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چکیده
شرايط دشوار سياسی و اجتماعی علويان در طول دوره امويان و عباسيان، حمايت افراد سرشناس را نسبت 
به قيامهای آنان دربر داشت. يكی از آن افراد، امام ابوحنيفه است. حيات سياسی او، آكنده از وقايع سياسی، 
از جمله انتقال قدرت از امويان به عباســيان و قيامهای علويان بود. ابوحنيفه، به دليل انديشه های اعتراضی 
و فســاد حكومتهای زمانه، هيچ گاه مناصب حكومتی را قبول نكرد. اين مقاله با رويكرد توصيفی ـ تحليلی 
و با طرح اين ســؤال كه تعلق ابوحنيفه به فرقه مرجئه جبريه و حرمت اهل بيت)ع( در تعامل وی با قيامهای 
علويان چه تأثيری داشــته است، مبانی انديشه سياسی و تعامل وی با قيامهای علويان را مورد بررسی قرار 
می دهد و حاصل تحقيق حاكی از اين است كه حمايت او از قيامهای علويان، نه به سبب داشتن مواضع شيعی؛ 
زيرا ابوحنيفه از قيامهای غيرشــيعی نيز حمايت كرده است، بلكه به واسطه عالقه به خاندان نبوت، پرورش 
در محيط شــيعی كوفه و تعلق به فرقه مرجئه جبريه می باشد كه يكی از شاخه های فرقه مرجئه و معاند نظام 

حكومتی آن زمان بوده است.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 46/ زمستان 1395

صص 55-39

کلیدواژه ها: امام ابوحنیفه، امویان، شیعیان، قیامهای علویان.
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مقدمه
آرا و انديشــه های سياسی هر شــخص متأثر از نوع 
جهان بينی و گفتمان عصر او شكل می گيرد. نظر غالب 
آن اســت كه هر گفتمان سياســی در تعامل دوسويه 
با زمان و مكان دوره خود اســت، امــا در اين ميان 
اشــخاص و افرادی وجود دارند كه با قرائت رســمی 

زمانه خود همسو نيستند.
ابوحنيفه نعمان بن ثابت كه پيروانش او را »امام اعظم« 
و »سراج االئمه« لقب داده اند،1 امام و پيشوای مذهب 
حنفی اســت. او شخصيتی متين و آرام داشت. در فقه، 
عبادت، تقوا و سخاوت از سرآمدان روزگار خود بود. 
عطــای حكومتی را نمی پذيرفت2 و حب علويان يكی 
از نشانه های شــخصيتی او را تشكيل می داد. سالهای 
زندگــی ابوحنيفــه )80-150ق( يكــی از مهم ترين 
دوره های تاريخ اســالم اســت. در اين فاصله زمانی 
حكومت امويان با خالفت عبدالملك بن مروان دوره 
اقتدار خويش را می گذراند. كوفــه، زادگاه ابوحنيفه، 
تحت حكومت حجاج بن يوســف ثقفی، والی عراق، 
بود. با رســيدن ابوحنيفه به ســنين جوانی، حكومت 
اموی نيز با بحرانها و مشكالت داخلی مواجه گرديد. 
ابوحنيفه طی 52 ســال از عمر خود در دوره امويان، 
شاهد دسته بنديهای سياسی ـ نظامی مسلمانان و ظلم 
و ســتم به خاندان پيامبر)ص( بود و اين مســائل بر 
انديشه های سياسی او تأثير گذاشت. آنچه در زندگی 
ابوحنيفه جالب توجه است، مواضع ضد اموی و نگرش 
مثبــت و تعامل صميمانه او با علويان اســت، تا آنجا 
كه بعضی او را از شــيعيان دانسته اند. تحقيق حاضر با 
روشــن كردن مواضع ابوحنيفه نسبت به علويان و رفع 
اتهام از او مبنی بر ضديت با آنان، بســتر هم گرايی و 
همسازگری هرچه بيشتر مسلمانان را فراهم می سازد.

1. ابوحنيفــه فرزندی به نام حنيفه نداشــته، بلكه اين كنيه وصفی و به 
معنای »ابوالملة الحنيفة« اســت )مناقب امــام اعظم، ص44؛ زندگانی 

ابوحنيفه، ص4(.
2. مجموعه مقاالت پژوهشی بررسی آراء و انديشه های امام ابوحنيفه، 

ص45.

پیشینه بحث
در اين باره آثاری چند به نگارش درآمده اســت كه 
از اين قرارند: مقاله »ابوحنيفه و قيام علويان« نوشــته 
پرويز رســتگار، به رغم حجم بااليی كه دارد، در مورد 
انديشــه های سياســی و حمايت ابوحنيفه از قيامهای 
علويان، اســتنادات و تبيين علمی ارائه نكرده است. 
مســئله مورد نظر مقاله »جايــگاه اهل بيت از ديدگاه 
ابوحنيفه« نوشــته محمد شــفق خواتی، آن است كه 
ابوحنيفه شــيعه زيدی بوده اســت و علل ذكر شــده 
درباره حمايت او از قيامهای علويان، با اين نوشتار در 
تقابل است. پايان نامه ای در مقطع كارشناسی ارشد در 
دانشگاه ملك عبدالعزيز با عنوان ابوحنيفه بين الجرح 
و التعديل توسط شاكر زيب فياض به نگارش درآمده 
كه در قســمت زندگی نامه ابوحنيفه از آن استفاده شده 
اســت. پايان نامه ای ديگر با عنوان آرای سياســی و 
مواضــع ابوحنيفه و مالك بن انــس در برابر قيامهای 
شيعی به قلم زهرا مدرسی فرد نگارش يافته كه مسئله 
آن با پايان نامه قبلی متفاوت اســت. در اين پايان نامه 
در خصوص مبانی انديشــه سياســی و علل حمايت 
ابوحنيفه از قيامهای علويان، تنها بيان شده كه ابوحنيفه 
حكومت امويان و عباســيان را غاصب می دانسته و با 
آنها سازش نداشته است. بنابراين تاكنون مقاله مستقلی 
كه اختصاصًا به انديشه سياسی و نوع تعامل ابوحنيفه با 
قيامهای علوی پرداخته باشد، تأليف نشده است. از اين 

رو، ضرورت پرداختن به آن آشكار می شود.

اوضاع سیاســی عراق معاصر حیات ابوحنیفه 
)80-150ق(

حجاج بن يوســف ثقفی ـ عامل بنی اميه در عراق ـ با 
سياست تهديد، ارعاب و قتل، مدتی طوالنی عراق را 
آرام نگه داشــت و انسجام و وحدت را به قلمرو خود 
برگرداند. در طول اين دوران شــيعيان بسياری كشته 
و تبعيد شــدند، يا مجبور به مهاجرت به ايران و ديگر 
مناطق گرديدنــد. حجاج همچنين خوارج را از عراق 
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به سمت واليتهای شــرقی راند و فتنه ابن اشعث را كه 
پايه های خالفت اموی را لرزانده بود، ســركوب كرد 

)80/81ق(.3
حجاج در زمان خالفت سليمان بن عبدالملك )96-

99ق( از واليت داری عــراق معزول و يزيد بن مهلب 
جانشــين او گرديد.4 حاكم جديد عــراق هم قبيلگان 
و معتمدان خود از اعــراب جنوبی را به مناصب مهم 
گماشت. سليمان فرمان آزادی مخالفان سياسی به ويژه 
موالی را صادر كرد و آنان را در ســپاه شــركت داد. 
مقرری ماهيانه را افزايــش داد و كوچ اجباری را كه 
در زمان حجاج باب شد، متوقف ساخت.5 به عبارت 

ديگر يك آرامش نسبی در عراق برقرار شد.
عمر بن عبدالعزيــز )99-101ق( در ابتدای خالفت 
خــود، يزيد بن مهلب را بركنار كــرد و از قرار معلوم 
به جرم مال اندوزی بی رويه اش در زمان واليت داری 
عــراق به زندان انداخت.6 عمــر ثانی در طول دوران 
خالفت، زشت گويی درباره امام علی)ع( را منع كرد7 
و با ايجاد محيط نســبتًا آرام، مردم عراق دورانی كم 
تنش و بی دغدغه را پشــت سر گذاشتند. تغيير راهبرد 
حكومت و تغيير موازنه قدرت از كلبی ها به قيسی ها در 
دوره يزيد بن عبدالملك )101-105ق(، شورش يزيد 
بن مهلب در عراق را به دنبال داشــت. يزيد بن مهلب 
در اواخر حكومت عمر ثانی از زندان فرار )101ق( و 
بصره را تصرف كرده بود. او از حربه جهاد مقدس عليه 
شــاميان و فراخوانی اهل بصره به كتاب خدا و سنت 
پيامبر)ص( در تبليغات به سود خود استفاده كرد. بعد 
از مدتی توانســت فارس، اهواز و كوفه را نيز تصرف 
كند. اين قيام توانســت پايه های حكومت اموی را به 
لرزه درآورد. اما ســرانجام مســلمه بن عبدالملك در 

3. تاريخ خليفه، صص221-216.
4. تاريخ يعقوبی، ج2، ص252.

5. تاريخ امويان، ص137.
6. تاريخ يعقوبی، ج2، ص262؛ امويان: نخســتين دودمان حكومت گر 

در اسالم، ص92.
7. تاريخ تحليلی صدر اسالم، ص214.

