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 کوین رجال امامیهمقام ابن عقده در ت

 1اعظم فرجامی
 2پور عزیز علی حسن

 چکیده
یهدی مهذهب در  عقده در آثار رجالی امامیه بسیار به چشم می نام ابن خورد. این رجهالی ر

تکههوین دانههش رجههال امامیههه دارای چههه منزلتههی اسههت؟ رویکههرد رجالیههان امامیههه بههه اقههوال 
های  اد بههه جههرح و تعههدیلرجههالی وی چیسههت؟ اخههتالف نظههر قههدما و متههأخرین در اعتمهه

گیری علمای امامی، بهه خصهوص شهیخ طوسهی،  عقده ناشی از چیست؟ میزان بهره ابن
گیری  عقهده، مبهین تهأثیر ویهژه وی در شهکل نجاشی و عالمه حلی از مکتوبات رجالی ابن
های متأخر سهبب شهد  های وثاقت در دوره  دانش رجال امامیه است؛ لکن تغییر در معیار

کامهل نکنهد. پژوههه حاضهر بها  ، بر خالف قدما به توثیقات ابنتا عالمه حلی عقده اعتمهاد 
کههنش رجالیههان امههامی بههه اقههوال رجههالی ابن عقههده و غیههره بههه  بررسههی مسههائلی همچههون وا

 گفته پرداخته است. تحلیل مسائل پیش
 عقده، دانش رجال امامیه. عقده، توثیقات ابن ابن ها:    کلید وا 

 مقدمه
ترین منابع، برای استنباط احکام شرعی، تفسیر قهرآن و  عنوان یکی از مهمکارکرد حدیث به 

... منهوط بهه صهحت آن اسهت و دانهش رجهال بها بررسهی احهوال راویهان حهدیث، یکهی از عوامههل 
کشهه  صههحت و سههقم روایههات از حیههث صههدور اسههت. عههده ای از دانشههمندان  بسههیار مههؤثر در 

عمهر و تهالش خهویش را بهر سهر تهدوین ایهن علهم  بزرگ اسالم از قدما و متأخران، بخهش مهمهی از
                                                   

کرمانشاه ) 1.  (.azamfarjami@yahoo.comاستادیار دانشگاه رازی 

کارشناسی ارشد )2  .hasanpoor1996219@yahoo.com.)  
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کتاب رجههال ، رجههال النجاشههی، رجههال الکشههیانههد.  هههای ارزشههمندی را تههألی  نموده گذاشههته و 
 عالمههه حلههی و ... از آثههار رجههالی امامیههه هسههتند.  خالصهه  االقههوال، فهرسههت الطوسههی، الطوسههی

 اند؟ و بهههه  کرده عی اسهههتفادهامهها ایهههن بزرگهههان رجهههالی در تهیههه و تهههدوین ایهههن متهههون، از چههه منهههاب
گرفته  ها اعتمهاد نمههوده کهدام نسههخه کجها سرچشههمه  هههای  کههه از چهره -عقهده  انهد؟ نههام ابن و از 

گزارش -های حهههدیث، رجهههال و... اسهههت  شهههاخص ریدیهههه در عرصهههه  ههههای رجهههالی امامیهههه  در 
 خهههورد. بنههها بهههر ایهههن، شهههناخت او و جایگهههاهش در حهههدیث، فقهههه و رجهههال  بسهههیار بهههه چشهههم می
گرفتهههه  نمایهههد. تحقیقههاتی انهههدک در بههاره مقهههام حههدیثی ابن امامیههه ضههروری می  عقهههده صههورت 
 ابهههن عقهههده و مقهههام »تهههوان از مقالهههه عبهههد المههههدی جاللهههی تحهههت عنهههوان  اسهههت؛ از جملهههه می

کهرده اسههت بهه معرفهی ابههن عقهده و تهأثیر بسههزای وی در « او در حهدیث کهرد. نویسههنده سهعی  یهاد 
عقهده، مشهایخ، راویهان و آثهار وی،  ردازد. در آن مقاله مهذهب ابنحفر میراث حدیثی شیعه بی

عقههده مههورد  دیههدگاه علمههای فههریقین در مههورد او و طریهه  روایتههی شههیخ طوسههی و صههدوق بههه ابن
گرفتههه اسههت؛ امهها در زمینههه تههأثیر ابن گیههری رجههال امامیههه و  عقههده در شههکل بحههث و بررسههی قههرار 

گههر منزلههت رجههالی  کههه بیههان -تحقیقههی درخههور  های وی، رویکههرد رجالیههان بههه جههرح و تعههدیل
گذار  های تأثیر صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف آشنایی با چهره -عقده باشد  ابن

کیفیههت  کههرده اسههت تهها بهها ردیههابی میههزان و  بههر تکامههلر بخشههی از دانههش رجههالر امامیههه، تههالش 
ا در حوزه دانش رجال شیعه مهورد عقده، مقام وی ر گیری رجالیان امامیه از آثار رجالی ابن بهره

 بررسی قرار دهد.

کیست؟ ابن .1  عقده 

یههاد بههن  یههاد بههن عبههداهلل بههن ر ابوالعبههاس، احمههد بههن محمههد بههن سههعید بههن عبههدالرحمن بههن ر
ق(، محدث و رجالی پرکار و نامداری از فرقه ریدیه  333 -249عقده ) عجالن، مشهور به ابن

کوفه برخاسته که از مکتب    3است. جارودیه است 

 اختالف نظر قدما و متأخرین در توثیق ابن عقده و اعتبار توثیقات وی .2
کیهد  علمای متقدم امامی، همچون نعمانی، نجاشی و طوسی وی را توثی  نمهوده و بهر آن تأ

ههههای وثاقهههت،   امههها از متهههأخران، عالمهههه حلهههی و ابهههن داود بهههه دلیهههل تغییهههر در معیار 4انهههد؛ ورریده
                                                   

 .73، صالفهرست؛ 94، صرجال النجاشی. 3
 .409، صرجال الطوسی؛ 94، صالنجاشی رجال؛ 32، صالغیب . 4
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عالمههه حلههی بههه  5انههد. غیههر امههامی بههودن در شههمار ضههعفا بههه حسههاب آوردهعقههده را بههه علههت  ابن
کامههل نههدارد؛ امهها آن را سههبب رجحههان می دانههد و چههون  توثیقههات وی در صههورت تفههرد، اعتمههاد 

 کند.  داند، بر آنها توق  می های وی را یقین آور نمی قضاوت
کتههاب  ت تقسههیم نمههوده را بههه دو قسههم خالصهه  االقههوالعالمههه حلههی بنهها بههه تصههریح خههویش، 

که به روایات آنها اعتماد دارد و یا پذیرش روایاتشهان  کرده  است: در قسمت اول، راویانی را ذکر 
که عمل به روایاتشان را تهرک  را ترجیح می کسانی را متذکر شده  کتابش،  دهد و در قسمت دوم 

   6گفته و یا در آن توق  نموده است.
داند و ظهاهرار مهرادش، عهدالت بهه معنهای اخهص  عالمه حلی عدالت را برای راوی شرط می

که شامل مجامع ایمان مهی ایهن عهدالت فقهط بها فهرض امهامی بهودن قابهل اثبهات  7شهود. است 
بنها  8است. عدالت با ریدی بودن یا فطحی بودن قابل جمع نیست؛ هرچند راوی موث  باشد.

