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 بررسی شخصیت و احوال

 

 عبدالله بن جعفر الحميری

 

 1علی رضا بهرامی

 چکيده:

راویان قمی و از اصحاب  ترینبرجستهاز  «ابوالعباس عبدالله بن جعفر حميری»

روایت در کتب اربعه و حضور در انتقال  181 رود.به شمار می عسکریين

او در عرصه حدیث نفر از صاحبان آثار شيعه گویای نقش پر رنگ  141تراث 

آثار و احادیث به راویان آنجا از تالشهای علمی است. سفر به عراق و انتقال 

قرب آید. تأليف آثار علمی متعدد، از جمله کتاب ارزشمند ایشان به شمار می
این مقاله در سه فصل تنظيم شده است که به  ثمره مجاهدتهای اوست. ،االسناد

 پردازد.ثار او می، ارتباطات علمی و آهویتبررسی 

 

  حيمری، راویان قم، طرق آثار کليد واژه:

 

 هویت شناسی .1

 نام و نسب. 1.1
در حالی  1عبدالله بن جعفر بن الحسين بن مالک بن جامع الحميری ابوالعباس القمی نوشته است،نجاشی نام او را 

نام او را  صدوق در مشيخه 3اند،شيخ در فهرست و رجال و نيز برقی به عبدالله بن جعفر الحميری اکتفا کرده

                                                 
  1. کارشناسی ارشد علوم حدیث، پژوهشگر پژوهشکده کالم اهل بيت عليهم السالم

 .843، رقم 117؛ رجال ابن داود، ص478، ص 1؛ جامع الرواة، ج10، باب عبدالله رقم 101خالصة االقوال، ص .373رقم  ،112. رجال نجاشی ، ص 1

، اصحاب ابی محمد الحسن؛ طرائف 10؛ رجال برقی، ص 3832، رقم 400و ص  3717، رقم 382؛ رجال طوسی، ص 440، رقم 124. فهرست طوسی، ص  3

 .107، ص 1المقال، ج
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-چنين معرفی میاین فرزند او محمد را عالمه در ایضاح االشتباه  1،عبدالله بن جعفر بن جامع الحميری نوشته است

  1.کند: محمد بن عبدالله بن جعفر بن جامع بن مالک الحميری

-می مالک بن جامع الحميری معرفیبن دالله بن جعفر بن الحسن او را عبو خویی رحمهم الله باسی کر تفرشی،

فرزند حميری  ایشان اما به قرینه آنکه هر سه 4ای از خالصة االقوال گرفته شدهظاهراً بر اساس نسخهکه  3دنکن

احتمال تصحيف آن  3د،نکنمحمد را با عنوان محمد بن عبدالله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالک معرفی می

 .قوت دارد

در مورد نسب او چهار قول وجود »نویسد: جمع بندی اقوال در نام و نسب او چنين میمرحوم تستری در 

عفر ن بن جامع، عبدالله بن جحسيداردعبدالله بن جعفر بن حسين، عبدالله بن جعفر بن حسن، عبدالله بن جعفر بن 

دوق در مشيخه به ها معلوم نيست، ولی بعيد نيست نظر صصحت این نسبت قتبن حسين بن جامع بن مالک. حقي

  1«ترجيح داشته باشد ،و اینکه استاد پدرش بودههم عصر بودن  جهت

عدم اختالف اوست، و سوم دوم  جدنام جابجایی  ،شود آنکه تنها اختالف قابل اعتناآنچه در جمع بندی گفته می

برخی  نتساب اعالم بهو عادت علماء در ا ای از کتاب خالصة االقول عالمهاحتمال تصحيف در نسخه، بين قدماء

ترجيح را همانند آنچه نجاشی آورده بدانيم و نام نسب ایشان شود سبب میدیگر اعالء و حذف برخی  اجداد

 .دور از ذهن نيست با مالحظه همين نکاتتستری نيز 

 

 و وفات والدت. 1.1 

هایی شده است خ او گمانه زنیمشای تاریخ والدت ایشان به دقت تعيين نشده است، اما به قرینه تاریخ وفات برخی

ـ به حساب آوریم و شهادت 7آنگونه که شيخ در در رجال آورده ـ هادیاگر او را از اصحاب امام مثل آنکه 

 و 8ذکر شده ق.هـ 111طبق نقل نجاشی سال که محمد بن الحسين ابی الخطاب وفات نيز .ق باشد هـ341ایشان در 

 آید.ه اول قرن سوم تاریخ والدت ایشان به حساب میمبر این اساس ني ،2واسطه داردحميری از او نقل بی

                                                 
 ، الفائدة الثامنة.441خالصة األقوال، ص  .310، ص 4یحضره الفقيه، ج. من ال 1

 .1412، رقم 173رجال ابن داود، ص .111، رقم 172. ایضاح االشتباه، ص  1

 .7133، رقم 132، ص 10؛ معجم رجال الحدیث، ج388، رقم 338؛ اکليل المنهج، ص 3017، رقم 23، ص 3. نقد الرجال، ج 3

 بيلی اشاره دارد.. همانگونه که ارد 4

 .11081، رقم 133، ص 11؛ معجم رجال الحدیث، ج 884، رقم 433؛ اکليل المنهج، ص4833، رقم 144، ص 4. نقد الرجال، ج 3

 .4132، رقم 121، ص 1. قاموس الرجال، ج 1

 .3717، رقم382طوسی، ص . رجال  7

 .728، رقم 334. رجال نجاشی ، ص  8

 روایت مستقيم از ایشان نقل کرده است.  17؛ او در قرب اإلسناد نيز 301و  11، ص 1تهذیب االحکام، ج  . به عنوان نمونه نگاه کنيد 2
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  1ند.ردامکاتبه  که همگی با امام عصر 1جعفر، و به نامهای محمد، احمد، حسين او چهار فرزند

نيف و قدم الکوفة سنة »: گفتهو تنها به قرینه عبارت معروف نجاشی که  وفات ایشان نيز دقيقاً بيان نشده است

و سمعنی من عبدالله بن »: و همچنين عبارت أبوغالب زراری که گفته 3«ين و مائتين و سمع أهلها منه فأکثرواتسع

محمدبن معقل در حائر حسينی در پدر و روایت  «جعفر الحميری و قد دخل الکوفة فی سنة سبع و تسعين و مائتين

 قرن چهارم بدرود حيات گفته است. یای ابتدایاواخر قرن سوم یا ساله اند که ایشانچنين حدس زده، 4همان سال

 توان رسيد.در مورد محل دفن او نيز تنها به این احتمال که ایشان در قم مدفون شده است می

 

  قبيله .3.1
و  رحمير اکباهل منازل قبيله حمير در یمن جایی در غرب صنعا است. »نویسد: چنين می ِحْميَرحموی در معرفی 

بر اساس گزارشات منابع قبایل  3.بر خالف حمير بن غوث اهل فصاحت و شعر و ادب هستند حمير بن سبأ اصغر

های متعدد تقسيم رود که به تيرهوف قحطانی به شمار میتوان چنين نتيجه گرفت که حمير از قبایل معرعرب می

 1شود.می

بر این سرزمين از قدیم اقوام و  زمين یمن را حمير خوانند و زمين حجاز را عرب گویند. :گویدمیناصر خسرو 

-ر ناحيه ظفار )یمن( در مملکت سبأ میاز اقوام قدیم عربستان جنوبی د اند چنانکه یکیایفها حکومت راندهطو

ز اینجاست که تاریخ دولت حميری دنباله را به دست گرفتند. ا قدرت یافتند و سلطنت سبأ زیستند و تدریجاً 

و دومين )که حضرموت را نيز جزء  ميالدی 300پيش از ميالد تا  113ز ا ریست. اولين دولت حمي سلطنت سبأ

به دست حبشيان و  370تا  333)سال اشغال یمن به دست حبشيها( دوام داشت و از  313قلمرو خود داشت( تا 

را از تسلط  توان رهيافت خاندان حميری به ایراناز جمله اخير او می 7.سپس تا فتح مسلمانان در دست ایرانيان بود

 ایرانيان بر آن منطقه و رفت و آمدهای طبيعی ایشان به ایران حدس زد.

