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َ
کتاب کنونی ُّسلیم بن قیس ،کتابی است حدیثی با موضوعات تاریخی _ اعتقادی ،که گفتهاند اولین
کتاب شیعه است ،و روایات متعددی در زمینه امام زمان؟ع؟ و پیشگویی پیامبر؟لص؟ از عدالت ایشان و
همچنین ،پیشگویی درباره سفیانی ،نفس زکیه و یاران حضرت مهدى؟جع؟ ،مقام امام زمان؟جع؟ در
بهشت ،و زندگی در دولت امام زمان؟جع؟ ،در آن وجود دارد .از سوی دیگر ،همواره دیدگاههای مخالفی
درباره اصالت متن کتاب سلیم ،ابراز شده است ،تاجایی که برخی آن را ساختگی دانستهاند .یکی از
راههای شناخت اصالت و اعتبار کتاب سلیم ،بررسی نسبت این کتاب با منابع نخستین است؛ که از جمله
مهمترین دسته منابع نخستین شیعی را آثار شیخ مفید(م413ق) میتوان نام برد .در پژوهش حاضر ،با
روش کتابخانه ای به بررسی آثار شیخ مفید و نسبت آن آثار با کتاب کنونی سلیم پرداخته است .نتیجه
این که شیخ مفید ،یا کتاب های کنونی منسوب به سلیم را ندیده است (و این کتابها ،ساخته و
ً
پرداخته پس از دوران شیخ مفید هستند)؛ یا این که ،اساسا وی این کتابها را معتبر نمیدانسته است.
واژگان کلیدی :احادیث مهدی ،کتاب سلیم ،شیخ مفید ،سلیم بن قیس.
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مقدمه

اصل یا «کتاب سلیم» منسوب به سلیم بن قیس ،یکی از منابع مهم تاریخی _ کالمی شیعی
است ،که روایات متعددی مربوط به امام زمان؟جع؟ ،در آن آمده است؛ به طوری که برخی از
متأخران ،آن را اولین میراث مکتوب درباره حضرت مهدى؟جع؟ میدانند (انصاری:1384 ،
عنوان کتاب و مقدمه).

عمده موضوعات کتاب کنونی سلیم در مورد امام مهدی؟جع؟ ،عبارتند از:
 .1إخبار أمیراملؤمننی؟ع؟ عن دخول املهدی؟ع؟ الکعبة و بکاءه و تضرعه( ...سلیم :1415 ،ج،2

ص)775؛

 .2أمیراملؤمننی؟ع؟ ،کان یعرف مجیع من یبایع املهدی؟ع؟ بنی الرکن و املقام( ...همان،
ص)628؛

 .3بشارة رسول اهلل؟لص؟ باإلمام املهدی؟ع؟ و ظهوره (همان ،ص 908 ،769 ،628و )910؛

 .4بشارة عییسبن مر می؟ع؟ بظهور املهدی؟ع؟( ...همان ،ص)708؛
 .5ذکر صفة املهدی و عدله ىف الکتف الذی کتبه رسول اهلل؟لص؟ عند وفاته( ...همان،

ص)878؛

 .6صالة عییس بن مر می؟ع؟ خلف اإلمام املهدی؟ع؟ و قوله له« :إنکم أمئة الینبعی ألحد أن
یتقدمکم( »...همان ،ص)707؛

 .7املهدی؟ع؟ من سادات أهل اجلنة( ...همان ،ص)857؛
 .8املهدی؟ع؟ من ولد احلسنی؟ع؟( ...همان ،ص 568و )910؛
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 .9هروب اإلمام مهدی؟ع؟ من السفیاین إیل مکة( ...همان ،ص)775؛
ً
 .10یبعث اهلل للمهدی؟ع؟ أقواما جیتمعون من أطراف األرض( ...همان ،ص)775؛
ً
ً
 .11میأل اهلل األرض باملهدی ؟ع؟ قسطا و عدال( ...همان ،ص،775 ،763 ،708 ،628 ،567
 908 ،878و .)910

ً
موافقان اعتبار کتاب سلیم ،غالبا بدون توجه به مشکالت محتوایی این کتاب ،و نیز وضعیت

نسخههای خطی مشوش کتابهای سلیم ،اصرار دارند با بیان دیدگاههای تأییدی دانشمندان و
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علمای پیشین ،و ایجاد اسناد قابل قبول برای کتاب سلیم ،نسبت به اعتبار این کتاب اقدام ،یا

وضعیت اعتبار آن را تصحیح و پررنگ کنند (همان ،ج ،1سراسر متن).
از طرف دیگر ،در مورد نقد و بررسی کتاب سلیم ،مقاالت متعددی نگارش یافته است
(استادی1399 ،پ :سراسر متن) .بنابراین ،باید توجه داشت جدا از جعلی بودن اسناد منسوب

به شیخ طوسی بر نسخههای خطی کتاب منسوب به سلیم (همان1400 ،ب :ص)150؛ همواره
ً
دیدگاههای مخالفی در زمینه اصالت متن کتاب کنونی سلیم ،ابراز شده و متقابال دیدگاههایی از

اندیشمندان وجود داشته که کتاب منسوب به سلیم بن قیس را ساختگی دانستهاند (شوشتری،
بیتا :ص234؛ شوشتری :1424 ،ج ،1ص 94و حلی :1417 :ص)325؛ به گونهای که حتی
برخی از صاحبنظران درباره «موضوع» بودن این کتاب ،به نوعی «اجماع» معتقد شدهاند
(مازندرانی :1342 ،ج ،11ص.)87

جدا از بحثهای انتقادی متعددی که در مورد کتاب سلیم مطر ح شده است و میشود

(استادی1400 ،الم :ص240به بعد)؛ این نکته قابل تأمل است که در هیچ کدام از مقاالت و
انتقادات مربوط به کتاب سلیم ،به صورت مشخص ،به بررسی نسبت و مقایسه آثار یک

دانشمند با کتاب کنونی منسوب به سلیم و احادیث آن ،پرداخته نشده است .این روش جدید،

می تواند نقدهای کلی بیان شده در زمینه اعتبار کتاب سلیم را ،جزیی و تخصصی کند.
طرح مسئله

در مورد امام زمان؟جع؟ ،روایات متعددی در کتابهای کنونی سلیم آمده است .از سوی
دیگر ،در زمینه هویت تاریخی و شخصیت سلیم و نیز صحت و اعتبار کتاب سلیم بن قیس در
یکی از راه های شناخت اعتبار کتاب سلیم و اصالت سنجی روایات موجود در آن؛ بررسی نسبت
و مقایسه این کتاب با منابع نخستین شیعی است؛ و یکی از مهمترین دسته منابع نخستین

شیعی ،آثار شیخ مفید(م413ق) میباشند؛ زیرا شیخ مفید ،نخستین کسی از علمای شیعه است
که حوزه علمی منظمی را در بغداد بنیان نهاد؛ و بعد از او ،دیگر عالمان در افزایش و ارتقای کمیت
و کیفیت این حوزه ،کوشیدند .وی ،مهمترین عالم تشیع در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم
بوده است که در بیشتر علوم اسالمی تخصص و تبحری کم نظیر داشته ،و در زمینههای

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

منابع شیعی مناقشاتی وجود دارند.
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گوناگونی ،آثار مهمی تدوین کرده است .بدون اغراق ،بیشتر اندیشمندان و پژوهشگرانی که
درباره شخصیت علمی او نگاشتهاند ،به تخصص و تبحر وی در علوم اسالمی اعتراف داشته ،و
به آرا و نظریات دقیق وی ،اهمیت دادهاند (نجاشی :1407 ،ص327؛ طوسی ،بیتا :ص 157و

حلی :1417 ،ص)147؛ حتی عالمان اهل سنت عبارات بلندی را در اهمیت و جایگاه شیخ مفید
بیان کردهاند.١

ً
شیخ مفید و عصر او ،از جنبههای متعددی حائز اهمیت هستند .مثال در این دوران ،پیروان

مذاهب اسالمی به تبادل اندیشه و مباحثه و مناظره پرداختهاند؛ و شیخ مفید که در غالب
رشتههای اسالمی ،تبحر و تخصص داشته ،با اهل هر مذهب و عقیده اسالمی مباحثه و مناظره
کرده است (الذهبی :1405 ،ج ،17ص)344؛ و در برابر شبهات و اشکاالت آنها ،پاسخگو
بوده است (محیالدین :1957 ،ص.)83

شیخ مفید به دلیل مباحثات و مناظراتی کالمی و تاریخی که با عالمان مذاهب اسالمی و نیز
فرقههای گوناگون داشته است؛ از قبیل معتزله ،مجبره ،حشویه ،ناصبیه ،زیدیه ،کیسانیه،

اسماعیلیه ،قرامطه ،مبارکه ،ناووسیه ،سمطیه ،فطحیه ،واقفیه ،بشریه؛ و به خصوص
بحثهایی که با قاضی ابوبکر باقالنی ،عبد الجبار معتزلی ،قاضی ابوبکر بن سیار ،قاضی عمانی،
ابوبکر دقاق ،ابو عمرو شطوی و غیره داشته؛ در بین ایشان از شهرت ویژه برخوردار بوده است.

