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تاریخ کالم امامیه در ماوراءالنهر تا قرن پنجم هجری
*

رضازکیزادهرنانی 


علی
[تاریخ دریافت69/41/41 :؛ تاریخ پذیرش] 69/10/01 :

چکیده 

تاریخ کالم امامیه از مباحثی است که نیازمند مطالعات جددی و پژوهشهدای روشدنند
است .در طول تاریخ تشیع برخی مناطق جغرافیایی که محل تجندع تودههدای شدیعی
بوده ،زمینه تشکیل حوزههای علنی قدرتنند و تأثیرگذاری را فراهم آورده است .در این
میان ،راجع به حوزه ماوراءالنهر (بخشی از آسیای میانه) ،که مناطق گستردهای را نیز در
بر دارد ،هنوز بررسی جامعی نشده است .از جنله مطالب ضدروری دربداره ایدن منطقده
جغرافیایی ،شخصدیتهای برجسدته کالمدی و نیدز گونهشناسدی آثدار ایشدان ،ردیدابی
جریانهای فکری راهیافته از مکاتب دیگر به این حوزه و نحوه تعامل ایشدان بدا دیگدر
مکاتب کالمی و در پایان علل رکود و از بین رفتن این مدرسه کالمی است ،که در این
نوشتار به روش توصیفیتحلیلی درباره آن سخن گفتهایم .حوزه ماوراءالنهر از سه جریان
فکری مدرسه کوفه ،قم و بغداد اثرپدذیری داشدته و بیشدترین اثرپدذیری آن از جریدان
فکری مکتب قم بوده است ،با این تفاوت که مشایخ ماوراء النهر هنانند مشدایخ مکتدب
قم نبوده و نقل روایدت از گدروه متهندان بده لدوی را کده مدأمون در حددیث بودندد،
جایز میدانستند.
کلیدواژهها :تاریخ کالم ،ماوراءالنهر ،جریانهای کالمی ،متکلنان ،علل رکود.


* دانشآموخته دکتری شیعهشناسی ،دانشگاه ادیان و مذاهب
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بیان مسئله
در طول تاریخ کالم امامیه ،هموواره مورار کالموی گونواگونی در منواط متتفو
جغرافیایی وجود داشته است .مکانهایی که در صورت داشوت ویژگویهوایی همچوون
محل اجتماع عالمان و دانشمنران در رشته عفمی خاصی به مذهب معینی پایبنر بووده،
در آرای مشترکی با هم اتفاق و اتحواد داشوتنر (ضویاییفور69 :5831 ،؛ جبرئیفوی86 :5861 ،؛
کرباسی« )15 :5865 ،مکتب» و «مررسه» بر آن اطالق مویشوره اسوت .در عنووان مررسوه
حراقل دو عنصر منطقه جغرافیایی و اوضاع و احوال فکری حاکم و غالب در آنجا و نیز
اشتاص و شتصیتهای تأثیرگذار و گاه تأثیرپذیر نقش مهم و اساسی دارنور (سوبحانی،
.)579/5 :5111

بعر از مررسه کوفه ،در بازه زمانی قرن سوم تا پنجم هجری ،همزمان چنور مررسوه
کالمی وجود دارد .یکی مررسه قم با جریوان فکوری متکفموان موت محوور 1و دیگوری
مررسه کالمی بغراد با جریان فکوری متکفموان محور( (م متکفموان نرریوهپورداز) 2و
دیگری حوزه ماوراءالنهر با تففی هر دو جریان پیشی و رویکرد جریان اعترالی.
متکفمان منطقه ماوراء النهر و آثار کالمی ایشان ،ردیابی جریانهای فکری ای مررسه
و نحوه تعامل با دیگر مکاتب کالمی از جمفوه مبواح ی اسوت کوه در ایو مقالوه بوران
پرداخته شره است .مراد از اصطالح «امامیه» در ای نوشتار صرفاً شیعه اثناعشری اسوت
که وص شیعیانی است که به وجوب امامت و وجود امام در هر زمانی اعتقاد دارنور و
نص جفی و عصمت و کمال را برای هر امامی الزم دانسته ،امامت را پس از امام عفی و
امووام حس و و امووام حس وی (ع) منحصوور در فرزنووران امووام حس وی (ع) تووا حتوورت
حجت (عج) میداننر (مفیر83 :5158 ،؛ سیر مرتتی.)518/1 :5111 ،

مقدمه
سرزمی وسیع ماوراء النهر در روزگار که واقع در شمال خراسان و جزء بتشهای
انتهایی ایران قریم بود (مقرسی831 :5155 ،؛ بارتولور )568/5 :5813 ،و چون رود جیحون (یا
همان آمودریا) آن را از خراسان جرا مویکورد بوه آن مواوراءالنهور (فورارود یوا ورارود)
میگفتنر (یاقوت حموی.)11/1 :5661 ،
ای منطقه در اواخر قرن اول هجری به تصرف مسفمانان درآمر 3و اسالم بور اسوا
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مذهب سنت در آن با سرعت گسترش یافت (غفرانی )56 :5837 ،و پس از گذشوت یو
قرن ،با گرایش وسیع مردم به آیی اسالم به یکوی از مهومتوری منواط مسوفماننشوی
تبریل شر.
ای سرزمی که بیشتر مناط آن حاصلخیز و سرسبز بود ،شهرهای بزرگی همچون
بتارا ،سمرقنر ،چاچ ،کش ،فَرْغانه ،خُجَنْر ،تِرْمِذ ،نَسَ  ،اشوتیت  ،خُوتالالن ،و فواراب را
در خود داشت (اب خرداذبه19 :5336 ،؛ اب حوقل .)116/1 :5683 ،در دوره حاکمیت خانوران
دانش دوست و دانشپرور سامانی در نیمه دوم قرن سوم تا اواخر قرن چهوارم هجوری،
شهرهایی چون سمرقنر و بتارا و نس و کش از مراکز اصوفی مطالعوات اسوالمی بوه
شمار می رفتنر و در سایه حمایت ای خانران ،دانشمنران بسیاری در آن گرد آمرنور توا
جایی که بتارا عنوان پرافتتار «قُبالة االسالم» را به خوود گرفوت (بالنوت66 :5898 ،وو511؛
غفرانی.)561 :5837 ،

