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دو «عمرو» و یک حدیث اثناعشری
سید محمد رضا لواسانی

چکیده

1

دو تن از راویان حدیث در قرن دوم هجری ،عمهرو بهه خالهد واسهطی ،معهروف بهه «ابوخالهد

واسطی» و «عمرو بن ثابت بن هرمز» ،به «عمرو بن ابی المقدام» مشهورند .در بهار گهرایش
فکههری ایههن دو تههن ،بههین رجالیههان امههامی اتفههاق نظههر وجههود نههدارد .مقالههۀ حاضههر مههیكوشههد
گرایش فکری این دو را با تکیه بر قراین تاریخی معلوم سازد .یکی از مال کهای مهمی كه

به این منظور به كار گرفته میشود ،توجه به محتوای اخباری است كه از اینان نقهل شهده
اسههت .بهها بههه كههار گیههری ایههن مههال ک ،نتیجههه گرفتههه مههیشههود كههه ابوخالههد متعل ه بههه فرقههۀ

جارودیه و ابن ابی المقدام ،بر خالف پدر بتریاش ،به احتمال زیهاد ،امهامی مهذهب بهوده

است .پ

اخبار دال بر موضور دوازده امهام ،نهام
از آن ،مقاله نشان میدهد كه در یکی از
ِ

عمرو بن خالد ،به اشتباه ،جایگزین نام عمرو بن ثابت شده است.

کلیدددواژهها :عمههرو بههن خالههد (ابههو خالههد واسههطی) ،عمههرو بههن ثابههت (ابههن ابههی المقههدام)،
جارودیه ،اخبار دوازده امام.

مقدمه
هم زمان با قیام زید ،دو گروه مههم از قیهام او ههواداری كردنهد .گهروه نخسهت ،كسهانی بودنهد

كه ههه از دو خلیفه ههۀ نخسه ههت بیه ههزاری مه ههیجسه ههتند و معتقه ههد به ههه امامه ههت امیرالمه ههؤمنین

حس ههنین

مبتن ههی ب ههر ن ههص نب ههوی بودن ههدن عل ههم را تنه هها ب ههه اه ههلبی ههت پی ههامبر

مههیدانسههتند و بههرای ذر یههۀ حمههرت صههدیقه
اصحاب امام باقر

و

منحص ههر

شهههنی خههاص قایههل بودنههد .اینههان بههه یکههی از

به نام زیاد بن منذر ،مشهور بهه ابهو الجهارود منسهوب بودنهد و از همهین رو،

به «جارودیه» نامور شدند .وجه تمایز مهم آنان با امامیه در تعریفشان از امامت ،شروط و شؤون
آن بود .آنان امامت را منحصر به نسل امام حسهین

 .1دانشجوی دكتری قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین تهران.

نمهیدانسهتند و بهاور داشهتند ههر كه

از
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فرزندان امام حسن یا امام حسین

امه ههام سه ههجاد و امه ههام به ههاقر

كه به سهی

قیهام كنهد ،امهام اسهت .از همهین رو ،حتهی

را _ كه ههه په ههیش از قیه ههام ز یه ههد از دنیه هها رفته ههه بودنه ههد _ به ههه امامه ههت

نمیشناختند.
ُ
گههروه دوم ،كسههانی بودنههد كههه بههه «بتر یههان» مشهههور شههدند .ایههن گههروه ،خلفههای نخسههت را
2

3

غاصب برنمیشمردند و بین محبت اهلبیت

و خلفا جمع مهیكردنهد 4.ایهن جر یهانههای

فکری ،از آن جایی كهه خاسهتگاهی نزدیهک بهه خانهدان نبهوت داشهت ،بهه مهرور ،افهراد ز یهادی از
عالقهههمنههدان ایههن خانههدان را بههه گههرد خههویش جمههع آورد و حتههی برخههی از راو یههان حههدیث _ كههه
امام باقر

فعاالنه حاضر میشدند و به تعلمی مشتاقانه میپرداختنهد_ 5

روزگاری در مجل

بههه مههرور و بهها ته كیههد ائمههه

بههر تفههاوتهههای فکههری ،فاصههلۀ بههین امامیههه و زیدیههه ،در طههول

به این جریان پیوستند.

طبقات بعدی ،بیشتر و بیشتر شد و تعداد راویان مشترک احادیث زیدی و امامی در دههههای
بعد رو به كاهشی تدریجی نهاد .با این حال ،در احادیث هر دو گروه ،راویان مشتركی از دوران

آغاز اختالف ههمچنهان بهاقی مانهده انهد .بایهد توجهه داشهت كهه پدیهد حمهور راو یهان بها گهرایش
زیدی در احادیث امامیه به خودی خود آسهیبی بهدان نمهیزنهدن چهرا كهه راو یهان ز یهدی نیهز بهرای

نقل احادیث اهلبیت

اهتمامی جدی داشتهاند 6و گرایش فکری آنان در حالت كلی ،بهه

هیچ عنوان ،تالزمی با عدم وثاقتشان ندارد .این موضهور از آن حیهث واجهد اهمیهت اسهت كهه
احادیث امامیه را به یکی از منابع شناخت طرز تفکر زیدیان متقدم تبدیل میكند.

مقالۀ حاضر می كوشد گرایش فکری عمرو بن خالهد واسهطی و عمهرو بهن ثابهت بهن هرمهز را _

كه هر دو در چنین دورانی میزیستهاند_ روشن كند .به این منظور ،در ادامه ،اطالعهات موجهود
بههرای هههر یههک از ایههن دو را بههه طههور مسههتقل گههرد آورده ،سههس

بررسی اخبار منقول از آنان بهره میگیرد.

بههرای تبیههین گههرایش آنههان از مههال ک

بههود ،علهی الظههاهر ایشههان را بههه امامههت نمهیشههناخت (ر.ک :اختیهار معرفههن

 .2بهها ایهن كههه ابههو الجههارود از اصههحاب امههام بههاقر
الرجال ،ج ،1ص .)231برای مطالعه بیشتر در باره نگاه ابو الجارود و اتبهار او بهه ائمهه
متقدم به اخبار امامان اثناعشر» ،ص.200 - 191
َ .3بتر ین و أبتر ین نیز خوانده شده است (ر.ک :تاج العروس ،ج ،2ص.)45
 .4ر.ک :مسههائل االمامههن ،ص200ن هههمچن هین :الملههل و النحههل ،ج :1ص 186و  .187در ادامههه در ای هن بههاره بیشههتر گفههت و گههو
خواهد شد.
 5ابو الجارود صاحب آثار ی گردآور ی شده از اخبار امام باقر بوده است .برای نمونه ،ر.ک :رجال النجاشی ،ص.170
ت
 .6در این زمینه ر.ک« :االمامین و الز یدین ،یدا بید فی حماین تراث اهل البیت » ،ص.282 - 277
 ،ر.ک« :جسهتار ی در بهاور ز یدیهه
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عمههرو بههن خالههد ،معههروف بههه ابههو خالههد واسههطی یکههی از راو یههان اخبههار در مص هادر شههیعه،

اهههلسههنت و زیدیههه بههه شههمار مههیرود .برخههی از اندیشههمندان والدت او را در ر بههع پایههانی سههده
نخسههت هجههری و وفههات او را در سههالهههای پ ه

امامیه او از طبقۀ اصحاب امام باقر

از 145ق ،بههرآورد كردهانههد 7.در كتههب رجههالی

محسوب شده است 8و اخبهاری از او بهه نقهل او از امهام

دو «عمرو» و یک حدیث اثناعشری

عمرو بن خالد واسطی

پنجم در مصادر حدیثی شیعه نقل شده است.

آن گونههه كههه در شههر احههوال وی ممههبوط اسههت ،او از اصههحاب خههاص ز یههد بههن علههی بههن

الحسین

بوده است و یکی از قدیمیترین جوامهع فقههی و حهدیثی ز یهدی (مسهند ز یهد) را بهه

عنوان یکی از اولهین كتهب مسهتقل ز یهدیان گهرد آورده اسهت .او از جملهبازمانهدگان یهاران ز یهد،

پ

از شهادت او در سال 122ق ،است .از همین رو ،بسیاری از اخبار منقهول از ز یهد ،خهواه در

منابع امامیه و خواه در منابع زیدی ،به واسطۀ او نقل شده است.

9

بر اساس آن چه گفته شد ،به و یه ه بها توجهه بهه نقهل مکهرر احادیهث ز یهد بهه واسهطۀ عمهرو بهن

خالد تردیدی نیست كه او به جریان زیدیه تعل خاطر داشهته اسهت ،امها رجالیهان در بهار ایهن
كه او به كدام یک از دو گروه عمد جارودی یا بتری وابسته بوده ،اتفاق نظر ندارند.

در منابع متقدم رجالی اطالعات زیادی در بار ابو خالد واسطی نقل نشده است .نجاشی

بههر نقههل او از كتههاب ز یههد بههن علههی ته كیههد كههرده اسههت 10.شههیخ طوسههی در فهرسههتش ،صههاحب
كتاب بودن او و طری نقل كتابش را یادآور شده است 11و در رجالش نیز تنها طبقۀ او را معهین

كرده و از او با صفت «بتری» یاد كرده است .همچنهین ،در ذیهل نقهل روایتهی كهه بهه واسهطۀ وی

نقل میكند12،مینویسد:

ایه ههن خبه ههر به هها ررأیا عامه ههه مواف ه ه اسه ههت و راو یه ههان ایهههن خبه ههر همگه ههی از عامه ههه و

رجال زیدیهاند.

13

مبسوطترین اطالعات رجالیان امامی از او به كتاب اختیهار معرفهن الرجهال (رجهال الکشهی)
« .7ابوخالد واسطی».
 .8رجال البرقی ،ص11
 .9االمالی (احمد ابن عیسی) ،ج ،1ص.168
 .10رجال النجاشی ،ص.288
 .11الفهرست (طوسی) ،ص.318
 .12اإلستبصار فیما اختل من األخبار ،ج ،1ص 65و .66
 .13همان ،ص.66
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مر بههوط مههیشههود .در دو جهها از ایههن كتههاب ،بههه ابیخالههد واسههطی اشههاره شههده اسههت و بههه نقههل از
ابنفمههال كههوفی توثی ه شههده اسههت 14:بههار نخسههت ،در قسههمت مههرتبت بهها احههواالت برخههی از
زیدیه ،پ

از نقل اخباری در مذمت زیدیان («نصاب» خواندن آنان) و پ

از یادكرد اخبهاری

در جهر «ابهی الجهارود و ههارون بهن سهعد عجلهی و محمهد بهن سهالم بیهار القصهب» ،و پهیش از
پرداختن به دیگر زیدیانی چون «سعید بن منصور و ابیالمبار و بتریه» ،در ذیل نقل خبهری در
باره جناب زید بن علی ،از «عمرو بن خالد» با لفظ «من رؤسهام الزیدیهن» یهاد شهده اسهت 15.بهار

دوم نیز چنین است:
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از متن نخست میتهوان نتیجهه گرفهت ابیخالهد واسهطی از كبهار زیدیهه محسهوب مهیشهده

است و از ابو الجارود نیز نقل حدیث داشته است 17.از خبر دوم نیز استنباط میشود كه عمهرو
بن خالد واسطی میل و محبت شدیدی ربه اهلبیت

محسوب میشده است.

