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  دهکیچ

بـل  آثار قا زیزهد ن ۀنی، در زمینیعلوم د يها حوزه یطلب در تمام تیتمام یمکتب ۀمثاب به ثیاصحاب حد

ان و متقـدم  هـاي دوگانـۀ   با توجه بـه گـرایش   ایشاننزد زهدپژوهی  عرصۀجاي گذاشت.  بر یتوجه

 يا چـه موضـوع زهـد در قالـب نگاشـته     اگررقم زده است.  راپژوهی  ان، تبلور متفاوتی از حدیثمتأخّر

ـ ا ه آن اثرگذار بر يها انیجر قرار گرفته، یمورد بررس حنبل  ابنو  مبارك  ابنتوسط  یثیحد ن یو همچن

ـ فتـب  کزهد حاصل آورده است. وجـود م  مفهومدوگانه را از  کیدر ،این دو  یثیحد  متفاوت یمبان  يرک

ث مورد بحث در بر دو محد يتبع اثرگذار ث و بهیگوناگون حد يها خوانش يداریث و پدیاصحاب حد

ـ ن قصـاص  ییسـرا  داستان در این بین، ان توجه است.یز شایزهد ن نۀیزم یرسـازي از زهـد   در تصوز ی

مبارك   ابن کتاب الزهدضمن بررسی تطبیقی است سعی شده  رو  در جستار پیش تأثیر نبوده است. بی
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  درآمد. 1

 يهـا  و گـزارش  ان مسلمانان وجود داشتهیدر م ظهور اس�م ياز همان ابتدا ییگرازهد

و زهـدگرا   یاخ�ق يها شیگرا ،نیتابع صحابه و ه در طبقۀکنشانگر آن است  ،یخیتار

اهـل   یاز جانـب برخـ   یعرفـان  كن سـلو یبا مضام یاتیافتن روایشده است.  یج میترو

 رکـ مجلـس ذ  ات برین روایباشد. در اها  آن يمعنو يها شیبر گرا یلیتواند دل یصفه، م

 ی) سجود طـو�ن 193، ص5، جق1415ابن اثیر، ؛ 317، ص13ج ق،1415 ر،کابن عسا(

ــ )،52، ص2ج ،ق1415 ،ممســل( ، 2، جق1401ســیوطی، (هیــگرر و کــت قلــب، تفرقّ

ان مسـلمان،  ن و پژوهشـگر امستشـرق  یدگاه برخـ یـ د شده است. بنا بر دکی) تأ298ص

ـ  يهـا  يریمان و درگکان حایم یطو�ن يها و جنگ یاسیاخت�فات س  يو فضـا  یحزب

شده و بـه  اعتنا  یآن ب ا و مظاهریبه دن يا ه عدهکموجب شد  یاس�م در جامعۀ یطلبایدن

  )23ـ21، ص2ش، ج1375، ی؛ غن135ص ،ق1412، یمدرس(.آورند يزهد رو

یان صـحابه قابـل   آنچه در صدر اس�م و م ،متفاوت است» تصوف«با » زهد«چه اگر

 عنـوان یـک فرقـۀ    بـه » تصـوف «بـوده و پـس از آن   » زهدگرایی« پیجویی است، مقولۀ

هـاي   ن مقوله باعث شده تا برخـی ریشـه  یمههاي خاص ظهور کرد.  ینوار با آی سلسله

ـ (.جو کنندو اد اولیه جسترا در زه تصوفگیري  شکل ؛ 1388 و 1384ان، یـ اطی: خکن

) امـا آنچـه در ایـن    282ــ 280ص، ش1387فروهـر،   نـک:  تصوفمایز زهد با براي ت

 ،و مفهـوم برآمـده از آن اسـت   » زهد« در رابطه با انگارۀ ،جستار مورد بحث قرار گرفته

جدي بروز و ظهور نداشـته اسـت. دو    طور بهدر این مقطع » تصوف« که انگارۀ حالیدر

 یالمـان اسـ�م  ان عیدر م تصوفز به موازات زهد و سپس ین» اخ�ق«و » ادب«ان یجر

فهـم دو   يبـرا (.رفتـه اسـت  ین باره صورت پذیدر ا يمتعدد يها رواج داشته و نگارش

 ؛321، ص7ش، ج1375 آذرنـوش،  نـک: ن ینخسـت  يهـا  ان ادب و اخ�ق در سدهیجر

      )215، ص7ش، ج1375، یتچکپا

در گذر از قرن دوم بـه سـوم    ییگراه زهدکآن ،ت استیان آنچه حائز اهمین میدر ا

د در جهان موجو يها انیرده و متأثر از جرکق نیطر یط ير واحدیدر مسهجري قمري 

ه کـ با آنداشته است.  یپ ز درین زهد را نییدر تباخت�ف ها و  در روش یاس�م، دوگانگ

انـد و   گر نداشـته یدیکـ از  یاد زمـان یز صلۀ) فا241 (محنبل  ابنق) و 181 (ممبارك  ابن
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رد و یکدو رو ،برخ�ف انتظار ،ندینما یزهد ط واحد را در مقولۀ يریرود مس یانتظار م

تـا   ن داشـت یله نگارندگان را بر ائن مسیهم .اند نه داشتهین زمیمتفاوت را در ا یشخوان

نشـدن   تـاب و مطـرح  ک. فقدان وجود مقدمـه در هـر دو   ن اخت�ف بپردازندیا شۀیبه ر

 ند.ک یار دشوار میشان را بسیا یذهن ياه فرض شیبه پ یابیار در هر دو اثر، دستکروش 

قـرار   یبررسـ  ان مـورد یف از زهـدگرا یـ هر دو ط تاب الزهدکشده  ین مجال سعیدر ا

در هـا   آن یو فقهـ  یثیرات حدکن تفیو همچنها  آن رثر بمؤ يها انیجر يپا گرفته و رد

  شان نشان داده شود. یزاهدانه ا يها يریگ جبهه

 ییگرابن حنبل در زهد و احمد مبارك  ابن . تفاوت زمانۀ2

 هـۀ امـا مواج  ؛وجود داشـته  حنبل  ابن و مبارك  ابنرا در هر دو عصر گزهد يها انیرج

بـا   يریگ و جبهه ه داشتنیزاو ،مقابل ۀدر نقط ایو  يدر جانبدار یاس�م يها گر نحلهید

نصـر،   نـک: ن یاط�ع از تصـوف در قـرون نخسـت    يبرا(.سان نبوده استیکان یزهدگرا

  )بعد به 396، ص15، جش1387

 ياز سـو  هجـري  اول و دوم در سدۀه کاست  یانتقاداتانگر یب یخیتار يها شراگز

ن یتـر  از مهـم  یکـی  1.اسـت  اهدان و قصـاص زمانـه بـوده   صنوف مختلف به ز يعلما

ه کـ   یۀ مردم بود. تا جایارتباط با عام ،گر صنوف علمایبا دآن عصر زاهدان  يها تفاوت

س یر بـود، تـدر  خاص متبح حوزۀه در ک يمردم به مجلس دانشور ۀبه دنبال ورود عام

 يه چنـان بـرا  مسـئل ن ی) ا279ـ278، ص1ج ق،1419 ،کی: ابوطالب مکن(شد. یقطع م

رده کـ ان و زاهـدان  یـ گو قطع ارتباط با قصـه  ۀیما ه آن را دستکت ت داشیمحدثان اهم

ـ بـن ز  یخود از مجالست بـا علـ   يعلت ناخشنود ،بیبه نام وه یبودند؛ محدث د بـن  ی

 حاتم، یابن اب(.ردکاو عنوان  یدرس يها ت عموم مردم در حلقهک) را شر128 م(جدعان

از جمله فقهـا   2یعالمان اس�ماز  یبرخ ردکادید ینبا همه نیبا ا )186، ص6ج ق،1371

ـ ناد الزهد کتاب ات یق روارُرا در طُ مبارك  ابنن عصر یو محدث ه کـ نیچـه ا  ده گرفـت ی

محـدود در آن زمـان وجـود داشـته      طـور  بهز یات نیعد از روان بیش به ایل و گرایتما

  3است.

