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تعارشها برآمده اســت .در نهایت این نتیجه حاصــل شــد که نحوه
مواجهه با تعار ضات نجا شی و شیخ طو سی ،قاعده و قانون خا صی
ندارد بلکه بســـتگی به اســـتنبام و اطمینانی دارد که برام شـــ ص
مجتهد و رجالپژوه به وجود میآید .در ضـــمن هیل دلیلی محکمی
برام ترجیح آراء نجاشــی بر شــیخ طوســی در دســت نیســت و نحوه
تعامل نسبت به راویان بر حسب اطمینانی که برام پژوهشگر حاصل
میشود مت اوت است.
واژه های کلیدی :علم رجال ،تعارضـــات ،نجاشـــی ،طوســـی،
آصامحسنی.
طرح مسئله
از گذشته تاکنون آراء و نظرات دو رجالی معروف ،نجاشی و شیخ طوسی مورد توجه
اندیشهوران در ارزیابی اسناد بوده است .بهخصوص با شکلگیرم مدرسه حلّه و مبنا قرار
گرفتن تق سیمبندم چهارگانه حدیثی ( صحیح ،موثق ،ح سن و ضعیا) نقش اقوال آن دو
در تعیین حجیّت احادیث ،افزایشیافته است .شیخ طوسی و نجاشی بنا بر ولی علم رجال
که تعیین وثاقت و ضـــعا راویان اســـت در کتب خود به برخی جرح و تعدیلها اشـــاره
کردهاند .نجا شی و طو سی هرچند بهطور گ سترده به اعتبار و احوال راویان ا شاره نکردهاند
اما همین موارد محدود نیز توانســته یاریگر محققان در اعتبارســنجی اســناد احادیث باشــد.
لیکن در برخی موارد آراء این دو رجالی درباره یر راوم متعارش شده است.
در همین راستا این نوشتار درصدد بررسی نحوه تعامل و مواجهه آصامحسنی با این
موارد اختالف و تعارش ا ست .تا م ش ص شود آیا آ صا مح سنی در موارد متعارش به
شـــیوه یکســـان و واحدم عمل کرده یا خیر دیگر آنکه آیا این قول معروف که در مقام
تعارش ،نجاشی به خاطر ضابط بودن مقدم بر شیخ طوسی هست مورد تائید آصا محسنی
میباشد یا نه
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برام تحقق این مطلب ابتداء شیوه تعامل اندیشهوران شیعه با تعارضات نجاشی و شیخ
طو سی را برر سی سپس بهطور خاص چگونگی مواجهه آ صا مح سنی را برر سی خواهیم
کرد .برام اینکه نوشــتار نظم دقیقی بگیرد راویانی که آراء نجاشــی و طوســی در مورد آنها
متعارش بود را از کتب این دو اســت راو و ســپس چگونگی مواجهه با آنها بررســی خواهد
شد .همچنین دالئلی که از نظر آصا محسنی موجب بروز تعارش در آراء نجاشی و شیخ
طوسی شده را ذکر کرده و موضعگیرم وم درباره نظریه مشهور (تقدم نجاشی بر طوسی)
مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
در کتب رجالی و اصولی در هنگام طرح مبحث تعارش و تراجیح ،اشاراتی به تعارش
اقوال رجالیان و چگونگی مواجهه با آن شـــده اســـت .اما راجع به تعارش آراء نجاشـــی و
طوسی بهطور خاص مبحثی مطرح نشده ،تنها هنگام بررسی راویانی که اقوال این دو درباره

