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 *تحلیل محتوای روایات ام سلمه در منابع شیعی

 1والیتی محمدنقی
 2محمدباقر حجتی
 3مهدی مهریزی

  چکیده

در طول ، های فکری ویدر منابع شیعی است که معرف دغدغهسلمه تحلیل محتوای روایات ام، هدف از این پژوهش
یخ صدر اسالم می ، روایت 97به تعداد تمامی روایات وی در منابع شیعی  این هدفبرای وصول به  باشد.شش دهه از تار

بندیبندی و مقولهطبقه، ای برای استخراجرشتهمحتوا با رویکرد کمی و کیفی به عنوان روشی میانگردآوری و با روش تحلیل 
عالوه بر فراوانی حجم روایات و تعیین ، از نتایج احصاء شده در تحقیق. اندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتههای بافته شده 

توان اذعان داشت که اهتمام عمده و می، روات و مستندات روایی وی و تبیین موضوعات فرعی و اصلی در روایات ایشان
باالخص فضائل ، بیان فضائل و مناقب اهل بیت )ع( خصوصا  ، طرح مباحث اعتقادی، ات ام سلمهدغدغه مندرج در روای

یت اهل بیت، های فکری ویبوده و علت این امر را نیز باید در دیدگاه )ع(علی بن ابی طالب  بعد  )ع( مظلومیت و مهجور
  .لفان شیعه یافتؤ های مذهبی مامیه و دیدگاهگانه و بنیحاکمیت خلفای سه، از رحلت رسول اکرم )ص(

 .تحلیل محتوا، روایت، سلمهام: واژگان کلیدی

                                                           
ی یخ پذیرش     21/09/1398: خ ارسال* تار  )مقاله پژوهشی(    25/02/1399: تار

 mnvelayati@yahoo.comایران/ ، تهران، دانشگاه ازاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، ن وحدیثآرشته علوم قر دانشجوی .1
 hojati@tpf-iau.irایران / ، تهران، زاد اسالمیآدانشگاه ، واحد علوم تحقیقات، استاد دانشگاه آزاد .2
 toosi217@gmail.comایران/ ، تهران، زاد اسالمیآدانشگاه ، واحد علوم تحقیقات، دانشیار دانشگاه آزاد .3
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 مقدمه-1
اهل سنت بوده و در منابع حدیثی هر دو  سلمه از زمره رواتی است که مورد وثوق علمای رجالی شیعه وام 
بوده که حاوی مباحث روایت  97 منابع اصلی شیعی دارای روایات فراوانی از وی نقل گردیده است. وی در، فرقه

 اهل بیت و بعضی صحابه و بعضی، ص() مکرفضائل و مناقب پیامبر ا، دعاها، اخالقیات، احکام شرعی، اعتقادی
های روائی دغدغه: در پی پاسخ به سؤاالت ذیل استمباحث خاص زنان و مباحث اجتماعی است. این تحقیق 

 انجامد؟محتوای روایات او به کجا می؟ و تحلیل است وی در منابع شیعی چه مواردی بوده
سهم »کتاب ؛ لیفاتی منتشر شده از جملهأت، خصوص روایات ام سلمههدر حوزه گردآوری روایات زنان و ب 

احوال و  که به «محدثات شیعه»کتاب ، که به بررسی نقش زنان در گسترش حدیث پرداخته «نشر حدیث زنان از
زن راوی در  190ای از که کارنامه «زنان دانشمند و راوی حدیث» کتاب، روایات منقول از زنان پرداخته است

روایت از زنان در منابع  1752که  «و احوالهن   جامع مسانید النساء و ذکرهن  » باشد و کتابطبقات مختلف می
رفی مع در بعضی از این آثار ضمن بیان نقش زنان در نشر و گسترش روایات و .اهل سنت را گردآوری نموده است

، عنوان یکی از روات زن پرداخته شده که در جای خود باارزش و الزم استهسلمه ببه معرفی ام، بعضی زنان راوی
. یت نگردیدؤاثری اعم از کتاب یا مقاله ر، سلمهخصوصًا روایات ام، اما در حوزه بررسی محتوایی روایات زنان

محتوای روایات وی در منابع شیعی بوده و از این جهت  تحلیل کمی و کیفی، نقطه تمرکز تحقیق حاضرهمچنین 
 .های گفته شده متفاوت استا پژوهشب

عالوه بر آنکه از ، ییو کاربرد آن در مطالعات روا «تحلیل محتوا» ایاستفاده از روش جدید و بین رشته 
لورنس  .مندان این حوزه خواهد بودمند برای عالقهمنجر به نتایجی مفید و نظام، رویکردی ابداعی برخوردار بوده

اصولی و کمی به منظور ، تحلیل محتوا در حقیقت فن پژوهش عینی» که باردن از مبدعین این روش معتقد است
 ،تفسیر و تحلیل محتواست و تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از قراردادن اجزای یک متن )کلمات

 «نداشوند( در مقوالتی که از پیش تعیین شدهواحدهایی که انتخاب میپاراگراف ها و مانند آن بر حسب ، جمالت
 .(29ص، 3ج، 1375، باردن)

باشد. نگارنده در به صورت کمی و کیفی می، تحلیل محتوای مضمون روایات، روش برگزیده در این تحقیق 
اژگان موضوع فرعی و و، یموضوع اصل، متن روایات، ابتداء با تعبیه فرم تحلیل محتوا با جداولی تحت عناوین

عالوه بر قراردادن متن روایات در جداول مربوطه به استخراج واژگان برجسته هر روایت و تبیین ، سازکلیدی مفهوم
به  عمالً ، های فرعی و اصلی تمامی روایات پرداخته و با مندرج کردن موارد فوق در جداول مربوطهگیریجهت

تحلیل محتوای کمی روایات دست یافته و سپس نتایج تحلیل کمی با ترسیم مدل آماری در قالب نمودارهایی از 
با استناد به همین نتایج تحلیل ، موضوعات فرعی و اصلی ترسیم گردیده و در نهایت، سازواژگان کلیدی مفهوم

 کمی به تحلیل کیفی روایات پرداخته شده است. 
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 ام سلمهنامه دگیمروری بر زن-2
( و 1920ص، 4ج، 1412، ابن عبدالبر( و به نقلی رمله )69ص، 8ج، 1410، هند )ابن سعد، نام ام سلمه

