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Abstract 
Saleh ibn Sahl, in spite of being trusted by some Islamid scholars, such as Ali 
ibn Ibrahim Qomi, has been accused of exaggerated ideas by others, such as 
Ibn al-Ghazairi. Due to the wide disagreement of scholars of the science of 
Rijals about the degree of trustworthiness of Saleh Ibn Sahl, in this article, 
with an analytical method and a historical approach using the tools of internal 
and external criticism, we examine this issue. 

In order to reach a proper analysis of these conflicts, we first investigate 
the rijali reports and hadiths related to Saleh ibn Sahl Hamedani and identify 
the conflicts between the reports and the analyzes. Then, in three levels of 
rijal, component and current, we analyze conflicts to get a clear and 
comprehensive picture of the beliefs and personality of Saleh Ibn Sahl 
Hamedani and to better understand why conflicts are formed in a general 
picture. 
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 چکيده
 نظیر اسالم بزرگان و علماء از برخی توسط گرفتن قرار وثوق مورد رغم به سهل بن صالح
 غضائری ابن مانند ردیگ برخی توسط غالیانه هایاندیشه اتهام مورد قمی،ابراهیم بن علی
 صالح ثقایت میزان مورد در رجال علم علمای گسترده نظراختالف به توجه با. است بوده
 درونی نقد ابزارهای از استفاده با تاریخی رویکرد و تحلیلی روش با مقاله این در سهل، بن
 .پردازیممی موضوع این بررسی به بیرونی، و

 احادیث و رجالی هایگزارش ابتدا ها،تعارض این از ناسبم تحلیلی به رسیدن برای
 هاگزارش میان هاتعارض و دهیممی قرار موردبررسی را همدانی سهل بن صالح به مربوط

 را هاتعارض جریانی و ایمؤلفه رجالی، سطح سه در سپس. کنیممی شناسایی را هاتحلیل و
 همدانی سهل بن صالح شخصیت و اعتقادات از عیجام و روشن تصویر تا کنیممی تحلیل

 .بفهمیم بهتر کلی تصویر یک در را تعارضات گیریشکل چرایی و آوریم دستبه
 

 كليد واژگان

 .حدیثی هایجریان تعدیل؛ و جرح شیعه؛ رجال عمر؛ بن مفضّل طیف غلو، سهل؛ بن صالح
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 مقدمه

بوده است که در همدان  السالمعلیه صالح بن سهل همدانی از اصحاب امام صادق
؛ برقی، 227 ، ص.ق1427)طوسی، کرده ولی در اصل کوفی بوده است زندگی می

ها و مانده است. در میان گزارشو چند ده روایت از او باقی( 27 ، ص.ق1419
مانند و برخی  برخی مانند ابن غضائری وی را به کلی تضعیف کرده ،های رجالیتحلیل

 انددیگران در میان آن دو حرکت کردهدانسته و به کلی او را ثقه قمی معلی ابن ابراهی
؛ 94 ، ص.ق1420؛ مجلسی، 359 ، ص.ق1417؛ حلی، 69 ، ص.1380، الغضائری نک:)

 ،1372خویی، ؛ 14-4 ، صص.ق1416؛ مازندرانی، 409-2 ، ص.تفرشی، بیتاحسینی
 (. 77 ص.

صالح بن سهل داشته  وثاقتکلی از گیری حتی اگر با مبانی رجالی بتوانیم نتیجه
های تاریخی تعارضو با اصول فقهی احکامی از روایات او استخراج کنیم،  باشیم؛

چون شیخ طوسی، ای ستهعلماء برجتوسط تضعیف و توثیق  میان تعارضهمچنین 
دیگران ابن غضائری و برقی، کشی، قمی، عالمه حلی، عالمه مجلسی، علی ابن ابراهیم

 پاسخ خواهد ماند.بی همچنان
مستقلی هیچ پژوهش  صالح بن سهل یهالیوتعدجرح ها واین تعارض درباره

را  آن ،پژوهشرویکرد تاریخی و جریانی در این  کاربستانجام نشده است. 
کلی با رویکرد تاریخی و جریانی، طوربهکه ، چرافرد خواهد کردبهمنحصر شیازپشیب

 های رجالی انجام شده است.ضتعار در زمینه اندکیهای پژوهش
 و استفاده از ابزارهای نقد 1با رویکرد تاریخ انگارهی تحلیلبا روش  در این مقاله

 ،های رجالیبا بررسی شواهد تاریخی و تحلیل کنیممیسعی  2بیرونی درونی و
 هااز تعارض در سطوح مختلف تاریخی تحلیل جامعی کنیم وشناسایی ها را تعارض

صیت صالح بن های تاریخی و شخی از واقعیتو جامع بهترتصویر  تا بتوانارائه دهیم 
 .دست آوردهسهل ب

 
 

                                                                                                                                        
1. History of Ideas 

2. External Criticism 
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 سهل بن صالح درباره رجالی هایگزارش. 1

صالح بن سهل در تاریخ علم رجال  آراء علماء علم رجال درباره مروربهدر این مرحله 
 .شناسایی کنیمرا  هایشانهای این آراء و ریشهبتوانیم تعارضپردازیم تا می

 

 قمیعلی بن ابراهیم توثیق. 1-1

ها روایت کرده را ثقه افرادی که از آن یهمه قمیبا توجه به اینکه علی بن ابراهیم
بخش بعدی  روایت کلیدی که در 3با توجه به ( و 309 ، ص.1369سبحانی، دانسته )

صالح بن سهل را یکی توان می ،خواهد آمد قمیعلی بن ابراهیماز )تفسیر آیات قرآن( 
توثیق  است. بنابراین وی او را او بوده عامه در میان توثیقاتشخاص دانست که ین ااز ا

 است.دانسته  و ثقه کرده
 

 غضائری ابن نظر. 1-2

 شماربهابن غضائری، صالح بن سهل همدانی که اهل کوفه هست، از طیف غالت  ازنظر
هایش ارزشی وی روایت ازنظرب شده و الحدیث محسوگو و ضعیفرفته و دروغ

 (69 ، ص.1380، الغضائری) ندارند
 

 تحلیل عالمه حلی. 1-3

شود را متذکر می (4-3-1بخش  نک:) عالمه حلی ابتدا روایتی که کشی از او نقل کرده
حضرت صادق قسم  که ییجااو به ربوبیت حضرت صادق معتقد بوده تا  که گویدو می

صالح بن محمد بن از همچنین به روایتی که شیخ طوسی  ت.کند که رب نیسیاد می
صالح بن محمد بن سهل که  1کنددر کتاب غیبة خود آورده اشاره می سهل همدانی

حلی، ) کند و او را با صالح بن سهل همدانی یکی دانسته استرا تضعیف می همدانی
 (.359 ، ص.ق1417

                                                                                                                                        

 سَهْلٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ صَالِحُ عَلَيْهِ دَخَلَ إِذْ السَّالَمُ عَلَيْهِ اَلثَّانِي جَعْفَرٍ أَبِي عِنْدَ كُنْتُ: قَالَ أَبِيهِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ فَرَوَى. 1

 حِلٍّ فِي أَنْتَ جَعْفَرٍ أَبُو لَهُ فَقَالَ أَنْفَقْتُهَا فَإِنِّي حِلٍّ فِي دِرْهَمٍ آالَفِ عَشَرَةِ مِنْ اِجْعَلْنِي فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقَالَ لَهُ يَتَوَلَّى كَانَ وَ اَلْهَمَدَانِيُّ

 أَبْنَاءِ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ مُحَمَّدٍ آلِ[ حَقِّ] أَمْوَالِ] عَلَى يَثِبُ أَحَدُهُمْ السَّالَمُ عَلَيْهِ جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ عِنْدِهِ مِنْ صَالِحٌ خَرَجَ فَلَمَّا

 سُؤَاالً ذَلِكَ عَنْ اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ اَللَّهُ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اَللَّهِ وَ أَفْعَلُ الَ لَهُ أَقُولُ أَنِّي[ يبِ] ظَنَّ تَرَاهُ أَ حِلٍّ فِي اِجْعَلْنِي يَقُولُ ثُمَّ فَيَأْخُذُهُ سَبِيلِهِمْ

 .(105-50 ق، صص.1420، ؛ مجلسی351 ، ص.ق1425)طوسی،  .حَثِيثاً
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 عالمه مجلسی نظر. 1-4

شمار برده است خود، وی را از گمراهان به الرجال فی جیزةالوعالمه مجلسی در کتاب 
 .(94 ، ص.ق1420)مجلسی، 

 

 تفرشی تعریض. 1-5

کند و روایتی که کشی تفرشی در میان نقل ابن داود از کشی که او را ممدوح معرفی می
 ، صص.بیتا، تفرشیحسینی) بینددر باب ربوبیت از او نقل کرده است، تعارض می

2-409). 
 