آنان متعارش شده بحثهام پراکندهم مطرح شده است .همچنین مقالهم با عنوان «مبنام
مالكهام ترجیح اقوال رجالیون در تعارش جرح و تعدیل» از میثم مطیعی نوشــته شــده
اســت که در آن تعارش اقوال رجالیان بهطور عام بررســی شــده اســت .اما در این نوشــتار
بهطور خاص تنها تعارش نجاشی و شیخ طوسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1رویکرد اندیشهوران در تعارض نجاشی و شیخ طوسی
ل تعار ضات نجا شی و شیخ طو سی
اندی شهوران به شیوههام گوناگونی در صدد ح ّ
برآمدهاند .برخی که اکثریت را نیز ت شکیل میدهند به ش صیّت رجالی توجّه دا شته برخی
نیز به گ ته این دو رجالی نظر داشـــتهاند .این شـــیوههام متعدد را با پیگیرم افرادم که قول
نجاشــی و طوســی درباره آنان متعارش شــده بود ،اســت راو و بهصــورت دســتهبندم ارائه
خواهد شد.
 .1-1قرائن تقویتکننده
برخی رجالیان گ تهاند در حالت اجتماع جرح و تعدیل بین قول جارح و معدّل
تعارش واقع میگردد ،بنابراین ،تقدّم و ترجیح هریر از جرح و تعدیل بر دیگرم،
منوم به وجود مرجّح است.
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این افراد برام ترجیح یکی از دو نظر شــیخ طوســی یا نجاشــی از قرائنی بهره گرفتهاند
که به آنان در تقویت دیدگاه یکی از دو رجالی و تضـــعیا نظر دیگرم یارم رســـاند .از
جمله این قرائن میتوان به موارد زیر اشــاره کرد :وجود روایت در مدح یا قدح راوم ،تتبع
و اســـتقراء روایات راوم ،وجود نشـــانه حاکی از امامی بودن در روایات وم ،نقل و اعتماد
بزرگان از اصحاب بر وم ،جزء راویان «نوادرالحکمه» یا «ت سیر قمی» بودن و قرائن دیگر.
در زیر به برخی راویان که دیدگاه نجا شی و شیخ طو سی در مورد آنها متعارش بوده
ولی اندیشهوران با کمر قرائن نظر یکی را ترجیح دادهاند ،اشاره میشود:
 .1-1-1غیاثبنابراهیم
"غیاثبنابراهیم" را نجا شی ثقه (نجا شی1365 ،ش ،ص )305ولی شیخ طو سی او را
بترم 1مذهب (طوسی1373 ،ش ،ص )142دانسته است .لاهراً عبارات نجاشی و طوسی در
ل این م سئله از
مورد راوم متعارش به نظر می ر سد .شبیرم زنجانی رجالی معا صر برام ح ّ
قرائن مدد گرفته ا ست ،بدین صورت که با کاوش در رجال اهل سنّت به این نتیجه ر سیده
که "غیاثبنابراهیم" م شترك بین دو راوم ا ستت یکی "غیاثبنابراهیم ن عی" که عامی
مذهب اســت و دیگرم "غیاثبنابراهیم تمیمی" که شــیعی اســت ،بنابراین منشــأ قضــاوت
طوســـی درباره مذهب راوم را خلط و توهمی میداند که برام شـــیخ طوســـی ر داده و
"غیاثبنابراهیم ن عی" را با تمیمی خلط کرده است.
ســـپس با اســـت اده از یکســـرم قرائن وثاقت و امامی بودن راوم را ثابت و تعارش را
برطرف مینماید .از جمله اینکه:
الا) با تأمل در روایاتش امامی بودن وم قابل است اده است.
ب) در روایات منقول از او به جام علی(ع) ل ظ امیرالمؤمنین به کار رفته است.
و) از مشایخ ابنابیعمیر است.
د) کتابش را جماعتى از امامیه روایت مىکنند.
 .1از زیر شاخههای فرقه زیدیه هستند که امام علی(ع) را افضل صحابه میدانند و معتقدند که خالفت حق ایشان بود ،ولى
قابل انتقال به دیگرى بوده است و حضرت بر اساس مصالحى حق خود را به أبو بکر تفویض کرده و لذا خالفت او قانونى و
شرعى بوده است( .زنجانی1419 ،ق ،ج ،1ص)82
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هـ) کلینى به او اعتماد کرده است.
و) بزرگانى چون صدوق و م ید و شیخ طوسى با اینکه قریب العهد به او بوده در هیل
جا روایت او را ردّ نکردهاند( .زنجانی1419 ،ق ،و ،1ص)99
 .2-1-1سهلبنزیاد
"ســـهلبنزیاد" شـــیخ طوســـی در کتاب رجالیاش وم را توثیق کرده (طوســـی،
1373ش ،ص )387ولی ن جاشـــی او را ضـــعیا در حد یث و بیاعت ماد دانســـ ته و گ ته
احمدبنمحمدبنعیســی اشــعرم او را غالی و دروغگو دانســته و از قم اخراو کرده اســت.
(نجاشــی1365 ،ش ،ص )185لاهراً بین نظر نجاشــی و شــیخ طوســی در اعتبار روایی وم
تعارش وجود دارد .اندیشمندم برام حل تعارش موجود از قرائن است اده کرده و نظر شیخ
طوسی را قومتر دانسته است .از جمله اینکه روایات زیادم نزدیر به  2300روایت از وم
در منابع حدیثی وجود دارد دیگر آنکه کلینی بر او اعتماد کرده و نیز اینکه اندك روایتی
از روایات وم شاذ و نادر هست( .قمی1425 ،ق ،و ،1ص)302
 .2-1ترجیح نجاشی بر طوسی
یکی دیگر از راههایی که رجالیان برام حل تعارش اقوال رجالی ذکر کردهاند رجوع
به ص ات و ویژگیهام جارح و معدّل است .بدین معنا که هر کدام از دو طرف ،ص ات و
ویژگیهام برجسـتهترم داشـت نظرش بر دیگرم ترجیح دارد( .خاقانی1362 ،ش ،ص56ت
میرداماد1311 ،ق ،ص )104طرفداران این نظر غالباً کسانی هستند که قول رجالی را از باب
خبرویت و کارشناسی میدانند.
راجع به تعارش نجاشـــی و طوســـی نیز اعتقاد بر این اســـت که نجاشـــی از شـــمارم
برجســتگیها برخوردار اســت بنابراین دیدگاه وم را بر شــیخ طوســی ترجیح دادهاند .در
کتابهام حدیثی و رجالی تعدادم اسباب و دالئل برترم برام نجاشی ذکر شده که به نظر
میرســد ابتداء بحرالعلوم در کتاب رجالیاش این دالئل را ذکر و دیگران از وم اخذ کرده
باشند.
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از جمله دالئل میتوان به این موارد اشاره کرد:
الف) نگارش زودتر کتاب رجال و فهرست شیخ طوسی نسبت به رجال نجاشی ،که
این فرصـــت را برام نجاشـــی فراهم کرد تا بتواند کاســـتیها و نقائص کتابش را به حداقل
برساند.
ب) کثرت م شاغل و تنوّع علوم شیخ به وم اجازه دقّت و فراغت بال بی شتر در رجال
را نمیداد برخالف نجاشی که تنها در رجال ت صّص داشت.
ج) نجاشی نسب شناسی توانا بوده و نسبت به خاندان و قبایل عرب آشنایی و در این
زمینه صاحب تألی ا ا ست در حالی که طو سی در ن سب راویان دچار توهّم و ا شتباه شده
است.
د) در کتاب رجال شیخ تکرار و اغالم و حتی آراء متعارش زیاد هست.
هـــ) نجاشی اهل کوفه بوده و اکثر راویان نیز کوفی بودهاند بنابراین شناخت آنان و
مالقات با آنان برام وم راحتتر بوده است.
و) نجاشــی به خاطر تقدّم زمانی توانســته محضــر اســاتید فن رجال مانند ابنغضــائرم،
ابننوح سیرافی و ابوال رو محمدبنعلی الکاتب و دیگران را درك کند.
ز) رجال نجاشــی ت صــیل بیشــترم دارد و به کنیه ،القاب و موارد دیگر اشــاره کرده
اســت( .نورم1417 ،ق ،و ،3ص149ت ســند1429 ،ق ،ص318ت بحرالعلوم1363 ،ش ،و،2
ص)46
این دالئل و دالئل دیگر باعث شده برخی نجا شی را بر شیخ طو سی مقدم بدارند .در
زیر برخی راویان که آراء نجاشی و طوسی درباره آنان متعارش ولی محققان نظر نجاشی را
مقدّم داشتهاند ،اشاره میشود:
 .1-2-1فضلبنیونس
"ف ضلبنیونس" را نجا شی ثقه (نجا شی1365 ،ش ،ص )309ولی شیخ طو سی او را
واق ی دانســته اســت( .طوســی1373 ،ش ،ص )342محقق ســبزورام ،عاملی و اشــتهاردم به
