
 

 چکیده

هایی است که همه دانشمندان و اهل نظرر هره الراجی گایشراهت افر را            پیر هرات از شخصیت

که شمار زیرادی از اشرلار     وی هه نبوغ اس لداد و نیروی حافظه شهرت هه سزایی داش ه؛ چنان.  دارند

اش ثبت هرود  و او هره روایرت             فرهی و فارسی دری و نیز هزاران روایت از احادیث نبوی در حافظه 

پرداخ ه است؛ هه همین گونه گایشا  فلمی پیر هرات از کثرت و هلنردی مرابرت ایجیترات و             ها میآن

شیخ االسالم انصاری در فقیدۀ خود روش سرل  اراجر را اخ یرار کررد              .  رسد آثارش هه اثبات می

است  و هه مدجول ظواهر آیات و احادیث نبروی فقیرد  دارد و از ایویرل نرصوع شررفی اگ نرا                          

های   همچنان او ها ائمّت ارهله در فقید  و اندیشه موافق است؛ اما نشا  وی ها هرخی دیدگا   .  نمایدمی

در هارۀ مذهرب    .  نمایدم یخران پیرو این مذاهب، که هه ایویل و خردگرایی گروید  اند موافقت نمی

رسد که وی در فقیرد  حنبلری هرود  و در امرور                پیر هرات نظریات م تاوت وگود دارد، هه نظر می  
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 . کرد  استفبادی و فملی از فقه شافلی پیروی می

 .گراییگرایی، ایویل، فقلانصاری، فقید ، مذهب، نصوع: گان کلیدیواژه

 مقدمه

، 2ج:  4684هرراون،   . )ق.ه184و م وفرای    693شیخ االسالم خواگه فبردا  انرصاری م وجرد        

گران، مدردّثان و     ملرو  هه پیر هرات، یکی از دانرشمندان، فارفران، شرافران، نویر ند          (  104ع

او .  رگال هنام و هرگ  ت هرات هاس ان است که سیطرۀ نام و شهرات همه گهان را در نوردید  است 

گی خود از نواهغ روزگار خود هود  و همه اهل ادقیق هه اس لداد خرارق اجلراد  و        در همت اهلاد زند 

 .اس قامت هیت از حد وی هر مبانی شریلت اجهی، اف را  و اقرار داش ه اند

پیر هرات در سرایت شلر، نوش ن نرثر، روایرت حردیث، القیرن وفرا، ارائرت خطاهره و نظریره                     

ارزش شناخت شیخ االسالم انصاری در نشرا         .  های فرفانی و فقیدای گایشا  واالیی داشتپردازی 

دانشمندان و اهل ادقیق ه یار م لاجی و هه حدّی است که در هرنامت درسی فروق جیر اند دانرششا          

گری و   گای داد  شد  است؛ هناهراین، شناخت اهلاد م نوع زنرد      «انصاری شناسی»هرات، مضمون 

. هرای اسرالمی اسرت       افکار پیر هرات از موضوفات ارزشمند در  حوزۀ اد  فارسی دری و اندیرشه  

ارین مبدث در شناخت شیخ االسالم انصاری، مرابت فلمی و آشنایی هرا فقیرد  و          مهم رین و پیچید 

هرای    مذهب اوست که اا کنون در هارۀ آن هه گونت واقلی پژوهشی اورت نشرف ه است؛ چه نوشر ه      

هرای    ها هه حقایقی از فقیرد  و اندیرشه         در این هار ، از یک طر  اندک اند و از گانب دیشر، در آن

هرای فقیردای و مرشر        در این مقاجه گایشا  فلمی، گرایت.  وی اوگه فمیق اورت نشرف ه است

 .   مذهبی شیخ االسالم هه هدث و هررسی گرف ه شد  است

 جایگاه علمی پیر هرات. الف

شیخ االسالم انصاری در امام اهلاد حیات و هه ویژ  در آموزش و ادصیل و در اشافت فلر  و دانرت         

گایشا  دانت و اهلاد گوناگون حیرات فلمری     .  در میان امت اسالمی گایشا  هد واالیی داش ه است

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  2 1393، ت2ش    



 

 . های زیر قاهل هررسی اندوی در اس قامت

 حافظه، نبوغ و استعداد. 1

او همچنان کره در     .  از خصوایات مندصر هه فرد پیر هرات قوت حافظه و نبوغ اس لداد اوست 

ها و در آثار خود او ثبت شد ، از ُخردساجی در همت امور نبوغ داش ه و در قروت حافظره نیرز             اذکر 

هه   -هلد از رشد اه دایی فلمی و ادهی    -وی در هنشام آموزش و ادصیل .  شخصیت مم از هود  است

