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 و یک حدیث اثناعشری« عمرو»دو 

 1سید محمد رضا لواسانی
 چکیده

خالهد  ابو»دو تن از راویان حدیث در قرن دوم هجری، عمهرو بهه خالهد واسهطی، معهروف بهه 
گهرایش « المقدام عمرو بن ابی »، به «عمرو بن ثابت بن هرمز»و « واسطی مشهورند. در بهار  

كوشههد  فکههری ایههن دو تههن، بههین رجالیههان امههامی اتفههاق نظههر وجههود نههدارد. مقالههۀ حاضههر مههی
كه  گرایش فکری این دو را با تکیه بر قراین تاریخی معلوم سازد. یکی از مالک های مهمی 

گرفته می كار  كه از ا به این منظور به  ینان نقهل شهده شود، توجه به محتوای اخباری است 
گرفتههه مههی ک، نتیجههه  گیههری ایههن مههال كههار  كههه ابو اسههت. بهها بههه  خالههد متعلهه  بههه فرقههۀ  شههود 

یهاد، امهامی مهذهب بهوده  المقدام، بر خالف پدر بتری جارودیه و ابن ابی  اش، به احتمال ز
كه در یکی از اخباِر دال بر موضور دوازده امهام، نهام  است. پ  از آن، مقاله نشان می دهد 

 بن خالد، به اشتباه، جایگزین نام عمرو بن ثابت شده است.  عمرو
المقههدام(،  عمههرو بههن خالههد )ابههو خالههد واسههطی(، عمههرو بههن ثابههت )ابههن ابههی  ها: واژه کلیددد

 جارودیه، اخبار دوازده امام. 

 مقدمه
كسهانی بودنهد  هم گهروه نخسهت،  كردنهد.  گروه مههم از قیهام او ههواداری  ید، دو  زمان با قیام ز
و   جسهههههتند و معتقهههههد بهههههه امامهههههت امیرالمهههههؤمنین دو خلیفهههههۀ نخسهههههت بیهههههزاری مهههههی كهههههه از

منحصهههر  بیهههت پیهههامبر مبتنهههی بهههر نهههص نبهههوی بودنهههدن علهههم را تنهههها بهههه اههههل حسهههنین
یههۀ حمههرت صههدیقه مههی شهههنی خههاص قایههل بودنههد. اینههان بههه یکههی از  دانسههتند و بههرای ذر

یاد بن منذر، مشهور بهه ابهو  اصحاب امام باقر الجهارود منسهوب بودنهد و از همهین رو، به نام ز
نامور شدند. وجه تمایز مهم آنان با امامیه در تعریفشان از امامت، شروط و شؤون « جارودیه»به 

كه  از  نمهی آن بود. آنان امامت را منحصر به نسل امام حسهین دانسهتند و بهاور داشهتند ههر 
                                                      

 . تهران نیالد اصول دانشکده ثیحد و قرآنی دكتری دانشجو. 1
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كنهد، امه فرزندان امام حسن یا امام حسین ام اسهت. از همهین رو، حتهی كه به سهی  قیهام 
یههههد از دنیهههها رفتههههه بودنههههد  _را  امههههام سههههجاد و امههههام بههههاقر بههههه امامههههت  _كههههه پههههیش از قیههههام ز

   2شناختند. نمی
كههه بههه  كسههانی بودنههد  گههروه، خلفههای نخسههت را  3«ُبتریههان»گههروه دوم،  مشهههور شههدند. ایههن 

ههای  ریهانایهن ج 4كردنهد. و خلفا جمع مهی بیت شمردند و بین محبت اهل غاصب برنمی
یهادی از  فکری، از آن كهه خاسهتگاهی نزدیهک بهه خانهدان نبهوت داشهت، بهه مهرور، افهراد ز جایی 

یههان حههدیث  عالقههه گههرد خههویش جمههع آورد و حتههی برخههی از راو كههه  _منههدان ایههن خانههدان را بههه 
 _ 5پرداختنهد شدند و به تعلمی مشتاقانه می فعاالنه حاضر می روزگاری در مجل  امام باقر

 جریان پیوستند.  به این
كیههد ائمههه یدیههه، در طههول  بههر تفههاوت بههه مههرور و بهها ته هههای فکههری، فاصههلۀ بههین امامیههه و ز

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

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

كلی، بهه  6اند اهتمامی جدی داشته بیت نقل احادیث اهل گرایش فکری آنان در حالت  و 
كهه هیچ عنوان،  تالزمی با عدم وثاقتشان ندارد. این موضهور از آن حیهث واجهد اهمیهت اسهت 

یدیان متقدم تبدیل می  كند.  احادیث امامیه را به یکی از منابع شناخت طرز تفکر ز
گرایش فکری عمرو بن خالهد واسهطی و عمهرو بهن ثابهت بهن هرمهز را  مقالۀ حاضر می  _كوشد 

كند. به این منظور، در ادامه، اطالعهات موجهود  _دان زیسته كه هر دو در چنین دورانی می روشن 
گههرایش آنههان از مههالک  گههرد آورده، سههس  بههرای تبیههین  بههرای هههر یههک از ایههن دو را بههه طههور مسههتقل 

 گیرد.  بررسی اخبار منقول از آنان بهره می
                                                      

 معرفههن اریههاخت: ک.ر) شههناخت ینمهه امامههت بههه را شههانیا الظههاهری علهه بههود، بههاقر امههام اصههحاب از الجههارود ابههو كههه نیهها بهها. 2
 هیهدیز بهاور دری جسهتار: »ک.ر ،ائمهه بهه او اتبهار و الجارود ابو نگاه باره در شتریب مطالعهی برا(. 231ص ،1ج ،لالرجا
 .200 - 191ص ،«اثناعشر امامان اخبار به متقدم

 (.45ص ،2ج ،العروس تاج: ک.ر) است شده خوانده زین نیأبتر و نیَبتر. 3

 گههو و گفههت شههتریب بههاره نیهها در ادامههه در. 187 و 186ص: 1ج ،النحههل و لههلالم: نیچنهه هههم ن200ص ،االمامههن مسههائل: ک.ر. 4
 . شد خواهد

 .170ص ،یالنجاش رجال: ک.ر نمونه،ی برا. است بوده باقر امام اخبار از شدهی گردآوری آثار صاحب الجارود ابو 5
 .282 - 277ص ،«تیالب اهل تراث نیحمای ف دیب دات ی ن،یدیالز و نیاالمام: »ک.ر نهیزم نیا در. 6
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 یواسط خالد بن عمرو
یههان اخبهههار در مصهه ادر شهههیعه، عمههرو بههن خالهههد، معههروف بههه ابهههو خالههد واسهههطی یکههی از راو

یدیههه بههه شههمار مههی اهههل رود. برخههی از اندیشههمندان والدت او را در ربههع پایههانی سههده  سههنت و ز
كرده145هههای پهه  از  نخسههت هجههری و وفههات او را در سههال كتههب رجههالی  7انههد. ق، بههرآورد  در 
و اخبهاری از او بهه نقهل او از امهام  8محسوب شده است امامیه او از طبقۀ اصحاب امام باقر

 در مصادر حدیثی شیعه نقل شده است. پنجم 
یههد بههن علههی بههن  كههه در شههر  احههوال وی ممههبوط اسههت، او از اصههحاب خههاص ز گونههه  آن 

یهدی ) بوده است و یکی از قدیمی الحسین ( را بهه دیهمسهند زترین جوامهع فقههی و حهدیثی ز
گهرد آورده اسهت. او از جمله یهدیان  كتهب مسهتقل ز یهد، بازمانهدگان یهار عنوان یکی از اولهین  ان ز

یهد، خهواه در 122پ  از شهادت او در سال  ق، است. از همین رو، بسیاری از اخبار منقهول از ز
  9منابع امامیه و خواه در منابع زیدی، به واسطۀ او نقل شده است.

یهد بهه واسهطۀ عمهرو بهن  بر اساس آن گفته شد، به ویه ه بها توجهه بهه نقهل مکهرر احادیهث ز چه 
كه او ب یدیه تعل  خاطر داشهته اسهت، امها رجالیهان در بهار  ایهن خالد تردیدی نیست  ه جریان ز

گروه عمد  جارودی یا بتری وابسته بوده، اتفاق نظر ندارند.  كدام یک از دو   كه او به 
یادی در بار  ابو خالد واسطی نقل نشده است. نجاشی  در منابع متقدم رجالی اطالعات ز

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

كرده است. هم« بتری»كرده و از او با صفت  كهه بهه واسهطۀ وی  یاد  چنهین، در ذیهل نقهل روایتهی 
 نویسد:  می12كند، نقل می

یههههان ایههههن خبههههر همگههههی از عامههههه و  ایههههن خبههههر بهههها ررأیا عامههههه موافهههه  اسههههت و  راو
یدیه  13اند. رجال ز

كتاب  مبسوط ( رجهال الکشهی) اختیهار معرفهن الرجهالترین اطالعات رجالیان امامی از او به 
                                                      

 «.یواسط ابوخالد. »7

 11ص ،یالبرق رجال. 8

 .168ص ،1ج ،ی(سیع ابن احمد) یاالمال. 9
 .288ص ،یالنجاش رجال. 10
 .318ص ،ی(طوس) الفهرست. 11
 .66 و 65ص ،1 ج ،األخبار من اختل  مایف اإلستبصار. 12
 .66ص همان،. 13
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كتههاب، بههه ابی مربههوط مههی خالههد واسههطی اشههاره شههده اسههت و بههه نقههل از  شههود. در دو جهها از ایههن 
كههوفی توثیهه  شههده اسههت: ابن مههرتبت بهها احههواالت برخههی از بههار نخسههت، در قسههمت  14فمههال 

یدیان  یدیه، پ  از نقل اخباری در مذمت ز خواندن آنان( و پ  از یادكرد اخبهاری « نصاب)»ز
، و پهیش از «الجهارود و ههارون بهن سهعد عجلهی و محمهد بهن سهالم بیهار القصهب ابهی »در جهر  

یدیانی چون  ل نقل خبهری در ، در ذی«المبار و بتریه سعید بن منصور و ابی»پرداختن به دیگر ز
ید بن علی، از  بهار  15یهاد شهده اسهت.« من رؤسهام الزیدیهن»با لفظ « عمرو بن خالد»باره جناب ز

 دوم نیز چنین است:
ان كن  َّ ُد املم َم َن  وَّ عَّ این وَّ ٍد الم الن ُم  َّ و بم ُب [، وَّ عَّ م رن دن

وَّ هم ُ ُم اِلوهدر ]املم ُد بم ، وَّ َُمَّ  َّ ا َّ حَّ یم ُم إن ُد بم َُمَّ  َّ
یٍح، وَّ  نن ُم جَّ َ َّ !   بم َّ ُ شم مَّ غ   وَّ َمَّ ََّ ف َّ 

َّ
ُت َّ أ ام َّ !ن إن عَّ

جَّ الن الم ءن من مم رن
ُؤُتَّ ، هَّ ِبن

ام وَّ ، وَّ الم افَّ وَّ ُم ُعام یخُ بم سَّ ُ الم
ا َّ  م  كَّ ی  بن  ن ُبتم نن

ُم الب َّ غُس بم ، وَّ قَّ فا  الن م یُومم َُمخَّ ُت ر   وَّ َلَّ سم افَّ مَّ كَّ ِبن 
ام وَّ ف َّ الم  إن

ََّ غ دم قن ، وَّ قَّ ة  یدَّ دن َّ  
  َّ َ َّ ُُ َمَّ امن لَّ 

ُم  دَّ ن ُب  و اِلم
َّ
ابن  س أ غٍب عَّ  امن ، وَّ ثَّ َ َّ  اُد بم ُم ُی  هَّ ی، وَّ عَّ  ُبتم  نن

َّ! قَّ ُة بم  ُم یَّ دَّ دَّ سم  عَّ م َّ ا مَّ
َّ
أ ، فَّ !س

و بم ُم  غاٍل عَّ امن ، وَّ عَّ م ُب ُم غن ُص بم فم ی، وَّ حَّ نن غٍ  ُبتم ُم ُ َّ و بم ُب ی، وَّ عَّ م نن اُء ُبتم و َّ
غَرس اله َّ كَّ ن ی، وَّ  نن ُبتم

ی، این  رن ُبتم  نن َّ
صم  رن بم  ُم  قَّ  غٍس املم ُب  و  َّ

َّ
ی، وَّ أ لن    ُبتم  نن

ام ََّ ََّ الم غ   جَّ ن وَّ قن ََّ افَّ الم   غ َّ َُ بم  ُم ُی  اَّ َن   ا َُّ وَّ ُم
ی  نن لن ُبتم ارن َّ