هنگام مواجهه با این اختالف ،نظر نجاشـــی را ترجیح دادهاندت با این اســـتدالل که نجاشـــی
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ضبط و دقت نظر قومترم نسبت به شیخ طوسی داشته و در نتیجه "فضلبنیونس" را ثقه و
امامی میدانند( .ســبزوارم1247 ،ق ،و ،2ص187ت عاملی ،بیتا ،و ،2ص387ت اشــتهاردم،
1417ق ،و ،7ص)130
 .2-2-1اباصلت هروی
نجاشـــی "اباصـــلت هروم" را ثقه و صـــحیح الحدیث دانســـته (نجاشـــی1365 ،ش،
ص )245ولی شــیخ طوســی او را عامی مذهب میداند( .طوســی1373 ،ش ،ص )360نراقی
رأم و نظر نجاشی را بر شیخ طوسی ارجح میداند و عامی بودن را از اباصلت دور میداند.
(نراقی1415 ،ق ،و ،10ص)524
 .3-1جمع بین دو دیدگاه
در برخی موارد ت عدادم از عال مان ر جالی به و ثا قت یر راوم حکم کردها ند در
مقابل ،عدّه دیگر انحراف عقیدتی راوم را ذکر کردهاند .در احوال و اعتبار چنین راویانی،
گروهی بر این ه ستند که بای ستی بین دو نظر جمع صورت بگیرد یعنی بین وثاقت و واق ی
جمع صــورت بگیرد و راوم موثق به شــمار آید .با این اســتدالل که رجالیان وقتی اشــاره به
انحراف نکردهاند بدان جهت بوده که از انحراف عقیدتی راوم مطلع نشـــدهاند حال در
مقایسه با دیگرانی که انحراف را در حق راوم ثابت دانستهاند بهتر است امر اثباتی را ات اذ
کنیم و راوم را موثق بدانیم به عبارت دیگر وقتی امر دائر شد بین نظر کسانی که به انحراف
عقیدتی راوم آگاه نشــده و افراد که راوم را منحرف دانســتهاند امر اثباتی ات اذ میشــود.
حال که عقیده راوم مشــ ص شــد با وثاقت جمع و راوم موثق به شــمار میآید( .نراقی،
1422ق ،ص220ت خویی1418 ،ق ،و ،15ص)508
گروه دیگر بر این نظر ا شکال کردهاند که وقتی رجالی تنها وثاقت را ذکر و ا شاره به
انحراف نکرده حاکی از آن ا ست که راوم نزد وم در ا ستقامت به سر میبرده ا ست حال
که قضــیه دائر بین دو امر اثباتی شــد (یکی راوم را منحرف دیگرم مســتقیم) بایســتی یا به
قرائن رجوع شــود که کدام نظر برترم دارد یا نظرم ات اذ شــود که اکثریت به آن قائلند یا
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نظر رجالی ضـــابطتر اخذ شـــود( .عاملی1419 ،ق ،و ،4ص93ت ســـبزوارم1247 ،ق ،و،2
ص187ت مامقانی ،بیتا ،و ،2ص )67نجاشی و شیخ طوسی نیز در مورد برخی راویان چنین
اختالفی دارند که به برخی اشاره میشود:
 .1-3-1داود بن حصین
"داود بن حصــین" را شــیخ طوســی واق ی دانســته (طوســی1373 ،ش ،ص )336ولی
نجاشی او را ثقه به حساب آورده است( .نجاشی1365 ،ش ،ص )159برخی از اندیشهوران
بین دو دیدگاه جمع کرده و راوم را ثقه واق ی میدانند و بدین ترتیب احادیثی که "داود
بن ح صین" در سل سله سند آنها میبا شد را موثق به ح ساب میآورند (اردبیلی1403 ،ق،
و ،9ص323ت عاملی1419 ،ق ،و ،16ص )598شـــایان ذکر اینکه ،موثّق شـــمردن روایت
باعث میشــود در صــورت تعارش با روایت صــحیح ،یارام مقاومت نداشــته و در نتیجه به
روایت صحیح عمل شود.
 .2-3-1سماعهبنمهران
شیخ طوسی " سماعهبنمهران" را واق ی دانسته (طوسی1390 ،ق ،و ،2ص )337ولی
نجاشــی او را توثیق کرده اســت( .نجاشــی1365 ،ش ،ص )193عبارات نجاشــی و طوســی
متعارش به نظر می ر سد .یکی از نوی سندگان بین نظر نجا شی و شیخ طو سی جمع کرده و
راوم را ثقه واق ی و سند را موثق میداند( .قمی1425 ،ق ،و ،2ص)108
 .4-1توقف در اعتبار راوی
شمارم از محققان چون نتوان ستهاند بین دو نظر متعارش نجا شی و شیخ طو سی یکی
را برگزینند در مورد راوم توقا کردهاند و روایاتی که چنین راوم در زنجیره ســـندم آن
باشد را بیاعتبار به ح ساب آوردهاند .به عنوان مثال " سعدبنطریا" را شیخ طوسی دارام
احادیث صــحیح (طوســی1373 ،ش ،ص )115ولی نجاشــی او را دارام احادیث صــحیح و
منکر میداند( .نجاشـــی1365،ش ،ص )178خوئی عبارات نجاشـــی و طوســـی را متعارش
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دانســته و راوم و روایاتی که وم در ســند آنها باشــد را نامعتبر بر شــمرده اســت( .خوئی،
1418ق ،و ،9ص)145
"حسنبنحسینلؤلؤم" نجاشی او را توثیق کرده (نجاشی1365،ش ،ص )40ولی شیخ
طو سی او را ت ضعیا کرده ا ست( .طو سی1373 ،ش ،ص )424عاملی چون نتوان سته هیل
یر از دو دیدگاه را ترجیح بدهد در مورد راوم توقا کرده است( .عاملی1411 ،ق ،و،2
ص )246نراقی نیز گ ته :چون اقوال نجاشی و شیخ طوسی در مورد "حسنبنحسینلؤلؤم"
تعارش داشته و به شاهدم برام ترجیح یکی از دو طرف دست نیافتم در مورد راوم توقا
میکنم( .نراقی1422 ،ق ،ص)173
 .5-1پذیرش رأی اکثریت رجالیها
صورت دیگرم از حل تعارش جرح و تعدیل ،ترجیح قولی است که تعداد بیشترم از
رجالیان به آن تمایل داشــتهاند با این اســتدالل که هر چه قدر تعداد بیشــترم از رجالیان بر
یر نظر باشند لن قومترم ایجاد میکند و گمان به حُسن حال آنان و صحّت خبر آنان را
افزایش مى دهد ،و بر عکس ،تعداد کم طرفداران نظر دیگر ،گمان به حُســـن حال آنان را
کاهش مى دهد و بالطبع ،سبب کاهش اعتماد به خبر آنان مى شود ،و وا ضح ا ست که در
حالت تعارش ،عمل به لن و گمان قوى تر ،ارجح و واجب اســت ،چنان که در تعارش دو
حدیث ،این گونه اســـت .این گروه قول رجالی را از باب شـــهادت میدانند شـــیخ بهائی و
نقوم هندم از طرفداران این نظر هســـتند(شـــیخبهائی1390 ،ق ،ص5ت حافظیان1382 ،ش،
ص438ت عاملی ،بیتا ،و ،10ص.)50
اشکالی که بر این قول وارد است اینکه قول اکثریت اگرچه احتمال صدق را افزایش
میدهد لکن دلیل حجیت قول دیگر را ن ی نمی کند بلکه قول دیگر همچنان به حج یت
خودش باقی می ما ند مگر این که قول ر جال یان را از باب لن اجت هادم بدانیم یا این که
اکثریت در حدم زیاد باشــند که از اکثریت آنان اطمینان حاصــل شــود .این گروه در موقع
تعارش قول نجاشی و طوسی نیز گرایش به قول و نظرم دارند که تعداد بیشترم از رجالیون
بر آن شـــهادت داده باشـــند حال یا از رجالیان پیش از نجاشـــی و طوســـی مانند کشـــی،
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ف ضلبن شاذان ،ابننوح ،ابنغ ضائرم و ابنعقده یا رجالیان متأخر مانند عالمه حلی ،صدوق
و سیدبنطاووس ،هر جانبی را که تعداد بیشتر باشد را مبنام عمل قرار میدهند.
 .1-5-1یقطینی
"محمدبنعی سیبنعبید یقطینی" نجا شی او را ثقه ،بیش روایت و از بزرگان ا صحاب
میداند (نجاشی1365 ،ش ،ص )333ولی شیخ طوسی او را ضعیا دانسته است( .طوسی،
1373ش ،ص )391گیالنی و شـوشـترم معتقدند هرچند سـ ن نجاشـی و شـیخ طوسـی در
مورد راوم متعارش اســت اما چون اکثر رجالیان مانند فضــلبنشــاذان ،ابننوح ،میرداماد،
مجلســـی و عالمه حلی به توثیق او حکم کردهاند پس تضـــعیا شـــیخ طوســـی کمرن

