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  چکیده

 ،ایرانیاندر ایران رشد کرد و سنت است که  مذهب شافعی یکی از چهار مذهب اهل
ابتدا برای کسب حدیث به نزد  در ایرانیان. کردندتدوین  رابسیاری از مبانی علمی آن 

برخی از خراسانیان، به نزد  شافعی رفتند و از آن طریق با فقه شافعی آشنا شدند.
از  یگیر بهره، با این پژوهشاین مذهب را به ایران آوردند. شاگردان شافعی رفتند و 

این با هدف بررسی تاریخی حضور  تحلیلی و -   ای و با روش توصیفی منابع کتابخانه
اولین حضور شافعیان در ایران از  است که دست یافتهبه این نتیجه  مذهب در ایران،
 یشابور رواجدر ن مرو و اسفراین بوده و بعد از آن در شهرهایقمری نیمه قرن سوم 

تان رسیده است. ورود این مذهب به دینور و کردسقمری م یافته و در نیمه قرن چهار
های طاهریان و سامانیان شکل  دنبال حرکتی علمی بود که پس از تشکیل سلسله به

  گرفت.
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  مقدمه
رشد و توسعه علوم اسالمی  ،ایرانیان در بنیانگذارینقش ایرانیان در علوم اسالمی: 

  . اند تاثیری شگرف داشتهو در تمام علوم دینی را ایفا کرده نقش مهمی 
جامع البیان فی  کتاب) ق310محمد بن جریر آملی طبری (م:  ،تفسیردر علم 
و با نوشتن آن لقب شیخ  ،فاسیر تاریخ اسالم بودکه از اولین ت ،را نوشت تفسیر القرآن

الکشاف عن هم با نوشتن  )ق538(م:  جارهللا زمخشری سرین را از آن خود کرد.المف
  ایجاد کرد. را از تفسیرسبک جدیدی  حقائق غوامض التنزیل

کتب  تریننخستین و معتبرهم باید دانست که  پیامبر روایت حدیثِدر زمینه 
صحاح که با نام را، اند. شش کتاب معتبر اهل سنت در حدیث  حدیث را ایرانیان نوشته

 261مسلم بن حجاج نیشابوری ( ،ق) 256اسماعیل بخاری (بن محمد ،مشهور است سته
بن ق)، محمد 275ابو داوود سیستانی (ق)،  273(ابو عبدهللا ابن ماجه قزوینی  ،ق)
اند.  ق) نوشته 303بن شعیب نسائی خراسانی (ق) و احمد 279سی ترمذی خراسانی (عی

ابن خزیمه  صحیحنند ما ،ه بسیاری دیگر از کتب معتبر حدیثها، ک نه تنها این کتاب
ق) و  405حاکم نیشابوری ( مستدرک ،ق) 354ابن حبان سیستانی ( صحیح ،ق) 311(

  .محصول تالش ایرانیان استنیز  ق) 458احمد بن حسین بیهقی ( السنن الکبیر
 فقه اللغه ،ق)180( سیبویه الکتابمانند هایی  کتاب ،لغوی و زبانشناسی علومدر 
 قاموس المحیط ق) و 502راغب اصفهانی ( مفردات ق)،429نیشابوری ( ثعالبی

   .حاصل تالش ایرانیان استلیف شدند که همه أ) ت816فیروزآبادی (
بومنصور ماتریدی ثیر اأتوانند ت ، نمیاند را مطالعه کرده علم کالمکسانی که 

 ابوحفص ،ق) 505محمد غزالی ( ،ق) 478الحرمین جوینی ( امامق)،  333سمرقندی (
ق) و 606فخرالدین رازی ( ،ق) 548بن عبدالکریم شهرستانی (، محمدق) 537نسفی (

  ق) بر این علم را انکار کنند.  756عضد الدین ایجی (
شیخ الرئیس ابوعلی سینا  چونبزرگانی  ،در ایرانفلسفه و حکمت حوزه در 

فخرالدین رازی  ،ق) 587شهاب الدین سهروردی ( ق)، 520، خیام نیشابوری (ق)428(
رسد  می نظر منصه ظهور رسیدند که به به الدین شهرزوری (قرن هفتم) و شمس ق)606(
   ناطق جهان اسالم بروز کرده باشند.در سایر مچنین افرادی  ندرت به

ین حضور را در بیشترشافعی و حنفی  دو مذهباز میان مذاهب فقهی اهل سنت، 
مذهب رسمی حکومت عباسیان شد تا  ،مذهب حنفیاند. بعد از آنکه  تاریخ ایران داشته
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بسیاری از علمای مذهب  ،نیمه دوم قرن هفتم که خراسان مورد حمله مغول واقع شد
رده و در حنفی را تدوین کاصول فقه مبانی آنان حنفی، برخاسته از خراسان بودند. 

فتاوایی که بعدها  .)100الشقر، ا ؛160و 77: کولسون،  ـک(ن ندا هفتاوای خود تطبیق داد
، غزنویان ،مانند گورکانیان های محلی هند عثمانیان و دولت ،های عباسیان در حکومت

   مبنای اجتهاد و قضاوت قرار گرفت.) 111خلیجان و غالمان (النمر، تغلق، 
ان از مبانی این هایش و کتاب ندکه ایرانی بود مذهب حنفیاز میان فقهای مشهور 

 ق) صاحب 373توان امام الهدی ابولیث سمرقندی ( ؛ میدیآ شمار می بهمذهب 
، ابوبکر احمدبن سیس النظرأتو  الفتاوی النوازل ،عیون المسائل، الفقه خزانه های کتاب

، ق) 419القضات ابوبکر دامغانی سمنانی ( قاضی ،ق) 200اسحاق جوزجانی (پس از 
، عالءالدین المبسوطق) صاحب کتاب مشهور 483االئمه ابوبکر سرخسی ( شمس

ق) صاحب  587، عالءالدین ابوبکر کاشانی (الفقهاء تحفهق) صاحب  575سمرقندی (
را نام  کنز الدقائقق) صاحب  710، و ابوالبرکات نسفی (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع

ق) 370بزرگانی چون ابوبکر رازی جصاص (توان به  برد. از میان اصولیان حنفی هم می
ق) 792ین تفتازانی (ق) و سعدالد482فخراالسالم بزدوی ( ،اصاصول جصّکتاب صاحب 

  اشاره کرد.
بعد از مذهب حنفی،  ه اهل سنت است وکه یکی از مذاهب چهارگان مذهب شافعی
 ،نام خود را از بنیانگذار آن ،ن را در میان مذاهب اهل سنت دارددومین تعداد پیروا

دنیا   در شهر غزه فلسطین به ویق) گرفته است. 204 – 150( محمدبن ادریس شافعی
رفت  به مدینه نزد مالکسر برد.  آمد و در مصر درگذشت. کودکی خود را در شهر مکه به

سال در خدمت ایشان بود. بعد از آن در نجرانِ یمن  17به مدت  ویو تا زمان وفاتِ 
و به بغداد بردند؛  ندسالگی به اتهام همکاری با علویان او را زندانی کرد 34اضی بود. در ق

شاگرد ابوحنیفه آشنا  ق) 189( بن حسن شیبانیاز او رفع اتهام شد. در آنجا با محمد اما
سالگی به مصر  48. بعد از آن به مکه بازگشت. در اخذ کردشد و مذهب حنفی را از او 

شافعی در عراق آرای قدیم و در سالگی در همانجا ماند.  54یعنی  مررفت و تا آخر ع
در علم اصول و  الرسالههای ایشان  ترین کتاب مصر آرای جدید خود را تدوین کرد. مهم

این مذهب توانست از میان مشرب ) 30- 16در علم فقه است. (برگرفته از ابوزهره،  االم
  ای را ترسیم کند.  راه میانه گرای حنفیان گرای مالکیان و استدالل نقل
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  گیری مذهب شافعی مراحل شکل
نویسانِ مذهب شافعی معتقدند که این مذهب در سیر تکامل خود چند مرحله را  تاریخ

  :طی کرده است
ق) آغاز شده 179از وفات مالک ( ؛گیری مذهب است مرحله آغازین که مرحله شکل

  ؛سال ادامه داشته است 16ق) به بغداد به مدت 195و تا ورود شافعی (
به مصر  رفتن آنتا  ز ورود شافعی به بغدادا ؛مرحله دوم که مرحله مذهب قدیم است

  ؛گیرد در بر میرا قمری  199سال یعنی 
 قمری)204قمری تا سال فوت شافعی ( 199از سال  ،مذهب شافعی مرحله سومِ

  ؛)146ابوزهره،  ؛32در آن شکل گرفته است (جمعه، است که مذهب جدید 
مرحله تخریج و حاشیه نویسی است که علمای مذهب به  ،مرحله چهارمِ این مذهب

م قمری شرح آرای شافعی پرداختند. این مرحله تا نیمه قرن پنجم و به قولی تا قرن هفت
  ). 148ابوزهره،  ؛32طول کشیده است (جمعه، 

شود که مرحله استقرار و تثبیت  ، مرحله پنجم مذهب شافعی شروع میبعد از آن
د اسالمی ادامه داشته است. در این دوره مذهب شافعی در بالنیز مذهب است و تا کنون 
ها، آن را مبنای اجتهاد و قضاوت قرار دادند.  و بعضی از حکومت پیروان زیادی پیدا کرد

و فت های زیادی در مناطق مختلف برای تدریس و ترویج این مذهب شکل گر مدرسه
خراسانی مکتب عراقی و مکتب  ترینِ آنها وجود آمد که مهم داخل مذهب نیز مکاتبی به

