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 عبدالناصر امینی نگارنده:

 

چکیده
عالم فاضل، محقق، محدث، شیخ خراساا،، عمماا ا اا مااحم محناد  ا، مباا،، ا         

اسات، هاا  اا دانا ،     گار و مفاخر سر می، اسممی ما افغانستا،  اده مانده یها شخصیت
اندیشا، آثار و خدمات علنی خاد، رو گاری مرجع خمیق گردیده و نار فیض   ر  سیاری 

است، ها در شنار « صحیح ا ، مبا،»سنگ ا  جنلا  حا یده است. وی صامب آثاری گرا،
حر هسی گرفتا است؛ اما متأسفانا امرو ه در دیار ما هم های صحیحِ مدیث نبای جای هتاب
و آثارش نیز در محافل و مراهز علنی ما ننادی نادارد.  اا    دارد مال وی شناختی حِ ا  شر

هاای   رو، ها  ا روش ححلیلای ا حاصایفی و  اا اساتفاده ا  داده       هنی، لحاظ ححقیق پی 
است، حا    ادهی ها قدر و آثار گرا، شکل گرفتا، در پی معرفی ای، عالم گرا، ییخانا هتاب

گار ای، معرفی آثارش گامی در جهت امیای مفاخر و میراث علنی مانده گانی و ا  یا،  نده
  ام  ردارد. ومر 

رساند ها: محند  ، مبا،  ستی ا  سملۀ عر ی  اده و در اواخر   رآیند ای، پژوه  می
ا هلنند افغانستا، متالد شده است. وی  اا  سدۀ دوم هجری در شهر  ُست ا لشکرگاه فعلی 

شنار، علام و دانا  وافاری اندوختاا و نهایتااح در ماا ۀ        و سفرهای  یهای فراوا،   منت
خراسا،  زرگ مرجع علنی، اجتناعی و حر یتی خمیق گشتا است. ا ، مبا، آثار فراوانای  

شناسی، علام مدیث، علام قرآ، و حزهیا و حر یت داشتا، هاا متأسافانا   رجال یها در ما ه
 ها را فراهم هرده است.ۀ نا ادی آ،مردما، رو گار،  مین یحاجا نامهری و  ی

 گانی و آثار. ُستی، صحیحِ ا ، مبا،،  نده گانِکلیدی:واژه
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مقدمه
ها  ا عناا، عناصار مفیاد    ،اند هایی سر رآورده شخصیت ،جای دنیا واره در گذر حاریخ، در جایهم

افغانستا، نیز در هر مقطعِ حااریخی،  . مردما، اند را  ا دوش گرفتا ها و جاامع ملت ی رو راه یینناراه
ننایی مفیاد و درسای   راه ،گانی آنا،همال و  ند  ها  یا، شرحِ ،اند ناا غی  ا جاامع  شری ححایل داده

گار  رای نسل رو گار ما است، حا  ا حأسی ا  آ، رادمردا،، مسیر حعاالی و حرقای را  ارای خااد و     هماند
 مای،،  اا ناام    ساتا، کی ا  مفااخر افغان یهند  ا معرفی  مش میوار سا ند. ناشتۀ ماضر، حدیگرا، هم

ستی، گامی در مسیر امیای میراث جاویدا، ای، خاک  رداشتا و  رای نسال جااا،   عمما ا ، مبا،  ُ
 مفید معرفی نناید.   ییالگا ،آ،

اندک و ناچیز  ا   اا، فارسای  اا     ییها ها،  ا ناشتاها و مقالا نایسنده  ا حتبع و حفحص در هتاب
هنی، علت ا  منا ع عر ی اساتفاده  پژوه  ها مرحبط  ا ماضاع  اشد،  رخارده است؛  ا ۀمیث پیشین

اثار   «اإلمام الحافظ أ ا ماحم محند  ، مبا، البستی فیلساف الجرح والتعدیل»هرده، ا  جنلا: هتاب 
ق  ا نشر رسیده است. ایا، هتااب   0001،  ا سال ها در دمشق: دار القلم ،محند عبداهلل ا ا صعیلیک

ساتی در علام   گاه امام ا ا، مباا،  ُ  در دو فصل  ا  یا، شرح مال، معرفی آثار و جای یی صفحا 222
 جرح و حعدیل پرداختا است.   

عداب  ، محناد خنای،،   ۀ، ناشت«اإلمام محند  ، مبا، البستی ومنهجا فی الجرح والتعدیل»
القارای  گاه اممنظار اخذ درجۀ ماستری حعلینات اسممی )قرآ، و سنت( دان ق  ا 0021ها در سال 

گانی امام ا ، مبا،، آثار و خدمات وی هگانۀ حفصیلی  ند مکره دفاع شده است. ای، رسالا نیز  ا ۀمک
 شناسی و جرح و حعدیل  یا، هرده است. رجال ۀرا در ما 

اإلمسا، فای حقریاب صاحیح ا ا،     »ها یکی  ا قلم شعیب ارناؤوط  ر  ،نیز ا  دو مقدمۀ حفصیلی
نگاشتا شده و  ا  یا، شرح مال و  «صحیح ا ، مبا،»و دیگری  ا قلم امند محند شاهر  ر  «مبا،
 ستی و معرفی هتاب صحیح  پرداختا، استفاده هرده است. گانی امام  ُه ند

شاکل   یای خاناا  های هتااب  ا استفاده ا  دادههدف ای، ححقیق، ها  ا روش ححلیلی ا حاصیفی و   
 های  را معرفی هند و گاامی   ستی و آثار گرا،شخصیت  ار  عمما ا ، مبا،  ُ :گرفتا، ای، است ها

 گار ای، هشار  ردارد. هدر جهت امیای مفاخر و میراث علنی ماند
ده و در اواخار سادۀ   ستی ا  سملۀ عر ی  ادهند ها: محند  ، مبا،  ُ های ححقیق نشا، می یافتا

های فراوا، و  ست ا لشکرگاه ا هلنند افغانستا، متالد شده است. وی  ا  منت  دوم هجری در شهر  ُ
شنار، علم و دان  وافری اندوختا و نهایتاح در ما ۀ خراسا،  زرگ مرجع خمیاق گشاتا    سفرهای  ی

علاام قارآ، و حزهیاا و حر یات     شناسی، علام مدیث، رجال یها است. ا ، مبا، آثار فراوانی در ما ه
و  ؛ها را فراهم هارده اسات  حاجهی مردما، رو گار  مینۀ نا ادی آ، سفانا نامهری و  یأها مت ،داشتا



 421 

 

 «صحیح ابن حِبّان»شرحِ حال امام بُستی و کتابش 
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

رس نیست؛ اما نیا  است ها نسل ناا هشاار هنات     ها در دستامرو  جز مااردی اندک، چیزی ا  آ،
رداری ا  سیرت و استفاده ا  آثاار آناا،، چارا     گنارد و ای، دُرهای پنها، را امیا هند حا  تااند  ا الگا 

 گا،  یفرو د.هراهی در مسیر خاد و آیند
 

حالِامامابنحِبّانبُستی شرح

نسبونام

فاضل، محقق، مافظ، محدث، مُجَاّد، شیخ خراسا،، عمما محند  ا، مباا،  ا،     وی امام، عالمِ

هدبة بن مرة بن سعد بنن  ، سعید  ، شهید  ،  ،(40ق: 0022امند  ، مبا،  ، معاذ  ، معبد )آملی؛ 
 ا،   طابخنة ، حنیم  ، مرّ  ا، أدّ  ا،    مناة ،  ید  ، عبداهلل  ، دارم  ، مالک  ،  ید  یزید بن مرة