الف) متکلمان ماوراءالنهر
پیش از ورود به بحث ،ذکر ای نکته ضروری است که در ای نوشتار ،مالک بورای
شناسایی متکفمان ،تصریح به متکفمبودن و اموری ماننر انتساب یا نقل کتاب کالموی از
ی متکفم و نیز ترریس کتواب کالموی و بورای محورثان موتکفم ،نقول بسویار روایوات
کالمی است.
.1سمرقند  4
متکفمانی که در منطقه سمرقنر می زیسته انر به نوعی از مشوایخ اصوفی مواوراءالنهور
بوده انر .به طور کفی در ای منطقه شش متکفم وجود داشته که عبارتانر از :ابوعبوراهلل
حسی ب اشکیب سمرقنری از متکفمان مشهور امامیوه در سوره سووم هجوری (نجاشوی،
 ،11 :5891ش )33و از اصووحاب امووام حسوو عسووکری (ع) (همووان)؛ محموور بوو وار(
سمرقنری که از شاگردان حسی ب اشکیب سومرقنری در نیموه نتسوت سوره چهوارم
هجری بوده و مؤیر کار کالمی وی ای است که تمام کتب استاد خوویش را تورریس و
نقل کرده است (همان)؛ ابوسعیر جعفر ب احمر ب ایوب سمرقنری معروف به ابو تواجر
از متکفموان مشوهور امامیوه در سوره سووم هجوری (طوسوی ،153 :5878 ،ش )9111کوه از
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متکفمان مشهوری همچون اب ابیعمیر و یونس ب عبرالرحمان نیوز اسوتفاده کورده و از
ایشان نقل روایی دارد (ن  :.کشی ،119 :5116 ،ش 311و  ،315و ص ،161ش)617؛ ابوالفتول
جعفر ب معوروف سمرقنری که یکوی از مشایخ اصفی عیاشی بوده و عیاشی از وی نیوز
روایوات اعتقادی گزارش کرده است .تعبیر اب غتائری درباره نقل روایوات عیاشوی از
وی چنی است که میگویر« :یروی عنه العیاشی ک یراً» (ابو غتوائری .)7 :5891 ،روایوات
اعتقادی نقلشره از جعفر ب معروف ،عمورتاً دربواره اموام زموان (عوج) (صوروق:5861 ،
 ،115/1ح 58و ح ،51و  ،911ح 5و  )8و همچنی دفاع از انریشههای هشام ب حکم (طوسی،
 ،19 :5151ح )11است؛ محمر ب مسعود عیاشی که از مشهورتری دانشمنران و متکفموان
شیعی در منطقه سمرقنر و کش بوده است (طوسی ،111 :5878 ،ش9131؛ اب نریم ،بیتا، 111 :
ف پنجم از مقاله پنجم)؛ جعفر ب محمر ب مسوعود ،فرزنور عیاشوی ،کوه همچوون پورر از
شتصیتهای مهم در سمرقنر و کش بوده است .مؤیر متکفمبوودن او نقول روایوات و
ترریس کتب پررش برای عالمان شیعی بسیاری بوده است که برای فراگیری به نوزد او
می آمرنر .کسانی همچون ابومفتل شیبانی توانست بوا اسوتفاده از ایو جفسوات ،تموام
کتب عیاشی را به نقل از فرزنرش جعفر نقل کنر (طوسی ،153 :5878 ،ش.)9118
.2نَسَف  5
از میان متکفمان نَسَ در سره سوم و چهارم هجری فقط دو شتصیت وجود دارنر
که هر دو تربیت یافته مکتب کالمی بغراد و شاگرد سیر مرتتی (متوفای  189ق) و شویخ
طوسی (متوفای  191ق) بوده انر؛ یکی آدم ب یونس ب ابی مهاجر نسوفی کوه از شواگردان
شیخ طوسی است (منتجب الری  ،81 :5111 ،ش )9و اب حجر عسقالنی (متوفای  311ق) کوه
به نقل از الفهرست شیخ منتجبالری تعبیر «کان فقیهاً مناظراً» را برای آدم ب یوونس بوه
کار می برد (عسقالنی ،887/5 :5861 ،ش .)5111دیگری محمور بو عبورالمف تُبوان کوه در
روستایی از روستاهای توابع نَسَ زنرگی میکرده (یاقوت حموی )51/1 :5661 ،و شواگرد
سیر مرتتی (متوفای  189ق) بوده و بعر از آن نیز با وی نامهنگاری عفمی داشوته اسوت.
یکی از آثار عفمی مهم محمر ب عبرالمف در عفم کالم ،که جزء آثار ردیهنگاری است،
کتاب األسئلةالتبانیة است که مؤل آن را در ده فصل تنریم کرده و در هر فصل ،شبهات
و ایرادهایی از خود به مبنای استادش سیر مرتتی در زمینه مجازنبودن عمول بوه خبور
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واحر ،مطرح کرده است .او ایو ایرادهوا را پوس از آنکوه در سفسوفه در هوای سویر
مرتتی شرکت کرده نوشته است (غالمعفی .)533 :5868 ،سیر مرتتی در پاسوخ بوه ایو
کتاب شاگرد خویش ،شبهات و اشکاالت محمر ب عبرالمف را در کتوابی جراگانوه بوا
عنوان جواباتالمسائلالتبانیات پاسخ میدهر (آقابزرگ تهرانی ،73/1 :5113 ،ش.)851
.3چاچ  6
بنمحمدابوسلمهبکری است که دربواره وی اطالعوات
از متکفمان منطقه چاچ ،علیم 
چنرانی در دست نیست ،به جز ی ست که نجاشی کتابی با عنوان التوحید را بورای او
ذکر کرده است و در ادامه ،خود نجاشی مینویسر« :و هو کتاب لم نره و لم یتبرنی عنه
أحر م أصحابنا أنه رءاه غیر أنه ذکر فی الفهرستات (نجاشوی ،811 :5891 ،ش)316؛ کتوابی
است که خودم و کسی از اصحاب شیعه در بغراد نیوز آن را نریورهانور ،ولوی در کتوب
فهار نام آن برای مؤل آمره است».
.4منطقةکشّ  7
متکفمانی که در منطقه کش بوده انر ،جزء طبقه محرثان متکفم هستنر .برخی از آنهوا
عبارت انر از :ابراهیم و برادرش حَمْرَوَیه که دو پسران نصیر کشی و هر دو از محورثان
پُرروایت (طوسی ،117 :5878 ،ش )1688شهر کش هستنر .ای دو برادر به کوفه سفر کرده
و بتشی از میرا( آن مکتب را به منطقه کش آورده انر .از جمفه استادان کوفی ایو دو
برادر ،ایوب ب نوح دراج است با سیزده روایت از او (کشی ،5116 ،ش،39 ،13 ،15 ،11 ،15
 )197 ،113 ،813 ،511 ،583 ،581 ،551 ،519و الحسو بو موسوی التشواب بوا نقول چهوار
روایت از او (همان ،ش )151 ،116 ،893 ،156و محمر ب عبرالحمیر العطار با چهار روایت
(همان ،ش)891 ،895 ،579 ،551؛ از محمر ب ع مان نیز دو روایت (همان ،ش 51و  )5586نقل
کرده انر .نکته مهم درباره ای دو برادر ،که در ادامه خوواهیم گفوت ،وابسوتگیشوان بوه
جریان کالمی هشام ب حکم و یونس ب عبرالرحم به واسطه محمر ب عیسی ب عُبیور
بغرادی است که در رجال کشی  516نقل ای دو بورادر از محمور بو عیسوی بو عبیور
گزارش شره است (هموان ،ش181 ،116 ،117 119 ،115 ،538 ،511 ،559 ،551 ،33 ،89 ،81 ،11
8
)...؛ در میان روایات نقلشره ،مرح یونس و طع بر زرارة نیز وجود دارد.
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دلیل بر محور(موتکفم بوودن ایشوان ،نقول بسویارِ روایوات کالموی و نیوز مؤیورات
جانبراری از جریان فکری هشام و یونس است.
ابومحمر طاهر ب عیسی وراق از دیگر محر(متکفموان و از نویسونرگان امامیوه در
کش بوده است .شیخ طوسی تعبیر «صاحب کتب» را درباره او به کوار مویبورد (طوسوی،
 ،113 :5878ش )9511که نشان از ای دارد که او کتب متعردی نگاشته ،ولی نامی از کتب
او یا محتوای آنها در دستر نیست.
طاهر ب عیسی از شاگردان جعفر بو احمور بو ایووب سومرقنری ،موتکفم مشوهور
سوومرقنر (کشووی :5116 ،ش936 ،916 ،151 ،158 ،861 ،879 ،891 ،811 ،181 ،593 ،591 ،81 ،81
 )5513 ،5189 ،611و نیز از استادان کشی است؛ کشی در رجال 11 ،روایت از ایو اسوتاد
خویش نقل کرده است (همان ،و ش 166 ،518 ،18و )...که بیشتر آنها صبغه کالمی دارنر.
ب) جریانهای فکری راهیافته به حوزه ماوراءالنهر
ریشه نتستی جریانهای فکری مکاتب امامیه را میتوان در مررسه کوفه پیورا کورد
که در نیمه قرن دوم هجری نیز مهمتری پایگاه امامیه محسوب میشور (کرباسوی:5865 ،
 17به بعر؛ سبحانی17 :5865 ،؛ سوبحانی و موسووی تنیوانی .)31 :5868 ،بعور از مررسوه کوفوه،
میرا( حری ی ای مررسه به قم راه پیرا کرد ،با ای تفاوت که مباحوث کوالم عقفوی در
مکتب قم چنران جری گرفته نمیشر و بوه نووعی ایو مکتوب را حوریثمحوور کورد
(جباری871 :5831 ،؛ جبرئیفی .)97 :5836 ،از سرشناسان مررسه قم و سورآمر قمیوان ،شویخ
صروق است که با مسافرتهای بسیار خود ای نوع تفکر امامیه را به مناط جغرافیوایی
گوناگون انتقال داد .بعر از مررسه قم ،مهمتری جریان فکری امامیوه در مررسوه بغوراد
ادامه یافت که به دلیل تعامل با معتزله ،رویکردی عقلگرا به خود گرفت (جبرئیفی:5836 ،
 .)78ای مررسه با شتصیتهای مهمی همچون شیخ مفیر ،سیر مرتتی و شیخ طوسوی
رشر تفکر کالم شیعه را به اوج خود رسانر (الجابری.)151 :5116 ،
دیار وسیع مواوراء النهور در شورق بوالد اسوالمی ،یکوی از منواطقی اسوت کوه ایو
جریان های متتف فکری امامی به آن راه یافت (برای توضیح بیشوتر نو  :.زکوی زاده رنوانی،
بیتا) .پژوهش حاضر در پی یافت ای نحفههای متتف کالمی در ماوراءالنهور اسوت و
شتصیتهای نقشآفری و انتقالدهنره ای جریانها را در آن دیار دنبال میکنر.

