧﻮد اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ اﺑﺮﻗﻮھﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .1
 -۳ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز:

در ﺳﺎل  ۶۹۸ھ ق ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﺪر ،ذھﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺣﺠﺎز ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﯾﺎران و ﺷﯿﻮخ وی او را ھﻤﺮاھﯽ
ِ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﯿﺦ داراﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺘﻨﺼﺮﯾﻪ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ
 -١ب ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﺻﻔﺤﻪ -۳۲
.۳۶

ﻣﺆرخ اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﻫﺒﯽ ) ۷۴۸-۶۷۳ﻫـ(
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ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ّ
ﺧﺮاط ﺣﻨﺒﻠﯽ )۷۲۸-۶۳۸ھ( .ذھﺒﯽ در اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ از اﺑﻦ ﺧﺮاط ﺣﻨﺒﻠﯽ ﮐﺘﺎب »اﻟ ﹶﻔ ﺮ ج ﺑﻌﺪ ﹺ
اﻟﺸ ﺪة« را ﺷﻨﯿﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﹶ
ﻣﮑﻪ و ﻋﺮﻓﻪ و ِﻣﻨﯽٰ و ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﮔﺮوھﯽ از ﺷﯿﻮخ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ .1

رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ اﻣﺎم ذھﺒﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﮑﺮی وی:

ذھﺒﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺷﯿﻮخ آن دوران ﯾﻌﻨﯽ :ﺟﻤﺎل
اﻟﺪﯾﻦ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ِﻣ ّﺰی )۷۴۲-۶۵۴ھ( و ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
َ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ) ۷۲۸-۶۶۱ھ( و َﻋﻠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ِﺑﺮزاﻟﯽ )۷۳۹-۶۶۵ھ( ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن
در راﺑﻄﻪ ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ دوﺳﺖ ،ذھﺒﯽ از ھﻤﻪ ﮐﻢﺳﻦ و ﺳﺎلﺗﺮ ﺑﻮد و
ِﻣ ّﺰی از ھﻤﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ .آﻧﺎن در ﯾﮏ ﺣﺎل ھﻢ ﺷﯿﺦ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢ
دوﺳﺖ!.
آﻧﭽﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﯿﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ از
دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻠﺸﺎن ﺑﻪ آرای ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﺑﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ِﻣ ّﺰی و ِﺑﺮزاﻟﯽ و
ذھﺒﯽ ھﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽﻣﺬھﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .ذھﺒﯽ در ﻣﻌﺠﻢ ﺷﯿﻮخ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺑﺮزاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻی ﻋﻠﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و دارای
آرای اﺟﺘﮫﺎدی وﯾﮋه ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ذھﺒﯽ ھﻨﻮز در آﻏﺎز ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ از ﺳﺎل  ۶۹۸ھ وارد درﮔﯿﺮیھﺎی ﺗﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺗﺼﻮف و دﺟﺎﻻن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻋﻤﻼ
وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺮوبﻓﺮوﺷﯽھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮد
و اﻗﺪام ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﻤﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ
 -١ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۶
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ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺖ و دوﺳﺖ ﺧﻮد ِﻣﺰی را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻢ زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد آزاد ﮐﺮد.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻧﺒﺮد ﻏﺎزاﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۹۹ھ و ﻧﺒﺮدھﺎی
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎل  ۷۰۲ھ ُﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وی ﻧﻘﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ در ﭘﯿﺮوزی ﻣﻤﻠﻮﮐﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﻐﻮلھﺎ در ﻧﺒﺮد ﺷﻘﺤﺐ ﺑﺎزی ﮐﺮد.
ذھﺒﯽ ،ﺷﯿﺦ و دوﺳﺖ ﺧﻮد ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺖ .وی درﺑﺎره
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او ﺑﺰرگﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺛﻨﺎی او را ﮔﻮﯾﺪ
و اﮔﺮ ﻣﯿﺎن رﮐﻦ و ﻣﻘﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮردم
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭼﻮن او ﻧﺪﯾﺪهام و ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد او ھﻢ در
ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ«.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ذھﺒﯽ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در »ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ« ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ ،و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ذھﺒﯽ و ﻣﺰی و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﺑﺮزاﻟﯽ ﺑﻪ آرای
ِ
ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﺷﺪ .ﻣﺰی ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ آزار دﯾﺪ  1و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آرای ﺧﻮد از رﯾﺎﺳﺖ داراﻟﺤﺪﯾﺚ
 -١ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۷۰۵ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ
ﻣﻨﺎﻇﺮهای در ﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺰی ﻓﺼﻠﯽ در رد ﺑﺮ ﺟﮫﻤﯿﻪ از ﮐﺘﺎب »ﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎل

اﻟﻌﺒﺎد« ﺑﺨﺎری ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﮫﺎی ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ او را ﺑﻪ

ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺑﻦ ﺻﺼﺮی ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﻮد و او ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺰی داد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪ
و ﺑﻪ زﻧﺪان دﻣﺸﻖ رﻓﺖ و ﺧﻮد ﻣﺰی را آزاد ﮐﺮد! ﻧﺎﺋﺐ دﻣﺸﻖ ﮐﻪ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر او
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد دوﺑﺎره ﻣﺰی را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﭙﺲ او را آزاد ﮐﺮد] .اﻟﺒﺪاﯾﺔ
واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ :ج  ،۱۴ص  ۳۷و اﻟﺪرر اﻟﮑﺎﻣﻨﺔ :ج ،۵ص  [۲۳۴ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﺻﻔﺤﻪ .۴۰
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اﺷﺮﻓﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داراﻟﺤﺪﯾﺚ دﻣﺸﻖ ﺑﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ .ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻣﺰی ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۷۴۲ھ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ داراﻟﺤﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺎﻓﯽ ﺳﺒﮑﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ذھﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ
ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﺖ ﮐﻪ ذھﺒﯽ اﺷﻌﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺰی ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﺧﻂ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ داراﻟﺤﺪﯾﺚ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻮد ُﺳﺒﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺖ.
رﻓﺎﻗﺖ ﻣﯿﺎن اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
ذھﺒﯽ اﯾﺮاد وارد ﮐﺮده و آن را ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﯾﺮادھﺎ در دوران اﻣﺎم
ذھﺒﯽ و ﭘﺲ از او ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ و ﺟﺪلھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وی ﺷﺪ .1
ﻣﻮاﻓﻘﺎن و
ِ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ذﻫﺒﯽ

ﺑﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺗﻼشھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ذھﺒﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اھﺘﻤﺎم وی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ در دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﻪ و ﻧﺤﻮ و ﻟﻐﺖ و ادب و ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺷﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﻤﻪ
اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻨﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ وی را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ِ
ذھﺒﯽ در ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺎت:

 -١از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺷﺎﮔﺮدان ذھﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻓﻀﻞ و ﻋﻠﻢ او اﻋﺘﺮاف دارد اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ذھﺒﯽ
دارد و ﺑﻪ وﯾﮋه دوﺳﺘﯽ وی ﺑﺎ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ را ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
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ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان

اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮ وی ﺣﺎﻓﻆ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وی ﻗﺪوه ﺣﺎﻓﻈﺎن و ﻗﺎرﯾﺎن اﺳﺖ« و ﺷﯿﺦ ﻗﺮاء ،اﺑﻦ
ﺟﺰری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او اﺳﺘﺎدی ﺛﻘﻪ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ« و اﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ دﻣﺸﻘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وی اﻣﺎﻣﯽ در ﻗﺮاﺋﺎت اﺳﺖ«.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﮫﺎرت اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ﻗﺮاﺋﺎت و ﭘﯿﺸﺘﺎزی وی در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ،
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺪک اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺳﺒﺐ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ در آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻗﺮاﺋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻏﺎﻟﺐ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻨﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺮاﺟﻢ ،و آﻣﻮزش و ﺗﺎﻟﯿﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮف ﻧﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻣﺎم ذھﺒﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺮاﺋﺎت دو ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی وی در دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻠﻮﳛﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات« و »ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﻜﺒﺎر

ﻋﻠﯽ اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻷﻋﺼﺎر« ﻧﺎم دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب دوم در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻢ ﻗﺎرﯾﺎن

اﺳﺖ .1

ذھﺒﯽ ﻣﺤﺪث:

ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻼش اﻣﺎم ذھﺒﯽ از ھﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﺮای آن ﺳﻔﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﻧﻤﻮد و راوﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر را زﯾﺎرت ﮐﺮد ،از آﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و از آﻧﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮد.

 -١ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼم اﻟـﻤﺴﻠﻤﯿﻦ :اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬھﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﺸﯿﺦ ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۰۴ ،۹۴
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ُ
ذھﺒﯽ ﺣﺮص ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ُﻋﻠ ّﻮ إﺳﻨﺎد )ﺳﻨﺪ ﻋﺎﻟﯽ( و ﮐﺜﺮت ﻃﺮق رواﯾﺖ
ُ
داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪھﺎی ﻋﺎﻟﯽ وی اﺣﺎدﯾﺜﯽ »ﻧﻪﮔﺎﻧﻪ« ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎن
ُ
وی و رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻧﻪ راوی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اھﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮ ﺳﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدن راهھﺎی
راوﯾﺖ آن داﺷﺖ -ﮐﻪ اﯾﻦ در ذات ﺧﻮد ﻣﮫﻢ اﺳﺖ -ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از ﺿﻌﯿﻒ ،و داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﻞ ﺣﺪﯾﺚ و
ﻋﻠﻢ ﺑﺮای وی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
ِ
ُ
ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺟﺎل ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﻈﺮ
اﺧﺘﻼف ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ در ﻃ ُﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،و
ِ
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﮫﻢ ذھﺒﯽ در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،وی در
ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺟﺎل و وﺿﻌﯿﺖ رواﯾﺎن و َﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻧﻘﺪ اﺳﻨﺎد و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ُ َ
ُ
ﺆﺗﻠﻒ« و »ﻣﺨﺘ ِﻠﻒ« ﻣﮫﺎرت ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ
»ﻣﺘﻔﻖ« و »ﻣﻔﺘ ِﺮق« و »ﻣ ِ
ُﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ھﻤﻪ اﺑﻮاب ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ وارد ﺷﺪ«.
از دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز ذھﺒﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﻤﻮد ﻣﺤﺪﺛﺎن را داﺷﺖ و ﻧﻪ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺎﻗﻼن ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﮕﺎه ﻓﻘﯿﮫﺎﻧﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد؛ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
وﯾﮋه داﺷﺖ و ﻣﻨﮫﺠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﻘﺪ آﻧﭽﻪ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮد .1
ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ذھﺒﯽ:

ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﺎمآوران ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﻣﻪ ذھﺒﯽ ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺸﮫﻮر او را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ:
 -۱ﺣﺎﻓﻆ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ )۷۶۵-۷۱۴ھ ق(
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺪﺳﯽ.

