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  : بررسی سخن پیشوای حنفیان
  »لو ال السنَتان لهلک النعمان«

  
  *پرویز رستگار

  
  

  :چکیده
بر زمـین  های زندگی خود، زانوی شاگردی ابوحنیفه، نعمان بن ثابت، نزد کسانی از دانشمندان سال

اند که دربردارندۀ کارگشایی ویژه برای دو سـال  ـ سخنی گزارش کردهـ در این مسیراز او. زده بود
لـو ال  «: اندوزی و نیز ستایش بلند و کارآمدی برجستۀ یکی از آموزگارانش اسـت های دانشاز سال

  ».السنَتان لهلک النعمان
ای سـدۀ سـیزدهمی،   یی از این گفته در نوشـته نمامذهب، پس از رخگروهی از نویسندگان امامی
در ایـن  . انـد و شاگردی دو سالۀ ابوحنیفه نزد آن بزرگوار دانسـته  اشارۀ آن را به سوی امام صادق

هـای گـرایش او بـه زیـد بـن      و زمینـه  های گریز ابوحنیفه از امام صادقنوشتار، با یادآوری بهانه
برانگیـز  د اشاره دارد و هموست که در این جملۀ بحثشود که این سخن به زینشان داده می علی

، حبیـب  ـ ابوحنیفه خویشتن را در جهان دانشـورزی ـ در یک کالممورد ستایش قرار گرفته است، زیرا
  .دیده استقطارش میو هم زید و وامدارش و رقیب امام صادق

  
  : هاکلیدواژه     

  .، زیدیانامام صادق، ابوحنیفه، لو ال السنَتان، زید بن علی
                                                            

 p.rastgar@yahoo.com/ استادیار دانشگاه کاشان  *
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 1390بهار و تابستان م، سوم، شماره پنج، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو  

  سخن آغازین
گذشـت کـه کـودکی    های اسالمی نمیچهل سال از چیرگی خاندان امیه بر سرزمین

تبار در شهر کوفه، به سال هشتاد هجری به دنیا آمد که چون بالید و برآمـد و  ایرانی
ا و در هــمــدت، در جهــان سیاســت آن ســالســری میــان ســرها درآورد، در کوتــاه

هـا و ردّ پاهـای بسـیاری از    درازمدت، در میدان حدیث و فقه و اجتهاد، اثر انگشت
هـای تـاریخ سـدۀ دوم    خود به جا نهاد که همواره بخش کوچکی از فراز و نشـیب 

های حدیثی و فقهی و اجتهـادی  های تالشهای بزرگی از زیر و بممسلمانان و پاره
ای از ، دربردارنـدۀ کـاوش در گوشـه   کوتـاه  نان را ویژۀ خود کـرده و ایـن نوشـتۀ   آ

برانگیز اسـت؛ ابوحنیفـه، نعمـان بـن     ن چهرۀ پرغوغا و بحثآتکاپوهای دانشورانۀ 
  .ثابت بن زوطی

  
  !ابوحنیفه؛ یک شهروند درجۀ دوم

در پی درگذشت فرستادۀ بازپسین خدا، مناسباتی که اینجا جای پرداختن به چنـد و  
هایی در تازیان نومسلمان را نخست به کشورگشاییها نیست، پیش آمد که چون آن

العرب و سپس، در سـوی شـمال غـرب ایـن      جزیرۀدو سوی شمال و شمال شرق 
ـ و به دیگر زبـان،  های ایران، شام و مصرشبه جزیره واداشت و بدین سان، سرزمین

ـ میدان تاخت و تاز سـوارهایی شـد   سیای میانه و شمال آفریقاآجنوب غربی آسیا، 
های متمرکز و نشیمن گرفته در ه چندین سده، به پشتوانۀ خواست حمایت قدرتک

نـاخواه،  ن روز را درنوردیدنـد و خـواه  آمدینه، دمشق و بغداد، این بخش از جهـان  
  .نجاها پراکندندآاسالم را در 

ها برافروخته شد، ساسانیان که بر سرزمین ایران سـروری  تش این درگیریآچون 
وزهای نیرومندی نظام طبقاتی خود را پشت سر نهاده بودند و سستی کردند، اما رمی

و فروپاشی آن را پیش رو داشتند، بسیار زود در رویارویی با گرمای رو به افزایش آن 
های نخستینش دست کـم گرفتـه و مایـۀ خنـده و شـگفتیِ      ـ که در آغاز، جرقهآتش

ب شدند و کشور عـراق  آند و ـ گداختشدن خاندان دیرپا میآباالنشینان هرم قدرت 
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 »النعمان لو ال السنَتان لهلک«: پیشوای حنفیانبررسی سخن

کشید، به دست کشورگشـایان  غوش میآوازۀ ساسانیان را در آکه تیسفون، پایتخت پر
  .تبار افتادتازی

 هاییپس از این بود که پیش و پس از فروریختن رسمی سلسلۀ ساسانیان، سرزمین
پـس از  ساختند، یکـی  زمین را میهای باختری، جنوبی و شمال خاوری ایرانکه پاره

دیگری، گشوده و ایرانیان پرشماری در بند شدند و به نـام بـرده، بـه چنـگ تازیـان      
هـا،  نآشـدند و در  نشـین بـرده مـی   های عربمد، به سرزمینآاین بردگان نو. افتادند

اندک، سرزمین عراق را که پس از بنیاد گرفتن چنین روندی، اندک. گرفتندنشیمن می
 19و یـا   18یـا   17یـا   14هـای  فه و بصره در سـال فرین کوآدو شهر بزرگ و نقش

های متعدد و کوچ ایل) 491، ص4و ج 432، ص1ق، ج1397حموی، (هجری قمری
و متنوع عرب، سرزمینی عربی و با حال و هوا و فرهنگ زیسـتِ تازیـان شـده بـود،     

  زاد و سـربلند  آیی ایرانیانی کـرد کـه تـا دیـروز، در همـین سـرزمین،       آکانون گردهم
  هـایش  دیدنـد کـه از کوچـه پـس کوچـه     گاهی موکب شاهی را میزیستند و گاهمی
  !گذردمی

ــ  ویژه در کوفـه ـ بههای نوین و رنگارنگ نژادی که در عراقمدن این الیهآپدید 
ـ و مجموعـۀ  های اقتصادی، اجتماعی و سیاسیورد، از آنجا که نیرو و چیرگیآسر بر

داشـت، بـرای   راب بـود، ایرانیـان را وامـی   ـ در دسـت اعـ  اسباب و مناسبات قدرت
ها قبیلۀ برخورداری از امنیت روانی و اجتماعی، هر یک یا چند تن، با یک قبیله از ده

ـ پیمان ببندنـد و خـود را در پنـاه آنـان     ـ و از جمله کوفهتبار و مهاجر به عراقعرب
و » موال«نین پیمانی را شد و ایرانی تن داده به چنامیده می» والء«بگذارند؛ پیوندی که 

  .دادنام می» موالی«انبوه آنان را 
و ) 394، ص6ق، ج1402ذهبـی،  (ابوحنیفه که خاستگاه نژادی پدربزرگش، کابـل 
یا انبار، از شهرهای ایران ) جاهمان(زادگاه پدرش، نسا، از شهرهای کنونی ترکمنستان

ا بـر برخـی   ــ بنـ  و خـودش ) 395همـان، ص (عصر ساسانی در عراق امروزین بـود 
ترمذ، از شـهرهای امـروزین ترکمنسـتان     ـ ریشه در خاک)394، صهمان(هاگزارش

