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 :چكیده
او در آثاار و تبا  خای     محمد بن بحر الرهنی الشیبانی یکی از راویان صااب  أایلیا ا.ارو روایاا      

و  مان   یحرارا الیهیاه   ، علا  الشارای   انعکاس یافبه ا.رو ابادیث رهنای در .اه تباا      صدوق
خود ته در چند روایر، خی  صدوق بدون وا.طه از محمد بن بحر نه   یافر می النعمه الدین و أمام تمال
ته این اأهام أو.ط برخای   ، دربالیتند، اما این راوی از .وی برخی رجالیان خیعه مبهم به غلو خدا می

دیگر همچون نجاخی، از او رف  گردیدا ا.رو با أوجه به أعارض آرای رجالیان دربارۀ وی، در این مجال، 
خنا.اان درباارۀ او و واتااوی     های مخبلا رجالیان، از طریق برر.ی دقیق اقوال رجال ضمن بیان دیدگاا

یابیمو نها  روایاا  رهنای أو.اط خای        این اأهام د.ر میمرمون و محبوای روایاأش، به أبرئۀ او از 
خصوص در مسئلۀ غلو، مهر أیییدی بار أبرئاۀ    گیرانۀ وی در علم رجال، به صدوق با أوجه به مبانی .خر

گیری مبیاو  رجالیان  وی از اأهام غلو دانسبه خدا ا.رو با أوجه به ذومراأ  خناخبه خدن غلو و موض 
نویسان، با أسامح ماواجهیم   به تارگیری اصطالبا  غلو و أیویض از جان  رجالدر برابر این جریان، در 

ر.د این امر .ب  أشکیک در غالی باودن وی از   ته در مورد محمد بن بحر نیز رخ دادا ا.ر؛ به نظر می
 خنا.ان خدا ا.رو .وی برخی دیگر از رجال

 گری، نجاخیو أیویض، ابابیمحمد بن بحر الرهنی الشیبابی، علم رجال، غلو،  ها: كلیدواژه
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 طرح مسئله. 1
هرا   آن ان آمده و در اکثرر یاز او سخن به م، عهیکه در کتب رجال ش ییها تیاز شخص یكی

عه در قررن  یه و متكلم شر یفقی، بابیالش  یبحر الرهن  محمد بن ن یابوالحسمتهم به غلو شده، 
داده شررده وی برریا از نانصررد رسرراله و نصررنی  نسرربت  برره  اسررت  یچهرراره هجررر

خ طوسری او را مرتهم بره غلرو     یو ش یو ابن غضائر یکش (093نا، ص ، بیطوسی)است 
عالمره للری و بعضری دیگرر از متر نران نیرز نرر از بررسری اقروال دیگرر            واند  هکرد

یرن انهراه   ای، نجاش که درلالی ،اند ابر روایات او را انتیار کردهنوق  در برشناسان،  رجال
 از او رفع نموده است   « من السالمة یبثه قریلد» را با جملۀ
از  ،ایرن نرهوها   در، محمد بن بحر شریبانی  به انتالف اقوال رجالیان دربارۀ با نوجه

ناسرخ   ریر ز یهرا  مانده از او نالش شده به سؤال برجایطریق بازبینی و واکاوی الادیث 
 داده شود:
او اثبرات   دربرارۀ ، نا چره لرد غلرو را    انیرجال یصِرف انهاه به غلو نوسط برن  ال 

 کند؟ یم
 یز وید غلروآم یر عقا کننردۀ  ، نا چه لرد مرنعكر  ات منقول از محمد بن بحریروا ب 

نروان محمرد برن بحرر را      ، مری است؟ و آیا با استفاده از روش نقد متن به همراه نقد سند
 غالی نامید؟

 . مقدمه2
از لرد افرراو و   نجراوز  ، به معنای برا  رفرتن  « غلی یغلو»غلو بر وزن فعول مصدر فعل 

نیرز  / 401، ص40، جق4130، ابن منظرور  )نروج از قصد و اعتدال است، نفریط در کار
 ( ق4141، زبیدی ق؛4131 ،ابن فارس نا؛  ، بی: راغب اصفهانیر ک ذیل این واژه

هرای ههرور    که از نخستین سرال  جمله جریانات انحرافی استجریان غلو و غالیان از
در  این نفكرر  به اوج نود رسید  بدنرین شكل از ائمهاساله شكل گرفت و در عهد 
رزق ، نلق، در معبودیت و ائمه نیامبر یا مشارکت، اعطای مقاه الوهیت و ندایی

/ 404ص، ق4140، شیخ مفید )دشو و این موجب انكار دین می و جز آن با نداوند است
 (144ق، ص4143، / سبحانی140، ص1جنا،  ، بیشهرستانی

ده و آنران  گویی کر که دربارۀ ائمۀ نود گزافه شود می هایی از شیعه گفته فرقهغالت به 



 ارزیابی رجالیان دربارۀ محمد بن بحر رهنی                                    77
 

ش، 4031، شدند )مشركور  یا قائل به للول نداوند در امامران را به ندایی رسانیده 
 (101ص

از مررز ایمران و عقرل     امامران  بر این باور بوده که غالت دربرارۀ  ابن نلدون نیز
 (491ص، ه4911، ابن نلدون )فرانر رفتند

 گروهری عاه برای  یاسم، «غالیه» یا« ةغال»، مسعودی ۀدر اصطالح علم کاله و به گفت
بره   ،غلرو کررده   طالبعلی بن ابی به نصوص یا ائمه است که در لق نیامبر
 (33، ص4، ج4034 ولوی)د ان ایشان مقاه الوهیت داده

از انجراه نكلیر  و    نوان به کفایت معرفت یا محبت اماه ، میاز دیگر عقاید اینان
 (34، ص4031، بهبودی )دکرنفسیر سمبلیک نكالی  شرعی اشاره 

ضمن نبیرین بطرالن    معصومین سبب شد، انحرافات عقیدنی و انالقی این فرقه
به معرفی و شناساندن سردمداران و نیروان این گروه بره  ، مشی فكری و انالقی این نطّ
مله نفرین رهبران این نفكر و صدور فرمان قتل جقشار بپردازند و اقدامات عملی ازسایر ا

 ،رو ایرن از( 014و  014 نا، رقرم  ، بیطوسی)ها را نیز در دستور کار قرار دهند  برنی از آن
د کردن می داشتند و غالیان را لعن می شیعیان را از غلو و غالیان برلذر اطهار ۀاگر ائم

مبنرای اعتقرادی و   ر غلوی است که برر  منظو، نمودند می آمیز قلمدادو اندیشۀ آنان را کفر
گرری در برابرر    یا رفع نكالی  شرعی و ابالره  مانند اعتقاد به الوهیت عملی استوار است؛

 مات   نكالی  و واجبات و محرّ
غلرو جرزع عقایرد    ، به نصروص صرادقین   های ائمه با اقدامات و روشنگری

عامل ، این امر ؛غالی ناه گرفت، باطل و نادرست شنانته شد و کسی که بر این عقیده بود
که متهمان به غلو در معرر  انهراه بره    ؛ چرامهمی در نضعی  راویان شیعی به شمار آمد

 بودند  گری اباله
شیعه نیز به نبرع امامران    شناسان ، رجالهای نگارش کتب نراجم و رجال از اولین سال

ین عوامل ضرع   رن مهمغلو را به عنوان یكی از ، ضمن جرح و نعدیل راویان شیعه
ان ضعی  و غیرر معتمرد معرفری    راویان مد نظر قرار داده و راویان غالی را به عنوان راوی

دهد برا فاصرله گررفتن از     می غلو در میان رجالیان نشان نوجه به کاربرد واژۀاما  اند  کرده
ۀ رجالیران  نزد همر  و شده این واژه دچار نغییر و نحو ت معنایی، عصر لضور ائمه
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، رجرال  نلمرا اغلو در اصطالح ع، برنی محققان به نظر  رفته است ک معنا به کار نمیبه ی
یا للول نداونرد   : یكی غلو در ذات به معنی اعتقاد به الوهیت ائمهدو استعمال دارد