اش  ؛ و هنیاا اسات  إلیاس  ، مُضَر  ، نزار  ، مَعَدّ  ، عدنا، التینی البستی. مشاهار  اا ا ا، مباا،    
 .(3/21ق: 0001)ذهبی؛   اشد ا اماحم می

نیز در را طا  ا نساب   و (0/7 ق:0022)ارناؤوط؛  وی ا  سملۀ عرب و  ا قبیلۀ حنیم منساب است
رسد؛ در  رخی روایاات  اا دارم و    األصل است و نسب   ا الیاس  ، مضر میایشا، گفتا شده عر ی

   .(002ق: 0341)هردعلی؛  حنیم  ، مُرّ منساب گردیده است
 

والدتوزادگاه

سال دوصد »چا امام ذهبی گفتا است: مشخص نیست، جز آ،، دقیق والدت امام ا ، مبا،حاریخ 
واژۀ ده اسات.   ادگاه ایشا، شهر  ُست )لشکرگاه فعلی(  ا .(04/13 ق:0021)ذهبی؛  «و هفتاد و اندی

 :0322 ؛ اشاد )معای،   سیار جا  ا در آ، های خاش  ُست در   ا، فارسی  ا معنی جایی است ها میاه
نهااد،   خیز  اده و شاید هنی، سببِ نام واره سرسبز، هاهستانی و ماصل(، و شهر  ست نیز هم0/020

 آ،  ا  ست گردیده است. 
غارب افغانساتا، ماقعیات دارد و ا     هاا در جنااب   ،مرهز والیت هلنند اسات  ،ست یا لشکرگاه ُ
 ا والیت غاار، ا  جنااب  اا     آید. ای، والیت ا  طرف شنال ، والیات ای، هشار  ا شنار مییحر وسیع

 لاچستا، پاهستا،، ا  شرق  ا والیات دایکندی، ار گا، و هندهار و ا  طرف غرب  ا والیاات فاراه و   
اقات مناى در معجم البلدا،،  ُست را  ی، سجساتا، ) رنا،(، غازنی، و    ی اشد.  سرمد مینینرو  هم
ی در عهد خمفت عنر  ، الخطااب  هجر 03 ست در سال  .(0/000م: 0111)منای؛  داند هرات مى

رو اسمم داخال شاد.   فتح شده و در قلم عنا( اهلل )رضیحاسط فرماندۀ فاحح عبدالرمن،  ، سنره  عنا( اهلل )رضی
 (.  124/ 3 ق:0007 ؛)ا ، اثیر



       421 

 

 غالب
 خورشیدی 0011سوم. شمارة دوم. تابستان  و سال دهم نشراتی. سلسلة سی

 پژوهشی پوهنتون غالبنامة علمی ـ  فصل

تحصیالتوسفرهایعلمی

سات   ادگاه   ُامام ا ، مبا، در ایام هادهی، مبانی دینی و مقدمات علام متداولۀ اسممی را در 
ستی و شیخ محند  ، عباداهلل  های شیخ قاضی اسحاق  ، ا راهیم  ُ  ا نام ،نزد دو عالم  زرگ منطقا

وی سفرهای علنی خاد را ا  آغا  سدۀ ساام هجاری    .(001 / 0م: 0111)منای؛   ، جنید فراگرفت
ی سفر هرد و نازد  ها  یست سال س، داشت، آغا  هرده و  ا  ی  ا  چهل شهر ا   مد اسمم ،قنری

  .(7 / 0 ق:0022)ارناؤوط؛   ی  ا  دو هزار استاد و شیخ  انای حلنذ  د
شااید ماا ا  شاهر    »گفتا اسات:  « النسند الصحیح علی التقاسیم واألنااع»وی در مقدمۀ هتا   

اسپیجاب )شهری در قزاقستا، امرو ی( حا اسکندریا، ا   ی  ا  دو هزار استاد مدیث هساب هارده و   
 ا نظر آید، اما  ا هاوش در  میزآ شاید ای، سخ، مقداری مبالغا .(7 / 0 )هنا،: «داشت هرده  اشیمیاد

اگار   ،یا یم، شیاخ و استادانی ها وی ا  آنا، مدیث روایات هارده   درمی ،آثار و حألیفات امام ا ، مبا،
شعیب ارنااؤوط محقاق   حر خااهد  اد. شیخ گردآورده شده و شنارش گردد، قطعاح ا  ای، عدد نیز  ی 

ها امام  ستی جهت دریافت مدیث سافر هارده را ذهار هارده، ا       ،صحیح ا ، مبا،،  رخی ا  شهرها
(،  خاارا، نَسَاا، نیشاا ار، گرگاا،، طهارا،،      هناانی  جنلا: سجستا،، هرات، مرو، سُغد، شاش )حاشکند

هیاا، طرطااس، مناص، دمشاق،     اَرْغِیا،، هرج، اهاا ،  صره،  غداد، هافا، ماصل، نَصیبی،، رقا، انطا
   .(02/ 0 )هنا،: النقدس یت و  یروت، رملا

هاای علنایِ    هنت  لندی  ا ا ، مبا، عنایت هرده  اد و او  ارای هساب مهاارت    ،خداوند متعال
علم مدیث، فقا، اصال فقا و استنباط  یها در ما ه ،مختلف و فراگیری فنا، رای،ِ عصر و  ما، خاد

غ هرد و نهایتاح خاد را  اا  یدر ... حمش  ی امکام،   ا، و اد یات عرب، علم همم، علم طب، فلکیات و
 های شامخ علام و فنا، رساند.  قلا
 

استادان

فتا شد، گ ها قبلحاالسفر و جایای دان   اد و چنا،مندی هاچنده، هثیردان  ،ستیامام ا ، مبا،  ُ
یافت،  ا محضر او شتافتا و  در هر شهر و دهی ها ا  محدثی قا ل اعتناد، یا فقیهی  زرگ نشانی می

دشاار است و مساب   ،استادا، و مشایخ وی یم رد، حنا هرد.  یا، شرح مال و یا نام هسب فیض می
ها هنۀ استادا، ا ، مبا، را گردآورده  اشد فرصت نگارش نیافتاا،   یی ححقیق نگارنده حا هنا، رقینا

 سیار هاشیده و حعداد  یادی ا  استادا، ا ، مبا، و دیارشاا، را   معجم البلدا،گرچا یاقات منای در 
و »گاید:  جامع نیست و در فرجام مطلب میهند ها   ا حفصیل  یا، هرده است، لک، خادش اقرار می

 ؛(004 / 0م: 0111)منای؛  «گر ها ا  هنی، طبقا و ا  مشایخ ]ا ، مبا،[ هستنددی شنار جناعت  ی
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ها در را طا  ا مشایخ هتاب صحیح و سایر آثاار ا ا، مباا، ناشاتا      ،ها اما  ا حاجا  ا  رخی ا  ناشتا
شاا،، اشااره هارد، ا  جنلاا:       ا  استادا، مشهار وی  ا ذهر دیار محل اقامت یخحاا،  ا  ر شده، می

ستی، محند  ، عبداهلل  ، جنید  ستی و محند  ، عنر  ، عبّااد؛  قاضی اسحاق  ، ا راهیم  ُ بُست:

عبداهلل  ، محنااد   مرو:محند  ، عثنا،  ، سعد دارمی و محند  ، هاجک هروی؛ ا ا کر  هرات:

مافظ عبدالنلک  ، محند  ،  گرگان: ، سلینا، سعدی مرو ی و امند  ، محند  ،  شر شافعی؛ 

