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 :ازتتبع ونگارش    

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنداکتر الحاج 

  ٢٠١٢ اپريل ٢٣

 
 

  )مذاھب(از مذھب   تقـليد پيروی و آيا
  اھل سنت واجب است؟ ۀچھارگان

٢  

 

 

  :ر مذھب در اسالمييتغ گرياي دیحكم انتقال از مذھب به مذھب

ه ي هللا علیامبر صلين را از قرآن و سنت پيو فروع د  اصول در شرع اسالمی، ،طوری که قبآل به عرض رساندم

حال آن اقوال  . ت را نداردعيست و حکم شري به جز قول هللا و رسولش معتبر نی احدۀ کنيم و قول و گفتیوسلم اخذ م

ا عالم ي و احمد رحمھم هللا و یفه و مالک و شافعيا امامان اربعه ھمانند ابوحني باشد یک صحابياعم از اين که از 

ه ي هللا علی تنھا  کتاب هللا و سنت رسول هللا صلیار احکام شرعي مالک و معءن ابتدايبنابرا .ر از آنھا باشدي غیگريد

  .وسلم است
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 خود از کتاب ی فتوای که برایست تا زمانيآن ادعا و فتوا قبول ن  داشته باشد،ئیا فتواي ئی که ادعایاز آن ھرکسبعد 

ا امام  يه يميا ابن تيکه اين فقيه ابن حزم باشد  ستند اعم  از اينين اقوال فقھا حجت نيبنابرا .داشته باشدنل يو سنت دل

  .ر آنھايا غيفه و يابوحن

ند و حق خارج يد نماي از آنھا تقلید افراديفه نفرموده اند که باي از امامان اربعه از جمله امام ابوحنکي چي ھیاز طرف

  .ث مذھب ماستيح بود، آن حديث صحيبلکه بارھا گفته اند که اگر مذھب ما مخالف حد !شدن از مذھبشان را ندارند

 اوقات واجب یست بلکه گاھي نه تنھا گناه نیگري و اعتماد کردن به مذھب دی فقھین خارج شدن از مذھبيبنابرا

ح ي صحیأ ریا شافعيفه ي داده باشد و در عوض ابوحنیأ امام مالک اشتباه ریه ايرا ممکن است در قضياست ز

ح داشتند، الزمست به يل صحي خود دلی فتوای ھر کدام برایعني.ح استيل صحيص ھم داشتن دليدارند و مالک تشخ

  . عمل نمودیأآن ر

رو ي كه پی منتقل شود؟ مثالً؛ شخصیگري دی خودش به مذھب فقھیز است كه از مذھب فقھــي مسلمان جای برااي آ

 ین كار اشكاليا ايآ. گردد ی بر می عمل كرده و دوباره به مذھب مالكی به مذھب حنبلی است و گاھیمذھب مالك

  دارد؟

ل حکم  يبه دل.  باشد و خواه نباشدیموافق مذھب وبر مسلمان واجب است كه به مدلول كتاب و سنت عمل كند، خواه 

ِ َوالْ ی شَ یفَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِ «  :یهللا تعال َّ ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ » اليٌر َوأَْحَسُن تَأْوِ يْوِم اآلِخِر َذلَِك خَ يٍء فَُردُّ

    )۵٩ تآي: سوره نساء( 

ن يا. ديدارمان يز ايد، اگر به هللا و روز رستاخيغمبرش برگردانيد آن را به هللا و پي اختالف داشتیزيو اگر در چ«

  .»تر است  شما بھتر و خوش فرجامیكار برا

را يز. گر بروديك مذھب به مذھب دي از ی شخصیھا زهي نفس و انگی از ھوایرويل پيچ كس حق ندارد به دليالبته ھ

ِ یِه ِمْن شَ يَوَما اْختَلَْفتُْم فِ «    : فرموده استیهللا تعال    )١٠ تآي: یسوره شور( »  ٍء فَُحْكُمهُ إِلَى هللاَّ

  »ديواگذار كن» هللا« آن را به ید داوري كه اختالف داشته باشیزيدر ھر چ«

 )١٢/٩۶( و افتا ی مباحث علمیمي انجمن دایفتاو :  برای معلومات مزيد مراجعه شود به (

  

   :ان در مورد پيروی از آنان امام نظريات خود

  : فرمايد  فة رحمه هللا میيامام  ابوحن

 ورد آنرا قبول میآی من  بھتر أی من است اگر کسی نسبت به رأ، اين رر منه قبلناهي فمن جاء براى خئی ھذا را-

  .نمايم 

  . دھداکسی که دليل من را نمی داند بر او حرام است که به رأی من فتو -

  -.ديث صحيح باشد پس آن مذھب من استھنگامی که ح -

ال نمی کند که بر چه اساسی ؤکسی که در مورد چيزی از علم سخن می گويد و گمان می کند که خداوند از او س   -

