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 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ: ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن ﻓﺮد
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ﭼﮑﯿﺪه

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 postconqueror 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

ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﻋﴫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
 ﺑﺎ ﮔﺬر از دوره ﻓﺘﻮح اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺎزﯾﺎن.آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ داﻧﺴﺖ
 ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ،و ﻣﺠﺎﻫﺪان در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯿﮥ آن ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ
ﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢِ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮی ﺧﻮدH  رﺳﯿﺪ ﮐﻪAﻋﻠ
، ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﻀﻮر ﻗﺎرﯾﺎن.ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮد
 ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و رﺷﺪ، ﻣﻔﴪان و ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ،ﻣﺤﺪﺛﺎن
 اﯾﻦ ﮐﻪ در.اﯾﻦ ﻧﻬﺎد دﯾﻨﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻮد
 ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ از ﭼﻪ ﺻﺒﻐﻪای،اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ی ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮ در رﺷﺪAﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻋﻠ
 ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ،ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ \ﻮدﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﮐﯿﻔﯽ و روﯾﮑﺮد.ﮐﻨﺪ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻣﺮای
 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 در ﭘﺮورش ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن،ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ
ی ﻗﻠﻤﺮوAم ﻋﻠA اﻫﺘ، از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ.و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در
 ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺒﺎل ﻃﻼب از ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و،ﻣﺴﺎﺟﺪ
. ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ از ﻣﺤﴬ آنﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ،ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ
 ﺟﻬﺎن، ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ،A ﻋﻠ، ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
اﺳﻼم

(Movarrekh@gmail.com) (۰۹۱۵۵۵۹۱۳۰۸)  ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن ﻓﺮد:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
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ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﻣﺴﺠﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﯽ در اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺠﺮت

ﺣﮑﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.او ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن

ﻧﻘﺶ ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﺿﯽ را ﺗﻮأﻣﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ) Savory,1979:

ﺣﴬت ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ )اﺑﻦ ﺳﻌﺪ۲۴۰/۱ :۱۴۱۱ ،؛ ﻃﱪی،

 ،(36ﻣﺴﺠﺪ را داراﻟﺤﮑﻮﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ،ﺑﻪ

 .(۳۹۴ -۳۹۶ /۲ :۱۹۶۷ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ آن ﺣﴬت در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻨﺎ

رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ ﻣﻬﺎم اﻣﻮر ﺑﭙﺮدازد .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ

ﮐﺮد ،از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد :ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای

ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ و

ﻋﺒﺎدت و ﻫﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪی و

اﺟﺘAﻋﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻠﯽ را در ﺗﺤﻮﻻت

آﻣﻮزهﻫﺎی وﺣﯿﺎﻧﯽ و ﻧﺒﻮی ،و ﻫﻢ در ﺣﮑﻢ داراﻟﺤﮑﻮﻣﻪای ﺑﻮد

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘAﻋﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد Hﺪﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ
)ص(

ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿAت ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم

ﻣﺴﺠﺪ از ﻫAن آﻏﺎز ﺑﻪ \ﺎد ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠAﻧﺎن ﺑﺪل

اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ،آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم و ﻣﻮﻋﻈﻪ و ارﺷﺎد اﺻﺤﺎب

ﺷﺪ .روزی ﭘﻨﺞ ﺑﺎر از ﻣﺄذﻧﻪ آن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ

ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ،در ﭘﯽ ﮔﺴﱰش اﺳﻼم در ﻓﺮاﺳﻮی

ﺷﻬﺎدت داده ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺴﻠAﻧﺎن ،اﻋﻢ از ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ،ﺑﺎ

ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ،ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ،

ﴍﮐﺖ در \ﺎزﻫﺎی ﺟAﻋﺖ ،ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ اﯾAﻧﯽ ﺧﻮد

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ

را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﻔﺮا و \ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ

ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از دﻫﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

ﻏﯿﺮﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ آن

ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﻼم ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ

ﺣﴬت وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ در

اﯾﻦ ﻧﻬﺎد دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭼﻨﺎن ﺷﺘﺎب

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در

ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ،ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ

ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠAﻧﺎن داﺷﺖ و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﯿﺮوان

ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

رﺳﻮلاﻟﻠﻪ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و وﻓﺎق دﯾﻨﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ\ﻮد،

ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آرﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪ را در ﺷﮑﻞﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ

ﺳﺎزﻧﺪ ) .(Pedersen, 1991: 6/648در اﺑﺘﺪای ﻓﺘﻮح

ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ

اﺳﻼﻣﯽ ،آﻣﻮزش در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻗﺮاﺋﺖ و ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن و ﻧﯿﺰ

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺴﺠﺪ ﴐار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ

ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﺴﱰش دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪی

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠAﻧﺎن و اﺧﻼل در ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی

در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ و روﯾﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ در

ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ،دﺳﺘﻮر ﺗﺨﺮﯾﺐ آن را ﺻﺎدر ﮐﺮد )اﺑﻦ ﻫﺸﺎم،

زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘAﻋﯽ ﻣﺴﻠAﻧﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺤﻮه ی زﯾﺴﺖ

 (۱۳۵/۴ :۱۴۱۶ﺗﺎ \ﺎد ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠAﻧﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ از

و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺴﻠAﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ

ﺧﻄﺮات ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن در اﻣﺎن ±ﺎﻧﺪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ

آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠAﻧﺎن و ﻧﻮﻣﺴﻠAن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ

ﺑﻪ دﻋﻮت اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ راﻫﺐ )ﻓﺎﺳﻖ( ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ

ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻓﻘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﺣﮑﺎم

۳۴۳:۱۹۶۰؛

ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻗﺮﯾﺰی۷۹/۲:۱۴۲۰،؛ ﺳﯿﻮﻃﯽ۲۷۶/۳:۱۴۱۳ ،؛ ﻗﺎﺿﯽ اﺑﺮﻗﻮ،

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﻨﯽ ،در ﻏﯿﺎب ﻣﺪارس و

 (۹۸۰/۲:۱۳۷۷در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﺳﺎزد .ﭼﻪ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ

ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،در ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﺴﺠﺪ در ﭘﻨﺎه اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ دﯾﻨﯽ و در ورای اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ

ﻣﺴﻠAﻧﺎن ،در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ﺟﺎی ﮔﯿﺮد.

ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪ و

ﴎزﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ ﺧﺮاﺳﺎن ،در ﻣﺤﺪودهی زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،در

آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ او ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﱪﻧﺪ

ﺳﺎﯾﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آل ﺳﺎﻣﺎن اداره ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ

).(Watt, 1981: 190

اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺮام ﭼﻮﺑﯿﻦ ،ﴎدار

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد دﯾﻨﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن و

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﺎﻣﯿﺎب ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ دارای ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﯿﺎی آﻧﺎن ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺪات ،در

ﻟﺒﯿﮏ

ﮔﻔﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ

)اﺑﻦﻗﺘﯿﺒﻪ،

ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪ و ﭘﴪش را اﺳﺪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد )ﻧﺮﺷﺨﯽ:۱۳۶۳ ،

ﻋﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ آذر و

۱۰۴؛ ﮔﺮدﯾﺰی۳۱۹ -۳۲۲ :۱۳۶۳ ،؛ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ:۱۳۷۱ ،

ﻣﺤﻤﻮدی ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻠAی دﯾﻦ در

 .(۱۳۳/۱۸ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺪ در ﻗﯿﺎم راﻓﻊ ﺑﻦ ﻟﯿﺚ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ« ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﻣﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و

ﻣﺎﻣﻮن ،ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﺮÃﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﭘﺎس اﯾﻦ

ﻋﻠAی دﯾﻦ و رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار

ﺧﺪﻣﺖ در دوران ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻏﺴﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ را ﺑﻪ

دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﻧﻮح ،ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ،ﭼﺎچ و اﴎوﺷﻨﻪ را ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ و ﻫﺮات

در ﻋﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﭘﮋوﻫﺶ

را ﺑﻪ اﻟﯿﺎس ﺳﭙﺮد )ﮔﺮدﯾﺰی۳۲۳-۳۲۵ :۱۳۶۳ ،؛ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ،

ﺣﺎﴐ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﻸ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.

 .(۳۷۷ :۱۳۶۴ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﻮح ،ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﮔAﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از وی ﻧﴫ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
رﺳﯿﺪ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ وی ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺳﻮی ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ) .(Frye, 1975: 137ﭘﺲ
از ﻣﺮگ ﻧﴫ ﺑﺮادرش اﺳAﻋﯿﻞ ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﯿﺮوزی اﺳAﻋﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﺮوﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎری ،او را ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ارﺗﻘﺎ داد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻌﺘﻀﺪ ،اﺳAﻋﯿﻞ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ )ﻧﺮﺷﺨﯽ۱۰۶ :۱۳۶۳ ،؛ ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ(۲۰۰ :۲۵۳۷ ،
ﻣﻄﺮح \ﻮد .ﻧﱪدﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎﻓﺮان و ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧÇ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺴﻠAن ﺟﻬﺖ اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم
)ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻨﻦ( در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ دﻓﺎع از »ﺛﻐﻮر« اﺳﻼﻣﯽ و
ﮔﺴﱰش آن ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺎس ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،روﻧﻖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮔﺮم ﺑﻮدن
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ زﻣﺎﻣﺪاران ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار
داﺷﺖ )ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری.(۱۰۸ :۱۳۷۵ ،

...