ماننرد انتسراب بسریاری از معجرزات و کرامرات بره       ، و دیگری غلو در صفات، ها در آن
 (013، ص4041، صفری فروشانی ) ائمه

امرری مسرلم    ،اول ۀو عده التراز از کرذب ننهرا در دسرت   گری مطلق  که ابالیزآنجاا
، همران )شرود ولری در گرروه دوه وجهری بررای وثاقرت روات وجرود دارد        انگاشته مری 

بحرث    دوه را مالزه با ضع  راوی انگاشرت  ۀنباید نسبت غلو به راویان دست ،(011ص
دهد مفهوه غلرو در نگراه    می به آثار رجالیان نشانطلبد  نوجه  می در این باره مجالی دیگر
 قدما متفاوت بوده است   

نسربت  غلو به این است که انهاه  ،گونه بودن معنای غلو در کتب رجالیچند د یلاز 
از سوی افرادی مطرح شده که نودشان نیز از جانرب دیگرران غرالی    ، به برنی از راویان

نرود در مواضرعی دیگرران را بره غلرو مرتهم        نصر بن صباح که جملهاز  اند معرفی شده
، 013رر 049، صعلری برن لسركة    ، نرجمرۀ 990 مارۀش، 041، صق4131، کشی)نموده

عباس بن  ، نرجمۀ4331 ۀشمار، 011لسین بن علی نوانیمی و ص ، نرجمۀ991 مارۀش
امررا نررود وی را رجالیرران غررالی    (،اهلل کنرردیالعبرراس طرنررانی و ابوعبررد ابو، صرردقة
 (11 مارۀش، 41، صق4131، کشی /4419 مارۀش، 111، صق4111، نجاشی) اند شمرده

دارای ، غلرو » :گویرد  مری  مسئلهدر این  ددر مقاه رفع نناقض هاهری موجو نوییاهلل  تآی
، اشرخاص  نرایینی از غلرو اسرت    ۀست و ممكن است شخصی که دارای درجر درجانی ا

، 13، جق4143، )نرویی «لعنت کنرد  را ها  آن با  را از غالت بداند و ۀدارای غلو در درج
 (40310 ۀشمار، 03ص

، شرود  مری  مینقسر  یبره اقسرام   مرانب شنانته شرده اسرت و  كه غلو ذونیبا نوجه به ا
از  یمرانرب اسرت  بعضر   ، متفراوت و ذو انیر ن جریر رجالیان هم در برابرر ا  یریگ موضع
ی شتریب گر با صرالتید یمحتاطانه عمل کرده و بعض، در نسبت دادن غلو شناسان رجال

مخرال  برا    یا سرخن یر  یا دهیر عق ی،که اگرر راو  یا به گونه، اند نسبت غلو را مطرح کرده
و علرم   های ائمره  یامامت( یا به نوانای مسئلۀ )مثالً دربارۀکرد می ابرازها  آن اعتقادات
و ابرن  هرا   یقمر  یریسرختگ ، ن بابیکردند  در ا یم یمعرف یاو را غال، کرد می آنان اشاره
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 (101ر119ص، ق4143، سبحانی)زبانزد اهل فن است ی، غضائر
و ابن ها  چه بسیار قدما و به نصوص قمی»گوید:  می در این باره منتهی المقالمؤل  

ن اعتقاد و دیدگاه نود نعدی و نجاوز از ای ،غضائری به ناطر دیدگاه متفاونی که داشتند
عمردی از  و نطرای غیر  نفری سرهو   مرثالً  نامیدنرد؛  مری  غلو و ارنفرا   ائمه را دربارۀ
کرر انتالفری در آن    هری  امری که شراید امرروزه   ، دانستند می را غلو و ارنفا  نیامبر

 (44، ص4ش، ج4041 لائری مازندرانی،«)که نیامبر سهو نداشت  نداشته باشد
: انرد  هولید بهبهانی و مرلوه کلباسی و برنی دیگر از رجالیان نیز در این براره نوشرت  

 و ائمره  انند ابن ولید و صدوق برنی از صفات و کرامات نیامبردانشمندان قم م»
انرد  ابرن غضرائری در قبرال      اند و قائل به آن را غالی دانسرته  همانند عده سهو را منكر شد

را ن ویرل و   قررآن کسانی که آیات  نصوصاً راویان ناقل فضائل و کرامات اهل بیت
غرالت بره    کرده و در زمرۀ می شدت برنورد بهاند،  هکرد می در ارنباو با اهل بیت نطبیق
که با عقایدشران   شدند می مطالبی مواجه گاه در انبار راویان باشمار آورده است  آنان هر

روایات را رد و راویران   ،همخوانی نداشت و از مرز معین فرانر رفته بود ائمه دربارۀ
، کلباسری  /01نا، ص ، بیبهبهانیولید )«نمودند  می را نضعی  و متهم به نخلیط و ارنفا 

بسریاری از رجالیران   : »کند می ( مامقانی از مرلوه ولید بهبهانی نقل00، ص4، جق4111
ل قائر  اطهرار  ی را برای بیران کرامرت و عظمرت ائمرۀ    مقررات ناص و معین ،متقده
 ،دانسرتند  مری  لدود مورد اعتقادشان را نوعی غلو در لرق ائمره   نجاوز از لد و و، بودند
مبالغره  ، نفویض مطلق امور به ائمره ، مله مسائلی همچون سهو از سالت ایشانازج

، ق4144، مامقرانی  «) العاده در ش ن ایشران و     ات و نقل عجایب و نكات نارقدر معجز
 (401ص

محمد بن سنان در اثبات مردعا بسریار لرائز اهمیرت      مرلوه مامقانی دربارۀفرمایا 
/ 141)همران، ص «ته ما هو الیوه من ضروریات المرذهب  إنّ رمیهم له بالغلو لروای»است: 

انهاه غلو قدما مرورد اعتمراد   »نویسد:  می چنینوی هم( 040، ص9، جق4110، شوشتری
 نرزد آنران غلرو برود و     نرین درجات فضایل اهل البیت اعتقاد به نایین زیرا ،باشد نمی

 غلرو  دانریم،  مری  نشریع اکنون از ضروریات مرذهب   لتی آنان بعضی از امری را که ما هم
مفضرل برن    غلو دربارۀ انهاه به بارۀدر یزن (001، ص0ق، ج4110شوشتری، «)دانستند  می
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یک لدیث که  بحار ا نوارجوی در و ن با جستدیگر محققانه من و نه »نویسد:  می عمر
 (113، ص0، جهمان«)نیدا نكردیم  ،از وی نقل شده باشد و د لت بر غلو دهد

هرای رجالیران    ز معنای غلو را در انتالف دیردگاه فاوت در برداشت اجمله د یل ناز
گراه نسربت    ری، ابن غضائمثال رایب ؛جو کردو نوان جست می راویان متهم به غلو دربارۀ

المد بن لسرین   ۀدر نرجم مثالً ؛ده استکررد  ،غلوی را که به برنی از روات داده شده
صرحت   روایرات وی  با نقد محتوایی، اند شمردهغالی را وی ها  که قمیبن سعید اهوازی 

و اهلل ، مرا رییتره سرالم   یو لدیثره ف » :نویسرد  قررار داده و مری   دادعای مزبور را مورد نردی
  (41 ۀ، شمار14ر13، صق4111، ابن غضائری)« اعلم

روشی غیر از قدما به نصروص   ،نجاشی نیز از معدود رجالیانی است که در این زمینه
راویران مرتهم بره     ها و نوثیق صریح او دربارۀ گیری فته است  از موضعها در نیا گر قمی
یرا ضرع    به دلیل این انهراه   آنان را صرفاً ، همۀآید که او به نحو مطلق، چنین برمی غلو

دیردگاه افراطری برنری اصرحاب     ، بلكه در بسیاری مروارد ، اعتقادی نضعی  نكرده است
 ؛ز روش نحلیل محتوایی روایات نپذیرفته استگیری ا با بهرهامامیه را در نضعی  راویان 