  . داده ای ، پس جان و دينش برای او بی ارزش شده اندادر دين خدا فتو

  :فرمايد  امام مالک رحمه هللا می

رسم  ،  من بشر ھستم ، برخی از اوقات به حق می على الکتاب و السنةیئ فاعرضوا قولب و اخطي انما انا بشر اص

  قول مرا به قرآن وحديث پيش کنيد ، اگر قول من با قرآن وحديث موافق بود ، کنم ، بناءً  وبرخی اوقات اشتباه می

  .د ئينمارا قبول ن آنر بپذيريد ، ورنه آن
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  : فرمايد  امام شافعی رحمه هللا می

  .  ح برخورديد ، قول مرا بر ديوار بزنيديھرزمانی که به حديث  صح:  عرض الحائطیث فاضربوا بقولياذا صح الحد

 از آنان و يا خدا ئیبدگو  طعنه ومعنی ه عدم قبولی اقوال امامان مذھب در صورت دستيابی به احاديث صحيحه ب

امت  امامان چھارگانه مورد اجماع و اتفاق نظر . نخواسته کم ارزش  دادن به مقام واالی اين مذاھب نمی باشد

 می ورزند ، ود ر ھيچ صورت بر ی آنان را احترام و دوست دارند  و به آنان محبت خاصی بوده و ھمگیاسالم

ھرکدام از  . قرار دھدئی  طعن و بدگود که مقام  ومنزلت آنان کم اھميت ويا آنان را مورجايز نيستيک مسلمان  

لى ھر و كر ھست،يك به حق نزديداند كه كدام یشان داشته اند و خداوند م خاصى در منھج راه و روشاين امامان  

  .مان باشد ھر چند مخالف مذھب ميروى كنيپن آد از يله اى ثابت شود باأگاه حق براى ما در مورد مس

  !خواننده محترم 

يد ، واجب بودن وعدم واجب بودن  از آنھا  روى وتقلي مذاھب وحکم  پۀضرورت است نکاتی چندی را در  مورد ائم

  :نمايمان يب

 مسلماً واجب یز است ولينداشته باشد جا) ديو نه تقل(ا اتباع ي که توان اجتھاد ی کسید از امامان چھارگانه برايتقل -١

  .ستين

 . باشدی از جانب خداوند بر ما بوده و نه واجب میمانيک مذھب به خصوص نه پي به یبنديالتزام و پا -٢

 . باشندیک مير و ني بر راه درست و خی باشد و ھمگیز مييادشده،  جاۀ ک از ائمي از ھریرويد و پيتقل -٣

  .دي نمائیگر امامان بدگوي کند حق ندارد از دید ميک امام تقلي که از یکس -۴

  .ن نداردي از دیچ بھره اي ھیتعصب مذھب -۵

ل ي تواند با توجه به دالیداشته باشد م  ادله رایاناً قدرت و درک کافيحا اگر اي اجتھاد داشته و ئی که توانایکس -۶

حجت با ادله است نه به خاطر : ندي گوین منطق که خود ائمه ميتوجه به ا د؛ بايش خالف قول ائمه عمل نمايخو

  . از مایکس سخن

ل ارجح يا وجود دليرورت ن مذاھب چھارگانه مگر در ھنگام ضين احکام از بيا آسان ترين يف ترينش ضعيگز -٧

  .ستيز نيتر جا

د شرعاً روا يع نماي را از بندگان ضایا حقي را ساقط ساخته یفي که تکلیان مذاھب به گونه ايزش ميق و آميتلف -٨

  . باشدینم

 دچار خطا شده و گاه اجتھادشان یگاھ  هللا عنھم جزء معصومان از خطا و گناه نبودند، بلکهی اربعه رضۀائم -٩

  .ش سزاوار پاداش بودندياجتھاد خو  در ھر حال به خاطری بود ولی محيصح

از به فھم درست و ين ی باشد، ولیح ميث مذھب من است و قول و نظر صحيقول ائمه درصورت صحت حد -١٠

ن ييت تعي صحت روای که امام برایضوابط اساس قواعد وه ث بيح بودن حدي دارد و درصورت صحیدرک معن

 یرد، آنگاه مذھب آن امام محسوب ميث دربرابر آن قرار نگيتر از آن حد یا قوي ھم طراز آن یثينموده است و حد

 ی ملزم به آن نمیروان ويپ ح دانسته شود آنگاه امام مذکور وياساس شروط امام صحه ث بياما چنانچه حد شود،

ز يگران را ني خواھند دینگاه مآو ح دانسته يث را صحياز احاد ی افراد که بعضی برخی ادعاھاین روياز ا. باشند

 یاعتبار ساقط مۀ از درج  دانندی کنند را گناھکار میث عمل نمي که به آن احادیبه آن بدارند و کسان ملزم به التزام

ت يز رواين" الموطأ"ح دانسته شده و آن ھا را در يرحمه هللا صح ث نزد امام مالكي از احادیاريچنانچه بس. شود

