
  

 
 
 
 

  »سلیم الجنبة«مدلول عبارت ۀ جستاري دربار
  

  *نیا اعظم صادقی
  **سید کاظم طباطبایی

  
  :چکیده

جعل حدیث و راهیابی احادیث ساختگی به منابع حدیثی، تمییـز روایـات   ۀ با پیدایش پدید
براي دستیابی به این مهـم،  . ان شدپژوه حدیثي مهم ها یکی از دغدغه ،اصیل از غیراصیل

ـ  تـک ع آن، تالش بـراي شـناخت اوصـاف    سی اسانید حدیث و به تبها برر ز راهیکی ا ک ت
که به عصـر زنـدگی رسـول     دوار نزدیک به عصر صدور حدیثدر ا. است) نقد سند(راویان

واسطه یا با وسایطی  شناخت راویان، بیزیرا  نمود، میتر  ، این کار آساننزدیک بود اکرم
  .شد میاندك حاصل 

هایی سامان  شناسان کتاب ان و راويپژوه حدیثو چهارم به این سو،  ي سومها از سده
ها ثبت و ضبط کردند تا پژوهندگان بتواننـد بـا    دادند و راویان و اوصاف آنان را در آن کتاب

گاه الفاظی را به کار  ،مقام معرفی راویان آنان در. رجوع به آن منابع، به مقصود دست یابند
ل آن به روشنی معلوم نیست؛ به طوري که شناخت مدلول این الفاظ، ، مدلوگاهیکه  اند هگرفت

یکی از این . است حدیث و فقه تبدیل شده قان عرصۀهاي محق مشغولی از دل امروزه به یکی
شناسان امامی در توصیف برخی از راویان به کار  است که رجال» سلیم الجنبإل«الفاظ، عبارت 

  .اند هبرد
معنا و مدلول ۀ ان دربارپژوه حدیثپس از گزارش و نقد آراي  نگارندگان در این پژوهش،

الفـاظ و  ی و روابط همنشینی ایـن عبـارت بـا    شناخت لغتي ها با تکیه بر آگاهی این عبارت،
ان امامی و اهل شناس رجالالفاظ مشابه در ادبیات  نظرگرفتن عبارات وعبارات دیگر و نیز با در

که مراد از این عبارت، سالمت شخصیت  اند هو نشان دادبه بازکاوي معناي آن پرداخته  ،سنت
  .راوي است

  .، جرح و تعدیل، الفاظ مدح و ذم، سلیم الجنبإل)شناسی راوي(علم رجال :ها کلیدواژه
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  لهبیان مسئ
اسـانید، الفـاظ و عبـاراتی را بـه کـار      ۀ افراد واقع در زنجیـر  معرفیان در مقام شناس رجال

ع از مـدلول  شناخت اوصاف و ا. اند هبرد حوال راویان و توثیق و تضعیف آنان، تنها با اط
حات امکان ایـن عمـل کـه همـان     ۀ در نتیج. پذیر است درست و دقیق این الفاظ و اصط

  .دشو میی ت، سند روایت مقبول یا مردود تلقوثاقت یا ضعف راوي اسۀ شناخت درج
گزیر از درك معنـاي ایـن   ان در شناخت راوي و مقدار اعتبار روایت او، ناپژوه حدیث

حات و ت لت آن هستندالفاظ و اصط ت ایـن مسـئله وقتـی روشـن     اهمی. عیین حدود د
ـ    شود که بدانیم راوي می مـراد و تعریـف خـود را از     ،هشناسان و مؤلفان آثـار رجـالی اولی

لت این الفاظ در آثار خویش روشن نساخت  ،انپژوهـ  حـدیث از همـین رو  . انـد  هحدود د
هی ویـژه نشـان   به این الفاظ و عبارات تـوج  ،1پس از پایگیري مکتب سند در حلّه ویژه به

روایـات   ،تا از این راه بتوانند راویـان ممـدوح را از مـذموم بشناسـند و در نتیجـه      اند هداد
  )به بعد 115، صش1384 مامقانی،: ك.ر(.مقبول را از مردود تمییز دهند

ام بیان حال راویان الفاظ بسیاري به چشم در مق ،ه و اهل سنتدر منابع رجالی امامی
لت می فی وجود نـدارد  ،بر مدح یا ذمها  آن خورد که در معنا و د امـا  . تردید یا اخت

