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 در تعارض جرح و تعدیل
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  :چکیده
صاحبان منابع مهم رجالی و دیگر علماي بزرگ رجال در مواضع متعددي در جرح و تعدیلِ برخـی از  

ها الزم است که  حل این اختالفبراي . هایی جدي دارند رجال حدیث، اتفاق نظر ندارند، بلکه اختالف
بحث از این . ها در جرح و تعدیل یافت هایی براي ترجیح اقوال رجالیون در مواضع اختالف آن مالك
هاي بزرگان رجال در این زمینه  برخی ازمالك. ها، هدف اصلی مقالۀ حاضر است ها و تحلیل آن مالك

و معدل، نحوة دسترسی جارح و معدل به  رجوع به شخصیت رجالی، کیفیت قول جارح: اند از عبارت
. ، تقـدیم قـول معـدل   )قول به تفصـیل (احوال راوي، تقدیم قول جارح، جمع بین قول جارح و معدل

ها و نیز بررسی مواردي از  کوشند تا با بررسی سابقه و مبانی این مالك نگارندگان در مقالۀ حاضر می
هاي مذکور  رد اختالف، نشان دهند که مبناي اصلی وضع مالكها، دربارة چند تن از رجال حدیث مو آن

ها را در همۀ موارد اخـتالف در جـرح و    توان یکی از این مالك است و بر این مبنا نمی» زیادتی علم«
باعث » زیادت در علم و بیشتر بودن اطالع«تعدیل روات جاري دانست؛ حتی در برخی موارد، مبناي 

  . ر جهت عکس اعمال شودها د شود که این قاعده می
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  مقدمه
هاي متأخر،  ترین علوم حدیثی است که در دوره ترین و مهم علم رجال یکی از باسابقه

صحیح، موثـق، حسـن و   (بندي چهارگانه حدیثی خصوص با مبنا قرار گرفتن تقسیم به
اهمیت علم رجال از . نقش آن در تعیین حجیت احادیث، افزایش یافته است) ضعیف

سویی دیگر به این علت است که غالب علوم حدیثی دیگـر بـه علـم رجـال نیازمنـد      
  . توان از دیگر علوم حدیث نیز بهرة وافی برد هستند و بدون توجه به آن، نمی

ترین وظیفۀ علم رجال که تعیـین میـزان وثاقـت روات     عالمان رجالی بنا بر اصلی
جرح و تعدیل اصطالحی در علوم حدیث . است، ناچار از جرح و تعدیل روات هستند

 اتایـن اصـطالح   ظـاهراً . اسـت  ناظر به ارزیابی منفی یا مثبت در نقد راویان حدیث
رجـال راه  نقد  ةو از آنجا به حوز کار رفته  به فقه در مبحث شهادت ۀنخست در حیط

مسئلۀ جرح و تعدیل در علم رجال، به حدي جدي است که گاه از علـم  . یافته است
از متقدمان  2آید و باجی سخن به میان می» و تعدیل 1علم جرح«مجزّایی تحت عنوان 

آن علمی است که در آن از «: دارد عامی المذهب این زمینه، در تعریف این علم بیان می
 »3.آید فاظ مخصوص آن و مراتب آن الفاظ سخن به میان میجرح و تعدیل روات با ال

یـابی بـه    راویـان دسـت  جـرح و تعـدیل   اصـلی از  هدف ) 32، ص1تا، ج بی باجی، (
اوصافی است که هرگاه در  بیانتعدیل . استه آنارزیابی اعتبار روایات هایی در  مالك

ها  ست که تحقق آناوصافی ا ، بیانراوي تحقق یابد، نقل او معتبر خواهد بود و جرح
   .اعتبار شدن روایت اوست در راوي موجب بی

  طرح مسئله
مبنـاي  « اما آنچه مقالۀ حاضر به صورت خاص به دنبال بحث دربارة آن است، مسـئلۀ 

به عبارت بهتر، در . است» هاي ترجیح اقوال رجالیون در تعارض جرح و تعدیل مالك
ادامۀ همین مقاله ذکر خواهد شد، شاهد هاي متعددي از آن در  موارد فراوانی که مثال

این امر باعث . نظر نیستند آن هستیم که بزرگان علم رجال در خصوص یک راوي هم
شود که دربارة یک راوي خاص، هم جرح و هم تعدیل وارد شده باشد؛ از این رو  می

کنیم هاي ترجیح اقوال رجالیون را تشخیص دهیم؛ ثانیاً بررسی  الزم است که اوالً مالك
  . ها چه بوده است که مبناي این مالك
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از سویی «اند، مقصود از این مسئله آن است که  که برخی از محققان بیان داشته چنان
بـه  ) چه تعدیل و چه توثیق به معناي خاص آن و چه تحسین او(توثیقی از یک راوي

ـ     ا دست ما رسیده باشد و از سوي دیگر، در مقابل آن جرح همـان راوي بـه دسـت م
رسیده باشد و آنگاه مسئله این است که کدام یک از این دو باید مقدم داشته شود و بر 

  )160ق، ص1416فضلی، (»4.کدام یک باید اعتماد نمود
کنـد و   سهل بن زیاد آدمی را به صراحت تضعیف می 5براي مثال، مرحوم نجاشی،

و احمد بن محمد بن او در حدیث ضعیف بود و غیر قابل اعتماد « :نویسد دربارة او می
 »6.داد و او را از قـم اخـراج کـرد    گو بودن او مـی  غ عیسی شهادت به اهل غلو و درو

او جـداً  «: نویسـد  دربارة او مـی  7طور ابن غضائري همین )185 ق، ص1407نجاشی، (
او را  ضعیف و از جهت دین و روایت فاسد بود و احمد بن محمد بن عیسی االشعري

ز وي اظهار برائت نمود و از سماع حدیث و نقل حدیث او منـع  از قم اخراج کرد و ا
، غضائري ابن(»8.کرد نمود و بر مجاهیل اعتماد می کرد، چراکه او روایات مرسل نقل می

واضح است آنچه نجاشی و ابـن غضـائري در بـاب سـهل بـن زیـاد       ) 67، ص1363
ور مبنا قرار گیـرد،  اند، صراحت در جرح او دارد و اگر نظر این دو رجالی مشه ه آورد

در  9این در حالی است که مرحوم شیخ طوسی. شود روایات این راوي دچار ضعف می
ق، 1415، طوسی.(کند خویش، به صراحت سهل بن زیاد آدمی را توثیق می رجالکتاب 

  )387 ص
اشاره کرد کـه گروهـی از رجـالیون     توان به معلّی بن خنیس مثالی دیگر، می براي

ــد نجاشــی ــن غضــائري و) 417ق، ص1407(مانن او را تضــعیف ) 87ق، ص1363(اب
و ) 379ـ377ق، ص1348طوسی، (در رجال خویش در مدح 10اند و مرحوم کشّی کرده

او احادیثی ذکر کرده اسـت، امـا شـیخ طوسـی در کتـاب       )248و  247همان، ص(ذم
لی، ح.(اند و گروهی دیگر از رجالیون او را توثیق کرده) 347ق، ص1411همو، (الغیبۀ
  )259ق، ص1411

 مسئلۀ، توان دریافت شود و از همین چند مثال نیز به خوبی می که مشاهده می چنان
مالك ترجیح اقوال متعارض علماي رجال در این موارد، از اهمیت جدي برخـوردار  

شایان ذکر است که اختالف . یابد ها نیز اهمیت می شود و به تبع آن مبناي این مالك می
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شود، بلکه گاه یک رجالی دربارة یک راوي  به همین میزان محدود نمی اقوال رجالیون
اقوال مختلف و متعارضی دارد که نحوة جمع بین اقوال مختلف یک رجالی و تقـدیم  

شود؛  مسئله می شدن براي یک نظر او بر نظر دیگرش، خود باعث غموض بیشتر قائل
جـابر بـن یزیـد جعفـی را بـه      کند که ایشان  براي مثال، نجاشی از شیخ مفید نقل می

اما شیخ مفید در  )128ق، ص1407نجاشی، (11.داده است اختالط در مذهب نسبت می
ها وجود ندارد و  از فقهایی برشمرده است که طعنی دربارة آن«جابر را  رسالۀ العددیۀ

  ) 338، ص4ق، ج1410خویی،  به نقل از(»12.امکان مذمت ایشان وجود ندارد
طوسـی،  (فهرسـت باره، سالم بن مکرم است که شیخ طوسی در  مثال دیگر در این

ذیل ) 36، ص2ق، ج1390طوسی، (استبصارو در 13او را تضعیف کرده )226تا، ص بی
، اما عالمه حلّی توثیق او را نیـز بـه   14نیز بر این تضعیف تأکید کرده است 17حدیث 

از این دربـارة  که پیش  یا چنان) 227ق، ص1411حلّی، (15.دهد شیخ طوسی نسبت می
خـویش او را ثقـه    رجـال سهل به زیاد آدمی بیان شد، مرحوم شیخ طوسی در کتـاب  

 .، او را تضعیف کرده اسـت الفهرستاما در کتاب ) 387 ق، ص1415، طوسی(شمرده
  )228ص تا،  طوسی، بی(

اشاره کـرد کـه    توان به محمد بن سنان الزاهري براي آخرین مثال در این باره، می
طوسی، (از سویی وي را تضعیف کرده است. اب وي، دو قول متعارض داردکشّی در ب

همـان،  .(و از سوي دیگـر، وي را مـدح کـرده اسـت    ) 546و  503، 382ق، ص1348
  )508و  504، 503، 502ص

با توجه به آنچه ذکر شد، پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که عالمان علم رجال 
و مبنـاي ایـن    انـد  هایی استناد کرده مالكدر حل تعارض میان جرح و تعدیل، به چه 

  ها چه بوده است؟ مالك
رسد که قبل از چنین بحثی،  اما پیش از شروع بحث، ذکر این نکته الزم به نظر می

شـک در  (ابتدا باید از وجود تعارض مطمئن شد؛ مثالً اگر شک در اتحاد راوي باشـد 
صـوالً تعارضـی شـکل    ا) اینکه کسی که جرح شده، همان کسی است که تعدیل شده

کـه برخـی از محققـان،     نگرفته است که بخواهیم دنبال ترجیح و حل آن باشیم؛ چنان
  )59ق، ص1404خاقانی، .(اشاراتی در این باره دارند
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  هاي رجالیون در تعارض جارح و معدل مالك
هاي متفـاوتی را   هاي مختلف و مالك حل توان راه با بررسی آثار عالمان علم رجال می

هـا را معرفـی و    حـل  هر یک از این راه، به اختصار، یافت که در ادامه مسئلهاي این بر
هـا خـواهیم    به بررسی مبناي این مـالك ، شود و در نهایت هایی ذکر می براي آن مثال

  :پرداخت
 شخصیت رجالی رجوع به .1

، مراجعـه بـه   انـد  در پیش گرفته مسئلههایی که عالمان رجالی در حل این  یکی از راه
از ایـن  . رجالیونی است که در جرح و تعدیل راوي مورد نظر اخـتالف دارنـد   حوالا

منظور از این راه حل آن . تعبیر کرد »شخصیت رجالی مالك رجوع به«توان به  راه می
معـدل   به ترجیحات موجـود در شخصـیت جـارح و    است که به شخصیت رجالی و

یون را مالکی براي پذیرش قول و این ترجیحات موجود در احوال رجال 16توجه کنیم
در  17دامـاد مرحـوم میر . هـا قـرار دهـیم    ها بر قـول مخـالف آن   ها یا تقدیم قول آن آن

ـ  )92ق، ص1405، میردامـاد .(دکن ، همین نظر را بیان میالرواشح السماویۀ ، مثـال  رايب
رجـوع بـه   معـدل   هاي حـل تعـارض قـول جـارح و     یکی از راهمعتقد است خاقانی 

نجاشـی بـر جـرح شـیخ      تزکیـۀ او از مقدم بـودن  ، مثال ؛ برايی استشخصیت رجال
ي بر همـین  ابن غضائرنجاشی و شیخ طوسی بر جرح  و نیز مقدم بودن تزکیۀطوسی 

  )56ق، ص1404، خاقانی(18.گوید مبنا سخن می
بـه   توان به سالم بن مکـرم اشـاره کـرد کـه نجاشـی      می، مثالی در این زمینه براي