من الم  بم
 16یوُیفَّ

گرفهت ابی از متن نخست می كبهار زیدیهه محسهوب مهی تهوان نتیجهه  شهده  خالهد واسهطی از 
كه عمهرو  ز استنباط میاز خبر دوم نی 17است و از ابو الجارود نیز نقل حدیث داشته است. شود 
« عهامی»ا داشته، ولی شیعه نبوده و بیت بن خالد واسطی میل و محبت شدیدی ربه اهل

 شده است.  محسوب می
كه واسطی از اهل سنت بوده است )و شاید بها منمهم  بر اساس همین لفظ برخی معتقدند 

كرده گرایش زیدی او به وص  عامی( او را بتری قلمداد  كهه بهه نظهر مهی 18اندن كردن  آیهد   صفتی 
                                                      

 .232ص ،(یالکش رجال) الرجال معرفن اریاخت. 14
ُد : است شکل نیبد قسمت نیا متن 232: ص همان،. 15 هُن  ُمَحّمَ ، ب  هُعود  َثِن  َقهاَل  َمس  ُبهوی َحهّدَ

َ
هِد  أ هاَذانِ  اهلِل  َعب   ِبهِه  َكَتهَب  َو ی الّشَ

َثِن : َقاَل  ،یِإلَ  ُل،ی َحّدَ َفم  َثِن : َقاَل  ال  بِ ی َحّدَ
َ
َثَنا: َقاَل  ،یأ ُبو َحّدَ

َ
ُقوَب ی أ رِ  ع  ُمق  َبَرَنا: َقاَل  ِن،یِد یالّزَ  ِكَبارِ  ِمن   َكاَن  َو ی ال  خ 

َ
هُرو أ هُن  َعم   ب 

بِ  َعن   ِن،یِد یالّزَ  ُرَؤَساِم  ِمن   َكاَن  َو  َخاِلد  
َ
َجاُروِد ی أ َس  َكاَن  َو  ال 

 
ُت :  َقاَل  ِن،یِد یالّزَ  َرأ َد   ُكن  بِ  ِعن 

َ
َفهر  ی أ َبهَل  ِإذ   َجاِلسهات  َجع  ق 

َ
هُن  ُد یهَز  أ  ب 

ا ،یَعلِ  ُبو ِه یِإلَ  َنَظَر  َفَلّمَ
َ
َف  أ ِل  ُد یَس  َهَذا: »َقاَل  ر  َجع  ه 

َ
اِلُب  َو ی ِت یبَ  أ َتاِرِهم   الّطَ و 

َ
 « ِبه

 .390ص همان،. 16
 گونههه چیههه _ اسههت انیدیههز جههر  در باالتفههاق وی همگهه كههه _ آن از پهه  و شیپهه اخبههار بهها مههتن، ثیههح از نخسههت ثیحههد. 17

. نهداردی تیسهنخ گونهه چیهه نیالحسه بهن یعله بهن دیز با هیدیز ارتباط لحاظ از جز آنها نیب در آن نقل و نداردی ارتباط
 جهار ، اخبهار نیبه در خبهر نیها نقهل ازی طوسه خیشی / كش هدف كه است آن داشت، دور نظر از را آن دینبا كهی احتمال
 (. آن متن به استشهاد نه) باشدی دیز درون خبر کی عنوان به آن نقل و ثیحد سند به اشاره

 .142ص ،یالطوس رجال. 18
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كتب رجالی پسهینیان تکهرار شهده اسهت. كهه مهتن  19در   رجهال الکشهینبایهد از نظهر دور داشهت 
كه او در بین  خود نشان می گرفته است و با اندكی دقهت مهی« عامی»، «بتریان»دهد  تهوان  لقب 

كشی او در زمر  بتریان محسوب نمی یاد از نظر   شده است.  گفت به احتمال ز
شناسههههی، اطالعههههات بهتههههری در بههههاره او و  ز منههههابع رجههههالی امامیههههه، در منههههابع فرقهجههههدا ا

كتاب  معتقداتش می گرفت. در  یدیه چنین آمده است: 20مسائل االمامنتوان سرات   در شر  ز
م  ود و فض غَ الری  اف و أب و  ال د الوای َ  و یمم  یدی! أبو الج اَ ُ ل بالهص  ع  ع  مم الز

ودی ! ععم وا أف  اله ِبمهص ر بم أ  ادیود، و  اَ یدی!  و هؤُتء الج ؤیاء الز   ص   هؤُتء َ
َخ نج م م ول د  ،    ا َُ  الهص  ذُت  أف  اإلمام! ُت  ع  ع ،    ع  السم،    ع  السیخ
َ  م  م دع  ا ذیل  فس  ُ ف   و ذم  ام  ك   فاطم  !، و ععم  وا أف  ول  د فاطم  !    نع واح  د ؤ اإلمام  ! 

كفنوَه ا و ق الوا   مفترض الَاع! ع  الها  ذجابتُ، وا ال راءة مم أ  بور و عمر و أ و أظ ن
ر ع    ع    و غص   ُ و ق  د عامه  ا أف  ری   ل اهّلل ل م  م َ  أم   ُ أم   ره عاهیم  ا و جعا  ُ  َه  ا أ

لش ال   غع!  ی  د ب  م ع    ب  م الس  یخ فس     اغف  ! م  م بع  ده  فلرج    ه  ذه الفرق  ! م    حل الخ
ُ مم دعا ذیل  فسُ باإلمام! م یدی!  و ععموا أ   م ول د فاطم ! و ه و ؤ ب ت ُ مر    عاغ ُ الز

 21یتره فاغس بإمام و ُت طاعتُ مفنوا! 
كتهاب  هم چنین، سعد بهن عبهد اهلل اشهعری دركتهاب فهرق الشهیعن )بهاهرات تحریهر دیگهری از 
یدیان جارودی چنین می پیش  نویسد: گفته( در هنگام یادكرد از ز

ود، و أیح اَ ق یاء مِنش، ف ش أیحاُ أ  الج ا اُت اُ أ   الد الوای َ ، و أی حاُ و أم 
  22فضغَ الریاف، و مهص ر بم أ  ادیود 

كنهار نهام ابهو الجهارود )بهزر  جارودیهه(، بهه  كهه مشهخص اسهت، نهام او عمومهات در  همان طور 
آید فرضیۀ انتسهاب او بهه  لذا به نظر می 23عنوان یکی از سران این جریان فکری یاد شده است.

تر باشههد. بهها ایههن حههال، مناسههب اسههت بههرای  بههه بتریههه قابههل قبههولجریههان جههارودی از انتسههاب او 
كتب رجالی و فرقه كهه  شناسی نیز بهره سنجش این فرضیه از منبعی غیر از  گرفهت )بهه ویه ه آن 

گاه محل تهمل دانسته شده است(. لذا در ادامهه، بهه اخبهار منقهول از  داده كتب  های اولیۀ این 
                                                      

 .448ص ،داود ابن رجال ن241ص ،1ج ،االقوال خالصن: ک.ر. 19
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گر فرضهیۀ جهارو او مراجعه می تهوان توقهع داشهت در بهین  دی بهودن او صهحیح باشهد، مهیكنیم. ا
كه به واسطۀ او نقل شده، سرنخ  هایی از عقاید یک زیدی جارودی یافتنی باشد.  اخباری 
و بن خالد رسی اخبار منقول از عمر  بر

  و بهه ویه ه بهر مقامهات امیرالمهؤمنین بیهت برخی اخبار ابی خالد بهر شههن واالی اههل
كیههههد دارد. هههههم كههههه بههههه مقههههام وصههههایت چنههههین ته یههههد بههههن علههههی اسههههت  ، او ناقههههل روایههههاتی از ز
در ایههن قبیههل اخبههار، بههر وصههایت و بههرادری و  24داللههت دارد. بههرای پیههامبر  امیرالمههؤمنین

گمراههی   و معیار بودن امیرالمؤمنین خالفت كید شده و تخل  از ایشان یا بلم به ایشان  ته
آن حمهرت بهه همهراه حمهرت  مبر خهداترین خل  نهزد پیها و محبوب 25قلمداد شده است
مؤیههد 27نقههل ایههن قبیههل روایههات ینخههواه یخههواه 26اند. دانسههته شههده صههدیقه و حسههنین

كی از عالقههه و محبههت او بههه   باورداشههت ابههو خالههد بههه نههص نبههوی بههر مقههام امیرالمههؤمنین و حهها
ودن به« امهامی»است، اما هیچ یک از این موارد به خودی خهود، نشهان از  بیت خاندان اهل

كهه  كهه اشهاره شهد  _نیهز « جارودیهان»او نیستن چرا  و لهزوم  بیهت بهر شههن واالی اههل _چنهان 
كیههد داشههتند. از همههین رو، حتههی در مصههادر دسههته اول  تعلههم نههزد علمههای ایههن خانههدان ته
یدیان امروزی نیهز بارهها مهی كهرد.  تهوان اخبهاری منقهول از امامهان بهاقر و صهادق ز را مالحظهه 

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

كیههد بههر وصههایت و خالفههت بالفصههل آن  كههه نقههل فمههایل علههوی، ته جههای تردیههدی نیسههت 
كسهههانی كرده حمهههرت، شهههماتت  بیهههت  انهههد و ایمهههان و ارادت بهههه اههههل كه از اوامرشهههان تخلههه  

امها از وی اخبهاری نیهز نقهل  28كنهدن  سهنت و بتهری جهدا مهی ، ابو خالد را از راویان اههلنبوی
یههان امههامی نیههز متمههایز مههی كههه او را از راو )یکههی از آثههار بههه جههای  تفسههیر فههرات الکههوفیسههازد.  شههده 

كهرده  29مانده از سنت فکری جارودیان متقدم( چند خبر بسهیار مههم از ایهن دسهت را از او نقهل 
كههه از یههک مههتن جههارودی توقههع مههی همان _اسههت. تفسههیر یادشههده  اخبههار فراوانههی در  _رود  گونههه 
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كه برخی از آنها به واسطۀ ابو خالد اسهتن بیت نبوت همانند اهل فمیلت بی كرده   30نقل 
كمههال تفکههر جههارودی عمههرو بههن خالههد  كههه  امهها در ایههن میههان، چنههد حههدیث ویهه ه نیههز وجههود دارد 

كوفی، صاحب تفسیر( را می واسطی )نیز فرات بن  نمایاند: ابراهیم 
سَّ ُم  َّ سَّ یخُ ]الم ُ ا الم هَّ ثَّ ا ن قَّ الَّ  حَّ د َّ َّ َ عَّ

ُم الم ُم بم سَّ َّ ا الم هَّ ثَّ د َّ ا  حَّ هَّ ثَّ ، قَّ الَّ  حَّ د َّ سَّ یخن ُ [، یعم آن ابم مَّ الم
الَّ  ٍد قَّ الن  ن  َّ

َّ
مم أ ، عَّ اِئن َّ َ اٍل ال من  َّ َّ یخن بم سَّ ُ ُم الم ُد اهّللن بم َم ا  عَّ ُكه َّ ی دن بم من عَّ  ن    ََّ هم دَّ  ُه  عن جَّ اءَّ فَّ

ا ن 
َّ َ خَّ ُن ]الم ا َّ َ خَّ

ُبو الم
َّ
 ن اهّللَّ     أ

َّ َ یدس ا ََّ   ُُ الَّ لَّ َُّ ا  [     فَّ هَّ اَّ عَّ غهَّ ا وَّ وَّ یخَّ مَّ مم غَّ  َّ فن ا وَّ بَّ هَّ اهّلُل بَّ هَّ فَّ
ا  هَّ ُفسن  م

َّ
ُُ ُل ؤن أ َّ  

ا ُتَّ ا مَّ غهَّ الَّ  فن ا، وَّ قَّ ن َّ د  غرن حَّ
ُصوُم فَّ عَّ َّ غَّ عم َّ ُی  ُل اهّللن وَّ عَّ  ن وَّ  املم ََّ سَّ !س  م

ا مَّ ه َّ من
اطن َّ  ُ!  سَّ  یخُ وَّ فَّ ُ سَّ  ُم وَّ الم َّ ُب اله َّ  اُ  وَّ  الم كَّ َّ  ا ی  ذم ن غ  ذم نُب  غ   ن فَّ ََّ ََّ الم هم  

َّ
ا أ َُر َّ م َّ  ا یَّ  ائن

َّ
وَّ أ

اُ   ُم اله َّ سن ا ْحم كَّ َّ ُم  سن ُ  ن  ْحم ام جم رن وَّ لن
َّ ِفَّ ادم ه َّ ا اَّ عم من من سن ُ حم

