
 
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 Vol. 52, No. 2, Issue 105                                          105پیماپ  ، شممار  2، شماره دومو  پنجاهسال 

 Autumn & Winter 2020 - 2021                                            119-141ص ، 1399 پاییز و زمستان
DOI: 10.22067/jquran.2020.40101 

 
 *«األمر بیقر» یمصطلح رجال ۀدربار قیتحق

 
 1این یاعظم صادق

 مشهد  دانشگاه فردوس یدکتر یدانشجو
Email: az_sa793@mail.um.ac.ir 

 یجالل یدکتر مهد
  مشهد  فردوساستاد دانشگاه 

Email: a.jalaly@um.ac.ir 
 

 چکیده
. از جمله مباحث رود شمار ممباحث آن به نیترو جزء مهم ثیعلم رجال الحد فیاز وظا لیدانش جرح و تعد

از الفماظ و اطمحاحا   یاریاست. معنا و داللمت بسم  رجال یهادر کتاب لیعلم، شناخت الفاظ جرح و تعد نیا
ها بمه بر سر معنا و داللت آن شناسانثیدوجود دارند که ح زین  ت، اما واژگان و اطحاحاتروشن اس لیجرح و تعد

در مموارد قابمل  عهیشم  األمر در منابع رجمال بیاست. قر« األمر بیقر»اطحاحا   نیا ۀ. از جملانددهیتوافق نرس
 بیقر ریاألمر چند معنا را نظ بیقر فیدر گذشته و حال، در تعر  ثیاست. علما و پژوهشگران حدکار رفتهبه  توجه

اند. به همان نسبت، آنمان در به وثاقت و عدالت محتمل دانسته بیو قر تیو روا ثیبه حد بیقر عتقاد،به مذهب و ا
قرب به وثاقت و عدالت  یمعنا ، لینوشتار به دال نیاند. در ادچار اختاف شده زین لیواژه بر جرح و تعد نیداللت ا

 نینمابیب  است که حالت لیاطحاحا  جرح و تعد انیدر م  األمر اطحاح بیاست که قران داده شدهو نش دهیبرگز
 است.کار رفتهبه وثاقت به کینزد ی در معنا عهیش انیدارد و در کاربرد نزد رجال

 
 جرح. ق،یاألمر، توث بیقر ، شناس یراو ل،یرجال، الفاظ جرح و تعد: هاکلیدواژه

 

                                                 
 .21/3/1398ش:؛ تاریخ پذیر6/7/1394تاریخ دریافت:مقاله پژوهشي؛ *. 
 . نویسنده مسئول 1



 105 شمارة                                                   ثیعلوم قرآن و حد                                                              120

 
 

Investigating the term "Qarib al-Amr" in Rijāli terminology 
 

Azam Sadeghi Nia (Corresponding Author) 

Ph.D. student, Ferdowsi University of Mashhad 

Dr. Mehdi Jalali 

Professor at Ferdowsi University of Mashhad 

 

Abstract  

Knowledge of Jarh and Ta'dil (criticism and praise), as one of the undertakings of the 

science of Rijāl (hadith scholars), is a key subject in this field. Among the subjects 

discussed in this science are Jarh and Ta'dil terminology used in Rijāli works. The 

meaning and significance of many Jarh and Ta'dil terms and expressions are clear, 

but there are also words and phrases that hadith scholars diverge on their meaning 

and significance. One such term is “Gharib al-Amr” (imminent). It has been used in 

many cases in Shiite Rijāli sources. In the past and present, to define Gharib al-Amr, 

hadith scholars and experts have considered several meanings such as affinity to 

religion and belief, affinity to hadith and narration, and affinity to authenticity and 

justice. Similarly, they have varied stances on the signification of this word in Jarh 

and Ta'dil. In this article, for certain reasons, the meaning “affinity to authenticity 

and justice” has been selected and it is shown that Gharib al-Amr is one of Jarh and 

Ta'dil terms with an intermediary status and has been utilized in the sense of affinity 

to authenticity by Shiite Rijāls.  
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 مسئله بیان

ررسم  ترین مباحث آن اسمت کمه بهای علم رجال الحدیث و جزء مهمدانش جرح و تعدیل یک  از شاخه
وثاقت یا ضعف راویان سلسلۀ سند احادیث را بر عهده دارد. به دلیل تنّوع و گستردگ  اوطاف راویان، جرح 

پذیر کارگیری الفاظ و اطحاحات  خاّص، امکانو تعدیل آنان و در نتیجه، تعیین وثاقت و ضعفشان جز با به
در دانمش جمرح و تعمدیل را سمبب است. این گستردگ  اوطاف، خود گستردگ  اطحاحا  رجال  نبوده
 است.شده
کارگیری این اطحاحا  نزد علمای رجال  است که پژوهشگر حدیث و سند، حال راوی را شمناخته و با به

کنمد. محقمق حمدیث همر گماه یکایمک با تعیین دقیق معنای آن و حدود داللتش راوی را جرح یا تعدیل م 
های حدیث  و شخصمیت  راوی ، با اوطاف بسیاری از ویژگ واژگان و عبارا  جرح و تعدیل را بررس  کند

سمازد. ها و تعابیر، هر راوی را با راوی دیگر حتم  در انمدر رتبمه ای متممایز م شود که آن واژهروبه رو م 
 شماری از واژگان و تعابیر نیز هستند که در معنای لغوی و اطحاح  یا در هر دو ابهام دارند.

شناسان این اختاف آرا در معنما و داللمت قریمب قریب األمر است. در کام حدیث از جمله واژگان مبهم
خورد. یک  معتقد است معنای قریب األمر قریب به امر حمدیث و روایمت اسمت. األمر بسیار به چشم م 

دیگری آن را قریب به وثاقت و عدالت دانسته و گروه  قریب را بمه قمرب بمه ممذهب و اعتقماد حمق تعبیمر 
انمد اند. در مقابل گروهم  گفتهاند. به همین نحو در داللت قریب األمر نیز تعدادی آن را بر مدح گرفتهکرده

 اند.داللتش بر ذم، روشن است. تعدادی نیز آن را از أساس جزء الفاظ مدح یا ذم به شمار نیاورده
 

 معنای لغوی قریب األمر

َقُرَب الش ء )َیقُرُب قربًا( یعن  نزدیمک «(. قرب»یل بن احمد، ذقریب: قرب ضّد ُبعد و دوری است )خلیل
چیزی است که در مکان یا زمان یا نسبت به چیزی دیگر « قریب«(. »قرب»منظور؛ جوهری، ذیل شد )ابن

شناسان، مؤنمث لغت«(. قرب»نزدیک باشد )الدان  ف  المکان أو الزمان أو النسب( ) انیس و دیگران، ذیل 
انمد )همانجما(. بنمابراین طمفت معنا کرده« ذا  القرب و ذا  القرابة»را به معنای « بةالقری»این واژه یعن  

رحممت خداونمد «: إنَّ رحمَة الله قریٌب من المحسنین»است؛ مانند: « نزدیک»، به معنای «قریب»مشّبهۀ 
 (.56به نیکوکاران نزدیک است )اعراف: 

اسمت. أممر در لغمت در « أممر»بار  به وجود آورده، بخش دوم قریب األمر که إجمال و غرابت  را در این ع
، دسمتور، فرممان، حکمم )همانجما(، «(امر»منظور؛ فیروزآبادی، ذیل معان  گوناگون  همچون حادثه )ابن
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است. أمر در قریب األمر به معنای موضموع، کار رفتهبه«( امر»موضوع، شأن، محلب )انیس و دیگران، ذیل 
قریب األمر یعن  کس  یا چیزی که به محلب یما موضموع ممورد نظمر نزدیمک شأن و محلب است. بنابراین 

که این موضوع و محلب چیست و شأن مزبور به چه معناست، پیچیدگ  معنمای عبمار  را در است. اما این
 است.اطحاح رجال  ایجاد کرده

 
 شناساناستعمال رجال

اسمت. شماید دلیمل گونمۀ متفماو  اسمتعمال شدهشناسان شیعه را که بنگریم، قریب األمر به سمه آثار رجال
گون  پژوهان در یافتن معنای قریب األمر و مجمل و غریب ماندن این عبار  را همین گونهاختاف حدیث
 شناسان بتوان دانست. استعمال رجال

عمالشان اند که اغلب موارِد استهیچ گونه قیدی آوردهرجالیان شیعه قریب األمر را به طور  محلق و ب  -1
 است:نیز همین گونه

؛ عاممه 154داود، ابمن ←؛ نیمز 315)نجاشم ، « بن محّمد خلقان : قریب األمر، له کتاب نموادرقاسم»
؛ 189داود، ؛ ابمن421)نجاشم ، « بن علوان العجل : قریب األمر، أخباریبن هلقاممصبح»(؛ 231حل ، 

(؛ 437)نجاشم ، « قریب األمر، له کتماب نموادرمسروق کوف : بن أب هیثم»(؛ 282عامه حل ،  ←نیز 
 207داود، ؛ نیمز بنگریمد بمه: ابمن448نجاشم ، « ) بن عل  القحان: قریب األمر، له کتاب الممزاریونس»

، 343نجاشم ،  ←)( و برخ  اشمخاص دیگمر 298است(؛ عامه حل ، بن عل  القحان خوانده)یوسف
 (.290، 231، 272، 258حل ، ؛ عامه 201، 155، 193، 171داود، ؛ ابن405

اند. مانند آنچه که تنها در یک استعمال نمودهگاه قریب األمر را به طور  مقّید به مذهب و فرقۀ امامیه  -2
و کان قریب األممر »است: بن فّضال آوردهبن حسن( در شرح حال عل 156مورد شیخ طوس  )الفهرست، 

 «.شرعإل  أطحابنا اإلمامیة القائلین باإلثن 
اند و تنها در دو ممورد بما قیمد در حالت  دیگر علمای رجال  شیعه قریب األمر را به حدیث مقّید ساخته -3
بن الحسن الححان الکوف ، قریمب حرب»اند: آورده و در شرح حال راویان، از جمله نوشته« ف  الحدیث»