  ).343قواسمی، ؛ 32بوده است (جمعه، 
 ،علم در ایران در تاریخِ ،بیش از هزار و یکصد سال در ایرانبا قدمتی مذهب شافعی 
 بسزایینقش سیاسی و فرهنگی  ،و پیروان آن در تحوالت علمی حضوری چشمگیر

الملک  خواجه نظام ،ق) 478( الحرمین چون امامایران  بزرگانبسیاری از  اند. داشته
 792ق) و حافظ ( 690سعدی ( ،ق) 606رازی (فخر ،ق) 505محمد غزالی ( ،ق)485(

توان تاریخ دین در ایران را  نمی بدون شناخت این مذهب،اند و  شافعی مذهب بودهق)، 
های این مذهب در حوزه فرهنگی  ویژگی بارهست که درضروریرو،  از اینشناخت؛ خوبی  به

  های بیشتری انجام شود.  بررسیو فرهنگ ایرانی  فقه شافعیایران و تاثیرات متقابل 
  

  اهداف تحقیق
 و انی است که به مذهب شافعی گرویدهشناخت اولین ایرانی هدف از تدوین این مقاله،
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تمام  پژوهش،از ایران در این  نظورم. اند هپرداختآن  را به ایران آورده و به ترویجآن 
  .آیند می شمار فرهنگی جزو ایران به زبانی و هایی است که در جغرافیای سرزمین

  
  االت تحقیقؤس
 چه کسانی بودند؟  ،اولین ایرانیانی که به مذهب شافعی گرویدند. 1

  کدام شهرها بودند؟ ،اولین شهرهایی که فقه شافعی در آنجا نفوذ کرد. 2
تدوین  ای منابع کتابخانه ازگیری  بهرهبا و توصیفی ـ تحلیلی   پژوهش حاضر، با شیوه

  ست. اشده 
 

  مذهب شافعییرانیان و نخستین مبلغان ا
که  اند مذهب داشته بیشترین تاثیر را در نقل و ترویجده نفر  ،از میان شاگردان شافعی

 ،ق) 245کرابیسی ( ،ق) 240ثور (ابو  ،ق) 241احمد بن حنبل ( از؛ بودند  ها عبارت آن
 ،ق) 244حرمله ( ،ق) 231ویطی (ب، راوی مذهب قدیم بودهکه ق)  260زعفرانی (

که  ق) 270ربیع (ق) و  264یونس بن عبداالعلی ( ،ق) 264مزنی ( ،ق) 256(جیزی 
 ).158 ابوزهره،(اند  مذهب جدید را نقل کرده

بیش از همه و رین ارتباط را با شافعی داشت بیشت ق) 270-174( ربیع مرادی
 و هرا او روایت کرد االمنسخه کامل  آرای جدید اهتمام داشت. ویژه به ،وینقل آرای  به

 ،امام محدث بهاو  از )2/132 ،سبکی ؛158 ،هابوزهر ؛108هیتو، ( تر است مقبول شروایت
، النبالء سیر اعالم ذهبی، ؛2/132(سبکی،  اند نام بردهمؤذن جامع فسطاط  وفقیه کبیر 

ابن ماجه  ،ق) 275). بسیاری از محدثان و فقهای ایرانی مانند ابو داوود (12/587
ق) و ابن بهزاد  316وعوانه (اب ،ق) 307محمد رویانی (، ق) 303نسائی ( ،ق)273(
  ).2/134ق) به نزد او فقه و حدیث آموختند (سبکی، 346(

(سبکی، » ناصر مذهبی«ق) که شافعی او را  264-175( ی مزنیاسماعیل بن یحی
الجامع او . آید شمار می بهترین مجتهدان مذهب شافعی  از بزرگ ،) نامیده بود2/94

 ،االم وی از المختصرکتاب  است. را نوشته صغیر، المنثور و المختصرالجامع الالکبیر، 
خی او را ربمورد استقبال علمای شافعی قرار گرفت و شروح زیادی بر آن نوشته شد. 

 وشد  گاه از آرای شافعی خارج میچون  )102 ،هیتواند ( دانسته ی مستقلصاحب مذهب
   .) 2/102 ،سبکی( مغایر با مذهب شافعی داشتاجتهاداتی 
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 آن زمان به بعد،از  د.یرسنوبت به نسل دوم شاگردان شافعی بعد از مرگ ربیع، 
مبانی مذهب شافعی را  ،این ایرانیانخورد.  چشم می حضور ایرانیان در این مذهب به

ارکان مذهب سبکی،  گفتهبه . سیس کردندأی را تمکتب خراسانی و عراقو تدوین 
 ،سبکی( هستند ق) 311( ابن خزیمه و ق) 310( ابن جریر ،ق) 294( صرابن نشافعی، 

پس از طبقه اول اند.  ایرانی بوده و به درجه اجتهاد مطلق رسیده) که هر سه 2/251
ایرانی  ،شافعی مذهب فقهایسیصد و پنجاه سال اکثر مدت  کم دستشاگردان شافعی، 

فقط به فقه  به نزد شاگردان شافعی رفتند، ایرانیانی که برای کسب فقه ،البتهاند.  بوده
برخی از آنان  .تبحر پیدا کردندنیز از علوم  های دیگری در شاخه شافعی مشغول نشدند و

حدیث و تاریخ،  در زمینه فقه به فعالیت پرداختند و برخی دیگر در علوم دیگری چون
  . ادب مشهور شدند

  
  اولین برخورد ایرانیان با مذهب شافعی 

 به نزد شافعی رفتند و در ضمنِ ،آن برای کسب حدیث و با قصد روایتِ ایرانیان ،در آغاز
که از شافعی  بودای  ین ایرانیاولق)  238ابن راهویه (ند. با فقه شافعی نیز آشنا شد آن

 ،، فقیهنظلیحمروزی  اسحاق بن ابراهیم ،یعقوبابواو را  معتبر در منابع و حدیث شنید
که  اند ) معرفی کرده1/200 خلکان، ابن؛ 2/83 سبکی،محدث و مفسر اهل مرو خراسان (

 ابتدا در خراسان نزد عبدهللا بن مبارک .)2/83 سبکی،( دنیا آمد بهقمری  161ال در س
بن  نزد سفیان حجاز و یمن سفر کرد. ،شام ،حدیث آموخت و بعد به عراق ق) 181(
در بغداد با ابن  و دیگران حدیث شنید. ق) 187( بن عیاض ضیلفُ ،ق) 198( یینهعُ

ابن راهویه چند  .)11/360، النبالءسیر اعالم ذهبی، ( عین ارتباط داشتبن مَحنبل و ا
در سفری است.  آنان در مکه بودهولین برخورد که احتماال ا داشت بار با شافعی برخورد

و بعد از آن در مصر هم  درو ش هبن حنبل با شافعی روبت احمدبه دعو ،داشت که به مکه
 فقیه بهاز او  داشتاو ای که با  شافعی بعد از مناظره ،. در این دیداراو مالقات داشت با

 و در آنجا از ابن راهویه به مصر رفتبعد از آن  ).2/90 سبکی،کند ( خراسان یاد می
 ،ترمذی ،داوود بوا ،مسلم ،بخاری. )1/1148، ابن عساکر( استه شافعی حدیث شنید

از شافعیان مانند  برخی .اند حدیث کردهنقل از وی  و داوود اصفهانی حنبل بنا ،نسائی
 ؛1/200 خلکان، ابن( اند از اصحاب شافعی شمردهابن راهویه را  و ابونعیم، بیهقی
 بهاو از  آورده،طبقات در بن راهویه را که نام اسبکی  .)9/234 ،االولیاء ةحلی ،هانیاصب
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. ابو اسحاق شیرازی هم )2/83 سبکی،( ه استنام برداعالم مسلمین  ائمه دین و یکی از
   ).96 شیرازی،است ( او را امامی مستقل دانسته

به  ؛های او در ارتباط بود با آثار و کتاب اما ،ه مذهب شافعی در نیامدبابن راهویه 
یکی از کسانی که ابن راهویه شدند. ردان او نیز با مذهب شافعی آشنا همین دلیل شاگ

بود که امام  ق) 270داوود بن علی اصفهانی ( ،کردشافعی آشنا و کتب با مذهب آن را 
   ).13/97، النبالء سیر اعالم ذهبی،( ظاهریان است

 224( بن جریر طبریا فقه شافعی آشنا شد، که در همین اوان بادیگری  ایرانی فقیه
 زحیلی،های فقه شافعی با علم فقه آشنا شد ( . وی ابتدا بر اساس آموزهبود )310 - 

بعد از آن به مصر رفت و  ).1/78 نووی،آموخت ( نزد حسن زعفرانی فقه در بغداد) 158
به نقل از  بغدادروایتی که در تاریخ  بنابر). 1/78 نووی،نزد ربیع مرادی، تلمذ کرد (

ابن نصر مروزی و  ،ابن خزیمه ،بن جریر طبریاآمده است؛  ق) 390( ابوالفرج خرگوشی
   ).2/162 ،بغدادی(اند  در مصر با هم بوده اند، که همه ایرانی بوده ،هارون رویانی بنا

هو «ابن جریر طبری را جزو فقهای شافعی نام برده و نوشته است:  ،ادیعبعاصم ابو
خود در مورد  اما ،کردهرا نقل  . نووی این عبارت ابوعاصم)52 عبادی،( »من افراد علمائنا

