
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 8 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 ۲۶/11/۲۰1۶        عالمه عبدالحی حبیبی  
 

 اسالمی علوم یکي از پایگاههای بلخ،

 ارباغ آمو طرف درین و داشتند، حكمرانى النهر ماوراء در بلخى سامانیان كه عصریست هجرى چهارم قرن 

 فریغونیان مانند محلى امراى ولى بود، سامان آل پادشایى داخل نیز نشابور - مرو - هرات - بلخ یعنى خراسان

 تخارستان در بانیجور آل و روه و سلیمان كوهسار ۀسلسل در پشتون و ملتان در لودى حكمرانان و جوزجان در

 صفارى اخالف و گردیز و غزنه در كوشانى بقایاى لویكان و بامیان در شیران بقایاى و غرستان در شاران و

 و هندوكش كوهسار در اندراب امراى و كابل دریاى وادى در كابلشاهان اخالف و هلمند وادى و سیستان در

 مستقل نیمه یا مستقل بطور هرات و طوس و نشابور در سیمجوریان و چغانیان در محتاج آل و غور در سوریان

 امراى این بین بودند. از پریشان و سرگردان طوایف ملوك گونه این ب آشو در میانه آسیاى مردم و میراندند حكم

 بر ق ٣٦٦ شعبان ۲٧ در بود دالورى و كافى كرامى مسلم نو مرد كه بجكم قرا جوق ولد سبكتگین امیر محلى

 ٣8٧سال) در چون و حكم راند بحیرۀ عرب سواحل تا آمو از و تا رى سند دریاى از و نشست غزنه شاهى تخت

 اسالمى دنیاى شرقى قسمت درین و نشست، بجایش غزنه جهانكشاى و معروف سلطان محمود پسرش بمرد، هـ(

 .برد بین از هم را محلى امراى و طوایف ملوك اكثر و داد تشكیل عظیمى شاهنشاهى آنوقت،

 دیگر و قاهره، در مصر اسماعیلى فاطمیان قدرت یكى كه داشت مهم مركز دو اسالمى خالفت درینوقت      

 .باشد بغداد در عباس آل خاندان

 مستقیما   چون مصر فاطمیان ولى بودند، نبوت بدودمان منسوب اصیل، هاشمیان چه اگر خاندان دو هر این 

 دنیاى در هم و میدانستند آن به احق را خود معصوم( )امامت نظریه بر بنا بودند، علوى و فاطمى و حسیني

 بدست براى و ندانسته مشروع را عباس آل سلطهْ  كه اند، بوده على المْومنین امیر حضرت دیگر اخالف اسالم

 .میكوشیدند خالفت و امامت مقام آوردن

 كرد، تمركز محمود سلطان بدربار و غزنه در عمال   خراسان سیاسى قدرت سامانیان نیروى انحالل از بعد چون 

 آنرا الاقل یا و بگیرند كار سیاسى عظیم نیروى ازین تا داشتند، كوشش بغداد و قاهره از خالفت، مركز دو هر

 .كردند اقدام غزنه بدربار خود سفراى با ارسال دربار دو هر این و نگردانند، خود خصم و مقابل

 مادى و روحى سلطۀ نمیتوانست خویش سلطنت منافع و مردم فكرى و روحى مالحظۀ اوضاع با محمود سلطان

 و شد، مسلم برو خراسان تمام هنگامیكه بنابرین بدهد و راه خود كشور در را اسماعیلى دست دور فاطمیان

 المله امین و الدوله یمین القاب نوشت و یى نامه عباسى باهلل القادر خلیفه دربار به بشكست، را سامانى عبدالملك

 .پوشید بلخ عام دربار به را گرانمایۀ خلیفه هاى خلعت یافت و بغداد دربار از را المومنین امیر ولى محمود
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 8از ۲

 محمود بدربار تاهرتي بنام فاطمى الحكیم مصر عزیز ( رسول٤۰٣در )سال چون و ۲1 عتبى) هـ ٣8٩ )ذیحجه

 علوى مسلم بن طاهر بن حسن به را او تا بفرمود و نگذاشت خود پیش را رسول مرآن" گردیزى بقول آمد،

 (181 االخبار )زین  "شهربست به بزد گردن خویش بدست را تاهرتى حسن و سپردند،

 علمى مركز یك كه مذهب حنفى سنت فرقۀ اهل یكى بودند: اكثریت در اسالمى فرقهْ  دو محمود سلطنت قلمرو در

