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چکیده

معتبرترین ترین واز کهن، یکی )ق۴۰۵. د(، تألیف حاکم نیشابوری تاریخ نیشابور
ی درتواریخ 

ّ
حّقاین اثر که به جهت سترگی و اهمیتش، بـه. استجهان اسالممحل

تـاریخ .روز مفقود اسـتاند، بسیار مفّصل بوده ولی امآن را تاریخ خراسان خوانده
و اجتمـاعیفرهنگـیهایو سـّنتجغرافیاییسیاسی،های، عالوه بر جنبهنیشابور
بازنمـاییزیـادی بـهحـّدتـاکهاستاسنادیومکتوباتمتضّمنبزرگ،خراسان
متنـوع و موضـوعات ایـن کتـاب بـه . کندنواحی خراسان کمک میعلمیوضعیت
مفّصلدرای گسترده مندی مؤلف از طیـف پرداخته، که حاکی از بهرهقالب تراجِم

.های مختلف علمی استوسیعی از منابع حوزه
،نیشـابورتاریخ شفاهیمنابع مکتوب ومقالۀ پیش رو پژوهشی است در شناسایی

ـیاعم از
ّ
حکایـات، دواویـن وکتـب رجـال، اخبـار،جوامع حدیثی، تواریخ محل

های متون دیگر، و بخصـوص که بر مبنای نقلها، و امثال اینمتون صوفّیهشاعران،
.، صورت گرفته استنیشابوریۀخلیف، اثر تاریخ نیشابوراز تنها تلخیص بازمانده 

تاریخ نیشابورتاریخ نیشابور، تواریخ محلی، حاکم نیشابوری، مصادر: هاکلیدواژه

۱۰/۹/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش۶/۷/۱۴۰۰: تاریخ دریافت

/)نویسندۀ مسئول(الهیات دانشگاه تهرانۀدانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشکد*
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قدمهم

شناسـایی یـا»هـیپژونبـع م«متـون اسـالمیارزیـابی تألیفـات ومباحث مهـم دریکی از

ویـژه درهبـ،نیاهـای علمـی پیشـینسّنتدرشیوهاین رّد. آنهاستمندرجات های سرچشمه

متون اسـالمی کـه جمله از. شودنیز دیده می» المخّرج/تخریج«تحت عنوان، میان محّدثان

تکامل متون سیرگیری وحیث شکلخاّصه از،مختلفجهت ازهابازیابی منابع آنبررسی و

ی شهرها و والیات اسـتتواریخ عمومی و، داردفرهنگ اسالمی اهمیت فراوانی ثارآو
ّ
. محل

پژوهشگران قرارآنچه تاکنون مطمح نظر
ً
غـرب منـاطق مرکـزی وتوایخبه ناظرگرفته عمدتا

حـالی این در. نشده استیگونه آثار توّجه خاصهای شرقی اینجهان اسالم بوده و به نمونه

هـای دادن انـواع سـّنتدسـتهبهاگونه ارزیابیترین فواید اینکمیکی ازکم است که دست

ایـن معتبرتـرینترین واز کهن. مناطق شرقی جهان اسالم استتألیفی گوناگون درعلمی و

هـای میانـه، کتـابسـدهدنیای اسالم درسراسربل در،شرق جهان اسالمدرهاقبیل تاریخ

م،ی،بدالله بن بّیع ضـّبحاکم ابوعاثرتاریخ نیشابور
ّ
و ادیـبمحـدث،حـافظ، فقیـه، مـتکل

وی، نگـاران پـس ازتـراجمبسـیاری ازحـاکم راشرح احوال و آثـار. موّرخ نیشابوری است

سـبب برجسـتگی علمـی وهبـ. انـدخوبی بازتاب دادههویژه نویسندگان طبقات شافعیان، بهب

جملـه وی را ازگـاه هب اسـالمی نیـزمـذارق وِفـگستردگی دانش حاکم، نویسندگان دیگر

(اندمذهبان خود خواندههم
ً
:ق١٤٠١، یفنـدا؛ ١٣٣:ق١٣٨٠شهرآشـوب، ابـن.نـکمـثال

منتخبـات متعـدد واختصـاراتۀاز سوی دیگر، تهیـ. )٤/١٥٥:ق١٤١٣؛ الّسبکی، ٥/٤٧٧

ایـن کتـاب اهمیـت جایگاه ونموداری ازوحاکم، معیارۀپرآوازاز اثربعدنویسندگان ادوار

این از معارف اسالمی های مختلف علوم وحوزهمؤلفان درطیف وسیعی ازۀاستفاد١.است

برـت جغرافیاییورای موقعّیآن ـثیر ژرف أتبیانگرخود ۀبه نوبنیز٢بزرگ خراسانۀدانشنام

.طاووسابنالّناجمو یذهبتاریخ نیسابورتلخیصو یهمدانیابوبکر حازممنتخب تاریخ الحاکِمآثاری نظیر . ١

معنـای توانسـت بـه یـک مفهـوم واین کتاب است که میشده درمطالب مطرحوموادگستردگیشمول وهمین. ٢

). ۴/۳۱۳:ق۱۴۱۶ی، الفـوطابـن.نمونـه نـکبرای (سازدسان تعلق گیرد و نیز آن را معادل خراخاص به نیشابور

صـورت ههـای کهـن بـنـویسبرخـی دسـترا در»ابرشهر«کهن نیشابور یعنیۀعنوان قصبگفتنی است که نام و

←
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؛۱/۱۷۳: ق۱۴۱۳(دانشورانی همچون ُسـبکی٣.استخودهای متنوع علمی پس ازساحت

هـای ر شـاخهدراتفّنن نویسـندهدانسته و» التواریخأعود«و » التواریخسّید«را آن) ۴/۱۵۵

.اندمختلف علوم ستوده

موقعّیـت سیاسـی فرهنگـی جایگـاه و، هـای نخسـتیندر سده، ویژه نیشابورهخراسان، ب

کـانونی ۀمرکزّیـت و نقطـجـدای ازعوامل این جایگـاه عـالی، تریناز مهم. ی داشتخاص

دومـین دانـش ۀعرصـنیشابور درجایگاه بزرگ خراسان وشأن ویکی هم داموی، جنبش ض

، رودبـه شـمار مـیعلوم مـرتبط بـه آن علوم قرآنی، یعنی حدیث ومقدس مسلمانان پس از

توسط ، سّنتمسانیده وکه معتبرترین مصّنفات حدیثی مسلمانان، یعنی صحاح سّتطوری به

ترمـذی در خراسـان بـه ری، مسـلم نیشـابوری، نسـائی وبخاای همچونمحّدثان بلندآوازه

تابعین، طوایف مختلـف راویـان وزادگان وحضور پررنگ صحابهکناردرنگارش درآمده و

نـواحی به ،ِقَدم سماععالیه وهدف تحصیل اسانیدبا،نقاط و اقالیم دوردستمحدثان را از

.دادخراسان سوق می

را معادل خراسان امروزین برشـمرد، افـزون بـرتوان آنیکه مربع نیشابور،این اساسبر

نیـز بـه عنـوان و،اسـالمصـدردر٤آیینی ایران و خراسانشهرنقش گذرگاه فرهنگ وداشتن 

نـامبردار» و العـوالیةدارالسـّن«گفته به سبب امتیازات پیشبه،مشرق برای مسلمانانۀدرواز

همـین رو، ازداشت؛اهمیت باالیی ،از بغدادپس ،جهت گستردگی مواهب و مزایابود و به 

تـدوین گیری وشکل. رّحاالن قرار گرفتمحّدثان، فقها، عرفا، صوفیان، ادیبان ومطمح نظر

(توان یافتنیز می»ایرانشهر«
ً
احسـن الّتقاسـیمجای همـهدرکـه ... و۱/۲۹۹: ق۱۴۰۸المقدسـی، .نـکمـثال

.)آمده است»رایرانشه«صورت هب

ـجرفنـدق و ابـنلباب االنسـابهمچون (نمونه کتب انساببرای.٣
ّ

، ادب)رازیمنسـوب بـه فخـرةالمبارکـةالش

، )فضـل بـن مّحـبة المجالس السـنّی(های صوفیانهو دستینه) قفطیةالّرواةانبایاقوت و ءمعجم االدباهمچون (

اقبال االعمال مانند (ثورات دعائی أمو) مازه عَمری بخاریابنارلطایف االذکمانند(جغرافیاییـایمتون سفرنامه

.تراجمطبقات وۀزمینآن درجزو) طاووسابنو فالح السائل 

دقیقـی طوسـی، ۀشـاهنامبزرگ ۀسه حماس،تاریخی این منطقهـ فرهنگیۀعقباثر همین جنبه وکه درایگونهبه. ٤

.استپدید آمده این خطه درسه هریطوساسدیۀنامگرشاسپفردوسی و ۀشاهنام

→
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بـررا میـراثشاهگان که همچنـان خـودمرودر ابتدا ،خراسانهای مّحلی درنامهسرگذشت

برای نمونه (جلوه یافتهانامهتزیسها ونامهدانست در قالب تسمیهفرهنگ کهن ایرانی می

).۱/۲۰۶:م۱۹۷۳دمشقی، الةابوزرع: در» مروةتراجم قضا«.نک

و اسـتقرار سلسـله بغـداد انتقـال آن بـه عنـوان تختگـاه نوپـای خالفـت وبـهمرو، افول 

مآثر این خطـه رفته توّجه به حفظ و ثبت آثار ونیشابور، رفتهدر مستقل طاهریان خراسان نیمه

بـه ـ گسترش یافت که حاکم نیشابوریچهارم چنان عمق وۀسدتا این ویژگی . ف شدمعطو

مـاوراء النهـر را دارای شـهرهای خراسـان وشـهری ازهر ـشاگردش ابویعلی قزوینیۀنوشت

همـت گمـارده بـودچنـان تـاریخی تـدوین آنها بـه تصـنیف وتاریخی دانسته که عالمی از

.)٣/٨٥٣:ق١٤٠٩خلیلی، ال(
هـای نامـهها و تاریخچهارم دارای تذکرهۀسده مطابق برخی اسناد، نیشابور پیش ازاگرچ

حـافظ بـزرگ و٥سـازدورانعـالمی عنوان مّحـدث وبهحاکم نیشابوری اما بوده، یمختصر

چنـدان شایسـته شـهری بـزرگ چـون را انـدک وخرد گونه آثاری این،خوددر عصر خراسان 

ۀوجـود رشـد فزاینـدامـا بـا. زد٦تصنیف تاریخ بزرگ نیشابورکار به دست نیشابور ندیده و

لیف تاریخ حاکم، أای پیش از تنامهآثار تاریخی و فرهنگگونهاین
ً
چرا معلوم نیست که دقیقا

شـناخت شـهرهای راویـان حـدیث دچـار لغـزش و اشـتباه ۀزمینـلما در عاز بزرگان طیفی 
٧ًاند؟شده

و،این تواریخ در زمان تألیفسریع برخی ازارعدم انتشموجباِتاز یکی احتماال

همچون ابوموسی مـدینی اصـفهانی محدثانی منزلت حاکم باید توجه داشت که دانشمندان واهمیت نقش ودر. ٥
انـداو کتـاب مسـتقلی پدیـد آوردهآثـاراحـوال وحیات علمـی وۀدربار) ق۵۸۱.د(» حافظ مشرق«معروف به 

آثار حاکم در زمان حیاتش به شرق و غرب جهان ). ۲۱/۱۵۲:ق۱۴۱۳ذهبی،ال؛۱۹۸:ق۱۴۰۷، بةقاضی شهابن(
محّدثاسالم راه یافت

ً
المدخل«بهخوداستادطریقازحاکمحیاتدر زمانکهطلمنکیابوعمرواندلس،؛ مثال

گارروزدرمصری،ازدیعبدالغنیمصر،یا حافظپرداخت،و نشرآنکتابتبهویافتدستحاکم»الصحیحإلی
.نک(فرستاد خراسانبهاوو براینگاشتراخویشنظرونقدبر آنوگرفتمطالعهبهراکتاباینحاکمحیات

).۱۷/۱۶۵:ق۱۴۱۳؛ الذهبی،۸: ق۱۴۰۷عبدالغنی بن سعید 
:ق۱۳۹۵، یالسـمعان(کنـدمـییـاد»التاریخ الکبیر للنیسـابوریین«با تعبیر تاریخ حاکمازالتحبیردرسمعانی. ٦

۱/۲۳۰( .
عالمـانی چـون سـت کـه همـین روگویا از.۱۹۰:ق۱۳۹۷الحاکم، .ها نکاین لغزشۀبرای نقلی ازحاکم دربار. ٧

برخی تواریخ محلی ایران همچون تـاریخ نیشـابور، کرمـان، فـارس، ۀرغم شنیدن آوازعلی،حزم در این دورهابن
).۲/۱۷۶: م۲۰۰۷حزم، ابن. نک(اندمند بودهها گالیهاز نبود متونی قابل دسترس از آن...اصفهان، سیستان و
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برداری رابودن آنها بوده که کار نسخهمطول، دسترسی به آنهاسختِی
ً
ه سـاختدشوار مـیغالبا

.است

را اهل علـم و حـدیث، ایـن امکـان از خاندانی در تربیت اخذ افزون برحاکم نیشابوری 

خراسـانی، عراقـی واز خـود اعـم شایخ عصرماستادان واز تن هزاربیش از دوکه نزد یافت

ر و. حجازی استفاده کند
ّ
شعرا تا قاضیان گرفته وزیران واز امیران واوتّنوع طیف مشایخ تکث