حساب  جزو فقهای شافعیه بهرا  ابن جریر ،سبکی. )1/79نووی، (آن نظری ننوشته است 
بر ین است که ابن جریر در بغداد به مدت ده سال ا تنها چیزی که نقل کردو  نیاورد
). طبری بعد از مدتی، مذهبی 3/123 سبکی،( مذهب شافعی فتوا داده است اساس

هایی هم در آن مذهب نوشته  ها نیز پیروانی داشت و کتاب جدید بنیاد نهاد که تا سال
  .)207، حموی( شد
  

  شافعی در ایرانسیر تاریخی مذهب 
   ؛کردپیدا در ایران نفوذ  ی ایرانیدو گروه از فقها واسطه بهشافعی  راهویه، مذهب  بعد از ابن

که به نزد شاگردان بودند  ایرانیانیفقهای طبقه دوم مذهب یعنی  ،گروه اول. 1
  نفر بودند. دوازدهجمعا  وشافعی رسیدند 

 .و نزد آنان فقه آموختند رسیدند که به نزد فقهای طبقه دوم ایرانیانی ،گروه دوم. 2
را ترویج دادند و معدودی هم در بغداد یا مصر  اری از آنان به ایران برگشته و مذهببسی

 اند.  نفر بوده یازده هم این گروه ماندند.
تا پیش  هستند که ایرانی مشهورترین فقهای شافعی مذهبنفر  23این در مجموع، 
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سایر بالد  فعی درآمده و به اشاعه مذهب در ایران وبه مذهب شاها  نظامیه تأسیساز 
نوبت به مرحله سوم در تاریخ مذهب شافعی در  ند. بعد از این دوره،ا هاسالمی پرداخت

های خواجه  با تالش در ایران است. در این مرحله رسد که مرحله تثبیت مذهب ایران می
وارد مرحله شافعی در ایران،  ، فقه(اواخر قرن پنجم قمری) هنظامی تأسیسالملک و  نظام

   بررسی آن از حوزه کار این مقاله خارج است. شد کهجدیدی 
  

  نخستین رجال ایرانی شافعیه اسطهج مذهب شافعی به وچگونگی تروی
، و تحلیل تاریخی وقایع آن دوران نخستین رجال ایرانی شافعیهنامه  با بررسی زندگی

   ؛اند برای ترویج مذهب شافعی استفاده کرده شویم که این فقها از چهار روش متوجه می
 بودهشافعی ترین عامل ترویج مذهب  مهمو  روشاین نخستین  تربیت شاگردان؛ الف.

و به ایران  ندایرانیانی که به خدمت نسل اول و دوم شاگردان شافعی رسید است.
مذهب را ترویج  گونه و بدینبازگشتند به تربیت شاگردانی در مناطق خود پرداختند 

ترین نقش را در  تربیت کردند که مهم را دادند. اینان نسلی از علمای شافعی مذهب
  مذهب شافعی داشتند.  اشاعه
کارگیری  منصب قضاوت در شهرهای مختلف و بهدست گرفتن  دومین روش، به) ب

ابن و توان به ابن سریج در شیراز  برای نمونه می است؛فتاوای مذهب شافعی در امر فتو
کارگیری مذهب شافعی،  کدام با احراز منصب قضا و با بهکج در دینور اشاره کرد که هر

  اند.  داشته ترویج این مذهب نقش مهمی در
 ؛است برای ترویج مذهب در شهرهای مختلف مدارس سومین روش، بنیانگذاری) ج

ها در شهرهای  نظامیه بنیانگذاری ،تر از آن مانند مدرسه ابن فورک در نیشابور و مهم
بایست شافعی مذهب باشند.  طالب و حتی کارمندان آن می ،اندتااس مختلف که تمام

  ایران بوده است. ترین عوامل ترویج مذهب در  از مهم این عامل نیز
که  است دست گرفتن قدرت سیاسی چهارمین روش، نفوذ در ارکان دولت و به) د

الملک یکی از مشهورترین سیاستمداران تاریخ ایران بوده  خواجه نظام ،آن نمونهبهترین 
شود و از نسل سوم  نسل اول شافعیان ایران دیده نمی این پدیده در میان ،است. البته

  شود.  در جای جای ایران مشاهده می اندک اندکفقهای شافعی 
  

  ایران در مقطع تاریخی ورود مذهب شافعی  فضای فرهنگی و علمی
 یان، دین اسالم را پذیرفته بودندرانیان که بسیاری از آنان به امید نجات از بیداد ساسانای
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با سپردن  سعی نمودنداند و  با روی کار آمدن امویان متوجه شدند که اشتباه کرده
 ،قدرتدست آوردن  به محض نیز بهعباس وضع را اصالح کنند. عباسیان  به بنی حکومت
  ان برخورد کردند که شگفتی همگان را برانگیختند. رحمانه با اموی چنان بی

و  ندایرانیان در دستگاه عباسیان نفوذ زیادی داشتند؛ اما از وضع موجود خرسند نبود
هد امویان در ایران آغاز انجام دادند. نهضت شعوبیه که از ع ،هایی را برای تغییر تالش

های ابوسلمه  پس از عهد عباسیان نیز به شکل دیگری ادامه پیدا کرد. قیام شده بود،
نتیجه همان نهضت بود که سرانجام به تشکیل  ، یعقوب و مرداویجمازیار ،خالل

ز حکومت راه انفصال ا محلی انجامید که با زبان مستقل فارسی دری هایی حکومت
  مرکزی را باز کردند.

ثمر نشستن تالش ایرانیان برای  با بهشافعی به ایران های ورود مذهب  جرقه نخستین
. ابن شدمصادف  های محلی و استقالل عنصر ایرانی از حکومت عباسیان تشکیل حکومت

از حکومت طاهریان  ، سی و چند سالقمری درگذشت و در آن هنگام 238راهویه در 
 206طاهریان در خراسان (با ظهور گذشت.  ق) در خراسان و ماوراء النهر می259–205(

سیس حکومت های تأ )، زمینه فعالیت فرهنگی و علمی ایرانیان آغاز شد. سال260الی 
با سال فوت شافعی بود؛ همراه طاهریان که با تالش ایرانیان برای بازخوانی هویت خود 

ق) حمایت از 395–261ن (با به حکومت رسیدن سامانیا .رو شد به رو )205( در مصر
 ،شیراز ،اصفهان ،اسفراین ،فقه شافعی به نیشابور ،ها لم بیشتر شد و در همان سالاهل ع

سمرقند و قم رسید. طاهریان در موضوعات مذهبی به دولت مرکزی وفادار بودند 
الی  250علویان ( ،)288الی  247صفاریان (طاهریان و سامانیان،  جز )150زاده،  (فالح
راه خود  ) و دیگران کم کم434الی  316ار () و آل زی317الی  276) و ساجدیان (316

صفاریان و آل  ،ها که برخی چون علویان را از حکومت مرکزی جدا کردند. این سلسله
در یک چیز متحد بودند و آن  د و برخی چون سامانیان سنی بودندبویه شیعه بودن

افتاد:  ناچار به دو دلیل اتفاق می جدایی که به ؛ایران از عباسیان بودجدایی و استقالل 
یکی اختالف فرهنگی ایرانی و عرب و دوم ظلم و ستم امویان و عباسیان. ایرانیان بعد از 

به بازخوانی اندیشه اسالمی  دست آوردند د زیادی استقالل سیاسی خود را بهآنکه تا حدو
نوعی رنسانس و  هایی فکری شکل گرفت که به رکتپرداختند و در نواحی مختلف، ح

مبادی اسالم، با سابقه  خوانشی که در عین وفاداری به ؛یدبازخوانی اندیشه اسالمی انجام
و برآمده از فرهنگ ایرانی بود. تالش برای استقالل و  خوانی داشت فرهنگی ایرانیان هم
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مختلف بوده و جامعه را های  رواداری سیاسی، عامل پویایی فرهنگی و رشد اندیشه
های مختلف مذهبی  های علمی و فرهنگی سوق داد و سبب ظهور گرایش سوی فعالیت به

در جغرافیای فرهنگی و دینی ایران زمین شد. تفاوت فرهنگی و علمی ایران و دارالخالفه 
. احیای تمدن شد تالش برای استقالل سیاسی میسبب قابل انکار نبود و همین تفاوت، 

ی در قالب نو اسالمی در قرون سوم و چهارم و آزاد اندیشی دینی در این بستر سبب ایران
ترین دوره تمدن اسالمی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ علمی در ایران  شد که درخشان
  زمین شکل گیرد.

