
 
 
 
 
 
  

   »مقارِب الحدیث«و  »ب الحدیثمقار«اصطالح  و ارزیابی دو بررسی
 تعدیل جرح ودر دانش 

  
  استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد/ دکتر مهدي جاللی

  وحدیث آنپژوهشگرعلوم قر ومشهد  دانشگاه فردوسی آموختهدانش/ فاطمه حاجی اکبري
  
  
  چکیده 

نقـد   براي بررسـی و . است سند صر اساسی متن وعن دو دربردارندة ،طورمتعارفه حدیث ب
حـدیث   مـتن بررسـی   ،راه نخسـت  .دارد جـود ناقدان و راه پیش پاي محققان و دو حدیث،

نقـدي   مطالعـه و که  حدیث است سند یبررس ،راه دوم و نقدي درونی که پژوهش و است
درایـه   رجـال و  دانـش  دو ةعهـد  بر حدیث خارجی یا سندي نقد .آیدمی به حساب بیرونی

 در و شـود پرداختـه مـی   ... و ارسـال  ،انقطـاع  اتصـال،  نظـر  از درایه به احوال سـند  در .تاس
 صـورت   راویـان موجـود در سـند حـدیث    نگـري در احـوال   مطالعـه و ژرف  ،دانش رجـال 

 نقـل او  ن طریق میـزان اعتبـار  ای از ومعلوم  ،راوي حدیثضعف  وثاقت و درجۀ تا گیردمی
کـه   ،کـه در دانـش جـرح و تعـدیل     ابع اصـول و ضـوابطی اسـت   تـ  یندآاین فر .معین گردد

اي بـه دقـت   اصـطالحات ویـژه   و ظالفـا  به صـورت  ،اي از دانش رجال حدیث استشاخه
  .ه استدهی و تقریر شدسازمان

 معنـا و  ةاسـت کـه دربـار   » مقارب الحـدیث «اصطالح  ،تعدیل جرح و یکی از اصطالحات
ن را آ وزن رجالی وداللت  حدودایم کوشیده وا تعدیل بررسی نموده ن بر جرح یآداللت 

  .یمیترسیم نما
   :هاواژهدکلی   

 .مقارب الحدیث ،جرح و تعدیل علم رجال، ،خارجی نقد ،، سندحدیث
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  مقدمه

) تضـعیف و توثیـق  (جـرح و تعـدیل   دانشـی اسـت کـه دربـارة    علم جرح و تعـدیل  
یـن الفـاظ و   گویـد و مراتـب ا  راویان بـا الفـاظ و اصـطالحات مخصـوص سـخن مـی      

 فـن مزبـور،   )2ص ،1ج ،ق1372 رازي،ابن ابی حـاتم  .(مایدناصطالحات را تعیین می
چـون   و د،افتنمقبول می برآید، رجال حدیث است که چون سنگین ترازوي راویان و

  .گردندمردود می ،سبک برآید
ه یعنی بیـان عیـب راوي حـدیث بـ     ،طعن پژوهان، جرح عبارت است ازنزد حدیث

عـدالت و ضـبط از او سـلب     یا اساسـاً  ،که به عدالت یا ضبط او خلل وارد آید طوري
اوي و حکـم  عیـب نمـودن ر  عکس آن و عبارت است از پاك و بی ،اما تعدیل. گردد

تـرازوي سـنجش    ،دانـش جـرح و تعـدیل    ،بنـابراین . یـا ضـابط  است به اینکه او عادل 
افتـد و یـا   آیـد و مقبـول مـی   مـی سنگین برآن یا راوي  ۀرجال حدیث است که در کف

ش پـذیرفتنی و  کـه حـدیث  آن ،گـردد و از ایـن طریـق   دهد و مردود میسبک نشان می
ه دانـش  پژوهـان بـ  این است که حدیث. مایدنکه حدیثش ناپذیرفتنی است، رخ مینآ

داده و غایت کوشش را در پی افکندن اصول و مبـانی آن   ي زیاديبهاجرح و تعدیل 
تـا  رنـد  بکار مـی ه الفاظ و اصطالحاتی را ب ،دانشمندان جرح و تعدیل. اندبه کار داشته

اهی را کـه  بر این پایـه جایگـ   و روشن کنندحال راوي را از نظر مقبول یا مردود بودن 
 معلـوم گرداننـد   ،دهـد شخص در سلسله مراتب جرح یا تعدیل به خود اختصـاص مـی  

شـک   .رحرمت حـدیث حراسـت کننـد   حریم پ از و ناراست بازشناسند از را راست تا
پژوهـان، از کمـال   ایـن الفـاظ و اصـطالحات بـراي حـدیث      نیست که شـناخت دقیـق  

نـد کـه اوصـاف    ابور ابزاري بیانیزیرا الفاظ و اصطالحات مز ؛اهمیت برخوردار است
 ،1ج ،تـا بـی  اردبیلـی، / 40-9ص ،1ج ،تـا بـی  ،ابن ابی حـاتم .(دهندراویان را نشان می

ــانی،/ 3ص ــی مامق ــاب ــزي،/ 182-172ص ،ت ــوي  /53-43ص ،1ج ،ق1422 مقری لکن
  )106 –105، صق1418، عتر /52-44ص ،ق1388 هندي،

از  یکـ یاسـت کـه    ثیب الحـد اصطالح مقـار  ین مقاله، مطالعه و بررسیموضوع ا
داللـت آن سـخنانی    و معنا ةنظران دربارصاحب و باشدیل میاصطالحات جرح و تعد

  .اندارائه نمودههایی گاهددی و هگفت
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از رهگـذر    مقـارب الحـدیث   معنا و داللـت اصـطالح   با کاوش دراین مقاله  درما 

 یم معـانی و کنتالش می ،راویان آن دربارة عملی مطالعه و بررسی چند و چون کاربرد
 یـا جـرح   یـن کلمـه بـر   ا داللـت  درجـۀ  کنـیم و  نقـد  بررسی و را آن از تفاسیر موجود
   .دست دهیمه رجالی آن را ب واقعی دقیق تعدیل و وزن

  
  ثیمفهوم اصطالح مقارب الحد یبررس .1
  مقارب الحدیث لغوي يمعنا. 1-1

بـه   -ي را به وصف مقـارب هرگاه چیز«: اندگفته در بیان معناي لغوي کلمۀ مقارب
رغـوب و  م ن است که آن چیز متوسط و در میانـۀ معنایش آ ،توصیف کنند -ءکسر را

به کسـر   -نباشد، متاع مقارب) بهاگران(ی را که نفیسپست جاي گرفته است و کاالی
  )310، ص2ق، ج1414زبیدي، (.گویند -ءبه فتح را -و متاع مقارب -ءرا

