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 دهیچک
 یکیاو در مقام  یت رجالیوضع یع( است. بررس) یاز جمله اصحاب حضرت عل یابوعبدالرحمن سلم

ست. ا یانیت شایاهمّ  یقرائت عاصم، دارا ل حضورش در سندیژه به دلیر قرائت در صدر اسالم، بویاز مشاه

ارۀ ل اخبار وارد شده دربیف و تحلی، به توصیثیو حد ی، رجالیخیتار یهااز داده یریگن پژوهش با بهرهیا

است و  ع( بوده) یدر قرائت، امام عل ین معلم سلمیتریده است كه اصلیجه رسین نتیپرداخته و به ا یسلم

ن ن، بر اساس قرائیست. همچنیح نیشمارند صحیاو م یكه عثمان را معلّم اصل یدگاه كسانین باره، دیدر ا

دهد ین پژوهش، نشان میع( باشد. ا) نیتوانسته است استاد قرائت حسنینم یشود كه وی، اثبات میخیتار

دست كم در امّا  ع( شناخته شده،) ر مؤمنانیاز خواص ام یکیبه عنوان  یدر رجال برق یكه گرچه سلم

در صحنۀ  ین برهه از زمان، حضور فعالیدر ا یشان نبوده است. ویژه ایاران ویاز زمان، در شمار  یابرهه

 یینایابا نیو  یل مسائل مالی، به دلیریگن كنارهیع( نداشته است. ا) شانیع( و فرزندان ا) یبا امام عل یهمراه

 بوده است.  ـع() ر مؤمنانیبا ام یدتیعق یو نه دشمن ـاو

  ن، عثمانی.ی، رجال، قرائت، جنگ صفیابوعبدالرحمن سلم: گان كلیدیواژ
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 طرح مسأله

ع( ) نیر المؤمنیاصحاب ام از جمله ق( 11م. ) یکوف یحبیب سُلم بن عبداهلل ابوعبدالرحمن

ث قرار دارد در انتقال يان حدير قرائت در صدر اسالم است. او که در شمار راویاز مشاه یکيو 

 یخيو تار یات فقهيداشته است. روا يیر بسزای، به خصوص عاصم، تأثیکوف انيقرائت به قار

 ،5ج ،1330 طبری،: ک. ر نمونه، یبرا) وارد شده است سنّتعه و اهل یش یثيز در منابع حدیاو ن

 ابن/ 123ص ،3ج ،1110 طوسى،/ 331ص ،1ج ،1121 کلینى،/ 13ص ،1111 تمیم، ابن/ 11ص

ز ی( و ن331، ص1110جوزی،  ابن) را در شمار معلمان قرآن ی(. و23ص ،2ج ،1303 طاووس،

 اند. (، نام برده112، ص1، ج2111باقالنی، ) حافظان آن

ل سند قرائت ین دلیع( و به هم) یاز خواص امام عل یکيرا  یمنابع سلم یهرچند برخ

 مالحظۀ مجموعهامّا  (،222، ص1331معرفت، ) اندخالص شمرده یعیو ش يیحفص را طال

اده ه دير روییتغ ـاز عمر خود  یدست کم در مدّت ـ یدهد که وی، نشان میاخبار مربوط به سلم

ت يروا یسند یان وجوه برتریشود که محقّق در بین مسأله، موجب مياست. در نظر داشتن ا

ن سند يگر ايد یايعۀ خالص بودن افراد سند، به مزایو ش یصرف به امام توّجهحفص، گذشته از 

 د. ينما توجّهگر قراءات سبع عطف يبه سند دنسبت 

 یخاندان سلم -9

منابع علم  ز دریث و ني، در کتب حدیکوف یعه سُلمیحبیب بن رُبَ بن عبداهلل الرحمن ابوعبد

ص( ) اکرم ینب یعه، صحابی، ابو عبداهلل حبیب بن رُبَی. پدر و1شودیه شناخته میقرائت، با کن

پدرم به من قرآن آموخت؛ او از اصحاب رسول : گفته استبود. ابوعبدالرحمن درباره پدرش 

م، یابونع/ 32، ص3، ج1315ِحبّان،  ابن) جستیها شرکت مشان در جنگيص( بود و با ا) خدا

(. شهرت 535، ص1، ج1122خطیب، / 323، ص1، ج1112عبدالبر،  ابن/ 331، ص2، ج1111

بالذرى، ) م بوده استیُسل یلۀ بنیاز قب یآن است که و یايگو« یُسلم»حبیب به  بن عبداهلل

 ب استل عريمشهور از قبا یالهیانگذار قبیبنعكرمة،  بن منصور بن ( ُسلیم333، ص13، ج1110

 یتواند نشانۀ اصالت عربین، مي( و ا131، ص0، ج1332سمعانى، / 250، ص1، ج1111خلیفه، )

از  یدهد. ویسکونت او را نشان مدر ادامۀ نام وی، محل « یکوف»ابوعبدالرحمن باشد. کلمۀ 

                                                           

ز اعالم شود که اشناخته می فرد ديگری نیز به نام ابوعبدالرحمن سلمی مفسّران،. در منابع حديثی و طبقات  1

ق  112سلمی است که در  حسین بن چهارم و دارای تصنیفاتی دربارة صوفیه است. او ابوعبدالرحمن محمد قرن

 .(133ص ،0ج ،1332 ،سمعانى) در نیشابور وفات کرد
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سعد،  ابن) ان عمر، ساکن آنجا بوديآموزش قرائت به کوفه فرستاده شد، تا پا یزمان عثمان که برا

 نه بوده است.ي(. البتّه، او قبل از نقل مکان به کوفه، ساکن مد211، ص3، ج1111

مرده ش یاد کرده و کوفي، «بیعبداهلل بن حب»ک بار او را با نام يخود، « الثقات»در  یعجل

، نام برده و «یابوعبدالرحمن سلم»را به صورت  یگر بار، وي( و د253، ص1115عجلی، ) است

ر خود، به محل یادکرد اخيدر  یرسد عجلی. به نظر م1(513همان، ص) خوانده است یمدن

و وده ص( ب) اکرم یاز اصحاب نب ین که پدر سلمياشاره داشته است. ا ین سلمیشیسکونت پ

ز بعد از ین امر باشد. غانم حمد نيد ايّ تواند مؤیکرده است، میها شرکت مشان در جنگيبا ا

را  او یاز صحابه، محل نشو و نما یدر محضر برخ یسلم یآموزز علمین نکته و نیاشاره به هم

 (. 152، ص1123حمد، ) نه دانسته استيمد

 د و وفات تولّرامون سالروز یها پدگاهید -8

 دتولّ -8-9

ص( ) رماک یات نبیر هنگام حاند، دکه گفتهچناناّما  ست.ید ابوعبدالرحمن مشّخص نسال تولّ

، 5، ج1123عدوی، / 52، ص1، ج1111و  230، صص1، ج«ب»1113ذهبی، ) ا آمدهیبه دن

بر (. 553، ص5، ج«الف»1113ذهبی، ) رودین عصر خود، به شمار مي( و از جمله معمّر215ص

، 1112جوزی،  ابن) ش از نود سال بوده استیاخبار، سن او در هنگام وفات، ب یاساس برخ

 (. 133، ص1، ج1335اثیر،  ابن/ 111، ص0ج

ن شهر داشته است. او يبه ا ین، همراه با پدرش سفريفه در مدايدر زمان حضور حذ یسلم

ز یده و نیپرسفه از پدرش يکه او دربارة سخن حذ یفه است. سؤاليخطبۀ نماز جمعه حذ یراو

، طبری .ر. ک) است ین زمان، در سن کودکيدهد که او در ای، نشان مینحوة خطاب پدر به و

، 1122خطیب، / 311، ص1، ج1113حاکم، / 121، ص1ج، 1112ابوشیخ، / 51، ص20ج، 1112

ق؛ در حکومت  13سفون، در سال یا همان تين ي(. مدا111، ص3، ج1110کثیر،  ابن/ 535، ص1ج

عمر بعد از . (05، ص5، ج1115ياقوت، ) وقّاص، فتح شدابی بن خّطاب، به دست سعد عمر بن

                                                           

صريح ت ،«کوفی»دوباره به لفظ  ،«مکتبۀ الدار»ا در چاپ آمده است؛ امّ« دارالباز»چاپ « الثّقات»در « مدنی». لفظ  1

