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PARALLEL CORPORA ON THE EXAMPLE OF THE UZBEK, RUSSIAN AND ENGLISH 

LANGUAGES 

 

قه يمعاون سرمحقق دکتورشف

 ن يارقي

 

 

 «درسرپلاءنه قضيشيپ»

 

ام را در مورد موضوع مقاله   يخواهم متنيمدرآغاز کالم        

 : ميارائ  نما

مشها ر   دههد   يکهيب   اءقض ش  کرد تايمنصور اند»

اتفها     ول علمها بودنهدفحهچهارکس که  از  يکي بر کرد،

،   کي، سههوم  هر ن اي، د م سهف فه  يابوحن يکهي  :کردند

 يدر راه ک  م چهار را طلب کردند. م. هرالبن ک رعچهارم مس

م يگو يفراست  ما از يکي  ف  گفت: من در هري، ابوحنآمدند

ازخهود دفه   ءقضها يلتي: من ب  حد. گفتيگفتند: صواب آ. 

سازد  يرا د رخودسعم زد  يان بگريکنم   سف ک ي هر وانه  

. ان  هدههپن يدرکشت خت  يران در راه بگي ود. پس سف يقاض

ل آن ي أد، ب  تيد ک  سرم بخواهند بريگفت: مرا پنهان دار

 :  السالم فرموده استيخبر ک  رسول عل

 يهرکه  را قاضه «نيکرسيذبح بغ دفق يأمن جعل قاض»  

    ن کهردرا پنها . پس مالح ا کاردش بکشند يدند، بيگردان

تهرا  :گفهترا فهي. ا ل ابهوحنش منصور  هدنديس  پ ن هريا

مي بايد کرد. گفت: ايها االمير، من مهرد  ام نه  از  اءقض

  سادا  عرب ب  حکم من راضي نبا ند. جعفر گفت: اين  ،عرب

کار ب  نسبت تعلق ندارد، ايهن را علهم بايهد. ابوحنيفه  

گفت: من اين کار را نشايم   در اين قول ک  گفتم نشهايم، 

گهويم، در غهزن  اگر راست مي گويم، نشايم   اگر در غ مهي

مسلمانان را نشايد   تو خليف  خدايي. ر ا مدار که   اءقض

در غگويي را خليفة خودکني   اعتماد خون   مال مسهلمانان 

 بر    کني. اين بگفت   نجا  يافت. 

:  گفتيف  بگرفت دست خل    سعر پيش خليف  رفت مپس     

 :ا    مستورا    فرزند انت چگون  انهد  منصهورگفتچگون  
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 گفتند: تو را بير ن کنيد ک  ديوان  است. پس  ريک  را ا 

بايد کرد. گفت: من سودايي ام، دماغم ضعيف اسهت.  ءرا قضا

پس قضهاء ب  عقل کامل  و منصورگفت: معالجت کن تا به   . 

    گهز بهاهر  ريک دادند   ابوحنيف  ا  را مهجور کهرد  

 « .سخن نگفت

خ ي ه  ايهکره اال لاز ته  بود يمتن ارائ   د،آنچ      

ن مهتن جالهب توجه  يه. آنچ  در شابورين عطار نيد الديفر

قبهول منصهب  ن ازيهن بزرگان نامدار ديا زيهمانا گر است،

 ف  پهس ازيشود ک  امام ابوحنيده ميد يبا د   حت يم اءقض

بول ميآنک   ر ر گهردان  ، از ا کنهديک  هغل قضها   را ق

ل فرار يست  دليچ ءان بزرگان ازمنصب قضآزيل گري. دلشوديم

ت قضها   ي لبهار مسه  ي  نازک ينيتوان در سنگيآنان را م

تواند  خص مهتهم را يش ميک حکم خوي با يرا قاضي، زدانست

 ي. قاضهدا  د بهاره ببخشهيب  ا ح ايد يمحکوم ب  مرگ نما

د در يهن است   ا سهت که  باي، مال   ناموس مردم امبرجان

 يک قاضيقضا    در اگر. رد  حکم کنديمم بگين لحظ  تصيآخر

پس ازمهرگ  ، تمام عمر در نزد  جدان خود  رخ دهد يا تباه

  درکشهور هها ن ر يها و ل خواههد بهود. ازنزد خدا مس در

ن، پها  يهد  ن علمايرتربحمت د تايآ يب  عمل م يسع ياسالم

ن افهراد ين  عهادل تهري، صهاد  تهرنيتر يمتق ن  ينفس تر

 .قضا   نشانده  وند يجامع  ب  کرس

ن چنههين يههها  پيشههسههده ز در يههت سههرپل نيهه ال در   

 ه  شههددر نظرگرفتهه  مي نقاضههيا نشبههرا  گههزي يمعيارهههاي

افراد جامع    ن هايبهترين ها   پارسا ترين ها   عالم تر

 .ده استيگرديقضا   انتخاب م يکرس حرازا  برا

رزا يهم يزگهار قاضهيرهپان عادل   ين قاضيا از يکي    

رزا يهم ي، بن قاضهنيرزا  مس الديم ياضل بن قيمحمد اسماع

 يقاضهبن  زيرزا عبدالعزيم ي .( بن قاض 1275سلطان ) فا  

رزا نهور  از يم ي.( بن قاض  1233يم ) فا  حک رزا محمديم

( 2رر زه دار اسهت .)يهد نعمت   مشهور ب  مياد حضر  سحفا
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 تها اجداد ، پدران  شوديده مين نسبت نام  ديا ک  ازيطور

