فصلنامة علمي -پژوهشي تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س)
سال یازدهم ،شمارة  ،3پاییز  ،1393پیاپی 23

روش آیتاهلل خویی در تعارض جرح و تعدیل
فتحیه فتاحیزاده

1

محمدکاظم رحمان ستایش
فاطمه ونکی

2

3

تاريخ دريافت91/7/22:
تاريخ تصويب92/4/6:

چکیده

بحث دربارة قواعد تعارض جرح و تعديل ،همواره از مباحث مهم و

درخور توجه درحوزة دانش رجال بموده اسمت؛ زيمرا دربمارة برخم

راويممام مهم و برج م ة شممهعه ،آرای رجمما ای م عممارض در دسممت

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

آرای رجا هام را ازباب حجهت خبر واحد ،مع بر دان ه است؛ از ايمن

 .1دانشهار دانشگاه ا زهرا (س)؛ f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir

 .2اس اديار دانشگاه ق ؛ setayesh.kr@gmail.com

 .3کارشناسارشد دانشگاه ا زهرا (س)؛ vanak.f@yahoo.com
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روی ،در انديشة او ،تعارض جرح و تعديل در آرای رجا هام م قدم،
همواره به ت اقط آرا و درن هجه ،مجهولا حالشدم راوی انجامهمده و

بممه هممهو عنمموام ،تممرجهی ي م از دو طممر تعممارض بمما اس م زاده از

مرجحات همچوم اخذ قول م أخر ،تعدد جارح يما معمدل ويما تقمدم

قول اضبط ،در عملکرد ايشام ،جايگاه نداش ه است.

واژههاااي کلیاادي :معج م رجممال ا حممديث ،آيممتاهلل خمموي ،
تعارض ،جرح و تعديل ،ت اقط ،مجهولا حال.

 .1بیان مسئله

بهد هل ضرورت شناخت صحت صدور احاديث درراس ای اس نباط اح مام شمرع  ،عمممای
شهعه از عصر اول تا امروز ،ک ب خاص عم رجال را تدوين کرده و نام راويام حديث را بما
بهام اوصا

و نهز شمارش آثارشام ذکر کردهانمد (تهرانم 1403 ،ق .)80 /10 :از آم پم ،

تنها راه شناخت راويام ،به اس زاده از اطالعات رجا موجود در اين منابع ،منحصر شد کمه
اصول او هة رجا در صدر آمها قرار دارد.
حجهت بخشم عممده از گمزارشهمای اصمول او همة رجما  ،بمهد همل قمدمت ،اع بمار و
جامعهت اين ک مب ،ان مارناپمذير اسمت؛ امما گماه درمهمام ايمن گمزارشهما ،اخم ال هما يما
تعارضهاي ديده م شود؛ بدين صورت که راوی در يک اصل يا ازسوی ي

از رجا هام

م قدم توثهق شمده اسمت؛ درحما کمه رجما ديگمر وی را ضمعها دان م ه و روايم ش را
نپذيرف ه است؛ ا ب ه بايد به اين ن ه توجه کنه که گاه تعارض جرح و تعمديل نمزد قمدما بما
توجممه بممه اصمموالحات و وا ههممای مممورداسمم زادة آمهمما از ايممن جهممت اسممت کممه آنممام
تق ه بندیای واحد در توصها راويام نداش هاند و گاه روات را به حما امانمت و صمدق،
گاه به حا ضبط و اتقام يا تخمهط و ت اهل ،گاه با توجه به مضموم روايات نقملشمده
ازسوی آنام و گاه با توجه به اع ماد يا اعراض اصمحاب روايمت از اخبمار آنمام توصمها
کردهاند؛ درن هجه ،ب هار مه است که در تمههز جرح و تعديل ،به اين ن ه توجمه شمود کمه
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گاه جهات از تعديل با جرح منافات ندارد ويا جهات از جرح ،تعديل را نقم

نمم کنمد

(ر.ک .سند1432 ،ق.)184-183 /2 :
محققام دانش رجال و حديثپژوهام بايد پهوسم ه بما منمابع رجما و ديمدگاه رجا همام،
ارتباط مح

داش ه باشند و مرسومترين راه برای شناخت راويام در عصر حاضمر ،رجمو

به منابع م وب است؛ به همهن عمت ،بررس م ائل اخ الف دربارة راويام ،ضرورت دارد.
در اين پژوهش کوشهدهاي از رهگذر ارزيماب بهانمات آيمتاهلل خموي ذيمل شمرححمال
راويان که وثاقت آنام مورداخ ال

است ،بمه روش ايشمام در مقابممه بما تعمارض جمرح و

تعديل دست يابه  .شمايام ذکمر اسمت کمه نظمر آيمتاهلل خموي در حجهمت و اع بمار آرای
رجا هام ،برپاية حجهت خبر واحد و گزارش ح

از احوال راويام ،اسم وار اسمت (خموي ،

1413ق)41 /1 :؛ از اين روی ،گزارش رجا هام م أخر ازمنظر او اع بار ندارد و قابل معارضه
با آرای م قدمام نه ت؛ بدين سبب ،در پمژوهش حاضمر ،عمملکمرد وی در تعمارض آرای
رجا هام م قدم ،بهويژه صاحبام اصول او هة رجا را بررس کردهاي .
 .2مقدمه

در تعريا «تعارض» گز هاند« :هو تنافی الدلیلین أو األدلة بحسب الداللةة ومقةا اثباةاع یلةی

وجه التناقض أو التضاد» (خراسان 1424 ،ق437 :؛ سبحان 1426 ،ق219 :؛ انصاری1422 ،ق:
 .)11 /4براساس اين تعريا ،تعارض با دو شرط جاری مم شمود :نخ مت ،آن مه دال مت و
معنای ظاهری دو يا چند د هل ،مقابل ي ديگر باشد (رحمام س ايش1389 ،ش)175 :؛ دوم،
آن ه تقابل آمها ازنو تضاد يا تناق

باشد که در اين صورت ،ام ام جمع عقالي وجمود

ندارد (همام).
بنابر اين تعريا:
ا ا) در مواردی که جمع عرف مم ن باشد ،تعارض وجمود نمدارد؛ هرچنمد در آاماز
پنداش ه شود دو د هل با ه درتعارضاند .مراد از جمع عرف  ،نوع شناخت و درک عرفم
از دو د هل است که براساس آم ،تناف دو د هل بهراح
آمها منافات ديده نم شود (همام).

ازمهام مم رود و ديگمر در معنمای
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ب) برای تحققياف ن تناق
تاوق

يا تضماد بايمد د هملهما ازنظمر اع بمار ،م ماوی باشمند؛ زيمرا

ه مرتبه و هم موضمو نباشمند ،تنماق

يما تضماد مهانشمام معنماي نمدارد (انصماری،

1422ق11 /4 :؛ رحمام س ايش1389 ،ش.)175 :
به بهمام ديگمر ،تعمارض بمر دوگونمه اسمت (رحممام سم ايش1389 ،ش :)176 :نخ مت،
تعارضهای بدوی (اب داي ) که در آمها ،دو يا چند د هل بهظاهر ،با ه درتعارض ،اما قابمل
جمع ه ند؛ دوم ،تعارضهای م قر که در آمها ،د هلها م عارضاند و بما ي مديگر جممع
نم شوند.
 .3روش آیتاهلل خویی در مقابله با تعارضهاي بدوي

در تعارض آرای رجا  ،نخ ت بايد احراز شود گمزارشهمای مخ مما بما ي مديگر ازنظمر
اع بار ،ه سویاند و در مرحمة بعد ،چگمونگ جممع مهمام آرای م عمارض رجما بررسم

شود.1

 .3-1سنجش اعتبار گزارشهاي متعارض

در انديشة آيتاهلل خوي  ،مبنای اع بار آرای رجا هام ،خبمر واحمد و شمهادت ح م اسمت؛

بنابراين ،وی در پذيرش گزارشهای رجا  ،سه شرط عمده را حا کرده است :2نخ ت،
برخورداری از شرايو که اثبات کنمد گمزارش رجما  ،شمهادت ثقمه بموده اسمت؛ بما ايمن

 .1در روش مقابمة آيتاهلل خوي با تعارضهای بدوی موجود مهام گزارشهای اصول او هة رجا  ،عمالوهبمر توجمه بمه

حجهت آمها ،دال شام بر رأی رجا نهز ارزياب م شود؛ اما وی در مواردی که گزارشهای عرضهشمده ،بمهصمورت

م قه  ،به توثهق و تضعها راويام مرتبط باشد ،آمها را با ديگر دادههمای رجما و اطالعمات موجمود دربمارة راويمام

ن نجهده است؛ زيرا در احراز وثاقت راويام ،تنها شهادت ثقه پذيرف ه م شود.

