
تـاریخ ایـران: شماره 63/5، زمستان 1388
Iran History: No 63/5, Winter 2010

جایگاه علمی خراسانیان در مراکز و محافل علمی بغداد در سده های 
سوم و چهارم قمری*

محمد حاجی تقی1

چكیده 
حضور خراسانیان در تشکیل خالفت عباسی، باعث شد تا حضور آنان در تشکیالت و ساختار سیاسی و فرهنگی جهان اسالم 
نیز نمود بیشتری پیدا کند. محافل علمی بغداد از جمله مراکزی به شمار می روند که خراسانیان حضور پررنگی در آنها داشتند. 
بسترهای مناسب و انگیزه های گوناگون برای حضور آنان در بغداد، جایگاه برتری و تفوق را در جوامع علمی بغداد به خراسانیان 
داده بود. خراس��انیان در س��طوح عالی این مراکز و محافل به تعلیم و تعلم می پرداختند و اس��تقبال و پذیرش جوامع علمی و 
افکار عمومی از ایشان قابل تأمل است. در این مقاله بر اساس روش تحلیلی � توصیفی در تحقیق تاریخی با در نظر داشتن 
شاخص های آموزشی، تالش می شود به این پرسش پاسخ گفته شود که خراسانیان در مراکز و محافل علمی بغداد در سده های 
س��وم و چهارم قمری)9 و 10 م( که دورۀ اعتالی علمی � تمدنی جهان اس��الم بود، چه جایگاهی داشتند؟ دستاوردهای این 

تحقیق نشان می دهد که خراسانیان هدایت کننده و حتی بانی جریان های فکری، علمی و مذهبی بوده اند. 
واژگان کلیدی: علمای خراسان، بغداد، مجالس علمی، مساجد، بیت الحکمه.

The scientific position of the Khorasanis in Baghdad’s scientific circles 
during the 9th and the 10th A. C
Mohammad Haji Taghi2

Abstract
The presence of the Khorasanis in the establishment of the Abbasids led to the more 
vivid presence of them in the political and cultural positions of the Islamic world. The 
Khorasanis’ presence was more notable in the scientific circles of Baghdad. Their 
supreme position in the scientific circles of Baghdad was due to the suitable grounds and 
various motivations for their presence there. The Khorasanis educate in these centers. 
During their leadership of the scientific movements in Baghdad, they were highly received 
both by the scientific circles and the public. Using the descriptive-analytic approach in 
historical research and presupposing teaching and acquisition scales, this essay aims 
at answering the question concerning the position of the Khorasanis in Baghdad’s 
scientific circles during the 9th and 10th A. C which is known as the glorious epoch of 
cultural-scientific progress in the Islamic world. The findings of this essay will show that 
the Khorasanis had been both founders and leaders of the intellectual, scientific, and 
religious movements. 
Keywords: Keywords: Khorasan’s sages (Ulama), Baghdad, scientific circles, mosques, 
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مقدمه 
فتوح اس��المی در خراس��ان، پدیدۀ مهاجرت گس��تردۀ اعراب به این سرزمین را در پی داشت. تداوم 
فتوح در دورۀ اموی، دوری از مرکز خالفت، شرایط مناسب اقلیمی، ثروت و منابع بی کران زمینه های 
این کوچ گسترده بود. به تدریج اعراب مسلمان با بومیان خراسان به هم آمیختند و در فرهنگ بومی 
مستحیل شدند. جاحظ با دریافتی ظریف، در این باره می نویسد: »در تمام این ارباع بین مردمان منزل 
گزیده و مردمان بومی تفاوتی دیده نمی ش��ود و محبت وطن ش��امل تمامی مردمان آن می شود.«3 
این مهاجران که صحابۀ پیامبر نیز در بین آنان بودند، به انگیزۀ جهاد و تبلیغ دین در خراس��ان مأوا 
گزیدند. اما با گذش��ت زمان و در پیوند با عناصر بومی، بستر شکل گیری کانون های علمی خراسان 
را فراهم کردند. نقش برجستۀ سیاسی خراسان در تحوالت سیاسی قرون یکم و دوم قمری، خاصه 
پدیداری خالفت عباسی و نیز شکل گیری دولت های محلی طاهریان و سامانیان نشان از اهمیت و 

نفوذ فزاینده و مؤثر این سرزمین در فرهنگ و تمدن اسالمی داشت.
جایگاه سیاس��ی اهالی خراس��ان به ویژه در عصر اول عباس��ی به عنوان ابناءالدوله، این والیت 
بزرگ را از گرایش های علمی خالفت و اجتماع اسالمی که به عصر طالیی تمدن اسالمی شهرت 
یافت، متأثر کرد و ش��کل گیری کانون های فعال علمی در خراس��ان را س��بب ش��د. شعاع تأثیر این 
تحول، پهنۀ وسیع تمدن اسالمی را دربرگرفت و خراسان و خراسانیان را به عنوان بانیان و شارحان 
علوم اس��المی در جهان اس��الم شناس��اند که انعکاس این جایگاه در منابع اس��المی مشهود است. 
ارزیابی َش��عبی از وضعیت علمی عصر خود او را به این داوری س��وق داده اس��ت که »گویی علم به 
خراسان منتقل شده است.«4 َمقَدسی رونق علم فقه و دیگر علوم در این دیار را با »شدت ایشان در 
فقه و تمیز علمی «5 نشان می دهد. تداوم جایگاه علمی خراسان حتی تا قرن هفتم قمری در گفتار 
یاقوت از ش��هرت علمی خراس��انیان بازتاب دارد که: » اما علم، خراسانیان تک سواران و سروران و 

بزرگان آن هستند.«6
در این میان نباید از نقش حکومت های طاهری و سامانی در رونق علمی خراسان غافل شد، به 

3. أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، رسائل الجاحظ )مصر، مطبعۀ التقدم، 1324ق(، ص39. آمیختگی فرهنگی در خراسان دوسویه 
بوده است. مقدسی خراسان را به رسوم و اقلیم عرب نزدیک ترین می داند، نک: محمد بن احمد البشاری المقدسی، أحسن التقاسیم فی 

معرفۀ االقالیم )لیدن: مطبعۀ بریل، 1906م(، ص 294-295.
4. ابن الفقیه، مختصر کتاب البلدان )لیدن: مطبعۀ بریل، 1302ق(، ص314.