  
     حدیثمقارب ال مفهوم اصطالحی. 1-2

 شـرح الفیـه  سـخاوي در   .نظـر گرفـت   دري متعـددي  هاتوان فرضیهباره می این در
) اسم مفعـول (ءو به فتح را) اسم فاعل(ءبه کسر رارا  مقارب الحدیثاصطالح «: گوید

یعنـی حـدیث راوي بـه حـدیث موثقـان       -ءبـه کسـر را   -مقارب الحـدیث . اندخوانده
یعنی حـدیث دیگـران بـه حـدیث ایـن       -ءبه فتح را -الحدیث بنزدیک است و مقار

ق، 1388 هنــدي، لکنـوي  /339ص ،1ج ،ق1388 ســخاوي،(».شـخص نزدیــک اسـت  
 نظـر  دیگـران از یعنـی   -ءبـه فـتح را   -مقارب الحـدیث  اندبرخی گفته )117-116ص

به کسـر   -مقارب الحدیثو  ندانزدیک موصوف به این وصف راوي به ضبط حفظ و
 کـه در  ،به دیگران نزدیک اسـت  ضبط حفظ و در دارنده این صفت یعنی راوي -ءرا

 رتبـۀ  موجـب آن ه بـ  و متوسـط داللـت دارد   درجۀ بر و ستا معنا یکی صورت دو هر
 ،ق1388 سـخاوي، (.رسـاند نوعی مدح را می ،بنابراین .ان استقنزدیک به موث ،شخص

 -ءبه کسر را -مقارب الحدیث اصطالح میان دو کهاست  نگاهیسوم  فرضیۀ )339ص ،1ج
مقـارب  حـدیث راوي  « :گویـد مـی  و گـذارد می فرق -ءبه فتح را -مقارب الحدیث و

کـه بـه    اسـت کـه دیگـران احـادیثی دارنـد      معتبر ،این جهت از -ءبه فتح را -الحدیث
 کـه بـه او   نـد اایـن دیگـران   روایـت اوسـت و   مؤید نوعیه ب و نزدیک است حدیث او

  ،بــودن -ءبـه کسـر را   -الحـدیث مقـارب  او بــه اعتبـار   گرنـه خـود   و دهنـد مـی  اعتبـار 



  1388، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان یپژوهثیدو فصلنامه حد     48

وصـف او   در ،به همـین دلیـل   ، ونیست قابل اعتماد چندان که کار،اي است تازهراوي
 .رفتـه اسـت   به کار ترین الفاظ توثیقنازل یا الفاظ جرح و نوعاً این اصطالحجنب  در

حکــم  از غیــر ی داردحکمـ  -بـه فــتح راء  -ب الحــدیثبنـابراین، حــدیث راوي مقـار  
تازه به دنیاي نقل حـدیث   است و -ءبه کسر را -ه خودش مقارب الحدیثاي کراوي

  ».گذاشته است پا
بـه   مقـارب الحـدیث   میان موجود مآخذ منابع و در اگر این دیدگاه قابل توجه بود 

لـیکن چنـین   ، داشتمی وجود تمایزي آشکار ،ءح رابه فت مقارب الحدیثبا  ءکسر را
 گونـه نشـانه و   هر بدون موارد همۀ در لحدیثمقارب ا چون لفظ ؛نیست فرقی مشهود

. قابـل حمـل اسـت    )ءفـتح را  و بـه کسـر  (وجـه  دو هـر  بـر  لـذا  افتـاده،  ی مذکورحرکت
کـاري کـه چنـدان قابـل     تـازه  -ءرا به کسـر  -مقارب الحدیثاین فرضیه،  در همچنین

 دیگـر  فرضـیۀ  .مبنایی نـدارد  این داوري، شناسانیده شده است که ظاهراً ،نیست اعتماد
و مقــارب  الفــاظ تعــدیل اســت از -ءبــه کســر را -مقــارب الحــدیثکــه  ایــن اســت

محاسـن   بلقینـی، / 38ص ،1ج ،ق1371 ،ذهبـی (الفاظ جـرح  از -ءبه فتح را -الحدیث
. نمایـد نمیصحیح  فرضی که )155ص التقییدواالیضاح، عراقی،/240ص االصطالح،

یعنـی   -بـه فـتح راء   -قاربالشیء المزبان عربی،  که در این فرضیه پنداشته طبق گویا
 معـروف  شـناخته و  زبان تصوري در که چنین برداشت ودرحالی ،)الرديء(چیز پست

 ،ق1405 سـیوطی،  :ك.ر(.شـود ه مشاهده میاستعمال عامیان در فاًصر این معنا نیست و
ایـن   خـود  از کـه  رسـد نظـر مـی  ه بـ  ،حـال  به هر )156ص عراقی،/ 412-411ص ،1ج

حـداقل   و شوداستشمام می مدح شمیم -لحاظ اوصاف قرینبی تنهایی وه ب -اصطالح
متوسط  حدیث راوي موصوف به وصف مقارب الحدیث از نوع ثکه حدی آن است

لکنـوي  (.یابـد میو نه به اوج عظمت ارتقا  کندمی است که نه به حضیض سقوط تنزل
احتمـال   و جـواز  ،کلمـه  ایـن  ضـبط  وجه درسـت در  )117 -116ق، ص1388 هندي،
  ،دو وجـه فــی الجملـه بــر تعـدیل داللــت دارد    هــر و اسـت  -هــردو -ءفـتح را  کسـر و 

علی کل حـال مـن الفـاظ     هما و«: صالح آورده است ابن بر خود حاشیۀ در یکه عراقچنان
 کـه  را سـخاوي  و ابـن رشـید  سـخن   تـوان یمهمچنین  )38ص ،1ج ،ق1371ذهبی،(»التوثیق

ه به ایـن معناسـت کـ    ،کار روده ب یشخص ةمقارب الحدیث دربارهرگاه اصطالح «: نداگفته
 سـخاوي،  :ك.ر نیـز / 117، صق1388 لکنوي هنـدي، (»و منکر نیست حدیث او شاذ

   .دانست رما این مؤیدي بر ،)115ص ،2ج ،ق1388
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  تعدیل دانش جرح و در مقارب الحدیث اصطالح رجالی وزن سنجش. 2
مقـارب   اصـطالح  اسـتعمال  مـوارد  اسـتقراي  و یصـداق م -بررسی میدانی ،مقصود  

کشـف   و تحلیل معنـا  مطالعه و سپس و اسالمی آثار منابع و دران راوی ةدربار الحدیث
طریــق بررسـی احــوال اشخاصـی اســت کـه ایــن     از آن دقیـق  هــايداللـت  یــا داللـت 

