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 چکیده
ای هتوان عرص فعالیتهای میانه اسالمی را به یک اعتبار میسده

آموزشی مساجد دانست. با گذر از دوره فتوح اسالمی که غازیان 
و مجاهدان در سلسله مراتب عالیۀ آن جای داشتند، نوبت به 

 Aدن اسالمی برای تحکیِم مبانی علمی و نظری خود علH رسید که
های علمی و حضور قاریان، ها محتاج بود. برگزاری حلقهبه آن

دهنده پویایی و رشد محدثان، مفرسان و فقها در مساجد، نشان
این نهاد دینی و آموزشی در این برهه از تاریخ اسالم بود. این که در 

ای شی مساجد سامانی از چه صبغهاین میان، کارکردهای آموز 
برخوردار بود و علAی تحت سیطره این خاندان حکومتگر در رشد 

ترین علوم دینی در دنیای اسالم چه نقشی ایفا \ودند، عمده
کوشد تا برای آن پاسخی جستجو پرسشی است که این مقاله می

های این پژوهش که مبتنی بر روش کیفی و رویکرد کند. یافته
دهد که سیاسِت مذهبی امرای تحلیلی است، نشان می-فیتوصی

سامانی همسو با خلفای عباسی، در پرورش علوم دینی در خراسان 
و ماوراءالنهر موثر واقع شد. از سوی دیگر، اهتAم علAی قلمرو 
سامانی در برگزاری جلسات آموزشی و تدریس علوم دینی در 

سالم به خراسان و مساجد، موجب اقبال طالب از رسارس جهان ا
  ها گردید. ماوراءالنهر، با هدف کسب علم از محرض آن

: سامانیان، مساجد، علA، علوم دینی، جهان کلیدی گانواژ 

 اسالم
 

Abstract 
Islamic Middle Ages can be considered as an era of 
mosque  edifying activities. By passing the Islamic 
conquests era renowned by the Ghazi (warriors) and 
the Mujahedeen, the Ulema consolidated the 
scientific and theoretical foundations of the Islamic 
civilization. Hence, the religious achievements of 
Muslims in the conqueror period and the intellectual 
needs of the Islamic society caused the post-
conqueror period to be accompanied by the scientific 
dynamics of Muslim scientists and scholars. Holding 
scientific circles and the presence of the Qariyan, 
theologians, commentators, and jurists in the 
mosques illustrate the dynamism and development of 
this religious and educational institution at this time 
of Islamic history. The main question that this article 
tries to address is that what was the role of the 
educational functions of the Samanid mosques, and 
what was the role of scholars in the development of 
religious sciences in the Islamic world under the 
domination of this ruling dynasty. The findings of this 
research, which are based on qualitative and 
descriptive-analytic approach, show that the religious 
policy of the Samanid emirs, in line with the Abbasid 
caliphs, was effective in the development of religious 
sciences in Khorasan and Transaxiana. On the other 
hand, the efforts of the scholars of the Samanid realm 
to hold educational sessions and teach religious 
sciences in mosques led to attracting scholars from all 
over the Muslim world to Khorasan and Transaxiana, 
with the aim of obtaining knowledge from them. 
Keywords: Samanids, Mosques, Ulama, Religious 
sciences, Islamic world 
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   مقدمه
مسجد، نخستین نهاد آموزشی در اسالم بود که پس از هجرت 
پیامرب به مدینه در کانون سیاست های دینی و فرهنگی آن 

؛ طربی، ۱/۲۴۰: ۱۴۱۱ ن سعد،(اب حرضت جای گرفت
). مسجدی که آن حرضت در مدینه بنا ۳۹۴ -۳۹۶/ ۲: ۱۹۶۷

ای برخوردار بود: هم مرکزی برای کرد، از کارکردهای چندگانه
عبادت و هم پایگاهی برای آموزش مفاهیم توحیدی و 

ای بود های وحیانی و نبوی، و هم در حکم دارالحکومهآموزه
شد. ی در آن گرفته میکه تصمیAت عمده سیاسی و حکومت

مسجد از هAن آغاز به \اد هویت دینی مسلAنان بدل 
شد. روزی پنج بار از مأذنه آن به توحید و رسالت پیامرب 

شد و مسلAنان، اعم از مهاجر و انصار، با شهادت داده می
های هویت ایAنی خود رشکت در \ازهای جAعت، جلوه

ا و \ایندگان قبایل رساندند. سفر را به منصه ظهور می
آمدند در همین مسجد با آن غیرمدنی که به دیدار پیامرب می

شدند. تصمیم به جنگ و صلح در حرضت وارد گفتگو می
شد. از این رو، حرمتی که این مسجد در همین مرکز اتخاذ می

چشم مسلAنان داشت و نقشی که در تجمیع پیروان 
 \ود،نی ایفا میالله و ایجاد همبستگی و وفاق دیرسول

بخشی به های پیامرب را در شکلای از آرمانبخش عمده
رب ای که پیامهویت اسالمی، صورت عینی بخشید؛ به گونه

گیری مسجد رضار به عنوان پایگاهی به محض اطالع از شکل
برای ایجاد تفرقه در میان مسلAنان و اخالل در کارکردهای 

 در کرد (ابن هشام،مسجدالنبی، دستور تخریب آن را صا
) تا \اد هویت دینی مسلAنان در مدینه از ۴/۱۳۵: ۱۴۱۶

خطرات جنگ نرم منافقان در امان ±اند و توطئه آنهایی را که 
(فاسق) برای ساخت این مسجد  به دعوت ابوعامر راهب

 ؛۳۴۳:۱۹۶۰ قتیبه،(ابن لبیک گفته بودند
قو، ؛ قاضی ابر ۳:۱۴۱۳/۲۷۶ ؛ سیوطی،۲:۱۴۲۰/۷۹قریزی،

) در نطفه خفه سازد. چه، سازندگان این ۲:۱۳۷۷/۹۸۰
مسجد در پناه این پایگاه به ظاهر دینی و در ورای این ظاهر 

خواستند مقاصد خود را در رویارویی با پیامرب و موجه می
آموزه های دینی و فرهنگی او بدون وقفه به پیش بربند 

)Watt, 1981: 190.(  
 به یک نهاد دینی و پایگاهدر حقیقت، تأسیس مسجد به مثا

فرهنگی، عمده ترین اقدام کامیاب پیامرب در جهت ایجاد 

تغییر در مبانی و مناسبات فرهنگی مردم مدینه بود که در 
کرد.او که در مدینه حکم مرکز ثقل تحوالت این شهر عمل 

 :Savory,1979نقش حاکم و قاضی را توأمان ایفا می کرد (
 به خود قرار داد تا از این پایگاه، )، مسجد را دارالحکومه36

رتق و فتق مهام امور بپردازد. طولی نکشید که این مرکز به 
کارآمدترین کانون فرهنگی برای تثبیت الگوهای رفتار دینی و 

بدیلی را در تحوالت اجتAعی بدل شد و توانست نقش بی
فرهنگی و اجتAعی مدینه، در راستای ایجاد Hدنی نوین بر 

م در مسجد به تعلی (ص)توحید ایفا کند. پیامرب اکرمبنیاد 
احکام دین، آموزش مبانی اسالم و موعظه و ارشاد اصحاب 

رتش اسالم در فراسوی پرداخت. سال ها بعد، در پی گسمی
العرب، به تأسی از مسجدالنبی در مدینه،  ةمرزهای جزیر 

 سایر مساجد جهان اسالم نیز به یکی از مهمرتین مراکز علمی 
ی نخست هجری به تدریج در شکوفایی بدل شدند که از دهه

جنبش فرهنگی اسالم نقش بسزایی ایفا کردند. روند ساخت 
این نهاد دینی و فرهنگی در پهنه جهان اسالم چنان شتاب 
گرفت که عالوه بر مسجد جامع هر شهر،محله های مختلف 
نیز برای خود مسجدی بنا کردند تا امور دینی و فرهنگی 

ویش را در آن سامان دهی کنند و اختالفات خود را مرتفع خ
). در ابتدای فتوح Pedersen, 1991: 6/648( سازند

اسالمی، آموزش در مساجد بر محور قرائت و فهم قرآن و نیز 
تعلیم انجام فرایض دینی استوار بود. با گسرتش دین محمدی 

های نخستین اسالمی و رویش مسائل مستحدثه در در سده
ندگی اجتAعی مسلAنان و تغییراتی که در نحوه ی زیست ز 

و معیشت مسلAنان در مناطق مختلف قلمرو اسالمی پدید 
آمد، به تدریج توجه مسلAنان و نومسلAن در مناطق مفتوحه 
به علوم دینی نظیر حدیث، تفسیر و فقه برای استخراج احکام 

بیعی طبراساس کتاب خدا و سنت رسول الله افزایش یافت. 
بود که مسجد به عنوان یک پایگاه دینی، در غیاب مدارس و 
مراکز تعلیمی مستقل، در برآوردن نیازهای فرهنگی 

  ها جای گیرد.مسلAنان، در کانون توجه آن
ی زمانی این پژوهش، در رسزمین وسیع خراسان، در محدوده
شد. سامانیان خاندانی سایه حکمرانی آل سامان اداره می

بودند که نسب خود را به بهرام چوبین، رسدار ایرانی 
رساندند و پیش از طاهریان در خراسان و ساسانی، می

نیای آنان سامان خدات، در  ماوراءالنهر دارای قدرت بودند.
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دوره حاکمیت اسد بن عبدالله قرسی، حاکم اموی خراسان، 
: ۱۳۶۳به اسالم گروید و پرسش را اسد نام نهاد (نرشخی، 

: ۱۳۷۱؛ ابن اثیر، ۳۱۹ -۳۲۲: ۱۳۶۳یزی، ؛ گرد۱۰۴
). فرزندان اسد در قیام رافع بن لیث به تقاضای ۱۸/۱۳۳

مامون، برای کمک به هرÃه پیوستند. مامون به پاس این 
خدمت در دوران حکمرانی غسان بن عباد، سمرقند را به 
نوح، فرغانه را به احمد، چاچ و ارسوشنه را به یحیی و هرات 

؛ مستوفی، ۳۲۳-۳۲۵: ۱۳۶۳سپرد (گردیزی، را به الیاس 
). با مرگ نوح، برادرش احمد به حکومت ۳۷۷: ۱۳۶۴

سمرقند گAشته شد. پس از وی نرص بن احمد به حکومت 
رسید و حکمرانی وی با ارسال منشور حکومت از سوی خلیفه 

). پس Frye, 1975: 137معتمد عباسی، رسمیت یافت (
رت را بدست گرفت. از مرگ نرص برادرش اسAعیل قد