بنابراین ،بررسی نسبت و مقایسه کتاب های کالمی و تاریخی پیش از شیخ مفید و نیز آثار

دوران او با آثار وی ،میتواند درجه اعتبار ،اهمیت و کارکرد این آثار را نزد شیخ مفید و دوران او به
ما نشان دهد .این بررسی و «نسبت سنجی» آثار با شیخ مفید ،از جنبههای مختلفی اهمیت
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دارد .1 :اهمیت شیخ مفید و جایگاه او؛  . 2ایام زندگی شیخ مفید (قرون نخستین) و دسترسی
وی به آثار دست اول و حتی مفقود کنونی؛  .3گستردگی و تنوع آثار شیخ مفید؛  .4پر رنگ بودن
آثار کالمی و تاریخی شیخ مفید؛  .5نگارش کتابهای مهدوی؛ همانند الفصول العشرة ىف الغیبة و
__________________________________
 .1برای اطالع بیشتر ر.ک :یافعی ،مرآة الجنان ،ج  ،3ص 28؛ ابن اثیر ،البدایه و النهایة ،ج  ،12ص 15؛ ابن جوزی ،المنتظم،
ج ،8ص11؛ زرکلی ،أعالم ،ص 969؛ پطرس بستانی ،دایرة المعارف ،ج  ،1ص696؛ ذهبی ،میزان االعتدال ،ج  ،3ص  129و
 131و ابن اثیر ،کامل ،ج  ،9ص .113
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اربع رساالت ىف الغیبة.
با توجه به آنچه بیان شد ،یکی از آثار مهمی که الزم است نسبت به آثار شیخ مفید
اعتبارسنجی شود ،کتاب کنونی سلیم است .این بررسی میتواند ابعاد مبهم و مناقشههای
مربوط به کتاب سلیم را بیش از پیش ،روشن و یا رفع کند.

به عبارت دیگر ،تعامل شیخ مفید و سلیم بن قیس و نیز کتاب منسوب به سلیم ،میتواند ابعاد
مهمی از وجود خارجی کتاب و نیز اعتبار کتاب و حتی چگونگی و اینهمانی محتوای کتاب

اصلی و احتمالی سلیم را با کتابهای کنونی منسوب به سلیم ،برای ما روشن کند.

بنابراین ،برای حل مشکل اعتبار و ابهام در کتاب های منسوب به سلیم و نیز ابهام در هویت
تاریخی شخصیت سلیم بن قیس ،مناسب است به این سؤاالت بپردازیم:
 آیا شیخ مفید ،احادیث کتابهای کنونی سلیم را دیده است؟


آیا سلیم بن قیس نزد شیخ مفید شناخته شده و معتبر بوده است و از احادیث و
مطالب منقول از سلیم در آثار خود بهره برده است؟

 آیا محتوای مطالب منسوب به سلیم در دوران شیخ مفید ،با مطالب موجود و در
دسترس ما از سلیم بن قیس همانند هستند؟
بی تردید بررسی سلیم بن قیس در آثار شیخ مفید و پاسخ به سؤاالت مذکور ،بسیار مهم هستند؛

به این معنا که اگر نقش سلیم بن قیس و کتاب و احادیث او در آثار شیخ مفید «برجسته» باشند؛
برای تعیین هویت تاریخی سلیم و نیز اعتبار کتابهای کنونی منسوب به او ،مهم و تأثیرگذار
خواهند بود؛ و اگر وجود و نقش سلیم و کتابهای منسوب به او نزد شیخ مفید و آثار وی،

در دسترس نبودن آن کتاب در آن دوران ،و یا بیاعتباری کتاب نزد شیخ مفید و علمای هم دوره
وی باشد.
 .1بررسی نسبت سلیم به آثار شیخ مفید

پیش از بررسی نسبت سلیم به آثار شیخ مفید ،الزم است به دو نکته بسیار مهم توجه کنیم:
نکته اول اینکه ما با دو دسته احادیث منسوب به سلیم بن قیس روبهرو هستیم:

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

کمرنگ یا بیرنگ باشند؛ این رویکرد می تواند گویای نبود اصل کتاب تا آن دوره ،و یا حداقل،
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ً
یک .احادیث غالبا کوتاه و با محتوای اخالقی و مناقبی که همگی از شخص عمر بن اذینه نقل
شدهاند؛ و در آثار حدیثی قرون نخستین ،متفرق هستند؛
دو .احادیث بلند (تاریخی و مطاعنی) موجود در کتاب کنونی منسوب به سلیم ،که سند آن در

تمامی نسخههای خطی ،از معمر بن راشد است و نه از عمر بن اذینه (استادی1400 ،ب:
ص)150؛ هر چند که در این میان ،یک استثنا وجود دارد ،و آن حدود  5حدیث نعمانی در کتاب
الغیبه او میباشد؛ که این احادیث ،از عمر بن اذینه نیستند و از معمر بن راشد نقل شدهاند؛ و در
نوشتار دیگری ،در مورد نونویس و جعلی بودن این احادیث ،و افزوده شدن آنها بر نسخه اصلی

کتاب الغیبه نعمانی سخن گفتهایم (همان1399 ،ث :فصل نعمانی و سلیم).
نکته دوم اینکه منظور ما از «کتابهای کنونی سلیم» ،نسخههای خطی موجود از کتاب

منسوب به سلیم است .نسخههای خطی کنونی این کتاب چندگانه هستند؛ یعنی ،اکنون 8
مدل و نوع مختلم نسخه خطی (با تحریرهای متفاوت) از کتاب سلیم ،در دست ماست؛ که
همگی به سلیم بن قیس منسوب هستند؛ و یک حدیث مشترک باهم نیز ندارند؛ و البته ،هیچ

کدام از نسخهها ،از سال 918ق ،قدیمیتر نیست (همان1399 ،ت :ص.)145

با توجه به این نکات ،برای بررسی نسبت شخص سلیم بن قیس و نیز احادیث منسوب به
وی با آثار شیخ مفید ،حداقل الزم است به مقدمات و مسائل مرتبطی ،همانند معرفی آثار شیخ
مفید و تذکر آثار منسوب به وی ،پرداخته شود؛ تا در ضمن آن ،بررسی بهتری صورت گیرد و نتایج

دقیقتری مالحظه شود.
تألیفات شیخ مفید بر اساس فهرست نجاشی 176 ،کتاب و رساله ،در چندین رشته علمی
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هستند (نجاشی :1407 ،ص)402 _ 399؛ که مجموعه آثار موجود شیخ مفید در مجموعهای
ّ
چهارده جلدی با عنوان « ُّم َص َنفات شیخ مفید» در سال  ،1371توسط کنگره جهانی شیخ مفید
منتشر شد .این کتابها ،رسائل و آثار شیخ مفید را می توان به دو دسته مرتبط و غیر مرتبط با
موضوعات کتابهای کنونی منسوب به سلیم ،تقسیم کرد.

بنابراین ،بررسی نسبت سلیم بن قیس و احادیث و کتابهای منسوب به وی ،در سه مرحله
زیر قابل تأمل و بررسی است:
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الف) آثار غیرمرتبط شیخ مفید با کتابهای کنونی منسوب به سلیم

این آثار ،کتابها و رسائل با رویکرد فقهی و اصولی شیخ مفید را شامل میشوند و عبارتند از:
 .1أحکام النساء .2 ،اإلشراف .3 ،األعالم مبا اتفقت علیه اإلمامیة من األحکام .4 ،حتر می ذبائح
أهل الکتاب .5 ،التذکرة بأصول الفقه .6 ،خالصة اال جیاز ىف املتعة .7 ،الرد عىل أصحاب العدد
(جوابات أهل املوصل ىف العدد و الرؤ یة) .8 ،رسالة ىف املهر .9 ،املتعة .10 ،خمتصر التذکرة بأصول

الفقه .11 ،املزار .12 ،املسائل الصاغانیة .13 ،املسائل الطوسیة .14 ،مسائل العو یص .15 ،املسح عىل
الرجلنی .16 ،املقنعة .17 ،النکت ىف مقدمات األصول.

در کل این آثار ،هیچ نام و نشانی از سلیم بن قیس و نیز احادیث وی یافت نشد؛ جز یک

حدیث کوتاه که در «باب متییز أهل اخلمس و مستحقیه» از کتاب املقنعة آمده است (مفید:1410 ،
ً
ص .)277این حدیث ،عینا در کتاب اصول کافی ذکر شده است (کلینی :1388 ،ص .)539بین

متن حدیث اصول کافی و المقنعة ،تفاوت بسیار اندکی دیده میشود؛ بهطوری که به نظر
ً
میرسد شیخ مفید این حدیث را از کافی اخذ کرده باشد؛ مخصوصا این که ،حدیث مذکور ،در
متن نسخههای کنونی کتابهای منسوب به سلیم ،بسیار متفاوت درج شده است؛ آن گونه که
نشان نمیدهد کلینی و شیخ مفید از این متن در دسترس ما ،استفاده کرده باشند.
ب) آثار مرتبط شیخ مفید با کتابهای کنونی منسوب به سلیم

موضوعات کتابهای کنونی منسوب به سلیم ،مباحثی مانند تاریخ جریانات عصر پیامبر؟لص؟،
برخی جنگهای حضرت امیر؟ع؟ ،سقیفه ،امامت ،فضائل اهلبیت؟مهع؟ و مطاعن دشمنان
تاریخ و امامت خالصه کرد.