ا داشته ،ولی شیعه نبوده و «عهامی»

بر اساس همین لفظ برخی معتقدند كه واسطی از اهلسنت بوده است (و شاید بها منمهم

كردن گرایش زیدی او به وص
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عامی) او را بتری قلمداد كردهاندن 18صفتی كهه بهه نظهر مهیآیهد

 .14اختیار معرفن الرجال (رجال الکشی) ،ص.232
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َ َ
َّ َ
ُ َ َّ ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
اهلل الشهاذا ِنی و كتهب ِب ِهه
 .15همان ،ص 232 :متن این قسمت بدین شکل است :محمد بهن مسهعود ،قهال حهدث ِنی أبهو عب ِهد ِ
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إ َلیَ ،ق َالَ :ح َّد َث ِنی ال َفم ُلَ ،ق َالَ :ح َّد َث ِنی أبیَ ،ق َالَ :ح َّد َث َنا أ ُبو یع ُق َ
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ِ
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ان من ُر َؤ َسام َّالز یدینَ ،عن َأبی ال َج ُارود َو َك َ
َخالد َو َك َ
ان َرأ َس ّالز ی ِدی ِن ،قال :كن ُت ِعند أ ِبی َجعفهر َجا ِلسها ِإذ أق َبهل َز یهد ب ُهن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ
ََ َ َ َ
َ َ
َ
َ َّ
َ
الطا ِل ُب ِبهو َت ِار ِهم»
َع ِلی  ،فل َّما َنظ َر ِإلی ِه أ ُبو َجعفر قالَ « :هذا َسید أه ِل َبی ِتی و
 .16همان ،ص.390
 .17حههدیث نخسههت از حی هث مههتن ،بهها اخبههار پ هیش و پ ه از آن _ كههه همگ هی و باالتفههاق در جههر ز ی هدیان اسههت _ ه هیچگونههه
ارتباطی ندارد و نقل آن در بین آنها جز از لحاظ ارتباط ز یدیه با ز ید بهن علهی بهن الحسهین ههیچگونهه سهنخیتی نهدارد.
احتمالی كه نباید آن را از نظر دور داشت ،آن است كه هدف كشی  /شیخ طوسهی از نقهل ایهن خبهر در بهین اخبهار جهار ،
اشاره به سند حدیث و نقل آن به عنوان یک خبر درون ز یدی باشد (نه استشهاد به متن آن).
 .18رجال الطوسی ،ص.142

خود نشان میدهد كه او در بین «بتریان»« ،عامی» لقب گرفته است و با اندكی دقهت مهیتهوان
گفت به احتمال زیاد از نظر كشی او در زمر بتریان محسوب نمیشده است.

جه ههدا از منه ههابع رجه ههالی امامیه ههه ،در منه ههابع فرقهشناسه ههی ،اطالعه ههات بهته ههری در به ههاره او و

معتقداتش میتوان سرات گرفت .در كتاب مسائل االمامن 20در شر زیدیه چنین آمده است:

دو «عمرو» و یک حدیث اثناعشری

در كتب رجالی پسهینیان تکهرار شهده اسهت 19.نبایهد از نظهر دور داشهت كهه مهتن رجهال الکشهی

ال اَود و فض غَ الری اف و أب و ال د الوای َ و
ممم یُ ل بالهص ع ع مم الز یدی! أبو ج
ص
الاَودی ! ععم وا أف اله ِب
مهص ر بم أ ادیود ،و هؤُتء َؤیاء الز یدی! و هؤُتء ج
خ
خ
السی ،ا َُ الهص ذُت أف اإلمام! ُت َ نج م م ول د
ع ع  ،ع السم ،ع
فاطم ! ،و ععم وا أف ول د فاطم ! نع واح د ؤ اإلمام ! ك َ م م دع ا ذیل فس ُ ف و ذم ام
مفترض الَاع! ع الها ذجابتُ ،و أظ نوا ال راءة مم أ بور و عمر و أ كفنوَه ا و ق الوا
أم ره عاهیم ا و جعا ُ
َه ا أُل م م َ أمر ع ع و غص ُ و ق د عامه ا أف ری ل اهّلل
خ
الاغف ! م م بع ده فلرج ه ذه الفرق ! م حل ی د ب م ع ب م الس خی فس لش ال غع!
الز یدی! و ععموا أ ُ مم دعا ذیل فسُ باإلمام! مم ول د فاطم ! و ه و ؤ ب ت ُ مر عاغ ُ
21
یتره فاغس بإمام و ُت طاعتُ مفنوا!

ت
همچنین ،سعد بهن عبهد اهلل اشهعری دركتهاب فهرق الشهیعن (بهاهرا تحریهر دیگهری از كتهاب

پیش گفته) در هنگام یادكرد از زیدیان جارودی چنین مینویسد:

الاَود ،و أیحاُ أ
و أما اُت ق یاء مِنش ،ف ش أیحاُ أ ج
22
فضغَ الریاف ،و مهص ر بم أ ادیود

الد الوای َ  ،و أی حاُ

ت
همان طور كهه مشهخص اسهت ،نهام او عمومها در كنهار نهام ابهو الجهارود (بهزر جارودیهه) ،بهه

عنوان یکی از سران این جریان فکری یاد شده است 23.لذا به نظر میآید فرضیۀ انتسهاب او بهه

جر یههان جههارودی از انتسههاب او بههه بتر یههه قابههل قبههولتر باشههد .بهها ایههن حههال ،مناسههب اسههت بههرای
سنجش این فرضیه از منبعی غیر از كتب رجالی و فرقهشناسی نیز بهره گرفهت (بهه و یه ه آن كهه

داده های اولیۀ این كتب گاه محل تهمل دانسته شده است) .لذا در ادامهه ،بهه اخبهار منقهول از
 .19ر.ک :خالصن االقوال ،ج ،1ص241ن رجال ابن داود ،ص.448
 .20این كتاب منسوب به ناشی اكبر است ،اما برخی از محققان ،این كتاب را نوشته جعفر بن حرب و نام صحیح كتهاب را
اصول النحل میدانند (ر.ک :مدخل «جارودیه»).
 .21مسائل االمامن ،ص.200
 .22المقاالت و الفرق ،ص.74
 23شهرسههتانی نیههز در الملههل و النحههل ،ابوخالههد را از اصههحاب ابههو الجههارود معرفهههی مهههینمایهههد (ر.ک :الملههل و النحههل ،ج،1
ص.)185
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او مراجعه میكنیم .اگر فرضهیۀ جهارودی بهودن او صهحیح باشهد ،مهیتهوان توقهع داشهت در بهین
اخباری كه به واسطۀ او نقل شده ،سرنخهایی از عقاید یک زیدی جارودی یافتنی باشد.
بررسی اخبار منقول از عمرو بن خالد

برخی اخبار ابی خالد بهر شههن واالی اههلبیهت

و بهه و یه ه بهر مقامهات امیرالمهؤمنین

ته كیه ههد دارد .هه ههمچنه ههین ،او ناقه ههل روایه ههاتی از ز یه ههد به ههن عله ههی اسه ههت كه ههه به ههه مقه ههام وصه ههایت

امیرالمههؤمنین

بههرای پیههامبر

خالفتو معیار بودن امیرالمؤمنین

داللههت دارد 24.در ایههن قبیههل اخبههار ،بههر وصههایت و بههرادری و
ته كید شده و تخل

قلمداد شده است 25و محبوبترین خل نهزد پیهامبر خهدا

از ایشان یا بلم به ایشان گمراههی
آن حمهرت بهه همهراه حمهرت

صههدیقه و حسههنین

دانسههته شههدهاند 26.خههواهی نخههواهی نقههل ایههن قبیههل روایههات27مؤ یههد

خاندان اهلبیت

است ،اما هیچ یک از این موارد به خودی خهود ،نشهان از «امهامی» بهودن

باورداشههت ابههو خالههد بههه نههص نبههوی بههر مقههام امیرالمههؤمنین و حههاكی از عالقههه و محبههت او بههه

او نیستن چرا كهه «جارودیهان» نیهز _ چنهان كهه اشهاره شهد _ بهر شههن واالی اههلبیهت
تعلههم نههزد علمههای ایههن خانههدان

و لهزوم

ته كیههد داشههتند .از همههین رو ،حتههی در مصههادر دسههته اول

زیدیان امروزی نیهز بارهها مهیتهوان اخبهاری منقهول از امامهان بهاقر و صهادق

را مالحظهه كهرد.

جارودیهان (ماننهد امامیهه) امههام را بهه «علهم متمههایز او» از دیگهران بهاز نمههیشهناختند ،بلکهه بههرای
امامت شرطی دیگر (قیام به سی ) قایل بودند.

جههای تردیههدی نیسههت كههه نقههل فمههایل علههوی ،ته كیههد بههر وصههایت و خالفههت بالفصههل آن

حم ههرت ،ش ههماتت كس ههانی كه از اوامرش ههان تخله ه

نبوی

كردهان ههد و ایم ههان و ارادت ب ههه اه ههلبی ههت

 ،ابو خالد را از راویان اههلسهنت و بتهری جهدا مهیكنهدن امها از وی اخبهاری نیهز نقهل
28

شههده كههه او را از راو یههان امههامی نیههز متمههایز مههیسههازد .تفسههیر فههرات الکههوفی (یکههی از آثههار بههه جههای

مانده از سنت فکری جارودیان متقدم) 29چند خبر بسهیار مههم از ایهن دسهت را از او نقهل كهرده

اسههت .تفسههیر یادشههده _ همان گونههه كههه از یههک مههتن جههارودی توقههع مههیرود _ اخبههار فراوانههی در
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 .24االمالی (طوسی) ،ص573ن الخصال ،ج ،2ص429ن علل الشرایع ،ج ،1ص.168
 .25االمالی (طوسی) ،ص.200
 .26همان ،ص.452
 .27برای نمونه ،ر.ک :الکافی ،ج ،2ص.75
 .28باید به دلیل نقل همین قبیل اخبار باشهد كهه در منهابع رجهالی اههلسهنت او جهر شهده اسهت (ر.ک :الجهر و التعهدیل،
ج ،6ص.)230
 .29ر.ک« :تفسیر فرات كوفی» ،ص.135 - 131

امهها در ایههن میههان ،چنههد حههدیث و ی ه ه نیههز وجههود دارد كههه كمههال تفکههر جههارودی عمههرو بههن خالههد

واسطی (نیز فرات بن ابراهیم كوفی ،صاحب تفسیر) را مینمایاند:

َّ َّ َّ َّ َّ َّ م ُ َّ خُ م َّ َّ ُ م م َّ م ُ َّ خ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ َّ م َّ م م َّ َّ
ی ،ق ال َّح دث َّها
حدثها ال َّس ُم ب ُم العَا ن ق ال ح دثها ال َّس ی [الس م] ،یع نآ اب م الس ن
َّ
َّ م ُ م ُ م ُ َّ خ م َّ َّ َّ
الَاِئَّ ،ع مم أ َّ َّ َّ ُ َّ م َّ َّ م َّ
ف َّج َّاء ُه
َّعَد ن
اهّلل بم الس ن
نال ٍد قال كها نعه د َ ی ند ب نم ع ن
ی ب نم ٍ
ال ن
ن
َّ َّ َّ َّ ُ َّ س َّ َّ َّ
م خَّ َّ
ُ م خَّ َّ
اهّلل َّب َّه َّها َّو َّب خَّی َّم مم َّغ َّ ف َّغه ا َّو َّو َّا َّعهاَّ
ُ
اُ [الَا ن ] فُال لُ َ ید اَ َّ ن اهّلل ف
ن
أب َّو الَ ن
ُ
َّ َّ ُ ُ
َّ َّ َّ
َّ
م ُ َّ م َّ م ُ ُ َّ َّ َّ م س
اهّلل َّو َّع ن َّو
َّع غ نغر َّح ند اَّ ،و قال نف َّغها َّما ُت ُ ل نؤ أ ف نسها املعصوم ف نمها
م َّس ! ََّ ُی ل ن
َّ َّ َّ م
م
َّ م
َّ
َّ
م َّ َّ ُ َّ م ُ ُ َّ
ُ
َّ َّ
َّو أم ا َّی ا نئ َُر ا أ مه َ ال ََّغ ن فغ ذ ن ُب ك َّ ا ی ذ ن ُب اله ا ُ َّو
اط َّ !
الس م و
ال َّس خی َّو ف ن
َّ
م
َّ َّ م َّ م م َّ م
م ُ َّ َّ م ُ َّ ُ م
خَّ َّ
م َّ
م
یخ
ُ
ُ
ُ
ْح نسم ك ا ْح نسم الها نلا ح نس نم نمه ا ا عِف ادج نر و نلا ن نء ن[لا نس غ ن ی] نمه ا نا عف ن
َّ م َّ َّ
31
اُ
نمم العذ ن

ابو خالد در این خبر ،ناقل این باور است كه در بین اهلبیت

عصمتاند و سایرین از اهلبیت

دو «عمرو» و یک حدیث اثناعشری

فمیلت بیهمانند اهلبیت نبوت

نقل كرده كه برخی از آنها به واسطۀ ابو خالد اسهتن

30

تنها پهنج نفهر حهایز مقهام

هرگز چنین مقامی را احراز نمیكنند.

خبهر مهههم دیگههری كهه در ایههن كتههاب ،بههاز بهه واسههطۀ ابیخالههد واسههطی از ز یهد بههن علههی نقههل

شده است ،خبر ابهو هاشهم رمهانی اسهت .ایهن خبهر نیهز چکیهدهای از نگهاه ایهن گهروه بهه جایگهاه
ت
اههلبیهت را بیههان مهیكنههد و بهر وجههه تمهایز اعتقهاد امامیههه بها جارودیههه داللتهی تههام داردن اوال،
امامت منصوص امیرالمؤمنین و حسنین
امام باقر و امام صهادق

خروج به سی

است:

را مطر كرده و سس

امامت را از امهام سهجاد و

نفهی مهیكنهد و دسهت آخهر ،تصهریح مهیكنهد كهه شهرط امامهت تنهها

م َّ
ُ َّ م َّ َّ م َّ َّ
ُ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ
َّق َّال َّح َّد َّث َّها َّأ م َّ ُ
م َّ
َحد مب ُم َّالُ ن
ای نش معهعه َّا ،ع َّم أ ن ُ نال ٍد الو نای نَ ق ال ق ال أب و ها ن ٍش الَرم ا ن
م َّ
م َّ َّ
م
َّ م َّ
َّ م ُ
یال نب أ ن أ َّ َّو أ نم َّه َ ك َّاف َّع ن [ ] ُمف َّت ََّرض الَ َّاع ن!
نلر نید ب نم ع ن یا أبا ال َّس خن
َّ
ُ
م
م
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ال َّس ُم َّو ُ
ك َّاف َّ
ال َّس خُی نإ َّم َّام
اهّلل ] فُ ال ی ا أ َّب ا َّها ن ٍش
َّ[ب مع د ََّ ُی نل ن
ُ
ُ
َّ
ُ
م َّ م َّ ُ م ُ ُ َّ ُ م ُ م َّ َّ َّ م ُ َّ خ ََّّ
َّ
َّ
امل مسام خَّ
مُ
اهّلل
اهّلل
ی
ی ،ف و ن
كها ا نر ی! ََّ ُی نل ن
ن
ن
نمم بع ند نَها ولدَها ول د الس نم و الس ن
َّ َّ َّ
َّ َّ م َّ ُ
س َّ م َّ َّ
اهّلل [ ]
اهّلل [ ]َّ ،و ُت ك َّاف الُ م ل نم مم ََّ ُی نل َّن
َّم ا ادع أ َّح د نَّمه ا َّمه نمل ُل َّ ا نم مم ََّ ُی نل َّ ن
َّ َّ ُ ُ
َّ
مُ
م َّ
نف َّغها َّما َّق َّال ؤ [أ نمغر م ُ م َّ َّ م
ی [ َّ] غ َّ َّغَر أ ا ا نر ی !
املؤ ِّم نه خی] ع ن [ب نم أ ن ط نال ٍب] َّو ال َّس نم َّو ال َّس خن
ن
ن
َّ َّ َّ َّ ُ ُ
ُ َّ َّ َّ ُ َّ َّ ُ َّ ُ َّ َّ ُ م َّ ُ َّ َّ َّ ُ
ُ
م
م
س نا ٍش غغ َر أ ا َّ أ ن توش نؤ
ََّ ُی نل ن
اهّلل [ ] ُ نْح ُمود ََّ َّه َّا و َّمو َّاُت َه ا َّو َّ ُص َرَها ع ُ َّ َّك نَ ُم َّ
َّ
َّ ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
َّح نلو مش َّو َّح ََّر نامو مش نْح عاغه ا أ مف ج محن َّ نل د لو مش َّو نْح عا غو مش أ مف ُت َ دعوا أ مم ََّر ا ن[م مم]
َّ
َّ َّ َّ َّ َّ س َّ َّ
َّ
َّ َّ م ُ م م ُ َّ خ َّ
ُ
م م َّ
ی نإف نف َّغه ا ذم ام
دو ن نها ،ف َّو ن
اهّلل م ا ادعاه ا أح د نمه ا ُت ن[م مم] ُول ند ال َّس نم ،و ُت نم م ول ند الس ن

 .30تفسهیر فههرات الکههوفی ،ص 90در تاو یهل «حبههل اهلل» بههه امیرالمههؤمنین
.
امیرالمؤمنین نسبت به پیامبر
 .31همان ،ص.402

ن نیهز :ر.ک :همههان ،ص 187در مواخههات و مههوازره

101

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره اول

َّ
َّ
َّ َّ
ُ م َّ َّ َّ َّ
الَ َّاع ن! َّع َّا َّغه ا َّو َّع َّ َّ ن غ م ُ
اهّلل َّم ا اد َّع َّاه ا أ ن َّع ن مب ُم
ن[إ َّمام ا] مفت َرض
امل مس نا نم خی ،ف َّو ن
ن
َّ
َّ َّ م ُ ُ َّ َّ َّ َّ َّ ُ ُ َّ
ُ
مُ
ال َّس خ
اهّلل نإل نغَُّ ،و َّما اد َّع َّاها ََّم َّ ُد مب ُم َّع ن نفغ َّ ا َّی نح مَ ُت ُُ
ی نؤ ُط نل ما ی نحَتُ حی قَضُ
ن
َّ
َّ ُ م َّ َّ َّ َّ َّ ُ ُ َّ
َّ
َّ َّ ُ َّ
َّ َّ َّ َّ
اهّلل َّو ل نو هو مش ق مو سم
نم م ال د غا ح ی قَ َّض ُ
اهّلل نإلغ نََُّ ،ف ا ادعاه ا ماب ُم أ ن نم مم َّب مع ند نه ُت َّو ن
َّ م ُ م َّ َّ ُ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
م
َّ م ُ َّ َّ م
خَّ م خَّ
َّ
ال اَجُ
م
ُ
اإل َّم ُام یا أ َّبا َّها ن ٍش نمه ا املفت َرض الَاع ن! عاغه ا و ع ن غ ن َّ املس نا نم
َو نذب ف ،ف
ن
ی َّ َّ نَّ
َّ
َّ
َّ
َّ ُ َّ َّ
َّ
الظ ناه َُر َّع َّ َّا نل َّك م ج َّ
الاَ ی ُ! أ مح َّو ُام َُُّ ،فأم ا أفم
اهّلل و ی ه ن! ن غ نُ
نب َّس نغف نُ ال د ناع نإیل نكت
اُ ن
ن
ن
َّ
ُ َّ َّ س ُ م َّ َّ ُ َّ
َّ
َّ َّ
الَ َّاع ن! َّع َّا َّغه ا َّو َّع َّ َّ ن غ م ُ
امل مس نا نم خَّی ُمت نو سَ ف مَر ُُ ن[ف ََّرا ُُ] ُم مَر نج سَ
یو ف نإم ام مفت َرض
ن
َّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ َّ
َّ َّ ُ َّ ُ م س َّ م ُ َّ م َّ َّ ُ م َّ َّ َّ م َّ
َّ
32
م
َّ
ُ
َّ
ع حج نت نُ مو نا عهُ أبوابُ جْح نن ی عا نغُ أحوام الظا ن! ف نإ ا ُت ع نرف هذا یا أبا ها ن ش

مجموعۀ دیگری كه نشان از وجهه تمهایز فکهری كتهاب تفسهیر فهرات بها مصهادر امامیهه دارد،

اخباری است كه در تهویل فقرات مندرج در آیۀ  32سور فاطر 33نقل شده است ،هر چند ایهن

ممههمون در تفسههیر فههرات بهها حههذف اسههناد آمههده 34،امهها مشههابه آن را حهها كم حسههکانی بهها واسههطۀ

عمرو بن خالد 35از ابو حمزهثمالی از امام سجاد نقل كرده است .مطاب این نقل ،دو نفر از
ت
اهل عراق بر امهام سهجاد وارد مهیشهوند و از تهو یهل آیهۀ فهوق الهذكر مهیپرسهند .امهام اوال از

آنچه اهل عراق در این باب میگویند ،سؤال میكند .آن دو نفر پاسخ میدهند كه اههل عهراق