هـد  ق زیوند عمیپ، ییرد زهدگرایکبا رو یاز عالمان اس�م یبرخ�ف مخالفت برخ

ا پژوهان ر خیتار ،یکین نزدیهم .ژه استیان توجه وی، شاآن عصر تصوف يها انیبا جر
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  ابـن همچـون   یانیـ گرا ن زهـد اسـ�م  یب یفراوان يرهاثر و تأیثه تأکن داشته است یبر ا

 ،شود یمربوط م مبارك  ابن ۀه به زمانکتا آنجا  ند.ن فرض کنیران زمیان ایو صوف مبارك

شـه و تبـار   یاز محققـان، ر  یوند داشته و برخـ یسم پیا بودو زهد در خراسان ب تصوف

و  انـد  ردهکـ جـو  و سم جستیخراسان را در بود تصوفج در یاز اصط�حات را یبعض

خراسـان   تصـوف  يهـا  از فرقه یرسوم برخو از آداب يا پاره ۀسیز با مقایگر نید یبرخ

ن، ی(امـ .اشـته باشـد  ش بـودا د کیشه در یر احتما�ً کن مناسیه اکاند  تهجه گرفین نتیچن

ـ امل اکر یبا تسخ ه در ظاهر وکچند هر )10، صش1378  يهـا  ران بـه دسـت عـرب   ی

در فرارود متوقف شده باشـد، امـا    یش بودایکی ه اشاعۀکشود  ین تصور میمسلمان چن

چنـان بـه   ت همیـ رهبان يهـا  در حـوزه ها  آن از ياریه بسکآن است  از کیمطالعات حا

شـان را  قیهـا ع�  تا قرن يخاور يها نیه مردمان سرزمک انچن ؛اند هت خود ادامه دادایح

ـ ) گواه ا86ص، 1377مل، یش(.رده بودندکان حفظ ییبودا ۀمرتاضان کنسبت به مناس ن ی

شده  ه وام گرفتهکد خراسان است اه و زهیاز بزرگان صوف یبعض يها نامه ی، زندگمطلب

پـس از   یهـا بازرگـان   سالپس از  ق)194 (میق بلخیمثال شق از راهبان بوداست؛ براي

ـ کرها تمام ثروتش را  ،یبودای یدار با راهبید اه زهـد و  قـدم در ر  ،زاد و توشـه  یرد و ب

اطــ�ع از  ي؛ بــرا232ص، ش1366عطــار، (.دار شــدیــت بیــگــذارد و در نها تصــوف

از  رید ابوالخیابوسع و م ادهمیان خراسان مانند ابراهیگر صوفید نامۀ یزندگ يداربر گرته

  )58، صش1390 ،ي: ابوالبشرکبودا ن

ـ افته است. ایبازتاب  یاز منابع اس�م یداستان بلوهر و بوداسف در برخ ن داسـتان  ی

، ییمجتبـا (سـاخته شـده   ییات بودایان بر اساس روایدست مانوه ظاهر در اصل ب هه بک

ۀ داسـتان بلـوهر از   بهـر  دربارۀ(.بوداست یاز زندگ یتی) در واقع روا531، صش1383

از آن را از  یتیروا ابن بابویه ، سراسر مقاله)1397ک: موحدي محب، می نفرهنگ اس�

ابـن  .رده اسـت کـ نقل  یا معروف به غ�بیرکابوعبداهللا محمد بن ز ،یعیث شقول محد)

ه کیـ ن مجـوس ت یـی ر آیثوب بر تأک نیه زرکنیع�وه بر ا )638ـ577ق، ص1405ه، یبابو

ش، 1395وب، ک نیزر(.ژاد دانسته استن یه را مجوسیخ صوفیاز مشا یبرخ یرده و حتک

قطاب رد از أکادیات و قصص و یاکبه ح مبارك  ابن يها شیگرا يبه هر رو )13ـ12ص

   4.استان توجه ی، شامبارك  ابن يرکتب فکف شده در میزهد تعر عنوان به
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ـ احمـد را با  ۀدر زمان زهدگفتمان مربوط به  رد. کـ جـو  و ر بغـداد جسـت  د در شـه ی

ـ با جر هجري اول و دوم ۀدر سد ماعل  برخ�ف تقابل ل بـه  یـ گرا و متمازهـد  يهـا  انی

 يونـد یپ، يسوم هجر در سدۀن شهر یان موجود در ایشهر بغداد و صوف يفضا ه،یصوف

ان ی. صـوف راستا بـود  هم حنبل  احمد بنه انیگرا رات اس�مکدار با زهد داشته و با تف معنا

ه یصـوف انـد. از   ن بـاره داشـته  یـ در ا یانفراو يها هیعت داشته و توصیالتزام به شر بغداد

دوام طاعـت   :دیـ گو یه مـ کـ ت شـده  یـ روا )ق200 م(یرخکمعروف  ن سده،یمشهور ا

 ؛29ص، ش1354، يری(قشـ .نـد ک یـک نزد يتو را به خـدا  ،و حرمت مسلمانان يخدا

 ،فـرد  يربـاقر یم نـک: عت یبغـداد بـه شـر    يگـر عرفـا  ید يبنـد یشتر از پایاط�ع ب يبرا

شـتر  یبه کـ ن عصـر تـا بدانجاسـت    یـ در ا یاد و عالمان اسـ�م هز ییهمگرا) ش1388

سـان، معـروف   ینو هرکثر تذکا اند. ث بودهه و محدیفق ،قمري سوم سدۀ يان بغدادیصوف

، 7ج ،م1967، یم اصفهانیابونع(.اند فه به شمار آوردهیو شاگرد ابوحن هیفق یکرا  یرخک

ـ ) ا279، ص8ج، ق1409، يجـوز   ؛ ابن273، ص2ج ،م1997ان، کخل  ؛ ابن332ص ن ی

ان احمـد بـا رجـال    یـ و دوستانه م یکنزد يا داشتند تا وجود رابطه یمنابع سع دست از

، همـان (ي) ابـوحمزه بغـداد  36ش، ص1362، ي(انصـار یرخکه چـون معـروف   یصوف

 يو سـر  ق)150 (میبشـر حـاف   ،)256ص ش،1366 (عطار،ي) ذوالنون بصـر 256ص

سرشناسـان  از  یگـر برخـ  ید ییسـو از  ند.) را به ثبوت رسانجا همان()ق253 م(یسقط

ـ  ،ق)196 (مع بن جـراح کیو ،ق)198 (منهییم بن عیفقاهت همچون ابره حوزۀ ق رُدر طُ

ه گفتمـان  کـ آن اسـت   دهنـدۀ  هـا نشـان   نیوجود دارند. ا تاب الزهدکدر احمد  اتیروا

ت ایرواه کتر آن جالب در آن زمان مرسوم بوده است. یاتین روایچننیو نقل ا ییگرازهد

 ه(دبـن دعامـ   . سـهم قتـادة  آمده است ییبا بسامد با�تاب احمد کشان در یشده از ا نقل

ان یسـف  )،187، ص[الـف] ق1408، یمرعشل(تیروا 20، بزرگ بصره ي) از فقهاق117

 مان بن مهـران یت و سلیروا 9 ،یوفکه یث و فقمحد )159صهمان، ()198 نه(دییع بن

  است.   )160صهمان، ت(یروا 10 ،شوفه معروف به أعمک ي) از فقهاق147 (د

  حنبل  احمد بنو  مبارك  ابن الزهد کتاب . نقش قصص در 3

رواج  یاسـ�م  ۀدر جامعـ  هجـري  اول از همان سـدۀ  به نام قاص یو عنوان ییگو صهق

اص در شتر از قصیاط�ع ب ي؛ برا197ـ196، ص6ق، ج1409 به،یش یاب  ابن(.داشته است
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 يهـا  شـه در قصـه  ی، رن قصـص یغالب ا )ش1394، ینیرحسیم نک:ن ینخست يها سده

از  یفـل و وفـاه موسـ   کالث ذویحـد  همچون ییها ينگار ک. وجود تداشت کریم قرآن

ج یاز نتااز وهب بن منبه،  تاب المبتدأکو لقمان  تمکح، اءیقصص ا�نبو  عب ا�حبارک

؛ 106صش، 1350م، یابـن نـد  (.رفت یدر آن عصر به شمار م یقرآن يها توجه به قصه

 يتـوان ردپـا   یاص، مبه نام قص یانیجر ییجوی) در پ292صم، 1963 ،یلیاشب ریابن خ

 يهـا  انیـ گـر جر ینـار د کرجال و تراجم در و مباحث مرتبط با  یخیتب تارکآن را در 

ـ (.مشاهده کرد یاس�م  ق،1419 ،کـی ؛ ابوطالـب م 211، ص8، جق1421 ،ي: ازهـر کن

  )239، ص1ج

اسـت.   قابـل ردیـابی   متقـدم  يها ه در سدهتصوفو ماص با عرفا ان قصیم ییهمگرا

ـ اص هماز قص یافزون بر ثبت نام برخ الـب در  بـن غ  ار و عبـداهللا چون منصور بن عم