های پیش از یـورش تازیـان،   زمین در سالداشت، با توجه به گسترش مرزهای ایران
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 1390بهار و تابستان م، سوم، شماره پنج، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو  

ق، 1409مـزی،  / 395و  390همـان، ص (نـژاد و فـارس بـود   خواه ناخواه یک ایرانی
و چـون دیگـر   ) 7، ص1ق، ج1403شکعه، (مدآکه در کوفه، به دنیا ) 418، ص29ج
ایـن اصـالت   . آمـد و شـهروند درجـۀ دوم بـه شـمار مـی     » مولی«نژادهایش، یک هم

اش های مؤثر در تشکیل شخصیت فردی و هویت انسـانی خانوادگی و دیگر ویژگی
ای پـرتالش و چندبعـدی در   که پس از این بیان خواهیم کرد، از یک سو او را چهره

های دو خاندان اموی و ستیز و درگیر با سرکوبز سوی دیگر، ستمهای علمی و اافق
نچه اینک ایسـتگاه نخسـتین مـا در ایـن نوشـته اسـت، سـخنی        آعباسی ساخت، اما 

ـ چون دربردارندۀ ستایش مردی بزرگ و دانشـمند و  گزارش شده از زبان اوست که
ــ  مدتر از اوسـت تر و سرآشناخته شده از کسی ناشناخته، اما بی چون و چرا، بزرگ

واداشته، تا آن چهرۀ پنهان و ستوده شـده   زنیو گمانه کسان بسیاری را به کنجکاوی
  .در سخن مذکور را بیابند و بشناسند و بشناسانند

  
  ! »ن دو سال«آابوحنیفه و 

ـ پروایـی  نان که کژاندیش بودندآـ حتی نآابوحنیفه، که در گرفتن دانش از این و 
، )74، ص]ب[ تابیابوزهره، (ن نیز روگردان نبودآاالیش و نقادی نداشت، اما از پ

های گوناگون مذهبی داشت و از آنجا کـه  موزگارانی متنوع و در پیوند با گرایشآ
... هـا، اسـماعیلیان و   مـذهب هـا، زیـدیان، امـامی   زیست، بـا کیسـانی  در کوفه می

  )64همان، ص.(گرفتکرد و از آنان، رنگ و نقش میوبرخاست مینشست
وی بیش و پیش از همۀ دانشمندانی که نزدشان شاگردی کرده بود، بـه حمـاد   

سلیمان پیوست؛ پیوندی که به دنبال پیمان بستن ابوحنیفه با خودش که تـا  بن ابی
، تـا مـرگ ایـن    )398، ص6ق، ج1402ذهبـی،  (حماد زنده است، از او جدا نشود

، هجده سال )236، ص5همان، ج(قمری 120یا  119نخستین آموزگارش در سال 
  ) 398، ص6همان، ج.(به درازا کشید

بود که افزون بـر دانـش و تیزهوشـی، دیگـر      دیگر آموزگارش محارب بن دثار
دیگـری،  ) 42ص، 1جق، 1403شـکعه،  .(های اخالقی را هم با خود داشـت ویژگی

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  
  

     
 

99 

 

 »النعمان لو ال السنَتان لهلک«: پیشوای حنفیانبررسی سخن

بن سعد کوفی، از بزرگان دانشمندان شیعی بود که با حدیث و دانش شـیعیان  ا عطیۀ
  دیگـری، عطـاء بـن    ) 226، ص7ق، ج1325عسـقالنی،  / 43همـان، ص .(آشنا بـود 

ان برجستۀ مکتب تفسیری ابن عباس، راوی بسیاری از دانشمندان رباح از شاگردابی
/ 46ص، 1ج، ق1403شــکعه، .(عصــر خــود و شــیخ حــدیث بســیاری دیگــر بــود

  )200، ص7ق، ج1325 ،عسقالنی
نشـینی  های نامدار و برجستۀ اهل بیت یا هـم چینی از چهرهابوحنیفه از خوشه

داشـت و کنـار   ها را بزرگ میبود، آن بهره نماند، زیرا دوستدار آنانها نیز بیبا آن
، 1ج، ق1403شـکعه،  .(جستهایشان، از آنان سود میاقرار به دانش و برجستگی

و هم از این رو، نـزد چهـار تـن از    ) 73ـ 70، ص]ب[ تاابوزهره، بی/ 58ـ 49ص
 ، عبداهللا بن حسن بن حسن، امام صادقدانشمندان این خاندان، امام باقر

/ 15ص، 1ج، ق1403شـکعه،  .(، رفت و آمد داشـت ن حسینو زید بن علی ب
ــزی،  ش، 1372جمعــی از نویســندگان، / 419، ص29و ج 76، ص5ق، ج1409م

  )386، ص5ج
؛ اگـر آن دو  »لو ال السنَتان لهلک النعمـان «: اندبا این همه، از زبان او گزارش کرده

خن سربسته که جـایی  این س! شدبود، ابوحنیفه که نعمان نام داشت، تباه میسال نمی
اش بـاز  انـدوزی های دانـش الی دو سال از سالموزگارانش، البهآویژه برای یکی از 

وبیش آشنا داشته زنی پرهواخواه و کمکند، کسانی را برانگیخته است تا یک گمانهمی
  .باشند

  :جا و پیش از شرح سخن، یادآوری سه نکته الزم استهمین
از زبان پیشوایان پاک و معصوم و یا از زبـان دیگـر   کم نیستند سخنانی که یا . 1

اند و با این همه، پـذیرفتنی  آغاز شده» لوال«پیشتازان ارجمند دینی گزارش و با واژۀ 
ای وبیش، پـاره اند بسته شده به آن بزرگان و بزرگواران، زیرا کمهایینیستند و پیرایه

ای ، برخـوردار از گونـه  »شـد بود، چنان نمیاگر چنین نمی«از این دست سخنان که 
اند کـه در تـرازوی خـرد، وزنـی     گذاریروی و ادعاهای گزاف در مقام ارزشزیاده
ها، سخنی است که بـه عالمـۀ حلـی نسـبتش     »لوال«، یکی از این برای نمونه. ندارند
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الحسین الهلکتنی الفتاوی؛ اگـر نگـارش    زیارۀلوال االلفین و «اند، با این پیام که داده
بـود، فتواهـایی کـه    نمی گاه آرامگاه امام حسینگاه و بیو زیارت» االلفین« کتاب

گیرانـه آن را نپذیرفتـه و نادرسـتش    و دیگران خـرده » .داده بودم، نابودم کرده بودند
  )127ـ 126ش، ص1364تنکابنی، : ک.ر(.انددانسته

 انچـه از زبـان پیـامبر خـد    آنیز گروهی از دانشـمندان معاصـر، بـا کـاوش در     
 انـد وری کـرده آهای نپذیرفتنی را یاد»لوال«اند، گروهی از این وری و پخش شدهآگرد

) 148، ص5ق، ج1403(و مجلسـی ) 360ـ 348، ص8ق، ج1419حلبی و دیگران، (
ها، نآلود و جز آهای شرک»لوال«را دربارۀ مرزبندی میان  نیز سخنی از امام صادق

  .گزارش کرده است
برانگیز ن سخن سربسته و کنجکاویآنکه بازخوانی و بررسی آبا این همه، ما برای 