مهیگوینهد ایهن آیهه در بهار امهت محمهد

نهازل شهده اسهت .امهام مهیگو یهد :ا گهر چنهین باشهد

رمطههاب بهها مههدلول آیههها ،بایههد كههل امههت محمههد
حمزه ثمالی خود از امام

در بهشههت باشههندن په

از ایههن جههواب ،ابههو

میپرسد :ای پسر رسول خدا ،این آیه در بار چه گروهی نازل شده

است؟ و امام با سه بار ته كید ،چنین پاسخ میدهد:
فُال مل واهّلل فغها أهَ ال غ

آن چه برای بحث حاضر مهم است ،تهویل بخهش آخهر آیهه در نقهل ابهو خالهد اسهت كهه امهام
 .32همان ،ص 474و .475
َ
تاب َّالذی َن اص َط َفینا من عبادنا َفمن ُهم بال ٌم ل َنفسه َو من ُهم ُمق َتص ٌد َو من ُهم سهاب ٌ بهال َ
ُ .33ث َّم أو َرث َنا ال ِک َ
اهلل ذ ِله
ن
ذ
هإ
ب
رات
ی
خ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
َ ُ َّ
ُه َو ال َفم ُل ال َکبیر* َج َّن ُ
ات َعدن ید ُخ ُل َونها ی َح ّلو َن فیها ِمن أساو َر ِمن َذ َهب َو ُلؤ ُل تؤا َو ِل ُ
هلل
باس ُههم فیهها َحریه ٌر* َو قهالوا الحمهد ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
دار ال ُم َ
هور َش ُهک ٌور* ّالهذی أ َح ّلنها َ
ّالذی أذ َه َب َع َّنها ال َح َهز َن إ َّن َر َّبنها َل َ ُف ٌ
قام ِهن ِمهن َفم ِهل ِه ال ی َم ُّسهنا فیهها َن َص ٌ
هب َو ال ی َم ُّسهنا فیهها
ِ
ُل ُ ٌ
وب (سوره فاطر ،آیه .)35 - 32
َ
َ
َ
َ َ
ت
ُ
ُ
َ
َ « .34ق َالَ :ح َّد َث َنا ُف َر ُ
ات ب ُن ِإب َر ِاهی َم الک ِوفی ُم َعن َعناَ ،عن أ ِبی ال َج ُار ِود ،قهالَ :سههل ُت َز یهد ب َهن َع ِلهی َعهن َه ِهذ ِه اآلیه ِن« :ث َّهم أو َرث َنها
َ
َ
َ
ّ
َ
تاب َّالذی َن اص َط َفینا من عبادنا َفمن ُهم بال ٌم ل َنفسه َو من ُهم ُمق َتص ٌد َو مهن ُهم ٌ
اهلل» ،قهال :الظها ِل ُم
رات ِب ِهإذ ِن ِ
سهاب ِبهالخی ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ال ِک َ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ ُ َ َ
َ
ُ
ُ
َ
ٌ
ّ
َ
َ
هاهر سهیفه» (تفسهیر فههرات الکههوفی،
رات الشه ِ
هاس َو ال ُمق َت ِصههد ال ُم َت َع ِّبههد ال َجهها ِل ُ َو ِمهن ُهم سه ِهاب ِبههالخی ِ
ِلنف ِس ِهه ِفیه ِه مهها ِفهی النه ِ
ص.)347
 .35سند خبر و ی بدین ترتیب است« :حدثونا عن أبی بکر محمد بهن الحسهین بهن صهالح السهبیعی قهال :حهدثنی الحسهین
بن إبراهیم بن الحسن الجصاص (قال) أخبرنا الحسین بن الحکم حهدثنا عمهرو بهن خالهد أبهو حفهص األعشهی ،عهن أبهی
حمزة الثمالی ،عن علی بن الحسین» (شواهد التنزیل ،ج ،2ص.)155
َ
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اله! _»
_ «الظاَل لهفسُ» «الذی ایتو حسهاَُ و یغ اَُ _ و هو ؤ ج
خ
الغُی»
_ «اِلُتصد» «العابد هّلل ؤ ب تُ حی یأَغُ
36
خ
بالغرا » «مم ر یغفُ و دعا ذیل ی غَ َبُ»
_ «الساب

ی ها مطههاب بهها خبههر دیگههر حهها كم حسههکانی 37 ،ابههو خالههد تفسههیر «ز یههد بههن علههی» از سههه گههروه

دو «عمرو» و یک حدیث اثناعشری

(در پاسخ ابو حمزه) فرمود:

یادشده را نیز كمابیش با الفابی شبیه به همین الفاظ نقل كرده است 38 .روشن است كه این

نقلها از یک سو بر فمیلت اهلبیت

میان آنان معرفی میكند كهه قیهام بهه سهی
جارودیان به بنیالزهرام دارد.

ته كید میورزد و از سوی دیگر كسانی را گهروه برتهر در
داشهته باشهند .ایهن تهو یهل انطبهاقی آشهکار بها نگهاه

جالب توجه آن كه در مصادر امامیه نیز در بار همین آیه ،تهویلهایی نقل شهده اسهت .در

یک تعبیر( 39كمابیش مشابه با نقل حا كم حسکانی) گروه اصطفا شهده بهه «ولهد فاطمهه» تعبیهر

شدهاند ،اما در نقل امامیه محور تهویل ،انطبهاق «سهاب بهالخیرات» بهر شهخص امهام اسهتن در
حالی كهه در نقهل جههارودی صهفت «قیههام بهه سههی » مهورد ته كیهد قههرار گرفتهه اسههت .حهدیثی كههه

مرحوم كلینی در الکافی در این موضور نقل كرده 40بر این وجه افتراق تکیه بیشتری دارد:

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
اهّلل َّق َّال َّی أ مل ُت ُُ َّع مم َّق مو ِّل نُ ََّ َّع َّایل « ُ َّ أ مُ ََّ مث َّه ا مال نوت َّ
اُ
ُیاغ َّ َّاف مب نم نال ٍدَّ ،ع مم أ ن َّع مَ ند
ن
َّ
ای ََّ َّفغها م مم ع اد ا»َّ ،ف َُّ َّال َّأی ََّشء ََّ ُُ ُول َّف َّأ م ُ مم ُق ما ُ َّ ُُ ُل إ َّ َّهنا ؤ مال َّف اطم خَّ
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ق ال ل َّغس َّحغ ه ََّ ذ َّه ُب ل َّغس ی مد َ نؤ َّه ذا َّم مم أ َّاَ نب َّس نغف نُ َّو َّد َّع ا اله ا َّ نإیل ن ٍف،
َّ
َّ َّ م ُ َّ َّ م َّ َّ م ُ م
َّ ُ م ُ َّ َّ َّ
الظ نال ُش نل َّه مف نس نُ َّق َّال م ج َّ
ال نال ُ
املُ َّت نص ُد
ام و
م
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ح
ف
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یع
ُت
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ت
ب
ؤ
س
ء
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فُا فأی
ٍ
ن
ن
ن
ن
ن
ن
م َّ ُ َّ م َّ َّ َّ ُ م خَّ
م َّ ُ 41
َّ
ام و الس ناب نبالغَرا ن ناإلمام
الع نارف نبح ن ناإلم ن

به نظر میآید در ایهن حهدیث امهام صهادق

(متههثر از انتشهار تهو یهل فهوق الهذكر در جامعهۀ

 .36همان.
 .37سند این نقل چنین است « :حدثنا الحسین بن الحکم ،حدثنا الحسهن بهن الحسهین (العرنهی) ،عهن یحیهی بهن مسهاور،
عن أبی خالد ،عن ز ید بن علی» (همان ،ج ،2ص.)157
« .38الظالم لنفسه» :المختلت منا بالناس« ،و المقتصد» :العابد« ،و الساب » :الشاهر سیفه یدعو إلی سبیل ربه( ».همان).
َ َ
َّ
َ َ
َ َ
 .39الکهافی ،ج ،1ص« :215ال ُح َسهی ُن به ُهن ُم َح َّمههدَ ،عههن ُم َعلهی به ِهن ُم َح َّمههدَ ،عه ِهن ال َح َسه ِهنَ ،عههن أح َمههد به ِهن ُع َمه َهر قههالَ :سهههل ُت أ َبهها
َ َ ُ َ
َ
َ ّ
َ َ
َ َ َ ََ َ ُ َ
َ
َ َ
ّ َ
َ َ
اط َمهن َو
اهلل _ َع ّز َو َجل _ ث َّم أو َرث َنا ال ِک
بادنها اآلیهن قهال فقهال ُولهد ف ِ
تاب ال ِهذی َن اصهطفینا ِمهن ِع ِ
الرضا عن قو ِل ِ
الحس ِن ِ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ
َ َ ّ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
اإلم ِام و الظا ِلم ِلنف ِس ِه ال ِذی ال یع ِرف ِاإلمام».
ات ِاإلمام و المقت ِصد العارف ب
الس ِاب ِبالخیر ِ
َ َ
ُ ِ ِ ِ َ ُ َ ّت
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 . 40سند حدیث به این ترتیب است« :الح َسی ُن ،عن معلی ،ع ِن ال َوش ِام ،عن عب ِد الک ِر ی ِم ،عن ُسلی َمان ب ِهن خا ِلهد ،عهن أ ِبهی
َ
اهلل » (همان).
عب ِد ِ
 .41همان ،ج ،1ص.215
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علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره اول

شههیعی) ته كیههد بیشههتری بههر تمههایز بهها گفتمههان ز یههدی دارنههد و مههیكوشههند ایههن قرائههت را از اذهههان

ب یرایند .لذا ضمن آن كه كلیت تهویل «عباد برگزیده» بهر فهاطمیین را رد نمهیكننهد ،محهور قهرار

گرفتن بحث «قیام به سی » را آشکارا مردود اعالم مینمایند.
ت
بنا بر این ،در مقام جمعبنهدی مهیتهوان گفهت :بهاهرا فهارت از گزارشههای رجهالی و داللهت

اسهناد اخبهار ،محتههوای اخبهاری كههه از ابیخالهد واسهطی در منههابع حهدیثی نقههل شهده اسههت ،از

یکسو تفاوت مشرب او با اهلسنت (و بتریان) را مینمایانهد و از دیگهر سهو ،تمهایز اعتقهاد او بها
امامیان را نیز نشان میدهد و لذا میتوان او را یک جارودی دانست.

