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غلو صالح بن سهل ،یکی از راویان شیعه
پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن ِ

غلو صالن بن سهل ،یکى از راویان شیعه
پذیرفتنى یا نپذیرفتنى بودن ج

پدیههد ،غلههو و تسههامن در نقههل از غالیههان و افههراد مههتهم بههه غلههو بههه عنههوان یکههى از عههواملى کههه اعتبههار
هث
احادیث شیعى را تهدیهد مى کنهد ،مطهرح شهد ،اسهت .صهالن بهن سههل از ،ملهه راو یهان احادی ج
شیعه است که از سهوی برخهى ر،الیهان ،غهالى معرفهى شهد ،اسهتت در حهالى کهه برخهى دیگهر او را
هث
بری از غلو و از یاران میانه رو اما  ۷و در باالترین در،هه ُحسهن دانسهتهانهد .همسهو بهودن احادی ج

و،ود روایات منهافى بها غلهو در میهان آنهها مؤیهد دیهدگا ،دو
مو،ود این راوی با باورهای امامیه و نید ج

هود صههالن بههن سهههل در تفاسههیر روایههى شههیعه اسههت و بههر
هات مو،ه ج
اسههت .از آنجهها کههه مسههتند مهها روایه ج
اساس این مستندات ،روایتى که دال بر غلو باشهد ،و،هود نهدارد ،مهىتهوان گفهت نسهبت دادن غلهو
به این راوی بنها بهر اتههامى اسهت کهه صهحین بهه نظهر نمىرسهد و اسهتفاد ،از ایهن روایهات  -کهه او در
سلسله راویانش رار گرفته  -بالمانع است.

کلیاژه ه راویان ،غلو ،اتها  ،شیعه ،صالن بن سهل.

مقدمه

ر،الشناسان گروهى از راویان یا اصحاب ائمه :را غالى ،یا متهم به غلو شناختهاند کهه

ا گههر غله جهو آنههان ثابههت شههود ،یکههى از عههواملى اسههت کههه اعتبههار اسههناد احادیههث شههیعى را تهدیههد
 .1دانشهجوی دکتههری علههو و ههرآن و حههدیث دانشههگا ،آزاد اسههالمى ،گهرو ،الهیههات و معههارف اسههالمى ،واحههد یادگههار امهها خمینههى=
شهر ری ،دانشگا ،آزاد اسالمى ،تهران ،ایران ()sdmousavi@gmail.com

 .2دکتری ،عضو هیئت علمى ،استادیار ،گرو ،الهیهات و معهارف اسهالمى ،واحهد یادگهار امها خمینهى= شههر ری ،دانشهگا،
آزاد اسالمى ،تهران ،ایران (نویسند ،مسئول).)mm.taghdisi@gmail.com( ،

 .3دکترا ،عضو هیئت علمى ،استادیار ،گرو ،الهیات و معارف اسالمى ،واحد یادگار اما خمینى= شههر ری ،دانشهگا ،آزاد
اسالمى ،تهران ،ایران (.)mirsafi@yahoo.com
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مى کنهدت در حههالى کههه شههماری از متهمههان بههه غلهو ،فقه از سههوی میههان و ابههن غضههایری مههتهم

شد،انهد کهه عقایهد و یهه،ای در بهار ،کرامهات و صهفات ائمهه داشهتند 1.ایهن در صهورتى اسهت کهه

برخى از آنان از اصحاب بر،سته معصومان :بود،اند و فق به دلیل این که روایاتى را کهه در

تبیههین فضههایل و مقهها هههای معصههومان :از ناحیههه آن ذوات مقدسههه الهههى بیههان شههد ،،نقههل

کرد ،اند و این روایات به دلیل ارفیت متفاوت مرد در فهم و دریافت فضایل ،برای آنهان ابهل
درک نبود ،،متهم به غلو شد،اند .این در حالى است که ذکر فضایل و معهارف واالی آن ذوات

مقدسه الههى :ربطهى بهه ،ر یهان غلهو و غالیهان نهداردت ی یهرا بهه فرمهود ،خهود آن بزرگهواران ،درک
حقیقهى مقهها و فضههایل معصههومان ،:هههیس گهها ،بهرای مهها ممکههن نیسههت و وایفههه مهها سههکوت
است ،نه رد روایت .از اما با ر ۷نقل شد ،که فرمودند:
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وسول ددا ۹فرمود :حد.ث ال محید صع و مستصع اس  ،جز فرشهته مقهرب
.ا پیغیبر مرسل .ا بند ای که ددا دلش وا به ا.یان ازمود  ،به ان ا.یان دیاوود .پس ههر
حد.ری که از ال محید  ۹به شیا وسید و دو برابهر ان اوامهش دل .افتیهد و ان وا اشهنا
د.د.د ،بپذ.ر.د .و هر حد.ری وا که دلتان از ان ومید و دااشنا.ش د.د.د ،ان وا به دهدا و
پیغیبر و الم ال محید  ۹ود کنید ،قطعا هر شد کسی اس کهه حهد.ری وا کهه
احیل دداود ،برا.ش بازگو کنند ،و او بگو.د به ددا ا.ن چنین دیس  ،به ددا ا.ن چنین
دیس  ،و ا.ن ادااو ،مساوی با کفر اس .

همچنهین روایههاتى از حضهرات معصههو  :در زمینهه بیههان فضهایل اهههل بیهت :و تفکیه

آنها از غلو بیان شد ،استت برای نمونه رسول اکر  ۹در خطابه غدیر فرمود:
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« .1ردپای غالیان در روایات تفسیری» ،ص.۲۴
 .2الکافی ،ج ،۱ص.۴۰۱
 .3بحار األنوار ،ج ،۳۷ص.۲۱۷

قران دازل فرمود  ،و از شیاو داوا اس  ،پس هر که شهیا وا بهدانها دبهر داد و اگها
ساد او وا باوو دیود و اصد.ق کنید.
یا امیرملمنان حضرت على ۷فرمود:
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از غلو دو موود ما بپرهیز.د ،بگو.ید ما بندگان پهرووش .افتهه پروودگهاو.م و ان گها دو
فضل و کیال ما به ادچه میدواهید معتقد باشید.
و نید اما صادق ۷فرمود:

غلو صالح بن سهل ،یکی از راویان شیعه
پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن ِ

ای گرو مردم ،به واستی فضا.ل لی بن ابی ناله دهزد دداودهد اسه و انهها وا دو
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ما وا مقلوق قراو دهید و سپس هر چه میدواهید ،دوباو ما بگو.یهد؛ هرچنهد کهه بهه
حقیق واقعی ما و کنه ما دقواهید وسید.
آنچه از فرمایش این حضرات دریافهت مىشهود ،ایهن اسهت کهه ذکهر فضهایل ،غلهو محسهوب

نمى شود و نباید به بهانه غلو ،ذکر فضایل را مردود شمرد ،بلکه باید به بیان فضهایل پرداخهت.

البتههه بایههد تو،ههه داشههت کههه ایههل شههدن بههه علههم غیههب مطلهه بههرای اهههل بیههت عصههمت و

طهارت :نوعى از غلو بود ،و فرد را در زمر ،غالت رار مىدهد.

در بههار ،پدیههد ،غلههو ،مفهههو  ،معیارههها ،ا سهها غلههو ،عله جهل پیههدایش و تاریخچههه آن ،غالیههان و

راویان غالى در آثار متعددی  -که از ابتدای پیدایش فر ههای غالیان تا کنون نگاشهته شهد- ،
توضین داد ،شد ،است .از ،مله این آثار مىتوان به کتبهى چهون الرد علی الغالیاة المحمدیاة
فضل بن شهاذان و الرد علی الغالیة حسهن بهن فضهال کهوفى اشهار ،کهرد کهه اکنهون مفقهود شهد ،و

فق نا آنها در کتب ر،ال و فهرست مو،ود اسهتت امها از آثهار معاص جهر مو،هود در ایهن زمینهه،

مىتوان منابعى اعم از کتب ،پایان نامهها و مقاالت را برشمرد و معرفى کرد.
هلف .کتب

 -غالیان ،کاوشی در جریانها و برآیندها نوشته نعمهت اَّلل صهفری فروشهانىت در ایهن کتهاب

بههه پدیههد ،غلههو و مبههانى آن ،معرفههى شههمار ی یههادی از فر ههههههای غههالت ،غههالت در آیینههه و عمههل و
 .1همان ،ج ،۲۵ص.۲۷۰
 .2همان ،ج ،۲۵ص.۲۷۹
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تیثیرات غالت بر تاریخ شیعه پرداخته شد ،است.