 .2درپ موا عة دقهق معج رجال ا حديث درم يابه اين سه شرط عبمارتانمد از :اع بمار گمزارشهما ،وضموح دال مت

آمها و سازگاریشام با ديگر دادههای رجا  .درمجمو م توام گزت پذيرش قوع گزارشهای رجا  ،مربوط بمه
مواردی است که عالوهبر حجه شام دال ت روشن آمها بر رأی رجا و سازگاری آنام با ديگمر دادههمای رجما نهمز

محرز باشد.
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توصها ،برای پذيرش گزارشهای رجا  ،نخ ت بايد وثاقت گزارشمگر ،1سمپ
ان اب گزارش 2به وی و درنهايت ،مب ن بر ح

صمحت

بودم آم اثبمات شمود .او بمه برخمورداری

گزارشهای ثقات م قدم از شرايط حجهت رأی رجما عنايمت ويمژه کمرده اسمت؛ از ايمن
روی ،در تعارض جرح و تعديل ،گزارش را که شرايط حجهمت رأی رجما نمدارد ،قابمل
معارضه با گزارش دارای اين حجهت ندان ه است.
گزارشهای من وب به ابناضايری ،ازجممه گزارشهای قابل معارضه بما گمزارشهمای

عرضهشده ازسوی ديگر اصول رجا نه ت؛ زيرا ن بت ک ابا ضعزاء به وی ثابت نشمده و

آيتاهلل خوي در مقدمة ک اب ،به اين م ئمه تصريی کرده اسمت (خموي 1413 ،ق-95 /1 :

)96؛ بنابراين ،مهام توثهق نجاش و تضعها ابناضايری ،تعارض بهوجمود نمم آيمد؛ زيمرا
ازديدگاه ايشام ،رأی نجاش و ابناضايری با ه م اوی و ه سوی نه مت و از ايمن روی،

در جایجای معج رجال ا حديث ،بهام اين جممه ازجانب آيتاهلل خموي ديمده مم شمود:
«چنامکه بارها بهام شد ،ن بت ک اب من وب به ابناضايری ،ثابت نه مت» (ازجممه ر.ک .همام:

.)166 /21 ،12 /16 ،208 /1

 .1وثاقت مؤ زام اصول او هة رجا  ،مورداتزاق است؛ اما از آنجما کمه سماخ ار کمم ک ماب کشم و اصمل آم ،ازنمو

رواي است؛ يعن داوریهای رجا منقول ،درقا ب حديث مش ملبر م ن و سمند بهمام شمدهانمد (بمرای ک مب اطمال

بهش ر دربارة مشخصات ک اب رجال کش ر.ک .خامنهای1369 ،ش ،)27-25 :احراز وثاقمت تمکتمک راويمام اسمناد
روايات موجود در اين ک اب ،بهعنوام گزارشگرام رأی رجا  ،از شروط الزم برای حجهت آرای رجما موجمود در

آم بهشمار م رود و احرازنشدم آم ،سبب بروز ترديد در حجهت رأی رجا م شود.

 .2در ان اب ک ب رجا هام م قدم به مؤ زام آمها ترديدی وجود ندارد؛ از اين روی ،در بهش ر گزارشهای اين اصمول،
ان اب گزارش به گزارشگر اثبات شده است؛ مگر در ممواردی کمه اخم ال

ن مخههمای مخ مما از يمک ک ماب ،در

ان اب رأی رجا به مؤ ا آم ،ترديد ايجاد کند؛ افزومبر اين ،آيتاهلل خوي صحت ان اب ک ابا ضمعزاء بمه ابمن-
اضايری را بهکم ان ار کرده و آرای رجا موجود در آم را بدوم حجهت دان م ه اسمت (ر.ک .خموي 1413 ،ق/1 :

 .)96-95از ديگر گزارشهاي که بهجهت صحتنداش ن ان اب به گزارشگر ،ازسوی آيتاهلل خوي  ،بدوم حجهت و

ناپذيرف ن دان ه شده ،برخ روايات موجود در ک اب کش است کمه در آمهما ،مشم الت همچموم ارسمال ،صمحت
ان اب روايات به معصومام ( ) را دچار خدشه م کند (بهعنوام نمونه ر.ک .همام« 214 /5 :حجاج بن ارطاه»).
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ا ا) مثال نخ ت:
کش  ،رواي

دالّبر فضل و تدين زکريا ابويحه کوکبا دم بهام کرد؛ درصورت کمه

ابممناضممايری وی را ضممعها دان م ه اسممت (ر.ک .طوسم 1348 ،ش605 :؛ ابممناضممايری،
1364ق .)65 :آيتاهلل خوي دربارة اين معارضه گز ه است« :چنانچه سند ک اب ابمناضمايری
تمام بود ،صحت ان اب ک اب به وی ثابت بود و مهام گزارش او و روايت کش  ،معارضه صورت
م گرفت؛ اما از آنجا که اين ن بت ،ثابت نه ت ،مانع در اخذ روايت کش وجود ندارد؛ چراکه
د هم که حجهت آم ثابت شده اسمت ،بمهوسمهمة آنچمه حجهمت آم ،ثابمت نه مت ،دچمار معارضمه

نم گردد» (ر.ک .خوي 1413 ،ق« 281 /8 :زکريا ابويحه کوکبا دم»).
ب) مثال دوم:
آيتاهلل خوي در شرححال يعقوب سراج ،پ از ذکر تنماف تضمعها ابمناضمايری ،و
توثهق نجاش و شهخ مزهد گز ه است :بارها گز ه شد بمه آنچمه از ک ماب ابمناضمايری نقمل
م شود ،اع مادی نه ت؛ زيرا ن بت ک اب به وی ثابت نه ت؛ پ

تعارض مهمام تضمعها

موجممود در ک مماب ابممناضممايری (ر.ک .ابممناضممايری1364 ،ق )103 :و گممزارش نجاش م
(ر.ک .نجاش 1407 ،ق )451 :و مزهد پديد نم آيد که شهادت بمه وثاقمت يعقموب سمراج

ازجانب آنام را غو کند (خوي 1413 ،ق« 166 /21:يعقوب سراج».)1

افزومبر اين ،آيتاهلل خموي در ب مهاری از مموارد ،پمهشاز برطمر کمردم تنماف مهمام
گزارش من وب به ابناضايری و ديگر صاحبام اصول او همة رجما  ،عبمارت «یلةی تقةد

باوته» را دربمارة گمزارش او بهمام کمرده (ر.ک .هممام )12 /16 ،224 /5 ،103 /2 :ويما بمه-
گونهای ،نخ ت ثابتنشمدم سمخنام وی را ذکمر و در گمام بعمدی ،تعمارض گز مار وی بما
ديگرام را برطر

کرده است.

