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چكیده
بازخوانی گزارش های تاریخی حاکی از آن است که ابنسالم در سال نخست هجری مسلمان شد؛ اماا در زازتاو ت
رتیدادهای شاخص عصر پیامبر(ص) ،نقش درخور توجهی ایفا نکرد .در حالی که پس از رحلت پیامبر(ص) ،با نزدیکی
به دستگاه حکومت ،به عنصری مؤثر تبدیل شد .چنان که در دتران ممنوعیت گسترش حدیث ،جواز نقل رتایت یافت ت
آشکارا از عملکرد خلفا ،به تیژه در شورش علیه عثمان ،دفاع میکرد .در مقابل ،خلفا ت بنیامیه نیز با انگیازه جاایگزینی
مراجع دینی ساختگی به جای اهل بیت پیامبر(ص) ،به تیژه حضرو علی(ع) ،با ادعاای نازتل فقاراو مت ادد تحای در
تصف ایمان ابنسالم ت ج ل رتایاو مدح بینظیر در شأن ات ،برای ارتقای جایگااه دینایسیاسای ات در جام اه تاالش
کردند .هدف بنی امیه آن بود که از حمایت دینی تی ،در راستای جلب افکار عمومی استفاده کنند ت پایههای مشارتعیت
خویش را تحکیم بخشند .این سیاست باعث شد که تاکنون نیز ،این امر بر بسیاری از محادثان ت مفساران اهال سانت ت
تشیع مشتبه باشد ت آنان ضمن نقل رتایاو تی ،آیاو بسیاری را در شأن ات بپندارند.
واژههای کلیدی :ابنسالم ،حضرو علی(ع) ،خلفا ،مرجع دینی ،دانشمند یهودی

 استادیار گرته علوم قرآن ت حدیث دانشگاه اصفهان ،اصفهان،

ایرانamirahmadnezhad@Outlook. com .

** دانشجوی دکتری علوم قرآن ت حدیث دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول).

.zahrakalbasi@gmail. com

Copyright © 2015, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

 /56پژتهشهای تاریخی ،سال پنجاه ت دتم ،دتره جدید ،سال هشتم ،شماره دتم (پیاپی ،)03تابستان9015

مقدمه
تأمل در آیاو تحی ،همواره بیانگر ت امال اساالم باا

تاریخی حوادث صدر اسالم تا پایان حکومت حضارو
علی(ع) فهم شود.

دیگر ادیان توحیادی اسات؛ باهگوناهای کاه در آیااو
فراتانی ،به تجلیل از پیاامبران بنایاساراییل پرداختاه ت

ابنسالم

کتب آسمانی آنان ستوده شاده اسات .در خیال عظایم

در تاریخ ت تفسیر ،ابنسالم نامی پرتکرار بوده اسات؛

آیاو ،موحدان پیرت توراو ت انجیل به علت اهتمام باه

تلی شخصیت ات همواره مهجور مانده ت درباره زندگی

ادیان خویش ستایش یا به علت سستی در تبی ت از آن

ت رتایاو فضایل ات ،در تراجم نگاری عامه ،باه اجماال

عتاب شده اند .در این میان ،بخاش درخاور تاوجهی از

بحث شاده اسات .در مناابع م اصار شای یان ،از ات باه

فقراو تحی ،به ستایش موحدان اهل کتابی اختصااص

عنوان یکی از عناصر تارداو اسراییلیاو به اساالم یااد

یافته است که به اسالم گرتیدهاند .بنابر مادعای برخای

شده است؛ اما در این مناابع نیاز ،بایش از زنادگیناماه

از صحابه ت تاب ین ،ابنسالم یکای از افاراد ایان گارته

اجمالی ات سخنی به میان نیامده است .از ایان رت ،ایان

است .به گواهی نقلهاای مفساران ،ایان عاالم یهاودی

مقاله ابتدا به بازسازی اطالعاو موجود در تراجم اهال

مسلمان شده ،مصداق یا شأن نزتل بیش از سی فقره از

سنت پرداخته است تا از البهالی گزارشهای تااریخی،

آیاو تحی بوده که در نوع خود ،امری بینظیر ت سؤال

بیوگرافی تفصیلی ت حلقاه نزدیکاان ابانساالم اساتخرا

برانگیز است .اما این تنها تجه شاخص ابنساالم نباوده

شود؛ سپس با تکیه بر منابع تفسیری ت رتایای ت تااریخی،

است؛ بلکه رتایاو اعجاب برانگیزی که در فضایلت ات

به ترسایم اب ااد گونااگون شخصایت ات ت نقشای کاه در

ت الحاقش به عشره مبشره ت توثیقاتی که از سوی عاماه

حوادث صدر اسالم ایفا کرده ،پرداخته اسات .بناابراین در

در شأن تی نقل شده است نیز ،از جایگاه تأثیرگاذار ات

این قسمت ،از رتیدادهای مهم زندگی ابنسالم به اجماال

خبر می دهد .با این همه ،حضور ماؤثر اماا نامحساو

نام برده شده ت در بخش پایانی مقاله با نگااه تحلیلای ،باه

ابن سالم در تقایع دتران پس از رسول خدا(ص) ت باه

تفصیل درباره آنها سخن گفته شده است.

تیژه در دتران عثماان ،شخصایت ات را بایش از پایش
ممتاز ت درخور اعتنا کرده اسات .ضامن آنکاه تاکانش

ترجمه ابنسالم

دتگانه متقدمان امامیاه در نقال رتایااو ات ت م اصاران

مورخان ناام تی را عباداب بان ساالم بان الحاارث

امامیه که با طارد ابانساالم ،ات را باه بنیاانگاذاری در

إسراییلی نامیدهاند که البته پس از اسالم آتردنش ،پیامبر

اسراییلیاو متهم کردهاند ،شخصیت تی را در هالهای از

اکرم(ص) نام ات را از حصین به عبداب تغییر داد .ات را

ابهااام نهاااده ت آراو پژتهشااگران مبناای باار سا ادو یااا

از نسل حضارو یوساف(ع) دانساته (اباناثیار:9931 ،

شقاتو ات را متناقض کرده اسات .از ایان رت ،در ایان

969/0؛ اباانعباادالبر122/0 :9992 ،؛ اباانحجاار:9995 ،

نوشتار با استفاده از رتش کتابخانهای تالش شده تاا باا

 )930/9ت مکنی به ابویوساف خوانادهاناد (ابانحجار،

بررسی جامع منابع تاریخی ،تفسیری ،حدیثی ت رجاالی

 .)072/8 :9995ابنسالم از قبیلاه بنایقینقااع باوده کاه

اب اد گوناگون شخصیت ابنسالم کشف شده ت ت ارض

بنیقینقاع هم پیماان القواقلهاا از قبیلاه خزرجیاان باود

آراو قرآن پژتهان امامیه با پژتهشگران عاماه ،در بساتر

(بغوی.)932/9 :9929 ،

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

رتایتها ت گزارشهای تاریخی58/

نام کنونی تی را تراجمنویسان خبره به شاکل عباداب

 90هجری ،مقارن باا ایاام خالفات م اتیاه ،درگذشات

بن سالم نوشتهاناد (ابانحجار932/9 :9995 ،؛ اباناثیار،

(اباانعباادالبر129/0 :9992 ،؛ ابااناثیاار)969/0 :9931 ،؛

 .)963/0 :9931قسطالنی در إرشادالساری ت دارقطنی در

هرچند برخی نیز تاریخ فوو ات را در سال چهلم هجری

المؤتلف ت المختلف ،بر مخفف باودن الم در ابانساالم

دانستهاند (شیخ حر :9931 ،مقدمه.)28/

تصریح کارده اناد (قساطالنی969/6 :9020 ،؛ دارقطنای،
 9910/0 :9936ت )9919؛ تلی برخی پژتهشگران نیز نام

خاندان ابنسالم

تی را به شکل عبداب بن سلّام ،ی نی همراه با تشدید بار

با جستجو در منابع گونااگون ،انادک انادک مایتاوان

الم ،خواندهاند (صفار .)295/9 :9939 ،ابنعبدالبر نیز ناام

حلقههای مختلف از خویشان مسلمانشاده ابانساالم را

ابنسالم را بدتن تشدید ت نام برارش ث لباا را هماراه باا

بازسازی کرد .این بازسازی ضمن ارزش تاریخی از چند

تشدید آترده است؛ ی نی به صورو عبداب بان ساالم ت

نظر حایز اهمیت است :نخست آنکه تجود خارجی ایان

ث لبا بن سلّام (ابنعبدالبر.)299/9 :9992 ،

شخصیت را تقویت ت مسجل میکند ت شبهه اساطورهای

زالب ترجمه نویسان ،زمان مسلمان شدن ابانساالم را

بودن شخصیت تی را میزدایاد؛ دتم آنکاه تأثیرگاذاری

در بدت ترتد پیامبر باه مدیناه ت ساال نخسات هجارو

با ثباو ابن سالم ت تابستگان ات در حکومات اساالمی را

دانستهاند (ابنحجار930/9 :9995 ،؛ ابانعبادالبر:9992 ،

به نمایش میگذارد؛ سوم آنکه از نقش نزدیکان ابنساالم

129/0؛ اباااناثیااار963/0 :9931 ،؛ شااایخ حااار:9931 ،

در ان کا

فضایل ت اقوال ات پرده برمیدارد؛ در نهایات،

مقدمه)28/؛ اما برخی این تاریخ را سال هشتم هجارو ت

ترفیع جایگااه ات در جام اه اساالمی را در بررسایهاای

عدهای نیز ،دت سال مانده به رحلت پیامبر بیاان کاردهاناد

آینده رتشن میکند.

که ابانحجار دت قاول اخیار را ضا یف پنداشاته اسات

پس از این مقدمه ،نزدیکترین حلقه خویشان ابنسالم

(ابن حجر .)930/9 :9995 ،بالذری نیز در رتایتی از خود

را میتوان فرزندان ات دانست که منابع تراجم از محمد ت

ابنسالم که در ادامه به تفصیل بادان پرداختاه مایشاود،

یوسف ،به عنوان دت پسر ات ،یاد کردهاند (ابناثیار:9931 ،

زمااان ایمااان آتردن تی ت عمااهاش را در همااان ابتاادای

963/0؛ ابنحجر .)932/9 :9995 ،باه ایان م رفای ،ایان

ترتد پیامبر(ص) به مدینه گزارش کرده اسات (باالذری،

توضیح را نیز باید افزتد که یوسف ،مکنی باه ابوی قاوب

 .)266/9 :9998با عنایات باه زیبات ممتاد ت همیشاگی

(ابن حجر )079/8 :9995 ،به علت نقال چناد رتایات ت

ابنسالم در جنگهاای مت ادد ت شااخص پیاامبر(ص)،

مالقاو با پیاامبر در سان کاودکی شاهرو یافتاه اسات

همچون بادر ت احاد ت احازاب کاه از تی ناه در زماره

(اباااانعباااادالبر .)9153/9 :9992 ،اباااانحجاااار در

مسلمانان مجاهاد ت ناه در زماره منافقاان اسامی نیاماده

تهذیبالتهذیب ات را راتی پیامبر(ص) ،پادرش ،عثماان،

است ،احتمال مسلمان شدن ات در سالهای دترتار ب یاد

حضرو علی(ع) ت تنای چناد از دیگار صاحابه دانساته

به نظر نمیرسد.

است .هرچند ابنحجار در جاای دیگار نیاز ،از دیادگاه

به هر جهت ،تجه اشتراک این اقوال ایمان ابنسالم در

بخاری مبنی بر مصاحبت نکردن تی با پیامبر ت تنها نقال

دتران پس از هجرو است که این نقطه عطف تااریخی،

رتایت از ایشان یاد کرده است .ابنحجر ساپس ،تثاقات

در بررسی رتایاو شأن نزتل تی حاایز اهمیات اسات.

ت صحت احادیث ات را از قول ابانسا د بیاان کارده ت

بنابر گزارشهای موجود ،ابنساالم در مدیناه ت در ساال

دیدگاه ال جلی را افزتده که تی را از تاب ین ت از اهالی
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کوفه دانسته ت بر تثاقت ات تأکید کرده است .در خاتماه

باید نوه ابن سالم به شمار آترد ت نه نتیجه ات .در حلقه

نیز ،تفاو یوساف بان عباداب بان ساالم را در دتران

سوم ،از فاید زالم ابنسالم یاد شده که رتایتی از صالح

خالفت عمر بن عبادال زیز دانساته اسات (ابان حجار،

حدیبیه نقل کرده است (ابنحجر.)261/5 :9995 ،

.)996/99 :9026

در حلقه چهارم ،ث لبه برادر ابن سالم جای گرفته کاه

پس از این دت ،عون سومین فرزناد ذکاور ابانساالم

ابنعبدالبر آیه  990سوره آل عمران را که باه تجلیال از

بوده که در تحقیقاو صورو گرفته ،تنها ابنابیحاتم از

اهل کتاب پرداخته ،در تصف ات ت برادرش ابنساالم ت

ات نام برده است .تی عون را فرزند ابنسالم دانسته کاه

تناای چنااد از یهودیااان مساالمان شااده پنداشااته اساات

از پدرش نقل رتایت کرده ت حرملا بن عبدال زیز نیز از

(ابنعبدالبر.)293/9 :9992 ،

ات حدیث نقل کرده است (ابنابیحاتم.)055/6 :9289 ،

پس از آنان ،ابناثیر در أسدالغابه از سالمه بان ساالم

در حلقه دتم ،از نوادگان ابنسالم میتاوان ناام بارد.

