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Abstract 

Various comments have been put forward concerning Hakim Nishapuri’s book Al-

Mustadrak ala al-Sahihayn [Supplement for What is Missing From al-Bukhârî and 

Muslim]. By examining the hadiths, it can be seen that the best opinion is that there 

are correct, good [hassan] and weak hadiths in it, and irrational comments about the  

book are not acceptable; Because some of the hadiths of this book are equivocal and 

univocal with the hadiths in Bukhari and Muslim books, and there are only slight 

differences. In this article, with a descriptive-analytical method, the method of Hakim 

Nishapuri in selecting narrations and evaluating them is extracted. The study of the 

narrations of the book indicates that he has paid attention to their various aspects in 

selecting the narrations and his method is the thematic classification of the narrations; 

paying attention to the conditions of Bukhari and Muslim in selecting narrations; 

providing evidence to prove the authenticity of the narrations; paying attention to 

listening [sima’] the hadith; paying attention to various ways of narrations; attention 

to quoting only the meaning of narrations; attention to fragmentation in narrations; 

mentioning hadiths as evidence; explanation of the documentation and chains and text 

of narration, attention to trusted narrators; explanation of the rijals [bibliographical 

points] of some hadiths; mentioning the sources of narrations; ijtihad in regarding 

some narrations to be correct. Although Hakim has used a very good and accurate 

method in mentioning the authentic narrations in this book, his commitment to this 

method has not been the same everywhere, and in some cases, the narrations have 

been carried without any explanation or with insufficient explanation, which is why 

the audience/reader has encountered problems in dealing with some hadiths of the 

book. 

Keywords: Hakim Nishapuri, Al-Mustadrak ala al-Sahihayn [Supplement for 

What is Missing From al-Bukhârî and Muslim], Methodology, Selection of 

Narrations, Conditions for the Validity of Narrations 

                                                                 
3. Date of Submit:  31, November, 1313 and Date of Accept:  1,March, 1313. 
1. Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences Tehran, University of Islamic Sects; 

(m.ghasemihamed@mazaheb.ac.ir). 



 

 

 

 
233 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 949-999:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 040-030  
 
 
 

شناسیحاکمنیشابوریدرالمستدرکوجایگاهآنازدیدگاهشناسیحاکمنیشابوریدرالمستدرکوجایگاهآنازدیدگاهروشروش
  فریقینفریقین

 قاسمی حامدمرتضی 
چکیده

بـا  .کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری انجام شده اسـت ۀاظهارنظرهای مختلفی دربار
این است کـه در آن احادیـث صـحیح، حسـن و ضـعیف  نظرهاتوان پی برد بهترین  بررسی احادیث می

ذیرش نیست؛ زیـرا برخـی از احادیـث وجود دارد و اظهارنظرهای غیر منطقی در رابطه با کتاب، قابل پ
هـای  های بخاری و مسلم مشترک لفظی یا معنـوی هسـتند و تنهـا تفـاوت کتاب حاکم با احادیث کتاب

اندک وجود دارد. در این نوشتار با روش توصـیفی ـ تحلیلـی بـه اسـتخراج روش حـاکم نیشـابوری در 
دهد او در گزینش روایات  کتاب نشان میشود. بررسی روایات  گزینش روایات و ارزیابی آن پرداخته می

بندی موضوعی روایات؛ توجه به  توجه داشته و روش وی عبارت است از: دستهها  آن به جوانب مختلف
شروط بخاری و مسلم در انتخاب روایات؛ ارائه شواهدی برای اثبات صحت روایات؛ توجـه بـه سـماع 

ه معنا در روایات؛ توجـه بـه تقطیـع در روایـات؛ حدیث؛ توجه به طرق گوناگون روایات؛ توجه به نقل ب
صورت مسند؛ شرح و توضیح اسناد و متن روایات؛ توجه به راویان ثقه و مـورد اعتمـاد؛  ذکر احادیث به

اجتهاد در انتساب برخی روایات بـه صـحت.  ؛شرح و توضیح رجال برخی احادیث؛ ذکر منابع روایات
اما التزام او به ایـن روش  ،ر ذکر روایات مستدرک بهره بردههرچند حاکم از روش بسیار خوب و دقیقی د

اسـت   جا یکسان نبوده و در برخی موارد، روایات بدون هیچ توضیحی یا با توضیح ناکافی آمـده در همه
 اند. مخاطبان در مواجهه با برخی احادیث مستدرک با مشکالتی مواجه شده که همین علت،

شناسـی، گـزینش روایـات،  لمستدرک علی الصـحیحین، روشحاکم نیشابوری، ا واژگان کلیدی:
 .شروط صحت روایات
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مقدمه
م نیشابوری با نظـر بـه نقـایه آن دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، حاکپس از نگارش دو 

باشـند، بـه   ه با توجه به شروط آن دو مؤلـف صـحیح مـیکر بسیاری از روایات کخاطر عدم ذ به   تاب و ک
ار آن دو برآید، امـا کمیل کوسیله در صدد ت  علی الصحیحین دست زد، تا بدین کمستدرتاب الکتألیف 

سنت قرار گرفته است. از این رو، این تحقیـق در   تاب مورد طعن برخی از علمای اهلکبنا به دتیلی این 
وش دام اسـت؟ رکـم کتاب حـاکگویی به این سؤاتت است: بهترین اظهار نظر در رابطه با   صدد پاسخ

شـود؟   حاکم نیشابوری در ذکر روایات چگونه است؟ روش حاکم در ذکر روایات چگونه ارزیـابی مـی
م کگویی به سؤاتت فوق، به دنبال ارائـه نقـاط قـوت و ضـعف اثـر حـا  بنابراین این تحقیق ضمن پاسخ

 رد.کل صحیح الگوبرداری کاست، تا بتوان از آن به ش

منیشابوریکشخصیتعلمیحاالف.
ق در نیشـابور بـه دنیـا آمـد )حـاکم 710م نیشـابوری در روز دوشـنبه سـوم ربیـع امول سـال کحا

سال زندگی در روز چهارشنبه سوم )یـا هشـتم( صـفر سـال  80( و پس از 07 - 0/3: 0008نیشابوری، 
؛ 7/715: 0000؛ صـفدی، 0/060تـا،  ی، بیکته قلبی درگذشـت )سـبکق در همان شهر در اثر س050

 (.7/0500، تا ذهبی، بی
او ابتدا در شهر خود به سماع حدیث پرداخت، سپس برای طلب حـدیث بـه سـرزمینهای دیگـر از 

؛ حـاکم نیشـابوری، 03/067: 0007رد )ذهبـی، کـه، خراسان و ماوراءالنهر مسـافرت کجمله عراق، م
قـه، تصـو ، از این رو در اثر این سفرها و سماعهای فراوان، در علوم مختلف از جمله ف (0)(.0: 0781

: 0008فنون حدیث، حفظ حدیث و... متبحر گردید و سرآمد زمان خود شد )ر.ک: حاکم نیشـابوری، 
0/01.) 

