
  
 
 
 
 
 

  
  فراوانی محدثان آسیاي میانه و پیوند آن با علم رجال
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  :چکیده
سرزمین دیرپا و گستردۀ آسیاي میانه، دیري نپایید که به دست سپاهیان مسلمان گشوده و اسـالم،  

نجا، تنهـا یـک رخـداد نظـامی نبـود؛      این گام نهادنِ آن آیین جدید در آ. باور مردم آن سامان شد
ها، کوشـیدند بهـرۀ    باورمندان آسیاي میانه به دین اسالم، چونان دیگر مسلمانان در دیگر سرزمین

هـاي   ها و حامـل  هاي این دین و هم در پراکندن آن آموزه شایستۀ خود را هم در برخورداري از آموزه
هاي سمعانی، محدث  ت که با تکیه بر گزارشهمین جاس. بیابند و بازتاب دهند -قرآن و حدیث -آن

آورِ فراوانی محدثان  ، به پدیدۀ شگفتیاالنسابناپذیر اهل سنت در کتاب نامدارش،  پرکار و خستگی
دار در یـک عامـل    اي، رخدادي ساده و ریشه ناگفته پیداست چنین پدیده. خوریم آسیاي میانه برمی

اي چندگانه و چندگونه  انگارانه نبوده و زمینه ی و سادهبعدي و برخاسته از بستري دور از پیچیدگ تک
  .داشته است

کوشیم پدیدۀ فراوانی محدثان آسیاي میانه را از منظـر کنـدوکاوهاي علـم     ما در این نوشته می
رجال و دوربودن جغرافیایی مردم آن سامان از شهرهاي پیشوایان علم حدیث کـه بـه کـار نقـد و     

پرداختند، بررسی کنیم و نشان دهیم ناشناخته ماندن محـدثان   ان میراوی -جرح و تعدیل -پاالیش
چهره ماندنشان نزد تـودۀ مسـلمانان    آسیاي میانه و در امان بودنشان از تیغ علم رجال که بر خوش

انجامیـد، یکـی از    این سرزمین و رواج روایاتشان در هر کوي و برزن و مسجد و محراب و منبر می
  . گفته است ی پیشهاي آن فراوان خاستگاه
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  مقدمه
 44آیۀ  در چنان که شد؛ نازل پیامبر پاك قلب بر، مسلمانان ما آسمانی کتاب، قرآن

 به »یتَفَکّرُونَ لَعلَّهم و إِلَیهِم نُزِّلَ ما للنَّاسِ لتُبینَ الذِّکرَ إِلَیک أَنْزَلْنا و«: خوانیم می سورۀ نحل
 و رسـد  نمى مردم به واسطه بدون الهى معارف که آنجا از، آیه این در فرمودۀ خداوند

غ شود، گماشته منظور این به ایشان میان از کسى باید ناگزیر  قرآن بیان و تعلیم و اب
زمـۀ   بزرگوار، آن سخنان و گذارده خدا عهدۀ رسول بر، بشر برنامۀ زندگی یعنی
 ایشان بیانات مردم حضرت، آن حضور زمان در. است شده برشمرده دین و قرآن فهم

 این ماندگاري براي ایشـان، درگذشت از بعد اما، شنیـدند می نزدیک از و واسطه بی را
 بـراي  و نقـل  مـردم  بـراي  راهـا   آن کسـانی  بایست می، نشـدنشان فراموش و سخنـان
 طی سخنان و این گرفتند عهده بر را خطیر سمت این محدثان .ردندک می ثبت آیندگان

 بـه  دسـت  محدثان پادرمیانی با مختـلف، يها دوران در و بسیـار يها نشیـب و فـراز
  .شد می گزارش دست

 يها سرزمین گشودن دنبال به که مسلمانان، حدیثی فرودهاي و فراز همین ي به
 دیگر طرف از و رفتند پیش سلطۀ روم زیر يها رزمینس و آفریقا شمال تا، بودند بسیار

 و بـزرگ  منطقۀ خراسان و ایران نقاط ترین شرقی به. درنوردیدند نیز را ایران مرزهاي
  .بود، رسیدند آنان يها کشورگشایی پایان که نقطۀ چین مرزهاي تا نیز میانه آسیاي
 پرداختنـد و  میانه يآسیا در حدیث نشر به تابعین و صحابه، فتوحات این دنبال به
 حاصــلخیزي  بـه  که رویکردي داشتند؛ مبذول احادیث این به خاصی نیز توجه مردم

  . کرد خیز محدث اي منطقه را منطقه این و انجامید حدیث گسترۀ علم در میانه آسیاي

  پیشینۀ تحقیق
می هاي  سرزمین مختلف نقاط در محدثان زندگی  عنایـت  و توجـه  مورد همواره اس

 هـم  میانه آسیاي محدثان .است بوده و سنی شیعه پرشمار رجالیان و نگاران الح شرح
 سابقه و بدون نوآمد مقاله، این در آنچه اما .اند بوده رویکرد همین و بیش مشمول کم

 دور و رجال علم هاي کاوش منظر از میانه آسیاي محدثان فراوانی پدیدۀ است، بررسی
 مانـدن  ناشـناخته  و حدیث علم پیشوایان شهرهاي از سامان آن مردم جغرافیایی بودن

