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 مقدمه

ف اسالمی است كه در رديف جنیدد،  تستری بحق يكی از اركان تصو بن عبداهللسهل
 ۀر صوفیانه داشته و كمتر كتاب و رسدال بر تفك یتأثیر فراوان ،يزيد بسطامیشبلی و با
وی نباشدد يدا    یشدود كده وامددار سدهل و آرا     فارسی يا عربی ديده میه عرفانی ب
پدای سدهل در    ردّ ،بخشی از سخنان او را نقل نكرده باشد؛ به عبارت ديگركم  دست

ن و ان نیز برخی مستشدرق ااز میان معاصر. شود وضوح ديده میاغلب منابع صوفیه به
فی و نقد آنهدا و مندابع   اند كه معر وی داشته یسهل و آرا ی دربارةيهامحققان پژوهش

نگارنده در اين مختصر . كار آيده ن را بمنداهتواند عالق كهن صوفیه در باب سهل می
ارائه  دد ناراعم از منابع كهن و تحقیقات معاص ددای از منابع مربوط به سهل  نقدگونه

شايان ذكر اينكه اين وجیزه تحقیقی است كه سالها پیش به عنوان تكلیف . داده است
ود به لطف درسی به استاد شفیعی كدكنی تقديم شده است و چون خالی از فايدتی نب

 .دوست عزيز جناب دكتر ايرانی به چاپ سپرده و به خوانندگان گرامی نیاز شد

 بن عبداهلل تستريمختصري از شرح حال سهل

سدلمی،  ) شوشدتری رفیدع    بدن  عبدداهلل   بن عیسی  بن يونس  بن عبداهلل  بن سهل ،محمدابو
 ق313قولی ه و ب 311سال  به، (391 ، ص31 ، جحلية ابونعیم، ؛333 ، ص3 ، جطبقات

از خردسالی تحدت تربیدت و   . متولد شد (تستر)در شوشتر  (38: 33 بالوفیات الوافی )
را  تصوفه آشنا گشت و مبادی انفیوبا عوالم ص ،سوّار  بنمحمد ،خويشدايی ارشاد 

از  .(329، ص 3، ج ةمرآ  ؛ يدافعی،  239، ص 3، ج وفیدات ابدن خلكدان،   ) از او آموخت
عبادانی اسدت   حبیب  بن حمزه ،نام او تصريح شدهه مصادر ب كه در سهلديگر مشايخ 
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 .وی بده رياضدت پرداخدت    دندز دنبال پاسخ سؤالش در عبادان ه تی را بمدسهل كه 
عنوان اسدتاد سدهل يداد    ه ب «خالد»نام ه از عارفی ب الطبقات الكبآيی نیز در نشعرا
م )الندون مصدری   ذو ،ه شدهادت اكثدر مندابع   بد  ،نیزاو . كند كه هويتش معلوم نشد می
ولی شاگردی وی نزد ذوالنون  است؛ تی با او مصاحبت داشتهدريافته و مدرا ( ق323

؛ 337 ص ،3 ، جتذكآةعطار، ، 332، ص طبقاتانصاری، ) خالف تصريح برخی منابعه ب
پس از سیر و سدلوك و تحمدل رياضدات     او. مشكوك است (33، ص نفحاتجامی، 

 داشتسكونت در آنجا ن داعیۀ ارشاد و تربیت شاقه به شوشتر برگشت و سالها بدو
ت امتناع سهل از ارشداد در ايدن   گويند كه عل .ذوالنون وفات كردكه  ق323تا سال 

 ، ص3ج ، ةتذكآ ؛ عطار،321، ص اللمع، سرّاج) سالها نگهداشت حرمت شیخ بوده است
سدبب  وی از اين سال به بعد، در شوشتر بساط ارشاد گستراند تدا اينكده بده    . (321

 ؛299، ص اللمدع سدرّاج ،  ) مخالفت و آزار دشدمنان از زادگداهش بده بصدره كوچیدد     
و در آنجدا مجددداب بده     (399 ، ص3ج ، تذكآة ؛ عطار،23ص  ،شرح شطحیاتروزبهان، 

وی جمع كثیری را در شوشتر و بصره پروراند . ان سلوك همت گماشتتربیت مستعد
 ،نقلدی ه بد  ،است كده ( ق393م )م بصری سال  بنمحمدترين و نامدارترين آنها كه مهم

 ،(ق233م )سالم  مدبنمح دبنمو فرزندش اح اوشصت سال آخر عمر سهل را دريافت؛ 
 3.ريزی كردند مكتب سالمیه را در بصره پايه ،و نظريات كالمی سهل براساس آرا
در  (الكاملثیر، ابن ا ؛العبرذهبی،  ؛المنتظمجوزی، ابن ) ق372يا  382م محردر سهل 

عددها مددفن وی بده يكدی از     صره وفدات يافدت و همانجدا مددفون گشدت، كده ب      ب
از  (398، ص 3ج )خويش  رحلۀبطوطه در نبكه اای بصره بدل شد؛ چنانهزيارتگاه

 .كند مزار سهل در مقابر بصره ياد می

 معرفي و نقد منابع

 .ندد ا به پنج دسته تقسیم شدده  ،براساس موضوع ،منابع مربوط به سهل در اين جستار
. شدوند  ی مدی مختصدر  فی و نقدبه ترتیب تاريخ تألیف معر ،ذيل هر موضوع عناوين

تواريخ و  ،ها يا طبقات رجال صوفیهتذكره ،رسائل صوفیانه :ند ازاموضوعات عبارت
 

منتشر كدرده اسدت كده مسدتقالب      ZDMGد كالمی سالمیه در مجلۀ يمختصری در باب عقا ۀر مقالهگلدزي .3
 .معرفی خواهد شد



 9/دربارۀ سهل و آثار او

 .یختشنامدارك كتاب، (اعم از قديم و معاصر)تحقیقات پیرامون سهل  ،ايیكتب جغرافی
دد  تصانیف منسوب به سهلمعرفی در  يكی: ه استافزوده شد بخشدر پايان نیز دو 
معرفدی  در  یو ديگدر دد  آيد شمار میه سهل ب یترين منبع شناخت آراكه خود مهم

راويدان از سدهل    ۀالی متدون و سلسدل  هاصحاب و شاگردان سهل كه نام آنها از البد 
 .استخراج شده است

 رسائل صوفيانه

كده  اين كتاب . (ق273م )سرّاج   يحیی  بنمحمد  بن علی  بن عبداهللر، از ابونص ،اللمع .1
تدرين  از قديم ،دهشدر مطبعۀ بريل لیدن چاپ  م3932تاريخ ه به تصحیح نیكلسون ب
گفتدۀ  ه بد  .اسدت  برده ة بسیاراز اقوال سهل و شاگردان وی بهر ومتون صوفیه است 

از  لاقدو ابیشدترين نقدل    ،پس از شبلی و جنیدد  ،در اين كتاب (37: 3981) باورينگ
. اسدت  بده میدان آمدده   از سهل و شداگردان وی سدخن   صد بار  تقريبابسهل است و 

 ،الفاظ يا به مضمونعین  بهبرخی از اقوال تفسیری سهل را نیز نقل كرده كه نويسنده 
شخصاب بدا   ،كه سرّاج در جای جای كتاب تصريح كردهچنان. در تفسیر موجود است

ارتباط داشدته و   ،ج اصلی طريقۀ سهلروم( ق233 م)بن سالم بصری  احمد  بنمحمد
نظر به قرب زمانی مؤلف . نقل از او آورده استه بسیاری از معالم و افادات سهل را ب

دست ه تحريف كمتری ببا  سهل احتماالب یيقیناب آرا ،سالم با سهل و ارتباط وی با ابن
ل اهتمام داشته سه ۀقابل ذكر اينكه سرّاج بیشتر به نقل اقوال محققان. است وی رسیده

و از ايدن لحداظ اطالعدات    پرداختده اسدت   نويسدی  حال و كمتر به حكايات و شرح
 ،دند گوي سهل كده سدرّاج از او سدخن مدی    شاگردان  ۀاز جمل. دهد چندانی به ما نمی

اينكده   حاكی ازكند  احمد است؛ وی حكايتی از مشارالیه نقل می  بن اسحاق محمدابو
مطلبی كده   .(233، ص اللمعسرّاج، )اند  ی دست داشتهاو و استادش هر دو در كیمیاگر

ماجرای سفر سهل بده   ،اند راجع به سهل آمده و ديگران توجهی بدان نداشتهاللمع  در
وسدی و سدهل   ميعقدوب   ابو :يعقوب نهرجوری گويد ارّجان است، سرّاج به نقل از ابو

ای بدر آن دو   هاند و سالكی مسدأل  همزمان در ارّجان حضور داشته ،تستری در سفری
 .(392 ص ،همان)عرضه داشت كه به محاورة آن دو بر سر پاسخ به آن مرد ختم شد 

كمتر از صد سال پس از مرگ سدهل   اين اثراين است كه اللمع  در مطلب قابل توجه



 73ضمیمۀ : آینۀ میراث/ 11

دهنددة میدزان   در ايدن كتداب نشدان   وی  یتألیف شده و حضور پررنگ سهل و آرا
يادآوری اين نكته الزم ۀ بحث لمدر تك. ستا پس از او ۀتأثیرگذاری سهل بر صوفی

طور ه صوفیه ب یاز منابع دست اول و موثق برای شناخت قدمااللمع  است كه گرچه
توان  نمی»: است، باورينگ در نقد اين كتاب گويد طور اخصه و سهل تستری ب ،اعم

ءاهلل شدا باوريندگ، ان مقالۀ ما در باب نقد  «.بر ارزش و درستی مطالب آن تأكید كرد
 .پردازيم ن میه آمبسوطاب ب

م )ی مكد   عطیدۀ  علدی   بدن  محمدد   اثر ابوطالدب  ،معامالت المحبوب فیقوت القلوب  .2
بازاری و فاقدد فهدارس    چاپهاولی اغلب  ،چاپ رسیدهه ر باين كتاب مكر. (ق283
تدرين نماينددة سدالمیه و مسدتقیماب     معروف القلوب قوتمؤلف . صی و فنی استتخص

سدالم بدا وصدف     از ابدن  اواسدت،  ( ق233م )بصدری    سالممحمدبن   بن شاگرد احمد
و بنا . كند ياد می« شیخ شیخنا»و احیاناب « امامنا»از سهل تستری با وصف  ،«شیخنا»

« قدال عالمندا  »با آغاز  القلوب قوتهرگاه سخنی در  (33: 3981) به عقیدة باورينگ
و تعدالیم سدهل و    ه از آراسدالمی  پدذيری تأثیر. مقصود سهل تستری اسدت  ،نقل شده

 ددد  القلوب قوت و نیز حضور پررنگ تستری در ،موقعیت خاص ابوطالب در سالمیه
 اين اثدر از  دد كتاب ياد شده وی در یتا بدانجا كه حدود دويست بار از سهل و آرا

های پختگی حاصل سال القلوب قوتاينكه  افزون بر ؛ق ساخته استثمنبعی معتبر و مو
 .ی استر مكدوم عم ۀو نیم

 القلدوب  قدوت وی اين كتاب را بعد از . مكی است  اثر ديگر ابوطالب. علم القلووب  .۳
ای از ايدن   بخش عمده. كند خود ياد می القلوب قوتزيرا در آن از  است، تألیف كرده

كتاب دارای مفاهیمی رمزآلود و در بیان شوق و وجد صدوفیانه و فراسدت عارفدان    
تاب مشتمل بر دو بخدش  اين ك. نظاير آن بیان شده است نیز القلوب قوتاست كه در 

 حكمت، علم و توحیدد  ةعرفا دربار یمشتمل بر آرا (322د2 ص)ل بخش او: است
 (391دد 322ص )بخش دوم . دشو كه اغلب مباحث آن با آيات قرآن شروع می است

به بحث دربارة اخالص، نیت مؤمن و اعمال اختصاص دارد و حاوی مواعظ بسدیار  
ل او نقل شده كه در بخدش  القلوبعلمزيادی از مواعظ و اقوال سهل در  ةبهر .است

و  (ص) اهلل مبعدث رسدول   ، و ديگدری علم و علمدا  يكی: اغلب حول دو محور است
بخدش مهمدی از اقدوال تفسدیری      ام بحث دربارة علم و علماهنگ ،مؤلف. ماهیت آن
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متمم اقوال سدهل در تفسدیر   تواند  می وركند و از اين مینقل  خلقتسهل را در باب 
و آنچه ذيل اين عنوان ايدراد   نیافت را ای از اين كتاب نسخه نگارنده متأسفانه .باشد
 .(33: 3981) نگرش عارفانهينگ در كتاب ای بود از گفتار باور اس و ترجمهاقتبشد 

رن قد )ديلمدی    بن محمد علی  اثر ابوالحسن. الالم المعطوف وف علیألعطف االلف الم .٤
 ،بوده و بنابه قدول مطلعدی  ( ق283م )كه گويا معاصر ابوطالب مكی ( چهارم هجری

بن عبدالملك ديلمی  محمد  الدين اين كتاب در برخی نسخ موجود در تركیه به شمس
كشدف  حداجی خلیفده،   ) منسدوب اسدت   الرحمن فی اشارات القرآن فتوحمؤلف تفسیر 

واديده در  . ك.ه تحقیدق ج م بد 3933اين كتداب بده سدال    . (3321 ، ص3 ، جالظندون 
كده از همدین   چنان. در قاهره به چاپ رسیده است« المهد العلمی الفرنسی»چاپخانۀ 

 بدن  بوده و از ابوالحسن( ق273م )شیرازی  خفیف  شاگرد ابن ، اوشود متن فهمیده می
بن سعدان مقاريضی  محمد  كند كه اين شیخ خود از ابوشجاع فضل روايت می  بن بكران 

فضال  یاين كتاب در باب محبت و تحقیق در عشق تألیف شده و آرا. كند یروايت م
قوال را اعشق را در آن گردآوری و غوامض  و حكما و اشارات اهل عرفان در باب

 .(همانجا) شرح كرده است« قال صاحب الكتاب»خود تحت عنوان 
 دد كند ت را بررسی میكه اقوال متكلمین در باب محبدد در باب چهارم كتاب  او

كالمدی   ةو اين خود نشدانگر چهدر   است موضوع را نقل كردهباب اين نظر سهل در 
 :خدای را سه نور اسدت : كالم سهل اين است ۀخالص. سهل و شهرت وی بدان است

 محمدد و دو نور اخیر از ندور  . ذرّيت آدم و سوم ،نور آدم دوم ،(ص) محمدنور  لاو
محبت هر الزمۀ اين قول آن است كه : دگوي مؤلف در پايان . است آفريده شده (ص)

و . اسدت  (ص) باشد كه قلب پاك رسول خدا محبی ناشی از معدن وجود بعد از حق
را شاهد نظر « اسرائیل بنوبه اله الّا اهلل الذی آمنت  ال»قول سهل در تفسیر آيۀ كريمۀ 

شدت  در نفس آخر بدان سبب سود ندافرعون كند كه ايمان  داند و اضافه می خود می
مطلب ديگری كه  .(22، ص عطف االلفديلمی، ) معدن قلب موسی اخذ شده بوداز كه 

 .د سهل استسبه ج« ال اله الّا اهلل»ادن قول نسبت د ،راجع به سهل آمده
است كده   الخفیفسیرة ابنديلمی كتاب  از ديگرتصانیف ابوالحسن. الخفیف ابن ۀسير .5

خفیف شیرازی   محمدبن  اد خويش ابوعبداهللويژه استهب ،مشايخ طريقت ةآن را دربار
سرّاج و ابونعیم را مريدان خود خواند و   ،خفیف اين ابن. است تألیف كرده ،(ق273 م)
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. نگاشت بن سالم الردّ علینام ه سالم مخالفت كرد و كتابی در ردّ سالمیه ب  با احمدبن
رتباط سهل و صدوفیان  تصويری كه ديلمی از سهل در اين كتاب ارائه داده، نشان از ا

 از مقالدۀ باوريندگ   و ای از اين عنوان دسدت نیدافتم   نسخهمتأسفانه به . داردفارس 
 (32: 3277)خود   ۀمقالدر شايان ذكر اينكه محمد دهقانی . كردماستفاده  (33: 3981)

ی است ناشدی از  يضبط كرده كه خطا« خفیف صراط ابن»نام اين كتاب را به صورت 
 .گیبدخوانی متن فرن

كالباذی در باب . (ق281م )ی ذكالبا  محمد اثر ابوبكر ،لمذهب اهل التصوف التعرّف .6
برد  صوفیه نام می یاز سهل در شمار قدما« ال الصوفیهرج»تحت عنوان  ،دوم كتاب

 سدالم و مدزيّن   نقل از ابنه برخی ب كند كهمیو تقريباب سی مورد از اقوال سهل را نقل 
جمالتی را از . باب شرح حال سهل يا اصحاب او ندارد در ولی مطلب چندانی است؛
برخدی از اقدوال سدهل در    . را نیز از جنید نقل كدرده اسدت   كه شبیه آن آوردهسهل 
 در ولی اقوالی نیز در آن هسدت كده   ؛يافت االولياةحليو  اللمعتوان در  را می التعرّف

مبسوطاب را اب تجلی در يك مورد نیز قول سهل در ب. رؤيت نشد دسترسديگر منابع 
 .(333ص ) شرح و بسط داده است

الغطاء ما ازددت  كشف لو» (ع) از مطالب قابل ذكر اينكه قول معروف امیرالمؤمنین
و طرفده اينكده    (312ص ) است سهل تستری نسبت داده شدهبه در اين كتاب « يقیناب

 .شده استقیس منسوب   به عامربن (93ص )خرگوشی  االسآارتهذيبهمین كالم در 
  وشدی گابدراهیم خر   بدن  محمدد   بدن  از عبدالملك ،تهذیب االسرار فی طبقات االخیار .7

كه از منابع  فهرستیباورينگ در . (388ص : 3، ج معجمكحاله، ) (ق217م ) نیشابوری
فقدط از قدول    ،اين كتاب دسترسی نداشدته  ۀچون به نسخ ،مربوط به سهل ارائه كرده

. شامل اطالعات جالبی دربارة سهل است :گويددد ديده  كه نسخۀ كتاب رادد آربری 
هدای آن   سرّاج الگو گرفته است و آنچه از نسدخه  اللمع اين كتاب در شیوة تألیف از

 ۀكامل و يك منتخب از آن اسدت كده يكدی از دو نسدخ     ۀفقط دو نسخ ،شناسیم می
ج )ت كتابخانۀ برلین موجود اسد  فهرست  در 3839شمارة ه ب ق 828مذكور مورخ 

واقع در مجتمع فرهنگی ابوظبی  «يهطنالمكتبة الو»و نسخۀ ديگر متعلق به  (7 د 3: 2
منتخبدی از  نسدخۀ  . ق318االول  ربیدع  33خ مدور اسدت كهدن    ای هاست كده نسدخ  

 ۀنیدز در كتابخاند   3831یه و صوفیه به شدمارة  متدربارة فرق بین مال االسآار تهذيب
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فقط براساس نسخۀ ابوظبی  ق3238سال ه د ببارو محمد  بن بسّام. برلین موجود است
ی بده نسدخۀ بدرلین، و    دلیل عددم دسترسد  ه كتاب را به چاپ رسانده است كه البته ب

ی الزم با زبان فارسی و نفهمیدن برخی كلمات و يبوظبی، و عدم آشنانواقص نسخۀ ا
، خالی از اغالط فداحش نیسدت ولدی    االسآارتهذيبمصطلحات فارسی مستعمل در 

 .كاری بوده است در خور تقديرن كتاب ارجمند به هرحال چاپ اي
از سدهل   ،مناسبت ذكر اقوال يا حكايات و كراماته ب ،بار 98وشی مجموعاب گخر

سدرّاج و نیدز در    اللمرع  توان در ياد كرده است كه شمار قابل توجهی از اقوال را می
از شاگردان سهل نقدل  واسطه ه ذكر سند و ب ارا ب از اقوال و بخشیا ؛ديد حليةاالوليا

اقوال دقیق از سهل در باب توبه در میدان ديگدر اقدوال    . كند كه قابل توجه است می
الی اقوال منقول از سهل به نام سه تن از اصدحاب  هاز الب. منقول تمايز بیشتری دارد

، ابدوعلی اصدفهانی   :است ياد كرده« صاحب سهل»كه از آنها با وصف  خوريم  برمی
 .عمربن واصل غبری، ن الحسنالسفرب محمدابو

وجود افعی در كنار سهل و حیرت  مبیّنِ ،آمده االسآار تهذيبحكايتی از سهل در 
: اندد مرقدوم فرمدوده  در هامش نسخه چندین   كدكنیدكتر شفیعی آن؛از ديدن  یمريد
صريح در انتساب شبیه همین داستان به  ۀو اين تعلیق« .سعید و اژدها و مريدبوشبیه »

نیز  ايشان مصحح اسآار التوحيداين بود كه در  ظن نگارنده بر. بوالخیر استبوسعید ا
 .نیافتم ، چیزیكردمكه ی يجوومختصر جست ولی با ؛از اين واقعه سخنی رفته باشد

دسدت  ه ن شفای يعقوب لیدث بد  اترين منبع كه داستمطلب ديگر اينكه شايد قديم
باشد و بعید نیست كه ابونعیم نیدز   (238ص ) االسآار تهذيبهمین  ،سهل را نقل كرده
قابل توجده  . باشد نقل كرده تهذيباز  (331 ، ص31ج) حليةاالوليادر اين داستان را 

فداحش شدده كده بددان اشداره       یدر تصحیح متن داستان دچار خطايمصحح اينكه 
 العماريةمن  ]سهل[ فأمر يعقوب بإحضاره» :استدر متن عربی داستان آمده  :رود می

: آورده اسدت  قاموسنقل از ه ب« العمارية»مصحح محترم در توضیح لغت « .فأحضر
يمدن احضدار    ۀعماريد يعنی يعقوب امر كرد كه سهل را از « .العمارية قآية باليمامة»

