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  ماما

  ويطيالب

  شافعي امام ارشد شاگرد

  (كرمانشاه) صالحيآقا علي

 »البـويطي « بـه  مشـهور  ابويعقـوب  يحيـي  پسـر  يوسف
 در باشـد. مـي  مصـرعليا  روسـتاهاي  از يكي بويط به منسوب

 بـه  جـا  همـان  در و داد ادامـه  را خـود  ديني تحصيالت مصر

 امـام  بيـان  و كـالم  از و آمـد  شافعي امام تدريس هايكالس

 منصـب  سـال  ده به نزديك او وفات از پس گشت. مستفيض

   گرفت. عهده بر را شرعي علوم تدريس و افتا
 شـاگردان  بـود،  تقـوا  و ورع اهل و پرهيزگار مجتهدي بويطي

 عمـده  نقش شافعي مذهب تبليغ و انتشار در كه داد پرورش زيادي

 در كـه  ايفقهـي  هايكتاب تربيش در تقريباً كردند. ايفا اساسي و

 اسـت.  آمـده  او نظرهاي اظهار يا و نام شده، نگاشته شافعي مذهب

 كـه  »المختصـر « كتـاب  جملـه:  از نمـود  تأليف زيادي هايكتاب

 كتـاب  ديگـر  و شـافعي  استادش فتاواي و بيانات از است ايگزيده

 .غيره و »فرايض«
 مـذهب  كـه  اسـت  آورانينام و بزرگان يجمله از بويطي

 از يكـي  يجملـه  از و نمـود  روايـت  و نقـل  را شـافعي  جديـد 

-حادثه در رود،مي شمار به مذهب اين نظر صاحب مجتهدان
 و آشـوب  آن سـر  بر معتزليان كه »قرآن خلق« به معروف ي

 را زيادي افراد و انداخته راه به اسالم جهان پايتخت در بلوايي
 زمان در و نماند نصيببي هم او بودند، كرده زنداني و دستگير

 مـأموران  تعقيـب  تحـت  عباسـي  يخليفـه  الواثـق  زمامداري

 و شد آورده بغداد به و دستگير سرانجام و گرفت قرار حكومتي
 آزار و شـكنجه  تحـت  زيـادي  مـدت  گشت، زنداني جا آن در

 مخوف هايچاله سياه همان در كه اين تا گرفت قرار جالدان

 بـه  و گفـت  وداع را دارفـاني  هجري 231 سال در و عباسيان

   شتافت. باقي ديار
 اش،انفرادي سلول در بويطي هرگاه است، آمده روايت در

 وضو و كردمي غسل ابتدا شنيد،مي را جمعه نماز اذان صداي

 رفـتن  يآماده را خود و پوشيدمي تازه لباس سپس گرفت،مي

 پيـامبر  حديث بر بنا كه بود معتقد چون كرد،مي جمعه نماز به

 يزمـره  در كنـد،  تـرك  عمـداً  را جمعـه  نمـاز  بار سه هركس
 اهميـت  جمعه نماز به بسيار بنابراين گردد،مي قلمداد منافقان

 آمـد، مـي  زنـدان  خروجـي  در دم تـا  منظـور  همين به داد،مي

 خروجش مانع و آمدندمي جلو سرعت به او، ديدن با زندانبانان

 اَجبـت  انـي  اللهـم « فرمـود: مي امام هنگام اين در شدند،مي

 نمـاز  (بـه  دعـوتگرت  نـداي  به من خدايا 1»فمنعوني داعيك

  شدند. رفتنم از مانع ولي دادم، پاسخ جمعه)
 و زاهـد  دانشـمند  اين كه پيداست خوبي به روايت اين رد
 چـه  ت،سـنّ  اهـل  يعقيـده  حقانيت اثبات و خدا راه در مبارز،

 جـالدان  دسـت  از و چشـيد  و كشـيده  هـا سـختي  و شكنجه

 كوتـاه  ايلحظـه  ولـي  ديـد،  هانامردمي چه اغوتط حكومتي

 زنـدان  آن در حتـي  و مانـد  بـاقي  قدم ثابت چنان هم و نيامد

 به حال عين در و بود مشغول خدا ذكر و ياد به هميشه مخوف

 آرزومنـد  و دادنـد مـي  تياهم بسيار جمعه نماز جمله از نمازها

 اما، كند شركت جمعه نماز در بتواند ممكن يشيوه هر به بود

 آيندگان براي مسأله اين و شدندمي مانعش حكومتي مأموران

 بـا  خـدا  راه بدانند تا است عبرتي درس دين داعيان يهمه و

 كـه  ايـن  ديگـر  و اسـت  همـراه  مشـكالت  قبول و هاسختي

 از ديني، وظايف و عبادات تواندنمي سياسي قضاياي هيچگاه

 ايبهانه و عذر يا بكشاند تعطيلي به را جماعات و جمعه جمله

   ديني. هايمسئوليت ترك براي شود
 اممق از شافعي، امام شاگردان ساير به نسبت بويطي امام

