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چکیده
مصباح الشریعه و مفتااح الحقیقاه کتدابی اسدت بدا مضدمونی عرفدانی و اخالقدی کده بدرای

اول دین بددار توس د س دید بددن طدداووس معرف دی شددده اسددت .نو یسددنده ای دن کتدداب ه دیچگدداه
مشخص نبوده و از آنجاییکه تمامی بابهای صدگانه آن با عبدارت «قدال الصدادق»۷
آ از مدیشدود ،از جملده آثدار منسدوب بده امامدان :بده شدمار مدیآیدد .تداکنون داور یهدای
مختلفی درباره درستی یا نادرستی ایدن انتسداب مطدرحشدده اسدت .داور یهدای صدورت
گرفته در طول تار یخ درباره نگارندده ایدن کتداب را مدیتدوان منحصدر در هشدت شخصدیت
دانسددت کدده عبددارتانددد از :هشددام بددن حکددم ،فض دیل عی دال ،شددقیق بلخ دی ،سددلیمان
صهرشتی ،ابوالقاسم قشیری ،ابوالحسن شاذلی ،شهید ثانی و عارفی مربوط به اواخر قرن
ششدم و اوایدل قدرن هفددتم از صدوفیه خراسددان .یافتدههددای تحلیلدی ایدن پدژوهش بددا موضددوع
نسخهشناسی کتاب و تحلیل متنی در باره محتوای کتاب و بررسیهای تطبیقی با سایر
متدون عرفددانی و تددار یخی نشددان مدیدهددد کدده هددر کدددام از ایدن نظر یدههددا دارای کاسددتیهددایی
ً
هستند .این یافتههدا نشدان مدیدهدد کده نو یسدنده مصدباح اوال ید عدارف صدوفی اسدت؛
ً
ثانیا و ی ی سنیمذهب است که وجود قراین متنی و عدم وجود دلیلی بدر شدیعه بدودن
 .1دکترای علوم قرآن و حدیی استادیار مدعو دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسندۀ مسئول) ()ghoremohajal@gmail.com
 .2دانشیار و عضو هیئتعلمی گروه علوم قرآن و حدیی دانشگاه تربیت مدرس ()k.roohi@modares.ac.ir
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و ی آن را بدده اثبددات مددیرسدداند .همچنددین قددول برگز یدددده در تحقیدددق حاضدددر آن اسددت کددده
نو یسنده مصباح الشر یعه صوفی سدنی مدذهبی اسدت کده بده بدازه زمدانی دهدههدای پایدانی
قرن چهارم تا دهههای پایانی قرن پنجم تعلق دارد .نظر یه برگز یده مبتندی بدر تحلیدل نسدخ
خطی و تحلیلهای تار یخی و سب شناسی آثار و اصطالحات صوفیه است .این مقاله
در حد توان ،ابداع احتمالی نو را در میان آورده است.
واژ گااا کلیاادی :مصددباح الش ددر یعه ،نسددخ خطددی ،امدددام صدددادق ،۷تحلیدددل محتدددوایی،
کتب منسوب

 .1مقدمه

برای اولین بار سید بن طاووس (م۶۶۴ق) کتداب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه را ،البتده

بدون آنکه نامی از نو یسنده آن ببرد ،معرفی کرده است 1.این کتاب دارای مضدمونی عرفدانی و

اخالقی و آداب و احکام است و انتساب محتوای آن به امام صادق ۷در سدههای اخیر مورد
اختالف بوده است.

محمد باقر مجلسی 2و شیخ حر عاملی 3از جمله بزرگانی هستند که انتساب این کتاب به

امام صدادق ۷را مدردود مدیدانندد .همچندین از بزرگدان علمدای متدهخر ،امدام خمیندی بداوجود

آنکدده از روای دات ایددن کتدداب ،از بدداب تسددامح در ادلدده سددنن ،در کتددب عرفددانی و اخالق دی خددود
اسدتفاده کدرده ،امدا انتسداب قطعدی آن را بدده امدام صدادق ۷نمدیپدذیرد 4.همچندین از محققدان

معاصدر ،دکتدر احمدد پداکتچی بحثدی مفصدل در بداره بازشناسدی صداحب ایدن کتداب کددرده و در
نهایدت ،آن را بده یکدی از صدوفیان خراسدان مر بدوط بدده قدرن هفدتم منتسدب مدیداندد 5.در مقابددل،
بزرگددانی همچددون شددهید ثددانی 6،سیدهاشددم بحران دی 7،ف دیش کاشددانی 8و می درزا حس دین نددور ی

 .1األمان من أخطار األسفار و األزمان ،ص ۹۱و .۹۲

 .2بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ،ج ،۱ص.۳۲
 .3هدایه األمه إلی أحکام األئمه ،:ج ،۸ص.۲۲۳
 .4المکاسب المحرمه ،ج ،۱ص.۴۸۱

 .5مباحثی در علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشریعه ،ص.۱۲۳
 .6برای نمونه :الرسائل ،ص.۱۳۶-۱۲۲

 .7البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱ص.۴۲
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 .8المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء ،ج ،۱ص ۶۸و .۱۳۷
 .9مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۱ص.۲۱۴

9

کردهاند .میرزای نور ی در بحی مفصلی کده در خاتمده کتداب مساتدرک الوساائل دارد ،ضدمن
دفاع از انتساب این کتاب به امدام صدادق ۷و سدعی در پاسدخ بده شدبهات موجدود در بداره آن،

معتقد است که فضیل بن عیال روایات آن را جمعآور ی کرده است.

1

نو یسنده یا گردآورنده این کتاب هیچگاه مشخص نبوده و بحی در بداره هو یدت و ی در طدی

سدههای اخیر مورد توجه عالمان بوده است .به جهت آنکه بده شدهادت اکثدر قر یدب بده اتفداق
نسخ خطی موجود ،تمامی ابواب صدگانه این کتاب با عبارت «قدال الصدادق» آ داز مدیشدود،

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

انتساب روایات این کتاب را به امام ۷پذیرفته و از روایات آن به فراوانی در آثدار خدود اسدتفاده

به عنوان یکی از کتب منسوب به امام صادق ۷شناخته میشود؛ اگرچه گفتهاند که درستی

چنین انتسابی با بررسدی محتدوای آن بسدیار سدخت ،بلکده نداممکن مدینمایدد 2.نوشدته حاضدر

درصدد بررسی آرای مطرحشده درباره نو یسنده این کتاب و تحلیل آنها است.
 .2نسخهشناسی کتاب

کتاب «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه» از معدود کتابهایی است که عالوه بدر اخدتالف

در نو یسددنده آن ،اختالفددات شدددیدی نی دز در محتددوای آن وجددود دارد .بررس دی نسددخ خط دی ای دن
کتاب ،نشان میدهد که از الفدا مقدمده کتداب گرفتده تدا تعدداد ابدواب و منقدوالت مدتن ،دارای
اختالفات نسخهای فراوانی است.

