بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهاللی

بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهاللی
مجید معارف

مژگان خانبابا

1
2

چکیده

کتاب سلیم از آثار حدیثی شیعه متعل به قرن اول هجری است .احادیث این کتاب در

مقایسه با سایر مصادر فریقین مشترکات فراوان و متفرداتی دارد .در مقایسه میان کمیىت
مشىترکات بىا متفىردات ،اکثریىىت روایىات کتىاب ،گزارشهىایی اسىىت کىه شىواهد فراوانىىی
دارد؛ اما درصد انىدکی از آنهىا شىامل متفىردات اسىت کىه بیشىتر در محورهىای اعتقىادی،

تاریخی ،فضایل و مطاعن است .پژوهشهای محتوایی متفىردات سىلیم ،بىر پایىه مبىانی

اعتقادی شیعه بیان گر اصالت محتىوایی آنهىا اسىت؛ نمونىه آن ،روایىات وارده در موضىوع
معرفی اتمه اثنی عشر

است .اما اعتبار برخی از موضىوعات همىین متفىردات ماننىد:

معرفی فرقه سامره در میان فر اسالمی ،اغرا در بیان برخی فضایل علی

مطاعن خلیفتین و همسران پیامبر

و سلیم ،و

 ،خروج از مسىیر حقیقىت در بیىان وقىایع تىاریخی،

همچون بیان واقعه جمل و گفت و گوی محمد بن ابی بکر و ابوبکر در هنگىا مىرگ قابىل

اثبات نیست.

کلیدواژهها :احادیث ،کتاب سلیم بن قیس ،متفردات سلیم ،اعتبارسنجی.

 .1بیان مسئله
در باره اعتبار و عد اعتبار کتاب سلیم در حالی کىه از اتمىه معصىو

کتىىاب الفبىىای شىىیعه و سىىری از اسىىرار آل محمىىد

نقىل شىده« :ایىن

اسىىت» 3،در میىىان متقىىدمان و متىىأخران

 .1استاد دانشگاه تهران.
 . 2دانشجوی دکترای علو قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.
 .3عیون اخبار الرضا  ،ج ،1ص.47
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صىىاحب نظىىر شىىیعه اخىىتالف نظىىر وجىىود دارد .برخىىی از عالمىىان شىىیعی بىىا اعتمىىاد بىىر منقىىوالت
ً
س ىىلیم ای ىىن کت ىىاب را ک ىىامال معتب ىىر دانس ىىته و ب ىىه نق ىىل روای ىىات آن میپردازن ىىد؛ 4در ح ىىالی ک ىىه
دیگى ىىران آن را یى ىىا بى ىىه کلى ىىی از اعتبى ىىار سى ىىاقم میداننى ىىد 5یى ىىا معتقدنى ىىد در برخى ىىورد بى ىىا برخى ىىی
مطالىىب آن بایىىد توق ى

نمىىود 6.در عصىىر حاضىىر نیىىز پژوهشهىىای متعىىددی در نقىىد احادیىىث

کتىىاب سىىلیم در قالىىب مقىىاالت متعىىددی انجىىا پذیرفتىىه کىىه در بیشىىتر آنهىىا احادیىىث سىىلیم،
بدون در نظر گرفتن شواهد و متابعات آن در منابع فریقین ،مورد انتقاد قرار گرفتىه شىده اسىت.

این در حالی است که شواهد و متابعات احادیث این کتاب میتواند یکی از راههىای اعتمىاد

به آن باشد.

نوشتار حاضر _ کىه پىس از یىافتن ایىن شىواهد ،قرینىهسىازی ،بررسىی و نقىد آنهىا در پژوهشىی

مستقل 7،به متفردات سلیم دست یافته _ درصدد ارزیابی آن دسته از منقوالتی است که تنهىا
از طری سلیم نقل شده است؛ در حالی که به نظر میرسد برخی از این متفردات با عنایت به
قراین موجود در کتاب سلیم و دیگر منابع حدیثی مورد اطمینان باشد ،در باره برخی دیگر ،بىه
دلیل مخالفت با سىیره و تىاریخ صىحیح و دیگىر احادیىث معىارض حکىم بىه صىحت نمیتىوان

صادر نمود 8.بر این اساس سؤاالت زیر مطر می گردد:

ال  .چه تعداد از احادیث کتاب سلیم را متفردات وی تشکیل میدهد؟

ب .ادله اعتبار و عد اعتبار متفردات سلیم چیست؟
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 .4الغیبه ،ص.101
 .5تصحیح االعتقاد ،ص.149
 .6خالص االقول ،ص.83
 .7این پژوهش از رساله دکتری با عنوان«:اعتبارسنجی متنی و ارزیابی کتاب سلیم بىن قىیس هال لىی» بىا راهنمىایی جنىاب
آقای دکتر مجید معارف و پژوهش نگارنده مقاله حاضر است .بىا توجىه بىه اشىراف نویسىنده رسىاله بىر کىل کتىاب سىلیم
و تطبیى روایىىات آن بىىا شىىواهد و متابعىىات ،کمیىىت متفىىردات سىىلیم در همىىین حىىدی اسىىت کىىه در مقالىىه حاضىىر ادعىىا
شده است.
 .8کتاب سلیم _ که در تحقی حاضر ،مورد بررسی قرار گرفته _ بر اساس تحقی محمىد بىاقر انصىاری زنجىانی اسىت کىه در
مقدمىىه کتىىاب اظهىىار داشىىته تحقی ى خىىود را بىىر اسىىاس نسىىخه های خطىىی کتىىاب سىىلیم انجىىا داده و در حىىین معرفىىی
احادیث کتاب نیز به افتراقات این نسخ در پاورقی صفحات کتىاب نیىز اشىاره نمىوده اسىت .او نسىخههای کتىاب را بىر
اساس اشتراکات میان احادیث کتاب ،بىه چهىار دسىته کلىی تقسىیم نمىوده کىه عبارتانىد از :نىوع «الى » نسىخههایی
است که از طر ی شیخ طوسی (  ) 465از ابن ابی عمیر نقىل شىده اسىت .نىوع «ب» نسىخههایی اسىت کىه از طریى
محمد بن صبیح رجا در دمش به سال  ، 334منتشر شده است و قبل از آن در یمىن انتشىار داشىته اسىت .نىوع «ج»
نسخههایی اسىت کىه از ابىو محمىد رمىانی در سىال  ، 609نقىل شىده اسىت .نىوع «د» نسىخههایی اسىت کىه بىه روایىت
ابراهیم بن عمر یمانی (قرن دو هجری) نقل شده است.

ابوصاد سلیم بن قیس هاللی از اصحاب علی

 9و از طایفه بنی هالل بن عامر بود کىه

در ناحیىىه حجىىاز سىىکنا داشىىتند و بعىىدها بىىه شىىا و عىىرا آمدنىىد .والدت او دو سىىال قبىىل از
10

هجرت در منطقه کوفه و هنگا وفات پیامبر

دوازده ساله بود.

11

احادیىىث کتىىاب وی را میتىىوان بىىه طىىور کلىىی بىىه سىىه دسىىته تقسىىیم نمىىود :روایىىات اخالقىىی،

فضایل اتمه

و گىزارش از وقىایع پىس از رحلىت پیىامبر

تىا عصىر امىا بىاقر

کىه حجىم
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 .2مقدمه

بسیاری از احادیث به دسته اخیر مربوط است .گر چه سلیم کتابی داشته و روایىات متعىددی

از آن در مصادر مهم حدیثی شیعه و اهل سنت نقل شده ،اما به همه آنها ،بىه خصىوص متىون
منحصر به فرد این کتاب اعتمادی نیست ،مگر آن که دلیل و قرینهای خارجی بر صحت آنها

داللت کند 12.به همین دلیل ،پژوهش حاضر درصدد یافتن قراین متقن برای متفردات سىلیم
است تا بدین وسیله بخشی از آنها از حالت تردید خارج شوند.