و

" محمــد بن عیســـی بن عبیــد یق طینی" توثیق میشـــود ( .گیالنی1427 ،ق ،ص156ت
شــوشــترم1410،ق ،و ،9ص )503نراقی نیز گ ته چهار ن ر از رجالیون (فضــلبنشــاذان،
ک شی ،قتیبی ،نجا شی) او را توثیق و تنها دو ن ر (طو سی و صدوق) او را ت ضعیا کردهاند
بنابراین دو تا تضـــعیا دو تا از توثیقات را از بین میبر ند و در نتیجه دو تا توثیق بدون
معارش میمانند و راوم توثیق میشود( .نراقی1422 ،ق ،ص)217
 .2-5-1سماعهبنمهران
شیخ طوسی " سماعهبنمهران" را واق ی دانسته (طوسی1390 ،ق ،و ،2ص )337ولی
نجاشــی او را توثیق کرده اســت( .نجاشــی1365 ،ش ،ص )193عاملی گ ته چون عالوه بر
طوسی ،صدوق نیز شهادت به واق ی بودن سماعه کرده پس نظر طوسی تقویت و در نتیجه
حکم به واق ی بودن راوم میشود( .عاملی1419 ،ق ،و ،4ص)344
 .6-1ترجیح جرح بر تعدیل
ل تعارش جرح و تعدیل ،ترجیح جرح بر تعدیل
راهکار دیگر عالمان رجال برام ح ّ
ا ست .صاحبان این نظر دالئلی برام این گ ته بیان کردهاند از جمله اینکه جرح حکایت از
امرم پوشیده از حال راوم میکند ولی تعدیل تنها لاهر حال راوم را حکایتگر است.

