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  مرحوم استاد خليل هللا خليلی: مؤلف
  سعيدافغانی- الحاج داکتر امين سعيدی: برگردان از

  ٢٠١٨  جوالی٠١
  

  »الفقھاء اللمغانيون فی بغداد«

  ٣ - بغداد درلغمانی فقيھان 
 

  غدادلمغانی ھا در ب

. آمده اند، معلوم نيست) بغداد( از لمغان  به دارالسالم وقتکه چه گروه از لمغانيان در حقيقت تاريخ وسال دقيق اين 

قاضيان واستادان  ن ششم و ھفتم  ھجری ، به حيث فقيھان ووھمچنان معلوم نيست که اينھا در بغداد چگونه  در بين قر

  .ايل قرن ھفتم دوام پيدا کرد که از قرن ششم تا اوبرجسته مبدل شدند

ھای  خويش به کدام نتيجه گيری معلوم وآشکار دست نيافته اند که اين مسأله را  مؤرخان اسالمی در مباحث وپژوھش

  .واضح نمايند

گردد، که اولين شخصی که از افراد اين خانواده در اين خاک وفات   ولی بنابر بر معلومات دست داشته چنين معلوم می

 ۀبه حوالاست که أبو يعقوب إسماعيل بن عبد السالم بن حسن بن عبد الرحمن بن ابراھيم بن بشير بن منكو  است،يافته 

ين خانواده به استناد کتاب اآخرين فرد .  ھجری در بغداد وفات  يافته است۵٣۶  در سال)جواھر المضيئة(مؤلف  کتاب 

خرين آوفات " الحوادث الجامعة"الفوطي در کتاب خويش ولی ابن .   ھجری،  وفات يافته است۶۴٩مذکور به سال 

  . نخستين، معتبرتر است ۀ؛ ولی نظري ھجری معرفی داشته۶۴٣شخص اين سلسله را سال 

 یدانشمند و فاضل عالم  صدھا  تن فقيه،ۀ فقھی ، درجملۀ اين خانوادۀاما اين موضوع حقيقت دارد که اعضای باقی ماند

)  بغداد( ھالکو باالی شھر علم، انسانيت و شھر تمدن اسالمی ۀ وحمالت خونين وتخريبکارنزمان اشغالباشند که در  می

  .ندصورت گرفت و خون مردم ريخته شد، به قتل رسيد

پردازيم که  ما در اينجا به طور مختصر  به شرح حال کوتاه زندگی نامه و نام ھای آن عده از شخصيت ھای لمغانی می

ی  که ھمين حاال در نزد من در بغداد موجود است  و در اين کتب ذکری از آنھا به عمل آمده اسمای آنھا در کتب تاريخ

تا از آنھا در اين باره ، بھره می { در اينجا با دريغ بايد بگويم که کتب و آثار زياد من در کابل  باقی مانده است  .است

  .}بردم
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أبويوسف  :ن بن إبراھيم بن بشير بن منكواالحسن بن عبد الرحمبن عبد السالم بن  نابن عبدالرحم أبو يعقوب إسماعيل-١

به روز  نامبرده .دارد فی میمعر  هللاةرحم  امام ابوحنيفه ۀ آموزگاران ومدرسان مدرسۀنامبرده را از جمل اللمغاني،

  .يافته است ھجری وفات ۶۵٣ماه شعبان سال  ھفتم  ،شنبه

 . بن الحسين اللمغانيمبن عبد السال بن عبد الملك أبو تمام محمد-٢

  ).قبول داشتند اورا ومحاکم شھادت ُقضات ( شاھدان عادل بود وۀاز جمل نامبرده: فرمايد  می ابن النجار 

  .)١(شده است سپرده به خاک وفات يافته و در منطقه ای  به نام باب الطاق  ھجری۵۵٢ نامبرده در ماه رمضان سال  

   :نويسد می وی ۀ در بار»إليه من تاريخ أبي عبد هللا الدبيشي تاجالمختصر المح«ذھبی در تأريخ خويش 

 بوده  و  هللاةامام ابو حنيفه رحمۀ از باشندگان منطق أبو تمام بن أبي محمد محمد بن عبد الملک بن عبد السالم بن اللمغاني