 در و داشتند زندگي عراق و خراسان بالد اكثر در كه محمد آل عشرى اثنا شیعیان دوم .بود بلخ ایشان فكرى و

 1٤8)متوفی الصادق جعفر عبدهللا ابو امام از بعد ایشان كه كردند، اختالف امر درین اسماعیلیان با امامت مسئلۀ

 فرزند تاویل اهل باطنیۀ اسماعیلیان ولى میدانستند، هفتم امام هـ( را 18٣ )متوفی الكاظم موسى ( پسرش هـ

 .۲11\٣ االسالم ضحى شمردند) ( مى معصوم )امام را اسماعیل یعنى صادق جعفر امام دیگر

 را خود منافع اینكه براي دید، مى سر چشم به بغداد باخلفاى را مصرى اسماعیلیان رقابت چون محمود سلطان

 مقابل در را شدیدى سیاست باشد داشته خویش را خود عشرى اثنا رعایاى هم و كرده حفظ بغداد خالفت سایهْ  در

 همه در ام كرده در انگشت عباسیان قدر بهر از من" : میگفت جاییكه تا بست بكار آن پیروان و قاهره دربار

 (.۲۰8 میكشند". )بیهیقى دار بر گردد، درست و آمد یافته آنچه و جویم مى  قرمطى و جهان

 تعقیب شدت همین با نیز مسعود پسرش عصر در او گذشت در از بعد بود كرده طرح محمود كه  سیاست این

 مسعود خود و بردند، مى بین از باطنیت و قرمطیت تهمت به همواره را خود مخالفان دربارى رقباى حتى و شد،

 زمان در و بود  "پدریان" از بیهقى بگفتهْ  كه را نشابورى میكالى حسنك امیر محمود سلطان بزرگ وزیر هم

 خود حالیكه در كشید، دار بر بلخ در بودن قرمطى بهانهْ  به داشت رنجشى ازو مسعود شهزاده محمود، زندگى

 وى اگر است، برابر من برادران و فرزندان با و ام پرورده من را وى" : بود گفته حسنك دربارهْ  محمود سلطان

 (۲۰8 باشم". )بیهقى قرمطى هم من است قرمطى

 خود و "بود كرامى مردى" عتبى و سیستان تاریخ بقول محمود سلطان پدر سبكتگین كه گفت باید حقیقت در

 نموده نقل سلطان معاصر جوینى عبدالملك الحرمین امام الخلق مغیت كتاب از خلكان ابن طوریكه هم محمود

 توقع حال چنین در االعیان( )وفیات گروید شافعى امام بمذهب معروف، فقیه مروزى قفال تلقین به تا بود، حنفى

 بكار سیاسى منافع در را جذبات همین باز و باشند، برى مذهبى خاص تمایالت از غزنوى شاهان كه داشت نباید

 كارهاى او عهد در و " گوید هم سبكتگین دربارهْ  جوزجانى سراج منهاج قاضى كه است برین بنا و باشند، نبرده

 .( ۲٧٧1ناصرى ". )طبقات كرد قلع خراسان از باطینه فساد مادهْ  و آمد، بر بزرگ

 لشكریان وقتیكه همان از میشود دیده چنانچه و بود، مقارن فكرى و سیاسى بحرانهاى چنین به هجرى چهارم قرن

   )طبرى كشودند، تخارستان تا را آمو جنوب صفحات تمیمى قیس بن احنف بقیادت هـ ۲۲-18 حدود در عرب فاتح

 (.٣/1٦و ابن اثیر  ۲٤٤/٣

 قدیم معابد آن توانستند مسلمانان و بود بودایى دین مركز بلخ نوبهار چینى زایر تسنگ - هیون بشهادت درینوقت 

 مدت تا وضع همین و بسازند، اسالمى فكر پرورش مركز  و لشكرى سوقیات رامبداء  بلخ و بردارند بین از را

 و كالم و تصوف فكر هم و فقه و حدیث و تفسیر مانند اسالمى علوم كه بینیم ما و داشت دوام آینده قرن پنج

 و "دارالفقاهه" بلخ فضایل مولف بقول یا و االسالم قبآ را شهر این و میشود، پرورده آن در علوم از برخى

 .نامند مى "داراالجتهاد"

 فقهى مراكز در را بلخى رجال هم و بینیم، مي بلخ در را عربى علماى و دینى رجال بسی از قرن پنج درین  