ابوحنیفه، معنا و توجیهی داشته باشد، از احتمال نادرست بودن و به او بسـته شـدنش،   
  .ایم که چنین احتمالی داده باشدکه تاکنون نیز کسی را نیافتهکنیم، چنانپوشی میچشم
برانگیز ابوحنیفه، ایـن باشـد   ن سخن بحثآدانستن شرط درست چه بسا پیش. 2
، 13تـا، ج بـی (ب بغـدادی گونـه کـه خطیـ   نآبخوانیم، زیـرا  » السنَّتان«را » السنَتان«که 
نامۀ بلنـدباالی پیشـوای حنفیـان گفتـه     در زیست) 358و  355ـ 353 ،332ـ 331ص

یکـی در   :مانداست، وی در زندگی خود، به دو روش و سنت پایدار و نیکو، وفادار 
اش های سی یـا چهـل سـاله   نمازیکه همان بسیار نماز خواندن و شب اهللاجهان حق

  داری ودل بـازی و امانـت  دسـتی و دسـت  الناس که پـاک بود و دیگری در دنیای حق
  ن ســخن، از آخواســت بــا گفــتن بنــابراین، شــاید ابوحنیفــه مــی. ماننــدش بــودبــی

. ن دو، گفتـه باشـد  آیابی خود در پناه از رهایین دو روش نیکو و نیز آبخشی رهایی
کنیم با وفادار ماندن بـه  گیریم و تالش میرا هم نادیده می» شاید«با این همه، ما این 

، دریابیم او انگشت اشارۀ خود را سوی کدام دو سـال و کـدام   »قرائت مشهور«همان 
  .برانگیز خود، گرفته استموزگار ارجمند و سپاسآ

کند، دو رویکرد سلبی و بایسته میوشتار خوانی این سخن را در این نآنچه باز. 3
انـد؛ همـواره رازگشـایی از    هایش، چهره پنهـان کـرده  ای است که پشت واژهایجابی
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کسانی که با پادرمیانی در فرآیند پرداخته شدن چارچوب دانـش و فرهیختگـی یـک    
و حدیث را ویژۀ خـود  هایی از تاریخ پرفراز و نشیب دو دانش رجال محدث، بخش

هـای  هـا و دلبسـتگی  ای از دلهـره شوند، گوشـه نامیده می» مشایخ حدیثی«کنند و می
داران دو دانش نامبرده بوده است و خوشبختانه، بازخورد و برآیند پایـانی ایـن   میدان

اندــ نـزد چـه کسـی     کـه گفتـه  ـ چناننوشته هم در همان سمت و سوست؛ ابوحنیفه
اندـ نزد چـه کسـی؟ نـزد چـه     گفتهکه باید میزمین نهاد وـ چنانزانوی شاگردی بر 

کـه  ــ چنـان  اندـ کرنشی دانشجویانه داشـت و نـزد چـه کسـی    که نگفتهـ چنانکسی
  ؟ای دانشمندانهاندـ سرکشیدرنیافته

  
  ؟»ن دو سال«آ؛ قهرمان امام صادق

هم دادنـد و  هجری، علویان و عباسیان دست به دست  100چون با فرا رسیدن سال 
، 9م، ج1966، ابـن کثیـر  (شـان را در پـیش گرفتنـد   ویختن با امویـان و برانـدازی  آدر
های چیرگی این خاندان، سسـتی  اندک ستون، اندک)123، صتاجندی، بی/ 189ص

ــ  لودی چون قیام زید بن علیآهای مسلحانه و قهرگرفت و با رخ نمودن خیزش
از این رو بود که یزید بـن عمـر بـن هبیـره،     . ادـ به لرزه افتویژه در سرزمین عراقبه

ذهبـی،  (فرماندار سرزمین یاد شده از سوی مروان بن محمد، بازپسـین خلیفـۀ امـوی   
در ) 567، ص140ــ 121ق، مجلد حوادث و وفیات، 1411و  207، ص6ق، ج1402

ن شـد از سـنگینی وزن اجتمـاعی    آکارانـه بـر   مدارانه و فریـب یک رویکرد سیاست
برداری و بـا فراخـوانی   های عراق، به سود سیاست، بهرهن روزها و سالآدانشمندان 

شان را نامی و جایگاه مردمیها، خوشنآهایی مدیریتی به نان به دربار و دادن پستآ
/ 57م، ص1976صـیمری،  .(برومند کردن چیرگی امویان در عراق هزینـه کنـد  آبرای 

  )116ـ 115، ص1ق، ج1403شکعه، / 195تا، صجندی، بی
شدگان بود، دست سرکشی به سینۀ سرکشـان  ابوحنیفه گرچه میان این فراخوانده

داری دستگاه ستمگر اموی زد و چون پیشنهاد بر گردن گرفتن امضای احکام و نگـه 
و ) 197، صتـا بیجندی، (مهر حکومتی را نپذیرفت، دو هفته زندانی و شکنجه شد
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و بـه گزارشـی دیگـر،    ) 57، صم1976صیمری، (تازیانه 20بر پایۀ یک گزارش، 
، 1ق، ج1417یـافعی،  / 197، صتـا بـی جنـدی،  (تازیانه در یازده روز خورد 110
ای چشمگیر بـاد  که سرش و رخسارش در زندان که بود، به گونه، چنان)244ص
ن پیشـنهاد بیندیشـد و   آسپس، با این بهانه که در ) 58، صم1976صیمری، .(کرد

هجری، از کوفه بـه   130ن رایزنی کند، آزاد شد و در سال آدر این کار، با این و 
نجـا  آو در ) 116ص، 1ج، ق1403شـکعه،  / 197، صتابیجندی، (مکه گریخت

/ 197، صتـا بـی جنـدی،  .(مد و به تاریخ پیوستآماند تا خاندان اموی از پای در
  )116ص، 1ج، ق1403شکعه، 

هجـری تـا برافتـادن     130این گریز از کوفه به مکه که دو سـال بـود و از سـال    
زنـی  مذهب را به این گمانههجری به درازا کشید، کسانی امامی 132امویان در سال 

موزگار ارجمندی که ابوحنیفه در حجـاز بـا دو سـال شـاگردی در     آن آانداخت که 
/ 345ش، ص1377الهـامی،  (بود دیگر گرفت، امام صادقنزدش، جانی و جهانی 

جمعـی از نویسـندگان،   / 70، ص1ق، ج1390حیدر، / 359ش، ص1372پیشوایی، 
ــه، / 362، ص2ش، ج1368 ــی،  / 316ق، ص1413نعم ــریف قرش ، 1ق، ج1413ش
، 1ق، ج1402دخیـــل، / 267و  248، ص 2م، ج1981معـــروف حســـنی، / 76ص
از نویسندگان معاصر اهل سنت نیز افـزون  و یکی ) 52ق، ص1415فقیه، / 481ص

ن گریز ناخواستۀ ابوحنیفه از نشیمنگاه خود به سـرزمین حجـاز، بـا بـه     آبر گزارش 
 .زنـی یـاد کـرده اسـت    انـه از ایـن گم » یقولـون «و » االمامیـۀ یقول کُتّاب «کارگیری 

  )38، ص]الف[ تاابوزهره، بی(
زنان امامی مذهب، آشکارا داستان گریز پیشوای حنفیان گرچه برخی از آن گمانه

معـروف  / 316ق، ص1413نعمـه،  (از چنگ فرماندار عراق را دستاویز خـود کـرده  
و جای آن پیوند استادی و شاگردی را هم مدینـه و  ) 248، ص2م، ج1981حسنی، 

ق، 1390حیـدر،  (یا تنها مدینـه ) 362، ص2جق، 1368جمعی از نویسندگان، (کوفه
/ 316ق، ص1413نعمـه،  (ــ و یا حجازـ بدون بـردن نـامی از شـهری   ) 70ص، 1ج