تاری خ کالم امامیه در ماوراءالنهر تا قرن پنجم هجری 19 /

یسرچشمهگرفتهازمدرسهکوفه 

انها
.1جری 
بنحکموپیروانایشان 
.1.1جریانمتکلمانمحدّثبامحوریتهشام 
نتستی جریان مربوط به متکفمان محر( و با محوریت هشام ب حکم است کوه از
متکفمان مشهور امامیه در مررسه کوفه و جزء اصحاب خواص اموام صوادق (ع) و اموام
کاظم (ع) بوده است .ای جریان رویکرد عقل گرایی 9وحیانی دارد 10و بوا ایو نگورش
مبانی مکتب اهل بیت (ع) را تبیی و از آن دفاع میکنر .بعور از هشوام ،ایو نگورش را
شاگردان وی ادامه دادنر که از جمفه طالیه داران آن یونس ب عبرالرحم است (رضایی،
63 :5865؛ سبحانی و موسوی تنیانی .)38 :5868 ،بعر از یونس ،ای جریان با تالشهای فتل
ب شاذان نیشابوری و شاگردانش ،به ویژه محمر ب عیسی بو عبیور (نجاشوی،888 :5891 ،
ش )369و اب قتیبه نیشابوری (همان ،116 :ش )973و شاگردانش ،در بی امامیوه در منواط
متتف شرق اسالمی جا باز کرد و درخشیر (رضایی511 :5865 ،؛ سبحانی و موسوی تنیانی،
.)38 :5868

مهمتری شاخصه ای جریان را میتوان در دو موضوع یافت .5 :انتشوار اخبواری در
جهت تبرئه اتهامات هشام ب حکم و شاگردش ،یونس ب عبرالرحم  ،که نمونههایی از
آن را جبریل ب احمر فاریابی ،محمر ب نصیر کشی و حمرویوه بو نصویر از استادشوان
محمر ب عیسی ب عبیر ،که از شاگردان فتل ب شواذان اسوت ،در منطقوه کوش منتشور
کردنر (ن  :.کشوی191 :5116 ،وو ،199ش176وو ،131و 133وو ،165ش613وو .)683ایو مسولفه
اثرپذیری و وابستگی فاریابی به جریان هشام را نشان میدهر .1 .نقل روایاتی در مذمت
انریشه و شتصیت زرارة ب اعی و همفکرانش همچون بریر ب معاویوه کوه بوه نووعی
رقیب جریان فکری هشام ب حکم به شمار میرفتنر (طوسوی ،817- 819/5 :5898 ،ش- 113