  

 

 

 8از ٣

 مى بلخ و بخراسان اسالمى علوم بانتقال كه یابیم مى غیره و بغداد و بصره و كوفه و حجاز در عرب علمى و

 فتوا و فقه در و پیوست، حنیفه ابو خدمت به بلخ از  كه است كسى هـ( 1۰٤) متوفا بلخ مطیع ابو مثال   .پردازند

 بلخ بن انس می گفت: " در مالك امام و گماشت  فتوا دادن به اورا خود بحضور حنیفه ابو امام كه رسید بدرجه

 اصحاب اعلم كه بغداد قاضى یوسف ابو حتى و (1٧٧ بلخ )فضایل. "است انبیاء مقام قایم كه قاضىی ای است

 و بــغداد قاضى اكثــیم بــن یحــیى و هم"البلخى  مطیع ابى من فقه الجسرا ماورا لیس"گفتى:  بود حنیفه ابو امام

بلخ"  در كه نشود دیده فضالء و علماء آن شهر هیچ بود: " در گفته  بلخ علماى بارۀ در هـ( 1٥٩/۲٤۲) بصره

 (.۲۴ )فضایل

 از  كه بلخى هارون بن عمر مثال   داشتند، گذار و گشت اسالمى علمى مراكز در علم بطلب بلخى علماى اكثر 

 )فضایل بود رفته بصره به علم بطلب هـ( 1٩٦) متوفا میخوانند،  "علم بحر" اورا و است فقها و محدثان اجلهْ 

متــحا  و رفت حــدیث بطلب مصر و عراقین هـ( به ٤٧1)متوفا  وخشى حسن على ابو القضات قاضى و (1٩٣

 بلخ مردان تنها نه گفت باید و (٤۰۰ بود )فضایل بزرگ صوفى و محدث نعیم ابو حافظ مستملى اصفهان در

 بودند شامل اسالمى مدارس و علم هر درسگاهاى در و میرفتند حنیفه ابو امام خدمت به علم، تحصیل براى

 خضرویه احمد شیخ خاتون علیه مهد چنانچه داشتند، علمى سفرهاى نیز شهر این زنان بلكى (۲٩/٤٣ )فضایل

 خاتون و" گوید او دربارۀ بلخ فضایل ومؤلف كرد، سفرى علم طلب هـ( به ۲٣۰حدود) در بلخى معروف عارف

 به را خود عقار و ضیاع كه گوید چنین و عبدهللا، بن صالح از كرده روایت التفسیر كتاب خضرویه احمد شیخ

 شد، فارغ مناسك از و آورد، اسالم حج و رسید مكه به چون و كرد، حج احرام و بفروخت درم هزار نه و هفتاد

 بلخ به گاه آن كرد، سماع احادیث و شد ماهر علوم جمع كرد. در مقام آنجا سال هفت آورد، علم آموختن به روى

 .(۲٧۲ )فضایل "آمد

 نظام و بودند فقه در اجتهاد مقام داراى و احادیث راویان آن از بعد و تابعین تبع و تابعین از بلخ علماى اكثر 

 آن در وخشى حسن القضات قاضى كه بود، كرده تاسیس نیز را شهر درین را نظامیه مدرسۀ یك طوسى الملك

 براى از و بودند متدین و فقیه اغلب بلخ، عوام و خواص" حتى و (۲/۲٤1 المیزان لسان) میداد حدیث درس

 (.٤8 )فضایل "باشد ى فایده تا گفتندي درس پارسى مسائل عوام،

 كتاب آوریم گرد را بلخ تصوف و فقه و حدیث و تفسیر قدیم ومؤلفان بزرگ ائمه نامهاى ما اگر بدینصورت

 تصوف و فقه و حدیث و تفسیر در بعد ازان و تابعین تبع و تابعین عهد قدیم مؤلفان از برخى و شد خواهد قطورى

 داشته نسبتى دانش مكتب بدین یا و اند بوده بلخى غیره و ریاضى و فلكیات و فلسفه و كالم مانند عقلى علوم و

 و بلخى ومؤرخ دان جغرافى و سیاسى و ( فیلسوف هـ ٣۲۲ / ۲٣٥) سهیل بن احمد زید ابو مثال براى كه اند،

 توان نام را سیاست و كالم و قرآنى علوم و ریاضى و نجوم و ادبیات و فلسفه و شرایع در كتاب جلد ٣٥ مؤلف