             .رفته است به کار آنان بارةصطالح درا
                                                                      

   ف موثقانص درث یمقارب الحد انیراو .2-1
 روشـن و  ۀجـ ایـن نتی  ،راویان ةمقارب الحدیث دربار استعمالبررسی چگونگی  از 

توصـیف   در و توثیـق راوي داللـت دارد   بـر  ایـن اصـطالح  ه ک آیدمی دسته ب قطعی
  قــــــرین  همـــــراه و ، ثقـــــه اصـــــطالح   بــــــا بســـــیاري  مـــــوارد  راویـــــان در 

ــی ــم ــو« :رددگ ــه، ه ــدیث  ثق ــارب الح ــر،  (»مق ــن حج  ،2ج؛ 258ص ،1جق، 1404اب
محــدثان  و )56ص ،5ج؛ 108ص ،3ج ق،1403 ترمــذي،/ 18ص ،3ج؛ 177-176ص

 راوي موثـق رفتـار    عنـوان یـک  ه بـ مقارب الحدیث در احادیـث مشـهورش   با شخص 

 تعـابیر  بـا ان نظـر سـوي صـاحب   از اودي دمشـقی  بـن عمـر   داود، براي نمونه .کنندمی
ري أ ال« ،»بـأس بـه   ال شـیخ و  هـو « ،»لـیس بالمشـهور  « ،»لیس بالقوي« ،»ب حدیثهیکت«

ابـن  (.توصیف شده اسـت  »موثق« و» مشهور« ،»دیثه مقاربح« ،»صالح« ،»سابروایاته بأ
 ،ق1415 آبـادي، عظـیم / 9ص ،9ج ،م1973 شـوکانی، / 170ص ،3ج ،ق1404 حجـر، 

دانی به عـالی نشـان    از راوي را یابندة گون موقعیت بهبوداین تعابیر گونه )38ص ،8ج
ه بـ  ،دکنـ مـنعکس مـی   را ل نظـر هاي رجالی اهگاهدضمن آنکه اختالف دی و دهدمی

ــوح  ــف  وض ــت وص ــدیث دالل ــارب الح ــر را مق ــه ب ــت و« اي ازدرج ــدیل وثاق    »تع
حجـاج بـن   ، سـندش  کـه در  کنـد نقل مـی  ترمذي حدیثی را ،دوم ۀنمون در .رساندمی

 نعرفـه مـن   انمـا  ،حسن صـحیح  حدیث هذا« :نویسدمیسپس  ست وا قرار گرفته دینار
 ،5ج ،ق1403 ترمــذي،(»ثقــه مقــارب الحــدیث حجــاج و حــدیث حجــاج بــن دینــار
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نظران به که صاحب ،عبداهللا بن عالء بن زبیر را بن حنبل احمد سوم، نمونۀ در) 56ص
 ابـن حجـر،  (.خوانـده اسـت   مقارب الحـدیث اند، او را توثیق کرده اي بسیار قويگونه

بـن   ن بن زیادعبدالرحمترمذي دربارة  چهارم، نمونۀ در )307-306ص ،5ج ،ق1404
بـه وي   نسـبت  نامسـاعدي  نظـر  کـه  ،رغم سایرانکه علی کندگزارش می انعم افریقی

ــدداشــته ــد -خــود -ترمــذي ،ان ــت کــرد ن اوشــأ ،کــه بخــاري ه اســتدی  ه ورا تقوی
ــدالرحم ــدیث ن را عب ــارب الح ــت  مق ــده اس ــذي،تر(خوان / 128ص ،1جق، 1403 م

کـه برخـی   اسـت   اسـماعیل بـن رافـع   نمونۀ پنجم،  و )339ص ،1ج ،ق1388 سخاوي،
مقـارب   بخـاري شـنیده کـه    از -خـود  -ترمذيلیکن  اند،دانسته شضعیف هل حدیث،ا

  )108ص ،3ج ،وهم(.توثیقش کرده است خوانده و الحدیثش
  
  ثیان مقارب الحدیراو درجات و مراتب .2-2

مقـارب   گـردد کـه  یان معلوم مـ ین اصطالح دربارة راویوارد استعمال ام یاز بررس
 در» لکـل درجـات   و«بـه مصـداق    و متفـاوت دارنـد  اتی درجـ  تـب و امر گاه انالحدیث

، احمـد بـن حنبـل    بـراي نمونـه   .نددي هسـت وفـر  و يفـراز  داراي منحنی نمودار توثیـق 
حادیث مشهورش مقارب او در روایت ا«: نویسداسماعیل بن زکریا خلقانی میدربارة 

بـرده بـه صـفت طالـب     چون نام ؛گیردو قرار نمیا ااست، لیکن دل ب صالح و الحدیث
 ،ایـن گـزارش   در )260ص ،1ج ،ق1404 ابـن حجـر،  (».حدیث شـناخته شـده نیسـت   
شناسـانیده   )ناقـل بـودنش   راوي و(نقـل  روایت و جنبۀ از شخصیت اسماعیل بن زکریا

بیان همـین جنبـه از شخصـیت     در دیگر گزارشیر د جالب آنکه ابن حنبل .شده است
 عبـداهللا بـن احمـد    ،سومگزارش  در و )جاهمان(خوانده است ثقه برده رانام اسماعیل،
 تبـه صـف   را راوي مـذکور  )مـتن روایـت شـده   (حـدیث  ،نقـل از پـدرش  ه بن حنبل ب
 ،2ج ،ق1408 ابــن حنبــل،(»حــدیث مقــارب ثــهحدی«: ده اســتنمــوف وصــمقــارب 

 در اصـطالح مزبـور   دهـد امـري کـه نشـان مـی     )346ص ،1ج ،تـا بی ،الباجی/ 496ص
توجـه قرارگرفتـه    مـورد  -دو هـر  -انشـ روایت و انبراي سنجش راوی استعمال اهل نظر

توثیـق فـی    تعـدیل و  یعنـی  ،روایـتش  نگاه مثبت بـه راوي و  مورد بر دو هر در و است
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 احمـد  دوم، نمونـۀ  رد .داللـت دارد  روایـتش  فی الجملـۀ  تصحیح تثبیت و و او ۀالجمل

ــن عاصــم ، حــدیث نگــاهی متفــاوت بــابــن حنبــل  ــه را عاصــم بــن علــی ب  حــدیث  ب
آن ابـراز  ات انـدك بـودن اشـتباه    از را اعجـاب خـود   و شمردهگویان نزدیک راست