.حاکی از گسترۀ منابع علمی اوستصوفیان، وو واعظان، وراقان، تّجار

خودسه سفدر اوکه با آن مصـر، مغـرب و گاه بـه جزیـره، شـام، حجاز، هیچبه عراق وِر

را درک نکـرد، نـواحی محـدثان آن عالمان وحتی اصفهان پای نگذاشت و محضراندلس و

ۀ جایگاه زادبومش خراسـان، خاّصـه نیشـابور کـه موردعالقـتوجه به اهّمیت مکانی واما با

شـام، مصـر، مشـایخ پرشـماری ازراویـان، محـدثان واز محدثان بود، توانسـت عالمان و

برخی استادان خراسانی بازگشـته ازاز یا ٨شدندیمن که به خراسان وارد میمغرب، اندلس و 

ایـنبازتـابخـود بیفزایـد؛ دانـش بـر گسـتره و تنـّوع وسیله و بدیندگردمند بهرهمناطقآن 

ـق عالوه،به. توان دیدگون وی میتألیفات گونهرا درگسترگی 
ّ
مـذاهب وبـه اسـتادان وی تعل

همچون مالکّیه، کّرامّیه، حنابله، احناف، سفیانیه، زیدّیه، ،کالمیـهای مختلف فقهی نحله

دایـی خـود بـه سـماع حـدیث سالگی در همراهی پدر و۹که از ،حاکممعتزله و امامّیه، از

شخصـیتی ، )۴: ۱۳۹۲الفارسـی،. نـک(سالگی شروع به تصنیف نمـود۱۶پرداخت و در 

.میراث علمی آنها ساختمی وچندوجهی و روادار نسبت به پیروان مذاهب اسال

سـنگ کـردن گران، در گاه سیاسی اوهای اجتماعی وایفای نقشوحاکمجایگاهمقام و

فقـدانعلیـرغم. نقش بارزی داشتتاریخ نیشابورآشنای خاّصه کتاب مفقود اما نام،آثارش

تـراجم و هـای پراکنـده در متـون نقلبر اسـاسآنمنابعشناسایی،حاکمتاریخکتاِباصل

های علمی همچون وصـایت اسـتاد مسئولیتکناردر او. معاجم بازمانده امکان پذیر است

کان برمکی، حاکم کتابی باابنۀبه نوشت. ٨
ّ
صـاحب (حّبـانگویا به اقتفـاء اسـتادش ابـنـعلماء االمصارعنوان خل

تـالیف نمـوده اسـتـبـودهدر نوجوانی مسـتملی مجـالس وی در نیشـابورچندی که حاکم ) مشاهیر االمصار

کانابن(
ّ
).۵/۱۹۵: ق۱۹۹۴، خل
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وةدارالسـّن«ۀ پـذیرش تولیـت مدرسـو٩بن اسحاق غازی نیشابوریابوبکر احمدمحبوبش

انتصـابش بـه مسـند و نیـز سـالگی، ۲۱علمی در مرکز او و تمشیت امور اوقاف آن » خانقاه

: ق۱۴۰۴عسـاکر،ابـن(سـالگی۳۸سامانیان بخارا در طرفرگان از قضاوت نسا و سپس گ

چـون بلعمـی، عتبـی،هم،منصبان سامانیصاحببا طوالنیهایمصاحبتاثر در ،)۲۲۹

اری
ّ

مـذاکرات سیمجوریان در قالب تعامالت وخاندان میکالیان و،امیرخلف بن احمد صف

بـه چنـان جایگـاهی دسـت ،فـرارودخراسـان وتحدیث دربرپایی مجالس امالء وعلمی و

دربـار دیلمیـان بـا سـیمجوری برخی مناقشات سیاسی میان امیـران سـامانی ودر یافت که 

چنـین دیگـِرفایدۀ ). جاهمان. نک(کردیفا میاگاه سفارت دوسویه بویه نقش میانجی وآل

بـه وییدسترسـبـد، آثـار او بازتـاب یاتوانست درمیهای اجتماعی و سیاسی، که فعالیت

سیاسـی درهـای فکـری وجریـانشناسایی خطوط ودر های دولتی بوده که اسناد و بایگانی

.او اهمیت داشته استتاریخ

، )نیشـابوریۀخلیفـاز(١٠تاریخ نیشـابوراز تنها تلخیص بازمانده حاکم درۀاشاربربنا 

در طـول تـدریج ووی توانست به. ق بود۳۴۴حدود سال اثر تدوین آن گردآوری وآغاز کار 

) الحقـه(یـک تکملـهر هفت طبقه وآن را د،منابع مختلفاز گیری بهرهبا حدود چهل سال 

ه است، گرچهق بود۳۸۸رمضان سال تاریخ نیسابور تصنیف از تاریخ فراغتش . تنظیم نماید

مـوارد الحاق یااصالح ،بازبینیدر کار ق ۴۰۳تا حدود سال باید تراجم کتاب، حاکم بنا بر 

نسـبتا یصـورتهبـرا) خـویشمشـایخ ۀطبق(نیشابورتاریخ هفتم ۀطبقۀو نخستین ترجمه افرط ارادت بحاکم از. ٩

.به وی اختصاص داده است،مفّصل

چندان طور نههباز او،افندی و به پیروی ، میرزاعبدالله تاریخ حاکماختصارات قطعات احتمالی پراکنده وۀدربار. ١٠

خبر داده کـه وجـود آن در یکـی از ) استانبول(فاتح آستانه ۀای کامل از آن در کتابخاناز نسخهآقابزرگ ،شخصم

عالوه بر نیز، ).۳/۲۹۳: ق۱۴۰۳بزرگ، ؛ آقا۷/۷۳: ق۱۴۰۱افندی، (نمایدمیمحتمل عثمانی بسیارهایبخانهاکت

فی حّماد االنصاری در حسین چلبی بورسا محۀمتعلق به کتبخاننیشابوریۀ تلخیص خلیف
َ
فهرست الکتب قق سل

مشهورشیخ و)۱۳۸: ق۱۴۲۲قاسم علی سعد، (موارد الذهبی فی المیزانو قاسم علی سعد در ةالنادرةالمخطوط

خـط ه ای از آن بـاز وجود قطعه) ۱۰۳: ق۱۴۱۲، و رائدمشهور (معجم المصنفات درو رائد بن صبریحسن بن 

است این پاره همان ،احتمالهو بشود میکارل مارکس الیپزیک آلمان نگهداریۀتابخاناند که در کذهبی خبر داده

ذهبی و دررا منتخبآن) ۳/۳۱۶: م۱۹۷۳کتبی، (فوات الوفیاتبی در ُتکه ُک
ّ
.د دانسته استیک مجل



٢٧٥/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

.)١٩٢: ١٣٧٥خلیفه، .نک(بوده باشدخود جدید به متن تاریخ 

تراجم مراجع و منابع عمومی حاکم در گردآوری مواّد

ارکـان یکی از١١عراق،سّنت خراسان وتفاوت احتمالی مفهوم وّراق درنظر از قطع :وّراقانـ 

لی، وّراقـانو ُمسـتمعیـد فقیـه مدرسـه، ُمکنار شیخ محدث یـادر،جهان اسالمدر آموزش 

وبـه کتابـت متـون حـدیثی ،کتابت به نوآمـوزانآموزش خط وکه عالوه بربودند )ُمکِتبان(

اریکی از،نمونهبرای . پرداختندفقهی برای مشایخ بزرگ می
ّ

مشایخ حـاکم، ابوعبداللـه صـف

بـن حسـن هنگـام رفـتن بـه نسـا و درک محمـدبه محّدث خراسان، ) ق۳۳۹.د(اصفهانی 

سا َنبه شهرهایی چون سرخس وسفردر تن از وّراقان را چند) ١٣٧٥:۱۸۳لیفه، خ(الَنسوی 

اعزام ایشان بـه مجـالس علمـی کـه در آن باهمراه داشت تا به کتابت اخذ وجهت سماع و

فـالن شـیخ از وی از روایتـی یـا کتاب مبادا تادگردمندهمشایخ بهرشد، ازشهرها برگزار می

بـازار (الـوّراقینسـوقدر م آموزشـی نیـز صـنفی موسـوم بـه وّراق بیـرون از نظـا. شودفوت 

) فروشانکتاب
ً
بـرای (مـدارس علمـی وجـود داشـتنواحی نزدیـک بـه مراکـز ودر عمدتا

حاکم نکای ازنمونه ).۱۸۹و ۱۷۷، ۱۳۷۵:۱۷۴خلیفه، .استادان و دوستان وّراِق

ـ 
ّ
وز مراکاجزای محاکم قضایی و گذشته یکی ازدر:یانمزک

ّ
فصـل خصـومات، درحـل

مزّکـی ) قاضـیتر ازگاه پایینای معادل قاضی ومرتبه(حاکمکنار جایگاه مشخص قاضی یا

و هر شهربود
ً
نـوعی ی داشت کـه بـهکم یک مزّکدستآن،کوچکی یا به تناسب بزرگی غالبا

. نـک(شـدمحسـوب مـیقضـایی شـهرۀمحکمـو اطالعـات دسـتگاه وآمار ۀمسئول ادار

توانست برحسب وظیفه رسمی ی میاین تعریف، مزّکبربنا. )۱۲/۲۲۲: ق۱۳۸۲معانی،الس

و شـاهدانمسـئولیتش بـه شناسـایی افـرادۀناحیـه حـوزشـهر یـاخویشـکاری دینـی، درو

علمـی و اجتمـاعی هـایفعالیـتحیث اموال، سـوابق شـغلی، تحصـیالت واز) معّدالن(

. اندیان نیشابور بودهمزّکۀاز زمرمشایخ حاکم نیشابوریشماری از. بپردازد
ً
خـود از اومـثال

،عراقسّنت خراسان وهای اصطالح شناسی دوتفاوتای ازبرای نمونه. ١١
ً
.نـک، »وّراق«و»حـافظ«بـارۀ درمثال

.۱۳/۳۰۰و ۴/۱۹: ق۱۳۸۲،یالسمعان
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ق بـا وی ۳۴۵حجـاز در سفر دومش به عراق والفضل الصّرام نام برده که دربن ابیابونصر

عنوان مّزکـی نیشـابور بااوحاکم که با ابونصر مراودات علمی داشت، از. ه استبودسفرهم

.)۱۸۸: ١٣٧٥خلیفه، (کرده استیاد

صاحباستاداـ  برخی ازحدیثی باتبادالت علمی و:درسان دیوانی حاکممنصب و همِن

منصـب صاحبتشکیالت اداری دولـت سـامانی برخی ازدرسان نیز که گاه درهممشایخ و

(اند، برای حاکمبوده
ً
توانسـت منبعـی بـرای اسـتخراج مـی) نگـار دیگـریهر تراجمو طبعا

سـامی .نـکتـاریخ اربـلمسـتوفی در شـابه بـرای ابـنای معنوان نمونهه ب(باشداطالعات 

ار،
ّ

.)»مستوفیابن«: ۱۳۶۷؛ دیانت، ۱۹:م۱۹۸۰الصق

با توجه به نزدیکی خود به این موضوع تصریح نکرده است، اما گرچه، حاکم نیزدر مورد

های شخصیتی ایشان دراشاراتش به جزئیات و ویژگیاین کارگزاران وبرخی ازتعامل او باو

بـزرگ نیشـابور درۀعنـوان ریاسـت دارالسـّنشود که او بـهاین گمان تقویت می، اریخ خودت

١٢.محدودیت چندانی مواجه نبوده استگونه اطالعات باتحصیل این

دولـة، از جمله، سیمجوریحاکم برای تعدادی از امیران نامور
ّ
عنـوان هبـ،أبوعلی عمادال

ولی
ً
کودکی بـا امیـر ابـوعلی ازوی. ترتیب داده بودی مفّصلنعمتان خود، شرح احوال نسبتا

بـه انتسـاب حـاکمرغـم بـهنیـز ابوعلی . شناختنیک میصفاتش رااخالق وبزرگ شده و

. فرستادمستشار خود قرار داد و گاه به سفارت نزد دیگر امرا میمالزم ورااوگری، اسماعیلی

امـرای سـیمجوری در خراسـان حاکم فضائل و اقـدامات سیاسـی و اجتمـاعی،به هر روی

.ویژه نیشابور را در کتابش آورده بودهب

را کـه اغلـب رؤسـای نیشـابور تبار میکـالیاحوال خاندان پرنفوذ و ایرانیوی،همچنین

،پس از ذکر نسب کامل ایرانی ایشان تا بهرام گـور،عنوان نمونهبه.استکردهبودند، گزارش

١٢ .
ً
یکـی از اسـتکه برای محدثان واجد اهمیت بـودهتاریخ سماع مشایخ در عراق و حجازتبیین زمان ودرمثال

بوده که متضمن اسـامی ُحّجـاج و کاروانسرای شهر) برنامج(هایعمول مراجعه به دفترها و بارنامهمطورهها براه

منصـب قضـاء و دیـوان بریـد ای از مشـایخ صـاحببرای نمونه(ازگشت آنها بوده است تاریخ خروج و بقوافل و

).۵/۱۳: ق۱۳۸۲، یالسمعان؛۲۲۸۶، ش۱۷۷: ۱۳۷۵خلیفه،.نکفرارودخراسان و



٢٧٧/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

ئیس دیوان اسرار و رسـائل سـامانیان کـه کسـوت اسـتادی از ابوالعباس اسماعیل میکالی، ر