بنابراین ،آثار مرتبط شیخ مفید با این مطالب کتابهای سلیم ،بیشتر آثار شیخ مفید را شامل
خواهند شد؛ چراکه اغلب آثار شیخ مفید کالمی و تاریخی هستند .این آثار کتابها و رسائل فقهی

و اصولی شیخ مفید را شامل میشوند و عبارتند از .1 :اإلرشاد .2 ،اإلفصاح ىف إمامة أمیر
املؤمننی؟ع؟ .3 ،أقسام املویل .4 ،األمایل .5 ،أوائل املقاالت ىف املذاهب و املختارات .6 ،إمیان أیب
طالب .7 ،تزو یج عىل بنته من عمر .8 ،تفضیل أمیر املؤمننی .9 ،اجلمل و النصرة لسید العترة ىف حرب

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

حضرت امیر را شامل میشوند که به صورت خالصه ،میتوان این مباحث را به چند عنوان کالم،
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البصرة .10 ،احلکایات .11 ،رسالة حول احلدیث حنن معاشر األ نبیاء ال نورث .12 ،رسالة حول خبر
مار یة .13 ،رسالة ىف معىن املویل .14 ،رساله ىف االمامه و ذکر اغالط العامه .15 ،رسائل ىف الغیبة.16 ،
ُّ
مسار الشیعة ىف خمتصر توار یخ الشر یعة،
شرح املنام .17 ،عدم سهو النیب .18 ،الفصول العشرة.19 ،
 .20مسألة ىف اإلرادة .21 ،مسألتان ىف النص عىل عىل .22 ،املسائل اجلارودیة .23 ،املسائل السرو یة،

 .24املسائل العشر ىف الغیبة .25 ،املسائل العکبر یة.
 .2-1نتیجه جست وجوی سلیم در آثار شیخ مفید با موضوع مرتبط

برای جست وجوی سلیم بن قیس در آثار شیخ مفید ،به نام کامل وی بسنده نشد ،بلکه
عناوین گوناگونی همچون «سلیم»« ،سلیم بن قیس» ،و اسامی مشابه همچون «سلیمان بن
قیس»؛ و نیز راویان اصلی وی ،همچون ابان بن ابی عیاش و عمر بن اذینه و معمر بن راشد،

جست وجو شدند؛ تا ا گر نشانی از سلیم در آثار شیخ مفید وجود دارد ،یافت شود؛ حتی ا گر مطالبی
به نقل از سلیم و کتابهای کنونی منسوب به وی ،بدون ذکر راوی و نام سلیم در آثار شیخ مفید
هستند ،شناسایی شوند.

در تمامی  25عنوان کتاب و اثر شیخ مفید که با موضوعات کتابهای کنونی منسوب به سلیم

(یعنی کالم ،تاریخ ،امامت ،فضائل و )...مرتبط هستند؛ جست وجوی چند باره رایانهای انجام
شد؛ اما هیچ نام و نشانی از سلیم بن قیس ،که گویای هویت و وجود تاریخی وی به عنوان

اصحاب حضرت امیر؟ع؟ باشد ،و نیز هیچ روایت ،حدیث و مطلبی منقول از وی یافت نشد.

این وضعیت سلیم در آثار شیخ مفید ،در صورتی است که برخی از این آثار وی ،با مسائل
سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399

کتاب های کنونی منسوب به سلیم بسیار همپوشانی دارند؛ و نبود نام و مطلبی از سلیم در آنها،

بسیار حائز اهمیت است .برای توجه به این نکته و برای رعایت اختصار ،تنها به بررسی توصیفی

چند اثر از شیخ مفید نسبت به موضوعات کتابهای منسوب به سلیم اشاره میشود:
ُّ
َ .1-2-1
العترة فی َحرب َ
الب َ
الج َمل َو النصرة ِلسید َ
صرة
ِ

این کتاب شامل دو کتاب از شیخ درباره جمل است« :النصره» مباحث کالمی جمل را در بردارد؛

و «الجمل» مباحث تاریخی این فتنه را شامل است و هردو در یک مجلد چاپ شدهاند .البته جدا
از مباحث جنگ جمل ،برخی از عناوین و مطالب کتاب عبارتند از :حدیث منزلت ،انکار بیعت
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ابوبکر توسط گروهی ،کراهت مسلمانان از خلیفه کردن ابوبکر و عمر و صحابه در شورا (مفید،
 :1413فهرست) .کتاب جمل از اینرو مهم است که شیخ مفید گروهی از یاران امام علی؟ع؟ را در
کتاب نام برده است (همان)؛ که نام تعدادی از ایشان ،حدود  40بار در این کتاب آمده است.

١

با این که کتاب مفصل و حجیم «الجمل» شیخ مفید ،در برخی موضوعات با کتابهای کنونی

سلیم مشابهتهایی دارد؛ و نیز شخص سلیم (طبق ادعای کتاب کنونی سلیم) به عنوان
ً
صحابی خاص امام علی؟ع؟ در برخی مسائل مهم (همانند جنگ جمل) مستقیما شرکت داشته

است و نیز برخی مطالب ،همانند حدیث منزلت یا حدیث شماره ( 3مطابق نسخه چاپی)
ً
مستقیما در کتاب سلیم ٢وجود دارند؛ با وجود این موارد؛ شیخ مفید از شخصیت سلیم و نیز
کتاب وی در کتاب الجمل مطلبی ذکر نکرده است.

این که در کتاب جمل شیخ مفید ،نه نامی از سلیم وجود دارد و نه نقلی از سلیم و یا کتاب او؛ از

دو منظر بسیار مهم است :اول این که ،طبق مطالب کتاب کنونی سلیم ،سلیم بن قیس در
جنگ جمل حضور داشته و به ادعای برخی (سلیم :1415 ،مقدمه مصحح) ،از یاران نزدیک

حضرت علی؟ع؟ و عضو گروه «شرطة الخمیس» یا همان «فداییان امیرالمؤمنین؟ع؟» بوده
است .بنابراین ،وقتی شیخ مفید از یاران حضرت علی در جنگ جمل یاد می کند ،این سؤال
مطر ح می شود که چرا از سلیم بن قیس به عنوان صحابی نزدیک حضرت امیر؟ع؟ ،در بین این

یاران نشانی وجود ندارد .دوم :با وجود این که سلیم بن قیس گزارش گر جنگ جمل میباشد

(همان :1397 ،ص)497_495؛ اما شیخ مفید مطلبی از گزارشهای وی در تحقیقات خود
نیاورده است.

ً
مثال نام عمار بن یاسر 37 ،بار؛ نام مالك بن الحارث األشتر النخعی 21 ،بار؛ نام ّ
محمد بن أبی بکر 16 ،بار؛ نام األحنف
.1
ّ
بن قیس و حکیم بن جبلة العبدی  8بار؛ نام زید بن صوحان 7 ،بار و أبو الهیثم بن التیهان (مالك بن بلی) و قیس بن سعد
بن عبادة  6بار در کتاب برده شده است.
 .2سلیم بن قیس ،اسرار آل محمد ،نشر دلیلما ،قم :1397 ،ص 317 ،228و .487

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...
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ْ
َ
اإلمامة
 .2-2-1اإلفصاح فی

کتابی است مفصل در اثبات عقاید شیعه درباره امامت و جانشینی پیامبر ا کرم؟لص؟ که در
سال 373ق تألیم شده است .بنا بر تصریح مؤلم در ابتدای کتاب ،هرآنچه در موضوع امامت
ذکر آن الزم بوده است ،در این کتاب آمده و تنها کتابی است که فقط به مسئله امامت ،آن هم به

همه مسائل امامت در آن دوره میپردازد (مفید1414 ،الم :ص.)26 _ 13

با این که کتاب مذکور ،در برخی موضوعات با کتابهای کنونی سلیم دارای مشابهتهای
فراوانی است؛ هیچ اشاره ،نقل و مطلبی از شخص سلیم و کتاب وی در این کتاب شیخ مفید

وجود ندارد؛ زیرا شیوه مؤلم در این کتاب بیشتر جدلی است .لذا به «قیاس» نیز بر اثبات مسائل
امامت استناد میکند .بنابراین ،مؤلم در جدال خود میتوانسته به برخی از مطالب احادیث
کتاب سلیم استناد یا از آنها استفاده کند؛ ولی مطلب و استنادی از سلیم در کتاب موجود

نیست.

َ
 .3-2-1تفضیل أمیرالمؤمنین؟ع؟

اثر مذکور ،کتابی است درباره فضایل امیرمؤمنان حضرت علی؟ع؟ و اثبات برتری آن حضرت بر
دیگران .شیخ مفید در این اثر ،با استناد به احادیث شیعه و سنی ،با روشهای متعدد ،فضایل

امام علی؟ع؟ را بر همه پیامبران به جز بر پیامبر اسالم به اثبات رسانده است (همان1414 ،ب:
ص.)10 _ 4
با این که برخی از موضوعات این کتاب با موضوعات کتابهای سلیم ،مشابه است و مضامین
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و عباراتی همانند آن ،در کتاب های سلیم وجود دارد؛ هیچ مطلبی به نقل از سلیم و نیز کتاب
سلیم و یا اشارهای به سلیم ،در آن وجود ندارد (همان ،فهرست).
َْ
ََ ْ
 .4-2-1ا إل ْرشاد فی َم ْعرفة ح َج ِج اهلل علی ال ِعباد

کتاب مذکور ،اثری است کالمی و تاریخی درباره تاریخ زندگانی ائمه اطهار؟مهع؟ که شیخ مفید با

توجه به روایات ،آن را در سال 411ق تألیم کرده است.

با این که کتاب مذکور در برخی موضوعات با کتابهای کنونی سلیم مشابهتهای فراوانی
دارد (همان1414 ،پ :مقدمه ،ص268 ،267 ،128 ،32؛ سلیم :1397 ،ص228؛ همان،
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 :1414ص) 341 ،275 ،244؛ و حتی برخی از احادیث کتاب االرشاد؛ احادیث کتاب کنونی
سلیم ،همانند حدیث  30 ،20 ،12و  ،63دارای مشابهت مضمونی هستند (همان:1397 ،
ص)646 ،499 ،413 ،331؛ با این حال ،هیچ اشاره ،نقل و مطلبی از شخص سلیم و کتاب وی
در این کتاب شیخ مفید وجود ندارد.