ق به نیشابور بازگشت و در آنجـا بـه تـدریس علـوم حـدیث 707او پس از پایان سفرهایش در سال 
: 0781شابوری، ؛ حاکم نی0/008تا،  )سبکی، بی (1)مشغول شد و عالوه بر آن به مسند قضاوت نشست

بویـه بـرای   (. او سرانجام عالوه بر مسند قضاوت به عنـوان منشـی دربـار آل6/113: 0771لی، ک؛ زر6
(. طالب بسیاری 6/113: 0771لی، ک؛ زر0/180: 0015انجام امور دیوانی منسوب شد )ابن خلکان، 

نـد )حـاکم کتربیـت  آمدند و او توانست شاگردان صاحب نام بسیاری  م میکبرای طلب حدیث نزد حا
 (.077و0/071: 0007؛ سمعانی، 15 - 0/00: 0008نیشابوری، 



 

 

  

 
232 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 949-999:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 شناسی حاکم نیشابوری در المستدرک و جایگاه آن از دیدگاه فریقین روش

 مرتضی قاسمی حامد

(، ذهبـی 7/77: 0003بسیاری از علما و دانشمندان از جمله خطیب بغـدادی )خطیـب بغـدادی، 
(، 00/770: 0000کثیـر،   ثیر )ابنک  (، حافظ ابن060 - 03/067: 0007؛ ذهبی، 7/0577تا،  )ذهبی، بی

: 0015ان )ابن خلکان، کخل  ( و ابن0/006تا،  ی )سبکی، بیک(، سب0/071: 0007سمعانی )سمعانی، 
 اند.  ( او را ستوده0/180

ه در مـورد تعـداد آنهـا قولهـای مختلفـی وجـود دارد. کـم نیشابوری تألیفات بسیاری داشـت کحا
: 0015انـد )ابـن خلکـان،   تـاب گفتـهک 1055و برخی دیگـر  0055، برخی0555، برخی055برخی

علی الصحیحین، معرفة علوم الحـدیث،  کترین آنها عبارتند از: تاریخ نیشابور، المستدر  (، مهم0/180
م للدارقطنی، معجم الشیوخ، تسمیة مـن اخـرجهم البخـاری و کلیل، سؤاتت الحاکی اتخبار، اتکُمز  

 - 7/0577تـا،  ؛ ذهبـی، بی180و0/185: 0015خلکـان،   م )ابـنکمسلم، و سؤاتت السـجزی للحـا
؛ حاکم 0/177: 0056حجر،   ؛ ابن060و0/000تا،  ؛ حاجی خلیفه، بی03/030: 0007؛ ذهبی، 0501

. جهـت 6/113: 0771لی، ک؛ زر06و0/00: 0008؛ حاکم نیشابوری، 01 - 78ش/0730نیشابوری، 
ق؛ 0778؛ الزقـة، 07 - 00ش/0783م نیشابوری قاسمی حامد، کاطالعات بیشتر از زندگی و آثار حا

 (.0: 0737حسینی دشتی، ؛ 6: 0785جوادی و دیگران،  سید

علیالصحیحینکتابالمستدرکمعرفیب.

 عنوان کتاب و زمان تألیف .1

آوری  ی از مصـنفان حـدیثی جمـعکـه در آن، روایـاتی مطـابق بـا شـروط یکتابی کیعنی  کمستدر
نـوعی مـتمم و  کب مستدرتکتاب خود نیاورده است. بنابراین کشود، در حالی که مصنف آنها را در   می

، به 007: 0787؛ معار ، 07 - 08ش/0780چی،   روند )مدیر شانه  تابی به شمار میکتکمله نسبت به 
آوری روایـاتی کـه بـا شـروط مصـنف از صـحت  (؛ زیرا بـه جمـع053نقل از الحدیث و المحدثون، 

نویسـی روی آورد،  کبـه مسـتدر هکـسـانی کپردازند. از جمله  اند، می برخوردار بوده، ولی از قلم افتاده
نمـود. در  را تـألیف« علی الصـحیحین کالمستدر»ه اثر مشهور خود کم نیشابوری بود کابوعبدالله حا

مقدمه به نام آن اشاره نکرده است. نامهای مختلفی برای آن ذکر شـده اسـت کـه عبارتنـد از: مسـتدرک 
رسـد کـه   نظر مـی بـه   تدرک. بنـابراین الصحیحین، المستدرک، الصحیح/حیح الحاکم و صـحیح المسـ

گذاری آن از سوی دیگران یا با توجه به بعضی سـخنان حـاکم، انجـام گرفتـه باشـد )ر.ک: حیـدری   نام
اسـت. « المسـتدرک علـی الصـحیحین»(. اما نامی که اکنون به آن مشهور گشـته، 008: 0775نسب، 
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ق آغاز نمود )حـاکم نیشـابوری، 737سال را به درخواست جماعتی از مردم در  کحاکم تألیف مستدر
 ه مورد استفاده همگان قرار گرفت.ک( 0/070: 0008

 نوع و ساختار کتاب .2

شود. این کتـاب   این کتاب جامع مطلق است؛ یعنی هم کتب فقهی و هم کتب اعتقادی را شامل می
این اثر براساس  بندی شده است.  باشد که احادیث آن ذیل کتب، ابواب و فصول دسته موضوع محور می

 0066ه از کــ( 15: 0008حـدیث اسـت )سـلفی،  8857شـمارش مصـطفی عبـدالقادر عطـا شــامل 
صحابی  056صحابی مرد و  0065ننده حدیث، کصحابی روایت شده است. در میان صحابیان روایت 

ه کـحـدیث  631زن موجود است. در میان صحابیان مرد از نظر تعداد حدیث، عبدالله بن عبـاس )بـا 
حـدیث(  758) بـا  کحـدیث( و انـس بـن مالـ 030حدیث آن در تفسیر است(، ابـوهریره )بـا  100
 33ه کـحدیث  760های اول تا سوم را دارند. در میان صحابیان زن از نظر تعداد حدیث، عایشه )با   رتبه

 های اول تا دوم را دارند.  حدیث( رتبه 00سلمه )با  حدیث آن در معرفة الصحابه است( و ام
تـاب حـدیثی، ک 07تـاب اسـت. کو خاتمة ال (7)تاب حدیثیک 07تاب، کتاب شامل: مقدمه کاین 

تاب حدیثی به زمـان شـروع آن و کم معموًت در اول هر کفصل است. حا 000باب و  7603خود شامل 
(. 0/135: 0008کنـد )نـک: حـاکم نیشـابوری،   تاب اشـاره مـیکتاب حدیثی به پایان آن کدر آخر هر 

نیشابوری در بعضی موارد، در کتاب مستدرک، به مناسبت اشعاری را آورده اسـت. مـثاًل بعـد از حاکم 
 (.005و7/057: 0008اشعاری در آن رابطه آمده است )ر.ک: حاکم نیشابوری،  0168حدیث 

 انگیزه تألیف .3

ن امـت تاب، مؤلف بعد از حمد و ثنای خداوند، درباره پیامبر و امت او و ویژگیهای ایـکدر مقدمه 
نـد، مخصوصـًا بـه ایـن ک  گوید و سپس به وضعیت جامعه اشـاره مـی  در مقایسه با سایر امتها سخن می

ه جمـاعتی از کـگویـد   شـد. در ادامـه می  ه به احادیث خارج از صحیحین اهمیـت داده نمـیکموضوع 
با شرط بخاری و تابی بنویسد و در آن احادیث صحیحی را کبزرگان اهل علم در شهر از او خواستند، تا 

خدا بر  کمکه به کتاب احادیثی آمده که در این کند ک  ر میکند. سرانجام در پایان مقدمه ذکمسلم جمع 
ه در نظر او صحیح بوده، بـه آن اضـافه کی از آن دو است و نیز احادیثی را کشرط شیخین و یا بر شرط ی