و قال قوه من القمیرین انره غرال فری     »گوید:  لسین بن یزید نوفلی می رای نمونه دربارۀب
و  44ۀ شرمار ، ق4111، نجاشری «).ما رأینا له روایه تدل علی  ذی ا  آنر عمره و اهلل اعلم و 

 محمد بن موسی بن عیسی( نرجمۀ 931 ۀشمار
 یكسانیاز مبنا و اصول والد و ی، ها و اقوال رجال قضاوت یبعض ،که معلوه شد چنان

نكررار اقروال    صررفاً ، ک فردی ن مختل  دربارۀایدیدگاه رجال یگاه یکند؛ لت نبعیت نمی
 یبردون بررسر  ی، رجال یها قضاوت ینكه هاهراً برنیا بعضی از متقدمین است  عالوه بر

 ات آنان صورت گرفته است یبه روا یو نوجه کاف
، عالوه بر روش نقد سرندی ، نر از راوی بهتر و عمیق برای رسیدن به شنانتبنابراین 

 ،نیسرت   معنای کنار گذاشتن منرابع رجرالی    این به نواند مفید باشد  روش نقد متن نیز می
فرزون برر ایرن    ا  شرود  می اریبرد منابع در روش نحقیق نطبیقی بهره های آن بلكه گزارش

برا دیگرر   هرا   آن ۀو مقایسر  راویران شده از  الادیث روایتمون مضت در ، باید با دقروش
 گشایی دست یافت  های راه به آگاهی، شواهد ناریخی

نروان دانسرت اصرل عبرارت و      نمی بدون آنکه  قده دیگری است، متن ونحلیل نقد»
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عنوان گواهی و سند ممكن اسرت مرورد     بهشود و  می از او نقلکاله راوی یا شاهدی که 
 (104، ص4041، کوب زرین«)چیست؟، واقع شود  استفاده

 شناسی محمد بن بحر . شخصیت3
متكلمران  ، مورنران ، از عالمران  ی،بانیالشر  ی الرهنر   سرهل   برن  بحر  محمد بن، نیابوالحس
، خینرار  ینرۀ در زم یاسرت کره آثرار متعردد     یچهراره هجرر   دانان برجستۀ سدۀ یوجغراف
کرمران   یاز نروال  یرنرماشر ی سراکن  است  وعه به وی منسوب ید شیفقه و عقا، ایجغراف

بان بروده  یشر  یبن یلۀسجستان بوده است  او از قب ی، جزعهجر یۀقرون اول بوده و کرمان در
سراکن   در سجسرتان ، شرده  فتح یاز نوال یبعد از فتولات اسالم، نیر مهاجریمانند سا و

، لجرر / ابرن  93نرا، ص  ، بری / ابرن شهرآشروب  093نرا، ص  ، بی: طوسیر ک)شده است 
 (403، صق4133

 طبقه .1ـ3
ناریخ و دت او اطال  دقیقی در دست نیست  اما ابن لجرر وفرات او را نریا از     دربارۀ
و  یهرانر ( آقابزرگ ن403، ص0ق، ج4133، ابن لجر )قمری ضبط کرده است 003سال 

/ 11، ص0نرا، ج  ، بری نهرانری  )داننرد  مری  هجرری  013او را متروفی  ، شیخ جعفر سبحانی
شیخ صردوق از وی و برا    ( اما با نوجه به نقل باواسطۀ041، ص1ش، ج4043،  سبحانی

 چنین به دست، ذکر کرده یرو عنهممن لم »او را در باب  یخ طوسینوجه به اینكه ش
زیسته اسرت؛ یعنری در    می آید که وی در ربع آنر قرن سوه و ربع آغازین قرن چهاره می
 ( 44، صش4043، جعفریان )«عهد غیبت صغری»

کند و آن اینكه ابوالقاسم المد  می وی به ما کمک ۀک ناریخ دیگر هم در نعیین طبقی
نوشرته   الررد علری محمرد برن بحرر الرهنری      ( کترابی برا عنروان    001ه )بن علی الكروفی 

 ( 394 مارۀش، 133ص، ق4111، نجاشی)است 
 مذهب .2ـ3

 ،نراریخ ری کتراب   در ینالرد  یه منتجرب به نقل از ابن بابو ،لسان المیزان ، مؤل ابن لجر
او را از  یا عرده  ن عبرارت سربب شرده   یکند که هم یبن بحر نقل م محمد ۀدربار یعبارن

محمرد بحرر   » راویان اهل سنت بپندارند  عبارت مذکور به نقل از ابن لجر چنین اسرت: 
، ابرن لجرر  )«کان مرن علمرائهم        یكنی ابا الحسن و وخ السنةشیخ من شی الشیبانی    و
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 (403ص، 0، جق4133
عالمرران عامرره  اهلل جزایررری نیررز وی را در زمرررۀ سررید بررن طرراووس و سررید نعمررت

 (019، ص4نا، ج ، بیجزایری /13، ص4، جق4039، ابن طاووس)اند  نجاندهگ
ناریخ که ابن لجر به نقل از کتاب « ةوخ السنیخ من شیش»ر یرسد که نعب یاما به نظر م

 یبره معنرا   بلكه التما ً ،بحر نباشد  بن حمداهل نسنن بودن م یبه معنا، کند یان میب ری
ه نجاشری  كر به نصوص این جزع بزرگان است، ثیت الادینقل و روا ن است که او دریا

مذهب او سركوت کررده اسرت؛ و     او را در لیست فهرست مصنفان شیعه آورده و دربارۀ
 نواند دلیل بر شیعی بودن محمرد برن بحرر باشرد چراکره نجاشری راویران        می سكوت او

  کرد می غیرشیعی را مشخص
او و نسربت   رجال دربرارۀ  عه برده شده و عالمانیش یناه او در مصادر رجال، به عالوه
 شد  بارۀ عامه داده نمیاند  نسبتی که در هان کردیب یاقوال، غلو به او
ن عبرارت  یاز ا  کند یاد میاز رهنی  «ن(یالحنقی)نیالحنفی کان من غالة»ی با عبارت کش

، کشری )اهرل سرنت اسرت     رو مذهب لنفری از ین، شده است که محمد بن بحربرداشت 
 (411، صق4131

که سبب شرده   یکش، به نفصیل دربارۀ این سخن قاموس الرجالی در مرلوه شوشتر
نظرر وی را   سخن گفته و با د یلری ، محمد بن بحر را از اهل سنت بداند ی،عالمه مامقان

 نماید   یرد م
م برن  یبن اثال برن لجر   یین منسوب به لنفةالحنف اگر»: دیگو یدر این باره م یشوشتر

، زیرا محمرد برن بحرر از    این نسبت درست نیست، بن وائل باشد بن بكر یصعب بن عل
انرد  و   یح کررده به آن نصرر  یو نجاش یگونه که ابن غضائر همان، بان بوده استیش منطقۀ

ورز نسربت بره    کینره ت به این معناسرت کره او از غرال   ، عبارت الحنقیین در سخن کشی
ن اسرت کره وی از   یر ا ایمعنرا ، الحنفیرین( )مؤمنان بوده است  همچنین اگر با فاع باشرد 

، شوشرتری )« ا برگشرته اسرت(  یاز ری)( گراییده استیدرست)بوده که به استقامت یغالن
 (41، ص1، جق4110

 اغبزیرا ر، برگزیده است« لنی » ۀشوشتری این ریی را با نوجه به معنای لغوی واژ
بره اسرتقامت و درسرتی گررایا نیردا       گویرد: لنیر  کسری اسرت کره از گمراهری       می
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 (133، بی نا، صراغب)کند 
ع و یکه اهل سرنت بره نشر    یلال، درچگونه به سنی بودن متهم است»د: یگو یسپر م
بره نصروص    (41، ص1، جق4110، شوشرتری )«اند  یح کردهند و بدان نصرا غلو او قائل

