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 چکیده
قواعد تعارض جرح و تعديل، همواره از مباحث مهم  و   دربارةبحث 

برخم    ة؛ زيمرا دربمار  اسمت  دانش رجال بموده  حوزة در درخور توجه
در دسممت  ای م عممارض ، آرای رجمما  شممهعه ةراويممام مهمم  و برج مم 

، به کاربرد اين قواعمد بمرای   از راويام ه. تعههن وضعهت اين دس است
خموي    اهللآيمت  واب  ه است. ،درست ةجحل تعارض و رسهدم به ن ه

از ايمن   ؛دان  ه استمع بر  ،واحد باب حجهت خبر آرای رجا هام را از
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، و تعديل در آرای رجا هام م قدم ، تعارض جرحاو ةدر انديش روی،
راوی انجامهمده و   شدم ا حال ، مجهولن هجه همواره به ت اقط آرا و در

تعممارض بمما اسمم زاده از  دو طممر  تممرجهی ي مم  از ،بممه هممهو عنمموام
يما تقمدم    قول م أخر، تعدد جارح يما معمدل و   اخذ همچوممرجحات  

 جايگاه  نداش ه است. ،مايشا کرد عملقول اضبط، در 
 
 ،اهلل خمموي  ، آيممتمعجمم  رجممال ا حممديث : ي کلیااديهااااژهو

 ا حال. مجهول ،جرح و تعديل، ت اقط ،تعارض
 
 مسئله. بیان 1
شمرع ، عمممای    اح مام اس نباط  درراس ایضرورت شناخت صحت صدور احاديث  د هل به

راويام حديث را بما   و نام را تدوين کردهعم  رجال  خاص ک ب ،شهعه از عصر اول تا امروز
 ،از آم پم   .(80 /10: ق1403، تهرانم  نمد ) ا آثارشام ذکر کردهشمارش  نهز و بهام اوصا 

 کمه  ، منحصر شدبه اس زاده از اطالعات رجا   موجود در اين منابع ،تنها راه شناخت راويام
 قرار دارد.ها مدر صدر آ اصول او هة رجا  
اع بمار و   ،قمدمت  د همل  بمه  ،رجما    ةاصمول او هم  همای  از گمزارش  هعممد   حجهت بخشم 

يما   هما  ، اخم ال  هما اسمت؛ امما گماه درمهمام ايمن گمزارش       ناپمذير  ن مار اجامعهت اين ک مب،  
ي   از رجا هام  سوی ازين صورت که راوی در يک اصل يا شود؛ بد ديده م هاي   تعارض

رجما   ديگمر وی را ضمعها دان م ه و روايم ش را       حما   کمه   ؛ دراسمت  م قدم توثهق شمده 
گاه تعارض جرح و تعمديل نمزد قمدما بما      که کنه به اين ن  ه توجه  بايدا ب ه  نپذيرف ه است؛

همما از ايممن جهممت اسممت کممه آنممام   آم ةاسمم زاد هممای ممموردتوجممه بممه اصمموالحات و وا ه 
 حما  امانمت و صمدق،     بهروات را  اند و گاهر توصها راويام نداش هد ای واحد بندی تق ه 
شمده   نقمل ضبط و اتقام يا تخمهط و ت اهل، گاه  با توجه به مضموم روايات   حا  بهگاه  

سوی آنام و گاه  با توجه به اع ماد يا اعراض اصمحاب روايمت از اخبمار آنمام توصمها       از
د کمه  به اين ن  ه توجمه شمو   ،ب هار مه  است که در تمههز جرح و تعديل درن هجه، ؛انددهکر

 کنمد جرح، تعديل را نقم  نمم    جهات  از يا وگاه  جهات  از تعديل با جرح منافات ندارد 
 .(184-183/ 2ق: 1432، سند ر.ک.)

، بما منمابع رجما   و ديمدگاه رجا همام      پهوسم ه پژوهام بايد محققام دانش رجال و حديث
شناخت راويام در عصر حاضمر، رجمو     راه برایترين  داش ه باشند و مرسوم مح  ارتباط  

 .دارد ضرورت ،راويام دربارةم ائل اخ الف   بررس  ،؛ به همهن عمتبه منابع م  وب است

حمال   خموي  ذيمل شمرح    اهللگذر ارزيماب  بهانمات آيمت    رهاز  اي  کوشهدهاين پژوهش در 
بما تعمارض جمرح و     مقابممه بمه روش ايشمام در    ،اخ ال  است راويان  که وثاقت آنام مورد

 یاع بمار آرا  خموي  در حجهمت و   اهللآيمت  نظمر . شمايام ذکمر اسمت کمه     ه تعديل دست ياب
، اسم وار اسمت )خموي     ،واحد و گزارش ح   از احوال راويام حجهت خبر ةپاي بر ،رجا هام
قابل معارضه  ندارد واع بار  وا ازمنظرگزارش رجا هام م أخر  ؛ از اين روی،(41 /1 :ق1413
در تعمارض آرای   وی کمرد  عممل پمژوهش حاضمر،    نه ت؛ بدين سبب، درم قدمام  یبا آرا

 .اي  را بررس  کردهرجا    ةصاحبام اصول او ه ويژه به ،رجا هام م قدم
 
 مقدمه. 2

مقةا  اثباةاع یلةی     هو تنافی الدلیلین أو األدلة بحسب الداللةة و » اند:گز ه «تعارض»در تعريا 
 :ق1422نصاری، ا ؛219 :ق1426سبحان ،  ؛437 :ق1424خراسان ، « )التناقض أو التضادوجه 
دال مت و  نخ مت، آن مه    :شمود  براساس اين تعريا، تعارض با دو شرط جاری مم   .(11/ 4

؛ دوم، (175 :ش1389رحمام س ايش، مقابل ي ديگر باشد ) ،چند د هل ياو معنای ظاهری د
وجمود  ام ام جمع عقالي   در اين صورت، تضاد يا تناق  باشد کهنو   ها ازتقابل آمآن ه 
 .()همام ندارد

 :اين تعريا بربنا
هرچنمد در آاماز    ؛در مواردی که جمع عرف  مم ن باشد، تعارض  وجمود نمدارد  ا ا( 

، نوع  شناخت و درک عرفم   . مراد از جمع عرف ندا تعارض دو د هل با ه  درپنداش ه شود 
رود و ديگمر در معنمای   مهام مم   راح   ازدو د هل به تناف  ،است که براساس آماز دو د هل 

 .()همام شودها منافات  ديده نم آم
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 کنمد جرح، تعديل را نقم  نمم    جهات  از يا وگاه  جهات  از تعديل با جرح منافات ندارد 
 .(184-183/ 2ق: 1432، سند ر.ک.)

، بما منمابع رجما   و ديمدگاه رجا همام      پهوسم ه پژوهام بايد محققام دانش رجال و حديث
شناخت راويام در عصر حاضمر، رجمو     راه برایترين  داش ه باشند و مرسوم مح  ارتباط  

 .دارد ضرورت ،راويام دربارةم ائل اخ الف   بررس  ،؛ به همهن عمتبه منابع م  وب است

حمال   خموي  ذيمل شمرح    اهللگذر ارزيماب  بهانمات آيمت    رهاز  اي  کوشهدهاين پژوهش در 
بما تعمارض جمرح و     مقابممه بمه روش ايشمام در    ،اخ ال  است راويان  که وثاقت آنام مورد

 یاع بمار آرا  خموي  در حجهمت و   اهللآيمت  نظمر . شمايام ذکمر اسمت کمه     ه تعديل دست ياب
، اسم وار اسمت )خموي     ،واحد و گزارش ح   از احوال راويام حجهت خبر ةپاي بر ،رجا هام
قابل معارضه  ندارد واع بار  وا ازمنظرگزارش رجا هام م أخر  ؛ از اين روی،(41 /1 :ق1413
در تعمارض آرای   وی کمرد  عممل پمژوهش حاضمر،    نه ت؛ بدين سبب، درم قدمام  یبا آرا

 .اي  را بررس  کردهرجا    ةصاحبام اصول او ه ويژه به ،رجا هام م قدم
 
 مقدمه. 2

مقةا  اثباةاع یلةی     هو تنافی الدلیلین أو األدلة بحسب الداللةة و » اند:گز ه «تعارض»در تعريا 
 :ق1422نصاری، ا ؛219 :ق1426سبحان ،  ؛437 :ق1424خراسان ، « )التناقض أو التضادوجه 
دال مت و  نخ مت، آن مه    :شمود  براساس اين تعريا، تعارض با دو شرط جاری مم   .(11/ 4

؛ دوم، (175 :ش1389رحمام س ايش، مقابل ي ديگر باشد ) ،چند د هل ياو معنای ظاهری د
وجمود  ام ام جمع عقالي   در اين صورت، تضاد يا تناق  باشد کهنو   ها ازتقابل آمآن ه 
 .()همام ندارد

 :اين تعريا بربنا
هرچنمد در آاماز    ؛در مواردی که جمع عرف  مم ن باشد، تعارض  وجمود نمدارد  ا ا( 

، نوع  شناخت و درک عرفم   . مراد از جمع عرف ندا تعارض دو د هل با ه  درپنداش ه شود 
رود و ديگمر در معنمای   مهام مم   راح   ازدو د هل به تناف  ،است که براساس آماز دو د هل 

 .()همام شودها منافات  ديده نم آم
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؛ زيمرا  دنم ماوی باشم   ،اع بمار  نظمر  ازهما  بايمد د همل   تناق  يا تضماد  ياف ن برای تحققب( 
انصماری،  رد )تنماق  يما تضماد مهانشمام معنماي  نمدا      ، دنموضمو  نباشم  مرتبه و هم  ه وق    تا

 .(175 :ش1389رحمام س ايش،  ؛11/ 4 :ق1422

: نخ مت،  (176: ش1389رحممام سم ايش،   ) گونمه اسمت  تعمارض بمر دو   ،به بهمام ديگمر  
 اما قابمل  تعارض، ه  در با ظاهر، بهچند د هل  دو يا ها، در آم که (اب داي )های بدوی تعارض
 و بما ي مديگر جممع    اند ها م عارضد هل ها، های م  قر که در آمتعارض ه  ند؛ دوم،جمع 
 .شوند نم 

 
 هاي بدويبا تعارض مقابلهاهلل خویی در روش آیت .3

 نظمر  ازهمای مخ مما بما ي مديگر     احراز شود گمزارش  بايدنخ ت  ،رجا   در تعارض آرای
چگمونگ  جممع مهمام آرای م عمارض رجما   بررسم        ة بعد، و در مرحم اند سویه  ،اع بار
 .1دشو
 
 هاي متعارضسنجش اعتبار گزارش. 1-3

 واحمد و شمهادت ح م  اسمت؛     مبنای اع بار آرای رجا هام، خبمر  ،خوي اهلل آيت ةدر انديش
 ،نخ ت :2است دهکر، سه شرط عمده را  حا  های رجا   در پذيرش گزارش وی بنابراين،

؛ بما ايمن   اسمت  ثقمه بموده   ، شمهادت رجما   از شرايو  که اثبات کنمد گمزارش    برخورداری

 
                                                           

بمر توجمه بمه     ة رجا  ، عمالوه های اصول او ههای بدوی موجود مهام گزارشاهلل خوي  با تعارض آيت مقابمةدر روش  .1
صمورت   بمه  شمده،  عرضههای در مواردی که گزارش وید؛ اما شوارزياب  م ها، دال  شام بر رأی رجا   نهز حجهت آم
راويمام   ةدربمار  همای رجما   و اطالعمات موجمود    داده ديگرها را با به توثهق و تضعها راويام مرتبط باشد، آم م  قه ،

 د.شوم  ف هدر احراز وثاقت راويام، تنها شهادت ثقه پذير زيرا ؛ن نجهده است
هما، وضموح دال مت    رشاز: اع بمار گمزا   انمد  اين سه شرط عبمارت  يابه  م  در معج  رجال ا حديثدقهق  ةموا ع پ  در .2
بمه   ، مربوطهای رجا  پذيرش قوع  گزارش توام گزتمجمو  م  در های رجا  .داده ديگرشام با  سازگاری و ها آم

همای رجما   نهمز    داده ديگمر با  ی آنامها بر رأی رجا   و سازگاردال ت روشن آم شامبر حجه  مواردی است که عالوه
 محرز باشد.
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سمپ  صمحت   ، 1وثاقت گزارشمگر بايد نخ ت  ،های رجا  پذيرش گزارش برای، توصها
بمه برخمورداری    اود. شمو بر ح  بودم آم اثبمات   ، مب ن نهايت به وی و در 2ان  اب گزارش

از ايمن   کمرده اسمت؛  عنايمت ويمژه    از شرايط حجهت رأی رجما    های ثقات م قدمگزارش
، قابمل  گزارش  را که شرايط حجهمت رأی رجما   نمدارد    ،تعديل ، در تعارض جرح ویرو

 .ندان  ه استاين حجهت  دارای معارضه با گزارش
همای  قابل معارضه بما گمزارش   هایگزارش جممه از، ریاضايهای من وب به ابنگزارش

و نشمده  به وی ثابت  ا ضعزاءک ابرا ن بت زي؛ نه تاصول رجا    ديگر سوی ازشده  عرضه
-95 /1 :ق1413خموي ،  ) کرده اسمت تصريی  م ئمه، به اين ک اب ةخوي  در مقدماهلل آيت
آيمد؛ زيمرا   وجمود نمم   تعارض  به ،اضايری ابنمهام توثهق نجاش  و تضعها ، براين؛ بنا(96
، یاز ايمن رو  و سوی نه مت ه  م اوی و ه  ری بااضاي، رأی نجاش  و ابنايشام ديدگاه از

شمود:  ده مم  ديم خموي    اهللجانب آيت ، بهام اين جممه ازا حديث رجال معج جای در جای
 :امهم)ازجممه ر.ک.  «ثابت نه مت  ،ریاضاين بت ک اب من وب به ابن ،بارها بهام شد که چنام»
1/ 208، 16/ 12، 21/ 166). 