اند، بسیاری دیگر نیز چیزی از بهانـۀ  دانسته) 248، ص2م، ج1981معروف حسنی، 
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اند، ریشه در یکـی از ایـن سـه    اند و چه بسا این گمانی که بردهاین کار خود نگفته
  :نکته داشته باشد

ه، نعم(را ستوده و او را امامی راستین صادقابوحنیفه با سخنانی چند، امام . 1
خوانـده  و شایسـتۀ خالفـت   ) 200، صتـا امین غالب طویل، بی/ 308، صق1413
  )241، صتاامین غالب طویل، بی.(است
  ابـوزهره،  / 76، ص5، جق1409مـزی،  (ــ روایـت  در یک نگاه ـاز آن حضرت. 2
/ 294ق، ص1409شـبلنجی،  / 334، ص1ق، ج1412قرمـانی،  / 38ص، ]الـف [تا بی

 .وـ در نگـاهی دیگرــ نـزدش شـاگردی کـرده اسـت      ) 667، ص1ق، ج1403امین، 
جمعـی از نویسـندگان،   / 69، ص1ق، ج1390حیدر، / 359ش، ص1372پیشوایی، (

، 1ق، ج1413شــریف قرشــی،  / 316، صق1413نعمــه، / 362، ص2جش، 1368
ابـــن / 52ق، ص1415فقیـــه، / 248، ص2م، ج1981معـــروف حســـنی، / 136ص

شـیرازی،  / 190ش، ص1327سـراج انصـاری،   / 269، ص4ق، ج1412شهرآشوب، 
/ 215، ص7ق، ج1413اعلمـی،  / 156، ص2ق، ج1415قزوینی، / 578ش، ص1361
  )18، ص1ق، ج1385الحدید، ابن ابی

ای سببی داشته است، زیـرا مـادرش،   پیوند و خویشاوندی با امام صادق. 3
ق، 1415قزوینـی،  / 269، ص4ق، ج1412شهرآشوب،  ابن.(همسر آن حضرت بود

  )28، ص47، جق1403مجلسی، / 215، ص7ق، ج1413اعلمی، / 155، ص2ج
  

  زنیزنی و چندچانهاین گمانه
دربارۀ نکتۀ یکم، در آینده و به گستردگی سخن خواهیم گفت و نشان خـواهیم داد  

  .که دربارۀ کسی دیگر است های ابوحنیفه نه دربارۀ امام صادقکه آن ستایش
هـای پیونـدهای روایـی    دانیم که گزارشدربارۀ نکتۀ دوم، شایستۀ یادآوری می

سویه نیست؛ او را گـاه راوی امـام   ، چندان روشن و یکابوحنیفه با امام صادق
جمعـی از  / 168، ص1تـا، ج بـی ذهبـی،  (انـد، نـه امـام صـادق    دانسـته  باقر

 !نه امـام بـاقر   و گاه راوی امام صادق) 381، ص5جش، 1372نویسندگان، 
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نیز از ایـن هـر دو امـام شـیعیان، میـان مشـایخ       ) 334، ص1ق، ج1412قرمانی، (
) 72، ص]ب[تـا  ابوزهره، بـی / 15، ص1ق، ج1403شکعه، .(انداش نام بردهروایی

نامـۀ امـام   تر از همه، شیوۀ گزارش ابوالحجاج مزی اسـت؛ او در زیسـت  خواندنی
ــاقر ــام ب ــاورده   ، ن ــاب نی ــان آن جن ــان راوی ــه را می ، 26ق، ج1409(ابوحنیف
ن امام را میـان مشـایخ روایـی او    آنامۀ ابوحنیفه، نام ، اما در زندگی)139ـ138ص

، نـام  نامۀ امام صـادق که در زیستچنان) 419، ص29همان، ج!(یاد کرده است
ندگینامـۀ  ، امـا در ز )76، ص5همـان، ج (ابوحنیفه را میان راویان آن جنـاب آورده 

، 29همـان، ج !!(ابوحنیفه، نام آن امام را میان مشایخ روایی او، گزارش نکرده است
  )420ـ 418ص

                                             ***  
وردن از چگونگی پیوندهای روایـی و علمـی ابوحنیفـه بـا     آباری، برای سر در

رنگ و بـوی شـاگردی و    هایی،وبرخاستو اینکه آیا چنین نشست امام صادق
استادی داشته و به چنان ستایشی از پیشوای ارجمند شیعیان انجامیده است یا نـه،  

  :دانیمبینی را گریزناپذیر میچند باریک
تر هم گفتیم، ابوحنیفه تا نخستین و ارجمندترین استادش، حمـاد  که پیشچنان. 1

نشد و پس از مرگ او نیـز چـون   سلیمان، زنده بود، در کوفه ماند و از او جدا بن ابی
اش، مردی خودبسنده، مرجع صدور سالگی 40ن استاد بود، در آترین شاگرد برجسته

 .ای ویـژه بـود  فتوا، دارای کرسی تدریس در فقـه و برخـوردار از جایگـاه اجتمـاعی    
تـوان  بنـابراین، گرچـه نمـی   ) 381ــ  380، ص5ش، ج1372جمعی از نویسندگان، (

وازۀ اهـل  آهـای پـر  ــ از جملـه چهـره   گر دانشمندان عصر خـود پیوندهایش را با دی
هایی را تنهـا از جـنس   وبرخاستتوان چنان نشستـ نادیده گرفت، نیز نمیبیت

. بـود » االقران عن االقـران  روایۀ«نچه بود، گاه آدانست و » االصاغر عن االکابر روایۀ«
، ]ب[ تـا ه، بـی ؛ ابـوزهر 57، ص1ق، ج1403(هم از این روی، کسانی چـون شـکعه  

هـای ایـن بزرگـان را هـم     ها و همسـنگی ن پیوند، همدوشیآوری آ، کنار یاد)72ص
با واصل  بن عطاء  ن را از گونۀ پیوندهای علمی زید بن علیآاند و وری کردهآیاد
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چینانۀ دو دانشمند بود، نه یـک شـاگرد و   اندکه دیداری علمی و مذاکرۀ خوشهدانسته
  )39، ص]ج[تا بی ،ابوزهره.(موزگارآیک 
مـدن  آهجری، با روی کـار   130نکه ابوحنیفه پس از گریز از کوفه در سال آبا . 2

هجری، در کوفه و در نشسـت   132ابوالعباس سفاح، نخستین خلیفۀ عباسی در سال 
، در )119ــ  118، ص1ق، ج1403شـکعه،  (خلیفۀ نوظهور با دانشـمندان عـراق بـود   

مدوشدها دست زد، تـا اینکـه در عصـر منصـور،     آ زادگاهش نماند و چند بار به این
 .ن دیار نشـیمن گرفـت  آدومین خلیفۀ عباسی، به کوفه بازگشت و این بار بود که در 

بنابراین، بودنش در حجـاز، دو  ) 197تا، صبیجندی، / 120و  116ص، 1جهمان، (
، درسـت  »...بـود ن دو سـال نمـی  آاگـر  «سال نبود؛ نزدیک به شش سال بود و جملۀ 

  .یدآدرنمی
وگـوی  زنـده بـود، رویـارویی و گفـت     رویکرد ابوحنیفه تا امام صـادق . 3