مررا شرت هرزار      »:  موالنا گامی از پیر هرات نقل کرد  که گت ه است .  نیروی حافظه شهرت داشت

هره  (  104:  4634گرامی؛   )؛«...شلر اازی است و اد هزار هیت از اشلار فر  هره خراطر دارم و         

 تذکرۀ  »ذهربی در    .  همین گونه سایر اهل فل  و اراریخ نشراران نریروی حافظرت او را سر ود  انرد                   

.                             هه نقل از اهرن طراهر، حترا دوازد  هرزار حردیث را هره پریر هررات نر بت داد  اسرت                          «اجدتاظ

 (219،  6ج: 4149ذهبی؛ )

گی هرازند  و ک  نظیر داش ه و ایرن   رسانند که پیر هرات در نیروی اس لداد، ویژ  این روایات می

خصوایت یکی از اموری است که او را در حوزۀ ادقیق و ان شار فلوم و ملار  اسالمی، سررآمد       

 .های هلدی ساخ ه است دوران خود او و دور 

 تبحرُّ در حفظ و روایت حدیث. 2

پیر هرات ضمن این که در فقه و اصو  گایشا  هلند داشت و در این دو رشر ه، اراحب آرای           

م قن و اس وار هود، در روایت حدیث گایشا  هد واال داشر ه و از هزرگر رین مدرّدثان زمران خرود                

هرای فرراوان    وی در طلب حدیث نبوی و اخذ حدیث از مشایخ هرزر  زحمرت        .  شمرد  شد  است

آنچره مرن کرشیدم در طلرب مرصطتی هرگرز کرد                »:  گترت  از او روایت شد  که می.  کشید  هود

رف ر  و     آمرد و مرن در رکروع مری            نکشید  هاشد، یک منزل از نیشاپور هود ارا زیراد کره هراران مری            

 (661: 4634گامی؛.)«های حدیث هه شک  هاز نهاد  هودم اا ار نشود گزو 

کرد و همین ابدُّر و اش غال وی       او هیش ر فمر خود را در اخذ و ک اهت حدیث نبوی سپری می 

هه حدیث نبوی هافث گرایت وی هه مذهب امام احمد هن حنبل شد  هود؛ زیرا، هنیاد مرذهب فقهری      
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شیخ االسالم انصاری در زمینت اخذ و اللیر  حدیرث          . دهد امام اهن حنبل را حدیث نبوی اشکیل می

 :فرماید می

من از سه اد ان حدیث نوش   که همه سنّی هود  اند و ااحب حدیث؛ نه مب ردع و اراحب        »

 (661ع: 4634گامی؛.)«کد را این می ّر نشد  است رأی و هیچ

شماری از فلما هرای شیخ االسالم انصاری در فل  حدیث نبوی درگت حافا را قایل شرد  انرد؛     

ایرن  (  422، ع 1ج:  2002زرکلی؛  .)هر این امر اصریر کرد  است «  االفالم»که زرکلی در چنان

از وی روایت شد  کره       .  گی این جقب را داش ه استیی نی ت؛ زیرا، وی شای  ه ن بت سخن گزافه

سریوطی؛  . )«نمرای    هرا را هاجتلرل روایرت مری         من دوازد  هزار حدیث حتا دارم و آن     »:  گتت می

مرن  ...»:  هاز موالنا گامی در نتدات االند از وی روایرت کررد  کره گت ره اسرت            (  114:  4106

ایرن روایرات هرچنرد م تراوت انرد؛ امرا             (  104:  4634گامی؛ . )«...سیصد هزار حدیث یاد دارم

 .رسانندابدر وی را در فل  و روایت حدیث می

گی و آراء و افکرار خرود را         شکی نی ت که شیخ االسالم ها احادیث نبوی مدشور هود  و زند 

او در زمینت دوام سرر و کرارش هرا حدیرث           .  نهاد در روشنایی روایات و سخنان پیامبر اسالم هنیاد می

کد آن نکرد  که من، اگر من دست هرر انردام خرود نهرادمی،            هه روزگار من هیچ»: گوید نبوی می

گونه که گت ه آمد او      هدین(  661:  4634گامی؛. )«گت ندی که این چی ت، آن را حدیث داش می

شمار زیادی از مرشایخ حردیث را دیرد  و از آنران حدیرث                  .  شود  از هزرگان اهل حدیث شمرد  می

 .آموخ ه و نیز هزرگانی از اهل ملرفت و ادقیق از وی حدیث اخذ نمود  اند

 مهارت در علوم روزگار. 3

خواگت انصار در همت فلوم روزگار خود مهارت کامل داشت و هه درگرت قاهرل اف نرایی دسرت            