بوده که بخـاری و مسـلم از آنهـا غافـل  آوری روایات صحیحی  رده است. به این ترتیب انگیزه او جمعک
م کتاب حاکاند که به درخواست مردم به این کار دست زده است. بنابراین چهار دسته از روایات در   بوده
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تابهایشـان که آن دو در کـه عبارتنـد از: روایـات مطـابق بـا شـرط بخـاری و مسـلم کـجمع شده است 
تابش نیاورده است؛ روایات مطابق با شـرط مسـلم کو در ه اکاند؛ روایات مطابق با شرط بخاری  نیاورده

 م.کتابش نیاورده است؛ روایات مطابق با نظر حاکه او در ک

 منابع کتاب .4

ه عبارتنـد از: مسـند احمـد بـن حنبـل، مسـند کـتابهایی اعتماد شده است کبه  کدر اخراج مستدر
سعید دارمـی، مسـند مسـدد،  حارث بن ابی اسامه، مسند اسماعیل بن اسحاق قاضی، مسند عثمان بن

خزیمه )حاکم   الموطأ عبدالله بن وهب، مسند حمیدی، مسند شافعی، مصنف عبدالرزاق و صحیح ابن
ه بـه کـتاب معرفـة الصـحابه هفـت سـند وجـود دارد ک(. همچنین در 000 - 0/057: 0008نیشابوری، 
بن عبدالله زبیری، محمد بن  رسد که صاحب مصنفات هستند. این افراد عبارتند از: مصعب  افرادی می

ار، عـروة، واقـدی و محمـد بـن کـاسحاق صاحب سیره، خلیفة بن خیاط صاحب الطبقات، زبیر بـن ب
تـوان در   (. بنابراین کتابهای این افـراد را نیـز مـی000و0/000: 0008عبدالله بن نمیر )حاکم نیشابوری، 

 زمره منابع مستدرک به حساب آورد.

 تابکنقاط قوت و ضعف  .5

 این کتاب از نقاط قوت بسیاری برخوردار است که از جمله آنها از این قرارند:
 بندی موضوعی جدید.  نوآوری در ارائه دسته -
تابهای صحیح بخـاری نسـبت بـه صـحیح مسـلم؛ در ترتیـب کدر اولویت قرار دادن ترتیب  -

تابهـای صـحیح مسـلم ک تابها ابتدا ترتیب صحیح بخاری مد نظر قرار گرفته و در مرتبه دوم به ترتیـبک
 (.0/055: 0008توجه شده است )حاکم نیشابوری، 

 بودن.   جامع کتابهای فقهی و غیر فقهی -
 بندی روایات ذکر شده در کتاب به چهار دسته توسط خود مؤلف در مقدمه.  تقسیم -
 آوری روایات کتاب به طریقه سماع. جمع -
 ر شرط حدیث و بیان شواهدی برای صحت احادیث.کذ  -
 (.016و0/086: 0008ن احتجاج علما نسبت به حدیث )نک: حاکم نیشابوری، بیا  -
 «.مکقال الحا»بیان توضیحات اضافی درباره روایات ذیل عنوان   -
 (.0/068: 0008بیان توضیحاتی درباره برخی رجال احادیث )نک: حاکم نیشابوری،   -
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ــد حــدیث   - ــان توضــیحات فقــه الحــدیثی مانن : 0008ی، )ر.ک: حــاکم نیشــابور 0855بی
 (.000و0/007

)ر.ک:  0370بیان زمان و مکان دریافت حدیث؛ بیان زمان دریافت حـدیث ماننـد حـدیث   -
)ر.ک: حـاکم  1000( و بیان مکـان دریافـت حـدیث ماننـد حـدیث 0/005: 0008حاکم نیشابوری، 

 (.1/187: 0008نیشابوری، 
 این کتاب از نقاط ضعفی نیز برخوردار است که عبارتند از:

 تاب در خصوص مالکهای او در انتخاب روایات.کم در مقدمه کی نبودن توضیحات حاکاف -
 شدن کتابهای فقهی و غیر فقهی با همدیگر.    آمیخته -
ه جای دیگر با نـام ک« امکتاب اتحک»تاب در آن صورت گرفته مثاًل کرار کتابها؛ تکرار نام کت -

کتـاب امیمـان و »و یـا « تاب الطبکتتمة »ن ه جای دیگر با عنواک« تاب الطبک»، یا «تاب الحدودک»
 رار شده است.کت« کتاب النذور»که در ادامه با عنوان « النذور
چهـارم  که تقریبًا یـکتاب معرف  الصحابه کعدم تبعیت کامل از عناوین کتابهای صحیحین؛  -

ر ه دکـتـاب فضـائل کدهد در صحیح بخاری و صـحیح مسـلم وجـود نـدارد و   یل میکرا تش کمستدر
تاب معرفة الصـحابه آمـده اسـت. کضمن  کصحیح بخاری و صحیح مسلم موجود است، در المستدر

در فضـیلت صـحابی روایـت  ه از قول پیامبرک. روایاتی 0تاب دو دسته روایات وجود دارد: کدر این 
 دهد و از قول دیگر صحابه روایت شـده اسـت.  ه از دیگر امور صحابی خبر میک. روایاتی 1شده است 

ه در صحیح بخاری کتابهای السلم، الشفعة، اتجارة، الحواتت، و اتستقراض و اداء الدیون کهمچنین 
 تاب البیوع آمده است، در المستدرک وجود ندارد.کپس از 

شدن فضایل صحابه و سرزمینها در کتـاب معرفـة     عدم تفکیک کامل فضایل صحابه و آمیخته -
 (.78 - 0/7؛ ج300 - 7/60: 0000الصحابه )نک: حاکم نیشابوری، 

 (103 - 1/100: 0000ذکر روایات موقو  )نک: حاکم نیشابوری،  -
افی در خصـوص کـگونه توضیحی یا عدم ارائه توضـیحات   شدن برخی روایات بدون هیچ    رها -

 (.0/080: 0008)حاکم نیشابوری،  8756برخی روایات مانند حدیث 
رضـی  کعن انس بن مال»... گوید:   خین؛ مثاًل میعدم توجه به الفا  برخی احادیث نزد شی -

دانـد   و آن را بر شـرط هـردوی آنهـا مـی« الله عنه: ان رسول الله امر بالًت ان یشفع اتذان و یوتر اتقامة
ه لفـظ حـدیث نـزد آنهـا متفـاوت اسـت، نـزد کـ(، در صورتی 0/707: 0000)ر.ک: حاکم نیشابوری، 
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امـر بـالل ان یشـفع اتذان و یـوتر »و نزد مسلم: « ن، و أن یوتر اتقامةامر بالل ان یشفع اتذا»بخاری: 
 (.0/73: 0017است )سیوطی، « اتقامة ات اتقامة

ون قـد کـیـا رسـول اللـه لقـد خشـیت ان ا»گویـد:  ر برخـی شـواهد؛ مـثاًل میکاشتباه در ذ -
ن اسـت و در ایـن سـیاق ه بر شرط شـیخیکگوید   ند و میک  و آن را از ثابت بن قیس نقل می« ت...کهل

دام وجود ندارد و فقط در صحیح مسلم از ثابت ک  ه مشابه چنین حدیثی در هیچکاند، در صورتی   نیاورده
جـاء ثابـت « م فوق صوت النبیکت ترفعوا اصوات»لما نزلت: »گوید:  ه میکاز انس حدیثی وجود دارد 