 شوشتریتحلیل . 1-6

ها را دال بر غالی بودن شمردن برخی از روایات صالح بن سهل، آنپس از برشوشتری 
کشی را  داند. همچنین روایتها را منافی غالی بودن وی هم میبلکه آن ،داندوی نمی

روایت شده است. همچنین بر یکی  چنیناین گوید کشی روایت نکرده بلکه به اومی
محمد سهل با صالح بن سهل و تضعیف وی با روایت الغیبة شیخ گرفتن صالح بن 

 بوده السالملیهصادق عکه صالح بن سهل از اصحاب امام  گیردطوسی اشکال می
، تستریال)که صالح بن محمد بن سهل از اصحاب امام جواد بوده است حالیدر

 .(459-5 ، صص.ق1410
 

 محدث نوریتحلیل  .1-7

کند که چگونه هیچ نظر غضائری به شدت به او اعتراض میپس از بیان  محدث نوری
ای چون یونس بن عبدالرحمن و که اشخاص برجستهصورتی، درخیری در او نیست

ها پوشیده بوده غالی بودن وی بر آنکردند و حسن بن محبوب و کلینی از او روایت می
 .(78-8 ، صص.ق1408باشند؟! )نوری، غلو هم می کنندهکه همان روایات نفیدرحالی

یکسان گرفتن صالح بن محمد بن سهل با صالح بن سهل توسط عالمه حلی  درباره
 بوده السالمعلیه با توجه به اینکه صالح بن محمد بن سهل از اصحاب امام جواد هم

گوید حتی در صورت همدانی بودن وی، پسر برادر صالح بن سهل کند و میمی انتقاد
 .(79-8 ص.، صق1408خواهد بود )نوری، 
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ربوبیت امام میان مفضل و قاسم و نجم  ای که دربارهمناظره درباره محدث نوری
گوید از کجا معلوم که پاسخ امام بر مخالف بن حطیم و صالح بن سهل رخ داده می

 ، صص.ق1408شود )نوری، نبوده و کما اینکه اسم او در انتها هم ذکر نمیصالح 
8-77). 

کند نور به نیکی یاد می تاویل آیه در صالح بن سهل از روایات تفسیریدر انتها هم 
داند نزدیکی او به امام برای دریافت چنین معارفی می غلو بلکه نشانه و آن را نه نشانه

 .(79-8 صص.، ق1408)نوری، 
 

 مازندرانیتحلیل  .1-8

ن صالح بن محمد بن یکی گرفت در منتهی المقال به عالمه حلی دربارهنیز مازندرانی 
گیرد که صالح بن سهل از اصحاب امام سهل همدانی با صالح بن سهل اشکال می

صالح بن محمد بن سهل همدانی از مذمومین وکالء که ، درحالیاست السالمعلیه صادق
روایت  1همچنین در نسبت دادن غلو با استناد به  بوده است. السالمعلیه جوادامام 

 و بازگشتهدهد از آن اعتقاد که آن روایت نشان میحالی، درکندکال میکشی به قدما اش
 کندخالف این اعتقاد را اثبات میروایات دیگری که از او در این زمینه وجود دارد 

 .(14-4 ، صص.ق1416)مازندرانی، 
 

 تحلیل خویی .1-9

رد و توثیق بر غالی بودن صالح اعتباری نداخویی، ادعاهای ابن غضائری مبنی ازنظر
داند. برای غالی نبودن هم صالح را بدون معارض می وثاقتبر مبنی قمیعلی بن ابراهیم

که داللت بر بازگشت او از غلو ، چراکنداستناد به روایتی که کشی از او نقل کرده می
مربوط به شخص دیگری و بیانی که عالمه حلی در تضعیف صالح آورده را  1دارد.

والً در ترجمه اشتباه رخ داده و ثانیاً صالح بن محمد بن سهل همدانی از که اداند چرامی
که صالح بن سهل همدانی از اصحاب است، درصورتی السالمعلیه اصحاب امام جواد

                                                                                                                                        

هرچند  ؛(236 ، ص.1374 اسفندیاری،: رک) نباشد کافی شاید وی احادیث همه توثیق برای حدیث این البته. 1

 .(1375فروشانی، ثیر قرار خواهد داد )رک: صفریتأرا تحت روایات بعدی وی
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خویی، حکم کرد ) دو نفرتوان به اتحاد عنوان این بوده است و نمی السالمعلیه امام باقر
 .(78-10 ، صص.1372

 

  مواضعلی نمای ک. 1-10

صالح بن سهل را در یک جدول بخواهیم  از علماء درباره هرکدامکلی اگر نظر طوربه
 داشت( را خواهیم 1جدول )نشان دهیم؛ 

 

 نمای کلی مواضع (:1جدول )

 موضع عالم
 مدح قمیعلی بن ابراهیم

 جرح ابن غضائری
 جرح عالمه حلی

 جرح عالمه مجلسی
 میانه تفرشی

 مدح شوشتری
 مدح حدث نوریم

 میانه مازندرانی
 میانه خویی

 هاي تحقيقمنبع: يافته
 

طور همان .دهیممیورد واکاوی قرار های آن را مدر ادامه این اختالف آراء و ریشه
ها نخواهد بود، اختالف همه نییتبقادر به  رجالی و فقهی نگاهکه در مقدمه گفته شد؛ 

 رای آن کمک خواهیم گرفت.از نگاهی تاریخی جریانی ب بنابراین
 

 حدیثی کتب در صالح روایات محتوایی تحلیل. 2

صالح بن سهل در کتب ، مروری بر روایات تعارضات قبل از تحلیل تاریخی جریانی
تری از شخصیت روایی صالح بن بندی روشنبه جمعخواهیم داشت تا  حدیثی متقدم

 .ی وی برسیمدرباره شدهمطرحسهل و تعارضات 
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ارتباط در  آیات را که است، عمدتاً روایات تفسیری است شدهنقل او تی که ازروایا
شناسانه سایر روایات بیشتر مضامین اعتقادی و امام 1.نمایدمیتفسیر  السالممعلیه ائمه با

 دارند.
 

 قرآنتفسیر آیات . 2-1
 

 نور تفسیر آیات سوره. 2-1-1

، شدهنقلفسیر قمی که توسط صالح ابن سهل در ت السالمعلیه از امام صادق یدر روایت
 السالمعلیهم در ارتباط با ائمه« کوکب دری»و « زجاجه»، «مصباح»مانند  2نور اجزاء آیه

این مضمون تفسیری با سلسله راویان دیگری از صالح بن سهل نیز  3.تفسیر شده است
  4.وجود دارد

                                                                                                                                        

 (.1398این نوع تفسیر بیشتر به نوع تفسیر باطنی شباهت دارد )نک: گرامی، . 1

 مِن يُوقَدُ دُرِِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ ۚ   زُجَاجَةٍ فِي لْمِصْبَاحُا ۚ  مِصْبَاحٌ فِيهَا كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ ۚ   وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّـهُ. »2

 ۚ   يَشَاءُ مَن لِنُورِهِ اللَّـهُ يَهْدِي ۚ  نُورٍ ۚ عَلَى نُّورٌ ۚ  نَارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتُهَا يَكَادُ غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ لَّا زَيْتُونَةٍ مُّبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ

 .(35: النور) «عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِِّ وَاللَّـهُ ۚ  لِلنَّاسِ الْأَمْثَالَ اللَّـهُ وَيَضْرِبُ