سـبب  ه کـه بـ   اسـت  دانسـته  جایگـاهی  مقام وچنان  حائز ،اسالم در را بردهداشته و نام
مقـارب حـدیث اهـل     حدیثـه «: نمایـد و ارزانـی  ا هبـ  بهشـت را  خداونـد  دارد امید ،آن

ــدق، ــا الص ــأ  م ــل الخط ــه اق ــن اإل  ... فی ــام م ــع أ ق ــالم بموض ــوس ــه  أ رج ــه اهللا ب ن یثیب
ــ مــردي  را مصــعب بــن ماهــان وا )244ص ،12ج ،ق1417 خطیــب بغــدادي،(».ۀالجن

 که اشتباهاتی هـم در  خواندمی حدیثش را مقارب و داندستایش می شایسته و درخور
فیه شـیء مـن    ،اًمقارب کان حدیثه ،ثنی علیه خیراًاُ و صالحاً کان رجالً«: دارد آن وجود

ابوسـلیمان مـدنی   ، دیگـر  نمونـۀ  )308ص ،8ج ،ق1372 ابن ابـی حـاتم رازي،  (»الخطأ
 انـد را ثقه دانسته او که اهل نظر ،است )ع(طالب بن ابی جعفر احفاد از بن عبداهللا داود
 ،عـین حـال   در. انـد خوانـده  شمقـارب الحـدیث  یـا   و انـد دهنام بر او از میان ثقات یا در
نافع اشـتباه   از گزارش حدیث مالک در، نمونهبراي  کردهاشتباه می که گاهی اندگفته

بـن   زبیـر ، ایـن مجـال   در مثـال آخرین  )165ص ،3ج ،ق1404 ابن حجر،(.کرده است
صـالح   ثبـت،  ثقـه، را  نظـران او صـاحب تـابعی اسـت کـه عمـوم      عدي همـدانی یـامی  

ــدشناســانیده مقــارب الحــدیث وي را ،ایــن اوصــاف موافــق بــا والحــدیث   ،همــو(.ان
  )274ص

  
  ثیت اصطالح مقارب الحدیروشنگر ماه يهانمونه و شواهد .3

چنـین  راویـان   بـارة در از شـواهد موجـود   مـدلل گشـت،   تـر معلـوم و  که پیشچنان
  بـر  نـه تنهـا   ،شـود  اسـتعمال  کسـی  برايمقارب الحدیث هرگاه آید که اصطالح میبر

ق، 1425 ،حافظیـان بـابلی  (سـازد عدالت خارج نمی از شخص را و جرح داللت ندارد
 این امر را از داوري بخـاري دربـارة  . نمایدتقویت هم می را يراوبلکه ) 177، ص2ج

 نظـران درست است که صاحب. توان دریافتمی تمیمی جزري بن یزید بن سنان یزید
 پـا ه ب بخاريلیکن  ،اندرا تضعیف کرده او ،کی از جرح استکه حا ،متعدديبا الفاظ 
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کـم  دسـت  یـا  توثیـق  را نش اومقارب الحدیث دانسـت  با -نادرست درست یا و -خاسته
 ایـن، پسـرش محمـد بـن یزیـد،      وجـود  بـا «: افزوده اسـت  عین حال در وتقویت کرده 
 نمونـۀ  )293ص ،11ج ،ق1404 ابن حجر،(.کرده استایت ورا از او ر اخبار منکري

روایـت   )ص(پیامبر ابوهریره از از، بن رباح ولیداست که ترمذي از ي خبر مسند ،دوم
از دشـمن   براي مردم خـود  است جایز زن مسلمان؛ للقوم خذلتأ المرأةن إ«: کرده است

ــرد  ــان بگی ــذي،(».ام ــارکفوري،/ 70ص ،3ج ،ق1403 ترم  )168ص ،5ج ،ق1410مب
 ویده بخـاري پرسـ   اسـتادش  از این خبـر  ةدربارگفته که  العلل الکبیر کتاب ترمذي در

مشـکل ترمـذي    چـون  و گویـا » حـدیث صـحیح   هو« که ه استدادپاسخ به او بخاري 
 توجیـه و  براي رفع نگرانـی شـاگرد و   ،سند حدیث بوده در تابعی بن رباح ولید وجود

 وصـف مقـارب الحـدیث    بـا  را ن ربـاح بـ  ولیـد  ،مزبـور  خبر ةدربار تعلیل داوري خود
 و بخـاري  این رفتار از )248ص ،4ج ،ق1415 زیلعی،(.کرده استییدأترا  او ده ووست

بلکه از  هم ساخته،را قرین  مقارب الحدیث و حدیث صحیحوصف  که دو، او گفتار
وصـف   شود کـه وضوح روشن میه ب ته است،ولی بهره گرفتعلیل ا توجیه و دومی در

 ه واسـطۀ بـ کـه   طـوري ه بـ  ،داللت دارد او یک راوي بر توثیق ةدربارث مقارب الحدی
بـن   ولیـد ، ابن حجـر  این سخن اینکه مؤید .بدانیم صحیحآن شایسته است حدیثش را 

نقـل دیگـري از    در و مـن الثقـات   و صالح، اهل نظر نقل ازه ب وصدوق  ،خود را رباح
ــده اســت حســن الحــدیث را او ،بخــاري ــن حجــر عســقال (.خوان  ،2ج ،ق1415نی، اب

ــا قضــاوت بخــاري در  )117ص ،11جق، 1404همــو، / 285ص مقــارب  امــري کــه ب

                                                
 ولو منکر در اصطالح متقدمان عبارت از تفرد خبر است «: تعاریف متنوع و متفاوتی از منکر به دست داده شده است

ق، 1418عتر، (».حدیث مخالف خبر ثقه است که راوي ضعیفی روایتش کندراوي ثقه باشد، اما در اصطالح متأخران، 
نسبت به حدیث مخالفش بین راویان مشهور باشد، و منکر عکـس آن   معروف حدیثی است که مضمون آن«) 114ص

همچنین منکر به حـدیثی گوینـد کـه در سلسـله سـند آن      ... است، یعنی خبري که فقط یک تن ناموثق نقل کرده باشد
                                      )70 -69تا، صچی، بیمدیر شانه(».موجب ضعفی باشد



   53ل     یدر دانش جرح و تعد» ثیمقارِب الحد«و » ثیمقارب الحد«
اگـر کسـی احتمـال     اما .است سازگار روایتش کامالً یا راوي مذکور نامیدنالحدیث 

 بایـد  ،اشـد ب »صـحیح لغیـره  «اینجـا   صحیح درز وصف بخاري ا مقصود که بسا دهد
نـه   -همـین خبـر  ص وصـ خ ةچـون ترمـذي دربـار    ؛است گفت که چنین احتمالی بعید

