
 
 

 

از کابل است. دهد که  تر نشان می ها، روایت مشهورتر و صحیح علی رغم اختالف روایت ،امام ابوحنیفه…

ترین فقیهان  به عنوان یکی از بزرگ ؛تر از کابل فعلی بوده است طبعاً کابِل دوران فتوحات اسالمی خیلی بزرگ

حال مخاطبان خود و مردمان جامعه آن های خود رعایت  ، در هنگام صادر کردن فتواها و طرح دیدگاه عراق

جهت نیست که مسائلی  کرد. بی روز عراق را که بیشترینه در محیط و فرهنگی فارسی نشو و نما یافته بودند می

که  ؛ چه ایننمی شودگاهی در نزد فقیهان دیگر مذاهب یافت  که در فتواهای فقهی ابوحنیفه مطرح شده هیچ

هایی در آن مرز و بوم، زمینه طرح  ن زمان، فضایی پیچیده بود و پرسشفضای اجتماعی و سیاسی عراِق آ

 .های دیگر نبود ها در سرزمین شدن داشت که اصالً خبری از آن پرسش

برانگیز امام اعظم، فتوای او در باب  ساز و بحث یکی از فتواهای جنجال

تحلیل و بررسی این فتوا، وضعیت سده یکم و دوم و سوم نظری وقتی در مقام   است. هر صاحب

گیرد، اعتراف خواهد کرد که چنین فتوایی در چنان اوضاع و احوالی،  هجرِی جهان اسالم را در نظر می

هایی  ای را تنها در معدود آدم طلبیده که چنین شهامت اخالقی فتوایی به شدت انقالبی بوده و شهامتی اخالقی می

توان کرد. امام ابوحنیفه با صادر کردن چنین فتوایی در واقع، خود را در  ابوحنیفه سراغ میهمچون امام 

 .ها قرار داد جویی ترین انتقادها و عیب معرض سهمگین

امام ابوحنیفه در قیاس با دیگر پیشوایان مذاهب فقهی، اتکای بیشتری به عقل و خرد انسانی داشت و نیز در 

کام فقهی برگزیده بود. از این رو، حاسدان و دشمنان ای را در استنباط اح شکنانه مقایسه با دیگران، روش سنت

کردند ذهنیت مسلمانان را نسبت به  کردند و کوشش می های عجیب و غریبی منسوب می ابوحنیفه، او را به اتهام

 او خراب کنند.

کند که اهل فارس از سلمان فارسی خواستند که سوره فاتحه  خود نقل می« المبسوطِ »امام سرخسی هم در کتاب 

ن از پیامبر اسالم اجازه گرفت. ها به زبان فارسی ترجمه کند تا آن را در نماز قرائت کنند. سلما را برای آن

توانند سوره فاتحه را به فارسی  ها به تلفظ کلمات عربی عادت نکرده می پیغمبر اکرم گفت: تا زمانی که زبان آن

هللا  بسم»بخوانند. این بود که سلمان فارسی، سوره فاتحه را برای اهل فارس به فارسی ترجمه کرد و او 

گونه برای نخستین بار، سلمان فارسی، قرآن  برگردان کرد و بدینرا « الرحمان الرحیم

را به فارسی ترجمه نمود. مردم فارس تا زمانی که تلفظ کلمات عربی را یاد نگرفته بودند سوره فاتحه را به 
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