 بْنِ صَالِحِ عَنْ عَلِيٍّ بْنُ اَلْحَسَنُ ثَنَاحَدَّ قَالَ اَلصَّائِغُ اَلْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ هَمَّامٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا» 3

 اَلْمِشْكَاةُ «كَمِشْكاةٍ نُورِهِ مَثَلُ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّماواتِ نُورُ اَللِّهُ» اَللَّهِ قَوْلِ فِي: يَقُولُ اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ اَلْهَمْدَانِيِّ سَهْلٍ

 السَّالَمُ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ كَأَنَّ «دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّها اَلزُّجاجَةُ زُجاجَةٍ فِي» اَلْحُسَيْنُ وَ اَلْحَسَنُ «اَلْمِصْباحُ مِصْباحٌ فِيها» السَّالَمُ يْهَاعَلَ فَاطِمَةُ

 ال وَ شَرْقِيَّةٍ ال» اَلسَّالَمُ آلِهِ وَ نَبِيِّنَا عَلَى وَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ يُوقَدُ «مُبارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِنْ يُوقَدُ» اَلْأَرْضِ أَهْلِ نِسَاءِ بَيْنَ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ

 بَعْدَ مِنْهَا إِمَامٌ «نُورٍ عَلى ورٌنُ نارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ لَوْ وَ» مِنْهَا يَتَفَجَّرُ اَلْعِلْمُ يَكَادُ «يُضِيءُ زَيْتُها يَكادُ» نَصْرَانِيَّةٍ الَ وَ يَهُودِيَّةٍ الَ يَعْنِي «غَرْبِيَّةٍ

 اَللِّهُ وَ لِلنِّاسِ اَلْأَمْثالَ اَللِّهُ يَضْرِبُ وَ» مُخْلِصاً وَالَيَتِهِمْ نُورِ فِي يُدْخِلَهُ أَنْ يَشَاءُ مَنْ لِلْأَئِمَّةِ اَللَّهُ يَهْدِي «يَشاءُ مَنْ لِنُورِهِ اَللِّهُ يَهْدِي» إِمَامٍ

، ق1415 بحرانی، ؛18-4 ، صص.بیتا مجلسی، ؛102-2 ، صص.ق1404 ،قمیابراهیم بن علی) «يمٌعَلِ شَيْءٍ بِكُلِّ

 .(69-4 صص.

 عَبْدِ عَنْ اَلْأَصَمِّ اَلرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ اَللَّهِ عَبْدِ عَنْ شَمُّونٍ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ اَلْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيُّ 4

 اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّماواتِ نُورُ اَللِّهُ»: تَعَالَى اَللَّهِ قَوْلِ فِي: اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ اَلْهَمْدَانِيِّ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَللَّهِ

 «دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّها اَلزُّجاجَةُ» اَلْحُسَيْنُ «زُجاجَةٍ فِي اَلْمِصْباحُ»:  اَلْحَسَنُ «مِصْباحٌ فِيها» اَلسَّالَمُ عَلَيْهَا فَاطِمَةُ «مِشْكاةٍكَ نُورِهِ مَثَلُ

 وَ يَهُودِيَّةٍ الَ «غَرْبِيَّةٍ ال وَ شَرْقِيَّةٍ ال زَيْتُونَةٍ»:  اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ بْرَاهِيمُإِ «مُبارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِنْ يُوقَدُ» اَلدُّنْيَا أَهْلِ نِسَاءِ بَيْنَ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ فَاطِمَةُ

 لِنُورِهِ اَللّهُ يَهْدِي»: إِمَامٍ بَعْدَ مِنْهَا إِمَامٌ «نُورٍ عَلى نُورٌ نارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ لَوْ وَ»: بِهَا يَنْفَجِرُ اَلْعِلْمُ يَكَادُ «يُضِيءُ زَيْتُها يَكادُ»:  نَصْرَانِيَّةٍ الَ

 «مَوْجٌ يَغْشاهُ: »صَاحِبُهُ وَ اَلْأَوَّلُ قَالَ« كَظُلُماتٍ أَوْ» قُلْتُ «لِلنِّاسِ اَلْأَمْثالَ اَللِّهُ يَضْرِبُ وَ: »یَشَاءُ مَنْ لِلْأَئِمَّةِ اَللَّهُ یَهْدِی« یَشاءُ مَنْ
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 آیه سلسله راویان مشابه، اجزایدر روایتی با  ،نور آیات سوره همچنین در ادامه

تفسیر در ارتباط با دشمنان ائمه  1«بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضُها ظُلُماتٌ»و  «مَوْجٌ فَوْقِهِ مِنْ»مانند  چهلم،

صالح بن سهل وجود با سلسله راویان دیگری از هم این مضمون تفسیری  2شده است.
، ؛ بحرانی361-1 ،آبادی، بیتا؛ حسینی استر195-1 ، صص.ق1407کلینی، نک: )دارد 
 .(79-4 ، صص.ق1415
 

 تحریم سوره تفسیر آیه. 2-1-2

 السالمعلیه در کتاب تفسیر خود در روایت دیگری از امام صادق قمیعلی بن ابراهیم

يْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بَنُورُهُمْ يَسْعى »، و عبارت قرآنی شدهنقلآورد که از صالح بن سهل می
سلسله این مضمون با  4.نمایدتفسیر می السالمعلیهم را در ارتباط با ائمه 3«نِهِمْابِأَيْم

                                                                                                                                        
 اَلْمُؤْمِنُ «يَدَهُ أَخْرَجَ إِذا»: أُمَيَّةَ بَنِي فِتَنُ وَ اَللَّهُ لَعَنَهُ مُعَاوِيَةُ «بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضُها»: اَلثَّانِي تٌظُلُمَا «مَوْجٌ فَوْقِهِ مِنْ»: اَلثَّالِثُ

 إِمَامٍ «نُورٍ مِنْ لَهُ فَما»:  اَلسَّالَمُ لَيْهَاعَ فَاطِمَةَ وُلْدِ مِنْ إِمَاماً «نُوراً لَهُ اَللِّهُ يَجْعَلِ لَمْ مَنْ وَ يَراها يَكَدْ لَمْ»: فِتْنَتِهِمْ ظُلْمَةِ فِي

 اَلْمُؤْمِنِينَ يَدَيِ بَيْنَ تَسْعَى اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَئِمَّةُ «بِأَيْمانِهِمْ وَ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ نُورُهُمْ يَسْعى»: قَوْلِهِ فِي قَالَ وَ اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ

 ، صص.بیتا استرآبادی، حسینی: رک ؛195-1 ، صص.ق1407 کلینی،) اَلْجَنَّةِ أَهْلِ مَنَازِلَ يُنْزِلُوهُمْ حَتَّى بِأَيْمَانِهِمْ وَ

 .(67-4 ، صص.ق1415 بحرانی، ؛1-375

 ۚ   يَرَاهَا يَكَدْ لَمْ يَدَهُ أَخْرَجَ إِذَا بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضُهَا ظُلُمَاتٌ ۚ   سَحَابٌ فَوْقِهِ مِِّن مَوْجٌ فَوْقِهِ مِِّن مَوْجٌ يَغْشَاهُ لُّجِِّيٍِّ بَحْرٍ فِي كَظُلُمَاتٍ أَوْ». 1

 (.40)نور:  «نُّورٍ مِن لَهُ فَمَا نُورًا لَهُ اللَّـهُ يَجْعَلِ لَّمْ وَمَن

: قَالَ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّائِغِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَالِكٍ بْنِ مُحَمَّدِ[ بْنِ جَعْفَرِ] عَنْ هَمَّامٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا. 2

 مِنْ»[ نَعْثاَلً]نعثل يَعْنِي «مَوْجٌ يَغْشاهُ لُجِّيٍّ بَحْرٍ فِي» فُالَنٍ وَ فُالَنٍ «كَظُلُماتٍ أَوْ» اَللَّهِ قَوْلِ فِي: يَقُولُ السَّالَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ

 يَكَدْ لَمْ» فِتْنَتِهِمْ ظُلْمَةِ فِي «يَدَهُ أَخْرَجَ إِذا» أُمَيَّةَ بَنِي فِتَنُ وَ يَزِيدُ وَ مُعَاوِيَةُ «بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضُها ظُلُماتٌ» زُبَيْرٌ وَ طَلْحَةُ «مَوْجٌ فَوْقِهِ

 يَوْمَ إِمَامٍ مِنْ لَهُ فَمَا «نُورٍ مِنْ لَهُ فَما» السَّالَمُ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ وُلْدِ مِنْ إِمَاماً يَعْنِي «نُورٍ مِنْ هُلَ فَما نُوراً لَهُ اَللِّهُ يَجْعَلِ لَمْ مَنْ وَ يَراها

 ،بیتا مجلسی، ؛601-31 ، صص.بیتا مجلسی، ؛106-2، صص. ق1404 ،قمیابراهیم بن علی) بِنُورِهِ يَمْشِي اَلْقِيَامَةِ

23-304). 

 يَوْمَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ سَيِِّئَاتِكُمْ عَنكُمْ يُكَفِِّرَ أَن رَبُّكُمْ عَسَى نَّصُوحًا تَوْبَةً اللَّـهِ إِلَى تُوبُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا». 3

 كُلِِّ عَلَى إِنَّكَ ۚ  لَنَا وَاغْفِرْ نُورَنَا لَنَا أَتْمِمْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَبِأَيْمَانِهِمْ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ يَسْعَى مْنُورُهُ ۚ  مَعَهُ آمَنُوا وَالَّذِينَ النَّبِيَّ اللَّـهُ يُخْزِي لَا

 .(8: تحریم) «قَدِيرٌ شَيْءٍ

 أَبِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّائِغُ اَلْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَالِكٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا: قَالَ هَمَّامٍ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا». 4

 أَئِمَّةُ قَالَ ،«مْبِأَيْمانِهِ وَ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ يَسْعى نُورُهُمْ»: تَعَالَى قَوْلِهِ فِي: السَّالَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ عُثْمَانَ



 587    تاريخي رويکرد با همداني سهل بن صالح درباره رجالي هایگزارش تعارضات بررسي

 ، صص.ق1407 کلینی، )نک:است  شدهتیروامتفاوتی از صالح بن سهل نیز  راویان

1-195.) 
 

 اعتقادی های. پرسش2-2
 

 من از طینت انبیاءؤ. خلقت طینت م2-2-1

من نقل ؤطینت م از صالح بن سهل درباره احمد بن محمد برقی، دو حدیث مشابه را
من، آن را از جنس طینت ؤکند. در یکی امام در پاسخ به پرسش از خلقت طینت ممی

یید نت انبیاء بودن طینت مؤمنین را تأو در دیگری از جنس طی 1؛کندانبیاء معرفی می
 .2کنند.می

 

 . تقدم عهد الست رسول اکرم2-2-2

است، از  شدهنقلبن سهل در کافی و بصائر الدرجات  در حدیث دیگری که از صالح
شود و ایشان این علت تقدمشان نسبت به سایر انبیاء پرسیده می (ص)رسول اکرم

نسبت به سایر انبیاء معرفی  3«الست بربكم»برتری را از تقدم در پاسخ گفتن به ندای الهی 
یکسان وجود دارد  ینمضمو لیمتفاوت و سلسله راویانیبا  این حدیث هم 4کنند.می

 (.12-2 ، ص.ق1407؛ کلینی، 86 ص.، ق1404، صفار نک:)
                                                                                                                                        

؛ 378-2 ق، صص.1404قمی، ابراهیم بن علی.« )مَنَازِلَهُمْ يَنْزِلُوا حَتَّى بِأَيْمَانِهِمْ وَ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ يَسْعَى نُورُهُمْ اَلْمُؤْمِنِينَ

 .(428 و 284-5 ، صص.ق1415 ؛ بحرانی،309-23 صص. مجلسی، بیتا،

 طِینَةَ اَللَّهُ خَلَقَ شَیْءٍ أَیِّ مِنْ فِدَاکَ جُعِلْتُ السَّالَمُ عَلَیْهِ اَللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ اَلْهَمْدَانِیِّ سَهْلٍ بْنُ صَالِحُ نْعَ أَبِیهِ عَنْ عَنْهُ». 1

 .(3-2 ، صص.ق1407 کلینی، ؛133-1 ق، صص.1419 برقی،) «أَبَداً یُنَجِّسَ فَلَنْ اَلْأَنْبِیَاءِ طِینَةِ مِنْ قَالَ اَلْمُؤْمِنِ

 برقی،) «نَعَمْ قَالَ اَلْأَنْبِيَاءِ طِينَةِ مِنْ اَلْمُؤْمِنُونَ السَّالَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ هَمَدَانَ أَهْلِ مِنْ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْهُ». 2

 .(5-2 ، صص.ق1407 کلینی، ؛18 ، ص.ق1404 صفار، ؛133-1 ق،1419

 إِنَّا الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَقُولُوا أَن شَهِدْنَا بَلَى قَالُوا ۚ  بِرَبِِّكُمْ أَلَسْتُ أَنفُسِهِمْ عَلَى وَأَشْهَدَهُمْ ذُرِِّيَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِن آدَمَ بَنِي مِن رَبُّكَ أَخَذَ وَإِذْ». 3

 .(172اعراف: ) «غَافِلِينَ هَـذَا عَنْ كُنَّا

 بِأَيِّ آلِهِ وَ عَلَيْهِ اَللَّهُ صَلَّى اَللَّهِ لِرَسُولِ قَالَ قُرَيْشٍ بَعْضَ إِنَّ: اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنُ اَلْحَسَنُ». 4

 اَلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَ اَللَّهُ أَخَذَ حَيْثُ أَجَابَ مَنْ أَوَّلَ وَ بِرَبِّي أَقَرَّ مَنْ أَوَّلَ كُنْتُ إِنِّي قَالَ خَاتَمَهُمْ وَ آخِرَهُمْ بُعِثْتَ أَنْتَ وَ اَلْأَنْبِيَاءَ سَبَقْتَ شَيْءٍ

 ، ص.ق1404 صفار،) «بِاللَّهِ بِالْإِقْرَارِ فَسَبَقْتُهُمْ بَلَى قَالَ نَبِيٍّ أَوَّلَ أَنَا كُنْتُ وَ «بَلى قالُوا بِرَبِّكُمْ لَسْتُ أَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى أَشْهَدَهُمْ وَ»

 .(10-2 ، صص.ق1407 کلینی، ؛441-1 ، صص.ق1407 کلینی، ؛83
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 . جبر و اختیار2-2-3

که یونس بن  است آورده جبر و اختیار کلینی حدیثی از صالح بن سهل درباره
مضمون  1در سلسله راویان آن حضور دارد.عبدالرحمن که از اصحاب اجماع هم هست 

جبر  که رویکردی اعتدالی و شیعی نسبت به مقولهت، چرااس توجهقابلایت نیز این رو
 ، صص.ق1407 کلینی،نک: بودن آن دارد )« بين االمرين» بریمبتنو اختیار 

1-159). 
 

 . صدق و کذب2-2-4

کند که از روایت می السالمعلیه شیخ مفید در کتاب االختصاص حدیثی از امام صادق
از صفات راستگویان  ینوعبهآمیز دروغ مصلحت است و در آن شدهنقلصالح بن سهل 

شود در سلسله راویان این حدیث حسن بن محبوب هم دیده می 2برشمرده شده است.
، 1369)نک: سبحانی، شود می برشمردهکه او نیز در علم رجال از اصحاب اجماع 

 .(. به این نکته در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت170-160صص. 
 