اين سخن اورا ابوتمام  .رفتند یم به شمار  و معرفت ءفقھا  ۀ خانوادۀ شاھدان عادل بوده، خودش وپدرش از جملۀاز جمل

أبو عبد هللا  وفھم اورا وذکر علميت. تصديق فرموده است  قاسم علي بن الحسين الزينيالقضاة أبو القاضي  در محضر

  :فرمايد  چنين بيان نموده است ، طوری که می  محمد بن أحمد بن ھبه هللا النحوي

الحكام ووالة « کتاب تاريخ حمد بختيار بن علي الواسطي به حوالهأبو العباس أ قاضي اين داستان وحکايت را برای ما

  :چنين بيان فرموده است  »األحكام بمدينة السالم

درروز  أبو تمام محمد بن عبد الملك بن اللمغاني.مورد قبول بود  أبو القاسم الزيني در محضرقاضی القضاة شاھدتش

و أبو بكر  أبو المعالي صالح بن شافع ن سند تاريخ وفات راواي. ھجری وفات يافت ۵٢۴سال  شوال  ماه١۵يکشنبه 

  .نموده اند الدينوري ھم تصديق

   :نويسد در اين باره می در تاريخ خويش أبو الفضل حمد بن صالح بن شافع

 ھجری وفات نموده ودر روز دوشنبه جنازه اش، خوانده ۵۵٢ ماه رمضان سال ١١ دوشنبه  درشب  اللمغاني ابو تمام بن

  .)٢(به خاک سپرده شده است  "باب الطاق" د ودرقبرستان ش

 :بن الحسن اللمغاني محمد بن عبد الرحمن  -٣

   .شھرت داشت " نابينا"أبو عبد هللا الضرير نامبرده به

بوده ودر مذھب او   هللاةرحم أبو حنيفة  امام   ۀوی از ساکنان قري: در مورد وی می نويسد الدبيثي أبو عبد هللا حافظ

فرا گرفته بود، وی  بر خوردار بود و تعليمات خويش را ازپدر وکاکای خويش عبد السالم  شخص رسيده واز فھم عالی 

ھا  است، بعد مورد تربيت قرار داده  خويش  درسی ۀمدتی در کوفه زندگی نموده وتعداد کثيری از شاگردان را در حلق

به حيث مدرس انتخاب گرديد که تعداد زياد  "التتشيه"ۀ در مدرس )ردرب دينا( ۀودر منطق دوباره به شھر بغداد بر گشته 

   .فارغ کرده است  مدرسه  شاگردان را، اين 

أبو حنيفه  امام   ۀ ھجری وفات يافت ودرمحل۵۵٢ ماه شعبان سال ١٩نامبرده در   :فرمايد می صدقة بن الحسين الحداد

  )٣. (به خاک سپرده شد )رح(

اين  عبد الملک بن عبد السالم وی به ھمت پدر و کاکای خويش: نويسد  در مورد وی می "ةالجواھر المضيئ"قرشي در

به خاک سپرده شد ، اوشخصيت عالم وفقيھی  أبو حنيفة رحمه هللا مقدار علميت و فقاھت را حاصل نموده بود  ودر مقبره

  )٤. (بود» به چشم نابينا« نويسد او  جيد بود ودر اخير می 

                                                 
 .٧٧، ، صفحه   ٢ جلد ،٢٣١ ارهالجواھر المضيئة، شم) 1(
 .٣٢٠، صفحه  ٢  جلدالمختصر المحتاج إليه ،) 2(
 .جلد سوم ھمين کتاب ٧١  ۀھمچنان در صفح، ٣١۴  ۀ، صفح ٢ جلدالمختصر المحتاج إليه ،) 3(
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  :بد السالم بن إسماعيل بن عبد السالم بن الحسن اللمغاني أبو محمد ع-۴

إسماعيل بن عبد الرحيم بن  عبد السالم بن :است به شرح زير آمده " الجواھر المضيئة"اين قاضی در  نسب ۀ سلسل

  .الحسين اللمغاني

  .ی تطابق داردنسب ذکر شده اش با نسب فوقان" الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير"ودر کتاب 

دانشمندان  از يکی ۀاز جمل ی را پيش برده است، وعلوم فقھی را ازنزد پدرخويش کهئنامبرده در بغداد منصب قضا