به عنوان فرزند برادر عبداب بن سالم نام برده که حلقاه

چنان که در تفسیر طبری از محمد ،فرزند یوسف ت ناوه

پنجم از خویشان ابنسالم را تشکیل داده است .ابناثیار

ابن سالم یاد شده کاه چناد رتایات از قاول پادربزر

این نکته رجالی را در شرححال تی افزتده کاه یاا ناام

خود ،ی نی ابنسالم ،نقل کرده که طبق آنها ابانساالم

پدر سلمه از اسمش افتاده یا ات برادر عبداب بان ساالم

خود را شأن نزتل آیه  93سوره احقااف دانساته اسات

بوده ناه پسار بارادرش ت رأی دتم را نیاز تارجیح داده

(طبری .)8/26 :9992 ،ابن حجر نیز در تهذیبالتهاذیب

است .سپس در ترجمه سلمه  ،از ساالم فرزناد خاواهر

از حمزه ،پسر یوسف ،نام برده ت البتاه ایان توضایح را

عبداب بن سالم نیز یاد کرده ت آیه  906ساوره نسااو را

افزتده اسات کاه تی را پسار محماد بان یوساف نیاز

در تصف این دت ت تنای چناد از مؤمناان اهال کتااب

دانسته اند که از پدرش ت جدش ،ابن سالم ،نقل رتایات

دانسته است که به اساالم رتی آترده بودناد (اباناثیار،

کرده ت فرزندش محمد نیز از ات حدیث نقل کرده است

.)286/2 :9931

(در صورو دتم ،حمزه نتیجه ابنساالم باوده ت محماد

در ششمین حلقه از خویشان ابنسالم ،ابانحجار در

فرزند ات نسل چهارم ابنسالم باوده اسات) .ساپس باه

اإلصابا از خالده  ،عمه ابن سالم ،یاد کرده اسات کاه باا

رتایت ات درباره ماجرای گرتیادن زیاد بان سا یا باه

ترزیب عبداب بن سالم مسلمان شد (ابن حجار:9995 ،

اسالم اشاره کرده که ابنماجه به اختصاار ت طبرانای باه

 .)17/7چنانکه بالذری در تشریح نقش عمه ابانساالم

تفصیل آن را ذکر کرده که حدیثی مشاهور ت باه لحاا

در ایمان آتردن ات نوشته است :بنابر اقارار ابان ساالم،

سندی ،تا حدتدی موثق در دالیلالنبوۀ باه شامار رفتاه

تی توراو را نزد پدرش فرا گرفت تا آن زماان کاه باه

اساات ت اباانحبااان ت حاااکم آن را در صااحیح خااود

عالماو پیامبر خاتم رسید .پدرش به ات گفت :تنها اگار

آترده اند .در پایان نیز ،ابان حباان ات را در زماره ثقااو

پیامبر خاتم از فرزندان هاارتن باود از ات پیارتی کان.

م رفی کرده است (ابنحجر.)05/0 :9026 ،

زمان سپری شد تا آنکه پدر ابنسالم قبل از ترتد پیامبر

در الدرالمنثور نیز ذیل ساوره توحیاد ،از محماد بان

به مدینه درگذشت .آن هنگام که پیامبر تارد مدینه شاد،

حمزه بن یوسف بان عباداب بان ساالم ،ی نای نتیجاه

عمه ابنسالم به ات گفت :به خدا قسم اگر موسی رهبار

ابنسالم ،ذکری به میاان آماده اسات (سایوطی:9939 ،

امت بود ،بیش از این چیزی از صفاو پیامبر خااتم فارا

 .)993/6بنابر این نقل ،حمزه را نیز طبق نظر ابانحجار

نمیگرفتی .پس من نزد رسولاب آمدم ت همه صفاو را

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

رتایتها ت گزارشهای تاریخی51/

در ات دیدم ت ایمان آتردم که آیه  93احقاف در تصاف

گزارش های مت ددی از دفاع ابانساالم از عثماان نقال

من نازل شد .سپس عماهام نیاز اساالم آترد (باالذری،

کرده اند که در پایان ،باه تفصایل ذکار آن خواهاد آماد

 .)266 /9 :9998در ادامااه ،مقاااطع گوناااگون زناادگی

(ابااناثیاار 963/0 :9931 ،ت 969؛ اباانحجاار:9995 ،

ابانسااالم را بااه دت برهاه ایااام حیاااو پیااامبر ت دتران

 .)939/9در دتران خالفت حضرو علی(ع) نیاز ،چناد

خلفای پس از ایشان میتوان تقسیم کرد که به صاورو

گاازارش از ت اماال اباانسااالم بااا حضاارتش بااه چشاام

مختصر به هر یک اشاره میشود.

میخاورد :نخسات آنکاه ابان ساالم باه هماراه ت اداد
م دتدی ،باا حضارو علای(ع) بی ات نکارد (طباری،

رویدادهای شاخص زندگی ابنسالم

903/9 :9168؛ ابن کثیار)226/8 :9938 ،؛ دتم گزارشای

ماجرای گرتیدن ابن سالم به اسالم ت سؤاالو مت ادد

که مخالفت ابنساالم باا خارت حضارو علای(ع) از

ات از حضرتش که به مساایل ابانساالم شاهرو یافتاه

مدینه را رتایت کرده است (ابنحجار 930/9 :9995 ،ت

(مفید 92 ،9990 ،تا  )59نخستین گزارشهای تااریخی

 )939ت سوم گزارشی که منش ابان ساالم را در جناگ

از ات را در زمان پیامبر شکل داده است .پس از آن ،تنها

صفین ،کنااره گیاری از جناگ ت اعتازال دانساته اسات

ردّپای ات را در جنگهای دتران پیاامبر(ص) در مقابلاه

(بحرانی.)10/0 :9996 ،

با بنینضیر میتوان مشاهده کرد .ابانحجار در ترجماه
أبالیلی المازنی این گونه نوشته است که پیاامبر(ص) ات

فضایل ابنسالم در آیات وحی

ت ابنسالم را برای قطع درختان نخل بناینضایر ماأمور

تأمل در رتایاو تفسیری منقول ،از صحابه ت تااب ین،

کرد (ابنحجر)217/9 :9995 ،؛ اماا تاقادی در توضایح

حاکی از آن است که در بیش از  00فقره از آیاو تحی

بیشتر ،ذیال ایان گازارش مادعی شاده اسات اباولیلی

که برخی مکی ت برخی مدنی بوده ،از ایمان ابانساالم

بهترین ناوع درختاان خرماا (درختاان عجاوه) را قطاع

به عنوان مصداق یا شاأن نازتل آیااو یااد شاده ت در

میکرد؛ تلی عبداب بن سالم درختاان نار ت کام باار را

جملگی آنان ،موضاع مثبتای در مقابال ات اتخااذ شاده

میبرید که آیه  5سوره حشر نازل شد ت عمل هر دت را

است .در ادامه به اجمال ،باه برخای از مهامتارین ایان

تأیید کرد (تاقدی.)080/9 :9931 ،

آیاو اشاره می شود .در زمینه آیاتی که ابانساالم شاأن

با تجود این ،ابنحجر عسقالنی در تهاذیبالتهاذیب

نزتل آنها بوده است ،میتوان به ساوره توحیاد اشااره

به دت گزارش اشاره کرده است :اتلی از ابن أبی عرتباا

کرد که تی درباره حضرو حاق از پیاامبر(ص) ساؤال

نقل شده که ابن سالم را در زمره بدریون م رفی کرده ت

کرده است (طبرسی.)751/93 :9082 ،

ابن حجر بر منفرد بودن آن تصریح کرده است؛ دتمی از

پس از آن در آیه  93سوره احقاف که باه تضاوح از

ابنس د در الطبقاو رتایت شده که در آن ابنساالم باه

ایمان عالم یهودی ت شهادو ات بر حقانیت اسالم سخن

عنوان یکی از حاضران در جناگ خنادق ت پاس از آن

گفته شده ،ایمان عبد اب بان ساالم ت شاهادو تی باه

م رفی شده است (ابنحجر.)591/5 :9026 ،

حقانیت پیامبر(ص) در حضور جم ای از یهودیاان ،باه

اما سومین گزارش درباره ابنسالم در زمان خلفاا ،باا

عنوان شأن نزتل آیه ذکر شده است .چنانکه طباری 99

حوادث شورش علیه عثمان گره خورده است .مورخان

رتایت تفسیری ذیل این آیه نقل کرده است که جملگی
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بر مراد بودن ابن ساالم در ایان آیاه گاواهی مایدهناد

کتاب که امانت را پس میدهناد تجلیال شاده اسات ت

(طباااری 8/26 :9992 ،ت 7؛ زرکشااای271/9 :9993 ،؛

گرتهی که خیانت میکنند مذمت شدهاند .در ایان آیاه،

سیوطی.)01/6 :9939 ،

ابنسالم به عنوان اهل کتابی که امانت را بازمیگرداناد،

سومین موضع آیه  90سوره رعد است که خداتند به
پیامبر(ص) امر فرمودند خطاب به مشرکانی که رساالت

به عنوان شأن نزتل این آیه م رفی شده اسات (یثربای،
.)537/2 :9019

تی را انکار میکنناد ،بگویاد :کاافی اسات خداتناد ت

در آیه  911سوره آلعمران آماده اسات :آن دساته از

کسی که علم کتاب نزد اتست ،میان مان ت شاما گاواه

اهل کتاب که به خداتند ایمان آتردهاند ت بار آنچاه بار

قرار گیرد .در این آیه کلیدی پس از خداتناد ،عاالم باه

شما ت بر خودشان نازل میشود ،خاشع هستند ت آیااو

کتاااب در جایگاااه گااواه ت داتر باارای اثباااو حقانیاات

الهی را به بهای ناچیز نمیفرتشند ،نزد پرتردگار پاداش

رسول خدا قرار گرفته است از این رت ،رتایاو فراتانی

خواهند داشت . ...در این آیه نیز ،از ابنسالم به عناوان

درباره ت یین فرد مد نظر تارد شده است که گرتهای از

یکی از احتماالو شأن نزتل آیه یاد شده است (طباری،

آنان ،ابنسالم را مراد کالم الهی م رفی کردهاند (طبری،

996/9 :9992؛ طوسی ،بایتاا10/0 ،؛ ابانکثیار:9991 ،

 997/90 :9992ت 991؛ فخررازی .)59/91 :9923 ،پس

.)989/2

از آن بنا بر برخی رتایاو ،ذیل آیه  20سوره آلعمران،

اما در گرته دتم از آیاو تحی که در آنها ابانساالم

آنگاه که میان یهود ت پیامبر(ص) درباره حکم رجام در

به عنوان مصداق آیه مطرح شده است ،تنها باه  7فقاره

توراو اختالف پدید آمد ،ابنصوریا بارای کتماان ایان

اشاره میشود:

حکم در توراو س ی کرده که ابن سالم خیانات تی را

نخست آیه  951سوره اعاراف کاه در آن از گرتهای از

برمال کرد (طبرسای 822/2 :9082 ،ت 820؛ فخاررازی،

امت حضرو موسی یاد شده است که دیگران را به مسایر

)987/8 :9923؛ بنابراین ،با تجود آنکه سیاق آیه عتااب

هدایت رهنمون میکردند .طوسی در یکای از احتمااالو،

اهل کتاب بوده ،ابنسالم تجلیل شده است.

مقصود از این قوم شایسته را افرادی مثل ابنساالم دانساته

در آیه  906سوره نساو ،مؤمنان فرمان یافتهاناد تاا باه

است که ایمان آتردند (طوسی ،بایتاا .)6/5 :در آیاه 918

خداتند ت پیامبرش ت کتابی کاه باه تی تحای شاده ت

سوره ش راو ،آگاهی عالمان بنیاساراییل نشاانه ت آیتای

کتاب آسمانی که پیشتر نازل شده است ،ایمان آترناد.

بر حقانیت قرآن دانسته شده که در تفاسیر از ابنساالم،

نقل کارده کاه ایان آیاه در

به عنوان یکی از این عالمان یااد شاده اسات (طوسای،

تصف ابن سالم ت خواهرش ت تنی چند از اهال کتااب

بیتاا60/7 :؛ طباری61/91 :9992 ،؛ ابانعطیاه:9922 ،

نازل شده است (طبرسی 919/0 :9082 ،ت 912؛ ث لبای،

 .)290/9در آیاو  52تا  59سوره قصص ،از گرتهی از

939/0 :9922؛ بیضاتی.)930/2 :9997 ،

اهل کتاب که تا قبل از اسالم به آیین خود ملتزم بودناد

کلبی با تاسطه از ابنعبا

ششمین فقره تحی که در آن از ابن ساالم باه عناوان

ت با نزتل اسالم ایمان آتردند ،تجلیل شده ت دت پاداش

شأن نزتل آیه نام برده شده ،آیه  55سوره مایده ،مشهور

به آنان داده شده است .برخی مفساران مقصاود از ایان

به آیه تالیت است که در پایان این نوشتار ،باا تفصایل

اهل کتااب را سالمان فارسای ت ابانساالم دانساتهاناد

بیشتری از آن سخن میرتد (طوسی ،بیتا.)569/0 :

(طبری 56/23 :9992 ،ت 58؛ ابنعطیه.)212/9 :9922 ،

در آیه  85ساوره آلعماران نیاز ،از گرتهای از اهال

آیاو  938تا  931سوره اسراو که در آن از اهل کتاب

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

رتایتها ت گزارشهای تاریخی69/

مسلمان شده به علت حقپذیری ت خشوع ،باا عبااراتی

مت دد در تصف ایمان یک مسالمان ،اماری زیرطبی ای

کم نظیر تجلیل شده ،چهاارمین فقاره تحای اسات کاه

است ت با تتبع درباره یاران برجساته پیاامبر(ص) ،جاز

عبداب بن سالم مصداق آن قرار گرفته است (طبرسای،

برای حضارو علای(ع) ،نموناه مشاابه دیگاری یافات

677/6 :9082؛ فخررازی998/29 :9923 ،؛ ابانعاشاور،

نمیشود .ضمن اینکاه در چنادین آیاه مکای ت مادنی،

بیتا .)970/99 :در شرح آیاه  23ساوره ان اام ،پرساش

ایمان ابنسالم شأن نزتل آیه دانسته شده که این مسائله

عمر از ابنسالم درباره چگونگی شناخت اهل کتاب باه

ناممکن است.

