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تاریخ ارسال96/10/6 :

تاریخ پذیرش97/8/21 :

چکیده

روایتها و گزارشهاا گونااگون ررااارة اصااا ااا

اماا سادار(ع) رر

منااع حدیث و رجال امامیان نقل شده است .ارا ارپایة این گزارشها جایگااه

و مقامات ااص اارا ایان گاروه از اصااا رر تااریخ حادی امامیا لااا

کررهاند .پرسش مطرح این اسات کا اا واقاع ها میازان از ایان گازارشهاا ااا

واقعیتها تاریخ همراه است و اینک آیا رر صورت راست آزماای ااا ریگار
گزارهها معرفت م توان این ویژگ ها متمایزکننادة ااا

را ابااات کارر

اراساس گزارشها موجور ،ا نظر م رسد م توان رر تطااق تاریخ و ررست

این گزارشها تررید کرر هراک رارهها تااریخ ااا ماتاوا ایان گازارشهاا

همراه ا آش ا ار ناادارر .از ایاان رو اااا مطالعااة کتااخان ا ا و اسااتنار ا ا منااااع

گوناگون سن و شیع ا اررس تعامالت این رست از اصاا اا اما سادار(ع)

و جایگاه حدیث آنان رر مدامع روایا امامیا پررااتا شاده و نشاان راره شاده
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است ک ایان ییاا از ااااار نما تواناد اا تنهاای رلییا اار وباقات و جایگااه

مناصرا فرر آنان رر تاریخ اندیشة امامی قرار گیرر.
واژههای کلیددی تااریخ حادی
حوار .

امامیا  ،اصااا اماا سادار(ع) ،اااوا ،

مقدمه
روایتها و گزارشهای رر منااع امامی نقل شده است ک رر آنها ییا ااص از اصااا اماا

سدار(ع) اا ویژگ ها متمایز معرف شدهاند .مثالً رر گزارشهای عادها از اصااا ااا عناوان

«حوار » و یا عدها ریگر اا عنوان «اا » ائم متعین شدهاند .این مقال از یریق اررس ایان رسات

از اااار ا اررس اصااا از اما سدار(ع) اواهد پرراات ک رر قالب حاوار  ،ااا یاا بقاات

معرف شدهاند؛ اینک ا واقع این اااار تا ه میزان ما تواناد رر اررسا رجاال اصااا ائما و

جرح و تعدیل آنان مورر اعتنا قرار اگیرر .ریگر اینکا آیاا آنگونا کا گ تا شاده ما تاوان ااا

عناوین هون حوار یا اا وج متمایز ارا پاره از اصاا نسات ا ارا ریگر قائل شد

ررااره این موضوع پیشینة ااص یافت نشد و شاید اتوان این نوشات را اولاین قاد رر ایان راه

رانست .الات ارا از تکگزارشها ا یور اا

مورر اررس قرار گرفت است کا ما تاوان اا

نظرات انتقار عالم حیا ( 726.ق( ).عالما حیا  )157-156 :1417 ،و شاهید باان ( 965 .ق).

(شهید بان  )986/2 :1422 ،از میان متقدمان ،زینالدین عامی ( 1011.ق) ).عاامی  121 :1411 ،و

 )487از متا اران ااوی ( رر ایان اااره ر.خ ااوی  157/4 :1413 ،و  356و  139/9و  )215/10و

ت رش )ت رشا  403/1 :1418 ،و  )232-231/2از معاصاران رراااره حادیث کا حاوار ائما را

معرف م کند اشاره کرر .ررااره حدی ِ ارتدار اعد از جریان عاشورا هم م توان ا نقدها اوی
اشاره کرر)اوی  .)356/4 :1413 ،هیچکدا از این اررس هاا اصااا ااا

سدار(ع) و روااط و تعامالت و تقااالت آنها اا اما را اا

ارعاای اارا اماا

ن رره است و تنها ا صورت کی ا

ضعیااورن و غیرقاال ایمیناناورن سند و ماتوا این اااار اشاره کررهاند.

این پژوهش اا ت ی ار منااع تاریخ  ،رجال  ،حدیث شیع و اهل سنت ا اررس گزارشهاا

مرتاط اا اصااا ک گ ت م شوند از اصاا اا

اما سدار(ع) و شخص اما اورند پرراات و

تالش م کند اا اررس ها تاریخ و حدیث ْ تعامالت و ارتاایات این افارار ااا اماا سادار(ع) را
ماورر ااازاوان قاارار رهاد .ماااور اصای مقالا راسات آزماای گاازارشهاای اساات کا ماادع

معرف کررن حوار  ،ااوا و بقات اما (ع) هستند و اینک آیا اااار مرااو اا ایان افارار تاوان
اباات حوار یا اا اورن آنها را رارر یا ایر
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هدف از این پژوهش روشن شدن فضا ارتاای اما سدار(ع) و پاارها از اصااا اسات و

رر واقع تالش م کند تا حد پرره از میزان فعالیتهاا اماا سادار(ع) ااررارر .همچناین تاالش

م کند نشان رهد اا این ییا از احاری

نم توان ا صورت اوشاینان مواج شد و اررس آنها

اا گزارشها تاریخ و حدیث تغییرات را رر اررس حادیث و جایگااه رجاال آن افارار ایداار

م کند .ا نظر م رسد اینگون پژوهشها فضا ارا تاییل روران اما سدار(ع) هموارتر سازر.

نتایج این پژوهش نشان رار این روایات نم تواند رلیل ار وباقت و تعدیل افرار ا عنوان معیار

تیق شور و افزون ار ضعاها سند از نظر ماتوای هم اا آنها رر واقعیات میاان اماا و ایان
اصاا ات اق افتاره مت اوت است .از این رو حداقل وجه ک م توان ارا ارا از این افرار ااا

توج ا این ییا از روایتها قائل شد این است ک این روایتها تنها ما تواناد رلییا اار حسان

اعتقار آنها مورر لاا قرار گیرر.

روایتهای مبیّن اصحاب خاص
ررااره اصاا اا اما سدار(ع) مدموعاً شش گزارش مختیا ایان شده است .س گزارش از

اما صارق(ع)( 148.ق ).یک گزارش از اما کاظم (ع)( 183.ق ).و از مامد اان عمار کشا ( .
نیم اول سده ههار ) و صاحباالاتصا

هام هرکادا یاک ااار نقال شاده اسات .رر ی ا از

گزارشها اما صارق (ع) م فرمایند اعد از شهارت اما حسین (ع) تنها ااواالد کاای  ،یایا اان
اُ الطویل ،جاار ان عاداهلل انصار و جایر ان معطم اورند ک مرتد نشدند و ار راه اهال ایات اااق

مانند( .یوس 338/1 :1404 ،؛ شیخ م ید منسو  64 :1414 ،و  .)205اما صاارق (ع) رر گازارش

روم رر ضمن روایت ا کم اصاا اما سدار(ع) اشاره م کند و از ااواالدکاای  ،یایى اان
ا یویل ،سعید ان مسیب و عامر ان وابی و جاار ان عاداهلل انصار نا م ارر ک اینهاا شااهدان

هستند ار آنه ک اما سدار(ع) اندا راره است(کوف  .)105-104 :1399 :اما صاارق (ع) هام

هنین رر سومین گزارش ااواالد کاای  ،سعید ان مسیب و قاسم ان مامد ان اا ا ار را از بقاات

اما سدار(ع) ارشمرره اسات )کیینا  .)472/1 :1363 ،رر گازارش اماا کااظم (ع) هام ااواالاد

کاای  ،یای ان اُ یویل ،سعید ان مسیب و جایر ان مطعم حوار اما سدار(ع) معرفا شادهاناد
)فتال نیشااور  ،ا تا283-282 :؛ شیخ م ید منسو  .)62-61 :1414 ،رر پندمین گزارش کش از

قول فضل ان شاذان ااواالد کاای  ،یای ان اُ الطویل ،سعید من مسیب ،مامد ان جایر ان مطعم،
و سعید ان جایر را از نخستین اصاا اما سدار(ع) نا م ارر ک رر اول امامات حضارت هماراه
ایشان اورهاند (یوس  .)332/1 :1404 ،رر آارین گزارش هم صاحباالاتصا

اصاا ااا
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اما سدار(ع) را ااواالد کاای  ،یای ان اُ الطویل ،مطعم ،سعید ان مسیب مخزوم و ح ایم اان

جایر معرف م کند (شیخ م ید منسو .)8 :1414 ،

بررسی ارتباطاتِ اصحاب خاص با امام (ع)
رر این قسمت هر کدا از اصااا ک رر گزارشها ااال نا ارره شدهاند ا ت صیل مورر اررسا
تاریخ و حدیث قرار اواهند گرفت.