مصحح محترم توجه نكرده اسدت كده كدل صدحنۀ داسدتان      . كنند تا به شوشتر بیايد
اين جمله . داشته استصفحات شوشتر بوده و سهل هم در آن زمان در يمن اقامت ن

فدأمرر  باحضدارهف فدی العماريدات     : به اين شكل آمدده اسدت   (همانجا) حلية االوليادر 
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عماريه نیدز مفدرد   . بوده است« من»به « فی»بنابراين، منشأ اشتباه تصحیف . فاُحضفر 
 .عماريات، به معنای هودج و كجاوه است

أعالم  رِیسذهبی در . (ق232م )مدانی ه  جهضم  بن عبداهلل  بن از علی ،االسرار بهجة . 8
 و باورينگ كندمیياد « شیخ الصوفیه بالحرم»عنوان  ااز او ب (373 ، ص37ج ) النبال

فقط بخشدی از كتداب    :گويدمیبدون اشاره به محل نگهداری نسخۀ آن  (32: 3981)
 .اگردان او اسدت در دست است كه متضمن برخی اشارات سدودمند بده سدهل و شد    

 بدن  محمدد   جهضم، احمددبن  ابن ،آيد برمی (397 ، ص3 ج) مصارع العشّاقاز كه  چنان
 .اسدت  و سماع حديث و اجدازة روايدت داشدته   ا را درك كرده و از( ق233م )سالم  

، العشّاقمصارع، حليةاالولياتوان در  دربارة سهل را می بهجة االسآاربخشی از مطالب 
ای از ايدن   نسخه. يافت تلبيس ابليسو ( ق 333م )موصلی   خمیس ابن االبآارمناقب

موجدود اسدت و شدايد همدان باشدد كده       ( 33/2 ۀمجموع)كتاب در ظاهريۀ دمشق 
 .كند باورينگ بدان اشاره می
ب يد بر عجا (328 ، ص2ج ) الميزان لسانقالنی در سع ن حجربشايان ذكر اينكه ا
درستی اقوال وی شكی در نا: گويدگیرد و میمیايراد  االسآاربهجةقصص موجود در 

نیدز او را غیرثقده و كداذب     (373دد 373، ص 37ج ) النبالآِ اعالميسدر ذهبی . نیست
جهضدم   هل از ابنخرس و س ۀداستانی مبنی بر مكالم العشاقمصارع در. ته استنسدا

 .از همین كتاب گرفته است نقل شده كه ظاهراب
بدن عبدداهلل    محمدد   بدن  ماعیلاز اسد  التعورّف   شرح =المدّعین  فضحيةنورالمریدین و  .9

 دسدت مدا رسدیده   ه زبان فارسی كه به ترين متن صوفیانه بكهن. (ق222م )مستملی 
و سال بعد از اوست  331 ۀصوفیبر دهندة تأثیر سهل خوبی نشانهاين كتاب ب. است
اطالعات نو و جالبی . اندهدیكوش كه چگونه برای شرح و فهم دقايق سخن وی میاين

كتداب از سدهل يداد شدده     اين بار در  23مجموعاب . و كرامات وی دارددربارة سهل 
توجیده   درگويدد و سدعی    سخن می از اودر تبیین اقوال سهل مبسوطاب  ؛ شارحاست

جويد و دفاع سدختی از   سهل دارد و نوعاب به آيات قرآن استشهاد میكالم مشكالت 
 .سهل دارد یآرا

روزی  :گويدمیكند و  نون تصريح میدر باب دوم كتاب به شاگردی سهل نزد ذوال
خبر از مرگ ذوالنون در مصر داد، و ياران  ،ردكشروع به تدريس و ارشاد مريدان  كه
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شدارح ايدن اخبدار    . تاريخ آن روز را نوشتند و بعدها صدق اخبار سهل روشن شدد 
 .(333ص )ی يداند نه غیبگو فراست می ۀسهل را از مقول

يعقوب لیث كه در اغلب مندابع   برایسهل در دعا مطلب ديگر اينكه عبارت معروف 
فدأره عدزّ    المعصرية اللهم أريتده ذلّ  » ۀگونه ب (331 ، ص31ج ) حليةاالوليااز جمله 

ريته ذلّ معصیته فدأره  أ اللهم قد»: ضبط شده استدر اين كتاب چنین  ،آمده «عةالطا
داستان . نیست لطف نقل دوم بر مدقق پوشیده ،شود كه مالحظه میچنان« .عزّ طاعتی

ای دارد  تكلمده  ددد  كه در برخی منابع آمده دد مربوط به جنازة سهل بر تخت غسّال
 .ذكر شده است (3793ص )ر اينجا كه فقط د

بدن هدوازن    از ابوالقاسدم عبددالكريم   الآسالة القشيآية= فی علم التصوف  الآسالة .11
صد ايجاد وفداق بدین   قه وی اين كتاب را ب .فقیه اشعری خراسان( ق233م )قشیری 

 هشدتاد  رسداله حددود  ايدن  در . تصوف و فقه اشعری خطاب به صوفیه نگاشته است
از آنها در مورد از سخنان سهل ذكر شده و جزء مشايخی است كه بیشترين نقل قول 

 طبقرات یت شرح حال سهل در اين كتاب برگرفتده از  كل. شود ديده میيادشده كتاب 
 ؛سرّاج با نسبت به سرّاج نقل كدرده  اللمع نیز از كتاببرخی از اقوال را  .است سلمی

آورده ( ق232م ) جهضم ابن بهجةاالسآارنقل از ه بخشی از اقوال و حكايات را نیز ب
و عالوه بر اينها تفصیالتی در بدايت احوال سهل و كیفیت سلوك او آورده كده منبدع   

عطدار  . ديده نشد ،تقبل از او كه در دست هس ۀآن نامعلوم است و در كتب صوفیان
ايدن   وی. تفصیالت حال سهل را از همین رساله برگرفتده اسدت   تذكآةاالوليانیز در 

قشیری از اين دسته اصحاب . است آورده (؟؟) الحسین  بن محمدنقل از ه سخنان را ب
 بدن  دمد اح محمدد ابو ،(ق238م )المزين   محمد  ابوالحسن علی :كند سهل نقل قول می

حكدايتی در بداب   . روقسم ابن و ،سنان  عمروبن ،(ق233م )ی رريج بن حسن محمد 
 .كند كه در ديگر منابع ديده نشد اش نقل می شكايت مريد از سرقت اموال خانه

 سخن معدروف امیرالمدؤمنین   فالتعآّكالباذی در  ،گذشتگونه كه همان گفتنی است،
 ای اين كالم را یوهری به شیقش. است را به سهل نسبت داده« ... الغطاء  كشف لو» (ع)

 .اسدت  سهل بر سبیل استشهاد اين سخن را گفتهاست كند كه روشن  از سهل نقل می
اندد   و سهل گويد ابتداء يقین مكاشفه بود و از بهر ايدن گفتده  »: اينك عبارت قشیری

داستانی از سهل حاكی از اخبدار سدهل از   « .ددت يقینابالغطاء ما از  كشف لو: بزرگان
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كرمانی گزارش شده كه شبیه اخبار سهل از مرگ ذوالنون مصری   اعشج  بن مرگ شاه
حكايتی نیز در باب روز وفات سهل و فرود آمدن آسمانیان و تبرك جستن به . است
. ل شده كه در ديگر منابع ديدده نشدد  جهضم نق ابن  بهجةاالسآارسهل از كتاب  ةجناز

. صحاب سهل آورده اسدت نقل از اه حكايات ديگری نیز در كتاب هست كه شفاهاب ب
ص )رساله كه استاد فروزانفدر  اين  ۀترجم بادر متن عربی  داستان نانوای كور بصری

 .تفاوتهايی دارد ،اند چاپ كرده (388
مؤلف . (ق239م )ی هجويری ببن عثمان جالعلی  اثر ابوالحسن ،المحجوبكشف  .11

مقصود وی از تدألیف  رساند و  را به پايان می المحجوب فكشدر اواخر عمر خويش 
اين كتاب شرح و تبیین عقايد عرفا بوده و نظری به جزئیات شدرح حدال صدوفیان    

چنین هم ؛است كرده بیانشفاهیات صوفیانه وی مطالب خود را غالباب براساس . ندارد
آثداری چدون    بده عدالوه  . اج تأثیر پذيرفتده اسدت  سرّ اللمع از برخی منابع همچون

  كشرف  ظداهراب . اسدت بدوده  ی شدناخته شدده   باجلّد  تصانیف سلمی و قشیری بدرای 
 جداگانده منبعی است كده عقايدد صدوفیانه را در قالدب مكاتدب       نخستین المحجوب
هر عارف به تشكیل كددام نحلده منتهدی     ۀو مشخص كرده كه تعالیم صوفیان ،بررسی

اسدت كده    «سدهلیّه »مكتدب   ،ی برشدمرده ببی كه جالكتم دوازدهيكی از . شده است
 .اند و شايد مراد وی همان سالمیه باشد گذاری كرده را پايه آن مريدان سهل

مصدنفی   سدرّاج . (ق 311دد 237)رّاج س  دماح  جعفربن ،از ابوبكر مصارع العشاق .12
وی اسناد روايدات را بدا وسدواس زيداد      .ت استو نقل اقوال او در غايت دق ،قدقی

يدات جداهلی و   اروايات و احاديث كتاب مشدتمل اسدت بدر رو   . كرده است گزارش
كتاب مشدتمل بدر   . اسالمی اموی و عباسی كه در باب عشق و عشاق نقل شده است

وی برخدی از  . شود شروع می یتغزل ونه با اشعاری عاشقااست كه هر جزء جزء  33
از جملده داسدتان    ؛اقوال سهل و حكايات مربوط بده وی را در كتداب آورده اسدت   

سرّاج اين . (397، ص 3 ج)متی از سهل خرس و سهل كه خود مشتمل بر كرا ۀمكالم
و او ( ق232م )جهضدم   عبدالعزيز خیاط و او از ابن  بن نقل از ابوالقاسمه حكايت را ب

حكايات غريبی باشد كده   ۀظاهراب اين داستان از جمل. سالم نقل كرده است از ابنهم 
ف را مالمدت  خاطر آنها مؤله قالنی بسع حجر آورده و ابن بهجةاالسآارجهضم در ابن

 ینلد او جهضدم گويدد كده ايدن    مؤلف به نقل از ابن. كرده است یيو متهم به دروغگو
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قول سهل  ،ديگر كالم قابل توجه. بود كه در زندگی مشاهده كردم ای و عجیبه كرامت
كندد و   جهضم نقل مدی  واسطه از ابنه در باب اصناف مردم است كه مؤلف نیز آن را ب

 .باشد (373، ص 3ج ) سآاربهجةاالبايستی از منقوالت 
ر نقل شده كه حداقل فايددة  صورت مكره برخی از اقوال سهل با اسناد مختلف ب

ن است كده  آاين خود نشانگر  .های بیشتری از اصحاب سهل استآن دستیابی به نام
 .مؤلف فرصت تهذيب و ويراستاری كتاب خود را نیافته است

در ايدن كتداب   . (ق 313م )غزّالدی    محمدد   بن محمد  از ابوحامد الدین ء علوم إحیا .13
ی اخدذ  مكد  القلروب  قوتبار از سهل و اقوال وی ياد شده كه اغلب از  شصتحدود 
. اسدت  گرفتده شدده   االسآار تهذيبو  حليةاالوليا، ريهیرسالۀ قشبرخی نیز از  و شده
ايق دق كه به تصفیۀ باطن و های وی  گفتهاز میان سخنان سهل به آن دسته از  غزالی

 فة شهوة البطن خاصی دارد و در كتاب  یق دارد، اعتناب آن تعلياحوال قلب و عجا
اظ چنین سدهل را از وعد  وی هم. د گرسنگی تأكید داردينظر سهل در فوا بر و الفآج

و احوال و  الیقین واعظ بصره مختصاب در علم 331شمرد كه از میان  بصره می ۀگانسه
غزالدی بده اقدوال     .است شمار داشته عین انگشتگفته و مستم اوصاف باطن سخن می

 .تفسیری سهل نیز توجه خاصی دارد
به سدهل   ددر تصانیف خو ؛ او(ق 333م )همدانی  تالقضا عيناز . زبدة الحقايق. 32

دد داند  عقل می یكه مبحث قدر را جزء طور ورادد  72فصل  ،زبدة در توجه دارد و
الكالم »: گیرد بر استدالل و استنتاج خود میدر پايان بحث، كالم دقیق سهل را شاهد 

اين تنها موردی است كه در  .(92، ص ةزبدالقضات، عین)« هعالقدر عندالمخالف بد فی
مجموعاب پنج بار از سهل و كالم او  تمهیداتهمچنین در  .است از سهل ياد شدهزبدة 

 82 فحۀدر صد  مثالب ؛است ياد كرده و در پايان مباحث خويش بدانها استشهاد جسته
انی عرفدانی از اشدكال   عحروفیان و اخذ متعبیرات  ۀكالمی از سهل نقل كرده از مقول

برخی از اقدوال تفسدیری   او . سهل اخذ شده باشد رسالة الحآوفو گويا از  ،حروف
بعدد از   لدیّ سهل در بداب لدزوم ور   ۀبه نظري عین القضات. است نقل كردهنیز  سهل را

، تمهیداتهمو، ) كند ی اعتنا دارد و بدان تكیه میمحمد اب نورپیامبر و نیز نظر او در ب
از سدهل   ،سالم مناسبت ذكر سالمیه و ابنه ب ،نیز شكوي الغریب در. (328، 82، 27ص 

بر محنت كشدیدن وی   برد ومیكند و بار ديگر او را در رديف اكابر عرفا نام  ياد می



 73ضمیمۀ : آینۀ میراث/ 18

در ايدن اثدر    او. ه بصدره اسدت  ب شوشترظاهراب مقصودش كوچ وی از  كهتأكید دارد 
 .است مجموعاب سه بار از سهل ياد كرده

ايدن  در . (ق 321م )میبددی   اهللفضدل از رشیدالدين  االبرار عدّةرار و سكشف اال .17
بخشی از اقدوال   .است مورد از اقوال سهل نقل شده 32حدود مجموعاب تفسیر كتاب 
بیشتر اقوالی كه در . است درج شده «ثالثه نوبة»و اغلب آنها در  «ثانیه ةنوب»وی در 
ی مك القلوب قوتو  سرّاج اللمع در كتاب ،مضمونيا با نقل  ،عیناب ،آمده االسآاركشف
هدی  نقدل قدولی از تفسدیر سدهل در       ،خدالف توقدع  ه بد . آمده اسدت االوليا حليةو 

 .شود ديده نمی االسآار كشف
سهل در ايدن كتداب از جملده     .(ق 397م )الجوزی  از ابوالفرج ابن تلبیس ابلیس .18

مؤلف از مندابع   .ستمله متوجه اوكسانی است كه در نقد مسالك صوفیه نوك تیز ح
 بهجةاالسآارسلمی و  سنن الصوفيه، الصوفيهطبقات، رساله قشيآيهمتقدم صوفیه مانند 

ضمن تاختن به مؤلفدان   وابونعیم اقوالی از سهل نقل كرده  ياالوليا حليةجهضم و  ابن 
 .پردازد كالم وی می به نقد و رد ،ه اقوال و كردار سهلب شانكتب به سبب استنادآن 

را  شوشدتر سدهل از   جخدرو كه علت  دد خالف قول مشهور منابع صوفیهه وی ب
: نقل از سلمی گويده ب دد اند در هر نفس دانسته« وجوب توبه»اظهار نظرش دربارة 

ه و شدیاطین در  مالئكده و اجند   بدين سبب از شوشتر راندند كه ادعدا كدرد   سهل را
 ،م گران آمدده همین سخن بر عوا. گو دارندوشوند و با وی گفت مجلسش حاضر می

گشدادن   روزه چندین وی هم. او را از آن ديار برانندد  ها بر او بندند وموجب شد تهمت
قابدل  از جملده مسدائل    .داند كند و خالف سنت نبوی می سهل به كاه را نكوهش می

مدذاكره و   (او االسرآار  بهجرة ظاهراب منقول از )جهضم  نقل از ابنه ب كهاينديگر ه توج
كندد،   سهل نقل مدی « اللهی  تحجّ»محاجّۀ ابوعبداهلل زبیری با سهل را بر سر ادعای 

. داند مخالف قواعد شرع میرا آن  پردازد ومیبعد به نقل كالم سهل  ۀسپس در صفح
برخی از اقوال تفسیری سهل را  ،مأثور در تفاسیرنیز در قسم تلبیسات ابلیس مؤلف 

تفسیری كه هی  قرينه  دانسته است؛رأی ه مصداق تفسیر برا نكوهیده و تلويحاب آنها 
تدر از   شدگفت . شعآا ۀذائقو شاهدی در نصوص شرعی ندارد، فقط ذوقی است شبیه 

نوعی جمع بین هدر  ه كه ب دل و اكتساب را ددقیق سهل در باب توك ۀهمه اينكه جمل
 .كند د حمل بر نادانی و قلت دانش سهل میدو مقوله است د
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نقدل از  ه مؤلف فقط دوبدار بد  . (ق 311م )میهنی  رمنو  بن محمداز  اسرار التوحید .19
يكی در باب خرقه و ديگدری در بداب دعدوی    : است از سهل نقل مطلب كرده ،ابوسعید

 .ی از سهل در كار نیستو جز اين دو مورد هی  ذكر ديگر (327 ،313، ص اسرارمیهنی، )
 371تداريخ  ه بد  كهدر این كتاب ( ق616م )روزبهان بقلی شیرازي . شرح شطحیات .31

در اوايدل كتداب چدون    . ق تألیف كرده به برخی از شطحیات سهل پرداختده اسدت  
 بدرد و  سدهل را ندام مدی    ،ممتحنین صدوفیه  ۀاز جمل ،كند صوفیه را نقل می تهایمحن
كه البته شايد مقصود از تعبیر راندن اخراج يدا   «براندند شترشواو را از »گويد كه  می

از ششدتريان را   رنجدش بلكه كوچیدن وی در اثر  ،تبعید به معنای مصطلح آن نباشد
 .است كرامتی را نیز از سهل نقل كرده ؛ اودر نظر داشته

مشتمل ل او شطح. است آمیز سهل را شرح كرده  از جمالت شطح موردسه  روزبهان 
بدر   خدويش  اللهر  تحجر بر سر اثبات  شوشتر یای است كه سهل با فقها حاجّهبر م

و چون بده خاسدتگاه   . است داشته گوسفند وی بر فقها و علما الله تحجمالئكه و 
توان رمز شوريدن عوام بر سهل را كه موجب خدروجش از   می ،شود اين سخن دقت 

 .دريافت ،شوشتر شد
است كه آن را در بیان مقامدات عرفدا تدألیف    ان اثر ديگر روزبه .رب االرواحشم. 33

به بخشی از اقوال سهل استشهاد جسته  او .به پايان برده است ق 379سال ه كرده و ب
شايان ذكر . سلمی است طبقات الصوفيهسرّاج و  اللمع ،االوليا حليةكه اغلب منقول از 

قال العدارف  »ان سهل، قول مناسب و مرتبطی را با عنو سخنانبرخی از  پیاينكه در 
 او .كیسدت  ايدن عدارف  افزايد كه معلوم نگارنده نشد كه مقصود از  می« عنه اهلل رضی

 ،سدهل در بداب معجدزه    آراءبه  و است ر آوردهبرخی از مضامین اقوال سهل را مكر
 .دارد اشاراتیبودن گرسنگی و امساك كرامت و رهگشا 

 تفسريآ نضدمام  اسدت كده بده ا   هدان  اثر ديگر روزب .عرائس البیان فی تفسیر القرآن .22
روزبهان در اين تفسیر شمار قابل . چاپ رسیده استه شور بكلنو ۀدر مطعب عآب  ابن

 او. دكند  از اقوال وی استشهاد می یبسیاربه توجهی از اقوال تفسیری سهل را نقل و 
قابل توجده اينكده   . است سلمی اخذ كرده ق التفسيآايحقبخشی از اقوال سهل را از 

شود، نده   سلمی يافت می حقايقدر  نه ،هست سائعآاز اقوال تفسیری كه در بخشی 
 .كه امروزه در دست ما است سهل تفسیردر 
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سدخت تحدت   اين كتداب   در( ق 328م )عربی ابن الدين  محیی .الفتوحات المكّیه .23
سهل مبتنی بر تطبیق مقامات و درجات اهل بهشت با مقامات و مراتدب  عقیدة تأثیر 

لتركبنَّ طبقاب عدن  »شريفۀ  ۀبه همان شیوه كه در تفسیر آي ،است ان و سلوكاهل عرف
و هريدك را بده    (322، ص كالم سدهل )را تقسیم كرده  درجات اولیا (39: 82)« طبق

و معتقد است از جملده كسدانی كده    ا. درجۀ حسّیه و درجۀ معنويه بخش نموده است
تدوان بده بايزيدد     مدی  ،اند رسیدهی آن تمامی اين مراحل را طی كرده و به ذروة اعال

در اغلب منابع . (33 ، ص3 ج ،فتوحاتابن عربی، )بسطامی و سهل تستری اشاره كرد 
دنبال پاسخ آن راهی عبادان شد و حبیب ه سهل كه بعرفانی  ۀصوفیه راجع به دغدغ
ولی كسی از اصل پرسش سهل سخن نگفته و  ؛اند سخن گفته ،عبادانی پاسخ او را داد

يعندی   ،سهل ۀد ظاهراب اولین كسی است كه از دغدغد د بنا به منابع موجوددی بعرابن
سخن گفته و تاكنون منبع سخن او ندامعلوم اسدت و اگدر از مكاشدفات      ،قلب ةسجد

 .كه فعالب بر ما پوشیده استبايستی از منبعی نقل كرده باشد  ،شخصی خود او نباشد
سهل دارد باساتی از تقوالت و اقنم فصوص چنین درهم ابن عربی .الحكم صوصف .21