 شـافعي،  امـام  كـه  جـايي  تـا  بود. برخوردار تريمهم و باالتر

 و دادمـي  حواله ايشان به را شرعي مهم مسائل برخي شخصاً

                                                 
 االسـنوي  الشـافعيه:  طبقات و 341-338 صفحه 2ج البيهقي الحافظ الشافعي، مناقب - ١

  22-20 صفحات 1ج
  

 هاللّرحمه

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


72 
 

   

  
  
  

 

 1391 زمستان 20شماره 
 

 ماراه

 اعالم را خود اجتهادي نظر خصوص آن در تا خواستمي او از

 بـاره  ايـن  در مـرادي  ربيع امام دهد. فتوا اصطالح به يا و كند

 وااليي منزلت و مقام شافعي، نزد بويطي ابويعقوب« گويد:مي

 شـافعي  امام ،پرسيدمي سؤالي فردي كه شدمي گاهي داشت،

 بپـرس،  (بويطي) ابويعقوب از برو »يعقوب ابأَ لس« فرمود:مي

-مي بويطي از را سؤالش پاسخ و رفتمي فرد آن كه هنگامي
 سـؤالم  بـه  بـويطي  كه گفتمي و آمدمي شافعي نزد و گرفت

 كـه:  دادمي جواب شافعي امام است، داده پاسخ چنان و چنين

 كـه  زمـاني  يـا  و اسـت  گفتـه  بـويطي  كـه  اسـت  طور همان

 يدربـاره  شـافعي  امام از شهر، انتظامي يفرمانده يفرستاده
 بـه  را حـاكم  مـأمور  ايشـان  نمـود،  سؤال فقهي مسائل برخي

 زبان او 1»لساني هذا« گفت: و فرستاد بويطي ابويعقوب سوي

  است. من (گوياي)
 را او شـد،  وفاتش به منجر كه بيماري هنگام شافعي ماما
 عنـوان  بـه  امام حيات زمان در بويطي و ساخت خود جانشين

 امـام  شاگردان درس يحلقه در مسلط و ماهر و توانا استادي

 زمـان  آن متـداول  و مختلف علوم تدريس به و شدمي حاضر

 را منصب اين چنان هم نيز وفاتش از پس و ورزيدمي مبادرت
 و افكـار  شـرح  و تفسير و فقهي كتب تدريس به و نمود حفظ

   پرداخت. استادش آوردهايدست و اجتهادات
كنـد كـه گفـت:    حافظ بيهقي از ربيع مرادي روايت مي

هنگامي كه امام شافعي بيمار شد و در شـرف مـوت قـرار    «
گرفت، محمد بن عبداهللا بن عبدالحكم، كه ابتدا بر مـذهب  

ي د بـه خـدمت شـافعي آمـد و در حلقـه     امام مالك بود و بع
شاگردانش قرار گرفت، آمد و بر سر جانشيني امام با بويطي 
-به جرّ و بحث پرداخت، كه حميدي آمد و گفت: شافعي مي

فرمايد: يوسف بن يحيي بويطي، پس از مرگ مـن، از همـه   
تـر اسـت و در ميـان شـاگردانم كسـي دانــاتر از او      شايسـته 

    2»نيست.

 يدرباره كه هاييحال شرح و هاكتاب بيشتر يمطالعه با
 كه است روشن وضوح به مطلب اين شده، نوشته بويطي امام

                                                 
 275آداب الشافعي از ابن ابي حاتم صفحه  -  ١
  337صفحه  2مناقب الشافعي، الحافظ البيهقي ج -  ٢

 وفـاتش  هنگام شافعي، امام شاگردان ترينفقيه و داناترين او

 ربيـع  و مزني چون هم امام، شاگردان ساير هرچند است. بوده

 مجتهـد  فقهاي و علما كبار يجمله از بعدها ديگران و مرادي

 شاگردان از كدام هيچ امام، رحلت هنگام اما شدند، خود عصر

 هـا آن از كـدام  هر بلكه نبودند، بويطي امام يپايه هم شافعي

 بـه  و كردنـد  زندگي سال سي به نزديك بويطي وفات از پس

 امام ولي گماشتند، همت شافعي مذهب تدوين و نقل و انتشار

 بـه  و گذرانـد  زنـدان  در را خـود  عمر از طوالني مدت بويطي

 طور آن نتوانستند ديني علوم طالب ديگر و مردم سبب همين

   ببرند. بهره معلوماتش و دانش از است، شايسته كه
بـزرگ خـود،   » المعارف ةدايـر «محمد فريد وجدي در كتاب 