یحیی بن اُم طویل
یای ان اُ یویل فرزند رای اما سدار(ع) اوره )ااان راور202 :1392 ،؛ حساین اان عاادالوها ،
 )65-64 :1369و احتماالً از همان کورک اا اما سدار(ع) آشانا شاده اسات .و ی ا اصااا

حیق نخست اما سدار(ع) ا شمار م رور ک رر راستا جذ افرار و آشنا کررن اما ااا اراا

از افرار تالشهای م کرره است )ارا نمون ر.خ.1 :جذ ااواالد کاای  :یاار 209 :1415 ،؛

.2جذ ا االسور اواهر زراره :زرار .3 .21 :1399 ،جذ حمران :همان .)27 :1399 ،گ ت شده
و اا

)کاتب اغادار  ،اا تاا33-32 :؛ ااان شهرآشاو  )311/3 :1376 ،و از حواریاون )فتاال

نیشااور  ،ا تا )283-282 :اما سدار(ع) اوره و نامش تقریااً رر تما گزارشهای کا اصااا

اا

حضرت را معرف م کنند وجور رارر .یای ان اُ یویل ی

از س ن ر نا ارره شده ک

از همان آغاز امامت اما سدار(ع) همراه ایشان اوره است).یوسا  )338/1 :1404 ،و رر اراا

از مسافرتها اما (ع) مصاحب ایشان )اصائر )306 :1404 ،و حت شاهد ارا از کراماات اماا

(ع) نیز اوره است) .حسین ان عادالوها  .)65-64 :1369 ،ظاهراً هیچ حدیث از اما سادار(ع) از

یریق او گزارش نشده و ااید و را از اصاا ا روایت اماا سادار(ع) رانسات 1ولا اراا از

فعالیتها او رر کوف )کیین  )380-379/2 :1363 ،و مدین )شیخ م یاد منساو  )64 :1414 ،رر
راستا اندیش ها تشیع امام گزارش شده اسات .گرها اا نظار ما رساد فعالیاتهاا و اا

اندازها اوره ک ارا از ازرگان را ار آن راشت تاا کتااا رر ایان اااره نگاارش کنناد )نداشا ،

 )398-397 :1416سراندا یای ا رست حداج ان یوساا بق ا ( 95.ق ).شاهید شاد (یوسا ،

.)339-338/1 :1404

( . 1ا غیر از یک مورر .رر این ااره .ر.خ( :حسن ان مامد رییم  ،ا تا )119 :ک ا نظر این یک مورر هام صاای
نم ااشد (رر این ااره ر.خ :کیین )144/2 :1363 ،
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ابوخالد کابلی
ااواالد کاای اار )یوس  )338-337/1 :1404 ،ی

ریگار از اصااا ااا

اماا سادار(ع)

م ااشد )کوف  )105-104 :1399 :ک حوار )فتال نیشااور  ،ا تا )283-282 :و اا حضارت
نا ارره شده است )کاتب اغدار  ،ا تا .)33-32 :و ی

از س نامرتدین راه اهال ایات اعاد از

قیا عاشوراست (یوس  )338/1404:1 ،ک نامش جزو پنج ن ر ریده م شور کا از هماان آغااز

امامت اما سدار(ع) همراه حضرت اوره است (یوس  .)332/1 :1404 ،اماا صاارق (ع) و را از
بقات اما سدار(ع) معرف م کند )کیین  )472/1 :1363 ،و حت ااال

و وفارار اور نساات

ا اما سدار(ع) را ار اما ااقرع عرض م کند و اما ت یید م نماید )نعمان .)300-299 :1422 ،
ااواالد روایات فراوان از اما سدار(ع) نقل کرره و ی

از حیق ها نشار معاارف اماا (ع)

اوره است .اااوحمزه بماال )اارا نمونا ر.خ :شایخ صادوق320-319 :1405 ،؛ یوسا :1364 ،

 )50/9و سعید ان جایر )اان شهر آشو  )278/3 :1376 ،از جمی اصااا اماا سادار(ع) هساتند
ک پارها از روایات این اما را از یریق ااواالد نقل کررهاند .ارا از اصاا اماا اااقرع ،اماا

صارق (ع) و حت اما کاظم (ع) مانند معمر ان یای )ارق 139/1370:1 ،؛ صدوق،)655 :1405 ،

ضریس ان عادالمیک)یوس 336/1404:1 ،؛ یوسا  ،)47-46 :1411 ،اشیر/اشار ال ناسا )شایخ

م ید  ،)45 :1414،عادالامید ان عواض یای کاوف )حیا  )44 :1370 ،و میسار اان عاادالعزیز
نخع کوف

ارق  )165/1 :1370 :از راویان هستند ک روایات اماا سادار(ع) را یریاق ااواالاد

روایت کررهاند.

رراارة گرایش و ا اما سدار(ع) س گزارش وجور رارر :نخست اینک ااواالد از قائیین ا

امامت مامد ان حن ی اوره ک گویا اا راهنمای مامد ان حن ی و ریدن کرامت از اما سادار(ع)

ا حضرت رو م آورر (یوس  .)337-336/1404:1 ،گزارش ریگر هم تالشهاا یایا اان

اُ الطویل را عامل جذ ااواالد ا اما سدار(ع) معرف م کند )رراین ااره ر.خ :یار :1415 ،

209؛ یارس  )486/1 :1417 ،و گزارش سوم ما گویاد کا و رر ااتادا نازر حسان اان حسان

ع(حسن مثن ) م رور و از و مطالا عالئم امامت ،مانند سالح رسول اهلل ،ما کناد )ااان حمازه،

 .)364-363 :1412سپس نازر اماا سادار(ع) ما رور و ااا ریادن کرامتا معتقاد اا امامات اماا
سدار(ع) م شور )اان حمزه .)364-363 :1412 ،الات اما (ع) سالح و ریگر میارا پیاامار

را

نیز نشان ااواالد م رهد) .ااان شاهر آشاو  )278/3 :1376 ،رراااره ساراندا ااواالاد گ تا کا

حداج و را تات تعقیب قرار م رهد .او هم فرار م کند ا سمت م

جان اور را ندات م رهد )یوس .)339 :1404 :

رر آندا مخ

م شور و
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جبیر بن مطعم /محمد بن جبیر بن مطعم /حکیم بن جبیر
جایر ان مطعم ان عاد اان نوفال اان عاادمناف ی ا ریگار از اصااا ااا  ،حاوار )فتاال
نیشااور  ،ا تا )283-282 :و از شخصیتهای نا ارره شده است ک رر کنار یای ان اُ الطویال
و ااواالد کاای  ،اعد از عاشورا ار راه اهل ایت ااق ماند و اما سدار(ع) را همراه کرر ( یوس ،

 .)338/1 :1404ن تة ااها آمیز ک ررااره و وجور رارر عد تطااق سن و اا روران امامت اما
سدار(ع) است .اگر ا گزارش مناصرا فرر اان حاان ،ک سال وفات و را 73ق .معرف م کند

(اان حاان )32 :1411 ،توج ن نیم ،تراجمنگاران اواسط االفت معاوی (سییمان ان ایا ،ا تاا:

 )464/1سال 57ق( .اان حاان )50/3 :1393 ،و ساال 59ق( .ااان حااان )32 :1411 ،را ساال وفاات

جایر ان مطعم ذکر کررهاند .از این رو اا توج ا قول اکثریت تراجمنگاران اعید اسات کا و را
اتوان جزء اصاا اما سدار(ع) رانست .احتماالً هم ازین روست ک شیخ یوس ناام از و اا

میان نارره است (رر این ااره ر.خ :عالم حی  .)61 :1417 ،همین عد تطااق سن جایار اان مطعام

اا سالها امامت اما سدار(ع) (از61ق .تا 94ق .حدوراً) ااع

شده تراجمنگاران معاصر نظارات

ریگر ایان کنند .ارا معتقد شدهاند ک رو جایر ان معطم وجور راشات اسات .جایار اان مطعام

حوار اما سدار(ع) و جایر ان مطعام صاااا رساول اادا (شااهرور  .)219/2 :1412 ،اراا

گ ت اند ک جایر ان مطعم مارف ح یم ان جایر است ک رر منااع امام از و یار شده است و

معنا ندارر صااا رسول ادا از حوار اما سدار(ع) رانست شور (تساتر .)150-149/9 :1419 ،