امتناع و اسماعیلیه كه در باب سّر ربوبیّه  ۀحاقیه و فصّ كلمسا ۀاز جمله در فصّ كلم
نیدز در بخدش    ،عفیفدی   ابدوالعال  ،فصدوص و مصحح  ،بطالن آن بحث مبسوطی دارد

سدجود   ۀچنین بده مسدأل  الدين هم ییمح. است تعلیقات، توضیحاتی دربارة آن آورده
 .در اين كتاب عنايت خاصی دارد كرده ددكه ظاهراب اولین بار سهل مطرح  ددقلب 
نیدز   الددين در ايدن كتداب   محیدی  .ا سأل عنه الترمذي الحكیمالجواب المستقیم عمّ .25

ی كه حكیم ترمذی در فصل يدر اين رساله به پرسشها او. مطالبی راجع به سهل دارد
پاسدخ داده   ،مطرح كدرده « الآوحانيةئل المسا»تحت عنوان  ختم االولياچهارم كتاب 

ی بعر های ابندر پاورقی فصل چهارم پاسخ ختم االولياعثمان يحیی در چاپ . است
شدیخ در ايدن   . ال گنجاندده اسدت  برگزيده و در ذيل هر سدؤ  الجواب المستقيمرا از 
در ذيل سؤال هفتم . ستايد می بسیاركند و او را  مورد از سهل ياد می هفتها در پاسخ

ابلیس و سدهل يداد    ۀدر پاسخ از مكالم« بأیّ شیءٍ استوجبوا علی ربّهم» كهترمذی 
در  (339ص )در جای ديگدر  « .سهل التقیید صفتك الصفتهيا »: كند كه بدو گفت می

ادانی در به توجه قول عبد  و آورد قلب سهل می شاهد از سجود« ما السجود» ،پاسخ
بده   ی در بداب مندازل اولیدا   مدذ اول تر در پاسخ به سدؤال . پردازد پاسخ به سهل می
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م بده تمدام ايدن    مكس از ا هی  :گويدمیپردازد و  مناسبت به شمارش انواع علوم می
 و از اولیا ،مگر اولیا ،و التفرقه دست نیافته و علم الجمع ،النور ی، علمنلدعلوم اعم از 

بايزيدد  ل و سه واند و برخی تمام اين علوم  فتهاز اين علوم دست يابه بخشی برخی 
 .اند تمام آن را كسب كرده

سهل و ابلیس را نقل كرده  ۀمكالم خود نیز در اين كتاب عربی  ابن .الغّواص بلغة .26
 .(382 ، ص3 ، جشذراتابن العماد، )است 
مؤلدف در  . (ق723م )الدين محمود كاشانی از عز ايةنمصباح الهداية و مفتاح الع .27

 المعرارف  عروارف خنان سهل بهره برده كده اغلدب از   بار از س 32اين كتاب مجموعاب 
شرحی بر  ،یداتی داردعقت سخنان سهلولی در برخی موارد كه  ؛ستسهروردی متأثر ا

نشدین نقدل    گوی سهل بدا مدرد باديده   وحكايتی نیز مشتمل بر گفت. است آنها نوشته
كدرده و در  ل را نیز تكرار برخی اقوال سه. ام كند كه در منابع قابل دسترس نديده می

 .های مختلف بدان استشهاد جسته استمناسبت
متون  ۀاز جمل. (ق 323د  329)الدين عمر سهروردی از شهاب عوارف المعوارف . 28

توان آنها را  كه می كرده استبار از سهل نقل قول  سیدرسی صوفیه است و بیش از 
از اقوال تفسدیری   برخی. دانست اللمع و كتاب رسالۀ قشريه، حلية االوليابرگرفته از 
 .است دادهمورد توجه قرار نیز سهل را 

باخرزی . (ق723م )ی زراز ابوالمفاخر يحیی باخ اوراد االحباب و فصوص االداب .29
مورد از اقوال سهل و شاگردان  هفدهو ا .به پايان برده است ق732 تألیف خود را در

 ۀطبقدات الصدوفی  عدات  ياد كرده كه مبتنی است بر اطالرا و حكايات مربوط به وی 
حكايات و اقدوالی   .المعارفعوارفو  رسالۀ قشريهسرّاج،  اللمع ،القلوبقوتسلمی، 

از جمله دستورالعمل سهل راجع  ؛ديگر منابع ديده نشد را نیز از سهل نقل كرده كه در
چنین حكدايتی از  وی هم. أكید سهل بر نترسیدن صوفیبه شیوة ذكر و حكايتی در ت

كه اصدحاب سدهل پدس از وفداتش در حلقدۀ      بیانگر ايناست، رده آواصحاب سهل 
 .مريدان جنید درآمدند

وی چندد صدفحه از كتداب    (. ق3122م )از عبدالرؤف منداوی   الكواكب الدّریه  .31
ادانی را از داده اسدت و حكايدت سدهل و حبیدب عبد      خويش را به سهل اختصاص

العربی دربارة سدهل را نیدز    ابی  الدين ییبرخی از اقوال مح، و یه برگرفتهفتوحات مك
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 .(23: 3981؛ باورينگ 328، ص 3، ج الكواكب مناوی، :نك) آورده است
م )اجی مصری فخ  محمدالدين  از شهاب نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض .31

بتعريف حقوق  الشفاءدر كتاب ( ق 322م )موسی اندلسی   بن عیاض قاضی .(ق3139
الدين  شهاب. است ل سهل و اغلب اقوال تفسیری وی را نقل كردهبرخی از اقوا المصطفی

 .برخی از اقوال سهل را شرح كرده است شفااجی نیز در شرح خويش بر فخ
فیض اين كتداب   (.ق3193م )از فیض كاشانی  البیضاء فی تهذیب االحیاء المحجّة .32

احياء در حقیقت  غزالی نگاشته است و الدين احياء علومو تهذيب  يشرا به قصد ويرا
مگدر   ،های غزالی از سهل را حفظ كردهوی اغلب نقل قول. است را شیعی كرده العلوم

 .آنجا كه صبغۀ تسنن قوی است
بده  جدای كتداب    مؤلدف در جدای  . (ق3333م )علیشاه از معصوم قیطرائق الحقا .33

. گويدد  سخن مدی  ،است اواز اقوال و احوال سهل و مكاشفاتی كه مربوط به مناسبت 
شدیخ   تلويحرات غزالدی،   ءالعلوماحيای، بابن عر فتوحاتمطالب وی غالباب مأخوذ از 

 قاضی ندوراهلل  المؤمنين مجالسجاعاتی نیز به را. جامی است االنس نفحاتاشراق و 
 .توجه دارد رهنظر سهل در اين با به در باب واليت مطلقه. شوشتری دارد

ای اسدت بدر    حاشدیه  كده  (ق3392م )ی از مصطفی العروس ج االفكار القدسیهینتا .31
اقوال سدهل را كده    وی برخی از(. ق933م )از زكريا انصاری « قشريه ۀشرح رسال»
 .آمده شرح و بسط داده است ريهیرسالۀ قشدر 
مؤلدف از  . صداغرچی   سدعید   محمدد   از اسعدالجدّ فی السلوك الی ملك المملوك  .35

مطلدب قابدل   . اسدت  تصنیف كرده هريیرسالۀ قشن است و كتاب را براساس امعاصر
الناس نیام فإذا مداتوا  »جز حديث معروف  ،سهل نیست ةدربار اين كتابتوجهی در 

منسدوب شدده    (ع) يدا امیرالمدؤمنین   (ص) اكرمكه در مجامع حديثی به نبی « انتبهوا
بددين   منتهدا  ،اسدت  شدده  دانسته شوشتریسهل  از الجدّ فی السلوكولی در است، 
 «.نفعهم الندميیام فإذا ماتوا انتهبوا، إذا انتبهوا ندموا، و إذا ندموا لم الناس ن» :صورت

جملدۀ   وكه سهل از حديث در كالم خود بهره برده و دآيد   برمیاز سیاق كالم چنین 
سدیار بدین   بكه از لحاظ سبك سخن تفاوت  ؛ چرااستاخیر را توضیحاب بدان افزوده 

 .و مابعدش موجود استاول  جملۀ
من ترآا   كمال جعفر در  .شناختمنمؤلف آن را . (37ص ) وصف الجنّهفی نّه الج .36
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 ۀاز جملد . كندد  نقدل مدی   ی، مطالبیمؤلفهی  به  آن بدون انتساب از اين اثآ،الصوف  
نقدل شدده و آن اينكده مدادر و      اومطالب اين كتاب حكايتی است كه در سدخاوت  
بارك زاهد شكايت بردند و سهل م  بن برادران سهل از بذل و سخاوت سهل به عبداهلل

چگونه ( ق311)مع ذلك، با توجه به تاريخ تولد سهل . با پاسخی آنها را قانع ساخت
 ؛درك كدرده باشدد   درگذشته اسدت  ق331 را كه دربن مبارك عبداهلل توانسته  او می

 .بوده استمبارك ديگری  بن عبداهللاشاره مگر اينكه 

 ملحقات

 مصرائب ماسدینیون در  . (ق283م )داهلل انصداری هدروی   از خواجه عبد  ذم الكالم دد
راجدع بده   ( الف332خطی لندن، گ  ۀنسخ) الكالم  ذمحكايتی از  27 فحۀحالج، ص

روزی سهل از گوشده  »ام و آن اينكه  كند كه در منابع پیش از اين نديده سهل نقل می
بدانی را كده   ستانی محدّث نامی برود و زیداود سبودر آمد تا به ديدار ه عزلت خود ب

وی از اين حكايت برای اثبات اهل الحديث بودن . «همه حديث بیان كرده ببوسد آن
 .(27 :3233 ماسینیون :كن)كند  سهل استفاده می
( ق 387م )شیخ اشدراق   ، مشهور بهسهروردی بن حبیشالدين يحیی شیخ شهاب

بیندد و   ای دارد كده طدی آن ارسدطو را مدی     سدخن از خلسده   العآشيه التلويحاتدر 
ذكدر اربداب شدهود مثدل سدهل      ه مفاوضاتی با او دارد، در پايان كالم چون سخن بد 

المشرارع  و نیز همو در « .أولئك هم الفالسفة حقّاً»: ارسطو در جواب گويد ،رسد می
فخميرآة  »: تعبیر عجیبی دربارة سهل دارد و آن اينكده گويدد   (312 ص) و المطارحه

ا خميرآة  امر  نزلرت إلر  سريّار تسرتآ و شريعته، و      و منه ين وقعت إل  اخميميّاليونان
« .إلر  فتر  بيضراء    ه ِ نازلة إل  سيار بسطام و من بعرد هفوک لف  السالخسآوانيين 

 ةخمیر ،كه برای حكمت قائل است ایبندی حاصل كالم اينكه سهروردی بنا به تقسیم
 ةیدر داندد و خم  حكمت يونانیان را نزد ذوالنون و پس از او ندزد سدهل تسدتری مدی    

شأن آنان نزد  و اين خود بیانگر علو. می و حالجحكمت پهلوانی را نزد بايزيد بسطا
 .شیخ اشراق است

حنفدی   یاز علما( ق333م )مروی  چاچی مسرور  بن مؤمّل تألیف الفوریقین  روضة رر
 ص) اثآ اين الصومدر كتاب  مؤلف. هجری است ششمو اوايل قرن  پنجممذهب قرن 

 .كند نقل می ست،مربوط به بیماری اواخر عمر او سهل را كهيكی از كرامات  (333
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، در دفداع از  رازی  داعدی   مرتضدی  داز سدی  مقاالت االنوام  ةمعآفف  العوام  تبصآة رر
بداب هفددهم    سدید مرتضدی  . ق پايان يافته است311مذهب شیعه، كه تألیف آن در 

رسدالۀ  نقلش اغلب كتاب را به نقد صوفیه و اقوال آنها اختصاص داده است كه منبع 
داری و  كرامات منسوب به سهل در باب گرسنگی و چگونگی روزه او. است ريهیقش

 .است حساب آوردهه ء خرافات صوفیه بجز راافطار سهل 

 ها يا طبقات رجال صوفيه تذكره

بن موسی ازدی سلمی  محمدبن  الحسین  بن محمدعبدالرحمن  از ابو طقبات الصوفیه دد
ترين تذكرة موجود صوفیه است كه در اواخر قرن چهدارم  كهن اباين كت (.ق233م )

لمی است كه س خودف ۀالصوفی تاريخ ۀلمی تكنوعه هجری تدوين شده است و ظاهراب ب
و ا بلكه پیش از ،نويس صوفیه نیست يقیناب سلمی اولین تذكره. دست نیست اكنون در

 طبقرات النسّراک  اری چدون  خدود از آثد   زيرا اواند؛  اهتمام داشته بزرگانی بدين كار
م )ابوبكر زاهد نیشدابوری   أخبار الصوفيه و الزهّادو ( ق223م )االعرابی  ابوسعید ابن

، اللبداب اثیر، ؛ ابن338، ص 313، ج حليةابونعیم، ) تفاده كرده استو جز آن اس( ق223
و  سدوم  هایقرن یتن از عرفا 313به شرح حال  اين كتاب اختصاص. (29، ص 3ج 

 .در آن موجود است دومرجال قرن  شرح حالی ازندرت هجری دارد و به چهارم
گفدت   ؛ شدايد بتدوان  استسهل آورده  در شرح احوالدر آغاز مختصری  سلمی

: اسدت  بیدان كدرده  عبارت  طی ايندربارة ارتباط سهل با ذوالنون را ترين قول  دقیق
ل بده  قائنی كه خالف كساه ب ،«شاهد ذوالنون المصآي سنة خآوجه ال  الحج بمكة»

جملده از   38چنین هم او. اند مصاحبت سهل با ذوالنون و حتی شاگردی نزد وی شده
عالوه  ،د آنيكند كه از فوا دقیق اسناد و سلسلۀ راويان نقل می ۀاقوال سهل را با ارائ

دسدت  ه قابل توجهی از اصحاب و شاگردان سهل بد  فهرستاين است كه  ،بر اصالت
اينكه اغلب منابع مهدم قدرن    ،كند چندان میاين كتاب را دو برآيد و آنچه اعتماد  می
ص  ،3ج )انصداری   ۀطبقدات الصدوفی  و  االوليرا  حليرة ، ريهیرسدالۀ قشد  مانندد   پنجم
 .بر اين كتاب تكیه دارند (333د313
اين كتاب مشتمل بدر  . (ق221م )عبداهلل اصفهانی   دبنماز ابونعیم اح االولیاء حلية دد

 تدألیف آن در و عرفا اسدت كده    دنفراز زهّا ششصدثور تقريباب شرح حال و اقوال مأ
انبوهی از سخنان سهل را از منابع كتبی و شدفاهی گدرد    او. است پايان يافته ق233
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اللمدع   ،نهرجدوطی  كتداب عبددالجباربن شدیرياز   : ند ازاعبارتوی منابع كتبی . آورد
اندد كده    اصدحاب سدهل  منابع شفاهی وی نه نفر از و . سلمی ۀطبقات الصوفی ،سرّاج

بخش مهمی از اقوال سهل را نیدز بده   . كند معموالب با يك يا دو واسطه از آنها نقل می
سدلمی نقدل    ۀالصدوفی طبقات شرح حال سهل را از  او. كند روايت از پدرش نقل می

غايت دقیق هب ،اعم از كتبی و شفاهی ،ابونعیم در نقل اقوال و اسناد روايت. است كرده
يقینداب از میدان انبدوه     او. كندد  دقت اتقان و اعتبار كتابش را افزون مدی ین ماست و ه

شدرح  پس از  حليةاالوليادر . است اطالعاتش راجع به سهل فقط بخشی را برگزيده
را آورده و ( ق373م )بن عبداهلل الفرحدان اصدفهانی    سهل ۀترجم ،سهل تستری حال

 .افزايد به تستری میزاهد را  صفتدو سهل، برای جلوگیری از اشتباه شدن 
« من عرف نفسه فقد عرفه ربده »كتاب اينكه قول مشهور  مطالب درخور تأملاز 
گويدد كده كسدی از    میو  دهدمیاست به سهل نسبت  (ع) كه منسوب به امام علیرا 

و  (318 ، ص31، جحليرة ابونعیم، )سهل دربارة اين قولش سؤال كرد كه او پاسخی داد 
 .(311ص  ،همان) «ل  كلّ مسلمفآيضة عطلب العلم »نیز 
اين كتداب   .(323د 322ص ) (ق283م )از خواجه عبداهلل انصاری  طبقات الصووفیه  دد

در ايدن   خواجده زبان فارسی است و نبايد تصور كرد كده  ه نخستین طبقات صوفیه ب
سدلمی   طبقاتاينكه  بلكه با تأكید براست، سلمی داشته  طبقاتتكیه بر كتاب صرفاب 
 طبقدات متفاوتی با تیب انصاری تر طبقات بايد گفت كه ،صلی انصاری بودهاز منابع ا
نها تای آ كه ده ،مطالب فراوانی مأخوذ از منابع كتبیانصاری ديگر اينكه  .سلمی دارد

ن و مشدايخ  اچنین اطالعات شفاهی كه از مصداحب و هم ،در متن طبقات مذكور است
شدرح   او. اين كتاب افزوده است ، بهسلمی نیست طبقاتخود در خاطر داشته و در 

سدهل همدان    ۀمأخذ اصدلی وی در ترجمد  . است ثانیه آورده ۀطبقحال سهل را در 
نقل اقوال دقتی در  ، به هنگامی خواجه استيسلمی است و چون از كتب امال طبقات

سددرّاج،  اللمررع تددوان در برخددی اقددوال سددهل در ايددن كتدداب را مددی. اسددناد ندددارد
 :گويد. گويا به آنها مراجعه داشته است ديد و حلية االولياو خرگوشی  االسآار تهذيب

ص )ری در رساله اسدت  یخالف تصريح قشه ساله بوده و اين ب شصترياضت سهل 
 بیسدت های رياضدت وی را  كه سال (313، ص  3ج ) مآ ة الجنانيافعی در نیز و  (21
ی بدر  نولی قرائ ؛ددان می ق372وفات سهل را  ،خالف اكثر منابعه ب ،انصاری. داند می

در سال  سجزی قیس  بنمحمد  بن دميكی اينكه ابويوسف اح :بطالن آن موجود است
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، و ديگدر اينكده ابدونعیم در    (تفسدیر  ۀمقدمد )شدنود   تفسیر سهل را نزد او مدی ق 373
اصدفهانی تداريخ وفدات      فرحان  عبداهلل  بن در ترجمۀ سهل (31، ص 3ج ) حليةاالوليا
 .كند كه پیش از سهل وفات كرده است صريح میاعالم و تق 373وی را 

 ايدن كتداب بدر   (. ق 333م )موصلی   خمیس از ابن برار و محاسن االخیوار مناقب األ دد
ای اسدت از   ترجمۀ سهل در ايدن كتداب خالصده    تألیف شده و قشیری ۀرسالاساس 
 .(23: 3981باورينگ ) رسالۀ قشیریسلمی و  طبقات
كتابی است مشدتمل بدر   . (ق 397د 331)بن الجوزی ااز عبدالرحمن صفة الصفوة ددد 

« من اصطفی من أهل تستر»مؤلف ذيل عنوان  .و صوفیه داحوال و اقوال بزرگان زهّا
 خدويش نقدل كدرده   بده  ناد تاس اب و برخی را حليةاالوليانقل از ه اقوالی از سهل را ب

یرش را آمد تا ش گويد كه به نزد سهل می همچنین از گوسفندی سخن می او. است
ترين اقوالی كه از مهم. مختصری از سهل آورده است ۀدر پايان نیز ترجم. بدوشد
 ج) ستدان پايه مجالس انبیا میسهل مجالس علما را هم اين است كه ،كند نقل می

 .(33د32 ، ص2
 اين عطار. (ق 337م )بن ابراهیم عطار نیشابوری  محمدالدين  از فريد تذكآةاالولياء دد

وی . تألیف كدرد ( ق283م )انصاری  طبقات الصوفیهاواخر عمر براساس  دررا  كتاب
بده مطالدب انصداری     حليرةاالوليا ريه و یقش رسالۀدر شرح حال سهل مطالبی را از 

 .افزوده و چندين بار نیز در شرح حال ديگران از سهل ياد كرده است
از منابع . (ق728م ) عثمان ذهبی  احمدبن  بنمحمد  الدين از شمس الءبالن سیر اعالم دد

چند نفر از اصحاب سهل . و قابل اعتماد است ،ولی مبتنی بر متون كهن ،نسبتاب متأخر
 ،بدن عصدام   اسعبد  ،محمد الجريریابو: ند ازاعبارت ،كند كه ذهبی از آنها روايت می

ترجمۀ  او .(صاحب سهل)ن درستويه با، عمربن واصل العنبری ،هیمیالمنذر الج محمد
. سلمی آورده اسدت  ۀالصوفیطبقات ابونعیم و  ياالولياةحلينقل از ه تر بسهل را بیش

با عباراتی افزون از ديگر مندابع   ،شود آغاز می« ... هستّ أصولنا»اين قول سهل كه با 
بدن الحسدین    و علدی ( ق283م )هدروی   الكالم ذمّنقل از ه چنین بهم. ستانقل كرده 
 .ه نشانگر اهتمام سهل به امر كتابت حديث استكند ك اقوالی را از سهل نقل می ،الدقیقی

را صحیح  ق382و ناصواب به عنوان تاريخ وفات سهل را  ق372ذهبی  ،در آخر
 اسدت  (322ص ) طبقات الصوفيهنظر هروی در  عكس اظهاره و اين دقیقاب ب داند،می
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 .(223د221 ، ص32 ، جریسذهبی، )
 خدراش  ذيل ترجمۀ ابن (383، ص 3ج ) الحفّوا   تذكآةهمو در كتاب ديگرش 

شدیخ  » عندوان  و بدا مناسبت وفدات سدهل در آن سدال از ا   ه ب( ق283م )شیعی  
 .كند ياد می« الصوفیه