پیروزی اسAعیل بر عمرولیث صفاری، او را تا مرتبه حاکم 
بالمنازع خراسان و ماوراءالنهر ارتقا داد. این امر با مرکزیت 
بخشیدن به بخارا به عنوان پایتخت حکومت سامانی و تأیید 

حکومت گذار ضد، اسAعیل را بعنوان پایهخلیفه معت
) ۲۰۰: ۲۵۳۷رفادقانی، ؛ ج۱۰۶: ۱۳۶۳سامانی (نرشخی، 

نربدهای سامانیان علیه کافران و هموار ساخÇ مطرح \ود. 
زمینه برای مبلغین مسلAن جهت اشاعه و تبلیغ اسالم 
(مذهب تسنن) در ماوراءالنهر، از جمله خدمات سامانیان 

اسالمی و » ثغور«به نظام خالفت بود که ضمن دفاع از 
یفه عباسی خطبه خوانده گسرتش آن، در شهرها نیز به نام خل

انجامید. در سیاست شد و به حفظ اساس خالفت میمی
های فرهنگی داخلی نیز، رونق مساجد به واسطه گرم بودن 
حلقه های آموزشی در کانون توجه زمامداران سامانی قرار 

 .)۱۰۸: ۱۳۷۵(حاکم نیشابوری، داشت 

  پیشینه پژوهش
موضوعی کارکردهای آموزشی مساجد در عرص سامانی 

شود. پیش از این، است که در این پژوهش بدان پرداخته می
در مورد علوم دینی، علA و مساجد در دوره سامانی در برخی 

تاریخ و Hدن اسالمی در «از کتاب ها و مقاالت، نظیر: کتاب 
تاریخ تحوالت «اثر محمد رضا ناجی، کتاب » قلمرو سامانی

و   »در دوره سامانیسیاسی، اجتAعی، اقتصادی و فرهنگی 
اثر » اوضاع مذهبی ماوراءالنهر در عهد سامانی«مقاله 

ابوالقاسم فروزانی و همچنین در پژوهشی که ثامری در 

به انجام رسانده، از علAی » علم در عرص سامانی«خصوص 
عرص سامانی سخن به میان آمده است. ترکمنی آذر و 

لAی دین در نقش موثر ع«محمودی نیز در پژوهشی با عنوان 
پیوند میان امرای سامانی و » ساختار حکومت سامانی

علAی دین و روابط با خلفای عباسی را مورد بررسی قرار 
ها به کارکردهای آموزشی مساجد اند. اما در این پژوهشداده

ای نشده است، از این رو پژوهش در عرص سامانی اشاره
  کوشد تا این خأل را پر کند.حارض می

  مذهبی سامانیان سیاست
تردیدی نیست که رونق علوم دینی در قلمرو آل سامان، پیوند 
تنگاتنگی با سیاست مذهبی این خاندان و همگرایی آنها با 

ترین عاملی که زمینه را برای ارتباط عباسیان داشت. عمده
وثیق میان سامانیان و خلفای عباسی و به تَبَع، انقیاد آل 

کرد، اشرتاک مذهبی میان آنها میسامان از آل عباس فراهم 
-بود. سامانیان پایبند مذهب تسنن بودند و از هر جهت می

کوشیدند تا سیادت خلفا را در انظار عمومی حفظ کنند 
های امیر اسAعیل در راه ). کوشش۱/۱۴۲: ۱۳۸۶(اشپولر، 

گسرتش و توسعه اسالم، بنای مساجد و خواندن خطبه به 
به دریافت مقام ارجمندی در مرکز نام خلیفه بغداد، او را 

خالفت توفیق بخشید. در عین حال امیر ماوراءالنهر با این 
عمل خویش، مورد استقبال و پشتیبانی علAی دینی قرار 
گرفت؛ علAیی که با وجاهت و اقتدار مذهبی خود در دل 

های مسلAن جای داشتند و از توان اثر گذاری بر افکار توده
  ). ۶۸: ۱۳۷۸خوردار بودند (عبدالله یف، و اذهان آنها بر 

پیروزی مذهب حنفیان در ماوراءالنهر با حکومت سامانیان 
همراه بود. پیشوایان روحانی اهل سنت در بخارا نفوذ و 

ها بودند که نخستین بار امیر قدرت خاصی داشتند، زیرا آن
). در این ۱۰۸: ۱۳۶۳اسAعیل را به بخارا خواندند (نرشخی، 

نیز از میان مذاهب اسالمی رایج در ماوراءالنهر هنگام 
مذهب حنفی بیشرتین پیروان را داشت. بخارا، سمرقند، مرو 
و بلخ از مراکز مهم نرش مذهب حنفی بودند. نخستین بار 
فقهایی همچون ابوسهل زجاجی و احمد بن محمد نیشابوری 
معروف به قاضی الحرمین تعالیم فقه حنفی را در خراسان و 

اءالنهر ترویج کردند و مروجان فقه حنفی بیشرت از دانش ماور 
). امیران ۵۵: ۱۳۷۸آموختگان مکتب آنان بودند (ناجی، 

سامانی خود نیز حنفی مذهب بودند و بخارا پایتخت آنان از 
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رفت و منابر مساجد مراکز عمده مذهب حنفی بشAر می
 ججامع در شهرها، پایگاه ترویج این آیین رسمی بودند. مرو 

مذهب حنفی امام ابوحفص کبیر بخاری بود، او پیش از 
مراجعت به بخارا، در بغداد از شاگردان فقیه حنفی امام 

رفت. نرشخی در مورد این محمد حسن شیبانی به شAر می
هم زاهد بود و هم عاÔ و بخارا به «نویسد: فقیه شهیر می

 سبب وی قبه االسالم شده است و سبب آنکه اهل بخارا با
علم شدند و علم در وی فاش شد و اÕه و علA محرتم 

) امام ۷۷: ۱۳۶۳(نرشخی، » گشتند سبب او بوده است
ابوحفص بخاری در بخارا مرجعیت مذهب حنفی داشت و 
درمیان علA و توده ها از نفوذ و اعتبار فراوانی برخوردار بود 

  ). ۱۸۳: ۱۳۴۸(فرای، 
ها را به ند و آنکردسامانیان از علAی حنفی حAیت می

\ودند. امیر نوح دوم سامانی، میهای رسمی منصوب مقام
وزارت خویش را به ابوالفضل محمد بن احمد بن عبدالله 

سپرد (نرشخی، » حاکم جلیل«سلمی مروزی معروف به 
). پیش از این امیراسAعیل علAی سمرقند و بخارا ۶: ۱۳۶۳

آنان خواست که اصول و شهرهای ماوراءالنهر را جمع کرد و از 
مذهب سنت را در خصوص رواج ارتداد بیان کنند. از این 
رو، اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی، عاÔ حنفی را به 
تالیف کتابی در مورد مذهب تسنن مامور کردند. علA و امیر 

معروف » سواد االعظم«سامانی این اعتقادنامه را که به 
امه رسمی در زمینه است؛ رسA تایید کردند، زیرا پاسخن

موضوعات دینی، و تبیین و توجه به مسائل فقه حنفی و 
  ). ۱۲۱: ۱۳۸۷مسایل مذهبی سامانیان بود (مادلونگ، 

برخی از شاهزادگان سامانی نیز به فراگیری علوم دینی 
اهتAم ورزیدند. به عنوان مثال اسAعیل بن احمد، امیر 

جم ور در طبقه پنماضی و والی خراسان در کتاب تاریخ نیشاب
). ۱۰۸: ۱۳۷۵علA قرار گرفته است (حاکم نیشابوری، 

اسحق بن احمد و احمد بن فضل بن منصور و نرصبن احمد 
 Ôسامانی نیز از دیگر امرا و شاهزادگان سامانی هستند که عا

) ۱۰۹-۱۱۰، ۱۲۹(هAن،  اندبه علوم دینی معرفی شده
Aنیز حضور می افزون بر این امرای سامانی به محرض عل-

یافتند. هنگامی که ابوبکر احمد بن عباس مقری بغدادی از 
بخارا دیدن کرد، امیر نوح بن نرص در یکی از مجالسش حضور 

). عالوه ۲۲۱: ۱۳۹۳ یافت و قرآن را نزد او ختم کرد (ثامری،

بر این برخی از وزرا و رجال مشهور این دوران نیز در مجالس 
الفضل بلعمی از محرض محمد بن یافتند؛ ابو علA حضور می

جابر در مرو و محمد حاتم بن مظفر و ابوموجه محمد بن عمرو 
و صالح بن محمد حور و اسAعیل بن احمد و جز آنان حدیث 
شنید و مصنفاتی از ابوعبدالله محمد بن نرص فقیه استAع 

). در خصوص پیوند امرای سامانی و ۲۷: ۱۳۸۵کرد (بهار، 
ند که امیران سامانی همواره یکی از اعلAی دینی گفته

را  ترین فقیهان را به باال برکشیده، نیازهایشبزرگرتین و وارسته
کردند و با نظر وی کارها را به انجام می رساندند برآورده می
  ). ۱۷۲: ۱۳۸۱(فروزانی، 

برخی از شهرهای دیگر خراسان نیز در دوره سامانیان، از حیث 
داشت. نویسنده آثار البالد و  دینی وضعیتی مشابه بخارا

اخبار العباد در وصف نیشابور آن را منسوب به عالمه رضی 
که قدوه علA و اسوه «نویسد داند و میالدین نیسابوری می

فقها، که در حلقه درس او چهارصد فقیه فاضل بودند ... و 
بعد از او هرکه آمده راه او را رفته و علم مناظره پیش از وی 

ود، او توفیق ضبط و ترتیب آن یافت، و او را بر هر مضبوط نب
). ۲۷۷ -۲۷۸: ۱۳۷۳(قزوینی، » که فقیه حنفی منتی است

های خود آورده است که همچنین، مقدسی در گزارش
 »ه داردیگر دانشمند و فقیهاى دنیش از رسزمیخراسان ب«

) وی خوارزمیان را مردمی دانش ۲/۴۷۳: ۱۳۶۱(مقدسی، 
كمرت «نویسد: داند و میادب و فقه می دوست، اهل ذوق و

رشو یام كه شاگرد خوارزمى پدهیشواØ در فقه و ادب قرآن دیپ
ز یتوده مردم در \وجکث ن). «۴۱۳(هAن: » نداشته باشد

مردم «) و ۴۰۶ -۴۰۷(هAن: » ات رس و كار دارندیبا فقه و ادب
-). با این اوصاف می۴۱۳(هAن، »  ثندیاسفرایین اهل حد