ارا ریگر ارپای گزارش کش از قول فضل ان شاذان و همچنین نظر شیخ یوس ْ شاخص ماورر
نظر را مامد ان جایر ان مطعم رانست اند (اوی  .)356/4 :1413 :این قول اا توج ا گزارشا کا

کش ایان م کند و سن مامد ان جایر ان مطعم موج ا نظر م رسد و احتماالً رر گازارشهاای

ک اصاا یا حوار اما سدار(ع) را مطرح م کناد ناا «ماماد» از نساخ اصای اا هار عیتا

افتارگ پیدا کرره است ول مش ل اینجاسات کا هایچ گزارشا مانا اار ایانکا و ااا اماا

سدار(ع) ارتاای راشت رر ااتیار نیست؛ حت هیچ روایت هم از ایشان و ریگر ائما نخساتین هام
نقل ن رره است .همین مسئی شاید ااع

شده ارا ار این ااور شوند ک مامد ان ح یم ان جایر

هم مارف ح یم ان جایر است .این نظری م گوید کا ماماد اان جایار رر ااار کشا ماارف
ح یم ان جایار اسات کا ارقا  ،شایخ یوسا

و االاتصاا

و را از اصااا اماا سادار(ع)

شمررهاند (تستر  .)150-149/9 :1419 ،ا نظر م رسد این نظری اایر ا صوا نزریکتار ااشاد

زیرا غیر از منااع امام  ،تراجمنگاران اهل سانت هام اا شااگرر و نازر اماا سادار(ع) اشااره

کررهاند (مز 166/7 :1406 ،؛ ذها  .)79/8 :1407 ،افزون ار اینک روایات اماا از یریاق ح ایم
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ان جایر هم رر منااع شیع (اا عناوان نمونا انگریاد :فارات اان اااراهیم160-159 :1410 ،؛ شایخ

م یدج )13 :1414 ،و هم مناااع سان (اا عناوان نمونا انگریاد خ ایهقا 256/5 :1410 ،؛ حااکم
نیشااور  ،ا تا )4/3 :گزارش شده است .همین گرایشها شیع و هست ک اهل سنت و را
ا اایر تشیع از نظر رجال تضعیا کرره و از و حدیث نقل نم کنناد (اا عناوان نمونا ر.خ:

قزوین  ،ا تا589/1 :؛ نسای  .)166 :1406 ،ح یم ان جایر ی ا از حیقا هاا نشار معاارف اماا

سدار(ع) رر کوف ا شمار م رور و راویان فراوان احاری

کررهاند .و از یاق پندم راویان حدی

اما سدار(ع) را از و رر کوف نقال

اسات )ااان حدار )234/1 :1415 ،و اا احتماال فاراوان

روران اما ااقر(ع) را ررخ کرره است.

سعید بن مسیب
سعید ان مسیب ( 93/94.ق ).کا ااان شهرآشاو و را از ترایاتشادگان امیرالما منین (ع) ناا

م ارر )اان شهر آشو  )311/3 :1376 ،ی
رر اکثر گزارشهای ک اصاا اا

ریگر از اصاا اا

اما سدار(ع) است .نا و

اما (ع) را معرف م کنند ،مانند روایت اماا صاارق (ع)

)کااوف  )105-104 :1399 :و امااا کاااظم ع) ،فتااال نیشااااور  ،ااا تااا )283-282 :فضاال ااان
شاذان)یوسا  )332/1 :1404 ،و گازارش االاتصاا

)شایخ م یاد منساو  )8 :1414 ،اا هشام

م اورر .و از حواریان )فتال نیشااور  ،ا تاا )283-282 :و شااهدان ناا اارره شاده کا اماا

سدار(ع) م تواند ار آن نسات ا کارهاای کا انداا راره احتدااج کناد) .کاوف -104 :1399 :

 .)105اما صارق (ع) هم سعید را از بقات اما ههار (ع) نا ارره است (کیین .)234/1 :1363 ،

کش رر گزارش از فضل ان شاذان سعید اان مسایب را از نخساتین اصااا اماا سادار(ع)

معرف م کند ک از همان نخست همراه اما (ع) اوره است (یوس  .)332/1 :1404 ،رر ایان اااره

ااید گ ت ک شاید نتوان گزارش مارر( 285.ق ).را پذیرفت ک سعید و اما سدار(ع) رر کورخ

همااز اورهاند 1ول اااار از ارتاا نزریک اما سدار(ع) و سعید ان مسیب از ره ه تار قمار

ا این سو ح ایت رارر .رر گزارش ا ارتاا اما اا سعید رر حاج ساال 62ق .اشااره شاده اسات

(اصیا  .)209-207 :1411 ،همچنین سعید از مصاحات و مراورت اور اا اما رر جریان قیا حره

رر سال 63ق .گزارش راره است )اانشهر آشو  .)285-284/3 :1376 ،این ارتاایات ا گونا ا
اوره ک اما اا تعاری

از شخصیت عیم سعید یار کند و و را از هم مرر اا آباار گذشاتگان

 . 1مارر .104 :1375 ،گ تن است سعید ان مسیب سال 15ق .و عی ان الاساین ع حادور ساال هاا 38-37ق .متولاد
شدهاند.
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آگاهتر اداند(اان شهرآشو  .)311/3 :1376 ،اما سدار(ع) همهنین سعید را افق مرر رر رأ و
نظر م رانست است )ذها  .)374/6 :1407 ،احتماالً ار همین اساس اوره ک اما (ع) گاه نزر و

م رفت (اان سعد ،ا تا368/3 :؛ قاضا نعماان )273/3 :1414 ،و یاا سا االت رراااره ای ا(رراااره

عمر :اان سعد ،ا تا368/3 :؛ االذر  )442/10 :1959 ،و ریگر صااا )ااانساعد ،اا تاا-148/3 :

 )149از سعید م پرسیده است .اما هم هنین روایات رر موضوعات مختیاا از ساعید نقال کارره
است 1.اما سدار(ع) پاارها از روایاات پیاامار(

اا وقا

) را از ساعید اان مسایب و از یریاق ساعد اان

نقل کرره ک منااع اهل سنت ا این یریق روایات سعد ان اا وقا

را «اص االساانید»

معرف کررهاند )اان حدر ،ا تا .)22 :هم از این روسات کا مناااع رجاال اهال سانت ساعید اان
مسیب را ی

از مشایخ اما (ع) معرف کررهاند )اان حدر.)268/7 :1404 ،

رر مقاال سعید ان مسیب هم نگاه واالی ا اما سدار(ع) رارر .او ما گ ات عیاى اان حساین

همانند رر میان اهل ایت ندارر(اان کثیر .)122/9 :1408 ،و نظیر رر عصر اور نداشات ولا

کسى قادر او را نشاناات ( یوسا  .)333/1 :1404 ،او اااورعتارین(اورع) )ااان عسااکر:1415 ،

 )376/41و اا فضیلترین(افضل) (یعقوا  ،ا تا )303/2 :شخص زمانة اور اور .سعید رراااره اماا

م گ ت ک نشد عی ان حسین (ع) را ااینم مگر ایانکا ااور را رشامن نادانم )«قاال ساعید اان
المسیب وما رأیت قط إال مقت ن س یعقوا » .یعقوا  ،ا تا .)303/2 :ساعید اان مسایب هامهناین

ایالعات از جایگاه اجتماع ااال اما )رر این ااره ر.خ :یوس 334-333/1 :1404 ،؛ اان شاهر

آشو  )279/3 :1376 ،و سیره عاار )یوسا  )334-333/1 :1404 ،و رفتاار )یعقاوا  ،اا تاا:

 )303/2حضرت نقل م کرر .سعید حدیث از پیامار(

حسین (ع) را زینالعاادین نا کررهاند .و رر این حدی

) نقل کرره رراااره ایانکا هارا عیا اان
اا فضاییت اااال اماا رر روز قیامات

اشاااره م ا کند(شاایخ صاادوق .)230/1 :1385 ،او اااور ناازر ریگااران امااا را اااا تعاااایر هاامهااون

«زینالعاادین» (حیا « )222/2 :1400 ،سایدالعاادین» (شایخ م یاد الاا )145/2 :11414 ،و «ن اس
ذکی » )یوس  )333/1 :1404 ،مورر تمدید و تعریا قرار م رار .سعید ک اور رر عاارت شاهره
اوره همراه اما ا مسدد رسولاهلل (