 یامام شناس. 2-3
 

 . دوستی امام2-3-1

با این  است از صالح بن سهل آورده یشیخ صدوق در ثواب االعمال خود روایت
زار شان بیرا دوست داشته باشد و از دشمنان السالمعلیهممضمون که هر کس که ائمه 

                                                                                                                                        

 عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْضِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ اَلرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ». 1

 مَنْ أَوْ اَلْعَالِمُ إِالَّ يَعْلَمُهَا الَ بَيْنَهُمَا اَلَّتِي اَلْحَقُّ فِيهَا بَيْنَهُمَا مَنْزِلَةٌ لَكِنْ وَ قَدَرَ الَ وَ جَبْرَ الَ فَقَالَ اَلْقَدَرِ وَ اَلْجَبْرِ عَنِ سُئِلَ: قَالَ اَلسَّالَمُ

 .(544-1 ، صص.ق1406 کاشانی،؛ فیض159-1 ، صص.ق1407 کلینی،) «اَلْعَالِمُ إِيَّاهُ لَّمَهَاعَ

 سَهْلٍ بْنُ صَالِحُ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اَللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اَلْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ». 2

 مَنْ وَ اَلْكَاذِبِينَ مِنَ كُتِبَ مَضَرَّةً اَلْمُسْلِمِ ذَلِكَ عَلَى فَأَدْخَلَ فَصَدَقَ مُسْلِمٍ عَنْ سُئِلَ مُسْلِمٍ أَيُّمَا: السَّالَمُ عَلَيْهِ اَلصَّادِقُ قَالَ قَالَ اَلْهَمْدَانِيِّ

، ق1408 نوری، ؛224 ، ص.بیتا مفید،) «اَلصَّادِقِينَ مِنَ اَللَّهِ عِنْدَ كُتِبَ مَنْفَعَةً اَلْمُسْلِمِ ذَلِكَ عَلَى فَأَدْخَلَ فَكَذَبَ مُسْلِمٍ عَنْ سُئِلَ

 .(11-68 ق، صص.1420، مجلسی ؛95-9 صص.
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این  غفاری در شرح ترجمه 1شود.باشد عاقبت بخیر خواهد شد و گناهانش بخشیده می
اند و همدانی را علمای رجال نکوهش کردهچند صالح بن سهل هر» نویسد:حدیث می

لیکن مضمون خبر در بسیاری  ،اندای او را جعّال و کذّاب )دروغزن( و غالی شمردهپاره
و ثواب دوستی با اولیاء خدا و دشمنی با  واردشده المالسعلیهم تیباهلاز اخبار 

تبرّی ذکر  عنوان تولّی وهاست که ب شان دو اصل از اصول و یا فروع دین مادشمنان
 .(379 ، ص.1385 ،)ابن بابویه، ترجمه غفاری« شده است.

 

 . والیت ارواح2-3-2

 شدهنقلدر بصائر الدرجات و کافی از صالح بن سهل  السالمعلیه حدیثی از امام صادق
ایشان کند. ولی می السالمهیعلاست که در آن فردی ابراز محبت و تولی به امام علی 

ها دهند که ارواح سالگویی. در ادامه توضیح میفرمایند که دروغ میپذیرند و مینمی
شناسیم ولی تو را ایم و میدارانمان را دیدهو ما ارواح دوست اندشدهخلققبل از ابدان 

 2ام.ها ندیدهجزء آن
 

 . نظر به نور امام2-3-3

 شدهنقلائر الدرجات از صالح بن سهل در بص السالمعلیهحدیث دیگری از امام صادق 
طوریاست که چگونگی ارتباط امام با خدا و علم الهی امام در آن وصف شده است. به

                                                                                                                                        

 اَلْمَدَائِنِیِّ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی قَالَ ره أَبِی». 1

 أَمْرِ مِنْ لِشَیْءٍ إِیَّاهُ وَتَرَهَا وَتِیرَةٍ غَیْرِ مِنْ اَللَّهِ فِی عَدُوَّنَا أَبْغَضَ وَ أَحَبَّنَا مَنْ: قَالَ السَّالَمُ عَلَیْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 .(170 ، ص.1364 بابویه، ابن) «لَهُ اَللَّهُ غَفَرَهَا اَلْبَحْرِ زَبَدِ مِثْلُ اَلذُّنُوبِ مِنَ عَلَیْهِ وَ کَذَلِ عَلَى مَاتَ ثُمَّ اَلدُّنْیَا

 أَمِيرِ إِلَى جَاءَ رَجاُلً أَنَّ: الَمُاَلسَّ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَهْلٍ بْنُ صَالِحُ عَنْ مَحْبُوبٍ اِبْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ». 2

 كَذَبْتَ اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ اَلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ لَهُ فَقَالَ أَتَوَالَّكَ وَ أُحِبُّكَ اَللَّهِ وَ أَنَا لَهُ قَالَ ثُمَّ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ أَصْحَابِهِ مَعَ هُوَ وَ اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ اَلْمُؤْمِنِينَ

 اَلْأَرْوَاحَ خَلَقَ اَللَّهَ إِنَّ قُلْتَ كَمَا أَنْتَ مَا كَذَبْتَ اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ اَلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ لَهُ فَقَالَ ثاَلَثاً فَكَرَّرَ أَتَوَالَّكَ وَ أُحِبُّكَ إِنِّي اَللَّهِ وَ بَلَى قَالَ

 لَمْ وَ ذَلِكَ عِنْدَ اَلرَّجُلُ فَسَكَتَ كُنْتَ فَأَيْنَ عُرِضَ فِيمَنْ رُوحَكَ رَأَيْتُ مَا اَللَّهِ فَوَ لَنَا اَلْمُحِبَّ نَاعَلَيْ عَرَضَ ثُمَّ عَامٍ بِأَلْفَيْ اَلْأَبْدَانِ قَبْلَ

 صفار، ؛ 438-1 صص. ،ق1407 کلینی،) «اَلنَّارِ فِي كَانَ: اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ أُخْرَى رِوَايَةٍ فِي وَ. يُرَاجِعْهُ

 .(86 ، ص.ق1404
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که میان امام و خدا خط نوری وجود دارد و هرگاه امام بخواهد چیزی را بداند به آن 
 1فهمد.کند و از آن طریق مینور نگاه می

 

 خلقت امام . نحوه2-3-4

یث دیگری در بصائر الدرجات که از صالح بن سهل و حسن بن محبوب در حد
این فرآیند  2شود.خلقت امام بعد از قبض روح امام قبل وصف می است، نحوه شدهنقل

شود و تا تولد امام و اعطای حکمت، علم، از قبل از تولد امام و خلقت نطفه آغاز می
 صفار،نک: ) کندباشند ادامه پیدا میطن میوقار، هیبت و نوری که با آن قادر به دیدن با

 .(368-57 ق، صص.1420، مجلسی ؛83 ، ص.ق1404
 

 . ربوبیت امام2-3-5

صالح بن سهل به ذکر یک روایت از کشی  شیخ طوسی در اختیار معرفة الرجال درباره
 است. هرچند ادبیات و پیام روایت نفی ربوبیت مطلق برای امام است ولی بسنده نموده

                                                                                                                                        

 سَهْلٍ بْنَ يَاصَالِحَ مِنْهُ اِبْتِدَاءً فَقَالَ عِنْدَهُ جَالِساً كُنْتُ: قَالَ اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ عَلِيٍّ بْنُ اَلْحَسَنُ حَدَّثَنَا». 1

 اَلْإِمَامِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ جَعَلَ قَالَ ذَاكَ كَيْفَ وَ قُلْتُ قَالَ رَسُوالً اَلْإِمَامِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ يَجْعَلْ لَمْ وَ رَسُوالً اَلرَّسُولِ بَيْنَ وَ هُبَيْنَ جَعَلَ اَللَّهَ إِنَّ

 ؛440 ، ص.ق1404 صفار،) «فَعَرَفَهُ اَلنُّورِ ذَلِكَ فِي نَظَرَ شَيْءٍ عِلْمَ أَرَادَ إِذَا اَلْإِمَامُ يَنْظُرُ وَ اَلْإِمَامِ إِلَى بِهِ اَللَّهُ يَنْظُرُ نُورٍ مِنْ عَمُوداً

 .(134-26 ، صص.بیتا مجلسی،

 اَللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ ظَبْيَانَ بْنِ ونُسَيُ عَنْ رَوَاهُ غَيْرِهِ وَ اَلْهَمْدَانِيِّ سَهْلٍ بْنُ صَالِحُ عَنْ مَحْبُوبٍ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا». 2