 -نقش غلو در انحراف عقاید و افکار اثهر محمهد حلهىت ایهن کتهاب بهه بررسهى پدیهد ،غلهو ،علهل و

عوامل پیدایش اعتقادات غلوآمید ،فرق مهم غالت و ،هت گیریهای غالت پرداخته است.

 -غالیان و شیوههای برخورد امامان معصوم :با ایشان اثر یداَّلل حا،ى زاد،ت در این کتاب

به طور کامل و مفصل پدید ،غلو ،باورهای غالیهان ،تهاریخ غلهو در اسهال تها پایهان عصهر غیبهت

ص ری ،و شیو،های متفاوت برخورد امامان :با غالیان پرداخته شد ،است.
ب .پ ی نن مهه ژ رس لهه

« -بررس ههى روای ههات تفس ههیری غ ههالت»ت ک ههوروش زارع ش ههیبانى ،در ای ههن پای ههان نامه هه ،روای ههات

تفسههیری سههران غالیههان منسههوب بههه شههیعه کههه بنهها بههه ادعههای نویسههندگان سههنى و بعضهها شههیعه

صاحب فر ه بود،اند، ،مع آوری و ارییابى شد ،است،

« -بررسى و نقد غلو در روایات» ،فائد ،زند ،دلت این نوشتار ابتدا بهه بیهان معنهای غلهو و بعهد

پیشهینه آن در ادیههان مىپهردازد و بعههد از آن بهه بیههان معیهار غلههو ،علهل پیههدایش آن پرداختههه و در
نهایت ،مصادی غلو و نقد آن مصادی را بررسى کرد ،است.

« -بررسى نقش غالت در ،عل حدیث» نوشته فروغ طال کهوبىت نویسهند ،بیشهتر بهه وا کهاوی

نقش غالیان در ،عل حدیث پرداخته و گاهى به نوع برخورد ائمه با غالیان اشار،ای دارد.
ج .مق لهه

«درنگى در مفهو غلو و غالى» ،محمد با ر امینىت

«بررسههى و تبیههین معنههای غلههو و غههالى در اسههال و موضههع شههیعه در ایههن خصههوص» ،مرتضههى

ح شناست

«پژوهشى پیرامون پدید ،غلو و ،ریان غالى گری در شیعه» ،سید محمدرضویت
«،ریانشناسى غلو» ،نعمت اَّلل صفری فروشانىت

«ریشهها و علل پیدایش غلو در عصر ائمه ،»:یداَّلل حا،ى زاد ،و دیگرانت

«تاریخ و فرهنگ اسهالمى :غالیهان ،تاریخچهه و مناسهبات فکهری بها شهیعه امامیهه» ،حسهین

صابر که در آنها مباحثى کلى دربار ،غلو مطرح شد ،است.

در کنار این آثار مقالههههایى نیهد نگاشهته شهد ،کهه در آنهها عهالو ،بهر پهرداختن بهه کلیهات در
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ایههن زمینههه ،راو یههان غههالى و مسههائل مههرتب بهها آنههان نیههد مههورد تو،ههه و بررسههى ههرار گرفتههه اسههتت از

،مله این مقالهها:

نوشههته دکتههر دیههاری بیههدگلى اسههت کههه نویسههند ،محتههر  ،در اولههین مقالههه یادشههد ۳۲ ،مههورد از

راویانى را که بهه سهبب غلوشهان تضهعی

شهد،انهد ،معرفهى وسهه نفهر از آنهان ،یعنهى حسهین بهن

سعید نوفلى ،عبدالرحمن بن حجاج بجلى و محمهدبن بحهر شهیبانى را تبرئهه کهرد ،اسهت و در

دومهى ،پههس از بیههان این کهه اندیشههههههای غلههوآمید راو یهان یکههى از آفههتههای خطرنههاک اسههت کههه

دامن گیر تفاسیر میثور و روایات تفسیر شهد ،،ذیهل عنهوان نگهاهى بهه غالیهان ،بهه ذکهر تعهدادی از

سههران فر ههههههایى از غالیههان و تعههداد روایههات نقههل شههد ،از آنههان پرداختههه و در نهایههت ،مهمتههرین

فعالیههتهههای غالیههان بههرای تههرویس افکههار و عقایههد انحرافههى را بررسههى کههرد ،اسههت .و نیههد «تههیثیر

غلو صالح بن سهل ،یکی از راویان شیعه
پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن ِ

«،ر یههانشناسههى غلههو و غالیههان در ر،ههال نجاشههى» و «ردپههای غالیههان در روایههات تفسههیری»

غالیان بر روایات تفسهیر منسهوب بهه علهى بهن ابهراهیم مهى» اثهری از آ ایهان دهقهان منگابهادی و

پورکرمان اسهت کهه نگارنهدگان معتقدنهد برخهى روایهات مجعهول  -کهه بها افکهار غالیهان تناسهب

دارد  -در این تفسیر را ،یافته است و ایهن دیهدگا ،بها تو،هه بهه حضهور تعهدادی از راو یهان غهالى و
مههتهم بههه ،عههل حههدیث در سلسههله اسههناد برخههى از روایههات ایههن اثههر تقو یههت مىشههود .ایشههان در
ُ
ادامههه ،نههه نفههر از راو یههان غههالى و مههتهم بههه ،عههل حههدیث در روایههات تفسههیر منسههوب بههه مههى را

شناسههایى و معرفههى کههرد،انههد .همچنههین مىت ههوان بههه «،ر یههانشناسههى غلههو بخههش دو  :اب ههن
غضههایری و متهمههان بههه غلههو ،در کتههاب الضههعفاا» نوشههته آ ههای صههفری فروشههانى اشههار ،کههرد.
نویسند ،محتر در این مقاله با ترسیم ،دولى ،راویان متهم به غلو در کتهاب الضهعفاا را  -کهه

تعدادشان به۵۷نفر مىرسد  -معرفى و عالو ،بر نا ایهن راو یهان ،ا هوال سهه ر،هالى بهزر شهیعه،
یعنى کشى ،نجاشى و شهیخ طوسهى را در بهار ،آنهان نیهد ذکهر کهرد ،کهه شهمار ۱۷ ،از آن بهه معرفهى

صالن بن سهل اختصاص یافته است.

از مطالعه و بررسى این آثهار بهه دسهت مىآیهد کهه اثهری کهه بهه طهور مجهدا بهه صهالن بهن سههل

پرداخته باشد ،یافت نشدت بلکه در برخى آثهار در ضهمن راو یهان غهالى معرفهى و بهه مطهالبى کهه

درکتب ر،ال برای اثبهات غلهو او نگاشهته شهد ،،اسهتناد و بسهند ،شهد ،اسهتت غافهل از این کهه
مههدنظر ههرار دادن دیگههر ههراین و ر،ههوع بههه آنههها مىتوانههد زمینههه را بههرای اثبههات برائههت ایههن راوی

پژوهش پیش رو به بررسى ایهن راوی بهه طهور مفصهل پرداختهه مىشهود.
فراهم کند .از این رو در
ج

بر این اساس ،در گا نخست ،زندگىنامه و شرح حال صهالن بهن سههل در کتهب ر،هالى مهورد

بررسى رار مى گیرد تا مشخص شود که آیا ر،الیان بر غلو این راوی اتفاق نظر دارند یا خیر؟ در
هود او در کتههب و تفاسههیر روایههى شههیعه مههورد مطالعههه ههرار مى گیههرد تهها
هات مو،ه ج
گهها بعههدی ،روایه ج
غلو این راوی با باورها و عقاید وی سازگاری دارد یا خیر؟
مشخص شود که آیا اتها به ج
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 .۱مفهومشناسی و کلیاتی درباره غلو
ُ
غلههو از مههاد« ،غ ل و» بههر وزن ف ُعههول ،مصههدر غلههى ی لههو و در ل ههت بههه معنههای ارتفههاع ،افههراط،

تجاوز از حد و مقدار ،ییاد ،گهویى و ی یهاد ،انگهاری اسهت 1.در هرآن کهریم ،مشهتقات غلهو چههار
َُْ
ُ
دینک ْم» در آیات  ۱۷۱از سهور ،نسهاا و
بار به کار رفته و دو مورد از آن  -که با عبارت «ال ت لوا فى ج

 ۷۷از سور ،مائد ،مطرح شد - ،دربار ،غلو در دین اسهت و مفسهران مفههو غلهو در ایهن دو آیهه را

تجاوز از حد و افراط ،تفسیر کهرد،انهد 2.روایهات ذیهل ایهن آیهات و چنهدین روایهت دیگهر  -کهه در

کتههب روایههى نقههل شههد - 3،همگههى حههاکى از مههذمو بههودن غلههو و نهههى پیههامبراکر  ۹و ائمههه

اطهار :از آن است.