5 . المقدسی، ص 294.
6 . شهاب الدین ابوعبداهلل یاقوت الحموی، معجم البلدان )تهران: مکتبۀ األسدی، 1866- 1870م(، ج2، ص350.
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خصوص اقدامات عبداهلل بن طاهر که سعی داشت نیشابور را همچون بغداد به کانون علمی در شرق 
تبدیل کند. تأس��یس کتابخانه به تقلید از دارالحکمۀ بغداد و جلب عالمان و تشویق و تأمین عالمان 
خراسانی و مدعوین بغداد از جمله اقدامات وی در این راستا بود. عبداهلل و دیگر امرای آل طاهر خود 
در شمار ادبای نام آور عرب بوده اند و از مشوقان ادب عربی در سرزمین خراسان محسوب می شوند.7 
دولت سامانی نیز در قرن چهارم در سایۀ اقتدار سیاسی خود، بخارا و نیشابور را به مراکز مهم علمی 
جهان اس��الم تبدیل کرد. امرای سامانی از علم بهر ه مند بودند و در مجالست با عالمان و ادبا اصرار 
می ورزیدند و در اکرام ایش��ان مبالغه می کردند. وزرای آل سامان نیز شیوه ای چنین داشتنند. خاصه 
که خود از اهل فضل و دانش بودند. این شرایط معمواًل در طبقۀ حکام محدود نمی ماند و به مصداق 
»الناس علی دین ملوکهم« و یا فضای زمانه، دیگر قش��رهای اجتماعی همچون قضات و اش��راف 
و حتی خود علما نیز در تأمین ش��رایط علمی مش��ارکت می کردند.8 روابط سیاسی نزدیک طاهریان 
و س��امانیان با خالفت، خراس��ان را که مقر عقلی و علمی ایرانیان بود، هر چه بیش��تر به بغداد پیوند 
داد. این پیوند به ویژه در عرصۀ علمی عمیق و گسترده بود. به طوری که هستۀ علمی بغداد در آن 
دوره را خراسانیان شکل دادند، در تمامی علوم و دانش ها در بغداد پیشرو بودند و هدایت جریان های 
علمی را در دست داشتند. این تفوق در حضور پررنگ و گستردۀ خراسانیان در مراکز و محافل علمی 

بغداد عینیت می یافت.
سده های سوم و چهارم قمری با مهاجرت گستردۀ عالمان خراسانی به بغداد و اقتدار علمی ایشان 
روبه رو بود. بس��تر ها و دالیل این مهاجرت از منظر تاریخی چه بود؟ بخش��ی از این پاسخ را بایستی 
در ماهیت شفاهی دانش در تمدن اسالمی جستجو کرد. طبیعی است که اصالت آموزش دیداری بر 
آموزش نوشتاری در این عصر ضرورت مسافرت برای درک محضر عالمان دیگر را ایجاب می کرد. 
این واقعیت به همراه توصیه هایی مؤکد در س��نت اس��المی به ارزش س��فر در کسب معرفت توجیه 
درونی این پدیدۀ اجتماعی است. موقعیت بغداد در این رابطه به مثابۀ پایتخت فرهنگی جهان اسالم 
و حض��ور نخبگان علم��ی دانش های گوناگون در آن، بغداد را مقصود ای��ن مهاجرت ها قرار می داد. 
البته نبایستی از نقش خلفای عباسی که خود در علوم عصر خود دستی داشتند و مشوق علما بودند 
غفلت کرد. به ویژه که ایش��ان به خراس��انیان نظری مساعد داشتند و در برکشیدن عالمان این دیار 

7 . برای آگاهی بیشتر، نک: امیر اکبری، تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام )تهران: سمت، 1384(، ص 204 به بعد.
8 . برای بحث تفصیلی در این باره، نک: محمدرضا ناجی، تاریخ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان )تهران: م ج م ع  ع ل م ی  ت م دن ، 

ت اری خ  و ف ره ن گ  س ام ان ی ان ، 1378(.
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متعمد بودند. همینطور ظرفیت اقتصادی خوب شهر بغداد در پذیرش موج مهاجرت ها و تأمین توسعۀ 
شهری در تداوم این مهاجرت ها موثر بوده است.9 

ش��رایط و انگیز  ه های حضور علمی خراس��انیان در بغداد یکسان نبود. برخی از ایشان خانواده ای 
خراسانی داشتند که به بغداد مهاجرت کرده بودند لیکن خود در بغداد به دنیا آمده بودند.10 برخی دیگر 
نیز خود به انگیزۀ علمی به بغداد کوچ کردند.11 شماری دیگر در مسیر حج مدتی را در زمان رفت و 
مدتی را در مسیر برگشت در بغداد اقامت کردند و در این ایام به تعلیم و تعلّم پرداخته اند.12 گروهی 
از ایشان عالوه بر شخصیت علمی به شغل تجارت مشغول بودند و در آمدن به بغداد انگیزه تجاری 
نیز در کنار انگیزه علمی داشتند.13 شماری از ایشان را خلیفه برای پذیرش مسئولیت های قضایی یا 

دیوانی به بغداد دعوت کرده بود.14 

9 . برای آشنایی با مزایا و امتیازات بغداد، نک: ابن واضح یعقوبی، البلدان، ترجمه محمد ابراهیم آیتی )تهران: بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب، 1356(، ص 22.

10 . احمد بن حنبل، ابوعلی اشکاب، و آدم بن ابی ایاس مروزی از این دسته از خراسانیانند. به ترتیب نام، نک: ابن الجوزی، 
المنتظم فی تاریخ الملوک واألمم، ج 7، تحقیق و تقدیم سهیل زکار )بیروت: دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، 1995م(، ص 488. 
محمد ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 7، تحقیق ریاض عبداهلل عبدالهادی )بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1995م(، ص 169. یوسف 

المزی، تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، ج1، تحقیق و تعلیق بشار عواد معروف )بیروت: مؤسسۀ الرسالۀ، 1418ق(، ص 159.
11. از ایشان ابوعبید قاسم بن سالم، بشر بن حارث حافی، رجاء بن ابی رجاء مروزی، محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج، اسحاق 
بن راهویه، سلیمان بن معبد مروزی، ابواسحاق نیشابوری، ابویعقوب یوسف بن حموک مروزی، ابوبکر نیشابوری، ابوالقاسم بلخی، ابوبکر قفال 
شاشی، ابوسهل صعلوکی و ابوالحسن ماسرجسی را می توان نام برد. به ترتیب نام، نک: ابن سعد، ج7، ص 166، 171؛ ابن الجوزی، المنتظم، 
ج7، ص 37، 159؛ ج8، ص111، 165؛ المزی، ج1، ص 175؛ الخطیب البغدادی، تاریخ بغداد، ج 9، تصحیح سعید العرفی )بیروت: دار الکتاب 
العربی، بی تا(، ص51؛ عبدالکریم السمعانی، األنساب، ج4، تقدیم محمد احمد حالق )بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1999م(، ص 457، 212. 
12 . مکی بن ابراهیم بلخی، ابوعبداهلل زاهد نیشابوری، محمد بن عبدالعزیز بن ابی زرمه، ابوعلی مروزی، ابوالعالء مروروذی، ابوعبداهلل 
بلخی، ابوسعید خراسانی بلخی، ابوالحسن علی بن محمد بلخی، ابومحمد عبداهلل طالقانی، ابونصر کاتب مروزی، ابوالحسن محمد طوسی، 
ابوالحسین طاهر نیشابوری از این نمونه اند. برای آگاهی بیشتر، نک: ابن سعد، ج7، ص 179. الخطیب البغدادی، ج 4، ص119-118؛ ج5، 