کتهاب کهه بهه بر این، شرح حال ابن عقده را به دلیهل فسهاد مهذهب در بخهش دوم  ش آورده اسهت 
کهه غیهر  وی توثیقات و تضعیفات ابن 9ضعفا اختصاص دارد. عقده و امثال او را به دلیهل ایهن 

دانهد؛ ههر چنهد روایهات آنهها را بهه دلیههل  امهامی هسهتند و عدالتشهان ثابهت نیسهت، حجهت نمهی
 عقهده و داند. بهه عبهارتی دیگهر، منظهور از عهدم حجیهت روایهت ابن وثاقتشان سبب رجحان می

که شهادت آنها را به دلیل فساد مهذهب سهبب تعهدیل راوی نمی دانهد؛ نهه  امثال او، این است 
یههان، از  کههه وی در ترجمههه تعههدادی از ایههن راو کههه موجههب رجحههان هههم ندانههد؛ همههان طههور  ایههن 
جمله: جمیهل بهن عبهداهلل بهن نهافع، حمهاد بهن شهعیب، حکهم بهن عبهدالرحمان، خهالد الصهفار 

که توثی  وی را مقتضی تعدیل نمی عقده، اعالم می   ابنو... بعد از بیان توثی داند؛ بلکهه  کند 
  10داند. آن را موجب رجحان می

که وی وقتی راویانی را ابن به نظر می کرده، به سرا  علمای امامی  رسد  عقده جرح و تعدیل 
                                                   

 .229، صرجال ابن داود؛ 321، صخالص  االقوال. 5
کتاب حفر نکرده6 که عالمه این رویه را تا آخر  کهه بهر . شهید ثانی معتقد است  ، بلکه در قسم اول، جماعتی را ذکر نمهوده 

کهرده  کتهابش ذکهر  کهرده اسهت و همچنهین جمهاعتی از مهوثقین امهامی و غیهر امهامی را در قسهمت اول  احوال آنهها توقه  
کتابش نام می که جماعتی از همین افراد را در قسمت دوم  کتابش مشتمل است؛ در صورتی  برد و باالخره قسمت اول 

 (.888 – 887، ص2، جرسائل الشهید الثانیح، حسن، موث ، موقوف و ضعی  است )بر رجال صحی
 .415، ص3، جالرسائل الرجالی . ر.ک: 7
گویههد: عمههار، عههامی مههذهب و ابههن فضههال و مصههدق بههن صههدق  و عمههر بههن سههعید، فطحههی مههی مختلهه  الشههیعه. وی در 8

 (.553، ص3، جمختل  الشیع اند پس نمی توان به آنها احتجاج نمود )مذهب

 .321، صخالص  االقوال. 9
 .140، 131، 126، 93. برای نمونه، ر.ک: همان، ص10
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، وقعهی عقهده، در صهورت تعهارض بها آنهان دههد و بهه رأی ابن رفته و بیشتر رأی آنان را ترجیح می
گاهی هم به اجتهاد خود عمل می نمی عقهده یها حتهی علمهای  کند؛ هر چند بر خهالف ابن نهد. 

پذیرد؛  عقده را در جرح او نمی متقدم باشد؛ برای نمونه در ترجمه حبیب بن ُمعلل، دیدگاه ابن
که ابن کنهد  حدیثی بهه ایهن مضهمون نقهل مهی عقده با واسطه، از حبیب، از امام صادق چرا 

عقهده اعتنها  در بهاره محمهد بهن عبهدالعزیز نیهز، بهه جهرح ابن 11بسهت... حبیب بر مها درو  میکه 
کهه ابن کرده اسهت. شهاید علهت آن باشهد  عقهده بهه نقهل از بخهاری  نکرده و به این راوی اعتماد 

 داند. عامی مذهب او را مجروح می
یههان غیههر امههامی مثههل حسههین بههن مختههار را د کههه عالمههه راو  ر قسههمت ضههعفا نکتههه دیگههر، ایههن 

 عالمههه حلههی در چنههد مههورد،  12عقههده آنههها را توثیهه  نمههوده باشههد. ذکههر نمههوده اسههت؛ هههر چنههد ابن
کتههههاب آورده اسههههت. در علههههت   بههههر خههههالف روش خههههود، افههههراد غیههههر امههههامی را در قسههههمت اول 
کههه یههک راوی غیههر امههامی توسههط رجالیههان امامیههه توثیهه   گفههت هههر جهها  یههه بایههد   ایههن اخههتالف رو

کننههده  عالمههه بههه او اعتمههاد مههیشههده باشههد،   کنههد؛ امهها چنانچههه راوی غیههر امههامی باشههد و توثیهه  
گههروه  عقههده باشههد، عالمههه بههه آن اعتمههاد نمههی هههم از رجههال غیههر امههامی مثههل ابن  کنههد و او را در 

 دهههد. مههثال عالمههه در مههورد علههی بههن حسههن بههن فضههال، بهها وجههود فطحههی بههودن  ضههعفا قههرار می
کهههه نجاشهههی و شهههیخ طوسهههی او را توثیههه  نمهههوده بهههه او اعتمهههاد نمهههوده اسهههت؛  یههها  13انهههد. چهههون 

  14گویههد مههن بههه او اعتمههاد دارم، هرچنههد از ناووسههیه اسههت. در مههورد ابههان بههن عثمههان، عالمههه مههی
کهه  کسهی اسهت  کشهی او را از اصهحاب اجمهاع دانسهته، و عالمهه  کهه  در اینجا نیز دلیهل آنسهت 

یههان نافههذ  در مههورد اعتمههاد عالمههه بههه علههی بههن  15دانههد. میقاعههده اجمههاع عصههابه را در توثیهه  راو
کهه اضهبط بهودنش  گفت: نجاشهی  کشی، باید  اسباط نیز علیرغم فطحی بودنش بنا به تصریح 

گفتهه و از همهه  مورد توجه بسیاری از علماست در مورد این راوی مهی گویهد: او مهذهبش را تهرک 
 16تر بود. مردم موث 

کرد:می توان شیوه عالمه حلی را در توثی  و   تضعی  راویان چنین بیان 
 داند؛ وی عدالت را برای راوی شرط می

                                                   
 .133 - 132. همان، ص11
 .338. همان، ص12
 .177. همان، ص13
 .74. همان، ص14
 .84 - 83، صدانش رجال حدیث. 15
 .252، صرجال النجاشی. 16
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 عدالت، فقط با فرض امامی بودن راوی قابل تحق  است؛
ههای موثه  مثهل  کنهد؛ ههر چنهد همهراه بها توثیه  غیهر امهامی راویان غیهر امهامی را تضهعی  مهی

 عقده باشند؛ ابن
که از جانب رجالیون امامی توثیه   شهده باشهند، یها از اصهحاب اجمهاع به راویان غیر امامی 

 کند؛ باشند، اعتماد می
کهه عدالتشهان ثابهت نیسهت، حجهت  جرح و تعهدیل راویهان ثقهه غیهر امهامی را بهه دلیهل ایهن 

 داند؛ داند؛ هر چند روایات آنها را در صورت وثاقتشان سبب رجحان می نمی
 کند.  گاهی رأی علمای متقدم را نیز نپذیرفته و به اجتهاد خود عمل می

یهههه او در تضهههعی  غیهههر امهههامی البتهههه عهههده هههها و ههههم بهههر تشهههخیص او  ای از علمههها، ههههم بهههر رو
گرفتههه کنههون بههرای روشههن ایرادهههایی  ای را بههه صههورت  تر شههدن مطالههب مطههرح شههده نمونههه انههد. ا

 آوریم. تفصیلی و به همراه رأی دیگر علما می
 . حسین بن مختار1 - 2

کهه شهیخ طوسهی گونه   17حسهین بهن مختهار را در رجهالش واقفهی دانسهته، عالمه ابتدا همان 
آورد؛ امها بهه آن اعتمهاد  عقهده را در توثیه  او مهی گهاه بیهان ابن کنهد، آن  حکم به واقفی بودنش می

گفتههه و نههامش را در قسههمت دوم  نمههی کنههد، بلکههه او را واقفههی دانسههته، عمههل بههه روایههاتش را تههرک 
  18رده است.، یعنی در زمره ضعفا، آوخالص  االقوالکتاب 

کهه شهرایط مشهابهی دارنهد بهر او خهرده  کثر علمای رجال در زمینه راوی مهذکور و دیگهر روات  ا
کهاظم اند، از جمله خویی می گرفته و جهز، ثقهات او و  گوید: شیخ مفید او را از خهواص امهام 

وی در افزایهد واقفهی بهودن را گهاه می اهل ورع و دانش و فقه و از شیعیان ایشان دانسته است. آن
کههه ثقههه باشههد مههانع عمههل بههه روایههت او نیسههت و حسههین بههن مختههار ثقههه اسههت. واقفههی  صههورتی 
کههه شههیخ مفیههد او را از شههیعیان اهههل ورع دانسههته اسههت و  بههودنش نیههز قابههل اثبههات نیسههت؛ چههرا 