 

 اساتيد. 4.1
 نقل حدیث کرده از این قرار است:در کتب اربعه از ایشان  حميری ی کهمجموعه اساتيد

                                                 
 .322ص  ،الرعایة في علم الدرایة؛ 242رقم  333 - 304ص  ،شینجا رجال.  1

( إخوة جعفر و الحسين و أحمد کلهم کان لهم مکاتبة. رجال نجاشی ، ص 1  .242، ذیل ترجمه محمد بن عبدالله رقم 333. کان له )محمد بن عبدالله

 .373، رقم112. رجال نجاشی ، ص  3

 .111و  101تاریخ آل زرارة، ص ؛ 110اختصاص، ص .  4

  .307و  301،ص 1ج ،معجم البلدان. 3

 . حمير، بطن عظيم من القحطانية.301، ص1. معجم قبائل العرب، ج 1

  .131، صسفر نامه ناصر خسرو. 7
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مد بن ، إبراهيم بن مهزیار، أح(و امام عسکری)مشترک ميان امام هادی ، الرجل()امام عسکریمحمد بوأ

،  الحسن بنالحسن بن ظریف، ، حمزة، أیوب بن نوح حسين بن علي بن العلي بن کيسان، الحسين بن عبيد الله

علي بن ریان، علي بن سليمان بن رشيد، ، یؤعبد العزیز بن زکریا اللؤلکيسان الصنعاني، الحسين بن مالك، 

محمد بن ، رو، محمد بن عبد الحميدمحمد بن أحمد بن مطهر، محمد بن جزك، محمد بن خالد، محمد بن س

أحمد بن أبي عبد الله (، إبراهيم بن هاشم، یعمرو )األمو یأبمر البصري، یعقوب بن یزید، بن ع عيسی، موسی

، بن الحکم یعلالحسن بن مالك ، یاألشعر بن محمد بن عيسی أحمد، یعل یأحمد بن إسحاق أب، یالبرق

محمد بن الفضل ، یمحمد بن عثمان العمر، عبد الجبار  بنمحمد الخطاب،  یأب محمد بن الحسين بن

 .بن مسلم بن سعدانهارون حمد بن الوليد،م، یالبغداد

امام ، مورد18إبراهيم بن مهزیاراز نظر حجم روایات نقل شده نيز ترتيب بيشترین نقل از اساتيد به شرح زیر است: 

مورد،  7و  محمد بن جزك الجمالن اليسع القمی ، احمد بن حمزه ب10مورد، ایوب بن نوح بن دراج  11 عسکری

 احمد بنمورد،  3القمی  الحسين مالكبن کيسان الصنعانی و  الحسن بن علیمورد،  1محمد بن عيسی بن عبيد 

 کند.ليست مشایخ او در سایر منابع نيز از همين الگو پيروی می .مورد 4 اسحاق بن عبدالله بن سعد االشعری

 

 مالقات با امام 
  1، ذکر کرده است.، امام هادی و امام عسکری7شيخ او را از جمله اصحاب امام رضا

و  مکاتبه او با امام هادی 1کند.معرفی می8ابی محمد الحسن بن علی برقی او را از اصحاب ابی الحسن الثالث

هيچيک از این دو امام آید او اما آنچه ظاهراً به نظر می 3نيز در منابع حدیثی ثبت شده است. امام عسکری

بزرگوار را مستقيماً زیارت نکرده است. شاهد این ادعا عالوه بر عدم نقل روایت مستقيمی از ایشان عبارتی است 

دارد که  او در مجلسی توصيف امام عسکری :»آورده  أحمد بن عبيد الله بن یحيی بن خاقانکه شيخ در ترجمه  

گفت: من و جماعتی از آل سعد بن مالک و آل ری به ما خبر داده است. ابن ابی جيد از عبدالله بن جعفر حمي

در مجلس احمد بن عبيدالله در کوره قم حاضر شدیم. او درباره 178شعبان سال  11طلحه و گروهی از تجار در 

ویان اشخاصی که از علویان و آل ابی طالب در سامرا دیده بود یاد کرد، پس احمد بن عبيدالله گفت: در ميان عل

گفتند ... سپس پدرم مالقات کردم ندیدم. به اول حسن بن علی می سامراء مردی را مانند مردی که روزی نزد

رخ  128و  127ضمن آنکه به شهادت تاریخ تنها سفر او به عراق در سال  4.«توصيف آن حضرت را آغاز کرد و...

                                                 
 .3832، رقم 400و ص 3717، رقم 382و ص  3307، رقم 370، ص . رجال طوسی 1

 .1481، رقم 431و ص  1444، رقم 417. طبقات برقی، ص 1

و  311، ص 1؛ تهذیب االحکام، ج471و  448و  121، ص 3؛ من الیحضره الفقيه، ج 114، ص 7و ج 33، ص 1و ج 447و 132، ص 3. ن.ک. الکافی، ج 3

 .111، ص 4؛ االستبصار، ج323و  310، ص2و ج  321، ص 1و ج 131، ص 3ج

 .101، رقم 81. فهرست طوسی، ص 4
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اود او را در زمره من لم یرو عن واحد است. و به همين جهت ابن د داده که پس از شهادت حضرت عسکری

  1منهم آورده است.
 

 شاگردان. 3.1

 است: اند نيز این چنينه از او نقل حدیث کردهی کمجموعه شاگردان

 ، بن علی بن الحسين )صدوق(، محمد ) بن بابویه قمی(، علي بن الحسينأحمد بن محمد،  سعد بن عبد الله

، محمد بن أحمد بن یحيی، محمد بن سعي محمد بن محبوب، محمد بن عليد األذربيجاني، محمد بن عبد الله

محمد ، محمد بن قولویهين بن أحمد، محمد بن الحسالحسن بن أحمد بن الوليد، بن  محمد، بن یحيی العطار

 .بن المتوکل ن موسیب

مورد، محمد بن  41محمد بن یحيی العطار از نظر حجم روایت از او نيز ترتيب بيشترین نقل به قرار زیر است: 

مورد، علی بن 2مورد، محمد بن یعقوب الکلينی  11مورد، سعد بن عبدالله القمی  18عبدالله بن جعفر الحميرى 

  مورد. 1مورد، محمد بن احمد بن یحيی بن عمران االشعری  8الحسين بن بابویه القمی

 

 نقل  مستقيم  مشایخ ثالث از او 
  1اند، اما طریقشان به او صحيح است.طه نداشتهشيخ و صدوق از ایشان نقل بی واس

تمام کالم در نقل مستقيم یا غير مستقيم کلينی از اوست. اردبيلی در جامع الرواة بر این باور است که روایات 

-می مستقيم جناب کلينی از او مرسل است. ایشان در مورد روایت کلينی از وی در باب مولد امام حسن مجتبی

و هو مرسل النه کلما روی عنه، روی  بن یعقوب عن عبدالله بن جعفر فی مولد الحسن بن علی محمد»نویسد: 

در نقطه مقابل مرحوم تستری با این ادعا مخالف  3.«بواسطة محمد بن یحيی و غيه کما مر و کذا فی المواليد اآلتية