پیامبر خاتم(ص) مطرح شده که ابنسالم گفته است :ما

دتمین نقد اینکه ابن ساالم خاود در صادر برخای از

پیامبر را همچون فرزندان خاود مایشناسایم ت از میاان

رتایاو تفسیری تاقع شده ت خود بر مادح خاویش در

دیگران تشخیص می دهایم (ابان عطیاه993/9 :9922 ،؛

آیاو مختلف اشاره کرده اسات (طباری8/26 :9992 ،؛

طبرسی908/9 :9082 ،؛ قمای915/9 :9060 ،؛ آلوسای،

سیوطی)61/9 ،01/6 :9939 ،؛ اماا بناا بار رأی عالماان

.)992/9 :9995

رجال ،رتایت مدحی که فاردی در تصاف خاود بیاان

در آیه  19سوره یونس نیز پیامبر فرمان یافتاه اسات تاا
برای رفع شک خود ،از اهل کتاب که پیشتر با کتابهاای
آسمانی مأنو

بودند ت آن را قرایت میکردند ،سؤال کند.

فخررازی مقصود از اهل کتاب در ایان آیاه را ابانساالم،
ک اباالحباار ،ابانصاوریا ت تمایمالاداری دانساته اسات
(فخررازی.)039/98 :9923 ،
در آیه  993سوره آلعمران ،پس از آنکاه صافاو امات
برگزیده پیامبر بیان شده ،پذیرش اسالم بارای اهال کتااب
نیز انتخابی بهتر توصیف شده است .مفسران در ایان آیاه،
مقصود از اهل کتااب ماؤمن را ابانساالم ت بارادرش ت...
دانستهاند (طبری09/9 :9992 ،؛ طبرسی.)790/2 :9082 ،
در پایان آیه  962سوره نساو نیز ،دربااره راساخان در
علم از میان اهل کتاب ت مؤمنان سخن گفته شده اسات
که مفسران ابنسالم ت اصحابش را مصداق راساخان در
علم م رفی کردهاند (طبرسی295/0 :9082 ،؛ ابنعطیاه،
905/2 :9922؛ فخررازی.)269/99 :9923 ،
نقد روایات تفسیری مرتبط با ابنسالم
نخستین نقدی که بر رتایاو تفسیری مربوط باه 96
آیهای که گذشت میتوان تارد کرد ،کثرو آیاتی اسات
که در تصف ابنسالم ذکر شده است؛ زیرا نزتل آیااو

کند ،مطمئن نیست (خویی.)05/9 :9930 ،
سومین نقد اینکه رتایاو تفسیری مدح ابانساالم ،در
تفسیر  1فقاره از آیااتی آماده اسات کاه در مکاه ناازل
شدهاند؛ در حالی که بنا بر گزارشهای تاریخی ،ابنسالم
در مدینه ایمان آترده است .از ایان رت ،ساخن گفاتن از
ایمان ات در سالهای پیش از هجرو امری بایم ناسات.
همین امر موجب شده تا مفسران برخای از آیااتی را کاه
رتایاو تفسیری در تصف ابنساالم ذیال آنهاا تجاود
داشته است ،از سیاق سوره جادا کارده ت مادنی قلماداد
کنند (ذیال آیاه  93ساوره احقااف ر.ک :مکاارم:9089 ،
090/29؛ آیااه  23سااوره ان ااام ر.ک :فخااررازی:9923 ،
539/92؛ درتزه .)85/9 :9070 ،در حالی که برخی دیگار
به صراحت ،رتایاو تفسیری مرتبط با ابنساالم را ذیال
آن آیاو مردتد اعالم کرده ت فارد دیگاری را ماراد آیاه
دانستهاند (ذیل آیه  19سوره یونس ر.ک :طبرسی:9082 ،
239/5؛ آیه 93سوره احقاف ر.ک :سیوطی01/6 :9939 ،؛
قرطبی.)977/96 :9069 ،
چهارمین نقدی که برای سستی این رتایاو مایتاوان
اقامه کرد ،اختالف نظار ت تشاتّت آرایای اسات کاه در
تفسیر ازلب این آیاو ،در برداشت مفساران باه چشام
میخورد .چنان که در برخی آیاو ،اقاوال گونااگون باه
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عنوان شأن نزتل یا مصداق آیاه ذکار شاده کاه ازلاب

تحی بر ابن سالم متحد یافت .هماین اخاتالف نظار در

درخور جمع نبوده ت حتی در منابع متقادم نقال نشاده

تمام نمونه ها ،از قوو دیدگاههایی که ابنسالم را شاأن

است ،بلکه در آراو مفسران قرتن پنجم به ب اد ،ههاور

نزتل یا مصداق آیه دانستهاند ،میکاهد.

یافته است؛ به گونهای که برخی مفساران شااخص ،در

آخرین نقاد تارد بار آراو تفسایری کاه ابانساالم را

شرح رتایااو شاأن نازتل دساتهایاز آیااو ،ناامی از

مصداق آیاو گوناگون م رفی کارده ،تجاود ادعاهاای

ابنسالم نبردهاند (تفسیر سوره توحید ر.ک باه :طباری،

بدتن پشتوانه است .ادعای بدتن پشتوانه بدین م نا کاه

229/03 :9992؛ ث لبااای000/93 :9922 ،؛ فخاااررازی،

مفسااری در قاارن  0یااا  9قمااری ت حتاای پااس از آن،

 056/02 :9923ت 058؛ شاارح آیااه  951سااوره اعااراف

ابنسالم را مصداق آیهای دانسته است بادتن آنکاه بار

ر.ک به :طبری63/1 :9992 ،؛ ابن عطیاه965/2 :9922 ،؛

رأی خود ،قرینهای دترن متنای از فقاراو تحای اقاماه

ث لبی210/9 :9922 ،؛ قرطبی032/8 :9069 ،؛ شرح آیاه

کرده یا آن را به منبع متقدمتری منسوب کرده یا مؤیدی

 938سوره اسراو ر.ک به :طبری923/95 :9923 ،؛ ذیال

از رتایاو تفسیری صحابه ت تاب ین بیان کند .در چناین

آیاو  59تا  59سوره قصص ر.ک به :ابانکثیار:9991 ،

تض ی ،ابن سالم مصداق فقراتای از تحای تاقاع شاده

229/6؛ قرطباای216/90 :9069 ،؛ اباانعاشااور ،باایتااا:

است که نه تنها دلیلی از قرآن ت رتایاو م صاومان بار

86/23؛ ابااانعطیاااه212/9 :9922 ،؛ سااایوطی:9939 ،

آن تجود ندارد ،بلکه حتی متقادمان تفسایر در طبقااو

909/5؛ زمخشااااری929/0 :9938 ،؛ قرطباااای:9069 ،

نخساات نیااز ،تی را بااه عنااوان مصااداق آن آیاااو

216/90؛ آلوسااای039/93 :9995 ،؛ طبرسااای:9082 ،
930/8؛ قرطبااای216/90 :9069 ،؛ زمخشاااری:9938 ،
929/0؛ آلوساای039/93 :9995 ،؛ ذیاال آیااه  23سااوره
ان ام ر.ک باه :طباری935/8 :9992 ،؛ ابانکثیار:9991 ،
223/0؛ طوساای ،باایتااا 15/9 :ت 16؛ بغااوی:9923 ،
996/2؛ ذیل آیه  93سوره احقااف ر.ک باه :ابانعطیاه،
19/5 :9922؛ ذیل آیه  90سوره رعد ر.ک به :طبرسای،
962/6 :9082؛ طبااااااااااری 997/90 :9992 ،ت 991؛
ابنعطیه023/0 :9922 ،؛ ذیل آیاه  20ساوره آلعماران
ر.ک بااه :اباانعطیااه 995/9 :9922 ،ت 996؛ فخااررازی،
 987/8 :9923ت 981؛ ذیاال آیااه  911سااوره آلعمااران
ر.ک به :طوسی ،بیتاا10/0 :؛ ابانکثیار989/2 :9991 ،؛
طوسی ،بیتاا10/0 :؛ قرطبای022/9 :9069 ،؛ ذیال آیاه
 906سوره نساو ر.ک به :ث لبی939/0 :9922 ،؛ ذیل آیه
 962سوره نسااو ر.ک باه :طباری 97/6 :9992 ،تاا 23؛
ث لبی .)999/0 :9922 ،بنابراین با پژتهش انجاام شاده،
در تفسیر هیچ آیهای نمیتوان مفسران را در تطبیق فقره

نمیشناختهاناد .در ایان بااره ،نموناههاای مکارری در
گزارشی که از آیاو مرتبط با ابنسالم ارایه شاده ،بیاان
شده است؛ بنابراین در این فقره ،تنها اشارههاایی باه آن
آیاو میشود.
چنان که در شرح برخای آیااو ،گرتهای از مفساران
بدتن نقل هیچ رتایتی (ذیل آیاو سوره قصص :طبری،
 56/23 :9992ت 58؛ ذیل آیاو سوره اساراو :طبرسای،
677/6 :9082؛ فخررازی998/29 :9923 ،؛ ذیل آیاه 19
سوره یونس :فخررازی039/98 :9923 ،؛ ذیل آیاه 993
سااوره آلعمااران :طبااری09/9 :9992 ،؛ ذیاال آیااه 962
سوره نساو :طبرسای295/0 :9082 ،؛ ابانعطیاه:9922 ،
905/2؛ فخررازی )269/99 :9923 ،یا باا عباارو قیال
(ابنعطیه )212/9 :9922 ،یا انتساب بادتن ساند (ذیال
آیاو سوره قصص :قرطبی216/90 :9069 ،؛ ذیال آیاه
 19سوره یونس :طوسی ،بیتاا903/5 :؛ ذیال آیاه 993
سوره آلعماران :طبرسای )790/2 :9082 ،ابانساالم ت
برخی دیگر را منظور این فقراو از تحای پنداشاتهاناد.

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

رتایتها ت گزارشهای تاریخی60/

در این باره ،نمی توان نقدی به ابنساالم تارد کارد کاه

گزارشهای تاریخی ،متوجاه مای شاویم بادتن تردیاد

چرا مصاداق آیااو مت اددی تاقاع شاده اسات؛ تلای

ریشه اهمیت یافتن ابن سالم در زمان رسول خدا نباوده

می توان به پیش فرض مفساران ،در مصاداقیاابی اهال

است .زیرا تی ضمن آنکاه در ساالهاای مکای ایماان

کتاب ستایش شده در قرآن دست یافت .بهگوناهای کاه

نیاترده ت افتخار هجرو نیافته بود ،پس از ایمان نیز در

گویا مفساران در قارتن متماادی ،تحات تاأثیر جریاان

جنگهای دتران مدینه حضور پر رنگ ت افتخاارآمیزی

تفسیری سده نخسات کاه عنایات تیاژهای باه افارادی

از خود برجای نگذاشات .هماان طاور کاه در مباحاث

همچون ابن سالم داشته ت ایمان ات را موجب شأن نزتل

مقدماتی گذشت ،تنها ردّپای ابن سالم در دتران رساول

آیاو فراتانی دانستهاند ،در تطبیق آیاو مختلفای کاه از

خدا ،مشارکت تی در قطع درختان در جنگ بناینظیار

ایمان اهل کتاب به نیکی یااد کارده ،باه ناام ابانساالم

بوده است .در حالی که حضاور ابانساالم در حاوادث

تمسک جسته اند .این امر در نهایت میتواند گواهی بار

پس از رحلت پیامبر(ص) ،به مراتاب بیشاتر باوده ت ات

حضور پر رنگ ابن سالم در حکومت اسالمی باشد کاه

افزتن بر موق یت سیاسی اجتماعی ،جایگاه علمای نیاز

موجب شده است از ناام ات در تفاسایر عاماه ،بارهاا ت

یافته اسات؛ بناابراین اقاوال صاحابه ت تااب ین در فضاایل

بارها به نیکی یاد شود.

ابنسالم ،قابلیت ج ال در دتران پاس از پیاامبر را داشاته

در نهایت ،از مجموع مطالب بیان شده مایتاوان چناین

است .اما چرایی انگیزه ج ل رتایاو گونااگون در تجلیال

استنباط کرد که در شارح فقاراو گونااگون تحای ،کمتار

از ابنسالم ت انتساب فقراو مختلاف تحای باه ات ،خاود

ادعای مفسران درباره تجلیل از ابنساالم باوده اسات کاه

سؤال دیگری است که پاسخ آن باه باازخوانی شخصایت

مشمول چندین نقد نشده باشد .به گونهای که پایاان هایچ

ابنسالم در تاریخ گره خورده است.

فقرهای از تحی را نمیتوان یافت که با دالیل بارتن متنای
متقن ،اشارتی به ابنسالم کرده یا ایمان ت علم ات را ساتوده

فضایل ابنسالم در روایات

باشد .چنانکه هیچ گاه مفسران مدعی نشادند کاه در ماتن

در منااابع عامااه ،چناادین رتایاات بااینظیاار در تصااف

آیاو ،شواهدی بر مراد بودن ابنسالم تجود دارد؛ بنابراین

ابنسالم نقل شده که تجاه مشاترک برخای از آناان ایان

ت دد فقراو تحی که به نام ابنسالم گاره خاورده اسات،

است که ابنسالم خود ناقل اصلی فضاایل خاویش باوده

میتواند نمایانگر استفاده ابزاری مفساران در تبیاین آیااو

است.

مرتبط با ایمان اهل کتاب باشد .از این رت ،پس از ارزیاابی

نخستین حدیث را که نساایی از سا د بان أبایتقااص

آراو مفسران درباره آیاو مرتبط با ابنسالم ،همچنان پاسخ

رتایت کرده چنین اسات :نشانیدم پیاامبر باه کسای رتی

به یک پرسش باقی مانده است کاه چارا باا تجاود افاراد

زمین بگوید :ات اهل بهشت است جز ابانساالم (نساایی،

مت ددی که از اهل کتاب به اسالم گرتیدند ت سبقه برخای

.)95/9 ،9935

نیز به دتران مکه بازمیگردد ،ابنسالم که در مدیناه ایماان

رتایت دتم از م اذ بان جبال ،باه ساندی پاذیرفتنی در

آترده بود ،همواره پای ثابت مصادیق این آیاو تاقع شاده

تاریخ صغیر بخاری نقل شده اسات کاه یزیاد بان م یاره

است؛ به طوری که در هر فقره کاه از اهال کتااب تجلیال

گوید :هنگامی که م ااذ بان جبال در آساتانه ماوو باود،

شده ،تی مصداق محوری آن آیه قرار گرفته است.