امـا شـیخ طوسـی در    ، )188ق، ص1407، نجاشـی (19کرده استصراحت او را توثیق 
او ) 36، ص2جق، 1390همو، (21استبصارو نیز در ) 226، صتا بی، طوسی(20فهرست

 رجـال در  22نشان ساخت که مرحـوم خاقـانی  ؛ البته باید خاطررا تضعیف کرده است
رسـی  و برمعـدل   جا مراجعه به حال خود جـارح و  راه حل نهایی را در همه، خویش

 اما در بسیاري از موارد معتقد است که راهی جز بررسی خود جارح و، داند ها نمی آن
نشـان  کـه خاطر  هـا وجـود نـدارد؛ چنـان     و بردن مالك تـرجیح روي خـود آن  معدل 

تـر   تر و آگـاه  تر و عادل پس ناچار باید به سوي ترجیح قول کسی که ضابط«: سازد می
معدل  امور خارجیه مثل اینکه یکی از جارح یا ترجیح بر اساس... حرکت کنیم، است
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یـا امـور دیگـري کـه     ... به لحاظ ضبط و اطالع و آگاهی به حال راوي بـاالتر باشـد  
  )58ق، ص1404، خاقانی(24».موجب تقویت ظن است و اگر نه باید توقف نمود

 النهمیتوان به ابراهیم بن سلیمان بن عبداهللا بن حیان  می، مثالی در این زمینه براي
) 16، صتا بی، طوسی(25است  صراحت توثیق کردهبه اشاره کرد که شیخ طوسی او را 

ي او ابـن غضـائر  ولی  )18ق، ص1407، نجاشی(ده استو نجاشی نیز او را توثیق کر
ق، 1363، غضـائري  ابن(26.نسبت داده است به ضعف در مذهب و روایت از ضعفا را

ت که عالمه حلّی در حل این تعارض میان جا این اسنکتۀ حائز اهمیت در این )41ص
ده قبول و عمـل بـر اسـاس روایـات او کـر      بر همین اساس حکم به، جرح و تعدیل

  )5ق، ص1411، حلّی(27.است
شایان ذکر است که وثاقت و ضبط و قوت نجاشی در رجال به حدي است که او 

بـه  » نجاشـی تقـدیم قـول   «دارند و حتی برخـی از   را بر سایر بزرگان رجال مقدم می
) 166ق، ص1416، فضـلی .(گویند اي در حل تعارضات رجالی سخن می عنوان قاعده

خویش در ذکـر   اصول علم رجالدر کتاب  )ق1345متولد (که عبدالهادي فضلی چنان
ـ  دهـد و بیـان مـی    ار مـی قر» تقدیم قول نجاشی«دومین قاعده را ، قواعد تعارض : دکن

گـردد و   زمینه باز مـی  ي متخصص شدن در اینتقدیم قول نجاشی به فراغ بال او برا«
شرایط مساعد و مصادر فراوان و اطالعات وسیعی  اسطۀکه در این باب به ونیز به این

ت دست یافت که اعلم علمـاي شـیعه در   به میزانی از کارشناسی و خبروی، که داشت
نگـام  در ه آیـد کـه ظـاهراً    بلکه از عمل علما چنین برمی... شود این علم محسوب می

کـه  ، بر قول دیگر ائمه رجال ولـو این حتی اگر صراحت نداشته باشد، تعارض قول او
  )167ـ166ق، ص1416، فضلی(28».یابد اولویت می، نص و صریح باشد
ان تـو  و نمـی  راه حلی نهـایی نیسـت  ، راه حل نشان ساخت که اینالبته باید خاطر

در شی مقدم اسـت، زیـرا   ، قول نجاموارد تعارض جا و در همۀ مدعی شد که در همه
حل مورد اجرا نبوده است و توثیق برخی از  توان مواردي را یافت که این راه عمل می

بـن کثیـر    توان به داود می، مثال براي یابد؛ بر تضعیف نجاشی تقدم می، رجالیون دیگر
ق، 1407، نجاشی(29ده استاو را تضعیف کربه صراحت  اشاره کرد که نجاشی الرقی

ق، 1415، طوسـی (30در رجـال او را توثیـق کـرده اسـت     شـیخ طوسـی   اما )156ص
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از ابـن داود    بـه نقـل  (31و ابـن فضـال  ) 248، ص2جق، 1413(و شیخ مفید) 336ص
انـد و بسـیاري از اصـحاب اجمـاع ماننـد       او را توثیق کـرده ) 146ق، ص1383، حلّی

ز او نقل محبوب و ابن ابی عمیر و یونس بن عبدالرحمن و ابان بن عثمان ا حسن بن
آورده  دو روایـت از امـام صـادق   ، ن اودر جاللـت شـأ   اند و کشّـی  حدیث کرده

شـود کـه    اینها باعث می رسد که همۀ و به نظر می )402ق، ص1348، طوسی(32است
  . قول به وثاقت او بر تضعیف نجاشی مقدم داشته شود

صراحت به ی بن خنیس است که در حالی که نجاشی معلّ، مثال دیگر در این باب
 )417ق، ص1407، نجاشـی (33.ده اسـت ، او را تضـعیف کـر  يناپـذیر  و به نحو تأویل

 . اند او را توثیق کرده) 347ق، ص1411(رجالیون از جمله شیخ طوسی بیشتر

 کیفیت قول جارح و معدل .2

مراجعـه  معدل ارائه شـده،   تعارض قول جارح و مسئلۀراه حل دیگري که براي حل 
جاي توجه به شخصیت و حـاالت   در این راه، به. معدل است به کیفیت قول جارح و

هـا در جـرح یـا تعـدیل آن راوي خـاص توجـه        به کیفیـت قـول آن  معدل، جارح و 
امـا در ایـن بحـث    ، البته این امر در سایر علوم اسالمی نیز رایج بـوده اسـت  ؛ شود می
هـا   بـه برخـی از آن  هاي مختلفی را مبناي تقدیم قرار داد کـه در ذیـل    توان کیفیت می

 :شود اشاره می

 تقدیم نص بر ظاهر در تعارض نص و ظاهر .2-1

بحث از کیفیت قـول  معدل، هاي ممکن توجه به کیفیت قول جارح و  یکی از صورت
معـدل   اگر جارح یـا  ،مثال ث صراحت آن در توثیق و تجریح است؛ برايها از حی آن

کالم او جرح » ظاهر«ده است که مطلب را به صورتی بیان کر، در بیان وضعیت راوي
خالف آن را بیان کرده ، و با قاطعیت تام» نص«اما دیگري به صورت ، یا تعدیل است

توان به علی  در این باره میت؛ براي نمونه، را بر ظاهر مقدم داش» نص«توان  است می
 234، اشـاره کـرد کـه در کتـب اربعـه     ) المدائنی االزدي الکوفی(بن حدید بن حکیما

ـ  تصـریح بـه فطحـی بـودن او مـی      ایت از او ذکر شده است و کشّیرو ، طوسـی (دکن
واسطۀ روایـاتی    در موارد دیگري دربارة او به اما ظاهر کالم کشّی) 570ق، ص1348

ایـن در حـالی   ) 496و  279همـان، ص .(توثیق است، کند ذکر می که از امام جواد
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همـو،  (34.ده اسـت ف کـر ، به صـراحت او را تضـعی  استبصاراست که شیخ طوسی در 
نیز با همان صراحت و قریـب   تهذیب االحکامدر  )95، ص3و ج 40، ص1ج، 1390

از ) 101، ص7جق، 1365، طوسـی .(اسـت   به همین عبارت تضعیف او را تکرار کرده
  . حکم به ضعف او کرد، توان با تقدیم نص بر ظاهر این رو می

برخی از بزرگان معتقدنـد  ، هشدخالف این مطلب ذکرالبته باید توجه داشت که بر
ایـن   ، زیـرا که بین ظاهر و نص در عبارات تعدیل و تجریح نباید تفـاوتی قائـل شـد   

انـد و   تعـدیل یـا جـرح کـرده    ، ها که برخی را با صراحت و به صـورت نـص   تفاوت
بینیم  ما نمی«: تفنّن در عبارت بوده است، دیگري را به صورت ضمنی و بدون تصریح

ق او بـین کسـی کـه در حـ    ، عمل و در موارد ترجیح در تعارضـات که قدما در مقام 
فرقـی گذاشـته   ، و کسی که به صراحت توثیق شده اسـت  ها گفته شده برخی از مدح

هـا از   نزدیک به عادل اسـت و آن ، کند که در نزد قدما ممدوح و این ثابت می...باشند
و برخـی را بـه    انـد  که برخی را به وثاقت توصیف کردهیک صنف واحد هستند و این

) 154ق، ص1412، سبحانی(35».تفنّن در عبارت بوده است، داري صالح و زهد یا دین
محققان میان قولی که نـص باشـد و   ، بینیم در موارد دیگري این در حالی است که می

ـ      ند؛ چنانا تفاوت قائل، قولی که صراحت نداشته باشد ول کـه برخـی مبنـاي تقـدیم ق
زیرا ، قول جارح مقدم است«: اند که و خاطرنشان ساخته  دهجارح را همین امر ذکر کر

ایـن  ) 160ق، ص1416، فضلی(36».باشد ظاهر میمعدل  قول جارح نص است و قول
، یا ظاهر بودن و بـه عبـارت دیگـر   هد که این محققان براي نص بودن د امر نشان می

کـه پـیش از ایـن    اثر عملی قائل هستند و مثالی معدل، صراحت داشتن کالم جارح و 
  . نیز مؤیدي در این زمینه است، ذکر شد

 تقدیم مبین بر مجمل در تعارض مجمل و مبین .2-2

توجه بـه اجمـال و تبیـین در    معدل، صورت دیگري از توجه به کیفیت قول جارح و 
و  معـدل سـخن را بـه اجمـال بیـان کـرده       یعنی اگر یکی از جارح و ست؛ها قول آن

تـوان قـول    مـی ، به تفصیل و مبین مطلبی را ذکر کرده اسـت  دیگري در تعارض با او
توان به محمـد بـن بحـر الرهنـی      میمبین را بر قول مجمل مقدم دانست؛ براي مثال، 

بـه  ) 147ق، ص1348، طوسـی (و کشّـی ) 98ق، ص1363(يابن غضائراشاره کرد که 
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عـی از مبنـاي   اطال ولی مرحوم نجاشی با اظهار بـی ، اند او را جرح کرده ،صورت مبین
شیخ ) 384ق، ص1407، نجاشی.(به صورت اجمالی او را مدح کرده است، این جرح

او را به صورت مجمل مدح و رمی او به غلو ) 390، صتا بی(الفهرست طوسی نیز در
عالمه حلّی با بیان هر دو نظر قائل به توقف در روایـات او شـده   . را ذکر کرده است

ي و ابن غضـائر  است که با توجه به جایگاه مشخص) 252ق، ص1411، حلّی.(است
حکایت از نـوعی  ، توقف عالمه حلّی در روایات محمد بن بحر الرهنی، هاي او جرح

 . ي و کشی در این زمینه داردابن غضائر تقدیم قول مبین

 دو تقدیم قول همراه با سبب بر قول بدون سبب در تعارض آن .2-3

معدل، توجه به ذکر سبب یا عدم آن  صورت دیگري از توجه به کیفیت قول جارح و
بر این اساس، اگر یکی از جارح و معدل سخن خود را با بیان . در جرح و تعدیل است

تـوان   سبب و معلَّل ذکر کرده باشد و دیگري بدون بیان سبب و بدون ذکر علّت، مـی 
ر سبب به عبارت بهتر، ذک. قول همراه با سبب را بر قول بدون بیان سبب مقدم دانست

ها اثـري   یکی از عوامل ایجاد اعتماد بر قول جارح و معدل است و در کیفیت قول آن
اما پیش از آنکه به تفصیل به این بحث وارد شویم، شایسته است به یکی . جدي دارد

نظران، ذکر  از مباحث رایج در این زمینه اشاره شود و آن این است که برخی از صاحب
ا الزم دانسته و بدون آن جرح و تعـدیل را بـدون فایـده و    سبب در جرح و تعدیل ر

جـرح را فقـط هنگـامی ذکـر     «: کند که ابوالولید باجی تصریح می چنان. دانند اثر می بی
که امکان دارد مطلبـی از نظـر   ا ذکر سبب و تفسیر شده باشد، چراکنند که همراه ب می