كتدابی   (.ق738م )يافعی  اسعد  بن عبداهلل  الدين از عفیف ظانلیقا ةآبعالجنان و  مآ ة دد
 خص وفیدات اعدالم را بده ترتیدب    كه حوادث تاريخی باألاست تراجمی و تاريخی 

كه سدال  د د ق382حال سهل را ذيل حوادث سال  شرح او. سنوات بیان كرده است
جديددی نیسدت و اغلدب     ۀاين شرح حال حاوی نكتد . است آوردهدد ست وفات او

حكايت يعقوب لیث و سهل كه اولدین  . است حليةاالولياريه و یقش رسالۀبرگرفته از 
 .ری متفاوت استقد( 311، ص 3ج )در اينجا  ،آمده حليةاالوليابار در 

از ديگر تصانیف يافعی است مشدتمل بدر پانصدد     .روض الریاحین فی مناقب الصالحین
حكايت از صوفیان با اقوال و اشعار مناسب كه برخی از آن حكايات مربوط به سهل 

 33331شدمارة  ه ب ق3333االخر  ربیع 3اين كتاب مورخ ای خطی از  است و نسخه
 يقصر  االنبيرا  منتخبی از كتاب نیز در هدامش   در كتابخانۀ مجلس موجود است،

كده  ( چهداردهم ل قرن ايظاهراب او)است در مصر چاپ شده  ،ثعالبی بدون ذكر تاريخ
عبدداهلل  »البتده يكدی از آنهدا بده      ؛مجموعاب پنج حكايت از سهل در آن وجدود دارد 

 در (29: 3981) باورينگ. كه مقصود بايد همان سهل باشد نسبت داده شده« تستری
نسدبت داده كده در    سهليافعی برخی سخنان و حكايات را به »: نقد اين كتاب گويد

كه يكدی از حكايدات ايدن كتداب     بايد گفت نظر به اين «.شود ده نمیتر دي منابع كهن
جهضم  ابن االسآار بهجةسرّاج از  اقشالع عمصار در است كه« خرس با سهل ۀمكالم»
سیاق حكايات و غرابدت از همدان دسدت     ، و نیز اينكه شیوه ونقل شده( ق232م )

جهضدم   خاطر آنهدا بدر ابدن   ه ب (373 ، ص37ج ) آ اعالم النبالءيساست كه ذهبی در 
توان احتمال داد كه منبع يافعی در نقل ايدن حكايدات غريدب     می ،است خرده گرفته

 .(337د332ص ، منتخبيافعی، : كن) بوده است االسآار بهجةهمان 
شدرح  . (ق 812م )المصدری    الدين عمربن علیابن الملقّن سراجاز  طبقات االولیاء دد

و چندد حكايدت از كرامدات     مختصدر  ای  هحال سهل در اين كتاب منحصر به ترجم
زرتشدتی و جانشدینی    از جمله حكايتی غريب مشتمل بر مسلمان شدن يك ؛اوست

 .(28: 3981باورينگ )ل وی بعد از سه
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اين كتاب در واقع تحرير . (ق 898م )حمن جامی از نورالدين عبدالر نفحات االنس دد
 چدون  یهايی از مندابع هاست با افزود( ق283م )انصاری  ۀالصوفیطبقات از  یديگر

يافعی و جز آن و نیز اطالعات شخصی و  الآياحين روض، ريهیرسالۀ قش، حليةاالوليا
رح شد . ه اسدت كدرد  تمام ق 883 جامی تألیف اين اثر را در .مشاهدات عینی مؤلف

 زانصاری اسدت و مختصدری نیدز ا    طبقاتبیشتر همان مطالب  نفحاتحال سهل در 
 .ار نیشابوریعط يتذكآةاالوليا

مردی اكند حاكی از ريش درآوردن  نقل می اوكرامتی را از  ،در پايان ترجمۀ سهل
ین نسدبت داده شدده   از مجدان  يكدی در يكی از منابع به  همین مطلب؛ سهل یدعاه ب

 .(37د33ص ، اتنفحجامی، )است 
در اين كتاب مددخلی را بده    او. (ق927م )از عبدالوهّاب شعرانی  الطبقات الكبري دد

 ۀاز جملد . اسدت  داده و بخش قابل توجهی از اقوال وی را نقل كرده اختصاصسهل 
 اسدت، اشداره بده يكدی از     اين كتاب كه ديگر منابع تاكنون ديده نشدده  تازةمطالب 

از مضدامین مهدم ديگدر    . است كه هويت او معلوم نیست« خالد»نام ه مشايخ سهل ب
ساجی و عبداهلل زبیدری بدر سدر ادعدای      یمبسوطی است كه ابوزكريا ةكتاب مذاكر

مالقات سدهل و ذوالندون    اشتباهاب تاريخشعرانی . اند ه با او داشتهواليت سهل در مك
ن حال آنكه به شدهادت مندابعی چدو    ؛كرده است ذكرق 372مصری در سفر حج را 

، حليرة ابونعیم، ) حليةاالولياو  (297 ، ص8ج ، تاريخ بغدادخطیب بغدادی، ) تاريخ بغداد
قبل از تاريخ مذكور در گذشته  سال 38يعنی ق 323سال ه ب ذوالنون (233 ، ص9ج 
 .(38د 33 ، ص3 ، جطبقاتشعرانی، ) ستا
 لطبقات الكبرآي ااست كه در هامش همان ( ق927م )اثر ديگر شعرانی  االنوار القدسیۀ دد
 .وی در اين كتاب فقط برخی از اقوال سهل را نقل كرده است. است چاپ رسیدهه ب
 اين كتداب  در او. (ق923م )علی داودی   بنمحمد  الدين از شمس طبقات المفسّرین دد

 درجاالسف فقط عنوان سدهل در كتداب    رين ذكر كرده ولی معسهل را در شمار مفس
 ای كده پايدۀ چداپ بدوده    هو ظاهراب در نسخ نشده استچیزی نوشته شده و ذيل آن 
 .چنین بوده است

آنچه در شرح حال سهل . (ق3139م )از قاضی نوراهلل شوشتری  مجالس المؤمنین دد
ه داستان شفای يعقوب لیدث بد  . است احليةاالوليريه و یقش رسالۀاز  ، برگرفتهآورده

چندین  هم. كه منبع آن معلوم نشدد ای تقريباب متفاوت نقل كرده  گونهه واسطۀ سهل را ب
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 .مشاهده خود از خانه سهل و مزار مادر او را گزارش كرده است
نورالددين  )عدراق    ابدن  تدذكرة از  نقدل به  قولی از سهل را ،قاضی در پايان بحث

ع وی و تشی ،ن كالميسوط پیرامون آن و قراآورده و با استدالالت مب( عراق  ابن علی
تأكید دارد كه تعبیر وی از سلطان  و كند را اثبات می (عج) الزماناعتقادش به صاحب

 همانا صاحب الزمان «درات الرحی الخ القطب لوال القطب ما السلطان هو» در جملۀ
و مقام سهل سخن گفتده  مناسبت نام بايزيد از عله وی همچنین ب. است والغیر (عج)

 .(22 ، ص3 ج ،مجالسشوشتری، )است 
 ای اسدت فارسدی در شدرح    تذكره. (ق3139م )داراشكوه  حمدماز  االولیاء سفينة دد
. گیدرد  راشدين تا زمدان مؤلدف را در برمدی    یو از خلفا تصوفحال بزرگان زهد و  

وی سهل را يدك صدوفی    .مذهب است و سخت به معتقدات خود پايبندف حنفیمؤل
 .ستا سطوری در باب مذهب سهل نگاشته ،مناسبته ب آنجاداند و در  حنفی مذهب می
در ( ق3323م )زاده ، كالمدی اسدت كده كدوپريلی    داراشكوه دات قوليكی از مؤي

مت  : سئل سهل»: كند از سهل نقل می 3بن عبداهلل التستری و مناقبه كلمات سهلكتاب 
فدالن و  : إذا عرف من نفسه عشر خصال: ؟ قالةالسنّة و الجماععل  علم الآجل أنّه ي

 ،خف جدواز داده  حافعی نیز به مسهرچند ش «... اليترك المسح علی الخفّین فالن و
 كده  چندان  .ا تأكید بر آن بدين شیوه كه از سهل نقل شده از منفردات حنفیده اسدت  ام

معتقدد   حاكی از طعن در آنكه بده مسدح خُدف    ،دنكن حنفیه حديثی از عايشه نقل می
در ا قاضدی ندوراهلل   مد ا. مراجعه كدرد  صالة مسعوديتوان به  یل میصبرای تف ؛نیست
تعلیقدات  محددّث ارمدوی در    ۀبه گفتد )نوشته  مجالس المؤمنينبر  خودای كه  تعلیقه
بدر   همگدان تشدیع،   رواجتصريح دارد كه اهالی شوشتر قبدل از  ( 391، ص فآدوس

نزهرة  عای صداحب  كه مورد ادرا  اند و حنفی بودن اهالی شوشتر مذهب شافعی بوده
لی صدريحاب اهدا   تبصآة العروام یز در چنان كه داعی رازی نكند هم یم است رد القلوب

 .دخوان خوزستان را شافعی معتزلی می
ای است در شدرح حدال عارفدان و     تذكره. از غالم سرور الهوری االصفیاء خزينة دد
تراجم مربوط به عرفا آن اد از صدر اسالم تا زمان مؤلف و بخش قابل توجهی از زهّ

بیشتر اين كتاب مبتنی بر » :گويد( 23: 3981)باورينگ . هند است ةقارشبه ۀو صوفی

 

 .ر2گ  ،9217ش  ،مرعشیكتابخانۀ خطی  ۀنسخ .3
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وی تصريح به حنفی بودن سدهل   «.است( ق3139م )داراشكوه  ياالولياسفينةكتاب 
. شدود میكمتر ديده  دارد و حكايات جالبی را در باب سهل آورده كه در منابع شايع

ألسدت   »وقتی كه حق تعالی : فرموده مادرزاد بوده است و می سهل ولی :گويدمیوی 
 .ياد دارمه گفتم را ب« بلی»فرمود و من « كمبربّ

ثبت كدرده اسدت و    ،آمده المؤمنينمجالسحكايت يعقوب لیث را شبیه آنچه در 
غايت به سماع هچنین گويد كه سهل بهم. ن داستان در ديگر منابع داردی با اييتفاوتها
چدون  : گويدد   مدی حكايت غريبی از سهل آورده كه داراشكوه . است داده ت میاهمی

او  پدس  .ز او درخواست تعیین جانشدین كردندد  مريدان ا ،سهل در مرض وفات بود
 .به عنوان جانشینی خود معرفی كدرد  را« شاد دلگیر»نام ه گبری از گبركان شوشتر ب

بده ارشداد و دسدتگیری    د و او نیز پس از وفات سهل به منبر رفته اظهار اسالم نمدو 
مؤلدف  . باشد( ق812م )ن قّملابن  ياالولياطبقات ظاهراب منبع اين حكايت . پرداخت
ق به نظدم فارسدی   382و  372سهل را به هر دو روايت تاريخ وفات هماد ،در پايان

 .(333د333 ، ص3 ج)درآورده است 
م )خوانسدداری   العابددين موسدوی   زيددن  باقربنمحمدد د از سدی  روضوات الجنّوات   .17

ی كو اندد  ريهیقش رسالۀاز  گرفتهبرشرح حال تستری در اين كتاب اغلب . (ق3232
سريآ  در ( ق728م )اشارتی نیز بده قدول ذهبدی    . ابن خلّكان است وفيات االعياناز 

مؤلف بخش پايانی شرح حال سهل . تعیین تاريخ فوت سهل دارد ةدربار ءالباعالم الن
بدا نصدوص شدرعی را    او و موارد مخالفت كالم  دهدمیاو اختصاص كالم را به نقد 
او را به سبب تجديد مراسم رهبانیت كده در اسدالم منسدوخ اعدالم      كند و روشن می

 (ص) معصومین ۀشده، و روزة وصال و نیز به سبب تصريح وی بر ترك روايت از ائم
قابدل  . كند شدت نكوهش میهب ،انجامد می (ص) با استداللی كه به توهین اهل البیت

داند و  سهل را در شوشتر می مزار ،از برخی بزرگان نقل به ،ه اينكه وی در پايانتوج
را ست كه گويد قبر سدهل  ا( 398 ، ص3 ، جسفرنامه)بطوطه  خالف تصريح ابنه اين ب

. در مزارات بصره ديده كه بر سنگ قبرش نام و تاريخ وفدات او حدك بدوده اسدت    
ج ) مجالس المرؤمنين شوشتر را كه قاضی نوراهلل در در ظاهراب ايشان مزار مادر سهل 

 خوانسداری،  :كند )كند، قبر خود سدهل فدرض كدرده اسدت      آن ياد میاز ( 22 ، ص3
 .(92 ، ص2 ج ،روضات
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 به آن مربوطآثار ي و يتواريخ و كتب جغرافيا

سدمعانی ذيدل نسدبت    (. ق 333دد 313) سدمعانی  محمدبن  از عبدالكريم االنساب  .3
او را سداكن بصدره و صداحب كرامدات معرفدی       واز سهل تستری ياد « تستری»
را تداريخ   ق382خالف اكثر منابع كه ه ب ،داندمی ق372ل را فوت سه او. كند می

 .اند دانستهصحیح 
اين كتاب مشدتمل  (. ق 397م )بن علی جوزی تألیف ابوالفرج عبدالرحمن المنتظم  .3

 است كه اخیراب به تصحیح نعدیم زر  ق 372بر تواريخ اسالم از صدر آن تا پايان سال 
ذيدل حدوادث    نويسدنده  .چاپ رسیده استه میه بورات دارالكتب العلنشزور ضمن م

را  ق372ول وفدات سدهل در سدال    از مرگ سهل در اين سال ياد و قد ق 382سال 
 .كند خويش از سهل روايت می با استناد بهعبارتی را او . كند تضعیف می

« تسدتر »ذيل عنوان  او(. ق 332م )ی معبداهلل حموی رو  بن از ياقوت البلدان معجم .2
 در يداقوت . ستايد و او را به كرامات می آوردمیاهی از سهل ترجمۀ كوت مناسبت،ه ب

 .(831 ، ص3 ، جالبلدان معجم ياقوت، :كن) تاريخ دقیق وفات سهل ترديد دارد
ايدن كتداب   (. ق321م )ی زوالدين ابن االثیر جد از عز تهذیب االنساب  اللباب فی  .2

« تسدتری »ذيدل نسدبت   (. ق 333م )سدمعانی   انسراب تهذيب و استدراكی است بر 
اسدت و چیدز    انسراب معانی در سد ترجمۀ مختصری از سهل آورده كه همان اقدوال  

 .(333 ، ص3 ، جاللباب ابن اثیر،)جديدی ندارد 
وی در اين كتاب ذيل حوادث سدال  . اثیر است اثر ديگر ابن التاریخ الكامل فی  .3

در « تریتسد »نسدبت   متأسدفانه . كند در اين سال ياد می سهلاز وفات  ق 382
 ابن اثیدر،  :نك)ضبط شده است « السرّی»چاپ مورد استفاده به غلط به صورت 

 (.282 ، ص7 ، جالكامل
 رسالۀمؤلف شرح حال سهل را تماماب از ( ق 383م )از ابن خلّكان  وفیات االعیان .3
و ( ق 321م )اثیدر  ابدن  تاريخ الكاملريه برگرفته و جز نقل تاريخ وفات وی از یقش

در شوشدتر مطلدب    ،(ص) صحابی معدرف رسدول اهلل   ،بن عازب قبر براء قرار داشتن
كده گويدد منداظرة     (23: 3981) ديگری بر آن نیفزوده و به خدالف گفتدۀ باوريندگ   

ای  آمده، چنین مناظره وفياتجستانی با سهل در پايان شرح حال سهل در سابوحاتم 
باوريندگ تحدت    در باب چگدونگی اشدتباه   .است نیامده وفياتدر ترجمه سهل در 
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 .ايم سخن گفته «نقد مقالۀ باورينگ»عنوان 
سدال  مؤلف در ذيدل حدوادث   (. ق728م )از حافظ ذهبی  ی تاریخ من غبرف العبر  .7

مناسبت ه در چند مورد نیز ب. م اين سال ياد كرده استاز وفات سهل در محر ق382
م )ين ز، ابوالحسن علی م(ق322م ) منصور حالج  نبذكر اصحاب سهل چون حسین

از سهل ( ق231م ) بن سالم بصریدماح ،(ق239م )علی بربهاری   بن ، حسن(ق238
 ابدن  ۀسالم آخرين شاگرد سهل بود و همین ذهبی در ترجم گويد ابنمیكند و  ياد می

 .است  ت عمل كردهخالف سنه سالم گويد كه در برخی موارد ب 
اين كتاب در شرح حال (. تمقرن هش)از جنید شیرازی  شدّاالزار فی مزارات شیراز .8

بان مزارات در شدیراز دو نفدر از   از میان صاح. استصاحبان مزارات و قبور شیراز 
 يكدی : دهدد  شرح حال مختصدری از آنهدا ارائده مدی     برد ومیحاب سهل را نام صا

در شرح حدالی كده   . يحیی شیرازی  دبنماح ، ديگریبن موسی اصطخری عبدالرحیم
سهل در امسداك و رياضدت و    ةتأثیر وی از شیو ،وردهبرای عبدالرحیم اصطخری آ

چندان   چنین حكايت يعقوب لیدث را آن هم. خوبی روشن استه تأكید بر گرسنگی ب
 .در شرح حال يعقوب آورده است ،آمده حليةاالولياكه در 

ضمن سدخن از   ق382ادث سال وذيل ح(. ق772م )كثیر  از ابن البداية و النهاية  .9
او  ۀاقوال حكیماند  ۀو نمون حالبسیار مختصری از  ۀترجم ،خدر اين تاري سهلمرگ 
 .(72 ، ص33 ج)آورد  را می
مزارات بصدره از قبدر    ةابن بطوطه در زمر. (ق779م ) هبطوط ابن (ۀسفرنام) رحلۀ .31

 او. می و مالك ديندار قدرار دارد  كند كه در جوار قبر حبیب عج سهل تستری ياد می
كند كده   بله از محل عبادت و خلوت سهل ياد میچنین در مسیر خود از بصره به اُمه

پرداختندد و از آب آن بده   میدعا ه ب ،رسیدند چون مقابل اين محل می انسواركشتی
بن الدين موسی امام شرف به ،او از بزرگان شوشتر در آن روزگار. آشامیدند تبرك می

ا بوده و در آن كند كه از احفاد سهل و مردی امام و پیشو می اشارهصدرالدين سلیمان 
« الددين  شدرف »اعدالی خانددان    الدين جدد  اين امام شرف. ستديار مدرسه داشته ا

ند و از اين خاندان است مرحوم شیخ مهددی  اشوشتر است كه تاكنون در آنجا ساكن
نامۀ اوالد سدهل و  قابل ذكر اينكه شجره. الدين عالم و فاضل معاصر خوزستان شرف

 .اندان در شوشتر موجود استالدين نزد اين خ خاندان شرف
 872دد 832)اثر ابن تغری بردی اتابكی  .القاهآةملوك مصر و  فی الزهآاةالنجوم   .33



 33/دربارۀ سهل و آثار او

در كنار جماعتی از بزرگان كه در اين سال  ق382مناسبت وقايع سال ه مؤلف ب(. ق
 .(98 ، ص2 ج) برد از سهل تستری نام می ،اند ردهوفات ك

تاريخ معروفی اسدت  (. ق3189م )اد حنبلی ابن العم  از عبدالحی شذرات الوذهب  .33
سهل را ذيل حدوادث سدال   و سال فوت رح حال ش. تاريخ هجری سالهایبه ترتیب 

 ۀالصدوفی طبقرات  مختصری از شرح حال سهل و اقوال او را از . است آورده ق382
از  را به نقدل در پايان نیز مناظرة سهل و ابلیس . است نقل كرده حليةاالولياسلمی و 

كند كه شیطان مرا  ار میكه عاقبت سهل اقرآورد  می( ق 328م ) عربیبنا  الغّواصبلغة
 .(382، ص 3ج ) مجاب كرد

كتدابی  (. رن يازدهمق)قاضی نوراهلل مرعشی شوشتری   بنعالءالملك اثر فردوس .32
سدهل  زنددگی  یۀ مطالبی كه در شدرح  كل. واريخ شوشتر و تراجم رجال آناست در ت

، و فقط يدك  مجالس المؤمنينسی است از شرح حال سهل در آورده تلخیص و اقتبا
 (28ص ) در پايان. جمله در تاريخ وفات وی و چند نقل قول را بر آن افزوده است

نقدل و بدا    تذكآة ابرن عرآاق  نیز چند جمله از اقوال سهل را كه قاضی نوراهلل از 
تدالالت كدرده، بدا حدذف اسد    استدالل اثبات تشیع سهل  استناد به آن اقوال، در

 .قاضی نوراهلل نقل كرده است
مؤلدف در فصدل   (. ق3372م )ری شوشدتری  ياز سید عبداهلل جزا شوشتر ۀتذكر .32

اين شهر  ۀكرده، از جمله ابنیمعرفی شوشتر را  ششم كتاب كه برخی از مزارات قديم
سهل و خانۀ مادر او ندام   ۀاز خان ،بوده آناز محدودة  بیرونكهن كه در زمان مؤلف 

قدول  ه ظاهراب مقصود وی از خانۀ مادر سهل همان مزار مادر او است كه بد  و برد می
سهل  ،چون مادرش فوت كرد( طوخطم) تاريخ شوشترالدين در  شرف (؟؟)مد مح

بری سدنگ  ،قی درست كدرد ااط ،او را به اندازة صد قدم از معبد خود پايین آورده
به طمع  ،ی اخیر نااهالنهامتأسفانه در سال. نمود، مادر خويش را در آن دفن كرد

ندد؛ ولدی فعدالب آن اطداق     اهقبر او را شكافته، استخوان او را بیرون انداختد  ،گنج
ی يد دا ،بقعۀ شدیخ محمدد سدوّار    ،كند قبوری كه جزايری ياد می از ديگر. هست
 :كن)قرار دارد ( مسجدالحسین) محمد نجار است كه در جوار مسجد مال ،سهل

 .(391د389ص ، فردوس مرعشی،
(. رن سدیزدهم ق)ری شوشتری يبن عزيزاهلل جزاد عبدالحسیناز سی جاةمزبضاعة  .33

 مؤلف از نوادگان سید. رسالۀ مختصری است در تاريخ و جغرافیای شوشتر و دزفول
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زيسدته   مدی  سیزدهم هجدری قرن ل او است و در نیمۀ( ق3333م )ری يجزا  اهللتنعم
 مجالس المؤمنينتر برگرفته از شرح حال مختصری از سهل نگاشته كه بیشاو . است

. اسدت  نقدل كدرده   البلردان  معجمچند كالمی نیز از  ؛است( ق3139م )قاضی نوراهلل 
 .مجلس موجود است ۀدر كتابخان سرود 71خطی اين كتاب به شمارة ۀ نسخ
و بقاع شوشتر گور مادر مزارات وی در معرفی . د اقتداریماز اح دیار شهریاران .33

ای مشرف بده   بر تپه« رگ رصحرای گ »در اراضی معروف به  :دگوي ،سهل را ذكر كرده
الملدك مرعشدی،    عالء فآدوساطالعات وی برگرفته از . واقع است 2زنگرچشمۀ سی
چنین ايشان از هم. ای نیست ت و متضمن نكتۀ تازهاس تذكرة شوشترو  ،جاةمزبضاعة 
ادر سدهل  كند كده گدور مد   الدين نقل می مهدی شرفمحمدهای شخصی آقای يادداشت
ی است كه بلكه در محل ،واقع است آنجا نیست در صحرای گرگر رغم مشهور كه علی
اقتدداری   :كن) شهرت دارد؛ يعنی اطاقی كه در كمر كوه واقع است« ریمرك  وتُ»نام ه ب

3232: 3/333-337). 