. آن را نقض نموده است  باشندی تر از آن می که قوئیکه به علت ھا  آنیھا عمل ننموده است برابدان  یکرده ول
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ه رحمه هللا مراجعه نمود که يميخ االسالم ابن تي شۀنوشت" األعالم رفع المالم عن األئمة" توان به کتاب ین جا ميدر ا

  .ن وجود داردي معثيک حديه به يک فقي عمل نکردن یان کرده که ده علت برايب در آن

ح ي که آن را صحی آن کسی که در صحت و ضعف آن اختالف وجود داشته باشد جز برایثيعتاً ھر حدي طب-١١

  . باشدیبشمارد الزم االتباع نم

د آمده است ي پدیان مجامع فقھيدر م ی اجتھاد جماعی به سمت و سوی قویکردي شکر دارد که روی امروزه جا-١٢

 .مي گذری داده اند میخ اسالم روي که در تاریگر آفاتي و دیمذھب  تعصباتۀمرحلکرد از ين رويو با ا

 ی مذاھب فقھیانگر تمامينما  است کهی فقه اسالمیھا) دائرةالمعارف(ه م موسویاز جمله آثار مجامع فقھ -١٣

 یا نمودنشان مکصدي گردآوردن و اتحاد مسلمانان و یبرتر برا شرو وي پیرو بوده و گاميرو و بدون پي پیدارا

  .باشد

 ھستند که قادر به برکندن تمام مشکالت یا  زندهیانگر فقه اسالميا ندارند، نماي دارند یرواني که پی مذاھبۀھم -١۴

  .ن توان را نداردي ائیبه تنھا یک فقه اسالمي باشند و ی میزندگ

 است که یطالب علم ضرورۀ بر ھم ،ز جمع آورده شده انديث ني شده و احادی گردآورۀکه ادل نيبا توجه به ا -١۵

 .ابنديرت و فھم درست دست ياساس بصه  اتباع بۀدرج د به مرتبه اجتھاد برخاسته و بهي  تقلۀاز مرتب

   :ديخداوند متعال مى فرما

ِ َعلَى بَصِ یلِ يقُْل ھَِذِه َسبِ «  ِ وَ یَوَمِن اتَّبََعنِ  َرٍة أَنَاي أَْدُعو إِلَى هللاَّ  تآي:  يوسف ۀسور( » نَ يَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِركِ  َوُسْبَحاَن هللاَّ

خدا  م و منزه استيكن ى به سوى خدا دعوت مىئنايب ام كرد با روىين است راه من كه من و ھر كس پيبگو ا«  ) ١٠٨

  ».ستميو من از مشركان ن

 یگر برايباشد پس از آن داشتباه شده   دچاریحكم مسأله اۀ  از ائمه درباریکي ما اثبات گردد که ی چنانچه برا-١۶

دچار   ما گاهی باشد چون ھمگیز روا نمي نی از وئیل طعن و بدگويدلبه ھمين  یز نخواھد بود ولي جاید از ويما تقل

ر گام ين مسيز در ايم و چه بسا اگر ما نيباش یچ کدام معصوم نميم و ھئي جویخطا و اشتباه گشته و گاه راه درست م

  .مي گشتی میم دچار اشتباھات فاحشي رفتیش ميم و در آن پيپرداخت یبرداشته و به اجتھاد م

 ئیاجتھادات و فتاو  معروف و به نام عصر و زمان مای از علمایاري دانند بسیز ميخوانندگان عز  ھمانطور که

  .ستيبرآن ھا ن  از جانب خداوندیل و برھان محکميصادر کرده اند که دل

  

  :نتيجه کلی از بحث

 نداريم  وبرايشان  احترام خاصی قايل میامامان مذھب را به ديده قدر می پ گفته شد  ما نظريات ھمه ھمانطوری  که

  . باشيم 

ه اين امامان مسايل شرعی وفقھی را  در عصر ھای مختلف، با تعبير ھای منطقی وعلمی جمعبندی نموده اند وبۀ ھم

وری وتدوين آ به ياد  داشته باشيم ھدف امامان در جمع  ولی بايد.دسترس مسلمانان  ومحاکم اسالمی قرار داده اند

گی  خير وتسھيل امور زندن بشری ، رساند حياتۀی دينی  در مسايل مختلفاليف کتب فقھی واصدار  فتوأوت

متابعت خشک وخالی از که افتادن آنھا است، ولی اين بدين معنی  نيست مضقيه  و در مسلمانان ودر  عدم مشقت 

  .باشد ر ، ولی اختيار نمودن يکی از آنھا عمل خير وصالح نمیمان کار خياما

  :رسانم که    خدمت خوانندگان محترم به عرض میاءً بن

  .مذھب  نه فرض  است ، نه واجب ونه سنت ونه مستحب -
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  .گردد اگر از مذھبی انکار صورت گيرد انسان گنھگار  محسوب نمی -