ام یخَّ  لن ُ سن غ ن ام یخن  ءن ]لن فَّ ه َّ ا ان عم [ من
ُن     ا

ذَّ عَّ مَّ الم  31من

كه در بین اهل تنها پهنج نفهر حهایز مقهام  بیت ابو خالد در این خبر، ناقل این باور است 
 كنند.  هرگز چنین مقامی را احراز نمی بیت اند و سایرین از اهل عصمت

كتههاب، بههاز بهه واسههطۀ ابی كهه در ایههن  یهد بههن خبهر مهههم دیگههری  علههی نقههل  خالههد واسههطی از ز
گهروه بهه جایگهاه  شده است، خبر ابهو هاشهم رمهانی اسهت. ایهن خبهر نیهز چکیهده ای از نگهاه ایهن 

،  را بیههان مهی بیهت اههل كنههد و بهر وجههه تمهایز اعتقهاد امامیههه بها جارودیههه داللتهی تههام داردن اوالت
كرده و سس  امامت را از امهام سهجاد و  و حسنین  امامت منصوص امیرالمؤمنین را مطر  

كهه شهرط امامهت تنهها  كنهد و دسهت آخهر، تصهریح مهی نفهی مهی امام باقر و امام صهادق كنهد 
 خروج به سی  است:

َن  قَّ الَّ  این  وَّ الن ٍد الم  ن  َّ
َّ
، عَّ مم أ ه ا  عَّ هم شن ُمعَّ این َُّ ُم الم ُد بم َّ َحم

َّ
ا أ هَّ ثَّ د َّ الَّ حَّ م َّ ا ن   قَّ ا ن ٍش الَر ُ ُب و هَّ

َّ
قَّ الَّ أ

 ُ ا الم بَّ
َّ
من عَّ ن  یا أ یدن بم رَّ كَّ افَّ عَّ  ن ]    لن  

َم م ن   هَّ 
ُ
 م  َّ وَّ أ

َّ
 ن أ
َّ
ال بن أ اعَّ !ن  سَّ یخن َّ َ ضَّ ال تَّ َرَّ [ ُمفم

ُی    لن اهّللن  ََّ عم   دَّ  مَّ   امَّ   ]بَّ سَّ   یخُ     إن ُ
سَّ   ُم وَّ الم َّ كَّ   افَّ الم ا ن   ٍش     ُ  َّ  بَّ   ا هَّ

َّ
َُّ   الَّ ی   ا أ [     فَّ
ُی لن اهّللن  ََّ ی!َّ  ن ا ُار 

ُكه َّ یخَّ     ُ  َّ  من ان سم ُ دن  املم عم مم بَّ ، فَّ وَّ اهّللن من سَّ یخن ُ سَّ من وَّ الم َّ
ا ُولم ُد الم ُدَُهَّ ا ُولم َّ َهن

ُی   لن اهّللن ] ََّ ُ َّ  ا من  مم  لَّ
لَّ من هم  ا مَّ

ه َّ حَّ  دس من
َّ
عَّ    أ ُی   لن اهّللن ] مَّ ا اد َّ ََّ ُل من  مم  َُّ   م

كَّ افَّ الم [  [، وَّ ُتَّ 
یخَّ  هن مِّ ؤم ُ غرن املم من

َّ
 ؤن ]أ

الَّ ا قَّ ا مَّ غهَّ ٍب  فن الن  ن طَّ
َّ
من أ یخن ][  [ عَّ ن ]بم سَّ ُ من وَّ الم سَّ َّ

ی ُ!  وَّ الم ن  ا ُار 
َّ  
َّ
غَرَّ أ [ غَّ

ُی   لن اهّللن ]  ن َّ  ُتُوشم ؤن  ََّ
َّ
  َّ  ا أ
َّ
غ  َرَّ أ ٍش غَّ ن ُمسم  ان

 َ ُك   ا عَّ   َّ  هَّ َُ هَّ  ا وَّ ُ صم  َرَّ َُ اُت هَّ  ا وَّ ُموَّ َُ د َّ وَّ [ ْحن    ُ مَّ
ُو  شم وَّ ْحن    ُ عَّ  ن  دَّ لَّ لَّ م ج

فم حنَّ
َّ
غهَّ  ا أ اَّ ُوشم ْحن    ُ عَّ امن ُو  شم وَّ حَّ  َرَّ لن َرَّ َّ  ا ]من  مم حَّ َّ مم

َّ
ُعوا أ ََّ  دَّ فم ُتَّ 

َّ
[  اَّ  غُوشم أ

ه َّ ا ُتَّ ]من مم  حَّ دس من
َّ
اهَّ ا أ عَّ ا، فَّ وَّ اهّللن مَّ ا اد َّ هن غهَّ ا ذم ام  ُدو ن ف َّ فن سَّ یخن إن ُ

، وَّ ُتَّ من مم ُولم دن الم سَّ من َّ
[ ُولم دن الم
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، فَّ  وَّ اهّللن  یخَّ من سم  ان ُ غ   ن املم ن
غهَّ  ا وَّ عَّ   َّ  َّ اَّ اعَّ  !ن عَّ َّ َ ضَّ ال تَّ  َرَّ [ ُمفم ام  ا  مَّ  ن عَّ   ن بم  ُم ]إن

َّ
اهَّ  ا أ عَّ  مَّ  ا اد َّ

 ُُ ُت َم غ َّ ا یَّ حن ُم عَّ  ن فن ُد بم ا َُمَّ  َّ اهَّ عَّ
ا اد َّ ، وَّ مَّ ُن غ لَّ ُُ اهّلُل إن ضَّ ََّ

ی َّ قَّ ُُ حَّ ُت َم حن ا یَّ یخن ؤن ُط لن مَّ سَّ ُ  الم
هن ُتَّ  عم  دن  ن    من  مم بَّ

َّ
اهَّ  ا ابم  ُم أ عَّ َّ  ا اد َّ ، َفَّ ُن غ   لَّ ُُ اهّلُل إن ضَّ   ََّ

غا حَّ  ی َّ قَّ مس من  مَّ ال  د ُ م ُوشم قَّ  وم ون  ه َّ  وَّ اهّللن وَّ لَّ
ُج  َن خَّ ا

یخَّ الم من سم ان ُ غ  ن املم ن
غهَّ ا وَّ عَّ  َّ  َّ اَّ اعَّ !ن عَّ َّ َ ُض ال تَّ َرَّ فم ُ ه َّ ا املم ا ن ٍش من ا هَّ بَّ

َّ
اُم یا أ مَّ ن

اإلم ، فَّ ُب فَّ ذن وم ََّ 
َن  ا َّ ج
لن  كَّ الم َُر عَّ   َّ اَّ ُن الظ َّ  اهن غ   !ن  َّ ن

ُن اهّللن وَّ ُی  ه َّ تَّ  ا كن  
یلَّ اعن  إن

ُن ال  د َّ سَّ  غفن فم بن
َّ
م َّ  ا أ
َّ
أ ، فَّ ُُ اُم   وَّ حم

َّ
ی  ُ! أ

 ُُ ا َّ  َرَّ ُُ ]فن َرم َّ  َس فَّ ون  یخَّ ُمت َّ من سم ان ُ غ  ن املم ن
غهَّ ا وَّ عَّ  َّ  َّ اَّ اعَّ !ن عَّ َّ َ ُض ال تَّ َرَّ مَّ امس ُمفم َس  یُو فَّ إن جن  [ ُمَرم

ذَّ  ُف هَّ رن عم َّ  
ا ُتَّ إن  َّ
!ن فَّ اَّ َّ اُم الظ َّ وَّ حم

َّ
ُن أ غ اَّ ی عَّ نن م ُُ ْحج ابَّ وَّ بم

َّ
ُُ أ هم ان س عَّ ُن ُموم تن ش عَّ َّ ُحج َّ ا ن ا هَّ بَّ

َّ
 32ا یا أ

كتهاب تفسهیر فهرات بها مصهادر امامیهه دارد،  كه نشان از وجهه تمهایز فکهری  مجموعۀ دیگری 
كه در تهویل فقرات مندرج در آیۀ  ایهن   نقل شده است، هر چند 33سور  فاطر 32اخباری است 
كم حسههکانی بهها واسههطۀ  34ممههمون در تفسههیر فههرات بهها حههذف اسههناد آمههده، امهها مشههابه آن را حهها

كرده است. مطاب  این نقل، دو نفر از  ثمالی از امام سجاد از ابو حمزه 35عمرو بن خالد نقل 
اوالت از  پرسهند. امهام شهوند و از تهویهل آیهۀ فهوق الهذكر مهی وارد مهی اهل عراق بر امهام سهجاد

كه اههل عهراق  كند. آن دو نفر پاسخ می گویند، سؤال می چه اهل عراق در این باب می آن دهند 
گهر چنهین باشهد  نهازل شهده اسهت. امهام مهی گوینهد ایهن آیهه در بهار  امهت محمهد یمه گویهد: ا

كههل امههت محمههد در بهشههت باشههندن پهه  از ایههن جههواب، ابههو  رمطههاب  بهها مههدلول آیههها، بایههد 
گروهی نازل شده  می حمزه ثمالی خود از امام پرسد: ای پسر رسول خدا، این آیه در بار  چه 
كید، چنین پاسخ می است؟ و امام با سه بار  دهد: ته

 فُال   مل  واهّلل فغها أهَ ال غ  

كهه امهام  آن چه برای بحث حاضر مهم است، تهویل بخهش آخهر آیهه در نقهل ابهو خالهد اسهت 
                                                      

 .475 و 474ص همان،. 32
َنا ُثّمَ . 33 َرث  و 

َ
ِکتاَب  أ ذ  ال  َطَف  َن یاّلَ ُهم   ِعباِدنا ِمن   نایاص  ِسِه  باِلٌم  َفِمن  ُهم   َو  ِلَنف  َتِصٌد  ِمن  ُهم   َو  ُمق  َخ  سهاِبٌ   ِمن  ِن  راِت یِبهال   ذِلهَ   اهلِل  ِبهِإذ 
ُل  ُهَو  َفم  َکب ال  ن   اُت َجّنَ * ریال  ُخُلوَنهای َعد  َن ی د  و  ساِورَ  ِمن   هایف َحّلَ

َ
ُلؤات  َو  َذَهب   ِمن   أ هُد  قهاُلوا َو * ٌر یهَحر ههایف ِلباُسهُهم   َو  ُلؤ  َحم   هلِلَِّ  ال 

ذ َهَب ی اّلَ ذ 
َ
ها أ َحهَزَن  َعّنَ نها ِإّنَ  ال  ّبَ هذ* َشهُکورٌ  َلَ ُفهورٌ  َر نهای اّلَ َحّلَ

َ
ُمقاَمهِن  دارَ  أ هِلِه  ِمهن   ال  هناَم ی ال َفم  هنای ال َو  َنَصهٌب  ههایف ّسُ  ههایف َمّسُ

 (.35 - 32 هیآ فاطر، سوره) ُلُ وٌب 

َثَنا: َقاَل . »34 ُن  ُفَراُت  َحّدَ َراِه  ب  ُکوفِ  َم یِإب  ،ی ال  َعنات بِ  َعن   ُمَعن 
َ
َجاُروِد،ی أ ُت   :َقهاَل  ال  ل 

َ
هَن  َد یهَز  َسهه َنها ُثهّمَ : »ِن یهاآل   َههِذِه  َعهن   یَعِله ب  َرث  و 

َ
 أ

ِکتاَب  َطَف  َن یِذ الَّ  ال  ُهم   ِعباِدنا ِمن   نایاص  ِسِه  باِلٌم  َفِمن  ُهم   َو  ِلَنف  َتِصٌد  ِمن  ُهم   َو  ُمق  َخ  سهاِبٌ   ِمهن  ِن  راِت یِبهال  هاِلُم : َقهاَل  ،« اهلِل  ِبهِإذ   الّظَ
ِسهِه  ههاِس ی ِفهه َمهها ِه یههفِ  ِلَنف  َتِصههُد  َو  الّنَ ُمق  ههُد  ال  ُمَتَعّبِ

َجههاِلُ   ال  ُهم   َو   ال  َخ  سههاِبٌ   ِمهن  ههاِهُر   راِت یِبههال   ،یالکههوف فههرات ریتفسهه« )َفهیَسهه الّشَ
 (.347ص

 نیالحسهی حهدثن: قهالی عیالسهب صهالح بهن نیالحسه بهن محمد بکری أب عن حدثونا: »است بیترت نیبدی و خبر سند. 35
ی أبه عهن ،یاألعشه حفهص أبهو خالهد بهن عمهرو حهدثنا الحکم بن نیالحس أخبرنا( قال) الجصاص الحسن بن میإبراه بن