 116و  ،893- 891ش.)119- 189

از انریشمنرانی که در ماوراء النهر ای جریان را دنبال میکردنر میتوان به افراد ذیول
اشاره کرد:
 .5اب تاجر سمرقنری :دو نقل اب تواجر از یوونس بو عبورالرحم در رجوال کشوی
گزارش شره است (همان ،117 :ش 715و  ،161ش )617و در طُرق روایی اب تاجر ،افورادی
همچون عبیری و یونس نیز قرار دارنر (سبحانی و موسوی تنیانی .)39 :5868 ،عالوه بر ای ،
روایاتی از او در تمجیر هشوام و یوونس و طعو زرارة وجوود دارد (کشوی،511 :5116 ،
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ش 181در طع زرارة و  ،139ش 611در مرح یوونس) و ایو قورائ مویتوانور احتموالی بور
همسویی او با جریان هشام ب حکم و پیروان وی باشر .محمر ب مسعود عیاشی ،طواهر
ب عیسی الوراق کشی و ابوعمرو کشی از مهمتری شاگردان اب تواجر و رواجدهنورگان
انریشه او در حوزه ماوراءالنهرنر.
 .1سهل ب بحر الفارسی :سهل بو بحور از شواگردان فتول بو شواذان (هموان،131 :
ش ،651- 658و  ،186ش )5111و از دیگر رواج دهنرگان انریشه فتل در ماوراءالنهر بووده
است .در میان روایات باقی مانره از سهل ب بحر ،سه روایت در مرح یوونس اسوت کوه
گویای وابستگی او به جریان هشام ب حکم است (همان).
 .8عفی ب محمر ب قتیبه نیشابوری :از دیگر شواگردان فتول بو شواذان اسوت کوه
نقش بسیار مهمی در جریان فکری هشوام و یوونس در حووزه مواوراءالنهور دارد .یو
روایت از او نیز در طع زرارة (همان ،516 :ش )199نقل شره اسوت .همچنوی در رجوال
کشی  81روایت او از فتول گوزارش شوره اسوت (هموان ،ش،176 ،511 ،511 ،19 ،11 ،83
 118 ،831 ،871 ،897و  .)...مهمتری شاگرد عفی ب محمر ب قتیبه که نقوش بسویار مهموی
در ماوراءالنهر ،به ویژه در شهر کش دارد ،ابوعمرو محمر ب عمور کشوی ،مؤلو کتواب
رجال مشهور شیعی است که در رجال خویش 13 ،روایت از عفوی بو محمور بو قتیبوه
نقل کورده اسوت (هموان ،ش،831 ،871 ،897 ،811 ،176 ،199 ،569 ،511 ،511 ،19 ،11 ،83 ،59
 168 ،118و .)...
 .1ابراهیم و برادرش حمرویه دو پسر نُصَیر کشی :در رجال کشی 516 ،روایت ایو
دو برادر از محمر ب عیسی ب عبیر ،که از وابستگان جریان هشام است ،گوزارش شوره
اسووت (همووان :ش،111 ،187 ،181 ،116 ،117 119 ،115 ،538 ،511 ،559 ،551 ،33 ،89 ،81 ،11
 818 ،853 ،813 ،818 ،811 ،133 ،179 ،171 ،171 ،171 ،116 ،111 ،117 ،119و .)...

 .1جعفر ب معروف سمرقنری :از شتصیتهایی است کوه بوهاحتموال از هوواداران
هشام در ماوراء النهر محسوب می شود؛ چه اینکه روایتی از وی در تأییر عمفکرد هشوام
نقل شره است (ن  :.طوسی ،19 :5151 ،ح.)11
11
 .9برخی شاگردان محمر ب عیسی ب عبیور همچوون جبریول بو احمور فاریوابی،
محمر ب نصیر کشی 12،محمر ب مسوعود عیاشوی 13و ابووعمرو محمور بو عمور کشوی
(صاحب رجال).
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.2.1جریانمحدّثمتکلمانکوفه 

دومی جریانی که از حوزه کوفه به ماوراءالنهر راه پیرا کرد ،جریان حریثگرایی ای
مررسه شیعی است .ای جریان برخالف جریوان پیشوی  ،یعنوی متکفموان محور( کوه
شاخصهاش عقلگرایی وحیانی بود ،بیشتر به دریافت و فهم روایات و تبیی درونحری ی
توج ه داشته است .ای خط فکری پس از افول مررسه کوفه ،عالوه بر منطقه ماوراءالنهر ،
در مکتب قم نیز ادامه حیات داد (ن  :.جمعی از پژوهشگران 5861 ،ال .)39 :
از شتصیتهای سرشنا ای جریان فکری در مررسه کوفه مویتووان بوه یعقووب
ب یزیر انباری و ایوب ب نوح دراج اشاره کرد که هر دو ثقوه (طوسوی ،18 :5878 ،ش 16و
 ،113ش )317و از متالفان جریان یونس بوده انر (ن  :.کشی ،171 :5116 ،ش .)5138دربواره
اب نوح ،و در میان کتبی که برای یعقوب ب یزیر ذکر شره ،کتاب الطع عفی یونس نیز
به چشم میخورد (نجاشی ،111 :5891 ،ش.)5151
از جمفه شتصیتهای مهمی که سوهم بسوزایی در نقول احادیوث ایو محورثان در
ماوراء النهر دارنر ،ابراهیم و برادرش حمرویه ،پسران نُصَیر کشی هسوتنر کوه از آنهوا بوا
عنوان «ک یر الروایة» نیز تعبیر می شود (طوسی ،117 :5878 ،ش 1688و  ،115ش .)9171پویش
از ای  ،درباره محر(متکفم بودن ایشان گفتیم که هر دو برادر روایات کالموی بسویاری
نقوول کوورده انوور و مؤیووراتی از جانبووراری آنووان از جریووان فکووری هشووام و یووونس بووه
چشم میخورد.
از دیگر راویان ای جریان مررسه کوفه ،ابراهیم ب عفی کوفی اسوت کوه بوه منطقوه
سمرقنر رفت و در آن دیار ساک شور و بتشوی از احادیوث کالموی کوفیوان را بوه آن
سامان منتقل کرد (همان ،117 :ش.)1615
.2جریانمحدّثانمکتبقم 
سومی جریانی که به ماوراء النهر راه پیرا کرد ،جریان کالم نقفی ،مشهور بوه جریوان
«نص گرایی» است .شاخصه ای جریان کمتوجهی به عقل در تبیی بسویاری از معوارف
دینی است (جبرئیفی)91 :5836 ،؛ بری معنا که راهنمایی عقل فقط تا زمانی سودمنر اسوت
که دست ما را در دست رهبران دینی قرار دهر و از آن پس بایر خود را خادم شوریعت
برانر و دنبالهرو ظواهر آیات و روایات باشر (همان).
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از جمفه محرثان قمی که ای جریان را در ماوراءالنهر گسترش دادنر ،عبارتانور از:
عفی ب محمر ب فیروزان قمی و ابوعفی احمر ب عفی قمی که مقیم شهر کش بودهانور؛
جعفر ب محمر ب قولویه قمی و حسی ب حس بو بنورار قموی ،کوه بورای مورتی بوه
ماوراء النهر سفر کردهانر؛ ابراهیم ب محمر ب عبا ختفی که در کوفه و قم از مشایخ آن
دیار استفاده کرد ،آنگاه راهی دیار ماوراءالنهر شر؛ در نهایت شیخ صروق که برای مرت
چهار سال در ماوراءالنهر سکنا گزیر و رویکرد جریان کالم نقفی را در برخی منواط آن
گسترش داد.
.3جریانمکتب بغداد 
یکی دیگر از جریانهای راهیافته به حوزه ماوراءالنهر ،جریوان کوالم عقفوی مررسوه
بغراد است .ای جریان در حقیقت ادامهدهنره جریان متکمان محر( مررسه کوفه است
(ن  :.جمعی از پژوهشگران 5861 ،ب .)167 :از میان متقرمان مررسه بغراد میتوان به محمر
ب عیسی ب عبیر اشاره کرد که از شاگردان فتل ب شاذان و پیرو جریان هشام ب حکوم
با خط فکری عقل گرایی وحیوانی اسوت .از متوأخران مکتوب بغوراد هوم مویتووان بوه
شتصیت های مهمی همچوون خانوران نووبتتی ،از جمفوه ابومحمور (متوفوای  851ق) و
ابوسهل نوبتتی (متوفای  855ق) ،و همچنی بزرگانی ماننر اب عقیل عمانی (متوفوای نیموه
نتست قرن چهارم) و اب جنیر اسکافی (متوفای  873ق) ،و در نهایت شیخ مفیر (متوفای 158
14
ق) ،سیر مرتتی (متوفای  189ق) و شیخ طوسی (متوفای  191ق) اشواره کورد (جبرئیفوی،
78 :5836؛ جابری.)116 :5116 ،