 .(1٩8 الفهرست1/۲٩ االدباء معجم ٦۰ )فضاي داشت، هم "بلخ مناقب" بنام كتابى كه برد،

 و تفسیر بلخ جامع مسجد در كه ( است هـ 1٥8) متوفا بلخى سلیمان بن مقاتل تابعین اواخر قدیم مفسران از  

 فى مقاتل على عیال كلهم الناس "كه بود گفته شافعى امام و میگفت درس دوم قرن اوایل در را احادیث و كالم

 .است موجود استانبول سراى قاپو توپ كتابخانۀ در وى تفسیر نسخۀ خطى یك ( و1۰8 )فضایل "التفسیر

 و اند، بوده نبوت آل حمایت به خراسان مردم بود امویان دست در حكمرانى اقتدار عربى ممالك در هنگامیكه 

 محمد بن امام ابراهیم و بود یافته بنیاد فكر همین بر هجرى دوم قرن اول نصف در خراسانى مسلم ابو نهضت



  

 

 

 8از ٤

 داشتند وگذارى گشت خراسان در هم او داعیان و مینمودید تایید پیامبر خاندان از را عباس بن عبدهللا بن على بن

سلمۀ  خانۀ ابو كه تا "آید  بیرون خراسان از پیامبر بیت اهل بطرفدارى سیاه هاى پرچم كه" گفتی: همواره او و

به  خراسان از خویشرا لشكر هم مسلم ابو و گردید محمد آل شیعیان گاه پناه كوفه در همدانى خالل سلیمان حفص

 او هـ( با 1٣۲سنه ) در و برداشتند، خالفت به كوفه جامع مسجد در را امام ابراهیم برادر سفاح و فرستاد كوفه

محمد  آل امین را بومسلم و "محمد آل وزیر" را سلمه ابو برین بنا و االخبار( زین 1۲8 )الفخرى نمودند بیعت

 االخبار(. )زین گفتندی

 خاندانى منافع بر بنا نیز عباس آل ولى رفت بین از محمد، آل دوستدار خراسانیان به سعى امویان سلطۀ چه اگر  

 به محمد آل رجال از بسا برین بنا شمردند، خود رقیب ایشانرا و ندادند، نشان نبوت آل به خوشى روى خویش

 .یابند نجات خراسان شیعیان حمایت در عباس آل شر از تا آمدند، خراسان بالد

 مهم مراكز از یكى بلخ و یافت، كامل رواج النهر ماوراء و خراسان در حنیفه ابو مذهب عباسیان عصر در  

 علم قودۀ و نبوى مبداء فیوض نخستین را على امیرالمؤمنین حضرت قدیم، حنفیان چون ولى گردید، حنفى فقه

 اصحاب و محمد آل رجال برین، با بنا بود جوشیده زالل منبع از آن بلخیان تصوف و سرچشمۀ فقه و میدانستند

 : است بوده اقوال گونه این آنها شعار و اند، داشته ارادتى ایشان

 علم قـدوآ علیا رضیت قـد و

 عار من القول بهذا على فهل

   (٤٤٤فضایل (

 تأمل خور در نكته این ز آن ا پیش و چهارم و سوم قرن در المذهب حنفى خراسانیان فكرى اوضاع لحاظ از  

هـ(  1۲۰ )متوفا ابوسلیمان بن حماد یعنى حنیفه ابو حضرت استاد بوسیلۀ كوفه در حنفى  "فقهى مكتب" كه است،

 كسانى از استاد دو این و میرسد هـ( 1٤۰ شعبى )متوفا شراحیل بن عامر هجری( و ۵٩نخعى )متوفا ابراهیم به

 هـ( ٧8 كندى)متوفا شریح مانند بودند، طالب ابى بن على امام قدوۀ علم، باگاه اصحاب از كه اند كرده استفاضه

 نخعى)متوفا یزید بن اسود و هـ( ٦۲ )متوفا همدانى اجدع بن مسروق و هـ( ٦۲ نخعى)متوفا قیس بن علقمه و

( ۲/18۰ االسالم )صحى دارد پیوندى پیامبر صحابى مسعود بن عبدهللا به فقهى و فكرى مدرسه همین هم و (٩٥

 بعده الیه یستندون من خیر كان و گوید" كاشانى فیض و اند دانسته علوى فیوض مشكوآ مقتبسان از هم او را كه