بدانـد   تا او بخاري نیز براي اطمینان خاطر و بخاري سؤال کرده است از -خبري دیگر
راوي سـهوي مرتکـب نشـده،     و درسـت بـوده   ،وصف حدیث به صحیح قضاوتش در

 العلـل  را در مزبور ترمذي خبر ،آنکه دیگر .معرفی کرده است مقارب الحدیث را آن
حتـی   وکتب علـل   در اصوالً وسخن بخاري صحیحش دانسته  استناده ب و آورده خود
سبب آنکـه حـدیثی از طریـق    ه ب گاندنویسن که شوددیده می بسیارکتب حدیثی  سایر
 عنـوان  زیرآن را  ،بدون مالحظه و دکننرد می صحیح بودنش را ،نقل شده است منکر

و  157ص ،3ج؛ 142ص ،2ج ،ق1403 ترمـذي، (.نـد آورمـی  حدیث منکر ناخوشایند
 اصـل اسـت و   موضـوع خـود عمـده و    در مزبـور  خبر ،سوم آنکه )160ص ،4ج ،188

ــراي آن شــواهد قــولی دیگــري از  ــامبر ب ــدارد) ص(کــالم پی  ، پــس بخــاري وجــود ن

شـخص مقـارب الحـدیث     روایـت عنـوان  ه ب مزبور خبر توانسته در صحیح دانستننمی
  .داشته باشد شابهم یا رتبطم احادیث و اخبار دیگر نظر به

  
  ثیان مقارب الحدیراو اخبار منکر در کارنامۀفقدان . 3-1

بنـد   آغـاز  در -بن یزیـد تمیمـی جـزري    بن سنان یزیدة ردربا يبخار يداور يمعنا
چـون روایـت    ؛بار ارزشـی مثبـت دارد   مقارب الحدیثآن است که اصطالح  -نیشیپ

ده اسـت، یعنـی در احادیـث    کـر آن استثنا د از نکه بار ارزشی منفی داررا اخبار منکر 
 نسـته اسـت،  ها بخـاري راوي را مقـارب الحـدیث دا   که بر اساس آن ،اتیمستثنمقابل 

بـن   یزیـد  احادیث منکري که فرزنـد  ثابت شود پس اگر .حدیث منکري وجود ندارد
                                                

  یگـري  صحیح لغیره، خبري است که به سبب یک امر جانبی خارجی از جمله احادیث صحیح مشابه که به طـرق د
نبـوده   ائزرا حـ  -ماننـد داشـتن اسـناد صـحیح     -چون خـود مسـتقالً شـرایط صـحت     اند، صحیح شمرده شود؛نقل شده

 )79صق، 1399قاسمی، : ك.ر.(است
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، ایـن صـورت   درنبسـته اسـت   بر وبـه ا  وشته تعلق دا به پدر واقعاً ،نقل کرده او سنان از
عداد مجروحـان   دربرده نام و گرددسلب می بن سنان یزید از مقارب الحدیثوصف 

د یـ نبا ،ثیث شـخص مقـارب الحـد   یـ ه در احادیـ پاایـن  بـر   .گیـرد مطعونان قرار می و
 مقـارب الحـدیث  دیگـر   ،اشـته باشـد  اگر وجود دچه  ؛ات منکر وجود داشته باشدیروا

نسـبت  بلکـه   ،منفی ندارداصطالح مورد نظر بار  که دهدنشان می رن امیا .بود دنخواه
در غیر محل خـود   استثنا ،صورت در غیر این .بار مثبت داردبه حدیث چنین شخصی 

  .و نادرست است
  
  ث یمقارب الحد داللت اصطالح ابهام در .3-2
  هسـت اي نمونـه  .نمایـد مـی  دشـوار  اي پیچیده واندازه وع تاموض بعضاً ،این همه با 

 .دارد وجـود ابهـام   اجمال و مقارب الحدیثاصطالح  داللت گاه در دهدکه نشان می
: نویسـد کند و سپس میارزیابی می حسن غریبرا  ، آنپس از آوردن حدیثی ترمذي

) ابـی هـالل قسـلمی   هالل بن  ،ابوظالل(یکی از راویان مذکور در سند حدیث دربارة«
ــ  ــاري سـ ــن  ؤاز بخـ ــخ مـ ــردم و او در پاسـ ــامال کـ ــرده را ، نـ ــدیث بـ ــارب الحـ  مقـ

  )50، ص2ق، ج1403ي، ذترم(».شناسانید
 ابـوظالل  حـدیث  دربـارة  اواز داوري  یعنـی  ،پاسخ بخاري قبال ترمذي در رفتار از

مقارب الحدیث بر جرح راوي داللـت  اصطالح  ،ترمذي نظر حداقل از یابیم کهدرمی
ن را ترمذي حدیث ابوظالل  ،بوددارد و اگر جز این مین سـح،   اع حـدیث  کـه از انـو

  .کردارزیابی نمی ،مقبول و معتبر است
 وجـود  تفـرد آن  طریـق  در غریب دانستن حدیث مزبور نیز بـدین اعتبـار اسـت کـه    

 امـا  .اسـت  شده نقل متفرداً ،)ابوظالل(با اسناد واحد و از طریق یک راوي نوچ؛ دارد

                                                
 ن، حدیثی است که شاذسالحـدیث  «: و معلل نباشد و با روایت شخص عادل کم ضـبط، داراي سـند متصـل باشـد     ح

مقصـود از  ) 264، صق1418عتـر،  (».ر شـاذ و ال معلـل  غیـ  هو الحدیث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه: الحسن
چی، مدیر شانه(ترندحدیثی است که در مقابل و معارض حدیث مشهور یا مخالف حدیثی باشد که راویانش حافظ ،شاذ
  )55ص ،ق1398، معروف الحسنی(.و مقصود از معلل حدیثی است که در سند یا متن آن نقصی باشد) 61ص ،تابی
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: تاسـ  گـزارش شـده   ابوظالل بخاري دربارة ازکه قول دیگري این توجه درخور کتۀن
 ةدربـار  منفـی بخـاري را   نظـر  و باشـد می جرح مفسر نوع از ظاهراً که» عنده مناکیر و«

کـم  دسـت  ابـوظالل را ضـعیف و   که ،دیگر نظرانداوري صاحب با و رساندمی راوي
کـه   )1-3 :ك.ر(ایـن رهیافـت   بـا  و سـازگار  ،انـد انسـته د غیرقابـل اعتنـا   ارزش و فاقد

 ناسـازگار  منکـر تهـی باشـد،    اخبـار  از بایـد  ،الحدیث ستاورد علمی اشخاص مقاربد
چنــد  توجیــه ایــن اخــتالف در) 76-75ص ،11ج ،ق1404 ابــن حجــر، :ك.ر(.اســت