 

 .است« سوزنگر»تلفظ شوشتری  .2



 

 شناسي از قديم تا به امروز هاي سهلشپژوه

پردازيم كده از قدديم تدا بده      قاتی میتحقی ۀنقدگونبررسی در اين بخش به معرفی و 
 .امروز پیرامون سهل صورت پذيرفته است

تددألیف ابوالقاسددم ، و الوورّد علووی اهوول الفوورق و الوودعاوي فووی االحوووال المعارضررة  .3
 (232ص  ،االنسداب )سدمعانی  . زاهدد قیرواندی    صقلی  عبداهلل  بنمحمد  بن عبدالرحمن

هجددری  281را  آن (332 ، ص3 ، جهديررةالعارفين)ی دداو بغدد ق232وفددات وی را 
تاكنون يك نسخه از اين كتاب شناخته شده . است حجل مراو كه قول اندتعیین كرده

كدوپريلی اسدتانبول    ۀكتابخاند  (322دد 313 گ) 737 ةكه ضمن مجموعۀ خطی شمار
شدناخته شدده و   « كالم سدهل »نام ه ب كه كل اين مجموعهدر فهرست  .موجود است

المعارضده   ،(از همین صدقلی )الشرح و البیان  ،كالم سهل: مشتمل بر سه عنوان است
 .(3/233 :3213رمضان ششن )والردّ 
مصادری است كه در باب افكدار سدهل و   و معتبرترين ترين اين اثر يكی از مهم 

تدوان حكدم بده     می ،سلوك وی سخن گفته و نظر به فاصلۀ كم زمانی مؤلف با سهل
كه كالم سهل را نزد برخی صوفیه سماع كرده ظاهراب صقلی در سفر م. اصالت متن داد

، و اطابوالقاسم عبددالعزيز علدی خید   يكی : شود واسطه به سهل متصل میه بهاست ك
( پسر)سالم  چنین بعید نیست كه صقلی در مكه ابنهم .سالم  بن محمد  احمدبن ديگری،

 مشدتمل بدر  اين اثر . واسطه از او سماع داشته باشده هرچند ب ؛را مالقات كرده باشد
از . بعضاب از ديگران است سالم و ی از اقوال سهل است كه غالباب منقول از ابنيها گزيده



 73ضمیمۀ : آینۀ میراث/ 36

روحدانی ايدن    احوال موضوع اختالف عرفا در بايد دربارة كه ،آيد عنوان كتاب برمی
 یبخشی از كتاب در نقدد آرا  ،الواقع عالوه بر موضوع مذكور ؛ ولی فیجماعت باشد
صوفیانه و نقدد  مسائل دريه و مرجئه است و باقی كتاب مختص مانند ق ،فرق كالمی

التنبيره و  اين كتاب قابل قیاس است با كتاب . برخی رويكردها و عادات فرق صوفیه
تصحیح سید كه به ( ق277م )د ملطی مبن احمحمداثر  الآدّ عل  أهل االهواء و البدع

 .به چاپ رسیده است ت العطارعز
سال بعد از فوت سهل، اين كتاب و كتداب ديگدرش    قابل توجه اينكه صقلی صد

سهل تدألیف كدرده و    یدر باب آرا( غرب عالم اسالم) قیروانرا در  ،آح و البيانشال
درنورديده ی را يسهل است كه چه سريع مرزهای جغرافیا ینفوذ آرا ۀاين بیانگر پهن

جهان اسالم  ۀفیاد و صوتقای علما، زهّلبه عنوان محل اهم مكرمه را  ۀالبته مك ؛است
 .ناديده گرفت نبايد و مركز انتقال آرا

 بحثي در اعتبار و اصالت كتاب المعارضه

 است اند كه اقوال آنها در اين كتاب نقل شده از شواهد متقن اصالت اين كتاب راويانی
اند؛ اين گروه اخیدر   زيسته كمی بعد از سهل می ۀند يا به فاصلاو اينان يا معاصر سهل

 .آيند شمار میه ب( پسر)سالم  ن ابنااز معاصر
 محمدد بدن   ابوالحسدن علدی   ،(ق291م )زقّداق    ابوبكربن: ند ازاعبارتل او ۀدست
 محمدد ابو ،(ق221م )نهرجدوری   محمدد بدن  ابويعقدوب اسدحاق   ،(ق238م )المزيّن 

دوم كه  ۀو دست .بریغواصل   عمربن ، وقاسم خوّاص بغدادی خلدی  جعفربن نصیربن
 ، و(ق283م )طرسوسی   عبداهلل  بن دماح  بن علی ابوالحسن: نداالمس همان معاصرين ابن
الشآح و  ، وكالم سهلكمال جعفر اين اثر را به انضمام  .(ق282م )ابوسعید اصطخری 

تصحیح انتقدادی   ،كوپريلی كه ذكر شد ۀاز روی نسخ ،يادشده در باال قلیاز ص البيان
 .چاپ رسانده استه ب من تآا  الصوف  ۀدر مجموع و كرده
مؤلدف  (. ق232م )از عبددالرحمن صدقلی    الشرح و البیان لما اشكل من كالم سهل  .3

بیاندات  در و پدردازد   ل سهل به شرح و تفسیر آنها مدی فصگردآوری سخنان م ضمن
گون  شارح جمالت تفسیری و تعلیقه. كند ت دفاع میشدبهوی  یخود از سهل و آرا

برخدی از ايدن   . افزايدد  به بیانات سدهل مدی  « قال عبدالرحمن»ت عنوان خود را تح
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. است آمده ،در مجموعۀ كوپريلی واقع استل او كه كالم سهل ۀجمالت عیناب در رسال
ی و ابوطالدب مكد  ( ق231م )سالم در شرح خود اعتماد و تكیه تمام بر اقوال ابن او

سدهل   یبصیرت تمام وی بده آرا و ع لّضتاز عین حال بیانات خود او حاكی  دارد در
مؤلف با سهل و ارتباط وثیق وی بدا شداگردان    یزمان تبلحاظ قراه اين اثر ب. است

ويژه كه قسم مهمی هب ؛است سهل به شمار یمكتب سهل، از مصادر مهم شناخت آرا
 .سهل امروز در دست نیستبه از تصانیف منسوب 

 737يكدی در مجموعدۀ شدمارة     :ايم تاكنون به دو نسخه از اين كتاب دست يافته
را  313تا  332استانبول كه از برگ  (3/233: 3213رمضان ششن ) كتابخانۀ كوپريلی

در شدهر   ق3122تداريخ  ه قاضدی بد   ةزاد شود و كاتب آن عطداءاهلل ندوعی   شامل می
بده   هفتم هجریای است از قرن  نسخه یديگر .است آن فارغ شدهاز كتابت اسكوب 
 23مشدتمل بدر    (2/22 :3211رمضان ششدن  ) افندی اسعد ۀانكتابخدر  3333شمارة 
ايدن دو   :گويدد ( 82دد  83 /3 :3972حمدكمال م)كمال جعفر محمد(. صفحه 82)برگ 

اين اثدر را بدا اسدتفاده از دو     او. اختالفی نداشتند ،نسخه را با هم مقايسه كردم
ه ب ف من تآا  التستآي الصونسخۀ مزبور تصحیح و تحقیق كرده و در مجموعۀ 

 .چاپ رسانده است
تحدت عندوان    (321د339/ 2) تاريخ التآا  العآب اد سزگین در ؤجالب اينكه ف

آن را بده عندوان    برد،مینام ( ق232م )صقلی  البيان الشآح واز كتاب  تفسیر سهل
حال آنكه چندین نیسدت و اساسداب     ؛كند ای بر تفسیر مذكور قلمداد می شرح يا تعلیقه

 .نداردارتباطی به تفسیر 
پاشدا   مصطفی  بن مؤلف اين اثر نعمان پاشا. بن عبداهلل التستری و مناقبه كلمات سهل  .2

از وزرای فاضل دولت عثمانی در قرن ( م3739 /ق3323 م)زاده  معروف به كوپريلی
 ؛2/73 :3213رمضان ششدن  ) كوپريلی ۀنويس كتابخان فهرست. دوازدهم هجری است

كندد   ياد می« الصدر الشهید»با اوصاف « ی پاشامصطف»از پدر وی  (3/233 ؛3/233
يكی همین : ايمشناختهتاكنون از اين مؤلف دو اثر . كه حكايت از وزارت او نیز دارد

مختصری  نوشتۀكه  العدل رسالةديگر  ؛كلمات سهل كه دربارة آن سخن خواهیم گفت
حنفدی    رومی  علی  بن مصطفی  بن الدين جاراهلل ولی كه( ص)است در بیان احوال خضر

دو نسخه از اين رساله در كتابخانۀ كوپريلی  .شرحی بر آن نگاشته است( ق3333م )
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شمارة ه انضمام شرح مذكور و ديگر به ب 333شمارة  ۀيكی در مجموع :موجود است
عبداهلل التسدتری و    بن كلمات سهلو اما كلمات سهل، اين كتاب با عنوان كامل . 328
منزلۀ مقامات سهل كه مؤلف در آن اقوال و كرامدات  ه ت بكتاب مختصری اس مناقبه

گدردآوری و   ،كه در ديباچه نام آنهدا را يداد كدرده    ،منسوب به سهل را از شش منبع
الشرح و البیان لما أشكل من كالم   :ند ازاتدوين كرده است و اين شش كتاب عبارت

م )لدب مكدی   ابوطا القلدوب  قدوت  ،(ق232م )صدقلی   بن محمدد از عبدالرحمن سهل
 ،(ق233م )هدوازن قشدیری     بدن  از ابوالقاسدم عبددالكريم   القشيآيه الآسالة ، (ق283

از ابدوالفرج   صفةالصرفوة  ،(ق273م ) جعفر سرّاج  از ابوبكر محمدبن مصارع العشاق
 (.ق 329م ) الدين عمر سهروردی از شهاب عوارف المعارف ،(ق 397م )الجوزی  ابن

دسدترس قدرار    درامروزه و  اندخذ مزبور چاپ شدهآتمام م است كهذكر ه الزم ب
جز اينكه غالب اقوال و كرامات  ؛ای ندارد ويژه مزيتاين كتاب دارند و از اين لحاظ 

نیاز  سهل را يكجا گردآورده و محقق را تقريباب از يافتن حجم زيادی از اقوال سهل بی
شدتمل بدر دو قسدم    بندی صريح و روشن م باری اين رساله بدون تقسیم. كرده است

 ،كه بی آنكه مأخذ اقوال مشخص شدود مشتمل بر اقوال سهل است  لبخش او: تسا
دد به دانسته  كه مؤلف نیازدد برخی از اقوال سهل را نیز  .است جا گردآوری شدهكي

كدام  سهل است كه هربه مشتمل بر كرامات منسوب  بخش دوم. اختصار آورده است
عدد  هجدهاين كلمات بالغ بر . كند ح به نام راوی آن میرا مستند به ذكر منبع و تصري

ی آن بیتدی اسدت از   دهمتای آن از مآخذ مدذكور گرفتده شدده و هجد     كه هفدهاست 
و ا .ر اسدت ست كه قبر سهل همیشه خوشبو و معطد حاكی از اين ا و شاطبیه ۀمنظوم

 .كند بیت مزبور را در پايان رساله نقل می
 :ند ازاايم كه عبارت شناخته نسخه از اين كتابچند تاكنون 

ط نسخ مشتمل خ اين نسخه به. 333شمارة ( قسم عربی) كوپریلی كتابخانۀنسخۀ . 1
ق اسدت و  3311ه سطر، تاريخ كتابت نسخ نوزده، هر صفحه 31×7/32برگ  39بر 

از امتیدازات نسدخه   . است كتابت شده( سال پیش از وفات وی 23)در حیات مؤلف 
بوده و گدواهی   زادهپريلیكو دمفرزند مؤلف ابوالخیر حاج احاين است كه در تملك 

 .شود نسخه ديده می ومسق در برگ 3321ك وی مورخ تمل
و  دوازدهماين نسخه از قرن  .2189شمارة ( قسم عربی) دانشگاه استانبول نسخۀ. 2
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 .برگ است 22مشتمل بر 
 ةقدم، شدمار   یمرعشد  ۀكتابخاند ) 2/2737 ةشمار به اسعد افندي هكتابخان نسخۀ. 3

اسدت    محمد  بن امین  كاتب اين نسخه محمد. 33×3/39برگ  72مشتمل بر  (9217
خط ای است خوش نسخه. از كتابت پرداخته است ق3321تاريخ اواخر شعبان ه كه ب

 .ولی پرغلط و سقیم
 نیاإلمام الرّبدا  لماتهذا كتاب جمعت فیه ك … الصالةالحمدهلل رب العالمین و : آغاز
الشرآح و  المعتبدرين مثدل كتداب     االئمرة عبداهلل التستری و كراماته من كتب بن  سهل
 :3211رمضدان ششدن    ؛3/233؛ 3/233 ؛2/73 :3213رمضدان ششدن   : كند ) …البيان

 .(839، ص المخطوطات العربیه فی تركیا مختارات من ؛2/22
 ،ظاهراب نخستین مستشرق و محقق معاصری كه پیرامون سهل به تحقیدق پرداختده   .2
زندگی سهل و  دربارة المعارف اسالمةآيدااست كه مقالۀ مختصری در  ی ماسینیونيلو

از امتیازات . الحجم كثیرالمعنیانصافاب مقالتی است قلیل .ه استمبانی فكری او نگاشت
، و و البيران  شرآح اليعنی ( ق232م )اين مقاله استفادة نويسنده از دو اثر كهن صقلی 

. و نظريات سهل است آرا ، كه از منابع اصیل و معتبرفآقالمعارضه و الآدّ عل  أهل ال
يكی اينكه در آغاز مقالده   :تأمل است خورد كه محل چشم میه نكاتی در اين مقاله ب

كندد كده    نوشته است و سطر بعد تصريح مدی  اينكه سهل به عربی می تصريح دارد بر
وی از اينكه  هرچند ظاهراب مقصود ؛است ظاهر كالم متناقض. «ل چیزی ننوشتسه»
دانسته؛ بلكده ايدن    بوده و نوشتن نمی  ت كه سهل امیساين نی« سهل چیزی ننوشت»

ديگر اينكه . شاگردان اوست ۀوسیله است كه تألیف منسوب به وی تقرير اقوال وی ب
آيا واقعاب سهل را تبعید كردند يا خود در . كند از بصره به عنوان تبعیدگاه سهل ياد می

ظاهراب اين قول ماسینیون در اثر استنباط  ؟ردم شوشتر به بصره رفتاثر دلخوری از م
  بن كه سهل ،گفته (23ص ) شآح شطحياتشبیه آنچه روزبهان در است وی از اقوالی 

گفتده كده    (32 ، ص3ج ) طبقرات يدا آنچده شدعرانی در     ،عبداهلل را از تستر براندندد 
آيد كده آنچده برخدی     نین برمین چيولی از قرا. «أخآجوا سهالً من بلده إل  البصآة»

چیدزی نیسدت جدز خدروج سدهل در اثدر        ،اند منابع از آن به تبعید سهل تعبیر كرده
از  (299ص )اللمع  گزارش سرّاج در كه چنانتستر،  یآزردگی از فقها و عموم اهال دل

دسدت سدهل در   ه ت و نیز گزارشهايی چون شفای يعقوب لیث بد ساين ماجرا مؤيد ا
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سدهل از  از خروج ار و نیز گزارش عط (331 ، ص31 ، جحليةونعیم، اب)حوالی شوشتر 
خود گدواه ايدن    (339 ، ص3 ، جتذكآةعطار، )شوشتر و برگشتن وی پس از چندگاه 

است كه خروج سهل از شوشتر به اختیار خود او بوده و هرگداه خواسدته بده آنجدا     
 .است برگشته

چون از تفسیر دد رد اشم ا برمیكه مصادر خود ردد در پايان مقاله  اوديگر اينكه 
كده در  چنان ؛اندد  بسدته داند كه بده سدهل    را تفسیری مجعول می آن ،برد سهل نام می

 ، ص33 ، جةآةالمعرارف اسرالمي  يدا) «تفسدیر مفتعدل  » :ترجمۀ عربی مقاله آمده اسدت 
اولین منبع كه  در حالیو اين تعبیر بیانگر عدم اعتماد وی بر تفسیر سهل است  .(232
 .ر نوشتن اين مقاله همین تفسیر سهل استوی د
ن پیرامون سهل اترين تحقیقات معاصر ترين و جامعاز مهم ،من تراث التستر الصوفی. 5

ايدن كتداب   . استاد دانشگاه قداهره  ،كمال ابراهیم جعفر محمدتألیف ، و میراث فكری
دگانی مبسوطاب به تحقیق پیرامدون زند  ل او جلد است كه مؤلف در جلد سهمشتمل بر 

و نظريدات   آرا و افكار او پرداخته و آثدار مكتدوب منسدوب بده سدهل و      آرا سهل،
بداب   چهدار مشدتمل بدر    لداين ج. وی را بررسی كرده است پروردگان مكتب دست
و  ،ن، كتابشناسی آثار ویادر شرح حال سهل و ارتباط وی با معاصر لباب او: است

سدی افكدار و نظريدات سدهل و     در برر ومد بداب . بحث مبسوط دربارة تفسیر سهل
سهل در  د كالمی و نظريات خاصيدر عقا باب سوم. تحقیق پیرامون شیوة سلوك او

. سدالمیه  ۀمباحثی چون الوهیت، قدر، نبوت و واليت، و چگونگی تأثیر سهل بر فرق
در  نسوب به سهل و مجموعۀ اقوال قددما الحروف م  فی رسالةمشتمل بر  باب چهارم
 .تصوفتعريف 
ای است از متون مهم و كهن صوفیه مربدوط   دوم و سوم اختصاصاب مجموعه دمجل

. 3: عبارت اسدت از  جلد دوم مندرجات .او به میراث فكری سهل و شاگردان مكتب
برخی از اقوال  .3 ،(737ش ) لیيكوپر ۀموجود در كتابخان ۀكالم سهل از روی نسخ

متأسفانه به مجلد . مذكور بيانالشآح و ال . 2، ۀ كالم سهلصورت تتم هسهل ب ةپراكند
 علر  أهرل الفرآق    والرآدّ  ةالمعارضآن  ۀسوم كتاب دست نیافتم و ظاهراب اولین رسال

 .ن عبدالرحمن صقلی استاهم
ف با گردآوردن اين مجموعه تحقیقی جامع پیرامون سهل و میراث فكری وی مؤل
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ئنی را در اختیدار  منابع اصیل و مطم ،ارائه داده و با تصحیح و چاپ عناوين ياد شده
 .است پژوهندگان قرار داده

كتدابی   عرفدانی او آرای  از ديگر تحقیقات جامع و مستند معاصر پیرامون سهل و
يدا   2سدنتی وجدود در اسدالم    بده  نگدرش عرفدانی  نام ه ب است كه گرهارد باورينگ

ترين  وی در اين كتاب مبسوط. است تألیف كرده تأويالت قرآنی سهل تستری صوفی
وی و شداگردان و تصدانیف   آرای  دترين تحقیق معاصر را در مدورد سدهل و  و مستن

تدرين   از قدديم را دد او اغلب منابع مربوط به سهل . منسوب به سهل ارائه داده است
از . اسدت  ع آفريدهو اثری مستند و ممت ديده دد ن معاصراابع تا تحقیقات مستشرقنم

او . ی است پیرامدون تفسدیر سدهل   ا دقیق و موشكافانهتحقیق جمله ابواب مهم كتاب 
د سدهل راجدع   يرؤس عقا اين تفسیر را تأيید كرده و از آن،اعتبار و وثاقت  سرانجام

 .به الست، جاودانگی روح يا نفس ناطقه را استخراج كرده است
اش در نقل برخی عبارات از منابع فارسی و درك  یمؤلف با تمام دقت و موشكاف
پژوهشدی  »خدود موسدوم بده     ۀدهقانی در مقال محمدمطلب آنها دچار خطا شده كه 