 (.155ص ،2ج ،لیالتنز شواهد« )نیالحس بنی عل عن ،یلثمالا حمزة
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 )در پاسخ ابو حمزه( فرمود: 
ه!  _الذی ایتو  حسهاَُ و یغ اَُ «  »الظاَل لهفسُ» _   «_و هو ؤ الج
  «أَغُ الغُیخ ی تُ حی العابد هّلل ؤ ب«  »اِلُتصد» _
غرا » _  36« مم   ر یغفُ و دعا ذیل ی غَ َبُ«  »الساب  بالخ

كم حسههکانی، یهه یههد بههن علههی»ابههو خالههد تفسههیر  37ا مطههاب  بهها خبههر دیگههر حهها گههروه « ز از سههه 
كرده است.  كمابیش با الفابی شبیه به همین الفاظ نقل  كه این  38یادشده را نیز  روشن است 

كید می بیت میلت اهلها از یک سو بر ف نقل گهروه برتهر در  ته كسانی را  ورزد و از سوی دیگر 
كهه قیهام بهه سهی  داشهته  میان آنان معرفی می باشهند. ایهن تهویهل انطبهاقی آشهکار بها نگهاه  كند 
 الزهرام دارد.  جارودیان به بنی

كه در مصادر امامیه نیز در بار  همین آیه، تهویل در  هایی نقل شهده اسهت. جالب توجه آن 
گروه اصطفا شهده بهه  39یک تعبیر كم حسکانی(  تعبیهر « ولهد فاطمهه»)كمابیش مشابه با نقل حا

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

كلینی در كرده الکافی مرحوم   بر این وجه افتراق تکیه بیشتری دارد: 40در این موضور نقل 
الن ٍد، عَّ مم  افَّ بم من  َّ غ َّ

َم دن اهّللن   ُیاَّ  ن عَّ
َّ
عَّ ایلَّ   أ ََّ ُن  لِّ  وم ُُ عَّ مم قَّ ُت لم

َّ
َُّ »قَّ الَّ  یَّ أ ت ا ون هَّ ا الم ثم ََّ ُم

َّ
ُ  َّ أ

مم عن ادن ا غها من فَّ ََّ یمَّ ایم ذن
ی َشَّ «ال َّ

َّ
الَّ  أ َُّ وُل  ، فَّ ُُ ََّ غیخَّ ٍء  من فَّ اطن ا ؤن الم َّ

هن َّ  ُل إن
ُُ َّ    ُ ُمم  ُقام  م

َّ
،  فَّ أ

ٍف،  یلَّ  ن   َّ  ا َّ إن
عَّ ا اله َّ ُن وَّ دَّ سَّ غفن ََّ بن  َّ  ا

َّ
ا مَّ مم أ  ؤن هَّ ذَّ

َُ  ُ ُب لَّ  غسَّ ی دم هَّ ََّ ذم غ ُه  قَّ الَّ  لَّ غسَّ حَّ
ی َشَّ 

َّ
أ ُ   فَّ ام ُُ ُف حَّ  فَّ  یعم رن

ُن ُتَّ ُس ؤن بَّ تن  َّ الن ج ُن  قَّ الَّ  الم سن  فم هَّ ُش لن صن ُد ٍء الظ َّ الن تَّ ُم ُ مَّ امن وَّ املم ن
  َّ اإلم

اُم  مَّ ن
ا ن اإلم غَرَّ خَّ الم ُ  بن ابن امن وَّ الس َّ مَّ ن

ن اإلم حَّ   ُف بن ارن عَّ
 41الم

)متههثر از انتشهار تهویهل فهوق الهذكر در جامعهۀ  آید در ایهن حهدیث امهام صهادق به نظر می
                                                      

 . همان. 36

 مسهاور، بهنیهی حی عهن ،ی(العرنه) نیالحسه بهن الحسهن حدثنا الحکم، بن نیالحس حدثنا: » است نیچن نقل نیا سند. 37
 (.157ص ،2ج همان،« )یعل بن دیز عن خالد،ی أب عن

 (. همان.« )ربه لیسبی إل دعوی فهیس الشاهر«: الساب  و» العابد،«: صدالمقت و» بالناس، منا المختلت«: لنفسه الظالم. »38

ُحَسهه: »215ص ،1 ج ،یالکهاف. 39 ههُن  ُن یال  ، ب  ههد  هه َعههن   ُمَحّمَ ههِن ی ُمَعّلَ ، ب  ههد  َحَسههِن، َعههِن  ُمَحّمَ َمههَد  َعههن   ال  ح 
َ
ههِن  أ ُت : َقههاَل  ُعَمههَر  ب  ل 

َ
َبهها َسههه

َ
 أ

َحَسِن  َضا ال  ِل  َعن   الّرِ َنا ُثّمَ  _  َجَل  َو  َعّزَ  _ اهلِل  َقو  َرث  و 
َ
ِکتاَب  أ هِذ  ال  هَطَف  َن یاّلَ هُد  َفَقهاَل  َقهاَل  َن یهاآل   ِعباِدنها ِمهن   نایاص   َو  َفاِطَمهَن  ُول 

اِبُ   َخ  الّسَ َماُم  َراِت یِبال  ِ
َتِصُد  َو  اإل  ُمق  َعاِرُف  ال  َماِم  ال  ِ

اِلُم  َو  ِباإل  ِسِه  الّظَ ِذ  ِلَنف  ِرُف ی اَل ی اّلَ َماَم  ع  ِ
 «.اإل 

ُحَس : »است بیترت نیا به ثیحد سند 40 . اِم، َعِن  ،یُمَعّلت  َعن   ُن،یال  َوّشَ ِد  َعن   ال  َکرِ  َعب  هِن  َماَن یُسلَ  َعن   ِم،یال  ، ب  ِبه  َعهن   َخاِلهد 
َ
ی أ

ِد   (. همان« )اهلِل  َعب 

 .215ص ،1 ج همان،. 41
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یههدی دارنههد و مههی گفتمههان ز كیههد بیشههتری بههر تمههایز بهها  از اذهههان كوشههند ایههن قرائههت را  شههیعی( ته
كلیت تهویل  كه  كننهد، محهور قهرار  بهر فهاطمیین را رد نمهی« عباد برگزیده»ب یرایند. لذا ضمن آن 

 نمایند.  را آشکارا مردود اعالم می« قیام به سی »گرفتن بحث 
گزارش بنهدی مهی بنا بر این، در مقام جمع گفهت: بهاهرات فهارت از  ههای رجهالی و داللهت  تهوان 
كههه از ابیاسهناد اخبهار، محتههوای ا خالهد واسهطی در منههابع حهدیثی نقههل شهده اسههت، از  خبهاری 

نمایانهد و از دیگهر سهو، تمهایز اعتقهاد او بها  سنت )و بتریان( را می سو تفاوت مشرب او با اهل یک
 توان او را یک جارودی دانست.  دهد و لذا می امامیان را نیز نشان می

 هرمز بن ثابت بن عمرو
 مهههرو بهههن خالهههد اسهههت. پهههدر او ثابهههت بهههن هرمهههز، معهههروف بهههه عمهههرو بهههن ثابهههت معاصهههر بههها ع

كهههه پهههیش كهههه چنهههان   گهههذاران  تهههر اشهههاره شهههد از سهههران بتریهههه و بلکهههه از بنیهههان ابوالمقهههدام اسهههت 
یههد( بههه شههمار آمههده اسههت. ایههن جریههان در دوران حیههات امههام بههاقر  طبعههات  42)پههیش از قیههام ز

 كنهههد. برقهههی او را از اصهههحاب  یایهههن نکتهههه احتمهههال بتهههری بهههودن پسهههر را نیهههز بهههه ذههههن متبهههادر مههه
 نیهههز  و مطهههاب  بههها نقهههل شهههیخ طوسهههی، از اصهههحاب امهههام صهههادق 43دانسهههته امهههام بهههاقر

كههرده اسههت(. ههها از امههام سههجاد )طبهه  برخههی نقل 44بههوده اسههت.  تههاریخ دقیهه   45نیههز نقههل 
  46ق، درگذشهههته اسهههت.170هههها او در دههههه  والدت او معلهههوم نیسهههت، امههها طبههه  برخهههی از نقل

 ق( در 149یهههها  129حمههههور افههههرادی چههههون حسههههن بههههن محبههههوب )متولههههد سههههال ههههها بهههها  ایههههن نقل
كههرده كههه از او روایهههت  كسهههانی   انهههد و بهها طبقهههۀ پههدر او )ابهههو المقههدام( سهههازگاری دارد. لهههذا  شههمار 

كهه توانسهته  عمرو طب  متعارف باید متولد دهه نود به بعد باشد و بسهیار بعیهد بهه نظهر مهی رسهد 
كنهههد و تحمهههل  95)شههههادت در سهههال  دباشهههد بهههه طهههور مسهههتقیم، از امهههام سهههجا ق( روایهههت 

هههای  ق( هههم شههاید مربههوط بههه سههال114)شهههادت در سههال  مسههتقیم حههدیث او از امههام بههاقر
كثهر روایهات او از امهام بهاقر كهه ا بها  پایانی امامت حمرت است. بر همهین اسهاس بایهد باشهد 

 واسطه نقل شده است. 
كهههه در بهههاره اخبهههار او بایهههد در نظههه كهههه او بههها عنهههوان نکتهههۀ دیگهههری  گرفهههت، آن اسهههت  ابهههن »ر 

                                                      
 (.241ص همان،) است شده خوانده زین كننده گمراه و گمراه او. 237ص ،(یالکش رجال) الرجال معرفن اریاخت. 42

 .11ص ،یالبرق رجال. 43
 «.عنهمای رو الحداد ثابت المقدامی أب اسم وی كوف: المقدامی أب بن عمرو: »265 ،1ج ،یالطوس رجال. 44

 . كند یم ادی«  یلطی كتاب» وص  با او كتاب از ضمن دری نجاش. 290ص ،یالنجاش رجال. 45

 . 249ص ،3ج ،االعتدال زانیم. 46
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كنیه هر چند نیز شناخته می« المقدام ابی شهیخ طوسهی بهه فهرد دیگهری  الفهرسهت در  شود. این 
كهه بنها بهر قراینهی امها بهه نظهر مهی 47)با نام عمهرو بهن میمهون( نیهز نسهبت داده شهده اسهت،   48آیهد 

 ( دیگری باشد.  تواند شخص مستقل )یا معتنابه نمی
خبری دال بر جهر  یها توثیه  خهاص او در آثهار رجالیهان وارد نشهده، « عمرو بن ثابت»در بار  

ههای مختلفهی دارنهدن  رجالیهان در بهار  او دیهدگاه 49تنها خبری دال بهر مهد  او ذكهر شهده اسهت.
كرده كرده 50انههد، برخههی رجالیههان امههامی او را توثیهه   و رجالیههان  51انههد برخههی نیههز او را تمههعی  

كردهسنت او را به  اهل او را  مجمهع الزوائهدانهد. هیثمهی در  تشیع نسهبت داده و بهه شهدت جهر  
                                                      

 .  319ص ،ی(طوس) الفهرست. 47

 :است ریز شر  به نیقرا نیا ازی برخ. 48
 یاالمهههال: ک.ر او، اخبهههاری برخههه مالحظههههی بهههرا) اسهههت نیتهههابعۀ طبقههه در مشههههور یا یراو نهههام« مهههونیم بهههن عمهههرو. »الههه 
 ،124: ص ،1 ج ،لیالتفمه لقواعهد لیالتنز شواهد: ک.ر ن،یچن هم ن349ص ،ی(طوس) یاالمال ن334 و 2ص ،(صدوق)

 بهه« ثابهت بهن عمهرو»ۀ طبقه در نهام نیها بای فرد از(. 100ص ،2ج ،ی(سیع بن احمد امام) یاالمال ن50ص ،2ج ن127 ،126
-193ص ،ی(طوسه) یاالمهال ،438ص ،1ج ،یالکهاف ن119ص ،1ج ،الهدرجات بصائر: ک.ری )اندك اریبس تعداد جز باهر
 . ستین دست دری گرید اثر ،(194
 و اول كتهاب ازی طوسه خیشه سهند و محتهوای بررسه. اسهت برشهمرده« مهونیم بن عمرو»ی برا را كتاب دوی طوس خیش. ب
 كهه سهازد یمه روشهن( 145 - 134ص ،1ج ،ی(طبرسه) االحتجهاج ن238ص ،یالمصطف بشارة) مصادر ریسا با آنۀ سیمقا