غلههو بههر دو سههم اسههت :یکههى غلههو در ذات ک ههه ش ههخص یهها گههرو ،غههالى ،ایههل بههه الوهیههت و
ربوبیت معصومان ،نبوت ائمهه یها حلهول ،تناسهخ ،یها تههفویو بههاشد .غالیهان در ذات ،در ُبعهد

عمهل ،ایههل بههه ابههاحىگههری و شههریعت گرید بودنههدت بههه طههوری کههه بسههیاری از محرمههات را حههالل
ّ
مىشمردند 4.آنان وا،ب و حرا را منحصر در تهولى و تب ّهری مىدانسهتندت آنههم بها تعریفهى کهه
خود ارائه مىکردند .اعتقادات یادشد ،یها بخشهى از آنهها از سههوی گههرو،ههای مختله

غههالت

در زمهان ائمهه :ابهراز شهد 5.ائمهه :در برابهر ایهن گهرو،ههای مختله  ،بهه شهدت ایسهتادگى و
عقایههد آنههها را محک ههو کههرد ،،آن هان را از شههیعه ،ههدا دانسههتند و بههه طههرق گهون ههاگون ،از لعه ههن و

نفهرین گرفتهه تها صدور فرمان کهشتن در بهار ،رؤسهایشان ،بها آنهان مبارز ،کردند.

6

و دیگههری غلههو در صههفات یهها غهل ههو در فهض ههایل اسههت .منظههور از ایههن نههوع غلههو آن اسههت کههه

صفات و فضایلى را به معصومان :نسهبت دههیم کهه دارای آنها نهبود،اند .بر خهالف غلهو در

ذات  -کهه متکلمهان و فقههای شهیعه بهه اتفهاق ،ایل آن را تکفیهر کرد،اند  -در مههبحث غههلو در
صههفات ،بههین آنههان اخههتالف اسههت .در وا ههع ،ایههن مسههیله بهههه صههورت مسههیلهای نسههبى در آمههد،

 .1مجمع البحرین ،ج ،۱ص۳۱۹ت لسان العرب ،ج ،۱۵ص۱۳۲-۱۳۱ت مفردات ألفاظ القرآن ،ص.۶۱۳

 .2برای نمونهه ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۵ص۱۴۹ت ج ،۶ص۷۶ت مجمع البیان فی تفسایر القارآن ،ج ،۳ص۲۲۲و۳۵۶ت
التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۳ص.۶۰۷

 .3بههرای نمونههه ر.ک :تفصاایل وسااائل الشاایعة إلاای تحصاایل مسااائل الشااریعة ،ج ،۲۰ص۵۵۳ت غاارر الحکاام و درر الکلاام،
ص۱۷۴،۷۳۵و....

 .4ر.ک :الماقاالت والفارق ،ص.۱۰۰،۵۳،۶۳،۳۲
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 .5برای اطالعات بیشتر ر.ک :مقاالت اإلسالمیین ،ص۶ت فرق الشیعة ،ص۴۲ت الماقاالت والفارق ،ص.۶۰
 .6آراو ائمة الشیعة فی الغالة ،ص.۲۰

دارای حههد خهاصهى از صهفات و فضهایل هستند ،اعتقاد به تجاوز از آن حهد را ،هاید ندانسهته و
معتقد به آن را متهم به غلو کههرد ،اسههت .بهرعکس ،ا گهر متکلمهى ایهل بهه حهد بهاالی صهفات و

فضایل برای معصومان :بهاشهد ،خهود را غهالى ندانسهته ،بلکهه طهرف مقابهل خهود را مهتهم بههه

تقصهیر و کوتهاهى در معرفههت کهرد ،و او را مقصهر مىنامهد .از اینهجاسههت کههه بحهث «ا،تههاد در

تضهعی

ر،ههال» پدیههد مىآیههدت بههدین معنهها کههه شهخص غیرمعتقهد بههه فههضایل و ویهگههىهههای

خهاص بهرای معصهومان ،:نا هل روایهات این گونه فضایل را فق بهه دلیهل نقهل ایهن روایهات و
نه از را ،حس یا دلیل دیگر ،بهه غلهو مهحکو مى کند و روایهات او را ضهعی

مىدانهد 1.بنهابراین

غلو صالح بن سهل ،یکی از راویان شیعه
پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن ِ

استت بهدین مهعنا که هر گا ،متکلم با دید کالمى خود به این نتیجه رسید،

که مهعصهومان:

در زمینههه غلههو در صههفات بایههد گفههت از آنجهها کههه بههین متکلمههان و فقهههای شههیعه در ایههن زمینههه

اخ ههتالف و ،ههود دارد ،ایه ههن مس ههیله به ههه ص ههورت مس ههیلهای نس ههبى در آم ههد ،و چ ههه بس هها ک ههه در

کتهابهههای ر،هالى ،گروهههى از راو یهان و یهها اصهحاب ائمههه :غهالى و یهها مهتهم بههه غلهو شههناخته

روایات مو،ود در کتهب و
شد،اند ،در حالى که با بررسى بیشتر در شرح حال آنان و نید مطالعه
ج
غلو آنان باشد ،نداشتهاند.
تفاسیر روایى درمى یابیم که هیچ باو ری که نشان گر ج

2

 .2دیدگاه دانشمندان رجال درباره صالح بن سهل

شیخ طوسى در ر،الش ی

بار او را با عنوان «صالن بهن سههل الهمهدانى» 3از یهاران امها

و بار دیگر او را با عنوان «صالن بن سهل» از یاران اما صادق ۷برشمرد ،و گفته است:
صالح بن سهل اهل هیدان و دو اصل کوفی اس .

بها ر۷

4

بر ى نید او را در شمار یاران اما صادق ۷دانسته و گفته است:
صالح بن سهل از اهل هیدان و کوفی االصل اس .

5

ابن غضایری در بار ،او آورد ،است:
َّغااال َّ کاااذاب َّوضااااعَّللحاادیث َّرویَّعااانَّأبَّعبااادَّ
صااالحَّ ااانَّساا َّاهلماااداّن َّ کااا یف .ل
 .1برای اطالعات بیشتر ر.ک،« :ریانشناسى غلو» ،ص.۱۲۲-۱۱۶
« .2آسیبشناسى روایات تفسیری» ،ص.۶۰
 .3رجال الطوسی ،ص.۱۳۸

« .4من َهل همدان (همذان) ،األصل کوفى» (رجال الطوسی ،ص.)۲۲۷

« .5صالن بن سهل من َهل همدان ،کوفى األصل» (کتاب الرجال ،ص.)۲۷
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1
اَّللَّ َّ ۷خیرَّفی َّو َّ َّیفَّسانرَّماَّرواه؛ ََّّ

صالح بن سهل هیدادی :کوفی ،غالی ،بسیاو دووغگهو ،جا هل حهد.ث ،واوی از امهام
ِ
صادق ۷اس که هیچ دیری دو او و ووا.ااش دیس .
کشى نید دربار ،او آورد ،است:
رویَّعنَُّممدَّ نَّأمحد َّعنَُّممدَّ نَّاحلسنی َّعنَّاحلسنَّ انَّعایلَّالصایر یف َّعانَّصاالحَّ
نَّس

َّقال َّکن َّأقولَّیفَّأبَّعبدَّاَّللَّ۷بالر و ی َّفدخل َّعلی َّفلماَّنظارَّإیَّقاال َّ

یاَّصالح َّإناَّوَّاَّللَّعبیدَّ ل قون َّلناًَّبَّنعبده َّوَّإنََِّّنعبدهَّعذبنا؛ ََّّ
2

از صالح بن سهل دقل شد که گفته اس  :قا.ل به وبوبی امام صادق ۷بهودم ،بهر او
واود شدم (دزد ا.شان وفتم) هنگامی که بر من دگر.سه فرمهود :ای صهالح ،بهه دهدا
قسم! قطعا ما بند و مقلوق هستیم ،پروودگاوی داو.م کهه او وا میپرسهتیم و اگهر او وا
دپرستیم ،ما وا ذاب دواهد کرد.
ابههن داوود بهها تو،ههه بههه ایههن روایههت کشههى ،ایههن راوی را در سههم اول از کتههاب خههود  -کههه مخههتص