ی هم وجود حتی الفاظ ؛ستگوو گفت بحث و محلها  آن هم هست که مدلول الفاظی
ایـن   یکـی از  2.خورد میدارد که در باب چگونگی قرائت آن، رأي یکسانی به چشم ن

ف عبارت است که البته در آثار » سلیم الجنبإل«یا » سالم الجنبإل«برانگیز، عبارت  هاي اخت
نجاشی در  براي مثال،. یار محدود به کار رفته استدر سطحی بس ،ان امامیشناس رجال

عبـداهللا بـن   ) 100، ص11ج ق،1413 خویی،: ك.ر)(دمحمابویا (العباسابوشرح حال 
طوسـی،  : ك.ر یکی از اصـحاب امـام عسـکري   (یالسیبن خالد بن عمر ط محمد
رجلٌ من أصحابنا، ثقـإل،  «: این عبارت را به کار برده و نوشته است )400ص ق،1415

مـه حلّـی،   ع نیـز / 219ص ق،1416(».الحسـن  محمد ابوو کذلک أخوه  سلیم الجنبة
  )115صق، 1392، حلّی ابن داود /199ص ق،1381

بن  محمدعبداهللا احمد بن ابو، اند هارت وصف کردراوي دیگري که او را با این عب
ثقإل فـی  «: در وصف او نوشته استطوسی شیخ زیرا  ،عاصم مشهور به عاصمی است

مهنیز . 73ص ق،1417(».الحدیث، سالم الجنبإل ابـن داود،   /65ص ق،1381حلّـی،   ع
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کان ثقـإل فـی الحـدیث، سـالماً     «نجاشی همین راوي را با عبارت اما  )44ص ق،1392
  )93ص ق،1416نجاشی، (.کرده است معرفی» خیراً

هــایی چــون  از ایــن دو تــن کــه بگــذریم، در ذیــل نــام راویــانی دیگــر، عبــارت
مـه  /172ص ق،1416جاشـی،  ن /65-64صـص  ق،1417طوسـی،  (»سلیم« حلّـی،   ع

 ق،1381مه حلّی، ع /47ص ق،1417 طوسی،(»سالم ٌ فیما یرویه«، )149ص  ق،1381
مه /269ص ق،1416نجاشی، (»ادقعتسلیم ا«، )55ص به ) 189ص ق،1381حلّی،  ع

  .ل است، سخت محل تأم»سلیم الجنبإل«با عبارت ها  آن معنایی کار رفته است که هم
سـلیم  «عبـارت   ،در شرح حـال برخـی از راویـان    سنتدر ادبیات رجالی اهل اما 
با عبارت مورد بحث معنا  سنگ یا همبه کار رفته است که شاید بتوان آن را هم» الناحیإل

  )مقالهۀ دنبال: ك.ر(.قلمداد کرد
ش خواهد ها پس از بررسی لغوي واژه ،باري در پژوهش حاضر ي این عبارت، ت

لت عبارت مور د شد با استفاده از سیاق و روابط همنشینی کلمات و عبارات، حدود د
  .دنظر معلوم و مشخص شو

  »سلیم الجنبة«معناي لغوي 
م«و » سلم«ۀ ریشسلیم یا سالم از  مت و بی ، در اغلب عبارت»س عیب  ها به معنی س

و  )»سـلم «ۀ ذیل ماد ق،1407جوهري، / ق1409خلیل بن احمد، (و نقص بودن است
و بــه معنــی صــلح و آشــتی نیــز اســتعمال شــده  )جــا همــان(گــاه در مقابــل جنــگ

، همـان  »سـلیم الجنبـإل  «در  اما روشن است که معناي سلیم )جا همانجوهري، (.است
مت و بی   .عیب و نقص بودن است س

» ن«به فتح و سـکون  (»الجنَبإل«یا » إلبالجنْ«انگیز در این عبارت،  کلیدي و بحثۀ واژ
/ ق1407جـوهري،   /تـا  بـی فیروزآبـادي،  (بإل یا جنَبإل به معنـی ناحیـه  جنْ. است )هر دو