کههاظم بههه فرزنههدش امههام رضهها را از حسههین بههن مختههار  کلینههی و صههدوق نیههز، وصههیت امههام 
که بها واقفهی  آورده در  الفهرسهتبهودن وی قابهل جمهع نیسهت. سهکوت نجاشهی و طوسهی در اند 

  19باره مذهب او نیز شاهدی بر واقفی نبودنش است.
                                                   

 .334، صالفهرست. 17
 .338، صخالص  االقوال. 18
 .95 - 94، ص2، جیثمعجم رجال الحد. 19
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که عالمه حلی در  در مسأله تحهریم مهس خهط  مختل  الشیعهنکته درخور توجه این است 
کهه حسهین بهن مختهار در طریهه  آن  قهرآن بهر محهدث، بهه روایتههی از ابهی بصهیر احتجهاج مهی کنههد 

گر چه حسین بن مختار در طریه  وجهود دارد و واقفهی  د دارد و خود او توضیح میوجو که ا دهد 
گر مشی دوگانه عالمه حلهی در  این احتجاج بیان 20عقده او را توثی  نموده است. است، اما ابن

عقده( در مورد راوی غیر امامی )حسین بن مختار( است؛ ریرا در  پذیرش توثی  غیر امامی )ابن
 پذیرد.  عقده را در بیشتر موارد می کند و در عمل توثی  ابن مینظر رد 

آور دانسهته و بهه آن اعتمهاد  به هر حال، هر چنهد عالمهه ظهاهرار توثیقهات ابهن عقهده را رجحهان
کتاب خالصه   کامل نمی که در  کند، اما در عمل از حدود چهل مورد جرح و تعدیل ابن عقده 

که ابن عقده جرح و تعدیل نمهوده،  25االقوال مورد استناد واقع شده است، گونه  مورد را همان 
پذیرفته است و در بیش از ده مورد هم بعد از پذیرش رأی ابن عقده، آن را از مرجحات دانسهته 
کهه در برخهی از آن  یا بر آن توق  نموده است و تنهها در چههار مهورد بها او مخالفهت نمهوده اسهت 

گفته، مورد ا گرفته است.موارد هم مثل نمونه پیش   نتقاد رجالیان بعد از خود قرار 

 عقده آثار رجالی ابن .3
که آمار دقی  آنها در دست نیسهت. در حهال حاضهر  ابن عقده تألیفات فراوانی داشته است 

گون حهدیث، رجهال، تهاریخ، فقهه و ... در  عقده در حوزه حدودار اسامی چهل اثر از ابن گونها های 
گردیده است.   اند از: در این میان آثار رجالی او عبارتمنابع فریقین ضبط 

یههان حههدیث امامیههه و اهههل کتههاب التههاریخ کههه اسههامی و اخبههار همههه راو کتههابی بههزرگ اسههت  ؛ 
گنجانیهده اسهت. کتهاب مشهتمل بهر اطالعههاتی فهراوان اسهت؛ امها آن را بههه  21سهنت را در آن  ایههن 

کبیههر یههاد مههی 22پایههان نرسههاند. و احتمههاالر  23کننههد گههاهی اهههل سههنت از آن تحههت عنههوان تههاریخ 
کرده کتههاب ذکههر  کههه بههه دلیههل حجههیم بههودن  کتههاب همههان التههاریخ  کبیهر صههفتی بههوده  انههد و اسههم 

کرده کتاب استفاده   اند. است. رجالیان اهل سنت بیش از همه، از این 
کتههاب مههن روی عههن جعفههر بههن محمههدکتههاب الرجههال  ابههن طههاووس  24اسههت. ؛ همههان 

کتهههابی بهههه نهههام اسهههما، رجهههال اب کهههه احتمهههاال بههها همهههین الرجهههال  یهههاد می عبهههداهلل یاز   کنهههد 
                                                   

 .305 - 304، صمختل  الشیع . 20
 .73، صالفهرست؛ 94، صرجال النجاشی. 21
 .73، صالفهرست. 22
 .77، ص4، جتاریخ بغداد. 23
 .94، صرجال النجاشی. 24
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   25یکی باشد.
کهه اسهامی مشهایخ و راویهان را در آن بهه ترتیهب الفبها ذکهر تسمی  المشایخ کتاب بزرگی بهوده  ؛ 

کهه حهرف همهزه در ابتهدای آن تها  نموده است. حجم این معجهم الفبهایی بهه قهدری بهوده اسهت 
 26د از این جز، اجزا، دیگری هم وجود داشهته اسهت.اسم ادریس، شش جز، بوده و احتماالر بع

کتههاب الشههیع  مههن اصههحاب الحههدیث باشههد تههر از آن یههاد  کههه پیش 27احتمههال دارد ایههن همههان 
 شده است.

گویهد  ؛ خطیب بغدادی در ترجمه محمد بهن مالهک بهن داود مهیکتاب تاریخ وفیات الشیو 
کبیرش او را محمد بن مالک بن داود ن ابن امیهده و در تهاریخ مهوت شهیوخش )و عقده در تاریخ 

کهرده اسهت. از سهخن  28فی تاریخ موت شهیوخه( او را بهه عنهوان محمهد بهن داود بهن مالهک یهاد 
کبیهر  خطیب معلوم مهی کتهاب معهروف او، یعنهی تهاریخ  کتهاب تهاریخ مهوت شهیو  غیهر از  شهود 

کتاب، تاریخ وفیات، یا تاریخ و که اسم این  فیات الشیو ، بوده است؛ اما دقیقار معلوم نیست 
 یا تاریخ موت الشیو  و یا عنوانی به این مضمون بوده است.

کتاب ؛ کتاب من روی عن الحسن و الحسین؛ و مسنده کتاب من روی عن أمیر المؤمنین
و  کتاب من روی عن أبی جعفر محمد بن علی؛ و اخباره من روی عن علی بن الحسین

ید بهن علهی و مسهن؛ اخباره و الصهخرل و الراههب و  کتهاب ذکهر النبهی؛ دهکتاب من روی عن ر
کتهاب طهرق ؛ انمها أنهت منهذر و لکهل قهوم ههادکتاب طرق تفسیر قهول اهلل عهز وجهل: ؛ طرق ذلک

کتههاب الشهیع  مهن أصههحاب ؛ : أنههت منهی بمنزله  هههارون مهن موسهیلعلهی حهدیث النبهی
 30.کتاب من روی عن فاطم  )س( من أوالدها 29؛الحدیث

کنش رجالیان ا .4  عقده مامی به اقوال رجالی ابنوا
گرفتههه و جههرح و  تردیههد رجالیههان متقههدم امههامی تحههت تههأثیر بیانههات رجههالی ابن بی عقههده قههرار 
کردند. نجاشی و طوسهی بهه هنگهام  تعدیل های وی را در مورد راویان ذکر نموده و به آن اعتماد 

                                                   
 .210، صکتابخانه ابن طاووس. 25
 .68، صفتح االبواب. 26
 .417، صکتابخانه ابن طاووس. 27
 .77، ص4، جتاریخ بغداد. 28
کتاب. هم29 رجال اند )های مذکور در این پاراگراف تا به این جا به صورت مشترک توسط نجاشی و طوسی معرفی شدهه 

 (.74 - 73، صالفهرست؛ 95 - 94، صالنجاشی
 .74، صالفهرست. 30
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کتهههاب کر طریهه  دادن بهههه  دنهههد و در مهههوارد هههها و اصهههول نخسههتین از وی و اسهههنادش بسهههیار یهههاد 
گزارش متعددی ابن کلهی  ههای رجهالی آنهان دیهده مهی عقده بهه عنهوان تنهها مرجهع  شهود. بهه طهور 

 اند. های ذیل به اقتباس از اقوال رجالی ابن عقده پرداخته علمای رجال در زمینه
کتاب  ها و اصول پیشینیان؛ ال : طری  