3

در طول چهار قرن اخیر ،در مقام داور ی در باره درستی یا نادرسدتی انتسداب مصباح الشریعه

به امام صادق ،۷دالیل موافقان و مخالفان در موارد متعددی مبتنی بر بخشهدایی از کتداب
ً
اسددت کدده گروه دی معتقدنددد اساسددا جددزء کتدداب نبددوده و بعدددها بدده آن افددزوده شددده اسددت و ی دا

بالعکس ،گروه دیگری معتقدند که از اجزای اصدیل کتداب بدوده اسدت کده جدزء اضدافی فدرل

شدده اسددت 4.اسدتناد بدده بداب «معرفدة االئمده» بددرای اثبددات شدیعی بددودن نو یسدنده مصااباح و یدا
اثبددات آنکدده ای دن کتدداب ب درای ایجدداد آشددتی می دان تش دیع و تصددوف نگاشددته شددده و همچن دین

استناد به برخی از بخشهای این باب ،همچون لف «اهل الکتابین» برای بیان فضای فکری

نو یسنده کتاب ،از این جمله است.

5

« .1تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه» ،ص.۶
 .2همان ،ص.۳۶-۲

« .3رهیافتی انتقادی در نسخه شناسی کتاب مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة» ،ص.۲۲۸-۲۲۲
 .4همان ،ص.۲۶۴-۲۴۳

 .5مباحثی در علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشریعه ،ص.۱۳۱ – ۱۲۹
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بر اسداس فهرستۀان نساخههااى خطای ایاران سفنخاا  ۲۲۶ ،نسدخه از ایدن کتداب در ایدران

موجددود اسددت .قدددیمیتددری ِن ایدن نسددخههددا  -کدده در سددال ۷۱۶ق ،استنسددا شددده  -مر بددوط بدده
کتابخانه مدرسه سپهساالر است 1.به جز این نسدخه  -کده مر بدوط بده قدرن هشدتم اسدت  -دیگدر
نسخ مربوط به پس از قرن دهم است.

شتر نسخ موجود در جهان ،نسخهای قدیمیتر از نسخه سپهساالر را نشان
اما بررسیهای بی
ِ ِ
میدهد که تار یخ نگارش آن مربوط به  ۱۲محرم  ۶۲۱هجری قمری است .این نسخه اکندون در
کتابخانه «آمبرور یانا» در میالن ایتالیا نگهدار ی میشود.

2

نسددخهای دیگددر از ایدن کتدداب ،مر بددوط بدده کتابخاندده دانشددگاه «هدداروارد» اسددت کدده بددر اسدداس

تددار یخ مندددرج بددر رو ی جلددد آن ،م دیتددوانیم آن را مر بددوط بدده قددرن نهددم بدددانیم .ای دن نسددخه دارای

خصوصدیات منحصددر بدده فدردی اسددت؛ از جملدده آنکدده در مقدمده ،کتدداب را از ِآن شددقیق بلخدی

میداند .در ابتدای ابواب صدگانه ایدن نسدخه در هدیچکددام لفد «قدال الصدادق» ذکدر نشدده و
حتی در حدیی مذکور در تتمه بداب صددم  -کده در برخدی نسدخ از امدام صدادق ۷آورده شدده
است  -لف «قال الصادق» را ذکر نمیکندد و بده گفدتن «قدال :کت ُ
اق علدی اربعده اقسدام»...
داب ِ
اکتفا میکند .همچنین باب «معرفدة االئمده» را بدا بداب «معرفدة االنبیداء» اد دام کدرده و در ذیدل

عنوان «معرفة االنبیاء و االئمة» آورده است.

3

عالوه بر اینها دو نسخه از مصباح مربوط به ر یددیان یمدن در دسدت اسدت کده تدار یخ کتابدت

آنها مربوط به سالهای  ۹۹۶و ۱۳۳۴ق ،است.

4

روای دت ابددن اب دی جمهددور از روای دات مصااباح الشااریعه در کتدداب درراللئااالی العمادیااة فاای
االحادیث الفقهیه نیز بسیار عجیب بوده و بدا تمدامی آنچده در نسدخ خطدی دیگدر آمدده ،متفداوت

اسددت .و ی جملدده ابتدددایی هددر بدداب را متعلددق بدده امددام صددادق ۷دانسددته و فقددرات بعددد را از
کلمددات علمددا و عارفددان و  ...م دیدانددد .لددذا در هددر بدداب ابتدددا م دیگو ی دد :قددال الصددادق ... ۷و

سپس بخشهای بعددی ابدواب را بدا کلمداتی همچدون «قدال بعدش اهدل العرفدان»« ،قدال بعدش
العلماء»« ،قال العارف»« ،قال بعش اهل المعرفه» ،مربوط به یر معصومان میداند.
برای نمونه باب اول (البیان) در این کتاب چنین آمده است:

 .1فهرستۀان نسخههاى خطی ایران (فنخا) ،ج ،۲۹ص.۷۶۷-۷۲۳

« .2رهیافتی انتقادی در نسخه شناسی کتاب مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة» ،ص.۲۴۸-۲۴۶
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 .3همان ،ص.۲۴۹
 .4همان.

ی اَِاّی ی اْلب ق ا عنقْ ،بَ نعِ اِعب قّیُ ََِب اْل ف ارهن عن ا عحب

ی ُمبِفح،

اَلیامن ...

و ی در این کتاب ،از ابواب مصباح الشریعه بخشی را آورده ،اما به طور گستردهای جمالت

آن را نقل به معنا میکند .همچنین در مدوارد متعدددی ابدواب آن ،دارای اضدافات و کاسدتیهدا
نسبت به مصباح است.

این نکته نیز قابل ذکر است که باب «معرفة االئمة»  -که از ابواب اختالفی مصباح است -
ً
در این نسخه اصال نیامده است .از کتاب درر اللئالی العمادیه دو نسخه خطی به شمارههدای

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

ْبَ اِ بَق ُ۷حبن ا عنق ،یدو عم ثَلث ُ،اْل ف ی اِنجحبء ی اْلحب؛ قحبْل ف قح اِع ح

 ۴۶۱۸و  ۴۴در میان نسخ خطی کتابخانه مجلس موجود اسدت .نسدخه  ۴۶۱۸در قدرن  ۱۱و ۱۳
نگارش یافته است.

1

نسخه مهم دیگر ،نسخه مربوط به ر یدیان یمن کتابت شده به سال ۱۳۳۴ق ،است .در این

نسخه نکتهای منحصربه فرد و مهم درباره پیشینه کتاب مصاباح الشاریعه آمدده کده مدیتواندد

تحلیلهای مربوط به ایدن کتداب را دچدار تحدول نمایدد .بدر رو ی جلدد ایدن نسدخه ،چندین آمدده

است:

ْ
ْْ
رو ا ْْ ا ححبمع رهححذا مححن کححَلم جعفححن اِ ححبَق ح اُ اْلسححن اِشححبذ ی ِحَس کححذِک دَل ن
ْ
یجحدَ اسححخْ ،دیح ،کَبح ِف أر نحع مأ حح ،هححاَ ی کسح ی حذ ا ححد ْبححب یجح َ اَ اْلسحن
اِشححبذ

ْححح ،اق قب شححو اْ ا

ححببح ا ححذک

عفححن ُححن دصححد جححبمع ِححْ ،بححب یج ح َ

اِشبذ .