   .بود، فرا گرفته است )رح(أبو حنيفة  شھير ودر ضمن يکی از مشتاقان مذھب امام 

أبو  قاضی قضاة ی به جای ئست امور قضابرد، وچند بار به حيث سرپر زندگی به سر می )بغداد(دار الخالفة  وی در

  .طالب علی البخاری و قاضی القضات أبو الحسن علي بن عبد هللا بن سلمان، اجرای وظيفه نموده است

ِبه حيث مدرس ھم ايفای وظيفه نموده  »سوق العميد«  ۀبرد و در مدرس آن امور تدريسی را نيز پيش می وی درضمن َ ُ
     .است

متولد ) رح( امام ابو حنيفه ۀھجری در محل ۵٢٠بوده ، در سال  و داری اخالق حسنه عمتواض موصوف يک شخص

که نماز جنازه اش در صحن  بعد از اين .وفات يافته است ھجری۶٠۵ سال ماه رجب  اول  و در روزھای  گرديده 

به  اعظم أبو حنيفة رحمه هللا  امام در جوار مرقد "الخيزرانية" خوانده شد ، در قبرستان  " بغدادۀ نظاميۀمدرس حويلی

   )٥(.خاک سپرده شد

 نسب وی ۀآورده وسلسل از موصوف ذکری به عمل "معجم البلدان"  کتاب خويش به نامۀدر حاشي »ياقوت الحموي«

  .نموده است  يادآوری به شرح زير  را

  ...إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السالم بن حسن الالمغاني عبد السالم بن

أبو عبد هللا الحسين بن الحسين الوبني وديگران شنيده  را از پدر و کاکای خويش فرا گرفته، واحاديث را ازوی فقه 

  )٦(.است

  :أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل-۵

وی .إسماعيل بن عبد السالم بن اللمغاني يوسف بن :چنين بيان گرديده است "المضيئة الجواھر" نسب وی در کتاب ۀسلسل

در مسجد السلطان امور  فرا گرفته، تعليمات فقھی خويش را ازنزد پدر خويش.  مذھب حنفی بودۀن منطقپيرو واز ساکنا

  .برد تدريس را پيش می

   ۀمنطقھجری وفات يافته ودر  ۶٠۶ سال جمادي االولی ماه  ١٩ھجری متولد و در  ۵١٨ موصوف درسال

  .)٧(.به خاک سپرده شده است   "الخيزرانية"

  :عبد السالم بن اسماعيل اللمغانين بن اعبد الرحم-۶

 در سال که  و جرياناتیدر چند جای ذکر نموده ، و از حوادث" الحوادث الجامعة"نامبرده را درکتاب خويشابن الفوطي 

  : به وقوع پيوسته، نگاشته و از موصوف چنين يادآوری به عمل آورده است ھجری ۶٣٢

ن بن مقبل، و معاون موصوف اأبو المعالي عبد الرحماضی قضاة  قکه درآن  "الدويدار الصغير"در مراسم عروسی 

 مراسم ،و سايران اشتراک به ھم رسانيده بودندن بن عبد السالم اللمغاني ا عبد الرحم)قاضی القضات ()أقضی القضاة(

  . بودبه پيش بردهقاضي اللمغاني عقد نکاح او را 
                                                                                                                                                        

  .۵١، صفحه  ٢، جلداستاد عماد عبد السالم رؤوف مؤلف  "تاريخ مدارس بغداد") 4(
 .بغداد  چاپ -  ٢٧۶ ۀصفح "الجامع المختصر"ھکذا درکتاب ، ٣١۵ ۀصفح" ئةالجواھر المضي"کتاب ) 5(
 ) .تاريخ مدارس بغداد( کتاب  ٧۴ ۀ، وصفحالم حرف  -معجم البلدان) 6(
  .٢٩۵  ۀصفح) الجامع المختصر(،  كتاب و) ئةالجواھر المضي(کتاب ) 7(
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ن بن مقبل اه به نزد قاضی القضات عبد الرحمفديوان خلييس ئر: فرمايد می ھجری ۶٣٣ سال جرياناتھمچنان در مورد 

 ۀَشخصا پيام سبکدوشی وی را از قضاء و از مدرس بودن وی  از مدرسبه طور شفاھی ورد و آ تشريف الواسطی 