 ابن امام كه "و آرد  دربارۀ او سیوطى الدین جالل و (٣ صافى )تسفیر عباس ابن و مسعود امیرالمؤمنین ابن اى

 از مشكوآ صاحب بقول حنیفه ابو امام خود هم و (۲/1٧8 )االتقان على عن روى مما اكثر عنه فروى مسعود

 محمد امام بحضرت ، ابوحنیفه مدرسه حدیث روایت سلسله وسیله بدین كه نموده حدیث روایت صادق جعفر امام

 (.٥٤٥ هروى قارى على مال از ابوحنیفه میرسد)مناقب هم بیت اهل از او اسالف و باقر

 

 هم باز كنیم جستجو را عربى نحو و تفسیر حتى و تصوف و سنت اربعۀ اهل مبداء مذاهب ما اگر نحو بدین  

 ابوحنیفه امام خود كه روست این از هم و (۲٧٦ االسالم میرسد)فخر طالب ابى ابن على قدوۀ علم به ریشۀ آن

 كواسۀ حضرت ابراهیم هنگامیكه و بود متمایل محمد آل به میداد، روى وعباسیان علویان بین كه اختالفاتى در

 زفر بقول و بود، او بحمایت حنیفه ابو امام شورید، خلیفۀ عباسى منصور بر زكیه نفس محمد برادر و حسن امام

 (1٣/٩٣۲ بغداد راندى )تاریخ سخن منصور خالف بر جهر و شدت كرده، با نقل  بغدادى خطیب كه هذیل بن

 نوشت، عمش حنیفه ابو و محدث اعمش بنام حسنى ابراهیم همین طرف از نامۀ معجول دو منصور وقتى وحتى



  

 

 

 8از ٥

 االسالم )ضحى نوشت جوابش و بوسید آنرا رسید، ابوحنیفه به چون ولى داد، گوسپند بخورد آنرا خواندن از بعد

 آمد، پدید كدورتى خلیفۀ عباسى و حنیفه)رض( ابو بین كه شد سبب امر این ( و1٧ عبدالبر ابن بحواله ۲/18۲

 .رفت جهان از مسموما   برخى بقول آنجا در و افتاد، بزندان و خورد، تازیانه خلیفه به امر نتیجه در و

 علماى كه نیست همان قیاس و براى عمل و ازان احكام استخراج و حدیث فقه در حنیفه ابو روش چه اگر 

 آل و على المؤمنین امیر علم قدوۀ با - بلخ در مخصوصا   - حنفى علماى عقیدت ولى دارند، اثناعشرى و جعفرى

 مدرسۀ در حتى و اند داشته مبجل و محترم را شریف دودمان این رجال و امامان همواره كه بدرجۀ ایست او

 : بود مسموع هم روایات چنین بلخ فقهای

 ٣٦۲ )متوفا گفتندى  "ابوحنیفۀ صغیر " را او كه حنفى معروف وفقیه حدیث راوى محمد هندوانى جعفر ابو" 

 قلت از شد مشغول بتعلم كه حال اول در كنند كه حكایت ازو و بود رسیده بلخ قضاى تقلید و اجتهاد بحد وى هـ(

 در خویشرا مبارك انگشت دو هر كه دید خواب به را علی)رض( امیرالمْومنین شبى میدید، زحمت عظیم فهم

 ماتم لى تم بود که، نگشته سال كه میگوید ابوجعفر گفت، دعا آنگاه و رسانید، بحنك تا و آورد در جعفر ابو دهان

 (.٣٦٣ )فضایل گشتم محلى علم بزیور یعنى

 فریابى یوسف بن محمد بزرگ محدث مستملى كه است بلخ قدیم محدثان از مستملى ابراهیم بن محمد اسحاق ابو 

 بلخ علماى الكبیر معجم دفتر چهارده وى بود، بخارى صحیح صاحب اسماعیل محمدبن مصاحب و در شریك و

 (.188 است. )فضایل كرده تالیف را

 امور در و میزیستند جالل و احترام كمال در علوى و حسینى سادات هاى خانواده معموران بالد و خراسان در 

 ابو اوالد از بلخ نقباء و خانوادۀ روساء مثال براى داشتند دستى اسالمى دانش و علم نشر و فقه و قضا و سیاست