  .گردد ل ثواب ھم نمیاگر انسان  مذھب را  قبول ھم  نمايد، داخ-

  .ال از رب، دين  ونبی  استؤبلکه س. ال از متابعت از مذھب نيستؤ در قبر ، وروز رستاخيز  س-

  من ربک ؟ رب تو کيست ؟-

  مادينک ، دين تو چيست ؟ -

  ومن نبيک ، نبی شما کيست ؟-

  خواندی ؟   کدام مذھب نماز میۀ نمی پرسند که در کدام مذھب بودی وبه طريق-

  .عيار برتری در نزد پروردگار صرف، صرف تقوا استم -

  .شود ھيچ کدام از مذاھب ، معيار  بھتری شمرده نمی -

اين بدين معنی است  .تواند در يک زمان  ھم حنفی باشد، ھم شافعی، ھم مالکی وھم حنبلی من مسلمان میؤيک م -

  .وی آن عمل نمايداين امامان مذاھب مستفيد گرديده وبه احسن واقۀ  ھمياتاکه از رو

له أ اگر تو حنفی ھستی ولی  در ھمين مسمثالً . مطابق ضرورت استفاده از علميت يک عالم وامام کار نيکی است -

ن اقول شافعی برايت بھتر ويا بالعکس  اگر تو شافعی ھستی ولی قول حنفی برايت بھتر تر وصحيح تر معلوم شد، بد

  .عمل کن 

 شود، نبايد برای مذھبی که انتخاب نمودی  ريسته قدر نگۀد برای  ھر مذھب به ديدمن حيث يک فرد مسلمان، باي -

   .ئی ، وبرای مذھب ديگر، خدا ناخواسته منافق ويا کافر خطاب نمائیاصح  خطاب نما

  :گويم من شخصآ   به تمام مذاھب احترام قايلم وبا تمام صراحت می

  . نمايم  شان دعا خير میۀء ھستند وبرای ھمياارثين انبء چراغان دين ما و و که امامان وعلما

ما بايد ھميشه منحيث يک فرد مسلمان فھم اين حديث مبارک را در ذھن خود داشته باشيم ، وپيرو راه وروش پيامبر 

  .واصحاب کرام خويش باشيم ، آنان تابعدار ھيچ يکی از مذاھب نبودند

  :رموده است  طوری که پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم ف

افترقت ا ليھود علی احد وسبعين فرقه  وافترقت النصاری علی اثنتين وسبعين فرقه ستفرق امتی علی ثالث « 

من ھی يا رسول هللا ؟ قال ھی الجماعه وفی روايه اخری مفسره االولی : قالوا . وسبعين فرقه کلھا فی النار اال واحده 

   » صحابیھی التی تکون علی ما انا عليه وا: قال 

سه فرقه وی به ھفتاد و دو فرقه تقسيم گرديدند وامت من نيز به ھفتاد ريھود به ھفتاد ويک فرقه تقسيم شدند ونصا( 

د، واين حديث صحيح است ودر سنن ومسانيد ابو داو) (.تقسيم می شود به جز يک گروه از آن ھمگی در اتش  اند

  ) . ذکر گرديده استئیمذی ونساتر

نعده از برادران مسلمان ما که تابع مذاھب اند ، آنان  را برادران مسلمان خويش آ واسالمی ما است  ايمانیۀوظيف

  .م ئي جلوگيری نمااً بدانيم واز طعن زدن بر ايشان جد

  

  ؟مئي کدام مذھب را انتخاب نما،در بين مذاھب چھارگانه

را  ح است وکدام مذھب خوب است که آنکه کدام مذھب صحي علمای اسالمی بدين باور وعقيده اند که گفتن اين

 یکه کدام اعمال از مذاھب خوب ھستند کار ھرکس نيص ايرا تشخي ز.باشد  م کاری خوب وثواب نمیئيانتخاب نما

  .دنست، خصوصا  آن عده از کسانی که به علوم شرعی دسترسی ندارين
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  :حکم شرع در مورد عبارت است 

را ) نه باب طبعش(ح ي صحیأ ریل و نصوص شرعي دالید از روي، باا مجتھد استي دارد و ی که علم شرعی کس

ا اصال ندارد، بر او ي ندارد ی جز اندکی که علم شرعی باشد، اما کسیانتخاب و به آن عمل کند حال در ھر مذھب

ز يه جاچ وجين عمل او به ھي را انتخاب کند و ایکيان مذاھب يکه خود از م نيواجب است که از اھل علم بپرسد نه ا

  . استیار خطرناکيبسۀ ديست و ممکن است باعث فتنه و انحراف مسلمانان شود و پدين

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  «:  کندین خطاب ميستند چني را که اھل علم نی کسانیهللا تعال   »فَاْسأَلُوْا أَْھَل الذِّ