الدّار آن را با نام  و مکتبۀ« الثقات تاريخ»(. دارالباز اين کتاب را با نام 113ص ،2ج ،1115 ،عجلی) شده است

محقَّق شده و چاپ دارالباز تک جلدی است. در  ،چاپ کرده است. چاپ مکتبۀ الدّار در دو جلد« الثقات معرفۀ»

 اکتفا شد.  ،به يادکرد شمارة جلد در چاپ مکتبۀ الدار ،رعايت وجه تمايز اين دو چاپ برای ارجاعات
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، 1111، اعثم ابن) را بر آنجا گمارده، به کوفه برگردد ین، از سعد خواست سلمان فارسيفتح مدا

ز در یفه نيق؛ به کوفه بازگشت. طبق اخبار، سلمان و حذ 10ز در سال ی(؛ سعد ن221، ص1ج

 ابن/ 12-11، صص1، ج1330، طبری) اندراه با سعد و از فرماندهان سپاه بودهن جنگ، هميا

سعد،  ابن) افتهين وفات يسلمان در زمان خالفت عثمان، در مدا. (01، ص0، ج1110کثیر، 

 یز از سویق( ن 33م. ) مانيبن  فةيحذاخبار،  یکه طبق برخ ی(، در حال231، ص0، ج1111

/ 231، ص0، ج1111سعد،  ابن) ان عمر خود، در آنجا بوده استيپان شده و تا يمدا یعمر، وال

فه در تمام يا حذي(. البتّه، گو113، ص3، ج«الف»1113، ذهبی/ 115، ص5، ج1112جوزی،  ابن

 تنه برگشته اسياز دوران خالفت عَمر، به مد ین نبوده و دست کم، در بخشيمدا یت والن مدّيا

 یشرکت در نبرد نهاوند بوده که در زماندار ین بازگشت، برايا(. 131، ص1، ج1111اثیر،  ابن)

 یکيفه را يرا منابع معتبر حذي(؛ ز133، ص1333دينورى، ) داده است یق؛ رو 21عمر به سال 

 (. 133، ص1، ج1111اثیر،  ابن) اندن جنگ شمردهيکنندگان در ا از شرکت

ت که ن اسيگفت، ا یشترینان بیاطم توان بایکه م یزیبه آنچه گذشت، تنها چ توجّهبا   

ن رفته و ين سال، همراه با پدرش به مدایدر هم ین بوده و سلميق؛ در مدا 21فه در سال يحذ

ر به س یدر اين سال، در سن کودک یفه شرکت کرده است. سلميبه امامت حذ یادر نماز جمعه

گام در هن یاند، وص( دانسته) اکرمامبر ین که تولد او را در زمان پيبه ا توجّهبرده است. با می

ن احتمال يتوان ا یجه، میسال داشته باشد. در نت 15تا  12د حدود ين، بايفه در مدايحضور حذ

 ، متوّلد شده باشد. یقمر یپنجم تا هشتم هجر یهاحداکثر، در سال یانگاشت که سلم یرا قو

 وفات -8-8

  :دگاه متفاوت وجود داردياو، سه ددربارة سال وفات امّا  در کوفه وفات کرده؛ یسلم

 ق( 14-18) بر عراق مروان بن بشر حکومتدر  -8-8-9

 عبد در دوران حکومت بشر بن مروان در دوران خالفت یدگاه نخست آن است که ويد

/ 211، ص3، ج1111سعد،  ابن/ 203، ص1310خلیفه، ) افته استيمروان وفات  بن الملک

/ 33، ص1، ج1111ابن مجاهد، / 333، ص11، ج1330طبری، / 331، ص13، ج1110بالذرى، 

 (.53، ص1، ج1301ذهبی، / 33، ص11، ج1122خطیب، 

 کوفه شد یمروان، وال بن حاکم وقت، عبدالملک یق. از سو 02در سال  مروان بن بشر 

 ز بر محدوده حکومت بشر افزوده شدیق. بصره ن 01(. در سال 131، ص3، ج1330طبری، )
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مروان، در  بعد از فوت بشر بن(. 331، ص3، ج1111اعثم،  ابن/ 115، ص3، ج1330طبری، )

، 2، ج1301ابن مسکويه، ) ت عراق گماشتييوسف را بر وال بن ق. عبدالملک، حّجاج 01سال 

جه، یدر نت(. 121، ص2همان، ج) ن بودیعراق یق. وال 15( و او تا هنگام مرگش، در سال 255ص

، 1110منجويه،  ابن/ 1، ص5، ج1315حبان،  ابن) ق. 02 یهارا در سال یکه فوت سلم یاتيروا

ذهبی، / 33، ص1، ج1111ابن مجاهد، / 113، ص3، ج1330طبری، ) ق. 03يا  1(353، ص1ج

منجويه،  ابن/ 1، ص5، ج1315 و 112، ص1، ج1151ابن حبان، ) ق. 01ا يو  (53، ص1، ج1301

ل يا اوايت بشر بر کوفه و يکه آن را در زمان وال یدانند با اسنادیم 2(353، ص1، ج1110

 (، منافات ندارند. 31، ص1، ج1111ذهبی، ) داندیحکومت حجاج م

د وفات يّ از عوامل مؤ یکيدر نقل برخوردار است.  یشتریاز شهرت ب 01ان، سال ین ميدر ا   

او با . گفته است، یدن جنازة سلميبا د 3فهیاست که ابوجح یق. سخن معروف 01در سال  یسلم

، 5تا، جی)بخاری، ب« گران از او آسوده شدنديخود آسوده شد و د»گفت:  یدن جنازة سلميد

فه یابوجح ضمناً، زنده بوده است؛ یفه در زمان فوت سلمیدهد ابوجحینشان م اين سخن(. 03ص

ز ین ی(. برخ111، ص1، ج1110کالباذی،  بخاری) درگذشته است یبعد از سلم یبه فاصلۀ اندک

 انداند، ذکر کردهت بشر بن مروان فوت کردهيکه در وال یان کسانیآنها را در م ینام هر دو

  1ز اختالف نظر وجود دارد.یفه نینکه دربارة سال وفات ابوجحي(. جالب ا203، ص1310خلیفه، )

 

 

                                                           

 31-01در متوفیان  نام سلمی را ،«األوسط»به بخاری که در  ،ق 02. ابن حجر در تأيید وفات سلمی در سال  1

چون بخاری نام او را در  ،دلیل مناسبی نیست ،( استناد نموده است؛ اما اين153ص ،1ج ،1310 ،بخاری) ياد کرده

 (.101ص ،1ج ،همان) نیز آورده است 11-31میان متوفیان دهۀ 

 (.113ص ،3ج ،1330 ،طبری) معرفی کرده است ـ غیر از واقدی ـ اين قول را نظر همه ،. طبری 2

او  ت.المال کوفه، گماشعلی )ع( او را بر بیتصحابه بود.  ساکن کوفه و از صغار ،عبداهلل بن وهب . ابوجحیفه 3

اند که حضرت وی را خوانده و گفته ،ع() را مورد وثوق علیها، با آن حضرت همراه بود. وی جنگ در تمام

 (. 13ص ،5ج ،1111 ،اثیر ابن/ 1311ص ،1ج ،1112 ،عبدالبر ابنلقب داد )« اهلل وهب» و «الخیر وهب»

(، سال 203، ص1310/ خلیفه، 121، ص3، ج1111سعد،  . در اين باره، زمان واليت بشر بن مروان بر عراق )ابن1

( و نیز هشتاد 3، ص1، ج1110کثیر،  / ابن511، ص5، ج«الف»1113/ ذهبی، 31، ص1، ج1151حبان،  ق. )ابن 01

 ( محتمل است. 3، ص1، ج1110کثیر،  ق. )ابن 11( و 511، ص5، ج«الف» 1113و اندی )ذهبی، 
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 ق.  18سال  -8-8-8

 ین که برخيا(. 111، ص11، ج1111ی، مزّ) انددانسته یهجر 12وفات را  سال یبرخ

، 1115عجلی، ) حجاج دانسته یزمامدار هنگام تا در کوفه را از زمان عثمان یمدّت اقراء سلم