 ایبن مخزوم است. به اعتقاد ذهبی وی پیش از هجرت در خانواده امیه بن مغیره بن عبدالله بن عمرودختر ابی
 .(202-201صص، 2ج، 1409، ذهبی) دقیق مشخص نیستطور به اما زمان والدتش، شریف در مکه متولد شد
سال و اندی پیش از هجرت به دنیا آمده  20توان حدس زد که ق( و طول عمرش می 62با توجه به تاریخ وفات )
( 266ص، 1ج، تابی، دیار بکری( و به قولی سهیل )241ص، 6ج، 1420، مقریزی) است. نام پدرش حذیفه

او دختر  .(429ص، 1ج، 1397، )بالذری بنت عامر بن ربیعه کنانی نام داشت مادرش نیز عاتکه بوده است.
 .(283ص، 2ج، 1409، )ذهبی ( و خالد بن ولید بوده است136ص، 1ج، 1420، )ابن قتیبه عموی ابوجهل

ه به کآنها از اولین مسلمانانی بودند ، سلمه بوددر ابتدا همسر ابی، از اولین زنانی بود که مسلمان شد سلمهام
چهار  وی او اولین زنی بود که به مدینه هجرت کرد. از .(368ص، 2ج، تابی، )ابن هشام حبشه هجرت کردند

ه و دو پسر با نامدو دختر به نام، سلمه بودندفرزند بر جای ماند که همه از شوهرش ابی ه و َبر  های َسَلمه و های ُدر 
ا رفت و سپس رسول خدا یسلمه در سال چهارم هجرت از دنشوهرش ابو .(430ص، 1ج، 1397، ُعَمر )بالذری

 شده بود و لحافی و ف خرما پریبه دستاسی و دو سبو و بالشی که از ل، ن ده درهم و به قولیی)ص( او را با کاب
ی امبر )ص( منزلتینزد پن مهر ساده یام سلمه با چن .گی و خوانچه بزرگی از چوب به ازدواج خود درآوردیقدحی و د
، تابی، )دیار بکری خدا )ص( هفت سال زندگی کرد ا رسول(. وی ب88ص، 8ج، 1410، ابن سعد) باال داشت

مدینه  در ق( 62به سال ) سالگی 84 زنده بود و در، پس از وفات پیامبر )ص( نیز روزگاری دراز، (266ص، 1ج
، 1405، )بیهقی وفات کرد خدا )ص( بود کهآخرین همسر رسولوی  .(76ص، 8ج، 1410، )ابن سعد درگذشت

 (.282ص، 7ج

 سلمهی امیجایگاه روا -3
سلمه و کسانی که وی از آنان نقل و روات ام، تعداد روایات، ییدر این بخش به معرفی اجمالی جایگاه روا 

  شود.پرداخته میاست،  حدیت نموده

 فراوانی حجم روایات -3-1
ام سلمه دارای بیشترین روایات در ، بکراز عایشه بنت ابیپس ، شیعی و اهل سنت در بین روات زن منابعدر 

نگارنده مطلبی از ، . عالوه بر آنشمردبانوی دوم حدیث در عالم اسالم  وی راتوان های گوناگون بوده و میحوزه
ننموده است  رٔویتو روایات او  وین و علمای رجال نسبت به شخص امحدث، نامتکلم، نامورخ و تعدیلجرح 

 بلکه آنچه ذکر گردیده آن است که وی نزد رسول مکرم اسالم، و این افتخار بس بزرگی برای این بانوی مکرمه است
حدیث روایت  378ذهبی معتقد است وی بیش از  .(88ص، 8ج، 1410، )ابن سعد اند)ص( منزلتی واال داشته

سلمه را از در کتب حدیثی و رجالی خود ام شیعهاهل سنت و اکابر  .(210ص، 2ج، 1414، ذهبی) کرده است
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ث یحد 387ب یام سلمه قر»: است عمر کحاله در باره تعداد روایات وی نوشته اند.دانستهراویان رسول خدا )ص( 
زده ین نقل شده است و بر سیحیث آن در صحیحد 29که  و ابو سلمه نقل کرده)ع( و فاطمه زهرا  )ص(غمبر یاز پ
زده ین مسلم سیاورده است. همچنیگر نقل کرده و مسلم آنها را نیث دیدارند و بخاری سه حد ث آن اتفاقیحد
ث به سند یب ده حدی( ابن سعد قر221ص، 1404، )کحاله «ث آورده که بخاری آنها را ذکر نکرده استیحد

سلمه و چگونگی ازدواجش با رسول بت فوت شوهرش ابویسلمه راجع به اجر مصان مختلف از امیخود از راو
 .(96-87صص، 8ج، 1410، ابن سعد) نقل کرده است )ص(خدا 

، «االحکام تهذیب»، «من الیحضره الفقیه»، «الکافی»شیعه یعنی  حدیثی روایات زنان در شش کتاب اصلی
 استسلمه ام ازروایت آن صرفا  97که روایت بوده  437، «بحار االنوار»و  «وسائل الشیعه»، «االستبصار»

 در این تحقیق نیز بر پایه همین تعداد است. ویو روایات  (94–58صص، 1396، )مهریزی

 سلمه روات امعنه و مروی: ب
از حضرت زهرا )س( سلمه و شوهرش ابی، از پیامبر )ص( سلمهما، یاری دیگرو بس به اعتقاد ابن عساکر 

پسرانش ، خویشاوندانش برخی از روات او عبارتند از: .(104ص، 74ج، 1406، ابن عساکر) روایت کرده است
 ،اش مصعب بن عبدالله و از موالیانش عبدالله بن رافعسلمه و عمر و دخترش زینب و برادرش عامر و برادرزاده

قبیصه ، هند بنت حارث، صفیه بنت شیبه؛ نیز از صحابه ابوکثیر و خیره مادر حسن بصری و، سفینه و پسرش، نافع
یب، ابو وائل، ابو عثمان نهدی، عبدالرحمن بن حارث و از تابعین نیز، ذؤیببنت  و حمید  هابوسلم، سعید بن مس 