) م آمده و ظاهراً نماز صا ها را رر مسدد رسولاهلل همراه

حضرت اوره است).رر این ااره اا انگریاد اا ر.خ :کیینا 15/4 :1363 ،؛ یوسا -593 :1414 ،

.)597

 . 1ررااره متع  :سید ان یاووس .488 :1399،الات این روایت سعید ان مسیب ا غیر یریق اماا سادار(ع) ،اا گونا ا

ریگر رر منااع اهل سنت گزارش شده است .ارا نمون انگرید :ییالس  ،مساند اااوراور الطیالسا  ،اا تاا .17 :رراااره

حدی

منزلت :مامد ان سییمان کوف 522/1 :1412 ،؛ یاران 139-138/3 :1415 ،؛ اطیب اغدار .370/9 :1417 ،

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 171 /

سعید ارا از احاری

پیامار(

) را از یرق اما سدار(ع) روایت کرره )اارا نمونا ر.خ:

یوس 334/1 :1404 ،؛ ااان حمازه )356 :1412 ،و احااریث رراااره ت سایر قارآن )کیینا :1363 ،

 ،)265/2مسائل فقه (رر اا

ری  :اان شهر آشو  ،)299-298/3 :1376 ،رو روایت رر فضاییت

اهل ایت و شیعیان )یک :کیین  .)235/8 :1363 ،این حدی

اا تغییراتا ریگار هام گازارش شاده

است (فرات ان اااراهیم .65-64 :1410 ،رو :عیاشا  ،اا تاا )167-166/2 :رر فضاییت ماارر اماا

عی (ع) (حاکم ،ا تا )108/3 :حدی

منزلت )یاران  ،ا تا )139-138/3 :و احااریث رراااره رو

ایی نخست )اان عساکر )169/44 :1415 ،از اما (ع) روایت نموره است .و هامهناین حادیث
یوالن ررااره پیامار(

) ،اما عی ( ع) ،حضرت زهرا(س) ،حضرت ادید (س) ،نماز و ااوا ر

س االت را از اما سدار(ع) پرسیده است )کیین  .)341-338/8 :1363 ،این را نیز اایاد افازور کا
سعید ی

از سخنران ها ااالقا حضارت رر مسادد رساولاهلل (

(یوس .)597-593 :1414 ،

) را گازارش کارره اسات

تنها نقطة ماهم رراارة سعید و اما سدار(ع) گزارش است ک از عد شرکت سعید رر تشاییع

جنازة اما (ع) روایت کرره است )یوس  )333/1 :1404 ،آن هم ا این عیت ک رو رکعت نمااز
رر مسدد رسولاهلل بوااش ایشتر از نماز اار اادن اماا سادار(ع) اسات )ااان ساعد ،اا تاا222/5 :؛
االذر  .)238/10 :1959 ،ررااره این اا

گ تگوها زیار صورت گرفت است ول ااید اشااره

کرر ک این گزارش اا گزارشهای ک ح ایتگر رااط او سعید اا اما سدار(ع) قاال مقایس

نیست و نم تواند آنها را تات شعاع قرار رهد .ا ویژه اینک رر روایت از اما رضا (ع) سعید ان

مسیب اا عاارت «کان عیى هذا االمر(اهل ایت /امامت)» ماورر مادح قارار گرفتا اسات )حمیار ،
ا تا.)358 :

سعید بن جبیر
ی ریگر از شخصیتها انقالا و ضدامو کا از اصااا اماا سادار(ع) ناا آور شاده )

یوس 114 :1415 ،؛ اان شهر آشو  )311/1376:3 ،فقی و م سر مشهور کوفا و م ا  ،ساعید اان

جایر است .ررااره رااط سعید ان جایر و اما سدار(ع) ااید رو مرحی تصور کرر :رورها کا و
اا اما رااط ا نداشت و رورها ک و متمایل ا جریاان تشایع شاده اسات .ارپایا گازارشهاا

موجور رر اوایل میان سعید و اما سدار(ع) رااطا ا نااوره اسات و اماا تاالش کررناد از یریاق
مااح

عیم و را جذ کنند .این گزارش ک اما از مسعور ان مالک ،ی

از موال سعید ان

جایر ،جویا احوال سعید م شوند )اان سعد ،اا تاا )258/5 :و از او ما اواهناد کا اا یریقا
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ام ان ارتاا اا سعید را اا اما فراهم کنند )اان عساکر )369/41 :1415 ،م تواند ار هماین اسااس

مورر تاییل قرار گیرر ک اما ررصدر جذ و اوره است .ا نظر م رساد تاالشهاا اماا رر

رورها ریگر م بر واقع شده و سعید ان جایر اا اما رااطا ارقارار ما کناد ،اا گونا ا کا اماا

سدار(ع) فرموره ک سعید گاه پیش ما ما آماد و رراااره اح اا میارا و مساائل ریگار کا

اداوند اا آنها ا ما سور مىرساند گ تگو م کرریم )اان سعد ،ا تا .)216/5 :جیسات ک اما اا

نی

از آنها یار کرره و ررااره آن م فرمورناد کا «مان مدالسات و حادی

روست م راشتم» (ذها  .)341/4 :1407 ،همین ارتاا ِ نزریک ااع

ساعید اان جایار را

این شده اور کا اماا (ع) و

سعید ااهم حجشان را ا جا آوررند و حت رر حال یواف اشعار را اخوانند )مامد ان ایا ،ا

تا .)123-122/2 :ا نظر م رسد سعید ان جایر رر اواار عمر اور ،احتماالً اعد از قیا عادالرحمان
ان اشع

(حدور سالها 83-81ق ).کامالً متمایل ا جریان اما سدار(ع) شده اسات ،زیارا اماا

صارق (ع) ررااره او فرموره ک سعید ان جایر ا عیى ان الاسین (ع) اعتقار راشت و ایشان را اماا

اور مىرانست (رر نماز ا ایشان اقتدا مىکرر) و اما سادار هام او را ساتوره ماىرانسات؛ ساعید
مرر مستقیم اور و حداج هم ا همین عیت او را کشت )یوس .)336/335/1 :1404 ،
ا هرحال سعید ان جایر هندین گزارش رراارة اا

مهدویت و غیات اما روازرهم )صدوق،

 147-145 :1405و  322و  323و  524و  )577فضایل اما عی (ع) )اان مرروی  )223 :1424 ،آی

مورت )احمد ان حنال ،ا تا )229/1 :از اما سدار(ع) روایات کارره اسات .هامهناین اراا از
روایتها اما را از یریق ریگر اصاا اما مانند ااواالد کاای روایت کرره اسات )ااان شاهر

آشو  )278/3 :1376 ،ک این گزارشها اندخ اا توج ا فراوان روایتهاا ساعید رر مناااع
اهل سنت ،م تواند نشان از ارتاا کم و مادور سعید اا اما سدار(ع) مورر تاییل قرار گیرر.

ررااره سراندا سعید هم ااید گ ت ک سعید ظاهراً قائل ا تقی ناوره است )اانساعد ،اا تاا:

 .)263/6و رر قیا عادالرحمان ان اشع
قیا رر ریرالدماجم(83ق ).ا م

عیی حداج و امویان شرکت م کند و اعد از ش سات

فرار م کند )اانساعد ،اا تاا )263/6 :ولا ساراندا رساتگیر

م شور و رر سال 94ق .ا رستور حداج کشت م شور )اان سعد ،اا تاا .)266-265/6 :ااراالف
منااع سن ک عیت مرگ و توسط حداج را شرکت رر قیا ضاد اماو اشاع

ایاان کاررهاناد

(یار  )260/5 :1403 ،گزارش ریگر ک رر منااع شیع آمده کشت شدن و توسط حداج را ا

ساب اندیش ها شیع و ایان نمورهاند )یوس .)336-335/1 :1404 :
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جابر بن عبداهلل انصاری
نا جاار ان عاداهلل انصار رر رو گزارش از شش گزارش ک اصاا ااا

اماا سادار(ع) را

معرف کررهاند ا هشم م اورر .رر نخساتین گازارش اماا صاارق (ع) و را رر کناار ااواالاد

کاای  ،یایى ان اُ یویل و سعید ان مسیب و عامر ان وابیة از کسان م شمرر ک اار آنها اماا