  .ديد، از آگاھان بپرسيدان اگر نمى: یعني)   ۴٣ نحل ۀسور( 

ح ي صحیأص ري تشخئیستند تواناي که اھل علم نیرا کسانيد، زينيد برگزي را که خوب دانستی نفرموده که ھر عملو

د از اھل ي شوند، پس باید و اگر خودسرانه عمل کنند دچار اشتباه شده و در دام شبھات و شھوات گرفتار منرا ندار

ل يچ كس حق ندارد به دلير پس ھيا خيل شخص باشد ي مشان بيان بدارد ، چه بهيح را براي صحیأعلم بپرسند تا ر

َوَما : ( فرموده استیرا هللا تعاليز. گر بروديك مذھب به مذھب دي از ی شخصیھا زهي نفس و انگی ازھوایرويپ

  )١٠ تآي: ی شورۀسور()ٍء فَُحْكُمهُ إِلَى هللاَّ یِه ِمْن شَ ياْختَلَْفتُْم فِ 

برای معلومات مزيد مراجعه شود با ( » ديواگذار كن» هللا« قضاوت آن را به دي كه اختالف داشته باشیزيدر ھر چ«

  )ی شرعی اھل سنت وسايت علمی عقيدهسايت فتوا

  !خواننده محترم 

   . به چه علت يک فرد مسلمان  خود را بايد  درچھار مذھب ويا به اصطالح چھار امام منحصر بداندچرا و

 از مذاھب وبه خصوص ھمين چھار اً ت پيامبر آمده است که مردم بايد حتماز جانب ديگر  در کجای قرآن و يا سن

  .مذھب متابعت وپيروی نمايند

 که یيا آنانآ، آنان پيروان ھمين چھار مذھب بودند، ردند ک که تا قبل از قرن ھفتم زندگی مییمردمان ومسلمانان ياآ

 ر نکرده بود، راه درست را در پيش گرفته بودند؟ مذاھب ظھوۀقبل از آن   قرن می زيستند وتا ھنوز مکاتب مختلف

 قرآن يا روايت تکدام آي اھب اربعه، مکاتب فقھی مختلفه واز جمله  مذويا مسلمانانی که بعد از قرن ھفتم وظھور

 ھجری قمری از چه کسی پيروی می ٢٧٠گفته است که مردم بايد از ابو الحسن اشعری پيروی کنند؟ مردم تا سال 

دادند يا مردم  کردند کار صحيحی انجام می  آنھا که به پيامبر نزديک تر بودند و از اشعری تبعيت نمیکردند؟ آيا

  زمانھای ديگر؟

متولد سال (و احمد بن حنبل ) ١۵٠متولد سال  ( شافعی  ،)٩۵متولد سال (، امام مالک ) ٨٠متولد سال (ابوحنيفه  امام 

  اند؟ ت کردهفقه خود را از چه کسی درياف) ھجری قمری١۶۴

اند پس بر چه اساسی  اند؟ اگر نديده  آيا صحابه و يا تابعين را ديده اند؟ و يا اصال  آيا آنان جزء صحابه يا تابعين بوده

بايد از آنھا پيروی و تبعيت کرد؟ چه دليلی بر صحت تبعيت آنھا وجود دارد؟ اھل سنت تا قرن ھفتم که مرجعيت 

رفتند يا   آيا آنان راه درست را می کردند،  از چه شخص يا اشخاصی پيروی میفقھی در اين چھار نفر منحصر شد

  گرايند؟ مردمی که االن به فقه يکی از اين چھار نفر می

 نخستين، يعنی در ۀچه دليلی بر ترجيح مذاھب چھارگانه بر مذھب ديگر وجود دارد؟ مسلمانان در قرن ھای سه گان

ز اين مذاھب معتقد بودند؟ کدام يک از صحابه و يا تابعين پيرو اشعری و يا قرن اول و دوم و سوم به کدام يک ا

  ابوحنيفه و مالکی و شافعی و حنبلی بودند ؟
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چطور ممکن است که وجود چھار مذھب با اجتماع و اتحاد مسلمانان موافق باشد اما ھمين که به پنج رسيد اجتماع 

که چھار مذھب به يک  ه يک مذھب به چھار مذھب تبديل شود؟ يا ايناز ھم پراکنده می شود؟ آيا اتحاد به اين است ک

  مذھب تبديل شود؟

  

......................................................................                                             

  :پاورقی ھا 

  :کار رفتهه توضيح  مؤجز  برخی  از اصطالحات  که در اين ياددشت  ب

  :ث ياصحاب حد

 احمد بن یان ثوري ، سفیس شافعيروان  مالك بن انس، از جمله  محمد  بن ادرياصحاب حديث  اھل حجاز بوده  و پ

 یث و نقل آنھا و بناي دست آوردن احاد ث اھتمام خود را در بهياصحاب حد. اند  ی اصفھانیحنبل و داوود بن عل

 را به كار یاسيچ نوع قي وجود دارد ، ھیا اثرير و يث تا مادام كه خياصحاب حد. اند  گذاردهینياحكام بر نصوص د