 .3-1نتیجه جستوجوی سلیم در آثار منسوب به شیخ مفید

آثار منسوب به مفید ،شامل آثاریاند که یا بازسازی شده هستند ،و یا نوشته شخص شیخ مفید

نیستند؛ و یا این که انتساب آن کتاب ها به شیخ مفید مخدوش و مورد ابهام قرار گرفته است؛
یعنی  .1الفصول املختارة ؛ مؤلم :سید مرتضی؛ و استفاده شده از آثار شیخ مفید؛  .2الکافئة؛
بازسازی شده برای شیخ مفید؛  .3النکت اإلعتقادیة؛ مؤلم :ناشناخته؛ انتساب مخدوش به

شیخ مفید؛  .4االختصاص؛ مؤلم :ناشناخته؛ انتساب مخدوش به شیخ مفید؛  .5تصحیح
االعتقاد.
در تمامی  5عنوان اثر مخدوش و یا منسوب به شیخ مفید؛ که البته با موضوعات کتابهای

کنونی منسوب به سلیم نیز مرتبط هستند؛ حدیثی به نقل از کتابهای سلیم یافت نشد.
همچنین هیچ حدیثی به نقل از سلیم یافت نگردید .تنها چند اشاره به نام سلیم و یک حدیث از
«سلیم شامی» مالحظه شد .این ،در صورتی است که برخی از این آثار ،با مسائل کتاب منسوب
به سلیم همپوشانی باالیی دارند؛ و نبود نام و مطلبی از سلیم در آنها ،بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه به بررسی این چند اثر به نسبت موضوعات کتابهای منسوب به سلیم پرداخته
 .1-3-1الفصول المختارة

اثر مذکور ،اثر مفصلی از سیدمرتضی علم الهدى است؛ که نویسنده مطالبی از کتابهاى
«املجالس» و «العیون و املحاسن» و بخشهایی از امالى شیخ مفید بر ایشان و دیگر تألیفات شیخ

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

میشود که عبارتند از:
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مفید را گلچین و با نام «الفصول املختارة» تدوین کرده است.١
این کتاب ،حاوى مجموعه مباحثههای شیخ مفید با علماى اهلتسنن ،در مباحث اعتقادى و
کالمی است که بسیارى از عقاید شیعه را با بیانی استداللی و با استناد به عقل و قرآن و روایات
اهلبیت؟مهع؟ ثابت کرده؛ و بسیارى از شبهات و اشکاالت اهل تسنن بر شیعه را جواب داده است.

با این که مطالب مرتبط با کتاب سلیم در فصلهایی از این کتاب وجود دارند (مفید:1414 ،
فهرست)؛ با این حال ،هیچ مطلبی به نقل از سلیم بن قیس و نیز کتاب سلیم و یا اشارهای به

سلیم ،در این کتاب وجود ندارد.

بهعنوان نمونه ،یکی از موارد مشابه ذکر میشود :حداقل در دو جای کتاب الفصول المختاره،
در مورد آیه تطهیر و روایت مربوط ،مطالبی آمده است (همان :1414 ،ص 53و  .)88همچنین،

حداقل در دو جای کتاب سلیم در مورد آیه تطهیر و روایت مربوط ،مطالبی مالحظه میشوند
(سلیم :1378 ،ص 200و .)298
 .2-3-1الکافئة فی رد توبة الخاطئة

در حال حاضر نسخه ای از این کتاب در دسترس نیست؛ اما نسخه بازسازی شدۀ آن در

مجموعه آثار کنگره شیخ مفید منتشر شده است.٢

با این که کتاب الکافئة ،در برخی موضوعات با کتابهای کنونی سلیم دارای مشابهتهایی
است؛ و نیز شخص سلیم (طبق ادعای کتاب کنونی سلیم) به عنوان صحابی خاص امام
علی؟ع؟ و عضو گروه «شرطة اخلمیس» بوده است؛ و در برخی مسائل مهم( ،همانند جنگ

__________________________________
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سیدحسین
 .1بسیارى از بزرگان ،در منابع روایی ،این کتاب را به شیخ مفید نسبت دادهاند؛ اما در مقابل ،نوه محقق کرکی و 
سیدمرتضی
سیدمرتضی دانستهاند .با توجه به مقدمه کتاب ،میتوان گفت نسبت این کتاب به 
مجتهد ،آن را تألیف 
مناسبتر است؛ زیرا او این کتاب را از میان تألیفات شیخ مفید جمعآورى کرده است.
 .2جناب آقای زمانینژاد ،روایات منقول از کافئة تحت عنوان «املسألة الکافئة ىف ابطال توبة اخلاطئة» در کتابهای
بحاراالنوار ،و مثالب النواصب شهرآشوب و نیز مستدرک الوسائل محدث نور ی را جمعآور ی و در ضمن  63روایت ،نسخه

ُّ
بدلی از کافئة ترسیم کرده است (برای اطالع بیشتر ر.ک :مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،مصنفات الشیخ المفید،
 :1413کنگرۀ شیخ مفید ،قم ،ج.)6
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ً
صفین ،جمل و نهروان) مستقیما شرکت داشته ،که این مسائل به موضوع کتاب الکافئة مرتبط
است؛ همچنین ،چون سلیم بن قیس (طبق ادعای کتاب کنونی سلیم) در روزها و ماههای
بسیاری ،همنشین و از اصحاب خاص حضرت علی؟ع؟ به شمار میرفته و نقش پر رنگی در
زندگی حضرت علی؟ع؟ داشته است؛ این مؤلفهها و امتیازات ،کافی است تا شیخ مفید از کتاب

سلیم و نیز از گزارشهای سلیم ،برای اثر تألیفی خود استفاده؛ یا طبق اسناد دیگر تاریخی به غیر
از کتاب وی ،از سلیم ،یادی کند؛ اما هیچ اشاره ،نقل و حتی مطلبی از شخصیت سلیم و نیز کتاب

وی ،در این کتاب شیخ مفید مالحظه نمیشود؛ به جز یک حدیث که در بحاراالنوار ،به نقل از

کتاب کافیه آمده است (مجلسی ،بیتا :ج ،30ص .)142در زمینه این حدیث ،چند نکته قابل
توجه است:

 .1این حدیث ،در جوامع حدیثی دیگر یافت نشد .همچنین در کتاب مفصل دیگر شیخ مفید،
ً
در مورد جنگ جمل مالحظه نگردید .احتماال بازساز کتاب کافیه به همین دلیل این حدیث را در
متن کافیه نیاورده و آن را در قسمت آخر ،یعنی استدراک ذکر کرده است (مفید :1413 ،ج،6

ص.)46

 .2حدیث اسناد ندارد؛ و مشخص نیست که منظور از سلیم ،کدام سلیم است.
 .3براساس بررسیهای صورت گرفته ،این حدیث ،در کتابهای کنونی سلیم نیز وجود ندارد؛

هر چند بعضی مضامین آن با برخی از مضامین حدیث  37کتاب کنونی سلیم ،همخوانی دارد
(سلیم :1397 ،ص.)527
کتاب مذکور ،اثر مختصری است با موضوع کالم و عقاید شیعه ،منسوب به شیخ مفید؛ که البته

تألیم آن توسط وی از سوی برخی ،محل تردید است .١مؤلم در این کتاب به بررسی مباحث
__________________________________
 .1چند تن از کتابشناسان و محققان به این موضوع پرداختهاند؛ از جمله سید عبدالعزیز طباطبایی و سید محمدرضا

حسینی جاللی و رضا مختار ی و سید محمد اصفیائی (حافظیان ،ابوالفضل« ،النکت االعتقادیة» شیخ مفید یا «فخریة فی
االعتقاد» فخرالمحققین) ،پایگاه کتابشناسی شیعه 12( ،مرداد  24( ،)1389اردیبهشت  .)1391همچنین ،کتاب دیگرى با

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

 .3-3-1نکت االعتقادیه
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اعتقادی ،مانند توحید ،نبوت ،معاد ،عدل و امامت پرداخته است (مفید :1413 ،فهرست
النکت).
با این که فصلی از این کتاب به امامت مربوط است؛ و برخی از موضوعات این کتاب با

موضوعات کتابهای سلیم ،اندکی مشابه است (همان :1413 ،ص 42و )43؛ هیچ مطلبی به
نقل از سلیم و نیز کتاب سلیم و یا اشارهای به سلیم ،در آن مالحظه نمیشود.
 .4-3-1اإلختصاص

مؤلم اثر مذکور ناشناخته است (حیدری :1397 ،ص .)20عدهای نیز درباره نویسنده یا

نویسندگان آن اختالف دیدگاه دارند .١این اثر ،دفتری کشکولی و متنوع است ،مشتمل بر احادیثی
از معصومان؟مهع؟ در موضوع عقاید ،سیره و تاریخ ،حکمت و اندرز ،اخالق و آداب ،فضایل اهل
بیت و نقایص مخالفان آنان و معجزات و کرامات آن بزرگواران .این اثر دارای یک مقدمه چند

سطری است که بعد از آن ،مطالب دفتر با دو روایت در فضل علم آغاز میشود و سپس روایاتی
درباره شرطة الخمیس و نیز احادیثی درباره فضایل علما و آنگاه درباره اصحاب ائمه؟مهع؟ عنوان
میشوند .روایاتی درباره حوادث پس از وفات پیامبر؟لص؟ ،مناظره ابوحنیفه با امام صادق؟ع؟،

نام «النکت اإلعتقادیة» منتشر شده که به سبک سؤال و جواب میباشد و به شیخ مفید نسبت داده شده است؛ اما بنابر بر
تحقیق برخی محققان ،این کتاب نوشته شیخ مفید نیست و از تألیفات فخر المحققین ،فرزند عالمه حلی میباشد؛ زیرا
بعضی نسخههاى قدیمی آن را به فخر المحققین منسوب دانستهاند و سبک و شیوۀ نگارش آن کتاب نیز به تألیفات شیخ
سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399

مفید شباهتی ندارد .این ،در حالی است که کتاب حاضر بسیار به دیگر تألیفات شیخ مفید شبیه بوده و با آنها هماهنگ
است.
 .1نیز در مقاالت مختلف ،از جعفر بن حسین المؤمن (م 340ق) و أبوعلی أحمد بن الحسین بن أحمد بن عمران(ق )4و
شیخ مفید (م 413ق) ،و یا دفتری با چندین نو یسنده ،بحث شده است (تهرانی ،آقا بزرگ ،الذر یعة الی تصانیف الشیعة،
قم ،اسماعیلیان و کتابخانه اسالمیه تهران :1408 ،ج ،1ص360؛ شبیری زنجانی ،سید محمد جواد ،االختصاص شیخ
مفید ،مجله نورعلم ،شماره ،38اسفند  :1369ص 70و انصار ی ،حسن ،نمونه ای از دفاتر محدثان :کتاب االختصاص
منسوب به شیخ مفید ،سایت بررسیهای تار یخی).
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قصیده فرزدق ،اقوال برخی از حکما و وصایای لقمان حکیم؛ از دیگر موضوعاتی هستند که در
این دفتر نقل شدهاند (منسوب به مفید :١٤١٤ ،فهرست).
در این دفتر ،مانند کتابهای روایی ،مطالب با ذکر سند آمدهاند؛ هر چند در ذکر اسناد ،اسلوب

خاصی انتخاب نشده و وحدت رویهای در میان نقل روایات مالحظه نمی گردد؛ و در آن ،از
روایات بدون سند ،تا روایتهای مرسل که مستقیم از امام آغاز شده ،تا روایاتی که دارای 8
واسطهاند؛ مالحظه میشوند.