/ ق1409احمـد،  خلیل بـن  (اي از هر چیز ، ناحیه)»جنب«ۀ ، ذیل مادق1408 طریحی،
نیز  /تا بیفیروزآبادي، (، قسمتی از انسان و غیر او)مورد نظرۀ ، ذیل مادق1408طریحی، 

  .است) مورد نظرۀ ، ذیل مادتا بیفیومی، : ك.ر
، زیر بغل یا پهلوي او را )نسانب اجنْ(وقتی به انسان اضافه شود )جنُوب: ج(جنب

ـ تـا  بیفیومی،  /ق1408طریحی، (.گویند در روایتـی از امـام   . )مـورد نظـر  ۀ ل مـاد ، ذی
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 »بی فأَنام قبـلَ طلـوعِ الشّـمسِ فـأکره ذلـک     فأرید أن أَضَع جنْ«: که فرمود صادق
 ق،1414حرّ عـاملی،   /350، ص1، جش1363همو،  /321، ص2، جش1365طوسی، (

بـإل یـا   جنْ انـد  هگفتاما . ، جنب در همین معناي اخیر استعمال شده است)498، ص6ج
طریحـی،   /تـا  بیفیروزآبادي، (.کنایه از شخص است ،در زبان عربی )بر دو وجه(بإلجنَ

ثبت نشـده   ها نامه در لغت» سلیم الجنبإل«هراً ترکیب ظااما  )، ذیل مدخل جنبق1408
  .است

  ان از این عبارتشناس رجالمراد 
  :در سلیم الجنبإل سه معنا محتمل است

مت احادیث راوي   باشد؛ نخست اینکه به معناي س
مت مذهب و اعتقاد راوي باشد؛   دوم اینکه حاکی از س

مت ۀ دهند سوم آنکه نشان   .راوي باشد شخصیتس
، اینک باید به هریک از این سه معنا بپردازیم و شواهد و قراینی را که مؤید آن است

  .بررسی کنیم
تفسـیر   »إلسلیم الطریق«و  »سلیم األحادیث«ان سلیم الجنبإل را به پژوه حدیثبیشتر 

 ق،1367نراقـی،   /36، صتـا  بـی بهبهـانی،   /238، ص2ج ق،1411مامقـانی،  (.اند هکرد
، تا بیطبسی،  /238ص ق،1421کنی تهرانی،  /241، ص2ج ق،1419کلباسی،  /26ص
میرزاي قمی، القوانین المحکمإل، : نقل از 67، ص3ق، ج1422کلباسی، : ك.رنیز  /36ص
ـ 485ص ،1ج کجـوري شــیرازي،   /260، ص2ج ق،1410جـابلقی بروجــردي،  / 486ـ

مقـام، مقـام بررسـی    زیرا  )84، ص1ج ق،1416حائري مازندرانی،  /101ص ق،1424
تین مطلبی و نخس )68، ص3ج ق،1422سی، اکلب: ك.ر(راوي و جرح و تعدیل اوست

د ایـن  مؤی. استرسد، روایت و حدیث  مییا جرح و تعدیل به ذهن  که از مدح و ذم
طوسی در وصف یک راوي به نام اسماعیل بن شعیب عریشی معنا این است که شیخ 

مه /47ص ق،1417 طوسی،(»سالم فیما یرویهقلیل الحدیث، إلّا أنّه ثقإل « : گفته است  ع
سالم «و » یم الجنبإلسل«بنابراین، شاید بتوان گفت میان عبارت . )55ص ق،1381حلّی، 

  .مشابهتی وجود دارد» فیما یرویه
در شرح حـال   آن است که شیخ طوسی ،اند هی به میان آوردشاهد دیگري که برخ
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درنگ پس  را بی» سالم الجنبإل«طلحإل بن عاصم مشهور به عاصمی،  بن محمداحمد بن 
و نجاشی نیز عبارت ) 73ص ق،1417طوسی، (آورده است» ثقإل فی الحدیث«از عبارت 

فاصـله   ،السـی بن خالد بن عمر طی محمدرا در شرح حال عبداهللا بن » سلیم الجنبإل« ب
و  »سلیم الجنبإل«توان گفت  میبنابراین  )219ص ق،1416(.ذکر کرده است» ثقإل«پس از 

، 2ج ق،1419کلباسـی،  (اسـت  »ثقإل فی الحدیث«و  »ثقإل«تکرار یا تأکید  »سالم الجنبإل«
  .و همان معناي وثوق و صحت روایات را در بر دارد )343ص

