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چکیده
ابوعبدالرحمن سلمی از جمله اصحاب حضرت علی (ع) است .بررسی وضعیت رجالی او در مقام یکی
از مشاهیر قرائت در صدر اسالم ،بویژه به دلیل حضورش در سند قرائت عاصم ،دارای اهمّیت شایانی است.
این پژوهش با بهرهگیری از دادههای تاریخی ،رجالی و حدیثی ،به توصیف و تحلیل اخبار وارد شده دربارۀ
سلمی پرداخته و به این نتیجه رسیده است كه اصلیترین معلم سلمی در قرائت ،امام علی (ع) بوده است و
در این باره ،دیدگاه كسانی كه عثمان را معلّم اصلی او میشمارند صحیح نیست .همچنین ،بر اساس قرائن
تاریخی ،اثبات میشود كه وی نمیتوانسته است استاد قرائت حسنین (ع) باشد .این پژوهش ،نشان میدهد
كه گرچه سلمی در رجال برقی به عنوان یکی از خواص امیر مؤمنان (ع) شناخته شده ،امّا دست كم در
برههای از زمان ،در شمار یاران ویژه ایشان نبوده است .وی در این برهه از زمان ،حضور فعالی در صحنۀ
همراهی با امام علی (ع) و فرزندان ایشان (ع) نداشته است .این كنارهگیری ،به دلیل مسائل مالی و یا نابینایی
اوـ و نه دشمنی عقیدتی با امیر مؤمنان (ع)ـ بوده است.

واژگان
.1

كلیدی :ابوعبدالرحمن سلمی ،رجال ،قرائت ،جنگ صفین ،عثمانی.

دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسی مشهد (نويسنده مسئول)/

ela.shahpasand@gmail.com
 .2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهدiravany@um.ac.ir /
 .3دانشیار دانشگاه فردوسی مشهدakbari-s@um.ac.ir /
 .1دانشیار دانشگاه فردوسی مشهدspirouzfar@um.ac.ir /
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طرح مسأله
ابوعبدالرحمن عبداهلل بن حبیب سُلمی کوفی (م 11 .ق) از جمله اصحاب امیر المؤمنین (ع)
و يکی از مشاهیر قرائت در صدر اسالم است .او که در شمار راويان حديث قرار دارد در انتقال
قرائت به قاريان کوفی ،به خصوص عاصم ،تأثیر بسزايی داشته است .روايات فقهی و تاريخی
او نیز در منابع حديثی شیعه و اهل سنّت وارد شده است (برای نمونه ،ر .ک :طبری ،1330 ،ج،5
ص /11ابن تمیم ،1111 ،ص /13کلینى ،1121 ،ج ،1ص /331طوسى ،1110 ،ج ،3ص /123ابن
طاووس ،1303 ،ج ،2ص .)23وی را در شمار معلمان قرآن (ابن جوزی ،1110 ،ص )331و نیز
حافظان آن (باقالنی ،2111 ،ج ،1ص ،)112نام بردهاند.
هرچند برخی منابع سلمی را يکی از خواص امام علی (ع) و به همین دلیل سند قرائت
حفص را طاليی و شیعی خالص شمردهاند (معرفت ،1331 ،ص ،)222امّا مالحظۀ مجموعه
اخبار مربوط به سلمی ،نشان میدهد که وی ـ دست کم در مدّتی از عمر خود ـ تغییر رويه داده
است .در نظر داشتن اين مسأله ،موجب میشود که محقّق در بیان وجوه برتری سندی روايت
حفص ،گذشته از توجّه صرف به امامی و شیعۀ خالص بودن افراد سند ،به مزايای ديگر اين سند
نسبت به سند ديگر قراءات سبع عطف توجّه نمايد.

 -9خاندان سلمی
ابوعبد الرحمن عبداهلل بن حبیب بن رُبَیعه سُلمی کوفی ،در کتب حديث و نیز در منابع علم
قرائت ،با کنیه شناخته میشود .1پدر وی ،ابو عبداهلل حبیب بن رُبَیعه ،صحابی نبی اکرم (ص)
بود .ابوعبدالرحمن درباره پدرش گفته است :پدرم به من قرآن آموخت؛ او از اصحاب رسول
حبّان ،1315 ،ج ،3ص /32ابونعیم،
خدا (ص) بود و با ايشان در جنگها شرکت میجست (ابن ِ
 ،1111ج ،2ص /331ابن عبدالبر ،1112 ،ج ،1ص /323خطیب ،1122 ،ج ،1ص .)535شهرت
عبداهلل بن حبیب به «سُلمی» گويای آن است که وی از قبیلۀ بنی سُلیم بوده است (بالذرى،
 ،1110ج ،13ص )333سُلیم بن منصور بن عكرمة ،بنیانگذار قبیلهای مشهور از قبايل عرب است
(خلیفه ،1111 ،ج ،1ص /250سمعانى ،1332 ،ج ،0ص )131و اين ،میتواند نشانۀ اصالت عربی
ابوعبدالرحمن باشد .کلمۀ «کوفی» در ادامۀ نام وی ،محل سکونت او را نشان میدهد .وی از
 .1در منابع حديثی و طبقات مفسّران ،فرد ديگری نیز به نام ابوعبدالرحمن سلمی شناخته میشود که از اعالم
قرن چهارم و دارای تصنیفاتی دربارة صوفیه است .او ابوعبدالرحمن محمد بن حسین سلمی است که در  112ق
در نیشابور وفات کرد (سمعانى ،1332 ،ج ،0ص.)133
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زمان عثمان که برای آموزش قرائت به کوفه فرستاده شد ،تا پايان عمر ،ساکن آنجا بود (ابن سعد،
 ،1111ج ،3ص .)211البتّه ،او قبل از نقل مکان به کوفه ،ساکن مدينه بوده است.
عجلی در «الثقات» خود ،يک بار او را با نام «عبداهلل بن حبیب» ،ياد کرده و کوفی شمرده
است (عجلی ،1115 ،ص )253و ديگر بار ،وی را به صورت «ابوعبدالرحمن سلمی» ،نام برده و
مدنی خوانده است (همان ،ص .1)513به نظر میرسد عجلی در يادکرد اخیر خود ،به محل
سکونت پیشین سلمی اشاره داشته است .اين که پدر سلمی از اصحاب نبی اکرم (ص) بوده و
با ايشان در جنگها شرکت میکرده است ،میتواند مؤ ّيد اين امر باشد .غانم حمد نیز بعد از
اشاره به همین نکته و نیز علمآموزی سلمی در محضر برخی از صحابه ،محل نشو و نمای او را
مدينه دانسته است (حمد ،1123 ،ص.)152

 -8دیدگاهها پیرامون سالروز تولّد و وفات
 -9-8تولّد
سال تولّد ابوعبدالرحمن مشخّص نیست .امّا چنانکه گفتهاند ،در هنگام حیات نبی اکرم (ص)
به دنیا آمده (ذهبی«1113 ،ب» ،ج ،1صص 230و  ،1111ج ،1ص /52عدوی ،1123 ،ج،5
ص )215و از جمله معمّرين عصر خود ،به شمار میرود (ذهبی«1113 ،الف» ،ج ،5ص .)553بر
اساس برخی اخبار ،سن او در هنگام وفات ،بیش از نود سال بوده است (ابن جوزی،1112 ،
ج ،0ص /111ابن اثیر ،1335 ،ج ،1ص.)133
سلمی در زمان حضور حذيفه در مداين ،همراه با پدرش سفری به اين شهر داشته است .او
راوی خطبۀ نماز جمعه حذيفه است .سؤالی که او دربارة سخن حذيفه از پدرش پرسیده و نیز
نحوة خطاب پدر به وی ،نشان میدهد که او در اين زمان ،در سن کودکی است (ر .ک .طبری،
 ،1112ج ،20ص /51ابوشیخ ،1112 ،ج ،1ص /121حاکم ،1113 ،ج ،1ص /311خطیب،1122 ،
ج ،1ص /535ابن کثیر ،1110 ،ج ،3ص .)111مداين يا همان تیسفون ،در سال  13ق؛ در حکومت
عمر بن خطّاب ،به دست سعد بن ابیوقّاص ،فتح شد (ياقوت ،1115 ،ج ،5ص .)05عمر بعد از
 .1لفظ «مدنی» در «الثّقات» چاپ «دارالباز» آمده است؛ امّا در چاپ «مکتبۀ الدار» ،دوباره به لفظ «کوفی» ،تصريح
شده است (عجلی ،1115 ،ج ،2ص .)113دارالباز اين کتاب را با نام «تاريخ الثقات» و مکتبۀ الدّار آن را با نام
«معرفۀ الثقات» چاپ کرده است .چاپ مکتبۀ الدّار در دو جلد ،محقَّق شده و چاپ دارالباز تک جلدی است .در
رعايت وجه تمايز اين دو چاپ برای ارجاعات ،به يادکرد شمارة جلد در چاپ مکتبۀ الدار ،اکتفا شد.
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فتح مداين ،از سعد خواست سلمان فارسی را بر آنجا گمارده ،به کوفه برگردد (ابن اعثم،1111 ،
ج ،1ص)221؛ سعد نیز در سال  10ق؛ به کوفه بازگشت .طبق اخبار ،سلمان و حذيفه نیز در
اين جنگ ،همراه با سعد و از فرماندهان سپاه بودهاند (طبری ،1330 ،ج ،1صص /12-11ابن
کثیر ،1110 ،ج ،0ص .)01سلمان در زمان خالفت عثمان ،در مداين وفات يافته (ابن سعد،
 ،1111ج ،0ص ،)231در حالی که طبق برخی اخبار ،حذيفة بن يمان (م 33 .ق) نیز از سوی
عمر ،والی مداين شده و تا پايان عمر خود ،در آنجا بوده است (ابن سعد ،1111 ،ج ،0ص/231
ابن جوزی ،1112 ،ج ،5ص /115ذهبی«1113 ،الف» ،ج ،3ص .)113البتّه ،گويا حذيفه در تمام
اين مدّت والی مداين نبوده و دست کم ،در بخشی از دوران خالفت عمَر ،به مدينه برگشته است
(ابن اثیر ،1111 ،ج ،1ص .)131اين بازگشت ،برای شرکت در نبرد نهاوند بوده که در زمانداری
عمر به سال  21ق؛ روی داده است (دينورى ،1333 ،ص)133؛ زيرا منابع معتبر حذيفه را يکی
از شرکت کنندگان در اين جنگ شمردهاند (ابن اثیر ،1111 ،ج ،1ص.)133
با توجّه به آنچه گذشت ،تنها چیزی که میتوان با اطمینان بیشتری گفت ،اين است که
حذيفه در سال  21ق؛ در مداين بوده و سلمی در همین سال ،همراه با پدرش به مداين رفته و
در نماز جمعهای به امامت حذيفه شرکت کرده است .سلمی در اين سال ،در سن کودکی به سر
میبرده است .با توجّه به اين که تولد او را در زمان پیامبر اکرم (ص) دانستهاند ،وی در هنگام
حضور حذيفه در مداين ،بايد حدود  12تا  15سال داشته باشد .در نتیجه ،می توان اين احتمال
را قوی انگاشت که سلمی حداکثر ،در سالهای پنجم تا هشتم هجری قمری ،متولّد شده باشد.