به ) 31، ص1تا، ج بی اجی، ب(37».گیران جرح باشد و از نظر دیگران چنین نباشد سخت
اند  شود که اصحاب جرح و تعدیل همه یک مذاق نداشته عبارت دیگر، باجی متذکر می

 38».انـد  گیران وجـود داشـته   گیران و معتدالن و سهل ها سخت در بین آن«و به تعبیري 

  )جا همان(
ر که برخی دیگ چنان باشد که باجی خاطرنشان ساخته است و یا چنان اگر مطلب آن

ماند،  نمی  دیگر وجهی براي چنین تعارضی باقی 39اند، نظران به آن قائل بوده از صاحب
فایـده   اثـر و بـی   هاي بدون ذکر سبب، بـی  زیرا در این صورت، اصوالً جرح و تعدیل

اند  نظران خاطرنشان ساخته که این صاحب رسد که مطلب چنان اما به نظر می. شود می
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 ۀب خویش، بحثی تفصیلی در این رابطه دارد که خالصمرحوم خاقانی در کتا. نیست
علما در قبول جرح و تعدیل بـدون ذکـر سـبب اخـتالف     «مباحث آن چنین است که 

بدون ذکر سبب هستند و ) یعنی جرح و تعدیل(گروهی قائل به پذیرش هر دو. اند کرده
رنـد و  پذی و گروه سومی، جرح بدون ذکر سبب را می. برخی قائل به عدم قبول هردو

اما . کنند تعدیل بدون ذکر سبب را خیر؛ اما گروه چهارم، برعکس گروه سوم عمل می
خاطرنشـان سـاخته   ) اعیان الشـیعۀ (خویش رجالدر کتاب ) امین(مرحوم سید محسن

دهد  است که این اختالف میان علماي اهل سنت است و صاحب قوانین نیز تذکر می
و در معـالم نیـز بعـد از ذکـر ایـن مطلـب       که این اقوال چهارگانه براي عامـه اسـت   

و » در میان اصحاب ما قائلی براي این اختالفات وجود ندارد«: خاطرنشان ساخته است
کند که در هر دو نیازي به ذکر سبب نیست؛ البته  سپس از والد خود شهید ثانی نقل می

اثبـات  در جایی که بداند که جارح یا معدل در آنچه به واسـطۀ آن عـدالت و جـرح    
شود، مخالف دیگران نباشد، زیرا در غیر این صورت، قبول قول او منوط بـه ذکـر    می

یعنی کسانی که در جرح و تعدیل نظریاتی مخالف عمـوم علمـا دارنـد    . [سبب است
سازد که این قـول اقـوي    و خاطرنشان می ]شود قولشان فقط با ذکر سبب پذیرفته می

ـ       ق، 1404خاقـانی،  (40».ه بیـان نـدارد  است و علـت آن هـم ظـاهر اسـت و نیـازي ب
دارد که تعدیل به علت مشـکل   حالی است که شهید ثانی بیان می این در) 53ـ52ص

شود، اما جرح به علت اختالف مبـانی   بودن بیان علت آن بدون ذکر سبب پذیرفته می
شایان ذکر است که ) 197ق، ص1413عاملی، .(در جرح، حتماً باید مفسرا و مبینا باشد

شود که قبول هر  نیز در کتاب موجز خود، متذکر می 41رحوم میرزا ابوالحسن مشکینیم
ترین قول است و علت آن را حجیت  بدون ذکر سبب، قوي) هم جرح و هم تعدیل(دو

  )85ق، ص1411مشکینی، .(داند قول ثقه می
و تعـدیل بـدون ذکـر      در عمل هم شاهد آن هستیم که کتب رجالی مملو از جرح

  :توان به این موارد اشاره کرد ؛ براي نمونه، براي توثیق بدون ذکر سبب میسبب است
، ابراهیم بن عثمان المکنّـی  )17تا، ص طوسی، بی(ابراهیم بن ابی حفص ابواسحاق

بن نوح بـن   وب، ای)29همان، ص(یل بن علی العمی، اسماع)18همان، ص(بابی ایوب
، )الخیـاط (د بن عبـداهللا الحنّـاط  ، زی)43همان، ص(وب بن حر، ای)43همان، ص(دراج
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، محمد بن فضیل )284همان، ص(، محمد بن سلم بن شریح)206ق، ص1415همو، (
، ابراهیم بن صالح )293همان، ص(، محمد بن قیس ابونصر)292همان، ص(بن غضبان

، ابراهیم بـن  )11همان، ص(، ابراهیم بن رجاء الجحدري)10تا، ص همو، بی(االنماطی
ق، 1415همو، (بن الجهم بن البکیر) الحسین(، الحسن)16همان، ص(سلیمان بن عبداهللا

همان، (، محمد بن الفضل االزدي)335همان، ص(بن صدقه) الحسین(، الحسن)334ص
همـان،  (، کافور الخادم)388همان، ص)(الهمذانی(، علی بن الحسین الهمدانی)363ص
همان، (الجالب، محمد بن مروان )390همان، ص(، محمد بن علی بن مهزیار)390ص
همـان،  (، یونس بـن یعقـوب  )435همان، ص(، عبدالعزیز بن یحیی الجلودي)391ص
، )145همـان، ص (، مسـکین )131همـان، ص (، حکم بن مختار بن ابی عبیـد )345ص

همان، (.)ضمخه، صمحه(حماد بن ضمجه و )176همان، ص(جعفر بن سلیمان الضبعی
  )187ص

  :زیر را برشمرد توان موارد براي جرح بدون ذکر سبب نیز می
، عمرو )191همان، ص(، حارث بن عمر البصري)126همان، ص(ابان بن ابی عیاش

، )288همـان، ص (، محمد بن عبدالملک االنصاري)251همان، ص(بن جمیع ابوعثمان
، ابراهیم بـن  )158همان، ص(، ابراهیم بن ابی حیۀ)226تا، ص همو، بی(سالم بن مکرم

همـان،  (، عبـداهللا بـن ابـی زیـد االنبـاري     )414ق، ص1415همـو،  (اسحاق االحمـري 
، )448همان، ص(، محمد بن اورمه)448همان، ص(، محمد بن عیسی الیقطینی)434ص

همـان،  (، کـادح بـن رحمـۀ الزاهـد    )237همـان، ص (عبدالرّحمن بن الهلقام ابومحمد
همـان،  (، محمد بن فضیل الکوفی)334همان، ص(، حسین بن احمد المنقري)275ص
، )345همان، ص(، محمد بن سلیمان الدیلمی)344همان، ص(بن بشیر، محمد )343ص

، )388همان، ص(، علی بن محمد القاسانی)378همان، ص(محمد بن عبداهللا بن مهران
  )389همان، ص.(، عروة النخّاس الدهقان)389همان، ص(علی بن رمیس

 ،بسب پذیرش جرح و تعدیل بدون ذکرِرسد  ه آنچه ذکر شد، به نظر میبا توجه ب
پس مـا قـول معـدل و    «: امر کامالً رایجی است، تا حدي که خاقانی خود آورده است

گیریم و منوط  پذیریم و در موارد غیر قابل شمارشی آن را واقع در نظر می جارح را می
 ۀجاري علماي گذشت ةرسد که مبنا و شیو کنیم و به نظر می به تفصیل و ذکر سبب نمی
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ذکر کـرده اسـت،   ) اعیان الشیعۀ(خود رجالدر ) حسن امینم(طور که سید ما نیز همان
که چگونه «نیز همین اشکال را  43مرحوم کلباسی )54ـ53ق، ص1404(42».همین است

در کتاب خویش مطرح کرده و به » توان بدون ذکر سبب جرح یا تعدیل را پذیرفت می
میـان  دهـد کـه در    وي تـذکر مـی  ) 185ق، ص1419کلباسی، (44.آن پاسخ داده است

  )جا همان(45.شود بدون ذکر سبب پذیرفته می ،چه جرح و چه تعدیل ،شیعیان
 احوال راوي و معدل بهدسترسی جارح  نحوة .3

راه حل دیگري براي حل تعارض جرح و تعدیل، رجوع به نحوة دسترسی جـارح و  
رسد که این امر کامالً پذیرفته شده  به نظر می. معدل به شخص راوي و احوال اوست

ها به احوال راوي توجه  است که براي ارزیابی قول جارح و معدل به نحوة دسترسی آن
توان مدعی شد که براي رفع تعـارض میـان جـرح و تعـدیل نیـز       از این رو می. کنیم
توان به همین مالك مراجعه و به نحوة دسترسی جارح و معدل به فرد مورد بحث  می

است یا قرب » عن حس«بیشتري داشته و نقل او  توجه کرد؛ براي مثال، آنکه دسترسی
عصر دارد، بر آنکه دسترسی حسی ندارد و قول او نقل از دیگران است یا بـر اسـاس   

  . دهد، برتري دارد بررسی احادیث روات نظر می
داود  توان به تفاوت ارزش و اعتبار نظریات رجالی ابن براي مثالی در این زمینه، می

عالمه حلّی و ابن داود به علت . ها اشاره کرد با رجالیون مقدم بر آنحلّی و عالمه حلّی 
ها مورد بحث  فاصله زمانی بسیار بیشتر با زمان حیات و زندگی رجالی که در کتب آن

اند، امکان کمتري براي بررسی میزان وثاقت و چگونگی احوال رجال مورد  قرار گرفته
ونی مانند ابن فضّال و برقی و کشّی و امثال این در حالی است که رجالی. اند نظر داشته

بودن و نیز دسترسی بیشتر به رجال  اند که به واسطۀ معاصر زیسته اي می ایشان، در دوره
 . اند تري در این زمینه داشته حدیث، امکان بررسی جدي

 تقدیم قول جارح .4

ایـن   از سوي برخی از دانشمندان معدل راه حل دیگري که در تعارض قول جارح و
اند، تقدیم   حیطه مطرح شده و برخی از رجالیون نیز آن را مالك عمل خویش قرار داده

تقدیم جارح به این معنی است که در تعارض بین جـرح و تعـدیل   . قول جارح است
رواج این مالك در میان رجالیون به حدي است . همواره جرح را بر تعدیل مقدم بدانیم
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تقدیم مطلق جرح بر تعدیل از جمهور علما نقـل  «: اند هکه برخی از محققان بیان داشت
دهـد و قـول    از آنچه از حال راوي ظاهر شده است، خبـر مـی   معدل شده است، زیرا

پـس جـارح در   . بر آن اطالع نیافته است معدل جارح اشتمال بر زیادت علم دارد که
کند ولی در عین  میدهد، تصدیق  را در آنچه از ظاهر حال راوي خبر می معدل حقیقت

دهـد؛ یعنـی تعـدیل،     پوشیده مانده است، خبـر مـی   معدل حال، از امري مخفی که بر
نفی معصیت عملی از  کند، از جهت هرچند بر اثبات ملکه عدالت نزد راوي داللت می

که جرح اثبات کننده معصیت است و اثبات بر نفی  راوي مستند به اصل است؛ حال آن
 نزدیک؛ 160ق، ص1416 فضلی، / 108، ص1384پور،  ي و صانعیغفار(45».مقدم است

  )به همین عبارت ، نزدیک199ق، ص1413عاملی، / به همین عبارت
این قول در میان اصولیون نیز رایج بوده است به حدي که مرحوم کلباسی از عالمه 

جرح بر تعـدیل مقـدم اسـت و فقـط     «کند که  حلّی و غیر او در کتب اصولی نقل می
کلباسـی،  (»46.کننـد  ها اعتنایی نیست، بر این مالك اعتـراض مـی   نی که به قول آنکسا

خـویش بـه نحـو     رجـال نیز در  47عالوه بر این سید بحرالعلوم) 56، ص1ق، ج1419
به (48».اگر جرح و تعدیل با هم تعارض یابند جرح مقدم است«: مطلق بیان کرده است

که تقدیم قول جارح به بسیاري از  شایان ذکر است) 165ق، ص1416فضلی، : نقل از
  49.اصولیون شیعه نیز نسبت داده شده است

نجاشـی،  (مثالی براي تقدیم قول جارح محمد بن سنان الزاهري است که نجاشـی 
ــی) 328و  425ق، ص1407 و شــیخ ) 546و  503، 382ق، ص1348طوســی، (و کشّ

ن غضائري حتی اب )364ص، ق1415طوسی، .(اند طوسی و دیگران او را تضعیف کرده
طوسی، (و از سوي دیگر کشّی) 92ق، ص1363(دهد جعل حدیث را به وي نسبت می