عاممه حلم ،  ←؛ نیمز 408 /1؛ تفرشم ، 148)نجاشم ، « األمر ف  الحدیث، له کتاب، عمام  الروایمة
بن عمرو کوف ، طحب السکون  و بن سلیمانربیع»اند که (. یا در جای  دیگر گفته2362داود، ؛ ابن3401

کثر، و هو قریب األممر فم  الحمدیث (. 93داود، ؛ ابمن145؛ عاممه حلم ، 165)نجاشم ، « أخذ عنه و أ

                                                 
 است.دانسته« بن الحسنالحارث». عامه حل  نام این راوی را 1
 «.بن الحسن الححان، قریب األمر عام  الروایةالحارث»داود در شرح حال این راوی نوشته: . ابن2
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أمره قریب وقمد طعمن علیمه، وقمد یجموز أن » است:( نیز در شرح حال همین راوی نوشته60غضائری )ابن
 «.یخرج شاهداً 

ه، چه بمه های رجال  شیعه، عبارت  پرکاربرد نیست. تعداد راویان  که این واژبنابراین قریب األمر در کتاب 
کار رفتمه اسمت، بمه پمانزده ممورد همم طور  محلق و چه مقّید به مذهب و حدیث در شمرح حالشمان بمه

 رسد.نم 
 

 الحی قریب األمرمعنای اصط

اند. بیشتر آن را در معنمای ممذهب و پمس از کار بردهدر قریب األمر را در چند معنا به« أمر»پژوهان حدیث
قریمب األممر إلم  أطمحابنا »یما « قریب األمر ف  الحمدیث»اند. أمر در آن، حدیث و وثاقت تعریف کرده

به حدیث و مذهب مقّید کرده و اجمالش را برطمرف روشن است؛ چه أمر را « عشراإلمامّیة القائلین باإلثن 
 اند. اما بحث بر سر قریب األمر به طور  محلق است.ساخته

معنای أمر در قریب األمر، حدیث و روایت و قول است. قریب األمر یعن  قریب به قبول  احتمال نخست:
بگوید فان راوی قریب األمر  قول و روایاتش به قبول نزدیک است. این بدان معناست که وقت  عالم رجال 

است، منظوری نداشته است جز اینکه راوی به این که سخنش مقبول افتد یما پذیرفتمه شمود، نزدیمک اسمت 
 (.196؛ علیاری تبریزی، 83؛ مشکین ، 238کن  تهران ،  ←)

« الحمدیث»ه شناسان در مواردی قریب را بتوان استدالل کرد که اواًل خود رجالدر توجیه این رأی چنین م 
بن اند. آنجا کمه نجاشم  در وطمف حمربرا برطرف و روشن ساخته« قرب»مقّید کرده و اجمال و اطاق 
؛ 148)نجاشم ، « قریب األمر ف  الحدیث، له کتماب، عمام  الروایمة»است: الحسن الححان کوف  نوشته

بن عمرو کموف  ربار  ربیع( و در جای  دیگر د236داود، ؛ ابن340عامه حل ،  ←؛ نیز 408 /1تفرش ، 
کثر، و هو قریب األمر ف  الحدیث»چنین گفته که  ؛ عامه 165نجاش ، « ) طحب السکون  و أخذ عنه و أ

 ←)انمد بن هلقام قریب األمر را محلق آورده(. در حال  که در شرح حال مصبح93داود، ؛ ابن145حل ، 
مبّین و مفّسر قریب األمر « یب األمر ف  الحدیثقر»دهد که (. این خود نشان م 252-250 /2مامقان ، 

 محلق است.
های رجال، بحث بر سِر جرح و تعدیل راوی و قبول یا رّد حمدیث و روایمت اوسمت. بنمابراین ثانیًا در کتاب

شمود، نماظر بمه ها از الفاظ جرح و تعدیل به طور  محلق و بدون قید روشنگر ذکمر م آنچه در این کتاب
روای  اشخاص است. حت  اگر همۀ موارد ورود یک تعبیر رجال  به طور  محلق باشمد و  موقعّیت و مقام

در هیچ یک از موارد ذکر آن، قید روشنگری نداشته باشد. در حال  که در بخش نخست که گفتیم اطحاح 
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ننمد قریب األمر، همه جا به طور  محلق نیامده است، بلکه در مواردی به شمکل مقّیمد و بما تعبیرهمای  ما
 کار رفته است که مبین و مفسر قریب األمر محلق است.به« قریب األمر ف  الحدیث»

گموییم راوی قریمب در قریب األمر احتمااًل به وثاقت و عمدالت اشماره دارد. وقتم  م « أمر» احتمال دوم:
رسمد ظمر م ترین معنا در تعبیر قریب األمر، که بمه ناألمر است، یعن  وی به عدالت نزدیک است. نزدیک

به  داللت داشته باشد، وثاقت راوی در امر حدیث است نه خصوطیت دیگمر وی. از دست کم بر مدح معتدٌّ
این روی عبار  قریب األمر بدین معناست کمه راوی بمه وثاقمت نزدیمک اسمت، ولم  هنموز در آن داخمل 

 (.8-7، لیقهتع موسوی تبریزی، ←)است. این معنا مستلزم رسیدن راوی به عدالت نیست نشده
عشریة( است. طبعمًا در قریب األمر، مذهب )امامیۀ إثن « أمر»سومین احتمال برای معنای  احتمال سوم:

؛ علیماری تبریمزی، 83؛ مشمکین ، 238؛ کن  تهرانم ، 101این احتمال موافقان  دارد )کجوری شیرازی، 
؛ شمهید ثمان ، الرعایمه، 85-84 /1)احتمال  بعید(؛ حمائری مازنمدران ،  79-78؛ شفت  بیدآبادی، 196
؛ اطمفهان ، 35؛ موسوی تبریمزی، همانجما؛ مجلسم ، 78 ،الدرایه؛ همو، 74، شرح البدایه؛ همو، 208
اند و و نیز مخالفان  کمه آن را ضمعیف و بعیمد شممرده (125 /1؛ أعرج  کاظم ، 261 /2؛ جابلق ، 303

 ) شفت  بیدآبادی، همانجا(. اندت دانستهتر را همان احتمال گذشته یعن  عدالت و وثاقاحتمال قوی
پژوهان برگزیمده و آن را در معنم  قریمب األممر از نظمر دور در هر حال نظریۀ مذهب را بسیاری از حمدیث

اند. این امر از تأثیرپذیری این دانشمندان از مبان  مکتب حّله که در آن، ایمان یعن  باور یا عدم باور نداشته
توانمد سرچشممه انمد، م محور و مدار اطل  تنویع حدیث به انواع اربعه قمرار داده راوی به مذهب تشیع را

 گرفته باشد.
قریب األمر یعن  قرب به أمِر خاطه یا تشیع. مفاد و معنای این عبار  این است کمه راوی مبماین و معمادی 

 یعه نباشد.(، حت  اگر خود ش 101تشیع نیست و با آنان تضاد و دشمن  ندارد )کجوری شیرازی، 
احتمال  نیز در این بین وجود دارد و آن این است که أمر هممان معنمای ممذهب و عقیمده را دارد، امما راوِی 
قریب األمر راوی  است که به تازگ  با تشیع آشنا شده باشد. همچنین محتمل اسمت کمه ممذهب راوی بمه 

(، 196؛ علیماری تبریمزی، 83 ؛ مشمکین ،238مذهب حق ) دوازده امام ( نزدیک باشد )کنم  تهرانم ، 
 ترند.مانند راویان فحح  مذهب که به شیعۀ دوازده امام  نزدیک

در هر طور  ظاهر قریب األمر گویای آن اسمت کمه ایمن عبمار  بمر راویمان و اطمحاب امامّیمه اطماق 
ر تمایمل و نهند که از مذهب امامّیمه خمارج بموده، امما از نظمشود، بلکه بر کس  نام قریب األمر را م نم 

 /2گرایش، از مخالفین مذهب و دشمنان آن دور و به مذهب حق )دوازده امام ( نزدیک اسمت )جمابلق ، 
بن توان ذکر نمود که در معّرف  علمّ  ( را م 156(. در تأیید این سخن، کام شیخ طوس  )الفهرست، 261
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واسمع الروایمة و األخبمار، جّیمد فححّ  المذهب، ثقمة، کموفّ ، کثیمر العلمم، »است: بن فّضال آوردهحسن
 «.عشرالتصانیف، غیر معاند، و کان قریب األمر إل  أطحابنا اإلمامّیة القائلین باإلثن 

بمدین « کان قریب األمر ف  الحمدیث»و حت  « من کان قریب األمر»، «کان عل  هذا األمر»عبارات  چون 
السمام( شمیعّیًا موالیمًا ألهمل البیمت علیهمالسام اسمت )معن  است که راوی شیع  پیرو اهل بیت علیهم

(. در هر طور  قرب أمِر راوی به تشیع یا قرِب راوی به أمِر تشیع، فم  نفسمه بمرای راوی نمه 35)مجلس ، 
به دربار  واجد توثیق و تعدیل  است و نه جایگاه او را در امر روایت تثبیت م  کند. البته بر مدح  غیُر معتدٍّ

این در طورت  است که بخواهیم معیارهای متأخران )اطحاب مکتب حّله( را که مذهب راوی داللت دارد. 
 اند، به چالش بگیریم.را شاخص اطل  در تنویع حدیث دانسته

 
 تعیین حدود داللت قریب األمر

ها ذیمل سمه ها متفاو  است. اخمتاف دیمدگاهدر تعیین حدود داللت اطحاح رجال  قریب األمر دیدگاه
 شود:  داللت بر مدح، داللت بر ذم و داللت نداشتن بر مدح و ذم )حالت  خنث ( خاطه م عنوان کل

 /2؛ جابلق ، 303اند )اطفهان ، برخ  داللت قریب األمر را دسِت کم بر مدح دانسته داللت بر مدح: .1
؛ 74، 73، 71 /2؛ شهید ثمان ، شمرح البدایمه، 36؛ وحید بهبهان ، 126-125 /1؛ أعرج  کاظم ، 261