 -8-8وفات
سلمی در کوفه وفات کرده؛ امّا دربارة سال وفات او ،سه ديدگاه متفاوت وجود دارد:

 -9-8-8در حکومت بشر بن مروان بر عراق ( 14-18ق)
ديدگاه نخست آن است که وی در دوران حکومت بشر بن مروان در دوران خالفت عبد
الملک بن مروان وفات يافته است (خلیفه ،1310 ،ص /203ابن سعد ،1111 ،ج ،3ص/211
بالذرى ،1110 ،ج ،13ص /331طبری ،1330 ،ج ،11ص /333ابن مجاهد ،1111 ،ج ،1ص/33
خطیب ،1122 ،ج ،11ص /33ذهبی ،1301 ،ج ،1ص.)53
بشر بن مروان در سال  02ق .از سوی حاکم وقت ،عبدالملک بن مروان ،والی کوفه شد
(طبری ،1330 ،ج ،3ص .)131در سال  01ق .بصره نیز بر محدوده حکومت بشر افزوده شد
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(طبری ،1330 ،ج ،3ص /115ابن اعثم ،1111 ،ج ،3ص .)331بعد از فوت بشر بن مروان ،در
سال  01ق .عبدالملک ،حجّاج بن يوسف را بر واليت عراق گماشت (ابن مسکويه ،1301 ،ج،2
ص )255و او تا هنگام مرگش ،در سال  15ق .والی عراقین بود (همان ،ج ،2ص .)121در نتیجه،
رواياتی که فوت سلمی را در سالهای  02ق( .ابن حبان ،1315 ،ج ،5ص /1ابن منجويه،1110 ،
ج ،1ص 1)353يا  03ق( .طبری ،1330 ،ج ،3ص /113ابن مجاهد ،1111 ،ج ،1ص /33ذهبی،
 ،1301ج ،1ص )53و يا  01ق( .ابن حبان ،1151 ،ج ،1ص 112و  ،1315ج ،5ص /1ابن منجويه،
 ،1110ج ،1ص 2)353میدانند با اسنادی که آن را در زمان واليت بشر بر کوفه و يا اوايل
حکومت حجاج میداند (ذهبی ،1111 ،ج ،1ص ،)31منافات ندارند.
در اين میان ،سال  01از شهرت بیشتری در نقل برخوردار است .يکی از عوامل مؤ ّيد وفات
سلمی در سال  01ق .سخن معروفی است که ابوجحیفه 3با ديدن جنازة سلمی ،گفته است .او با
ديدن جنازة سلمی گفت« :خود آسوده شد و ديگران از او آسوده شدند» (بخاری ،بیتا ،ج،5
ص .)03اين سخن نشان میدهد ابوجحیفه در زمان فوت سلمی زنده بوده است؛ ضمناً ،ابوجحیفه
به فاصلۀ اندکی بعد از سلمی درگذشته است (بخاری کالباذی ،1110 ،ج ،1ص .)111برخی نیز
نام هر دوی آنها را در میان کسانی که در واليت بشر بن مروان فوت کردهاند ،ذکر کردهاند
(خلیفه ،1310 ،ص .)203جالب اينکه دربارة سال وفات ابوجحیفه نیز اختالف نظر وجود دارد.

1

 .1ابن حجر در تأيید وفات سلمی در سال  02ق ،به بخاری که در «األوسط» ،نام سلمی را در متوفیان 31-01
ياد کرده (بخاری ،1310 ،ج ،1ص )153استناد نموده است؛ اما اين ،دلیل مناسبی نیست ،چون بخاری نام او را در
میان متوفیان دهۀ  11-31نیز آورده است (همان ،ج ،1ص.)101
 .2طبری ،اين قول را نظر همه ـ غیر از واقدی ـ معرفی کرده است (طبری ،1330 ،ج ،3ص.)113
 .3ابوجحیفه وهب بن عبداهلل ،ساکن کوفه و از صغار صحابه بود .علی (ع) او را بر بیتالمال کوفه ،گماشت .او
در تمام جنگها ،با آن حضرت همراه بود .وی را مورد وثوق علی (ع) ،خوانده و گفتهاند که حضرت وی را
«وهب الخیر» و «وهب اهلل» لقب داد (ابن عبدالبر ،1112 ،ج ،1ص /1311ابن اثیر ،1111 ،ج ،5ص.)13
 .1در اين باره ،زمان واليت بشر بن مروان بر عراق (ابن سعد ،1111 ،ج ،3ص /121خلیفه ،1310 ،ص ،)203سال
 01ق( .ابن حبان ،1151 ،ج ،1ص /31ذهبی«1113 ،الف» ،ج ،5ص /511ابن کثیر ،1110 ،ج ،1ص )3و نیز هشتاد
و اندی (ذهبی« 1113 ،الف» ،ج ،5ص )511و  11ق( .ابن کثیر ،1110 ،ج ،1ص )3محتمل است.
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 -8-8-8سال  18ق.
برخی سال وفات را  12هجری دانستهاند (مزّی ،1111 ،ج ،11ص .)111اين که برخی
مدّت اقراء سلمی در کوفه را از زمان عثمان تا هنگام زمامداری حجاج دانسته (عجلی،1115 ،
ج ،2ص /113بسوى ،1111 ،ج ،2ص /511خطیب ،1122 ،ج ،11ص /33باجی ،1113 ،ج،2
ص /313مزی ،1111 ،ج ،11ص /111ذهبی ،1113 ،ج ،5ص )550و يا وفات او را در زمان
امارت حجاج ذکر کردهاند (ابن مجاهد ،1111 ،ج ،1ص )33میتواند مؤيدی بر اين نظر باشد.
حال ،اگر احتمال داده شود که وفات سلمی در آغاز دوران حکومت حجاج ( 01ق) رخ داده
است ،اين مؤيد نیز باقی است که طبق گفتار سلمی در هنگام مرگ ،او هشتاد رمضان را روزه
گرفته است (ابن سعد ،1111 ،ج ،3ص /211بخاری ،بیتا ،ج ،5ص 02و  ،1310ج ،1ص/211
بخاری کالباذی ،1110 ،ج ،1ص /111بسوى ،1111 ،ج ،2ص /511خطیب ،1122 ،ج،11
ص /33ابن جوزی ،1112 ،ج ،0ص .)111از سوی ديگر ،چنان که گذشت ،او حداکثر در
سالهای پنجم تا هشتم هجری قمری متولد شده است .حال ،اگر روزه گرفتن را از ده سالگی،
آغاز کرده باشد ،میبايست مدّت نود سال بعد از هجرت ،عمر کرده باشد .بر اين اساس ،وفات
او بايد در حدود  15ق .باشد .اين که او را از جمله معمّرين شمردهاند (ذهبی«1113 ،الف» ،ج،5
ص ،)553میتواند مؤ ّيد ديگری بر اين برداشت باشد.
شايد بتوان اين احتمال را مطرح کرد که وفات سلمی در سال  11ق .بوده و «اربع و سبعین»،
تصحیفی از «اربع و تسعین» است .اين عدد با تو ّلد او در زمان پیامبر (ص) ،نود سال عمر کردن،
معمّر بودن 31 ،سال روزه گرفتنش و  ...سازگار است .همچنین ،میتوان احتمال داد که سال 01
ق .زمان اتمام اقراء اوست .اگر فرض کنیم که عثمان در سال  31ق .او را به کوفه فرستاده و
بنابر نقل معروفی که میگويد  11سال در مسجد آن شهر ،قرآن آموزش میداده ،وی تا سال 01
ق .به آموزش قرآن اشتغال داشته است .به نظر میرسد وی در سال  01ق .به دلیل کهولت سن
و نابینايی 1،از صحنۀ اجتماع و به خصوص مسؤولیت اقراء ،کنار رفته و همین مسأله باعث
 .1ر.ک :ابن حبیب ،بیتا ،ص /213جاحظ ،1111 ،ص )535بنابراين فرض ،نابینايی او مربوط به بعد از جنگ
صفیّن میشود؛ زيرا او در اين جنگ ،در سپاه امیر مؤمنان ،علی (ع) ،حضور داشته و توصیفاتی را از صحنۀ نبرد
ارائه کرده است (ر.ک :طبری ،1330 ،ج ،5ص .)11او حتّی بعد از شهادت عمار ،پنهانی وارد لشکر معاويه میشود
(بیهقی ،1115 ،ج ،2ص .)552میتوان گفت که سلمی در اواخر عمر نابینا شده و تعبیر ذهبی دربارة او« :إنّه أضرّ
بآخره» («1113الف» ،ج ،5ص ،)553مؤيّد اين احتمال است .گرچه زمان دقیق نابینايی سلمی مشخص نیست ،اما
میتوان بخشی از گوشهنشینیها و عدم شرکت او در صحنههای مهم سیاسی را به اين مسأله نسبت داد.
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شهرت اين سالمرگ بین مورخان شده است .سال  11ق .يکی از احتماالت مطرح شده دربارة
وفات ابوجحیفه نیز هست (ابن کثیر ،1110 ،ج ،1ص.)3

 -3-8-8سال  981ق.
از ابن قانع نقل شده که ابوعبدالرّحمن در سال  115ق .و در نود سالگی ،وفات کرده است
(خطیب ،1122 ،ج ،11ص .)33برخی از تاريخنگاران نیز شرح حال او را در زمرة متوفّیان سال
 115آوردهاند (ابن جوزى ،1112 ،ج ،0ص /111ابن اثیر ،1335 ،ج ،5ص /113مزی،1111 ،
ج ،11ص 1.)111امّا ذهبی ،قول ابن قانع را «ناشی از توهّم» شمرده و میگويد :کسی در اين
قول ،از او تبعیت نکرده است (ذهبی«1113 ،الف» ،ج ،5ص .)550ذهبی در جای ديگر نیز بر
اشتباه او در اين قول ،تصريح کرده (ذهبی«1113 ،ب» ،ج ،1ص )202و آن را «غلط فاحش»
خوانده است (ذهبی ،1111 ،ج ،1ص /50نیز ر .ک :ابن جزری ،1351 ،ج ،1ص .)111از آوردهها
میتوان چنین نتیجه گرفت که سالهای پنجم تا هشتم هجری قمری دربارة سال تولد سلمی ،و
سال  11ق .مربوط به سال وفات او از شواهد بیشتری برخوردار است.