 
 

 
                                                           

 نمو   ، ازو اصمل آم کشم   سماخ ار کمم  ک ماب    ؛ اما از آنجما کمه   اتزاق است ، موردرجا   ةاو ه وثاقت مؤ زام اصول. 1
اطمال    ک مب  بمرای ) نمد ابهمام شمده   سمند  بر م ن و قا ب حديث مش مل ، درهای رجا   منقوليعن  داوری ؛رواي  است

 تمک راويمام اسمناد   احراز وثاقمت تمک   ،(27-25 :ش1369، ای خامنه ر.ک. کش  رجال مشخصات ک اب دربارةبهش ر 
 موجمود در  حجهت آرای رجما    الزم برای ، از شروطعنوام گزارشگرام رأی رجا  اين ک اب، به روايات موجود در

 د.شوحجهت رأی رجا   م  سبب بروز ترديد در ،آم نشدم رود و احراز شمار م آم به
، های اين اصمول گزارش بهش ر، در یاز اين رو ؛ها ترديدی وجود نداردام آممؤ زدر ان  اب ک ب رجا هام م قدم به . 2

، در همای مخ مما از يمک ک ماب    ؛ مگر در ممواردی کمه اخم ال  ن مخه    است ان  اب گزارش به گزارشگر اثبات شده
-بمه ابمن   ضمعزاء ا  ک ابصحت ان  اب  خوي  اهلل، آيتبر اين افزوم؛ ندکايجاد  ترديد ،آم مؤ اان  اب رأی رجا   به 

 /1 ق:1413خموي ،   .ک.ر) دان م ه اسمت  حجهت  بدومو آرای رجا   موجود در آم را  هدان ار کرکم   اضايری را به
حجهت و  بدوم، خوي  اهللآيت سوی از، ان  اب به گزارشگر نداش ن جهت صحت هاي  که بهاز ديگر گزارش. (95-96

همچموم ارسمال، صمحت    مشم الت    هما،  در آم برخ  روايات موجود در ک اب کش  است کمه  ه،دان  ه شد ناپذيرف ن 
 .(«هحجاج بن ارطا» 214/ 5: امهم عنوام نمونه ر.ک. بهکند )را دچار خدشه م  ( )به معصومام  ان  اب روايات
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 :مثال نخ تا ا( 
صورت  کمه   کرد؛ درا دم بهام  يحه  کوکبزکريا ابوفضل و تدين  بر دالّ، رواي   کش 

اضممايری،  ابممن ؛605 :ش1348وسمم ، ط ر.ک.) دان مم ه اسممتری وی را ضممعها اضممايابممن
ری ياضما چنانچه سند ک اب ابمن » :گز ه استاين معارضه  دربارةخوي   اهللآيت .(65 :ق1364
معارضه صورت ، و مهام گزارش او و روايت کش  صحت ان  اب ک اب به وی ثابت بود ،تمام بود

؛ چراکه مانع  در اخذ روايت کش  وجود ندارد ،ثابت نه ت ،؛ اما از آنجا که اين ن بتگرفتم 
 دچمار معارضمه   ،ثابمت نه مت   ،آنچمه حجهمت آم   ةوسمهم  ، بمه اسمت  د هم  که حجهت آم ثابت شده

 .(«ا دم زکريا ابويحه  کوکب» 281/ 8 :ق1413خوي ،  ر.ک.) «گردد نم 
 :مثال دومب( 
و  ،ریاضماي ذکر تنماف  تضمعها ابمن    از پ ، حال يعقوب سراجخوي  در شرح اهللآيت

ری نقمل  اضماي بارها گز ه شد بمه آنچمه از ک ماب ابمن     :گز ه است مزهد توثهق نجاش  و شهخ
تعارض  مهمام تضمعها   ت؛ پ  ن بت ک اب به وی ثابت نه  زيرا؛ اع مادی نه ت ،شودم 

 گممزارش نجاشمم  و (103 :ق1364اضممايری،  ابممن )ر.ک. ریاضممايموجممود در ک مماب ابممن
که شهادت بمه وثاقمت يعقموب سمراج     آيد و مزهد پديد نم  (451 :ق1407، نجاش  )ر.ک.

 .(1«يعقوب سراج» 166 /21ق:1413خوي ، ) جانب آنام را  غو کند از
مهمام  دم تنماف   کمر  برطمر   از پمهش ، مموارد  از در ب مهاری  اهلل خموي   ، آيتاين برافزوم

یلةی تقةد     » ، عبمارت رجما    ةصاحبام اصول او هم اضايری و ديگر گزارش من وب به ابن
-بمه  يما  و (12 /16، 224/ 5 ،103 /2 :امهمم  ر.ک.)کمرده   گمزارش او بهمام   دربمارة را  «باوته

بما   ویتعمارض گز مار    بعمدی، و در گمام   را ذکمر نشمدم سمخنام وی    ثابت نخ ت ،ای گونه
 .کرده استديگرام را برطر  

ری اضماي ابمن  ( و152 :ق1407نجاش ، ) هدکر، خما بن حماد بن ناشر را توثهق نجاش 
 شممودده ممم ديمممعممرو  و من ممر در روايممات او    گز ممه اسممت  وی را مخمم مط دان مم ه و 

 
                                                           

 78/ 10 ،بمن عممر ا هممان    حال ابمراهه    در شرح 240/ 1حال يحه  بن عمه ،  در شرح 74/ 21. مشابه چنهن مواردی در 1
 .شود عهل بن احمد بن بشهر نهز ديده م محمد بن اسماحال  در شرح 102/ 16و  حال صا ی بن سهل همدان  در شرح

ثقمه   ،ايمن راوی : اين زمهنمه گز مه اسمت    خوي  در اهللآيت .(57-56 :ق1364اضايری،  ابن)
روايمت معمرو  و    زيمرا اسمت؛   ری برای وی ثابت نشمده اضايابن جانب ازاست و تضعهز  

، بر اين افزوم ؛کنداز ضعا راوی است و وثاقت او را دچار خدشه نم ای جدا  ، مقو همن ر
معمارض بماق    توثهق نجاش  بمال  ،ثابت نه ت ،ریاضايآنجا که ن بت ک اب رجال به ابن از
 .(«بن حماد بن ياسر خما» 70/ 8: ق1413خوي ،  ر.ک.) ماندم 

 همای مع بمر  ، قابمل معارضمه بما گمزارش    نداش ن جهت حجهت هاي  که بهاز ديگر گزارش
کمه م م ند بمه روايمات      را نمام بمرد  هاي  در جمرح و تعمديل راويمام    گزارش توام ، م نه ت
های مربوط بمه جمرح و   درصورت اخ ال  گزارش تنها نهروايات،  ه ازدس  اين .1ندمع بر اهر

خموي    اهللآيمت  اخ ال  نهز م  ند نبودِ ورتص د؛ بم ه درنشوکنار گذاش ه م  تعديل راوی
 د.نگهردر صدور رأی رجا   قرار نم 

وقما او و   دربارةکش   حا   که در است؛ بن يون  بزرج را ثقه دان  ه منصور ،نجاش 
 ؛412 :ق1407نجاشمم ،  ر.ک.) اسممت رواي مم  آوردهاخ هممارش بمموده،  اخممذ اممموا   کممه در

وقما و اخمذ    دادم و ن مبت  ،خوي  ايمن روايمت را مرسمل    اهللآيت .(468 :ش1348توس ، 
 .(384-383 /19 :ق1413 ،خوي  ر.ک.) دان  ه استرا اهرثابت  اموال به وی

روايات منقول از  توام ند، م گهرروايات  که م  ند صدور رأی رجا   قرار نم  جممه از
، حبهمب بمن معممل را توثهمق     د. نجاش ندار بر که مدح يا ذم خود او را در را ذکر کردراوی 
رواي م  حماوی ذم را بمه نقمل از      ،درحا   کمه عالممه  ؛ (141 :ق1407نجاش ،  )ر.ک.ده کر

 اهللآيمت  .(204-203 /5: ق1413خموي ،  ) ده اسمت کمر نقل  ( )صادق  از امام ،خود حبهب
تصمديق نه مت؛ چراکمه     قابمل  ،جدای از آن ه بمه خمودی خمود    ،اين روايت» :است مع قدخوي  

ا  مند هم     ضعها، خودش روايت کند دربارةچنهن  را  ، ذم  اينصادق ام ام ندارد حبهب از امام

 
                                                           

 صمورت  بمه  همچنمهن  و ودروايت نش نظر زبام راوی مورد ا  ند باشد و از هرگاه رواي   صحهی ،خوي  اهللازمنظر آيت .1
 ،اصمل  شم ه باشمد، در  رواي   که چنهن شرايو  ندا ،برايناست؛ بنامقبول  ،ددال ت کنبر توثهق يا تضعها راوی  ،صحهی

 .(39 /1ق: 1413حجهت ندارد )خوي ، 
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ثقمه   ،ايمن راوی : اين زمهنمه گز مه اسمت    خوي  در اهللآيت .(57-56 :ق1364اضايری،  ابن)
روايمت معمرو  و    زيمرا اسمت؛   ری برای وی ثابت نشمده اضايابن جانب ازاست و تضعهز  

، بر اين افزوم ؛کنداز ضعا راوی است و وثاقت او را دچار خدشه نم ای جدا  ، مقو همن ر
معمارض بماق    توثهق نجاش  بمال  ،ثابت نه ت ،ریاضايآنجا که ن بت ک اب رجال به ابن از
 .(«بن حماد بن ياسر خما» 70/ 8: ق1413خوي ،  ر.ک.) ماندم 

 همای مع بمر  ، قابمل معارضمه بما گمزارش    نداش ن جهت حجهت هاي  که بهاز ديگر گزارش
کمه م م ند بمه روايمات      را نمام بمرد  هاي  در جمرح و تعمديل راويمام    گزارش توام ، م نه ت
های مربوط بمه جمرح و   درصورت اخ ال  گزارش تنها نهروايات،  ه ازدس  اين .1ندمع بر اهر

خموي    اهللآيمت  اخ ال  نهز م  ند نبودِ ورتص د؛ بم ه درنشوکنار گذاش ه م  تعديل راوی
 د.نگهردر صدور رأی رجا   قرار نم 

وقما او و   دربارةکش   حا   که در است؛ بن يون  بزرج را ثقه دان  ه منصور ،نجاش 
 ؛412 :ق1407نجاشمم ،  ر.ک.) اسممت رواي مم  آوردهاخ هممارش بمموده،  اخممذ اممموا   کممه در

وقما و اخمذ    دادم و ن مبت  ،خوي  ايمن روايمت را مرسمل    اهللآيت .(468 :ش1348توس ، 
 .(384-383 /19 :ق1413 ،خوي  ر.ک.) دان  ه استرا اهرثابت  اموال به وی

روايات منقول از  توام ند، م گهرروايات  که م  ند صدور رأی رجا   قرار نم  جممه از
، حبهمب بمن معممل را توثهمق     د. نجاش ندار بر که مدح يا ذم خود او را در را ذکر کردراوی 
رواي م  حماوی ذم را بمه نقمل از      ،درحا   کمه عالممه  ؛ (141 :ق1407نجاش ،  )ر.ک.ده کر