ابويعقوب يوسف ابـن  «فرمايد: ي شخصيت امام بويطي ميدرباره
شافعي بود، نجابـت و  يحيي بويطي، از همراهان و شاگردان امام 

تـر  دانش فراواني داشت، از اين نظر نزد استادش از ديگران مقدم
بود و پس از او مسئوليت افتا و تدريس را بـر عهـده گرفـت و در    
تربيت علمي و فقهـي دانشـجويان و انتشـار مـذهب اسـتادش،      
سنگ تمام گذاشت. از عبداهللا ابن وهب، فقيـه مـالكي احاديـث    

ابواسماعيل ترمـذي و ابـراهيم ابـن اسـحاق و     نمود و استماع مي
قاسم ابن مغيره و احمد بن منصور الرمادي و ديگـران از او نقـل   

ي عباسـي، بـه   اند. در زمان حكومت الواثـق خليفـه  حديث كرده
ي خلـق قـرآن، مـورد سـوءظن قـرار      خاطر تفتيش عقائد درباره

 گرفت و به بغداد احضار و زنداني گشـت و هـم چنـان در زنـدان    
    3.»ماند تا اين كه در گذشت

ــاره  ــرادي درب ــع م ــدان و  ربي ــونگي وضــعيت زن ي چگ
مـن بـويطي را در   «گويـد:  ي امام بويطي چنين ميشكنجه

زندان ديدم كه زنجيري سنگين بـر دسـت و پـا و گـردنش     
رسـيد و او در  نهاده بودند، وزن آن به حدود چهل رطل مـي 

مخلوقـات را بـا    گفت: خداونـد زير زنجير استبداد الواثق مي
نيز مخلوق باشـد، الزم اسـت   » كُن«آفريد، اگر » كُن«لفظ 

مخلوق، مخلوق ديگري را بيافريند و اين محـال اسـت. بـه    
خدا سوگند، در ميان اين غل و زنجير هم چنان بـه مقـاوت   

دهم تا اين كه بميرم و بعـد از مـن مردمـاني    خود ادامه مي

                                                 
 .المعارف قرن العشرين، فريد وجديدائره  -  ٣
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ام، رگ را انتخاب نمـوده بيايند و بدانند من به چه دليل راه م
انـد، اگـر مـرا نـزد او     گروهي به اين اتهام غل و زنجير شده

  .»(الواثق) ببرند، حقيقت را به او خواهم فهماند
االنتقـاء  «عالمه حافظ ابي عمر بـن عبـدالبر در كتـاب    

ليـث،  كنـد كـه ابـن ابـي    روايت مـي » فضائل الثالثه الفقهاء
ورزيـد،  او دشمني ميقاضي مصر همواره به او حسادت و با 

ي خلـق قـرآن، از ميـان شـاگردان امـام      در گير و دار فتنـه 
شافعي تنها او را به بغداد احضار و زنداني نمـود، بسـيار او را   

ي آنـان  تحت فشار و شكنجه قرار داد تا به مذهب و عقيـده 
اعتراف كند، اما او حاضر نشد، دست از باورهاي به حق خود 

بـود كـه قـرآن كـالم خـدا و غيـر       بكشد و هم چنان معتقد 
هـاي  و اين عقيـده را آشـكارا و بـا اسـتدالل     1مخلوق است

ي خود با حكومت نمود و هم چنان به مبارزهكوبنده بيان مي
  ادامه داد تا اين كه در زندان در گذشت. 

