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 ]عباسعلی مردی[

حسن بن ابی الحسن محمد دیلمی از علمای قرن هشتم است. صاحب روضات و آقا بزرگ 
ــهید اول )م 786ق( ذکر کرده اند. او در کتب  او را معاصر فخر المحققین )م 771ق( و ش
ــی )م 726ق( نقل کرده و ابن فهد حلی )م 841ق( از کتب او  ــود از کتابهای عالمه حل خ

نقل می کند.
سه کتاب از وی تاکنون به چاپ رسیده است: ارشاد القلوب، أعالم الدین و غرر األخبار. 

غرر األخبار ودرر آثار فی مناقب أبی األئمة األطهار همچنان که از نامش پیداست در مناقب 
و فضایل امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارتb نگاشته شده است. 

مؤلف در مقدمه ضمن نقل سه روایت در فضیلت حفظ چهل حدیث و نقل دو روایت »إِنَّ 
لَِعلِيِّ بِْن أَبِي َطالٍِب َفَضائَِل اَل ُتْحَصی...« و » النََّظُر في َوْجِه َعلِيٍّ ِعَباَدة...« انگیزه خود 
ــه روایات مرا تحریک و ترغیب کرد تا  ــتن کتاب این گونه بیان می کند که آنهم را از نوش
بخشی از فضائل امیر المؤمنین را که به شماره درنمی آید در این کتاب جمع آورم بلکه نزد 
ــیله نجاتی برایم باشد و خدمتی به رسول خدا و امیر المؤمنین کرده باشم  خدای تعالی وس
ــت خدمتگزاران آن حضرات را از دیگران جدا می کند من  ــه منادی در روز قیام و روزی ک

هم در میان آنان قرار گیرم. 
ــناد حدیث نبوده است؛ چرا  ــپس بیان می کند که در نقل روایات کتاب، ملتزم به نقل اس س
ــان مذکور است؛ این امر به دلیل ضیق وقت  ــهور و در کتبش که آن احادیث نزد علما مش
ــت. در متن کتاب بیماری را نیز به این  ــدن کتاب انجام گرفته اس و اجتناب از طوالنی ش

دالیل افزوده است.
مؤلف گفته که این کتاب در پنجاه فصل تدوین شده و فصل اول و دوم کتاب را به فضیلت 
علم و علما و آداب تعلیم و تعلّم اختصاص داده است. علی رغم اینکه مصّنف در مقدمه به 
ــاره کرده نسخه های خطی موجود بیش از 35 فصل را در  تدوین کتاب در پنجاه فصل اش

بر ندارد و چه بسا ممکن است که بخشی از کتاب از بین رفته باشد.
دوستی رسول خدا امیر المؤمنین را، برخی از مناقب منفرد امیر المؤمنین، آنچه از آیات قرآن 
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پاره هايی از دو کتاب قديمی در غرر األخبار ديلمی2
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ــده، روز غدیر و نص والیت امیر المؤمنین،  که در حق امیر المؤمنین و ائمه اطهار نازل ش
ــر المؤمنین نزد خلیفة اول،  ــهادت 12 نفر از صحابه در حق امی ــات امام معصوم، ش عالم
ــان را به خدا نزدیک می کند و بسیاری مطالب مفید دیگر را می توان  ویژگی هایی که انس

در این کتاب خواند.
ابن فهد حلی )841 ق( از معاصرین دیلمی در عدة الداعی از غرر األخبار نقل کرده است.

انتشارات دلیل ما این کتاب را با تصحیح اسماعیل الضیغم الهمدانی تحت اشراف کتابخانه 
عالمه مجلسی در سال 1427ق / 1385ش چاپ کرده است. 

یکی از مواردی که از نگاه کتابشناختی بر ارزش کتاب می افزاید نقل پاره هایی از دو کتاب 
مفقود در این کتاب است. دیلمی فصل 21 و 22 کتاب خویش را به نقل از دو کتاب نزهة 
السامع و کتاب السقیفة ـ که از هیچکدام اثری جز در این کتاب نیست ـ اختصاص داده 
و در پایان اشاره می کند که بیماری و ضیق وقت اجازه نداده است که وی بیش از این از 

این گونه کتب نقل کند. 