کتاب اختصاص ،با این که با مطالب کتاب های سلیم موضوعات بسیار مشابهی دارد؛ جز یک

حدیث از سلیم شامی ١و دو اشاره به سلیم بن قیس ،هیچ مطلب دیگری در آن ،به نقل از سلیم و
کتاب وی و یا اشارهای به سلیم وجود ندارد (همان ،ص 7 ،3و .)8

اگر این نوشته و کتاب از شیخ مفید بود؛ الزم بود که وی از سلیم به عنوان شرطةالخمیس و

کسی که در جنگ های حضرت امیر همانند جنگ جمل شرکت داشته است؛ نام ببرد؛ در صورتی
که از سلیم به عنوان صحابی و یا تاریخ نگار جمل؛ و نیز احادیث سلیم و کتاب وی در کتاب جمل
شیخ مفید و دیگر کتاب های وی مطلبی موجود نیست (قسمت کتاب جمل در همین نوشتار را
نگاه کنید).
در بررسی این اثر ،نکاتی قابل توجه است:

 .1سه نوبت که در کتاب االختصاص به نام سلیم اشاره شده است (همان ،ص)329 ،8 ،3؛

ّاما این موارد باهم متفاوتند« :سلیم بن قیس الهاللی»« ،سلیم بن قیس الهاللی و أبوصادق» و
«سلیم بن قیس الشامی».

 :1404ص .)372بنابراین ،کلمه «بن قیس» در اسناد حدیث ،تصحیم اسناد بصائر است؛ با
__________________________________
 . 1این حدیث االختصاص ،با بخشی از حدیث  37کتاب جدید سلیم ،همخوانی دارد .یعنی این حدیث ،فقط هشت
خط است؛ در صورتی که حجم حدیث  37کتاب سلیم ،حداقل  8صفحه میباشد (سلیم بن قیس ،اسرار آل محمد ،نشر
دلیلما ،قم :1397 ،ص 521به بعد و ناشناس (منسوب به مفید) ،االختصاص ،دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت
 -لبنان :1٤1٤ ،ص.)329

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

ً
 .2حدیث منقول از «سلیم شامی»؛ احتماال از کتاب بصائر الدرجات نقل شده است (صفار،
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این توضیح که از پایان صفحه  266تا صفحه  334االختصاص ،مجموعه احادیثی درباره امامت
آمده است که بیشتر آنها در کتاب بصائر الدرجات موجود است؛ و به احتمال قوی این
احادیث ،همگی به روایات سعدبن عبداهلل اشعری در کتاب بصائر الدرجات او متعلق است.
بنابراین ،حدیث «سلیم بن قیس الشامی» موجود در االختصاص ،همان حدیث «سلیم الشامی»
در کتاب بصائر الدرجات است (همان ،ص.)392
 .3اکنون ،عدم صحت انتساب کتاب االختصاص به شیخ مفید ،امر بسیار روشنی است
ً
(شبیری :1369 ،ص .)70این کتاب ،مجموعهای متنوع و کشکول مانند است که احتماال در
طول زمان ،کاتبان بعدی مطالبی به آن افزودهاند .با این حساب ،مشخص نیست که احادیث
ً
موجود در آن ،الزاما متقدم باشند؛ و ممکن است برخی از احادیث در دورهای بعدی ،یعنی قرن
هفتم به بعد به این دفتر اضافه شده باشند.
َ
االمام ُّیة
 .5-3-1تصحیح ِا
عتقادات ِ
ِ

َتصحی ُّح االعتقاد ،کتابی است منسوب به شیخ مفید که البته برخی این انتساب را به دالیلی

مخدوش میدانند (سلمان پور :1397 ،ص .)5این کتاب ،شر ح ،تصحیح و نقدی است بر کتاب

«االعتقادات» ،نوشته شیخ صدوق؛ که در آن مهمترین اعتقادات شیعه امامیه آمده است.

با این که برخی از موضوعات این کتاب با موضوعات کتابهای سلیم ،مشابه است؛ هیچ
مطلبی به نقل از سلیم و نیز کتاب سلیم و یا اشارهای به سلیم ،در آن وجود ندارد .جدا از این،

مؤلم در انتهای کتاب تصحیح االعتقاد ،فصل «فی احادیث المختلفه» چنین میگوید:
سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399
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ّ ...اما به این کتاب ،اعتمادی نیست؛ و شایسته است متدینان ،از عمل به آنچه در آن

است ،خودداری کنند ،و از اعتماد به آن بپرهیزند؛ و از تقلید از روایاتش دوری کنند و در
احادیث این کتاب به علما متوسل شوند ،تا آنان را بر صحیح و فاسد آن آ گاه کنند

(مفید :1363 ،ص.)126

اکنون دلیل قطعی و روشنی وجود ندارد که نشان دهد کتاب «تصحیح اعتقادات االمامیه»

تألیفی اصیل از شیخ مفید است .نامی که در گذشته برای کتاب استفاده شده« ،کتاب جوابات
ً
أبی جعفر القمی» بوده است .در متن کتاب نیز همه جا اقوال احتماال از شیخ صدوق با عنوان
گفتههای ابوجعفر در ج شده است و ناقد «اعتقادات منسوب به صدوق» نیز ،در بسیاری مواقع ،از

شیخ صدوق ،همین تعبیر «ابوجعفر» را به کار برده است.
به نظر میرسد این اثر ،در واقع کتاب مستقلی با ساختاری مشخص نبوده است .همچنین
مشخص است که نامگذاری کتاب از سوی مؤلم صورت نگرفته است .حتی این اثر ،دارای

خطبه و مقدمهای نیست و محتمل است به صورت حاشیههایی بوده که ناقد بر نسخهای از
کتاب اعتقادات منسوب به شیخ صدوق نگاشته است و در نسخهبرداریهای بعدی ،به شکل
کتابی مستقل قوام یافته است؛ و در قرون بعدی ،وقتی خواستهاند این حاشیههای تدوین یافته

را با عنوانی مستقل خطاب کنند ،اثر را به این دلیل که در سراسر کتاب ،اقوال ابوجعفر مورد رد قرار

گرفته است؛ نام آن را «جوابات ابی جعفر القمی» گذاشتهاند (انصاری.)١٣٩٨ ،
البته ،گزارشهایی از ابنشهرآشوب وجود دارند ،مبتنی بر این که شیخ مفید حاشیهای بر

اإلعتقادات شیخ صدوق داشته؛ و نیز شواهدی بیان شده که کتاب «جوابات ابی جعفر قمی» و
ً
«الرد علی ابن بابویه» (که نجاشی و ابنشهرآشوب برای شیخ مفید ذکر کردهاند)؛ احتماال همین
کتاب «تصحیح االعتقاد» است .همچنین مواردی که نویسنده تصحیح االعتقاد به آثار خود ارجاع
میدهد؛ همان آثار شیخ مفید هستند (اکبری :1398 ،ص.)66

ولی به نظر می رسد جدا از این که باید در زمینه انتساب کتاب تصحیح االعتقاد به شیخ مفید
دقت بیش تری شود؛ نباید از این واقعیت دور ماند که ممکن است برخی از حواشی نویسندگان
دیگر بر نسخه خطی کتاب تصحیح االعتقاد ،در نسخهبرداریهای بعدی از این کتاب ،بر آن

افزوده شده باشند؛ که این وضعیت ،بررسی صحت و سقم انتساب اثر را به شیخ مفید ،پیچیدهتر
خواهد کرد.

الم) در کل براساس بررسی آثار در دسترس شیخ مفید (چه آثار مرتبط با موضوعات کتابهای
کنونی منسوب به سلیم و چه آثار غیر مرتبط با این کتابها) که حدود چهل کتاب و رساله

هستند؛ هیچ نام و نشانی از سلیم و نیز احادیث وی ،در این آثار یافت نشد؛ جز یک حدیث کوتاه
که در «باب تمییز أهل الخمس و مستحقیه» در کتاب المقنعة آمده است (مفید:1410 ،
ً
ص .)277البته این حدیث ،عینا در کتاب اصول کافی ،جلد  ،1صفحه  539ذکر شده است؛ و با

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

 .4-1جمعبندی و نتیجه گیری سلیم در آثار مفید
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لحاظ تفاوتیهای متنی ،مشخص است که از منبعی جز کتابهای کنونی منسوب به سلیم ،در
کتاب المقنعة نقل شده است؛ یعنی متن آن ،چه از لحاظ حجم و چه از نظر عبارات ،با متن
موجود در کتابهای منسوب به سلیم ،مطابق و یکسان نیست.

