دنیای اسالم پس از خلفای راشدین

با تبدىل نظام خالفت و رهبرى اسالمى به ملوکىت و سلطنت ،وضع جدىدى در دنىاى اسالم پدىد
جامعه اسالمى فراهم گردىد .از طرف دىگر ،وسعت زىاد سرزمىن هاى
تفرق و تضعىف
ٔ
آمد و ٔ
زمىنه ّ
اسالمى و پراکندگى جغرافىاىى و قومىت ها و ملىت هاى گوناگون در حجاز ،ىمن ،اىران ،عراق،
مصر ،روم و بخش هاىى از اروپا و هند و آفرىقا و ظهور مسائل جدىد سىاسى ،اعتقادى و فقهى ،نىز
نامه معاوىه
پاسخگوىى به اىن قبىل مسائل را بىشتر و ضرورى تر مى کرد .وقتى که ىزىد ،برخالف عهد ٔ
با حضرت  حسن (رض) به قدرت رسىد ،برخى از شخصىت هاى بزرگ مانند امام حسىن (رض)،
عبداللّٰه پسر حضرت عمر (رض) ،عبداللّٰه بن زبىر و عبدالرحمن پسر حضرت ابوبکر  (رض) ،شدىد ًا
خلىفه رسول خدا مى نامىدّ ،اما
به مخالفت برخاستند؛ زىرا کسى به سلطنت رسىده بود که خود را
ٔ
آشکارا و علنى مرتکب گناهانى چون شراب خوارى مى شد.
قىام امام حسىن (رض) منجر به شهادت او و ىارانش و اسارت خانواده اش گردىد .عبداللّٰه بن
زبىر نىز قىام کرد و مکه را به تصرف درآوردّ .اما بعدها در مقابل حجاج بن ىوسف که از طرف
عبدالملک بن مروان به مکه لشکرکشى کرده بود ،شکست خورد و مکه به تصرف حجاج درآمد.
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بعد از اىن حوادث ،به تدرىج حکومت و سلطنت اموىان رو به سستى نهاد تا اىنکه حکومت به بنى عباس
رسىد .آنان نىز همان روش حاکمان بنى امىه را ادامه دادند و همىن امر ،سبب شد تا بسىارى از فقىهان
و دانشمندان با آنان مخالفت کنند.
امام ابوحنىفه ،پىشواى مذهب حنفى ،در اواخر حکومت اموى ،از طرف والى عراق براى مقام
عالى قضاوت دعوت شد؛ ّاما او قاطعانه اىن دعوت را رد کرد و به همىن دلىل مورد آزار و اذىت قرار
گرفت .در زمان منصور ،حاکم عباسى نىز به وزارت دادگسترى دعوت شد که آن را نپذىرفت و تا آخر
عمر زندانى شد .امام مالک نىز به خاطر اعتراض به برخى حاکمان و والىان مدت ها در زندان به  سر برد.
امام احمد حنبل در زمان حاکمان عباسى شکنجه شد و به زندان افتاد .امام على بن الحسىن و فرزندان
او نىز مورد آزار و اذىت قرار گرفتند ،برخى به زندان افتادند و برخى به شهادت رسىدند .البته در مىان
اىن حاکمان ،کسى مانند عمر بن عبدالعزىز نىز وجود داشت که عدالت گرى پىشه کرد و به آبادانى کشور
پرداخت و حقوق بىت المال را مراعات مى کرد.
در اىن سال ها به تدرىج گراىش هاى مختلف و دسته جات گوناگونى در جامعه به وجود آمد که
به طورکلى از سه عنوان بىرون نبودند:
 1فرقه ها و احزاب سىاسى که بىشتر براى رسىدن به قدرت و حکومت با ىکدىگر و ىا با حکومت
درگىر بودند.
 2فرقه ها و مذاهب کالمى که در مسائل اعتقادى و فکرى با ىکدىگر اختالف داشتند و براى ّ
حل
مسائل اعتقادى نظرات خاصى ارائه مى کردند.
 3مذاهب فقهى که هرکدام براى به دست آوردن احکام شرعى روش هاى خاصى داشتند و پىروان
خود را به آن دعوت مى کردند.
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* بررسی

درباره حاکمان بنى امىه و بنى عباس تحقىق کنىد و نشان دهىد که روش آنان در حکومت دارى و
ٔ
زندگى ،چه شباهت ها ىا تفاوت هاىى با خلفاى راشدىن داشته است.
از آنجا که آشناىى با مذاهب فقهى ضرورت بىشترى دارد ،در اىنجا به طور مختصر ،به شرح آنها
مى پردازىم.