ـ ترت به(یعنوان صوف به اءیا�ول إلیحلو  هیطبقات الصوف ـ ی ؛ 130 ق،1389 ،ی: سـلم کب ن

 مبـارك   ابن هدتاب الزکدر رجال ها  آن ردکادی) 397، ص2ج ،م1967 ،یم اصفهانیابونع

  دهد. یدر آن عصر خبر مها  آن گاهیاز جا حنبل  ابنو 

 ،شیبر مخاطبـان خـو   يرگذاریثاص در جذب و تأار مهم قصیبس يها هویاز ش یکی

ۀ یدعادر  یحتع ز بود. استفاده از سخنان مسجیآم متکع و حاز سخنان مسج يریگ بهره

ر کن تفیا يردپا )23، ص7ق، ج1409 ،بهیش یابن اب(.افته بودیز راه یاص نقص برساختۀ

وتـاه و  ک اندرزگونۀ يها عباراترد. وجود کدنبال  مبارك  ابن تاب الزهدکتوان در  یرا م

ـ بـر ا  يشاهد ،تابکن یات ایع در روامسجن حال یدر ع ـ یـ مز اسـت. ن مدعی ن یت چن

ـ  .دانسـت  یآن در زنـدگ  يریارگک هو سپس ب يریادگیسهولت د در یرا با یسخنان  رايب

ن نقل شده اسـت:  یچن ،ردک یرا وعظ م یشخص که درحالی اکرم امبریت پیروا مونهن

قبـل   ك، و غنـا کقبـل سـقم   کو صـحت  کقبل هرم کاغتنم خمسا قبل خمس، شباب«

؛ 104ق، ص1415، ك(ابـن مبـار  .»کقبل موتـ  کاتی، و حکقبل شغل ک، و فراغكفقر

  )184و  155، 150، 138، 132، 122، 121، 105: صکنمشابه  يها نمونه يبرا

 آن ،شـود  یمربوط مـ  حنبل  ابناز زهد نزد  كاص و درن قصیه به ارتباط بکتا آنجا 

د بتـوان  یاز قصه و داستان برده است. شـا  یفراوان ۀا بهریدر بخش زهد انب يه وکاست 

را در اسـتفاده   يان احمد وجود داشته، وینیشیه از پک ها از قصه یود انباشته وجکگفت 
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  رسان بوده است.  ياریف زهد، یار در توصکن راهیز اا

ـ     یخیشواهد تار ینـوع  دهـد و بـه   یاص خبـر مـ  از ارتباط تنگاتنـگ احمـد بـا قص 

بـن  ا ،اش ه بـرادرزاده کـ  ی. هنگـام استث یدر نقل اخبار و احادها  آن شرو ۀنندکدیتأی

ه بهشـت و  کند هست یسانک ،اصد: قصیپاسخ شن ،دیاص پرسقص دربارۀ ياسحاق از و

، 9ج ق،1417 ،يب بغـداد یـ خط(دهنـد  ینند و مردمان را انذار مک یم يادآوریرا  دوزخ

به مسائل مربوط به  یکار نزدیه بسکبه نام زهد  یاحمد در موضوع چه اینکه )456ص

ـ تعر هکـ وشد ک او می است. ردهکدا یاص پناخودآگاه با قص يندویعرفا بوده است، پ ف ی

ت مـردم در مجـالس   کتنهـا بـا شـر    نه يه وکو ر آند، شاید ازیاز قصاص بازنما یهیتنز

کـی ابوطالـب م  نـک: (.قائـل اسـت   آن يز بـرا ین يدیه فواکست بلیلف ناص مخاقص ،

آنچه  یعنیممدوح  يها معتقد بود که هرگاه قصه از داستان يو) 272، ص1ق، ج1419

ـ ید يها وششکح آمده است انتخاب شود، یصح ییتب رواکو  کریم قرآندر  ـ انب ین اء ی

ال کفاقد اش ت قاصیصادق باشد، فعال يرخبِز مینده نیگو اگر و سازد نمایان میرا  یاله

  )59، ص1تا، ج ی، بیغزال(.خواهد بود

ه بعـدها  کـ  یات و قصص از ارج و منزلتین روایا ،ان و صحابهینیشیچه در نزد پاگر

 البر،ابـن عبـد  (گرفـت  یمتر مورد توجه قرار مکر نبود و برخوردا ،افتین یتابع ۀدر دور

ـ اء زهد در ابعاد گوناگون و جامعیاح ياحمد برا کش یب) 53ـ50، ص2ج ق،1398 ت ی

در  بـرده اسـت.   یاتیـ ن روایاز چن یعد غافل نبوده و سود فراوانن بیدن بدان، از ایبخش

ن سخن یشیپ اءیمتر از صحابه در مورد زهد انبک ،آورده تاب الزهدکه احمد در ک یقرُطُ

ی همچـون مجاهـد، قتـاده،    نیق تـابع یـ ن قصص و اخبار از طریاه غالب کگفته شده، بل

و  اکـرم  امبریو سلسله سند به پنقل شده  ر و...ید بن جبی، بشر بن منصور، سعیشعب

  .رسد یا به صحابه نمی

ح یات قرآن اسـت؛ توضـ  یل آیاطناب در ذ ر ویتفس ،ن قصصیقابل توجه در ا تۀکن

ل بدان پرداخته شـده اسـت، در   یان با تفصیهودیتب که گاه در ک یم و قصصیه مفاهکآن

سـو و   یـک قـرآن از   ییگـو  دهیـ جـاز و گز یو گذرا دارد. ا یاجمال یقرآن کریم پردازش

ـ     يا زهیـ گـر انگ ید ياوش از سوکمسلمانان اهل  ياوکنجک افتن یـ  یبـود تـا آنـان در پ

ـ یمفاه یز برخیات رکبردن به ن  یز پیات مسائل و نیجزئ در برانگیختـه شـوند.    یم قرآن
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 كه دانش اندکش از اس�م یه اعراب پکخلدون بر آن است   ده، ابنین پدیل ایمقام تحل

و  يهـود یگان یه به همسـا کخود آن بود  ینی�ت دکرفع مش يداشتند، برا يو محدود

قصـص موجـود در    )555ــ 554ق، ص1408ابن خلدون، (.اند آورده يشان رو یحیمس

حضـرت   بـارۀ در 342ث یمثال حد رايب صه هستند؛ین خصیهم يز دارایتاب احمد نک

  ابـن (.ل آمـده اسـت  یبـا تفصـ   يمربوط به و یقرآن يها ات داستانیه جزئک یموس

ث یو حد 103، ص371ث یحد نک:مشابه  يها نمونه ي؛ برا97ـ93ق، ص1425، حنبل

شـد و در  ک یکریم مطرح شده و به درازا مـ  ات قرآنیل آیه ذک ياخبار )115، ص425

  .دشو یبه مخاطب القا م يسودمند یاخ�قج ینتا ،ها ن قصهیا ي� هت در �بینها

هاسـت. قصـص اصـالتاً در     پارچـه بـودن آن  یکو  یهـا در تـوال   ن داستانیت ایجذاب

رخـدادها   کب تین ترتیوار داشتند. بد وستیگونه و پ خیتار یتیبرخورد با رخدادها، ماه

فات یادشده در تألی يها دند. قصهدا یوارِ زمان رهیو زنج كخود را به روند قابل در يجا

، 1395، يحاج منوچهر(.معین است یدست با آغاز و انجامیک یخوانش يدارا یقصص

  ابـن  تاب الزهدکاز الصحابه و زهد یه در بخش زهدالنبکاست  یها در حال نیا )47ص

گونه  ثیحد یشده و حالت عیها تقط نقل ه عمدتاًکبل شود یافت نمی ين مورادیچن ،حنبل

ـ رفتـار و   یکتنها به  ؛رنددا ل کو شـ  ینـد و فـارغ از تـوال   ا عمـل خـاص اشـاره دار   ی