عمرو بن ثابت بن هرمز
عمههرو ب ههن ثابههت معاص ههر ب هها ع مههرو ب ههن خالههد اس ههت .پ ههدر او ثابههت ب ههن هرمههز ،مع ههروف ب ههه

ابوالمقههدام اس ههت كههه چن ههان ك ههه پههیشت ههر اش ههاره شههد از س ههران بتر ی ههه و بلکههه از بنی ههانگ ههذاران
ت
ایههن جر یههان در دوران حیههات امههام بههاقر (پههیش از قیههام ز یههد) بههه شههمار آمههده اسههت 42.طبعهها
ایههن نکتههه احتمههال بتههری بههودن پسههر را نیههز بههه ذهههن متبههادر مههیكنههد .برقههی او را از اصههحاب

ام ههام ب ههاقر

دانس ههته 43و مط ههاب ب هها نق ههل ش ههیخ طوس ههی ،از اص ههحاب ام ههام ص ههادق

بههوده اسههت( .طب ه برخههی نقلههها از امههام سههجاد
44

نی ههز

نیههز نقههل كههرده اسههت) .تههاریخ دقی ه
45

والدت او معل ههوم نیس ههت ،ام هها طبه ه برخ ههی از نقله هها او در ده ههه 170ق ،درگذش ههته اس ههت.

46

ایهههن نقلهههها بههها حمهههور افهههرادی چهههون حسهههن بهههن محبهههوب (متولهههد سهههال  129یههها 149ق) در
شههمار كسههانی كههه از او روایههت كههردهانههد و بهها طبقههۀ پههدر او (ابههو المقههدام) سههازگاری دارد .لههذا
عمرو طب متعارف باید متولد دهه نود به بعد باشد و بسهیار بعیهد بهه نظهر مهیرسهد كهه توانسهته

باشههد بههه طههور مسههتقیم ،از امههام سههجاد

مسههتقیم حههدیث او از امههام بههاقر

(شهههادت در سههال  95ق) روایههت كنههد و تحمههل

(شهههادت در سههال 114ق) هههم شههاید مر بههوط بههه سههالهههای

پایانی امامت حمرت است .بر همهین اسهاس بایهد باشهد كهه اكثهر روایهات او از امهام بهاقر

واسطه نقل شده است.

بها

نکت ههۀ دیگ ههری ك ههه در ب ههاره اخب ههار او بای ههد در نظه هر گرف ههت ،آن اس ههت ك ههه او ب هها عن ههوان «اب ههن
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 .42اختیار معرفن الرجال (رجال الکشی) ،ص .237او گمراه و گمراه كننده نیز خوانده شده است (همان ،ص.)241
 .43رجال البرقی ،ص.11
 .44رجال الطوسی ،ج« :265 ،1عمرو بن أبی المقدام :كوفی و اسم أبی المقدام ثابت الحداد رو ی عنهما ».
 .45رجال النجاشی ،ص .290نجاشی در ضمن از كتاب او با وص «كتابی لطی » یاد میكند.
 .46میزان االعتدال ،ج ،3ص.249

(با نام عمهرو بهن میمهون) نیهز نسهبت داده شهده اسهت 47 ،امها بهه نظهر مهیآیهد كهه بنها بهر قراینهی

نمیتواند شخص مستقل (یا معتنابه) دیگری باشد.

در بار «عمرو بن ثابت» خبری دال بر جهر یها توثیه خهاص او در آثهار رجالیهان وارد نشهده،

تنها خبری دال بهر مهد او ذكهر شهده اسهت 49.رجالیهان در بهار او دیهدگاهههای مختلفهی دارنهدن

برخههی رجالیههان امههامی او را توثی ه كردهانههد 50،برخههی نیههز او را تمههعی

دو «عمرو» و یک حدیث اثناعشری

ابیالمقدام» نیز شناخته میشود .این كنیه هر چند در الفهرسهت شهیخ طوسهی بهه فهرد دیگهری
48

كردهانههد 51و رجالیههان

اهلسنت او را به تشیع نسهبت داده و بهه شهدت جهر كردهانهد .هیثمهی در مجمهع الزوائهد او را
 .47الفهرست (طوسی) ،ص.319
 .48برخی از این قراین به شر ز یر است:
الهه « .عمههرو بههن میمههون» نههام راو یای مشهههور در طبقههۀ تههابعین اسههت (بهههرای مالحظهههه برخهههی اخبهههار او ،ر.ک :االمههالی
(صدوق) ،ص 2و 334ن االمالی (طوسی) ،ص349ن همچنین ،ر.ک :شواهد التنزیل لقواعهد التفمهیل ،ج ،1ص،124 :
127 ،126ن ج ،2ص50ن االمالی (امام احمد بن عیسی) ،ج ،2ص .)100از فردی با ایهن نهام در طبقهۀ «عمهرو بهن ثابهت» بهه
باهر جز تعداد بسیار اندكی (ر.ک :بصائر الهدرجات ،ج ،1ص119ن الکهافی ،ج ،1ص ،438االمهالی (طوسهی) ،ص-193
 ،)194اثر دیگری در دست نیست.
ب .شیخ طوسی دو كتاب را برای «عمرو بن میمهون» برشهمرده اسهت .بررسهی محتهوا و سهند شهیخ طوسهی از كتهاب اول و
مقایسۀ آن با سایر مصادر (بشارة المصطفی ،ص238ن االحتجهاج (طبرسهی) ،ج ،1ص )145 - 134روشهن مهیسهازد كهه
كتاب نخستی كه شیخ بدو منسوب كرده (با نام كتاب الشور ی) ،همان حدیث طوالنی مناشده است كه از طری عمهرو
بن «شمر» نقل شده است و لذا شیخ به اشتباه این كتاب را به عمرو بن میمون منسوب كرده است.
ج .حدیث دومهی كهه شهیخ بهه «عمهرو بهن میمهون» منسهوب كهرده (مسهائل یههودی از امیرالمهومنین ) ،بها نهام «عمهرو بهن
ابوالمقدام» و به واسطهابواسح سبیعی و حارث اعور در سائر كتب حهدیثی (الخصهال ،ج ،2ص 365بهه دو سهند) نقهل
شده است ،اما در هیچ جا او «عمرو بن میمون» ذكر نشده است .این در حالی است كه مطاب با دیگر مصادر ،مهیدانهیم
كه «عمرو بهن ثابهت» (بها و بهدون طریه سهبیعی) بهه اخبهار ی از حهارث اعهور دسترسهی داشهته اسهت( .ر.ک :الکهافی ،ج،1
ص141ن التوحیهه هد ،ص31ن نیهه هز :االختص ه ههاص ،ص306ن بصه ههائر ال ه ههدرجات ،ص359ن االمه ههالی (طوسهههههی) ،ص180ن
همچنین ،در منابع ز یدیه :االمالی (احمد بن عیسی) ،ج ،1ص.)103
از همین رو ،برخی از محققین (معجمرجالالحدیث ،ج ،13ص )75احتمال یکی بودن «عمرو بن میمون» بها «عمهرو بهن
ثابت» را مطر كردهاند .البته این احتمال نیز دور از ذههن نیسهت كهه در طر یقهی كهه شهیخ طوسهی داشهته اسهت ،عبهارت
«عمرو عن میمون» به «عمرو بن میمون» تصحی شده و از این رو ،او « عمرو بن میمون» را _ كه نامی آشنا برای و ی بهوده
ت
است _ در این طبقه قلمداد كرده است .به هر حال ،از آنچه بیان شهد و بها توجهه بهه آن كهه بهاهرا فهردی بها نهام «میمهون» و
لقب «ابوالمقدام» چندان در طرق حدیثی امامیه شهناخته شهده نبهوده ،مهیتهوان نتیجهه گرفهت كهه علمهیتهر آن اسهت كهه
«ابن ابی المقدام» را همان «عمرو بن ثابت» در نظر بگیر یم.
 .49اختیار معرفن الرجال (رجال الکشی) ،ص .392در این نقل او از حاجیان واقعی دانسته شده است.
 .50ر.ک :معجم رجال الحدیث ،ج ،13ص .74عالمه حلی هر چند خود نام او را در ذیل موثقین نی ورده است ،امها نقلهی را
از كتاب دیگر ابن غمایری (شاید كتاب الثقات و الممدوحین) میآورد كه مطاب با آن « :طعنهوا علیهه مهن جههن و لهی
ت
عندی كما زعموا و هو ثقن» (خالصن االقوال ،ص ،241ذیل عمر بن ثابت) (باهرا منظور همان عمرو بن ثابت است).
 .51كتاب المعفام ،ج ،1ص( 73ذیل عمر بن ثابت).
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«مته ههروک» قلمه ههداد مه ههیكنه ههد 52.ذهبه ههی در میه ههزان االعته ههدال 53و ابه ههن حجه ههر عسه ههقالنی نیه ههز در
تهههذیب الته ههذیب 54ب هها نق ههل نظر ی ههات س ههایرین او را جههر م ههیكنن ههد .آن گون ههه ك ههه از دق ههت در
ایههن مصههادر و منههابع مشههابهش 55بههر مههیآیههد ،یکههی از دالیههل اصههلی جههر او ،اعتقههاداتی اسههت
ك ههه بهههدو منس ههوب شهههده اس ههتن بهههه و یه ه ه نگ ههاه وی بهههه ص ههحابه كهههه در م ههواردی چنهههد قابهههل

مشههاهده اسههت« :رافمههی»« ،فهههخبرنی مههن سههمعه یقههول :كفههر النههاس بعههد رسههول اهلل _ صههلی اهلل

علیه و سلم _ إال أربعهن  /خمسهن»« ،إنهه یسهب السهل »« ،رافمهی خبیهث»« ،شهدید التشهیع»،
ت
«كان یقهدم علیها علهی الشهیخین»« ،شهدید التشهیع غهال فیهه» .ایهن قبیهل تعهابیر احتمهال بتهری
بودن «عمرو بن ثابت» را _ آن گونه كه پدرش به این موضور شهره بوده _ بسهیار تقلیهل مهیدههد.
بهها ایههن حههال ،بههرای اطمینههان از ایههن امههر ،الزم اسههت بههه اخبههاری كههه از او نقههل شههده اسههت ،نیههز

مراجعه نمود.

بررسی اخبار منقول از عمرو بن ثابت
در اخبههار منقههول از عمههرو بههن ثابههت ،بههه گسههتردگی مههیتههوان اهتمههامش را بههه نقههل فمههایل

اهلبیت مشاهده كرد 56،بینابین این اخبار ،تعابیر متعددی نقل شده كه بتهری بهودن او را
ت
بههه كلههی منتفههی مههیسههازدن مههثال بههاور بههه خالفههت منصههوص امیرالمههؤمنین  57یهها ذم برخههی از

صحابه 58و امثال آن از باورهایی كه هیچ یک با تفکرات بتریان سازگاری ندارد.