 -3جایگاه سلمی در قرائت
در عصر صحابه ،عمر ،ابن مسعود را برای تعلیم قرائت در کوفه مأمور ساخت (ابن مجاهد،
 ،1111ص .)33بعد از او ،ابوعبدالرحمن سلمی در زمان عثمان به اين مهم مأمور شد .چنان که
ابن مجاهد در کتاب «السّبعه» ،آورده است ،اوّلین کسی که در کوفه ،قرائتی را که عثمان مردم را
بر آن جمع کرده بود اقراء کرد ،ابوعبدالرّحمن بود .وی خود را به تعلیم قرآن ملزم ساخت و
چهل سال در مسجد اعظم کوفه ،به اين امر پرداخت (ابن مجاهد ،1111 ،ص .)30اقراء چهل
سالۀ او در مسجد کوفه ،مورد اشارة بسیاری از مورخان و شرح حال نگاران قرار گرفته است
(ر.ک :بالذرى ،1110 ،ج ،13ص /331خطیب ،1122 ،ج ،11ص /33ابن جوزی ،1112 ،ج،0
ص /111ذهبی«1113 ،الف» ،ج ،5ص .)550طبق برخی منابع ،او از زمان خالفت عثمان تا امارت
حجاج ،در کوفه اقراء میکرده است (بخاری ،1310 ،ج ،1ص /153عجلی ،1115 ،ص/513
خطیب ،1122 ،ج ،11ص /33باجی ،1113 ،ج ،2ص /113ابن کثیر ،1110 ،ج  ،1ص.)3

 .1مزی نیز اين قول را از ابن قانع نقل کرده است ،اما ابن جوزی و ابن اثیر مرویعنه خود را نام نبردهاند.
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 -9-3استادان سلمی
چنانکه از سخنان ابوعبدالرّحمن پیداست ،او تعلیم قرآن را نزد پدرش آغاز کرده است (ابن
سعد ،1111 ،ج ،3ص /213خطیب ،1122 ،ج ،1ص /535ذهبی«1113 ،ب» ،ج ،1ص 231و
 ،1111ج ،1ص ،)51امّا دربارة اين که قرائت را از چه کسی فرا گرفته ،روايات مختلفی وجود
دارد .در برخی گزارشها آمده که وی قرآن را از امیر المؤمنین علیّ (ع) ،زيد بن ثابت ،عثمان
بن عفان ،ابی بن کعب و ابن مسعود تعلیم گرفته است (ذهبی ،1301 ،ج ،1ص .)53گذشته از
دو مورد اخیر که چندان مورد توجّه کتب قراءات نبودهاند ،سه استاد اول او توجّه زيادی را به
خود جلب کردهاند:

 -9-9-3امام علی (ع)
در رواياتی که عاصم از ابوعبدالرحمن نقل کرده ،آمده است :قرائت را از علی (ع) ،فرا گرفتم
(ابن سعد ،1111 ،ج ،3ص /212ذهبی«1113 ،ب» ،ج ،1ص .)231نیز از او نقل شده است :هیچ
کس را در قرائت ،برتر از علی (ع) نديدهام (ابن عبدالبر ،1112 ،ج ،3ص /1111باقالنی،1122 ،
ج ،1ص /113ابن عساکر ،1115 ،ج ،12ص .)111همچنین ،ابوبکر بن عیاش از عاصم نقل کرده
است :هیچ کس جز ابوعبدالرحمن سلمی چیزی به من نیاموخت و ابوعبدالرحمن بر علی (ع)
قرائت کرده بود (سخاوی ،1113 ،ج ،1ص .)553نیز از سلمی نقل کردهاند :بر امیر مؤمنان علی
(ع) بسیار قرآن قرائت کردم و گاه مصحف را در دست میگرفتم و ايشان برايم قرائت میفرمود
(ابن مجاهد ،1111 ،ج  ،1ص.)33

 -8-9-3زید بن ثابت
از سلمی چنین نقل شده است :به ديدار علی (ع) می رفتم و دربارة قرائت ،از او درخواست
میکردم .او مرا از پاسخ آگاه میکرد و میگفت :به زيد بن ثابت رجوع کن .من به زيد روی
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آوردم و قرآن را سیزده بار 1بر او عرضه کردم (ذهبی ،1113 ،ب ج ،1ص .)2201اين ارجاع بر
فرض وقوع ،بايد قبل از حکومت امیر مؤمنان (ع) باشد که ايشان (ع) ،سلمی و زيد در مدينه
حضور دارند .در اين زمان ،امیر مؤمنان (ع) عهدهدار مسئولیت حکومتی نبودهاند؛ در نتیجه،
فرصت آموزش او را داشتهاند .بعالوه ،از دأب ايشان به دور است که پرسنده از قرآن را به
ديگری ارجاع دهند .حال ،آن که زيد در زمان خلفا ،پستهای متعدّدی را از جانب آنها به عهده
گرفت؛ عمر و عثمان هرگاه حج میگزاردند ،او را در مدينه جايگزين میکردند .وی در زمان
ابوبکر ،مأمور به جمع قرآن شد و در زمان عثمان ،به مأموريت توحید مصاحف گماشته شد .در
همین زمان ،مسئولیت بیت المال مسلمانان نیز به او سپرده شد .همچنین ،نقل شده است که وی
بعد از عمر ،امام جماعت مدينه شد (ر .ک :ابن عبدالبر ،1112 ،ج ،2صص.)531-533

 -3-9-3عثمان
در روايتی از علقمۀ بن مرثد آمده است :ابوعبدالرحمن قرآن را از عثمان آموخت و آن را بر
امیر المؤمنین علی (ع) عرضه نمود (عجلی ،1115 ،ج ،2ص /113ابن مجاهد ،1111 ،ص.)33
نیز چنین منقول است که سلمی بیشتر قرآن را بر عثمان قرائت کرد و در اين باره ،از او درخواست
بیشتری نیز داشت؛ امّا عثمان که حاکم وقت بود ،به او گفت« :تو مرا از رسیدگی به کار مردم باز
میداری .برای اين امر ،به زيد بن ثابت رجوع کن .من در هیچ چیز از قرآن با او مخالفت ندارم»
(ذهبی ،1111 ،ج ،1ص .)53طبق اين خبر ،سلمی قرآن را در زمان حکومت عثمان ،بر او عرضه
کرده است .اگر برخی قراين را در نظر بگیريم ،درمیيابیم که نمیتوان عثمان را که در برخی
گزارشها به عنوان معلم اصلی سلمی معرفی شده است ،گزينهای جدی در نظر گرفت.
ابن جرير طبری که در قراءات صاحب نظر و تألیف است (ر .ک .ياقوت ،1111 ،ج،3
ص ،)2111ضمن بحث دربارة سند قرائت ابن عامر میگويد« :هیچ کس ادّعا نکرده که عثمان به
 .1در برخی منابع ،قرائت او بر زيد ،چنین مقید شده است :ثالث عشرة سنۀ (ذهبی ،1111 ،ج ،1ص /53عدوی،
 ،1123ج ،5ص ،)210اما اين مسأله با اينکه وی در زمان حکومت عثمان برای إقراء به کوفه گسیل شده و نیز
اينکه کل مدت حکومت عثمان  12سال بوده ،سازگار نیست ،چرا که او برای  13سال شاگردی نزد زيد بن ثابت،
میبايست در مدينه بوده باشد .پس ،با فرض صحت اصل سخن ،بايد ثالث عشرة مرة صحیح باشد .در اين
صورت ،میتوان گفت حداقل بخشی از اين سیزده مرتبه عرضه ،در موسم حج بوده؛ چنانکه سلمی خود زمان
يکی از عرضههايش بر زيد را «موسم حج» معین کرده است (ر .ک :دانى ،1123 ،ج ،1ص.)251
 .2در اين منابع ،تصريح شده که سلمی سیزده بار قرآن را بر زيد عرضه داشته است.
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او قرائت آموخته است» (دانى ،1123 ،ج ،1ص .)213گرچه دانی با نقل رواياتی از تبار آنچه
گذشت ،کوشیده است وجود شاگردانی چون سلمی را برای عثمان ثابت کرده و او را از اين
اتهام تبرئه نمايد (ر .ک .همان ،ج ،1صص ،)253-211امّا در يادکرد رجال قرائت عاصم ،تنها به
ذکر يک روايت از علقمه مبنی بر قرائت سلمی نزد عثمان اکتفا کرده و در مقابل ،به رواياتی
پرداخته که با سندهای متعدّد ،از عاصم نقل شده و نشاندهندة آن هستند که ابوعبدالرّحمن نه
تنها نزد امیر مؤمنان (ع) قرائت آموخته ،بلکه در هیچ نکتهای از قرائت خود ،با ايشان (ع) مخالفتی
نداشته است (همان ،ج ،1صص.)231-250
گفتار طبری ،دست کم ،نشان از آن دارد که عثمان فرد نامداری در زمینۀ قرائت نبوده و چنان
که يکی از روايات پیش گفتۀ سلمی نشان میدهد ،بعد از زمامداری نیز فرصت چندانی برای
مراجعههای مکرّر وی برای آموزش قرائت نداشته است .در نتیجه ،با وجود اختالف در
گزارشهايی که استاد اصلی سلمی در آموزش قرائت را مشخص میکنند ،قدر مسلّم اين است
که او از امیر مؤمنان (ع) قرائت آموخته است.