، 2، ج1113باجی، / 33، ص11، ج1122خطیب، / 511، ص2، ج1111بسوى، / 113، ص2ج

در زمان ا وفات او را ي( و 550، ص5، ج1113ذهبی، / 111، ص11، ج1111مزی، / 313ص

ن نظر باشد. يبر ا یديتواند مؤی( م33، ص1، ج1111ابن مجاهد، ) اندکرده ذکرامارت حجاج 

ق( رخ داده  01) در آغاز دوران حکومت حجاج یحال، اگر احتمال داده شود که وفات سلم

در هنگام مرگ، او هشتاد رمضان را روزه  یطبق گفتار سلماست که  یز باقید نين مؤياست، ا

/ 211، ص1، ج1310 و 02، ص5تا، جیبخاری، ب/ 211، ص3ج، 1111سعد،  ابن) گرفته است

، 11، ج1122خطیب، / 511، ص2، ج1111بسوى، / 111، ص1، ج1110کالباذی،  بخاری

گر، چنان که گذشت، او حداکثر در يد یاز سو(. 111، ص0، ج1112جوزی،  ابن/ 33ص

، یمتولد شده است. حال، اگر روزه گرفتن را از ده سالگ یقمر یپنجم تا هشتم هجر یهاسال

ن اساس، وفات يعمر کرده باشد. بر ا ،ست مّدت نود سال بعد از هجرتيبایآغاز کرده باشد، م

، 5، ج«الف»1113ذهبی، ) اندن شمردهياز جمله معمّر ن که او رايق. باشد. ا 15د در حدود ياو با

 ن برداشت باشد. يبر ا یگريد ديّ تواند مؤی(، م553ص

، «نیاربع و سبع»ق. بوده و  11در سال  ین احتمال را مطرح کرد که وفات سلميد بتوان ايشا

ردن، ص(، نود سال عمر ک) امبرید او در زمان پن عدد با تولّ ياست. ا« نیاربع و تسع»از  یفیتصح

 01توان احتمال داد که سال ین، میسال روزه گرفتنش و ... سازگار است. همچن 31ر بودن، معمّ

ق. او را به کوفه فرستاده و  31م که عثمان در سال یق. زمان اتمام اقراء اوست. اگر فرض کن

 01تا سال  یداده، ویسال در مسجد آن شهر، قرآن آموزش م 11د يگویکه م یبنابر نقل معروف

ل کهولت سن یق. به دل 10در سال  یرسد ویق. به آموزش قرآن اشتغال داشته است. به نظر م

ن مسأله باعث یت اقراء، کنار رفته و همیاز صحنۀ اجتماع و به خصوص مسؤول 1،يینایو ناب

                                                           

نابینايی او مربوط به بعد از جنگ  ،( بنابراين فرض535ص ،1111 ،جاحظ/ 213ص ،تابی ،حبیب ابن: . ر.ک1

حضور داشته و توصیفاتی را از صحنۀ نبرد  ،ع() علی ،مؤمنان در سپاه امیر ،شود؛ زيرا او در اين جنگصفیّن می

 شودپنهانی وارد لشکر معاويه می ،بعد از شهادت عمارحتّی (. او 11ص ،5ج ،1330 ،طبری: ر.ک) ارائه کرده است

 ضّرأ إّنه»: توان گفت که سلمی در اواخر عمر نابینا شده و تعبیر ذهبی دربارة او(. می552ص ،2ج ،1115 ،بیهقی)

ما ا ،د اين احتمال است. گرچه زمان دقیق نابینايی سلمی مشخص نیستمؤيّ ،(553ص ،5ج ،«الف»1113) «بآخره

 های مهم سیاسی را به اين مسأله نسبت داد. ها و عدم شرکت او در صحنهنشینیتوان بخشی از گوشهمی
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از احتماالت مطرح شده دربارة  یکيق.  11ن مورخان شده است. سال ین سالمرگ بيشهرت ا

 (. 3، ص1، ج1110کثیر،  ابن) ز هستیفه نیوفات ابوجح

 ق. 981سال  -8-8-3

 ، وفات کرده استیو در نود سالگ. ق 115در سال  قانع نقل شده که ابوعبدالرّحمناز ابن 

ان سال یز شرح حال او را در زمرة متوفّینگاران نخياز تار ی(. برخ33، ص11، ج1122خطیب، )

، 1111مزی، / 113، ص5، ج1335اثیر،  ابن/ 111، ص0، ج1112جوزى،  ابن) اندآورده 115

ن يدر ا یکس: ديگویشمرده و م« از توهّم یناش»، قول ابن قانع را یذهباّما  1.(111، ص11ج

ز بر یگر نيد ی(. ذهبی در جا550، ص5، ج«الف»1113ذهبی، ) ت نکرده استیقول، از او تبع

« غلط فاحش»و آن را ( 202، ص1، ج«ب»1113ذهبی، ) ح کردهين قول، تصرياشتباه او در ا

ها (. از آورده111، ص1، ج1351جزری،  ابن: ز ر. کین/ 50، ص1، ج1111ذهبی، ) خوانده است

، و یدربارة سال تولد سلم یقمر یپنجم تا هشتم هجر یهاجه گرفت که سالین نتیتوان چنیم

 برخوردار است.  یشتریق. مربوط به سال وفات او از شواهد ب 11سال 

 در قرائت یگاه سلمیجا -3

 ابن مجاهد،) م قرائت در کوفه مأمور ساختیتعل یدر عصر صحابه، عمر، ابن مسعود را برا

ن مهم مأمور شد. چنان که يسلمی در زمان عثمان به ا (. بعد از او، ابوعبدالرحمن33، ص1111

را  را که عثمان مردم یکه در کوفه، قرائت ین کسیل، آورده است، اوّ«السّبعه»ابن مجاهد در کتاب 

م قرآن ملزم ساخت و یخود را به تعل یبر آن جمع کرده بود اقراء کرد، ابوعبدالرّحمن بود. و

اقراء چهل . (30، ص1111ابن مجاهد، ) ن امر پرداختيچهل سال در مسجد اعظم کوفه، به ا

 گرفته است از مورخان و شرح حال نگاران قرار یاریسالۀ او در مسجد کوفه، مورد اشارة بس

، 0، ج1112جوزی،  ابن/ 33، ص11، ج1122خطیب، / 331، ص13، ج1110بالذرى،  :ر.ک)

منابع، او از زمان خالفت عثمان تا امارت  یطبق برخ(. 550، ص5، ج«الف»1113ذهبی، / 111ص

/ 513، ص1115عجلی، / 153، ص1، ج1310بخاری، ) کرده استیحجاج، در کوفه اقراء م

 (. 3، ص1 ، ج1110کثیر،  ابن/ 113، ص2، ج1113باجی، / 33ص ،11، ج1122خطیب، 

                                                           

 اند. عنه خود را نام نبردهاما ابن جوزی و ابن اثیر مروی ،. مزی نیز اين قول را از ابن قانع نقل کرده است 1
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 یاستادان سلم -3-9

 ابن) م قرآن را نزد پدرش آغاز کرده استیداست، او تعلیچنانکه از سخنان ابوعبدالرّحمن پ

و  231، ص1، ج«ب»1113ذهبی، / 535، ص1، ج1122خطیب، / 213، ص3، ج1111سعد، 

د وجو یات مختلفيفرا گرفته، روا ین که قرائت را از چه کسيدربارة اامّا  (،51، ص1، ج1111

ثابت، عثمان  بن ع(، زيد) قرآن را از امیر المؤمنین علیّ یها آمده که وگزارش یدارد. در برخ

گذشته از (. 53، ص1، ج1301ذهبی، ) م گرفته استیمسعود تعل بن کعب و ابن یبن عفان، اب

 را به یاديز توجّهاند، سه استاد اول او کتب قراءات نبوده توجّهر که چندان مورد یدو مورد اخ

 : اندخود جلب کرده

 ع() یامام عل -3-9-9

 مع(، فرا گرفت) یقرائت را از عل: که عاصم از ابوعبدالرحمن نقل کرده، آمده است یاتيروا در

چ یه: ز از او نقل شده استین(. 231، ص1، ج«ب»1113ذهبی، / 212، ص3، ج1111سعد،  ابن)

، 1122باقالنی، / 1111، ص3، ج1112عبدالبر،  ابن) امدهيع( ند) یکس را در قرائت، برتر از عل