زرکلری یکری از     .  که هیش ر اهل فل  هلد از وی هه گاملیت وی افر را  داشر ه انرد         یاف ه هود؛ چنان

وی در فل  جغت ابدُّر و مهرارت داشرت،         »:  گوید می «االفالم»اذکر  نشاران در ک ا  ملروفت 

1393، ت2ش 4 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

. «در حدیث حافا هود، در ااریخ و ان ا  ملرفت داشت و مدافع سنّت و دفواشر هه سوی آن هرود 

 (422، 1ج: 2002زرکلی؛ )

گی و زهردس ی وی را در جغرت، روایرت حردیث و ملرفرت هره                دیشر اذکر  نشاران نیز شای  ه

گایشا  فلمی، ادهی و فرفانی شریخ     (  406:  4101اهوزید؛.)ااریخ و ان ا  اییید و ایکید کرد  اند

گان هه گا گذاشر ه هرود؛ طروری کره هره شروکت ملنروی وی                  االسالم انصاری ایثیر خود را هر همه

اجمن خرب مرن ک را       »ارريیتيینيی حنبلری در      .  نشریر  ند   اف را  داش ه اند و هه او هه دیدۀ قردر مری   

او در هرات، شیخ االسالم هود، طروری کره      »:  گوید در مورد پیر هرات می«  اج یاق ج اریخ نی اهور

در زمان خویت مورد قبول دانشمندان قرار گرف ه هود و هه هزرگری، حر ن وفرا و ارذکیر شرهرت            

وی دارای حشمت و قدرت ملنوی، رونق و اس یالی دای  هرر خراع و فرام در سررزمینت             . داشت

 (644،  4ج: 4141اَّريیْتيیْنيی؛ . )«...هود

پیر هررات در    :  از فبد اجغافر هن اسمافیل روایت کرد  و گت ه است   «اجدُتّاظ تکرۀ »ذهبی در 

زهان فرهی و حدیث و ااریخ و ان ا ، حاِّ وافر داشت، در ات یر امرام هرود و در ارصوُّ  سریرت               

 (241، 6ج: 4149ذهبی؛ . )نیکو داشت

ها سل له اسرنادش، در مرورد شریخ          «  اج نن واجم انید   لمعۀفة روا اج قیید  »اهن نقطه در اثرش 

او در ارذکیر و ارصوُّ ،        »:  االسالم انصاری از مؤامن هن احمد اج اگی روایرت کررد  کره گترت          

کرد و در فل  جغت اراحب      سلطان اجللماء هود که در مجاجد وفا، احادیث را ها اسناد روایت می

 (624 -626،  4ج: 4108اهن نقطه؛ . ) «مرابه هود

گایشا  فلمی شیخ االسرالم انرصاری از سرگذشر ی کره در ری در دورۀ حکمروایری سرلطان                    

اجدتاظ از خرود پریر هررات نقرل             تکرۀ ذهبی در .  گردد مدمود م وگه وی شد، هه خوهی هویدا می

هنشرامی کره    .  من قصد کردم که هه خدمت اهواجد ن خرقانی اروفی هرسر         :  کرد  که گت ه است

حاا  هن خاموش را کره هرزر  و مق ردای            فزم کردم از نزد وی هاز گردم، اصمی  گرف   حافا اهی
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این هدان دجیل هود که چون سلطان مدمود هه ری داخرل شرد          .  اهل سنت در ری هود مالقات نمای 

گان را از موفظه ممنوع ساخ ه هرود و هرکره هره            هود و گرو  هاطنیه را کش ه هود، گز اهی حاا  همه

گردید، اگر وی راضی شدی، هررایت اگراز  داد            ری داخل شدی، اف قاد او هر اهی حاا  فرضه می

هنشامی که هه ری نزدیک شدم،    :  وی گوید.  هود شد ها مردم اماس هشیرد و در غیر آن ممنوع می می

ایرن  :  او گترت  .  حنبلری هر      :  مرن گت ر    .  شخصی از اهل ری ها من همرا  شد و از مذهب  پرسید  

ارا ارو    :  سپد وی مرا مدک  گرفت و گتت   .  مذهبی است که من اا کنون نشنید  ام و هدفت است

حراا  کره در آن روز مجلرد            من م دیر ماندم و مرا هه خانت اهری      .  کن  را نزد اهی حاا  نبرم رها نمی

من از مذهب این شرخ  پرسریدم، مرذهبی را یراد کررد کره ارا حراال                        : هزرگی داشت هرد و گتت

. گویرد مرن حنبلری هر            آن چه مذهبی است؟ آن شخ  گتت که مری   : اهو حاا  گتت. ام نشنید 