  .برند ینم

   :یاصحاب رأ

اس و يآنان  به  ق.  فه  نام  برديتوان  از امام  ابوحن  عراق  بودند، از مشھور ترين  شان  میی اھالیاصحاب  رأ

اند و ھمچنان انھا  كرده ی میدادھا  را بر آن  مبتنيحكم  روشد  اھتمام  نموده   و  ی  كه از احكام  استنباط  مئیمعنا

  .شمردند  دارند ، مقدم  میی  كه نقل واحدئیرا بر خبرھا » یاس جليق«

  

  :مذاھب در کشور افغانستان 

، پيروان مذھب »ميه  اما١٢شعيه « ،  پيروان مذھب »حنفی«  ما افغانستان  پيروان  مذھب  در کشور عزيز

قادريه، نقشبنديه ، چشتيه ، ( صوفی  و يا اھل تصوف ۀو ھمچنان  پيروان  فرق» سلفيه« و پيروان  ،»اسماعليه«

  .وجود  دارد) مـولويه،  نعمت اللھيه  و غيره

  : سلفيه

اين  گروه  در قرن .  نعده کسانی اند، که خود را به سلف؛ يعنی اصحاب و تابعين منسوب  می کنندآعبارت از 

راء  وافکار شان آ طوری می انديشند که  حنابليه متشکل اند ، وعمالً ۀ از فرقاً مودند  و عمدتم ھجری ظھور نچھار

مبارزه ه به امام  احمد بن حنبل منتھی می شود، ھمان کسی  که اعتقادھای سلف را زنده کرد و در راه آن  ب

   .پرداخت

ء  گذاشت  ودر قرن  دوازدھم در جاه ز خود بشماری را ايسپس در قرن ھفتم ابن تيميه  در اين راه مجاھدات ھای ب

عمل  ه فراموش  ناشدنی را ب  وميخدمات عظ  عربستان محمد بن عبدالوھاب،  در نشر واحيا  اين انديشه ،ۀشبه جزير

  .ورده استآ

  ست ؟يه كيميابن ت

» ق. ه. ۶۶١«در سال »  هيميابن ت«  مشھور به یميم  بن عبد السالم بن عبد ّهللا  بن خضر بن تياحمد بن عبد الحل

در زندان قلعه در شھر دمشق کشور سوريه  وفات نموده » ق.ه.٧٢٨«متولد گرديده ، ودر سال » حران«درشھر 

 . است

سه بار به زندان  ش   اید وفتاوين حال تند خو بود وبه خاطر برخى از عقايز ھوش و در عيابن تيميه انسان ذکی ، ت
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  .که ازدواج نمايد ، زندگی نموده است    سال بدون اين۶٧ويسند که شيخ ابن تيميه ن رخين میؤم .محکوم گريده است

  .گذاشت  است  د و فقه از خود به جاىيفات ذی قيمت ومتعددی  را در عقايه تاليميابن ت

  :ــ طريقت قـادريه 

غــوث ( به  قطب االعظم   الدين  عبدالقادر گيالنی  بغدادی  ملقب  یطريقت قادريه  منسوب  به  شيخ ابو محمد مح

ات  ھجری قمری  وف)  ۵۶١( سالگی در سال٩٠متولد و درسن)  ھجری قمری۴٧٠(است  که  در  سال ) االعظـم  

  .دفـن   گرديد»  بغداد«يافت و در مدرسه اش  واقع  

بيشتر پيدا  کرد،  نفوذ  )  نيجريهخصوص  در سودان، سنگال  و ه ھند، افريقا  ب عراق ، ترکيه،(طريقت  قادريه در 

  نفـوذ   طريقت قــادريه درقــرن  ۀايران  پيروان  زياد  داشت  و ساح   تا  قــرن  نھم  ھجری درکشوراً ضمن

  انتشارۀ، زميننشين شانزدھم  مــيالدی  از بغـداد به کشورھندوستان وسعت پـيدا کرد وبا نفـوذ درميان  قبايل  پشتون

،  ننگرھار و اقوام  کــابل،  وردک، قندھار،  پکتيا:  ( چون ی به تدريج  درمناطــقآن درافغانستان مساعد شد  و

 دوم  قـرن  ۀرھبری  طريقت  قادريه  را  حضرت  نقيب گيالنی  که  در  دھـ.   يافتزيادپيروان )  کوچی  نشين

ه ر مسکن  گزين  شد،  بنوزدھم  ميالدی از کشور عراق،  به وطن عــودت  کرد  و درچھار باغ  واليت ننگرھا

چنين  نوشته  »  الفتح الربانی«: نام ه   بــیکتاب»  ٢« ،  در صفحه  پــيرامــون  نسب  شيخ  گــيالنی.  دست  گرفت

  : شده است 

د  و زاھد  بن  محمد  بن  داوئی الدين  ابو محمد عبدالقادر  بـن ابی صالح  بن ابی عبدهللا  بن  يحیمح« نسب شيخ   (