نجاش  ،خما بن حماد بن ناشر را توثهق کرده (نجاش 1407 ،ق )152 :و ابمناضمايری
وی را مخمم مط دان مم ه و گز ممه اسممت معممرو

و من ممر در روايممات او ديممده ممم شممود

 .1مشابه چنهن مواردی در  74 /21در شرححال يحه بن عمه  240 /1 ،در شرححال ابمراهه بمن عممر ا هممان 78 /10 ،
در شرححال صا ی بن سهل همدان و  102 /16در شرححال محمد بن اسماعهل بن احمد بن بشهر نهز ديده م شود.
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(ابناضايری1364 ،ق .)57-56 :آيتاهلل خوي در اين زمهنمه گز مه اسمت :ايمن راوی ،ثقمه
است و تضعهز ازجانب ابناضايری برای وی ثابت نشمده اسمت؛ زيمرا روايمت معمرو

و

من ر ،مقو های جدا از ضعا راوی است و وثاقت او را دچار خدشه نم کند؛ افزومبر اين،
از آنجا که ن بت ک اب رجال به ابناضايری ،ثابت نه ت ،توثهق نجاش بمالمعمارض بماق
م ماند (ر.ک .خوي 1413 ،ق« 70 /8 :خما بن حماد بن ياسر»).
از ديگر گزارشهاي که بهجهت حجهتنداش ن ،قابمل معارضمه بما گمزارشهمای مع بمر
نه ت ،م توام گزارشهاي در جمرح و تعمديل راويمام را نمام بمرد کمه م م ند بمه روايمات

اهرمع برند .1اين دس ه از روايات ،نهتنها درصورت اخ ال

گزارشهای مربوط بمه جمرح و

تعديل راوی کنار گذاش ه م شوند؛ بم ه درصورت نبودِ اخ ال

نهز م ند آيمتاهلل خموي

در صدور رأی رجا قرار نم گهرند.
نجاش  ،منصور بن يون

بزرج را ثقه دان ه است؛ درحا که کش دربارة وقما او و

اخممذ اممموا کممه دراخ هممارش بمموده ،رواي م آورده اسممت (ر.ک .نجاش م 1407 ،ق412 :؛
توس 1348 ،ش .)468 :آيتاهلل خوي ايمن روايمت را مرسمل ،و ن مبتدادم وقما و اخمذ
اموال به وی را اهرثابت دان ه است (ر.ک .خوي 1413 ،ق.)384-383 /19 :
ازجممه روايات که م ند صدور رأی رجا قرار نم گهرند ،م توام روايات منقول از
راوی را ذکر کرد که مدح يا ذم خود او را دربر دارند .نجاش  ،حبهمب بمن معممل را توثهمق
کرده (ر.ک .نجاش 1407 ،ق)141 :؛ درحا کمه عالممه ،رواي م حماوی ذم را بمه نقمل از
خود حبهب ،از امام صادق ( ) نقل کمرده اسمت (خموي 1413 ،ق .)204-203 /5 :آيمتاهلل
خوي مع قد است« :اين روايت ،جدای از آن ه بمه خمودی خمود ،قابمل تصمديق نه مت؛ چراکمه
ام ام ندارد حبهب از امام صادق ،ذم اينچنهن را دربارة خودش روايت کند ،ضعهاا مند هم

 .1ازمنظر آيتاهلل خوي  ،هرگاه رواي

صحهیا ند باشد و اززبام راوی موردنظر روايت نشود و همچنمهن بمهصمورت

صحهی ،بر توثهق يا تضعها راوی دال ت کند ،مقبول است؛ بنابراين ،رواي
حجهت ندارد (خوي 1413 ،ق.)39 /1 :

که چنهن شرايو نداشم ه باشمد ،دراصمل،
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م باشد . ...از آنجا که به اين روايت نم توام اع ماد نمود ،پ

راوی بهواسوة شهادت نجاش بمه

وثاق ش -که معارض برای آم وجود ندارد -ثقه است» (همام).
 .3-2جمع در تعارضهاي بدوي

پ از احراز حجهت گزارش رجا  ،در اين بخش ،دال ت آم را بررس م کنمه  .آيمتاهلل
خمموي همممواره در پممذيرش گممزارشهممای رجمما  ،بممه دال ممت درسممت آمهمما کممه مقصممود
گزارشگرام بوده ،توجه کرده و هر گزارش را پ از روشنشدم دال ت آم ،م ند صمدور

رأی رجا دربارة راوی قرار داده است .1پ از اين ه حجهت و دال ت صحهی گمزارشهما
بر رأی رجا احراز شد ،آمها بما ديگمر اطالعمات کمه از راوی در دسمت اسمت ،سمنجهده

م شوند .2هنگام مواجهه با تعارض در آرای رجا هام نهز پ از احراز مهزام اع بار هريک از
گزارشها ،چگونگ جمع مهام آمها بررس م شمود .در ايمن مرحممه ،ازرهگمذر توجمه بمه

مزهوم و مراتب وا گام ،تقابل اب داي آرای رجا هام ،روشن مم شمود و جممع عرفم مهمام
آمها صورت م گهرد.
ا ا) مثال نخ ت:
نجاش  ،احمد بن هالل را صا یا روايت دان ه و گز ه است :درمهام احاديثش ،معرو
و من ر وجمود دارد و بهانمات از اممام ع م ری ( ) در ممذمت او نقمل شمده اسمت (ر.ک.

 .1برخ عبارات نقلشده درراس ای بهام احوال راويام و مهزام اع ماد به نقمشام ،مقصود را بهطمور صمريی مم رسمانند؛
مانند ا زاظ که بهصورت صريی ،بر توثهق يا تضعها راوی دال ت م کنند؛ اما ازمنظر آيتاهلل خوي  ،عبارتهاي که

در آمها ،توضهحات دربارة اوصاف همچوم مذهب راوی ،جال ت شأم او و مهمزام عمممش بهمام شمدهانمد ،نمم تواننمد

م ند توثهق يا تضعها راوی قرار گهرند و اين کار به جرح يا تعديل او منجمر شمود؛ درن هجمه ،در ممواردی کمه اصمول

او هة رجا  ،يک راوی را وکهل امام ( ) معرف ويا دعا و طمب مغزرت امام ( ) درحمق وی را گمزارش کمرده اسمت،
آيتاهلل خوي با نقد دال ت گزارش ،ام ام اس ناد بدام جهت احراز وثاقت راوی را من ر شده است.

 .2گاه برخ قراين و شواهد در دادههای رجا يافت م شوند که مم تموام صمحت و سمق يمک گمزارش رجما را
بهوسهمة آمها بررس کرد .اين قراين و شواهد ،بهش ر درراس ای احراز صحت اوصا

ذات راويام ،همچوم نمام ،زممام

حهات و ...کاربرد دارند؛ نه در تعارض جرح و تعمديل؛ زيمرا درجهمت شناسماي نمام راوی مم تموام از اسمناد روايمات
کمک گرفت ويا با شناساي طبقة وی زمام حهاتش را تشخهص داد.
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نجاش 1407 ،ق .)83 :شهخ طوس نهز وی را اا و م ه در دينش دان م ه و در اس بصمار،
به ضعا و ف اد مذهب او تصريی کرده است (ر.ک .طوس  ،ب تا ب83 :؛ هممو1390 ،ق:

.)28 /3
آيتاهلل خوي دربارة احمد بن هالل گز ه است« :اش ا در ف اد راوی ازجهت عقهمدة او
نه ت؛ بم ه بعهد نه ت ب وام چنهن گزت که وی به م ب خاص مع قد نم باشد و از اين رو ،در
برخ موارد ،امو از او ظاهر م شود؛ با اين وجود ،اثبات اين م ئمه اهمه

ندارد؛ چراکه باوجمود

احراز وثاقت راوی ،ف اد عقهده يا عممل او اثمری در سمقوط روايماتش از حجهمت نمدارد» (ر.ک.
خوي 1413 ،ق« 152 /3 :احمد بن هالل»).
چنامکه ديدي  ،آيتاهلل خوي مهام گزارش وثاقت و ف اد ممذهب و عقهمدة احممد بمن
هالل جمع کرده و وثاقت وی را ن هجه گرف ه است .نمونمههمای م عمدد نشمام مم دهنمد وی
ضعا مذهب ،و ف اد عقهده و عمل راوی را با وثاق ش قابمل جممع دان م ه اسمت (ازجمممه
ر.ک .همممام« 208 /1 :ابممراهه بممن سمممهمام بممن عبممداهلل (عبهممداهلل)»« 196 /6 ،ح ممهن بممن
اب م سممعهد»« 384 /19 ،منصممور بممن يممون