 .3معرفی و ارائه گزارشی از متفردات سلیم
در بررسىىی احادیىىث کتىىاب سىىلیم متفىىردات وی بسىىیار انىىدک و بیشىىتر نىىه بىىه شىىکل یىىب

ح ىىدیث کام ىىل ،بلک ىىه ب ىىه ص ىىورت بخش ىىی از ی ىىب ح ىىدیث قاب ىىل مش ىىاهدهاند .ای ىىن احادی ىىث

ب ىىر حس ىىب وی گیهایش ىىان ب ىىه چه ىىار دس ىىته قاب ىىل تقس ىىیم هسى ىتند .1 :اعتق ىىادی .2 ،فض ىىایل،

 .3مطاعن .4 ،تاریخی.

 . 1-3گ ز ز ارش متفز ززردات سز ززلیم در محز ززور اعتقز ززادات و در مومز ززو معرفز ززی دوازده امز ززام

معصوم

یکىی از انتقىادات مطىىر در بىاره کتىاب سىىلیم وجىود روایىىات بیىان گر تعىداد اتمىىه

بىا رقىىم

سیزده نفر است .برخی دانشمندان اسالمی چون ابن غضایری 13و عالمىه حلىی 14همىین امىر را
ّ
دال بر ضع کتاب وی گرفتهاند .در کتاب سلیم بیست و چهار مورد احادیىث معىرف تعىداد
 .9معجم الرجال ،ج ،8ص.217
 .10معجم قبایل العرب ،ج ،3ص.1221
 .11این مطلب از حدیث سی و چهار کتاب قابل برداشت است.
 .12تاریخ حدیث شیعه ،ص 108و .109
 .13رجال ابن الغضاتری ،ج ،1ص.36
 .14خالص االقوال ،ص.83
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اتمه معصو

وجود دارد که از میان آنها تنها در مورد حدیث چهل و پنجم از این کتاب بىه

طىىور قطىىع میتىىوان گفىىت کىىه تعىىداد امامىىان معصىىو
حدیث از این قرار است:

سىىیزده نفىىر معرفىىی شىىده اسىىت .مىىتن

بدانید که خداوند نظر دومی نمود و بعد از ما 15دوازده وصی از اهل بیتم انتخاب
16
نمود و آنان را انتخابشدگان ّامتم قرار داد.
 . 2-3گ ارش متفردات سلیم در محور احادیث فضایل

احادیث فراوانی در کتىاب سىلیم بىه بیىان فضىایل اختصاصىی علىی

و امتیىازات سىلیم

پرداختهانىىد کىىه برخىىی از آنهىىا جىىزو متفىىردات سىىلیم بىىه حسىىاب میآینىىد .ایىىن بخىىش عهىىدهدار
معرفی این دسته از احادیث است.

 .1-2-3گزارش متفردات سلیم از احادیث فضایل علی

برخی از احادیث بیان گر فضایل علی

که متن یکی از آنها در ذیل آمده است:
سىىلیم از علىىی

در کتاب سلیم دچار عارضه تفىرد در نقىل اسىت

نقىىل می کنىىد( :پیىىامبر) هىىیچ گىىاه مىىرا بىىه اسىىم صىىدا نىىزد ،بلکىىه

میفرمود« :ای برادر » یا «برادر را به نزد من فراخوانید».

17

 .2-2-3گزارش متفردات سلیم از روایات بیان گر امتیازات سلیم

سلیم در برخی روایات به جهت اطمینانبخشی به صىحت آنهىا اظهىار داشىته کىه خىود بىه
طور مستقیم بر اسرار جنا دشىمن بىه و یى ه نامىههای ّرد و بىدل شىده در میىان آنهىا اطىالع یافتىه

اسىىت و یىىا آن کىىه در حضىىور امامىىان معصىىو

توانسىىته از آنهىىا تأییىىداتی بىىر گفتىىههای خىىود

دریافت کند .در ذیل ،متن این گونه روایات آمده است:

_ در حدیث بیست و سو پیش از گزارش نامه معاویه به زیاد می گوید:
زیاد بن سمیه نویسندهای داشت که ادعای تشیع می کرد و با من دوست بىود .او

نامه ای را که معاویه به زیاد در جواب نامه او نوشته بود ،به من نشان داد.

و در انتهای نقل این مکاتبه نیز می گوید:
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و علی .
 .15پیامبر
 .16کتاب سلیم ،ج ،2ص.857
 .17همان ،ص.642
 .18همان ،ص.739

18

خواست و آن را پاره کرد.

19

_ در بخشی از حدیث دهم پس از نقل روایتىی از پیىامبر

آن حضرت نقل شده است:

در موضىوع معرفىی جانشىینان

این نقل را هنگامی که در خدمت علی بن الحسین و صادقین
20
داشته و آن بزرگواران فرمودند« :سلیم راست گفته است».

بود  ،عرضىه
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شىىب نشىىده بىىود کىىه نامىىه را نسىىخهبىىرداری کىىرد  .وقتىىی شىىب شىىد ،ز یىىاد نامىىه را

_ در حدیث شصت و ششم _ که موضوع آن کتاب وقایع جهان نىزد علىی اسىت _ ادعىا
شده که سلیم از طری ابن عباس بر مطالب این کتاب به طور کامل وقوف یافته است 21.این
روایىت از جهىىت وجىىود چنىىین کتىىابی نىىزد اتمىىه تفىىرد نىىدارد ،بلکىىه از جهىىت اطىىالع سىىلیم بىىر
تمامی مطالب کتاب تفرد دارد.
 . 3-3گ ارش متفردات سلیم در محور احادیث مطاعن

در ضىىمن برخىىی احادیىىث کتىىاب سىىلیم بىىه طعىىن شخصىىیتها پرداختىىه شىىده اسىىت .ایىىن
به جهت
و اکثر اصحاب پیامبر
احادیث ،بیشتر در طعن خلیفتین ،همسران پیامبر
قصىىور در دفىىاع از ح ى خالفىىت علىىی وارد شىىده اسىىت .ایىىن بخىىش عهىىده دار معرفىىی ایىىن
دست از روایات است:
 .1-3-3گزارش متفردات سلیم از احادیث مطاعن خلیفتین و ارتداد امت اسالم

در بىىاره ابىىوبکر و عمىىر در احادیىىث متعىىددی بىىا عنىىوان گوسىىاله و سىىامری 22و از همىىه امىىت

اسال جز چهار نفر ( ابوذر ،سلمان فارسی ،مقداد و زبیر) با عنوان مرتد نا برده شىده اسىت .در
ذیل متن یب روایت آورده شده است:

سلیم از علی

چنین نقل می کند:

ّ
مرتد شدند ،جز چهار نفر .مرد نسبت به پیامبر
همه مرد بعد از پیامبر
به منزله هارون و تابعینش و گوساله و تابعینش شدند .پس علی شبیه هارون
23
و عتی (ابوبکر) شبیه گوساله و عمر شبیه سامری است.

 .19همان ،ص.746
 .20همان ،ص.630
 .21همان ،ص 915و .916
 .22همان ،ص.701
 .23همان ،ص.599
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 .2-3-3گزارش متفردات سلیم از احادیث مطاعن عایشه و حفصه

از دیگر متفردات سىلیم ،روایىاتی اسىت کىه در آنهىا بىه طعىن همسىران پیىامبر

حفصه ،پرداخته شده است:

 ،عایشىه و

_ سلیم از سلمان نقل می کند:
وقتی [علی

را غسل داد و حنوط نمود  ...عایشه نیز در حجره بود،

] پیامبر

اما متوجه نشد؛ چرا که خداوند چشم او را گرفته بود.