ایرن شرخ     :  من هرا خرود گت ر       .  رهایت کن، هرکه حنبلی نباشد، م لمان نی ت  :  اهوحاا  گتت

. واقلاً دارای گایشاهی است که هه من اوای  شد  هود و هرای چند روز مجلد وی را الزم گررف   

 (240، 6ج: 4149ذهبی؛ )

پیر هرات هرفالو  روایت و ادرید حدیث، در ات یر قرآن کری  ابدُّر داشت و گایشرا  فلمری     

شود که او هیش ر ات یرهای قبل از خویرش ن همره      چنان هویدا می.  هد واالیی را هه دست آورد  هود

اهن طاهر گت ره کره     .  کرد  است ها اس تاد  میرا دید  و از نظر گذراند  و در ادرید و اذکیر از آن

مرن ایرن ملرانی را       :  گتت  از شیخ االسالم انصاری در هنشام ادرید ات یر قرآن کری  شنیدم که می

همچنان گت ره شرد      (  240،  6ج:  4149ذهبی؛  . )کن  هرای اان از یک اد و هتت ات یر ذکر می

إينَّ اجَّررذيینس سَرربَقستْ جسهُرر ْ مينَّررا       »:  الرراجی  کرره شرریخ االسررالم انررصاری در اترر یر ایررن فرمررودۀ حررق             

. سه اد و شصت مجلد را هرپا داشت و هه ادرید و وفا پرداخرت    ( 404: األسنْبيیَاء) «...اجْدُ ْنسى

 (12، 41ج: 4121ذهبی؛ )

1393، ت2ش 6 (پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 های عقیدتیگرایش. ب

شیخ االسالم انصاری هرچند هدون شک و هره افر را  همره اهرل دانرت و ادقیرق، از مرشایخ                    

طریقت و از هزرگان فرفان اسالمی است؛ اما وی نر بت هره همره هزرگران اروفیه و نریز هرا همرت                      

او افکار فقیدای ویژۀ خود را داشت کره در    .  دانشمندان ملاار خود فرقی هارز و ج انی هاهر داشت

. گان فررق دارد   هرخی موارد ها فقید  و اندیشت اوفیان و دانشمندان ملاار وی و نیز ها فقیدۀ آیند    

 .های فقیدای شیخ االسالم انصاری در موارد زیر قاهل ادقیق و اوگُّه اندگیویژ 

 تمسک به ظواهر نصوص. 1

که در اصو  و فرفان گایشا  هلند داشت،   پیش ر اشار  شد که شیخ االسالم انصاری، ضمن این

اهل حدیث هود؛  از این رو، هنیاد همرت اتکررات او هره خرصوع اف قرادات او را نرصوع شررفی                     

او در همت امور و هه طور خاع در فقید ، سخت پایبند هه ک ا  و سرّنت هرود و از          .  داد اشکیل می

شیخ االسالم انصاری رواج دهنردۀ سرّنت         :  اهو سلد سملانی گت ه است.  کرد این دو منبع فدول نمی

او هرگرز از ظراهر نرصوع ک را  و سرنت اجراوز               ...  نمود هود و هه سوی آن دیشران را اشویق می

پیرر  .  یری کره مر  لزم ارشبیه هاشرد            کرد؛ هلکه هه مدجوالت آن دو منبع اف قاد داشت؛ نه هه گونه   نمی

داشرت و هردین سربب، مجلرد            هرات هرگا  در مجاجد خود سخن زدی ها نصوع سر و کار مری    

.                             وفرررا و سرررخنان او اررریثیر هررره سرررزایی داشررر ه و شرررنوند  را قنافرررت هخرررت هرررود  اسرررت                     

 (242، 6ج: 4149ذهبی؛ )

ام ُّک شیخ االسالم هه ک ا  و سنت هه حدّی هود که هرگا  ها ک ی منراظرۀ فملری داشر ی از          

کرد؛ زیرا، او پیروي این دو منبع قوی و پر فیض هود و همه چیرز        ک ا  و سنت اس تاد  و اس دالل می

روایرت شرد  کره سرلطان آجرال ارسرالن             .  داد که ها این دو اال موافقرت داشر ی     را وق ی اف بار می

سلجوقی، وق ی ها وزیرش نظام اجملک هه هرات آمد، شرماری از کر انی کره خرود را اهرل فلر  و                 

دان  ند؛ اما اهل ادقیق نبودند، از دست خواگت انصار هه سلطان شرکایه        پیشوای حنتیه و شافلیه می
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وزیر او را فراخواند و چرون حاضرر شرد، هرایرت          .  هردند و خواس ند اا او را گهت مناظر  طلب کند

