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 نو یو طرح نگاه هایدگاهبر د یانتقاد یلیتحل

یافت: یختار  ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ در
یخ یافت: تار  ۲۲/۳۳/۱۳۹۹ در

 1علی اصغر محمدی
 2کاووس روحی برندق

 

   چکیده

 یکده بدرا یو اخالقد یعرفدان یاسدت بدا مضدمون یکتداب مفتااح الحقیقاهو مصباح الشریعه 
 گدداهچیهددکتدداب  نیددا سددندهینو .شددده اسددت یطدداووس معرفدد بددن دیبددار توسدد  سدد نیاولدد

« ۷الصدادق قدال»صدگانه آن با عبدارت  یهاباب یتمام کهییآنجا ازمشخص نبوده و 
کنون  .دیدآیمدبده شدمار  :آثدار منسدوب بده امامدان جملده از شدود،یمدآ از   یهدایداورتدا

صدورت  یهدایداور .اسدت شددهمطدرحانتسداب  نیدا ینادرست ای یدرباره درست یمختلف
 تیر هشدت شخصدمنحصدر د تدوانیمد راکتداب  نیددرباره نگارندده ا خیگرفته در طول تار

کدده   مانیسددل ،یبلخدد قیشددق ال،یددع لیفضدد حکددم، بددن هشدداماز:  اندددعبددارتدانسددت 
مربوط به اواخر قرن  یعارف و یثان دیشه ،یابوالحسن شاذل ،یریابوالقاسم قش ،یصهرشت
 بددا موضددوع پدژوهش نیددا یلدیتحل یهدداافتدهی .خراسددان هیاز صدوف هفددتمقدرن  لیددو اوا ششدم
 ریسا با یقیتطب یهایبررسکتاب و  یمحتوا بارهدر یمتن لیکتاب و تحل یشناسنسخه
 ییهددایکاسددت یدارا هدداهیددنظر نیداز ا کدددام هددر کدده دهدددیمدنشددان  یخیتددار و یعرفددان متدون

 ؛اسدت یعدارف صدوف  یدمصدباح اواًل  سدندهینو کده دهددیمدنشدان  هداافتهی نیا .هستند
که وجود یسن  ی یو اً یثان بدودن  عهیبدر شد یلیو عدم وجود دل یمتن قراینمذهب است 
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 کددده اسدددت آن حاضدددر قیدددتحق در دهیدددبرگز قددول نیهمچنددد .رسددداندیآن را بدده اثبدددات مددد یو
کده  یمدذهب یسدن یصوف عهیالشر مصباح سندهینو  یانیدپا یهدادهده یبدازه زمدان بدهاسدت 

نسدخ  لیدبدر تحل یمبتند دهیبرگز هینظر .دارد تعلق مقرن پنج یانیپا یهادههتا  مقرن چهار
 مقاله نیا .است هیصوف اصطالحاتآثار و  یشناسو سب  یخیتار یهالیو تحل یخط
 .است آورده انیم در را نو یاحتمال ابداع توان، حد در

گاااا   ،ییمحتدددوا لیددد، تحل۷امدددام صدددادق ،ینسدددخ خطددد عه،یالشدددر مصدددباح :یدیاااکل واژ

 کتب منسوب

 مقدمه. 1
 البتده ،را قهیالحق مفتاح و عهیالشر مصباحکتداب  ق(۶۶۴مبن طاووس ) دیبار س نیاول یبرا
و  یعرفدان یمضدمون یکتاب دارا نیا 1.کرده است یمعرف ،آن ببرد سندهیاز نو ینامکه آن بدون
مورد  ریاخ یهاسده در ۷صادق امام به آن یمحتوا انتساب و است احکام و آداب و یقاخال

 .اختالف بوده است
که یبزرگان جمله از 3یحر عامل خیش و 2یباقر مجلس محمد کتاب به  نیانتساب ا هستند 

 بداوجود یندیامدام خم متدهخر، یعلمدااز بزرگدان  نیهمچند .داننددیمد مدردود را ۷امام صدادق
 خدددود یاخالقدد و یعرفدددان کتددب در ،سدددنن ادلدده در تسددامح بددداب از ،کتدداب نیدددا اتیددروا ازکدده آن

 نامحققدد از نیهمچند 4.دریپدذینمد ۷صدادق امدام بدده را آن یقطعد انتسداب امدا کدرده، اسدتفاده
کتچ معاصدر، کددرده و در نیدصداحب ا یبازشناسد بدارهمفصدل در یبحثد یدکتدر احمدد پدا  کتداب 

 مقابددل، در 5.دانددیخراسدان مربدوط بدده قدرن هفدتم منتسدب مد انیاز صدوف یکدیآن را بده  ،تیدنها
 9ینددور نیحسدد رزایددم و 8یکاشددان شیفدد 7،یبحراندد دهاشددمیس 6،یثددان دیهمچددون شدده یبزرگددان

                                                      
 .۹۲و  ۹۱، صاألمان من أخطار األسفار و األزمان. 1
 .۳۲، ص۱، جالجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار بحار األنوار. 2
 .۲۲۳، ص۸، ج:هدایه األمه إلی أحکام األئمه. 3
 .۴۸۱، ص۱، جالمکاسب المحرمه. 4
 .۱۲۳، صالشریعه مباحثی در علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح. 5
 .۱۳۶-۱۲۲، صالرسائل. برای نمونه: 6
 .۴۲، ص۱، جالبرهان فی تفسیر القرآن. 7
 .۱۳۷و  ۶۸، ص۱، جاالحیاء المحجه البیضاء فی تهذیب. 8
 .۲۱۴، ص۱، جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. 9
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در آثدار خدود اسدتفاده  یآن به فراوان اتیو از روا رفتهیپذ ۷به امامکتاب را  نیا اتیروا انتساب
کتداب  یدر بحی مفصل ینور یرزایم .اندکرده دارد، ضدمن  الوساائل مساتدرککده در خاتمده 

آن،  دربدارهدر پاسدخ بده شدبهات موجدود  یو سدع ۷کتاب به امدام صدادق نیدفاع از انتساب ا
که فض  1.است کرده یآورجمع آن را اتیروا الیبن ع لیمعتقد است 

 یطد در یو تیدمشخص نبوده و بحی دربداره هو گاهچیهکتاب  نیگردآورنده ا ای سندهینو
کثدر قرکه آن به جهت .عالمان بوده است توجه مورد ریاخ یهاسده  اتفداقبده  بیدبده شدهادت ا

 شدود،یمدآ داز « قدال الصدادق»با عبارت  کتاب نیاابواب صدگانه  یتمام ،موجود ینسخ خط
کتب منسوب به امام صادق یکی عنوانبه  گرچه ؛شودیمشناخته  ۷از   یدرستکه اند گفته ا
نوشدته حاضدر  2.دیدنمایمدبلکده نداممکن  ،سدخت اریبسدآن  یمحتدوا یبا بررسد یانتساب نیچن

 .استها آن لیکتاب و تحل نیا سندهیدرباره نو شدهمطرح یآرا یبررس درصدد
 کتاب یشناسنسخه. 2

کتاب« قهیالحق مفتاح و عهیالشرمصباح »کتاب  که عالوه بدر اخدتالف  ییهااز معدود  است 
 نیددا یخطدد نسددخ یبررسدد .دارد وجددود آن یمحتددوا در زیددن یدیآن، اختالفددات شددد سددندهینودر 

 یدارا مدتن، منقدوالت و ابدواب تعدداد تدا گرفتده کتداب مقدمده الفدا  ازکه  دهدیم نشان کتاب،
 3.است یفراوان یااختالفات نسخه

 عهیمصباح الشرانتسداب  ینادرسدت ای یدرست بارهدر ی، در مقام داورریاخ قرن چهاردر طول 
کتداب  ییهدابر بخش یمبتن یدر موارد متعدد مخالفان و موافقان لی، دال۷به امام صادق از 
گروهدد کدده  کتدداب نبددوده و بعدددها بدده آن افددزوده یاسددت   ایددشددده اسددت و  معتقدنددد اساسددًا جددزء 

فدرل  یاضداف جدزءکده  اسدتکتداب بدوده  لیاصد یاز اجزاکه معتقدند  یگریگروه د ،بالعکس
 ایددو  مصااباح سدندهیبددودن نو یعیاثبددات شد یبددرا« االئمده ةمعرفدد»اسدتناد بدده بداب  4.اسددت شدده

 نیو تصددوف نگاشددته شددده و همچندد عیتشدد انیددم یآشددت جددادیا ایربددکتدداب  نیدداکدده آن اثبددات
 یفکر یفضا انیب یبرا «نیالکتاب اهل» ف ل همچون ،باب نیا یهابخشاز  یبرخ به استناد

 5.است جمله نیا از کتاب، سندهینو
                                                      

کتاب مصباح الشریعه. »1  .۶، ص«تبارشناسی 
 .۳۶-۲. همان، ص2
 .۲۲۸-۲۲۲، ص«الحقیقة مفتاح و الشریعة کتاب مصباح شناسی نسخه در انتقادی رهیافتی. »3
 .۲۶۴-۲۴۳. همان، ص4
 .۱۳۱ – ۱۲۹، صالشریعه مباحثی در علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح. 5
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 رانیدکتداب در ا نیدنسدخه از ا ۲۲۶  ،فنخااس رانیاا یخطا ىهاانساخه ۀانفهرستبر اسداس 
مربددوط بدده  - شددده استنسددا  ،ق۷۱۶کدده در سددال  - هددانسددخه نیددا ِن یتددریمیقددد .موجددود اسددت

 دیگدر - تم اسدتشدکده مربدوط بده قدرن ه - نسدخه نیاجز به  1.سپهساالر است مدرسهکتابخانه 
 .است دهمنسخ مربوط به پس از قرن 

از نسخه سپهساالر را نشان  تریمیقد یانسِخ موجود در جهان، نسخه شترِ یب یهایاما بررس
کندون در  نیا .است یقمر یهجر ۶۲۱محرم  ۱۲نگارش آن مربوط به  خیکه تار دهدیم نسخه ا

 2.شودیم ینگهدار ایتالیا النیمدر  «اانیآمبرور»کتابخانه 
کتابخاندده دانشددگاه  نیدداز ا گددرید یانسددخه کدده بددر اسدداس  «هدداروارد»کتدداب، مربددوط بدده  اسددت 

 یدارا نسددخه نیددا .میبدددان نهددمآن را مربددوط بدده قددرن  میتددوانیجلددد آن، مدد یمندددرج بددر رو خیتددار
کتدداب را کدده آن جملدده از ؛اسددت یفدردبدده  منحصددر اتیخصوصد  یبلخدد قیاز آِن شددقدر مقدمده، 

ذکدر نشدده و « قدال الصدادق»لفد   کددامچینسدخه در هد نیدابواب صدگانه ا یدر ابتدا .داندیم
آورده شدده  ۷نسدخ از امدام صدادق یکده در برخد - مذکور در تتمه بداب صددم ییدر حد یحت

گفدتن  کنددیرا ذکر نم« قال الصادق»لف   - است کتداُب اِق علد»و بده  « ...اربعده اقسدام یقدال: 
کتفا م کدرده و در ذ «اءیداالنب ةمعرفد»را بدا بداب  «االئمده ةمعرفد»باب  نیهمچن .کندیا  لیداد دام 
 3.آورده است« ةو االئم اءیاالنب ةمعرف»عنوان 

 کتابدت خیتدار کده اسدت دسدت در مدنی انیدیدر به مربوط مصباح از نسخه دو هانیعالوه بر ا
 4.است ،ق۱۳۳۴ و ۹۹۶ یهاسال به مربوطها آن
کتدداب  عهیمصااباح الشاار اتیددجمهددور از روا یابددن ابدد تیددوار  یفاا یااةالعماد یدرراللئااالدر 

 متفداوت ،آمدده گدرید یخطد نسدخ در آنچده یتمدام بدا و بوده بیعج اریبس زین هیالفقه ثیاالحاد
دانسددته و فقددرات بعددد را از  ۷هددر بدداب را متعلددق بدده امددام صددادق ییجملدده ابتدددا یو .اسددت

و  ... ۷: قددال الصددادقدیددگویلددذا در هددر بدداب ابتدددا مدد .داندددیمدد ...کلمددات علمددا و عارفددان و 
کلمدات یبعدد یهاسپس بخش قدال بعدش »، «قدال بعدش اهدل العرفدان»همچدون  یابدواب را بدا 

 .داندیم نامعصوم ری، مربوط به  «قال بعش اهل المعرفه»، «قال العارف»، «العلماء
 :است دهآم نیچن کتاب نیا در( انینمونه باب اول )الب یبرا