  .است میانه آسیاي محدثان
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  محدودۀ جغرافیایی آسیاي میانه
آسیاي میانه است،  ۀه فراوانی محدثان منطقبا درنظرگرفتن اینکه موضوع مقاله مربوط ب

کنیم، سپس به  شناختی این منطقه می گذرا به ابعاد جغرافیایی و زیست در آغاز نگاهی
  .پردازیم ده شدن این سامان توسط مسلمانان میگشو

، 1ق، ج1413اعلمی حـائري،  (آسیا با مد و کسر سین مهمله و یاء و الف مقصوره
ــانی اســت ، واژه)324ص البتــه ) 113، ص1ش، ج1372جــوادي و دیگــران، (.اي یون

ف دارند؛ به اعتقاد برخی، کلمه جغرافی نی اي عبرا دانان در اصل ریشه واژۀ آسیا اخت
سه«است به معناي وسط و برخی دیگر آن را برگرفته از  که اسم بعضی از معبودات » ا

  )325، ص1ق، ج1413اعلمی حائري، (.دانند است، می
هاي تیان  اي که از غرب، به دریاي خزر و از شرق، به سمت کوه آسیاي میانه، منطقه

سیبري معروف بـه   هاي شان و دریاچه بالخاش کشیده شده است، از شمال، به جنگل
ت پامیر می تایگا و از جنوب، به کوه ، 2ق، ج1415 امـین، (.رسـد  هاي هندوکش و ف

کـه    هـاي شـمال غربـی    تاز نظر طبیعی، آسیاي میانه عبـارت اسـت از دشـ   ) 42ص
هاي ترکستان و ماوراءالنهر که  گیرد تا دشت آرال را دربرمی ۀهاي شمالی دریاچ بخش

  ) همان(.ن استهمان رود آمودریا یا جیحو
چون همواره هنگام سخن از سرزمیـن آسیاي میانه، از رود جیحون نیز سـخن بـه   

یعنـی مـاوراءالنهر    ،هـاي فراسـوي جیحـون    آید، ما نیز بـه معرفـی سـرزمین    میان می
  .پردازیم می

چنین سخن گفته  از ماوراءالنهر این حدود العالم من المشرق الی المغربدر کتاب 
ر این سرزمین بزرگ و آباد و سرشار از نعمت؛ از سمت شرق تا تبت ماوراءالنه«: است

و از طرف جنوب تا خراسان و توابع آن و از شمال و غرب تا مرزهاي خلخ، کشـیده  
  )126ص ، ق 1423اي ناشناخته،  نویسنده(».شده است

سـرزمین نامـدار را    در معرفی ماوراءالنهر از خراسان سخن گفتیم و خراسان، این
  .اند دهعرفی کرچنین م

می که در سمت  ت اس خراسـان در اوایل قرون وسطی به طور کلـی بر تمام ایا
ق می ،هاي هند واقع بودند خـاور کویر لـوت تا کوه د  اط شد و به این ترتیب، تمام ب
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ماوراءالنهر را در شمال خـاوري بـه اسـتثناي سیسـتان و قهسـتان در جنـوب شـامل        
خراسان در آسیاي وسطی بیابان چین و پـامیر و از سـمت    حدود خارجی. گردید می

 .دتـر شـ   تـر و هـم کوچـک    دود هم دقیقهند، جبال هندوکش بود، ولی بعدها این ح
  )408ش، ص1367لسترنج، (

رسـیم کـه آسـیاي     هاي جغرافیایی یادشده، به این نکته مـی  با تأملی بیشتر در محدوده
هـایی نیـز    انـد و در زمـان   هـاي مشـترکی داشـته    میانه، ماوراءالنهر و خراسان گاه سرزمین

آیـد و   در آسـیاي میانـه، از رود جیحـون سـخن بـه میـان مـی       . انـد  پوشی کامل داشته هم
باشـد   ماوراءالنهر، همان فراسوي جیحون است؛ پس ماوراءالنهر جزیی از آسیاي میانه مـی 

خراسـان خوانـده   همۀ ایـن ناحیـه وسـیع بـه نـام      «: و وقتی در معرفی ماوراءالنهر بگویند
  .پوشی کامل دو منطقه است به معنی هم )25ش، ص1364بلنیتسکی، (»شود می

هاي متفاوت  شاید بتوان به این نکته رسید که آسیاي میانه، ماوراءالنهر و خراسان نام
هاي مختلف؛ گـاه بـر منـاطقی     یک سرزمین است، گاه در یک زمان و اغلب در زمان

  .متفاوت یکسان، گاه بر مناطقی با کمی

  ورود اسالم به آسیاي میانه
و ابوبکر، مسلمانان به خراسان نرسیدند و عمر بود که خالد بن  در زمان پیامبر اکرم

فت عثمان نیز  ولید را به سرزمین عجم فرستاد تا آن را فتح کند، ولی حتی در زمان خ
بـن کریـز را بـه    کسی به خراسان نرسید تا اینکه که عثمان بن عفان، عبداهللا بن عـامر  

گردیـزي،  (عبداهللا بن عامر، عبـداهللا بـن حـازم را در مقدمـه فرسـتاد     . خراسان فرستاد
 در کریـز  بـن  عـامر  بن داهللاعب طرف از قیس بن احنف و) 213و  211صش، 1363