ص290، ج12، ص 67، 72 و 270؛ ج10، ص22، ج9، ص357. المزی،  ج6، ص 412. ابن الجوزی، المنتظم، ج7، ص 128. 
13. عبداهلل بن مبارک، ابوعمر یمامی خراسانی و ابوعلی تمیمی، ابونصر تمار قشیری، ابن عمرویه نیشابوری، محمد بن سلیمان بن فارس 
دالل نیشابوری، احمد بن حسنویه تاجر نیشابوری، ابواسحاق ابراهیم بن سختویه مزکی نیشابوری، ابوسعید اسماعیل جرجانی خالل، عبیداهلل بن 
عبداهلل سرخسی از این گروه هستند. برای آگاهی بیشتر دربارۀ حیات علمی ایشان، نک: شمس الدین محمد بن احمد ذهبی، تذکرۀ الحفاظ ج1، 
)بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1958م(، ص 275، 276. الخطیب البغدادی، ج13، ص 171- 170؛ ج10، ص 424؛ ج3، ص 131؛ ج4، ص 125؛ 

ج6، ص 169. علی ابن الحسن ابن عساکر، تهذیب تاریخ دمشق الکبیر، ج3، تحقیق عبدالقادر بدران )بیروت: دار المیسرۀ، 1399ق(، ص 15.
14 . از ایشان ابوحذیفه اسحاق بخاری، اباصلت هروی، یحیی بن اکثم مروزی و احمد بن طیب سرخسی، محمد بن ابی رجاء 
خراسانی، حسن بن موسی اشیب، مسیب بن شریک، ابوالطیب حنظلی مروزی و عمر بن ابی عمر ازدی را می توان نام برد. برای آگاهی 
ابوعبداهلل یاقوت  البغدادی، ج6، ص 327- 326؛ ج11، ص48-46؛ ج14، ص191. شهاب الدین  باره، نک: الخطیب  بیشتر در این 

الحموی، معجم االدباء، ج3 )بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا(، ص98.
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زمینه های مناسب این عصر برای تعامل بین خراسان و بغداد، بستر مناسب برای حضور گسترده 
و موثر خراس��انیان در مراکز و محافل علمی بغداد را فراهم آورد که به تفوق علمی خراس��انیان در 
آن ش��هر انجامید. با این نگاه حضور خراس��انیان در این مراکز و محافل علمی مورد بررس��ی قرار 

می گیرد.

مراکز علمی بغداد
از جمله نهادها و مؤسس��ه هایی که در منابع این عصر به عنوان مراکز علمی بغداد از آنان نام برده 
شده اس��ت، می توان به مساجد، بیت الحکمه، خانه های علما، بازارها و میدان های عمومی شهر بغداد 
اش��اره کرد که جایگاه خراس��انیان در این مراکز نمود عینی تفوق و اعتبار ایشان در علوم عصر خود 

بود. از جملۀ این مراکز می توان به این موارد اشاره کرد:
مسجد

مس��اجد در جهان اس��الم از منظر کارکردی از مؤسس��ات اصلی نهاد آموزش بوده اند. این ویژگی 
آموزش��ی از صدر اسالم همس��نگ کارکرد مذهبی مسجد بود و و این مکان در توسعۀ تعلیم و تعلّم 
تأثیر زیادی داش��ت. ش��هر بغداد را منابع از جهت فراوانی مساجد بی بدیل توصیف کرده اند. یعقوبی 
تعداد مساجد بغداد را در قرن سوم قمری سی هزار مسجد ذکر می کند15 و خطیب بغدادی در اوایل 
قرن چهارم قمری می نویس��د به ازای هر حمام پنج مس��جد وجود دارد و در مجموع س��یصد هزار 
مسجد برای بغداد ذکر می کند.16 این روایات هر چند خالی از گزاف  و مبالغه نیست، لیکن بر فراوانی 
مس��اجد در بغداد صحه می گذارند. مساجد ش��هر بغداد غالبًا به مثابه مؤسسات آموزشی ایفای نقش 
می کردند. حتی این مس��اجد در  آموزش آداب مجالس علمی به ویژه آداب س��ماع پیش��رو بوده اند. 
مقدسی اشاره می کند که حلقۀ درسی امام احمد بن حنبل در جامع منصور به دو بخش تقسم می شد. 

یکی حلقۀ امالء و دیگری حلقۀ آموزش آداب تعلّم در مجالس علمی بود.17
اولین مسجد بغداد مسجد جامع منصور  بنام الذهب بود. این مسجد در دوره های مختلف به ویژه 
دورۀ هارون الرشید و معتضد توسعه یافت و بزرگ ترین و معتبرترین مسجد بغداد شد18 به طوری که 

15 . یعقوبی، ص 22.
16 . الخطیب البغدادی، ج1، ص117.

العلم للمالیین، 1972م(،  المرعیۀ، ج2 )بیروت: دار  المنح  ابوعبداهلل محمد بن مفلح مقدسی الحنبلی، اآلداب الشرعیۀ و   .  17
ص13.