گفت :علام را نازد أبایالادرداو ،سالمان ،ابان مسا ود ت

این پرسش زمانی بیشتر قوو مییابد که با استناد باه

ابنسالم بجویید که شنیدم رسول خادا دربااره ابانساالم

 /69پژتهشهای تاریخی ،سال پنجاه ت دتم ،دتره جدید ،سال هشتم ،شماره دتم (پیاپی ،)03تابستان9015

گفت« :إنّه عاشر عشرۀ فی الجنّاا» (نساایی)95/9 :9935 ،؛

خود ات درباره این مدعای مردم پرسیدم ت ات خاوابی

همانا ات با عشره مبشره در بهشت خواهد بود (قساطالنی،

نقل کرد که پیامبر در ت بیرش فرموده بود :ابان ساالم

 .)969/6 :9020ترمذی نیز این حادیث را حسان زریاب

نمی میرد جز آنکه به ر یسمان اساالم متمساک اسات

توصیف کارده اسات (ترماذی .)997/6 :9015 ،چناانکاه

(بخاری .)06/1 :9922 ،در نهایات ،از مجماوع ایان

موق یات شایخین،

پنج رتایت بی نظیر که در تصف ابن سالم بیان شاده

حاکم نیاز ایان حادیث را بار اساا

صحیح دانسته است (حاکم نیشابوری.)988/9 :9999 ،

است ،می توان به انگیزه حاکمیت برای تثبیت جایگاه

ابن عبدالبر نیاز پاس از ذکار ایان دت رتایات ،آنهاا را

ات پی برد؛ زیرا کسی که به عشره مبشره ملحق باوده

صحیحاألساناد ت ثابات ت بالمناقشاه خواناده اسات (ابان

است ت بدتن تردید ،جایگاهی محرز در بهشت برین

عبدالبر.)129/0 :9992 ،

خواهد داشت ،از خطاا مبراسات ت باه مرجاع دینای

طبااری در تفساایر خااود ،رتایاات نخساات را (طبااری،

برای عامه مبدل می شود.

 )8/26 :9992ت ابااناثیاار در أساادالغابه ،رتایاات دتم را در
فضیلت ابنسالم دانسته است (ابناثیر.)969/0 :9931 ،
به این نمونهها سخن حضرو علی(ع) را نیز باید افازتد

جایگاه دینی اجتماعی ابن سالم در دوران خلفا و
بنی امیه

که در تاکنش به مخالفت ابانساالم باه خارت از مدیناه

اصحاب ت شاگردان ابن سالم را باه تاساطه پیوناد

گفتند :ات مردی صالح از ماست (ابنحجار930/9 :9995 ،

علمی که با تی داشته اند ،شاید بتوان حلقه دیگری از

ت .)939

منسوبان ات به شمار آترد .ابن ابی حاتم در اثر خاود،

مساالم نیااز در صااحیح خااود ،چهااارمین رتایاات را در

ابوهریره ،پسران ابن سالم (یوساف ت محماد) ،پسار

فضیلت ابنسالم نقل کرده است .ناقل این رتایات خرشاا

برادر ابن سالم ،أبوسلما بان عبادالرحمن ،زرارۀ بان

بن الحر است که میگوید :در حلقاهای در مساجد مدیناه

أتفى ،بشر بن شغاف ،خر شا بان الحار ت عباادۀ بان

نشستم که ابنسالم که شیخی زیبارتی بود ت به زیبایی نیز

نسی را در زمره ناقالن ابن سالم به شمار آترده است

حدیث میگفت ،در آن رتایت نقل میکرد .آنگاه که شایخ

(ابن ابی حاتم .)60/5 :9289 ،ابن حجر نیز لیساتی تاا

برخاست ،مردم نیز برخاستند ت گفتند :اگر میخاواهی باه

حدتدی مشابه ،از رتاو ابن سالم ارایاه کارده اسات

کسی از اهل بهشت نگاه کنی به این مارد بنگار .مان ات را

(ابن حجر .)930/9 :9995 ،اما طبرانی در م جم کبیار

دنبال کردم تا به منزلش رسید ت من نیز تارد شدم ت سخن

خود ت در گزارشی کامال تار ،باه  29نفار از راتیاان

جماعت را برای تی نقل کردم .ابنسالم در پاسخ داساتان،

ابن سالم که  59رتایات نقال کارده اناد ت  93نفار از

خوابی را نقل کرد که در زمان رسول خدا(ص) دیده باود.

راتیان یوسف بن سالم ،فرزند ات ،اشاره کرده اسات.

پیامبر نیز خواب تی را چنان ت بیر کرده بود که ابانساالم

گزارش ت داد منقوالو هر یک از رتاو ابن سالم ،باا

نمیمیرد ،جز آنکه مسلمان باشد ت به راه اساالم متمساک

استناد به م جم کبیر طبرانی ،در جدتل ذیل مالحظاه

(مسلم ،بایتاا .)9109/9 :بخااری نیاز در صاحیح خاود،

کردنی است:

رتایت مشاابهی از قایس باه عبااد نقال کارده اسات کاه
می گوید :در حلقه ای بودم که ابان ساالم از کناار ماا
گذشت .مردم گفتند :ات از اهل بهشت اسات .مان از

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

رتایتها ت گزارشهای تاریخی65/

جدتل 9ت  :2گزارش ت داد منقوالو هر یک از رتاو ابن سالم ،با استناد به م جم کبیر طبرانی
تعداد

اسامی روات

تعداد روایات

تعداد

اسامی روات

تعداد روایات

9

یوسف بن عباداب بان

 95نمونه

7

بشر بن شغاف

 9نمونه

سالم
2

محمد بن عباداب بان

1

 9نمونه

خرشا بن الحر

 9نمونه

سالم
0

حمزه بان محماد بان

93

 9نمونه

عبداب بن م قل

 9نمونه

یوسف بن سالم
9

پسر برادر ابنسالم

 9نمونه

99

5

ابوهریرۀ

 5نمونه

92

محمااد باان یحیاای

 9نمونه

حبان
عبیااد باان عمیاار

 9نمونه

اللیثی
6

عبداب بن حنظلا

 9نمونه

90

رب ی بن حراش

 9نمونه

8

انس بن مالک

 2نمونه

99

عطاو بن یسار

 9نمونه

ت داد

اسامی رتاو

ت داد رتایاو

ت داد

اسامی رتاو

ت داد رتایاو

95

زرارۀ بن أتفی

 9نمونه

91

ابوبردۀ

 2نمونه

96

قیس بن عبّاد

 2نمونه

23

ابوسلما

 0نمونه

98

م اتیا بن قرّۀ

 2نمونه

29

عبادۀ بن نسی

 9نمونه

97

مراسیل ابنسالم

 9نمونه

22

عبید بن خنیس

 9نمونه

در پایان ،از مجموع این گزارش ها به تضوح میتوان
به سه نکته پی برد:

ابن حجار ،از شارح حاال قایس آشاکارتر اسات؛ زیارا
ابن حجر در شرح حال قیس بن عباد ،بار نقال رتایات

نخست در نمونه های مت ددی ،خاندان ابانساالم باه

ابن سالم در زمان عمر تصریح کرده اسات (ابان حجار،

نقل رتایاو ات مبادرو ترزیدهاند که از پیشبینی انگیزه

 .)932/5 :9995سوم ،جز انس بن مالک ت ابوهریره کاه

قومی آنان در ترفیع مقام ابن ساالم نبایاد زفلات کارد؛

شناخته شده اند ت البته ضا ف دتمای پوشایده نیسات،

دتم ،تی در ایااام منااع نقاال حاادیث در دتران خلفااای

راتیان چشمگیری در زمره ناقالن ات مشاهده نمیشوند

سه گانه ،جاواز نقال رتایات داشاته ت بارای شااگردان

که خود مؤیدی بر فقدان قدرو علمی ابنسالم اسات؛

گوناگونی حدیث نقل کرده است .این م نا در گازارش

بنابراین ،با استناد به قراینی که در اداماه بادان پرداختاه
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می شود ،تی را می تاوان شایخی تابساته باه حکومات

نسااایی95/9 :9935 ،؛ ترمااذی997/6 :9015 ،؛ حاااکم

توصیف کرد که حلقه درسی نه برای علمآماوزی بلکاه

نیشابوری.)988/9 :9999 ،

برای گمراه کردن عامه مردم به منظور پذیرش اقاداماو
حکومت دایر کرد .البته بنابر تصریح تاریخ ،زیباارتی ت

بازخوانی شخصیت ابنسالم

زیباسخن هم بود (مسالم ،بایتاا )9109/9 :ت جاذابیت

در میان عامه ،ابنسالم شخصیتی موثق به شمار رفتاه

الزم را در جلااب نظاار مااردم عااوام داشاات .چنااانکااه

(اباانحبااان )227/0 :9010 ،ت رتایاااو بااینظیااری در

جوادعلی در این باره نوشته است :به نظر میرسد رتباه

فضاایلت تی نقاال شااده اساات (بخاااری08/5 :9922 ،؛

علمی که ابنسالم ت ک اباالحباار در جام اه اساالمی

نسایی95/9 :9935 ،؛ ابن عبدالبر)129/0 :9992 ،؛ اما در

باادان دساات یافتنااد ،محصااول سااادهاندیشاای برخاای

میاااان شااای یان ،فاااردی زیرموثاااق محساااوب شاااده

مسلمانان ت فخرفرتشی یهودیان باود؛ زیارا ایان افاراد

(اباانطاااتت  )73 :9996 ،ت در آرا محققااان م اصاار

درباااره انبیااا ت امااتهااای پیشااین ،بااه نقاال مطااالبی

امامیه ،به عناوان یکای از چهاار سررشاته اصالی ترتد

می پرداختند که برای مسلمانان جذابیت داشت ت گماان

اسراییلیاو به منابع اسالمی شناخته شده است (م رفت،

میکردند اگر جایگاه علمی این افاراد را ارتقاا بخشاند،

 88/2 :9081تا .)79

به نفع اسالم است (جوادعلی 562/6 :9187 ،ت .)560

این در حالی اسات کاه ابانساالم در گازارشهاای
تاریخی موجود ،همچون برخی عناصار منفاور تااریخ،

جایگاه ابنسالم در منابع عامه
در مناابع حاادیثی ت رجااالی ت حتای تاااریخی عامااه،

عنادی با اهلبیت(ع) نشاان ناداده ت نقاش پررنگای در
تقایع سرنوشت ساز ایفا نکرده است .تی حتی حضرو

همواره نگرش مثبت به ابن سالم درخور مالحظه است؛

علی(ع) را در آستانه حرکت به سوی عاراق ،باه حفا

برای نمونه در ثقاو ابانحباان ،از تی ناام بارده شاده

پایگاه اسالم در مدینه تشاویق کارد (ابانحجار:9995 ،

(ابن حبان )227/0 :9010 ،ت در تذکرۀالحفا ذهبای باا

 930/9ت .)939

عباراتی کمنظیر ستایش شده است .چنانکاه ذهبای تی

از این رت ،هر چند ن یم بن حماد مدعی طرد رتایاو

را عالم زمان خود ت از اهالی بهشات توصایف کارده ت

ابن سالم از سوی عالماان شای ی شاده اسات ،عالماان

رتایاو مت ددی در مادح ات نقال کارده ت آیااتی را در

شی ی در منابع گونااگون ،در مااجرای ایماان آتردن ات

تصف تی دانسته است (ذهبی ،تذکره 29/9 :ت )25؛ اما

بدتن آنکه کمترین ت رضی باه تی کنناد ،از مجموعاه

افزتن بر منابع رجالی ،تراجمنگاران نیز از تی به نیکای

پرسش هایی یاد کرده اند که به مسایل ابنسالم مشاهور

یاد کرده اند (ابن اثیر969/0 :9931 ،؛ ابنعبادالبر:9992 ،

شده است (ابن بابویاه013 :9017 ،؛ ابان بابویاه:9075 ،

122/0؛ ابنحجار 930/9 :9995 ،ت  .)939چناانکاه در

 90/9ت  19ت 15؛ مفید :9990 ،االختصااص 92/تاا 59؛

منابع اصیل حدیثی همچون صاحاح بخااری ت مسالم،

مفید :9990 ،االمالی936/؛ ابن شهرآشوب52/9 :9081 ،؛

سنن نسایی ،سنن ترمذی ت مستدرک حااکم نیشاابوری

ترام 91/9 :9993 ،ت 966؛ مجلسااااای633/7 :9936 ،؛

نیز رتایاو فضایل ات نقل شده ت هماواره ساتوده شاده

فیض کاشانی29/5 :9995 ،؛ شایخ حار272/9 :9997 ،؛

اساات (بخاااری06/1 :9922 ،؛ مساالم ،باایتااا9109/9 :؛

شااایخ حااار 298/9 :9925 ،ت 925؛ مجلسااای:9930 ،

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

رتایتها ت گزارشهای تاریخی68/

 219/5ت  090؛ 099/6؛ 980/7؛  030/1ت 039؛

پشتیبانی سپاه دشمن را به عهده گرفتاه بودناد ،اماری

خصیبی.)86 :9991 ،

درخور توجه بوده ت انگیزه نقال آن در گازارش هاای

تلی با این همه دلیل بر اعتماد نداشتن عالمان ،خاصه

متقن تاریخی تجود داشته است .در حاالی کاه چناین

بر ابنسالم ،گزارش ن یم بن حماد از عملکارد شای یان

خبری در دیگر منابع یافت نشد .هنگامی که نمیتاوان

است .تی چنان که در ادامه به تفصیل ذکار مای شاود،

خبر حضاور ابان ساالم در جناگ خنادق را مطمائن

رتیکرد عالماان شای ه در قباال رتایااو ابانساالم ت

دانست ،به تبع اتلی نمی توان حضور ات در جنگ بادر

ک ب األحبار را توقف در آن ها به علت مخالفات ایان

را که تنها ابن حجر ناقل آن بوده ت البته خود ات نیز آن

دت بااا اهاال بیاات پیااامبر(ص) توصاایف کاارده اساات

را تض یف کارده اسات ،پاذیرفت؛ تلای از خاالل آن

(ابن طاتت  .)73 :9996 ،بی شک گازارش ات از ایان

می توان تالش به منظور موق یت سازی برای ابن ساالم

تض یت ت تالش برای تطهیار ایان دت چهاره ت حتای

را برداشت کرد .همان گونه که رتایاو بی نظیر درباره

تبدیل آنان به یاران خاواص امیار مؤمناان ،از درساتی

فضیلت ابن سالم که تی را در زمره عشره مبشره قارار

گفتار ات خبر میدهد .چناان کاه نپاذیرفتن مادعای ات

داده ،در راستای ترفیع جایگاه ات بوده است.