بممزرج») .وی درادامممه گز ممه اسممت« :از عبممارت

صا یا روايت در گزارش نجاش  ،چنهن برم آيد که راوی ف حد نز ه ،از وثاقت برخوردار است
و صا یا روايتبودم احمد با روايتنمودم امور من ر منافات ندارد؛ چراکمه مم من اسمت کمذب

احاديث من ر ازجانمب راويمام آمهما بموده باشمد» (ر.ک .هممام« 152 /3 :احممد بمن همالل»).
آيتاهلل خوي با اين بهام ،مهام وثاقت راوی و روايت امور من ر ازجانمب او جممع کمرده و
در شرححال اسماعهل بن مهرام بن اب نصر نهز گز ه است نزم نقم ا حمديثبمودم راوی و
روايممت وی از ضممعزا ،بمما وثاقممت او منافممات نممدارد (ر.ک .هممام 105 /4 :تمما 224 /5 ،107
«حذيزه بن منصور» 72 /9 ،و « 73سعد بن طريا (ظريا)») .وی درادامه ،برای اثبات بهمام

خويش مبن بر وثاقت راوی گز ه است :شهخ طوس در عمدهاالصمول ،مهمام مرويمات حمال
خوا و حال اس قامت احمد بن هالل ،تزصمهل قائمل شمده اسمت (هممام« 151 /3 :احممد بمن

هالل») و بعهد نه ت در اين تزصهل ،شهادت به وثاقت راوی نهز ه باشمد؛ زيمرا اگمر وثاقمت
احمد بن هالل ،محرز نباشد ،ح

عمل به روايات حال اس قامت او نهز جمايز نه مت (ر.ک.

همام) .او در پايام گز ه است« :حاصل سخن ،آن ه ظاهراً احمد بن هالل ،ثقه اسمت و درنهايمت
م توام وی را فاسدا عقهده دان ت و ف اد اع قادی ،بنابر ديدگاه ما (عدم شرط عمدا ت در وثاقمت
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(ر.ک .همو )41 /1 :به صحت روايات راوی آسهب نم رساند» (ر.ک .همام« 153 /3 :احمد بن
هالل»« 344 /4 ،جابر بن يزيد جعز »).
ب) مثال دوم:
نجاش و شهخ طوس  ،احمد بن ح هن بن سمعهد را تضمعها کمرده و اما دان م هانمد
(ر.ک .نجاش 1407 ،ق77 :؛ طوس 1381 ،ق)55 :؛ درصورت که ابناضمايری روايمت او
را عاری از امو دان ه است (ر.ک .ابناضايری1364 ،ق .)41 :آيتاهلل خوي در بهام حمال
اين راوی گز ه است« :بهد هل تضعهز که ازجانب نجاش و شهخ طوس رسهده است ،به ضمعا
راوی ح
دال

م شود و کالم ابناضايری برفمرض ثبموتش ،تموام اثبمات وثاقمت راوی را نداشم ه و

جز سالم حديث او از امو ندارد» (ر.ک .خوي 1413 ،ق« 103 /2 :احمد بمن ح مهن

بن سعهد»).
ج) مثال سوم:
نجاش  ،محمد بن خا د بن عبدا رحمام را «ضعیفاً فی الحةد » شممرده (ر.ک .نجاشم ،
1407ق )122 :و شهخ طوس وی را ثقه دان ه است (ر.ک .طوس 1381 ،ق .)363 :آيمت-
اهلل خوي دربارة اين م ئمه گز ه است« :باوجود توثهق شهخ طوس  ،برخم در توثهمق ايمن راوی
توقا کردهاند و افزومبر اين ،برخ اين ه عالمه -بااين ه نجاش  ،اضبطِ رجا هام است -قول شهخ

ط وس را بر گز ار نجاش ترجهی داده است ،عجهب دان ه است» عالممه حمّم ايمن راوی را در
ق

اول از ک اب خويش که مخصوص شمارش راويام ضعها است ،نام بمرده و گز مه در

اين مقام ،به گز ار شهخ طوس اع مماد کمرده اسمت (ر.ک .حمّم 1411 ،ق .)139 :آيمتاهلل
خوي درادامه گز ه است:
عالمه در اين مقام ،قول شهخ طوس را بر گز ار نجاشم تمرجهی نمداده اسمت و اين مه
م گويد در اين مقام ،بر گز ار شهخ اع ماد م کنمد ،از ايمن بابمت اسمت کمه گمزارش
نجاش در اينجا ،ظهور در تضمعها راوی نمدارد؛ بم مه ضمعا در کمالم نجاشم  ،بمه
حديث محمد بن خا د بن عبدا رحمام برم گردد؛ نمه خمود او؛ چراکمه وی چنمامکمه
ابناضايری تصريی کرده است (ابناضايری1364 ،ق ،)93 :از ضعزا نقل و به مراسهل
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اع ماد م کرده است؛ درن هجه ،توثهق شهخ طوس  ،معارض ندارد (خموي 1413 ،ق:
« 73 /17محمد بن خا د بن عبدا رحمام»).
موارد يادشده ازجممه تعارضهای بدویای است که سبب جرح و تعديل ،بهگونهای در
آمها بهام شده اسمت (بمرای مشماهدة نمونمههمای ديگمر ر.ک .هممام« 224 /5 :حذيزمه بمن
منصور» و « 232حريز بن عبداهلل»« 129 /2 ،احمد بن اب زاهر»« 240 /7 ،حمماد بمن عه م »،
« 326 /14فضل بن عبدا ممک ابوا عباس»« 312 /19 ،مزضل بن صا ی ابوجمهمه») .چنمامکمه
ديدي  ،آيتاهلل خوي در اينگونه موارد ،با تبههن صحهی دال ت گزارشها ،مش ل تعمارض
را برطر

کرده است.

 .4روش آیتاهلل خویی در مقابله با تعارضهاي مستقر

تعريا بهامشده از «تعارض» ،ناظر به اينگونه اخ ال های موجود در گزارشهمای رجما
است .چنامکه گز ه  ،هنگام مقابمه با تعارض آرای رجا بايد ازرهگذر توجه بمه مزهموم و
مراتب وا گام تعههن کرد تقابل آمها ازنو اب داي است يا م قر .درصورت اب مداي بمودم
تعارض بايد در جمع آم کوشهد و پ از ام امپذيرنبودم جمع و اس قرار تعارض ،نوبت بمه
ترجهی برخ آرای رجا بر بعض ديگر م رسد.
چنامکه درادامه خواهه ديد ،آيتاهلل خوي خبر واحد و اِخبمار ح م را مبنمای اع بمار
گزارشهای رجا هام دان ه و از اين روی ،همواره درمقام تعمارض آمهما ،بمه ت ماقط آرا و
درن هجه ،مجهولا حالشدم راوی ح

کرده اسمت .در ايمن مقمام ،اضمبطبمودم ويما تعمدد

جارح يا معدل و مرجحات اينچنهن  ،موجب ترجهی يک گمزارش بمر ديگمری نمم شمود؛
زيرا گواه ح

با يک قول مخا ا ،دچار معارضه و از حجهت ساقط م شود.