18 . اسماعیل بن عمر القرشی ابن کثیر، البدایۀ و النهایۀ، ج 11 )بیروت: مکتبۀ المعارف، 1408ق(، ص68.
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جز عالمان پرآوازه در علوم اسالمی، کسی صالحیت تدریس و اختصاص کرسی را نداشت. در سال 
195 هجری قمری تعداد حلقه های درسی این مسجد بالغ بر 50 حلقه در یک زمان بود.19 وضعیتی 
ک��ه بر اعتبار و اهمیت کارکرد آموزش��ی این مس��جد داللت دارد. در این حلقه ه��ا علوم گوناگونی 
تدریس می ش��د. از جمله گزارش ها نشان می دهد که علومی چون قرائت، تفسیر، حدیث، فقه، لغت، 
نحو و ش��عر در این حلقه ها تدریس می ش��دند.20 احمد بن حنبل یکی از مدرس��ان شهیر این مسجد 
بود و مجالس امالی حدیث وی در این مس��جد پرآوازه ش��د. بسیاری از خراسانیان به شوق حضور 
در این مجلس حدیث به بغداد می آمدند. ابن حنبل در روزهای جمعه زیر گنبد الش��عراء این مس��جد 
به عبادت می پرداخت.21 از دیگر فقیهان بنام خراس��ان ابواس��حاق ابراهیم بن احمد مروزی در قرن 
چهارم قمری )وفات: 340ق( اس��ت که در این مس��جد صاحب حلقۀ درسی مهمی در مسائل فقهیه 
بود که در روز های جمعه برگزار می ش��د.22 او امام ش��افعیان عصر خود بود و ریاست شافعیان عراق 
بعد از ابن س��ریج منحصر در او ش��د. آثار بسیار او و شهرتش در حفظ احادیث بسیار، مجلس درسی 
وی را از رونق��ی کم نظی��ر برخوردار کرده بود و خلقی عظیم از ش��اگردان را پرورانید. اقامت طوالنی 
و اعتبار علمی وی در بغداد در نامگذاری محله ای در منطقۀ ربیعه به نام محلۀ مروزی منس��وب به 
وی ماندگار ش��د.23 از میان فقهای برجس��تۀ شافعی بغداد ابوالقاسم عبدالعزیز دارکی خراسانی )375 
� 295ق( که از خراس��ان به بغداد آمد در جامع منصور حلقۀ درس��ی در افتاء و بیان آرای فقهی بر پا 
می کرد.24 عالوه بر این وی در مسجد دعلج بن احمد سجزی در محلۀ ربیع نیز حلقۀ افتاء و تدریس 
داش��ت.25 او از بزرگان مذهب شافعی اس��ت. عامۀ شیوخ بغداد و شیوخ بالد دیگر ساکن در بغداد از 
مجلس وی بهره می بردند. به طوری که تدریس در بغداد را منحصر به وی ذکر کرده اند. او در فقه 

19 . الخطیب البغدادی، ج2، ص68.
ابراهیم، ج2  الفضل  أبو  تحقیق محمد  النحاۀ،  أنباه  علی  الرواۀ  إنباه  القفطی،  20. همان، ج6، ص112؛ ج11، ص408-347؛ 

)القاهرۀ: مطبعۀ دار الکتب المصریۀ، 1955م(، ص63.
21. عبدالرحمن بن علی ابن الجوزی، مناقب االمام أحمد بن حنبل )بیروت: دار الجیل الجدید، 1393ه�/ 1973م(، ص 190- 

.189
22 . احمد ابن ابی بکر ابن خلکان، وفیات االعیان و أنباء أبناء الزمان، ج1، تحقیق احسان عباس )بیروت: دار صادر، 1977م(،  

ص26-27.
23 . همان، ج1، ص 27-26. عبدالحی بن محمد ابن العماد الحنبلی، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج2 )بیروت: دارالکت 

العلمیه، بی تا(، ص 355-356.
24 . ابن الجوزی، المنتظم، ج8، ص129.

25. السبکی، طبقات الشافعیۀ الکبری، ج3، تحقیق محمد الحلو و آخرون )بیروت: دار احیاء الکتب العربیۀ، بی تا(، ص331.
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شافعی نوآوری داشته است و فتاوایش خاص خود اوست. اهل حدیث او را متهم به اعتزال کرده اند.26 
مجالس حدیث و امالی ابوالحسن علی بن عمر ختلی بلخی )وفات: 386 ق( از ثقات بغداد27 در این 

جامع نیز از اعتبار و رونق برخوردار بود.28 
مس��جد جامع رصافه نیز که توس��ط مهدی در س��ال 159 قمری بنیان نهاده شد از دیگر مراکز 
علمی و آموزشی بغداد بود که خراسانیان در آن حضور فعال و مؤثر داشتند.29 عالوه بر کثرت حضور 
دانش پژوهان در این مسجد، ویژگی دیگر این مسجد برپایی مجالس جدل و مناقشه با اهل بدعت 
بود. همچنین حلقه های شعر نیز در این مسجد به مانند مسجد جامع منصور برپا می شد.30 ابوالفضل 
عباس بن محمد بلخی )زنده به س��ال 321 ق( از جمله علمای خراس��انی بود که در این مس��جد 

مجالس حدیثی برپا می کرد.31 
از مس��اجد پرآوازۀ بغداد که کانون تصوف نیز به شمار می آمد، می توان به مسجد شونیزیه اشاره 
کرد. صوفی مش��هور ابومحمد عبداهلل مرتعش نیش��ابوری )وفات: 328 ق( که تذکره نویس ها از وی 
به عنوان اعجوبۀ  متصوفۀ بغداد نام برده اند، تا هنگام مرگ در این مس��جد به وعظ و ارش��اد مریدان 

مشغول بود.32 
بیت الحكمه

بیت الحکم��ه بغ��داد به عن��وان پیش برندۀ نهضت ترجم��ه در دورۀ تکوین علم��ی و فرهنگی تمدن 
اس��المی، از دیگر مؤسسات آموزشی اس��ت که خراسانیان در آن فعال بودند. خوارزمی )وفات: 232 
ق( از مش��هورترین آنان بود که مأمون مقام مش��رفی بیت الحکمه را ب��ه او داده بود.33 نویافته های 

26 . ابوبکر بن هدایه اهلل، طبقات الشافعیه، مصحح میس خلیل )بی جا: مرکز اطالعات و مدارک اسالمی، بی تا( ص 99-98. 
ابوالمحاسن یوسف االتابکی ابن تغری بردی، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج4 )القاهره: مطابع کوستا تسوماس، بی تا(، ص 

148. عبدالرحیم جمال الدین االسنوی، طبقات الشافعیۀ، ج1 )بیروت: دارالکتب العلمیۀ، بی تا(، ص 508.
27 . شمس الدین محمد بن احمد الذهبی، تاریخ االسالم )بیروت: دارالکتاب العربی، 1407(، ص218.

28 . السمعانی، ج2، ص132.
المعارف: 1976م(،  دار  )القاهرۀ،  ابراهیم  الفضل  أبو  الملوک، ج8، تحقیق محمد  و  الرسل  تاریخ  الطبری،  29. محمد بن جریر 

ص37-39.
30. ابوالفرج االصفهانی، االغانی، ج3 )بیروت: دار احیاء التراث، 1994م(، ص125.