نبردی كه در آن، مضری های ســپاه ابن مهلب ميدان را 
ترك نمودند،8 بر اين شورش غلبه كرد و اقتدار امويان 

را مجدداً به عراق و اهواز برگرداند.
دوران نســبتًا طوالنی حكومت هشــام بن عبدالملك 
)105-125ق( اگرچه در ظاهر آرام بود، اما نزاعهای 
قبيله ای به ميراث رســيده از دوران خلفای پيشين، در 
زير پوست خالفت همچنان به حيات خود ادامه می داد. 
واليت دار عراق، خالد بن عبداهلل القســری9 با شيعيان 
در عراق خوش رفتاری می كرد.10 او به خاطر تصاحب 
اموال در عراق پرآوازه شد. مادر خالد مسيحی بود و 
همين آزادی عمل بيشتری برای نصاری فراهم كرد. با 
اينكه قبل از عزل او خوارج در شمال عراق و غاليان 
شــيعيان در »رصافه« شورشی بپا كردند كه توسط او 
ســركوب شــد، اما به طور كلی دوران حكومت او به 
نسبت آرام سپری شد. حسادت هشام به امالك خالد، 
و توطئه چينی اطرافيان خليفــه و مضری ها عليه او، 
باعث عزل و زندانی شــدن او شــد و يوسف بن عمر 
جانشــين او در عراق گرديــد.11 از مهم ترين حوادث 
دوران يوســف بن عمر، قيام زيد بن علی)ع( )122ق( 
در كوفــه بود. عراق در اواخــر حكومت اموی كانون 
تشنجات و دســته بنديهای سياسی مخالفان اموی بود. 
گرايش هر كدام از واليان عــراق به يكی از تيره های 
عرب، تيره رقيب را به مخالفت و آشوب سوق می داد. 
فوت خليفه ای و جانشينی خليفه ديگر در فاصله كوتاه 
كه علتش همان اختالفهای اعراب جنوبی و شــمالی 
بود، مردم ناخشنود را به شورش وامی داشت.12 مروان 
دوم بعد از فرونشــاندن شورشهای شــام، سپاهی به 
فرماندهی »يزيد بن هبيره« تدارك ديد و عازم عراق 
كرد. در عراق عبداهلل بن عمر، والی يزيد ســوم، با قيام 

8. تاريخ طبری، ج9، صص4008-4011؛ امويان: نخســتين دودمان 
حكومت گر در اسالم، ص93.

9. تاريخ يعقوبی، ج2، ص283.
10. جهاد شيعه در دوره اول عباسی، ص90.

11. تاريخ خليفه، ص275.
12. تاريخ تحليلی صدر اسالم، ص221.

آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین
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عبداهلل بن معاويه طالبی مواجه شــد. اين آخرين قيام 
از سلسله قيامهای شــيعيان در دوره اموی در عراق 
بود كه با شكســت رهبر قيام و فــرار او به ايران و 
قتل در زندان ابومســلم خراســانی فرونشانده شد. 
شعله ور شدن نزاعهای قومی و قبيله ای عرب، مشكل 
جانشــينی خليفه، ظهور مدعيان جديد خالفت يا به 
عبارت ديگر جريان تئوكراسی دينی مبتنی بر اقتدار 
دينی و وارث شــخصيت كاريزماتيك پيامبر، ظلم و 
ستم خلفای اموی، و اختالف و چنددستگی در دربار 
خالفت دمشق، دست به دست هم داد، تا علم عباسيان 
كه از خراســان افراشته شده بود، در سال 132ق در 
كوفه بر زمين نشســت و شروع دوره جديدی به نام 

عباسيان آغاز گرديد.
عباســيان در ســال 132ق در كوفه خالفت خود را 
اعالم كردند.13 خطبه ابوالعباس ســفاح اولين خليفه 
عباسی بر منبر مســجد كوفه خط مشی عباسيان را 
برای همه برمال كرد. نقشه ای كه بيش از همه نوادگان 
امام علی)ع( و حضرت فاطمه)س( را از قدرت كنار 
می نهاد. عباسيان با اين ترفند توانستند از شعار فوق 
اســتفاده سياســی كنند. با ادغام دين در سياست در 
حكومت عباسيان، بســياری از فقها و بزرگان عالم 
اسالم به ســمت آنها روی آوردند. با مقدس دانستن 
مقام خالفت هرگونه شــورش عليه دستگاه حكومت 
به منزله سرپيچی از اوامر الهی قلمداد شد. ابوالعباس 
سفاح، مركز حكومت را از كوفه به انبار14 منتقل كرد. 
علت اين امر آن بود كه در كوفه شيعيان امام علی)ع( 
بسيار بودند و با برمال شدن سياستهای عباسی، آنان 
علم مخالفت و اعتراض برمی افراشــتند. سفاح بعد از 
چهار سال درگذشــت و برادرش عبداهلل جعفر ملقب 
به منصور جانشين او گرديد )138-158ق(. با روی 
كار آمدن منصور، عبداهلل بن علی )عموی خليفه( عليه 
خليفه شوريد. منصور با استمداد از سياست »دشمِن 

13. تاريخ طبری، ج11، ص4624؛ تاريخ يعقوبی، ج2، ص329.
14. امامت و سياست، ص416.

دشمِن من، دوست من است« ابومسلم را به سركوبی 
عموی خود فرســتاد. عبداهلل شكست خورد و پس 
از مدتی ابومســلم نيز قربانی سياستهای ولی نعمتان 
خود گرديد و به قتل رســيد. قتل ابومسلم، سرآغاز 
شــروع قيامهای ايرانيان عليه عباســيان شد كه از 
موضوع مقاله حاضر خارج اســت. علويان كه شعائر 
انقالب عباسی را بسيار دور از تصورات خود يافتند 
و مشاهده كردند كه ســفاح در روز به تخت نشستن 
اعالم كرد كه حكومت عباسيان، عباسی خواهد بود،15 
در زمان منصور مخالفت خود را با عباســيان علنی 
كردند. قيامهای محمد بن عبداهلل بن حسن نفس زكيه 
و برادرش ابراهيم از مهم ترين قيامهای حســنيان در 

اين دوره است.

زندگی نامه ابوحنیفه
درباره زندگی ابوحنيفه منبع جامعی در دست نيست. 
اكثر منابع تنها به احاديثی كه توســط او بيان شــده، 
می پردازند. هردو گروه محبان افراطی و دشمنان او در 
مورد زندگی او كتاب نوشته اند و همين، تشخيص سره 
از ناسره را در مورد اوايل زندگی او مشكل می سازد. 
ابوحنيفه نعمان بن ثابت بن )كاووس بن هرمز( زوطی 
فقيهی ايرانی االصل،16 در ســال 80/79ق در كوفه 
متولد شــد.17 سازگاری شكل نوشتاری نام زوطی با 
واژه آرامــی زوطا به معنی كوچــك يا كودك، برای 
برخی اين تصور را پديــد آورده كه ابوحنيفه از نژاد 
آراميان ساكن عراق بوده است. ولی نبايد از نظر دور 
داشــت كه در روايت عمر بن حماد؛ يعنی تنها مأخذ 
كهن كه از زوطی نام بــرده، او به صراحت مردی از 
اهل كابل معرفی شده است. نام زوطی ممكن است با 
واژه معرب »زطی« در ارتباط باشــد كه به نام قومی 

15. تاريخ طبری، ج7، صص426-424.
16. تاريخ شــيعه و فرقه های اسالم تا قرن چهارم، ص101؛ الجواهر 

المضية، ج1، صص26و27؛ زندگانی ابوحنيفه، ص5.
17. تاريخ بغــداد، ج13، ص327؛ ابوحنيفه حياته و عصره، ص19؛ 

»ابوحنيفه«، ج5، ص379؛ ابوحنيفه بين الجرح و التعديل، ص8.

42

م 
ده

واز
ل د

سا
13

95
ن 

ستا
زم

 -
46

ره 
ما

ش



در افغانســتان كنونی بازمی گردد.18 اتفاق منابع بر آن 
است كه جد ابوحنيفه، زوطی اهل كابل، انبار يا ترمذ 
بوده و با فتح اعراب به عنوان اســير وارد عراق  شده 
اســت. 19 او تحت والی قبيله بنی تيم قرار گرفت و 
به تجــارت پرداخت.20 ثابت نيــز در كوفه به حرفه 
بازرگانی اهتمام ورزيد. از يك روايت امام ابوحنيفه 

برمی آيد كه او در كوفه دكان نانوايی داشته است.21
ابوحنيفه در همان ابتدای زندگی به حفظ قرآن همت 
گماشــت. عالقه اوليه او به علم كالم بود، وی برای 
اينكه با شــركت در مناظرات كالمی، در اين رشــته 
تبحر يابد، بسيار به بصرهـ  مركز بحثهای كالمیـ  سفر 
كرد و توانســت از طريق مناظرات متعدد با معتزله و 
فرقه های خوارج، در علم مناظرات كالمی، به استادی 
نائل آيد.22 خود او می گويد: »من شخصی بودم ماهر 
در مباحث علم كالم، زمانی گذشت كه در اين مباحث 
و مناظر معروف شــدم و از اينكه مركز خالفت بيشتر 
در بصــره بود، احتمااًل 20 بار به آنجا ســفر كردم و 
بعضی ســالها تا شــش ماه در آنجا اقامت كردم و با 

گروههای مختلف خوارج به مناظره پرداختم«.23
ابوحنيفه از سوی بســياری از منابع، مرجئی معرفی 
شــده و برخورد او با حاكمان وقت، بی تأثير از اين 
انديشه ها نبوده اســت.24 مرجئه گروهی بودند كه به 
تفكيك عمل از ايمان معتقد بودند و اظهار می داشتند: 
»]با[ ايمان هيچ گناهی ضرر نمی كند ]نمی زند[ چنانچه 
با كفر هيچ طاعتی سود ندهد«. بيشتر محققان مرجئه 
را هواخواه امويان دانسته اند و انديشه های آنها جامعه 
را به تسليم و اطاعت محض نسبت به خلفا و حكمای 
اموی ترغيب می كرد. آنان خلفا را مســلمان و مؤمن 
قلمداد می كردند و خروج بر آنها را روا نمی دانستند، 

18. »ابوحنيفه«، ج5، ص380.
19. تاريخ بغداد، ج13، ص313؛ مناقب امام اعظم، ص41.

20. الطبقات، ج1، ص390.
21. مناقب امام اعظم، ص128.
22. »ابوحنيفه«، ج5، ص382.
23. مناقب امام اعظم، ص53.

24. فرق و مذاهب كالمی، ص341.