 عمهرو  یطر از كه است مناشدهی طوالن ثیحد همان ،ی(الشور كتاب نام با) كرده منسوب بدو خیش كهی نخست كتاب
 . است كرده منسوب مونیم بن عمرو به را كتاب نیا اشتباه به خیش لذا و است شده نقل« شمر» بن
 بهن عمهرو» نهام بها ،(نیرالمهومنیام ازی ههودی مسهائل) كهرده منسهوب« مهونیم بهن عمهرو» بهه خیشه كههی دومه ثیحد. ج

 نقهل( سهند دو بهه 365ص ،2ج ،الخصهالی )ثیحهد كتب سائر در اعور حارث وی عیسب ابواسح  واسطه به و« ابوالمقدام
 میدانه یمه مصادر، گرید با مطاب  كه استی حال در نیا. است نشده ذكر« مونیم بن عمرو» او جا چیه در اما است، شده
 ،1ج ،یالکهاف: ک.ر. )اسهت داشهتهی دسترسه اعهور حهارث ازی اخبهار بههی( عیسهب  یهطر بهدون و بها« )ثابهت بهن عمرو» كه
 ن180ص ،ی(طوسههههه) یاالمهههههال ن359ص ،الهههههدرجات بصهههههائر ن306ص ،االختصهههههاص: زیهههههن ن31ص ،دیهههههتوحال ن141ص
 (.103ص ،1ج ،ی(سیع بن احمد) یاالمال: هیدیز منابع در ن،یچن هم
 بهن عمهرو» بها« مونیم بن عمرو» بودنی کی احتمال( 75ص ،13ج ،ثیالحد رجال معجم) نیمحقق ازی برخ رو، نیهم از

 عبهارت اسهت، داشهتهی طوسه خیشه كههی قهیطر در كهه سهتین ذههن از دور زین احتمال نیا البته. ندا كرده مطر  را« ثابت
 بهودهی وی برا آشنای نام كه _ را« مونیم بن عمرو»  او رو، نیا از و شده  یتصح« مونیم بن عمرو» به« مونیم عن عمرو»

 و« مهونیم» نهام بهای فهرد بهاهرات  كهه آن بهه توجهه بها و شهد انیب چه آن از حال، هر به. است كرده قلمداد طبقه نیا در _ است
 كهه اسهت آن تهر یعلمه كهه گرفهت جههینت تهوان یمه نبهوده، شهده شهناخته هیامامی ثیحد طرق در چندان« ابوالمقدام» لقب
 . میریبگ نظر در« ثابت بن عمرو» همان را« المقدامی اب ابن»

 . است شده دانستهی واقع انیحاج از او لنق نیا در. 392ص ،(یالکش رجال) الرجال معرفن اریاخت. 49

 رای نقله امها است،  وردهین نیموثق لیذ در را او نام خود چند هری حل عالمه. 74ص ،13ج ،ثیالحد رجال معجم: ک.ر. 50
  یله و جههن مهن هیهعل طعنهوا: » آن با مطاب  كه آورد یم( نیالممدوح و الثقات كتاب دیشای )ریغما ابن گرید كتاب از

 (. است ثابت بن عمرو همان منظور باهرات ( )ثابت بن عمر لیذ ،241ص ،االقوال خالصن« )ثقن هو و زعموا اكمی عند

 (.ثابت بن عمر لیذ) 73ص ،1ج ،المعفام كتاب. 51
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 و ابههههن حجههههر عسههههقالنی نیههههز در  53میههههزان االعتههههدالذهبههههی در  52كنههههد. قلمههههداد مههههی« متههههروک»
كهههه از دقهههت در  بههها نقهههل نظریهههات سهههایرین او را جهههر  مهههی 54تههههذیب التههههذیب گونهههه   كننهههد. آن 

 از دالیههل اصههلی جههر  او، اعتقههاداتی اسههت آیههد، یکههی  بههر مههی 55ایههن مصههادر و منههابع مشههابهش
كههههه در مهههواردی چنههههد قابههههل   كهههه بههههدو منسهههوب شههههده اسهههتن بههههه ویهههه ه نگهههاه وی بههههه صهههحابه 

كفههر النههاس بعههد رسههول اهلل یسههمعه  فهههخبرنی مههن»، «رافمههی»مشههاهده اسههت:  صههلی اهلل  _قههول: 
، «شهیعشهدید الت»، «رافمهی خبیهث»، «إنهه یسهب السهل »، «إال أربعهن / خمسهن _علیه و سلم 

ایهن قبیهل تعهابیر احتمهال بتهری «. شهدید التشهیع غهال فیهه»، «قهدم علیهات علهی الشهیخینیكان »
كه پدرش به این موضور شهره بوده  آن _را « عمرو بن ثابت»بودن  دههد.  بسهیار تقلیهل مهی _گونه 

كههه از او نقههل شههده اسههت، نیههز  بهها ایههن حههال، بههرای اطمینههان از ایههن امههر، الزم اسههت بههه اخبههاری 
 راجعه نمود. م

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

كرد، بیت اهل كه بتهری بهودن او را  56مشاهده  بینابین این اخبار، تعابیر متعددی نقل شده 
كلههی منتفههی مههی یهها ذم برخههی از  57 المههؤمنینسههازدن مههثالت بههاور بههه خالفههت منصههوص امیر بههه 

كه هیچ یک با تفکرات بتریان سازگاری ندارد. 58صحابه   59و امثال آن از باورهایی 
كهه از او نقهل شهده اسهت بهه نظهر مهی گهرایش داشهتن  از بررسی مهدلول اخبهاری  آیهد احتمهال 

عمههرو بههه امامیههه بههه مراتههب بههیش از احتمههال جههارودی بههودن او باشههد. جارودیههان وجههود تفههاوت 
دانسههتند و در تعریهه  خههویش از  را الزامههی نمههی بیههت بهها سههایر اهههل« علههم امههام»شههکار میههان آ

                                                      
 .121ص ،9ج ،الزوائد مجمع. 52
 . 249ص ،3ج ،االعتدال زانیم. 53

 .10 و 9ص ،8ج ،بیالتهذ بیتهذ. 54
 . 223ص ،6ج ،لیالتعد و الجر : ک.ر نمونه،ی برا. 55

 ،ی(طوسه) یاالمهال ن139ص ،االمامهن دالئهل ن87ص ،1ج ،(دیهمف) االرشهاد ن201 ص1ج ،الشهرائع علهل: ک.ر نمونه،ی برا. 56
 ،1ج ،لیههالتنز شههواهد ن268ص ،ارتیههالز كامههل ن76ص ،(صههدوق) یاألمههال ن153ص ،1ج ،المحاسههن ن256 و 180ص
 .398ص ،2ج ،ی(سیع بن احمد) یاالمال ی:دیز منابع در و 470 و 5ص ،2ج ن298 و 153ص

 .  489ص ،1 ج ،لیالتنز شواهد ن65 و 25ص ،(صدوق) یاالمال. 57

ِب  ِإّنَ : 6ص ،االختصاص: ک.ر نمونه،ی برا. 58 ا یالّنَ َتهّدَ  ُقهِبَ   َلّمَ هاُس  ار  َقهاِبِهم  ی َعَله الّنَ ع 
َ
هارات  أ   ُكّفَ

َ
ثها ِإاّل  نیها بهه هیشهب و. َثاَل

 . 270ص ،8ج ،یالکاف: در مممون

 ،1ج همهان،) اسهت دهیهبرگز را او خداونهد كهه اسهت شهدهی معرفی امام از تیتبع و شناخت دری رستگار راه كه نیا مثالت . 59
 (.  374ص
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بههر همههین اسههاس، اتصههال  60كردنههد. مههی« قیههام»بههیش از هههر چیههز، آن را منههوط بههه « امامههت»مقههام 
از این منظر، عمهرو بهن  61دیگر )نوعی از نس ( نیز برای آنان ضرورتی ندارد. دوران امامان به یک

كهه بهه نظهر بها معتقهدات جارودیهان نیهز ناسهازگار بهوده و تنهها در بسهتر  ثابت راوی اخباری اسهت 
 امامیه قابل پذیرش است:

، عَّ مم   ادن بم من ُع م َّ افَّ
، عَّ مم ی وُ سَّ عَّ مم َحَّ َّ افَّ  ن عن م َرَّ

َّ
ٍش، عَّ مم ْحم ب بم من أ ا ن ُم هَّ مُی بم اهن َرَّ بم ا إن هَّ

ثَّ د َّ حَّ
من  ُبم  ن  عَّ م  نن
َّ
امن  أ

ُم  دَّ ن   اِلم
َّ
َم  دن اهّللن ، عَّ  مم أ  ن عَّ

َّ
صن  غٍر، عَّ  مم أ ُُ   ُل   ن بَّ ُُ ی ُت   عم ن كَّ  َرَّ ابم  ُم  قَّ  الَّ  َسَّ ، وَّ اَّ

دن اهّللن  َم ُبو عَّ
َّ
الَّ أ َُّ ، فَّ َّ! َُرمَّ َم هیَّ ا ُ  ، فن هن ُُ عَّ ن بن  دن َّ َ ُی لن اهّللن وَّ  َّ ََّ ءن 

مم َّ !ن إن عَّ امن َّ ج
مم الم یمَّ ُهوَّ من

َّ
  أ
خَّ  ُش الم َم ی َّ أَّ اُم حَّ َرَّ َّ ُل وَّ الم َّ َّ شن الم 62دم

 

من  ُبم ، عَّ  مم عَّ م  نن ٍُ َُ  و م
سَّ  من بم  من َمَّ َّ

َّ  ُد بم  ُم َُمَّ  َّ  ٍد، عَّ  من الم َحم
َّ
ا أ هَّ ثَّ  ن  حَّ  د َّ

َّ
امن  أ

ُم  دَّ ن ٍر قَّ  الَّ  اِلم ، عَّ  مم جَّ  ابن
رٍ  فَّ عم ا جَّ بَّ

َّ
ُ  أ عم ن ُُ ُل  َسَّ لَّ اهّلُل  ی  م رَّ

َّ
ا أ كَّ َّ  ُُ ُكا َّ مفَّ  َرم ُُ َّ َّ الم َّ  ُُ  ُل  إن  َّ

ُُ ا ن ی
مَّ اله َّ ٍد من حَّ

َّ
مم أ ا من ُت َّ   مَّ  إن

هن  دن عم مم بَّ ُ! من  ن َّ
َّ ٍب وَّ ادم الن  ن طَّ

َّ
ُم أ  عَّ ن بم

ُت َّ  اهّلُل إن
لَّ رَّ  م
َّ
ا أ كَّ َّ  ُُ ظَّ فن ا حَّ ُُ وَّ مَّ عَّ َّ ا  َّ ، وَّ مَّ ُس ا

ذ َّ  63 كَّ

كی از فمههیلت  چنههین، او اخبههاری از امههام بههاقر و امههام صههادق هههم كههه حهها كههرده  نقههل 
گرفته شده اسهت« هذا االمر»است یا از اصطال  باهرات اختصاصی  64«شیعیان»  65در آنها بهره 

 آید این اصطالحات و تعابیر تنها در جامعۀ امامیه رواج داشته است.  كه به نظر می
یم، خبهر مههم دیگهری را او بهه طهور مسهتقیم، از امهام صهادق كهه بگهذر  از تمام مهوارد فهوق 

كرده است  ند:رسا كه به شناخت پایگاه فکری عمرو بن ثابت یاری می 66نقل 
من  ُبم یٍد، عَّ مم عَّ م نن  رن بم من ُی  َّ

ضم من اله َّ ، عَّ یخن سَّ ُ من الم دن بم مم َُمَّ  َّ ب، عَّ ُم ْحم ُد بم  ن  َُمَّ  َّ
َّ
امن  أ

ُم دَّ ن قَّ الَّ    اِلم
دن اهّللن  َم ا عَّ بَّ

َّ
یُ  أ

َّ
أ ُی  لَّ  ََّ ََّ ف َّ   اُ ال إن

هیَّ ا اله َّ
َّ
ُن  أ َِّ عم َّ یَّ وم

َّ
ی بن أ ادن فن وَّ ُهوَّ یهَّ قِّ وم َّ

املم  بن
َّ! فَّ َرَّ مَّ عَّ  یوم

، ُ  َّ عَّ    ن بم   ُم  اهّللن  سَّ   یخُ ُ
سَّ   ُم، ُ  َّ الم َّ الن   ٍب، ُ  َّ الم  ن طَّ

َّ
كَّ   افَّ عَّ    ن بم   ُم أ  َّ  ُ ، مَّ   امَّ ن

كَّ   افَّ اإلم
                                                      

 (.186ص ،العوام تبصرة: ک.ر) است برداشت قابل زین ابوخالد معتقدات در العوام تبصرة كتاب عبارت از مطلب نیا. 60