مت مـذهب و اعتقـاد راوي     ،زبـور این نیز محتمل است که مراد از عبارت م سـ
 )83ص ق،1411مشکینی، : ك.رنیز  /260، ص2ج ق،1410جابلقی بروجردي، (.باشد

م  توان بر میاین معنا را نیز  براي . ان به دست آوردشناس رجالسبیل احتمال از سیاق ک
شیخ طوسی در شرح حال احمد بن حسن بن اسماعیل بن شعیب بن میـثم بـن    ،لامث

اد زیۀ و نجاشی دربار )65ـ64ص ق،1417(»صحیح الحدیث سلیم«: وشته استتمار ن
مـه نیـز   /172ـ171ص ق،1416(»ثقإل سلیم«: غیاث مسلم گفته است بن أبی حلّـی،   ع
بن عبداهللا بن مهران کرخی هم به  محمدو همین تعبیر را در وصف  )149ص ق،1381

مـه نیـز   /346ص ق،1416نجاشـی،  (.کار گرفتـه اسـت    /259ص ق،1381، حلّـی  ع
بن احمد بـن   محمدهمچنان که در وصف احمد بن  )121، ص4ج ق،1418تفرشی، 

برخی  )93ص ق،1416نجاشی، (».کان ثقإلً فی الحدیث سالماً خیراً«: طلحه گفته است
م طوسی و نجاشی» سالم«و » سلیم«ان از سویی بر این باورند که شناس رجالاز   ،در ک

عتقاد و المـذهب  »سلیم«شرح که مراد از  به این .به مذهب راوي اشاره دارد ، سلیم ا
مت احادیث راویان زیرا  است، بود، دیگر نیازي به  میاگر مراد ایشان از این واژه، س

 .نبـود » صـحیح الحـدیث  « و» ثقإل فـی الحـدیث  «، »ثقإل«همچون ذکر الفاظ و عباراتی 
م نجاشی را در شرح  توان میرسد  میبه نظر  )244ـ243، ص2ج ق،1419کلباسی، ( ک

کان سلیم «: نانی که گفته استحال علی بن عبدالرحمن بن عیسی بن عروة بن جراح ق
ـ 269ص ق،1416(»عتقاد، کثیر الحدیث، صـحیح الروایـإل  ا مـه نیـز   /270ـ حلّـی،   ع

  .دي بر این نظر به حساب آوردمؤی )189ص ق،1381
ـ  ان بر سبیل استظهارشناس رجالهمین  ،از سویی دیگر و » سـلیم «معنـاي   انـد  هگفت

دلیلی بر این سخن خود اما  ،)244، ص2ج ق،1419کلباسی، (یکی است» سلیم الجنبإل«
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ً ،در نتیجه. اند هاقامه نکرد  )بـه طـور مطلـق   (»سـلیم «و » سـالم «اینکه بگوییم لفظ  او
مت مذهب راوي را بیش از سایر معانی به ذهن تداعی  بخـش   کنـد، اطمینـان   مـی س

ثانیاً اینکه الفاظ سلیم، سـالم و   ؛د قابل اطمینانی نداردو شاهد و مؤی ا دلیلزیر ،نیست
ل محکمی برخوردار نیست ،سلیم الجنبإل همه به یک معنی هستند   .نیز از استد

مت   ،محتمـل اسـت  » سـلیم الجنبـإل  «سومین معنایی که بـراي   راوي  3شخصـیت سـ
 توجـه ن بـه ایـن معنـا کمتـر     اپژوه حدیثبا آنکه  )242، ص2ج ق،1419کلباسی، (.است

یلی که پس اند هنشان داد   .رسد میتر به نظر  این معنا درست ،از این خواهیم گفت، به د
تـوان گفـت در    مـی . به معناي پهلـو اسـت  » جنَبإل«و » جنبإل«پیش از این گفتیم که 

را که  کلّ انساناما ذکر کرده،  ،، جنبه را که قسمتی از انسان است»سلیم الجنبإل«عبارت 
» سـلیم الجنبـإل  «در این صورت، عبارت . اند هدر نظر داشت ،شامل جسم و روان اوست