عبدالرمن،  ، محند مناد طهرانی، علی  ، مس،  ، مسلم اصبهانی و مهارا،   ری:گرگانی؛  عدی

ماافظ   نَسَاا: ا راهیم  ، نصر عنبری و امند  ، خلف  ، عبداهلل سنرقندی؛   سمرقند: ، هارو،؛ 

امام مافظ محند  ، اسحاق  نیشابور:مس،  ، سفیا، شیبانی و محند  ، امند  ، ا ا عا، ریانی؛ 

ینا، مافظ محند  ، اسحاق  ، ا راهیم ثقفای ساّراج و ا اراهیم  ا، اساحاق اننااطی  اهاد؛         ، خز

امام العلم مافظ محند  ، ا راهیم  ، منذر نیشا اری )ساه، مکا(، امام مفضل  ، محند  ،  حجاز:

ماماد  بغداد: ا راهیم جندی، امند  ، محند  ،  یاد  ، اعرا ی و محند  ، امند  ، مناد دوال ای؛  

محند  ، شعیب هجی  لخی، عبداهلل  ، سلینا،  ، ا ا داود سجستانی و هیثم  ا، خلاف دوری؛      ،

، مافظ  هریا  ، یحیی سااجی و محناد  ا، الحسای،  ا،      یا ا خلیفا فضل  ، مباب جُنَحِ بصره:

ا ا یعلی امند  ، علی  ، مثنی، ا راهیم  ، علی  ، عبدالعزیز عنری و روح  ا،   موصل:مکرم  زار؛ 

ا ا عرو ا مسی،  ، محند  ا، ماادود مرانای و عباداهلل  ا،       حرّان:النجیب ا ا صالح ماصلی؛ عبد

ماافظ   انطاکیا:: ا راهیم  ، ا ا امیا طرطاسی و محند  ا، یزیاد رقای؛     طرطوس:محند ناجیا؛ 

امند  ا، عنیار  ا، جاصاا و      دمشق:وصیف  ، عبداهلل العطار اشروسی و امند  ، ا راهیم  السی؛ 

ق: 0021؛ مافظ محند  ، مس،  ، قتیباا و... )خنای،   عسقالن:د ارهی، فرغانی؛ ماجب  ، محن

فروانی اسات هاا    یها شنار وی و ححنل مشقت گر سفرهای  یهثرت استادا،ِ ا ، مبا،  یا، .(014
در راه هسب دان  و ححصیل علام اسممی متحنل شده و در ای، مسیر ا  های  هاششای فروگاذار    

 نکرده است. 
  

شاگردان

در ایام حصدی منصب قضاء در سنرقند و نیز در خانقاهی ها در نیشا ار اسااس   ،ستیا ، مبا،  ُ
 یها  رای شاگردا، و یارا، ملقاۀ علنا   ییست، در مدرساسالۀ اقامت در  ُگذاشتا  اد و دورۀ چهارده

وایا، ماذهبی  خاد ساختا و  ا حدری، اشتغال داشت، مرجع  سیاری ا  راویا،، مافظا، مدیث و پی 
چینا، خرم، علام   شناری ا  خاشا خراسا،  زرگ در اواخر نینۀ اول سدۀ سام هجری  اد و خلق  ی

(. گرچاا شااگردا،   10 / 04 :ق0027؛ )ذهبای  سانگ  هساتند   و دان  او  اده و ا  راویا، آثار گرا،
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مادیث هساتند، افاراد    ها ا  علنای  زرگ و مافظا، مشاهار  ا  شنار آنا،اما ، مد و مصرند ایشا،  ی
  رد: حاا، نام ذیل را می

؛ «النستدرک علی الصاحیحی، »امام، مافظ ا ا عبداهلل محند  ، عبداهلل ماهم نیشا اری، صامب 

؛ «معرفة الصحابة»امام، مافظ، محدثِ اسمم ا ا عبداهلل محند  ، ا ا یعقاب عبدی اصبهانی، صامب 
؛ مافظ ا ا علی منصاار  ا،   «سن، دار قطنی»، صامب امام، مافظ ا ا الحس، علی  ، عنر دار قطنی

دست ا ا عنر محند  ، امناد نَاقَاانی؛ محادث ا اا    عبداهلل ذُهلی هروی؛ مصنف  زرگ و ادیب چیره
ماافظ ا اا عباداهلل محناد   خااری؛       .(27-24 / 0 ق:0022الحس، محند  ، امند  و نی )ارناؤوط؛ 

اهلل محند  ، امند خشنام شاروطی؛ جعفار  ا، شاعیب     مافظ ا ا سعد عبدالرمن، استرا اذی؛ ا ا عبد
و خلق  ؛(323 ق:0024سنرقندی؛ مس،  ، منصار اسبیجا ی؛ مس،  ، محند سهل فارسی )رمزی؛ 

 گنجد. ها در ای، مجال ننیآ،  گری ها ذهر نامیشنار د  ی
 

آثارعلمی

شااد: یکای    گاار مای  هاند ها فضیلت و هنال یک شخص  ا دو وسیلا  اقی و ماناد ا  دیر ا  گفتا
 رخای ا  آ،   یشاگردا، و دیگری آثار علنی؛ ا  شاگردا، امام ا ، مبا، سخ،  ا میا، آمد و نام ناامِ 

ه ند / حراجم یها حاانند  ا هتاب گا، گرامی میهحر خاانندوارا، را ذهر هردیم و  رای شرح  ی  زرگ
گار ای، امام هنام  سیارند و ایشا، ا  مکثّاری،ِ مصانفا،   ه؛ اما آثار علنیِ ماندندیها مراجعا ننا  ناما گی

ا  دیر ا  مردما،  ا قصد حصانیف ا ، مباا،  اا خراساا،    »گاید: میآید. عمما قفطی   ا مساب می
حعداد آثار ا ، مباا، را   معجم البلدا،اقات منای در ی .(022 / 3 ق:0024)قفطی؛  «اند هرده سفر می

ناا  وا  هیثنی، پنجاه «ماارد الظنآ،»شیخ محند عبدالر اق منزه در مقدمۀ دو اثر ذهر هرده و وچهل
 .(02 ق:0001)ا ا صعیلیک؛  اثر گفتا است

ها چاا  و   یی خطی یها حاا،  ا دو دستا حقسیم هرد؛ نسخا حألیفات ا ، مبا، را در مجناع می
رس  ااده و  ارهاا    هاا در دسات   یای هاا  هتااب  ،و دساتۀ دوم  ؛سفانا ماجاد نیستأححقیق نشده و مت

 ندی و چا  شده و امرو ه در  ا ارهای هتاب نیز ماجاد است. اساتاد عباداهلل    ، شرح، حرحیبقیححق
اإلماام الحاافظ أ اا    »خطی و نایاب را در هتا    یها چهار اثر ا  نسخاوصعیلیک نام چهلمحند ا ا

جاا  اا  رخای اشااره     هاا ایا،   ،ذهار هارده   «ماحم محند  ، مبا، البستی فیلساف الجرح والتعادیل 

)پن، جزء(؛ هتاب التا عی، )دوا ده جزء(؛ هتاب أحباع التا عی، )پاانزده جازء(؛    الصحابة: هتاب میه، می

)ده جزء(؛ هتاب  بین النقلنةهتاب حبع األحباع )سیزده جزء(؛ هتاب حُبّاع التبع ) یست جزء(؛ هتاب الفصل 
علل أوهام أصحاب التااریخ )ده جزء(؛ هتاب علل مدیث الزهری ) یست جازء(؛ هتااب علال مادیث     