                                                      
 .۷۶۷-۷۲۳، ص۲۹)فنخا(، ج هاى خطی ایرانفهرستۀان نسخه. 1
 .۲۴۸-۲۴۶، ص«الحقیقة مفتاح و الشریعة کتاب مصباح شناسی نسخه در انتقادی رهیافتی. »2
 .۲۴۹ص ،. همان3
 . همان.4
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قحبْل ف قح   اِع ح   ؛ُ اْل ف ی اِنجحبء ی اْلحبثَلث، عم دو یُ حبن ا عنق، ۷ْبَ اِ بَق
ی ُمبِفح،   ف ارهن  عن ا عحب ْلا بَُ َِّیی اْلب ق   ا عنق، ْبَ نعِ اِعب ق ّیاَی اِ
 ...اَلیامن 

گستردهبه اما  ،را آورده یبخش عهیمصباح الشرکتاب، از ابواب  نیدر ا یو جمالت  یاطور 
کاسدت ی، داراآنابدواب  یدر مدوارد متعددد نیهمچن .کندیرا نقل به معنا م آن  هدایاضدافات و 

 .است مصباح نسبت به
که باب  قابل زین نکته نیا  - مصباح است یکه از ابواب اختالف - «معرفة االئمة»ذکر است 
 یهدابه شماره ینسخه خطدو  هیالعماد یدرر اللئالکتاب  از .است امدهینسخه اصاًل ن نیدر ا

 ۱۳و  ۱۱در قدرن  ۴۶۱۸نسدخه  .کتابخانه مجلس موجود اسدت ینسخ خط انیدر م ۴۴و  ۴۶۱۸
 1.است افتهینگارش 
 نیدر ا .است ،ق۱۳۳۴ سال به شده کتابت منی انیدینسخه مربوط به ر ،گریمهم د نسخه

کده مد عهیمصاباح الشارکتاب  نهیشیفرد و مهم درباره پبه منحصر یانسخه نکته  توانددیآمدده 
آمدده  نینسدخه، چند نیدجلدد ا یبدر رو .دیدکتداب را دچدار تحدول نما نیدمربوط به ا یهالیتحل

 است:
و ْْ   ر کححَلم جعفححن اِ ححبَق  حح  اُ اْلسححن اِشححبذ  ْا ْن  کححذِک سَی ِحح ا ححبمع رهححذا مححن  ْ  َلد

 ناْلسحح اَ یجحح َ ْبححب ا ححد   حذ  ی کسحح   ی َهححا  حح،أم أرنحع ِف ْکَبحح  ،یححْد اسححخ، یجحدَ
 یجحح َ ْبححب ِحح، جححبمع دصححد ُححن  عفححن ا ححذک   ا  ححببح اْ قب شححو    اق  ْححح، اِشححبذ 
 .اِشبذ 

بددن  دیمربددوط بدده سدد ،وجددود دارد عهیمصااباح الشاارکدده از  یذکددر نیتددریمیقددد میگفتدد تددرشیپدد
کتابخانده آمبرور - عهیمصباح الشرنسخه  نیتریمی( است و قدق۶۲۴مطاووس )  در اندایکده در 

جملدده در نسددخه مددور   نیددکدده اآن، حددال .اسددت ،ق۶۲۱مربددوط بدده سددال  زیددن - تاسدد ایددتالیا
 چهارصدد یهداسدال نیبد یعنی ،خیتار نیا از شیبه دو قرن پ بیقرکه  دهدینشان م ،ق۱۳۳۲

 .است داشته وجود عهیالشر مصباح زیچهارصد و پنجاه ن تا

 کتاب سندهینو تیهو .3
 .۱از:  انددعبدارتکده  شدهمطرحکتاب  نیاب ادرباره انتس هیهشت نظر ریاخ سده پنر یط

                                                      
 .۲۲۱ص ،. همان1
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 ابوالقاسددم .۲ ،یصهرشددت مانیسددل .۴ ،یبلخدد قیشددق .۳ ،الیددع لیفضدد .۲ ،حکددم بددن هشددام
 قدرن لیداوا و ششم قرن اواخر به مربوط یعارف .۸ ،یثان دیشه .۷ ،یشاذل ابوالحسن .۶ ،یریقش

کدده  دهدددیمددشددان کتدداب ن ییو محتددوا یشناسددنسددخه یهددایبررسدد .خراسددان هیصددوف از هفددتم
 سدخنرو  شیپد یهداصدفحهدر  .سدتین یجدد یهدااشکالاز  یخال هاهینظر نیاز ا کدامچیه

 ندهیزم نیددر ا نگارندده هیدنظر ،انیددر پا و شدودمدی یبررسد  یدبه   یفوق  یهاهینظرصاحبان 
 .دگردیممطرح 
 قیو شددق الیددبددن ع لیفضدد ،اول )هشددام بددن حکددم تیسدده شخصدد یزمددان تقددارن جهددت بدده
کتدداب بدده ا ایدددر خصددوص صددحت  لیدد( و اشددتراآ تحلیبلخدد  شددان،یعدددم صددحت انتسدداب 

 .ردیگیصورت مشترآ صورت مبه  تیسه شخص نیبحی از ا
 یبلخ قیشق اض،یع لیفض حکم، بن هشام .3-1
 : دیگویم البرهان ریتفس( در مقدمه ق۱۱۳۷م) یهاشم بحران دیس

تنه سنسنوم بنه اسنا   یتاناب .اعامناد تنرد  عهیالشار مصاباحتاام به تانام   یدر ا
علمنا از  یهسب  اثبا  هشده و سانف آ  س هو  ا   و برت  یاسا ا لا   ۷صادق

 1.دهندیس هسب  ق(۱۷۹س  ح . ب  هشا  به راآ  
 عهیالشاار مصااباحمفصددل دربدداره  یضددمن بحثدد ،المسااتدرک خاتمااهدر  ینددور نیحسدد رزایددم

 گوندهنیدرا ا مصاباحدرباره صاحب  هینظر نیترمحتمل تینها علما در مورد آن، در یآرا انیو ب
 :کندیم یمعرف

یا حب اِفَح    اِاسخَ اِحّت ا  ببح ْ یاقَل أهتبعد أْ  نب ص ، ی  ی مذاْح، عحم  ح  یب َر
 ی ات،َا  ی یعظ، جمبِس ِف  ۷ صبت،ک م تاَبَ من ُجع، أْن، اعتاد   اِذ ی ،امس 
 حسحب عحم ماح، قوح   ح،یتأو عحْذ ت ی ن َحغ ِف محب نعحِ مَحص ا، بِفی ءش ،َق قن  ِ 

 2.یثبْت، ابِفی قإْن، ذن، ک ی ت،یق  من َل مذ ب، 
بحددی  ۷نامدده منسددوب بدده امددام صددادق  یدد هخاتمدده در خصددوص شددش نسددخ نیدددر ا یو
 یانسدخه وصخصده یکی از ایدن مدوارد باشدد؛ بد الشریعه مصباحکه  دهدیاحتمال م و کندیم

 الیدددبدددن ع لیاز نسدددخه فضددد شدددانیا مقصدددود 3.اسدددت الیدددع بدددن لیفضددد بددده منسدددوب کددده
                                                      

 .۴۲، ص۱، جن فی تفسیر القرآنالبرها. 1
 .۲۱۷و ۲۱۶، ص۱، جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. 2
 .۲۱۴، ص۱. همان، ج3
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که نجاش یا، نسخهق(۱۸۷)م  گوید:خود از آن سخن می رجالدر  یاست 
و  ْر عبم ثاَ    ن   ب  َع ُن بَاِفَ  ُحن عحم أخبناب اسخَ  ۷اق عبد أَ عن  ر
 حححْدثابُ ْححبَ  ایصححُببن دصححد ُححن اِابهحح  عححن هححعد  عححن  ّیاْلسحح ُححن دصححد عححن اْحححد 
 1.َبن،ان ب َقَ نع َایَ  ُن صبَْه 

 :از اندعبارت گرید نسخ صاحبان
 2،یزعفرانابونصر  -
 3،سیاو یاب بنعبداق  -
 4،نهییع بن انیسف -
 5،ابوهراسة به معروف یبانیش رجاء بن میابراه -
 6.یبجل ریبش بنجعفر  -

کدده در جلددد هشددتم  یارسدداله زیددن امددام نامددهاز  مقصددود ضددمن  ،(۱۴-۲)ص  یکااافال ازاسددت 
کده  یکسد نیاولد ،یعالمده مجلسد ایدگو .اسدت آمددهاول،  ییحد را بده  الشاریعه مصاباحاسدت 
 .کندیممنتسب  ق(۱۹۴)م یبلخ قیشق

 یکسددکدده  دهیددرا د الشااریعه مصااباحاز  یاکدده نسددخه دیددگویمدد عااةیالذردر  یتهراندد آقددابزرگ

کدددده یاز عالمدددده مجلسدددد یسدددخن یمدددداحوذ مانیبدددده نقددددل از سددددل ،آن هیحاشددد در کددددرده   را نقددددل 

 : گفتیمه معال
 7.ا   یبلخ .یب  ابراه قیشق الشریعه مصباحسانف 

که مربوط  الشریعه مصباحاز  یانسخه ،ینسخ خط یدر بررس اما از  شیپبه در دست است 
کتابخانده  نیدا .قرن دهم است  اتیخصوصد یاسدت و دارا هداروارد دانشدگاهنسدخه مربدوط بده 

 مصباح کدهاست  شدهاشاره تحاصربه  کتاب نیمقدمه ا درجمله  از ؛است یفردبه منحصر
از ابددواب صدددگانه آن بددا قددال  کدددامچیهدد ،جهددت نیبدده همدد .اسددت یبلخدد قیاز شددق الشااریعه

                                                      
 .۳۱۳، صرجال النجاشی. 1
 .۳۲۲. همان، ص2
 .۲۲۴. همان، ص3
 .۱۹۳. همان، ص4
 .۲۳. همان، ص5
 .۱۳۹، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنَّفین و أصحاب األصول. 6
 .۲۱۱، ص۲۱، جلذریعه إلی تصانیف الشیعها. 7
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 .شودینم آ از ۷الصادق
 یالطوسا یاماالو  الشریعه مصباح نیبد یمشترک ییبه حد یگرید یدر جا یمجلس عالمه
و حداتم اصدم و  یبانین ابوالفضل شهمچو ،هیاز بزرگان صوف یکه در سند آن برخ کندیاشاره م

 مصااباحرا از  ییحددد نیددا یطوسدد خیکدده شدد ردیددگیمدد جددهینت نیو چنددا .اندددآمددده یبلخدد قیشددق
کرده است الشریعه  چدون ؛سدتینخدود او ثابدت  ندزد در ۷انتساب آن بده امدام صدادق اما ؛اخذ 
 :است نیچن یطوس خیش یمالالا در تیروا نیا 1.شودیم یمنته هیصوف به آن سند

ححْ،  ْی  َْ  ْع   ححب ْقْیْنححبُ ْْ خ 
ْ
ٌَ  أ َد  ْعححن   ُْجْبْعحح

ْ
ححبد  أ

َْْ ْف ْ  ُ َْ  ا ححب ْثْ بُ ْْ ْلححبْ   ْحححْدْ ححْن  غد ححْعبد  ُ  ححند  ْم   ححْدْة  ُ   ْعق 
ْ ْ  اُ اِعبححب  ححدد ْج   ْ ْْ  اْل  ححبشد ٍْ َْ  اِْرد ححب ْثْ بُ ْْ ححْد  ْحححْدْ ْبْ ححْن  ْدْ َن  ُ  ححب ْْ  ْْحْْ ححبشد ن  ْعححن   اِْشْ ْصححْ د  ْحححب د

ْ  ْعححن   ای 
َند  حْرد  میاُحنا  ند ُ   ْشاد خد

ْق    ِ حن   ا ْقحْیْ   ْعْبْ خ 
ْ
حن   أ حبد  مد   

ْ
ح د  أ عد    ِ َْ  ا حب َحْب ُ ْْ َْسح ْد عد حند  لد  ُ ْ ْ  ا حْف ُ ۷ْمحر   ْکل 

  ْ ْقا  ص 
ْ
ب أ وْح  ٍْ َْ  اقد  ْر ب ْْ ُ  ْ ْقا  ص 

ْ
َْد  ْی  أ حن  ( ْ ْعحبْ   ْی )ْ ْقبْوْک  ْر یا  مد حبوْ  ْی  ْقح  

ر  اِْ ْ ْمحبمد
ْ
َْ  ْی  أ ح   ْ  ُ  ا

ْک  َْل   ْطْ ِّد  ِفد  م  د
ْ
ْج   ْمب أ و 

ْ
َْن  َْل  ْی  أ طد

ْ
ْع  أ ق  ْیْ   ْمب َْ ک 

ْ
ْ ْ  أ

ْ
َنن  ْقأ ْایْ  ْقاد

ق 
ْ
ْند  أ  2!.مد

 یصهرشت مانیسل .3-2
بدن  مانینوشدته ابوالحسدن سدل الشاریعه مصباح دیدگویم عةیالش انیاع در نیام محسن دیس