ابـوظالل   دربـارة  منفـی بخـاري   نظـر  ترمـذي از که اول این احتمال :احتمال وجود دارد
 ترمـذي بـه سـمع    گفته و را این نظربخاري بعدها  ،احتمال دوم آنکه .بوده استآگاه ن

 بـا  .باشدنسبت این سخن به بخاري نادرست  آن است که سوماحتمال  و .ده استنرسی
 هـم  اصطالح مقارب الحـدیث گـاهی   کسی بگوید ممکن استفرض صحت نسبت، 

فـت اینکـه   گ بتـوان  شاید توجه به این مالحظات با ،جهت به هر .داللت دارد جرح بر
-چـون پـیش   .ذهن اسـت  زا دور و امري بعید دانسته، حسنترمذي روایت ابوظالل را 

بـاب   از -ی شخص مقـارب الحـدیث  حدیث مدلل ساختیم که در کارنامۀ )1-3ذیل(تر
ایـن   غیـر  در .باشـد داشـته   وجـود  نبایـد  ادیـث منکـر  حا -عدم امکان جمـع متناقضـین  

 شـخص مـذکور   دیثحـ  و گـردد سلب میي اور از مقارب الحدیث وصف ،صورت
  .گرددمحسوب نمی )قوي یا موثق، حسن ،صحیح(حدیث مقبول انواع از نیز

  
  ف شدگان یتضع منجی ث،یاصطالح مقارب الحد .3-3
ي انظـران بـه گونـه   براي راویـانی کـه از سـوي صـاحب     اصطالح مقارب الحدیث 

کنـد کـه راوي را در پهنـۀ    نجـاتی عمـل مـی    ه منزلـۀ فرشـتۀ  اند، بـ ضعیف شمرده شده
و ه ابخـش بـ  گاهی رضایتجای کم و بیشرهاند و گستردة علم الحدیث از سقوط می

نظران حدیث پژوه از جملـه ترمـذي،   عموم صاحبکه حالی، دربراي نمونه .بخشدمی
 بخـاري پــا بـه میــدان    ،انـد ضـعیف شــمرده  ن بـن زیــاد بـن انعـم افریقــی را   عبـدالرحم 

، 1تـا، ج بـی  ،ابن ماجه.(دینمای، او را تقویت موي دانستن مقارب الحدیثگذارد و با یم
بـن عقیـل    عبداهللا بن محمـد  محمد ابو ،دوم نمونۀ) 128ص ،1جق، 1403 ،ترمذي/ 327ص
میـان   چهـارم اسـت کـه در    طبقـۀ  از -)ع(دختـري علـی   نـوادة  -مدنی یهاشم طالب ابیبن 
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 صـدوق عین  درکه برخی  طوريه ب ،است شدید او ةدرباراختالف نظر  نظرانصاحب
برخـی   و انـد ري دیـده یـا در حـدیثش ضـعف بسـیا    حفظ او خرده گرفتـه   دانستنش بر

 هـم برخـی   و اندندانسته معتمد را چندان متین وي و ،ضمن احتجاج به حدیثش ،دیگر
 بـاور  نگـاه و  بخـاري  کـه  رسـد نظـر مـی  ه چنـین بـ   اما .انددهشمر ضعیف و راا شخص

-نـام  خواستهمی بن عقیل عبداهللا بن محمد با مقارب الحدیث خواندن دیگري داشته و
 ابـن حجـر،  (.دتضـعیف برهانـ   جـرح و  آسـیب  از و توثیـق نمـوده  فـی الجملـه    برده را
  )14-13ص ،6ج ،ق1404

او کـه  . گیردیدر دست مین نوع، ترمذي خود ابتکار عمل را از ا يگرید در نمونۀ
نظـران  بن مسلم که بسـیاري از صـاحب   ةجناد، از استادش دربارة شاگرد بخاري است

ــوده ــعیف نمــ ــدوي را تضــ ــ ،انــ ــیؤســ ــدال مــ ــاري .کنــ ــخص را  بخــ ــن شــ   ایــ
لـیکن   ،کنـد ه در میـان راویـان ابـراز شـگفتی مـی     بـرد از وجود نـام  حتی شناسد ونمی

 راوي را مقـارب الحـدیث   ؛پردازدخود به داوري می ،راوي و حدیثش ترمذي دربارة
 منـاوي، / 327، ص1تا، جبی ،ابن ماجه.(نامدمی حسن غریبرا  و حدیث او خواندمی

  )56ص ،1ج ،ق1415
نظران با اهمیتـی چـون ابـن    صاحبجمله  پژوهان ازعموم حدیث چهارم، نمونۀ در

 ،»متـروك « ،»لـیس بشـیء  « اوصـافی چـون   بـا  راابوزرعه، داود بـن زبرقـان    والمدینی 
 آنـان، رغـم  لـیکن علـی   اند،کردهضعیف ت ...و» الحدیث منکر« ،»ضعیف« ،»لیس بثقه«

ابـن حجـر،   (.یـق نمـوده اسـت   بـرده را توث مقارب الحـدیث دانسـتن وي، نـام   بخاري با 
 ،ایــن توثیــق خــاري درمؤیــد ب )30، ص2، جق1408، هیثمــی/ 160ص ،3ج ،ق1404

شـخص   بـرده را اسـت کـه نـام   رقـان  بـن زب  داودی بن معین دربارة داوري یحی سخن و
 ،آن مشـغول بـود   مـذاکره دربـارة   و گفتگـو  ،صالحی دانسته که به کار حفظ حـدیث 

 اتکـاي بـه حافظـه سـخن      چـون بـا   وه شـد مـی  اشتباه ردچا بسا ،اثناي مذاکره لیکن در
چیزهـایی را نقـل    از اشـخاص موثـق   وا .ه اسـت نقل لغزیـد  در روایت و گاه ،هگفتمی
در نقل مواردي کـه بـا احادیـث     داود این پایه، بر .کرد که جزء احادیث آنان نبودمی

چنانچـه   نلـیک  اسـت،  )صدوق(راستگو )یحیی بن معین(من نظره ب افتد ثقات سازگار
 اسـتناد  یـا  و تـوان احتجـاج کـرد   مـی ن هابه آن باشد، )تنها(منفرد آن موارد، در نقل او

این کالم یحیی بن معین توثیـق فـی    از) 161-160ص، 3ج ،ق1404 ابن حجر،(.نمود
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مقـارب الحـدیث   برده به که با وصف نام خوبی مشهود استه الجمله داود بن زبرقان ب