توان مردم شهرهای خراسان و ماوراءالنهر را از جمله 
یری گمسلAنان مشتاق به علوم دینی توصیف \ود که در فرا

  .اندعلم دین سعی وافر داشته

سامانی مساجد  

روند ساخت مساجد در ایران با گسرتش فتوحات ادامه 
توان از درخشانرتین یافت و قرون نخستین اسالمی را می

تعلیAت مساجد دانست. دستاوردهای مسلمین های دوره
ای هدر مسائل مختلف علمی، ترقیات فکری و نیز پیرشفت

اقتصادی تاثیر چشمگیری در ایجاد جنبش علمی در مساجد 
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نهاد. توجه دقیق به اجتAعات و تشکیل جلسات علمی در 
مساجد بزرگ و مشهور آن زمان، بویژه در جغرافیای ایران و 

ا رشکت متفکران و متولیان مسائل آموزشی، مجامع ممتاز ب
گواه بر میزان پویایی قابل مالحظه آن دوران است (غنیمه، 

). در این ادوار، یکی از معیارهای اعتبار هر ۵۹-۵۵: ۱۳۷۴
شهری وجود مساجد جامع آن بود و با این اعتبار، شهرها 

شدند. شهرهای دارای مساجد محسوب می» دارالعلم«
ی و محل تجمع، تدریس و مناظره علAی کهن، مرکز علم

). به عنوان ۲۲۷: ۱۳۵۵رفتند (مویدثابتی، مشهور بشAر می
مثال، نیشابور از جمله شهرهای خراسان بود که نویسندگان 

بدیل آن در امر تعلیم و تربیت از فراوانی مساجد و نقش بی
). از نخستین مساجد ۲۲۷ -۲۵۴اند (هAن: یاد \وده

های جد جامعی بود که مسلAنان بر ویرانهنیشابور، مس
). دیگر ۶۸: ۱۳۷۵آتشکده قهندز بنا کردند (حاکم نیشابوری، 

مساجد نیشابور عبارتند بودند از: مسجدی که صحابه در 
محله شاهنرب بناکردند. مسجد محله فز، مسجد معروف به 
مسجد روی بکوه، مسجد باب معمر، مسجد دروازه قهندز 

شهر، مدت نه ماه صحابه در آنجا عبادت که پیش از فتح 
کردند. مسجد العار، مسجد امام یحیی، مسجد ابن حرب، 

  ).۲۱۷مسجد ایوب بن الحسن و مسجد حمش (هAن: 
قتیبه بن مسلم پس از فتح بخارا، مسجد جامع این شهر را 

) و نخستین ۶۷: ۱۳۶۳ق بناکرد (نرشخی،  ۹۴درسال 
خته شد نیز مسجد مسجدی که پس از فتح بلخ در آن سا

). با ۳۲: ۱۳۵۰بلوریان یاد شده است (واعظ بلخی، 
گسرتش اسالم مساجد بیشرتی در ماوراءالنهر و خراسان 

توان مسجد ساخته شد. از جمله مساجد دوره سامانی می
)، مسجد جامع ۶۷و  ۱۷: ۱۳۶۳جامع نور و بخارا (نرشخی، 

)، جامع \وجکث ۲۴۴: ۱۳۶۸طواویس (اصطخری، 
: ۱۳۶۳)، جامع افشنه (نرشخی، ۴۰۶/ ۲: ۱۳۶۱ی، (مقدس

)، مسجد جامع بیکند که محراب آن را پرتکلف ترین ۲۱
: ۱۳۶۸اند (اصطخری، محراب ماوراءالنهر وصف \وده

)، مسجد جامع ماخ که در جای آتشکده ساخته شد ۲۴۵
)، مسجد عارض، قواریریین، سغد، ۳۰: ۱۳۶۳(نرشخی، 

، ۲۴۱، ۲۴۷: ۱۳۶۸ی، نخشب، خجند و فرغانه (اصطخر 
) و مسجد جامع سمرقند (ابن فقیه، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۵۶، ۲۴۷

ان تو ) را  برشمرد. فراوانی مساجد این ناحیه را می۲۶۳: ۱۹۹۶

گواه اهتAم به امور دینی از جانب مردمان و حاکAن این خطه 
دانست. از مشهورترین مساجد ماوراءالنهر که علA در دوره 

توان کردند، میود را در آن برگزار میسامانی مجالس درس خ
به مساجد ذیل اشاره کرد: مسجد جامع، مسجد غنجار، 
مسجد ماخ و مسجد شام. این مساجد در بخارا بود. 
مساجد جامع، عز، مناره و مسجد ابوالعباس قائد در 
سمرقند و مساجد: جامع قدیم یا عتیق و مسجد عقیل و 

ر نیشابور و مسجد مربعه و جامع منیعی و مسجد مطرز د
جامع و مسجد ابویعلی در شهر نسف و مسجد مرو، هرات، 

های درس استادان بلخ، سجستان؛ در این مساجد حلقه
شد که مملو از جمعیت بود. مسجد جامع قدیم برگزار می

بیهق و مسجد احمد بن عباس اسرتآبادی در اسرتآباد و 
: ۱۳۹۳ی، مسجد چغانیان نیز از جمله این مساجد بود (ثامر 

۸۰-۷۸.(  

  کارکردهای آموزشی مساجد سامانی
در دوره سامانی، ماوراءالنهر و خراسان محل برپایی مجالس 
حدیث، قرائت، تفسیر و وعظ بود. در این بخش از نوشتار، 
علوم دینی از جمله قرائت، تفسیر، حدیث و فقه که در عرص 

شد سامانی در مساجد خراسان و ماوراءالنهر تدریس می
 گیرد. مورد بررسی قرار می

  قرائت 
قرآن به مثابه مÇ مقدس و وحیانی مسلAنان که بنیاد فقه و 

های آن بنا شده است از هAن فرهنگ اسالمی بر شالوده
ابتدای بعثت پیامرب در کانون توجه پیروان او قرار گرفت و 
اساس رفتار دینی مسلAنان را تشکیل داد. پس از درگذشت 

ر کیفیت ادای حروف و کلAت این کتاب آن حرضت، د
 هایهایی پدید آمد که زمینه را برای قرائتمقدس اختالف

ها از نیمه نخست قرن اول مختلف هموار کرد. این اختالف
) و قرائت ۵۶: ۱۴۲۱هجری پدیدار شد (مفلح القضاه، 

شهرهای مختلف را از یکدیگر متAیز \ود. این که چه عواملی 
رویداد ایفای نقش \ود، میان پژوهشگران  در پیدایش این

ها رفته است. آنچه عمدتا بر آن اتفاق نظر علوم قرآنی سخن
دارند، مساله تعدد نزول، خطای راویان و ناقالن قرآن، 

-ها و عدم تنقیط و اعراب مصاحف اولیه میاختالف لهجه

؛ ابن شبه، ۴۶: ۱۴۱۸؛ دانی، ۳۷۱/ ۱: ۱۴۰۵باشد (ابیاری، 
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: ۱۳۹۴؛ سیوطی، ۶۶۴/ ۶: ۱۴۲۹؛ کلینی، ۷۱۱ /۳: ۱۳۹۹
: ۱۳۹۲؛ قسطالنی، ۱۵۶-۱۵۸: ۱۴۱۵؛ سندی، ۱/۱۶۳
۱/۶۶.(  

 های متواترها، سخن از قرائتبرای برون رفت از این اختالف
و غیرمتواتر به میان آمد. این امر به خودی خود نتوانست به 
حل معضل کمک کند. چه، طولی نکشید که بر رس تواتر هم 

 ها متواترند یا خیر؟ و اگرف پدید آمد؛ که آیا این قرائتاختال 
ان؟ هستند یا متواتر از قاری(ص) متواترند، آیا متواتر از نبی اکرم

از این رو در شهرهای بزرگ آن روز جهان اسالم یعنی مدینه، 
مکه، کوفه، برصه و دمشق قاریان بزرگی پدید آمدند که به 

پرداختند. و آموزش آن میهای مختلف به قرائت قرآن شیوه
شد، های تدریس که معموال در مساجد تشکیل میدر حلقه

یافتند و به طرز قرائت شاگردان در محرض استاد حضور می
). ۷۵: ۱۴۲۱کردند (الجارس، دادند و تکرار میاو گوش می

ها رو به بندی قرائتبعدها ابوبکر بن مجاهد برای دسته
محرض پیشوایان قرائت که در شهرهای یاد شده نهاد و به 

میان مردم به وثاقت و امانت و حسن تدین شهرت داشتند، 
ر های آنان را دشتافت و به تسبیع قرائت پرداخت و قرائت

گردآوری کرد (ابن  -القراءات السبعه-کتاب معروف خود 
) که بعدها اساس قرائت در مجامع ۱۴۲: ۲۰۰۶جزری، 

 Melchertم قرار گرفت (دینی و علوم قرآنی در جهان اسال 
). قرائت قرآن در خراسان و ماوراءالنهر، ابتدا تابع 18 :2000,

مکتب یکی از قاریان هفتگانه بود و در مورد هر کلمه از قرآن 
آمد؛ به طوری که گاه اسباب گیریهایی به عمل میسخت

). ۱۱۱: ۱۳۴۸شد (فرای، مشاجرات و منازعات خونین می
شابوری نخستین معلمی بود که در امام یحیی بن صبیح نی

مسجد خود در نیشابور به تعلیم قرائت اهتAم \ود (موید 
). ابوحامد احمد بن اسAعیل رصام ۲۲۷: ۱۳۵۵ثابتی، 

نیشابوری از دیگر قراء بزرگ نیشابور بود که قرائت را نزد 
حمدون بن ابی سهل فرا گرفت و سپس در نیشابور بر مسند 

گردپروری پرداخت. او ابتدا در مسجد اِقراء نشست و به شا
مربعه نیشابور و سپس در منزل خویش به این کار اهتAم 
ورزید و شاگردان بزرگی نظیر حاکم نیشابوری را تربیت کرد 

  ).۱۱۴: ۱۴۳۳؛ رصیفینی، ۲۹۷: ۱۹۶۲(سمعانی، 
این شاخه از علوم دینی از آنجا که ناظر به کیفیت تلفظ 

قرائت قاریان هفتگانه بود، در  و ادای کلAت قرآن براساس

خراسان عهد سامانی در کانون توجه علAی دینی ماوراءالنهر 
قرار گرفت و به یک عنوان یک ماده تعلیمی در مساجد این 

شد. ابوبکر مهرانی خطه به جویندگان علوم قرآنی آموخته می
ترین علAی قرائت در خراسان بود که از زادگاه خود از قدیمی

به سمرقند و بخارا رفت و به تدریس قرائت  -رنیشابو -
پرداخت و شاگردان زیادی را در این عرصه پرورش داد (ابن 

) و با نگارش آثاری چون الشامل، ۱/۳۴تا: جزری، بی
املبسوط و الغایه فی القراءات العرش، دانش قرائت را رونقی 

: ۱۳۷۰؛ پاکتچی، ۱/۲۷۹تا: مضاعف بخشید (ذهبی، بی
از او، ابوالفتح نرص بن ابی نرص حدادی و نیز  ). پس۴/۷۱۲

 های آموزشنرص بن عبدالعزیز نسفی و ابونرص حدادی حلقه
قرائت را در سمرقند گرم نگه داشتند و همچون سلف خود 
به شاگردپروری و نگارش کتاب درسی در این حوزه پرداختند 

؛ ناجی، ۱۱۷: ۱۳۷۸؛ نسفی، ۲/۲۳۵: ۲۰۰۶(ابن جزری، 
۱۳۷۸ :۳۷۶(. 