ت

اما فاار از گازارش ابان ساالم در زازتاو پیاامبر،

اصرار ات بر طرد آنان نیز بر مردتد بودن ابن سالم نازد

رتایتی نیز ذهبی در فضایل ابان ساالم نقال کارده کاه

شاای یان صااحه مااینهااد (اباانطاااتت )05 :9996 ،؛

نشانگر عملکرد دینی ابن سالم است .طبق این رتایات

بنابراین ،از مجموع این قراین می توان ادعا کرد سطور

که فرزند ابن سالم ،ی نی یوسف  ،ناقل آن بوده ،رتزی

نانوشته یا گزارش های کمتر دیده شده تاریخی دربااره

ابن سالم به پیامبر گفته است :مان هام تاوراو ت هام

ابن سالم ت نقش اجتماعی سیاسی ات در دتران خلفا باه

قرآن می خوانم .پیامبر نیز نه تنهاا ات را نهای نفرماوده،

ب د ،کلید فهم چرایی پررنگ شدن نقش ابن ساالم در

بلکه فرموده است :یک شب قرآن ت یک شب تاوراو

تفسیر آیاو تحی ت مخالفات شای یان باا اتسات .باه

بخوان .ذهبی در توضیح رتایت ماذکور م تقاد اسات

همین مناسبت ،آخرین بخش این نوشتار باه باازنگری

اگر این نقل صحیح باشد ،اجازه پیامبر مبنی بر قرایات

تاریخی بیوگرافی ت ف الیت های ابان ساالم اختصااص

م داتم توراو ،به علت تکرار ت تدبر ابن سالم در عهاد

یافته است که در ابتدا ،به اجمال از آن یاد شد.

عتیق بوده است (ذهبی 29/9 :9991 ،ت .)25

درباره این دت شخصیت از سوی سید بان طااتت

فار از صحت این رتایت ت جواز قرایت توراو که
واکاوی ابن سالم در دوران حیات پیامبر(ص)

به پیامبر منتسب شده است ،مناابع مختلاف از عتااب

دتران حیاو رسول خادا(ص) را باه عباارتی بایاد

عمر توسط پیامبر(ص) به علت رجوع باه مناابع اهال

دتران خاموش ف الیت ابن سالم به حساب آترد؛ زیارا

کتاب خبر دادهاند (م رفت)89/2 :9081 ،؛ حتی ج لی

جز خبر ایماان آتردن ات ،قاول مشاهوری از حضاور

بودن این حدیث نیز ،قرینه ای بر درستی ادعای عالمان

مشهودش در تقایع زمان پیاامبر باه چشام نمای آیاد.

شی ه مبنی بر ترتد اسراییلیاو به دست ابان ساالم در

ضمن آنکه گزارش ابن حجر از حضاور تی در جناگ

رتایاااو نبااوی اساات (م رفاات .)89/2 :9081 ،ایاان

خندق را نیز نمی توان م تبار دانسات؛ چاون حمایات

گزارش حاکی از ارتباط مداتم ت آشکار ابان ساالم باا

یک حبار یهاودی از پیاامبر ،در جنگای کاه یهودیاان

مصادر یهودی ،در سال های پس از ایماان اتسات کاه
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به احتمال ،ت جب ت حیرو عامه مردم را برانگیختاه ت

عمر نماز خواند .سپس گفت :به خدا قسم ای مردم اگر

در پی آن ،ابن سالم یا اطرافیان ات را تاداشته اسات تاا

شما در خواندن نماز بر جناازه خلیفاه بار مان سابقت

به منظور توجیه قرایت مداتم توراو توسط ابانساالم

گرفتید ،در مدح ت ثنای ات از من پیشی نگرفتهاید .پاس

مسلمان شده ،چنین رتایتی را ج ل کنند.

بر بالین ات ایستاد ت گفت :ای عمر برادر مسلمان خوبی
برای من بودی .در احیای حق بخشانده ت در گساترش

واکاوی ابنسالم در دوران خالفت عمر

باطل بخیل بودی .هنگامی که رضایت الهی بود ،راضای

برحسب یافته های ایان مقالاه ،گزارشای از عملکارد

بودی ت آنگاه که موقع زضب بود ،خشمگین میباودی.

تیژه ت محسو

ابانساالم در ایاام خالفات دت سااله

چشم پاک ت پاکادامن باودی ت متملاق ت زیباتکنناده

ابوبکر در دستر

نیسات؛ تلای اخباار چندگاناهای از

نبودی؛ سپس نشست (ابان سا د .)272/0 :9993 ،ایان

ف الیاات ات در زمااان خالفاات ده ساااله عماار درخااور

عباراو ستایشگر ،به تضوح از پیوند آشکار ابنسالم با

مالحظه است.

حاکم تقت حکایت میکند.

نخست آنکه بنابر قراین تاریخی ت تصریح قایس بان
عباد (ابنحجر ،)932/5 :9995 ،ابنسالم در دتران مناع

واکاوی ابنسالم در دوران خالفت عثمان

نقل حدیث در زمان عمر ،در کنار ک باألحبار محادّثی

از ف الیت ابنسالم در دتران خالفت عثمان ،دفااع ات

پرکااار بااوده ت در پاسااخ بااه سااؤاالو مخاطبااان ،از

در شورشی که علیه خلیفه سوم درگرفته بود ،در مناابع

آموزه های یهود استفاده می کرده اسات (ذهبای ،بایتاا:

مت دد نقل شده است .مورخان در سلسله سندی از پسر

 .)69/9از همین نقطه ،میتوان به ت امل خاص ابنسالم

برادر ابن سالم نقل کردهاند که در هنگام شاورش علیاه

با دستگاه حکومت پی برد که مجوز نقل حادیث بارای

عثمان ،ابن سالم نزد خلیفه مقتول رفت ت گفات :بارای

تی صادر شده است .به تیژه آنکه عمر به استناد ارتباط

یاری تاو آمادهام .عثماان گفات :ماردم را از گارد مان

تنگاتنگی که با ک باألحبار داشته ،نه تنهاا باه یهودیاان

پراکنده ساز .زیرا تو بیرتن باشی برای من بهتر است تاا

رتی خوش نشان می داده ،بلکه از آنان در جهاتدهای

اینکه داخل در کنارم باشی .ات بیرتن رفت ت خطاب باه

دینی جام ه مدد می گرفته (م ارف 15 :9077 ،ت  )16ت

مردم گفت :نام من در جاهلیت حصین بود ت پیامبر مرا

از فراگیری مطالب آنان استقبال میکرده است .چنانکاه

عبداب نامید ت آیاو  93احقاف ت  90رعاد در تصاف

در دتران حیاااو رسااول خاادا(ص) بااه علاات ایاان

من نازل شد .بالشک خداتند بال ت خشونت را از شاما

عالقه مندی ،توبیخ شد (م رفات .)89/2 :9081 ،هماان

دتر کرد ت مالیک به سرزمینتان نازل شد ت تحی فارتد

طور که پیشتر در بررسی مقام علمی ت دینی ابانساالم

آمد .پس قسم به پرتردگار که اگر این مارد را بکشاید،

گذشت ،حضور  29راتی در لیست رتایاو ابانساالم،

مالیک شما را طرد می کنند ت تا قیامت شمشیر خاود را

دلیل دیگری بر جواز ابنسالم در نقل رتایت است.

علیه شما در نیام نخواهناد نهااد .ماردم خشامگین نیاز

ابنسالم در ایان

گفتند :این یهودی ت عثمان را با هم بکشاید (اباناثیار،

اما گزارش دتم از ف الیت محسو

دتره ،باه پایاان خالفات عمار ت تشاییع جناازه ات بااز

 963/0 :9931ت 969؛ ابن حجر .)939/9 :9995 ،چنان-

ماایگااردد .بنااابر رتایاات تاااریخی اباانساا د کااه در

که هویداست ،ابن سالم در این مکالمه با ماردم ،افازتن

طبقاوالکبری نقل کرده است ،ابنسالم آمد ت بر جناازه

بر آنکه به صراحت از تجاهت دینای خاود در پیشابرد

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

رتایتها ت گزارشهای تاریخی61/

امور سیاسی اساتفاده کارده ،از نیرتهاای مااترایی نیاز

در تهله نخست بار آن باوده اسات تاا قتال عثماان را

کمک طلبیده ت بر آن شده است تاا باا القاای حمایات

گناهی عظیمتر از قتل رسول(ص) خدا نشاان دهاد کاه

الهی از مدینه ت زضابی کاه خلیفاهکشای در پای دارد،

نزد پرتردگار نابخشودنی ت مستوجب عقاب سانگین ت

م ترضان را به عقبنشینی تادار کند.

بی سابقه است .پس از آن ،با مطرح کردن مسئله کهولت

چنانکه این م نا در چهار رتایتی که ن یم بن حماد از

سن عثمان ،درصدد فریب م ترضان برآمده است تا آنان

قتل عثمان نقل کرده نیز مشااهده کردنای اسات .بناابر

امااور را بااه جریااان طبی اای تاگذارنااد .امااا در سااومین

رتایت نخست که ابنسالم خود ناقال آن باوده اسات،

مرحله ،از نیرتی ماترایی مالیاک مادد گرفتاه اسات ت

آنگاه که مردم به عمثان هجوم بردند ،تی آنان را از قتل

ضمن ترزیب مردم به حف تضع موجود که فرشاتگان

خلیفااه برحااذر داشاات ت گفاات :تاب قساام جاازای

از امنیت مدینه حفاهت می کنند ،آنان را باز از خشام ت

پیامبرکشی در تقدیر الهی ،قتل  8هزار نفر از شماسات؛

انتقام مالیاک ترساانده اسات .گویاا باه ایان م ناا کاه

تلی اگر خلیفه را بکشید خداتند امور شاما را اصاالح

حکومت عثمان تأیید شده الهی بوده است ت مالیک باه

نگرداند جز آنکه  93هزار نفر از شما را بکشد (ن یم بن

یمن تجود ات ،از مدیناه حفاهات مایکردناد؛ تلای باا

حماد.)956/9 :9992 ،
در رتایت دتم نیز که باز خود ابنسالم ناقل آن بوده،
مردم را از اعتراض به شیخی که به شکل طبی ی انادکی
از عمرش باقی نمانده ،اشاره باه کهولات سان عثماان،
برحذر داشته ت آنان را تهدید کرده است کاه اگار ات را
بکشید خداتند بر شما شمشیر مایکشاید ت تاا قیامات
شمشیر زضب خود را از شما دتر نمیکناد (ن ایم بان
حماد.)956 /9 :9992 ،
اما در رتایت سوم ن ایم بان حمااد از قتال عثماان،
ابن سالم که این بار هم خود راتی این تاق ه باوده ،باه
م ترضان گفته است :بدتن تردید مالیکه الهی از مدیناه
از هر جهت محافظت مای کنناد ت ساوراخی در مدیناه
نیست که ملکی بر آن گماشته نشده باشد تا بر فتنهگران
شمشیر بکشد .پس با کشتن عثمان ،مالیکهای را کاه از
شما حفاهت میکنند ،متنفر ت پراکنده نسازید (ن یم بان
حماد.)560/2 :9992 ،
در آخرین رتایت نیز ،ابن سالم به مردم گفت :من در
کتاب الهی چنان دریافتاهام کاه عثماان بار گمراهاان ت
قاتالن امیر است (ن یم بن حماد.)965/9 :9992 ،
چنانکه از مجموع این رتایاو هویداست ،ابانساالم

حذف ات ،اتضاع علیه مدینه میشده اسات .در آخارین
تهله نیز ،ابن سالم پای جبر ت تقادیر الهای را باه میاان
کشیده ت با استناد به کتااب الهای ،بی ات عثماان را بار
همگان ،از جمله م ترضان ،پایدار خوانده تا مردم را باه
پذیرش تض ی که در تقدیر الهی برایشان رقام خاورده
است ،مجاب کند.
ابنس د در طبقاو نیز ،سه رتایت مشابه دیگار آترده
است .در قول اتل ،مالک بن دینار با تاسطهای ناام لوم
از ابنسالم نقل کرده است که گفات رتزی کاه عثماان
کشته شد ،عرب باه هالکات رساید (ابانسا د:9993 ،
 )51/0که این خود از پیوند عاطفی ت مناسباو سیاسای
اجتماعی ابنسالم با عثمان پرده بر میدارد.
چنانکه در رتایت دیگری از ابنساالم پرسایده شاد:
هنگام قتل عثمان ات را در کتب خود (تاوراو) چگوناه
یافتی؟ تی نیز گفت :ات را بر قااتالن ت گمراهاان امیار
یافتم (ابن س د .)63/0 :9993 ،در تاقع این مشابه همان
رتایت آخر ن یم بن حماد از ایان ماجراسات؛ باا ایان
تفاتو که در این رتایت ،مقصود از کتاب الهی تاوراو
بوده است ت از ارتباط ابن سالم با مصادر یهاودی خبار
میدهد .رتایت سوم ابنس د نیز ،بیانگر ادعای ابنسالم

 /83پژتهشهای تاریخی ،سال پنجاه ت دتم ،دتره جدید ،سال هشتم ،شماره دتم (پیاپی ،)03تابستان9015

درباره محاکمه گمراهان ت قاتالن ابنسالم در رتز جازا

پیامبر خواند ت اینکه خداتند اراده کرده است تا دین ات

ت در محضر پرتردگار است (ابنس د.)63/0 :9993 ،

را فراگیر کند ت ماانع بادخواهانی شاود کاه باه دنباال

خطابی در زریبالحدیث نیز ،از تالش دیگر ابنسالم

خاموش کردن نور هدایت ات هستند .ابنسالم با استفاده

ایان نقال،

ابزاری از مفاهیم دینای کاه ذکار آن در رتایااو قبلای

ابن سالم م ترضان را تهدید کرد که پس از قتل عثماان،

گذشت ،آنان را از مقابله باا تقادیر الهای در کناار زدن

مالیک به شهر رسول خدا پای نمیگذارناد ت باه خادا

عثمان ت عذاب الهی که قتل ات برای مردم در پای دارد،

قسم کسی نیست که عثمان را بکشد ،جز آنکه در حالی

برحذر داشت .مردم به پاخاسته ت ات را یهودی درتزگو

که به بیماری جذام مبتالست ت دست ندارد ،خداتند را

خواندند .ابنساالم نیاز آناان را درتزگاو خواناد ت بار

ببیند (خطابی .)099/9 :9932 ،تجه مشترک دت رتایات

اسالم خود تأکید کرد ت آیه  90سوره رعد ت  93ساوره

اخیر ابن س د ت خطابی نیز ،تالش عثمان برای ترساندن

احقاف را در تصف خویش م رفای کارد .پاس از آن،

مردم از عاقبت کارشان در رتز جزاست.