يا دســت كم تشويق نمی كردند.25 منابع از چهار گروه 
مرجئه با نامهای مرجئه خالصه، مرجئه قدريه، مرجئه 
جبريه و مرجئه خوارج26 نام می برند. توضيح هر كدام 
از اين گروهها از محدوده بحث اين نوشــتار خارج 

است.
منابع رويه ديگری از مرجئه ذكر كرده اند كه سياست 
مخالفت با امويان بــود. از ميان فرق مرجئه، مرجئه 
جبريه و مرجئه قدريه با امويان درگير و ناســازگار 
بودند.27 ســرآمدان اين دو فرقه مانند جعد بن درهم، 
غيالن دمشقی، جهم بن صفوان، سعيد بن جبير، صالح 
بن سويد، حارث بن سريج، و ثابت قطنه ازدی، يا از 
رهبــران قيامهای ضد حكومت اموی بودند، يا در آن 
قيامها شركت داشتند. مانند شركت برخی از آنان در 
قيام ابن اشعث، يزيد بن مهلب، زيد بن علی يا حارث 
بن ســريج كه خود از ســران مرجئه جبريه بود و با 
جهم بن صفوان عليه نصر بن ســيار شورش كردند. 
قتل بسياری از مرجئه اعم از مرجئه قدريه و مرجئه 
جبريه توسط حكام اموی نمونه ای از آن می باشد.28 
موارد ذكر شده، اشــكاالت جدی بر نظريه همدستی 
همه مرجئه با امويان وارد می سازد. يكی از مهم ترين 
داليلی كه پاره ای از مرجئه را به رويارويی با امويان 
وامی داشت، عالوه بر افراط امويان در سب علی)ع(، 
تلقی ايشان از تعريف مســلمان بود. در شرايطی كه 
امويان به خاطر كاهش درآمدهای مالياتی ناشــی از 
فرار روستاييان به شهرها و معاف گشتن نومسلمانان 
از پرداخت جزيه، به بهانه های گوناگون نومسلمانان 
را زير ســؤال برده و به اخذ جزيه از ايشان مبادرت 
می كردند، مرجئه به حمايت و تأييد هركس كه به هر 
دليل حتی به ظاهر اســالم می آورد، مبادرت نمود و 
خواهان اســتفاده ايشان از حقوق يك فرد مسلمان و 

معافيت از جزيه بود.29

25. تاريخ ايران بعد از اسالم، صص363و364.
26. الفرق بين الفرق، ص25.

27. »مرجئه و بنی اميه: همسازی يا ناهمسازی )2(«، ص96.
28. تاريخ فرق اسالمی، ج1، صص98و99.

29. »مرجئه و نومسلمانان«، ص31.
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منابع به اتفاق ابوحنيفه را جزء فرقه مرجئه دانسته30 و 
گفته اند: »ابوحنيفه پيشوای بالمنازع روحانی و شايد 
هم سياسی مرجئه در سرزمينهای شرق قلمرو خالفت 
بوده است«.31 ابن حزم اندلسی در اين باره می نويسد: 
»نزديك ترين فرقه های مرجئه به اهل ســنت پيروان 
مذهب ابوحنيفه هستند كه معتقد ند: ايمان تصديق قلبی 
و زبانی است و عمل از شرايع و فرايض ايمان است. 
و دورترين آنان اصحاب جهم بن صفوان اشــعری و 
محمد بن كرام سجســتانی اند«.32 در ادامه بايد گفت: 
ارجاء ابوحنيفه از نوع افراط و تفريط آن نبود. او در 
كتاب »العالم و المتعلم« در انتقاد از انديشــه تفريطی 
مرجئــه تصريح دارد كه از ديــدگاه او، همه مؤمنان 
لزومًا راهی بهشت نمی شوند و گنهكاران توبه نكرده، 
به خواست خداوند ممكن اســت به آتش درافتند و 
ممكن است بخشيده شــوند.33 تأثيرپذيری ابوحنيفه 
از ارجاء تا حدود زيادی متأثر از اســتادش، حماد 
بن ابی ســليمان ـ كه خود يكی از مرجئيان معروف 
كوفه بود ـ نيز می باشــد.34 با توجه به اينكه مرجئه 
جبريه قيام عليه حاكم ستمگر را جايز می دانستند، تا 
حدودی علت حمايت ابوحنيفه از قيامهای علويان را 

می توان اين مورد دانست.
ابوحنيفه بعد از كالم، حديث، نحو، ادب و ديگر علوم 
دينی زمانه خــود را فراگرفت و در هريك از آنها به 
مرتبه استادی رسيد.35 او در طول دوران تحصيل خود، 
محضر درس افراد سرشناسی از قبيل امام صادق)ع(، 
حماد بن ابی ســليمان، عاصم بن ابی النجود، قيس بن 
مسلم، سماك بن حرب، علقه بن مرئد، عطاء بن رياح، 
نافع غالم آزاد شده ابن عمر، شعبی، زهری،36 عطيه بن 
ســعد عوفی و حكم بن عتيبه را درك كرد.37 او 18 

30. مقاالت االسالميين، صص138و139؛ بيان االديان، ص47.
31. »برخورد انديشه های سياسی در اسالم«، ص158.

32. الفصل، ج2، ص111.
33. »انديشه های كالمی در سده های 2و3ق«، ج8، ص429.

34. الطبقات الكبری، ج7، ص769.
35. تاريخ بغداد، ج13، ص331.

36. رويدادهای تاريخ اسالم، ج1، ص369.
37. تاريخ بغداد، ج13، ص324.

سال از تحصيل خود را نزد حماد بن ابی سليمان بود و 
تا زمان وفات استاد نزد او تلمذ كرد و درس حماد را 
ترك نگفت.38 گزارشی از خطيب بغدادی نشان دهنده 
نقش بی چون و چرای حماد در تمايل ابوحنيفه به قيام 
بالسيف است.39 ابوحنيفه پس از درگذشت حماد بن 
ابی سليمان )120ق(، به عنوان برجسته ترين شاگرد او 
مرجع صدور فتوا و تدريس فقه در كوفه گرديد و از 
جايگاه اجتماعی ويژه ای برخوردار شد. ابوحنيفه در 
استنباط احكام شرعی به قياس اهميت زيادی می داد 
و بــه همين جهت اصحــاب وی را »اصحاب رأی« 
ناميده اند. بنا به گزارش شهرستانی ابوحنيفه تا به آن 
انــدازه به قياس اهميت می داد كه آن را بر خبر واحد 

مقدم می دانست.
ابوحنيفه به خاطر تأمين نيازهای زندگی خود، پيشه 
بازرگانــی را انتخاب كرد. او پــس از مدتی در اين 
حرفه پيشرفت شــايانی كرد و كارگاهی بنا نمود كه 
توليد خز می كرد.40 او در زندگی شــخصی اش نهايت 
تقوا و ديانت را به كار می برد. در منابع آمده است يك 
مرتبه جهت فروش كااليی كه قســمتی از آن معيوب 
بود، شريك خود را به خارج كوفه فرستاد، ايشان به 
شريك دســتور داد كه هركس اين مال را خريداری 
كنــد، از عيب آن آگاهش كن، اما او اين دســتور را 
فرامــوش كرد و كاال را بدون بيــان عيب به فروش 
رســاند. زمانی كه ابوحنيفه از موضوع مطلع شد، كل 
مبلغ حاصل شــده را كه 35 هزار درهم بود، خيرات 
نمود.41 او هيچ گاه هديه يا تحفــه ای را از توانگران 
و ســالطين دريافت نكرد. وی به رغــم اختالفهای 
اعتقادی كه با شــيعه داشت، اما دوستدار اهل بيت)ع( 
و فضايــل آنها بود. به همين دليل چنانچه خود اظهار 
كرده اســت، از سوی طرف داران خود مورد بی مهری 

38. ابوحنيفــه حياتــه و عصره، ص25؛ تاريخ فرق اســالمی، ج1، 
ص109؛ سير تاريخی مذاهب اهل سنت و جماعت، ص21.

39. تاريخ بغداد، ج13، ص398.
40. ابوحنيفه بين الجرح و التعديل، ص8.

41. تاريخ بغداد، ج13، ص385.
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قرار گرفت.42
ابوحنيفه فردی پارســا و باتقوا بــود. يزيد بن هبيره، 
حاكم عراق در زمان حكومت مروان بن محمد، از وی 
خواســت تا منصب قضا را بپذيرد، ولی او خودداری 
ورزيد.43 110 تازيانه يزيد بن عمرو بن هبيره را به جان 
پذيرفت44 و سرانجام از ستم و جور اموی به مكه رفت 
و بعد از تأسيس سلســله عباسيان به عراق بازگشت. 
ابوحنيفه 52 ســال از عمر خويــش را در حكومت 
امويان و 18 ســال را در حكومت عباســيان گذراند. 
با پيروزی عباسيان ابوحنيفه به كوفه بازگشت، ولی با 
به كار بســتن حيله ای، از بيعت با سفاح امتناع كرد.45 
او در روزگار عباسيان نيز با سفاح و منصور مماشات 
نكرد. مخالفت خاموش ابوحنيفه با عباســيان در سال 
145ق در اثر حمايت از جنبش ابراهيم بن عبداهلل بن 
حسن آشــكار گرديد.46 منصور خليفه عباسی بعد از 
آنكه امام ابوحنيفه از پذيرش منصب قضا امتناع نمود، 
او را ملزم به نظارت بر ساخت شهر بغداد كرد كه شايد 
با اين سياســت بتواند تا حدودی او را زير نظر داشته 
باشد. صدور رأی برخالف ميل منصور خليفه عباسی 
در جريان قيام حســان بن مجالد خارجی كه خليفه به 
دنبــال اخذ رأی از فقيهان كوفــه مبنی بر نقض پيمان 
سابق موصليان با خليفه و دست يافتن به توجيهی برای 
حمله به آنها بود، بخشــی از حيات سياسی ابوحنيفه 
را تشــكيل می دهد. منصور خليفه عباسی از او تقاضا 
كرد بر منصب قضا بنشــيند، امــا او نپذيرفت و گفت: 
»من صالحيت قضا نــدارم«.47 ابوحنيفه پس از كش 
و قوســهای فراوانی كه با حكومتهای اموی و عباسی 
داشت، ســرانجام در ســال 150ق در زندان منصور 

42. تاريخ فلسفه در اسالم، ج2، صص127و128.
43. تاريخ بغداد، ج13، ص327؛ خالفت و ملوكيت، صص315و316؛ 
مجموعه مقاالت پژوهشی بررســی آراء و انديشه های امام ابوحنيفه، 

ص41.
44. سير تاريخی مذاهب اهل سنت و جماعت، ص28.