هرای روایرات    ، بررسری نمونره  شد  به هرر لرال   اهل سنت داده نمی نهاه به غلو بهكه ااین
 نیرز عرامی برودن او را رد    ،نفسیری منقول از او که نر از این بدان اشراره نواهرد شرد   

 کند   می
 علمی ۀمرتب. 1ـ3

دانران و متكلمران    ، جغرافری مورنان، نیا از این بیان شد محمد بن بحر رهنی از عالمان
نگراران در سره    شرح لال زیسته است  می قرن چهاره هجری شیعی است که در برجستۀ

؛ هرای فرراوان     نوشته1؛   دانا گسترده4اند:  شخصیت ابوالحسین رهنی متفق نكته دربارۀ
 فقه و انبار ، های کاله نخصص او در زمینه  0

ن یکان من المتكلمر  من اهل سجستان و یالرهن محمد بن بحر» :دیگو یم یخ طوسیش
مصرن  و   مائرة  نحرو مرن نمرر    لره  و برالغلو  مرتهم  انره  إ ، هایباألنبار فق و کان عالما

 (093نا، ص ، بیطوسی)« رساله
معرروف  حر الرهنری ابوالحسرین الشریبانی       محمد بن ب»یاقوت لموی نوشته است: 

 وی»نویسرد:   مری  رهنری  دربرارۀ الدین سپر از قول استاد نویا رشید« بالفضل و الفقه 
 نواند  و به دنبرال الادیرث غریرب    می هشت هزار لدیث را از بر فهم و لافظ بود ونیز
، 41، جق4000، لمروی )« او به علم انسراب و انبرار مررده آگراهی داشرت      گشت    می
 (01ص

ابوالحسرین محمرد برن بحرر الرهنری      »گویرد:   مری  ابن شهرآشوب نیز راجع به رهنی
مصرن  و رسراله و کتبره     ةئر ام السجستانی المتكلم یتهم برالغلو و لره نحرو مرن نمرر     

 (93صنا،  ، بیابن شهرآشوب«)  بخراسان 
   »  الدین در ناریخ ری از او یاد کررده و آورده اسرت:   منتجب ابن لجر هم به نقل از

 ( 403، ص0، جق4133، ابن لجر «)کان قویا فی األدب
 آثار، استادان و شاگردان. 1ـ1ـ3

 گمان استادان شناسند  بی می عالم به انبارمفسر و ، متكلم، فقیه، محمد بن بحر را محدث
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نوان به ابرن کیسران    ، میها اند؛ ازجمله آن یاری کرده آموزی ای او را در مسیر علم برجسته
 را نرزد او فررا   سیبویهد که استاد وی در ادبیات عرب بوده و رهنی کتاب اشاره کرنحوی 

 (01، ص41، جق4000، لموی) گرفته است
، ابوالعباس محاربی، المد بن محمد بن مسرور، د علی بن لارثرهنی از کسانی مانن

امراه هرادی و امراه     ابن سهیل بن عبداهلل بن مطر و بشرر برن سرلیمان النحراس صرحابی      
 (49، ص0، جق4133، ابن لجرجا/   )هماننقل قول کرده است عسكری

ی، طراهر القمر  بن  المد، ابوالعباس بن نوحند از: ا شاگردان و راویان رهنی نیز عبارت
، ق4133، ابن لجرر  )مانیو ابوشجا  فارس بن سل یبانیابو مفضل الش، المعروف ینطاب
 (04، ص41، جق4000، لموی/ 011، صق4111، / نجاشی403، ص0ج

نرا،   ، بری طوسری )معروف است که وی بیا از نانصد رساله و نصنی  داشرته اسرت   
کتاب منسروب بره او    14شتر از ناه بی، جو در منابع گوناگونو به رغم جست ( اما093ص

لجرم درون   ، رسراله هرای کوچرک و کرم    رود که بیشتر آثرار او  می به دست نیامد  گمان
 های بزرگ بوده است  کتاب

فقه و لردیث اسرت کره    ، کاله، قرآنعلوه ، انساب، جغرافیا، ناریخ، آثار او در ادبیات
اما اکنرون  ، (93، صق4000، لموی)مغول در نراسان موجود بوده است قبل از لملۀنا 
 در دسترس نیست ها  یک از آن ی ه

و  کتاب ا نبرا  ، کتاب التقوی، کتاب القالئد، کتاب البد  :اند از ازجمله آثار او عبارت
کتراب ا ول و  ، الفرق برین الل و ا مره  ، کتاب المتعه، کتاب البقا ، نرک المراع فی القرآن

الرد علری مرن انكرر ا ثنری عشرر و      ، ات والمقابلهالمساو، المناسک، اثبات ا مامه، العشره
ابرن   /401صنرا،   ، بیطوسی) کتاب البرهان، فی ابطاع القائم ةکتاب الحج، معجزانهم

ای منسوب  ابن طاووس نسخه (01، ص41، جق4000، / لموی93نا، ص ، بیآشوبشهر
ک: ر ) کنرد  مری  در دو جرا نقرل قرول    سعد السعوددر  ،ار داشته که از آنیدر انت یبه رهن
ای  ( البته در نسرخه 114ر149 و 111ر114ک: صر ، ها نقل بارۀو در 11، 13صق، 4039

با عنروان مقردمات   )ن کتابیبه ا، (0 ۀیلاش 193ص ی)عالمه لل ایضاح ا شتباهاز کتاب 
هو کتراب   و)ا شدهی( اشاره و از آن ستاهاهراً)سندهی]علم[ القرآن( و به وجود آن نزد نو

   از دو مورد نقل ابن طاووساستابن طاووس  ۀای به همان نسخ اشاره التما ً د( کهیج
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 ن دو ناره به درسرتی یکم در دو جزع بوده است  از هم ین کتاب دستشود که ا می روشن
 ۀیرد مرذهبی وی دربرار   طور که از آن عقا افت؛ همانیرا در یق رهنینوان دانا و عال می
 ،ن دو بخرا یشود  در ا می ای روشن نا اندازهانتالف قرائات و مصال  هه یو و به قرآن
 آنكه از قرائرات سربعه انتقراد    ضمن، کتابت مصح  ۀدربار هعید بر اعتقاد شیبا ن ک یرهن
ات یر در مصرالفی کره عثمران لسرب مشرهور روا      «لرروف »از وجود انتالف ، کند می

جزئیرات   برای اطالعرات بیشرتر از  ) دهد می نبر، اسالمی به امصار مختل  فرستاده بوده
 (  http://ansari.kateban.com/post/1351 :ر ک ،این نسخه

 شناسان شیعه . محمد بن بحر در نگاه رجال4
 بندی است: در سه گروه قابل دسته، محمد بن بحر رهنی شناسان شیعه دربارۀ رجالاقوال 

 تضعیف و تصریح به غلو و تفویض   .1ـ4
اولین کسی است که رهنی را به غلو متهم کرده است  وی بره   ، کشیاز میان منابع موجود

 ،کند و مشتمل بر طعنی بر زراره است و به گمران  می سبب روایتی که آن را از رهنی نقل
کنرد کره رهنری از افرراد بره       می چنین ادعا، آن را بدون واسطه از زبان رهنی شنیده است

برن بحرر    ن محمرد یوالحسر اب یلردثن  و: »عبارت کشی چنرین اسرت    شدت غالی است
 ن(یالحنق)نیفیالحن ، قال: وکان من الغالة(یریالنرماشی)ری( الترماشیالدهنی)الرهن یالكرمان

 (411، صق4131، کشی)«ی ین قال: محمد بن بحر هذا غال ث( الیالحد)
 یبانیمحمد بن بحر الش»ید: گو ی( نیز در نوصی  محمد بن بحر م144هی)ابن غضائر

 (91، ص4، جق4111، ابن غضائری)«ی مذهبه ارنفا  ف،  یضعی، ریالترماشن یابوالحس
، انهراه وی بره غلرو را برازگویی کررده و هری        الفهرست( در 133شیخ طوسی)ه

من اهل سجستان و کان من  محمد بن بحر الرهنی»قضاونی در این باره نكرده است: 
مائرة   غلو و له نحرو مرن نمرر   المتكلمین و کان عالما باألنبار فقیها، إ  انه متهم بال