گردان بزرگ ش یحسن صهرشت  3.است یطوس خیاز شا
ماا هاو نَّ إالشاریعه  مؤلاف مصاباح نَّ أ یفا ةرسال»دارد به نام  یارساله زیحسن صدر ن دیس

 .«یالمرتض ذیتلم یالصهرشت مانیسل
 یریقش ابوالقاسم .3-3
 =یبروجدرد نیحسد دیسد اقتیداز آ میمسدتق یدر نقلد یزنجدان یریشدب یموسد دیس اقتیآ
که اآورده  4.دانستندیم ق(۴۶۲)م یریرا نوشته ابوالقاسم قش الشریعه مصباحکتاب  شانیاند 

 یشاذل ابوالحسن .3-۴
 یدیر یاز نسخ خط یکیجلد  یبر رو ق(۶۲۶)م یبه ابوالحسن شاذل مصباح انتساب قول

که پ شده انیب  مربدوطکده  - مصاباح ازنسدخه  نیداجلد  یرو بر .میکرد یمعرف نیاز ا شیاست 
 :چنین آمده است - شده کتابت ،ق۱۳۳۴ سال بهو  است منی انیدیر به

                                                      
 .۳۲، ص۱، جبحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار. 1
 .۶۴۳، صاألمالی. 2
 .۱۳۸، ص۲۷، جتنقیح المقال فی علم الرجال؛ ۴۲۶، ص۶، جاعیان الشیعه. 3
 .۴۹۸، ص۳، جاى از دریاجرعه. 4
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و  کحححذِک سَِححح ی  اِشحححبذ  اُ اْلسحححن  ححح  اِ حححبَق جعفحححن کحححَلم محححن رهحححذا ا حححبمع ْاْ  ر

ْن  ْ  یجححح َ ْبحححب ا حححدة  حححذ  ی کسححح   ی هحححاَ َ حححأم أرنحححع ِف ْکَبححح  َیحححْد اسحححخَ یجحححدَ َلد

ْْ  قب شحو    اق  ْحح، اِشبذ  اْلسن اَ  ْبحب ِح، جحبمع دصحد ُحن  عفحن ا حذک   ا  حببح ا
 .اِشبذ  یج َ

 یثان دیشه .3-۵
 یثدان دیمعدروف بده شده یبدن احمدد عدامل یبدن علد نیالددنیدبده ر الشاریعه مصباح انتساب

کتاب  ق(۹۶۶)م  گرفتده قرارمورد اشاره  یحر عامل خیش توس  األئمة أحکام یإل األمة ةیهدادر 
 1.است

بوط یخراسان یعارف .3-۶ ن اواخر به مر ن لیاوا و ششم قر  هفتم قر
کتچ احمددد کددرده الشااریعه مصااباح بددارهکدده در - مفصددل رایبسدد یضددمن بحثدد یپددا  - مطددرح 

 :معتقد است
 اهاقا  از قر  شش. به ه ا. باشد یهااز ساو  سربوط به دهه ی ی باید الشریعه مصباح

 2و سربوط به شرق ترا ا  ا  . یترا اه یررد مصباح سندهیهو ...

 کتاب سندهینو اتیخصوص یبازشناس .۴
 هانسخهجانبه  همه یبررس ازمندیآن ن سندهیو نو عهیالشر حمصبا یهایژگیو درباره یداور

از  یکددیابعدداد در  نیددا ازکدددام  هددر ایددگو .اسددت کتدداب یخیتددار و ییو محتددوا یمتندد یهددایژگددیو و
گرفتده اسدت ایدمهفدول ماندده  نیشیپ یهالیتحل پدس از  ،بخدش نیددر ا .کمتدر مدورد توجده قدرار 
 .شودیباره اشاره م نیدر ا دهیبرگز هینظر به ن،یشیپ یهاهینقدها بر نظر نیا رادیا

 گذشته یهادگاهید نقد. ۴-1
 مصاباح سدابدربداره انت گفتدهشیپد یهدادگاهیدکددام از د هر شد، اشارهترشیپ کهطور همان

که در ا ییهایکاست یدارا عهیالشر  .شودیاشاره مها آن بخش به نیاست 
 یبلخ قیشق و حکم بن هشام و اضیع لیفض به انتساب یبررس. ۴-1-1

گرفتدده در یهددایبررسدد نشددان  الشااریعه مصااباح ییو محتددوا یمتندد اتیخصوصدد بددارهصددورت 
                                                      

 .۲۲۳، ص۸، ج:هدایه األمه إلی أحکام األئمه. 1
 .۱۲۳، صالشریعه مباحثی در علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح. 2
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 شددده نگاشددته انهیصددوف مشددرب و مددذاق بددر کده اسددت یاثددر قطعدداً  الشااریعه مصااباحکدده  دهدددیمد
 بدن هشدام همچدون یتیشخصد بده الشاریعه مصاباح همچدون یکتاب انتساب ،نیبنابرا 1.است
 درکدده آن ضددمن ؛رسدددینمدد نظددر بدده حیصددح چندددان - اسددت یکالمدد یبمشددر یدارا کدده - حکددم
 مصاباحتحدت عندوان  یکتداب - بده او منسدوب شدده اسدت یهدا و آثدارکتاب که - یرجال کتب

کالمد یوجود ندارد و تمام الشریعه نگاشدته  ناو پاسدخ بده شدبهات مخالفد یکتب او در مسائل 
 یعل الداللة ،االمامة ،الفرائض ،میالتحر لعلاندد از: ها عبدارتکتاب نیاز ا یبرخ .شده است

 هشاام یعلا الارد ،دیاالتوح ،نیاالثنا اصاحاب یعلا الارد ،الزنادقة یعل الرد ،االجسام حدث
 2. ...و  یقیالجوال
طددور بدده و  شددودیمدد یمنتهدد هیکتدداب بدده صددوف نیددسددند اکدده ایددن بددر یعالمدده مجلسدد لیدددل ایددگو

شدیخ  یماالالامدذکور در  تیدست، همدان روانگارنده آن ا یبلخ قیشق ه،یصوف انیخاص از م
که چنین نتیجه می یمالالاعالمه از وجود این روایت در  .طوسی است  خینزد ش مصباح،گیرد 

کرده است خیو در زمان او وجود داشته و ش  3.از آن اخذ 
کسدده بدد ،یسدخن نیچندد یندور یرزایددگفتده م بده  بیددعج یمثدل عالمدده مجلسد یخصدوص از 
کده آن مصاباحبدا  ییحد  ی نیفق  هم یلماالاکه در  چرا ؛است هدم قطعدًا از  مشدترآ اسدت 

کندار هدم قددرار  یماالالاو  مصاباح تیدآنگداه روا یندور یرزایدم 4.اسدت شددهاخدذ  مصاباح رید  را 
مفصدل بدوده و اضدافات  اریبس یمالالا تیکه روا جاکه از آن کندیاستدالل م نیو چن دهدیم

کده  توانیذا نمدارد، ل مصباح تینسبت به روا یفراوان کرد  کدرده  اخدذ مصاباحاز  یمالالاتصور 
کده مدتن  یزمان مصباحاز  یمالالاباشد و فرل اخذ   یماالالااز  تدریطدوالن مصباحمتصور است 

 5.اختالف دارند یاتااندازه زین تیمقدار مشترآ دو روا ،گریاز طرف د .باشد
 .سددتین تمددام یبلخدد قیشددق بدده مصااباح انتسدداب در یمجلسدد عالمدده اسددتدالل ،حددال هددربده 

کم بددر  انهیصددوف یوجددود فضددا ینددور یرزایددم کدده بدده انتسدداب  جدداو از آن ردیپددذیرا مدد مصااباححددا
اصددحاب امددام  انیددکدده در م یایاعتمدداد دارد، لددذا بددا بررسدد ۷کتدداب بدده امددام صددادق یمحتددوا
و احتمددال  ابدددیینامدده منسددوب بدده امددام را مدد  یددشددش نسددخه و  ،دهدددیانجددام مدد ۷صددادق

                                                      
کتاب مصباح الشریعه. »1  .۳۶-۲، ص«تبارشناسی 
 .۴۹۴، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنَّفین و أصحاب األصول؛ ۴۳۳ص، رجال النجاشی. 2
 .۳۲، ص۱، جبحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار. 3
 .۱۹۸، ص۱، جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. 4
 .۲۳۳، ص۱ج همان،. 5
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احتماالت  نیا نیشتریب شانیا .باشد الشریعه مصباحهمان  اثر، هفت نیاز ا یکی که دهدیم
 1.داندیوارد م الیبن ع لیمنسوب به فض یکتاب بارهرا در

دوم قدرن  مدهیهدا در ناندد و وفدات آنبدوده گریکددی عصدرهدم تیشخصد سده نیدا ،میگفت که طورهمان
 :کندیم دیترد دچار را شانیا به باحمص انتساب که هست یقرایناما  ،شده استدوم واقع

کتدداب  یو تددراجم نددام رجددال کهددنکتددب  انیدددر م .۱  اسددت. امدددهین الشااریعه مصااباحاز 
کتددابندام تددن سدده نیددا یبدراکدده  یآثددار انیدددر م نیهمچند . نددام وجددود ندددارد نیددبده ا یبددرده شددده، 
 .باشد الشریعه مصباحکتاب همان  نیکه ا شودیبر آن نم لیداشته، دل یکتاب لیفضکه این

گر .۲ در کده  آن اتیدروا از یتعدداد بدود سدتهیشا بدود، افتدهی نگدارش دوم قرن در یکتاب نیچن ا
کتب حد« قال الصادق» لیذ  کددامچیکده هدآن، حدال ؛متقدم وجود داشدته باشدد یثیآمده، در 
کتب حدها آن از کتدب متدهخر حدد وجود ندارد یثیدر   احمصابشدده، از نقدل یثیو هدر آنچده در 

 .شده استگرفته
که  یمنقوالت الشریعه مصباحدر  .۳  جسدتجو بدااندد و منسدوب ۷امدام صدادق ری  بههست 
 .هستند تیشخص سه نیا زمان از متهخرتر اریبس که میابییدرمها آن نقایال در

 مصااباحدر  گددریو افددراد د ق(۳۳۴)م یاز ابددوبکر شددبل منقددوالت از یبرخدد بدده یآتددصددفحات  در
منسددوب بدده  یتددیبدده روا گددر،ید یاعنددوان نمونددهبدده  نجددایا درامددا  ؛کددرد میخددواهره اشددا الشااریعه

 :میکنیم اشاره 2الصدق باب در مصباحدر  ۷نیرالمؤمنیام
 ...َسب ، ی أ  ، ِف اق فَه اِ دق ۷ُّینا ْؤماَام ْبَ

 3.شده است( نقلق۲۴۲)م یاز ذوالنون مصر یکتب عرفان یجمله در تمام نیا
که پس  یاصطالحات الشریعه مصباحدر  .۴  هیصدوف انیددر م هداتیشخصد نیا ازوجود دارد 

 .اسدت «المعدامالت» و «المعاملده» اصدطالحات نیا جمله از .است افتهیبه وجود آمده و رواج 
گو نیدا دوره در خدود یعرفدان خداص مفهدوم در اصدطالح نیا  سدوم قدرناز  ایدافدراد رواج نداشدته و 

 قابدل ق(۲۴۳)م یمحاسدب حدارث زمدان تدا اصدطالح نیدا از سدتفادها نهیشدیپ .اسدت افتهی رواج
 4.است یابیرد

                                                      
 .۲۱۴، ص۱. همان، ج1
 .۳۲۴، صمصباح الشریعه. 2
 .۱۶۶، صتهذیب االسرار فی اصول التصوف؛ ۲۱۷ص، اللمع فی التصوف. 3
کتاب مصباح الشریعه. »4  .۱۹-۱۷، ص«تبارشناسی 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

018 

 یبنددددر آن صددد بدداب آمددده و نددوع فهرسددت کددهیبدده نحددو، الشااریعه مصااباح. سددب  نگددارش ۲
گونه ،مطالب آن هدا آن از بعدد و چهدارم و سوم قرن در شده نگاشته انهیصوف آثار مشابه که است یابه 

 یبکدر عبددالرحمن ،ق(۴۳۷)م یخرگوشد ،ق(۴۱۲)م یسدلم آثدار در توانیم را یسبک نیچن. است
 1.افتیق( ۴۸۱)م یق( و خواجه عبد اق انصار۴۶۲)م یریقش ،ق(۳۸۳)م

کددده در آن معدددان یمطلبددد «ارحکدددام بددداب»در  الشاااریعه مصاااباح در را در قالدددب  یعرفدددان یآمدددده 
 :شودیصورت آ از م نیا باب به نیکرده است. ا انیعرب ب اتیادب یو نحو یاصطالحات صرف
عنا ُ اِ بَق ْبَ  قنقحع اِا حب ِف . قع ی قتح ی خفِ ی یْف اا ا   أرنع، عم اِا    اد