احراز وثاقت راوی در انديشة آيتاهلل خوي  ،تنها با اس زاده از روشهای تبهمهنشمده در
مقدمة ک اب صورت م گهرد و در مواردی که از ههويک از اين راهها ن وام وثاقمت راوی
را دريافت ،آيتاهلل خوي تعمابهر «ال جل لة باةو وباقتةه» (بمهعنموام نمونمه ر.ک .خموي ،
1413ق« 58 /2 :احمد بن اسماعهل بن عبداهلل» و « 143احمد بن عبدا عزيز جموهری» و 103
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«جعزر بن معرو

کش »« 16 /8 ،خا د بن ب ر» و « 39خا د بن نجهی»« 102 /9 ،سمعدا خهر»

و « 330سندی بن ربهع» و « 346سويد مو محمد بمن م مم »« 208 /10 ،عبمداالعم ممو
آل سام»« 310-309 /11 ،عبداهلل بن وها» و « 322عبداهلل بن محمد اسدی» و « 377عبداهلل
بن موس بن جعزر» و « 385عبداهلل بن نجاشم »« 26 /12 ،عبمدا ممک بمن ع بمه ا هاشمم » و
« 327عم بن حبش »« 10 /13 ،عم بن خا د»« 71 /13 ،عمم بمن عاصم » و « 151عمم بمن
محمد بن زبهر قرش » و « 231عم بن نعه »« 58 /14 ،عمر بن محممد»« 22 /20 ،موسم بمن
اکهل»« 120 /21 ،يزيد بن خمهزه حارث ») و « ال جل مجهةو الحةا » (بمهعنموام نمونمه ر.ک.
همام« 197 /7 :ح ه بن معاويه» و « 221حماد بن طمحه»« 85 /8 ،خهثممه بمن ابم خثهممه» و
« 190رزام بن م م » و « 211رمهمه (زمهمه)» و « 220زاذام» و « 307زههر بن معاويه»63 /10 ،
«صا ی بن اب صا ی» و « 69صا ی بن خا د»« 327 /11 ،عبداهلل بن محمد بن حمماد»33 /13 ،
«عم بن زيات»« 112 /14 ،عمرو بن سعهد بن هالل»« 289 /18 ،محمد بن منمذر») را دربمارة
راوی بهکار برده که گويای ب اع مادی به نقل او سمت .احممد بمن محممد بمن يحهم عومار
(ر.ک .همام« 122-121 /3 :احمد بن محمد بن يحه عوار») ،احمد بمن محممد بمن ح من
بن و هد (ر.ک .همام« 44 :احمد بن محمد بمن ح من بمن و همد») ،عممر بمن حنظممه (ر.ک.
هم مام« 33-31 /14 :عمممر بممن حنظمممه») و اسممماعهل بممن محمممد (ر.ک .هم مام99-96 /16 :
«اسماعهل بن محمد ي ن اباا ح ن») ،ازجممه راويمان ه م ند کمه وثاق شمام ثابمت نشمده و
آيتاهلل خوي اين تعابهر را دربارة آنام بهکار برده است .اين دو عبارت عالوهبر زممان کمه
راه برای اثبات وثاقت راوی وجود ندارد ،درزمام تعارض آرای رجا همام دربمارة راويمام
نهز بهکار رف ه است؛ خواه گزارشهای م عارض ،شرايط حجهمت رأی رجما را دارا باشمند
(ر.ک .خموي 1413 ،ق« 374 /10 :عبممدا رحمام بمن کثهممر هاشمم ») وخممواه نداشم ه باشممند
(ر.ک .همام« 133 /16 :محمد بن بحر رهن »« 147 /16 ،محمد بن ب مر بمن عبمدا رحمام»،
« 163 /18محمد بن قاسم اسم رآبادی»« 22 /10 ،شمريا بمن سمابق»« 203 /16 ،محممد بمن
ح ام رازی»)؛ از اين روی مم تموام ن هجمه گرفمت تعمارض در آرای رجا همام ،در انديشمة
آيتاهلل خوي  ،ت اقط آرا و مجهولا حالشدم راوی را بهدنبال دارد.
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برای مشاهدة عملکرد آيتاهلل خوي هنگام اس قرار تعارض و دريافمت ايمن م مئمه کمه
وی چگونه دربارة حال رجما راوی ح م کمرده اسمت ،نخ مت ،صمورتهمای مخ مما
تعارض را بررس م کنه تا ازرهگذر بهام هريک از آمها روش آيتاهلل خوي در تعارض
توثهق و تضعها ،روشن شود.
 .4-1تعارض در آراي یکرجالی

مم ن است بهن ديدگاههای رجا يک نزر در ک ابهمای رجما اش ويما در ک مابهمای
رجا يا ک ابهای فقه و ...او تعارض پهش بهايد .در چنهن ممواردی اگمر مبنمای حجهمت
آرای رجا هام ،اطمهنام باشد ،پ از بررس ام ام جمع و اطمهنماميماف ن از وجمود تعمارض
مهام آمها ،رأی م أخر وی مع بر و پذيرف ن است .د هل اين م ئمه ،اين ن ة عقاليم اسمت
که مردمام بهصورت م عار

و درمقام گز گو ،به آخرين سمخن شمخص اع مماد مم کننمد

(ر.ک .رحمام س ايش1389 ،ش)177-176 :؛ اما از آنجا که آيتاهلل خوي آرای رجا همام
را خبر واحد و شهادت ح

آنام دان ه ،در اينگونمه تعمارضهما ،قمول م مأخر را ممالک

عمل قرار نداده است؛ چنامکه در شرححال سهل بن زياد آدم تصريی کرده اسمت« :شمهخ

طوس  ،سهل بن زياد را در ک اب فهرست ،ضعها و در ک اب رجال ،ازجممه اصحاب امام هادی-

عمهه ا الم -و ثقه دان ه است» (ر.ک .طوس  ،ب تا ا ا228 :؛ ر.ک .هممو1381 ،ق.)387 :
برخ برای اثبات توثهق سهل گز هاند گزارش ضعا سهل ازجانب شهخ ،با گزارش وثاقت

ازجانب او معارض نه ت؛ زيرا تأ ها ک اب رجال ،م أخر از فهرست بوده و به همهن سبب،

توثهق سهل ،بهمنز ة عمدول شمهخ از تضمعها اوسمت (خموي 1413 ،ق« 357 /9 :سمهل بمن

زياد») .آيتاهلل خوي در اين کالم ،به اين شم ل ،خدشمه وارد کمرده اسمت« :ايمن اسم دالل
(أخذ قول م أخر) در جاي اع بار دارد که تعارض اقوال ،مربوط به ف اوا باشد؛ نه ح ايت و اِخبمار؛
چراکه در خبر ،به زمام خبررسان توجه نم شود؛ پ

مومئناً مهمام ايمن دو خبمر ،معارضمه وجمود

دارد» (ر.ک .همام .)357 /9 :وی درادامه گز ه است« :اگرچه توثهق موجمود در ک ماب رجمال

شهخ ،م أخر از تضعها موجود در ا زهرست است؛ اما تضعها موجود در ک اب اس بصار ،از توثهق

ک اب رجال نهز م أخر است» .بهعقهدة آيتاهلل خوي  ،سهل بن زياد يا مومقاً ضعها است ويما
وثاق ش ثابت نه ت (ر.ک .همام.)356 :
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 .4-2تعارض در آراي چندرجالی

برخ در تعارض قول جارح و معدل ،سخن معدل 1و برخ قول جارح را از آم جهمت کمه

قول حافظتر است ،مقمدم دان م هانمد .بعضم نهمز براسماس مرجحمات همچموم بهشم ربمودم
جارحام يا تعديلکنندگام و عدا ت ،ضبط يا ور ي م از دو طمر

تعمارض ،ي م را بمر

ديگری ترجهی دادهانمد و اگمر ايمن کمار ،مه مر نباشمد ،دربمارة حمال رجما راوی توقما
کردهاند (ر.ک .مامقان 1428 ،ق.)394-391 /1 :
 .4-2-1تقدم قول جارح

بهش ر دانشمندام مع قدند هنگام تعارض جرح و تعديل ،جرح بر تعمديل مقمدم اسمت؛ زيمرا
تعديلکننده از حال ظاهری راوی خبر م دهد؛ درحا که سخن جارح ،حماک از عمم و
خبری است که معدل به آم دست نهاف ه است؛ از اين روی ،جارح ،سمخن معمدل را دربمارة
حال ظاهری راوی تصديق م کند و افزومبر اين ،از چهزی مخز بر معدل نهز خبر م دهمد
(ر.ک .جبع م عممامم 1413 ،ق199 :؛ مامقممان 1428 ،ق)391 /1 :؛ بممه بهممام ديگممر ،معممدل
براساس مجموعهای از امور مح وس خود ،از عدا ت راوی اطمهنمام ياف مه و ايمن م مئمه بما
انحرا