. در مورد او مدایح بسـیار زیـادي آورده اسـت   ) 508و  504، 503، 502ق، ص1348
شـیخ مفیـد نیـز او را     سازد کـه  عالمه حلّی نیز ضمن بیان این اختالف خاطرنشان می

بر این اساس، اگر تقـدیم قـول جـارح را    ) 251ق، ص1411حلّی، .(توثیق کرده است
  . مالك قرار دهیم، باید به ضعف محمد بن سنان الزاهري حکم شود

را به صورت مطلق قبـول   معدل رسد که برخی از علما تقدیم جارح بر به نظر می
 سـماء اند؛ براي مثال، مرحوم کلباسی در کتاب  اند و براي آن شروطی قرار داده نکرده
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در ایـن زمینـه قائـل اسـت،      50به شرطی که مرحوم شیخ بهایی علم الرجال المقال فی 
آن است که  حبل المتینظاهراً نظر شیخ ما شیخ بهایی در کتاب « :کند اشاره و بیان می

مساوي باشند، نه در همـۀ   معدل جرح فقط هنگامی بر تعدیل مقدم است که جارح و
 51».از حیث کثرت جارحان و معدالن است و ظاهراً منظور ایشان از عدم تساوي. موارد

با آنکه مبنایی متفـاوت  (شایان ذکر است که شهید ثانی) 45ـ44ق، ص1419کلباسی، (
، با شرط تساوي عددي جارحان و معدالن )دارند و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

ست، حتی م اتر آن است که جرح بر تعدیل مقد قول صحیح«: کنند مخالفت و بیان می
عـاملی،  ( 52».ها از جارحـان بیشـتر باشـد    اگر تعدیل کنندگان متعدد باشند و تعداد آن

  )199ق، ص1413
کند که قول به تقدیم جارح به اکثر علمـا نسـبت    خویش نقل می رجالخاقانی در 

با این همه اکثـر علمـا معتقـد بـه     «: کند داده شده است و دالیل آن را دو چیز ذکر می
به صورت مطلق هستند و تفصیلی براي ذکر سبب یا عدم ذکر سـبب و  تقدیم جارح 

اتحاد زمان یا عدم اتحاد و غیر این موارد از وجوهی که پیش از این ذکر شـد، قائـل   
فسـق در مـردم کـه     غلبۀ. 1: تواند باشد ما دو چیز میاما علت قول این عل. شوند نمی

و بر ظن انسان غلبه یابد، چرا که تر باشد  شود جرح در دل انسان قابل قبول باعث می
نهایت . 2بینید این مبنا ضعیف است؛  که می چنان. فرد را باید به اعم اغلب ملحق کرد

این است که او با وجود طوالنی بودن زمان معاشرت با راوي، بر چیزي  معدل حرف
، که موجب فسق راوي یا مخالف مروت باشد، اطالع نیافته اسـت و بـه همـین دلیـل    

گمان به عدالت برده است و یا اینکه بدون دورة طوالنی معاشرت با راوي، بر چیـزي  
توانـد ادعـاي    نمی کند؛ بنابراین، معدل اطالع یافته است که ظن به عدالت را ایجاد می

گوید من به  حال آنکه جارح می. علم به عدم چیزي که عدالت را مخدوش نماید کند
پس اگر جارح را تکذیب . ام راوي با مروت اطالع یافته طور قطعی بر فسق یا مخالفت

کند، به کسی که به ظـن   کنیم و قول او را ترك نماییم از کسی که از یقین حکایت می
ایم و حاصل این کالم این است که جـارح بـر چیـزي     کند عدول کرده خود استناد می

حقیقت منافاتی و تعارضی پس در . بر آن اطالع نیافته است معدل اطالع یافته است که
ـ به أدري و  که نشان دادیم ـ چنان بین این دو قول نیست، چرا که بازگشت این دو قول
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  )58ـ57ق، ص1404خاقانی، (53».گردد الأدري باز می
توان با این  اما در نهایت خود قائل است که هر دو دلیل این امر ضعیف است و نمی

چنان که برخی معتقدند، «: کند م کردو تأکید میدالیل به تقدیم جارح در همه حال حک
) 57ق، ص1404خاقـانی،  (54»مبنایی بر تقدیم جارح به صورت مطلـق وجـود نـدارد   

مورد دیگري از عدم جریان مالك تقدیم جارح  55شایان ذکر است که برخی از محققان
لکن م است، مقد معدل اگرچه جارح بر« :کنند دانند و بیان می آمیز میغلورا در مسائل 

  )143ش، ص1380قاسمی، (».آمیز جریان این قاعده معلوم نیستدر مسائل غلو
مسئلۀ دیگري که در باب تقدیم جرح بر تعدیل به نظر برخی از منتقـدان رسـیده،   

جا و بدون رعایت هیچ ضابطۀ دیگري بخواهیم همواره جرح  این است که اگر در همه
مسـئلۀ   مانـد و اصـوالً   کسی از جرح سالم نمی را بر تعدیل اولویت دهیم، آنگاه عمالً

  . شود حجیت احادیث با مشکل مواجه می
 .داند مرحوم مشکینی نیز قول به تقدیم جارح به صورت مطلق را واضح البطالن می

همانا جرح فقط بـه  « :سازد نیز خاطرنشان می 56شهید ثانی) 87ق، ص1411مشکینی، (
) 40 تـا، ص  عاملی، بی(»57قدم بر تعدیل شده استدلیل زیادتی علم جارح بر معدل، م

شایان ذکر است که برخی دیگر از علماي شیعه نیز به طـور کلـی بـا تقـدیم جـارح      
 الرواشح السـماویۀ توان به سید میرداماد در کتاب  اند که از آن جمله می مخالفت کرده

  )92ق، ص1405میرداماد، (.اشاره کرد
 )به تفصیلقول (جمع بین قول جارح و معدل .5

توان  است که از آن می »معدل مالك قرار دادن جمع بین قول جارح و« راه حل پنجم
منظور از جمع بین قول جارح و معدل آن است که قول . به قول به تفصیل تعبیر کرد

جارح و معدل را به صورتی برداشت کنیم که هر دو در آن واحد صحیح دانسته شود و 
پیش از آنکه به تفصیل از این قول سخنی به میان . بر دیگري نباشدنیازي به تقدم یکی 

. اشاره کنیم معدل آید الزم است که به اشکال مرحوم خاقانی بر جمع بین قول جارح و
  :کند او در این باره بیان می

جمع بین اقوال متعارض فقط در اخبار متعارضی که در اطالق و تقیید یا در عموم «
اشته باشند، درست است و علت آن هم این است که اهل لسان، و خصوص تعارض د
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یک کالم واحد، از یک متکلم  ۀکنند؛ زیرا هر دو قول را به منزل حکم به چنین امري می
گیرند که جایز نیست از آن عدول شود و از این رو، یکی از این دو  واحد، در نظر می

روشن است که چنین چیزي در مـا   .گیرند اي براي قول دیگر در نظر می قول را قرینه
اي بـراي کـالم شـخص     توانـد قرینـه   نحن فیه جاري نیست، زیرا  کالم یک فرد نمی

خصوص بـا توجـه بـه امکـان اخـتالف در نظریـات و        دیگري در نظر گرفته شود، به
 انـد وجـود نـدارد؛    بر این مبنا هیچ وجهی براي جمعی که ذکر کرده. اجتهادات آن دو

و بلکه اگر یک نفر جرحی را در کتابی و تعدیل  معدل ه به تعدد جارح وبا توج ویژه به
را در کتاب دیگري آورده باشد نیز امکان جمع وجود ندارد، زیرا باب عدول و تغییـر  

اي که جرح یا تعدیل شده، باز است؛ حتی اگر ایـن   نظر و حتی تغییر در احوال راوي
یفتد نیز روشـن اسـت کـه چنـین جمعـی      امر در مواضع مختلف از یک کتاب اتفاق ب

  )57ـ56ق، ص1404خاقانی، (58».درست نیست
انـد و بـه    با توجه به اشکاالتی که مرحوم خاقانی به جمع بین جرح و تعدیل کرده

رسـد کـه    رسد که این اشکاالت الاقل در مواردي وارد هستند، اما به نظر مـی  نظر می
حیح نباشد، در بسیاري یا الاقل برخی موارد ص ۀجمع بین جرح و تعدیل اگرچه در هم

که برخی از محققان نیز جمع را به مواردي کـه   چنان  رسد؛ از موارد صحیح به نظر می
 معدل موارد خواهان جمع بین قول جارح و ۀاند و در هم ممکن است، اختصاص داده

مطلـوب   معـدل  در مواردي که جمع ممکن است، جمع بین نظر جـارح و «: اند نشده
است، اما اگر در مواردي جمع ممکن نبود باید توقف کرد و به اصـل مناسـب در آن   

  ) 162ق، ص1416فضلی، (59».مقام مراجعه کرد
هـاي متعـددي جـاري     تـوان در زمینـه   مالك جمع بین قول جارح و معدل را مـی 

  :شود به برخی از موارد قول به تفصیل اشاره می ،در ادامه .دانست
 اوي و وثوق روایی اوتفصیل بین مذهب ر .5-1

منظور از این نوع از تفصیل آن است که با تفکیک بین مذهب راوي و وثـوق روایـی   
جـرح را بـه    مـثالً  ؛را فراهم آوریم معدلاو امکان جمع میان اقوال متعارض جارح و 

حوم خاقانی در بیان این وجه مر. مذهب راي برگردانیم و تعدیل را به وثوق روایی او
کننده گفت که راوي ثقه است و دیگري او را فطحـی   اگر تزکیه«: سازد یخاطرنشان م



65 

 

هاي ترجیح اقوال رجالیون در تعارض جرح و تعدیل   مبناي مالك   

گوییم که راوي فطحی مذهبی اسـت کـه    کنیم و می بین این دو قول جمع می، خواند
ـ  کنیم، زیرا ثقه را رها میظاهر لفظ ، بر این اساس. در دین خود ثقه است ه ظاهر آن ب

تعـارف موجـود در ایـن زمینـه     قطعی جاري و م ۀثبوت اصطالح به علت روی ۀواسط
 )56ق، ص1404، خاقانی(60».کند داللت بر امامی بودن می

توان به اسماعیل بن زیـاد السـکونی اشـاره کـرد کـه       می، مثالی در این زمینهبراي 
کـه  اسـت   )199ق، ص1411، حلّی/ 426ق، ص1383، ابن داود حلی(عامی المذهبی

مفضـل بـن   ، مثالی دیگر در ایـن زمینـه  . خرین به وثاقت روایی او معتقدندمشهور متأ
و ) 258ق، ص1411(و عالمـه حلّـی  ) 416ق، ص1407(عمر الجعفی استکه نجاشـی 

خـود و شـیخ    رجالاند و برقی در  دهاو را تضعیف کر) 87ق، ص1363(يابن غضائر
انـد و کشّـی روایـاتی در     در مدح و ذم او سکوت کرده) رجالو  فهرست(طوسی در

ـ 328، 323ـ321و  248 ،13ق، ص1348، طوسی(مدح و نیـز در  ) 509و  407، 329ـ
و  346ق، ص1411(الغیبـه آورده استو شـیخ طوسـی در   ) 326ـ325، 323ـ321(ذم او
وثاقت مفضل بن عمـر   ةکه درباربا توجه به این. روایاتی در مدح او آورده است) 347

ره کـه  راه حلـی در ایـن بـا   ، شود بین رجالیون متقدم و متأخر اختالف جدي دیده می
تفصیل بین مذهب مفضل بن عمر از جهت انتسـاب   ،ن به آن معتقدندابرخی از محقق

  )588ق، ص1416، داوري.(او به غالت و وثاقت روایی و صحت احادیث اوست
ن او همـین بـس   داهللا بن بکیر است که در جاللت شـأ عب، مثال دیگر در این زمینه

ق، 1348، طوســی(اسـت   هدوم ذکــر کـرد  ۀکـه کشّـیوي را از اصــحاب اجمـاع دسـت    
مذهب بوده است و رجالیون بین وثاقت روایـی او و مـذهب    اما وي فطحی) 375ص