 تفسیر
قرآن به مثابه ثقل اکرب از هAن ابتدای نزول در کانون توجه 

و مسلAنان جای گرفت و فهم کالم باری به  (ص)پیامرب اکرم
منظور آشنایی با احکام اعتقادی، اخالقی و عملی در هندسه 
معرفتی مسلAنان از جایگاه ممتازی برخوردار گردید. فراگیری 

ر مسلAنی که دل در گرو اقتدا احکام و معارف قرآنی برای ه
و اهتدای به پیامرب اسالم دارد از رضوریات دینی شمرده شده 

دهنده نظم فکری و است، زیرا احکام اعتقادی قرآن، سامان
باشد. همچنان عقیدتی مسلAنان و مصحح باورهای آنان می

که احکام اخالقی این کتاب مبین به تکوین شخصیت روحی 
سلAن و آراسÇ او به فضایل کمک و اخالقی انسان م

کند، احکام عملی نیز هر مسلAن مکلف را با شایانی می
سازد تا در پرتو این تکالیف فردی و عبادی خود آشنا می

معارف بتواند نسبت خود را با پروردگار، طبیعت و همنوعان 
  تعریف کند. 

به مثابه نخستین مفرس و شارح قرآن، آموزش فقه  (ص)پیامرب
قرآن یا احکام القرآن را وجهه همت خود قرار داد تا ال

مسلAنان ضمن آشنایی با معانی نهفته در کالم باری، به 
احکام و ترشیعات قرآنی آشنا شوند که به طور عمده در بخش 
عبادیات محض و معامالت باملعنی االعم جای داشتند. 
هدف اساسی در عبادیات محض، تصحیح رابطه انسان با 
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تقویت روح عبودیت بود. در احکام معامالت نیز خدا و 
تنظیم مناسبات فردی، خانوادگی و تبیین حقوق سیاسی، 

). ۳۴۸: ۱۳۷۹جزایی و مدنی مورد نظر بوده است (فخلعی، 
ها و مفاهیم قرآنی، مسلAنان از هAن آغاز برای فهم مدلول

خود را نیازمند به تفسیر یافتند و این نیاز به دلیل اهمیت 
ت ترین منبع دین و رشیعقش قرآن به عنوان نخستین و اصلین

همواره رو به فزونی نهاده و علم تفسیر در گذر زمان دستخوش 
ها گردید. حسب ها و روشتحول، گسرتدگی و تنوع سبک

نص رصیح قرآن، پیامرب اسالم، نخستین معلم و مرجع 
وند مسلAنان در فهم دشواریها و اجAالت قرآن بود. چه، خدا
: ۱۶وظیفه بالغ و بیان را بر عهده ایشان نهاده بود (قرآن کریم، 

). به دنبال این ماموریت بود که آن حرضت تفصیل امر ۴۴
مجمل و تبیین امر مبهم در کالم باری را وجهه همت خود قرار 
داد تا مسلAنان بتوانند اعAل و رفتار خود را بر وفق آن 

  ).۱۲۷: ۱۴۱۰سامان دهند (الصباح، 
 نخستین طبقۀ امت اسالمی بودند که (ص)صحابه کبار پیامرب

و درک عرص ترشیع،  (ص)به دلیل مصاحبت با رسول خدا
مفاهیم و تفاسیر آیات نازله را به طور مستقیم از پیامرب 
دریافت کرده بودند و پس از رحلت ایشان، مردم را با معارف 
الهی آشنا \ودند. اینان وظیفه انتقال مفاهیم و معانی قرآن 

های بعد را بر دوش گرفتند و با Hام توان در انجام آن به نسل
بن ابی طالب، عبدالله بن مسعود، عبدالله کوشیدند. علی 

بن عباس از بزرگرتین صحابه پیامرب بودند که در این عرصه 
پیشتاز تفسیر و انتقال مفاهیم قرآن شدند. از عبدالله بن 

ای را بدون فهم معانی آن مسعود منقول است که ما هیچ آیه
). البته در ۲۷-۱/۲۸: ۱۳۸۲سپردیم (طربی، به حافظه \ی

میان، همه مفرسان از مراتب یکسانی در فهم قرآن و  این
تفسیر برخوردار نبودند و هر یک از آنان به فراخور ظرفیت 

گرفتند. نوید این ادراکی خود از علوم قرآن و سنت بهره می
-گوید: مفرس عراق مدعا، روایت ابن عساکر است که می

ه نحتی به مدی -ابودرداء-و مفرس شام  -عبدالله بن مسعود
 علی –آمدند مشکالت تفسیری خود را از مفرس مدینه می

)؛ ۶۵/ ۳: ۱۴۰۰ پرسیدند (ابن عساکر،می -(ع)بن ابی طالب
« کردچه، وسعت دانش قرآنی او به حدی بود که ادعا می

 ی چه و کجا وای نازل نشد مگر اینکه دانستم دربارههیچ آیه
  ).۲۶/ ۳(هAن: » بر چه کسی نازل شده است

های دوم و سوم هجری را باید دوران شکوفایی تفسیر قرن
فقهی قرآن نامید. زیرا در این دوران بود که مذاهب فقهی 
پدید آمدند و گوناگونی در آراء فقیهان و فتاوای فقهی \ودار 
شد. مفرسین این دوره البته منتهای کوشش خود را به کار 

ود اجتناب ب )(صگرفتند تا از تفسیر به رأی که مورد نهی پیامرب
ورزند. تفسیر شایسته، تفسیری بود که وفادار به مÇ و 
منطبق با تعالیم نبوی باشد و افزون براین، جز در رشح و بیان 

 شد (متز،لغوی کلAت، به سخن کسی اعتنا و اعتAد \ی
). در خراسان و ماوراءالنهر، در آغاز، تفسیر ۲۲۵/ ۱: ۱۳۶۲

قاضی ابوعبدالله حلیمی قرآن بیشرت جنبه روایی داشت. 
شافعی مذهب از پیشگامان تفسیر در این خطه در عرص 

آمد که در فقه و نحو از مرجعیت سرتگی سامانی به شAر می
را در تفسیر قرآن » آیات الساعه«برخوردار بود. او کتاب 

تا: ؛ ابن عAد حنبلی، بی۲/۲۵: ۱۹۶۲ نوشت (سمعانی،
از خود گشود. پس از او ) و راه را برای تفسیر بعد ۳/۱۶۷

حدادی سمرقندی از رسآمدان عرصه تفسیر بود که کتاب 
را نوشت و در حقیقت به تفسیر » املوضح فی التفسیر«

). ۱۷۲: ۱۴۱۱ای از قرآن پرداخت (شاکر، آیات برگزیده
سمعانی و بغدادی از یک اثر برجسته تفسیری در این دوره 

ویند گده است. آنها میکنند که نشانی از آن باقی \انیاد می
که بردوی نسفی، معروف به فخراالسالم، که صاحب تالیفاتی 

را  »کشف االستار فی التفسیر«در فقه و کالم بود، کتاب 
 نوشت که مشتمل بر یکصد و بیست جزء بود (سمعانی،

 ).۱/۶۹۳تا: ؛ بغدادی، بی۳۳۹/ ۱: ۱۹۶۲
ویحیی از ابتوان از دیگر پیشگامان تفسیر در دوره سامانی می

بن داود خفاف نیشابوری، محدث و مولف تفسیر کبیر، که 
ی، ر از علAی طبقه پنجم در تاریخ نیشابور بود (حاکم نیشابو 

) نام برد. او بساط ۱/۱۷۴: ۱۹۶۲؛ سمعانی، ۱۱۵: ۱۳۷۵
تفسیر را در نیشابور گسرتد و ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق 

صاحب ا\اطی نیشابوری، محدث و رحال بزرگ و 
در این راه بر غنای این عرصه افزود (حاکم » تفسیرکبیر«

). در بخارا ابی حفص قتیبه بن احمد ۱۰۶: ۱۳۷۵نیشابوری، 
بن رسیج بن عثAن البخاری مولف تفسیر کبیر، در مسجد 

، \ود (نسفیالخلقانین مجالسی برای عموم مردم برگزار می
احمد ازهری ). افزون براین، ابومنصور محمد بن ۵۳۶: ۱۹۹۱

و  »التقریب«های فقیه و عالمه لغوی، تفسیرهایی با نام
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تالیف \ود. فقیه برجسته حنفی، » تفسیر السبع الطول«
گاه را براساس دید » احکام القرآن«علی بن موسی قمی تفسیر 

فقهی نوشت. برخی مفرسان همچون ابوالقاسم بلخی، 
ا مرشب ب ابوزید بلخی و ابومنصور ماتریدی نیز تفسیرهایی

ر با ترین تفسیکالمی و فلسفی پدید آوردند. همچنین کهن
 »حقایق التفسیر«گرایش صوفیانه در این عرص، با عنوان 

: ۱۳۸۰توسط ابوعبدالرحمن ُسلمی به نگارش درآمد (ناجی، 
۷۸-۶۸.(  

یا تفسیر بزرگ طربی از » جامع البیان عن تاویل ای القرآن«
نوح  ن فارسی است که به فرمانترین تفاسیر قرآن به زباقدیمی

 :۱۳۷۳بن منصور سامانی به فارسی ترجمه شد (بلعمی، 
). این اثر را بدلیل تاثیر و نفوذی که در تفاسیر دیگر ۱/۲۵

نامید. تفسیر طربی » ام التفاسیر«توان داشته است، می
عمدتا بر مبنای احادیث تفسیری با ذکر سلسله کامل سند 

و جامعرتین مرجع در تفسیر هر حدیث تدوین شده است 
نقلی (روائی، تفسیر به مأثور یعنی تفسیر مبتنی بر احادیث) 