؛ 330؛ خاقان ، 196، علیاری تبریزی، 5؛ شیخ بهائ ، 208، 206؛ همو، الرعایه، 79-77همو، الدرایه، 
تصمریح شمده  البدایه ( در  60؛ میردامماد، 101؛ کجوری شیرازی، 104شفت  بیدآبادی، همانجا؛ مرع ، 

سازد و ایمن ه حسن ملحق م کند که حدیث راوی مّتصف به آن را باست که قریب األمر مدح  را افاده م 
در طورت  است که امام  بودن راوی محرز شود، اما اگر امام  بودنش محرز نشود حدیث به قوی مّتصف 

کند. شهید در توجیه داللت نکردن قریب األمر بر وثاقت گردد. قریب األمر عدالت را در راوی ثابت نم م 
ه بدان نزدیک نبود )لّما کمان قریبمًا منمه(. ممکمن اسمت است وگرنگفته: قریب األمر به حد محلوب نرسیده

؛ همو، شرح البدایمه، 78)شهید ثان ، البدایه،  قریب به مذهب باشد بدون اینکه مستقیمًا در آن داخل شود
 (.78؛ همو، الدرایه، 208؛ همو، الرعایه، 73-74 /2
یب األمر بر مذهب امامی و مدح راوی:  .1-1 دلیل  که این اطحاح چگونه برخ  بدون ذکر داللت قر

اند: از آنجا که قریب األمر نشان از این دارد که راوی، امام  مذهب است، ناظر به مذهب راوی است، گفته
کمه قریمب األممر معنمای ممدح  را در بمر دارد، رحممت شود. شاهد بر آنلذا نوع  مدح از آن استفاده م 

است )لتخصیصمهم لمذکر التمرحم کار رفتهر موردشان بهفرستادن بر برخ  از افرادی است که این طفت د
 (.303بالبعض( )اطفهان ، 
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حت  اگر بر این نباشیم که راوِی قریب األمر، امام  مذهب است و تنها بگوییم قریب األمر کس  است کمه 
 ، از مذهب امامّیه خارج است اما گرایش او از مخالفین به دور و به مذهب حق نزدیک است و به طور کّلم

مخالفت و عنادی با مذهب حق، اعتقادا  و امامان این مذهب نداشته باشد، باز هم اطاق قریب األمر بر 
 (.261 /2او، بر مدح وی داللت دارد )جابلق ، 

یب األمر بر قرب به وثاقت و مدح راوی: .1-2 باز هم اگر بر این نباشیم که قریب األمر راوِی  داللت قر
گویند و مراد از قریب األمر، تنها راوی نزدیک به عمدالت و وثاقمت اسمت، بماز همم از عشری را امامِ  اثن 

عشمری و مدح خال  نیست و حت  داللت بر مدح در این معنا بیش از داللِت مدِح موجود در معنمای اثن 
است که امام  بودن است )شفت  بید آبادی، همانجا(. پس با توّجه بدین معنا، قریب األمر از الفاظ مدح  

 (.104کاشف از وثاقت هم نیست )مرع ، 
یب األمر بر مدح معتدٌّ به: .1-3 ناگفته نماند که قریب األمر بر مدح چشمگیر و معتدٌّ به  شرط داللت قر

کند. اگر مراد از آن، قریب األمِر به ثقا ، بزرگان، أجّاء و مانند آن باشد، مدح معتدٌّ به اسمت. داللت نم 
و احتمال، در این مجال کماف  بمه « اگر»ب األمر بر این محلب داللت  وجود ندارد و ِطرف اما در لفظ قری

 (.196رسد )علیاری تبریزی، نظر نم 
یب األمر بر مدح و ذم )حالت خنثی(: .2 اگر سخن را به گونمه ای دیگمر ادا کنمیم و  داللت نداشتن قر

وثاقت، قریب به مذهب و قریب به حدیث( در  بگوییم که قریب األمر در هر سه معنای محتملش )قریب به
هما نبمود، است وگرنه قریب به آنهر حال، به حد محلوِب خود یعن  وثاقت، امام  بودن و قبوِل قول نرسیده

لذا کاربرد آن به طور  محلق و با وجود قرائن  که در موارِد استعمالش با آن ضمیمه شده است اطًا مفید 
الفاظ مدح به شمار آوریم. آری اگر بمه واسمحۀ کثمر  اسمتعمال قریمب األممر در مدح  نیست تا آن را از 

ای ندارد، ولو اینکه خود از مذهب خارج است امما معنای مذهب، ثابت شود که راوی تا امام  بودن فاطله
کند. حت  در مموارد دیگمری کمه بمه راوی عقایدش نزدیک به مذهِب حق، در اینجا مدح خاط  را افاده م 

گذارد نیز چنین است و شماید عّلق است، از قبیل وثاقت و طفا  دیگری که در قبول یا رد روایتش اثر م مت
(. یعنم  در 330انمد، هممین باشمد )خاقمان ، مراد از اینکه در مدح گرفتن قریب األمر، به تأّمل اممر نموده

تش بر مدح، پنهان است. امما توان حکم کرد؛ بلکه داللبرخورد نخست به داللت قریب األمر بر مدح نم 
اند، بینشان مصحلح شده که قریمب پس از اینکه اهل درایه و علمای این فن، لفظ مزبور را نوع  مدح گرفته

 (. 229األمر از الفاظ مدح به شمار آید )همان، 
از قبیل  –شد  و در گذشته بیان –کند ها داللت م قائلین به این نظر معتقدند که معانی  که قریب األمر بر آن

اینکه راوی به تازگ  با تشیع آشنا شده، یا قریب به أمر قبول روایا  راوی، یا نزدیک به مذهب حمق بمودن و 



            127                                         «األمر بیقر» یمصطلح رجال ةدربار قیتحق                  1399 پاییز و زمستان

اند، احتممااًل محلمق کنند. اگر هم اهل درایه آن را مدح گرفتهها، هیچ یک مدح معتبری را افاده نم غیر این
کنمد و ال غیمر. لمذا ویند قریب األمر بر ممدح راوی داللمت م اند نه اینکه با قاطعیت بگمدح را اراده کرده

؛ 238اند کمه مفیمد ممدح یما قمدح  نیسمت )کنم  تهرانم ، ایشان قریب األمر را در بخش الفاظ  نوشمته
است( (. وقت  پذیرفتیم که قریب األممر ) جزء الفاظ  که مفید مدح یا ذم  نیست، ذکر کرده 83مشکین ، 

اش همچون کان قریب األمر ف  الحدیث، کان عل  هذا األمر و... مفید مدح  نیست خانوادهو عبارا  هم
کنند. نهایت چیزی که بر ُحسن راوی داللت کند، به طریق اول  این عبارا  بر وثاقت راوی نیز داللت نم 

 ، السمام اسمت )مجلسمرسانند، این است که راوی، شیع  و پیرو اهمل بیمت علیهمرا که این عبارا  م 
است؛ زیرا این دو داللت نداشتن قریب األمر )و خاّط ( بر تعدیل را أقوی دانسته بدای (. شهید ثان  در 35

سازد. امما وی اند. اما داللتشان بر مدح را پذیرفته که در نتیجه، حدیث را به حسن مّتصف م از تعدیل اعم
یب األمربأس به،  شیخ، جلیل، خاّط ، عالم، ال»است که خود، ایراد وارد کرده ، مسکوٌن إلم  روایتمه و قر

کنند و نه مدح. بنابراین همان گونه که حمدیث راوی مّتصمف بمه آن، در نه افاد  تعدیل م « ینظر ف  حدیثه
 (.252-250 /2شود )به نقل از مامقان ، شود، در حسن نیز داخل نم طحیح داخل نم 

یب األمر بر ذم و قدح:  .3   در داللت این لفظ وجود دارد و آن اینکه به ترتیمب از احتمال سومداللت قر
داللت بر وثاقت و عدالت، مدح و حت  حالت خنث  که نه بر مدح داللت کند و نه قدح راوی، عدول کنیم 

کنمد. و حکم نماییم به اینکه قریب األمر هیچ معنای مدح  ندارد که اطًا بر ذم و جمرح راوی داللمت م 
دارد که او ویژگ  مثبت  را برای راوی دربرندارد؛ بلکه از خصوطیت  از راوی پرده برم  این لفظ به هیچ روی

اعتبماری و رد شمود تما راوی مّتصمف بمه آن، بمه درجمۀ ب دهد و سبب م را به سوی جرح و قدح تنزل م 
اشمد، در همر گوییم قریب األمر به هر معنای  که احتمال دارد بکه وقت  م روایتش سقوط کند. توضیح این

حال خارِج آن معناست. یعن  اگر به هر یک از معان  قرب به وثاقت، قرب به مذهب و قرب بمه حمدیث و 
قبول قول باشد، از وثاقت، مذهب و قبوِل قول خارج است. حال چه این فاطملۀ راوی تما عمدالت و معمان  

ط  هر یک از آن سه طریمق  دیگر نزدیک باشد چه دور. در هر طور  به حد آرمان  و حالت محلوبش در
 گویند در قریب األمر معنای ذم و قدح  وجود دارد.جاست که م است. ایننرسیده

اند که مراد از قریب األمر، قریب األمر به حدیث است و شاهد آن این است این محلب را چنین توجیه کرده
انمد، امما در شمرح حمال محلمق آوردهبن هلقام به گونۀ شناسان قریب األمر را در شرح حال مصبحکه رجال

در شمرح حمال ربیمع از ذم « قریمب األممر بالحمدیث»اند. مقّید ساخته« الحدیث»بن سلیمان آن را به ربیع
های وی فمراوان خال  نیست، چه کس  که قریب العهد به حدیث باشد، در آن ماهر نیست. بنابراین اشمتباه

اسمت. بوده بدایه اند، تنها به پیروی از شهید ثان  در ذکر کرده شود. اگر هم این لفظ را جزء الفاظ مدحم 
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« خماف طریقمت»است که ظاهر قریب األمر این است کمه راوی شهید ثان  خود از شیخ بهائ  نقل کرده
-250 /2، بمه نقمل از مامقمان ، 149است اما نه بدان دوری، بلکه او قریب األمر اسمت. )نهایمة الدرایمه، 

(. شماهد بمر 101اند )کجوری شمیرازی، ز هستند که قریب األمر را ذیل الفاظ ذم نیز آورده(. کسان  نی252
بن عمرو کموف  اسمت کمه در بن سلیماناین محلب که در قریب األمر معنای ذم  وجود دارد، ذیل نام ربیع

ه، وقد یجموز الغضائری: أمره قریب وقد طعن علیوهو قریب األمر ف  الحدیث قال ابن»اند: وطف او گفته
 (.93داود، ؛ ابن146-145؛ عامه حل ، 60غضائری، )ابن« أن یخرج شاهداً 

 نظر برگزیده
کند قریب األمر نه به معنای قریب به مذهب و عقیده، کمه قریمب بمه شوند که ثابت م ذیًا دالیل  ذکر م 

لمذا قریمب األممر بمه طمور چیزی مربوط به حدیث و جزئ  از آن است و مراد از آن، قرب به وثاقت است. 
 عموم یعن  قریب به امِر وثاقت یا عدالت.