 ب: جرح و تعدیل راویان؛
 ی؛ج: اطالعات نسب شناسی و تاریخ

 .و ائمه د: تعیین طبقه راویان بر مبنای حیات پیامبر
ن 1 - 4 ن 4. کشی )قر  ( 5( و ابن یضایری )قر

کشهههی ههههیچ رد پهههایی از اقهههوال رجهههالی ابن کتهههاب   عقهههده وجهههود نهههدارد. علهههت ایهههن امهههر  در 
 بههر مهها پوشههیده اسههت. وی اهههل سههمرقند بههوده و در همههان جهها بالیههده اسههت. اسههتاد برجسههته 

کشههی سههفری بههه  ق( نیههز در همانجهها زنههدگی می 320وی، عیاشههی )م گفتههه شههده  کههرده اسههت. 
خارج از خراسان نداشته و احتمال دارد مسافت طوالنی سمرقند تا عهراق، مهانع از ارتبهاط ایهن 

  31دو شده باشد.
کههه خهط و دسههت نوشههته ابن ابهن غضههایری خهود تصههریح مههی عقهده را در اختیههار داشههته  کنهد 

کم از ابنبا این همه او بسی 32است. هها، تنهها در مهورد  کنهد. وی در بهاب داوری عقده یاد مهی ار 
گهاهی نیهز بههه  33عقهده را در جههرح آورده اسهت. حصهین بهن مخهارق و سههلیمان بهن عمهر رأی ابن

کههه رجالیههان  یههان پرداختههه اسههت. البتههه بهها توجههه بههه ایههن  کتههاب بعضههی از راو واسههطه او بههه نقههل 
گزارش متقدم در بسیاری از موارد، بدون ذکر  منبع، قضاوت اساتید و مشایخ را در مورد راویان 

 عقهههده باشهههد؛  ههههای ابهههن غضهههایری نیهههز از ابن رود تعهههدادی از داوری انهههد، احتمهههال مهههی کرده مهههی
 شهود،  هرچنهد طبه  همهان روش، نهامی از او نبهرده باشهد. آنچهه سهبب تقویهت ایهن احتمهال مهی

که مواردی از داوری گرفتهه اسهت  های ابن غضایری تقریبار  این است  با همان الفهاظی صهورت 
 انههد؛ بههه عنههوان نمونههه، ابههن غضههایری در مههورد محمههد  عقههده نقههل نمههوده کههه دیگههران از ربههان ابن

 گوید:  بن سنان می
  34ضعیف قالق یضع )الدی ( ال یلتَت الی ه

                                                   
 .398، ص«تأثیر ریدیه بر حدیث امامیه». ر.ک: 31
 .124، صرجال ابن الغضائری. 32
 .113 – 112. همان، ص33
 .92ص. همان، 34
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گفته است:  و ابن  عقده نیز در مورد او 
  35شَرد ا ه د رج  ضعیف جدا ال یعول علی  و ال یلتَت إل ما 

 (ق 450 -372)نجاشی. 2 - 4
گهاهی  عقده بهوده اسهت. نجاشهی در اقهوال رجهالی ابن نجاشی بسیار تحت تأثیر ابن عقهده، 

ذکهر ذلهک أحمهد بهن محمهد بهن »کنهد و بها جمالتهی نظیهر  عقده را معرفی نمی واسطه خود و ابن
گهزارش« سهعید فههی رجالهه کههه نشههانه دست عقههده می هههای ابن بههه نقههل  رسهی او بههه برخههی از پهردازد 

  36عقده و نقل مستقیم از آنها است. های ابن کتاب
کتهاب را از حهدود  عقهده نقهل نمهوده اسهت.  راوی، از طریه  ابن 130نجاشی حدود دویست 

کتاب طری  ابن عقده در نقل پاره که نشان از تأثیر ویژه  ای از این  ها، یگانه طری  موجود است 
 ابن عقده دارد.

کرده  عدیل، نجاشی داوری ابندر باب جرح و ت گزارش  عقده را در مورد پنج راوی مشخصار 
کهه حکایهت از پهذیرش  گونه اظهار نظهری ننمهوده اسهت  است و البته در آن موارد خود نیز هیچ 

یههان همچههون ابورافههع، ابههان بههن تغلههب،  داوری ابن عقههده دارد. نجاشههی در مههورد نههه نفههر از از راو
د بن معاویه، حسین بهن ابهی عهال، و دیگهران، اطالعهات رجهالی اسحاق بن عمار بن حیان، بری

عقههده نقههل  دیگههری مثههل تصههحیح اسههامی، تههاریخ وفههات، طبقههه راوی و.... را نیههز از طریهه  ابن
  37نموده است.

 . مقایسه ابوالعباس بن نوح با ابوالعباس بن عقده در رجال النجاشی1 - 2 - 4
کنیهه مشهترک دارد. ابوالعباس احمد بن علی بن نوح، استاد نج که با ابن عقهده  اشی است 

کههه نجاشههی از آن بههه عنههوان  ابههن نههوح مسههتدرکی بههر رجههال ابن الزیههادات علههی »عقههده نوشههت 
  38کند. تعبیر می« مستوفی العباس بن سعید فی رجال جعفر بن محمد ابی

ی  ابهن عقده، از استاد بالفصل خود، ابن نوح نقل نموده است. او از طر نجاشی بیش از ابن
کهه طوسهی نیهز ایهن راویهان را از طریه  ابن را نام می نوح راویانی از امام صادق عقهده نهام  بهرد 

عقهده از طریه  اسهتاد رجهالی خهود اسهتفاده نمههوده  بهرده اسهت؛ امها نجاشهی بهه جهای طریه  ابن
                                                   

 .328، صرجال النجاشی. 35
 .71، 53 - 52. ر.ک: همان، ص36
 .360 - 359، 216، 207، 173، 163، 112، 71، 53 - 52، 6 - 4، صرجال النجاشی. 37
 .86. همان، ص38



امیه
ل ام

رجا
ین 

تکو
 در 

قد 
ن ع

ام اب
مق

 

 

 

177 

و  42زکریها بهن یحیهی واسهطی 41داود بهن سهلیمان، 40داود بن سرحان، 39است: حفص بن سوقه،
 یگر چنین وضعی دارند. تعدادی د

کهه دقیقهار  کهرده اسهت  نجاشی نزدیک به چهل بار در رجال خود به اطهالق از ابوالعبهاس یهاد 
کهه نشهان می کسهی اسهت. در نهه مهورد قراینهی قطعهی وجهود دارد  دههد  معلوم نیست مراد او چهه 

: بررسی اسهاتید ابوالعبهاس در شهرح حها ل عبیهداهلل مراد از ابوالعباس همان ابن نوح است؛ مثالر
و محمهد بههن  45محمهد بهن أصههبغ همهدانی 44محمههد بهن خالهد أشههعری قمهی، 43بهن حهر جعفهی،

که مراد از ابوالعباس همان ابن نوح است. نشان 46بشیر  گر آن است 
کههه منظههور از ابوالعبههاس در شههرایط اطههالق، ابههن نههوح  برخهی از علمهها احتمههال قههوی می دهنههد 
که اوال بین نجاشی و ابن که بین او و ابن نوح وجود نهدارد.  عقده باشد؛ چرا  وسائطی وجود دارد 

عقههده اسههت. وی ثقههه و امههامی  ثانیههار ابههن نههوح از نظههر وثاقههت در وضههعیت بهتههری نسههبت بههه ابن
کهههم فسهههاد مهههذهب دارد و اطهههالق نهههزد رجالیهههان بخصهههوص  مهههذهب اسهههت و ابن عقهههده دسهههت 

کامل دارد. تر باشهد؛ ههر چنهد در  رسد همهین احتمهال صهحیح به نظر می 47نجاشی انصراف در 
کثر موارد قرینه گهری وجهود نهدارد و احتمهال خهالف آن نیهز نهاممکن نیسهت؛ بلکهه  قطعی روشن  ا

کههه مههی : حسههین بههن عثمههان  تههوان آن را بههر ابن حتههی قراینههی وجههود دارد  عقههده حمههل نمههود؛ مههثالر
جهارود  50تلید بن سهلیمان، 49إسحاق بن جریر بن یزید بن جریر بن عبداهلل بجلی، 48أحمسی،
گههزارش رجههالی دارد  - 52و جههراح مههدائنی 51بههن منههذر همگههی از  -کههه ابوالعبههاس در مههورد آنههان 