ـ ان نقـل روا یـ د در تفـاوت م یان را بایب کن سبیل ایوار هستند. دل داستان و  يات نبـو ی

  ان دانست.ینیشیان پین در میشیپ اءیانب يها صحابه با داستان

  تاب الزهدکن یدر تدوو احمد  مبارك  ابن یو رجال یفقه، یثیحد یارتباط مبان. 4

افتـه  یات گسـترش  یـ ث و روایسنده فراتر از احادیهر دو نو شۀیدر اند ییزهدگرا ۀدامن

تـاب  کبر هـر دو   اکرم امبریپ ۀو زاهدان یاخ�ق ياست. اگرچه ثبت و ضبط رفتارها

مانـده از  جا تبع آن منقـو�ت بـه   ن و بهیان و صحابه و تابعیصوف يرفتارها، ندهکه افیسا

دو  دررد یکـ رواتخـاذ چنـین   ت بوده اسـت.  یاهم سنده حائزیهر دو نو يز براین شانیا

 يرکـ ق فلحاظ نمـودن تعلـ   ،همسئلن یفهم ا يار قابل تأمل است و برایبس تاب الزهدک

  .رسد یار راهگشا به نظر میبسث یان اصحاب حدیبه جر مبارك  ابنحنبل و   احمد بن

 وجـود  بـا  انـد،  شـده   خوانده  ثیحد  اصحاب  انعنو با  اس�مى  منابع در  هک  گروه  آن

  نقلى  منابع ، نىید  معارف با برخورد در  هک دارند  كاشترا امر  نیا در ها، روش  گوناگونى
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، 5ش، ج1392، یتچکپـا  :نـک (. است  بوده  آنان  مطالعات  اصلى ۀنیزم ،آثار و  ثیاحاد از

 هـاي دوم و  ب حـدیث در سـده  ه اصحاک، آنه به زهد مربوط استکتا آنجا  5)409ص

وم دینی ورود پیدا هاي عل طلب که در تمامی حوزه عنوان مکتبی تمامیت سوم هجري به

ان یـ ن جریـ شواهد ا ییجویدر پ .زهد نیز داراي آثار قابل توجهی هستند نمود، در زمینۀ

گـر آثـار بـا    یاز د یفهرست يبرا(.بوده است الزهدتاب کاثر با عنوان  100ف حداقل یتأل

ـ ؛ فر11ق، ص1415ابـن مبـارك،    نـک:  ينخست هجر ن عنوان در چهار سدۀیهم د، ی

  .)5ق، ص1399ان، ی؛ عرفان46ـ52ق، ص1415

ث، یبرخـورد بـا حـد    یث در چگـونگ یاصحاب حـد  يعلما هکقابل توجه آن تۀکن

بنـدي   دسـته  متـأخّر و  6متقدمدو گروه به  یخیلحاظ تار همسان نبوده و به یروش يدارا

ـ تفاوت ا ين مبنایتر افتراق و مهم ۀنقط .اند شده ان متقـدم ه کـ ن دو گـروه در آن بـود   ی

ل و یـ گرا و بـه تأو  شدت نص بهها  آن ان ازمتأخّرو  7داشته ییگرا لیو تأو يل به رأیتما

   8نداشتند. يعدول از ظاهر اعتقاد

 حنبـل   احمد بنو  مبارك  ابن زاهدانۀ يها يریگ قابل توجه در جبهه يز اثرین تمایا

ظهور و بروز  مبارك  ابن تاب الزهدکدر  ییگرا يو رأ ییگرا از نص یقیتلف داشته است.

شـده توسـط    مطرح يها متکه اندرزها و حکته مهم است کن نیده است. توجه به اکر

 يفرا يها شهیبروز اند يبرا يا نهیفاصله گرفته و زم ییروا جنبۀ در برخی موارد از يو

از بزرگـان و   یکـی عنـوان   ه بهیدر منابع صوف يشدن و سنت را بروز داده است. مطرح

نـک:  (عنوان برخی آداب و اصـط�حات صـوفیانه   و استناد به اقوال او به هیاقطاب صوف

ــویري،  ــادي، 117ق، ص1304هج ــ75ش، ص1362؛ عب ــار، 76ـ ، 1ق، ج1366؛ عط

ـ بـه ا  يق ویشات عمیت از گرایاکز حی) ن180ـ179ص ـ  دارد. كن نـوع سـلو  ی رد کادی

 ینشانگر عمـق وابسـتگ   ات نبوي،ینار رواکدر  يو الزهد تابکان در یاز صوف ياریبس

. اسـت  ينار زهد موجود در عصـر و کدر  یده در منابع نقلیتاباز زهد باز یقیبه تلف يو

، 28، 24، 23ق، ص1415، كابـن مبـار   نک:از اس�ف زاهد  مبارك  ابن يها نقل يبرا(

  )74و  32

ـ پره يا ل محدثان بـه انـدازه  یاز جرح و تعد ،ه داشتزاهدان یشیه گراک مبارك  ابن ز ی

نـد  که به مردم اع�م کند ک یاجازه مسب کر از استادش یثکعباد بن  ۀدربار یه حتکداشت 
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ـ بق او در دربارۀ )17، ص1ق، ج1415(مسلم، .دیریث نگیحد يه از وک ز یـ د نیـ ه بـن ول ی

(همـان،  .نـد ک یث أخذ مـ ید، حدیش آیه پکخود راستگوست، اما از هرآن يه وکگفته بود 

رد مگـر  کـ  ینمـ  كرا تر یسکث یحد يه وکشده گفته  مبارك  ابنروش  دربارۀ )19ص

ـ   ابـن (.ردیده بگیتوانست آن را ناد یه نمکد یشن یم يزیچ ياز وه کآن ق، 1371حـاتم،   یاب

ه نـزد عمـوم   کـ  ی�عکب یحب  بن  عبدالقدوس ۀنها دربارت ك) ابن مبار274ـ270، ص1ج

ق، 1415مسـلم،  (.ار بـرد کـ به ت حاصر بهذاب را کر یتعب ،م اعتبار او محرز بودعد ،عالمان

  ) 26، ص1ج

ه کـ بل ،شود یجا خ�صه نم نیتنها به هم مبارك  ابن ییگرا و عقل ییگرا يرد رأیکرو

گذار بـوده  ریز تاثیزهد ن به مقولۀ ينگاه و ز و نوعیات زهدآمینش روایدر انتخاب و گز

ر یثتـأ  ،زیو زهدآم يعبادعمل  یکعنوان  گرفتن به  ا عبرتیو ردن کر کت تفیاست. اهم

و » رکـ ا�عتبـار و التف «ن یه در دو بـاب بـا عنـاو   ک ییداشته تا جا يب وتاکدر  ییبسزا

  .ن موضوع اختصاص داده استیبه ا »باع الجنائزاتّ یر فکالتف«

 يردیکـ رو ،لیـ و اعتقـاد بـه عـدم تأو    ییظاهرگرا کحنبل در مسل بن احمد يمبنا

زهـد   يایـ و اح يمحـور  را در زهد حاصل آورده اسـت. سـلف   مبارك  ابنمتفاوت از 

قرار داشته است. چـه   ار احمدکدر دستور  اکرم امبرینار زهد پکن در یصحابه و تابع

شان از یگرفتن اعمال ات در نشئ اکرم امبرین به پیصحابه و تابع یزمان یکیه نزدکنیا

ر احمـد  کـ ن زهـد در تف یثر بوده است. بنـابرا مؤ قطعاً ها و دستورات نبوي همان آموزه

ز بـوده اسـت. مطـرح    یرفتار و اعمال سلف صالح ن ي� هدر �ب ،يات نبویع�وه بر روا

ـ ثکتعداد افـراد   ین و معرفیاز زهد صحابه و زهد تابع ییشدن باب مجزا ـ  يری اد از زه

، در هـا  ز آنیزهـدآم و  یاخ�قـ  كنات و سلوکت نقل رفتار و سین دو دسته و در نهایا

موجـود در عصـر    يها گر فرقهیاحمد با د اگرچه مبارزۀ .ل استین راستا قابل تحلیهم

ث و در یف اصـحاب حـد  ر دانسـت. اخـت�  یثتأ ی، بيرد ویکن روید در ایز نباینرا  يو

بـر   و زنــادقه   قدریه، جهمیه، مــرجئه همچون  ییها فرقهبا  حنبل  احمد بنها  آن صدر