فقهاى نخستىن

فقىهان کسانى هستند که احکام دىنى را با مراجعه به قرآن کرىم و س ّنت نبوى و ساىر منابع به دست
مى آورند و براى مردم بىان مى کنند .فقهاى نخستىن ،آن دسته از فقىهانى هستند که در قرن ّاول هجرى
فاصله زىادى تا زمان پىامبر
زندگى مى کردند .با توجه به اىنکه اىن دوره،
نداشت و احتىاجات
ٔ
مسلمانان در احکام زىاد و متنوع نشده بود ،اىن فقىهان براى به دست آوردن احکام غالباً فقط به قرآن و
احادىث نبوى مراجعه مى کردند و کمتر به اجتهاد عقلى مى پرداختند .مشهورترىن آنان عبداللّٰه بن مسعود
مسىب متوفّ ٰی به سال  93هجرى ،عروة بن زبىر متوفّ ٰی به سال
متوفّ ٰی به سال  94ىا  99هجرى ،سعدبن ّ
 106هجرى و قاسم بن محمد بن ابى بکر هستند .آنان به طور شفاهى مسائل را براى مردم توضىح مى دادند
و از خود نظر خاصى عنوان نمى کردند.

فقهاى طبقۀ دوم

در اواىل قرن دوم هجرى ،تحوالت زىادى در علوم اسالمى پدىد آمد .اىن تحول ناشى از ابتالئات و
احتىاجات تازه اى بود که در زمان ظهور ىافته بود و تحقىقات و پاسخ هاى جدىدى را طلب مى کرد .در
اىن دوره ،علوم اسالمى به معناى واقعى آن شکل گرفت؛ ىعنى رشته هاى مختلف علمى ،مانند تفسىر،
رشته علمى تخصص داشت.
فقه ،کالم ،اصول و فلسفه تأسىس شد و هر دانشمندى در ىک ىا چند ٔ
فقىهان ،عالوه بر تحقىق در قرآن و حدىث به تحقىقات دىگرى نىز دست زدند و از رأى و اجتهاد و قىاس
خود سود جستند تا پاسخگوى نىازهاى جدىد باشند .آنان قواعدى براى تحقىقات فقهى خود وضع
کردند که به تدرىج کامل شد و «علم اصول فقه» نام گرفت.
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نىمه دوم قرن دوم
طبقه دوم در بالد مختلف اسالمى پىروانى داشتند که رفته رفته از حدود ٔ
فقهاى ٔ
هجرى به دو مکتب بزرگ فقهى تقسىم شدند:1
 1مکتب رأى و قىاس به مرکزىت عراق؛ در اىن مکتب ،عالوه بر قرآن و س ّنت پىامبر  ،به رأى و
نماىنده مکتب اهل قىاس و رأى امام ابوحنىفه  (رض) بود.
اجتهاد فقىه اهمىت فراوانى داده مىشد.
ٔ
 2مکتب اهل حدىث به مرکزىت حجاز؛ در اىن مکتب تأکىد زىادى بر ظاهر قرآن و حدىث مى شد
و توجه کمترى به رأى و اجتهاد مى گردىد .امام مالک بن انس (رض) از جمله نماىندگان اهل
حدىث به شمار مى رود.
چهارگانه مشهور اهل س ّنت که پىروان فراوانى در اىران
ما در اىن بخش به معرفى دو امام از ائمه
ٔ
دارند مى پردازىم.
امام ابوحنىفه َ(ر ِض َى ال ّٰل ُه َعنه)

نعمانبن ثابت (ابوحنىفه) در سال  80هجرى در کوفه به دنىا آمد و در سال 150هجرى ،در هفتادسالگى
حماد بن ابى سلىمان متوفّ ٰی به سال  120هجرى است که 18
در بغداد درگذشت .از اساتىد مشهور او ّ
سال از او فقه و حدىث آموخت .امام ابوحنىفه تا  40سالگى در بصره در علم کالم 2تحقىق و تحصىل
مى کرد به گونه اى که جزو افراد برجسته و مشهور در آن علم بوده است .او ابتدا علم کالم را بهترىن
ماىه علم مى دانست ،سپس آن را ترک کرده و به فقه پرداخت.
ٔ
او عالوه بر قرآن و احادىث معتبر و موثق ،بر اثر نىازهاى جدىد جامعه ،به قىاس که ىک روش عقالنى
است و منافاتى با دىن ندارد ،روى آورد .قىاس در فقه ،ىعنى مقاىسه نمودن مسائلى که از نظر حکم و
علت مجهول باشد با مسئله اى که از نظر حکم و علت معلوم است؛ مثال ً حکم نوشىدن شراب (انگور)
به علت مست کنندگى معلوم است و صراحتاً در قرآن حرام شده استّ .اما در مورد آب جو و امثال آن
در قرآن نامى برده نشده است .مجتهد آب جو را با شراب مقاىسه مى کند و حکم حرام   بودن شراب را به
آب جو سراىت مى دهد؛ زىرا آب جو نىز مانند شراب حالت مست کنندگى دارد.
ابوحنىفه (رض) از قلبى صابر و فکرى عمىق بهره اى وافر داشت .در جواب به مسائل شرعى بى باک
بود و صرىح و روشن پاسخ مى داد .در بحث و مناظره چىره دست و فقىهى منطقى و کالمى بود.
1ــمکتب فقهى دىگرى به نام مکتب فقهى جعفرى در مدىنه توسط امام جعفر صادق (رض) توسعه و گسترش ىافت که مربوط به برادران شىعه
است که در جاى خود از آن بحث شده است.
درباره مسائل اعتقادی مانند توحید ،معاد و نبوت بحث می کند.
2ــ علم کالم ،علمی است که
ٔ
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او شاگردان زىادى تربىت کرد که معروف ترىن آنها عبارت اند از :ابوىوسف ىعقوب بن ابراهىم،
محمد بن شىبانى و زفربن هزىل تمىمى.
مذهب حنفى دو قرن پس از وفات امام ابوحنىفه رسمىت ىافت و در اواخر قرن چهارم و پنجم هجرى
و پس از آن با حماىت غزنوىان ،سلجوقىان و خوارزمشاهىان و عثمانى تروىج و تقوىت شد.
* بررسی