45. مناقب ابی حنيفه، ج1، ص150.
46. تاريخ فرق اسالمی، ج1، ص109.

47. رويدادهای تاريخ اسالم، ج1، ص369.

عباســی به قتل رســيد48 و در مقبره خيزران بغداد به 
خاك سپرده شد49 كه امروزه محله آن »حی االعظميه« 
خوانده می شــود.50 بعيد می نمايد كه منصور، فقيهی را 
صرفًا به خاطر نپذيرفتن منصب قضا زندانی كند، بلكه 
ريشــه اين زندان در مواضع سياسی او نسبت به قيام 

ابراهيم بن عبداهلل نهفته است.

اندیشه و مواضع سیاسی امام ابوحنیفه
ابوحنيفه همواره جايگاه خود را نسبت به حاكمان اموی 
و عباسی حفظ می كرد و از پذيرش مناصب حكومتی، 
قضاوت و گرفتــن جايزه و هديــه51 امتناع می كرد. 
زمانی كه ابوجعفر منصور، خليفه عباسی اصرار داشت 
ابوحنيفه مقام قضــاوت را بپذيرد، خطاب به او گفت: 
»اطراف شــما افرادی هستند كه نياز به حكامی دارند، 
تا آنها را به خاطر شــما مــورد احترام قرار دهند«.52 
حتی كســانی را كــه با حكومت اموی و عباســی به 
مخالفت برمی خاســتند، گاه و بيــگاه به طرق مختلف 
حمايت می كرد. حمايت مالی و نظامی از قيام زيد بن 
علی)ع( )122ق(53 و دريافت امان نامه برای بازگشت 
حارث بن ســريج يكی از رهبران انقالب خراسان به 
مرو، از جمله مخالفتهای سياســی ابوحنيفه با دستگاه 
حاكميت اموی بود. در ادامه به برخی از مبانی و اصول 

انديشه های سياسی امام ابوحنيفه پرداخته می شود.
1( شالوده های عقد خالفت

ابوحنيفــه مبانی انعقاد خالفــت را در »اصحاب حل 
و عقد، شــوری و اســتخالف« می دانست و امامت به 
مثابه منصب الهی را نمی پذيرفــت.54 به نظر ابوحنيفه 
زور مشروعيت نمی آورد. حاكمانی كه به زور، منصب 

48. مناقب امام اعظم، ص143.
49. مقاتل الطالبيين، ج2، ص520.

50. »ابوحنيفه«، ج5، ص382.
51. مناقب امام اعظم، ص88.

52. مواضع انقالبی و سياسی امام اعظم ابوحنيفه، ص39.
53. مقاتل الطالبيين، ج2، ص100.

54. خالفت و ملوكيت، ص304؛ تاريخ انديشــه سياسی در اسالم و 
ايران، صص323و324.

45

ان
وی

عل
ی 

ها
یام

ز ق
ع ا

دفا
در 

ه 
یف

حن
بو

م ا
اما

ی 
اس

سی
ه 

ش
دی

ی ان
بان

م



خالفت يا حكومت را به دســت می گيرند و بعد برای 
قانونی نشان دادن آن، متوسل به اخذ بيعت اجباری از 
مردم می شوند، مشروعيت ندارند. ابوحنيفه همين نكته 
را كه خليفه مسلمانان به اجماع مسلمانان مشروعيت 
می يابد، با صراحت بيشتر در گفتگو با منصور، خليفه 

عباسی بيان می كند.
در جمعی كه مالك بن انس، ابن ابی ذئب و ابوحنيفه در 
محضر منصور دوانيقی بودند و خليفه عباسی از آنها 
ســؤال كرد: نظرتان درباره اين حكومت كه خداوند 
متعــال در زمره اين امت به من عطا كرده چيســت؟ 
مالك نظری مطابق با خليفه داد. ابن ابی ذئب خالفت 
منصور را منحرف از حق خوانــد و ابوحنيفه گفت: 
متجســس راه راســت به خاطر دين خود از اشتغال 
و غصه دور اســت. اگر تو با وجدانت قضاوت كنی، 
خواهی دانست كه تو ما را به خاطر اهلل فرا نخوانده ای، 
بلكه می خواهی كه ما از ارعاب و ترس تو ســخنانی 
مطابق ميل تو بگوييم، تا در اذهان مردم جای گيرد. 
حقيقت امر اين اســت كه طوری خليفه شده ای كه بر 
خالفت تو حتی اجتماع دو تــن از اهل فتوا برگزار 
نشده است، در حالی كه خالفت از طريق مشورت و 
اجتماع مسلمانان برگزار می شود.55 ابوحنيفه در فقه 
االكبر می نويسد: »افضل مردم بعد از پيامبران، ابوبكر 
صديق، ســپس عمر بن خطاب فاروق، سپس عثمان 
ذوالنورين و ســپس علی بن ابی طالــب بود. تمامی 
اينان عابد و ثابت در حــق با حق بودند«. اين گفته 
ابوحنيفه مهر تأييدی اســت بر مبانی و شــالوده های 
انعقاد خالفت و ترتيب تاريخی خلفای راشــدين. از 
منابع و عمل سياسی او نيز برمی آيد كه نظريه استيالء 

را قبول نداشته است.
2( شروط خالفت

ابوحنيفه معتقد بود: »امامت جز قريش را نشــايد و 
هركه از اين طايفه مردم را به كتاب، سنت و دادگری 

55. خالفت و ملوكيت، ص305؛ جهاد شــيعه در دوره اول عباسی، 
ص274.

بخواند، شايسته امامت باشــد و خروج با او واجب 
و اين به دليل خبری اســت كه از پيامبر رســيده كه 
فرموده: االئمة من قريش«.56 او همچنين معتقد بود كه 
در شرايط خاص آن روزگار، تنها يك خليفه قريشی 
می توانست همه مســلمانان را با همديگر پيوسته و 
مربوط نگاه دارد.57 ابوحنيفه زمانی كه به نمايندگی از 
علما در برابر سفاح جهت اعالم وفاداری به حكومت 
عباســی ايستاده بود، علت بيعت خود را با او در اين 
ديد كه آنان ظلم را ريشه كن و عدالت را اجرا كنند.58 
اما با گذر روزگار عقايد خود را درباره عباسيان تغيير 
داد. در نتيجه قريشــی بــودن، عدالت، علم و مبارزه 
عليه ظلم و ســتم از شروط خالفت از نگاه ابوحنيفه 

بوده است.
3( امامت فاسق و ستمگر

رأی غالــب در ميان اهل ســنت، عدم جــواز قيام 
عليه حاكم می باشــد. در ميان اهل ســنت، احاديثی 
از پيامبر)ص( رايج اســت كه شــورش عليه خليفه 
مســلمانان را تحت هر شــرايطی منع می كند. يك 
نمونه از آن، اين حديث اســت: »سلطان ستمكار از 
فتنه ای پايدار بهتر است«. ابوحنيفه از آنجا كه حاضر 
به همكاری با حكام عصر نشــد و از سوی ديگر از 
قيامهای علويان حمايت معنوی و مادی كرد، آشكارا 
مخالفــت خويش را با قدرتهای زمانه نشــان داد و 
در داوری بين حاكم و مخالفــان او، به نفع مخالفان 
رأی داد. او امامت فرد فاســق و ســتمگر را بر امور 
مسلمانان جايز نمی دانست و ملكه عدالت را يكی از 
مهم ترين شــروط امامت به شمار می آورد.59 مكی از 
زبان ابوحنيفه می نويســد: »امامی كه از فیء استفاده 
ناجايز كند، يا در حكــم از ظالم كار گيرد، امامتش 

56. فرق الشيعه، ص13.
57. تاريخ فلسفه در اسالم، ج2، ص137.

58. مجموعه مقاالت پژوهشــی بررســی آراء و انديشــه های امام 
ابوحنيفه، ص80.

59. فرق الشــيعه، ص13؛ خالفت و ملوكيت، ص308؛ »ابوحنيفه«، 
ج5، ص383.
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باطل اســت و حكم وی جايز نيست و باقی ماندن او 
در مسند خالفت شايسته نيست«.60 در كتاب تاريخ 
بغداد آمده است: »ابن مبارك گفت: روزی از ابوحنيفه 
نزد اوزاعی ياد كــردم. از من اعراض كرد. من او را 
ســرزنش كردم. او گفت: تو از نزد كسی می آيی كه 

معتقد به قيام با شمشير در ميان امت محمد است«.61
ابوحنيفه اعتقاد داشــت چنانچه خليفه ای ستمكار و 
غصب كننده اموال بيت المال باشــد، غير قابل تأييد 
اســت و مردم حق دارند او را سرنگون كنند و چنين 
شورشی نه تنها مجاز، بلكه واجب است، اما مشروط 
به اينكه با ســرنگونی او، حاكمی عادل و پرهيزكار 
جای او بنشيند و اين امر به ضايع شدن جانها و اقتدار 
منجر نشود.62 با توجه به شــناختی كه از شخصيت 
دينی و خداترسی او در دست است، می توان دريافت 
كه اين همه نافرمانــی و عصيان در برابر خلفايی كه 
به نظر وی شايســته آن مقام نبودند و ستمكاری در 
حق مردم و حدود شريعت پيشــه كرده بودند، نه از 
سر ناپروايی يا قدرت طلبی، بلكه از سر دين داری و 

تكليفی بوده كه بر دوش احساس می كرده است.
4( امر به معروف و نهی از منکر

پيشــوای مذهب حنفی امر به معروف و نهی از منكر 
قرآنــی را آزادی بيــان می دانســت.63 آزادی بيان 
در گفتــار و كردار ابوحنيفه بــه منزله هم حق و هم 
تكليف بود. ابوحنيفه از آزادی بيان سرســختانه دفاع 
می كرد. او زندانی كردن يا مجازات كسی را كه درباره 
خليفه، قانون يا حكومت عدل او بد گفته باشد، جايز 
نمی دانست. او انتخاب مسلك سياسی سكوت مطلق 
در مقابل ســالطين ظالم را مســاوی با منسوخ قرار 
دادن فرض قرآنــی امر به معــروف و نهی از منكر 
می دانست. ابوحنيفه در برابر پرسش ابراهيم الصانع از 
فقهای مشهور خراسان بيان می دارد كه امر به معروف 

60. مناقب ابی حنيفه، ج2، ص100.
61. تاريخ بغداد، ج13، ص359.