اه بدون واسطه از او نقل حدیث است. ایشان معتقد است کلينی دو گونه روایت از جناب حميری داشته است، گ

و گاهی به واسطه فرزندش محمد، محمد بن یحيی و علی بن مانند روایاتی که در مواليد ائمه آورده، کرده 

. وی در جمع بندی مباحث کليت این ادعا را مردود می   4.«فان ادعاء تلک الکلية غلط و باطل»شمرد عبدالله

به ویژه با عنایت به دقت ـ هيچ منعی ندارد، ضمن آنکه اصل در قضاوت نقل بی واسطه کلينی به لحاظ تاریخی 

 دانيم.آن است نقل را مستقيم بشماریم. پس کالم تستری را قویم میـ  خاص کلينی

                                                 
 .10، رقم 401. رجال ابن داود، ص  1

 .141، ص 10. معجم رجال الحدیث، ج 1

 .472، ص 1. جامع الرواة، ج 3

 .121، ص 1. قاموس الرجال، ج 4
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از مجموع اطالعات سندی او در روایات شيعه او هم طبقه محمد بن یحيی العطار، محمد بن علی بن محبوب، 

، صفار، اح  سازد.مد بن ادریس و احمد بن اسحاق خواهد بود که طبقه روایی او را نيز مشخص میسعد بن عبدالله

 

 ارتباطات علمی عبدالله بن جعفر الحميری  .1
کرد، مقارن حضور گسترده اصحاب ائمه متأخر در این شهر است و به تبع زمينه عصری که او در قم زندگی می

رسد که با عناوینی روایت می 181ت او در کتب اربعه به مراودات علمی او فراهم بوده است. مجموعه روایا

روایت( آمده  32روایت(، و الحميری ) 18روایت(، عبدالله بن جعفر الحميری ) 73همچون عبدالله بن جعفر )

توان از گستردگی نقل مرحوم صدوق در آثارش از او گذشت چه آنکه در فقيه و غير از آن است. همچنين نمی

بع مهم به قرار شمار روایات او در مناالمتوکل از او نقل حدیث کرده است. و محمد بن موسی  به واسطه پدرش

 زیر است:

 
 روایات کتاب ردیف  روایات کتاب ردیف

 70 ثواب االعمال 2  42 کافی 1

 41 الخصال 10  41 تهذیب االحکام 1

 17 عيون اخبار الرضا 11   8 من الیحضره الفقيه 3

 21 کمال الدین 11  18 اتبصائر الدرج 4

 33 معانی االخبار 13  11 کامل الزیارات 3

 11 علل الشرایع 14  30 االمامة و التبصره 1

 8 االختصاص 13  17 التوحيد 7

 13 االمالی )مفيد( 11  31 االمالی )صدوق( 8

 

ی است که مستقيماً نام حميری این آمار تنها مربوط به روایاتدهد توجه به روایات صدوق در من الیحضر نشان می

 راوی که او در مشيخه صدوق به ایشان قرار دارد، شماره روایات وی 38در سند آمده اما با مالحظه افزون بر 

  بسيار قابل توجه خواهد شد.

 

 عبدالله بن جعفر الحميرى در منابع رجال. 1.1
شيخ »اند. نجاشی او را کرده و از او تجليل نمودهی سایر کتب ثمانية رجال شيعه نام او را ذکر غير از ابن غضائر

کان »دارد. در کشی تنها عبارت « قمی ثقة»و در رجال « ثقة»خواند، شيخ در فهرست تعبير می 1«القميين و وجههم

                                                 
 .373، رقم 112. رجال نجاشی ، ص  1
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داند. برقی، ابن داود، عالمه، ابن تستری مراد از آنرا استادی علی بن بابویه می آمده که 1«استاذ ابی الحسن

نيز عبارات نجاشی و شيخ را  7خویی و علياری 1مامقانی، تستری، 3اردبيلی، 4تفرشی، 3بروجردی، 1وب،شهرآش

ای از او به ميان نيامده است و تنها اشاراتی در شرح حال اساتيد اند. در ميان منابع رجالی اهل سنت ترجمهآورده

 8او به نام وی شده است.

 

 حضور حميرى در انتقال تراث. 1.1
نفر از صاحبان  72نام او را در طریق  نجاشی در فهرستشنظير است، حميری در انتقال تراث استثنایی و بی حضور

 ابوغالب زراری نيز شماری از کتب طریق نام او را ذکر کرده، 80در حالی که شيخ در  ،است آورده آثار

 خته خواهد شد.اصحاب را از او نقل کرده که مستقاًل به آن پردا

کند ها معرفی میالحسن بن عبد السالم او را حامل کتب قميستردگی به حدی است که شيخ در شرح حال این گ

 2.«و نظرائهما کتب القميين یالله و عبد الله بن جعفر الحمير یروي عن سعد بن عبد»نویسد: و می

ط اخذ حدیث با دقت شرایاین بدان معنا نيست که دقت در اخذ و نقل حدیث در ایشان وجود نداشته، بلکه 

کند روایاتی از او شيخ در شرح حال طاهر بن حاتم بن ماهویه با وسواس و تکرار تأکيد می ،شدهمراعات می

ثم تغير و  کان مستقيماً » اصحاب نقل شده که در دوره استقامت و عدم ابتالء او به غلو قرار داشته است، توسط

حال االستقامة جماعة عن محمد بن علي بن الحسين )بن  بروایاته فیو له روایات(. أخبرنا أظهر القول بالغلو )

بن عبيد عن طاهر بن حاتم  عيسی بابویه( عن أبيه و محمد بن الحسن عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن

  10.«حال االستقامة فی

 طرقی که در دو کتاب نجاشی و شيخ آمده نکات زیر قابل برداشت است:از مجموعه 

از  دارد. نفر از صاحبان آثار شيعه حضور 141 توان گفت حميری درطریق انتقالز تفاوت طرق میفارغ ا ف(ال

 ابان بن عثمان األحمر، ایشان عبارتند از:مورد از آثار اصحاب هر دو فهرست طریق هست،  18این ميان به 

                                                 
 .1114رقم  ،103. اختيار معرفة الرجال، ص  1

 .423، رقم 108. معالم العلماء، ص 1

 .1111، رقم 107، ص 1. طرائف المقال، ج 3

 .3017، رقم 107، ص 3. نقد الرجال، ج 4

 .478، ص 1. جامع الرواة، ج 3

 .4132، رقم 182، ص 1. قاموس الرجال، ج 1

 .101، ص 3. بهجة اآلمال فی شرح زبدة المقال، ج 7

 ، شرح حال اسماعيل بن شعيب.1123، رقم 411، شرح حال ابراهيم بن مهزیار و ص331، رقم 113ص  ،1. لسان الميزان، ج 8

 .1101، رقم 441. رجال الطوسی، ص  2

 . 370، رقم 133. فهرست طوسی، ص 10
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بن حکيم، خالد بن ماد القالنسی،  الحکم ،)االهوازی( الحسين بن سعيد بن حماد اسماعيل بن شعيب العریشی،

طاهر سلمة بن الخطاب البراواستانی، سهيل بن زیاد الواسطی، رزیق بن الزبير الخلقانی، خلف بن حماد األسدی، 

محمد بن سهل بن اليسع، محمد بن علی بن جعفر، علی بن مهزیار األهوازی، علی بن یقطين، بن حاتم بن ماهویه، 

 این راویان غالباً کوفی هستند. .محمد بن ميسر، النضر بن سویدعلی بن عيسی، الفضيل األزرق، محمد بن 