نمایند و اگرر      اگر حق ها او هود هه مذهب او رگوع می . ات گمع شدنداین مردم هرای مناظر : گتت

. نمرایی   حق ها آنان هود، او یا هه مذهب شان رگوع خواهی کرد و یا از فملکررد شران سرکوت مری       

. نمرای    چه در آس ین من است ها آنران منراظر  مری        من ها آن:  شیخ االسالم انصاری هرخاست و گتت

در آس ینت چی ت؟ ها اشار  هه آس ین راس ت گتت که ک ا  خداست و هرا اشرار  هره       :  وزیر گتت

. آس ین چپت گتت که سنت رسول ا  است و در آن ادیر هخاری و اردیر مر ل  نمایران هرود          

وزیر در حاجی که من ظر پاسخ هود، هه گانب ملارضان شیخ االسرالم نشرا  کررد؛ وجری در میران آن              

؛ ذهربی،   244  6ج:  4149ذهربی،   . )گمع ک ی حاضر نشد از این طریق ها پیر هرات مناظر  نماید

 (10، 41ج: 4121

 موافقت با سلف امّت. 2

های فقیدۀ شیخ االسالم انصاری موافقرت هرا سرل  اراجر، افر  از ارداهه،               گیدیشر از ویژ 

ااهلان و ابع ااهلان است؛ یلنی، او در اندیشه و اف قادات خود سلتی اجلقیرد  هرود  اسرت؛ هره دجیرل           

گرفرت؛ از همیرن رو، هررخال  هرخری از              که فقایدش را از ظاهر آیات و احادیرث نبروی هرمری     آن

اشافر  و هرخی از م یخران فلما، هه اس وای حق هر فرش هه گونت حقیقی و هدون ایویل قایل هرود و        

ایرن فقیردۀ شریخ االسرالم        .  نیز هه فلُوّ و فوقیت حق الاجی هر فرش و هر همه کائنات فقید  داشرت      

یی نبود؛ هلکه همت اداهه و ااهلان از گمله امامان مذاهب ارهله و هه ویرژ  امرام مرا            انصاری امر ااز 

هردان ارصریر      «االهر     لفقةةا»ا  نیز هر آن فقید  داش ه است؛ چنان که در ک ا   رحمةاهوحنیته 

 (464: 4149اهوحنیته؛ . )شد  است

الاجری    گالجه هر فرش و فلُّو و فوقیرت حرق         قی  اججوزیه هنشامی که فقید  هه اس وای ا  گلّ اهن

ا  نقرل   رحمةةگونه فقید  را از امام اهوحنیتره       نخ ت، نقل و اثبات این.  نماید هرفرش را مطرح می

اسرمافیل االنرصاری در ک را          این نوع فقیرد  از شریخ االسرالم اهری         »:  گوید کرد  و هلد از آن می
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گونره، اهرن قیر       ؛ هره همیرن    (469،  2ج:  4108قیر ؛     اهن)«  اجتاروق همرا  ها اسناد نقل شد  است

الراجی و     و دیشر آثار شیخ االسالم، هه فلُرّو حرق       « ذمّ اجکالم»و « اجتاروق»فالو  کرد  که ک ا  

خواهرد هره     هر که می.  هر فرش اس وا دارد اصریر کرد  اند( هالکی )که اوالاجی هه ذات خویت این

قیر ؛    اهرن . )االهت شیخ االسالم در اثبات این اتات آگا  شود، هه ایرن دو ک را  مراگلره نمایرد          

 (2،218ج: 4108

شیخ االسالم انصاری در ک اهت اجتاروق، ها   : اهوسلید سملانی نیز از وی نقل کرد  و گت ه است

دالیلی از احادیث ادیر و ح ن، ثاهت ساخ ه که ا  الاجی هر فرش که هاالی آسمان هت ر  اسرت        

او دالیلری را از ک را  و حردیث ارائره داشر ه کره خداونرد                    .  اس وا دارد و از مخلوقاات هاین است   

فوق آسمان هت   هر فرش است؛ اما فل  و قدرت و سمع و نظر و رحم ت در   (  هالکی )گالجه  گلّ

 (14، 41ج: 4121ذهبی؛ . )هر مکان است

 موافقت با ائمّۀ اربعه. 3

اش ها امامان چهارگانت اهل سنت و گمافت موافقت امرام دارد؛    شیخ االسالم انصاری در فقید 

زیرا، او همچون آن هزرگواران، هه حقیقت ملانی آیات در هرا  ارتات پروردگرار قایرل هرود و از                  

وی فوز و فالح دنیا و آخرت را منوط و مرهوط هه پیروی از مذهب اهل سرنت    .  کرد ایویل پرهیز می