در اصرل نسربت    «فقیها»( گرچه نوصی  به 093نا، ص طوسی، بی«)مصن  و رساله 
نردیرد ایجراد   نروعی   ر است در لالل و لراه گری مقابل ابالی ۀکه نقطر  غلو به وی

  ندک می
ناه « من لم یرو عنهم علیهم الساله»، از او ذیل باب رجالشیخ همچنین در کتاب 

 (411ق، ص4140طوسی، «)یرمی بالتفویض محمد بن بحر الرهنی»نویسد:  میبرده و 
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 توقف در برابر روایات وی   .2ـ4
چراره را  ، برنی از رجالیان مت نر شیعه با در نظر گرفتن انتالف اقوال در معرفری رهنری  

( است کره  1ه قرن )جمله این افراد عالمه للیاز ؛اند ات او دانستهدر نوق  در برابر روای
چراره را  ، محمد بن بحر ضائری و شیخ طوسی و نجاشی دربارۀنر از بیان دیدگاه ابن غ

مرن اعتقراد بره نوقر  در قبرول      »گویرد:   می بیند و می در نوق  در نذیرش روایات وی
 (101، صق4010، للی)«الادیث وی داره 

 ان متقرده یر شناس معاصر نیز نر از نقل اقروال رجال  دانشمند و رجال نویی،مرلوه 
این مرد  هاهراً» د:کن می چنین بیان ی را اینها، ریی نهای آن ل و بررسییرهنی و نحل دربارۀ

عصرر   دانریم کره کشری هرم     می زیرا کشی بر این امر شهادت داده و ،جمله غالت استاز
کند  بره عرالوه    می آن را ن یید(، فی مذهبه ارنفا نیز )ابن غضائری  رهنی بوده است  گفتۀ

دانیم که معتقد است سرخن او بره سرالمت نزدیرک      ه گفته نجاشی را نمیدلیل و نوجی ما
آن کشی نداشته یا در هنگاه نوشرتن ایرن مطالرب از     ۀشاید نجاشی اطالعی از گفت  است

شاید منظور نجاشری از اینكره لردیث رهنری بره سرالمت        غافل بوده است و اهلل اعلم   
ی لرال و اعتقراد   ، ولی نیكویشود نمیکه در الادیث او غلو دیده  این باشد ،نزدیک است

 (410، ص40، جق4143)نویی، «او نیز ثابت نشده است 
، بره نروعی لراکی از نوقر      الحال بودن رهنری  مبنی بر مجهول نوییاهلل  سخن آیت

لرر بره    با مبنای نقدیم گفتار جرارح کره از   عصر والبته نضعی  یک هم  ستاو دربارۀ
، بر گفتار معدل که از روی اجتهاد و نه لر به قضاوت رجرالی نردانتره   ،جرح نردانته

 اما باید دانست مراد کشی از غلو چه بوده است؟، کند می دیدگاه نضعی  او را نقویت
 تبرئه از اتهام غلو .3ـ4

محمرد برن    ، نسبت غلو دربرارۀ ننجم هجری سدۀشیعه در  برجستۀ شناس رجالنجاشی 
راجرع بره    مت روایات او را دلیل بر این نظر بیان کررده اسرت  وی  بحر را نپذیرفته و سال

، کرمران ر مرن ار   یساکن نرماشر ی، بانیالش یالرهن بن بحر محمد» گوید: می رهنی چنین
إنه كان ف  م ذبه ارتفاع و حدیثه قریب من السالمه وال ادری من أین قیی   قال بعض اصحابنا: 

، ابن غضرائری  منظور نجاشی از بعض اصحابنا التما ً (011، صق4111، نجاشی).«ذلک
، 91، صق4111، ابن غضائری)« فی مذهبه ارنفا ، ضعی » :او نوشته ۀاست که در نرجم
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، کره معیرار لكرم برر ضرع  راوی     کند  می نصریحنجاشی ، این عبارت در (414 مارۀش
در درسرتی انهراه غلرو نردیرد      ،با نقد محتروایی و  محتوای لدیثی راویان است نوجه به

   کند می
نیز به عنوان یكی از راویان الادیث محمد برن   وسائل الشیعهشیخ لر عاملی صالب 

لدیثه قریرب مرن   »گوید:  می وی ن دیدگاه شیخ طوسی و نجاشی، دربارۀنر از بیا، بحر
، ق4139، عراملی  لرر )«السداد و   ادری من این قیل ذلک و نقلهمرا العالمره و نوقر     

 ( 130، ص03ج
 نجاشی دلیرل مبررا دانسرتن رهنری از غلرو را     ، شود می گونه که ماللظه ، همانبه هر لال

روش و نرو  دیردگاه    کنندۀ ، بیاناو دانسته و این سخن« نزدیک به سالمت بودن روایات»
،   به این معنا که نجاشی در نضعی  و نوثیرق راویران  است او در نوثیق و نضعی  راویان

 ،هرای رجرالی نرود    ، بلكه وی در قضاوتدهنكر اکتفاها  ۀ آندربار ذکر اقوال علماننها به 
نرو  روایرات راوی را گویرای شخصریت      ،روایات راوی را نیز مد نظر داشته و در واقرع 

، در جرح و نعدیل راویان رسد این مبنای نجاشی می واقعی وی دانسته است  البته به نظر
هرای رجرالی بره واقعیرت      قضراوت  شرود  مری  بروشی صحیح و نذیرفتنی است و سرب 

در کره  نر باشد و شخصیت راوی را بهتر نمایان سازد  دلیل ایرن سرخن آن اسرت     نزدیک
وی برا   یو در مقراه نعرار  آرا   اسرت کتاب وی بهتررین کتراب رجرالی    ، نظر بسیاری

و  یبزرگ نهرانی دربارۀ جایگاه و رنبۀ نجاشاقشیخ آ  دهند او را نرجیح می ی، آرادیگران
ای اسرت کرره در دانرا رجرال      بهترین نرگارنده وی)نجاشی(» :نویسد یم اثر رجالی وی

  بلكه سخن او به هنگاه نعار  برر اقروال  ، کند نمی  برابری  او  الدی با، سخن گفته است
نیرز   /401، ص43نرا، ج  ، بری نهرانری )آقرابزرگ  « رجال مقده است نیرشوایان دانا  دیگر
مشرهور  »گویرد:   در این باره می اهلل سبحانی تآی (044، ص1، جق4110، : شوشتریر ک
، ق4143، سربحانی ) «شناسران اسررت   نررین رجرال   نرین و ضرابط  است که وی دقیق  این
 (30ر31ص

افرادی را که نوسط دیگران متهم  ،گیری از این روش با بهرهدر موارد متعددی نجاشی 
 ۀدر نرجمر  مرثالً ؛ نشكیک نمروده اسرت  از نسبت مزبور نبرئه و یا در آن  ،اند به غلو بوده

و کران      ثقة فی الحردیث عرالم بره   : »عبیداهلل بن المد ابوطالب انباری چنین آورده است
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با زیرر  وی  (344 ۀمارش، 101، صق4111، نجاشی)« بنا البغدادیون یرمونه با رنفا اصحا
، ثقرة فری الحردیث   »گونه عنوان کرده که  ا را اینینظر نو ،ها بغدادی دیدگاهسؤال بردن 

مقابرل   ۀکه نقطر  مداری برای او همچنین در ادامه با اثبات زهد و نقوا و شریعت«  عالم به
  کرده استبا انهاه غلو مخالفت  ر رفتار غالیان راستین است

، هرای رجرالی   نجاشری و مقبولیرت روش وی در قضراوت   بنابراین با نوجره بره ریی   
 بن بحر از غلو و نفویض را نذیرفت   محمد  نوان نا لدی لكم بر نبرئۀ می
 . تحلیل و ارزیابی5

از سروی رجالیران در   « ارنفرا  غلرو و نفرویض و   »با نوجه به استعمال نعابیری همچرون  
معنرا و کراربرد    حانی دربرارۀ نوضی، رسد در این بخا می ضروری به نظر، معرفی راویان