 )304، صتا بی، طوسی/ 106ق، ص1411، حلّی.(اند وي تفصیل قائل شده

 هاي او تفصیل قائل شدن بین خود راوي و نقل .5-2

قـل و  مقصود از این نوع از تفصیل آن است که جرح را بـه عـدم مبـاالت راوي در ن   
کثرت نقل او از ضعفا برگردانیم و تعدیل را به خود راوي و مورد وثوق بودن شخص 

 دعائم االسالم، صاحب کتاب 61توان به نعمان بن محمد براي مثالی در این زمینه، می. او
اشاره کرد که غالب علماي حدیث او را شیعه محسوب نکرده و به احادیث او توجهی 

از احکام معلوم نزد شیعه، با علماي شیعه مخالفت کرده است؛  اند، زیرا در برخی نکرده
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بر همین . حتی در برخی از ضروریات مذهب، مانند حلّیت متعه نظر مخالف داده است
چیـزي از احادیـث او ذکـر     وسائل الشیعۀدر کتاب  62اساس، مرحوم شیخ حرّ عاملی

 .ز اسـت، نشـمرده اسـت   را از کتبی کـه اعتمـادبرانگی   دعائم االسالمنکرده است و و 
 انـد  از سوي دیگر، برخی از علماي شیعه او را مدح کـرده ) 86ق، ص1322تستري، (
و به این ترتیب، نوعی از تعارض جرح و تعدیل در مورد او صورت گرفته ) جا همان(

این در حالی است که برخی دیگر از محققان با علم و بررسی بیشتر به این نکته . است
 در 63که مرحوم تستري که این عمل وي به علت تقیه بوده است، چناناند  رهنمون شده
این مـرد  «: کند و در ذیل بحث از نجاست ماء قلیل به صراحت بیان می مقابس االنوار

از افاضـل   ،شـود  که از کتـابش روشـن مـی    ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور چنان
که در کتاب خود فقط از امـام   علماي شیعه، بلکه علماي دوازده امامی است، هر چند

کند و براي عالمه مجلسی روشن شـده   و ائمه قبل از ایشان روایت نقل می صادق
است که این فرد در ایام دولت اسماعیلیه قاضی مصر بوده است و به این علت از ائمه 

روایت نقل نکرده و نیز ذکر کرده است که او مالکی بود و سپس  بعد از امام صادق
 65شاید بر همین اساس اسـت کـه مرحـوم مجلسـی    ) 86ـ85همان، ص(64».شد امامی

ضمن تأیید این شخص به لحاظ رجالی، آثار او را به علت همین غلبه تقیه بر آثـارش  
اخبار و روایات او فقـط بـراي تأییـد و    «سازد که  داند و خاطر نشان می قابل اتّکا نمی

توانـد راه حلـی    همین امر مـی ) 86ص همان،(».تأکید بر دیگر روایات صالحیت دارد
اند و علمـایی کـه او را از علمـاي     براي جمع میان نظر علمایی باشد که او مدح کرده

  . اند شیعه ندانسته
 تفصیل قائل شدن بین مقاطع مختلف زندگی راوي .5-3

آن است که جرح را به دوره عـدم   معدلمنظور از این نوع از جمع بین قول جارح و 
ایـن نـوع از تفصـیل خـود     . اسـتقامت او برگـردانیم  ة عدیل را بـه دور او و ت سالمت

 :تواند اشکال مختلفی پیدا کند که از آن جمله است می

 انحراف حاصل شدن در مذهب راوي .1- 5-3

اي که مستقیم الطریقه بوده است، به عللـی دچـار فسـاد در     منظور آن است که راویی
ـ  «از او تعبیـر بـه    ،مذهب و انحراف در عقیده شود که به طور معمول ط بعـد  مـن خلَّ
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شود و بعـد از   کنند و روایات او قبل از فاسد شدن مذهبش پذیرفته می می» االستقامۀ
جمع آن است که تعدیل را به منظور از این وجه ) 210ق، ص1413العاملی، .(آن، خیر

انحراف او بازگردانیم و بین جـرح و تعـدیل    ةاستقامت راوي و جرح را به دور ةدور
مثال مشهوري در این زمینه، محمد بن علی الشلمغانی معروف بـه ابـن    جمع کنیم که

ولـی  ) 378ق، ص1407نجاشـی،  (ابی العزاقر است که از بزرگان اصحاب امامیه بـود 
 .دچار انحراف در عقیده گردید و توقیعاتی از ناحیه مقدسـه در مـذمت او وارد شـد   

ق، 1411حلّـی،  / 508ق، ص1383ابن داود حلـی،  / 413تا، ص طوسی، بی /جا همان(
  ) 253ص

است  احمد بن هالل العبرتائی از اصحاب امام عسکري ،دیگر در این باره ۀنمون
 ۀاز ناحی دچار انحراف در عقیده شد و بر اساس نقل کشّی ،غیبت صغري ةکه در دور

ق، 1348طوسی، .(وارد شده است66ز طریق عمريمقدسه در رد و لعن و تبرّي از او ا
  )535ص

 726مثال دیگر در این زمینه، علی بن ابی حمزه بطائنی است که در کتـب اربعـه،   
روایت از او نقل شده است، در حالی که به طور مسلم، از سران واقفیه بعد از حضرت 

 ،دین سببب. رد و طعن او آمده است است و روایات صریحی در امام موسی کاظم
بـر   گـردد، زیـرا   رسد که روایات اصحاب از او به حال استقامت او باز مـی  به نظر می

  )405ق، ص1348طوسی، .(او از نمایندگان مالی حضرت بوده است اساس نقل کشّی
مثال دیگر در این زمینه، حسین بن یزید معروف به النوفلی است که نجاشی قولی 

و ) 38ق، ص1407نجاشی، (کند آخر عمرش ذکر می از قمیین در گرایش او به غلو در
ق، 1411حلّـی،  .(کنـد  عالمه حلّی به علت همین نقـل قـول در اخبـار او توقـف مـی     

  )216ص
مثال دیگر در این زمینه، یونس بن یعقوب البجلی است کـه رجـالیون در بـاب او    

برخی ) 368و  345ص، ق1415طوسی، (اند برخی او را توثیق نموده. اند اختالف کرده
) 185ق، ص1411حلّـی،   شیخ صدوق بـه نقـل از  (اند او و برادرش را فطحی خوانده

و ) 382ق، ص1383ابن داود حلی، .(اند وبرخی با ذکر موثق بودن، او را فطحی خوانده
  مرحوم کشّی با ذکر فطحی بودن وي، روایات فراوانی در مدح و جاللت شأن او آورده
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برخی دیگر خبر از رجوع او از مذهب ) 388ـ385و  345ق، ص1348طوسی، .(است
 )446ق، ص1407نجاشی، .(اند داده هفطحی

 از میان رفتن آثار راوي .2- 5-3

اي که راوي به منابع خویش  جمع یا تفصیل، آن است که میان دورهةمنظور از این نحو
اي که راوي به آثار خود  دسترسی داشته است و یا حافظه او برقرار بوده است و دوره

نداشته یا حافظه او دچار اشکال شده است، تفکیک قائل شویم و بدین سبب دسترسی 
توان به  براي مثالی در این زمینه، می. در مقاطع مختلف زندگی راوي تفصیل قائل شویم

عمیر اشاره کرد  د بن ابیمحمراوي و عالم بزرگ شیعی و یکی از اکابر حدیث شیعه، 
و ) 556ق، ص1348طوسی، (شمارد م برمیکه کشّی او را از اصحاب اجماع دسته سو

و به طور قطع  )252و  211همان، ص(کند متعددي نقل می در جاللت شأن او احادیث
اي که در  صدمه ۀاما به واسط 67.او از ثقات و وجوه شیعه و از معتبرترین راویان است

د شد، هایش وار دستگیري و اسارت او در زندان دستگاه خالفت، به آثار و نوشته ةدور
در مابقی  ،و از این رو) 326ق، ص1407نجاشی، (بخشی از آثار خود را از دست داد

تـوان میـان    بدین سـبب مـی  . کرد حیات علمی خود به صورت مرسل حدیث نقل می
مقطعی که ابن ابی عمیر به آثار خود دسترسی داشته است و مقطعی که احادیث مرسل 

ل مراسیل را به عنوان اشکالی بر این محدث کند، تفصیل قائل شد و نق فراوان نقل می
 . بزرگ در نظر نگرفت

 تفصیل بین راوي و منابع مورد استفاده او .5-4

 جمع آن است که میان وثاقت خود راوي و منابع مورد اسـتفاده او  نحومنظور از این 
شایان ذکـر اسـت   . تفصیل قائل شویم، کرده است ها حدیث نقل می و رواتی که از آن

تفصـیل بـین   « با وجه تفصیل دومی که پیش از این ذکر شد کـه ، وجه تفصیلکه این 
هاي خود  میان راوي و نقل، در آن بخش ، تفاوت دارد، زیرااست» هاي او راوي و نقل

امـا در  . او تفکیک و تفصیل قائل شدیم و در مثالی که ذکر شد نیز این امر متبلور بود
 بـراي . شـویم  ت او تفکیک قائل مـی یا روا این بخش بین راوي و منابع مورد استفاده

توان به احمد به عمر بن حلّال الکوفی اشاره کرد که رجالیونی  می، مثالی در این زمینه
، او ةاشکال در منابع مورد اسـتفاد  ۀاما به واسط، اند مانند شیخ طوسی او را توثیق کرده
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عالمـه حلّـی    ،رو از این) 352ق، ص1415، طوسی.(اند خوانده» رديء االصل«وي را 
  )14ق، ص1411، حلّی.(در پذیرش روایات او توقف کرده است

است که از  68مثال دیگري در این زمینه، احمد بن محمد بن خالد معروف به البرقی
روات کثیر الروایۀ و صاحب تألیفات فراوان در میان شیعیان است و غالـب رجـالیون   

اش تفصیل قائـل    وات و منابع مورد استفادهاند، اما بین او و ر شخص او را ثقه دانسته
؛ 39ق، ص1363، الغضائري ابن؛ 51تا، ص ؛ طوسی، بی76ق، ص1407نجاشی، (اند شده

، خالصـۀ االقـوال  همچنـین عالمـه حلّـی در    ) 421و  40ق، ص1383ابن داود حلّی، 
  )14ق، ص1411حلّی، .(تصریح به مقبول بودن احادیث او کرده است

اره، محمد بن محمد بن اشعث الکـوفی اسـت کـه نجاشـی و     مثال دیگر در این ب
اما در ) 161ق، ص1411حلّی، / 379ق، ص1407نجاشی، (اند دیگران او را توثیق کرده

انـد، ذکـر کـرده     روایت کـرده  کتاب خود، احادیثی را که اهل سنت از امام صادق
 )379ق، ص1407نجاشی، .(است

 تقدیم قول معدل .5

بـه آن   معـدل که شایسته است در رفع تعـارض جـارح و    حلی ششمین و آخرین راه
آن  معـدل منظور از قول به تقـدیم  . است»معدل تقدیم«رجوع به مالك ، پرداخته شود

قـول  ، در تعارض میان جرح و تعـدیل ، خالف قول به تقدیم جارحبر است که کامالً
  :اند نشان ساختهخاطر، برخی از محققان در بیان این نظر. کننده را مقدم بداریم توثیق
و   به صورت یک قول نقـل کـرده  » را به صورت مطلق تقدیم قول معدل«اي  عده«

نهایـت  . اند و ظاهراً دلیلی هم براي این قـول وجـود نـدارد    قائلی براي آن ذکر نکرده
 توان در توجیه این قول ذکر کرد، این است که بگوییم قول جارح ومعدل چیزي که می

شوند، زیرا احتمال اطالع جارح  دارند و به همین دلیل هر دو ساقط میبا هم تعارض 
بر  معدل کند با احتمال اطالع مخفی مانده باشد، تعارض پیدا می معدل بر چیزي که از

چیزي که بر جارح مخفی مانده باشد؛ مثل تجدید توبه راوي یا ملکه بودن خُلقی در او 
شـوند و   تعارض پیدا شد، هر دو ساقط مـی  عدلم و هنگامی که بین قول جارح و...و

، 1384پـور،   غفـاري و صـانعی  (69.»اصالۀ العدالۀ در مسلمان«کنیم به اصل  مراجعه می
  ) 160ق، ص1416فضلی،  :ك.، رنزدیک به همین عبارات/ 109ـ108ص
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شایان ذکر است که برخی . مبتنی بر اصالت العدالۀ است بنابراین تقدیم قول معدل
انـد و متـذکر    مطلق بودن تقدیم معدل را بر همین اساس زیر سؤال بـرده  ،ققاناز مح
محـل اجـراي   «: شود اند که اصالت العدالۀ فقط در راوي مشکوك الحال اجرا می شده

