
 
 

 سنت و های حنفیان اهل بازتاب اندیشه
  ابونصر خانقاهیگزیدهجماعت خراسان در کتاب 

 
 ١رضا عشقی گنبکی

 )٢٤/١٠/٩٦:  نهایی پذیرش ـ٢٩/٠٧/٩٦:  مقالهدریافت(

 
 چکیده

 ششم هجری ۀابونصر طاهر بن محمد خانقاهی از واعظان و حکیمان بزرگ میانه سد
ایگاه بلند علمی و  جۀهای او و القابی که بدان خوانده شده است، نشان دهند نوشته. است

 ما از باورهای کالمی و فقهی او محدود و تا حدی با این همه، آگاهی. معرفتی اوست
در این مقاله، با استخراج . اندگاه او را شافعی مذهب و گاه کرامی دانسته. آشفته است

 زمانه و زیست بوم وی،  و بررسیگزیدهو اعتقادی ابونصر از کتاب  های کالمیاندیشه
کوشد  نگارنده در این پژوهش می. های کالمی وی واکاوی شودشش شده است، اندیشهکو

های اشعری و کرامی در عقاید ابونصر خانقاهی هایی از اندیشه دهد که گرچه مایه تا نشان 
توان وی را اشعری مذهب یا دارای عقاید کرامی دانست، بلکه باید شود، اما نمی یافت می
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 مقدمه
از جمله واعظان، فقیهان )  ق٥٥٠زنده به سال(خواجه ابونصر طاهر بن محمد خانقاهی 

اش برای ما العات از او در منابع، چهرهو حکیمان خراسانی است که به واسطۀ کمبود اط
گویی این واعظ شیرین قلمِ سرخسی در بیان  گزیده١.همچنان ناشناخته مانده است

ها و باورهای فکری و افکارش نیز موجب پیچیدگی و ابهام در شناخت دقیق اندیشه
 و ٢)١٤گزیده نفیسی،(» شافعی مذهب«در نتیجه برخی وی را . کالمی او شده است

). ١٤٦، »قلندریه در تاریخ«شفیعی کدکنی، (اند  دانسته» کرامی«رخی دارای تمایالت ب
 ).ر١گزیده توبینگن،(داند   می٣»اهل سنت و جماعت«البته خانقاهی، خود را از پیروان 

هـای وی از    نگارنده برای یافتن گرایش مذهبی و عقیدتی ابونصر، بـه اسـتخراج اندیـشه             
هـای کالمـی و فقهـی       با مقایسه این اندیشه ها بـا دیـدگاه         پرداخته؛ سپس    گزیدهکتاب  

مذاهب اهل سنت و جماعت، به این نتیجه رسیده است که باورهای ذکـر شـده در ایـن                   
دارد و » گرا و اهل حدیثاشعری، کرّامی و حنفیان سنت    «هایی با سه فرقۀ     کتاب، شباهت 

 با ایـن سـه فرقـه و بررسـی           سرانجام با مقایسه میزان اشتراکات و افتراقات کتاب گزیده        
موقعیت سیاسی و جغرافیایی که ابونصر در آن رشد کرده است، به این باور نزدیک شده                

تـوان در عقایـد ابونـصر       های اشعری و کرامـی را مـی        هایی از اندیشه  است که گرچه رگه   
حنفیـان  « را بـا     خانقاهی ردیابی کرد، اما دیدگاه این فقیه سرخـسی بیـشترین شـباهت            

دارد؛ همان دیدگاهی که اسحاق بـن محمـد بـن ابـراهیم زیـد               » گرا و اهل حدیث   سنت  
                                                                                                                                            

ت، تنها سمعانی است کـه در چنـد         ها مراجعه نموده اس   در میان تمام منابع مختلفی که نگارنده بدان       ـ  ١
  .کند میاشارهبه وی  ذیل نسبت خانقاهی االنسابدر کتاب جمله 

در این مقاله نسخه شخصی سعید نفیسی محفوظ در دانشگاه تهران به اختصار گزیده نفیسی، نـسخه   ـ  ٢
وبینگن، گزیده توبینگن، نسخه مجمل موجـود در الهـور، گزیـده الهـور، نـسخه موجـود در                دانشگاه ت 

دانشگاه اوپساال، گزیده نامه، نـسخه موجـود در کتابخانـه ویـن، گزیـده عاشـقان و نـسخه موجـود در             
 .دانشگاه بایرن، گزیده بایرن نامیده شده است

 در مـساله جانـشینی و خالفـت اعتقـاد بـه              که پس از رحلت رسول خـدا       هایی  عنوانی عام برای فرقه   ـ  ٣
عنوانی که در میـان     . نامیدنداهل بدعت می   را   ان دیگر داشتند و خود را اهل سنت و      شورای مسلمانان   

: ـ  نکـ (حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنبلیـه اطـالق شـده اسـت             : نویسان به پیروان مذاهب چهارگانه    فرق
، ابوالمعالی محمد بن نعمت علوی بلخی   بیان االدیان ب   کتا البته نویسنده ). ٢٣٨، مشکور،   فرهنگ فرق 

 داودیـه، شـافعیه، مالکیـه، حنبلیـه، اشـعریه، و اصـحاب رای              اصحاب سنت و جماعت را به شش فرقه       
آنـان را   تبصره العوام فی معرفه مقاالت االنـام         در کتاب    و سید مرتضی بن داعی حسنی رازی      ) حنفیه(

 .دکننبندی می به هفت فرقه تقسیم
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معروف به ابوالقاسم حکیم، عالم حنفی اهل سمرقند در سدة سوم به توصـیه و خواسـت                 
 . نگاشتسواد االعظمای تحت عنوان کتاب نامهامیر سامانی برای تبیین مبانی آن، عقیده

 
 اثر ویابونصر طاهر بن محمد خانقاهی و . ١

 که در عصر سالجقه ١ابونصر طاهر بن محمد خانقاهی از مشایخ و وعاظ میانۀ سدة ششم بود
وی در میدان علم و حکمت از سرآمدان روزگار . زیستدر شرق ایران و در شهر سرخس می

 شاهدی است بر این ٣ و القابی که بدان خوانده شده است،٢آثار متعدد خانقاهی. خویش بود
عالوه . نه تنها در وعظ و حکمت، بلکه در حدیث و کالم نیز مقامی رفیع داشتمدعا که وی 

او نوه . ای برخوردار بوده استبر جایگاه علمی، وی از نظر اجتماعی نیز از موقعیت ویژه
 ).٥/٢٩سمعانی، ( است ٤ابوالعباس خانقاهی و از خاندان پرآوازۀ خانقاهی

تاریخ نظم و نثر در ایران و در ی در کتاب  اول بار از سوی سعید نفیسگزیده کتاب 
 این ٥. نهم هجری معرفی شدۀای منحصر به فرد مربوط به سد از روی نسخهزبان فارسی