_ سلیم از علی
پیىامبر

24

نقل می کند:
در روزی کىىه از دنیىىا رفىىت ،بىىا مىىن عهىىدی کىىرد  ...آن دو زن (عایشىىه و

حفصه) هم گوش فراداده بودند تا صحبت را بشىنوند .پیىامبر

گوشهای آنان را ببند.

فرمىود :خىدایا،

25

 . 4-3گ ارش متفردات سلیم در محور احادیث بیانگر وقایع تاریخی

ه ىىر چن ىىد احادی ىىث ت ىىاریخی کت ىىاب س ىىلیم مؤ ی ىىدات فراوان ىىی در من ىىابع ف ىىریقین دارد ،ام ىىا
ً
در این میان ،بخشهایی از همین احادیث را تنها سىلیم و غالبىا مغىایر بىا تىاریخ صىحیح نقىل
کرده است.

 .1-4-3گزارش متفردات سلیم در بیان واقعه جنگ جمل

متفردات سلیم گاهی به گونهای هستند که آثار غلو و خارج شدن از مسیر حقیقت در ذکر

وقای ع تاریخی در آنها قابل مشاهده است .شاهد این ادعا گزارش از تعداد س اهیان علی
جنا مخال

در جنگ جمل است .سلیم میگوید:
روز جنگ جمل همراه علی

و

حاضر بود  .لشکر مىا دوازده هىزار نفىر و اصىحاب

جمل بیش از صد و بیست هزار نفر بودند.

26

 .2-4-3گزارش متفردات سلیم از گفت و گوی محمد بن ابی بکر با پدر در واپسین لحظات حیات

یکىىی از متفىىردات سىىلیم مر بىىوط بىىه گفىىت و گىىوی محمىىد بىىن ابىىی بکىىر بىىا ابىىوبکر در هنگىىا

احتضىىار اسىىت .نصىىیحت و موعظىىه نمىىودن محمىىد بىىن ابىىی بکىىر بىىه پىىدر در واپسىىین لحظىىات

76

 .24همان ،ص.578
 .25همان ،ص.832
 .26همان ،ص.796

مشىىاهده عاقبىىت کىىار خىىود بیىىان می کنىىد ،تنهىىا در نقىىل سىىلیم قابىىل مشىىاهده اسىىت .سىىلیم از

محمد بن ابی بکر نقل می کند:
َ َ
ّ
وقتىىی بىىا او تنهىىا مانىىد  ،بىىه او گفىىتم :ای پىىدر ،بگىىو« :ال إلىىه إال ُ
ان» .گفىىت :هرگىىز
ِ ِ
نمیگویم و نمیتوانم بگویم تا وارد آتش شو و داخل تابوت گرد ! وقتی نا تابوت
را آورد ،گمان کرد هذیان میگوید .گفتم :کدا تابوت؟ گفت :تابوتی از آتش که
با قفلی از آتىش بسىته شىده اسىت .در آن دوازده نفرنىد از جملىه مىن و ایىن رفىیقم.

گفتم :عمر؟ گفت :آری ...

بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهاللی

حیىىات و سى س بىىازگو نمىىودن آنچىىه ابىىوبکر در واپسىىین لحظىىات حیىىات بىىا کنىىار رفىىتن پردههىىا و

27

 .3-4-3گزارش متفردات سلیم در باب تعدد و تفرق امت اسالم

در ضمن حدیث دوازدهم از کتاب سلیم ،علی

 ،ضىمن تقسىیم امىت اسىال بىه هفتىاد و

سه فرقه و نجات تنها یب فرقه ،از فرقهای به نا سامره به عنوان مبغوضترین نا میبرد .متن

حدیث بدین قرار است:

وای بر تو ای پسر قیس ،این امت بر هفتاد و سه گروه متفر میشوند .یب گروه از

اینان در بهشت و هفتاد و دو گروه در آتشانىد .بىدترین و مبغىوضتىرین آنهىا ،نىزد

خدا و دورترین آنها از خدا سامره است که می گویند :جنگ نه و دروغ می گویند.
 .5-3ار زیابی و اعتبارسنجی متفردات سلیم

متفردات سلیم از جهت اعتبار به دو دسته قابل تقسیم است :روایاتی که با وجىود تفىرد در

نقل ،با داشتن قراین و شواهد در خود کتاب سلیم و سایر منىابع حىدیثی قابىل پىذیرش اسىت و
روایىىاتی کىىه عىىالوه بىىر داشىىتن معارضىىات در دیگىىر منىىابع روایىىی ،بىىا سىىیره معصىىومان

 ،عقىىل

سىىلیم و تىىاریخ صىىحیح همخىىوانی نىىدارد و در نتیجىىه ،غیىىر قابىىل اثبىىات اسىىت .بىىه همىىین

مناسبت ،در ادامه تحقی  ،روایات سلیم با دو عنوان «دسته اول» و «دسته دو » مىورد ارز یىابی

و نقد قرار می گیرد.

 .1-5-3ارزیابی دسته اول از متفردات سلیم به عنوان روایات قابل پذیرش

برخىی متفىردات سىلیم را میتىىوان بىا داشىتن قىىراین مىتقن جىزو روایىىات صىحیح بىه حسىىاب

آورد .ایىىن روایىىات در محىىور اعتقىىادات ،شىىامل روایىىت بیىىان گر تعىىداد امامىىان معصىىو
 .27همان ،ص.820

در

77

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره دوم

حدیث چهل و پنجم از این کتاب است.
 .1- 1- 5- 3ارزیابی دسته اول از متفردات سلیم با موضوع معرفی تعداد ائمه معصوم

در کتاب سلیم بیست و چهار مورد احادیث مربوط به معرفی امامان دوازده گانه

وجود

دارد که میتوانند شبهه موجود در حدیث چهل و پنجم را رفع نمایند .این احادیىث بىر حسىب
وی گیهایشان به شکل زیر تقسیم شدهاند:

_ در بسیاری از این احادیث پس از معرفی علی
سو با عبارتُ « :نه تن از فرزند حسین » تعداد اتمه
_ در برخ ىىی خط ىىاب ب ىىه عل ىىی

یاد شده است.
_ در یب حدیث به معرفی امامان

و حسنین

به عنىوان امامىان اول تىا

دوازده نفر معرفی شده است.

28

از ی ىىازده فرزن ىىد ایش ىىان ب ىىه عن ىىوان امام ىىان ام ىىت اس ىىال

29

مجموع ،از دوازده اما نا برده میشود.

با ذکر نىا تىب تىب آنهىا پرداختىه شىده اسىت کىه در
30

_ در یب حدیث ،پس از نا بردن از پیامبر

و ذکر اوصاف ایشان ،از درج نا سیزده نفر

از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم در کتابی نىزد مسىیحیان سىخن بىه میىان آمىده کىه بىا احتسىاب

پیامبر

به عنوان یکی از فرزندان اسماعیل

عدد سیزده مغایرتی به وجود نمیآورد.