پدیشتددر گفتدیم قدددیمیتددرین ذکددری کدده از مصااباح الشااریعه وجددود دارد ،مر بددوط بدده سدید بددن

طاووس (م۶۲۴ق) است و قدیمیترین نسخه مصباح الشریعه  -کده در کتابخانده آمبرور یاندا در
ایتالی دا اس دت  -نی دز مر بددوط بدده سددال ۶۲۱ق ،اسددت .حددال ،آنکدده ای دن جملدده در نسددخه مددور

۱۳۳۲ق ،نشان میدهد که قر یب به دو قرن پیش از این تار یخ ،یعنی بدین سدالهدای چهارصدد

تا چهارصد و پنجاه نیز مصباح الشریعه وجود داشته است.
 .3هویت نویسنده کتاب

طی پنر سده اخیر هشت نظر یه درباره انتساب این کتاب مطرحشده کده عبدارتاندد از.۱ :
 .1همان ،ص.۲۲۱
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هشددام بددن حکددم .۲ ،فض دیل عی دال .۳ ،شددقیق بلخ دی .۴ ،سددلیمان صهرشددتی .۲ ،ابوالقاسددم

قشیری .۶ ،ابوالحسن شاذلی .۷ ،شهید ثانی .۸ ،عارفی مربوط به اواخر قرن ششم و اوایدل قدرن

هفددتم از صددوفیه خراسددان .بررس دیهددای نسددخهشناس دی و محتددوایی کتدداب نشددان م دیدهددد کدده
هیچکدام از این نظر یهها خالی از اشکالهدای جددی نیسدت .در صدفحههدای پدیش رو سدخن
صاحبان نظر یههای فوق ی

مطرح میگردد.

به ید

بررسدی مدیشدود و در پایدان ،نظر یده نگارندده در ایدن زمینده

بدده جهددت تقددارن زمددانی سدده شخصدیت اول (هشددام بددن حکددم ،فضدیل بددن عیدال و شددقیق

بلخ دی) و اشددتراآ تحلی دل در خصددوص صددحت ی دا عدددم صددحت انتسدداب کتدداب بدده ایشددان،
بحی از این سه شخصیت به صورت مشترآ صورت میگیرد.
 .1-3هشام بن حکم ،فضیل عیاض ،شقیق بلخی

سید هاشم بحرانی (م۱۱۳۷ق) در مقدمه تفسیر البرهان میگو ید:
در ای تاام به تانام مصاباح الشاریعه اعامناد تنرد  .تانابی تنه سنسنوم بنه اسنا
صادق ۷ا

ل اسا ای هسب اثبا هشده و سانف آ س هو ا

آ را به هشا ب ح  .س ۱۷۹ق) هسب سیدهند.

و برتی از علمنا

1

میدرزا حسدین نددور ی در خاتمااه المسااتدرک ،ضددمن بحثدی مفصددل در بدداره مصااباح الشااریعه
و بیان آرای علما در مورد آن ،در نهایت محتملترین نظر یه درباره صاحب مصاباح را ایدنگونده

معرفی میکند:

ی نب ص  ،قَل أهتبعد أْ یا ْ ا

ببح اِاسخَ اِحّت ریا حب اِفَحَب ی ح عحم مذاْح ،ی

ْ
مس ا ،ی اِذ اعتاد أنُ ،جع ،من م تاَبَ ک

صبت۷،

ِف جمبِس یعظ ،ی ا َات ،ی

ْ
ِ قن قَ ،شء یبِف مَحص ا ،نعحِ محب ِف غَحن ی تعحذ تأو ی ح ،قوح ماح ،عحم حسحب
2
ْ
مذ بَ ،ل من ق یت ،ی کذن ،قإن ،یابِف یثبْت.،

و ی در ایدن خاتمدده در خصددوص شددش نسددخه ید

نامدده منسددوب بدده امددام صددادق ۷بحددی

میکند و احتمال میدهد که مصباح الشریعه یکی از ایدن مدوارد باشدد؛ بده خصدوص نسدخهای
ک دده منس ددوب ب دده فضد دیل ب ددن عید دال اس ددت 3.مقص ددود ایش ددان از نس ددخه فضد دیل ب ددن عید دال

 .1البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱ص.۴۲
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 .2مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۱ص۲۱۶و .۲۱۷
 .3همان ،ج ،۱ص.۲۱۴

ثاَ عبم ْر رو عن أَ عبد اق ۷اسخَ أخبناب عحم ُحن
اِفََب ُن عَب ن
اْحححد عححن دصححد ُححن اْلسحّی عححن هححعد عححن اِابهح ُححن دصححد ایصححُببن ْححبَُ حح ْحدثاب
ه َصبْ ُن َایَ عن قََب ناَبن.،

1

صاحبان نسخ دیگر عبارتاند از:
 -ابونصر زعفرانی،

2

 عبداق بن ابی او یس، -سفیان بن عیینه،

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

(م۱۸۷ق) ،نسخهای است که نجاشی در رجال خود از آن سخن میگوید:

3

4

 ابراهیم بن رجاء شیبانی معروف به ابوهراسة، -جعفر بن بشیر بجلی.

5

6

مقصددود از نامدده امددام نیدز رسددالهای اسددت کدده در جلددد هشددتم از الکااافی (ص  ،)۱۴-۲ضددمن

حدیی اول ،آمدده اسدت .گو یدا عالمده مجلسدی ،اولدین کسدی اسدت کده مصاباح الشاریعه را بده

شقیق بلخی (م۱۹۴ق) منتسب میکند.

آقددابزرگ تهران دی در الذریعااة م دیگو ی دد کدده نسددخهای از مصااباح الشااریعه را دی دده کدده کس دی

در حاشد دیه آن ،بددده نقدددل از سدددلیمان مددداحوذی س ددخنی از عالمددده مجلسد دی را نقدددل کدددرده کددده
عالمه میگفت:

سانف مصباح الشریعه شقیق ب ابراهی .بلخی ا

.

7

اما در بررسی نسخ خطی ،نسخهای از مصباح الشریعه در دست است که مربوط به پیش از

قرن دهم است .ایدن نسدخه مر بدوط بده کتابخانده دانشدگاه هداروارد اسدت و دارای خصوصدیات

منحصربه فردی است؛ از جمله در مقدمه این کتاب به صراحت اشارهشده است کده مصباح
الشااریعه از شددقیق بلخ دی اسددت .بدده هم دین جهددت ،ه دیچکدددام از ابددواب صدددگانه آن بددا قددال

 .1رجال النجاشی ،ص.۳۱۳
 .2همان ،ص.۳۲۲
 .3همان ،ص.۲۲۴
 .4همان ،ص.۱۹۳
 .5همان ،ص.۲۳

َّ
 .6فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصول ،ص.۱۳۹
 .7الذریعه إلی تصانیف الشیعه ،ج ،۲۱ص.۲۱۱
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الصادق ۷آ از نمیشود.