)دو جزء(؛ هتاب ما انفارد   آداب الرحالةمالک  ، ان، )ده جزء(؛ هتاب الفصل والاصل )ده جزء(؛ هتاب 
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، )پن، جزء(؛ هتاب ما انفارد  م، السن مکةم، السن، )ده جزء(؛ هتاب ما انفرد  ا أهل  المدینة ا أهل 
 ا أهل خراسا، )پن، جزء(؛ هتاب ما انفرد  ا أهل العراق ما، السان، )ده جازء(؛ هتااب الجناع  ای،       

)دو جزء(؛ هتاب غرائاب األخباار ) یسات جازء(؛ هتااب ماا أغارب الکافیاا، علای           المتضادةاألخبار 
های خطی در  ( ای، نسخا10-12ا،:البصریی، )ده جزء(؛ هتاب م، یعرف  األسامی )سا جزء( و... )هن

حر ای، آثار  ا صاحا ا،  صد جزء است.  ی مجنی ا  یک حا سی جزء ناشتا شده و جنعاح  ی  ا  چهار
حا عا،، احباع آنا،، مناقب ائنا، جرح و حعدیل امادیث، رجال و راویا،، غرائب اخبار هافیا، و  صاریا،  

 و... اختصاص یافتا است. 
رغم هثرت حألیفات وی،  سیار محدود و ا  حعداد انگشاتا، یاک    ام ا ، مبا، علیما آثار مطباع ام ا

 ها  ا شرح ذیل است: هتاب دست فراحر نرفتا است؛ اسامی ای، 

ای، هتاب ها در را طا  ا شرح مال راویا، و جرح و حعدیل آنا، نگارش یافتا،  ارهاا   الثقات: .4

میدر آ اد ده، چا  و  دائرة المعناف ا جلد  ا چا  رسیده و اخیراح حاسط انتشارات در هند و لبنا، در نُ
 ؛حا یع شده است

امام ا ، مباا، در ایا، هتااب  اا      المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین: .2

ب  ا شا، قا ل پذیرش نیست؛  اری ای، هتا  ذهر راویانی پرداختا ها مارد نقد قرار گرفتا اند و روایات
دیگر  ا ححقیق استاد محناد ا راهیم  ایاد   یی حعلقیات دار قطنی، در دو جلد در هند چا  شد و نسخا

 در ملب ساریا  ا چا  رسید.  
مندا، و هارشناسا، علام مادیث، نقاد    ها ای، هتاب حاسط  رخی ا  دان نکتۀ قا ل مممظا ای،

ا ا،  »گایاد:   پذیرفتا اند؛ عمما لکناای مای  شده و  رخی انتقادات و جرح مؤلف نسبت  ا راویا، را ن
   .(071ق: 0022؛ ی)لکنا« مبا، در را طا  ا جرح  رخی افراد  سیار مبالغا هرده است

هاحااه و   _ناماۀ   گای هشارح ماال و  ناد    0422ای، هتاب شامل  مشاهیر علماء األمصار: .3

هامر در  زرگا، و مشاهیر اسمم ا  عصر صحا ا حا حبع حا عی، است. مستشرق شهیر فمی  _حفصیلی
م. ای، هتاب را منتشر هرد. و اخیراح  ا ححقیق و اضافاتِ مجدی  ، منصار  ، سید شااری  0111سال 

 ؛ا  دار الکتب العلنیا،  یروت چا  و حا یع شد

 ا محتاای حر یتی، اندر  و ماعظا؛ ایا، اثار حاا    هتا ی  یبا  روضة العقالء ونزهة الفضالء: .1

الدی، عبدالحنید، محند عبادالر اق منازه و محناد ماماد الفقای      هنا، حاسط سا نفر: محند محیی
 ؛ححقیق و  ا نگری شده و در قاهره حاسط انتشارات امند ناجی الجنالی  ا چا  رسیده است
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وجود قطع سندها، وال ثبوت المسند الصحیح علی التقاسیم و األنواع، من غیر  .1

در را طا  ا ای، اثر  ا حفصیل  حاث خااهاد   جرح فی ناقلیها )معروف ب: صحیح ابن حبان(: 

 شد.

کاوشیپیرامونصحیحابنحبان
ساتند؛  یارا اهاداف هار     ااند،  سیار و متنااع   امادیث نبای پرداختا آثاری ها  ا مفظ و گردآوری
های صحاح مثل صاحیح  خااری،    دیگری متفاوت  اده است. هتابمؤلف و شیاۀ حألیف هر هتاب ا  

ها صحت روایات را شرط ال می جهت ثبات و ضابط   ها مؤلفا، آ، اند، یصحیح مسلم ا  جنلا آثار
امادیث قرار داده اند. صحیح ا ، مبا، نیز ا  شنار هنی، ناع آثارِ صاحاح اسات و عنااا، هامال آ،     

 «نااع، م، غیر وجاد قطع  فی سندها، وال ثبات جرح فای ناقلیهاا  النسند الصحیح على التقاسیم واأل»
ا ، مباا،  شهرت یافتا است. « صحیح ا ، مبا،»یا  «التقاسیم واألنااع» اشد و در میا، علنا  ا  می

انگیزۀ حألیف ای، هتاب را در مقدمۀ آ، ذهر هرده و هثرت طُرُق روایات، عدم شناخت هاافی ماردم ا    
 ۀنگارش امادیث ماضاعی، مفظ و حثبیت روایات اشاتباه و معکااس را ا  جنلا    روایات صحیح، رواج

هناد حاا روایاات     و حامش مای   ؛(022 / 0 ق:0022) ساتی؛   داناد  آورد،  ا حألیف آ، مای  دالیل روی
در ساطرهای آحای ایا، اثار     ها متروک شده و ا  نگارش  ا مانده را مجدداح حاروی، ننایاد.    یصحیح
 معرفی خااهیم هرد:سنگ را  ا حفصیل  گرا،
 

.روشتألیفصحیحابنحبان1
ساتی در گاردآوری   هاا اماام  ُ   ،شاایم   ا مطالعا و حفحص در هتاب صحیح ا ، مبا، متاجا مای 

ماال روایاا،،     ها وضع هرده، حرحیب ا اااب،  یاا، شارح    آ،  روایات و شرایطی ها  رای حثبیت صحت
ها، روشی مبتکراناا   ایات اختمفی و دفع شبهات ا  آ،های فقهی، اصالی، لغای،  یا، رو اظهار دیدگاه
هناد. در ایا، مطلاب  اا      های مشا ا متنایز مای  ها طبعاح هتا   را نسبت  ا سایر هتاب ،اختیار هرده

 صارت گذرا  ا  رخی ا  نکات مذهار اشاره خااهیم هرد:

  
  الف: ترتیب شگفت و مبتکرانۀ ابواب

های مختلفی هار گرفتا و هر هدام  محدثی، در گردآوری امادیث نبای و حألیف آثار خاد، ا  روش
امام  خاری در هتاب صحیح ،  ،؛  ا عناا، مثالاندروایات را  ا حرحیب خاصی در هتاب خاد نگاشتا 

) ری هرده اناد آو گانۀ ا ااب گردآورده؛  رخی نیز  ا حرحیب مسانید صحا ا روایات را جنعامادیث را  ا
عنی حنامی روایت یک صحا ی را  ا حرحیب در یک  اب ذهر هرده و  عاد روایاات صاحا ی دیگار را     ی
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اما ا ، مبا، روش مبتکرانۀ دیگاری اختیاار    ؛مسند مشهار امام امند  ، منبل مثل (،آورند هم می پی
صاحیح ا ا،   »ا اسات:  در ارۀ حرحیب هتاب ا ، مبا، گفت« حدریب الراوی»هند. سیاطی در هتاب  می