فت نیـز   را نیشـابور  )122ص ،ق1422، یعقـوبى (.تا شهر بلخ را فتح نمـود  عثمان خ
  .ردـک فتح سى سال در ،عثمان فتخ در کریز بن عامر بن عبداهللا

 زمان همان ،سلمى خازم بن عبداهللا را بزرگ شهر و باشکوه سرزمین، آن سرخس 
از  ت نیزهرا) 97ص ،همان(.کرد فتح ،بود مأمور کریز بن عامر بن عبداهللا طرف از که

فت در، خراسانآبادترین شهرهاي   همان،(.بود قیس بن احنفاز فتوحات  عثمان خ
  )100ص

یت بوشنج - است منزل یک »بوشنج« تا تهرا از  مصعب بن حسین بن طاهر و
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 فـتح  عامر بن عبداهللا طرف از قیس بن احنف و تیمى ثعلبه بن اوسبوشنج را  -است
  ) همان(.کردند

یت به پنج و چهل سال در سفیان ابى بن زیاد  به را احمر بنا ،امیر و رسید بصره و
یت یت به را حنفى عبداهللا بن خلید ،مرو و یت به را هیثم بن قیس و شهر ابر و  و

یـت  بـه  را ازد قـوم  از طـاحى  خالد بن نافع و فاریاب و طالقان ،مروروذ  ت،هـرا  و
 تازیان که بود کسى اولین ،امیر. دمنسوب کر انواران توابع از قادس و بوشنج ،بادغیس

ذرى (.داد سکونت مرو در را   )396ص م،1988 ،ب
ـ  از او شـد،  خراسـان  والـی  زیاد بن عبیداهللا، زیادگ از مر پس  ۀ سـرزمین رودخان

 حمله طخارستان سرزمین بر و رفت بیرون گروهى بااز آن  پس .ردک عبور طخارستان
 عبیداهللا .داشت ر عهدهب صفره ابى بن مهلب را جنگ فرماندهى و امور تدبیر البته ؛برد
  )129ق، ص1422بی، یعقو(.داشت اقامت خراسان در سال دو زیاد بن

 بـر  ماه چهار عبداهللا .گماشت حکومت خراسان بر را زیاد بن عبداهللا آنگاه معاویه،
 معاویـه )  همان(.کرد عزل را او و آگاه شد او زبونى و ناتوانى از معاویه تا بود کار سر
 و نپسـندید  را او اما کرد، خراسان والى را زیاد بن عبدالرحمن زیاد، بن عبداهللا از پس

 امتنـاع  عثمـان  بـن  سعید ،گردانید والى را »عثمان بن سعید« معاویه، گاه آن ،عزل کرد
 سـمرقند  هب و گردید خراسان رهسپار پسس ،بود گفته سخن درشتى هب او با ،ورزیده

 بـر  و رفـت  پـیش  مـاوراءالنهر  تا که است کسى اول وى که شود مى گفته .کرد حمله
بى زرعه بن اسلم خراسان خراج رئیس .برد حمله سمرقند و بخارا ،طخارستان  بود، ک

 نـزد  را مال و نداد اوه ب چیزى اسلم اما شد، مال خواستار وى از عثمان بن سعید پس
 فرار کرد خراسان از زرعه بن اسلم سپس .فرستاد مى ،بود بصره امیر که زیاد بن عبیداهللا

ـ  گرفتن خواستار عثمان بن سعید که این و را خویشداستان  و  بـه  ،اسـت  بـوده  الم
  )130همان، ص(.کرد برکنار را عثمان بن سعید معاویه، پس .داد گزارش معاویه
 بـن  یـة معـاو  دوران در سمره بن عبدالرحمن و است منزل سه »بادغیس« تا بوشنج از

از فتوحات دیگر عبدالرحمن بـن سـمره   ) 101ص ،همان(.کرد فتح را بادغیس ،سفیان ابى
  )116ص ،همان(.ترین شهرهاي خراسان است ر بلخ، از بزرگدر دوران معاویه، فتح شه

معاویه، سعید پسر عثمان عفـان را بـر خراسـان     55سال : گوید یاقوت حموي می
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نشـده  پس از آن گزارشى  و تاخت نیز سپس بر سمرقند .او از رود گذشت شت،گما
را  و شاش ابخار ه،قتیبه پسر مسلم از رود گذشت ،که فرماندار خراسان 87، تا سال است

، یاقوت حموى(.دبود، فتح کرنخستین تاختن او که  راسپس سمرقند . در میان گرفت
  )248، ص3ج، م1956

ه ب را زیاد بن سلم مر بنشست، یزید چون«: اند گونه گفته گشودن ماوراءالنهر را این
 خراسانه ب که سلم و ،ماوراءالنهره ب بودند شده یکى خاتون با عجم و فرستاد خراسان

ـ  آمدنـد  او پـیش  عجمیـان  و رفـت  ماوراءالنهره ب و بکشید لشکر رسید،  و. حـرب ه ب
 آن را کـس  هیچ حرب اندرین. کرد هزیمت را عجمیان آخر و بکردند هول کارزارى