موثقان و مهمالن اسهت  -آورد ،و او را ممهدوح دانسهته اسهت 3.البتهه او در سهمت دو کتهاب خهود
 -که مخصوص راویان ضعی

است  -در توضین عنوان «صالن بن سهیل» آورد ،است:

بالتصااغیر َّاهلمااداّنَّبامل ملا َّقَّضجا َّغااض]َّلاایسَّبشا َّرویَّعنا َّالغااد ةَّضکا ]َّکااانَّ
یعتقدَّیفَّالصادقَّ۷الر و ی َّوَّأن َّدخ َّعلی َّفأقس َّأن َّلیسَّ ربَّ .
4

عالمه حلى پس از نقل سخن ابن غضایری و روایت کشى دربار ،صالن بن سهل همهدانى،

و این که شیخ در الغیبه ،صالن بن محمد بن سههل همهدانى را از مهذمومان یهاد کهرد ،،اتحهاد او
با صالن بن سهل را برداشت و این دو راوی را ی

نفر فری کرد ،است.

5

در صورتى که به گفته آیت اَّلل خویى ،این کار از او (عالمه حلى) بعید به نظر مىرسدت ی یهرا

مسمى به «سهل الهمدانى» پدر صالحى است که در حال بررسى احوال او هستیم و پدر بزر ج
صههالن بعههدی اسههت .همچنههین ایههن صههالن ،یعنههى«صههالن بههن سهههل همههدانى» ،از یههاران امهها
 .1الرجال ،ص.۶۹

 .2اختیار معرفه الرجال ،ج ،۲ص.۶۳۲
 .3الرجال البن داوود ،ج ،۱ص.۱۸۵
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 .4همان ،ج ،۲ص.۴۶۲-۴۶۱

 .5خالصة االقوال ،ص.۲۳۰-۲۲۹

یکى باشند:

وَّهذاَّغر یبَّمن َّأماَّأو َّفألنَّاملسمیَّبس َّاهلمداّن َّوالادَّصاالحَّهاذاَّالاذیَّنترَجا َّوَّ
جدَّصالحَّاْل ِت َّفکیفََّیکنَّاحلک َّباَتادمها؟َّوَّثانیا َّأنَّصاحلاَّهذا َّها َّمانَّأصاحابَّ
1

الباقرَّ ۷وَّصالحَّاْل ِت َّمنَّأصحابَّاْل ادَّ ۷فکیفََّیکنَّا َتادَّ یهنما؟ ََّّ
2

مامقههانى نیههد اتحههاد صههالن بههن محمههد بههن سهههل الهمههدانى بهها صههالن بههن سهههل را مسههتند

ندانسته و معتقد است:

ابن محید از اصحاب امام جواد ۷و ثقه اس ؛ دو صهووای کهه صهالح بهن سههل از
اصحاب امام صادق ۷و متهم به ضعف اس .

غلو صالح بن سهل ،یکی از راویان شیعه
پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن ِ

محمههد بهها ر ۷اسههت و آن صههالن از یههاران امهها ،ههواد .۷بنههابراین ،چگونههه ممکههن اسههت آنههان

3

وی صالن بن سهل را با عنوان «صالن بن سهل الهمذانى» ذکر کرد ،و آورد ،است:
ضالضبط ]َّضاهلمذاّن]  -بالذالَّاملعجم  -منَّأه َّمهذانََّّ.

و در توضین شرح حال این راوی در اشار ،به ول شیخ طوسى و نید ابن غضایری در بهار ،او،
ً
عبارت «صالن بن سهل الهمذانى» را آورد ،است .این عمل نشان گر این است که احتماال در
نسخهای از رجال الطوسی و رجال ابن الغضائری که در دست مامقانى بود ،،کلمه همدانى بها
ذال درج شههد ،بههود ،و عبههارت شههیخ در بههار ،ایههن راوی آنجهها کههه او را از یههاران امهها

صههادق۷

برشمرد ،و آورد ،است« :من َهل همدان (همذان) ،األصل کوفى» ،مىتواند مؤید این باشد که

صالن بن سهل اهل شهر همدان ایران بود ،است.

مامقانى همچنین برداشت ابن داوود دربار ،صالن بن سهل را  -که در باال بهه آن اشهار ،شهد

 -اشتبا ،و خطا دانسته و استدالل کرد:،

أو َّإنَّالذیَّ کانَّیعتقدَّر و ی َّالصادقَّ۷ه َّا نَّس َّمکبراَّ َّ -مصغراَّ  -وَّثانیا َّإنااَّ
َِّنقفَّیفَّ کتبَّالرجالَّوَّ َّغیرهاَّعیلَّمدحَّیفَّصاالحَّ انَّسا

 -مکباراََّّ-الاذیَّها َّمانَّ

أصحابَّالباقرَّوَّالصادقَّ ۸وَّإمناَّوًدَّفی َّخبرَّالکشَّاملتقد َّالذا َّل َّفظ رَّمانَّذلا

َّ

أنَّالرج َّمرمیَّبالضعفَّ .
4

 .1در معجم الرجال آیت اَّلل خویى ،پس از بررسى صالن بن سهل الهمدانى ،صالن بن سهیل ذکر و مهورد بررسهى هرار گرفتهه
است (ر.ک :معجم رجال الحدیث ،ج ،۱۰ص.)۷۹-۷۷
 .2همان ،ج ،۱۰ص.۷۹-۷۸
 .3تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج ،۳۵ص.۲۵۱
 .4همان ،ج ،۳۵ص.۲۵۲-۲۵۱
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کسی که به وبوبی امام صادق ۷ا تقاد داش  ،ابن سهل بود ،ده ابن سههیل و مها بها
ا.نکه دو کت وجال و غیر مطالعه و بروسی کرد.م ،بر مطلبی که دالل کند بر مهدح
صالح بن سهلی که از اصحاب باقر ۷و امام صادق ۷بود ،دس دیافتیم و دوبهاو او
فقط دبر کشی ذکر شد که ان ههم دو داهوهش وی اسه  .بنهابرا.ن ،از ان (ووا.ه )
اشااو میشود که ا.ن مرد متهم به ضعف اس .
بهبودی نید حدیث کشى را در صورت صحت آن ،دلیل بر غلو این راوی دانسته که دلیلهى

بر توبه و بازگشتش و،ود ندارد:

إنَّصحَّاحلدیثَّف َّدلی َّعیلَّغل هَّو َّ کفرهَّو َّاًتداده َّو َّلیسَّفی َّدلی َّعیلَّتوبت َّوََّّ .َّ...
1

و در معرفه الحدیث خود او را در سمت ضعفا بررسى کرد 2،و روایهات او را در کتهاب خهود،

الصحیح من الکافی ثبت نکرد ،است.

در این میان ،وحید بهبههانى مایهل بهه اصهالح حهال ایهن راوی اسهتت آنجها کهه در تضهعی

ابن غضایری به عد وثوق او ،منا شه کرد ،و به دنبال آن ،نسبت غلو بهه او را ناشهى از روایهتش

 -که در آن معتقد به ربوبیت اما است  -دانسته و گفته:

وَّسیذکرَّیف َُّممدَّ نَّاوًم َّحدیثَّآخرَّفی َّوَّ َّخیفَّأنَّظاهرَّالاروایتنیًَّج عا َّعمااَّ کاانَّ

اعتقده َّوَّسیجی َّیفَّآخرَّالکتاابَّیفَّالفانادةَّالتاساع َّحادیثَّآخارَّعنا َّیادلَّعایلَّبطادنَّ
الغل َّوََّرویَّعن َّاحلسنَّ نَُّمب ب َّوَّه ََّؤَدَّا عتمادَّعلی ؛ ََّّ
3

هیادند محید بن اوومه که داوای حد.ری د.گر اس و ظاهر دو ووا ، .وجهوع او از باووهها.ش
وا ثاب میکند ،از صالح بن سهل دیز حد.ث د.گری دقل دهواهم کهرد کهه بهر بطهرن غلهو او
دالل میکند .افزون بر ا.ن ،ووا ِ .حسن بن محبوب از صالح دیز مؤ.د ا تیاد بر اوس .
مامقانى در ادامه ،با اشار ،به سخن وحید بهبهانى ،ضمن تییید سخن و ی مبنى بهر این کهه