هنی، خااطر ا ا، مباا،    مبا، حرحیبی ناآورانا دارد، نا  ا حرحیب ا ااب است و نا  ر اساس مسانید؛  ا
چنای، ا ا، مباا، در    هام  ؛(002 / 0 ق:0020؛ سایاطی ) «نام نهاده اسات « التقاسیم واألنااع»آ، را 

وقتی در را طا  ا روایات صحیح اندیشیدم، متاجا شدم ها جهات  »گاید:  مقدمۀ هتاب صحیح  می
  ندی هرد:  حاا، حنامی روایات را در پن،  خ  مساوی حقسیم ایجاد سهالت  رای مفظ شاگردا، می

 ها امر نناده؛ گان  را  ا آ،هدستاراحی ها خداوند  ند .0
 گان  را ا  آ،  ا داشتا؛هخداوند  ند ها یینااهی .2
 ها ضروری است؛   آ،  اخبار ا  اماری ها شناخت .3
 ها جایز است؛ ماارد مبامی ها انجام آ، .0
 اختصاص دارد. صلی اهلل علیا وسلم ر افعالی ها فقط  ا پیام .1

های مهنی  اشاد   حا مبیّ، دان  ، ا انااع دیگری داردنیا  گانا  های پن، و هر قسنت ا  ای،  خ 
 ا هنی، حرحیب ذیل هر  .(023 / 0 )هنا،: «ها را درک هند... حااند آ، ها هسی جز عالنا، راسخ ننی

آوری هرده است. م،  خاص جنع یها  خ ، انااعی مرحبط  ا ماضاع آورده و امادیث را  ا درج عناا،
 ع است. میث النجناع حنامی انااع هتا    الغ  ر چهارصد نا

 
  های ابواب ب: تراجم/ عنوان

هاای فقهای و  اورهاای مؤلافِ هتااب       گر دیادگاه ها  یا، ،هر  اب است  منظار ا  حراجم، عناا،
هاای ا اااب    های فقهی وی ا  عنااا،  در را طا  ا امام  خاری گفتا شده ها دیدگاه ها، اشد؛ چنا می

هناد.   لا در را طا  ا امام ا ، مبا، نیز صدق میأشاد؛ دقیقاح ای، مس هتا   صحیح  خاری دانستا می
گار فقاا ا ا،    ها  یاا،  ای، عناا،»عممۀ مرمام شیخ امند شاهر ا  محققا، صحیح ا ، مبا، گفتا: 

  .(07 / 0 ق:0372)شاهر؛  «مبا، و دان   ا حنام معنای وی نسبت  ا سنت است
گر محتااای  ااب   هایی ها  یا،  ا عبارتهای خاد را  های مختلف آرا و دیدگاه ستی  ا شیاهامام  ُ

خبریِ خاص ها مارحبط   جنلۀخبریِ عام ها چندی، وجا را در ر دارد و گاهی  ا  جنلۀگاهی  ا  ،است
هند. گاهی نیز عنااا، را ا    لۀ مطرومۀ  اب است، مطرح هرده و  ا دیدگاه فقهی خاد اشاره میأ ا مس

ها هل مت، مدیثِ  اب یا قسانتی ا  آ، را عنااا،  ااب قارار      اهند،  دی، معن مدیث  اب انتخاب می
دهد. در  عضی ا  ا ااب دیدگاه یکی ا  علنا را در عناا،  اب ذهر هرده و روایات مخاالف آ، را در   می

ها  یی هند. در  رخی ا  ماارد، عناا،  اب ا  شأ، نزول آیا آورد و  ا ناعی آ، دیدگاه را رد می  اب می
 یای  هامل یا جزئی ا  آیا یی هند؛ یا عناا،  اب حفسیر آیا  ا آ، گردآورده شده  حث میروایات مرحبط 
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د محند عبداهلل ا ا صاعیلیک  شاد؛ و مااردی دیگر ا  هنی، قبیل. استا است ها در مارد آ،  حث می
 ااب در را طا  ا ا «اإلمام الحافظ أ ا ماحم محند  ، مبا، البستی فیلساف الجرح والتعدیل»در هتاب 

های  سیاری شرح داده است؛  و حراجم امام ا ، مبا،  ا حفصیل سخ، گفتا و انااع آ، را  ا ذهر مثال
 حر  ا ای، هتاب مراجعا ننایند. د جهت استفاده و آشنایی  ی نحاان گا، محترم میهخاانند

 

 ج: اظهار نظرهای حدیثی، فقهی، لغوی و ... در خالل روایات

حااا، مجنااع    هند و مای  مراد اظهار نظرهایی است ها ا ، مبا،  عد ا  روایت هر مدیث ذهر می
  ندی هرد:   ها را  ا اقسام ذیل دستا آ،

اظهار نظرهای مدیثی؛ مثل  یا، صحت یا ضعف مدیث، معرفی )جرح و یا حعادیل( راویاا، و    .0
 ؛دفع حعارضات و شبهات ا  مدیث

  ؛گر مذهب هممی ا ، مبا، استها  یا،اظهار نظرهای عقیدحی؛  .2
اظهار نظرهای فقهی؛ مثل  یا، ملّت یا مرمت، جاا  یا عدم جاا ، ا امت یا هراهت یک مکم  .3

 ؛دهد های سایر مذاهب فقهی را شرح می فقهی؛ و نیز گاهی دیدگاه
گاید: ای، مدیث در فم، مکم فقهی  پ، ا   رخی روایات می هااظهار نظرهای اصالی؛ چنا، .0

 ؛ ا عناا، اصل و یا قاعدۀ عنامی است
هواژ یاشاد، ا  جنلا: شرح و معنا  اظهار نظرهای لغای؛ ای، نظرها  ا اشکال مختلفی ارائا می .1

 ؛.. آید و ها در روایات می و  مدی ها نام آ، متداول، معرفی شهرها گا، مبهم و غیر

اإلیمنا  بضنو   »فرمااده:   صلی اهلل علیاا وسالم  اظهار مبامث حر یتی؛ مثل ای، روایت ها رسال خدا  .4
میااء پارده و   »گایاد:   ، ا ، مبا، پ، ا  نقل ای، روایات مای  «ستو  شعبة،  الحیاء شعبة من اإلیما 

صلی اهلل علیا  ر هند؛ گایا پیام منناعی است ها انسا، را ا  پروردگارش دور می ، شخص و امارمایلی  ی

 / 0 ق:0022) ساتی؛   «هند ا  اینا، اطمق می یی  ا استفاده ا  لفظ میاء، حرک منناعات را شعبا وسلم
321).    

ننادید، مممظا  هاهایی ا  اظهار نظرهای ا ، مبا، در هتاب صحیح   اد و چنا، ها ننانا ای،
 ق:0001)ا ا صعیلیک؛  حری  خشیده استگذر هتا   را  ار علنیِ  ی  حناع خاصی داشتا و ا  ای، ره

17-000). 
 