 -8-3شاگردان سلمی
 -9-8-3امام حسن و امام حسین علیهما السّالم
در برخی منابع اهل سنّت ،ابوعبدالرحمن سلمی به عنوان معلم حسنین (ع) در قرائت معرفی
شده است (ابن حبیب ،بیتا ،ص /105ابن مجاهد ،1111 ،ص /33ياقوت ،1111 ،ج ،1ص/1105
سخاوی ،1113 ،ج ،1ص /513ذهبی ،1111 ،ج ،1ص /53ابن جزری ،بیتا ،ج ،1ص 3و ،1351
ج ،1ص .)113برخی روايات ،گويای نظارت امیر مؤمنان (ع) بر اين قرائت و اصالح برخی
موارد آن توسط ايشان (ع) هستند (ر .ک .سیوطى ،1111 ،ج ،5ص ،)211مانند اينکه از سلمی
نقل شده است :امام حسن و امام حسین (ع) بر من قرائت میکردند و اينگونه خواندند« :أَرْجُ ِل ُکمْ»
(المائده )3 /5 :يعنی به کسر الم .امام علی (ع) که بین مردم قضاوت میکرد ،آن را شنید و گفت:
﴿أَرْجُلَ ُکمْ﴾ به نصب و از باب تقديم و تأخیر در کالم است (ثعلبى ،1122 ،ج ،1ص .)20در
صدر خبر ابوعون ثقفی دربارة رؤيای امیر مؤمنان (ع) در شب قبل از شهادت ايشان نیز آمده
است« :من بر ابوعبدالرحمن سلمی قرائت میکردم .حسن بن علی (ع) نیز بر او قرائت میکرد
( »...ابن عساکر ،1115 ،ج ،12صص /550-553ذهبی ،1111 ،ج ،1ص.)53
اگر از اين که حسنین (ع) در دامان پیامبر اکرم (ص) ،امیر المؤمنین ،علی (ع) و حضرت
فاطمه (س) رشد کردهاند و اين که امام علی (ع) در دوران خانهنشینی ،فرصت کافی برای
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آموزش قرائت به فرزندانشان داشتهاند ،بگذريم ،هنوز اين اشکال باقی است که امام حسن (ع)
در سال سوم و امام حسین (ع) ،در سال چهارم هجری قمری متولد شدهاند (ابن عبدالبر،1112 ،
ج ،1صص 331و  .)312حال ،اگر فرض کنیم خبرِ مشتمل بر قضاوت امیر مؤمنان (ع) ،به اوائل
حکومت ايشان يعنی سال  33ق .بازگردد ،در اين هنگام ،حسنین (ع)  32تا  33سال سن داشتهاند
و نمیتوان شاگردی ايشان نزد سلمی را تصور نمود! طبق خبر اخیر نیز امام حسن (ع) در زمانی
نزديک به شهادت پدرشان (ع) و در سنّی حدود  30سالگی ،بر سلمی قرائت میکرده است!
عالوه بر اين ،زمان تولد سلمی ،بین سالهای پنجم تا هشتم هجری است و در نتیجه ،او بايد
حداقل دو تا سه سال کوچکتر از حسنین (ع) باشد.
در منابع شیعه اشارهای به قرآنآموزی سلمی به حسنین (ع) ديده نمیشود .تنها در نقلی از
ابن شهر آشوب آمده است که ابوعبدالرحمن 1به فرزند امام حسین (ع) سورة حمد آموخت و
آن حضرت در ازای آن ،هدايای ارزشمندی به او هبه نمود (ابن شهرآشوب ،1301 ،ج ،1ص.)33

 -8-8-3عاصم
يکی از مشهورترين شاگردان سلمی ،عاصم بن ابیالنّجود کوفی (م 120 .ق) است .وی يکی
از قرّاء سبعه به شمار میرود و قرائتش در حال حاضر ،در بیشتر بالد مسلمان رواج دارد .طبق
آنچه از عاصم نقل شده ،او در هیچ چیز از قرآن با سلمی مخالفت نکرده است (ابن عساکر،
 ،1115ج ،25ص .)231نیز طبق گفتار عاصم ،وی آموزش قرائت نزد سلمی را زمانی آغاز کرده
که کودکی نزديک به سن بلوغ بوده است (ر .ک :ابن سعد ،1111 ،ج ،3ص /213مسلم ،بىتا،
ج ،1ص /21ذهبی ،1111 ،ج ،1ص .)23طبق نقلی از عاصم ،او همزمان با عرضۀ قرآن به سلمی،
آن را به زر بن حبیش (م 33 .ق) نیز عرضه میکرده است (ابن مجاهد ،1111 ،ج ،1ص /01ابن
عساکر ،1115 ،ج ،25ص /221ياقوت ،1111 ،ج ،1ص .)1101عاصم ،بعد از مرگ سلمی،
جايگاه قرائت او را در مسجد کوفه به دست گرفت (بالذرى ،1110 ،ج ،13ص /331ياقوت،
 ،1111ج ،1ص .)1105بسیاری ديگر نیز قرآن را بر سلمی عرضه کردهاند که میتوان به اين

 .1در متن «المناقب» نام او به صورت «عبدالرّحمن سلمی» آمده است .اما ظاهراً اِبوعبدالرحمن صحیح است.
میرزای نوری نیز بر همین عقیده بوده و اين نقل ابن شهرآشوب را ذيل نام أبوعبدالرّحمن عبداللَّه بن حبیب،
آورده است (نورى ،بىتا ،ج ،1ص.)233
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افراد اشاره کرد :يحیى بن وثاب ،عطاء بن سائب ،عبداهلل بن عیسى بن ابی لیلى ،محمد بن ايوب،
ابوعون ثقفی ،شعبی و اسماعیل بن ابیخالد (ذهبی ،1111 ،ج ،1ص.)53

 -4دیدگاه رجالیان دربارۀ سلمی
 -9-4رجال اهل سنّت
در برخی منابع اهل سنّت ،ابوعبدالرحمن در شمار اصحاب امیر المؤمنین (ع) نام برده شده
که فقه را از ايشان نقل مینمايد (ابن قتیبه ،1112 ،ص /523بالذرى ،1110 ،ج ،13ص.)333
عجلی نام او را در «معرفة الثّقات» ،آورده است( .عجلی ،1115 ،ج ،2ص )23ابن حبّان نیز در
«الثّقات» ،از او ياد کرده (ابن حبان ،1315 ،ج ،5ص )1و در اثر ديگرش ،او را «اهل ورع در نهان
و آشکار» خوانده است (ر .ک :ابن حبان ،1151 ،ج ،1ص .)131دار قطنی (م 335 .ق) نام او را
در کتابش «ذکر أسماء التابعین و من بعدهم ممّن صحّت روايته عن الثقات عند البخاری و مسلم»
(ر .ک :دارقطنی ،1113 ،ج ،1ص )111آورده و ابن سعد عالوه بر وثاقت ،به کثیر الحديث بودن
او نیز اشاره داشته است (ابن سعد ،1111 ،ج ،3ص.)211
ابن عبدالبر نیز او را موثق و از جمله تابعان معرفی کرده است (ابن عبدالبر ،1112 ،ج،1
ص /322نیز ر .ک :ذهبی ،1301 ،ج ،1ص /53ابن جزری ،1351 ،ج ،1ص /111ابن حجر،
 ،1113ص 211و  ،1111ج ،5ص .)131ذهبی در مورد او میگويد :در قرائت و حديث ،مورد
اعتماد بوده و حديثش در کتب ستّه وارد شده است (ذهبی«1113 ،ب» ،ج ،1ص 201و ،1111
ج ،1ص.)53

 -8-4رجال شیعه
ابوجعفر برقى نام سلمی را در شمار خواص اصحاب حضرت علی (ع) آورده و مینويسد:
«برخی از راويان بر او طعنی وارد ساختهاند» (برقى ،1333 ،ص .)1او به علّت اين طعن اشارهای
نداشته است .ابن داوود نام او را در بخش ممدوحان و کسانی که اصحاب تضعیفشان نکردهاند،
آورده است (ابن داود ،1333 ،ص .)211عالّمۀ حلّی نیز تحت عنوان «برگزيدگانِ اصحاب امیر
مؤمنان (ع) که برقی آنها را نام برده است» ،از عبداهلل بن حبیب سلمی اسم برده و از يادکرد
طعنی که برقی دربارة او آورده ،غفلت نورزيده است (عالّمۀ حلّى ،1111 ،ص.)113
آثار رجالی متأخر نیز به نقل قول برقی دربارة ابوعبدالرّحمن ،اکتفا نمودهاند (تفرشى،1113 ،
ج ،3ص /13اردبیلى ،بیتا ،ج ،1ص /131حائرى ،1113 ،ج ،1ص /103بروجردی ،1111 ،ج،2
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صص 15و  .)110چنانکه از عبارت میرزاحسین نوری پیداست ،وی تعبیر برقی را دالّ بر غیرموثق
بودن سلمی قلمداد کرده است .او با اشاره به اين که برقی به هنگام يادکرد اصحاب برگزيدة
امیرالمؤمنین ،علی (ع) ،اين عبارت را تنها دربارة سلمی آورده ،به ثقه بودن بقیۀ اين افراد ،استدالل
میکند (نورى ،بیتا.)113 /0 ،
در مقابل ،عالّمۀ امینی ،سلمی را با عبارت «تابعی بزرگ که وثوق و بزرگی او مورد اجماع
است» میستايد (امینی ،1310 ،ج ،3ص .)313برخی از روايات فقهی او از امیرمؤمنان ،علی (ع)،
در کتب شیعه ديده میشود (ر .ک :کلینى ،1121 ،ج ،1ص /331طوسى ،1110 ،ج ،3ص/123
ابن طاووس ،1303 ،ج ،2ص.)23