62. دين و دولت در اسالم، ص297.
63. تاريخ فلسفه در اسالم، ج2، ص140.

و نهی از منكر فرض اســت و از عكرمه از ابن عباس 
نقل می كند: افضل شــهدا تنها حمزة بن عبدالمطلب 
اســت، و نفر دوم كسی است كه در برابر امام ستمگر 
برخيزد و به نيكی امر كند و از بدی برحذرش دارد و 
بر اين اتهام كشــته شود. معافای موصلی 10 خصلت 
را در ابوحنيفه برمی شمرد كه يكی از آنها حق گويی 

و حق شناسی است.64
5( جدایی مناصب قضا و اجرا

اهل سنت، به خاطر آنكه به عصمت خلفا باور ندارند 
و اينكه در دوران بعد از خلفای راشدين افراد عادی 
عهده دار اين منصب شدند، به جدايی دو منصب قضا 
و اجرا برای داشتن حكومتی عادل و به وجود آورنده 
امنيت اجتماعی، اعتقاد پيدا كردند. بررســی زندگی 
ابوحنيفه و نپذيرفتن منصب قضا توسط خلفای وقت، 
نشان دهنده اين طرز تفكر می باشد. او بارها از سوی 
خليفه عباسی و كارگزاران وی، به پذيرش منصب قضا 
دعوت شــد و هربار از پذيرش آن امتناع می ورزيد. 
شــايد مهم ترين دليل خودداری ابوحنيفه از پذيرش 
منصب قضا، اين بود كه می ديد در خالفت عباســی، 
امر قضا برخالف اصل، تحــت تأثير نيروی اجراييه 
قرار دارد. او اعتقاد داشت: قاضی بايد مستقل باشد، 
تا آنجا كه بتواند خليفه را پای ميز محاكمه بكشــاند، 
نه اينكه خود تابع اوامر و دســتورات خليفه باشد. به 
خاطر اين نوع طــرز تفكر بود كه تازيانه خورد و به 

زندان رفت.
6( مبارزه منفی با حکومت

ابوحنيفه از گرفتن صدقه و هديه از حاكمان اجتناب 
می ورزيد. يك روز منصور دوانيقی برای وی مقداری 
وجه نقد فرستاد، وی نپذيرفت، دوستان و خيرخواهان 
به او مشــورت دادند كه »تصدق بها«؛ يعنی بپذير و 
صدقه بفرما، ليكن ايشــان بيان داشت: »آيا نزد آنان 
مال حاللی اســت؟«. ابوحنيفه با نظر ترديد به اموال 
آنــان، اين جمله را بيــان و از گرفتن هديه از حاكم 

64. مناقب ابی حنيفه، ج2، ص127.
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وقت خودداری كرد. حتی ايشــان وصيت كرد كه بعد 
از مرگ، او را در قبرســتان بغــداد دفن نكنند؛ زيرا 
اراضی محدوده بغداد را ارض مبغوضه می پنداشت.65 
ابن هبيره حاكم عراق به ابوحنيفه گفت: نزد ما بيشــتر 
قدم رنجه فرماييد. ابوحنيفه گفت: نزد تو چه كنم؟ اگر 
مرا به خود نزديك سازی، مرا به فتنه درافكنده ای و 
اگر دورم گردانی، خارم ســاخته ای. از آن گذشته در 
زندگــی ام، آن چنان نقطه ضعيفی نمی بينم كه برای آن 

از تو بترسم و جزء درباريان تو گردم.66

ابوحنیفه و قیام زید بن علی )122ق(
زيد بن علی بن حسين)ع( در سال 75ق67 يا 80ق68 
در مدينه به دنيا آمد. در منابع گوناگون علت قيام زيد 
اين گونه آمده اســت: ادعای خالد بن عبداهلل القسری 
در مورد ســپردن مالی نزد زيــد،69 اختالف زيد با 
عبداهلل بن حســن بر ســر موقوفات علی)ع( و بردن 
تظلم نزد هشام اموی، و توهين خليفه به نسب مادری 
و خاندان زيد.70 اما تفســير قيام زيد براساس منابع 
مالی دور از حقيقت است، بلكه او در پی فرصتی بود، 
تا عليه امويان دست به شمشير برد و اين فرصت در 
ســال 122ق و با تحريك كوفيان فراهم شد. زمانی 
كه زيد با اصرار يوســف بن عمر ثقفی حاكم عراق از 
كوفه به قادســيه رفت، شيعيان فراوانی در آنجا او را 
به قيام عليه امويان تشويق  كردند.71 زيد ابتدا از قبول 
بيعت با آنان خودداری  كرد، شــايد موقعيت سنجی 
زيد او را به اين كار واداشــته بــود، در هر صورت 
زمانی كه وعده همــكاری و نيروی 100 هزار نفری 

65. خالفت و ملوكيت، ص314.
66. مناقب ابی حنيفه، ج2، ص119.

67. تاريخ تشيع، ج1، ص251.
68. جنبشهای شيعی در تاريخ اسالم، ص600.

69. مقاتل الطالبيين، ج1، ص221.
70. تاريخ طبری، ج10، صص4257و4258.

71. تاريخ طبری، ج10، ص4260؛ مقاتل الطالبيين، ج1، ص224.

كوفيان را شــنيد،72 به اين شــرط با آنان بيعت كرد: 
»ما شــما را به كتاب خدا و ســنت پيامبرش و نبرد 
با ســتمگران و دفــع ظلم از ضعيفان و بخشــش به 
محرومان و تقسيم فیء مسلمانان ميان صاحبانش به 
مســاوات و رد مظالم و خاموش كردن آتش فتنه و 
يــاری اهل بيت در مقابل مخالفانی كه با ما دشــمنی 
كردند و حقمان را نشــناختند، دعوت می كنيم«.73 در 
اين بين بســياری از علويان از اين اقدام زيد ناراحت 
بــوده و او را از اين كار منع می كردند و ســابقه بد 
كوفيان در زمان جدش علی)ع( و حسين بن علی)ع( 
را به او گوشزد می كردند كه البته زيد به آنها اعتنايی 
نكرد و بر خواسته های خود پافشاری كرد. زيد حدود 
10 ماه در كوفه ماند و در اين بين فرستادگان خود را 
جهت اخذ بيعت به اطراف می فرستاد. با اطالع يوسف 
بن عمر ثقفی از حاميان زيد دو نفر از آنها شناســايی 
و اعدام گرديدند.74 ابن عمر تمام راههای ارتباطی به 
كوفه را مســدود نمود و با ايجــاد جوی خفقان آميز 
و امنيتــی، زيد را مجبور به قيــام قبل از موعد كرد. 
در نهايت در جنگی كه در كناســه كوفه بين طرفين 
روی داد، به رغم پيروزيهای اوليه زيد، ســرانجام تنها 
500/218 نفر از يــاران او باقی ماندند و با اصابت 
تيری بر پيشانی زيد و شهادت او، قيام سركوب شد.75 
پيكر او به مدت چهار سال بر سر دار بود و بعد از آن 
ســوزانده و خاكسترش به رودخانه فرات و زمينهای 

اطراف كوفه ريخته شد.76
موضــع امام ابوحنيفه نســبت به اين قيــام، مصداق 
ديدگاه سياسی عدم جواز امامت فرد فاسق و ستمگر 
بر امور مسلمانان اســت و حمايت از شخصی را كه 
72. مقاتل الطالبيين، ج1، ص224؛ جنبشهای شيعی در تاريخ اسالم، 

ص609.
73. تاريخ طبری، ج10، ص4267؛ جهاد شيعه در دوره اول عباسی، 

ص91.
74. مقاتل الطالبيين، ج1، ص225.

75. مقاتــل الطالبيين، ج1، ص234؛ تاريخ خليفه، ص278؛ خالفت 
و ملوكيت، ص326.

76. تاريخ شيعه و فرقه های اسالم تا قرن چهارم، ص60.
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عليه آن حاكم قيام كنــد، بر خود واجب می داند. در 
مــورد علت حمايت ابوحنيفه از قيام زيد بن علی)ع( 
می توان گفت: او گرايشــها و تمايالتــی به خاندان 
اهل بيت)ع( داشــت )البته شيعه نبود؛ زيرا در روايتی 
از شيخ طوسی آمده اســت كه ابوحنيفه اعمش را به 
دليل نقل فضايل علــی)ع( نكوهش كرده و همچنين 
به مؤمن الطاق نســبت به نقل فضايل علی)ع( خرده 
گرفته اســت(.77 اما به دليل وابستگی به فرقه مرجئه 
جبريه، از اين قيام حمايت كرد.78 چنان كه ذكر شــد، 
از ميان شاخه های مرجئه، مرجئه جبريه علم مخالفت 
با امويان برافراشــتند و خواب راحت را از چشمان 
خلفای اموی زدودنــد. ابوحنيفه در جريان قيام زيد 
اگرچه حضور فيزيكی نداشت، ولی با او بيعت كرد و 
با كمك مالی و حمايت معنوی از قيام، باعث گرويدن 
مردم به قيام زيد شد.79 فتوای امام ابوحنيفه در مورد 
زيد اين گونه اســت: »قيام حضرت زيد در اين برهه 
از زمان، شــبيه تشريف آوردن رســول اهلل در ميدان 
بدر اســت«.80 با اين فتوا قيام زيد از منظر ابوحنيفه 
برحق بود. يا در جای ديگر گفته اســت: »در زمان 
او ]زيد[ فقيه تر و خوش بيان تر از او نيافتم«.81 احمد 
بن محمــد از محمد بن جعفر روايت می كند كه او در 
داراالمــاره گفت: »خدا ابوحنيفــه را رحمت كند كه 
با ياری كردن زيد بن علی، دوســتيش نســبت به ما 
محقق گشت«.82 علت عدم حضور فيزيكی ابوحنيفه 
در قيام زيد، نتيجه اين طرز تفكر او است كه احتمال 
پيروزی اين قيام ضعيف می باشد و لزومی به حضور 
او نيست. عدم حضور فيزيكی ابوحنيفه را می توان به 
صورت ديگری توجيه كرد كه او براســاس موقعيت 

77. لسان الميزان، ج5، ص300؛ االمالی، ج2، ص241.
78. مجموعه مقاالت پژوهشــی بررســی آراء و انديشــه های امام 

ابوحنيفه، ص78.
79. تاريخ شيعه و فرقه های اسالم تا قرن چهارم، ص60.