سدار(ع) اندا راره شهارت م رهند )کوف  .)105-104 :1399 :اما رراااره روماین گازارش اایاد
گ ت ک کش ااتدا نا و را رر گزارش ک نامرتادین اار راه اهال ایات اعاد از حاربا عاشاورا

روایت کرره) ،یوسا  )338/1 :1404 ،قارار ناداره اسات ،ولا رر اراما اراسااس یریقا ریگار
ت می ا  ،اا اش االت ماتوای  ،اضاف م کند ک رر آن نا جاار ریاده ما شاور( یوسا :1404 ،

.)239-238/1

منااع اهل سنت ا ارتاا میان اما سادار(ع) و جااار اا صاورت کیا اشااره کاررهاناد )ااان

عساکر 336/41 :1415 ،و  )416ول رر منااع شیع ت صیل ایشاتر از ایان ارتااا را ما تاوان اا
رست آورر .این گزارشها نشان م رهد ک جاار ارتاا نزری
و را ی

اا اما سدار(ع) راشات و اایاد

از شیعیان اعتقار رورة نخست رانست ک نگاه کامالً اعتقار ا اما راشت اسات )

ا ا عنااوان نمون ا ر.خ :یوس ا 637-636 :1414 :؛ اااان شهرآشااو  .)290-289/3 :1376 ،و از
راویان نصو

امامت اما سدار(ع) و ریگر ائم است) ،صادوق )254-253 :1405 ،و رر فضاائل

اما سدار(ع) از رسول ادا (

) حدی

نقال ما کارر (اارا نمونا ر.خ :ااان عسااکر:1415 ،

 370/41و  .)276/54او ررااره اما (ع) م گ ت ک ا ادا سوگند رر میان اوالر انایااء مانناد عیاى
ان الاسین عییهما السّال ریده نشده است مگر یوسا اان یعقاو و ساوگند اا اادا کا ذریا و

فرزندان عیى ان حسین از ذری یوسا افضل و ارترناد و از ایان ذریا پااخ و پرارکات اسات آن

وجور ک زمین را پر از عادل و رار نمایاد )یوسا 637-636 :1414 :؛ ااان شهرآشاو :1376 ،

 .)290-289/3جاار ا گون ا ا اهل ایت نزریک اوره ک ااندان اهل ایت جاار را ارا تذکر اا

اما سدار(ع) ا اایر توج زیارش ا عاارات و را واسط قرار م رهناد )یوسا -636 :1414 :

637؛ اان شهرآشو  .)290-289/3 :1376 ،جاار احتماالً از همان اوایل نزر اما رفت و آمد راشت

است )ر.خ :کیین  .)304/1 :1363 ،او ا منزل اما ما رفتا )اارا نمونا ر.خ :صادوق:1405 ،

 .254-253سیدان یاووس )489-488/1 :1414 ،و اا هم گ تگوهاای ما کاررهاناد )ر.خ :اازاز
قما 55 :1401 ،؛ صادوق )254-253 :1405 ،جااار اراا از احاریا

ااالقا )رو ماورر مانناد:

االصول الست عشر72 :1423 ،؛ اس اف  :ا تا )42 :رر کنار پارها از رفتارها اما )االصول الست

عشر 70 :1423 ،و  )64و رعای یوالن را از اما (ع) گزارش کرره است )ایان رعاا رراااره عیاد
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فطر است .سایدان یااووس .)489-488/1 :1414 ،جااار هامهناین هنادین حادی

پیامار(

و گزارشا از

) از یریق اما سدار(ع) نقل کرره است) .ارا نمون ر.خ :اان اا شایا 70/6 :1409 ،؛

کیین .)235-234/3 :1363 ،

رر مقاال اما سدار(ع) نیز ارا جاار ان عاداهلل جایگاه ااص قائال ااور .اماا (ع) نازر جااار

م رفت )اان عساکر 370/41 :1415 ،و  )276/54و حت رر گزارش ایان شده ک ایشاان اا هماراه
اما ااقر(ع) و مامد ان حن ی ا منزل جاار ما رفتناد (ذهاا  .)334/8 :1413 ،ظااهراً جااار ایاام

جیوس راشت و ریگران نزر او م رفتند .رر گزارش ایان شده کا اماا سادار(ع) رر اوااار عمار

جاار نزر و رفت )اان عساکر )276/54 :1415 ،و جاار حدیث از پیامار(

) نقل ما کناد کا رر

قسمت از آن ا مقا اااال اماا سادار(ع) رر روز قیامات اشااره شاده اسات و رر قسامت ریگار

پیامار(

) ایان م کنند ک جاار اما ااقر(ع) را رویت اواهد کرر و از و م اواهد ک سالمش

جاار ی

) را از

را ا آن اما ارساند .این گزارش رر منااع شیع و اهل سنت نقل شده است .همهنین ااید گ ت ک
از مشایخ اما سدار(ع) ا شمار م رور زیرا اما اا فراوانا احاریا

پیاامار(

یریق جاار و کرره است).ا عنوان نمون ر.خ :صدوق ،254-253 :1405 ،یوس -500 :1414 :

501؛ اطیب اغدار  .)441/14 :1417 ،اما همهنین غیار از احاریا
جاار نقل کرره است.

1

رو گازارش تااریخ هام از

اا توج ا گرایشها آش ار شیع جاار ان عااداهلل و ارتاایااتش ااا ازرگاان انا هاشام و از

جمی اما سدار(ع) ا نظر م رسد ااید مانند ریگر شیعیان مورر تعارض امویاان قارار گرفتا ااشاد
ول گویا صااا و اَسَناورن و ااع

.)339/1

مصونیت و از تعرض امویان شده ااشد )یوسا :1404 ،

عامر بن واثلة کنانی
ااوالط یل عامر ان وابی کنان از صااا رسول ادا (
تا اوایل قرن رو م زیست است .او ساکن م

) و عی االجماع آارین صااا اوره کا

و مدت را نیز رر کوف و زماان از شخصایتهاا

شناات شده و ازرگان این شهر اوره است (اان ابیر )249/4 :1385 ،ول اعدها ا م

.1ی

ما رور و رر

گزارش تاریخ ررااره سن الرماره نقش عااس و نا هاشام رر نمااز استساق (اان عسااکر-361/26 :1415 ،

 . )363عا الرماره ا سال 18ق .گ ت م شور ک اش سال شدید ار منطقا حدااز عاارض شاده ااور (ااان حااان،
 )217/2 :1393و ریگر گزارش تاریخ از سیمان فارس ا واسط جاار(قطبالدین راوند )246-245 :1318 ،
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همین شهر رر سال 110ق .از رنیا ما رور (رراااره و ناک :ااان عسااکر .)123/26 :1415 ،مناااع

رجال اهل سنت و را از شیعیان حداز )ذها  )468/3 :1413 :و اا عناوین آشا ار شایع ااورن

و را روایت کررهاند )ا عنوان نمون ر.خ :ااان عسااکر113/26 :1415 ،؛ ماز .)80/14 :1406 ،
و همواره ی

از شیعیان اا

اهل ایت و شخص اما عی اور )ارق  ،ا تا5 :؛ یوسا :1415 ،

 )70و رر تما جنگها حضرت شرکت راشت است و حت همراه حضرت رر کوف مستقر شاده
است )اان ابیر ،ا تا .)97/3 :او اعد از اما عی (ع) از اصاا اما حسن (ع) اور )یوسا :1415 ،

 )95ول منااع گزارش از ارتاا و اا اما حسین (ع) و شرکت رر قیا حضرت گزارش روایت
ن ررهاند .اا این حال و رر قیا مختار ا اوناواه قتی اما حساین (ع) شارکت کارره اسات.