دوره ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﴪی ،ﺣﺎﮐﻢ اﻣﻮی ﺧﺮاﺳﺎن،

ﺧﺼﻮص »ﻋﻠﻢ در ﻋﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ« ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ،از ﻋﻠAی

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﻧﻖ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در ﻗﻠﻤﺮو آل ﺳﺎﻣﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن داﺷﺖ .ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط
وﺛﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺗَﺒَﻊ ،اﻧﻘﯿﺎد آل
ﺳﺎﻣﺎن از آل ﻋﺒﺎس ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺷﱰاک ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﺑﻮد .ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ-
ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎدت ﺧﻠﻔﺎ را در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ
)اﺷﭙﻮﻟﺮ .(۱۴۲/۱ :۱۳۸۶ ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی اﻣﯿﺮ اﺳAﻋﯿﻞ در راه
ﮔﺴﱰش و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼم ،ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻐﺪاد ،او را ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎم ارﺟﻤﻨﺪی در ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﻼﻓﺖ 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
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺴﻠAن ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ و از ﺗﻮان اﺛﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ اﻓﮑﺎر
و اذﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﻒ.(۶۸ :۱۳۷۸ ،
ﭘﯿﺮوزی ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯿﺎن در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن روﺣﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺑﺨﺎرا ﻧﻔﻮذ و
ﻗﺪرت ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻣﯿﺮ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

اﺳAﻋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ )ﻧﺮﺷﺨﯽ .(۱۰۸ :۱۳۶۳ ،در اﯾﻦ

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻋﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ راﯾﺞ در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ،

ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﭘﯿﺮوان را داﺷﺖ .ﺑﺨﺎرا ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﻣﺮو

در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ،ﻋﻠ Aو ﻣﺴﺎﺟﺪ در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ

و ﺑﻠﺦ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻧﴩ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر

از ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ،ﻧﻈﯿﺮ :ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ و Hﺪن اﺳﻼﻣﯽ در

ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻮﺳﻬﻞ زﺟﺎﺟﯽ و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری

ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﺎﺟﯽ ،ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت

ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ را در ﺧﺮاﺳﺎن و

ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘAﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ« و

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮوﺟﺎن ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺸﱰ از داﻧﺶ

ﻣﻘﺎﻟﻪ »اوﺿﺎع ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ در ﻋﻬﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ« اﺛﺮ

آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﮑﺘﺐ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﺎﺟﯽ .(۵۵ :۱۳۷۸ ،اﻣﯿﺮان

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮوزاﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﻣﺮی در

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺎرا ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻧﺎن از
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ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺸAر ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از وزرا و رﺟﺎل ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻦ دوران ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﺎﻟﺲ

ﺟﺎﻣﻊ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮوج

ﻋﻠ Aﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؛ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻠﻌﻤﯽ از ﻣﺤﴬ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻔﺺ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﺨﺎری ﺑﻮد ،او ﭘﯿﺶ از

ﺟﺎﺑﺮ در ﻣﺮو و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ و اﺑﻮﻣﻮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو

ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا ،در ﺑﻐﺪاد از ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻨﻔﯽ اﻣﺎم

و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻮر و اﺳAﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ و ﺟﺰ آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻧﺮﺷﺨﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ

ﺷﻨﯿﺪ و ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﯽ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﴫ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺘAع

ﻓﻘﯿﻪ ﺷﻬﯿﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﻢ زاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻋﺎ Ôو ﺑﺨﺎرا ﺑﻪ

ﮐﺮد )ﺑﻬﺎر .(۲۷ :۱۳۸۵ ،در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻣﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و

ﺳﺒﺐ وی ﻗﺒﻪ اﻻﺳﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ اﻫﻞ ﺑﺨﺎرا ﺑﺎ

ﻋﻠAی دﯾﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از

ﻋﻠﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﻢ در وی ﻓﺎش ﺷﺪ و اÕﻪ و ﻋﻠ Aﻣﺤﱰم

ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ و وارﺳﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻘﯿﻬﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ،ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ را

ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺳﺒﺐ او ﺑﻮده اﺳﺖ« )ﻧﺮﺷﺨﯽ (۷۷ :۱۳۶۳ ،اﻣﺎم

ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وی ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ

اﺑﻮﺣﻔﺺ ﺑﺨﺎری در ﺑﺨﺎرا ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ داﺷﺖ و

)ﻓﺮوزاﻧﯽ.(۱۷۲ :۱۳۸۱ ،

درﻣﯿﺎن ﻋﻠ Aو ﺗﻮده ﻫﺎ از ﻧﻔﻮذ و اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد

ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﯿﺰ در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،از ﺣﯿﺚ

)ﻓﺮای.(۱۸۳ :۱۳۴۸ ،

دﯾﻨﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺨﺎرا داﺷﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﺛﺎر اﻟﺒﻼد و

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن از ﻋﻠAی ﺣﻨﻔﯽ ﺣAﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ

اﺧﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎد در وﺻﻒ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر آن را ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﻼﻣﻪ رﺿﯽ

ﻣﻘﺎمﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ\ﻮدﻧﺪ .اﻣﯿﺮ ﻧﻮح دوم ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ،

اﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮری ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﮐﻪ ﻗﺪوه ﻋﻠ Aو اﺳﻮه

وزارت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻓﻘﻬﺎ ،ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪ درس او ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  ...و

ﺳﻠﻤﯽ ﻣﺮوزی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺣﺎﮐﻢ ﺟﻠﯿﻞ« ﺳﭙﺮد )ﻧﺮﺷﺨﯽ،

ﺑﻌﺪ از او ﻫﺮﮐﻪ آﻣﺪه راه او را رﻓﺘﻪ و ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﭘﯿﺶ از وی

 .(۶ :۱۳۶۳ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻣﯿﺮاﺳAﻋﯿﻞ ﻋﻠAی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا

ﻣﻀﺒﻮط ﻧﺒﻮد ،او ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺿﺒﻂ و ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﯾﺎﻓﺖ ،و او را ﺑﺮ ﻫﺮ

و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل

ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻨﺘﯽ اﺳﺖ« )ﻗﺰوﯾﻨﯽ.(۲۷۷ -۲۷۸ :۱۳۷۳ ،

ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻨﺖ را در ﺧﺼﻮص رواج ارﺗﺪاد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻘﺪﺳﯽ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ

رو ،اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،ﻋﺎ Ôﺣﻨﻔﯽ را ﺑﻪ

»ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﯿﺶ از ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎى دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﻪ دارد«

ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻨﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠ Aو اﻣﯿﺮ

)ﻣﻘﺪﺳﯽ (۴۷۳/۲ :۱۳۶۱ ،وی ﺧﻮارزﻣﯿﺎن را ﻣﺮدﻣﯽ داﻧﺶ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺳﻮاد اﻻﻋﻈﻢ« ﻣﻌﺮوف

دوﺳﺖ ،اﻫﻞ ذوق و ادب و ﻓﻘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻛﻤﱰ

اﺳﺖ؛ رﺳ Aﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ

ﭘﯿﺸﻮا Øدر ﻓﻘﻪ و ادب ﻗﺮآن دﯾﺪهام ﻛﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮارزﻣﻰ ﭘﯿﴩو

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ،و ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ و

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻫAن» .(۴۱۳ :ﺗﻮده ﻣﺮدم در \ﻮﺟﮑﺚ ﻧﯿﺰ

ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮد )ﻣﺎدﻟﻮﻧﮓ.(۱۲۱ :۱۳۸۷ ،

ﺑﺎ ﻓﻘﻪ و ادﺑﯿﺎت ﴎ و ﻛﺎر دارﻧﺪ« )ﻫAن (۴۰۶ -۴۰۷ :و »ﻣﺮدم

ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ

اﺳﻔﺮاﯾﯿﻦ اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺜﻨﺪ« )ﻫAن .(۴۱۳ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻣﯽ-

اﻫﺘAم ورزﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳAﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻣﯿﺮ

ﺗﻮان ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ را از ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﺎﺿﯽ و واﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺴﻠAﻧﺎن ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ \ﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی

ﻋﻠ Aﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری.(۱۰۸ :۱۳۷۵ ،

ﻋﻠﻢ دﯾﻦ ﺳﻌﯽ واﻓﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﺳﺤﻖ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﻧﴫﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻣﺮا و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎÔ
ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻫAن(۱۰۹-۱۱۰ ،۱۲۹ ،
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﴬ ﻋﻠ Aﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ-
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻘﺮی ﺑﻐﺪادی از
ﺑﺨﺎرا دﯾﺪن ﮐﺮد ،اﻣﯿﺮ ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﴫ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺴﺶ ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺮآن را ﻧﺰد او ﺧﺘﻢ ﮐﺮد )ﺛﺎﻣﺮی .(۲۲۱ :۱۳۹۳ ،ﻋﻼوه

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ
روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﻓﺘﻮﺣﺎت اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از درﺧﺸﺎﻧﱰﯾﻦ
دورهﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿAت ﻣﺴﺎﺟﺪ داﻧﺴﺖ .دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺮﻗﯿﺎت ﻓﮑﺮی و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮر آن زﻣﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان و

داﻧﺴﺖ .از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﮐﻪ ﻋﻠ Aدر دوره

ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎ ﴍﮐﺖ ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ،

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ درس ﺧﻮد را در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان

ﮔﻮاه ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ آن دوران اﺳﺖ )ﻏﻨﯿﻤﻪ،

ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد :ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻏﻨﺠﺎر،

 .(۵۵-۵۹ :۱۳۷۴در اﯾﻦ ادوار ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮ

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺎخ و ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎم .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺑﺨﺎرا ﺑﻮد.

ﺷﻬﺮی وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ آن ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﻋﺰ ،ﻣﻨﺎره و ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻗﺎﺋﺪ در

»داراﻟﻌﻠﻢ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی دارای ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺟﺪ :ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻋﺘﯿﻖ و ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻘﯿﻞ و

ﮐﻬﻦ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ،ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻋﻠAی

ﻣﺮﺑﻌﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﯿﻌﯽ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻄﺮز در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺸAر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ )ﻣﻮﯾﺪﺛﺎﺑﺘﯽ .(۲۲۷ :۱۳۵۵ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در ﺷﻬﺮ ﻧﺴﻒ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮو ،ﻫﺮات،

ﻣﺜﺎل ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

ﺑﻠﺦ ،ﺳﺠﺴﺘﺎن؛ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی درس اﺳﺘﺎدان

از ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ آن در اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ

ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد .ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪﯾﻢ

ﯾﺎد \ﻮدهاﻧﺪ )ﻫAن .(۲۲۷ -۲۵۴ :از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﺑﯿﻬﻖ و ﻣﺴﺠﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺳﱰآﺑﺎدی در اﺳﱰآﺑﺎد و

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠAﻧﺎن ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی

ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻐﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮد )ﺛﺎﻣﺮی:۱۳۹۳ ،

آﺗﺸﮑﺪه ﻗﻬﻨﺪز ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری .(۶۸ :۱۳۷۵ ،دﯾﮕﺮ

.(۷۸-۸۰

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ در
ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺎﻫﻨﱪ ﺑﻨﺎﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺰ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ روی ﺑﮑﻮه ،ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎب ﻣﻌﻤﺮ ،ﻣﺴﺠﺪ دروازه ﻗﻬﻨﺪز
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺘﺢ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺪت ﻧﻪ ﻣﺎه ﺻﺤﺎﺑﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﺒﺎدت
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﺎر ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ﺣﺮب،
ﻣﺴﺠﺪ اﯾﻮب ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ و ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﺶ )ﻫAن.(۲۱۷ :
ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﺨﺎرا ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را
درﺳﺎل  ۹۴ق ﺑﻨﺎﮐﺮد )ﻧﺮﺷﺨﯽ (۶۷ :۱۳۶۳ ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺑﻠﺦ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻠﻮرﯾﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )واﻋﻆ ﺑﻠﺨﯽ .(۳۲ :۱۳۵۰ ،ﺑﺎ
ﮔﺴﱰش اﺳﻼم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﯿﺸﱰی در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮر و ﺑﺨﺎرا )ﻧﺮﺷﺨﯽ ۱۷: ۱۳۶۳ ،و  ،(۶۷ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻃﻮاوﯾﺲ )اﺻﻄﺨﺮی ،(۲۴۴ :۱۳۶۸ ،ﺟﺎﻣﻊ \ﻮﺟﮑﺚ
)ﻣﻘﺪﺳﯽ ،(۴۰۶ /۲ :۱۳۶۱ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺸﻨﻪ )ﻧﺮﺷﺨﯽ:۱۳۶۳ ،
 ،(۲۱ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب آن را ﭘﺮﺗﮑﻠﻒ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺮاب ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ وﺻﻒ \ﻮدهاﻧﺪ )اﺻﻄﺨﺮی:۱۳۶۸ ،
 ،(۲۴۵ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎخ ﮐﻪ در ﺟﺎی آﺗﺸﮑﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
)ﻧﺮﺷﺨﯽ ،(۳۰ :۱۳۶۳ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺎرض ،ﻗﻮارﯾﺮﯾﯿﻦ ،ﺳﻐﺪ،
ﻧﺨﺸﺐ ،ﺧﺠﻨﺪ و ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ )اﺻﻄﺨﺮی،۲۴۱ ،۲۴۷ :۱۳۶۸ ،
 (۲۶۵ ،۲۶۴ ،۲۵۶ ،۲۴۷و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ )اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ،
 (۲۶۳ :۱۹۹۶را ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﻣﯽﺗﻮان

...