                                                                                                                                            
تاریخ نظـم و    : ـ  نک(داند   هفتم می  ۀ ششم و اوایل سد    ۀسد را از مشایخ متصوفۀ اواخر    نفیسی او   سعید  ـ  ١

 و پـیش از     ٤٨١ بعـد از     معتقد است وی  ) ١٤،  گزیده، نفیسی : ـ  نک(و ایرج افشار    ) ١/١٤٦نثر، نفیسی،   
هـای  ی درکتابخانه کتاب سیر٣١٢در صفحه ترین بیان رسد دقیقبه نظر میاما  . زنده بوده است٥٦٢

ـ شیخ عزیـزهللا عطـاردی  ـ آنجا که نویسنده کتاب  آمده است، هند و پاکستان  ناد بـه رویـت   ت بـا اسـ   
 . است قمری دانسته٥٥٠ را زنده به سال نوشته خانقاهی، اوخالصۀ السلوکای از کتاب نسخه

ره کرده است، ولـی بـه        اشا هادی و   تحفه فقط به دو کتاب دیگر خود، یعنی         گزیدهخانقاهی در کتاب     ـ٢
 . از دیگر کتابهای اوست که شناسایی شده استخالصۀ السلوک و این دو کتاب، گزیدهجز 

کاتبان نسخ فارسی گزیده از القاب خواجه فقیه و خواجه فقیه زاهد، وکاتبان نسخ ترکی از القاب امام                  ـ  ٣
 ٦گزیده توبینگن، : ـ  برای نمونه نک  ( اند ابونصر خانقاهی استفاده کرده    فقیه زاهد و امام سرخسی درباره     

ناگفته نماند که سعید   ). ٤پ و گزیده نفیسی،     ٢ر ؛ گزیده بایرن،     ٣نامه،  پ ؛ گزیده  ٣پ ؛ گزیده الهور،     
شاید وی  . ار برده است  ک  نفیسی نیز بدون ذکر منبع، لقب شیخ االسالم را برای این خواجه سرخسی به             

 ).١٣گزیده نفیسی، ( خانقاهی دیده باشد  چنین لقبی برایخالصه السلوکدر نسخه 
های مهم و شناخته شدۀ ایران و خراسان است که به جز ابوالعبـاس                خاندان خانقاهی از جمله خاندان     ـ٤

توان بـه فاطمـه خانقـاهی       اند که از آن جمله می     و ابونصر اعضای دیگری از این خاندان شناسایی شده        
محمد بن شرف الـدین بـن    ) ١٤٦ ه در تاریخ، شفیعی کدکنی،     و قلندری  ٢٥٧،  سلمیذکرالنسوه،   :ـ  نک(

و حـسن بـن علـی       ) ٢٤ نفیـسی،    گزیده (کنزالدقائقشیخ زاهد بن محمد زاهد الخانقاهی کاتب کتاب         
 .اشاره کرد) ٥/١٨٩ ، محسن امین،اعیان الشیعه: نکـ  (دتحریر القواعالخانقاهی کاتب کتاب 

 .موجود است ٥٦٦٦زی دانشگاه تهران به به شماره  اصل این نسخه اکنون در کتابخانه مرکـ٥
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 خورشیدی در بنگاه ترجمه و نشر کتاب به ١٣٤٧نسخه توسط ایرج افشار تصحیح  و در 
نگن شناسایی تر دیگری از این کتاب در توبی ها بعد نسخۀ قدیملسا. چاپ رسیده است

غیر از نسخ ذکر شده، از این کتاب نسخۀ .  هشتم هجری کتابت شده بودۀشد که در سد
 عالوه ١.تر استمتاخرتر دیگری در پاکستان شناسایی شده است که از نسخ دیگر مجمل

بر نسخ فارسی، از گزیده سه ترجمه به زبان ترکی عثمانی نیز شناسایی شده است که 
 ٢. در آسیای صغیر و آناتولی استگزیدهنقاهی و کتاب خود گویای اهمیت خا

 
 زمانه و زیست بوم خانقاهی. ٢

کند، ولی با توجه ای به زمانه و محل زندگی خود نمیگرچه ابونصر در کتاب گزیده اشاره
توان حدس زد که خانقاهی، زاده شرق ایران و منطقه سرخس می» سرخسی«به پسوند 

های دوم و سوم هجری،  دوران اولیه اسالمی به ویژه در سدهای که در  بوده است، منطقه
سرخس در مسیر دو شهر بزرگ مرو و نیشابور . از شهرهای آباد و پر رونق خراسان بود

 رو نه تنها میزبان ازین ،گذشتو راههای شرقی و غربی از این ناحیه میقرار داشت 
 شفیعی کدکنی، مقدمه (رمنوّبن محمد و ) ٣/١٣صفا، ( م شیخ احمد جابزرگانی چون
بود، بلکه محل نشو و نمای بزرگانی چون ابوالفرج عبدالرحمن بن ) ١/١٦٦، اسرارالتوحید

مقتدای ابوسعید ابوالخیر و ) ٤٩٤. د(احمد بن محمد بن عبدالرحمن السرخسی 
این خطه از ). ٢/١٩٨بهار، (نیز بوده است ) ٤٦٥. د(ابوالحسن علی بن عثمان الغزنوی 

. های معروفی نیز بوده است ناطقی در ایران است که محل رشد و پرورش خاندانجمله م
عیاضی عالم پرور  خانواده ،)٢١٥اصطخری،  ( سرخسی سیاستمدار سهلِخاندان

، خاندان دانشمند و بلند پایه )٢/٦٩٨، اسرارالتوحیدشفیعی کدکنی، مقدمه  (سرخسی
 . اندنقاهی همگی از این دیار بودهخاندان عالم و عارف پرور خاو  )همانجا(حمویه 

رشد و پرورش خانقاهی در شهر سرخس که با پایتخت سلطان سلجوقی یعنی مرو 
باعث گردید بسیاری از تغییرات اجتماعی ). ٢ناصرخسرو، ( فرسخ فاصله داشت ٣٠تنها 

گرای   ـ حدیثگرای مرو به ویژه پاگیری مکتب ارجاءو فکری اثرگذار در محیط سنت

                                                                                                                                            
 شـود دار پاکستانی خلیل الرحمان داوودی نگهداری مـی      نسخه در شهر الهور و نزد مجموعه      ـ اصل این    ١

 ) .١٤٦، در آینه پژوهش،  »کتاب و کتاب پژوهی«بشری، : ـ نک(
 در دانشگاه تهـران     ٣٣١٧ و   ٣٣٦٦،  ٣٣٠٦های    های آن به شماره     که میکروفیلم نسخ ترکی این کتاب     ـ  ٢

 .های اوپساال، بایرن و کتابخانه ملی وین اخذ شده است موجود است به ترتیب از دانشگاه
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تاریخ فرق «پاکتچی، (» حنفیان اهل سنت و جماعت«ن یا به تعبیری دیگر مکتب خراسا
بر علمای ساکن در سرخس ) ١٤/٤٨١، تاریخ جامع ایراندر » و مذاهب کالمی در ایران