درباره چگونگی راهیابی خط فکری متقرمان بغراد که بوا جریوان متکفموان محور(
مررسه کوفه مرتبط است ،پیشتر ست گفتیم .از میان متأخران بغراد ،که عقلگرایی در
آن رشر و تحول شگرفی یافت (مادلونگ ،بیتا ،)56 :در سره سووم و چهوارم هجوری ،دو
متکفم به نامهای آدم ب یونس ب ابیمهاجر نسفی و محمر ب عبورالمف تُبوان در شوهر
نَسَ (شهری در سه فرستی کش ،بی جیحوون و سومرقنر) (ابو حوقول111/1 :5683 ،؛
یاقوت حموی ،)131/1 :5661 ،وجود دارنر که هر دو تربیتیافته مکتب کالمی بغوراد و از
جمفه شاگردان سیر مرتتی و شیخ طوسی بودهانر.
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.4جریانغلو 
از آنجا که در منطقوه مواوراءالنهور جهوتگیوریهوای معتورل وجوود داشوته اسوت،
برداشت های غالیانه در مناط آن دیره نمویشوود؛ چوه اینکوه اک ور موردم مواوراءالنهور
اهول سونت بودنوور و شویعه در آن در اقفیوت بوووده اسوت .نووع روایووات نقولشووره در
تفسیر عیاشی و رجال کشوی نیوز گویوای ایو اسوت کوه آن دیوار مشوی جهوتگیوری
معترالنه دارد .به نرر می رسر مبنوای عیاشوی و کشوی و برخوی دیگور از مشوایخ مهوم
موواوراءالنهوور ،ای و بوووده کووه از بیووان روایووات تنوور عفی وه عاموه یووا بعتووی از صووحابه
خودداری کننر .انریشه ای کوه ایشوان در سومرقنر تورویج کردنور ،هموراه بوا اعتورال و
مرارا با دیگر مذاهب اسالمی بووده اسوت .بوا ایو حوال ،در مررسوه مواوراءالنهور ،بوا
خط فکوری متهموان بوه غفوو هماننور مکتوب قوم رفتوار نمویشوره اسوت؛ چوه اینکوه
دانشمنرانی همچوون عیاشوی و کشوی از نقول روایوت از گوروه متهموان بوه غفوو نیوز
هوویا ابووایی نراشووتنر و نقوول روایووت از کسووانی کووه مووأمون در حووریث بودنوور را روا
می دانستنر .برای نمونه مویتووان از احمور بو عفوی بو کف ووم سرخسوی نوام بورد کوه
جوزء مشوایخ عیاشووی و کشوی محسوووب مویشوود .وی بنووا بور نروور شویخ طوسووی و
دیگر رجالیوان ،موتهم بوه غفوو اسوت (طوسوی ،117 :5878 ،ش1618؛ ابو داوود،115 :5811 ،
ش88؛ حفی ،111 :5155 ،ش ،)53با ای حوال کشوی بوا آوردن تعبیور «و کوان مأمونواً عفوی
الحووریث» (کشووی ،185 :5116 ،ش ،)5151نقوول روایووت از او را جووایز موویدانوور .عیاشووی
نیووز روایووات بسوویاری از او نقوول کوورده اسووت (خووزاز161 :5115 ،؛ صووروق،811/1 :5861 ،
ح ،11و  ،113ح 1و  ،)7در صووورتی کووه عالمووه حفووی در رجووال خووویش عقیووره بوور رد
روایات احمر ب عفی ب کف وم دارد (حفی ،111 :5155 ،ش.)53
در میان راویان شیعی در ماوراءالنهر فقط در معرفی چنر شتصیت است که انریشوه
غفو مطرح شره است :یکی ابوالفتل جعفر بو معوروف سومرقنری ،از مشوایخ اصوفی
عیاشی ،که بنا بر نرر برخی از رجالیان وی راه غفو را برگزیره بود (اب غتائری7 :5891 ،؛
اب داوود ،181 :5811 ،ش.)61

دیگری عبرالرحم ب احمر ب نهی سمرقنری است که رجالیوان در نقول روایوات
وی جانب احتیاط را رعایت میکردنر (نجاشی ،189 :5891 ،ش .)981اب غتائری در رجال
ذکر کرده که وی غالی بوده است (اب غتائری.)76 :5891 ،
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از دیگر غالیان ذکرشره در ماوراء النهر ،نصر ب صباح ،مشوهور بوه ابوالقاسوم بفتوی
است که جزء مشایخ کشی است و نجاشی او را «غوال الموذهب» معرفوی کورده اسوت

(نجاشی ،113 :5891 ،ش.)5516

حس ب خرزاد قمی که مقیم منطقه کش بوود ،نیوز بنوا بور نرور نجاشوی در اواخور
عمرش متهم به غفو معرفی شره است (همان ،11 :ش.)37