 .  39ص ،المقاالت اوائل. 61

 . 145ص ،1ج ،الدرجات ائربص. 62

 .193ص ،1ج همان، 63 .
 ،2ج ،الخصهههال ن391ص ،2ج ن143ص ،1ج ،المحاسهههن ن(سهههند دو بهههه) 215 - 212ص ،8ج و 229ص ،3ج ،یالکهههاف. 64

 .444ص
ُه،: 174ص ،1ج ،المحاسن. 65 ِن  َعِن  َعن  ، اب  ُبوب  ِرو َعن   َمح  ِن  َعم  بِ  ب 

َ
َداِم، ی أ ِمق  ِن  َماِلِ   َعن    ال  ع   ب 

َ
ُجَهِن  َن یأ ُبوی لِ  َقاَل : َقاَل ی ال 

َ
 أ

ِد  َم  ِإّنَ : اهلِل  َعب  ُکم   َت یال  رِ  َهَذای َعلَ  ِمن  م 
َ ِزَلِن  األ  اِرِب  ِبَمن   . اهلِل  ِل یَسِب ی فِ  ِفِه یِبَس  الّمَ

ی بهرا. دارد حمهور زیهن او پهدر اسهت، ناسهازگار انیهبتر دیهعقا بها و اسهت كرده نقل او كهی اخبار ازی تعداد در استی گفتن. 66
ی رجههال آثههار در و عهیشههی ثیحههد مصههادر در او از كهههی اخبههار نههدیبرآ امهها. 7  عبههاد، اصههل ،عشههر سههتن اصههول: ک.ر نمونههه،
 بهه او تعله  عهدم از نشهان _ شهد گفتهه كهه  چنهان _ اسهت شده نقلی( دیزی )سیع بن احمد یاالمال كتاب در و سنت اهل
 . اعلم اهلل و. دارد هیماما به او تعل  شتر،یب احتمال به و انیبتر
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ُم عَّ ن  ُد بم ، ُ  َّ َُمَّ  َّ یخن سَّ ُ ُن وَّ عَّ مم  الم غهن  مم مین ُن وَّ عَّ ی یخَّ یدَّ مم بَّ َّ اٍ  ملن َر َّ لَّ مَّ ی ثَّ َّ ادن غهَّ ، فَّ ُم ُ  َّ هَّ
هِّ وَّ من  ارن بن  !ن یسَّ بَّ عَّ

َُّ الم ا یم حَّ
َّ
ُ  أ لم

َّ
غ ُ  من آ  یَّ أ ََّ

َّ
ا أ اَّ  َّ و  فَّ بس الَّ عَّ م ، وَّ قَّ َا  وم َرَّ یَّ آَّ عَّ َّ ُن اثم فن ام مم  َّ

یض ا  من مم 
َّ
ُهشم أ غ َرَّ ُ  غَّ لم

َّ
، قَّ الَّ  ُ  َّ یَّ أ ُلو ن

َّ
ایم أ  َّ ا فَّ

َّ
ٍف أ ُم ُلوَّ ُ! بَّ آن ُف  َّ  اُلوا  هَّ 

َُّ ، فَّ ُم سن غرن هَّ 
فم ََّ مم  عَّ

، فَّ  بن !ن بَّ عَّ
ُن الم ا حَّ یم

َّ
كَّ أ لن ََّ اَّ اُلوا من م َُّ67

 

گفته شد، می از آن یاد عمرو بهن ثابهت بهه جریهان امامیهه  چه  گرفت به احتمال ز توان نتیجه 
 تعل  داشته است. 

 یاثناعشر خبر کی یبررس
كتهههب حههدیثی اسهههالمی  كههه بهههه طهههرق  روایههات اثنههها عشههر از جملهههه اخبهههار مشهههور در  اسهههت 

گون و الفاظ مختلفی در مصادر حدیثی شی عه و سنی نقل شده است. بایهد توجهه داشهت گونا
كههه هنهوز مصههادی  خههارجی آن اصهل روایههات دوازده امهام، در روزگههار ائمهه ، یعنههی در زمهانی 

كههاركرد امهروزی كهاركردی مشهابه بها  اند و  نداشههته« نهص»شهان بهه عنهوان یهک  تکمیهل نشهده بهود، 
 ه در آن دسههته از اخبههار شههدند. از ایههن رو، بههه ویهه بیشههتر از سههنخ اخبههارات غیبههی برشههمرده مههی

كه نام هیچ یک از امامهان اثناعشهر بهه روشهنی مشهخص نشهده، در مصهادر غیهر امامیهه  اثناعشر 
گستردگی نقل شده است، گونه ناسازگاری بین ایهن  68نیز به  كه صاحبان آن تلقی هر  بدون آن 

 اخبار با معتقدات خویش داشته باشند. 
كهه شههیخ صهدوق آن را بههه ک نمونهه از اخبههار نهابر بههه موضهور دوازیه ده امههام، حهدیثی اسههت 

كرده است:   واسطۀ عمرو بن خالد نقل 
ُی  لَّ اهّللن  ََّ عم ُ   ن اٍ  قَّ الَّ  َسَّ َّ َ من عَّ دن اهّللن بم َم مم عَّ ُُ  ُل  عَّ سَّ یخُ وَّ  ی ُ سَّ ُم وَّ الم َّ  َّ ا وَّ عَّ  ن وَّ الم

َّ
  أ

ُصوُم فَّ  عم ُفَّ مَّ ُب ه َّ ََّ یخن ُم سَّ ُ دن الم مم ُولم !س من عَّ  69َنسم

كههه یههک جهارودِی متقههدم اصههل وجههود دوازده ب كهه هههیچ اسههتبعادی نهدارد  ایهد توجههه داشههت 
گر تنها به ایهن موضهور اشهاره  امام را، چونان مشایخ اهل كرده باشد و این حدیث، ا سنت، نقل 

ا ایهن خبهر از دو جنبهۀ داشت، با عقاید جارودیان، به وی ه جارودیان متقدم، قابل جمع بهودن امه
كههه در نظههر جارودیههان بههین نسههل  دیگههر بهها عقایههد جارودیههان ناسههازگار بههه نظههر مههی رسههد: اول، آن 

كه در تعری  جارودیان امام می تمایزی وجود ندارد. پیش حسنین تواند از هر  تر اشاره شد 
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كههههه )مطههههاب  بهههها آن از  چههههه بیههههان شههههد( جارودیههههان پهههه  یههههک از ایههههن دو نسههههل باشههههدن دوم، آن 
ید بن علهی( قایهل نیسهتند. لهذا  مرتبۀ عصمت سیدالشهدا را برای هیچ فرد دیگری )حتی ز

گو از ُنه معصوم دیگر پ  از آن حمرت از زبان یهک جهارودی چونهان ابهو خالهد واسهطی  گفت و 
رسههد. بههه همههین جهههت، برخههی اندیشههمندان بههه ایههن اخبههار بههه دیههد  تردیههد  غریههب بههه نظههر مههی

كه در این حدیث مطالعۀ دقی از ا 70اند. نگریسته گیرد.  ین رو، جا دارد   تری صورت 
 سند صدوق برای این خبر به شر  زیر است:

ا ا هَّ ثَّ د َّ الَّ  حَّ ، قَّ دن اهّللن َم ُم عَّ ُد بم عم ا یَّ هَّ ثَّ د َّ الَّ  حَّ ی، قَّ احلن اُ  الَر َّ َّ َ َّ 
دن اهّللن الم َم ُم عَّ ا عَّ ن بم هَّ ثَّ

د َّ ُ بم ُم حَّ غ.َّ َّ َم

م  ٍُ  الِن َّ ُب سم  ن مَّ
َّ
ی ٍف، أ نن دن بم من طَّ الن ٍد، عَّ مم یَّ عم

و بم من  َّ مم عَّ م نن ، عَّ افَّ وَّ
من ُعام یخن بم سَّ ُ من الم ی، عَّ دن

ُی لَّ اهّللن  ََّ   ُ عم ن الَّ  َسَّ اٍ ، قَّ َّ َ من عَّ دن اهّللن بم َم مم عَّ ، عَّ
َّ! ََّ ا ََّ من ُ  ََّ ن بم یم

َّ من ادم ُُ ُل  عَّ  71  ی
كهه سلسهله  صهدوق تهییهد مهی كتاب من الیحمره الفقیهمراجعه به مشیخۀ  سهعد بهن »كنهد 
در طریه  شهیخ صهدوق بهه عمهرو بهن « مسروق نهدی و حسین بهن علهوان عبداهلل، هیثم بن ابی

 اند: خالد قرار داشته
ُیت ُ ع م أ  و بم  الد، فُ د َ كاف فغُ عم عمن ع م ی عد اب م ع  د  _ریض اهّلل عه ُ  _و ما 

دی، عم السیخ بم عاوا  اهّلل، عم اهغ. بم أ  مسنُ  و بم  الد  فالِن   72، عم عمن
كهه صهدوق از همهین تركیهب در طریه  نقهل احادیهث فهرد  اما نکتۀ حایز اهمیهت، آن اسهت 

كرده است:  دیگری نیز یاد 
ف  اف، یف الخ كاف فغُ عم یعد بم طن ُیت ُ ع م أ   و ما  ع م ی عد  _عه ُ   ریض اهّلل _فُ د َ
و ب  م  ب  م عا  وافالِن   دی، ع  م الس  یخ   ب  م ع   د اهّلل، ع  م اهغ  . ب  م أ  مس  نُ  ، ع  م عم  ن
اف  ف  یف الخ  73ثاب ، عم یعد بم طن

كهه مشهخص اسهت، ایهن طریه  ناقهل روایهات سهعد بهن طریه  الخفاف كههه  همهان طهور  انهد 
رسههدن امهها طریهه  صههدوق بههه سههعد  روایههت مههورد بحههث، در حلقههۀ بعههدی بههه همههین شههخص مههی

 «. عمرو بن خالد»گذرد و نه از  می« عمرو بن ثابت»الخفاف، از 
 حلقهههۀ بعهههدی سهههند روایهههت مهههذكور نیهههز قابهههل « اصهههب  بهههن نباتهههه»صهههدوق بهههه اخبهههار طریههه  

                                                      
 260ص ،نینخسهت قهرن سهه از عهیشه مکتهوب راثیهم نیاسهالم بهزر  المعهارف دائره در« یواسط خالد یاب» لمدخ: ک.ر. 70
 نظههر بههه ناسههازگار هیههجارود دیههعقا بهها زیههن خبههر نیهها كههه اسههت شههده نقههل صههدوق یاالمههال در زیههنی گههرید خبههر اسههتی گفتنهه)
 (.544ص ،یاألمال: ک.ر) رسد یم

 .280ص1ج ،نیالد كمال ن64ص 1ج همان،. 71
 .485ص ،4ج ،هیالفق حمرهی ال من. 72
 .538 و 537ص ،4ج همان،. 73
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 توجه است:
د بم ع  ماجغا یُ  ُیتُ عم َم   كاف فغُ عم ادی   بم   اَ!، فُد َ ریض اهّلل عه ُ  _و ما 

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  یخ ب  م  _
و بم ث یف، عم ادی   بم   اَ! عاواف، عم عمن  74اب ، عم یعد بم طن

كهه اخبههاری از  بهدین ترتیههب، مشهخص مههی كههه نهزد صههدوق بههوده، از « اصههب  بهن نباتههه»شههود 
هیهثم »و پ  از او به « حسین بن علوان»به « عمرو بن ثابت»به واسطۀ « سعد بن طری »طری  
كتاب « نهدی كه صدوق در  كهه بها خویش نیهز خبهر االمالیرسیده استن چنان  كهرده  ی را نقهل 

سههعد بههن »همههان وسههایت )پههدرش، سههعد بههن عبههد اهلل، هیههثم و حسههین بههن علههوان( و منقههول از 
گروه در این حدیث « طری  از اصب  بن نباته « عمرو بهن ثابهت»استن اما حلقۀ ارتباط این دو 

 75است.« عمرو بن خالد»و نه 
گفت صهدوق )بهه جهز در دو مهورد(  به عبارت دیگر، می در ههیچ جها خبهری را از طریه  توان 

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

كهرده  در مقابل، در موارد متعددی اخبهاری را از اصهب  بهن 77ابو خالد آشکار است(. نباتهه نقهل 
كه در طری  آنها    78حمور دارد.« عمرو بن ثابت»است 

                                                      
 .445ص ،4ج همان،. 74
َثَنا. 75 بِ  َحّدَ

َ
َثَنا: َقاَل  یأ ُد  َحّدَ ُن  َسع  ِد   ب  َه  َعِن  اهلِل، َعب  ِن  َثِم یال  بِ  ب 