 اند. هعهده دار  غل قضا   بود يگسل هم   ش ن

پهدر بهزرگش که     ل از پدريرزا محمداسماعيم يقاض   

 يان باتجرب   عادل بودند، هم علوم عقلهين   قاضيد  علما

   . ا تجارب قضا   عادالن  را فرا گرفتهم  زمان   يل  نق

ن ي، قان ، متواض    متوکل بوده، بيار متقيخانواده اش بس

 رزايهم ي. نقل اسهت که  قاضهگ ا تندينم يفرق ري  فق يغن

ن يزم ياز محصوال  زراعت يد کافيل با آنک  عواياسماع محمد

آ رد، همواره هر چهه  دا هت به   ياش ب  دست م يثمور   ها

از کربهاس  يهمچون خادمانش لباس د؛يبخش ين ميغربا   مساک

شه  يهم؛ ديپو هيخهانواده اش را م    هده دريباف   تهدست

ر زه   نمهاز،  ؛تگف يآرام   لحن مهربانان  سخن م  باصدا

 يم   نقصان بجا ييرا بد ن قضا ينيض    اجبا  دير فرايسا

 هفقت  گ  هت  م بهاينهد   ال   نهوکريهع اهل   با ؛آ رد

ال ا  غه ا تنها ل يهع اههل   تا نوکران   ؛کرديبرخورد م

  لبهاس  ؛برد ي، دست ب  طعام نم دند ينم ريکردند   سينم

بهود که  همه  نهوکران ا   يگيهمان پارچ    د ا  از  غ ا

شهد يخشم   غضب نم ريچگاه اسيه . ا نددخوريم دند  يپو يم

 ،قضها   ر زها را درکار گفت؛ يسخن نم يکس با يدر ت   با

 م  ي، قرائت قرآن کر  عباد  م   ب ب  ذکرين را تا  ب ها

ا  يهحطهول  در ا  نمهود. يم  ن کتاب مقدس سهپريا ريتکث

  بهايخه  ز را بها  اديهز ي  م هب ينيد  کوتاهش کتاب ها

. در ن اههداکرده اسهتيهد  علما   ب  مساجد   ريخودش تکث

م را يچههار پسهرش چههار جلهد قهرآن کهر  عمرش برا خراا 

 ک از آنها حفظ  ينمود ک  در خانواده هر ء  اهدا يسينور 

 شود.يم  نگهدار

   ي، فارسهيربهل زبهان عيرزا محمهد اسهماعيم يقاض   

به   ييت ههاي  ب مصرع ها ؛دانستيم ييرا ب  نکو يکيا زب

  دا هت  گهاه  طبه    اسهتعداد  هعر ؛سر د ين زبانها ميا

 کرد  يخ استخراج ميتار  ماده ها ييها تهم ب  مناسب يگاه
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خوش قر يميم عظيعظ محمد  ب  پسرش قار حه    يکه   هاعر 

با آنکه  خهودش  تا ب  نظم در آ رد. داديم بود،  ييتوانا

 ، ازشهو   هاعراناما م ؛پرداخت ينم  اد ب   عر    اعريز

. ب  هم  ش  عر بوديفرزندانش در سرا  راهنما جمل  مشو   

علهوم  گريد   ، صرف   نحوعلم کالم ،پسران   دخترانش سواد

  د ا ين  عرا  بهزرگ، چهون:  متدا ل عصرش را آموخت  بود

اجل سعد   يراز ، اميهر خواج   مس الدين محمد حافظ،  يخ 

س ي  مشرب را ب  آن تهدر« انيف» الکالم مير علي  ير نوايي

ان دراز ينمود. د دختربزرگترش مکتب خان  دا تند   سهاليم

بهزرگ   ن  عراينا    د  ا يم، ديب  دختران سرپل قرآن کر

 .آموختاندند يرام

 افهت  ي .(  فا   1336بوب در ) حم محترم   ين قاضيا

امام صاحب کالن ب  خا  سهپرده  اش در جوار ييآبا رهيدر حض

( پس از  فا  ا  پسهر  3) .ن رحمت بادي. ر انش  اد  قر د

م مد  کوتاهي ب   هغل قضها   پرداخهت، يار دش محمد ابراه

اما ب  خالفت طريقهت نقشهبندي  رسهيد   بدينگونه  سلسهل  

قضا   ک  در هفت نسل از قاضي ميرزا نور   ر ع  ده بهود، 

ب  قاضي ميرزا محمد اسماعيل   پسرش خليف  محمد ابهراهيم 

 خاتم  يافت.

 ،زاده مشههور  هدند ين خانواده که  به  قاضهيپس از

ن خانواده يمحل سکونت ا .تسنشنبرمسند قضا     گريد ةسلسل

  زيه ان که  حهاال چ يثمور   ن هايخان    زم يب  نام قاض

امر ز  يتنيک ي، ب  نام قاضنمانده است يازآن ب   رث  باق

 هان  ييره آبايبزرگواران در حضن يمقبره ا هم  هر  دارد.

مخر به    در ساح  امام صاحب کالن  هر سههر پهل به  حالههت 

 ي  عهدل يمقامها  فرهنگه اميهد اريم قرار دارد.   يران 

پاس خدما  صادقان  اين ساللة با ديانت   قاضهيان  کشور ب 

ن همهت گمهارده، مرمت مقهابر آنها عادل   خو نام آن، ب  

 د.نخدمت صادقان   ان را ارج گ ار