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها) ،سال ،16پیاپی29 41

به عبارت دیگر معتقدند همراه جارح فزونی علم و آگاهی اســـت که معدل بر آن
واقا نبوده است چرا که معدل میگوید «من چیزم که او را تضعیا و جرح کند ،ندیدم»
ولی جارح میگوید «معصــیت از او دیدم» و واضــح اســت که امر وجودم بر عدمی برترم
دارد( .مازندرانی ،بیتا ،ص113ت حسینیصدر1430 ،ق ،ص)352
دلیل دیگر این اســت که با ترجیح جرح در واقع بین دو قول جمع صــورت میگیرد.
صاحب معالم در این باره میگوید :هرگاه جرح و تعدیل تعارش پیدا کنند اکثر مردم جرح
را مقدم میدارند زیرا با این نحوه در واقع بین دو قول جمع میشــود چون نهایت چیزم که
معدل میگوید این است که «اطالع نیافتم» ولی جارح میگوید «آنچه را که تو از عدالت
و لاهر حال راوم خبر دادهام ،من نیز میدانمت لیکن من در مورد وم چیزم را میدانم
که بر تو م ی مانده اســـت» پس هرگاه به عدالت راوم حکم کنیم جارح دروغگو
می شود ولی هرگاه حکم به فسق راوم دهیم هر دو(جارح و معدل) راستگو شدهاند و جمع
بین دو قول بهتر از ات اذ یکی از اقوال است( .صاحب معالم ،بیتا ،ص)207
دلیل ســوم غلب فســق در مردم اســت که باعث میشــود جرح در دل انســان قابل
قبولتر باشــد و بر لن انســان غلبه یابد ،چرا که فرد را باید به اعمّ اغلب ملحق کرد.
(خاقانی1362 ،ش ،ص )57این دیدگاه ،نظر غالب رجالیان شیعه و سنی ه ست اما برخی بر
آن ا شکال کردهاند که این نظر ،در صورتی در ست ا ست که تعدیل به معنام لاهر ا سالم
باشــد اما اگر به معنام ملکه باشــد تعدیل نیز حکایت از امر پوشــیده میکند و دیگر ترجیح
جرح محل اشکال میباشد( .خاقانی1362 ،ش ،ص58ت مامقانی ،بیتا ،و،3ص)64
اشــکال دیگر این اســت که اگر در همهجا و بدون رعایت هیل ضــابط دیگرم
ب واهیم همواره جرح را بر تعدیل اولویت دهیم ،آنگاه عمالً کســـی از جرح ســـالم
نمیماند و اصــوالً مســئل حجیت احادیث با مشــکل مواجه میشــود( .عزیزم1393 ،ش،
ص )63برخی برام اینکه این نظر را متعادلتر کنند گ تهاند جرح تنها در صورتی که م سّر
باشـــد بر تعدیل برترم دارد .اردبیلی نیز گ ته قول جارح در صـــورتی مقدم میشـــود که
تصدیق قول وم تکذیب قول معدل نباشد( .اردبیلی1403 ،ق ،و ،2ص)167
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محققان دیگرم میگویند :جرح فقط هنگامی بر تعدیل مقدم اســت که جارح و
معدّل مســاوم باشــند ،نه در هم موارد و لاهراً منظور ایشــان از عدم تســاوم از حیث
کثرت جارحان و معدّالن اســت ( .کلباســی1419 ،ق ،ص15ت بحرالعلوم1363 ،ش ،و،3
ص)259
ضابطه دیگر این است که :جرح تنها در صورتی بر تعدیل مقدم می شود که مستند به
ســببی که فســادش معلوم بوده نباشــد( .راضــی1421 ،ق ،ص )18این افراد در تعارش اقوال
نجاشی و شیخ طوسی ،نیز به همین منوال عمل کرده و جرح را خواه س ن نجاشی باشد یا
طوســی مقدم داشــتهاند .در زیر به برخی موارد که علماء جرح را بر تعدیل مقدم داشــتهاند،
اشاره میشود:
 .1-6-1محمد بن خالد برقی
"محمد بن خالد برقی" را نجاشــی شــ صــی ادیب ،آشــنا به اخبار و علوم عرب اما
ضعیا در حدیث دان سته (نجا شی1365 ،ش ،ص )335ولی شیخ طو سی او را توثیق کرده
است( .طوسی1373 ،ش ،ص )363شهیدثانی را اعتقاد بر آن است در مواقع تعارش جرح و
تعدیل ،جرح مقدم میباشــد ،در مورد برقی هم گ ته جرح نجاشــی بر تعدیل طوســی مقدم
میباشــد بنابراین برقی از نظر روایی نامعتبر میباشــد( .شــهیدثانی1413 ،ق ،و ،7ص)467
مازندرانی نیز میگوید در مواقع تعارش ،جرح مقدّم میباشد م صوصا اگر جارح ش صی
مثل نجاشــی باشــد که ید طوالیی و تبحّر خاصــی در علم رجال دارد( .مازندرانی1411 ،ق،
و ،1ص)363
 .2-6-1داود بنکثیر
"داود بنکثیر" را نجاشــی تضــعیا کرده (نجاشــی1365 ،ش ،ص )156ولی شــیخ
طوســی او را توثیق کرده اســت( .طوســی1373 ،ش ،ص )336شــیخ بهائی گ ته در هنگامه
تعارش جرح و تعدیل ،جرح مطلقا مقدم میباشد در مورد "داودبنکثیر" نیز جرح نجاشی
را بر تعدیل طوسی مقدم داشته و راوم را تضعیا کرده است( .بهائی1414 ،ق ،ص)52
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 .7-1توجیه و تأویل
راهکار دیگرم که گروهی از محققان برام سازش بین اقوال متعارش نجاشی و شیخ
طو سی بکار گرفتهاند توجیه و ت سیر یکی از اقوال برام سازش و م ال ت ندا شتن با قول
دیگرم اســـت .و معموالً تضـــعیا و جرح را طورم ت ســـیر میکنند که با توثیق م ال تی
نداشته باشد .در زیر نمونههام از اینگونه مواجهه گزارش میشود:
 .1-7-1جعفربنمحمدبنمالک
"جع ربنمحمدبنمالر" را نجا شی ت ضعیا (نجا شی1365 ،ش ،ص )122ولی شیخ
طو سی او را توثیق کرده ا ست( .طو سی1373 ،ش ،ص )418مامقانی برام حل تعارش بین
ت ضعیا نجا شی و توثیق شیخ طو سی متو سل به توجیه و تأویل شده ا ست بدینگونه که
تضـــعیا نجاشـــی را حمل بر این کرده که چون "جع ربن محمدبن مالر" روایاتی از
معجزات ائمه(ع) نقل کرده و مطالبی گ ته که متقدمان آنها را غالیگرم میدانســـتند ولی
در حال حاضــر آن مســائل جزء ضــروریات مذهب میباشــند بنابراین تضــعیا نجاشــی به
روا یات منقول از وم یا به عق یده راوم برمیگردد و متو جه اخالق یات(صــــدا قت) وم
نمیشــود .بنابراین تعارضــی بین قول نجاشــی و شــیخ طوســی نیســت و راوم ثقه میباشــد.
(مامقانی1431 ،ق ،و ،16ص)44
 .2-7-1محمد بن خالد برقی
"محمد بن خالد برقی" را نجاشـــی ضـــعیا در حدیث دانســـته (نجاشـــی1365 ،ش،
ص )335ولی شــیخ طوســی او را توثیق کرده اســت( .طوســی1373 ،ش ،ص )363محقق
سبزوارم برام برطرف کردن تعارش ،س ن نجاشی را به تأویل برده که منظور از "ضعیا
الحدیث" ضعا و قدح خود برقی نی ست که با توثیق طو سی از وم در تعارش با شد بلکه
به معنام نقل کردن از ضع اء و اعتماد بر مر سالت ه ست .سپس گ ته آنچه که این مطلب
را تائید میکند س ن ابنغضائرم میباشد که در شرححال برقی گ ته "یروم عن ال ضّع اء
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کثیرا و یعتمد المراســیل" بنابراین احتماالً س ـ ن نجاشــی نیز نالر به همین مطلب باشــد .در
نتیجه بین س ن نجاشی و طوسی تعارضی پیش نمیآید( .سبزوارم1247 ،ق ،و ،1ص)39
 .2آصف محسنی و تعارضات نجاشی و طوسی
بعد از آنکه شیوه مواجهه اندیشه وران با تعارضات نجاشی و طوسی بررسی شد ،در
این قســمت چگونگی تعامل آصــامحســنی را بررســی خواهیم کرد به همین خاطر ابتداء
دیدگاه وم درباره چرایی تعارش در آراء نجا شی و طو سی را بیان سپس شیوه مواجههاش
با تعارضات بررسی خواهد شد.
 .1-2دالئل تعارض نجاشی و طوسی از نظر آصفمحسنی
آ صامح سنی چند دلیل برام بروز تعارش در توثیق و ت ضعیاهام نجا شی و شیخ
طوسی مطرح کرده است .از جمله:
الف) هر یر از شیخ طو سی و نجا شی در جرح و تعدیل مبانی خاص و منح صر به
فرد خود را داشــتهاند و همین مت اوت بودن مبانی ،باعث بروز تعارش میان دیدگاههام آنها
شده است( .محسنی1432 ،ق ،ص)56
ب) همهم توثیق و تضعیاها با نقل متواتر به شیخ طوسی و نجاشی نرسیدهاند و این
امر دلیل دیگرم برام متعارش شدن برخی نظرات رجالی این دو شده ا ست چرا که اگر با
نقل متواتر به آنها میرسید اختالف واقع نمیشد( .همان ،ص)54
ج) و ثا قت و کذب از صـــ ات پا یدار و ثا بت در راو یان نبوده که د چار زوال و
دگرگونی نشــود بلکه چه بســا اخالقیات یر راوم با گذشــت زمان تغییر کند و در عقائد
وم نیز دگرگونی ر دهد همانطور که برخی راویان در یر برهه زمانی در اســـتقامت
عقیده به سر برده و سپس منحرف شدهاند یا برعکس .بنابراین گزارش و خبرم که به شیخ
طوســـی و نجاشـــی رســـیده برخی مواقع مت اوت بوده ،یکی مربوم به قبل انحراف بوده و
دیگرم زمان ا ستقامت وم را بیان کرده ا ست( .مح سنی1394 ،ش ،ص98ت همان1432 ،ق،
ص)167
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د) غالب توثیق و تضـعیاهام نجاشـی و شـیخ طوسـی از روم حس و حکایت بوده
ولی برخی آراء رجالی آنها نیز حدســی و ناشــی از اجتهادشــان بوده اســت بدین گونه که با
توجه به کتب و روایات راوم در مورد وم نظر دادهاند این مطلب در مورد شـــیخ طوســـی
نمود بیشــترم دارد که اشــتغال بیشــترم به روایات داشــته اســت( .محســنی1423 ،ق ،و،2
ص343ت محسنی1432 ،ق ،ص56ت همان ،ص)58
 .2-2نحوه تعامل آصف محسنی با تعارضات نجاشی و طوسی
بعد از آ شنایی با شیوه تعامل اندی شهوران شیعه با تعار ضات نجا شی و شیخ طو سی،
نحوه مواجهه آصــا محســنی از رجالپژوهان معاصــر با این تعارضــات را بررســی خواهیم
کرد .آ صا مح سنی از میان شیوههام بکار گرفته شده تو سط رجالیان ،از همگی ا ست اده
کرده و تنها دو شـــیوه را به کار نگرفته اســـت :یکی تقدیم جرح بر تعدیل و دیگرم نظریه
مشهور(ترجیح نجاشی بر طوسی).
آصا محسنی بر این باور است که هیل کدام از شیوههام مذکور ،قوت و برجستگی
الزم را نداشــته تا به هنگام تعارش تنها بدان شــیوه عمل بشــود ،دیگر آنکه نحوه مواجهه با
تعار ضات نجا شی و شیخ طو سی ،قاعده و قانون خا صی ندارد بلکه ب ستگی به ا ستنبام و
اطمینانی دارد که برام شـــ ص مجتهد و رجالپژوه به وجود میآید( .محســـنی1430 ،ق،
ص)23
در مورد یر راوم ممکن اســـت نظر شـــیخ طوســـی را ترجیح بدهد در مورد راوم
دیگرم ممکن است با قرائن موجود یکی از دو نظر(نجاشی یا طوسی) را برگزیند در مورد
راوم ســـومی امکان دارد به دلیل نبود قرینه و ناتوانی در ترجیح یکی از نظرات متعارش،
توقا کند .به عبارت دیگر نحوه تعامل بر حســـب راویان م تلا ،مت اوت خواهد بود.
اکنون به شیوههام مواجهه آصا محسنی با تعارضات نجاشی و شیخ طوسی میپردازیم:
نجاشی «عباد بن صهیب» را ثقه دانسته (نجاشی1365 ،ش ،ص )293ولی طو سی او را
عامی و بترم میداند (طوسی1373 ،ش ،ص )142آصامحسنی بین دو نظر جمع کرده و
او را موثّق(ثقه عامی) میداند( .محسنی1423 ،ق ،و ،1ص)54
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«منصوربنیونس» را شیخ طوسی واق ی (طوسی1373 ،ش ،ص )343ولی نجاشی او را
ثقه به ح ساب آورده ا ست( .نجا شی1365 ،ش ،ص )309آ صا مح سنی راوم مذکور را
ضعیا میداند برام این ترجیح از قرائن بهره گرفته از جمله اینکه خشاب (رجالی قدماء)
وم را جرح کرده همچنین در روا یات آ مده به اموال ا مام خیا نت کرد و به خاطر اموال،
امامت امام رضا(ع) را منکر شد( .محسنی1430 ،ق ،ص202ت همان1434 ،ق ،و ،3ص)368
«عثمان بن عیســـی» را شـــیخ طوســـی ثقه دانســـته ولی نجاشـــی او را واق ی دانســـته
ا ست(نجا شی1365 ،ش ،ص )300آ صا مح سنی میگوید :در گذ شته بین دو نظر جمع
کرده و قائل به موثق بودن «ابنعیســی» بودم ولی بعداً به دلیل آگاهی بر قرائن متعدد ،قائل
به ضعیا بودن راوم شدهام( .محسنی1429 ،ق ،و ،2ص)87
"ســالمبنمکرم" را نجاشــی ثقه (نجاشــی1365 ،ش ،ص )188ولی شــیخ طوســی او را
ضعیا شمرده ا ست( .طو سی1420 ،ق ،ص )226آ صا مح سنی نظر نجا شی را از باب
تعدد رجالی ترجیح داده چرا که به غیر از نجاشـــی رجالیان دیگرم نیز مانند ابنفضـــال
" سالمبنمکرم" را ستوده بنابراین نظرات آنها بر نظر شیخ به تنهایی ترجیح دارد( .مح سنی،
1429ق ،و ،1ص)188
«محمدبنخالدبرقی» را نجاشی ش صی ادیب ،آشنا به اخبار و علوم عرب اما ضعیا
در حدیث دان سته (نجا شی1365 ،ش ،ص )335ولی شیخ طو سی او را توثیق کرده ا ست.
(طوسی1373 ،ش ،ص )363آصا محسنی نظر شیخ طوسی را بر نجاشی ترجیح داده و
برقی را راویی معتبر به شمار آورده ا ست( .مح سنی1426 ،ق ،و ،1ص )461البته دلیل این
ترجیح را حالت ن سانی و اطمینانی که برام وم ر داده ،دانسته است( .محسنی1432 ،ق،
ص)152
"معلیبنخنیس" را نجاشی بسیار ضعیا و بیاعتماد دانسته است( .نجاشی1365 ،ش،
ص )417ولی شیخ او را مدح کرده و از ک سانى میداند که در د ستگاه و بیت امام صادق
(ع) ح ضور و از وکالء آن ح ضرت به ح ساب میآمده ا ست( .طو سی1411 ،ق ،ص)347
آ صا مح سنی با ا ست اده از قرائن ،تعدیل شیخ طو سی را محکمتر دان سته آنجا که گ ته:
روایات ب سیارم که در مدح و نکودا شت وم وارد شده ،داللت بر عدالت وم میکند و با
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وجود این همه روایات نکودا شت به ت ضعیا نجا شی اعتنائی نمی شود( .مح سنی1429 ،ق،
و ،1ص)258
نجاشـــی «عبد اهلل بن أبی زید» را راویی ثقه در حدیث دانســـته (نجاشـــی1365 ،ش،
ص )232ولی طوسی او را تضعیا کرده است (طوسی1373 ،ش ،ص )434آصا محسنی
چون قرائنی در اختیار نداشــته که یکی را بر دیگرم ترجیح بدهد و برام وم اطمینان ایجاد
کند در مورد راوم توقا کرده و گ ته اعتماد بر روایاتش مشــکل بوده در نهایت روایاتش
را از باب احتیام میپذیریم( .محسنی1432 ،ق ،ص)336
"محمدبنعیسیبنعبید یقطینی" شیخ طوسی او را تضعیا دانسته و گ ته صدوق وم
را از ر جال نوادرالحک مه اســـتث ناء کرده به همین خاطر به مت ردات وم ع مل نمیشـــود
(طوســـی1373 ،ش ،ص )391ولی نجاشـــی او را ثقه ،بیش روایت و از بزرگان اصـــحاب
میداند (نجا شی1365 ،ش ،ص )333آ صا مح سنی معتقد ا ست هرچند س ن نجا شی و
شـــیخ طوســـی در مورد راوم متعارش اســـت اما چون اکثر رجالیون (تعدد رجالی) مانند
فضــلبنشــاذان ،ابننوح به توثیق او حکم کردهاند پس تضــعیا شــیخ طوســی کمرن