 -1عقاید سلمی
برخی منابع تاريخی ،سلمی را به عنوان يکی از اصحاب امام علی (ع) ياد کردهاند (بالذرى،
 ،1110ج ،13ص .)333اخباری که از خود او دربارة حضورش در سپاه امیر مؤمنان (ع) در صفین
رسیده است (ر .ک .طبری ،1330 ،ج ،5ص ،)11نشان میدهند که او تا هنگام وقوع اين جنگ،
در زمرة ياران آن امام (ع) بوده و با آگاهی از جايگاه امیر مؤمنان ( ع) در اين جنگ حضور يافته
است .در روايتی از او آمده است :در کنار علی (ع) در جنگ صفین حضور داشتم ... ،گروهی از
اصحاب رسول خدا (ص) با علی (ع) بودند که از رسول خدا (ص) اين جمله را شنیده بودند
که «ای عمار ،تو را گروه ستمکار خواهند کشت» (ابن حیون ،1335 ،ج ،1ص.)312
دربارة حضور سلمی در صفین ،عالوه بر اخبار پیشگفته ،گفتاری از ابن عبدالبرّ قابل توجّه
است؛ وی بعد از نقل سخنی از وکیع ـ که در پاسخ به اين سؤال :چه کسانی از فتنه در امان
ماندند؟ ،چهار نفر از افراد مشهور صحابه از جمله عبداهلل بن عمر و چهار نفر از تابعان از جمله
مسروق و ابوعبدالرحمن سلمی را نام میبردـ ،در نقدی بر آن نگاشته است :امّا دربارة
ابوعبدالرحمن سلمی ،صحیح اين است که او با علی بن ابیطالب (ع) بوده است .مسروق نیز به
گفتۀ ابراهیم نخعی ،قبل از مرگ ،از تخلف از علی (ع) توبه کرده است .دربارة عبداهلل بن عمر
نیز در خبر صحیحی رسیده که گفته است :بر هیچ چیز آنقدر اندوهگین نیستم که به خاطر تخلف
از علی (ع) در جنگ با گروه ستمکار ،اندوهگین هستم (فضل بن شاذان ،بیتا ،.ص .)251مراد
ابن عبدالبر از اين که میگويد :صحیحتر اين است که سلمی با امیرالمؤمنین ،علی (ع) بوده،
معیت در جنگی است که از آن با عنوان «فتنه» و جنگ با «فئۀ باغیه» ياد کرده است .با توجّه به
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سخن نبی اکرم (ص)« :يَا عَمَّا ُر تَقُْتلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَ ُة» (ر .ک .نصر بن مزاحم ،1332 ،ص /321ابن
سعد ،1111 ،ج ،3ص ،)111مراد از اين فتنه ،جنگ صفین است .بـعالوه ،ذهبی دربارة تخلّف
مسروق ،به جنگ صفین تصريح کرده است (ر .ک .ذهبی«1113 ،الف» ،ج ،5ص.)211

 -9-1قرائن دال بر عثمانی بودن سلمی
بنابر مضمون برخی گزارشها ،سلمی در بازهای از زمان ،گرايش عثمانی داشته است .برخی
نام وی را در زمرة آن دسته از فقهای کوفه آوردهاند که با وجود غلبۀ تشیع بر اين شهر ،با امیر
المؤمنین (ع) دشمنی ورزيدند و از اطاعت او خارج شدهاند (ثقفى ،1353 ،ج ،2صص-553
 /551نباطى ،1331 ،ج ،3ص .)253افزون بر اين ،از مهمترين دالئل عثمانی انگاشتن سلمی ،خبر
ذيل است:
از سعد بن عبیده نقل شده است« :ابوعبدالرحمن سلمی و حبان بن عطیّۀ سلمی 1را ديدم ،در
حالی که ابوعبدالرحمن از فضل عثمان و دست کشیدن او از خونريزی ياد کرد و حبان از فضل
و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر علی بن ابیطالب (ع) سخن میگفت .در اين هنگام،
ابوعبدالرحمن خشمگین شد 2و گفت :میدانی چه چیز صاحب تو را بر ريختن خونها جرأت
داد؟ حبان گفت :چه چیزی؟ گفت :آنچه از او شنیدهام؛  .»...او در ادامه حديث منسوب به نبی
اکرم (ص) را که حاکی از فضیلت اهل بدر و بخشايش گناهان آنان است ،از امام (ع) نقل کرده
است (ر .ک :احمد ،1121 ،ج ،1ص /115بخاری ،1111 ،ج ،1ص 33و ج ،5ص /1ابن ابیخیثمه،
 ،1120ج ،2ص /113ثقفى ،1353 ،ج ،2صص /531-533دارقطنی ،1113 ،ج ،1ص.)113
ابن جوزی (م 510 .ق) در نقد اين خبر مینگارد :چگونه بر مسلمان رواست که گمان برد
امیر مؤمنان ،علی (ع) ،به اعتماد اين که بخشیده خواهد شد ،فعل حرامی مرتکب شده باشد؟
چنین چیزی از او دور است .او تنها با دلیلی که وی را ناچار از جنگ کرد ،به قتال پرداخت؛
پس بر حق بوده است .دانشمندان در اين باره که علی (ع) با کسی نجنگید مگر اينکه حق با علی

 .1بخاری نام او را در ضمن يادکرد منازعۀ او با سلمی آورده است (بخاری ،1111 ،ج ،1ص ،)13اما ابن حجر
ذکر نام اين فرد در رجال صحیح بخاری را تعجبآور خوانده است؛ زيرا او روايتی ندارد .ابن حجر حال او را
مجهول دانسته و میگويد :تاکنون به جرح و تعديلی دربارة او دست نیافتهام (ابن حجر ،1111 ،ج ،2صص-102
 .)103در برخی منابع ،نام اين فرد به صورت حیّان (ثقفى ،1353 ،ج ،2ص /533ابنابیالحديد ،1111 ،ج،1
ص )111و در برخی ديگر به صورت حسان ثبت شده است (زرقانی ،1110 ،ج ،3ص.)311
 .2ر.ک :دارقطنی ،1113 ،ج ،1ص .113بخش آغازين خبر تنها در همین منبع مشاهده شد.
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بود ،اختالف نظری ندارند .رسول خدا (ص) دربارة او فرموده است« :اَللّهُمَّ! أدِرِ مَعَهُ ا ْلحَقَّ کَیْفَما
دارَ» .ابوعبد الرّحمن ،مرتکب اشتباه زشتی شده است و چیزی که او را به اين اشتباه انداخته،
عثمانی بودن او است (ابن جوزی ،1125 ،ص.)310
هرچند سلمی يکی از راويان اين خبر است ،امّا تنها کسی که اين خبر را از او نقل کرده،
سعد بن عبیده است .ابوحمزه سعد بن عبیدة سلمی کوفی ،داماد ابوعبدالرحمن سلمی است
(ذهبی«1113 ،الف» ،ج ،0ص .)11او در منابع اهل سنّت ،توثیق شده و گفتهاند همرأی با خوارج
بوده است (ابن ابیحاتم ،1301 ،ج ،1ص )31و به همین دلیل ،نام او در جمعی ديگر از خوارج
که سلمی شاگردانش را از مجالست با آنها نهی کرده ،قابل مشاهده است (ابن سعد ،1111 ،ج،3
ص /213بسوى ،1111 ،ج ،2ص /005عقیلی ،1111 ،ج ،2ص .)133البته ،طبق برخی از اخبار،
سعد بعداً ،از اين عقیده بازگشته است (ابن ابیحاتم ،1301 ،ج ،1ص .)31سعد بن عبیده در
ماجرای کربال همراه با عمر سعد بوده (طبری ،1330 ،ج ،5ص )313و توصیفاتی از مقتل امام
حسین (ع) داشته است (ذهبی«1113 ،الف» ،ج ،0ص .)15وی در زمان امارت عمر بن هُبیره
(حک 115-111 :ق) در کوفه درگذشت (ابن حجر ،1111 ،ج ،3ص.)103
حال ،اگر بپذيريم خبر بازگشت سعد از عقايد خوارج صحیح است ،همچنان مواالت بنی
امیه به قوت خود باقیست و در نتیجه ،نمیتوان ضعف سندی اين خبر را ناديده گرفت؛ چنانکه
اخبار بیانگر فضیلت مطلق اهل بدر و بخشايش گناهان آيندة آنان را از مجعوالت اموی شمردهاند
(حزين الهیجى ،1305 ،ص .)30به عالوه ،سلمی داماد خود را به دلیل عقايدش طرد میکرد و
بر فرض که سخن سلمی در انتهای خبر به طور کنايی بر تخطئۀ عملکرد امیر مؤمنان (ع) داللت
داشته باشد ،او با چنین سخنی ،خود را نیز محکوم کرده؛ چرا که او با علم به حقانیت امیر مؤمنان
(ع) ،در جنگ صفّین شرکت داشته است .دربارة حضور او در جنگ نهروان نیز گرچه خبری در
دست نیست ،امّا به صراحت برخی اخبار ،او هیچگاه به خوارج روی خوش نشان نداد و همواره
شاگردانش را از مجالست با آنان منع مینمود (ر .ک :بالذرى ،1110 ،ج ،13ص /331ابنابیشیبه،
 ،1111ج ،3ص /115عقیلی ،1111 ،ج ،2ص)133؛ پس ،خود او نیز خطاکار است با اين تفاوت
که از اهل بدر نیست که طبق خبر پیشگفته ،امید مغفرت داشته باشد.