قریب األمر قمرب بمه ممذهب یما خموِد روایمت نیسمت؛ زیمرا اگمر ممراد از آن، ممذهب و روایمت بمود،  -1
ساختند. چنان کمه شمیخ طوسم  )الفهرسمت، به این دو وطف مقّید م »ب« یا « إل »شناسان آن را با رجال
کان قریب األمر إلم  أطمحابنا اإلمامّیمة القمائلین »بن فّضال چنین کرده و گفته: حسن بن( دربار  عل 156

ای در عبمار  و یما در جملمه اند، باید همراه با آن قرینهحال که رجالّیون به گونۀ محلق آورده«. عشرباإلثن 
ای حال  که چنین قرینه باشد تا معنای قریب األمر محلق را بر مذهب یا خوِد روایت بتوانیم حمل کنیم. در

 د ر کامشان موجود نیست.
؛ نیمز 231)عاممه حلم ، « قریب األمر» است: بن حّیان آوردهبن عمارعامه حل  در شرح حال قیس -2

( در عین حال نجاش  بدون ذکر این عبار  برای قیس، تنها در شرح حال اسحاق )برادر 155داود، ابن ←
ُه ف  بیٍت کبیمٍر ِممن الشمیعه( )نجاشم ، بزرگ  از شیعه  قیس( آورده که او در خاندان  ←؛ نیمز 71است )إنَّ

 (.155داود، ؛ ابن231عامه حل ، 
حال این مسئله وجود دارد که اگر مراد از قریب األمر، قرب به مذهب و امام  بودن بود، با عبار  نجاشم  

دهمد نشمان م « بیت کبیر»ن  نداشت. چه همخوا« إّنه ف  بیٍت کبیٍر من الشیعه»در شرح حال اسحاق که 
اند. شاید بتوان احتمال داد که اسحاق و دیگر برادرانش و پمدر که همۀ افراد آن خاندان، از بزرگان شیعه بوده

اند قریب األمر، از این محلب مستثن  بوده و که در وطف او گفته« قیس»اند و تنها آنان از بزرگان شیعه بوده
بیمت »مام  نزدیک بوده است، اما در آن داخل نشده بود. لیکن ایمن سمخن بما عبمار  به تشیع و مذهب ا

گیرد وگرنه بایمد پمس از گویند بیت کبیر، عمومًا همۀ افراد آن را دربرم سازگاری ندارد. زیرا وقت  م « کبیر
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، حکیم یا دیگمران، که برای نمونه وقت  از خاندان أعینکرد. چنانعبار  بیت کبیر، فقط قیس را استثناء م 
 کنند، مرادشان همۀ فرزندان آنان است نه چند تن و حت  اغلب ایشان.با خاندان بزرگ یاد م 

و قمال »... نویسمد: بن حسمن طحمان م ( در شمرح حمال حمرب184 /2حجر عسقان  )لسمان، ابن -3
اضمافه و « أی شمیع ٌّ »حجمر، در نقل قمول ابن« ، له کتابعامّ  الروایة أی شیع ٌّ قریب األمرالنجاش  ابن

 حجر دربار  توطیف نجاش  است.توضیح ابن
بن حسن خود، شیع  است، لیکن روایتش سّن  است. حال که حمرب دهد که حربعبار  این معنا را م 

حجر، حرب اطمًا شمیع  تواند باشد؛ چرا که به تصریح ابنشیع  است، قریب األمر قرب به مذهب نم 
« عامّ  الروایة»دهد. لذا قریب األمر شرح و وطف  برای زدیک بودنش به تشیع معنا نم است و در اینجا ن

کند(؛ لیکن قریمب بن حسن طحان که شیع  است، روایتش سّن  است )از اهل سّنت نقل م است: حرب
 است.األمر است )قریب به وثاقت است( و نقلش از اهل سّنت، با توثیق همراه 

لمه »اسمت: یان در منابع رجال ، قریب األمر به گونۀ محلقش با چنمین عبمارات  آمدهدر ذیل اسام  راو -4
بن خالمد األشمعری القمم  )نجاشم ، (، محمد315بن محّمد الخلقان  )نجاش ، ذیل قاسم« کتاب نوادر

« له کتماب الممزار»(؛ 437مسروق )نجاش ، بن أب (، هیثم448بن طلحه القم  )نجاش ، (، موس 343
السام، له کتمب عبدالله علیهأخباری، روی عن أب »(؛ 448بن عل  القحان )نجاش ، ح حال یونسدر شر

( و از این قبیل که هر چه هست، 421بن علوان العجل  )نجاش ، بن الهلقامدر شرح حال مصبح« منها:...
بمه ممذهب یما  ایگردد. در هیچ کدام انمدر اشمارهبه طاحب کتاب بودن و شخصیت حدیث  راوی باز م 

ای نیز بر این نیست که حت  احتمال دهیم قریب األمر قرب به مذهب عقید  راوی وجود ندارد و حت  قرینه
 و امام  بودن راوی باشد.

این محلب عاوه بر آن است که نجاش  در شرح حال دو راوی، قرب به أمر حدیث را با چنین عبارات  قرین 
حان الکوف  قریب األمر ف  الحدیث، له کتاب عام  الروایة، أخبرنما بن الحبن الحسنحرب»است: ساخته

داود، ؛ ابمن340عامه حل ،  ←؛ نیز 408 /1؛ تفرش ، 148)نجاش ، « بن...عّدة من أطحابنا عن احمد
کثر، و هو قریب األمر ف  الحدیث بن سلیمانربیع»(؛ 236 بن عمرو کوف ، طحب السکون  و أخذ عنه و أ

 (.93داود، ؛ ابن145؛ عامه حل ، 165)نجاش ، «. بن عبدالواحد قال حدثنا... بکتابهن احمدأَخَبَرنا ع
آمده یا ممواردی کمه بما قریمب « قریب األمر ف  الحدیث»از سنجش عبارا  دو دستۀ فوق یعن  آنچه که با 

» ، «کتماب نموادر له»توان فهمید. یعن  األمر محلق، همراه شده، نزدیک  همۀ اطحاحا  را به روشن  م 
له کتماب عمام  الروایمة، »، با «له کتب»، «السامعبدالله علیهروی عن أب »، «أخباری»، «له کتاب المزار

کثر»، «بن...أخبرنا عّدة من أطحابنا عن احمد أخبرنا عن احمد قمال حمدثنا... »، «أخذ عنه ]السکون [ و أ
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چه هست، به نقل حدیث و روایِت آن مربموط اسمت. ، همگ  در یک وجه اشترار دارند و آن، هر «بکتابه 
بنابراین شاید بتوان گفت که قریب األمر در دستۀ نخسمت )آنجما کمه محلمق اسمت( بما توجمه بمه عبمارا  
همنشینش، قحعًا قرب به مذهب و عقیده نیست؛ بلکه احتمااًل قرب به نقل حدیث است و یا چیزی مربوط 

 های آن.به نقل حدیث و از شاخه
و... « طمالح األممر»، «مضمحرب األممر»، «مخمتلط األممر»ر منابع رجال  عبمارات  دیگمر از قبیمل د -5

اند. اگر أمر در این عبارا  را در آنها، به قریب األمر شبیه« أمر»است. این الفاظ از جهت مجمل بودن آمده
ب األممر بمه خمود یماری تری از قریمبا أمر در قریب األمر یک  و هم معنما بمدانیم در یمافتن معنمای دقیمق

 ایم.رسانده
)نجاشم ، « مختلط األمر ف  حدیثه»اند بن محّمد أبو عبدالله المؤمن گفتهآنجا که مثًا در شرح حال زکرّیا

( از ظاهر عبار  روشن است که أمر به روایت مربوط است. اما آنجا که امثال این عبمار  را بمه گونمۀ 172
رسد که معنای حدیث نای مذهب )در أمر( منتف  نیست، لیکن به نظر م اند، گرچه احتمال معمحلق آورده

« ط األممر، لمه کتماب نموادرمختل»اند: گونه آوردهتر است؛ زیرا این الفاظ را اینو روایت در این الفاظ قوی
ممتکّلم، مشمهور »(، 413)نجاشم ، « کان مضحرب األمر، له کتاب نوادر کبیمر»(، 345-344)نجاش ، 

کثر، له کتب کثیرة منها...األمر، س (. واژگان همنشین از این حکایت دارند 422)نجاش ، « مع الحدیث فأ
که بحث، بحِث روایت، حدیث، کتاب و... است و هیچ معنای  که در بر دارند  مذهب باشد، در آنها یافت 

: اسمتضمل گفتهبن ممزاحم المنقمری العحمار ابوالمفویژه آنجا که نجاش  در شرح حال نصمرشود. بهنم 
ه یروی عن الضعفاء، کتبه حسان منهما...» -427)نجاشم ، « کوف ، مستقیم الحریقة، طالح األمر، غیر أنَّ

کند. طمالح بمودن اممر را یمک کلیمت و (. أمر این راوی، طالح است؛ مگر اینکه از ضعفا روایت م 428
وم، چیزی جز نقل حدیث است. بنابراین آن عممفهوم عام  دانسته که نقلش از ضعفا را از آن تخصیص زده

تواند باشد. چه بین عام و خاص در یک عبار ، یک نسبت و تناسب  برقرار اسمت و طمالح و امثال آن نم 
األمر )به معنای طالح المذهب( بودن با نقل نکردن از ضعفا همخوان  و تناسب معنای  نمدارد. در حمال  

ن با نقل نکردن از ضعفا این گونه نیسمت و بمین دو که طالح األمر )به معنای طالح الروایة و الحدیث( بود
 مفهوم، نسبت  روشن هست.