گرفتهه و در رجهال خهویش  هستند و طوسی نیز اینان را از رجال ابن راویان امام صادق عقده 
                                                   

 .196، صرجال الطوسی؛ 135. همان، ص39
 .202، صرجال الطوسی؛ 159، صرجال النجاشی. 40
 .202ص، رجال الطوسی؛ 160، صرجال النجاشی. 41
 .210، صرجال الطوسی؛ 173، صرجال النجاشی. 42
 .9، صرجال النجاشی. 43
 .343. همان، ص44
 .343. همان، 45
 .344. همان، ص46
 .51، صتعلیق  علی منهج المقال. ر.ک: 47
 .195، صرجال الطوسی؛ 54، صرجال النجاشی. 48
 .161، صرجال الطوسی؛ 71، صرجال النجاشی. 49
 .173، صجال الطوسیر؛ 115، صرجال النجاشی. 50
 .179، صرجال الطوسی؛ 130، صرجال النجاشی. 51
 .179، 178، صرجال الطوسی؛ 130، صرجال النجاشی. 52
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ثبت نموده است. بنا بر ایهن، بعیهد نیسهت مهراد نجاشهی نیهز از ابوالعبهاس در مهورد ایهن راویهان، 
 عقده باشد.  ابن

 (ق 460 - 385) طوسی شیخ. 3 - 4
کتهاب  کهرده عقده نقل ابن خود، از رجالی کتاب دو هر در او  48، نهام الفهرسهتاسهت. در 

عقهده نقهل نمهوده و در سهه مهورد، تصهحیح اسهامی را از طریه   راوی از طری  ابن 35کتاب را از 
گهزارش مهی ابن کتهاب بیشهترین اقتبهاس طوسهی از ابهن عقه 53کنهد. عقده  صهورت  الرجهالده در 

کتهههاب  کهههه احصههها، امامیهههه در  خهههود تصهههریح می الرجهههالپذیرفتهههه اسهههت. او در ابتهههدای  کنهههد 
یههان پیههامبر کسههی  مختصههر و نههاقص بههوده اسههت و ابن و ائمههه برشههماری راو عقههده تنههها 

کهه معرفههی اصهحاب امههام صهادق کمهال رسههانده اسهت بنهها بهر ایههن، مهن آنچههه را  اسهت  را بههه 
  54آورم. م برده است، میعقده نا ابن

کهه  شود طوسی همه یا اغلب راویان امهام صهادق بنا بر این، احتماالر روشن می  3225را 
گزارش ابن 55نفرند، گویهای اعتمهاد  بر مبنای  عقده در رجال خویش آورده است. ظاهرار ایهن امهر 
 عقده و اقتباس فراوان طوسی از وی است.  به ابن

یهههان را مهههو  رد جهههرح و تعهههدیل قهههرار نهههداده اسهههت. در بسهههیاری از مهههوارد طوسهههی همهههه ایهههن راو
یههادی هههم اطالعههات نسههب شناسههی  کتفهها نمههوده اسههت و در مههوارد ر  تنههها بههه بیههان مههوطن راوی ا
کهههرده و تنهههها در بیسهههت مهههورد بهههه جهههرح و تعهههدیل راوی   و تهههاریخ وفهههات و والدت و ... را ارائهههه 

 پرداخته است. 
کههه چههرا طوسههی در  خههود جههز در مههوارد نههادر بههه جههرح و تعههدیل  رجههالالسههؤال مهههم ایههن اسههت 

یههان امههام صههادق کتههاب خههود همههین تعههداد را جههرح و  نپرداختههه اسههت؟ آیهها ابن راو عقههده در 
کهه طوسهی بهه دالیلهی بهه حهذف آنهها پرداختهه اسهت؟ در صهورت  تعدیل نمهوده اسهت؟ یها ایهن 

کدام  اند؟ اخیر آن دالیل 
که نشان می کهه در دهد ابن عق قراینی در دست است  ده راویان را بسیار بیشهتر از آن چیهزی 

کههه در مههوارد  الرجههال طوسههی انعکههاس یافتههه اسههت، مههورد جههرح و تعههدیل قههرار داده اسههت؛ چههرا 
یههان امههام صههادق  های ابن فراوانههی، عالمههه حلههی جههرح و تعههدیل عقههده را در مههورد تعههدادی از راو

                                                   
 .275، 271، 269، صالفهرست. 53
 .17، صرجال الطوسی. ر.ک: 54
کتاب 55 کهرد رجال الطوسی. تکرار راویان در  کهه سهید حسهن صهدر اعهالم  ه اسهت بسیار اتفاق افتاده است و شاید رقمهی 

 (.401، صنهای  الدرای داند ) نفر می 3050صحیح باشد، وی این رقم را 
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کتفهه مههی کههه طوسههی فقههط بههه معرفههی مختصههری از همههان افههراد ا ا نمههوده و از جههرح و تعههدیل آورد 
  56صرف نظر نموده است.

هها را  ههایی از شهرح حال حال باید دید چه عواملی سبب شده است تا شهیخ طوسهی بخش
کند؟  حذف 

 در پاسخ به این سؤال چندین احتمال وجود دارد:
کتههاب الرجههال طوسههی بعههد از مههرگ وی اتفههاق  ای از جههرح و تعههدیل الهه : حههذف پههاره ها از 

   57ت.افتاده اس
 های ابن عقده. ب: عدم اعتماد به داوری

کهرده اسهت.  ج: برخی معتقدند شیخ طوسی در تضعی  راویان از جرح مخفیانهه اسهتفاده 
احتمهاالر شههیخ بههه خههاطر مصههلحت اندیشههی بههرای حفههر وحههدت حههوزه درسههی بغههداد و دفههاع از 

گرفته بود از جرح آشکار ر که مورد حمالت فکری اهل سنت قرار  اویان پرهیز نموده کیان تشیع 
گاهی اسم یک راوی را در چندین جا تکرار نموده است، ولی تنها در یک جها بهه جهرح  است و 

   58او پرداخته است تا چندان به چشم نیاید.
کتهاب  کهه جهز در مهوارد بسههیار  الرجهالطوسهی قریهب نهه ههزار راوی را در  خهود نهام بهرده اسهت 

رسهد حتهی پهذیرش  بها ایهن توضهیح، بهه نظهر می نادری بهه جهرح و تعهدیل آنهان نپرداختهه اسهت.
یههان نمی کمههی از راو گههر علههت اصههلی خههالی بههودن ایههن  توانههد بیههان احتمههال اول در مههوارد تعههداد 

گرفتههه بههود  گسههترده صههورت  گههر تحریفههی چنههین  کههه ا کتههاب بههزرگ از جههرح و تعههدیل باشههد؛ چههرا 
کهه مانهد. شهاید صهحیح ها پنههان نمی احتماالر از دیده خهود شهیخ بیشهتر راویهان را  تر ایهن باشهد 

بدون جرح و تعدیل آورده است. بیان مؤکد طوسی در مدح و توثی  ابن عقهده از قراینهی اسهت 
 کند.  که احتمال دوم را رد می
گفهت: ههر چنهد ایهن احتمهال  -که در احتمال سوم آمده اسهت  -در مورد جرح مخفی  بایهد 

رسهد، امها پهذیرش آن بهه عنهوان  نظهر می برای دفاع از تخریب شیعیان در آن شرایط، صحیح بهه
کهه بها وجهود پهذیرش ایهن  تنها دلیلر نپرداختن طوسی به جهرح و تعهدیل ها، مشهکل اسهت؛ چهرا 

کهه  کتاب طوسی، همچنهان جهای ایهن سهؤال بهاقی اسهت  کمرنگ بودن جرح در  دلیل در مورد 
                                                   

کنید به شرح حهال جمیهل بهن عبهداهلل، حهارث بهن غصهین و تلیهد بهن سهلیمان )56 ، خالصه  االقهوال. به عنوان نمونه نگاه 
 (.73، 191، 177، صرجال الطوسی؛ 329، 124 - 123، 93ص