اش از عاصم نقل کرده ین، ابوبکر بن عیهمچن(. 111، ص12، ج1115ابن عساکر، / 113، ص1ج

ع( ) یاموخت و ابوعبدالرحمن بر علیبه من ن یزیچ یچ کس جز ابوعبدالرحمن سلمیه: است

 یر مؤمنان علیبر ام: اندنقل کرده یاز سلم زین(. 553ص ،1، ج1113سخاوی، ) کرده بود قرائت

 فرمودیم قرائت ميشان برايگرفتم و ایار قرآن قرائت کردم و گاه مصحف را در دست میع( بس)

 (. 33، ص1، ج 1111ابن مجاهد، )

 د بن ثابتیز -3-9-8

رفتم و دربارة قرائت، از او درخواست یم ع() یدار عليبه د: ن نقل شده استیچن یاز سلم

 ید رويثابت رجوع کن. من به ز بن به زيد :گفتیکرد و میکردم. او مرا از پاسخ آگاه میم
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ن ارجاع بر يا (.0122، ص1، ب ج1113، ذهبی) بر او عرضه کردم 1زده باریآوردم و قرآن را س

نه يد در مديو ز یع(، سلم) شانيکه اع( باشد ) ر مؤمنانید قبل از حکومت اميفرض وقوع، با

جه، یاند؛ در نتنبوده یت حکومتیدار مسئولع( عهده) ر مؤمنانین زمان، اميحضور دارند. در ا

شان به دور است که پرسنده از قرآن را به ياند. بعالوه، از دأب افرصت آموزش او را داشته

را از جانب آنها به عهده  یدمتعدّ یاهد در زمان خلفا، پستيارجاع دهند. حال، آن که ز یگريد

در زمان  یکردند. وین ميگزينه جايگزاردند، او را در مدیگرفت؛ عمر و عثمان هرگاه حج م

ت توحید مصاحف گماشته شد. در يابوبکر، مأمور به جمع قرآن شد و در زمان عثمان، به مأمور

 ین، نقل شده است که ویشد. همچنز به او سپرده یت المال مسلمانان نیت بین زمان، مسئولیهم

 (.531-533، صص2، ج1112ابن عبدالبر، : ر. ک) نه شديبعد از عمر، امام جماعت مد

 عثمان -3-9-3

ابوعبدالرحمن قرآن را از عثمان آموخت و آن را بر : از علقمۀ بن مرثد آمده است یتيروادر 

(. 33، ص1111ابن مجاهد، / 113، ص2، ج1115عجلی، ) ع( عرضه نمود) ین علیر المؤمنیام

رخواست ن باره، از او ديشتر قرآن را بر عثمان قرائت کرد و در ایب یکه سلمن منقول است یز چنین

ار مردم باز به ک یدگیتو مرا از رس»: عثمان که حاکم وقت بود، به او گفتامّا  ز داشت؛ین یشتریب

 «ز از قرآن با او مخالفت ندارمیچ چیثابت رجوع کن. من در ه بن ن امر، به زيديا ی. برایداریم

قرآن را در زمان حکومت عثمان، بر او عرضه  ین خبر، سلميطبق ا(. 53، ص1، ج1111ذهبی، )

 یتوان عثمان را که در برخیم که نمیابيیم، درميرین را در نظر بگيقرا یکرده است. اگر برخ

 در نظر گرفت.  یجد یانهيشده است، گز یمعرف یسلم یها به عنوان معلم اصلگزارش

، 3، ج1111ياقوت، ر. ک. ) ف استیءات صاحب نظر و تألکه در قرا یر طبريابن جر

نکرده که عثمان به  اّدعاچ کس یه»: ديگوی(، ضمن بحث دربارة سند قرائت ابن عامر م2111ص

                                                           

 ،عدوی/ 53ص ،1ج ،1111 ،ذهبی) سنۀ عشرة ثالث: چنین مقید شده است ،قرائت او بر زيد ،. در برخی منابع1

اما اين مسأله با اينکه وی در زمان حکومت عثمان برای إقراء به کوفه گسیل شده و نیز  ،(210ص ،5ج ،1123

 ،سال شاگردی نزد زيد بن ثابت 13چرا که او برای  ،سازگار نیست ،سال بوده 12اينکه کل مدت حکومت عثمان 

ين اشد. در ابايد ثالث عشرة مرة صحیح ب ،با فرض صحت اصل سخن ،بايست در مدينه بوده باشد. پسمی

در موسم حج بوده؛ چنانکه سلمی خود زمان  ،توان گفت حداقل بخشی از اين سیزده مرتبه عرضهمی ،صورت

 (.251ص ،1ج ،1123 ،دانى: ر. ک) معین کرده است« موسم حج»هايش بر زيد را يکی از عرضه

 تصريح شده که سلمی سیزده بار قرآن را بر زيد عرضه داشته است.  ،. در اين منابع 2
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از تبار آنچه  یاتيبا نقل روا ی(. گرچه دان213، ص1، ج1123دانى، ) «او قرائت آموخته است

 نيز اعثمان ثابت کرده و او را ا یرا برا یچون سلم یده است وجود شاگردانیگذشت، کوش

ادکرد رجال قرائت عاصم، تنها به يدر امّا  (،253-211، صص1همان، ج ر. ک.) دياتهام تبرئه نما

 یاتينزد عثمان اکتفا کرده و در مقابل، به روا یبر قرائت سلم یت از علقمه مبنيک روايذکر 

دهندة آن هستند که ابوعبدالرّحمن نه و نشان د، از عاصم نقل شدهمتعدّ یپرداخته که با سندها

 یمخالفت ع() شانياز قرائت خود، با ا یاچ نکتهیع( قرائت آموخته، بلکه در ه) ر مؤمنانیتنها نزد ام

 (. 231-250، صص1همان، ج) نداشته است

 نۀ قرائت نبوده و چنانیدر زم ی، دست کم، نشان از آن دارد که عثمان فرد نامداریگفتار طبر

 یراب یز فرصت چندانین یدهد، بعد از زمامدارینشان م یش گفتۀ سلمیات پياز روا یکيکه 

جه، با وجود اختالف در یآموزش قرائت نداشته است. در نت یبرا یر ومکرّ یهامراجعه

ت ن اسيکنند، قدر مسلّم ایدر آموزش قرائت را مشخص م یسلم یکه استاد اصل يیهاگزارش

 ع( قرائت آموخته است. ) ر مؤمنانیکه او از ام

 یشاگردان سلم -3-8

 المهما السّیعلن یامام حسن و امام حس -3-8-9

 یقرائت معرفدر ع( ) نیبه عنوان معلم حسن ی، ابوعبدالرحمن سلمسّنتمنابع اهل  یدر برخ

/ 1105، ص1، ج1111ياقوت، / 33، ص1111ابن مجاهد، / 105صتا، یحبیب، ب ابن) شده است

، 1351و  3، ص1جتا، یب، جزری ابن/ 53، ص1، ج1111ذهبی، / 513، ص1، ج1113سخاوی، 

 ین قرائت و اصالح برخيع( بر ا) ر مؤمنانینظارت ام یايات، گويروا یبرخ(. 113، ص1ج

 یاز سلمنکه ي(، مانند ا211، ص5، ج1111، سیوطى .ر. ک) ع( هستند) شانيموارد آن توسط ا

 «مْأَرْجُِلکُ » :نگونه خواندنديکردند و ایع( بر من قرائت م) نیامام حسن و امام حس: نقل شده است

: تد و گفیکرد، آن را شنین مردم قضاوت میع( که ب) یبه کسر الم. امام عل یعني( 3/ 5: المائده)

در (. 20، ص1ج، 1122، ثعلبى) ر در کالم استیم و تأخيبه نصب و از باب تقد ﴾أَرْجُلَُکمْ﴿

مده ز آیشان نيع( در شب قبل از شهادت ا) ر مؤمنانیام یايثقفی دربارة رؤ صدر خبر ابوعون

کرد یز بر او قرائت میع( ن) علی بن کردم. حسنیسلمی قرائت م من بر ابوعبدالرحمن»: است

   (.53، ص1، ج1111ذهبی، / 550-553، صص12، ج1115عساکر،  ابن) ...«

ع( و حضرت ) ین، علیر المؤمنیص(، ام) امبر اکرمیع( در دامان پ) نین که حسنياگر از ا

 یبرا ی، فرصت کافینینشع( در دوران خانه) ین که امام علياند و اس( رشد کرده) فاطمه
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ع( ) امام حسناست که  ین اشکال باقيم، هنوز اياند، بگذرداشتهآموزش قرائت به فرزندانشان 