 اهللآيمت  .(204-203 /5: ق1413خموي ،  ) ده اسمت کمر نقل  ( )صادق  از امام ،خود حبهب
تصمديق نه مت؛ چراکمه     قابمل  ،جدای از آن ه بمه خمودی خمود    ،اين روايت» :است مع قدخوي  

ا  مند هم     ضعها، خودش روايت کند دربارةچنهن  را  ، ذم  اينصادق ام ام ندارد حبهب از امام

 
                                                           

 صمورت  بمه  همچنمهن  و ودروايت نش نظر زبام راوی مورد ا  ند باشد و از هرگاه رواي   صحهی ،خوي  اهللازمنظر آيت .1
 ،اصمل  شم ه باشمد، در  رواي   که چنهن شرايو  ندا ،برايناست؛ بنامقبول  ،ددال ت کنبر توثهق يا تضعها راوی  ،صحهی

 .(39 /1ق: 1413حجهت ندارد )خوي ، 
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شهادت نجاش  بمه   ةواسو پ  راوی به ،توام اع ماد نموداز آنجا که به اين روايت نم  ... .باشد م 
 .(همام« )ثقه است -که معارض  برای آم وجود ندارد -وثاق ش
 

 هاي بدويجمع در تعارض. 2-3
 اهلل. آيمت کنمه   م بررس   را دال ت آم ، در اين بخش،رجا   احراز حجهت گزارش از پ 

 همما کممه مقصممودبممه دال ممت درسممت آم ،ی رجمما  همما خمموي  همممواره در پممذيرش گممزارش
، م  ند صمدور  آم دال ت شدم روشن از پ  را گزارشهر  و کردهتوجه  ه،بود گزارشگرام
هما  حجهت و دال ت صحهی گمزارش  اين ه از پ  .1داده استراوی قرار  ةدرباررأی رجا   

، سمنجهده  اطالعمات  کمه از راوی در دسمت اسمت     ديگمر ها بما  آم ،شد احرازرجا    بر رأی
يک از  احراز مهزام اع بار هر از پ  نهز با تعارض در آرای رجا هام مواجهههنگام  .2شوند م 

 گمذر توجمه بمه    ره ، ازد. در ايمن مرحممه  شمو ها بررس  م چگونگ  جمع مهام آم، هاگزارش
و جممع عرفم  مهمام     شمود  مم   روشن ،، تقابل اب داي  آرای رجا هاممراتب وا گام مزهوم و

 گهرد.ها صورت م آم
 مثال نخ ت:ا ا( 
، معرو  مهام احاديثش در گز ه است:دان  ه و  تا روايصا ی، احمد بن هالل را نجاش 

 )ر.ک.  اسمت  در ممذمت او نقمل شمده    ( ) و من ر وجمود دارد و بهانمات  از اممام ع م ری    

 
                                                           

 ؛دنرسمان طمور صمريی مم     مقصود را به ،درراس ای بهام احوال راويام و مهزام اع ماد به نقمشام شده نقل برخ  عبارات. 1
 که  هاي تعبار ،خوي  اهلل؛ اما ازمنظر آيتکنند دال ت م بر توثهق يا تضعها راوی  ،صريی صورت بهمانند ا زاظ  که 

د نم تواننمم   انمد،  شمده مهمزام عمممش بهمام     و شأم او جال ت چوم مذهب راوی،همتوضهحات  دربارة اوصاف   ها، در آم
ممواردی کمه اصمول     در درن هجمه،  ؛به جرح يا تعديل او منجمر شمود   اين کار و دنقرار گهرراوی ا تضعه ايتوثهق  م  ند
 ،اسمت  کمرده گمزارش   را ویحمق   در ( ) امام دعا و طمب مغزرتيا  و معرف  ( )، يک راوی را وکهل امام رجا   ةاو ه
 .شده استجهت احراز وثاقت راوی را من ر  ، ام ام اس ناد بدامبا نقد دال ت گزارش خوي  اهللآيت
صمحت و سمق  يمک گمزارش رجما   را       تموام که مم   دنشوهای رجا   يافت م در داده ن و شواهديقرا برخ  گاه. 2
زممام   ،نمام  همچوم ،بهش ر درراس ای احراز صحت اوصا  ذات  راويام ن و شواهد،يد. اين قراکربررس   ها آم ةوسهم به

 تموام از اسمناد روايمات    جهمت شناسماي  نمام راوی مم      در ارزيم نه در تعارض جرح و تعمديل؛  ؛ دنکاربرد دار ...حهات و
 را تشخهص داد.  شزمام حهات وی ةطبقيا با شناساي   کمک گرفت و

 ،اس بصمار  و در دان م ه وی را اا   و م ه  در دينش  نهز وس ط شهخ .(83: ق1407نجاش ، 
: ق1390، هممو  ؛83: ب تا ب  ، وسط ر.ک.) کرده استتصريی  اوبه ضعا و ف اد مذهب 

3/ 28). 
او  ةجهت عقهمد  اش ا   در ف اد راوی از: »گز ه استاحمد بن هالل  دربارةخوي   اهللآيت
باشد و از اين رو، در به م  ب خاص  مع قد نم  چنهن گزت که وی ؛ بم ه بعهد نه ت ب وامنه ت

وجمود   ؛ چراکه بااهمه   ندارد م ئمهاثبات اين  ،با اين وجود ؛شودم  امو از او ظاهر ،برخ  موارد
 ر.ک.) «نمدارد  اثمری در سمقوط روايماتش از حجهمت     ، ف اد عقهده يا عممل او احراز وثاقت راوی

 .(«احمد بن هالل» 152 /3: ق1413خوي ، 
احممد بمن    ةمهام گزارش وثاقت و ف اد ممذهب و عقهمد   خوي  اهلل، آيتديدي  که چنام
 دهنمد وی  نشمام مم   همای م عمدد    نمونمه  ه است.وثاقت وی را ن هجه گرف  کرده وجمع هالل 

ش قابمل جممع دان م ه اسمت )ازجمممه      ف اد عقهده و عمل راوی را با وثاق  و ،ضعا مذهب
 بممن ح ممهن» 196 /6، «(بممن سمممهمام بممن عبممداهلل )عبهممداهلل   ابممراهه » 208 /1 :امهممم ر.ک.
از عبممارت » :گز ممه اسممت ادامممه در وی .(«منصممور بممن يممون  بممزرج » 384 /19، «سممعهد ابمم 
از وثاقت برخوردار است  ،نز هحد  آيد که راوی ف م ، چنهن بردر گزارش نجاش  تا رواي صا ی
؛ چراکمه مم من اسمت کمذب     منافات  ندارد نمودم امور من ر با روايت بودم احمد تا روايو صا ی

 .(«احممد بمن همالل   » 152 /3 :امر.ک. همم ) «باشمد  هما بموده  راويمام آم  جانمب  ازاحاديث من ر 
و ده کمر او جممع   جانمب  ازمهام وثاقت راوی و روايت امور من ر  ،با اين بهام اهلل خوي  آيت
بمودم راوی و   ا حمديث  نزم  نقم   ه است گز نصر نهز  حال اسماعهل بن مهرام بن اب  شرحدر 

 224 /5 ،107تمما  105 /4: امهمممر.ک. )نممدارد  منافممات  بمما وثاقممت او ،روايممت وی از ضممعزا
اثبات بهمام   برای ،ادامه در یو .(«سعد بن طريا )ظريا(» 73و  72 /9 ،«حذيزه بن منصور»

، مهمام مرويمات حمال    االصمول  هعمد در   وسط شهخ :گز ه استبر وثاقت راوی  خويش مبن 
احممد بمن   » 151 /3 :امهمم )اسمت   تزصمهل قائمل شمده    ،خوا و حال اس قامت احمد بن هالل

اگمر وثاقمت    زيمرا ؛ ، شهادت  به وثاقت راوی نهز ه باشمد و بعهد نه ت در اين تزصهل («هالل
 ر.ک.) ح   عمل به روايات حال اس قامت او نهز جمايز نه مت  ، محرز نباشد ،احمد بن هالل

نهايمت   اسمت و در ، ثقه آن ه ظاهراً احمد بن هالل ،حاصل سخن»: گز ه است پايامدر  او. (همام
 در وثاقمت  بر ديدگاه ما )عدم شرط عمدا ت عقهده دان ت و ف اد اع قادی، بناا  توام وی را فاسدم 
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 ،اس بصمار  و در دان م ه وی را اا   و م ه  در دينش  نهز وس ط شهخ .(83: ق1407نجاش ، 
: ق1390، هممو  ؛83: ب تا ب  ، وسط ر.ک.) کرده استتصريی  اوبه ضعا و ف اد مذهب 

3/ 28). 
او  ةجهت عقهمد  اش ا   در ف اد راوی از: »گز ه استاحمد بن هالل  دربارةخوي   اهللآيت
باشد و از اين رو، در به م  ب خاص  مع قد نم  چنهن گزت که وی ؛ بم ه بعهد نه ت ب وامنه ت

وجمود   ؛ چراکه بااهمه   ندارد م ئمهاثبات اين  ،با اين وجود ؛شودم  امو از او ظاهر ،برخ  موارد
 ر.ک.) «نمدارد  اثمری در سمقوط روايماتش از حجهمت     ، ف اد عقهده يا عممل او احراز وثاقت راوی

 .(«احمد بن هالل» 152 /3: ق1413خوي ، 
احممد بمن    ةمهام گزارش وثاقت و ف اد ممذهب و عقهمد   خوي  اهلل، آيتديدي  که چنام
 دهنمد وی  نشمام مم   همای م عمدد    نمونمه  ه است.وثاقت وی را ن هجه گرف  کرده وجمع هالل 

ش قابمل جممع دان م ه اسمت )ازجمممه      ف اد عقهده و عمل راوی را با وثاق  و ،ضعا مذهب
 بممن ح ممهن» 196 /6، «(بممن سمممهمام بممن عبممداهلل )عبهممداهلل   ابممراهه » 208 /1 :امهممم ر.ک.
از عبممارت » :گز ممه اسممت ادامممه در وی .(«منصممور بممن يممون  بممزرج » 384 /19، «سممعهد ابمم 
از وثاقت برخوردار است  ،نز هحد  آيد که راوی ف م ، چنهن بردر گزارش نجاش  تا رواي صا ی
؛ چراکمه مم من اسمت کمذب     منافات  ندارد نمودم امور من ر با روايت بودم احمد تا روايو صا ی

 .(«احممد بمن همالل   » 152 /3 :امر.ک. همم ) «باشمد  هما بموده  راويمام آم  جانمب  ازاحاديث من ر 
و ده کمر او جممع   جانمب  ازمهام وثاقت راوی و روايت امور من ر  ،با اين بهام اهلل خوي  آيت
بمودم راوی و   ا حمديث  نزم  نقم   ه است گز نصر نهز  حال اسماعهل بن مهرام بن اب  شرحدر 

 224 /5 ،107تمما  105 /4: امهمممر.ک. )نممدارد  منافممات  بمما وثاقممت او ،روايممت وی از ضممعزا
اثبات بهمام   برای ،ادامه در یو .(«سعد بن طريا )ظريا(» 73و  72 /9 ،«حذيزه بن منصور»

، مهمام مرويمات حمال    االصمول  هعمد در   وسط شهخ :گز ه استبر وثاقت راوی  خويش مبن 
احممد بمن   » 151 /3 :امهمم )اسمت   تزصمهل قائمل شمده    ،خوا و حال اس قامت احمد بن هالل

اگمر وثاقمت    زيمرا ؛ ، شهادت  به وثاقت راوی نهز ه باشمد و بعهد نه ت در اين تزصهل («هالل
 ر.ک.) ح   عمل به روايات حال اس قامت او نهز جمايز نه مت  ، محرز نباشد ،احمد بن هالل

نهايمت   اسمت و در ، ثقه آن ه ظاهراً احمد بن هالل ،حاصل سخن»: گز ه است پايامدر  او. (همام
 در وثاقمت  بر ديدگاه ما )عدم شرط عمدا ت عقهده دان ت و ف اد اع قادی، بناا  توام وی را فاسدم 
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احمد بن » 153 /3 :امهم ر.ک.) «رساند( به صحت روايات راوی آسهب  نم 41 /1 همو: )ر.ک.
 .(«جابر بن يزيد جعز » 344 /4 ،«هالل
 

 :مثال دومب( 
 انمد ده و اما   دان م ه  کمر ، احمد بن ح هن بن سمعهد را تضمعها    وسط نجاش  و شهخ