های مذهبی و تفاوت در طرز تلقی آنچه به مباحث عقیدتی تعلق داشت نیز  گرایش«
ریگ آداب و اخالق محلی بود ... چنانچه در اهواز بیشتر از  مرده ترجمان احوال روانی و

هر جای دیگر عقاید معتزله رواج پیدا کرد. در سیستان پیروان خوارج، در نشابور و هرات 
، 1373زرین کوب ( »پیروان کرامیه و در نزد اهل ترمذ مذهب جهمیه غلبه داشت

یره رسیدند و بر دیگران چیره بودند تصدی مقام قضاوت و غ ظاهریه در فارس به ).2/90
  ). 240/1، متز(

های فکری و  هویت بخشی مجدد دینی و ملی بودند؛ پذیرای نحله ایرانیان که در پی
ند. در میان اهل سنت ایران برخی به ا ه و به آزمودن و سنجش آنها پرداختهکالمی بود

صحاب رای پیرو طریقه ابومنصور ا«دیه و برخی به اشعریه گرویدند. معتزله و برخی به ماتری
ها پیروان اشعری. از جمله در عراق و فارس  شافعی ویژه بهماتریدی بودند و اصحاب حدیث 

و جبال درین ایام مذهب کالمی رایج طریقه اشعری بود و در خراسان و ماوراء النهر 
سیستان جبال و ، در خراسان )147، رانیمردم ا خیتار ،کوب زرین( »مذهب ماتریدی

مذهب ظاهریه و شافعی و در آذربایجان و  ،مذاهب شافعی و حنفی جاری بود. در فارس
با آنکه دیالمه در مذهب شیعه رسوخ داشتند، نسبت به «هواز مذاهب مالکی و حنبلی بود. ا

 ،روزگاران ،(زرین کوب »شدند مذاهب عام مردم، جز به ندرت از اقتضای تسامح خارج نمی
مذهب امامیه خیلی زود در ایران مورد توجه عالقه شد و ناخرسندی «یان . در این م)451

موالی از طرز فرمانروایی امویان و عباسیانهم از همان آغاز، اسباب بسط و رواج آن را در 
  ).151، رانیمردم ا خیتار ،زرین کوب( »بین مردم ایران آماده ساخت

بی شکل گرفته و هنوز تعصب مذهتازگی  نوع مذهبی در آن عصر که مذاهب بهاین ت
که انتقال از یک مذهب فقهی به مذهب دیگر مشکل  یافت ضرورت می شکل نگرفته بود،

 ،شافعی بود ،) نخست369ترین لغویان (متوفای  اند احمد بن فارس بزرگ آورده«نباشد. 
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سپس مالکی شد و چون سبب پرسیدند گفت: مرا غیرت بر این داشت؛ روا نبود که در 
  )242/1(متز، » شهری چون ری، یک تن پیرو آن مرد مقبول (یعنی مالک بن انس) نباشد

روی  میانهبه نوعی  دینی در امویان را بپذیرند و به توانستند انحصارگرایی ایرانیان نمی
افعی چون ش روی در مذهب شافعی وجود داشت. و این میانه در دینداری گرایش داشتند

شاگردان ابوحنیفه با مکتب رای در  اسطهو و هم به تب حدیثی مالک بهره بردهم از مک
نوعی  ا ارائه کند. این تعادل منهجی بهکوفه آشنا بود؛ توانست مذهبی میانه و متعادل ر

برخی از آرای فقهی وی نمود پیدا  های کالمی شافعی انجامید و در هماهنگی در دیدگاه
دیدگاهی  ،کرده است. شافعی در موضوعات کالمی که برگرفته از منازعات سیاسی بود

کرد  متعادل داشت و بدون توجه به قدرت حاکمه محبت خود به آل پیامبر را انکار نمی
مدتی که در یمن قضاوت را به عهده داشت به طرفداری از پیروان  سببو به همین 

زندان رفت. شافعی صلوات  به همین سبب به) و 22پرداخت (ابوزهره، (ع) ضرت علی ح
دانست و ترک آن را موجب سجده سهو  بر آل رسول را جزو مبانی تشهد در نماز می

   ).314 ،(شربینی شمرد می
  

   ایرانیان در میان طبقه دوم اصحاب شافعی
فقه شافعی به نزد شاگردان  برای یادگیری ،از مناطق مختلف ایرانی 12در این مرحله، 
ار ،آنانمیان . از شافعی رفتند در مصر  ربیع و مزنی اما بقیه به نزد ،به عراق رفت ابن سیّ

  د.رفتن هم
فقه ی است که ق) اولین ایران 268( مروزی ابن سیّارمشهور به  بن سیاراحمد

اولین نفر از طبقه دوم سبکی او را شافعی را نزد شاگردان عراقی شافعی آموخت. 
در او را امام اهل حدیث  هم بغدادی و )2/183 سبکی،( کرده شاگردان شافعی معرفی
بن اسحق ا ،نزد سلیمان بن حرب ابن سیّار. )5/306 ،بغدادی( شهر خود دانسته است
ابن ( بن حنبل نقل حدیث کرده استا از و آموخت فقهحدیث و  راهویه و یحیی بن بکیر

ابن خزیمه و محمد بن نصر مروزی از او نقل حدیث  ،نسائی ،بخاری .)33/218، عساکر
فقه شافعی  ،قبل از عبدان مروزی ابن سیّار ).2/183 سبکی، ؛5/306 ،بغدادی(اند  کرده

اما نقش زیادی در ترویج فقه شافعی در آن  ؛)3/357سمعانی، (را به مرو برده است 
ذهبی،  ؛1/113 نووی،( است شافعی مذهبدر جزو اصحاب وجه وی  نواحی نداشت.

برخی از سیره نویسان  .)12/609، النبالء سیر اعالم ذهبی، و 2/107 ؛الحفاظ تذکرة
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که به مصر هم سفر کرده است؛ اما هیچ سندی در دست  اند چون ابن صالح نوشته
  . )1/342، (ابن صالح دان شافعی دیداری داشته استبا شاگر در مصر نیست که

  
   ربیع و مزنیایرانی شاگردان 

مصر در  ه بود.پیچید عراق و شام ،در حجاز اش آوازه ه به مصر برودپیش از آنک شافعی
عنوان  بهاو  رفت از به آنجا زمانی کهبودند و نام شافعی را شنیده مالکی مذهبان،  ویژه به

در مصر سال  پنج فقطشافعی  اما .)30 ابوزهره،( استقبال کردند ،مالکبرترین شاگرد 
توانستند به  از فقهای ایرانی برخیبعد از شافعی،  .درگذشت قمری 205در  ماند و
  برسند. نیزَـمُ ربیع مرادی و محضر

و  مزنی رسیدند به نزد ربیع وفقه و حدیث برای کسب علم یازده نفر  ایرانیاناز میان 
عبارت بودند  یازده نفر این. به مذهب شافعی درآمدند و تا آخر عمر به آن پایبند بودند

بن محمد ،عبدان مروزی ،ابن عقیل فاریابی ،ابو یعقوب اسفراینی ،ابوالحسین اصفهانیاز: 
ابو عوانه  ،ابن خزیمه نیشابوری ،اصفهانیابو عبدهللا  ،ترمذیجعفربوا ،نصر مروزی
  اصم نیشابوری.نیشابوری و  رابن منذ اسفراینی،

صاحب «عنوان  با ق) 262( ابوالحسین اصفهانی ازدر منابع تاریخی و تراجم رجال 
ز آن هم شافعی و بعد ا یعنی همراه ؛اند نام برده» اق ربیع بن سلیمانورّ«و » الشافعی

ابن منظور،  و 4/69جرجانی،  و 2/242سبکی، و 6/96(المقریزی,  کاتب ربیع مرادی
 اولین ایرانیانی بودهانی، از ابوالحسین اصفه .)21/269 ،تاریخ االسالمذهبی،  و 22/327

   است. مانده آنجاتا آخر عمر در  وکه به مصر رفته و مذهب شافعی را اختیار کرده 
حافظ و  ،فقیه ،، که ذهبی او را امام)2/58ابوالفدا، ق) ( 284( یعقوب اسفراینیابو
، در طلب حدیث به خراسان )،13/457، النبالء سیر اعالم ذهبی،خراسان نامیده ( شیخ
. فقه شافعی را از مزنی است هشام و مصر سفر کرد ،حجاز ،کوفه ،بصره، بغداد، جبال

، النبالء سیر اعالم ذهبی، ؛2/36، المقریزیرا خواند ( المبسوط ، آموخت و در نزد ربیع
سیر  ذهبی،. (اسفراین درگذشت در قمری 284در رمضان وی ). 2/258 سبکی، ؛13/457

نطقه ). ابو یعقوب اولین کسی است که در م2/258 سبکی، ؛13/457، النبالء اعالم
   ؛ اما نقش زیادی در ترویج مذهب در اسفراین نداشته است.اسفراین فقه شافعی را آموخت

بن سلیمان بوده است از اصحاب مزنی و ربیع  ق) 285( بن عقیل فاریابی محمد
است همچنان در مصر مانده  ،عسقالنی نوشته است که پس از اخذ فقه). 2/243 سبکی،(
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حکایات  ،به سبب مصاحبت طوالنی با مزنی و ربیع ) و3/1107 ،تبصیر المنتبهعسقالنی، (
 استادِ ،). وی10/83، النبالء سیر اعالم ذهبی،( ا از ایشان و شافعی نقل کرده استفراوانی ر

   ).1/130 ابن شهبه،محمد بن احمد کنانی بود که شیخ شافعیان مصر بوده است (
 ،حافظ ،امام که او را ق)293- 220بن محمد مروزی جنوجردی (  عبدانمحمد، ابو
 و 2/406، دمشقی ؛13/46، ابن جوزی ؛2/297 سبکی،زاهد و شیخ خراسانیان ( ،ثقه

بوده و مردم او را  عبدهللا اند؛ احتماال اسمش ) نام برده14/13، النبالء سیر اعالم ذهبی،
 و ابن راهویه ق) 240( دیسعنزد قتیبه بن که  )37/359، ابن عساکر(اند  عبدان نامیده

) و بعد از آن به مصر رفت 13/46، ابن جوزی - ؛2/406، دمشقیحدیث شنید ( ق) 237(
). 11/9، النبالء سیر اعالم ذهبی، ؛2/297 سبکی،آموخت ( د ربیع مرادی و مزنی فقهو نز