  .(406ص، 8ج، 1415، عسقالنی) سلیمان بن یسار، ابوبکر بن عبدالرحمن، عروه، پسر عبدالرحمن بن عوف
)حر  است سلمة نقل نمودهشوهرش ابیتنها در یک مورد وی از ، آوری شدهروایاتی که در این تحقیق جمع در
، 33ج؛ 528ص، 22ج، 1403، مجلسیبوده )1مرفوع ویمورد روایات  15و  (503ص، 10ج، 1409، عاملی

؛ 313ص، 39ج، 301ص، 38ج؛ 271و  270صص، 38ج، 33و  32ص، 38ج، 216ص، 35ج؛ 328ص
، 24ج؛ 503ص، 10ج؛ 208ص، 6ج، 1409، حر عاملی/ 77ص، 94ج؛ 223ص، 77ج؛ 55ص، 43ج

، مجلسی) .مورد دیگر را مستقیما از رسول خدا )ص( نقل کرده است 81و  (366ص، 24ج؛ 366و  365 صص
، 22ج؛ 100ص، 21ج؛ 415، 360-359صص، 17ج، 280، 106-105صص، 15ج؛ 200ص، 6ج، 1403

؛ 328ص، 33 ج؛ 641، 422-421صص، 29ج؛ 28 ص، 28ج؛ 164، 143صص، 27ج؛ 528، 227 ص
، 39ج؛ 312- 311، 310-309، 270، 199، 35، 33، 32صص، 38 ج؛ 220، 219، 217صص، 35ج

؛ 106، 55، 15صص؛ 43ج ؛ 77، 76صص، 40ج؛ 313، 305، 268، 262، 262، 261، 261، 30صص
؛ 104، 102، 86، 75ص، 51ج؛ 227، 198، 92- 91صص، 45 ج؛ 242- 241، 240- 239صص، 44ج
، 89 ج؛ 104ص، 78 ج؛ 234 ص، 73ج؛ 348 ص، 72ج؛ 138، 136، 135صص، 65ج؛ 89ص، 62ج

                                                           
 .شود که یک یا چند تن از راویان در سلسله راویان آن ذکر نشده باشدگفته می به روایتی .1
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، 2ج، 1409، شیخ حر عاملی/ 489 ص، 2ج، 1413، ابن بابویه / 252، 251صص، 100 ج؛ 368، 77صص
  .(232ص، 20ج؛ 305ص، 16ج؛ 132ص، 15ج؛ 39 ص

تصریح بدون ذکر سلسله سند و یا عدم ، روایت وی 53در منابع شیعی ، برابر مستندات موجود در این تحقیق
شرح زیر روایت شده است. ابوثابت ه راوی ب 31روایت وی نیز توسط  44به ذکر نام راویان وی نقل شده است و 

علی بن ، روایت و همچنین 3پسرش عمر بن ابی سلمه ، روایت 4عمره بنت افعی ، روایت 5خادم ابوذر غفاری 
روایت از ایشان را  2ابراهیم قرشی نیز هر کدام محمد بن علی )ع( و امام ، قیس بن ابی حازم، محمد المکندر

ام، سلمهشوهرش ابی، دخترش زینب بنت ابی سلمه، ابی سلمه بن عبدالرحمن، محمد بن ابراهیم و اندنقل کرده
َصنیحسن بن َظب  ، موسی ِن ِمح  ل یل یأب، شقیق، جده عبدالعزیز بن سعید انصاری، خادم حمزه بن رافع، ِة ب 

ن ن بیحص، ام مساور الحمیری، مالك بن جعونة، ابوذر غفاری، نید همسر عمران بن حصیأم بج، عطیه ،الکندی
 ب و امامید بن المسیسع، ابی سعید فاطمه، شهر بن حوشب، ابی قالبه، هشام بن عروه، ابن المخارق، سالم

امام ، )ع( محمد باقرتوسط امام ، نقل روایات وی .اندصادق )ع( نیز هر کدام یک روایت از ایشان نقل نموده
لم حدیث و توان از مورد وثوق بودن این بانو در عجعفر صادق )ع( و صحابه کباری همچون ابوذر غفاری را می

 .شان رجالی ایشان دانست

 مستندات روایات : پ
َباُب  489ص، 2ج، هیحضره الفقیمن ال -1: مستندات روایات ام سلمه در منابع شیعی به ترتیب عبارتند از 

َضاِح 
َ ؛ 132ص، 15ج؛ 503ص، 10ج؛ 208ص، 6ج؛ 318ص، 2ج، عةیوسائل الش -2)یک روایت(.  یاْل 
رِ »: 366 ص، 24ج؛ 232ص، 20ج؛ 305ص، 16ج ُهَر یَباُب َتح  َل َأن  َتط  َحاِئِض ُقُباًل َقب  ِء ال  َباِب ، ِم َوط  ِتح  باب اس 

تِ  آِن َو َکَراَهِة یَتر  ُقر  َعَجَلِة فِ ِل ال  ِر َرَمَضاَن ، هیال  ِم َشه  َباَن ِبَصو  ِم َشع  َباِب ِصَلِة َصو  ِتح  ُه ، باب اس  َبِغ یَباُب َأنَّ َراُج ال   ین  ُهوِد یِإخ 
َصاَری ِمن  َجزِ  َعَرِب یَو النَّ ِظ ، َرِة ال  قِ یَباُب ُوُجوِب َتع  ُروِف َو َتح  َمع  َکریِم َفاِعِل ال  ُمن  رِ َباُب ، ِر َفاِعِل ال  َم یِم ُرؤ  یَتح  َأِة ِة ال  ر 

َنبِ  ج 
َ ُجَل اْل  َمی یالرَّ ِل ال  ، َو ِإن  َکاَن َأع  َدهیَد یَباُب َعَدِم ُوُجوِب َغس  َعاِم َو اَل َبع  َل الطَّ ، 6ج؛ بحار اْلنوار -3 .«ِن َقب 

؛ 100ص، 21ج؛ 415، 402، 360-359 صص، 17 ج؛ 280ص، 15ج؛ 106- 105صص، 15ج؛ 200ص
، 25ج؛ 336، 127صص، 23ج؛ 223ص، 22ج؛ 528، 467، 461، 243، 227، 223صص، 22ج

؛ 328، 22، 12، 10صص، 33ج؛ 641ص، 29ج؛ 28، 22صص، 28ج؛ 164، 143 ص، 27ج؛ 214ص
-39صص، 37ج؛ 348، 347صص، 36ج؛ 224-223، 220، 219، 217، 216، 216، 209صص، 35ج