اق ی یْحف  نَحاَلشحتغبَ نغ اِن حب عحن اق ی خفحِ اِا حب ِف ی قتح اِا ب ِف ذکن اق تعب 
 2.اق عن اِغف ، ِفاِا ب 

 ی. واسدتق( ۴۶۲)م یریقشد ابوالقاسدم ه،یصدوف انیدم در ییهابحی نیچن مبتکرکه  میدانیم
که نام آن  یکتاب مهم  میو عارفانده از مفداه یذوقد یهدااست و در آن به برداشت« القلوب نحو»دارد 

 دیدبا ،اریبسد احتمدالبده  ،نیبنابرا .زده است دست یاصطالحات موجود در علوم صرف و نحو عرب
 .کرد دنبال یریقش از بعد ای و معاصر دوره در را کتاب نیا سندهینو یپا رد

 یصهرشت مانیسل به انتساب. ۴-1-2
کده اواًل آنچده از  چدرا ؛نباشدد حیصدح یصهرشدت مانیبده سدل الشاریعه مصاباحانتسداب  ایگو
در آثدار  انهیو صوف یعرفان یاست و مشرب یفقه یتیشخص م،یسرام دار خیاو در تار تیشخص

ندام برشدمرده  نیدبده ا یاثدر زیدآثدار او ن انیددر م ن،یدعدالوه بدر ا .شودیاو مشاهده نم تیو شخص
 .نشده است

 «عةیالشاربمصاباح عةیالش اصباح»کده  اسدت یومنسوب به  یکتاب یآثار صهرشت انیم در
کاماًل فقه نیا یمحتواکه این عالوه بر .نام دارد نگاشدته  یبوده و بر اسداس ابدواب فقهد یکتاب 

 اصااباحکتدداب  .گرفتدده اسددت مددا قددرارعل یجددد نقدددمددورد  زیددن یشددده، انتسدداب آن بدده صهرشددت
گرفتده یعلم قیدق قاتیبر اساس تحق ،عةیالش  و سدتین یصهرشدت مانیاز آِن سدل ،که صورت 
 3.است ق(۶)قرن  یدریک یهقیب نیالدقطب آن، سندهینو

 «المصااباح قاابس» آن نددام کدده میخددوریبرمدد یگددرید اثددر بدده یصهرشددت مانیسددل آثددار انیددم در

                                                      
 .۳۶-۲. همان، ص1
 .۹، صمصباح الشریعه. 2
 .۲۳-۳، صالشریعه اصباح الشیعه بمصباح. 3
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کدده  چددرا ؛از آن باشددد یصددیتلخ ایددو  الشااریعه مصااباحهمددان  اندددتوینمدد زیددکتدداب ن نیددا 1.اسددت
کلمه اختصار یمحتوا یبوده و عالمه مجلس هیآن در ادع یمحتوا بحاار در « قدبس» یآن را با 
کتاب  المتهجد مصباح زین «المصباح قبس»مقصود از مصباح در  .آورده است االنوار که  است 

را بده  المصاباح قابسکتداب  یحمدو اقوتیده البتد .و اعمدال اسدت هیددر ذکدر ادع یطوسد خیش
 2.کندیمنتسب م عهیش یاز فقها یصهرشت یابوالفرج محمد بن حسن بهداد

 یریقش به انتساب. ۴-1-3
 یبرا یقراین میتوانیاما م ،میموضوع ندار نیبر ا یبروجرد اقة یآ یهااز استدالل یاطالع ما

  :میینما انینظر ب نیا
کدههمانکه آن اول در  مصاباحابدواب  ،میگفتد مصاباح یمتند اتیدر بحدی از خصوصد طور 

 نیشدتریب میبتدوان دیشدا .اسدت ...و  یو خرگوشد یو سدلم یریآثدار قشد هیشدب اریفهرسدت آن بسد
 .میبدان هیریقش رسالهرا با فهرست  مصباحشباهت فهرست 

گفتددهمددان ،دوم کدده در صددفحات قبددل  در قالددب  یعرفددان یهددابحددی از برداشددت م،یطددور 
کتداب  یریاز ابتکارات قش ،یو نحو یحات صرفاصطال کده آن را در  کدار ه بد القلوب نحواست 
کرده است «القلوب اعراب»تحت عنوان  «انیالب باب»در  زین مصباحگرفته و   .از آن استفاده 
 است: شده گفته یریقش بارهدرکه این ،سوم

  3.اََاْلا ی عَیاِش  ّیُ ا بمع نهبَغ ی نَاِتفس ی اِنهبَِ صبحب   َاِاش
که همان یانیاز صوف زین مصباح سندهینو ،در واقع کتداب و محتدوااست  که از نام  آن  یطور 

 .است قتیو حق عتیشر انیبه جمع م قایل داست،یپ
 یقرایندبدا تنهدا  ایدآ امدا ،سدتین یمنتفد یریقشد ابوالقاسم به کتاب انتسابکه  رسدیم نظر به

گفتدده شددد، مدد  الشااریعه مصااباحکددردو در  یحکمدد نیبدده قطددع چندد انتددویهمچددون آنچدده در بدداال 
 ... و یو عبددالرحمن بکدر ق(۴۱۲)م یهمچدون سدلم هیبزرگدان صدوف گدریاز د یمنقوالت توانیم
ممکن اسدت  .باشند مصباح سندهینو نانیکه ا شودیبر آن نم لیدل یزیچ نیاما چن ؛افتی زین

 .نوشته باشد از آثار او پذیریریتهث بارا  مصباح یومتهخر از  ایو  یریعصر قشهم یفرد
                                                      

 .۱۴۳، ص۲، جموسوعه طبقات الفقهاء؛ ۲۹۷ص، ۷، جاعیان الشیعه. 1
 .۴۳۶، ص۳، جمعجم البلدان. 2
 .۱۸۷، ص۲، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر؛ ۱۹۸ص، طبقات األولیاء. 3
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 یشاذل به انتساب. ۴-1-۴
کدرده یرا بده شداذل الشاریعه مصباح یلدیبه چه دل کهنیا بدا  امدا؛ سدتیاندد، روشدن نمنتسدب 

 انیدب «ةیدالعبود بداب» یعندی ،بداب صددم در مصاباح یاسدتناد محتدوا یتوجه به آنچه در بررسد
کنههدا الر ةیدالعبود»جمله معدروف  ،میکرد  یهدا از ابوالحسدن شداذلنقدل یدر برخد «ةیدبوبجدوهر  

گر 1؛وارد شده است  ق(۳۲۳)م یجملده از ابدوبکر واسدط نیدا زیدن یگرید یهانقل یچه در برخ ا
 .میازمندین یشتریب لیبه دال ،یبه شاذل مصباحانتساب  یبرا ،هرحالبه  2.شده استنقل

 اسدت؛ از یمهمد ارینکدات بسد یشدده حداو نوشدته مصاباح یمنی یدیر نسخه جلد بر آنچه
 والدتاز  شیپدبده کده مربدوط  دهیرا د مصباحاز  یمیقد یانسخه دیگویم سندهینوکه آن جمله

گدر .اسدت یشاذل ابوالحسن  تولدد زمدان کده اجدآن از مییبگدو دیدبا باشدد، اعتمداد مدورد نقدل نیدا ا
 تهداشدد وجددود زیددن زمددان نیددا از شیدر پدد یااسددت، نسددخه هجددری۲۹۳ سددال یشدداذل ابوالحسددن

وجدود  الشاریعه مصاباحکده از  یذکر نیتریمیچون قد است؛ توجهقابل اریبس نکته نیا .است
کدده در  - الشااریعه مصااباحنسددخه  نیتددریمیو قددد ق(۶۶۴)م طدداووس سددید بددنمربددوط بدده  ،دارد

یانددا در ایتالیددا اسددت کدده ایددن  .اسددت ،ق۶۲۱مربددوط بدده سددال  - کتابخاندده آمبرور بدددان معناسددت 
 .وجود داشته است الشریعه مصباحیعنی پیش از قرن هفتم نیز  ،خیرتا نیا از پیش

 یثان دیشه به انتساب .۴-1-۵
 سدید بدن ،یثدان دیاز شده شیسال پ صدیکه حدود س چرا ؛ ل  است یانتساب نیچن قطعاً 
 3.است بردهنام الشریعه مصباح ازمن اخطار االسفار و االزمان  األماندر  طاووس
کتب خود یع متعدددر مواض یثان دیشه  ةیامن ،باةیالر کشاف، الفاؤاد مسکَّنهمچون  ،از 

کدرده و تمدام  ،الشاریعه مصاباحمنقدوالت  ازاسرار الصالوة  و دیالمر بددون ذکدر ندام آن اسدتفاده 
ندام  ذکدربسدا عددم  بده امدام نسدبت داده اسدت و چده «۷الصادق قال» دیبا ق ماً یمحتوا را مستق

کدردهبده  را یاعده ،الشریعه مصباحکتاب  از  الشاریعه مصاباحکده اندد اشدتباه انداختده و تصدور 
 .است یثان دیشه

 7 قرن لیاوا و ۶ قرن اواخر به مربوط یخراسان یعارف به انتساب. ۴-1-۶
بدر  زیدن یلدیدال م،یکند یبدازه زمدان نیکتاب را منحصر به ا نیکه ا میندار یلیدلکه آن بر عالوه

                                                      
 .۲۲۷، صفی شرح الحکم إیقاظ الهمم؛ ۱۲۳، ۱، جغیث المواهب العلیه فی شرح الحکم العطائیه. 1
 .۱۷۲، ص۳، جتفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن. 2
 .۹۲و  ۹۱، صاألمان من أخطار األسفار و األزمان. 3
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که در سطور ینظر نیعدم صحت چن  .میپرداریمها آن بهرو  شیپ هست 
 دهیبرگز هینظر. ۴-2

گدرکده  دهددیم نشان یشناسو نسخه ییو محتوا یخیتار یهایبررس بده  مینتدوان دیشدا چده ا
 امددا ،میینمددا یاو معرفدد قیدددق یخیو برهدده تددار نددام بددارا  الشااریعه مصااباحصدداحب  قیددطددور دق

 دوره یو بدازه زمدان او کتداب و یو از یمهم اتیخصوص نیشیپ یهابحی به توجه با میتوانیم
 .میده دست به او ستیر

 مصباح صاحب بودن یصوف .۴-2-1
بده  مصاباحبده تعلدق  ،الشاریعه مصاباح یمتن یهایژگیدر بحی از و ،گذشته صفحات در

کدرد هیصدوف راثیم  کده ردیدگیقدرار مد لیدموضدوع در چندد بخدش مدورد تحل نیدا لیددال .میاشداره 
 :از اندعبارت

کتاب: در  هیو صوف رفانعا ذکر .۱  هینفدر از صدحابه و صدوف ستیحدود ب الشریعه مصباحدر 
بددون  ایداندد و شدده بردهنام بوده، بعد قرون در هیصوف توجه مورد اریبس شانیا یآرا و سخنان که

 ،یحسدن بصدر ،یقرند سیداو م،یبدن خثد عیدرب .اسدت شدده استفاده شانینام بردن، از سخنان ا
 1.اندجمله نیاز ا ناریمال  بن د و لحسن وراقابوا ،یذوالنون مصر

 ،هیصوف سخنان و آثار به مصباح متن شباهت .۲
 ،در متن متصوفه یعرفان اصطالحات از استفاده .۳
 ،کتاب نیتدودر  هیاستفاده از سب  صوف .۴
 2.ی زال نیالعارف منهاج با مصباح اشتراکات .۲

 متدددا ششددد سدددوم قدددرونه یصددوف آثدددار در ینروشدددبددده کددده نموندده آن  - انهیو صدددوف یعرفدددان یفضددا
کتاب  - شودیمشاهده م کم  زینالشریعه  مصباحبر   نیکوچ  از ا یانمونه برای ذکر .ستاحا

  :که در آن آمده است میکنیاشاره م مصباحدر باب الصوم از  یبه سخن انه،یصوف یفضا
ْْ  فَک  عِبعَو  انْ  بَْ   3.بٍط  م ٍاعد  نشن  ْبَ اْن  َعفکی بمَاِ  ی ا

که  نیا کسدان« بعضدهم»سؤال مطرح است   چیجملده، هد نیدا از شیپداشداره داردو  یبده چده 
                                                      