مشـابه « انه من اهل الجنـة»ه در لفظ کاینو این دو حدیث هیچ مشابهتی باهم ندارند، جز « بن قیس...
 (.0/36: 0017باشند و این ربطی به مشابهت در سیاق ندارد )سیوطی،   می

ه کـذکر روایاتی که تمامی رجالش از نظر او ثقه نیستند؛ مثاًل در جایی حـدیثی آمـده اسـت  -
 (.0/080: 0017طی، ه درباره او اطالعی ندارد )سیوکراوی  کلیه رواتش ثقه است، جز یکگوید:   می

رده است. بهتر بود این کر احادیثی با عنوان صحیح اتسناد؛ یعنی آنها را بر شرط خود بیان کذ -
 گرفت.  تاب مستقل دیگری قرار میکاحادیث در 

 تابکاظهار نظر علما درباره  .6

بنـدی از   دسـته که با یـکاند   ای از علما به اظهار نظر درباره آن پرداخته  تاب عدهکبعد از تألیف این 
 این قرارند:

م در احراز شرط صحت حدیث: چه بسا احادیثی بر شرط شیخین در آن آمده باشـد ک. تساهل حا0
م را کحجر، عراقی و سیوطی حـا  و چه بسا احادیثی بر غیر شرط آنها وارد شده باشد. حاجی خلیفه، ابن

؛ سـیوطی، 1/0631تـا،  ه، بیاند )حـاجی خلیفـ ردهکبه تساهل در احراز شرط صحت حدیث منسوب 
تـابش وفـات کگوید: او قبل از تنظیم نهایی   م میکحجر در توجیه تساهل حا (. ابن67 - 0/07: 0017

(. این گروه تنها به تساهل حاکم اشاره کرده و به انواع روایـات ذکـر 67 - 0/05: 0017نمود )سیوطی، 
 اند. شده در مستدرک نپرداخته

(. 0/05: 0017ط شیخین: ابوسعید مالینی بر این نظر اسـت )سـیوطی، . عدم ذکر حدیثی بر شر1
عبدالله بن زیدان نیز بر این باور است، اما برخال  مالینی، وجود تنها سه حدیث بـر شـرط شـیخین را 

(. ایـن گـروه تمـامی روایـات را بـر غیـر شـرط شـیخین 6/7: 0008پذیرفته است )حـاکم نیشـابوری، 
 اند. روایات ذکر شده در مستدرک نپرداختهدانند، اما به انواع  می

صالح، بدر بن جماعه و ذهبی بر ایـن نظرنـد )ر.ک:   . ذکر احادیث صحیح، حسن و ضعیف: ابن7
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ر یا جعلی را نیز ک(. البته برخی وجود احادیث من0/05: 0017؛ سیوطی، 75 - 88: 0017صالح،   ابن
و ذیل روایـات بـه نقـد و بررسـی آنهـا پرداختـه و در رده کم را تلخیه کتاب حاکاند. ذهبی   بیان داشته

تابی مستقل، با عنوان حدیث جعلی تدوین نموده است کرا در  کحدیث از احادیث مستدر 055ضمن 
 65تـاب الموضـوعات کجوزی نیـز در   (. ابن0507 - 7/0577تا،  ؛ ذهبی، بی0/05: 0017)سیوطی، 

: 0787ث جعلـی بـه شـمار آورده اسـت )معـار ، را به عنوان حدی کتاب مستدرکحدیث از احادیث 
(. این گروه برخال  دو گروه قبل، انواع روایـات ذکـر شـده 058، به نقل از الحدیث و المحدثون/017

 اند. در مستدرک را بیان داشته و بر وجود روایات ضعیف در آن تصریح کرده
دیث صحیح، حسن و ضـعیف تاب احاکه در این کم این است کتاب حاکبهترین اظهار نظر درباره 

توانیم به آنها پی ببریم، اما اظهار نظرهای غیـر منطقـی کـه تمـامی   ه با بررسی احادیث میکوجود دارد 
م بـا کتـاب حـاکاند، قابل پذیرش نیسـتند؛ زیـرا حـداقل برخـی از احادیـث   احادیث را زیر سؤال برده

و تنها تفاوتهای جزئـی در آنهـا وجـود  لفظی یا معنوی هستند کتابهای مسلم و بخاری مشترکاحادیث 
تر است. با پـذیرش نظـر   صالح، بدر بن جماعه و ذهبی در گروه سوم منصفانه  دارد. بنابراین نظرهای ابن

رد، تا احادیث صحیح آن شناسـایی شـوند و مـورد عمـل کم این قابلیت را پیدا خواهد کتاب حاکسوم، 
 قرار گیرند.

روایاتروشحاکمنیشابوریدرذکرج.

 بندی موضوعی روایات  دسته .1

بنـدی موضـوعی روایـات   نکته قابل توجه در خصوص کار حاکم این است که به نـوآوری در دسـته
ه در صحیح بخاری و صحیح مسلم وجـود نـدارد، هرچنـد کتاب معرفة الصحابه کپردازد. مثل ذکر   می

تفاوتهای موجود بین صحیح بخاری و صـحیح بهتر بود تا عنوان کتابها کاماًل مطابق باشد، ولی به دلیل 
پردازد که از این نظر کار او کاماًل قابـل توجیـه   مسلم و در جهت جمع بین آنها، به ارائه کتاب جدید می

تـاب معرفـة کاست. او کتابهای مربوط به فضایل را ذیل کتاب معرفـة الصـحابه جمـع کـرده اسـت. در 
و دیگـر  ÷، خدیجـه ، حسـین، حسـن÷ن، فاطمهالصحابه به ترتیب به فضایل خلفای راشدی

ه در رأس آنـان زنـان پیـامبر و در کر فضایل زنان صحابه آمده است کصحابه پرداخته شده است و بعد ذ
تاب با فضـایل مهـاجران، انصـار و تابعـان و بقیـه کرأس زنان پیامبر، عایشه قرار گرفته است. سپس این 

معرفه الصحابه امور شخصی صحابه نیـز روایـت شـده اسـت از  تابکرسد. در   قبایل عرب به پایان می
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ر اوتد ابـن عبـاس و... وجـود دارد. او روایـات را ذیـل کجمله بابهایی با عنوان: ملبوسات ابن عباس، ذ
 77کند. بعضی عنوان بابها، متن حدیث اول باب است، مثل بـاب   بندی می  کتابها، فصول و ابواب دسته

بـا همـان  76بوده و حدیث اول این باب یعنی حـدیث « الطیر تجری بقدر»نامش ه کتاب اتیمان کدر 
و مـتن  03 ۀ(، یا در جای دیگـر عنـوان شـمار070و0/075: 0008متن موجود است )حاکم نیشابوری، 

گـاهی  (.158و0/153: 0008لفظی هستند )حـاکم نیشـابوری،  کتاب اتیمان مشترکدر  076حدیث 
ه عنوان بـاب، کتاب اتیمان ک 05در باب  73نوان باب است مثل حدیث بخشی از حدیث اول باب، ع

: 0008)حـاکم نیشـابوری، « ت یـؤمن العبـد حتـی یـؤمن بـاربع»است؛ یعنـی  73بخش اول حدیث 
(. به این ترتیب او تا حد توان، به تبویب روایات پرداخته اسـت. از ایـن رو مراجعـه بـه احادیـث 0/070

 گیرد.  حتی انجام میمختلف در این کتاب به را

 توجه به شروط بخاری و مسلم در انتخاب روایات .2

. احادیث بر شرط 0تاب شامل چهار دسته احادیث است: که این کآید   تاب به دست میکاز بررسی 
. 1نـد. ک  یاد مـی« هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجاه»ه معموًت از آنها با عنوان کمسلم 

هذا حـدیث صـحیح علـی شـرط البخـاری و لـم »ی که معموًت از آنها با عنوان احادیث بر شرط بخار
هذا حدیث صحیح علـی »ه معموًت از آنها با عنوان ک. احادیث بر شرط شیخین 7کند.   یاد می« یخرجاه

هـذا »ه معموًت از آنهـا بـا عنـوان کم ک. احادیث بر شرط حا0ند ک  یاد می« شرط الشیخین و لم یخرجاه
بنـدی اشـاره   ند. خود مؤلف نیز در مقدمه به این تقسـیمک  یاد می« یح اتسناد و لم یخرجاهحدیث صح
 کرده است.