 ها د: توج: ب: روایات اختالفی و دفع شبهات از آن
ها گاهی  ،های  ار  آثار امام ا ، مبا، حاجا  ا روایات متضاد و راویا، اختمفی است کی ا  نکتای
شاند و یا محدثا، و متخصصا، جرح و حعدیل در را طاا  اا    می را ها  ا ظاهر متضاد فهنیده  یروایاح
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ا ، مبا، در خمل روایت امادیث  اا دفاع حضاادِ     ،های متفاوحی دارند مت، روایت و یا راویا،، دیدگاه
 پردا د.  روایات و حأیید و یا رد نظرات علنا می

 
.شرایطابنحباندرصحیحش2

هاا در آثاار خاای ، شارایط      ست ها محدثا،  زرگ  رای نقل روایات و ثبت و ضبط آ، دیهی ا
ط یا اند؛ در را طا  ا ذهر شارا  خاصی وضع هرده و  ر اساس آ، امادیث و روایت را پذیرفتا یا رد هرده

شروط األئمةرفا رلاألاءروألالاطألا رة  ا»های مستقل  سیاری ناشتا شاده، ا  جنلاا:    هتاب ،ائنۀ مدیث
ا  ماافظ محناد  ا، طااهر      «شوط األئمةرفاألا ر ف»ا  مافظ ا ا عبداهلل  ، منده؛  «طألاةن طافاطألإلج زل

هاای علاام و     چنای، در ضان،  رخای ا  هتااب    هم ؛ا  امام ما می «شوط األئمةفاألاخة ف» مقدسی؛
، ا  ا ا  «علام الحادیث »امثال:  است؛ مصطممات مدیث نیز مبامثی ا  شرایط ائنۀ مدیث ذهر شده

گار  ا  سیاطی هاا ایا،  یاا،    «حدریب الراوی»ا  ا ، مجر و  «النکت علی هتاب ا ، صمح»صمح؛ 
اهنیت شرایطی است ها محدثا، درنظر داشتا و  مینا را فراهم هرده اناد حاا دیگارا،  راسااس آ،     

محدثا،  ا عدم مافقیت مؤلفا، را  سنجند.  رخی ا یشرایط، آثارشا، را ورندا  نناده و میزا، مافقیت 
شرایط خاد را صریحاح در هتاب خای   یا، هرده اند، مثل ا اا داود سجساتانی در سان،، حرماذی در     

مثال اماام    ،اناد  یا، نکرده العلل الصغیر و ا ، مبا، در هتاب صحیح  و  رخی دیگر شرایط خاد را 
 ....  و ی خار

مهم در قباال یاا رد روایات را:     ا ، مبا، در مقدمۀ هتا   شرایط خاد را ذهر هرده و پن، عنصر 
داری در مدیث، حعقل نسابت  اا مرویاات، دانا  در شاناخت روایاات محاال و        عدالت راوی، امانت

مادیثی را قباال    های  ماا  »هناد هاا:    شنارد. و حأهید مای  غیرمنک، و سممت خبر او ا  حدلی، می
  ؛(023 / 0 ق:0022) ساتی؛   «ستگانا را دارا  اده ا ها راوی آ، ای، خصایص پن،ایم، مگر ای، نکرده

 فاق را  ا حفصیل شرح هرده است.  گانۀ ا  شرایط پن، و پ، ا  آ، هر یک
 

هادرصحیحابنحبانروایتشدهکهازآنی.استادان3

 ا نقل ا  شیخ شاعیب ارنااؤوط حعاداد     «سیر أعمم النحدثی،»امند مختار رمزی نایسندۀ هتاب 
استاد ذهر هرده و  اا حرحیابِ هثارت     20حر ا  هنا ا  آنا، روایت هرده را استادانی ها ا ، مبا،  ی 

االسمم مافظ ا ا یعلی ماصلی، ا ا العباس مافظ مس،  ا،  : شیخهند روایات، آنا، را چنی، معرفی می
سفیا، شیبانی خراسانی، عممۀ محدث ا ا خلیفا فضل  ، مباب جُنحی  صاری، ماافظ ا اا محناد     

رشی نیشا اری، محدث  زرگ ا ا العباس محند  ، مس، لَخنی عسقمنی، مافظ عبداهلل  ، محند ق
ا ا مفص عنر  ، محند هندانی سنرقندی، محدثِ عا د ا ا محند عبداهلل  ، محند مقدسی فِریا ی، 
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االسمم ا ا کر محند  ، اسحاق سُلنی نیشا اری، محدثِ عا اد ا اا کر عنار  ا، ساعید طاائی       شیخ
اسحاق عنرا،  ، ماسی جرجانی سختیانی، مافظ محند  ، اسحاق سارّاج ثقفای،   مَنبِجی، مافظ ا ا 

مافظ صادق  ، عَرو ا سلنی مرّانی جزری، مافظ مسی،  ، ادری، انصاری هروی، مافظ ا ا جعفار  
محند  ، امند نَسَای رَیّانی، مافظ ا ا علی مسی،  ، عبداهلل قطا، رقی، مافظ ا ا الحسای، محناد   

االسمم ا ا جعفار امناد  ا، یحیای     مافظ عبَّدا،  ، عبداهلل جاالیقی اهاا ی، شیخ  ، عبداهلل را ی،
  )خداوند ا  هنۀ حُستری، محدث ا ا عبداهلل امند  ، مس،  غدادی و محدث اسحاق  ، ا راهیم  ُستی

ند ها حعداد روایات آنا، ا  یک مادیث الای شصات    اشا، راضی  اد( سایر استادا، ا ، مبا، افرادی 
 .(322-320 ق:0024)رمزی؛   اشد ث میمدی

 

4.کتابمیاندرحبانابنصحیحرتبۀصحاحهای

 نادی   منا ع مدیثی را  نا ر صحت روایات و راویاا، دساتا   ،هارشناسا، و متخصصا، علم مدیث
مرحباا  اا    ااالحری،  ،مات اساممی  ها ا  ای، میا،  ا اجناع اُ ،مراحبی درنظر گرفتا اندهرده و سلسلا

هایی درنظر گرفتا شده  صحیح  خاری و صحیح مسلم اختصاص یافتا است؛ اما در مرحبۀ  عدی هتاب
العی، خاد قرار داده اند و صاحیح ا ا، خزیناا و    ها نیز صحت روایات و راویا، را نصب ها مؤلفا، آ،

ا، را ا  جنلا عمما سیاطی صحیح ا ا، مبا   ، رخی ا  علنا متاصحیح ا ، مبا، ا  آ، جنلا هستند؛ 
 .(02 / 0 ق:0022)ارناؤوط؛  داند ا  صحیح ا ، خزینا مقدم می

 

هاییکهبرصحیحابنحبانانجامشده.ترتیبوتحقیق5

گفتا شد، هتاب صحیح ا ، مبا،  ا صارت ناآورانا و مبتکراناا حرحیاب شاده     طار ها قبلحاهنا،
علم  ا ضعف گراییاده و   های طالبا،ِ هنت ؛ لک،  ا مرور  ما،حر  اشد  اد، حا مفظ و حثبیت آ، آسا،

پیادا هارد، روایات ماارد نظار  سایار        و متا رو شداهایی رو استفاده ا  صحیح ا ، مبا،  ا دشااری
ق. هتاب صاحیح ا ا،   731عمما عمءالدی، علی  ،  لبا، فارسی در سال  ،ای، نا ر ؛سخت شده  اد
 «اإلمساا، فای حقریاب صاحیح ا ا، مباا،      »ا ااب فقهی مرحب ساخت و نام آ، را  ۀمبا، را  ر پای

گذاشت.  عدها هیثنی نیز روایات  ائد  ر امادیث صحیحی، را ا  صحیح ا ا، مباا، جادا هارده و در     
حألیف هرد. مافظ عراقای رجاال صاحیح ا ا،      «ماارد الظنأ، الی  وائد ا ، مبا،»قالب هتا ی  ا نام 

 نام نهاد. « رجال ا ، مبا،»ی گردآورد و آ، را مبا، را در هتا 
، مختلف  ا چا  رسیده، قرار گرفتا و  ارها ا  سای ناشرا حر مارد حاجاها  ی  یی آخری، نسخا