مردم خشمگین بار عثماان هجاوم بردناد ت ات را ذباح

برای ارعاب مردم سخن گفته است .براسا

با این همه ،شاید بتوان رتایت نوه ابنسالم را از ایان

کردند .پاس از ایان حادثاه ت قبال از آنکاه شورشایان

تاق ه ،یکی از پرم ناترین نقلها در این زمیناه دانسات.

متفرق شوند ،ابن سالم به مسجد آمد ت گفت :ای ماردم

در این رتایت که عبادالملک بان عمیار ناقال آن باوده

مصر عثمان ،أمیرمؤمناان را کشاتید؛ اماا باه خادا قسام

است ،محمد ،فرزند یوسف ،به دربار حجاا آماد ت از

پیوسته این عهدی است که شکسته شده ت خونی اسات

ات اجازه ترتد خواست .به تی اجازه ترتد داده شاد ت

که ریخته شده ت مالی است که به نادرستی تقسیم شاده

در جوار تخت پادشاهی جایی برای ات باز کردند؛ 3پس

است (طبرانی ،بیتا.)955/90 :

ات در محضر حجا نشست .حجا به ات گفت :پدرو

از عبارو آخر ابنسالم ،میتوان تهدید ات را مبنی بر

برای عبدالملک مرتان ،حدیث قتل عثمان را از جادو

خوانخواهی عثمان که در پیش است ت فتنه قتال ات کاه

ابن سالم نقل کرده است .ات گفت من نیز آن را میدانام

هرگز خاموش شدنی نیست ،دریافت .چنانکه این نقال

ت شرتع به بیان آن کرد .تی گفت :آنگااه کاه مصاریان

مفصل افازتن بار آنکاه از ارتبااط خوشاایند فرزنادان

م ترض ،عثمان را محاصره کرده بودناد ،ابانساالم بار

ابنسالم با سفاک بنی امیه ،ی نی حجا بن یوسف ،خبر

عثمان داخل شد ت گفت :آمدهام تا ثابت کنم کاه در راه

داده از پیوند صمیمانه ت نزدیک ابن ساالم ت عثماان باا

تو ،یا طلب شهادو کارده یاا گشایشای بار تاو ایجااد

یکدیگر پرده برداشته است .این خاود گماان ارتبااط ت

می کنم؛ چرا که این قوم قصد قتل تو را دارند .در حالی

نفوذ ابنسالم در دستگاه سیاسی حکومات را باه یقاین

که اگر تو را بکشند برای آنان مایه شر ت برای تاو خیار

مبدل کارده اسات .باه عاالته ،صارف نظار از ماهیات

خواهد بود .عثمان نیز گفت :در برابر حقی که بر گردن

عملکرد ابن سالم در اقدام داتطلبانه برای دفاع از عثمان

تو دارم از خداتند میخواهم شر آنان را از تو دتر کناد

که خاود بیاانگر رتاباط فای ماابین اسات ،در مکالماه

ت خیر را به سوی تاو ساوق دهاد .ابانساالم شانید ت

گزارش شده ات با ماردم ،دت نکتاه نیاز درخاور توجاه

اطاعت کرد .آنگاه که خار شد م ترضان گمان کردند:

است :نخست آنکه تی دت فقره از تحی را که در مکاه

خبر خوشی برایشان آترده اسات .ابانساالم ایساتاد ت

نزتل یافته بود ،در تصف خاویش م رفای کارده ت باا

خطبهای در تصف عثماان خواناد ت راه ات را اداماه راه

تمسک به آن ت افتخار به تغییر ناامش از ساوی رساول

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

رتایتها ت گزارشهای تاریخی89/

خدا(ص) ،برای اثباو تجهه دینی ت تقد سازی بارای

گزارش ،توصیف بحرانای از جناگ صافین اسات .تی

خود تاالش کارده اسات؛ دتم آنکاه در مقابال ،ماردم

نوشته است :ابنسالم در صافین از جناگ کناارهگیاری

م ترض در تاکانش باه درخواسات ات ،تی را یهاودی

کرد ت در مدیناه اقامات داشات تاا آنکاه در ساال 90

خواندنااد ت قتاال ات ت عثمااان را فریاااد زدنااد .یهااودی

هجری درگذشت (بحرانی.)10/0 :9996 ،

خواندن مردی که گزارش های تاریخی ایماان آتردن ات

بدتن تردید همین سه گزارش ،ی نی بی ت نکاردن ات

در

با حضرو علی(ع) هنگامی که مردم مدیناه باا اساتقبال

آن زمان 05 ،ساال از مسالمان شادنش مای گذشات ت

بی نظیر به سوی بی ت با حضرو میرفتناد ت همراهای

همچنین دعوو به قتل ات در کنار قتل خلیفه منفاور ،از

نکردن ات در جنگ جمل علیه فتنهگران ت نیاز انصاراف

عملکرد نانوشته ابن سالم در جام ه اسالمی ت ارتباط ات

از جنگ با م اتیه در نبارد صافین ،در اثبااو همراهای

با دستگاه حاکم نشاان دارد (اباناثیار 963/0 :9931 ،ت

نکردن ابنسالم با حضرو علی(ع) کافی است.

969؛ ابنحجر)939/9 :9995 ،؛ بنابراین فقط با توجه به

تلی بر این عوامل ،گزارش سید بن طاتت

را در سال اتل هجرو بیان کردهاند ت بر این اساا

از کتاب

همین دت نکته ،میتوان به چرایی تالش حاکمیت مبنای

ن یم بن حماد را نیز باید افازتد کاه گاواهی رتشان از

شادن تجهاه افارادی همچاون ابانساالم در

عناد ابنسالم با اهلبیات(ص) پیاامبر اسات .ساید بان

جام ه اسالمی ت عوایدی که برای نظام حاکم داشتهاند،

طاتت

در کتاب التشریف بالمنن فی الت ریاف باالفتن

پی برد.

که به تصریح خود مؤلاف ،دارای اساامی دیگاری نیاز

بر بزر

بوده( ،ابنطاتت  09 :9996 ،تا  )00به بیان فتناههاایی
واکاوی ابنسالم در دوران خالفت حضرت علی(ع)

پرداخته که به طور م مول ،پس از تفااو پیاامبر(ص)

در دتران خالفت حضرو علی(ع) نیز ،چند گزارش

ههور یافتاه ت در دتران خلفاا ت حکومات بنایامیاه ت

از ت امل ابن سالم باا حضارتش باه چشام مایخاورد.

بنی عبا

بار مسالمانان گذشاته اسات .در ایان میاان،

نخست گزارشی کاه طباری ت اباناثیار از زهاری نقال

ابنطااتت

کردهاند که ابنسالم ت قدامه بان مظ اون ت مغیاره بان

است؛ تلی از سه کتاب رتایتگری درخور توجهی کرده

ش به با حضرو علی(ع) بی ت نکردند (طباری:9168 ،

که کتاب حماد بن ن یم نخستین کتاب پر ارجااع اسات

903/9؛ اباانکثیاار)226/8 :9938 ،؛ دتم گزارشاای کااه

(ابنطاتت .)00 :9996 ،

از مصاادر مختلفای مطالاب را نقال کارده

مخالفت ابن سالم با خرت حضرو علی(ع) از مدینه را

ن یم که بر پایه تصریح سید بان طااتت  ،از رجاال

رتایت کرده است .ابن حجر از قاول بغاوی در م جام،

امامیه نبوده( ،ابانطااتت  )09 :9996 ،باابی از کتااب

طبق سند درخور استنادی از عبداب بن م قل نقل کارده

خود را به دفاع از ک باالحبار ت ابانساالم اختصااص

که ابنسالم حضرو علای(ع) را از خارت از مدیناه ت

داده ت آن دت را از اصحاب خاص أمیرالمؤمنین م رفای

حرکت به سوی عراق برحذر داشت ت به ایشان گفات،

کرده است .تی در ابتدای این باب ،به نگارش عالماان

منبر رسول خدا(ص) را حف کن؛ زیرا اگر آن را تارک

امامیه به این دت فرد اشااره کارده کاه آناان را مخالفاان

کردی هرگز باز نمی گاردی ت آن را نخاواهی دیاد کاه

اهل بیت پیامبر(ص) دانسته ت به علات ایان اعتقااد ،در

حضرو در پاساخ فرماود :ابانساالم ماردی صاالح از

رتایاو این دت نفر توقف کرده است .در حالی که ن یم

ماساات (اباانحجاار 930/9 :9995 ،ت )939؛ سااومین

پس از آنکه این دت را صحابی خاص حضرو علای(ع)
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م رفی کرده ،مدعی شده رتایاتی که حضارو علای(ع)

شده ابنسالم ت ک باألحبار را بازسازی کارده ت آن دت

به مالمت ت مذمت ایان دت فارد پرداختاه ،جنباه تقیاه

را بااه خااواص یاااران حضاارو علاای(ع) باادل کنااد ت

نسبت به آنان را داشته است (ابنطاتت .)73 :9996 ،

تصویرسازی مطلاوبی از چهاره ایان دت فارد در قارتن

اما قرینهای که ن یم بار محبات تیاژه ابانساالم باه

نخست ارایه دهد .از جمله آنکه به رتایااتی در ماذمت

حضرو علی(ع) اقامه کرده تا از ایان رهگاذر دیادگاه

ابن سالم اشاره کرده ت سپس در توجیه آنها را تقیاهای

علمای امامیه را به ابنسالم تغییر دهاد ،مخالفات ات باا

خوانده که بنابر شواهد تحقیقاتی موجود ،ماتن حادّاقل

خرت حضرتش از مدینه است .ن یم بن حماد از جلاد

ت دادی از این رتایاو اکنون در دست ماا نیسات .دتم

نخست کتاب انباو النحاه اثر علی بن یوساف الشایبانی،

آنکه به موضاع عالماان شای ه اشااره کارده اسات کاه

صاافحاو  01ت  96تااا  ،98چنااین نقاال کاارده اساات:

رتایاو این دت فرد را به علت مخالفت با اهالبیات(ع)

هنگامی که حضرو قصد خارت از مدیناه را داشات،

طرد کرده بودند که این اجماع در کالم ن یم بن حماد ت

ابن سالم به ایشان گفت بر منبر رسول خادا(ص) بااقی

تالش برای تغییر رأی آنان درخور تأمل است.

بمان ت به سوی عراق نرت که در این رفتن تو بازگشاتی
نیست .اصحاب حضرو خواستند ات را مضارتب کنناد
که حضرتش فرمود :ابانساالم را رهاا کنیاد کاه از ماا
اهل بیت است؛ سپس باه ساوی عاراق رفات ت تقاایع
ب دی رخ نمود .اما آنگاه که حضرو به شهادو رساید،
ابن سالم گفت :سر حضرو علی م ادل سر چهال نفار
است ت ات صالح باود .ساپس افازتد :امتای نیسات کاه
پیامبرش را بکشد جز آنکه خداتند  8هزار نفار از آناان
را میکشد ت اگر امتی خلیفهاش را بکشاد ،خداتناد 05
هزار نفر آناان را خواهاد کشات .ساپس ن ایم از ایان
گزارش چنین نتیجه گرفته است که این ساخنان اقتضاا
میکند که ابنسالم به خالفت حضرو علی(ع) پاس از
پیامبر(ص) اعتقاد داشته باشد؛ چرا که تی عقوبت قتال
خلیفه را پس از شهادو حضارو علای گفتاه ت چناین
سخنی را پس از مر

سه خلیفه قبلی ایراد نکرده است

(ابنطاتت  73 :9996 ،ت  .)79با تجود این ،ساید بان
طاتت

در ابتدای کتاب به صراحت باا اعتقااد ماذکور

ن یم بن حماد مخالفات ترزیاده اسات (ابانطااتت ،
.)05 :9996
اما در گزارش ن یم بن حماد ،توجه به این نکته حایز
اهمیت است که تی تالش کرده است تا تجهه تخریب

به هر رتی ،ن یم بن حماد تالش کرده تا از مخالفات
ابن سالم با خرت حضرو علی(ع) از مدینه ت جمالتی
که پس از شهادو حضرتش در ذم مردم زماناه باه کاار
برده است ،به ارادو تیژه ابنسالم به أمیرمؤمنان دسات
یابد (ابنطااتت  73 :9996 ،ت )79؛ در حاالی کاه در
دیگر منابع ،عباراو ابن سالم در سو

از دسات رفاتن

حضرو علی(ع) ذکر نشده است ت در نتیجه قول متفرد
ن یم ،ض فی در اثباو مدعای ات محسوب میشاود .باه
عالته آنکه مشابه این عباراو در دیگار مناابع از زباان
ابن سالم ،در آستانه قتل عثمان ت تالش ات برای متفارق
کردن مردم بیان شاده اسات (ن ایم بان حمااد:9992 ،
 .)956/9ضمن آنکه تی در این عبااراو ،مادعی شاده
است مجازاو پیامبرکشی از سوی خداتند قتل  8هازار
نفر از امت ت مجازاو خلیفهکشای کاه جانشاین هماان
پیامبر است ،قتال  05هازار نفار اسات (ابان طااتت ،
 73 :9996ت  )79کااه ایاان ارقااام ضاامن خشااونت
نپذیرفتنی ،جایگاه خلیفه را از نبای فراتار بارده ت ایان
مدعا را بیاسا

کرده است.