بن سهل را ضـعیف   بکری، نسای پنجم، ۀنمون در .تاده استاف سازگاردست بخاري،  بر
مقـارب   در روایتـی دیگـر   و مقـارب الحـدیث  برده کـه  ، اما مردمان از نامدانسته است

هیثمـی،  / 51ص ،2ج ،ق1390 ابـن حجـر،  (.انـد کـرده روایـت مـی   بـوده اسـت،   الحال
وده و یـا  ی نـامعتبر بـ  ضعیف نسـای دهد که یا تشان مین امر نیا )299، ص4، جق1408

رساند کـه اصـطالح   ین میهمچنحدي نبوده که به اعتبار راوي خدشه وارد کند و  در
هیثمـی،  .(اي از درجـات مـدح و توثیـق راوي داللـت دارد    مقارب الحدیث بـر درجـه  

 اوحـدیث   ،بودنش مقارب الحدیثسبب ه مردم ب راًظاهچون  )161ص ،5جق، 1408
بـر   و گیردمی قرار تضعیفتقابل با  در ،صفپس این و .اندکردهنقل می را دریافت و

  .داللت دارد تعدیل
  
  ثین حدود داللت اصطالح مقارب الحدییتع .4

مـل  تأ بـا  و اصطالحات جرح و تعدیل قـرار دارد  مقارب الحدیث در میانۀاصطالح 
تـوان  مـی  ،در وصف راویـان بهـره گرفتـه شـده    اصطالح  این مواردي که ازعموم  رد

و توثیـق   الفـاظ تعـدیل   جـزء  اصـطالح مزبـور  کـه   ن استنباط کردچنی یاگرفت نتیجه 
 بـر ولـی بایـد توجـه داشـت کـه       )110، صق1418 عتـر، (.آیـد حساب مـی ه ب  راویان
 فـراز  و منحنـی فـرود   مراتـب متفـاوت و   کـه درجـات و   تعـدیل  الفاظ توثیق و نمودار

اي گونـه  بـه  ،دهـد مـی  را به خود اختصـاص  ترينازل ۀاصطالح مزبور درجگاه  ،دارد
بـه   )161، ص5، جق1408، یثمـ یه(.گـردد مـی  جوارهم جرحمراتب  ترینرقیق باکه 

مراتـب   بسـا  ،قارب الحدیث در سـندش قـرار دارد  مروایتی که شخص  عبارت دیگر،
لـیکن   ،دارا باشـد  نسبت به خبر شخص موثق عـادل ضـابط،  سن و صحت را ح ترپائین

   -الحـدیث  مقـارب تعبیـر   ،اوي حـدیث ر دربـارة  ایـن اصـطالح   موارد کاربرد در همۀ
اي بـر حسـن یـا    امـاره  و راوي توثیق تعدیل و بیانگر و شانهن -ون تردیدبد و گفتگوبی

تـوان  بن یحیی می ۀطلحة بارنظران دردر داوري صاحب ،نمونه يبرا .ستروایت اوصحت 
میـان   در راابن حبـان نـامش    ،را توثیق نموده اوابن معین  ؛یدي بر آنچه بیان گشت یافتمؤ

مقارب او را   هم ابن حنبل و وي تجلیل نموده از» س بهبأ ال«دیگري با تعبیر  و ثقات آورده
برده را با تعبیـر  حاتم نامی ابخوانده یا همچون ضعیف  را برخی نیز او .است الحدیث دانسته
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، 3ج تــا،بــی همــو،/ 26ص ،5ج ،ق1404 ابــن حجــر،.(نــداشناســانیده »لــیس بقــوي«
 درجـات  اي از مراتب ومرتبه توانمی ،هاآن سنجش مل در این اقوال وتأ از )465ص
رقاشـی بصـري    بن زبرقان داود ،دوم نمونۀ .استنباط کرد يراو براي رال یق و تعدیتوث

لـیکن بخـاري    انـد، کـرده ضـعیفش  تشـدت  ه اهـل نظـر بـ   است که عموم  ساکن بغداد
 ،3ج ،ق1404 همو،/ 279ص ،1ج ،ق1415 ابن حجر،(.مقارب الحدیثش نامیده است

داللـت   کـه  ط کردتوان چنین استنبامی تضعیف، آن ابل این توصیف باتق از )160ص
 ،توثیـق  یـا مـدح   نـوعی از  داللـتش بـر   امابعید  ،توثیق قوي بر مقارب الحدیثوصف 
  .است معلوم موجه و

خفیف مقبولیـت شـخص    به درجۀ  موارداز اي پاره در از دیگر شواهدي که از آن
ن محمـد بـن    بـ عبـداهللا  نظران دربـارة داوري صاحب ،برد یپتوان می مقارب الحدیث

احمـد بـن حنبـل، اسـحاق      مقارب الحدیث شناسـانیده و ي را عقیل است که بخاري و
 ،6ج ،ق1404 ،همـو (.انـد قابـل اسـتناد دانسـته   صرفاً بن راهویه و حمیدي حدیث او را 

 نبــوده اســت، بــرده حــافظچــون نــام و )162، ص1ق، ج1415 زیلعــی،/ 14-13ص
ماد بـه حـدیث او اخـتالف نظـر     دانشمندان در امکان و نیز در چند و چون استناد و اعت

 یـا  توثیـق مطلـق   البته در مواردي هم اصطالح مقارب الحـدیث بـر   )جاهمان(اندداشته
 ،5ج؛ 301و  274، 18ص ،3ج ،ق1404 ابــن حجــر،(.داللــت دارد بــاالحتــی تــوثیقی 

   )186ص ،4ج ،ق1403 ترمذي،/ 307-306ص
  
  ثینظران از اصطالح مقارب الحدصاحب يریگبهره. 5

آیـد کـه بخـاري    مـی بر چنـین  مقـارب الحـدیث  از بررسی موارد استعمال اصطالح 
ه دنبال راهی بـوده  بیش از همه از این اصطالح در وصف راویان بهره جسته و در آن ب

 ه طـور کلـی   ، یـا بـ  مـالی راویـان از سـوي دیگـران بکاهـد     جـرح احت  است تا از درجۀ
احادیـث آنـان    از وثاقت بخشد که از رهگذر آن، ياخواسته است به راویان درجهمی

                                                
  ین جرح و تضعیف را و کمتر ، تعلق داردترین درجات استکه خفیفنخستین درجه از درجات جرح، تعبیر به این

 )111، صق1418عتر، .(سازدمتوجه راوي می
 ق1418، همو.(ش در حدیث و فنون آن بیشتر از مجهوالت وي در این عرصه استیهاحافظ کسی است که دانسته ،