از همـین خانـدان حسـنک وزیـر(آورده اسـتو شرح حالش راکرده داشته یادنیزحاکم را

دیوان بـرای نگـارش تـراجم مقامـات اطالعات شاغالن درحاکم ازۀاستفاد. )برخاسته بود

١٣.های متعدد داردنمونه

حاکم نیشـابوری آورن اطالعات برای فراهمترین مراکز هممشاید یکی از: هاخانهکُتبـ 

هـای پراکنـده از طریق آگاهی. های شخصی و عمومی شهرهای خراسان بوده استکتابخانه

به عنـوان .پی بردویمنابع توان تا حدودی به این دسته ازو منابع دیگر میتاریخ نیشابوردر

ــه ــدروی،نمون ــتادشۀترجم ــال اس ــ،ح ــذّکرابوبکرمحّم ــدون الم ــن حم ــد ب ــن احم د ب

کثیـر «بـا صـفت از او وّراقی نیز اشـتغال داشـت، ۀبه پیشوعظکارکنارکه در ) ق۳۵۹. د(

ـه زیـادة علـی ثالثمأئـة جـزء«: نویسدمیکند و مییاد»الکتب
ّ

خلیفـه، (»...و عندی بخط

محـدثان شـهر،حـال یکـی دیگـر ازشرحدر).۲۶/۱۹۵ق، ۱۴۱۳؛ الذهبی، ۱۳۷۵:۱۷۴

؛۱۶۴: ۱۳۷۵خلیفـه، (»أکثـر سـماعاته َمعـی«:نویسـدعلوی، میۀبن زبارابومنصور ظفر

خراسان ۀامام ائمۀنواد،شرح ابوطاهر نیشابوریهمچنین در).۶/۲۴۵:ق۱۳۸۲السمعانی، 

اوۀخزیمه، به راه یافتن خود به کتابخانابن ایـن حاکم در. اشاره کرده است)خزیمهابن(جّد

و ،دفترهـای علمـی اوماعات صـحیحه، کُتـب وسـجزء از ۲۵۰انتقال وبخش به گزینش 

:ق۱۳۸۲السـمعانی، ؛۱۸۶: ۱۳۷۵خلیفـه،(کنـدتصـریح مـیخـودۀانتقال آنها بـه خانـ

۵/۱۲۴.(

بـدان ،قشـیری،راوی اومعرفی شـاگرد وکتابخانه ُسلمی که عبدالغافر فارسی درۀدربار

ی از ایـن آثـار، میـراث نیـای نامـدارش مّحـدث وشود که بخشاشاره کرده است، یادآور می

که آثاری فراهم آمده بوددر این کتابخانه کتب و. بن ُنجید بودصوفی بزرگ خراسان ابوعمرو

اریآخرین امیر(در این زمینه باید از خلف بن احمد سجزی.١٣
ّ

بن نوح سامانی وندیم منصوره، ، فائق خاّص)صف

سامانی و رئیس دیوان رسائل دربارکاتب عصرشاعر و،ستی، ابوالفتح ُب)۱۷۳: ۱۳۷۵خلیفه، (خراسانوالی بالد

کـه در کنـاریـاد کـرد ...و) ۱۸۶: همـان(وزیرنوح بـن نصـر،، حاکم شهید مروزی)۱۷۰: همان(خانیانایلک

.اندمنصبان هم داشتهَسر و ِسّری با صاحب،یهای علمجنبه
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بـه جهـت مشـایخ نیشـابور١٤.)۸: ۱۳۹۲الفارسی، (ست نیافته بوددآن بدان کسی پیش از

آثـار را از بـرای مطالعـه وو بعضـیآمدنـدمیبرخی نفائس ارزشمند بدان کتابخانـه وجود

توانسـته حاکم می،این اساسبر. )۲۰/۳۰۴:ق۱۴۱۳، یالذهب(گرفتندعاریت میه تألیف ب

ۀمصـادر ارزنـدمنابع ومطالب تاریخ خود، افزون برجهت پیوستگی برخی موضوعات وه ب

الکتبموجود در  منابع تـاریخی، اخبـاری، حکایـات عرفـانی ودرسش، ازدوست همبیُت

کم دردست١٥دادند،تشکیل میآن که منابع تألیفات سلمی راموجود درۀهای صوفیاندستینه

.خود استفاده نمایدتاریختراجم اشعاربخش حکایات یا

مسـاجد، ۀخانـکتـب؛ از جملـهحاکم به مجموعه کتب دیگـری هـم دسترسـی داشـت

یواقیـت ۀ مقدمـدر)ق۴۲۹. د(بی ثعالعنوان نمونه،هب.خزائن امراالتّصوف ودار، هاخانقاه

ح و«را آنوکُتب امیران سیمجوری اشاره کردهۀبه بزرگی خزانالمواقیت
َ
َرفمعِدن الِمل

ُ
» الط

ایـن امیـران حوال سه نسـل ازاۀقالب ترجمرا به این خاندان درارادت خوداو.دانسته است

اإلکلیـللیف خود أگذشت دو تکه چناننشان داده وتاریخ نیشابورمشایخ خود درۀطبقدر

یـک در. لیف کرده استأبوعلی سیمجوری تۀرسم خزانه براالمدخل إلی معرفة اإلکلیلو 

به پیشـکارانش دسـتور داد، مجلس امالئی برگزار نمایددرخواست تااین امیرکه ازمورد نیز

و» انتقـاء«ه تـا وی دسـت بـکننـد حاکم حمل ۀبه خاناش راشدهدفترهای سماعتا اصول و

؛ الســمعانی، ۱۸۸: ۱۳۷۵خلیفــه، (میــان آنهــا بپــردازدمجالســی را ازگــزینش آنهــا زده و

.)۷/۳۵۴: ق۱۳۸۲

اب وصّیأ.١٤
ّ

ای نیز برای استادش تألیف نموده و ذهبـی نامهشاگردانش، که سیرتُسلمی و از خواّصبوسعید خش

وی بـوده و بـه گـزارش فارسـی پـس از »تبصاحب ُک«، )۱۷/۲۴۷ق، ۱۴۱۳، یالذهب(ای از آن را آورده خالصه

نیشـابور گشـته کـه بیشـترین اصـول و در »ب الحدیثُتُکندارُب«خانه او به وی رسیده و بدین ترتیب لمی کتبُس

که حـاکم نیـز پـیش از آنجااز). ۵۱و۹: ۱۳۹۲، یالفارس(داشته استاختیارمصّنفات را نسبت به معاصران در

خود قرار ـبایست از این منظرکتب حاکم بوده میبرمیراثاو نتیجه درداده ومرگ، سلمی را وصّی
ّ

اب را نیز خش

.حساب آوردهثر نیشابور قرن پنجم بآآثار و مبنگهاش را بندار و خانه

یهطبقات توان به آثار میاینۀجملاز. ١٥
ّ
یه، داتسوة المتعّبّنذکر ال، الصوف

ّ
.اشاره کردالمالمتّیهةرسالوآداب الصوف



٢٧٩/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

مورداستفادوموارد یخ نیشابورۀمظاّن حاکم در تصنیف تار

ومراد از درمظاّن حادیـث، اخبـار، ااینجـا مجموعـه مصـادری اسـت حـاوی موارد خاّص

چنین به نظـر . کندخویش نقل میدر اثرهایی که نویسنده آنها راتحکایها، اشعار وروایت

هـای نخسـتین وسـدهمنابع مکتـوب درنکردِنذکررغم رواج سّنت شفاهی وهرسد که بمی

،ناقالنۀعنوان مؤلفان و زنجیربه نام وبسنده کردن
ً
طـور هبـ،دوم قـرن چهـارمۀنیمازتقریبا

بعدیدگان آثارمنابع توسط نویسنعمده یادکرد
ً
١٦.ه استرواج یافتتدریجا

انیت کرسیبهکتب احتجاجی درمتون رّدیه وۀگرایانهای اثباتجنبهعالوه بر 
ّ

نشاندن حق

تعـّددتوان میتر را قرون پسینمنابع مکتوب درذکرواملعیکی از، ١٧نقض مخالفینوخود

خـاص بـه ذکـر منـابع خـود نویسندگان دانست کـه بـرای ممتـاز کـردن اثـریآثارکثرتو

، شـدوی دانسته میۀمورداشارمفهوم اثرنگام ارجاع، مراد و، هصورتدر این. پرداختندمی

لف ؤکتب مآثار ویکی ازراویان تنها روایتگرازچند تن داشت که یک یا این امکان وجودو 

همـه آثـار اوباشند را کتـوب خـودعنـوان منبـع مایـن رو بـه ضـرورت نـام واز، ونه راوِی

بازسـازی آثـارـکه گذشـتچنانـ »مواردپژوهی«ترین فواید روی کمبه هر۱۷.اندآوردهمی

فهرسـت عنـاوین افزودن برمتون بعدی وپراکنده آنها درهای بازمانده ومفقود براساس پاره

نقص بزرگ منابع بعدی نسـبت ،این همهفرهنگ اسالمی است، باشده درلیفأهای تکتاب

ـ ایهـای فرقـهگـرایشتوانسـت بـا توجـه بـه میکه بودن آنهاستشده، گزینشیبه متون گم

آن مشترک داشـت وۀیک نتیجهااین تفاوتاما.متفاوت باشد، رویکردهای فقهیکالمی و

وخبارعیون االقرن سوم در برخی آثار مهمش نظیر ۀاز معدود کسانی است که در نیم) مروزی(ی دینورۀقتیبابن. ١٦

منابع مکتـوب خـود یـادازـطبریدینوری، بالذری، یعقوبی وۀبرخالف معاصرانش همچون بوحنیفـالمعارف

. کندمی
ً
آرا منابع مکتوبش ببردکه نامی ازآنبیسالمیینمقاالت االکتاب در) ق۳۲۴.د(ابوالحسن اشعری یا مثال

که حسن بن محّمد قّمی در درحالی،دان آن فرقه فراهم آوردهآثار نوشتاری دانشمنازهای مختلف رافرقهعقایدو

.را آورده است...برقی والبنیان/التبیانمنابع مکتوب خود مانند عناوین برخی از)ق۳۷۹لیف أت(تاریخ قم

اثبات مطالبی باشد که طـرف مقابـل، بـدون تالش برای توانست متن میمنبع مکتوب درذکردرعواملیکی از. ١٧

؛توانست آن را بپذیردرجاع نمیا
ً
مصادر ذکر اهل سّنت بودند، مقام احتجاج برکه درلفان شیعه به دلیل آنؤممثال

).ق۶۶۴.د(طاووسآثار ابنو) ق۵۸۸. د(شهرآشوب ابنطالبمناقب آل ابی: مانند،دانستندضروری میخود را



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٨٠

تـاریخ مـورد کـه درموضـوعیدست رفته بود؛ منابع ازمطالبتقطیع و تهذیب گزینشی از

ۀتکملدربنا به تصریح حاکم .شوددیده میآن، تنّوع مطالب ستردگی وگتوجه به بار،نیشابو

بیـانبـرای غالـب تـراجم معلومـات رامقولـه شرح احوال، چهاربیان، عالوه برتاریخ خود

شـاعران وتـواریخ، اشـعاراخبـار ووصـحابه، حکایـاتآثاراحادیث نبوی و: نموده است

.د علمیفوائها ویابیو نکته،سرایانقصیده

از کم دست،تاریخ حاکممنقوالت ۀ ارائمنابع درکاررفته درهتهذیب برغم تقطیع وعلی

اسـانید وۀطریـق زنجیـرنخست از: های مندرجات آن پی بردتوان به سرچشمهمیدو طریق 

تحـدیث، ۀشیوه بی که اومنابعبررسی متون وبا یدیگرو،مشایخ حاکمراویان وهایشیوه

،این اساسبر. روایت کرده استاجازه و مکاتبهامالء، 
ً
بـه اختصـاربرخی منابع حاکمذیال

.بررسی می شود

جوامع، ِصحاح و َمسانید حدیثی) الف

ه از جملـکه ازپرداخته، چند طریق به سماع این متن حاکم از: الجامع الصحیح بخاری. ۱

کان أحد أئّمة المسـلمین و«عبیر تباوی حالشرحاستادش ابوزید مروزی فقیه که درطریق 

صـحیح آمده ونیشابوره ببارأبوزید پنج. کرده استیاد»من أحفظ الّناس لمذهب الشافعی

آورده شـماراین روایت را معتبرترین بهو،طریق راوی بزرگ بخاری، ِفَربری روایت کردهازرا

؛ ١٨٨:ق١٤٠٤؛ همـــو، ٥١/٦٧:ق١٤١٥عســـاکر، ؛ ابـــن١٧٤: ١٣٧٥خلیفـــه، (اســـت

کمترشناخته).١٩٩٢:١/٩٤الصالح، ابن کـه نیز،ُرمیح نسوی مروزیحاکم، ابنۀشداستاِد

درورودش به نیشـابورزمان باتصریح حاکم همه مذهب زیدّیه بود، از کسانی است که ببر

را بـرصحیح بخـارییحیی بن صبیح، مسجدبرای او درمجلس امالءانعقادوق۳۵۰سال

ُرمـیح ازایـن ابـنکـه چنـدان دور نیسـت . روایت کرده اسـتراطریق وی آنازواو قرائت 

١٨.باشدیمنبه محافل حدیثی صحیح بخاریدهندگان نخستین انتقال

یکـی از، سلیمان رودانـیابنصلة الخلفچون هم،یانمغرببرخی فهارس موجودۀپایست که برامهم آنۀنکت. ١٨

هروی مالکیذّرطریق ابیکنارشاکر است که در، طریق ابنصحیح بخاریبه کتاب ساکنان مغرب اسالمی طرق 

هاطریق (
ّ
مغـرب ، یکـی از معتبرتـرین طـرق روایـت صـحیح در)طریق اهـل مصـر(طریق ُکشمیهنیو) هل مک