 خاندانى بلخ تاریخ مؤلف سمرقندى ناصرالدین بقول كه اند، بوده طالب ابى ابن على اسباط از یكى اعرج عبدهللا

 صدرالطالبیه ازین الدین ضیاء حسینى حسین بن محمد سیدالساده اشرق اجل امام و داشتند عالى نسبتى و بزرگ

 محمد آل جالل لقب النقباء نقیب و خراسان رئیس نیز محمد پسرش و هـ( ۲٣٧ بود)متوفا بلخ رئیس مدتى خاندان

 بن محمد اجل امام خود و بود هللا رسول آل صدر و خراسان رئیس هم حسن الدین تاج دیگرش برادر و داشت،

 بلخ شریف سادات از  همچنین (٤۲٤/٤۲٥  بلخ )فضایل است كرده روایت زیادى احادیث ایشان پدر حسین

 به و دیده بلخ در را او هـ( ۲81از ) پیش بابویه ابن صدوق شیخ كه برد توان نام را هللا نعمآ حسن بن محمد

 (.٣/٣٤٥ )بروكلمن بود.  نوشته الفقیه" را الیحضره من" شیعه اربعۀ اصول كتب از یكى او خواهش
 

 معنى بدین است حنیفه ابو امام حیات اوقات و دوم قرن از عین محمد آل با بلخ، فقه و مدرسۀ حدیث بستگى 

 در (1۰٦ گفتى )فضایل ابوحنیفه محامد و مناقب همواره بلخى مشهور فقیه محدث و مفسر سلیمان بن مقاتل  كه

 الذریعه صاحب و بود، باقر محمد امام اصحاب از كشتى عمر بن محم و طوسى شیخ بقول شخص همین حالیكه

 مكه فقیه حدیث در او استاد و (٤/٣1٥السالم" ) علیها الصادق و الباقر اصحاب من رجاله فى الشیخ "عده : گوید

 .۲ قسم االقوال بود. خالصآ )رض( على اصحاب از  رباح ابى بن عطا

 و سامانى سالطین زیرا است، خراسان در حنفى مذهب و تسنن تام شیوع و عروج اوقات اسالمى سوم قرن

 فعالیت این تمام مركز یك و بودند، تحنیف و تسنن سرسخت پیروان عصر این رجال اكثر و سلجوقى و غزنوى

 شباب ریعان ایام و زندگانى نخستین سال ۲٣ طوسى شیخ چون بود، بلخ حنفى فقه ترتیب و تشكیل و فكرى هاى

 و بلخ حنفیان احادیث كتب و وكالم فقه در حتما   و درینجاست، نیز او تفقه و فكر منشاء پس خراسان، در را



  

 

 

 8از ٦

 تكمیل مرتضى سید و مفید شیخ مخضر از بغداد در را خراسانى معلومات همین و داشتند، مطالعات خراسان

 مسعود بن محمد او استاد و هـ( ٣٤۰) حدود در كشى عبدالعزیز بن عمر بن محمد كه میبینیم هم و اند، كرده

 زیسته، سمرقند یعنى بلخ مربوط دیگر مكتب در امانیه محدثان و فقهان كبار از  دو هـ( هر٣۲۰ )حدود عیاشى

 فقه خراسانى منابع از عیاشى، مؤلفات جلد صد دو و كشى رجال اخبار معرفآ كتاب كه بودند، آنجا اهالى از و

 .است بوده بلخ همین فقه در تحقیق مراكز از یكى و .میشود شمرده خراسان در قدیم امامیان احادیث و

 قدوۀ علم به است، شده گذاشته او اصحاب و )رح( حنیفه ابو امام تعلیم بر آن اساس كه بلخ مدرسۀ فقهى  

 .دارد پیوستگى محمد )ص( ائمۀ آل و امیرالمؤمنین على )رض(

 مراقد و اند، زیسته احترام و عزت كمال در همواره خراسان سرتاسر در محمد آل رجال و دودمانها برین بنا 

 بن على بن زید بن یحیى مرقد بناء بر حتى و است، مردم مطاف تاكنون بالد دیگر و هرات و بلخ در هم ایشان

 كتیبه موجود و بناء شد، كشته اخوز بن سلم هـ( بدست 1۲٥) سنۀ در بلخ جوزجان ارغوى در كه حسین امام

 این حالیكه میشود. در دیده بیت اهل شیعیان از جمعى نام آن بر و میماند، غزنویان بنیۀ عصر با كه است،