 ،عالوه بدراين . است يادآور شدههايی از آنها را  نمونه« بن عبداهلل تستری سهل ةدربار
 :است خورد كه محل تأمل چشم میه نكاتی در كتاب ب

عای خدويش  زبان بوده و بدرای اثبدات مدد   یل عربمؤلف معتقد است كه سه الباو
 ،بدوده « دسی»سوّار ملقب به   محمدبنی سهل يعنی يچون دا آورد كه دلیلی واهی می

بايستی عرب بوده باشد، پس مادر سهل نیز عرب بوده و زبان او نیدز بده پیدروی از    
ن مهمدی در  يحال آنكه قرا .(23: 3981باورينگ ) زبان مادر بايستی عربی بوده باشد

ن و امورخد  احددی از  ؛ از جملده اينكده  كندد  دست است كه اين سخن را نقض مدی 
در مندابع مهمدی چدون     ديگدر اينكده،   .اندد  را عدرب ندانسدته   شوشتردانان  جغرافی

يدا  »كدالم   كه سهل مخاطبان را با تكیهآمده مكرر  (312 ، ص31ج ) حليةاالوليا
از  (331 ، ص31ج ) االوليرا  حليرة داده و نیز در همدان   مخاطب قرار می« دوست

گوسفندی به با مسجد جامع ديدم كه  را در آمده كه او قول كسی از اصحاب سهل
 .فارسی سخن گفت

 ،رسدد  ابدن خلّكدان مدی    االعيران  وفياتبه  هم وقتینقد منابع  باورينگ به هنگام
 

4. The Mystical Vision of Existence in Classical Islam 
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جستانی با سهل را بر شرح حال سدهل  سمناظرة ابوحاتم  [ابن خلكان] وی: گويد می
مدورد   اناالعير  وفيرات ولدی در   .است افزوده دد گرفته است رسالۀ قشیريهكه از  دد

ای از  هرظاهی  من« سهل تستری»ذيل عنوان ( الدين عبدالحمید ییتحقیق مح)استفاده 
 محمدد   بدن  سدهل   ابوحاتم»بلكه ذيل ترجمۀ  ،جستانی يا غیر او نقل نشدهسابوحاتم 

او  ةصورت مناظر ،سهل قرار گرفته ۀبالفاصله بعد از ترجم وفياتكه در  «جستانیس
 .استظاهراب در ذهن مؤلف خلطی پیش آمده است؛  زيبارويش ثبت شده غالمبا 

حال آنكه واقعاب تبعیدد   ؛چنین معتقد است كه سهل به بصره تبعید شدباورينگ هم
سهل به بصره مشكوك است و در منابع قرائنی هست حاكی از خروج ارادی سهل از 

ن در ايد . است گشته شوشتر به جهت آزردگی از اهل شهر و گهگاه به شوشتر باز می
 .مقالۀ ماسینیون مراجعه شودمعرفی باره به 

چندین اظهدارنظر   ( ق273م )سرّاج  اللمع در باب ،هنقد رسائل صوفی او در بخش
ا خدالی از تكدرار   نی بر منابع شفاهی و كتبی است امد اج مبتسرّروايات »كه  كند می

 (.3981باورينگ ) «توان بر ارزش و درستی آنها تأكید كرد نیست و نمی
كتدابی اسدت در غايدت اعتبدار و مدؤلفش       اللمع :ن دور از انصاف استاين سخ
 ،آيا اينكه قسمی از روايات سرّاج مبتنی بر منابع شدفاهی اسدت  . یر استبمحققی خ

طبعداب   ،كندد  سال بعد از فوت سهل وفات مدی  93اساساب كسی كه  ؟نقص كار او است
ك كرده و طبیعی است كده  در اند  زنده بودهحیات سهل  زمان كهرا بسیاری از پیران 

ا ايرادی كه بدر  و ام. دست كسی مانند سرّاج برسده بسیاری از معارف سهل شفاهاب ب
نگارندده آنچده باوريندگ تكدرار     به نظدر  زيرا  ؛كند نیز وارد نیست تكرار مطالب می

بلكه به قول بالغیدون تكدراری اسدت كده مفیدد       ؛محض نیستتكرار ، واقعاب نامد می
و جدای  « ...عالقه الفقیر الصادق كذا»: جا از قول سهل گويد  يكمثالب .دتی استيفا

را در مجلسدی  « ...الصدادق   الفقیدر  عالقه»مناسبت حكايتی گويد كه جمله ه ديگر ب
 .ی به من چنان گفتاخواندم صوفی

در  ،اسرالم  المعرارف ةدايآای اسدت از باوريندگ در    عندوان مقالده   «سهل تستري» .7
بده   را ی سدهل و شداگردان وی  اين مقاله مختصری از زنددگ  در او. م3993 ويرايش
. آورده است دد آيند حساب میه داران سهل بكه میراثدد ی پیرامون سالمیه حثبهمراه 
م )ی قلدست عبددالرحمن صد  ه كه ب دداقوال تستری  ۀجز تفسیر سهل و مجموعهاو ب
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باقی دد است در كتابخانۀ كوپريلی موجود  737شمارة ه گردآوری شده و ب( ق232
غیدرمهم و  ددد  كه مشتمل بر مقاالت كوتاه منسوب به او است دد عناوين موجود را 

ايدن  . د سدهل دارد يتنابهی از مقاله نیز اختصاص به عقاعبخش م. است جعلی دانسته
ظداهراب اولدین محققدی     او. باشد به وجود عآفان نگآش از كتاب برگرفته  گويامقاله 

نزد ذوالنون را مشكوك اعالم كرده و ايدن سدخن او   سهل  یاست كه موضوع شاگرد
و  (313ص )سدلمی   طبقرات الصروفيه  متكی بر قول مندابع كهدن و معتبدری چدون     

 .است (389 ، ص31ج ) حليةاالوليا
م )سدالم    دبنمد اح  بنمحمدد اينكده وی   ،توان بر آن انگشت نهداد  كه می اشكالی

م است كه فقط در بصره مسلولی  ؛داند ن سهل در شوشتر میرا جزء شاگردا( ق397
عالوه  .بدين نكته تصريح كرده است (338ص ) طبقاتكه انصاری در چناناست بوده 
 .شوشتر ديده نشددر ( پدر)سالم  در هی  منبعی سخن از اقامت ابن اين بر
در مجلدۀ   3917سدال  ه ر كه بهاز گلدزي یعنوان مقاالت .سالمیه ۀفرقكالمی  ۀوجه .7

وی در اين مقاله به بررسی عقايد كالمی فرقه . پ رسیده استچاه ب ZDMGآلمانی 
م )بصدری    سالم  بن محمد  دبنماح نسبت آنها بهلحاظ ه اين فرقه ب. پردازد سالمیه می

ترين شاگرد سهل است ترين و مهمكسالم نزديابن. اند به سالمیه مشهور شده( ق391
 بدا  (23: 3233) سدینیون قدول ما ه كه شخصیت علمی خويش را مديون او است و بد 

. گذار مكتب كالمی سالمیه شد های سهل به سؤاالت كالمی خود، پايهگردآوری جواب
تواند  یه مید كالمی سالميسالم، عقا سهل و ابن با توجه به ارتباط تنگاتنگ سهل و ابن

 هقاعدد ال علیهرچند اساساب . یابی به مبانی كالمی سهل باشدتمرجع مطمئنی برای دس
اهدل   ولدی سدهل   ،ی قرار دادتوان در قالب مذهب كالمی خاص نمیصوفیه را عرفا و 

فدرق گمندام    ۀسدالمیه از جملد  . دين داشدته اسدت  ه لی بكالم نیز بوده و رويكرد تعق
فدرق   زمدرة ، در اش  هدای ويدژه    و مشخصهجايگاه كالمی  رغم  بهاسالمی است كه 

تدرين مأخدذی كده    ديمقد . شمار نرفته اسدت ه اسالمی به عنوان يك مكتب مستقل ب
. است (333 ص خويه،چاپ د)مقدسی كتاب  ،دهد دست میه اطالعاتی از اين مكتب ب

اخدتالف   ۀه بده معركد  اند بددون توجد   روهی از زهّاد بودهسالمیه گ ،گزارش وی ربناب
ران بصدره از ايندان   كّذينی آنها زهد بوده است و اكثر مسلوك د ۀكه پاي ،زمان هایفق

زمانی  تكلی، ولی با توجه به قراب دسی از سالمیه كم است واطالعات مق. بودند
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بدن   طاهر. قیمت است اطالعات موثق و ذیاين ( كمتر از يك قرن)وی با سالمیه 
التبصيآ ف  الدين و تمييرز   در كتاب( ق273م )محمد معروف به شاپور اسفراينی 

از  (231 ، ص2 ج؛ 28 ، ص3 ج ،المؤمنین ممعج) الناجية عن الفآق الهالكين الفآقة
و گمراهدی آندان را در    آوردهسالمیه ياد كدرده و آندان را جدزو حشدويه      ۀفرق

 .كرده استكالمشان بیان 
د سدالمیه ارائده   يد ترين منبعی كه اطالعات دقیق و چشدمگیری در بداب عقا  مهم

چداپ  ) مدذهب اثر عبدالقادر جیالنی صوفی حنبلی الغنية لطالب  طآيق الحق ،كند می
فصلی مبسوط از كتاب خود را به نقد اين فرقده اختصداص    او. است (ق3232 ،مكه

كند كه برخدی   د آنان را كه مشتمل بر يازده فصل است ذكر میياصول عقا ؛داده است
شیطان بر آدم پدس   ةقرآن است؛ مثل اعتقاد آنان به سجدريح ص نصاز آنها مخالف 

يدا  اسدت؛   (31 :7و  32: 3)ن خالف تصريح قدرآ  اولیۀ او از اين كار؛ و ايناز امتناع 
از  اوخالف تصدريح قدرآن بدر راندده شددن      ه اينكه ابلیس هرگز وارد بهشت نشد، ب

قبل از نزول جبرئیل و ابالغ وحی با كلمدۀ   (ص)، يا اينكه پیامبر(37: 7قرآن )بهشت 
 .(33: 23 ،27: 39قرآن )قرآن مجید است  خالف نصه و اين ب ،قرآن آشنا بوده
خد آد مزبور عیناب كالم سهل است كه در ميس عقاوكه برخی از رؤقابل توجه اين
كنند، و در اعتقداد بده حضدور     چنین حالج را تكفیر نمیآنان هم. اند به او نسبت داده

رت ند كه همین اعتقاد موجدب نفد  اجا، متمايل به مشرب معتزلیانباری تعالی در همه
 .(22ق، ص 3233، حیدرآباد، انةاالبانّه عن أصول الدي: كن) است شده  میاشعريون 

 رنقد )ند و محمد موصلی اصفهانی ابه قديم بودن قرآنقائل آمیزی  آنان به نحو اغراق
سدالمیه   شددت بدر  بده  و الشريعة  ةجميحالسند السنيّة ف  قطع تهاب ال  سيفنیز در  (ششم
نیدز  ( ق728م )ذهبی . دهد تازد و آنان را در كنار چهار امامیان و اهل حديث قرار می می
 .سالم در برخی مواضع خالف سنت رأی داده استتصريح دارد كه ابن العبردر 

ه بد  ،كندد  د كالمی سالمیه ارائه میياز منابع به عنوان عقابه نقل  رهآيا آنچه گلدزي
سالم بصدری بودندد و مسدتقیماب تحدت      بن دمای است كه اتباع اح راستی همان سالمیه

بن  لطی پیش آمده بین عقايد اين گروه و تابعان هشامتأثیر تعالیم سهل تستری، يا خ
او را نماينددة   غُدالت در میدان  ( 323، ص الملل و النحل)سالم جوالیقی كه شهرستانی 

آيا در معتقدات سهل تضاد و تنافی صريح بدا   ؟كند سرحدّ جنون معرفی میه مكتب ب
او را بده   قددما  هل از بزرگان صوفیه است كه اكثرمگرنه اين است كه س ؟قرآن هست

د يبرگرفته از عقا ،راستی اگر آنچه گذشته آيا ب. اند دينداری و مبالغه در زهد ستوده
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در حدق سدهل گفتده     ،اند سالمیه گفته ها كه در حق ناسزا چرا اين طعن و ،سهل است
غیرممكن است مقصود از سدالمیه در متدون، پیدروان    : گويدمیر هنشده است؟ گلدزي

د عجیب و غريب ياد شده يد كه وصفش گذشت؛ ولی عقانباش لیقیسالم جوا  بنهشام
اندازد كه خلط عقايد پیروان  شك میبه خواننده را  ،كه در تنافی صريح با قرآن است

 .بصره محتمل است ۀسالم جوالیقی با سالمیابن
ن پیرامدون  اديگدر تحقیقدات معاصدر    اين كتاب از .بن عبداهلل تستري و سالمیه سهل .8

ه ب او اين اثر را. است نام تونكه آلمانی ب یتری است كه مؤلف آن مستشرقسهل تس
ای از متن كتداب   اين كتاب ترجمه: باورينگ گويد. ه استم منتشر ساخت3971سال 

اخیدراب بده    المعارضره از آنجا كه مدتن  . است( ق232م )عبدالرحمن صقلی  المعارضه
چاپ ه ب «من تراث الصوفی» ۀدر مصر ضمن مجموع ابراهیمكمال جعفرمحمداهتمام 

اقوال كالمی و عرفانی سهل است كده اغلدب    ةرسیده است و آن مشتمل برگزيد
دهد، وجه  اعتقادی سالمیه را تشكیل می ۀسالم روايت كرده است و پايآنها را ابن
؛ 37: 3277ی دهقان :كن) شود بن عبداهلل و سالمیه روشن می كتاب به سهل انتساب
 (.3: 3981باورينگ 

مرشدد و  »تحت عندوان   (23ص ) حالج مصائبدر ی ماسینیون يلو .مصائب حالج .9
بده تبیدین عقايدد     نیای مت ی از سهل آورده و طی مقالهترجمۀ مختصر« جياران حال

 والمعارضرة  ، الشرآح و البيران  د سهل را از مآخذی چون ياو عقا. است وی پرداخته
 االسرآار تهرذيب هدروی،   الكالم ذمّ، (ق 232م )هردو از صقلی  ،الآّد عل  اهل الفآق

است كه همگی از متون معتبر و كهن صوفیه  گرفته سلمی قيتفسيآ الحقاخرگوشی و 
وعدۀ  ممج» :ايمدان  ،توحید ،اجتهاد: داند وی اصول مكتب سهل را سه چیز می. است

 «.سلوك دينی
ی مكد  القلروب  قوتداند و با استناد به  سهل را سنّی محض و اهل الحديث می او
اسی برشمرده كه عقیدده داشدته هركده او را    عب ۀسرسخت خلیف راوی را هواد ،آمده

با  مجالس المؤمنيناينكه قاضی نوراهلل در   شگفت. دوزخی استو كافر  ،فرمان نبرد
ت تشیع سهل داشته كه تا حدودی استناد به همین كالم سهل و نظاير آن سعی در اثبا

اخدذ و  ( !كدذا )ب كال صطلحات خويش را از ابنسهل م :گويدمی او .فق بوده استمو
 .اقتباس كرده است

مانندد  ه سدهل بد   كه گويدمیجا  توان بر كالم او گرفت اينكه يك ای كه می خرده
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فت و به كردار وی بر اصول دين تامیای روی  ز شیوة جدل متألهین حرفهحنبل ا ابن
چنان  حكمت الهی مشرب سهل در زمینۀ كه فشرد و جای ديگر گويد تی پای میسن

بدا گدردآوری جوابهدای سدهل بده       وی، شداگرد  ،سالمل و منطقی است كه ابنمستد
ای و  بايد گفت مگر شیوة متألهین حرفده . گذار مكتب سالمیه گشت هايش پايهپرسش

حنبدل   مانند ابدن ه چگونه كسی كه ب. بحث و جدالشان غیر از استدالل و منطق است
مام دارد و از استدالل گريزان است و دين را به ری كه فقط به حديث اهتظاهری قش

 در حكمت الهی مستدل و منطقی اسدت  اش مانند كسی است كه شیوه ،تعبد فراگرفته
 .(32 :3233ماسینیون  :كن)
 .اپ رسیده استه چب دارالثقافةكه در  يآةاهللحباز محمد  شیخ العارفین االمام التستري .11
از عبددالحكیم محمدود، در     التسوتري حیاتوه و آرائوه   بون عبوداهلل   العارف باهلل سهل .11

 .اخیر دست نیافتم دو اثرمتأسفانه به . است چاپ رسیدهه دارالمعارف قاهره ب
و اسدت  تدألیف شدده    ترذكآةاالوليا اين كتاب در نقدد   .از علی دشتی پندار ۀپرد .13

سدوب  شش كرامت من نويسنده. كند كرامات منسوب به بزرگان صوفیه را بررسی می
و آنها را خدالف قواعدد عقلدی و محسوسدات      كندو نقد میبه سهل تستری را نقل 

اين كرامات شاهدی  كردن وی برای رد. تازد ار میعط بهداند و به سبب نقل آنها  می
خدود  كه سهل خود منكر كرامات منسوب بده  حاكی از اين ،آورد می رسالۀ قشیريهاز 

عجب . كند كرامات به آن كالم استناد می د و ردراب برای نقمكر شبوده و در استدالالت
 .گويد  سخن می« ابوسهل»از سهل تستری به عنوان  ابمكرر آنكه دشتی

ج از مناسدبت وقدايع حدال   ه ب او. كوباز عبدالحسین زرين جو در تصوفوجست .11
او را سدنی و  . كند و مختصدر تحقیقدی دربدارة مشدرب او دارد    سهل تستری ياد می

مدحی است  ،حديث معرفی كرده است و استناد او در اين استنتاجاهل  ۀهواخواه فرق
كه سهل در عبارات خود از حديث و نقل آن دارد و اينكه گويند روزی سهل تستری 

 كند وجستانی را مالقات سابوداود  كهاز خلوتگاه خويش بیرون آمد فقط به قصد آن
 ۀ، نسدخ الكدالم هدروی   ذم)بوسد ب است آن زبان را كه بدان چندان حديث روايت كرده

ج در خددمت او  حال ،سهل از شوشتر به بصره كوچیدچون  :چنین گويدهم او .(خطی
 .بود و با او به بصره رفت

 ازای  عندوان مقالده   .عبوداهلل تسوتري    بون  زندگی، آثار الحوال سهل ۀدربار پژوهشی .33
گفتداری   .است یدهبه چاپ رس (29د33، ص 3ج ) ايرج ۀنامارج در كه دهقانی محمد

منابع مهم را ديدده و   نويسنده. ای دربارة سهل و آثار اواست حاوی تحقیقات ارزنده
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خورد كده   چشم میه ب همقالاين نكاتی در  عرضه كرده است؛ مع ذلك،كاری ارجمند 
 :شود ر داده میتذك
ربدی  ع الدين ابدن  ییاثر مح بلغة الغوّاص ف  االكوان إل  معدن االخالصنام كتاب  دد
ثبدت شدده كده     بليغة الجروّاس صورت ه ب (332 ، ص3 ، جالظنون كشفحاجی خلیفه، )

 .(33: 3277ی دهقان)خوانی متن فرنگی باورينگ است ظاهراب ناشی از غلط
طی  ،باورينگاثآ به وجود  عارفانهنگآش ی از كتاب يدر ترجمۀ بخشها دد نويسنده
سدهل   ةتنها عبارتی كوتاه دربدار ان البلد معجم در( ق 333م )سمعانی : عبارتی گويد

را ( ق 332م )بن عبداهلل حمدوی  قوتيا البلدان معجمبدين صورت . (37 :همدان ) دارد
ر از ترجمده  طتقريبداب يدك سد    ،به اصل متن مراجعه شد. به سمعانی نسبت داده است

م )سمعانی »: اصل متن چنین استترجمۀ . استساقط و اين غلط فاحش خلق شده 
. آورده است« تستر»خود تستری را زير نسبت  االنسابدر كتاب ( ق 333/م3337
بده  « سدمعانی »بددين ترتیدب    .«...خدود  البلدان معجمدر ( ق 332/م3339)ياقوت 
 .(23: 3981باورينگ : نك)وصل شده  البلدان معجم
 ، ص31ج ) حليرةاالوليا سدهل در   یدعدا ه داستان شفای يعقوب لیث ب ۀدر ترجم دد

اهلل تعدالی هكدذا    من كانت حالده مدع  ): نی سهل خطاب به معترض راۀ پاياجمل (331
ی اسدت از  را با خدای چنین حدال  آن»: دآورمیچنین  (بن لیثاليستكثر مال يعقوب

در اينجا بده معندای زيداد    « يستكثر»حال آنكه « .جويد ونی نمیفزمال يعقوب لیث 
ديددة وی  ه عقوب بد يعنی كسی كه با خدايش چنین حالی است مال ي ؛پنداشتن است

 .(32: 3277ی دهقان) يدآ زياد نمی
دانیم مقصود از قدول   نمی :دارد به سهل اظهار می بدر بررسی آثار منسونويسنده  دد

لیكن  ؛دقیقاب چیست« سهل چیزی ننوشت» كه المعارف اسالمةآيداماسینیون در مقالۀ 
 .(38 :همان)است ه مفرطی به نوشتن حديث داشت ۀكنند كه سهل عالق منابع تأيید می

داند كه سهل عالقۀ وافر بده نوشدتن    يقیناب كسی مانند ماسینیون می :نگارنده گويد
ی بدوده،  ش از اين سخن اين باشد كه سدهل امد  حديث داشته و بعید است كه منظور

كند كه مقصدود ايدن اسدت كده      ی میيبلكه سیاق كالم خواننده را به اين معنی راهنما
بلكه شاگردان و اصدحاب وی تقريدر    ،اند د او نوشته نشدهدست خوه تصانیف سهل ب

 .چنانكه مشهور است ؛اند كرده
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زبان بوده یدهد سهل عرب كه احتمال می دد نويسندة مقاله ضمن ايراد بر باورينگ دد
ه دو قرينۀ قداطع و شداهد صدادق بدر     با اينك دد و استدالل ضعیفی ارائه كرده است