 اثرهـاى  بسـیار  وى از و کـرد  نیـک  کارهاى او که را صفره ابى بن مهلب که نبود اثر
  )240صش، 1363گردیزي، (».حربگاه نآ اندر آمد پسندیده

  . بنابراین ماوراءالنهر در زمان یزید فتح شد
از جمله کسانی که در دوران ولید در فتوحات مسلمانان دست داشت، قتیبـإل بـن   

قتیبه . حجاج را به سمت خراسان فرستاد 86قتیبإل بن مسلم در سال . مسلم باهلی بود
ود بشار بن مسلم برادر خ هجري 88 سال به بلخ هجوم برد و از رود گذشت، قتیبه در

سـپس بـه   . را در مرو گذاشت و به سرزمین کرمینیه مابین سمرقند و بخارا حمله برد
هجري شهرهاي خوارزم  93همو بود که در سال . سوي بخارا رفت و بخارا را فتح کرد

و ) 388، ص1ش، ج1360ابراهیم حسن، (را با صلح فتح نمود و به سمرقند حمله کرد
و عبداهللا بن مسلم ) 166ش، ص1363 نرشخى،(کرد فتحنیز  را سمرقند ،سالهمان  در

، سـمرقند زیـرا   ،)388، ص1ش، ج1360ابراهیم حسن، (را به حکومت آنجا گماشت
د ش یاغى بار چندین داشت، سرسخت قهرمانانى و دلیر مردانى و بود مستحکم شهرى

 پادشاهان با و کرد حفت راآن   عبدالملک بن ولید دوران در باهلى مسلم بن قتیبإل تا اینکه
  )123ق، ص1422یعقوبی، (.نمود صلح آن دهقانان و

 کرد فتح را شاش  تمامى قتیبه که هکرد روایت همدانى عیاش ابن از عدى بن هیثم
 و ترکـان  سپس و بوده آن از پیش اسبیجاب دژ گشودن قولى به. رسید اسبیجاب به و

 را آن اسد بن نوح معتصم، فتخدر  ،بودند شده مستولى آن بر شاش اهل از جمعى
ــز را مــردم کشــتزارهاى و هــا تاکســتان کــه کشــید دیــوارى آن دور فــتح کــرد و  نی
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ـ  را سمرقند و گشود را ارزموخ ،قتیبه: فتهگ مثنى بن معمر عبیده ابو .گرفت دربرمى  اب
 قتیبه و بود کرده صلحآن  اهل با عثمان بن سعید ،آن از پیش ؛کرد فتح خشونت بسیار

 الصـلح  مـال  میـزان  ،قتیبه اما. باشند کرده عهدى نقض آنکه بى ،فتح کرد دوباره را آن
 را شـاش  و نسـف  ،کـش  ،بیکند قتیبه که فتهگ او چنینهم .بود ندانسته کافى را ایشان
 نیـز  اشروسـنه  و سـغد  با و کرد فتح را آن از بخشى و رفت فرغانه غزاى به و گشود
ذرى(.جنگید   )408ص ،م1988 ،ب

فت به که بدالعزیزع بن عمر  گاشـت، ن نامـه  ماوراءالنهر پادشاهان براي ،رسید خ
م به را آنان  بن جراح ،خراسان بر عمر. شدند مسلمان ایشان از برخى ،کرد دعوت اس

 زنـدان  در و گرفـت  را یزیـد  عمـال  و یزید بن مخلد وى. را گماشت حکمى عبداهللا
 سرزمین اعماق به عبداهللا. فرستاد لنهرماوراءا به را یشکرى معمر بنعبداهللا  و نداختا

 دادن با وا ،افتاد محاصرۀ ترکان در اما ،رودب چین به که تصمیم گرفت و رفت دشمن
 ،بودند شده مسلمان که خراسانیانى از عمر .رفت شاش به و ساخت رها را خود فدیه

م که فردي هر براى و برداشت را خراج  وى بـه  جـراح  .کرد تعیین ىیعطا ،آورد اس
ح شمشیر به جز را خراسان اهل: نوشت ناخوشایند  عمر براي کار این. کرد نتوان اص

 بـه  مربـوط  امور بر را غامدى نعیم بن عبدالرحمن عمرو  کرد عزل را جراح پس ،بود
  . سپرد قشیرى عبداهللا بن عبدالرحمن به را دیار آن خراج و گمارد خراسان جنگ

 و عـراق  بر را عبدالملک بن إلمسلم و رسید یتو به عبدالملک بن یزید سرانجام
 را امیـه  بن العاص ابى بن حکم بن حارث بن عبدالعزیز بن سعید او و گمارد خراسان

  )411ص ،2 جهمان، (.کرد خراسان والى
 خود عهدیول را یزید بن ولید وى از پس و عبدالملک بن هشام عبدالملک، بن یزید

 بن عمربود که  وو هم آمد کار سر بر هشام ،گذشتکه در عبدالملک بن یزید ،داد قرار
یت و کرد عزل را جرشى ،گمارد عراق بر را ىزارف ۀهبیر  بـن  مسلم به را خراسان و

  )412ص همان،(.سپرد سعید
 والـى  را مـرى  عبـدالرحمن  بن جنیدبود که  هشام همین دوازده و یکصد سال در