باطن راوی ،سازگار است؛ امما آگماه از يمک انحمرا

راوی بمرای تضمعها او

ازسوی جارح کزايت م کند؛ بنمابراين ،پمذيرش رأی جمارح درواقمع ،جممع مهمام ايمن دو
ديدگاه است (رحمام س ايش1389 ،ش.)174 :

 .1بهباور برخ  ،سخن معدل بر جارح مقدم است؛ زيرا هنگام تعارض جرح و تعديل ،دو اح مال کامالً م ماوی وجمود
دارد :نخ ت ،اين ه جارح از چهزی خبر داش ه که معدل از آم ،آگاه نبموده اسمت؛ دوم ،اين مه تعمديلکننمده از چهمزی
مانند توبة راوی باخبر بوده که جارح ،آم را نم دان ه است .اکنوم که اين دو اح مال م اوی با هم در تعمارض قمرار

گرف هاند ،هردو اح مال ساقط م شود .در اين هنگام« ،اصالة العدالة» جاری و بنا بر تعديل راوی گذاش ه مم شمود .ايمن
ديدگاه در ک ب درايه نقل شده؛ اما بهصراحت ،بمه ک م ن مبت داده نشمده اسمت (ر.ک .مامقمان 1428 ،ق.)392 /1 :

باورمندام به اين ديدگاه ،قائالم به اصا ت عدا تاند .آيتاهلل خوي در مقدممة ک ماب تصمريی کمرده اسمت ازنظمر او،

بهرهگهری از اصا ت عدا ت ،حجهت ندارد (ر.ک .خوي 1413 ،ق.)71-70 /1 :
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چنامکه درادامه خواهه ديد ،آيتاهلل خوي در تعارض جرح و تعديل راويام ،هممواره
به ت اقط آرا و درن هجه ،مجهولا حالبمودم راوی ح م کمرده اسمت؛ امما ديمدگاه وی در
تعارض جرح و تعديل ،به اين ديدگاه نزديکتر است؛ زيرا توثهق راويام ازمنظر او ،درگرو
احراز شرايط اع ماد بر نقل آنام است و نشناخ ن اين شرايط نهز عالوهبر عم به نبمودِ آمهما،
تضعها و ب اع مادی به نقمشام را درپ دارد؛ از ايمن روی ،مجهمولا حمالبمودم راوی نهمز
مانند ضعهابودم وی موجب ب اع باری رواياتش م شود.
ا ا) مثال نخ ت:
برای اثبات وثاقت و ضعا عم بن ابم حممزة بومائن  ،بمه ممواردی اسم ناد شمده اسمت

(ر.ک .خوي 1413 ،ق .)247-234 /12 :بنابر عقهدة آيتاهلل خوي  ،وقو نام عم بن ابم -
حمزه در تز هر عم بن ابراهه  ،دالّبر وثاقت اوسمت؛ و م از آنجما کمه شمهادت عمم بمن
ابراهه با شهادت ابمنفضمال (ر.ک .طوسم 1348 ،ش )403 :بمه کمذب وی تعمارض دارد،
نم توام به وثاقت عم بن اب حمزه ح

کرد؛ درن هجه ،با او بهسام ضعزا رف مار مم شمود

(خوي 1413 ،ق.)246 /12 :
ب) مثال دوم:
آيتاهلل خوي در شرححال ح ن بن عبماس گز مه اسمت« :راوی ،ضمعها اسمت؛ چراکمه

توثهق عم بن ابراهه به معارضة تضعها نجاش سقط م شود» (ر.ک .همام.)363 /5 :
وی هممممواره در تعمممارض جمممرح و تعمممديل راويمممام ،بمممه ت ممماقط آرا و درن هجمممه،
مجهممولا حممالشممدم راوی ح م کممرده اسممت؛ از ايممن روی بممهنظممر م م رسممد مقصممود از
ضعهادان ن ح ن بن عباس ،همام مجهولبودم اوست؛ نه ح

به ضعزش ،بمه ايمن معنما

که او تضعها نجاش را به توثهق عم بن ابراهه تمرجهی داده باشمد يما جمرح را بمر تعمديل
مقدم بدارد .آيتاهلل خوي وثاقت راوی را شرط پذيرش خبر واحد دان م ه (ر.ک .خموي ،
1413ق )20 /1 :و مع قد است وثاقمت يما ضمعا راوی ،تنهما بما تصمريی ثقمات م قمدم کمه
قو شام حجمت اسمت ،اثبمات مم شمود .حمال ،در تعمارض مهمام جمرح و تعمديل ،گمزارش
دربردارندة وثاقت ،از حجهت ساقط و شخص ،مجهولا حال م شود؛ امما راوی مجهمول بما
راوی ضعها ،چندام تزاوت ندارد؛ زيرا او تنها از راوی ثقه ،روايت را پذيرف ه اسمت؛ پم
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نم توام گزت تعارض جرح و تعديل به پذيرش جرح ازسوی ايشام انجامهده اسمت؛ بم مه
درواقع ،در تعمارض جمرح و تعمديل ،نظمر وی ت ماقط آراسمت کمه مجهمولشمدم راوی را
بهدنبال دارد؛ بنابراين ،راویای که سرانجام توثهق نشود ،گويا تضعها شده است.
 .4-2-2بهرهگیري از مرجحات

در اين ديدگاه ،براساس مرجحات همچوم بهش ربودم جارحام يا تعديلکنندگام و عدا ت،
ضبط يا ور جارح يا معدل ،ي

از دو طر

تعارض بر ديگمری تمرجهی داده مم شمود و

اگر اين کار مه ر نباشد ،بايد در اين زمهنه توقا کمرد (ر.ک .مامقمان 1428 ،ق-392 /1 :
.)393
چنامکه در نمونههای م عدد خواهه ديد ،اس زاده از اينگونه مرجحمات ،در عمملکمرد
آيتاهلل خموي  ،جايگماه نمدارد و او درصمورت تعمارض ،هممواره بمدوم توجمه بمه همهو
مرجح  ،از همام اب دا به ت اقط آرای رجا ح

کرده است .ايمن مرجحمات عبمارتانمد

از:
ا ا) تعدد معدل يا جارح:
نجاش  ،سا بن م رم را بما عبمارت «بقةة بقةة» توصمها کمرده اسمت (ر.ک .نجاشم ،
1407ق)189 :؛ درصممورت کممه بنممابر بهممام عالمممه حمّم  ،شممهخ طوسم در موضممع  ،وی را
تضعها و در موضع ديگر توثهق کرده است (ر.ک .حمّ 1411 ،ق .)227 :در ايمن زمهنمه،
برخ گز هاند تضعها شهخ با توثهق خود او معارض است و به همهن سبب ،توثهمق نجاشم
بدوم معارض باق م ماند؛ اما آيتاهلل خوي اين کالم را اريب دان ه و گز ه است:
اگر ثابت شود که شهخ ،سا بن م رم را در جاي توثهق و در موضع ديگر تضعها
نموده است ،د هل حجهت خبر نمه شمامل توثهمق وی خواهمد بمود ونمه شمامل تضمعها
صادرشده ازجانب او ،و نم توام اد ّة حجهت خبر را به ي

از اين دو گمزارش ويمژه

ساخت و اين عدم حجهت همامطور که در دو گمزارش معمارض صمادرشمده از شمهخ
طوس  ،جاری است ،مهام توثهق نجاش و تضعها شهخ نهمز برقمرار اسمت؛ چراکمه بمه
کذب گزارش توثهق شهخ و نجاش و گمزارش تضمعها شمهخ ،عمم اجمما حاصمل
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م شود و اخ صاص معارضه به دو خبر شهخ و ادعای بالمعارضبودم گزارش نجاش ،
وجه ندارد (ر.ک .خوي 1413 ،ق.)27 /9 :

بر اين اساس ،ازمنظر آيتاهلل خوي  ،گزارش جرح يا تعمديل ،ح م اگمر م عمدد باشمد،
بهسبب وجود يک گزارش مخا ا ،دچار معارضه م شود؛ از اين روی ،بهش ربمودم تعمداد
جارحام يا معدالم اهمه

ندارد .وی نه برای احراز وثاقت يما ضمعا راوی ،سمخن بمهشاز

يک تن را الزم دان ه (ر.ک .همام )41 /1 :ونه درصورت تعارض جمرح و تعمديل ،تعمداد
جارحام و معدالم را مالک ترجهی يک طر

قرار داده است.