، 39ج؛ 312- 311، 310، 309، 301، 199، 118، 40، 38، 35، 33، 33، 32، 18صص، 38ج؛ 77، 40
، 43ج؛ 77، 77، 76، 16صص، 40ج؛ 313، 305، 303، 268، 262، 262، 261، 261، 30، 27صص
، 51ج؛ 227، 198، 92-91صص، 45ج؛ 242، 241، 240، 239 صص، 44ج؛ 271، 106، 55صص
؛ 104صص، 78ج؛ 234ص، 73ج؛ 348ص، 72ج؛ 138، 135صص، 65ج؛ 98ص، 62ج؛ 104، 86صص

ن المؤمن و الکافر عند یعایباب ما »: 251ص، 100ج؛ 77 ص، 94ج؛ 181ص، 93ج؛ 368، 80صص، 89ج
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 ،تعلق بهایخ والدته ص و ما یباب تار، ثاق و بدء نوره و ظهوره صیالم یباب بدء خلقه و ما جری له ف، الموت
 یباب ما ظهر من إعجازه ص ف، ةیالعلوة و الغرائب یته من المعجزات السماویما ظهر له ص شاهدا علی حق باب
ش أسامة و یز جیه تجهیته ص عند قرب وفاته و فیباب وص، باب فتح مکة، تهیوانات بأنواعها و إخبارها بحقیالح

شة باب أحوال عائ، الله عنها یباب أحوال أم سلمة رض، ه و دفنه صیباب وفاته و غسله و الصالة عل، بعض النوادر
هتدون إال بهم و أنهم یباب أن الناس ال ، هم ع و أنهم الشهداء علی الخلقیْلعمال علباب عرض ا، و حفصة
ب ثواب با، ته صیرته و ذریته و عترته و رهطه و عشیباب معنی آل محمد و أهل ب، ن اللهین الخلق و بیالوسائل ب

 حضرونیهم السالم یالمواطن و أنهم عله من ینفع حبهم فیباب ما ، تهم و أنها أمان من الناریحبهم و نصرهم و وال
رهم یغ یهم ما جری فیف یجرین فرقة و أنه یص علی ثالث و سبع یباب افتراق اْلمة بعد النب، رهیعند الموت و غ

ة قعوده عل، نیمن اْلمم و ارتدادهم عن الد ر علیباب عل  لیه السالم عن قتال من تأم  امه إلی قتال یو ق، نیه من اْلو 
م عل، نین و المارقین و القاسطیه من الناکثیمن بغی عل ه من تقد  ة إمهال الل  ة قیو ف، هیو عل  ائر ام من قام من سیه عل 

ة و قعود من قعد منهم عل ه علیر المؤمنیة أمیباب شکا، هم السالمیاْلئم  مهین صلوات اللَّ ن تقد  باب شهادة ، ه عم 
مة ره من أتباع اْلئیة و شهادة غین من الشمس الضاحیما کان أبة بعد یالفئة الباغ یالله عنه و ظهور بغ یعماررض

هم یعل همیباب نصوص الرسول ص عل، ریة التطهیباب آ، ص بقتال الخوارج و کفرهم یباب إخبار النب، ةیالهاد
ب جیأنه ع مع الحق و الحق معه و أنه  یباب ف، همیباب مناقب أصحاب الکساء وفضلهم صلوات الله عل، السالم

الخلق  ریاء و خید اْلوصیو س یه الوصیباب أنه صلوات الله عل، ة الله عز و جلیته والیعته علی الخلق و أن والطا
باب جوامع اْلخبار الدالة علی إمامته من طرق الخاصة و ، ه فهو کافریص و أن من أبی ذلك أو شك ف یبعد النب

ل و اة الرسویح یان حاله فیة معاشرتهما و بیفیه و کیباب أنه ع کان أخص الناس بالرسول ص و أحبهم إل، العامة
ی اْلئمة ه و إلیها و استماعها و أن النظر إلیباب ثواب ذکر فضائله و النظر إل ، ص یذکر متی ما ذکر النبیه أنه ع یف

اة یح یان حاله فیة معاشرتهما و بیفیه و کیباب أنه ع کان أخص الناس بالرسول ص و أحبهم إل، من ولده ص عبادة
عة یمان و البیاإلسالم و اإل یه سبق الناس فیباب أنه صلوات الله عل ، ص یذکر متی ما ذکر النبیه أنه ع یالرسول و ف

ه یالله عل صلی یباب أن النب، ر من النصوص و المناقبیه کثیق و الفاروق و فیو الصلوات زمانا و رتبة و أنه الصد
ه و أن حبه یباب حبه و بغضه صلوات الله عل، هیالمسجد إال بابه صلوات الله علوآله أمر بسد اْلبواب الشارعة إلی 

ته ع حصن من یة الله و رسوله و أن عداوته عداوة الله و رسوله و أن والیته والیمان و بغضه کفر و نفاق و أن والیإ
ه و ما یأو تبرأ منه صلوات الله علباب کفر من سبه ، عذاب الجبار و أنه لو اجتمع الناس علی حبه ما خلق الله النار

باب ، ر من النصوصیه کثیه و فیباب جوامع مناقبه صلوات الله عل، أخبر بوقوع ذلك بعد و ما ظهر من کرامته عنده
ائلهما باب فض، هایجها صلوات الله علیباب تزو، هایمناقبها و فضائلها و بعض أحوالها و معجزاتها صلوات الله عل

ة الباب یقب، نا ص بشهادتهیاءه و نبیباب إخبار الله تعالی أنب، همایهما صلوات الله علیلنصوص علو مناقبهما و ا
قتله  باب الوقائع المتأخرة عن ، هیة إلی شهادته صلوات الله علید بن معاویزیعة الناس لیه بعد بیسائر ما جری عل
، تلك اْلحوال یه فیمن إعجازه صلوات الله علنة و ما ظهر یت ع إلی المدیه إلی رجوع أهل البیصلوات الله عل