 ،يب بغـداد یـ خط(ز بـوده اسـت  یـ در موضـوع صـحابه ن   ی�مـ کو  يقادسر مسائل اعت

توانسـت در بزرگداشـت    یه نشان دادن زهد صحابه مـ کنیچه ا 9)65، ص8ج ق،1417

 د. ب مؤثر واقع شویرق شۀیشان در مقابله با اندیا شأن و منزلت
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 سـوم  ۀث در سـد یتب اصحاب حـد کرجال سند از جهات روشن م ۀرانیگ نقد سخت

ث یبوده و ع�وه بر آثار مربوط به رجال و نقد حد حنبل  بن احمدخاص  ورط بهقمري و 

نقـد   ۀوین شـ یـ وشـن بـر ا  ر یه گواهک) ، سراسر اثرق1409، حنبل  ابن: کن(ياز خود و

مسائل احمد به چشـم   يها تابک يجا يث در جایاحاد ينقد سنداز  ییها اوست، نمونه

ات یـ ه در رواین رویا ،برخ�ف انتظار) اما 742ـ741، ص5ج،  ق1357،  يترمذ(خورد یم

ه از خـود احمـد نقـل شـده،     کـ نـان  رفته اسـت. آنچ یث مربوط به زهد انجام نپذیو احاد

و در  اسـت ام کـ و اح یمباحث فقهـ  ط به حوزۀد و رجال تنها مربویدر اسان يریگ سخت

، کـی تر(.رسـد  ین توجه بـه حـداقل خـود مـ    ی، ال و زهدطه با مباحث مربوط به فضایراب

 مرسـل  یف و گـاه یث ضعیگاه احاد ،تاب الزهدکدر ه کنی) مضاف بر ا278ص ،ق1394

 یتلقـ  ،ث مرفوعیتنها احاد ،يو يه طبق مبناکاست  ین در حالیو ا خورد یبه چشم مز ین

ـ بـر ا  یمک، گواه محاحمد تاب الزهدکشواهد موجود در  10.شوند یبه قبول م ن اعتـراف  ی

 یـک  چیهـ در  ،ان شده استیاء بیدر بخش زهد انب هک یاتی. غالب روااحمد دارد گفتۀ شیپ

ن نقل شـده  یاز تابع در برخی موارد نیزرسد و  ینم اکرم امبریبه پ ، سلسله سندها از آن

  .ه بعدها برساخته شده باشدکباشد  یاتیلیاز اسرائها  آن هکرود  یو احتمال ماست 

عـب ا�حبـار،   ک ات همچونیلیاسرائ يریگ لکمؤثر در ش يها تیتعدد نقل از شخص

، 1ج ،ش1387، ي؛ مسـعود 102ــ 101، ص1جتـا،   ی، بیذهب(ره و وهب بن منبهیابوهر

دهد. جالـب آنجاسـت    یخبر مز یآم ات زهدیل احمد در نقل و قبول روا) از تساه4ص

ه کـ  یتا جای است ادیار زیز بسین تاب الزهدکدر  يادن افریات از چنیه بسامد نقل رواک

ن یا )202ـ201، ص[ب]ق1408، یمرعشل(نقل شده است ثیحد 40 از وهب بن منبه

مثال  است؛ براي آمده کیات اندیروا ،نیا تابعیاز صحابه و  یه از بعضکاست  یدر حال

 تیـ روا یـک  ،)، عثمـان بـن عفـان   237همان، ص(تیروا یکتنها  ،يد خدریاز ابوسع

  ) نقل شده است.70ـ69صهمان، ت(یسه روا ،ر بن عوامی)، زب438همان، ص(

  تاب الزهدکات موجود در دو یروا ۀان گستریم سۀیمقا. 4

رواج جهان اسـ�م  مختلف  يها ث در بومینقل احاد ،هجري در سراسر قرن اول و دوم

وفـه،  کهمچـون عبـداهللا بـن مسـعود در      یانیتوان به صحاب ین باره میداشته است. در ا

ن، یاحمـد امـ  (.کـرد ه و عبداهللا بن عمروعاص در مصـر اشـاره   کعبداهللا بن عباس در م
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 نـک: گوناگون  يها در بوم یفقه يها اط�ع از اخت�ف برداشت ي؛ برا289صم، 1969

رده و در کـ مختلف سـفر   يبه شهرها مبارك  ابناگرچه  ،)1394نواز،  مهمان پور و قاسم

 ابـن سـعد،  (مـن رفتـه  یث از خراسان به عراق و حجـاز و شـام و مصـر و    یطلب حد

گونـاگون همچـون    ين شهرهایاز تابع يا هان برجستهیقو نزد ف )372، ص7ق، ج1904

 )203، ص1، جتا بی، یبن انس دانش آموخته است(ذهب کو مال يان ثوریفه، سفیابوحن

ـ بـه روا  یدسترسـ است. عدم  يبند میگرا قابل تقس ن بومیمحدث ۀاما همچنان در رد ات ی

حـدود   است.ه بوده یاول يها ر محدثان دورهیگ بانیه گرکاست  یبیگوناگون، آس ياه بوم

ات آن بـه نقـل از   یروا یو باق یخ اصلیش 15به نقل از  تاب الزهدکات یدرصد از روا 50

ن قـرار  یـ هـم از ا  یاصل ۀگان پانزده وخِیات شینده و پرشمار است. نسبت رواکپرا یوخیش

درصـد،   10عه حدود یو عبداهللا بن له يدرصد، معمر بن راشد ازد 25 يان ثوریسف :است

وب، یبن ا ییحیره، یمان بن مغی، سلینه، عبدالرحمن اوزاعییان بن عین حجاج، سفب إلشعب

 نـک: (.درصـد  5حـدود   یـک بـن فضـاله هر   كبـار دام، و مکن بن سعد، مسعر بن یرشد

و سـپس   یوفکـ ات از اسـتادان  یـ غالـب روا  ،ن آماریا ۀیبر پا )65ش، ص1392، یتچکپا

  ابـن  تاب الزهدکر را بر ین تأثیترمک ،گرید يها وخ بومینقل شده است. و ش يوخ بصریش

 يبـرا  يا نـه یقمري زم سوم انۀ سدۀیافتن بغداد از میت یزکمردر مقابل، اند.  داشته مبارك

بر ر خود را یثتبع تأ بود و به یدر علوم مختلف اس�م یبوم رین و غیاتب نوکم يریگیپا

مختلف  يها بوم یثیراث حدیع میتجم يبرا يزکرز گذاشت؛ بغداد به میث نیحد ۀحوز

 .هـا را بـه آن شـهر آورد    گر بـوم یاز محدثان د ياریآن، بس یفرهنگ يمبدل شد و فضا

 پـاکتچی،  نـک: در آن  یو فرهنگـ  یعلمـ  يشتر از شـهر بغـداد و فضـا   یاط�ع ب يبرا(

 يدر فضـا  حنبـل   احمد بـن  یو فرهنگ یست علمیز .)332ـ313، ص12ش، ج1383

 يث شـهرها یـ ه احادکـ  کردهدا ین فرصت را پیو ابغداد بوده است  يا و منطقه یفرابوم

 ت نقـل یـ نش و در نهایگوناگون را در دسترس داشته باشد و آزادانه در انتخـاب و گـز  

  احمد بن اتیق روارُطُموجود در  رجال ،ن مدعایبر ا يشاهد اهتمام داشته باشد.ها  آن

چون سـعد بـن   هم یبه اشخاص .هستند یها و ب�د مختلف اس�م ه از بومکاست  حنبل

ل یسماعه و اکنه و مجاهد بن جبر از میر از مدیثک یبن اب ییحیدر، ک، محمد بن منکالم

  .کرداشاره توان  یالمهاجر از شام م یبن اب
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. اسـت ل یـ تحل قابـل ن راستا یدر همز ین مبارك  ابناد احمد به نسبت یات زیاد رواتعد

. عدد اسـت  1203 ،مبارك  ابن تابکات یروادر مقابل و عدد  2377 ،تاب احمدکات یروا

ه در کـ اسـت   یسـان ک نیاز نخسـت  مبـارك   ابنه کر دور داشت د از نظینباز ینته را کن نیا

 ن اثـر بازمانـدۀ  ینخست يو تاب الزهدکه کنیچه ا رده است؛کن ی، شروع به تدوزهد نۀیزم