 حالت همان بر را آن تاكنون محمد، آل مظلوم شخصیت این احترام بر بنا و بوده واقع بلخ حنفیان كانون در جاى

 هـ(1۲٩) مقتول ابوطالب بن طیار جعفر بن عبدهللا بن معاویه بن عبدهللا مرقد همچنین و اند مانده باقى احترام قدیم

 محمد الدین غیاث ملك هـ( ٧۰٦) سنۀ در و است، عامه مطاف هرات در هم تاكنون احترام و تبجیل كمال در

 پنجم قرن اول نصف در حنفیۀ خراسان و بلخ است. مدرسۀ فقهى ساخته گنبدى و بناء آن بر هرات پادشاه كرت

 كرده سپرى  را مذهب در اجتهاد دورۀ و بود، مسائل" واقع در اجتهاد" دورۀ سوم در حنفى فقه ادوار تقسیم قرار

الصحابۀ  اختالف مانند است شده نوشته كتابهاى فقه دوم و دورۀ اول در سنت اهل علماء متقدمان طرف از و بود،

 محمد فراز ز و یعقوب اختالف و یوسف ابو قاضى از لیلى ابى ابن و حنیفه ابى اختالف و )رض( حنیفه ابو امام

 علماء كتب درین كه «1»هـ(  ٣۲1) متوفا طحاوى محمد بن احمد از عامآ الفقهاء اختالف و بلخى شجاع بن

 و اند داشته نظر در خالف قید در را اربعه مذاهب یا حنفى مذهب اسالمى بالد دیگر و بلخ مدرسهْ  در حنفیه

  "االئمه اختالف فى االحكام زبدآ" و (-ه ٥٩٣ )متوفا) غزنوى محمد بن احمد تالیف العلماء اختالف فى الرضآ كتب

 المنیفآ الغرآ" دیگر كتاب و است قبیل ازین هـ( ٧۰٤/٧٧٣احناف) علماء اكابر از غزنوى اسحاق بن عمر تالیف

 بلخ علماء خاص اهتمام ازین و (1٤8 البهیه )الواید دارد هم خود مذهب ترجیح در "حنیفه ابى مذهب ترجیح فى

 .آید مى ظاهر فقه ترویج و بترتیب غزنه و

 : بلخ مدرسه در تصوف 

 دوم قرن آغاز همان از  كه است این خراسان، در آن به منسوب رجال و بلخ فقهى مدرسۀ خصایص از یكى 

 مكاتب با برین بنا و بوده اسالمى ناسكان و زاهدان طبقهْ  از فقیهان و محدثان و مفسران از بلخ علماء اكثر

 حدود در بلخى واعظى الدین صفى كه بلخ مشایخ نفر ٧۰ جملۀ در .اند داشته ربطى خراسان و بغداد در تصوف

مروجۀ  مكاتب به خود عصر در اند كه زاهدى متعبد فقیها آن اكثر كرده، ذكر بلخ فضایل كتاب در هـ( ٦1۰)

 ابراهیم بن شقیق و بلخى ادهم بن ابراهیم مانند طایفه این متقدمان حتى و دارند، پیوندى هم تصوف و تنسك و زهد

 تصوف مكاتب هنوز كه زمانی در - ترمذى وراق محمد و خضرویۀ بلخى احمد و بلخى اصم بن حاتم و بلخى

 طبقات مانند اولیا تذكر هاى در كه اند، آمده بشمار قدیم صوفیان عجلهْ  از بود نشده ایجاد خود بعدى مفاهیم به

 .دارند جاى غیره و اصفهانى االولیاء حلیه و هروى انصارى و سملى الصوفیه



  

 

 

 8از ٧

 خرقه لبس و سلسلۀ تلقى – فتوت اهل و مالمتیه بشمول - آن تمام تاكنون قدیم زمان از تصوف، هاى طریقه در  

 و روحى نظر از مدرسۀ بلخ برین بنا و میرسانند، امیرالمؤمنین و محمد آل ائمه به را خود احوال و مقامات و

 اقدام بادى كال و دارد كامل ابستگى و نبوت دودمان ائمۀ بزرگ به"وسیلۀ "تصوف  به اشراقى فیوض و باطنى

 و (11 )التعرف میشمارد تصوف بانیان اجل هـ( را ٩٤ حسین )متوفا بن على العابدین زین امام صوفیه مؤلفان