ﻧﻬﺎد .ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﺟﺘAﻋﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ در

ﮔﻮاه اﻫﺘAم ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدﻣﺎن و ﺣﺎﮐAن اﯾﻦ ﺧﻄﻪ

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 ﻋﴫ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻗﺮاﺋﺖ
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣ Çﻣﻘﺪس و وﺣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠAﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻘﻪ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫAن
اﺑﺘﺪای ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺮوان او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
اﺳﺎس رﻓﺘﺎر دﯾﻨﯽ ﻣﺴﻠAﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ
آن ﺣﴬت ،در ﮐﯿﻔﯿﺖ ادای ﺣﺮوف و ﮐﻠAت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس اﺧﺘﻼفﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻮار ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ از ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن اول
ﻫﺠﺮی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ )ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎه (۵۶ :۱۴۲۱ ،و ﻗﺮاﺋﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘAﯾﺰ \ﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
در ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ روﯾﺪاد اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ \ﻮد ،ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﺨﻦﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪد ﻧﺰول ،ﺧﻄﺎی راوﯾﺎن و ﻧﺎﻗﻼن ﻗﺮآن،
اﺧﺘﻼف ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﻨﻘﯿﻂ و اﻋﺮاب ﻣﺼﺎﺣﻒ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ )اﺑﯿﺎری۳۷۱ /۱ :۱۴۰۵ ،؛ داﻧﯽ۴۶ :۱۴۱۸ ،؛ اﺑﻦ ﺷﺒﻪ،
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۷۱۱ /۳ :۱۳۹۹؛ ﮐﻠﯿﻨﯽ۶۶۴ /۶ :۱۴۲۹ ،؛ ﺳﯿﻮﻃﯽ:۱۳۹۴ ،

ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻬﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠAی دﯾﻨﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

۱۶۳/۱؛ ﺳﻨﺪی۱۵۶-۱۵۸ :۱۴۱۵ ،؛ ﻗﺴﻄﻼﻧﯽ:۱۳۹۲ ،

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﯾﻦ

.(۶۶/۱

ﺧﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻬﺮاﻧﯽ

ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎ ،ﺳﺨﻦ از ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮاﺗﺮ

از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠAی ﻗﺮاﺋﺖ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از زادﮔﺎه ﺧﻮد

و ﻏﯿﺮﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ

-ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر -ﺑﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻗﺮاﺋﺖ

ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ،ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻫﻢ

ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدی را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮورش داد )اﺑﻦ

اﺧﺘﻼف ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ؛ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﮔﺮ

ﺟﺰری ،ﺑﯽﺗﺎ (۳۴/۱ :و ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎری ﭼﻮن اﻟﺸﺎﻣﻞ،

ﻣﺘﻮاﺗﺮﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ از ﻧﺒﯽ اﮐﺮم)ص( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ از ﻗﺎرﯾﺎن؟

اﳌﺒﺴﻮط و اﻟﻐﺎﯾﻪ ﻓﯽ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ،داﻧﺶ ﻗﺮاﺋﺖ را روﻧﻘﯽ

از اﯾﻦ رو در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ آن روز ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ،

ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺨﺸﯿﺪ )ذﻫﺒﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ۲۷۹/۱ :؛ ﭘﺎﮐﺘﭽﯽ:۱۳۷۰ ،

ﻣﮑﻪ ،ﮐﻮﻓﻪ ،ﺑﴫه و دﻣﺸﻖ ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

 .(۷۱۲/۴ﭘﺲ از او ،اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻧﴫ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﴫ ﺣﺪادی و ﻧﯿﺰ

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و آﻣﻮزش آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻧﴫ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﺴﻔﯽ و اﺑﻮﻧﴫ ﺣﺪادی ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی آﻣﻮزش

در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ،

ﻗﺮاﺋﺖ را در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻠﻒ ﺧﻮد

ﺷﺎﮔﺮدان در ﻣﺤﴬ اﺳﺘﺎد ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺮاﺋﺖ

ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدﭘﺮوری و ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب درﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ

او ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﻟﺠﺎﴎ.(۷۵ :۱۴۲۱ ،

)اﺑﻦ ﺟﺰری۲۳۵/۲ :۲۰۰۶ ،؛ ﻧﺴﻔﯽ۱۱۷ :۱۳۷۸ ،؛ ﻧﺎﺟﯽ،

ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎ رو ﺑﻪ

.(۳۷۶ :۱۳۷۸

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﻣﺤﴬ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻪ در
30

1397

38

ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺛﺎﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖ و ﺣﺴﻦ ﺗﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻨﺪ،
ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﻊ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی آﻧﺎن را در
ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد -اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻌﻪ -ﮔﺮدآوری ﮐﺮد )اﺑﻦ
ﺟﺰری (۱۴۲ :۲۰۰۶ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﺎس ﻗﺮاﺋﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ
دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) Melchert

 .(,2000: 18ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،اﺑﺘﺪا ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﮑﺘﺐ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ از ﻗﺮآن
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺎه اﺳﺒﺎب
ﻣﺸﺎﺟﺮات و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ )ﻓﺮای.(۱۱۱ :۱۳۴۸ ،
اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺻﺒﯿﺢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮد در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮاﺋﺖ اﻫﺘAم \ﻮد )ﻣﻮﯾﺪ
ﺛﺎﺑﺘﯽ .(۲۲۷ :۱۳۵۵ ،اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳAﻋﯿﻞ ﴏام
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری از دﯾﮕﺮ ﻗﺮاء ﺑﺰرگ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ را ﻧﺰد
ﺣﻤﺪون ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻬﻞ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ
اِﻗﺮاء ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدﭘﺮوری ﭘﺮداﺧﺖ .او اﺑﺘﺪا در ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺮﺑﻌﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺳﭙﺲ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻫﺘAم
ورزﯾﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد
)ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ۲۹۷ :۱۹۶۲ ،؛ ﴏﯾﻔﯿﻨﯽ.(۱۱۴ :۱۴۳۳ ،
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻠﻔﻆ
و ادای ﮐﻠAت ﻗﺮآن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺎرﯾﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،در

ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺛﻘﻞ اﮐﱪ از ﻫAن اﺑﺘﺪای ﻧﺰول در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ
ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم)ص( و ﻣﺴﻠAﻧﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﻬﻢ ﮐﻼم ﺑﺎری ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﻋﺘﻘﺎدی ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﻫﻨﺪﺳﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻣﺴﻠAﻧﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮاﮔﯿﺮی
اﺣﮑﺎم و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﻠAﻧﯽ ﮐﻪ دل در ﮔﺮو اﻗﺘﺪا
و اﻫﺘﺪای ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﻼم دارد از ﴐورﯾﺎت دﯾﻨﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺣﮑﺎم اﻋﺘﻘﺎدی ﻗﺮآن ،ﺳﺎﻣﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻈﻢ ﻓﮑﺮی و
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﺴﻠAﻧﺎن و ﻣﺼﺤﺢ ﺑﺎورﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ روﺣﯽ
و اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠAن و آراﺳ Çاو ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﻣﺴﻠAن ﻣﮑﻠﻒ را ﺑﺎ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻓﺮدی و ﻋﺒﺎدی ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ
ﻣﻌﺎرف ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻔﴪ و ﺷﺎرح ﻗﺮآن ،آﻣﻮزش ﻓﻘﻪ
اﻟﻘﺮآن ﯾﺎ اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن را وﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﺗﺎ
ﻣﺴﻠAﻧﺎن ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﮐﻼم ﺑﺎری ،ﺑﻪ
اﺣﮑﺎم و ﺗﴩﯾﻌﺎت ﻗﺮآﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺑﺨﺶ
ﻋﺒﺎدﯾﺎت ﻣﺤﺾ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﳌﻌﻨﯽ اﻻﻋﻢ ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﺒﺎدﯾﺎت ﻣﺤﺾ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ،

ﻓﻘﻬﯽ ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﯿﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﯽ

ﺟﺰاﯾﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻓﺨﻠﻌﯽ.(۳۴۸ :۱۳۷۹ ،

ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در آراء ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﯽ \ﻮدار

ﻣﺴﻠAﻧﺎن از ﻫAن آﻏﺎز ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﺪﻟﻮلﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ،

ﺷﺪ .ﻣﻔﴪﯾﻦ اﯾﻦ دوره اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ رأی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﺑﻮد اﺟﺘﻨﺎب

ﻧﻘﺶ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﻦ و ﴍﯾﻌﺖ

ورزﻧﺪ .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻣ Çو

ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﻬﺎده و ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﮔﺬر زﻣﺎن دﺳﺘﺨﻮش

ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺒﻮی ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺰ در ﴍح و ﺑﯿﺎن

ﺗﺤﻮل ،ﮔﺴﱰدﮔﯽ و ﺗﻨﻮع ﺳﺒﮏﻫﺎ و روشﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺴﺐ

ﻟﻐﻮی ﮐﻠAت ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﻨﺎ و اﻋﺘAد \ﯽﺷﺪ )ﻣﺘﺰ،

ﻧﺺ ﴏﯾﺢ ﻗﺮآن ،ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﻼم ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮﺟﻊ

 .(۲۲۵ /۱ :۱۳۶۲در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،در آﻏﺎز ،ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﻣﺴﻠAﻧﺎن در ﻓﻬﻢ دﺷﻮارﯾﻬﺎ و اﺟAﻻت ﻗﺮآن ﺑﻮد .ﭼﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﱰ ﺟﻨﺒﻪ رواﯾﯽ داﺷﺖ .ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻠﯿﻤﯽ

وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻼغ و ﺑﯿﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده ﺑﻮد )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ:۱۶ ،

ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬﻫﺐ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ در ﻋﴫ

 .(۴۴ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺣﴬت ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻣﺮ

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ و ﻧﺤﻮ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺳﱰﮔﯽ

ﻣﺠﻤﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﻬﻢ در ﮐﻼم ﺑﺎری را وﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .او ﮐﺘﺎب »آﯾﺎت اﻟﺴﺎﻋﻪ« را در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن

داد ﺗﺎ ﻣﺴﻠAﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋAل و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ وﻓﻖ آن

ﻧﻮﺷﺖ )ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ۲۵/۲ :۱۹۶۲ ،؛ اﺑﻦ ﻋAد ﺣﻨﺒﻠﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ:

ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ )اﻟﺼﺒﺎح.(۱۲۷ :۱۴۱۰ ،

 (۱۶۷/۳و راه را ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﮔﺸﻮد .ﭘﺲ از او

ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺒﺎر ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﺒﻘﮥ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﺣﺪادی ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی از ﴎآﻣﺪان ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب

و درک ﻋﴫ ﺗﴩﯾﻊ،

»اﳌﻮﺿﺢ ﻓﯽ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ« را ﻧﻮﺷﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
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ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ آﯾﺎت ﻧﺎزﻟﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﭘﯿﺎﻣﱪ

آﯾﺎت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای از ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺖ )ﺷﺎﮐﺮ.(۱۷۲ :۱۴۱۱ ،
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درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف

ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ و ﺑﻐﺪادی از ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی در اﯾﻦ دوره

اﻟﻬﯽ آﺷﻨﺎ \ﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن

ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از آن ﺑﺎﻗﯽ \ﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ Hﺎم ﺗﻮان در اﻧﺠﺎم آن

ﮐﻪ ﺑﺮدوی ﻧﺴﻔﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم ،ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﯽ

ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

در ﻓﻘﻪ و ﮐﻼم ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎب »ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺘﺎر ﻓﯽ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ« را

ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ

ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺟﺰء ﺑﻮد )ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ،

ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآن ﺷﺪﻧﺪ .از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

۳۳۹ /۱ :۱۹۶۲؛ ﺑﻐﺪادی ،ﺑﯽﺗﺎ.(۶۹۳/۱ :

ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ آﯾﻪای را ﺑﺪون ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن

از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان از اﺑﻮﯾﺤﯿﯽ

ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ \ﯽﺳﭙﺮدﯾﻢ )ﻃﱪی .(۲۷-۲۸/۱ :۱۳۸۲ ،اﻟﺒﺘﻪ در

ﺑﻦ داود ﺧﻔﺎف ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻣﺤﺪث و ﻣﻮﻟﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ،ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻫﻤﻪ ﻣﻔﴪان از ﻣﺮاﺗﺐ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن و

از ﻋﻠAی ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻮد )ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری،

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻇﺮﻓﯿﺖ

۱۱۵ :۱۳۷۵؛ ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ (۱۷۴/۱ :۱۹۶۲ ،ﻧﺎم ﺑﺮد .او ﺑﺴﺎط

ادراﮐﯽ ﺧﻮد از ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺪ اﯾﻦ

ﺗﻔﺴﯿﺮ را در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮔﺴﱰد و اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق

ﻣﺪﻋﺎ ،رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻔﴪ ﻋﺮاق -

ا\ﺎﻃﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻣﺤﺪث و رﺣﺎل ﺑﺰرگ و ﺻﺎﺣﺐ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد -و ﻣﻔﴪ ﺷﺎم -اﺑﻮدرداء -ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ

»ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﺒﯿﺮ« در اﯾﻦ راه ﺑﺮ ﻏﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﻓﺰود )ﺣﺎﮐﻢ

ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﻮد را از ﻣﻔﴪ ﻣﺪﯾﻨﻪ – ﻋﻠﯽ

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری .(۱۰۶ :۱۳۷۵ ،در ﺑﺨﺎرا اﺑﯽ ﺣﻔﺺ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ)ع( -ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ )اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ(۶۵ /۳ :۱۴۰۰ ،؛

ﺑﻦ ﴎﯾﺞ ﺑﻦ ﻋﺜAن اﻟﺒﺨﺎری ﻣﻮﻟﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ،در ﻣﺴﺠﺪ

ﭼﻪ ،وﺳﻌﺖ داﻧﺶ ﻗﺮآﻧﯽ او ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد»

اﻟﺨﻠﻘﺎﻧﯿﻦ ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ\ﻮد )ﻧﺴﻔﯽ،

ﻫﯿﭻ آﯾﻪای ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻢ درﺑﺎرهی ﭼﻪ و ﮐﺠﺎ و

 .(۵۳۶ :۱۹۹۱اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ ،اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ازﻫﺮی

ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻫAن.(۲۶ /۳ :

ﻓﻘﯿﻪ و ﻋﻼﻣﻪ ﻟﻐﻮی ،ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« و

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا

)ص(

...

ﺧﺪا و ﺗﻘﻮﯾﺖ روح ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﻮد .در اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ

ﻗﺮنﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻫﺠﺮی را ﺑﺎﯾﺪ دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ
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»ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻄﻮل« ﺗﺎﻟﯿﻒ \ﻮد .ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻨﻔﯽ،

اﻟﻌﻠﻮم و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﻤﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ »اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن« را ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه

ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻓﻘﻬﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﴪان ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻠﺨﯽ،
اﺑﻮزﯾﺪ ﺑﻠﺨﯽ و اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎﺗﺮﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﴩب
ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻋﴫ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ«
ﺳﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪ )ﻧﺎﺟﯽ:۱۳۸۰ ،
ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ُ
.(۶۸-۷۸
»ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻋﻦ ﺗﺎوﯾﻞ ای اﻟﻘﺮآن« ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺰرگ ﻃﱪی از
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻮح
ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ )ﺑﻠﻌﻤﯽ:۱۳۷۳ ،
 .(۲۵/۱اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ دﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان »ام اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﱪی
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪ
ﻫﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﱰﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧﻘﻠﯽ )رواﺋﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺄﺛﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ(
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ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد )ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ .(۵ :۱۴۱۳ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻃﱪی از
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎی آن ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﺼﺖ ﻫﺰار
ﺑﺮگ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻤﺮ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺗﻔﺴﯿﺮش را در ﺳﻪ ﻫﺰار
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺨﺘﴫ ﮐﺮد« )ﺑﻠﻌﻤﯽ .(۲۶ /۱ :۱۳۷۳ ،در ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﱪی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ
و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،ﻧﻈﯿﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﻨﻘﻮل از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﻣﺠﺎﻫﺪ
و دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﻣﻮس ،ﮐﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮی را ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽرﺳﺪ ،از دل
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﱪی ﺑﯿﺮون آورده و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎم »ﺗﻨﻮﯾﺮ اﳌﻘﺒﺎس
ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس« ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ:۱۴۱۳ ،
 .(۶-۷ﺧﻄﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در ادوار ﺑﻌﺪ ،از درﺧﺸﺶ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧ Çﺑﻪ آن ﺧﺎرج
از ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .ﻣﻔﴪان ﺑﺰرگ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪﻧﺪ و در رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی دوران ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﺑﻠﯿﻎ
ورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﺨﴩی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﺸﺎف ،اﻣﺎم ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻧﺪﺧﻮدی ،ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ

ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺪﯾﺚ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺴﻠAﻧﺎن و ﻣﯿﺮاث
ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫAن اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﭘﯿﺮوان آن ﺣﴬت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،رﺳﻮل
ﺧﺪا)ص( را اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮای اﻣﺖ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ،
 (۲۱ :۳۳ﻟﺬا ﻣﺴﻠAﻧﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﺨﻦ آن
ﺣﴬت را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﱪ را ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم
ﴍﻋﯽ ﺑﺪل \ﻮد .ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪ ،اﺑﻼغ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ
او ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻧﯿﺰ ﻗﺪاﺳﺖ ﺳﺨﻦ
آن ﺣﴬت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻼم
اﯾﺸﺎن ،ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎرف ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺴﻠAن رواج ﯾﺎﺑﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۱۸ :۱۳۸۸ ،
ﺑﺎ ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺷﻮق ﺗﺎزه ﻣﺴﻠAﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠAی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی
در ﺣﺪﯾﺚ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و آن را »ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪ
»ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺛﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ
ﺣﺪﯾﺚ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽآﻣﺪ )اﻟﺼﯿﺎد.(۷۶ :۱۳۷۳ ،
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 ﻋﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻮه و
روﻧﻖ ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎﯾﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﺰرگ ،ﮔﺮاﯾﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از
اﻣﯿﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ در
اﻗﺒﺎل ،اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ \ﻮدﻧﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۳۶۱ ،
۴۹۳ /۲؛ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری.(۱۰۸ -۱۰۹ :۱۳۷۵ ،
اﻣﯿﺮاﺳAﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻠﻌﻤﯽ –وزﯾﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ– از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻋﴫ ﺧﻮد در ﻣﺮو،
ﺑﺨﺎرا ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﴎﺧﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪ
)ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری .(۱۴۶ :۱۳۷۵ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوزی
ﺳﻠﻤﯽ –وزﯾﺮ ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ– ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻨﻔﯽ و ﻣﺤﺪﺛﯽ
ﮔﺮا\ﺎﯾﻪ ﺑﻮد )ﻧﺮﺷﺨﯽ (۶ :۱۳۶۳ ،و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در Hﺎﯾﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻤﺠﻮری

ﻣﺤﺪث اﯾﻦ روزﮔﺎر– ﻣﺮاوده و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ داﺷﺖ و در ﻣﺤﴬ

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ اﻣﻼی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮐﺮد )ﻧﺴﻔﯽ.(۱۵۴ :۱۳۶۲ ،

او داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺖ )ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری.(۱۵۸ :۱۳۷۵ ،

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ در روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ در ﺷﻬﺮ ﻧﺴﻒ در

از ﻋﻠAی اﯾﻦ دوره ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﺘﻨﺪ ﺑﺎ

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻔﺖ )ﻫAن:

ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺣﺎﻓﻆ ،اﻣﺎم ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺴﻨﺪ ،ﻣﺤﺪث ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ و آن-

 .(۲۷۲ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ در ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ

ﺧﺮاﺳﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی

)ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی۱۳۹/۱ :۱۴۰۷ ،؛ ذﻫﺒﯽ.(۱۵۶/۳ :۱۴۱۹ ،

اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ،ﺣﻮزهای ﺣﺪﯾﺜﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮد.

رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻋﻠAی ﺧﺮاﺳﺎن در ﻫﺮ درﺟﻪ و ﻣﻘﺎم ،ﯾﮏ

اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﺷAر

ﺳﻨﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽآﻣﺪ و ﻫﺮ ﻋﺎﳌﯽ اﻋﻢ

زﯾﺎدی از ﻋﻠAی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﴩ و ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺪﯾﺚ اﻫﺘAم

از ﻓﻘﯿﻪ و ادﯾﺐ و ﻣﻔﴪ در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

داﺷﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری-۷۱ :۱۳۷۵ ،

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ آن اﻫﺘAم

 .(۶۷اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ،

ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ )ﻧﺴﻔﯽ۵۳ :۱۳۶۲ ،؛ ذﻫﺒﯽ.(۱۴۳/۱۹ :۱۹۹۳ ،

در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﺪﯾﺚ ،ﴍق و ﻏﺮب ﻋﺎ Ôاﺳﻼم را در ﻧﻮردﯾﺪﻧﺪ

ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠ Aدر ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺞ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی

و از دﻫﻬﺎ ﺷﯿﻮخ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘAع ﺳﺨﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ

ﺧﺮاﺳﺎن و ﻋﺮاق ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ-

زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻤﺖ

ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در ﻣﺤﴬ آنﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از داﻧﺶ

ﮔAﺷﺘﻨﺪ )اﻟﻬﻨﺪی .(۱۲۷ :۱۳۹۹ ،از ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی ﻣﻌﺮوف

اﯾﻦ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی:۱۴۰۷ ،

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮐﻪ در ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان

 .(۲۷۰-۲۸۴/۱۳اﺳﺘAع ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮد

از ﻣﯿﮑﺎﻟﯿﺎن ،ﻋAرﯾﺎن ،ﺷﺪادﯾﺎن ،ا\ﺎﻃﯿﺎن ،ﻗﺎﺿﯿﺎن،
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و از ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﻦ Hﯿﯿﺰ ﻣﯽرﺳﯿﺪ وی را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ

ﺳﯿﻤﺠﻮرﯾﺎن ،دﻟﺸﺎرﯾﺎن ،ﻣﻨﯿﻌﯽ ،ﺻﺎﻋﺪی ،ﻣ ّﺰ ﮐﯽ ،ﻧﺎﺻﺤﯽ،
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ﺣﺪﯾﺚ ﴍﮐﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .در ﺑﺨﺎرا ،ﮐﻤﱰ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ

ﺳﺪاﺟﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﯽ ،ﺻﻔﺎر ،ﺷﺤﺎﻣﯽ ،ﺳﺠﯿﺮی و ﻗﺸﯿﺮی ﻧﺎم

اﺳﺘAع \ﯽرﻓﺘﻨﺪ )ﻧﺎﺟﯽ .(۳۸۳ :۱۳۷۸ ،ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘAع

ﺑﺮد )ﴍﻓﯽ.(۲۲۳ :۱۳۸۹ ،

ﺣﺪﯾﺚ را رﺳ Aاز ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﱰ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﺑﺎب \ﻮﻧﻪ،

اﺑﻦ راﻫﻮﯾﻪ از ﻋﻠAی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ
)ع(

اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺼﻤﯽ و اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

از ﻋﻠAی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮو ﺑﻪ دﯾﺪار

از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﴍوع ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی

آن ﺣﴬت ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺬﻫﺐ را ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮد

ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ۳۲۱ :۱۹۶۲ ،؛ ﻧﺎﺟﯽ.(۳۸۴ :۱۳۷۸ ،

)ﺻﺪوق .(۱۳۴/۲ :۱۳۷۸ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎذان ،ﻣﺘﮑﻠﻢ ،ﻓﻘﯿﻪ و

ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻼء ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻢ و

ﻣﺤﺪث اﻣﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ دورادور ﺑﺎ اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی

)ع(

ﮐﻮﺗﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺘﺰ.(۲۰۹ /۱ :۱۳۶۲ ،

ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ )ﻧﺠﺎﺷﯽ (۵۴۲-۵۴۳ :۱۴۱۱ ،و از اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی

ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺨﺎرا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮد.

ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﺪﯾﺜﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽآﻣﺪ .ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج از

روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ از روزﻫﺎی ﺧﺎص ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽآﻣﺪ.

ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﺰرگ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و از ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺨﺎرا از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺪﯾﺚ

از ﺻﺤﺎح ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﻋﺎ Ôاﺳﻼم از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎزی

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داد .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در روﻧﻖ و رواج ﺣﺪﯾﺚ

ﺑﯿﮑﻨﺪی ﮐﻪ ذﻫﺒﯽ از او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺤﺪث ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ« ﯾﺎد

ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا اﯾﻔﺎ \ﻮد .از دﯾﮕﺮ ﻋﻠ Aو ﻣﺤﺪﺛﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ-

ﮐﺮده )ذﻫﺒﯽ (۲۰۰/۱۷ :۱۴۱۳ ،از ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ ،اﺑﻮاﺳﺤﺎق

روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺨﺎرا ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ-

ﺛﻌﻠﺒﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﺣﺴﮑﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﳌﯽ ﺻﺤﯿﺢ

ﮐﺮد )ﺳﯿﻮﻃﯽ .(۴۰۹ :۱۳۹۳ ،ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺑﻮﻋﻠﯽ

اﻟﻨﻘﻞ و ﺛﻘﻪ ،ﮐﺜﯿﺮاﻟﺤﺪﯾﺚ و ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺸﯿﻮخ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رودﺑﺎری در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺨﺎرا ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﻦ

)ذاﮐﺮی.(۱۰۹ :۱۴۰۷ ،

اﺑﯽداوود را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻃﯿﺐ ﺑﻦ

...

ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﻬﺴﺘﺎﻧﯽ –ﺷﺎﻋﺮ ،ﻓﻘﯿﻪ و

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻮﯾﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻮﺧﻨﺎک
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...

ﺣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در آﻏﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ

اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،از ﻫAن آﻏﺎز ،راه ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﴎزﻣﯿﻦ ﮔﺸﻮد و ﭘﺲ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻘﻠﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ

از ﻋﺮاق ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب

ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ

ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻮﻋﺼﻤﻪ ﻧﻮح ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ

ﻗﺸﯿﺮی و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﯽ اﻟﺨﯿﺮ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن

ﻣﺮوزی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وی اوﻟﯿﻦ

ﺑﻪ ﺷAر ﻣﯽآﯾﻨﺪ )ﴍﻓﯽ .(۳۱ :۱۳۸۹ ،در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و

ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺗﺠﻤﻊ \ﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘﻨﯽ

ﴎاﴎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ،آداب ﺻﻮری و زﻫﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی از ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ در

ﺗﺼﻮﻓﯽ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺘﴩﻋﺎﻧﻪ داد .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺪﺧﻠﯿﺖ

اﻟﺴﻮاد اﻻﻋﻈﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ،ﻧﺎم ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ﭼﻮن ﺧﻠﻒ ﺑﻦ

اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ وﺛﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮف و ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد

اﯾﻮب ﺑﻠﺨﯽ ،ﻋﺼﺎم ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻠﺨﯽ ،ﺷﺎد ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻠﺨﯽ و

ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﱰده ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺑﻮﺣﻔﺺ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﺨﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان اﺻﺤﺎب اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ-

ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﺮاﯾﺶ

اﻧﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﺎﺟﯽ.(۴۰۶ :۱۳۷۸ ،

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻬﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف ﻣﺘAﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ )ﻣﻨﻮر،

از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻘﻬﺎی ﺣﻨﻔﯽ در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ

.(۲۰ -۲۴ :۱۳۶۶

ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻮﺣﻔﺺ ﮐﺒﯿﺮ اﺳﺖ .وی از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ

ﻓﻘﻪ
ﻓﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪه دار ﻓﻬﻢ و ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﴍﻋﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ ادﻟﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﺣﺪود و ﺣﺠﯿﺖ
ادﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺳﻨﺖ ،اﺟAع ،ﻋﻘﻞ ،ﻗﯿﺎس ،اﺳﺘﺤﺴﺎن و
30
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ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺳﻠﻪ ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف
اﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ،ﭘﺲ از آﻣﻮﺧ Çﻗﺮآن و ادب ،ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﻓﻘﻪ را ﮐﻪ از اﯾﻦ داﻧﺶ ﴎﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ-
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺰد ﻣﺪرﺳﺎن ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﻧﺎﺟﯽ-۳۹۹ :۱۳۷۸ ،
 .(۳۸۹ﻓﻘﻪ از ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷAر
ﻣﯽرﻓﺘﻪ و ﻣﴩق ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )اﻣﯿﻦ:۲۰۰۸ ،
 .(۲۰۱/۱از ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺮن ،ﺟﺪا ﺷﺪن ﻓﻘﻪ از دﯾﮕﺮ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﱰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﮐﺴﺐ روزی از
ﻃﺮﯾﻖ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ درس ﻓﻘﯿﻬﺎن روی ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ،
ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﮑﺎم ﴍﯾﻌﺖ و ﻋﺒﺎدت ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎران ﻣﻨﺼﺐ
در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از داﻧﺴ Çﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﺠﻠﺲ درس ﻓﻘﯿﻬﺎن از ﻫﻤﻪ ﺷﻠﻮﻏﱰ
ﺑﻮد ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻋﻠﻢ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﺎن و آب داری ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺘﺰ:۱۳۶۲ ،
 .(۲۰۸ ،۲۰۰/۱دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ادوار اﻗﺒﺎل ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮد،
زﯾﺮا ﻗﻀﺎت در اﯾﻦ دوره ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎری ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ )ﻓﺮای (۱۱۱ :۱۳۴۸ ،و ارج و
اﺣﱰاﻣﯽ ﻫﻤﭙﺎی دﺑﯿﺮان و ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮد )اﻣﯿﻦ .(۲۰۲/۱ :۲۰۰۸ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺷAری از ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﻮزه درس

ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﻮای ﺣﻨﻔﯿﺎن ﺑﺨﺎرا ﺑﻮد )ذﻫﺒﯽ:۱۹۹۳ ،
 .(۳۹–۴۰/۱۵از دﯾﮕﺮ ﻋﻠAی ﺑﺰرگ ﺣﻨﻔﯽ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺳﺤﺎق
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳAﻋﯿﻞ ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻮد و در ﻣﺴﺠﺪ آن ﻣﺠﻠﺲ درس
داﺷﺖ )ﻧﺎﺟﯽ .(۴۱۰ :۱۳۷۸ ،اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﺳﻔﺮاﯾﯿﻨﯽ در ﻣﺴﺠﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در ﺑﻐﺪاد ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻣﺠﻠﺲ وی
ﺳﯿﺼﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺎﴐ ﻣﯽﺷﺪ )ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ:۱۹۶۲ ،
 .(۲۲۶ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮازدﺣﺎم ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺠﻠﺲ درس اﺑﻮﻃﯿﺐ ﺻﻌﻠﻮﮐﯽ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﻔﺘﯽ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﻪ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم
ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ۳۸۷ق ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ در ﻣﺠﻠﺲ درس
او ﺣﺎﴐ ﺷﺪﻧﺪ )ﻫAن .(۳۰۸ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﻠﻤﺮو
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺴﺖ
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
آﻣﻮزشﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮد .ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم)ص( ﻧﯿﺰ
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﱰده در ﻣﺴﺎﺟﺪ
آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﮑﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ .(۴۵ :۱۳۷۳ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻠAی ﺑﺰرگ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد آن را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ-
ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺎﮔﺮدی اﯾﺸﺎن را داﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ-
رﻓﺖ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ \ﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻠ ،Aﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳAﻋﯿﻞ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﻓﺮزﻧﺪش

ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﺪر ،در ﻣﺴﺠﺪ وی ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠAی ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ

ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺸﺴﺖ .از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺻﻢ و

ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻐﺪاد و دﯾﮕﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی

دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺪرﺷﺎن و ﯾﺎ ﺟﺪﺷﺎن و ﯾﺎ

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺑﺮادرﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﺛﺎﻣﺮی .(۷۷ :۱۳۹۳ ،در

ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﻋﻠAی دﯾﻦ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ،از ﻓﺘﻮا

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺰرﮔﱰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ درس داﯾﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ

دادن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا رﺳﯿﺪی ،ﺟﻮاب

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎدی ﺣﻠﻘﻪای داﺷﺖ و در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﴎورﻣﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻔﺺ ﺑﺨﺎری ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﴪان

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ )آﻣﻮزش در اﯾﺮان،

او ﺑﭙﺮس« )ﻧﺮﺷﺨﯽ .(۶۸ :۱۳۶۳ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠ Aﯾﻌﻨﯽ

.(۲۷ :۱۳۵۰

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﭘﯿﺸﻮا و ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺬﻫﺐ

روال ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻣﻼ و

ﺣﻨﻔﯽ در ﺑﻐﺪاد و اﺳﺘﺎد ﻓﻘﻬﺎی ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ

ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎ و اوﻗﺎت

ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﴫ ﺗﺮﻣﺬی ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺷﺪ.