بنا بر این ،تنها مورد مناقشه حدیث چهل و پنجم است که پس از پیىامبر

31

و علىی

،

تعىداد امامىىان معصىىو  ،دوازده نفىىر بیىان شىىده اسىىت .احتمىىال مىیرود راوی در نقىىل ایىىن روایىىت

دچار نوعی تغافل نسبت به ادامه کال خود شده و غالب بودن این مطلب _ که تعىداد امامىان

معصىىو دوازده نفىىر اسىىت _ در ذهىىن او ایجىىاد تخط ىىه نمىىوده و منجىىر شىىده کىىه تعىىداد امامىىان

معصو را پس از علی

دوازده نفر به حساب آورد؛ اما به قرینىه سىایر منقىوالت سىلیم _ کىه در

آنها به طور مشخص ،تعداد اتمه

دوازده نفر بیان شده _ و به وی ه حدیث بیسىت و پىنجم _

کىه اسىامی تىب تىب دوازده امىىا معصىو

بیىان شىده _ میتىىوان گفىت کىه راوی در پىی بیىىان

مطلبی در تعارض با عقیده شیعه دوازده امامی نبوده است.

 .2-5-3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم به عنوان روایات غیر قابل پذیرش

بخش دو از متفردات سلیم ،چنان کىه پىیشتىر نیىز بیىان شىد _ روایىاتی اسىت کىه عىالوه بىر
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 .28برای نمونه ،ر.ک :حدیث اول از کتاب سلیم.
.29برای نمونه ،ر.ک :حدیث شانزدهم از کتاب سلیم.
 .30ر.ک :حدیث بیست و پنجم از کتاب سلیم.
 .31ر.ک :حدیث شانزدهم از کتاب سلیم.

صحیح و عقل سلیم همخوانی ندارد .این روایىات در سىه محىور قابىل تقسىیم اسىت :مطىاعن،
فضایل و وقایع تاریخی.

 .1- 2- 5- 3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم در محور مطاعن

متفردات سلیم در قالب روایات مطاعن به سه دسته قابىل تقسىیم اسىت :روایىات در طعىن

خلیفتین ،روایات در طعن عایشه و حفصىه و روایىات در طعىن تمىا امىت اسىال  ،بىه جىز چهىار
نفر از اصحاب پیامبر

بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهاللی

داشتن معىارض در دیگىر منىابع روایىی ،از ریشىه ،بىا سىیره معصىومان

 ،عقایىد شىیعه ،تىاریخ

 .این بخش عهدهدار ارزیابی این گونه روایات است.

 .1-1-2-5-3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم در محور مطاعن خلیفتین

در احادیىىث متعىىددی از کتىىاب ابىىوبکر و عمىىر بىىا عنىىوان گوسىىاله و سىىامری نىىا بىىرده شىىده

اسىت 32.ایىىن در حىىالی اسىت کىىه در منىىابع روایىىی دیگىر نسىىبت سىىامری بىه عمىىرو بىىن العىىاص و

ابوموسی اشعری داده شده و نسبت گوساله نیز به صراحت در مورد ابوبکر به کىار نرفتىه اسىت.

جىىدای از آن ،دو نسىىبت مىىذکور در کنىىار هىىم ،ماننىىد روایىىات سىىلیم ،در روایىىات دیگىىر اسىىتعمال

نشدهاند؛ برای نمونه ،دو روایت زیر قابل ذکر است:
از اما باقر

نقل شده است:

مرد پس از رحلت رسول خدا
گروهی از گوساله پیروی کردند.

33

همانند کسانی شىدند کىه جمعىی از هىارون و

ای ىىن روای ىىت تنه ىىا س ىىردرگمی م ىىرد و انح ىىراف آنه ىىا را از مس ىىیر والی ىىت حقیق ىىی در قال ىىب

تمثیل بیان می کند؛ بىدون آ ن کىه بىه طىور مسىتقیم عنىوان گوسىاله و سىامری را بىه ابىوبکر و عمىر

اطال نماید.

از علی

نقل شده است:
شىىنید کىىه میفرمىىود« :امىىت مىىن در روز قیامىىت بىىر
همانىىا مىىن از رسىىول خىىدا
پن پرچم محشور میشوند ...:دومین پرچم مربوط میشود به سامری این امت و
34
آن عمرو بن العاص است .»...

در ایىىن نقىىل از قىىول پیىىامبر
 .32کتاب سلیم ،ج ،2ص.599
 .33الکافی ،ج ،8ص.296
 .34الخصال ،ج ،2ص.575

منحرفىىان از امىىتش ،تىىب تىىب معرفىىی میشىىوند و نسىىبت
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سامری نیز در آن استعمال شده ،اما در آن اشارهای به ابىوبکر و عمىر نشىده ،بلکىه سىامری امىت

اسال  ،عمرو بن العاص معرفی شده است.

در روایتى ىىی دیگى ىىر ،نسى ىىبت سى ىىامری بى ىىه ابوموسى ىىی اشى ىىعری داده شى ىىده اسى ىىت .از اب ى ىوذر ،از

پیامبر

نقل شده است:

و سىىامری کىىه همىىان ابوموسىىی اشىىعری عبىىد ان بىىن قىىیس اسىىت؛ چىىون او همىىان را

گفت که سامری قو موسی گفت.

35

روایى ى ىىت س ى ى ىىلیم ضى ى ىىمن داش ى ى ىىتن مع ى ى ىىارض در دیگى ى ىىر من ى ى ىىابع حى ى ىىدیثی ،ب ى ى ىىا منطى ى ى ى و

س ىىیره معص ىىومان

قابل پذیرش باشد.

دربرخ ىىورد ب ىىا مخالف ىىان خ ىىود همخ ىىوانی ن ىىدارد .بن ىىا ب ىىر ای ىىن ،نمیتوان ىىد

 . 2-1-2-5-3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم در محور مطاعن عایشه و حفصه

از دیگىر متفىردات سىىلیم ،روایىات مر بىوط بىىه همسىران پیىامبر

ادعىىا شىىده ،عایشىىه از مراسىىم تجهیىىز و تکفىىین پیىىامبر

اسىىت کىه در یکىی از آنهىىا

بىىه علىىت ممانعىىت خداونىىد از ایىىن

موضوع بی اطالع م انده اسىت و در دیگىری ،ادعىا شىده کىه پیىامبر
ّ
گوشهای عایشه و حفصه را در هنگا وصیت آن حضرت سد کند.

از خداونىد خواسىته کىه

در مورد اول ،یعنی بی اطالعی عایشه از مراسىم تجهیىز و تىدفین پیىامبر

 ،ممکىن اسىت

گفته شود که این روایت از خود عایشه است و او خىود چنىین اعترافىی نمىوده اسىت؛ چنىان کىه

ذهبی روایتی را از عایشه با این مضمون آورده است:

ما متوجه دفن پیامبر نشدیم تا آن که صدای بیلهىا را شىنیدیم کىه در نیمىه شىب

چهارشنبه بود.

36

عالمه عسکری نیز می گوید:
عایشه نیز در این مراسم حضور نداشت و از تجهیز و دفىن رسىول خىدا

بىاخبر

نشىىد ،مگىىر آن هنگىىا کىىه بىىه تصىىریح خىىود وی ،صىىدای بیلهىىا را در نیمىىه شىىب

چهارشنبه شنید.

37

امىىا ،ایىىن نقىىل عایشىىه فقىىم نشىىان دهنىىده بىىیاطالعىىی وی از تىىدفین پیىىامبر
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 .35همان ،ج ،2ص 457و .458
 .36تاریخ االسال  ،ج ،1ص.582
 .37معالم المدرستین ،ج ،1ص.160

 ،آن هىىم در

روایت از عایشه نقل می کند که مضمون یکی از آنها چنین است:
پیامبر در سه قطعه پارچه سفید تکفین شد.