، 1112عبدالبر،  ابن) اندقمری متولد شده یع(، در سال چهارم هجر) نیدر سال سوم و امام حس

 ع(، به اوائل) ر مؤمنانیم خبرِ مشتمل بر قضاوت امیاگر فرض کن(. حال، 312و  331، صص1ج

اند سال سن داشته 33تا  32ع( ) نین هنگام، حسنيزگردد، در اق. با 33سال  یعنيشان يحکومت ا

 یماندر ز ع() ز امام حسنیر نیرا تصور نمود! طبق خبر اخ یشان نزد سلميا یشاگردتوان یو نم

کرده است! یقرائت م ی، بر سلمیسالگ 30حدود  یع( و در سنّ) ک به شهادت پدرشانينزد

د يجه، او بایاست و در نت یپنجم تا هشتم هجر یهاسالن ی، بین، زمان تولد سلميعالوه بر ا

 ع( باشد. ) نیحداقل دو تا سه سال کوچکتر از حسن

از  یشود. تنها در نقلیده نميع( د) نیبه حسن یسلم یآموزقرآنبه  یاعه اشارهیدر منابع ش

آموخت و ع( سورة حمد ) نیبه فرزند امام حس 1ابن شهر آشوب آمده است که ابوعبدالرحمن

  (.33، ص1ج، 1301شهرآشوب،  ابن) به او هبه نمود یارزشمند یايآن، هدا یآن حضرت در ازا

 عاصم -3-8-8

 یکي یق( است. و 120م. ) یالّنجود کوفابی بن ، عاصمین شاگردان سلمياز مشهورتر یکي

ق رواج دارد. طبشتر بالد مسلمان یرود و قرائتش در حال حاضر، در بیاز قرّاء سبعه به شمار م

عساکر،  ابن) مخالفت نکرده است یز از قرآن با سلمیچ چیآنچه از عاصم نقل شده، او در ه

آغاز کرده  یرا زمان یآموزش قرائت نزد سلم یز طبق گفتار عاصم، وی(. ن231، ص25، ج1115

 تا،مسلم، بى/ 213، ص3، ج1111سعد،  ابن: ر. ک) ک به سن بلوغ بوده استينزد یکه کودک

، یاز عاصم، او همزمان با عرضۀ قرآن به سلم ی(. طبق نقل23، ص1، ج1111ذهبی، / 21، ص1ج

 ابن/ 01، ص1ج، 1111ابن مجاهد، ) کرده استیز عرضه میق( ن 33م. ) شیآن را به زر بن حب

، ی(. عاصم، بعد از مرگ سلم1101، ص1، ج1111ياقوت، / 221، ص25، ج1115عساکر، 

ياقوت، / 331، ص13، ج1110بالذرى، ) در مسجد کوفه به دست گرفتگاه قرائت او را يجا

ن يتوان به ایاند که معرضه کرده یز قرآن را بر سلمیگر نيد یاریبس(. 1105، ص1، ج1111

                                                           

صحیح است.  آمده است. اما ظاهراً اِبوعبدالرحمن« سلمی عبدالرّحمن»نام او به صورت « المناقب». در متن  1

 ،یببح بن عبداللَّه میرزای نوری نیز بر همین عقیده بوده و اين نقل ابن شهرآشوب را ذيل نام أبوعبدالرّحمن

 .(233ص ،1ج ،تابى ،نورى) آورده است
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ايوب،  بن لیلى، محمد ابی بن عیسى بن بن سائب، عبداهلل بن وثاب، عطاء يحیى: افراد اشاره کرد

 (.53، ص1، ج1111ذهبی، ) خالدابی بن و اسماعیل ثقفی، شعبی ابوعون

 یان دربارۀ سلمیدگاه رجالید -4

 سنّترجال اهل  -4-9

ع( نام برده شده ) نیر المؤمنی، ابوعبدالرحمن در شمار اصحاب امسنّتمنابع اهل  یدر برخ

(. 333، ص13، ج1110بالذرى، / 523، ص1112قتیبه،  ابن) دينمایشان نقل ميکه فقه را از ا

ز در ی( ابن حبّان ن23، ص2، ج1115عجلی، ) ، آورده است.«الثّقات معرفة»نام او را در  یعجل

اهل ورع در نهان »گرش، او را ي( و در اثر د1، ص5، ج1315حبان،  ابن) اد کردهي، از او «الثّقات»

ق( نام او را  335م. ) ی(. دار قطن131، ص1، ج1151ابن حبان، : ر. ک) خوانده است« و آشکار

 «مسلم و البخاری عند الثقات عن روايته صحّت ممّن بعدهم و من التابعین أسماء ذکر»در کتابش 

 ث بودنير الحدیآورده و ابن سعد عالوه بر وثاقت، به کث (111، ص1ج، 1113دارقطنی، : ر. ک)

 (. 211، ص3، ج1111سعد،  ابن) ز اشاره داشته استیاو ن

، 1، ج1112عبدالبر،  ابن) کرده است یجمله تابعان معرفز او را موثق و از یعبدالبر ن ابن

حجر،  ابن/ 111، ص1، ج1351جزری،  ابن/ 53، ص1، ج1301ذهبی، : ز ر. کین/ 322ص

در قرائت و حديث، مورد : ديگویدر مورد او م ی(. ذهب131، ص5، ج1111و  211، ص1113

، 1111و  201، ص1، ج«ب»1113ذهبی، ) ستّه وارد شده است اعتماد بوده و حديثش در کتب

  .(53، ص1ج

 عهیرجال ش -4-8

: سدينویو م هآوردع( ) یاص اصحاب حضرت علرا در شمار خو برقى نام سلمی ابوجعفر

 یان طعن اشارهي(. او به علّت ا1، ص1333برقى، ) «اندوارد ساخته یان بر او طعنياز راو یبرخ»

اند، فشان نکردهیکه اصحاب تضع یو کسان ممدوحانداوود نام او را در بخش  نداشته است. ابن

ر یدگانِ اصحاب اميبرگز»ز تحت عنوان ین ی(. عالّمۀ حل211ّ، ص1333داود،  ابن) آورده است

رد ادکياسم برده و از  یسلم حبیب بن ، از عبداهلل«آنها را نام برده است یع( که برق) مؤمنان

 (. 113، ص1111عالّمۀ حلّى، ) ده استيدربارة او آورده، غفلت نورز یکه برق یطعن

، 1113ى، تفرش) اندعبدالرّحمن، اکتفا نمودهدربارة ابو یز به نقل قول برقیمتأخر ن یآثار رجال

، 2، ج1111، یبروجرد/ 103، ص1، ج1113حائرى، / 131، ص1تا، جیاردبیلى، ب/ 13، ص3ج
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رموثق یرا دالّ بر غ یر برقیتعب یوداست، یپ ین نوریرزاحسی(. چنانکه از عبارت م110و  15صص

دة يادکرد اصحاب برگزيبه هنگام  ین که برقيقلمداد کرده است. او با اشاره به ا یبودن سلم

اد، استدالل ن افريۀ ایآورده، به ثقه بودن بق ین عبارت را تنها دربارة سلميع(، ا) ین، علیرالمؤمنیام

 (. 113/ 0تا، ینورى، ب) کندیم

ع او مورد اجما یبزرگ که وثوق و بزرگ یتابع»را با عبارت  ی، سلمینیعالّمۀ امدر مقابل، 

ع(، ) یرمؤمنان، علیاو از ام یات فقهياز روا ی(. برخ313، ص3، ج1310، ینیام) ديستایم« است

/ 123، ص3، ج1110طوسى، / 331، ص1، ج1121کلینى، : ر. ک) شودیده ميعه دیدر کتب ش

 (.23، ص2، ج1303ابن طاووس، 

 ید سلمیعقا -1

ى، بالذر) انداد کردهيع( ) یاز اصحاب امام عل یکيرا به عنوان  ی، سلمیخيمنابع تار یبرخ

 نیع( در صف) ر مؤمنانیکه از خود او دربارة حضورش در سپاه ام ی(. اخبار333، ص13، ج1110