و

"محمدبنعیسیبنعبید یقطینی" توثیق میشود( .محسنی1432 ،ق ،ص)405
سـ ن نجاشـی و طوسـی درباره «عبدالکریم خثعمی» متعارش بوده ،نجاشـی او را ثقه
(ثق ثق عینا) دانسته (نجاشی1365 ،ش ،ص )245طوسی او را واق ی خبیث محسوب کرده
(طوسی1373 ،ش ،ص )339آصا محسنی دیدگاه نجاشی را بر شیخ طوسی ترجیح داده
و روایت راوم را پذیرفته است( .محسنی1430 ،ق ،ص)23
نجاشــی «عبد اهلل بن أبی زید» را راویی ثقه در حدیث دانســته (نجاشــی1365 ،ش،
ص )232ولی طوسی او را تضعیا کرده است (طوسی1373 ،ش ،ص )434آصا محسنی
چون قرائنی در اختیار نداشــته که یکی را بر دیگرم ترجیح بدهد و برام وم اطمینان ایجاد
کند در مورد راوم توقف کرده و گ ته اعتماد بر روایاتش مشکل بوده در نهایت روایاتش
را از باب احتیام میپذیریم( .محسنی1432 ،ق ،ص)336
همانطور که مشاهده شد آصامحسنی در مورد راویان م تلا از شیوههام مت اوتی
اســت اده کرده اســت و علت این تنوع نیز به اطمینان ن ســی برمیگردد که برام وم حاصــل
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شده است در مورد یر راوم با جمع بین دو دیدگاه اطمینان برام او شکل گرفته در مورد
راوم دیگرم با قرائن موجود برترم یکی از نظرات برام او ثابت شده است .بنابراین از نظر
آصا محسنی هیلکدام از شیوههام مواجهه (جمع -قرائن -تعدد رجالی -تقدم جرح و)...
قوت الزم را نداشــته تا هنگام مواجهه تنها بدان عمل شــود بلکه متناســب با اطمینان حاصــل
شده برام پژوهشگر مت اوت خواهند بود.
 .3دالئل نظریه مشهور و نقد آصفمحسنی
همانطور که گذشـــت اندیشـــهوران با شـــیوهها و راهکارهام م تل ی در صـــدد رفع
تعارش نظر نجاشی با شیخ طوسی برآمدهاند .اما برجستهترین این راهکارها در میان عالمان
ســرشــناس دانش رجال ،تقدّم رأم نجاشــی بر نظر شــیخ طوســی اســت( .فضــلی1430 ،ق،
ص229ت رحمانســـتایش1389 ،ش ،ص )139از این رو در ســـطور ذیل ابتداء دالئل علماء
برام این برترم را بیان سـپس نظر آصـا محسـنی و مناقشـه وم در این باره را مطرح و در
نهایت به ارزیابی نظرات خواهیم پرداخت.
 .1-3مصاحبت با ابنغضائری و بهرهگیری از وی
نجاشی مصاحب و همدوره ابنغضائرم (احمد بن حسین) بوده است .نجاشی خود به
این مطلب اشاره کرده آنجا که در ترجمه "على بن محمد بن شیران" مىگوید« :کنا نجتمع
معه عند أحمد بن الح سین» (نجا شی1365 ،ش ،ص )269در جام دیگرم نیز بیان کرده که
به همراه غضائرم پسر کتاب النوادر را نزد غضائرم پدر خواندهاند( .همان ،ص )83نجاشی
در موارد ب سیارى ،از ابنغ ضائرى نقل قول کرده که غالباً آنها را با تعبیرهاى «قال» و «ذکر»
آورده اسـت .سـید بحرالعلوم ،این نقل قول ها را از مسـموعات نجاشـى و تعدادم را از خط
نوشتههاى ابنغضائرى دانسته است( .بحرالعلوم1363 ،ش ،و ،2ص )86برخی این مصاحبت
را موجب اطالع و مهارت بیشــتر نجاشــی دانســته و آن را از مرجحات نظر نجاشــی بر شــیخ
طوسی دانستهاند( .نورم1417 ،ق ،و ،3ص149ت فضلی1430 ،ق ،ص)232
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 .2-3اضطراب شیخ در رجال
برخی از رجالیان بر کتب رجالی و آرام شیخ طو سی ا شکال کردهاند به اینکه شیخ
گاهی درباره یر شــ ص در کتابهام متعدد یا در یر کتاب واحد ،نظرات متعارضـــی
داشــته اســت یا اینکه گ تهاند رجال شــیخ انباشــته از اغالم و اشــتباهات اســت که موجب
تضعیا آرام وم میشود( .عاملی1419 ،ق ،و ،3ص115ت نمازم1414 ،ق ،و ،4ص469ت
اســترآبادم1422 ،ق ،و ،4ص348ت کنی1421 ،ق ،ص )104این امر «فاضــل خواجویی» را
بر آن داشــته تا آراء شــیخ در رجال را فاقد اعتبار بداند و او را متهم به غ لت و فراموشــی
نماید( .خواجوئی1413 ،ق ،ص )203این موضــوع یعنی تناق