(ااوال رج اص هان  ،ا تا .)100/15 :ارا عامر را احتماالً ا اایر ارتاا اا مامد اان حن یا (رر
این ااره ر.خ :اان سعد ،ا تاا101/5 :؛ یوسا  )460/2 :1404 ،و مختاار (رر ایان اااره .رخ :ااان

سعد ،ا تا101/5 :؛ یوس  )308/1 :1404 ،از اصاا مامد (ایی اان ایاا  ،اا تاا201 ،؛ ااان
عسااکر )118/26 :1415 ،و از کیساانیان شامررهاناد( .عالما حیا 379 :1417 ،؛ ااان راور:1392 ،

 )251ک قائل ا امامت مامد ان حن ی اوره است (یوس 308/1 :1404 ،؛ اان راور)251 :1392 ،
عامر ان وابی همهنین از اصاا اما سدار(ع) نا ارره شده اسات (یوسا  .)1189 :1415 ،اماا

صارق (ع) و را از شاهدان ار آنه ک اما سدار(ع) اندا راره است معرف م کناد )کاوف :

 .)105-104 :1399اان شهرآشو نیز عاامر را از اصااا ااا

حضارت ناا اارره اسات )ااان

شهرآشو  .)311/3 :1376 ،اا این حال گزارشها اندک ررااره ارتاا میان عامر و اما سادار(ع)
وجور رارر ک رر این ااره تنها م توان ا رو گزارش اشاره کرر :رر ی

از آن رو عامر رعای را

از اما سدار(ع) نقل م کند (ارای  )310-306/2 :1985 ،و ریگر مراو ا جیسا ا اسات کا

ااان کتا سییم ان قیس هالل را ار اما سدار(ع) عرض م کند .عامر ان وابی ا همراه عمار اان
ااى سیمة فرزند ا ّ سیم همسر پیامار (

) نیز از حاضران نازر اماا ااوره و اااان رر یاول سا روز

کتا را ار آنان قرائت م کند )سییم ان قیس.)127 :1422 ،

قاسم بن محمد بن ابیبکر
قاسم ان مامد ان اا ا ار( 106.ق) پسار االا اماا سادار(ع) اسات )شایخ م یاد الاا:1414 ،

 )137/2ک راترش ا ازرواج اما ااقر(ع) رر آمده است .قاسام رر اوااار روران اماا سادار(ع)،
یعن رر زمان االفت عمر ان عادالعزیز( 101.ق ).از فقها شناات شدة مدین اوره و حتا و را

از فقها ساعة مدین ا حسا آوررهاند )ر.خ :اان ارریس.(382-380 :1410 ،
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قاسم متوفا 108ق .و حدور ه تار یا ه تار و رو سال عمر کرره است .یعن تقریااً متولد ساال

38ق .یا 36ق .م ااشد )اان سعد ،ا تا )194/5 :همان زماان کا ساالهاا تولاد اماا سادار(ع)
م ااشد .اا این حال ظاهراً هیچ گزارش از ارتاا اما اا قاسم پیدا نشد یا این

از ی دیگر روایت

کرره ااشند .همهنین هیچ گزارش تاریخ ا از ارتاا و اا جریان تشیع رر رسترس نیست و تنها
رر حدیث اما رضا (ع) ررااره او فرموره« :کان عی هذا االمر») .حمیر  ،ا تا .)358 :ااا حاال رر
یک گزارش از اما صارق (ع) قاسم از بقات اما سدار شمرره شده (کیین  )472/1 :1363 ،و تنها
شیخ یوس و را از اصاا اما سدار(ع) نا ارره است (یوس .)119 :1415 ،

بررسی گزارشها
رر اررس گزارشهای ک شیعیان و اصاا اا

اما سدار(ع) را معرف م کند نخسات اایاد

گ ت ک رر گزارش نخست اما صارق (ع) از کسان نا ارره شده ک اعد از شهارت اما حساین
(ع) مرتد نشدند و همهنان ار راه اهل ایت ااق ماندناد (یوسا  .)338/1 :1404 ،ایناان عاارتناد از
ااواالد کاای  ،یای ان اُ الطویل ،جاار ان عاداهلل انصار و جایر ان معطم .رر گزارش رو اماا

صارق (ع) لیست از اصاا اضاف شده اناد کا نساات اا ایان افارار کما ت ااوت رارر .رر ایان
گزارش جایر اان مطعام حاذف شاده و اا جاا و ساعید اان مسایب و عاامر اان وابیا افازوره

شدهاناد(کاوف  .)105-104 :1399 :رر واقاع اایاد گازارش رو را اصاالحشادة گازارش نخسات

رانست ،زیرا رر روایت ارتدار انتظار م رفت عامر ان وابی ک از روران اما عی (ع) و از راسخین
رر راه اهل ایت است هم رر سیاهة نامرتدین اعد از عاشورا نا ارره م شاد؛ هامهناان کا شاواهد

تاریخ ار این ن ت ح ایت رارر .یا مثالً جایر ان مطعم ک اساساً هند سال پایش از قیاا کاراال از

رنیا رفت است جزء نامرتدین و بااتقدمان اعد از حارب کراال ناا اارره شاده اسات .رر واقاع اایاد

گ ت ک روایت ارتدار هیچ مالک ندارر .از یرف جایر ان مطعم را ک پیش از اما سادار(ع) از

رنیا رفت است از اصاا اولیة اما و از نامررتادین اعاد عاشاورا معرفا ما کناد .از یرفا هایچ

اشارها ا نا ارا ریگر از افرار ک رانست است رر راه اهل ایت هستند نم کناد .حاال اماناد

ک اساساً حدیث مرسل است(یوس  )338/1 :1404 ،و مورر نقد رجالیون معاصر قرار گرفت است
(ا عنوان نمون ر.خ :یوس .)332/1 :1404 ،

همهنین رانست نیست هرا از میان همة این شخصیتها اا

نساات اا اماا سادار(ع) ،رر

گزارش منسو سو ا اما صارق (ع)(کیینا ( 472/1 :1363 ،تنهاا ااواالاد کااای و ساعید اان

مسیب از بقات اما سدار(ع) نا ارره شده است و نام از ازرگاان هامهاون جااار ،یایا اان اُ
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الطویل ا هشم نم اورر و شخصیت سوم مطرح م شور ا نا قاسم ان مامد ان ااا ا ار کا

رر ریگر گزارشها راستکیشاورن و نسات ا اهل ایت همواره مورر ت کید قرار گرفت است.

ههارمین گزارش ک رر آن حوار اما سدار(ع) از قول اما کاظم (ع) اررس شده اسات )

فتال نیشااور  ،ا تا283-282 :؛ شیخ م ید منسو  )62-61 :1414 ،رر واقع همان گزارش نخست

اما صارق (ع) است )یوس  )338/1 :1404 ،ک نامرتدین را معرف م کند اا این ت ااوت کا رر

گزارش اما صارق (ع) از ااواالد کاای  ،یای ان اُ الطویل ،جاار ان عاداهلل انصار و جایار اان

معطم نا ارره شده ول رر گزارش اما کاظم (ع) ا جا نا جاار اان عااداهلل ،ساعید اان مسایب

جاگذار شده است .ررااره اررس وضعیت سند این گزارش هام اایاد گ ات کا راویاان ایان

روایت یعن یعن عی ان سییمان ک مدهول است و اساا ان سالم هم توبیق نشده است )رر این
ااره ر.خ :اوی  )149/15 :1413 :و همهنان ک اشااره شاد اکثار رجاالیون متقاد و معاصار کا
ررااره این حدی

اا

رراارة اصاا اا

و صاحب االاتصا

کرره اند آن را مورر نقد قرار رارهاند.

اما سدار(ع) رو اار ریگر از فضل ان شاذان )یوسا )332/1 :1404 ،

)شیخ م ید منسو  )8 :1414 ،روایت شده است ک ن تنها اااهم همااهنگ

ندارند ک اا هیچکدا از ههار گزارش اماا صاارق (ع) و روایات اماا کااظم (ع) نیاز هماهناگ

نیستند ،ا گون ا ک از میان ره نام ک رر این رو روایت نا ارره شده تنها رر سا ن ار اشاتراخ

وجور رارر .ضمن اینک نا ها جدید  ،مانند ح یم ان جایر ،مطعم ،سعید ان جایر و مامد اان

جایر ،رر آنها ریده م شور ک رر آن ههار گازارش اماا صاارق (ع) و اماا کااظم (ع) نیسات.
اینها غیر تهافتهای است ک اا روایتها منسواین ا ائما رارر .ماثالً رر روایات نخسات اماا

صااارق (ع) ک ا اصاااا اولیاا امااا ساادار(ع) و نامرتاادین راه اهاال ایاات را ایااان ماا کنااد از
شخصیتهای مانند ااواالد کاای  ،یای ان اُ الطویل ،جاار ان عاداهلل انصار و جایر اان معطام

نا ارره شده است (یوس  )338/1 :1404 ،ررحال ک رر اار فضل ان شاذان اصااا نخسات و

اولی اما سدار(ع) را ااواالد کاای  ،یای ان اُ الطویل ،سعید اان مسایب ،ماماد اان جایار اان

مطعم ،و سعید ان جایر نا م ارر .رر مقایس این رو گزارش سا شخصایت اایار کا رر گازارش
فضل ان شاذان آمده رر گزارش اما صارق (ع) نیست و همهنین جاار ان عاداهلل و جایر ان مطعم

ک رر گزارش اما صارق (ع) است رر گزارش فضل ریده نم شور.