 گسیل را خویش طلیعۀ سپاه و یدجنگ آنان با ،رفت ترکان مصاف به وى. کرد خراسان
 را او و یافتند دست ،بود آمده شکار به مستى حال در که خاقان پسر بر ایشان .داشت
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  ترکان با همچنان خود و فرستاد هشام نزد را او جنید ه وآورد عبدالرحمن بن جنید نزد
  )414ص همان،(.بر آنان پیروز شد تا بود جنگ در

م    میانه را تـا اواخـر دوران حکومـت بنـی    که دیدیم گسترۀ آسیاي  چنان امیـه اسـ
می پیوستند فراگرفت و به سرزمین   .هاي اس

  مراکز حدیثی
مى از لحاظ نقل حدیث نبوى اهل مدینه و پس  ،در صدر اول معتمدترین شهرهاى اس

  . از آن بصره و سپس شام بوده است
 .اند نقل کرده ،نهمکه و مدی، ترین طرق سنن، احادیثى است که اهل حرمین صحیح

 ۀولى شمار ،ندا اند که مرجع آن نیز حجازیان اى نقل کرده اهل یمن نیز احادیث صحیحه
د، بصریان در کثرت نقل سنن ثابته بر ) 81تا، ص قاسمی، بی(.آن اندك است در سایر ب
ولى اکثر  ،از آنان ندارند کم دستگرچه اهل کوفه نیز در کثرت نقل  ؛اند سایرین مقدم

ت ایشان صحیح نیستمن   ) همان(.حدیث شامیان اکثر مرسل و مقطوع استو  قو
 999 ،اگر عراقى هزار حـدیث نقـل کنـد    :گفت از هشام بن عروه نقل شده که مى

  . شک و تردید نما) مانده باقی(و در آن یک دور بیندازحدیث را 
د که مشاهده مى چنان ف ب ر حدیث نشه در یک عصر ب ،شود این جماعت با اخت
و ) ق 132(امیـه  بنىحکومت اند و تاریخ این نهضت درست مصادف انقراض  پرداخته

فت عباسى  علت مهم این .عباس است روى کار آمدن بنى امر یکى احتیاج دستگاه خ
با تشویق محدثین و تقرب آنان  به تبلیغات مذهبى براى تثبیت مقام خود بوده که قهراً

عبارت دیگر ه دیگر معارضه با مکتب علویان و ب ،شد مى دربار خلفا نظر عامه جلبه ب
  )33ش، ص1379چی،  مدیر شانه(.معارضه با مکتب تشیع بود

  داستان فراز و فرودهاي نقل و نشر حدیث اهل سنت
وشنود حدیث میان اهل سنت، داستانی درازدامان و در یک نگاه فراگیـر،   داستان گفت

ه با برآمدن سه خلیفۀ نخست راشد آغـاز  دورویکردي است، در یک روي این سکه ک
گیرانه و افراطی و در روي دیگرش کـه باپادرمیـانی    شود، سیاستی انقباضی، سخت می

و  اي محورها که سودش بـه علـی   جز در پاره -گیرد، سیاستی خاندان اموي پا می
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  .آید خویانه و تفریطی به چشم می انبساطی و نرم -گشت خاندانش باز می
وگوي حدیث را کاري سیاسی و پرهیـز کردنـی    ویکرد نخست، گفتهرچند آن ر

داد که داغ و درفش سیاست را به گناه پانهادن در خط قرمز حکومت خلفاي  نشان می
جامانده از بازپسین  راشد در پی داشت، رویکرد دوم که در آن دغدغۀ پاسداشت آثار به

نفشانی کرده بودند، جـایی  و دینی که او و یارانش برایش آن همه جا فرستادۀ خدا
اي براي نقل و نشر حدیث در پیش گرفـت کـه    نداشت، چنان سیاست درهاي گشاده

بی بنیادکن از این  هرکه هرچه خواست، با محدث خواندن خود، گفت و پراکند و سی
اندك فرمانروایی دلسوز همچون  اندك ها به راه افتاد که  »..قال«و » قال رسول اهللا«دست 

عبدالعزیز را به گردآوري احادیث نبوي و جمـع کـردن آن جمـع پریشـان و     عمر بن 
محدثانی همچون زهري را به مسند کردن همان احادیث و رها کردنشان از دام ارسال 

  .سند واداشت
یش سخنــان و   چنین رویکرد هرچنـد خجستـه، اما بسیار دیرهنگام که آهنگ پا

هـا و   و نیز پیرامونیـانش را از آن همـه آلـودگی    جامانده از پیامبر خدا هاي به نشانه
هاي راه یافته، به جهان نقل و نشر حدیث نبوي کـرده بـود، بـا خـود دغدغـۀ       پلشتی

بازشناسی راویان شایسته و راستگو از دیگران را هم داشت و هم از این رو، کسـانی  
ادگذار ایـن  بن الحجاج، بنی شعبإلگذار علم رجال در مدینه یا  چون مالک بن انس پایه

م شدند بـا ایـن همـه، چـون چنـدین دهـه پـس از        . دانش در عراق یا در جهان اس
گذاران دانش سبک و سنگین کردن راویان حدیث، گردآورندگان صحاح  درگذشت پایه