نام آنها و اثر از آثار مؤلفان شيعی آنرا مستقيماً از صاحب اثر گرفته است که  14عبدالله بن جعفر الحميری در ب( 

لنوادر(، اسماعيل بن شعيب احمد بن هالل العبرتائی)ا از قرار ذیل است:اند آثاری که به عبدالله انتقال داده

ریان بن الصلت االشعری القمی ایوب بن نوح بن دراج) له کتاب و روایات و مسائل(، العریشی)کتاب الطب(، 

کتابش(، محمد بن  2سلمة بن الخطاب البراوستانی) همه فی الفرق بين اآلل و األُمة(،  )کتاباً جمع فيه کالم الرضا

(، محمد بن ریان الصلت االشعری )مسائل البی الحسن العسکری) روایاتش(، []عبدالجبار القمی ابی الصهبان

کتبه و ) ]اليقطينی البغدادی[ محمد بن عيسی بن عبيد)النوادر(، ]الکوفی[ محمد بن عبدالحميد بن سالم العطار

لله بن سعد االشعری موسی بن الحسن بن عامر بن عمران بن عبدا، )کتابه(]یسار[ محمد بن القاسم بن بشارروایاته(، 

یزید بن اسحاق )کتاب الحج(، ]االشعری القمی[ بن عامر]بن الحسن[موسی القمی )کتبه الثالثين(، 

گروه قابل  دهدنگاهی به جغرافيای این راویان نشان می (.)النوادر یعقوب بن یزید الکاتب)کتابه(، ]الغنوی[

مد بن هالل، عيسی بن عبيد و یعقوب بن یزید نيز بغدادی توجهی از ایشان قمی هستند. گروه دیگری نيز مانند اح

اند. احتمال مهاجرت اسماعيل یا مهاجر به بغداد هستند. ایوب بن نوح، محمد بن عبدالحميد نيز کوفی معرفی شده

با این وصف سفر علمی حميری به بغداد و  وجود دارد. 1ای در مصر است،بن شعيب نيز با اینکه منسوب به ناحيه

 شود.فه و حجم انتقال ميراث توسط او به قم مشخص میکو

ترتيب مشایخ به حسب حجم کتب  عالوه بر گستردگی مشایخ که قابل توجه است ميراث راویاندر دریافت ج( 

 و روایاتی که از ایشان نقل شده به قرار زیر است:

 11) ، احمد بن ابی عبدالله البرقیمورد( 12مورد(، محمد بن الحسين ابی الخطاب ) 37احمد بن محمد بن عيسی )

مورد(، محمد بن  3ایوب بن نوح )مورد(،  2مورد(، یعقوب بن یزید االنباری ) 2مورد(، هارون بن مسلم )

مورد(،  3مورد(، الحسن بن ظریف )  4ابراهيم بن هاشم )مورد(،  3مورد(، محمد بن عيسی بن عبيد ) 3عبدالجبار )

بن الخطاب مورد(، سلمة  1الحسن بن علی الکوفی )مورد(،  1(، ابراهيم بن مهزیار )مورد 3محمد بن وليد الخزاز )

و از مورد(،  1محمد بن عبدالحميد )مورد(،  1محمد بن خالد الطيالسی )مورد(،  1مورد(، السندی بن محمد ) 1)

عبدالله ی الخشاب، الحسن بن موساحمد بن الحسن بن علی بن الفضال، احمد بن اسحاق، احمد بن ابی الصهبان، 

محمد بن علی بن عبدالله بن الصلت، بن محمد بن عيسی، عبدالله بن الحسن بن علی بن جعفر، علی بن اسماعيل، 

                                                 
  1. معجم البلدان، ج4، ص 113 و 114.
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محمد بن حسان الرازی، محمد بن علی ابوسمينة  محمد بن احمد، محمد بن احمد بن زیاد،ابی عبدالرحمن، 

  .هر کدام یک مورد مموسی بن الحسن، ابی حات الصيرفی، محمد بن هارون،

تلفيق مشایخ قمی از جمله احمد بن محمد بن عيسی، ابراهيم بن هاشم، احمد بن ابی عبدالله البرقی و محمد بن 

عبدالجبار با مشایخ عراقی و کوفی از جمله هارون بن مسلم، محمد بن الحسين بن ابی الخطاب، یعقوب بن یزید 

 جسته ایشان است.االنباری و ایوب بن نوح از اختصاصات بر

شود، نام در مورد بزرگانی که ایشان تراث را به آنها انتقال داده است گزینش و حساسيت خاصی مشاهده می د(

مورد(، احمد بن محمد بن یحيی  38ایشان به ترتيب کثرت دریافت از این قرار است: محمد بن الحسن بن الوليد )

 7مورد(، ابوعلی همام ) 2محمد بن عبدالله بن جعفر الحميری )رد(، مو 31مورد(، علی بن الحسين بن بابویه ) 43)

-می مورد(، الحسين بن الحسن )یک مورد(. 3موسی بن المتوکل ))محمد بن( مورد(،  1مورد(، ابوغالب الزراری)

فه توان چنين ادعا کرد که عبدالله بن جعفر حميری یکی از وسائط سریع انتقال تراث شيعی به قم و سپس به کو

 است چه آنکه تراث را از مشایخ کوفی دریافت کرده و مجدداً به کوفيان منتقل کرده است.

مورد در کتاب فهرست شيخ واقع شده است. عبارت  3تذکر: انتقال تراث به محمد بن موسی بن المتوکل در 

شرح حال الحسين بن  ایشان در شرح حال ثابت بن دینار )ابوحمزة الثمالی( و علی بن مهزیار با عبارت وی در

 سعيد بن حماد )االهوازی( متفاوت است. توجه فرمایيد:

له کتاب اخبرنا به عدة من اصحابنا عن محمد بن علی بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن و ثابت بن دینار: 

 1موسی بن المتوکل عن سعد بن عبدالله و الحميری عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب.

عدة من اصحابنا عن محمد بن علی بن الحسين عن ابيه و محمد بن ن سعيد: و اخبرنا بها )کتبه و روایاته( الحسين ب

 1الحسن و محمد بن موسی بن المتوکل عن سعد بن عبدالله و الحميری عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد.

ابيه و محمد بن الحسن و موسی بن المتوکل علی بن مهزیار: و رواها )کتبه الثالثين( محمد بن علی بن الحسين عن 

 3عن سعد بن عبدالله و الحميری عن ابراهيم بن مهزیار عن اخيه عن رجاله.

روایت شيخ صدوق در کتب متعددش با عنوان محمد بن موسی  نقل بسيار گستردهتوجه به سایر طرق شيخ و 

سقطی در طریق شيخ نمایاند که ی میکته را قطعاین ن ، و همخوانی نام او به لحاظ طبقهالمتوکل از جناب حميری

 به ثابت بن دینار و علی بن مهزیار رخ داده است.

این مجموعه از کتب  دهد.دقت در عناوینی کتبی که او منتقل کرده است، نکات قابل توجهی به دست می هـ(

 گيرد.و حتی طبی را در برمی فقهی، عقيدتی

 يجه گرفت:توان چنين نتاز مطالعه طرق می و(
                                                 

 .138، رقم 103. فهرست شيخ طوسی، ص  1

 .130، رقم 130. همان، ص  1

 .372، رقم 111ن، ص . هما 3
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احمد بن محمد بن عيسی استاد مشترک محمد بن یحيی، سعد بن عبدالله اشعری، عبدالله بن جعفر الحميری،  ـ 1

 احمد بن ادریس و صفار بوده است.