1ـ نزهة السامع الملقب بالمحبوبی
ــامع تنها به غرراألخبار استناد می کند و مطلب  ــیخ آقا بزرگ در معرفی نزهة الس عالمه ش
ــری ندارد. دیلمی در عنوان این بخش از کتاب می گوید: »یتضّمن کالم الوافدین من  دیگ
ــل 21، ص 258ـ 276( از کتاب خود را به  ــم لمعاویة« و حدود 20 صفحه )فص بني هاش
نزهة السامع اختصاص داده است. موضوع مطالب نقل شده مطاعن و فضایح معاویه است 

که فهرستی از آن بدین قرار است:
ــعری توسط عمروعاص در ماجرای  ــی اش نقل خطبة امیر المؤمنین بعد از فریب ابوموس
حکمیت؛ گفتگوی ابو مرقع همدانی با معاویه و تأکیدش بر والیت امیر المؤمنین؛ گفتگوی 
ابو طفیل کنانی با معاویه و طعنه اش بر معاویه در خونخواهی عثمان و نقل رجزهای ابو طفیل 
ــابقة مادر عمرو عاص از زبان  در جنگ صفین در رکاب امیر المؤمنین و در ادامه بیان س
ابو طفیل و تأکید ابو طفیل بر این نکته که علی را دشمن نمی دارد مگر کسی که چنین اصل 
ــبی دارد؛ وصف معاویه از زبان رسول خداp؛ سؤال معاویه از کریم ترین مردم از لحاظ  و نس
ــت  ــخ مالک بن عجالن به وی با گرفتن دس پدر و مادر و عمو و عمه و خاله و دایی و پاس
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ــکم معاویه در منبر و توجیه آن و پاسخ  ــن و معرفی اش نزد معاویه؛ خروج باد ش  امام حس
ــة آن  صعصعة بن صوحان به وی؛ طعنة احنف بن قیس به معاویه دربارة برادرش و مقایس

ــن؛ دو گفتگوی معاویه با ابن عباس: طعنة  ــول خدا برای امیر المؤمنی ــا برادری رس  دو ب
معاویه به ابن عباس دربارة حفظ برادری و پاسخ ابن عباس به وی و اشاره به برادر کشی های 
معاویه؛ نقل تهدید معاویه و پاسخ عمار یاسر به وی؛ نقل چگونگی نجات جان عمروعاص 
ــد؛ ادعای معاویه برتنفیذ رسول خدا بر  ــیر امیر المؤمنین گرفتار ش هنگامی که در شمش
ــی معاویه به بنی هاشم و پاسخ ابن عباس به وی در غصب خالفت؛ و  امارتش؛ فخر فروش

سخن عقیل به معاویه.  

2ـ کتاب السقیفة ابو صالح السلیل
ــیاری گشته است. از آن میان  ــقیفه در صدر اسالم، موضوع و عنوان کتب بس ماجرای س
می توان کتاب السقیفة ابراهیم بن محمد ثقفی، کتاب السقیفة و فدك ابوبکر احمد بن عبد 
ــقیفة سلیم بن قیس هاللی، و کتاب السقیفة ابوصالح سلیل بن  العزیز جوهری، کتاب الس

احمد بن عیسی را بر شمرد. 
کتابهای سقیفه ای که قدما نوشته اند معمواًل از بین رفته اند و تنها می توان اثری از آنها را در 
البالی کتب پیشن یافت. یکی از این موارد، روایاتی است که در کتاب غرراألخبار از کتاب 
السقیفة ابو صالح السلیل بن احمد بن عیسی بن شیخ الحاسبین )الفصل الثانی والعشرون 

فی نظیر هذا مما ننقله عن کتاب السقیفه( نقل شده است. 
ــنت در دیار بکر بوده که از علمای شیعه هم نقل  ــلیل ظاهراً از علمای اهل س ابو صالح س
کرده است )کتابخانة ابن طاوس،  273(. کتاب فتن هم داشته که سید بن طاوس تمام آن 

را در کتاب مالحم نقل کرده است )الذریعه، 206/12(. 
آنچه که از کتاب  السقیفة وی در غرر األخبار )فصل 22، ص 277ـ 287( نقل شده نزدیک 
به ده صفحه از حجم کتاب را شامل است. دیلمی دو بار به نام و کتاب وی تصریح می کند 

و روایاتی را با موضوعات زیر از این کتاب نقل می کند:
ــقیفه از جمله: حب و بغض عبد اهلل بن  ــلمان به ماجرای س روایاتی دربارة عکس العمل س
عمر نسبت به سلمان؛ نقل جمله فارسی سلمان )کرداد ونکرداد( بعد از بیعت سقیفه؛ خطبة 
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ــلمان بر کسانی که صحابه رسول خدا را نام بردند اما از امیرالمؤمنین نامی به میان  س
نیاوردند؛ واقعة آتش زدن در خانة فاطمه برای بیعت گرفتن از امیر المؤمنین؛ برخورد 
ــوذر با بیعت ابوبکر؛ گریة اطفال حضرت زهرا به هنگام ورود عمر بن خطاب به خانه  اب
آن حضرت و سخن زشت خالد بن ولید به اسماء و اعتراض رفاعة بن رافع به وی؛ سخن 

امام حسن به عمرو عاص در مجلس معاویه.
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