 -١ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۲۰ ،۱۱۵
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 -۲اﻣﺎم ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻨﺒﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼﺋﯽ َﺣ ّﺮاﻧﯽ )۷۴۵-۷۰۲ھ ق( از
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ در زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد.
 -۳اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎة ،ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﻪ

) ۷۹۰- ۷۲۵ھ( ﻗﺎﺿﯽ ﻗﻀﺎة ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم .رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ در زﻣﺎﻧﻪاش
ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ .ذھﺒﯽ درﺑﺎره وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎم ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺤﺪث ﻣﻔﯿﺪ«.

 -۴اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺼﺮوی دﻣﺸﻘﯽ )۷۷۴-۷۰۱ھ ق( اﻣﺎم
ﻋﺎﻟﻢ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﻮرخ و ﻣﻔﺴﺮ ﺷﮫﯿﺮ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺪاء ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ.
وی از اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ذھﺒﯽ ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺖ و ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﺰی را ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ
دﺧﺘﺮ وی ادواج ﮐﺮد .از اﯾﺸﺎن آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺣﺪﯾﺚ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 -۵ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺎﻓﯽ ﺳﺒﮑﯽ )۷۷۱-۷۲۸ھ
ق( ﻗﺎﺿﯽ ﻗﻀﺎة .وی از ﭘﺪر ﺧﻮد و ِﻣ ّﺰی ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺖ و ﻣﻼزﻣﺖ ذھﺒﯽ
را ﻧﻤﻮد .در ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﺣﺪﯾﺚ و ادب ﻣﮫﺎرت داﺷﺖ .ﺑﻠﯿﻎ و ﻓﺼﯿﺢ
و ﺷﺠﺎع و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎھﻮش ﺑﻮد و در ﻣﻨﺎﻇﺮه زﺑﺮدﺳﺖ .رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻀﺎء در
ﺷﺎم ﺑﻪ وی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
َّ
 -۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ ِھ ْﺠﺮس ﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮراﻧﯽ )۷۷۴-۷۰۴ھ ق( اﻣﺎم
ﻣﺘﻘﻦ.
ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﺎﻓﻆ ِ
 -۷ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ) ۷۶۵-۷۱۵ھ ق( ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﯿﻪ و
ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎﻗﺪ و ﻣﻮرخ .وی ﺑﺮ دو ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ذھﺒﯽ »ﺗﺬﻛﺮة

اﳊﺎﻓﻆ« و »اﻟﻌﺒﺮ« ذﯾﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺆرخ اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﻫﺒﯽ ) ۷۴۸-۶۷۳ﻫـ(
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َ
 -۸ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﯾﺒﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ َﺻﻔﺪی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۶۴ھ ق( ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
َ
ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ َﺻﻔﺪی .ﺷﯿﺦ وی ذھﺒﯽ او را ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»اﻣﺎم ﻋﺎﻟﻢ و ادﯾﺐ ﺑﻠﯿﻎ اﮐﻤﻞ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ذھﺒﯽ و ھﻢﻃﺮازان وی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ ِﺑﺮزاﻟﯽ و
ﻋﻼﺋﯽ و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی و دﯾﮕﺮان از وی ﻋﻠﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم
ذھﺒﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ« و »ﺷﺬرات

اﻟﺬﻫﺐ« و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ از آﻧﺎن ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮد ذھﺒﯽ در »اﳌﻌﺠﻢ

اﳌﺨﺘﺺ« ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آنھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .1
اﺧﻼقَ ،ﻣ ِﻨﺶ و ﻋﻘﯿﺪه اﻣﺎم ذھﺒﯽ:

ذھﺒﯽ ﺑﻪ ُزھﺪ و َو َر ع و دﯾﺎﻧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎ ﻓﻘﺮا و ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ دﯾﻨﺪاری و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﺎﮔﺮد او ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۷۴ھ ق( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اھﻞ
ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح و ﻣﺘﻮاﺿﻊ و دارای اﺧﻼق ﻧﯿﮏ ﺑﻮد ...ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ وی ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
آوری و اﺧﺘﺼﺎر ،و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد و ﺷﺒﺎﻧﻪ وﻗﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖ و
ﻧﻤﺎز داﺷﺖ «...و زرﮐﺸﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۹۴ھ ق( درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ وﺟﻮد
زھﺪ ﺗﺎم و اﯾﺜﺎر ﻋﺎم و ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﮑﯽھﺎ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮت ﮐﻪ در وی
ﺑﻮد.2 «...
اﻣﺎم ذھﺒﯽ درﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﻔﺎت اﻟﻠﻪ -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ
آن اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ و وﺟﻮد آن را ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ

 -١ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼم اﻟـﻤﺴﻠﻤﯿﻦ :اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬھﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﺸﯿﺦ ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۳۲-۳۲۸
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﺻﻔﺤﻪ .۶۴
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ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺳﻌﯽ در درک ﻣﻌﻨﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ آن را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﺎ آن را ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ.1 «...
ذھﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﻮد و ﻣﺤﯿﻂ دﻣﺸﻖ و ھﻢﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در وی اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .وی اﻋﺘﺰال را ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺮ
ﻓﻼﺳﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ھﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮد و در ﺟﺎھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺧﺒﺎر ﺳﻠﻒ و ﺷﺠﺎﻋﺘﺸﺎن در ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﮫﻤﯽ را در ﻋﻘﯿﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﻌﺚ

واﻟﻨﺸﻮر« و ﮐﺘﺎب »اﻟﻘﺪر« ﺑﯿﮫﻘﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۴۵۸ھ( و ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺎروق ﰲ

اﻟﺼﻔﺎت« اﺛﺮ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﻧﺼﺎری )ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری( )ﻣﺘﻮﻓﺎی ۴۸۱

ھ( و ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﻬﺎج اﻻﻋﺘﺪال ﰲ ﻧﻘﺾ ﻛﻼم أﻫﻞ اﻟﺮﻓﺾ واﻻﻋﺘﺰال« ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺷﯿﺦ و دوﺳﺘﺶ ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۲۸ھ( را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در
آورده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺘﺎب »اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ وﺑﻴﺎن اﳌﺤﺎرم« و ﮐﺘﺎب »اﻷرﺑﻌﲔ ﰲ ﺻﻔﺎت رب اﻟﻌﺎﳌﲔ« و

ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﺮش« و ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮﻋﻴﺪ« و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب وی در
ﻣﺠﺎل ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻮ ﻟﻠﻌﲇ اﻟﻐﻔﺎر« ﺑﺎﺷﺪ .2
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ذھﺒﯽ:

زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ذھﺒﯽ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ و ﺗﺎﻟﯿﻒ در آﻏﺎز
ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .وی در آﻏﺎز ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی
 -١ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼم اﻟـﻤﺴﻠﻤﯿﻦ :اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬھﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﺸﯿﺦ ،ﺻﻔﺤﻪ .۲۹۱
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﺻﻔﺤﻪ .۶۲-۶۱
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ﻣﮫﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب
ﺑﺰرگ ﺧﻮد »ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم« ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۱۴ھﺠﺮی ﮐﺎر آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪ .ذھﺒﯽ در ﺳﺎل  ۷۰۳ھ ق ﺧﻄﺎﺑﺖ را در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻔﺮ ﺑﻄﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻪای در ﻏﻮﻃﻪ دﻣﺸﻖ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۷۱۸ھ ق در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ .در
اﯾﻦ روﺳﺘﺎی آرام ﺑﻮد ﮐﻪ ذھﺒﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺖ.
در ﺷﻮال ﺳﺎل  ۷۱۸ھ ق ﺷﯿﺦ ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺷﺮﯾﺸﯽ
واﺋﻠﯽ ،وﮐﯿﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﺷﯿﺦ داراﻟﺤﺪﯾﺚ در ﺗﺮﺑﺔ ام ﺻﺎﻟﺢ دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع
ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ داراﻟﺤﺪﯾﺚ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داراﻟﺤﺪﯾﺚھﺎی آن دوران دﻣﺸﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﺷﺮﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖ آن را ﻋﮫﺪهدار ﺑﻮد و
ﭘﯿﺶ از وی ،ﭘﺪرش ﺷﯿﺦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ذﮐﺮ ﺣﻮادث ﺳﺎل  ۷۱۸ھ ق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در روز دوﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺤﺪث
ﺑﯿﺴﺘﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ،ﺷﯿﺦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ذھﺒﯽ،
ِ
ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻤﺎل اﻟﺪن اﺑﻦ ﺷﺮﯾﺸﯽ رﯾﺎﺳﺖ را در ]داراﻟﺤﺪﯾﺚ[ ﺗﺮﺑﺔ ام
اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ «...ذھﺒﯽ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪ و ھﻤﺎﻧﺠﺎ دار ﻓﺎﻧﯽ را
وداع ﮔﻔﺖ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۷۲۹ھ ق ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ
ذھﺒﯽ رﯾﺎﺳﺖ داراﻟﺤﺪﯾﺚ ﻇﺎھﺮﯾﻪ را ﭘﺲ از ﺷﯿﺦ ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺟﮫﺒﻞ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻄﺎﺑﺖ ﮐﻔﺮ ﺑﻄﻨﺎ را رھﺎ ﮐﺮد.
وﻓﺎت ﺷﯿﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ِﺑﺮزاﻟﯽ ،ﺷﯿﺦ و دوﺳﺖ اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﭘﺲ از ِ

 ۷۳۹ھ ق ،اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺪﯾﺚ و اﻣﺎﻣﺖ را در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﻔﯿﺴﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل -ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۷۳۹ھ ق -ﮐﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی داراﻟﺤﺪﯾﺚ و ﻗﺮآن
ﺗﻨﮑﺰﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﺦ ﺣﺪﯾﺚ در آن ﻣﻨﺼﻮب
ﮔﺮدﯾﺪ.
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از دﯾﮕﺮ داراﻟﺤﺪﯾﺚھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ
داراﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﺎﺿﻠﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺎﺿﻞ وزﯾﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۵۹۶ھ
ق( آن را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داراﻟﺤﺪﯾﺚھﺎی دﻣﺸﻖ را در دوران
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺳﺖ و ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت در ﺳﺎل  ۷۴۸ھ ق ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﻨﺞ
داراﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﺮ دوش وی ﺑﻮد:
 -۱ﻣﺸﮫﺪ ﻋﺮوه ﯾﺎ داراﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﺮوﯾﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ذھﺒﯽ ،ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ
واﻧﯽ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺖ.
 -۲داراﻟﺤﺪﯾﺚ ﻧﻔﯿﺴﯿﻪ ﮐﻪ ذھﺒﯽ در ﺑﯿﻤﺎری وﻓﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ واﻧﯽ ﺣﻨﻔﯽ ﺳﭙﺮد.
 -۳داراﻟﺤﺪﯾﺚ ﺗﻨﮑﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ذھﺒﯽ اﻣﺎم ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﺷﺪ.
َّ
 -۴داراﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﺎﺿﻠﯿﻪ در ﮐﻼﺳﻪ .ﭘﺲ از ذھﺒﯽ ﺷﺎﮔﺮ وی ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ،
ّ
اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ ھﺠﺮس َﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۷۴ھ ق(
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﮔﺮدﯾﺪ.
 -۵ﺗﺮﺑﺔ أم اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﭘﺲ از ذھﺒﯽ ،ﺷﺎﮔﺮ وی اﺑﻮاﻟﻔﺪاء ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
دﻣﺸﻘﯽ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۷۴ھ ق( ﺗﺪرﯾﺲ در آن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .1
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت و ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ذﻫﺒﯽ:

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺼﻨﯿﻒ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل داﺷﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ .در آﻏﺎز ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ
در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﺪ

 -١ھﻤﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .۴۵-۴۲

ﻣﺆرخ اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﻫﺒﯽ ) ۷۴۸-۶۷۳ﻫـ(
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ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر« اﺛﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و »ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺼﺮ« اﺛﺮ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ،و »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد« اﺛﺮ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ،و »ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ«
ّ
اﺛﺮ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،و »وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن« اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ.
َْ ْ
ﭘﺲ از ﺳﻔﺮھﺎی ﮔﺴﺘﺮده و دﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﯿﻮﺧﯽ ﭘﺮﺷﻤﺎر در ﻗﺮﯾﻪ »ﮐﻔﺮ َﺑﻄﻨﺎ«
رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪ و در آن ﻣﺤﯿﻂ آرام ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ھﻤﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد
را ﺻﺮف ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﻮد و در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ .1
ذھﺒﯽ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن در
ِ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ
اﻣﺎم ذھﺒﯽ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺎت و ﺣﺪﯾﺚ و
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﻋﻘﺎﺋﺪ و ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و رﻗﺎﺋﻖ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺮاﺟﻢ و دﯾﮕﺮ
ﻋﻠﻮم .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ھﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺨﻄﻮﻃﻪ )دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ( در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﺑﺰرگ ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اﻣﺎم ذھﺒﯽ -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ -ﻣﺨﺘﺼﺮات
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﮫﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وی ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .2

 -١ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼم اﻟـﻤﺴﻠﻤﯿﻦ :اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬھﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﺸﯿﺦ ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۴۴-۳۴۳
 -٢درﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ«

ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﺛﺎر ذھﺒﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﻪ ذھﺒﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﺸﯿﺦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﻲ« ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻦ رﮐﯿﮏ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
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ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﮫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺮاﺟﻢ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺗﺎﻟﯿﻒ در آورده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ» :ﺗﺬﻛﺮة اﳊﹸ ﹼﻔ ﺎظ ،ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ،ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟ ﹸﻘ ﺮاء اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﯽ اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻷﻋﺼﺎر ،اﳌﹸﻌﲔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﳌﺤﺪﺛﲔ ،دﻳﻮان
اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ ،ﹺ
اﻟﻌ ﹶﱪ ﰲ ﺧﱪ ﻣﻦ ﹶﻏ ﹶﱪ  ،اﳌﺸﺘﹶ ﺒﹶ ﻪ ﰲ أﺳﲈء اﻟﺮﺟﺎل ،دول

اﻹﺳﻼم واﳌﹸﻐﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻌﻔﺎء« و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی

وی دو ﮐﺘﺎﺑﻨﺪ:

 -۱ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم ووﻓﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎھﯿﺮ واﻷﻋﻼم:

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻋﻼﻣﻪ ذھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را از ھﺠﺮت
ﻧﺒﻮی ﺗﺎ ﺳﺎل  ۷۰۰ھ ق ) ۱۳۰۰م( در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در »اﻟﺒﺪاﻳﺔ

واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ« ھﻤﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآوردهاﻧﺪ

اﻣﺎ ﭘﮫﻨﺎوری ﻋﺮﺻﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
ذھﺒﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺒﻘﯿﺖ
ذھﺒﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﮔﺮدش اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ،ھﻤﻪ ﺣﻮادث ﻣﮫﻢ ﺗﺎرخ اﺳﻼم و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺮاﺟﻢ و ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﺸﮫﻮر
در ھﺮ زﻣﯿﻨﻪ را ،در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