ج .علل رکود مدرسه کالمی ماوراءالنهر
درباره سرنوشت مررسه کالمی ماوراءالنهر و عفل افول آن ،اطالعات چنرانی به جوز
دو نکته ذیل در دست نیست:
.1حملهبهدولتسامانیان 
بی ش یکی از عفل افول ای حوزه بزرگ شیعی ،مباحث سیاسی حکومتی و حمفه
نرامی گسترده به مناط متتف ماوراء النهور اسوت؛ مو الً شوهر بتوارا ،از اواخور دوره
سامانیان دچار آثار تتریبی شر و درگیوریهوای نروامی و حمفوههوای خوارجی بور آن
سرازیر شر (غفرانی ،)31 :5837 ،به گونهای که پس از سقوط سامانیان ،میران تاخت و تاز
ترکان بیابان گرد قرار گرفت (اشپولر561/5 :5878 ،؛ فرای118 :5813 ،؛ راونوری181/8 :5831 ،؛
صفا .)9/1 :5873 ،قراخانیان در سال  833قمری بتارا را تصرف کردنر ،اما ی سوال بعور
به عفت شیوع بیماری طاعون ،حاکم قراخانی شهر را ترک کورد .قراخانیوان شوش سوال
بعر ،یعنی در سال  861قمری ،دوباره بور آن شوهر مسوفط شورنر (هموان) .در سوال 111
هجری ،سفطان محمود غزنوی به بتارا حمفه کرد و خرابی بسیار در آنجا بوه بوار آورد.
ی سال بعر ،بتارا به دست جاللالری عفیتگی قراخانی افتاد (نو  :.تتووی و قزوینوی،
 .)1119- 1516/8 :5831سفطان مسعود غزنوی که تازه بر متصرفات پرر حواکم شوره بوود،
سپاهی برای تصرف دوباره ای شهر آماده کرد ،ولی به نتیجهای دست نیافوت .در زموان
حاکمیت قراخانیان ،بتارا یکی از پایتتتهای آنان شر؛ از ای رو بورای سواخت قصور
شمس آباد برای حواکم شومسالمفووک نصور بو ابوراهیم تَمْغواچخوان (متوفوای  131ق)،
هزینه های بسیار صرف ،و باغ و بوستانهایی بنوا شور (نرشوتی11 :5898 ،؛ قوریانی:5837 ،
 .)591/5ای زیباییها طولی نکشیر و در سال  131قمری ،مف شواه سوفجوقی (131- 191
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ق) با لشکرکشی به بتارا ،خرابی بسیاری به وجود آورد (نرشتی .)15 :5898 ،چنری بعور
احمرخان ،حاکم بتارا ( 133ق) ،قصر زیبایی در آنجا ساخت و برای آن باغهایی ایجواد
کرد که مرت سی سال ،حاکمنشی بتارا بود (غفرانی.)37 :5837 ،
همچنی سمرقنر بعور از سوقوط سوامانیان ،یکوی از پایتتوتهوای قراخانیوان شور.
جنگ ها و حواد( بسیاری بر سر ای شهر به وجود آمر .در سال  199قمری ،مف شواه
15
سفجوقی نیز به سمرقنر لشکر کشیر و خرابی بسیاری در آنجا پریر آورد (بنراری ،بیتا:

91؛ غفرانی.)71 :5837 ،

ردرماوراءالنهر 

.2شیوعبیماری فراگی
بر اسا آنچه در کتب تاریخ ثبت شره است ،بیماریهای گوناگون همچوون وبوا و
طاعون در قرن چهارم و پنجم هجری در سرتاسر ماوراءالنهر شیوع پیورا کورد .در سوال
 833قمری بیماری طاعون بیشتر مناط متتف بتوارا را در بور گرفوت و باعوث شور
قراخانیان آن دیار را ترک کننر .همچنی در سالهای  116-113قمری وبای گسوتردهای
بتارا را فرا گرفت ،به طوری که نوشتهانر در ی روز ،هجره هزار انسان مردنر (تتوی و
قزوینی .)1816/1 :5831 ،سمعانی ،اب ک یر و اب اثیر شمار قربانیان ای وبا را بالغ بور یو
میفیون و  911هزار نفر ذکر کردهانر (سمعانی158/5 :5156 ،؛ اب ک یور75/51 :5117 ،؛ ابو اثیور،
 .)987/6 :5691در ای سال ،بیماری وبا ناحیه سُغر را فرا گرفت و از آنجا نیز به سمرقنر
سرایت کرد و عامل هالکت بسیاری از مردم شر (نسفی.)111 :5873 ،
محمر ب احمر مقرسی درباره کش مینویسر« :شهری اسوت سرسوبز ،اگور وبوازده
نمیشر» (مقرسی.)131 :5155 ،
جمعبندی
مجموعه مباحث ذکرشره درباره تاریخ کالم امامیه در ماوراء النهر چنر نکته اصفی را
به دست میدهر:
 .5مررسه ماوراءالنهر از جمفه حوزههای کالمی شیعی است .در ای نوشوتار نمایوان
شر که ماوراء النهر برخی شاخصههای حوزهای کالمی را داشته اسوت کوه از جمفوه آن،
وجود انریشمنران متکفم و آثار کالمی ذکرشره برای ایشان است.
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 .1جریانهای متتف فکری دیگر مکاتب فکری امامیه نیز بع مواوراءالنهور راه پیورا
کردنر که در ای میان مکاتب قم ،کوفه و بغراد بیشتری تأثیرگذاری را داشتهانر.
 .8برخی جریانهای فکری مررسه کوفه ،همچون جریان متکفمان با محوریت هشام
ب حکم و جریان محرثان با محوریوت یعقووب بو یزیور (متوال یوونس) ،در حووزه
ماوراءالنهر حتور جری داشتهانر.
 .1در حوزه ماوراءالنهر ،با اینکه افکار غفوآمیز با متالفوت جوری روبوهرو مویشور،
مشایخ آن دیار از نقل روایت از گروه متهمان به غفو ابوایی نراشوتنر و نقول روایوت از
کسانی که مأمون در حریث بودنر را جایز میدانستنر.
 .1از مهمتری عوامل حتور جریانهوای فکوری گونواگون در منطقوه مواوراءالنهور
میتوان به تأثیر و تأثرات عالمان شیعی در مکاتب متتف اشاره کرد .سوفرهای متعورد
ای عالمان و تبادل اطالعات و انتقال میرا( ی مکتوب را مویتووان مهومتوری عامول
جریان خاص فکری در ی منطقه جغرافیایی ،بهخصوص ماوراءالنهور ،دانسوت کوه در
دورتری نقاط شرق بالد اسالمی است.
 .9با توجه به جریانهای متتف فکری در ماوراءالنهر میتووان ایو نرریوه را بیوان
کرد که حوزه ماوراء النهر روشی «معترل گرایانه» را پیشه خوود سواخته بوود؛ چوه اینکوه
شیعیان با پیروان مذاهب دیگر ،که در مواوراء النهور حتووری جوری داشوتنر ،حشور و
نشر داشتهانر.
 .7حمفه نرامی به دولت سامانیان و نیز شویوع بیمواری فراگیور در مواوراءالنهور ،دو
عفت اصفی افول مررسه کالمی ماوراءالنهر بوده است.
نوشتها 