عالمه مجلسی در جای دیگری به حدیی مشترکی بدین مصباح الشریعه و اماالی الطوسای

اشاره میکند که در سند آن برخی از بزرگان صوفیه ،همچون ابوالفضل شیبانی و حداتم اصدم و

شددقیق بلخدی آمدددهانددد .او چندین نتیجدده مدیگیدرد کدده شدیخ طوسدی ایدن حدددیی را از مصااباح
الشریعه اخذ کرده است؛ اما انتساب آن بده امدام صدادق ۷در ندزد خدود او ثابدت نیسدت؛ چدون
سند آن به صوفیه منتهی میشود 1.این روایت در االمالی شیخ طوسی چنین است:
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْْ ْْ ْ ٌ ْ ْ ْْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
اُفَح دحب ْححبَُ ْحححدث ْ ب دغ ْلححب ُح ْحن ْم ح ْحع دب ُح دحن ْعقح ْحدة
ی ع ححْ ،ححبَُ أخقینححب ُجبعححَ عححن أدَ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ْْْ ْ ْ ْْ
ْحح نحبَ اِشح د ْ
حبش ْعححن ْحححب د ن ای ْص ح د ْ ْعححن
حبش ْححبَُ حححدث ب دبححد ُححن
اِر ٍح د
اُ اِعبححب اْلج ح دحد د
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
َن ُ دن اُحنا می اِ ْق دخ دْحر ْع ْبحن أخ ْق ْحی ْ دمحن أ دحب اِ دع ح د ْحبَُ دَْحب دل دع َْسح اُ دحن ْمحر ْ ْ  ُ۷کلحف
ش دا د
ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
حبمر ْی ْ
اُح َْ
أص ْقا ٍْب ْر وح د
اق ْبَُ أص ْقا ْی ْر دَ ( ْق ْبو ْک ْی ْعحب ) دمحن قح ای ْی اِ ْحبو أ ْم د
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْْ ْ ْ ْ
2
ِف ْط ْ ِّ َْل أم د ْ
ک ْمب أو ْج ْی َل أ دط َْن َْق ْع ْمب أ ک ْی ْ قأ ْ ق دا نَن أقا ْی دم د ْن!.
د
د

 .2-3سلیمان صهرشتی

سید محسن امین در اعیان الشیعة میگو یدد مصباح الشاریعه نوشدته ابوالحسدن سدلیمان بدن

حسن صهرشتی از شاگردان بزرگ شیخ طوسی است.

3

َّ

سید حسن صدر نیز رسالهای دارد به نام «رسالة فای أ َّن مؤلاف مصاباح الشاریعه إنماا هاو
سلیمان الصهرشتی تلمیذ المرتضی».
 .3-3ابوالقاسم قشیری

آیتاق سید موسدی شدبیری زنجدانی در نقلدی مسدتقیم از آیدتاق سدید حسدین بروجدردی=

آوردهاند که ایشان کتاب مصباح الشریعه را نوشته ابوالقاسم قشیری (م۴۶۲ق) میدانستند.

4

 .۴-3ابوالحسن شاذلی

قول انتساب مصباح به ابوالحسن شاذلی (م۶۲۶ق) بر رو ی جلد یکی از نسخ خطی ر یدی

بیان شده است که پیش از این معرفی کردیم .بر رو ی جلد ایدن نسدخه از مصاباح  -کده مر بدوط
به ر یدیان یمن است و به سال ۱۳۳۴ق ،کتابت شده  -چنین آمده است:

 .1بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ،ج ،۱ص.۳۲
 .2األمالی ،ص.۶۴۳
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 .3اعیان الشیعه ،ج ،۶ص۴۲۶؛ تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج ،۲۷ص.۱۳۸
 .4جرعهاى از دریا ،ج ،۳ص.۴۹۸

یج َ اِشبذ .
 .۵-3شهید ثانی

انتساب مصباح الشاریعه بده ر یدنالددین بدن علدی بدن احمدد عداملی معدروف بده شدهید ثدانی

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

ْ
رو اْ ا ححبمع رهحححذا محححن کححَلم جعفحححن اِ ححبَق حح اُ اْلسحححن اِشححبذ
ْ
ْْ
دَل ن یجحححدَ اسحححخَ ْدیحححَ کَبححح ِف أرن ححع مأ حححَ هحححاَ ی کسححح ی حححذ ا حححدة ْبحححب یجح ح َ
اَ اْلسن اِشبذ ْحح ،اق قب شحو ْاْ ا حببح ا حذک عفحن ُحن دصحد جحبمع ِحْ ،بحب
ی ِحححَس کحححذِک

(م۹۶۶ق) در کتاب هدایة األمة إلی أحکام األئمة توس شیخ حر عاملی مورد اشاره قرار گرفتده
است.

1

 .۶-3عارفی خراسانی مربوط به اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم

احمددد پدداکتچی ضددمن بحثدی بسدیار مفصددل  -کدده در بدداره مصااباح الشااریعه مطددرح کددرده -
معتقد است:
مصباح الشریعه باید ی ی از ساو سربوط به دهههای اهاقا از قر شش .به ه ا .باشد
 ...هو یسنده مصباح رردی ترا اهی و سربوط به شرق ترا ا ا

.

2

 .۴بازشناسی خصوصیات نویسنده کتاب

داور ی درباره و یژگیهای مصباح الشریعه و نو یسنده آن نیازمند بررسی همه جانبه نسخهها

و و یژگدیهددای متندی و محتددوایی و تددار یخی کتدداب اسددت .گو یدا هددر کدددام از ایدن ابعدداد در یکدی از
تحلیلهای پیشین مهفدول ماندده یدا کمتدر مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت .در ایدن بخدش ،پدس از

ایراد این نقدها بر نظر یههای پیشین ،به نظر یه برگز یده در این باره اشاره میشود.
 .1-۴نقد دیدگاههای گذشته

همانطور که پیشتراشاره شد ،هر کددام از دیددگاههدای پدیشگفتده در بداره انتسداب مصاباح
الشریعه دارای کاستیهایی است که در این بخش به آنها اشاره میشود.
 .1-1-۴بررسی انتساب به فضیل عیاض و هشام بن حکم و شقیق بلخی

بررسدیهددای صددورت گرفتدده در بدداره خصوصدیات متندی و محتددوایی مصااباح الشااریعه نشددان

 .1هدایه األمه إلی أحکام األئمه ،:ج ،۸ص.۲۲۳

 .2مباحثی در علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشریعه ،ص.۱۲۳
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ً
مدیدهددد کدده مصااباح الشااریعه قطعددا اثددری اسددت کده بددر مددذاق و مشددرب صددوفیانه نگاشددته شددده
است 1.بنابراین ،انتساب کتابی همچدون مصاباح الشاریعه بده شخصدیتی همچدون هشدام بدن

حکددم  -کدده دارای مشددر بی کالمدی اسددت  -چندددان صددحیح بدده نظددر نمدیرسددد؛ ضددمن آنکدده در

کتب رجالی  -که کتابهدا و آثدار ی بده او منسدوب شدده اسدت  -کتدابی تحدت عندوان مصاباح
الشریعه وجود ندارد و تمامی کتب او در مسائل کالمدی و پاسدخ بده شدبهات مخالفدان نگاشدته
شده است .برخی از این کتابها عبدارتاندد از :علل التحریم ،الفرائض ،االمامة ،الداللة علی
حدث االجسام ،الرد علی الزنادقة ،الارد علای اصاحاب االثناین ،التوحیاد ،الارد علای هشاام
2
الجوالیقی و . ...