ن ت اعد ااهامات است ک ررااره این شخصیتها وجور رارر .ا یور نمون یای ان اُ الطویل

ک رر هم این گزارشها نا و ریده م شور تا آن جاا کا جساتدو شاده ،هایچ روایتا از اماا

سدار(ع) نقل ن رره است .یا شخصیت ک اا نا ها مختیا رر این شش گزارشهاا آماده اسات
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یعن جایر ان مطعم ،مامد ان جایر ،مطعم و ح یم اان جایار .جایار اان مطعام کا رر رو روایات
منسو ا اما صارق (ع) و اما کاظم (ع) ک اصاا اولی  ،نامرتادین اعاد از عاشاورا (یوسا ،

 )338/1 :1404و حوار اما سدار (فتال نیشااور  ،ا تا )283-282 :شمرره شده اسات ،پایش از
اما سدار(ع) از رنیا رفت است .احتماالً هم از این روست ک این نا رر گزارشها ریگار ت ارار
نشده و ا مامد ان جایر( ،یوس  )332/1 :1404 ،معطم (شیخ م یاد منساو  )8 :1414 ،و ح ایم

ان جایر (شیخ م ید منسو  )8 :1414 ،تغییر یافت است .یاق اررس ها اندا شده اگر این شخص

ح یم ان جایر هم ااشد یاق گزارشها موجور ویژگ ااص رر و ریده نم شور ک اتوان او
را از اوا

اصاا و حوار اما سدار(ع) رانست.

ررا اره سعید ان مسیب هم ااید گ ت ک و ی

از فقها عام و از مشایخ اما سدار(ع) اا

شمار م رور ک هر رو یرف احترا ااص ارا ی ادیگر قائال ااوره و تعااریا و تمدیادات از
ی دیگر کررهاند .و یا ررااره قاسم ان مامد ک و هم از فقها شاناات شاده اهال سانت اسات.

قاسم تقریااً ا یور کامل همرورها اما م ااشد ول هیچ گزارش از ارتاا و اا اما رر رست
نیست .حت حدیث هم از ی دیگر نقل ن ررهاند .اا این حال هم سعید ان مسایب و هام قاسام اان

مامد یاق حدی ِ سو منسو ا اما صارق (ع) از بقات اما سدار(ع) شناات شادهاناد .گرها

شاید اتوان این گون توجی کرر ک میان وباقت افرار و مذهبشان تناف ا وجور ندارر (کرااس ،

 )53 :1425و یا اینگون گ ت ک آنان رر حالت تقی قرار راشت اند.

یا مثالً ااواالد کاای ک از پیروان و شیعیان ماماد حن یا ااوره و تاا ساالهاا اا و اادمت

م کرره است ،هگون م شور ک نامش رر نامرتدین راه ائم و اهل ایت قرار م گیرر و جالبتار
آنک رر گزارش ریگر جزء اولاین کساان ناا اارره ما شاور کا از هماان آغااز امامات اماا

سدار(ع) جزء حیقة نخست اصاا ایشان ا شمار م رفت است.

سعید ان جایر هم ک از فقها و مادبین شناات شده اهل سنت اوره ک اراسااس گازارشهاا

مختیا رر روره اایر اما سدار ا جرگ اصاا اما م پیوندر .از این رو پذیرش نظر فضل اان

شاذان کامالً رشوار ا نظر م رسد ک سعید را از نخستین اصاا اما سدار(ع) نا م ارر کا رر
اول امامت حضرت همراه اما اوره است (یوس  .)332/1 :1404 ،هیچ اعید نیست گارایش ساعید

ان جایر ا اما سدار(ع) را ا اایر همان شخصایت انقالاا و ضاد اماو رانسات کا هار رو رر

مخال ت اا امویان همرأ اورهاند.
ی

ریگر از شخصیتهای ک از اصاا اما سدار(ع) شمرره شده جاار ان عاداهلل انصار

است .رر رو گزارش منسو ا اما صارق (ع) و از کسان نا ارره شده ک اعد از جریان کراال
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مرتد نشد و همچنان اار راه اهالایات اااق ماناد (یوسا  )338/1 :1404 ،و همچناین رر گازارش

ریگر از این اما  ،جاار از کسان نا ارره شده کا اار آنها اماا سادار(ع) انداا راره رر روز
قیامت شهارت م رهد )کوف :1399 :

 .)105-104اا این حال رانست نیست ک هرا ناا و رر

گزارش اما صارق (ع) ک بقات اما سدار(ع) را معرف م کند ریاده نما شاور ،ااا ایانکا و

روایات قاال توجه از اما سدار(ع) نقل کرره است و وفارار و صاداقت و هماواره رر لساان

اهل ایت و ازرگان امامی زاانزر است )اا عناوان نمونا ر.خ :کیینا  )470/1 :1363 ،و جالابتار

آنک نا و حت رر لیست حواریون اما سدار(ع) ک اما کااظم (ع) ایاان کاررهاناد هام ریاده

نم شور )فتال نیشااور  ،ا تا .)283-282 :اا اینک اما صارق (ع) و را از اصاا اولی اماا

سدار(ع) نا م ارر ول فضل ان شاذان نا جاار را جزء اصاا اولی ایان ن رره اسات (یوسا ،
 )332/1 :1404صاحب االاتصا

هم ا نا و رر اصاا اا

(شیخ م ید منسو .)8 :1414 ،

اما سدار(ع) اشاره نم کناد

رراارة عامر ان وابی هم ااید گ ت از میان ههار روایت اما صارق (ع) و اماا کااظم (ع) ناا

و تنها رر ی

از روایتها اما صارق (ع) ریده م شاور .اماا (ع) عاامر را رر کناار ااواالاد

کاای  ،یایى ان ا یویل ،سعید ان مسیب و جاار ان عاد اهلل انصار از کسان معرف م کند کا

رر روز قیامت ار آنه اما سدار(ع) انداا راره اسات شاهارت ما رهناد).کاوف -104 :1399 :

 .)105این مقا جایگاه ااص را ارا عامر تعریا م کند ااا ایان حاال ناا و رر هایچکادا از
گزارشهای ک حوار  ،ااوا

و اصاا نخستین اما سدار(ع) را معرف م کنند نیسات .حتا

و اا آنک همیش رر راه اهل ایت باات قد اوره و هم اور و هم گازارشهاا مختیاا ایان را

نشان م رهد اا این حال نا و رر گزارشهای ک اصاا اولی و نامرتدین از اهال ایات اعاد از

عاشورا را معرف م کند قرار نگرفت است .ا غیر از آن گزارش اما صارق (ع) ،ااان شهرآشاو
تنها و را از اصاا اا

اما سدار(ع) ذکر کرره است.

ا نظر م رسد ارا ریگر از اصاا اما (ع) هستند ک آنها اولویت ایشتر ارا عنوان اا

یا حوار راشت اند .کسان ک مااح
اما  ،عصمت یا عیم اا

اما  ،اا

ااص رر اا

امامت یا اا

ارائت یا توانای هاا ویاژه

والیت و تصرفات ائم مانند ااوحمزه بمال  ،جعید همادان

موسى ان قاسم و یونس ان الااا از اما سادار(ع) گازارش کاررهاناد .ضامن ایانکا رر مناااع

تاریخ  -رجال اهل سنت ارا از شخصیتها ا عنوان اقران و نزری اان اماا سادار(ع) معرفا
شدهاند ک نامشان رر گزارشها منااع امام ک اصااا ااا

اماا را معرفا ما کنناد ریاده

نم شور .کسان مانند ااوسیم ان عادالرحمان )اان حدار270-269/7 :1404 ،؛ ااان کثیار:1408 ،
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 ،)121/9یاووس ان کیسان )اان حدر270-269/7 :1404 ،؛ اان کثیر )121/9 :1408 ،و ساعید اان

مرجان (مز  )50/1406:11 ،از این رست اند .از این رو ا نظار ما رساد نما تاوان اارا یی ا از
اااار ک اصاا اما سدار(ع) را یاق اند ااص م کنند ت ی کرر و آنها را مالک اارا

ارزیاا و سندة رجال قرار رار.