او .  گ ت و ها هدفت در س یز هود   رو، از مذاهب غیر اهل سنت ابرّا میدان ت؛ از اینو گمافت می

کرار را از م لبّردي      همانند سایر هزرگان اهل سنت و گمافت، ح ی شخ  سرنّی راسرخ اجلقیردۀ گنره       

سرنّیي  »:  گت ه اسرت    «پردۀ حجا  حقیقت ایمان»که در رساجت شمرد؛ چنان آجود  هه هدفت هه ر می

 (464: 4680انصاری؛ . )«...م ت اف اد  در خمّار هه از مب دعي آناء اجلیل و اطرا  اجنهار

گونه شیخ االسالم انصاری در ها  اق ی  اوحید، روش سل  و امامان را اخ یرار کررد     هه همین

اول یشانره دانر  ن     :  اوحید هه دو گونه است   »:  گوید از وی نقل شد  که می.  ها ایشان موافقت دارد

خداوند هرزر  هره رهوهیرت و اجوهیرت، نتری شرریک و شربهه از او الراجی، اثبرات هینونرت وی از                             

 جایگاه علمی، عقیده و مذهب پیر هرات شیخ االسالم انصاری سال سوم  9



 

کند، ها وی در ات ی هماننردی   گونه که ک ی ها او در امور منازفه نمیمخلوقات، شناخت او هه این

ایرن  .  اواند و دانر  ن کیتیرت و ادراک ارتات وی مم نرع اسرت              ندارد، حک  او را دفع کرد  نمی

؛ اما گونت دیشر اخرالع فمرل هررای خداونرد، نتری             ...اوحیدی است که ضد آن شرک اکبر است

هلد از آن انها اف ماد داش ن و اتویض امور هه حرق الراجی و نیرز       . ریاکاری و سمله در فبادات است

.ضرد ایرن گونره اوحیرد شررک اارغر اسرت              .  خو  از فذا  خدا و امیدواری هه رحمرت اوسرت   

 (440-419: 4122سلماسی؛ )

اق ی  اوحید ها چنین روشی از امام اهوحنیته در فقه اه  ، از امام طداوی در فقیردۀ طداویره،    

از امام اهن هطه در ک اهت االهانه، از امام اهن مند  در ک راهت اج وحیرد و نریز از سرایر اهرل فلر  و                       

 (413: 4122سلماسی؛ . )ادقیق روایت شد  است

 مخالفت با تأویل و عقلگرایی. 4

های فقیدای پیر هرات، دوری از ایویل و مخاجتت هرا فقلشرایری مدرض      گییکی دیشر از ویژ 

هرای  شیخ االسالم هر این نظر است که هاید فقاید خویت را، نره از اسر دالل       .  در امور فقیدای است

گا که اوان فقل و خرد ان انی از حقیقرت مردجول      فقلی مدض؛ هلکه از نصوع شرفی گرفت و آن

: فرمرود در همیرن مرورد از وی نقرل شرد  کره مری                .  نصوع فاگز است، نباید هه ایویل روی آورد  

گرر دل   .  ایمان ما از را  سمع است نه هه حیلت فقل؛ هه قبول و ا لی  است نه هه ایویل و ارصرف       »

. امام؛ اگر فقل گوید که چرون؟ گروا  د  کره مرن هنرد            گوید چرا؟ گوی که من امر را سرافکند 

.                        «ظرراهر قبررول کررن و هرراطن هرر پار؛ هررر چرره مُدرردَي اسررت هشررذار و طریررق سررل  همرردار                        

 (642، 3: 4614میبذی؛ )

اجررَّحْمَنُ فَلسرى اجْلَررْشي      »پیر هرات در ها  اتات پروردگار، چون اس وا هر فرش در آیت مبارکت 

گویرد و هرا     که شماری از م یخّران هه ایویل آن اقدام کردند، از ایویل دوری مری      (  4:  طه)«  اسْ سوَى

 :گویدپیروی از سل  هه ظاهر آن فقید  دارد؛ در همین ها  می
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اس وای خداوند هر فرش در قرآن است و مرا هر این ایمان است، ایویل نجروی  کره ایویرل در            »

این ها  طغیان است، ظاهر قبول کن  و هاطن ا لی ؛ این اف قاد سرّنیان اسرت و نادریاف ره هره گران             

 (  444: 3: 4614میبذی؛ .)«پذیرف ه، طریقت ایشان است

فقید  هه مدجوالت نصوع و مخاجتت ها شیوۀ ایویل در اندیرشت پریر هررات هافرث شرد  ارا در               

سخنان وی خردگراییی که در شیوۀ هرخی از م یخران پیروان مذاهب ارهله ایجاد شد ، هه نقد گرف ه    