  )76ص
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 /16، ص1ق، ج1405 ،نیالبـا (.بتـوان دانسـت    روایـت عتمـاد و  خـور ا را صحیح و در

  )354، ص6، جق1415مناوي، 
مقـارب الحـدیث بـیش از آنکـه     اسـتعمال اصـطالح   در ند که بخـاري  ابرخی بر آن

ظـر داشـته باشـد، بـه     راویان و مصلحت اشـخاص آنـان را بـراي رهیـدن از جـرح در ن     
او در پـی   ،به عبارت دیگـر  .است نظر داشتهید و تصویب اخبارشان حدیث آنان و تأی

، ه کـار بـرده  بور را در حقشان بزاین امر است که حدیث راویانی که اصطالح ماثبات 
اعتبـار   حدیثشـان را از درجـۀ   کـه  -حدیث ثقات نزدیک اسـت و عیـب و ایـرادي   به 

) 10، ص2ج ؛254، ص1ق، ج1405البـانی،  (بر احادیث آنان وارد نیست -ساقط کند
 ،1ج ق،1371ذهبـی،  (.حسن اصطالحی برخوردار استاز  لحدیثانمقارب ا و حدیث

زیـد بـن سـنان اسـت کـه بخـاري او را       ی ةسخن ترمـذي دربـار   ید این نظر،ؤم )38ص
 نتیجــه چنــین  ســخن اســتاد از -بخــاري شــاگرد -ترمــذي ومقــارب الحــدیث دانســته 

  )360، ص3ق، ج1371 ،همو(».عیب و ایراد استحدیث او بی« که گیردمی
   

  ثیاصطالح مقارب الحد رتبهاصطالحات هم .6
مقـارب   جنـب اصـطالح   تعدیل که در جرح و اصطالحات دیگر بررسیطریق  از 

تـوان بـه فهـم    مـی  ،رفته اسـت ف حال رجال راوي حدیث به کار یصوتبراي  الحدیث
  .ل گشتنایی آن داللت معنای تردقیق

بـا  طـور تقریبـی   ه بـ  آیـد و مقارب الحدیث از الفاظ تعدیل به حساب مـی اصطالح 
بنـدي  ها در یک مرتبه طبقـه کند و با آناصطالحاتی چون اصطالحات زیر برابري می

  :شودمی
صـالح  «، »شیخ وسط«، »یعتبر به«، »ي حدیثهویر«، »شیخ«، »س ببعید عن الصوابلی«

ارجـو  «، »اهللا صدوق ان شـاء «، »صویلح«، »ما اقرب حدیثه«، »یکتب حدیثه«، »الحدیث
و » لـه اوهـام  صـدیق  «و » مقبول«، »طوس«، » حسن الحدیث«، »جید الحدیث«، »س بهأبان ال 

ــه  يرو« ــعن ــن شــاهین،(»النــاس ۀجل ــر،/ 15ق، ص1404 اب ، العجلــی/ 110ص ،ق1418 عت
 )102ص ،1ج ،ق1405
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  ثیاوصاف مقارن اصطالح مقارب الحد .7
 دربـارة  و گـردد می گاه با وصفی دیگر قرین در کاربرد،اصطالح مقارب الحدیث 

  :توان اشاره نمودبه این موارد می، راي نمونهب. شودمیراویان استعمال 
ق، 1372 رازي، ابـن ابـی حـاتم   (اسماعیل سـدي  ة، دربار»، صالحمقارب الحدیث«

، 1، جق1371ذهبـی، (ة اسماعیل بن رافـع دربار »ثقه، مقارب الحدیث«؛ )184، ص2ج
حـاتم   یابن ابـ (عماد بن نجیحو  )502، ص1، جتایبی، جالبا(حسان بن عطیه، )39ص

ــدیث «؛ )149، ص1، جق1372، رازي ــارب الح ــیخ، مق ــار »ش ــد   ةدرب ــن عب ــد ب محم
ـ کثیـر  «؛ )66، ص25ق، ج1407مـزي،  (ن بـن عـنج  الرحم  »، مقـارب الحـدیث  ۀالروای
مقـارب الحـدیث، ال   « ؛)550ص ق،1407همـو،  ( بن ابی عتیقاهللاة محمد بن عبددربار

ــارهبــأ ــارة»س باخب ــ ، درب ــن عــا(ن رافــعبشــر ب مقــارب «؛ )13، ص2، جق1409ي، دب
، ق1407مـزي،  ( بن ابی کـرم جعفـري  هللاداود بن عبد ، دربارة»احیاناً طئیخ ،دیثالح
 یابـن ابـ  (ابـن عـدي   ة، دربـار »ثقه، صالح الحدیث، مقـارب الحـدیث  « ؛)410، ص8ج

  .به کار گرفته شده است )580، ص3ق، ج1372رازي، حاتم 
بـه عنـوان    هـا ایـن نمونـه   در یـابیم اصـطالحاتی کـه   میرد با دقت در موارد مذکور

-نـازل  به درجات اند، نوعاًدهذکر ش مقارب الحدیثاصطالح  جنب در وصف قرین،
، تعلــق اســت نزدیــکتــرین مراتــب جــرح خفیــفبــه  کــم و بــیشکــه  ،تعــدیل تــر

ــد ــر: ك.ر(دارن ــدی   و )110، صق1418، عت ــارب الح ــطالح مق ــا اص ــمب ــه وث ه  رتب
  .اندبا آن همراه گشته لذا. سازگارند

  
  نتیجه 

 بـه کسـر   و ءبـه فـتح را   -مقارب الحـدیث ن اصطالحات جرح و تعدیل، اصطالح میا در
از  -دو هـر  -دارد کـه راوي و حـدیث او   یارزشی مثبت بار این اصطالح .شوددیده می -آن

ر اصـطالحات جـرح و تعـدیل قـرار گرفتـه و بـ       ۀدر میان مزبور، اصطالح. گیرندآن بهره می
 یـا  اي گرفتـه خـرده  او از مراتب تعدیل داللت دارد و سبب تقویت شخصی کـه  اي ازمرتبه

 منکـر و  شـاذ،  نبایـد  حدیث راوي مقارب الحـدیث که  آنجا از .ودشمی ،اندضعیفش دانسته
بـه   ،سـن و صـحت را حـائز اسـت    از حاي درجـه  هـا، کمترین برآورد در پس ،باشد ریشهبی
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پژوهان، بخاري بـیش  شناسان و حدیثدر میان رجال. قل استخور اعتماد و ندر وجهی که

دانسـت کـه او بـه     به ایـن دلیـل کـه   از دیگران از این اصطالح در وصف راویان بهره جسته 
  .بوده است دلبسته تربیشیب روایاتشان ید راویان و تصویتأ
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