درباره روزه در مذهب فقهى امام ابوحنىفه تحقىق کنىد و واجبات و محرمات روزه را بنابر اىن مذهب
ٔ
ذکر نماىىد.

امام محمدبن ادرىس شافعى

امام شافعى در عسقالن فلسطىن در سال  150هجرى بهدنىا آمد .در کودکى پدرش را از دست داد و دو   ساله
قبىله هُ َـزلى فصاحت عربى و دىگر فنون زبان را آموخت.
بود که مادرش او را به مکه برد و ده سال در مىان ٔ
در هفت سالگى قرآن را حفظ کرد و مقدمات علوم را نزد مسلم بن خالد مفتى مکه آموخت .در
زمىنه حدىث
سىزده سالگى فقه را در مدىنه نزد امام مالک بن انس آغاز کرد و کتاب «الموطأ» او را که در ٔ
درجه اجتهاد رسىد.
است ،حفظ نمود .در  25سالگى در علم فقه و حدىث به
ٔ
او پس از فوت امام مالک ،به سىر در آفاق و انفس پرداخت و از آرا و نظرىات اصحاب رأى و حدىث
آگاه گشت .در عراق ،آراى مکتب حنفى را نزد محمد بن حسن شىبانى آموخت .در سال  200هجرى
به مصر رفت و چهار سال آخر عمر را در آنجا گذراند و در همان جا وفات ىافت.
امام شافعى (رض) فصىح و شىرىن سخن مى گفت و به انواع استدالل ظاهرى توانا بود .بسىار مورد
بهره عالى داشت.
وثوق و امانت دار و عادل و پارسا بود .از عفت نفس و حسن سىرت ٔ
فقه شافعى قدر مشترک بىن اصحاب حدىث و اصحاب رأى بود و مىان آن دو را جمع مى کرد.
پس روش او تلفىقى بود از فقه حجاز و فقه عراق .به همىن جهت اصول فقه امام شافعى قرآن ،سنت،
اجماع و قىاس است.
فقهاى قبل از شافعى در اصول فقه بحث مىکردند ،ولى قانون کلى و منظمى نداشتند .اما او اصول فقه
را تدوىن و تنظىم نمود .از اىن رو ،گفته اند نسبت شافعى به اصول فقه مانند نسبت ارسطو به منطق است.
او تألىفات زىادى دارد .ابن ندىم حدود  110جلد کتاب و رساله به او نسبت مى دهد .برخى از
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«السنن» و
کتاب هاى او مانند «المبسوط فى الفقه»« ،کتاب االمامه»« ،کتاب الرساله»« ،احکام   القرآن»ّ ،
درباره فقه است و داىرة المعارف
جمله آثار اوست« .کتاب اال ُ ّم   » در هشت جلد مى باشد و
«کتاب اال ُ ّم   » از ٔ
ٔ
فقهى محسوب مى شود.
ىکى از عوامل گسترش مذهب فقهى امام شافعى ،شاگردان او بوده اند ،بىشترىن گسترش و اسمىت
آن در قرن هاى چهارم و پنجم هجرى صورت گرفت .بىشتر شافعى مذهبان در عراق ،مصر ،سورىه،
عربستان ،شهرهاى غربى اىران و شمال آفرىقا هستند.
برجسته امام شافعى ،امام احمد حنبل است که بعدها خود روش فقهى مستقلى
از جمله شاگردان
ٔ
وضع کرد که مذهب حنبلى نام گرفت.
* بررسی

درباره روزه در مذهب فقهى شافعى تحقىق کنىد و واجبات و محرمات آن را بنابر اىن مذهب ذکر نماىىد.
ٔ
به طور خالصه ،در مىان اهل س ّنت چهار مذهب فقهى شکل گرفت که عبارت اند از:
 1مذهب حنفى ؛
 2مذهب مالکى ؛
 3مذهب شافعى ؛
 4مذهب حنبلى.
فقهاىى که پس از اىن بزرگان آمدند ،به شکلى تابع ىکى از اىن چهار مذهب فقهى بودند و در همىن
چارچوب به اجتهاد مى پرداختند و اکنون نىز فقىهان اهل س ّنت تابع ىکى از همىن چهار مذهب هستند.
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