و اسدتدالالت هندوز هدم ايراندی بدودن       ز ايدن پدس ا  ،آورد بودن سهل مدی  یارسپ
 .(23: همان)داند  بودن سهل را احتمالی می یارسپ
 مناسدبت  ه رسد، چون بد  كه می« واليت»ه مبحث بسهل  ینويسنده در بخش آرا دد

: دگويمیتاريخی  ۀبدون هی  مستمسك و قرين ،انجامد كالم به فتنۀ زنگیان بصره می
شورش زنگیان بصره، سهل كه حاضر نشد بصدريان را  توان گفت در جريان  آيا نمی»

د و خوشحال بود كده  رك برای دفع اين خطر ياری دهد در واقع با زنگیان همدلی می
در ه خواست خدا باد كبر و نخوت را از دماغ اعدراب بد  ه اين غالمان شورشی البّد ب

 .(23: همان)« كردند  می
عرب بودند  ،نگیان قرار داشتندآيا عموم اهالی بصره كه دستخوش قتل و غارت ز

المی اسد  ۀكه تا قرون اولی بودمگر نه همین بصره  او؟يا فقط قشر حاكم و وابستگان 
دكانشان در كدوی و بدرزن   زبان بودند و كوفارسی بخش قابل توجهی از جمعیت آن

سدر  « اسدت  ذسپیی ه روسمی/ عصارات زبیب است/ آب است و نبیذ است»سرود 
 ،البته آنچه دهقانی مطرح كرده. اند شده گیان فقط متعرض عربها میشايد زن. دادند می

ولی در يك گفتار علمدی   ؛توان مناقشه كرد چیزی جز يك سؤال نیست و زياده نمی
 .ای باشد پرسش نیز بايد مبتنی بر قرينه

ديلمدی را بده    محمدد بدن   تألیف ابوالحسن علدی  ابن الخفيفسيآةايشان نام كتاب  دد
ضبط كرده است كه ظاهراب ناشی از بددخوانی مدتن فرنگدی     ن خفیفابصراطصورت 

 .(32: همان)باورينگ است 
اخیر منتشدر شدده كده     چند دهۀ درزبان فارسی ه مختلف ديگر ب ۀچند مقاله و رسال

اصدغر   علدی  از «الدعوةتری فیلسوف مستجاب ست  سهل»: ند ازابرخی از آنها عبارت
بخدش  . اسدت  چاپ رسدیده ه ب (27، ص 93، ش 3233) نگین ۀاين مقاله در نشري. حلبی

 .جديدی ندارد ۀو نكتاست  المعارف اسالم ةآيداترجمۀ مقالۀ ماسینیون در  ،اعظم كار
و از دهدر   «عبداهلل پیشوای صوفیان اسدالمی   بن سهل»و  «عبداهلل شوشتری  بن سهل»

، 2د2، ش 3238، مرداد 32س ) تهران دانشكده ادبياتمجلۀ اولی در  ،محمدعلی شیخ
 هستند یهاينقل قول ۀمجموع (3272 ،تهران) كريمان ۀنامو دومی در  (312د388ص 
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 ۀعندوان مقالد   «عبدداهلل تسدتری    بدن  سهل». دناز منابع قديم و جديد و امتیازی ندار
ه بد ( 3273زمسدتان  ، 27 ش) صدوفی  ۀاست از فاطمه مظاهری كه در مجلد  یديگر

حسدن جاللدی عزيزيدان كتدابی اسدت      تدألیف   شهرستان تصوف .است چاپ رسیده
 مؤلف بدون اينكه بین مندابع مهدم و دسدت    .سهلآرای  مختصر در زندگی و اقوال و

به يك میزان بدانها ارجاع  ،فرقی قائل شود فرهنگ عمیدو كتب دست دهم مثل اول 
ش مؤسسدۀ  3272 را درايدن كتداب   . سهلیات كوشیده است گردآوریِولی در  ،داده

 .است منتشر كرده ثر حديچاپ و انتشا

 يختمدارك كتابشنا

ه عندوان را بده سدهل    سد  (ق288تألیف ) الفهآستدر  النديمابنمحمدبن اسحاق  .3
ق يدقرا : ند ازااين عناوين عبارت .دست نیست نسبت داده كه امروزه اثری از آنها در

 .جوابات اهل اليقين، مواعظ العارفين، المحبّين
اين  و دهد ی است كه آثاری را به سهل نسبت مین منبع كتابشناسيتر، قديمالفهآست

سال بعدد از مدرگش بده     صدسهل در مدت كمتر از يكن است كه نام آخود بیانگر 
تداريخ   (8: 3981) يدا بده تعبیدر باوريندگ     الفهآسرت عنوان مؤلف آثار صدوفیه در  

 .نديم وارد شدكالسیك عربی ابن
عندوان مؤلدف شدهیری در     از سدهل بده   التعآيرف نه تنها در  (ق281م )كالباذی  .3

عنوان كسی كه اثر مكتوبی در تصوف از ه حتی باو را كه  ،موضوع تصوف ياد نكرده
 .است حساب نیاوردهه جای گذاشته باشد نیز به خود ب

صداحبان   ۀسهل را از جملد ( 229ص ) كشف المحجوب در( ق239م )هجويری  .2
 .رداشم آثار در آداب صوفیه برمی

( ق 328م )عربدی  ابدن  الددين   ییاز تالمیذ مح (ق 323م ) سودگین  بن اسماعیل .2
ای از آثار جنید را كتابت كرده و در پايان از سهل و تدألیف او   است كه مجموعه

: كند )كندد   معتبدر در مباحدث عرفدانی يداد مدی      یعنوان مدؤلف ه ب الميثاقنام ه ب
 (.3/83 :3972محمدكمال 

را بده  « هزايرجد »كتداب   (313، ص 3ج ) العبآدر كتاب  (ق 818م )ابن خلدون  .3
 .سهل نسبت داده است
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بدا عندوان    كتدابی را  (331ص ) جماتراج الترآ  در كتاب  (ق 879م )ابن قطلوبغا  .3
 .است به سهل نسبت داده طبقات الصوفيه

ج ) آينطبقرات المفسر  در  (ق 923م )داودی د ماح بن علی الدين محمدبن شمس .7
اما در چداپی   ؛كند معرفی می ر و صاحب تفسیرتستری را به عنوان مفس( 331، ص 3

و ظاهراب در نسدخۀ اصدل    است مطلبی گفته نشدهزير عنوان سهل  ،كه در اختیار بود
 .است چنین بوده

همان عناوينی  (323، ص 3ج ) الكواكب الدريهدر  (ق3123م )مناوی عبدالرؤف  .8
كده  بدا ايدن تفداوت     ،كندد  نقل می ،به سهل نسبت داده الفهآستم در يدنال  ابنرا كه 
 .ضبط كرده است رقائق المحبينصورت ه را ب المحبين قئدقا

 المعرارف ةآيدادر  (يدازدهم  رنقد )عبداهلل كاتب چلبدی    بنحاجی خلیفه مصطفی .9
دو عنوان از آثار سدهل   (3238، 3392 ص ،3ج ) الظنون كشفنام ه كتابشناسی خود ب

ل را او عنوان است كهكر ذه الزم ب .اقص  األنبي و ،الغاية ألهل النهاية: شمرد را برمی
 كندد  نقل مدی  قيالحقاخالصةصاحب ( ق 317م )الدين محمود فارابی به نقل از عماد

 .(399 ، ص3 همان، ج)
، 233، 33، ص 3ج ) العررارفينهديررةدر  (ق3228م )اسددماعیل پاشددا بغدددادی  .31

 ،جوابات اهل اليقين :كند اثر معرفی می ششسهل تستری را به عنوان مؤلف ( 3933
 .مواعظ العارفين ،قص  األنبيا ،الغاية ألهل النهاية ،زايآجه ،ق المحبّيندقائ

نديم و حاجی خلیفه ندام  را به عناوينی كه ابن« جهيراز»بغدادی در اين فهرست 
 .است( 313ص ) العبآوی كالم ابن خلدون در  افزوده و ظاهراب مأخذ ،اند برده

توان  می ،اند م يا عرب تألیف شدهتاريخ ادبیات اسال ۀاز مأخذ معاصر كه در زمین
 :عناوين زير را نام برد
بدا   ،(331، ص 2ج ) مختصری از سهل ۀترجم ضمن عالماألدر  خیرالدين زركلی

طبقات و  حليةاالوليا، وفيات االعيانسلمی،  ۀالصوفیطبقات  خذی چونآارجاع به م
 ائق المحبدین رقد  ،تفسدیر القدرآن   :، اين عناوين را به سهل نسبت داده اسدت شعآان 

 .(كه مناوی ثبت كرده است چنان)
عنداوين را بده سدهل    اين ( 382، ص 2ج ) فينمؤلمعجم الدر  رضا كحّاله عمر

تفسريآ  ، جوابات أهل اليقرين ، مواعظ العارفين، ينحبرقائق الم :نسبت داده است
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 .قص  األنبيا، القآ ن الكآيم
سهل را در احوال  ۀرجمت، (391، ص 3ج ) عآبادبيات تاريخ در  كارل بروكلمان

 در معرفیاو . است ن آوردهاردر شمار مفس ،باب هشتم كتاب تحت عنوان علوم قرآن
 آنچده در كتابخاندۀ كدوپريلی ذيدل    نیدز از   كرده است؛اشاره  هنسخ سهآثار سهل به 

 :اسدت  نسدخه  سهمشتمل بر  كند كه در واقع  شود، ياد می  نگهداری می 737شمارة 
وی . كه شرح آن گذشت المعارضة و الآّد عل  اهل الفآق ،البيانالشآح و  ،كالم سهل

با اعتماد عنوان كتاب است،  سهبدون توجه به محتويات مجموعه و اينكه در حقیقت 
 او .حسداب آورده اسدت  ه بد  دمجموعده را يدك واحد    به برچسب پشت نسخه، كل

آح و الشر يعندی   ،از دو كتداب صدقلی   (222 ص ،3 ج) ل كتاب خودهمچنین در ذي 
كتاب  شود كه اين دو و از كالمش چنین فهمیده می است ياد كرده ،المعارضهو  البيان
باعث شدد كده سدزگین    ای بر تفسیر سهل دانسته و همین  شرح يا حاشیه ۀمثابه را ب

 .همان خطا را تكرار كند
های دنیدا   آنچه از تصانیف سهل در كتابخانه تاريخ التآا  العآب در  فؤاد سزگین

عندوان   هشدت كه شمار آنها بده  است فهرست كرده  ،و شناخته شده بوده موجود
المعارضة و الرآّد علر     ،تفسيآ القآ ن الكآيم :ند ازاعناوين عبارت اين. رسد می

رسرالة   ،رسالة ف  الحكم و التصوف ،بن عبداهلل التستآيكلمات سهل ،اهل الفآق
 ،لقص  ف  قصر  االنبيرا  لطائف ا ،مناقب أهل الحق و مناقب أهل اهلل ،الحآوف

 .هياتنمقالة ف  الم
تألیف شدده   هفتمترجیحاب بايستی در قرن  :بن عبداهلل گويد دربارة كلمات سهل او
يعنی در ذيل تفسیر سهل از كتداب   ؛او نیز اشتباه بروكلمان را تكرار كرده است. باشد

ای بدر   ا تعلیقهبرد و آن را به عنوان حاشیه ي نام می( ق232م )صقلی  الشآح و البيان
 .(321د339 /2 :3233سزگین  :كن)كه اشتباه است  كندمیتفسیر سهل معرفی 

، 3ج ) آي الصروف  تمن تآا  التسر در كتابش با عنوان  محمدكمال ابراهیم جعفر
بدر  مشدتمل  تصانیف سهل ارائه داده كده   زفهرستی ا ،صی در مآخذتفح( 82د83ص 

تفسريآ   ،اليقرين  جوابرات أهرل   ،ظ العرارفين مواع ،ينبدقائق المح: عنوان است دوازده
رسرالة فر  الحكرم و     ،كتراب الميثراق   ،رسالة الحآوف ،قص  االنبيا ،القآ ن العظيم

 .كالم سهل ،سلسبيل سهل  ،هجيآاز ،ةالغاية الهل النهاي ،التصوف
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كلمرات  كتداب  معرفی ه ب تآكياالنوادر المخطوطات ف  مكتبات  در ششنرمضان 
 پدردازد  می( ق3323م )  زادهاثر نعمان پاشا كوپريلی تآي و مناقبهبن عبداهلل التس سهل

چنین در فهرست كتابخاندۀ كدوپريلی نسدخۀ    هم او. كند معرفی میهای آن را  و نسخه
، الشرآح و البيران  عندوان   سده ای اسدت مشدتمل بدر     را كه مجموعه 737شمارة 

كند آنچده   ر مینظ كند و همچنین اظهار سوطاب معرفی میمب كالم سهلو  المعارضه
چیزی نیست جز  ،در اين مجموعه سزگین با عنوان كالم سهل معرفی كرده است

رمضدان  )است  و كالم عجیبی ( ق3323م )زاده  كوپريلی« ... كلمات سهل»همان 
 .(3/233؛ 2/73: 3213ششن 

ج در كتابخاندۀ  333كه بده شدمارة   دد منسوب به سهل  رسالة المنهيات ةنويسند
كندد كده ايدن رسداله از      تصريح مدی دد انشگاه تهران موجود است دانشكدة حقوق د

 .شده است سهل برگزيده القلوب ضياء
عبدداهلل    بدن  پژوهشدی دربدارة سدهل   »خود تحت عندوان   ۀدر مقالمحمد دهقانی 

آثار سهل اختصداص  معرفی به « آثار منسوب به سهل»را با عنوان  بخشی« تستری
 شود بالغ می عنوان سیزدهمجموعاب به است، ه مردبرشاو تعداد عناوينی كه  .داده است

 .(39د 38: 3277دهقانی )

 آثار سهل

هل موجود آثار منسوب به س (3/2/339: 3233) العآب   التآا  تاريخفؤاد سزگین در 
. شدوند  بدالغ مدی   عندوان  هشدت مجموعداب بده    است كه كرده ها را احصا در كتابخانه

قابل توجه . است رسانده دوازدهد آنها را به تعدا (79د3/72 :3972)كمال جعفر محمد
در فهرست عناوين كمال جعفر ذكر  ،از عناوينی كه سزگین ذكر كرده عنوان دواينكه 

نگارندده  . عنوان است چهاردهنشده و باقی مشترك است كه حاصل اين دو فهرست 
ندك  اي. رسدانده اسدت   هجدهعنوان به  چهاردر اين مقاله شمار مذكور را با افزودن 
 :مختصری از معرفی آثار منسوب به سهل

ل شرح د تفاسیر رسمی قرآن نیست كه متكفماننه اين تفسیر ب .تفسیر القرآن العظیم .1
ای اسدت بدر برخدی     تعلیقات متفرقده  ۀمثابه بلكه ب ؛و تفسیر تمامی آيات قرآن باشد
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آيات قرآن كريم كه بدون هی  نظم و ترتیدب خاصدی تددوين شدده، و در حقیقدت      
در اين تفسدیر قرائندی   . های سهل به سؤاالت مريدان و اصحاب استپاسخ ۀمجموع
خدود سدهل    ۀاش يقینداب نوشدت   صورت حالیده ه كند كتاب ب شود كه ثابت می ديده می
شخصی سهل و داسدتان اختصداری وی و    ةاز جمله اشاره به اخباری از سیر ؛نیست

 قیدل »، «سدئل سدهل  »مانند حتی وقايعی مربوط به بعد از فوت وی، كثرت عباراتی 
سالم و حكايدت   و نظاير آن، برخی از عبارت ابن «سمعته يقول»، «قلت لسهل»، «له 

در صحت انتساب مواد اصلی تفسیر بده سدهل    ،اين موارد ۀبا وجود هم. سماع سهل
وسیلۀ راويان متصوفه سینه ه شكی نیست و ظاهراب در خالل تفسیر سهل كه از قديم ب

اين روندد در طدول   و همان راويان اضافه شده  ۀوسیله اقوالی ب ،شد به سینه نقل می
 استناده با اين حال صحت اقوال سهل در اين تفسیر ب .است قرون متوالی ادامه داشته
. قابل تأيید و اعتماد است ،و جز آن االولیا حلية، القلوب قوتمنابع كهن صوفیه مانند 

سلمی كده در قدرن چهدارم     قيتفسیر الحقار قرينۀ مهم ديگر بر اعتبار تفسیر اينكه د
آن اقدوال بدا    ۀبخش مهمی از اقوال تفسیری سهل نقل شده كده مقايسد   ،تألیف شده

: 3981)باوريندگ  . دهدد  دسدت مدی  ه تفسیر سهل میزان اشتراكات در دو منبع را بد 
صدفحات،   ۀتقريباب چهارصد مورد مشابه در دو تفسدیر يافتده و بدا ارائد    ( 333د332

 .(23د21 :3277دهقانی : نیز نك) طی تدوين كرده استجدول مبسو
بن قیس سجزی اين تفسدیر را  محمددبن مبنابر ديباچۀ كوتاه تفسیر، ابويوسف اح

از خدود او شدنیده، پدس از او ايدن      (ت سال قبل از مرگ سهلشه) ق373 ساله ب
ابدی    بنمحمدد تا آنكه نوبت بده ابوبكر  ،تفسیر به شیوه شفاهی سینه به سینه نقل شده

و به احتمال قوی هموست كه بدا   رسیده استمحدّث مشهور نسف ( ق 312م )نصر 
پدردازد   تفسیر سهل می ببه گردآوری و تبوي( ق223م ) محمداجازة پدرش ابونصر 

ات مربوط به شیوة سلوك سهل ه همو برخی روايات تاريخی و حكايكو بعید نیست 
 .تفسیر افزوده باشد را به

پددربزرگ ديگدری   يكی  :شناسیم می« بلدی ابونصر»ما دو  ه داشت كهبايد توج
و نوة او ابونصر احمدبن عبدالجبار بلددی  ( ق223م )پدربزرگ، ابونصر بلدی . است
به قصدد ديددارش    (الف91، برگ االنساب)آن ابونصری كه سمعانی . است( ق323م )

به اجازة او  و آن ابونصری كه به نخشب رفت و از او حديث شنود، ابونصرِ نوه است،
/ 3 :3972كمال محمدد ) اسدت نده ندوه    ظاهراب ابونصر جد ،هل گردآوری شدهتفسیر س

 محمدد بدن  عبددالرحمن  كده است  كند اين و آنچه اين احتمال را تقويت می. (92د93
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قوال تفسیری سهل را برخی از ا( الف389 برگ) الشآح و البياندر ( ق232م )صقلی 
 .كند روايت می از ابونصر جد

كامل در جمع اقوال تفسدیری   یصاقن تفسیر سهل استايان ذكر اينكه يقیناب مدوش 
 ، ص3 ج ،372 ، ص3، ج 339 ، ص3ج ) تفسیر قرطبدی سهل نداشته؛ چراكه مثالب در 

و  (338 ، ص33 ، ج72 ، ص33و  339 ، ص9 ، ج223 ، ص7 ج ،383-383، 393
یر حالیه موجود نیسدت و  ه در تفسسلمی اقوالی تفسیری از سهل نقل شده ك قياقالح
 .آنها تالشی درخور تقدير است یام به گردآوری اين اقوال و استقصاهتما

ندد  ا های دنیا عبدارت  نسخ موجود از اين تفسیر در كتابخانه ،تحقیق سزگین ربنا ب
 73) 328، فاتح (برگ 323) 333، ظاهريه 38، تفسیر 3/28: ، قاهره339جوتا  :از

 33، صدنعا  933مدورخ  ( الدف 379دد   الدف 383) 3/2288، و ق 873مورخ ( برگ
 .(3/2/329: 3233سزگین )

ه چاپ رسید و بد ه ق توسط بدرالدين لغسانی در قاهره ب3233سال ه اين كتاب ب
مجدداب منتشر در قاهره ل او وسیلۀ غمراوی با استدراك اغالط چاپه ق ب3239سال 
 ۀشدارات دارالكتدب العلمید   انت جدزو عیون السود   باسل محمدو اخیراب به تحقیق  شده

 .چاپ رسیده استه بیروت در دو مجلد ب
ذكری از آن رفتده، جدزو    (332ص ) الفهآستدر اين كتاب كه  .اهل الیقین جوابات .2

ج ) روضات الجنات، (322 ، ص3ج ) يهالكواكب الدرّمنابعی چون . است كتب مفقوده
ايدن كتداب را بده     ،لاو منبعنیز به نقل از  (233 ، ص3ج ) هدية العارفين، (92 ، ص2

 .اند سهل نسبت داده
بايستی در پاسخ سدؤاالت مريددان    ،آيد كه از عنوان مذكور برمی  چنانكتاب، هم

سؤال در كالم و عرفان  هزارپنجسالم مجموعاب  دانیم كه ابن نوشته شده باشد و نیز می
اسداس   بدر  سدالم ابدن  سدپس . مبسوط به آنها داد هایاو نیز پاسخ پرسید وسهل  از

ید نیست اين عنوان متعلدق بده   بع. های سهل مكتب كالمی خويش را بنیاد نهادپاسخ
 .سالم باشدهای سهل به ابنپاسخ
و تمامی  (323، ص الفهرست)النديم نامی از اين كتاب برده است  ابن .یندقائق المحب .3

 فاوت انددك كده  اند، با اين ت  نیز آن را به سهل نسبت داده 3منابع مذكور ذيل عنوان 
 .است بط كردهض «ینرقائق المحب»آن را به صورت  (328 ، ص3ج ) الكواكبدر 
ندام  ه آيدد كتدابی بد    منسوب به سهل برمی المنهيّات ةرسالكه از چنان .القلووب  دية .1
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 .(31: 3989باورينگ ) نیز به سهل منسوب است ديةالقلوب
 ،نوانی به سهل نسبت داده نشدهدر منابع اصیل چنین ع .تصوففی الحكم و ال رسالة. 5