ذھﺒﯽ را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﻧﻤﯽداﻧﺪ و آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد] .رک:
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻋﻼم اﻟـﻤﺴﻠﻤﯿﻦ :اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬھﺒﯽ .ﺻﻔﺤﻪ) [۳۵۱ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .م(
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺪدی در ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب
دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ
اﺳﺖ انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ -و از ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدی ﻧﺪارد و دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ -ﮐﻪ آن را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای آن
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهام و آن را از ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ،ﺣﻮادث ﻣﮫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را از اول ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ،
و ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت ﺧﻠﻔﺎ و ﻗﺮاء و زھﺎد و ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و ﺳﻼﻃﯿﻦ و وزراء
و ﻧﺤﻮﯾﺎن و ﺷﻌﺮای ﺑﺰرگ را ﺧﻮاھﺪ داﻧﺴﺖ .و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻃﺒﻘﺎت و زﻣﺎﻧﻪ و
ﺷﯿﻮخ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﻮال و اﺧﺒﺎر آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرت و ﺧﻼﺻﻪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺎن ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺸﮫﻮر و ﺣﻤﺎﺳﻪھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﺑﺪون زﯾﺎده ﮔﻮﯾﯽ.1 «...
ذھﺒﯽ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری و اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آورده اﺳﺖ و ھﻤﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎری
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ھﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ذھﺒﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
 -۲ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء:
ﹺ
ﲑ أﻋﻼ ﹺم اﻟﻨﹸﺒﹶﻼء« ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻣﺎم ذھﺒﯽ
»ﺳ ﹶ ﹸ
ﹺ
ﲑ أﻋﻼ ﹺم اﻟﻨ ﹸﺒﹶ ﻼء« ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﺮاﺟﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﺳﺖ» .ﺳ ﹶ ﹸ

ﺗﺮاﺟﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازدِ .
ﻣﻨﻈﻮر ذھﺒﯽ از ﻃﺒﻘﺎت در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
 -١وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺪﺧﻞ :اﻟﺬھﺒﯽ.
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ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﯾﻦ ﻣﺪت ده ﺳﺎل
اﺳﺖ  .1ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ از اﺻﻄﻼح »ﻃﺒﻘﻪ« در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ذھﺒﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪھﺎ و
ﺣﻮادث ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل را ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ
را از اﻧﺪﻟﺲ در ﻏﺮب ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ
ﺷﺮق اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﻤﻮل ﺗﺮاﺟﻢ و
ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮدن آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه از
ﺻﺎﺣﺐﻧﺎﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺣﺮﮐﺖ ﻓﮑﺮی
ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺼﻮﯾﺮی از
ِ
در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻇﺮف
ھﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل داﻧﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﺳﲑ

أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﻔﺎ و ﺳﻼﻃﯿﻦ و

ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﯿﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮان و ادﺑﺎ و ﻧﺤﻮﯾﺎن و ﺷﻌﺮا و ﻓﻼﺳﻔﻪ و
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﻗﺮاء و ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و ﺻﺎﻟﺤﺎن و زھﺎد و ﻋﺎﺑﺪان و دﯾﮕﺮ
ﺗﺮاﺟﻢ ﺧﻮد
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ذھﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را در
ِ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .2

ﺛﻨﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ وی:
 -١ھﻤﺎن.
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﮫﺬﯾﺐ ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،اﺣﻤﺪ ﻓﺎﯾﺰ اﻟﺤﻤﺼﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ .۷

ﻣﺆرخ اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﻫﺒﯽ ) ۷۴۸-۶۷۳ﻫـ(
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اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آب زﻣﺰم را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪم ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ذھﺒﯽ ﺑﺮﺳﻢ« .1
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وی در ﻓﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺖ و
در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺠﺎﻣﯿﻊ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ در دوران ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ...ﻣﺮدم در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او رﻏﺒﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ آن راه ﺳﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.«...
اﻣﺎم ﻋﻼﻣﻪ ،ﺷﯿﺦ
ﺷﺎﮔﺮد او اﺑﻮاﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وی
ﺷﯿﺦ ِ
ِ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﻗﺪوه ﺣﻔﺎظ و ﻗﺮاء ،ﻣﺤﺪث ﺷﺎم و ﻣﻮرخ آن اﺳﺖ.«...
ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺤﺪﺛﺎن در ﻋﻠﻢ رﺟﺎل و دﯾﮕﺮ
ﻓﻨﻮن ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺪﯾﻮن ﺳﻪ ﮐﺲ ھﺴﺘﻨﺪ :ﻣﺰی و ذھﺒﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ« .2
ﺷﺎﮔﺮد وی ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﺮﺳﺨﺖ اﻣﺎم
ذھﺒﯽ ھﻢ ھﺴﺖ درﺑﺎره وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎم ﺣﻔﻆ در ھﻤﻪ وﺟﻮد و ﻃﻼی
زﻣﺎﻧﻪ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻟﻔﻆ و ھﻢ ﻣﻌﻨﺎ! و ﺷﯿﺦ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ.3 «...
ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺎم ذﻫﺒﯽ:

از ذھﺒﯽ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ:
 -۱دﺧﺘﺮ وی أﻣﻪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪرش ازدواج ﮐﺮد و از وی
ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ رواﯾﺖ ﺷﻨﯿﺪه
اﺳﺖ و ذھﺒﯽ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم« را داده اﺳﺖ.