راویران   ،رهنی و به طرور کلری   دربارۀنری  ئه گردد نا نحلیل و ارزیابی دقیقاراها  این واژه
 متهم به غلو صورت گیرد:

 بررسی تعابیر ناظر به غلو در کالم رجالیان .1ـ5
رجالیان نعابیر یكسانی در معرفی راویان غرالی از جملره بره کرار     ، گونه که گفته شد همان
 رنبه و درجۀاشاره به مهای متفاوت از این واژه و  اشتبرد، که شاید دلیل این امراند  هنبرد

ازجمله محمد بن  ،غالت کاررفته دربارۀ نر شدن معنای نعابیر به برای روشن غلو او باشد 
 زه است که به نعریفری کره از غلرو و مرانرب و     ، ها بحر رهنی و بیان نفاوت معنایی آن

  نوجه کرد ،دارائه ش در مقدمه، که نقسیمات آن
غالت در معنای اعتقادی آن بره کسرانی    اصطالح غلو و ،این بیان شد که نیا از چنان

، 4نرا، ج  ، بری شهرسرتانی )دادند  می نسبت ندایی و نیامبر اطالق شده که به ائمه
که از اندازه بیرون رفتنرد و از  اند  ه( و آنان را به چنان فضیلتی در دین و دنیا ستود440ص

ناص برنری از غالیران برا     ین اصطالح به معنای سلوک و مواجهۀمرز اعتدال گذشتند  ا
اه و برنی از الكاه شریعت نیز آمده است  به این معنا کره آنران نرود را مشرمول الكر     

 مررات را لررالل دانسررتند و لترری برنرری از آنرران محرّ  واجبررات از قبیررل نمرراز نمرری 
، نراهر  کننده بر ذه و غلو راویران  ( برنی نعابیر د لت34ص، 4031، بهبودی)شمردند  می

نعرابیری  ، نرین نعبیر در این میران  نرین و مشخص مهم و هل نفویض است،به مفوضه و ا
  است« مرنفع القول»و « اهل ا رنفا »مانند 
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 تفویض واژۀ .2ـ5
انرد    غلو و نفویض دو اصطاللی هستند که در منابع رجالی متقده و مت نر به کرار رفتره  

قبیل اصرطاللات را  ین جمله کسانی هستند که ایخ طوسی ازابن غضائری و نجاشی و ش
اند  نفویض در لغت به معنای واگذار کردن و نسلیم امری به دیگری و لراکم   به کار برده

 (133، ص1، جق4099، ابن فارس)کردن او در آن امر است 
یعنی واگذاری اموری مانند نلقت جهان و روزی ، کاربرد این اصطالح در لدیث اما

ش، 4031، مجلسری  )و ائمره  بره نیرامبر  دادن و میراندن و زنده کردن مخلوقرات  
 (019، ص10ج

غرال  »، نعرابیر  شریخ طوسری در رجرال نرود     نجاشری و ، ابن غضرائری  ،نمونه رایب
فی لدیثره   لمل الغالة»چنین ( و هم409 ۀشمار، 90ق، ص4111، ابن غضائری)«ضعی 

/ 140صق، 4140، طوسری )«یرمری برالغلو  »، (14 مارۀشر  ،14، صهمران )«لمال عظیمرا 
فیه » ،(049ص)«اههر القول بالغلو و له روایات» (،331 ، شمارۀ100ق، ص4111، نجاشی

ابرن    انرد  اصطالح غلو به کرار بررده   را دربارۀ (01 ۀشمار، 449، صنجاشی)«غلو و نرفع
جا/  همان)«فی مذهبه ارنفا »یا « من اهل ا رنفا »غضائری اصطالح نفویض را با عبارات 

، 043ص)«یرمری برالتفویض  »شریخ طوسری اصرطالح     ( و4011 ، شمارۀ11نیز ر ک: ص
 ( را برای مفوضه به کار برده است   101 شمارۀ

کره از نظرر عالمران     نوان نعابیری را ، نمیلاکی از آن است که به طور کلیها  بررسی
بره  نعابیری دقیق دانسرت؛  ، های دو گروه غالیان مطرح شده است رجالی به مثابۀ شانص

را به جای دیگری به کار برد  چه بسا عالمی رجالی در ها  آن از یک ای که نتوان هی  گونه
نعبیرر دیگرر را کره از سروی      ،گزارش نود نعبیری به کار برده که غلظرت و سرختی آن  

 (13، ص4093، نور  )قاسمنداشته باشد، رجالی دیگرگزارش شده
 ارۀنویسان، دربر  رجالاین نسامح در به کارگیری اصطاللات غلو و نفویض از جانب 

محمد بن بحر نیز رخ داده است که شاید این امر سربب نشركیک در غرالی برودن وی از     
نظرر گررفتن مبنرا و     از سوی دیگرر برا در   شده باشد  شناسان رجالسوی برنی دیگر از 

 آن دربرارۀ  بررسی صحت انتسراب غلرو یرا نفری     اساس این نهوها که عبارت است از
اینک بره بررسری مفهروه و محتروای      یات وی،ز رهگذر نقد محتوایی روامحمد بن بحر ا
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روایات او که برنی در کتب لدیثی شیعه به نصوص در آثار شیخ صدوق و برنری در  
شخصریت   ا به شنانت بیشرتر و بهترر در زمینرۀ   نردازیم ن ، میکتب ناریخی مندرج است

  از لیث اعتقاد به غلو نائل گردیمرجالی وی 
بحر در آثار و کتب شریخ صردوق انعكراس     گفتنی است که بیشتر روایات محمد بن

الدین و  کمالو من   یحضره الفقیه ، علل الشرایعیافته است  الادیث رهنی در سه کتاب 
شیخ صدوق بدون واسطه از محمد بن بحرر  ، شود که در چند روایت می یافت النعمه نماه
نقرل   از سوی دیگرعصر بودن این دو لكایت دارد  همکند که این امر به نوعی از  می نقل

اینكه محمد بن بحرر از   نواند دلیلی باشد بر می شیخ صدوق از رهنی واسطۀ مستقیم و بی
 ، مشرایخ شریخ صردوق را در زمررۀ    چرون برنری رجالیران    مشایخ صدوق بوده است و

نواند از د یل نوثیق رهنی  می صدوق از وی نیز واسطۀ ، نقل بیاند قرار داده *نوثیقات عاه
 د به شمار آی

فرستد و  می کند و بر او درود می ناه او را ذکر ،من   یحضربه عالوه شیخ صدوق در 
  433، ص0، جق4131، صردوق )نمایرد   مری  گویا به این شكل او را از نسبت غلو نبرئره 

   باب ما یقبل من الدعاوی(
« رضری اهلل عنره  »عبارت دعایی  ،نر از ذکر ناه رهنی ،علل الشرایعچنین در همشیخ 

( که نشان از اعتقاد او به محمرد برن بحرر    144، ص4، جق4404، صدوق)را آورده است
 دارد   

رسد نقل الادیث محمد برن بحرر آن هرم بردون واسرطه از جانرب شریخ         می به نظر
گیرری شردید    و موضرع کالمری و رجرالی    گیرانرۀ  های سخت با نوجه به دیدگاه ر صدوق
مهرر ن ییرد دیگرری اسرت بررای ن ییرد        ر له شخص شریخ در برابرر غالیران   از جمها  قمی

  شخصیت رجالی رهنی و عده صحت انهاه غلو از جانب رجالیان متقده نسربت بره وی  
، از راوی متهم به غلو و نفرویض ها  نقل آن، ها که با نوجه به مبانی رجالی قمی درصورنی
 رسد  می بعید به نظر

 بررسی متن روایات رهنی .6
نقد متن و محتوای »، های نكمیلی در شنانت راویان یكی از روش نیا از این اشاره شد