 ابن ( و۲/۲٦٦ تذكره عطار)در و (٣/181 حلیه )در اصفهانى نعیم ابو مانند دیگر عالمان و بادى كال همین

 حتى و اند، شمرده تصوف بانیان از را باقر محمد امام اقدم، صوفیان بروایات (1٩٩ محرقه صوائق )در حجر

 این مبداء میدهد شرح را آن مناسك و ولباس فتوت روش هنگامیكه هـ( ٣81 قمى )متوفا صدوق شیخ بابویه این

 (..٣٩ االخبار میرساند)معانى "االعلى الفتى" به را مشرب صوفى جوان مردان گونه

 میرساند اطهار ائمه با  را سنت اهل تصوف رابطهْ  هـ( ٣٧8 )متوفا طوسى سراج نصر ابو قول مورد درین 

 معانى فهم به خصوصیت پیامبر، اصحاب جمیع بین لدنى علم )رض( صاحب على امیرالمؤمنین" : گوید وى

 حقایق اهل كه داشت ذالك غیر و علم و ایمان و معرفت و توحید بیان و مفرده الفاظ و لطیفه اشارات و جلیله

 در توغل را صوفیه مشرب نیز خلدون ( ابن 1٧٩ _1۲٩ )اللمع جویند تخلق و تعلق شریفه خصال صوفیه بدان

 )مقدمه بود گرفته ازو را طریقۀ خود التزام عهد و پوشانید بصرى بحسن على كه داند یى خرقه لبس و دین

 جعفر امام و باقر محمد امام و العابدین زین امام به را صوفیه مقامات و مواجد مبداء تعرف صاحب هم و (٣۲٣

 مشكاآ ازین تماما   هم بلخ اقدم مشایخ و (11 )تعرف دهد نسبت السالم علیهم حسین و حسن و على از بعد صادق

 (۲/1٩٣ الحقایق )طریق بود كرده طریقت احوال اخذ كاظم امام از بلخى شقیق مانند اند كرده استناره نبوت آل

 جوانمردان از خضرویه احمد و (٤٤۲ سلمى )طبقات پیوندد على بقدوۀ علم قرنى ویس بوسیلهْ  بلخى ادهم ابراهیم و

 بن ضحاك بلخى زاهد و محدث و مفسر عالم قدیمترین هم و بود، ایشان شعار  "االعلى الفتى" كه بود خراسان

 عراق ائمۀ از كه است تفسیر در تاویل روش پیشقدمان از ماسینیون بقول هـ( 1۰٥ بلخ بروقان در )متوفا مزاحم

 و تعصب عدم و نظر باوسعت بلخ، در تصوف فكرى مدرسه (.۲٣ اسالم مشهور )رجال است برداشته كوفه و

 بغداد كرخ در آنچه نظیر حركتى بلخ در چنانچه بود، تمذهب ارباب افراطى آشوبهاى مانع خود، دوستى انسان

 .نشد دیده (٣/٥۲ الشافعیه )طبقات داد روى

 كه است محسوس جهت ازین بلخ فكرى مدرسۀ در تعصب تقلیل و عمل تزكیۀ و تصفیۀ روح در تصوف سهم 

 الدین جالل بنام بود، صاحبدلى و ضمیر نیكو صوفى كه روانى  روشن مرد بلخ، شهر از فكرى محیط همین در

 «:۲») میگفت كه آمد بر

 كانـم در آرى اضرـح از راغـچ ده

 آن غیر بصــورت دـبـاش یكى هــر

 یكى هـر نــور كــرد نـتـوان رقـف

 شكى بى آرى روى به نورش چون

 هـمه گــوهر یـك و مـبــودی منبسط

 همه سر آن دیمـب اــپ ىـب و سر بـى

 آفتاب مچونـهـ بـــودیـم گـهر یـك

 آب همچو صافى و بودیم گره بى



  

 

 

 8از 8

 سره نـور آن آمـد بصورت چون

 كنگره سایــهاى چـون عــدد شــد

 منجنیق از كنــید ویــران كنـگـره

 فریق این میان از فـرق رود تـا

 .عبدالبر ابن العلم بیان جامع حوالت به لیلى ابى ابن و حنیفه ابى اختالف بر افغانى الوفاء ابو مقدمۀ مولوى – 1

 .8_ 1 ص ،٤ شماره ،1٣٤٩ سال آریانا، مجلۀ -۲
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