شـیخ  (خواندمی» امام الرافضه«ن حضرت که گاه او را آهماوردخواهانه بود هم با 
ایـن  . و هم با شاگردان و پیرامونیان وفادار به آن جناب بـود ) 190تا، صمفید، بی
داری ها میـان ها در آنهایی که واژهافکندن های گفتاری و پنجه در پنجهرویارویی
های اند و نوشتهخوانده شده» احتجاج«و گاه » مناظره«کردند، گاه داری میو میدان
  .گونه رویکردهای ابوحنیفه، انباشته استها از اینمذهبامامی

ها، وفاداری پافشـارانه و سرسـختانۀ دو سـوی ایـن     شاید گرانیگاه این رویارویی
ن آگیری دیگـری از  ها در پشتیبانی یکی از قیاس و رأی، و خردهها و احتجاجهمناظر

هایی که کسانی چون طبرسی، ابوحنیفۀ مغربی و مجلسـی گزارششـان   باشد؛ درگیری
، 204ــ  203، ص10، جق1403مجلسـی،  (ها، از امام صادقنآالی اند و البهکرده
/ 266، ص2ق، ج1413، طبرســــی/ 240 - 213، ص47و ج 221و  220، 214، 212

طبرسـی،  (و برخی یارانش چون مؤمن الطاق) 91، ص1ق، ج1383ابوحنیفۀ مغربی، 
و فضال بن حسـن  ) 230، ص10، جق1403مجلسی، / 314ـ 313، ص2ق، ج1413

، 10ق، ج1403مجلسـی،  / 315، ص2ق، ج1413طبرسـی،  (انـد بن فضـال نـام بـرده   
طراز و همگن و میز مذاکرۀ دو همو ناگفته پیداست، میز مناظره و احتجاج، ) 231ص

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
  
  

    
  
  

    
106 

 

 1390بهار و تابستان م، سوم، شماره پنج، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو  

موزگار که آـ است، نه میز شاگرد و گرایانهـ هرچند در نگاه ظاهری و سطحیهماورد
  !پروا بگوید و بتازدچون و چرا گوش فرا دهد و دیگری بییکی تنها بپرسد و بی

گیـری و او را  پـروا، از ابوحنیفـه خـرده   گـاه رودررو و بـی   امام صـادق . 4
، 10، جق1403 مجلسـی، / 95، ص1ق، ج1383ابوحنیفۀ مغربی، (کردنکوهش می

و پیوسته در یـک واکـنش عمـومی و نـه رویـارو، او و      ) 28، ص47و ج 216ص
  )96، ص1ق، ج1383ابوحنیفۀ مغربی، .(گرفتوفاداران مکتبش را به باد انتقاد می

ریـز عصـر ابوحنیفـه و امـام     گـر و خـون  ابوجعفر منصور، زمامـدار سـرکوب  . 5
گیر بود، ها، نامهربان و سختن سالآکه از قضا، با این هر دو چهرۀ بزرگ  ادقص

کـرد بـا انـداختن    رزو میآگاه با کمک گرفتن از جایگاه دانشوری ابوحنیفه، تالش و 
ـ بـرد، امـام   ای با نتیجۀ بردتش هماوردی علمی میان این دو و در پیش گرفتن بازیآ

، ق1403مجلسـی،  .(خورده ببیندخوار و شکست چنینی،را در یک نبرد این صادق
حیـدر،  / 28، ص]الـف [تـا  همـو، بـی  / 72ص، ]ب[تـا  ابوزهره، بـی / 217، ص47ج

  ) 53، ص1ق، ج1390
های انبوهی که گاه تنها در یک موضوع فقهی ماننـد  ابوحنیفه به پشتوانۀ نوشته. 6

برابـر او، خودنمـایی   ای که گاهی چون دیواری، میان او و نشستهـ چنانطالق داشت
ش، 1348شیخ طوسی، .(دانستـ شیعیان را تهیدست از دانش و دانستن میکردندمی
  )384ص

ن، مؤمن الطـاق، محمـد   آدرگذشت و ابوحنیفه پس از  چون امام صادق. 7
امـام و پیشـوایت   : میز به او گفتآبن علی بن نعمان بجلی احول را دید، ریشخند

/ 187، صش1348شـیخ طوسـی،   !(نیـز شـنید   میـز آدرگذشت و پاسخی ریشخند
  )269، ص2م، ج1981معروف حسنی، / 314، ص2ق، ج1413طبرسی، 

هـای سیاسـی   هـا و واکـنش  های کالمـی و گـرایش  تر از همه، دیدگاهبرجسته. 8
کرد ، دور و به دیگران، نزدیک میابوحنیفه بود که او را هرچه بیشتر از امام صادق

  .نوشته، به آن خواهیم پرداختو ما در دنبالۀ این 
***  
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با مادر ابوحنیفه را  دربارۀ نکتۀ سوم، باید بدانیم که داستان همسری امام صادق
و نـام بـردن از ایـن     بحار االنوارداری با میان) 215، ص7ق، ج1413اعلمی، (کسانی

نی، قزوی.(اند، گزارش کردهطالبل ابیآمناقب کتاب و کسانی دیگر بدون این کار، از 
 طالـب ل ابـی آمناقـب  مجلسی نیز خاستگاه ایـن داسـتان را   ) 155، ص2ق، ج1415

شوب مازنـدرانی  آشهر ها به این نوشتۀ ابنپس همۀ راه) 28همان، ص .(استدانسته 
 ـافزایرامشاش، رسد و او نیز این پیوند زناشویی را از ابوعبداهللا محدث و نوشتهمی

ـ بازتاب محمد لآ افزایرامش) 59، ص10ق، ج1403(قابزرگ تهرانیآیا به گزارش 
اش هم اند و نوشتهاش نگفتهکه چیزی از نویسنده) 269، ص4جق، 1412(داده است
، 10جق، 1403تهرانـی،  .(های پایانی سدۀ هفتم هجری ردیابی شده استتنها تا سال

بـه   ب بود که از راویان امام صـادق بماند که این ابوالبختری وهب بن وه) 59ص
ق، 1407نجاشـی،  (ن حضرت با مادرش، پیونـد زناشـویی داشـت   آرفت و شمار می

  !، نه ابوحنیفه)430ص
***  

بینی دیگـر را  زنی، یادآوری یک باریکگیری به این نخستین گمانهدر پایان خرده
را » السنَتان لهلک النعمانلو ال «مذهب که جملۀ دانیم؛ دانشوران امامیهم شایسته می

انـد، یـا از خاسـتگاه    دیـده و دانسـته   گزارش کرده و آن را در پیوند با امام صادق
/ 362، ص2جش، 1368جمعـی از نویسـندگان،   (اندنخستین این سخن چیزی نگفته

و یـا اگـر هـم    ) 267و  248، 2م، ج1981معروف حسـنی،  / 316ق، ص1413نعمه، 
/ 345ش، ص1377الهـامی،  (عشریۀاالثنی  التحفۀواسطه از کتاب اند، یا آن را بیگفته

و یـا از مختصـر   ) 76، ص1ق، ج1413شریف قرشی، / 70، ص1ق، ج1390حیدر، 
انـد و یـا نـامی از ایـن کتـاب      گزارش کرده) 481، ص1ق، ج1402دخیل، (آن کتاب

ق، 1415 ،1فقیه.(اندهای دیگران سود جستهنبرده، از بازتاب یافتن آن سخن در نوشته
  )52ص

                                                            
، گزارش کرده و ابـوزهره  38، نوشتۀ محمد ابوزهره، صاالمام الصادقاین نویسنده، سخن ابوحنیفه را از کتاب  .1