گو یدا دلیدل عالمدده مجلسدی بددر ایددنکدده سددند ایدن کتدداب بدده صددوفیه منتهدی مدیشددود و بدده طددور

خاص از میان صوفیه ،شقیق بلخی نگارنده آن است ،همدان روایدت مدذکور در االماالی شدیخ

طوسی است .عالمه از وجود این روایت در االمالی چنین نتیجه میگیرد که مصباح ،نزد شیخ
و در زمان او وجود داشته و شیخ از آن اخذ کرده است.

3

بده گفتده میدرزای ندور ی چندین سدخنی ،بده خصدوص از کسدی مثدل عالمدده مجلسدی عجیدب
ً
است؛ چرا که در االمالی فق همین ی حدیی بدا مصاباح مشدترآ اسدت کده آن هدم قطعدا از

یدر مصاباح اخدذ شدده اسدت 4.میدرزای ندور ی آنگداه روایدت مصاباح و االماالی را کندار هدم قددرار

میدهد و چنین استدالل میکند که از آنجا که روایت االمالی بسیار مفصدل بدوده و اضدافات
فراوانی نسبت به روایت مصباح دارد ،لذا نمیتوان تصور کرد کده االمالی از مصاباح اخدذ کدرده

باشد و فرل اخذ االمالی از مصباح زمانی متصور است کده مدتن مصباح طدوالنیتدر از االماالی

باشد .از طرف دیگر ،مقدار مشترآ دو روایت نیز تااندازهای اختالف دارند.

5

بده هددر حددال ،اسددتدالل عالمدده مجلسدی در انتسدداب مصااباح بدده شددقیق بلخدی تمددام نیسددت.

میدرزای نددور ی وجددود فضددای صددوفیانه حددا کم بددر مصااباح را مدیپددذیرد و از آنجددا کدده بدده انتسدداب
محتددوای کتدداب بدده امددام صددادق ۷اعتمدداد دارد ،لددذا بددا بررسدیای کدده در میدان اصددحاب امددام
صددادق ۷انجددام م دیدهددد ،شددش نسددخه و ی د

« .1تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه» ،ص.۳۶-۲

نامدده منسددوب بدده امددام را م دییابددد و احتمددال
َّ

 .2رجال النجاشی ،ص۴۳۳؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصول ،ص.۴۹۴
 .3بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ،ج ،۱ص.۳۲
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 .4مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۱ص.۱۹۸
 .5همان ،ج ،۱ص.۲۳۳

را در باره کتابی منسوب به فضیل بن عیال وارد میداند.

1

همانطور که گفتیم ،ایدن سده شخصدیت هدمعصدر یکددیگر بدودهاندد و وفدات آنهدا در نیمده دوم قدرن

دوم واقعشده است ،اما قراینی هست که انتساب مصباح به ایشان را دچار تردید میکند:

 .۱در می دان کتددب کهددن رجددال و تددراجم نددامی از کتدداب مصااباح الشااریعه نیامددده اسددت.

همچندین در میدان آثددار ی کدده بدرای ایدن سدده تددن ندامبددرده شددده ،کتددابی بده ایدن نددام وجددود ندددارد.
اینکه فضیل کتابی داشته ،دلیل بر آن نمیشود که این کتاب همان مصباح الشریعه باشد.

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

میدهد که یکی از این هفت اثر ،همان مصباح الشریعه باشد .ایشان بیشترین این احتماالت

 .۲اگر چنین کتابی در قرن دوم نگدارش یافتده بدود ،شایسدته بدود تعددادی از روایدات آن کده در

ذیل «قال الصادق» آمده ،در کتب حدیثی متقدم وجود داشدته باشدد؛ حدال ،آنکده هدیچکددام

از آنها در کتب حدیثی وجود ندارد و هدر آنچده در کتدب متدهخر حددیثی نقدلشدده ،از مصاباح
گرفتهشده است.

 .۳در مصباح الشریعه منقوالتی هست که به یر امدام صدادق ۷منسدوباندد و بدا جسدتجو

در قایالن آنها درمییابیم که بسیار متهخرتر از زمان این سه شخصیت هستند.

در صددفحات آتدی بدده برخدی از منقددوالت از ابددوبکر شددبلی (م۳۳۴ق) و افددراد دیگددر در مصااباح

الشااریعه اشدداره خددواهیم کددرد؛ امددا در اینجددا بدده عنددوان نمونددهای دیگددر ،بدده روایت دی منسددوب بدده

امیرالمؤمنین ۷در مصباح در باب الصدق 2اشاره میکنیم:

ْبَ امَنا ْؤماّی ُ۷اِ دق هَف اق ِف أ  ،ی َسب ...،

این جمله در تمامی کتب عرفانی از ذوالنون مصری (م۲۴۲ق) نقلشده است.

3

 .۴در مصباح الشریعه اصطالحاتی وجود دارد که پس از این شخصدیتهدا در میدان صدوفیه

به وجود آمده و رواج یافته است .از جمله این اصدطالحات «المعاملده» و «المعدامالت» اسدت.

این اصدطالح در مفهدوم خداص عرفدانی خدود در دوره ایدن افدراد رواج نداشدته و گو یدا از قدرن سدوم

رواج یافته اسدت .پیشدینه اسدتفاده از ایدن اصدطالح تدا زمدان حدارث محاسدبی (م۲۴۳ق) قابدل

ردیابی است.

4

 .1همان ،ج ،۱ص.۲۱۴

 .2مصباح الشریعه ،ص.۳۲۴

 .3اللمع فی التصوف ،ص۲۱۷؛ تهذیب االسرار فی اصول التصوف ،ص.۱۶۶
« .4تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه» ،ص.۱۹-۱۷
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 .۲سددب

نگددارش مصااباح الشااریعه ،بدده نحددویکدده در آن صددد بدداب آمددده و نددوع فهرسددتبندددی

مطالب آن ،به گونهای است که مشابه آثار صوفیانه نگاشته شده در قرن سوم و چهدارم و بعدد از آنهدا

است .چنین سبکی را میتوان در آثدار سدلمی (م۴۱۲ق) ،خرگوشدی (م۴۳۷ق) ،عبددالرحمن بکدری

(م۳۸۳ق) ،قشیری (م۴۶۲ق) و خواجه عبد اق انصار ی (م۴۸۱ق) یافت.

1

در مصاااباح الشاااریعه در «بدداب ارحکددام» مطلبددی آمددده کدده در آن معددانی عرفددانی را در قالددب

اصطالحات صرفی و نحوی ادبیات عرب بیان کرده است .این باب به این صورت آ از میشود:
عم أرنع ،اا ا

ْبَ اِ بَقُ داعنا اِا

قع ی قتح ی خفِ ی یْف .قنقحع اِا حب ِف

ذکن اق تعب ی قتح اِا ب ِف اِن حب عحن اق ی خفحِ اِا حب ِف اَلشحتغبَ نغَحن اق ی یْحف

اِا ب ِف اِغف  ،عن اق.