 901دو فصلنامه كتاب قیم ،سال پنجم ،شمارۀ دوازدهم ،بهار و تابستان 9314

سبب نزول آيۀ  13سورة نساء ،يکی ديگر از روايات مخدوش سلمی از امیر مؤمنان (ع)
است .منابع اهل سنّت در سبب نزول اين آيه ،شرب خمر برخی از صحابه 1را نقل کردهاند که
در اثر مستی ناشی از آن ،سوره را در نماز مغرب ،اشتباه قرائت کردند .در پی اين واقعه ،شرب
خمر در اوقات نماز ،حرام شد (ثعلبى ،1122 ،ج ،2ص /112واحدى ،1111 ،ص .2)150بخشی
از روايات سبب نزول اين آيه را ابوعبدالرحمن سلمی از امیر مؤمنان (ع) نقل کرده است .مشکل
اين روايات آن است که در برخی از طرق آن ،شرب خمر به خود آن حضرت (ع) نیز نسبت
داده شده است! (ر .ک :طبری ،1112 ،ج ،5ص /31حاکم ،1113 ،ج ،1ص.3)112
محمدجواد بالغی (م 1352 .ق) ضمن نقد مضمون اين خبر ،سند آن را به علّت عثمانی
بودن سلمی ،مخدوش میشمارد (بالغى ،1121 ،ج ،2ص)113؛ امّا نبايد از نظر دور داشت که
به همان اندازه که دروغپردازی سلمی محتمل است ،سندسازی ديگر افراد سلسله نیز محتمل
است .در نتیجه ،نمیتوان به صرف شهرت سلمی به عثمانی بودن ،به جعل از ناحیۀ او يقین
يافت .به عالوه ،از سلمی نقلهای ديگری در سبب نزول اين آيه رسیده که در آن ،نام امام علی
(ع) نیامده است (ابن عربی ،1121 ،ج ،1ص /551ابن حجر ،بیتا ،ج ،2ص.)301

 -8-1دلیل تغییر عقیدۀ سلمی
برخی منابع تاريخی ،به انگیزة تغییر عقیدهای که به سلمی نسبت داده شده ،اشاره داشتهاند.
از عطاء بن سائب رسیده است :مردی به ابوعبدالرحمن گفت :تو را به خدا قسم میدهم که
پاسخ مرا بدهی؛ چه زمان بغض علی را به دل گرفتی؟ آيا در همان زمان نبود که در کوفه اموالی

 .1در شمار افراد حاضر در اين جلسه ،کسانی را نام بردهاند که در حوادث سیاسی بعد از رحلت پیامبر (ص)
نقش اساسی داشتهاند (ر .ک .سمرقندى ،1113 ،ج ،1ص /315ابن عطیه ،1122 ،ج ،2ص.)53
 .2اهل سنت ،تحريم خمر را به صورت تدريجی میدانند و از آياتی که پیش از اين آيه نازل شده ،تحريم را
برداشت نکردهاند .برای مالحظۀ زمینههای شکلگیری اين نظريه و نقدهای وارد بر آن ،ر .ک« :نقدی بر نظريه
تحريم تدريجی خمر» ،آموزههای قرآنی ،ش ،11صص.»20-3
 .3سستی اين نسبت ،چنان آشکار است که در اينجا ،به گفتاری مفصّل در نفی آن ،نیاز نیست ،امّا برای مالحظۀ
طرق روايت مورد اشاره و نقدهای وارد بر آنها ،ر .ک :حسینی آل مجدد« ،1301 ،براءة اإلمام (ع) من حديث
الشراب الحرام» ،علوم الحديث ،ش .3نیز برای آگاهی از اشکاالت وارد بر متن اين حديث ،ر .ک :بالغى،1121 ،
ج ،2صص /113-113فضل اهلل ،1111 ،ج ،3صص.323-323
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را تقسیم کرد امّا به تو و خانوادهات چیزی نداد1؟ وی در جواب گفت :از آن جهت که مرا قسم
دادهای ،بايد بگويم که :بله؛ چنین است (ثقفى ،1353 ،ج ،2ص /530طبری ،1330 ،ج،11
ص /333ابن ابى الحديد ،1111 ،ج ،1ص /111مجلسی ،1113 ،ج ،31ص.)213
از سوی ديگر ،معاويه به واسطۀ عطايای مالی ،به جلب نظر کوفیان میپرداخت .نصر بن
مزاحم (م 212 .ق) ،آورده است :وقتی خبر عطايای معاويه به قبیلۀ عکّ به اهل کوفه رسید ،هیچ
يک از اهل عراق که در دلش مرضی بود ،باقی نماند مگر آنکه در معاويه طمع کرد  ...معاويه در
اين باره گفت :به خدا که با اموال ،معتمدان علی (ع) را به خود جلب میکنم تا اينکه دنیای من
بر آخرت علی (ع) غلبه کند (نصر بن مزاحم ،1332 ،صص.)133-133
در نتیجه ،گويا کنارهگیری سلمی از صحنۀ همراهی با امام علی (ع) و فرزندان ايشان (ع)،
بعد از صفین ،به دلیل مسائل مالی ـ و نه دشمنی عقیدتی او با امیر مؤمنان (ع) ـ بوده است؛ زيرا
بر اساس نقلهای متعددی از عاصم ،سلمی همواره سند قرائت خود را به علی (ع) میرسانده
است؛ حال آنکه در صورت تغییر عقیده ،چنین انتظاری از او نمیرفت .از سوی ديگر ،اين
احتمال نیز وجود دارد که گوشهگیری او از اين گونه فعالیتها ،به دلیل نابینايیاش باشد.
گذشته از اينها ،به نظر میرسد سلمی حتی قبل از جنگ صفین نیز به افکار ابن مسعود (م.
 32ق) گرايش بیشتری داشته است .ابن سعد در طبقهبندی تابعان کوفه ،2او را در شمار راويان
امام علی (ع) و ابن مسعود آورده است (ر .ک :ابن سعد ،1111 ،ج ،3ص )212و نه در شمار

 .1امام (ع) همواره بالسويه به تقسیم مال میپرداخت (ثقفى ،1353 ،ج ،1ص 113و ج ،2ص )330و برخی به
همین دلیل ،بر آن حضرت خرده میگرفتند (ر .ک :سیدرضى ،1111 ،ص .)133حتّی يکبار ،گروهی از شیعیان
به امیر مؤمنان (ع) گفتند« :ای کاش اموال را بین رؤسا و اشراف تقسیم نمايی و آنها را بر ما برتری دهی تا امور
استحکام گیرد و آنگاه به عدل خويش بازگردی» .آن حضرت (ع) فرمود« :وای بر شما! آيا میخواهید پیروزی را
به وسیلۀ ستم بر مردم به دست آورم؟( »...کلینى ،1121 ،ج ،0ص.)231
 .2ابن سعد در طبقهبندی رجال کتابش ،دو عنصر زمان و مکان را در نظر گرفته است .او صحابه را بر اساس
سبقت در اسالم طبقهبندی کرده است .احسان عباس ،محقق کتاب معتقد است نحوة چینش صحابه در کتاب او،
چیزی شبیه به کار عمر بن خطاب در هنگام تدوين ديوانهاست .بعد از اين ،عنصر مکان هم داخل میشود و او
صحابه و طبقات بعد را بر اساس شهرهايی که به آن نقل مکان کردند ،ذکر مینمايد (ر .ک .احسان عباس،1133 ،
ج ،1ص ،)3اما در طبقهبندی تابعان کوفه ،عالوه بر اينها ،عنصر ديگری نیز نقش دارد .چیدمان تابعان اين شهر،
بر اساس روايت يا عدم روايتشان از سه نفر از صحابه است :امام علی (ع) ،ابن مسعود و عمر بن خطاب (ر .ک.
ابن سعد ،1111 ،ج ،3صص.)211-33
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راويان امام علی (ع) .برخی محققان معتقدند اينگونه طبقهبندی تابعان کوفه در طبقات ابن سعد،
کامالً حساب شده و بر اساس گرايشهای آنان بوده است (ر .ک :پاکتچی ،1333 ،صص -123
 .)120عجلی نیز او را از اصحاب ابن مسعود شمرده است (ر .ک :عجلی ،1115 ،ص.)513
گويا سلمی بعد از تغییر رويه ،کمتر به نقل احاديث امیر مؤمنان (ع) مبادرت میکرده است.
در خبری از عطاء بن سائب ،آمده است :به ابوعبدالرحمن -در حالی که عثمانی بود -گفتم :گويا
در آنچه از علی بن ابیطالب شنیدهای ،زهد میورزی؛ گفت :به تحقیق ،آنچه از علی (ع) شنیدهام،
برايم از شتران سرخموی ارزشمندتر است (بسوى ،1111 ،ج ،2ص .)531اين خبر نشان میدهد
که گرچه ديگران سلمی را به حمل حديث از امیر مؤمنان (ع) میشناختهاند ،امّا او حداقل در
برههای از زمان ،از نقل اين احاديث ،خودداری میکرده است .نمونۀ زير ،ترس را انگیزة اين
امتناع معرفی می کند:
عطاء بن سائب از ابوعبدالرحمن ،نقل میکند که او گفته است :من چهار منقبت از علی (ع)
میدانم که تنها ترس 1مانع میشود آنها را نقل کنم .به او گفتند :آنها را بگو؛ وی اين آيه را تالوت
َالنهَارِ سِرًّا َو َعلَانِيَةً( ﴾...بقره )201 /2 :و گفت :علی (ع) در
کرد﴿ :الَّذِينَ ُينْفِقُونَ أَمْوَاَلهُمْ بِاللَّيْلِ و َّ
آن روز تنها چهار درهم به همراه داشت؛ يکی را در شب و يکی را در روز و يکی را نهانی و
يکی را آشکارا انفاق نمود (فرات ،1111 ،ص .)02با توجّه به اين خبر ،شايد بتوان گفت دلیل
سلمی برای نقل کمتر احاديث امیر مؤمنان (ع) ،ترس بوده است .تاريخ نشان میدهد که بنیامیه
مردم را از اظهار فضائل امیر مؤمنان (ع) منع و راويان چنین اخباری را مجازات میکردند و اين
امر تا آنجا پیش رفته بود که راويان برای نقل احاديثی که مرتبط با فضائل آن حضرت (ع) نبود،
بلکه دربارة شرايع و احکام ،از امام علی (ع) نقل میکردند ،جرأتِ ذکر نام ايشان (ع) نداشتند
(ابن ابى الحديد ،1111 ،ج ،1ص.)03
از چگونگی ارتباط سلمی با امیر مؤمنان (ع) در آخرين روزهای عمر آن حضرت (ع) اطّالع
دقیقی در دست نیست ،امّا برخی روايات تاريخی موجود در اين باره قابل تأمل هستند .از جمله،
ابوالمغیره از سلمی نقل کرده است :علی (ع) به ساکنان روستاهای اطراف کوفه فرمان داد که
محل سکونت خود را به سمت کوفه ترک کنند -و کشت و کار پسرعمويم در يکی از اين
روستاها بود  -نزد حسن بن علی (ع) رفتم تا او را واسطه کنم که امیر مؤمنان (ع) تا هنگام اتمام