 -١ﻋﻘﻴﺪة اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮاﺷﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۴

 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺬھﯿﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﻨﯿﻢ ﻋﺒﺎس و ﻣﺠﺪی اﻟﺴﯿﺪ اﻣﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﻪ:
.۳۱-۳۰
 -٣وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺪﺧﻞ :اﻟﺬھﺒﯽ.
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 -۲ﭘﺴﺮ وی اﺑﻮاﻟﺪرداء ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۰۸ھ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و از ﺧﻠﻖ
ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ و ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ و در ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ۷۵۴ھ
ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ.
 -۳ﭘﺴﺮ وی ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۱۵ھ دﯾﺪه
ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد و از ﭘﺪرش اﺟﺰاء ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻨﯿﺪ و از ﺳﺎل
ِ
 ۷۴۰ھ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۷۹۹ھ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد .از وی
ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪه
اﺳﺖ و اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را
دادهاﺳﺖ.
وﻓﺎت اﻣﺎم ذﻫﺒﯽ:

اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ذھﺒﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ و در ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻮم ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺳﺎل  ۷۴۸ھ ق دﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ.
ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ ﻟﺤﺎﻇﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم ذھﺒﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ» :وی ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺳﺎل  ۷۴۸در ﻣﺪرﺳﻪ ام ﺻﺎﻟﺢ در
ﻣﻨﺰل ﺧﻮد درﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺪرم /او را ﭘﯿﺶ از ﻣﻐﺮب در ﺣﺎل وﻓﺎت ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮری؟ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﻣﺮﮔﻢ.
ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ وﻗﺖ ﻣﻐﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ھﻨﻮز ﻋﺼﺮ را ﻧﺨﻮاﻧﺪهای؟
ﮔﻔﺖ :آری ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﻣﻐﺮب را ﻧﺨﻮاﻧﺪهام.
ﺟﻤﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﭘﺮﺳﯿﺪ و او ﺟﻮاز آن
ﺳﭙﺲ از ﭘﺪرم درﺑﺎره ِ
را ﺑﻪ وی ﻓﺘﻮا داد و اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز

ﻣﺆرخ اﺳﻼم ،اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬﻫﺒﯽ ) ۷۴۸-۶۷۳ﻫـ(
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ﻋﺸﺎء ،ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ درﮔﺬﺷﺖ و در ﺑﺎب اﻟﺼﻐﯿﺮ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ در
ﻧﻤﺎز و دﻓﻦ وی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم« .1
ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﺣﺪ
ﻋﺼﺮ اﺳﻼم
IslamAge.com

 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺬھﯿﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﻨﯿﻢ ﻋﺒﺎس و ﻣﺠﺪی اﻟﺴﯿﺪ اﻣﯿﻦ ،ﺻﻔﺤﻪ:
.۳۲-۳۱

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -۱اﻟﻮاﰱ ﰱ اﻟﻮﻓﻴﺎت :ج ،۱ص .۱۶۱۳

 -۲ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ :اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد  ،ج ،۳ص .۱۱۶
 -۳ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ :اﻟﺬھﺒﯽ ،ج ،۳ص .۱۸۶
 -۴اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ :ج ،۱۱ص .۳۴۵

 -۵أﻋﻼم اﻟﻔﻘﻬﺎء :ﯾﺤﯿﯽ ﻣﺮاد ،ص .۱۰۹

 -۶زﻧﺪﮔﯽ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ  -ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺼﺔ اﻹﺳﻼم.
 -۷ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.
 -۸اﻟﻮاﻓﯽ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت.

 -۹وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن.

 -۱۰ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻳﲈن.

 -۱۱ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎب »ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻣﲑاﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ« ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺨﺮﯾﺞ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺎد /ﻣﮑﺘﺒﺔ

وادی اﻟﺤﻮر ،ﺷﺎرﺟﻪ ،ﭼﺎپ دوم  ۲۰۰۰ﻣﯿﻼدی
 -۱۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ﭼﺎپ داراﻟﻔﺘﺢ
ﺷﺎرﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ داراﻟﻔﺘﺢ ،ﭼﺎپ اول ﺳﺎل
۱۴۱۹ھﺠﺮی ۱۹۹۹ -ﻣﯿﻼدی.
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 -۱۳ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺳﺎﻣﯽ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ ،داراﻟﻄﯿﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﭼﺎپ دوم۱۴۲۰ :
ھﺠﺮی ـ ۱۹۹۹ﻣﯿﻼدی.
 -۱۴ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ از ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﮐﯽ ،دار اﳍﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

واﻹﻋﻼن ،ﭼﺎپ اول ۱۴۱۷ :ھﺠﺮی  ۱۹۹۷ﻣﯿﻼدی.

 -۱۵اﺑﻦ ﻛﺜﲑ و ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﯽ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،ﺳﺎﻳﺖ إﺳﻼم وب.

 -۱۶ﺳﺎﯾﺖ اﻹﺳﻼم ﺳﻮال وﺟﻮاب.

 -۱۷ﻋﺒﺪ اﻟﺤﯽ اﻟﮑﻨﺎﻧﯽ :ﻓﻬﺮس اﻟﻔﻬﺎرس واﻷﺛﺒﺎت -ﺗﺤﻘﯿﻖ إﺣﺴﺎن
ﻋﺒﺎس -دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﯽ -ﺑﯿﺮوت۱۴۰۲) -ھ= ۱۹۸۲م(.

 -۱۸ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﻤﺮاﻏﯽ :اﻟﻔﺘﺢ اﳌﺒﲔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ –

اﻟﻘﺎﻫﺮة۱۹۴۷ -م.

 -۱۹ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﻨﻤﺮ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﰲ اﳍﻨﺪ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ

ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﴩ ﺑﯿﺮوت )۱۴۰۱ھ = ۱۹۸۱م(.

 -۲۰ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﻠﻤﯽ :اﻷﺧﻼق ﺑﲔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠﲈء اﻹﺳﻼم  -دار

اﻟﺪﻋﻮة -اﻟﻘﺎﻫﺮة ۱۹۸۶م.