31 . الخطیب البغدادی، ج12، ص155.
32 . وی در این مسجد وصیت کرد و از دنیا رفت و به نقل از وی در هنگام مرگش مرگ در این مسجد را از خدا خواسته بود، 

نک: ابن خلکان، ج1، ص72-73. 
33 . محمد بن ابی یعقوب اسحق ابن الندیم، الفهرست )بیروت: دارالمعرفه للطباعه و النشر، 1978م(، ص383؛ القفطی، إخبار 

العلماء بأخبار الحکماء )بیروت: دار اآلثار للطباعه و النشر و التوزیع، بی تا(، ص187.
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خوارزمی در علم ریاضی را متعلق به دورۀ حضور وی در بیت الحکمه دانس��ته اند.34 در علم نجوم نیز 
خراس��انیان در بغداد پیش��رو بودند و احمد بن عبداهلل مروزی معروف به حبش الحاسب از مترجمان 
عل��وم فلکی در دورۀ مأمون و معتصم در بیت الحکمه به تألیف و ترجمۀ کتب می پرداخت.35 در علم 
نجوم ابن خلف مرورودی به دس��تور مأمون آالت رصد و اسطرالب ساخت؛36 و خالد بن عبدالملک 
مرورودی اولین کس��ی بود که در جهان اس��الم مبادرت به رصد کرد.37 همچنین نوۀ وی عمر بن 
محمد بن خالد از مش��اهیر دانش رصد به ش��مار می رفت.38 از مردمان بلخ ابوالمعش��ر بلخی )وفات: 

272 ق( نیز در علم فلک در این زمان تألیفات متعددی را به رشتۀ تحریر درآورد.39 
خانۀ علما

خانۀ علما همواره کارکرد آموزشی داشته است. بسیاری از علما بخشی از خانه که »بیرونی« نامیده 
می شد را به جلسات درسی و پاسخگویی به مراجعات و مالقات های علمی خود اختصاص می دادند. 
به ویژه عالمان سرش��ناس و معتبر، بس��یاری از امور علمی را در خانۀ خود انجام می دادند. عالمان 
خراسانی مستقر در بغداد عالوه بر کاربرد فوق بخشی از منزل خود را به پذیرایی از عالمان خراسانی 
کوچی��ده به بغ��داد اختصاص دادند. خانۀ امام احمد بن حنبل از اماک��ن پرتردد علمای بغداد بود؛ به 
ویژه خراس��انیانی که در طلب دانش فقه و حدیث به بغداد می آمدند در منزل وی پذیرایی می شدند. 
از این دس��ت ابوبکر طالقانی )وفات: 244 ق( اس��ت که چون به بغداد آمد به منزل ابن حنبل رفت و 
در موضوع احادیث نبوی با وی مذاکره کرد.40 خانۀ ابی عبید قاسم بن سالم )زنده در سال 248 ق( 
را مقر علما و برگزاری مجالس غریب الحدیث گفته اند. مشهور است طاهر بن عبداهلل او را به منزل 
خود برای س��ماع غریب الحدیث دعوت کرد لیکن او در حفظ حرمت حدیث نبوی دعوت وی را رد 
کرد و طاهر مجبور شد که خود به نزد وی رود.41 خانۀ ابی حفص عمرو بن سلمه نیشابوری از مشایخ 

34. حمید مجید هدو، »جهود علماء بیت الحکمۀ فی حقل الریاضیات،« مجلۀ دراسات تاریخیۀ، تصدر عن بیت الحکمۀ )السنۀ 
الثالثۀ، 1422ق( ص67.

35 . ابن الندیم، ص341، 384. 
36. همان، ص369. 

37 . مصطفی ابن عبداهلل حاجی خلیفه، کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، ج1 )بغداد: مکتبۀ المثنی، 1941م(، ص905.
38 . ابن الندیم، ص386. 

39 . القفطی، أخبار العلماء، ص106.
40 . ابن الجوزی، مناقب، ص113. الخطیب البغدادی، م9، ص89.

النهضۀ الجدیدۀ، 1970م(،  41 . عبدالرحمن بن علی ابن الجوزی، صفۀ الصفوۀ، ج4، تحقیق محمد فاخوری )القاهرۀ: مطبعۀ 
ص131.
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بغداد هم کانون تجمعات علمی و مناظرات و مباحثات در علوم گوناگون بود.42 
بازار وراقین

از جمله ش��اخص های نش��ان دهندۀ رونق علم و دانش در یک منطقه، می توان به استنساخ و وراقی 
اشاره کرد. صحافی در تمدن اسالم صرفًا یک صنعت نگریسته  نمی شد و بلکه صحافان خود معمواًل 
عالمانی کتابشناس بودند که به استنساخ، تصحیح و تجلید کتاب نیز می پرداختند.43 رونق این حرفه 
در قرون س��وم و چهارم قمری در بغداد نش��ان از رونق بازار علم داش��ت. یعقوبی تعداد صحافان در 
یک بازار بغداد را در قرن سوم قمری بیش از صد دکان می گوید.44 گزارش های مورخان گویای آن 
است که خراسانیان نیز در این حرفه فعال بودند. ابوالحسن وراق نسایی )وفات: 251 ق( از محدثان 
خراسان است که به بغداد آمد و به حرفۀ وراقی مشغول شد. او هزاران حدیث را در بغداد روایت کرد 
و در ش��مار هم صحبتان ابن حنبل بود و ابن حنبل در ثنای او س��خن گفته است.45 احمد بن ابی طاهر 
طیف��ور )وف��ات: 280 ق( از مردمان خراس��ان که آموزگار مکتبخانه بود و ت��ا درجات عالی آموزش 
پیش��رفت کرد نیز در بازار وراقین در بخش شرقی بغداد می نشست و به تصنیف کتب مشهور شد.46 
حارث بن علی وراق از مردمان خراس��ان و از رؤس��ای معتزله در بخش غربی بغداد به کار صحافی 
می پرداخت. او با ابوعلی جبایی با مناظراتی داشته است. همچنین در شمار نویسندگان کتب نیز قرار 
دارد.47 فیلس��وف محمد بن طرخان فارابی )وفات: 339 ق( نیز حرفۀ وراقی داش��ت و مدتی در بغداد 

به این شغل مشغول بود.48
میدان های عمومی

عالوه بر اماکن رسمی در سنت آموزشی، میدان ها و شوارع و بازار ها نیز گهگاه شاهد برپایی مجالس 
علمی بود. البته این مجالس در محیط هایی مش��خص منعقد می ش��د و فضاهایی در این اماکن به 
آموزش اختصاص داش��ت که به واسطۀ ش��هرت غالب اسم اماکن به نام این اماکن خوانده شده اند؛ 
چرا که چندان معقول به نظر نمی رس��د مجالس علمی را در ازدحام کوچه و بازار برگزار کنند. وجود 

42 . أبو نعیم أحمد بن عبداهلل األصبهانی، حلیۀ األولیاء و طبقات األصفیاء، ج10 )بیروت: دار الکتاب العربی، 1980م(، ص230.
43 . ابن الندیم، ص115.