اما درباره عبارو حضرو علی(ع) در تأیید ابنساالم
کااه اتلااین قرینااه ن اایم مبناای باار ارادو اباانسااالم بااه
حضرتش بوده است ،باید گفت :اینکه حضرو علی(ع)

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

رتایتها ت گزارشهای تاریخی80/

در پاسخ به درخواست ابنسالم ،مبنی بر خاار نشادن

همواره درصدد آن باوده اسات کاه موق یات دینای ت

ایشان از مدینه ،در تصف تی فرموده باشد که ات مردی

اجتماعی ابن سالم را در جام اه تقویات کارده ت ات را

صالح از ماست ،در دیگر منابع عامه نیز نقل شده اسات

به مرج یتی در مقابل حضارو علای(ع) مبادل کناد؛

(ابن طاتت  73 :9996 ،ت 79؛ ابن حجر930/9 :9995 ،

بنااابراین در نمونااه هااای گوناااگون ،فضااایل حضاارو

ت )939؛ تلی در هیچ یک از مناابع خاصاه تارد نشاده

علی(ع) به ابن سالم نسبت داده شده است که خلفا در

است .از دیگر ساو ،عملکارد ابان ساالم در امتنااع از

اثبااااو آن فضاااایل سااااختگی ت شااای یان در ردّ آن

بی اات بااا حضاارو علاای(ع) (طبااری903/9 :9168 ،؛

پافشاری کردهاند.

ابن کثیار ) 226/8 :9938 ،ت ساپس حضاور نیاافتن در
جنگ جمال ت کنااره گیاری از جناگ صافین ،گماان

تالش برای جایگزینی ابن سالم در جایگاه فضایل

همراهاای تی بااا حضاارتش را از بااین ماایباارد ت از

حضرت علی(ع)

اختالفاو پرده بر می دارد .ضمن آنکه تاکنش اصحاب

چنان که تاکنون در باازخوانی شخصایت ابان ساالم

حضرو علی(ع) به سخنان ابن سالم که قصد ضرب ت

گذشااته اساات ،تی را ماای تااوان عااالمی درباااری در

شتم تی را داشتند ،به تضوح بیانگر آن است که ات نه

حکومت خلفا تلقی کرد که توجیه گر اعمال ضدّ دینی

تنها از خواص یاران حضارو علای(ع) نباوده ،بلکاه

حاکمان برای عوام بوده ت بر همین اسا  ،باا دتلات

ت امل مثبتی با حکومت حضارتش نداشاته اسات کاه

عدالت خواه علوی نیز ناساازگار باوده اسات .باا ایان

اصحاب به نوعی درصدد انتقام از ات بوده اند؛ بنابراین،

همه ،زمانی تاالش حکومات بارای جاایگزین کاردن

اگر انتساب این جمله باه حضارو علای(ع) را درت

ابن سالم باه جاای اهال بیات پیاامبر(ص) ،باه عناوان

تاریخی فرض نکنیم ،این سخن حضرتش فقاط بارای

مرج یاات علماای ت دیناای ،باایش از پاایش محسااو

بازداشت اصحاب از هجوم به ات بوده ت مدحی در پی

می شود که قراین مت ددی از فضیلت تراشای بارای ات،

نداشته است .ضمن آنکه سایره حضارتش در الگاوی

م ادل فضاایلی کاه حضارو علای(ع) باه آن مفتخار

دینداری جام ه نیز ،بر پایه مقابله با قصاص بوده است

هستند ،اقامه شود .در این راستا ،مایتاوان از گازارش

که همین موجب فرار ک ب األحباار از مدیناه باه شاام

سلیم بن قیس (متاوفی  86ق) ت از مکالماه خصامانه

شده بود (م ارف .)937 :9077 ،ابن سالم تا آخر عمار

م اتیه ت قیس بن س د بن عباده آزاز کرد.

در مدینه باقی ماند ت به شام نگریخت؛ تلای باه طباع

سلیم بن قیس زماان تاق اه پایش رت را ساالهاای

شیوه مقابله حضرو علی(ع) با قصه گویان مورد پسند

ابتدایی دتران خالفت م اتیه ت پس از صالح باا اماام

ابن سالم نبوده ت کارنامه ات در نقل اسراییلیاو ،تیرگی

حساان(ع) ت مکااان آن را درتازه مدینااه ،بااه هنگااام

رتابط را موجب میشده است.

استقبال از خلیفه بی رقیاب امات اساالمی بیاان کارده

بنابراین ،از کنار هم قرار گارفتن ایان قاراین ،عنااد

است .براسا

این گزارش ،م اتیه به قیس بان سا د

ابن سالم با حضارو علای(ع) ت محادتد شادن ات در

بن عباده شکوه کرد که چرا استقبال کننادگان باه طاور

حکومت حضرتش عیان می شاود؛ تلای مادعای ایان

عمده از قریش بوده اناد ت از انصاار باه مراتاب کمتار

مقاله از این فراتر است .نگارندگان م تقدناد بار پایاه

حاضر شدهاند  .قیس در پاسخ ،از تقایع صدر اسالم به

قراینی که در عنوان ب ادی ارایاه مایشاود ،حاکمیات

تیژه جنگها ی بدر ت احد یاد کارد کاه انصاار بارای
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حف اسالم ،با همه تجود به جنگ م اتیاه ت پادرش

چنان کاه دساتورال مل رسامی م اتیاه مبنای بار بیاان

که کمر به نابودی اسالم بسته بودند ،پرداختند ت اموال

احادیث در فضایل خلفاای ساه گاناه ت سابّ حضارو

خود را از دست دادند ت اکنون مرکبی ندارناد کاه باه

علی(ع) ت منع احادیثی که در فضیلت ایشان ت خانادان

استقبال خلیفاه درآیناد .ساپس ،باه مناقاب حضارو

ایشان تارد شده است (سلیم بن قیس 879/2 :9935 ،تا

علی(ع) پرداخت ت بنابر گازارش سالیم ،چیازی از آن

 )879از تااالش جاادی حاکمیاات باارای محااو جایگاااه

فرتگذار نکرد .سپس گفت :اگر اهلبیت پیاامبر(ص) را

خاندان رسالت ،در فهم نصوص دینی پرده بر مایدارد.

از قریش جدا کنیم بدتن تردید ،انصار بایش از قاریش

ادعای نزتل  00آیاه در تصاف ابانساالم کاه موضاع

برای اسالم فداکاری کردهاند .در حالی که جز اهلبیات

موافق با حاکمیت داشاته اسات ،باه ناوعی تاداعیگار

پیامبر(ص) ،برای کسی حقی در خالفت نیست .م اتیه

رقیب تراشی برای حضرو علی(ع) است که امت اسالم

خشاامگین شااد ت پرسااید :ایاان سااخنان را از کااه

ت به تیژه شی یان ،م تقدند در تصف ایشان نیاز آیااو

فراگرفتهای؟ قیس گفات :از کسای کاه حقای فراتار از

مت ددی نازل شده است.

پدرم بر من داشت .کسی کاه م یاار تادیّن ت صادّیق ت
فارتق امت است ت خداتند در بارهاش به پیامبر فرمود:
«بگو برای من کافی است که خداتند ت کسی کاه علام
کتاب نزد اتست ،میان من ت شاما گاواه باشاد» (رعاد،
)90؛ سپس قایس هماه آیااتی را کاه دربااره حضارو
علی(ع) نازل شده بود ،خواند .م اتیه در مقابال گفات:
صدیق امّت ،ابوبکر است ت فارتق امّت ،عمار ت کسای
که علم کتاب نزد اتست عبداللَّه بن سالم اسات .قایس
گفت :شایسته این عناتین ت سزاتار آنهاا کسای اسات
که آیاو مت دد در تصف ات ناازل شاده باشاد ت شاما
همه را حذف کردید؛ سپس چنادین آیاه ت رتایات در
تصف حضرو علی(ع) قرایت کرد .پس از آن بود کاه
جارچیان م اتیه اعالم کردند :هرکس حدیثی در منقبت
حضرو علی(ع) یا فضایل خاندانش بیان کند ،مساتحق
کیفر است (سلیم بن قیس 888/2 :9935 ،تا .)873
بدتن تردید رتایت تفصیلی سلیم بن قایس از تقاایع
صدر اسالم که در این مقاله تنها به پاارهای از آن اشااره
شد ،از نزتل آیاو فراتان در تصف حضارو علای(ع)
حکایت دارد؛ اما تالش حکومت برای جایگزین کاردن
افرادی موافاق باا جریاان حاکمیات ،همچاون خلفاا ت
ابنسالم به جای حضرتش ،ذیل این آیاو باوده اسات.

چنان که تالش ابن سالم بارای رقابات باا حضارو
علی(ع) ،ذیل آیاه  90ساوره رعاد در مناابع مت ادد
مشهود است؛ بنابراین اما ام صاادق(ع) باه صاراحت
انتساب این آیه به ابن سالم را درت شمرده اند ت تنها
مصااداق آیااه شااریفه را حضاارو علاای(ع) م رفاای
کرده اند (صفار299/9 :9939 ،؛ فراو کاوفی:9993 ،
971؛ عیاشاااای223/2 :9073 ،؛ حسااااکانی:9999 ،
 .)932/9اختالف نظر صحابه درباره نزتل این آیه در
تصف حضرو علی(ع) یا ابان ساالم نیاز ،در مناابع
تفسیری متقدم به تضوح گزارش شده اسات کاه در
این راستا ،گزارش ابوصالح از ابن عبا

درخور تأمل

است .تی میگوید  :یک بار شنیدم که ابن عبا

ایان

آیه را در تصاف ابان ساالم دانسات؛ تلای در آخار
عمرش شنیدم که موضع قبلی خاود را رد کارد ت باا
قسم به پرتردگاار گفات :ایان آیاه جاز در تصاف
حضرو علی(ع) نازل نشده است (حساکانی:9999 ،
)936/9؛ چنان که س ید بن جبیر نیز نه تنها باا نازتل
این آیاه در تصاف ابان ساالم مخاالف باوده اسات
(طبری 997/90 :9992 ،ت  ) 991بلکه باا جساتجویی
که در منابع تفسیری متقدم انجام شد ،هیچ آیاه ای را
در تصف ابن سالم ندانسته است .افزتن بر ابن جبیار،

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

رتایتها ت گزارشهای تاریخی85/

از ش بی نیز نقل شده که م تقد بوده هایچ آیاه ای از

رتایتی از حضرو علی(ع) ذیل این آیه نقل کردهاند که

قرآن در تصف ابن سالم نزتل نیافته است (سایوطی،

حضرتش خود ت اهل بیت خویش را مصاداق ایان آیاه

.)61/9 :9939

شااریفه اعااالم فرمااوده اساات (ث لباای283/6 :9922 ،؛

با این همه ،تالش برای جانشینی ابنسالم ذیل آیااتی

طبااری5/98 :9992 ،؛ طبرساای69/8 :9082 ،؛ بحراناای،

کااه در فضاایلت أمیرمؤمنااان نااازل شااده ،تنهااا در ایاان

)732/0 :9996؛ چنااانکااه مشااهدی در کنزالاادقایق0 ،

نمونه ها خالصه نشده است ،بلکه این حیله ذیل آیه 55

رتایت از اهل بیت نقل کرده است که در جملگی آناان،

سوره مایاده ،مشاهور باه آیاه تالیات ،نیاز باه چشام

اهلبیت خود را مصداق «اهلالذكکر» در این آیه توصیف

می خورد .در رتایاو شأن نزتل ایان آیاه چناین آماده

کرده اند .از جملاه آنکاه اماام صاادق(ع) در پاساخ باه

است که ابنسالم با ت دادی نزد رسول خدا(ص) رفات

محمد بن مسلم که دربااره «اهالالاذكکر» پرساش کارد،

ت از اعراض یهودیان از خود ت دیگر یهودیاان مسالمان

فرمودند :برخی از شی یان ما گمان میکنند مقصود ایان

شده شکایت کردند .در این هنگاام ،آیاه تالیات ناازل

آیه پرسش از اهل کتاب است؛ در حاالی کاه ماراد آیاه

بسیاری از رتایاو ،پس از نزتل این آیه،

رجوع به ما ت پرسش از ما اهالبیات اسات (مشاهدی،

شد .بر اسا

پیامبر(ص) به درب مسجد رسیدند کاه گادایی خاار

 077/7 :9067ت  .)071تلاااای باااااتجود تصااااریح

شد ت ماجرای گرفتن انگشتر در حال رکوع از حضرو

اهلبیت(ع) بر اینکاه ماراد از اهالالاذکر خاود ایشاان

علی(ع) را بیان کردند .شیخ طوسی در خصوص پیوناد

هستند ،ابنعطیه ذیل این آیه از رتایتی بیسند گازارش

میان ابنسالم ت نزتل آیه تالیات ماینویساد :خداتناد

داده که بر اسا

آن ،ابن سالم ادعا کرده است کاه مان

تالیت خود ،پیامبر ت حضرو علی(ع) را برای ابنسالم

مصداق اهلالذکر هستم (ابنعطیه.)85/9 :9922 ،

ت دیگران جایگزین اعراض قوم ت قبیله م اند آنان کارد
(طوسی ،بیتا)569/0 :؛ تلی برخی مفسران با استناد باه

نتیجه

گفتار ابنسالم با پیامبر(ص) در آستانه نازتل ایان آیاه،

از کنارهم قرار دادن قراین تااریخی ،مایتاوان چناین

ابنسالم را باه جاای حضارو علای(ع) ،تلای مؤمناان

استنباط کرد که در گذر زمان ،ابنسالم به خلفا نزدیاک

قلمداد کردهاند (ر.ک به :شوشتری )980 :9068 ،کاه در

شده ت به موازاو آن ،از خانادان پیاامبر فاصاله گرفتاه

این صورو ،تلی به هر م نایی در نظر گرفتاه شاود باه

است .به گونه ای که در ایام خالفت حضارو علای(ع)

تضوح ،از اشتیاق حکومت برای ساوق دادن عاماه باه

در جبهه مخالف باوده اسات .ایان فاصاله از حاق ،باه

ابنسالم به عنوان مرجع دینی خبر میدهد.