کتاب مصباح الشریعه. »1  .۳۶-۲، ص«تبارشناسی 
 . همان.2
 .۸۲، صمصباح الشریعه. 3
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گروه یسخن جملده  نیدا .باشد ریضم نیکه مرجع ا امدهین انیخاص به م یدرباره جماعت و 
 1.شده است تیروا سیاز احن  بن ق ،یدر منابع عرفان
کددار بددردن ایددن ترکیددب ،در واقددع  یوقتدد کددهینحددوبدده ؛ اسددت عیشددا کددامالً  هیصددوف آثددار در هددابدده 

 هیصدحابه صدوف ایدو  عارفدانآنچده معهدود ذهدن اوسدت، بزرگدان از  بدرد،یمد کدار به را آن سندهینو
 :است مدهچنین آ التصوف یف اللمعدر  ،نمونه یبرا ؛است

 2... ،َاِ  ق اصاب ُقابَ اصاب؟ من ُِبعَو  بَْ
کم بدر  انهیصوف یاره فضادرب لیتفصبه  مربوط،های بخشکه در  جاآن از سدخن  مصباححا
 .میپرداریبه بحی نم نیاز ا شیب م،یاگفته

 مصباح صاحب بودن مذهب یسن .۴-2-2
آن و در نظدر  یثهدور واقعد و و توجده بده حددود الشاریعه مصباحبا تهمدل در مدتن  رسدینظر م به

بدر  یلدیدل میتوانیتنها نم نه - شده استبعد بدان افزوده  یهادر دورهکه  - آن گرفتن اضافات
 یبددودن و یبددر سددن دال یمتعدددد قددراینبلکدده  م،یابیددب الشااریعه مصااباح سددندهیبددودن نو عهیشدد

 است: مشاهدهقابل
 معرفدة»بداب، پدس از بداب  نیدا .اسدت« بداب الصدحابه»در آن، به نام  یوجود باب، اول لیدل
 هدربداب مخاطدب را از  نیدر ا ندهیگو .دهدیم لیتشک را مصباح هفتادم باب و است «اءیارنب
کده دل .داردیطعن در مورد صحابه بازم گونه  ازلدزوم احتدراز  یمنعد نیاو بدر چند لیدجالب اسدت 
 از را نیدا کده ییجدا تدا[ باشدد شدده تیدروا مدورد نیدادر  یزیدچکده آن و لدو ؛است مینیبینم آنچه
کدالم او در  اقیسد ،مشدخص طوربه  .شمردیبرم نیمسلم بر بهتان و سوءظن و بتی  قیمصاد

گروه گروهد یمخاطب قرار دادن  که دست به انتقداد و طعدن بدر  از صدحابه  یاز مسلمانان است 
طعن و انتقاد را منجر  نیا ،کالم خود یدر انتها یو .آن هستند قیاز مصاد انیعیش و زنندیم

گمراه کفر و    3.داندیآشکار م یبه 
گدر ؛کندیم دییتهمصباح  صاحب بودنمذهب  یسنظن ما را بر  یمطلب نیچن چده اثبدات  ا
وجود  هیتوج ،میبدان مذهب یسنچنانچه صاحب مصباح را  .دارد یشتریبه شواهد ب ازیآن ن

                                                      
 .۹۶، ص۷، جالطبقات الکبرى. 1
، قوت القلوب فی معاملاه المحباوب؛ ۶، التعرف لمذهب التصوفای بیشدتر ر.آ: ه؛ برای نمونه۲۲، اللمع فی التصوف. 2

 .۳۲، ۳۴، ۲۹، صتهذیب االسرار فی اصول التصوف؛ ۱۲۲، ۸۷، ۷۳ص،۱ج
 .۳۳۴، صمصباح الشریعه. 3
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کتداب عرفدان یباب نیچن  یعرفدان کتدب یبرخد درکده نچندا ؛اسدت یمحتملداو امدر سدهل و  یدر 
 محمددد بددن منعبدددالرح ابوالقاسددم سددخنهددا آن ازجملدده .میخددوریبرمدد یکلمددات نیچندد بدده گددرید
که می االبرار مقامات و االسرار علم فی االنوار در یرکالب  گوید:است 

ْتداء ِف اِسَلمَ  ی ،َحق تاحبزع ا عصحب کاِمسحب ی ،َع  أُجع ا اب ایخذ ی ؟مهضر؟نبِ ابنَ اَل
ْتداء ِف صََاِغا  1.نٍاِد ِف نآَال  اِتخ ن ی بَنب ص ن  کذ ی ّیأُجع ا اَلهت     ن، اَل

کلمات د یسخنان نیچن مشابه  .شودیمشاهده م زین هیصوف گریدر 
 :دیگویم ی زال

ْتحححداء َلزم ی تبحححب  ِف قبِسحححَلمَ اِسحححاَ  اتبحححب  عحححم اْت حححن ی ؟مهضر؟نبِ حححابنَ اَل  ِف اْلَحححن ی اَل
 2... ُن باک ی ََِ ک ی معا ِک ی ُنأیک اِ جج تاون َل ی اَلهتاَلَ ی ایشَبء عن اِباث

 :دیگویم یالباذُک  میابراه نب محمد ابوبکر نیهمچن
ْتحححداء  أیا ی  محححن   لحححُ بْکححح صحححبَق اِاححح َ عحححن َ ااهححح ی اِ حححبِح اِسححح ف ی نبِ حححابنَ اَل

یاٍ ن ی اِتشبجن یا أْ   اْلسحن محن - جحب ی عح  - اق محن رهح  هبن صبَق ْبَحبً  کذِ   ی أْحْر
عححْذُ ْ یی أهنحح  َل ا اححَ  قوحح  ِف  نب اححَ –، ی هحح   َححاق ع  صححم -مححن شححود ِحح،  هحح َ اق 

ة نبِس  وْ اْل وج عمٍی َل   نبِاب   3.با ا ظ صَکف ی إْ َاِ َل
کده  میبرخدورد یمطلبد نیبده چند زیدن «الباطدل و الحدق انیدب یفد»در بداب  الشاریعه مصباح در
 نیمسدددلم انیددموجدددود در م یدتیددگوندده ورود در اختالفدددات عق مخاطدددب خددود را از هدددر نددده،یگو
را  آنچده و نیدد اصدول بدارهدر خدود اعتقداد مصاباح صداحب بخدش، نیا در .کردیم ینه داً یشد
 نیدا .کنددیمد بدازگو ،کندد اجتناب آن از دیبا آنچه و ورزد اهتمام بدان اق یال سال  است الزم

 : شودیم جمع لیذ موارد در اصول
بنر  یقندر  انهن اسنور، تما  در او  یسش و اراده عد ، شاسل او ص ا  و یانه دیتوح
قرآ  تل  او   و او قبل از تو  و س ا  و ته ای  و دیصدق او در وعد و وع ز،یچهمه

عان. بنر علن.   ادیا   و با ا  سا یاو  یبرد  آ  برا  یعان. و از ب  ادیزسا  بوده و ا
   .شودیآ  ازسل ش تا اه هم یو با رنا شودیاو ارزوده هم

                                                      
 .۱۱۴، صاالنوار فی علم االسرار و مقامات االبرار. 1
 .۲۲، ص۱، جإحیاء علوم الدین. 2
 .۳۳ص، التعرف لمذهب التصوف. 3
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ک مصااباح صداحب گداه آن  اختالفددات در و باشدداصددول  نیدزم امدال دیددکدده سدال  با کنددیمد دیددته
 1.شودیاو م یدارنیکه منجر به صعوبت امر د چرا ؛وارد نشود نید یدر مسائل اعتقاد مردم

 از .اعتقادی است - یکالم اختالفات همان مردم، اختالفات از او مقصودکه  ستین یشک
 میتجسد ،تیرؤ لیقب از خدا صفات یبرخ وامامت  مسهلهدر  اختالف ،جمله اختالفات مردم

 الصدحابة معرفدة بداب در .کنددیمد ینهد مسدائل نیا در فحص و ورود از را انسان یو .است ...و
 کالمددش یفحددوا از .داردیبددازم صددحابه یبرخدد بدده طعددن و گفددتن سددخن از را خددود مخاطددب او زیددن

 .اسدت شدانیا بدر طعدن و صدحابه یبرخد بدا برخدورد در عهیشد روش مقصودش که داستیپ کامالً 
اصددل در رفتددار  .اسددت هینددزد صددوف عیشددا یامددر ،یکالمدد دیددنسددبت بدده عقا یتسددامح نیچندد ایددگو
تمرکددز بددر عبددادات را  نیددا آنچدده ازاسددت و اجتندداب  یعبدداد یتوجدده بدده اعمددال شخصدد شددانیا

 .است شانیا میتعال یاز محورها ،دهدیالشعاع خود قرار متحت
کده ایدن چده ؛نددارد یگداهیجا :تیدالباهدل انیعیشدر تفکرات  ش یب یارهیتفکر و س نیچن

ک شانیا اندد و خدود داشدته یاسدالم دیعقا قتیحق به ییابدست در قیتحق و تهمل بر یفراوان داتیته
کار م انیعیش انیدر م دیعقا نیا میتمام تالششان را بر تحک زین  .بستندیخود به 

 قددرارمدددح  و توجدده مددورد سددنت اهددل انیددم در فقدد  کدده اسددت یافددراد از بددردن نددام ،دوم لیدددل
وهدب بدن منبده و  .رونددیمد شدمار بده یمنفد اریبس ییهاتیشخص ،یعیش یفضا در و اندگرفته

 در را هدانقدش نیمدؤثرتر ت،یدو شخصد نیدا میداندیمد .افدراد هسدتند نیکعب االحبار دو تن از ا
 در کعدب یوقتد ه،یدابور محمدود گفتده بده .داشدتند یاسدالم جامعه یفضا در اتیلیاسرائ اشاعه
 یهدااسدتیس یشدروع بده اجدرا درند یبد کدرد، اسدالم اظهدار و آمدد ندهیمد بده عمر خالفت زمان
 تبدداه هدا،اسدتیس آن جملدده از کده بدود کددرده اریداخترا  اسدالم هدداآن خداطر بده اصددالً کده  کدردیشدوم
کرم امبریپ به بستن دروم و نید کردن  2.بود ۹ا

هدای عجیدب در مسدائل گدوییهای قرآنی و پدیشداستانباره  ریب او در و سخنان عجیب
گستردهبه  ...مختل  و بیان اسرار خلقت و   3.است آمده یخیتار و یثیحد بعای در مناطور 

کعددب در آلددوده سدداختن  ینددیآفرگددر نقددشکدده نشددان - اریمددتقن و شددواهد بسدد لیدددال وجددود بددا
کندددروم و یلیاسددرائ اتیددروا گسددتردن قیدداز طر یفرهندد  اسددالم  مانانمسددل انیددم در شیهددایپرا

                                                      
 .۲۸۶، صمصباح الشریعه. 1
 .۱۲۲، صاضواء علی السنه المحمدیه. 2
 .۱۳۳-۸۲، صهاى انبیا در تفاسیر قرآناسرائیلیات و تأثیر آن بر داستان :. برای نمونه ر.آ3
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 و وثددوق مددورد را او هدداقددرن طددول در سددنت اهددل یعلمددا کدده شددودیمدد مالحظدده متهسددفانه - اسددت
 یهداخددمت منشده کده انددسدتهینگر یبزرگد نیتدابع از یکدی چشم به را یو و اندداده قرار اعتماد

 1.است بوده یاسالم جامعه یبرا یاریبس
 از کمتددر قددرآن و اسددالم هددرهچ سدداختن مشددّوه و اتیلیاسددرائ گسددترش در منبدده بددن وهددب نقددش
 : دیگویم رضا دیرش محمد .ستین االحبار کعب

  یبندتر انحبنارتعنب و سنبنه وهنب اهد،ترده  یروا را ا یلیا رائ ته یتساه ا یس از
در  یاترارنه چیهن تنهیطنوربنه  لآهنا  بودهند  یبنازتررهگیو ه  یتارتربیارراد و رر

 یهنا، ساجراهناراننه ،ایناهب خیتار نش،یل آررسسائ درباره یخیو تار یریت س یهاتاام
هنا بنه دو ه نر در آ  سوضنوع  یاز ا ییردپاته آ  س ر لشودیهم ار یو آتر   اس یق

از  ییردپنا یابناهیانمثل هسناند تنه در هنر بضرم  یآ  دو سصداق ا .توردیچش. س
 2.روباه ا  

کده در شدوجدود نددار یکسد مصاباحمدذکور در  یهداتیشخص از ،مقابل طرف در  مدورد عهید 
 وهدب سدخن کده است نیا مثال شاهد .باشد یمنف یاچهره یدارا سنت اهل انیم در وتوجه 
 3.شودیم افتی سنت اهل منابع در فق  - آمده البالء باب در که - منبه بن

 .است آمده سنت اهل منابع در فق  که الشریعه مصباح متن در یاتیروا وجود ،سوم لیدل
 قدال» مدورد صدد از  یدچیهد کده دهددیمدنشدان  الشاریعه مصباح متن اتیروا استناد یبررس
 .ندارد وجود یسن و یعیش منابع در - آمده مصباح صدگانه ابواب یابتدا در که - «الصادق