). 2/297 سبکی،فقه شافعی را در آنجا گسترش داد (بعد از مرگ آنان به مرو بازگشت و 
مرو از  هم درو حاکم نیشابوری از او نقل حدیث کرده ) 3/395، ابن عمادحافظ طبرانی (

ن با فقه شافعی زمانی ). اولین آشنایی عبدا2/1061، المنصوریاو حدیث شنیده است (
آن کتب را  ،جمعیبرد. برای بار اول کتب مذهب شافعی را به مرو  ابن سیّار بود که

تا برای  دهدها را به او  خواست که آن کتاب ابن سیّارو شیفته آن شدند. عبدان از  نددید
که داشت فروخت و خرج سفر خود موافقت نکرد. عبدان باغی را او خود کتابت کند؛ اما 

و برای طلب علم به مصر رفت. در آنجا به خدمت مزنی و ربیع و بسیاری از علمای  کرد
 ؛174 ،طبقات الفقهاء الشافعیین ،ابن کثیربه مرو بازگشت ( . بعد از آنرسیدوقت 
). 6/960 ،تاریخ االسالمذهبی،  و 14/13، النبالء سیر اعالم ذهبی، ؛2/297 سبکی،

کسی بود که مذهب  ترین مهمعبدان اولین کسی نبود که فقه شافعی را به مرو برد؛ اما 
، زرکلیو  2/187 ،تذکره الحفاظذهبی، شافعی را در آنجا و در خراسان گسترش داد (

). 12/447 ،بغدادیاند ( ). بسیاری از خراسانیان از او کسب علم و حدیث کرده4/118
 أالموطکه یکصد جلد بوده و دیگری  المعرفه ماننداند؛  نسبت دادهچند کتاب را به او 

 ). 14/13، النبالء سیر اعالم ذهبی، ؛302 ،سیوطی ؛2/347، کحاله(
(سبکی،  قمری در بغداد به دنیا آمد 202ق) به سال  294( بن نصر مروزی محمد

منازع عصر خود در حدیث عالم و امام بال ،عابد ،حاکم نیشابوری او را فقیه ).2/246
 سبکی،او را بعد از صحابه، اعلم امت دانسته است (که کند  نقل مین حزم ابدانسته و از 

اگر کسی ادعا کند که محمد بن نصر تمام احادیث حضرت «نقل است که:  .)2/246
ا احمد بن مروزی ب ).70، هیتو» (داند سخن گزافی نگفته است پیامبر و صحابه را می



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و پنجم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   132

است  طلب علم کردهاصحاب ابوحنیفه هم از نزد او تلمذ و  مالقات داشته و بهحنبل 
وقتی به سمرقند رفتم محمد «او نوشته است:  باره) دبوسی حنفی در2/273 ،ابن حزم(

 نیز) ابن تیمیه 3/316 ،بغدادیبن نصر مروزی را دیدم که دریایی از علم الحدیث بود (
ابو حاتم و ابو داوود، از بنیانگذاران  راهویه، بخاری، ابوزرعه،، ابن او را در کنار ابن حنبل

(ابن دانسته است را مجتهد مطلق او . ابن قیم )1/261 ،داند (ابن تیمیه علم الحدیث می
 القسامهکه از فقهای شافعیه است نقل است که فقط کتاب از صیرفی  ).119قیم، 

). وی که 14/34 ،سیر اعالم النبالء ذهبی،مروزی کافی است تا او را افقه مردم بنامیم (
 سبکی، ؛14/33 ،سیر اعالم النبالء ذهبی،؛ در نیشابور بزرگ شد (مروی االصل بود

ق) و  260). برای طلب علم به نزد شاگردان شافعی رفت. در عراق نزد زعفرانی (2/246
در مصر به محضر مزنی و ربیع مرادی رفت و به اجتهاد مطلق رسید. بعد از وفات ربیع و 

مزنی را در مختصر کتاب و به سمرقند رفت و برای اولین بار  کرد مزنی، مصر را ترک
سالگی  92قمری در  294در سال  رویج داد. ویافعی را تآنجا تدریس کرد و مذهب ش

 ؛14/34، النبالء سیر اعالم ذهبی،( و در زمان خود، امام شافعیان بوددر آنجا درگذشت. ا
یان حاکمانِ سمرقند مروزی، هم در میان مردم و هم در م .)124، الدیب ؛70، هیتو

سامانیان که به ادب فارسی ق) امیر  295اسماعیل سامانی ( داشت. جایگاه واالیی
از  االیمانو  الف العلماءاختهای  کتاب. کرد حمایت میبسیار از مروزی  مند بود، هعالق

اند که از  ، بعضی گمان کردهاز آرای شافعی مخالفت داشت مروزی با بعضیچون اوست. 
 خزیمهابن  .انجامد این موضوع به خروج آنان از مذهب نمی اما ؛مذهب خارج شده است

 ). 277، ابن صالحاند ( در مواردی با آرای شافعی مخالفت داشته هم و مزنی
) 4/195 ابن خلکان، ؛13/549، النبالء سیر اعالم ذهبی،) (ق295( ابوجعفر ترمذی

، النبالء سیر اعالم ذهبی،قمری ( 201قولی ) و به 3/44سمعانی، قمری ( 200در سال 
ابن ( اما بعد از آن به شافعی گروید ،ذهب حنفی داشت) به دنیا آمد. در آغاز م13/545

 ذهبی،) به نزد شاگردان شافعی از جمله ربیع رفت و از آنان فقه آموخت (1/82 شهبه،
) به بغداد بازگشت و قبل از ابن سریج در 1/82 ابن شهبه، ؛13/549، النبالء سیر اعالم

ان بغداد از همه بیشتر اهل در میان شافعی .)2/187 سبکی،عراق شیخ شافعیان بود (
ابن کرد ( خواست و هرماه فقط چهار درهم خرج می بود و از کسی چیزی نمیورع 

البدایه و  کثیر، ابن ؛4/195 ابن خلکان،و  2/202 نووی، و 3/44سمعانی،  ؛13/78 جوزی،
تا آخر عمر در بغداد  از اوست. صولاهل الصاله فی األ اختالف) کتاب 14/748 ؛النهایه
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) و 2/623، الربعی الدمشقیسال عمر کرد ( 94 ) و6/567 اثیر، ابن ؛2/202 نووی،ماند (
در آخر عمر اختالل حواس و  )1/383 ،بغدادی ؛6/567 اثیر، ابندرگذشت ( 295در سال 
 )13/549، النبالء سیر اعالم ذهبی، ؛13/78 ابن جوزی، ؛2/187 سبکی،داشت (
کاتب «عنوان از وی با  کتب تراجمق)، در  299( عبدهللا اصفهانیابو بارهدر
و چنین آمده است که به مصر رفته و نزد اصحاب شافعی و ابن  نام برده شد» القاضی

 اصبهانی، ؛2/241 سبکی، ؛9/241 تهذیب التهذیبعسقالنی، وهب فقه آموخته است (
های زیادی تالیف کرده است  نوشته است که کتاب ابن کثیر ).2/233 ؛ذکر اخبار اصفهان

 ). 183 ،طبقات الفقهاء الشافعیین کثیر، ابن(
 -223( ابن خزیمه نیشابوری، ملقب به شیخ االسالم و مشهور به محمد ابن اسحاق

مرو، ری، شام، جزیره،  علم بهبرای کسب پس از نیشابور در نیشابور به دنیا آمد.  ق)311
و  بن راهویها سلم،م ،). از بخاری13/233 ابن جوزی،بصره و مصر سفر کرد ( بغداد،
از . )3/110 سبکی، و 14/365، النبالء سیر اعالم ذهبی،( حدیث شنید بن حمید،محمد

 ،سبکیم (ما از او یاد گرفتی ،ما یاد بگیرد ربیع نقل است که بیش از آنکه ابن خزیمه از
گرایش او به  حدیث، ودر علم وی  الصحیحو کتاب ). شهرت علمی 77 هیتو، ؛3/109

از رویانی نقل است که با . مذهب شافعی شدمردم به  روی آوردنسبب فقه شافعی، 
ن کتب شافعی را بن نصر مروزی و ابن خزیمه در مصر به نزد ربیع بن سلیمامحمد

  ). 14/371، النبالء سیر اعالم ذهبی،آموختیم (
که اصل  و ملقب به حافظ، ابو عوانهق)، مشهور به  316یعقوب بن اسحق اسفراینی (

، النبالء سیر اعالم ذهبی،در اسفراین متولد شد ( 230بعد از سال  ،او از نیشابور بود
 ،شیراز ،جزیره ،شام ،یمن ،حجاز ،عراق ،حدیث و فقه به مرو ). برای کسب14/417

 ؛3/487 سبکی، ؛7/315 ،تاریخ االسالمذهبی،  ؛6/393 ابن خلکان،اصفهان و مصر رفت (
لم الحدیث به شهرت رسید و ) در ع32 ؛مشاهیر رجال اسفراینجمعی از نویسندگان، 

. زمانی که در مصر بود به نزد ربیع مرادی و مزنی، مشهور است وی الصحیح المسندکتاب 
). بعد از کسب علم به شهر خود اسفراین بازگشت و اولین 3/487سبکی،به تلمذ پرداخت (

 ؛ذهبی، تاریخ االسالم ؛6/394 ابن خلکان،( آوردکسی بود که فقه شافعی را به اسفراین 
  ویج این مذهب در اسفراین پرداخت.) و تا پایان عمر به تر3/487 سبکی، و 7/315