 70».اصالت العدالۀ یا مجال تطبیق آن نـزد رجـالیون در راوي مشـکوك الحـال اسـت     
تـري منظـور از راوي    حـو روشـن  تواند به ن شکل زیر می) 110ق، ص1416فضلی، (

 .او جاري کـرد، مشـخص کنـد    ةتوان دربار مشکوك الحال را که اصالت العدالۀ را می
  )111ق، ص1416، فضلی(

  

  
اي  راوي ةدر صورت پذیرش نیز فقط دربار» تقدیم معدل«برمبناي این قول، مالك 

هویت او مشخص است، یابد که معروف الهویۀ باشد، اما در عین اینکه   تواند جریان می
  . غیرمعلوم الحال باشد

اما در نقد مالك تقدیم معدل باید خاطرنشان ساخت که این قول عالوه بر اینکـه  
هـا   قائلی براي آن ذکر نشده، اشکاالت فراوانی نیز به آن وارد شده است؛ ازجملـه آن 

مسـلم بـا مشـکل     اوالً استناد به اصـالت العدالـۀ در  « :توان به این موارد اشاره کرد می
ثانیاً قول جارح نصـی در ثبـوت معصـیت اسـت و بـر اصـالت العدالـۀ        . مواجه است

تـوان   ثالثاً در اینجا در هنگام تعارض باید به دنبال مرجح گشت و نمی. حکومت دارد
مطالب پذیرفته شود، باز هم حاصل ایـن   این ۀرابعاً حتی اگر هم. حکم به تساقط کرد

، 1384پـور،   غفـاري و صـانعی  (».ت، بلکه رجوع به اصل استقول تقدیم تعدیل نیس
109(  
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  هاي رفع تعارض بین جارح و معدل مبناي مالك
شایسـته  ، آشنا شدیم معدلگانه رفع تعارض قول جارح و  هاي شش حال که با مالك

پرداختـه و مبنـاي ایـن    ، کیـد شـده بـود   بر آن تأاست که به بحثی که در ابتداي مقاله 
براي چنین کاري شایسته . گانه را مورد بررسی و دقت نظر قرار دهیم ششهاي  مالك

نگـاهی دوبـاره بـه ایـن     . داشته باشـیم  ۀ مذکورگان هاي شش ی به مالكاست که نگاه
ـ  ها حا مالك حاضـر بـه خـوبی در همـه ایـن      ۀ کی از آن است که مدعاي اصـلی مقال
. هاـ وجود دارد كهاـ با وجود شدت و ضعف و قوي و ضعیف بودن خود مال مالك

هـا در   آن ۀیکسـان نیسـتند، امـا همـ    هاي مذکور همگی  به عبارت بهتر با اینکه مالك
  . ندا یکسان، استوار هستند» زیادت علم«که بر مبناي این

 روشـن . رجوع به شخصیت رجالی بـود ، اولین مالکی که مورد بحث قرار گرفت
عامل مطرح شدن  ـ یادت اطالعـ و یا حتی احتمال ز است که چیزي جز زیادت اطالع

نشـان  از مرحـوم خاقـانی نقـل شـد کـه خاطر      که پیش از این چنان. این عامل نیست
تـر و   تـر و عـادل   پس ناچار باید به سوي ترجیح قول کسـی کـه ضـابط   «: ساخته بود

ترجیح بر اساس امور خارجیه مثل اینکه یکـی از جـارح   ... حرکت کنیم، تر است آگاه
یا امور دیگـري  ... ظ ضبط و اطالع و آگاهی به حال راوي باالتر باشدبه لحا معدلیا 

) 58ق، ص1404، خاقـانی (».که موجب تقویت ظن است و اگرنه بایـد توقـف نمـود   
است که این بیان مرحوم خاقانی حکایت از آن دارد که مبناي اصلی در رجوع  شنور

یم قـول نجاشـی بـر    در بیان علت تقد. است  »زیادتی علم«به شخصیت رجالی همین 
تـر   دیگر رجالیون نیز واضح بود که علت این تقدیم را تخصص او در رجـال و عـالم  

تقدیم قـول نجاشـی بـه    «: که ذکر شد احوال روات ذکر کرده بودند؛ چنانبودن او به 
که در این باب گردد و نیز به این فراغ بال او براي متخصص شدن در این زمینه باز می

به میزانـی از  ، مساعد و مصادر فراوان و اطالعات وسیعی که داشتشرایط  ۀبه واسط
ترین عالمان شیعه در این علـم محسـوب    دست یافت که عالم خبرویتکارشناسی و 

  )167ـ166ق، ص1416، فضلی(» .شود می
است نیز مبناي زیـادت   معدلمالك دوم که رجوع به کیفیت قول جارح و  ةباردر

و » تقدیم نص بـر ظـاهر  «در هر سه بخش این مالك که . علم به خوبی مشهود است
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واضح است کـه  ، بود» تقدیم قول همراه با سبب بر غیر آن«و » تقدیم مبین بر مجمل«
بـه   ، زیرایک از این موارد مورد نظر استاصلی زیادتی اطالعی است که در هرمبناي 

  . کند می طور معمول نص و تبیین و ذکر سبب از زیادت علم و اطالع حکایت
به احوال راویان بود نیز  معدلدسترسی جارح و  ةدر مالك سوم که رجوع به نحو

 اي که عـن  برتري دادن به رجالی اصوالً. وجود دارد کامالً، مبناي زیادت علم و اطالع
با همـین مبنـا و در جهـت    ، ندهد و برتر دانستن متقدما خبر می حس از احوال راوي 

  . طالع صورت گرفته استکسب زیادتی علم و ا
به خـوبی  ، یعنی تقدیم قول جارح ذکر شد، با توجه به آنچه در باب مالك چهارم

پـیش از ایـن   . توان مدعی شد که مبناي این مالك نیز زیادتی علم و اطـالع اسـت   می
انـد و   مبناي زیادت علم را ذکر کـرده معدل  ذکر شد که در بیان علت تقدیم جارح بر

ز جمهـور علمـا نقـل شـده     تقدیم مطلق جرح بر تعدیل ا«: اند داشته به صراحت بیان
دهد و قـول جـارح    خبر می، از آنچه از حال راوي ظاهر شده است است، زیرا معدل

پس جارح در حقیقـت  . بر آن اطالع نیافته است معدلاشتمال بر زیادت علم دارد که 
ولی در عین حـال  ، کند دیق میدهد تص را در آنچه از ظاهر حال راوي خبر می معدل

، پـور  غفاري و صـانعی (».دهد خبر می، پوشیده مانده است معدلاز امري مخفی که بر 
؛ قریب بـه همـین   160ق، ص1416 ، فضلی؛ کید افزوده شده است، تأ108، ص1384

تر از همه سابقین و الحقـین   مفصل، از نظر مرحوم خاقانی که در کتاب خود )عبارت
هـا و   تـرجیح  ۀشود کـه مبنـاي همـ    همین برداشت می پرداخته است نیز مسئلهبه این 
دیک به صـواب  قول نز«: دارد که بیان می گردد؛ چنان زیادت در علم باز می ها به تقدیم

گیـرد و علـت آن    پس به قول ارجح مورد توجه قرار مـی ... رجوع به مرجحات است
تـر بـودن بـه حـال راوي      گـاه تـر بـودن یـا آ    زیادت اطالع و دسترسی بیشتر یا مـتقن 

تر  تر و مشخص اما واضح) ؛ همراه با تلخیص56ـ55ق، ص1404خاقانی، ( 71»...است
دارد که زیادت در علم مبنـاي   کند و بیان می از همه، شهید ثانی به این مبنا تصریح می

تنها علت تقدیم جارح بر معدل زیادت علم جارح «: اصلی قواعدي از این دست است
رو امکان دارد در مواردي جریان  از این ) 40 تا، ص عاملی، بی(72».ه معدل استنسبت ب

  . این قاعده معکوس شود، یعنی به سبب زیادت در علم، معدل بر جارح مقدم شود
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در واقـع تـالش   ، است معدلدر مالك پنجم که تفصیل یا جمع بین قول جارح و 
ایـم و در   بـه دسـت آورده   معـدل ز جارح و اي که ا ما بر این بوده که میان دو آگاهی

جمع کنیم و این خـود حرکتـی در جهـت    ، خوان و متعارض هستند ظاهر با هم ناهم
توان بـه   می، در همه انوع مختلفی که از تفصیل برشمردیم. کسب زیادت اطالع است

هـاي بـه ظـاهر متعـارض      خوبی مشاهده کرد که این تالش براي جمع میـان آگـاهی  
  . دجریان دار
توان مـدعی   ها در رفع تعارض بود نیز می ترین مالك قول ششم که ضعیف ةدربار

 معـدل توان قـول   می، شود معدلشد که اگر در مواردي زیادتی اطالع منجر به تقدیم 
ضعف این قول به حدي است که باید از میان ، را مقدم دانست و در غیر این صورت

  . گانه حذف شود هاي شش مالك
هـر  «قرآنـی کـه    ةکه مبناي زیادتی علم با این آمـوز توان گفت  ر خالصه میطو به

ـ » داند مقدم است داند بر آنکه نمی کس که چیزي را می آن نهـم   ۀمنطبق است و این آی
ولُـوا  یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُهلْ یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا «: فرماید زمر که می ةاز سور
  . هاي مذکور است مبنایی قویم براي همه مالك» الْأَلْبابِ

اي که در رفع تعارض میان  توان نتیجه گرفت که مبناي اصلی می، از آنچه ذکر شد
از ایـن رو بایـد تـالش    . علم است کسب زیادتی، باید به دنبال آن بود معدلجارح و 

و آگـاهی بیشـتر یافـت و بـا مبنـا       یک از موارد تعارض راهی به اطالعکرد که در هر
عالمـان و محققـان رجـال     شـده از سـوي   هاي مختلف مطرح ادن آن میان مالكقرارد

 . دانتخاب کر

 
  :ها نوشت پی

، 1388پاکتچی، .(گاه تعبیر تجریح در تقابل با تعدیل نیز به کار رفته استپنجم هجري، ة از سد. 1
  )721ص

  ).ق474ـ403(سعد بن أیوب بن وارث التجیبی قاضی أبو الولید سلیمان بن خلف بن. 2
  . عن مراتب تلک االلفاظ تعدیلهم بألفاظ مخصوصۀ و هو علم یبحث فیهعن جرح الرواة و. 3
و یأتینا فـی مقابلـه   ) تعدیال أو توثیقا أو تحسینا(أن یأتینا توثیق لراو: و المقصود بهذه المسئلۀ. 4

  . علیهتجریح له، فأیهما یقدم و یؤخذ به و یعتمد 
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  ). ق450ـ372(فهرست اسماء مصنفی الشیعۀسرآمد رجالیون شیعه و صاحب کتاب . 5
 و بـالغلو  علیه یشهد عیسى بن محمد بن أحمد کان و فیه معتمد غیر الحدیث فی ضعیفا کان. 6

  . الري إلى قم من أخرجه و الکذب
عه، متعلق به اواخر قـرن  ابوالحسین، احمد بن حسین بن عبیداهللا بن الغضائري از رجالیون شی. 7

  . سوم و اوایل قرن چهارم
 قم من أخرجه األشعري عیسى بن محمد بن أحمد کان و الدین و الروایۀ فاسد جدا ضعیفا کان. 8
  . المجاهیل یعتمد و المراسیل یروي و عنه الروایۀ و منه السماع عن الناس نهى و منه البراءة أظهر و
  )ق385-460. (9

  .بن عبدالعزیز الکشّی متعلق به نیمۀ دوم قرن سوم و نیمۀ اول قرن چهارممحمد بن عمر . 10
 ینشدنا اهللا رحمه النعمان بن محمد بن محمد اهللا عبد أبو شیخنا کان و مختلطا نفسه فی کان و .11

