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 خالصةاالقوالراهکارهای عالمه حلی در برخورد با تعارض آرای رجالی در 

کاظن رحها  ستاحش  1محهد 
 2 اطهه ژحا 

 چکحده
:=حو=ل:رو=ت،:ور<ن:ص<حج<ن:=ص;ول:=ولر;ه:رج;<لی: ک;ه:وجذ;<ی:قض;<وت:وخ;أخر=ن::_گ<ه:در

:وث<قت:رو=ت که:برخورد:عالوه:حلی:ب<::تع<رض<تی:دحده:وی:_=جد::در شود.:برخی:وعخقدجد:
کت;<ب:رج;<لی:ق;رن:هش;خن:ب;وده:و:ب;<::که:وهن:_:خالصة االق التع<رض:آر=ی:رج<لی:در: ت;رین:

:آو;;ده: =ز:س;;ج :و:روش::_ف<ص;;له:زو;;<جی:=ج;;دکی:پ;;س:=ز:=ص;;ول:=ولر;;ه:رج;;<لی:ب;;ه:جگ;;<رش:در
ح;;<:ع;;دم:=عخه;;<د:ب;;ه:رو=ت:ه;;<ی:وی:در:=عخه;;<د::خ<ص;;ی:پی;;روی:جک;;رده:=س;;ت:و:قض;;<وت

:=ی;ن: وجذ<ی:وسخحکهی:جد=رد.:بررسی:صحت:ح<:عدم:صحت:=ین:=دع<:در:ورز=ن:=عخج<ر
:=ی;ن:جوش;خ<ر،:ب;<:بررس;ی: کت<ب:و:دقت:آر=ی:رج<لی:عالو;ه:جق;ش:وهه;ی:ب;ر:عه;ده:د=رد.:در

: و:تحلرل:عج;<ر=ت:عالو;ه:ذی;ل:ترجه;ه:آج;<ن،:خ;و=هرن:دح;د::خالصة االق الج<حگ<ه:رو=ت:در
ق<ب;;ل:خدش;;;ه:=س;;ت:و:عالو;;ه:حل;;;ی:در:برخ;;ورد:ب;;;<:تع<رض;;<ت:آر=ی:رج;;;<لی:ک;;ه:=ی;;ن:جظ;;;ر:

:وذد:عهل:جهوده:=ست.:ق<عده
:،:رج<ل.خالصة االق التع<رض:آر=،:عالوه:حلی،::ها: کلحد واژه

 درآمد
ه<یی::وص;ون:=ز:آس;رج:_علرهن:=لس;الم::_رو=ح<ت:به:عذو=ن:ورر=ث:ب<قی:و<جده:=ز:وعصوو<ن:

ک;;ه:=ز:ح;;دحث::ه:=س;;ت.:ع<له;;<ن:د=ج;;شچ;;ون:ت ری;;ر،:تج;;دیل:و:حخ;;ی:جع;;ل:جج;;ود ه;;<ی:وخخلف;;ی:
کرده ک;;<رگرری:رو=ح;;<ت،:جر<زوذ;;د::=س;;خف<ده: =ج;;د،:ههچ;;ون:وح;;دث<ن،:فقه;;<:و:...:هه;;و=ره:ب;;ر=ی:ب;;ه:

: :ق;;ر=ین:بررس;;ی:ور;;ز=ن:=عخج;;<ر :ب;;<ز،:حک;;ی:=ز تعر;;ین:درج;;ۀ:=عخج;;<ر:و:=عخه;;<د:ب;;ه:آجه;;<:هس;;خذد.:=ز:دی;;ر
                                                          :

گروه:علوم:قرآن:و:حدحث:د=جشگ<ه:قن.1 :  .:=سخ<دح<ر

 ث:د=جشکده:=صول:=لدین..:د=جشجوی:دکتری:علوم:قرآن:و:حدح2
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ح;<بی:ور;ز=ن:وث<ق;ت:رو=ت:رو=ح<ت،:سالوت:سذدی:و:وث<قت:رو=ت:=ح<دحث:ب;وده:و:ه ز س;ت.:=ر
:رو=ح<ت:د=رد.: :پ<حه:وج<جی:وخخلف:ووجود،:جقش:وههی:در:ورز=ن:=عخج<ر :بر

کت<ب:کت<ب که:در:قرن:ه<ی:رج<لی،:به:ویژه: ه<ی:چه<رم:و:پ;ذجن:هج;ری:ب;ه:جگ;<رش::ه<یی:
:آوده :آج<ن:به:=صول:جخسخرن:رج<لی:تعجرر:وی:در کس;ج::شود،:وهن:=جد:و:=ز ت;رین:س;ذد:و:و;درک:

کت;ج:=طالع گ<ه:تع<رض:آشک<ری:در:دحدگ<ه:وؤلف<ن:=ی;ن: <ت:در:شذ<خت:=حو=ل:رو=ت:=ست.:
گوج;;ه:تع;;<رض:دح;;ده:وی :وج;;<جی::ش;;ود.:=ی;;ن: ه;;<:ج<ش;;ی:=ز:عو=و;;ل:وخع;;ددی:=ز:جهل;;ه:=خ;;خالف:در

ک;;ه:بح;;ث:تفص;;رلی:=ز:آن،:وج;;<ل: :=ح;;و=ل:رو=ت:و...:=س;;ت: گ;;<هی:آج;;<ن:=ز رج;;<لی:و:ح;;<:ور;;ز=ن:آ
:طلجد.::دحگری:ر=:وی

::عالو;;ه:حل;;ی،:حک;;ی =ز:عله;;<ی:وخ;;أخر:ش;;رعی،:قس;;هت:عه;;دۀ:=طالع;;<ت:رج;;<لی:خ;;ود:ر=:در
کت;<ب،:خ;ود:ر=::خالصة االقا ال :=ی;ن: ح<ف;ت:جه;وده:=س;ت.:=حش;<ن:در =ز:=صول:جخسخرن:رج;<لی:در

:ب;;<ره:ور;;ز=ن:=عخه;;<د:ب;;ه:رو=ح;;<ت:رو=ت:ح;;دحث:ب;;ه:قض;;<وت: ول;;زم:جه;;وده:ت;;<:ب;;ه:عذ;;و=ن:فقر;;ه،:در
:جخرجه،:ر=ه :برخورد:بذشرذد.:در گرفخه:=ست.::ک<ره<یی:ر=:در :ب<:تع<رض<ت:رج<لی:در:پیش:

ک;;ه: :آجج;;<: ک;;ه:در:ف<ص;;لۀ:زو;;<جی:ج;;ه::وه;;ن:خالصااة االقاا ال=ز کت;;<ب:رج;;<لی:ووج;;ود:=س;;ت: ت;;رین:
:آو;ده:=س;;ت،:جح;;وۀ:برخ;ورد:عالو;;ه:ب;;<: چذ;د=ن:ط;;والجی:=ز:=ص;ول:جخس;;خرن:رج;;<لی:ب;ه:جگ;;<رش:در

:=ست.:تع<رض<ت:رج<لی:=ز:=ههرت:ویژه :=ی:برخورد=ر
:=ی;;ن:وق<ل;;ه:ب;;ه:دجج;;<ل ::در ک;;ه:عالو;;ه:حل;;ی،:ب;;ه:عذ;;و=ن:حک;;ی:=ز پ<س;;خ:=ی;;ن:پرس;;ش:هس;;خرن:

:برخ;ورد:ب;<:تع<رض;<ت:چگوج;ه:عه;ل:جه;وده:=س;تب:و::وطرح ترین:فقه<:و:رج<لر<ن:قرن:هشخن،:در
ک;;رده:و:تع;;<رض:ر=:ح;;ل: ک;;د=م:وجذ;;<:و:روش:عه;;ل: :و;;و=رد:ج;;<ههگوجی:آر=ی:رج;;<لی،:ب;;ر:=س;;< : در

:=ی;ن:=س;خذج<ط:و:کرده:=ست:و:به:جظ;ر:جه;<یی:و:و;ورد:=عخه;<د:ب;ه:رو=ت:رس;ر ده:و:ت;<:چ;ه:ور;ز=ن:در
کرده:=ستب:حل:تع<رض<ت:روشهذد:و:ق<عده :وذد:عهل:

:تع<رض;<ت:رج;<لی:و:جح;وۀ:روح;<رویی:ب;<:آن،:در:ض;هن:بی;<ِن:وج;<جی:و: :=ین،:بح;ث:=ز پیش:=ز
:آو;ده،:وط;رح:ش;ده:=س;ت؛:هه<جذ;د: :ب;ه:جگ;<رش:در که:بدین:وذظور کتجی: : =صول:علن:رج<ل،:در

کلج<س;ی:و:جو:الرساخة الرجالحة کت<ب: ،:تقری;ر=ت:س;رد:عل;ی:الرجاال:بحا    ای   اهشخۀ:=بو=لهع<لی:
،:جوش;خۀ:ش;رخ:رجال خاقاجی،:جوشخۀ:سرد:علی:دلجری،:آشجایی با اصول علن رجالف<جی:=صفه<جی،:

،:جوشخۀ:وحهد:رض;<:داجش رجال ا  دحدگاه اهة سجتق(،:5334علی:بن:شرخ:حسرن:خ<ق<جی:)م
کت;;ج:الف اخااد الرجالحااةجدح;;دی:ج;;ژ=د،: :برخ;;ی:=ز: ،:جوش;;خۀ:عل;;ی:حس;;رذی:ص;;در:و....:ههچذ;;رن:در

:=ی;ن:ووض;وع:س;خن:ب;ه::الرعاحاةو<وق;<جی:و::م جاس الاداحاةدر=حة:=لحدحث،:هه<جذد: ش;هرد:ث;<جی:=ز
 ور<ن:آوده:=ست.
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:جوش;خ<ره<ی:و;سکور،:ر=ه :ه;رچ:ح; :=ز کت;ج:رج;<لی:=و<:در ش;<ن،::ک<ره;<ی:عهل;ی:رج<لر;<ن:در:
کت<بدر:ضهن:ترجهۀ:رو=ت،:=سخخر=ج:جشده: ه<:در:وق<م:تجر;ین::=ست؛:بلکه:جوحسذدگ<ن:=ین:

گ;;ر:چ;;ه: کل;;ی:هس;;خذد؛: :وجذ;<ی:=ص;;ولی:و:رج;;<لی:خودش;;<ن:در:ح;;ل:تع<رض;;<ت:رج;;<لی:ب;;ه:ش;;کل:
:وق<لۀ: :ب<ب:تع<رض:آر=ی:جج<شی:و:دحگ;ر:رج;<ل:شذ<س;<ن:وخق;دم:ش;رعه»در جوش;خۀ:«:د=وری:در

:ترجرح:آر=ی:جج<ش;ی:ب;ر::جهوجه:3دکتر:وحهد:تقی:دح<ری:بیدگلی س;<یر:رج<لر;<ن:توس;ط::ه<یی:=ز
جظر=ن:وطرح:شده:=ست،:=و<:=سخخر=ج:وج<جی:رج;<لی:عله;<:و:بررس;ی:عهلک;رد::برخی:=ز:ص<حج

:=ی;;;;ن:جوش;;;;خ<ره<: :ه;;;;رچ:ح;;;; :=ز گون:تع<رض;;;;<ت:رج;;;;<لی:در گوج;;;;< :برخ;;;;ورد:ب;;;;<:=قس;;;;<م: :آج;;;;<ن:در
:شود.:دحده:جهی

:ب;;<ره:تع;;<رض:آر=ی:رج;;<لی،:ووج;; ج:گ;;<هی:ع;;دم:=س;;خخر=ج:وج;;<جی:رج;;<لی:=ف;;ر=د،:ب;;ه:وی;;ژه:در
::قض;;<وت :ب;;<ره:آج;;<ن،:و;;خهن:س;;<خخن:آج;;<ن:ب;;ه:=ض;;طر=ب:در:=حک;;<م:ص;;<دره:در ه<ی:عجوالج;;ه:در

:ترجه;;ۀ:رو=ت:وی :=ی;;ن:رو،:ع;;دم:بررس;;ی:وج;;<جی:رج;;<لی::=ح;;و=ل:رو=ت:و:ع;;دم:دق;;ت:در گ;;ردد.:=ز
: :و;;و=رد::خالصااة االقاا العالو;;ه:و:روش:وی:در ک;;ه:وی:در وهک;;ن:=س;;ت:=ی;;ن:ت;;وهن:ر=:=حج;;<د:جه<ح;;د:

گ;;<هی:در:بخ;;ش:ه<یی:وخذ;;:وش;<به،:قض;;<وت ک;;ه:چ;;ر=: <ق :د=ش;;خه:=س;;ت:و:ح;;<:ب;;ه:=و:=جخق;;<د:ش;;ود:
که:ب;ه:ر=وی:=عخه;<د:جه;وده:و:ح;<:ب;ر:عک;س،:در: کرده،:در:ح<لی: جخست:رو=ت،:جرح:آج<ن:ر=:بی<ن:

ه;;<:ج<ش;;ی:=ز:ع;;دم::جه<یی:بخ;;ش:غر;;ر:وعخه;;د=ن،:ودحش;;<ن:ر=:بی;;<ن:جه;;وده:=س;;ت.:=ی;;ن:تذ;;<ق 
:برخورد:ب<:تع<رض<ت:رج;< :وج<جی:عالوه:در گ<هی:=ز خالصاة لی:و:ع;دم:آش;ذ<یی:ب;<:روش:ت;ألرف:آ

:=ست.:االق ال
:=ین:تحقرق،:ب<:بررس;ی:ج<حگ;<ه:رو=ت:در:خالص;ة:و:تحلر;ل:عج;<ر=ت:عالو;ه:ذی;ل:ترجه;ۀ: در

:=خ;;خالف:ش;;ده،:ر=ه :بی;;<ن:=حو=لش;;<ن:دچ;;<ر ک;;ه:آر=ی:رج<لر;;<ن:در ک;;<ر:عالو;;ه:در:وو=جه;;ه:ب;;<::رو=ت;;ی:
:تع<رض<ت:رج<لی:به:دست:آوده:=ست.