روايمت او  ری ياضما ابن صورت  که در ؛(55 :ق1381 ، وسط ؛77 :ق1407نجاش ،  ر.ک.)
خوي  در بهام حمال   اهلل آيت .(41 :ق1364، ریاضايابن ر.ک.) دان  ه استرا عاری از امو 

به ضمعا   ،است   رسهدهوسط نجاش  و شهخ تضعهز  که ازجانب د هل به»: گز ه استاين راوی 
، تموام اثبمات وثاقمت راوی را نداشم ه و     فمرض ثبموتش   ری براضايشود و کالم ابنراوی ح   م 

احمد بمن ح مهن   » 103 /2: ق1413خوي ،  ر.ک.) «دال    جز سالم   حديث او از امو ندارد
 .(«بن سعهد
 :مثال سومج( 

نجاشم ،   )ر.ک. شممرده  «ضعیفاً فی الحةد   »م را امحمد بن خا د بن عبدا رحم ،نجاش 
-آيمت . (363 ق:1381وس ، ط ر.ک.) است   وی را ثقه دان  هوسط شهخو  (122 :ق1407

در توثهمق ايمن راوی    ، برخم  وس طوجود توثهق شهخ  با»: گز ه است خوي  دربارة اين م ئمه اهلل
قول شهخ  -اضبطِ رجا هام است اين ه نجاش ، با -اين، برخ  اين ه عالمهبر  اند و افزومتوقا کرده

  ايمن راوی را در  عالممه حمّم  « وس  را بر گز ار نجاش  ترجهی داده است، عجهب دان  ه استط
در  گز مه و  بمرده ، نام ق   اول از ک اب خويش که مخصوص شمارش راويام ضعها است

 اهلل آيمت  .(139 :ق1411حمّم ،   ر.ک.) ده اسمت کمر   اع مماد  وسطبه گز ار شهخ  ،اين مقام
 :  گز ه است ادامه درخوي  

اسمت و اين مه      را بر گز ار نجاشم  تمرجهی نمداده   وسط در اين مقام، قول شهخ عالمه
کمه گمزارش    ، از ايمن بابمت اسمت   کنمد م  اع ماد بر گز ار شهخ ،گويد در اين مقام م 

 بمه  ،؛ بم مه ضمعا در کمالم نجاشم     نمدارد ، ظهور در تضمعها راوی  جانجاش  در اين
 کمه  چنمام ؛ چراکمه وی  نمه خمود او   ؛گرددم برم احديث محمد بن خا د بن عبدا رحم

از ضعزا نقل و به مراسهل  ،(93: ق1364اضايری،  ابن) است دهکرری تصريی اضاي ابن

 :ق1413خموي ،  ) ، معارض  ندارد وسط توثهق شهخ ،درن هجه ؛است کردهاع ماد م 
 .(«مامحمد بن خا د بن عبدا رحم» 73 /17

 
 ای درگونهبه ،جرح و تعديلاست که سبب  ای های بدویتعارض جممه از شده موارد ياد

بمن   هحذيزم » 224 /5 :امهمای ديگمر ر.ک. همم    ة نمونمه بمرای مشماهد  ) اسمت  بهام شده ها آم
 ،«حمماد بمن عه م    » 240 /7 ،«زاهر احمد بن اب » 129 /2 ،«حريز بن عبداهلل» 232 و« منصور
 کمه  چنمام . («هجمهممزضل بن صا ی ابو» 312 /19 ،«فضل بن عبدا ممک ابوا عباس» 326 /14

، مش ل تعمارض  هاگزارش ، با تبههن صحهی دال تموارد گونه ايندر  خوي  اهللآيت ،ديدي 
 است. دهکرطر  را بر

 
 هاي مستقربا تعارض مقابلهاهلل خویی در روش آیت. 4

همای رجما     های موجود در گزارشاخ ال  گونه ناظر به اين ،«تعارض»از  شده بهام تعريا
گذر توجه بمه مزهموم و    ره از بايد رجا   با تعارض آرایمقابمه هنگام  ،گز ه  که چنام .است

بمودم   صورت اب مداي   م  قر. دراب داي  است يا  نو  از هاتقابل آم تعههن کرد مراتب وا گام
، نوبت بمه  نبودم جمع و اس قرار تعارض پذير ام ام از پ  در جمع آم کوشهد و بايدتعارض 

 رسد.ديگر م بعض  رجا   بر  ترجهی برخ  آرای
خبر واحد و اِخبمار ح م  را مبنمای اع بمار      خوي  اهللآيت ه  ديد،خواه ادامه در که چنام
و  ، بمه ت ماقط آرا  هما مقام تعمارض آم  در از اين روی، همواره ودان  ه های رجا هام گزارش
تعمدد   يما  وبمودم   اضمبط  ،در ايمن مقمام   اسمت.  کردهم راوی ح   شد ا حالمجهول درن هجه،
 ؛شمود  نمم  ، موجب ترجهی يک گمزارش بمر ديگمری    چنهن  و مرجحات  اينمعدل  ياجارح 

 .دشو، دچار معارضه و از حجهت ساقط م گواه  ح   با يک قول مخا ا ارزي
در  شمده  تبهمهن  هایاز روش با اس زاده ، تنهاخوي  اهللآيت ةاحراز وثاقت راوی در انديش

ها ن وام وثاقمت راوی   يک از اين راه گهرد و در مواردی که از ههوصورت م  ة ک ابمقدم
 ،خموي   عنموام نمونمه ر.ک.   )بمه « ال جل لة   باةو وباقتةه   »خوي  تعمابهر   اهللآيت ،فتدريارا 
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 ای درگونهبه ،جرح و تعديلاست که سبب  ای های بدویتعارض جممه از شده موارد ياد

بمن   هحذيزم » 224 /5 :امهمای ديگمر ر.ک. همم    ة نمونمه بمرای مشماهد  ) اسمت  بهام شده ها آم
 ،«حمماد بمن عه م    » 240 /7 ،«زاهر احمد بن اب » 129 /2 ،«حريز بن عبداهلل» 232 و« منصور
 کمه  چنمام . («هجمهممزضل بن صا ی ابو» 312 /19 ،«فضل بن عبدا ممک ابوا عباس» 326 /14

، مش ل تعمارض  هاگزارش ، با تبههن صحهی دال تموارد گونه ايندر  خوي  اهللآيت ،ديدي 
 است. دهکرطر  را بر

 
 هاي مستقربا تعارض مقابلهاهلل خویی در روش آیت. 4

همای رجما     های موجود در گزارشاخ ال  گونه ناظر به اين ،«تعارض»از  شده بهام تعريا
گذر توجه بمه مزهموم و    ره از بايد رجا   با تعارض آرایمقابمه هنگام  ،گز ه  که چنام .است

بمودم   صورت اب مداي   م  قر. دراب داي  است يا  نو  از هاتقابل آم تعههن کرد مراتب وا گام
، نوبت بمه  نبودم جمع و اس قرار تعارض پذير ام ام از پ  در جمع آم کوشهد و بايدتعارض 

 رسد.ديگر م بعض  رجا   بر  ترجهی برخ  آرای
خبر واحد و اِخبمار ح م  را مبنمای اع بمار      خوي  اهللآيت ه  ديد،خواه ادامه در که چنام
و  ، بمه ت ماقط آرا  هما مقام تعمارض آم  در از اين روی، همواره ودان  ه های رجا هام گزارش
تعمدد   يما  وبمودم   اضمبط  ،در ايمن مقمام   اسمت.  کردهم راوی ح   شد ا حالمجهول درن هجه،
 ؛شمود  نمم  ، موجب ترجهی يک گمزارش بمر ديگمری    چنهن  و مرجحات  اينمعدل  ياجارح 

 .دشو، دچار معارضه و از حجهت ساقط م گواه  ح   با يک قول مخا ا ارزي
در  شمده  تبهمهن  هایاز روش با اس زاده ، تنهاخوي  اهللآيت ةاحراز وثاقت راوی در انديش

ها ن وام وثاقمت راوی   يک از اين راه گهرد و در مواردی که از ههوصورت م  ة ک ابمقدم
 ،خموي   عنموام نمونمه ر.ک.   )بمه « ال جل لة   باةو وباقتةه   »خوي  تعمابهر   اهللآيت ،فتدريارا 
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« سمعدا خهر » 102 /9 ،«خا د بن نجهی» 39 و« خا د بن ب ر» 16 /8 ،«جعزر بن معرو  کش »
عبمداالعم  ممو     » 208 /10 ،«سويد مو   محمد بمن م مم   » 346 و« سندی بن ربهع» 330 و

عبداهلل » 377 و« عبداهلل بن محمد اسدی» 322 و« عبداهلل بن  وها» 310-309 /11 ،«آل سام
 و« ا هاشمم   هعبمدا ممک بمن ع بم   » 26 /12 ،«عبداهلل بن نجاشم  » 385 و« بن موس  بن جعزر

عمم  بمن   » 151 و« عمم  بمن عاصم    » 71 /13 ،«عم  بن خا د» 10 /13 ،«عم  بن حبش » 327
موسم  بمن   » 22 /20 ،«بن محممد  عمر» 58 /14 ،«عم  بن نعه » 231 و« محمد بن زبهر قرش 

 عنموام نمونمه ر.ک.   )بمه « الحةا   ال جل مجهةو  »و ( «يزيد بن خمهزه حارث » 120 /21 ،«اکهل
 و« هخثهمم  بمن ابم    هخهثمم » 85 /8 ،«حماد بن طمحه» 221 و« هح ه  بن معاوي» 197 /7 :امهم
 63 /10، «هزههر بن معاوي» 307 و« زاذام» 220 و «(ه)زمهمه رمهم» 211 و« رزام بن م م » 190
 33 /13، «عبداهلل بن محمد بن حمماد » 327 /11 ،«صا ی بن خا د» 69 و« صا ی ا ی بن اب ص»
 ةدربمار ( را «محمد بن منمذر » 289 /18، «عمرو بن سعهد بن هالل» 112 /14، «عم  بن زيات»

سمت. احممد بمن محممد بمن يحهم  عومار        ی به نقل اواع ماد ب که گويای  بردهکار  راوی به
احمد بمن محممد بمن ح من      ،(«احمد بن محمد بن يحه  عوار» 122-121 /3 :امهم )ر.ک.

 عممر بمن حنظممه )ر.ک.    ،(«احمد بن محمد بمن ح من بمن و همد    » 44 :امهم بن و هد )ر.ک.
 99-96/ 16 :امهممم ( و اسممماعهل بممن محمممد )ر.ک.«عمممر بممن حنظمممه» 33-31 /14 :امهممم
 و ام ثابمت نشمده  شم راويمان  ه م ند کمه وثاق     جممه از(، «اسماعهل بن محمد ي ن  اباا ح ن»

بر زممان  کمه    عالوه است. اين دو عبارت کار بردهآنام به ةدربارخوي  اين تعابهر را  اهللآيت
راويمام   ةدربمار زمام تعارض آرای رجا همام   ، درراه  برای اثبات وثاقت راوی وجود ندارد

 دنشرايط حجهمت رأی رجما   را دارا باشم    ،های م عارضگزارش خواه ؛است کار رف هنهز به
 خممواه نداشم ه باشممند  و («م بمن کثهممر هاشمم   اعبممدا رحم» 374 /10: ق1413خموي ،   )ر.ک.