ن جنگ، يوقوع ا دهند که او تا هنگامی(، نشان م11، ص5، ج1330ر. ک. طبری، ) ده استیرس

افته ين جنگ حضور يع( در ا ) ر مؤمنانیگاه امياز جا یع( بوده و با آگاه) اران آن اماميدر زمرة 

ز ا ین حضور داشتم، ... گروهیع( در جنگ صف) یدر کنار عل :از او آمده است یتياست. در روا

ده بودند یشن ن جمله رايص( ا) ع( بودند که از رسول خدا) یص( با عل) اصحاب رسول خدا

  (.312، ص1، ج1335ابن حیون، ) «عمار، تو را گروه ستمکار خواهند کشت یا»که 

 توجّهابل ق از ابن عبدالبرّ یگفته، گفتارشین، عالوه بر اخبار پیدر صف یدربارة حضور سلم 

از فتنه در امان  یچه کسان: ن سؤاليکه در پاسخ به ا ـع یاز وک یبعد از نقل سخن یاست؛ و

ماندند؟، چهار نفر از افراد مشهور صحابه از جمله عبداهلل بن عمر و چهار نفر از تابعان از جمله 

دربارة اّما  :بر آن نگاشته است ی، در نقدـبردیرا نام م یمسروق و ابوعبدالرحمن سلم

ز به یت. مسروق نع( بوده اس) طالبیبن اب ین است که او با عليح ای، صحیابوعبدالرحمن سلم

ع( توبه کرده است. دربارة عبداهلل بن عمر ) ینخعی، قبل از مرگ، از تخلف از عل گفتۀ ابراهیم

اطر تخلف ستم که به خین نیز آنقدر اندوهگیچ چیبر ه: ده که گفته استیرس یحیز در خبر صحین

(. مراد 251صتا.، یفضل بن شاذان، ب) ن هستمیع( در جنگ با گروه ستمکار، اندوهگ) یاز عل

بوده،  ع() ین، علیرالمؤمنیبا ام ین است که سلميتر احیصح: ديگوین که ميابن عبدالبر از ا

به  وجّهتاد کرده است. با ي« هیفئۀ باغ»و جنگ با « فتنه»است که از آن با عنوان  یت در جنگیمع
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 ابن/ 321، ص1332نصر بن مزاحم،  .ر. ک) «ُةاْلِفَئُة اْلَباِغَي َيا َعمَّاُر َتْقُتُلَك»: ص() اکرم یسخن نب

دربارة تخلّف  ین است. بـعالوه، ذهبین فتنه، جنگ صفيمراد از ا (،111، ص3، ج1111سعد، 

 (. 211، ص5، ج«الف»1113ذهبی،  .کر. ) ح کرده استين تصریبه جنگ صف مسروق،

 یبودن سلم یقرائن دال بر عثمان -1-9

 یداشته است. برخ یش عثمانياز زمان، گرا یادر بازه یها، سلمگزارش یبنابر مضمون برخ

ر ین شهر، با اميع بر ایاند که با وجود غلبۀ تشکوفه آورده یرا در زمرة آن دسته از فقها ینام و

-553، صص2، ج1353ثقفى، ) انددند و از اطاعت او خارج شدهيورز یع( دشمن) نیالمؤمن

بر ، خیانگاشتن سلم ین دالئل عثماني، از مهمترني(. افزون بر ا253ص، 3، ج1331نباطى، / 551

 : ذيل است

دم، در يرا د 1سلمی بن عطیّۀ و حبان سلمی ابوعبدالرحمن»: عبیده نقل شده است بن از سعد

ضل از ف اد کرد و حباني یزيردن او از خونیاز فضل عثمان و دست کش که ابوعبدالرحمن یحال

ن هنگام، يگفت. در ایسخن م ع() طالبابی بن از منکر علی یمعروف و نهو جهاد و امر به 

ها جرأت ختن خونيز صاحب تو را بر ریچه چ یدانیم: و گفت 2ن شدیابوعبدالرحمن خشمگ

 یث منسوب به نبياو در ادامه حد...«. ام؛ دهیآنچه از او شن: ؟ گفتیزیچه چ: داد؟ حبان گفت

ع( نقل کرده ) ش گناهان آنان است، از اماميلت اهل بدر و بخشایاز فض یص( را که حاک) اکرم

خیثمه، ابی ابن/ 1، ص5و ج 33، ص1، ج1111بخاری، / 115، ص1، ج1121احمد، : ر. ک) است

 (. 113، ص1، ج1113دارقطنی، / 531-533، صص2، ج1353ثقفى، / 113، ص2، ج1120

چگونه بر مسلمان رواست که گمان برد : نگاردین خبر ميق( در نقد ا 510م. ) یابن جوز

مرتکب شده باشد؟  یده خواهد شد، فعل حرامین که بخشيع(، به اعتماد ا) یر مؤمنان، علیام

را ناچار از جنگ کرد، به قتال پرداخت؛  یکه و یلیاز او دور است. او تنها با دل یزین چیچن

 یبا عل نکه حقيد مگر اینجنگ یکسع( با ) ین باره که عليپس بر حق بوده است. دانشمندان در ا

                                                           

اما ابن حجر  ،(13ص ،1ج ،1111 ،بخاری) . بخاری نام او را در ضمن يادکرد منازعۀ او با سلمی آورده است 1

آور خوانده است؛ زيرا او روايتی ندارد. ابن حجر حال او را ذکر نام اين فرد در رجال صحیح بخاری را تعجب

-102صص ،2ج ،1111 ،حجر ابن) امتاکنون به جرح و تعديلی دربارة او دست نیافته: گويدمجهول دانسته و می

 ،1ج ،1111 ،الحديدابیابن/ 533ص ،2ج ،1353 ،ثقفى) نام اين فرد به صورت حیّان ،. در برخی منابع(103

 (.311ص ،3ج ،1110 ،زرقانی) ثبت شده است ( و در برخی ديگر به صورت حسان111ص

 . بخش آغازين خبر تنها در همین منبع مشاهده شد. 113ص ،1ج ،1113 ،دارقطنی: . ر.ک 2
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 کَیَْفما اْلحَقَّ مَعَهُ أدِرِ! اَللّهُمَّ»: ص( دربارة او فرموده است) ندارند. رسول خدا یبود، اختالف نظر

ته، ن اشتباه انداخيکه او را به ا یزیشده است و چ یابوعبد الرّحمن، مرتکب اشتباه زشت«. دارَ

 (.310، ص1125ابن جوزی، ) بودن او است یعثمان

ن خبر را از او نقل کرده، يکه ا یتنها کسامّا  ن خبر است،يان اياز راو یکي یهرچند سلم

 ستا یکوفی، داماد ابوعبدالرحمن سلم سلمی عبیدة بن سعد ده است. ابوحمزهیسعد بن عب

با خوارج  یرأاند همق شده و گفتهی، توثسنّت(. او در منابع اهل 11، ص0، ج«الف»1113ذهبی، )

گر از خوارج يد یل، نام او در جمعین دلی( و به هم31، ص1، ج1301حاتم، یابن اب) بوده است

، 3، ج1111سعد،  ابن) کرده، قابل مشاهده است یشاگردانش را از مجالست با آنها نه یکه سلم

از اخبار،  ی(. البته، طبق برخ133، ص2، ج1111عقیلی، / 005، ص2، ج1111بسوى، / 213ص

عبیده در  بن (. سعد31، ص1، ج1301حاتم، یابن اب) ده بازگشته استین عقيسعد بعداً، از ا

از مقتل امام  یفاتی( و توص313، ص5، ج1330، طبری) کربال همراه با عمر سعد بوده یماجرا

 هُبیره بن عمر امارتدر زمان  ی(. و15، ص0، ج«الف»1113ذهبی، ) ع( داشته است) نیحس

 (. 103، ص3، ج1111حجر،  ابن) کوفه درگذشت در ق( 115-111 :حک)

 یح است، همچنان مواالت بنید خوارج صحياز عقا سعدم خبر بازگشت يريحال، اگر بپذ 

نانکه چ ده گرفت؛يناد ن خبر رايا یتوان ضعف سندیجه، نمیست و در نتیه به قوت خود باقیام

 اندمردهش یندة آنان را از مجعوالت امويگناهان آش يلت مطلق اهل بدر و بخشایانگر فضیاخبار ب

کرد و یدش طرد ميل عقایداماد خود را به دل ی(. به عالوه، سلم30، ص1305حزين الهیجى، )