پی

 . 1جریانی فکری که بیشتر به دریافت و فهم روایات و تبیی درونحری ی توجه داشته اسوت (نو :.
جبرئیفی ) 97 :5836 ،و جریانی که احادیث را منبع اعتقادی تفقی و تبیوی کورده ،ولوی بوه دنبوال
تبیی های خارج از مت و عرضه نررهای کالمی نبوده و کمتر مواجهههوای بیرونوی داشوته اسوت
(سبحانی.)13- 17 :5865 ،
 .2جریانی که رویکرد عقلگرایی وحیانی دارد و با دریافت احادیث از ائمه (ع) درصرد فهم و استنباط
آن برمی آیر ،و در مقام دفاع از آن تعالیم ،تبیی عقالنی و نرریهپردازی میکنر (همان).
 .3برخی همچون بالذری (متوفای  176ه .ق ).تصرف را در زمان عمر بنعبرالعزیز (متوفای  515ه.ق).
می داننر (بالذری)137/1 :5897 ،؛ ولی محق قان دیگری پیشینه حتور را دوران ولیر ب عبورالمف
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اموی (متوفای  69ه .ق ).می داننر (مارکوارت .)118 :5893 ،برای مطالعه بیشوتر دربواره چگوونگی
ورود مسفمانان به ماوراء النهر نو  :.بوالذری166- 197/1 :5897 ،؛ بارتولور66 :5813 ،؛ فروزانوی،
.113- 115 :5877
 .4شهر اصفی اقفیم صُغر (میان دو رود جیحون و سیحون) و در جانب جنوبی آن بوده است .سمرقنر
در قسمت شرق بتارا به فاصفه  511میفی ( 175کیفومتر) قرار داشته و از نرر آب و هوا و فزونوی
میوه جزء بهتری شهرها بوده است (قزوینی951 :5878 ،؛ شری ادریسی.)115/5 :5116 ،
 .5ای اقفیم در بی رود جیحون و سمرقنر و در سمت غربی شهر کش واقع بوده که ایرانیوان بوه آن
«نتشب» نیز می گفتنر و امروزه ای شهر «قرْشی (قارشی)» خوانره می شود (مقرسی131 :5155 ،؛
لسترنج.)166 :5897 ،
 .6از بزرگتری بالد ماوراء النهر در شمال شرقی رود سیحون و همجوار مناط ِ ترکنشی ِ بالد کفر بوده
است .خرابه های کنونی شهر کهنه تاشکنر همان است که اعراب به آن شاش میگفتنر و ایرانیان آن
را «چاچ» می نامیرنر .فاصفه چاچ با سمرقنر 11 ،فرسخ و تا طراز که شهر مورزی مواوراءالنهور بوا
ترکستان است 19 ،فرسخ بوده است .در حقیقت ،ای منطقه در کنار جاده بزرگ ابریشم قرار داشته و
آخری منطقه در شمال شرقی خراسان قریم است که در اختیار مسفمانان بوده است .ای سورزمی
امروز مرکز جمهوری ازبکستان ،یعنی تاشکنر ،است (قزوینی953 :5878 ،؛ مارکوارت19 :5893 ،؛
نرشتی.)531 :5898 ،
 .7سومی شهر بزرگ منطقه سغر که در ناحیه جنوبی رود سغر قرار داشته است .امروزه شهر کش با
نام «شهر سبز» از شهرهای ازبکستان به شمار میرود (چکنگی.)581 :5873 ،
 .8روایاتی از حمرویه و برادرش در مرح زراره نیز در رجال کشی نقل شره است (ن  :.همان،588 :
ش 155و ص ،581ش 151و ص ،589ش 157و ش 156و ص ،583ش.)115
 .9عقلگرایی ( )rationalismعنوان عامی است که بر هر گونه نرام فکریففسفی اطالق میشود که نقش
اصوفی و اساسوی را بووه عقول برهوور و در مقابول نروامهووایی ماننور شووهودگرایی (،)intuitionalism
تجربوهگرایوی ( ،)empiricismایموانگرایوی ( )fideismو نوصگرایوی ( )textualismاسوت (جبرئیفووی،
.)98 :5836
 .10یعنی هم به تحفیلها و تأملهای عقفی ارج مینهر و هم استناد به وحی را در دستور کار خود قرار
میدهر (الهیجی11- 11 :5111 ،؛ جبرئیفی.)98 :5836 ،
 . 11از مجموع روایاتی که از فاریابی باقی مانره و البته انتشار تمام آنها نیز در حوزه ماوراءالنهر است،
ای حقیقت آشکار است که وی اخباری گاه منحصر به فرد در دفاع از تعالیم هشام و یونس نقل کرد
(کشی ،199- 191 :5116 ،و  )165- 133و هم چنی روایات معتنوابهی در جهوت موذمت انریشوه و
شتصیت زرارة ب اعی و همفکرانش ،همچون بریر ب معاویه ،که به نوعی رقیب جریوان فکوری
هشام ب حکم به شمار میرفتنر منتشر کرد (طوسی 817- 819/5 :5898 ،و  .)893- 891محمور بو
مسعود عیاشی و ابوعمرو کشی هر دو شاگرد جبریل ب احمر بودهانر و به نرر میرسر به واسطه او از
جریان فکری هشام متأثر شره باشنر؛ به گونهای که بیشتر روایات فاریابی را نیز نقل کردهانر .در رجال
کشی 17 ،روایت عیاشی از فاریابی (ش،117 ،119 ،111 ،111 ،115 ،111 ،186 ،183 ،189 ،113 ،11
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 )351 ،351 ،316 731 ،751 ،111 ،131 ،176 ،189 ،181 ،811 ،167 ،131 ،138 ،131 ،195و نیز 18
روایت کشی از فاریابی نقل شره است (ش،581 ،556 ،69 ،87 ،88 ،85 ،81 ،16 ،17 ،19 ،15 ،58
 683 ،781 ،135 ،187 ،818 ،815 ،811 ،886 ،115 ،111 ،579 ،598 ،586 ،588و .)...
 .12در مجموع روایات باقی مانره از محمر ب نصیر ،برخی روایات گزارششره از او در طعو زراره
(همان :ش 185و ش )196و در مرح هشام (همان ،173 :ش )169و یونس (هموان ،161 :ش- 681
 )689مشاهره میشود که به نوعی وابستگی محمر ب نصیر به جریان هشام ب حکم و شاگردان او را
نشان می دهر .همچنی وی از استادا ن مشترک عیاشی و کشی بوده و محمر ب مسوعود عیاشوی 11
روایت (همان ،ش 759 ،938 ،931 ،916 ،913 ،191 ،116 ،831 ،813 ،171 ،71 ،6و  )...و ابوعمرو
کشی  3روایت از او نقل کرده انر (همان ،ش )911 ،959 ،166 ،169 ،196 ،185 ،561 ،6و به نرور
می رسر عیاشی و کشی بیشتر به خاطر محمر ب نصیر و فاریابی از هواداران جریان فکری هشام و