محمد بن یحيی، سعد بن عبدالله اشعری، عبدالله بن جعفر  محمد بن الحسين بن ابی الخطاب نيز استاد مشترک ـ1

  ادریس بوده است. الحميری و احمد بن

 رجال نجاشی مورد در  11اند که مورد در نقل تراث مشارکت داشته 73در  سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر ـ 3

 و مابقی در فهرست طوسی است.

رجال مورد در  3اند که مورد در نقل تراث مشارکت داشته 11سعد بن عبدالله و محمد بن یحيی العطار در  ـ4

مورد، ابن وليد و صدوق  3مورد، صدوق  8. از این ميان ابن وليد ابقی در فهرست طوسی بوده استو م نجاشی 

 اند.مورد را از این دو شيخ دریافت کرده 4مورد و احمد بن محمدبن یحيی العطار  3مشترکاً 

اث از عبدالله بن اشتراک ابن وليد و صدوق پدر از طرفی و احمد بن محمد و احمد بن ابی عبدالله در نقل تر ـ3

 جعفر و به او قابل توجه است.

عبدالله بن جعفر تنها در یک مورد مشترکاً از ابن ابی الخطاب، محمد بن عبدالجبار و احمد بن محمد بن عيسی  ـ1

  1.نقل کرده است

ان استادی که او تراث را از او دریافت کرده مجهول است. شيخ طوسی در شرح حال سلم تنها در یک مورد ـ7

روی خبر الجاثليق الرومی ... اخبرنا ابن ابی الجيد عن ابن وليد عن الحميری عمن حدثه عن »نویسد:میفارسی 

 1«ابراهيم بن الحکم االسدی ...

احمد بن محمد بن یحيی و در فهرست شيخ ابن وليد و پدر  واسطه اول پس از حميری در نجاشی غلبه با ـ8

 هستند. صدوق

توان نتيجه گرفت، محمد بن یحيی العطار، احمد بن ادریس، سعد بن عبدالله ل تراث میاز اشتراک در نق ـ2

   اند.اشعری، محمد بن ابی القاسم، الحسن بن متيل، محمد بن الحسن الصفار با او هم طبقه بوده

ًً مسائل علی بن جعفر را از نوهدقت او در نقل از وسائط کوتاه و معتبر مشاهده می ـ10 او عبدالله بن  شود مثاًل

 کند.الحسن بن علی بن جعفر و کتب علی بن مهزیار را از برادرش ابراهيم نقل می

نکته: گستردگی نقل تراث به مشایخ صدوق در کتاب من الیحضره الفقيه بروز و ظهور آشکاری دارد، چه آنکه 

 3نفر از راویان در مشيخه حضور دارد. 38حميری در طریق صدوق به 

                                                 
 شرح حال عبيد بن زرارة بن اعين. 118، رقم 134. رجال نجاشی ، ص  1

 .338، رقم 117. فهرست طوسی، ص 1

م حلبی، حکم بن حکي. ایشان عبارتند از: اسحاق بن عمار، هشام بن سالم، عمر بن یزید، زرارة بن اعين، اسماعيل بن جابر، عبدالله بن بکير، محمد بن علی ال 3

حفص بن البختری، معمر احمد بن محمد بن ابی نصر، هشام بن حکم، معاویة بن ميسرة، عبدالله بن سنان، عبيدالله بن علی حلبی، بن اخی خالد، حنان بن سدیر، 

علی بن مهزیار، جعفر الجعفری، حریز بن عبدالله السجستانی، خالد بن ماد القالنسی، سليمان بن حسين بن مختار، مسعدة بن صدقة، عائذ االحمسی، بن یحيی، 
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داد و ستد علمی حميری با مشایخ بغداد و کوفه در سفر به این دو شهر است که نشان ، اهميت دیگرحائز نکته 

گرچه دوازده سال و چند ماه بيشتر ابوغالب در آن وقت دهنده وقوع این سفر در مرحله بلوغ علمی ایشان است. 

نوشته نيز ر مواردی به خط خودش د، لکن ای که به خط جدش بوده اکتفا کردهو در برخی موارد بر نسخه نداشته

 به گزارش این نقل پرداخته است.و 

 :بررسی طرق انتقال تراث به جناب ابوغالب زراری از چند جهت حائز اهميت است

به تصریح خود ابوغالب این انتقال در عراق واقع شده است، که به روشنی گواه انتقال تراث از قم به  .1

 آنجاست.

 .ث به جماعتی دیگر نيز بوده استابوغالب شاهد انتقال ترا .1

 توان دریافت که چه بخشی از تراث قم با چه محتوایی به عراق منتقل شده است.می .3

  :حضور او در نقل کتب حسين بن سعيد

 در بيان طریقش به تعدادی از کتب حسين بن سعيد نام عبدالله بن جعفر حميری را آورده است:ابوغالب زراری 

گوید: حميری به ابوغالب منتقل کرده است. ابوغالب می را به همراه زیادات علی بن مهزیار کتاب الصوم او

 1حدثنی به ابوالعباس عبدالله بن جعفر الحميری عن احمد بن محمد بن عيسی عن ابن سعيد و هی ثلثة اجزاء.

با همين طریق به  ، کتاب التقيةرکتاب االیمان و النذو ،البن سعيدکتاب ما یبتلی به المؤمن  ،کتاب األشربةهمچنين 

یونس بن عبدالرحمن نيز به واسطه محمد بن عيسی بن  و کتاب الجامع کتاب الزکاة .ابوغالب منتقل شده است

  1عبيد به حميری و سپس به ابوغالب رسيده است.

است:  شده نيز به واسطه جناب حميری به او منتقل )محمد بن علی بن ابی شيبة الحلبی(کتاب محمد الحلبي 

 الله بن جعفر الحميري عن أیوب بن نوح عن صفوان بن یحيی عن ابن مسکان عن محمد الحلبي.حدثني عبد

 3 حدثني به عبد الله بن جعفر عن الحسن بن ظریف.طریق دارد: لحسن بن ظریف همچنين او به کتاب الدیات 

کتاب  4ط حميری به ابوغالب رسيده است.کتاب الحج موسی بن الحسن بن عامر نيز از جمله تراثی است که توس

نویسد: کتاب حنان بن سدیر نسخة اخری حدثنی به حنان بن سدیر را او به خط خودش نسخه برداری کرده و می

                                                                                                                                                         
ایوب محمد بن ابی عمير، حسين بن حماد، العالء بن رزین، خالد بن نجيح، معاویة بن عمار، الحسن بن محبوب، حماد بن عثمان، ابی جميلة، ابراهيم بن مهزیار، 

، بن نوح،  ور بن یونس، القاسم بن عروة، محمد بن حکيم، علی بن سوید، عمار ابراهيم بن ابی بالد، ابی ایوب الخزاز، مصادف، ابوالورد، منصربعی بن عبدالله

ابراهيم بن هاشم، عبدالله بن جبلة، ثعلبة بن ميمون، احمد بن محمد بن عذافر، بن مروان، احمد بن محمد بن مطهر، محمد بن عثمان العمری، یاسين الضریر، 

 .ی الخطاب، محمد بن حسين بن ابمحمد بن عيسی االشعری، یعقوب بن یزید

 41، ص آل أعين یرسالة ف.  1

 .47ص  . همان،1

 .42 – 48ص . همان، 3

 . طریق نجاشی با آنچه ابوغالب در متن آورده متفاوت است.31. همان، ص  4
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جزء دوم  1عبدالصمد بن محمد القميين، عن حنان، هو بخطی.ابوالعباس الحميری عن محمد بن عبدالحميد و 