 -۲۱ﻓﺎﻃﻤﺔ ﳏﺠﻮب :اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،دار اﻟﻐﺪ

اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ۱۹۹۵م.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
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 -۲۲زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ »أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻳﻀﺎح

اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن« ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﺑﻮزﯾﺪ ،اﻧﺘﺸﺎرات دار

ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﭼﺎپ اول۱۴۲۶ ،ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی.
 -۲۳زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮد اﯾﺸﺎن ﻋﻄﯿﺔ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در
ﭘﺎﯾﺎن :أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن.
» -۲۴ﻋﻠﲈء وﻣﻔﻜﺮون ﻋﺮﻓﺘﻬﻢ« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺬوب ).(۱۷۱ /۱

 -۲۵زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺪﯾﺲ.

» -۲۶ﺟﻬﻮد اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺴﻠﻒ« اﺛﺮ
ﻃﻮﯾﺎن) .اﯾﻦ اﺛﺮ ،رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
۱۴۱۲ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در دو ﺟﻠﺪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﺒﯿﮑﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

 -۲۷اﺳﻼم آن ﻻﯾﻦ :ﻣﺎﻟﻜﻮم إﻛﺲ ..اﻟﺘﻐﲑ ﺑﺴﺤﺮ اﻟﻌﺒﺎرات واﳌﻮاﻗﻒ.
 -۲۸اﳌﻌﺮﻓﺔ :ﻣﺎﻟﮑﻮم اﯾﮑﺲ.

 -۲۹ﺻﻴﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ :اﻟﺮﺟﻞ ..اﻟﺬي ﻣﺎت واﻗﻔﺎﹰ!  ....ﻣﺎﻟﮑﻮم إﮐﺲ.
 -۳۰ﻣﻠﺠﺔ اﻟﻌﴫ :ﻣﺎﻟﻜﻮﱂ إﻛﺲ ﺿﻤﲑ اﻷﻣﲑﻛﻴﲔ اﻟﺴﻮد.

 -۳۱ﻣﺎﻟﻜﻮم إﻛﺲ :وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ ،اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮةMalcolm X Wikipedia, ) .

(the free encyclopedia

 -۳۲زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی اﻣﺎم ﻃﺒﺮی ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی »ﺟﺎﻣﻊ

اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ أي اﻟﻘﺮآن« ﺗﺤﻘﯿﻖ :دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﮐﯽ ،دار

ھﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﭼﺎپ اول ۱۴۲۲ :ھ  ۲۰۰۱م.
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» -۳۳ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼم اﳌﺴﻠﻤﲔ :اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﻲ ،ﻣﺆرخ اﻹﺳﻼم ،ﻧﺎﻗﺪ

اﳌﺤﺪﺛﲔ ،إﻣﺎم اﳌﹸ ﹶﻌ ﺪﹼ ﻟﲔ واﳌﹸ ﹶﺠ ﹼﺮ ﺣﲔ« ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﺸﯿﺦ ،ﻧﺎﺷﺮ:

داراﻟﻘﻠﻢ دﻣﺸﻖ ،ﭼﺎپ اول ۱۴۱۴ :ھ ق  ۱۹۹۴ -م.

» -۳۴
ﺗﺬﻫﻴﺐ ﹶﲥ ﺬﻳﺐ اﻟﻜﲈل ﰲ أﺳﲈء اﻟﺮﺟﺎل« اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ
ﹸ

أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﯿﻤﺎز ذھﺒﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ:
ُ
ُ
ﻏﻨﯿﻢ ﻋﺒﺎس ﻏﻨﯿﻢ و َﻣﺠﺪی اﻟﺴﯿﺪ اﻣﯿﻦ ،ﻧﺎﺷﺮ :اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﴩ ،ﭼﺎپ اول ۱۴۲۵ :ھ ق  ۲۰۰۴-م.

 » -۳۵ﹶﲥ ﺬﻳﺐ ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء« اﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺜﻤﺎن ذھﺒﯽ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ :اﺣﻤﺪ ﻓﺎﯾﺰ اﻟﺤﻤﺼﯽ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ:

ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط ،ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﭼﺎپ اول ۱۴۱۲ :ھ ق -
 ۱۹۹۱م.

» -۳۶ﻋﻘﻴﺪة اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﺒﻲ« ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮاﺷﯽ ،ﭼﺎپ اول:
 ۱۴۲۰ھ ق  ۱۹۹۹ -م.

» -۳۷ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ووﻓﻴﺎت اﳌﺸﺎﻫﲑ واﻷﻋﻼم« ﻣﻮرخ اﺳﻼم ﺷﻤﺲ
اﻟﺪﯾﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ذھﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ:
دﮐﺘﺮ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،ﻧﺎﺷﺮ :دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ اول۱۴۲۴ :
ھ ق  ۲۰۰۳ -م.
» -۳۸اﻷﻋﻼم  ،ﻗﺎﻣﻮس ﺗﺮاﺟﻢ ﻷﺷﻬﺮ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب

واﳌﺴﺘﻌﺮﺑﲔ واﳌﺴﺘﴩﻗﲔ« ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ زرﮐﻠﯽ ،ﻧﺎﺷﺮ :داراﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ،

ﭼﺎپ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ۲۰۰۲ :م.

 -۳۹اﻟﺬﻫﺒﻲ :وﻳﻜﻲ ﺑﺪﻳﺎ اﻟـﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﺮة:

١٢١
.http://ar.wikipedia.org/ wiki/

ﻣﻨﺎﺑﻊ