:ورود:به:بحث: ک;ه:عالو;ه:حل;ی:در:پیش:=ز خالصاة =صلی:توجه:به:=ین:جکته:ضروری:=ست:
:جظ;ر:وی:و:قس;ن::االق ال رو=ت:ر=:به:دو:قسن:تقسرن:جهوده:=ست؛:قسن:جخس;ت،:ر=وت:وعخه;د:=ز

:ترجه;ۀ:آج;<ن:ور;<ن:وخق;دو<ن:=خ;خالف:جظ;ر: ک;ه:در گر:رو=تی: دوم،:رو=ت:غرر:وعخهد.:بذ<:بر:=ین،:=
گرفخ;ه: ک;ه:عالو;ه:وعخه;;د:وج;ود:د=رد،:در:قس;ن:جخس;;ت:رو=ت:ج;<ی: ب<ش;;ذد،:دلر;ل:ب;ر:آن:=س;;ت:

گرفخ;;ه: گ;;ر:در:قس;;ن:دوم:رو=ت:ج;;<ی: ب;;ودن:وی:ر=:ب;;ر:غر;;ر:وعخه;;د:ب;;ودجش:ت;;رجرح:د=ده:=س;;ت:و:=
:جزد:عالوه:ورجح:=ست. :ب<شد،:غرر:وعخهد:بودن:وی:در

                                                          :
 .36و::35،:ش:حدحث:عل م: صلجامه.:3
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ح;;;<ن:وخوق;;;ف:ش;;;ده:=س;;;ت. :ه;;;ر:دو:قس;;;ن:ر=و گروه;;;ی:=ز:رو=ت:در ::4وی:ب;;ر:رو=ح;;;<ت: توق;;;ف:در
ک;ه:عالو;ه:ب;ه:وعخه;د:ب;ودن:ر=وی: ;ن:د=رد::رو=ح<ت:ر=وی:در:قسن:جخس;ت، ب;ه:وفه;وم:آن:=س;ت:

: :قس;ن:دوم:رو=ت،:ب;ه:وفه;وم: ;ن:عالو;ه:ب;ه:غر;ر )جه:=طهرذ;<ن:ب;ه:وعخه;د:ب;ودن:وی(:و:توق;ف:در
:=ی;;ن،:توق;;ف:=حش;;<ن:در: وعخه;;د:ب;;ودن:)ج;;ه:=طهرذ;;<ن:ب;;ه:غر;;ر:وعخه;;د:ب;;ودن(:ر=وی:=س;;ت.:بذ;;<:ب;;ر

ک;;ه:در:ش;;رح:ح;;<ل:آج;;<ن:=خ;;خالف:وج;;ود:د= :رو=ح;;<ت:رو=ت;;ی: رد،:جش;;<جۀ:ع;;دم:=طهرذ;;<ن:=حش;;<ن:در
گرفخن:قول:وع<رض:=ست. :ج<دحده:

ک;ه:عله;<ی:رج;<لی:ر=ه :برخ;ورد:ب;<:=ی;ن::ههچذرن،:الزم:=ست:بد=جرن: گوجی:ر=:در گوج;< ک<ره;<ی:
:=جد::گوجه:تع<رض<ت،:=ر=خه:جهوده

:آج<ن:توثرق:ر=وی:ر=:بر:جرح:=و:وقدم:د=جسخه:و:ب;ه:ط;ور:وطل;ق،:ق<ی;ل:ب;ر:تق;دم:ق;ول:5 .:برخی:=ز
:گوحد:::=جد.:و<وق<جی:وی:ل:بر:ج<رح:شدهوعّد:

:بر:=ین:قول:وجود:جد=رد. ::5گوحذده:آن:ر=:جر<فخن:و:دلرلی:جرز
کثرح;;ت:عله;;<::.:برخ;;ی:ج;;رح:ر=:ب;;ه:ط;;ور:وطل;;ق،:ب;;ر:تع;;دیل:وق;;دم:د=ش;;خه8 =جد.:=ی;;ن:ق;;ول:ب;;ه:=

:جوحسد:::جسجت:د=ده:شده:=ست.:شهرد:ث<جی:وی
ک;ه:وع;ّدل:=ز: ;;<هر:ح;<ل:ر=وی:خج;ر: ده;;د:و:ج;<رح:=ز:ج;;رح::وی:دلر;ل:آن:=ی;ن:=س;;ت:

::6وی:=طالع:ح<فخه:=ست.
گ;;<هی:و: :جظ;;ر:ج;;<رح:=ز:روی:آ :جظ;;ر:وع;;ّدل:=ز:روی:ع;;دم:=ط;;الع:و:= ه;;<ر :=ی;;ن،:= ه;;<ر :بذ;;<:ب;;ر

:=طالع:=ست.:
گوجه:رو=ت:وخوقف:شده3 :7=جد.::.:برخی:در:ح<ل:=ین:
کرده:8.:برخی:به:ورجح<ت:رجوع:جهوده4 ::و:تالش: :=ین:طری;ق:جظ;ری:ر=:ب;ر:جظ;ر:دحگ;ر =جد:ت<:=ز

:ترجرح:دهذد.:
گ;ر:ترجرح;ی:وج;ود:جد=ش;ت،::گوحذ;د::=ول:ب;ه:ورجح;<ت:رج;وع:و;ی:.:برخی:جرز:وی5 کذرن:و:=

:=ی;;;ن:ق;;;ول:ر=:ب;;;ه:س;;;رد:ب;;;ن:ط;;;<وو :جس;;;جت:د=ده:و:آن:ر=::معاااالنجه;;;<یین.:ص;;;<حج::توق;;;ف:وی
                                                          :

:توقف<ت:عالوه:د=وذه4 :=ی;ن:ووض;وع:خو=ه;د:پرد=خ;ت.::.:بحث:=ز :وق<لۀ:دحگری:به:بحث:تفص;رلی:در :=ست:و:جگ<رجده:در د=ر
 ه<ی:=جج<م:شده:=ست.:عج<ر=ت:فوق:دسخ<ورد:بررسی

:.::553،:ص8،:جالاداحة:م جاس.:5
 .599،:صالرعاحه.:6

 .555،:صاالصول:معارج.:7

 .96-83،:ص8،:جم جاس الاداحة.:8
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::9د=جد.:وقجول:وی
: که:در گفخه:شده:=ست: گ;<م:جخس;ت:ویههچذرن: : جگ;رحن::برخورد:ب<:تع<رض;<ت:رج;<لی،:در

: گ;<م:دوم:ت;رجرح:=س;ت.:=ز:جهل;ۀ:ق;ر=ین:ت;رجرح:حک;ی:=ز که:آح<:تع<رض:حقرقی:و:ح<:وه;ن:=س;ت.:
ح;;<دت:عل;;ن:حک;;ی:=ز:رج<لر;;<ن:ب;;ر:دحگ;;ری،: :=ق;;و=ل،:جالل;;ت:و:ز کث;;رت:حک;;ی:=ز =ق;;و=ل:ب;;ر:دحگ;;ری،:

:ب;;ودن:حک;;ی :آج;;<ن:در:وق<ب;;ل:تعص;;ج:دحگ;;ری،:وع<ص;;ر :آج;;<ن:ب;;<:ر=وی:و:ق;;وت::=جص;;<ف:حک;;ی:=ز =ز
:وق<ب;ل:ض;عف:ق;ول:دحگر)هه<جذ;د::فر;ه:ض;عف: :=قو=ل:)و<جذد::=وثق:=لذ< (:در عج<ر=ت:حکی:=ز

:ر=ه گ<ه:هرچ:ح :=ز : گ<م:سوم،:هر :10ه<ی:قجلی:ق<بل:=جر=:جج<شد،:توقف:=ست.:ک<ر::ح<:لرن(.:
 تعارضات آرای رجالحان در خالصة االقوال

: :جوحسد:::وی:ج د الرجالتفرشی:در
:بسر :وو=رد:دحده:ویدر که:عالوه:به:وح; :توثر;ق:جج<ش;ی،:ب;ه:وث<ق;ت::<ری:=ز شود:

ک;;ه:=و:=ز:س;;وی::ر=وی:حک;;ن:وی =ب;;ن:غض;;<یری:ح;;<:دحگ;;ر=ن:تض;;عرف:جه<ح;;د،:هرچذ;;د:
:ترجهۀ:حسحف;ة:ب;ن:وذص;ور:وی و;ن:ب;ه:دلر;ل:تض;عرف:»جوحس;د:::شده:ب<شد؛:=و<:در

کش;;ی:=و:ر=:و;;دح:جه;;=ب;;ن:غض;;<یری،:ب;;<:وج;;و ک;;ه:جج<ش;;ی:=و:ر=:توثر;;ق:و: وده،:ب;;ر:د:آن:
:11«.جه<حن:رو=ح<ت:=و:توقف:وی

ک;;ه:عالو;;ه:در:ج;;رح:و:تع;;دیل:رو=ت:و:برخ;;ورد:ب;;<:تع<رض;;<ت: :=ی;;ن،:=حش;;<ن:وعخقدس;;ت: بذ;;<:ب;;ر
:خورد.::شروۀ:حکس<جی:ر=:جحیهوده:=ست:و:در:روش:وی:تع<رض<تی:به:چشن:وی

گوج;;ه:تع<رض;;<ت:=ز:ه;;رچ:ق<ع;;ده =ی:پی;;روی::=و;;<:آح;;<:ش;;روۀ:برخ;;ورد:عالو;;ه:حل;;ی:)ره(:ب;;<:=ی;;ن:
:ترجهۀ:آج<ن:=قو=ل:وخع<رضی:=ز:سوی:وخقدو<ن:به:و;<::جهی که:در :بررسی:=حو=ل:رو=تی: جه<حدب:در

: :و;;و=رد:ذی;;ل::خالصااة االقاا الرس;;رده:=س;;ت،:روش:برخ;;ورد:عالو;;ه:ر=:ب;;<:تع<رض;;<ت:رج;;<لی:در در
:=حن::خالصه:جهوده

 . برخورد عالمه با تعارضات ظاهری1
:ترجهۀ:ر =وی،:در:فرد:و=حد:ق<بل:جهع:=س;ت:گ<ه:ودح:و:ذم:=ر=خه:شده:=ز:سوی:وخقدو<ن:در

:و;;;د=حح:و: :ح;;; :=ز ک;;;ه:ه;;;ر :و=ق;;;ع،:تع;;;<رض:آر=ی:رج;;;<لی: ;;;<هری:=س;;;ت،:ج;;;ه:و=قع;;;ی؛:چ;;;ر=: و:در
:=جد.::ه<ی:شخصرت:ر=وی:پرد=خخه:ه<ی:ر=وی:به:توصرف:حکی:=ز:جذجه:وسوت

                                                          :
:.807:-:806،:صمعالن الدین.:9

 .33:-:85،:صخالصة التأصحة لعلن الجرا و التعدحة.:10

 .407،:ص5،:جج د الرجال.:11
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گوج;ه:و;و=رد،:ض;عف:و:و;دح:ر=وی:ر=:جه;ع:جه;وده:و:ع;دم:تع;<رض:=ی;ن: :=ین: عالوه:حلی،:در
::دو:ر=:ب;;<:حک;;دحگر: ک;;ه:ب;;ه:ط;;ور گ;;<هی:ب;;دون:آن: ک;;ه: وط;;رح:س;;<خخه:=س;;ت.:=لجخ;;ه:ب<ح;;د:توج;;ه:جه;;ود:

ه<ی:ضعف:و:ح<:ودح:ر=وی:بپرد=زد،:ب<:آوردن:ر=وی:در:قس;ن:جخس;ت::وسخقرن:به:تفکر :حوزه
)رو=ت:وعخهد(:و:ح<:قسن:دوم:)رو=ت:غرر:وعخهد(،:به:عدم:دخ<لت:ذم:ر=وی:بر:=عخه<د:ب;ه:وی:

:ع;;;دم:=ع خه;;;<د:ب;;;ه:=و:=ش;;;<ره:جه;;;وده:=س;;;ت؛:هه<جذ;;;د:ردی>:و:ح;;;<:ع;;;دم:دخ<ل;;;ت:و;;;دح:ر=وی:در
که:به:وث<قت:=و:لطهه:و=رد:جکرده:و:عالو;ه:وی:ر=:در:قس;ن::12=الصل :=لحالل: بودن:أحهد:بن:عهر

:پسیرش:رو=ح<ت:=و:شده:=ست. :13جخست:رو=ت:ج<ی:د=ده،:=و<:ووجج:توقفش:بر
:=ی;ن:ه<ی:دحگری:=ز:جهع:ور;<ن:و;دح:و:ذم:ر=وی،:توس;ط:عالو;ه:=س;ت.::وو=رد:ذیل:جهوجه در

:و=ق;;ع،:و;;دح:و:ذم:رو=ی:وخعل;;ق:ب;;ه:حوزه گون:شخص;;رخی:وی:د=جس;;خه::گوج;;ه:و;;و=رد،:در گوج;;< ه;;<ی:
:شده:=ست:

کتممابی موضممو  بممه او::_ :ج;;زد:عالو;;ه،:جس;;جت:د=دن::جهممح حمموزا عممدال  راوی و نسممب  دادن  در
که:در:صحت:وط<لج:آن:تردحد:وج;ود:د=رد،:ب;ه:ح; :ر=وی،:ب;ه:ع;د=لت:=و:لطه;ه =ی:و=رد::کت<بی:

گروهی:بر:کذ:جهی :بی<ن:خدشۀ: :کتاب سالحن مان قاحس الااللاید؛:به:عذو=ن:جهوجه،:=حش<ن:پس:=ز ،:در
:جوحسد:::ترجهۀ:وی:وی

کت<بش:وخوقفن.:ون:به:عد=لت:=و:حکن:وی ::14کذن،:=و<:در:وورد:فس<د:
:=ین،:عالوه:در:عد=لت:ر=وی:تردح;دی:رو=:جد=جس;خه،:بلک;ه:در:ص;حت:رو=ح;<ت:ووج;ود: بذ<:بر

:=ین:=صل:تردحد:جهو :ده:=ست.:در
برخ;;ی:=ز:عهلکرده;;<ی:ج<پس;;ذد::جهممح حمموزا و اقمم  راوی بمما برخممی عهلکردهممای ناپسممجد وی::_

:و=ق;;ع:ووج;;ج:ج;;رح:ر=وی::=ی:و=رد:جهی:رو=ت:ب;;ه:وث<ق;;ت:و:وعخه;;د:ب;;ودن:آج;;<ن:لطه;;ه کذ;;د:و:در
جه<ح;د؛:ب;ه:عذ;و=ن:جهوج;ه:در::شود.:در:چذرن:وو=ردی:عالوه:ب;ر:وعخه;د:ب;ودن:ر=وی:حک;ن:وی:جهی

:=و<م::کذ<ره:خالصة االقا ال :16ب;ه:وث<ق;ت:=و:15_علره:=لس;الم::_گرری:حریز:بن:عجد=هلل:سجسخ<جی:=ز
:ترجه;;ۀ::لطه;;ه گرفخ;;ه:=س;;ت.:عالو;;ه:در :ور;;<ن:رو=ت:وعخه;;د:ج;;<ی: :=ی:و=رد:جذه;;وده:و:ل;;س=:وی:در

                                                          :
ک;ه:12 کت;<ب:ر=وی:=س;ت.:ب;ه:عج;<رت:دحگ;ر:وفه;وم:عج;<رت:ف;وق:آن:=س;ت: : :توصرف:و;سکور :=صل:در که:ور=د:=ز گفخه:شده: :.

ک;ه:و;ر=د:ش;رخ:=ز:70،:صتعلح اة علای الهجاااجر=وی:د=ر=ی:=غ;الط:ف;ر=و=ن:ب;وده:=س;ت:)=صل: ردی>:»(.:جر;ز:وحخه;ل:=س;ت:
 (.55،:ص3،:جاعحا  الشحعةبودن:ر=وی:فوق:جسج:ج<پسذد:ر=وی:ب<شد:)«:=الصل

 .68،:صخالصة االق ال.:13

:.568.:هه<ن،:ص14
:.544،:صرجال الججاشی.:15
:.568،:صالفارست.:16

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 ال
ةاالق

الص
ر خ

ی د
جال

ی ر
ض آرا

تعار
د با 

خور
در مر

لی 
ه ح

الم ع
ای 

کاره
راه

 

 

 

111 

:گوحد:::وی:وی
:=و;;<م::کذ;;<ره :آن::_علر;;ه:=لس;;الم::_گر;;ری:=و:=ز ک;;ه:ِس;;ّر :=و:جرس;;ت؛:چ;;ر=: ووج;;ج:ج;;رح:ب;;ر

::17وخفی:=ست.
ک;;;;ه:س;;;;ع گفخ;;;;ه:ش;;;;ده: :ی;;;;د:ب;;;;ن:برههچذ;;;;رن: :ب;;;;ه:س;;;;هت:وک;;;;ه:ر=:در:چه;;;;<رده:روز <ن:وس;;;;رر

که:چذرن:خجری:به:=و<م:ص<دق::18پیهود.:وی رسرد،:=حش;<ن:فروودج;د:::_علره:=لسالم::_هذگ<وی:
:وث<قت:وی:تصرحح:شده،:19«.جه<زش:ج<صحرح:=ست» که:بر :آجج<: ::20=و<:=ز عالوه:)ره(:وی:ر=:در

:د=ده:=ست؛ :ور<ن:رو=ت:وعخهد:قر=ر که:تعجرل:سع:21در ک;ه:وس;خلزم::_<ن:در:س;رر:ی;د:بن:برچر=:
:کذد.::=ی:و=رد:جهی:به:وث<قت:ر=وی:لطهه:_تعجرل:در:خو=جدن:جه<ز:=ست:

گ;;ر:چ;;ه:ب;;ه:ع;;د=لخش:لطه;;ه:و=رد:وی :ب;;ه:ب;;<ور:عالو;;ه:ش;;رب:خه;;ر:ر=وی،: ::جر;;ز گ;;ر :س;;<زد،:=و;;<:=
:ق;;;ول:عق :رق;;;;ی:ب;;;<:وث<ق;;;ت:ر=وی:هه;;;ر=ه:ش;;;ود،:ر=وی:ههچذ;;;<ن:وعخه;;;د:خو=ه;;;د:ب;;;ود.:عالو;;;ه:=ز

:جه<حد:::جقل:وی
:ترحن:فروودجد.:ب;ه:=حش;<ن:ع;رض:ش;د:::_علره:=لسالم::_=و<م:ص<دق: :=بو:هریره:بز=ز بر

آح;<:ب;ر:خد=وج;د:دش;و=ر:»پ<س;خ:د=دج;د:::_علره:=لس;الم::_کذد.:=و<م::=و:شرب:خهر:وی
که:خهر:جوشرده:=ست،:بجخش<حدب که:=و:ر=:ب<:وجود:آن: ::22«.=ست:

:=ی;;ن،:ت;;رحن:=و;;<م: :ترجه;;ۀ:ر=وی::_علر;;ه:=لس;;الم::_بذ;;<:ب;;ر جس;;جت:ب;;ه:ر=وی:و:ش;;رب:خه;;رش،:در
ک;ه:عالو;ه:ت;رحن:=و;<م: :جش;<جه:_علر;ه:=لس;الم::_وسکور:جهع:شده:و:به:دلر;ل:آن: ه<ی::ر=:ب;ر:ر=وی:=ز

:::23وث<قت:ر=وی:د=جسخه،:=و:ر=:در:قسن:جخست:رو=ت:ج<ی:د=ده:=ست.
ن: جهح و اق  بما ضمعر راویمان و ممروی عجمه:_ ک;ه:ض;عرف:ح;<::های متمرجم عالو;ه:وعخق;د:=س;ت:

جه<ح;د:و:ل;س=::=ی:و=رد:جهی:ه<ی:ر=وی:ب;ه:وث<ق;ت:وی:خدش;ه:عذ;ه:وجهول:بودن:ر=وح;<ن:و:ح;<:و;روی
که:ر=وح<ن:و:ح<:وروی :خالصاة االقا اله<حش<ن:وعخهد:جج<شذد،:در:قس;ن:جخس;ت::عذه:رو=ت:ووثقی:

ر=::یفرثوث;<جک<د:ح;س:ب;ن:زح;ه<ی:=در:عذ;ه:گررج;د؛:ب;ه:عذ;و=ن:جهوج;ه،:=ب;ن:غض;<یری:و;روی:ج<ی:وی
                                                          :

 .534ص،:االق الخالصة .:17

:پیهوده:=ست.:.:حعذی:ده:فرسخ:ر=:در:چه<ر:س<عت:وی18
 .358،:صاختحار معر ه الرجال.:19

 .585،:صرجال الججاشی.:20

:.558ص،:خالصة االق ال.:21
:.306.:هه<ن،:ص22
 .:هه<ن.23
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:وث<ق;ت:=و:تص;رحح:ش;ده،:24ضعرف:د=جسخه، ک;ه:ب;ر :آجج<: عالو;ه:وی:ر=:در:قس;ن:جخس;ت::25=و<:=ز
:جوحسد::رو=ت:ج<ی:د=ده:و:وی

:26قول:=بن:غض<یری:جرح:بر:خود:ر=وی:و:طعن:بر:عد=لت:وی:جرست.
ی;;ز::عذ;ه:ههچذ;رن،:ض;عف:و;;روی :ب;;ن:عج;د:=لعز ه<:و:وج;ود:=غ;;الط:در:رج;<ل:وحه;;د:ب;ن:عه;ر

و:عالو;;ه:)ره(:=و:ر=:در:قس;;ن:جخس;;ت:رو=ت:ج;;<ی::27وق<بل;;ه:ب;;<:توثر;;ق:=و:ر=:جد=ش;;خه:کش;;ی،:ت;;و=ن
::28دهد.:وی

:وث<قت:حس وب:بن:شهون:در:وق<ب;ل:ض;عف:ر=وح;<جش:ق;ر=ر:ین:بن:ق<سن:بن:وحهد:بن:=رجرز
:گوحد::گرفخه،:=و<:عالوه:=و:ر=:در:قسن:جخست:رو=ت:ج<ی:د=ده:و:=ز:قول:=بن:غض<یری:وی

کرده ::=جد،:در::=و:ر=:تضعرف: :ج;زد:و;ن:ووث;ق:=س;ت:و:ل;رکن:بح;ث:در ک;ه:=و:در ح;<لی:
:=و:جقل:رو=حت:جهوده که:=ز ::29=جد.:وورد:=فر=دی:=ست:

:ترجهۀ:ج<بر:بن: گفخ<ر:و<:در که:وث<ق;ت:=و:ب;<:ض;عف:ر=وح;<ن::د:دحده:ویحزیش<هد:دحگر: شود:
گ;ر:چ;ه:عالو;ه:رو=ح;<تی:ر= گرفخه:=ست؛: :قسن:=ول:رو=ت:ج<ی: :=و:و:رو=ح<تش:ههر=ه:شده،:=و<:در :=ز

کرده:که:عده ک;رده:و:ب;ر:رو=ح;<تش:توس;ط:دحگ;ر:ر=وح;<ن:توق;ف::=ی:=ز:ضعف<:و:غ<لر;<ن:جق;ل: =ج;د،:رد:
:30جهوده:=ست.

:ترجه;;ۀ:عل;; :ب;;ن:وحه;;د:ب;;ن:ع;;ون::31ب;;ن:ح;;<تن:یو;;و=رد:وش;;<به:دحگ;;ر:در و:وحه;;د:ب;;ن:جعف;;ر
:شود.:دحده:وی:32ی=سد
گ;ر:ر=وی::جهح حوزه و اق  راوی با نقل روایات ضعحر توسم  وی::_ در:جظر:عالو;ه:حل;ی:)ره(:=

:رو=ح;;<ت:=و:وذک;;ر:و:غر;;ر:ق<ب;;ل:=عخه;;<د:ب<ش;;د:)ج;;ه:ته;;<وی: ف;;ی:جفس;;ه:ووث;;ق:ب<ش;;د،:=و;;<:بعض;;ی:=ز
:ف;رد:غر;ر:ق<ب;ل:=عخه;<دی،::رو=ح<تش(،:به:وث<قت:=و:لطهه:و=رد:جهی ک;ه:چ;ه:بس;<:ر=وی:=ز شود؛:چر=:

ک;;رده:ب<ش;;د:و:ح;;<:رو=ح;;<ت:ووض;;و ع:ر=:ب;;ر:وی:بس;;خه:رو=ح;;ت:ض;;عرف:ر=:=خ;;س:جه;;وده:و:س;;حس:جق;;ل:
                                                          :

 .39،:صرجال امن غضایری.:24

:.503،:صرجال الججاشی.:25
:.60ص،:خالصة االق ال.:26
:.378،:صرجال الججاشی.:27
 .:847.:هه<ن،:ص28

:.559.:هه<ن،:ص29
:.95-94.:هه<ن،:ص30
:.580-579.:هه<ن،:ص31
:.865.:هه<ن،:ص32

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 ال
ةاالق

الص
ر خ

ی د
جال

ی ر
ض آرا

تعار
د با 

خور
در مر

لی 
ه ح

الم ع
ای 

کاره
راه

 

 

 

113 

کوچ;  :ته<وی:=ی;ن:و;و=رد: که:در :=ی;ن::ب<شذد؛:در:ح<لی: ترین:خط;<یی:ورتک;ج:جش;ده:ب<ش;د.:در
ش;ود،:=و;<:رو=ح;<تش:ب<ح;د:ب;<:دق;ت:بیش;خری:و;ورد:بررس;ی:ق;ر=ر::صورت،:به:وث<ق;ت:ر=وی:حک;ن:وی

گررج;;د:و:در:ص;;ورت:ص;;حت:طری;;ق:و:و;;خن:آج;;<ن،:ق<ب;;ل:=عخه;;<د:خو=هذ;;د:ب;;ود؛:ب;;ه:عذ;;و=ن:جهوج;;ه،:
:ب;;;ر=ی:تأیی;;;د:دح<ج;;;ت:و:=عخق;;;<د=ت:عل;;;ی:ب;;;ن:وره;;;وندع;;;<ی:خر;;; ب;;;ودن::34ب;;;<:حع;;;رف:و:حذک;;;ر:33ر

:ترجهۀ:وی:وی:35رو=ح<تش :گوحد::ههر=ه:شده:=ست،:=و<:عالوه:در
تر:=س;;ت؛:ب;;ه:دلر;;ل:ع;;دم:ص;;ر=حت:طع;;ن:=ب;;ن::قج;;ول:رو=ح;;<ت:=و:ب;;ه:ص;;و=ب:جزدح;; 
که:دع<ی:=و<م: :36در:حق:=و:صرحح:=ست.:_علره:=لسالم::_غض<یری،:در:ح<لی:

:37توثرق:وحهد:ب;ن:=حه;د:ب;ن:خ<ق;<ن:ب;<:=ض;طر=ب:رو=ح;<ت:وی:و:جق;ل:=ز:ض;عف<،ههچذرن،:
گرفخ;ه،:=و;<:عالو;ه:ب;ر:وی:توق;ف: :قس;ن:جخس;ت:رو=ت:ق;ر=ر: تع<رض:و=قعی:جد=شخه:و:لس=:ر=وی:در

:::38جهوده:=ست.
:ترجهۀ:خلف:بن:حه<د:بن:ج<ش;ر:ب;ن:وس; :در :ب;ن::39ج،روو=رد:وش<به:دحگر وحه;د:ب;ن:جعف;ر

وحهد:بن:خ<لد:بن:عجد:=ل;رحهن:ب;ن:وحه;د::41،یه<د:=ألجص<رعجد:=هلل:بن:ح:40أحهد:بن:بطة،
:شود.::دحده:وی:43ل:بن:وهر=نرو:=سه<ع:42ی=لجرق:یبن:عل

کت;;<بی:ووض;;وع:ب;;ه:ر=وی،:برخ;;ی:=ز:عهلکرده;;<ی: :=ی;;ن،:ب;;ه:ب;;<ور:عالو;;ه،:جس;;جت:د=دن: بذ;;<:ب;;ر
:قر=ین:عدم:=عخه;<د:ب;ه::عذه:ج<پسذد،:ضعف:برخی:رو=ح<ت،:ضعف:ر=وح<ن:و:وروی ه<ی:رو=ت:=ز

کهرج;ش::وی:وحسوب:جهیر= ک;ه:=طهرذ;<ن:ب;ه:وعخه;د:ب;ودن:ر=وی:ر=: گر:چه:وهک;ن:=س;ت: شود؛:
:جهوده:و:ووجج<ت:توقف:عالوه:ر=:فر=هن:آورد.:

ب;;وط::و=رده:ب;;ر:ر=وی،::و:تع;;دیل::ج;;رح::گ;;<هی .:برخ;;ی:=ی;;ن::وی:=س;;ت::دو:دورۀ:زج;;دگ<جی::ب;;ه::ور
                                                          :

:.366،:صاختحار معر ه الرجال.:33
:عج<رت34 :رو=ح;<ت:و:عج;<ر=ت:وش;<به:آن:«:حع;رف:حدحد;ه:و:حذک;ر»و:ح;<:«:حدحده:حعرف:و:حذکر»:.:ور=د:=ز ک;ه:برخ;ی:=ز =ی;ن:=س;ت:

گرفخه:و:برخی: : :و;ردم:رو=ح;<ت:وی:ر=:قج;ول:ر=وی:وورد:پسیرش:قر=ر که:برخی:=ز :آجه<:وردود:د=جسخه:شده:=ست:ح<:آن: :=ز دحگر
کرده :رد: :(.437،:صةحة الدراحجاا=جد:):جهوده:و:برخی:دحگر

:.73،:صرجال امن غضایری.:35
 .585-580ص،:خالصة االق ال.:36

 .345،:صرجال الججاشی.:37

:.855.:هه<ن،:ص38
:.539.:هه<ن،:ص39
:.864.:هه<ن،:ص40
:.800ص:.:هه<ن،41
:.837.:هه<ن،:ص42
:.55:-:54.:هه<ن،:ص43
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:=ز:جهله:تع<رض;<ت:ق<ب;ل:جه;ع:د=جس;خه ک;ه:=ز:::دس;خه::و:آن:44وو=رد:ر=:جرز ::ر=وی:در:دور=ن::رو=ح;<تی:
ک;;رده گوج;;ه::45=جد.:و:س;;<یر:رو=ح;;<ت:=و:ر=:و;;ردود:د=جس;;خه::،:پسیرفخ;;ه:س;;الوخش:جق;;ل: :=ی;;ن: عالو;;ه:در

ک:ق;;ر=ر:وی گ;;ر:ر=وی:=بخ;;د=:ب;;ر:ض;;اللت:ب;;وده:و::و;;و=رد،:ح;;<ل:=خر;;ر:ر=وی:ر=:و;;ال ک;;ه:= ده;;د؛:چذ;;<ن:
:ور;;;<ن:رو=ت:وعخه;;;د:ق;;;ر=ر:د=ده،:ول;;;ی گ;;;ر:ر=وی:=بخ;;;د=::س;;;حس:ب;;;ه:ح;;;ق:ب<زگش;;;خه:ب<ش;;;د،:=و:ر=:در =:

:ور;;<ن:رو=ت:غر;;ر:وعخه;;د: :=فخ;;<ده:ب<ش;;د،:=و:ر=:در گهر=ه;;ی:در :ب;;ر:ص;;ر=ط:ح;;ق:ب;;وده:و:س;;حس:ب;;ه:
:دهد.:ج<ی:وی

گ;;روه:=ول:رو=ت:ج;;<ی: : ک;;ه:ب;;ه:ح;;ق:ب<زگش;;خه:و:=و;;<وی:ش;;ده:و:در :=و;;<وی: =ز:جهل;;ه:رو=ت:غر;;ر
:ترجه;ۀ:وی،:ض;هن:بی;<ن:رد=رجد،:وحهد:بن:وسعود:بن:وحهد:بن:ع ک;ه:جج<ش;ی:در <ش:=س;ت:

:جوحسد:::ثرقش:ویتو
::46=و:=بخد=:ع<وی:بود،:سحس:وسخجصر:شد:و:به:وسهج:و<:ب<زگشت.

::47عالوه:بر:وی:=عخه<د:جهوده:=ست.
:ترجهۀ:رو=ت:ذیل:جست:و:جو:جهود:::ه<ی:وش<به:ر=:وی:جهوجه :تو=ن:در

وحهد:بن:عج;د::_:،که:=ز:وسهج:ع<وه:به:حق:ب<زگشت::_:48ید:فز=رر=حهد:بن:د=ود:بن:سع
ب;ن:: وحه;د:ب;ن:عج;د:=لهل;:50ب;ن:وحه;د:ب;ن:عج;< :ب;ن:فس;<ججس،:یعل;:49=لرحه<ن:بن:قج;ة،

:=عخ;ز=ل:ب<زگش;خذد::_:52ی=صجه<ج: وحهد:بن:عجد:=هلل:بن:وهل:51وحهد:تج<ن، ج:ر;و:حج:_که:=ز
ح<ن:ب<زگش;;;ت.:_:53یسجس;;;خ<ج :و;;;سهج:ش;;;<ر ن:ب;;;ن:رجر;;;ز:وحه;;;د:ب;;;ن:=حه;;;د:ب;;;ن:=ب;;;ر=ه:54ک;;;ه:=ز

حد:57رر;;و:=ب;;و:بج:56یعج;;د:=هلل:ب;;ن:جج<ش;;:55ه<ن،رس;;ل ح;;ه:ب<زگش;;خذد.:ههچذ;;رن:ک;;ه:=ز:و;;سهج:ز
                                                          :

:.46،:صو التعدحة  الجرا    ابط.:44
 .439،:صجااحة الدراحه.:45

 .350،:صرجال الججاشی.:46

:.846.:هه<ن،:ص47
:.67.:هه<ن،:ص48
:.843.:هه<ن،:ص49
:.:588.:هه<ن،:ص50
:.870.:هه<ن،:ص51
:.866.:هه<ن،:ص52
:.538.:هه<ن،:ص53
حذ<:أجفس;ذ<:هلل،:أی:ِبعذ<ه;<جسجخه:»جوحسد:::.:شهرد:ث<جی:وی54 «:ؤلی:=لشر= ،:و:هن:=لخو=رج،:سّهو=:بسلك؛:ألّجهن:ق<لو=::جح;ن:ش;ر

:.(960،:صحاشحه خالصه)
 .:865ص،:خالصة االق ال.:55

:.598:-:597.:هه<ن،:ص56
:.:هه<ن.57
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<ع:ی;ب;ن:=س;ج<ط:ب;ن:س;<لن:ب:یکه:=ز:و;سهج:و=قف;ی:و:عل;:59و:حسرن:بن:بش<ر:58ر رعجد=هلل:بن:و 
:=ز:وسهج:فطحی:ب<زگشخذد.:60زطی

=جد:و:عالوه:به:رو=ح<ت:ته<وی:=ی;ن:=ف;ر=د::ته<وی:رو=ت:فوق:در:قسن:جخست:رو=ت:ذکر:شده
:کرده:=ست.:=عخه<د:_=جد::که:=لجخه:=ز:جهت:دحگری:جرز:تضعرف:جشده:_

که:=بخد=:=و<وی:بوده:و:سحس:وذحرف:شده =جد:و:عالو;ه:آج;<ن:ر=:در:قس;ن:دوم::=ز:جهله:رو=تی:
::62زد=د،ی;;;ب;;ن:ص;;<لح:ب;;;ن:وحه;;د:ب;;ن::یعل;;;:61،یش;;له <ج:یرو=ت:ج;;<ی:د=ده،:وحه;;د:ب;;;ن:عل;;

ک;ه:ب;ه:و;سهج:خ;و=رج::_:یهسخذد.:ههچذرن:شجت:ب;ن:ربع;:63=بو:=لخط<ب:وحهد:بن:وقالص
:آود :بن:ح<تن::_64در ::_65که:غ;<لی:ش;د:_و:ط<هر کف;ر:ب<زگش;ت:و:= ه;<ر ک;ه:ب;ه: و:عج;د:=هلل:ب;ن:س;جأ:

کرد. ::66غلو:
ک;ه::عالوه:به:رو=ح<ت:چذ;رن:=ف;ر=دی:حخ;ی:در:ح;<ل:سالوخش;<ن:جر;ز:=عخه;<د:جهی جه<ح;د؛:چ;ر=:

:ور;;<ن:رو=ت:غر;;ر:ق<ب;;ل:=عخه;;<د:آورده:و:رو=ح;;<ت:در:ح;;<ل:س;;الوت:آج;;<ن:ر=: =واًل،:ههگ;;ی:آج;;<ن:ر=:در
: =س;;خثذ<:جک;;رده:=س;;ت.:ث<جر;;ً<،:در:ذی;;ل:ش;;رح:ح;;<ل:=ب;;و:=لخط;;<ب:وحه;;د:ب;;ن:وق;;الص:ب;;ه:=ی;;ن:=و;;ر

:جوحسد:::ویجه<حد:و::تصرحح:وی
ک;;;ه:=ص;;;ح<ب:و;;;<:وی <م:ح;;;أ:یح;;;دثذ<:أب;;;و:=لخط;;;<ب:ف;;;»گوحذ;;;د:::حخ;;;ی:رو=ح;;;<تی:ر=:

:67جه<حن.:،:ترک:وی«=سخق<وخه
ک;;ه:عالو;;ه:ب;;ر:رو=ح;;<ت:در:ح<ل;;ت: :ر=:=حج;;<د:جه<ح;;د: ک;;ه:وهک;;ن:=س;;ت:=ی;;ن:تص;;ور تذه;;<:و;;وردی:

:ش;رح:ح;<ل:ش;له <جی:دح;ده:وی ::=سخق<وت:=ین:رو=ت:=عخه<د:جه;وده:=س;ت،:در ش;ود.:عالو;ه:در
:جوحسد:::وی:ویترجهۀ:

کت;<ب:ر=: کت<ب:تکلرفش:ر=:در:ح<ل:=سخق<وخش:جوشخه:و:ش;رخ:وفر;د:رو=ح;<ت:=ی;ن:
::68کذد.:جز:ح :رو=حت:جقل:وی

                                                          :
:.:858.:هه<ن،:ص58
:.554.:هه<ن،:ص59
:.586:-:585.:هه<ن،:ص60
:.::399.:هه<ن،:ص61
:.369.:هه<ن،:ص62
:.398ص.:هه<ن،:63
:.358.:هه<ن،:ص64
:::.365.:هه<ن،:ص65
:.369.:هه<ن،:ص66
:.398.:هه<ن،:ص67
 .::399.:هه<ن،:ص68
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کت;;;<ب:بی;;;<ن:جهی :بر=ب;;;ر:رو=ح;;;<ت:=ی;;;ن: ک;;;ه:عالو;;;ه:ووض;;;ع:خ;;;ود:ر=:در :آجج;;;<: :کذ;;;د،:وهک;;;ن::=ز
ک;;;ه: کت;;;<ب:ر=:پسیرفخ;;;ه:=س;;;ت،:=و;;;<:ب;;;ه:قرحذ;;;ۀ:=ی;;;ن: ک;;;ه:عالو;;;ه:رو=ح;;;<ت:=ی;;;ن: :=س;;;ت:تص;;;ور:ش;;;ود:
:ر=:در:قس;;;;ن:دوم:رو=ت:ج;;;;<ی:د=ده:و:حخ;;;;ی:توق;;;;ف:خ;;;;ود:ر=:ب;;;;ر:رو=ح;;;;<ت: :عالو;;;;ه:ر=وی:و;;;;سکور

:جظ;;;;ر:وی::ش;;;;له <جی:=ع;;;;الم:جک;;;;رده:=س;;;;ت،:وی ک;;;;ه:ق;;;;ول:ش;;;;له <جی:در گرف;;;;ت: :ت;;;;و=ن:جخرج;;;;ه:
:وردود:=ست.:

 . برخورد عالمه با تعارضات واقعی2
ک;;;ه: :ح;;; :جذج;;;ۀ:شخص;;;رت:رو=ت:=ر=خ;;;ه:جه<حذ;;;د: گوجی:=ز گوج;;;< گ;;;ر:رج<لر;;;<ن:توص;;;رف<ت: =: در

:شخص:و=حد:ق<بل:جهع:جج<شد،:تع<رضی:و=قعی:ور<ن:=قو=ل:آج<ن:وجود:د=رد.:
:وقدوۀ: ::خالصة االق العالوه:)ره(:در ک;ه:ب;ر رو=ت:ر=:به:دو:قسن:تقسرن:جهوده:=ست::=ف;ر=دی:

که:ح<:به:جهت:ضعفش;<ن:ح;<:تع;<رض:توثر;ق:و:ضعفش;<ن:و:ح;<: کرده:و:رو=تی: رو=ح<ت:آج<ن:=عخه<د:
کرده:=ست.:وجهول:بودجش<ن،:بر:عهل:به :69رو=ح<ت:آج<ن:توقف:

:و;ی :=ین:وقدو;ه:چذ;رن:=جخظ;<ر :تع;<رض:آر=ی:رج<لر;<ن،:ب;ر:رو=ح;<ت:ر=وی::=ز ک;ه:عالو;ه:در رود:
گوجه:وو=رد:توق;ف:جذه;وده: توقف:جه<حد:و:=و:ر=:در:قسن:دوم:رو=ت:ج<ی:دهد؛:=و<:=و:در:ههۀ:=ین:

:برخ;;ی ک;رده:=س;;ت.:وی:در و;;و=رد:ب;;ه:ت;;رجرح::و:پ;سیرش:و:ح;;<:ع;;دم:پ;;سیرش:رو=ح;;<ت:ر=وی:ر=:بی;;<ن:
:رج<لر<ن:بر:س<یر=ن:تص;رحح:جه;وده:و:در:و;و=رد:ق<ب;ل:ت;وجهی:ب;<:آوردن:ر=وی:در:قس;ن: قول:حکی:=ز

:=قو=ل:ترجرح:د=ده:=ست. :=قو=ل:ر=:بر:س<یر :جخست:و:ح<:دوم:رو=ت،:حکی:=ز
: :ترجه;ۀ:آج;<ن،:در که:ب<:وجود:تع<رض:آر=ی:رج<لر<ن:در کلی،:به:عقرده:عالوه،:رو=تی: : به:طور

تر:=ز:جذج;;ۀ::=جد،:جذج;;ه:توثر;;ق:و:و;;دح:آج;;<ن:ق;;وی:ذک;;ر:ش;;ده:خالصااة االقاا الرو=ِت::قس;;ن:جخس;;ت
گرفخه ک;;;ه:در:قس;;;ن:دوم:ق;;;ر=ر: :جظ;;;ر:عالو;;;ه::تضعرفش;;;<ن:=س;;;ت:و:رو=ت;;;ی: =ج;;;د،:تض;;;عرف:آج;;;<ن:در

ت;و=ن:در:و;و=رد::تر:=ست.:برخورد:عالو;ه:حل;ی:ب;<:تع<رض;<ت:و=قع;ی:آر=ی:رج<لر;<ن:ر=:وی:پسیرفخذی
:ذیل:خالصه:جهود:

 به مرجحاتالف. رجوع 
:=ق;;و=ل:وخع;;<رض:رج;;<لی:ب;;ر:دحگ;;ری:=ز:ورجح;;<ت: برخ;;ی:=ز:رج<لر;;<ن:ب;;ر=ی:ت;;رجرح:حک;;ی:=ز

:ورجح<ت:به:شه<ر:و;ی:=سخف<ده:جهوده که:چه:ع<ولی:=ز :آج;<ن:وخف;<وت::=جد؛:=و<:=ین: :جظ;ر رود،:در
:آر=ی:رج<لر<ن:وخقدم:به:ش;ه<ر: :ورجح:بودن:حکی:=ز =ست.:عالوه:وو=رد:ذیل:ر=:=ز:جهله:قر=ین:بر

:=ست.:آورده
                                                          :

:.44ص.:هه<ن،:69
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 ترجیح قول ججاشی بر سایر رجالیان( 1
: :ب<رۀ:تقدم:سخن:جج<شی:بر:س<یر=ن:وی:الالیحعهآق<:بزر :تهر=جی:در :جوحسد::در

کت;<ب:جوش;خه:و:س;خن::=و:)جج<شی(:بهخرین:جوحسذده ک;ه:در:عل;ن:رج;<ل: =ی:=ست:
گفخه:=ست.:هرچ:کس:ب<:=و:ق<بل:وق<حسه:جرست:و:در:هذگ<م:تع<رض:سخن:وی:ب<:

گوح;;;د:::ش;;;ود.:س;;;رد:بح;;;ر:=لعل;;;وم:وی:س;;;خن:=و:وق;;;دم:د=ش;;;خه:وی:دحگ;;;ر:رج<لر;;;<ن،
:=ف;ر=د:تص;رحح:جهوده:عده» :تقدم:سخن:جج<شی:بر:س;<یر «.:=ج;د:=ی:=ز:=صح<ب:و<:بر

کت<ب:رج<ل:وی:در:علن:رج<ل:بی که: جظرر:=ست،: <هرً=:=ی;ن:س;خن::ب<:توجه:به:آن:
::70صحرح:=ست.

)ره(:=ر=خه:جهوده:=س;ت:=ز:کلج<سی:دالیل:وخعددی:ر=:در:تقدم:قول:جج<شی:بر:شرخ:طوسی:
که:: :جهله:آن:

:به:صو=ب:جزدح .:5 :وخأخر :جگ<رش:رج<ل:وی:جسجت:به:رج<ل:شرخ:=ست:و:جظر :=ست:تأخر :؛:تر
که:شرخ:تألرف<ت:فر=و=ج;ی:در:عل;وم:8 .:جج<شی:تذه<:به:علن:رج<ل:پرد=خخه:=ست؛:در:ح<لی:

ک<هش:تعهرق:و:تدقرق:وی :شود؛::وخخلف:د=شخه:=ست:و:تعدد:فن:سجج:
:=ی;;ن:عل;;ن:روش;;ن:.:وذ3 کله;;<ت:جج<ش;;ی:وه;;<رت:=و:در حخ:=س;;ت:و:=ز: ش;;أ:عل;;ن:رج;;<ل،:ت;;<ر
که:شرخ:طوسی:چذرن:وه<رتی:ر=:جد=شخه:=ست؛::وی :شود؛:در:ح<لی:

کوفه:بوده:و:به:=حو=ل:رو=ت:4 کوفی:بوده:_.:جج<شی:=هل: کثرً=: گ<ه:_=جد::که:= :71تر:=ست.:آ
:وو=رد:بسر<ری:بر:س<یر:=قو=ل: رج<لر<ن،:بویژه:=ب;ن:غض;<یری:ت;رجرح:عالوه:قول:جج<شی:ر=:در

:ترجه;ه:وحه;د:ب;ن:=س;ه<ع:وی :یک;ر:برورل:ب;ن:=حه;د:ب;ن:بش;ردهد.:وی:خود:به:=ی;ن:وطل;ج:در
:جوحسد::تصرحح:جهوده:=ست:و:وی

ک;;;ه:=و:ثق;;;ه:و:وس;;;خقرن::=ج;;;د.:جج<ش;;;ی:وی:عله;;;<:در:ش;;;أن:=و:=خ;;;خالف:جهوده :گوح;;;د:
ک;;;ه:ق;;;ول:جج:=س;;;ت:و:=ب;;;ن:غض;;;<یری:=و:ر=:ض;;;عرف:و;;;ی :<ش;;;ی:ش;;;ه<رد؛:در:ح;;;<لی:

::72=رجح:=ست.
:ترجهۀ:=بر=هرن:بن:عهرو: و:=بن:غض<یری:تض;عرفش::73که:جج<شی:توثرق:_=ز:طرف:دحگر،:در

                                                          :
:=ق;;و=ل:رج<لر;;<ن،:ر.ک::554،:ص50،:جالالیحعااة.:70 :ب;;<رۀ:چگ;;وجگی:تق;;دم:ق;;ول:جج<ش;;ی:ب;;ر:س;;<یر .:ب;;ر=ی:=طالع;;<ت:بیش;;خر:در

:ب<ب:تع<رض:آر=ی:جج<شی:و:دحگر:رج<ل:شذ<س<ن:وخقدم:» :.837:-:855،:ص«شرعهد=وری:در
 .388:-:356،:ص8،:جةحالرساخة الرجال.:71

:.857ص،:خالصة االق ال.:72
:.80،:صرجال الججاشی.:73
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:جوحسد:::وی:_:74کرده:=ست
:و;ورد:=و: گ;ر:چ;ه:ب;ه:دلر;ل:وج;ود:طع;ن:در :جزد:ون:قجول:رو=ح<ت:=وس;ت؛:و:= =رجح:در

:75شود.:تردحد:=حج<د:وی
:=ی;;ن،:وی ک;;ه:عالو;;ه:ق;;ول:جج<ش;;ی::بذ;;<:ب;;ر ک;;ه:در:چذ;;رن:و;;و=ردی:درس;;ت:=س;;ت: گف;;ت: :ت;;و=ن:

:ب;;;ه:وعذ;;<ی:ج<دح;;ده:=جگ<ش;;;خن:ق;;ول:وع;;<رض:جرس;;;ت.: :ر=:ب;;ر:دحگ;;ری:ت;;رجرح:د=ده،:=و;;;<:=ی;;ن:=و;;ر
ک;ه:ر=وی:در:قس;ن:جخس;ت:رو=ت:ج;<ی: :=ین:وو=رد:ب<:وج;ود:آن: :بسر<ری:=ز که:در :=ین:رو:=ست: =ز

:رو=ح;;<ت:ر=وی: :ت;;رجرح:ق;;ول:جج<ش;;ی:گرفخ;;ه،:عالو;;ه:در توق;;ف:جه;;وده:=س;;ت.:ب;;ه:و;;و=رد:دحگ;;ری:=ز
:توجه:جه<یید:

:ترجهه س;هل:ب;ن:=حه;د:ب;ن::77عق;وب:س;ر=ج،ح:76،یه;رعل:یلج;کن:رحر;ی:ب;ن:عل;حه<ی::=و:در
توثر;ق:جج<ش;ی:ر=:ب;ر:تض;عرف::یه;<جحن:ب;ن:عه;رو:ر=بر=ه:78،یج<جیعجد:=هلل:بن:=حهد:بن:سهل:د

:=بن:غض<یری:ترجرح:د=ده:=ست.:
:ب;;ن:ح و:=ب;;ن:غض;;<یری:=و:ر=::79ه;;دون:=خ;;خالف:ش;;ده؛:جج<ش;;ی:=و:ر=:=و;;<ویدر:و;;سهج: ف;;ر

عالوه:قول:جج<شی:ر=:ترجرح:د=ده:و:=و:ر=:در:قسن:جخست:رو=ت::80د=جد.:ضعرف:=لهسهج:وی
:=و:توقف:جهوده:=ست. :81ج<ی:د=ده،:=و<:بر
:83نرقط;حد:ب;ن:ر;س;ی:ب;ن:عجرو:وحهد:بن:ع:82ین:لؤلؤرعالوه:در:شرح:ح<ل:حسن:بن:حس

: کت;<ب:توثرق:جج<شی:ر=:بر جا ادر =سخثذ<:جهودن:وی:توسط:شرخ:صدوق:و:=سخ<دش:=بن:ولرد:=ز:
:ترجرح:د=ده:=ست.::الحکهه

:=ین:تع<رض;<ت:ور;<ن:ق;ول:جج<ش;ی:و:=ق;و=ل:عله;<ی:غر;ر:=و;<وی:دح;ده:وی ::برخی:=ز ش;ود.:در
                                                          :

 .36،:صرجال امن غضایری.:74

 .::55ص،:خالصة االق ال.:75

 .893.:هه<ن،:ص76

 .899.:هه<ن،:ص77

:ترجهۀ:=ین:ر=وی:وی.:559.:هه<ن،:ص78 گوح;د:::(.:=بن:غض;<یری:وی586،:صرجال الججاشی«:)البأ :به»گوحد:::جج<شی:در
:»گوح;د:::(.:شهرد:وی67،:صرجال امن غضاایری«:)کرده:=ست:=و:ضعرف:=ست:و:جعل:رو=حت:وی» :ب;أ :ج;ه:دالل;ت:ب;ر ال

:قسن:جخست:رو=ت:=شخج<ه:=ست گرفخن:=ین:ر=وی:در : :(.990،:صحاشحه خالصه«:)توثرق:د=رد:و:جه:ودح:و:لس=:قر=ر
:.809ص،:رجال الججاشی.:79
 .78،:صیریرجال امن غضا.:80

:.573ص،:خالصة االق ال.:81
:.508.:هه<ن،:ص82
:::.845.:هه<ن،:ص83
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:=و;;;;<وی:رجح;;;;<ن:وی گوج;;;;ه:و;;;;و=رد:جر;;;;ز:جظ;;;;ر:جج<ش;;;;ی:ب;;;;ر:عله;;;;<ی:غر;;;;ر :ح<ب;;;;د؛:ب;;;;ه:عذ;;;;و=ن::=ی;;;;ن:
:لف :ترجهۀ:حج«:ثقه»ظ:جهوجه،:جج<شی:دو:ب<ر :ب;ردهرر=:در ک;<ر ::84ج:ب;ن:=لهعل;ل:ب;ه: و:=ب;ن:عق;ده:=ز

ک;;ه:فروودج;;د:::_علر;;ه:=لس;;الم::_=و;;<م:ص;;<دق: :85«.بس;;ت:=و:ب;;ر:و;;ن:دروغ:وی»جق;;ل:جه;;وده:=س;;ت:
:گوحد::عالوه:وی

:86بر:=ین:رو=حت:=عخه<دی:جرست:و:ورجع:ون:سخن:جج<شی:=ست.
:قالجسرحس،:ههچذرن :جوحسد:::ر=:در:قسن:دوم:رو=ت:ج<ی:د=ده:=ست:و:وی:ین:بن:وخخ<ر

ک;;< ن: و:و=قف;;ی:=س;ت.:=ب;ن:عق;;ده:=ز:عل;ی:ب;;ن::_علر;ه:=لس;الم::_=و:=ز:=ص;ح<ب:=و;<م:
کوفی:ثقه:حسن:جقل:وی که:=و: :88=ست:و:=عخه<د:ون:بر:=ول:=ست.:87کذد:

 قوت حکی از اقوال( 2
:=قو=ل:د=ر=ی:ق;وت:و: :وو=رِد:تع<رض:آر=ی:رج<لی:حکی:=ز :برخی:=ز دحگ;ری:ض;عرف:=س;ت.:در

:=ین:و;و=رد:ق;ول:ق;وی:ر=:ب;ر:دحگ;ری:ت;رجرح:وی ::خالصاة االقا الده;د.:=ق;و=ل:رج;<لی:در::عالوه:در =ز
:قوت:و:برتری:وی :ح<بذد::جه<ت:ذیل:بر:حکدحگر

:جزد:عالوه:ورجح<ت:سذدی:=ست؛:ب;ه::الر. قوت سجد: حکی:=ز:ورجح<ت:=قو=ل:رج<لر<ن:در
:بن:عجد :ترجهۀ:ع<ور :=هلل:بن:جس=عة:آورده:=ست::عذو=ن:جهوجه،:عالوه:در

ک;;ه:تع;;دیل:=و: ح;;<ن:ب;;وده:و:رو=ح;;<ت:ورس;;لی:جر;;ز:در:ض;;عف:=و:و=رد:ش;;ده: =و:=ز:حو=ر
::89=رجح:=ست.