ـ ایـن سـخن را   سیرۀ پیشوایانـ نویسندۀ کتاب همچنین، پیشوایی. نیز چیزی از خاستگاه این سخن نگفته است
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، 1، جتـا بـی (کـه اسـماعیل پاشـا   یا چنان ـعشریۀاالثنی  التحفۀباید بدانیم، کتاب 
ای است پارسی، اثـر خامـۀ   نوشته ـعشریۀالثنی  تحفۀ: از آن نام برده است) 237ص

هجری قمری، درگذشـته و ایـن    1239شاه عبدالعزیز بن احمد دهلوی که در سال 
/ جـا پاشا، همان.(ها و ردّ آنان، نوشته استمذهبامامیگیری از کتاب را برای خرده

  ) 15ـ 14، ص4م، ج1989زرکلی، 
نیز باید دانست، تنها مختصر و کوتاه شدۀ ایـن کتـاب بـه دسـت نـوادۀ پسـریِ       

 1342محمود شکری آلوسی؛ درگذشتۀ سـال   ـروح المعانیآلوسی، نویسندۀ تفسیر 
و بنـابراین،  ) 15، ص4م، ج1989زرکلی، (ـ چاپ و پخش شده استهجری قمری

بـرده گـزارش   برانگیز ابوحنیفه را با استنادش به کتاب نامها که سخن بحثگویا آن
خوش و بسنده  اند، نه به مختصر آن، تنها به گزارش این و آن از آن کتاب، دلکرده
اند وگرنه، بایـد از مختصـرش   اند و خود آن نوشته را ندیده و در آن ننگریستهکرده
    ! اشجستند، نه از متن و بدنۀ اصلیود میس

مـذهب و دارای دلبسـتگی و   بیهوده نیست که هیچ یک از نویسـندگان امـامی  
که پیش از سدۀ سـیزدهم هجـری   » تکثیر مناقب و فضایل امامان شیعه«شورِ 
اش بردهاند و هنوز عبدالعزیز دهلوی چشم به جهان نگشوده و کتاب نامزیستهمی

خورد و برابـر  ود، چیزی از این سخن ابوحنیفه که اگر به گوششان میرا ننوشته ب
  .اند، نگفته(!)کردندبود، در استناد به آن، هرگز درنگ نمیچشمانشان می

همچنین پیدا نیست، دهلوی این سخن را از کجا و چگونه فراچنگ خود دیـده  
را  صـادق که پیدا نیست چگونه امام ، چنان)8ق، ص1404(و گزارش کرده است

ـ از کسی نام بـرده باشـد، گرانیگـاه سـخن ابوحنیفـه      ـ خودآنکه پیشوای حنفیانبی
هـای  هـا و گـواه  نماید و با قرینهـ چون سخنی درست نمیبماند که ما. دانسته است

ــ از میـان   توانیم با دست یازیدن به صنعت جدلآیدـ نمیپرشمار، هماهنگ درنمی
که بیش از آنکـه  » الزام المخاطب بما التزم به«ـ و پناه بردن به سنگر صناعات خمس

                                                                                                                                            
، 1، نوشتۀ اسـد حیـدر، ج  مذاهب االربعهالو االمام الصادقکتاب خود، با کمک گرفتن از کتاب  395در ص

  .، بازتاب داده است70ص
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آفـرین اسـت،   ای فضاسـازانه و جنجـال  گیـری یک رویکرد خردمندانه باشد، جهت
وگو و نگارش، یعنی صنعت برهان ببندیم و خود را بـه  چشم بر بهترین شیوۀ گفت

تـوانیم آن را  نمـی سخنی دلخوش کنیم که خویشتن هم در ژرفای جان و دل خود، 
  !آمد بگوییم و به رویش بخندیماش خوشبپذیریم و با این همه، در چهره

  
  »آن دو سال«، قهرمان زنی نوآمد؛ زید بن علییک گمانه

همان کسی اسـت کـه ابوحنیفـه بـا بـر       به گمان نویسندۀ این مقاله، زید بن علی
ه است که زیر وام سـنگین  برانگیز، پذیرفتآمیز و بحثزبان آوردن آن سخن ستایش

  .اندوزی از او بوده و دو سال پیشش زانوی شاگردی بر زمین زده استدانش
  
  زنیهای این گمانهگواه

  اندوزی ابوحنیفههای دانشزمینه. 1
هـای  تر گفتیم، ابوحنیفه کنار دیگر دانشمندان عصر خود، از چهار تـن از چهـره  پیش

هـا داشـته   ها، نشست و برخاستکرده، یا با آنچینی نیز خوشه برجستۀ اهل بیت
. و زید بن علـی  ، عبداهللا بن حسن بن حسن، امام صادقاست؛ امام باقر

کسانی از دانشمندان معاصر اهل سنت، با مرزبندی میان چگونگی پیوند ابوحنیفـه بـا   
، 1ق، ج1403شـکعه،  (هایش را با امـام صـادق  این چهار تن، نشست و برخاست

گرچه ) 72ص، ]ب[ تاابوزهره، بی(و امام صادق و یا با امام باقر) 57و  15ص
دوشـانه و از نـوع   اند، در جایی دیگـر، هـم  در یک جا، شاگردانه و زیردستانه دانسته

ق، 1403شکعه، (هااند و یکی از آنچنینی برشمردهدادوستدهای علمی و تبادالت این
را  برانگیز ابوحنیفه با امام صـادق خیز و احتجاجوگوی مناظره، گفت)57، ص1ج

در پیشگاه ابوجعفر منصور، گواه این گفتۀ خود گرفته اسـت، امـا دربـارۀ آن دو تـن     
اند و پیوند ابوحنیفه را بـا آن  ـ چنین نکردهو عبداهللا بن حسن دیگرـ زید بن علی

/ 15، ص1ق، ج1403شـکعه،  .(انـد دو، پیوستن شاگرد به آموزگارهای خـود دانسـته  
  )229و  222، 38ص ،]ج[تا همو، بی/ 72و  70ص، ]ب[تا بیابوزهره، 
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، داستانی است که پس باید دانست، شاگردی ابوحنیفه در پیشگاه زید بن علی
اش در آن شـهر و سـرزمین، رخ داده   از آمدن زید به کوفه و عراق و ماندن دو سـاله 

ن عبدالملک که بـا از  است؛ خیزش مسلحانه و قهرآلود زید در عصر خالفت هشام ب
هـای  برانگیـز و گوشـه  پای درآمدن و بر دار شدنش پایـان گرفـت، داسـتانی بحـث    

اش، همچنان کمی پیدا و بسـیاری پنهـان   گوناگون تاریخی، حدیثی، رجالی و کالمی
حسـن،  (است؛ کسانی کنار یادآوری دوگانگی بینش سیاسـی زیـد و امـام صـادق    

ارۀ به پا خاستنش گفتـه و همگـی را نقـد    ، شش روایت درب)131ـ 130ق، ص1421
های دیگر و نوآمـدی بـر   و کسانی هم روایت) 45ـ 43و  43ـ 41همان، ص(اندکرده
  )282ـ 260ش، ص1364کریمان، !(اندها افزودهآن

طبری که یکی از پیشتازان گزارشگر این خیزش خونین بوده و هموسـت کـه   
هجـری قمـری،    120تان را از سـال  اند، داسآیندگان، سخنانش را نقل و نقد کرده

، 120سـخن آنکـه در سـال    دهـد؛ کوتـاه  ، پایانش مـی 122کند و به سال آغاز می
یوسف بن عمر پس از خشم گرفتن خلیفۀ اموی، هشام بن عبدالملک بر فرماندار 
پیشین عراق، خالد بن عبداهللا و بر کنار کردن و در زندان افکنـدنش، زمامـدار آن   