2

میدانیم که مبتکر چنین بحیهایی در میدان صدوفیه ،ابوالقاسدم قشدیری (م۴۶۲ق) اسدت .و ی

کتاب مهمی دارد که نام آن «نحو القلوب» است و در آن به برداشتهدای ذوقدی و عارفانده از مفداهیم
اصطالحات موجود در علوم صرف و نحو عربی دست زده است .بنابراین ،بده احتمدال بسدیار ،بایدد

رد پای نو یسنده این کتاب را در دوره معاصر و یا بعد از قشیری دنبال کرد.
 .2-1-۴انتساب به سلیمان صهرشتی

ً
گو یا انتسداب مصاباح الشاریعه بده سدلیمان صهرشدتی صدحیح نباشدد؛ چدرا کده اوال آنچده از

شخصیت او در تار یخ سرام دار یم ،شخصیتی فقهی است و مشربی عرفانی و صوفیانه در آثدار
و شخصیت او مشاهده نمیشود .عدالوه بدر ایدن ،در میدان آثدار او نیدز اثدری بده ایدن ندام برشدمرده
نشده است.

در میان آثار صهرشتی کتابی منسوب به و ی اسدت کده «اصباح الشیعة بمصاباحالشاریعة»

ً
نام دارد .عالوه بر اینکه محتوای این کتاب کامال فقهی بوده و بر اسداس ابدواب فقهدی نگاشدته

شددده ،انتسدداب آن بدده صهرشددتی نی دز مددورد نقددد جدددی علمددا قددرار گرفتدده اسددت .کتدداب اصااباح
الشیعة ،بر اساس تحقیقات دقیق علمی که صورت گرفتده ،از ِآن سدلیمان صهرشدتی نیسدت و

نو یسنده آن ،قطبالدین بیهقی کیدر ی (قرن ۶ق) است.

3

در می دان آثددار سددلیمان صهرشددتی بدده اثددر دیگددری برم دیخددور یم کدده نددام آن «قاابس المصااباح»

 .1همان ،ص.۳۶-۲
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 .2مصباح الشریعه ،ص.۹

 .3اصباح الشیعه بمصباح الشریعه ،ص.۲۳-۳

محتوای آن در ادعیه بوده و عالمه مجلسی محتوای آن را با کلمه اختصار ی «قدبس» در بحاار
االنوار آورده است .مقصود از مصباح در «قبس المصباح» نیز مصباح المتهجد است که کتاب
شیخ طوسدی در ذکدر ادعیده و اعمدال اسدت .البتده یداقوت حمدوی کتداب قابس المصاباح را بده
ابوالفرج محمد بن حسن بهدادی صهرشتی از فقهای شیعه منتسب میکند.

2

 .3-1-۴انتساب به قشیری

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

اسددت 1.ایدن کتدداب نیدز نمدیتوانددد همددان مصااباح الشااریعه و یدا تلخیصدی از آن باشددد؛ چددرا کدده

ما اطالعی از استداللهای آیة اق بروجردی بر این موضوع ندار یم ،اما میتوانیم قراینی برای

این نظر بیان نماییم:

اول آنکه همانطور کده در بحدی از خصوصدیات متندی مصاباح گفتدیم ،ابدواب مصاباح در

فهرسدت آن بسدیار شدبیه آثدار قشدیری و سدلمی و خرگوشدی و  ...اسدت .شداید بتدوانیم بیشدترین

شباهت فهرست مصباح را با فهرست رساله قشیریه بدانیم.

دوم ،همددانطددور کدده در صددفحات قبددل گفت دیم ،بحددی از برداشددتهددای عرفددانی در قالددب

اصطالحات صرفی و نحوی ،از ابتکارات قشیری است کده آن را در کتداب نحو القلوب بده کدار
گرفته و مصباح نیز در «باب البیان» تحت عنوان «اعراب القلوب» از آن استفاده کرده است.
سوم ،اینکه در باره قشیری گفته شده است:
اِاشَ

صبحب اِنهبَِ ی اِتفسَن ی غَنهب ا بمع ُّی اِش یعَ ی اْلاَاَ.

3

در واقع ،نو یسنده مصباح نیز از صوفیانی است که همانطور که از نام کتداب و محتدوای آن

پیداست ،قایل به جمع میان شر یعت و حقیقت است.

به نظر میرسد که انتساب کتاب به ابوالقاسم قشدیری منتفدی نیسدت ،امدا آیدا تنهدا بدا قرایندی

همچددون آنچدده در بدداال گفتدده شددد ،مدیتددوان بدده قطددع چندین حکمدی کددردو در مصااباح الشااریعه

میتوان منقوالتی از دیگدر بزرگدان صدوفیه همچدون سدلمی (م۴۱۲ق) و عبددالرحمن بکدری و ...

نیز یافت؛ اما چنین چیزی دلیل بر آن نمیشود که اینان نو یسنده مصباح باشند .ممکن اسدت

فردی همعصر قشیری و یا متهخر از و ی مصباح را با تهثیر پذیری از آثار او نوشته باشد.
 .1اعیان الشیعه ،ج ،۷ص۲۹۷؛ موسوعه طبقات الفقهاء ،ج ،۲ص.۱۴۳
 .2معجم البلدان ،ج ،۳ص.۴۳۶

 .3طبقات األولیاء ،ص۱۹۸؛ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،ج ،۲ص.۱۸۷
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 .۴-1-۴انتساب به شاذلی

اینکه به چه دلیلدی مصباح الشاریعه را بده شداذلی منتسدب کدردهاندد ،روشدن نیسدت؛ امدا بدا

توجه به آنچه در بررسدی اسدتناد محتدوای مصاباح در بداب صددم ،یعندی «بداب العبودیدة» بیدان

کردیم ،جمله معدروف «العبودیدة جدوهر کنههدا الر بوبیدة» در برخدی نقدلهدا از ابوالحسدن شداذلی
وارد شده است؛ 1اگر چه در برخی نقلهای دیگری نیدز ایدن جملده از ابدوبکر واسدطی (م۳۲۳ق)

نقلشده است 2.به هرحال ،برای انتساب مصباح به شاذلی ،به دالیل بیشتری نیازمندیم.

آنچه بر جلد نسخه ر یدی یمنی مصاباح نوشدته شدده حداو ی نکدات بسدیار مهمدی اسدت؛ از

جمله آنکه نو یسنده میگو ید نسخهای قدیمی از مصباح را دیده کده مر بدوط بده پدیش از والدت
ابوالحسن شاذلی اسدت .ا گدر ایدن نقدل مدورد اعتمداد باشدد ،بایدد بگدوییم از آنجدا کده زمدان تولدد

ابوالحسددن شدداذلی سددال ۲۹۳هجددری اسددت ،نسددخهای در پدیش از ای دن زمددان نی دز وجددود داش دته

است .این نکته بسیار قابلتوجه است؛ چون قدیمیترین ذکری کده از مصاباح الشاریعه وجدود

دارد ،مر بددوط بدده سددید بددن طدداووس (م۶۶۴ق) و قدددیمیتددرین نسددخه مصااباح الشااریعه  -کدده در
کتابخاندده آمبروریانددا در ایتالیددا اسددت  -مر بددوط بدده سددال ۶۲۱ق ،اسددت .ایددن بدددان معناسددت کدده

پیش از این تار یخ ،یعنی پیش از قرن هفتم نیز مصباح الشریعه وجود داشته است.
 .۵-1-۴انتساب به شهید ثانی

ً
قطعا چنین انتسابی ل است؛ چرا که حدود سیصد سال پیش از شدهید ثدانی ،سدید بدن

طاووس در األمان من اخطار االسفار و االزمان از مصباح الشریعه نامبرده است.