اﺳﱰاﺣﺖ وی ﺑﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از \ﺎز ﺻﺒﺢ و ﯾﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ در ﺑﻐﺪاد

ﺑﻌﺪ از \ﺎز ﻇﻬﺮ و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از \ﺎزﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﯾﺎ ﻋﴫﻫﺎی ﭘﻨﺞ

ﻟﻘﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ دوم داده ﺷﺪ .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ

ﺷﻨﺒﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ و ﯾﺎ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻮد.

اﺳﻔﯿﻨﻘﺎﻧﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﻪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻓﻘﯿﻪ

در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﻐﺪاد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .و اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﺮوزی رﺋﯿﺲ ﻋﻠﻢ

ﻫﺮ ﻣﺪرس در وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ درس ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﭘﺲ از آن،

ﺑﻐﺪاد و اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ رﺋﯿﺲ دﻧﯿﺎ و دﯾﻦ ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ

درس اﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺠﻠﺲ درس در ﻣﺴﺎﺟﺪ

)ﺛﺎﻣﺮی .(۱۱۵-۱۱۶ :۱۳۹۳ ،ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺨﺎرا،
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ﺑﺼﻮرت ﺣﻠﻘﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .در روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﻗﺒﻞ و

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻣﺮو ،ﺑﻠﺦ ،ﻫﺮات و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن
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ﺑﻌﺪ از \ﺎز ﺟﻠﺴﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ وﺟﻮد

و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠAی دﯾﻨﯽ

داﺷﺖ )ﺛﺎﻣﺮی .(۷۷ :۱۳۹۳ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از

ﺑﻐﺪاد و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﺑﻮﺣﺴﻦ

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ -آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺠﺪ در اﯾﻦ ادوار ،ﺑﺤﺚ،

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻵﺑﺮی ،از اﮐﺎﺑﺮ اÕﻪ

ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد .ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ±ﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد

ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺲ ﮐﺒﯿﺮ ﻓﯽ أﺧﺒﺎر اﻹﻣﺎم أﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺗﻮان ﻓﮑﺮی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻄﺒﺎ،

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﯾﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﯽ )رض( ،را ﻧﻮﺷﺖ .وی ﺑﻪ ﻣﴫ،

ﺳﺨæاﻧﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻃﻼب در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و

ﺷﺎم ،ﺣﺠﺎز ،ﻋﺮاق ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و از اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و رﺑﯿﻊ ﺑﻦ

ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ )اﺑﻦ ﺧﻠﺪون:۱۳۷۵ ،

ﺳﻠﯿAن ﺟﯿﺰی ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﴩى ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ از

 .(۴۲۳/۱ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻤﺮان ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ،

وی رواﯾﺖ \ﻮده اﺳﺖ )ﺣﻤﻮی.(۴۹ :۱۹۹۵ ،

ﻋﻘﺪ و ﻧﮑﺎح و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ

أﺑﻮﺳﻬﻞ ﻫﺎرون ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻜﻢ اﺳﱰاﺑﺎذی از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ

ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر روزاﻧﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از \ﺎز

ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری از وی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﺮای

ﺟAﻋﺖ و ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ و اﻋﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﻣﻮر دﯾﻨﯽ،

ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺣﺠﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮت \ﻮد .در ﻋﺮاق از

ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎش ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﻣﺤﴬ ﺷﯿﻮخ ﺑﺰرگ درس ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺠﻠﺲ درس در ﺑﴫه

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘAﻋﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ و

اﺑﻮﺧﻠﯿﻔﺔ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺒﺎب ﺟﻤﺤﯽ و أﺑﻮزﻛﺮﯾﺎ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺣﺪود

ﺳﺎﺟﯽ ،در واﺳﻂ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ واﺳﻄﯽ ،و در ﺑﻐﺪاد

ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﻘﯿﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻧﺎم ﺑﺮده

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻐﻮی ،و در ﻣﻜﺔ ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ

ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺪی و إﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ ،و در ری اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس

آﻧﺎن ﻫAن ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﺗﺸﮑﺪه ﻗﻬﻨﺪز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ

ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺎﻛﻢ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و

)ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری.(۷۵ :۱۳۷۵ ،

أﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻨﺠﺎر ﺑﺨﺎری و أﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ

...
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ﻣﺴﺘﻐﻔﺮی در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ از وی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ

ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﴬ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻋﺒﺪاﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﺳﻔﺮاﯾﯿﻨﯽ در

)ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ .(۲۰۱ :۱۹۶۲ ،از دﯾﮕﺮ ﻋﻠAی رﺟﺎل ،ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺰاﻫﺪ

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،و در ﻣﴫ از اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺤﺎس،

از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ اÕﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺑﯿﺎن ﻓﺘﻮا در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ و در

ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ )ﺣﻤﻮی.(۱۹۳ :۱۹۹۵ ،

ﻣﺮو ﭘﺲ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺎر ﻣﺘﻨﻔﺬﺗﺮﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺸAر ﻣﯽرﻓﺖ.

اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻧﺠﻨﻰ ﻧﺴﻔﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻠﯿﻞ و ﻋﺎرف،

وی ﺑﻪ ﺷﺎم و ﻋﺮاق و ﻣﴫ ﺳﻔﺮ \ﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی

ﻋﺎ Ôﺑﻪ ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﺴﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ و رواﯾﺎت

دﯾﻨﯽ را ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری \ﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮو ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﺣﻤﻮی،

را ﻣﻨﺘﴩ ﺳﺎﺧﺖ .از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﺣﺠﺎز ،ﺷﺎم و ﻣﴫ

 .(۳۵۷ :۱۹۹۵اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﯿﺐ ﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ از ﻋﻠAﯾﯽ ﺑﻮد

ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮرﺟﺎ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻐﻼﻧﯽ

ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﻓﺖ؛ وی را وﻟﯽ ﴍﻃﻪ ﺑﺨﺎری

و اﺑﻮﺣﺴﻦ ﻋﲆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺳﻌﺪی و اﺑﻮ وﻟﯿﺪ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋAر

ﻟﻘﺐ دادهاﻧﺪ )ذﻫﺒﯽ .(۵/۱۵ :۱۹۹۳ ،ﺣﺎﻓﻆ اﻣﺎم أﺑﻮﺑﻜﺮ

دﻣﺸﻘﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻔﻰ ﺣﻤﺼﯽ دﯾﺪار \ﻮد )ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ،

أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺮﻗﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا

 .(۳۴ :۱۹۶۲اﺑﻮﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﳌﻠﻚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺜAن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﺟﺎن و

إﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺮﻛﻮﺷﯽ واﻋﻆ و ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﺣﺠﺎز و ﻣﴫ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در ﺑﻐﺪاد اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ )ﺣﻤﻮی،

ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد .وی ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ زﯾﺎدی در ﻋﻠﻮم ﴍﻋﯽ ،دﻻﯾﻞ

.(۳۸۷ :۱۹۹۵

ﻧﺒﻮت و ﺳﯿﺮ ﻋﺒﺎد و زﻫﺎد دارد .ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در ﻣﮑﻪ ﺳﭙﺮی

أﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن Hﯿﻤﯽ ﺑُﺴﺘﯽ ،ﻟﻘﺐ اﻣﺎم ﻋﴫ

ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ )ﺣﻤﻮی-۳۶۱ :۱۹۹۵ ،

داﺷﺖ و از ﭼﺎچ ﺗﺎ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت \ﻮد .در ﺑﴫه از اë

 .(۳۶۰ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ

ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺟﻤﺤﯽ ،و در ﺷﺎم از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﻛﻼﻋﯽ درس

ﻧﯿﺰ از ﻋﻠAﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و در ﻃﻠﺐ اﺧﺒﺎر و

ﮔﺮﻓﺖ .وی از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ،ﻟﻐﺖ و ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺎم و ﻋﺮاق و ﺧﺮاﺳﺎن رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در اﺻﻔﻬﺎن

)ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ .(۲۲۵-۲۲۶ :۱۹۶۲ ،ﻣﻮﳻ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ )اﺻﺒﻬﺎﻧﯽ.(۲۶۳ :۱۹۹۰ ،

ﺟﻮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻟﻘﺐ »اﺟﺪ اﻟﺮﺣﺎﻟﯿﻦ« دادهاﻧﺪ از

ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠAی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺸﺘﺎزان

ﺑﺰرﮔﺎن رﺣﺎﻟﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ .در دﻣﺸﻖ در ﻣﺠﻠﺲ درس

ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم در ﻓﺘﻮا و ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ

اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺷﻌﺚ و اﺑﺎزرﻋﺔ ﺑﴫی و در

أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻣﺮوزی ﻟﻘﺐ ﯾﮕﺎﻧﻪ اÕﻪ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ دارد.