همـان،  .(آیدو در همان سال هم به عراق می) 142، ص7تا، جبی(شودسرزمین می
) 167و  162همان، ص(های مالیای دستاویزها یا بهانهوی به دنبال پاره) 154ص

و یـا خـود   ) 160همان، ص(که یک سویش یا یزید بن خالد، پسر فرماندار پیشین
بود، کار را بـه   و سوی دیگرش، زید بن علی) 162همان، ص(خالد بن عبداهللا
ایـن  . کشـاند براندازانـۀ او مـی  آلود زید با خلیفۀ وقـت و خیـزش  رویارویی خشم

یا  121خیزش ناکام و بدفرجام با کشته شدن زید به دست زمامدار عراق در سال 
، گرچـه طبـری سـرتاپای داسـتان ایـن      )160همان، ص(هجری، فرو نشست 122

  )به بعد 180همان، ص.(ه استآورد 122الی رخدادهای سال خیزش را البه
ها و تـدارکات  باری، این دو سال پر فراز و نشیب و سرشار از مناسبات یارگیری

های امنیتی در سوی دیگر، با نشیمن گرفتن زید در کوفه، بـیش  از یک سو و ردیابی
  و رفــتن گــاه و ) 92ق، ص1385اصــفهانی، (تــر از حــدود دو ســالاز ده مــاه و کــم
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، ق1421حسن، / 434، ص3ق، ج1417بالذری، (هادر همان سالگاهش به بصره بی
اش در کوفه و دور و برهایش بـود کـه   نمایی دو سالههمین رخ. همراه بود) 103ص

و آن ) 222، ص]ج[تا ابوزهره، بی(چینی از زید کامیاب کردابوحنیفه را در کار خوشه
 ن معاصـر اهـل سـنت   سخن را بر زبانش راند و هم از این رو، کسانی از نویسـندگا 

اش از شـاگردی دو سـاله  ) 54ص ،1ق، ج1403شکعه، / 70، ص]ب[تا ابوزهره، بی(
  .اندنزد زید گفته

  
  های ابوحنیفه از زیدستایش. 2

اش گفتۀ پیشوای حنفیان با زید و شاگردی دو سالهشاید در پی همان پیوندهای پیش
نـواز از آموزگـار   شـنیدنی و گـوش  هایی نزد او بود که زبان این شاگرد را به ستایش

امام «خود، باز کرد؛ افزون بر ابواسحاق سبیعی و اعمش، ابوحنیفه نیز از زید که او را 
کـه  او را چنان«: کردچنین یاد می) 115، ص1ق، ج1403شکعه، (دانستنیز می» حق

 خویشاوندانش را هم دیده بودم، دیدم، اما در روزگار زیستنش، کسی را دانشـمندتر، 
ماننـد و یگانـه   بـی گمان کـه او  بی. امتر از او ندیدهسخنگوتر و خوشتر، پاسخفقیه
شـکعه،  / 403 ـ402، ص ق1409شبلنجی، / 437ـ 436، ص2، جتامقریزی، بی(».بود

  )54، ص1ق، ج1403
  
  های کالمیزمینه. 3

  هـای گونـاگون   نیمۀ دوم سـدۀ نخسـت تـاریخ اسـالم، بـه دنبـال برخاسـتن بانـگ        
های کالمی، بستری پرغوغا برای برآمـدن و ریشـه دوانـدن مـذاهب و ملـل      گرایش

های نوآمد، سخن بر سر اندازۀ رنگ گـرفتن ایمـان   یکی از این کشاکش. اسالمی شد
از کارهای خوب و بد و زشت و زیبای یک انسان باورمند به اسالم و چـاق و الغـر   

» ارجـاء «مـذهبی بـه نـام    ای کـه بـه زادن   شدن آن یک در پی این یک بود؛ درگیری
دربارۀ دو تفسیر گوناگون از این مذهب و باورمندی ابوحنیفه به آن، کسـانی  . انجامید
تـا  ابـوزهره، بـی  / 70ـ 65ق، ص1401کوثری، / 233، ص5ق، ج1402ذهبی، (بسیار
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سـخن  ) 383ــ  382، ص5جش، 1372جمعی از نویسـندگان،  / 137ـ 134، ص]ب[
گردانی او از تفسیر تندروانۀ ارجاء و آید، رویبه کار ما میاند، اما آنچه در اینجا گفته

تـرین گـواه ایـن    روانه از آن مذهب است؛ شاید سـاده اش به تفسیری میانهباورمندی
اش با دسـتگاه دو خالفـت امـوی و    های سیاسی او و رویاروییگردانی، واکنشروی

ۀ ارجاء وی، هـر قریشـی   در اندیش. عباسی باشد که در آینده، به آن خواهیم پرداخت
  خوانـد، شایسـتۀ رهبـری بـود و دیگـران      که مردم را به کتاب و سنت و دادگری می

جمعی / 184، ص1ق، ج1366زمخشری، .(اش کنند و همراهش بجنگندباید یاریمی
اش بـود  همین باورها و کارکردهای سیاسـی ) 383، ص5جش، 1372از نویسندگان، 

دستخوش داشت، او را شمشیرگرا بخوانند و ا وا میکه کسانی چون اوزاعی و وکیع ر
که کسانی بر همین اساس، او را زیدی یـا زیـدی بتـری    هایش کنند، چنانگیریخرده
جمعـی از نویسـندگان،   / 399- 395ص، 13ج، تـا بـی خطیـب بغـدادی،   .(خواندندمی

  )383، ص5جش، 1372
هـای ابوحنیفـه، بـه    شههای کالمی زیدیان نیز، باورهایی نزدیک به اندیدر اندیشه

درنـگ پـس از   ـ چه آنـان کـه بـی   خورد؛ در این مذهب، رهبران مسلمانانچشم می
بایـد در درازنـای   ها کـه مـی  به خالفت رسیدند و چه آن درگذشت فرستادۀ خدا

  هایی کلـی و فراگیـر از سـوی خـدا، نصـب      ـ با ویژگیتاریخ اسالم به قدرت برسند
. نشان ویژۀ خود، به مقام خالفت نصـب نشـده اسـت   شوند و هیچ کس به نام و می

نژاد بودن، پرهیزکاری، دانش، بخشـندگی، بـه پـا    برای رسیدن به این جایگاه، فاطمی
شـد، شایسـتۀ   که چنـین با  خاستن و مردم را به سوی خود خواندن، بس است و هر

حسـن،  / 190، ص]ج[تـا  بیهمو، / 118ـ 116، ص]ب[تا بیابوزهره، .(رهبری است
  )155و  152ص ق،1421
  

  های سیاسیزمینه. 4
ابوحنیفه پیش از آنکه زید را ببیند و به او بگراید، نزد آموزگارانی، شاگردی کرده 

هـا و رویکردهـای براندازانـه را در سـرزمین جـان او      بود که همگی تخم خیزش
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بـه  ـ ترین آموزگارش، حماد بن ابی سلیمانکاشته و پرورده بودند؛ نخستین و مهم
چون و چـرا در گـرایش   ـ نقشی بی)398، ص13جتا، بی(گزارش خطیب بغدادی

دیگـر آموزگارهـایش،   . و قیام مسلحانه داشت» خروج بالسیف«ابوحنیفه به نظریۀ 
) 42ص، 1ج، ق1403شـکعه،  .(یکی محارب بن دثار، مردی دلیر و جنگجـو بـود  