تدریج ابن سالم را بر آن داشت که به مقابله باا فضاایل

اما آیه  8ساوره انبیاا ،دیگار آیاهای اسات کاه بناابر

قرآنی حضرو علی(ع) بپردازد؛ بنابراین ابن سالم شاأن

رتایاو امامیه ،در تصف اهلبیت(ع) بوده اسات؛ تلای

نزتل یا مصداق بیش از  03آیه از قرآن قارار گرفات ت

به ابن سالم منسوب شده است .در این آیه ،باه کساانی

در چند رتایاو ،تمجیادهای باینظیاری از ات شاد .در

که در حقانیت نزتل تحی بر پیامبر تردید دارند ،دستور

نهایت نیز ،با گرایش های قوی عثمانی گری تی ت نقش

داده شده است از اهل الذکر ساؤال کنناد :تم ماا أسرلسمالنا

ف ال ات در ترتد اسراییلیاو به منابع اساالمی ت ادعاای

قسبللسکم إالَّ رجاالً نُوحی إلسیلهمل فسسلئسلُوا أسهللس الاذكکر إن کُناتُمل

ات مبنی بر نزتل چندین فقره تحی در تصف خاودش،

ال تس للسمُونس (انبیا .)8 ،بسیاری از تفاسیر عاماه ت خاصاه،

میتوان مدعی شاد کاه از ات سوواساتفاده ناآگاهاناهای
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نشده ،بلکه خود ات نیز با سیاست دستگاه حاکم هماراه

م رفا األصحاب ،تحقیق على محمد البجاتى ،بیرتو:

ت در این ماجرا دخیل بوده است .از این رت ،باا تجاود

دارالجیل.

تجاهت نسبی که ابنسالم در برخی منابع متقدم امامیاه
داشااته ت رتایاااتی هاار چنااد اناادک از ات نقاال شااده،

 .ابنعاشور ،محمد بن طاهر( ،بیتاا) ،التحریار ت التناویر،
بیرتو :موسسه التاریخ.

شخصیت حقیقی ات مذموم ت در مقابل اهلبیت(ع) قرار

 .ابن عطیه اندلسى ،)9922( ،المحارر الاوجیز فاى تفسایر

داشته است .به گونهای که به تضوح میتوان ابانساالم

الکتاب ال زیز ،تحقیق محماد عبدالساالم عبدالشاافى،

را عالم درباری به شمار آترد.

بیرتو :دارالکتب ال لمیه.
 .ابانکثیاار دمشااقی ،)9991( ،تفساایر القاارآن ال ظاایم ،تحقیااق

کتابنامه

محمدحسااین شاامسالاادین ،بیاارتو :دارالکتااب ال لمیااا،

الف .کتاب های فارسی

منشوراو محمدعلی بیضون.

 .قرآن کریم

 ،)9938( ،---------- .البدایا ت النهایا ،بیرتو :دارالفکر.

 .ابااناباایحاااتم ،ابومحمااد ،)9289( ،الجاارح ت الت اادیل،

 .آلوسی ،سیدمحمود ،)9995( ،رتح الم انی فی تفسیر القارآن

بیرتو :دارإحیاوالتراث ال ربی.
 .ابااناثیاار ،أبوالحساان ،)9931( ،أسااد الغابااا فااى م رفااا
الصحابا ،بیرتو :دار الفکر
 .ابنبابویه ،محمد بن على ،)9017( ،التوحید (للصادتق)،
مصحح هاشم حسینى ،قم :جام ه مدرسین.
 ،)9075( ،---------------- .علاال الشاارایع ،قاام:
داترى.
 .ابن حبان ،محمد بن حباان ،)9010( ،الثقااو ،حیادرآباد
هند :تزارۀ الم ارف.
 .ابن حجر عسقالنى ،احمد بن على ،)9995( ،اإلصابا فاى
تمییز الصحابا ،بیرتو :دارالکتب ال لمیا.
 ،)9026( ،---------------------- .تهااااااذیب
التهذیب ،هند :مطب ا دایرۀ الم ارف النظامیا.
 .ابن س د ،ابوعبداب ،)9993( ،الطبقااو الکبارى ،تحقیاق
محمد عبدالقادر عطا ،بیرتو :دارالکتب ال لمیا.
 .ابن شهرآشوب ،محمد بن على ،)9081( ،مناقب آل أبای
طالب ،قم :عالمه.
 .ابنطاتت  ،على بن موسى ،)9996( ،التشاریف باالمنن
فی الت ریف بالفتن ،اصفهان :مؤسسا صاحباألمر.
 .ابن عبدالبر ،یوسف بن عبداب ،)9992( ،االساتی اب فاى

ال ظیم ،تحقیق علی عبادالباری عطای ،بیارتو :دارالکتاب
ال لمیه.
 .بحرانای ،هاشام باان سالیمان ،)9996( ،البرهااان فای تفساایر
القرآن ،قسم الدراساو االسالمیا ،قم :موسسا الب ثا.
 .بخاااری ،محمااد باان اسااماعیل ،)9922( ،الجااامع المسااند
الصااحیح ،محقااق :محمااد زهیاار باان ناصرالناصاار ،مصاار:
دارطوق النجاۀ.
 .بغوى حسین بن مس ود ،)9923( ،م الم التنزیال فاى تفسایر
القرآن ،تحقیق عبدالرزاق المهدى ،بیرتو :داراحیاو التاراث
ال ربى.
 .بغوی ،عبداب بن محمد ،)9929( ،م جام الصاحابا ،تحقیاق
محمداألمین بن محمدالجکنی ،الکویت :مکتبا دارالبیان.
 .بااالذری ،احمااد باان یحیاای ،)9998( ،جماال ماان انساااب
االشراف ،تحقیق سهیل ذکار ،بیرتو :دارالفکر.
 .بیضاتی ،عبداب بان عمار ،)9997( ،أناوار التنزیال ت أسارار
التأتیل ،تحقیاق محماد عبادالرحمن المرعشالی ،بیارتو:
داراحیا التراث ال ربی.
 .ث لبی نیشابوری ،ابواسحاق ،)9922( ،الکشاف ت البیاان عان
تفسیر القرآن ،بیرتو :دار إحیاو التراث ال ربی.
 .ترمذی ،محمد بن عیساى ،)9015( ،سانن الترماذی ،أحماد

بازخوانی شخصیت عبداب ابنسالم ت جایگاه تی در زمان حیاو پیامبر ت دترۀ خلفا بر اسا

محمد شااکر ت محمادفؤاد عبادالباقی ،2 ،مصار :شارکا
مکتبا ت مطب ا مصطفى البابی الحلبی.
 .حاااکم نیشااابوری ،ابوعبااداب ،)9999( ،المسااتدرک علااى
الصااحیحین ،تحقیااق مصااطفى عباادالقادر عطااا ،بیاارتو:
دارالکتب ال لمیا.
 .حر عاملى ،محمد بن حسان ،)9931( ،تساایل الشای ا ،قام:
مؤسسا آلالبیت.

رتایتها ت گزارشهای تاریخی88/

 .زمخشری ،محمود ،)9938( ،الکشاف عن حقایق زوامض
التنزیل ،0 ،بیرتو :دارالکتاب ال ربی.
 .سیوطی ،جاللالادین ،)9939( ،الادر المنثاور فای تفسایر
المأثور ،قم :کتابخانه آیااب مرعشی نجفی.
 .شوشااترى ،نااوراب ،)9068( ،الصااوارم المُهرقااا فاای نقااد
الصااواعق المُحرقااا؛ الباان حجاار الهیثماای ،تحقیااق:
جاللالدین حسینى ،تهران :مطبا النهضا.

 ،)9997( ،---------------- .الفصااول المهمااا فاای

 .صفار ،محمد بن حسان ،)9939( ،بصاایر الادرجاو فای

أصول األیما (تکملا الوسایل) ،مصحح محمد بن محمد

فضایل آل محمّد ،تحقیق محسن بان عباسا لى کوچاه

الحسین القایینى ،قم :م ارف اسالمى امام رضا.
 ،)9925( ،---------- ------ .إثباو الهداۀ بالنصوص
ت الم جزاو ،بیرتو :اعلمى.
 .حسکانى ،عبیاداب بان احماد ،)9999( ،شاواهد التنزیال
لقواعد التفضیل ،تحقیاق محمادباقر محماودى ،تهاران:
تزارو ارشاد اسالمى.
 .خطااابی ،ابوساالیمان ،)9932( ،زریااب الحاادیث ،تحقیااق
عبدالکریم إبراهیم الغرباتی ت عبدالقیوم عبدرب النبای،
بیجا :دارالفکر.
 .خصیبى ،حسین بان حمادان ،)9991( ،الهدایاا الکبارى،
بیرتو :البال .
 .خویی ،سیدابوالقاسام ،)9930( ،م جام رجاال الحادیث،
بیرتو :مدینه ال لم.
 .دارقطناای ،ابوالحساان ،)9936( ،المؤتسلااف تالمختسلااف،
تحقیق موفق بن عبداب ،بیرتو :دارالغرب السالمی.
 .درتزۀ ،محمااادعزو ،)9070( ،التفسااایر الحااادیث،2 ،
قاهره :دار إحیاو الکتب ال ربیا.
 .ذهبی ،محمدحسین( ،بی تا) ،التفسیرتالمفسرتن؛ للاذهبی،
بیرتو :داراحیاو التراث ال ربى.
 ،)9991( ،------------ .تاااذکرۀ الحفاااا  ،بیااارتو:
دارالکتب ال لمیه
 .زرکشی ،محمد بن عباداب ،)9993( ،البرهاان فای علاوم
القرآن ،بیرتو :دارالم رفا.

بازى،

 ،2قم :مکتبا آیااب المرعشی النجفی.

 .طبرانی ،سلیمان بن احمد( ،بی تا) ،الم جم الکبیر ،تحقیاق
حماادی باان عبدالمجیااد الساالفی ،2 ،قاااهره :مکتبااا
ابنتیمیا.
 .طبری ،ابوج فر ،)9992( ،جامع البیان فی تفسایر القارآن،
بیرتو :دارالم رفه.
 .طبری ،أبوج فر ،)9168( ،تاریخ األمم ت الملاوک ،تحقیاق
محمد أبوالفضل ابراهیم ،7 ،بیرتو :دارالتراث.
 .طبرسی ،فضل بن حسن ،)9082( ،مجمع البیان فی تفسیر
القااارآن ،تحقیاااق محمااادجواد بالزاای ،0 ،تهاااران:
ناصرخسرت.
 .طوسی ،محمد بن حسن( ،بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن،
بیرتو :داراحیاو التراث ال ربی.
 .علی ،جواد ،)9187( ،المفصال فای التااریخ ال ارب قبال
االسالم ،بیرتو :دارال ام للمالیین ،بغداد :مکتبا النهضا.
 .عیاشااى ،محمااد باان مس ا ود ،)9073( ،تفساایر ال یّاشاای،
تحقیق :هاشم رسولى محالتى ،تهران :المطب ا ال لمیا.
 .فخر رازی ،محمد بن عمر ،)9923( ،مفااتیح الغیاب،0 ،
بیرتو :داراحیاو التراث ال ربی.
 .فیض کاشانى ،مالمحسن ،)9995( ،تفسیر الصافی ،تحقیق
حسین اعلمى ،2 ،تهران :مکتبه الصدر.
 .قرطبی ،محمد ابن احمد ،)9069( ،الجامع الحکام القرآن،
تهران :ناصرخسرت.
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 .قسطالنی ،شهابالادین ،)9020( ،إرشااد السااری لشارح
صحیح البخاری ،8 ،مصر :المطب ا الکبرى األمیریا.
 .قمی ،علای بان اباراهیم ،)9060( ،تفسایر القمای ،طیاب
موسوی ،0 ،قم :دارالکتاب ،قم.
 .کوفى ،فراو بن ابراهیم ،)9993( ،تفسیر فاراو الکاوفی،
تحقیق محمد کاهم ،تهران :تزارو ارشاد اسالمی.
 .مجلسى ،محمدتقى ،)9936( ،رتضاالمتقین فی شرح من ال
یحضره الفقیه ،2 ،قم :کوشانبور.
 .مجلسى ،محمدباقر ،)9930( ،بحاراألنوار ،تحقیق جم اى از
محققان ،2 ،بیرتو :دار إحیاو التراث ال ربی.
 .مسلم بن الحجا ( ،بیتا) ،المسند الصحیح ،محقق :تحقیاق
محمدفؤاد عبدالباقی ،بیرتو :دارإحیاوالتراث ال ربی.
 .مشااهدى ،محمااد ،)9067( ،تفساایر کنااز الاادقایق ت بحاار
الغرایب ،تحقیق حسین درگااهى ،تهاران :تزارو ارشااد
اسالمى.
 .م ااارف ،مجیااد ،)9077( ،تاااریخ عمااومی حاادیث،93 ،
تهران :کویر.
 .م رفاات ،محماادهادی ،)9081( ،تفساایر ت مفسااران ،قاام:
مؤسسه فرهنگى التمهید.
 .مفیااد ،محمااد باان محمااد ،)9990( ،إختصاااص ،مصااحح
علیاکبر زفارى ،قم :الموتمر ال المى اللفیا الشیخ المفید.
 ،)9990( ،--------------- .األمالی (للمفید) ،مصاحح
حسین استاد تلى ت علیاکبر زفاارى ،قام :کنگاره شایخ
مفید.
 .نسایی ،أبوعبدالرحمن ،)9935( ،فضایل الصاحابا ،بیارتو:
دارالکتب ال لمیا.
 .ن یم بن حماد ،)9992( ،کتااب الفاتن ،مصاحح سامیرأمین
الزهیری ،قاهره :مکتباالتوحید.
 .تاقدی ،محمد بن عمر ،)9931( ،کتااب المغاازى ،تحقیاق
مارسدن جونس ،0 ،بیرتو :األعلمی.
 .ترام بن أبای فارا  ،)9993( ،مجموعاا ترّام ،قام :مکتباه
فقیه.

 .هاللى ،سلیم بان قایس ،)9935( ،کتااب سالیم بان قایس
الهاللی ،مصحح محمد انصاارى زنجاانى خاویینى ،قام:
الهادى.
 .یثربی ،سیدیحیی ،)9019( ،تفسیر رتز ،تهران :امیرکبیر.