 جلاد  02 ا ححقیق شیخ شعیب ارناؤوط اسات هاا در   « اإلمسا، فی حقریب صحیح ا ، مبا،»نسخۀ 
 رو ه در  ا ارهای هتاب ماجاد است. و ام سیدهها  ا چا  ر جلد فهرست 2راه  ا هم
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مذهبفقهیامامابنحبان
امام ا ، مبا،  ستی ا  میث مذهب فقهی پیرو امام شافعی است. عمما عبادی شاافعی وی را ا   

الدی، سبکی و ا ا، قاضای شاهبا و    و حاج ،(020 م:0140دی؛ چهارم علنای شافعی دانستا )عبا ۀطبق
 ؛(32 ق:0001)ا ا صعیلیک؛  اند را در طبقات فقهای شافعی ذهر هردهاسنای نیز شرح مال ا ، مبا، 

ا  مساائل و امکاام    یی ها در پارهالبتا ای،  ا معنای حقلید محض ا ، مبا، ا  امام شافعی نیست،  ل
ا   رخی اجتهادات وی در  هاسایر مذاهب را اختیار هرده است؛ چنا، یحر، آرا فقهی،  نا ر دالیل قای

 گردد.  صحیح ا ، مبا، ای، قضیا درک می  هتاب
 

ابنحبانوروزگارابتالوآزمایش
 ا  ،های واال مقام مسلنا، را مطالعا و  ررسی هنیم نامۀ ائنا و شخصیت گیهاگر شرح مال و  ند

، خااد ماارد طعا، و    معاصارا وارا، ا  جاناب  واره ایا،  ازرگ  خاریم ها همیم آور  ر حأسف یی نکتا
شاا، چیاده شاده     مرگ  رای  ندا،، اخراج و متاهایی خطرناک حا سرمد  مسادت قرار گرفتا و حاطئا

است ها های  حقادیم و    یی ساده ظیلفاختمفات  ،ها ها منشأ اهثر ای، هشنک آورحر ای،داست و در
 پی نداشتا است.  یا حأخیری در امار دی، را در

میزی علیا ایشا، صارت آ نصیب نباده و انتقادات حاطئا ستی نیز ا  ای، معرها  یامام ا ، مبا،  ُ
است ها در ملقۀ درسا  در نیشاا ار احفااق افتااد و هسای ا  ایشاا،        یی گرفتا است؛ ا  جنلا قضیا

 پرسید، نبات چیست؟ وی در جااب گفت: نبات علم و عنل است. 
ا  عبدالصند  ، محناد  »روی نقل هرده و گاید: خااجا ا ا اسناعیل عبداهلل  ، محند انصاری ه

 ر مردم گارا، آماد و   « نبات علم و عنل است»هرد: ای، قال ا ، مبا،  شنیدم ها ا  پدرش نقل می
او را  ندیق خاانده و ا  شهر اخراج هردند؛ نیز قضیا را  ا ماهم نقل هرده و او دستار قتل  را صاادر  

با،  ا ناچار نیشا ار را حرک هرده و  ا سجستا، رفات؛ اماا   ا ، م .(234/ 2 ق:0030)صبیحی؛ «هرد
 ست  ا گشت. دامنۀ ای، حاطئا او را در سجستا، نیز آرام نگذاشت و نهایتاح  ا  ُ

ها نبات ا  جانب خدا گزینشی نبااده و هسابی    ،گانا  اد ها فمسفا معتقد  ادنداصل ماجرا ای،
د. ا ، مبا، وقتی در حعریف نبات گفات هاا علام و    حااند نبات را هسب ننای ه، میاست؛ یعنی هر

ها مراد ا ، مباا،  مالیاو را  ا گرای   ا  اورهای فمسفا متهم هرده و حکفیر هردند؛ در ،عنل است
حری، صفات   ا مهم نل است و ای، ا   اب معرفی یک شئ حث هنال  اد ها در نبات هنال علم و ع

در را طا  ا ما، پرسایده    صلی اهلل علیا وسلموقتی ا  رسال خدا  هاچنا، ؛(24 ق:0022)آل شیخ؛  آ، است
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 دا، معنا نیست ها ما،  ای،  .(221 / 2 م:0112)حرمذی؛ « / حج عرفه است الحج عرفة»شد، فرماد: 
 فقط عرفا است و ارها،، شرایط و اعنال دیگری ندارد. 

در  یهاا  اار   ،هند ماهم نقل میاحهام دیگری ها  ا ایشا،  ستا شد،  حث هذب در روایات  اد. 
ستی ماضر شده و چند مدیث ا  ایشا، شنیده و یادداشت هردم. ا ا الفضل امند  ، مجل، ا ا ماحم  ُ

و رو گااری نازد ا ا،     _ها ا  علنای طرا  اول شهر  یکند ا  حاا ع  خارا  ااد  ،علی سلینانی  یکندی
ساتی  ا  م، پرسید: آیا ا  مرویاات ا اا مااحم  ُ    _مبا،  انای حلنذ  ده و ا  او هسب فیض هرده  اد 

ای؟ گفتم:  لا. گفت: ا  روایات او  پرهیز و جایی نقل نک،؛ م، او را ا  نزدیاک    چیزی یادداشت هرده
 .(001 / 0م: 0111)مناای؛   ا، اسات یا گا ا، و سخن  سخ، درو یگا اش چهرۀ درو  چهره، ام دیده

اش  ای، طع، سلینانی مردود و خمف آرای علنای جرح و حعدیل  اد. شیخ شعیب ارناؤوط در مقدماا 
 دحر ا  احهام  دعت و  ندیقیت، احهام هذب است ها  رخی نسبت  اا  »نایسد:   ر صحیح ا ، مبا، می

، قا ل اعتناد و ها وی پرده ا  اماال راویا، ضعیف و متهم  رداشتا و شرایط راویامالیاند؛ در او  ستا
گا، را  یا، هرده است. لک، مقام و فضیلتی ها داشت، در معرض مسد واقع شد و ا  جنلۀ  شدهحعدیل

ماسدا،  رخی ا  راویا، و مافظا،  زرگ هستند، مثل ا ا الفضل امند  ، علی  ا، عنارو سالینانی    
 .(7 / 0 ق:0022)ارناؤوط؛  « یکندی

  

بهعهدهگرفتنمنسبقضاء
مندا، مسلنا، در هنار اشتغال  ا علم، حدری، و حاألیف در قباال   است ها عالنا، و دان  دیهی 

و  اید  رای اصمح معیشت و رحق و فتق امار اجتناعی،  اند،ول ؤجامعا و اوضاع و اماال مردم نیز مس
 گااه رفیاع  ستی هاا جاای  اقتصادی، سیاسی و محاهم مردم حمش ور ند.  ا هنی، منظار ا ، مبا،  ُ

و مردم خراسا، مارد حاجا قرار داشتا و  ارها  ا   علنی و معنای داشت، در میا، امرا و مکام سامانی
سِنَت قضاء منساب شد.  ا گفتۀ سنعانی ا ، مبا، مدحی در سنرقند، نسا و دیگر شهرهای خراساا،  

 .(221 / 2ق: 0322)سنعانی؛   ا قضا پرداختا است
مبا، مدت  یادی در سنرقند قاضی  ااد و امیار ا اا النظفار      ها ا ، است ا ا سعد ادریسی گفتا

م: 2222)عساقمنی؛    نا هرد یی مندا،، در ای، شهر مدرساسامانی  رای او و شاگردان  و دیگر دان 
7 / 04). 
 