38

دیاربکری نیز روایتی از عایشه آورده که مضمون آن چنین است:
هنگامی که خواستند رسول خدا

را غسل دهند ،در آن اختالف نمودند پىس

گفتنىىد مىىا نمىىیدانیم آیىىا بایىىد لبىىاس رسىىول خىىدا

بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهاللی

لحظات آغازین است که در مقابل آن ،منقىوالت متعىددی از او وجىود دارد کىه نشىان میدهىد
ً
کىامال مطلىع بىود .نسىایی در بىاب «کفىن النبىی» سىه
وی از مراسم تغسیل و تکفىین پیىامبر

را از او جىىدا کىىرده ،غسىىل

دهیم ...یا غسلش دهیم ،در حالی که لباس بر تن دارد.

39

اگر اشکال گرفته شود که تمامی این نقل ها از خود عایشه اسىت و عایشىه بىه دنبىال اثبىات

فضیلتی بىرای خىود بىوده و از ایىن جهىت روایىات را بربافتىه اسىت ،سىؤال میشىود :مگىر روایىات

بیاطالعی از زمان دفىن پیىامبر

را کىه محىدثان شىیعه و سىنی نقىل نمودهانىد ،کسىی غیىر از

عایشه گفته است؟! ابن ابی الحدید ،پس از ذکر این روایت ،می گوید:

ای ىىن روایىىىت از عجیىىىب تىىىرین روایىىىات اس ىىت و عجىىىب اسىىىت از بىىىودن عایشىىىه

در خانى ىىهاش و از آن سى ىىوی ،بى ىىیاطالعى ىىی وی از دفى ىىن رسى ىىول خى ىىدا

! ا گى ىىر از

جماعتی که این حدیث را نقل می کنند ،بپرسی آیا نمیدانید کىه عایشىه در ایىن
هنگا کجا بود؟ خواهند گفت :شاید در خانه مجاور نزد دیگىر زنىان پیىامبر

؛

چنىىان کىىه عىىادت خىىانواده میىىت اسىىت ....و ایىىن نزدیىىبتىىر بىىه واقعی ىت و بلکىىه

محتمل است.

40

این نقل ،گر چه از یکىی از محىدثان اهىل سىنت اسىت ،امىا بىه دالیلىی میتوانىد بىه واقعیىت

نزدیب باشد؛ اول ،آن که در روایات متعددی از شیعه و سنی نقىل شىده کىه عایشىه در واپسىین

لحظات حیات پیامبر

از همسىران دیگىر آن حضىرت اجىازه میخواهىد کىه پیىامبر

خانه وی منتقل شود 41و پیامبر
حىد منفىىور خداونىد و پیىىامبر

بىه

در این مىورد هىیچ اعتراضىی نمی کنىد .ا گىر عایشىه تىا ایىن

بىىود ،بعیىد بىىه نظىر میرسىىید کىىه پیىامبر

 .38السنن ،ج  ،4ص.35
 .39تاریخ الخمیس ،ج  ،2ص.170
 .40شر نه البالغه البن الحدید ،ج ،13ص 39و .40
 .41االرشاد ،ج ،1،ص.182

رضىىایت دهىىد در
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منىىزل او بسىىتری شىىود .دو  ،آن کىىه پىىس از رحلىىت پیىىامبر

حضرت اختالف کردند و در این هنگا به دستور علی

مسىىلمانان بىىر سىىر محىىل دفىىن آن

آن حضرت در خانه عایشىه ،یعنىی

همانجا که قبض رو شده بود ،دفن شد؛ 42در حالی که چنین دستوری بىا وجىود نقىل سىلیم

از علی

انتظار نمیرود.

در مىىورد دو  ،یعنىىی دعىىای پیىىامبر

ّ
در سىىد نمىىودن گوشهىىای عایشىىه و حفصىىه ،بایىىد

گفت که شیخ طوسی این حدیث را به طور کامل در االمالی نقل نموده 43،امىا بىا ایىن کىه وی از

احادیىث متعىىددی از سىلیم در آثىىار خىىود اسىتفاده نمىىوده ،در نقىل ایىىن روایىىت بىه سىىلیم اعتمىىاد
ّ
ننموده و روایت جابر را به جای آن نقل می کند که از بخش مذکور ،یعنی سد شدن گوشهىای

همسران پیامبر

در آن ذکری به میان نیامده اسىت و همىین مسى له میتوانىد نشىان از عىد

اعتماد شیخ طوسی به این روایت سلیم باشد.

 .3-1-2-5-3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم در موضوع مطاعن امت اسالم

ارتىىداد امىىت اسىىال پىىس از رحلىىت رسىىول خىىدا

شده است:

بىىه دو شىىکل در روایىىات شىىیعه مطىىر

 . 1روایاتی که بدون ذکر نا چهار تىن از اصىحاب رسىول خىدا (مىذکور در روایىت سىلیم) ،بىه

طور کلی قایل به ارتداد مرد پس از رحلت پیامبر

مسیر والیت بر ح اتمه

هسىتند و منظىور از آنهىا خىارج شىدن از

است که تعداد آنها در منابع روایی زیاد است.

 .2روایت سلیم که در آن سخن از درنگ و تردید اصىحاب پیىامبر

به میان آمىده و ایىن کىه پىس از کمىب خىواهی علىی

44

در مىاجرای سىقیفه

در بىازپس گىرفتن حى خالفىت ،اعىال

آمادگی افراد اندکی گزارش شده است 45.در کنار این گزارش سلیم نقل دیگری نیز در کتىابش

در حدیث نوزد هم وجود دارد که در آن به پشیمانی صىحابه از کوتىاهی در حى علىی
ماجرای سقیفه اشاره شده است.

پىس از

46

گر چه می توان با در کنار هم قرار دادن این دو روایت سلیم (چهار و نىوزدهم) احتمىال داد

که در لحظات آغازین کمب خواهی علی
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 .42ر.ک :همان.
 .43امالی الطوسی ،ص.251
 .44برای نمونه ،ر .ک :الکافی ،ج ،2ص.441
 .45کتاب سلیم ،ج ،2ص.598
 .46همان ،ص.727

تنها چهار نفر آمادگی خود را اعال نمودند ،ولی

آن حضىىرت ش ىىتافتند؛ ام ىىا ،پىىذیرش ای ىىن مطل ىىب بىىا وج ىىود دو دس ىىته روایىىات ز ی ىىر ب ىىا اش ىىکال

رو به رو است:

_ روایاتی که یاری دهندگان علی

 ،در آنها با چهار نفری که سلیم بیىان می کنىد ،انىدکی

اختالف دارد؛ بىه عنىوان نمونىه ،کلینىی در روایتىی کىه از ابىن تیهىان نقىل می کنىد ،کسىانی را کىه
سرهای خود را تراشیده و آمادگی خود را جهىت یىاری آن حضىرت اعىال کردنىد ،ابىوذر ،مقىداد،

حذیفه بن یمان ،عمار و سلمان فارسی نقل می کند 47.چنان که مشىاهده میشىود ،در روایىت

بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهاللی

در انىىدک زمىىانی ،چنىىان کىىه در حىىدیث نىىوزدهم هىىم آمىىده ،دیگىىران پشىىیمان شىىده و بىىه یىىاری

ابن تیهان به جای چهار نفر ،پن نفر معرفی شدهاند و صحبتی نیز از زبیر بن عوا نیست.

_ روایىىاتی کىىه در آنهىىا از تحصىىن اصىىحاب پیىىامبر

غصب خالفت علی

 ،در خانىىه زهىىرا

بدون هیچ اتالف وقتی سخن به میان آمده است:

مرد در امامت علی

در روز وفات پیامبر

 ،در اعتىىراض بىىه

اخىتالف نمودنىد .پىس شىیعه او

که بنی هاشم ،سلمان ،عمار ،ابوذر ،مقداد ،خزیم بىن ثابىت ،ابوایىوب انصىاری،
جابر بن عبد ان انصاری ،ابو سىعید خىدری و امثىال ایشىان از بزرگىان مهىاجرین و

انصار بودند ،گفتند :همانا او خلیفه بعد از رسول خدا

است.