ه صلوات یاء و فاطمة ع علیأمره و أن الله بعثهم لنصره و بکائهم و بکاء اْلنب یج المالئکة إلی الله تعالی فیباب ضج
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ر و سائ یباب الظب، ص بالقائم ع من طرق الخاصة و العامة یباب ما ورد من إخبار الله و إخبار النب، هیالله عل
باب أحوال الملوك و اْلمراء و العراف ، همیهم فیعة و شفاعة أئمتهم صلوات الله علیباب الصفح عن الش، الوحوش

ض یباب غسل الح، باب حمل العصا و إدارة الحنك و سائر آداب الخروج، و النقباء و الرؤساء و عدلهم و جورهم
القرآن و أن  یء فیللقرآن ظهرا و بطنا و أن علم کل ش باب أن، و االستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحکامها

أنواع  یباب آخر ف، نیباب فضائل المعوذت، مهمیرهم إال بتعلیعلمه غیهم السالم و ال یعلم ذلك کله عند اْلئمة عل
، منه ومیامه و فضل أول یباب فضائل شهر شعبان و ص، ل و النهار و السر و الجهاریالصدقة و أقسامها من صدقة الل

 .«باب أحوال الرجال و النساء و معاشرة بعضهم مع بعض و فضل بعضهم علی بعض و حقوق بعضهم علی بعض

 تحلیل محتوای کمی روایات ام سلمه  -2
موضوعات فرعی و اصلی مطرح شده در متن روایات ، بررسی فراوانی واژگان کلیدی، مقصود از تحلیل کمی 

، در حقیقت تحلیل کمی روایات، گردددهنده روایات آشنا میساختار عناصر تشکیلوسیله محقق با بوده تا بدین
به همین  باشد.می مبنای کار محقق در تحلیل محتوا نشان دهنده هموار کننده راه ورود به تحلیل کیفی روایات و

 فرعی و اصلیموضوعات ، فراوانی واژگان کلیدی تمامی روایات ام سلمه در منابع شیعی تحت عناوین ،جهت
 .گیردمداقه قرار می مورد

 فراوانی واژگان کلیدی در روایات (الف
یعنی شمارش کلمات  .ساز در روایات استهای مفهومشمارش کلیدواژه، مقصود از فراوانی واژگان کلیدی 

این کلمات  کنند. باید گفت کهگری میی کرده و به عنوان اجزاء اصلی متن جلوهیکلیدی که در متن حدیث خودنما
از رهگذر استخراج  .اندخود را برای محقق آشکار نموده ،به تدریج بلکه در فرایند محتوا و، از قبل تعیین شده نبوده

 واژگان ،در این شمارش .نسبت به بعضی اسامی و کلمات پی برد ذهن راوی توان به تمرکزها میواژهاین کلید
شوند. در تحقیق حاضر بیشترین فراوانی واژگان مشابه در یک دسته جای گرفته و در نموداری به نمایش گذاشته می

عترت و قرآن می، کساء، جبرئیل ،)ع(اهل بیت، )ع(حسن، )ع(فاطمه، )ع(حسین، )ع(علی، هایمربوط به واژه
ه تنها واژگانی هستند ک بیشترین فراوانی را داشته و، متن روایاتواژه برگزیده از  400های فوق از بین واژه .باشد

  باشد.رقم آنها دو رقمی می
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 فراوانی واژگان کلیدی در روایات ام سلمه: 1نمودار

 

باالترین فراوانی را در میان روایات ام سلمه ، حسین و فاطمه، علی؛ هایهدهد که کلیدواژنمودار باال نشان می
اهل بیت عموما و علی بن ابی طالب ، این سه کلید واژه حاکی از آن است که در روایات ام سلمه فراوانی، دارند

ها نیز که بعد از سه واژه هکانون توجه روایات وی بوده است. سایر واژ، امام حسین )ع( فاطمه زهراء )س( و، )ع(
  توجه روایات راوی ارتباط مستقیمی دارند.با کانون ، فوق بیشترین حجم تکرار را بین سایر واژه دارند

  فرعی فراوانی موضوعات (ب
به عبارت  .عنوانی است که هر کدام از موضوعات مطروحه در متن روایات را شامل می شود، «موضوع فرعی»
تر درج میدر قالب عناوینی جزئی، موضوعات استخراج شده در مرحله اول، برای سهولت بررسی متن ،دیگر

الیه، اندشود. این موضوعات که توسط محقق استخراج شدهموضوعات فرعی گفته می، که به این عناوینشوند 
 سازند. های درونی متن روایات را آشکار می

رای مرجع بودن ثقلین ب، کریم نآقربیان فضائل : سلمه در منابع شیعی عبارتند ازموضوعات فرعی روایات ام
 فضائل و مناقب، فضائل و مناقب امام علی )ع(، فضائل و مناقب پیامبر )ص(، )ص( اکرم امت بعد از پیامبر

 ،فضائل و مناقب امام حسن مجتبی )ع(، )ع( تبیین فضائل اهل بیت و ائمه اثنی عشر، حضرت زهراء )س(
اران دوستد و فضائل و امتیازات یاران، فضائل و مناقب حضرت مهدی، مناقب و شهادت امام حسین )ع(، فضائل

 ،زخم و درمان آنچشم، دعای هنگام مصیبت، کردنقربانی، انفاق، توصیه به کارهای نیک، و شیعیان علی )ع(
ارزش کار زنان در ، عفاف و حجاب، نصاریو  خطر یهود، خطر سقوط صحابه، عمار فضائل، احکام وضوء

 ده است. خانواده. و در نمودار ذیل بیشترین فراوانی موضوعات اصلی آورده ش
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 بیشترین فراوانی موضوعات فرعی در روایات ام سلمه: 2نمودار 

 
روایات ام سلمه در منابع  فرعیدهنده آن است که بیشترین مقدار فراوانی در موضوعات نمودار فوق نشان 

 فضائل و مناقب علی بن ابی طالب )ع( می باشد. ، شیعی مربوط به فضائل و مناقب اهل بیت )ع( خصوصا

  فراوانی موضوعات اصلی ج(
عنوان کلی است که مقصود اصلی راوی را در کلیات روایات وی تبیین می موضوع اصلی ،در این پژوهش 
دهد. با نگاه اجمالی به کلیات روایات چارچوب کلی متن روایات را تشکیل می، در حقیقت موضوع اصلی .کند

داد که متن روایات غالبا در چه حوزه ای است. از نتایج تشخیص  توانو بررسی میزان فراوانی هر موضوعی می
 ان پی برد.مؤلفهای راوی و آراء و دغدغه، هاتوان به شناخت اندیشهمی، سنجش فراوانی موضوعات اصلی و فرعی