 .از جمله خانقاهی نیز تاثیر بگذارد
دورۀ زندگی خانقاهی همزمان است با عصر حکومت سالطین سلجوقی یعنی دورانی 

بالد خراسان از نیشابور تا اوزکند و سمرقند و حدود بالد ترکستان «یران و که شرق ا
ترکان سلجوقی که برخاسته از ). ٥٩قزوینی رازی، (» غزنین همه حنفی مذهب بودند

از این مذهب نیز حمایت ) ٣٦حسینی، (این مناطق بودند و نیاکان حنفی داشتند 
از مذهب حنفی از زمان بنیانگذار سلسله حمایت این ترکان ). ١٨/١٧راوندی، (کردند  می

سلجوقی یعنی طغرل بیک با تعیین امام حنفی بر مساجد جامع شهرها، انتصاب حنفیان 
به منصب قضا، احداث مدارسی برای حنفیان و صدور فرمان لعن اشعری بر فراز منابر 

الن نیز بعد از طغرل در دوران آلب ارس). ١٠٨؛ ابن عساکر، ١٥٨ابن جوزی، (آغاز شد 
 از سیاست نامهای که وزیر قدرتمند وی نظام الملک در این حمایت ادامه یافت به گونه

] ارسالن آلب[سلطان شهید «: گویداو به عنوان حنفی متعصب ضد شافعی یاد کرده و می
رحمت هللا در مذهب خویش چنان صلب و درست بود که بارهای بر زفان او رفته که ای 

 شافعی مذهب نبودی و سخت با سیاست و هیبت بود و من بدان دریغا اگر وزیر من
سبب که او در مذهب خویش چنان بجدّ و معتقد بود و مذهب شافعی بعیب می دانست 

بعد از آلب ارسالن با روی ). ١٢٩، سیاست نامه(» همواره از او اندیشمند و ترسان بودمی
و خواجه نظام الملک، وضع سنت توسط او  کار آمدن ملکشاه و حمایت از مذاهب اهل

شافعیان تا حدودی بهبود یافت، اما این وضع در زمان جانشینان وی ادامه نیافت و در 
های فرزند نظام الملک ابونصر احمد برای بازگرداندن  رغم کوشش  به٥٠٠ تا٥٠٤فاصلة 

امامت مسجد جامع اصفهان به شافعیان، سلطان محمد از این امر جلوگیری کرد و 
را برای حمایت از قاضی حنفی فرستاد تا او بتواند در مسجد خطبه بخواند سپاهی 

و یا در زمان سلطان مسعود بن محمد علمای حنفی وابسته به حکومت ) ١٨راوندی، (
در حضور وی، مذهب اشاعره را در مسایل اصول دین با اسماعیلیان برابر دانستند 

عی شهر ری یعنی ابوسعید بن وزان و و دو تن از روسای شاف) ١٣٩ـ١٣٨قزوینی رازی، (
ابوالفصائل بن مشاط وادار شدند مدارکی در ردّ برخی از عقاید اشعری خود و سبّ 

با گسترش قلمرو سالطین سلجوقی به سوی ). ١٤٤ـ١٤٣همو، (اشعری امضاء کنند 
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 بویژه ماوراءالنهری نیز همزمان از شرق جهان اسالم ١مناطق غربی، عقاید حنفیان شرقی
در این . ه سوی غرب آن و مناطقی نظیر آناتولی، عراق، سوریه و مصر گسترش یافتب

های مهم چون قضا، وعظ، امامت و استادی در مدارس  ها سالطین ترک منصبپیشروی
را به عالمان شرقی واگذار کردند که نتیجه این اقدام نه تنها موجب مهاجرت عالمان 

ـ ٦٩مادلونگ، (هد سلجوقی و دورۀ مغول شد ها بعد از عحنفی به سمت غرب تا سال
، بلکه باعث گسترش حنفیت شرقی در این مناطق و تحول و رشد علم کالم سنی و )٦٨

البته . از بین رفتن بسیاری از اختالفات کالمی حنفیت غربی به ویژه اعتزال گردید
ذهب حمایت از این مذهب محدود به سلجوقیان نماند و بعد از انقراض این سلسه م

حنفیت شرقی به واسطه حمایت دولت عثمانی به رشد و گسترش خود ادامه داد و 
گرای   حدیث  ـاز این رو نظر به شکل گیری مکتب ارجاء). ٥١٥فرمانیان، (ترویج گردید 

در مرو و نزدیکی این شهر » حنفیان اهل سنت و جماعت«خراسان یا همان مکتب فکری 
و دینی آن شهر بر علمای ساکن در سرخس و با سرخس و اثرگذرای عقاید فکری 

های همه جانبه سالطین ترک سلجوقی از مکتب فکری همچنین با توجه به حمایت
بایست تاثیر پذیری خانقاقی از این مکتب فکری بیشتر از سایر حنفیت شرقی طبیعتاً می

طق آناتولی مذاهب و مکاتب باشد، بویژه آنکه کتاب گزیده وی بارها به زبان ترکی در منا
اند، ترجمه شده و گویی به عنوان و قلمرو عثمانی که از حامیان مذهب حنفیت بوده
 ٢.شده استکتاب درسی در مدارس دینی این مناطق استفاده می

 

                                                                                                                                            
عـراق دارای  عقاید حنفیان شرق جهان اسالم به ویژه منطقه خراسـان و فـرارود بـا حنفیـان غـرب و        ـ  ١

نفیـان خراسـان را در اصـول از         ایـن تفـاوت ح    با اشاره به     ابوالمعالی محمد بن نعمت   . تفاوتهایی است 
او . اصحاب مذهب سنت و جماعـت و حنفیـان عـراق را در اصـول از اصـحاب معتزلـه دانـسته اسـت                       

اصحاب الری، اصحاب ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن المرزبان الکوفی ثم فارسی، و او مـسائل    «: نویسد می
قرار است بـه زبـان و تـصدیق بـه دل،            و ایمان به مذهب او ا     ..... فقه استباط کرد و کتب تصنیف نمود        

وکاستن و افزونی در ایمان را روا بیننـد، و استحـسان و اجتهـاد جـایز شـمرند و فقهـای خراسـان از                         
اصحاب ابوحنیفه اند، در اصول مذهب سنت و جماعت دارنـد، امـا بعـضی از فقهـای عـراق در اصـول                       

 ).٦٢، بیان االدیان(» مذهب معتزله دارند و در فروع مذهب او
 این کتاب کـه نگارنـده اقـدام بـه تـصحیح آن نمـوده اسـت بـه                    ی حتی در نسخه فارسی قرن هشتم      ـ٢

–خوریم که در زیر آنها شخصی معادل ترکی همان واژه را نگاشـته اسـت و ایـن خـود      هایی برمی  واژه
 .تواند نشانگر آن باشد که یکی از صاحبان این نسخه فردی ترک زبان بوده است می