گوییها و کثرت اشـتباهات

شیخ از دیگر دالئلی است که برام ترجیح نظر نجاشی به آن استناد شده است.
 .3-3تمرکز نجاشی در رجال
دلیل دیگرم که برام تقدّم نظر نجاشــی بر شــیخ طوســی ذکر شــده ،این اســت که
ت صص بارز نجاشی منحصر به علم رجال بوده است ،حال آنکه شیخ طوسی عالمی متبحّر
در علوم م تلا اسالمی همچون حدیث ،رجال ،فقه ،اصول ،کالم ،ت سیر و ادبیات بوده و
در ت مامی این موضـــو عات تألی اتی دارد .این امر خود مو جب پراک ندگی اف کار او در
مو ضوعات م تلا شده ولی بر عکس مهارت علمی نجا شی در دانش رجال متمرکز بوده
و تألی ات او بیشتر با علم رجال مرتبط است .این ت صص میتواند دلیل ترجیح نظر نجاشی
بر شیخ طوسی تلقی شود( .نورم1417 ،ق ،و ،3ص149ت بحرالعلوم1363 ،ش ،و ،2ص46ت
فضلی1430 ،ق ،ص)231
 .4-3دقت و ضبط نجاشی
شهید ثانى در مسالر األفهام رأم نجاشی را بر شیخ طوسی به هنگام تعارش ترجیح
داده است مستند وم دقت و ضبط آراى نجاشى در کتابش میباشد( .شهیدثانی1413 ،ق،
و ،ص)467
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شیخ محمد ،فرزند صاحب معالم ،درباره تعارش آراء نجاشی و شیخ طوسی میگوید:
حق ،این ا ست که رأى شیخ با رأى نجا شى معار ضه نمىکندت زیرا نجا شى دقیقتر از شیخ
اســـت( .عاملی1419 ،ق ،و ،2ص )110اندیشـــهوران دیگرم مانند صـــاحب معراو أهل
الکمال ،صاحب ریاش العلماء ،محقق قمی ،سید بحرالعلوم و سید عبد النبى جزایرى نیز به
دقیق تر بودن نجاشـــى از تمام عالمان رجالى تصـــریح کردهاند( .بحرانی1412 ،ق ،ص30ت
اف ندم1401 ،ق ،و ،1ص39ت قمی1378 ،ش ،ص476ت بحرالعلوم1363 ،ش ،و ،2ص45ت
جزائرم1418 ،ق ،و ،1ص)425
 .5-3مناقشه آصف محسنی در نظریه مشهور
آصامحسنی معیار مذکور را مورد مناقشه قرار داده است و بیان داشته مالك و معیار
در نزد وم به هنگام تعارش جرح و تعدیل ،اطمینان ن س میباشـــد و از آنجائی که دالئل
پیش گ ته برام ترجیح نجاشــی بر طوســی ،قوت الزم را نداشــته اســت تا موجب حصــول
اطمینان به تقدم نظر نجاشی در نزد وم ب شوند بنابراین نظریه م شهور را نپذیرفته و ادامه داده
که دالئل ذکر شده در صورتی پذیرفتنی هستند که موجب اطمینان ن س شوند.
آصــامحســنی همچنین گ ته بر فرش که تمامی دالئلی مطرح شــده برام تقدّم رأم
نجاشی را بپذیریم باز هم باعث برترم نظر نجاشی بر طوسی نمی شوند چرا که دلیل شرعی
و عقالئی برام ترجیح قول ا ضبط بر ضابط نداریم .ا ضبطیت در شهادت مطرح می شود نه
در خبر و نبأ ،حتی در شـــهادت نیز وجهی برام تقدّم شـــهادت یکی از این دو بر دیگرم
نیست چون هر دو ثقه هستند.
به عبارت دیگر آصـــا محســـنی به دلیل آنکه اعتبار قول رجالی را از باب خبر و نبأ
میداند و معتقد است در نبأ و خبر ،اضبطیت جزء مرجحات به حساب نمیآید .پس وجهی
برام ترجیح قول نجاشــی بر طوســی به ســبب ضــابط بودن نمیماند( .محســنی1432 ،ق،
ص )40البته آصامحسنی در برخی مواقع به هنگام تعارش دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی،
نظر نجا شی را ترجیح داده ا ست آن هم به دلیل قرائنی که موجب برترم نظر نجا شی شده
است نه به سبب دالئل پیش گ ته.
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برام مثال آ صا مح سنی به هنگام مواجهه با تعارش س ن نجا شی و طو سی درباره
«عبدالکریم خثعمی» دیدگاه نجاشـــی را بر شـــیخ طوســـی ترجیح داده و روایت راوم را
پذیرفته است( .محسنی1430 ،ق ،ص)23
 .4بررسی مناقشه آصفمحسنی به نظریه مشهور
به نظر میر سد مناق شه آ صا مح سنی در نظریه م شهور بجا با شد و عالوه بر ا شکال
آصا محسنی اشکاالت دیگرم نیز به این نظریه وارد است همانطور که عالمان دیگرم نیز
همسو با آصا محسنی این نظر را مورد تردید قرار دادهاند.
اینکه بحرالعلوم و دیگران گ ته بودند مصـاحبت با ابنغضـائرم سـبب برترم نجاشـی
است را برخی از اندی شهوران نه تنها نپذیرفته بلکه به خاطر این مصاحبت جرح و تضعی ات
نجا شی را مورد مناق شه قرار دادهاند .چرا که معتقدند ت ضعی ات نجا شی متأثر از ت ضعی ات
ابنغضائرم است .شیخ السند در این باره میگوید:

«نجاشی در مبانی رجالی خویش بهخصوص در مبانی جرح متأثر از استادش
ابنغضــائرم بوده که تضــعی ات وم را با چالش و نقد جدم روبرو میکند.
وم افزوده نجا شی راویانی را جرح کرده که ا صحاب اجماع از آنها روایت
دا شته و بزرگانی مانند ابنف ضال ،صدوق ،شیخ م ید و قمیها آنها را توثیق
کردهاند .نجاشــی اعتماد آنها را ترك گ ته و تنها به گ ته ابنغضــائرم تکیه
کرده است» (السند1431 ،ق ،صص)294-298
صاحب «معراو اهل الکمال» نیز همسو با شیخ السند ،جرح و تضعیاهام نجاشی را
قــابــل منــاقشــــه دانســـتــه ،چرا کــه بســـیــارم از راویــان موثق مــاننــد "داود الرقی" ت
"جع ربنمحمدبن مالر" و " جابر الجع ی" را تضـــعیا کرده در حالی که این راویان از
نظردا شت اندی شهوران شیعه در شمار ثقات به ح ساب میآیند( .بحرانی1412 ،ق ،ص)66
مجل سی ت ضعیا شدن "جع ربنمحمدبنمالر" تو سط نجا شی را مورد انتقاد قرار داده و
آن را ناشــی از اعتماد نجاشــی بر ابنغضــائرم دانســته اســت( .مجلســی1406 ،ق ،و،14
ص)338
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مامقانی هرچند نجاشــی را ضــابطترین رجالی میداند اما از آنجائی که "داود الرقی"
را ت ضعیا کرده ابراز شگ تی نموده و علت م ال ت نجا شی با بزرگان در ت ضعیا "داود
الرقی" را تکیه و اعتماد بر ابنغ ضائرم دان سته ا ست( .مامقانی1431 ،ق ،و ،26ص )272در
کتاب الذریعه بیان شده که غ ضائرم پ سر ،همراه و م شارك نجا شی در قرائت بر غ ضائرم
پدر بوده اســـت .این مشـــارکت و همراهی تاثیرپذیرم نجاشـــی از ابنغضــائرم را تقویت
میکند( .آقابزرگطهرانی ،بیتا ،و ،4ص)289
صــاحب قاموس الرجال نیز اعتماد نجاشــی بر ابنغضــائرم را مطرح کرده و به همین
خاطر برخی تضــعی ات وم را مورد مناقشــه قرار داده اســت .شــوشــترم در چندین مورد،
تضعی ات نجاشی را ناشی از دنبالهروم و تکیه بر ابنغضائرم دانسته از این رو آن تضعی ات
را نپســـندیده و آنها را مورد نقد قرار داده اســـت (شـــوشـــترم1410 ،ق ،و ،1ص55ت و،8
ص165ت و ،10ص214ت و ،12ص)434
از دیگر دالئل ارائه شده برام تقدم نجا شی ،ا ضطراب طو سی در رجال و ا شتباهات
متعدد وم در مورد برخی القاب و کنیهها ا ست .بای ستی گ ت شاید شیخ طو سی در مورد
برخی القاب و کنیهها دچار سهو شده باشد ولی در مورد اینکه برخی از راویان را در جایی
توثیق و در جام دیگر تضــعیا کرده اســت میتوان گ ت ات اقا این مطلب را میشــود به
گو نهام دیگرم مطرح کرد و آن اینکه چنین راو یانی احت ماالً جزء کســـانی بوده که در
انحراف از ائمه به سر برده و سپس برگشته یا اینکه ابتداء در استقامت بوده و سپس منحرف
شدهاند و شیخ طوسی نیز ممکن است ابتداء از استقامت اطالع داشته و بعداً از انحراف وم
خبردار شده ا ست یا برعکس .همچنین در مورد اینکه برخی گ تهاند رجال شیخ انبا شته از
اغالم و رجال نجاشـــی حتی از یر اشـــتباه نیز عارم اســـت( .مامقانی1431 ،ق ،و،30
ص)103
بهبهانی از برخی محققان نقل کرده که نجاشـــی را به کثرت غلط و اشـــتباه در کتاب
رجال متهم کردهاند( .بهبهانی ،بیتا ،ص )100کلباســی بعد از آنکه اشــتباهات متعددم از
نجاشی در رجالش را ذکر ک رده گ ته اشتباهات نجاشی نسبت به سایر رجالیان کمتر است.
(کلباسی1422 ،ق ،و ،2ص)299
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شبیرم زنجانی گ ته برخالف آنچه مشهور شده و افراد مبتدم تصور میکنند نجاشی
ا شتباهات زیادم در م سائل رجالی دارد و سپس برخی ا شتباهات وم را ذکر کرده ا ست.
(زنجانی1419 ،ق ،و ،9ص)3092
دلیل سوم مطرح شده برام برترم نجاشی بر طوسی را تمرکز و تبحر نجاشی در رجال
دانستهاند .یکی از اندیشهوران رجال این نظر را مورد مناقشه قرار داده با این استدالل که این
ت صص و تبحّر در جایی مانند اجتهاد و حدس کارساز است اما در جایی مانند شهادت که
سالم بودن حواس و حافظه شرم است کارساز نیست چرا که شهادت با ادّله قطعی ،حجت
است خواه شاهد تنها مت صص در رجال باشد یا در سایر علوم نیز تبحّر داشته باشد( .السند،
1431ق ،ص)300
همین ش ص در جام دیگرم مسلر و مشرب کالمی نجاشی را نزدیر به لاهریه و
ق شریه دان سته ا ست چرا که معتقد ا ست نجا شی به دلیل عدم آگاهی ن سبت به لرافتها و
نکات موجود در روایات نتوانسته موضعگیرم مناسبی نسبت به روایات اهل بیت ات اذ کند
و در مواردم راویان را به ســهولت ،متهم به غالیگرم ،ت وی