و کتاب کتاب الدالئل کتاب عبدالله بن محمد االسدی الحجال، ر ابن ابی عمير، کتاب النواد، کتاب جعفر بن بشير

 خود حميری از جمله تراث دیگری است که حميری به ابوغالب منتقل کرده است.الغيبة و مجموعه روایاتی از 

نيز از  و الحرام()فی الحالل بن زیاد و کتاب مسعدة  عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد الله بن مهران البجليکتاب 

 1.جمله منابعی است که طبق نقل نجاشی، توسط حميری به ابوغالب منتقل شده است

های عقایدی همچون کتاب الغيبة، کتاب التقية و اگرچه غلبه در این مجموعه با کتب فقهی است اما مجموعه

ی کتاب الدالئل و کتاب ضمن آنکه حميری دو کتاب مهم عقيدتی خود یعن شود.کتاب الدالئل نيز دیده می

 این بخش با نگاه و چينش و پاالیش قمی دارد.  اش را، که نشان از انتقالالغيبة را منتقل کرده است نه کتب فقهی

محمد بن معقل از پدرش نقل می کند که عبدالله بن جعفر  .به عراق است حميریگزارش شده تنها سفر علمی 

 3را برای او نقل کرده است. حدیث لوح فاطمه سيدالشهداء هـ.ق نزد قبر مطهر128الحميری در سال 

 4نویسد..ق میهـ127دریافت حدیث از او را به سال  ابوغالب زراری نيز ـ همانگونه که گذشت ـ

رسد: یکی آنکه او دو سفر به عراق داشته است، و دیگری آنکه در تنها سفر او دو احتمال در این بين به ذهن می

آنجا که ابوغالب تاریخ شعبان المعظم سال از اشد. به طول انجاميده هر دو واقعه گزارش شده بکه مدتی نيز 

 تعدد انتقال تراث به ابوغالب از جمله شواهد تقویت احتمال دوم است..ق را ثبت نموده، همچنين هـ127

 

 آثار علمی حميری .3
ثيرة یعرف منها: کتاب اإلمامة، کتاب الدالئل، و صنف کتباً ک»نویسد: نجاشی فهرست تأليفات او را این چنين می

کتاب العظمة و التوحيد، کتاب الغيبة و الحيرة، کتاب فضل العرب، کتاب التوحيد و البداء و اإلرادة و االستطاعة و 

، کتاب ما بين هشام بن ، کتاب قرب اإلسناد إلی أبي جعفر بن الرضاالمعرفة، کتاب قرب اإلسناد إلی الرضا

تهم أبا مسائل الرجال و مکاتبا ،و هشام بن سالم و القياس و األرواح و الجنة و النار و الحدیثين المختلفينالحکم 

قرب اإلسناد إلی صاحب کتاب  ،یید محمد بن عثمان العمر علی سائل ألبي محمد الحسنم ،الحسن الثالث

 3.«کتاب الطب ،و توقيعات مسائل أبي محمد األمر،

                                                 
 .10. همان،  1

 .1102، رقم 413؛ و ص  814، رقم301. رجال نجاشی ، ص 1

 .110. االختصاص، ص  3

 .111و  101. تاریخ آل زرارة، ص  4

 .373، رقم 112. نجاشی، ص  3
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وف قرب االسناد که در دسترس است، کتاب الدالیل او نيز در دسترس اربلی بوده است و غير از کتاب معر

شيخ آغا بزرگ طهرانی برخی از این آثار را در  1خورد.گزارشاتی از این دسترسی در وسائل الشيعة به چشم می

 1کتاب ارزشمند الذریعة گزارش کرده است.

  يندرباره اثر مابين هشام

تسریع در تضعيف صاحبان عقاید ائمه به ویژه درباره مسائل عقيدتی امری شایع بوده است.  اختالف بين اصحاب

رد عقاید  و هشام بن سالم و اختالف بين هشام بن الحکم در موضوعغير مشهور نيز به وضوح قابل مشاهده است. 

مزمان با عصر جناب حميری ای از آنها در قم و هنگاشته شده که به لحاظ تأليف عده یهشام بن الحکم کتابهای

 قابل دقت است.

 3رسالة فی معنی هشام و یونس نوشته علی بن ابراهيم قمی .1

 کتاب مثالب هشام و یونس نوشته سعد بن عبدالله اشعری .1

 4کتاب الرد علی ابراهيم بن هاشم فی معنی هشام و یونس نوشته سعد بن عبدالله اشعری .3

لم و القياس و األرواح و الجنة و النار و الحدیثين المختلفين کتاب ما بين هشام بن الحکم و هشام بن سا .4

 نوشته حميری

این کتابها اطالعی در دسترس نيست لکن عنوان کتابهای جناب سعد بن عبدالله و علی بن ابراهيم قالبی  از محتوای

ه زدایی و توضيحی ای شبهدر حالی که عنوان کتاب مرحوم حميری به گونه ،کندنتقادی و تهاجمی را تداعی میا

طبقه بودن او قرائنی همچون حضور او در طریق به هشامين و یونس در مشيخه فقيه و تهذیب و هم. آیدبه نظر می

های بی ثمر رویه ميانه را دهد حميری )و البته بعدها صدوق( فارغ از حساسيتبا سعد و علی بن ابراهيم نشان می

 ده و تأیيد شده امامان شيعه است.این همان شيوه پسندیاند. دنبال کرده

 

 قرب االسناددرباره 
 گيرد.بحث از کتاب قرب االسناد در چند محور سامان می

 محور اول: قرب االسناد چيست؟

                                                 
و  111، ص 1و ج121و ص  131، ص 1. علی بن عيسی االربلی فی کتاب کشف الغمة نقاًل من کتاب الدالئل لعبدالله بن جعفر الحميری. وسائل الشيعة، ج 1

 .174، ص 3ج

)کتاب مسائل الرجال( و  117، ص 10توحيد و االستطاعة( و ج)کتاب ال483، ص 4)کتاب االمامة( و ج 318، ص 1. ن.ک. الذریعة إلی تصانيف الشيعة، ج 1

) مسائل الرجال  347( و ص )مسائل ابی محمد الحسن العسکری 334، ص 10)کتاب قرب االسناد( و ج 12، ص 17)کتاب فضل العرب( و ج 170، ص 11ج

 )مسائل عبدالله بن جعفر(. 331و مکاتباتهم الی ابی الحسن الثالث( و ص 

 .180، رقم 110ی، ص . نجاش 3

 .417، رقم 178. همان، ص  4
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... هر محدث اخباری که سند عالی و کم واسطه تا ، سنادقرب اال »نویسد: ميرزای نوری در خاتمه مستدرک می

کردند و به کرد. نویسندگان به این کتاب افتخار میاب مخصوصی جمع میمعصوم در اختيار داشت، در کت

شود، که نسبی به چهار دسته علو در اسناد به دو قسم مطلق و نسبی تقسيم می 1.«شدندجهت تأليف آن شاد می

ویژه آنکه  اهالی درایة الحدیث است، بهاما قلت واسطه به معصوم افضل انواع علو اسناد نزد اکثر  گرددتقسيم می

-سفرهای طوالنی به جان خریده میدر اهميت قرب االسناد همين بس که  1سند آن صحيح و خالی از شائبه باشد.

 3شده، و باعث روشنی چشم حدیث شناسان بوده است.