 .55، ص62، شماره ها مقاالت و بررسی. ر.ک: 57
 .55، ص62، شمارهها مقاالت و بررسی؛ 54، 49، صمعرف  الحدیث. ر.ک: 58
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کم  رنگ عمل نموده است؟  چرا وی در توثی  راویان نیز بسیار 
یههان حههدیث رو احتمههال مههی کتههاب، جمههع آوری و برشههماری راو د هههدف اصههلی او از تههدوین 

گاهی به مناسبتی همچون دفع شبهه بهه جهرح و تعهدیل  بوده است نه جرح و تعدیل؛ هر چند 
برخهی از راویهان پرداختهه اسهت. او اسهامی راویهان حههدیث را طبقهه بهه طبقهه بهر مبنهای روایههت از 

کتهاب  در چهارده باب تدوین و ائمه پیامبر همهین  الرجهالنمود. بیان وی در مقدمهه 
 کند.  معنا را تأیید می

ْتفاب یرفتَ   ر سفؤال الرفیخ الَاضف  فیف ق مفن مجفع  أما اعد: ف ّن قفد أجبفت إل مفا شکفر
مففن اعففدُ إل امففن  و عففن ال ففة عففِل أمسففاف الرجففالق الفف من ر وا عففن رسففول اَّلل

ْففر اعففد  لففَ مففن شففأخر امانفف  عففن الالَففا  واة الففدی  أو مففن   ففةق ث أ  مففن ر
و عهنْ   59ه عاصر ْ و مل مر

 (ق 726 - 648) حلی عالمه. 4 - 4
کتهههاب    41کنهههد.  راوی نقهههل مهههی 46عقهههده را در مههورد  گهههزارش ابن خالصههه  االقههوالعالمههه در 

یههان اسههت. وی در چهههار مههورد بهها واسههطه رجهههالیون   مههورد از آنههها مربههوط بههه جههرح و تعههدیل راو
 عقهههههده  دههههههد؛ امههههها در مهههههابقی مهههههوارد خهههههود مسهههههتقالر از ابن گهههههزارش مهههههیعقهههههده  متقهههههدم از ابن
کهههه نشهههان می گهههزارش می  دهههههد عالمهههه بیشهههتر از رقهههم یههههاد  کنهههد. شهههواهدی در دسههههت اسهههت 

کتهههب متقهههدمین  ههههای ابن شههده از داوری کههه وی وقتهههی از   عقهههده اسههتفاده نمهههوده اسهههت؛ چهههرا 
کشهههی، نجاشهههی، طوسهههی و ابهههن غضهههایری، بهههه نقهههل مطلبهههی می  ازد، در بسهههیاری از پهههرد مثهههل 

یههان امههام صههادق 60کنههد. اوقههات مسههتند سههخن خههود را ذکههر نمی   بنهها بههر ایههن، چنانچههه او راو
کتاب  کتهاب خهود نقهل می رجال الطوسیرا از   کنهد،  گرفته و بهدون اسهتناد بهه طوسهی، آن را در 

یههان امههام صههادق در واقهع، او نیههز از ابن کههه طوسهی تمههام راو گههزارش نمهوده اسههت؛ چههرا    عقههده 
گرفتههههه اسههههت؛ بههههه عنههههوان مثههههال، عالمههههه، جعفههههر بههههن هههههارون را چنههههین  را از رجههههال ابن  عقههههده 
 کند:  معرفی می

  61ق ثَةهجعَر بن  ار ن الکدیفق یک  اااعبداَّللق من رجال الصادق
 چنهههین  عقهههده در شهههمار اصهههحاب صهههادق و ایهههن جعفهههر را فقهههط طوسهههی از طریههه  ابن

 کند:  یاد می
                                                   

 .17، صرجال الطوسی. 59
 .79، صدانش رجال حدیث. 60
 .87، صخالص  االقوال. 61
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  62  اااعبداَّللق ثَةهجعَر بن  ار ن الکدیفق یک

کتهاب ابهن عقهده  کهه از خهود  گرفتهه اسهت یها ایهن  کتهاب طوسهی  حال عالمه یا این قول را از 
که نامی از آنها ببرد. همچنین وی در ترجمهه  نقل می ، بهدون اسهتناد بهه «ابورافهع»کند بدون آن 

 گوید:  کسی از رجالیون، می
ْفان مفن خیفار الرفیعةق  و لفزم أمیفر املفؤمنیخ  ثَةق ِفهد مفع رسفول اَّلل مفن اعفدُ و 

وایت ه   63اعَ  عِل ر
که همین الفاآ را فقط نجاشی، آن هم به نقهل از ابن عقهده در مهورد وی  این در حالی است 

کرده است.   64بیان 
گزارش گرفتهههه  بنههها بهههر ایهههن، تعهههدادی از  کتهههب متقهههدمین  کهههه از   ههههای غیهههر مسهههتند عالمهههه 

 رسههد  چنههد نهامی از وی بهرده نشههده اسهت. بههه نظهر میعقهده باشههد؛ ههر  توانهد اقههوال ابن شهده، می
کههههن نگرفتهههه اسهههت؛ بلکهههه او نیهههز ماننهههد آنهههان از الرجهههال  کتهههب رجالیهههان   وی ایهههن اقهههوال را از 

کهرده اسهت. عالمهه همچنهین در ترجمهه عبهدالعزیز  ابن کهه در دسهترس داشهته، اسهتفاده   عقده 
کههههه او  65کنهههد؛ مینمیههههر را در تضهههعی  وی اعههههالم  ذئههههب مسهههتقیمار رأی ابن بهههن ابی  در حههههالی 

 ها  کنههههد. بههههه هرصههههورت ایههههن نمونههههه عقههههده رأی ابههههن نمیههههر را اعههههالم می همیشههههه از طریهههه  ابن
کههه عالمههه در داوری نشههان می کههرده، از ابن دهههد  کههه تصههریح   عقههده بهههره  هههایی بیشههتر از آنچههه 
 برده است.

 عقده . تفردات عالمه حلی در نقل از ابن1 - 4 - 4
گزارش ابن کهه ایهن راویهان  راوی ارائه می 28ه را در جرح و تعدیل عقد عالمه  کند؛ در حهالی 

انههد.  عقههده مههورد جههرح و تعههدیل قههرار نگرفتههه توسههط هههیچ یههک از رجالیههان متقههدم از طریهه  ابن
 کند. چنین وضعیتی ما را با چند سؤال مواجه می

کثهههرت نقههههل از ابن کههههن بهههها وجههههود  کتههههب او الههه : چههههرا رجالیههههان  ، عقههههده و دسترسهههی بههههه 
کتب خویش نیاورده قضاوت اند؟ به عبارتی دیگهر، چگونهه  های وی را در باره راویان مذکور در 

گهزارش ر از طوسی، نجاشی و ابهن غضهایری اسهت،  که متأخ  ههای بیشهتری از  عالمه حلی با آن 
 عقده در جرح و تعدیل راویان آورده است؟  ابن

                                                   
 .176، صرجال الطوسی. 62
 .47، صخالص  االقوال. 63
 .4، صرجال النجاشی. 64
 .376، صخالص  االقوال. 65
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گزارش  ؟ها از چه منبعی استفاده نموده است ب: در این 
کتاب الرجال  ها نشان می بررسی نفر از این راویان را بدون جرح و  24دهد، شیخ طوسی در 

گفتهههه شهههد، اصهههحاب  پیش 66آورده اسهههت. تعهههدیل در شهههمار اصهههحاب امهههام صهههادق تهههر 
کتاب  صادق کتاب رجال امام صهادق ابن الرجالدر  گرفتهه شهده طوسی، از  اند. بنها  عقهده 

عقده بوده است؛ ولی طوسی بهدون  و عالمه همان رجال ابن بر این، منبع مورد استفاده طوسی
کرده و عالمه بهه صهورت مفصهل و همهراه جهرح و تعهدیل آنهان را شهرح  جرح و تعدیل از آنان یاد 