 ۹اسدالم امبریاعم از پ ،ناکه به معصوم میکنیرا مشاهده م یاتیروا ابواب، متن در یطرف از
که از م روایت ۱۱۳ هاآنتعداد  .اندهشدسوب من :یاله امبرانیو پ :و ائمه هدا آن انیداست 

را  تیدروا ۴۲کده  - مدوارد یشد و مابق افتی یو سن یعیمنابع ش انیدر جستجو در م روایت ۶۸
 .نشد افتی یسند چیدر ه - شودیشامل م
کثدر میابیدیدرمد ،هسدتند یو سدن یعیکه مستند بده مندابع شد یتیروا ۶۸ یبا بررس حال،  کده ا

 کده هسدت تیدروا ده تعدداد، نیدا از اما؛ اندشده وارد یو هم منابع سن یعیهم در منابع شها آن
 تیدددروا ده نیدددا .اسدددت نشدددده وارد یعیشددد منبدددع چیهددد در و دارد وجدددود یسدددن مندددابع در فقددد 

                                                      
 . همان.1
 .۱۲۲، صاضواء علی السنه المحمدیه. 2
 .۴۳۸، صمصباح الشریعه. 3
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 :از اندعبارت
 1.ءااللتجا بصدق اال نجا من نجا ما و فتنة و بالء اال الدنیا من یبق لم: ۹اق رسول قال و .1

المحددذورات )المخدددورات(  یم و النظددر الددکایددن: اییللحددوار ۸میبددن مددر یسددیقدال ع و .2
2فذنها بذر الشهوات و نبات الفسق

 

 یبهدی ال و أحدد یعلد أحدد فخدری ال یحتد تواضعوا أن یال یأوح اق ان: ۹اق رسول قال .3
 3.اق رفعه اال ق أحد تواضع ما و أحد یعل أحد

4.یتعال اق یعل مکأجرأ ایالفت یعل مکاجرأ: ۹یالنب قال .4
 

ِهذُِطذُ) - ةیدار هدذه عدن ۹اق رسدول سهل( ی)الخشن یاالسد ثعلبة أبا أن یرو .1 ط ا
ِ
ذذُِوِِأ

ِال ِ
وا ُمِِآِمنا ُمِِِعِلُ کا کا س  ُنفا

ِ
ُمِِلاِأ تا ر ا ِِِمُنِِِطضا ل ِ ِذاِض  مِإا : و أمر بالمعروف و انه ۹فقال ،(اُهِبِ ُطتا

و  متبعدداً  یو هددو مطاعدداً  ت شددحاً یدداذا رأ ی، حتدد ا أصددابمدد یر و اصددبر علددکددعددن المن
5.أمر العامة  و دع عن  بنفس ی فعل ،هیبرأ یرأ یل ذکاعجاب 

 

6.نفعی ییبح الدواء ضعی یالذ قیالشف قیالرف بیالطبک نک: ۷نیرالمؤمنیام قال .7
 

 ءیشد لک أال: قال ییح د،یلب قالها لمةک العرب قالتها لمةک أصدق: ۹اق رسول قال .6
7.زائل محالة ال مینع لک و ،باطل اق)خال(  یسو ما

 

 روایدد لددم فدذنهم ،ینعمددائ و یمددن آالئد یر عبددادکد: ذ۷داود یالدد یو تعدال آاق تبددار یأوحد .8
 8.همیال یمن سل  یالذ مثل اال یالباق یف ظنوای لئال ل،یالجم الحسن اال یمن

مدا أحسدن ک ،یخالق یال یمرأ فوضت و ،یل اق قسم بما تیرض: ۷نیرالمؤمنیام قال .3
 9.یما بقیحسن فی  ذلک ،یما مضیاق ف

 10.(الهواء ی)ف الهواء یعل یلمش نهیقی ازداد لو: ۷فقال .15
                                                      

 .۱۱۳، صهمان. 1
 .۱۷۳. همان، ص2
 .۲۴۳ص . همان،3
 .۲۶۴. همان، ص4
 .۲۶۹. همان، ص5
 .۲۷۸. همان، ص6
 .۲۸۶همان، ص. 7
 .۳۸۲. همان، ص8
 .۳۸۲. همان، ص9

 .۳۸۹. همان، ص10
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 توانیصرف به منابع اهل سنت، م یکه با دسترس کرد یریگجهینت نیچن توانیم ،واقع در
 کددهآن، حددال .کددرد یابیدد عمنبدد( را گاندده ۶۸ اتیدد)روا مصااباحدر مددتن  مددذکور اتیددروا تمددام بداً یتقر

 .ستیصادق ن یموضوع نیعکس چن
 بدا کده دارد وجدود گانده ۶۸ اتیدروا انیدم در تیدروا  ی که است توجهقابل زین نکته نیا البته

 تیدروا نیدا .اسدت امدهیدر منابع اهل سنت ن و شده وارد یعیش منابع در فق  ما، یهایبررس
 :دیفرمایم ۷امام صادق تیروا نیدر ا .تاس شده وارد ۷در باب الدعاء از امام صادق

 اال)رجاء(  رجائه نیک ال و ،لهمک الناس من هسییفل أعطاه اال ربه سئلی ال أن مکأحد أراد اذا
 1.أعطاه اال ئاً یش سئلهی لم قلبه من  ذل یتعال اق علم فاذا جل، و عز اق عند من

 از کدرد مطدرح را یاحتمدال نیچند وانتدیمد ه،یصدوف بده مصدباح تعلدق اثبدات بدا ،چهدارم لیدل
در سدال  ،عهیمصاباح الشاراز  ادکردید نی)زمان اولد هفتم قرن به یمنته قرون تا تصوف که جاآن

 شددکل هنددوز یعیشدد تصددوف و داشددته رواج سددنت اهددل انیددم در ،بددن طدداووس( دیتوسدد  سدد ۶۲۱
 قددرون نیددا در کدده چددرا ؛اسددت یسددن مددذهب یدارا زیددن الشااریعه مصااباح صدداحب پددس نگرفتدده،

 .است نداشته وجود یعیش یصوف
 ؛حسداب آوردبده  یعیجلدوه از تصدوف شد نیرا نخسدت «هیدجور»بتدوان سلسدله  دیشدا ،واقع در

که موفدق آن کرد و با امیبر حکام جور ق - بود عهیش  یکه  - ق(۷۴۶)م یحسن جور خیش رایر
 زیداز آن نپدس  2.بده دسدت آورد عهیشد انیصدوف یمدردم بدرا انیددر م یمیاحترام عظ کنینشد، ل

 عیدر عدالم تشد مدذهبیعیشد انیصوف نیتربزرگاز  یکی عنوانبه  ق(۷۹۴)م یآمل دریح دیس
 .مطرح شد

بدودن صداحب  یعیبدر شد یقطعد طدوربده که  یانهیقر چیه الشریعه مصباحدر  گر،ید یطرف از
کند، وجود ندارد  .مصباح اشاره 

 امددام از بلنددد و لیددجل یاوصددافا کدده بدد - الشااریعه مصااباحاسددت تصددور شددود مقدمدده  ممکددن
 یشناسددنسددخه یهددایبررسدد امددا؛ باشددد سددندهینو بددودن یعیشددبددر  دال - کندددیمدد ادیدد ۷صددادق
 .ستین کتاب جزء و است مصباحبه  یبخش، از اضافات بعد نیا دهدیمنشان 

کتداب مد :بدردن ندام ائمده کدار به که شود تصور است ممکن همچنین  یعیبدر شد توانددیدر 
کندد صاباحمبودن صاحب  آثدار  انیدکده در م چدرا ؛سدتین حیصدح یتصدور نیامدا چند ،داللدت 

                                                      
 .۷۸. همان، ص1
 .۱۲۹-۱۴۲، ص«بررسی وجوه اشتراآ و افتراق تصوف و تشیع. »2
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بدن  نیامام حس ،۷امام باقر ،۷از امام صادق تینقل روا توانیم یعیطور شابه  یسن هیصوف
 ،یسدددلم ،یدر آثدددار  زالددد تدددوانیمدددوارد را مددد نیدددا .را مشددداهده نمدددود ۷نیرالمدددؤمنیو ام ۷یعلددد
 .مشاهده نمود عارفان گریو د یریقش

 تواندددینمدد زیددن ۷یدر خصددوص حضددرت علدد« نیرالمددؤمنیام» لفدد  یریکددارگبدده  نیمچندده
حضدرت  یمدذهب بدرا یسدن انیدر منابع صدوف زیلف  ن نیکه ا چرا ؛داشته باشد یداللت نیچن
گر رفته، کاربه  ۷یعل  یخلفدا یو حتد گدریاختصداص نداشدته و در مدورد افدراد د شانیچه به ا ا

 1.است رفته کاربه  زین یعباس
 نیددا .اسددت شددده اسددتفاده «االول قددال» ریددمددورد، در بدداب االخددالص از تعب  یدددر  نیمچندده
کثر در تیروا  و یمنی نسخه و سپهساالر نسخه دو در ازجمله است؛ آمده شکل نیهم به نسخ ا
 قدال» جملده نیدا درکده ایدن تصور به کنندگاناستنسا نسخ،  یدر برخ اما؛ گرید نسخ یاریبس

 ایدو  «االول االمدام قدال»آن را بده شدکل  کند،می اشاره ۷نیرالمؤمنیام یعنی ،لاو امام به «االول
کتابخانده مجلدس ) .اندآورده «۷یاالمام االول عل قال»  نید( از ا۱۱ قدرننسخه هاروارد و نسخه 

که مقصود از  یدر حال نیا .جمله است  ندارد اشاره ۷به امام لزوماً کالم  نیدر ا« االول»است 
 یاصددطالح االول، قددال .اسددت گفتدده را کددالم نیددا کدده اسددت یکسدد نیاولدد همددان ن،آ از مقصددود و

مثدال  طدوربده ؛ شدودیمد اسدتعمال زیدن ییحد از ری  گر،ید یهاحوزه در معنا نیهم در که است
 :دیگویم نیصف وقعةدر 

ْْ  بی اا  امب ی ... یا ن یُ اَلوَ ْبَ قمکب م  ْ،  ِْ  ْی  َبً یج  ع ببْء  أقْ ْتْ َْ    2.اِ طب د  یْ ْصفد  اَ ک
 .است سیامرؤاالق یعنی ،شعر نیا ندهیگو نیاول ،کالم نیا در االول از مقصودکه 
 بده کده اسدت جهت نیهم از بسا چه و ستین مشخص قیدق طوربه  سخن نیا ندهیگو ایگو
 نیددا در - اسدت دسددت در آن یخطد نسددخه کده - یاللئددال درر در .اسدت نکددرده اشداره آن نددهیگو

 : دیگویم االول قال یجابه  بخش
 . ...اِعبندوْ اَل اِعب  ْ   کُ  اِاد ِف بَْ مب  ذا من ی

بده ندام  یبداب ،الشاریعه مصاباحدر  کده دهددیمدنشدان  یشناسدنسدخه یهدایبررسد نیهمچن
که قر  .باشد آن نویسندهبودن  یعیبر ش یانهیمعرفة االئمة وجود ندارد 

                                                      
، سرار فای اصاول التصاوفتهذیب اال؛ ۳۳۷، ص۲، جقوت القلوب فی معامله المحبوب؛ ۳۲۳، صاللمع فی التصوف. 1

 .۱۶۸، صمجموعه رسائل اإلمام الغزالی؛ ۲۶۲ص
 .۴۱۷، صوقعه صفین. 2
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 مصباح سندهینو یزندگ دوره .۴-2-3
بدده  کدهاسدت  یاز مددوارد مصدباح سدندهینو «بددودنسدنت  اهدل»و « بددودن یصدوف» شاخصده دو
برهده  نیدی؛ امدا تعدیدآیمدبده دسدت  یخیو تار یشناسنسخهو  ییمحتوا یهایبررساز  یظن قو
 یبررسددد .دارد شدددتریب یهدددایبررسدددبددده  ازیدددمدددذهب ن یسدددن یعدددارف صدددوف نیدددا سدددتیر یخیتدددار
کده بدا ذکدر  - افدراد نیدا دهددیمدنشدان  هیفاز صحابه و عارفان صو مصباحصاحب  یهاقولنقل
کتداب  شدانیاز ا قدولنقلبدون ذکر نام و فق  با  اینام   تیشخصد سدتیب حددوداً  - انددآمددهدر 

که   از: اندعبارتهستند 
 بدن احند  .۶ ؛ابوالددرداء .۲ ؛منبده بن وهب .۴ ،یقرن سیاو .۳ ،ابوذر .۲ ،میخث بن عیرب .۱