گونه که یادآوری شد، ها فقیدۀ امامران مرذاهب ارهلره موافرق اسرت؛ امرا هرا                   او هرچند همان.  شود

رو، دانرد؛ از ایرن    شان را نادرست مری  اخلفتات ایویلی م یخران من و  هه ائمّه، مخاجتت داش ه روش

حنیتی هاش، نره مل زجری؛ شرافلی هراش نره اشرلری؛               »:  گوید  می«  هجری188»در مجموفترساجت 

شرود کره او پریروی هریرک از           مالحظره مری   (  389:  4680انرصاری؛   . )«حنبلی هاش، نه مج ّمی

که هه خردگرایی مدرض و ایویرل نکرشد و در روش اارلی                  داند؛ هه شرط اینمذاهب را س ود  می

هرر  »امامان که ا لی  هه  نصوع است هاقی هماند؛ هناهراین، روای ی که گت ه انرد پریر هررات گویرا               

هه همیرن سربب هرود  کره م ریخران           (  211، 2یللی؛ ج اهی اهن)، «کرد اشلریان ه یار سخ شیری می

اوان  ه موافقرت    آوردند و شیخ االسالم ها آنان نمی آنان از رأی ظاهر ک ا  و سنت هه ایویل روی می

نماید؛ یلنی که وی هه حقّانیت روش امامران اهرل سرنت و گمافرت قایرل اسرت، امرا اریویالت و                     

 .دهد هایی را که در مذاهب شان هلد از آن هزرگواران پدید آمد ، مورد ان قاد قرار میاخل 

 مشرب مذهبی. ج

در هارۀ مذهب شیخ االسالم انصاری چند نظر م تاوت ارائه شد  اسرت کره در ایرن مبدرث هره             

 .آید اوضیر هر کدام پرداخ ه می

 نظر برخِ تذکره نگاران. 1

شماری از دانشمندان و اذکر  نوی ان شیخ االسالم انصاری را هه طور مطلق حنبلی دان  ه اند و    

هره  «  اجدناهلره   طبقرات »یللری در      اهرن اهری   .  از وی روایاای را که دالّ هر این مدفاست نقل کرد  انرد  
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 :گوید روای ی م ل ل و م  ند ها ذکر اسنادش می

یی که آن را در شین خویرش ن سررود  هرود گت ره             شیخ اإلسالم فبدا  انصاری در ضمن قصید 

 :است

 فوای ی ذاک  إجى إخوانی -أنا حنبلی ما حییت فإن أمت 

 (211، 2یللی؛ ج اهی اهن. )جسررهُ دینران إمعةما کنررت  -إذ دیررنه دینری ودینری دیرنره 

من اا هنشامی که زند  هاش  حنبلی ه   ، وای   اوس  شما هره هررادران مرن همیرن اسرت؛              »

زیرا، دین او دین من و دین من دین اوست، من شرخ  هرردم خیراجی نیر    کره دو دیرن داشر ه                     

ضرمن ایرن کره پریر هررات را            «  اجدتراظ   تکرۀ »چنان اهن اهی یللی در ک ا  دیشرش      ه . «هاشد

حنبلی دان  ه، از وی نقل کرد  که سایر مردم را نیز در موافا خود هر منبر هه آن مذهب فرا خوانرد   

 :وگت ه است

 أنا حنبلی ما حییت وإن أمت

 فوای ی جلناس أن ی دنبلوا

 (240، 6ج: 4149ذهبی؛ )                                     
. «من اا زند  ام حنبلی ه    و اگر مردم، وایت من هه مرردم ایرن اسرت کره حنبلری شروند                »

هنشرامی کره هره ری نزدیرک          :  گوید  همچنان در همین ک ا  روایت کرد  از خود پیر هرات که می

ذهربی؛  )حنبلری هر        :  مرن گت ر    .  شدم، شخصی از اهل ری ها من همرا  شد و از مذهب  پرسرید    

گی ام ک هه ظواهر نصوع و پرهیز از ایویرل در         ؛ هرفالوۀ این روایات، ویژ (240، 6ج:  4149

فقید  و اندیشت پیر هرات که پیش ر در آن هار  ادبت شد، در پهلوی سخنان خرود او، نزدیکری و           

امایل وی هه مذهب حنبلی را هه اثبات میرساند؛ چون او اهل حدیث هود  و این مذهب نیز هیش ر هرر     

 . پایت نصوع شرفی هنا شد ؛ نه هر هنیاد اس دالل و رأی
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 بیان رسایل فارسی دری. 2