ب) تقدم قول رجا اضبط:
برخ صاحبنظرام در مواقع کمه ي م از رجا همام بمهعنموام فمردی خبمره در دانمش
رجال ،مشهور باشد ،نظر او را بر رجا ديگر مقدم م دانند .بنابر اين ديدگاه ،آرای رجا
نجاش هنگام تعارض ،بر آرای رجا شهخ طوس و کش تمرجهی دارد (ربمان 1382 ،ش:
 203به نقل از جبع عامم  ،ب تما206 :؛ اصمزهان 1404 ،ق302 :؛ قمم  ،بم تما)475 :؛ امما
بهاع قاد آيتاهلل خوي  ،از آنجا که مبنای اع بار آرای رجا هام ،خبر واحد و شمهادت ح م
است و در اِخبار ح

 ،تقدم قول اضبط ،کاربردی ندارد ،نم توام درصورت تعمارض ،بمه

تقدم گزارش نجاش بر گزارش ديگر رجا همام ح م کمرد .عبمداهلل بمن ابم زيمد ازجانمب
نجاش توثهق و ازجانب شهخ طوس تضعها شده (نجاشم 1407 ،ق232 :؛ ر.ک .طوسم ،
1381ق )434 :و آيتاهللخوي در اين زمهنه گز ه است« :گز ه شده است بهد همل اضمبطبمودم
نجاش  ،گزارش توثهق ازجانب او بر گزارش تضعها که ازجانب شهخ طوس صمادر شمده اسمت،

ترجهی و تقمدم دارد؛ امما ايمن کمالم ،بم اسماس اسمت» (خموي 1413 ،ق« 98 /11 :عبمداهلل بمن
اب زيد») .وی د هل اين گز ار خويش را چنهن شرح داده است« :اضبطبودم يک فرد اگر هم
کاربردی در تقدم قول او داش ه باشد ،درمقام ح ايت است؛ نه درمقام شهادت ،و از آنجا که ما به
هرآنچه شهخ طوس و نجاش گزارش م کنند ،ازباب شهادت اع ماد م کنه  ،ديگر وجه برای
تقدي شهادت ي

بر ديگری باق نم ماند» (خوي 1413 ،ق« 98 /11 :عبداهلل بن ابم زيمد»).

او در پايام ن هجه گرف ه است اين دو گزارش ،م عارضانمد و درن هجمه نمم تموام بمه وثاقمت
عبداهلل بن اب زيد و حجهت رواياتش ح

کرد (همام).
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 .4-2-3توقف در حال رجالی راوي

درصورت ام امپذيرنبودم ترجهی بما مرجحمات از ايمن دسمت ،دربمارة حمال راوی توقما
م شمود؛ ا ب مه آيمتاهلل خموي هممواره در تعمارضهمای م م قر ،از بمدو اممر ،بمه ت ماقط و
مجهولا حالشدم راوی ح

کرده است و بهکارگهری چنهن مرجحات در عمملکمرد وی

جايگاه ندارد.
آيتاهلل خوي همواره تصريی ثقات م قدم بمه وثاقمت و ضمعا راوی را م م ند صمدور
رأی رجا دربارة وی قمرار داده اسمت و زممان کمه گزارشم از جمرح و تعمديل راوی در
دست نبوده ويا گزارشهاي م عارض بهام شده است ،راوی را مجهول اعمالم کمرده اسمت؛
ا ب ه اين ح

صرفاً بهعمت تعارض جرح و تعديل ويا نبودِ ههوگونمه ممدح و قمدح دربمارة

راوی صادر شده و او در موارد م عمدد تصمريی کمرده اسمت راوی پم از تعمارض جمرح و
تعديل ،مجهولا حال م شود.

مؤ ا معج در شرححال موس بن سعدام حناط نوش ه است« :توثهق عم بن ابمراهه بما

تضعها نجاش که با تضعها ابمناضمايری تأيهمد شمده اسمت ،معمارض اسمت؛ از ايمن رو ،راوی

مجهولا حال بوده و به روايت او اع مادی نه ت» (ر.ک .همام.)51 /20 :

هنگام نگارش ک اب معج  ،وثاقت راويام ک اب کامملا زيمارات ابمنقو ويمه ،از مبمان

مؤ ا بوده است .آيتاهلل خوي معج رجال ا حديث را بر اين مبنا نوش ه و به وثاقمت هممة
اين راويام ح

کرده است؛ اما پ از آم ،ط تجديدنظری ،از اين مبنا ،بمه توثهمق مشمايخ

بالواسوة ابنقو ويه عدول کرده است (ر.ک .همام/1 :

«مقدمة الطاعةة الاامسةة لةو

المستحدباع الکتاب و مستجداته») .اين تغههر مبنما موجمب شمده اسمت تغههمرهماي در حمال
رجا برخم راويمام رد دهمد کمه وثاق شمام ممورداخم ال

اسمت؛ از ايمن روی ،بررسم

شرححال راويان که نخ ت ،با اين مبنا توثهق شدهاند و همچنهن توبهق شرححمال آمهما بما
آنچه در چاپ اصالحشده دربارة ايشام آمده است ،اثبات م کنمد ح م بمه مجهمولبمودم
راوی ازسوی مؤ ا ،تنها بهسبب تعارض جرح و تعديل ،و نبودِ مدح و قدح است.
آيممتاهلل خمموي در ايممنگونممه ممموارد ،بمما تصممريی بممه اثبمماتنشممدم وثاقممت راوی ويمما
مجهولا حالبودم وی ،در حال رجا او توقا کرده است.
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ا ا) مثال نخ ت:
در چاپ اول ک اب ،ذيل عنوام «محمد بن اسم طبری بجم » آمده :نجاش دربمارة وی
گز ه است« :گز ه شده اسمت کمه وی اما و فاسمدا حمديث اسمت» (ر.ک .نجاشم 1407 ،ق:
 .)368آيتاهلل خوي دربارة وثاقت محمد بن اسم گز ه است« :ظاهراً بمه وثاقمت راوی ح م
م شود؛ چراکه ابنقو ويه به وثاقت وی شهادت داده است .سخن نجاش نهز از آنجما کمه گوينمدة
آم ،معموم نه ت و ظاهراً ازجانب نجاش نه ت ،مقبمول نمم اف مد؛ پم

توثهمق ابمنقو ويمه بمدوم

معارض باق م ماند» (خوي 1410 ،ق .)82 /15 :آيتاهلل خوي نخ ت ،به وثاقت محمد بمن
اسم ح

کرده اسمت؛ زيمرا معارضم بمرای توثهمق ابمنقو ويمه وجمود نمدارد؛ امما پم از

تجديدنظر در چاپ پنج ک اب نوش ه است« :به وثاقت محمد بن اسم طبری ح

نمم شمود؛

چنامکه به ضعا او نهمز ح م نمم شمود( »...ر.ک .هممام1413 ،ق .)87 /16 :در شمرححمال
محمد بن ح ن بن شموم نهز نظهر چنهن چهزی را م توام ديد (ر.ک .همام.)237 :
ب) مثال دوم:
در شرححال محمد بن موس بن عه

 ،در چاپ اول ک اب آمده است:

چنامکه از مجمو عبارات برداشت م شود ،بنهامگمذار تضمعها محممد بمن موسم ،
ابنو هد است و صدوق و ابننوح و ديگرام در ايمن اممر ،از او پهمروی کمردهانمد .ايمن
م ئمه اگرچه برای ح

به ضعا محمد بن موس  ،کماف اسمت؛ امما بما توثهمق راوی

ازجانب ابنقو ويه معارض است؛ درن هجه ،به روايت محمد بن موس همدان اع مادی

نه ت؛ چراکه پ از تعارض توثهق و تضعها ،راوی ،مجهولا حال مم شمود (ر.ک.
همام1410 ،ق.)283 /17 :
چنامکه در اين نمونه ديدي  ،بااين ه تعداد جارحام ،بهش ر از معدل است ،بازه آيتاهلل
خوي به ت اقط آرا ح

کرده و جرح را مقدم ندان ه است.