صالن بن سهل حدیثى دارد که بر بطالن غلو او داللهت مى کنهد ،بهه روایهات گونهاگونى کهه ایهن

راوی در بابهای مختل

در توصی

پیامبر ۹و ائمه :نقل کرد ،،اشار ،و ابراز داشهته کهه

همگى با غلو منافات دارند .سپس نتیجه گرفته است:

إنًََّّج عا َّعانَّالغلا َّ  -کمااَّیظ ارَّمانَّروایاتا َّوَّمانَّعرضا َّعایلَّاْلماا  - ۷ماوًدَّاطمئناان َّوَّ
 .1معرفة الحدیث و تاریخ نشره و تدوینه و ثقافته عند الشیعه االمامیه ،ص.۱۵۷
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 .2همان ،ص.۱۵۷ -۱۵۶

 .3تعلیقة علی منهج المقال ،ص.۱۸۱

اْلما َّ۷املعتدلنی َّفالقولَّبأن َّیفَّأولَّدًج َّاحلسنَّلیسَّ بعید َّ َّه َّالراجح؛ ََّّ
1

قطعا وجوع و بازگش او از غلو  -هیان نهوو کهه از ووا.هات و رضهه (بهاوو)اش بهر

امام ۷اشااو میشود  -موود انیینان اس و هیهه ووا.هااش محاهم اسه و ههیچ
ددشهای بر مضامین انها واود دیس  .بنابرا.ن وثوق و انیینان بهه ا.نکهه او از .هاوان

میاده وو امام ۷اس  ،حاصل میشود .پس ا.ن سقن که او دو دقستین دوجه و وابهه
حسن و دیاو.ی اس ده انها بعید دیس  ،بلاه ارجیح دیز داود.
عالو ،بر وحید بهبهانى و مامقانى ،آیت اَّلل خویى نید ایل به وثا ت این راوی است .او که

تضههعی

غلو صالح بن سهل ،یکی از راویان شیعه
پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن ِ

روایاتا َّکل ااَّساادیدةَّ َّخدشا َّیفَّمضااامیهنا َّوَّمانَّذلا

َّ صا َّال ثااو قَّبأنا َّمانَّأصااحابَّ

ابههن غضههایری را بىاعتبههار مىشههمارد ،معتقههد اسههت کههه غلههو ایههن راوی ثابههت نشههد،

است .وی روایت کشى را مرسل دانسته و آورد ،است:

َّ...وَّعیلَّتقدَرَّصحفا َّف یَّقدَّدل َّعیلًَّج ع َّعنَّالغل ؛ َّ
2

ا.ن ووا .به فرض صحتش ،بر وجوع و بازگش صالح از غلو دالل میکند.
آنچه که در بررسى دیدگا ،ر،الیان مشاهد ،مىشود ،این است کهه غیهر از صهالن بهن سههل

از دو راوی دیگر به نها ههای «صهالن بهن سههیل الهمهدانى» و «صهالن بهن محمهد بهن سههل» نیهد

سخن به میان آمد ،است .طى بررسى صورت گرفته:

ال ) «صالن بن سهیل الهمدانى» فردی غیر از صالن بن سهل الهمهذانى اسهت کهه ابهن غضهایری

و کشى از او یاد کرد،اندت ییرا ،هد شهیخ طوسهى  -کهه در ر،هال خهود او را در شهمار یهاران امها

صهادق۷

آورد ،است  -ههیچ نها و توصهیفى از او در کتهب دیگهر ر،الیهان مشهاهد ،نشهد .بنهابراین همهان طهور کهه
آیت اَّلل خویى و عالمه مامقانى نوشتهاند« 3،صالن بن سههیل الهمهدانى» مجههول الحهال اسهت و ابهن
داوود دچار سهو و اشتبا ،شد ،که او را با «صالن بن سهل» یکى دانسته است.

ب) اما «صالن بن محمد بن سهل» طب روایتى که در الکافی شهیخ کلینهى آمهد ،،ههمدور،

با اما ،واد ۷و در م بهرای آن حضهرت متصهدی و ه

بهود و بهه آن حضهرت عهری کهرد :ای

آ های مههن ،مههرا از د ،هههدار حههالل کههن کههه مههن آن را خههرج کههرد  ،بههه او فرمههود :بههر تههو حههالل ،و چههون

ص ههالن بی ههرون رف ههت ،اب ههو ،عف ههر ۷فرم ههود :یک ههى از ای ههن م ههرد ب ههر ام ههوال آل محم ههد و َیت هها و
 .1تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج ،۳۵ص.۲۵۵-۲۵۴
 .2معجم رجال الحدیث ،ج ،۱۰ص.۷۸

 .3همان ،ج ،۱۰ص۷۹ت تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج ،۳۵ص.۲۵۶
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مستمندان آنها و فقرایشان و َبنای سبیلشان بر مى،هد و آن را مىخورد و مىبرد و سپس ندد

من مىآید و مىگوید :مرا حالل کن .آیا به نظر تو مىپندارد که من مىگویم :حاللهت نمهىکهنم؟
ً
1
به خدا که در روز رستاخید ،خداوند فورا از آنها بازخواست مىکند.
شیخ طوسى در الغیبه ،بعد از ذکر وکالی ممدوح امامان :آورد ،است:
فأماَّاملذم مونَّمهن َّفجماع ََّّ.

سههپس ایههن خبههر را روایههت کههرد ،اسههت 2.و این کههه شههیخ در ر،ههال خههود او را از یههاران امهها

،ههواد۷

برشمرد 3،طب گفته عالمه شوشتری در قاموا الرجال برای عمومیهت موضهوع بهود ،اسهت 4و بها تو،هه
به فرمود ،اما ،واد ۷دربار ،او ،نمىتوان وی را در شمار یاران آن حضرت دانست.

ج) نکته دیگری که در خهور تو،هه اسهت و برخهى از ر،الیهان آن را متهذکر شهد،انهد 5،این کهه «صهالن

بن محمد بهن سههل» فهردی اسهت غیهر از «صهالن بهن محمهد الهمهدانى» کهه شهیخ در ر،هال خهود او را از
یاران اما هادی ۷برشمرد ،و به ثقه بودن وی تصرین کرد ،است 6و با او فرق دارد.

هار سههردرگمى و اشههتباهى کههه در شههرح حههال «صههالن بههن
بههر ایههن اسههاس مىتههوان گفههت کههه در کنه ج

سهههل» دامن گی ههر برخ ههى از ر،الی ههان ب ههود ،،ب ههه ط ههوری کههه آن ههان ای ههن راوی را ب هها «ص ههالن ب ههن س هههیل
ههل» مههذمو  ،یکههى دانسههتهانههد« ،صههالن بههن
الهمه ج
هدانى» مجهههول الحههال و «صههالن بههن محمههد بههن سه ج

سهههل» از سههوی ابههن غضههایری و اسههتاد بهبههودی غههالى معرفههى شههد ،و تضههعی

گردیههد ،و در مقابههل،

توس آیت اَّلل خویى ،وحید بهبهانى و مامقانى بری از غلو و مورد وثهوق هرار گرفتهه اسهت .بها این کهه

بههه نظرمههى رسههد نسههبت دادن غلههو بههه ایههن راوی ناشههى از اشههتبا ،گههرفتن او بهها «صههالن بههن محمههد بههن

سهل» ،متصدی و در زمان اما ،واد ۷و مذمو ج آن حضرت باشهد ،امها مطالعهه و د تهى بیشهتر
از بررسى ر،الى نیاز است و د ت در روایات این راوی مىتواند راهگشا باشد.
 .3روایات صالح بن سهل

تفاسیر روای جهى شهیعه ،صهالن بهن سههل دارای هیجهد ،روایهت اسهت .در
مستندات
بر اساس
ج
ج

ادامه طى ،دولى به تعداد آنها در منابع و موضوعهای آنها مىپرداییم.
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 .1الکافی ،ج ،۱ص۵۴۸ت و نیهد ر.ک :قاموا الرجال ،ج ،۵ص۴۶۹ت معجم رجال الحدیث ،ج ،۱۰ص۸۸ت منتههى المقهال فهى
احوال الرجال ،ج ،۴ص.۱۸
 .2الغیبة (شیخ طوسى) ،ص.۲۱۳
 .3رجال الطوسی ،ص.۳۷۶
 .4ر.ک :قاموا الرجال ،ج ،۵ص.۴۷۰
 .5منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال ،ج ،۶ص.۱۹۸
 .6رجال الطوسی ،ص.۳۸۷