  ٢٠٥   ابونصر خانقاهیگزیدهعت خراسان در کتاب های حنفیان اهل سنت و جمابازتاب اندیشه

 های کالمی خانقاهی با اشاعره و کرامیهبرخی از هم سویی) الف
ب معتقَد خود ابونصر خانقاهی در هیچ جای کتاب خویش اشارۀ مستقیمی به مذه

جملۀ مذاهب امامان حق است و با جملۀ کتابهای خدای «کند و بر این باور است که  نمی
وی تنها خود ). پ٣٠گزیده توبینگن، (»  است موافقالمعلیه السّتعالی و سنت مصطفی 

نویسان، از داند و همانگونه که گذشت در میان فرقرا از پیروان اهل سنت و جماعت می
 .حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنبلیه اطالق شده است: هب چهارگانهپیروان مذا

این شیوۀ بیان، امکان نسبت دادن فرق و مذاهب گوناگون به وی را فراهم کرده است و 
و کسانی وی و خاندانش را ) ١٤ گزیده نفیسی،(از این رو کسانی وی را شافعی مذهب 

 ). ١٤٦، قلندریه در تاریخ، شفیعی کدکنی(اند متمایل به فرقه کرامیه دانسته
بـاب چهـارم ایـن      «:  دربارۀ مذهب خانقاهی آورده اسـت      گزیدهایرج افشار در مقدمه کتاب      

بـا  . »کتاب سند روشن و دلیل محکمی است که ابونصرِ خانقاهی شافعی مذهب بوده اسـت              
توجه به اینکه پیروان مذهب شافعی پس از رواج آموزهای مکتـب کالمـی اشـعری بیـشتر                  

جـالل  (١یات اشعری یافتند و خود ابوالحسن اشعری در فروع فقه از پیروان شافعی بود             تمال
، پس طرح این ادعا که مبانی کالمی ذکر شده در کتـاب             )٥٥مشکور،  ؛  ١٨٦محمد موسی،   

از این رو نگارنده با توجه به       . گزیده به دیدگاه اشعری نزدیک است، دور از ذهن نخواهد بود          
 یافتن مبانی کالمی مذهب مذکور به بررسی کتاب گزیـده پرداخـت    دیدگاه ذکر شده برای   

رود ایـرج افـشار بـا       هایی دست یافت که احتمال مـی      ها به نشانه  و پس از اتمام این بررسی     
 . را شافعی مذهب محسوب کرده استگزیدهها، نویسنده کتاب تکیه بر این نشانه

اشعری، (خلوق بودن قرآن ، غیرم)٦٥٢فخررازی، (اعتقاد به عدم خلود در دوزخ 
، رویت خداوند، سؤال نکیر و منکر، میزان و ترازوی عدل، عذاب قبر و پل )٧٢، االبانه
اشعری، (شفاعت پیامبر، اعتقاد به اطاعت از احکام سلطان وقت و ترتیب خالفت  صراط،

 از جمله اعتقادات اشاعره است که نویسنده کتاب گزیده نیز) ١/٣٢٠، مقاالت اسالمیین
، بعد از بیان دالیل تفضیل گزیدهاو در باب چهارم کتاب . بدان مبانی اعتقاد راسخ دارد

های اش پرداخته است که شباهتترتیب خالفت خلفای راشدین، به سایر مبانی اعتقادی
 :فراوانی به مبانی کالمی مذهب اشاعره دارد؛ برای نمونه آورده است

                                                                                                                                            
شـافعی را در کـالم از پیـروان ابوالحـسن اشـعری             ) ٢٤٩ص   (فرهنگ فرق اسـالمی   ر کتاب    مشکور د  ـ١

 ٥٦ هجری یعنـی حـدود       ٢٦٠داند، اما این دیدگاه با توجه به تاریخ والدت ابوالحسن اشعری که در             می
 . سال بعد از وفات شافعی بوده، دارای تناقض است
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و ترازو حق است ... ر و نکِیر حق استو دیگر عذاب گور حق است و سؤالِ منک«
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ  و نیز گفته است که وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِکه 

اللّهم ثبت قدمی و بر صراط گذشتن حق است، چنانکه فرمُوده اَست ... مَوَازِینُهُ
دیگر آنک دیدار خدای .. ).ر٢٩ گزیده توبینگن،(علی الصراط یوم تزل فیه االقدام 

و روایت ... عزوجل حق است، در بهشت مومنان را بنماید بیچون و بیچگونه،
 قرآناً عَرَبِیّاً غَیْرَ ذِی عِوَجٍ :کردند از انس که پیغامبر علیه السلم گفت اندر تفسیر

 علما گفتند هر که با شهادت بیرون رود ازین ..).پ ٣٢همان، (یعنی غیر مخلوق 
و هیچ مومن . هان و از کفر و نفاق و بدعت دور بوده باشد از اهل شفاعت استج

جاودانه در دوزخ نماند ازین جهان و از کفر و نفاق و بدعت دور بوده باشد از اهل 
 ).ر٣٣همان، (» شفاعت است

 :و یا در مبحث اطاعت از سلطان وقت و شفاعت پیامبر آورده است
 که از پس هر سلطانی که مسلمان باشد مذهب اهل سنت و جماعت آن است«

کار باشد یا تن خویش به معصیت آلوده بکرده نماز باید کردن، هر چند که ستم
و شفاعت پیغامبر علیه السلم مر این امت را از برای گناهان کبیرۀ ایشان ... باشد

شفاعتی الَهل : چنانک روایت کردند از پیغامبر علیه السلم که گفت. حق است
 ).ر٣٥همان، ( یر من امتیالکبا

این . اندمذهب کرامی دومین مذهبی است که ابونصر خانقاهی را به آن متمایل دانسته
 مطرح کرده است و در آنجا ضمن اشاره قلندریه در تاریخدیدگاه را شفیعی کدکنی در کتاب 

ی کدکنی گرچه شفیع.  استبه خاندان خانقاهی، وی را از متمایالن به عقاید کرامی دانسته
 است، ولی به اشاره مستقیمی به دالیل احتمالی خویش مبنی بر کرامی بودن خانقاهی نکرده

 .های زیر، از جمله دالیل کرامی شمردن خانقاهی بوده استرسد بعضی از نشانهنظر می
هایی که به احتمال قوی شفیعی کدکنی را به این نتیجه رسانده است یکی از نشانه

 با توجه به این نسبت. اوست» خانقاهی«ز متمایالن به کرامیه بداند، نسبت تا ابونصر را ا
دارد در ابتدا نگرش صوفیانه صاحب عنوان را به ذهن » خانقاه«ارتباط معنایی که با 

کند، ولی واقعیت آن است که نسبت خانقاهی در بدو شکل گیری بیش از متبادر می
البدء و (فیان باشد، اشاره به مدارس کرامیان دارد آنکه عنوانی برای اقامتگاه زاهدان و صو