د . محم1. علی بن ابراهيم بن هاشم القمی 1اند که عبارتند از: جماعتی از متقدمين شيعه به این امر مبادرت کرده

. 3. محمد بن علی بن عيسی 4جعفر بن احمد بن بطة المؤدب القمی  . ابوجعفر محمد بن3عيسی بن عبيد  بن

. ابوالحسين بن 7. علی بن بابویه قمی 1ابوالفرج محمد بن ابی عمان موسی بن علی بن عبدویه الکاتب القزوینی 

 عبدالله بن جعفر الحميری.. 8معمر الکرخی 

ها به وضوح توان دریافت رواج قرب االسناد نگاری در ميان قمینخست به این ليست می همانگونه که در نگاه

 آشکار است.

 اوانتساب کتاب به : دوم محور

 درباره مؤلف کتاب قرب االسناد سه قول معروف وجود دارد.

يخ در نجاشی، عالمه در خالصه، شاست. این قول را تأليف أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحميری کتاب  .1

 .اند، اختيار کردهفهرست و ابن شهرآشوب

، صاحب 4عالمه حلی در مستطرفات سرائراست. تأليف فرزند او محمد بن عبدالله بن جعفر قرب االسناد  .1

 .اند، این گونه نظر داده3معالم و أعيان الشيعة

االنوار )توثيق در مقدمه کتاب بحار  عالمه مجلسی او محمد. و راوی آن فرزنداست تصنيف پدر کتاب  .3

  1المصادر( چنين نظری دارد.

، قرب ، قرب االسناد موسی بن جعفرکتاب قرب االسناد سه بخش اصلی دارد، قرب االسناد الی جعفر الصادق

برخی بر این اعتقادند که جزء اول کتاب از فرزند حميری یعنی محمد بن عبدالله  .االسناد الی ابی الحسن الرضا

                                                 
 .184، ص3. خاتمة المستدرک، ج 1

 .127. الرواشح السماویة، ص 1

 .38، ص 1. الفصول المهمة فی اصول االئمة، ج 3

 .114. مستطرفات السرائر، ص  4

 .141، ص 7. اعيان الشيعة، ج 3

 .7، ص 1. بحار االنوار، ج 1
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آید که بعيد است. چه آنکه در غير این صورت، نسبت خلط به شيخ و نجاشی الزم میاست،  بن جعفر الحميری

 1اند.از همين رو عالمه و شيخ حر نيز بين انتساب اجزاء کتاب تفصيل قائل شده

نظائر این گونه نقل در بخش اول کتاب مسبوق به سابقه است، در منابع شيعی ذکر نام جناب کلينی در ابتدای 

رسد و در ميان منابع سنی ذکر راویان کتاب المسند احمد بن حنبل از این جمله است. پس آنچه به نظر می کتاب،

شکی در انتساب همه کتاب به جناب حميری نيست و محمد بن عبدالله تنها راوی کتاب است، به  آن است که

 انجامد.سند به تطویل آن می و دخيل دانستن فرزند در ویژه آن که بخش اول قرب االسناد به امام صادق

متأخر آنها به قرینه اجازه ابوغالب به پسرش نکته قابل ذکر دیگر آن که احتمال تعدد کتب سه گانه و الحاق 

   تواند منشأ احتماالت باشد.وجود دارد، که می

 محور سوم: اهميت قرب االسناد

از کتابهای مورد اعتماد نزد طائفه اماميه زای قمی و مي 1داند،عالمه مجلسی آن را از اصول معتبره و مشهوره می

، و بر این اعتقاد داندقاضی نورالله تستری این کتاب را هم طراز کتب اربعه شيعه و مایه مباهات می 3شمرد.می

  4است که کتب اربعه به همراه محاسن برقی و قرب االسناد حميری کتب صحيحة شيعه هستند.

 االسناد های قربمحور چهارم: نسخه

کتاب برای ابوالعباس عبدالله بن جعفر » کند:عالمه آغا بزرگ طهرانی قرب االسناد را این چنين معرفی می

  3«.حميری است ... وی این کتاب را به ابوغالب اجازه داده است

 آنچه امروزه از این کتاب در دسترس است دو نسخه خطی است:

است، و در  نقل شده یحمد بن عبد الله ابن جعفر الحميرست که از م.ق اه 280ای که تاریخ آن سنة . نسخه1

 شود. در اصفهان نگهداری می یروضات یکتابخانه سيد محمد عل

در کتابخانه مرحوم آیت الله نگاشته شده است، و  یمحمد بن عبد الله بن جعفر حمير ای که  با اجازهنسخه. 1

 1ود.شنگهداری می 3218 در قم، با شماره یمرعش

این کتاب  »گوید: ایشان میاست.  ای از این کتاب با خط جناب محمد بن ادریس نزد عالمه مجلسی بودهنسخه

 «.ادریس گرفته شده، نوشتم بنرا از نسخه قدیم که از خط شيخ ما محمد 

                                                 
 . 14البيت(، مقدمة التحقيق، ص آل  چاپ. قرب االسناد ) 1

 .11، ص1. بحار االنوار، ج 1

 .30، ص 1. غنائم االیام، ج 3

 نقاًل عن مصائب النواصب. 10. المحاسن، مقدمه، ص  4

 .12ص  ،17ج  ،الذریعة . 3

 .134ص  18ج ، مجلة تراثنا.  1
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د نسخه نسخه مانناین  .گ هندی اعجاز حسين باقی بوده استکتاب شناس بزر.ق نزد ه 13این نسخه تا قرن  

و به خط محمد بن عبدالله بن جعفر حميری است که محمد بن  هـ304مجلسی است و تاریخ آن به صفر سال 

 1هـ از استنساخ آن فارغ شده است.374ادریس در رمضان سال 

.ق و به خط محمد فرزند ه304زشمند به صورت مکتوب به سال نتيجه روشن این عبارات اتصال این تراث ار

 افزاید.اعتماد بر آن می یابد که بهن بعدی نيز استمرار می، این اتصال تا قرواستجناب حميری 

 م: محتوای کتابپنجمحور 

دو بخش  .بر اساس ترتيب ابواب فقه تنظيم شده است از ميان سه بخش اصلی کتاب، قرب االسناد به امام کاظم

. متفرقه استبقيه کتاب دربردارنده احادیث  قچنين تنظيمی ندارد و به جز احادیث دعایی امام صاددیگر کتاب 

اند. گرچه این احادیث فقهی، اخالقی، عقيدتی، تاریخی و تفسيری هستند و به صورت پراکنده و غير مبوب آمده

تبویب کتاب غرض اوليه نویسنده نبوده است، اما این کار از تحقيقات علمی و شایسته در مورد این کتاب خواهد 

 بود.
 

 ریگينتيجه

توان در زمره طبقه ميانی راویان قم دانست. مطالعه مشایخ و طرقی که وی در نقل تراث راویان حميری را می

دهد او متعلق به جریان غالب و مورد اعتماد عمومی جامعه شيعه است که دریافت و انتقال حضور دارد نشان می

ارتباطات علمی گسترده حميری با معاصران خود ای از ميراث روایی شيعه را بر عهده داشته است. بخش گسترده

، صفار، محمد بن یحيی و احمد بن اسحاق نشان از منزلت خاص او نزد همه گرایش های از جمله سعد بن عبدالله

آن روز است. آثار ارزشمند او به خصوص قرب االسناد حاکی از ذوق قابل تحسين او در نقل و جمع روایات 

 دارد.