المومنين محمد الحسن بن  موسی  بــن  عبدهللا  بن موسی الجون  بن عبدهللا  محض  بن  حسن المثنی  بن امير بن  

  ) .می باشد»   يھم اجمعينمنين علی  بن ابيطالب رضوان هللا  تعالی علؤاميرالم

ھستند موسوم ت وجـودی وحدبه وجود آمد، پيـروان اين مکتب ه بيعت صـوفيه برای اوليـن باردرزمان شيخ گيالنی ب

ذکر «باشد وھمچنان ذکـر آنھا با  صدای بلند   اين  سلسله میۀوبه محبت وخدمت شھرت دارند، رنگ سبز نشان

  .می باشد» جھريه

  : طريقت نقشبنديه -   

محمد «طريقت نقشبنديه منسوب به  شيخ بھاءالدين محمد بن  محمد بن محمد مشھور به  نقشبند  و ملقب به 

به سن ھفتاد  چھار ) ٧٩١(متولد ودر شب دوشنبه سوم ربيع االول سنه ) ھجری٧١٧(است ، که در سال » رایالبخا

  .سالگی  وفات  يافت 

  خواجگان   که  منسوب  به   خواجه  احمد عطا سيوی  که  به  حضرت ترکستان نيز ۀطريقت نقشبنديه  از سلسل 

،  و مصر،  شام، عراق، ترکيه، ھند، چين(ه کشورھای   آن  بۀشھرت داشت، سرچشمه گرفته است و سلسل

  . انتشار بيشتر يافت) افغانستان

، طريقت نقشبنديه برمبنای  زندگی دسته جمعی  در خانقاھھا  گذاشته  شده ، از گوشه  گيری  و زھـد  منکرھستند

باشد    زرد و خاکستری  میدارند وامتياز  ظاھری اين سلسله خرقه ای به رنگ را معمول می» خفی  به قلب «ذکر

دوام  بر ذکر، مراقبت و اطاعت «، سه  وصول   مرادۀخاطر وصول  به  قلعه و ھمچنان  اھل  اين  طريقت  ب

  .دانند را الزم  و ضروری می»  دو صورت«و»  ھـفت گام«و ضمنآ  برای  ذکر »  مرشد

دی  در افغانستان  دارد  که  درمورد محمد صادق    مجدۀداتعلــق  به  خانو» مجـددی«رھبری طــريقه  نقشبنديه   

  :چنين  نوشته اند»  آقايگل صاحب « المجددی 
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» صديقيه«ۀنام  طريقه ھجری  ب»  ٢۶« عاليه از زمان  حضرت صديق  اکبر رضی هللا عنه  تا سال ۀاين طريق(

صديقيه  «ۀنام  طـــريقه   بسطامی  بشھرت داشت  بعد از آن تاريخ  در زمـــان حضرت  سلطان العــارفين  بايــزيد

  .شھرت يافت  طيفور اسم  محضه حضرت سلطان العارفين است» طيفوريه

معروف  گـــرديد  و » خواجگان «ۀنام  طريقه در زمان حضرت خـــواجه  عبدالخالق غجدوانی  رحمته هللا عليه  ب

 ۀنام  طريقه  ملقب  به  حضرت شاه نقشبند اند  بالدين محمد بن  محمد البخاری که ءدر زمــان  حضرت  خواجه بھا

معروف »  نقشبنديه مجدديه «ۀنام طريقه مشھور شد  و در زمان حضرت مجدد الف ثانی  قدس  سره  ب» نقشبنديه«

  .گرديد

  :طريقت چشتـيه  -

)    ھجــری٣۵۵  ــ٢٩٠(ميست و از سال ی  که مــريد  ابو اسحق شاطــريقت چشتيه  توسط  ابو احمد ابـدال  چشت

، رھبرطــريقت می زيست)   ھجری۴١١ ـ ٢٣١( پسرش ابومحمد  که از سال اً زندگـی   داشت  انتشار يافت که بعد

 اين  ۀسلسل)    ھجری۴٢٧ ــ  ٣۴٠(و  مودود  چشتی  )   ھجری۴۵٩ ــ  ٣٧۵(  ابو يوسف  چشتی  اً شد و متعاقب

  .طــريقت را توسعه بخشيدند

بندند و  یر مي غ  روی  را به  روز در خلوت كنند، آنھا چھل ی مء را اجرا نیي نش  چله ه مراسميت چش ۀقي طر روانيپ

  .كنند ی م  را ترك خواب

با درگاه الھی  بوده » روح و دل «ء  ارتقاۀ سماع به عنوان  واسط گويند كه  سماع ھستند ومی ه اھـلي چشت روانيپ