طربی از «). گویند ۵: ۱۴۱۳شود (خرمشاهی، شمرده می
 برید؟ آنانشاگردانش پرسید: آیا از تفسیر قرآن لذت می

گفتند برگهای آن چه اندازه خواهد بود؟ گفت: شصت هزار 
رساند پیش از آنکه ه پایان میبرگ، گفتند عمر آدمی را ب

خواندن آن پایان یابد. از این رو، تفسیرش را در سه هزار 
). در جامعیت ۲۶/ ۱: ۱۳۷۳(بلعمی، » صفحه مخترص کرد

تفسیر طربی همین بس که بسیاری از تفاسیر بزرگان صحابه 
و تابعین، نظیر احادیث تفسیری منقول از ابن عباس، مجاهد 

جمع شده است. چنانکه فیروزآبادی  و دیگران در این اثر
صاحب قاموس، کل تفسیر ابن عباس، یعنی مجموعه 

 رسد، از دلاحادیث تفسیری را که نهایتا به ابن عباس می
نویر املقباس ت«تفسیر طربی بیرون آورده و کتابی مستقل بنام 

: ۱۴۱۳فراهم کرده است (خرمشاهی، » من تفسیر ابن عباس
دوار بعد، از درخشش و شکوفایی ). خطه خراسان در ا۷-۶

شایانی در تفسیر قرآن برخوردار گردید که پرداخÇ به آن خارج 
از چارچوب زمانی این پژوهش است. مفرسان بزرگ پدید 

های دوران پیشین جد و جهد بلیغ آمدند و در رفع کاستی
توان به زمخرشی صاحب تفسیر ورزیدند که از آن میان می

ن اندخودی، صاحب تفسیر ینابیع کشاف، امام صفی الدی

العلوم و محمد بن ابی بکر فرغانی صاحب تفسیر البیان فی 
 غریب القرآن اشاره کرد.

 حدیث
حدیث یکی از منابع علمی و فقهی مسلAنان و میراث 
گرانسنگ پیامرب اسالم است که از هAن ابتدا محل توجه 

رسول پیروان آن حرضت قرار گرفت. از آنجا که قرآن کریم، 
را اسوه حسنه برای امت شمرده است (قرآن کریم،  (ص)خدا
خواستند سخن آن ) لذا مسلAنان با اشتیاق می۲۱: ۳۳

حرضت را بشنوند و در عمل بکار گیرند. همین اشتیاق بود 
که حدیث پیامرب را فراگیر کرد و به منبعی در استنباط احکام 

سط د تو رشعی بدل \ود. شخصیت پیامرب، ابالغ دین جدی
او، تشکیل حکومت اسالمی در مدینه و نیز قداست سخن 
آن حرضت موجب شد که اشتیاق به حفظ و یادگیری کالم 
ایشان، تبعیت از آن و نیز انتقال معارف به دیگران در میان 

  ).۱۸: ۱۳۸۸های مسلAن رواج یابد (طباطبایی، توده
حدیث  یریبا ورود اسالم به ایران، شوق تازه مسلAنان به فراگ

موجب شد که علAی حدیث به استنباط اصول و قواعدی 
خوانند. » علم الحدیث«در حدیث دست یابند و آن را 

در خراسان به نگارش درآمد  نخستین کتابی که در این عرصه
اثر حاکم نیشابوری بود که از بزرگان علم » الحدیث ةمعرف«

). ۷۶: ۱۳۷۳آمد (الصیاد، حدیث در خراسان به شAر می
علم حدیث در خراسان و ماوراءالنهر با تدوین اولین جوامع 
حدیثی اهل سنت توسط ابوعبدالله محمد بخاری، صحیح 
مسلم و سنن ترمذی پا گرفت و در عرص سامانی شکوه و 
رونق فراوان یافت. در سایه وجود این محدثان بزرگ، گرایش 
عمومی نسبت به فراگیری حدیث فزونی یافت و برخی از 

میران سامانی که شخصا به این عرصه گرایش داشتند در ا
: ۱۳۶۱اقبال، این علم نقش به سزایی ایفا \ودند (مقدسی، 

  ).۱۰۸ -۱۰۹: ۱۳۷۵؛ حاکم نیشابوری، ۴۹۳/ ۲
کردند. امیراسAعیل بن احمد و برادرانش حدیث روایت می

از مشایخ عرص خود در مرو،  –وزیر خردمند سامانی–بلعمی 
شابور، سمرقند و رسخس حدیث بسیار شنید بخارا، نی

). ابوالفضل محمد مروزی ۱۴۶: ۱۳۷۵(حاکم نیشابوری، 
فقیه حنفی و محدثی  –وزیر نوح بن نرص سامانی–سلمی 

تردید در Hایل ) و بی۶: ۱۳۶۳گرا\ایه بود (نرشخی، 
تاثیر نبود. ابوعلی سیمجوری سامانیان به فقه و حدیث بی
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و  شاعر، فقیه–بوالقاسم قهستانی سپهساالر سامانی با ا
مراوده و مجالست داشت و در محرض  –محدث این روزگار

  ).۱۵۸: ۱۳۷۵او دانش آموخت (حاکم نیشابوری، 
از علAی این دوره ماوراءالنهر که در حدیث تبحر داشتتند با 

-شد و آنعناوین حافظ، امام، حاکم، مسند، محدث یاد می

لوم ادبی نیز صاحب نظر بودند ها عالوه بر حدیث در فقه و ع
). ۳/۱۵۶: ۱۴۱۹؛ ذهبی، ۱/۱۳۹: ۱۴۰۷دی، (خطیب بغدا

روایت حدیث برای علAی خراسان در هر درجه و مقام، یک 
آمد و هر عاملی اعم سنت مطلوب و پسندیده به شAر می
های مقتضی به نقل از فقیه و ادیب و مفرس در فرصت

بت و ضبط آن اهتAم پرداخت و شاگردان نیز به ثحدیث می
). ۱۹/۱۴۳: ۱۹۹۳؛ ذهبی، ۵۳: ۱۳۶۲ورزیدند (نسفی، می

حتی برخی از این علA در مسیر خود به حج، در شهرهای 
-دادند و عالقهخراسان و عراق مجلس حدیث تشکیل می

یافتند و از دانش ها حضور میمندان به این علم در محرض آن
: ۱۴۰۷دادی، شدند (خطیب بغمند میاین محدثین بهر

). استAع حدیث محدود به سن خاصی نبود ۱۳/۲۸۴-۲۷۰
 رسید وی را به مجلسو از هنگامی که کودک به سن Hییز می

دادند. در بخارا، کمرت از هفت سالگی به حدیث رشکت می
). برخی استAع ۳۸۳: ۱۳۷۸رفتند (ناجی، استAع \ی

 ز باب \ونه،کردند. احدیث را رسA از سنین بزرگرت آغاز می
ابوعبدالله عصمی و ابوبکر احمد بن اسحاق صیفی به ترتیب 

 یاز پانزده سالگی و بیست و دو سالگی رشوع به فراگیر 
). ۳۸۴: ۱۳۷۸؛ ناجی، ۳۲۱: ۱۹۶۲حدیث کردند (سمعانی، 

شیوه تدریس حدیث به صورت امالء بود که معموال کم و 
  ).۲۰۹/ ۱: ۱۳۶۲شد (متز، کوتاه گفته می

مجالس حدیث در بخارا محدود به زمان و مکان خاصی نبود. 
آمد. روزهای جمعه از روزهای خاص حدیث به شAر می

مسجد جامع بخارا از مهمرتین اماکن برگزاری مجالس حدیث 
بود که مشتاقان فراوانی را در خود جای داد. ابوالفضل 

یاد » محدث ماوراءالنهر«بیکندی که ذهبی از او با عنوان 
) از محدثان بزرگ بود که در ۱۷/۲۰۰: ۱۴۱۳رده (ذهبی، ک

-روزهای جمعه در مسجد جامع بخارا مجلس حدیث برپا می

). مجلس دیگری نیز برای ابوعلی ۴۰۹: ۱۳۹۳کرد (سیوطی، 
 شد تا سننحسین بن محمد رودباری در جامع بخارا بر پا می

داوود را تدریس کند. همچنین ابومنصور طیب بن ابی

دی معروف به بخشویه در مسجد جامع شوخناک سمرقن
). ۱۵۴: ۱۳۶۲کرد (نسفی، سمرقند امالی حدیث می

ابوالحسن بخاری نیز در روزهای جمعه در شهر نسف در 
گفت (هAن: مسجد جامع این شهر برای مردم حدیث می

). شهر نیشابور نیز که از حدیث علمی در میان شهرهای ۲۷۲
رخوردار بود بیش از سایر شهرهای خراسان از جایگاه ممتازی ب

ای حدیثی را در خود جای داده بود. این ایالت، حوزه
ابوعبدالله حاکم نیشابوری در کتاب تاریخ نیشابور  به شAر 
زیادی از علAی این شهر که به نرش و تدریس حدیث اهتAم 

-۷۱: ۱۳۷۵داشتند اشاره کرده است (حاکم نیشابوری، 
، ترین سفرهای علمیشوارترین و طوالنی). اینان با تحمل د۶۷

در جستجوی حدیث، رشق و غرب عاÔ اسالم را در نوردیدند 
و از دهها شیوخ حدیث استAع سخن کردند و سپس به 
زادگاه خود بازگشتند و به تشکیل جلسات حدیث همت 

های معروف ). از خاندان۱۲۷: ۱۳۹۹گAشتند (الهندی، 
وان تش به سزایی داشتند مینیشابور که در ترویج حدیث نق

از میکالیان، عAریان، شدادیان، ا\اطیان، قاضیان، 
سیمجوریان، دلشاریان، منیعی، صاعدی، مّزکی، ناصحی، 
سداجی، شجاعی، صفار، شحامی، سجیری و قشیری نام 

  ).۲۲۳: ۱۳۸۹برد (رشفی، 
ابن راهویه از علAی بزرگ نیشابور بود که به همراه تنی چند 

Aر دیدابه مرو به  (ع)ی این شهر در مسیر حرکت امام رضااز عل
هب را کتابت کرد الذ ةآن حرضت شتافت و حدیث سلسل

). فضل بن شاذان، متکلم، فقیه و ۲/۱۳۴: ۱۳۷۸(صدوق، 
 ع)(محدث امامی شهر نیشابور بود که دورادور با امام عسکری

های ) و از استوانه۵۴۲-۵۴۳: ۱۴۱۱ارتباط داشت (نجاشی، 
آمد. مسلم بن حجاج از ی و حدیثی این شهر به شAر میفقه