 بود و باش قضات ترک ۀ مسکونی خويش را از  محلۀسانيد، و در مورد اين که وی خانر به عرض  »المستنصرية«

 قضات ۀ که از جملی ران بن عبد السالم بن اللمغاناأبو الفضل عبد الرحمتقرر به جای او .  به اطالعش رسانيدم  ھ،نمايد

  . ، اعالم کردبرجسته بود

اقضي (ھم يادی از موصوف  به عمل آمده است که موصوف يکی از قضات برجسته  ھجری ۶٣۴ھمچنان در سالھای 

 به حيث  بود،"دجيل "ۀ که قاضی منطقن اللمغانی قاضی علی بن البصرین باعبد الرحم) قاضی القضات() القضاة

  .و محالت چھار طرف آن نيز توظيف  يافت" الواسط " ۀقاضی منطق

در مشھورترين ن بن اللمغانی را اقاضی عبد الرحم که: يدآ  ھجری ھم يادی از او به عمل می۶٣۵ھمچنان در سالھای 

و اين ھم مصادف به .  انتخاب نمود" نصار الحلبيابن األ" به حيث مدرس به جای  "المستنصرية" احناف به نام ۀمدرس

در :  آمده است  نکاحذکر اين مراسمدر .   انعقاد يافت   مظفر الدينبا  دختر سليمان شاه که مراسم عقد نکاح سالی بود 

 کمال و بدين ترتيب . زيده بودند اشتراک ورویو معاونان ن بن اللمغانی اقاضی عبد الرحماين مراسم مشھور ترين 

  . آگاه باقی ماندعميق و  تا اخير زندگی به حيث يک محقق ین بن اسماعيل اللمغانا الفضل عبد الرحمیأبالدين 

قاضی :  که عباسی ھا، ھم يادی از او به عمل آمدهۀ خليف "المعتصم با" مراسم به قدرت رسيدن  زمانھمچنان در 

  . در اين مراسم اشتراک ورزيده بودین بن اللمغاناو الفضل عبد الرحمأبالقضات کمال الدين 

 به منزل وزير دعوت  شدند و برای المستنصريه ۀروزی مدرسان مدرس:  ھجری آمده است۶۴۵  سال جرياناتدر ذکر 

ان کسی حق ندارد   و ھمچنآردآنان گفته شد که از اين به بعد  نبايد کسی يادی از   تصنيفات و نوشته ھای خويش به عمل 

حيث ادب به  مشايخ و فقھای گذشتکان را ۀصرف بيانيان است که شاي  بر.که سايران را به ذکر و حفظ آن مکلف سازد

 مورد قبول واقع شد، ن بن الجوزیاعبد الرحم اين حکم بعد از ابالغ  از جانب .برای مردم بيان فرمايندايشان، و تبرک 

 مشھورترين ن بن اللمغانیا قاضی عبد الرحمور ترين مدرس و پيرو مذھب شافعی و مشھشھاب الدين الزنجانيولی 

آن عده از مشايخ  « :فرموده باشند  را زير سخن مشابه و شايد.  ورزيدندءعالم مذھب حنفی از پذيرش اين حکم، ابا

  . »...انسان بودند و ما ھم انسان ھستيم

" سيناگوگ" به حيث رھبر که دانيال بن شمويل بن أبي الربيع  زمانی:آيد  ھمين سال میجريانات ذکر ۀھمچنان در سلسل

ن اتوافق وی را عملی کرد و وی را به پيش قاضی القضات  عبد الرحم مؤيد الدين العلقمیگروه يھود انتخاب شد، وزير 

  :برايش گفتنشاند و معرفی کرد و  بن اللمغانی

از بين برداشته مده ايم  که توسط محمد صلی هللا عليه وسلم نسخ شده آين  و شرعيت دآن من پيش شما از نزد پيروان 

سی قرار دھيد و به آنچه برای شان رمورد برايشان را خواھم تا حدود  و رھنمودھای دينی  شده است، من از شما می

عت شان يان را ممنوع داريد، که شر از اعمالی آن  وعت شان برای آنھا امر فرموده استييد به چيزی که شرئھدايت فرما

ت آنان يعزعات و اختالفات شان بر اساس شرابنا بر لطف و مھربانی خويش در حل من. از آن منع فرموده استآنھا را 