و دقیقار مشخص نیست او چگونه  67عقده مجهول است حال داده است. طری  عالمه به ابن
کته کتاب وی دست یافته است. احتماال عالمه حلی  اب را از فهردی بهه دسهت آورده اسهت به 

 که راوی نبوده است تا عالمه از او نام ببرد.
که نقل عالمه حلی از ابن تا اینجا روشن می نفهر، از  28نفهر از مجمهوع  24عقده در مورد  شود 
کتاب ابن حالت تفرد خارج می کتهاب خهویش  گردد؛ چون طوسی نیز آنان را از طری   عقده در 
کهه عالمهه در جهرح و تعهدیل ایهن  ضبط نموده است. با این همه توجه به یک نکتهه الزم اسهت 
کهه چهرا  عقهده متفهرد اسهت. بنها بهر ایهن، مها بها سهؤال دیگهری مواجهه می افراد از طریه  ابن گهردیم 

طوسی مشخصات راویان نامبرده را بدون جرح و تعهدیل آورده اسهت؟ بهه عبهارتی چهرا طوسهی 
کتهاب ابن های وی را حهذف نمهوده اسهت؛ در  برداشهته؛ ولهی قضهاوت عقهده اسامی راویان را از 

که عالمه اسامی را به همراه آرا، رجالی آورده است؟  حالی 
گفت انگ در پاسخ می کتهاب یتوان  کهه خهود در مقدمهه  آن  الرجهالزه طوسی در تهالی   گونهه 

کهه روایتهی از ا و ائمهه بیان نموده، برشماری راویهان پیهامبر یشهان و راویهانی بهوده اسهت 
نه جرح و تعدیل راویان. بنها بهر ایهن، وی جهز در مهواردی انهدک، بهه مهدح و ذم  68اند، نقل نکرده

گرفتهه اسهت؛ در حهالی  راویان اشاره نمی کتهاب خهویش در پهیش  کنهد و ایهن روش را در سراسهر 
شهود،  تهر از همهه، مشهخص می که عالمه بر خالف او غالبار به جرح و تعدل پرداخته است. مهم

که در  عقده مفصل ابن امام صادقرجال  انعکهاس یافتهه اسهت،  رجال الطوسیتر از آن بوده 
کههه عالمهه از وی نقهل می یههان نیهز پرداختهه اسههت.  بلکهه او همهان طهور  کنههد، بهه قهدح و مهدح راو

کهه طوسهی تنهها بهه ذکهر نهام و  عقده را در شرح حال راویانی می حتی نجاشی نیز داوری ابن آورد 
                                                   

جحهاف، تلیهد بهن سهلیمان، جمیهل بهن عبهداهلل بهن نهافع، حسهن بهن سهی ، حبیهب بهن معلهل، . برای نمونه، ر.ک: ابوال66
 . 191، 185، 181، 177، 173، 20، صرجال الطوسیرسن، حارث بن غصین ) حارث بن ابی

 (.294، ص17 ؛ ج376، ص5، جمعجم رجال الحدیث. 67

 .17، صرجال الطوسی. 68
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کتفا   69کند. مینسب آنان ا
که عالمه حلی با نقل ابن راوی 28در باره چهار راوی باقی مانده از  عقهده افهزوده اسهت،  ای 

 دو نفههر از آنههان بههه نههام محمههد بههن عثمههان و محمههد بههن عبههداهلل ابههن عههم حسههین بههن ابههی عههال، 
یههان امههام صههادق یههاد از راو  مانههده، یعنههی جههابر  امهها از دو راوی باقی 70هسههتند؛ بههه احتمههال ر

کهدام از اصهحاب امهام صهادق عبداهلل انصاری و مختهار بهن أبیابن  نیسهتند.  عبیهدل ههیچ 
کتاب پههس می کههه شههرح حههال آنههان در دیگههر  یههانی هسههتند  گفههت شههاید ایههن افههراد راو هههای  تههوان 

کتاب ابن کمتهههر از آن  کردنهههد. بنههها بهههر ایهههن، تفهههرد  عقهههده آمهههده اسهههت و علمهههای مههها   هههها اسهههتفاده 
کههه از اصههحاب  ن دو راوی از اقههوال رجههالی ابنعالمههه حلههی تنههها در بههاره همههی عقههده وجههود دارد 

کمههک ایههن یافتههه می صههادق نبوده گرفههت عالمههه حلههی احتمههاالر بههه دیگههر  انههد. بهها  تههوان نتیجههه 
که مشتمل بر اسامی غیر اصحاب امهام  های رجالی ابن کتاب عقده نیز دسترسی داشته است 
 بوده است.  صادق

 و توثیق راویانعقده در مدح  . انفراد ابن5
کلهههی رجالیهههان امامیهههه نزدیهههک بهههه سهههی راوی را فقهههط از طریههه  وی مهههدح و توثیههه   بهههه طهههور 

 74سهلیمان بهن عمهر، 73سعید بن عبدالرحمن، 72ابورافع، 71اند؛ ابوحیان و ابوالجحاف، نموده

حسههن بههن سههی  بههن سههلیمان  76حههارث بههن ُغَصههین، 75جمیههل بههن عبههداهلل بههن نههافع خثعمههی،
حمیهد بهن  79حماد بهن شهعیب ابوشهعیب حمهانی، 78ابوعلی قطان،حسن بن محمد  77تمار،

                                                   
، 202، صرجال الطوسی؛ 181، 160، صرجال النجاشیبن عبد الرحمن ). به عنوان مثال، ر.ک: داود بن عطا، و سعید 69

213.) 

که همگی از اصحاب امام صادق70 هستند. احتماالر راوی یهاد شهده  . محمد بن عثمان مشترک بین سه راوی است 
او نیهز عال، بهوده اسهت و  (. محمد بن عبهداهلل نیهز پسهر عمهوی حسهین بهن ابهی290، صرجال الطوسییکی از آنها باشد )

، 187، 178، ص1، جالکافیبوده ) عال، از راویان امام صادق مشترک بین چند راوی است؛ اما چون حسین بن ابی
 بوده است. (، احتماالر محمد بن عبداهلل نیز معاصر امام صادق189

 .306، صخالص  االقوال. 71
 .5 - 4، صرجال النجاشی. 72
 .181. همان، ص73
 .113، صرجال ابن الغضائری. 74
 .93، صخالص  االقوال. 75
 .124 -123. همان، ص76
 .108. همان، ص77
 .109. همان، ص78
 .126. همان، ص79
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چنههین  82و خالههد بههن عبههدالرحمان 81حکههم بههن عبههدالرحمان بههن أبههی نعههیم 80حمههاد بههن ُحههوار،
 وضعی دارند.

انهد. تنهها عالمهه در بعضهی مهوارد  ها را جز در سه مهورد پذیرفته علمای رجال همه این داوری
کتهاب خهود یعنهی کند، بها ایهن حهال وی نیهز آن را توق  می ویهان توثیه  شهده را در قسهمت اول 

کرده است. « فیمن اعتمد علیه»  آورده و به آنها اعتماد 

  نتیجه
که مختص به راویان امام صهادق کتاب الرجال ابن بهوده اسهت، چنهان جهامع بهود  عقده 

کتابی به پای آن نمی که به ابن که در دوره طوسی  عقده  رسید. لذا طوسی با توجه به اعتمادی 
کتاب رجال خود جای داد.  داشت، راویان امام صادق گرفته و در  کتاب   را از این 

کتاب که ابن عقده در  کتاب  شواهد نشان از آن دارد  مهن روی »های رجالی خود و از جمله 
پرداخته اسهت و حتهی در ذیهل ههر راوی  به جرح و تعدیل راویان می« عن جعفر بن محمد
کههه آ آورد؛ امهها طوسههی بههه دالیههل نههه چنههدان  ن راوی از امههام شههنیده بههود را مههیروایههت یهها روایههاتی 

کهرده اسهت. بهه نظهر می رسهد یکهی از  روشنی جز در مواردی انهدک، از جهرح و تعهدیل خهودداری 
کهه ههدف اصهلی او جهرح و تعهدیل نبهوده اسهت، بلکهه او  مهم ترین دالیهل ایهن مسهأله آن باشهد 