محدثان بزرگ اهل سنت و از نگارندگان کتب حدیث صحیح 
از صحاح ششگانه که در عاÔ اسالم از جایگاه ممتازی 
برخوردار است از این شهر برخاست و در رونق و رواج حدیث 

-نقشی به سزا ایفا \ود. از دیگر علA و محدثان این شهر می

توان به حاکم نیشابوری، ابواسحاق اسفراینی، ابواسحاق 
ح ها به عاملی صحیثعلبی و حاکم حسکانی اشاره کرد که از آن

النقل و ثقه، کثیرالحدیث و کثیر الشیوخ یاد شده است 
  ).۱۰۹: ۱۴۰۷(ذاکری، 
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های حدیث نیشابور هر چند در آغاز تحت تاثیر حوزه
نکشید که گرایش  مباحث عقلی و کالمی بود اما طولی

صوفیانه به خود گرفت و ابوعبدالرحمن سلمی، ابوالقاسم 
های شاخص این جریان قشیری و ابوسعید ابی الخیر از چهره

). در اواخر قرن چهارم و ۳۱: ۱۳۸۹آیند (رشفی، به شAر می
رسارس قرن پنجم، آداب صوری و زهد افراطی جای خود را به 

آنچه در این روند مدخلیت تصوفی معتدل و مترشعانه داد. 
اساسی داشت پیوند وثیق میان تصوف و فقه شافعی بود 
که بطور گسرتده مورد استقبال صوفیان نیشابور قرار گرفته 
بود؛ به طوری که صوفیان این شهر به فقه شافعی گرایش 
 یافتند و فقهای شافعی نیز به تصوف متAیل شدند (منور،

۱۳۶۶ :۲۴- ۲۰.(  

  فقه
است که عهده دار فهم و بیان احکام عملی رشعی فقه علمی 

از طریق ادله تفصیلی، مانند قرآن است. حدود و حجیت 
ادله دیگر چون سنت، اجAع، عقل، قیاس، استحسان و 
مصالح مرسله نزد فقهای مذاهب اسالمی محل اختالف 
است. طالب علم، پس از آموخÇ قرآن و ادب، به تحصیل 

-ا که از این دانش رسچشمه میپرداخت و فقه ر حدیث می

-۳۹۹: ۱۳۷۸ گرفت (ناجی،یافت، نزد مدرسان فرا می
ها در قلمرو سامانی به شAر ترین دانش). فقه از پرجاذبه۳۸۹
: ۲۰۰۸رفته و مرشق بیشرتین فقیه را داشته است (امین، می

). از تغییرات دیگر این قرن، جدا شدن فقه از دیگر ۱/۲۰۱
رت کسانی که در صدد کسب روزی از علوم دینی است. بیش

نهادند، طریق درس خواندن بودند به درس فقیهان روی می
چون مسائل احکام رشیعت و عبادت که خواستاران منصب 

د. شدر مساجد ناگزیر از دانسÇ بودند، نزد فقها یافت می
در میان دانشمندان، مجلس درس فقیهان از همه شلوغرت 

موختند که صاحب آن علم آ بود چون ایشان علمی می
: ۱۳۶۲شد (متز، شایسته مناصب نان و آب داری می

). دوره سامانی یکی از ادوار اقبال فقها بود، ۲۰۸، ۱/۲۰۰
زیرا قضات در این دوره شهرت بسیاری یافتند و از حکومت 

) و ارج و ۱۱۱: ۱۳۴۸داشتند (فرای، حقوق دریافت می
ل آنان با مقام شاهان قاباحرتامی همپای دبیران و بلکه پایگاه 

). مذهب حنفی به دلیل ۱/۲۰۲: ۲۰۰۸مقایسه بود (امین، 
پیوستگی شAری از مردم خراسان و ماوراءالنهر با حوزه درس 

ابوحنیفه، از هAن آغاز، راه خود را به آن رسزمین گشود و پس 
از عراق پایگاه مهمی در آنجا یافت. از جمله اصحاب 

کسانی چون ابوعصمه نوح بن یزید خراسانی ابوحنیفه، از 
ین شود وی اولمروزی ملقب به جامع را باید یاد کرد. گفته می

کسی است که فقه ابوحنیفه را تجمع \ود. همچنین در متنی 
که ابوالقاسم حکیم سمرقندی از نام بزرگان این مذهب در 
السواد االعظم به دست داده، نام خراسانیان چون خلف بن 

صام بن یوسف بلخی، شاد بن حکیم بلخی و ایوب بلخی، ع
-ابوحفص کبیر بخاری که همه از شاگردان اصحاب ابوحنیفه

  ).۴۰۶: ۱۳۷۸اند، آمده است (ناجی، 
از نخستین فقهای حنفی در دوره سامانیان، احمد بن حفص 
معروف به ابوحفص کبیر است. وی از شاگردان امام محمد 

: ۱۹۹۳ا بود (ذهبی، بن حسن شیبانی و پیشوای حنفیان بخار 
). از دیگر علAی بزرگ حنفی ابوالقاسم اسحاق ۳۹–۱۵/۴۰

بن محمد بن اسAعیل حکیم سمرقندی است که مدتی 
طوالنی قاضی سمرقند بود و در مسجد آن مجلس درس 

). ابوحامد اسفرایینی در مسجد ۴۱۰: ۱۳۷۸داشت (ناجی، 
 وی کرد، در مجلسعبدالله بن مبارک در بغداد تدریس می

: ۱۹۶۲شد (سمعانی، سیصد تا هفتصد فقیه حارض می
). مجلس برخی از فقهای برجسته بسیار پرازدحام بود به ۲۲۶

عنوان مثال مجلس درس ابوطیب صعلوکی فقیه و مفتی 
اند که شب بیست و سوم نیشابور به عنوان یک واقعه آورده

ق بیش از پانصد طالب علم در مجلس درس ۳۸۷محرم سال 
). بنابراین مساجد قلمرو ۳۰۸ شدند (هAن: او حارض

توان از شکوفاترین نهادهای آموزشی دانست سامانی را می
که سهم چشمگیری در رشد و رونق علوم دینی در نواحی 
خراسان و ماوراءالنهر داشتند. علوم قرآنی نظیر حفظ، 
قرائت، تفسیر و مسائل فقهی و ارث شناسی نقطه آغازین 

نیز  (ص)جد بود. فراگیری احادیث پیامرب اکرمها در مساآموزش
از موضوعاتی بود که به صورت بسیار گسرتده در مساجد 

نظر ). چنین به۴۵: ۱۳۷۳شد (مکی سباعی، آموزش داده می
رسد که علAی بزرگ، مساجد خاص خود را داشتند که می

-اند و به تدریس در آن مشغول میخود آن را تاسیس کرده

-صد شاگردی ایشان را داشت به آنجا میشدند و هرکه ق

رفت. بارزترین \ونه این علA، شیخ ابوبکر اسAعیل گرگانی 
پرداخت و فرزندش است که در مسجد خود به تدریس می
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محمد که در حیات پدرش در مسجد صفاریان به امال حدیث 
پرداخت، پس از وفات پدر، در مسجد وی بر کرسی می

اند شیخ ابوالعباس اصم و هتدریس نشست. از این گون
دیگرانی که به تدریس در مسجد پدرشان و یا جدشان و یا 

). در ۷۷: ۱۳۹۳شدند (ثامری، برادرشان مشغول می
مساجد بزرگرت همزمان چند حلقه درس دایر بود. در این 

ای داشت و در هر یک از این مساجد هر استادی حلقه
موزش در ایران، شد (آ ها موضوعی جداگانه تدریس میحلقه

۱۳۵۰ :۲۷ .(  
روال تدریس این گونه بود که استاد زمانی را برای امال و 

ها و اوقات ها و مشغلهتدریس که متناسب با فعالیت
گزید که معموال پس از \از صبح و یا اسرتاحت وی بود برمی

بعد از \از ظهر و یا قبل از \ازهای روزانه و یا عرصهای پنج 
ود. ها بیا در ماه مبارک رمضان پنج شنبه شبشنبه، جمعه و 

د که شای تنظیم میدر مساجد بزرگ برنامه تدریس به گونه
گفت و پس از آن، هر مدرس در وقت مشخصی درس می

شد و مجلس درس در مساجد درس استاد دیگر آغاز می
گردید. در روزهای جمعه قبل و ای برگزار میبصورت حلقه

های آموزشی و تعلیمی وجود برنامه بعد از \از جلسات و
). افزون بر این، نوع دیگر از ۷۷: ۱۳۹۳داشت (ثامری، 
آموزشی مسجد در این ادوار، بحث،  -کارکردهای علمی

مناقشه و مناظرات علمی بود. تعلیم اسالمی ±نظور ایجاد 
توان فکری و کمک به تفهیم مسائل و پرسش و پاسخ خطبا، 

گرفت و ب در مساجد انجام میسخæانان و اساتید و طال 
: ۱۳۷۵بتدریج به سنت تاریخی مبدل گشت (ابن خلدون، 

). مسائلی نظیر عمران، توسعه و تعمیر مساجد، ۱/۴۲۳
گرفت. به عقد و نکاح و تحصیل مورد بحث و جدل قرار می

عنوان مثال در مسجد جامع نیشابور روزانه قبل و بعد از \از 
به تبادل نظر در مورد امور دینی، ها و اعیاد جAعت و جمعه

پرداختند. در این مساجد کسب معاش، خانه و خانواده می
عالوه بر مسائل دینی، سیاسی و اجتAعی، مسائل علمی و 
آموزشی نیز رونق یافت. به عنوان مثال در تاریخ نیشابور حدود 
سی نفر از صحابه و هفتاد نفر از تابعین مقیم نیشابور نام برده 

های دینی اشتغال داشته و مرکز تعلیم اند که به آموزششده
آنان هAن جامعی بود که به جای آتشکده قهندز ساخته شد 

 ). ۷۵: ۱۳۷۵(حاکم نیشابوری، 

  ارتباط علAی قلمرو سامانی با علAی جهان اسالم
جایگاه واالی علمی علAی خراسان و ماوراءالنهر محدود به 

ی هاندان بغداد و دیگر رسزمینقلمرو سامانی نبود و دانشم
اسالمی مقام و منزلت علمی آنان را پذیرفته بودند. به عنوان 
مثال یکی از علAی دین پس از آنکه در پاسخ به سوال، از فتوا 

زمانی که به بخارا رسیدی، جواب «دادن ناتوان ماند گفت: 
این مسئله را از رسورمان امام ابوحفص بخاری یا یکی از پرسان 