، رقدم  333، ص 3ج ) وطرات المصروّرة  خطمعجرم الم از  به نقل جعفركمال محمدولی 
 2/2338كند كه به شدمارة   می معرفیرا  ق 383ای از اين رساله مورخ  نسخه (393
اسدت،  نسخه را بررسدی كدرده    و كها. كتابخانۀ اياصوفیا موجود است در( 333د28)

اهمیدت اسدت و    ای ناقص است خود رساله اثری كدم  بر اينكه نسخهعالوه  :گويد می
: 3233)سدزگین  . سدهل  تألیفدات ف و نداقص از  محدرّ  جدز منتخبداتی  نیست  چیزی

كمال محمدد  :كند )ت آثار سهل از اين رساله نام بدرده اسدت   سدر فهر (321دد 2/339
3972: 3/83). 
ل او اين ندام نیسدت و  در فهارس شناخته شدة آثار سهل اثری از  .الحروف ةرسال .6

: 3972) ترآا  التسرتآي الصروف    كمال جعفدر در  محمد ،را معرفی كرده كسی كه آن
مشتمل بر اقوال سهل در بداب   ،حجم در چند برگای است كم رساله. است (3/232

بعیدد نیسدت   . قدرآن اسدت   ۀعد ود حروف كه اغلب دربارة حدروف مقط معانی رمزآل
سدهل از مصدادر    هدای   گفتده حروف را از میان  اين اثر اقوال مربوط به ةپديدآورند

البته در انتساب مطالب اين وجیزه به سهل تقريباب شكی . برگزيده و تدوين كرده باشد
مشدابه ديگدر   مضمون در آثار ه الفاظ يا ب  عینه چون برخی از اين عبارات ب ،نیست

 .شود  نیز يافت می
، 3ج ) هدية العارفينغدادی در كتابی را كه اسماعیل ب ،دهد كمال جعفر احتمال می

باشدد و در   رسرالة الحرآوف  به سهل نسدبت داده همدین    زايرجه عنوانه ب (233 ص
جه را بر اين رساله يراچه بسا بغدادی به اين سبب عنوان ز: توجیه سخن خود گويد

ای از اين رسداله ديدده و گمدان     اطالق كرده كه ارقام و اعدادی را در حاشیۀ نسخه
در بطالن اين . جه باشديرااد مربوط به فن استخراج خبیئات موسوم به زكرده آن اعد

ج ) العبرآ در ( ق 818م )پیش از بغدادی، ابن خلدون سال سخن بايد گفت چند صد 
را به سهل نسبت داده است و اين عنوان تراشیدة ذهن بغددادی   زايآجه (313 ، ص3

 گ) 2338یتی ضمن مجموعۀ چسترب ۀفرد اين اثر در كتابخان همنحصرب ۀنسخ. نیست
 :3233)سدزگین  . الحروف قرار دارد  در كنار شمار ديگری از رسائل علم (372د333
كمال محمدد اين رساله اولین بار بده اهتمدام    .است از اين كتاب ياد كرده نیز (2/321
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توثيق رسالة »ای تحت عنوان    با مقدمه من تآا  التستآي الصوف  ۀجعفر در مجموع
 .چاپ رسیده استه ب (273د233)در ده صفحه « تستآيالحآوف ال

بن عبدداهلل فدی الحدروف إن اهلل بحكمتده جعدل      قال سهل …بسمله و سلی امه :آغاز
 …الحروف أصالب لیتركب منها القول

علدم  . مفقوده است كده اثدری از آن در دسدت نیسدت     كتابهایاز جمله  الزایرجّه  .7
نند رمل از متفرعات علوم غريبه كده از آن  زايرجه از جمله فنون و قواعدی است ما

ین كتابی كده  لاو ،بنابر منابع موجود. شود ی استفاده میيجهت كشف مغیبات و پیشگو
( ق 818م )خلدون  ابن نوشتۀ (313، ص 3ج ) العبآ ،اين عنوان را به سهل نسبت داده

و  (928 ، ص3ج ) الظنرون كشرف  در ( رن يازدهمق)یفه كاتب چلبی حاجی خل .است
. اندد هاز ايدن كتداب ندام بدرد    هدم   (233 ، ص3ج ) العرارفين  هديةسپس بغدادی در 

 ، ص3ج ) مرن ترآا  التسرتآي الصروف     كمال جعفر در محمد رغم نظر  ، بهالزايرجه
يكی اسدت، بدا توجده بده     « رسالة ف  الحآوف»دهد اين اثر با   كه احتمال می (232

 .اند  ين دو نوشته، دو اثر متفاوتدر باال بیان شد، ا 3استداللی كه ذيل عنوان 
سهل  ۀروزان ای است مشتمل بر اوراد یخ سینوسی وجیزهش ۀبه گفت. سلسبیل سهلیه .8

مناوی نیز در  .(23 :1991 ماسوینیون ) ار اخذ كردهبن سوّمحمدی خود يرا از دا كه آن
 .از اين كتاب ياد كرده است (322 ، ص3ج ) الكواكب الدّريه

از جمله عناوين منسوب به سهل است كه امروزه اثری  .ضیاء القلب =وب لضیاء الق .9
حقدوق   ةموجود در دانشكد المنهيات رسالةكه نويسندة   چنان. از آن در دست نیست

: اسدت  سهل برگزيده ضياء القلوبمذكور را از  ۀرسال ،كند تصريح می 333شمارة ه ب
بخانۀ ملك مدورخ  كتا 3113خطی شمارة  ۀچنین بندی از همین كتاب در مجموعهم

 .(323 ، ص7 ج :3239پژوه   افشار و دانش: كن) است هجری نقل شده 939
كتداب   (33ص ) التآاجم تاجدر كتاب  .(ق 879م ) ابن قطلوبغالم .طبقات الصوفیه .11

قول منفدرد اسدت و كدس    هل تستری نسبت داده و او در اين را به س الصوفيه طبقات
 (.31: 3981باورينگ  :كن ،نیز) ديگری چنین سخن نگفته

خالصرات اايرات   از اين كتاب با عندوان  ( ق211م )ی فرياب .الغاية ألهل النهاية .11
 ، ص3ج ) نرون ظكشرف ال ، در (32 ص :3ج  ،طبقدات الحنیفیّده  )كند  ياد می أهل النهاية

كمال محمدد ) من ترآا  التسرتآي الصروف    و  (233 ، ص3ج ) هدية العارفينو  (928
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 .یز از اين كتاب ياد شده استن (3/83: 3972
اين  (83 /3 :3972)كمال جعفر محمدو  (321د2/339 :3233)سزگین  .كالم سهل. 12
اندد؛ حدال    كوپريلی استانبول اطالق كرده ۀكتابخان 737مجموعۀ شمارة  ا بر كلنام ر

اسدت   رسالۀ موجزی سهل مكال. جموعه استمل او آنكه اين عنوان متعلق به رسالۀ
ای كده   ديباچده . اقوال كوتاه سهل حول قضايای زهد و تصوف و علم كالممشتمل بر 

را سهل خدود ننوشدته،   كند كه اين رساله  روشنی مشخص میهب ،در آغاز رساله آمده
و دد بندا  ( پدر)ن سالم ببلكه شامل تقريرات او است كه حضار مجلس او، از جمله ا

 .رات را تنظدیم و تبويدب كردندد   به قول محمد كمال جعفر دد ابن سالمِ پسر آن تقري
تبويت و تنظیم شدده اسدت    هفتماين متن حوالی قرن  به احتمال قوی :سزگین گويد

در  (3/233 :3213)شددايان ذكددر اينكدده رمضددان ششددن . (3/83 :3972كمال محمددد)
 ،عنوان كالم سهل معرفدی كدرده  ه آنچه سزگین ب :گويد وطات كوپآيل خطم تفهآس
م )زاده اثدر لغمدان پاشدا كدوپريلی    « اهلل التستری و مناقبهبن عبدكلمات سهل»همان 
در اختیدار   ای كده   هنسدخ  دو ازكده   يقیناب خطا اسدت چدرا   اين نظر .است( ق3323

بده ايدن نتیجده     چگونده  ششدن  آيد؛ معلوم نیست  است، چنین مطلبی برنمینگارنده 
 737 ۀيك نسدخه از ايدن كتداب در مجموعد     ،گونه كه اشاره شدهمان. رسیده است

در و محل كتابت آن ق  3122كوپريلی استانبول موجود است كه تاريخ آن  ۀكتابخان
 .شهر اسكوب است

از  (3238 ، ص3ج ) كشف الظنونحاجی خلیفه در  .(قصص االنبیا)لطائف القصص  .13
كه حاجی خلیفده مشدغول    يازدهماين كتاب تا قرن  ۀنسخ. است اين كتاب ياد كرده

ای از كتداب ديدده و    خدود نسدخه  او چراكه  وجود داشتهوده، ب كشف الظنونتدوين 
 .لم يسبقه شیءالحمدهلل الذی : كرده استنقل  طور  اينآن را  عبارت اول
ی از ايدن  يهاكند كده بايدد بخشد    اظهار عقیده می( 3/81 :3972)كمال جعفر محمد

نون كده تداك   گويدد همدو   .نیز در كالم سهل باقی مانده باشدكتاب در تفسیر سهل و 
ولدی   ؛كندد  مفقدود يداد مدی    از آن به عندوان يافت نشده، و لذا ای از اين كتاب  سخهن

ای از اين كتاب را در كتابخانۀ طلعت به شدمارة   نسخه (321د2/339: 3233) سزگین
و بده  جدوری   عطدا  ب به ابدن بكر ملقابوبن محمدخط ه اين نسخه ب .استيافته  382
فصدل   هفدده كتداب  . صفحه 33است بر و كل نسخه مشتمل  828رمضان  37تاريخ 
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يازدهم آن به ترتیب حیات آدم، ندوح، ابدراهیم، اسدماعیل،     تايكم  هایكه فصل دارد
صدلوات    علدیهم  محمدد  االنبیدا  يعقوب، ايوب، يونس، سلیمان، موسی، عیسی، خداتم 

كتاب در موضوع الطاف حق و  هفدهمتا  دوازدهمكند و از فصل  الرحمن را شرح می
 :3972كمال محمدد  :كن) اهلل در خصوص عبادت، نماز و بسم ت صوفیانهحكاياتی اس

 .(37: 3981باورينگ  ؛3/81
خدی  مجموعۀ اقوال سهل است در مناقشده بدا بر   .المعارضه و الرّد علی اهل الفرق .11

 گدرد ( ق232م )ه و قدريه كه عبددالرحمن صدقلی   ئصوفیه و فرق كالمیه مانند مرج
 .معرفی شد« شناسی های سهلپژوهش» در بخشآورده است و 

ص ) خدرّاز  الصدقدر مقدمۀ كتاب چنانكه  ،آربریآرتور  .(كتاب المیثاق) المیثاق .15
م )بن سدودكین   از تصريح كاتب رسائل جنید يعنی اسماعیل :گويد  می ،آورده (هشت
وی . توان پی برد به وجود چنین كتابی می ،عربی استكه خود از تالمیذ ابن( ق 323
سدورة   373كريمده   ۀسهل در خصدوص تفسدیر آيد    الميثاقكند كه كتاب  ح میتصري

جنیدد در همدین موضدوع    ای است كده   مانند رسالهه و ب« ...ربكم بألست »االعراف 
امدروزه از  . چنین گويد كه رسالۀ مذكور را يافته و مطالعه كدرده اسدت  نگاشته، و هم
آن در تفسیر سهل ذيدل   ولی ممكن است برخی نكات مهم ،نیستاثری چنین كتابی 

باسدل عیدون    محمدد  ۀمد دمق: كن) در اقوال مأثور از سهل يافت شود شريفه و نیز ۀآي
 .(3/83 :3972كمال محمد ؛31ص  ،تفسیرتستری، : در السود،
از اين  (321د339/ 2: 3233)سزگین  .اقب اهل اهلل عزّ و جلّومناقب اهل الحق و من .16

ايدن كتداب شدرحی     بر هفتمراثینی از اعالم قرن  محمدكتاب ياد كرده و گويد شیخ 
 .شود تصوف نگهداری می 3383شمارة  نگاشته كه در كتابی در كتابخانۀ طلعت به

 ضرياء القلروب  ظداهراب منتخبدی از كتداب     .المنهیات رسالة( = مقاله فی)المنهیات  .17
ه كه بد ل نفسانی يای است در آداب طريقت و تعیین رذا جیزهو. منسوب به سهل است

مشتمل بر اقوال كوتاه و فهرسدتوار كده خدالی از     ،دستور رسول خدا نهی شده است
ايدن رسداله    تنها نسخۀ شدناخته شددة  . نداردتكرار نیست و مطلب جديدی از سهل 

 (در كتابخانۀ مركدزی )ج دانشكدة حقوق دانشكده تهران 333ضمن مجموعۀ شمارة 
ی از يد صفحه است كه خود جزبرگ و يك  ششكل رساله مشتمل بر . موجود است

كاتدب ايدن نسدخه مقبدول شداه مخددوم       . ای مبسوط در آداب طريقت اسدت  رساله
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خ ريتااين تاريخ در . است ق از كتابت آن پرداخته3339تاريخ ه كشمیری است كه ب
 داندش ) حقروق  دانشكدةفهآست كتب خط  و ( 2/339: 3233سزگین ) التآا  العآب 

؛ 39دد  38 :3277دهقدانی   :كند ) ق ثبت شده اسدت 3379به غلط  (287: 3229پژوه  
 (.37: 3981باورينگ 

از اين كتاب منسوب به سدهل يداد كدرده     الفهآستنديم در  ابن .العارفین ةمواعظ .18
هديرة  ، (382 ، ص2ج ) فينلالمرؤ معجرم ، (322 ، ص3ج ) الكواكب الدّريةاست و نیز 
آن را به  ،الفهآستبه تبع  (92 ، ص2ج ) روضات الجناتو  (233 ، ص3ج ) العارفين

 .اند سهل نسبت داده

 اصحاب سهل

تدوان بده ندام بسدیاری از      مدی  ،الی متون صوفیه و نیز برخی منابع تداريخی هدر الب
اين بخش از لحاظ محتوا جزء وظايف  هرچند .اب و شاگردان سهل دست يافتاصح

د محققان تداريخ  لحاظ عالقه به علم رجال و اينكه شايه ولی ب ،مقاله محسوب نشود
امیدد كده    ؛شدود  دست آمده به ترتیب الفبا عرضه میه اسامی ب ،كار آيده تصوف را ب
 :سودمند افتد

 راكرامتی از سهل  الشآح و البيانعبدالرحمن صقلی در . بن شیبان خراسانیابراهیمد 
 .(الف71گ بر، نسخۀ خطی مرعشی، كلمات سهل. كن)از وی آورده  به نقل

 .(313 ، ص31 ، ج حليةابونعیم، )ی ابراهیم برجد 
از او بده عندوان صداحب     (221 ، ص32ج ) النبال اعالم آيسذهبی در . ابن درستويهد 

 .كند سهل ياد می
 .عمربن واصل ← ابن واصلد 
 .(313 ، ص31 ، جحليةابونعیم، )( !كذا)بن دستكوثا ابراهیم  ابوبشیربند 
 .(331 ، ص31 جهمان، )ابوبكر جوربی د 
 .(393 ، ص31 ، جهمان) بدر بن ابی يحیی  بنمحمدبوبكر اد 
 .(221 ، ص32 ، جسیر اعالم ذهبی، ،393 ، ص31 ، جهمان)جیمی بن منذر الهمحمدابوبكر د 
ج )جیالنی  بغية الطلباز جمله عبّاد روزها و مذكور در . ابوجعفر مصیصی مغازلید 
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 .است كه از سهل حكايت دارد (2279 ، ص31
او را از اصدحاب سدهل    (233 ، ص3ج ) تكلمرة االكمرال  البشدری، در  ابوالحسدن  د 

 .كند رد كه از او بسیار روايت میاشم برمی
 .المزيّن محمدبن علی ← ابوالحسن بغدادید 
 ، ص32ج ، تاريخ بغدداد خطیب بغدادی، ) تاريخ بغدادابوالحسن نحّاس يا نخّاس، در د 

 .چنین آمده از سهل سماع حديث داشته است (238
سدهل   نااو را از زمدرة مصداحب   صفة الصرفوة ابن الجوزی در . اس الخوّاصابوالعبد 

 .رداشم برمی
از او به عنوان صاحب سهل  (23ص ) االسآارتهذيبابوعلی اصفهانی خرگوشی در د 

 .استياد كرده 
. ديد آ ن سهل به شمار میامصاحبابوعلی البصری، وی ساكن بغداد بوده و در زمرة د 
 .كند از او روايت می (233 ، ص32 ، جتاريخ بغدادخطیب بغدادی، ) يریجر محمدابو
 .(333 ، ص31 ، جحليةابونعیم، )بن عمرو الصحاك محمدابوعلی د 
 .(313 ،389، ص 31 ، جهمان)ابوالفضل جعفربن احد شیرجی د 
ص  ،3 ج ،طبقاتانصاری، )( ق233م )بن الحسین الجريری محمددبن م، احمحمدابود 

 (313 ، ص31 ، جحلية ونعیم،اب ؛312
 .(392 ، ص31 ، جهمان)بن صولیب محمدابود 
 .(313 ، ص31ج  ،حليةابونعیم، )ابويعقوب بلدی د 
سدرّاج آمدده كده بده      اللمع در. ودهباز دوستان و نزديكان سهل . ابويعقوب سوسید 

 .(392، ص اللمع ؛ سرّاج، 3/73  :3977كمال محمد)جان بوده رّهمراه سهل در ا
ترين اصحاب سهل است و به عنوان شیخ سالمیه شهرت  وی معروف. دابن سالمماح د

 .(373 ، ص33 ، جسیر اعالم ذهبی، ؛278 ، ص31 ، جحلية ابونعیم، :كن)دارد 
نعیم است و مكدرر از او سدخنان   ی پدر حافظ ابويوی دا. بن يوسفمحمددبن ماحد 

 .(399 ، ص31 ، جحليةابونعیم، )كند  سهل را روايت می
 .(311 ، ص31 ، جهمان)دبن نوح اهوازی ماحد 
شدرح   روزبهدان،  :كند )مدفون در شیراز اسدت  ( ابوالعباس) ،دبن يحیی شیرازیماحد 
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 .(شدّاالزار ؛ جنید،شطحیات
از او به عنوان  (392 ، ص3 ، جصفةابن تغری، )ابوسلیمان، ابن الجوزی  ،وب جمالايد 

 .كند صاحب كرامت و مصاحب سهل ياد می
مالكی است  یاز بزرگان فقها( ق222م ) بن العالء قشیری ابوالفضلمحمدبكربن ابود 

ابن فرحدون،   ؛327 ، ص33 ، جر اعالمیسذهبی، ) است و حكاياتی را از سهل نقل كرده
 .(311 ، ص3 ، جديباج
 .(313 ، ص31 ، جحليةابونعیم، )بن يعقوب ثقفی محمدجعفربن د 
از بزرگان حنابله، مردی ( ق238م ) محمدیه، ابوبن خلف بر بهاری فقبن علیحسند 

 ؛333 ، ص3 ، جالعبرذهبی، )فقیه و صاحب تصانیف و از مشاهیر اصحاب سهل است 
 .(399ص  ،طبقات ابن ابی يعلی، ؛239 ، ص3 ، جشذرات جنید،
 .(232 ، ص32 ، جسیر أعالمذهبی، )( ق219م )ج، ابومغیث بن منصور حالحسیند 
 .(393 ، ص31 ، جحليةابونعیم، )د مبن احاسعبد 
 .(398 ، ص31 ج ،همان)بن عصام اسبد ع
 اندد  عنوان صاحب سهل ياد كردهه از او ب. ن شیريازين يزيد عبدی بطیببارعبدالجد 
 .(239 ، ص3 ، جالبلدان معجم ياقوت، ؛333و  398 ، ص31 ، جهمان)
 .است سهل ياد شده و به عنوان صاحبا از قشيآيه ۀرسالدر . دمعبدالرحمن بن احد 
 (.شدّاالزارجنید، )بن موسی اصطخری مدفون در شیراز عبدالرحیمد 
 .(392، ص 31 ، جحليةابونعیم، )بن احد عثمانی عثماندد 
ج  ،تاريخ بغدداد خطیب بغدادی، )بن عبدالعزيز ضرير صوفی بغدادی، ابوالحسن  علیدد 
 .(21 ، ص33
 .(ق238م ) مزيّن بغدادی، ابوالحسن محمدبن  علیدد 
ر در هراب بصری و ساكن بغداد بدوده مكدر  وی ظا. عمربن واصل عنبری، ابوالحسندد 

 ، جحلية ابونعیم، ؛333 ، ص33 ، جتاريخ بغدادخطیب بغدادی، )تفسیر سهل نامش آمده 
 .(333 ، ص3
و پسرش  او .مشهورترين شاگرد سهل .(ق397م )دابن سالم بصری مبن احمحمددد 

، الكامل ابن اثیر، ؛233 ، ص3 ، جطبقاتسلمی، )شهرت دارند « سالمابن»هر دو عنوان 
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 .(233 ، ص3 ج
 .(392 ، ص31 ، جحليةابونعیم، )دبن سلمه نیشابوری مبن احمحمددد 
 .(383 ، ص3 ، جالبلدان معجم ياقوت،)بن احمد جوری بن حسنمحمددد 
 ، ص3 ، جدادتداريخ بغد  خطیب بغددادی،  )ن سهل است ابن الحسن؟ از مصاحبمحمددد 
 .(333 ، ص31 ، جحلية ابونعیم، ؛333
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، تصحیح محمود آات القدسضنفحات االنس من حنورالدين عبدالرحمن،  ،جامیدد 

 .ش3271اطالعات، تهران، عابدی، 
مجموعده  ) 71 ةخطدی شدمار   ۀ، نسدخ مزجراة بضاعة ری، سید عبدالحسین، يجزادد 
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