کههه در مقدمههه  یههان حههدیث را گفتههه ا الرجههالهمههان طههور   سههت، قصههد داشههت اسههامی همههه راو
که در زمان طوسهی، اخهتالف داخلهی علمهای شهیعه و حمهالت  کند. برخی بر این باورند  جمع 
فکههری اهههل سههنت بههه شههیعیان سههبب شههد تهها طوسههی در تههدوین آثههار خههود، مصههلحت اندیشههی 

ز جهرح مخفهی نموده و از جرح و تعدیل جز در موارد اندک پرهیهز نمایهد و در صهورت جهرح نیهز ا
کتههاب  کنههد. طوسههی در  کتاب الفهرسههتاسههتفاده  ههها بسههیار بههه ابههن  نیههز بههه خصههوص در طریهه  

 عقده استناد نمود. 
گهاه در  یادکرد فراوان نجاشی از ابن گهاه در انسهاب و  گهاه در جهرح و توثیه  راویهان،  کهه  عقهده 

کتاب کهن بود و نیز بهره عالمهه حلهی از قضهاوت طری  دادن به  عقهده در  لی ابنهای رجها های 
یههدی مههذهب در تکامههل دانههش رجههال  مرتبههه بعههد از طوسههی، نشههانه جایگههاه واالی ایههن رجههالی ر

 امامیه است. 
                                                   

 .129. همان، ص80
 .131. همان، ص81
 .138. همان، ص82
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که نشان می کهه  دههد عالمهه حلهی در داوری شواهدی در دست است  ههایی بیشهتر از آنچهه 
کهرده، از ابن کهه وی در مههوار تصهریح  دی عقههده بههره بههرده اسهت. از جملهه ایههن شهواهد آن اسههت 

کهه  کنهد، بهه جهرح و تعهدیل راویهانی پرداختهه اسهت  که مستند سخن خویش را بیان  بدون این 
کهه آن ههم  یهاد شهده این راویان فقط در رجال طوسی و در باب راویان امام جعفر صادق اند 

 عقده است.  بنا به تصریح خود طوسی، برگرفته از رجال ابن
کامل به جرح و تعدیل ده میان قدما و متأخرین اختالف نظر است. های ابن عق در اعتماد 

گذاشتن شرط ایمان کهه  -داشتن مذهب حقه -این اختالف ناشی از  در دوره متهأخران اسهت 
های ابههن  عالمهه حلههی بهه شههدت بهه آن پایبنههد بهود. همههین امهر سههبب شهد تهها عالمهه بههه قضهاوت

کامل نکند و آن را رجحان آور بداند.   عقده در صورت تفرد اعتماد 
گزارشتفر های رجالی نیز دلیل دیگری بر جایگاه و سهم ویهژه ابهن  د ابن عقده در بسیاری از 

کهرده  کهه تنهها ابهن عقهده آنهها را توثیه  یها تضهعی   عقده در رجال امامیه اسهت. یهافتن راویهانی 
کههه رجالیههان دیگههر بههه آنههها دسترسههی  اسههت نشههان مههی کههه وی بههه منههابعی دسههت داشههته  دهههد 
کتاب نداشتند و از این رو کتاب اسامی و محدثانی در  که در  ههای دیگهر  های وی دیده شدند 

گمهان سندسهازی در  کننهد. شهاید ایهن  وجود ندارند تا دیگهر رجالیهان ههم عصهرش آنهها را تکهرار 
کنهد و شهاید در نگهاهی خهوش بینانهه انحصهار وی در میهراث  باره ابهن عقهده را بهه ذههن متبهادر 

کوفی را نشان دهد.  بری اسناد 

 نامهکتاب
یدیه بر حدیث امامیه _ کهاظم تأثیر ر ، اعظم فرجامی، پایهان نامهه دکتهری، اسهتاد راهنمها: محمهد 

 ش.1390رحمان ستایش، دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 

، ابههوبکر احمههد بههن علههی خطیههب بغههدادی، تحقیهه : مصههطفی عبههد القههادر عطهها، تههاریخ بغههداد _
 ق.1417بیروت: دار الکتب العلمی ، چا  اول، 

 تا. جا، بی ، محمد باقر وحید بهبهانی، بی  علی منهج المقالتعلیق _

، حسن بن یوسه  بهن مطههر حلهی، تحقیه : جهواد قیهومی،  قهم[: مؤسسه  نشهر خالص  االقوال _
 ق.1417الفقاه ، چا  اول، 

، محمهههد حسهههن ربهههانی، مشههههد: آسهههتان قهههدس رضهههوی، چههها  اول، دانهههش رجهههال حهههدیث _
 ش.1382

ین غضایری، تحقی : سهید محمهد رضها جاللهی، قهم: دار ، احمد بن حسرجال ابن الغضائری _
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 ق.1420الحدیث، چا  اول، 

، حسهن بهن علهی بهن داود حلهی، تحقیه : سهید محمهد صهادق آل بحهر العلهوم؛ رجال ابن داود _
 ق.1392نج : منشورات مطبع  الحیدری ، 

، محمهههد بهههن حسهههن طوسهههی، تحقیههه : جهههواد قیهههومی إصهههفهانی، قهههم: مؤسسههه  النشهههر الرجهههال _
 ق.1415می التابع  لجماع  المدرسین، چا  اول، اإلسال

د حسین درایتی، قهم: الرسائل الرجالی  _ کلباسی، تحقی : محم  د  د بن محم  ، ابوالمعالی محم 
 ق.1422دار الحدیث، چا  اول، 

، ریهن الهدین بهن علهی شههید ثهانی، تحقیه : مرکهز األبحهاث والدراسهات رسائل الشهید الثانی _
 ق. 1421شارات دفتر تبلیغات اسالمی، چا  اول، اإلسالمی ، قم: مرکز انت

، محمد بن علهی بهن حسهین بهن بابویهه قمهی )شهیخ صهدوق(، تحقیه : عیون أخبار الرضا _
 ق.1378مهدی الجوردی، تهران: نشر جهان، چا  اول، 

کریم، قم: انوار الههدی، چها  اول، الغیب  _ ، محمد بن ابراهیم نعمانی، تحقی : فارس حسون 
 ق.1422

، علههی بههن موسههی بههن طههاووس، تحقیهه : حامههد الخفههاف، بیههروت: مؤسسهه  آل البههوابفههتح ا _
 ق.1409إلحیا، التراث، چا  اول،  البیت

(، احمد بن علی نجاشی، قم: مؤسس  النشهر رجال النجاشی) فهرست اسما، مصنفی الشیع  _
 ق.1416اإلسالمی التابع  لجماع  المدرسین، چا  پنجم، 

، تحقی : جواد قیومی،  قم[: مؤسس  نشر الفقاهه ، چها  ، محمد بن حسن طوسیالفهرست _
 ق.1417اول، 

کبهر غفهاری و محمهد آخونهدی، تههران: دار الکافی _ کلینهی، تحقیه : علهی ا ، محمد بن یعقوب 
 ق.1407الکتب اإلسالمی ، چا  چهارم، 

کتابخانهکتابخانه ابن طاووس _ کلبرگ، ترجم : سید علی قرائی، رسول جعفریان،  قم[:   ، اتان 
 ش.1371عمومی آی  اهلل العظمی مرعشی نجفی، 

، عالمه حلی، تحقی : مؤسس  النشر اإلسالمی، قم: مؤسس  النشهر اإلسهالمی مختل  الشیع  _
 ق.1412التابع  لجماع  المدرسین، چا  اول، 

 ق.1413جا، چا  پنجم،  ، سید ابوالقاسم موسوی خویی، بیمعجم رجال الحدیث _
بودی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگهی، چها  دوم، ، محمد باقر بهمعرف  الحدیث _

 ش.1389
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 ش.1354، سید حسن صدر، تحقی : ماجد غرباوی، قم: نشر المشعر، نهای  الدرای  _
، ها مقهاالت و بررسهی، مجیهد معهارف، «های رجهالی نجاشهی و شهیخ طوسهی مقایسه دیهدگاه» _

 .62ش، شماره1376زمستان 
 