 عَلَى فَيُلْقِيهَا اَلْأَرْضِ إِلَى تَحْتَاَلْعَرْشِ مَاءٍ مِنْ قَطْرَةٍ أَنْزَلَ إِمَاماً بَعْدِهِ مِنْ يَخْلُقَ وَ إِمَامٍ رُوحَ يَقْبِضَ أَنْ اَللَّهُ أَرَادَ إِذَا: قَالَ اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ

 مِنْ اَللَّهُ فَيَخْلُقُ قَالَ بَعْدِهِ مِنْ يَقُومُ اَلَّذِي اَلْإِمَامِ نُطْفَةَ مِنْهُ اَللَّهُ يَخْلُقُ اَلَّذِي اَلْإِمَامُ اَلْبَقْلَةَ تِلْكَ أَوْ اَلثَّمَرَةَ تِلْكَ فَيَأْكُلُ بَقْلَةٍ عَلَى وْأَ ثَمَرَةٍ

 لَهُ مَضَى فَإِذَا اَلصَّوْتَ سَمِعَ لَيْلَةً أَرْبَعُونَ لَهُ مَضَى فَإِذَا لَيْلَةً أَرْبَعِينَ فِيهَا فَيَمْكُثُ اَلرَّحِمِ إِلَى صِيرُيَ ثُمَّ اَلصُّلْبِ فِي نُطْفَةً اَلْقَطْرَةِ تِلْكَ

 إِلَى خَرَجَ فَإِذَا «اَلْعَلِيمُ اَلسَّمِيعُ هُوَ وَ لِكَلِماتِهِ مُبَدِّلَ ال عَدْالً وَ صِدْقاً رَبِّكَ كَلِمَةُ تَمَّتْ وَ» اَلْأَيْمَنِ عَضُدِهِ عَلَى كُتِبَ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةُ

. «بَادِاَلْعِ أَعْمَالَ بِهِ يَرَى وَ اَلضَّمِيرَ بِهِ يَعْرِفُ نُورٍ مِنْ مِصْبَاحٌ لَهُ جُعِلَ وَ اَلْهَيْبَةَ أُلْبِسَ وَ اَلْوَقَارِ وَ بِالْعِلْمِ زُيِّنَ وَ اَلْحِكْمَةَ أُوتِيَ اَلْأَرْضِ

 .(368-57 ، صص.بیتا، مجلسی ؛83 ، ص.ق1404 صفار،)
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به اعتقاد پیشین خود به ربوبیت امام اعتراف کرده  ینوعبهدر این روایت صالح بن سهل 
 1.است

. در این روایت در این زمینه از مفضل بن عمر در کافی وجود دارد یروایت جالب
ربوبیت  گوید با قاسم و نجم بن حطیم و صالح بن سهل دربارهمفضل بن عمر می

ام نزدیک بود و از ما در تقیه نبود تصمیم به پرسش از خود کردیم که چون اممناظره می
و امام در این زمینه خطاب به مفضل، قاسم و نجم )نه صالح بن سهل(  ؛امام شدیم

 2کنند.زبان آیات قرآن نفی می از و یطورجدبهچنین ربوبیت مطلقی را 
نین با غالت مؤنوع برخورد امیرالم دربارهدر کافی از صالح بن سهل  دیگریروایت 

وجود دارد که در آن یک نفی جدی و برخورد شدید با این عقیده و گروه به تصویر 
  3کشیده شده است.

 

 بندی تعارضاتجمع. 3

کلی طور، بهاز او شدهنقلاحادیث صالح بن سهل و  های رجالی دربارهتحلیلبا توجه به 
 صه نمود:چنین خالنقاط ضعف شخصیت وی را اینوتوان نقاط قوتمی

 
 

                                                                                                                                        

 فی أقول قال، کنت سهل، بن صالح عن الصیرفی، علی بن الحسن عن الحسین، بن محمد عن أحمد، بن محمد عن روی». 1

 «عذبنا نعبده لم إن و دهنعب رب لنا مخلوقون عبید اهلل و إنا یاصالح قال إلی نظر فلما علیه فدخلت بالربوبیة،( ع)اهللعبد أبی

 .(341 ، ص.1348 کشی،)

 صَالِحُ وَ حُطَيْمٍ بْنُ نَجْمُ وَ شَرِيكِي اَلْقَاسِمُ وَ أَنَا كُنْتُ: قَالَ عُمَرَ بْنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنِ سِنَانٍ اِبْنِ عَنِ أُورَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَنْهُ». 2

 إِلَيْهِ بِنَا قُومُوا تَقِيَّةٍ فِي مِنَّا لَيْسَ وَ مِنْهُ بِالْقُرْبِ نَحْنُ بِهَذَا تَصْنَعُونَ مَا لِبَعْضٍ بَعْضُنَا فَقَالَ قَالَ اَلرُّبُوبِيَّةِ فِي فَتَنَاظَرْنَا ةِبِالْمَدِينَ سَهْلٍ بْنُ

 مُفَضَّلُ يَا الَ الَ يَقُولُ هُوَ وَ مِنْهُ رَأْسِهِ مِنْ شَعْرَةٍ كُلُّ قَامَ قَدْ رِدَاءٍ الَ وَ حِذَاءٍ باِلَ يْنَاعَلَ خَرَجَ قَدْ وَ إِالَّ اَلْبَابَ بَلَغْنَا مَا اَللَّهِ فَوَ فَقُمْنَا قَالَ

 .(231-8 ، صص.ق1407 کلینی،) «يَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ هُمْ وَ بِالْقَوْلِ يَسْبِقُونَهُ ال` مُكْرَمُونَ عِبادٌ بَلْ» الَ الَ نَجْمُ يَا وَ قَاسِمُ يَا وَ

 أَبِي وَ اَللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ كِرْدِينٍ عَنْ سَهْلٍ بْنُ صَالِحُ عَنْ مَحْبُوبٍ اِبْنِ عَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ». 3

 كَلَّمُوهُ وَ عَلَيْهِ فَسَلَّمُوا مِنَاَلزُّطِّ رَجاُلً سَبْعُونَ أَتَاهُ اَلْبَصْرَةِ أَهْلِ مِنْ فَرَغَ لَمَّا اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ مِنِينَاَلْمُؤْ أَمِيرَ إِنَّ: قَالَ اَلسَّالَمُ عَلَيْهِ جَعْفَرٍ

 وَ تَنْتَهُوا لَمْ لَئِنْ لَهُمْ فَقَالَ هُوَ أَنْتَ قَالُوا وَ عَلَيْهِ فَأَبَوْا مَخْلُوقٌ هِاَللَّ عَبْدُ أَنَا قُلْتُمْ كَمَا لَسْتُ إِنِّي لَهُمْ قَالَ ثُمَّ بِلِسَانِهِمْ عَلَيْهِمْ فَرَدَّ بِلِسَانِهِمْ

 بَعْضَهَا خَرَقَ ثُمَّ فَحُفِرَتْ آبَارٌ هُمْلَ تُحْفَرَ أَنْ فَأَمَرَ يَتُوبُوا وَ يَرْجِعُوا أَنْ فَأَبَوْا لَأَقْتُلَنَّكُمْ جَلَّ وَ عَزَّ اَللَّهِ إِلَى تَتُوبُوا وَ فِيَّ قُلْتُمْ عَمَّا تَرْجِعُوا

 «فَمَاتُوا فِيهَا عَلَيْهِمْ اَلدُّخَانُ فَدَخَلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فِيهَا لَيْسَ مِنْهَا بِئْرٍ فِي اَلنَّارُ أُلْهِبَتِ ثُمَّ رُءُوسَهَا خَمَّرَ ثُمَّ فِيهَا قَذَفَهُمْ ثُمَّ بَعْضٍ إِلَى

 .(259-7 ، صص.ق1407 کلینی،)
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 . نقاط قوت3-1

و یونس بن  1حسن بن محبوبمکرر قوت وی را نقل  ترین نقطهشاید بتوان مهم .1
)نک: سبحانی،  اکثر علما هستند موردقبولکه از اصحاب اجماع و  2عبدالرحمن