 ،«مامحمد بن ب مر بمن عبمدا رحم   » 147 /16 ،«محمد بن بحر رهن » 133 /16 :امهم ر.ک.)
محممد بمن   » 203/ 16، «شمريا بمن سمابق   » 22 /10، «آبادیمحمد بن قاسم  اسم ر  » 163 /18

 ة، در انديشم آرای رجا همام  تعمارض در  تموام ن هجمه گرفمت   مم   یاز اين رو ؛(«ح ام رازی
 دنبال دارد. شدم راوی را به ا حالو مجهول ، ت اقط آراخوي  اهلل آيت

کمه  م مئمه   ايمن  دريافمت  خوي  هنگام اس قرار تعارض و اهللآيت کرد عمل ةبرای مشاهد
همای مخ مما   صمورت  نخ مت،  کمرده اسمت،  حال رجما   راوی ح م     ةدربارچگونه  وی

خوي  در تعارض  اهللروش آيت ها از آم گذر بهام هريک ره تا از کنه  م بررس   را تعارض
 روشن شود. ،توثهق و تضعها

 
 رجالی یک تعارض در آراي. 1-4

همای  در ک ماب  يما  و اش همای رجما    های رجا   يک نزر در ک ابمم ن است بهن ديدگاه
چنهن ممواردی اگمر مبنمای حجهمت      او تعارض پهش بهايد. در و...های فقه  رجا   يا ک اب
يماف ن از وجمود تعمارض     بررس  ام ام جمع و اطمهنمام  از پ ، اطمهنام باشد، آرای رجا هام

ة عقاليم  اسمت   ين ن  ، ام ئمهاست. د هل اين  ن رأی م أخر وی مع بر و پذيرف  ،هامهام آم
 کننمد به آخرين سمخن شمخص اع مماد مم      ،مقام گز گو صورت م عار  و در که مردمام به

خوي  آرای رجا همام   اهللاما از آنجا که آيت ؛(177-176: ش1389رحمام س ايش،  )ر.ک.
قمول م مأخر را ممالک     ،هما تعمارض  گونمه  اين در دان  ه،را خبر واحد و شهادت ح   آنام 

 شمهخ » :کرده اسمت تصريی  حال سهل بن زياد آدم در شرح که چنام؛ نداده استعمل قرار 
 -هادی اصحاب امام هجمم از، رجال در ک اب و ضعها ،فهرست سهل بن زياد را در ک اب ، وسط

 .(387 ق:1381هممو،   ؛ ر.ک.228 :ا ا تا ب  ، وسط ر.ک.) «است و ثقه دان  ه -ا  الم عمهه
، با گزارش وثاقت شهخ جانب ازاند گزارش ضعا سهل  هگزتوثهق سهل  اثبات برایبرخ  

، سببو به همهن  بوده فهرستاز  ، م أخررجال تأ ها ک اب ارزي؛ او معارض نه ت جانب از
سمهل بمن   » 357/ 9 ق:1413 ،خموي  ) عمدول شمهخ از تضمعها اوسمت     ةمنز  ، بهتوثهق سهل

 ايمن اسم دالل  » :اسمت  کمرده  وارد خدشمه ، ، به اين شم ل خوي  در اين کالم اهللآيت. («زياد
؛ خبمار نه ح ايت و اِ ؛دباش امربوط به ف او ،در جاي  اع بار دارد که تعارض اقوال )أخذ قول م أخر(
پ  مومئناً مهمام ايمن دو خبمر، معارضمه وجمود       ؛شودرسان  توجه نم  ، به زمام خبرچراکه در خبر

 رجمال اگرچه توثهق موجمود در ک ماب   » گز ه است: ادامه در وی .(357/ 9: امهم ر.ک.) «دارد
از توثهق  ،اس بصاراما تضعها موجود در ک اب  ؛است ا زهرستتضعها موجود در  م أخر از ،شهخ
 يما  ويا مومقاً ضعها است  سهل بن زياد ،اهلل خوي آيت عقهدة به «.است نهز م أخر رجالک اب 

 .(356 :امهم ر.ک.) وثاق ش ثابت نه ت
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کمه  م مئمه   ايمن  دريافمت  خوي  هنگام اس قرار تعارض و اهللآيت کرد عمل ةبرای مشاهد
همای مخ مما   صمورت  نخ مت،  کمرده اسمت،  حال رجما   راوی ح م     ةدربارچگونه  وی

خوي  در تعارض  اهللروش آيت ها از آم گذر بهام هريک ره تا از کنه  م بررس   را تعارض
 روشن شود. ،توثهق و تضعها

 
 رجالی یک تعارض در آراي. 1-4

همای  در ک ماب  يما  و اش همای رجما    های رجا   يک نزر در ک ابمم ن است بهن ديدگاه
چنهن ممواردی اگمر مبنمای حجهمت      او تعارض پهش بهايد. در و...های فقه  رجا   يا ک اب
يماف ن از وجمود تعمارض     بررس  ام ام جمع و اطمهنمام  از پ ، اطمهنام باشد، آرای رجا هام

ة عقاليم  اسمت   ين ن  ، ام ئمهاست. د هل اين  ن رأی م أخر وی مع بر و پذيرف  ،هامهام آم
 کننمد به آخرين سمخن شمخص اع مماد مم      ،مقام گز گو صورت م عار  و در که مردمام به

خوي  آرای رجا همام   اهللاما از آنجا که آيت ؛(177-176: ش1389رحمام س ايش،  )ر.ک.
قمول م مأخر را ممالک     ،هما تعمارض  گونمه  اين در دان  ه،را خبر واحد و شهادت ح   آنام 

 شمهخ » :کرده اسمت تصريی  حال سهل بن زياد آدم در شرح که چنام؛ نداده استعمل قرار 
 -هادی اصحاب امام هجمم از، رجال در ک اب و ضعها ،فهرست سهل بن زياد را در ک اب ، وسط

 .(387 ق:1381هممو،   ؛ ر.ک.228 :ا ا تا ب  ، وسط ر.ک.) «است و ثقه دان  ه -ا  الم عمهه
، با گزارش وثاقت شهخ جانب ازاند گزارش ضعا سهل  هگزتوثهق سهل  اثبات برایبرخ  

، سببو به همهن  بوده فهرستاز  ، م أخررجال تأ ها ک اب ارزي؛ او معارض نه ت جانب از
سمهل بمن   » 357/ 9 ق:1413 ،خموي  ) عمدول شمهخ از تضمعها اوسمت     ةمنز  ، بهتوثهق سهل

 ايمن اسم دالل  » :اسمت  کمرده  وارد خدشمه ، ، به اين شم ل خوي  در اين کالم اهللآيت. («زياد
؛ خبمار نه ح ايت و اِ ؛دباش امربوط به ف او ،در جاي  اع بار دارد که تعارض اقوال )أخذ قول م أخر(
پ  مومئناً مهمام ايمن دو خبمر، معارضمه وجمود       ؛شودرسان  توجه نم  ، به زمام خبرچراکه در خبر

 رجمال اگرچه توثهق موجمود در ک ماب   » گز ه است: ادامه در وی .(357/ 9: امهم ر.ک.) «دارد
از توثهق  ،اس بصاراما تضعها موجود در ک اب  ؛است ا زهرستتضعها موجود در  م أخر از ،شهخ
 يما  ويا مومقاً ضعها است  سهل بن زياد ،اهلل خوي آيت عقهدة به «.است نهز م أخر رجالک اب 

 .(356 :امهم ر.ک.) وثاق ش ثابت نه ت
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 رجالی تعارض در آراي چند. 2-4
 را از آم جهمت کمه   برخ  قول جارحو  1، سخن معدلبرخ  در تعارض قول جارح و معدل

بمودم   همچموم بهشم ر  براسماس مرجحمات      نهمز  بعضم انمد.   دان م ه مقمدم   ،تر استقول حافظ
تعمارض، ي م  را بمر     دو طمر  عدا ت، ضبط يا ور  ي م  از   کنندگام وجارحام يا تعديل

 حمال رجما   راوی توقما    دربمارة  ،نباشمد  مه مر  ،و اگمر ايمن کمار    انمد  ديگری ترجهی داده
 (.394-391 /1: ق1428مامقان ،  ر.ک.)اند  کرده
 
 تقدم قول جارح. 1-2-4

اسمت؛ زيمرا    تعديل، جرح بر تعمديل مقمدم   ند هنگام تعارض جرح ومع قدبهش ر دانشمندام 
حماک  از عمم  و    ،درحا   که سخن جارح ؛دهدکننده از حال ظاهری راوی خبر م تعديل

 دربمارة سمخن معمدل را    ،جارح ی،خبری است که معدل به آم دست نهاف ه است؛ از اين رو
 دهمد ی مخز  بر معدل نهز خبر م چهز، از اين بر افزومکند و حال ظاهری راوی تصديق م 

معممدل  ،بممه بهممام ديگممر ؛(391 /1 :ق1428مامقممان ،  ؛199 :ق1413جبعمم  عممامم ،  ر.ک.)
بما   م مئمه  ايمن  و عدا ت راوی اطمهنمام ياف مه   از، ای از امور مح وس خودبراساس مجموعه

، سازگار است؛ امما آگماه  از يمک انحمرا  راوی بمرای تضمعها او       انحرا  باطن  راوی
جممع مهمام ايمن دو     واقمع،  پمذيرش رأی جمارح در   ،بنمابراين  کند؛ کزايت م جارح  سوی از

 .(174 :ش1389رحمام س ايش، ) ديدگاه است

 
                                                           

م ماوی وجمود    دو اح مال کامالً ،جارح مقدم است؛ زيرا هنگام تعارض جرح و تعديل سخن معدل بر ،باور برخ  . به1
چهمزی  کننمده از    مه تعمديل  اين ،دوم ؛آگاه نبموده اسمت   ،ل از آم ه جارح از چهزی خبر داش ه که معد، ايننخ ت :دارد

م اوی با هم  در تعمارض قمرار    دان  ه است. اکنوم که اين دو اح مال نم  ، آم راخبر بوده که جارحة راوی بامانند توب
ايمن   .شمود  ه مم  ش گذابنا بر تعديل راوی و جاری  «اصالة العدالة» ،اين هنگام شود. در دو اح مال ساقط م  اند، هر گرف ه

 .(392/ 1: ق1428 ،مامقمان   اسمت )ر.ک.  بمه ک م  ن مبت داده نشمده     ،صراحت اما به ديدگاه در ک ب درايه نقل شده؛
 ،اونظمر   اسمت از  دهکمر ک ماب تصمريی    ةخوي  در مقدمم  اهللآيتاند.  ن ديدگاه، قائالم به اصا ت عدا تباورمندام به اي

 .(71-70 /1: ق1413 ،خوي  حجهت ندارد )ر.ک. گهری از اصا ت عدا ت،بهره

هممواره  ، خوي  در تعارض جرح و تعديل راويام اهللآيت ،ددي ه خواه ادامه در که چنام
در  وی؛ امما ديمدگاه   اسمت  دهکمر بمودم راوی ح م     ا حال مجهول درن هجه،و  به ت اقط آرا

گرو  در ،او ازمنظر توثهق راويام ارزي ؛تر استبه اين ديدگاه نزديک ،تعارض جرح و تعديل
، هما  آم نبمودِ بر عم  به  اين شرايط نهز عالوهنشناخ ن  احراز شرايط اع ماد بر نقل آنام است و

نهمز   بمودم راوی  ا حمال مجهمول  ی،از ايمن رو  دارد؛ پ به نقمشام را در یاع ماد ب تضعها و 
 .شود م  شاع باری روايات موجب ب  بودم وی مانند ضعها
 :مثال نخ تا ا( 
 اسمت  اسم ناد شمده   ممواردی ، بمه  بومائن   ةحممز اثبات وثاقت و ضعا عم  بن ابم   برای

-وقو  نام عم  بن ابم   ،خوي  اهللآيت ةبنابر عقهد .(247-234 /12ق: 1413، خوي  ر.ک.)

ادت عمم  بمن   از آنجما کمه شمه    ؛ و م  وثاقت اوسمت  بر دالّ ،حمزه در تز هر عم  بن ابراهه 
 ،بمه کمذب وی تعمارض دارد    (403 :ش1348 ، وسم ط ر.ک.) فضمال  ابراهه  با شهادت ابمن 

 شمود سام ضعزا رف مار مم    هبا او ب درن هجه،؛ دکرتوام به وثاقت عم  بن اب  حمزه ح   نم 
 .(246 /12: ق1413خوي ، )

 :مثال دومب( 
؛ چراکمه  ضمعها اسمت   ،راوی»: گز مه اسمت  ح ن بن عبماس   حالدر شرحخوي   اهللآيت

 .(363 /5 :امهم ر.ک.) «شودتضعها نجاش  سقط م  ةتوثهق عم  بن ابراهه  به معارض
 درن هجمممه،و  بمممه ت ممماقط آرا  ،هممممواره در تعمممارض جمممرح و تعمممديل راويمممام    وی
از قصممود م رسممدنظممر ممم  از ايممن روی بممه ؛اسممت دهکممرشممدم راوی ح مم   ا حممال مجهممول
بمه ايمن معنما     ش،نه ح   به ضعز ؛بودم اوست ، همام مجهولح ن بن عباس دان  ن ضعها
جمرح را بمر تعمديل     ايم باشمد  راهه  تمرجهی داده  تضعها نجاش  را به توثهق عم  بن اب اوکه 

خموي ،   ر.ک.) دان م ه واحد  وثاقت راوی را شرط پذيرش خبر اهلل خوي  آيتمقدم بدارد. 
ثقمات م قمدم کمه     تنهما بما تصمريی    ،ضمعا راوی  ايم و مع قد است وثاقمت   (20 /1 :ق1413

، گمزارش  در تعمارض مهمام جمرح و تعمديل     ،د. حمال شمو اثبمات مم    ،قو شام حجمت اسمت  
شود؛ امما راوی مجهمول بما    ا حال م مجهول ،، از حجهت ساقط و شخصوثاقت ةدربردارند

پم    ؛پذيرف ه اسمت روايت را  ،تنها از راوی ثقه او زيراندارد؛  ، چندام تزاوت راوی ضعها
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هممواره  ، خوي  در تعارض جرح و تعديل راويام اهللآيت ،ددي ه خواه ادامه در که چنام
در  وی؛ امما ديمدگاه   اسمت  دهکمر بمودم راوی ح م     ا حال مجهول درن هجه،و  به ت اقط آرا

گرو  در ،او ازمنظر توثهق راويام ارزي ؛تر استبه اين ديدگاه نزديک ،تعارض جرح و تعديل
، هما  آم نبمودِ بر عم  به  اين شرايط نهز عالوهنشناخ ن  احراز شرايط اع ماد بر نقل آنام است و

نهمز   بمودم راوی  ا حمال مجهمول  ی،از ايمن رو  دارد؛ پ به نقمشام را در یاع ماد ب تضعها و 
 .شود م  شاع باری روايات موجب ب  بودم وی مانند ضعها
 :مثال نخ تا ا( 
 اسمت  اسم ناد شمده   ممواردی ، بمه  بومائن   ةحممز اثبات وثاقت و ضعا عم  بن ابم   برای

-وقو  نام عم  بن ابم   ،خوي  اهللآيت ةبنابر عقهد .(247-234 /12ق: 1413، خوي  ر.ک.)