َ
ُروق  ی أ هِد  َمس  ه  ُحَسه َعهِن  ،یالّنَ هِن  ِن یال  هَواَن، ب  هِرو َعهن   ُعل  هِن  َعم    ب 

، بِ  ن  َع  َثاِبت 
َ
ِد  َعن   ِه،یأ ِن  َسع  ،یَبرِ  ب  هَبِ   َعهِن      ص 

َ هِن  األ  ِم  َقهاَل  ُنَباَتهَن  ب 
َ
ِمِن  ُر یهأ ُمهؤ  م  یه َذاَت : َن یال  َبهرِ ی َعَله و  ُکوَفهِن  ِمن  َنها ال 

َ
 ُد یَسه أ

َوِص  ِب  ِد یَس ی َوِص  َو  َن ییال  َنا َن ییالّنَ
َ
ِلِم  ِإَماُم  أ ُمس   (.25ص ،(صدوق) یاالمال... ) َن یال 

 ابهو از را دیهز اتیهروا صهدوق. سهتینی دیهتردی جها دیهز از و خالهد بن عمرو از علوان بن نیحس نقل در كه نمود وجهت دیبا. 76
ی أبهه بههنی علهه بههن نیالحسهه بههنی علهه بههن دیههز عههن ه،یههف كههان مهها و: »اسههت كههرده نقههل علههوان بههن نیحسهه او از بعههد و خالههد
 بهن المنبه الجوزامی أب عن اهلل، عبد بن سعد عن _ عنهما اهللی رض _ الحسن بن محمد وی أب عن ته،یرو فقد طالب
 «.طالبی أب بنی عل بن نیالحس بنی عل بن دیز عن خالد، بن عمرو عن ، علوان  بن  نیالحس عن اهلل، عبد
 :است شده نقلی واسط خالد ابو واسطه به( دیز از نه و) اصب  از كه استی تیروا باره در جا نیا در گو و گفت

َثَنا: است ریز شر  هب دوم ثیحد. 77 ُن ی َعلِ  َحّدَ ِد  ب  اُق، اهلِل  َعب  هَوّرَ َثَنا: َقهاَل  ال  ُد  َحهّدَ هُن  َسهع  هِد   ب  هِن  اهلِل  َعب  ِبه ب 
َ
هَعرِ  َخَله   ی أ ش 

َ  ،یاأل 
َثَنا: َقاَل  َه  َحّدَ هُن  َثُم یهال  ِبه ب 

َ
هُروق  ی أ هِد  َمس  ه  ُحَسه َعهِن  ،یالّنَ هِن  ِن یال  هَواَن، ب  هِرو َعهن   ُعل  هِن  َعم  ،  ب  ِد  َعهن   َخاِلهد  هِن  َسهع   َعهِن  ،    یهَطرِ  ب 

َبِ   ص 
َ ِن  األ  ِم  َقاَل : َقاَل  ُنَباَتَن، ب 

َ
ِمِن  ُر یأ ُمؤ  ُت : َن یال  َنها  :ُقهوُل ی اهلِل  َرُسهوَل  َسهِمع 

َ
هِد  ُد یَسه أ هَت  َو  آَدَم  ُول  ن 

َ
هُن  َو ی َعِله ایه أ ِئّمَ

َ  ِمهن   األ 
ِدَآ  ِت  َساَدُة  َبع  ّمَ

ُ
َنا َمن  ی أ َحّبَ

َ
َحّبَ  َفَقد   أ

َ
َ َمَنا َمن   َو  اهللَ  أ ب 

َ
َ َ   َفَقد   أ ب 

َ
 اهللَ ی َعهاَد  َفَقد   َعاَداَنا َمن   َو  اهللَ ی َوالَ  َفَقد   َواالَنا َمن   َو  اهللَ  أ

َطاَعَنا َمن   َو 
َ
طاَر  َفَقد   أ

َ
 (.476ص ،(صدوق) یاالمال) اهللَ ی َعَص  َفَقد   َعَصاَنا َمن   َو   اهللَ  أ

 زیهن را ریهز مهوارد تهوان یمه _ اسهت مهدعا نیها دیمؤ صدوق خهیمش كه _ هیالفق كتاب در اصب  از منقول مواردی تمام جز به. 78
َثَنا: برشمرد بِ  َحّدَ

َ
َثَنا: َقاَل  یأ ُد  َحّدَ ُن  َسع  ِد   ب  َه  َعِن  اهلِل، َعب  هِن  َثِم یال  ِبه ب 

َ
هُروق  ی أ هِد  َمس  ه  ُحَسه َعهِن  ،یالّنَ هِن  ِن یال  هَواَن، ب   َعهن   ُعل 

ِرو ِن  َعم  ،  ب  بِ  َعن   َثاِبت 
َ
ِد  َعن   ِه،یأ ِن  َسع  َبِ   َعِن  ،    یَبرِ  ب  ص 

َ ِن  األ  ِم  َقهاَل  ُنَباَتَن، ب 
َ
ِمِن  ُر یهأ ُمهؤ  م  یه َذاَت  َن یال  َبهرِ ی َعَله و  ُکوَفهِن  ِمن  : ال 
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كه عمرو بن ثابهت راوی چنهد خبهر مههم دال بهر موضهور دوازده امهام  از سوی دیگر، می دانیم 
كتهاب  یهاد از  كهه در اصهل عبهاد بهن یعقهوب )مشههور بهه ابوسهعید عصهفری( بهه احتمهال ز اسهت 

 نقل شده است: 79عمرو بن ثابت
و،ع   اد ع  » _   اف اهّلل  ا     یُ   ل ع  م ا  َح  مة ق  ال  َسع    ع    ب  م الس  یخ  80م عم  ن

َ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 
ا  یس ح ف اهّلل و یُدیو ُ، و هش اُتمئ! مم ولد ری ل اهّلل    یع دو ُ ق َ  ا  الخ

و بم ثاب  ، ع م ا  جعف ر، ع م _    اب  ُ، ع م ابائ ُ ق ال  ق ال ری  ل اهّلل ع اد عم عمن
وم الس ماء ا  اه َ الس ماء م ا یوره  ف و  وم ؤ السماء اماف ُتهَ السماء، فااا اهب حنج حنج
م ا  ام اف ؤ اُترض ُته َ اُترض اف ُتغ د باها  ا  وم مم اهَ ب  ی م م ول دی اح د ع  ر حنج حنج

وم اهَ ب ی مم اُترض ا  اهَ اُترض ما یوره ف    فااا اه   حنج
ود، ع م ا  جعف ر _ و، ع م ا  الج اَ   ا  و اح د  ق ال  ق ال ری  ل اهّلل ع اد عم عمن

ر اُترض اع  آ اوَاده  ا ج اه  ا و و ق  ال وَ  د اهّلل اُترض اف  ع   ر م  م ول  دی و ا     ی  ا ع    حل
وا    َسغخ باها ا، فااا اهب اُتحد ع ر مم ولدی یا   اُترض باها ا و َل یهظن

و و عم اب  _   َسعتُ یُ  ل ل و بُغ   اُترض یوم ا  ب    قال ُ، عم ا  جعفرع اد، عم عمن
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 یخ اظ  رهش، 

َُ   می ا ش و ُت یهظرهش اهب بها م م ب  ِنش و رفعه ا الغ ُ   فااا اراد اهّلل اف هیاو ش   ُت عَّ  یفم
                                                                                                                             

َنا
َ
َوِص  ُد یَس  أ ِب  ِد یَس ی َوِص  َو  َن ییال  َثَنا ،(25ص همان،... ) َن ییالّنَ ُن ی َعلِ  َحّدَ ِد  ب  اُق  اهلِل  َعب  ُن ی َعلِ  َو  الَوّرَ ِد  ب  ِن  ُمَحّمَ َحَسهِن  ب   ال 

ُروُف  َمع  ِن  ال  ُبَرَة  ِباب  وِ  َمق  َقز  َثَنا: َقاال  یِن یال  ُد  َحّدَ ُن  َسع  ِد   ب  َثَنا: َقهاَل  اهلِل، َعب  َه  َحهّدَ هُن  َثُم یهال  ِبه ب 
َ
هُروق  ی أ هِد  َمس  ه  ُحَسه َعهِن  ،یالّنَ  ِن یال 

ِن  َواَن، ب  ِرو ن  َع  ُعل  ِن  َعم  ِد  َعن   ، َثاِبت    ب  ِن  َسع  َبِ   َعِن  ،    یَطرِ  ب  ص 
َ ِن  األ  ِم  ِإّنَ : َقاَل  ُنَباَتَن  ب 

َ
ِمِن  َر یأ ُمؤ  ِد  ِمن   َعَدَل  َن یال   َحهاِئت   ِعن 

َثَنا ن(369ص ،دیالتوح... ) َلُه  َل یَفِق  آَخَر  َحاِئت  ی ِإلَ  َماِئل   َمُد  َحّدَ ح 
َ
هُن  أ هِد  ب  هِن  ُمَحّمَ هارُ ی یهح  ی ب  َعّطَ هُه  اهللُ ی َرِضه _ ال  : َقهاَل  _ َعن 

َثَنا ُد  َحّدَ ُن  َسع  ِد   ب  َثَنا: َقاَل  اهلِل، َعب  ُبو َحّدَ
َ
َزاِم  أ َجو  ُه  ال  ُمَنّبِ

ُن  ال  ِد  ب  َثَنا: َقاَل  اهلِل  َعب  ُحَسه َحّدَ هُن  ُن یال  هَواَن، ب  هِرو َعهن   ُعل  هِن  َعم   َثاِبهِت   ب 
ِن  ُمَز  ب  اِد، ُهر  َحّدَ ِد  ن  َع  ال  ِن  َسع  ،یَبرِ  ب  َبِ   َعِن      ص 

َ ِن  األ  ِم  َقهاَل : َقاَل  ُنَباَتَن  ب 
َ
ِمِن  ُر یهأ ُمهؤ  هُن ی َعِله َن یال  ِبه ب 

َ
تِ : یهَطاِلهب  ی أ

 
ی َعَلهی ه

اِس  َتِفُع ی َزَماٌن  الّنَ َفاِحَشُن  ِه یفِ  ر  َثَنا ن(92ص ،الثالثن األشهر فمائل... ) ال  ُد  َحّدَ ُن  ُمَحّمَ َمَد  ب  ح 
َ
ه أ هُه  اهللُ ی َرِضه _ی انِ َب یالّشَ  _ َعن 

َثَنا: َقاَل  ُد  َحّدَ ُن  ُمَحّمَ بِ  ب 
َ
ِد ی أ ُکوفِ  اهلِل  َعب  َثَنا: َقاَل  ،یال  ُد  َحّدَ ُن  ُمَحّمَ هَماِع  ب  َمِکه َل یِإس  َبر  َثَنا: َقهاَل  ،یال  هُد  َحهّدَ هُن  اهلِل  َعب  َمهَد، ب  ح 

َ
 أ

ِن  َماَن یُسلَ  َعن   ص   ب 
َوزِ  َحف  َمر  رِ  َعن   ،یال  ِن  وَعم  ،  ب  ِد  َعن   َثاِبت  ِن  َسع  ِن  ِد یَسِع  َعن   ،    یَطرِ   ب  ،یُجَب  ب  ِن  َعِن  ر  اس   اب  ا  :َقاَل  َعّبَ  َلّمَ

َواَب  اهلِل  َرُسوُل  َسّدَ  ب 
َ اِرَعَن  األ  ِجِد ی ِإلَ  الّشَ َمس    ال 

َ
َحاُبُه  َضّجَ  یَعلِ  َباَب  ِإاّل ص 

َ
 (.201ص ،1ج ،عیالشرا علل... ) أ

ك ثابهت بهن عمهرو احوال شر  دری نجاش. 79  كتهاب بههی نجاشه  یهطر در. اسهت داشهته«  یهلطی كتهاب» او كهه كنهد یمه دیهته
 (. 290ص ،عنیالشی مصنف اسمام فهرست: ک.ر) است گرفته قراری( عصفر دیسع ابو) عقوبی بن عباد عمرو،

ی موسه بهن هرون محمد ابو: ستا« ثابت بن عمرو» عمرو، نیا از منظور د،یسع ابو اصل ثیحد نینخست سند به توجه با. 80
 بهن محمهد جعفهر ابهو اخبرنها: قهال ل،یسهه بهن( د ه بهنی عله) همام بن محمدی عل ابو حدثنا: قال ،یالتلعکبر احمد بن