 دانست.( 170-160، صص. 1369

رقی نقطه قوت دیگر وی نقل اشخاصی چون علی بن ابراهیم قمی، صفار، کلینی، ب .2
طور که اگر شخص ضعیفی )آنشان هست. درصورتیهایباو کشی از وی در کت

 کردند.که ابن غضائری گفته( بود، قطعاً چنین کاری نمی

 کلینی،)قوت دیگر وجود احادیث معتدلی مانند حدیث جبر و اختیار  نقطه .3
 کند.امامیه نزدیک می است که وی را به اندیشه (159-1 ، صص.ق1407

است که اتهام  های غالیانهمواضعی منافی اندیشهقوت دیگر وجود احادیث و  نقطه .4
 (.4-3-1کند )نک: بخش غالی بودن وی را منتفی می

 

 نقاط ضعف .3-2

ضعفی که علمای رجال روی آن دست گذاشته بودند حدیث کشی  ترین نقطهمهم .1
 اعتقاد وی به ربوبیت امام بود. درباره

نیست  فهمقابلمادی  باعقلمین برخی روایات است که ضعف دیگر وی مضا نقطه .2
من( و ممکن ؤ)مانند حدیث نظر به نور امام، والیت ارواح، عهد الست و طینت م

تحسین محدث  رغمبهنور  است حمل بر غلو شوند. حتی تفسیر وی از سوره
 میرصادقی،( متهم به غلو شده است )نک: 79-8 ، صص.ق1408نوری )نوری، 

 .(1391 صراف، و دهزافقهی

                                                                                                                                        

(، روایت تقدم عهد الست رسول اکرم )نک: 5-2 ، صص.ق1407من )نک: کلینی، ؤاز جمله: روایت طینت م. 1

؛ نوری، 224 ، ص.)مفید، بیتا(، روایت صدق و کذب 441- ، صص.ق1407؛ کلینی، 83 ، ص.ق1404صفار، 

 ، ص.1364بابویه،  ن، روایت دوستی امام )نک: اب(11-68 ق، صص.1420، ؛ مجلسی95-9 ، صص.ق1408

 (، روایت نحوه86 ، ص.ق1404؛ صفار،  1/438 ، صص.ق1407(، روایت والیت ارواح )نک: کلینی، 170

( و روایت ربوبیت امام )نک: 368-57 ق، صص.1420، مجلسی؛ 83 ، ص.ق1404خلقت امام )نک: صفار، 

 (.259-7 ، صص.ق1407کلینی، 

 .(159-1 ، صص.ق1407 نک: کلینی،جبر و اختیار ) حدیث. 2
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ضعف دیگر متهم شدن به غلو توسط برخی چون ابن غضائری و تضعیف  نقطه .3
 شدن توسط برخی چون عالمه حلی و عالمه مجلسی بود.

ضعف دیگر روایتی در ذم صالح بن محمد بن سهل در کتاب الغیبة شیخ  نقطه .4
 طوسی بود که عالمه حلی آن را بر صالح بن سهل تطبیق نموده بود.

 

 تعارضات درباره رجالی هایگزارش شناختیجریان ـ تاریخی تحلیل. 4

بررسی قرار داد ؤلفه و جریان موردتوان در سه سطح رجال، متعارضات موجود را می
های مرسوم در سطح رجال به تحلیل (.130-127، صص. ب-1396گرامی،  نک:)

های اعتقادی لفهؤر سطح مهای گفتمانی دلفه به تحلیلؤپردازیم. در سطح ممیرجالی 
 کنیم.توجه می تاریخی -های گفتمانی اجتماعیپردازیم. و در سطح جریان، به جریانمی

 

 در سطح رجال .4-1

ضعف صالح بن سهل وجود دارد ورجالی برخی از تعارضاتی که میان نقاط قوت ازنظر
 :کرد برطرفتوان را می

توسط عالمه حلی لح بن سهل صا برق صالح بن محمد بن سهل یدر مورد تطب -1
صالح بن محمد بن سهل  بودن زماننوری و خویی به ناهم ،شوشتری مانند توانمی

 .کرد و این تعارض را برطرف نمود اشکال با صالح بن سهل
 شوشتری توان مانندمی و اتهام غلو )اعتقاد به ربوبیت امام( در مورد روایت کشی -2

 .له را پاک نمودت مسأصور ینوعبهو اشکال  به سند روایت
ی ربوبیت امام میان مفضل و قاسم و نجم بن حطیم و ای که دربارهمناظرهمورد  در -3

توان مانند محدث نوری در مخاطب قرار گرفتن هم میاتفاق افتاد صالح بن سهل 
 .تردید کردصالح بن سهل 

 

 لفهؤدر سطح م .4-2

به ربوبیت امام با توجه به نقل  اعتقاد صالح بن سهل توان دربارهلفه میؤدر سطح م
تواند باشد گفت: او می یریخبهعاقبتکه به معنای  روایت اصحاب اجماع بعد از او

باشد  داکردهیپاعتقاد به ربوبیت مطلق امام  بن سهل ای صالحاز در دوره است ممکن
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ای برهه و حتی دراز این اعتقاد برگشت داشته  السالمعلیه های امام صادقولی با هدایت
 .(5-3-1)رک: بخش  استدست به هدایت یاران نزدیک امام در این زمینه هم زده 

هم  ،هم نقل به معنا ،کید خاصیروایت که ممکن است با تأ بر این، یکعالوه
 حتی .تواند جواز فساد و گمراهی صالح بن سهل را صادر کندنمی ؛شده باشد تقطیع

 حدیث کهطوریهب ،باشد حاکم بودهو و امام میان ا خاصی ممکن است فضای گفتمانی
 بار منفی به همراه نداشته باشد.  گونههیچبا این الفاظ هم 

 

 سطح جریان در .4-3

اما هنوز معلوم نیست چرا کشی به چنین  ،ایلفهؤهای رجالی و حتی متحلیل رغمبه
 گرفتهشکلاتهامی توجه کرده است؟ چرا چنین اتهاماتی نسبت به او در طول تاریخ 

است؟ چرا حسن بن محبوب و یونس بن عبدالرحمن به چنین اتهاماتی توجه 
 اند؟ نکرده

توان تحلیل و تر میتکلفتر و بیراحتهای موجود را با یک نگاه جریانی تعارض
 پاسخ، پاسخ ارائه نمود. های بیبرای پرسش

)نک: اند کردهصالح بن سهل را در طیف مفضل بن عمر شناسایی  جریانی ازنظر
 . (1390گرامی، ؛ 264 الف، ص.-1396گرامی، 

مفضل  و حلقه به جریان صالح بن سهلبرای تحلیل در سطح جریان باید از طرفی 
ها آن ها و رویکردهای رواییو انگیزه جریان غالتبن عمر توجه کنیم. از طرفی به 

از این  .ه باید توجه کردنسبت به عام جریان کلی تشیع و از طرفی به ؛باید توجه داشت
توان بن سهل بهتر می فکری موافقان و مخالفان صالح هایجریان زاویه دید با توجه به

  .یابی و تحلیل کردتعارضات را شناسایی، ریشه
 گونهاین و سابقهبا توجه به وابستگی صالح بن سهل به طیف مفضل ابن عمر 

که چرا .خواهد بودطبیعی  امری بن سهلبه صالح اتهام غلو  ،اتهامات نسبت به مفضل
 از امامان توسط عامه وجود نداشت و یک تلقی غالیانه روایات از درستی از طرفی درک

 غالة جامعه وجود داشت. از طرفی تعامل در مفضّل طیف خصوصبه شیعی هایاندیشه
 .(1391گرامی، نک: زد )ای دامن میطیف مفضل به چنین اندیشه با
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 طردشدهت جریان مفضل و جریان غال ازجمله هامیان جریان تقابل رقابت و حتی
 انگیزهحتی  کند.صالح بن سهل را فراهم می از سمت امام، بستر تبلیغات سوء بر علیه

 یاران تخریب و امام طرد از ییجوانتقام حسادت و یا برایجعل احادیث غالیانه  برای
 (.1391، )نک: گرامی .است داشته وجود ایشان نزدیک