ﻣﴫ ﺳﻠﯿAن ﺑﻦ اﺷﻌﺚ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ .و در

وی از ﻣﺤﴬ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺑﻦ ﴍﯾﺢ درس ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰد وی

ﻛﻮﻓﻪ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎزم ،و در رﻣﻠﺔ از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،و در ﻣﻜﺔ

ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎﺣﺼﻞ وی در ﻓﻘﻪ ﴍح ﻣﺨﺘﴫ اﳌﺰﻧﯽ ،ﴍح أﺻﻮل

از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳAﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﺎ Ôو اﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازﯾﯿﻦ درس ﮔﺮﻓﺖ

اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﴩوط اﺳﺖ .ﴎاﻧﺠﺎم وی رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ

)ﺣﻤﻮی .(۱۹۲-۱۹۳ :۱۹۹۵ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

در ﺑﻐﺪاد را ﭘﺲ از اﺑﻦ ﴍﯾﺢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ

ﺗﺮﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﻓﺖ و ﭼﻬﺎرﺳﺎل در آﻧﺠﺎ

ﺑﻪ ﻣﴫ رﻓﺖ و در ﺟﻮار اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ

اﻗﺎﻣﺖ \ﻮد .در ﻣﻮرد وی ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ » در ﺧﺮاﺳﺎن در زﻣﺎن

)ﺣﻤﻮی .(۱۱۶ :۱۹۹۵ ،اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺳﻠﻤﯽ ﻫﺮوی ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻨﻔﯽ

وی ،او را ﻧﻈﯿﺮی ﻧﺒﻮد و در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺎﻣﯽ رﺟﺎل ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد«

ﻧﯿﺰ در ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺑﴫه رﻓﺖ و از اﺑﯽ ﻋﻮاﻧﻪ و ﺣAد ﺑﻦ

)واﻋﻆ ﺑﻠﺨﯽ .(۲۹۵ :۱۳۵۰ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ

زﯾﺪ و اﺑﯽ اﺣﻮص ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺖ و ﭘﺲ از

ﺟﻮﯾﻨﯽ ،اﻣﺎم ﻋﴫ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دﯾﺪار ﺑﺎ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

آن در ﻣﴫ از ﻣﺤﴬ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﻟﻬﯿﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻗﻔﺎل ﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻣﺮو رﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺳﺘﺎد أﺑﻮﻋﺒﺪ

)ذﻫﺒﯽ .(۸۸/۱۵ :۱۹۹۳ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻫﺮات،

اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻠﻤﯽ و أﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ اﺻﺒﻬﺎﻧﯽ ،و در ﺑﻐﺪاد

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ إدرﯾﺲ أﺑﻮ ﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری ﻫﺮوی اﺳﺖ .وی ﺑﻪ

أﺑﻮﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻧﻈﯿﻒ اﻟﻔﺮاء درس

دﻣﺸﻖ و ﺑﻐﺪاد ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .وی از ﺛﻘﺎت ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺸAر ﻣﯽرود

ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮادر وی أﺑﻮﺣﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ

و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻧﻘﻞ \ﻮده اﺳﺖ

»ﺷﯿﺦ ﺣﺠﺎز« و ﺻﻮﻓﯽ ﻓﺎﺿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺘﻐﺎل

)ﺣﻤﻮی .(۳۹۶ -۳۹۷ :۱۹۹۵ ،اﻣﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺮﺷﯽ اﺳﺪی

داﺷﺖ .و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی

ﺣﻤﯿﺪی در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﴫ در ﺣﻀﻮر ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺮدم ﻋﺮاق

ﺟﻠﯿﻞ وزﯾﺮ اﻣﯿﺮ ﻧﻮح ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق در ﻃﻠﺐ

اﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ در دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﺣﺪﯾﺚ رﻓﺖ )ﻫﺮوی .(۳۴۴ :۱۳۸۰ ،اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺑﴩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ

ﺟﻬﺎن اﺳﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻐﺪاد ،ﺷﺎم و ﻣﴫ را ﻓﺮاﻫﻢ \ﻮد و ﻧﺎم

اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﻔﺮاﯾﯿﻨﻰ دﻫﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻋﺮاق

ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻠﻨﺪ آوازه ﺳﺎﺧﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ،

ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .در ﻣﻮرد وی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »أﺑﻮﺳﻬﻞ اﻟﺪﻫﻘﺎن

داﻧﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪدﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺣﺎﮐAن

اﻷﺳﻔﺮاﯾﯿﻨﻰ ﻛﺎن ﺷﯿﺦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻓﯽ ﻋﴫه ،و أﺣﺪ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ

ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ داﻧﺶﻫﺎی

اﳌﺬﻛﻮرﯾﻦ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﻣﺔ ،و ﻣﺤﺪث وﻗﺘﻪ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺻﺤﯿﺤﺔ«

دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻨﻦ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ دﺳﺘﮕﺎه

)ﺣﻤﻮی.(۴۲۴ :۱۹۹۵ ،

ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣAﯾﺖ از ﻋﻠ Aو

ﺛﺎﻣﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺚ

ﻣﺪرﺳﺎن اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ،در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ داﻧﺶﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ

ﮔﻔﺘﻨﺪ ،درس دادﻧﺪ ،درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ

ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﻋﺒﺎدی ،اﻫﺘAم ﺑﻠﯿﻎ

ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ واﻻﯾﯽ دﺳﺖ

ورزﯾﺪﻧﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ در آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﺨæاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻐﺪاد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎی ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻠ Aاﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و

 .۱آﻣﻮزش در اﯾﺮان» .از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز« ) ،(۱۳۵۰ﺑﯽﺟﺎ :اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر.
 .۲اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ .(۱۳۷۱) .اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ) .ﻣﱰﺟﻢ

ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ آﻧﺎن در ﺑﻐﺪاد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻋﺒﺎس ﺧﻠﯿﻠﯽ( .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ

)ﺛﺎﻣﺮی .(۱۱۸ :۱۳۹۳ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻋﻠAی ﺑﺰرگ ﻗﻠﻤﺮو

ﻋﻠﻤﯽ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و اﺷﺘﯿﺎق آﻧﺎن در ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻮم در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ

 .۳اﺑﻦ ﺟﺰری ،ﻣﺤﻤﺪ) .ﺑﯽ ﺗﺎ( .اﻟﻨﴩ ﻓﯽ ﻗﺮاءات اﻟﻌﴩ.

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ

)ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ( .ﻗﺎﻫﺮه :ﻣﻄﺒﻊ اﳌﺼﻄﻔﯽ اﻟﺤﻠﺒﯽ.

دوران را ﻣﯽﺗﻮان از درﺧﺸﺎﻧﱰﯾﻦ ادوار ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ داﻧﺴﺖ.

 .۴اﺑﻦ ﺟﺰری ،ﻣﺤﻤﺪ .(۲۰۰۶) .ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺴﻠAﻧﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻣﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ در
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در ﻗﻠﻤﺮو آﻧﺎن ﻣﺪﺧﻠﯿﺖ ﺗﺎم داﺷﺖ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن در اﺑﺘﺪای ﻗﺪرتﮔﯿﺮی در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ از
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﺣAﯾﺖ ﻋﻠAی دﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روی ﮐﺎر
آﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ
ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﻔﻮق ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺎ رای و ﻧﻈﺮ ﻋﻠ Aﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺟﺪ

ﻗﺎﻫﺮه :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.
 .۵اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ .(۱۳۷۵) .ﻣﻘﺪﻣﻪ) .ﻣﱰﺟﻢ
ﻣﺤﻤﺪﭘﺮوﯾﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی( .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ .(۱۴۱۱).اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﱪی .ﺑﯿﺮوت :دار
ﺻﺎدر.
 .۶اﺑﻦ ﺷﺒﻪ ،ﻋﻤﺮ .(۱۳۹۹) .ﺗﺎرﯾﺦ اﳌﺪﯾﻨﺔ اﳌﻨﻮره) .ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻓﻬﯿﻢ ﺷﻠﺘﻮت( .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.

 .۷اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ .(۱۴۰۰) .اﻣﺎم اﻣﯿﺮاﳌﻮﻣﻨﯿﻦ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ .ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺤﻤﻮدی ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﴩ.
 .۸اﺑﻦ ﻋAد ﺣﻨﺒﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ) .ﺑﯽ ﺗﺎ( .ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ.

ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠ Aﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،

ﺑﯿﺮوت :اﳌﮑﺘﺐ اﻟﺘﺠﺎری ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ و اﻟﻨﴩ.

ﺣﮑﺎم و اﻣﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم

 .۹اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۹۹۶) .اﻟﺒﻠﺪان.

دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺟﻠﺴﺎت درس ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺣﻀﻮر

)ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻬﺎدی( .ﺑﯿﺮوت :ﻋﺎ Ôاﻟﮑﺘﺐ.

ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

 .١٠اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ .(١٩٦٠) .اﳌﻌﺎرف) .ﺗﺤﻘﯿﻖ

و رﺷﺪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻼب

ﺛﺮوت ﻋﮑﺎﺷﻪ( .ﻗﺎﻫﺮه :داراﳌﻌﺎرف.

از دﯾﮕﺮ ﻣAﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از درس ﻋﺎﳌﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.

...

ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ )ذﻫﺒﯽ .(۲۱۲/۱۵ :۱۹۹۳ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮت و آوازه ﻋﺎﳌﺎن ﺧﺮاﺳﺎن زﻣﯿﻨﻪ دﻋﻮت از
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 .۱۱اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ﻋﺒﺪاﳌﻠﮏ .(۱۴۱۶) .اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ) .ﺗﺤﻘﯿﻖ

 .۲۵ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ،ﺑﻬﺎاﻟﺪﯾﻦ» .(۱۴۱۳) .ﺳﻬﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺴﻘﺎ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻻﺑﯿﺎری و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ ﺷﻠﺒﯽ(.

ﻗﺮآن« .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﮕﺮه ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ .ﻗﻢ :ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺰاره ﺷﯿﺦ

ﺑﯿﺮوت :داراﳌﻌﺮﻓﻪ.

ﻣﻔﯿﺪ.

 .١٢اﺑﯿﺎری ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ .(١٤٠٥) .اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ .ﻗﺎﻫﺮه:

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

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺮب.

ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.

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

 .۲۷داﻧﯽ ،اﺑﻮﻋﻤﺮو ﻋﺜAن .(۱۴۱۸) .اﻻﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﻪ ﻟﻠﻘﺮآن.

اﺳﻼﻣﯽ) .ج ) .(۱ﻣﱰﺟﻢ ﺟﻮاد ﻓﻼﻃﻮری( .ﺗﻬﺮان :ﴍﮐﺖ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪاﳌﻬﯿﻤﻦ ﻃﻬﺎن .ﺟﺪه :داراﳌﻨﺎره.

اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

 .۲۸ذاﮐﺮی ،اﺣﻤﺪ .(۱۴۰۷) .ﻋﻠAء اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﯽ ﺧﺮاﺳﺎن.

 .۱۴اﺻﺒﻬﺎﻧﯽ ،اﺑﯽ ﻧﻌﯿﻢ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .(۱۹۹۰) .ﺗﺎرﯾﺦ

ﻗﺎﻫﺮه :دار اﳌﻨﺎل.

اﺻﺒﻬﺎن) .ج ) .(۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﯿﺪﮐﴪوی ﺣﺴﯿﻦ( .ﺑﯿﺮوت:

 .۲۹ذﻫﺒﯽ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ .(۱۴۱۳) .ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء) .ﺗﺤﻘﯿﻖ

داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ،ﻃﺒﻌﺔ اﻻوﻟﯽ.

ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد( .ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.