شان، ابوعبداهللا بخاري از راه رسیدند  تر از همه گانه اهل سنت و پیشاپیش و شتابان شش
یش آن همه حدیث و گردآوردنشان برآمدند، با  و دامن پشتکار به کمر زده، در پی پا

هاي علم  ها رویارو شدند که هر چه استوارتر کردن پایه فرسا از آن شماري انبوه و تاب
رسـتگار،  (.کـرد  نه چندان دیرپاي رجال و دست به دامانش شدن را گریز ناپـذیر مـی  

  )243ش، ص1388

  میانهو فراوانی محدثان آسیاي  االنسابسمعانی؛ 
) 178، ص 4تا، ج زرکلی، بی(عبدالکریم بن محمد بن منصور تمیمی سمعانی مروزي،

مه بن محمد بکر فرزند ابی  بـن  محمـد  بـن  منصـور  المظفـر  مفتـی خراسـان ابـی    ع
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اش ابوسعد و ابو سعید ملقب به تـاج   ، کنیه)10، ص1ج ق،1408 سمعانی،(عبدالجبار
م س رامـین و  / 375، ص5تا، ج اتابکی، بی/ 75، ص3ش، ج1369مدرس تبریزي، (ا
 ،رامین و دیگران/ مدرس تبریزي، همان(الدین و قوام) 11، ص10ش، ج1389 ،دیگران
، 2ق، ج1400ابـن اثیـر جـرزي،    (هاسـت  نسب از تبار تمیمی) 11، ص10ش، ج1389

کـه در  ) 456، ص20ق، ج1406ذهبـی،  / 180، ص1تـا، ج  حاجی خلیفه، بی/ 138ص
تـا،   سبکی، بـی (شعبان سال پانصد و شش قمري در شهر مرو بیست و یکمین روز از

 سـمعانی، (.در خاندانی اهل فضل و دانشمندپرور چشم به جهان گشود) 185، ص7ج
  )10، ص1ق، ج1408

و ) 63، ص1ق، ج1410ابن فندق، (سمعانی حقیقتاً بر اخذ و گرفتن دانش، حریص
او نـه تنهـا فقیـه،    . بـود  )1318، ص4تا، ج ذهبی، بی(داراي درکی هوشمندانه و سریع

کحالـه،  / 628، ص29ش، ج1365دهخـدا،  (شناس محدث بزرگ، حافظ، مورخ، نسب
/ 1265، ص2ش، ج1385تهــامی، / 800، ص5ش، ج1371معـین،  / 4، ص6تــا، ج بـی 

تـا،   بـی  حنبلی، ابن عماد(بلکه ثقه و صدوق) 11، ص10ش، ج1389، رامین و دیگران
  .نیز بود) 205، ص4ج

بـه جـاي مانـده    ) 64، ص1ق، ج1410ابن فندق، (و کتب بسیارياز سمعانی آثار 
/ 205، ص4تا، ج ابن عماد حنبلی، بی(»التصانیف ملیح«: اند است که در وصفشان گفته

، 7تـا، ج  سبکی، بـی (در بین آثار و کتب مفید سمعانی) 462، ص20ق، ج1406ذهبی، 
نسـاب ، بهترین اثر او کتابی است مشـهور بـه   )180ص ، 1ق، ج1410، ابـن فنـدق  (.ا

  ) 64مقدمه، ص
نساب«: گفته کشف الظنونصاحب  کتاب باعظمتی در این فن است، در هشـت   ا

  )180، ص1تا، ج حاجی خلیفه، بی(».باشد جلد که کمیاب هم می
هـایی   هایی رنگارنگ را گردآورده است؛ نسبت سمعانی در این نوشتۀ خود، نسبت

هایی در اصول و فروع،  ها یا به مذهب ربزرگکه یا به قبایل و بطون، یا به پدران و پد
. برنـد  هـاي گونـاگون راه مـی    ها و یا بـه کارهـا و پیشـه    ها و برزن یا به جاها و کوي

هایی را نیز یادآور شده است که یا به آسیبی در بدن یا به لقبی بر زبان این و آن،  ویژگی
  .نگاهی دارند
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نسابجلد کتاب میانه در سرتاپاي پنج  آسیاي يها نسبت تعداد  :گونه است این ا
 840چهارم  ، جلد837سوم  مدخل، جلد 889دوم  مدخل، جلد 790نخست  جلد

هاي آسیاي میانه را دربردارد و جمع کل این  مدخل، نسبت 1086مدخل و جلد پنجم 
هاي مربوط به این منطقه  رسد و تعداد مدخل نسبت می 4442ها در این کتاب به  نسبت

 یـا  کسان به ، منسوب404صفات  و القاب: اند از نسبت، عبارت یزهايدستاوبراساس 
، 2038میانـه   آسـیاي  جاهاي و شهرها به ، منسوب2074جاها  و شهرها جز ییها چیز

  ) همان: ك.ر(.است 753میانه  آسیاي از بیرون جاهاي و شهرها به منسوب
نساببنابراین ما با مطالعه و تمرکز بر  ت محدثان آسیاي میانـه  ، با فراوانی و کثرا

  .رو شدیم روبه
ان پرسش را بیـش از پیــش،  آور محدثان آسیاي میانه، یک نش این فراوانی شگفت