ان اصـحاب  یـ در م یسـ یر زهدنویمسـ  ،يو بعد از و زهد از آن دوران است ۀامل دربارک

ـ یدر زم یخیتار ۀن سابقی. ارواج یافتث گسترش یحد ـ  ،زهـد  ۀن رسـان احمـد در    ياری

بـن   یمعافامثال  .ات زهدگرا مواجه بوده استیاز روا ین زهد بوده و با حجم انبوهیتدو

تـاب  کصاحبان ق) 212 ، اسد السنَّه(د)ق197د (ع بن جراحکیو)، ق185 (دیعمران موصل

ـ بـر ا  متقدم مبارك  ابن که درحالی ،رده استکاستفاده ها  آن احمد ازبودند که  الزهد هـا   نی

ه کـ قابل تأمل آن تۀکاما ن .شود یده میدتاب کدو  هردر  کیرجال مشتر شود. یمحسوب م

ه در هـر دو  کـ است  یشخص یمثال سلمان فارس اند؛ براي گر متفاوتیدیکث آن با یاحاد

تـاب  کن دو یـ شـده در ا  نقـل  يهـا  تیـ روا اما اساسـاً  ،ت نقل شده استیتاب از او رواک

وجود  یاتین رواین چنیار احمد ایچه در اخته اگرکشود  یت مین گمان تقویاند. ا تلفمخ

  رده است. ک يخوددارها  آن ست احمد از نقلیه مشخص نک ییها به علت داشته،

  حنبل  احمد بنو  مبارك  ابنتاب الزهد ک ییو محتوا یموضوع ۀسیمقا. 5

و احمـد   مبارك  ابند، موضوع مورد بحث یآ یتاب برمکن دو یا يگذار نام ه ازکاز آنجا 

ـ ار زیگـر حجـم بسـ   ید ياست و از سو د زهددر مور اساساً ـ از ا يادی تـاب را  کن دو ی

ـ ن تـاب کن دو یـ در ا ت مطـروح موضـوعا  نیل داده است. بنـابرا کیتش ينبوات یروا ز ی

 همـان امـا  گر داشته باشـند.  یدیکبا  ییها ید و همپوشاننه باشیگر شبیدیکست به یبا یم

، ابـن حنبـل   تـاب الزهـد  کات موجود در یروا یگستردگ دلیل ، بهرود یه انتظار مکطور 

ش یبـه دنبـال افـزا    زیرا ؛شتر استیبه نسبت بز یتاب نکن یا ییو محتوا یتنوع موضوع

ن ابـواب  یه بر عنـاو ساد يبا مرور .هستیمز ینات، شاهد گسترده شدن موضوعات یروا

ـ یـی شتر به تبیب مبارك  ابنه کافت یتوان در یدو اثر من یا ر کـ ج تفیزهـد و تـرو   ینان مب

 يها و الگوهـا  ر نمونهکج عمل زاهدانه و ذیبه مرور زمان، تروش داشته اما یزاهدانه گرا

ش یخـو اثـر   در مبـارك   ابـن  شـده اسـت.   یتر تلق ي، محورین عملیچن يبرا ياربردک

ن یـ گاهشـان در ا یرد جاکادیـ ر، اشخاص را به کو تفر کد بر ضرورت تذکیوشد با تأک یم
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ر پنهـان و  کـ شود، افراد بـه عبـادت و ذ   كدر یدرست ه اگر بهک یگاهیند؛ جاکا دعوت یدن

در  ورزي بر ضرورت اندیشـه » رکعتبار و التفا�«خواهند آورد. در باب  ياء روکحزن و ب

ن یـی و در تب )117ص، ق1415، كابن مبار(ندک ید مکیجهان و عبرت جستن از آن تأار ک

دیگـر  ن مضـمون در  یاست. همـ  يبهتر از عبادات ظاهر ،دنیشیه اندکوشد ک ین معنا میا

ه کـ آنجـا  ، )107صهمان، شود( یز دنبال مین» اتباع الجنائز یر فکباب التف« همچونابواب 

  شناساند. یو خشوع در مقابل خدا م يریگ عبرت يبرا يا وهیمرگ را ش دۀیر در پدکتف

همـان،  (.د قـرار گرفتـه اسـت   کیـ تاب مورد تأکن یز در ایبه رحمت خدا ن يردوایام

 »اهللا رکـ م ذیتعظـ «، بـاب  )81صهمـان،  (»یالخف رکالعمل و الذ« يها در باب )268ص

  ن مقوله پرداخته است. یبه ا )286صهمان، (»اهللا رکفضل ذ«و باب  )98صهمان، (

 ،ن، تواضـع ینتخـاب همنشـ  ح مراقبت بر اعمال و رفتار روزمـره ماننـد ا  یصح وۀیش

، صـبر،  ینکاف ی، آشتییگو ، قناعت، فقر، راستیت از زندگیضاا و غرور، ریاز ر يدور

ها  آن ب گوناگون بهدر ابوا زین یابی مان، دوستیتی، صدقه، احسان به از خطاها یمانیپش

ـ اطـ�ع دق  يبـرا (.اشاره شده است  نـک:  مبـارك   ابـن زهـد  تـاب ال کق از موضـوعات  ی

  ش)1395، دیگران و نواز مهمان

ه کاست  یمربوط به قصص ،ایاز قسمت زهد انب يادیحجم ز ،احمد تاب الزهدکدر 

احمـد   زیـرا  شـده اسـت؛   ین منتهـ یبـه تـابع   ا غالبـاً یسلسله سند آن تنها به صحابه و 

ردن و کـ ه یاء و گرکات مربوط به بی، التفات تام به رواشیخو ۀزمان قصاص ریثتأ تحت

  . داشته استپس از مرگ و عذاب جهنم  يها ن داستانیهمچن

ورع  11داشـته اسـت.   يادیار زیبازتاب بس ،تاب احمدکات یز در روایمحور ن ورع زهد

 يمحرمـات و ادا  ه در آن اجتنـابِ کـ به اخـ�ق بـود    ینگاه فقاهت ینوع ر احمد بهکدر تف

مـوارد  ه فـرد از  کـ آن بـود   شد و نجات در گـروِ  یانگاشته نم یافک، نجات يواجبات برا

ه گـاه بـا   کـ افت یت یمحور ،رد به اخ�قیکن رویدر ا يا اندازه زد. احمد بهیشبهه هم بپره

بـر   ین عبـارت از شـافع  یـ جمله ااز  د شده است؛کیوند او با ورع تأیز بر پیآم ر مبالغهیابتع

) و 19، ص1، جق1405بـن قدامـه،   ا(شـمرد  یبرمـ ه احمـد را امـام در ورع   کها بود  زبان

  )168، ص9ج م،1967 م،یابونع(.ورع مرده بود ،گفت اگر احمد نبود یم یانم اصفهیابونع

احمـد بـوده اسـت.     يدجـ  دغدغۀ ،ار و اعمالکاز اف یز از انجام بعضیز و پرهیگر



 حنبل  احمد بن مبارك و  ابن» الزهد کتاب «زهدگرایی نزد اصحاب حدیث متقدم و متأخّر؛ بازخوانی   261

ز ی، پره)19ـ17صق، 1425بن حنبل، ا(ایداشتن به دننو تعلق خاطر  ییگراایز از دنیپره

همـان،  (شیوب خـو یـ توجـه بـه ع  ، )31ـ30صهمان، (رهیاب به گناه صغکاز انجام ارت

، 192همـان، ص (ر شدنیدن از غذا قبل از سیشکو دست  يز از پرخوریپره، )148ص

  نام برد. تاب الزهدکموجود در  گونۀ ورعاعمال از  ییها توان نمونه یرا م )197و  196

ز احمد به یرات زهدآمکاز تف یجزئ ،ویکن ياز اعمال و رفتارها یانجام برخ ،در مقابل

 ــ 28 و 25همـان، ص (ر و دعاکثرت ذک، )21ـ20همان، ص(ثرت عبادتکد. یآ یار مشم

 ــ 209همـان، ص (، صبر)76ـ56همان، ص(، قناعت)45ـ40همان، ص(ویک، اخ�ق ن)29

ـ ، ع)405ــ 28همـان، ص (ل بـه خـدا  کـ ، تو)357ـ356همان، ص(يدارامانت ،)211 ادت ی

ــر ــان، ص(ضیم ــل)450هم ــ�ص در عم ــان، ص(، اخ ــی، )130هم ــان، (يدار میت هم

 ، صداقت)442همان، ص(يآموز ، علم)259ـ111همان، ص(ردنک، توبه )256ـ255ص

همـان،  (ردنکـ انفـاق   و )289ــ 287همـان، ص (يریبخ ، طلب عاقبت)285همان، ص(

  داشته باشد.وجود  کد سالیه باکاست  ییها یژگیات و وز از جمله صفین )105ص

  گیري جهینت. 6

 يریارگکـ  در موضوع و بـه  ییگرفتن همگرا با در نظر حنبل  ابنو  مبارك  ابن تاب الزهدک