ع( داللت ) ر مؤمنانیبر تخطئۀ عملکرد ام يیخبر به طور کنا یدر انتها یبر فرض که سخن سلم

 ر مؤمنانیت امیوم کرده؛ چرا که او با علم به حقانز محکی، خود را نین سخنیداشته باشد، او با چن

در  یز گرچه خبرین شرکت داشته است. دربارة حضور او در جنگ نهروان نیع(، در جنگ صفّ)

خوش نشان نداد و همواره  یگاه به خوارج روچیاخبار، او ه یبه صراحت برخاّما  ست،یدست ن

شیبه، ابیابن/ 331، ص13، ج1110بالذرى، : ک ر.) نمودیشاگردانش را از مجالست با آنان منع م

ن تفاوت يز خطاکار است با ای(؛ پس، خود او ن133، ص2، ج1111عقیلی، / 115، ص3، ج1111

 د مغفرت داشته باشد. یگفته، امشیست که طبق خبر پیکه از اهل بدر ن
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ع( ) مؤمنانر یاز ام یات مخدوش سلميگر از روايد یکيسورة نساء،  13ۀ يسبب نزول آ 

اند که را نقل کرده 1از صحابه یه، شرب خمر برخين آيدر سبب نزول ا سّنتاست. منابع اهل 

ب ن واقعه، شريا ی، اشتباه قرائت کردند. در پمغربسوره را در نماز از آن،  یناش یدر اثر مست

 یبخش. 2(150، ص1111، واحدى/ 112، ص2ج، 1122، ثعلبى) خمر در اوقات نماز، حرام شد

ع( نقل کرده است. مشکل ) ر مؤمنانیاز ام یه را ابوعبدالرحمن سلمين آيات سبب نزول اياز روا

ز نسبت یع( ن) از طرق آن، شرب خمر به خود آن حضرت یات آن است که در برخين روايا

  .3(112، ص1، ج1113حاکم، / 31، ص5ج، 1112، طبری: ر. ک) داده شده است!

 ین خبر، سند آن را به عّلت عثمانيق( ضمن نقد مضمون ا 1352م. ) یمحمدجواد بالغ 

د از نظر دور داشت که ينباامّا  (؛113، ص2ج، 1121، بالغى) شماردی، مخدوش میبودن سلم

ل ز محتمیگر افراد سلسله نيد یمحتمل است، سندساز یسلم یپردازبه همان اندازه که دروغ

ن یقيۀ او یبودن، به جعل از ناح یبه عثمان یلمتوان به صرف شهرت سیجه، نمیاست. در نت

 یده که در آن، نام امام علیه رسين آيدر سبب نزول ا یگريد یهانقل یافت. به عالوه، از سلمي

 (.301، ص2تا، جیحجر، ب ابن/ 551، ص1، ج1121عربی،  ابن) امده استیع( ن)

 یسلم ۀدیر عقییل تغیدل -1-8

اند. تهنسبت داده شده، اشاره داش یکه به سلم یادهیر عقییتغزة ی، به انگیخيمنابع تار یبرخ

دهم که یتو را به خدا قسم م: به ابوعبدالرحمن گفت یمرد: ده استیاز عطاء بن سائب رس

 یا در همان زمان نبود که در کوفه اموالي؟ آیرا به دل گرفت ی؛ چه زمان بغض علیپاسخ مرا بده

                                                           

( صدر حوادث سیاسی بعد از رحلت پیامبر ) اند کهکسانی را نام برده ،. در شمار افراد حاضر در اين جلسه 1

 (.53ص ،2ج ،1122 ،ابن عطیه/ 315ص ،1ج ،1113 ،سمرقندى اند )ر. ک.داشتهنقش اساسی 

تحريم را  ،دانند و از آياتی که پیش از اين آيه نازل شدهتحريم خمر را به صورت تدريجی می ،اهل سنت.  2

نقدی بر نظريه »: ر. ک ،گیری اين نظريه و نقدهای وارد بر آنهای شکلاند. برای مالحظۀ زمینهبرداشت نکرده

 «.20-3صص ،11ش ،های قرآنیآموزه ،«تحريم تدريجی خمر

رای مالحظۀ ا بامّ ،نیاز نیست ،ل در نفی آنبه گفتاری مفصّ ،چنان آشکار است که در اينجا ،اين نسبت. سستی  3

من حديث ع( ) إلمامبراءة ا» ،1301 ،حسینی آل مجدد: ر. ک ،طرق روايت مورد اشاره و نقدهای وارد بر آنها

 ،1121 ،بالغى: ر. ک ،. نیز برای آگاهی از اشکاالت وارد بر متن اين حديث3ش ،علوم الحديث ،«الشراب الحرام

 . 323-323صص ،3ج ،1111 ،فضل اهلل/ 113-113صص ،2ج

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=8518
http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=8518
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=1&MagazineId=15
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=1&MagazineId=15
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از آن جهت که مرا قسم : ؟ وی در جواب گفت1نداد یزیات چخانوادهبه تو و اّما  م کردیرا تقس

، 11، ج1330طبری، / 530، ص2، ج1353ثقفى، ) ن استیبله؛ چن: م کهيد بگوي، بایاداده

 (.    213، ص31، ج1113، یمجلس/ 111، ص1، ج1111الحديد،  ابى ابن/ 333ص

پرداخت. نصر بن یان مینظر کوف، به جلب یمال یايه به واسطۀ عطايگر، معاويد یاز سو

چ ی، هدیبه اهل کوفه رس لۀ عکّیه به قبيمعاو یايخبر عطا یوقت: ، آورده است(ق 212م. ) مزاحم

ه در يه طمع کرد ... معاوينماند مگر آنکه در معاو یبود، باق یک از اهل عراق که در دلش مرضي

من  یاینکه دنيکنم تا ایبه خود جلب م ع( را) یبه خدا که با اموال، معتمدان عل: ن باره گفتيا

 (.133-133، صص1332مزاحم،  بن نصر) ع( غلبه کند) یبر آخرت عل

(، ع) شانيع( و فرزندان ا) یبا امام عل یاز صحنۀ همراه یسلم یریگا کنارهيجه، گویدر نت

را يت؛ زبوده اس ـ ع() ر مؤمنانیاو با ام یدتیعق یو نه دشمن ـ یل مسائل مالین، به دلیبعد از صف

رسانده یع( م) همواره سند قرائت خود را به علی یاز عاصم، سلم یمتعدد یهابر اساس نقل

 نيگر، ايد یرفت. از سویاز او نم ین انتظاریده، چنیر عقییاست؛ حال آنکه در صورت تغ

 د. اش باشيینایل نابیها، به دلتین گونه فعالياو از ا یریگز وجود دارد که گوشهیاحتمال ن

م. ) ودز به افکار ابن مسعین نیقبل از جنگ صف یحت یرسد سلمینها، به نظر ميگذشته از ا

ان ي، او را در شمار راو2تابعان کوفه یبندداشته است. ابن سعد در طبقه یشتریش بيق( گرا 32

( و نه در شمار 212، ص3ج، 1111سعد،  ابن: ر. ک) ع( و ابن مسعود آورده است) یامام عل

                                                           

( و برخی به 330ص ،2و ج 113ص ،1ج ،1353 ،ثقفى) پرداختع( همواره بالسويه به تقسیم مال می) . امام1

گروهی از شیعیان  ،باريکحتّی (. 133ص ،1111 ،سیدرضى: ر. ک) گرفتندبر آن حضرت خرده می ،همین دلیل

سا و اشراف تقسیم نمايی و آنها را بر ما برتری دهی تا امور ای کاش اموال را بین رؤ»: ع( گفتند) به امیر مؤمنان

خواهید پیروزی را وای بر شما! آيا می»: ع( فرمود) آن حضرت«. استحکام گیرد و آنگاه به عدل خويش بازگردی

 (.231ص ،0ج ،1121 ،کلینى) «به وسیلۀ ستم بر مردم به دست آورم؟...