ادت عمم  بمن   از آنجما کمه شمه    ؛ و م  وثاقت اوسمت  بر دالّ ،حمزه در تز هر عم  بن ابراهه 
 ،بمه کمذب وی تعمارض دارد    (403 :ش1348 ، وسم ط ر.ک.) فضمال  ابراهه  با شهادت ابمن 

 شمود سام ضعزا رف مار مم    هبا او ب درن هجه،؛ دکرتوام به وثاقت عم  بن اب  حمزه ح   نم 
 .(246 /12: ق1413خوي ، )

 :مثال دومب( 
؛ چراکمه  ضمعها اسمت   ،راوی»: گز مه اسمت  ح ن بن عبماس   حالدر شرحخوي   اهللآيت

 .(363 /5 :امهم ر.ک.) «شودتضعها نجاش  سقط م  ةتوثهق عم  بن ابراهه  به معارض
 درن هجمممه،و  بمممه ت ممماقط آرا  ،هممممواره در تعمممارض جمممرح و تعمممديل راويمممام    وی
از قصممود م رسممدنظممر ممم  از ايممن روی بممه ؛اسممت دهکممرشممدم راوی ح مم   ا حممال مجهممول
بمه ايمن معنما     ش،نه ح   به ضعز ؛بودم اوست ، همام مجهولح ن بن عباس دان  ن ضعها
جمرح را بمر تعمديل     ايم باشمد  راهه  تمرجهی داده  تضعها نجاش  را به توثهق عم  بن اب اوکه 

خموي ،   ر.ک.) دان م ه واحد  وثاقت راوی را شرط پذيرش خبر اهلل خوي  آيتمقدم بدارد. 
ثقمات م قمدم کمه     تنهما بما تصمريی    ،ضمعا راوی  ايم و مع قد است وثاقمت   (20 /1 :ق1413

، گمزارش  در تعمارض مهمام جمرح و تعمديل     ،د. حمال شمو اثبمات مم    ،قو شام حجمت اسمت  
شود؛ امما راوی مجهمول بما    ا حال م مجهول ،، از حجهت ساقط و شخصوثاقت ةدربردارند

پم    ؛پذيرف ه اسمت روايت را  ،تنها از راوی ثقه او زيراندارد؛  ، چندام تزاوت راوی ضعها
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اسمت؛ بم مه    ايشام انجامهده سوی ازتوام گزت تعارض جرح و تعديل به پذيرش جرح نم 
شمدم راوی را   مجهمول سمت کمه   ت ماقط آرا  وینظمر   ،در تعمارض جمرح و تعمديل    واقع، در
 است.   شده توثهق نشود، گويا تضعها سرانجامی که ا راوی ،براينبنا ؛دنبال دارد به
 
 گیري از مرجحات بهره. 2-2-4

 عدا ت، کنندگام وبودم جارحام يا تعديل چوم بهش رهم ، براساس مرجحات در اين ديدگاه
 و شمود  مم  تعارض بر ديگمری تمرجهی داده    دو طر ضبط يا ور  جارح يا معدل، ي   از 

-392 /1ق: 1428،  مامقمان ر.ک. ) اگر اين کار مه ر نباشد، بايد در اين زمهنه توقا کمرد 
393). 

 کمرد  عممل ، در مرجحمات  گونه اس زاده از اين ،ددي ه های م عدد خواهدر نمونه که چنام
هممواره بمدوم توجمه بمه همهو       ،درصمورت تعمارض   اوو  جايگماه  نمدارد   ،خموي   اهللآيت

 انمد  . ايمن مرجحمات عبمارت   کرده است، از همام اب دا به ت اقط آرای رجا   ح   مرجح 
 :از

 :تعدد معدل يا جارحا ا( 
نجاشم ،   ر.ک.) اسمت  دهکمر توصمها  « بقةة بقةة  » بما عبمارت  سا   بن م رم را  ،نجاش 

وی را  ،در موضممع   وسممط ، شممهخ حمّمم بر بهممام عالمممهصممورت  کممه بنمما در؛ (189 :ق1407
 ،هزمهنم  ايمن  در .(227: ق1411حمّ ،  ر.ک.) استکرده توثهق ديگر  موضع و در تضعها 

 ، توثهمق نجاشم   سبببا توثهق خود او معارض است و به همهن  اند تضعها شهخبرخ  گز ه
 :گز ه استاين کالم را اريب دان  ه و  خوي  اهللاما آيت؛ ماندباق  م  بدوم معارض

و در موضع  ديگر تضعها  م رم را در جاي  توثهق ، سا   بناگر ثابت شود که شهخ
نمه شمامل تضمعها     توثهمق وی خواهمد بمود و    نمه شمامل   د هل حجهت خبر ،است نموده
 ويمژه  گمزارش اين دو حجهت خبر را به ي   از  ةتوام اد ّو نم  ،او جانب ازشده  صادر
 شمهخ  ازشمده   طور که در دو گمزارش معمارض صمادر   همام و اين عدم حجهت ساخت

تضعها شهخ نهمز برقمرار اسمت؛ چراکمه بمه       مهام توثهق نجاش  و ،جاری است ، وسط
 عمم  اجمما   حاصمل    ،کذب گزارش توثهق شهخ و نجاش  و گمزارش تضمعها شمهخ   

، بودم گزارش نجاش  به دو خبر شهخ و ادعای بالمعارض شود و اخ صاص معارضه م 
 .(27 /9 :ق1413خوي ،  ر.ک.) وجه  ندارد

 
 ،م عمدد باشمد   ح م  اگمر   ،، گزارش جرح يا تعمديل خوي  اهللآيت ازمنظر اين اساس،بر 

تعمداد   بمودم  بهش ر ی،از اين رو ود؛ش م ، دچار معارضه يک گزارش مخا ا سبب وجود به
از  بمهش  سمخن  ،نه برای احراز وثاقت يما ضمعا راوی   وی. اهمه   ندارد جارحام يا معدالم
، تعمداد  صورت تعارض جمرح و تعمديل   نه در و (41 /1 :امهم ر.ک.) دان  هيک تن را الزم 

 .داده استم را مالک ترجهی يک طر  قرار م و معدالجارحا
 تقدم قول رجا   اضبط:  ب( 
عنموام فمردی خبمره در دانمش      در مواقع  کمه ي م  از رجا همام بمه     نظرام صاحب برخ 
رجا    ، آرایاين ديدگاه بردانند. بنانظر او را بر رجا   ديگر مقدم م  ،مشهور باشد ،رجال
 :ش1382)ربمان ،   و کش  تمرجهی دارد   وسطرجا   شهخ  هنگام تعارض، بر آرای نجاش 
 امما  ؛(475 :تما  بم   ،قمم   ؛302 :ق1404 ،اصمزهان   ؛206 :تما  ب  ،به نقل از جبع  عامم  203
خبر واحد و شمهادت ح م     ،مبنای اع بار آرای رجا هام ، از آنجا کهخوي  اهلل آيت اع قاد به

بمه   ،صورت تعمارض  توام درنم  ،کاربردی ندارد ،تقدم قول اضبط ،ح  اِخبار است و در 
 جانمب  از زيمد عبمداهلل بمن ابم     د.کمر بر گزارش ديگر رجا همام ح م     تقدم گزارش نجاش 

وسم ،  طر.ک.  ؛232 :ق1407نجاشم ،  ) تضعها شده  وسط شهخ جانب ازتوثهق و  نجاش 
بمودم   اضمبط  د همل  بهاست  شده گز ه» :در اين زمهنه گز ه استخوي  اهلل آيتو  (434 ق:1381
 ،اسمت    صمادر شمده  وسط شهخجانب  ازبر گزارش تضعها که  او جانب از، گزارش توثهق نجاش 

عبمداهلل بمن   » 98 /11: ق1413خموي ،  ) «اسماس اسمت  بم   ،امما ايمن کمالم    ؛ترجهی و تقمدم دارد 
 اگر هم   بودم يک فرد اضبط»: است د هل اين گز ار خويش را چنهن شرح داده وی. («زيد اب 

که ما به  از آنجاو  ،مقام شهادت ؛ نه درمقام ح ايت است ، درکاربردی در تقدم قول او داش ه باشد
، ديگر وجه  برای کنه  باب شهادت اع ماد م  کنند، ازگزارش م    و نجاش وسط آنچه شهخ هر

. («زيمد  عبداهلل بن ابم  » 98 /11: ق1413خوي ، ) «ماندشهادت ي   بر ديگری باق  نم تقدي  
 تموام بمه وثاقمت   نمم   درن هجمه و  انمد  م عارض ،اين دو گزارش گرف ه استن هجه  پايامدر  او

 .(همام) دکرح   ش زيد و حجهت رواياتعبداهلل بن اب 
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اسمت؛ بم مه    ايشام انجامهده سوی ازتوام گزت تعارض جرح و تعديل به پذيرش جرح نم 
شمدم راوی را   مجهمول سمت کمه   ت ماقط آرا  وینظمر   ،در تعمارض جمرح و تعمديل    واقع، در
 است.   شده توثهق نشود، گويا تضعها سرانجامی که ا راوی ،براينبنا ؛دنبال دارد به
 
 گیري از مرجحات بهره. 2-2-4

 عدا ت، کنندگام وبودم جارحام يا تعديل چوم بهش رهم ، براساس مرجحات در اين ديدگاه
 و شمود  مم  تعارض بر ديگمری تمرجهی داده    دو طر ضبط يا ور  جارح يا معدل، ي   از 

-392 /1ق: 1428،  مامقمان ر.ک. ) اگر اين کار مه ر نباشد، بايد در اين زمهنه توقا کمرد 
393). 