و انحراف کرده اســت در

حالی که تنها ایراد راوم نقل روایاتی بوده که جزء مسلمات مذهب شیعه هستند اما مشرب
کالمی نجاشـــی چنین روایاتی را بر نتابیده اســـت .به عبارت دیگر چنین میبیند که تمرکز
نجاشــی در رجال نه تنها مزیتی برام او محســوب نمیشــود بلکه عدم آگاهیاش نســبت به
سایر علوم برام وم م شکل ساز بوده و او را به ق ضاوت نادر ست در مورد راویان وادا شته
است( .همان ،ص)302
در مقابل بحرالعلوم و دیگرآنکه نجاشی را ضابطتر دان سته بودند گروه دیگرم شیخ
طوسی را ضابط و دقیقتر دانستهاند .از جمله این افراد ،محدث جزایرى در غای المرام است
که در موضوع تعارش رأى نجاشى و رأى شیخ طوسى در مورد سالم بن مکرم ،بدون هیل
شر و شبههاى ،شیخ طو سى را اثبت و دقیق تر دان سته ا ست (جزائرم ،م طوم) صاحب
نهایه الدرایه نیز گ تار کســانی که نجاشــی را در رجال خبره و دقیقتر دانســتهاند ردّ کرده و
گ ته:
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«ال شیخ أ شد مرا سا ً فی ذلر من النجا شیت شیخ طو سی در رجال از نجا شی
نیرومندتر است» (صدر ،بیتا ،ص)384
همانطور که گذشـــت ،دالئل مطرح شـــده از ســـوم عالمان برام برترم نجاشـــی از
اســتحکام و قوت الزم برخوردار نبوده که بتواند در مقام معارضــه بر طوســی غلبه پیدا کند.
عالوه بر آن یکی از پژوهشگران معاصر سه اشکال عمده بر رجال نجاشی وارد کرده است:
الف) منابع رجالی نزدیر به نجاشی مانند «معالم العلمام» ابن شهرآشوب« ،فهر ست»

منتجبالدین« ،ســـرائر» ابنادریس« ،النق

» عبدالجلیل قزوینی خالی از هرگونه اطالعات

درباره نجاشـــی هســـتند .فراتر از آن حتی در کتب فهرســـتی متقدم اهل ســـنت نیز اثرم از
ن جاشـــی نیســــت .این رو ند ادا مه داشـــ ته تا این که ب عد از حدود دو قرن برام اولین بار
سیدبنطاووس نجاشی را به بزرگوارم یاد کرده است.
ب) نجاشــی با تکیه و اعتماد بر عدهام اســاتیدش از اهل ســنت راویانی را تضــعیا
کرده که رجالیان شیعه آنان را تضعیا نکرده یا اینکه روایانی را توثیق کرده که از دشمنان
اهل بیت و از نواصب بودهاند.
ج) رجال نجاشی طرقی متصل و صحیح دارد اما به حد است اضه نمیرسد( .عظیمی،
(www.academia.edu
بنابراین می توان گ ت نظریه تقدّم نجا شی بر شیخ طو سی در مقام معار ضه ،نه تنها از
قوت الزم برخوردار نبوده بلکه با اشکاالت جدم مواجه است گذشته از آن ،رجال نجاشی
نیز با تعدادم اشکاالت روبروست که آرائش را با چالش روبرو میکند .دیگر آنکه است اده
از شیوههام م تلا توسط علماء برام حل تعارش نجاشی با طوسی خود گواه بر آن است
که در نزد رجالیان ،نظریه تقدم دارام استحکام الزم نبوده است.
نتیجهگیری
 -1عالمان رجالی از شیوههام متعددم برام حلّ تعارش نجا شی و شیخ طو سی بهره
گرفتهاند که از جمله این قرائن میتوان به ترجیح نجاشـــی ،پذیرش رأم اکثر رجالی ها،
بهرهگیرم از قرائن و ترجیح جرح بر تعدیل اشاره کرد.
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 -2آ صا مح سنی از همگی شیوههام بکار گرفته تو سط رجالیان بجز دو مورد بهره
گرفته است .از نظر آصا محسنی نحوه مواجهه با تعارضات نجاشی و شیخ طوسی ،قاعده
و قانون خاصــی ندارد بلکه بســتگی به اســتنبام و اطمینانی دارد که برام ش ـ ص مجتهد و
رجالپژوه به وجود میآید.
 -3از نظر آصا محسنی دالئلی که برام ترجیح آراء نجاشی بر شیخ طوسی از جانب
عالمان رجالی ارائه شده بود مانند دقت و ضبط نجاشی ،تمرکز نجاشی در رجال ،اضطراب
شــیخ در رجال و مصــاحبت با ابنغضــائرم از قوت الزم برخوردار نبوده و با تکیه بر آنها
نمیتوان رأم و نظر نجاشی را بر طوسی مقدّم داشت.
 -4بهترین شیوه تعامل با تعار ضات نجا شی و طو سی انبا شت قرائن برام ترجیح یکی
از دو نظر میبا شد و اینکه نحوه تعامل ن سبت به راویان م تلا بر ح سب اطمینانی که برام
پژوهشگر حاصل میشود مت اوت خواهد بود.
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