پـرور بـوده    خیـز و راوي  چرا این مرز و بوم چنین محـدث : کند تر می پررنگ در ذهن
  .است؟ این، پرسش کلیدي این مقاله است

یل این فراوانـی از دیـدگاه   آري این فراوانی یک پدیده است و در این مقا له به د
  .پردازیم علم رجال می

  هاي علم رجال گریز محدثان آسیاي میانه از نقادي
لـی  : ك.ر(به گواهی تاریخ، در شهرهایی نظیر مکه و مدینـه  ش، 1372محمدرضـا ج

مدیرشـانه چـی،   / 81تا، ص قاسمی، بی/ 6ق، ص1409شهبه،  ابو محمد/ 51و  49ص
هـاي دانـش     هایی مانند عراق که مراکز و سرچـشمه رزمینو س) 15-14ش، ص1377

ن ازیستند، محدث حـدیث بودند و رجالیان برجسـته و پیشواي آیندگان در آنجـاها مـی
توانست به نقل حدیث بپردازد  به راحتی نمی هرکسن حدیث زیر نظر بودند و اقو ن

ً کذابین و وضاعین و ضعیفان از محدثان مـورد اعت  مـاد، قابـل تمیـز بودنـد،     و معمو
گرفت و علم رجال  جرئت بیان هر حدیثی را نداشت، زیرا مورد انتقاد قرار می هرکس

  .گرفت او را زیر تیغ خود می
در علم رجال براي شناخت راویان، نشست و برخاست یک دانشمند رجالی با آنان 

دینـه فاصـلۀ   زم بوده است و در مناطقی چون آسیاي میانه که از شهرهاي مکـه و م 
بسیار داشتند و محدثان، کمتر در برابر دید رجالیان بودند، شناخت آنان به سیر و سفر 
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  . داشته استنیاز رجالیان به آن مناطق دوردست 
بینیم که تا چند قرن پیش سفر بـه شـهرهاي    با نگاهی به گذشتۀ نه چندان دور می

نی بود، چنان دوردست، سخت و طاقت شرق مجـاري، آرمینیـوس   که مست فرسا و طو
از تهـران تـا   : گویـد  وامبري که در زمان ناصرالدین شاه قاجار به ایران سفر کرده، می

کـه محـدثان و    درحـالی ) 291ش، ص1365وامبـري،  (.سمرقند شش ماه فاصـله بـود  
اند و در آن زمـان حتـی گـاه شـهرها نیـز       زیسته ها پیش می رجالیان مورد نظر در قرن

اي دور از شـهرهاي   مجهول ماندن ایـن محـدثان کـه در فاصـله     ناشناخته بودند؛ پس
م می   . اند، امري طبیعی بود زیسته مرکزي اس

یل کثرت محدثان در این منطقه، دور بودن آنان از مراکز حدیثی  بنابراین یکی از د
بین علم رجال نبودن آنان بود که به راحتی توانستند احادیثی بسیار نقل کنند  و زیر ذره

نام محدث را به خود گیرند، زیرا کسی کمترین اعتراضی به احادیث و سخنان آنان  و
بـدین ترتیـب بــود کـه جاهـایی چـون       . نشستند نداشت و مردم پاي سخنان آنان می

چنان براي شنیــدن احادیـث ابوعبـداهللا سـینانی، پـر       -هاي مرو در نزدیکی -»سینان«
اندیشـی   تنگ کـرد و آنـان را بـه چـاره     وآمد شد که جا را براي مردم آن سامان رفت

  )365، ص3ق، ج1408سمعانی، (.واداشت
هاي عبدالرحمن بن محمد و محمد بن تمیم  از فاریاب بلخ، دو واضع حدیث به نام

، شیخ حـدیث محمـد بـن    )سعدي(این دومی) 377، ص4همان، ج(.سعدي برخاستند
بن کرّام، خود یک واضع این محمد ) 494، ص3ق، ج1995ذهبی، (.کَرّام نیشابوري بود
و همراه دو حدیث سـاز  ) 45-44، ص5ق، ج1408سمعانی، : ك.ر(حدیث پرکار بود

احمد بن عبداهللا جویباري، از مردم جویبار هرات و محمد بـن تمـیم سـعدي،     -دیگر
ق، مجلـد  1412ذهبـی،  (.بیش از صد هـزار حـدیث سـاختند    -استاد و شیخ حدیثش
  )375، ص4ق، ج1394صفدي، / 312ص، 251-260هاي حوادث و وفیات سال

پرواي این سامان، ابوعمر نوح بن ابی مریم مروزي بود  دیگر از محدثان جاعل و بی
جـا در   اش به ایـن کـار، همـه    بافی، نامدار و داستان اعتراف صادقانه که در کار حدیث

  )400، ص1ق، ج1397مامقانی، / 180و  171ص ،ق1412ذهبی، (.هاست گوش
، ناشناختگی جویبـاري بود که زمینه را براي گسترش و فراگیـري  به گفتۀ سمعانی
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و همو ) 127 -126، ص2ق، ج1408سمعانی، (.احادیث او در منطقۀ هرات فراهم کرد
شـد، امـا    آورد که نباید از او روایت می صخر بن محمد حاجبی را مردي به شمار می