م از شرط شیخین یا شرط یکی از آن دو؛ یعنی همانند راویان آنها یا یکی از آن دو، البتـه کمنظور حا
اعتبـار هماننـد آن راویـان  ه از نظـرکه عینًا همان راویان باشند، بلکه منظور این است کمراد این نیست 

(. در جایی حـدیثی از 10و17: 0008؛ سلفی، 07: 0018؛ عطیه، 67و0/61: 0017باشند )سیوطی، 
ه بخـاری و مسـلم بـه آن راوی کـم نیـز اشـاره دارد که خـود حـاکرار شده است با راویانی کنظر متنی ت
نظر  بـه   دانـد. بنـابراین   شرط آن دو می(، اما آن را بر 0/157: 0008اند )حاکم نیشابوری،   ردهکاحتجاج ن

رسد مراد او این است که راویان ذکـر شـده در مسـتدرک از نظـر اعتبـار هماننـد راویـان صـحیحین   می
هستند. البته این مسئله به معنی عدم ذکر راویان شیخین نیست، بلکه از بسیاری از راویان آنهـا بـه نقـل 

ب روایات این کتـاب، بـه شـروط بخـاری و مسـلم در انتخـاب حدیث پرداخته است. بنابراین در انتخا
 روایات توجه داشته است.
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. احـادیثی 0نـد: ک  بندی مـی  آنها را به سه دسته طبقه کحجر عسقالنی در تقسیم احادیث مستدر  ابن
عنوان شـواهد،  ه بـهکـ. احـادیثی 1ه در آنها به شرط مسلم یا بخاری و یا هردو احتجـاج شـده اسـت ک

عنوان شـاهد بیـان  ه نه به آنها احتجاج شده است و نه بـهک. احادیثی 7اند  ت و تعالیق اخراج شدهمتابعا
 (.17 - 10: 0008؛ سلفی، 0/700ت، جک، به نقل از الن88 - 0/86: 0008اند )حاکم نیشابوری،  شده

ر کجای ذ به 08کند، مثاًل در حدیث   ر شرط حدیث، از عبارات مشابهی استفاده میکحاکم گاه در ذ
« حالا السمان  ق: احتج ىسلم بصالا بن اب »، عبارت «س ا ح:یث حمیا  ل  شرط ىسلم و لم یخرجاه»

 (.0/000: 0008ار رفته است )حاکم نیشابوری، کبه 

 ارائه شواهدی برای اثبات صحت روایات .3

ه بـر شـرط مسـلم کـر شده است، مثاًل حدیثی کبرای صحت حدیث طرق و شواهدی از احادیث ذ
ر حـدیث کـدر بعضی موارد فقط شـاهدی در ذ است با حدیث دیگری به عنوان شاهد تأیید شده است.

و انمعا استشعه:ت »گویـد:   مـی 05شود. به عنوان مثال، در حـدیث   ر آن بیان نمیکآمده است و شرط ذ
 (.0/060: 0008)حاکم نیشابوری، « الزناع اقت:ا؟ بهما، فق: استشه:ا جمیعا  به  بعب:الرحمن بن اب 

شود و در این صورت در پایان حدیث   گاه برای اثبات صحت، حدیث بعدی شاهد حدیث قبلی می
و ق: تاب  یون  بن  بی: سلیمان بن المغیعره »گوید:   می 07آید، مثاًل قبل از حدیث   بعدی توضیحی نمی

: 0008بوری، نـد )حـاکم نیشـاک  ر مـیکـرا ذ 07و بعد حدیث «  ل  روایته  ن حمی:  ل  شرط ىسعلم
 (.107و0/108: 0008است )حاکم نیشابوری،  061ه شاهد حدیث ک 067( و یا حدیث 0/030

شـود،   ر مـیکـی از آنها شرط ذکشود و در ی  راوی )غیر از صحابی( نقل می که دو حدیث از یکگاه 
شود و مـثاًل   راری، دومی به اولی ارجاع داده میکرار پرهیز شده است و به جای توضیح تکدر دومی از ت

 (.0/030: 0008)حاکم نیشابوری،  س ا الم:یث ىث  اؤول ف  اؤستقاىةگوید:   می

 توجه به سماع حدیث .4

معموًت مقداری از ابتدای رجال حدیث به صورت حدثنا )با تخفیف ثنا( و تعدادی از رجال انتهای 
اربرنع   بع:الرحمن »وید: گ  می 0078ر شده است. به عنوان مثال در حدیث کسند به صورت معنعن ذ

بن المسن القاض  بهم:ان، ثنا  میر بن ىرعاس، ثنا  ب:الله بن ناف  الصائغ، ح:ثن  اسماق بن یمیع  بعن 
(. در 1/15: 0008)حـاکم نیشـابوری، « طلمه بن  بی:الله،  ن  مه ىوس  بن طلمه  ن ىعال بن جب 

نشان دهنده توجه حـاکم بـه سـماع حـدیث  هکوجود دارد « اخبرنا»و « حدثنا»ابتدای احادیث معموًت 
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 است.
ه کـتاب معرفة الصحابه کدر  0370گاهی زمان دریافت حدیث نیز نوشته شده است، مانند حدیث 

م الفاض  ابو ب:الله ىممع: بعن  ب:اللعه إىعال؟ هعرق لن کح:ثنا الما»گوید:   در ابتدای رجال حدیث می
ر کـگاهی شهر دریافت حدیث نیـز ذ (.0/005: 0008، )حاکم نیشابوری« القع:ق سنة اثنت  و اربعمائة

« اخبرنا ابوالعباس محمد بن احمـد المحجـوبی بمـرو،...»گوید:   ه میک 1000شود، مانند حدیث   می
 (.1/187: 0008)حاکم نیشابوری، 

 توجه به طرق گوناگون روایات .5

تـاب کدر  1و  0ث رار شده است، بـه عنـوان مثـال احادیـکبعضی از احادیث با سندهای متفاوت ت
شوند، ولـی بقیـه راویـان در سلسـله سـند بـاهم   سانی دارند و هردو به ابوهریره ختم میکاتیمان متن ی

از آنهـا  کآید و هری  حدیث چند سند می کگاه برای ی (.0/003: 0008تفاوت دارند )حاکم نیشابوری، 
تـاب کدر  03و  06، 00دیـث شود. به عنـوان مثـال بنگریـد بـه احا  حدیث محسوب می کدر شمار ی