  .االختالط على تدل معناه فی کثیرة أشعارا
  .واحد منهمانه من الفقهاء و الذین ال مطعن فیهم و ال طریق الی ذم  .12
  .ضعیف سلمۀ أبا یکنى مکرم و خدیجۀ أبا یکنى: مکرم بن سالم .13
 الحدیث أصحاب عند ضعیف هو و الکتب فی تکرر إن و خدیجۀ أبی غیر یروه لم الخبر فهذا. 14
  .ذکره إلى احتیاج ال لما
 إنـه  اهللا رحمـه  الطوسی الشیخ قال سلمه أبا یکنى مکرم و خدیجۀ أبا یکنى: مکرم بن سالم .15

  .ثقۀ إنه آخر موضع فی قال و ضعیف
هاي فرد معدل و جارح  در منابع اصولی و درایی، از دیگر فروع مبحث جرح و تعدیل ویژگی. 16

هاي اخیر در آثار علم الحدیث مورد توجه قرار گرفته، و  خصوص در سده موضوعی که به. است
ـ 621ص، 2جمنـاوي،  : ك.رمـثالً  ؛ مسائل آن بسط داده شـده اسـت   ، 1ج؛ حـاج حسـن،   623ـ

  )731، ص1388پاکتچی، : به نقل از.(53ـ52ص؛ اعظمی، 96ـ93 و 78ـ74ص؛ عتر، 448ـ440ص
  ). ق1041ـ969(محمدباقر بن محمد حسینی استرآبادي معروف به میرداماد. 17
  . تزکیتهما على جرح ابن الغضائري ترجیح تزکیۀ النجاشی على جرح الشیخ و. 18
 سـلمه  أبـو : یقـال  و خدیجـۀ  أبـو  اهللا عبد بن مکرم بن سالم: کند او بیان می دربارةنجاشی . 19

 اهللا عبد أبا أن و خدیجۀ أبا کانت کنیته: یقال. الجمال أسد بنی مولى الغنم صاحب یقال. الکناسی
  . ثقۀ ثقۀ سلمه أبا کناه السالم علیه
  . ضعیف... خدیجۀ أبا یکنى: مکرم بن سالم: نویسد شیخ در فهرست دربارة او می. 20
 أبـی  غیـر  یروه لم الخبر فهذا«: سازد شیخ در استبصار در ذیل حدیث مذکور خاطرنشان می. 21
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  ».ذکره إلى احتیاج ال لما الحدیث أصحاب عند ضعیف هو و الکتب فی تکرر إن و خدیجۀ
   )ق1334ـ1245(شیخ على الخاقانىابوالحسن . 22
الترجیح بـاالمور الخارجیـۀ   ...ه اضبط أو اعدل أو اعرففال بد من المصیر الى الترجیح بکون. 23

الى غیر ذلک مما یوجب قوة الظن واال ...ککون احدهما اشد ضبطا واکثر اطالعا أو اعرف بحال هذا
  )58ق، ص1404الخاقانی، (»فالتوقف

  . إنّه کان ثقۀ فی الحدیث) ره(قال الشیخ. 24
  . انّه یروي عن الضعفاء و فی مذهبه ضعف: قال. 25
  . فحینئذ یقوي عندي العمل به بما یرویه: قال. 26
و یرجع هذا الی تفرغه للتخصص فی مجال هذا العلم و ما وصل الیه من الخبرة فیه بسبب ما . 27

تهیأ له من ظروف مساعدة و مصادر متوفرة و اطالع واسع حتی عد اعلم علماء الطائفۀ فی هـذا  
لو کان ظاهرا علی قول غیره مـن أئمـۀ الرجـال فـی مقـام       بل الظاهر منهم تقدیم قوله و...العلم

  . المعارضۀ فی الجرح و التعدیل و لو کان نصا
 الغـالة  و جدا ضعیف. سلیمان أبا یکنى هو و خالد أبا یکنى کثیر أبوه و: الرقی کثیر بن داود. 28

  . عنه تروي
  . ثقۀ أسد بنی مولى: الرقی کثیر بن اودد: قال. 29
احمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن فضّال، از راویان موثّق و از اصحاب  ابوعبداهللا. 30

  . ق260متوفاي . امام عسکريو امام هادي 
 محمد حدثنا قالوا نصیر بن محمد حدثنی قال مسعود بن محمد و. إبراهیم و حمدویه حدثنی. 31
 منـی  الرقـی  داود زلواأن: قال عبداهللا أبی عن ذکره عمن عبدالرحمن بن یونس عن عیسى بن

 البرقی اهللا عبد أبی عن محمد بن أحمد حدثنی قال محمد بن علی اهللا رسول من المقداد بمنزلۀ
 مـن  رجـل  إلـى  ینظـر  أن سـره  من: فقال ولی قد و الرقی داود إلى عبداهللا أبو نظر قال رفعه

  . هذا إلى فلینظر القائم أصحاب
  . علیه یعول ال جدا عیفض : ...اهللا عبد أبو خنیس بن معلى. 32
  . بِنَقْله ینْفَرِد ما علَى یعولُ لَا جِداً ضَعیف هو و حدید بنُ علی: کند شیخ در تهذیب بیان می. 33
انا النجد القدماء فرقوا فی مقام العمل و فی موارد الترجیح عند التعارض، بین من قیل فی حقه . 34

و هذا یثبت بأن الممدوح عند القدماء یقرب مـن  ...ن من وثقوه صریحا، بعض تلک المدائح و بی
العادل، و انهما من صنف واحد و ان توصیف بعضهم بالوثاقۀ و آخر بالصالح و الزهد أو الدیانۀ 

  )154ق، ص1412سبحانی، (».تفنن فی العبارة
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  )160ص ق،1416فضلی، .(یقدم قول الجارح ألنه نص علی قول المزکی النه ظاهر. 35
. وال یذکرون الجرح اال مفسرا لما قد یکون جرحا عند المتشددین ولیس کذلک عند غیرهم. 36

  )31، ص1تا، ج بی باجی، (
  )31، ص1همان، ج.(ومع ذلک فیهم المتعنتون والمعتدلون والمتساهلون. 37
کـه   از آنجـا . از دیگر فروع مبحث در کتب اصول فقه، مسئلۀ کیفیت جرح و تعدیل است«. 38

جرح مرتبط با ثبوت فسق یا نقص خاصی در راوي است، اما تعدیل مرتبط با عدم ثبوت چنین 
اند که تعدیل  بر این نکته تصریح کرده دوم قمري،امري است، اصولیان چون شافعی از اواخر سدة 

، ٰغزالی، المستصفی :ك.ر(مطلق قابل پذیرش است، اما جرح مطلق بدون ذکر سبب، اعتباري ندارد
هاي پیشین  بخش :ك.ر؛ دربارة اعتبار سبب نزد محدثان، 211ص، ق1411؛ عالمۀ حلی، 129ص

کند که کسی دیگري را به دلیلی واهی جرح کـرده بـود و در    ي اشاره میا نکتهشافعی به ). مقاله
خطیـب،   :ك.ر؛ براي تفصـیل،  6/205االم،  :ك.ر(مقابل چون و چراهاي شافعی پاسخی نداشت

شد که عدالت امکان حصر ندارد، اما جرح به خصلتی واحد  در توضیح گفته می).  بب 110الکفایۀ، 
این قول از شیخ طوسی شـناخته   ،در میان امامیه). 262صغزالی، المنخول، (شود هم حاصل می

ابوالطیـب طبـري از اصـولیان شـافعی     ). 93ص؛ مامقانی، 220، 6/218طوسی، الخالف، ( است
ح مورد انتقاد قرار داده و جرح بدون ذکر سبب را معتبر نشـمرده  محدثان را به سبب کثرت جر

شد  دربارة ضرورت ذکر سبب در جرح، بیشتر بر این نکته تأکید می). 108صخطیب،  :ك.ر(است
که ممکن است آن سببی که از دیدگاه جارح موجب قدح در شخصیت است، از دید نقادان بعدي 

  )730ـ729، ص1388پاکتچی، (»)جا غزالی، همان(موجب چنین قدحی نباشد
فی قبول الجرح والتعدیل مجردین عن ذکر السبب وقد اختلـف النـاس فیـه    ) المقام الثانی. (39

فصل ثالث فقبله فی الجـرح دون   فذهب قوم الى القبول مطلقا وآخرون الى عدم القبول مطلقا و
 فـى  المخـالفین و  ان هـذا الخـالف فـی   ) السید محسن فی رجاله(ذکر رابع فعکس و التعدیل و

وال اعلم فی االصـحاب  : قال ـبعد ذکرها ـ )المعالم(فى هذه االقوال االربعۀ للعامۀ و و) القوانین(
القول باالکتفـاء بـاالطالق    ـ رحمه اهللا ـ قائال بشئ منها ثم حکى بعد ذلک عن والده الشهید الثانی

مع انتفاء ذلک یکون القبول موقوفا  و فیهما حیث یعلم عدم المخالفۀ فیما به یتحقق العدالۀ والجرح
ال یخفى ان  و) انتهى(وجهه ظاهر ال یحتاج الى البیان هذا هو االقوى و و) وقال(على ذکر السبب، 

هذا راجع الى القول الثانی اعنی عدم القبول مطلقا إذ االطالق انما هو بالنسبۀ الى التفصـیل بـین   
عدمه إذ ال قائل بعدم القبول حتى مع  م بعدم المخالفۀ والجرح والتعدیل ال بالنسبۀ الى صورة العل

حینئذ فال یتم ما ذکروه من اختصاص هـذه   العلم بعدم المخالفۀ فیما به تتحقق العدالۀ والجرح و
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عموم االدلۀ الدالۀ ) لنا على ذلکد(کیف کان فاالقرب هو القول بالقبول مطلقا االقوال بالمخالفین و
  )53ـ52ق، ص1404الخاقانی، (.الدلۀ الدالۀ على اعتبار الشهادةعلى حجیۀ خبر العادل وا

فقیه و رجالی شیعه نیمه اول قرن چهاردهم؛ شاگرد میرزاي بزرگ شیرازي و آخوند خراسانی . 40
  )ق1358ـ1305.(و صاحب آثار فراوان در فقه و اصول و رجال...و استاد آیت اهللا مرعشی و 

جارح ونحمله على الواقع وهو غیـر متعـدد وال نتوقـف علـى     فانا نقبل قول المعدل وکذا ال. 41
والطریقۀ من علمائنا السالفین کما صرح به  التفصیل أو ذکر السبب والظاهر انه على ذلک الدیدن

کیف کان فهـذا الخـالف فـی     و«: بعد ذکر الخالف فی هذه المسألۀ: السید فی رجاله حیث قال
ن تتبع طریقتهم فی الرواة انما هو االخذ باالطالق ما زالوا اما اصحابنا فالذي یظهر م المخالفین و

یستندون فی تعدیل من یعدلون الى الشیخ أو النجاشی أو ابن الغضـائري أو غیـرهم مـن علمـاء     
الرجال فإذا رجعنا الى اصولهم لم نجد فی کالمهم غالبا اال االطالق غیر انهم ال یعولون اال علـى  

کثر خطـأه اال ان یـذکر    ا الشأن کالمذکورین دون من ضعف مقامه وارباب البصائر التامۀ فی هذ
  )54-53ق، ص1404خاقانی، (»یجتهدون یجعلونه راویا و السبب فیستنهضون السبب و

  ). ق1356 ۀمتوفى سن(کلباسی حاج میرزا أبو الهدى الملقب بکمال الدین. 42
  )185ق، ص1419کلباسی، (بفکیف یصح لنا األخذ بالجرح والتعدیل منه بدون ذکر السب. 43
  )جا همان.(ویدل علیه اتفاق أصحابنا على قبولهما مطلقین. 44
تقدیم الجرح مطلقا هذا هو المنقول عن جمهور العلماء الن المعدل یخبر عما ظهر من حاله و . 45

قول الجارح یشتمل علی زیادة علم لم یطلع علیه المعدل، فهو مصدق للمعدل فیما اخبر به عـن  
ان التعـدیل و ان کـان   : حاله اال انه یخبر عن امر باطن خفی علی المعدل و ان شئت قلت ظاهر

مشتمال علی اثبات الملکۀ اال انه من حیث نفی المعصیۀ الفعلیۀ مستند الی االصل بخالف الجرح 
  . فانه مثبت لها و االثبات مقدم علی النفی

ح مقدم على التعدیل یعترض علیه من ال یعبأ أن الجر: ذکر العالمۀ وغیره فی الکتب االصولیۀ. 46
  )211ص :مبادي الوصول إلى علم االصول للعالمۀ الحلی.(به