) 3/102 سبکی،امام دانسته ( که سبکی او را ق) 318 - 241( ن منذر نیشابوریاب
) در نیشابور به دنیا 2/196 نووی،و نووی نوشته است که همه به امامت او اجماع دارند (
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به  به کسب علم پرداخت و بعد آنجاابتدا در  ).14/490، النبالء سیر اعالم ذهبی،( آمد
 ذهبی،( آموختفقه شافعی  ،ق) و ربیع 268مصر رفت و نزد عبدالرحمن بن عبدهللا (

حاتم ابو و صحیح بخاریکتاب ). محمد بن اسماعیل صاحب 4/490، النبالء سیر اعالم
 سیر اعالم ذهبی،( اند او بوده داناتنیز اس جامع ترمذیکتاب صاحب  ،رازی و ابو عیسی

ها) که همه به درجه  ). سبکی نوشته است که محمدون (محمد نام14/490، النبالء
محمدبن نصر مروزی، محمدبن جریر طبری،  :چهار نفر هستند ،اند اجتهاد مطلق رسیده

) که با وجود آنکه به اجتهاد مطلق 3/102 سبکی،بن منذر (محمدبن خزیمه و محمد
فقه و منذر هشت سال در مصر در نزد ربیع، ابن  اند. اند در مذهب شافعی مانده دهرسی

توی پرداخت و شیخ حرم حدیث آموخت. بعد از آن به مکه رفت و در آنجا به درس و ف
اند که ابن منذر خود را ملتزم به  نوشته ذهبیو  مکه شد و در همانجا درگذشت. نووی

شمار فقهای شافعی به  اما باز او را در ؛کرد و در اجتهاد مستقل بود مذهب خاصی نمی
هم او را ابواسحق  ).14/491 النبالء، سیر اعالم، ذهبی ؛2/197(نووی،  اند حساب آورده

ه های زیادی نوشت منذر کتابابن  ).109 شیرازی،( ستا آوردهحساب  شافعیان به از
است که در چندین جلد نوشته شده و به قول ذهبی  است که یکی از آنها تفسیر قرآنی

). از دیگر 14/492، النبالء سیر اعالم ذهبی،او را در شمار بزرگان تفسیر قرار داده است (
در علم  اثبات القیاسدر فقه و  ،االشراف فی اختالف الفقهاء ،المسائل ،االقناعکتب وی 
). ابن منذر به 14/490، النبالء سیر اعالم ذهبی، ،3/102 سبکی،( است االجماعقیاس و 

بغداد و دمشق مسافرت نکرده بود و در آن دو شهر زندگی نکرده است؛ لذا در تاریخ 
  بغداد اسمی از او برده نشده است. دمشق و تاریخ

 247در سال اصم نیشابوری  ق)؛ معروف به 346بن یعقوب (ابوالعباس محمد
عد از آنکه در نیشابور درس ). ب15/453، النبالء سیر اعالم ذهبی،دنیا آمد ( به مریق

) 15/453، النبالء سیر اعالم ذهبی،( شاگردان اسحق بن راهویه بود از پدرش که خواند
زرگ بیروت و جزیره به نزد علمای ب ،دمشق ،کوفه،بغداد ،مکه ،او را با خود به اصفهان

). زمانی که به مصر رفت 15/453، النبالء سیر اعالم، ذهبی ؛14/112 ابن جوزی،( برد
، النبالء سیر اعالم، کتب شافعی را نزد او خواند (ذهبی اواخر عمر ربیع مرادی بود و

) بیش از هفتاد سال 14/112 ابن جوزی،). در سی سالگی به خراسان بازگشت (15/454
همین  سبببه . )4/245، ابن عمادپرداخت ( فقهدر خراسان به روایت حدیث و تدریس 

طول مصاحبت با آثار شافعی، بیش از همه شاگردان نسل دوم شافعی به آثار شافعی 
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). شهرت 330 ،قواسمیآشنایی داشت و روایت وی از کتب شافعی، معتبرترین روایت است (
 ،ابن عمادآمدند ( داشت و طالبان علم از نقاط مختلف حتی از اندلس به نزد او میزیادی 

سان دچار کم شنوایی شده بود از آنجا که پس از مراجعت از سفر و بازگشت به خرا ).4/245
 ابن عماد،او را اصم نامیده بودند ( ؛تدریج شنوایی خود را در طی سنوات از دست داد و به

   ).5/145، الصفدیاز اینکه او را اصم بنامند اکراه داشت () گرچه خودش 4/245
  

 ایرانیان در میان طبقه سوم اصحاب شافعی
قه سوم مذهب و بعد از آن فقهای طب ،ایرانیانی که فقه شافعی را آموختندگروه دوم از 

 از: بودند  که این افراد عبارتداشتند تاثیر زیادی که در ترویج مذهب در ایران  هستند
 ؛مروزیابواسحق  )4 ؛ابن القاص طبری )3 ؛ابوسعید اصطخری )2 ؛شیرازی یجرَـسُ ) ابن1
ابو عبدهللا  )9 ؛قفال کبیر )8 ؛نی دینوریابن سُ )7 ؛آبری سیستانی )6 ؛ابوبکر فارسی )5

  .ج دینوریک ابن )11و  ابن الل همدانی )10 ؛خضری مروزی
به  در ابتدا »شیخ المذهب«و » شهبباز أ«ب به قمل، ق) 306( ریجـسُ ابنابوالعباس 

نزد ابو داوود صاحب کتاب  به  آن) و برای کسب 3/811(ذهبی  مند بود هعلم حدیث عالق
و ضیاءالدین رازی ) 266 ندیم، (ابنابن ندیم او را از متکلمان شافعی شمرده  .رفت السنن

مناظرات ). 3/22 سبکی،صحاب شافعی در کالم دانسته است (علم اپدر فخر رازی او را ا
فقه شافعی را  .)3/27 سبکی،( او با داوود ظاهری و پسرش محمد بن داوود مشهور است

شیراز ابتدا در  آموخت. )120هیتو، ق) که شاگرد مزنی و ربیع بود ( 288نزد االنماطی (
نقش شافعی را مبنای کار خود قرار داد و قضاوت رسید و مذهب  و بعد در بغداد به

در برابر  ).328، قواسمیدر بغداد داشته است ( ویژه در ترویج مذهب شافعی به زیادی
حدیث و انسانی عابد  ،فقه ،فتوای کفر حالج مقاومت کرد؛ چون او را عالم به قرآن

توانم  کنم؛ پس نمی گوید که من درک نمی فت که حالج سخنانی میگ دانست و می می
اولین ورود مذهب شافعی به شیراز را از توان  ). می55 ،ماسینیونبه کفر او حکم کنم (

و شاگردانی را در آنجا تربیت  ت که بر مبنای مذهب شافعی قضاوتطریق او دانس
اکثر آنها درباره  که ،بیش از چهارصد کتاب سال عمر کرد 57. ابن سریج که کرد می

التقریب بین مانند  است؛ ها از بین رفته برخی از آن شته است ونو ،مذهب شافعی بوده
مختصر فی و  الرد علی عیسی بن ابان ، الرد علی محمد بن الحسنو  المزنی و الشافعی

 بود و گاهمجتهدی کامل و صاحب رای  ،سریج . ابن)3/21 سبکی، ؛328، قواسمی(الفقه 
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 ).3/22 سبکی،فت کرده است (مخالنیز با آرای شافعی 
در استخر فارس به دنیا آمد و برای  ،)8/206 ،بغدادی( ق) 328( اصطخریسعید ابو

) 15/250، النبالء سیر اعالم ذهبی،(سریج بوده  ابن کسب علم به بغداد رفت و همدرس
د شیخ در بغدا .)3/230 سبکی،( و نزد ابن ابوهریره و ابن خیران فقه شافعی آموخت

 ؛3/230 سبکی،تمام اماکن فساد بغداد را آتش زد ( و بودسبه و قاضی حِ شافعیان
 ؛24/226 تاریخ االسالمذهبی،  ؛45، ابن الملقن؛ 15/251، النبالء سیر اعالم ذهبی،
) و برای اولین بار در آنجا بر طبق 2/74 ابن خلکان،در قم قاضی شد (). 2/237 نووی،

. )3/203 سبکی،( مذهب شافعی فتوا داد. مدتی عهده دار نظارت بر محاکم سیستان بود
ذهبی، به جواز قتل صابئیان فتوی داده است. ( نقل است که از اوست. القضاءادب کتاب 

 سیر اعالم ذهبی، ؛3/203 سبکی، ؛17/15، سبط ابن جوزی ؛24/226 ،تاریخ االسالم
  ) 15/251، النبالء

مام نامیده سبکی او را الشیخ اإل که ،ق) 335( ابن القاص مشهور به طبری ابوالعباس
 ؛1/68 خلکان، ابنریج آموخت (سُ فقه شافعی را نزد ابن از اهالی مازندران بوده و ،است

برد و  آنجارا به شافعی فقه ران بازگشت و به مازندصیل علم، از تح). بعد 3/59 سبکی،
) آثار زیادی از او 142 هیتو، ؛3/59 سبکی،طبرستان فقه شافعی را از او آموختند ( مردم

در نوع خود نه پیشتر و نه پس از آن  قول نوویکه به  التلخیص مانند؛ ؛به جا مانده است
عبدهللا ختن و ابوعلی ، ابوقفال که) 2/253 نووی،کسی مانند آن را ننوشته است (

» صاحب التلخیص«را با عنوان  ویاند و در کتب فقهی بیشتر  سنجی آن را شرح کرده
در اواخر عمر  .هستند المواقیتو  یادب القاض، المفتاح. از دیگر کتب وی شناسند می