44 . یعقوبی، ص13.
45 . محمد بن الحسین ابن  أبی یعلی، طبقات الحنابلۀ، ج1 )القاهرۀ: مطبعۀ السنۀ المحمدیۀ، 1371ق(، ص209-210.

46 . یاقوت الحموی، معجم االدباء، ج3، ص87-88.
47 . احمد بن علی ابن حجر، لسان المیزان )بیروت: مؤسسه االعلمی للمطبوعات، 1971م(، ج2، ص154-155.

48 . محمد بن عبداهلل بن ابی بکر القضاعی ابن االبار، الحلۀ السیراء، ج1، تحقیق حسین مؤنس )القاهرۀ: دار المعارف، 1985م(، 
ص202.
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این مراکز در کنار مراکز رسمی آموزشی نشان از رونق علمی بغداد در این دوره دارد. بازار یحیی از 
جمله بازار های بغداد است که گروهی از علمای خراسان در آن مجلس حدیث برپا کردند. ابوالعباس 
مروزی معروف به طهمانی از خراسانیانی است که به بغداد آمد و از مشاهیری چون احمد بن سیف 
تغلب��ی، یعق��وب بن جراح، عمر بن محمد بخاری حدیث روایت ک��رد. از راویان حدیث وی در بغداد 
محمد بن مخلد و عبدالباقی بن قانع و ابوس��عید االعرابی از او در این بازار روایت می کنند. طهمانی 
نیز وی را از جملۀ محدثان ثقات می آورد.49 ابوعلی ترمذی حسین بن محمد نیز در سال 321 قمری 
به قصد حج وارد بغداد ش��د. وی در س��وق یحیی سکونت کرد و از ش��یوخ خود در این بازار روایت 
کرده اس��ت.50 ابوحاتم تمیمی نیش��ابوری نیز به س��ال 303 هجری قمری در این بازار از مشایخش 
حدیث روایت کرده است.51 نیز ابواحمد الباوردی به قصد حج به سوق بغداد وارد شد و از امام خراسان 
محمد بن عبدالرحمن دغولی از اهالی س��رخس در این بازار حدیث روایت کرده اس��ت.52 محمد بن 

یوسف بن نوح بلخی نیز از محدثان خراسان بود و مجلس علمی در این بازار برپا کرد.53
از بازارهای دیگر بغداد که علمای خراسان در آن تکاپو های علمی داشتند می توان به بازار عطش 
اش��اره کرد. ابوعمران موسی بن محمد در این بازار مجلس روایت حدیث داشت. ابوالقاسم بن ثالج 
از ش��اگردان وی نیز در این بازار شیوۀ استاد را پی گرفت.54 اما از علمای خراسان که در گذرگا های 
بغداد به آموزش حدیث پرداخت، ابوبکر فاریابی اس��ت که چون وارد بغداد ش��د هزاران نفر از طالبان 
علم در گذرگاه منار در دروازۀ کوفۀ بغداد گردش را گرفتند و از او استماع حدیث کردند.55 نیز سهیل 

بن ابراهیم مروزی که چون به بغداد آمد در محلۀ مفضل به روایت حدیث پرداخت.56 

مجالس علمی
مقصود از مجالس یا محافل علمی تجمعاتی است که به منظور تعلیم و تعلّم در بغداد منعقد می شده 

49 . الخطیب البغدادی، ج11، ص170؛ شمس الدین محمد بن احمد الذهبی، سیر أعالم النبالء، ج11، تحقیق محب الدین ابی 
سعید عمر بن غرامه العمری )بیروت: دار الفکر، 1997م(، ص97-98.

50 . الذهبی، سیر أعالم النبالء، ج11، ص97-98.
51 . الخطیب البغدادی، ج8، ص96.

52 . همان، ج 8، ص 96.
53 . همان، ج3، ص406.
54 . همان، ج3، ص61.

55 . همان، ج7، ص201-202.

56 . همان، ج9، ص222-223.
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است. این محافل شامل مجالس مناظره، مجالس امالء و مجالس مذاکره است. انعقاد این مجالس 
توس��ط خراس��انیان و میزان اعتبار و اس��تقبال از این مجالس از ابزارهای دیگر برای سنجش تفوق 

علمی خراسانیان در این عصر است که در ذیل به آن پرداخته می شود.
مجالس مناظره

فقیه حکم بن عبداهلل بن مسلمه بلخی )وفات: 199 ق( قاضی بلخ و از عالمان بنام خراسان، به بغداد 
آمد و در مساجد بغداد با فقیه قاضی ابویوسف یعقوب بن ابراهیم به مناظره و بحث  پرداخت.57 امام 
ش��افعی )وفات: 204 ق( نیز با ابی عبید قاس��م بن سالم در مس��ائل فقهی به مناظره می پرداخت.58 
اس��حاق ب��ن راهویه محدث نی��ز بعد از مناظراتی با ش��افعی از اصحاب وی گردی��د و تمام کتب و 
مصنفات ش��افعی را استنس��اخ کرد.59 محدث قتیبه بن سعید بلخی بغالنی از ثقات بغداد نیز مجالس 
مناظرۀ زیادی با بزرگان بغداد به مانند ابن حنبل و امام محمد بن ادریس ابی حاتم رازی )م 277 ق( 
داش��ت که گهگاه تا پگاه خورش��ید ادامه می یافت.60 از صوفیان ایران که در بلخ اقامت داشت و به 
بغداد آمد ابی زکریا یحیی بن معاذ رازی )وفات: 258 ق( است. منابع اذعان دارند که مشایخ صوفیه و 
زهاد بغداد نزد وی می آمدند و از وی پرسش و استفسار می کردند.61 ابی حمزه خراسانی )وفات: 309 
ق( از صوفیان خراسان مقیم بغداد، که منابع دانش فقه وی را ستوده اند، محل مشورت ابن حنبل در 

امور فقهی و دینی بوده است.62
در مناظرات معتزلیان در بغداد علمای خراس��ان نقش��ی فعال داش��تند. ابی قاس��م عبداهلل کعبی 
خراس��انی و رئی��س طایفه معتزلیان کعبی بغ��داد بود که مناظرات خ��ود را در کتابی به نام مقاالت 
ابی القاس��م جمع آوری کرد. اثری که وس��عت دانش وی در کالم و فقه و ادب در آن نمایان اس��ت. 
کعبی از مکانت و اعتبار باالیی در میان متکلمان مکتب بغداد در عصر خود برخوردار بود.63 ابن حنبل 

57 . تقی الدین عبدالقادر التمیمی الغزی، الطبقات السنیۀ فی تراجم الحنفیۀ، ج3، تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو )الریاض: دار 
الرفاعی للنشر و الطباعه، 1404ق(، ص178.