ق از آن معناي اما  ،جزء را ذکر کرده ،به عبارت دیگر 4.جزئیهۀ مجاز مرسل است با ع
هـو  «یعنـی  » سلیم الجنبـإل «نیم بگوییم توا میبنا بر این تحلیل، . اند هکل را در نظر داشت

  ).سالم است شخصیتاو آدمی داراي (»شّخصیإلإنسانٌ سلیم ال
از امـا   ،ذکر شده )پهلو(»هجنب«تحلیل دیگر این است که بگوییم در عبارت مزبور، 

دل در پهلوي چپ قرار دارد و در نتیجه پهلو در مجاورت دل زیرا  ،آن قلب اراده شده
، )ريوپوشی از درست یا نادرست بودن چنین تص با چشم(است و دل نزد عموم مردم

در این صورت، عبارت مورد . ، احساسات، دین و مذهب استها جایگاه افکار، اندیشه
ق یا پهلو را که جایگاه دل و در  مجاورت، یعنی محلۀ بحث یا مجاز مرسل است با ع

؛ یـا مجـاز   انـد  هرا اراده کرد )حال(از آن قلب یا دلاما ذکر کرده،  ،مجاورت آن است
ق ق حالیه و محلیه؛ۀ مرسل است با ع قه را مجاورت، ۀ یعنی از آغاز، بدون ذکر ع ع

ق است و سینه جایگاه » سینه«نظر بگیریم و بگوییم مراد از جنبه، در  حال و محلۀ ع
کـه در روایـت اسـت کـه      چنـان . عواطف، افکـار و عقایـد اسـت    دانش، احساسات،
جماً  إنَّ ههنا لَعلماً«: رموداش خطاب به کمیل ف با اشاره به سینه امیرالمؤمنین علی

  )36، ص4، جتا بیشریف رضی، (».لَو أصبت لَه حملَإل
سـلیم  «؛ بدین شرح که صفت توان عرضه کرد میبراي این معنا تحلیل دیگري نیز 

ً   چنـان . اندیشی است طینتی و درست کنایه از راستگویی، پاکدلی، پاك »الجنبإل  کـه مـث
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، ذیل سلیم 614، ص28ش، ج1345دهخدا، (ان آرام و بی شرّیعنی انس »سلیم الصدر«
/ ق1405ابن منظـور،  (.کنایه از نرمخویی است» لَین الجانب«در زبان عربی  یا )الصدر

زیـرا   ،)جنـب ۀ ذیل ماد ،»سهل المعاملإل سلس: الجانبِ ینُلَجلٌ ر« :ق1372زمخشري، 
ت و گویی نرمی بدن از پذیر اس کسی است که بدنش متحرك و انعطاف» لین الجانب«

ق خوب است 4»لین العریکإل«یا . آید میخو و نرمی خلق تـوان   مـی حـال  . کنایه از اخ
مت پهلـو    5نیز به معنی کسی است که پهلویش سالم است» سلیم الجنبإل«گفت  و سـ

مت نَفس مردم  ،گفتنی است که در عرف امروز. است )شخصیتروان و (ناشی از س
ص عاري از وقار و متانت و فاقد تشخسر،  لف، سبکشخص جِرا » جنبه بی« ایران نیز

کسی است کـه  » باجنبه«آن یعنی  بنابراین ضد )193، ص1ج ،ش1378نجفی، (.گویند
کند، در نتیجه در چشـم   میسرانه رفتار ن خردانه و سبک است، بی شخصیتباوقار و با

گفت این معنا به معنـایی کـه بـراي    لذا شاید بتوان . دیگران از احترام برخوردار است
  .نزدیک است و با آن همخوانی دارد ،سلیم الجنبإل ذکر کردیم
از عبـارت مـذکور    ،در وصف راویـان  سنتان اهل شناس رجالواپسین نکته اینکه 

خورد که  میبه چشم » سلیم الناحیإل«در ادبیات رجالی آنان عبارت اما  .اند هاستفاده نکرد
شناسـان   زیرا لغت قلمداد کرد،» سلیم الجنبإل«نا یا همسنگ عبارت مع توان آن را هم می

الناحیإلُ من کلِّ شیء «: اند هوسو معنا کرده و گفت را به جانب و سمت» ناحیه«زبان عربی 
هۀ ذیـل مـاد   ق،1405ابن منظـور،   /تا بیفیروزآبادي، / ق1409خلیل بن احمد، (».جانب