ای که خانقاهی در خراسان یعنی منطقه). ١٨٩، ١٧٩، احسن التقاسیم؛ ٥/١٤١، التاریخ
برای اقامتگاه صوفیان استفاده » رباط«یا » دُویره«کرده است از تعابیر در آنجا زندگی می

 برای تجمع کرامیه ذکر کرده و آنجا کردند و مقدسی در اثر خود واژه خانقاه را تنهامی
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یا ) ٣٧٧، ٣٦٧، ٣٢٣، ٢٣٨، ١٨٢، ١٧٧همان، (برد از تعبیر دُویره که از صوفیان نام می
 .استفاده کرده است) ٤٣٠ و ٤١٥، ١١٨، ٤٤همان، (رباط 

» ابوالحسن علی بن محمد بن احمد بن دلویه المذکر الخانقاهی«مثال بارز این نسبت 
رو از این ).٥/٣٠سمعانی، ( داند وی را از مشایخ کرامی میاالنساب است که سمعانی در

غیرمنطقی نخواهد بود اگر ابونصر خانقاهی را از متمایالن و یا وابستگان به این فرقه بدانیم، 
» صوفیانه«است، ولی الزاماً » اخالقی« گرچه گزیدهضمن اینکه مطالب ذکر شده در کتاب 

های صوفیانه نسبت داد، بویژه آنکه آن را به شخصیتی با گرایشتوان به سادگی نیست و نمی
. استفاده نکرده است» صوفی«و » تصوف«خانقاهی نیز در هیج جای کتابِ خود از الفاظ 

اگرچه وی سخنانی حکمت آمیز و عرفانی را از بعضی صوفیان نقل کرده است، اما به نظر 
نه، بلکه به عنوان سخنانی حکیمانه ذکر رسد این سخنان را نه به عنوان عقاید صوفیامی

توان ادعا بنابراین می). ٢٠١، نامه بهارستان، »... تصوف یا حکمت؟«پورجوادی، (کرده است 
های صوفیانه و ارتباط با خانقاه اهل  ابونصر، لزوماً به واسطه گرایش» خانقاهی«کرد که نسبت 

 .وی و یا خاندانش باشد» امیکر«های تصوف نبوده است و ممکن است به واسطه گرایش
مفهوم توکل و کسب روزی از دیگر مفاهیمی است که با توجه به آنچه از کلیت محتوای 

توجهی به کسب رزق و روزی و مقسوم بودن آید حکایت از نوعی بی به دست میگزیدهکتاب 
درباره » راممحمد بن ک« شباهت فراوانی به نظرات گزیدهاین دیدگاه نویسنده کتاب . روزی دارد

کسب روزی و مفهوم توکل دارد که به نوعی منجر به عدم تالش برای به دست آوردن رزق و 
رسد خانقاهی نیز در هر جای به نظر می). ٥٥، منتخب رونق المجالس(شده است روزی می

به . رسد سعی در القای همین مفهوم داردمی» کسب روزی و توکل«کتاب وقتی به مبحث 
 :در ذکر حکایت توبۀ شقیق بلخی آورده استعنوان مثال 

رفتم به او گبری بود، شقیق گفت که از بلخ همی] سبب[خبر است از توبه شقیق و «
سیستان شدم به بازرگانی، گبری را دیدم بر راه مرا گفت تا کجا می روی؟ گفت به 

نه، اگر سیستان به بازرگانی، گفت پیش روزی باز همی روی که تو را تقدیر کردند یا 
روی مرو که آن خود به تو برسد و اگر از پی روزی چنانکه از پس روزی مقدّر می

اند اگر تا به قیامت بدوی که بدان در نرسی، شقیق چون روی که از برای تو ننهاده می
 ).پ١٠٢گزیده توبینگن،  (١»این بشنید بازگشت و فرو نشست از تجارت

                                                                                                                                            
اما این به معنـای در تعـارض دیـدن کـسب و بـه                گرچه کرامیان تفسیر خاصی از مفهوم توکل دارند          ـ١

، در نشریه کتاب مـاه دیـن، سـال          »پژوهشی در باره کرامیه   «رحمتی،  : ـ  نک(دست آوردن روزی نیست     
 ).شمسی١٣٨٠چهارم، شمارۀ هفتم تهران، 
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منتخب ( رویت خداوند در آخرت ،)٢١٢، بغدادی(اعتقاد به عدم خلود در جهنم 
از دیگر اعتقادات ) ٨٤، انس التائبین(و اعتقاد به کرامت اولیا ) ٧٠، المجالسرونق 

برای مثال در .  هم خوانی داردگزیدهکرامیه است که با مبانی اعتقادی موجود در کتاب 
 : در باب رویت خداوند آمده استگزیده کتاب ٣٢صفحه 

خدای عزوجل حق است، در بهشت مومنان را بنماید بیچون و دیگر آنک دیدار «
و روایت کردند از ... بیچگونه، همچنانک او را اینجا به دل همی شناسد بیچون و بیچگونه

جریر بن عبدهللا که گفت از پیغامبر علیه السلم شنیدم که گفت شما خدای عزوجل را 
 ).ر٢٧ده توبینگن، گزی (»...بینیدبینید چنانک ماه در شب چهارده می

 :یا درباره عدم خلود در جهنم، خانقاهی معتقد است
و هیچ مومن جاودانه در دوزخ نماند، هر چند که گناه بسیار دارد آخر به بهشت «

 ).همانجا(» رود به حکم ایمان
دربارۀ کرامات اولیا نیز نویسنده کتاب گزیده اعتقاد به کرامات اولیا داشته و آن را از 

 :گویدتفکیک می کند و میمعجزه 
و کرامات اولیا حق است و از معجزه نیست که معجزه پیغامبران را باشد و آن «

وقت بود که ایشان خواهند و کرامات اولیا را باشد و آن وقت باشد که خدای 
 ).٣٤همان، (» عزوجل خواهد

 
 خانقاهی و عقاید حنفیان اهل سنت و جماعت) ب

 ) بویژه در ماوراءالنهر(حافل کالمی خراسان قرون دوم و سوم هجری در م
های اصحاب حدیث بر مبنای تعالیم اعتقادی مذهب ابوحنیفه و تلفیق آن با آموزه

 مکتبی شکل گرفت که به تدریج با سیاست همسان سازی دینی سامانیان تبدیل 
 . به مذهب رسمی این حکومت گردید و در خراسان و ماورءالنهر گسترش یافت

 داد و از تب چون از سویی اندیشۀ اعتقادی خود را به ابوحنیفه نسبت میاین مک
 کرد تا در میان محافل اهل سنت و جماعت به دیدۀ سویی دیگر تالش می