  بن سعد، همدوش ابن اشعث و رویارو با آل امیه، بـه پـا خاسـت و     عطیۀدومین، 
، 7ق، ج1325عسقالنی، (ها دیدها بعد، به فرمان حجاج، تازیانه خورد و بدیسال
ــکعه، / 226ص ــی  ) 43ص ،1ج، ق1403ش ــن اب ــاء ب ــومین، عط ــز  و س ــاح نی رب

 .دوشــادوش ابــن زبیــر، بــا امویــان درآویخــت و در ایــن راه، دســتش را بریدنــد
  )46، ص1ج، ق1403شکعه، / 200، ص7ق، ج1325عسقالنی، (

  شـان، در خانـه   نگرانـه از این سو، زیدیان نیز هر کـس را کـه بـه گمـان سـطحی     
دانستند و کرد، شایستۀ امامت و رهبری مسلمانان نمینشست و شمشیر آخته نمیمی

یقـی و  های سیاسـی ابوحنیفـه کـه منصـور دوان    پوشان با اندیشهچنین رویکردی، هم
دانست و ایستادگی برابرشان نام می یافته و امامکسانی مانند او را دزدهایی چیرگی

توانسـت جـز بـه    ، نمـی )184، ص1ق، ج1366زمخشـری،  (شمردرا گریزناپذیر می
های مسـلحانه و قهرآلـود   اش با خیزشگرایش ابوحنیفه به زید و زیدیان و همراهی

الی قیام زید در عراق و هم قیام ابراهیم بن عبـداهللا  آنان بینجامد؛ داستانی که هم البه
ها و زنـدانی  ها و دستگیر شدنکشیدنبن حسن  در همان سرزمین رخ داد و به رنج 

  )به بعد 53ش، ص1386رستگار، : ک.در این باره، ر.(هایش انجامیدشدن
  

  های فقهیزمینه. 5
هـای رأی و  چیـز، بـر پایـه    های فقهی ابوحنیفه، بیش و پیش از هرساختمان اندیشه

های رویارویی قیاس، استوار بود؛ رویکردی که آن هم بیش و پیش از هر چیز، شعله
افروخـت و  و وفادارانش، برمی علمی و مناظره و احتجاج را میان او و امام صادق

در برابر، اگرچه از ارزشمند بودن یا . کردمیانشان را شکرآب کرده، از هم دورشان می
کـه  ـ چناندانیم، ستایش ابوحنیفه از اون قیاس و رأی در دیدگاه زید، چیزی نمینبود
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ترین کس خواندنش و نیز کارآمد و کارگشا بودن قیـاس در دسـتگاه   ـ و فقیهگذشت
نشـان  ) 372، صش1364کریمان، / به بعد 422، ص]ج[ تابیابوزهره، (فقهی زیدیان

پوشان و یا دست کم، همخوان بوده هم یا همهای فقهی این دو نیز با دهد، اندیشهمی
تـرین شـاخۀ   از همین روی است که کسانی از اهل سنت، زیـدیان را نزدیـک  . است

، ]ب[تـا  ابـوزهره، بـی  (های اهل سـنت و اندیشه» جماعت اسالمی«مذهبی شیعی به 
تـا  بـی ابـوزهره،  .(اندرگانۀ خود دانستهو فقهشان را همسایۀ فقه امامان چها) 116ص

  )374و  373، 372، 109، صش1364کریمان، / 324، ص]ج[
  

  چند نکتۀ پایانی
کاتـب واقـدی،   (120انـد؛  سال کشته و بر دار شدن زید را ناهمگون گزارش کـرده . 1

، 7تــا، جبــیطبــری، (121، )98، ص10، جق1409مــزی، / 326، ص5ق، ج1405
 180، ص7تا، جبیطبری، (هجری قمری 122و ) 98، صق1385اصفهانی، / 160ص

، امـا ایـن   )326، ص5ق، ج1405کاتب واقدی، / 98، ص10ق، ج1409مزی، / به بعد
رسـاند، زیـرا   اندوزی ابوحنیفه نزد او نمیچندگانگی، آسیبی به یگانگی فرصت دانش

هر یک از آن سه سال یاد شده را سال از پا درآمدن آن استاد بدانیم، ناگزیر باید سـال  
  .تر از آن بدانیمن عراق را هم نزدیک به دو سال پیشدرآمدن زید به کوفه و سرزمی

، ابوحنیفه به فراگیـری حـدیث،   )392، ص5ق، ج1402(با آنکه به گفتۀ ذهبی. 2
) 396همـان، ص (هجری و پس از آن به این کار پرداخـت  100دلبسته شد، از سال 

نامـۀ زیـد،   ، نه نام او در زیست)393همان، ص(و گروهی بسیار از او روایت کردند
و نه نام زید در زندگینامـۀ ابوحنیفـه، در   )  96، صق1409مزی، (در شمار راویانش
آمده است؛ باید ایـن پدیـده را   ) 420ـ 418، ص29همان، ج(اششمار مشایخ روایی

های ابوحنیفه از زیـد، نـه حـدیثی و    چینیچنین کالبدشکافی کرد که ماهیت خوشه
گواه ایـن سـخن، سـتایش    ) 230، ص]ج[تا بی ابوزهره،.(روایی که فقهی بوده است

ای از آن آموزگار است که از زبان این شاگرد، گزارش شد و گرانیگاهش، گفتهپیش
  .دانش فقه زید بوده است
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اند، آنگاه که زید برخی شاگردی ابوحنیفه را نزد زید، نپذیرفته و گمان کرده. 3
گیـری را گـزارش کـرده و    این خردهدر کوفه بود، ابوحنیفه در آنجا نبود؛ ابوزهره 

هایی که دیدار آن دو را های خود را گفته و هم از نوشتهآن را نپذیرفته، هم برهان
  )جاهمان: ک.ر.(اند، یاد کرده استگزارش کرده

، بـا بـه   )54، ص1ق، ج1403شکعه، (یکی از نویسندگان معاصر اهل سنت. 4
آفرین، از شاگردی دو سالۀ شگفتو افتادن در گرداب لغزشی » قد قیل«کارگیری 

های نشیمن گرفتنش در حجاز گفته و از یک نکتۀ الی سالابوحنیفه نزد زید، البه
آفتابی تاریخی، دور مانده است که گریز ابوحنیفه از چنگال ابن هبیـره و آمـدنش   

ــ  هجری رخ داده است و آن هنگـام، نزدیـک بـه    130از کوفه به حجاز، در سال 
  !گذشتسال از کشته و بر دار شدن زید می 8ـ کمدست
  

  سخن پایانی
اگر دروغی نباشـد کـه   » لو ال السنَتان لهلک النعمان«برانگیز ابوحنیفه، سخن بحث

لـو ال  «برانگیـز نـدانیم و   آمیـز و پرسـش  به او بسته باشند و نیز اگـر آن را اغـراق  
و یادکردی اسـت از دو سـال    نخوانیم، ستایشی جانانه از زید بن علی» السنَّتان

اند، انگشت اشـارۀ  شاگردی آن یک پیش این دیگری و با آنکه کسانی گمان کرده
هایی که از جـدایی و دوری  را نشانه گرفته است، نشانه این سخن، امام صادق

هایی که از نزدیکی و گرایش روزافزون او بـه  ابوحنیفه از آن حضرت و نیز زمینه
ایـم، جـایی بـرای آن    ها را در این نوشـته آورده ند و ما آنگویمی زید بن علی

برند که در ایـن  کنند و راه به جایی میگمانِ افتاده در نوشتارها و گفتارها باز نمی
  .نوشته آمد
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