3

َّ
شهید ثانی در مواضع متعددی از کتب خود ،همچون مسکن الفاؤاد ،کشاف الریباة ،منیاة
المرید و اسرار الصالوة از منقدوالت مصاباح الشاریعه ،بددون ذکدر ندام آن اسدتفاده کدرده و تمدام

ً
محتوا را مستقیما با قید «قال الصادق »۷بده امدام نسدبت داده اسدت و چده بسدا عددم ذکدر ندام

کتاب مصباح الشریعه ،عدهای را بده اشدتباه انداختده و تصدور کدردهاندد کده مصاباح الشاریعه از

شهید ثانی است.

 .۶-1-۴انتساب به عارفی خراسانی مربوط به اواخر قرن  ۶و اوایل قرن 7

عالوه بر آنکه دلیلی ندار یم که این کتاب را منحصر به این بدازه زمدانی کندیم ،دالیلدی نیدز بدر

 .1غیث المواهب العلیه فی شرح الحکم العطائیه ،ج۱۲۳ ،۱؛ إیقاظ الهمم فی شرح الحکم ،ص.۲۲۷
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 .2تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن ،ج ،۳ص.۱۷۲
 .3األمان من أخطار األسفار و األزمان ،ص ۹۱و .۹۲

 .2-۴نظر یه برگز یده

بررسیهای تار یخی و محتوایی و نسخهشناسی نشان میدهدد کده ا گدر چده شداید نتدوانیم بده

طددور دقی دق صدداحب مصااباح الشااریعه را بددا نددام و برهدده تددار یخی دقی دق او معرف دی نمدداییم ،امددا

میتوانیم با توجه به بحیهای پیشین خصوصیات مهمی از و ی و کتداب او و بدازه زمدانی دوره
ر یست او به دست دهیم.

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

عدم صحت چنین نظری هست که در سطور پیش رو به آنها میپردار یم.

 .1-2-۴صوفی بودن صاحب مصباح

در صفحات گذشته ،در بحی از و یژگیهای متنی مصاباح الشاریعه ،بده تعلدق مصاباح بده

میراث صدوفیه اشداره کدردیم .دالیدل ایدن موضدوع در چندد بخدش مدورد تحلیدل قدرار مدیگیدرد کده
عبارتاند از:

 .۱ذکر عارفان و صوفیه در کتاب :در مصباح الشریعه حدود بیست نفدر از صدحابه و صدوفیه

که سخنان و آرای ایشان بسیار مورد توجه صوفیه در قرون بعد بوده ،نامبرده شددهاندد و یدا بددون
نام بردن ،از سخنان ایشان استفاده شدده اسدت .ربیدع بدن خثدیم ،او یدس قرندی ،حسدن بصدری،

ذوالنون مصری ،ابوالحسن وراق و مال

بن دینار از این جملهاند.

1

 .۲شباهت متن مصباح به آثار و سخنان صوفیه،

 .۳استفاده از اصطالحات عرفانی متصوفه در متن،
 .۴استفاده از سب

صوفیه در تدو ین کتاب،

 .۲اشتراکات مصباح با منهاج العارفین زالی.

2

فضددای عرفددانی و صددوفیانه  -کدده نموندده آن بدده روشددنی در آثددار صددوفیه قددرون سددوم تددا ششددم
از این

مشاهده میشود  -بر کتاب مصباح الشریعه نیز حا کم است .برای ذکر نمونهای کوچ

فضای صوفیانه ،به سخنی در باب الصوم از مصباح اشاره میکنیم که در آن آمده است:
ْ
ْ
َْب ِبعَو انک عَف ی ْاْ اِ َبم یَعفک ْبَ ان اعد نشن ٍ م ط ٍب.

3

این سؤال مطرح است که «بعضدهم» بده چده کسدانی اشداره داردو پدیش از ایدن جملده ،هدیچ
« .1تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه» ،ص.۳۶-۲
 .2همان.

 .3مصباح الشریعه ،ص.۸۲
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سخنی درباره جماعت و گروهی خاص به میان نیامده که مرجع این ضمیر باشد .ایدن جملده
در منابع عرفانی ،از احن بن قیس روایت شده است.
ً
در واقددع ،بدده کددار بددردن ایددن ترکیددبهددا در آثددار صددوفیه کددامال شددایع اسددت؛ بدده نحددویکدده وقت دی
1

نو یسنده آن را به کدار مدیبدرد ،آنچده معهدود ذهدن اوسدت ،بزرگدان از عارفدان و یدا صدحابه صدوفیه
است؛ برای نمونه ،در اللمع فی التصوف چنین آمده است:
َْب ِبعَو ُ من اصاب؟ قابَُ اصاب اِ

قَ... ،

2

از آنجا که در بخشهای مربوط ،به تفصیل درباره فضای صوفیانه حا کم بدر مصباح سدخن

گفتهایم ،بیش از این به بحی نمیپردار یم.

 .2-2-۴سنی مذهب بودن صاحب مصباح

به نظر میرسد با تهمدل در مدتن مصباح الشاریعه و توجده بده حددود و ثهدور واقعدی آن و در نظدر

گرفتن اضافات آن  -که در دورههای بعد بدان افزوده شده است  -نه تنها نمیتوانیم دلیلدی بدر

شدیعه بددودن نو یسددنده مصااباح الشااریعه بیدابیم ،بلکدده قددراین متعددددی دال بددر سددنی بددودن و ی

قابلمشاهده است:

دلیل اول ،وجود بابی در آن ،به نام «بداب الصدحابه» اسدت .ایدن بداب ،پدس از بداب «معرفدة

ارنبیاء» است و باب هفتادم مصباح را تشکیل میدهد .گو ینده در این بداب مخاطدب را از هدر
گونه طعن در مورد صحابه بازمیدارد .جالب اسدت کده دلیدل او بدر چندین منعدی لدزوم احتدراز از
آنچه نمیبینیم است؛ و لدو آنکده چیدزی در ایدن مدورد روایدت شدده باشدد] تدا جدایی کده ایدن را از

مصادیق یبت و سوءظن و بهتان بر مسلمین برمیشمرد .به طور مشدخص ،سدیاق کدالم او در
مخاطب قرار دادن گروهی از مسلمانان است که دست به انتقداد و طعدن بدر گروهدی از صدحابه

میزنند و شیعیان از مصادیق آن هستند .و ی در انتهای کالم خود ،این طعن و انتقاد را منجر
به کفر و گمراهی آشکار میداند.