کـان شـیخاً صـالحاً    «: مان بن صالح آمده استدر شرح حال عث براي مثال، )مورد نظر
ابن  /393، ص19ج ق،1406 مزّي، /154، ص6ج ق،1371حاتم،  ابی ابن(»سلیم الناحیة

نی حجر صـالح مصـري آمـده    ابوۀ و در ترجمـ ) 113، ص7ج ق،1331ـ1329 ،عسق
، و کان خالد بن نجیح یفتعل الکذب و یضعه فی کتب الناس، و لم سلیم الناحیة«: است

ً صـالحاً ن وزن أبی صیک ، 5ج ق،1371حـاتم،   ابـن ابـی  (».الح وزن الکذب، کان رج
ــی، /87ص ــزّي،  /440، ص2ج ق،1382 ذهب ــر   /106، ص15ج ق،1406م ــن حج اب

نی،  ر آنچه گفته شد، همنشـینی عبـارت   اضافه ب )228، ص5ج ق،1331-1329عسق
ً صا« ،»شیخاً صالحاً«چون همتعبیراتی  با» سلیم الناحیإل« لم «عبارت با  حتیو » لحاًرج

بـه  » سلیم الناحیإل«تواند مؤید این معنا باشد که  می، »یکن وزن أبی صالح وزن الکذب
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مت » سلیم الجنبإل«مانند    .راوي است شخصیتبه معناي س

  »سلیم الجنبة«حدود داللت 
 ً لت الفاظ مدح و ذمۀ ان دربارپژوه حدیثمعمو یا جرح و تعـدیل بحـث    حدود د

ن لفظ بر توثیق و تعدیکن می لت دارد یا بر مدح یا بر ذمند که آیا ف در صورت . ل د
لت بر مدح این پرسش را به میان  آورند که آیا این مدح تأثیري در پذیرفتن یـا   مید

برخــی از . )بــهمــدح غیــر معتد(یــا نــدارد )بــهمــدح معتد(نپــذیرفتن حــدیث او دارد
کنی (.اند هآورد ،نیست الفاظی که مفید مدح و ذم را جزء »سلیم الجنبإل«، انپژوه حدیث

لـت  اما  )83ص ق،1411مشکینی،  /238ص ق،1421تهرانی،  سـلیم  «بیشتر ایشان، د
بــه مــدح معتد حتـی و  )238، صق1421کنـی تهرانــی،  (را بــر مطلـق مــدح » الجنبـإل 
هرگـز بـر   » سلیم الجنبـإل «اند که  فقبر این نظر مت قاناین محقۀ تقریباً جمل. اند هپذیرفت

لت ندارد و اعمتوثیق و تعدیل را حی است وي د  ق،1411مامقانی، (.از توثیق اصط
نیـز   /36، صتـا  بـی طبسی،  /260، ص2ج ق،1410جابلقی بروجردي،  /238، ص2ج
گر این معنا را بپذیریم کـه فـرد   اینک ا )84، ص1ج ق،1416حائري مازندرانی، : ك.ر
ماند که  میسالمی دارد، تردیدي بر جاي ن شخصیتآدم خوبی است و » سلیم الجنبإل«

لت  سپس نوبت آن است که ببینیم این مدح، مدح . کند میاین عبارت بر مدح راوي د
این مدح تأثیري در پذیرش حدیث راوي دارد  ،به عبارت دیگر. است یا خیر» معتد به«

دروغ،  خوب آن است که اهل فریبکاري، دغل، شخصیتیا نه؟ بدیهی است فرد داراي 
قی نباشد چنـین شخصـی خـود را سـاخته، روان خـود را      . حسد و دیگر رذایل اخ

قی را در خود تقویت کرده است کوشـد در   میدر نتیجه . پرورش داده و فضایل اخ
 نوعان خویش امانت را رعایت کند و از تدلیس و در نقل اقوال هم حتینقل حدیث و 

و تـدلیس و   شخصی عمداً بـه تحریـف  پس بعید است چنین . جعل و وضع بپرهیزد
سلیم «عبارت  ،بنابراین. چند احتمال سهو و نسیان از او دور نیستجعل دست بزند؛ هر