 .1در متن محقَّق تفسیر فرات ،احتمال ديگری برای اين کلمه مطرح است که اينگونه بیان شده :الْخَشْیَۀُ [الْحَسَدُ]
(فرات ،1111 ،ص )02اما در نقل بحار از فرات ،تنها واژة «حسد» آمده است (مجلسی ،1113 ،ج ،33ص.)32
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کارش ،به او مهلت بدهد .او مرا به صبح وعده داد .وقتی صبحگاه به نزد ايشان رفتم ،ديدم امیر
مؤمنان (ع) ضربه خورده است (ابن تمیم ،1111 ،ص /13ابوالفرج ،بیتا ،ص .)53در عین حال،
می دانیم سلمی خود ناقل روايتی است که در آن ،نافرمانی اهل کوفه در اجتماع برای جنگ با
شامیان تشريح شده و اينگونه ختم میشود :سرانجام ،امیر مؤمنان (ع) معقل بن قیس رياحی را
به فراخواندن مردم آبادیهای اطراف به سوی کوفه ،مأمور کرد .امّا معقل هنوز نرسیده بود که
امیر مؤمنان (ع) ضربت خورد (ثقفى ،1353 ،ج ،2صص.)333-330
گويا او در هنگامی که خود بايد برای جنگ با شامیان مهیا میشد ،در پی آن بود که پسر
عموی خود را از حضور در جنگ ،معاف سازد .در نتیجه ،معلوم میشود که وی ـ چنانکه برقی
گفته است ـ جزو خواص امام علی (ع) نبوده است .گويا طعنی که کالم برقی به آن اشاره دارد
نیز به همین مسأله باز میگردد .البته ،اين مطلب دلیل بر دشمنی عقیدتی او با امام (ع) نمیشود.
بلکه او همواره بر مطابقت قرائتش با آنچه از امام علی (ع) شنیده ،تأکید داشته است و اين نشان
از اعتراف او به جايگاه ايشان (ع) دارد.