  )149، ص2همان، ج(!ها از او، حدیث نقل کرده بودند مروي
کند که پرکار و پر سیر و سفر در کار  اقوت حموي نیز از یک محدث بلخی یاد میی

یـاقوت  (.شنیدن و پخش حدیث بود، اما شناختش از حدیث، انـدك و نابسـامان بـود   
  )449، ص2م، ج1956حموي، 

سمعانی اعتراف کرده است با آنکه خوشایندش نبود، نـام جویبـاري را در کتـاب    
نساب هاي ناحیۀ هرات از  و حنفی» اصحاب رأي«ادکرده است، زیرا بیاورد، از او ی ا

خبرند، هرچند نزد قاطبۀ اصحاب حدیث به جعل حدیث از زبان  حال و روزگار او بی
  )127، ص2ق، ج1408سمعانی، (!راویان ثقه، نامدار است

ذهبی نیز پس از ذکر نام راویان عبد بن حمید که از راویان کَـش سـمرقند اسـت،    
هـا را   انـد، امـا آن   دیگرانی هم از اهـل مـاوراءالنهر، از او روایـت کـرده    : کند اقرار می

  )236، ص12ق، ج1406ذهبی، (!شناسیم نمی
از او اهـل سمرقند و نیز : وي مانند همین سخن را دربارۀ ابـن شاهـین هم گفته است

  )127ص ،18ق، ج1413همان، (.اند ها را بشناسم، روایت کرده توانم آن گـروهی کـه نمی
آنـان   ۀاند، اما هم آسیاي میانه بسیار و فراوان ۀکه دیدیم اگرچه محدثان منطق چنان

قابل اعتماد نیستند و محدثان غیرثقه و ضعیف در این منطقه کم نیست که ما با نگاهی 
  .به علم رجال این چرایی را پاسخ گفتیم

  آشکار شدن هویت برخی محدثان در گذر زمان
 شـده مجهول بودن یا غیر ثقه بودن بسیاري از محدثان مناطق یاد ذهبی و ابن حجر به

  :پردازیم ها می از آن در اینجا براي نمونه به چند نفر اند که اشاره کرده
نی،  (.الباطـل  یـروي  بثقـإل  متهم، لیس؛ حمد بن یزید مؤذن بلخیاحمد بن ا عسـق

  )135، ص1ق، ج1406
  )149همان، ص(.مجهول ؛حمد بن حامد بلخیا 

همـان،  (.الحدیث یضع کان :حبان ابن قال ؛الرحمن بن محمد بن حسن بلخی عبد
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  )432، ص3ج
 أصرم :عدى ابن کرد و قال روایت میصرم بن حوشب از ا ؛عباس بن حسین بلخی

  )239همان، ص(.الحدیث یسرق کان
  )151همان، ص(.زهاد منکر الحدیثالکان من کبار  ؛شقیق بلخی

، 2همان، ج(.حدیثه موضوع بثقإللیس  :الخطیب لقا ؛بو علی بلخیاحسین بن داود 
  )282ص

: پرسـیدم، گفـت   طوسی هحمزدر مورد  حمدا گفته ازمهنأ ؛ بن زیاد طوسی ةحمز
  )359، ص2همان، ج(.الخبیث یکتب عن

، 3ق، ج1995ذهبـی،  (.بثقـإل  لـیس  :و قـال  الـدارقطنی  ترکـه  ؛سهل بن عباس ترمـذي 
  )334ص
زدي تحابـوالف  ؛ قـال حمد بن عبداهللا شاشـی ا نی،  (.کـذاب  :ا ، 1ق، ج1406عسـق
  )250، ص1ق، ج1995ذهبی، / 200ص

ـ  :عدي ابن ؛ قالعبداهللا بن سیف خوارزمی ذهبـی،  (.ه غیـر حـدیث منکـر   ـرأیت ل
نی، / 117، ص4ق، ج1995   )299، ص3ق، ج1406عسق

  گیري نتیجه
ـ  اي محدث از رهگذر این مقاله دریافتیم که سرزمین آسیاي میانه منطقه وده و در خیز ب

ـ شهرهایی چون بلخ  کنار مراکز حدیثی همچون کوفه و بصره نام شهرهاي این منطقه 
  .درخشیده است می -و بخارا

نسابآور در کتابِ  این پدیدۀ شگفت   .رسد ، اثر ارزشمند سمعانی به اثبات میا
انـد و از جملـه    ها محدثان غیر ثقه و جاعل حدیث نیز اندك نبوده در این سرزمین

می و در واقع دور بودن این  یل این پدیده دور بودن این منطقه، از سرزمیند هاي اس
در نتیجه، برخی از محدثان به آسانی در . محدثان از تیغ جراحی علم رجال بوده است

نـش را بـا   به بیان و رواج احادیث ناصحیح پرداخته، مردم تشنۀ علـم و دا  ،این مناطق
  .اند و به دنبال خویش کشاندهده احادیث ساختگی سرگرم کر

 -هنگـام هرچنـد دیر  -ن این محدثان به خوبیغیر ثقه بود 9و  8هاي  البته در قرن
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آشکار شد و گذر زمان، کذب آنان را روشن و گسترش و غناي دانش حدیث، دیگران 
  .را را از اعتماد به این افراد دور کرد
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