گاه حدیثی بیان شده است و در حدیث بعد سند دیگری بـر  (.0/068: 0008اتیمان )حاکم نیشابوری، 
(. اینهـا نشـان 0/153: 0008شـود )حـاکم نیشـابوری،   رار نمـیکآید، ولی متن حدیث ت  آن حدیث می

 ست.دهد که حاکم به اسناد و طرق گوناگون روایات توجه داشته ا  می

 توجه به نقل به معنا در روایات .6

 06انـد، ماننـد حـدیث   ه با چنـین لفظـی حـدیث را نیـاوردهکشود   گاه در بعضی احادیث اشاره می
 که در معنـا مشـترکـشـوند   رار مـیکـگاه احادیث با متن متفاوت ت (.0/000: 0008)حاکم نیشابوری، 

)حـاکم « ق اىتع   لع  ثعالث و سعبعین فرقعةتفتعر»هستند. به عنوان مثال بنگرید به احادیـث بابهـای 
)حـاکم « لی  الم ىن بالطععان و ؤاللععان و ؤالفعاح  و ؤالبع ن»( و 001و0/000: 0008نیشابوری، 
بریم که حاکم بـه نقـل بـه معنـا در   تاب اتیمان. بنابراین پی میک( در 060 - 0/060: 0008نیشابوری، 

ر آخـرین کـراری و یا مشابه معنـایی و لفظـی، بعـد از ذکتدر موارد احادیث  روایات توجه داشته است.
 شود.  ی از آنها، شرط بیان میکحدیث یا ی

 توجه به تقطیع در روایات .7

ه او بر طر  حدیث اتفـاق کدر بعضی جاها حدیثی از بخاری و مسلم با اضافات آمده و گفته شده 
مـی کگـاهی حـدیثی بـا  شرط او است.ه ادامه حدیث نیز بنا بر کرده است، ولی در آخر بیان می شود ک
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لی که آنها به چه شـکشود   ی از آن دو آمده است و بیان میکتفاوت نسبت به روایات بخاری و مسلم یا ی
ه بر شرط آنها و یا صحیح است. به عنوان مثال در حـدیث کشود  ر میکاند و در آخر ذ  ردهکآن را روایت 

المسلم ىن سعلم »ق: اتفقا  ل  اررام طرف الم:یث گوید:   است، می« حفة المسلم و الم ىن»ه در ک 11
و لم یخرجاه س ه الزیاعه ]یعن   و المع ىن ىعن أىنعه النعاس  لع  عىعائهم و «. المسلمون ىن لسانه و ی:ه

 17( و یا در حـدیث 008و0/003: 0008... )حاکم نیشابوری، أىوالهم[ و س  حمیمة  ل  شرط ىسلم
یاعق اررن حمیگوید:   می (. گـاه 0/008: 0008)حـاکم نیشـابوری،  مة  ل  شرطهما و لعم یخرجاسعاو ا

(. 0/086: 0008اند )حاکم نیشابوری،   ه بخاری و مسلم آن را مختصر آوردهکگوید   آید و می  حدیثی می
بنابراین حاکم به مسئله تقطیع در روایات توجـه داشـته و در صـدد رفـع تقطیعهـای صـورت گرفتـه در 

 ده است.صحیحین نیز برآم

 ذکر احادیث به صورت مسند .8

تقریبًا تمامی احادیث به صورت مسند آمده است. بنابراین او بـه ذکـر احادیـث بـه صـورت مسـند 
 شوند و موقو  هستند و بـه پیـامبر  بعضی از احادیث تنها به صحابه ختم می اهتمام داشته است. اما

تاب تفسیر، شامل تفسیر کمعرفة الصحابه هستند.  رسند که این روایات بیشتر در کتابهای التفسیر و  نمی
تـاب، دو نـوع روایـت وجـود دارد: کها از سوره حمد تا ناس به طور مجـزا اسـت. در ایـن   تمامی سوره

شـوند. بـرای نمونـه در   ختم می ه به پیامبرکه به نقل از خود صحابی آمده است و روایاتی کروایاتی 
مم: بن  ب:الممی: ثنا ىمم: بن اکریا ثنا ابن  ائشة ح:ثن  ابع   عن ح:ثن  ابوبکر ى»گوید:  روایتی می

(. تزم به ذکر 7/66: 0000)حاکم نیشابوری، «  ّمه  ن ربیعة بن اب   ب:الرحمن  ن سعی: بن المسیم
دانـد، مگـر  است که حاکم نیشابوری روایتی را که در آن صحابه به تفسیر آیات قرآن بپردازد، موقو  می

شمارد )ر.ک: حاکم  ت درباره سبب نزول آیات قرآن باشد که در این صورت آن را مسند برمیاینکه روای
 رمکـ(. در کتاب مستدرک، معموًت به هشت یا نه واسطه حـدیث بـه رسـول ا15: 0773نیشابوری، 

 رسد.  می

 شرح و توضیح اسناد و متن روایات .9

گـاه در  آمـده اسـت.« مکقـال الحـا»ر شرط آن، توضیحات اضافه به صورت کدر احادیث بعد از ذ
بعـد  010و  017، 011شود مثاًل در مورد احادیث   بعضی مواقع در مورد چند حدیث باهم نظر داده می

)حـاکم « لها حمیمة  ل  شرط الشعیخینکرتها کس ه اؤسانی: الت  ل»گوید:   ر آخرین حدیث میکاز ذ
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شود، مثاًل بعـد   فقه الحدیثی نیز پرداخته میدر بعضی موارد به توضیحات  (.0/157: 0008نیشابوری، 
« یسعون بعین نسعا؟ الع:نیا« ىن نسا؟ العالمین کحسب»فان قوله »... گوید:   می 0855ر حدیث کاز ذ

(. بنابراین او در حد امکـان بـه شـرح و توضـیح اسـناد و مـتن 000و0/007: 0008)حاکم نیشابوری، 
 پردازد.  روایات می

 ورد اعتمادتوجه به راویان ثقه و م .11

حاکم نیشابوری در کتاب خود به ذکر حدیث از راویان ثقـه و مـورد اعتمـاد اهتمـام جـدی داشـته 
 16انـد، مـثاًل در حـدیث   ردهکه اصحاب حدیث در روایات فالن راوی، اتفاق کشود  ر میکاست. گاه ذ

، و لم یخ»گوید:   می .« رجا سع ا المع:یث و..ق: ررجا جمیعا  ح:یث الشعب   ن  ب:الله بن  مرو ىختصرا 
ه بخاری و مسلم به روایـان حـدیث احتجـاج کشود   گاهی گفته می (.0/007: 0008)حاکم نیشابوری، 

ر شـرط کـ(. در بعضی مـوارد بعـد از ذ0/86: 0000)ر.ک: حاکم نیشابوری،  87اند مانند حدیث  کرده
انـد )حـاکم نیشـابوری،   ردهکـه مثاًل علمای فالن شهر نسـبت بـه او احتجـاج کشود   حدیث، اشاره می

ه کـ 03شـود. مثـل حـدیث شـماره   بودن راوی اشـاره مـی   (. گاه در پایان حدیث به ثقـه0/016: 0008
 (.0/068: 0008وفی ثقه )حاکم نیشابوری، کگوید: و عیسی هذا هو ابن عاصم امسدی   می