80. مناقب ابی حنيفه، ج1، ص260؛ جنبشهای شيعی در تاريخ اسالم، 
ص619؛ مواضع انقالبی و سياسی امام اعظم ابوحنيفه، ص48.

81. رويدادهای تاريخ اسالم، ج1، ص316.
82. مقاتل الطالبيين، ج1، ص240.

سنجی و ســكونت در كوفه، با خلقيات آنان نسبت 
به زيد بيشتر آشنا بود. ولی سؤالی كه به ذهن متبادر 
می شــود، اين اســت كه چرا ابوحنيفه زيد را از قيام 
منع نكرد؟ متأســفانه منابع در اين خصوص، مطلبی 
ارائه نكرده اند، اما آنچه به ذهن می رسد، آن است كه 
اواًل؛ تصميم زيد بــرای قيام جدی بود و ترديدی در 
آن نداشــت و كسی نمی توانست او را از آن منع كند، 
همان گونه كه برخی از وابستگان زيد موفق به اين كار 
نشدند. ثانيًا؛ ابوحنيفه در آن زمان در جايگاهی نبود 
كه مانع قيام زيد گردد. ثالثًا؛ احتمااًل ابوحنيفه او را از 
قيام منع كرد و زمانی كه مواضع زيد را ديد، در مقام 

حمايت معنوی و مالی از او برآمد.
ابوحنيفه علت عدم مشــاركت خــود را در قيام زيد 
اين طــور بيان می كند: »اگر من می دانســتم كه مردم 
حضرت زيد را رها نخواهند كرد و اين مردم واقعًا با 
صداقت در كنار حضرت زيد قيام خواهند كرد، پس 
من حتمًا هم ركابی و شركت عملی با حضرت زيد را 
انتخاب و با مخالفان ايشــان جهاد می كردم؛ چون كه 
ايشان امام و پيشــوای برحقی هستند. اما مرا بيم آن 
است كه اين مردم با وی آن طور جفا كنند كه با جدش 
»سيدنا حســين« نمودند. البته با وی مساعدت مالی 
خواهم كرد«.83 به ظــن نگارندگان، علت ديگر عدم 
حضور ابوحنيفه در قيام، اين است كه او در آن زمان 
در ميان اذهان مردم نفوذ بااليی نداشت، تا شركت او 

بتواند ضعف و ناتوانی نهضت را كامل كند.
شفق در مقاله »جايگاه اهل بيت از ديدگاه ابوحنيفه«،84 
اشــاره می كند ابوحنيفه زمانی كه در حجاز بوده، دو 
سال نزد زيد شــاگردی كرده است كه اين با واقعيت 
سازگاری ندارد؛ زيرا ابوحنيفه دو سال آخر حكومت 
امويان را در حجاز ســپری كرد، در صورتی كه قيام 
زيد در ســال 122ق در كوفه اتفاق افتاد و منابع نيز 
از تلمــذ ابوحنيفه نزد زيد در كوفه ســخنی به ميان 

83. مناقب ابی حنيفه، ج1، ص260.
84. »جايگاه اهل بيت از ديدگاه ابوحنيفه«، ص156.
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نياورده اند. يزيد بــن هبيره زمانی كه موضع ابوحنيفه 
را در قبال قيام زيد مشاهده كرد، سعی كرد با سرگرم 
نمــودن وی به كارهای حكومتی، بــه نوعی او را به 
عنوان يكی از مرجئيان مخالف حكومت از فكر كردن 
و ســخن راندن عليه امويان دور كند. البته ابوحنيفه 
به شــدت از پذيرش منصب حكومتی اجتناب كرد و 
زمانی كه اصرار امويان را مشاهده كرد، رحل اقامت 
در حجاز افكند و تا زمان انقراض امويان در آنجا بود 

و در اوايل خالفت سفاح عباسی، به كوفه برگشت.

ابوحنیفه و قیام ابراهیم بن عبداهلل بن حسن 
)145ق(

ابراهيم بن عبداهلل بن حســن بن حسن)ع( كه كنيه اش 
ابوالحســن بود، در سال 97ق در مدينه متولد شد.85 
ابراهيم قيام خود را در اول ماه رمضان ســال 145ق 
در بصره آغاز كــرد.86 اولين اقــدام ابراهيم تصرف 
داراالماره شــهر بــود. فرماندار بصره شــخصی به 
نام »ســفيان بن معاويه بن يزيد بــن مهلب« بود كه 
از قبل يك آشــنايی با ابراهيم داشــت. او با گرفتن 
امان نامه ای، ساختمان داراالماره را تحويل ابراهيم و 
يارانش داد و از شهر خارج شد، يا بنابر بعضی منابع 
به صورت صوری به زندان افتاد.87 ابراهيم بعد از آن 
به مســجد جامع رفت و طی خطبه ای مردم را به قيام 
عليه منصور عباسی تشــويق كرد و سپس با ارسال 
نيروهايی توانست شــهرهای هم جوار از قبيل اهواز، 
فارس، واسط و ديگر نقاط را به تصرف خود درآورد 
و خــود را »اميرالمؤمنين« بخوانــد و برای نبردی 
بزرگ آماده شــود.88 زمانی كه ابراهيم بر بيت المال 

85. »ابراهيم بن عبداهلل«، ج2، ص446.
86. تاريخ يعقوبــی، ج2، ص370؛ تاريخ طبری، ج11، ص4893؛ 

مقاتل الطالبيين، ج1، ص443؛ تاريخ خليفه، ص340.
87. تاريخ خليفه، ص341؛ تاريــخ طبری، ج11، ص4894؛ جهاد 

شيعه در دوره اول عباسی، ص201.
88. تاريخ يعقوبی، ج2، ص370؛ مقاتل الطالبيين، ج1، صص448-

458؛ »ابراهيم بن عبداهلل«، ج2، ص447.

بصره ســيطره يافت دو ميليون درهم به دست آورد و 
برای هر مردی 50 درهم تعيين كرد و مردم می گفتند: 
»پنجاه درهم با بهشــت«.89 بنابرايــن، 40 هزار نفر 
شمشــير زن در اين مرحله در ركاب ابراهيم حاضر 

بودند.
ابراهيم در روز عيــد فطر در حال خطبه خواندن در 
مســجد بود كه از شهادت محمد نفس زكيه در مدينه 
)145ق( مطلع گرديد، بنابراين بســيار گريست90 و 
عزم خود را جهت جنگ با منصور جزم كرد. منصور 
در اين زمان در كوفه به سر می برد. او دستور داده بود 
مردم شــهر لباس سياه )شعار عباسيان( به تن كنند.91 
هدف منصور از اين اقدام، يكســان سازی مردم در 
تابعيت حكومت و مشــخص كردن طرف داران قيام 
ابراهيم بود. ابراهيم در اول ماه ذی القعده با لشــكری 
كه فرمانده جناح راست آن عيسی بن زيد و فرمانده 
جناح چپ برد بن لبيد يشــكری بود و شمار زيادی 
از آنان زيديان و معتزليانی بودند كه از شاخه معتزله 
بغداد طرف داری می كردنــد، از بصره به قصد نبرد با 
منصور خارج شــد.92 موقعيــت منصور در آن زمان 
بسيار دشوار بود. قّلت سپاه و پراكنده بودن آنان اين 
دشــواری خليفه را دوچندان می كرد.93 منصور طی 
نامه ای از عيسی بن موسی كه در آن زمان در حجاز 
مأمور سركوب قيام محمد نفس زكيه بود، درخواست 
كرد هرچه ســريع تر جهت نبرد با ابراهيم خود را به 
كوفه برســاند. او نيز اجابت كرد و به كوفه آمد و به 
عنوان فرمانده ســپاه عليه ابراهيم منصوب شد.94 دو 
طرف در قريه »باَخمرا« در 16 فرسخی كوفه مقابل 

89. مقاتل الطالبيين، ج1، ص447.
90. تاريخ طبری، ج11، ص4886.

91. مقاتل الطالبيين، ج1، ص441؛ تاريخ طبری، ج11، ص4889.
92. مقاتــل الطالبيين، ج1، ص473؛ مــروج الذهب، ج2، ص300؛ 

تاريخ فرق اسالمی، ج2، ص72.
93. جهاد شيعه در دوره اول عباسی، ص205.