داود در رجال خود، محالب  آورده از جمله: در ذکر جماعت  که نجاش  در وطف هر یمک، دو بمار ابن -6
فصل   -2فصل  دربار  اطحاب اجماع؛  -1است. پس از آن اسامی  را ط  چند فصل ذکر کرده: ثقه آورده

فصل  در ذکر جماعت  که نجاش  در  -3است؛ ر جماعت  که نجاش  آنان را در روایتشان ثقه خواندهدر ذک
فصمل  در ذکمر  -4اسمت؛ کار بردهبمه« قریب األمر»یا « ال بأس به»، «لیس بذار»وطف هر یک از آنان 
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السمام طادق علیه بن یقحین که تنها یک حدیث از امامجماعت  که روایتشان به عدد ضبط شده؛ مثًا علّ  
 سراسر اثر(.داود، ابن ←)است و... روایت کرده

لمیس »بما « قریمب األممر»اوطاف ذکر شده در فصل سوم، همه به روایت یا وثاقت راوی اشاره دارند. ذکر 
و همراه  این لفظ با آنها، احتمااًل به جهت همخوان  معنمای  همر سمه عبمار  بما « ال بأس به»یا « بذار

در « ال بمأس بمه»و « لیس بمذار»ست. اگر قریب األمر به مذهب راوی اشاره داشت، آوردن آن با یکدیگر ا
داود عبارات  متباین با یک دیگر از نظر معنمای ، بما یک فصل، نامتناسب بود. اطًا چه دلیل  داشت که ابن

 ای هم با یکدیگر نداشته باشند؟!هم بیاورد و این الفاظ هیچ رابحه
در باال(، همه به نقل روایت یا وثاقت اشماره دارد و معنمای  کمه  4-1داود )موارد بندی ابندستهاز سوی  در 

نزدیک به مذهب و امثال آن باشد، هرگز وجود ندارد و حت  مذهب یا اعتقاد، با این محالب ذکر شده بیگانه 
ریب األمر قریب به ممذهب نماید. همۀ شواهد با موارد استعمال علمای رجال شیعه علیه این است که قم 

 باشد.
بن بن حسمننیست؛ زیرا آنجا که )در شرح حال حمرب« حدیث»یا « روایت»قریب األمر قرب به خوِد  -7

بن بن سملیمان( و ربیمع236داود، ؛ ابن408 /1؛ تفرش ، 340؛ عامه حل ، 148طحان کوف  )نجاش ، 
( قریب األمر را بمه حمدیث یما روایمت مقّیمد 93داود، ؛ ابن145؛ عامه حل ، 165عمرو کوف  )نجاش ، 

 یا....« إل »یا »ب« است، نه « ف »اند، با حرف جّر کرده
و اگمر مرادشمان « قریب به أمر حمدیث اسمت»نه « در حدیث، قریب األمر است»اند بگویند یعن  خواسته

و عبارات  از این « لحدیثقریب األمر إل  ا»یا « قریب األمر بالحدیث»بایست بگویند عبار  اخیر بود م 
اسمت. بمه عبمار  دیگمر، مقصمود از اممر در شناسان نیامدهقبیل. در حال  که چنین عبارات  در کام رجال

ای که در حدیث مندرج است، نزدیک اسمت کمه این است که او به امر و مقوله« قریب األمر ف  الحدیث»
 راوی نزدیک باشد.غالبًا آن امر باید به بحث قبول، وثاقت، ضبط و طدق 

قریب األمر »در منابع رجال  اهل سنت نیز تنها در شرح حال یک راوی قریب األمر استعمال شده و آن هم 
شود قریب األمر یعن  قریمب است )توضیح آن، پس از این خواهد آمد(. اینجاست که تأیید م « ف  الروایة

 )أمِر( حدیث )دّقت شود(.األمر در حدیث نه قریب به 
راوی قریمب بمه »شود کمه فهمیده م « قریب األمر ف  الروایة»یا « قریب األمر ف  الحدیث»از عبار   -8

یعن  أمر همر چمه باشمد، جزئم  از حمدیث «. راوی قریب به أمر است در حدیث»یا « أمر است در روایت
، از آن انتمزاع است نه خوِد حدیث. حدیث و روایت یک عبار  و مفهوم عام  است که أمر در قریب األمر
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است و روایت و حمدیث شمامل شده و جزئ  از آن است یا أمر مفهوم  است که در حدیث یا روایت نهفته
 «.تحابق»است نه داللت « تضّمن»آن أمِر در قریب األمر است. یعن  داللت أمر در حدیث از باب داللت 

سند گاه نگاه، کّل  است؛ یعن  بمه  شود. درکه روشن است حدیث از دو عنصر متن و سند تشکیل م چنان
شمود. مثمل ارسمال، وگو م کلیت سند یک دید مجموع  وجود دارد که در علم درایمه از آن بحمث و گفمت
تک راویان موجود در سند به إسناد، اتصال، انقحاع، عنعنه و.... گاه یک نگاه جزئ  وجود دارد؛ یعن  به تک

ود و هدف آن است که وجود یا عدِم دو شاخص بنیمادیِن وثاقمت شلحاظ وثاقت یا عدم وثاقت نگریسته م 
 یعن  طدق و ضبط در راوی احراز گردد و مقصود ما از أمر همین مورد اخیر است.

و مممن »... ای از ممممدوحین را نممام بممرده و نوشممته: اش عممده( در کتمماب رجممال 256 /1بحممر العلمموم ) -9
و  –و الحسمن و الحسمین إبنما زرارة  –إبنما أعمین  –ّرحمن : عبمدالملک و عبمدال -بالخصوص  –الممدوحین 

 «.بن زرارة و توثیقه قریببن عبداللهمحّمد
اند. این قسمت روشن اسمت. امما دربمار  شدگاندهد که همۀ افراد نام برده از مدحاین عبار  نیز نشان م 

ی ممدوح  که تموثیقش نزدیمک )راو« توثیقه قریب»است: بن زراره( نوشتهبن عبداللهشخص اخیر )محّمد
 ای ندارد.های مدح  که از پیش برای او ثابت شده، تا وثاقت فاطلهاست(. یعن  عاوه بر ویژگ 

، همان قریب األمر است و در این عبار ، أمر یعن  همان توثیِق «توثیقه قریب»توان گفت قحع نم گرچه به
توان محرح کرد و در این کار هیچ م –هر چند ضعیف  – ، ول  آن را به عنوان یک احتمال«توثیقه قریب»در 

شاید مفماد و معنمایش قریمب األممر باشمد. پمس « توثیقه قریب»اند: معذوریت  نیست. یعن  آنجا که گفته
 ممکن است که قریب األمر به معن  قریب به توثیق و نزدیک به عدالت و وثاقت باشد.

ایم. چه به نظر فًا با تکیه و اعتماد بر سخن بحرالعلوم به دست دادهاین تفاطیل و نتایج از توثیقه قریب را طر
رسد که توثیقه قریب در وطف این راوی، اجتهاد خوِد او باشد. زیرا در منابع متقدم، به هیچ عنموان ایمن م 

ّنه رجل فإ»نویسد: است. آری نجاش  دربار  وی م کار نبردهبن زراره بهبن عبداللهتوطیف را دربار  محّمد
 است.( و گویا بحر العلوم از این توطیف، توثیقه قریب را برداشت نموده36)نجاش ، « فاضل دین

( 165بن عمرو که نجاشمي )بن سلیمان( نقل شد که در شرح حال ربیع60غضائري )در گذشته از ابن -10
ُطِعمَن علیمه، و قمد یجموز أن و أمره قریب و قمد »است: خوانده بود، نوشته« قریب األمر في الحدیث»او را 

َج شاهداً  یك ویژگي و بعد مثبمت بمراي ربیمع « أمره قریب»دهد که غضائري نشان ميظاهر تعبیر ابن«. ُیَخرَّ
است. مرتبۀ راوي مورد نظر باال بوده و چون بر او طعن وارد شده، وي را از است، ولیکن بر او طعن زده شده

است. لذا اکنون در حد آن است که به عنوان شاهد در نظر گرفته شود. اندهتر کشپایینآن حد و رتبۀ باالیش، 
، که به عنموان –سابق  –یعني اینك بدین دلیل که بر او ُخرده گرفته شده، جایز است که او را نه به عنوان اعتباِر 
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عنموان شماهد و تأییمد  است، ول  او را باشاهد برگیریم. بنا بر این با اینکه با آن راوي، طعن و گزندي همراه 
آن قدري از اعتبار برخوردار بوده که « أمره قریب»واهد بود که پذیریم. نتیجه این خ)حدیث راوي دیگر( مي

شود. باال بودن رتبه و اعتبار، با توجه به ظماهر با تنزل رتبه اش و همراهِي طعن با او، باز هم شاهد گرفته مي
 تواند باشد.رنگ و رقیق م معبار ، نزدیک  به وثاقت یا توثیق  ک

شناسان متقّدم به دست آمد. گاه نیز رجالّیون متأخر قریمب این تمام آن چیزی بود که از محتوای کام رجال
اند، لیکن در منابع رجال  متقمدم، یما نمام  از آن راوی بمه میمان کار بردهاألمر را در شرح حال یک راوی به
اسمت. لمذا مسمتند متمأخران همچمون عاممه حلم ، طمف او ذکمر نشدهنیامده یا عبار  قریب األمر در و