48

نقلهىىای سىىلیم عىىالوه بىىر اخىىتال ف بىىا سىىایر منقىىوالت در منىىابع روایىىی دیگىىر ،بىىا یکىىدیگر

نیىىز تعىىارض دارنىىد؛ بىىه عنىىوان مثىىال ،وی در حىىدیث سىىو از کتىىابش از مىىذاکرات بىىیدرنىىگ و

شبانه عدهای از اصحاب پیامبر

در چگونگی یاری رسىاندن بىه علىی

سىخن می گو یىد

که این عده عبارتاند از :مقداد ،ابوذر ،سلمان ،عمار بن یاسر ،عباد بىن صىامت ،حذیفى بىن

یمىىان و زبیىىر بىىن عىىوا  49.از آن طىىرف ،در حىىدیث نىىوزدهم ،از عمىىار و حذیفىىه بىىه عنىىوان تردیىىد
کنن ىىدگان در م ىىاجرای س ىىقیفه و سى ى س از توب ىىه کنن ىىدگان از ع ىىد دف ىىاع از حى ى عل ىىی

ی ىىاد

می کند 50.این در حىالی اسىت کىه در برخىی گزارشهىای رسىیده ،عمىار ،جىز معىدود اصىحابی
اسىت کىه از همىان ابتىدا بىىه دفىاع از حى خالفىت علىی

پرداختهانىىد 51.بىه همىین دلیىل و بىىه

خاطر حمایتهای بیدریغ عمار ،وی در برخىی روایىات از ارکىان اربعىه شىیعه بىه حسىاب آمىده
 .47الکافی ج ،8،ص.33
 .48االرشاد ،ج ،1ص6و.7
 .49کتاب سلیم ،ج ،2ص.573
 .50همان ،ص.726
 .51الکافی ،ج ،8ص.33
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است 52.بنا بر این ،به نظر میرسىد روایىت سىلیم بىا داشىتن معارضىات متعىدد در منىابع دیگىر و
اضطراب در متن در خود کتاب سلیم ،قابل توجیه و پذیرش نیست.
 .2-2-5-3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم در محور فضایل

در میىىىان روایى ىىات فراوانى ىىی کىىىه در کتى ىىاب سى ىىلیم در بخىىىش احادیى ىىث فضى ىىایل وارد شى ىىده

بخش هایی وجود دارند که سلیم در آنها تفرد در نقل دارد .این روایات به دو دسته قابل تقسیم

است .1 :روایات بیان گر فضایل اختصاصی علی

 .2 ،روایات بیان گر امتیازات سلیم.

 .1-2-2-5-3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم در موضوع فضایل اختصاصی علی

از مسىیر حقیقىت

سلیم در برخی از نقل های خود ،به جهت اثبات فضیلت برای علی

خارج شده و مطالبی نقل نموده که نه تنها تفرد در نقل ،بلکه اختالف بىا منقىوالت دیگىر دارد؛

چنان که در حدیث یازدهم ،از قول علی

هرگز او را به اسم صدا

نقل می کند که پیامبر

ننموده و همواره از عنوان برادر اسىتفاده نمىوده اسىت؛ امىا پىس از ذکىر ایىن روایىت ،بالفاصىله
53

روایتی دیگر از علی

نقل می کند که با آن همخوانی ندارد:

آیا اقرار میکنید که پیامبر

در مورد دختر حمزه بین من و جعفر و زید قضاوت

کرد و فرمود« :ای علی ،تو از منی و من از توا .»...

ایى ىىن روایى ىىت و روایى ىىات بسى ىىیاری در دیگى ىىر منى ىىابع فى ىىریقین نشى ىىان میدهى ىىد کى ىىه پیى ىىامبر در

مواضىىع متعىىددی علىىی

را بىىه اسىىم صىىدا مىىیزد 54.هىىر چنىىد ،علىىی

و از جملىىه حىىدیث مواخىىا  ،بىىرادر پیىىامبر

در احادیىىث فراوانىىی

معرفىىی شىىده اسىىت .امىىا ایىىن کىىه پیىىامبر
55

آن حضىىرت را تنهىىا بىىا عبىىارت « اخىىی » صىىدا نمىىوده باشىىد ،مطلبىىی اسىىت کىىه تنهىىا سىىلیم آن

را نقل می کند.

 .2-2-2-5-3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم در موضوع امتیازات سلیم

سلیم در برخی گزارش های خود به جهت اطمینان بخشی بىه صىحت آنهىا اظهىار مىیدارد
ً
عرضه داشته و او را تأیید نمودهاند و یا این که شخصىا
که یا نقل خود را به امامان معصو

بر اتفاقی از جنا مخال

84

و دشمن اطىالع یافتىه و شىاهد آن بىوده اسىت .ایىن نقلهىا بىه شىکل

 .52االختصاص ،ص 6و .7
 .53ر.ک :کتاب سلیم ،ج ،2ص.642
 .54برای نمونه ،ر.ک :الکافی ،ج ،1ص.236
 .55بصاتر الدرجات ،ج ،1ص.166

_ روایات اختبار وی بر اتفاقات جاری در جنا مخال .
_ روایت عرضه منقوالت وی بر امامان معصو

و تأییدات آنها.

57

اما در مورد دسىته اول از منقىوالت سىلیم در حىالی کىه نحىوه برخىورد معاو یىه و خلفىای بنىی

امیىىه بىىا غیرعىىرب و تحقیىىر عجىىم و همچنىىین آنچىىه کىىه از روش و سىىنت عمىىر در برخىىورد بىىا غیىىر
عرب وارد شده ،بىا گزارش هىای تىاریخی همخىوانی و بلکىه تطىاب کامىل دارد؛ 58امىا دو اشىکال
جدی بدان وارد است :این گزارش را تنها سلیم در قالب نامه و مکاتبه میان معاویه و ز یىاد بىن

بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهاللی

خالصه عبارتاند از:

56

سىىمیه گىىزارش می کنىىد و در منىىابع تىىاریخی و روایىىی دیگىىر و آنچىىه کىىه در مىىورد تىىاریخ بنىىی امیىىه

تىىالی شىىده ،صىىحبتی از چنىىین نامىىهای جىىز از طر ی ى سىىلیم نشىىده اسىىت 59.اشىىکال دیگىىر و
ً
بعبىىارتی شىىبههای کىىه خواننىىده حىىدیث بىىا آن مواجىىه اسىىت ،اساسىىا مر بىىوط میشىىود بىىه چنىىین
ً
نقل هایی در کتاب سلیم که وی مدعی است از مکاتبىات مخفیانىه جنىا مخىال شخصىا
اطالع پیدا نمىوده اسىت .نمونىهای از چنىین ادعاهىایی در حىدیث سىی و چهىار از کتىابش نیىز
قابىل مشىاهده اسىت کىه در سىخت تىرین روز جنىگ صىفین ،یىو الهر یىر ،مىدعی اسىت از یىىب

طرف در میان س اهیان علی

از مکاتبات علی

و به فرماندهی مالب اشتر شمشیر مىیزد و از آنطىرف نىه تنهىا

و جزتیات نامه وی در حین جنگ خبر میدهد که شاید چندان تعجب

آور نباشد ،اما از طرفی دیگر مدعی است که از مکالمات مخفیانه معاویه و عمىرو بىن العىاص
در اثنىىای همىىان روز اطىىالع یافتىىه کىىه ایىىن بخىىش شىىبهه انگیىىز اسىىت .ا گىىر دلیىىل متقنىىی بىىرای ّرد

چنین ادعایی نتوان اراته داد اما میتوان انفراد در نقل چنین گزارشی را دلیل بىر ضىع

سلیم دانست.