 

 گیرینتیجهبندی و جمع

های های صالح بن سهل و گزارشبا مروری بر روایتابتدا سعی شد  مقالهدر این 
 و داردهم ابهاماتی وی که  ها و شخصیتاندیشه تصویری کلی از ،تاریخی از او

نمایش داده  ،تشیعهمچنین آراء متضاد و متعارض علمای رجال شیعه در طول تاریخ 
در  های تاریخیتعارض ازتحلیل جامعی  تیدرنهاها شناسایی و تعارض . سپسشود

 ارائه گردد.  سطوح مختلف
یید قرار گرفتن صالح بن سهل مورد تأ: ازجملهبا توجه به شواهدی کلی طوربه

؛ چون حسن بن محبوب و یونس بن عبدالرحمن السالمعلیهم ائمه سط یاران برجستهتو
محمد  و قمی برقی، علی بن ابرهیم احمد بن محمد تقدم مانندم استناد علمای برجسته

صالح یید تأ وی؛ وروایات در شیعی وی؛ وجود مضامین معتدل و کلینی به  بن یعقوب
توان می ؛شوشتری، محدث نوری و خویی چون متأخر توسط علمای برجستهبن سهل 

 نست.دا السالمعلیه از یاران امام صادق اعتمادقابلاو را فردی 
 که کشی درباره روایتی :جملهازوی وجود دارد.  دربارههم هایی تاریخی اما تعارض

ابن  ؛ اتهام غلو به او توسط برخی چوناست اعتقاد وی به ربوبیت امام از وی نقل کرده
 .تضیف او توسط علمایی چون عالمه حلی و عالمه مجلسیغضائری؛ و 

 تحلیلجریانی خصوص هبای و لفهؤلی، مجاسطح ر 3توان در را میها این تعارض
 نمود:

با توجه  )توسط عالمه حلی( صالح بن سهل باتطبیق صالح بن محمد بن سهل  -
 د.اشکال دار هاآنبودن نزمان به هم

ولی  ،باشد داکردهیپای صالح اعتقاد به ربوبیت مطلق امام ممکن است در دوره -
 اعتقاد برگشت داشته است. از این السالمعلیه های امام صادقبا هدایت
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اقتضای اتهام به غلو داشته  السالمعلیه زمان امام صادق شرایط کلی شیعه در -
 است.

)با شدت بیشتر( تعلق صالح بن سهل به طیف مفضل اقتضای اتهام به غلو  -
 داشته است.

برای  غالیانه صالح بن سهل به طیف مفضل اقتضای جعل حدیث وابستگی -
 است.داشته هم  ویتخریب 

 

 کتابنامه
 .کریم قرآن
الشریف : قم .االعمال عقاب و االعمال ثواب .(1364) علی بن محمد بابویه، ابوجعفر ابن

 .الرضی
 محمدرضا) االعمال عقاب و االعمال ثواب .(1385)علی  محمد بن بابویه، ابوجعفر ابن

 .کوثر نسیم: قممترجم(.  ،محالتی انصاری
 موضع و صغرا غیبت پایان تا غالة طوایف درباره وهشیپژ .(1374) اسکندر اسفندیاری،

 .اسالمی تبلیغات سازمان: تهران .باب این در (ع)ائمه
 .والنشر للطباعة الحدیث قم: دار .الغضائری ابن رجال .(1380) الحسین بن الغضائری، أحمد

مؤسسة البعثة، مرکز الطباعة قم:  .القرآن تفسیر فی البرهان .(ق1415) بحرانی، هاشم بن سلیمان
 .و النشر

 النشر مؤسسة المدرسین، قم: جماعة .الرجال قاموسق(. 1410تقی ) محمد الشیخ التستری،
 اإلسالمی.

 .قم: دار الکتب االسالمیة .محاسنال .)بیتا( برقی، احمد بن محمد
 .تهران: القیوم .الرجال .ق(1419)برقی، احمد بن محمد 

قم:  .رة فی فضائل العترة الطاهرةالظاه اآلیات تأویل .)بیتا( الدیندشرفاسترآبادی، سیحسینی
 جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر اإلسالمی.

  .التراث إلحیاء السالمعلیهم البیتآل قم: موسسة .نقد الرجال .)بیتا( مصطفی، سیدتفرشیحسینی
 الفقاهة. نشر قم: مؤسسة .الرجال معرفه فی والاالق خالصه .ق(1417یوسف ) بن حلّی، حسن

 فی االسالمیة ثقافة: قم ،الرواة طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم .(1372) ابوالقاسم خویی،
  .العالم
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 .، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قمکلیات فی علم الرجال .(1369) جعفر تبریزی، سبحانی

 (.2)1، علوم حدیث نامهفصل ،«ان شناسى غلوّجری» .(1375) صفرى فروشانى، نعمت اهلل

قم: مکتبة  .محمد)ص(بصائر الدرجات فی فضائل آل .ق(1404) حسنصفار، محمد بن 
 .اهلل المرعشی النجفی)ره(آیت

قم: جماعة المدرسین، مؤسسة النشر  .رجال الطوسی .ق(1427) طوسی، محمد بن حسن
 .اإلسالمی

 .قم: مؤسسة المعارف اإلسالمیة .یبةالغ .(ق1425)طوسی، محمد بن حسن 
 قم: دار الکتاب. .تفسیر قمی .ق(1404) قمی علی بن ابراهیم

 .(ع)کتبة االمام امیر المومنین علیاصفهان: م .الوافی .ق(1406، مالمحسن )کاشانیفیض
 (. مشهد:تلخیصطوسی،  محمد بن حسن) الرجال معرفة إختیار .(1348) کشی، محمد بن عمر

 .مشهد دانشگاه مطالعات و قاتتحقی مرکز

الکتب  دار: تهران(. کوشش به ،غفاری اکبرعلی) الکافی .ق(1407) یعقوب بن محمد کلینی،
 .اإلسالمیة

 تهران: دانشگاه امام صادق .های شیعهنخستین اندیشه .(الف-1396) گرامی، سیدمحمدهادی
 .السالمعلیه

تهران:  .ایای و اندیشهنگاری انگارهریخای بر تامقدمه .ب(-1396)گرامی، سیدمحمدهادی 
 .السالمعلیه دانشگاه امام صادق
 بن مفضّل طیف و هجری دوم سده در تفویض گفتمان تطور .(1391)گرامی، سیدمحمدهادی 

 .57-27(، 15)8، اسالمی تمدن تاریخ فصلنامه عمر.
 دو پیجویی(: ع)اقرب امام عصر در شیعه تفسیری هایگرایش» .(1398، سیدمحمدهادی )گرامی

 سال ،اسالمی فرهنگ و قرآنی مطالعات هفصلنام ،«تأویل /تنزیل» و «باطن /ظاهر» گفتمان
 .1 شماره ،3

آل قم: موسسة ،الرّجال أحوال فی المقال نتهىم .ق( 1416) إسماعیل بن محمّد ،مازندرانی
 .التراث إلحیاء السالمعلیهم البیت

: دار االحیاء بیروت .(ع)األطهار األئمة أخبار لدرر الجامعة ألنوارا بحار .)بیتا( مجلسی، محمدباقر
 .تراث العربی

 اسالمی. ارشاد و فرهنگ تهران: وزارت ،الرجال فی الوجیزة .ق(1420)مجلسی، محمدباقر 
 .اإلسالمی النشر مؤسسة المدرسین، قم: جماعة .اإلختصاص .)بیتا( مفید، محمد بن محمد
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 بر درآمدی. (1391) صراف، حمیدرضاو  ؛زاده، عبدالهادیفقهی ؛میرصادقی، سیدمحمدحسین
 نامهفصل .قرآن آیات تأویل و تحریف عدم حوزه تفسیر در و قرآنی علوم در غالیان نقش

 .158-135(، 11)6 ،حدیث و قرآن مطالعات
 بیروت: موسسة .الوسائل و مستنبط المسائل مستدرک .ق(1408) محمدتقی بن حسین نوری،

 .التراث إلحیاء السالمعلیهم بیتالآل
 