انـد.   ن زهـد دنبـال کـرده   یـی ر تبمتفـاوت و دوگانـه را د   يریش، مسـ یث در اثر خـو یحد

 رغـم  بـه  اسـت. تـأثیر داشـته   از زهد ها  آن كدر در ،لفن دو مؤیأثرگذار بر ا يها انیجر

فاوت اسـت. مختصـات   ان این محتوا متیب کاربرد از قصص در هر دو اثر، سبکپر دۀاستفا

نـد  یه در فراک دهد را تشکیل میع وتاه مسجک اندرزگونۀ عبارات مبارك  ابنقصص  یاصل

 ییطنـاب و درازگـو  ا، مقابـل  اسـت. در نقطـۀ   رسان بـوده  کمکار یمخاطب بس يریادگی

ـ کـ ها  ات داستانیر جزئکا با ذیقصص انبل یقصص، ذ  یاخ�قـ  يهـا  امیـ آن پ ي� هه در �ب

عنـوان   بـه  مبـارك   ابناست.  حنبل  احمد بنقصص  یاصل یژگیدارد، و وجود يسودمند

ـ ، زهد بازتابییگرا يش به رأیل گرایدل به متقدمث یاصحاب حد ندۀینما  يتـاب و کده در ی

ابـن  این در حالی است که رده است. کدا یمعنادار پ يوندیپ ،گرفتن  ردن و عبرتک رکبا تف

گرا محـور و ظـاهر   ار سلفی، بسمتأخّرث یب حدرات اصحاکبه تف یل وابستگیدل حنبل به

ات موجـود در  یـ ن داشته اسـت. روا یزهد صحابه و تابع يایدر اح يجد یبوده و اهتمام

 یات مناطق مختلف اسـ�م یبه روا كابن مبار یافک یل عدم دسترسیدل بهز یتاب احمد نک
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اسـت   ین در حالیبرخوردار است. ا يشتریب از گسترۀ مبارك  ابنتاب کسه با یمقادر مقام 

  ابـن ه کـ سـرآخر آن ات مناطق مختلف وجود داشـته اسـت.   یروا ،زمان احمد ه در بغدادک

ر کـ اخته امـا احمـد تنهـا بـه ذ    ر زاهدانه پردکج تفیزهد و ترو ین مبانییشتر به تبیب مبارك

 ج عمل زاهدانه برآمده است.یدر جهت ترو ياربردک يها و الگوها نمونه

  ها نوشت یپ

، 2ق، ج1401(سـیوطی،  اکـرم  تـوان در گفتارهـاي منسـوب بـه پیـامبر      ن اخت�ف را مـی ای ۀ. ریش1

) و حتـی عالمـانی در عصـر اتبـاع     15ــ 8، ص1ق، ج1410)، بزرگان صحابه و تـابعین(نمیري،  64ص

  ) مشاهده کرد.111ـ109ق، ص1414(ابن بابویه، تابعین همچون امام صادق

) فقیـه و قاضـی کوفـه، سـلیمان بـن      124، ص[ب]ق1408 ق)(مرعشلی،144 . همچون ابن شَبرمه(م2

  ) از فقهاي کوفه.176ق)(همان، ص147 مهران(م

هاي زهدگرایانه و در عین حال از سـرآمدان فقهـاي عصـر     ق) و گرایش110 . وجود حسن بصري(م3

خویش  ۀ(براي تأثیر وي در تصوف زمان.هاي عمیق به تصوف در آن عصر دارد خویش، خبر از گرایش

 کتاب الزهـد روایت از طریق وي در  54 زیرا)؛ 565، ص20، جش1385، و شمس منوچهري حاجک: ن

  )134ـ133، ص[ب]ق1408(مرعشلی، .ابن مبارك ثبت شده است

  شود. مبارك اشاره می ابن الزهد  کتابچنینی در هایی از روایات این مقاله به نمونه در ادامۀ .4

را گروهـی منکـر کـاربرد قیـاس و رأي      آید که ایشان میاین اصط�ح چنین بر هاي اولیۀ . از برداشت5

،  ق1392،  رازي  (نـک: ابوحـاتم  .کنند اند و تنها از حدیث نبوي و آراء صحابه و تابعین پیروي می دانسته

) در شناسایی این اصط�ح، توجه به جریان رقیب با نام اصحاب رأي نیز شایان تـوجهی ویـژه   267ص

ـ (.شـود  یخ، حدود و ثغور مبانی اعتقادي و فقهی ایشـان شـناخته مـی   است. تقابلی که در طول تار ک: ن

  )75، ص9ش، ج1385، پاکتچی

باشند کـه در برابـر اصـحاب رأي     دوم می فقیهان و محدثانی در سدۀ متقدمیث . مراد از اصحاب حد6

ود، اصحاب اند و به تعبیر عصر خ با عنوان عام اصحاب حدیث نام یافته متأخّرصف آراسته و در منابع 

خطیـب  ؛ 60ــ 28م، ص1987(بـراي اصـط�ح نـک: ابوعبیـد،     .انـد  شـده  اثر یا اصحاب آثار خوانده می

ه این تقابل میان دو اصط�ح حدیث(اثر) و رأي، در عبـاراتی از زبـان   ک ) چنان27ق، ص1417بغدادي، 

ـ .بن اعین، اوزاعی و سفیان ثوري در منـابع تـاریخی ثبـت شـده اسـت      ةابن جریج، زرار ،  ک: کشـى (ن

  )156ش، ص1348

 ،شـدند  پایبند بر متن احادیث و در تقابل با اصحاب رأي شـناخته مـی   متقدمچه اصحاب حدیث . اگر7

گرایـی نیـز متمایـل بودنـد و از ایـن منظـر بـه         هاي فقهی خود تا حدي بـه کـاربرد رأي   گیري در جبهه

پذیرانِ اصـحاب   ها را رأي ان آنتو عبارتی می ه اصحاب رأي جاي خواهند گرفت. بهجایگاهی نزدیک ب

 ، حـدیث   اصـحاب  و  رأي  اصحاب  جداسازي در حدیث دانست. این تمایل تا جایی است که ابن قتیبه
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  اصـحاب  شـمار  در را  مالـک  و  اوزاعـى  ، ثوري  سفیان  چون ،حدیث  اصحاب از  هایى شخصیت  آگاهانه

  )498 ـ496م، ص1960،  بهقتی  ابن :نک( .است  نهاده  حدیث  اصحاب  نه و  رأي

گرایی مفـرِط در تقابـل    در پی حدیث ،که با ظهور شافعی در بغداد سربرآورد متأخّر. اصحاب حدیث 8

  بـه  اسـتناد  درهاي اصحاب رأي که در آن زمان بسیار گسترش یافته بود، توسعه یافت. شافعی  با جریان

 با و) بعد  به 56ص ، ق1358شافعی، : نک(شمرد نمى  تمسک  قابل را  کریم  قرآن  ظاهري  عمومات ، کتاب

  نسـبت  را  کتـاب  ظـواهر   به  تمسک  عمل در ، است  کتاب ظواهر مفسر ، نبوي  سنت  که هاندیش  این  طرح

 شـمرد،  مى مردود را  قیاس  يأر و  فقهى  رأي  گونه هر ، پیشینیان  برخ�ف او .کرد مى محدود  احادیث  به

همـان،  :نـک (.بـود   مخـالف   شـدت   بـه   استحسان با و  انگاشت مى  قیاس  مترادف م�ًع را  مشروع اجتهاد 

 در را نـو   طرحـى  ، آن  راستاي در  نه و  شافعى  هاي آموزش از  الهام با  نیز  حنبل  بن احمد )502ـ477ص