 ،ندهییع بدن انیسدف .۱۳ ،هیدحنف بدن محمدد .۹ ،االحبدار کعدب .۸ ،مسعود بن عبداق .۷ ؛سیق
 یدیحی .۱۲ ،ییطدا مانیسدل ابدو .۱۴ ؛ندارید بدن مالد  .۱۳ ؛کعب بن یاب .۱۲ ،ثابت بن دیر .۱۱
 یعلددد بدددن حسدددن ایددد عثمدددان ابدددو ایددد ییطدددا مانیسدددل ابدددو .۱۷ ،وراق نیابوالحسددد .۱۶ ،معددداذ بدددن

 .یمصر میإبراه بن النون ذو .۲۳ ،وراق ابوالحسن .۱۹، یشبل ابوبکر .۱۸ ،یالبامعان
 سدال در یو اسدت ندهییع بدن انیسدف شدده، بدرده نام او از مصباح در که یشخص نیمتهخرتر

 1.داندیم مذهب یدیر را او میند ابن .است افتهی وفات ق۱۹۸ سال در و شده زاده ۱۳۷
کتداب آمددههدا آن از یکده نقلد یافدراد انیددر م اما بدرده شدود، هدا نآ از یندامکده آن بددون ،در 

کددرد ق(۲۴۶ - ۱۸۳) یبدده ذوالنددون مصددر تددوانیمدد  ریو تفسدد »؛اسددت آمدددهدر بدداب الرضددا  .اشدداره 
 3؛وارد شددده اسددت یجملدده از ذوالنددون مصددر نیددا یدر منددابع عرفددان 2.« ...الرضددا سددرور القلددب 

گرچه در برخ  4.وارد شده است ق(۲۴۳)ماز احمد بن حنبل  زین گریمنابع د یا
 ۷را مربددوط بدده دوره امددام صددادق مصااباح میتددوانینمدد ،یانتسدداب نینددفددرل صددحت چ بددا
 .پس از دوره امام هستند یادورههمچون ذوالنون مربوط به  یکه افراد چرا ؛میبدان

بده  5،«فدم طفدل لرحمنداه یباجمعهدا لقمدة فد ایلوکانت الدن»عبارت  الزهد باب در نیهمچن
 مندابع یبرخد در را جملده نیدا .نددارد ودوجد یمنبعدکه در  شدهدادهنسبت  :تیباز اهل یکی

                                                      
 .۲۲۶، صفهرست ابن ندیم. 1
 .۴۳۲، صمصباح الشریعه. 2
 .۷۳، صالتعرف لمذهب التصوف؛ ۱۳۹، صتهذیب االسرار فی اصول التصوف؛ ۲۳، صاللمع فی التصوف. 3
 .۳۲۲، صالمقدمه فی التصوف. 4
 .۱۳۶، صالشریعهمصباح . 5
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 ۳۳۴در سامرا متولد شد و در سدال  ،ق۲۴۷ سال درکه  1اندداده نسبت یشبل ابوبکر به یمیقد
 2.رفت ایدر بهداد از دن ،ق

گرفتدددده شددددده نیددددکدددده در ا - انهیاصددددطالحات صددددوف یبرخدددد کددددار   در زیددددن - اندددددکتدددداب بدددده 

 انیدددر م «معاملدده»ابقه اسدتفاده از اصددطالح سدد ،بده طددور مثددال ؛اندددشددده داریددخداص پدای دوره
کالباذ .گرددیاول قرن سوم بازم مهیبه ن هیصوف کتاب  ق(۳۸۳)م یابوبکر   لماذهب التعرفدر 

کدده در موضددوع معددامالت تددهلی  داشددتهیددازده نفددر از اعددالم صددوفیه را نددام مددی التصااوف  .اندددبددرد 
 از ق(۳۲۳)م یترمددذ میحکددو  ق(۲۲۸)م یراز معدداذ بددن یددیحی، ق(۲۴۳)محددارث محاسددبی 

 3.اندجمله نیا
کنهها الربوب ةیالعبود»معروف  جمله نیهمچن  - آمدده 4ةیدکه در باب العبود - «...ةیجوهره 
 بده را آن گدرید یبرخد وداده شدده اسدت  نسدبت 5یبده ابوالحسدن شداذل ،یمندابع عرفدان یدر برخ
 6.کنندیم منسوب ق(۳۲۳)م یواسط ابوبکر

 ۷را منسدوب بده امدام صدادق عهیالشر مصباح تدوانینمدکه آن وه برعال یقراین نیچن باوجود
بدن  قیهمچدون شدق ۷عصدر امدام صدادقهدم دانست، انتساب آن به برخی اصحاب و عارفان

در  دیددو با رسدددیبدده نظددر نمدد حیصددح زیددن ق(۱۷۹)مو هشددام بددن حکددم  ق(۱۹۴)م یبلخدد میابددراه
 .پرداخت احمصبو صاحب  سندهینو یقرون پس از قرن چهارم به جستجو

 چیهد یعرفدان مندابع در .اسدت عةیالشدر مصباح فردبه منحصراز ابواب  7المبّرز ای التبرر باب
 البتده .نشد افتی ،باشد باب نیا با یمشترک یمحتوا یدارا و بوده یباب نیچن یدارا که یکتاب
ه در آن بدد کدده یامددا بدداب 8؛هسددت یابددواب الخددال تیددب بدده رفددتن آداب خصددوص در منددابع یبرخدد در

کتدب  یثیمندابع حدد یبررسد .وجدود نددارد ،موضدوع دسدت بزندد نیداز ا یعرفان ییهابرداشت و 
نبدوده  ریدتدا اواخدر قدرن چهدارم را الخدال تیدب یدر معندا« مسدتراح»که لفد   دهدیملهت نشان 

                                                      
 .۴۳۳و  ۱۸۳، صاللمع فی التصوف. 1
 .۲۲۷، صطبقات الصوفیه. 2
 .۱۲، صالتعرف لمذهب التصوف. 3
 .۴۲۳، صمصباح الشریعه .4
 .۲۲۷، صإیقاظ الهمم فی شرح الحکم ؛۱۲۳، ص۱، جغیث المواهب العلیه فی شرح الحکم العطائیه. 5
 .۱۷۲، ص۳، جتفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن. 6
 .۳۹، صمصباح الشریعه. 7
 .۴۳۷، صمجموعه رسائل اإلمام الغزالی. 8
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که ا نیاول .است و  ق(۳۹۳)م یجدوهر اللهدة صدحاح اندد،آوردهآن  یمعندا را بدرا نیکتب لهت 
کتدب متقددم مانندد العد اما؛ است( ق ۳۹۲)ملهة ابن فارس ال سییمعجم مقا بدن  لیدخل نیدر 

اللهددة  بیتهددذ ق(،۳۲۱)م دیدددر ابددن اللهددة جمهددر  (،۲۱۳)م یبانیشدد میالجدد ق(،۱۷۲)ماحمددد 
 تیدب یمعندا در لفد  نیدا( ق۳۸۲)ماللهدة صداحب بدن عبداد  یف  ی( و المحق۳۷۳)م یازهر
 .است نرفته کار به الخال
کده مبتکدر ب ق(۴۶۲)م یریره قشدآنچه دربدا یطرف از در قالدب  یمسدائل عرفدان انیدگفتده شدد 

اسدت  یتیشخصد احتماالً  مصباحصاحب  دهدیماست، نشان  یو نحو یاصطالحات صرف
 نیدا سدتیبده ر قایدل تدوانیمدکده  یادوره نیتدریمیقدد یعندی ؛یواز  متدهخر اید یریقشد عصدرهم

 .استاول قرن پنجم  مهیاواخر قرن چهارم و ن شد تیشخص
اول قدرن  مدهیآمدده مربدوط بده ن عهیمصاباح الشارکده از  یذکدر نیاولد میداندیم ،دگر ییسو در

 ،آمددده ینسددخ خطدد یآنچدده در حواشدد یهددایبررسددبددن طدداووس اسددت؛ امددا  دیهفددتم و توسدد  سدد
 یدر بررسدد .دهدددیمدد شیافددزا یریددگرا در حددد چشددم سددندگانیو نو هدداکتددابدانددش مددا بدده احددوال 

نسدددخه  نیدددجلدددد ا یبدددر رو میگفتددد- بدددود مدددنی انیدیدددکددده مربدددوط بددده ر - از نسدددخ یکدددی یاجمدددال
کتاب به شاذل شدهنوشته کده  یکه صاحب نسخه پس از رد انتساب  از  یانسدخهگفتده اسدت 

که مربوط به پ کرده  گر ا .است یاز شاذل شیکتاب را مشاهده   دینقل مورد اعتماد باشد، با نیا
کددده  شدددودیمددد اثبددداتاسدددت،  ،ق۹۳ سدددال یلکددده زمدددان تولدددد ابوالحسدددن شددداذ جدددااز آن مییبگدددو

چدون  ؛توجده اسدتقابدل ارینکتده بسد نیدا .وجود داشته است زیزمان ن نیا از شیدر پ یانسخه
( ق۶۲۴)م طدداووس بددن دیسدد بدده مربددوط ،دارد وجدود عهیکدده از مصددباح الشددر یذکددر نیتددریمیقدد

 نیدکده اآن حدال ؛اسدت ،ق۶۲۱مربدوط بده سدال  زیدن عهیمصباح الشرنسخه  نیتریمیاست و قد
 تددا چهارصدددر حددود سددال  یعنددی ،خیتدار نیددا از شیبده دو قددرن پد بیددقر دهددیجملده نشدان مدد

 .وجود داشته است عهیمصباح الشر زین یهجر پانصد سالاز  شیپ
از  نظدرصدرفبدا  قدولنقدل نیداگفتده شدد،  نوشدته نیدمختل  ا یهابخشتوجه به آنچه در  با

 بددازهسددطور  نیددنگارنددده ا نظددر ازلددذا  .سددتیدور از ذهددن ن یرو چیهددبدده  ،اعتمدداد مددا بدده آن زانیددم
کده  یادوره نیبهترقرن پنجم  یانیپا یهادههآخر قرن چهارم تا  یهادهه یزمان  تدوانیمداسدت 
 .بود مصباحمذهب  یو سن یصوف  نگارند ستیبه ر قایل

 یریگجهینت. ۵
و  ییو محتددوا یمتندد یهددایژگددیو و یشناسددبددر نسددخه یکدده مبتندد - گفتددهپددیش یهددایبررسدد
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کاسددت - اسددت یخیتددار کتدداب بدده شخصدد هددایوجددود   نشددان رابددرده نددام یهدداتیدر انتسدداب 
 سدتیو حددود دوره ر یفکدر کدردیرو مدذهب، تیخصوص سه هایبررس نیا اساس بر .دهدیم
 .است ییابدستقابل سندهینو

 لحدا  بده کده میبددان مذهب یسن تیشخص  ی را مصباح سندهینو دیبا مذهب لحا  به
متعلددق بدده بددازه  یو سددن یصددوف تیشخصدد نیددا .اسددت انهیصددوف یمشددرب یدارا یفکددر کددردیرو

 .است یاواخر قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم هجر یزمان

 کتابنامه
 .قرآن مجید

 ق.۱۴۲۲ یروت،ب ی،، محمد بن حسن حر عاملإثبات الهداة بالنصوص و المعجزات -
 .تایب ی،دار الکتاب العرب یروت،ب ی،ابو حامد  زال ،ینعلوم الد یاءإح -
 ق.۱۴۱۳ یه،اللبنان یهقاهره، دار المصر ی،ترمذ یمحک ،النفس ادب -
 یبهدداد، مطبعدة المجمدع العلمد یری،قشد یم، ابوالقاسدم عبدد الکدرالتصاوف فی رسائل اربع -

 ش.۱۳۸۹ ی،العراق
تهدران،  ی،محمدد قاسدم دید، حمقارآن یردر تفاسا یااانب ىهااآن بر داستان یرو تأث اسرائیلیات -

 .ش۱۳۸۳ سروش،
قددم، موسسدده االمددام  یدددری،الک یهقددیب ینالدددقطددب ،یعةالشااربمصااباح الشاایعة اصااباح -

 .ق۱۴۱۶ ،۷الصادق
 .ش۱۳۹۳ سازمان چا  دانشگاه، یران،ا ی،کاشان یشمحمد محسن ف ،یهاالصل االصول -
 .تایب ناشر البحاء، یه،محمود ابور ،یةالسنة المحمد یعل اضواء -
 .ق۱۴۱۴ قم، یران،ا ،صدوق یهبن بابو یمحمد بن عل ،اإلمامیة اعتقادات -
 .تایب لبنان، دارالتعارف للمطبوعات، یروت،ب ین،محسن ام یدس ،یعةالش اعیان -
 .ق۱۴۱۴ قم، دار الثقافة، ی،محمد بن الحسن طوس ،األمالی -
کتابچ ،صدوق یهبن بابو یمحمد بن عل ،األمالی -  ش.۶۱۳۷،یتهران، 
 ق۱۴۳۹ ابن طاووس، قم، یبن موس یعل ،األزمان و األسفار أخطار من األمان -
 .ش۱۳۷۴ قم، ی،بحران یمانهاشم بن سل ید، سالقرآن یرتفس فی البرهان -
 مصددر، مطبعددة السددعاد ، ی،کالبدداذ یمابددراه بددن محمددد ابددوبکر ،التصااوف لمااذهب التعاارف -