58 . السبکی، ج2، ص159-160.
59 . احمد بن الحسن ابن قنفذ، الوفیات، تحقیق و نشر باعتن )بیروت: منشورات المکتب التجاری للطباعۀ و النشر و التوزیع، 

1971م(، ص 173.
60 . الذهبی، سیر أعالم النبالء، ج9، ص323.

61 . محمد بن احمد الذهبی، العبر فی خبر من غبر، ج1، تحقیق ابوهاجر محمد السعید بسیونی زغلول )بیروت: دار الکتب العلمیه، 
بی تا(، ص371.

62 . محمد بن الحسین أبوعبدالرحمن السلمی، طبقات الصوفیۀ، تحقیق نورالدین شریبۀ )مصر: مطبعۀ دار التألیف، 1389ق(، ص326.
63 . ابوالقاسم عبداهلل بن احمد البلخی، فضل االعتزال و طبقات المعتزله، تحقیق فؤاد سید )تونس: دار التونسیه للنشر، 1974م(، ص43.
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و اباصلت هروی نیز از محدثان و فقهای پرنفوذ خراس��انی در بغداد بودند که در مس��ئله خلق قرآن 
ب��ا مأم��ون مناظره کردن��د و نظر معتزله دربارۀ خلق ق��رآن را رد کرده و از ای��ن بابت دچار محنت 

شدند.64
مجالس امالء

بیشتر مجالس امالء حدیث در مساجد و جوامع بغداد برگزار می شد این بدان دلیل بود که میان علوم 
و معارف اسالمی، حدیث جایگاه برتر داشت. کثرت علمای حدیث و استقبال از این مجالس، مسجد 
را که مقدس ترین مکان دینی مس��لمانان بود به کان��ون فعالیت محدثان تبدیل کرد. مجالس امالء 
به واس��طۀ اهمیت آن از آداب خاصی برخوردار بود تا در ضبط حدیث نبوی س��هو راه پیدا نکند. در 
این دوره معتبرترین مجالس امالء در بغداد در اختیار علمای خراسان بود، و از این مجالس استقبال 
گسترده می شد. عبداهلل بن محمد بن زیاد نیشابوری )م 324ق( از جمله فقها و محدثان ثقه بود که 
به بغداد آمد و تا پایان عمر در آن س��کنی گزید، و امام ش��افعیان عصر خود شد. مجالس امالء او در 
بغداد از شهرت و اعتبار باالیی برخوردار بود. به نقلی در حدود ده تا سی هزار عالم و چندین مستملی 
در درس وی اجتماع می کردند. نیز ابوالحس��ن دارقطنی )وفات: 385 ق( فقیه ش��افعی و امام عصر 
خود گوید در میان مشایخ خود در حفظ اسناد و متن حدیث به مانند وی را ندیدم.65 عبداهلل بن بطه 
)وفات: 387 ق( از علمای بنام ش��افعی نیز گوید: »ما در مجلس ابوبکر نیش��ابوری حاضر می شدیم 
ت��ا از او زیادات را س��ماع کنیم. مجلس او س��ی ه��زار قلمدان برای نگارش حدی��ث می نهادند.«66 
ابوجعفر محمد بن عبداهلل نیش��ابوری از خراس��ان به بغداد آمد و تا پایان عمر در آن س��کنی گزید و 
در این ش��هر به س��ال 333 قمری مجلس امالء حدیث برپا کرد.67 مجلس حدیث ابوعلی حسن بن 
عیسی محدث )وفات: 239 ق( در محلۀ طاق برگزار می شد و بالغ بر دوازده هزار عالم و طلبه از او 
استماع می کردند. در مجلس وی بزرگان علمای بغداد چون خلیفه بن خیاط )نویسنده کتاب التاریخ 
و الطبقات( ش��رکت می کردند.68 امام بخاری نیز در بغداد مجلس امالئی داش��ته که بیست هزار نفر 
از او اس��تماع حدیث می کردند. وی در بغداد س��ه مس��تملی مخصوص کتابت حدیث داشته است.69 

64 . ابن الجوزی، مناقب، ص310-311.
65 . الخطیب البغدادی، ج10، ص121.

66 . ابن الجوزی، المنتظم، ج8، ص164-165.
67 . القفطی، انباه الرواۀ، ج3، ص164.

68 . ابن الجوزی، المنتظم، ج6، ص481-480؛ ابن العماد الحنبلی، ج2، ص94.
69 . الخطیب البغدادی، ج2، ص20.
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ابوبکر فریابی مجالس امالء خود را در خیابان منار در محلۀ باب کوفه برپا می کرد و هزاران مستمع 
در مجل��س وی حضور می یافتند. منابع از ده هزار مس��تملی که حدیث وی را می نگاش��تند س��خن 
می گویند.70 اس��حاق بن راهویه از دیگر محدثان خراسانی اس��ت که بارها به بغداد آمد. او در اولین 
سفر خود به سال 182 هجری قمری در حالی که فقط بیست و سه سال داشت به بغداد آمد و برای 
وی مجلس امالء در رصافه بغداد گذاشتند. در این مجلس، مشایخ اهل سنت چون ابن حنبل و یحیی 
بن معین شرکت داشتند. ابوداود گوید: »ابن راهویه یازده هزار حدیث بر ما از حفظ امالء کرد. سپس 
برای ما آن احادیث را قرائت کرد در حالی که حرفی از آن کم و زیاد نش��د. و من از او ش��نیدم که 

می گفت گویی صدهزار حدیث در کتاب هایم در روبروی دیدگانم هستند.«71
ابوعلی نیش��ابوری )م 239ق( از دیگر محدثانی بود که در منابع او را یگانۀ عصر خود در حفظ 
و اتقان و ورع و س��فر آورده اند.72 او در بغداد مجلس امالء برپا کرد که بزرگان حدیث در آن شرکت 
کردند. از او نقل اس��ت که »در مجلس��ی در بغداد با ابی احمد عسال و ابراهیم بن حمزه و ابی طالب 
بن نصر و ابوبکر جعابی گرد آمدیم و ایشان درخواست کردند که حدیث نیشابور بر ما امالء کن که 
من امتناع کردم. با اصرار ایش��ان من سی حدیث بر ایشان امالء کردم که جز حمزه که یک حدیث 
از آن سی حدیث را می دانست دیگران از آن احادیث خبر نداشتند.«73 محدث احمد بن محمد حیری 
نیشابوری )وفات: 353 ق( نیز از محدثانی بود که به بغداد آمد و خلق عظیمی بر گرد او جمع شدند 
و مجال��س ام��الء و قرائت برپا ک��رد.74 قاضی یحیی بن اکثم مروزی )وف��ات: 242 ق( نیز از جمله 
افرادی بود که از جایگاه واالیی نزد مأمون برخوردار بودند و در حضور مأمون مجالس امالء حدیث 

و مباحثۀ فقهی برپا می کرد.75
مجالس مذاکره )بحث علمی(

یکی از ش��یوه های تعامل علمی در نهاد آموزش جهان اسالم، برگزاری مجالس مذاکره است که به 
وی��ژه در دانش حدیث بین حافظان حدیث رایج بود. چون عالمی به بغداد وارد می ش��د عالمان با او 

70 . الخطیب البغدادی، ج7، ص202؛ السمعانی، ج3، ص452؛ ابن الجوزی، المنتظم، ج7، ص442.
71. ابن خلکان، ج1، ص199.
72 . السبکی، ج3، ص277.