ک;;ه:والحظ;;ه:وی گوج;;ه: گس=ش;;خه::هه;;<ن: کذ;;<ر: :ب;;ه:جه;;ت:ورس;;ل:ب;;ودن،: ش;;ود،:رو=ح;;ت:ذم:ع;;<ور
:90شده:=ست.

:ترجه;;;;ۀ:وعل;;;;ی:ب;;;;ن:خذ;;;; :ش;;;;ود.:جج<ش;;;;ی:وی:ر=:تض;;;;عرف::س:دح;;;;ده:ویرو;;;;ورد:دحگ;;;;ر:در
                                                          :

:.545،:صرجال الججاشی.:84
:.538ص،:خالصة االق ال.:85
 .:هه<ن.86

:تصرحح:به:=و<وی:ب;ودن:ر=وی:=س;ت:87 که:توثرق:رو=ت:توسط:=هل:تسذن،:وسلهً<:خ<لی:=ز .:=لجخه:=ین:جکته:ق<بل:توجه:=ست:
:=ین:وورد:صورت:جگرفخه:=ست.: :ق<بل:جهع:در :=ین،:تع<رض:غرر :و:بذ<:بر

:.337.:هه<ن،:ص88
 .858.:هه<ن،:ص89

ک;ه:وجهول:در:طریق:رو=حت:ودح،:علّی:بن:سلره<ن:و:=سج<ط»گوحد:::.:شهرد:وی90 :=ی;ن،::بن:س;<لن:وج;ود:د=رج;د: =ج;د.:بذ;<:ب;ر
:تع;دیل:=ی;ن::–دع<ی:=و<م:ص<دق: :بر=ب;ر :وق<وو;ت:در :=ز گر:چه:ورس;ل:=س;ت،:=و;<:ق<ص;ر علره:=لسالم:_:به:عدم:و فرت:=و،:

:(.5043،:صحاشحه خالصه«:)رو=ی:جرست
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کت;;;<ب:=ل رج;;;ة،:ب;;;دون:=س;;;ذ<د،:وه;;;دوح:=ه;;;ل:بی;;;ت::91هک;;;رد : :د=جس;;;خه::_عل;;;رهن:=لس;;;الم::_و:در
عالو;;ه:ب;;ه:دلر;;ل:غر;;ر:وس;;خذد:ب;;ودن:و;;دح:ر=وی،:=و:ر=:در:قس;;ن:دوم:رو=ت:ج;;<ی::92ش;;ده:=س;;ت.
:93د=ده:=ست.

:ب;ن:ز=خ;د :_علر;ه:=لس;الم::_ههچذرن:عالوه:رو=حت:=و<م:ص<دق: و:توثر;ق::94در:و;سوت:حج;ر
ک;;رده:و:ورف;;وع:ب;;ودن:رو=ح;;ت:ذم:ر=:ووج;;ج:و;;رجح:ب;;ودن::96و:س;;<یر:و;;د=ححش:95جج<ش;;ی ر=:جق;;ل:

::97=عخه<د:بر:وی:د=جسخه:و:لس=:=و:ر=:در:قسن:جخست:رو=ت:ج<ی:د=ده:=ست.
: گ;;ر:چ;;ه:در:دو:و;;ورد:=خر;;ر،:وج;;ه:دحگ;;ری:ب;;ر=ی:و;;رجح:ب;;ودن:تض;;عرف:وعل;;ی:و:توثر;;ق:حج;;ر

گوج;ه:و;و=ر :=ی;ن: :=ق;و=ل:=س;ت:و:در ::د:وجهوع;هوجود:د=رد:و:آن:ترجرح:قول:جج<ش;ی:ب;ر:س;<یر =ی:=ز
:=قو=ل:شده:=ست. :عو=ول:ووجج:ترجرح:ح :قول:بر:س<یر

کثممرت یکممی از اقمموال: کث;;رت:و;;دح:ح;;<:ذم:ر=وی:=س;;ت.::ب.  :حک;;ی:دحگ;;ر:=ز:ورجح;;<ت:عالو;;ه:
:تو=ن:وق<وو;ت:ج;د=رد؛:ب;ه:عذ;و=ن:جهوج;ه،:عالو;ه: :=ین:وو=رد:قول:ش<ذ:در:وق<بل:قول:وشهور گوح<:در

:بی;;<ن:تع;;<رض:س;;خن:رج<لر;;<ن:در:فطح;; :س،:رعق;;وب:ب;;ن:ق;;حوجس:ب;;ن:ی;;ی:ح;;<:=و;;<وی:ب;;ودن:پ;;س:=ز
:د=ّل:ب;;;ر:ص;;;;حت:عقر;;;دۀ:وی،:=و;;;<وی:ب;;;;ودن:=و:ر=::رجاااال الکشااایب;;;ه:جه;;;ت:وج;;;ود:رو=ح;;;;<تی:در:

:98د=جد.:قوی:وی
:=لجعف :ترجهۀ:وفضل:بن:عهر :در که:تع<رض:رو=ح<ت:ذم::ح<فت:وی:یوورد:وش<به:دحگر شود:

گرفخ;;ه:و: : کذ;;<ر:تص;;رحح:رج<لر;;<ن:ب;;ر:تض;;عرفش:ق;;ر=ر : ل;;س=:رو=ح;;<ت:ذم:ق;;وت:ح<فخ;;ه:و:و:و;;دح:وی:در
گرفخه:=ست. : ::99ر=وی:در:قسن:دوم:قر=ر

کرده:و:وی:یوب:بن:ر=شد:زهریجج<شی:عجد:=هلل:بن:= :گوحد:::ر=:توثرق:
گفخه:وی ::100شود::در:رو=ح<ت:=و:تخلرط:وجود:د=رد.:گ<هی:

:گوحد::عالوه:وی
                                                          :

:.457ص،:رجال الججاشی.:91
:.347،:صالدحجة.:92
:.408ص،:خالصة االق ال.:93
:.407،:صمعر ه الرجالاختحار .:94
 .548،:صرجال الججاشی.:95

 .50،:صاختحار معر ه الرجال.:96

 .530:-:589.:هه<ن،:ص97

:.897.:هه<ن،:ص98
 .407.:هه<ن،:ص99

:.885،:صرجال الججاشی.:100
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ک;;رده:و:=ز:وی:جق;;ل:وی»گوح;;د:::=ب;;ن:غض;;<یری:وی =و:ر=:جه<حذ;;د:و:و;;<::غ;;الت:=و:ر=:ح;;<د:
::101:«.شذ<سرن:جهی

:بر=ب;;ر:توثر;;ق:جج<ش;;ی:ق;;وت:ح<فخ;;ه:و:ل;;س=:ر=وی:در:قس;;ن:دوم::وجه;;وع:تض;;عرف ه<ی:زه;;ری:در
گرفخه:=ست.: :رو=ت:ج<ی:

: :توثرق:و:ودح:عجد:=هلل:بن:خ;د=ش:و=رد:ش;ده:رجال الکشایدر ک;ه:ب;<::102رو=ح<ت:وخعددی:در
:104ش;;;;ود.::تع;;;;<رض:د=رد:و:ل;;;;س=:ر=وی:در:قس;;;;ن:جخس;;;;ت:رو=ت:ذک;;;;ر:وی:103تض;;;;عرف:جج<ش;;;;ی

کثرت:توثرق<ت:د=ود:بن: :رقرثکههچذرن،: ک;ه:عالو;ه:=و::یر جسجت:به:تضعرف<تش:ووجج:شده:
:105ر=:در:قسن:جخست:رو=ت:ج<ی:دهد.

: ::رجاال الکشایجرز:در:شرح:ح<ل:=حهد:بن:حه;<د:و;روزی:در علر;ه::_و;دح:=و:توس;ط:=و;<م:ب;<قر
گرفخ;;ه:=س;;ت.:و;;سوتدر:وق<ب;;ل::106_=لس;;الم: : :ور;;<ن:رو=ت::107ه<ی:وخع;;دد:=و:ق;;ر=ر عالو;;ه:=و:ر=:در

:د=ده:و:جوشخه:=ست: :غرر:وعخهد:قر=ر
:و;ورد:رو=ح;<ت: :ت;رک:رو=ح;<تش:دالل;ت:د=رد،:و:و;ن:در که:بر :=و:چرزه<یی:جقل:شده: =ز

::108وی:وخوقف:هسخن.
:آر=ی:رج<لی:ب;<:س;<یر:ورجح;<ت:هه;ر=ه:ش;ده:و:ل;س=:ت;رجرح: کثرت:حکی:=ز :برخی:وو=رد: آن:در

ح<بد؛:ب;ه:عذ;و=ن:جهوج;ه،:توثر;ق:وحه;د:ب;ن:س;ذ<ن:توس;ط:ش;رخ::رأی:بر:دحگری:توجره:بیشخری:وی
:بر=ب;;ر:تض;;عرف:ش;;رخ:طوس;;ی،:109وفر;;د ت;;و=ن:=حس;;خ<دگی::112و:=ب;;ن:غض;;<یری:111جج<ش;;ی:110در

که:عالو;ه:ب;<:=ع;الم:توق;ف:ب;ر:رو=ح;<ت:=و،:وی:ر=:در:قس;ن:دوم:رو=ت:ج;<ی: :=ین:رو:=ست: جد=رد.:=ز
:113د=ده:=ست.

                                                          :
:.373ص،:خالصة االق ال.:101
 .447،:صاختحار معر ه الرجال.:102

 .888،:صرجال الججاشی.:103

 .::599،:صخالصة االق ال.:104

:.545-540ص:.:هه<ن،105
:.555،:صاختحار معر ه الرجال.:106
:.559.:هه<ن،:ص107
 .::383،:صخالصة االق ال.:108

:.394ص.:هه<ن،:109
 .364،:صرجال ال  سی؛:406،:صالفارست.:110

 .388،:صرجال الججاشی.:111

:.98،:صرجال امن غضایری.:112
:.394ص،:خالصة االق ال.:113
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:ترجه;;ۀ کش;;ی:114ن:توثر;;ق:جج<ش;;یرقط;;حد:ب;;ن:ر;;س;;ی:ب;;ن:عجروحه;;د:ب;;ن:ع:جر;;ز:در ::115و: ب;;ر
:117ح<بد.:برتری:وی:116تضعرف:شرخ
:توسط:جج<شی:یر=ز:ی<د:آدوحسهل:بن:ز تض;عرف:ش;ده:و:ش;رخ::119و:=بن:غض;<یری:118جرز
:=و:ر=:توثر;;ق:طوس;;ی:ح;;  :=ی;;ن،:تض;;عرف:=و::121و:ب;;<ر:دحگ;;ر:تض;;عرف:120ب;;<ر ک;;رده:=س;;ت.:بذ;;<:ب;;ر

:ویوؤحد=تی:د=رد:و:ر=وی:در:ور<ن:رو=ت: :ق<بل:=عخه<د:قر=ر ::122گررد.:غرر
:=ز:س;;;;وی:جج<ش;;;;یححس =و;;;;<::124،=س;;;;ت:و:ش;;;;رخ:وفر;;;;د:توثر;;;;ق:ش;;;;ده:123ف;;;;ة:ب;;;;ن:وذص;;;;ور

:گوحد::غض<یری:وی:=بن
::125=ح<دحدش:غرر:جقی،:صحرح:و:سقرن:=ست.