 .م۱۹۳۳
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کتابخانده  یلیانقدم و تهدران، اسدماع ی،آقدابزرگ تهراند یخشد ،یعةالشا یفتصاان یإل الذریعة - و 
 ق.۱۴۳۸ یه،اسالم

 ش۱۳۷۴ یدار،قم، انتشارات ب یری،قش یمابوالقاسم عبد الکر ،القشیریة الرسالة -
 ق.۱۴۲۳ یقین،مصر، دار ال ی،لحقوق اق، حارث بن اسد محاسب یةالرعا -
عبددالوهاب  ،یةمناقب العلمااء و الصاوف یف یةلواقح االنوار القدس یالمسم الکبرى الطبقات -

 ش.۱۴۲۶ ینیة،قاهره، مکتبة الثقافة الد ی،شعران
 .تایب دار صادر، یروت،ابوعبداق ابن سعد، ب ،الکبرى الطبقات -
 .م۱۹۱۴ یل،مطبعة بر ی،، ابونصر سراج طوسالتصوف فی اللمع -
 ق.۱۴۲۱ یة،ب العلمدار الکت یروت،)المسائل(، ب یرهالزهد و غ فی المسائل -
و نشدر آثدار امدام  یممؤسسده تنظد یدران،قدم، ا یندی،خم یالموسدو اق روح ،المحرماة المکاسب -

 .ق۱۴۱۲ قدس سره، ینیخم
 یدروت،ب ی،، ابوالقاسدم عبددالرحمن بدن محمدد بکدرعلم االسرار و مقامات االبرار یف األنوار -

 ق.۱۴۲۱ یة،دار الکتب العلم
قداهر ، دار جوامدع  ی،الحسدن یبدة، ابدو العبداس احمدد ابدن عجحکامشرح ال یالهمم ف ایقاظ -

 .م۲۳۳۲ الکلم،
 یداءدار إح یدروت،ب ی،، محمدباقر مجلسد:وار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهاراألن بحار -

 ق.۱۴۳۳،یالتراث العرب
 ق.۱۴۱۴ یع،دار الفکر للطباعه و النشر و التور یروت،ب یدی،رب یمرتض یدس ،العروس تاا -
 یداءلبندان، دار اح یدروت،عبددالرحمن بدن محمدد ابدن خلددون، ب یدد، ابورابن خلادون تاریخ -

 .تایب ی،التراث العرب
تهدران،  ی،سدلم ین(، ابو عبدالرحمن محمد بدن الحسدی)مجموعة آثار السلم یةالصوف تاریخ -

 ش.۱۳۶۹ ی،مرکز نشر دانشگاه
 یدة،دار الکتدب العلم یدروت،ب یرازی،ش یان بقل، روربهحقائق القرآن یف یانعرائس الب تفسیر -

 م۲۳۳۸
قدم،  ،التدراث یداء ح :یدتموسسدة آل الب ی،، عبدداق مامقدانعلم الرجال یالمقال ف تنقیح -

 ق.۱۴۳۱، اول چا 
 .ش۱۳۹۸ قم، یران،ا، صدوق یهبن بابو ی، محمد بن علالتوحید -
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دار  یدروت،ب ی،د خرگوشد، ابدو سدعد عبددالمل  بدن محمداصول التصوف یاالسرار ف تهذیب -
 ق.۱۴۲۷ یة،الکتب العلم

کتداب ی،زنجدان یریشدب یموسد یدسد ،یااز در اىجرعه - )موسسده  یعهشد یشناسدقدم، موسسده 
 .ش۱۳۹۳ (،یعهتراث الش

، ابدو عبددالرحمن محمدد بدن اصاول التصاوف و الزهاد یتسعة کتب ف الصوفیة آداب جوامع -
 .ق۱۴۱۴ و االعالن، یعو النشر و التور الناشر للطباعه ی،سلم ینالحس

 .ق۱۴۲۳ قاهره، مکتبة ارداب، ی،بن معاذ راز یحیی یازکر ابو ،التصوف جواهر -
قداهر ، دار ام القدراء للطباعدة و  ی،احمدد اصدفهان یمابدو نعد ،یاءو طبقات االصاف یاءاالول حلیة -

 .تایب النشر،
 ق.۱۴۲۲ یة،داب الشرقمهد ار یروت،ب ی،ترمذ یمحک ،االولیاء ختم -
 ی،سدلم ین(، ابدو عبددالرحمن محمدد بدن الحسدیالسدلم آثدار مجموعدة) المعامالت درجات -

 ش.۱۳۶۹ ی،تهران، مرکز نشر دانشگاه
 .ش۱۳۷۳ قم، ی،محمد بن الحسن طوس ،الطوسی رجال -
کش یار)إخت الکشی رجال -  .ق۱۴۳۹ مشهد، ی،معرفة الرجال(، محمد بن عمر 
 .ش۱۳۶۲ قم، ی،نجاش یاحمد بن عل ،اشیالنج رجال -
 ش.۱۳۷۹ ی،اسالم یهاتقم، دفتر تبل ،یثان یدشه یبن عل الدینینر ،الرسائل -
 .ش۱۳۹۲ تهران، سخن، ی،کدکن یعیمحمد رضا شف ،صوفیه نثر در شعر زبان -
 یدة،دار الکتدب العلم یروت،ابن الملقن، ب یالمصر یابو حفص عمر بن عل ،األولیاء طبقات -

 ق.۱۴۲۷
 یداءدار االح یروت،ب ی،سلم ین(، ابو عبدالرحمن محمد بن الحسی)السلم الصوفیة طبقات -

 ق.۱۴۲۴ یه،الکتب العلم
 جمهدور، قدم، یابدن أبد الددینیدنمحمدد بدن ر ،ینیاةالد یاثاالحاد یف یزیهالعز یاللئال عوالی -

 .ق۱۴۳۲
 یروت،ب ی،نفز یم محمد بن ابراهابو عبد اق ،یةشرح الحکم العطائ یف یةالمواهب العل غیث -

 ق.۱۴۲۸ یة،دار الکتب العلم
لبندان، دار الکتدب  - یروتجمال طلبه، محقق، ب ی،ثعالب محمد بن عبدالمل  ،اللغة فقه -

 ق.۱۴۱۴ یضون،ب یمنشورات محمد عل یه،العلم
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 .تایب رضا تجدد، محقق، ی،بهداد یمابن الند ،ندیم ابن فهرست -
، محمدد بدن الحسدن و أصحاب األصاول ینو أصولهم و أسماء المصنَّف عةیکتب الش فهرست -

 .ق۱۴۲۳ قم، ی،طوس
، سددازمان اسددناد و تهددران یتددی،درا ی)فنخددا(، مصددطف یاارانا یخطاا هاااىنسااخه فهرسااتۀان -

 ش.۱۳۹۲ یران،ا یاسالم یجمهور یکتابخانه مل
دارالکتددب  وت،یددرب ی،عبدددالرئوف مندداو الدددینیددنر ،یرشاارح الجااامع الصااغ یرالقااد فاایض -

 ق.۱۴۱۲ یه،العلم
دار الکتدب  یدروت،ب ی،مکد یعلد بدن احمدد ابوطالدب، معاملاة المحباوب یالقلاوب فا قوت -

 ق.۱۴۲۲ یة،العلم
کبدر  فدار یعلد یندی،کل یعقدوبمحمد بن  ،الکافی - تهدران،  ین،محققد ی،و محمدد آخوندد یا

 ق.۱۴۳۷ یه،دار الکتب االسالم
 .م۱۹۷۲ قاهره، یبانی،محمد بن حسن ش ،الجیم کتاب -
 .ق۱۴۳۹ قم، یدی،بن احمد فراه یلخل ،العین کتاب -
 ش.۱۳۹۳ ی،ثان یدشه یبن عل الدینینر ،،الریبة کشف -
کتچ ،الشریعه متن مصباح یبازشناس یمهبه ضم یثدر علل الحد مباحثی - تهدران،  ی،احمد پا

 .ش۱۳۸۸ ،۷دانشگاه امام صادق یاتاله ییدانشجو یانجمن علم
تهددران، مرکددز نشددر  ی،سددلم ینابددو عبدددالرحمن محمددد بددن الحسدد ،الساالمی آثااار وعااةمجم -

 ش.۱۳۶۹ ی،دانشگاه
 .ق۱۴۱۶ دارالفکر، یروت،ب ی،ابو حامد  زال ،الغزالی اإلمام رسائل مجموعة -
قدم، موسسده انتشدارات  ی،کاشدان یشف محسن محمد ،یاءاالح یبتهذ یف یضاءالب المحجة -

 ق.۱۴۱۷ ین،جامعه مدرس یاسالم
 .ق۱۴۳۸ قم، ی،نور یبن محمدتق ینحس ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک -
ة و األوالدا ُمسکَّن -  .تایب قم، ،یثان یدشه یبن عل الدینین، رلفؤاد عند فقد األحبَّ
 .تایب لبنان، دار صادر، - یروتب حنبل، بن احمد ،احمد مسند -
 یمتددرجم، تهددران، انجمددن اسددالم ی،ومصددطف حسددن محمددد، بددن جعفددر ،یعةالشاار مصااباح -

 ش.۱۳۶۳،یرانحکمت و فلسفه ا
 ق.۱۴۳۳ یروت،جعفر بن محمد، ب ،الشریعة مصباح -
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 ی،التدراث العربد یداءلبنان، دار اح یروت،ب ی،حمو عبداقیاب ینالد شهاب ،البلدان معجم -
 ق.۱۳۹۹

 م.۹۳۱۹ بنان الناشرون،مکتبة ل یروت،خزام، ب یانور فؤاد اب ،الصوفیة المصطلحات معجم -
 .ق۱۴۳۴ ، احمد بن فارس، قم،اللغة مقاییس معجم -
کتب ف التصوف یف المقدمة - اصول التصوف و الزهدد(، ابدو عبددالرحمن محمدد بدن  ی)تسعة 

 .ق۱۴۱۴ و االعالن، یعالتور و النشر و للطباعه الناشر ی،سلم ینالحس
دار الکتددب  یددروت،ب ی،سددلم ینسدد، ابددو عبدددالرحمن محمددد بددن الحالتصااوف یفاا المقدمااة -

 ق.۱۴۲۶ یة،العلم
 ق.۱۴۳۹،یقم، مکتب ا عالم ا سالم ،یثان یدشه یبن عل الدینینر ،یدالمر یةمن -
 .ق۱۴۱۸ ،۷قم، مؤسسه امام صادق ی،سبحان جعفر ،الفقهاء طبقات موسوعة -
 .م۹۱۹۹ مکتبة لبنان الناشرون، یروت،عجم، ب یق، رفالتصوف مصطلحات موسوعة -
دار  یروت،چا ، ق، ب یروت،ب یری،قش یمالنفس(، ابوالقاسم عبد الکر یاضةر) القلوب نحو -

 ق.۱۴۲۶ یة،الکتب العلم
العامدده  یهالمصددر یئددهقدداهر ، اله یری،قشدد یم(، ابوالقاسددم عبددد الکددریریقشدد) القلااوب نحااو -

 .م۲۳۳۸ للکتاب،
 ق.۱۴۳۴نصر بن مزاحم، قم،  ،صفین وقعة -
 .ق۱۴۱۴ مشهد، ی،، محمد بن حسن حر عامل۷أحکام األئمة یإل األمة هدایة -
 الددهقدددرت و پددوراحمددد نیامددمحمددد، «عیتشاا و تصااوف افتااراق و اشااتراک وجااوه یبررساا» -

 ش.۱۳۹۱، ۳ش، یفارس ادب در اتیعرفان ،یضرون

 و پدور قاسدم محسدن ،رسدتگار زیدپرو ،یمحمدد اصدهر، «عهیالشار مصاباح کتااب یتبارشناس» -
 ش.۱۳۹۸، ۲۲ش ،یمطالعات عرفان، برندق یروح کاوس

 اصدهر یعلد ،«قاهیالحق مفتااح و عهیالشار مصاباح کتااب یشناسنسخه در ىانتقاد یافتیره» -
 یانساان علاومهااى برناماه و متاون ىانتقااد دناماپاژوه  برنددق، یروحد کاوس و یمحمد

 ش.۱۳۹۸، ۱ش ،یفرهنۀ مطالعات و یانسان علوم پژوهشۀاه

 