نتیجهگیری
از اين تحقیق نتايج ذيل به دست آمد:
 .1ابوعبدالرحمن سلمی از جمله اصحاب امیر مؤمنان علی (ع) است .گرچه دربارة سال تولد
او اختالف نظر وجود دارد ،امّا بر اساس قراين ،میبايست متو ّلد سالهای پنجم تا هشتم هجری
باشد .سال وفات او نیز مورد اختالف است؛ امّا سال  11ق صحیحتر مینمايد.
 .2برخی کوشیدهاند عثمان را اصلیترين استاد سلمی در قرائت معرفی کنند ،امّا به نظر
میرسد او بیشترين تعلیم را از امام علی (ع) گرفته باشد .سلمی خود نیز شاگردان زيادی همچون
عاصم تربیت کرده است ،امّا قراين تاريخی ،شاگردی حسنین (ع) نزد او را تأيید نمیکنند.
 .3ابوعبدالرحمن سلمی در رجال اهل سنّت ،ستوده و مورد اعتماد شناخته شده و در میان
رجالیان شیعه نیز برقی او را جزو خواص اصحاب امیر مؤمنان (ع) معرّفی کرده و طعن وارد بر
وی را يادآور شده است .در مورد دلیل اين طعن ،گرايش عثمانی نسبت داده شده به سلمی و
روايات مخدوشی که از قول او به امام علی (ع) نسبت داده شده ،محتَمل است .بنا بر گزارشها،
سلمی بعد از جنگ صفین گرايش عثمانی يافته است .وی در اين مدّت ،حضور فعالی در صحنۀ
همراهی با امام علی (ع) و فرزندان ايشان نداشته است .اين کنارهگیری ،به دلیل عافیتطلبی،
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مسائل مالی و يا نابینايی او بوده است و نه دشمنی عقیدتی با امام علی (ع)؛ بويژه که وی همواره
سند قرائت خود را به امام (ع) رسانده و بر مطابقت آن با قرائت آن حضرت تأکید داشته است.
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 .8ابن بابويه ،حممد؛ معاين االخبار؛ قم :دفتر انتشارات اسالمى 1247 ،ق.
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 .27ــــــ؛ العجاب يف بيان االسباب؛ حتقيق :عبداحلكيم حممد األنيس ،دمام :دار ابن اجلوزي ،يبتا.
 .44ابن حيون ،نعمان؛ َعائم االسالْ؛ ط الثانية ،قم :آل البيت (ع) 1781 ،ق.
 .27ابن داود ،حسن؛ رجال ابن َاوَ؛ هتران :انتشارات دانشگاه هتران 1787 ،ق.
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 .41ابن شهرآشوب ،حممد؛ مناقب آل أيب طالب؛ قم :انتشارات عالمه 1739 ،ق.
 .21ابن طاووس ،على؛ االقبال باالعمال احلسنة؛ حتقيق :جواد قيومي ،قم :دفتر تبليغات اسالمى 1731 ،ش.
 .43ابن عبدالرب ،يوسف؛ االستيعاب ىف معرفة االصحاب؛ حتقيق :علي جباوي ،بريوت :دار اجليل 1214 ،ق.
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 .28ابن عربى؛ غريغوريوس ،تاريخ خمتصر الدول؛ حتقيق :انطون يسوعي ،بريوت :دار الشرق 7992 ،م.
 .49ابن عدي ،عبد اهلل؛ الكامل يف ضعفاء الرجال؛ حتقيق :عادل عبداملوجود ،بريوت :الكتب العلمية 1218 ،ق.
 .71ابن عريب ،حممد؛ احكاْ القرآن؛ تعليق :حممد عبدالقادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية 7222 ،ق.
 .13ابن عساكر ،علي؛ تاريخ َمشق؛ حتقيق :عمرو بن غرامة ،بريوت :دار الفكر 1211 ،ق.
 .74ابن عطيه ،عبداحلق؛ املحرر الوجيز؛ حتقيق :عبدالسالم عبدالشاىف ،بريوت :دار الكتب العلميه 1244 ،ق.
 .77ابن عماد ،عبداحلي؛ شذرات الذهب؛ حتقيق األرناؤوط ،دمشق -بريوت :دار ابن كثري 1241 ،ق.
 .72ابن قتيبة ،عبد اهلل؛ املعارف؛ حتقيق :ثروت عكاشة ،قاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب 1994 ،م.
 .71ابن كثري ،امساعيل؛ البداية و النهاية؛ بريوت :دار الفكر 1243 ،ق.
 .13ابن جماهد ،امحد ،السبعة يف القراءات ،حتقيق :شوقي ضيف ،قاهرة :دار املعارف 1244 ،ق.
 .73ابن مَنْجُويَه ،امحد؛ رجال صحيح مسلم؛ حتقيق :عبداهلل ليثي ،بريوت :دار املعرفة 7211 ،ق.
 .78ابن منظور ،حممد؛ لسان العرب؛ دار الفكر /دارصادر ،ط الثالثة ،بريوت 7272 :ق.
 .79ــــــ؛ خمتصر تاريخ َمشق؛ حتقيق :روحية النحاس ،دمشق :دار الفكر 7212 ،ق.
 .24ابوالفرج اصفهاين ،علي؛ مقاتل الاالبيني؛ حتقيق :امحد صقر ،بريوت :دار املعرفة ،يبتا.
 .21ابوشيخ اصفهاين ،عبداهلل؛ طبقات املحدثني بإصبهان؛ حتقيق :عبدالغفور بلوشي ،بريوت :الرسالة 1214 ،ق.
 .24ابو نعيم اصفهاين ،امحد؛ معرفة الصحابة؛ حتقيق :عادل عزازي ،رياض :دار الوطن للنشر 1219 ،ق.
 .27احسان عباس؛ مقدمة الابقات الكربي :ابن سعد؛ بريوت :دارصادر 7918 ،م.
 .22امحد بن حنبل؛ املسند؛ حتقيق :شعيب األرنؤوط ،إشراف :عبداهلل التركي ،يبجا :مؤسسة الرسالة 1241 ،ق.
 .21اردبيلى ،حممد علي؛ جامع الرواة؛ قم :مکتبة املحمدية ،يبتا.
 .21اميين ،عبداحلسني؛ الغدير يف الكتاب و السنة و االَب؛ ط الرابعة ،بريوت :دار الکتاب العريب 7791 ،ق.
 .23باجي ،سليمان؛ التعديل والتجريح؛ حتقيق :ابولبابة حسني ،رياض :دار اللواء 1241 ،ق.
 .28باقالين ،حممد؛ االنتصار للقرآن؛ حتقيق :حممد القضاةَ ،عمّان :دار الفتح /بريوت :دار ابن حزم 1244 ،ق.
 .24خباري كالباذي ،امحد؛ رجال صحيح البخاري؛ بريوت :دار املعرفة 7211 ،ق.
 .51خباري ،حممد؛ التاريخ االوسط؛ حتقيق :حممود زايد ،حلب /قاهرة :دار الوعي /مكتبة دار التراث 7791 ،ق.
 .57ــــــ؛ التاريخ الكبري؛ حتقيق :هاشم ندوي ،بريوت :دار الفكر ،يبتا.
 .52ــــــ؛ الصحيح؛ بريوت :دار الفکر 7217 ،ق.
 .17براقي ،حسني؛ تاريخ الکوفة؛ ط الرابعة ،بريوت :دار األضواء 1243 ،ق.
 .52برقى ،امحد؛ الرجال (الابقات)؛ هتران :انتشارات دانشگاه هتران 1787 ،ق.
 .55بروجردي ،علياصغر؛ طرائف املقال؛ حتقيق :مهدي رجائي ،قم :مکتبة آية اهلل مرعشي جنفي 7271 ،ق.
 .51بسوى ،يعقوب؛ املعرفة و التاريخ؛ حتقيق :اكرم ضياء عمري ،ط الثانية ،بريوت :مؤسسة الرسالة 7217 ،ق.
 .51بَالذُرى ،امحد؛ انساب االشراف؛ حتقيق :سهيل زكار و رياض زركلي ،بريوت :دار الفكر 7271 ،ق.
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 .58بالغى ،حممد جواد؛ آالء الرمحن ىف تفسري القرآن؛ قم :بنياد بعثت 7221 ،ق.
 .19بيهقي ،امحد؛ َالئل النبوة؛ بريوت :دار الكتب العلمية 1241 ،ق.
 .14پاکتچي ،امحد؛ تاريخ حديث؛ به کوشش حييي مريحسيين ،چ ،4هتران :دانشگاه امام صادق (ع) 1788 ،ش.
 .11تفرشى ،مصطفى؛ نقد الرجال؛ قم :مؤسسه آل البيت (ع) 1218 ،ق.
 .34ثعلىب ،امحد؛ الكشف و البيان؛ حتقيق :ابوحممد بن عاشور ،بريوت :دار احياء التراث العريب 7222 ،ق.
 .17ثقفى ،ابراهيم؛ الغارات؛ حتقيق :جالل الدين ارموى ،هتران :اجنمن آثار ملى 7757 ،ش.
 .12جاحظ ،عمرو؛ الربصان والعرجان والعميان واحلوالن؛ بريوت :دار اجليل 1214 ،ق.
 .11حاکم نيشابوري ،حممد؛ املستدرک؛ حتقيق :يوسف عبدالرمحن مرعشلي ،بريوت :دار املعرفة 1241 ،ق.
 .11حائرى ،حممد؛ منتهی املقال؛ قم :مؤسسه آل البيت (ع) 1211 ،ق.
 .11حزين الهيجى؛حممد علي ،فتح السّبل؛ به كوشش :ناصر باقرى ،هتران :مرياث مكتوب 7715 ،ش.
 .18حسيين آل جمدد ،سيدحسن؛ «برائة اإلماْ (ع) من حديث الشراب احلراْ»؛ علوم احلديث ،ش ،8مهر  7719ش.
 .19محد ،غامن قدورى؛ حماضرات يف علوْ القرآن؛ عمان :دارعمار 1247 ،ق.
 .34خطيب بغدادي ،امحد؛ تاريخ بغداَ؛ حتقيق :بشار عواد ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي 1244 ،ق.
 .31خليفة بن خياط؛ التاريخ؛ حتقيق :أكرم ضياء العمري ،دمشق /بريوت :دار القلم /مؤسسة الرسالة 7791 ،ق.
 .34ــــــ؛ الابقات؛ حتقيق :سهيل زكار ،بريوت :دار الفكر 1212 ،ق.
 .31دارقطين ،علي؛ ذكر أمساء التابعني؛ بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية 1241 ،ق.
 .32ــــــ؛ املؤتَلِف واملختَلِف؛ حتقيق :موفق بن عبداهلل ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي 1241 ،ق.
 .31داىن ،ابوعمرو؛ جامع البيان يف القراءات السبع؛ امارات :جامعة الشارقة 1248 ،ق.
 .11دينورى ،امحد؛ االخبار الاوال؛ حتقيق :عبداملنعم عامر ،قم :منشورات الرضى 7718 ،ش.
 .11ذهيب ،مشسالدين حممد؛ تاريخ االسالْ؛ حتقيق :عمر تدمرى ،بريوت :دار الكتاب العرىب 1217 ،ق (الف).
 .38ــــــ؛ تذکرة احلفاظ ،يبجا :مکتبة احلرم املکي 1732 ،ق.
 .19ــــــ؛ سري اعالْ النبالء؛ حتقيق :شعيب ارنؤوط ،بريوت :مؤسسة الرسالة 7277 ،ق (ب).
 .81ــــــ؛ معرفة القراء الكبار؛ حتقيق :بشار عواد معروف ،بريوت :مؤسسة الرسالة 1242 ،ق.
 .81زرقاين مالكي ،حممد؛ شرح الزرقاين علي املواهب اللدنية؛ بريوت :دار الكتب العلمية 1213 ،ق.
 .84سخاوي ،علي؛ مجال القراء و كمال االقراء؛ دمشق /بريوت :دار املأمون للتراث 1218 ،ق.
 .87مسرقندى ،نصر؛ حبر العلوْ؛ حتقيق :عمر بن غرامة ،بريوت :دار الفكر 7271 ،ق.
 .82مسعاىن ،عبدالكرمي؛ االنساب؛ حتقيق :عبدالرمحن بن حيىي ،حيدرآباد :دائرة املعارف العثمانية 7782 ،ق.
 .81سيدرضي ،حممد؛ هنج البالغة؛ حتقيق :صبحي صاحل ،قم :هجرت 1212 ،ق.
 .81سيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن؛ الدر املنثور؛ قم :كتاخبانه آيت اهلل مرعشي جنفي 7212 ،ق.
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 .81صنعاين ،عبدالرزاق؛ املصنف؛ حتقيق :حبيب الرمحن اعظمي ،هند :املجلس العلمي ،يبتا.
 .88طربسى ،فضل؛ إعالْ الوري بأعالْ اهلدي؛ قم :آل البيت (ع) 1213 ،ق.
 .89طربي ،حممد؛ جامع البيان ىف تفسري القرآن؛ بريوت :دار املعرفه 7272 ،ق.
 .91ــــــ؛ تاريخ االمم و امللوْ؛ حتقيق :حممدابوالفضل ابراهيم ،ط الثانية ،بريوت :دار التراث 7781 ،ق.
 .91طوسى ،حممد؛ هتذيب االحكاْ؛ حتقيق :حسن موسوى ،چ ،2هتران :دار الكتب اإلسالميه 1243 ،ق.
 .94عجلي ،امحد؛ تاريخ الثقات؛ يبجا :دار الباز 1241 ،ق.
 .97ــــــ؛ معرفة الثقات؛ حتقيق :عبدالعليم بستوي ،مدينة :مكتبة الدار 1241 ،ق.
 .92عدوي ،امحد؛ مسالك االبصار؛ أبوظيب :املجمع الثقايف 7227 ،ق.
 .95عقيلي ،حممد؛ الضعفاء الكبري؛ حتقيق :عبد املعطي امني قلعجي ،بريوت :دار املكتبة العلمية 7212 ،ق.
 .91عالمه حلى ،حسن؛ خالصة االقوال يف معرفة أحوال الرجال؛ قم :دار الذخائر 1211 ،ق.
 .93فرات بن ابراهيم كوىف؛ تفسري؛ حتقيق :حممدكاظم حممودي ،هتران :انتشارات وزارت ارشاد 1214 ،ق.
 .98فضل اهلل ،حممدحسني؛ من وحي القرآن؛ ط الثانية ،بريوت :دار املالك 1219 ،ق.
 .99فضل بن شاذان؛ االيضاح؛ حتقيق :جالل الدين ارموي ،هتران :دانشگاه هتران ،يبتا.
 .144قوام السنة ،امساعيل؛ َالئل النبوة؛ حتقيق :حممد احلداد ،رياض :دارطيبة 1249 ،ق.
 .141كلي ى ،حممد؛ الكايف؛ قم :دار احلديث 1249 ،ق.
 .712جملسي ،حممد باقر؛ حبار االنوار؛ بريوت :مؤسسة الوفاء 7217 ،ق.
 .147مزي ،يوسف؛ هتذيب الكمال؛ حتقيق :بشار عواد معروف ،بريوت :مؤسسة الرسالة 7211 ،ق.
 .712مسعودي ،على؛ مروج الذهب؛ حتقيق :اسعد داغر ،چ ،2قم :دار اهلجرة 7219 ،ق.
 .715ابن مسكويه ،ابوعلى؛ جتارب االمم؛ حتقيق :ابوالقاسم امامى ،هتران :سروش 7719 ،ش.
 .711مسلم بن حجاج؛ املسند؛ حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،بريوت :دار احياء التراث العريب ،يبتا.
 .711معرفت ،حممدهادي؛ علوْ قرآين؛ قم :متهيد 7781 ،ش.
 .718مقدسى ،مطهر؛ البدء و التاريخ؛ يبجا :مكتبة الثقافة الدينية ،بور سعيد ،ىبتا.
 .719مقريزى ،امحد؛ إمتاع االمساع؛ حتقيق :حممد منيسى ،بريوت :دار الكتب العلمية 7221 ،ق.
 .771نباطي بياضي ،علي؛ الصراط املستقيم؛ جنف :كتاخبانه حيدريه 7782 ،ق.
 .777نصر بن مزاحم؛ وقعة صفني؛ حتقيق :عبدالسالم هارون ،قاهرة :املؤسسة العربية احلديثة 1784 ،ق.
 .114نورى ،مريزاحسني؛ خامتة املستدرْ؛ قم :مؤسسه آل البيت (ع) ،قم :چ اول ،يبتا.
 .117نووي ،حمي الدين حييي؛ صحيح مسلم بشرح النووي؛ بريوت :دار الکتاب العريب 7211 ،ق.
 .772واحدى ،على؛ اسباب نزول القرآن؛ حتقيق :كمال بسيوىن زغلول ،بريوت :دار الكتب العلمية 7277 ،ق.
 .775ياقوت ،شهاب الدين؛ معجم البلدان؛ ط الثانية :بريوت :دارصادر 7995 ،م.
 .111ــــــ؛ معجم االَباء؛ حتقيق :احسان عباس ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي 1212 ،ق.