ی العصهفر دیسهع ابهوی حدثن: قال نن،یسم ابوی رفیالص میابراه بنی عل بن محمد حدثنا: قال ،یالنهد خاقان بن احمد
 (.15ص ،یعصفر دیسعی اب اصل ،عشر الستن االصول... )  قال هیاب عن المقدام ابو هو و ثابت بن عمرو عن عباد هو و
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   81ما ی اء و احب   مش  اهّلُل 

 رسد.  لذا نقل خبری دیگر در همین موضور توست عمرو بن ثابت قابل دفار به نظر می
گفته شد، می آن كرد: چه   توان به اختصار، چنین مطر  
اسهت. از دیربهاز در بهین محهدثان احتمهال بهروز کهم. نهام ههر دو راوی )عمهرو( مشهترک بهوده ی

  .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 

 مسروق نهدی، حسین بن علوان(.  عبد اهلل، هیثم بن ابی
كههه در  بهوده، در حالی« سههعد بهن طریه »راوی اخبهار « ثابهتعمههرو بهن »سهوم. بهدون شهک، 

 بار  عمرو بن خالد این موضور محرز نیست. 
قرار « اصب  بن نباته»در طری  نقل صدوق از روایات « عمرو بن ثابت»چهارم. بدون شک، 

 كه در بار  عمرو بن خالد این موضور محرز نیست.  داشتهن در حالی
كیههد بههر نسههل حسههینیپههنجم. محتههوای حههدیث مههورد بحهه چنههین،  و هههم ث از جهههت ته

كهه  ناسازگاری« عمرو بن خالد»پذیرش عصمت برای امامان بعدی با عقاید  هایی روشهن دارد 
 رسد او راوی چنین روایتی باشد.  بعید به نظر می
كه اصهل « عمرو بن ثابت»ششم.  راوی تعدادی از اخبار دال بر موضور ائمه اثناعشر است 

كرده است. ابوسعید عصفر  ی آنها را نقل 
گذاشتن موارد فوق كنار هم  عمهرو بهن »گفته، نام  آید در سند روایت پیش الذكر به نظر می از 

هایی  شههده باشههد. بهها توجههه بههه در دسههترس نبههودن نسههخه« عمههرو بههن ثابههت»جههایگزین « خالههد
كههردن ا متعههدد، در بههار  منشههه بههروز ایههن اشههتباه نمههی مهها دو فرضههیه را تههوان بهها اطمینههان ابهههار نظههر 

كههه در نسههخۀ اصههلی ایههن حههدیث )مشههابه بهها روایههات اصههل  مههی كههرد: نخسههت، آن  تههوان مطههر  
ثبههههت شههههده و مؤلهههه  یهههها یکههههی از « عمههههرو»ابوسههههعید عصههههفری(، نههههام راوی تنههههها بههههه صههههورت 

عمههرو بههن »در سههند بهها توجههه بههه طریهه  آشههنای روایههات « عمههرو»بهها مالحظههۀ نههام  82نویسهان، نسخه
كهرده و )با توجه به « خالد سه نفر راوی مشترک ماقبل از آن( به اشتباه اقدام بهه تکمیهل نهام وی 

                                                      
 (.16 و 15ص همان،: )است ریز شر  به اخبار نیا 81 .

 عبهداهلل، بهن سهعد» سلسهله تکهرار كهه آن ح،یتوضه. باشهد داده ره صهدوق كتهاب از بعهد ایه قبهل اسهت ممکهن اتفهاق نیها. 82
« علهوان بهن نیحسه» كتهاب از نقهل بهری گهواه توانهد یمه صهدوق كتهب در« علهوان بهن نیحسه ،ینههد مسهروق یابه بن ثمیه

 بههروز منشههه اسههت ممکهن و( 52ص ،یالنجاشهه رجههال) بههوده نسهخه اخههتالف دچههاری نجاشهه شههادت بههه كهههی كتههاب باشهدن
 . باشد اشتباه
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یاده شده است.« ابن خالد»جا  از این كهه بها توجهه بهه خهت  83در سند ز فرضیه دوم نیز آن اسهت 
باعث بروز تصحی  نام « ثابت»و « خالد»های اولیه، قرابت نگارشی  الرسم بدون نقطۀ نسخه

رسههد چنههین اشههتباهی  چههه باشههد، بههه نظههر مههی ر حههال، علههت هههر آنپههدر راوی شههده باشههد. بههه ههه
 صورت پذیرفته است. 

 یبند جمع
پهرداختیم. « المقهدام ابن ابی »و « ابو خالد واسطی»در این مقاله ابتدا به بررسی شخصیت 

سس  بر ایهن اسهاس، یهک ابههام جهدی را در بهار  حهدیثی منسهوب بهه ابهو خالهد واسهطی مطهر  
یاد در سند این خبر، بین  كرده و نشان دادیم « عمهرو بهن ثابهت»و « عمرو بن خالهد»به احتمال ز

كه ارائهه شهد، راوی ایهن خبهر بهاهرات  یها همهان « عمهرو بهن ثابهت»خلت شده است و بنا بر قراینی 
كههه ههر چنهد« المقهدام ابهن ابی» از پهدری بتههری بهوده، امها مطهاب  بهها شهر  احهوال و مههدلول   اسهت 

كههه از او نقههل شهه ده، بههه جریههان امامیههه تعلهه  داشههته اسههت. از او چنههد خبههر دیگههر نیههز در اخبههاری 
یههابی  كههه محتههوای خبههر ابههن عبههاس نیههز در همههان راسههتا قابههل ارز موضههور دوازده امههام نقههل شههده 

 است. 

 کتابنامه
 ق. 1403، احمد بن علی طبرسی، مشهد: مرتمی، اإلحتجاج علی اهل اللجاج _

 ق. 1413ؤتمر شیخ المفید، ، محمد بن محمد مفید، قم: ماإلختصاص _

 )رجال الکشی(، محمد بن حسن طوسی، نسخه دراین النور.  إختیار معرفن الرجال _

، محمهد بهن محمهد مفیهد، قهم: مهؤتمر شهیخ المفیهد، اإلرشاد فی معرفن حجهج اهلل علهی العبهاد _
 ق. 1413

مین. ، محمد بن حسن طوسی، تههران: دار الکتهب االسهالاإلستبصار فیما اختل  من األخبار _
 ق. 1390

، عبهههاد بهههن یعقهههوب )ابوسهههعید عصهههفوری( و دیگهههران، قهههم: شبسهههتری، سهههتن عشهههرالاألصهههول  _
 ش. 1363

یدیه.  األمالی _  )رأب الصدر(، احمد بن عیسی، نسخه مکتبه ز
                                                      

 مههدخل: ک.ر ،( یتصههح) دوم  فههر  بههار در ن،یچنهه هههم و مههوارد لیههقب نیهها داد ره دالئههل  بههار در شههتریب مطالعهههی بههرا. 83
 ی. زنجانی ریشب جواد محمد دیس از اسالم جهان دانشنامه در«  یتحر و  یتصح»
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 ق. 1414، محمد بن حسن طوسی، قم: دار الثقافه، األمالی _

كتابچی، األمالی _  ش. 1376، محمد بن علی بن بابویه، تهران: 

، محمد بهن محمهد بهن نعمهان )شهیخ مفیهد(، قهم: ائل المقاالت فی المذاهب و المختاراتأو _
 ق. 1413المؤتمر العالمی للشیخ الفمید، 

، محمههد بهههن ابههی القاسههم طبهههری آملههی، نجهه : مکتبهههن بشههارة المصههطفی لشهههیعن المرتمههی _
ین،   ق. 1383الحیدر

قهههم: مکتبهههن ، محمهههد بهههن حسهههن صهههفار قمهههی، بصهههائر الهههدرجات فهههی فمهههائل آل محمهههد _
 ق. 1404المرعشی، 

 ق. 1414، سید مرتمی حسینی زبیدی، بیروت: دار الفکر، تاج العروس من جواهر القاموس _

كوفی، تهران: انتشارات وزارت ارشاد، تفسیر فرات الکوفی _  ق. 1410، ابراهیم بن فرات 

 ق. 1398، محمد بن علی بن بابویه، قم: جامعه مدرسین، التوحید _
 ق. 1404ابن حجر عسقالنی، بیروت: دار الفکر، ، تهذیب التهذیب _

، سههید حسههن آل طههه، قههم: موسسههن النشههر االسههالمی، جههامع األثههر فههی امامههن االئمههه االثنههی عشههر _
 ق. 1414

 ق. 1372، ابن ابی الحاتم رازی، بیروت: دار احیام التراث العربی، الجر  و التعدیل _

 ش. 1362، ، محمد بن علی بن بابویه، قم: جامعه مدرسینالخصال _
 ، حسن بن یوس  حلی )عالمه حلی(، نسخه دراین النور.  خالصن األقوال فی معرفن الرجال _

 ق. 1413، محمد بن جریر طبری آملی، قم: بعثت، دالئل اإلمامن _
 )طبقات رجال(، احمد بن محمد بن خالد برقی، نسخه دراین النور.  رجال البرقی _

 ه دراین النور. داود حلی، نسخ ، حسن بن علی ابن الرجال _

 ، محمد بن حسن طوسی، نسخه دراین النور. الرجال _
 ق. 1411، عبیداهلل بن عبداهلل حسکانی، تهران: وزرات ارشاد، شواهد التنزیل _

 ش. 1385، محمد بن علی بن بابویه، قم: داوری، علل الشرایع _

 ش. 1378، محمد بن علی ابن بابویه، تهران: جهان، عیون أخبار الرضا _
 ق. 1396، محمد بن علی بن بابویه، قم: داوری، األشهر الثالثنفمائل  _
 ، احمد بن علی نجاشی، نسخه دراین النور. فهرست أسمام مصنفی الشیعن _

كتههب الشهیعن و أصههولهم و أسهمام المصههّنفین و أصهحاب األصههول _ ، محمهد بههن حسههن فهرسهت 
 طوسی، نسخه دراین النور. 
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كلینی، تهران: دالکافی _  ق. 1407ار الکتب االسالمین، ، محمد بن یعقوب 
 ش. 1356، جعفر بن محمد بن قولویه، نج : دار المرتموین، كامل الزیارت _

 ، ابن ال مائری، نسخه دراین النور. كتاب المعفام _
 ق. 1395، محمد بن علی بن بابویه، تهران: اسالمیه، كمال الدین و تمام النعمن _

 ق. 1408دار الکتب العلمیه،  بکر هیثمی، لبنان: ، علی بن ابیمجمع الزوائد _

كبر، قم: مركز مطالعات ادیان و مذاهب، مسائل اإلمامن _  ش. 1386، منسوب به ناشی ا

 ، سید ابوالقاسم خوئی، نسخه دراین النور. الحدیث رجال  معجم  _

، سهههعد بهههن عبهههداهلل اشهههعری، تههههران: مركهههز انتشهههارات علمهههی و فرهنگهههی، المقهههاالت و الفهههرق _
 ش. 1360

 ش. 1364، محمد بن عبدالکریم شهرستانی، قم: شری  رضی، نحلالملل و ال _

 ق. 1413، محمد بن علی بن بابویه، قم: دفتر انتشارات اسالمی، من ال یحمره الفقیه _

، حسین مدرسهی طباطبهایی، ترجمهه: علهی قرائهی و میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین _
 ش. 1386رسول جعفریان، قم: موره، 

 تا.  حمد بن احمد ذهبی، بیروت: دار المعرفن، بی، ممیزان اإلعتدال _
 ق. 1404، نصر ابن مزاحم قم: مکتبن مرعشی، صفین وقعن _
كتچ«یابو خالد واسط» _  ، تهران. یدائرة المعارف بزر  اسالم، ی، احمد پا
 ینید محمههد رضهها حسههی، سهه«تیههن تههراث اهههل البیههحما ید فههیههدات بیههن یههدین و الزیههاإلمام» _

 . 320 - 274ق، ص1423، 12شماره ،ثیعلوم الحد، یجالل
 . 3575، ص7، جدانشنامه جهان اسالم، یرید محمد جواد شبی، س« ی  و تحریتصح» _
كوفیتفس» _  - 127ش، ص1389، تابسهتان 4، شهماره حکمت اسهرام، یم قبادی، مر«یر فرات 

152 . 
كابم رحمت«هیجارود» _  . ، تهران: دانشنامه جهان اسالمدانشنامه جهان اسالم، ی، محمد 
، ید محمههد رضهها لواسههانی، سهه«ه متقههدم بههه اخبههار امامههان اثناعشههریههدیدر بههاور ز یجسههتار» _

 . 12، شماره 92، زمستان یفصلنامه امامت پژوه
، یعهامل یكهوران ی، عله«سهنت به دوازده امهام در متهون اههل ث بشارت رسول خدایحد» _

 .12، شماره92، زمستان یفصلنامه امامت پژوه