ی و معرفری  شناسرای  در شناسران  رجرال به این معنا که در کنرار کرار    ؛آنان است «روایات
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باشد  این راهكار بره  ثر نواند مفید و مؤ می نقد و بررسی مضمون روایات آنان نیز، راویان
میان رجالیان انتالف نظرر وجرود   ها  راویانی که در نوثیق یا نضعی  آن نصوص دربارۀ

به نصروص   ،ات منقول از محمد بن بحریدر اینجا فقط برنی از روا کارآمد است ، دارد
گیرد نا این  می مورد بررسی و نحلیل قرار، شود می بوی غلو استشماهها  آن روایانی که از

مرا را بره شرنانت    ، الیان راجع به ابوالحسین رهنیروش در کنار نقد و بررسی اقوال رج
 شخصیت لقیقی وی رهنمون سازد 

روایرات وی را بره   ، با نگاهی اجمالی به روایات رهنی در منابع لدیثی موجود شریعه 
 د کره نوان نقسیم کر می «روایات غیر نفسیری» و« روایات نفسیری»طور کلی به دو دسته 

 و ناریخی دارد  کالمی البته اکثر روایات او صبغۀ
 روایات تفسیری  . 1ـ6

( روایتی را کره سرند آن بره ابرن     11: صافات)«فُوذُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَوَقِ» رهنی ذیل آیۀ  ال 
در روز رستانیز من و علی »فرمود:  کند: رسول ندا می چنین نقل این، رسد می عباس

کره از او   عبور نخواهد نكررد مگرر آن  کر از کنار ما  دارند  هی  می را در کنار صراو نگاه
 گرذرد وگرنره بره آنرا افكنرده      مری  که با او باشرد نرسیم  نر هر می و یت علی ۀدربار
 (431، ص1، جق4144، لسكانی)«شود  می

 ند از:ا عبارت عناوین دیگر روایات او در نفاسیر روایی شیعه
ماجرای درنواست ( که 4: مریم)«کهیعص»در معنای  روایتی از اماه عسكری  ب
او هنگاه شنیدن نراه امراه    سماع نمسۀ طیبه و گریۀاز نداوند مبنی بر نعلیم ا زکریا
 (391، ص0، جق4143، بحرانی)کند  می را نقل لسین
 ( و بیان نرذر امراه علری   0: انسان)   «إِنَّ األَبْرَارَ یَشْرَبُونَ» آیۀ شریفۀروایتی ذیل  ج 

، ق4144، / لسركانی 049ص، ق4143، کروفی  )فررات  برای شفای بیماری لسرنین 
 (091، ص1ج

معنری  ، (  در این روایت4 :طالق) «  إِالَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» د  روایتی در نفسیر آیۀ
، 0، جق4140، لرویزی )شود  سؤال می و لكم شرعی آن از اماه زمان« فالشه مبینه»

 (004ص
( 41: طره )«.  أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِی الْمُقَدَّسِ طُیوى  إِنِّ» د  روایتی ذیل آیۀ
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)نواندن نمراز برا کفرا    ال شررعی ؤعالوه بر ناسخ بره یرک سر    اماه، در این روایت
ن ویل آیه را نیز بیان فرموده که عبارت است از امر نداونرد  ، شده از نوست مردار( سانته

مبنی بر فروگذاشتن ماسوای نداوند و نلوص بی قیرد و شررو در برابرر     به موسی
 (401، ص0، جق4143، بحرانی )او

مبنی بر بیان نصوصیات امراه   روایت رهنی از سدیر الصیرفی از اماه صادقه  
های نیامبران ندا بودند و همچنین بیان اوصراف   و اینكه ایشان وارث ویهگی زمان

 (91، ص1و    با استناد به کتاب جفر )همان، جهای عصر غیبت  و ویهگی
سازد که سرخنی کره    ن مل در این روایات محمد بن بحر، این نكته را ناطرنشان می

لاکی از اعتقادات غلوآمیز وی باشد، در روایات وی وجود ندارد  و معمو ً قائالن این 
 شوند   های رجالی، منتسب به غلو و ارنفا  نمی دست روایات در کتاب

 روایات غیرتفسیری   .2ـ6
دهد  این دسته از روایات  دستۀ دوه از روایات رهنی را، روایات غیرنفسیری نشكیل می

الردین و   کمرال و  الشررایع  علرل ، من  یحضره الفقیهاو در کتب شیخ صدوق، ازجمله 
موجود است  البته روایات محمد بن بحر در کترب لردیثی دیگرر ازجملره      النعمه نماه

وجود دارد که نر از بررسی و نتبع، معلوه گردید کره  نیز  وسائل الشیعهو  بحار ا نوار
اند  نالصۀ این روایرات بره شررح زیرر      آن روایات نیز از کتب شیخ صدوق انذ شده

 است:
عتررت و آل و  »شیخ صدوق از محمد بن بحرر در معنرای    ال   روایت بدون واسطۀ

رهنری بره نراه    را بره نقرل از کتراب    البته شیخ صدوق این روایرت  «  اهل و ذریه و سالله
 (110، ص4، جق4090، صدوق )بیان کرده است الیاقونه
( مادر اماه عصر)نرجر نانون، لكایت ملیكه بنت یشوعا ،روایتی که در آن ب 

، 1، جهمران )بیران شرده اسرت     برای ازدواج با اماه عسركری  انتخاب ایشان نحوۀ و
 (144ص

دعاوی کره  )«من الدعاوی بغیر بینهما یقبل »ج  روایانی در ابواب فقه که به عنوان باب 
آمرده   من   یحضرره الفقیره  شود  این روایات که در  می شود( نامیده می بدون بینه نذیرفته

است که قصرد  با مردی اعرابی  وگوی نیامبر گفت ، دربارۀندا است و بسیار به هم شبیه
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امراه   نیرامبر  ،یرات اش با نیامبر را داشته است؛ البته در یكی از ایرن روا  لیله در معامله
 بره عنروان شراهد برر لقانیرت نرود معرفری        بن ثابت را ، نزیمةو در دیگری علی
 (439، ص0، جق4131، صدوق)ند کن می

کره در  « الفروق بین ا باطیرل و الحقروق  »  روایت شیخ صدوق از کتاب رهنی با ناه د
 گویرد   مری  و شروو اماه در نرذیرش آن سرخن   رهنی از علت صلح اماه لسن ،آن
 (144، ص4، جق4404، صدوق)

  در واقرع ایرن   از اصرحاب عسركریین   قمری   روایتی به نقل از سعد بن عبداهلل ه
ؤا ت بسریاری  روایتی مشهور و طو نی در منابع روایی اسرت کره متضرمن سر    ، روایت
سعد بن عبداهلل قمری از اصرحاب    که شخصی به ناه است مسائل اعتقادی و فقهی دربارۀ

در « مبینره  فالشرة »، وی از اماه دربرارۀ  جمله؛ ازسازد می را مطرحها  آن اماه عسكری
 ۀناسخگویی به شبهات نواصرب و اهرل نسرنن دربرار     نحوۀنور و همچنین  سورۀ 00آیۀ 

بره درنواسرت    کند که البته اماه زمران  می الؤس مسئله نالفت و جانشینی نیامبر
 (101، ص1، جق4090، صدوق)فرمایند  می ت ناسخسؤا ندرشان به این 

  علری   مفضرلوا ا نبیراع و الرسرل   »دربرارۀ  نقل گفتار رهنی نوسرط شریخ صردوق      و
 ( 13، ص4، جهمان«)المالئكه 

لكم شرعی اسرتخراج  ها  آن چند روایت که از، گفتنی است که از میان روایات رهنی
نرورد    مری  به چشرم  وسائل الشیعهجمله زنیز وجود دارد که در کتب فقهی ا ،شده است

از « فانلع نعلیک   » سورۀ نور و همچنین روایت وی دربارۀ آیۀ 00یۀ روایت رهنی ذیل آ
 نقرل « ان الصرانع اذا افسرد متاعرا      »این روایرت را در براب    وسائلاند  صالب  آن جمله

 (414، ص49جو  104، ص13، جق4139، لر عاملی)کند  می
دهنرده و   ، سخنی کره نشران  ز روایات رهنییک ا ، در هی آمده ملع با نتبع و بررسی به