73 . ابن تغری بردی، ج3، ص324.
74 . عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوری ابن الصالح، طبقات الفقهاء الشافعیۀ و ملحق به ذیل الطبقات الشافعیه، ج1، تحقیق 

محی الدین علی نجیب )بیروت: دار البشائر االسالمیه، 1992م(، ص382.
75 . ابوالفضل احمد المروزی طیفور، کتاب بغداد )بیروت: دارالجنان، 1980م(، ص45.
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به مذاکره می نشس��تند. محمد بن اسحاق اللولوی سهمی، از ادبای بلخ، با حفاظ بغداد در سال 222 
هجری قمری به مذاکره نشس��ت و احادیث مالک بن انس و بس��یاری دیگ��ر از محدثان را روایت 
کرد.76 ابوبکر سعید بن یعقوب طالقانی )وفات: 244 ق( از محدثان و ثقات خراسان به بغداد نزد احمد 
بن حنبل آمد تا در دانش حدیث با وی مذاکره کند.77 محدث دیگر احمد بن س��عید رباطی مروزی 
س��اکن نیشابور در ایام ابن حنبل به بغداد آمد و مجالس مناظره با عالمان بغدادی داشت که بغدادی 
از او با تعابیر ثقه، فهیم، عالم و فاضل یاد کرده اس��ت.78 س��لیمان بن معبد سنجی مروزی محدث و 
نحوی خراس��انی نیز به بغداد آمد و با یحیی بن معین به مذاکره پرداخت و در این مجالس تعدادی 
زیادی از علما چون ابراهیم بن عبداهلل بن جنید شرکت می کردند.79 دارقطنی پیشوای شافعیان عصر 
خود در بغداد دربارۀ مجلس مذاکرۀ ابوبکر نیش��ابوری رویدادی را روایت کرده اس��ت80 که نش��ان از 
دانش گس��تردۀ خراسانیان در حدیث و مرجعیت ایشان در بغداد دارد، شهری که مستقر علمی عصر 
طالیی تمدن اسالمی بود. اسحاق بن راهویه )وفات: 238ق(81 و حسین بن یزید نیشابوری )وفات: 

349ق(82 نیز هر یک در بغداد مجالس مذاکره داشتند. 

نتیجه گیری
جهان اسالم در سده های سوم و چهارم قمری، جریانی شتابنده را در تکوین علوم آغاز کرد؛ جریانی 
ک��ه به دورۀ زرین فرهنگ و تمدن اس��المی انجامید. همگان بر این ام��ر آگاه و معترفند که در آن 

76 . الخطیب البغدادی، ج1، ص234.
77 . همان، ج9، ص89.

78 . همان، ج4، ص166.
النظامیه، 1325ق/1968م(،   دائر المعارف  الدکن: مطبه مجلس  )حیدرآباد  التهذیب، ج4  تهذیب  ابن حجر،  بن علی  احمد   .  79

ص219.
از  بودیم که فقیهی وارد شد و  نبوی در حال مذاکره  از حافظان حدیث  با جماعتی  بغداد  آورده است که »ما در  80 دارقطنی 
مجلسیان پرسید: حدیث ‘خداوند زمین را مسجد من قرار داد و خاکش را برای ما پاک گردانید’ را چه کسی از پیامبر روایت کرده است. 
مجلسیان گفتند: فالنی و فالنی. فقیه پرسشگر بار دیگر پرسید: من فقط راوی لفظ ‘و خاکش را’ می خواهم. کسی از مجلسیان قادر 
به پاسخگویی نبود. مجلسیان گفتند: تنها کسی را که امید داریم در این شهر پاسخ آن را بداند ابوبکر نیشابوری است. پس همگی 
برخاستند و همگی نزد ابوبکر نیشابوری رفتند و از راوی این لفظ سئوال کردند. پس او گفت: بله راوی این حدیث فالنی از فالنی و 
تا راوی اصلی از حفظ نام برد.« نک: ابراهیم بن علی الشیرازی، طبقات الفقهاء، تحقیق احسان عباس )بیروت: دار الرائد العربی، بی تا(، 

ص113؛ السبکی، ج2، ص231.
81 . عبدالرحمن بن محمد العلمیی، المنهج األحمد فی تراجم اصحاب االمام احمد، ج1، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید 

)مصر: مطبعه المدنی، المؤسسه السعودیه، 1963-1965م(، ص108.
82 . السبکی، ج3، ص277-278.
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جریان علمی، ایرانیان و به ویژه عالمان خراسانی نقش به سزایی داشتند. حضور خراسانیان به ویژه در 
مراکز و محافل علمی پایتخت جهان اسالم، بغداد بیش از دیگر گروه ها بود. در رنسانس علمی قرون 
س��وم و چهارم قمری، بغداد با انگیزه های گوناگون، حاصل زمینه ها و بس��ترهای مناس��ب سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مناسبات با شرق ایران و از آن میان با خراسان بود. این مشارکت 
در س��طح گسترده  ای در مراکز و محافل علمی بغداد جریان داشت. گزارش های منابع از کم و کیف 
این مش��ارکت حکایت از س��طح باالی اعتبار علمی و مقبولیت و مش��روعیت خراسانیان در مجامع 
علمی بغداد دارد. اس��تقبال جریان های علمی از علمای خراس��ان در مراکز و محافل علمی بغداد به 
اندازه ای بوده است که عالمان خراسانی چون ابن حنبل، بخاری، مسلم، ابوبکر نیشابوری، اسحاق بن 
راهویه و ... در دورۀ مذکور توانس��تند به عنوان بانیان و امامان مذاهب اسالمی مورد پذیرش جهان 

اسالم قرار گیرند و جریان های فکری بغداد را در این قرون هدایت کنند.
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