۲

االدعام

۲

۱

نین مؤمن برگرفته از نین پیامبران

نورالثقلین ،ا ،۱ص۷۰۲؛ و
دیز و : .کنز الادقایق ،ا،۴
ص ۲۹۰-۲۸۹

۳

االدعام

۹۵

۱

تفساااایر العیاشاااای ،ا،۱
دداودد جداکننهد ادچهه کهه دوسه
ص۳۷۰؛ و دیههههههههز و: .
داود (مؤمن) از ادچه کهه قبهول دهداود
البرهان فای تفسایر القارآن،
(کافر)
ا ،۲ص۴۵۷

۴

اال راف

۱۷۲

۲

۵

االسراء

۶-۴

۱

ردیف

۲۶۰

۱

تفساااایر العیاشاااای ،ا،۱
زدد کردن مردگان از شئون دداودهد و
ص۱۴۶-۱۴۵؛ و دیههز و: .
شتافتن پردهدگان بهه سهی حضهرت
البرهان فای تفسایر القارآن،
ابراهیم ۷به اذن دداودد اس .
ا ،۱ص۵۴۰

البقر

۱

سوره

غلو صالح بن سهل ،یکی از راویان شیعه
پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن ِ

آیه

تعداد
روایات

موضوع روایت

منبع

تفساااایر العیاشاااای ،ا،۲
وسول ددا ۹دقستین ا.یان اوودهد ،
ص۳۹؛ البرهان فای تفسایر
اجاب کنند و اقراوکنند بهه وبوبیه
القاااااارآن ،ا ،۲ص ۶۰۶و
دداودد
۶۱۲
لتفسدن فی األوض مراین (دو فساد دو
زمین) :قتل امام لهی ۷و ضهربه بهه
امهههام حسهههن ،۷و لهههتعلن لهههوا
کبیرا(برارینلبهی بهزوگ) :قتهل امهام
حسههین ،۷فههاذا جههاء و ههد أوالهیهها
(دقسهههتین و هههد ). :هههاوی امهههام تفساااایر العیاشاااای ،ا،۲
حسین ،۷و کان و دا مفعوال (و هد ص۲۸۱؛ و دیههههههههز و: .
احقق .افتنی) :قیهام قهائم؟جع؟ ،بعرنها البرهان فای تفسایر القارآن،
لههیام بههادا لنهها أولههی بههأس شههد.د ا ،۳ص  ۵۰۵و ۵۰۶
فجاسهههوا دهههرل الهههد.او (گیاشهههتن
بنههدگادی سههق دیرومنههد) :حههوادث
پیش از قیهام ان حضهرت؟جع؟ ،و ثهم
ودددا لام الارة لیهم (دوبهاو چیهر
شدن) :وجع و حوادث بعد از ان
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الحج

۷

النوو

۳۵

۱

دوو و جز.یااش :ائیهه :از فرزدهدان
فانیه زهرا۳

۸

النوو
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۶

۴۵

۱

۴۰

۲

ظلیات :دشینان ائیه:

۸۸

۲

ائیه ،:وجه الله

ردیف

آیه

تعداد
روایات

سوره

منبع

موضوع روایت

تأویال اآلیااات الظااهرة فاای

القصههر الیشههید ،و البئههر الیعطلههة فضاااائل العتااارة الطااااهرة،
(قصرهای مرافع ،محام و گهچکهاوی
ص۳۳۹؛ و دیههههههههز و: .
شد و چا های معطل) :امیر الیؤمنین
 ۳ناااورالثقلین ،ا ،۳ص۵۰۷؛
لهههی ۷و حضهههرت فانیهههه و
البرهاااااان ،ا ،۳ص-۸۹۴
فرزددان ان بزوگواو
.۸۹۵
تفسااااایر القمااااای ،ا،۲
ص۱۰۳؛ و دیز و : .تفسیر
فااارات الکاااوفی ،ص۲۸۲؛
تأویال اآلیااات الظااهرة فاای
فضاااائل العتااارة الطااااهرة،
ص۳۵۸ -۳۵۷؛ ناااااااااور
الثقلاااااین ،ا ،۳ص ۶۰۲؛
البرهان فای تفسایر القارآن،
ا ،۴ص .۷۲ ،۷۱ ،۶۹
تفسااااایر القمااااای ،ا،۲
ص۱۰۶؛ تأویااال اآلیاااات
الظااهرة فای فضاائل العتاارة
الطااااهرة ،ص۳۶۱؛ و دیهههز
و : .ناااور الثقلاااین ،ا،۳
ص ۶۱۱و ۶۱۲؛ البرهان فی
تفسیر القارآن ،ا ،۴ص،۶۷
.۷۹
تأویال اآلیااات الظااهرة فاای
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القصص

۹

فضاااائل العتااارة الطااااهرة،
ص۴۱۷؛ البرهااااااان ،ا،۴
ص۲۹۶

.س

۱۱

الحد.د

۱۲

۲

ائیه .ا دوو ان حضرات ::دوو مؤمنان

تفسااااایر القمااااای ،ا،۲
ص۱۰۶؛ تأویااال اآلیاااات
الظااهرة فای فضاائل العتاارة
الطاااهرة ،ص۶۳۴؛ البرهااان
فااای تفسااایر القااارآن ،ا،۵
ص۲۸۴

۱۲

التغابن

۱۸-۱۴

۱

جبر و قدو

نور الثقلاین ،ا ،۵ص۳۴۵؛
و دیههز و : .کنااز الاادقایق،
ا ،۱۳ص۲۸۷

۱۳

التحر.م

۸

۱

ائیه مؤمنان ،دووشان هستند

تفسااااایر القمااااای ،ا،۲
ص۳۷۸؛ و دیههههههههز و: .
البرهان فای تفسایر القارآن،
ا ،۵ص.۴۲۸

۱۴

الیعاوا

۱

۱

حهههوادث پهههیش از قیهههام حضهههرت البرهان فای تفسایر القارآن،
ا ،۵ص۴۸۵
قائم؟جع؟

ردیف
۱۰

۱۲

۱

هیه چیز وا دو کتاب اشهااو کننهد ای تأویال اآلیااات الظااهرة فاای
برشهههیرد ا.م دوبهههاو امیرالیهههؤمنین فضاااائل العتااارة الطااااهرة،
لی ۷اس .
ص۴۷۷

سوره

غلو صالح بن سهل ،یکی از راویان شیعه
پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن ِ

آیه

تعداد
روایات

موضوع روایت

منبع

چنان که مىبینیم ،این روایات ،نه تنها عاری از غلو هستند ،بلکهه برخهى از آنهها منهافى بها

غلو بود ،به رد این عقید ،انحرافى نید پرداختهاند .در روایت نخست و روایات ردیه

چههار از

،دول بهاال ،ایهن مطلهب ابهل مشهاهد ،اسهت .نخسهتین روایهت ،ذیهل آیهه  ۲۶۰از سهور ،مبارکهه

بقر ،نقل شد ،است .در این آیه خداوند متعال فرمود ،است:

َ َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ ُ
َ َ ُ
لکین یل َیط َم ییئن ال ی
( َو یمذ اهل یمبراهی ُ ر یب أ یرنإ کیف تح یی ال َم یإ اهل أ َو ل تم یمن اهل َبلیإ َو ی
َ َ ُ َ
ُ
َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ُ
یک ثی َ اج َعییل َعلییإ کی ییل َج َبی ٍیل یمیین ُه َن ُجییزءا ثی َ اُ ُع ُهی َین
اییهل رخییذ أر َب َعییة یمیین الطیی ییر راییِهن یملیی
َ ََ َ
تْا َ
َیأ َ
ک َسعیه َو اعل أن الل َه َعزیز َحکی )؛

و آ.اد کن] ان گا که ابراهیم گف « :پروودگاوا ،به من دشان د ؛ چگوده مردگان وا زدد
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میکنی؟» فرمود« :مگر ا.یان دیاوود ای؟» گف « :چرا ،ولی اها دلهم اوامهش .ابهد».
فرمود« :پس ،چهاو پردد برگیر ،و انها وا پیش دود ،و.ز و.هز گهردان؛ سهپس بهر ههر
کوهی پاو ای از انها وا قراو د ؛ ان گا انها وا فرا دوان ،شتابان به سوی او میا.نهد ،و
بدان که دداودد اوادا و حایم اس .
که در روایت صالن بن سهل از اما صادق ۷در ذیل این آیه مىخوانیم:

َ ُ َ
َ َ
عنَّصالحَّ نَّس َّاهلمداّن َّعنَّأبَّعبدَّاَّللَّ۷یفَّق ل َّ(رخیذ أر َب َعیة یم َین لطی ییر ر ُایِ ُه َن
َ ُ
َ َ ُ
یك ثی َ ج َعیل َعلیإ کی ی َج َب ٍیل یمیین ُه َن ُجیزءا)َّاْلیا َّفقاال َّأخاذَّاهلدهادَّوَّالصاردَّوَّالطاااو َّوَّ
یملی
الغراب َّفذَب نَّوَّعی لًَّ وس ن َّمثَّخنرأبداِننَّباملنخاً َّ ر یشا ن َّوَّحلا م نَّوَّعظاام نَّ

حرَّاختلط َّمثَّجلأهنَّعشرةَّأجالا َّعایلَّعشارةَّجباال َّمثَّوضا َّعنادهَّحبااَّوَّماا َّمثَّجعا َّ

مناقیرهنَّ نیَّأصابع َّمثَّقال َّایتیرَّسعیاَّ یلذنَّاَّللَّفتطاَر َّبعض نَّإیَّبعضَّاللحا َّ
وَّالر ی َّوَّالعظا َّحرَّاست

َّباألبدانَّکماَّکان

َّوَّجا َّ ک َّبدنَّحرَّالتی قَّ رقبت َّالارَّ

فَااَّاملنقاااًَّ.فخایلَّإ ااراهمیَّع انَّمناقیرهااا َّفاارفعنَّوَّشاار نَّم انَّذل ا

ذل ا

َّاملااا َّوَّالااتقطنَّم انَّ

َّاحلااب َّمثَّقلاان َّی ااَّن اٍَّّاَّللَّأحییتن ااَّأحیااا کَّاَّلل َّفقااال َّ ا َّاَّللَّ ا َّوََّیی ا

َّف ااذاَّ

تفسیرهَّیفَّالظاهر َّوَّأماَّتفسیرهَّیفَّباطنَّالقرآنَّقال َّخذَّأربع َّمنَّالطیرَّممنَّ تم َّالکاد َّ
فاست دع َّعلم

َّمثَّابعهث َّیفَّأطارافَّاألًیتَّحججااَّلا

یأت کَّدع َت َّبا س َّاأل کبر َّیأت ن

َّسعیاَّ یلذنَّاَّللََّّ.

َّعایلَّالناا

َّفایلذاَّأًد َّأنَّ

در این روایت ،اما صادق ۷عالو ،بر تفسیر ااهر آیهه ،در ضهمن پهرداختن بهه تفسهیر بهاطن
آیه ،توهم درت حضرت ابراهیم ۷در ّ
تصرف در هستى به طور مسهتقل و بهدون اذن پروردگهار

را  -که شاخهای از غلو است  -زایل فرمودند.
همچنین روایات ردی

این آیه مىخوانیم:

چهار ذیل آیهه  ۱۷۲از سهور ،مبارکهه اعهراف نقهل شهد ،اسهت کهه در

َ
ُ
ُ
ُ
َ ُ
ُ َ
َ ََ ُ
ََ ُ
( َو یمذ أخذ َرب َك یمن َبن َآُ َ یمن ظ ُه یر یه ذ یری َت ُه َو أش َه َ ُه َعلإ أنف یس یه أ لست یب َر ِّبک ایهل ا
َبلإ َشه نه َأن َت ُق ُل ا َی َ الق َ َ ُ َ َ
هارلین)؛
یهمةی یمنه کنه عن هذا ی
ی
ی

و هنگامی وا که پروودگاوت از پش فرزددان ادمّ ،
ذو.ه ادان وا برگرفه و ا.شهان وا بهر
دودشان گوا ساد که ا.ا پروودگاو شیا دیستم؟ گفتند« :چرا ،گواهی داد.م» اا مبادا
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ووز قیام بگو.ید ما از ا.ن آامر] غافل بود.م.
دو روایههت در ذیههل ایههن آیههه از صههالن بههن سهههل نقههل شههد ،کههه مضههمون آنههها یکههى بههود ،و بهها

اما صادق ۷فرمودند:

إنَّبع اضَّقاار ی َّقااالَّلرسااولَّاَّللَّ ۹بااأیَِّش َّساابق َّاأل نبیااا َّوَّأن ا َّبعث ا َّآخااره َّوَّ
خامت

َّفقال َّإّنَّکن َّأولَّمنَّأقرَّ ر بَّوَّأولَّمنَّأجاب َّحیاثَّأخاذَّاَّللَّمیثااقَّالنبیانیَّوَّ

أش ده َّعیلَّأنفس َّأَّلس َّ ربک ؟َّقال ا َّبایل َّفکنا َّأولَّمانَّقاال َّبایل َّفسابقف َّإیَّ
اْل قراً َّباَّللَّ.

کههه حههاکى از ایههن اسههت کههه رسههول خههدا ۹علههت برتههری و فضههیلت خودشههان را بههر سههایر

انبیاا :این مطلب عنوان کهرد،انهد کهه ایشهان نخسهتین ایمهان آورد ،بهه پروردگهار و نخسهتین

غلو صالح بن سهل ،یکی از راویان شیعه
پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن ِ

اندکى تفاوت در عبارات بیان شد ،است .در یکى از این روایات ،بهه نقهل از صهالن بهن سههل،

ا ههرار کننههد ،بههه ربوبیههت حضههرت حه بودنههد .ایههن مطلههب بهها باورهههای غالیههان  -کههه معتقههد بههه

ربوبیت پیامبر ۹و ائمه :بودند  -منافات دارد.

دربار ،روایت نقل شد ،از او  -که کشهى بهه آن اشهار ،کهرد ،و دسهتاوید برخهى بهرای اتهها او بهه

هود راوی ،روایهت گر و بیهان گر تصهحین بهاور اشهتباهش
غلو شد - ،نید مىتهوان گفهت :این کهه خ ج
توس اما  ۷است ،در کنار دیگر روایاتش  -که حکایت از سالم بهودن اعتقادهها و باورههایش

دارد  -نشان گر بازگشتش از بهاوری اشهتبا ،اسهت .بهر ایهن اسهاس مهىتهوان گفهت کهه صهالن بهن

سهل غالى و ضعی

بود ،اما با راهنمایى اما  ۷از غلو ر،وع کرد ،است.

بنهابراین نمههىتههوان ایههن راوی را غههالى بههه حسههاب آورد و چنان کههه عالمههه مامقههانى نیههد اذعههان
کرد ،است ،او از یاران معتدل و میانه رو اما  ۷و در باالترین در،ه ُحسن است.
هات مو،ههود ج ایههن راوی در تفاسههیر شههیعه
امهها نکتههه درخههور تو،ههه ایههن اسههت کههه مسههتند مهها روایه ج

است و از آنجا که در این منابع ،روایتى غلوآمید از او و،ود نهدارد ،مىتهوان گفهت کهه اتهها غلهو
به این راوی صحین نیست .بنابراین دور از ذهن نیست که با بررسى روایات او در سهایر منهابع

ب هها روای ههات غل ههوآمید ای ههن راوی رو ب ههه رو ش ههویم .ب ههر ای ههن اسه هاس مىت ههوان گف ههت ک ههه ب ههه اس ههتناد

مستندات مو،ود در تفاسیر شهیعه ،روایهات صهالن بهن سههل عهاری از غلهو اسهت ،و ایهرادی در
استفاد ،از روایاتى از این منابع که این راوی در سلسله راویانش رار گرفته ،و،ود ندارد.