 ،ادعیه، اخالقی، احکام، اعتقادی در منابع شیعی حول هفت محور اساسِی موضوعات اصلی روایات ام سلمه 
  1باشند.مسائل خاص زنان و امور فردی و اجتماعی قابل تفکیک می، تاریخی
 بیشترین فراوانی موضوعات اصلی در روایات ام سلمه: 3نمودار

                                                           
منظور از احکام، روایاتی است که در بردارنده تکالیف دینی است. مراد از اعتقادی، روایاتی است که در حوزه فکری و معرفتی و باورهای افراد  .1

 ه،منظور از ادعی اشد.وخوی انسانی و تربیت اسالمی ب، روایاتی است که محتوای آنها تبیین خلقمراد از اخالقی است.و احکام عملی شریعت 
است  همچنین منظور از روایات تاریخی، روایاتید. روایاتی است که در حوزه نیایش و برقراری ارتباط انسان با معبود حقیقی یعنی باری تعالی باش

ت، تاریخ اسزیرا فضائل و مناقب بخشی از علم تراجم بوده و علم تراجم نیز خود جزئی از ، که به شرح حال افراد اعم از مدح یا ذم آنان می پردازد
 مراد از اند وبه دلیل آنکه فضائل آنان از اصول مذهبی شیعه می باشد، این موارد ذیل عنوان اعتقادی گردآوری شده )ع( گرچه در مورد معصومین

 مراد از امور فردی و اجتماعی، همان امور روزمره و جاری مردم است.  واستمسائل خاص زنان، احکام شرعی ویژه بانوان 
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سلمه در منابع انضمام نمودار موضوعات فرعی بیان کننده آن هستند که کانون توجه روایات امهب نمودار فوق
بیان فضائل و مناقب اهل بیت علیه السالم و خاصه فضائل و  شیعی عموما طرح مباحث اعتقادی و باالخص

  مناقب امام علی )ع( بوده است.

 سلمه تحلیل محتوای کیفی روایات ام -4 
سلمه به این نتیجه رسیدیم که سمت و سو و جهت کلی روایات امدر بخش تحلیل محتوای کمی روایات ام 

روایت  97ای که از گونههب است)ص( اکرم یعنی اهل بیت رسول ؛ پرداختن به خاندان وحی ،سلمه در منابع شیعی
 42) اآنه به بیان فضائل و مناقب اهل بیت پرداخته و از این تعداد نیز بیش از نیمی از، مورد آن صرفاً  82، وی

والیت باشد. تصریح روایات وی درباره امامت و روایت( نیز تنها در فضائل و مناقب و والیت امام علی)ع( می
ذکر نام آحاد ائمه طاهرین ، همچنین بیان شهادت مظلومانه امام حسین )ع(، )ع( بعد از رسول خدا )ص( امام علی

مربوط به محبت و عشق و عالقه ایشان به  تواند باشد؟ آیا این توجه صرفاً از اولین تا حضرت مهدی )عج( چه می
در بین بوده است. در این بخش در حقیقت به تحلیلی  تری نیزخاندان وحی و نبوت بوده است؟ یا موضوع مهم

این  امور ذیل از عوامل گان،شود. به نظر نگارندسلمه به اهل بیت )ع( پرداخته میی سمت و سوی روایت امیچرا
  است:)ع( گرایش و توجه خاص در روایات ام سلمه به اهل بیت 

  سلمهدیدگاه فکری ام (الف
ادله فراوانی دال بر تابعیت محض ام سلمه از اهل بیت بعد از رحلت رسول ، ییروابرابر مستندات تاریخی و 

دهنده آن است که سفیان وجود دارد که نشانبن ابی ةمعاوی گانه وخدا )ص( خصوصا در ایام خالفت خلفای سه
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و در قول و فعل تابع  هگرفتپی می )ع( خصوصا علی بن ابی طالب ،اسالم ناب را از نگاه و زاویه اهل بیت وی
ُت »قید عبارت  علی الخصوص، از روایان حدیث غدیر بوده سلمهماینکه ا از ست.ا محض اهل بیت بوده َمن  ُکن 

اَلُه َفَهَذا َعِلي   در  )ص(داری وصیت پیامبرامانت، (17ص، 1368، امینی /602ص، 1401، متقی هندی« ) َمو 
 تصریح وی در حق بودن امامت آن حضرت، سال به امام علی )ع( 25از مورد جانشینی ایشان و تحویل آن بعد 

سال خالفت خلفای سه گانه  25در طول  )ع( حمایت عملی از اهل بیت، (46 -45صص، 1407، )ابن بابویه
در حمایت از علی )ع( پس از کشته شدن عثمان و ، (224ص، 1404، و درگاه لزوم موعظه کردن خلفاء )کحاله

عایشه به همراهی طلحه و زبیر و شورش و لشکرکشی آنان و درخواست از مردم  خواهیخون جمل وجریان جنگ 
امام ی با یرورتالش برای منصرف کردن عایشه از رود و (224ص، 1397، )بالذری امام علی)ع(برای پیروی از 

زبیر در لشکرکشی به تبیین اهداف مخالفان عایشه و طلحه و ، (68 - 66صص، تابی، علی )ع( )علم الهدی
ای به علی )ع( و فرستادن فرزند خود برای کمک به آن حضرت در جنگ جمل و عذرخواهی عراق با تنظیم نامه

اگر نبود نهی خداوند در خروج زنان از  !بخدا قسم»از امام )ع( بخاطر عدم حضور خود در صحنه نبرد با عنوان 
لکن فرزندم عمرو بن  آمدم وهر آینه من شخصًا با تو می، وفاتششان و وصیت رسول خدا)ص( در زمان یهاخانه
، (456-455صص، 1411، )ابن اعثم «نزد تو فرستادم ،که از بهترین مردم نزد رسول خدا)ص( بودرا سلمه ابی

 و برپاکردن مجلس به جنگ جمل از ابتالی علی )ع( حفصهرفتار وی با حفصه بنت عمر در مقابل خوشنودی 
مخالفت وی با معاویه و کارگزاران وی در ، (149ص، 1413، ) مفید امام علی)ع(اقدام تقبیح معترضان شادی و 