). همچنین یکی از علA یعنی ۶۸: ۱۳۶۳(نرشخی، » و بپرسا
ابوبکر محمد بن موسی خوارزمی پیشوا و مفتی مذهب 
حنفی در بغداد و استاد فقهای بغداد بود. ابوجعفر محمد 
بن احمد بن نرص ترمذی مفتی مذهب شافعی شد. 
همچنین به ابوحامد احمد بن محمد اسفراینی در بغداد 

ه شد. ابوعلی حسین بن یحیی لقب شافعی دوم داد
اسفینقانی یگانه زمانه و ابوبکر حمد بن موسی خوارزمی فقیه 
بغداد نامیده شد. و ابواسحاق ابن احمد مروزی رئیس علم 
بغداد و ابوحامد اسفراینی رئیس دنیا و دین بغداد شد 

). نام بسیاری از اهالی بخارا، ۱۱۵-۱۱۶: ۱۳۹۳(ثامری، 
بلخ، هرات و دیگر شهرهای خراسان  سمرقند، نیشابور، مرو،

و ماوراءالنهر در منابع تاریخی این دوران به عنوان علAی دینی 
خورد. ابوحسن بغداد و دیگر نقاط جهان اسالم به چشم می

، از اکابر اÕه یم بن عاصم اآلبر ین بن ابراهیمحمد بن حس
الله دعب یأخبار اإلمام أب ییس کبیر فحدیث که کتاب نف

(رض)، را نوشت. وی به مرص،  یس الشافعیإدر محمد بن
ن ع بیمه و ربیشام، حجاز، عراق سفر کرد و از ابوبكر بن خز

از  یبن برشى سجستان یحدیث شنید و عل یز یAن جیسل
  ).۴۹: ۱۹۹۵وی روایت \وده است (حموی، 

از بزرگان حدیث  یأبوسهل هارون بن احمد بن حكم اسرتاباذ
وی نقل شده است. وی برای  بود که احادیث بسیاری از

فراگیری حدیث به عراق و حجاز مسافرت \ود. در عراق از 
محرض شیوخ بزرگ درس گرفت. در مجلس درس در برصه 

حمد ى بن میحیا یو أبوزكر یفة فضل بن حباب جمحیابوخل
، و در بغداد ی، در واسط محمود بن محمد واسطیساج

مكة مفضل بن ، و در یابوالقاسم عبد الله بن محمد بغو 
ابوالعباس  ی، و در ر یو إسحاق بن احمد خزاع یمحمد جند

حضور یافت. حاكم ابوعبدالله نیشابوری و  یطهران
و أبوالعباس جعفر بن محمد حافظ  یأبوعبدالله غنجار بخار 
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در ماوراءالنهر از وی حدیث بیان کردند  یمستغفر 
هد ). از دیگر علAی رجال، حافظ الزا۲۰۱: ۱۹۶۲(سمعانی، 

از بزرگرتین اÕه خراسان در بیان فتوا در مذهب شافعی و در 
فت. ر مرو پس از احمد بن سیار متنفذترین فقیه بشAر می

وی به شام و عراق و مرص سفر \ود و بسیاری از کتابهای 
دینی را نسخه برداری \ود و سپس به مرو بازگشت (حموی، 

علAیی بود ). احمد بن ابی طیب مروزی نیز از ۳۵۷ :۱۹۹۵
که در طلب علم به بغداد رفت؛ وی را ولی رشطه بخاری 

حافظ امام أبوبكر  ).۱۵/۵: ۱۹۹۳اند (ذهبی، لقب داده
ا ، نیز ابتدیبرقان یأحمد بن محمد بن أحمد ابن غالب خوارزم

عالوه بر این به دیگر مناطق قلمرو سامانی مثل جرجان و 
ید (حموی، خراسان سفر کرد و سپس در بغداد اقامت گز

۱۹۹۵: ۳۸۷.(  
H لقب امام عرص یبُست یمیأبوحاتم محمد ابن حبان ،

 ëداشت و از چاچ تا اسکندریه مسافرت \ود. در برصه از ا
درس  ید الله كالعی، و در شام از محمد بن عبیفة جمحیخل

گان علم فقه، لغت و حدیث است ر گرفت. وی از بز 
بن محمد  موىس بن عباس ).۲۲۵-۲۲۶: ۱۹۶۲(سمعانی، 

از  اندداده» اجد الرحالین«که به وی لقب  یسابور ین ینیجو
بزرگان رحالین حدیث است. در دمشق در مجلس درس 

در   و یو ابازرعة برص  ابوبكر محمد بن عبد الرحمن بن اشعث
ز حضور یافت. و در یAن بن اشعث و محمد بن عزیمرص سل

عامر، و در مكة  د بنیكوفه از احمد بن حازم، و در رملة از حم
ت ن درس گرفییل بن ساÔ و ابا حاتم الرازیاز محمد بن اسAع

). عبدالله بن محمد بن علی بن ۱۹۲-۱۹۳: ۱۹۹۵(حموی، 
ترخان نیز برای فراگیری علم به بغداد رفت و چهارسال در آنجا 

در خراسان در زمان « اقامت \ود. در مورد وی گفته اند که 
 »در معرفت اسامی رجال مشهور بود وی، او را نظیری نبود و

وسف ی). أبو محمد عبد الله بن ۲۹۵: ۱۳۵۰(واعظ بلخی، 
، امام عرص نیشابور به قصد دیدار با أبوبكر عبدالله ینیجو

به مرو رفت. همچنین از استاد أبوعبد  یبن أحمد قفال مروز 
اد ، و در بغدیه اصبهانیو أبا محمد ابن بابو یالرحمن السلم

ف الفراء درس ین بن فضل بن نظیمد بن حسأبوحسن مح
ه معروف ب ینیوسف جویبن  یگرفت. برادر وی أبوحسن عل

و صوفی فاضل که به علم حدیث اشتغال » خ حجازیش«
هایی در مورد علوم صوفیه نوشته است. وی داشت. و کتاب

ر د ینییم عبدامللك بن حسن اسفراینیز از محرض ابونع
حمد عبدالرحمن بن عمر النحاس، شابور، و در مرص از ابومین

  ).۱۹۳: ۱۹۹۵(حموی،  حدیث شنید
، امام جلیل و عارف، یم بن سانجنى نسفیابواسحاق ابراه

عاÔ به فقه و حدیث کتاب تفسیر و مسند نوشت و روایات 
را منترش ساخت. از خراسان به عراق، حجاز، شام و مرص 

 ید بغالنیسع به بنیقت سفر کرد. با بزرگان دین از جمله ابورجا
د هشام بن عAر یو ابو ول یو ابوحسن عىل بن حجر سعد

دیدار \ود (سمعانی،  یو محمد بن مصفى حمص یدمشق
عثAن محمد بن  ی). ابوسعد عبدامللك بن اب۳۴: ۱۹۶۲

، به عراق، حجاز و مرص یه شافعیواعظ و فق یخركوش میإبراه
یل مسافرت کرد. وی تصانیف زیادی در علوم رشعی، دال

نبوت و سیر عباد و زهاد دارد. سالهای زیادی در مکه سپری 
-۳۶۱: ۱۹۹۵کرد و سپس به نیشابور بازگشت (حموی، 

). محمد بن عبیدالله بن عمرو بن ابوالحسین جرجانی ۳۶۰
نیز از علAیی بود که برای کسب علم و در طلب اخبار و 
حدیث به شام و عراق و خراسان رفت و سپس در اصفهان 

  ).۲۶۳: ۱۹۹۰ت گزید (اصبهانی، اقام
برخی از علAی خراسان بزرگ در دوره سامانی از پیشتازان 

ن م بیقرن چهارم در فتوا و تدریس بودند. ابو اسحاق ابراه
لقب یگانه اÕه فقهای شافعی دارد.  یأحمد بن إسحاق مروز 

ح  درس گرفت و نزد وی یوی از محرض ابوالعباس ابن رش
، رشح أصول یفقه رشح مخترص املزنماند. ماحصل وی در 

الفقه و الرشوط است. رسانجام وی ریاست مذهب شافعی 
در بغداد را پس از ابن رشیح بر عهده گرفت و در اواخر عمر 
به مرص رفت و در جوار امام شافعی به خاک سپرده شد 

). ابوسهل سلمی هروی فقیه حنفی ۱۱۶: ۱۹۹۵(حموی، 
و از ابی عوانه و حAد بن نیز در طلب حدیث به برصه رفت 

زید و ابی احوص حدیث شنید. سپس به حج رفت و پس از 
آن در مرص از محرض لیث بن سعد و ابن لهیعه حضور یافت 

). یکی از مشهورترین محدثین هرات، ۱۵/۸۸: ۱۹۹۳(ذهبی، 
است. وی به  یهرو  یانصار  یس أبو علین بن إدریحس

 رودث بشAر میدمشق و بغداد سفر کرد. وی از ثقات حدی
و احادیث بسیاری از صحیح بخاری نقل \وده است 

). امام ابوبکر قرشی اسدی ۳۹۶ -۳۹۷: ۱۹۹۵(حموی، 
حمیدی در مسجد مرص در حضور خراسانیان و مردم عراق 
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). همچنین حاکم ۱۵/۲۱۲: ۱۹۹۳حدیث گفت (ذهبی، 
جلیل وزیر امیر نوح سامانی نیز مدتی به عراق در طلب 

). ابوسهل برش بن عبد ۳۴۴: ۱۳۸۰هروی، حدیث رفت (
نى دهقان نیز به خراسان و عراق ییالرحمن ابن عبدالله اسفرا

أبوسهل الدهقان «اند سفر کرد. در مورد وی گفته
عرصه، و أحد الرحالة  یة فیخ الناحینى كان شییاألسفرا

» حةین بالشهامة، و محدث وقته من أصول صحیاملذكور
  ).۴۲۴ :۱۹۹۵(حموی، 

امری بر این عقیده است که آنان به بغداد آمدند و حدیث ث
گفتند، درس دادند، درس خواندند و از این حرکت علمی 
توشه برداشتند. برخی از آنان به جایگاه علمی واالیی دست 
یافتند و در مسجد جامع ابوجعفر، مسجدی که تنها 

فتند، سخæانی کردند. ردانشمندان بزرگ در آن حدیث می
های حاجیان خراسانی بود. د یکی از مهمرتین توقفگاهبغدا

شمردند و پس گروهی از علA این فرصت را غنیمت می
کردند مجالس علمی در مدت اقامت آنان در بغداد برگزار می

). با توجه به فزونی علAی بزرگ قلمرو ۱۱۸: ۱۳۹۳(ثامری، 
 سامانی و اشتیاق آنان در فراگیری و کسب علوم در سفر به

تردید این دیگر مناطق جهان اسالم در قرن چهارم هجری، بی
  توان از درخشانرتین ادوار علوم دینی دانست.دوران را می

  گیرینتیجه
دستاوردهای مسلAنان در مسائل دینی موجب پویایی 
فکری و علمی جامعه اسالمی در قرون میانه شد. سیاست 

عباسی در مذهبی امرای سامانی به موازات مذهب خلفای 
پیرشفت علوم دینی در قلمرو آنان مدخلیت تام داشت. 