:126عالوه:=و:ر=:در:ور<ن:رو=ت:وعخهد:قر=ر:د=ده:=ست.
:ترجه;;ۀ:ؤب;;ر=ه ::128و:ش;;رخ:127<ن:توثر;;;ق:جج<ش;;یر;;ه<ن:ب;;ن:عج;;;د:=هلل:ب;;ن:حرن:ب;;;ن:س;;لردر ب;;;ر

:::130ح<بد.:برتری:وی:129تضعرف:=بن:غض<یری
:ب;;ر=ی: :ح;; :ط;;رف،:وج;;ه:دحگ;;ری:جر;;ز کث;;رت:=ق;;و=ل:رج<لر;;<ن:در :پ;;ذ :و;;ورد:=خر;;ر،:ع;;الوه:ب;;ر: در
:=قو=ل:رج<لی:بر:دحگ;ری:وج;ود:د=رد:و:آن:ت;رجرح:آر=ی:جج<ش;ی:ب;ر:دحگ;ر:رج<لر;<ن: ترجرح:حکی:=ز

:=ین:وو=رد:وجهوعه :=ین،:در :قر=ین،:ور:=ست.:بذ<:بر :دهذد.:جح<ت:عالوه:ر=:تشکرل:وی=ی:=ز
                                                          :

 .333،:صرجال الججاشی.:114

 .507،:صاختحار معر ه الرجال.:115

:.408،:صالفارست.:116
:.845ص،:خالصة االق ال.:117
:جرز:قوت:قول:جج<شی:وزحد:بر:علت:شده:=ست.585،:صرجال الججاشی.:118 :=ین:دو:وورد:=خرر گر:چه:در :.:
:.59،:صرجال امن غضایری.:119
:.387،:صرجال ال  سی.:120
 .888،:صالفارست.:121

:.357-356،:صخالصة االق ال.:122
:.547،:صرجال الججاشی.:123
:.535،:صاالق ال خالصة.:124
:.50،:صرجال امن غضایری.:125
:.::535،:صخالصة االق ال.:126
:.58،:صرجال الججاشی.:127
:.55،:صالفارست.:128
 .55،:صرجال امن غضایری.:129

:.50ص،:خالصة االق ال.:130
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کالم متقدمان (3  وجود قراین در 
:=ق;;و=ل: ک;;ه:حک;;ی:=ز :ترجه;;ۀ:رو=ت:جک;;<تی:وج;;ود:د=رد: گرفخ;;ه:ش;;ده:در ک;;<ر: گ;;<ه:در:عج;;<ر=ت:ب;;ه:

جه<حد.:عالوه:=ز:چذرن:قر=حذی:بر=ی:برخورد:ب<:تع<رض<ت:رج;<لی:به;ره:ب;رده::وخع<رض:ر=:تأیید:وی
ک;ردهحش;<ذو:ن:ب;نر=ست؛:به:عذو=ن،:جهوجه:جج<شی:حس و:=ب;ن:غض;<یری:در:و;ورد::131ه:ر=:توثر;ق:

:گوحد:::وی:وی
کرده گه<ن: :=و::قهر<ن: :=ز :جه;<ز کت;<بی:=س;خو=ر:در ک;ه: که:=و:غ<لی:=ست؛:در:ح<لی: =جد:

::132ح<فخن.
بذ<:بر:=ین،:س;خن:قهر;<ن:در:غ;<لی:ب;ودن::133جه<حن.:گوحد:به:رو=ح<ت:=و:=عخه<د:وی:عالوه:وی

کت<بی:در:حن:بن:ش<ذورحس :توس;ط:وی،:ه:به:جهت:جگ<رش: ش;ود؛:و::و;ردود:وی:134ووض;وع:جه;<ز
:جه:عالوه:=و:ر=:ب<:وجود:توثرقش:=ز:سوی:جج<ش;ی،:ب;ه:جه;ت:غ;<لی:ب;ودن،:در:قس;ن:دوم:رو=ت: گر

:135د=د.:ج<ی:وی
 ب. تهحیز مشترکات

:=س;;<وی:رو=ت،:ور;;<ن:=ف;;ر=د:وخخل;;ف:=لح;;<ل:وش;;خرک ::برخ;;ی:=ز :=ی;;ن:=و;;ر =ج;;د.:ع;;دم:دق;;ت:در
:=ح;;و=ل ک;;ه:و=قع;;ً<:در:ح;;<ل::گ;;<هی:س;;جج:=حج;;<د:ش;;جهۀ:تع;;<رض:در رو=ت:ش;;ده:=س;;ت؛:ب;;دون:آن:

:ر=ه گوج;;;ه::حل:ر=وی:تع<رض;;;ی:وج;;;ود:د=ش;;;خه:ب<ش;;;د.:تهری;;;ز:وش;;;خرک<ت:حک;;;ی:=ز ه;;;<ی:رف;;;ع:=ی;;;ن:
:تع<رض<ت:=ست.:

:ترجه;ۀ:ز :ترجهۀ:رو=ت:توجه:جهوده:=س;ت؛:ب;ه:عذ;و=ن:جهوج;ه:در <:=ب;و:ح;رکعالوه:به:=ین:وهن:در
کشییحری:ووصلح کت<ب: :جوحسد::وی:136،:پس:=ز:ذکر:ودح:=و:=ز:

ک;رده:و:=س;ن:=و:ر=:جر;;<ورده: کذر;ه:و:لق;ج:ح;<د: گفخ;ه،:=و;<:=و:ر=:ب;<: کش;ی:=ی;ن:وط<ل;ج:ر=:
گوح;<:=حذ;<ن: ک;رده:و:=و:ر=:تض;عرف:جه;وده:=س;ت.: =ست:و:=بن:غض<یری:ج<م:=و:ر=:ذکر:

                                                          :
:.65،:صرجال الججاشی.:131
:.53،:صرجال امن غضایری.:132
 .559-:558.:هه<ن،:ص133

:وسل :غ<لر<ن:تقرد:به:=عه<ل:134 که:سحری:بر=ی:حف< ت:خود:در:ج<وعه:.:در :وو=ردی:بر=ی:=ین: عج<دی:جرست:و:تذه<:در
:به:هر:شکل،:ش<هد:بر:عدم:غلو:=ست.:وسله<ن:د=شخه:ب<شذد،:جه<ز:وی :خو=جدجد.:لس=:=هخه<م:به:جه<ز

کرده:=ست؛:هه<جذ;د:=ب;ر=هرن:ب;ن:ص;<لح:=جه;<طی:)135 :وو=رد:=ین:چذرن: :بسر<ری:=ز که:در -354،:صخالصاة االقا ال.:چذ<ن:
ی;;;ر:)هه;;;<ن،:ص359(،:=حه;;;د:ب;;;ن:حس;;;ن:ب;;;ن:=س;;;ه<عرل:)هه;;;<ن،:ص355 (،:د=ود:ب;;;ن:حس;;;رن:358(،:=س;;;ح<ق:ب;;;ن:جر

 (:و....:345=سدی)هه<ن،:ص

:.606،:صاختحار معر ه الرجال.:136
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::137دو:جفر:هسخذد.
ح;<:=ب;و: که:عالوه:ب<ر:دحگر:عذو=ن:زکر ر=:در:قس;ن:دوم::یحر;ی:=لهوص;لحبه:ههرن:جهت:=ست:

کرده:=ست.:رو=ت :138ح<د:
:ب;;ن:ث<ب;;ت:ب;;ن:ه;;رم:=ب;;و:=لهق;;د=م:ر=:جر;;ز:دو:ر=وی::=لهق;;د=م:و:یگوح;;<:عالو;;ه:عه;;رو:ب;;ن:=ب;; عه;;ر

ک;;رده:و:تذه;;<:ب;;ه:جق;;ل:توثر;;ق:و:و;;دح:=و: ک;;ه:=ول;;ی:ر=:در:قس;;ن:جخس;;ت:رو=ت:ذک;;ر: وحس;وب:جه;;وده:
::139پرد=خخ;ه ک;الم:=ب;ن:غض;;<یری:در ک;رده:و:ب;ه:جق;ل:تع;;<رض: و:دوو;ی:ر=:در:قس;ن:دوم:رو=ت:ذک;;ر:
:140وی:پرد=خخه:=ست.:ترجهۀ

 ج. تساوی مدح و ذم
عالو;;ه:در:ص;;ورت:تس;;<وی:دو:ط;;رف:و;;دح:و:ذم،:ر=وی:ر=:در:قس;;ن:دوم:رو=ت:آورده:و:عل;;ی:
=لظ<هر:حکن:به:تس<قط:هر:دو:قول:جهوده:=س;ت.:ل;س=:ر=وی:و;ورد:بح;ث:وجه;ول:=لح;<ل:ش;ده:و:

گوج;ه:و;و=رد:دو:ح<ل;ت:وهک;ن:= :=ین: گرفخه:=ست.:در :قسن:رو=ت:غرر:وعخهد:قر=ر: س;ت:وج;ود:در
:د=شخه:ب<شد:

ک;;الم:حک;;ی:=ز:رج<لر;;<ن:دح;;ده:وی5 : گ;;<ه:=ی;;ن:تع<رض;;<ت:در ش;;ود:و:ر=وی:توس;;ط:ف;;رد:و=ح;;د::.:
:=ی;;ن: گ;;ر:=خ;;خالف::ص;;ورت:توثر;;ق:و:ه;;ن:تض;;عرف:ش;;ده:=س;;ت.:در ک;;ه:= جظ;;ر،::،:برخ;;ی:وعخقدج;;د:

ک::ب<ش;;د،:آخ;رین::وی:جدح;;د::تحقر;;ق:جخرج;ه :=و:و;;ال :=ی;;ن::جظ;;ر :::ص;;ورت،::خو=ه;;د:ب;ود؛:در:غر;;ر گ;;ر =
:پ;;سیرش:و:=اّل:::ک;;رد،:بهخ;;ر:=س;;ت::=و:جه;;ع::توخف;;<و::ه<ی:دح;;دگ<ه::ب;;ین::بخ;;و=ن ب<ح;;د:::وی::دح;;دگ<ه::در
:دو:طرف::حکی:جدحد،::قر=ین::که ::به::که::شد:ت<:زو<جی::توقف::به::ق<یل ت;رجرح:::ح<:تع;دیل::جرح::=ز

:141د=ده:شود.:
گ;;ر:قرحذ;;ه =ی:دحگ;;ر:د=ّل:ب;;ر:و;;دح:ح;;<:وث<ق;;ت:ر=وی:وج;;ود:جد=ش;;خه::عالو;;ه:در:چذ;;رن:و;;و=ردی،:=
::ب<ش;;د،:=و:ر=:در:قس;;ن:دوم:رو=ت:ق;;ر=ر:وی :ب;;ن:ث<ب;;ت:ب;;ن:ه;;رم:ر=:در :ده;;د؛:ب;;ه:عذ;;و=ن:جهوج;;ه،:عه;;ر

ک;;رد گ;;ز=رش: :ترجه;;ۀ:وی: ک;;ه:=ب;;ن:غض;;<یری:در:حک;;ی:قس;;ن:دوم:رو=ت:ج;;<ی:د=ده:و:در :ه:=س;;ت:
کت;;;<ب : ::=ز کت;;;<ب:دحگ;;;رش:جق;;;ل:طع;;;ن:رج<لر;;;<ن:ر=:=ز : :ه;;;<حش:=و:ر=:ج;;;دً=:ض;;;عرف:د=جس;;;خه:و:در

:پ<ح;;;<ن:وی کرده:جهخ;;;ی:د=جس;;;خه:و:در ک;;;ه:=حش;;;<ن:تص;;;ور: ک;;;ه:=و:چذ;;;<ن: :=ج;;;د،:جرس;;;ت:و:ثق;;;ه::گوح;;;د:
                                                          :

 .555ص،:خالصة االق ال.:137

:.349.:هه<ن،:ص138
:.858.:هه<ن،:ص139
:.377.:هه<ن،:ص140
 .34،:صخالصة التأصحة لعلن الجرا و التعدحة.:141

www.noormags.ir

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87
http://www.noormags.ir


 ال
ةاالق

الص
ر خ

ی د
جال

ی ر
ض آرا

تعار
د با 

خور
در مر

لی 
ه ح

الم ع
ای 

کاره
راه

 

 

 

125 

که:در:شرح:ح<ل:عهرو:بن:=بی:=لهقد=م:=حخه<ل:تعدد:=ین:142=ست؛ گر:چه: توثر;ق::ه<:ر=:د=ده:و::=
بوط:به:عهرو:د=جسخه:و:تضعرف:ر=:به:عهر :ترجهۀ:وحهد:بن:وص<دف:آوده:=ست::143.ر=:ور :::جرز:در

کت;;;;<ب:دحگ;;;;رش:تض;;;;عرف: : کت;;;;جش:=و:ر=:توثر;;;;ق:و:در : :حک;;;;ی:=ز :=ب;;;;ن:غض;;;;<یری:در
:144جهوده:=ست.