 شرح و توضیح رجال برخی احادیث .11

)حـاکم نیشـابوری،  67شود. مثل حـدیث   یث پرداخته میگاه به توضیح درباره راویان و رجال حد
ه در آنجـا کـتـاب کراوی به بخش دیگری از  کگاه برای توضیح در شخصیت ی. (038و0/033: 0008

در بعضـی مـوارد بـرای  (.0/038: 0008شود )حاکم نیشـابوری،   توضیحات تزم داده شده، ارجاع می
شود و بقیه به استناد شرط اول رها شده اسـت   ر میکرط ذی از آنها شکمتنی، نسبت به ی کاحادیث مشتر

تـاب کآید. مثل باب: من لعب بالنرد فقد عصی الله و رسوله در   و یا فقط در مورد راویانشان توضیح می
راوی به جـرح و تعـدیل  610(. حاکم در مجموع در رابطه با 0/115: 0008اتیمان )حاکم نیشابوری، 

 (.17: 1556پرداخته است )داینی، 

 ذکر منابع روایات .12

تـاب معرفـة کدر  0377تـابی موجـود اسـت ماننـد حـدیث که حدیث در چه کگاه اشاره می شود 
«  اکعس ا الم:یث ف  المسن: ؤب   ب:الله احم: بن حنبع  س»گوید:   ر حدیث میکه بعد از ذکالصحابه 

ولـی همـین مـوارد انـدک (. این موارد در ایـن کتـاب انـدک اسـت. 0/007: 0008)حاکم نیشابوری، 
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تواند مخاطب را به کتاب اصلی حدیث رهنمون شود. البته باید در نظـر داشـت کـه گـاه ذکـر منبـع   می
 دهد.  روایت در جایی است که توضیح دیگری در رابطه با آن روایت نمی

 اجتهاد در انتساب برخی روایات به صحت .13

شود، مـثاًل در حـدیث   احتجاج بیان می در بعضی موارد حدیث صحیح اتسناد دانسته شده است و
واتفقا جمیعا   ل  اؤحتجام بم:یث اللیث بن سع:  ن  یاش بن  باس القتبان . و سع ا »... گوید:   می 0

م بـا ک(. گاهی احادیث مد نظر حا0/008: 0008)حاکم نیشابوری، « إسناع ىصرن حمیا و ؤیمفظ له
س ا ح:یث حعمیا لعم یخعرم فع  »گوید:   می 8حدیث ر شده است مثاًل در کذ« حدیث صحیح»عنوان 

سععی:، و قع: اتفقعا جمیععا    سریره و اب   اسماق  ن األهر  ن اب   الصمیمین و ق: احتجا جمیعا  بم:یث اب 
( و یـا در 0/005: 0008)حـاکم نیشـابوری، « اسعماق   ل  المجه بأحاعیث اسرائی  بن یعون   عن أبع 

: 0008)حاکم نیشابوری، ...« میا ؤنعرف له  لة بوجه ىن الوجوهس ا ح:یث ح»گوید:   می 15حدیث 
ه کـم نیـز اشـاره دارد که خـود حـاکرار شده است، با راویانی ک(. در جایی حدیثی از نظر متنی ت0/006

 (.0/157: 0008اند )حاکم نیشابوری،   ردهکبخاری و مسلم به آن راوی احتجاج ن
ه که از اسـناد صـحیح برخـوردار نیسـتند و در بسـیاری در مجموع در کتاب مستدرک احادیثی آمد

کند، در حالی که شخه ضعیفی در سند آنها وجود دارد و حتـی برخـی  موارد به صحت آنها حکم می
اند، هرچند که در برخی موارد ذهبی نیز بـا او موافقـت کـرده اسـت )ر.ک:  توسط خود او تضعیف شده

اب تضعیف شده و برخی مجهـول هسـتند نـک: وادعـی، . برخی از راویان کت13 - 10: 0008سلفی، 
 (.1و0: 0010

املی از کـبـریم. او مجموعـه   بنابراین به اجتهاد حاکم در انتساب برخی روایات به صحت پـی مـی
او را آورده و به صحت آنها تصریح کرده است. بنـابراین در ارزیـابی  بیت اهلو  روایات فضیلت علی

ی از دیگر احادیث مورد بررسـی قـرار گیرنـد؛ زیـرا او آنهـا را بـر شـرط مستدرک باید این احادیث جدا
شیخین ندانسته و تنها به صحت آنها حکم کرده است. بررسی روایـات صـحیح اتسـناد در مسـتدرک، 

 تواند مالکهای حاکم را در انتخاب روایت صحیح نشان دهد.  می

 ارزیابیروشحاکمدرذکرروایاتد.

خوب و دقیقی در ذکر روایات مستدرک بهره برده است. اما از آنجا که التزام او حاکم از روش بسیار 
به این روش، در همه جا یکسان نبوده، مخاطبان را در خصوص برخی احادیث مستدرک بـا مشـکالتی 
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مواجه کرده است. در انتهای بعضی احادیث هیچ نظری نسبت به آن احادیث وجـود نـدارد و شـروط و 
در بعضی مـوارد فقـط  (.0/080: 0008)حاکم نیشابوری،  8756شود، مانند حدیث   شواهد بیان نمی

 05شـود. بـه عنـوان مثـال، در حـدیث   ر آن بیـان نمیکـر حدیث آمـده اسـت و شـرط ذکشاهدی در ذ
)حـاکم « الزنعاع اقتع:ا؟ بهمعا، فقع: استشعه:ا جمیععا  بعه  و انما استشه:ت بعب:الرحمن بن اب »گوید:   می

گونه روایات را از سایر روایات مستدرک جدا نموده و مورد   (. بنابراین باید این0/060: 0008نیشابوری، 
تـوان بـر   گونه روایات نمی  بررسی قرار داد، تا صحت و ضعف آنها مشخه شود. البته در خصوص این

ک باید در صحت آنها حکم نکرده است. بنابراین ارزیابی روایات مستدر   حاکم خرده گرفت؛ چون او به
خصوص روایاتی باشد که او آنها را بر شرط بخاری، مسلم و یا هردو دانسته اسـت. البتـه بایـد در نظـر 
داشت، در برخی موارد با وجود اینکه راویان حدیث از راویان شیخین بوده، اما فقط بـه صـحت حکـم 

(. بنـابراین در ارزیـابی 37: 0010رسد از روی سهو و فراموشی باشد )شمالی،   نظر می به   کرده است که 
گونه روایات نیز که از روی فراموشی شرطشان بیان نشده، مورد بررسـی قـرار  روایات مستدرک، باید این

 گیرند که ذهبی در تلخیه خود به آنها اشاره کرده است.
ا ذهبی به ارزیابی کار حاکم پرداخته، اما در مقدمه تلخیه روش خود را بیان نکرده اسـت. او تنهـ

دهد کـه او از مجمـوع روایـات مسـتدرک،  یک سوم کتاب حاکم را آورده است. بررسی کار او نشان می
حدیث اظهار نظر کرده، که برخی را تصحیح و برخی را تضعیف نموده است. او  0110تنها در رابطه با 

ی که حاکم حدیث را دهد. او در بررسی روایات، بیشتر در موارد  در رابطه با اسناد و متن روایات نظر می
صحیح اتسناد دانسته، با او مخالف است و در بیشتر موارد، احـادیثی را کـه حـاکم آنهـا را بـر شـروط 