 عبادات، و نيايش و دعا بر مداومت و تقوا و زهد يدرباره

-مـي  را بـويطي  همواره،« گويد:مي جارودي ابي ابن وليد ابو
 و ذكـر  بـر  و خوانـد مـي  نماز و داشت دست در قرآن كه ديدم
   .»دادمي ادامه خود دعاي و اوراد

                                                 
الزم است اشاره كنم كه معتزليان گروهي بودند كه به رهبري دانشمند بزرگـي بـه    - ١

نام واصل ابن عطا با تأثير از افكار فلسـفي و كالمـي، عقايـد تـازه اي در بـاب الهيـات       
ه معتقـد  مطرح ساختند كه يكي از آن ها اعتقاد به خلق قرآن بود. آنان بر خالف اشـاعر 

بودند كه كالم خدا و قرآن مخلوق و حادث است زيرا مي گفتند: كـالم خـدا عـرض و    
قرآن جسم است و هر چيز كه عرض و جسم باشد، حادث و مخلوق خواهد بـود و نيـز   
ـتن نباشـد، كـالم      معتقد بودند كه كالم با خواندن پديد آمد. بنابراين اگر خوانـدن و نوش

ماند. اعتقاد ديگر آنان اين بود كه مي گفتند: خدا آفريننـده   خدا، يعني قرآن باقي نخواهد
ي افعال بندگان و خالق اعراض و كيفيات نيست، بلكه آن ها مخلوق بنـدگان و طبـايع   

به طـور   بوده و هستند. اگر چنان چه اين گونه مباحث كالمي صرفاً يك حركت فكري
سالم و طبيعي به روند خود ادامه مـي داد و دانشـمندان بـراي رد و اثبـات آن آزادانـه و      

ـين        يبدون دغدغه ـيدند و در مجـامع علمـي و حـوزوي آن زمـان و ب خاطر مي كوش
علماي متخصص مورد مناقشه و گفتگو قرار مي گرفت، نه تنهـا مشـكلي ايجـاد نمـي     

تحرك و شادابي و شـكوفايي جامعـه ي علمـي     كرد، بلكه ممكن بود موجب پويايي و
ـين كـه ايـن     زمان خود گردد و بركات و نتايج مثبت فراواني به ارمغان مي آورد، اما هم
مسائل از حالت طبيعي خود خارج شد و به عنوان ابزاري سياسي در دست حكومتيـان و  

فكريِ با گروه گروه زيـادي از  ي قرار گرفت، فتنه و آشوب برپا كرد و موجب شد تا خاص
ي علمـي روبـه ركـود و    مخالفان تحت تعقيب و شـكنجه و آزار قـرار گيرنـد و جامعـه    

 انحطاط پيش رود.
 

 خود و است بويطي نزديكان و دوستان از كه مرادي ربيع

 را كـس  هيچ كنون تا« گويد:مي است. دانا و پرهيزگار و زاهد
 ماهرتر خدا كتاب به نسبت كه امنديده بويطي ابويعقوب چون

 خاصـي  منزلت و مقام شافعي امام نزد او باشد، ترمتخصص و

-پاسخ و دادمي مراجعه او به را مردم اوقات بيشتر در و داشت
 (مـرد)  اين »لساني هذا« فرمود:مي و نمودمي تأييد را هايش

 سـخنان  ادامـه  در مـرادي  ربيع امام .است من (گوياي) زبان

 و نوشـت  اينامه من به زندان در يطيبو امام« گويد:مي خود
 انگـار  كـه  دارم حالتي چنان اوقات گاهي داشت اظهار آن در

 رسيد دستت به امنامه هرگاه اند،بسته زنجير با را پايم و دست

 و خلق و باشي سيرت نيكو كن تالش كردي، مطالعه را آن و
 پـاس  را غريبان كني، رفتار رجوع ارباب و مردم با نيك خوي

 خـود  مواقـع  بسـيار  چه كن. مبذول بيشتر لطف آنان به و ربدا

   خواند:مي را بيت اين خاصي سوز با شافعي كه امبوده شاهد
   يكرمونها لكي نفسي لهم اَهين

  تهينها ال التي النفس تكرم ال و
 تــا كــنممــي خــوار برايشــان را خــود نفــس« ترجمــه:

 و احتـرام  مـورد  نشـود،  خـوار  كـه  نفـس  بدارند، گراميش

 را حادثـه  همين اصم يعقوب .»گيردنمي قرار داشتگرامي
 آن بـر  ديگـري  مطالـب  و كرده روايت مرادي ربيع از نقل به

  .است افزوده
  

گيـري  جان برادر! به جاي انزوا و گوشـه 
وارد ميـــدان جهـــاد و دعـــوت و اداي 
مسئوليت ديني شو و در طي اين مسـير  
بر خداي متعال توكّل نما و از كسي جـز  

 اهللا واهمه نداشته باش. 
 بندگان به خدمت صرف را اتزندگي و خود

 مصائبي و مشكالت از راه اين در و كن خدا

 تـرس  دين، دشمنان هياهوي و زندان مثل

 نده. راه دل به
 زاده(رحمه اهللا)ك احمد مفتيكا
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