59

از بررسی مهدلول اخبهاری كهه از او نقهل شهده اسهت بهه نظهر مهیآیهد احتمهال گهرایش داشهتن

عمههرو بههه امامیههه بههه مراتههب بههیش از احتمههال جههارودی بههودن او باشههد .جارودیههان وجههود تفههاوت

آشههکار میههان «علههم امههام» بهها سههایر اهههلبیههت
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را الزامههی نمههیدانسههتند و در تعر یه

خههویش از

 .52مجمع الزوائد ،ج ،9ص.121
 .53میزان االعتدال ،ج ،3ص.249
 .54تهذیب التهذیب ،ج ،8ص 9و .10
 .55برای نمونه ،ر.ک :الجر و التعدیل ،ج ،6ص.223
 .56برای نمونه ،ر.ک :علهل الشهرائع ،ج1ص 201ن االرشهاد (مفیهد) ،ج ،1ص87ن دال ئهل االمامهن ،ص139ن االمهالی (طوسهی)،
ص 180و 256ن المحاسههن ،ج ،1ص153ن األمههالی (صههدوق) ،ص76ن كامههل الز ی هارت ،ص268ن شههواهد التنزی هل ،ج،1
ص 153و 298ن ج ،2ص 5و  470و در منابع ز یدی :االمالی (احمد بن عیسی) ،ج ،2ص.398
 .57االمالی (صدوق) ،ص 25و 65ن شواهد التنز یل ،ج ،1ص.489
ُ َّ ت َّ َ َ
َ َّ ُ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ
َّ َّ
هاس َعلهی أعق ِهاب ِهم كفهارا ِإال ثال ثها .و شهبیه بهه ایهن
لما ق ِهب ارتهد الن
الن ِبی
 .58برای نمونه ،ر.ک :االختصاص ،صِ :6إن
مممون در :الکافی ،ج ،8ص.270
ت
 .59مثال این كه راه رستگار ی در شناخت و تبعیت از امامی معرفی شهده اسهت كهه خداونهد او را برگز یهده اسهت (همهان ،ج،1
ص.)374

دوران امامان به یکدیگر (نوعی از نس ) نیز برای آنان ضرورتی ندارد 61.از این منظر ،عمهرو بهن

ثابت راوی اخباری اسهت كهه بهه نظهر بها معتقهدات جارودیهان نیهز ناسهازگار بهوده و تنهها در بسهتر
امامیه قابل پذیرش است:
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َّ َّ
َّ
م
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ال نام َّع ن! نإ مم نء ََّ ُی نل ن
مَ َُر َّم! ،فُال أ ُبو ع مَ ن َّد ن
م
م
م
ُ
َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ م ُ خَّ م
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َّ َّ
َّ
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َح ُد مب ُم ُ ََّم َّ ٍدَّ ،ع م َّ
َّح د َّث َّها أ م َّ
وَُّ ،ع مم َّع م نن مُب نمأ ن ناِلُ َّد نامَّ ،ع م َّم َّج ناب ٍر ق ال
ال َّس م مب م مَم َُ
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َّ
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َّ نَس مع ُ أ َّبا َّج معف ٍر یُ ل َّما نم مم أ َّح ٍد نم َّم الها ن یُ ل َّ نإ ُ الُ مَرمف كاُ ك َّ ا أ ر ل اهّلل نإُت
َّ
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63
َّكذ س
اهّلل نإُت َّع ن مب ُم أ ن َّط نال ٍب َّو اد ن َّ ! نم مم َّب مع ند نه
اُ ،و ما عُ و ما ح نفظُ ك َّ ا أ ر ل

دو «عمرو» و یک حدیث اثناعشری

مقههام «امامههت» بههیش از هههر چیههز ،آن را منههوط بههه «قیههام» مههیكردنههد 60.بههر همههین اسههاس ،اتصههال

نقههل كههرده كههه حههاكی از فمههیلت

هههمچنههین ،او اخبههاری از امههام بههاقر و امههام صههادق
ت
65
«شیعیان» 64است یا از اصطال باهرا اختصاصی «هذا االمر» در آنها بهره گرفته شده اسهت
كه به نظر میآید این اصطالحات و تعابیر تنها در جامعۀ امامیه رواج داشته است.

از تمام مهوارد فهوق كهه بگهذریم ،خبهر مههم دیگهری را او بهه طهور مسهتقیم ،از امهام صهادق

نقل كرده است 66كه به شناخت پایگاه فکری عمرو بن ثابت یاری میرساند:
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اهّلل
ن
ن
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ن
ن

 .60این مطلب از عبارت كتاب تبصرة العوام در معتقدات ابوخالد نیز قابل برداشت است (ر.ک :تبصرة العوام ،ص.)186
 .61اوائل المقاالت ،ص.39
 .62بصائر الدرجات ،ج ،1ص.145
 . 63همان ،ج ،1ص.193

 .64الک ههافی ،ج ،3ص 229و ج ،8ص( 215 - 212ب ههه دو س ههند)ن المحاس ههن ،ج ،1ص143ن ج ،2ص391ن الخص ههال ،ج،2
ص.444
َ
َ
َ
 .65المحاسن ،ج ،1صَ :174عن ُهَ ،عن ابن َمح ُبوبَ ،عن َعمرو بنأبی ال ِمق َدامَ ،عن َما ِل ِ بن أعی َن ال ُج َه ِنی َق َالَ :ق َال ِلی أبوُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ ََ ََِ ِ َ
َ َّ
َّ
َ
َ
َ
اهلل.
ل
ی
ب
س
ی
ف
ه
ف
ی
ِ ِ ِ
اهلل ِ :إن ال َمیت ِمنکم علی هذا األم ِر ِب َمن ِزل ِن الم ِار ِب ِب َس ِ ِ ِ
عب ِد ِ
 .66گفتنی است در تعدادی از اخبار ی كه او نقل كرده اسهت و بها عقایهد بتر یهان ناسهازگار اسهت ،پهدر او نیهز حمهور دارد .بهرای
نمونههه ،ر.ک :اصههول سههتن عشههر ،اصههل عبههاد .7 ،امهها برآینههد اخبههار ی كههه از او در مصههادر حههدیثی ش هیعه و در آثههار رجههالی
اهلسنت و در كتاب االمالی احمد بن عیسی (ز یدی) نقل شده اسهت _ چنهان كهه گفتهه شهد _ نشهان از عهدم تعله او بهه
بتر یان و به احتمال بیشتر ،تعل او به امامیه دارد .و اهلل اعلم.
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أیح ن

از آنچه گفته شد ،میتوان نتیجه گرفت به احتمال زیاد عمرو بهن ثابهت بهه جر یهان امامیهه

تعل داشته است.

بررسی یک خبر اثناعشری
روایههات اثنهها عشههر از جملههه اخبههار مشهههور در كتههب حههدیثی اسههالمی اسههت كههه بههه طههرق

گوناگون و الفاظ مختلفی در مصادر حدیثی شیعه و سنی نقل شده است .بایهد توجهه داشهت
اصهل روایههات دوازده امهام ،در روزگههار ائمهه

 ،یعنههی در زمهانی كههه هنهوز مصههادی خههارجی آن

تکمیهل نشهده بهود ،كهاركردی مشهابه بها كههاركرد امهروزیشهان بهه عنهوان یهک «نهص» نداشههتهاند و

بیشههتر از سههنخ اخبههارات غیبههی برشههمرده مههیشههدند .از ایههن رو ،بههه و ی ه ه در آن دسههته از اخبههار
اثناعشر كه نام هیچ یک از امامهان اثناعشهر بهه روشهنی مشهخص نشهده ،در مصهادر غیهر امامیهه

نیز به گستردگی نقل شده است 68،بدون آن كه صاحبان آن تلقی هر گونه ناسازگاری بین ایهن

اخبار با معتقدات خویش داشته باشند.

یهک نمونهه از اخبههار نهابر بههه موضهور دوازده امههام ،حهدیثی اسههت كهه شههیخ صهدوق آن را بههه

واسطۀ عمرو بن خالد نقل كرده است:

َّ
َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ َّ ُ
اهّلل
اهّلل مب نم عَا ٍ ق ال نَس مع ََّ ُی ل ن
ع مم ع مَ ند ن
م
َّ س
م ُ َّ خ ُ َّ َّ ُ َّ َّ م ُ ُ َّ 69
ی مَهب ُف معصوم ف
نَ مسع! نم مم ُول ند الس ن

َّ
ال َّس ُم َّو م ُ
ُیُ ُل أ َّ ا َّو َّع َّو م َّ
ال َّس خُی َّو
ن

هارودی متقههدم اصههل وجههود دوازده
بایهد توجههه داشههت كهه هههیچ اسههتبعادی نهدارد كههه یههک ج
ِ

امام را ،چونان مشایخ اهلسنت ،نقل كرده باشد و این حدیث ،اگر تنها به ایهن موضهور اشهاره
داشت ،با عقاید جارودیان ،به وی ه جارودیان متقدم ،قابل جمع بهودن امها ایهن خبهر از دو جنبهۀ

دیگههر بهها عقایههد جارودیههان ناسههازگار بههه نظههر مههیرسههد :اول ،آن كههه در نظههر جارودیههان بههین نسههل

حسنین

108

تمایزی وجود ندارد .پیشتر اشاره شد كه در تعری

جارودیان امام میتواند از هر

 . 67الکافی ،ج ،4ص.446
 .68برای مطالعه بیشتر در این مهورد ،ر.ک« :حهدیث بشهارت رسهول خهدا بهه دوازده امهام در متهون اههلسهنت» ،ص124 - 89ن
همچنین ،ر.ک :جامع االثر فی امامن االئمن االثنی عشر ،ص.344 - 259
 .69عیون اخبار الرضا ،ج ،1ص.64

مرتبۀ عصمترا برای هیچ فرد دیگری (حتی زید بن علهی) قایهل نیسهتند .لهذا

سیدالشهدا
ُ
گفت و گو از نه معصوم دیگر پ

از آن حمرت از زبان یهک جهارودی چونهان ابهو خالهد واسهطی

غر یههب بههه نظههر مههی رسههد .بههه همههین جهههت ،برخههی اندیشههمندان بههه ایههن اخبههار بههه دیههد تردیههد

نگریستهاند 70.از این رو ،جا دارد كه در این حدیث مطالعۀ دقی تری صورت گیرد.