 یاد ١»حنفیان اهل سنت و جماعت«پذیرش نگریسته شود، از آن به عنوان مکتب 

                                                                                                                                            
 احمد پاکتچی مذهب حنفی را به دو شاخه تقسیم بندی کـرده و شـاخه اولـی را کـه از مبـانی کالمـی و                           ـ١

مکتـب کالمـی و عـدل گـرای         «کند و به افکار اعتزالی بسیار نزدیک است بـا عنـوان             شه گرا پیروی می   اندی
  و شاخه دومی را که با پایه قرار دادن تفکر ابوحنیفه در ایمان، در مـسائل مختلـف دیگـر، چـون                     » حنفی
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محافل اهل حدیث از با توجه به اینکه ابوحنیفه در آن دوران در میان  ١.کنند می
مقبولیتی برخوردار نبوده است و پیروان نخستین وی در بلخ و دیگر نقاط ایران به 

اند و همواره با دشمنی اصحاب حدیث مواجه های شبه اعتزالی شهرت داشتهگرایش
در قرن سوم هجری تعبیری تناقض » حنفیان اهل سنت و جماعت«اند، شاید عنوان بوده

اعتقاد به مبانی چون صفات و قدر و امامت قابل جمع با تفکرات حنفی آمیز باشد، زیرا 
ای که نباید از اما نکته. نیست، بلکه بیشتر به نظرات اهل حدیث و اشاعره نزدیک است

یابی به آن غفلت ورزید این است که اندیشمندان این مکتب برای رفع این تناقض و راه
گیری بود، ۀ سوم قمری در حال شکلدرون مجموعۀ اهل سنت و جماعت که در سد

نظرهایی اساسی به تالش کردند تا در خصوص برخی مبانی اعتقادی مذهب حنفی تجدید
عمل آورند و این تعالیم تجدید نظر شده را نیز به ابوحنیفه منسوب دارند و ابایی نیز 

 و حتی های کهن منسوب به ابوحنیفه را بدفهمی از افکار وینداشتند از اینکه آموزه
نسبت ناروا به او محسوب دارند و در واقع مکتب حنفی اهل سنت و جماعت که نظام 

دانست صرف نظر از تفکر ارجاء و ثمرات اعتقادی خود را برگرفته از آرای ابوحنیفه می
پاکتچی، (ای با اصحاب حدیث نداشت اعتقادی آن، در دیگر مسائل اعتقادی اختالف ویژه

ها بدین نتیجه رسیده  ظاهراً افشار نیز به دلیل وجود این شباهت).٥/٣٩٠، دبا، »ابوحنیفه«
زیرا این کتاب بیش از آنکه تکیه بر . است که نویسنده کتاب گزیده، شافعی مذهب است

 .های اعتزالی داشته باشد بر حدیث و نقل قول اصحاب حدیث تکیه داردگرایش
گرا بر خالف  پیروان مکتب حنفیان سنت مسئله ارجاء و تاثیرناپذیری ایمان از گناه که

های مختلفی در متون حنفیان اهل سنت و جماعت  به شکل٢اشاعره بدان اعتقاد داشتند

                                                                                                                                            
» نت و جماعت  حنفیان اهل س  «شود با عنوان    صفات و قدر و امامت به نظرات اصحاب حدیث نزدیک می           
ابوالقاسـم  «؛ همـو،    ٥/٣٨٧ المعارف بـزرگ اسـالمی،       ةدر دایر » ابوحنیفه«پاکتچی،  : ـ  نک( .کندگذاری می  نام

  ).١٤/٤٨٠، در تاریخ جامع ایران، »تاریخ فرق و مذاهب کالمی«؛ همو، ٦/١٥٩، همان، »حکیم
 یونـد دیرینـه  از دیگر مشخصات قابل توجه جماعت حنفیان اهل سـنت و جماعـت، وجـود پ      ـ  ١

 و بـه  گردیـد میان مبانی فکری این فرقه با تعالیم صوفیه است که باعث نزدیکی این دو گروه               
همین خاطر طبقات نویـسان صـوفی اهـل خراسـان، هماننـد هجـویری و عطـار نیـشابوری،                    

انـد  اند و در ذکر مناقب او تا بدانجا پیش رفته         ابوحنیفه را در شمار نخستین صوفیان یاد کرده       
 ).٥/٣٩٠، همان، »ابوحنیفه«، همو(اند ه از زبان پیامبر بشاراتی را به قدوم او نقل کردهک
 به خوبی متوجه این اختالف باریک بوده اسـت زیـرا   رسد ابوالمعالی محمد بن نعمت علوینظر میبه ـ  ٢

 هنگامی که به ذکر اخـتالف ایـن دو مـذهب          ) مبحث مذاهب سنت و جماعت    (در باب چهارم کتاب     
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های این قابل ردیابی است؛ برای نمونه ابوالقاسم حکیم نویسندۀ یکی از مهمترین اعتقادنامه
 ١:گوید و میمذهب یعنی سواد اعظم صریحاً در کتابش به این مسئله اشاره کرده

آنست که هیچ کس را از اهل قبله کافر مخوانید بگناه زیرا که : مسئله چهارم
مذهب سنت و جماعت آنست که اگر مومنی صد هزار مومن را بکشد یا صد هزار 

 ).٣٥سواد اعظم، (بار زنا کند یا سالها خمر خورد از مسلمانی بیرون نرود 
 :استیا در جایی دیگر در مفهوم ایمان آورده 

اما طریق سنت و جماعت آنست که فقهای ما گویند ابوحنیفه و اصحاب وی 
رضی هللا عنهم که ایمان اقرار است بر زبان و شناختن بدل و پذیرفتن اعمالست 
به کردن اعمال و معرفت بی اقرار کافریست و اقرار بی معرفت منافقی است و 

شد به اقرار زبان مومن و چون شناختن دل با... اقرار با معرفت مومنی است
اما . پس اقرار بزبان باید و تصدیق بدل تا مومن مخلص باشد... مخلص خوانند

 ).١٢٢ـ١٢١همان، (عمل نه از ایمان است و عمل بر تن است 
به همین شیوه ابونصر خانقاهی که از ارادتمندان به وی و مذهب اعتقادی وی بوده 

 برجای گذاشته، به خوبی این گرایش و زیدهگهایی که از خود در کتاب است با نشانه
تمایل را نشان داده است، مثال در همان ابتدای کتاب و در تبیین مفهوم معرفت، ایمان 

  ٢:و اسالم، از زبان ابوسعید بلخی از متعصبین در ارجاء آورده است
 که معرفت چیست؟ و توحید رحمه هللا علیه خبر پرسیدند از ابوسعید بلخی 

شناخت به دل هستی حق را معرف : ایمان و اسالم کدامست؟ گفتچیست؟ و 
است و اقرار آوردن به زبان به یگانگی، توحید است و گرویدن بدین هر دو ایمان 
است و استقامت برین هرسه اسالم است و استوار داشتن این هر چهار، دین 