ای از رجمال متقمدمان کمه در داود، بحرالعلوم و امثال آنان در این موارد، روشن نیست. شماید در نسمخهابن
ای دیگمر است. در این موارد با این فرض که متأخران، نسخهاست، این عبارا  وجود داشتهاختیار آنان بوده

اند، شماید بمه سمخنان داشته -غیر از آن چیزی که در اختیار و مستند ما است  -نجاش  یا دیگران  از رجال
ای ها اعتماد کرد و استناد جست. در سخناِن این گونهایشان در شرح حال راویان نیز بتوان وقع  نهاد و بدان

ته از سخنان رجالیان متقدم، لمیکن رجالیان متأخر، این احتمال نیز هست که آرایشان دربار  آن راوی، برگرف
با دخل و تصرف  در نقل متقدمان و یا اجتهاد خود ایشان باشمد. هماننمد آنچمه از رجمال عاممه حلم  در 

 است.خوَرد که او را قریب األمر خواندهبن عمار به چشم م وطف قیس
 

 بن عماربحثی دربارة قریب األمر در شرح حال قیس

ن موجمود، ای که با آن و همراه با قرائاند، شاید نمونهیک راوی را قریب األمر خواندهاز مواردی که رجالیان، 
در رجمال « بن حّیمانبن عمارقیس»معنا و در نتیجه داللت  برای قریب األمر بهتر بتوان باز جست، ذیل نام 

 گیریم:بن عمار پ  م ای کوتاه از شرح حال یوسفعامه حل  باشد. تفصیل محلب را با مقدمه
انمد. بمه نظمر بن حّیان او را ثقمه خواندهبن عمار( در شرح حال یوسف207داود )( و ابن296عامه حل  )

( در شمرح حمال بمرادرش اسمحاق 71داود، برگرفته از کام نجاش  )رسد که توطیف عامه حل  و ابنم 
سماعیل، وهو ف  بیت کبیر من شیخ من اطحابنا، ثقة وإخوته یونس ویوسف وقیس وا»است: باشد که گفته

عامه حل  بر پایۀ این عبار ، یوسف را توثیق کرده، لیکن برادرش قیس را خیر و برای قیس تنهما «. الشیعة
 است.کار بردهعبار  قریب األمر را به

، بن عمار بازگردد یا چهار برادر دیگرش را نیز شمامل شموددر عبار  نجاش  تنها به اسحاق« ثقه»در اینکه 
 است.نیز به این اختاف دامن زده« و هو ف  بیت کبیر من الشیعة»که عبار  ویژه آناختاف است، به
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بن عمار نشان دهند  وثاقت جملگم  بمرادران ای معتقدند که ظاهر توطیف نجاش  در توثیق اسحاقدسته
ای دیگمر، دیمدگاه نخسمت را رد اند. در مقابل، دسمتهاوست. آنان بر این سخن خود دالیل  را نیز اقامه کرده

بمه همیچ روی بمر وثاقمت « و هو ف  بیت کبیر ممن الشمیعة»کرده و معتقدند که عبار  نجاش  و از جمله 
( رأی دوم را برگزیمده و معتقمد اسمت کمه 184 /21بن عمار داللت ندارد. ابوالقاسم خوی  )برادران اسحاق

بن عمار بما اسمتناد بمه ارد. او در شرح حال اسماعیلسخن نجاش  هیچ داللت  بر وثاقت برادران اسحاق ند
بمه « کان فححیًا إاّل أّنه ثقمة، لمه أطمل»شهر آشوب در توثیق اسماعیل را که سخن شیخ طوس ، عبار  ابن

( 54است. چون در واقع شمیخ طوسم  )الفهرسمت، شهر آشوب بر شمردهچالش کشیده و آن را اجتهاد ابن
به گماِن «. له أطل و کان فححّیًا، إاّل أّنه ثقة»بن عمار گفته بوده: رده، یعن  اسحاقدربار  برادر اسماعیِل نامب

شهرآشوب مشتبه شده و حکم شیخ را دربمار  اسمحاق، بمه بمرادرش اسمماعیل نیمز تسمری قوی، امر بر ابن
اسمت هممذهب بودبن عممار فحح است کمه اسمماعیلاست؛ به عاوه، از هیچ یک از پیشینیان نرسیدهداده

 (. بنابراین توثیق اسحاق، توثیق اسماعیل را نتیجه نخواهد داد.75-74 /4)خوی ، 
بن عمار بمه همیچ عنموان وثماقت  بمرای افزاید: در عبار  نجاش  در شرح حال اسحاق( م 75 /4خوی  )

رات  دیگر شود، چه اگر نجاش  توثیق اسماعیل را خواسته بود، محلِب منظورش را با عبااسماعیل ثابت نم 
و »فرممود: آورد و یا دربار  وی م را م « ثقة هو و إخوته»داد. برای نمونه ذیل نام اسحاق، عبار  نشان م 

 «.إخوته یونس و یوسف و قیس و اسماعیل ثقاٌ  
( وی را فقط قریب األمر 279داود، ابن ←؛ نیز 231این محلب دربار  قیس نیز طادق است. عامه حل  )

 است.خوانده
بن عمار وثاقمت بمرادران را عماوه بمر وثاقمت خمود در مقابل، آنان که از عبار  نجاش  در وطف اسحاق

توان اشاره کمرد کمه حکمم بمه بن عمار م داود در شرح حال یوسفاند، به عامه حل  و ابناسحاق دریافته
ف، جز سخن نجاشم  دربمار  تر اشاره شد که گویا مستند ایشان در توثیق یوساند. پیشوثاقت یوسف رانده

 (184 /2خوی ،  ←)است. اسحاق نبوده
بر توثیق و در نتیجه وثاقت اسمحاق و چهمار « و هو ف  بیت کبیر من الشیعة»از جمله کسان  که به داللت 

اسمت. است. او نیز با دالیل  چند، دیدگاه نخست را برگزیده قاموس الرجالبرادرش معتقدند، شوشتری در 
که: اواًل روش نجاش  این است که ضمیر مرفوع مّتصل را بدون اینکه ضمیر منفصمل  بیماورد، از جمله این

انداخته شود یا ضمیر که بین عحف و معحوف فاطله آنکند. یعن  عحف به ضمیر مرفوع مّتصل، ب ذکر م 
مقصمود،  جما(/ در این188، 156 /11، 545 /8منفصل  بین آن دو آورده شمود، جمایز اسمت ) شوشمتری، 

ق( اسمت. ثانیمًا کتماب  عحف اخوته به ضمیر مرفوع مستتر )هو( در ثقه )مصدر به معنای اسم مفعول = موثَّ
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نامه نیست که تنها به ذکر خویشان راوی بسنده کنمد و همیچ وطمف و رجال  نجاش  کتاب أنساب و شجره
که نجاش  دربمار  گوید: اینخواهد ب(. شوشتری م 93 /2توضیح  از جهت راوی بودنش نیاوَرد )همان، 

شیخ من اطحابنا، ثقة وإخوته یونس ویوسف وقیس واسماعیل، وهو ف  بیت کبیر ممن »است: اسحاق گفته
شناس  و است، چه کتاب وی اطًا کتاب َنَسبدر مقام نام بردن از خاندان او و معرف  ایشان نبوده« الشیعة
است که بگوید اسحاق ثقه نخست، نجاش  در این مقام بودهنامه نیست. هم بدین دلیل و هم به دلیل شجره

است. این نکته بما اند و از خاندان  بزرگ در شیعه است و برادرانش یونس، یوسف، قیس و اسماعیل نیز ثقه
تک نام که اعضای خانواد  او را تکموضوع کتاب نجاش  که مختص علم رجال است همخوان  دارد، نه آن

اسمت و چهمار  شود کمه اسمحاق ثقمهدر کام نجاش  عحف نباشد، معنای سخنش این م  «واو»ببرد. اگر 
شمک شان ذکر شود و چنین کماری، ب که احوال رجال  و روای آنبرادر دارد: فان، فان، فان و فان؛ ب 

ل محمل نسب  است نه رجال . نیز در برخورد با اخبار و روایا ، به چنین کاری که در علمم روایمت و رجما
 (545 /8شوشتری،  ←)نهند شود و علمای فن به هیچ عنوان بدان وقع  نم بحث نباشد، اعتنا نم 

بن اسماعیل بن اسماعیل و بشرو إبنا أخیه عل »است: درنگ چنین آمده( ب 71ثالثًا در پِ  عبار  نجاش  )
 «.کانا من وجوه من روی الحدیث روی اسحاق عن...