دس ىىته دو از نقله ىىای س ىىلیم ک ىىه ب ىىه تأیی ىىدات اتم ىىه

پیامبر

روایىت

ب ىىر آنچ ىىه س ىىلیم از عل ىىی

از

در موضوع معرفىی جانشىینان آن حضىرت نقىل می کنىد ،مر بىوط میشىود 60.گىر چىه

ایىن مطلىىب ،یعنىىی معرفىی جانشىىینان و امامىىان امىىت توسىم پیىىامبر

در منىىابع متعىىددی از

شیعه و سنی وارد شده و این مطلب بىه خىودی خىود ،دارای مؤ یىدات فراوانىی در منىابع فىریقین

است ،اما این که چنین مطلبی را سلیم و یا راوی کتابش ،یعنی ابىان بىن ابىی عیىاش بىه سىمع
 .56ر.ک :حدیث بیست و سو از کتاب سلیم.
 .57ر.ک :حدیث دهم از کتاب سلیم.
 .58تاریخ تمدن اسال  ،ص.700 - 693
 .59برای نمونه ،ر.ک :ناسخ التواریخ ،ج ،6ص.96 - 86
 .60ر.ک:همان  ،ص.629 - 627
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امامان حسنین ،سجاد و صادقین

رسىانده باشىند و آن بزرگىواران بىا شىنیدن چنىین روایتىی

فرمىىوده باشىىند« :سىىلیم راسىىت گفتىىه اسىىت» ،مطلبىىی اسىىت کىىه در منىىابع عامىىه هىىیچ شىىاهد و
متابعی ندارد که البته چندان نیىز جىای تعجىب نىدارد؛ امىا در منىابع شىیعی نیىز بىا بررسىی تمىا

سند روایت ،به اسىم سىلیم در رأس سىند و بىه عنىوان تنهىا راوی ایىن حىدیث برمىیخىوریم 61کىه

خود از ضع

های حدیثی به حساب میآید.

در مورد این ادعای سلیم ،یعنی وقوف به مطالىب کتىاب موجىود نىزد علىی

 ،بایىد گفىت

که این بخش ،عىالوه بىر تفىرد در نقىل ،بىا مشىکل دیگىری نیىز مواجىه اسىت .روایىات نقىل شىده از

سایر اصحاب اتمه

که مربوط به توصی

این کتاب ،حال با هر نامی که در سىایر روایىات

آم ىىده ،اع ىىم از الجف ىىر ،الجامع ىىه ،کت ىىاب عل ىىی

و ....همگ ىىی بی ىىان گر ع ىىد اط ىىالع آن ىىان از

محتویات این کتاب یا کتاب ها و یا آ گىاهی اجمىالی بىه آنهىا اسىت .حتىی از جىابر بىن عبىدان

انصاری نقل شده که حضرت فاطمه

به او فرموده است:

ای جابر! اگر منعی نبود اجازه می داد در آن بنگری ،ولی نهی شده است کىه جىز
پیامبر و یا وصی پیامبر و یا اهل بیت پیامبر به آن دست بزند.

62

بنىىا بىىر ایىىن ،سىىؤالی کىىه ایىىنجىىا مطىىر میشىىود ،ایىىن اسىىت کىىه مگىىر سىىلیم چىىه فضىىیلت و
ً
امتیازی نزد علی داشت که دیگر اصحاب نداشتند؟ و اصال چىه ضىرورتی داشىت کىه وی

باید بر ایىن تفاصىیل و جزتیىات واقى

علىىی

میشىد؛ در حىالی کىه در کتىاب سىلیم اصىحاب خىاص

_ کىىه در جىىو متشىىن آن دوره تنهىىا یىىاری دهنىىدگان آن حضىىرت بودنىىد _ ابىىوذر ،مقىىداد،

سلمان و زبیر معرفی شدهاند و حتی از قول علىی

پس از رحلت پیامبر
میشد ،نه سلیم.

نقىل میشىود کىه همىه جىز ایىن چهىار نفىر،

مرتىد شىدند .پىس ا گىر فضىیلتی بىود ،بایىد شىامل حىال ایىن چهىار نفىر

 .3- 2- 5- 3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم در محور احادیث تاریخی

چنىىان کىىه پىىیشتىىر بیىىان شىىد ،بخىىش اعظىىم احادیىىث کتىىاب سىىلیم در موضىىوعات تىىاریخی

وارد شىىده اسىىت .از ایىىن رو ،شىىاید بیشىىترین اشىىکاالت نیىىز از جهىىت تفىىرد در نقىىل در هم ىىین
بخش قابل مشاهده باشد .این احادیث در سه موضوع :مىاجرای جنىگ جمىل ،گفىت و گىوی
محمد بن ابی بکر با خلیفه اول در واپسین لحظات حیات ،و وجىود فرقىه سىامره در میىان فىر
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 .61رجال الکشی ،ص.104
 .62عیون اخبار الرضا  ،ج ،1ص.40

. 1-3-2-5-3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم در موضوع جنگ جمل

احادیىىث کتىىاب سىىلیم گىىاهی بىىه گونىىهای نقىىل شىىده کىىه آثىىار غلىىو و خىىارج شىىدن از مسىىیر

حقیقت در آن مشىهود اسىت .ایىن موضىوع بىا مقایسىه روایىات سىلیم بىا دیگىر گزارشهىای قابىل

اثبات است .یب نمونه از این نقلها مربوط به تعداد س اهیان علی

در جنگ جمل است

کىه دوازده هىزار نفىىر گىزارش شىىده و در برابىر ،سى اه عایشىه کىىه صىد و بیسىىت هىزار نفىىر بیىان شىىده

بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهاللی

اسالمی است.

است .این مطلب ،گزارش سلیم در ابتدای حدیث بیست و هشتم است.

گر چه آمار دوازده هزار نفر س اه یب جنا در مقابل صد و بیست هزار نفر س اه مقابل و در

نهایت پیروزی س اه اندک غیر محتمىل نیسىت ،امىا در مقایسىه بىا گزارشهىای دیگىر در همىین

موضوع و آیات قرآن کریم بیشتر به نظر میرسد که راوی تحت تىأثیر آیىات عىدد مقىاتلین 63و در

پی تداعی چنین معنایی بوده است.

در گزارش های تفصیلی مورخان از مىاجرای جنىگ جمىل در بىاره تعىداد افىراد سى اه عایشىه
ً
تقریبا میتوان رقم واحدی را یافت .طبری 64،بالذری 65و ابن اثیىر 66همگىی رقىم سى اه عایشىه را
سی هزار مرد جنگی گزارش کردهاند .پس تا اینجا رقمی که سلیم در حدیث بیست و هشىتم
از کتىابش در مىورد سى اه عایشىه (صىد و بیسىت هىزار نفىر) گىزارش میدهىد بىا بقیىه گزارشهىای

همخوانی ندارد؛ هر چند میتوان احتمال داد که کتب بعد از تاریخ طبری تحت تىأثیر گىزارش

وی بودهاند .در باره رقم س اه علی

باید گفىت کىه علىی

بىا تعىداد انىدکی رهسى ار جنىگ

شد و در میان راه در محل های مختل  ،اصحاب با س اهیان خود به او میپیوستند.
مسعودی 67،شیخ مفید 68و بالذری 69گزارشی را از پیوستن گروههای مختل

در میىان راه

با ذکر تعداد آنها بیان میدارند و آماری که اراته میدهند ،نزدیب به قول طبری 70و ابىن اعىثم
 .63سوره االنفال ،آیه  65و .66
 .64تاریخ االمم و الملوک ،ج ،4ص.505
 .65انساب االشراف ،ج ،2ص.222
 .66الکامل فی التاریخ ،ج ،3ص.208
 .67مروج الذهب ،ج ،2ص.359
 .68الجمل ،ص.240
 .69انساب االشراف ،ص 235و .361 - 359
 .70تاریخ االمم و الملوک ،ج ،3ص.473
 .71الفتو  ،ج ،2ص.464
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را بیست هزار نفر گزارش کردهاند .بنا بر این ،نقل سىلیم ،نىه

است که رقم نهایی س اه علی

در مورد س اه عایشه با دیگر گزارشهای همخوانی دارد و نه در مورد س اه علی

.