 ).پ٨گزیده توبینگن، (» است

                                                                                                                                            
و ] اصحاب ابوعبدهللا محمـد بـن ادریـس شـافعی    [و اختالفی که هست میان «: نویسدپرداز، می    می 

زیرا اصـحاب   ). ٦١بیان االدیان،   (» اصحاب رای در فروع است، اال در یک چیز و آن حدیث ایمان است             
ان در حالی شافعی سه شرط برای ایمان قابل بودند یعنی اقرار به زبان و تصدیق بالجنان و عمل به ارک

 .اند اصحاب ابوحنیفه به ارجاء و تاثیرناپذیری ایمان از گناه اعتقاد داشتهکه 
در  »ابوحنیفـه «  پـاکتچی، :ـ نکـ (ـ برای آشنایی بیشتر با منابع مکتوب حنفیان اهـل سـنت و جماعـت        ١

 )٣٩٠ـ٥/٣٨٠المعارف بزرگ اسالمی،  دایرة
کتاب الثقات آورده از مرجئان غالی و متعصب در ارجـاء    ابوسعید بلخی، با توجه به آنچه ابن حبان در           ـ٢

 ).٢٢٨، ص٨، جکتاب الثقات :ـ نک(بوده است 
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 :گویدیا می
... نشود، امّا اگر گناه را به حَالل دارد آنگه کافر شودو هیچ مومن به گناه کافر 

 ).ر٢٧همان، (
و یا معتقد است ادای شهادتین به تنهایی سبب ایمان شخص بوده و قبض مال و 

 :کندخواسته وی را حرام می
و هر که شهادت آرد از شمشیر ایمن گردد و مسلمانان او را مومن خوانند و هر 

خدای تعالی مومن است و ] به[استواری دارد، او نیز ] و[که شهادت به دل آرد 
 ).ر٢٩همان، (خواستۀ اهل شهادت حرامست مگر وقتی که شریعت حالل گرداند 

 ،بیان شدبارۀ عقیدۀ ارجاء خانقاهی  در آنچه ر بکیهبا ترسد بدین ترتیب، به نظر می
ود این است که ش حال پرسشی که مطرح می.تواند از پیروان مذهب اشعری باشدوی نمی

نظر داشت دیدگاه ارجاء کرامیان و خانقاهی نسبت به ایمان و سایر اشتراکات ذکر شده، با 
آیا ابونصر از پیروان و متمایالن به مذهب کرامی است؟ البته پاسخ به این پرسش چندان 

، به راحتی گزیدههای بیشتر در عقاید خانقاهی در کتاب مشکل نخواهد بود، زیرا با بررسی
 خانقاهی از مفهوم ارجاء در ایمان بسیار متفاوت از پیروان شود طرز تلقیمشخص می

 ایمانشان به از نظر کرامیان، منافقین نیز از مسلمین بوده و حتی. محمد بن کرام است
 ؛١١٥اسفراینی، ( است میکائیلو  جبرئیل ای همچونمالئکهو  انبیاءاندازه ایمان 
، در حالی که دیدگاه خانقاهی در این زمینه به اعتقاد حنفیان )٨٤ـ٨٥شهرستانی، 

برای .  نزدیک استگرا که معتقدند منافقین از جرگۀ مسلمین نبوده و کافر هستند، سنت
 :  با اشاره به این موضوع آورده استسواد اعظمنمونه ابوالقاسم حکیم در مسئله اول کتاب 

. مومن و منافق و کافر و چهارم نگفت: سه گروه یاد کردپس حق تعالی خلق را 
و مر . اولئک هم المومنون حقاً: پس بنگر تا ازین سه کدامی؟ اما مومنان را گفت

ان المنافقین فی : و منافقان را گفت. اولئک هم الکافرون حقاٌ: کافران را گفت
 ).٢٨، سواد اعظم (الدرک االسفل من النار

 :یید کافر بودن منافقان معتقد استو خانقاهی نیز با تا
اند که ظاهر خود را مسلمان نمایند و به باطن کافر باشند و  اَمّا مُنافِقان کسانی

هُوَ الَّذِي خَلَقَکُمْ : فرمایدخدای تَعالی ایشان را کافر خواند در قرآن، آنجا که می
 ).ر٢٧گزیده توبینگن،  (فَمِنْکُمْ کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ

مبحث توکل و مقسوم بودن «و » خانقاهی«اما در دو موضوع مناقشه برانگیز نسبت 
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، ذکر این توضیحات حائز اهمیت خواهد بود که اوالً گرچه وجود نسبت »روزی
 بودن وی باشد، اما این عنوان به ای از کرامیتواند نشانهدر پسوند ابونصر می» خانقاهی«

اعتقاد وی به مذهب محمد بن کرام باشد، زیرا ابونصر در تواند دلیل کافی بر تنهایی نمی
حدود صدسال از دوران اوج و شکوفایی مذهب کرامیه گذشته  کرد کهدورانی زندگی می

های یکپارچه حنفیان و بود و بسیاری از مبانی اعتقادی این مذهب به واسطه کوشش
 رو شاید بتوان ادعا کرد شافعیان یا طرد شده یا در سایر مذاهب جذب شده بود، از این

دیگر آنکه . ای برجای مانده از اجداد وی نیستکه احتماالً این عنوان چیزی بیشتر ارثیه
اعتقاد به مفهوم توکل و مبحث مقسوم بودن روزی منحصر به کرامیه نیست، بلکه اعتقاد 

 شود، مثالبه این دیدگاه در میان پیروان حنفیان اهل سنت و جماعت نیز دیده می
 : در این مورد معتقد استسواد اعظمنویسنده کتاب 

و حق تعالی روزی دهد نیک و بد را، بدان را به جهت بدی ایشان روزی نکاهد و  
زیرا آنکه روزی تقدیر کرده است و . نیکان را به جهت نیکی در روزی نیفزاید

 ).١٢٦، سواد اعظم(قسم یاد کرده 
ه این طرز تلقی از مفهوم توکل به معنای البته ذکر این نکته حائز اهمیت است ک

دنبال «: به قول غزالیانکار کسب و عدم تالش برای بدست آوردن رزق روزی نیست، اما 
تر، چون شرط عالم بودن کسب رفتن از دینداران قبیح است و از عالمان دین قبیح

 ١).٤/٤٣٠احیاء علوم الدین، (» قناعت است و عالم قانع رزقش المحاله خواهد رسید
جدا از آنچه تاکنون درباره خانقاهی و تمایل مذهبی وی به حنفیان اهل سنت و 

هایی که بیانگر گرایش خانقاهی به مذهب حنفیان اهل جماعت گفته شد، از دیگر نشانه
های مطرح شده های اعتقادی فراوان میان دیدگاهسنت و جماعت است، وجود شباهت

 به گزیدهگرا با باب چهارم کتاب تقادنامه حنفیان سنت به مثابه اعسواد اعظمدر کتاب 
 هم در شیوه گزیدهاین باب از کتاب . عنوان مهمترین باب اعتقادی این کتاب است