  . رود ی شمار م  به  مبتدی  شخص ری روحانی و فك  و پرورش بي تھذۀنيوھم زم

 ۶٣٢  ــ  ۵٣٧(طريقت چشتيه  درکشور ھندوستان  به سعی  خواجه  معين الدين  حسن چشتی  اجميری  که از سال 

و بابا   فريد گنج  شکر )   ھجری۶٣۴ ــ  ۵٨٢(زندگی  داشت  و  مريدش  خواجه  قطب الدين  بختيار کاکی   )  ق

به اوج  رسيد و ازآن طريق به افغانستان )  ھجری٧٢۵(م الدين  دھلـوی  متوفی او نظ) ری ھج۶۶۴  ــ ۵٨۵(کابلی 

  .انتشار يافت

  : طريقت مـولويه  -

طان العلماء ، که  در ششم لن الولد  سيالدءن  محمد  بلخی ؛  فرزند بھايموالنا  جالل الدطريقت  مولويه  منسوب  به 

  . باشد ه ، میمتولد شد) افغانستان(در شھر بلخ  ) ۶٠۴(ع االول سال يرب

مثنوی سرا و شاعر معروف در قرن ھفتم  ھجری است  و  در ) مــولوی(معروف به »  بلخی«جالل لدين محمد 

 پدرش که موسوم به ۀ او  را  در جوار مقبرۀدر شھر قونيه  وفات کرد  و جناز)  ھجری۶٧٢(جمادی االخر  سال  

  . خاک سپردنده  بباغ سلطان يا ارم  باغچه  بود،

سلطان «نام  ه  آئين  آن  بعد از وفــات مــوالنا  توسط  فرزندش  بو»  مولويه«نام ه  بیقابل تذکر است  که طريقت

 مــولويه  ۀ از طريق.را رھبری کرد» طريقت مولويه« ترتيب و تنظم گرديد که موصوف مدت سی سال» ولد

  . ، کاله بلند درويشی استفته و  امتياز  ظاھری اين  طريقت گرسر چشمه)  پوست نشينان و ارشاديه(دوسلسله 

 مــولويه  معتقد به  وحدت شھودی  ھستند  و توجه  به وجد  و سماع ، قول  و ترانه  از مختصات آن ۀپيروان  طريق

  . است

  : طريقت نعمت اللھيه 

 به عمر يکصدو سه)   ھجری٨٣۴( سال  طريقت  نعمت اللھيه  منسوب  به  شاه نعمت هللا ولی   بوده   که  در 

  .باشد سالگی  وفات  يافته  و در ماھان کــرمان مـــدفون  می
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از طريقت نعمت اللھيه  شاخه ھای مختلف  منشعب  شده،  در کشور ايران پيروانی  دارد  و عقيده  به وحدت وجود 

  . از مختصات آن  است

،  وردک  و  باميان(به  واليات )   ھجری٧٨٨  الی ٧٣٧( سال طـريقت نعمت اللھيه  توسط  قـــوم سادات  در

افغانستان  انتشار داده  شد  که  ھريک  سيد قلندر، سيد يخ سوز  رھبری  اين طريقت را به عھده  داشتند  )  قندھار

  . باشند و به شاخه ھای  صوفی اھــل تشيع  منسوب  می

  :شيخ عالمه ابن قيم جوزی

مد بن ابوبکر بن ايوب بن سعد بن حريز زرعی دمشقی است  که  به ابن  قيم جوزيه مشھور نام وی شمس الدين مح

 .است ، علت مشھور شدنش به ابن قيم جوزيه اين بود که پدرش ابوبکر بن ايوب قيم سرمدرس مدرسه جوزيه بود

  ۀ زرع  مربوط منطق ۀق يعنی يک سال بعد از بيرون راندن صليبيان از بالد اسالمی در قري.ه۶٩١وی در سال 

  . متولد گرديده است،مايلی شھر دمشق  موقعيت دارد۵۵ حوران که در 

در حالی  که  شصت سال عمرداشت  )  ه ـ ق٧۵١( رجب سال ١٣(عالمه ابن قيم جوزيه رحمه هللا در  شب پنجشنبه 

  .وفات نموده است 

   :خذ و منابع آم

 امامان اربعه ، سايت علمی، ۀن، کتاب در باره زندگی نامياض الصالحيح بخارى و ريصح ح مسلم،ي، صحتفاسير

 االوليا ، شرح قدوری ، خواجه عبدهللا انصاری ةی عقيده ، تذکرا فتوسايت ،ت نوار اسالميسااھل سنت وجماعت ، 

  .، تاريخ سياسی اسالم » سعيدی« برھان الدين : موالنا داکتر سعيدافغانی ،  صوفی کيست  نوشته : نوشته

  

  :معرفی ومشخصات  نوشته                      

  چھارگانه اھل سنت واجب است؟از مذاھب تقـليدآياپيروی و: نام رساله 

  :تتبع ونگارش

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنداکتر الحاج 

  و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  جـرمـنی-مرکز کلتوری دحــق الرهمسؤول 

 

  

 

 