 و نضرعی  راوی  اطهرار  ۀدال برغلو در همان معنای اصطاللی که مستلزه لعن ائمر 
، شاید یكی از د یلی که موجب متهم شدن رهنی به غلرو شرده   مشاهده نشد  البته، باشد

  روایت انیر اوست که لاکی از اعتقاد به برنری انبیا و امامان بر فرشتگان است
ه برالغلو  والظراهر ان منشر  انهامر   »گوید:  ، میعالمه مجلسی به این موضو  اشاره کرده

و علو رنبتهتم علیهم الساله و لم یثبت منه قول بحلول او انحراد   مبالغته فی نفضیل ا ئمة
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نمرازی   /11، ص04ش، ج4031، مجلسری )«او نفویض و نحوها و   یبعرد کونره لسرنا   
 (404، ص1، جق4014شاهرودی، 

رسد  اما دربارۀ این روایت، بیان دو نكته لائز اهمیت است: نخست اینكه به نظر می
این روایت، کاله رهنی و اعتقاد شخصی وی نباشد، بلكره رهنری در مقراه گرزارش از     

اش بوده که اعتقاد آنان، برنری انبیرا و رسرل برر مالئكره بروده       اعتقاد گروهی در زمانه
 است 

 یبانیالشر  براب مرا ذکرره محمرد برن بحرر      »روایت با عنروان  شیخ صدوق نیز از این 
األئمرة و الحجر     الرسل و اع ویاألنب کتابه من قول مفضلوا یف اهلل رلمه یبالرهن المعروف

بررد کره    می ( ناه13ص، 4جق، 4090، صدوق)«ن على المالئكةیهم یجمعیصلوات اهلل عل
 ید همین مطلب است مؤ این عنوان نیز

اینكه این روایت لاکی از اعتقاد شخصی رهنی باشرد، براز هرم     به عالوه، به فر 
جرح و قدلی متوجه او نیست، زیرا نفضریل و برنرری انسران کامل)کره انبیرا و اولیرا       

هرا، هرم از آیرات     مصادیق بارز آن هستند( بر فرشتگان و مالئكه و سجدۀ مالئكه بر آن
( و هرم روایرات   40/ ص: 03/ لجر: 44/ اعراف: 01آید)بقره:  به دست می قرآن کریم

، 4ق، ج4404نواند غلوآمیز باشد )ر ک: صدوق،  دیگری مؤید آن است و این نفكر نمی
 (10ص

 گیری نتیجه
جملره ابوالحسرین   ، ازبا نوجه به سخن نجاشی در معرفی برنی راویان متهم بره غلرو    4

 بر نقد و بررسری روایرات  ، مبنای وی در جرح و نعدیل راویانرسد که  می به نظر، رهنی
برای دست یافتن به قول صحیح در شخصیت راوی اسرتوار اسرت کره انخراذ ایرن      ها  آن

 سازد  او را در میان رجالیان متقده متمایز می، روش از جانب وی
روایتری  به ، ای قطعی سی متن روایات ابوالحسین رهنی برای رسیدن به نتیجهبا برر  1

از اسباب متهم شدن وی به غلرو و نفرویض شرده     نوریم که التما ً میمفصل از وی بر
 ۀعقیرد ، کند که ایرن کراله   می این التمال را نقویت، باشد  اما ن مل و بررسی متن روایت

روهی است که قائل بره  بلكه رهنی در صدد بیان نقریر و گزارش از گ، شخص وی نباشد
یرد غرالت محسروب    ند  به عالوه این عقیده نه ننها از عقاا ر مالئكهنفضیل انبیا و اوصیا ب
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شرده   نذیرفتره بلكه با آیات و روایات دیگر مورد ن یید قرار گرفته و جزع عقاید ، شود نمی
گرری در اعمرال و یرا     ای که هر نو  ابرالی  نیز به گونه است  روایات دیگر منقول از وی

 در روایات او یافت نشد  ،نشان دهد و دیگر عقاید غالیان را الوهیت ائمه
د و نرور  با نوجه به اینكه روایات محمد بن بحر در آثار شیخ صدوق به چشم مری   0

 ،رسد که این راوی در نظرر شریخ صردوق    می به نظر، وی با نوجه به عبارات شیخ دربارۀ
 با نوجره بره قاعردۀ   دارای شخصیتی موجه و مورد قبول بوده است و نقل صدوق از وی 

و نفری انتسراب وی    دیگری است در جهت نوثیق ایرن راوی دلیل  ،از وی« نوثیقات عاه»
 به غلو 
از جملره کتراب    ؛الكاه است ین آثار منسوب به وی، برنی در لوزۀ  در میان عناو1

غلرو بره وی    نسربت  در اصل  ،گری است مقابل ابالی ۀامر که نقطنوجه به این ، المناسک
  دنک نردید ایجاد می

 

 ها: نوشت پی

هرای رجرال نصرریح     نوثیق بر دو گونه است: ناص و عاه  مراد از نوثیق ناص، آن است که در کتاب* 

که دالّ بر نوثیرق وی باشرد     قه است یا الفاظ دیگری آمده باشدشده باشد که فالن راوی  ناص و معین، ث

، نوثیرق  کلی و عمرومی )نره شخصری نراص(     ۀاست که راویان در ضمن یک قاعد مراد از نوثیق عاه، آن

نرویی،  ) «شریخونت اجرازه  » ۀقاعد و «اصحاب اجما » ۀقاعد، «نوثیق بنو فضال» ۀشده باشند؛ مانند قاعد

 (19، ص4ج، ق4143
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جواد قیومی، قم: مؤسسة النشر ا سرالمی التابعرة لجماعرة المدرسرین،      نحقیق، الرجال، ررررررررررررر   00

  ق4140

، شرماره نرنجم،   نهوهی لدیثمجله ، «بررسی نحلیلی نعابیر ناهر بر غلو و نفویض»نور، محسن،  قاسم  01

4093  

مؤسسره   :مهردی رجرایی، قرم    و نحقیق محمردباقر لسرینی میردامراد   ، الرجال، محمد بن عمرکشی،   00

  ق ،4131البیت آل

: دار قرم ، 4چ، لسرین درایتری  ، نحقیرق محمد الرسرائل الرجالیرة  کلباسی، محمد برن محمرد ابرراهیم،      03

 ق 4111الحدیث، 

، نهران: مؤسسه چراو و نشرر   4، نحقیق محمد الكاهم، چنفسیر فرات کوفیکوفی، فرات بن ابراهیم،   04

 ق 4143وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

نحقیق موسی شبیری زنجانی، قرم: مؤسسرة النشرر ا سرالمی التابعرة      ، الرجالعلی،  المد بننجاشی،   01

  ق4111لجماعة المدرسین، 

  ق ،4144سه آل البیتمؤس :، قممقباس الهدایهاهلل، عبدمامقانی،   09

  ش4031دار الكتب ا سالمیه،  :، نهرانبحار ا نوارمجلسی، محمدباقر،   13

هرای اسرالمی،    آستان قدس رضوی، بنیاد نرهوها  :، مشهدفرهنگ فرق اسالمیمشكور، محمدجواد،   14

  ش4031

بیرروت: دار المفیرد،   ، 1چاکبرر غفراری،    علری ، نصحیح ا نتصاص، مفید، محمد بن محمد بن نعمان  11

  ق4141

 ق 4014انتشارات علم و صنعت،  :، مشهدمستدرک بحار ا نوارنمازی شاهرودی، علی،   10

 نا  نا، بی بی :جا ، بینعلیقة علی منه  المقال، ولید بهبهانی، محمدباقر  11



 1395پاییز و زمسبان م، ، .ال هشبم، خمارا خانزدهپژوهیلنامه بدیثصفدو    9۸

  ش4034ارات بعثت، انتش :، نهرانناریخ علم کاله و مذاهب اسالمیولوی، علی محمد،   10

46. http://ansari.kateban.com/post/1351 

 
 
 
 
 