با اینکه اسماعیل قحعًا از روا  حدیث است  –عیل در عبار  پیشین سخن  گفته باشد حال اگر دربار  اسما
که چگونه نجاش  دربار  اسماعیل ساکت بماَند و دو پسر او وطف کنمد شود و آن اینإشکال  حاطل م  –

ممن های سرشناس حمدیث )وجموه و بگوید دو پسِر برادِر اسحاق، عل  و بشر )فرزندان اسماعیل( از چهره
گفت اسمماعیل روی الحدیث( هستند؟ در عبار  پیشین، اگر اسماعیل را توثیق نکرده باشد، دست کم م 

( و ناگهمان از 93 /2گوید و از راویان حدیث اسمت )شوشمتری، همانند دو پسرش عل  و بشر، حدیث م 
. ایمن خمود نشمان زدبودِن پسران برادرش گریمز نمم « من وجوه من روی الحدیث»ذکر وثاقت اسحاق، به 

است و چهار برادر نامبرد  وی دهد که عبار  نجاش ، از آغازش این مضمون را داراست که اسحاق ثقه م 
همای برجسمتۀ عرطمۀ اند. از این چهار َتن، دو پسِر یمک َتمن از آنمان نیمز نزدیمک بمه پمدر، از چهرهنیز ثقه
اسمت )پسمران در رتبمه ای دو پسر تصریح نشده اند؛ لیکن بر خاف پدر که ثقه باشد، به وثاقت اینحدیث

 اند(.تر از پدراند و به درجۀ وثاقت پدرشان اسماعیل نرسیدهپایین
بن حّیان، بن عماربا این دالیل و توطیفا  نتیجه این خواهد شد که آنجا که عامه حل  در شرح حال قیس

نجاش  در شرح حال اسحاق، وثاقت قیس را نیمز که است، به دلیل آنقریب األمر را به تنهای  و محلق آورده
است، قریب األمر با وثاقت، متناظر است؛ چراکه این شخِص قریب األممِر محلمق، هممان طمریِح خواسته
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کنمد. ایمن محلبم  اسمت کمه از کمام در کام نجاش  است. لذا قریب األمر بر وثاقمت داللمت م « ثقه»
 شود.شوشتری نتیجه گرفته م 

یری با تسامح در برخورد با این محلب است که رجالّیون متقدم شیعه، از جمله نجاش ، برق  و گاین نتیجه
بن حّیمان بن عمماربن عمار، جز آن محلب  که نجاش  در شرح حال بمرادرش اسمحاقشیخ طوس ، از قیس

ان او، سمنخاند. نیز با پمذیرش ایمن فمرض اسمت کمه عاممه حلم  و هماست، وطف  به میان نیاوردهآورده
وطیفا  قیس در آن، با توطیفا  اند که تهای رجال  متقدم مانند رجال نجاش  داشتهای را از کتابنسخه

 است.عامه دربار  وی یکسان بوده یا اطًا نجاش  به طراحت قیس را قریب األمر خوانده
رادران اسمحاق و از در عبار  نجاش  بمر وثاقمت بم« ثقه»لیکن اگر سخن خوی  را مبن  بر داللت نداشتن 

به هیچ عنوان بر وثاقت بمرادران « إّنه من بیت کبیر من الشیعة»جمله قیس، بپذیریم و نیز بپذیریم که عبار  
رساَند، ُحسمن بمرادران اسمت نمه چیمزی دیگمر، کند و نهایت محلب  را که به اثبا  م اسحاق داللت نم 

نیز بمر وثاقمت داللتم  نمدارد و نهایتمًا بمر  –بن عمار سذیل نام قی –عبار  قریب األمر در کام عامه حل  
 است.ُحسن قیس داللت خواهد کرد و شاید حداکثر ُحسن  باشد که به وثاقت نزدیک شده

تر اسمت. زیمرا در عبمار  رسد که دیدگاه ابوالقاسمم خمویي بمه طمواب نزدیمكبه نظر مي حاصل سخن:
تا اینجا محلمب «. بن عمار شیخ من أطحابنا، ثقةٌ سحاقا»است: نجاشي، به طراحت اسحاق را ثقه نامیده

و إخوتمه »گردد که معرفي بمرادران اسمحاق اسمت. عبمار  شود و پس از آن، کام دیگري آغاز ميتمام مي
ابتدائیمه )نمه واو عحمف( نیمز آغماز « واو»است کمه بما جملۀ استینافیه « یونس و یوسف و قیس و اسماعیل

است رجال نجاشي کتابي نسبي نیست، درست است؛ لیکن نجاشي ي که گفتهاست. در اشکال شوشترشده
است تا إشکال شوشتري وارد باشد. کاري که نجاشي کرده آن است کمه جمز اشخاطي غیِر راوي را نام نبرده

اند. تنها، است بگوید که چهار برادر اسحاق نیز راوي حدیثاسحاق، از چهار راوي دیگر نام برده و خواسته
 الرجهال است؛ همانند آنچه دربار  بسیاري از راویان در منابع رجالي و بمه ویمژهان را جرح یا توثیق نکردهآن

است. لذا نام بمردن از بمرادران اسمحاق، بمدون جمرح و تعمدیل و توطمیف حالشمان، شیخ طوسي رخ داده
جاش  پمس از پایمان دوگانگي و تناقضي با موضوع کتاب نجاشي که علم رجال است، پیش نخواهد آورد. ن

اي که به معرفي برادران راوي اسحاق پرداخته، دوباره به کام نخست خود باز گشمته اسمت کمه ذکمر جمله
اي است است. در واقع جملۀ میاني، کام معترضهاحوال اسحاق است و این را از جملۀ دومش نتیجه گرفته

اسمت. اق شمیخي از اطمحاب امامّیمه و ثقمه است. اسمحکه ما بین دو جمله پیشین و پسیِن خود واقع شده
آید که اسحاق جزء اند. از برادران او به دست مياند که خود، راوي حدیثبرادران او عبار  از این چهار تن

 اند.است و خانواد  او نیز افرادي بزرگخانداني بزرگ از شیعه 
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بن عمار که مورد نظر ما است فهمیمده یستنها محلبي که از جملۀ نجاشي دربار  برادران اسحاق، از جمله ق
ما قبِل آن، چه ثقه مختص اسمحاق اسمت « ثقۀ»است نه « و هو من بیت کبیر من الشیعة»شود، عبار  مي

ممن »شود. زیمرا کند و از آن توثیقي حاطل نمينیز نهایتًا بر مدح داللت مي« هو من بیت کبیر من الشیعة»
کند و ممکن است آن خاندان، از جهاتي دیگر و نه حدیث را ثابت نمي وثاقت در نقل« بیت کبیر من الشیعة

اش، مخمتص بنا به گفتۀ شوشتري که کتماب رجمالياز جهت نقل حدیث، بزرگ بوده باشند. وگرنه نجاشي 
یما « من بیت کبیر من الشیعة فم  الروایمة / فم  الحمدیث»کرد شناخت راویان است، به طراحت اعام مي

و إخوته »یا « ثقة هو و إخوته»اند یا طبق نظر خویي، نجاشي عبار  دان بزرگ، همگي ثقا که این خاناین
 کند.نهایتًا ُحسن را براي راوي ثابت مي« من بیت کبیر من الشیعة»ُبرد. لذا را به کار مي« یونس،... ثقا 

دالت نیست. شماید شماهد دهد، وثاقت و عکه ظاهر آن نیز تا حدودي نشان ميبنا بر این قریب األمر چنان
که قریب األمر، مرادف ثقه نیست، عبار  عامه حلي در شرح حمال قمیس بر این –هر چند ضعیف  –دیگر 

باشد. حل  از عبار  نجاشي در وطف اسحاق، توثیق یوسف را استنباط کرده ولي توثیق قیس را خیر و بمه 
اسمت وگرنمه بمه یز قریمب األممر را ثقمه ندانستهاست. یعني در هر حال عامه حلي نقریب األمر اکتفا کرده

را به عنموان متمرادف « قریب األمر»عینًا « ثقه»کرد. شاید گفته شود: عامه به جاي طراحت آن را اعام مي
به أممر اسمت، نمه عمیِن أممر « قریب»دهد که است، لیکن دست کم ظاهِر قریب األمر نشان ميآن قرار داده

 در کام حل  مترادف بوده باشند(.« ثقه»)األمر( و « قریب األمر»ان این بود که )خوِد وثاقت( )زیرا فرضم
  

 قریب األمر در رجال اهل سنت

بن علم  بخماری شناسان اهل سنت قریب األمر را در چند مورد و در شرح حال راویمان  چمون عممررجال
 /2سمن الححمان )هممان، بن الح( و حمرب319 /4حجر عسقان ، لسان، ؛ ابن1236-1235 /4)ذهب ، 

 اند.کار برده( به184
اسمت؛ آمده« قریب األممر فم  الروایمة»قریب األمر در شرح حال راوی نخست، با قید روایت و به طور  

اند. این در حال  است کمه لیکن در دوم ، نسبت قریب األمِر محلق و بدون قید را از قول نجاش  نقل کرده
قریب األمر ف  الحدیث، له کتاب عام  »است: ن حسن طحان نوشتهب( در شرح حال حرب184نجاش  )

( در شمرح حمال راوی مزبمور 184 /2حجر عسقان  )لسان، ابن«. الروایة، أخبرنا عدة من أطحابنا عن...
النجاش  عام  حبان ف  الثقا  وقال ابنلیس حدیثه بذار قاله األزدی،...، وذکره ابن»نویسد: )حرب( م 

 «. شیع  قریب األمر، روی کتابًا، روی عنه... الروایة أی
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نمام  از  ،تهذیب التهذیب و تقریب التههذیبحجر در دو کتاب شاخِص رجال  خود، با توجه به اینکه ابن
توان دانست. شاید عّلت حجر م است، علت آن را شیعه دانستِن راوی از سوی ابناین راوی به میان نیاورده
اسمت. بنمابراین روشمن نیسمت کمه نظمر ب، مخصوص شناساندن راویان سن  بودهاین باشد که این دو کتا

 حبان و نجاش  آورده بود، چیست.حجر دربار  وثاقت یا قریب األمر بودن وی که به نقل از ابنابن
مقّیمد « الروایة»در این موارد محدودی که قریب األمر در منابع رجال  اهل سنت ذکر شده، قریب األمر به 

است، بمه طمور  آمده« قریب األمر ف  الحدیث»ست. موردی را نیز که در رجال نجاش  به طور  اشده
اند. گویا نزد ایشان، قریب األمر محلق و بدون قید، همان قریب به اممِر حمدیث قریب األمر محلق نقل کرده

نمموده اسمت و ان یکسان م کرده و این دو حالت )محلق و مقّید( نزد آن)قریب األمر ف  الروایة( را افاده م 
شود که قریب األمر در رجال اهل سنت، بمه اند. این سخن در حالت  دگر نیز تأیید م هر دو یک معنا داشته

 معنای قریب به امِر مذهب، هیچ کاربردی ندارد.
ز حجر عسقان ، دو نشانۀ دیگر در تأیید معنای قریمب األممر بمه اممِر حمدیث و نیمگفتۀ ابندر سخن پیش

لمیس »نقول از أزدی اسمت کمه حمرب را خوَرد. نخست عبار  مای وثاقت، به چشم م داللت آن بر گونه
در آن حمد محلموب نیسمت. ایمن  -دست کم در نظمر أزدی  -است. یعن  حدیثش شناسانده« حدیثه بذار

اده کنمد و بمالعکس. از سمخن نجاشم  اسمتفسخن أزدی، گویا سخن نجاش  )قریب األممر( را تفسمیر م 
شود که با آن مرز محلموب تما شود که راوی به آن مرِز محلوب، نزدیک است و از سخن أزدی استفاده م م 

حدودی فاطله دارد. در آنجا، حدیث بود و در اینجا به زبان و بیان  دیگمر، أممر اسمت. گویما أممر، هممان 
 حدیث است. حد آرمان  در هر دو نیز وثاقت است.