→

←



٢٨١/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

درک طریق پـدرش کـه امـام مسـلم رازه احتمال، اب،حاکم: مسلمالصحیحالمسند. ۲

پـدرش عبداللـه ۀترجموی در.انجام دادراصحیح مسلمسماع یا قرائت ینکرده بود، نخست

:نویسدمیبّیع
أبی یقول القامه أبیض : سمعُت فی خان محَمش فکان تاّم

ُ
بن الحّجاج یحّدث مسلَم رأیُت

عمامته بین کتفیه 
َ

لحیه ُیرخی طرف
ّ
.)۱۰/۱۷۴: ق۱۴۱۳، الذهبی(الّرأس وال

ین راویـان از واپسکه) ق۳۶۸.د(جلودی وّراقطریق استادش ابواحمدوی همچنین از

جلـودی ۀدربـاراو. را سـماع نمایـدتوانسـت آنآمـدشـمارمیبـهصحیح مسـلمنشابوری 

ِتم بوفاته سماع کتـاب مسـلم«:نویسدمی
ُ

نقطـه، ؛ ابـن٣/٣٠٦:ق١٣٨٢السـمعانی، (»وخ

.)٩٩:ق١٤٠٨

راه ) ق۲۷۹. د(سنن ترمذیاسانید مختلف به ۀواسطهحاکم ب: الجامع الکبیر ترمذی. ۳

تـاجر،اوترین راوی نامدارطریق اصلیجمله از؛ ازدپیدا کر وابوالعّباس محبـوبی مـروزِی

ابوحامد بن شاذان تاجرواسطۀبهوی همچنین . سماع کردراآن،محبوبیفرزندش ابومحّمد

؛ السمعانی، ١٣٧٥:١٦٦خلیفه، (لیفات ترمذی دست یافتأتای ازبه مجموعه،نیشابوری

١٩.)١٢/١١٢:ق١٣٨٢

ا مالک. ۴
ّ

ابوالعّبـاس مالزمـان ادیـب نامـدارشـاگردان وازچنـدی حـاکم کـه :الموط

أحال شرحمیکالی بود
ّ

خاطر تصریح کرده است که بـهحاکم . سماع کرداوازمالک راموط

اس به بازی چوگان، ابوالعّبۀعالق
ّ

شـیخ بحـر «عنـوان مـبهم استادی گمنام بـارا نزد أ  الموط

؛ ١٢/٥٢٧:ق١٣٨٢؛ الســمعانی، ١٥٦: ١٣٧٥خلیفــه، (ســت هــم ســماع کــرده ا» فــارس

کتـاب کـه حـاکم هسـت نیزمحتمل).٢/٧٢١:ق١٤٢٠؛ یاقوت، ١/٧٢: ق١٤٠٦القفطی، 

ازاوو) رمـیحابـن(ش طریق همـین اسـتادازراراویان اسناد آن، حاکم نیزبوده که آنۀاسالمی بوده که در زنجیر

.استکردهشاکر از بخاری روایت ابن

الّرودانـی، (بـوده اسـتطریق همین محبوبی تـاجرازنیزسنن ترمذیمغربیان ازسنادِامطابق گزارش رودانی .١٩

ترمذی روایت نمودازاوشاذان وطریق ابنکه حاکم از)ع(علیاحادیث فضایلای ازرای نمونهب؛ نیز۶۳: ۱۴۰۸

).۱/۳۶۸:ق۱۴۰۰الحّمویی، . نک

→



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٨٢

.باشدفراگرفتهنیزـامام مالکیان بغدادـ ) ق۳۷۵. د(ابهریابوبکرش استادازرامالک

تـرین وی کهـن. ه برده اسـتَمسانید نیز بهرارائه برخی احادیث ازحاکم در: ُمسَندها. ۵

را بـه ِاسـناد اسـتادش ابوعبداللـه جرجـانی )ق۲۰۴.د(داود طیالسیأبیمسَندیعنی مسند

امـام حنبـل را ازمسـَندو)٣/١٣٦: ١٤١٣؛ السبکی، ١٨٠: ١٣٧٥خلیفه، (معروف به خَتن

ت محـّدث وقـامام حنبـل، ابـوبکر قطیعـی حنبلـی، بـه ِاسـنادفضایل و ُمسَندطریق راوی 

ار اصفهانی
ّ

؛ ١٨٣: ١٣٧٥خلیفـه، (نمـوده اسـتاخـذ)ق۳۳۹.د(خراسان ابوعبدالله صف

ــ؛ ا٨/٣١٥:ق۱۳۸۲ســمعانی، ال ــک مــورددر.)١/١٧٩: ١٩٩٢الصــالح، نب ــزی ــاکم نی ح

ه ازکه وی دردفتری را)ق۳۳۹:ول درمقت(استادش َبالذری طوسی ۀواسطهب
ّ
امام حسن مک

ـة عـن إمـام ] البالذری[وکَتَب«:سماع کرده استذ وکتابت نموده بود، اخ)ع(ریکعس
ّ
بمک

السـمعانی،(»أهل البیت أبی محّمد الحسن بن علی بن محّمد بن علـی بـن موسـی الّرضـا

٢٠.)۲۵/۱۶۹:ق۱۴۱۳؛ الذهبی، ۲/۳۷۹:ق۱۳۸۲

اســتادش ۀواســطهشــافعی را بــمسـَندوةالرســال،المبســوطحـاکم همچنــین توانســت 

امـوی : ق۱۳۸۲؛ السـمعانی،۱۸۹: ۱۳۷۵خلیفـه، (کنـدنیشـابوری اخـذابوالعّباس اصـّم

منـابع خصـوِصدر.)۱۲۳:ق۱۴۰۸نقطـه،؛ ابـن۵۹/۲۰۹: ق۱۴۱۵عسـاکر،نبا؛۱/۲۹۰

گـردآوری ومشـغول ، تاریخ نیشـابورنگام تکمیل هبهتوّجه داشت که اوحدیثی حاکم باید

بـودنالمسـتدرک علـی الصـحیحی/ الصـحیحبـزرگ حـدیثی خـود تنظیم اثر
ً
کـه ضـرورتا

.ببردسودنیزاز آنها لیف خودأتداشته تا دراختیار میدربایست آن منابع رامی

منابع ادبی) ب

هـای عـرب بـه تیرهانتقال قبایل وازثرأمت،فرهنگ عربیهای تازی وروزافزون ارزشۀغلببا

شـت طـوس و ُپماننـدمناطقیشاعران بزرگی درخطیبان وبالندگی فصحاء،ۀزمین،خراسان

:نویسـدمـیـ حـاکمگویا به نقـل ازـ این خطه ۀخلیفه نیشابوری دربار. فراهم شدنیشابور

،سانیهمروی تشابه واز، کشف الُغّمةاربلی درتوّجه به نقل بدون قیدباپاکتچی این بالذری طوسی را. ٢٠
ً
اشتباها

).»حسن عسگری«: ۱۳۶۷پاکتچی،(دانسته استیکی ) فتوح البلدانصاحب (بالذری معروفبا 



٢٨٣/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

آنجـا و ازآنجـاو بلغـاءبـس کـه ادبـاءعربسـتان خراسـان گفتنـدی ازوالیت پشت آن را«

٢١.)٢١٦: ١٣٧٥خلیفه، (»بودندی

روایـت ودبه انشـای موجودفضامآبانه حسب ذوق ذاتی واین محیط عربدرحاکم نیز

سراسـر عبـارت فارسـی دریـک بیـت یـاحتـی ، گرچهپرداختشاعران میقصایدواشعار

درتـوان میرا اوۀپختـاشـعارای ازنمونـه. استثبت نشده تاریخ او از باقیماندههای بخش

ق،١٤٠٠المـّزی،. نـک(، مشـاهده کـردسـروده)ع(ای که برای شـهادت امـام حسـینمرثیه

ـاحیۀالمّیـۀقصیدحاکم از روایتاز شاعران دیگر، نقوالت مۀجملازنیز ٢٢).٦/٤٨٨
ّ

وض

، ازآندرالقیس سـروده وؤامـرۀالمّیـۀمعارضه با قصیددرای بلندبغدادی است که قصیده

نقل کرده اسـتسماع واوازنیشابوردرحاکم این چامه را. کرده استاش یادعشیرهقبیله و

؛ الحاکم، ١٣/٣٥٠: ق۱۳۸۲؛ السمعانی،٢/١٤١ق،١٤١٧؛ الخطیب، ١٣٧٥:١٨١خلیفه، (

متضـمن سـتایش خانـدان میکـالی (بن ُدَریدةحاکم مقصورهمچنین، . )٣/١٧٧:ق١٤٣٥

:ق١٤٢٠؛ یـاقوت، ١٢/٥٢٧:ق۱۳۸۲؛ السـمعانی، ١٣٧٥:١٥٦خلیفـه، . نـک()خراسان

؛ ١٨٢: ١٣٧٥خلیفـه، (ل نموده استغزلّیات ابونواس را نقواشعارهایی ازپارهنیزو)٣/٥

مشـایخ و معاصـران شـماری ازقصـایداشـعار واو،ایـنجـز). ٢/١٦١: ق١٤١٣بکی، الّس

٢٣.استنقل کردهخویش را نیز

ادبـی وبـه فوائـد،دبیـرانوشـعراء، شرح احوال ادبـاتاریخ خود، خاّصه دربخشی ازدروی

صـاحب (خـارزنجیابوحامـد»ةاهل االدب بخراسان فی عصره بالمدافعامام«استادششرح احوال حاکم در. ٢١
َ
دِمه فی معرفو لّما دخل بغداَد«: نویسدمی) ةالتکمل

ّ
ها ِمن تق

ُ
غةتّعجب اهل

ّ
ل : ، فقیلةالل

ُ
هذا الخراسانی لم یـدخ

وهو ِمن آَدب الّناسةالبادی
ُّ

عربین ُپشت وطوس: فقالقط :ق۱۳۸۲؛ السـمعانی، ۱۵۲: ۱۳۷۵خلیفـه، (»انا بیَن

).۲/۱۳۷: ق۱۴۲۰؛ یاقوت، ۵/۷

.تالیف نمودنیزمقتل الحسینعنوان حاکم کتابی با.٢٢

شاعر و اشعاراای ازبرای نمونه.٢٣ ؛ ۲۱۳۳، ش۱۷۰: ۱۳۷۵خلیفـه، . آنها توسط حاکم نـکۀشدنقلین معاصراِن

قاضی ،معتزلی حاکمدیوان استادبرای اشعاری از.۴۳/۱۶۱:ق۱۴۱۵عساکر، ؛ ابن۲/۲۲۶:ق۱۳۸۲،السمعانی

آمیز و مدح؛ نیز برای اشعار بلند۵/۱۸۱:ق۱۴۲۰، یاقوت، ۱۷۱: ۱۳۷۵، هخلیف.نک،جرجانیعلی بن عبدالعزیز

).۱۷۷: ۱۳۷۵خلیفه، .نکوصف اصحاب حدیث خراسانعمرو بشتی درابو



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٨٤

خـویش افـزوده غنـای کـاربـراین منظر نیـزازته وپرداخمعاصرشاعران پیشین وادیبان واشعار

. است

یاضه و األدب . ۱ موردادبی نیشابورمحافل علمی ودرکه گویا،ابوُنعیم اصفهانیازالّر

او با عنـوان ابومنصور. گرفته بوداعتراضاتی هم قرارنقض و مصّنف نیشابوری، کتابی در رّد

علی کتاب الّریاضة اگرچه . )٢/١٤٣: ق١٤١٣؛ السبکی، ١٣٧٥:١٨٢،خلیفه(نگاشتالرّد

کتـابش بـه میـان صـراحت نـامی از ابـوُنعیم وبـه،تاریخ نیشابورهای باقیمانده ازبخشدر

ابوُنعیم دررغم حضورهب،حالاینبا. مصّنف نیشابوری اشاره شده استۀبه رّدینیامده، اما

درستی ه او، بسماع ابوُنعیم نزدم وحاکباگفتگوی علمی اوو) ق۳۵۶حدود سال (نیشابور

نپرداخته و اشارهه حال وی بحاکم به شرحچه روروشن نیست که از
ّ

ای به نـام وطورمستقل

او نکرده است؟حدیثی ازذکرعنوان یا

نیاابیکتب و رسائل ابن.۲
ّ

ارشثمحـّدطریـق اسـتاِدحاکم از: الد
ّ

کـه ،اصـفهانیصـف

ب چنـد خلیفـه مـوِدّاز مـوالی امویـان و)ق۲۸۱.د(الّدنیا قرشیابینابراوی آثارشاگرد و

توان به متـون این آثار میۀجملاز. الدنیا دست یابدابیتوانست به عمده آثار ابن، عباسی بود

: ق۱۳۸۲؛ الســمعانی،۱۸۳: ۱۳۷۵خلیفــه، (رقــائقزهـد ورسـائل مربــوط بــه موضــوع و

احو) ۱/۱۷۹: م۱۹۹۲الصالح، ؛ ابن۸/۳۱۵
ً
اشـاره منینؤمقتل امیرالمو مقتل الحسینتماال

دسترسی طریق دیگر. ه استمخنف نیز بودابیمقتلجابر ومقتلمشتمل براخیرکه اثرکرد

اسـت کـه از ابـزاریابـوجعفر، کّرامیـان نیشـابورالـّدنیا، شـیخابیپرشمار ابنحاکم به آثار

تحـدیث خـوددرلدنیا رااابیکُتب ابن،حاکمۀبه نوشتبود وواعظان شهر روایـت مجـالِس

: ١٣٧٥خلیفـه، (کردنمی شخص دیگری برایش روایت بن طرخان ازجعفرازجزوکردمی

ضمن داللـت مطلب،این .)٥/١٨٨: ق١٣٩٠حجر، ؛ ابن١/٩٧: ق١٣٨٢؛ السمعانی، ١٨٢

وتناسـب آثـارومبـّین ارتبـاطنوعی بـه،نیشـابورۀمیان کرامّیـالدنیا درابیابنتداول آثاربر