:=قو=ل:ح; :رج;<لی:در:ح;<ل:ر=وی:وخع;<رض:ب<ش;د،:=و;<:دلر;ل:دحگ;ری:ب;ر:=عخه;<د:ح;<: گر =لجخه:=
:ر= وی:ووجود:ب<شد،:=قو=ل:وخع<رض:رج<لی:س;<قط:ش;ده:و:ب;ه:دلر;ل:دحگ;ر:رج;وع:عدم:=عخه<د:بر

:ح :ج<:عل:وی و::145ر=:تض;عرف:یب;ن:وحه;د:ب;ن:ش;رره:ق<ش;<ج:یشود؛:به:عذو=ن:جهوجه،:شرخ:در
:ب<ره:وی:وی:146در:ج<ی:دحگر:توثرق:جهوده:=ست، :گوحد:::=و<:جج<شی:در

ح<د:رو=حت:جقل:وی که:ز حهد:بن:عرس;ی:ب;ر:کرد،:=و<:=حهد:بن:و:فقره:و:ف<ضلی:بود:
که:=و:رو=ح<ت:ر=:=ز:و;س=هج:ج<پس;ذدی:ش;ذرده:=س;ت؛: گرفت:و:وخسکر:شد: =و:خشن:

که:داللت:بر:=ین:=ور:د=شخه:ب<شد،:وجود:جد=رد. کتجش:چرزی: که:در: ::147در:ح<لی:
گوح;;;<:توثر;;;ق:و:تض;;;عرف:جق;;;ل:ش;;;ده::148عالو;;ه:وی:ر=:در:قس;;;ن:جخس;;;ت:رو=ت:ج;;;<ی:د=ده و:

گ;ر:چ;ه:در:توسط:شرخ:ر=:س;<قط:جه;وده:و:س;خن:جج<ش;ی:ر گرفخ;ه:=س;ت؛: ک:قض;<وت:ق;ر=ر: =:و;ال
:=ق;و=ل:عالو;ه:ر=:و;دد: کث;رت:حک;ی:=ز :=ز:جهله:ت;رجرح:ق;ول:جج<ش;ی:و: =ین:وورد:قر=ین:دحگری:جرز

:جهوده:=ست.
:ترجه;;;ۀ:=ب;;;ر=ه و::149توثر;;;ق:یجه<وج;;;د:ین:ب;;;ن:=س;;;ح<ق،:=ب;;;و:=س;;;ح<ق:=حه;;;ررههچذ;;;رن:در

در:وق<ب;ل:تض;عرف::151وی:توسط:شرخ:س<قط:شده:=س;ت:و:و;دح:=و:توس;ط:برق;ی:150تضعرف
گر;;رد:و:ب;;ه:جه;;ت:رجح;;<ن:جظ;;ر:جج<ش;;ی،:ر=وی:در:قس;;ن:دوم:رو=ت:ج;;<ی::ق;;ر=ر:وی:152جج<ش;;ی

                                                          :
:.::377،:صالصة االق الخ.:142
 .858.:هه<ن،:ص143

 .404.:هه<ن،:ص144

:.388ص،:رجال ال  سی.:145
:.:هه<ن.146
:.855،:صرجال الججاشی.:147
 .838ص،:خالصة االق ال.:148

:.383،:صرجال ال  سی.:149
 .454،:صرجال ال  سی؛:56،:صالفارست.:150

 .58،:صرجال الجرقی.:151

 .59،:صرجال الججاشی.:152
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:::153گررد.:وی
گ;;<هی:جر;;ز:برخ;;ی:رج<لر;;<ن:ر=وی:ر=:ج;;رح:و:برخ;;ی:دحگ;;ر:تع;;دیل:جهوده8 =ج;;د،:=و;;<:ترجرح;;ی::.:

:=ی;ن:ص;ورت:جر;ز:ر=وی:در:قس;ن:دوم:رو=ت:ج;<ی:وی گر;رد؛:ب;ه::ور<ن:=قو=ل:آج;<ن:وج;ود:ج;د=رد.:در
گرفخن:وحه;د:ب;ن:=ورو;ه:در:قس;ن:دوم:رو=ت : ب;ه:هه;رن:جه;ت:=س;ت؛:چ;ر=::154عذو=ن:جهوجه،:قر=ر

:رو=ح<تش:تخلرط:وجود:د=رد که:در گفخه:شده: ک;ه:=و::155که:=ز:طرفی: گفخ;ه:ش;ده: و:=ز:طرف:دحگر:
::157=ج;د،:=و:ر=:و;خهن:ب;ه:غل;و:جهوده:156جقی:=لح;دحث:=س;ت. گفخ;ه:ش;ده:ت;وقرعی:=ز =ز:س;وی:دحگ;ر:
::158در:رفع:=ته<م:وی:و=رد:شده:=ست.:_=لسالم:علره::_=و<م:حسن:عسکری:

وات غحر امامی  د. تعارض در احوال ر
:جظ;ر:عالو;ه: ک;ه:در :آجج;<: :=و<وی:=خخالف:شده:=س;ت.:=ز :وث<قت:و:صد=قت:رو=ت:غرر گ<ه:در
ک<فی:=س;ت،:چذ;رن:=ف;ر=دی:در: :=و<وی:بودن،:به:تذه<یی:بر=ی:عدم:=عخه<د:به:رو=ح<ت:ر=وی: غرر

گرفخه :ترجه;;;ۀ:س;;ل=:قس;;ن:دوم:رو=ت:ج;;;<ی: :159،یه<ن:ب;;;ن:د=ود:وذق;;;ررج;;د؛:ب;;;ه:عذ;;;و=ن:جهوج;;ه،:در
س;<لن::162،:یحر;ی:وزج;حس:ب;ن:رص;ج<ح:ب;ن:ق;:161ف،ح;سعد:ب;ن:طر:160،ی=حهد:بن:هالل:عجرت<خ

:=و;;<وی:ب;;ودن:آج;;<ن::164یه<ن:ب;;ن:د=ود:وذق;;ررو:س;;ل:163رمک;;ب;ن:و تع;;<رض:در:وث<ق;ت:رو=ت:ب;;<:غر;;ر
:=جد.:ههر=ه:شده:و:لس=:جهلگی:در:قسن:دوم:رو=ت:ج<ی:د=ده:شده

 ته آخرجک
:ترجهۀ:برخی:رو=ت:=ش<ره:جکرده:و:تذه<:ق;ول:وخخ;<ر:خ;ود: گ<هی:عالوه:به:تع<رض:ووجود:در

کرده:=ست؛:به:عذو=ن:جهوجه،:جج<شی:حس : :ب;ن:رر=:ذکر ک;رده،ح;زین:بن:عه;ر ::165د:ر=:توثر;ق: =و;<:در
                                                          :

 .354ص،:خالصة االق ال.:153

:.398-397هه<ن،:ص:.154
:.407،:صالفارست.:155
:.93،:صرجال امن غضایری.:156
:.389،:صرجال الججاشی.:هه<ن؛:157
:.:هه<ن.158
:.358،:صخالصة االق ال.:159
 .380.:هه<ن،:ص160

:.358.:هه<ن،:ص161
 .360.:هه<ن،:162

:.380.:هه<ن،:ص163
:.358.:هه<ن،:ص164
 .355،:صرجال ال  سی.:165
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عالو;ه:=و:ر=::167که:به:جظر:شهرد:ث<جی:ب;ر:خ;الف:توثر;ق:=وس;ت.:166رو=حخی:جقل:شده:رجال الکشی
ک;رده:=س;ت؛ ک;رده:و:تذه;<:توثر;ق:جج<ش;ی:ر=:وط;رح: ک;ه:ق;;ول::168در:قس;ن:جخس;ت:رو=ت:ذک;ر: چ;ر=:

:رج<لر<ن:ترجرح:وی :=قو=ل:س<یر :ح<بد.::جج<شی:در:=غلج:وو=رد:بر

 نتحجه
:=ین:وج<ل:=جدک:بی<ن:شد،:وی :آجچه:در که::=ز گرفت: :تو=ن:جخرجه:

گ<ه:بذ<:5 :برخورد:ب<:تع<رض<ت،:هرچ: ه<ی:و;وردی:عه;ل:جذه;وده:و::بر:س;لرقه.:عالوه:حلی:در
گوجه:وو=رد:روشهذد:=ست؛ :=ین: :عهلکرد:وی:در

گ;;;<ه:ب;;;ه:ط;;;ور:وطل;;;ق:ق;;;ول:ج;;;<رح:ب;;;ر:وع;;;دل:ح;;;<:وع;;;دل:ب;;;ر:ج;;;<رح:ر=:وق;;;دم:8 :.:عالو;;;ه:ه;;;رچ:
:جد=جسخه:=ست؛

:برخ;;;ورد:ب;;;<:تع<رض;;;<ت: ;;;<هری:و:غر;;;ر:و=قع;;;ی،:ور;;;<ن:=ق;;;و=ل:رج<لر;;;<ن:جه;;;ع:3 :.:عالو;;;ه:در
:جهوده:=ست؛

:برخورد:ب<:تع<رض<ت:و=قع;ی،:س;عی:جه;وده:=س;ت:ت;<:در:ص;ورت:=وک;<ن:حک;ی:=ز:4 .:عالوه:در
:=قو=ل:ر=:بر:دحگری:ترجرح:دهد؛:

کث;;;رت:5 .:ورجح;;;<ت:=حش;;;<ن:عج;;;<رت:=س;;;ت:=ز::ت;;;رجرح:جظ;;;ر:جج<ش;;;ی:ب;;;ر:س;;;<یر:رج<لر;;;<ن،:
کالم:رج<لر<ن؛ :رو=ح<ت:و:وجود:قر=حذی:در: :ج<رح<ن:ح<:وعداّلن،:سذد:وعخجر

ک;;ه:6 :و;;و=ردی: :=ق;;و=ل:ورس;;ر:جج<ش;;د،:ب;;ه:جه;;ت:ج;;<:وش;;خص:ب;;ودن:ح;;<ل:.:در ت;;رجرح:حک;;ی:=ز
:وی :دهد؛::ر=وی،:عالوه:ر=وی:ر=:در:ور<ن:رو=ت:غرر:وعخهد:قر=ر

:و;;و=رد:=ق;;و=ل:وخع;;<رض:رج<لر;;<ن:ر=:ط;;رح:جک;;رده:و:تذه;;<:ق;;ول:وخخ;;;<ر:7 :برخ;;ی:=ز .:عالو;;ه:در
کرده:=ست. :خوحش:ر=:بی<ن:

 کتابجامه
کشی،:=جخش<ر=ت:د=جشگ<ه:وشهد،:)=لرج<ل(،:وحهد::اختحار معر ة الرجال _ :ق.5348بن:عهر:
:=لخع;<رف:للهطجوع;<ت،:ر،:سرد:وحس;ن:=و;رن،:وحق;ق::حس;ن:=و;اعحا  الشحعة _ ن،:بی;روت::د=ر

:بی:ت<.
:ش.5395،:سرد:علی:دلجری،:وشهد::آسخ<ن:قد :رضوی،:=ول،:آشجایی با اصول علن رجال _

                                                          :
 .486.:هه<ن،:ص166

 .946،:صحاشحه خالصه.:167

 .554،:صخالصة االق ال.:168
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 ،:وحرد:بهجه<جی،:بی:چ<،:بی:ت<.تعلح ة علی مجاج اله ال _

: الرسااول  احادحاااث   ااای  الصااولا جامع _ ،:=ب;;;ن:=ثرروج;;;<رک:ب;;;ن:وحه;;د:ج;;;زری،:وحق;;;ق::عج;;;د:=لق;;;<در
:=لجک،:وطجعة:=لهالح،:ویتجة:=لحلو=جک=الرج<ؤوط،:و :م.5969<ن،:=ول،:رتجة:د=ر

،:ق;ن::یوور;،:حسن:بن:یوسف:ب;ن:وطه;ر:حل;ی:)عالو;ه:حل;ی(،:وحق;ق::ج;و=د:قخالصة االق ال _
:ق.5457،:=ول،:یوؤسسۀ:جشر:=سالو

:=لع<لن:=لفو=حد،:التأصحة لعلن الجرا و التعدحةخالصة  _ :ق.5485،:ح<تن:عوجی،:وکه::د=ر
:=ألضو=>،:دوم،:الالیحعة الی تصاجحف الشحعة _ :ق.5403،:آق<:بزر :تهر=جی،:بیروت::د=ر
:ق.5364،::<نرلربن:غض<یری،:قن::وؤسسه:=سه<ع::نر،:=حهد:بن:حسالرجال _
:ش.5383خش<ر=ت:د=جشگ<ه:تهر=ن،:،:=حهد:بن:وحهد:بن:خ<لد:برقی،:تهر=ن::=جالرجال _
:ة،:بی:ت<،:بی:چ<.حتجة:=لهرتضوک،:وحهد:بن:حسن:=لطوسی،:ججف::=لهالرجال _
ی;ن:=ل;دین:ب;ن:عل;ی:ب;ن:=حه;د:ع;<ولی:)ش;هرد:حاشاح  خالصاة االقا ال):رساحة الشاحد الثااجی _ (،:ز

:ث<جی(،:وحقق::رض<:وخخ<ری،:قن::دفخر:تجلر <ت:حوزه:علهره:قن،:بی:ت<،:بی:چ<.
ن:ر،:وحق;;ق::وحه;;د:حس;;یلج<س;;کن:روحه;;د:ب;;ن:وحه;;د:=ب;;ر=ه:ی،:=ب;;و:=لهع;;<لةحاارجالالرساااخة ال _

:ش.5380ث،:=ول،:ح،:قن::د=ر:=لحدیخحدر=
ی;ن:=ل;دین:ب;ن:عل;ی:ب;ن:=حه;د:ع;<ولی:)ش;هرد:ث;<جی(،:وحق;ق::عج;د:ةحاعلان الدرا یالرعاحة  ا _ ،:ز

:ق.5408،:دوم،:ی=لذجف:یة:=هلل:=لعظهی:=لهرعشحتجة:آکبق<ل،:قن::و:ین:وحهد:علر=لحس
کت<بخ<ج;هو التعدحة  الجرا    ابط _ :جوحس;ذدگ<ن،:وش;هد::س;<زو<ن: ه;<:و:ورک;ز::ه<،:ووزه:،:جهع;ی:=ز

:=سذ<د:آسخ<ن:قد :رضوی،:بی:ت<،:بی:چ<
=حه;د:ج<ص;ح،:ق;ن:::یخ:عل;ر،:ش;ی،:وحهد:بن:حسن:طوس;ی،:وحقق;<ن::عج;<د:=هلل:تهر=ج;الدحجة _

:ق.5455،:=ول،:یوؤسسۀ:وع<رف:=سالو
،::نر=حهد:ب;ن:عل;ی:جج<ش;ی،:ق;ن::=جخش;<ر=ت:ج<وع;ه:ودرس;:)=لرج<ل(،: ارس اسهاء الهصاجفحن _

:ق.5407
:ة،:بی:ت<،:بی:چ<.حتجة:=لهرتضوک،:وحهد:بن:حسن:طوسی،:ججف::=لهالفارست _
:ق.5454،:ی،:قن::=جخش<ر=ت:=سالوی،:جعفر:سجح<جعلن الرجال یات  حلک _
:ق.5454رم،:بیروت::د=ر:ص<در،:سوم،:ک،:=بن:وذظور:وحهد:بن:ولسا  العرب _
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