94. مقاتــل الطالبيين، ج1، ص473؛ مــروج الذهب، ج2، ص300؛ 
تاريخ يعقوبی، ج2، ص370.
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هم صف آرايی كردند.95 در مرحله اول جنگ، مقدمه 
سپاه عباسيان »حميد بن قحطبه« رو به هزيمت نهاد.96 
حتی منابع ذكر كرده اند كه منصور بر دروازه های كوفه 
شترانی آماده كرده بود كه به محض خطر بگريزد، اما 
ناگهــان در صحنه نبرد، اوضاع دگرگون شــد و تنها 
400/500 نفر از طرف داران ابراهيم دور او را گرفتند 
كه بی نتيجه بود و بــا اصابت تيری بر گلوی ابراهيم، 

قيام به شكست انجاميد.97
از علل شكســت قيام ابراهيم »نفس رضيه«، می توان 
به اين موارد اشــاره كرد: استقرار منصور در كوفه و 
جلوگيری از خروج شــيعيان به سمت بصره و ملحق 
شدن به ابراهيم، اختالف ميان سپاهيان قيام در نحوه 
استراتژی جنگ با عيســی بن موسی، عهد شكنی و 
بی وفايی ياران ابراهيم در صحنه نبرد، و كم رنگ بودن 

حضور زيديان در بصره.
ابوحنيفه ابراهيم را مصــداق امام عادل در برابر امام 
فاسق )منصور( می دانست. اختالف حمايت او از اين 
قيام و قيام زيد در آن اســت كه قيام ابراهيم را پيروز 
می ديــد و به اين خاطر در همــه ابعاد از او حمايت 
كرد، اما در پيروزی قيام زيد ترديد داشــت و به اين 
خاطر حضور فيزيكی در كنار رهبر علوی نداشــت. 
ابوحنيفه انتخاب مســلك سياسی سكوت مطلق در 
مقابل ســالطين ظالم را مساوی با منسوخ قرار دادن 
فرض قرآنی امر به معروف و نهی از منكر می دانست. 
مواضع ابوحنيفه در مورد اين قيام نسبت به قيام زيد، 
علنی تر و آشــكارتر بود. ابوحنيفــه بی پرده از قيام 
ابراهيم طرف داری و مــردم را به همراهی در قيام او 
تشويق می كرد.98 اين فتوای ابوحنيفه كه »شركت در 
اين جنگ از 50 حج مســتحبی برتر اســت«،99 در 

95. تاريخ خليفه، ص341.
96. جهاد شيعه در دوره اول عباسی، ص206.

97. مقاتل الطالبييــن، ج1، ص477؛ تاريخ خليفه، ص341؛ مروج 
الذهب، ج2، ص300.

98. مقاتل الطالبيين، ج2، ص512؛ سير اعالم النبالء، ج1، ص156.
99. مقاتل الطالبيين، ج2، ص535.

پيوســتن بســياری از مردم به اين قيام تأثير فراوان 
داشت. صدور اين فتوا مصداق يكی از مبانی انديشه 
سياسی ابوحنيفه است كه معتقد بود در شرايط خاص 
آن روزگار، تنها يك خليفه قريشی، عادل و درستكار 
می توانست انسجام و وحدت همه مسلمانان را محقق 
سازد. ابوحنيفه همچنين بعضی از فرماندهان منصور 
را از جنگ با ابراهيم منصرف كرد و آنان را به ترديد 
انداخت. ايجاد ترديد در ميان فرماندهان عباسی برای 
مبــارزه با ابراهيم نيز برگرفته از همين انديشــه امام 
ابوحنيفه اســت، تا احتمال پيروزی امام عادل را باال 
برد و پشــتوانه ای قوی برای حمايت همه جانبه از او 
فراهم گردد. زمانی كه منصور از صحبتهای حســن 
بن قحطبه ناراحت و خشــمگين شد، برادر حسن در 
جلسه حضور داشــت، گفت: بيش از يك سال است 
كه عقل خودش را ]حســن بن قحطبه[ از دست داده 
و تغيير كرده اســت. منصــور از بعضی از افراد مورد 
اعتماد خود پرســيد: حسن نزد كدام فقيه رفت و آمد 
دارد؟ به وی گزارش دادند كه وی نزد ابوحنيفه رفت 

و آمد می كند.100
ابوحنيفه نامه ای به ابراهيم ارســال داشــت و در آن 
وی را دعوت كرد كه بــه كوفه آيد، تا مورد حمايت 
زيديــان قرار گيرد و به او گفت: مخفيانه به كوفه بيا؛ 
زيرا اينجا شــيعيان شما با شــبيخون بر منصور وی 
را خواهند كشــت، يا دست بســته او را تسليم شما 
خواهند ساخت.101 از حســن بن حسين نقل است: 
»وقتی ابراهيم قصد داشت برای نبرد به سوی عيسی 
بن موســی برود، نامه ای از ابوحنيفه به او رســيد، با 
اين مضمون كه هنگامی كه خداوند تو را بر عيسی و 
لشكريانش پيروز ساخت، درباره ايشان رفتار پدرت 
در جنگ جمل را روا مدار؛ زيرا او فراريان را نكشت 
و اموال را مصادره ننمــود و فراريان را تعقيب نكرد 

100. مجموعه مقاالت پژوهشــی بررســی آراء و انديشه های امام 
ابوحنيفه، ص83.

101. مقاتل الطالبيين، ج2، ص535.
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و مجروحان را نكشــت؛ چون ايشان دنباله و كمكی 
نداشتند، بلكه رفتارت با ايشان همچون جنگ صفين 
باشد كه در آن به اسارت كودكان و قتل مجروحان و 
تقسيم غنايم دستور داد؛ زيرا شاميان دنباله ای داشتند 

كه در شهرشان بود«.102
اين نظر ابوحنيفه در مورد قتل عام مجروحان توسط 
علی)ع( در جنگ صفين به نظر دور از واقعيت است؛ 
زيرا در نهج البالغه آمده اســت: امــام هنگامی كه 
در جنگ صفين مشــاهده كرد كه يارانش در مقابل 
فحاشی لشكر معاويه اقدام به فحاشی می كنند، فرمود: 
»من برای شما نمی پسندم كه دشنام دهنده باشيد، ولی 
اگر شــما كارهای آنها را توصيف كنيد و حالشان را 
بازگوييد در گفتار راست تر و در بركناری خودتان از 
گناه و سرزنش آنها رساتر خواهد بود. به جای دشنام 
دادن بــه آنها، بگوييد: بارخدايا! خونهای ما و آنها را 
حفظ كن و ميان ما و آنها صلح و آشــتی برقرار فرما 
و آنان را از گمراهی به هدايتشــان رسان، تا هركس 
حق را ندانسته، بشناسد و هركس حريص در كج روی 
و دشــمنی اســت، از آن بازگردد«.103 حال چگونه 
ممكن اســت امام دســتور قتل مجروحان و اسارت 
كودكان را داده باشد. همچنين اين جنگ به حكميت 
انجاميد و فرصت تعقيب شــاميان مهيا نشد. احتمااًل 
اين نامه را عباسيان در دوره ای بعد جهت مشروعيت 
دســتگيری ابوحنيفه جعل كرده باشند. به هر صورت 
اين نامه بعدها به دســت منصور افتاد و همين باعث 
زندانی شــدن و مرگ امام ابوحنيفه گرديد. ابوحنيفه 
كشته شــدگان باخمرا را با شهدای جنگ بدر معادل 
می دانســت.104 اين روش با اين نظر ابوحنيفه انطباق 
داشت كه اگر امكانات برپا شدن انقالب مؤثر و صالح 
موجود باشــد، در اين صورت قيــام عليه حكومت 
ســتمگر نه تنها جايز بلكه واجب اســت.105 سؤالی 

102. همان، ج2، ص519.
103. نهج البالغه، خطبه 197.

104. مقاتل الطالبيين، ج2، ص516.
105. خالفت و ملوكيت، ص332.

كه بی جواب مانده، اين اســت كه با وجود حمايتهای 
ابوحنيفه از قيام، علت نپيوســتن او به قيام در بصره 
چيســت؟ منابع در اين مورد سكوت اختيار كرده اند. 
اين احتمال می رود منصــور تمام راهها و وروديهای 
كوفه را مسدود كرده بود و از خروج نيروهای مردمی 

به سمت كوفه ممانعت به عمل می آورد.
اگر بــه نظر ابن خلدون درباره دليل همراهی ابوحنيفه 
با حســنيان توجه نماييم، درمی يابيم كه دليل حمايت 
ابوحنيفه و حاميان او از قيام ابراهيم و تحريص مردم 
برای همراهی با حركت آنها، چيزی جز غيرمشــروع 
دانســتن حكومت منصور، و لزوم خــروج به همراه 
سادات حسنی قريشی ای كه به كتاب و سنت دعوت 
كرده و شايستگی مقام امامت را داشته اند، نبوده است. 
چون منصــور در اواخر دوران اموی برای خالفت با 
محمد بيعت كــرده بود، امامت او صحيح تر از منصور 
بوده و چون مردم مجبور به بيعت با منصور شــده اند، 
شكستن پيمان اجباری اشــكالی نداشته و بنابر اين 
رأی، مــردم مجاز بــه بيعت ]و همراهــی[ با محمد 

بوده اند.106
زمانی كه در حضور امام ابوحنيفه ذكر خبر شــهادت 
زيد بن علــی، نفس زكيه و ابراهيــم نفس رضيه به 
ميان می آمد، بدون اختيار به گريه می افتاد. حسن بن 
عبداهلل بن زبيــر می گويد: »من امام ابوحنيفه را ديدم 
كه حضرت محمد بن عبداهلل بن حســن)رض( را بعد 
از واقعه شــهادت ياد می كردند و از هردو چشمانش 

اشك جاری بود«.107

نتیجه گیری
1. ابوحنيفه، يكی از فقهای اهل ســنت و امام مذهب 
حنفــی، فقيهی ايرانــی االصــل و زاده كوفه بود. او 
به داشــتن آرا و عقايدی متصف اســت كه او را از 
106. العبر، ج4، ص6؛ »واكاوی داليل حمايت همراهی و هم گرايی 
فكری اصحاب مذاهب اســالمی، زيديه، معتزله و مرجئه با نخستين 

قيامهای سادات حسنی تا سال 145ق«، ص118.
107. مناقب ابی حنيفه، ج1، ص248.
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هم قطاران خود جدا می كند. حنفيان در ميان مذاهب 
اهل ســنت به اصحاب رأی مشهور هستند. شاگردان 
ابوحنيفه برخالف استاد خود، با دستگاه سياسی زمانه 

خود همكاری نمودند.
2. آنچه در زندگی ابوحنيفه جالب توجه است، پيشه 
او اســت. طبيعت معمول حكم می كنــد افراد تاجر 
انسانهای محافظه كاری باشند و نظم و وفاق اجتماعی 
را به مصلحت خود بدانند و كمتر به مخالفت با سياست 
حاكم بپردازند، اما به رغم اين كار، سكونت در كوفه به 
عنوان يكی از كانونهای تشــيع، اوضاع سياسی عصر 
حيات ابوحنيفه، عالقه به خاندان نبوت، وابستگی به 
مرجئه جبريه كه مخالف سياستهای حكومتهای وقت 
بود و ظلم و ســتم وارده از سوی امويان و عباسيان 
به علويان، در حمايت ابوحنيفه از قيامهای علويان و 

نوع نگاه او به سياست و حاكميت مؤثر بود.