.خراسان استدرپرنفوذۀاین فرقشورپرمجالس بااوۀزهدگرایانادبیات اخالقی و

عهایی از رسائل ابنروایت بخش. ۳
ّ

ۀخانـدرهنگام حضـورحاکم به تصریح خود: مقف

ع آثار ابنهایی ازپاره، بوعمرو زردی اسفراینیا،ادیب خوداستاد
ّ

روایت کـرده سماع وارمقف

ملَهـم ازا الگـوینـوعی کهـنبـهوایرانـی بـودتسـّنت سیاسـست کـه متضـّمن مفـاهیِم



٢٨٥/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

نی، ا؛ السـمع١٥٢: ١٣٧٥خلیفـه، (کـردتبیـین مـینظـام سیاسـی ایـران رافیلسـوِفـشاه

ــاقوت، ٦/٢٨٠: ق١٣٨٢ ــن١٤٢٠:٢/١٤٠؛ ی ــالح، ؛ اب ــیوطی، ١/٣٨٥: م١٩٩٢الص ؛ الس

).١/٣٦٩: ق١٣٩٩

حملـه سـّنت محّدثان خراسـان کـه گـاه مـورد نقـد وعالمان وسّنت توّجه درقابلۀنکت

، فرهنگ ایرانی استای شرق واندرزنامهِحکمی وۀحدیثی بغداد بوده، روایت متون بازماند

ابوالّعبـاس دغـولی نامدار خراسـان همچـون مشایخ بزرگ وبرخی ازآثار درراآنۀکه نمون

لیف أتـاآلدابعنـوانکتابی با،ُمسَندافزون بردغولیْمحاکتۀبه نوش. دیدتوان سرخسی می

٢٤.همراه داشته استه را بکلیله و دمنهحضر وسفردرو کرده 

ِسمت استادی نیشابوردر اش واقع مدرسهابوالعباس کرجی که درب خودموِدّحاکم نزد

فـراینـوری رادۀقتیبلیفات ابنأتو پرداخته بودیداشت، تا پانزده سالگی به فراگیری علوم ادب

؛ ١٨٤: ١٣٧٥خلیفـه، (خراسان بـودقتیبه درابنراویان آثارشاگردان وچه کرجی ازگرفت،

احتمـال ه همچنـین حـاکم بـ). ٣/١٨٥: ق١٤٠٦؛ القفطـی، ١/٢٧٧: م١٩٩٢الصـالح، ابن

راوی (علج سـجزیخـود،طریـق اسـتاداز، درسـش ُسـلمیهـمهمچون دوسـت و، بسیار

شهرآشـوب، ابن(دکناخذ رامّبردالکامل توانست ) فتی برمذهب اوُمخزیمه ومّصنفات ابن

کـه چنـدی قاضـی طـوس بـوده ونام بـردادیب نیزابوالّربیع بلخِیازباید). ١/١١:ق١٣٧٩

حــافظ اشــعار«عــین حــالدرو» الحکایــاتوصــاحب االخبــار«صــفتبــااوحــاکم از

.)۱/۲۱۱: ق۱۳۹۹السیوطی، (کندیاد می» المتقدمین

نساب،) ج
َ
ِسَیر و مغازیا

:انساب.١
ً
قبایـل عـرب هـا وراویانی که َنَسب بـه تیـرهشرح احوال عالمان ودرحاکم نوعا

تباع مهاجر به خراسـان، اقـوال تبارشناسـانتابعان وۀاند، خاّصه طبقبرده
َ
شناسـان رانسـبۀا

دات ال:لعباس الّدغولی یقولسمعت ابا«. ٢٤
ّ
من البلـدواذاو الحضرتفارقنی فی السفراربع مجل کتـاب : خرجُت

گونـه آثـاررواج ایـن؛)۱۴/۵۶۰:ق۱۴۱۳، یالـذهب(» ةودمنـةکلیلکتاب وتاریخ البخاریووکتاب العینالمزنی

اخالقـی ایـنارکردهـای دینـی وکمحّدثان ازتاشدآن موجب میاستقبال مردم ازخراسان وتمثیلی درحکمی و

.انعکاس دهندآنها رامصّنفات خوداصول ودروکنندمتون استفاده 
ً
نیشـابور را درالـّدین کمـالصدوق کـه مثال

.آن کتاب تضمین نموده استدرمانویان خراسان بوداز منقوالت که را »بلوهر و بوذاسف«پرداخته داستان بودایی 



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٨٦

.منبع خود قرار داده است
ً
از طریـق شـفاهی وطـور به حاکم هایاین آگاهیبخشی ازطبعا

عـاملی درهـای شـیعی وی نیـزگرایش. مکتوبمصادرمأخوذ ازبخشی دیگرسماع بوده و

.هاشمیان بوده استهای علویان ونامهدستیابی به نسب

ضـبط نَسـب طالبیـان، خانـدان نقـل ومنابع حـاکم دریکی از،این موضوعباپیونددر

تـاریخ ایـن خانـدان دروجود ذکر نسـب کامـل افـرادبااست که نیشابورۀ بلندآوازه آل ُزبار

تألیفـات و از٢٥)۶/۲۴۵: ق۱۳۸۲؛ السـمعانی، ۱/۲۱۱:ق۱۳۹۹السیوطی، . نک(نیشابور

بخشـی بـه دست است، مطلب اطمینانکتاب حاکم درآنچه ازکم دردست،ایشاناتروای

انسـاب ودانـِشدران آنـمجموع تراجم احوال این خاندان، جایگـاه ازخورد، اماچشم نمی

ةالجمهـرشناسان زبیـری همچـوننسبآثارتنها ازهمچنین حاکم نه.شودتاریخ روشن می

ـارزبیرنَسب قریشةجمهرو) ق٢٣٦.د(مصَعب زبیری
ّ
تـاریخ درنیـز) ق٢٥٦.د(بن بک

،٢/٧٠:ق١٤٠٨البیهقـی، . نک(بوده استیکی از راویان این آثار، بلکه خودبردخود بهره

٢٦.)٥/٤٢٩

گشـودن شـهرهای خراسـان ۀنحوفتوحات وبحث ازحاکم در: ِسَیر، مغازی و فتوح.٢

آنهـا راۀمغازی دسترسی داشته که عمـدوسیری ازبه منابع،توسط فاتحان)خاّصه نیشابور(

خـودالمسـتدرک،بخش مغازی که عالوه برویژه آنهقرائت تحصیل کرده، بشیوه سماع وه ب

).٣٠٩و٥/٢١١؛ ٣/٣١: ق١٤٠٨البیهقی، (لیف نموده استأتالَمغازیعنوانباکتابی نیز

طریـق اسـتادش ابوالحسـن شـعرانی حـاکم از):ق١٤١.د(مغـازی موسـی بـن عقبـه ـ 

کتـاب واسـطه ازسـه بـا) ٨/١٠٩: ق١٣٨٢؛ السـمعانی، ١٣٧٥:١٥٦خلیفـه، (نیشابوری

ان بوده که اروایت کناراین روایت در. موسی بن عقبه نقل کرده است
ّ

بوالحسین بن فضل قط

البیهقـی، (رفتـه اسـتشمار میه خراسان بُعقبه درمعدود طُرق مشهور روایت کتاب ابناز

از، بن هارون بن موسی بن جعفر الصـادقسید ابوجعفرمحمدحاکم،فندق به نقل ازابنۀبه نوشتیک مورددر. ٢٥

:۱۳۸۵فنـدق، ابـن(داده اسـتخراسان فتوا مـیمذهب امام مالک بوده و بر آن اساس درشناس برعالمان نسب

۲/۷۱۶(.

.استنیز در موارد مختلف از کتاب ُمصَعب زبیری استفاده نمودهالمستدرکدر حاکم. ٢٦



٢٨٧/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

شـعرانی ۀترجمحاکم خود در). ٣٩٣و ٣/٨،١٠١،٢٠٦،٣٨٤؛٣٥٨و ٢/٣١٢:ق١٤٠٨

عقبـه ابـناهمیت کتاب. تصریح کرده استوی بر خوداصول وچند جزء ازبه قرائت بیست

المغازی شمردهآن است که محّدثان آندربیشتر .اندرا أصّح

بـن اسـحاق بـن یسـار روایت محّمـدنقل وحاکم در): ق١٥١.د(اسحاقمغازی ابنـ 

مسـیراسـحاق ازترین طریق وی به مغازی ابناصلی. سناد مختلف بودِاطریق و دارای چند

اموی ااستادش  سفرش به کوفه از احمـد دربوده که آن کتاب را) ق٣٤٦.د(بوالعباس أصّم

:١٣٧٥خلیفه، (اخذ نمودـیونس بن ُبکیر شیبانی َجّمالاز شاگردان ـُعطاردیبن عبدالجبار

:ق١٤٠٨البیهقـی، ؛٥٩/٢٠٩: ق١٤١٥عسـاکر، ؛ ابـن١/٢٩٠: ق١٣٨٢؛ السمعانی، ١٨٩

،یونس).١/٢٥٢: ق١٤٠٠الحّمویی، ؛ ١٢١و٨٣،٩٣،٩٨،١٠٤،١٠٩،١١١، ٨٢، ١/٧٦

لیف نمود که عالمان أمغازی تنیز کتابی دراسحاق، خودترین منبع روایت مغازی ابناصلی

و) ق٣٦٠.د(طبرانـی، )ق٣١٠.د(طبـری،)ق٢٣٠.د(سعدمحدثان بزرگی همچون ابنو

.آورده استروایت از مغازی یونس را١٢٠نیزالمستدرکحاکم در . اندآن نقل کردهحاکم از

نقـل کـرده کـه ازاسـحاق راابـنۀسـیرخبـاراکسـان دیگـری هـم یونس، حـاکم ازجز

. حـدیث اسـتۀائمـاز) ق١٧٠.د(زدی بصـریابـن حـازم روایت جریرآنانترین برجسته

)ق٤١٢.د(بوعبدالّرحمن ُسلمی امصاحبش درس وهمۀواسطهاین روایت بحاکم درسنادِا

).٣/٦٣؛٤٣٥و٧٧، ١/٧٦: ق١٤٠٨البیهقی، (است 

راوِی،آنواسحاق داشت ابن)مغازی(ۀ سیربرای نقلطریق سومی نیزاو دیگـر روایـِت

استادش حسـین ۀواسطهبراوی آنکهاست)ق١٨٣.د(بن عبدالله بکائی اسحاق، زیادابن

نیـز ) سـیرهصاحب (هشامکه ابنویژگی این طریق آن است. کرده استدارمی ازبکائی اخذ

٣/٥٧:همـان(سماع ازبکائی تحصیل کرده بودۀدو دورامالء درۀشیوه باسحاق رابناۀسیر

).٥/٣١؛٨٤و 

واقدی فتوحو مغازیراویان بزرگ یکی ازتاریخ نیشابورمؤلف :فتوح واقدیومغازیـ 

بـه سنادشان بـه کُتـب واقـدی ، ِاپس از اودیگرانی. آیدمیشماره خراسان بدر)ق٢٠٧.د(

طریق استادش ابنحاکم از. وی بوده استواسطۀ
ّ

سـال ۱۰که طی)ق۳۴۴.د(اصفهانیۀُبط



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٨٨

کـرد، القـا مـیمحافل شـهرهای مختلف دربا روایتنیشابور، تالیفات واقدی رااقامت در

ه در ابنۀترجمدراو.و روایت کرده استاخذ
ّ

کنـد کـه مشـایخ میاشاره، تاریخ نیشابوربط

ۀحلقـاخذ کُتب واقـدی درحاکم کبیر نیز برای سماع وووالولیدهمچون استاد أببزرگ شهر

ــه حاضــر مــیإمــال و قرائــت ابــن
ّ

: ق١٣٨٢؛ الســمعانی، ١٧٣: ١٣٧٥خلیفــه، (شــدندبط

واسطه استادش أبوعلی حافظ نیزهب،این طریق مستقیم، حاکم به تصریح خودجز). ٢/٢٦٣

دور نیسـت کـه از، المستدرکحاکم درۀرتوجه به اشابا. آن متون را از او روایت کرده است

بیهقـی بـا ذکـر ِاسـنادش بـه . نیز بهره جسـته باشـد، طبقاتیعنی ،واقدیۀکتاب مفقودشد