لت دارد» الجنبإل ماننـد  حال اگر این لفظ بـا الفـاظی   . به تنهایی بر مدح چشمگیري د
به  ،دشو میهمراه و همنشین باشد، معناي مدح در آن تقویت » ثقإل فی الحدیث«و » ثقإل«

 ،که در شرح حال برخی از راویان چنان توان معناي توثیق را از آن فهمید؛ میطوري که 
  .چنین وضعیتی را مشاهده کردیم
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  گیري نتیجه
  :شود میچند نتیجه حاصل  ،از آنچه گفته شد

که در منابع رجالی وجود دارد، به بازکاوي و بازاندیشی  شماري از الفاظ مدح و ذم. 1
 .نیازمند است

وه بر بررسی معناي لغـوي، بـه   . 2 در مقام بازکاوي مدلول چنین الفاظ یا عباراتی، ع
 .کرده لفاظ با الفاظ دیگر نیز باید توجروابط همنشینی این ا

دار است و از  ت سالمی برخوردار است؛ بنابراین امانتانسان سلیم الجنبإل از شخصی. 3
ت او اعتماد کرد میجه کند و در نتی میتدلیس و تحریف پرهیز  و دروغ  .توان به منقو
  

  :ها نوشت پی
  .به بعد 175م، ص2006حیدر حب اهللا، : ك.این مکتب و چگونگی پایگیري آن ر ۀدربار. 1
لی حسینی، : ك.ر براي مثال. 2   .154ـ98ق، ص1406ج

3. Personality/ Character 
  .بعدبه  313ش، ص1386هاشمی، : ك.مجاز و انواع آن، ر ۀدربار. 3
  ) عرك ۀق، ذیل ماد1405ابن منظور، . (عریکه به معنی پهلو، کوهان شتر، سرشت و طبیعت است. 4
ً همان  ،هرچند در لغت. 5 جنبه به معناي پهلو ذکر نشده است، جنب به معناي پهلو و جنبه احتما

  .جنب است
  

  منابع
ولیالجرح و التعدیلابن ابی حاتم رازي، عبدالرحمن،  .1 داراحیاء التراث العربی، : ، بیروت، الطبعإل ا

  .ق1371
نی، .2   .ق1331ـ1329 نا، بی: باد دکن، حیدرآتهذیب التهذیباحمد بن علی،  ابن حجر عسق
  .ق1392مطبعإل حیدریإل، : ، نجفالرجالالدین،  ابن داود حلی، تقی .3
  .ق 1405نشر ادب الحوزه، : ، قملسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .4
  .تا نا، بی بی :جا ، بیالفوائد الرجالیإل، )وحید بهبهانی(اقر بن محمد اکملبهبهانی، محمدب .5
: قم، 1چحیاء التراث،  ل البیتآ، به کوشش مؤسسإل نقد الرجالتفرشی، مصطفی بن حسین،  .6

  .ق1418حیاء التراث،  ل البیتآمؤسسإل 
ـ آمکتبـإل  : قم، 1، چطرائف المقال فی معرفإل طبقات الرجالاصغر،  جابلقی بروجردي، علی .7 اهللا  تی
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  .ق1410العظمی المرعشی النجفی العامإل، 
لی حسینی، محمدرضا،  .8 ولی، العدد الثالث، قمتراثنا، »اسند عنه: المصطلح الرجالی«ج  :، السنإل ا

  .ق1406 ،شتاء
احمد بن عبدالغفور تاج اللغإل و صحاح العربیإل، به کوشش : الصحاحجوهري، اسماعیل بن حماد،  .9

یین، : روتبی ،4عطار، چ   .ق1407دارالعلم للم
ل آمؤسسـإل  : ، قـم 1، چمنتهی المقال فی احـوال الرجـال  حائري مازندرانی، محمد بن اسماعیل،  .10

  .ق1416، )تحقیق و نشر(حیاء التراث البیت
مؤسسإل : ، قم2، چتفصیل وسائل الشیعإل الی تحصیل مسائل الشریعإلحر عاملی، محمد بن حسن،  .11