یونس تأثیر پذیرفتهانر (سبحانی و موسوی تنیانی.)39 :5868 ،
 .13عیاشی با توجه به تأثیرپذیری از فاریابی و محمر ب نصیر کشی ،به آموزههای هشام بو حکوم و
یونس و نقر افکار زراره توجه نشان داد ،ضم اینکه بنا بر برخی گزارشها عیاشی با فتل ب شاذان
و شاگردانش ،از طری مکاتبه ،در ارتباط بوده است (همان ،ش.)733 ،965 ،919 ،831 ،191
 .14برای مط العه بیشتر درباره دیگر متکفمان بغراد از غیبت صغرا تا دوران شیخ مفیر ن  :.جمعی از
پژوهشگران 5861 ،ب.533 :
 .15سالجقه شعبه ا ی از ترکان غز بودنر و به عفت مهارتی که در تیرانرازی و جنگجویی داشوتنر ،در
مرتی کوتاه ،قررت و نفوذ نرامی و سیاسی خود را در خاورمیانوه بسوط دادنور و توانسوتنر بنیوان
حکومت غزنویان را متزلزل کننر (ن  :.راونری.)191/1 :5831 ،
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حسینی کوهکمری ،قم :بیرار.
راونری ،مرتتی (5831ش) ،تاریخ اجتماعی ایران ،چاپ دوم ،تهران :نگاه.
رضایی ،محمرجعفر (5865ش)« ،امتراد جریان فکری هشام ب حکم تا شکلگیری مررسه بغراد» ،نقر
و نرر ،57 ،ش ،91ص.551- 65
زکیزاده رنانی ،عفیرضا (بیتا)« ،جریانشناسی فکری امامیه در ماوراءالنهر تا قرن پنجم هجری» ،آیی
حکمت (در دست چاپ).
سبحانی ،جعفر (5111ق) ،رسائل و مقاالت ،چاپ دوم ،قم :مؤسسه امام صادق (ع).
سبحانی ،محمرتقی (5865ش)« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها» ،نقر و نرر ،دوره  ،57ش ،91ص1و.87
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سبحانی ،محمرتقی ،موسوی تنیانی ،سیر اکبر (5868ش)« ،جریان شناسی فکری امامیه در خراسوان و
ماوراءالنهر :از آستانه غیبت صغری تا عصر شیخ صروق» ،تحقیقات کالمی ،ش ،1ص.519- 76
سمعانی ،عبرالکریم ب محمر (5156ق) ،األنساب ،تصحیح عبراهلل عمرو الباروی ،بیروت :دار الفکر.
سیر مرتتی (عفم الهری) (5111ق) ،رسائل الشری المرتتی  ،تحقی  :سیر مهوری رجوایی ،قوم :دار
القرآن الکریم.
شری ادریسی ،محمر ب محمر (5116ق) ،نزهة المشتاق فی اختراق اآلفاق ،بیروت :عالم الکتب.
صفا ،ذبیحاهلل (5873ش) ،تاریخ ادبیات در ایران ،چاپ هشتم ،تهران :فردو .
ضیایی فر ،سعیر (5831ش) ،پیشدرآمری بر مکتبشناسوی فقهوی  ،قوم :پژوهشوگاه عفووم و فرهنوگ
اسالمی.
طوسی ،محمر ب حس (5898ش) ،اختیار معرفة الرجوال موع تعفیقوات میردامواد األسوترآبادی ،قوم:
آل البیت (ع).
طوسی ،محمر ب حس (5878ش) ،رجال الطوسی  ،تحقی  :جواد قیومی اصفهانی ،چواپ سووم ،قوم:
مؤسسة النشر االسالمی.
طوسی ،محمر ب حس (5151ق) ،األمالی ،قم :دار ال قافة.
عسقالنی ،احمر ب عفی (5861ق) ،لسان المیزان ،بیروت :مؤسسة األعفمی.
غفرانی ،عفی (5837ش) ،فرهنگ و تمرن اسالمی در ماوراء النهر :از سقوط سامانیان تا برآمرن مغوالن،
قم :پژوهشگاه عفوم و فرهنگ اسالمی.
غالم عفی ،مهری (5868ش) ،تاریخ حریث شیعه در ماوراء النهر و بفخ :درآموری بور مکتوب حوری ی
خراسان (دفتر اول) ،قم :دارالحریث.
فرای ،ریچارد (5813ش) ،بتارا :دستاورد قرون وسطا  ،ترجمه محمود محمودی ،تهران :بنگاه ترجمه و
نشر.
فروزانی ،سیر ابوالقاسم (5877ش) « ،جغرافیای تاریتی فرارود» ،ایرانشناخت ،ش ،6ص.115- 531
قریانی ،عبا (5837ش) ،فرهنگ جامع تاریخ ایران ،چاپ ششم ،تهران :نشر آرون.
قزوینی ،زکریا ب محمر (5878ش) ،آثار البالد و أخبار العباد ،تهران :امیرکبیر.
کرباسی ،اکبر (5865ش)« ،مررسه کالمی کوفه» ،نقر و نرر ،دوره  ،57ش ،91ص.91- 83
کشی ،محمر ب عمر (5116ق) ،رجال الکشی  ،تحقی حس مصطفوی ،مشهر :مؤسسه نشور دانشوگاه
مشهر.
الهیجی ،عبرالرزاق (5111ق) ،گوهر مراد  ،تصحیح مؤسسه تحقیقاتی امام صادق (ع) ،قم :نشر سایه.
لسترنج ،گای (5897ش) ،جغرافیای تاریتی سرزمی های خالفت شرقی ،ترجمه محمود عرفان ،چاپ
سوم ،تهران :عفمیفرهنگی.
مادلونگ ،ویففرد (بیتا)« ،تشیع امامیه و عفم کالم معتزلی» ،ترجمه احمر آرام ،شیعه در حریث دیگران،
زیر نرر مهری محق  ،تهران :دائرةالمعارف تشیع.
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مارکوارت ،ژوزف (5893ش) ،وهرود و ارنگ :جستارهایی در جغرافیایی اساطیری و تواریتی ایوران
شرقی  ،ترجمه و اضافات دکتر منشی زاده ،تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
مفیر ،محمر ب محمر (5158ق) ،االختصاص ،تصحیح عفی اکبر غفاری و محمود محرمی ،قم :کنگوره

شیخ مفیر.
مقرسی ،محمر ب احمر (5155ق) ،أحس التقاسیم فی معرفة األقالیم ،قاهره :مکتبة مربولی.
منتجبالری  ،عفی ب عبیراهلل (5111ق) ،الفهرست  ،تحقی محر( ارموی ،قم :کتابتانه آیتاهلل مرعشی
نجفی.
نجاشی ،احمر ب عفی (5891ش) ،رجال النجاشی ،الطبعة السادسة ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.
نرشتی ،محمر ب جعفر (5898ش) ،تاریخ بتارا ،تحقی محمرتقی مرر رضوی ،تهران :تو .
نسفی ،عمر ب محمر (5873ش) ،القنر فی ذکر عفماء سمرقنر  ،تصحیح یوس الهادی ،تهران :دفتر نشر
میرا( مکتوب.
یاقوت حموی ،یاقوت ب عبراهلل (5661م) ،معجم البفران ،الطبعة ال انیة ،بیروت :دار صادر.