 . )3/59 سبکی،( ذشترا به عهده داشت و در همانجا درگمنصب قضای شهر طرسوس 
و برترین شاگرد او  سریج علم آموخت نزد ابن ق)، 340( مروزیابواسحق ابراهیم 

بغداد را به عهده  و بعد از او ریاست شافعیان )15/429 النبالء، سیر اعالم ذهبی،بود (
 دادسترش گدر عراق را او مذهب شافعی  ).1/26 خلکان، ابنو  2/175 نووی،( گرفت

بعد از وی، مذهب شافعی به دو طریقه  و شاگردان زیادی را تربیت کرد ).2/175 نووی،(
از مروزی نقل است که وقتی به بغداد  ).2/175 نووی،( خراسانی و عراقی تقسیم شد

سریج و اصطخری کسی در آنجا نبود که شایستگی تدریس فقه شافعی را  رفتم؛ جز ابن
و در اواخر عمر به مصر رفت ابواسحاق  ).15/250، النبالء سیر اعالم ذهبی،داشته باشد (

در جامع مصر  ونوشت  السنةبا نام در آنجا نیز به تدریس و فتوا پرداخت. در مصر کتابی 
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نزاعی صورت گرفت که به  موضوعاتی که در آن بیان شده بود، تدریس کرد. به سبب
در ابواسحق ). 15/250، النبالء سیر اعالم ذهبی،دخالت کافور حاکم وقت مصر انجامید (

 و 15/429، النبالء سیر اعالم ذهبی،درگذشت و در جنب قبر شافعی دفن شد ( مصر
منتسب به او قاهره محله درب المروزی  ).144 هیتو،و  2/175 نووی، و 1/26 خلکان، ابن

 نووی،( نامیده استنووی او را امام جماهیر شافعیان  ).6/498 ،بغدادیبوده است (
   .نبرده است اونامی از  الطبقاتسبکی در عجیب آنکه . )2/175

که بود از مردم بلخ  فرد اولین ،ابوبکر فارسیق) مشهور به  350احمدبن حسن (
 350و برخی سال  305برخی سال وفات او را  .)2/185 سبکی،فقه شافعی آموخت (

اند که نزد مزنی تلمذ کرده  گمان کرده اند، نوشته 305اند. کسانی که وفات او را  دانسته
 سبکی هم این سخن را درست. )1/123 ابن شهبه،( اما این سخن درست نیست .است
قمری در سمرقند  339به سال گوید که دستخطی را از او دیده است که  و می داند نمی

 )2/186 سبکی،زنده بوده است ( 339پس ابوبکر فارسی تا سال  نوشته شده است،
طبقات الفقهاء  کثیر، ابنقمری نوشته است ( 350کثیر هم وفات او را حدود  ابن

). نووی نوشته است که ابوبکر فارسی تالیفات با ارزشی داشته است 243 ،الشافعیین
ابن ست (ا عیون المسائل فی النصوصترین آنها یکی از مشهورکه ) 2/195 نووی،(

 ). 1/123 ابن شهبه، ؛43، الملقن
 مناقب الشافعیلیف کتاب معتبر سبب تأ ق) به 363( آبـُـری سجستانیابوالحسن 

 ،در طلب حدیث به خراسانبود.  محدث و مورخ ،فظ قرآناو حا شهرت دارد. باب 75در 
خزیمه  ابن سراج و ابن از .)3/147 سبکی، ؛2/275، الصفدیجزیره رفت (شام و  ،جبال

بن ربیع فرزند ربیع مرادی علم آموخت محمداز  .)3/147 سبکی،حدیث شنید (
در حدیث  ).16/299، النبالء سیر اعالم ذهبی، ؛52/339، ابن عساکر ؛3/145، دمشقی(

آمد  شمار می حبان، مشهورترین محدث سیستان به به چنان مقامی رسید که بعد از ابن
   )16/299 ،سیر اعالم النبالء، (ذهبی

حافظ در  ،ق) 364( ،دینوریحافظ و  ینّـُس  ابنمشهور به بن محمد ابوبکر احمد
، (ذهبی هجری در دینور به دنیا آمد 280ل در حدود سا حدیث و فقیه شافعی،ال علم

 .)7/279سمعانی،  ؛4/113) 1992اتابکی ( ؛ 3/39 سبکی، ؛16/255، النبالء سیر اعالم
 ؛3/39 سبکی،جزیره و مصر ( ،شام ،برای کسب حدیث به نقاط مختلفی مانند بغداد

از او  گشته است.ازو سرانجام به دینور ب) سفر کرده 26/318 ،تاریخ االسالمذهبی، 
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یر بن جرمحمد ،ق) 307( یعلی موصلی، ابوالسننصاحب  ق) 303( شاگردان نسائی
صاحب «اما بیشتر به  ؛بوده است ق) 275( و ابوداوود سیستانی ق) 310( طبری
 ه است؛های زیادی تالیف کرد کتاب ).3/39 سبکی، ؛ 1/57(نووی مشهور است  »النسائی
الصراط  ،الطب النبوی ،ریاضه المتعلم ،فضائل االعمال ،عمل الیوم و اللیله، القناعه مانند

، النبالء سیر اعالم، (ذهبی نسائی استسنن الکه مختصر   المجتبی المستقیم و
اما استعفا داد و به دینور بازگشت  ؛. مدتی در ری قاضی بود)1/209زرکلی،  ؛16/256

، نقطه ابن( درگذشت 364وز چهارشنبه دهم شوال ر ).170، نقطه ابن ؛3/39 سبکی،(
آشنایی  ،ق) 264( رعه رازیابوزُقاضی با نوه او روح بن محمد مشهور به  بغدادی ).170

. )8/409 ،بغدادی( بار او را از نزدیک دیده است خودش دو گفتهو ارتباط داشته و به 
و  اد بوده استجرح و تعدیل در میان اهل حدیث قابل اعتم بارهدر ویژه به ،سنی قول ابن

علم الحدیث و ادب مانند  ،در فقه شافعی بن سنی،ابن نقطه بغدادی، در زمان ا گفتهبه 
 ،زدند وی را قاضی بانگ می اگر). 171 ابن نقطه،او در منطقه جبال کسی دیگر نبود (

در  او ،شیرویه ابن شهرداربه گفته  وشد و از این لقب به شدت احتراز داشت  آشفته می
سنی اواخر عمر  ابن ).170 ابن نقطه،( ه همدان مراجعه کرده استبق  362شوال سال 
اقی گذراند و تا آخر عمر آن را ادامه داد و در زمان فوتش فقط شصت درهم خود را به ورّ

  ).170 ابن نقطه،( و صرف کفن و دفن او شد اقی به دست آوردورّاز داشت که آن را 
 ،فقه ،حدیث ،در تفسیر ق) 365(» قفال کبیر«مشهور به  چاچیبن علی ابوبکر محمد

 مردمان به فقه ترینِ عالم ،در زمان خود). 158هیتو، لغت و شعر استاد بود ( ،کالم ،اصول
ق  291سال ). در 16/283، النبالء سیر اعالم ،ذهبی ؛54/247 ابن عساکر،بود ( و اصول

خراسان،  علم در . بعد از کسبِ)16/284، النبالء سیر اعالم ذهبی،( دنیا آمد تاشکند به در
بغوی و  ،ابن جریر ،به نزد ابن خزیمه و مسافرت کرد و حجاز شام ،حجاز ،به عراق

د و در را به ماوراءالنهر رساناو فقه شافعی . )2/282نووی  ؛3/200 سبکی،مدائنی رفت (
و به مذهب بود ). قفال کبیر در علم کالم سرآمد 158 هیتو،آنجا گسترش پیدا کرد (

علم کالم را از خود اشعری  ،قفال کبیر دهد که می اشعری گرایش داشت. سبکی احتمال
 ی بود که بسیاری برای کسب). شهرت قفال به حد3/203ّ سبکی،نیز یاد گرفته باشد (
در ترویج امر، ) و همین 17/405، النبالء سیر اعالم ذهبی،آمدند ( علم به نزد او می

اخالقی وی در شخصیت عرفانی و است.  شافعی در ماوراءالنهر تاثیر فراوان داشته مذهب
داشته است. نام قفال کبیر در بسیاری از کتب فتاوای شافعیه تاثیر زیادی جذب مردم 
های زیادی شده است  کالمی و جدل نیز از او نقل قولدر کتب اصولی،  و آمده است
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ن کسی است که در علم جدل). قفال اولین 2/282 نووی،( کتاب نوشت و اولین  حَسَ
. )2/282نووی ؛ 54/248 ابن عساکر،(شافعی را نوشته است کسی است که شرح رساله 

 اند برد که در سمرقند از او حدیث شنیده ویانی نام میدر تاریخ بغداد از را بغدادی
شعر و ادب هم سرآمد  ،لغتاصول و حدیث، در  ،. قفال بجز در فقه)4/508 ،بغدادی(

 به چاچیقفال که  است نوشته ابواسحق). 4/200 خلکان، ابن ؛2/281 نووی،بوده است (
 نووی،و نووی هم آن را نوشته است ( )112 شیرازی،( سریج درس خوانده است نزد ابن

زیرا قفال سفر خود در طلب علم را  ؛رسد این سخن درست نباشد اما به نظر می)؛ 2/282
بیرون آمده است؛ حال آنکه ابن  تاشکنداز  309در هجده سالگی شروع کرده و در سال 