ب) در آثار و کتابهای منسوب به شیخ مفید ،شامل «الفصول املختارة ،الکافئة ،النکت

اإلعتقادیة ،االختصاص» نیز ،جز در کتاب اختصاص ،که یک حدیث از سلیم شامی و دو اشاره به
سلیم بن قیس ،وجود دارند؛ هیچ مطلب دی گری به نقل از سلیم و نیز کتاب سلیم و یا اشارهای
به سلیم ،یافت نشد.

این حدیث کتاب االختصاص ،با بخشی از حدیث  37کتاب جدید سلیم ،همخوانی دارد؛ یعنی
این حدیث ،فقط هشت خط است؛ در صورتی که حجم حدیث  37کتاب سلیم ،حداقل هشت
ً
صفحه میباشد .حدیث مندر ج در اختصاص ،از «سلیم شامی» است؛ که احتماال از کتاب بصائر
الدرجات نقل شده است .بنابراین ،کلمه «بن قیس» در اسناد حدیث ،تصحیم اسناد بصائر
است.

در این میان آنچه مهم است ،این که عدم صحت انتساب کتاب االختصاص به شیخ مفید،

اکنون امر روشنی است.
ج) نتیجه این که ،احادیث سلیم در دو نوع خود ،اعم از احادیث کوتاه سلیم که در منابع

نخستین وجود دارند و احادیث بلند منسوب به سلیم که در کتابهای کنونی منسوب به سلیم

مالحظه میشوند؛ در آثار شیخ مفید ،جز یک حدیث کوتاه فقهی ،دیده نمیشود .با این که به
ً
مناسبت جایگاه شیخ مفید و نیز آثار متعدد او ،مخصوصا در حوزه کالم و امامت و تاریخ و
سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399
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همچنین با عنایت به کتابخانه و منابع وی تا قرن چهارم ،و از همه مهمتر ،آثار خاص شیخ

مفید ،که از لحاظ محتوا می توانستند با احادیث کتاب سلیم هماهنگ باشند؛ الزم و منطقی
مینمود که اگر احادیث کتابهای سلیم در دوران شیخ مفید وجود داشتند و در دسترس بودند؛

وی بیش از این تعداد اندک ،از نام و روایات سلیم بن قیس استفاده کرده باشد؛ و از آن مهمتر،
به کتاب وی نیز ارجاع بدهد.

در این میان ،شاید گفته شود یا استدالل گردد که احادیث سلیم بن قیس ،در آثار شیخ مفید
بیش از مقدار اندکی که بیان شد ،به کار رفته است؛ ّاما این احادیث با افتادگی نام «سلیم بن

قیس» همراه بوده؛ به همین دلیل شناسایی نشدهاند؛ و ممکن است با نام راویان ثانوی سلیم
(یعنی ابان بن ابی عیاش ،معمر بن راشد و عمر بن اذینه) در آثار شیخ مفید وجود داشته باشند.
بنابراین ،در آثار در دسترس شیخ مفید ،جداگانه بررسی شد که نتایج مثبتی مالحظه نگردید.

د) تنها مسئله ای که درباره شیخ مفید و سلیم بن قیس قابل تأمل است؛ مطلب کوتاهی است

که در انتهای کتاب تصحیح االعتقاد ،فصل «فی احادیث المختلفه» ،در مورد کتاب سلیم بیان
شده است (همان :1363 ،ص.)126

چند حالت در مورد این مسئله قابل تصور است:

 .1کتاب اعتقادات از شیخ صدوق نیست؛ یا این که حدیث سلیم در این کتاب اصیل نیست و
بعدها بر این کتاب افزوده شده است؛ و یا کتاب تصحیح االعتقاد از شیخ مفید نیست؛ و یا این

که مطلب ذکر شده در مورد سلیم اصیل نمیباشد و نسخه برداریهای بعدی آن را بر کتاب

تصحیح االعتقاد افزودهاند .در تمامی این فرضها ،روشن و منطقی مینماید که شیخ مفید،
کتاب های کنونی منسوب به سلیم و احادیث آن را ندیده و در زمان و دوران وی ،چنین کتابی

وجود نداشته است.
ّ .2اما ا گر کتاب اعتقادات از شیخ صدوق باشد؛ و اگر حدیث سلیم در این کتاب اصیل باشد و
بعدها بر این کتاب افزوده نشده باشد؛ و نیز ا گر کتاب تصحیح االعتقاد از شیخ مفید باشد؛ و اگر

مطلب پیش گفته در مورد سلیم اصیل باشد و بعدها بر کتاب تصحیح االعتقاد افزوده نشده
باشد؛ از تمام فروض مذکور ،این نکته حاصل میشود که کتابی با عنوان کتاب سلیم در دوران
شیخ مفید وجود داشته است؛ ّاما مشخص نیست که آن کتاب ،چه کتابی بوده است؟

و از عمر بن اذینه منقول هستند؛ یا کتابهای کنونی منسوب به سلیم که احادیث بلندی دارند و
از معمر بن راشد منقول میباشند.

هر چند با توجه به هر دو وضعیت؛ و نیز تذکر شیخ مفید ،این نتیجه مالحظه می گردد که کتاب

سلیم در فرض مذکور ،نزد شیخ مفید بی اعتبار بوده است؛ اعم از کتاب سلیم با احادیث کوتاه ،و
کتابهای کنونی منسوب به سلیم .به همین دلیل ،شیخ مفید از احادیث کتاب سلیم در دو نوع

خود ،استفاده نکرده؛ چرا که آن را بیاعتبار دانسته است.

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

این نکته بدان معناست که کتاب سلیم با احادیث کوتاه ،که در منابع نخستین وجود داشته،
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بنابراین ،حتی ا گر در نسبت کتاب تصحیح االعتقاد به شیخ مفید تردید نکنیم؛ یا برای
پاراگراف ذکر شده از شیخ مفید دربارۀ سلیم تردید روا نداریم؛ باز شیوه شیخ مفید در عدم نقل
ً
روایات سلیم (مخصوصا در کتابهای دیگر او ،مانند االرشاد و الجمل) گویای این نکته مهم

است که یا کتاب کنونی سلیم در آن دوره وجود نداشته است ،یا شیخ مفید به متن کتاب کنونی
ً
سلیم دسترسی نداشته؛ یا حداقل ،وی اساسا دیدگاه مساعدی به این کتاب نداشته است تا در
آثار خود به احادیث آن اعتنایی ورزد.

 .2بررسی نسبت کتاب کنونی سلیم به منابع شیخ مفید

چون منظور ما بررسی نسبت احادیث کتاب های کنونی منسوب به سلیم با منابع شیخ مفید

است؛ در این نوشتار ،به بررسی تمامی کتابهای تاریخی و کالمی قرن اول تا چهارم شیعه که
قبل از شیخ مفید و در دوران شیخ تألیم شدهاند و نسخههای آنها اکنون در دسترس هستند؛
به عنوان کتابهای نخستین و عنوان کلی «منابع شیخ مفید» ،میپردازیم (یعنی حتی
ً
کتابهایی که ممکن است اساسا جزء منابع آثار شیخ مفید واقع نشده باشند)؛ به این معنا که
دایره منابع شیخ مفید را گسترده کردیم و هر آنچه تا دوران شیخ مفید ،وجود دارند ،به عنوان
منابع مورد بررسی قرار دادیم.

از دو قرن اول ،کتابی باقی نمانده است (البته با فرض استثنای کتابهای منسوب به

سلیم) .بنابراین ،بررسی حاضر ،شامل کتابهای دو قرن  3و 4ق ،هستند .در این دو قرن،
حدود  31عنوان کتاب تاریخی و کالمی از مؤلفان شیعه (یا حداقل منسوب به شیعه) بر جای
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مانده است.

 .1-2نتایج بررسی منابع شیخ مفید

بررسی متن این آثار نشان میدهد کتابهای تاریخی و کالمی قرن اول تا چهارم ،در برخی

موضوعات با احادیث کتابهای کنونی سلیم مشابهتهای فراوانی دارند؛ اما:
 .1هیچ نقلی از کتاب سلیم در قرن اول تا چهارم دیده نمیشود؛

 .2در آثار قرن چهارم ،دو اشاره به کتاب سلیم (مسعودی ،بیتا :ص 198و 199؛ نعمانی،
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 :1397ص)101؛ و دو اشاره به شخص سلیم (منسوب به مفید :1414 ،ص 7 ،3و  )8وجود دارد.
طبق شواهد متعددی ،این اشارات در این منابع ،همگی یا جعلی هستند؛ یا با حسن ظن ،جزء
حواشی کتابها بودهاند؛ که در نسخه برداریهای بعدی ،به متن کتابها افزوده شدهاند

(استادی1399 ،ث :ص.)400

 .3در این کتاب ها جز چند مورد بسیار اندک؛ نقل و مطلب قابل توجهی از شخص سلیم ،و
احادیث سلیم (که بخش اندکی از آن ،در کتابهای کنونی سلیم ثبت است) مالحظه نمیشوند؛

حتی برخی از احادیث این کتابها با احادیث کتابهای کنونی سلیم مشابهت متنی دارند؛ اما از

اشخاص دیگری نقل شده؛ ولی از احادیث کتاب سلیم نقل نشدهاند؛ که به نظر میرسد شاید
«برداشت معکوس» از این کتابها در کتاب های سلیم ر خ داده باشد؛ به این معنا که از آن آثار،
در تدوین کتابهای کنونی سلیم استفاده شده باشد.