تأسیسخانقاهدرنیشابور

ها  ا صافیا، اختصاص داشت و فقیهاا،   ،ا  جنلا مراهز عبادی و حر یتی رای، در خراسا، قدیم
و محدثا، نیز در آ، مجال، درس و سناع مدیث داشتند، خانقاه  اد. ا ، مبا، هنگام  ا گشات  اا   
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ست  رگشت، ق. ها  ا  ادگاه خاد  302ُق. خانقاهی در نیشا ار ساخت و حا سال 337نیشا ار در سال 
وی در ایا، دوره   .(221 / 2ق: 0322)سنعانی؛  تدر ای، خانقاه  ا حعلیم و حر یت اصحاب خاد پرداخ

علام و دانا  ا  اقصای نقااط جهاا، اسامم  اا ساای           ها طالبا،ِ ،ا  چنا، شهرحی  رخاردار  اد
 شتافتند حا در مجل، او ا  مصنفاح   هره جایند.  می
 

خانهدربُستتأسیسمدرسهوکتاب
سات  ا گشات حاا    ق. ها ا  نیشا ار  ا  302ُسالۀ آخر میات ا ، مبا،، یعنی ا  سال دورۀ چهارده

ق. سراسر دورا، پرحا افکنی علنی و معنای، حألیف آثاار و پارورش و   310ایام پایانی عنرش در سال 
اها ا  میراث پدری و اشتغال  اا قضااء  ا    یی حعلیم شاگردا،  اده است. ا ، مبا، ا  دارایی شخصی

نا اوگا، مسلنا، استفاده هرده و خانۀ شخصی خاد را دست آورده  اد، در مسیر حروی، علم و آما ش 
هزینۀ ححصایلی در  ها  ا صارت رایگا،  ا دریافت هنک ، رای شاگردا، خای  هرد یی وقف مدرسا

حدارک دید. هام  یی آ،  ا فراگیری علم و دان   پردا ند و  رای محصم، غریب و مسافر دار االقاما
ا  آ، استفاده  پژوها، و اهل ححقیق وقف هرد حا دان  ییخانا بخاد را در هتا یها چنی، حنامی هتاب

 2ق: 0322)سانعانی؛  خانا را ندارند  رد، هتاب ا  ای، هتابهنند و  ا وصیّ خاد ناشت ها مق  یرو،
/ 224). 

اری ذاقادام او در  نیادگا  حااا، نخساتی،   ست حاسط ا ، مبا، را میحأسی، مدرسۀ  ُ ،حرحیبای، ا
جااار راه  هام  یهاا  جا  ا دیگار سار می،  ها ا  آ، پ، در خراسا، و ا  آ، ،آما شی دانستنهادهای 
 یافت. 

 

وفاتامامابنحبان
رو  و لحظاۀ  وال را مقارر هارده و طبعااح هار انساا، نیاز         یی مقدرات خداوندی  رای هر آفریده

درخشا، ا  دانا ،   یی هارناماهرد، عنری پر ار و ستی نیز پ، ا  سپریسرانجامی دارد. ا ، مبا،  ُ
 های علنی  سفرهای علنی، هسب فیض ا  استادا، و فیض رساند،  ا شاگردا،، حألیفات و آثار گرا،

رو  ماعاد پرگشادن   ا آسنا، فرا رسید و شب جنعاا   ،و خدمات فراوا، دعای، حر یتی و اجتناعی
اع گفتا و پ، ا  ننا  جنعاا در جااار   ست دار فانی را ودق. در شهر  310ُال سال ؤدوم ماه شو یست

خادای   یاامر د و در    .(302 ق:0024)رمازی؛   ها حأسی، هرده  اد، دف، شد یی مدرسا و هتا خانا
  هشت  ری، معز ش دارد. 
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گیرینتیجه
 حاا، چنی،  یا، داشت:وار، می طار خمصا و نکتا نتای، ای، پژوه  را  ا

هاا رو گااری ا  شاهر  ُسات      ،و ناا اغ  ازرگ مادیث اسات    ستی ا  ائناا  عمما ا ، مبا،  ُ .0
سافانا در  أآید؛ اماا مت  )لشکرگاه( والیت هلنند افغانستا، سر رآورده ا  مفاخر جها، اسمم  ا شنار می

   ؛عصرا، ما شناختی ا  ایشا، ندارند نام  اقی مانده و اهثر همعصر ما گم
ماا  ادگااه، محال    ا، رساد  نسب ای، امام هنام  ا سملۀ عر ی ا  قبیلۀ  نای حنایم مای    ۀسلسل .2

 ؛است ادو اش و مدف، وی افغانستا، 
نقااط   صای هاا  اا اق   السفر و جاینده  اده و حاانستا  ا ححنل مشقتا ، مبا، شخصیتی هثیر. 3

   ؛سب فیض ننایدجها، اسمم سفر هند و ا  مدود دو هزار استاد و عالمِ آ، رو گار ه
ا ، مبا، ا  میث مذهب فقهی، پیرو امام شافعی  اده و ا  طبقاۀ چهاارم علناای شاافعی  اا       .0

 ؛سایر مذاهب را اختیار هرده است یآراا  مسائل فقهی  یی آید. لک، در پاره مساب می
های علم رجال، علاام مادیث، علاام و معاارف قارآ،، حزهیاا و        وی حألیفات  سیاری در ما ه .1

یاب است و  خ  اعظنای در گاذر    شناری ا  آنا، دستسفانا حعداد انگشتأها مت ،حر یت و... داشتا
    ؛ ما، ناپدید شده است

  ا  یل  ار  ا  است هاا مشاتن  « صحیح ا ، مبا،»ستی هتاب مشهارحری، اثر علنی عمما  ُ .4
  ؛صحاح قرار دارد یها مدیث  اده و پ، ا   خاری و مسلم در رحبۀ دوم هتاب 7122
های صحاح و سن،  ا حرحیب  حألیف صحیح ا ، مبا، روشی مبتکرانا داشت و مثل سایر هتاب .7

 ندی شاده و  اا   اما  عدها حاسط عمء الدی،  ،  لبا، فارسی حرحیب ،ا ااب فقهی گردآوری نشده  اد
 ؛ ا چا  رسید «اإلمسا، فی حقریب صحیح ا ، مبا،»نام 

 اری ا  دان  و دیانات در  عنری حمش و ححنل مشقات،  ا هالا ا  ستی پ،امام ا ، مبا،  ُ .2
 سی، هرده  اد، دف، شد.أها ح یی خانا ست وفات هرده و در جاار مدرسا و هتابشهر  ُ

 

نهادهاپیش

گار حاریخی، امیای حاریخ  ریّ، یک ملت است،  نااء  هناا وظیفاا    هماند یها معرفی شخصیت .0
هاای محتارم    چا، و ارتهم ییدارند جهت معرفی مفاخر خاد حمش ور ند، خصاصاح نهادهای رسنی

 ؛.. معارف، ححصیمت عالی، اطمعات و فرهنگ و
انساتا،  ایاد جهات    گاا، افغ همنادا، و نایساند  میک و علنی، دان اهاد مؤسسات و نهادهای .2

 ام و امیای مجدد میراث علنی آنا، حمش ننااده و   وهای حاریخی، مفاخر ای، مر  معرفی شخصیت
  ؛جامع و مستنر حدوی، ننایند یی  رناما
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حاانناد جهات    های شرعیات، اد یات و حااریخ مای   ه هدهای افغانستا، و خصاصاح دان  گاهدان  .3
های حاریخی افغانستا،،  ا نایسای و ححقیاق آثاار آناا، را  اا       مجدد میراث علنی و شخصیت میایا

 جایا، خاد  سپارند.های مقاطع ححصیلی ماستری و دهترا  ا دان  ناما عناا، پایا،
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