  اصـحاب   فقـه   بـه   آن از  کـه ) بعد  به 221، ص1ج م،1970 ، بیهقى: نک(در انداخت  حدیث  اصحاب  فقه

  .کرد  توان مى تعبیر متأخّر  حدیث

عنوان اعتقادات اهل سنت و جماعت مطـرح شـده و مخالفـان بـا ایـن       اي که این اعتقادات به گونه . به9

صحابه چنین بوده اسـت کـه مخالفـان، عـدالت      ۀمسئلشدند. در  نگرش، اهل باطل و بدعت معرفی می

 که احمد بن حنبل و طرفداران اهـل سـنت و جماعـت    لیدانستند، درحا دار می تمامی صحابه را خدشه

 ،م1992 ، جـوزي  ابن(.نددانست آنان را بر آیین اس�م نمی ۀدهند و دشـنام ندداشت صحابه را بزرگ مـی  ۀهم

 ۀدربـار   فــضائل الصــحابه   اهمیت دادن به صحابه نزد احمد تا بدانجاست که کتابی با عنوان )561ص

اي کوتـاه بـه روایـت محمـد بـن حمیـد        در عقیدهه نگارش درآورده است. بفـضایل و اخـبار صحابه 

اندرابی از احمد، وي بر آن بود که یک مؤمن اهل سنت و جماعت باید بر این اعتقاد باشد کـه حقـوق   

 ةسلف و افضلیت ابوبکر، عمر و عثمان بر دیگر صحابی و نیز بزرگی شأن علی و دیگـر رجـال عشـر   

 ۀگـو دربـار   و صحابه حرمت نهد، بـه فضـایل آنـان یقـین دارد و از گفـت      ۀه همرا باور دارد و ب ةمبشر

  )294ص، 1ج، ق1371ابن ابی یعلی، (.منازعات ایشان، پرهیز کند

  . إذا جاء الترغیب و الترهیب تساهلنا فی األسناد.10

ـ (براي اند. دهکرین از عرفا کاربرد داشته و از آن استفاده متقدم. این واژه در میان 11 : قشـیري،  کنمونه ن

  )167ـ166، ص1385

  منابع

، يبجنورد ياظم موسوکر نظر ی، زیالمعارف بزرگ اس�مةدائر در» ادب« مدخلآذرنوش، آذرتاش،  .1

 ش.1375، انتشارات دایرةالمعارف بزرگ اس�می: تهران

ه، یمسـ� ةالمعـارف ا� مجلـس دائر  إلمطبعـ  :نکـ ، دلیالجرح والتعدن بن محمد، حاتم، عبدالرحم یاب  ابن .2

  ق.1371

    ق.1409ر، کالف دار بیروت:، المصنفبه، عبداهللا، یش یاب  ابن .3
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،  : مکتبـإل السـنإل المحمدیـإل   ، قـاهره  محمد حامـد الفقـی    کوشش  ، بهالحنابلإل  طبقات محمد، ، یعلی   ابی  ابن .4

 .ق1371

  ق.1415الکتب العلمیه،  دار بیروت:کوشش علی محمد،  ، بهالغابه اسداثیر، علی بن محمد،   ابن .5

    .ق1414د، یدار المف بیروت:د، یوشش عصام عبدالسک ، بها�عتقادات، یه، محمد بن علیبابو  ابن .6

  ق.  1405، : نشر صدوق، قميبر غفارکا یوشش علک ، بهن و تمام النعمهیالد مالک، ــــــــ  .7

 بیـروت: صـباغ،   یوشـش محمـد لطفـ   ک ، بـه رونکالقصاص والمذ، ی، عبدالرحمن بن عليجوز  ابن .8

  ق.1409، یتب ا�س�مکلما

ه، یـ تـب العلم کال دار بیـروت: عبدالقادر عطا،  یق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی، تحقالمنتظم، ــــــــ  .9

 م.  1992

  ق.1409، نا : بیصبحی بدري سامرایی، ریاض کوشش به، العلل، ابن حنبل، حمد .10

  .  ق1425، الحدیث دار :، تحقیق حامد الطاهر البسیونی، قاهرهکتاب الزهد، ــــــــ  .11

    ق.1408، یاء التراث العربیدار اح بیروت:، المقدمهخلدون، عبدالرحمن،   ابن .12

  م.  1997دار صادر،   بیروت:ح احسان عباس، ی، تصحانیات ا�عیوفان، احمد بن محمد، کخل  ابن .13

  م.  1963نا،  یب :ودرا، بغدادکوشش ف. ک ، بهفهرسهر، ی، محمد بن خیلیاشب ریخ  ابن .14

  ق.  1904دار صادر،  بیروت:وشش احسان عباس، ک ، بهالطبقاتعد، محمد، س  ابن .15

  ق.  1398ه، یتب العلمکال دار بیروت:، ان العلم و فضلهیجامع بوسف بن عبداهللا، یعبدالبر،   ابن .16

  ق.1415ر، کالف دار بیروت:، يریش یوشش علک نه دمشق، بهیخ مدی، تاریر، علکعسا  ابن .17

 ق.1405ر، کالف دار بیروت:، ینقدامه، عبداهللا، المغ  ابن .18

  .ق1415ه للنشر، یدار المعراج الدول :ریاض د،یق احمد فریتحق، الزهد و الرقائق ،عبداهللا، كمبار ابن .19

  ش.1350نا،  یب وشش رضا تجدد، تهران:ک ، بهالفهرستم، محمد بن اسحاق، یند  ابن .20

  م.  1960ا، ن یب : هره، قا اشهکع  ثروت  وششک  ، به المعارف،  بداهللا، ع بهیقت  ابن .21

م ادهم و نسـبت آن بـا باورهـا و آداب    یابراه یها و عناصر داستان زندگ تیروا«مان، ی، پيابوالبشر .22

    .49ـ35، صش1390، 175 ، شمارۀیادب يجستارها ۀ، مجل»ییبودا

،  ىیمراسـا   سـلوم   عبـداهللا   وشـش ک  ، بـه إلیالغال  الغلو والفرق  ، ضمن»نإلیالز«از   ، بخشى يراز  ابوحاتم .23

    ق.1392 نا، بغداد: بی

  ق.1419ه، یتب العلمکدار ال بیروت:، قوت القلوب، ی، محمد بن علکیابوطالب م .24

  م.1987 ، جیمبرک،  برتن وشش ک ، به والمنسوخ  الناسخقاسم بن س�م،  د،یابوعب .25

  م.1967ه، یب العلمتکال دار بیروت:، اءیاء و طبقات ا�صفیا�ول إلیحل، احمد بن عبداهللا، یم اصفهانیابونع .26

  م.  1969،  یتب العربکال دار بیروت:، ا�س�م فجرن، یاحمد ام .27

ـ دار اح بیـروت: محمد عوض مرعب،  کوشش به، ب اللغهیتهذ، محمد بن احمد، يازهر .28 اء التـراث  ی
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  ق.1421، یالعرب

  ش.1378، يسرکریم :، تهرانران و اس�میبازتاب بودا در ان، حسن، یام .29

ه، یون ا�سـ�م للشـؤ  یالمجلس األعل : احمد صقر، قاهره دیس  وششک ، به الشافعى  مناقب، احمد،  هقىیب .30

  م.1970

 ش.  1392، يالهد تهران:، يزکمر يایدر آس تصوف يها انیجر، احمد، یتچکپا .31

، زیـر نظـر کـاظم موسـوي     دائرةالمعـارف بـزرگ اسـ�می    در» اصحاب حـدیث « دخلم ،ــــــ  .32

 ش.1385، عارف بزرگ اس�میانتشارات دایرةالم: بجنوردي، تهران

: ، زیر نظر کاظم موسوي بجنـوردي، تهـران  دائرةالمعارف بزرگ اس�می در» بغداد«مدخل  ،ــــــ  .33

  ش.1383، انتشارات دایرةالمعارف بزرگ اس�می

  ق.  1394 نا، بی ن شمس، مصر،ی، عحنبل  احمد بناصول مذهب ، عبداهللا، کیتر .34

    ق.1357 نا، : بی ، قاهره گرانیر و دکمحمد شااحمد   کوشش به،  سنن، محمد،  يترمذ .35

، تهران: انتشارات دانشگاه امـام  یل ساختار قصص قرآنیو تحل یشناس گونه، فرامرز، يحاج منوچهر .36

   .ش ،1395صادق
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