قفال کبیر  .)8/245 ،تاریخ االسالمذهبی، ( درگذشته است 306سریج در سال 
محاسن  ،أدب القضاءتوان  ترین آنها می های زیادی را در مذهب نوشت که از مهم نوشته

با نام  اوخلکان هم کتابی از  ابن. را برشمرد جوامع الکلم و دالئل النبوه ،الفتاوی ،الشریعه
ابن آن را در کتابخانه عادلیه دمشق دیده است ( برد که در شش جلد نام می التقریب
). در میان فقهای شافعی دو نفر با نام ابوبکر قفال شهرت دارند که یکی 4/200 خلکان،
و قفال مروزی  چاچیذهبی در بیان تفاوت قفال و دیگری مروزی است.  چاچیقفال 

در  چاچیدر کتب فقهی شهرت دارد؛ حال آنکه نام قفال آورده است که دومی فقط 
 . )8/245 ،تاریخ االسالمذهبی، ( اصول و کالم هم آمده است ،حدیث ،کتب تفسیر

مرو  شافعیانو نووی او را امام  سبکی که ق) 375(بعد از  مروزی خضریعبدهللا ابو
امام مرو و مقدم « نامامام الحرمین از او با و ) 2/276 نووی، ؛ 3/100 سبکی،( اند دانسته

 اند که او بسیاری از سیره نویسان نوشته ؛)127، امام الحرمینیاد کرده است (» الشافعیه
 سیر اعالم، ذهبی ؛3/100 سبکی، ؛4/395 ابن عماد،فقه شافعی را در مرو ترویج داد (

) و 395 عماد، ابنابوعلی فارسی (فقه را از  ) مروزی4/215 خلکان، ابن ؛18/172، النبالء
صاحب مال و ثروت ی مروز ).18/172، النبالء سیر اعالم ذهبی،( موختآ چاچیقفال 

تربیت کرده  را شاگردان زیادی و )3/101 حاجی خلیفه، ؛3/100 سبکی،( فراوانی بوده
 ).3/100 سبکی،ه کرد (راشا و قفال مروزی توان به ابوعلی دقاق آنان می است که از

کرده است و  حفظ می ،خوانده و غالبا هرچه را می داشتهحافظه بسیار توانایی  مروزی
 ذهبی، ؛4/215 خلکان، ابناند ( فتاوای شاذی دارد که فقهای خراسانی آنها را نقل کرده

حاجی است (نوشته  380سال فوت او را  سلم الوصولدر ). 18/173، النبالء سیر اعالم
  ). 4/392خلیفه، 

(دهخدا.  روذروار از اهالی )ق 398( الل همدانی ابنبن علی مشهور به ابوبکر احمد
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صفی در بین نهاوند و همدان (است دهی  که بود) 374 تا) قزوینی (بی. ذیل ابن الل
 گفته) و به 3/19 سبکی،قمری ( 308یا  307در سال  سبکی گفتهبه . )639 الدین،

بن امروزی و ابواسحق فقه را نزد  .دنیا آمد ) به2/195 نووی،قمری ( 307نووی در 
) و بعد به همدان بازگشت و فقه شافعی را به همدان برد 2/195 نووی،ابوهریره آموخت (

 کتب. )3/20 سبکی،( به نزد او فقه شافعی را آموختند و مفتی آنجا شد و فقهای همدان
. ذهبی او را امام از اوست ما ال یسع المکلف جهله من العباداتو  السنن، معجم الصحابه

در دین علم از جمله یعنی در چن ؛)18/76، النبالء سیر اعالم ذهبی،( دانسته است نمفنّ
 398یا  392در سال وفات او که  .)3/20 سبکی،(به مقام امامت رسیده بود  علم الحدیث

  ).3/20 سبکی،اختالف است ( ،قمری باشد 399یا 
 از اهالی دینور بود مه و فقیه شافعیعالّ ،قاضیق)  405( کج بنابوالقاسم؛ یوسف 

ابوالقاسم دارکی و ابوحامد مروزی فقه آموخت  ،قطان بغدادی بنا نزد .)8/214(زرکلی، 
). بعد از آن به دینور بازگشت و فقه شافعی را به 17/183 ،سیر اعالم النبالء، ذهبی(

ابن ( ه است) ثروت زیادی داشت18/110 سبط ابن جوزی،دینور برد و قاضی آنجا شد (
سیر اعالم ، نوشته است (ذهبیرا های زیادی  کتاب اوذهبی به گفته  .)15/110 جوزی،
او را از امامان ابواسحق  مشهورتر است. او از همه رید فی الفقهالتج) که 17/184، النبالء

رفتند  زد او مینقاط به ن اکه طالبان علم از اقص و نوشته است دانستهبزرگ فقه شافعی 
 سبکی،( داند هم او را یکی از ارکان و مبانی مذهب شافعی می سبکی ).127 شیرازی،(
پرسیدند و به او  از او می االت خود راؤحتی مردم گیالن س مشهور آفاق بود و. )5/359

برخی از علمای شافعی او  .)18/110سبط ابن جوزی،  ؛395مسکویه،  (ابن اعتماد داشتند
که از نزد ابوحامد  ،علی سنجیابواو هم در جواب دانستند و  را از ابوحامد اسفراینی برتر می

فت چنین گ ،ش از شما بود: شهرت را ابوحامد برد و علمه بوداو گفت اسفراینی برگشته و به
 ؛11/51سمعانی، ( است دینور ،وردبغداد و آنچه مرا فرود آ ،کرد آنچه ابوحامد را مشهور که

ابن کج که خود از تبار کردان بود، . )17/184، النبالء سیر اعالم ذهبی، ؛5/359 سبکی،
در  است. بن حسنویه داشتهویژه بدر به ،(آل حسنویه) نزدیکی با حاکمان کرد دینور رابطه

ابن سبط فرستاده است ( نماینده خود به نزد دیگران می کج را ، ابنمواقع زیادی بدر
او نیز قاضی دینور و  ،فرمانروا بود ق) 369( بدر بن حسنویهتا زمانی که  ).18/110 جوزی،

به فرار کرد و کج  ابن زمانی که بدر سقوط کرد،تمام مناطقی بود که در تصرف بدر بود. 
و او هم ابن کج را بسیار احترام گذاشت و او  رفتالدین در همدان  کدبانو همسر شمسنزد 
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سبط ابن را از نزدیکان خود قرار داد و بعد از مدتی رضایت داد که به دینور بازگردد (
 405 رمضان 27. این اتفاق در کشتند او راو  عیاران به او حمله کردند اما ،)8/239 جوزی،

) لذا در 8/214زرکلی، ؛ 2/144، لفداابوا ؛1/316، ابن الوردی ؛15/110 ابن جوزی،بود ( ق
   ).7/127 ابن ماکوال،اند ( ها از او به نام شهید یاد کرده کتاب
 
  نتیجه

  : ، به شرح ذیل استدست آمده به پژوهشاز این نتایجی که 
افعی رفتند و از این طریق ابتدا برای کسب حدیث و روایت به نزد ش در ایرانیان. 1

 شافعی و آرای او آشنا شدند.  با
شافعی  از راویان و بود که با شافعی آشنا شد ایرانیانینخستین از  راهویه  بنا. 2

  .آید شمار می به
، در خدمت شاگردان شافعی نی که به مذهب شافعی گرویدندایرانیانخستین . 3

 .فقه شافعی را آموختند ،ربیع و مزنی ویژه به
  .شافعی به ایران بازگشتند و به ترویج مذهب پرداختند آموختگان فقه دانشبیشتر . 4
از  سیّار ابن. ندرای شافعی آشنا شدبا آ مردم آن کهبود اولین شهر ایرانی مرو . 5

تر  طور گسترده به عبدان مروزیو با فاصله چند سال بعد از او، قمری اواسط قرن سوم 
 . کتب فقه شافعی را به مرو برد

مذهب  راینی و بعد از او پسرش ابوعوانهیعقوب اسفابودر اواخر قرن سوم قمری . 6
 .آورداسفراین  به راشافعی 

  .به سمرقند برد رامذهب شافعی بن نصر، محمددر اواخر قرن سوم قمری . 7
این بار در  در شیراز قاضی بود و برای اولینسریج  ابنقمری  در اواخر قرن سوم. 8
با این  شیرازمردم  این صورت، بهو  فتوا داد و بر اساس مذهب شافعی قضاوت کرد شهر

  مذهب آشنا شدند.
 پس از او .بردنیشابور  را بهشافعی مذهب  ،خزیمه ابن قمری یل قرن چهارمدر اوا. 9

 گسترش داد. آنجا را در آن اصم نیشابوری 
 مذهب شافعی ،اصطخری که در منصب قضاوت بودقمری در اوایل قرن چهارم . 10

 . کار گرفت قم بهدر  را
 راالقاص مذهب شافعی  ابنبرای اولین بار  ،اواسط نیمه اول قرن چهارم قمریدر . 11

 د. تدریس کردر طبرستان 
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ـری قمری در اواسط قرن پنجم. 12  . آوردسیستان  به رامذهب شافعی  ،آبُ
از  به همدان وارد شد. ابتدا مدتی کوتاه مذهب شافعیاز اواسط قرن چهارم، . 13
 الل این مذهب ترویج یافت.  ابن اسطهگسترده به وسنی و بعد به صورتی  ابنطریق 
در نواحی را مذهب شافعی کج  سنی و بعد ابن ابتدا ابن ،قرن چهارم نیمه دوماز . 14

  .دادنددینور و کردستان گسترش 
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