اش بن حسن طحمان را کمه نجاشم  دربمارهحبان، حربکه ابن( آن184 /2حجر )نشانۀ دیگر در سخن ابن
حبمان فم  الثقما (. گویما نمزد او، حمرب )و ذکمره ابن اسمتقریب األمر گفته بود، جمزو ثقماتش برشمرده

 ای مثبت و مقبول است.شخصیت  با وجهه
 

 گیری نتیجه

رجا  و مراتب  است؛ به طوری که از جرح و نمودار اطحاحا  جرح و تعدیل )توثیق و تضعیف( دارای د
شود. میمان مرحلمۀ توثیمق رقیمق و جمرح رقیمق، مرحلمۀ توثیق شدید آغاز و به جرح یا توثیق رقیق ختم م 

اند و رنگ  از هر دو به رخسار دارند. یک  از ای وجود دارد که برخ  اطحاحا  گویای این مرحلهواسحه
حالت  بینابین، خاکستری، شناور و غیر شفاف دارد. با بررس  اوطماِف ها اطحاح قریب األمر است که آن

 توان قضاو  کرد.مقاِرن قریب األمر در وطف یک راوی، دربار  داللت این اطحاح بر جرح یا توثیق، م 
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معنای قریب األمر، قریب به حدیث است اما نه قریب به خوِد حدیث و روایت؛ بلکمه قریمب بمه جزئم  از 
تعلقا  حدیث یعن  وثاقت در حدیث. لذا مراد از قریب األممر نزدیمک بمودن راوی بمه عمدالت و لوازم و م

 وثاقت است. یعن  راوی عادل نیست، لیکن به عدالت نزدیک است.
 

 منابع
 ق. 1390، مؤّسسة األعلم  للمحبوعا ، بیرو ، چاپ دوم، لسان المیزانحجر عسقان ، احمدبن عل ، ابن

یب__________،  ، تحقیق: مصحف  عبدالقادر عحما، الحبعمة الثانیمة، دارالکتمب العلمّیمة، بیمرو ، التهذیب تقر
 ق. 1415

 ق. 1331-1329نا، حیدرآباد دکن، ، ب تهذیب التهذیب__________، 
 ق. 1392، محبعة حیدریة، نجف، الرجالالدین، داود حّلي، تقيابن
 ق. 1422ضا حسین  جال ، دارالحدیث، قم، ، تحقیق: محّمدرالرجال غضائري، أحمدبن حسین،ابن
 ق. 1405، نشر أدب الحوزه، قم، لسان العربمنظور، محّمدبن مکرم، ابن

، داراحیماء العلموم االسمامیه، چماپ سمنگي، قمم، الفصول الغرویة في االصول الفقهیهه اطفهاني، محّمدحسین،
 ق. 1404

ة الرجالبن حسن، أعرجي کاظمي، محسن  ق. 1415ؤسسه الهدایه إلحیاءالتراث، قم، چاپ اول، ، به کوشش مُعدّ
 ق. 1393، دارالمعارف، قاهره، المعجم الوسیطانیس، ابراهیم و دیگران، 

، به کوشش محّمد طادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، مکتبمة الصمادق الفوائد الرجالیةبحرالعلوم، محمدمهدی، 
 .1363)ع(، تهران، 

 ق. 1383الدین محّدث أموري، انتشارا  دانشگاه تهران، تهران، ، به کوشش جالالرجالبرقي، احمدبن محمد، 
السام إلحیاء التمراث، قمم، چماپ اول، البیت علیهم، به کوشش مؤسسة آلنقد الرجالبن حسین، تفرش ، مصحف 

 ق. 1418
اللمه مرعشم ، چماپ اول، ، قم، مکتبمة آیةطرائف المقال فی معرفة طبقات الّرجالاطغر، جابلق  بروجردی، عل 

 ق. 1410
، به کوشش احمدبن عبدالغفور عحار، دارالعلمم الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةبن حماد، جوهري، اسماعیل

 ق. 1407للمایین، بیرو ، چاپ چهارم، 
حیماء السمام إلالبیمت علیهم، مؤسسمة آلمنتهي المقال في أحوال الرجهالحائري مازندراني، محّمدبن اسماعیل، 

 ق. 1416التراث، قم، چاپ اول، 
 ق. 1404، تحقیق: محمد طادق بحرالعلوم، مکتب االعام االسامي، قم، چاپ دوم، الرجالخاقاني، علي، 

جا، چاپ دوم، ، به کوشش مهدي مخزومي و ابراهیم سامرائي، مؤسسة دارالهجرة، ب العینبن أحمد فراهیدي، خلیل



 105 شمارة                                                   ثیعلوم قرآن و حد                                                              140

 ق. 1409
، مرکز نشر فرهنگ اسام ، تهران، چاپ پنجم، جم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةمعخویي، أبوالقاسم، 

 ق. 1413
اظالدین، ذهبي، شمس  تا.، مکتبة الحرم المک ، اعانة وزارة معارف الحکومة العالیة الهندیة، ب تذکرة الحفّ

 .1314جا، ، نظام السلحنة، ب الرسائل الّرجالیةشفت  بیدآبادی، محمدباقر، 
، مؤّسسة النشراإلسام  التابعة لجماعة المدّرسین بقم المشمّرفه، قمم، چماپ قاموس الّرجالشوشتری، محّمدتق ، 

 ق. 1422اول، 
، تحقیق: محمدرضا حسیني جالي، انتشارا  محّاتي، قمم، البدایة في علم الدرایةبن علي، الدینشهید ثاني، زین

 ق. 1421چاپ اول، 
، تحقیق: عبدالحسین محمد علي بّقال، مکتبة چهل ستون العاّمة المسجد فی علم الدرایةشرح البدایة _______، 

 ق. 1404الجامع، طهران، چاپ اول، 
الله مرعشمي، قمم، چماپ ، به کوشش عبدالحسین محمد علي بّقال، مکتبة آیتالرعایة في علم الدرایة_______، 

 ق. 1408اول، 
ابراهیم، انتشارا  فیروزآبادی، قم، چاپ ، به کوشش محمدجعفر آلثالدرایة فی علم مصطلح الحدی_______، 

 ق. 1409دوم، 
، به ضمیمۀ حبل المتین، رسمالة اإلرثیمه، مشمرق الشمسمین، الوجیزه في علم الدرایةشیخ بهائ ، محّمدبن حسین، 

 ق. 1321الرسالتان الکریتان، رسالة العروة الوثق ، به کوشش احمد شیرازی، چاپ سنگ ، تهران، 
، به کوشش جواد قّیوم  اطفهان ، مؤسسۀ نشر اسام  وابسته به جامعه مدّرسمین، الرجالطوس ، محّمدبن حسن، 

 ق. 1415قم، 
 ق. 1417جا، چاپ اول، ، به کوشش شیخ جواد قّیوم ، مؤسسة نشر الفقاهة، ب الفهرست__________، 

 ق. 1381نجف، چاپ دوم،  ، محبعه حیدریه،خالصة االقوالبن یوسف، عامه حّلي، حسن
 تا.، بنیاد فرهنگ اسام  کوشان پور، قم، ب بهجة اآلمال فی شرح زبدة المقالعلیاری تبریزی، عل ، 

 تا.، مؤسسة الحلب  و شرکاه للنشر و التوزیع، قاهره، ب القاموس المحیطفیروزآبادي، محمدبن یعقوب، 
ةکجوری شیرازی، مهدی،  ش محمد کاظم رحمان سمتایش، دارالحمدیث، قمم، چماپ اول، ، به کوشالفوائد الّرجالیّ

 ق. 1424
، به کوشش محمدحسین مولوی، دارالحمدیث، قمم، چماپ اول، توضیح المقال فی علم الّرجالکن  تهران ، عل ، 

 ق. 1421
م السماالبیمت علیهم، تحقیق: محمدرضما مامقمان ، مؤسسمة آلمقباس الهدایة فی علم الدرایةمامقان ، عبدالله، 

 ق. 1411إلحیاء التراث، قم، چاپ اول، 



            141                                         «األمر بیقر» یمصطلح رجال ةدربار قیتحق                  1399 پاییز و زمستان

)رجال المجلس (، مؤّسسة األعلمم  للمحبوعما ، بیمرو ، چماپ  الوجیزة فی علم الّرجالمجلس ، محّمدباقر، 
 ق. 1415اول، 

 ق. 1417جا، چاپ اول، ، مؤسسه عروه الوثقي، ب الدرایة و الرجال المقال فيمنتهيمرعي، حسین عبدالله )؟(، 
، تحقیق: زهیر األعرج ، مؤسسة األعلم  للمحبوعا ، بیرو ، چماپ وجیزة فی علم الرجالابوالحسن، مشکین ، 

 ق. 1411اول، 
 تا.)شیخ بهائ (، مخحوط، ب  تعلیقة علی الوجیزة فی علم الدرایةموسوی تبریزی، ابوالحسن، 

 ق. 1405الله مرعش ، قم، ، منشورا  مکتبة آیةالرواشح الّسماویةمیرداماد، محمد، 
، تحقیق: موسمي شمبیري زنجماني، مؤسسمه انتشمارا  اسمامي وابسمته بمه جامعمه الرجالنجاشي، أحمدبن علي، 

 ق. 1416مدرسین، قم، چاپ پنجم، 
ةوحید بهبهان ، محّمد باقر،   تا.جا، ب نا، ب ، ب الفوائد الّرجالیّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