ه وابنطریق حاکم ومغازی واقدی از
ّ

بـن فـرج، حسـینطریق حسن بـن جهـم ازازنیزبط

گـاه خـودۀشـداعسمۀاز نسخرااجازه، ویۀبه شیو] حاکم[که ابوعبداللهکندتصریح می آ

:ق١٤٣٥الحـاکم، (آنهـا بـودبیهقـی فاقـدۀاین نسخه روایاتی داشت که نسخ. ساخته بود

.)۴/۲۴۹:ق١٤٠٨؛ البیهقی، ٣/٥٥١

ریالُبلدانفتوحـ 
ُ
تابعین رضوان الله دست صحابه وبرفتح نیشابور«ذکرحاکم در:بالذ

کـه بن محّمـدعمروازاوِاسناده بمی وطریق أبوعبدالّرحمن ُسلازبه احتمال بسیار»علیهم

داشـتدسترسـی) ق۲۷۹. د(بـالذریفتوح البلـدانبه بود،نیزتاریخ طبریطریق روایت 

المغـازی گفتنی است که وی کتاب . )۲۰۲: ۱۳۷۵؛ خلیفه،۱/۸:ق۱۳۷۹شهرآشوب، ابن(

؛ ١٣٧٥،۱۶۰خلیفـه، (روایـت نمـودواو اخـذابـوعلی ماسرجسـی را نیـز ازاثرو القبائل

٢٧.)۱۴/۲۹۲: ق۱۴۱۵عساکر، ؛ ابن۱۲/۳۶: ق۱۳۸۲السمعانی، 

یتعدیل، فضائل ورجال، جرح وطبقات،. د
ّ
یخ محل توار

:دهدتشکیل میآثار زیرراتاریخ نیشابور نگارش ترین منابع حاکم درعمده

.)٣/١٤٤،٥/٤٢٩:ق۱۴۰۸البیهقی، (سعدابناثر الطبقات الکبریـ 

گذشـت، حـاکم تـرپـیشچنانکـه):ق۲۶۱.د(لم بن حجاج نیشـابوریمسالطبقاتـ 

روایـات وآثارشهاب زهری را انجام داده وآوری از آثار ابنترین جمعسابقهبیکه اونویسداش میحاکم درباره. ٢٧

حسـاب ه خراسـان بـبزرگترین راویـان کتـب زهـری دراو ازاساساین بربر بوده وزهری را بسان آب خوردن از

.استآمدهمی



٢٨٩/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

نیشـابوری بـودن این اثـر،امتیاز. بودگرفته فراخودداییوطریق پدرازرااوآثاربسیاری از

.قدمای مشایخ این شهر استمعرفی رجال ونویسنده و

مشایخ عراقـی حـاکم قانع ازابن):ق۳۵۱.د(قانع اموی بغدادیابناز ةُمعجم الّصحابـ 

مهاجر به نیشابور یـاۀخاّصه بخش متعلق به صحابتراجم،تنظیمدر احتمال بسیارهکه ببود

وی همـان اسـت کـه شـیخ طوسـی در. گرفته استمورد استفاده قرارآن شهر،گذرندگان از

کـرده اسـتیـاد» )ع(الّسـنن عـن أهـل البیـت«بـا عنـوان آثـار اوخود از یکی ازالفهرست

).١٧٨:ق١٤١٧؛ الطوسی، ١١/٨٨:ق١٤١٧الخطیب، (

مـذهب حـاکم مشایخ حنبلیازوی: )ق۳۹۶.د(اصفهانیۀمندابناز ةالّصـحابةمعرفـ 

از اقـامتش درو بارها قبل و بعدکردطلب علم و حدیث سفر سال در۴۵مدت ه که باست 

تـاریخ خـود دررالیفـاتشأموضوعات کلی توی وشرح حالحاکم . رفتبه نیشابورمصر

اودر بخارا محضـرنیزق ۳۶۱سال ه کند که بمنده تصریح میابنۀترجموی در. آورده است

صـاحب دانـش وافـری ، اشطـوالنیسـفر مراجعت از نخسـتین پس ازوی را و درک کردرا

.)١٩/٣٠:ق١٤١٣الذهبی،؛٥٢/٢٩:ق۱۴۱۵عساکر،؛ ابن١٧٩: ١٣٧٥،خلیفه(یافت

یخ ـ  معـین، حـاکم نیشـابوری ابنتاریخروایان یکی از):ق٢٣٣.د(بن معین یحیی تار

حـاکم، ابوالّعبـاس أّصـم بیهقی از طریق وی و نیز از طریـق اسـتادابوبکراست که راوی او

-٧/٢:ق۱۴۰۸البیهقـی، (این اثر دسترسی پیدا کرده بـوده ب)ق٢٧١.د(ازدوری خوارزمی

ــه، ٤/٨، ٣٤٩، ٢٠٢، ٨ ــب، ١٣٧٥:١٨٩؛ الخلیف ــمعانی، ٢/٢٤٨: ق١٤١٧؛ الخطی ؛ الس

).٥٩/٢٠٩: ق۱۴۱۵عساکر، ؛ ابن١/٢٩٠:ق١٣٨٢

یخ سّراج ـ  کتاب ابوالعباس سّراج به شرح حالحاکم در): ق٣١٣.د(ثقفی نیشابوری تار

چندتاریخ او در
ً
ارۀواسطهبموضع اشاره نموده و احتماال

ّ
که اکثـر ، استادش ابوالحسین صف

فات ّسراج ر : ١٣٧٥خلیفـه، (به سـماع دسترسـی داشـتسماع کرده بود، به قرائت یاامصنَّ

). ١٨٧و ١٢٠

یخ الکبیر ـ  ـدی حاکم از):ق٢٧٩.د(نسائیۀمیثخابیابناز التار
َ
طریـق ابـوعمرو َمخل

دی به . خیثمه دست یابدبن ابیابوبکرالتاریختوانست به) ق٣٨٣.د(نیشابوری
َ
ِاسناد مخل

. رفتمیشماره عراق براویان بزرگ این کتاب درکه اززعفرانی واسطی بوداین اثر از طریق 



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٩٠

ۀواسـطهیکی ب: داشتمه وجودیثخابیابنتاریخبه نیزطریق روایت دیگراین اسناد، دوجز

اهـل حـدیث مغـرب نیـزاسـناد(کرده بودمؤلفش اخذرا ازکه آن، قاسم بن اصبغ اندلسی

از این طریق است
ً
مـه کـه یثخابـیابـنقزوینـی ازۀدیگری روایت علی بن َمهرویـو)عمدتا

راوی ) ق٣٣٥.د(قزوینیۀمهرویاین ابن.خراسان استطریق روایت نواحی مرکزی ایران و

تـرین آنهـا روایـت کـه مهـمهسـت تـاریخی نیـزدر موضوعات حـدیثی ودیگر برخی آثار

همـین جبـال ازۀناحیـسـّنی درمحـدثان .استبن سلیمان غازی از داود»الرضاةصحیف«

. دسترسی داشتندطریق به کتاب مزبور

مهرویهابن
ِ

آن را واو سـماع کـرده بـودبغـداد ازدرنیـزعباس دوری خوارزمی راتاریخ

التـاریخ کـه دهـد نشـان میای گونههشرح احوال مخلدی بعبارت حاکم در. کردروایت می

ی ازروایتافزون بر، ثمهیخابیابنالکبیر
َ

خراسـان مؤلـف، درمخلـدی از زعفرانـی واسـط

خلیفه، (مؤلف استمهرویه ازهمان طریق ابناحتمال بسیاره داشت که بطریق دیگری نیز

). ٦٧/١٦٢:ق۱۴۱۵عساکر، ؛ ابن١٢/١٣٩: ق١٣٨٢؛ السمعانی، ١٩١: ١٣٧٥

از نـدیمان) ق٣٤٥.د(ُدخمیسـنی صـیرفی ،اسـتادشۀواسـطهحـاکم بـسوی دیگـراز

راخیثمـةابیابنتـاریخکتـابقـریشابنبـه همـراهبـودتوانسـتهنخستین امیران سـامانی، 

و نیافـتدخمسـینیازکتاب رااینسماعدر مروامکانکهحاکم،امانمایدسماعازمؤلفش

از او آن راتوانسـتنیشـابور آمـد،بـهدخمسـینیکـهزمانیداد،دستازنیزراکتاباصل

ثمـه دریخابـیابـنالتـاریخ الکبیـربـرای روایـت ترتیب طریق دیگری نیـزبدین . کندسماع

).٥/٣٢٤: ق١٣٨٢؛ السمعانی، ١٥٧: ١٣٧٥خلیفه، (گیرد شکل میخراسان 

یخ ابنـ  الرجـالةعلـل و معرفـالحـاکم بخشـی از کتـاب):ق٢٣٤.د(مدینی بصریتار

جـزء ازچنـدوالمغـازیهمـراه هابوالحسن علی بن مـدینی را بـ) مدینیتاریخمعروف به (

دراو ٢٨.ســماع کــرده بــودواخــذ) ق٣٤٦.د(بغــدادیتــاجرطریــق ابــوجعفرازالفوائــد

. حدیثی فراوان شـهرت داشـتاصول و دفترهایکه به داشتن بود خراسان تجاراز ومحّدثان پرسفرازابوجعفر.٢٨

به ،خراسانداشتن شتران فراوان درو تجارتش در ری سکونت وو،شامودرازش به مصروسفرهای دورواسطۀ به

.یافترازی جّمال شهرت ابوجعفر



٢٩١/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

لیفـات مهـم وأتکه به ذکـرخودعلوم الحدیثةمعرفکتاب ٢٧و ٢٢، ٢٠، ١٨های بخش

را جمله تـاریخ اولیفات علی بن مدینی ازأتازاثر٢٩د، محّدثان بزرگ اختصاص دارمعتبر

ماننـدی های کمآگاهیکه واجددمشقی راۀتاریخ ابوزرع، همچنین،حاکم. کرده استذکر

:١٣٧٥خلیفه، (مدینی روایت کرده استابنتشکیالت اداری آن است، ازخراسان وۀدربار

٢٩).٥٥/١٧٧:ق۱۴۱۵عساکر، ؛ ابن٣/٣١٩: ق١٣٨٢؛ السمعانی، ١٨٦

یخ دارمی هرویـ  شـرح احـوال برخـی ازمهم حـاکم درمنابع یکی از): ق٢٨٠.د(تار

و ةتاریخ عثمان بن سعید الدارمی عن یحیی بن معین فی تجـریح الـروامحّدثان،عالمان و

شـمار هبـحنبلی وجوه اهمیت کتاب دارمی این است که مؤلف ابتدا یکی از. استتعدیلهم

ت پیروان هـرکتب طبقادررااوۀرو ترجمینااز. به مذهب شافعی درآمدسپس، ورفتمی

؛ الـذهبی، ١٢/٤٣٨:ق١٣٨٢؛ السـمعانی، ١٣٧٥:١٨٠خلیفـه، (توان یافت دو مذهب می

٣٠).١٧/١٩٥:ق١٤١٣

یخ ابنـ  همـراه پـدرش دره کابلی بـمجاهدبخاری، ابنۀنوشتبه:مجاهد کابلی رازیتار

یخ احمـد مشااز،عنبسهبن اسحاق واو بعدها از راویان محمد. اسارت درآمده بوده کابل ب

مـذهبشکّرامـیمجاهـد، اسـتادابـنتـاریخدسترسی به حاکم درۀواسط.گشت،بن حنبل

ی مجالسوی در. شدمحسوب میواعظان نیشابورکه ازبود) ق٣٤١.د(خانقاهیۀدلویابن

مون أمـسنادش ازه ِاخانقاهی ب.کردمعرفی می»عاصی«صفتباراخودداد،که تشکیل می

مجاهـد کـابلی را اخـذتاریخ ابن، َجریجابنالّدجاج ازدالّرحمن بن محمدعببن احمد، از

شهرآشـوب، دورابـنۀ مشـیخکتـاب کـابلی درۀشـدارائـهاسانیدۀبراساس زنجیر.کرده بود

دوسـت خـود ابوعبـدالّرحمن ُسـلمی اخـذحاکم ازتاریخ مورداشاره رانیست که بخشی از

دو تاریخ حاکم، وی ازمشایخ هرخانقاهی درۀترجمومذکورۀزیرا بنا بر مشیخکرده باشد،

ۀشـدت عالقـآگـاهی از؛ بـرای ۲۶۱: ق۱۳۹۷الحـاکم،.قلم حاکم نکهمدینی بلیفات ابنأتبرای فهرستی از. ٢٩

.۴۷۴: تا، بیفاخرابن.روایت ابوالمحاسن رویانی نکه مدینی بحاکم به ابن

: ق۱۴۲۴بیهقـی، . نـک(کنددارمی نقل میتاریخبا اسناد به حاکم از السنن الکبریآثاری چون دربیهقی نیز. ٣٠

). ۲۳۴، حدیث ۷/۸۵؛۱۸۲، حدیث ۷/۶۴؛۱۳۰، حدیث۷/۴۳؛ ۱۰حدیث ،۷/۸



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٩٢

شهرآشـوب، ؛ ابن٥/٢٧: ق١٣٨٢؛ السمعانی، ١٧١: ١٣٧٥خلیفه، (آمده استمیشماره ب

).١/٨:ق۱۳۷۹

یخ طبریـ  و تفسـیربـه مشـایخ خـودتن ازاسناد دوه کم بحاکم دست):ق٣١٠.د(تار

: پـی گرفـتق ٣٠٢سـال تـادث راو حـواطبری دسترسی داشت که نگـارش اخبـارتاریخ

امـام اهـل حـدیث . جـالب، معـروف بـه محـّدث نیشـابوریۀبالویـطریق ابـننخست از

آنهـا خاصـه تفسـیرش ۀعاریت گرفته بود، درباره ببالویه راهای ابنخزیمه که این نوشتهابن

من محمدو«:گفته خلیفه، (»ةبن جریر و لقد ظلمته الحنابلما اعلم علی ادیم االرض اعلَم

).١٥/٤١٩:ق١٤١٣؛ الذهبی، ٢/٥٩:ق١٣٨٢؛ السمعانی، ١٣٧٥:١٧٣

ال شاشـیآثاره طریق حاکم بدیگر
ّ

عـراق کـه دربـود)ق٣٦٥.د(طبری، امام فرارود قف

ال نیشابور و چه بخارا بارها ازحاکم چه در. سماع کرداو اخذ وواسطه ازیبطبری راآثار
ّ

قف

ـال درقصائد. کتابت کرد بودسماع وشاشی این آثار را
ّ

بـر اسـالم ودفـاع ازطـوالنی قف رّد

قصیدهنقفور دشـنام بـه بـدگویی و) االسـتنفارةسن(» عام النفیر«ای درامپراتور روم که طّی