دو «عمرو» و یک حدیث اثناعشری

یهههک از ایهههن دو نسهههل باشه ههدن دوم ،آن كهههه (مطهههاب بههها آنچه ههه بیهههان شهههد) جارودیهههان پ ه ه

از

سند صدوق برای این خبر به شر زیر است:

ُ
َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ
اهّلل مال َّ ََّا ُ َّ
اهّللَّ ،ق َّال َّح َّد َّث َّها ا م ََّ َّ ُ
غ .مب ُم
الَر ناحل ی ،قال َّحدثها َّی معد مب ُم ع مَ ند ن
َّ َّحدثها ع ن مب ُم ع مَ ند ن
م
َّ
َّ م ُ
أ َّم مس ُب ُ َّ م
ی مب نم ُعا َّو َّافَّ ،ع مم َّع م نن و مب نم نال ٍدَّ ،ع مم َّی مع ند مب نم َّط نن ی ٍف،
الِن ندی ،ع نم ال َّس خن
ٍ
َّ َّ َّ م ُ َّ ُ َّ
َّ ن م َّ م َّ م ُ َّ َّ َّ
ُ ُ 71
َّ
َّ
َّ
َّ
م
م
م
یُ ل
اهّلل
اهّلل ب نم عَا ٍ  ،قال نَسع َی ل ن
ع نم ادیَ ن ب نم َاَ! ،عم عَ ند ن

مراجعه به مشیخۀ كتاب من الیحمره الفقیه صهدوق تهییهد مهیكنهد كهه سلسهله «سهعد بهن

عبداهلل ،هیثم بن ابیمسروق نهدی و حسین بهن علهوان» در طریه شهیخ صهدوق بهه عمهرو بهن

خالد قرار داشتهاند:

و ما كاف فغُ عم عمنو بم الد ،فُ د َُیت ُ ع م أ _ ریض اهّلل عه ُ _ ع م ی عد اب م ع د
72
خ
السی بم عاواف ،عم عمنو بم الد
اهّلل ،عم اهغ .بم أ مسنُ الِندی ،عم

اما نکتۀ حایز اهمیهت ،آن اسهت كهه صهدوق از همهین تركیهب در طریه نقهل احادیهث فهرد

دیگری نیز یاد كرده است:

و ما كاف فغُ عم یعد بم طن یف خ
الف اف ،فُ د َُیت ُ ع م أ _ ریض اهّلل عه ُ _ ع م ی عد
ب م ع د اهّلل ،ع م اهغ  .ب م أ مس نُ الِن دی ،ع م الس خی ب م عا واف ،ع م عم نو ب م
73
ثاب  ،عم یعد بم طن یف خ
الفاف

همهان طهور كهه مشهخص اسهت ،ایهن طریه ناقهل روایهات سهعد بهن طر یه

الخفافانهد كههه

روایههت مههورد بحههث ،در حلقههۀ بعههدی بههه همههین شههخص مههیرسههدن امهها طریه صههدوق بههه سههعد

الخفاف ،از «عمرو بن ثابت» میگذرد و نه از «عمرو بن خالد».

طریهه صههدوق بههه اخبههار «اصههب بههن نباتههه» حلقههۀ بعههدی سههند روایههت مههذكور نیههز قابههل

 .70ر.ک :مدخل «ابیخالد واسطی» در دائره المعهارف بهزر اسهالمین میهراث مکتهوب شهیعه از سهه قهرن نخسهتین ،ص260
(گفتنهی اسههت خبههر دیگههری نیهز در االمههالی صههدوق نقههل شههده اسههت كههه ایهن خبههر نیهز بهها عقایهد جارودیهه ناسههازگار بههه نظههر
میرسد (ر.ک :األمالی ،ص.)544
 .71همان ،ج 1ص64ن كمال الدین ،ج1ص.280
 .72من ال یحمره الفقیه ،ج ،4ص.485
 .73همان ،ج ،4ص 537و .538
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علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره اول

توجه است:
و ما كاف فغُ عم ادی بم اَ! ،فُد َُیتُ عم َم د بم ع ماجغا یُ _ ریض اهّلل عه ُ
_ ع م أب ُ ،ع م أَح د ب م َم د ال د ،ع م اهغ  .ب م ع د اهّلل الِن دی ،ع م الس خی ب م
74
عاواف ،عم عمنو بم ثاب  ،عم یعد بم طن یف ،عم ادی بم اَ!

بهدین ترتیههب ،مشهخص مههیشههود كهه اخبههاری از «اصههب بهن نباتههه» كههه نهزد صههدوق بههوده ،از

طری «سعد بن طری » به واسطۀ «عمرو بن ثابت» به «حسین بن علوان» و پ

از او به «هیهثم

نهدی» رسیده استن چنان كه صدوق در كتاب االمالی خویش نیهز خبهری را نقهل كهرده كهه بها
همههان وسههایت (پههدرش ،سههعد بههن عبههد اهلل ،هیههثم و حسههین بههن علههوان) و منقههول از «سههعد بههن

طری

از اصب بن نباته» استن اما حلقۀ ارتباط این دو گروه در این حدیث «عمرو بهن ثابهت»

و نه «عمرو بن خالد» است.

75

به عبارت دیگر ،میتوان گفت صهدوق (بهه جهز در دو مهورد) در ههیچ جها خبهری را از طریه

«حسین بن علوان» از «اصب بن نباته» 76نقل نکرده است كه در آن نام «عمهرو بهن خالهد» آمهده
باشد (و یکی از این دو مورد ،همین حدیث مورد گفت و گو است كه تعار

آن بها معتقهدات

ابو خالد آشکار است) 77.در مقابل ،در موارد متعددی اخبهاری را از اصهب بهن نباتهه نقهل كهرده
است كه در طری آنها «عمرو بن ثابت» حمور دارد.
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َ
َّ َ َ
َّ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
اهلل ،ع ِن الهیث ِم ب ِن أ ِبی مسروق النه ِهدی ،ع ِهن الحسهی ِن ب ِهن علهوان ،عهن عم ِهرو ب ِهن
َ .75حدث َنا أ ِبی قال :حدثنا سعد بن عب ِد ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
ُ
َثابتَ ،عن أبیهَ ،عن َسعد بن َبر ی َ ،عهن األص َهب بهن ُن َب َات َهن َق َهال أمیه ُر ال ُمهؤمنی َن َ :ذ َ
ات یهوم َعلهی ِمن َب ِهر الکوف ِهن أ َنها َسهید
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ َِ
ِ ِ
ِ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ال َو ِصیی َن َو َو ِصی سی ِد الن ِبیین أنا ِإمام المس ِل ِمین ( ...االمالی (صدوق) ،ص.)25
 .76باید توجه نمود كه در نقل حسین بن علوان از عمرو بن خالهد و از ز یهد جهای تردیهدی نیسهت .صهدوق روایهات ز یهد را از ابهو
خالههد و بعههد از او حس هین بههن علههوان نقههل كههرده اسههت« :و مهها كههان فی هه ،عههن ز ی هد بههن عل هی بههن الحس هین بههن عل هی بههن أب هی
طالب فقد رو یته ،عن أبی و محمد بن الحسن _ رضی اهلل عنهما _ عن سعد بن عبد اهلل ،عن أبی الجوزام المنبه بهن
عبد اهلل ،عن الحسین بن علوان ،عن عمرو بن خالد ،عن ز ید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب ».
گفت و گو در اینجا در باره روایتی است كه از اصب (و نه از ز ید) به واسطه ابو خالد واسطی نقل شده است:
َ
َ
َ
َ ُ َ َ
َّ َ
ُ
َ
َ
َّ َ َ
َ
اهلل ب ِهن أ ِبهی َخله األشهع ِری،
اهلل ال َهو ّراق ،قهالَ :حهدث َنا َسهعد ب ُهن عب ِهد ِ
 .77حدیث دوم به شر ز یر استَ :حدث َنا ع ِلی ب ُن عب ِد ِ
َ
َ َ
َّ َ
َّ
النه ِهدیَ ،ع ِهن ال ُح َسهی ِن ب ِهن ُعل َهو َانَ ،عهن َعم ِهرو ب ِهن َخا ِلهدَ ،عهن َسهع ِد ب ِهن َط ِر یه َ ،ع ِهن
قالَ :حدث َنا ال َهیه َث ُم ب ُهن أ ِبهی َمس ُهروق
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ ََ
ی ُقهول :أ َنها َسهی ُد ُولهد َآد َم َو أن َ
ُ
هت یها َع ِلهی َو األ ِئ َّمهن ِمهن
اهلل
ِ
األص َب ِ ب ِن ن َباتن ،قال :قال أ ِمی ُر ال ُمؤ ِم ِنی َن َ :س ِهمعت َر ُسهول ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َ ََ َ َ
اهلل َو َمن َو َ
اهلل َو َمن َع َاد َانا َف َقد َع َ
هادی َ
االنا َف َقد َو َالی َ
َ
َبع ِد َآ َس َاد ُة أ َّم ِتی َمن أ َح َّب َنا َف َقد أ َح َّب َ
اهلل
اهلل َو َمن أب منا فقد أب
َو َمن َأ َط َاع َنا َف َقد َأ َ
اهلل َو َمن َع َص َانا َف َقد َع َصی َ
طار َ
اهلل (االمالی (صدوق) ،ص.)476
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 .78به جز تمامی موارد منقول از اصب در كتاب الفقیه _ كه مشیخه صدوق مؤ ید ایهن مهدعا اسهت _ مهیتهوان مهوارد ز یهر را نیهز
َ
َّ َ َ
َ َ
َّ َ
َّ
ُ
َ
النه ِهدیَ ،ع ِهن ال ُح َسهی ِن ب ِهن ُعل َهو َانَ ،عهن
اهللَ ،ع ِن ال َهی َث ِم ب ِهن أ ِبهی َمس ُهروق
برشمردَ :حدث َنا أ ِبی قالَ :حدث َنا َسعد ب ُن عب ِد ِ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َعمرو بن َثابتَ ،عن أبیهَ ،عن َسعد بن َبر ی َ ،عن األص َب بن ُن َب َات َنَ ،ق َهال أمیه ُر ال ُمهؤمنی َن َذ َ
ات یهوم َعلهی ِمن َب ِهر الکوف ِهن:
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ



اسهت كهه در اصهل عبهاد بهن یعقهوب (مشههور بهه ابوسهعید عصهفری) بهه احتمهال ز یهاد از كتهاب

عمرو بن ثابت 79نقل شده است:

_ «ع اد ع م عم نو 80،ع م ا َح مة ق ال َسع ع ب م الس خی یُ ل اف اهّلل ا
َمم د و عاغ ا و اح د ع ر م م ول ده م م ر عظمت ُ ،فاق ام ش ا احا ؤ ا غاء ره
یع دو ُ ق َ ا خ
الا یس ح ف اهّلل و یُدیو ُ ،و هش اُتمئ! مم ولد ری ل اهّلل
_ ع اد عم عمنو بم ثاب  ،ع م ا جعف ر ،ع م اب ُ ،ع م ابائ ُ ق ال ق ال ری ل اهّلل
جحنوم ؤ السماء اماف ُتهَ السماء ،فااا اهب جحنوم الس ماء ا اه َ الس ماء م ا یوره ف و
جحنوم مم اهَ ب ی م م ول دی اح د ع ر جحنم ا ام اف ؤ اُترض ُته َ اُترض اف ُتغ د باها ا
جحنوم اهَ ب ی مم اُترض ا اهَ اُترض ما یوره ف
فااا اه
ا و اح د
ال اَود ،ع م ا جعف ر ق ال ق ال ری ل اهّلل
_ ع اد عم عمنو ،ع م ا ج
ع ر م م ول دی و ا ی ا ع حلر اُترض اع آ اوَاده ا ج اه ا و و ق ال وَ د اهّلل اُترض اف
َسغخ باها ا ،فااا اهب اُتحد ع ر مم ولدی یا اُترض باها ا و َل یهظنوا
_ ع اد ،عم عمنو و عم اب ُ ،عم ا جعفر قال َسعتُ یُ ل ل و بُغ اُترض یوم ا ب
امام مها لسا باها ا و لعذمش اهّلل با د عذابُ ،و الك اف اهّلل جعاها حج ! ؤ ارا ُ ،و
اما ا ؤ اُترض ُتهَ اُترض ل م یمال وا ؤ ام اف اف َس غخ م ش اُترض م ا دمه ا ب خی اظ رهش،
م ُ
فااا اراد اهّلل اف هیاو ش ُت می ا ش و ُت یهظرهش اهب بها م م ب ِنش و رفعه ا الغ ُ یف َّع َ