گونه احادیث نیز گـاه بـا او مخالفـت   شیخین و یا یکی از آن دو ذکر کرده، پذیرفته است. هرچند در این
اند که کار او تنهـا تلخـیه  است. بنابراین گفتهکار ذهبی نیز نقدهایی وارد شده  ورزد. البته نسبت به  می

کند، در حـالی کـه خـود او در   بوده است؛ زیرا در مواردی به صحت احادیثی که حاکم آورده، حکم می
(. البته بررسی 107 - 00: 1556دیگر آثارش راویان آن احادیث را تضعیف نموده است )ر.ک: داینی، 

دهد. بنـابراین بـا وجـود آنکـه کاسـتیهایی در روش   اکم نشان میکار ذهبی دقت بیشتر او را نسبت به ح
تواند مفید باشد؛ زیرا جوانب مختلـف احادیـث   شود، اما الگوبرداری از روش او می  حاکم مشاهده می

 را مورد بررسی قرار داده است.
بـه  با وجود تالش محدثان در انتخاب روایات صحیح، ولی همواره مواردی از روایات ضـعیف نیـز

کند، بنابراین نباید تنها با دیدن آن چند روایت ضعیف، کل اثـر را مـورد اتهـام قـرار  آثار آنها راه پیدا می
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دهیم. ارزیابی منطقی این است که حاکم در حد توان خود روایات صحیح بسیاری را جمع کرده است. 
 اما احادیث ضعیف و حسن نیز به کتاب او راه یافته است.

نتیجه
م در کتسـاهل حـا( 0توان به سه دسته کلی تقسـیم کـرد:   ر نظرها پیرامون کتاب حاکم را می. اظها0

احراز شرط صحت حدیث: چه بسا احادیثی بر شرط شیخین در آن آمده باشد و چه بسا احادیثی بر غیر 
( ذکـر احادیـث صـحیح، حسـن و 7( عدم ذکر حدیثی بر شـرط شـیخین. 1شرط آنها وارد شده باشد. 

تـاب احادیـث صـحیح، که در ایـن کـم این است کتاب حاکبنابراین بهترین اظهار نظر درباره ضعیف. 
تـوانیم بـه آنهـا پـی ببـریم. از ایـن رو، نظـر سـوم   ه با بررسی احادیث میکحسن و ضعیف وجود دارد 

 .تر است  تر و به حقیقت نزدیک  منصفانه
برخـی از احادیـث  زیرا ؛بل پذیرش نیستغیر منطقی در رابطه با کتاب حاکم، قااظهار نظرهای . 1

وجـود  کلفظی یا معنوی هستند و تنها تفاوتهای انـد کتابهای مسلم و بخاری مشترکتاب، با احادیث ک
 .دارد، بلکه بیشتر تفاوتها در سند روایات است، نه در متن آنها

توجـه بـه ؛ ایاتبندی موضوعی رو  دستهاز این قرار است:  روش حاکم نیشابوری در ذکر روایات. 7
توجـه بـه سـماع ؛ ارائه شواهدی برای اثبات صحت روایات؛ شروط بخاری و مسلم در انتخاب روایات

؛ توجـه بـه تقطیـع در روایـات؛ توجه به نقل به معنا در روایات؛ توجه به طرق گوناگون روایات؛ حدیث
؛ ویان ثقه و مورد اعتمـادتوجه به را؛ شرح و توضیح اسناد و متن روایات؛ ذکر احادیث به صورت مسند

 .اب برخی روایات به صحت؛ اجتهاد در انتسذکر منابع روایات؛ دیثاحبرخی اشرح و توضیح رجال 
حاکم از روش بسیار خوب و دقیقی در ذکر روایات مستدرک بهره بـرده اسـت. امـا از آنجـا کـه . 0

، روایات بدون هیچ توضیحی یا با در برخی موارد این روش، در همه جا یکسان نبوده است و التزام او به
مخاطبان را در خصوص برخی احادیث مسـتدرک بـا مشـکالتی مواجـه کـرده اند،   توضیح ناکافی آمده

از روش او  شـود، امـا الگـوبرداری  است. بنابراین با وجود آنکه کاستیهایی در روش حاکم مشاهده مـی
د بررسی قـرار داده اسـت. بـرای الگـوبرداری تواند مفید باشد؛ زیرا جوانب مختلف احادیث را مور  می

 بهتر است تنها احادیثی مد نظر قرار گیرند که ذیل آنها، اظهار نظری از حاکم موجود است.
او ذهبی به ارزیابی کار حاکم پرداخته، اما در مقدمه تلخیه، روش خود را بیـان نکـرده اسـت. . 0

خی را تصحیح و برخی را تضعیف نموده اسـت. او حدیث اظهار نظر کرده که بر 0110تنها در رابطه با 
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کار ذهبی نیـز  سبت به. نبیشتر در مواردی که حاکم حدیث را صحیح اتسناد دانسته، با او مخالف است
کنـد، در حـالی   نقدهایی وارد شده است؛ زیرا در مواردی به صحت احادیثی که حاکم آورده، حکم می

بررسی کار ذهبی دقت بیشـتر . اما حادیث را تضعیف نموده استکه خود او در دیگر آثارش راویان آن ا
 دهد.  او را نسبت به حاکم نشان می

 

 نوشت:  پی

(. 067، ص03ق، ج0007رد )ذهبـی، کـسالگی سفر خـود را آغـاز  07ه در کاند   برخی گفته (0)
، 0ق، ج0053قاضــی شــهبه،  رد )ابنکــشــیخ ســماع  1555ه در مجمــوع از کــگفتــه شــده 

 (.180، ص0ق، ج0015لکان، خ  ؛ ابن077ص
را برعهـده گرفـت و مورخـان بـه اشـتباه آن را « نسـا»م قضاوت شـهر که حاکاند   برخی گفته (1)

 (.70ش، ص0730اند )حاکم نیشابوری،   ردهکنیشابور ثبت 
تاب تواریخ المتقدمین من اتنبیاء و المرسلین اسـت کـه عـالوه بـر ذکـر کها،  از جمله کتاب (7)

حضرت تن از انبیا دارد:  11ر خلقت آدم و جهان، احادیثی درباره کدر ذای از احادیث   مقدمه
نوح، ادریس، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، لـوط، هـود، صـالح، شـعیب، یعقـوب، یوسـف، 

و پیــامبر   ریــا، یحیــی، عیســیکهــارون، ایــوب، الیــاس، یــونس، داود، ســلیمان، زی، موســ
 .رمکا
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Abstract 

The Hadith of “The Ten Promised Paradise” [Asharah al-Mubashsharah] 

has been mentioned only in the sources of Sunni narrations. The Sunnis cite this 

hadith as a clear and solid argument to prove the legitimacy of “the Ten 

Promised Paradise” [Asharah al-Mubashsharah] and their being free from any 

mistake. Therefore, research in this field is very important to discover the truth. 

In the present research, the author has critiqued the documental chain and the 

content of the hadith with the descriptive and analytical method and has 

discussed it in five main axes: proving the deficiency of the hadith on behalf of 

documentation and content [mudhtarib], quarrels and conflicts among some of 

“the Ten Promised Paradise” [Asharah al-Mubashsharah], the celebrity of this 

hadith among the later narrators, the lack of characteristics of being paradise (in 

nine of them) and the explanation of their misconduct and improper 

performance, and based on the above-mentioned issues, the weakness and 

distortion of the hadith document, the anxiety of its text, and finally, the falsity 

of the said hadith have been proven. 
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