 .۱۵اﺻﻄﺨﺮی ،اﺑﻮاﺳﺤﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ .(۱۳۶۸) .ﻣﺴﺎﻟﮏ و

 .۳۰ذﻫﺒﯽ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ .(۱۴۱۹) .ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ .ﺑﯿﺮوت:

ﻣAﻟﮏ) .ﺑﻪ اﻫﺘAم اﯾﺮج اﻓﺸﺎر( .ﺗﻬﺮان :ﴍﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات

داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.

ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

 .۳۱ذﻫﺒﯽ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ .(۱۹۹۳) .ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﻼم و وﻓﯿﺎت

 .۱۶اﻟﺠﺎﴎ ،ﻣﺤﻤﻮد .(۱۴۲۱) .ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﯿﻪ.

اﳌﺸﺎﻫﯿﺮ و اﻻﻋﻼم) .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺗﺪﻣﺮی( .ﺑﯿﺮوت:

ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﺠﯿﻞ.

داراﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ.

 .۱۷اﻣﯿﻦ ،اﺣﻤﺪ .(۲۰۰۸) .ﻇﻬﺮ اﻻﺳﻼم) .ج  .(۱ﺻﯿﺪا،

 .۳۲ذﻫﺒﯽ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ) .ﺑﯽﺗﺎ( .ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﮑﺒﺎر ﻋﻠﯽ

ﺑﯿﺮوت :اﳌﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﴫی.

اﻟﻄﺒﻘﺎت و اﻻﻋﺼﺎر) .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ( .ﻗﺎﻫﺮه:

 .۱۸ﺑﻐﺪادی ،اﺳAﻋﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ) .ﺑﯽﺗﺎ( .ﻫﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ).ج.(۱

داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﻪ.

ﺑﯿﺮوت :دار اﺣﯿﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.

 .۳۳ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ .(۱۹۶۲) .اﻻﻧﺴﺎب) .ﺗﺤﻘﯿﻖ

 .۱۹ﺑﻠﻌﻤﯽ ،اﺑﻮﻋﻠﯽ .(۱۳۷۳) .ﺗﺎرﯾﺨﻨﺎﻣﻪ ﻃﱪی) .ج .(۱

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﳌﻌﻠﻤﯽ اﻟﯿAﻧﯽ( .ﺣﯿﺪرآﺑﺎد :ﻣﺠﻠﺲ داﯾﺮة

)ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺤﻤﺪ روﺷﻦ( .ﺗﻬﺮان :ﴎوش ،اﻟﱪز.

اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜAﻧﯿﻪ.

 .۲۰ﭘﺎﮐﺘﭽﯽ ،اﺣﻤﺪ» .(۱۳۷۰) .اﺑﻦ ﻣﻬﺮان« .داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف

 .۳۴ﺳﻨﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم .(۱۳۱۵) .ﺻﻔﺤﺎت ﻓﯽ ﻋﻠﻮم

ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ) .ج  .(۴ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف ﺑﺰرگ

اﻟﻘﺮاءات .ﻣﮑﺔ اﳌﮑﺮﻣﻪ :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻻﻣﺪادﯾﻪ.

اﺳﻼﻣﯽ.

 .۳۵ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ .(۱۳۹۳) .ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظ.

 .۲۱ﺛﺎﻣﺮی ،اﺣﺴﺎن ذﻧﻮن .(۱۳۹۳) .ﻋﻠﻢ در ﻋﴫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ.

)ﻣﺼﺤﺢ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ( .ﻗﺎﻫﺮه :ﻣﮑﺘﺒﻪ وﻫﺒﯿﻪ.

)ﻣﱰﺟﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﻣﻄﺮﻗﯽ( .ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ

 .۳۶ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ .(۱۳۹۴) .اﻻﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن.

اﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.

)ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ( .ﻗﺎﻫﺮه :اﻟﻬﯿﺌﺔ اﳌﴫﯾﺔ

 .۲۲ﺟﺮﻓﺎدﻗﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﴩف ﻧﺎﺻﺢ ﺑﻦ ﻇﻔﺮ .(۲۵۳۷) .ﺗﺎرﯾﺦ

اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﯾﻤﯿﻨﯽ) .ﺑﻪ اﻫﺘAم ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر( .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﴩ

 .٣٧ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ .(١٤١٣) .دراﳌﻨﺜﻮر .ﻗﺎﻫﺮه:

ﮐﺘﺎب.

داراﻵﻓﺎق.

 .۲۳ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .(۱۳۷۵) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر.

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

)ﻣﱰﺟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری() .ﻣﺼﺤﺢ

داراﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪﯾﺪه.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ( .ﺗﻬﺮان :اﮔﻪ.

 .۳۹ﴍﻓﯽ ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ» .(۱۳۸۹) .ﺣﻮزه ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر از اﺑﺘﺪا

 .۲۴ﺣﻤﻮی ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﺎﻗﻮت .(۱۹۹۵) .ﻣﻌﺠﻢ

ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ« .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ،ﺷAره .۵۷

اﻟﺒﻠﺪان .ﺑﯿﺮوت :دارﺻﺎدر.

ص.۲۱۱-۲۳۵
 .۴۰اﻟﺼﺒﺎح ،ﺣﻤﺪ .(۱۴۱۰) .اﻟﻨﺒﯽ ﻣﺤﻤﺪ و رﺳﺎﻟﺘﻪ .ﺑﺤﺮﯾﻦ:
داراﻟﴩق.

)ﮐﻮﺷﺸﮕﺮ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻻﺟﻮردی( .ﺗﻬﺮان :ﻧﴩ ﺟﻬﺎن.

ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ) .ﻣﱰﺟﻢ ﺟﻮاد ﻗﺎﺳﻤﯽ( .ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻨﯿﺎد

 .۴۲ﴏﯾﻔﯿﻨﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۴۳۳) .اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ

ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.

اﻟﺴﯿﺎق ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر .ﻃﻬﺮان :ﻣﮑﺘﺒﻪ و ﻣﺘﺤﻒ و ﻣﺮﮐﺰ وﺛﺎﺋﻖ

 .۵۹ﻣﺘﺰ ،آدامH .(۱۳۶۲) .ﺪن اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی.

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮری اﺳﻼﻣﯽ.

)ج  .(۱ﻣﱰﺟﻢ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ذﮐﺎوﺗﯽ ﻗﺮاﮔﺰﻟﻮ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

 .۴۳اﻟﺼﯿﺎد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ .(۱۳۷۳) .دور اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮر ﻓﯽ ﺣﻀﺎرة

 .۶۰ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ .(۱۳۶۴) .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه) .ﺗﺤﻘﯿﻖ

اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ .ﻗﺎﻫﺮه :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﯽ.

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮاﯾﯽ( .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

 .۴۴ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻃﻢ .(۱۳۸۸) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ

 .۶۱ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎه ،ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ و آﺧﺮون .(۱۴۲۱) .ﻣﻘﺪﻣﺎت

ﺷﯿﻌﻪ .ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.

ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات .ﻋAن :دار ﻋAر.

 .۴۵ﻃﱪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ .(۱۹۶۷) .ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻣﻢ و اﳌﻠﻮک.

 .۶۲ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ .(۱۳۳۱) .اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ

)ج) .(۲ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ( .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﱰاث.

ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ) .ج ) .(۲ﻣﱰﺟﻢ ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻣﻨﺰوی( .ﺗﻬﺮان :ﴍﮐﺖ

 .۴۶ﻃﱪی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ .(۱۳۸۲) .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ

ﻣﻮﻟﻔﺎن و ﻣﱰﺟAن.

ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن .ﺑﯿﺮوت :داراﳌﻌﺮﻓﻪ.

 .٦٣ﻣﻘﺮﯾﺰی ،ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ .(١٤٢٠) .إﻣﺘﺎع اﻻﺳAع ±ﺎ

 .۴۷ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﻒ ،ﺳﻌﺪاﻟﻠﻪ ،(۱۳۷۸) .اﻣﯿﺮ اﺳAﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ.

ﻟﻠﻨﺒﯽ ﻣﻦ اﻻﺣﻮال و اﻻﻣﻮال و اﻟﺤﻔﺪه و اﳌﺘﺎع .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ

ﺑﯽﺟﺎ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ Hﺪن ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن.

اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.

 .۴۸ﻏﻨﯿﻤﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ .(۱۳۶۳) .ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ

 .۶۴ﻣﮑﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۷۳) .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی

اﺳﻼﻣﯽ) .ﻣﱰﺟﻢ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ( .ﺗﻬﺮان :ﯾﺰدان.

ﻣﺴﺎﺟﺪ) .ﻣﱰﺟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻬﺪوی(

 .۴۹ﻓﺨﻠﻌﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ» .(۱۳۷۹) .ﺟﺴﺘﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.

آﯾﺎت اﻻﺣﮑﺎم« .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ .ﺷAره  ،۴۹ص

 .۶۵ﻣﻨﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۶۶) .اﴎار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﯿﺦ

.۳۴۷ -۳۹۴

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ) .ﻣﺼﺤﺢ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ( .ﺗﻬﺮان :ﻧﴩ آﮔﻪ.

 .۵۰ﻓﺮای ،رﯾﭽﺎرد ﻧﻠﺴﻮن .(۱۳۴۸) .ﺑﺨﺎرا دﺳﺘﺎورد ﻗﺮون

 .۶۶ﻣﻮﯾﺪﺛﺎﺑﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ .(۱۳۵۵) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر .ﺗﻬﺮان:

وﺳﻄﯽ) .ﻣﱰﺟﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮدی( .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ وﻧﴩ

اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ.

ﮐﺘﺎب.

 .۶۷ﻧﺎﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .(۱۳۷۸) .ﺗﺎرﯾﺦ و Hﺪن اﺳﻼﻣﯽ در

 .۵۱ﻓﺮوزاﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ .(۱۳۸۱) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ،

ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن .ﺑﯽﺟﺎ :ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ Hﺪن ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ

اﺟﺘAﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان در دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن .ﺗﻬﺮان:

ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن.

ﺳﻤﺖ.

 .۶۸ﻧﺎﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .(۱۳۸۰) .ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن .ﺗﻬﺮان :دﻓﱰ

 .٥٢ﻗﺎﺿﯽ اﺑﺮﻗﻮ ،رﻓﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺤﺎق .(١٣٧٧) .ﺳﯿﺮت رﺳﻮل

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

اﻟﻠﻪ) .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺻﻐﺮ ﻣﻬﺪوی( .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ.

 .۶۹ﻧﺎﺟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ .(۱۳۸۷) .ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن و ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن .ﺗﻬﺮان:

 .۵۳ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.

ﻗﻘﻨﻮس.

 .۵۴ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،زﮐﺮﯾﺎ .(۱۳۷۳) .آﺛﺎر اﻟﺒﻼد و اﺧﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎد) .ﻣﺼﺤﺢ

 .۷۰ﻧﺠﺎﺷﯽ ،اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ .(۱۴۱۱) .رﺟﺎل اﻟﻨﺠﺎﺷﯽ) .ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻤﺮادی( .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ( .ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.
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