دو «عمرو» و یک حدیث اثناعشری

از سوی دیگر ،میدانیم كه عمرو بن ثابهت راوی چنهد خبهر مههم دال بهر موضهور دوازده امهام

َ
ُ
َّ
ُ
َ
َّ َ َ
اهلل َالو َّراق َو َع ِلی ب ُن ُم َح َّم ِد ب ِن ال َح َس ِهن
أ َنا َسید ال َو ِصیی َن َو َو ِصی َسی ِد
الن ِبیی َن ( ...همان ،صَ ،)25حدث َنا ع ِلی ب ُن عب ِد ِ
َ
َ َ
َّ َ
َّ َ
َ
ُ
َ َ
َّ
ُ
َ
النه ِهدیَ ،ع ِهن ال ُح َسهی ِن
اهلل ،قهالَ :حهدث َنا ال َهیه َث ُم ب ُهن أ ِبهی َمس ُهروق
ال َمع ُروف ِباب ِن َمق ُب َرة القز ِو ی ِنی قاالَ :حدث َنا َسعد ب ُن عب ِد ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ب ِن ُعل َو َانَ ،عن َعم ِرو ب ِن ث ِابتَ ،عن َسع ِد ب ِن َط ِر ی َ ،ع ِن األص َب ب ِن ُن َب َاتن قالِ :إ ّن أ ِمی َر ال ُمؤ ِم ِنی َن َعدل ِمن ِعن ِد َحها ِئت
َ َ َ
َ
ُ َ ُ َ َ
َ
َّ َ َ ِ ُ
َما ِئل ِإلی َحا ِئت َآخ َر ف ِقیل ل ُه ( ...التوحید ،ص)369ن َحدث َنا أح َمد ب ُهن ُم َح َّم ِهد ب ِهن یحیهی ال َع ّط ُهار _ َر ِضهی اهلل عنهه _ قهال:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ َ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
ُ َ َ َ
َ
َ
ُ
َ
هت
اهلل ،قالَ :حدث َنا أ ُبو ال َج َوز ِام ال ُم َن ِّبه ب ُن عب ِد ِ
َحدث َنا َسعد ب ُن عب ِد ِ
اهلل ق َالَ :حدث َنا ال ُح َسهی ُن ب ُهن عَل َهوان ،عهن عم ِهرو ب ِهن ث ِاب ِ
َّ
َ
َ َ َ َ َ
َ
ب ِن ُهر ُم َز ال َحد ِادَ ،عن َسع ِد ب ِن ب ِر ی َ ،ع ِن األص َب ب ِن ُن َب َاتن قال :قهال أ ِمیه ُر ال ُمهؤ ِم ِنی َن َع ِلهی ب ُهن أ ِبهی َطا ِلهب  :یهه ِتی َعلهی
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ان یر َتف ُع فیه ال َفاح َشن ( ...فمائل األشهر الثالثن ،ص)92ن َح ّدث َنا ُم َح َّم ُد ب ُن أح َم َد ّ
الناس َز َم ٌ
الشهی َبا ِنی _ َر ِضهی ُ
اهلل َعن ُهه _
ِ
ِ ِ ِ
َ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ
ُ
ّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
اهلل بهن أحمهد،
اهلل الک ِوفی ،قال :حدثنا م َح ّمد ب ُن ِإس َهم ِاعیل ال َبرم ِکهی ،قهال :حهدثنا عبهد ِ
قال :حدثنا م َح ّمد ب ُن أ ِبی عب ِد ِ
َ َ ََّ
َ
َ
َعن ُسلی َم َ
ان ب ِن َحفص ال َمر َو ِز یَ ،عن َعم ِرو ب ِن ث ِابتَ ،عن َسع ِد ب ِن َط ِر ی َ ،عن َس ِعی ِد ب ِن ُج َبیرَ ،ع ِن اب ِن َع َّباس قال :لما
َ
َّ
َ َ َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
اب الشارعن إلی ال َمسج ِد إال ب َ
األب َو َ
اب ع ِلی ض ّج أص َحابه ( ...علل الشرایع ،ج ،1ص.)201
اهلل
َسد َر ُسول ِ
ِ ِ
ِ ِ
 .79نجاشی در شر احوال عمهرو بهن ثابهت ته كیهد مهیكنهد كهه او «كتهابی لطیه » داشهته اسهت .در طریه نجاشهی بهه كتهاب
عمرو ،عباد بن یعقوب (ابو سعید عصفری) قرار گرفته است (ر.ک :فهرست اسمام مصنفی الشیعن ،ص.)290

 .80با توجه به سند نخستین حدیث اصل ابو سعید ،منظور از این عمرو« ،عمرو بن ثابت» است :ابو محمد هرون بهن موسهی

بن احمد التلعکبری ،قال :حدثنا ابو علی محمد بن همام (علهی بهن ه د) بهن سههیل ،قهال :اخبرنها ابهو جعفهر محمهد بهن

احمد بن خاقان النهدی ،قال :حدثنا محمد بن علی بن ابراهیم الصیرفی ابو سمینن ،قال :حدثنی ابهو سهعید العصهفری
و هو عباد عن عمرو بن ثابت و هو ابو المقدام عن ابیه قال ( ...االصول الستن عشر ،اصل ابی سعید عصفری ،ص.)15
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ُ
اهّلل مش ما ی اء و احب

81

لذا نقل خبری دیگر در همین موضور توست عمرو بن ثابت قابل دفار به نظر میرسد.

آنچه گفته شد ،میتوان به اختصار ،چنین مطر كرد:

یکهم .نهام ههر دو راوی (عمهرو) مشهترک بهوده اسهت .از دیربهاز در بهین محهدثان احتمهال بهروز

خطا در شناسایی راویان با اسامی مشترک احتمالی معتنابه بوده است

.

دوم .طری صدوق تا اخبار هر دو راوی در سه واسطۀ ما قبل مشترک بوده است (سعد بهن

عبد اهلل ،هیثم بن ابیمسروق نهدی ،حسین بن علوان).

سهوم .بهدون شهک« ،عمههرو بهن ثابهت» راوی اخبهار «سههعد بهن طر یه » بهوده ،در حالی كههه در

بار عمرو بن خالد این موضور محرز نیست.

چهارم .بدون شک« ،عمرو بن ثابت» در طری نقل صدوق از روایات «اصب بن نباته» قرار

داشتهن در حالی كه در بار عمرو بن خالد این موضور محرز نیست.

پههنجم .محتههوای حههدیث مههورد بح هث از جهههت ته كیههد بههر نسههل حسههینی

و هههمچنههین،

پذیرش عصمت برای امامان بعدی با عقاید «عمرو بن خالد» ناسازگاریهایی روشهن دارد كهه

بعید به نظر میرسد او راوی چنین روایتی باشد.

ششم« .عمرو بن ثابت» راوی تعدادی از اخبار دال بر موضور ائمه اثناعشر است كه اصهل

ابوسعید عصفری آنها را نقل كرده است.

از كنار هم گذاشتن موارد فوقالذكر به نظر میآید در سند روایت پیش گفته ،نام «عمهرو بهن

خالههد» جههایگزین «عمههرو بههن ثابههت» شههده باشههد .بهها توجههه بههه در دسههترس نبههودن نسههخههایی
متعههدد ،در بههار منشههه بههروز ایههن اشههتباه نمههیتههوان بهها اطمینههان ابهههار نظههر كههردن امهها دو فرضههیه را

مههی تههوان مطههر كههرد :نخسههت ،آن كههه در نسههخۀ اصههلی ایههن حههدیث (مشههابه بهها روایههات اصههل
ابوسه ههعید عصه ههفری) ،نه ههام راوی تنهه هها به ههه صه ههورت «عمه ههرو» ثبه ههت شه ههده و مؤل ه ه

یه هها یکه ههی از

نسخهنویسهان 82،بهها مالحظههۀ نههام «عمههرو» در سههند بهها توجههه بههه طریه آشههنای روایههات «عمههرو بههن

خالد» (با توجه به سه نفر راوی مشترک ماقبل از آن) به اشتباه اقدام بهه تکمیهل نهام وی كهرده و
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 . 81این اخبار به شر ز یر است( :همان ،ص 15و .)16
 .82ایهن اتفهاق ممکهن اسهت قبهل یها بعهد از كتهاب صهدوق ره داده باشهد .توضهیح ،آن كهه تکهرار سلسهله «سهعد بهن عبهداهلل،
هیثم بن ابهیمسهروق نههدی ،حسهین بهن علهوان» در كتهب صهدوق مهیتوانهد گهواهی بهر نقهل از كتهاب «حسهین بهن علهوان»
باشهدن كتههابی كههه بههه شههادت نجاشهی دچههار اخههتالف نسهخه بههوده (رجههالالنجاشهی ،ص )52و ممکهن اسههت منشههه بههروز
اشتباه باشد.

الرسم بدون نقطۀ نسخههای اولیه ،قرابت نگارشی «خالد» و «ثابت» باعث بروز تصحی

نام

پههدر راوی شههده باشههد .بههه ههر حههال ،علههت هههر آنچههه باشههد ،بههه نظههر مههیرسههد چنههین اشههتباهی

صورت پذیرفته است.

دو «عمرو» و یک حدیث اثناعشری

از اینجا «ابن خالد» در سند زیاده شده است 83.فرضیه دوم نیز آن اسهت كهه بها توجهه بهه خهت

جمعبندی
سس

در این مقاله ابتدا به بررسی شخصیت «ابو خالد واسطی» و «ابن ابی المقهدام» پهرداختیم.
بر ایهن اسهاس ،یهک ابههام جهدی را در بهار حهدیثی منسهوب بهه ابهو خالهد واسهطی مطهر

كرده و نشان دادیم به احتمال زیاد در سند این خبر ،بین «عمرو بن خالهد» و «عمهرو بهن ثابهت»
ت
خلت شده است و بنا بر قراینی كه ارائهه شهد ،راوی ایهن خبهر بهاهرا «عمهرو بهن ثابهت» یها همهان

«ابهن ابیالمقهدام» اسهت كههه ههر چنهد از پهدری بتههری بهوده ،امها مطهاب بهها شهر احهوال و مههدلول

اخبههاری كههه از او نقههل شهده ،بههه جر یههان امامیههه تعله داشههته اسههت .از او چنههد خبههر دیگههر نیههز در
موضههور دوازده امههام نقههل شههده كههه محتههوای خبههر ابههن عبههاس نیههز در همههان راسههتا قابههل ارز یههابی

است.
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