  ). ق1212ـ1155(عالم بزرگ شیعه سید محمد مهدي بحرالعلوم. 47
  . »اذا تعارض الجرح و التعدیل فالجرح مقدم«): 45، ص2ج(قال سید بحرالعلوم فی رجاله. 48
شد  در بیان وجه آن گفته می. شد رجال نیز اغلب جرح مقدم شمرده می نزد اصولیان در نقد. 49

کننده پنهان مانده باشد، ولی فـرد   ترجیح جرح از آن روست که ممکن است سببی از فرد تعدیل
نیـز عالمـۀ حلـی،     /410، ص4جرازي،  /220، ص1ججصـاص،   :ك.ر.(جارح از آن آگاه باشد

اند، در حالی که  ا به سبب استناد آن به یقین دانستهبرخی ترجیح جرح ر) 424، ص8ج، ...مختلف
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؛ دربارة اقـوال،  79، ص2ج، ...شهید اول، الدروس.(تعدیل و عدم جرح منتسب به اَمارات است
در بسط همین نظریه، شماري از اصولیان، جرحی را مقدم بـر تعـدیل   ) 169صمیرداماد،  :ك.ر

یا به تعبیر دیگر، یقین ) 473صابوالقاسم،  قمی،(اند که سبب جرح در آن ذکر شده باشد شمرده
بر همین پایه است که . مشخص معلوم باشدبه طور مورد بحث و آن وجه پنهان مانده از معدل 

اند اگر معدل دقیقاً سبب ذکر شده توسط جارح را ذکر کند و بر منتفی بودن  برخی تصریح کرده
، از آن رو که )212صعالمۀ حلی، مبادئ،  :ك.ر(د، جرح مقدم بر تعدیل نخواهد بودکنآن تأکید 

شیخ انصاري یادآور . تواند به آگاهی و یقین منتسب باشد در اینجا تعدیل هم به اندازة جرح می
تلقی گردد، اما در » حسن ظاهر«شده است که تقدیم جرح بر تعدیل بر مبناي آن است که عدالت 

، زیرا معدّل بر پایۀ فحص )31ص(هی ندارددانسته شود، این تقدیم وج» ملکه«صورتی که عدالت 
برخی از اصولیان . و حصول آگاهی به تعدیل گراییده است، نه به صرف اعتماد بر نرسیدن قدح

متأخر بر این باورند که در موارد تعارض میان جرح و تعدیل، مالك ترجیح قـراین اسـت و در   
بـودن مطلـق جـرح بـر تعـدیل را      اینان مقـدم  . صورت فقدان قراین باید در ترجیح توقف کرد

از آن جمله سبکی ضمن برحذر داشتن از ترجیح مطلق جرح بر تعـدیل، یـادآور   . پذیرفتند نمی
ها وارد  شود برخی از افرادي که امانت و عدالت آنان ثابت شده است و جرحی نادر دربارة آن می

شود؛ این سبب ممکن است  اي بر سبب جرح داللت دارد، التفاتی به جرح آنان نمی شده و قرینه
گویی به جرح برخی از بزرگان اهل  او این مبحث را به سبب پاسخ. تعصبی مذهبی یا غیر آن باشد

ابی ذئب، یا جرح شافعی   سنت، مانند جرح ابوحنیفه توسط ثوري، جرح مالک بن انس توسط ابن
؛ 5صهایی، الوجیزة، ؛ نیز شیخ ب  ، جم58-57ص، »...قاعدة«.(توسط یحیی بن معین گشوده است

تعدیل ) 440-439، ص1ج؛ حاج حسن، 640-639 و 631-629، ص2ج؛ مناوي، 167صتونی، 
حالـت  . شود، اما تعدیل به فعل نیز از فروع مبحث در کتب اصـولی اسـت   غالباً به لفظ بیان می

نخست تعدیل به فعل آن است که فردي که صالحیت تعدیل را دارد، از شخصی حدیثی نقل کند، 
بدون آنکه دربارة شخصیت وي اظهارنظري کند؛ برخی در چنین مواردي صرف نقل حدیث را 

نزد برخی از اصولیان، چنین نقلی اگر از سوي کسی صورت گرفته باشد . اند ناظر به تعدیل شمرده
؛ 264صغزالی، المنخول، (تواند تعدیل تلقی گردد شمارد، می که نقل احادیث ضعیف را جایز نمی

  )731ـ730، ص1388پاکتچی، ().411، ص4جرازي، 
  )ق1030ـ953(از بزرگان شیعه حسین عاملی معروف به شیخ بهائی  بهاءالدین محمد بن. 50
الظاهر من شیخنا البهائی رحمه اهللا فی الحبل المتین، فإنه بعد ما جرى على تصحیح روایـۀ  . 51

عیف ابن الغضائري له، فإن الجرح إنما وال یقدح تض:(الیمانی، استنادا إلى شهادة جمع بوثاقته، قال
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والظاهر أن المراد من عـدم التسـاوي،   ) یقدم على التعدیل مع تساوى الجارح والمعدل، ال مطلقا
  )45ـ44ق، ص1419کلباسی، .(حیثیۀ الکثرة

  . فالجرح مقدم علی التعدیل و ان تعدد المعدل و زاد علی عدد الجارح؛ علی االقول االصح. 52
اکثر الناس على اطالق القول بتقدیم الجرح من دون تعرض للتفصیل بذکر السبب وعدمه هذا و. 53

واتحاد الزمان وعدمه وغیر ذلک من الوجوه التى قدمنا وکیف کان فالوجه فیه اما لغلبۀ الفسق فی 
الناس فکان ارجح فی النفس واغلب على الظن الن الفرد یلحق باالعم االغلب وهو کما ترى أو 

صى ما للمعدل انه لم یعثر على ما یوجب الفسق أو ما یخالف المروة مع طول المعاشرة فظن الن اق
العدالۀأو اطلع على ما یوجب ظنها وان لم تطل وما کان لیدعى العلم بالعدم والجارح یقـول قـد   
اطلعت على فسقه أو مخالفته للمروة فلو کذبناه وترکنا قوله لعدلنا عمن یحکى عن یقین الى من 

تعلق بالظن وحاصله ان الجارح اطلع على ما لم یطلع علیه المعدل وعلى هـذا فـال منافـاة بـین     ی
ـ   ـالقولین وال تعارض حقیقۀ إذ مرجعهما ق، 1404الخاقـانی،  (».الـى ادرى وال ادرى  ـعلـى هذا

  )58ـ57ص
  . ال وجه للقول بتقدیم الجارح مطلقا کما علیه بعض. 54
، از مراجـع عظـام تقلیـد و    )ق1346/ ش1306متولـد  (جانیآیت اهللا سید موسی شبیري زن. 55

  . نظران علم رجال صاحب
ـ 911(معروف به شهید ثـانی  الدین بن علی بن احمد عاملی زین. 56 ، از نامـدارترین و  )ق 966ـ

  . ترین فقها و علماي امامیه برجسته
  . عدلان الجرح انّما قدم علی التعدیل بسبب زیادة العلم من الجارح علی الم. 57
ان ذلک انما یتم فی االخبار المتعارضۀ باالطالق والتقیید والعموم والخصـوص لحکـم اهـل    . 58

اللسان فیها بذلک بعد تنزیل الکالمین بمنزلۀ کالم واحد لمتکلمواحد ال یجوز علیه العدول فیکون 
ن کالم شخص بعضه وهو النص قرینۀ للظاهر ومن الواضح ان هذا ال یتاتى فیما نحن فیه إذ ال یکو

قرینۀ الخر مع امکان االختالف فی الرأى واالجتهاد فال وجه للجمع بما ذکروا مع تعدد المزکـی  
والجارح بل وال مع اتحاده وتعدد الکتاب المتضمن للجرح والتعدیل النفتاح باب العدول وتبـدل  

خاقانی، .(حالراوى بل ومع اتحاد الکتاب ایضا بان یزکى فی موضع ویجرح فی آخر کما هو واض
  )57ـ56ق، ص1404

اذا أمکن الجمع فهو المطلوب، و ان لم یمکن الجمع فالحکم التوقف و الرجوع إلی االصـل  . 59
  )162ق، ص1416فضلی، .(المناسب للمقام
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فلو قال المزکی هو ثقۀ واآلخر فطحى جمعنا بینهما وقلنا هو فطحى ثقۀ فی دینه فنترك ظاهر . 60
اما لثبوت االصطالح على ذلک بواسطۀ الدیدن والرویۀ المسلمۀ المتعارفۀ  الثقۀ لظهوره فی االمامی

  . على ذلک کما یدعى
61 .ون التمیمی المغربیقاضی ابوحنیفۀ النعمان بن ابی عبداهللا محمد بن منصور بن احمد بن حی 

  ). ق363متوفاي (
محدث مشهور ، عالم و )ق1104ـ1033(محمد بن حسن بن علی معروف به شیخ حر عاملی. 62

 وسـائل الشـیعۀ  که بـه   تفصیل وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعۀامامیه و صاحب کتاب 
  . معروف است

  . ، فقیه و عالم شیعی)ق1234ـ1185(الشیخ اسد اهللا تستري مشهور به کاظمی. 63
ابوحنیفۀ نعمان بن محمد بن منصور قاضـی مصـر فـی ایـام الدولـۀ      (الدعائمصاحب کتاب . 64
و هذا الرجل کما یلوح من کتابه من افاضل الشیعۀ بل االمامیه و ان لم یرو فی کتابه اال (سماعیلیۀاال

و من قبله من االئمۀ علیهم السالم و قد ظهر للعالمۀ المجلسی ان اسمه ابوحنیفۀ  عن الصادق
بعـد  نعمان بن محمد بن منصور قاضی مصر فی ایام الدولۀ االسماعیلیۀ و لذلک لم یـرو عمـن   

و قال صاحب البحار ان اخباره ...الصادق علیه السالم من االئمۀ و ذکر انه کان مالکیا ثم صار امامیا
  ...)تصلح للتایید و التأکید

معروف بـه عالمـه مجلسـى و مجلسـى     ، محمدباقر بن محمدتقى بن مقصود على مجلسى. 65
  . ، از کبار علما و محدثین شیعه)ق1110ـ1037(ثانى
  . اربعۀ حضرت صاحب الزمان از نواب. 66
 أنه روي ...المخالفین عند و فینا المنزلۀ عظیم القدر جلیل« :نویسد مرحوم نجاشی دربارة او می. 67

 فی کونه و استتارها حال فی کتبه دفنت أخته إن: قیل و البالد بعض قضاء واله حتى المأمون حبسه
 من فحدث فهلکت المطر علیها فسال غرفۀ فی ترکتها بل: قیل و الکتب فهلکت سنین أربع الحبس
 یکنى« :نویسد دربارة او می الفهرستمرحوم شیخ طوسی در ) 326ق، ص1407نجاشی، (». حفظه

 و العامـۀ  و الخاصـۀ  عنـد  الناس أوثق من کان و زیاد عمیر أبی اسم و األزد موالی من أحمد أبا
  )404تا، ص طوسی، بی(».أعبدهم و أورعهم و نسکا أنسکهم

قـم بـه البرقـی معـروف     » برقـۀ «دلیل سکونت در منطقه  راوي و رجالی مشهور شیعی که به. 68
  )14ق، ص1411حلّی، .(است

تقدیم قول المعدل مطلقا نقله بعضهم قوال و لم نقف علی قائله و ال علی دلیل له و قصاري ما . 69
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ـ 108، ص1384پور،  غفاري و صانعی(».تساقطا و رجعنا الی أصالۀ العدالۀ فی المسلم بـا  / 109ـ
  )160ق، ص1416فضلی، : ك.نزدیک به همین عبارات، ر

فضلی، .(صالۀ أو مجال تطبیقها عند الرجالیین فی الرواي المشکوك الحالمورد اجراء هذة األ. 70
  )110ق، ص1416
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النصوصیۀ أو بالنصوصیۀ والتنافى من الجانبین کما لو قال المزکى هذا عدل أو ثقۀ والجارح یقول و
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ن هـو  أو لکونه االتقن أو االخبر بحاله لکونه معاصرا له الى غیر ذلک مما یوجب قوة الظن فیکو
  . المتبع لبناء العقالء على ذلک

  . علی التعدیل بسبب زیادة العلم من الجارح علی المعدل دمان الجرح انّما ق. 72
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