جمعبندی و نتیجهگیری
رراارة حوار  ،ااوا و اصاا اا

اما سادار(ع) ههاار گازارش از اماا صاارق (ع) و اماا

کاظم (ع) و همهنین رو گزارش از فضل ان شاذان و االاتصا

روایت شاده اسات .رر مدماوع

روازره نا ت رار شده است ک عاارتند از :ااواالد کاای  ،یای ان اُ الطویال ،جااار اان عااداهلل،

سعید ان مسیب ،عامر ان وابی  ،قاسم ان مامد ان اا ا ر ،جایار اان مطعام ،ماماد اان جایار اان

مطعم ،سعید ان جایر ،مطعم و ح یم ان جایر.

جایر ان مطعم ک یاق گزارش نخست اما صارق از اصاا اولی و نامرتدین و یااق روایات

اما کاظم (ع) از حواریون اما سدار(ع) شمرره شده از اا

اارج ما شاور ،زیارا و پایش از

اما سدار(ع) از رنیا رفت است .احتماالً از این رو رر گزارشها اعد ارا  ،مانند گزارش فضل
ان شاذان ،پسر جایر یعن مامد ان جایر ان معطم را مطارح کاررهاناد و یاا اراا ریگار جایار را

مارف ح یم تیق کررهاند و ح یم ان جایر را ا عنوان صااا اا
ک ا تنهای رر گزارش االاتصا

آمده احتماالً منظور ی

معرف کررهاند .مطعم هام

از همین شخصیتهاست .از این رو

از جایر ان مطعم ،مامد ان جایر ان معطم ،ح یم ان جایر و معطم یک شخص تنها مرار اسات نا

ههار ن ر ک آن هم احتماالً ح یم ان جایر است .سعید ان جایر را هم قطعاً نم توان جزء اصاا

اولی و نخست اما سدار(ع) ااشد ،زیرا و رر اواار روران اما اا جریاان اماام پیوسات اسات.

قاسم ان مامد هم ک هیچ گزارش تاریخ و حدیث از و رر ارتاا اا اما سدار(ع) نقل نشاده

رر حدی

سو اما صارق (ع) ا عنوان ی

از بقات اما سدار(ع) معرف شده است .رر این میان

نا ااواالد کاای  ،یای ان اُ الطویل ،جاار ان عاداهلل ،سعید ان مسیب ،عامر ان وابی  ،ح ایم اان

جایر ااق م ماند ک تنها روایات و گزارشها ااواالد کاای  ،سعید ان مسیب و جاار ان عااداهلل
اا اما سدار(ع) از نظر کمیّت قاال توج است .اا این حال رانسات نیسات هارا تنهاا سا ن ار یعنا

ااواالد کاای  ،سعید ان مسیب و قاسم ان مامد ان اا ا ار ،از میاان تماا افارار کا اا عناوان

صااا اا

شناات شدهاند ،از بقات اما سدار(ع) معرف گشت اند.
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سراندا ااید گ ت ک هیچکدا از این شش گزارش معیار آش ار رر اینک حاوار  ،ااا

اما (ع) کدامند ا رست نم رهد و افزون اار عاد تطاااق آنهاا ااا گازارشهاا

یا اصاا اا

تاریخ و حدیث امامی و اهل سنت نم توان آنها را معیار ارا تعدیل این ییا از اصااا و

جَرح آن اصااا ک نامشان رر این گزارشها نیامده ماورر لااا قارار رار .ضامن ایانکا اکثار
کسان ک ا عنوان حاوار شاناات شادهاناد اادون ترریاد فاقاد ویژگا هاای هساتند کا اارا

حواریون ،ا معنا یاران نزریک و اا  ،شمرره شدهاند .از این رو ا سخت م توان این افارار را

مصاریق ارا حوار اما سدار(ع) ارشمرر لذا اعتمار ار این رست از گازارشهاا را ااا رشاوار

روا رو م سازر ،زیرا گزارشها تاریخ رسیده توان راست آزمای این رست از روایات امامی را

ندارر .ا نظرم رسد اا توج ا نامشخصاورن زمان صدور این ییا از روایات و ااهامات رر یرق

نقل آن ،اعتمار ار آنها رشوار است .سراندا ااید گ ت ک ااطالپذیر کررن ایان نظریا کا ایان
روایات ااع

وباقت و جایگاه ااص ارا این ییا از اصاا م شور راه را ارا نظریات کا

شایستگ ایشتر رارند هموار م سازر و آن اینک این رست از روایتها و گزارشهاا را اایاد رر

هارهو جریانها اا

حدیث امامی رصد کرر ک اور سرآغاز اا

ریگر است.
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 _____ (1411ق .).الغيبة .تاقیق یهران  /ناص  .قم :المعارف االسالمية.1414( _____ -ق .).االمالی .قم :رار الثقافة.

 _____ (1415ق .).رجال الطوسی .تاقیق قیوم  .قم :النشر االسالم . -ییالس (ا تا) .مسند ابی داود الطیالسی .ایروت :رار المعرفة.

 عامی (1411ق .).التحریر الطاووسی .تاقیق جواهر  .قم :مكتبة مرعش ند . -عالم حی (1417ق .).خالصة االقوال .تاقیق قیوم  .قم :نشر ال قاه .

 عیاش (ا تا) .تفسیر العیاشی .تاقیق ماالت  .تهران :المكتبة العلمية. -فتال نیشااور (ا تا) .روضةالواعظين .تاقیق حسن ارسان .قم :شریا رض .

 فرات ان ااراهیم کوف (1410ق .).تفسیر فرات الکوفی .تاقیق مامد ال ااظم .تهاران :مؤسسةة الطبةوالنشر.

 قاض نعمان(1414ق .).شرح االخبار .تاقیق حسین جالل  .النشر االسالم . -قزوین (ا تا) .سنن ابن ماجة .تاقیق عادالااق  ،ایروت :رار ال ر.

 قطب الدین الراوند ( .)1318قصصاالنبیاء .تاقیق عرفانیان ،قم :الهار . -کاتب اغدار (ا تا) .تاريخ االئمة .قم :م تب مرعش .

 کرااس (1425ق .).اکلیل المنهج .تاقیق اش ور  ،قم :رار الادی . -کیین ( .)1363الکافی ،تاقیق غ ار  .تهران .دار الكتب االسالمية.

 کوف  ،حسین ان سعید(1399ق .).الزهد .تاقیق عرفانیان ،قم .العیمی . -مارر(1375ق .).الفاضل .تاقیق میمن  .مصر :رار ال تب.
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. عالم ال تب: ایروت. اخبار القضاة،) مامد ان ایا(ا تا-

 مدمع احیااء: قم.  تاقیق مامور. مناقب االمام امیر المؤمنین.).ق1412(  مامد ان سییمان کوف. الثقاف

. الرسالة: ایروت. تاقیق عوار معروف. تهذیب الکمال.).ق1406(  مز. رار الم ید: ایروت.  تاقیق غ ار. االختصاص.).ق1414( م ید-

. رار الم ید: ایروت.) تاقیق اهل الایت (ع. االرشاد.).ق1414( م ید الا. رار الم ید. ایروت،  تاقیق استار ول. االمالی.).ق1414(

 م ید-

. رار الم ید: ایروت، تاقیق زمان نژار. الكافئة.).ق1414(  م ید ج-

.  النشر االسالم: قم. رجال نجاشی.).ق1416(  نداش-

. رار المعرفة: ایروت. الضعفاء والمتروکین.).ق1406(  نسائ.  انوار الهد: قم. تاقیق فارس حسون. الغيبة.).ق1422(  نعمان-

.) فرهنگ اهل ایت(ع. قم. تاریخ الیعقوبی.) (ا تا،  یعقوا-
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Abstract
There are various narrations and reports about certain companions of Imam Sajjad
)a( in Imamiyyah hadith and biographical evaluations )Rijal sources(. On the basis
of these narrations, some scholars grant this group of companions a special position
and status in the history of Imamiyyah hadith. The question is to what extent are
these reports in accordance with historical facts? And can these distinctive
characteristics which gives them a distinguished status be proved, if we assess these
narrations in comparison to other beliefs and narrations? According to existent
reports, the authenticity of these reports could not be accepted, because historical
data do not support their content. By examining various Shiite and Sunni sources,
this article studies the interactions and relationships of this group of companions
with Imam al-Sajjad )a( and also their position in the Imamiyya hadith collections. It
is showed that aforementioned narrations could not solely provide a proof for a
companion's reliability and unique status in the history of Imamiyya school of
thought.
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