                                                 
 .411-411. کشف الحجب و االستار،  1
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 فهرست منابع 

هـ(، تحقيق علی اکبر غفاری و محمود محرمی زرندی، قم، کنگره 413مفيد، محمد بن محمد )ت ، ختصاصاال .1

 ه.ق.1413شيخ مفيد، اول،

   ه.ق.1404، ه.ق، تحقيق ميرداماد، قم، آل البيت 410، محمد بن حسن م اختيار معرفة الرجال .1

تهران، دارالکتب االسالميه، چاپ اول، تحقيق حسن موسوس خرسان،  ه.ق، 410، محمد بن حسن م االستبصار .3

 ه.ق.1320

 ه.ق.1403، سيد محسن امين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، اعيان الشيعة .4

جعفر  ديس قي، تحقه.ق(1173ـ  1080محمد جعفر بن محمد طاهر کرباسی ) ،فی تحقيق المطلب اکليل المنهج .3

 ..قه1414چاپ اول،  ث،یقم، دارالحد ،یاشکور ینيحس

ه.ق(، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 711ـ  148حسن بن یوسف بن مطهر حلی ) ،فی اسماء الرواة اح اإلشتباهایض .1

 ه.ق.1413اول، 

 اءيدار اح روت،يهـ( ، بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار ائمة االطهار، ب1111)تمجلسی محمد باقر  ،بحار االنوار .7

 ..قه1403دوم، چاپ  ،یالتراث العرب

هدایت الله مسترحمی، محمد هادی یوسفی ، علی بن عبدالله علياری، تصحيح آلمال فی شرح زبدة المقالبهجة ا .8

 ه.ش. 1332غروی، تهران، بنياد کوشانپور، 

 ه.ق. 1322ه.ق، قم، ربانی )سيد محمد علی موحد ابطحی(، 318، ابوغالب زراری متاریخ آل زرارة .2

 .ه.ق1328اول،  چاپ مدرسين، جامعه قم، حسينی، هاشم سيد حقيقمحمد بن علی بن بابویه )صدوق(، ت ،التوحيد .10

 .ه.ق1401دوم،  الرضی، الشریف دار قم،محمد بن علی بن بابویه )صدوق(،  ،ثواب االعمال و عقاب االعمال .11

ه.ق، قم، مکتبة 1101و ازاحة الشبهات عن الطرق و االسناد، محمد بن علی اردبيلی غروی م جامع الرواة .11

 المحمدی.

 ه.ق.1408ه.ق، بيروت، مؤسسه آل البيت، 1310ميرزا حسين نوری طبرسی م ، تمة المستدرکخا .13

 .ه.ش1311اول،  مدرسين، جامعه قم، غفاری، اکبر علی تحقيقمحمد بن علی بن بابویه )صدوق(،  ،الخصال .14

 ه.ق.1411فی معرفة الرجال، حسن بن یوسف بن مطهر حلی، قم، مؤسسه نشر فقاهت، دوم،  خالصة االقوال .13

 ه.ق.1403، شيخ آغا بزرگ طهرانی، بيروت، دار االضواء، سوم، الذریعة الی تصانيف الشيعة .11

 .ه.ق1383تهران،  دانشگاه تهران، حلی، داود بن علی بن حسن ،رجال ابن داود .17

 ه.ق.1383خالد، تهران، دانشگاه تهران، اول،  بن محمد بن أحمد برقی، رجال برقی .18

 .ه.ق1381حيدریه،  انتشارات نجف، ه.ق،410وسی ممحمد بن حسن ط ،رجال طوسی .12

 .ه.ق1407مدرسين،  جامعه نجاشی، قم، علی بن احمد رجال نجاشی،  .10

بقال، قم، آیت علی محمد حسين ه.ق، تحقيق عبدال211، زین الدین بن علی )شهيد ثانی( م الرعایة فی علم الدرایة .11

 ه.ق.1408الله مرعشی، دوم، 
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د استرآبادی، تحقيق نعمت الله جليلی و غالمحسين قيصریه ها، قم، دار الحدیث، ، ميرداماالرواشح السماویة .11

 ه.ق.1411

 ه.ش.1381ه.ق، تهران، زوار، هشتم، 481، ناصر خسرو قبادیانی م سفر نامه ناصر خسرو .13

 ه.ق.1383خالد، تهران، دانشگاه تهران، اول،  بن محمد بن أحمد برقی،طبقات برقی  .14

ه.ق، تحقيق سيد مهدی رجالی، قم، 1313طبقات الرجال، سيد علی اصغر بروجردی م فی معرفة  طرائف المقال .13

 ه.ق.1410کتابخانه آیت الله مرعشی، اول، 

  ه.ش.1383قم، داوری، اول، محمد بن علی بن بابویه )صدوق(، ، علل الشرایع .11

 .ه.ق1378اول،  جهان، تهران، الجوردی، مهدیمحمد بن علی بن بابویه )صدوق(،  ،عيون اخبار الرضا  .17

ه.ق، تحقيق عباس تبریزیان، مشهد، دفتر 1111ميرزا ابوالقاسم قمی م  فی مسائل الحالل و الحرام، االیام غنائم .18

 ه.ق.1417تبليغات اسالمی، چاپ اول، 

 ه.ش.1372ه.ق، تعليق سامی الغریزی، قم، دار الحدیث، 833، ابن صباغ مالکی م االئمة معرفةالفصول المهمة فی  .12

 ت طوسیفهرس .30

 نشر مؤسسه قم، غفاری، اکبر علی تحقيقمحمد بن علی بن بابویه )صدوق(،  ،کمال الدین و تمام النعمة .31

 .ه.ق1403اسالمی،

 ه.ق.1414، محمد تستری، قم، مؤسسه نشر اسالمی، چاپ سوم، قاموس الرجال .31

 ه.ق.1407، عبدالله بن جعفر حميری، قم، آل البيت، چاپ اول، قرب االسناد .33

محمد بن یعقوب کلينی، تحقيق محمد آخوندی و علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب االسالميه، چاپ  ،الکافی .34

 ه.ق.1407چهارم، 

ه.ق، قم، کتابخانه آیت الله 1181عن اسماء الکتب و االسفار، اعجاز حسين کنتوری م  کشف الحجب و األستار .33

 ه.ق.1402مرعشی، چاپ دوم، 

 ه.ق. 1414ه.ق، بيروت، دار الفکر، 831ی م ، ابن حجر عسقالنلسان الميزان .31

 اإلسالميه، الکتب دار تهران، حسينی، الدین جالل سيد تعليق و تصحيح ،، احمد بن محمد بن خالد برقیالمحاسن .37

 .ه.ق1370

 ه.ق.1411ه.ق، قم، مؤسسه نشر اسالمی، چاپ دوم، 328، ابن ادریس حلی م مستطرفات السرائر .38

 ه.ق.1380، نجف، کتابخانه حيدریه،معالم العلماءوب، ابن شهر آش ،معالم العلماء .32

 ه.ق.1410، قم، مرکز نشر آثار شيعه،معجم رجال الحدیث، ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحدیث .40

 ه.ق. 1388القدیمة و الحدیثة، عمر رضا کحاله، بيروت، دا العلم و المالیين، چاپ دوم،  معجم قبائل العرب .41

 .ه.ق1403اول،  مدرسين، جامعه قم، غفاری، اکبر علی تحقيق ی بن بابویه )صدوق(،محمد بن عل ،معانی االخبار .41

دوم،  مدرسين، جامعه قم، غفاری، اکبر علیتحقيق  ، محمد بن علی بن بابویه )صدوق(،من الیحضره الفقيه .43

 .ه.ق1413

 ه.ق.1418، سيد مصطفی بن حسين الحسينی التفرشی، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول، نقد الرجال .44
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 ه.ق.1414ه.ق، قم، مؤسسه آل البيت، 1044الی تحصيل مسائل الشریعه، محمد بن حسن حر عاملی  وسائل الشيعة .43

 

 مجالت

 ه.ق. 1410، 18، سال پنجم، شتراثنامن انباء التراث،  .41

 

 