 کمرد  عممل ، در مرجحمات  گونه اس زاده از اين ،ددي ه های م عدد خواهدر نمونه که چنام
هممواره بمدوم توجمه بمه همهو       ،درصمورت تعمارض   اوو  جايگماه  نمدارد   ،خموي   اهللآيت

 انمد  . ايمن مرجحمات عبمارت   کرده است، از همام اب دا به ت اقط آرای رجا   ح   مرجح 
 :از

 :تعدد معدل يا جارحا ا( 
نجاشم ،   ر.ک.) اسمت  دهکمر توصمها  « بقةة بقةة  » بما عبمارت  سا   بن م رم را  ،نجاش 

وی را  ،در موضممع   وسممط ، شممهخ حمّمم بر بهممام عالمممهصممورت  کممه بنمما در؛ (189 :ق1407
 ،هزمهنم  ايمن  در .(227: ق1411حمّ ،  ر.ک.) استکرده توثهق ديگر  موضع و در تضعها 

 ، توثهمق نجاشم   سبببا توثهق خود او معارض است و به همهن  اند تضعها شهخبرخ  گز ه
 :گز ه استاين کالم را اريب دان  ه و  خوي  اهللاما آيت؛ ماندباق  م  بدوم معارض

و در موضع  ديگر تضعها  م رم را در جاي  توثهق ، سا   بناگر ثابت شود که شهخ
نمه شمامل تضمعها     توثهمق وی خواهمد بمود و    نمه شمامل   د هل حجهت خبر ،است نموده
 ويمژه  گمزارش اين دو حجهت خبر را به ي   از  ةتوام اد ّو نم  ،او جانب ازشده  صادر
 شمهخ  ازشمده   طور که در دو گمزارش معمارض صمادر   همام و اين عدم حجهت ساخت

تضعها شهخ نهمز برقمرار اسمت؛ چراکمه بمه       مهام توثهق نجاش  و ،جاری است ، وسط
 عمم  اجمما   حاصمل    ،کذب گزارش توثهق شهخ و نجاش  و گمزارش تضمعها شمهخ   

، بودم گزارش نجاش  به دو خبر شهخ و ادعای بالمعارض شود و اخ صاص معارضه م 
 .(27 /9 :ق1413خوي ،  ر.ک.) وجه  ندارد

 
 ،م عمدد باشمد   ح م  اگمر   ،، گزارش جرح يا تعمديل خوي  اهللآيت ازمنظر اين اساس،بر 

تعمداد   بمودم  بهش ر ی،از اين رو ود؛ش م ، دچار معارضه يک گزارش مخا ا سبب وجود به
از  بمهش  سمخن  ،نه برای احراز وثاقت يما ضمعا راوی   وی. اهمه   ندارد جارحام يا معدالم
، تعمداد  صورت تعارض جمرح و تعمديل   نه در و (41 /1 :امهم ر.ک.) دان  هيک تن را الزم 

 .داده استم را مالک ترجهی يک طر  قرار م و معدالجارحا
 تقدم قول رجا   اضبط:  ب( 
عنموام فمردی خبمره در دانمش      در مواقع  کمه ي م  از رجا همام بمه     نظرام صاحب برخ 
رجا    ، آرایاين ديدگاه بردانند. بنانظر او را بر رجا   ديگر مقدم م  ،مشهور باشد ،رجال
 :ش1382)ربمان ،   و کش  تمرجهی دارد   وسطرجا   شهخ  هنگام تعارض، بر آرای نجاش 
 امما  ؛(475 :تما  بم   ،قمم   ؛302 :ق1404 ،اصمزهان   ؛206 :تما  ب  ،به نقل از جبع  عامم  203
خبر واحد و شمهادت ح م     ،مبنای اع بار آرای رجا هام ، از آنجا کهخوي  اهلل آيت اع قاد به

بمه   ،صورت تعمارض  توام درنم  ،کاربردی ندارد ،تقدم قول اضبط ،ح  اِخبار است و در 
 جانمب  از زيمد عبمداهلل بمن ابم     د.کمر بر گزارش ديگر رجا همام ح م     تقدم گزارش نجاش 

وسم ،  طر.ک.  ؛232 :ق1407نجاشم ،  ) تضعها شده  وسط شهخ جانب ازتوثهق و  نجاش 
بمودم   اضمبط  د همل  بهاست  شده گز ه» :در اين زمهنه گز ه استخوي  اهلل آيتو  (434 ق:1381
 ،اسمت    صمادر شمده  وسط شهخجانب  ازبر گزارش تضعها که  او جانب از، گزارش توثهق نجاش 

عبمداهلل بمن   » 98 /11: ق1413خموي ،  ) «اسماس اسمت  بم   ،امما ايمن کمالم    ؛ترجهی و تقمدم دارد 
 اگر هم   بودم يک فرد اضبط»: است د هل اين گز ار خويش را چنهن شرح داده وی. («زيد اب 

که ما به  از آنجاو  ،مقام شهادت ؛ نه درمقام ح ايت است ، درکاربردی در تقدم قول او داش ه باشد
، ديگر وجه  برای کنه  باب شهادت اع ماد م  کنند، ازگزارش م    و نجاش وسط آنچه شهخ هر

. («زيمد  عبداهلل بن ابم  » 98 /11: ق1413خوي ، ) «ماندشهادت ي   بر ديگری باق  نم تقدي  
 تموام بمه وثاقمت   نمم   درن هجمه و  انمد  م عارض ،اين دو گزارش گرف ه استن هجه  پايامدر  او

 .(همام) دکرح   ش زيد و حجهت رواياتعبداهلل بن اب 
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 توقف در حال رجالی راوي. 3-2-4
 حمال راوی توقما   دربمارة ، نبودم ترجهی بما مرجحمات  از ايمن دسمت     پذير ام امصورت  در
، از بمدو اممر، بمه ت ماقط و     همای م م قر  خموي  هممواره در تعمارض    اهللآيمت  ا ب مه  ؛شمود  م 

 وی کمرد  عممل کارگهری چنهن مرجحات  در  است و به دهکرشدم راوی ح    ا حال مجهول
 جايگاه  ندارد.

همواره تصريی ثقات م قدم بمه وثاقمت و ضمعا راوی را م م ند صمدور       خوي  اهللآيت
کمه گزارشم  از جمرح و تعمديل راوی در      اسمت و زممان    وی قمرار داده  دربارةرأی رجا   
اسمت؛   اعمالم کمرده  ، راوی را مجهول است شده بهام   م عارضهايگزارش يا ودست نبوده 

 دربمارة  گونمه ممدح و قمدح    ههو ودِنب يا وعمت تعارض جرح و تعديل  صرفاً به اين ح   ا ب ه
تعمارض جمرح و    از پم  راوی  کمرده اسمت  تصمريی   در موارد م عمدد  اوو  صادر شدهراوی 
 د.شوا حال م مجهول ،تعديل

توثهق عم  بن ابمراهه  بما   » :نوش ه استموس  بن سعدام حناط  حالدر شرح معج  مؤ ا
، راوی معمارض اسمت؛ از ايمن رو    ،اسمت  شمده ری تأيهمد  اضماي  تضعها نجاش  که با تضعها ابمن 

 .(51 /20 :امهم ر.ک.) «ا حال بوده و به روايت او اع مادی نه تمجهول
از مبمان    ،قو ويمه ابمن  ا زيمارات کاممل  وثاقت راويام ک اب ،معج  نگارش ک اب هنگام
 وثاقمت هممة  به و  هاين مبنا نوش  را بر ا حديث رجال معج  اهلل خوي  آيت است. بوده مؤ ا

توثهمق مشمايخ   ، بمه  از اين مبنا ،نظری از آم، ط  تجديد ح   کرده است؛ اما پ اين راويام 
مقدمة الطاعةة الاامسةة لةو     »   /1 :همام ر.ک.) ه استقو ويه عدول کرد ة ابنبالواسو

هماي  در حمال    ه اسمت تغههمر  موجمب شمد   اين تغههر مبنما  .(«مستجداته و الکتاب المستحدباع
، بررسم   یاخم ال  اسمت؛ از ايمن رو    برخم  راويمام رد دهمد کمه وثاق شمام ممورد      رجا   
هما بما    حمال آم شرحاند و همچنهن توبهق با اين مبنا توثهق شده نخ ت،حال راويان  که  شرح

بمودم   کنمد ح م  بمه مجهمول     اثبات م  ة ايشام آمده است،دربارشده  چاپ اصالحآنچه در 
  .مدح و قدح است ودِنب و ،و تعديلتعارض جرح  سبب سوی مؤ ا، تنها به ازراوی 

 يمما ووثاقممت راوی  نشممدم ، بمما تصممريی بممه اثبممات ممموارد گونممه ايممن خمموي  در اهللآيممت
 ده است.کرتوقا  او، در حال رجا   بودم وی ا حال مجهول
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 :مثال نخ تا ا( 

وی  دربمارة نجاش   :آمده «محمد بن اسم  طبری بجم »، ذيل عنوام در چاپ اول ک اب
 :ق1407نجاشم ،   ر.ک.)« ا حمديث اسمت  اما   و فاسمد   کمه وی  گز ه شده اسمت » :است گز ه
ظاهراً بمه وثاقمت راوی ح م     »گز ه است: اسم  بن  محمدوثاقت  دربارةخوي   اهللآيت. (368
 گوينمدة جما کمه   است. سخن نجاش  نهز از آن قو ويه به وثاقت وی شهادت داده؛ چراکه ابنشودم 
قو ويمه بمدوم   پم  توثهمق ابمن    ؛اف مد مقبمول نمم    ،نجاش  نه ت جانب ازمعموم نه ت و ظاهراً ، آم

 به وثاقت محمد بمن  نخ ت،اهلل خوي  آيت (.82/ 15ق: 1410، خوي ) «ماندمعارض باق  م 
 از پم  ؛ امما  قو ويمه وجمود نمدارد   بمرای توثهمق ابمن    معارضم   زيمرا ؛ اسمت  دهکراسم  ح   

 ؛شمود به وثاقت محمد بن اسم  طبری ح   نمم  » :نوش ه است نظر در چاپ پنج  ک اب تجديد
حمال  در شمرح . (87 /16 :ق1413، امهمم  ر.ک.) «...شمود  نهمز ح م  نمم     به ضعا او که چنام

 .(237 :امهم ر.ک.) توام ديد را م  محمد بن ح ن بن شموم نهز نظهر چنهن چهزی
 :مثال دومب( 
 :است آمده در چاپ اول ک اب ،محمد بن موس  بن عه   حال شرحدر 

، گمذار تضمعها محممد بمن موسم      ، بنهامشودبرداشت م  از مجمو  عبارات که چنام
انمد. ايمن   از او پهمروی کمرده   ،در ايمن اممر   نوح و ديگرامابن و هد است و صدوق و ابن

 امما بما توثهمق راوی   ؛ کماف  اسمت   ،چه برای ح   به ضعا محمد بن موس اگر م ئمه
به روايت محمد بن موس  همدان  اع مادی  درن هجه، ؛قو ويه معارض استابن جانب از

 ر.ک.) شمود ا حال مم  مجهول ،، راویتضعها تعارض توثهق و از پ ؛ چراکه نه ت
 .(283 /17 :ق1410، امهم

 
اهلل آيتبازه   ،بهش ر از معدل است ، ه تعداد جارحاماين ديدي ، بادر اين نمونه  که چنام
 است.  هن ده و جرح را مقدم نداکرح    به ت اقط آرا خوي 
تضمعها   ،ا حمديث  رجمال  معجم  قو ويمه در  وثاقت مشايخ ابمن  ةدربار نظر از تجديد پ 

 ،خموي   ر.ک.) اسمت  کماف  دان م ه شمده    ،برای ح   به ضعا محمد بمن موسم    و هدابن
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 از هممام اب مدا   ، تعارضخوي  اهللآيت ديدگاه ازتوام گزت م  درن هجه؛ (298 /18ق: 1413
 .1انجامدبودم راوی م  ا حالبه مجهول
، بمه راوی  ن مردم  مموارد تعمارض نهمز ح م  بمه اع مماد       ديگمر ، در اساس آنچه گز مه   بر
 عمت تقدم قول جارح. ؛ نه بهاز حجهت است ، و ت اقط آراتعديل جهت تعارض جرح و به

 :مثال سومج( 
از دوي مت   بمهش  در ک مب اربعمه،   اسمت کمه   ا روايتراويام کثهر جممه ازعم  بن حديد 

 :وجمود دارد  نظر اخ ال  ،مهام رجا هام ،حال رجا   اواز رواياتش آمده است. دربارة  مورد
 شبمه جهما     نهمز  خوي  اهلل  همچوم آيتوی را توثهق و برخ  تضعها کرده و بعض برخ 

 .(390 /2ق: 1426، داوری) اندتوقا کرده اش ح   کرده و در حال رجا  
   گز ه است:حال عم  بن حديد خوي  در شرح اهللآيت

 :ش1348 ، وسم ط) باشدمدح عم  بن حديد م  بر دالّ، اگرچه روايات منقول از کش 
 محممد صماحب  ام ابويو ن  بن عبدا رحم» 496 ،همو ؛«محمد هاش  بن ح  ابو» 279

و د همل   ها اع مادی نه مت ضعها است بدام ،اما از آنجا که اين روايات ؛(«آل يقوهن
باشد که ا ب ه ايمن  وقو  نامش در اسناد تز هر عم  بن ابراهه  م  اصم  جهت توثهق او

توام بمدام اع مماد نممود    ندارد و تنها از آم جهت نم  بودم وی منافات  با فوح  م ئمه
 . معارض است ،که با تضعها شهخ

 
 تما  بم   ،امر.ک. همم ) به ضعا وی تصريی کرده اسمت ، اس بصارو  تهذيب  در وسطشهخ 
 دکمر توام بمه وثاقمت راوی ح م     نم  ؛ درن هجه(94/ 3؛ 40/ 1 :ق1390 ،همو ؛100/ 7 ب:
 169 /17 :همامای ديگر ر.ک.  نمونه ة. برای مشاهد331-330 /12 ق:1413خوي ، ر.ک. )
 .(«محمد بن سنام»

 
 

                                                           
، «جعزمر بمن محممد بمن ح مه      »، «صما ی بمن ح م    »ق: 1413ق. و 1410های ديگر م.ک. همو، برای مشاهدة نمونه. 1
منصمور بمن عبماس    »و « محمد بن سمهمام ديمم »، «عبداهلل بن قاس  حضرم »، «عبداهلل بن قاس  حارث »، «عمرو بن شمر»

 «.ابوا ح هن

 :مثال چهارمد( 
بمراهه  راوی را بما آوردم   عمم  بمن ا  » :اسمت  عثمام آممده ذيل عنوام ح ن بن عم  بن اب 

تموام بمر روايمات او اع مماد     ؛ اما با اين وجود نم ستا توثهق نموده مهام اسناد تز هر خود نامش در
ر.ک. )« اسمت  شمهادت داده  ،انمد   مه اصمحاب وی را تضمعها کمرده    ؛ چراکه نجاش  بمر اين نمود

اضمايری،   ابمن ر.ک. ) اسمت  دهکمر ری نهمز او را تضمعها   اضماي ابمن  .(61 :ق1407نجاش ، 
وجمود ف ماد    ، بما بهن نبود ! اگر تضعهز  دربمه»: گز ه است پايامخوي  در اهلل آيت .(52 :ق1364

 /6 :ق1413خموي ،  ر.ک. ) «شداين فرد ح   م مومئناً بازه  به وثاقت  عقهده يا ح   کزر وی
25). 