، 1409، رسول خدا دانستن )ابن حیون علی را سِب   و سِب   (111ص، 1415، )طبرانیعلی )ع(  بدعت سِب  
بن عبدالله در ماجرای قتل و غارت  دادن وی به جابردفاع وی از اصحاب خاص علی )ع( مانند پناه، (167ص

ر بن ارطاة دارا بودن بیشترین روایات در مورد اهل بیت در بین همه روات زن در ، (383ص، 1385، )ابن اثیر ُبس 
سلمه در دفاع از اهل بیت و حمایت از و خط فکری ام های سیرهنمونه از جمله مصادیق و، منابع شیعی و سنی

 .باشدمی والیت علی )ع(

 شرایط خالفت و خلفاء بعد از رحلت پیامبر)ص( (ب
انحراف عظیمی است که در رهبری امت اسالمی ، )ص( ترین شرایط بعد از رحلت رسول خدااز اندوهناک

و دستگاه حاکم نه تنها روی خوش به اهل خالفت به مرور به سلطنت تبدیل شد  ساعده رقم خورد وسقیفه بنی در
الحیل از صحنه سیاست و تمشیت جامعه اسالمی و مسلمانان آنها را با انواع لطایفبلکه ، نشان نداد)ع( بیت 

که نیاز و ضرورت حکومت اسالمی به وجود بکر درحالیوجامه خالفت توسط اب پوشیدندور کرد. این شرایط از 
گدانست و از مقام علمی بیشخصیت علی )ع( به مثابه محور میانی آسیاب را می ، اهی داشتنظیر آن حضرت آ

، دهتاریک معرفی نمو زا ومحیطی خفقان شرایطی که امام خود را دست تنها دانسته و محیط حاکم را، شروع گردید
مان را از روی اندوهناکی مشتاق مالقات پروردگار خود مییمردان باا و ریجوانان را پ، ران را فرسودهیمحیطی که پ

ا خار در چشم و استخوان یصبر کردم در حالی که گو»: کنندمی صبوری خود را چنین اندوهناک توصیف نماید و
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. به تعبیر امام علی )ع( پس «برندراث مرا به غارت مییستم که مینگردگان خود مییدر گلوی من مانده بود و با د
این شرایط با شروع حکومت عثمان در ، عمر بن خطاب نیز به دوشیدن شیر شتر خالفت پرداخت، بکرواز اب

، المال را خوردندامیه حاکم شدند و به تعبیر امام بیتای که بعضی از بنیگونههبدترین وضعیت خود قرار گرفت ب
 ،1414، نهج البالغهد )یگردد و سرانجام چنین وضعیتی منجر به کشتن عثمان رخوگیاه بهاری را می، چنانکه شتر

دستگاه خالفت اهل بیت )ع( را از جایگاه حقیقی خود دور ، در خالل این ربع قرن .(49-48صص ،3خطبه 
 نمودند 

ـ مشروعیت، ترین پیامدهای آنرواج پدیده جعل حدیث است که از مهم، های دیگر این دوراناز ویژگی 
محرومیت مردم از اهل بیت بوده که حتی برخی  رنگ کردن فضائل اهل بیت وکم، بخشی به حکومت دیگران

( و پس از شهادت علی بن 94ص، 1ج، 1410، )بخاری اندنسبت داده اکرم )ع( به دوران خود پیامبرشروع آن را 
علی بن ابی طالب از ی یجومعاویه از راویانی که در فضیلت عثمان و عیب .به اوج خود رسید)ع(  ابی طالب 

وهش امام علی )ع( مور جعل حدیث در نکأو حتی گروهی را م نمودمی حمایت کردند،میحدیث جعل )ع( 
 (.49ص، 11جو  63ص، 4ج، 1404، نموده بود )ابن ابی الحدید

نه فوق دو نمود حال با بیان .پذیر نبوبدون پشتوانه حاکمان امکان در آن دوران، جعل حدیثقابل ذکر است که 
را نگریسته و  سر برده و با چشم خود مظلومیت اهل بیتهسلمه در آن باز شرایط حاکمیت دورانی که ام الذکر

عنوان همسر امین هوی ب دفاع، دیدهامیه میهم در تحت سیطره خلفاء یا بنیآن ،مدافعان این حریم را بسیار اندک
 بجا و شایسته بود.امری  )ع( و والیت علی بن ابی طالب )ع( از حریم اهل بیتاکرم )ع( رسول 

یت مظلومیت ج(   اهل بیت )ع( و مهجور
، سلمه گردیده استتوسط ام )ع(از عوامل دیگری که به اعتقاد نگارنده باعث صدور بیان فضائل اهل بیت  

به ذکر چند نمونه بسنده می. برای روشن شدن بحث، عترت رسول اکرم )ص( بوده استو مهجوریت مظلومیت 
 شود.

، که پیامبر درباره ایشان نمودندهمه سفارشاتی ن تنها دختر رسول اکرم )ص( با آنأحرمت و ش شکستن الف(
شوهر او را ، محسن او را سقط کردند، وار فشردندین در و دیاو را در ب، ای که در را بر فاطمه )س( انداختندگونههب

 )ع( را گرفتند و به زور خواستند با دست ابوبکر یعت کردند و حتی او را تهدید کردند و دست علیبه زور وادار به ب
، قول عسقالنیهب با آنکه (146ص، 1417، مشت خود را فشرد )مسعودی )ع( یعت اصطکاك دهند و علیبه نشانه ب

در حقیقت پیامبر )ص( را ، کس با حضرت فاطمه )س( برخوردی داشته باشد که زهرای اطهر اذیت شده باشدهر
 .(240ص، 9ج، 1379، ناراحت کرده است )عسقالنی

آمیز خلیفه بخشیده بودند و برخورد اهانت )ع( که به حضرت زهرا غصب فدک تنها میراث پیامبر )ص(ب( 
: فه آمد و گفتیسلمه را به همراه داشت. وی نزد خلنمونه دیگر این مظلومیت است که اعتراض ام اول با ایشان