  .نا و صفت هللا تعالی بر دين اسالم استـث. آورفيصله به عمل 

قاضی (ة  أقضى القضادر يکی از روزھا : هک به عمل آمده است آننيز يادی  ھجری ۶۴٣سال جريانات رابطه به در 

ی از ھوا کبوترًفا دته بودند که تصاس با وزير اول و شماری  از مدرسان در باغی نشن بن اللمغانيا عبد الرحم)القضات

اين اشعار را به زمزمه  "عدل موفق الدين"ين اثنا قاضی  منشست ، در ھ) قاضی القضات(  ةأقضى القضابر سر 

  :گرفت
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  ّكانوا كأن الطير فوق رؤسھم
  فاآلن شوھد ذلك باألبصار

  في مجلس المولى الوزير مؤيد
  ين الحنيف وناصر األنصار

 کرام او آنچه که گفته شده به روايت ۀدر توصيف  وصفت  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و صحاببه تحقيق : ترجمه

 اثبات اين طوری که ما حاال ،ح به گوش ھای ما رسيده است، اينھا بودند که پرنده ھا به سرھای ايشان بودندھای صحي

 کمک کننده ۀکمک کنند«وزير ما مؤيد الدين الحنيف ناصر األنصار سخن را به چشم سر خود ما در ميله و مجلس آقا و

  . ديديم»ھا

به عمل می وی در سه جای، يادی از  »تلخيص مجمع اآلداب« يشدر بارۀ ايشان در کتاب خوابن الفوطي ھمچنان 

  : استورده آ

  »فخر الدين أبو منصور« ۀدر بخش زندگی نام: اول 

" فخر الدين أبوبكر"ھمچنان باری اخير ذکری از آن در داستان " فخر الدين أبو المظفر  "ۀدر بخش زندگی نام :دوم 

  ).٨ (.بيان گرديده است 

ن بن عبدالسالم بن اسماعيل اعبدالرحم: وری به عمل آمده استآاز نامبرده اين طور ياد " ر المضيئةالجواھ"در کتاب 

نامبرده  بعد .  ھجری آغاز کرد۶٣۵ سال ه صفر ما٢٣ المستنصرية، روزپنچشنبه ۀ دروس خويش را در مدرسیاللمغان

بعد ھا در "  عمر بن محمد القرقاني" از به حيث مدرس گماشته شد، و أحمد بن يوسف" احمد بن يوسف األنصاری"از 

  . بود شدهگزيده مدرسه المستنصرية به حيث مدرس 

برخوردار مھارت خاصی از مسايل اختالفی  فقھاء  فراگرفته بود ودر مناظره ھا را با نامبرده   فقه : گويد ابن النجار می

سوق (ۀ را که در منطق» الزکيه «العميد ليت  امور درسی مدرسه ووی بعداز وفات پدر خويش  به حيث مسؤ. بود

و " محمود بن احمد الريحاني"ی   بعد از قاضي ئ در بخش قضا و حکم قضاوی . موقعيت دارد، به پيش می برد) العميد

به حيث قاضی و قاضی القضاة ايفای وظيفه " عبدالرحمن بن نفيل"و قاضی القضاة " أبو صالح الجيلي"قاضی القضاة 

  . ھجری به حيث مدرس تقرر حاصل نمود۵٣۴احناف در سال " المستنصريه" مشھور ۀمدرسبه  بعد ھا که.نموده است 

  ... روايت فرموده است   "دمياطي "ۀنامبرده از پدر خويش وسايرين به  خام

الشريف "ولی از نوشتۀ .  وفات يافت  "حی النھار "ۀدر قري ھجری ۶۴٠ ماه رجب سال ١٣ز جمعه وموصوف در ر

 هللا به ةأبو حنيفة رحمامام  ھجری وفات يافت و در مقبرۀ ۶۴٩گردد که نامبرده در سال  طوری معلوم می "ينالدعز

  )٩ (.باشد  ھجری  می۵۶۴خاک سپرده شد ، ھمچنان ياد آوری به عمل آمده است که نامبرده متولد سال 

 .در چند جای ذکر فرموده است"  تنصريةء المستاريخ علما"واين  مطلب را استاد شھير ناجی معروف در کتاب خويش 

)١٠(    

ادامه دارد
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