دو عنصر زمان و مکان را در نظر گرفته است. او صحابه را بر اساس  ،بندی رجال کتابش. ابن سعد در طبقه 2

 ،محقق کتاب معتقد است نحوة چینش صحابه در کتاب او ،بندی کرده است. احسان عباسطبقهسبقت در اسالم 

شود و او عنصر مکان هم داخل می ،هاست. بعد از اينچیزی شبیه به کار عمر بن خطاب در هنگام تدوين ديوان

 ،1133 ،عباس احسان .ر. ک) نمايدذکر می ،صحابه و طبقات بعد را بر اساس شهرهايی که به آن نقل مکان کردند

 ،عنصر ديگری نیز نقش دارد. چیدمان تابعان اين شهر ،عالوه بر اينها ،بندی تابعان کوفهاما در طبقه ،(3ص ،1ج

 ، ابن مسعود و عمر بن خطاب )ر. ک.ع() امام علی :بر اساس روايت يا عدم روايتشان از سه نفر از صحابه است

 (.211-33صص ،3ج ،1111 ،سعد ابن
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عد، تابعان کوفه در طبقات ابن س یبندطبقه گونهنيمحققان معتقدند ا یع(. برخ) یان امام عليراو

-123، صص 1333، یپاکتچ: ر. ک) آنان بوده است یهاشيکامالً حساب شده و بر اساس گرا

 (.513، ص1115عجلی، : ر. ک) ز او را از اصحاب ابن مسعود شمرده استین ی(. عجل120

است.  کردهیع( مبادرت م) ر مؤمنانیث اميه، کمتر به نقل احادير روییبعد از تغ یا سلميگو

ا يگو: گفتم -بود یکه عثمان یدر حال -به ابوعبدالرحمن: از عطاء بن سائب، آمده است یدر خبر

ام، دهیع( شن) یعلق، آنچه از یبه تحق: ؛ گفتیورزی، زهد میادهیطالب شنیبن اب یدر آنچه از عل

دهد ین خبر نشان مي(. ا531، ص2، ج1111بسوى، ) ارزشمندتر است یموم از شتران سرخيبرا

او حداقل در امّا  اند،شناختهیع( م) ر مؤمنانیث از اميرا به حمل حد یگران سلميکه گرچه د

ن يزة ایرا انگ ر، ترسيکرده است. نمونۀ زیم یث، خوددارين احادياز زمان، از نقل ا یابرهه

 : کند یم یامتناع معرف

ع( ) یمن چهار منقبت از عل: کند که او گفته استیعطاء بن سائب از ابوعبدالرحمن، نقل م

وت ه را تالين آيا یآنها را بگو؛ و: شود آنها را نقل کنم. به او گفتندیمانع م 1دانم که تنها ترسیم

ع( در ) علی: ( و گفت201/ 2: بقره) ﴾َوَعَلاِنَيًة... ِسرًّا َوالنََّهاِر ِباللَّْيِل َأْمَواَلُهْم ُيْنِفُقوَن الَِّذيَن﴿: کرد

و  یرا نهان یکيرا در روز و  یکيرا در شب و  یکيآن روز تنها چهار درهم به همراه داشت؛ 

ل ید بتوان گفت دلين خبر، شايبه ا توّجه(. با 02، ص1111فرات، ) را آشکارا انفاق نمود یکي

ه یامیدهد که بنیخ نشان ميع(، ترس بوده است. تار) ر مؤمنانیث امينقل کمتر احاد یبرا یسلم

ن يکردند و ایرا مجازات م ین اخباریان چنيع( منع و راو) ر مؤمنانیمردم را از اظهار فضائل ام

ود، ع( نب) که مرتبط با فضائل آن حضرت یثينقل احاد یان برايش رفته بود که راویامر تا آنجا پ

 ع( نداشتند) شانيکردند، جرأتِ ذکر نام ایع( نقل م) یع و احکام، از امام عليبلکه دربارة شرا

 (. 03، ص1، ج1111الحديد،  ابى ابن)

ع( اطّالع ) عمر آن حضرت ین روزهايع( در آخر) ر مؤمنانیبا ام یارتباط سلم یاز چگونگ 

ن باره قابل تأمل هستند. از جمله، يموجود در ا یخيات تاريروا یبرخامّا  ست،یدر دست ن یقیدق

اطراف کوفه فرمان داد که  یع( به ساکنان روستاها) یعل: نقل کرده است یره از سلمیابوالمغ

 نياز ا یکيم در يو کشت و کار پسرعمو -محل سکونت خود را به سمت کوفه ترک کنند

مام ع( تا هنگام ات) ر مؤمنانیکنم که امع( رفتم تا او را واسطه ) ینزد حسن بن عل -روستاها بود 

                                                           

 ۀُ ]الْحَسَدُ[الْخَشْیَ: گونه بیان شدهاحتمال ديگری برای اين کلمه مطرح است که اين ،. در متن محقَّق تفسیر فرات 1

 (.32ص ،33ج ،1113 ،مجلسی) آمده است «حسد»، تنها واژة ( اما در نقل بحار از فرات02ص ،1111 ،فرات)
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ر یام دميشان رفتم، ديصبحگاه به نزد ا یکارش، به او مهلت بدهد. او مرا به صبح وعده داد. وقت

ن حال، ی(. در ع53صتا، یابوالفرج، ب/ 13، ص1111تمیم،  ابن) ع( ضربه خورده است) مؤمنان

ا جنگ ب یاهل کوفه در اجتماع برا یاست که در آن، نافرمان یتيخود ناقل روا یم سلمیدان یم

حی را ريا قیس بن ع( معقل) ر مؤمنانیسرانجام، ام: شودیگونه ختم منيح شده و ايان تشریشام

ده بود که یمعقل هنوز نرسامّا  کوفه، مأمور کرد. یاطراف به سو یهایبه فراخواندن مردم آباد

 (. 333-330، صص2، ج1353ثقفى، ) ع( ضربت خورد) ر مؤمنانیام

آن بود که پسر  یشد، در پیا میان مهیجنگ با شام ید برايکه خود با یا او در هنگاميگو

 یچنانکه برق ـ یشود که ویجه، معلوم میخود را از حضور در جنگ، معاف سازد. در نت یعمو

د به آن اشاره دار یکه کالم برق یا طعنيع( نبوده است. گو) جزو خواص امام علی ـ گفته است

شود. ی( نمع) او با امام یدتیعق یل بر دشمنین مطلب دليگردد. البته، این مسأله باز میز به همین

ن نشان يد داشته است و ایده، تأکیع( شن) یبلکه او همواره بر مطابقت قرائتش با آنچه از امام عل

 ع( دارد.) شانيگاه اياز اعتراف او به جا

 گیری هجینت

 : ل به دست آمديج ذيق نتاین تحقياز ا

ع( است. گرچه دربارة سال تولد ) ر مؤمنان علییاصحاب ام از جمله ی. ابوعبدالرحمن سلم1

 یپنجم تا هشتم هجر یهاد سالست متولّ يباین، ميبر اساس قراامّا  او اختالف نظر وجود دارد،

 د.ينمایتر محیق صح 11سال اّما  ز مورد اختالف است؛یباشد. سال وفات او ن

نظر  بهاّما  کنند، یدر قرائت معرف ین استاد سلميتریاند عثمان را اصلدهیکوش ی. برخ2

همچون  یاديز شاگردان زیخود ن یع( گرفته باشد. سلم) یم را از امام علین تعليشتریرسد او بیم

 ند. کنید نميیع( نزد او را تأ) نیحسن ی، شاگردیخين تاريقراامّا  ت کرده است،یعاصم ترب

ان ی، ستوده و مورد اعتماد شناخته شده و در مسنّتدر رجال اهل  ی. ابوعبدالرحمن سلم3

کرده و طعن وارد بر  یع( معرّف) ر مؤمنانیاو را جزو خواص اصحاب ام یز برقیعه نیان شیرجال

 و یبت داده شده به سلمنس یش عثمانين طعن، گرايل ایادآور شده است. در مورد دليرا  یو

ها، ع( نسبت داده شده، محتَمل است. بنا بر گزارش) که از قول او به امام علی یات مخدوشيروا

صحنۀ  در ین مّدت، حضور فعاليدر ا یافته است. وي یش عثمانين گرایبعد از جنگ صف یسلم

، یبطلتیل عافیبه دل، یریگن کنارهيشان نداشته است. ايع( و فرزندان ا) یبا امام عل یهمراه
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همواره  یکه وژه يع(؛ بو) یبا امام عل یدتیعق یاو بوده است و نه دشمن يینایا نابيو  یمسائل مال

 ت.     د داشته اسیع( رسانده و بر مطابقت آن با قرائت آن حضرت تأک) سند قرائت خود را به امام
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