ال وهای تاریخی و فرقهمسلمانان پرداخته بود، متضّمن آگاهی
ّ

ثیر گـرفتنش ازأتـشناختی قف

همـو، ؛٥٤/٢٤٥: ق١٤١٥عساکر، ؛ ابن١٨٤خلیفه، همان (اوستتاریخآثار طبری خاّصه 

).١٦/٢٨٣:ق١٤١٣؛ الذهبی، ١/٢٨٨ق، ١٤١٣؛ السبکی، ١٨٢:ق١٤٠٤

یخـ  محـّدثان اصـحاب نیشـابوری ُعمـانی، ازابـوبکر):ق٢٩٨.د(اخبار الغالبی/ تار

ل بن عثمان الغالبی دسـت یابـویحاکم از طریق ،بود که رأی
ّ

د و ازتوانست به تاریخ مفض

اعتیاد بـه که به سبب ُعمانی حاکم از. خود استفاده کندتاریخۀمباحث رجال شناسنامآن در

رفتـارتوانسـتوکرددفاع ای موّجهگونههجرح واقع شده بود، بطعن وهدف اب خواریشر

کـه راتاریخ غالبی/بصره اخبارعمانی در. توجیه نمایدوی در چارچوب مذهب فقهی رااو

ه بـ. درترین راوی تاریخ او بـود، سـماع کـشاگردان بزرگ یحیی بن معین و اصلیویان ورااز

او بسـیار و وی توانسـت ازنیشابور تحدیث نمـودسال در٩مدته تصریح حاکم، عمانی ب

مجالس امالء انعقادوسمرقندوبه شهرهای مرو، بخاراسفرهایی عمانی پس از. اخذ نماید

).٤/١٧٧: ق١٣٨٢؛ السمعانی، ١٨٣: ١٣٧٥خلیفه، (ذشتدرگهراتتحدیث، درو



٢٩٣/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

ۀرئیس دارالسّنحاکم واستاِد،)ق٣٤٢.د(صبغیلیف ابوبکرأتةفضائل الخلفاء االربعـ 

). ١٥/٤٨٤:ق١٤١٣؛ الذهبی، ١٣٧٥:١٤٧خلیفه، (نیشابور

: )ق٣٤٣.د(االطرابلسـیةبن سلیمان بـن حیـدرةابوالحسن خیثمازة فضائل الّصحابـ 

؛ ١٣٧٥:١٩١خلیفـه، (کـرد شـام سـماع طریق استادش ابوالعباس زوزنی درازآن را حاکم

).٦٦/٨٠:ق۱۴۱۵عساکر، ابن؛ ٦/٣٢٠: ق١٣٨٢السمعانی، 

یاتـ 
ّ
عوالی مشایخ بـه باب غرائب راویان ودر): استاد حاکم(از مزّکی نیشابوری،المزک

:ق١٤١٧الخطیــب، ؛١٥٦: ١٣٧٥خلیفــه،(انتقــاء حــافظ ابوالحســن دارقطنــیتخــریج و

٦/١٦٩ .(

نـزدراایـن کتـابحاکم تصریح کرده است که بخشـی از: دوالییابوبشرالمجروحینـ 

حفـظ درازبخـش باقیمانـده رابغداد قرائت کـرده بـود ودر) ق٣٦٩.د(آبندونی جرجانی

).١/٩١:ق١٣٨٢؛ السمعانی، ١٦٤: ١٣٧٥، خلیفه(دارقطنی قرائت نمودمحضر

تـراجم احـوال، اشـاره بـه برخـی ازحـاکم در):ق٣٦٥. د(عدی جرجانی ابنالکاملـ

رح احـوال بارۀ شـدرداشته و) الکامل فی ضعفاء الرجالصاحب (عدیبا ابنمکاتبات خود

خلیفـه در چـه رودرستی معلـوم نیسـت کـه ازهاما ب. کرداو مکاتبه میمحدثان بابعضی از

او اختصـاص نـداده بـه مدخل مستقلی را) مشایخ حاکمۀبقط(هفتمۀطبقدرخودمختصر 

).٤/١٤٢: ق١٣٨٢؛ السمعانی، ١٥٠: ١٣٧٥خلیفه، (است

اسـتادش ابواحمـدازرجـالی راحاکم این اثـر: حاتم رازیابیابنز، االجرح و التعدیلـ 

زاز بـۀحسـنویابـنطریق شیخ خوددور نیست که ازباره همیندر. کرده بودحاکم کبیر اخذ

: ١٣٧٥خلیفـه، (کنـد سـماع و روایـت ابوحـاتم رازی راالجرح و التعدیلتوانسته باشدنیز

).١٦/٣٧٠:ق۱۴۱۳؛ الذهبی، ١٨٧

نـیو)حاکم کبیـر(حاکم کرابیسیاز ابواحمداالسامی و الکنیـ 
ُ
از امـام ابوعبداللـه الک

استادش حاکم کبیر وۀسطواهباند و او هر دو کتاب از منابع حاکم بوده:)ق٢٥٦.د(بخاری

الـذهبی، (بخاری، ابوالحسین غازی جرجانی، بـدان طریـق داشـته اسـتالکنیۀراویازاو

).١٤/٤٠٧: ق١٤١٣



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٩٤

های محلینامهتواریخ و سرگذشت) ه

گاهیتکمیل پارهبرایحاکم  محـدثان احوال عالمان وبارۀ ابهامات دررفع برخی ازها وای آ

تحصیل تواریخ منـاطق مختلـف ازوطن گزیده بودند، ناگزیردیگروالیاتدر خراسانی که 

.اطالعاتی کسب کندچگونگی وفات ایشان زمان واز زندگی، تابود

ازبتواندکه داشت محّدثان نیشابور، حاکم این امکان راطبقات قدیم عالمان وۀزمیندر

العاصـمی، (َعّمـاریاسـتادش ابومحمـدتـاریخ النیسـابوریینتواریخ کهن نیشـابور نظیـر 

ــاریخو )٣٣٤و ١/١٥٢: ق١٤١٨ ــایخ نیســابور/ت ــروزیبــن ســّیاراثــر احمــدذکــر مش م

ــابورو ) ق٢٦٨.د( ــاریخ نیش ــابوری ت ــانی نیش ــذهبی، ()ق٢٨٩. د(قّب ؛ ٢٠٥:ق١٤١٣ال

بحـث ازخاّصـه درمنظـور، این به او . استفاده نماید) ٨/٢٨١؛٦/٤٧:ق۱۴۱۵عساکر، ابن

جسـته و عباس بن مصـعب مـروزی سـودتاریخ مروتواریخی همچون از،تابعینصحابه و

بـن عیسـی کاتـب ازعیسی بن محمدطریق قاسم سّیاری مروزی ازِاسنادش به آن کتاب از

ی که حاکم برای ابوساسـان شرح حالدر). ٤/٣٢: ق١٤١٧الخطیب، (مؤلف آن بوده است

: ق۱۴۱۹العـدیم،ابـن(کـرده اسـت مـروزی، نقـلتـاریخ مـرواز ُحضین رقاشی آورده نیز

تاریخ در کتابی نیز، تاریخ نیشابورعالوه بر،مروزیبن سّیارکه احمدجالب آن. )۶/۲۸۳۷

دهم هجری هـرۀسدکه تاهداشتمرو
ِ

دیـار عثمـانی درنیشـابورومـرواو دربـارۀدو تـاریخ

مراجعمحفوظ و
ّ

بدان توّجـه خوددوارمرآت االالّدین الری درمصلحمحققان بوده وۀمحل

قـرون مواردی نیـزدر.)۱۳۹۳:۱/۹الری، (داده است حـاکم برخـی رویـدادهای خراسـاِن

نحـوی ۀسـلمویتـاریخ مـروۀکتاب مفقودشـدازشرح احوال بعضی دانشوران رانخست و

.نقل کرده است٣١)۱۱/۳۹۵:ق۱۴۱۵عساکر، ابن(مروزی

. بهـره گیـردتـاریخ خـوداصـفهانی درۀدَمنـابـنخوداستادحاکم همچنین توانست از

ازرق مصـری دربنامصرةقضاو فضل مصر، یونسابنتاریخ مصرراویان بزرگ منده ازابن

عنـوان نمونـه، هبـ. )۱۶۱:ق۱۴۰۸ودانی،الّر(آمدمیشماره خراسان و نواحی مرکزی ایران ب

صـفوة صـاحِب،علی بن عبدالعزیز جرجانی(عبدالعزیز، استادش ابن»تاریخ سلمویه«طریق روایت حاکم از.٣١

.است)التاریخ



٢٩٥/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

یـونس ابنتاریخ مصرشرح احوالش درازصاحب ُسنن را) ق٣٠٣.د(َنسائیۀحاکم ترجم

ۀگانـسفرهای سهدرعالوه حاکم به). ٢١/٣٥:ق١٤١٧الخطیب، (کرداخذمذکورطریِقاز

از فرزنـدش عبداللـه سـماع فـاکهی راۀاخبار مّکتوانست ضمن سماع متون، به حجازخود

).٢٦/٩٠: ق١٤١٣الذهبی، (نماید

اخبار و حکایات صوفّیه) و

اسـتادان حاکم افزون بـر.رفتمیشمار ه طریقت بتی تصّوف وهای سّنخاستگاهخراسان از

حجـازعـراق ودر،خراسانعالوه برمشایخ صوفیه راپیران طریقت وعلوم ظاهری، محضر

ودفـاترذکـروعرفـاشـرح احـوال پیـران صـوفّیه وۀاین رهگـذر، ارائـاز. درک کرده بودنیز

کنـاردررااثـر او ای کـه گونـههبـنمـودمـیناپـذیراجتنـابتـاریخ اوهـای آنـان دردستینه

عبدالغافر.آوردشمارهچهارم بۀسده تاتوان یک دوره تاریخ صوفّیُسلمی میۀالصوفیطبقات

کـه بـه حـاکم اختصـاص داده،کتـاب الّسـیاقحال ۀنخستین ترجمدر) ق٥٢٩.د(فارسی

:نویسدمیاوۀدربار
مشایخنالقدو علی مشـایخ مجلس سماع محتٍوحضرکان اذاو...یذکرون أّیامه سمعُت
کالمـه علـی صـفاءیطّیب أوقاتهم بحکایاته بحیـث یظهـریؤنسهم بمحاضرته وصدوٍرو

).١٣٩٢:٥الفارسی، (الحاضرین فیأنسون بحضوره 

کـدام منـابع مجالس سـماع مشـایخ ازحکایات حاکم درکه مضامین محاضرات واین

ایـن کـم بخشـی ازقبول عام، دستتوجه به فضای جاری وبابوده چندان روشن نیست، اما

شـرح حـالحـاکم در. احـوال صـوفیان بـوده باشـداخبـار وه بایست مربوط بحکایات می

بـود، آورده اسـت کـه هنگـام نیشـابورۀکه مقبول مشایخ صوفی) ق٣٧٦.د(شاذان رازی ابن

ازحکایات صوفیان راۀی دربارمطالب، توانسته تعلیقات وق٣٤٠سالدرورودش به نیشابور

خـه بخـارا بـسال بعـد در١٥افزاید کهوی می. او کتابت نماید
ّ

آن جـزء ازپـنجخـویشط

خلیفـه،(قرائت نمـوده اسـتپیشگاه اودرسامانی کتابت ویوزرابرای یکی ازحکایات را

ـــب، ١٨٣: ١٣٧٥ ـــمعانی، ٥/٤٦٤: ق١٤١٧؛ الخطی ـــذهبی،١٢/١٦٣: ق١٣٨٢؛ الس ؛ ال

ــار). ١٦/٣٦٤:ق۱۴۱۳ ــیۀاش ــوق م ــاظرف ــت ن ــربایس ــاب دیگ ــه کت ــه ب ــوم ب رازی موس



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٩٦

. گرفـتقـرارالصوفیهطبقاتُسلمی دراصلی کارۀکه شالودباشدالصوفیهحکایات/تاریخ

شاذان ایـن ابنۀدربار. نموده استاخذاوازشاذان رسیده وری نیزبه مجالست ابنحاکم در

عطـاء عرفانی ابـنتفاسیرراویان آراء وق ابوعمرو انماطی ازطریازنکته ضروری است که او

جمنصـورفکرهمدوست وـ ) ق٣٠٩.د(حنبلی بغدادی
ّ

نـواحی مرکـزی ایـران ودرـحـال

بـن داود خراسـان ابـوبکرصـوفّیه درلیف اخبـارأپیشگامان تـاز. آیدحساب میهخراسان ب

ةالصوفیخباراعنوان کتابی باکوفی بود وۀعقدمشایخ ابناست که از) ق٣٤٢.د(نیشابوری

: ۱۳۷۵، خلیفه(آن استفاده کرده استبرخی مشایخ ازشرح حالحاکم در. داشتالّزهادو

: ق۱۴۱۵عســاکر، نبــ؛ ا۶/۲۳۷: ق۱۳۸۲؛ الســمعانی، ۵/۲۶۵: ق۱۴۱۷؛ الخطیــب، ۱۸۲

به ابوالفضـل خراسان موسومشدۀمشایخ کمترشناختهیکی ازازیادکردحاکم با).۵۲/۴۲۹

ـل اعـالی جامعّیـت میـان دانـش ارکان حـدیث وازرا نیز، وی)ق٣٣٩.د(طوسینصر
َ
مث

در حاکم . دانسته استة الصوفّیاخبارلفان اثری موسوم به ؤمۀازجملعلوم صوفّیه وحدیث و

آنـان گفتـه اسـت کـه اواخبـارآوری علوم صوفّیه وجمعوی درۀصوفیانتمایالتثیرأتبیان 

؛ ٦٥/٣٤: ق۱۴۱۵عســاکر، ؛ ابــن١٩٠: ١٣٧٥خلیفـه، (خراســان نداشـته اســتدریلیبـد

طریق مشایخی که بـه حجـازازاحتمال بسیارهبهمچنین حاکم ).١٧/٦: ق١٤١٣الذهبی، 

ه سماع داشتهدرـراویان مهم سنن نسائیزّهاد وازـبن اعرابی ابوسعیدازرفته و
ّ
انـد، از مک