از جهات و جنبههای مختلفی میتوان نتایج بررسی کتابهایی را که گذشت؛ مورد نظر قرار
داد؛ که در اینجا برخی از آنها را عنوان می کنیم:

 .1از  31عنوان کتاب های مربوط به قرن سوم و چهارم که (با موضوع کالمی و تاریخی از

مؤلفان شیعه) بررسی شد؛ تنها در  10عنوان ،نقلی از سلیم بن قیس وجود داشت؛ یعنی در
الغارات ،بصائر الدرجات ،مسترشد ىف االمامة ،مناقب االمام أمیراملؤمننی ،اإلمامة و التبصرة من
ْ
خ
احلیرة ،کتاب الغیبة ،ش ْر ُح أألخبار ،االعتقادات ،کمال الدین و کفایة اال ثر.
بنابراین ،حدود  31حدیث تکراری (با احتساب حدیث سلیم شامی و سلیم تنها) و غیرتکراری از
 10عنوان کتاب قرن سوم و چهارم؛ نقلی از سلیم بن قیس دارند؛ و  21عنوان کتاب ،هیچ حدیثی
 .2همچنین بسیار مهم است که بدانیم ،از مجموع  31حدیث منقول از سلیم ،در این 10
ً
عنوان کتاب کالمی و تاریخی شیعه قرن سوم تا پنجم و مرتبط با موضوع کتاب سلیم؛ مجموعا

حدود  21حدی ث غیرتکراری از قرن سوم و چهارم وجود دارند که اکثر آنها با کتابهای کنونی
منسوب به سلیم ارتباطی ندارند و  5حدیث آنها در الغیبة نیز نونویس هستند.

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

از سلیم نقل نشده است و یا به سلیم و کتاب او هیچ اشارهای نداشتهاند.
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 .2-2جمعبندی بررسی منابع شیخ مفید

با ذکر چند مقدمه ،به جمعبندی و نتیجه گیری در مورد انتساب کتاب منسوب به سلیم و
کتابهای تاریخی ،کالمی و مناقبی قدما میپردازیم:
نکته مذکور ،از دو حال خار ج نیست :یا کتاب منسوب به سلیم (که اکنون موجود است) در

دسترس علمای پیشین بوده یا در دسترس آنها نبوده است.

اگر در دسترس علما نبوده است؛ حداقل دو حالت متصور است :یا این کتاب در گوشهای افتاده
ً
بوده و بعدها (مثال قرن هفتم به بعد) هویدا و پیدا شده است؛ یا این کتابهای موجود منسوب
ً
ً
به سلیم ،اساسا جعلی هستند و از سلیم نیستند و در قرون بعدی (مثال قرن هفتم به بعد) تدوین
و نگارش شدهاند.
اگر کتاب منسوب به سلیم ،در دسترس علما بوده است ،با توجه به عدم استفاده از مطالب

کتاب مذکور در تألیم آثار مرتبط با موضوعات آن ،حداقل دو حالت متصور است:
 .1یا کتاب و مطالب کتاب سلیم را جعلی و غیر معتبر میدانستند؛

 .2یا مطالب را معتبر میدانستند؛ ولی به لحاظ جو حا کم و اختناق جامعه ،تقیه می کردند و لذا

از مطالب آن استفاده نکرده اند .این فرض باطل است؛ چون بسیاری از مطالبی که مؤلفان آثار
تاریخی و کالمی و مناقبی مورد بررسی واقع شده ،مطالبی مشابه محتوای کتاب سلیم (اما
متفاوت از آن) داشتهاند و لذا روشن است نگارش این کتابها در حالت تقیه نبوده است.

همچنین آثار مورد بررسی قرار گرفته قدما ،دو دسته هستند:
ً
الم) آثاری که منطقی مینماید حدیث از سلیم یا نقل و اشارهای به سلیم نداشته باشند؛ مثال
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به علت اختصار و یا سبک اختصاصی مؤلم؛

ب) آثاری که طبق قاعده و معمول ،باید یا حداقل میتوانستهاند از سلیم و کتاب موجود

منسوب به وی ،نقل و استفاده کنند.
با توجه به مورد دوم ،به نظر میرسد کتابهای کنونی منسوب به سلیم (منظور چند مدل

نسخۀ خطی موجود) و احادیث موجود در آنها (که در مورد تاریخ ،کالم و امامت و مناقب

مطاعن هستند)؛ مورد توجه مؤلفان قرن سوم و چهارم نبودهاند؛ به این معنی که با وجود
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مطالب مشابه و مرتبط ،از متن کتاب کنونی سلیم استفاده نکردهاند .این بدان معنا است که یا

کتاب کنونی سلیم در آن دوران وجود خارجی نداشته و یا در دسترس این مؤلفان نبوده؛ و یا
حداقل ،احادیث کتاب سلیم برای این مؤلفان معتبر نبودهاند.
 .3دالیل مبنی بر عدم دسترسی شیخ مفید به کتاب سلیم

جدا از دالیلی که مشخص است کتاب های کنونی منسوب به سلیم پس از قرن هفتم ایجاد یا
در دسترس قرار گرفتهاند (استادی1399 ،ث :سراسر متن)؛ با روشها و زوایای مختلفی میتوان
بررسی کرد که آیا شیخ مفید کتابهای کنونی منسوب به سلیم را در اختیار داشته یا نداشته

است.

اکنون در صدد طر ح راههای بررسی این نکته نیستیم؛ ّاما با اتکا به برخی از موضوعاتی که

کلیات آنها در مطالب قبل گذشت؛ خالصه وار دالیل و شواهدی را ذکر می کنیم که این شواهد
نشان میدهند ،شیخ مفید کتابهای کنونی سلیم را ندیده ،و آن ها را در اختیار نداشته است؛ هر
چند میتوان دالیل بیشتری را در ابعاد مختلم ،کشم و مطر ح کرد .برای این منظور ،با ذکر
چندین دلیل موجه ،به این مقصود دست مییابیم که عبارتند از:
 .1-3عدم شناسایی شخصیت سلیم توسط شیخ مفید

یکی از بخشهای مهم آثار شیخ مفید ،آثا ر تاریخی اوست .وی شخصیتی با ابعاد سلیم بن
ً
قیس و توصیفات وی را در کتابهای کنونی منسوب به سلیم شناسایی نکرده است .مثال با این
ً
که شیخ مفید مفصال به جنگ جمل پرداخته است ،نام و نشانی از سلیم بن قیس که به استناد

اسالم ،چه به عنوان راوی و چه به عنوان صحابی وجود خارجی ندارد.
 .2-3عدم نقل احادیث کتاب سلیم در آثار شیخ مفید

شیخ مفید در آثار فراوان خود ،فقط یک حدیث کوتاه از شخص سلیم بن قیس و آن هم در
بخش فقه ،نقل کرده است؛ در صورتی که نسخههای کنونی منسوب به سلیم ،حاوی حدود 48
ً
ً
حدیث خاص و ویژه با موضوعات تاریخی و کالمی و مخصوصا مسائل امامت هستند که تقریبا

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

کتاب کنونی سلیم ،وی جنگجوی حاضر در جنگ جمل و راوی وقایع آن بوده است؛ وجود
ً
ندارد؛ یعنی اساسا طبق آثار شیخ مفید ،شخصیتی با توصیفات سلیم بن قیس در وقایع صدر

91

بیشتر این احادیث و مطالب ،در بیشتر آثار شیخ مفید قابلیت استفاده را داشتهاند .به عبارت
دیگر ،حدود  20اثر شیخ مفید با احادیث کتابهای کنونی منسوب به سلیم تطابق موضوعی
دارند.

سؤال مشخص آن است که اگر شیخ مفید به احادیث کتابهای کنونی سلیم دسترسی داشته

است ،چرا در ابواب متعدد و مرتبط کتابهای خود با این کتاب ،از احادیث کتاب سلیم استفاده
نکرده و حدیثی نقل نکرده است؟ این خود گویای آن است که وی کتابهای کنونی منسوب به

سلیم را در اختیار نداشته است .به عنوان نمونه مهم ،باید از احادیث مهدوی کتاب سلیم و عدم

در ج آنها در کتابهای «الفصول العشرة ىف الغیبة» و «اربع رساالت ىف الغیبة» ،شیخ مفید در
زمینه مباحث مرتبط با امام زمان؟جع؟ ،نام برد.
 .3-3عدم نقل استادان و پیشینیان شیخ مفید از کتاب سلیم

ً
یکی از شواهدی که میتوان به وسیله آن در این خصوص بررسی کرد که ایا اساسا شیخ مفید
ً
کتاب سلیم را دیده و یا ندیده است و یا اصال آثار وی را در دسترس داشته یا نداشته است؛ وجود یا

عدم احادیث کتاب های کنونی سلیم در منابع پیش از شیخ مفید از قرن اول تا دورۀ شیخ مفید

میباشد .به عبارت دیگر ،اگر ثابت شود که احادیث کتاب کنونی منسوب به سلیم در اختیار علما
و مؤلفان قرون نخستین نبوده است؛ به سادگی نمیتوان ادعا کرد که شیخ مفید به این کتابها

دسترسی داشته است.