3. انديشــه سياســی ابوحنيفه كاماًل بــا عملكرد او 
در دوران حيــات خود ســازگاری دارد. او هيچ گاه 
مشــاغل حكومتی را نپذيرفت. به خاطر انديشه های 
خود توســط حاكميت وقت تازيانه خورد و به دليل 
نامساعد بودن شرايط زمانه در دوران امويان، مجبور 

به مهاجرت به حرمين شريفين گرديد.
4. ابوحنيفــه به رغم حمايتهای معنــوی و مادی از 
قيامهای زيد و ابراهيم نفس رضيه، حضور فيزيكی در 
اين قيامها نداشت. علت عدم حضور خود در قيام زيد 
را در نگهداری امانات مردم و پيش بينی شكست قيام 
می دانست و علت عدم حضور در قيام ابراهيم را بايد 
در نظارت شديد منصور بر اهالی كوفه و ممانعت آنان 
از خروج و ملحق شدن به ابراهيم در بصره و اعتماد 

كافی نداشتن به نتيجه قيام دانست.

- قرآن كريم.
- ابن حجر عســقالنی، احمد بن علی، لسان الميزان، 

بيروت، مؤسسة العلمی للمطبوعات، 1390ق.
- ابن حجر هيتمی، احمد بن محمد، مناقب امام اعظم، 
ترجمــه عبدالرئوف مخلص، تربــت جام، احمد جام، 

1377ش.
- ابن حزم اندلســی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و 

الهواء و النحل، بيروت، دارصادر، بی تا.
- ابن خلــدون، عبدالرحمن بن محمــد، العبر و ديوان 
المبتدأ و الخبر فی تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم 

من ذوی الشأن االكبر، بيروت، دارالفكر، 1408ق.
- ابن سعد، محمد بن ســعد، الطبقات الكبری، ترجمه 
محمــود مهدوی دامغانــی، تهران، فرهنگ انديشــه، 

1347ش.
- ابن قتيبه دينوری، عبداهلل بن مسلم، امامت و سياست، 
ترجمه سيد ناصر طباطبايی، تهران، ققنوس، 1380ش.

- ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسين، مقاتل الطالبيين، 

ترجمه بهراد جعفری، تهران، جعفری راد، 1387ش.
- ابوالمعالی، محمد بــن عبيداهلل، بيان االديان، تهران، 

روزنه، 1376ش.
- ابوزهــره، محمد، ابوحنيفه حياتــه و عصره، قاهره، 

دارالفكر العربی، 1991م.
- اسالم نيا، فريدون، سير تاريخی مذاهب اهل سنت و 

جماعت، تربت جام، احمد جام، 1389ش.
- اشعری، علی بن اســماعيل، مقاالت االسالميين و 

اختالف المصلين، فيسبادن، دارفرانز شتايز، 1400ق.
- بغدادی اســفراينی، عبدالقاهر بن طاهر، الفرق بين 

الفرق، بيروت، المكتبة العصرية، 1419ق.
- بغــدادی، احمد بن علــی، تاريخ بغــداد، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1349ق.
- پاكتچی، احمــد، »ابوحنيفــه«، در: دائرة المعارف 
بزرگ اسالمی، ج5، زير نظر سيد محمدكاظم موسوی 
بجنوردی، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، 

1378ش.
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- همو، »انديشــه های كالمی در سده های 2و3ق«، 
در: دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج8، زير نظر سيد 
محمدكاظم موســوی بجنوردی، تهــران، مركز دائرة 

المعارف بزرگ اسالمی، 1378ش.
- ترمانينی، عبدالســالم، رويدادهای تاريخ اســالم، 
ترجمه جمعی از پژوهشــگران با نظارت و اشــراف 
سيد عليرضا واسعی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی، 1385ش.
- حســنی، هاشم معروف، جنبشهای شيعی در تاريخ 
اسالم، ترجمه سيد محمدصادق عارف، مشهد، آستان 

قدس رضوی، 1379ش.
تهران،  ابوحنيفه،  - حســين بر، محمدامين، زندگانی 

احسان، 1375ش.
- حقانی، عبدالقيوم، مواضع انقالبی و سياســی امام 
اعظم ابوحنيفه، ترجمه محمدعلی شه بخش، زاهدان، 

صديقی، 1381ش.
- خضری، سيد احمدرضا، تاريخ تشيع، تهران، سمت؛ 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386ش.
- ذهبی، محمد بن احمد، ســير اعالم النبالء، بيروت، 

مؤسسة الرسالة، 1405ق.
- ربانی گلپايگانی، علی، فرق و مذاهب كالمی، قم، 

مركز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1389ش.
- رضازاده لنگرودی، رضا، »برخورد انديشــه های 
سياسی در اســالم )پژوهشی در مرجئه(«، در: كتاب 
طــوس )مجموعه مقاالت(، دفتــر اول، بی جا، بی نا، 

1363ش.
- زرگری نژاد، غالمحسين، تاريخ انديشه سياسی در 

اسالم و ايران )جزوه درس(، بی تا.
- زرين كوب، عبدالحسين، تاريخ ايران بعد از اسالم، 

تهران، اميركبير، 1368ش.
- زيب فياض، شاكر، ابوحنيفه بين الجرح و التعديل، 
پايان نامه كارشناســی ارشد، عربستان، جامعة الملك 

عبدالعزيز، 1396ق.
- ســجادی، صادق، »ابراهيم بن عبداهلل«، در: دائرة 

المعارف بزرگ اسالمی، ج2، زير نظر سيد محمدكاظم 
موســوی بجنوردی، تهران، دائــرة المعارف بزرگ 

اسالمی، 1378ش.
- شريف رضی، محمد بن حسين، نهج البالغه، ترجمه 

محمدمهدی فوالدوند، تهران، صائب، 1386ش.
- شــريف، ميان محمد، تاريخ فلســفه در اســالم، 
ترجمه زير نظر نصراهلل پورجوادی، تهران، مركز نشر 

دانشگاهی، 1365ش.
- شــفق خواتی، محمد، »جايگاه اهل بيت از ديدگاه 

ابوحنيفه«، مجله طلوع، شماره 17، بهار 1385ش.
- صابری، حسين، تاريخ فرق اسالمی، تهران، سمت، 

1384ش.
- طبری، محمد بــن جرير، تاريخ طبــری، تهران، 

اساطير، 1375ش.
- طقوش، محمد سهيل، تاريخ امويان، ترجمه حجت 
اهلل جودكی، تهران، پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه، 

1380ش.
- طوسی، محمد بن حســن، االمالی، قم، دارالثقافه، 

1414ق.
- ظريفيــان شــفيعی، غالمرضا، ديــن و دولت در 
اســالم، تهران، مؤسسه علمی و فرهنگی ميراث ملل، 

1376ش.
- عزيزی، موسی، مجموعه مقاالت پژوهشی بررسی 
آراء و انديشــه های امام ابوحنيفه، تهران، احســان، 

1390ش.
- عصفری، خليفة بن خياط، الطبقات، دمشق، وزارة 

الثقافة و السياحة و االرشاد القومی، 1966م.
- همو، تاريخ خليفه، بيروت، دارالفكر، 1414ق.

- غالمی دهقی، علی، »مرجئه و بنی اميه: همسازی يا 
ناهمسازی )2(«، مجله تاريخ در آينه پژوهش، شماره 

2، تابستان 1383ش.
- قرشــی، عبدالقادر بن محمد، الجواهر المضية في 

طبقات الحنفية، حيدرآباد دكن، 1332ق.
- ليثی، ســميره مختــار، جهاد شــيعه در دوره اول 
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عباســی، ترجمه محمد حاجی تقی، تهران، شــيعه 
شناسی، 1384ش.

- مســعودی، علی بن حسين، مروج الذهب و معادن 
الجوهر، ترجمه ابوالقاســم پاينده، تهــران، علمی و 

فرهنگی، 1378ش.
- مشكور، محمدجواد، تاريخ شيعه و فرقه های اسالم 

تا قرن چهارم، تهران، اشراقی، 1385ش.
- مفتخری، حســين، »مرجئه و نو مسلمانان«، مجله 

تاريخ اسالم، سال دوم، شماره 1، 1380ش.
- مكی، موفق بن احمد، مناقب ابی حنيفه، حيدرآباد 

دكن، 1324ق.
- مودودی، ابوالعلی، خالفــت و ملوكيت، ترجمه 

خليل احمد حامدی، پاوه، بيان، 1405ق.
- نجفيان رضــوی، ليــال، »واكاوی داليل حمايت 

همراهی و هم گرايی فكری اصحاب مذاهب اسالمی، 
زيديه، معتزله و مرجئه با نخســتين قيامهای سادات 
حســنی تا ســال 145ق«، مجله مطالعــات تاريخ 

فرهنگ، شماره 11، 1391ش.
- نصيری، محمد، تاريخ تحليلی صدر اسالم، قم، دفتر 

نشر معارف، 1393ش.
- نوبختی، حســن بن موســی، فرق الشيعه، ترجمه 
محمدجواد مشــكور، تهــران، علمــی و فرهنگی، 

1381ش.
- هاوتينــگ، جرالــد، امويان: نخســتين دودمان 
حكومت گر در اســالم، ترجمه عيسی عبدی، تهران، 

اميركبير، 1388ش.
- يعقوبی، احمد بن اســحاق، تاريخ يعقوبی، ترجمه 
محمدابراهيم آيتی، تهران، علمی و فرهنگی، 1382ش.
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