 : مثال پنجه( 
دان م ه  م ه  بمه اممو    وی را ،و کش  ا روايت،نجاش  منخل بن جمهل را ضعها و فاسد

گز مه   اداممه  در معجم   مؤ ما . (368 :ش1348 ، وسط؛ 421: ق1407نجاش ، ر.ک. ) است
 ؛ اما تضعها نجاش  واست شده اگرچه که راوی در اسناد تز هر عم  بن ابراهه  قم  واقع»: است

 ر.ک.) «نمايمد آم توثهمق را من زم  مم     (89 :ق1364اضمايری،   ابمن ر.ک. ) ریاضماي کش  و ابمن 
 .(357-356 /19 :ق1413خوي ، 
 : مثال ششو( 

زبممام نجاشمم  و  ضممعها جعزممر بممن محمممد بممن ما ممک را از ت نخ ممت،خمموي   اهللآيممت
سمپ    و (48 :ق1364اضمايری،   ابن؛ 122 :ق1407نجاش ، ر.ک. )کرده  ری نقلاضاي ابن

و نمام او در تز مهر   ( 418 ق:1381وسم ،  طر.ک. )دان م ه  او را ثقمه    وسط شهخ استگز ه 
توثهمق عمم  بمن ابمراهه  و     »: گز ه اسمت بندی  مقام جمع در ویاست.  عم  بن ابراهه  نهز آمده

 درن هجمه ؛ معمارض اسمت   ،اسمت  جهمت تضمعها راوی رسمهده    هاي  کمه در گزارش با  وسط شهخ
 .(89-87 /5 ق:1413خوي ،  ر.ک.) «وی ح   نمود وثاقت توام به نم 
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 :مثال چهارمد( 
بمراهه  راوی را بما آوردم   عمم  بمن ا  » :اسمت  عثمام آممده ذيل عنوام ح ن بن عم  بن اب 

تموام بمر روايمات او اع مماد     ؛ اما با اين وجود نم ستا توثهق نموده مهام اسناد تز هر خود نامش در
ر.ک. )« اسمت  شمهادت داده  ،انمد   مه اصمحاب وی را تضمعها کمرده    ؛ چراکه نجاش  بمر اين نمود

اضمايری،   ابمن ر.ک. ) اسمت  دهکمر ری نهمز او را تضمعها   اضماي ابمن  .(61 :ق1407نجاش ، 
وجمود ف ماد    ، بما بهن نبود ! اگر تضعهز  دربمه»: گز ه است پايامخوي  در اهلل آيت .(52 :ق1364

 /6 :ق1413خموي ،  ر.ک. ) «شداين فرد ح   م مومئناً بازه  به وثاقت  عقهده يا ح   کزر وی
25). 

 : مثال پنجه( 
دان م ه  م ه  بمه اممو    وی را ،و کش  ا روايت،نجاش  منخل بن جمهل را ضعها و فاسد

گز مه   اداممه  در معجم   مؤ ما . (368 :ش1348 ، وسط؛ 421: ق1407نجاش ، ر.ک. ) است
 ؛ اما تضعها نجاش  واست شده اگرچه که راوی در اسناد تز هر عم  بن ابراهه  قم  واقع»: است

 ر.ک.) «نمايمد آم توثهمق را من زم  مم     (89 :ق1364اضمايری،   ابمن ر.ک. ) ریاضماي کش  و ابمن 
 .(357-356 /19 :ق1413خوي ، 
 : مثال ششو( 

زبممام نجاشمم  و  ضممعها جعزممر بممن محمممد بممن ما ممک را از ت نخ ممت،خمموي   اهللآيممت
سمپ    و (48 :ق1364اضمايری،   ابن؛ 122 :ق1407نجاش ، ر.ک. )کرده  ری نقلاضاي ابن

و نمام او در تز مهر   ( 418 ق:1381وسم ،  طر.ک. )دان م ه  او را ثقمه    وسط شهخ استگز ه 
توثهمق عمم  بمن ابمراهه  و     »: گز ه اسمت بندی  مقام جمع در ویاست.  عم  بن ابراهه  نهز آمده

 درن هجمه ؛ معمارض اسمت   ،اسمت  جهمت تضمعها راوی رسمهده    هاي  کمه در گزارش با  وسط شهخ
 .(89-87 /5 ق:1413خوي ،  ر.ک.) «وی ح   نمود وثاقت توام به نم 
 
 
 
 



138 / روش آیت اهلل خویی در تعارض جرح و تعدیل

 گیريیجهنت. 5
تمرين و روشممندترين   با تعارض جمرح و تعمديل را در گ م رده    مقابمهروش  ،اين نوش اردر 

در  ايم   هدرياف م همای م عمدد   و بما بررسم  نمونمه    کمرده ارزيماب   موا عه و معج  رجا   شهعه 
 خوي : اهلل آيت کرد عمل

گهمری از  ها و نهز با بهمره وضوح دال ت آم ،هاعنايت به حجهت و اع بار گزارش باا ا( 
 است. های بدوی برطر  شدهتعارضمش ل ب هاری از  ،های رجا  داده

و  همممای رجممما  ، هممممواره ت ممماقط آرا   در گمممزارش موجمممودهمممای تعمممارضب( 
مبنای اع بمار   ،خوي  اهللآيت ةدر انديش ارزي؛ است ش هدنبال دا شدم راوی را به ا حال مجهول

ي م    بمودم  تعدد گواهام، اضمبط  ،ح   اِخبارواحد است و در  حجهت خبر ،آرای رجا هام
 تواند موجب ترجهی آم بر ديگری باشد.نم  تأخر زمان  يک گواه  يا و دو طر از 

است؛ مانند  دچار ت اقط شده ،عمت تعارض ها بهآم ةدربارراويان  که آرای رجا   ج( 
مجهمول اصموالح  اعمالم     ،راويان  که اطالعات  از احموال رجما   آنمام در دسمت نه مت     

 و رواي شام پذيرف ه نه ت. است سام ضعزا رف ار شده هاند و با آنام ب شده
 

 منابع
 .اسماعهمهام . ق : مؤس ةريغضای رجال ابن (.ق1364)احمد بن ح هن  ،ریاضاي ابن -

 . نا ب  جا: . ب هالغروی الفصول (.ق1404) ح هن محمد ،اصزهان  -
 .االسالم  مجمع ا ز رق :  .االصول فرائد (.ق1422) انصاری، مرتض  -

 .حهدريه :نجا. وسیتال رجال (.ق1381) _______ -
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 ه.ا مرتضوي هم  ب . نجا:الفهرست تا ا ا(. )ب  _______ -
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 .االضواء دار :بهروت. الذریعه الی تصانیف الشیعه (.ق1403) (بزرگ آقامح ن ) محمد ،هران ت -
 . ق : دف ر ان شارات اسالم .االصول معالم (.تا ب )ا دين  زينجبع  عامم ، ح ن بن  -

عبدا ح هن . هفی علم الدرای هالرعای (.ق1413) )معرو  به شههد ثان ( ا دين زين ،جبع  عامم  -
 .اهلل ا عظم  مرعش  نجز  آيت هم  ب :ق . ا بقال عم  محمد

 .ريا ذخا دار: ق . االقوال خالصه(. ق1411) ح ن بن يوسا بن عم  بن موهر  ،حمّ -
 .دف ر نشر فرهنگ اسالم  جا: . ب چهار کتاب اصلی علم رجال ش(.1369) ای، سهد عم  خامنه -

 .ا نشر االسالم  همؤس . ق : االصول هکفای (.ق1424) کاظ  محمد ،خراسان  -
 :قم  . 1. چ. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الاروات (. ق1410) خوي ، سهد ابوا قاس  -

 .مرکز نشرآثار ا شهعه

مرکمز   . تهمرام: 5 .چ .تمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الروا (.ق1413) _______ -
 .االسالم  هنشر ا ثقاف

تصمحهی شمهخ ح من     .و التطبیا   هاصول علم الرجال بین النظریا  (.ق1426) م مم   ،داوری -
 .و ا نشر ها محبهن  موباع همؤس جا:  . ب ا عبودی

 .آس ام قدس رضوی :مشهد. دانش رجال الحدیثش(. 1382) ح ن دمحمربان ،  -
مجمازی عمموم    ةدانشم د  ری: . شمهر توثی  و تضاعیف  ش(.1389) کماظ   محمد ،رحمام س ايش -

 .حديث
 .االمام ا صادق همؤس  . ق :الموجز فی اصول الفقه (.ق1426) جعزر ،سبحان  -

 ه.االمهر. بهروت: بحوث فی مبانی علم الرجال (.ق1432) محمد ،سند -
 .دانشگاه مشهد . مشهد:الکشی رجالش(. 1348) وس ، محمد بن ح نط -
 .فروش  اسالم  ک ابجا:  . ب قوانین االصول (.تا ب ) مهرزا ابوا قاس  ،قم  -

 . قم : رضما مامقمان    تحقهمق محممد   .هفی علم الدرای همقباس الهدای (.ق1428)عبمداهلل   ،مامقان  -
 .منشورات د هل ما

 .مدرسهن ةجامع . ق :النجاشی رجال (.ق1407)احمد بن عم   ،نجاش  -
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 .ريا ذخا دار: ق . االقوال خالصه(. ق1411) ح ن بن يوسا بن عم  بن موهر  ،حمّ -
 .دف ر نشر فرهنگ اسالم  جا: . ب چهار کتاب اصلی علم رجال ش(.1369) ای، سهد عم  خامنه -

 .ا نشر االسالم  همؤس . ق : االصول هکفای (.ق1424) کاظ  محمد ،خراسان  -
 :قم  . 1. چ. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الاروات (. ق1410) خوي ، سهد ابوا قاس  -

 .مرکز نشرآثار ا شهعه

مرکمز   . تهمرام: 5 .چ .تمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الروا (.ق1413) _______ -
 .االسالم  هنشر ا ثقاف

تصمحهی شمهخ ح من     .و التطبیا   هاصول علم الرجال بین النظریا  (.ق1426) م مم   ،داوری -
 .و ا نشر ها محبهن  موباع همؤس جا:  . ب ا عبودی

 .آس ام قدس رضوی :مشهد. دانش رجال الحدیثش(. 1382) ح ن دمحمربان ،  -
مجمازی عمموم    ةدانشم د  ری: . شمهر توثی  و تضاعیف  ش(.1389) کماظ   محمد ،رحمام س ايش -

 .حديث
 .االمام ا صادق همؤس  . ق :الموجز فی اصول الفقه (.ق1426) جعزر ،سبحان  -

 ه.االمهر. بهروت: بحوث فی مبانی علم الرجال (.ق1432) محمد ،سند -
 .دانشگاه مشهد . مشهد:الکشی رجالش(. 1348) وس ، محمد بن ح نط -
 .فروش  اسالم  ک ابجا:  . ب قوانین االصول (.تا ب ) مهرزا ابوا قاس  ،قم  -

 . قم : رضما مامقمان    تحقهمق محممد   .هفی علم الدرای همقباس الهدای (.ق1428)عبمداهلل   ،مامقان  -
 .منشورات د هل ما

 .مدرسهن ةجامع . ق :النجاشی رجال (.ق1407)احمد بن عم   ،نجاش  -