تیامبر تربیان است. در آغوش پین آدمیدر ب یاهیاو حور !به خدا قسم؟ ییگوینگونه سخن میا به مانند فاطمه ایآ»
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. افتیپرورش  یخوب رشد کرد و به خوب یزگیو در کشتزار پاک. ااندفرشتگان او را دست به دست برده است و افتهی
ِذر  »: راث را بر او حرام کرد و به او خبر نداد؟ حال آن که خداوند فرمودیم )ص(د رسول خدا یکنیا گمان میآ َو َأن 

َربین ق 
َ خواهد و او یراثش را میم، نك او آمدهیز انذار داد. ایامبر فاطمه را نیپ (.214/ 26)شعراء:  «َعشیَرَتَك اْل 

وزن ندارد. با پدرش رسالتاست که هم یالهیجل)بلکه( زن دختر عمران و ون زنان و مادر سرور جوانان و همیبهتر
  .(728ص، 1ج، 1421، )حسون «افتی یپروردگارش تمام یها

بود. پیامبر  اکرمهجری نمونه بارز دیگری از ظلم عظیم به آل رسول  61امیه در عاشورای سال جنایت آلج( 
بیت خون اهل، اما امویان این حق بزرگ را برعکس انجام دادند، )ص( فاطمه )س( را پاره تن خود خوانده بودند

خراب کردند و شرافت و فضیلت آنان  هایشان راهای ایشان را به اسارت بردند و خانه)ع( را ریختند و زنان و بچه
کسی را لگدمال سم اسبان و  آنها را مباح شمردند و ضد وصیت پیامبر )ص( عمل کردند را منکر شدند و سِب  

  .کردند که سرور جوانان اهل بهشت بود

  ان شیعیمؤلفهای مذهبی دیدگاه د(
عمر  . و)210ص، 2ج، 1414، حدیث )ذهبی 378را بیش از  در منابع اهل سنتذهبی روایات ام سلمه  

، اخالقی، های فقهیدر زمینه(. این روایات 221ص، 1404، روایت دانسته است )کحاله 387آن را  کحاله
قهی های ف)ص( است. بخشی فراوان از روایت بیتهای اهلحاالت پیامبر)ص( و فضیلت، دعا و نیایش، تاریخی

ها در فضیلت و ثواب حج هستند که حج را برابر با جهاد و کفاره از آن او درباره حج و مناسک آن است. برخی
 اند(. شماری نیز به فضیلت روز عرفه پرداخته421، 293، 246صص، 23ج، 1415، )طبرانی اندگناهان دانسته
ای دیگر به فضیلت رمی جمرات و احکام مربوط به دسته (.115، 78، 71، 12صص، 5ج، 1401، )متقی هندی

، اند )هیثمییادآور شدهام را شماری هم احکام حج از جمله حکم معذوران از رمی و لباس احر اند.اشاره کردهآن 
چرا تعداد روایات ام، (. اکنون آنچه جای سئوال است اینکه با این اوصاف78ص، 5ج و 257ص، 3ج، 1414

وسائل  ،االستبصار، تهذیب االحکام، من ال یحضره الفقیه، الکافی)شیعه  روایی شش کتاب اصلی سلمه در
درصد روایات وی  84روایت وی یعنی معادل حدود  81باشد؟ و چرا ت میروای 97تنها  (الشیعه و بحار االنوار

 ییاست؟ چرا از روایات عدیده وی در مورد مناسک حج در کتب روا )ع(تنها در باره فضائل و مناقب اهل بیت 
اصلی شیعه وجود ندارد؟ چرا روایات احکام شرعی وی در منابع شیعی تنها دو هیچ روایتی در منابع ، اهل سنت

؟ چرا از روایات استنشدن وضو با غذاخوردن کردن در روز عید قربان و باطلهم درباره فضیلت قربانیمورد آن
حتی  مشکالت آنان در مناسک حج ،خصوصا، نفاس، استحاضه، وی در مورد احکام خاص بانوان در ایام حیض

فضائل و مناقب  یک روایت در منابع اصلی شیعه وجود ندارد؟ و تنها و تنها روایات اعتقادی وی آن هم در حوزه
روایت  36مل است آنکه از روایات اعتقادی وی در منابع اصلی شیعه أاهل بیت لحاظ گردیده است؟ آنچه قابل ت

گونه منبعی بوده و یا به منابع اهل سنت استناد گردیدهدرصد آنها نیز فاقد سلسله سند و ذکر هیچ 45معادل حدود 
روایت نیز یا اصوال هیچ منبعی  17آنها به منابع اهل سنت استناد داده شده و  روایت 19، تراند. به عبارت دقیق
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ی که در اند. به نظر نگارنده عالوه بر دالیلهسلمه نقل گردیدبرای آن ذکر نگردیده و یا بدون ذکر سلسله سند از ام
همچون  ،گردد که بنا به دالیلیان کتب اصلی شیعی برمیمؤلفی به نقش و عملکرد یاین چرا، صدر ذکر گردید

جایگاه خاص اهل بیت نزد شیعه و عنایت به اصل مذهبی ، ی مباحث مرتبط با والیت امام علی)ع(یاهمیت استثنا
د وثوق )ع( و مور تالش آنان برای ثبت و ضبط و استنادسازی روایات در حوزه فضائل اهل بیت ،امامت و در نتیجه

های مهمی همؤلفلفان شیعه در این حوزه از ؤعالقه وافر م .گرددبودن خود راوی توسط اکابر و اعاظم فریقین بر می
  کمتر نیست. ،است که اگر بیشتر از سایر عواملی که شمرده شد نباشد

 گیریهنتیج
طرح ، در منابع شیعیاهتمام عمده و دغدغه مندرج در روایات ام سلمه  شود کهاز پژوهش حاضر استفاده می 

باالخص فضائل امام علی)ع( بوده و علت این ، بیان فضائل و مناقب اهل بیت )ع(، خصوصاً  مباحث اعتقادی
 ساله خود بعد از رحلت رسول خدا 50حیات  های فکری و عملکرد وی در طول دورانامر را نیز باید در دیدگاه

مظلومیت و مهجوریت اهل بیت ، ابعیت محض از آنان و مقابله با دشمنان آنهاتو اهل بیت  در حمایت از)ص( 
حاکمیت خلفای سه، و تالش ایشان برای معرفی آنان به مردم از غدیر تا عاشورا بعد از رحلت رسول اکرم )ص(

 لفان شیعه جستجو نمود.ؤهای مذهبی میدگاهامیه و دظلم بنی گانه و
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