 .2-3-2-5-3ارزی ااابی دس ااته دوم از متف ااردات س االیم در و ااارب رف اات و ر ااو اب ااوو ر و ااا

هنگام مرگ

اار

و ااه

یکی از مدعیات کتاب سلیم در حدیث سی و هفتم ،سىخن گفىتن محمىد بىن ابىی بکىر بىا

پدرش ابوبکر در واپسین لحظات حیات پدر و نصایح پسر به پدر و س س نقل آن برای دیگىران

است .این مطلبی است که ابن غضىایری در رجىال خىود و عالمىه حلىی در خالصى االقىوال نیىز

بدان خرده گرفته و متىذکر شىدهاند .ایىن مطلىب از ایىن جهىت اشىکال دارد کىه محمىد بىن ابىی
بکر در هنگا فوت پدر (ابوبکر) حدود چهار سىال داشىت 72.بنىا بىر ایىن ،چگونىه ممکىن اسىت
وی وصیت پدر و آخرین لحظات حیاتش را با این تفاصیل نقل کند؟! یا آن که به پدر توصیه

به گفتن شهادتین در هنگا مرگ کند! و یا چشمان پدرش را پس از مرگ بسته و خالصه تما
ً
افعال و اقوالی را کىه معمىوال از افىراد بزرگسىال انتظىار مىیرود ،وی در سىن چهىار سىالگی انجىا

دهد؟! برخی چىون محقى کتىاب سىلیم ،محمىد بىاقر انصىاری زنجىانی ،در مقدمىه ایىن کتىاب

پاسخ های متعددی را به شبهات مربوط به حدیث سی و هفتم اراته نموده است کىه در ذیىل،
مهمترین مستدالت وی همراه با پاسخ بدانها آورده شده است:
_ وی با استناد به منابع دیگر اسالمی می گوید:

سى ّىن محمىىد بىىن ابىىی بکىىر بىىا نقىىل اقىىوال مختل ى
هجرت است.

در سىىال هشىىتم هجىىرت یىىا دهىىم

73

اما مگر تفاوت توان و قابلیت کودک چهار ساله با شش سىاله در نقىل چنىین تفصىیالتی تىا

چه اندازه است؟!

_ در بخشی دیگر می گوید:
قضیه تکلم محمد بن ابی بکىر بىا پىدرش هنگىا مىرگ در روایىات دیگىر شىیعه هىم

وارد شده است.

74

وی س س به ذکر سه نمونه از این روایات می پردازد؛ اما نکته قابل توجه این اسىت کىه ایىن
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 .72االستیعاب ،ج ،3ص.1366
 .73کتاب سلیم ،ج ،2ص.121
 .74همان.

روایت سلیم است که خود تفرد در نقل و از ضع های حدیثی به حساب میآید.

_ از دیگر مواردی که بر آن تکیه کرده ،ذکر تمىا جزتیىات قضىیه از ز بىان محمىد بىن ابىی بکىر

است و این که در مقا نقل یب واقعه مفصل بوده است 75.اما ایىن درسىت یکىی از اشىکاالت
وارد بر حدیث است کىه چگونىه کىودکی کىه س ّىن وی را مورخىان و محىدثان بىین چهىار تىا شىش

سال تخمین زدهاند ،توانسته ماجرایی را با این تفصیل بازگو کند.

گر چه احتمال وقوع چنین اتفاقی بر اثر خر عادت ممکن اسىت ،امىا تفىرد در نقىل و عىد

اعتنای دیگر محدثین به چنین گزارشی این احتمال را تضعی

بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهاللی

روایات _ که نمونههای آن را ،مؤل

در مقدمه کتاب و در پایان حىدیث مىذکور آورده _ همىه بىه

می کند.

 .3-3-2-5-3ارزیابی دسته دوم از متفردات سلیم وا موضوع تعدد ِف َر ق اسالمی

در ضىىمن حىىدیث دوازدهىىم از کتىىاب سىىلیم ،از علىىی

نقىىل شىىده کىىه ضىىمن تقسىىیم امىىت

اسال به هفتاد و سه فرقه و نجات تنها یب فرقه از فرقهای به نا سامره به عنوان مبغوضترین

در میان هفتاد و دو فرقه نا میبرد.

روایت ىىی را ش ىىیخ مفی ىىد در االم ىىالی آورده ک ىىه مقایس ىىه آن ب ىىا روای ىىت م ىىذکور از کت ىىاب س ىىلیم

شباهتهایی را نشان میدهد .این روایت که از سلمان از پیامبر
که آن حضرت

نقل شده بیىان می کنىد

ضمن تقسیم امت اسال به سه گروه ح  ،باطل و مضطرب؛ گىروه اخیىر را

بر آیین سامری دانسته که شعار آنها« :جنىگ نکنیىد و دسىت از آن بدار یىد» اسىت کىه پیشىوای

آنان عبد ان بن قیس اشعری است .با توجه به این که در ادامىه حىدیث سىلیم در بیىان عقیىده

این فرقه آمده است« :آنان می گویند جنگ نه و دروغ می گویند» و در انتهای روایت سلمان نیز
همین عبارت آمده و از طرفی کلمه «سامره» در روایت سلیم بسیار نزدیىب بىه کلمىه «سىامری»

است و خطاب هر دو به عبدان بن قیس یعنی ابو موسىی اشىعری اسىت ،میتىوان احتمىال داد

کىه هىىر دو ایىن احادیىىث نىىاظر بىر یىىب واقعیىىت و آن ،پیشىنهاد ابىىو موسىىی اشىعری بىىه علىىی

ماجرای حکمیت بر میانهروی ناپسندیده در اسال است.

در

مطلىىب مشىىترک دیگىىر ،ایىىن کىىه در روایىىات دیگىىر از ابوموسىىی اشىىعری بىىه عنىىوان س ىىامری

ایىىن امىىت نىىا بىىرده شىىده اسىىت .بنىىا بىىر ایىىن ،احتمىىال ایىىن کىىه کلمىىه «سىىامری» بىىه «سىىامره»

تغییر یافته باشىد ،مطىر میشىود .ایىن مطلىب میتوانىد روایىت سىلیم را از حالىت تفىرد در نقىل
درآورد؛ اما ،مشکل این جا است که فرقه سامره ،جزو ِف َر اسالمی نیست .شهرستانی در مورد
 .75همان ،ص.118
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این فرقه می گوید:
قومی که در کوههای بیت المقدس زندگی می کردند و به نبىوت موسىی ،هىارون و

یوشع بن نون

قایل بودند.

76

مجلسی نیز این فرقه را جزو ِف َر یهود به حساب آورده است 77.بنا بر ایىن ،بىه نظىر میرسىد
اشکال روایت سلیم ،عد همخوانی با تاریخ صحیح است.
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