نتیجه

 -پدیههد ،غلههو و تسههامن در نقههل از افههراد مههتهم بههه غلههو بههه عنههوان یکههى از عههواملى کههه اعتبههار

احادیث شیعى را تهدید مى کند ،مطرح شهد ،اسهتت امها غلهو در صهفات بهه صهورت مسهیلهای
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نسههبى در آمههد ،و چههه بسهها کههه در کتههابهههای ر،ههالى،

گروهههى از راو یههان و یهها اصههحاب ائمههه:

هود آنههان در کتههب و تفاسههیر روایههى
هات مو،ه ج
غههالى شههناخته شههد،انههدت در حههالى کههه بهها بررسههى روایه ج

غلو آنان باشد ،نداشتهاند.
شیعه در مىیابیم که هیچ باوری که نشان گر ج

 -صالن بن سههل از راو یهانى اسهت کهه چنهدین روایهت از او در موضهوعههای مختله

تفاسیر روایى نقل شد ،اسهت .برخهى از ر،الیهان او را غهالى دانسهته و تضهعی

در کتهب و

کهرد،انهد .در مقابهل،

عههد،ای دیگههر ،غلههو او را رد و وی را موثه ه دانسههتهانههد .او ف ههردی غههالى بههود ،ک ههه بهها راهنمههایى ام هها

هود ایههن راوی در
هات مو،ه ج
معصههو  ،۷از غلههو خههود دسههت کشههید ،و برگشههته اسههت .بهها د ههت در روایه ج
تفاسیر روایى شیعه مشخص شد که این روایات عاری از غلو بود ،خدشههای در آنهها وارد نیسهت و

همسههو بهها باورهههای امامیههه اسههت .برخههى از احادیههث منههافى بهها غلههو نیههد در میههان روایههات ایههن راوی بههه
مو،ود صالن بن سهل در تفاسهیر روایهى شهیعه مىتهوان
روایات
چشم مىخورد .بنابراین با استناد به
ج
ج
گفت اتها غلو به این راوی صحین به نظر نمىرسهدت هرچنهد ایهن احتمهال و،هود دارد کهه بها بررسهى

روایات او در سایر منابع با روایات غلوآمید این راوی رو به رو شویم.
کتابنامه

 -رآن کریم.

 اختیار معرفة الرجال ،محمد بن عمر کشى ،م :موسس آل البیت :إلحیاا الترا  ،بىتا. -آراو ائمة الشیعة فی الغالة ،میرزا خلیل کهمر،ای ،تهران :حیدری۱۳۵۱ ،ش.

 التبیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن حسن طوسى ،محق  :احمد حبیب عاملى ،بیروت :دارمحیاا الترا

العربى ،بىتا.

 بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئماة األطهاار ،محمهد بها ر مجلسهى ،بیهروت :دار محیهااالترا

العرب۱۴۰۳ ،ق.

 -البرهان فی تفسیر القرآن ،سید هاشم بحرانى،

 تأویاال اآلیااات الظاااهرة فاای فضااائل العتاارة الطاااهرة ،علههى اسههترآبادی ،ههم :ملسسه النشههراإلسالمى۱۴۰۹ ،ق.

 تعلیقة علی منهج المقال= الفوائاد الرجالیاه ،محمهد بها ر بهن محمهد اکمهل وحیهد بهبههانى،بیروت :ملسس آل البیت :إلحیاا الترا  ،بىتا.
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 تفسیر القمی ،علهى بهن ابهراهیم مهى ،هم :محقه  :طیهب موسهوی ،دائهری ،هم :دارالکتهاب،۱۳۶۳ش.

اإلرشاد اإلسالمى۱۴۱۰ ،ق.

 تفسیر کنز الدقائق و بحار الغرائاب ،محمهد بهن محمدرضها مهى مشههدی ،تههران :سهازمانچا

و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى۱۳۶۸ ،ش.

 -تفسیر نور الثقلین ،عبد على بن ،معه حویدی ،م :اسماعیلیان۱۴۱۵ ،ق.

 التفسااایر ،محم ههد ب ههن مس ههعود عیاش ههى ،محقه ه  :هاش ههم رس ههولى ،ته ههران :مکتب ههه العلمی هههاالسالمیه۱۳۸۰،ق.

 -تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،محمد بن حسن حر عاملى ،م :ملسس

غلو صالح بن سهل ،یکی از راویان شیعه
پذیرفتنی یا نپذیرفتنی بودن ِ

 -تفسیر فرات الکاوفی  ،فهرات بهن ابهراهیم کهوفى ،تههران :ملسسه الطبهع و النشهر وزارة الثقافه و

آل البیت  :إلحیاا الترا ۱۴۰۹ ،ق.

 تنقاایح المقااال فاای علاام الرجااال ،عبهداَّلل مامقههانى ،محمههد رضها مامقههانى ،ههم :موسسه آلالبیت :إلحیاا الترا  .بىتا.

 جواهر الکالم فای شارح شارائع االساالم ،محمدحسهن نجفهى ،بیهروت :دار احیهاا التهراالعربى۱۳۶۲،ق.

 رجال الطوسی ،محمد بن حسن طوسى ،محق ،:واد یهومى اصهفهانى ،هم :ملسسه النشهراإلسالمى۱۳۷۳ ،ش.

 رجال العالماه الحلای ،حسهن بهن یوسهالشری

الرضى۱۴۰۲ ،ق.

حلهى ،مصهحن :محمهد صهادق بحرالعلهو  ،هم:

 رجال النجاشی ،احمد بن على نجاشى ،م :ملسس النشر اإلسالمى۱۳۶۵ ،ش. الرجال البن داوود ،حسن بن ّعلى بن داود حلى ،تهران :دانشگا ،تهران۱۳۴۲ ،ش.

 الرجااال ،احمههد بههن حسههین ابههن غضههائری ،محق ه  :محمدرضهها حسههینى ،اللههى ،ههم :دارالحدیث۱۴۲۲ ،ق.

 غرر الحکم و درر الکلم ،عبد الواحد بن محمد تمیمى آمدی ،محقه  :مههدی ر،هائى ،هم:دار الکتاب اإلسالمى۱۴۱۰ ،ق.

 -فرق الشیعة ،حسن بن موسى نهوبختى ،بیروت :نهشر دار األضهواا۱۴۰۴ ،ق.

 قاااموا الرجااال ،محمههد تقههى شوشههتری ،ههم :موسسههه النشههر االسههالمى التابعههه لجماعهههالمدرسین بقم المشرفه۱۴۱۰ ،ق.

 الکافی  ،محمد بن یعقوب کلینى ،على اکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی ،تههران :دار الکتهباإلسالمی ۱۴۰۷ ،ق.
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 کتاب الرجال ،احمد بن محمد بر ى ،تهران :دانشگا ،تهران۱۳۴۲ ،ش. -لسان العرب ،محمد بن مکر ابن منظور ،بیروت :دار احیاا الترا

العربى۱۴۰۵ ،ق.

 مجمع البحرین  ،فخر الهدین بهن محمهد طریحهى ،محقه  :احمهد حسهینى اشهکوری ،تههران:مرتضوی۱۳۷۵ ،ش.

 مجمااع البیااان فاای تفساایر القاارآن ،فضههل بههن حسههن طبرسههى ،مصههحن :فضههلاَّلل یههددیطباطبایى ،تهران :ناصر خسرو۱۳۷۲ ،ش.

 -معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،ابوالقاسم خوئى ،بى،ا ،بىنا۱۴۱۳ .ق.

 معرفة الحدیث و تاریخ نشره و تدوینه و ثقافته عناد الشایعه االمامیاه ،محمهد بها ر بهبهودی،تهران :مرکد انتشارات علمى و فرهنگى۱۳۶۲ ،ش.

 مفردات ألفاظ القرآن ،حسین بن محمد راغب اصفهانى ،بیروت :دار الشامی ۱۴۱۲ .ق. -مقاالت اإلسالمیینَ ،بوالحسن اشعری ،آلمان ،ویسبادن :نشر فرانس شتاینر۱۴۰۰،ق.

 الماقاالت و الفاارق  ،سهعد بهن عبهداَّلل اشهعری مهى ،تههران :انتشهارات علمهى و فرهنگهى،۱۳۶۰ش.

 منتهی المقال فای احاوال الرجاال ،محمهدبن اسهماعیل مازنهدرانى حهائری ،هم :موسسه آلالبیت :إلحیاا الترا ۱۴۱۶ ،ق.

 المیزان فی تفسیر القرآن ،محمدحسین طباطبایى ،بیروت :ملسس األعلمى للمطبوعهات،۱۳۹۰ق.

 «آسهیبشناسهى روایهات تفسهیری» ،محمهدتقى دیهاری بیههدگلى ،مطالعاات تفساایری ،ش،۶۱۳۹۰ش.

،« -ریانشناسى غلو» ،نعمت اَّلل صفری فروشانى ،علاوم حادیث ،ش۱۳۷۵ ،۱ش.
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