 دارد و این خود سواد اعظمهای فراوانی با کتاب تنظیم مطالب و هم در محتوا مطابقت
ش از کتاب گوشه  هنگام نگارش این بخگزیدهنشانگر آن است که نویسنده کتاب 
 .  داشته استسواداعظمچشمی به شیوه نگارش ابوالقاسم در 

متابعت سنت و نگاه داشت «عنوانی که برای این باب انتخاب شده است، یعنی در 
ای ضمنی به حنفیان اهل سنت و جماعت دارد، اما عنوانی است گرچه اشاره» جماعت

                                                                                                                                            
 ).١٤٨ـ٧/١٤٧، دایره المعارف بزرگ اسالمی، »احیاء علوم الدین«سروش، : ـ نک( برای مطالعه بیشترـ ١
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کند با تعریف ن رو خانقاهی تالش میاز ای. گیردعام که مذاهب دیگری را نیز دربرمی
کم ذهن خواننده را با مبانی فکری مورد تایید خود آشنا کند، پس ابتدا هایی کممصداق

، سریعاً به ذکر دو روایت، ابتدا از )ص(ای از قرآن و حدیثی از پیامبر اکرم بعد از ذکر آیه
های پیروان ذکر ویژگیابوالقاسم حکیم سپس از ابوبکر وراق مقتدا و پیشوای وی در 

 آنگاه همانند کتاب سواد اعظم مسئله به مسئله مبانی ١پردازد،سنت و جماعت می
سواد گرچه وی دقیقاً همانند . کنداعتقادی حنفیان اهل سنت و جماعت را بیان می

کند، ولی روش استفاده نمی» مسئله« برای تمایز یک مبحث از مبحث دیگر از واژه اعظم
برای . الی مباحث مطرح شده تداعی کننده شیوۀ بیان حکیم سمرقندی استنگارش و تو

 : مثال در کتاب سواد اعظم آمده است
مسئله هفدهم آنست که نامه خواند حق بیند که هرکه منکر شود هوادار و 

 ).٧٤ـ٧٣، سواد اعظم(باشد ... معتزلی
یند هوادار مسئله هژدهم آنست که شمار روز قیامت حق بیند و هر که حق نه ب

 ).٧٥همان، (باشد 
مسئله نوزدهم آنست که ترازو حق بیند و هر که حق نبیند هوادار باشد زیرانکه ترازو 

فاما من ثقلت «اما کتاب . حق است هم به کتاب خدای تعالی و هم به اخبار رسول
 ).٧٧همان، (» موازینه فهو فی عیشه راضیه، و اما من خفت موازینه فامه هاویه

بیستم آنست که صراط حق بیند که هر که صراط حق نه بیند آن هوادار مسئله 
 ).٧٨همان، (» باشد و صراط حق است و هم به قرآن و هم به اخبار

 :و ابونصر نیز به همان ترتیب در گزیده آورده است
 و فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِو دیگر شمار بر بندگان حق است، چنانک فرمود 

وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ و ترازو حق است، که . اقْرا کِتَابَکَنامَه خواندن حق است 
و بر صراط .  تا آخر آیهفَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ و نیز گفته است که لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ

اللّهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل «گذشتن حق است، چنانک فرمُوده اَست
 ).ر٢٩ گزیده توبینگن،(» یه االقدامف

غیر از مسائل ذکر شده، موارد زیر از دیگر عقایدی است که خانقاهی بر همان اسلوب 
 :سواد اعظم در باب چهارم کتاب گزیده آورده است

                                                                                                                                            
پیغمبـری  ) ص(س از مصطفی    اگر پ «:  گفته است  که دربارۀ او  ارادت ابوالقاسم حکیم نسبت به او چنان بود         ـ  ١

 .)١/١٢٤نفحات االنس، ؛ ١/٢٦٣طبقات الصوفیه، : نکـ  (روا بودی، در ایام ما آن ابوبکر وراق بودی
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اثبات رؤیت مسئله تفضیل خلفای چهارگانه به ترتیب تصدی خالفت، مسئله 
، مساله اثبات نامخلوق بودن قرآن مسئله ،خداوند و در عین حال نفي تشبیه

حقانیت عذاب قبر، مساله شفاعت کبائر و مخلوق بودن و فناناپذیری بهشت و 
جهنم، مساله جاودان نماندن مومن در آتش، مساله نفی تشبیه در صفات 
خداوند، مساله نمازگزاردن در پی امام فاجر، مساله لزوم طاعت سلطان و ترک 

 .ینشمشیر، مساله ارجاء در د
گیری خانقاهی از عقاید حکیم سمرقندی فقط محدود به این بخش از کتاب البته وام

نیست، بلکه خانقاهی در سرتاسر کتاب خویش اشارات فراوانی نیز به اقوال ابوالقاسم حکیم 
ای که بعد از آیات قرآن و احادیث نبوی، بیشترین روایات ذکرشده در کتاب کند، به گونهمی

 از این اقوال و روایات گزیده این حکیم سمرقندی است، گویی که نویسنده گزیده، اقوال
 .کندبرای استحکام بخشی هر چه بیشتر اعتقادات خویش استفاده می

 
 نتیجه

های کمتر شناخته شده بودن حنفیان اهل سنت و جماعت خراسان و همچنین همسانی
ا پژوهشگران، پیروان این فکری این مذهب با مذاهب اشعری و کرامی باعث شده است ت

ابونصر خانقاهی نویسنده کتاب . مذهب را متمایل و یا وابسته به مذاهب دیگر بدانند
 از جمله پیروان این مذهب است که گاه پژوهشگرانی وی را شافعی مذهب و گاه گزیده

به هایی که نگارنده سطور با موشکافی در کتاب گزیده وی اند، اما با نشانهکرامی دانسته
دست آورده است، به این نتیجه رسیده است که خانقاهی نه کرامی و نه شافعی است، 

 .است» حنفیان اهل سنت و جماهت«بلکه به احتمال فراوان از پیروان 
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 چـی، مـشهد،   اسـتاد کـاظم مـدیر شـانه       : ، با مقدمـه   فرهنگ فرق اسالمی  مشکور، محمد جواد،    
 .شمسی١٣٩٥انتشارات آستان قدس، چاپ هفتم، 

 .میالدی١٩٠٦، لیدن، احسن التقاسیم فی معرفه االقالیممقدسی، ابوعبدهللا محمد بن احمد، 
 .تا بیمکتبة الثقافة الدینیةقاهره،  ،البدء و التاریخ، مقدسی، مطهر بن طاهر

 احمد علی رجایی بخارائی،     ، تصحیح منتخب رونق المجالس و بستان العارفین و تحفه المریدین        
 . شمسی١٣٥٤تهران، انتشارات دانشگاه 

، ١، تهران، کتابفروشی فروغـی، جلـد      تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی         نفیسی، سعید،   
 .شمسی١٣٤٤