ها آمد  و شهرت یاف ه که شیخ االسالم انصاری حنبلری اسرت، شرافلی            چه در اذکر در هراهر آن

مجموفرت  »در رسراجت    .  های خود او ا جیل یاف ره و ایییرد شرد  اسرت           هودن پیر هرات نیز در رساجه

از شیخ االسالم قدس ا  روحه اجلزیز سؤال کردند کره چره مذهرب           »:  پیر هرات آمد  است «188

این هیان هرر شرافلی     ( 390: 4680انصاری؛ ) «....ا  فنه مذهب شافلی دارم، رضی: داری، گتت

گرذارد؛ هرچنرد ندروۀ      یی را هاقی نمی    هودن شیخ االسالم انصاری چنان اراحت دارد که هیچ شبهه

دارد، این نقل قول از پیر هرات اوسر  کرد دیشرری ارایرب یاف ره و                 هیان طوری است که هیان می

 . گمع آوری شد  است
 نظر موالنا جامی. 3

گینامت شماری از هزرگان اوفیه ایجیر     االند که آن را در موضوع زند  موالنا گامی در نتدات

اواند هردو نشا  م تاوت مذکور را در خود گمع کنرد و     کرد ، اهراز نظری اراد  داش ه است که می

پیر هرات در ااول دیرن و امرور فقیردای، پریرو            »وی گت ه است که . ها اوافق ایجاد نمایدمیان آن

؛ (661:  4634گرامی؛   )«  کررد   مذهب امام احمد حنبل هود و در فروع از امام شافلی پریروی مری     

یلنی، از دیدگا  موالنا گامی، شیخ االسالم انصاری در حوزۀ مرذهب، دو مرشر  م تراوت داشر ه             

پذیرف ره و در    هایت، روش امام احمد هن حنبل را مری    گونه که در امور فقیدای و اندیشههدین.  است

 . کرد  استامور فملی فقه اسالمی، روش امام شافلی را پیروی و القیب می

ها اوگه هه روایات گوناگونی که در هارۀ مذهب شیخ االسالم انصاری هیران شرد، سرخن موالنرا          

 .اواند هردو روایت یادشد  را آیینه داری کندنماید و میار میار و مناسبگامی درست

هه هر ارورت کره فررن کنیر ، در هرارۀ شریخ االسرالم انرصاری ایرن مر ل  اسرت کره وی                               

گرای امام فیار و اوفی سلتی اجلقید  هود  که در همره امرور، نرصوع ک را  و سرّنت را              نصوع

که هرخی در فقه فملری او را شرافلی و         داد  است؛ اما این ملیار هدث و ادقیق و فمل خود قرار می
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هرخی از دانشمندان هه طور مطلق حنبلی خواند  اند، در شخصی چون پیر هرات چندان اتاوای را هره       

گذارد؛ زیرا، هر دو مذهب مذکور، در فقه فملری خرود هیرش ر هره نرصوع اکیره                   منصت شهود نمی

های درایری پری     های روایی اا حدّی هر اس دالل  دارند؛ هرخال  فقه ما حنتیان که در پهلوی اس دالل

 .ریزی شد  است

 نتیجه گیری

چه در این مقاجه گت ه آمد هه دست می آید کره شریخ االسرالم انرصاری یکری از نامرداران                   از آن

در حترا و      فرات دانت و فرهنگ سرزمین ماست که دارای حافظت نیرومند و نبوغ و اس لداد هود    

او دانرشمندی نصوارشرا و فارفری          .روایت حدیث و نیز در همت فلوم روزگارش ابدرف داش ه است

یی هود  که ام ُّک هه ظواهر نصوع ک ا  و سنت و موافقرت هرا سرل  امرت، یلنری             سلتی اجلقید 

گونه او هه مردجول حقیقری      اداهه، ااهلین و ائمّت ارهله، هنیاد فقیدۀ او را اشکیل داد  است؛ هه همین

سر یزد؛ از   گریزد و ها خردگرایی مدض مینصوع ک ا  و سنت فقید  دارد؛ چنان که از ایویل می

های فقلی م یثر اند، سر سرازگاری  رو، اندیشه هایت ها هرخی از م یخران که از ایویل و اس داللاین

 . ندارد

شماری پیر هرات را ن بت هه دالیلی حنبلی خواند  اند و هلضی ه  وی را شرافلی دانر  ه انرد؛          

اما موالنا گامی هر این فقید  است که وی در فقید  حنبلی هود  و در فقه فملی پریرو مرذهب امرام          

اوان مرصداق   شافلی است و نشا  و نظر شافلی ها روایاای که از خود پیر هرات نقل شد  هیش ر می   

 .داش ه هاشد

 مآخذ 

 .قرآن کری . 4
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