این نکته را با سؤال زیر مطر ح می کنیم:
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چرا علما پیش از شیخ مفید و استادان و معاصران وی ،از کتاب کنونی منسوب به سلیم بن

قیس ،به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چیزی نقل نکردهاند؟ به عبارت دیگر ،چرا متن احادیث
کتاب کنونی سلیم ،در آثار نخستین پیش از شیخ مفید یافت نمیشود؟

پس از بررسی آثار علمای پیش از شیخ مفید ،روشن شد که دانشمندانی همانند صفار قمی،

ابراهیم ثقفی ،ابن رستم طبری ،محمد عیاشی ،شیخ کلینی و ابن عقده؛ هیچ حدیثی از کتاب

سلیم به صورت مستقیم نقل نکرده اند؛ و مدرکی دال بر این که ایشان کتاب سلیم را دیدهاند،
وجود ندارد (همان ،ص)220؛ هر چند ،فقط احادیث کوتاه اندکی از شخص سلیم ،با اسناد و
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متن متفاوت از کتاب کنونی سلیم ،وجود دارند.
ً
ما میدانیم که تا زمان عالمۀ مجلسی (قرن12ق) ،هیچ یک از علما ،مستقیما از کتاب سلیم،
حدیثی نقل نکرده اند و اولین کسی که احادیث سلیم را از کتاب سلیم در اثر خود نقل کرده،
عالمه محمد باقر مجلسی در بحار االنوار است (همان) ١.از سوی دیگر ،در آثار حدیثی علما،

احادیث محدودی به نقل از شخص سلیم بن قیس ،با اسناد و راویان متفاوت و مختلم از
شخص سلیم ،وجود دارند (همان1399 ،الم وب :جدول راویان) .هر چند این اسناد احادیث،

افتادگیهای متعددی در میان راویان در خود دارند؛ و جز  5حدیث الغیبه نعمانی ،همه به نقل از
«عمر بن اذینه» هستند؛ که با اسناد نسخه های خطی موجود کتاب سلیم همخوانی ندارند
(همان1400 ،ب :ص.)150
ً
طبق آثار موجود و در دسترس ،مثال در کل قرن چهارم ،تنها  35حدیث به نقل از سلیم وجود
دارند که از این تعداد 20 ،حدیث تکراری هستند .بنابراین ،در کل آثار حدیثی قرن چهارم ،تنها
 15حدیث از شخص سلیم نقل شده است (که  5حدیث کتاب الغیبة نعمانی ،محرف و نونویس

هستند)؛ در صورتی که کتاب سلیم ،طبق نسخههای پنج گانه ٢موجود ،حداقل حدود  70حدیث
و با حساب مستدرکات محقق کتاب سلیم 99 ،حدیث میباشند .هر چند همین  10حدیث

(منهای  5حدیث الغیبه) نقل شده نیز ،از لحاظ مقدار و عبارات با کتاب سلیم کنونی همخوان
نیستند .تنها یک اثر از میان تمامی آثار قرون نخستین استثنا است؛ و آن کتاب الغیبة نعمانی

است ،از شش حدیث الغیبة نعمانی از سلیم ،یک حدیث آن ،هم در آثار مؤلفان قبلی وجود دارد

٣

و هم منقول از عمر بن اذینة است؛ و  5حدیث دیگر الغیبة به نقل از معمر بن راشد هستند و در

__________________________________
 .1البته احادیث شماره  9و  17از کتاب کنونی سلیم ،در بحاراالنوار نیست.
ً
 .2منظور ،چند مدل نسخ خطی ،که جمعا شامل  70حدیث هستند و نسخه چاپی جدید آقای انصاری که  29حدیث
ِ
اضافه کردهاند (استادی ،کاظم1399 ،ت« :معرفی نسخههای خطی سلیم» ،مجله میراث شهاب ،قم ،ش.)99

 .3حدیث  27باب چهارم الغیبةُ« :ممد بن یعقوب [کلیىن] ،قال :حدثنا عىل بن إبراهمی بن هاشم ،عن أبیه ،عن ابن أیب عمیر،
عن ابن أذینة ،عن أبان بن أیب عیاش ،عن سلمی بن قیس اهلالیل».

اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...

کتاب اولیه الغیبة وجود نداشته و در قرون بعدی از کتابهای کنونی سلیم به باب چهارم الغیبة
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افزوده شدهاند (همان1399 ،ث :ص.)400
بنابراین ،روشن است که احادیث کتابهای کنونی سلیم ،در قرون گذشته ،حداقل تا شش
قرن ،در دسترس و استفاده علما و مؤلفان شیعه و سنی نبوده است.
 .4-3خبر واحد بودن استناد منسوب به شیخ مفید

اگر حدیث سلیم در کتاب اعتقادات صدوق نونویس نباشد؛ و اگر کتاب تصحیح اعتقاد از شیخ
مفید باشد و جمله موجود در آن در مورد سلیم بن قیس نونویس نباشد؛ همین یک «خبر واحد»
ً
وجود دارد ،مبنی بر این مطلب که شیخ مفید کتاب سلیم را شناسایی کرده و یا احتماال آن را
دیده است.
دو نکته در این زمینه وجود دارد :اول این که این خبر واحد با فاصله  700سال از زمان حیات

مؤلم ،١ادعا دارد که شیخ مفید کتاب سلیم را معتبر نمیداند .مطلب مهم دوم این که بر فرض
صحت انتساب و خبر کتاب تصحیح االعتقاد ،این مطلب گویای آن است که شیخ مفید کتاب
سلیم با احادیث کوتاه در منابع نخستین را در نظر دارد و اعتبار آن را نقد کرده است؛ نه
ً
کتابهای کنونی منسوب به سلیم با احادیث بسیار بلند و ناموجود در منابع نخستین را که اساسا
در آن دوران وجود خارجی نداشته است.

سال بیستم /شماره  /71زمستان 1399

__________________________________
 .1تمامی نسخه های خطی کتاب تصحیح االعتقاد ،به قرن  11قمری به بعد مربوط هستند (مفید ،محمد بن نعمان،
تصحیح االعتقاد ،تحقیق حسین درگاهی ،کنگره بزرگداشت شیخ مفید ،چاپ اول :1371 ،ص 4و .)5
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نتیجه گیری

با توجه به مناقشات مربوط به کتاب سلیم ،و اشکاالت و ابهامات جدی در زمینه اصالت
کتاب های کنونی منسوب به سلیم که در آثار مختلم بیان شدهاند ،و نیز با دقت در مقدمات و
استناداتی که از ابتدای این نوشتار تاکنون بیان شد؛ و همچنین با توجه به دالیل و قرائن

مشخص زیر:

 .1عدم شناسائی شخصیت سلیم توسط شیخ مفید؛  .2عدم نقل احادیث کتاب سلیم در آثار
شیخ مفید؛  .3عدم نقل استادان و پیشینیان شیخ مفید از کتاب سلیم؛  .4خبر واحد بودن
استناد منسوب به شیخ مفید؛ میتوان نتیجه گرفت که شیخ مفید ،یا متن کتابهای کنونی

منسوب به سلیم بن قیس را در اختیار نداشته است؛ و کتابهای کنونی سلیم ،ساخته پس از
ً
دوران شیخ مفید هستند؛ و یا ا گر آن طور نباشد ،و فرضا شیخ مفید این کتاب را در اختیار داشته؛
ولی احادیثی از آن نقل نکرده است و این نکته بدان معناست که شیخ مفید کتاب سلیم را معتبر

نمیدانسته و آن را «موضوع» در نظر گرفته است.
همچنین ،با فرض صحت انتساب و خبر کتاب تصحیح االعتقاد در زمینه کتاب سلیم ،و با

مالحظه این که کتاب کنونی سلیم در اختیار شیخ مفید نبوده است؛ این وضعیت ،نشان میدهد
شیخ مفید ،اعتبار کتاب سلیم گمنام ،با احادیث کوتاه موجود در منابع نخستین را نقد کرده
است؛ نه کتابهای کنونی منسوب به سلیم بن قیس ،صحابی مشهور حضرت امیر؟ع؟ ،با
ً
احادیث بسیار بلند و ناموجود در منابع نخستین شیعی را؛ که اساسا در آن دوران و زمان شیخ
مفید ،وجود خارجی نداشتهاند.
اعتبار سنجی اصالت روایات مهدوی کتاب کنونی...
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1399( ______________ .3الف) .درباره اسناد سلیم ،قم ،کتابخانه دارالحدیث.
1399( ______________ .4پ) .مأخذشناسی سلیم بن قیس و کتاب او ،قم ،ارزشمند.
1399( ______________ .5ب) .درباره راویان سلیم ،قم ،کتابخانه دارالحدیث.
1400( ______________ .6الف) .اسرار آل محمد و سلیم بن قیس ،قم ،بوستان کتاب.
( ______________ .7بهار1400ب)« .بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی» ،علوم حدیث ،ش ،1سال
 ،99ص.177-150
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 .9انصار ی ،حسن (خرداد  «.)1398درباره انتساب تصحیح اعتقادات به شیخ مفید» ،مجله بررسیهای
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 .11حلی ،حسن بن یوسف (1417ق) .خالصة اال قوال ،قم ،مؤسسة نشر الفقاهة.
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 .14سلمان پور ،محمد مهدی (آذر و دی« ،)1397بازنگری در انتساب یک کتاب به شیخ مفید؛ وداع با تصحیح
االعتقاد» ،آینه پژوهش ،شماره ( 5پیاپی .)173
 .15سلیم بن قیس (1415ق) .کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،قم ،الهادی.
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 .17شوشتری ،محمدتقی (1424ق) ،قاموس الرجال ،قم ،موسسة النشر االسالمی.
_________ .18ــ ـ ــــ ـــــــ____ (بیتا) .االخبار الدخیلة ،تهران ،مکتبة الصدوق.
 .19صفار ،محمد بن حسن (1404ق) .بصائر الدرجات ،محقق :میرزا حسن کوچهباغی ،تهران ،منشورات
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 .20طوسی ،محمد بن حسن (بیتا) .الفرست ،قم ،شر یف رضی.
 .21کلینی ،محمد بن یعقوب (1388ق) .کافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .22مازندرانی ،محمدصالح ( .)1342شرح الکافی( ،مع تعالیق المیرزا أبوالحسن الشعرانی) تهران ،المکتبة
االسالمیة.
 .23مجلسی ،محمدباقر (1403ق) .بحار االنوار ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
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1414( ______________________ .31ق.الف) .االفصاح ،بیروت ،داراالمفید.
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 .36نعمانی ،محمد بن ابراهیم (1397ق) .الغیبه ،تهران ،نشر صدوق.
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