  .ق1414، )تحقیق و نشر(اثحیاء التر ل البیتآ
مامی الشیعیحیدر حب اهللا،  .12 ولی، بیروتنظریإل السنإل فی الفکر ا   .م2006نا،  بی: ، الطبعإل ا
مؤسسإل : جا ، بی2چ ومی و ابراهیم سامرائی،، به کوشش مهدي مخزالعینخلیل بن احمد فراهیدي،  .13

  .ق1409دارالهجرة، 
مرکز : ان، تهر5، چث و تفصیل طبقات الرواةمعجم رجال الحدیخویی، سید ابوالقاسم موسوي،  .14

می،   .ق1413نشر فرهنگ اس
ه تهـران،  دانشکدۀ ادبیات دانشـگا : ، زیر نظر دکتر محمد معین، تهراننامه لغتاکبر،  دهخدا، علی .15

  .ش1345نامه،  سازمان لغت
 ،1، به کوشش علـی محمـد البجـاوي، چ   عتدال فی نقد الرجالمیزان اذهبی، محمد بن احمد،  .16

  .ق1382دار المعرفإل، : بیروت
  .ش1384 دارالحدیث،: ، قم1، چبازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، و دیگران رحمان ستایش .17
غإلزمخشري، محمود بن عمر،  .18 دارالکتب العصریإل، : ، تصحیح عبدالرحیم محمود، القاهرةاساس الب

  .ق1372
غإلرضی، محمد بن حسین،  شریف .19   .تا بیدارالمعرفإل، : ، بیروتنهج الب
: جـا  د حمیدرضا روحانی، بـی سی: ورنده و تنظیمآ، گرددرسنامۀ رجال مقارنالدین،  طبسی، نجم .20

می، بیآمؤسسۀ    .تا موزشی پژوهشی مذاهب اس
مکتب : جا ، بی2به کوشش سید احمد حسینی، چ ،مجمع البحرینطریحی، فخرالدین بن محمد،  .21

میإل،  س   .ق1408نشر الثقافإل ا
: ، تهـران 4تحقیق سید حسـن موسـوي خرسـان، چ    ،حکامتهذیب ان، طوسی، محمد بن حس .22

میإل،  س   .ش 1365دارالکتب ا
ـ  .23 خبار(ستبصارا، ــــــــــــ ، تحقیق سید حسن موسوي خرسان، )استبصار فیما اختلف من ا
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میإل، : به کوشش شیخ محمد اخوندي، چاپ چهارم، تهران س   .ش 1363دارالکتب ا
می وابسـته بـه    : ، به کوشش جواد قیومی اصفهانی، قمالرجال، ـــــــــــــ  .24 مؤسسۀ نشر اسـ

  .ق1415مدرسین ،  ۀجامع
  .ق1417مؤسسإل نشر الفقاهإل،: جا ، بی1به کوشش شیخ جواد قیومی، چ ،الفهرست، ـــــــــــــ  .25
مه حلّ .26 قوالی، حسن بن یوسف، ع صإل ا   .ق1381مطبعإل حیدریإل، : ، نجف2، چخ
مؤسسإل الحلبی و شرکاه للنشر و التوزیع، : ، قاهرهالقاموس المحیطمحمد بن یعقوب، بادي، آفیروز .27
  .تا بی
28. تا دارالفکر، بی :جا بی، المصباح المنیرومی، احمد بن محمد، فی.  
: ، قـم 1ش محمد کـاظم رحمـان سـتایش، چ   ، به کوشالفوائد الرجالیإلکجوري شیرازي، مهدي،  .29

  .ش1382 /ق1424دارالحدیث، 
: ، قم1ش سید محمد حسینی قزوینی، چ، به کوشسماء المقال فی علم الرجالبوالهدي، کلباسی، ا .30

میإل،  س م للدراسات ا   .ق1419مؤسسإل ولی العصر علیه الس
: ، قـم 1ه کوشش محمدحسین درایتـی، چ ، بالرسائل الرجالیإلکلباسی، محمد بن محمد ابراهیم،  .31

  .ق1422دارالحدیث، 
: ، قـم 1به کوشش محمدحسین مولوي، چ، المقال فی علم الرجالتوضیح کنی تهرانی، م علی،  .32

  .ش1379./ق1421دارالحدیث، 
ل آمؤسسـإل  : ، قم1، تحقیق محمدرضا مامقانی، چمقباس الهدایإل فی علم الدرایإلمامقانی، عبداهللا،  .33
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