.بهره گرفته باشدنیز اوطبقات النّساکمطالب

گیرینتیجه

بزرگخراسا تـرین مراکـز کانونیبزرگترین و،حدیثیۀگانصحاح ششگواهی جوامع وه ب،ِن

دانش حـدیث ۀبه درواز، مشرق راواالاین جایگاه . سّنت اسالمی بوده استدانش حدیث و

. بدان تبدیل کـردۀای وابستهدانشمحّدثان سّنت ودانشوران وجایگاه اصلی را به و نیشابور

دانشـوران سرشناسـی همچـون حـاکم هـا وآمدن خانداناین دانش موجب پدیدرواج بازار

قالـب شده درگستردگی موضوعات مطرح. شدتاریخ نیشابورو اثری جامع مانندنیشابوری 

مفّصل این تصنیف،  هـای زهنشان از استفادۀ او از گسترۀ وسیع و متنوعی از منـابع حوتراجِم



٢٩٧/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

جوامـع شفاهی اعـم ازمکتوب وو اختصاصی، شامل منابع عمومی و:مختلف علمی دارد

ی
ّ
شـاعران، متـون قصـائدحکایـات، دواویـن ووکتب رجال، اخبـار،حدیثی، تواریخ محل

متـون گـردآوری قطعـات پراکنـده دراصـل اثـر، بـانبوِددر. هاجز اینوصوفّیه، الواح قبور

توان به بازیابی زیادی میۀتا اندازاسانید منقوالت حاکمۀارزیابی زنجیروبررسی بازمانده و

.تری دست یافتتازهمنابع بیشتر و

منابع

.دار األضواء:بیروت.الشیعةتصانیفإلیالذریعة). ق۱۴۰۳(الطهرانی ـ آقابزرگ

.األعلمیمؤسسة: بیروت.المیزانلسان. )ق۱۳۹۰(علیبنحجر العسقالنی، احمدـ ابن

إحسـان.د: تحقیـق. األندلسـيحـزمابنرسـائل.)م۲۰۰۷(احمـد بـنعلیاالندلسی،حزمـ ابن

.والنشرللدراساتالعربیةالمؤسسة:بیروت.عّباس

کان، ابوالعباس محّمدابنـ 
ّ
تحقیـق .انبـاء ابناءالزمـانوفَیـات االعیـان و). ق۱۹۹۴(البرمکـیخل

.صادردار: بیروت.احسان عباس

معـالم العلمـاء فـی . )ق۱۳۸۰(ی الّسـروی المازنـدرانبن علـی أبـوجعفرشهرآشوب، محّمدابنـ

.بحرالعلـوممحّمدصـادق:تحقیـق. وأسماءالمصّنفین منهم قدیما وحـدیثافهرست کتب الشیعة

. الحیدریةمطبعة: نجف

،رسـولیم حمدحسین آشتیانی و هاشـم: تصحیح. طالببیامناقب آل ). ق۱۳۷۹(ـــــــــــــ ـ

مهع: قم. ج۴
ّ

. ال

تحقیـق .طبقـات الفقهـاء الشـافعّیة). م۱۹۹۲(الصـالح، عثمـان بـن عبـدالرحمن أبـوعمروابـنـ 

.سالمّیةالبشائر االدار: بیروت.الدین علی نجیبمحیی

سـهیل. دتحقیـق.حلبتاریخفيالطلبُبغیة.)ق۱۴۱۹(جرادة ابیعمر بنالحلبی،العدیمـ ابن

.دار الفکر: روتبی.زّکار

: بیروت.علی شیری:تحقیقدراسة و. تاریخ مدینة دمشق). ق۱۴۱۵(عساکر، علی بن الحسنابنـ 

.الفکردار

الکتـاب دار: بیـروت. شـعریتبیین کذب المفتری فیمـا نِسـب إلـی اال). ق۱۴۰۴(ـ ـــــــــــــ 

.العربی



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٩٨

مجمـوع (األصـبهانیمجلس ابن فاخر). اتبی(القرشیبن عبدالواحدصبهانی، معمراالفاخرابنـ 

.ةسالمیاالالبشائردار:اردن. نبیل سعدالدین جّرار:تحقیق. )ةأجزاء حدیثّیةفیه عشر

تصـحیح سـّید.واألعقـابواأللقـاباألنسابلباب.)ش۱۳۸۵(البیهقی زیدبنعلیفندق،ـ ابن

.یمرعشی نجفالعظمیاللهآیتعمومیکتابخانۀ: قم.رجائیمهدی

: تحقیـق.األلقابمعجمفياآلدابمجمع). ق۱۴۱۶(احمد بنعبدالّرزاقالشیبانی،الفوطیـ ابن

.و انتشاراتچاپسازمان:تهران.الکاظممحّمد

ـافعّیةطبقـات. )ق۱۴۰۷(الدمشـقیاحمـدبوبکر بنشهبة،قاضیـ ابن
ّ

الحـافظ. د: تحقیـق.الش

.الکتبعالم:بیروت.خانعبدالعلیم

ار: تحقیق. اربلتاریخ). م۱۹۸۰(اللخمیالمستوفی، المبارک بن احمدابنـ 
ّ

: بغـداد. سامی الصق

.الرشیددار

: تحقیق.التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید). ق۱۴۰۸(بن عبدالغنی البغدادینقطة، محّمدبنـ ا

.الکتب العلمّیةدار: بیروت.کمال یوسف الحوت

شـکرالله : تحقیـق.الدمشقیةزرعبیاتاریخ ). م۱۹۷۳(حمن بن عمرو الدمشقی، عبدالرةابوزرعـ 

.ةالعربیةمجمع اللغ: دمشق.القوجانی

ومرعشیمحمودسّید: تحقیق.الفضالءوحیاضالعلماءریاض). ق۱۴۰۱(میرزاعبدالله ـ افندی،

.الّنجفیالمرعشیاللهآیةمکتبة:قم.حسینیاحمدسّید

کـاظمنظـرزیـر.اسـالمیبزرگدائرةالمعارف:در. »عسگریحسن«).۱۳۶۷(احمد ـ پاکتچی،

.بجنوردیموسوی

:تحقیـق.دالئل الّنبّوة ومعرفـة أحـوال صـاحب الشـریعة.)ق۱۴۰۸(بن الحسین البیهقی، احمدـ 

.الکتب العلمّیةدار: بیروت. ج۷، عبدالُمعطی قلعجی.د

الکتب دار: بیروت. ج۱۱، عطاعبدالقادرمحّمد: تحقیق.الّسنن الکبری). ق۱۴۲۴(ـ ـــــــــــــ 

. العلمّیة

تحقیـق .معرفة علوم الحدیث وکّمیـة أجناسـه. )ق۱۳۹۷(بن عبدالله الحاکم الّنیسابوری، محّمدـ 

.ةالکتب العلمّیدار: بیروت. السید معظم حسین

یل أبی علـی صـاحب الجلالمدَخل إلی معرفة اإلکلیل المصنَّف لألمیر).ق۱۴۲۳(ـ ـــــــــــــ 

وماحمد: تحقیق.الجیش
ّ
. حزمابندار: بیروت. بن فارس السل



٢٩٩/)  یجمال موسویدساده و شیطبری سید محّمدمهدی جعفری ... (یشابوریمصادر و منابع حاکم نپژوهشی در

.دار التأصیل: بیروت.الصحیحینعلیالمستدرک). ق۱۴۳۵(ـ ـــــــــــــ 

ــدـــ  ــن محّم ــراهیم ب ــویی الجــوینی، اب ــ. )ق۱۴۰۰(الحّم ــد الِسّ ــدباقر: تحقیــق.مطینفرائ محّم

.مؤسسة المحمودی: بیروت.المحمودی

مصـطفی : تحقیـق.تـاریخ بغـداد.)ق۱۴۱۷(الشافعیبوبکراحمد بن علی االخطیب البغدادی، ـ

.الکتب العلمّیةدار: بیروت. عطاعبدالقادر

ابوعبداللـه تاریخ نیشابوِرۀترجم(تاریخ نیشابور. )ش۱۳۷۵(بن حسیننیشابوری، محّمدۀخلیفـ 

.آگه: تهران.شفیعی کدکنیکوشش محّمدرضاهب). حاکم نیشابوری

.رشـاد فـی معرفـة علمـاءالبالداال). ق۱۴۰۹(الخلیلی، الخلیل بن عبداللـه أبـویعلی القزوینـیـ 

.مکتبة الّرشد: الّریاض. ادریسمحّمد سعید بن عمر.د: تحقیق

کـاظمنظـرزیـر.اسـالمیبـزرگدائرةالمعـارف: در. »مستوفیابن«). ۱۳۶۷(ـ دیانت، ابوالحسن 

.بجنوردیموسوی

هبی، شمساـ
ّ

مجموعـة مـن : تحقیـق.أعـالم الّنـبالءسـیر). ق۱۴۱۳(بـن أحمـدالدین محّمدلذ

قین ب
ّ

.مؤسسة الّرسالة: بیروت.شراف الشیخ شعیب األرناؤطاالمحق

.صـلة الخلـف بموصـول الّسـلف). ق۱۴۰۸(بن سلیمان الّسوسیالدین محّمدالّرودانی، شمسـ

.سالمیب االالغردار:بیروت. محّمدحّجی.د: تحقیق

محمـود.د: تحقیق.طبقات الشافعّیة الکبری). ق۱۴۱۳(الّدین عبدالوّهاب بن علیالّسبکی، تاجـ 

.دار الکتاب العربی: بیروت. الطناحی والحلو

مـی الیمـانی : تحقیـق.األنساب). ق۱۳۸۲(السمعانی، عبدالکریم بن محّمدـ 
ّ
عبـدالرحمن المعل

.ف العثمانّیةالمعاردائرة: حیدرآباد. وآخرون

مطبعـة :بغـداد.منیره نـاجی سـالم:تحقیق.المعجم الکبیريالتحبیر ف). ق۱۳۹۵(ـ ـــــــــــــ 

.االرشاد

:تحقیـق.والّنحاةاللغویینطبقاتفيالُوعاةُبغیة). ق۱۳۹۹(عبدالّرحمنالدینجاللـ السیوطی،

.دار الفکر:بیروت.ابراهیمابوالفضلمحّمد

: قـم.القّیـومیجـوادالشیخ:تحقیق.الفهرست. )ق۱۴۱۷(الحسنبنوجعفر محّمدابـ الطوسی،

.الفقاهةنشرمؤسسة



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٣٠٠

ی من(). ق۱۴۱۸(بن محّمدحمداالعاصمی، ـ 
ّ
. زین الفتی فی شرح سورة هل أتـی) العَسل المصف

.مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمّیة: قم.محّمدباقر المحمودی: تحقیق

کشـف االوهـام التـی فـی مـدخل ). ق۱۴۰۷(االزدی المصـریبومحّمـدعبدالغنی بـن سـعید اـ 

.المنارةمکتب: اردن. سلمانمشهور: تحقیق.الحاکم

بـراهیم اانتخاب .المنتخب من الّسیاق لتاریخ نیسابور).۱۳۹۲(سماعیلابن الفارسی، عبدالغافرـ 

وزه و مرکـز اسـناد کتابخانـه، مـ: تهـران.محّمـدکاظم محمـودیتصحیح .بن محّمد الصریفینی

.سالمیای امجلس شور

:بیـروت.الّرجـالنقـدفـياإلعتـدالالمیزانکتابهفيموارد الذهبي). ق۱۴۲۲(سعد علیقاسمـ

.اإلسالمّیةدار البشائر

.تحقیق محّمد ابوالفضـل ابـراهیم. ةالّنحاإنباه الرواة بأخبار). ق۱۴۰۶(القفطی، علی بن یوسفـ 

. ربیالعالفکردار: قاهره

.دار صادر:بیروت.عّباسإحسان. د: تحقیق.الوفیاتفوات). م۱۹۷۳(شاکر بنمحّمدـ الکتبی،

لیـلجیدتصـحیح سـ. مـرآت االدوار ومرقـات االخبـار).۱۳۹۳(الـدین محّمـدمصـلح،الریـ 

. میراث مکتوب: تهران. ساغروانیان

ـار . د: تحقیـق.الّرجـالأسـماءفيالکمالتهذیب.)ق۱۴۰۰(عبدالّرحمنبنیوسفـ المّزی،
ّ

بش

.الّرسالةمؤسسة:بیروت.معروفعّواد

: تحقیـق.األقـالیممعرفـةفـيالتقاسـیمأحسن). ق۱۴۰۸(احمد بنمحّمدالبشاری،ـ المقدسی

.العربیالتراثدار إحیاء:بیروت.مخزوممحّمد

فـتحفـيالـواردةتالمصـّنفامعجـم). ق۱۴۱۲(صـبری بـنرائـدوسلمانآلحسنبنـ مشهور

.دار الهجرة:بیروت.الباري

: تحقیق.)األریب إلی معرفة األدیبإرشاد(معجم االدباء). ق۱۴۲۰(بوعبدالله الحمویایاقوت، ـ

.مؤسسة المعارف:بیروت. فاروق الطباععمر