پ از تجديدنظر دربارة وثاقت مشايخ ابمنقو ويمه در معجم رجمال ا حمديث ،تضمعها

ابنو هد برای ح

به ضعا محمد بمن موسم  ،کماف دان م ه شمده اسمت (ر.ک .خموي ،

 / 136روش آیتاهلل خویی در تعارض جرح و تعدیل

1413ق)298 /18 :؛ درن هجه م توام گزت ازديدگاه آيتاهلل خوي  ،تعارض از هممام اب مدا

به مجهولا حالبودم راوی م انجامد.1

براساس آنچه گز مه  ،در ديگمر مموارد تعمارض نهمز ح م بمه اع ممادن مردم بمه راوی،
بهجهت تعارض جرح و تعديل ،و ت اقط آرا از حجهت است؛ نه بهعمت تقدم قول جارح.
ج) مثال سوم:
عم بن حديد ازجممه راويام کثهرا روايت اسمت کمه در ک مب اربعمه ،بمهشاز دوي مت
مورد از رواياتش آمده است .دربارة حال رجا او ،مهام رجا هام ،اخ ال نظر وجمود دارد:
برخ وی را توثهق و برخ تضعها کرده و بعض همچوم آيتاهلل خوي نهمز بمه جهما ش
ح

کرده و در حال رجا اش توقا کردهاند (داوری1426 ،ق.)390 /2 :
آيتاهلل خوي در شرححال عم بن حديد گز ه است:
اگرچه روايات منقول از کش  ،دالّبر مدح عم بن حديد م باشد (طوسم 1348 ،ش:
« 279ابومحمد هاش بن ح

»؛ همو« 496 ،يو ن

بن عبدا رحمام ابومحممد صماحب

آل يقوهن»)؛ اما از آنجا که اين روايات ،ضعها است بدامها اع مادی نه مت و د همل
اصم جهت توثهق او وقو نامش در اسناد تز هر عم بن ابراهه م باشد که ا ب ه ايمن
م ئمه با فوح بودم وی منافات ندارد و تنها از آم جهت نم توام بمدام اع مماد نممود
که با تضعها شهخ ،معارض است.

شهخ طوس در تهذيب و اس بصار ،به ضعا وی تصريی کرده اسمت (ر.ک .هممام ،بم تما

ب100 /7 :؛ همو1390 ،ق40 /1 :؛ )94 /3؛ درن هجه نم توام بمه وثاقمت راوی ح م کمرد
(ر.ک .خوي 1413 ،ق .331-330 /12 :برای مشاهدة نمونهای ديگر ر.ک .همام169 /17 :
«محمد بن سنام»).

 .1برای مشاهدة نمونههای ديگر م.ک .همو1410 ،ق .و 1413ق« :صما ی بمن ح م »« ،جعزمر بمن محممد بمن ح مه »،

«عمرو بن شمر»« ،عبداهلل بن قاس حارث »« ،عبداهلل بن قاس حضرم »« ،محمد بن سمهمام ديمم » و «منصمور بمن عبماس
ابوا ح هن».

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) ،سال  ،11شمارة 137 / 3

د) مثال چهارم:
ذيل عنوام ح ن بن عم بن اب عثمام آممده اسمت« :عمم بمن ابمراهه راوی را بما آوردم
نامش درمهام اسناد تز هر خود توثهق نموده است؛ اما با اين وجود نم تموام بمر روايمات او اع مماد

نمود؛ چراکه نجاش بمر اين مه اصمحاب وی را تضمعها کمردهانمد ،شمهادت داده اسمت» (ر.ک.
نجاش 1407 ،ق .)61 :ابمناضمايری نهمز او را تضمعها کمرده اسمت (ر.ک .ابمناضمايری،
1364ق .)52 :آيتاهللخوي در پايام گز ه است« :بمه! اگر تضعهز دربهن نبود ،بماوجمود ف ماد
عقهده يا ح

کزر وی مومئناً بازه به وثاقت اين فرد ح

م شد» (ر.ک .خموي 1413 ،ق/6 :

.)25
ه) مثال پنج :
نجاش منخل بن جمهل را ضعها و فاسدا روايت ،و کش  ،وی را م ه بمه اممو دان م ه

است (ر.ک .نجاش 1407 ،ق421 :؛ طوس 1348 ،ش .)368 :مؤ ما معجم دراداممه گز مه

است « :اگرچه که راوی در اسناد تز هر عم بن ابراهه قم واقع شده است؛ اما تضعها نجاش و

کش و ابمناضمايری (ر.ک .ابمناضمايری1364 ،ق )89 :آم توثهمق را من زم مم نمايمد» (ر.ک.
خوي 1413 ،ق.)357-356 /19 :
و) مثال شش :
آيممتاهلل خمموي نخ ممت ،تضممعها جعزممر بممن محمممد بممن ما ممک را اززبممام نجاش م و
ابناضايری نقل کرده (ر.ک .نجاش 1407 ،ق122 :؛ ابناضمايری1364 ،ق )48 :و سمپ
گز ه است شهخ طوس او را ثقمه دان م ه (ر.ک .طوسم 1381 ،ق )418 :و نمام او در تز مهر
عم بن ابراهه نهز آمده است .وی درمقام جمعبندی گز ه اسمت« :توثهمق عمم بمن ابمراهه و
شهخ طوس با گزارشهاي کمه درجهمت تضمعها راوی رسمهده اسمت ،معمارض اسمت؛ درن هجمه
نم توام به وثاقت وی ح

نمود» (ر.ک .خوي 1413 ،ق.)89-87 /5 :

 / 138روش آیتاهلل خویی در تعارض جرح و تعدیل

 .5نتیجهگیري

در اين نوش ار ،روش مقابمه با تعارض جمرح و تعمديل را در گ م ردهتمرين و روشممندترين
معج رجا شهعه موا عه و ارزيماب کمرده و بما بررسم نمونمههمای م عمدد درياف مهايم در
عملکرد آيتاهلل خوي :
ا ا) با عنايت به حجهت و اع بار گزارشها ،وضوح دال ت آمها و نهز با بهمرهگهمری از
دادههای رجا  ،مش ل ب هاری از تعارضهای بدوی برطر

شده است.

ب) تعمممارضهمممای موجمممود در گمممزارشهمممای رجممما  ،هممممواره ت ممماقط آرا و
مجهولا حالشدم راوی را بهدنبال داش ه است؛ زيرا در انديشة آيتاهلل خوي  ،مبنای اع بمار
آرای رجا هام ،حجهت خبر واحد است و در اِخبار ح
از دو طر

 ،تعدد گواهام ،اضمبطبمودم ي م

ويا تأخر زمان يک گواه نم تواند موجب ترجهی آم بر ديگری باشد.

ج) راويان که آرای رجا دربارة آمها بهعمت تعارض ،دچار ت اقط شده است؛ مانند
راويان که اطالعات از احموال رجما آنمام در دسمت نه مت ،مجهمول اصموالح اعمالم
شدهاند و با آنام بهسام ضعزا رف ار شده است و رواي شام پذيرف ه نه ت.
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