گیری در خراسان و ماوراءالنهر از سامانیان در ابتدای قدرت
پشتوانه و حAیت علAی دین بهره بردند و همزمان با روی کار 
آمدن حکومت سامانی، مذهب حنفی در این نواحی بر دیگر 

های یاستبنابراین سامانیان س مذاهب تفوق یافت.
گذاشتند و مساجد مذهبی را با رای و نظر علA به اجرا می

ماوراءالنهر و خراسان مرکز تجمع علA گردید. عالوه بر این، 
حکام و امرای سامانی نیز اشتیاق فراوانی در فراگیری علوم 
دینی داشتند و در جلسات درس محدثان و فقیهان حضور 

ایی پرداختند. شکوفمی یافتند و خود نیز به روایت حدیثمی
و رشد علوم دینی در مساجد سامانی باعث مسافرت طالب 

گیری از درس عاملان گردید. از دیگر مAلک اسالمی برای بهره

از سوی دیگر شهرت و آوازه عاملان خراسان زمینه دعوت از 
های تدریس در دیگر مساجد این اساتید به برگزاری حلقه

، شام و مرص را فراهم \ود و نام جهان اسالم از جمله بغداد
از آنجا که هر قدرت سیاسی،  خراسان را بلند آوازه ساخت.

دانش متناسب و مددکار خود را تولید خواهد کرد، حاکAن 
های سنی مذهب سامانی نیز، زمینه را برای ترویج دانش

دینی که به تقویت مذهب تسنن که مذهب رسمی دستگاه 
کردند و با حAیت از علA و  خالفت عباسی بود، فراهم

های دینی با محوریت مدرسان این علوم، در شکوفایی دانش
مسجد، به مثابه یک کانون تعلیمی و عبادی، اهتAم بلیغ 

 ورزیدند.

  فهرست منابع
جا: انتشارات )، بی۱۳۵۰» (از آغاز تا امروز« آموزش در ایران. .۱

  دانشگاه جندی شاپور.
. (مرتجم الکامل فی التاریخ). ۱۳۷۱( ابن اثیر، عزالدین علی. .۲

ابوالقاسم حالت، عباس خلیلی). تهران: موسسه مطبوعاتی 
  علمی.

. النرش فی قراءات العرش(بی تا). . ابن جزری، محمد .۳
  (مصحح محمد الصباغ). قاهره: مطبع املصطفی الحلبی.

. فی طبقات القراء ةالنهای ةغای). ۲۰۰۶( ابن جزری، محمد. .۴
  العلمیه. قاهره: دارالکتب

. (مرتجم مقدمه). ۱۳۷۵ابن خلدون، عبدالرحمن. ( .۵
  محمدپروین گنابادی). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

. بیروت: دار الطبقات الکربی). ۱۴۱۱ابن سعد، محمد.(
  صادر.

. (تحقیق املنوره ةتاریخ املدین). ۱۳۹۹ابن شبه، عمر. ( .۶
  فهیم شلتوت). بیروت: دارالکتب العلمیه.

امام امیراملومنین ). ۱۴۰۰اکر، علی بن حسن. (ابن عس .۷
 ةاملحمودی للطباع ة. بیروت: مؤسسعلی بن ابی طالب

  والنرش.
. شذرات الذهبابن عAد حنبلی، عبدالحی. (بی تا).  .۸

 بیروت: املکتب التجاری للطباعه و النرش.
. البلدان). ۱۹۹۶ابن فقیه، ابوعبدالله احمد بن محمد. ( .۹

  بیروت: عاÔ الکتب. (تحقیق یوسف الهادی).
. (تحقیق املعارف). ١٩٦٠ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم. ( .١٠

  ثروت عکاشه). قاهره: داراملعارف.
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. (تحقیق ةالنبوی ةالسیر ). ۱۴۱۶ابن هشام، عبدامللک. ( .۱۱
مصطفی السقا و ابراهیم االبیاری و عبدالحفیظ شلبی). 

  .بیروت: داراملعرفه
. قاهره: ةالقرآنی ةاملوسوع). ١٤٠٥ابیاری، ابراهیم. ( .١٢

 مؤسسه سجل العرب.
تاریخ ایران در قرون نخستین ). ۱۳۸۶اشپولر، برتولد. ( .۱۳

). (مرتجم جواد فالطوری). تهران: رشکت ۱ . (جاسالمی
  انتشارات علمی و فرهنگی.

تاریخ ). ۱۹۹۰اصبهانی، ابی نعیم احمد بن عبدالله. ( .۱۴
). بیروت: ). (تحقیق سیدکرسوی حسین۲ . (جاصبهان

  االولی. ةدارالکتب العلمیه، طبع
مسالک و ). ۱۳۶۸اصطخری، ابواسحق ابراهیم. ( .۱۵

. (به اهتAم ایرج افشار). تهران: رشکت انتشارات مAلک
 علمی و فرهنگی.

. فی علم القراءات القرآنیه). ۱۴۲۱الجارس، محمود. ( .۱۶
  بیروت: دار الجیل.

). صیدا، ۱ . (جظهر االسالم). ۲۰۰۸امین، احمد. ( .۱۷
  العرصی. ةت: املکتببیرو 
). ۱.(جالعارفین ةهدایتا). بغدادی، اسAعیل پاشا. (بی .۱۸

  بیروت: دار احیاء الرتاث العربی.
). ۱ . (جتاریخنامه طربی). ۱۳۷۳بلعمی، ابوعلی. ( .۱۹

  (مصحح محمد روشن). تهران: رسوش، الربز.
املعارف  ةدائر ». ابن مهران). «۱۳۷۰پاکتچی، احمد. ( .۲۰

املعارف بزرگ  ةتهران: بنیاد دائر ). ۴سالمی. (ج بزرگ ا
  اسالمی.

. علم در عرص سامانی). ۱۳۹۳ثامری، احسان ذنون. ( .۲۱
(مرتجم عبدالحلیم مطرقی). مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی 

  استان قدس رضوی.
تاریخ ). ۲۵۳۷جرفادقانی، ابوالرشف ناصح بن ظفر. ( .۲۲

 . (به اهتAم جعفر شعار). تهران: بنگاه ترجمه و نرشیمینی
  کتاب.

. تاریخ نیشابور). ۱۳۷۵حاکم نیشابوری، ابوعبدالله. ( .۲۳
(مصحح م محمد بن حسین خلیفه نیشابوری). (مرتج

  محمدرضا شفیعی کدکنی). تهران: اگه.
معجم ). ۱۹۹۵حموی، شهاب الدین ابی عبدالله یاقوت. ( .۲۴

  بیروت: دارصادر. البلدان.

تفسیر سهم ایرانیان در ). «۱۴۱۳خرمشاهی، بهاالدین. ( .۲۵
مجموعه مقاالت کنگره شیخ مفید. قم: کنگره هزاره شیخ ». قرآن

  مفید.
. تاریخ بغداد). ۱۴۰۷خطیب بغدادی، احمدبن علی. ( .۲۶

  بیروت: دارالکتب العلمیه.
. االحرف السبعه للقرآن). ۱۴۱۸دانی، ابوعمرو عثAن. ( .۲۷

  تحقیق عبداملهیمن طهان. جده: داراملناره.
. ء الحدیث فی خراسانعلA). ۱۴۰۷ذاکری، احمد. ( .۲۸

  قاهره: دار املنال.
(تحقیق  .سیر اعالم النبالء). ۱۴۱۳ذهبی، شمس الدین. ( .۲۹

  الرساله. ةبشار عواد). بیروت: مؤسس
. بیروت: الحفاظ ةتذکر ). ۱۴۱۹ذهبی، شمس الدین. ( .۳۰

  دارالکتب العلمیه.
تاریخ االسالم و وفیات ). ۱۹۹۳ذهبی، شمس الدین. ( .۳۱

(تحقیق عمر عبدالسالم تدمری). بیروت: . املشاهیر و االعالم
  دارالکتاب العربی.

القراء الکبار علی  ةمعرفتا). ذهبی، شمس الدین. (بی .۳۲
. (تحقیق محمد جاد الحق). قاهره: الطبقات و االعصار

  دارالکتب الحدیثه.
. (تحقیق االنساب). ۱۹۶۲سمعانی، عبدالکریم. ( .۳۳

 ةر اد: مجلس دایی الیAنی). حیدرآبعبدالرحمن بن یحیی املعلم
  املعارف العثAنیه.

صفحات فی علوم ). ۱۳۱۵سندی، عبدالقیوم. ( .۳۴
  االمدادیه. ةاملکرمه: مکتب ة. مکالقراءات

. طبقات الحفاظ). ۱۳۹۳سیوطی، جالل الدین. ( .۳۵
  (مصحح علی محمد عمر). قاهره: مکتبه وهبیه.

. االتقان فی علوم القرآن). ۱۳۹۴سیوطی، جالل الدین. ( .۳۶
 ةاملرصی ةابوالفضل ابراهیم). قاهره: الهیئد (تحقیق محم

  .ةالعام
. قاهره: دراملنثور). ١٤١٣سیوطی، جالل الدین. ( .٣٧

 .داراآلفاق
. مرص: تاریخ القرآن فی خراسان). ۱۴۱۱شاکر، احمد. ( .۳۸

  داراآلفاق الجدیده.
حوزه حدیثی نیشابور از ابتدا « ).۱۳۸۹رشفی، احمدرضا. ( .۳۹

. ۵۷علوم حدیث، شAره فصلنامه ». تا اوایل قرن هفتم
  .۲۱۱-۲۳۵ص
. بحرین: النبی محمد و رسالته). ۱۴۱۰الصباح، حمد. ( .۴۰

  دارالرشق. 
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. عیون اخبار الرضا). ۱۳۷۸صدوق، محمدبن علی. ( .۴۱
  (کوششگر مهدی حسینی الجوردی). تهران: نرش جهان.

املنتخب من ).  ۱۴۳۳رصیفینی، ابراهیم بن محمد. ( .۴۲
مکتبه و متحف و مرکز وثائق  . طهران:السیاق لتاریخ نیشابور

  مجلس الشوری اسالمی.
 ةدور النیسابور فی حضار ). ۱۳۷۳الصیاد، محمد حسن. ( .۴۳

  الخانجی. ة. قاهره: مکتباالسالمیه
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