3

چنین مطلبی ظن ما را بر سنی مذهب بودن صاحب مصباح تهیید میکند؛ ا گدر چده اثبدات

آن نیاز به شواهد بیشتری دارد .چنانچه صاحب مصباح را سنی مذهب بدانیم ،توجیه وجود
 .1الطبقات الکبرى ،ج ،۷ص.۹۶

 .2اللمع فی التصوف۲۲ ،؛ برای نمونههای بیشدتر ر.آ :التعرف لمذهب التصوف۶ ،؛ قوت القلوب فی معاملاه المحباوب،
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ج،۱ص۱۲۲ ،۸۷ ،۷۳؛ تهذیب االسرار فی اصول التصوف ،ص.۳۲ ،۳۴ ،۲۹

 .3مصباح الشریعه ،ص.۳۳۴

دیگددر بدده چندین کلمدداتی برمدیخددور یم .ازجملدده آنهددا سددخن ابوالقاسددم عبدددالرحمن بددن محمددد
البکری در االنوار فی علم االسرار و مقامات االبرار است که میگوید:

اِسَلمَ ِف اَل ْتداء نبِ ابنَ؟مهضر؟ ی ایخذ اب أُجع ا ع َ ،ی اِمسحب ک عصحب تاحبزع ا قَح ،ی
اِغاَصَ ِف اَل ْتداء ن،

ا اَلهت أُجعّی ی ذ کن نب صَب ی اِتخ ن نآَال ِف اِدٍن.

1

مشابه چنین سخنانی در کلمات دیگر صوفیه نیز مشاهده میشود.

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

چنین بابی در کتداب عرفدانی او امدر سدهل و محتملدی اسدت؛ چندانکده در برخدی کتدب عرفدانی

زالی میگو ید:

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

2

ُ
همچنین ابوبکر محمد بن ابراهیم کالباذی میگو ید:

محححن

ی أیا اَل ْتحححداء نبِ حححابنَ ی اِسححح ف اِ ححبِح ی هحححاَ ا عحححن اِاححح َ قَصححب کحححبْ ُلححح
ً
ْبَحب قَصب هبن رهح محن اق  -عح ی جحب  -محن اْلسحن ی ْ
أْحر یا أْ
اِتشبجن ی ن ٍ یا ذِک
ْ
مححن شححود ِحح ،هح َ اق  -صححم اق ع َح ،ی هح – نب اححَ قوح ِف ا اححَ ی أهنح َل یعححذُ ْ
نبِاب ی َل ٍ وْ اْل وج عم اِ َل ة نبِسَف ی إْ کبا ا ظ صَ.

3

در مصباح الشاریعه در بداب «فدی بیدان الحدق و الباطدل» نیدز بده چندین مطلبدی برخدوردیم کده

گو ینددده ،مخاطددب خددود را از هددر گوندده ورود در اختالفددات عقی ددتی موجددود در می دان مسددلمین
ً
شدیدا نهی میکرد .در این بخدش ،صداحب مصاباح اعتقداد خدود در بداره اصدول دیدن و آنچده را
الزم است سال

الی اق بدان اهتمام ورزد و آنچه باید از آن اجتناب کندد ،بدازگو مدیکندد .ایدن

اصول در موارد ذیل جمع میشود:

توحید انهی و ص ا او شاسل عد  ،اراده و سشی او در تما اسنور ،قندر انهنی بنر
همهچیز ،صدق او در وعد و وعید و ای ته قرآ تل او

و او قبل از تو و س ا و

زسا بوده و ای اد عان .و از بی برد آ برای او ی سا ا

و با ای اد عان .بنر علن.

او ارزوده همیشود و با رنای آ ازسل ش تا اه همیشود.
 .1االنوار فی علم االسرار و مقامات االبرار ،ص.۱۱۴
 .2إحیاء علوم الدین ،ج ،۱ص.۲۲

 .3التعرف لمذهب التصوف ،ص.۳۳
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آن گداه صداحب مصااباح ته کیدد مدیکندد کدده سدال

بایدد مدالزم ایدن اصددول باشدد و در اختالفددات

مردم در مسائل اعتقادی دین وارد نشود؛ چرا که منجر به صعوبت امر دیندار ی او میشود.

1

شکی نیست که مقصود او از اختالفات مردم ،همان اختالفات کالمی  -اعتقادی است .از

جمله اختالفات مردم ،اختالف در مسهله امامت و برخی صفات خدا از قبیل رؤ یت ،تجسدیم

و ...است .و ی انسان را از ورود و فحص در این مسدائل نهدی مدیکندد .در بداب معرفدة الصدحابة

نیدز او مخاطددب خددود را از سددخن گفددتن و طعددن بدده برخدی صددحابه بددازمیدارد .از فحددوای کالمددش
ً
کامال پیداست که مقصودش روش شدیعه در برخدورد بدا برخدی صدحابه و طعدن بدر ایشدان اسدت.

گو یدا چندین تسددامحی نسددبت بدده عقایدد کالمدی ،امددری شددایع نددزد صددوفیه اسددت .اصددل در رفتددار

ایشددان توجدده بدده اعمددال شخص دی عبددادی اسددت و اجتندداب از آنچدده ای دن تمرکددز بددر عبددادات را
تحتالشعاع خود قرار میدهد ،از محورهای تعالیم ایشان است.
چنین تفکر و سیرهای بیش

در تفکرات شیعیان اهدلالبیدت :جایگداهی نددارد؛ چده ایدنکده

ایشان ته کیدات فراوانی بر تهمل و تحقیق در دستیابی به حقیقت عقاید اسدالمی داشدتهاندد و خدود
نیز تمام تالششان را بر تحکیم این عقاید در میان شیعیان خود به کار میبستند.

دلی دل دوم ،نددام بددردن از افددرادی اسددت کدده فق د در می دان اهددل سددنت مددورد توجدده و مدددح قددرار

گرفتهاند و در فضای شیعی ،شخصیتهایی بسیار منفدی بده شدمار مدیروندد .وهدب بدن منبده و
کعب االحبار دو تن از این افدراد هسدتند .مدیداندیم ایدن دو شخصدیت ،مدؤثرترین نقدشهدا را در

اشاعه اسرائیلیات در فضای جامعه اسدالمی داشدتند .بده گفتده محمدود ابور یده ،وقتدی کعدب در

شدروع بده اجدرای سیاسدتهدای

زمان خالفت عمر بده مدینده آمدد و اظهدار اسدالم کدرد ،بدیدرند
ً
شدومیکدرد کده اصددال بده خداطر آنهددا اسدالم را اختیدار کددرده بدود کده از جملدده آن سیاسدتهدا ،تبدداه
کردن دین و دروم بستن به پیامبر اکرم ۹بود.

2

سخنان عجیب و ریب او در باره داستانهای قرآنی و پدیشگدوییهدای عجیدب در مسدائل

مختل

و بیان اسرار خلقت و  ...به طور گستردهای در منابع حدیثی و تار یخی آمده است.

فرهند

اسددالمی از طریدق گسددتردن روایدات اسددرائیلی و درومپراکندیهددایش در میدان مسددلمانان

3

بددا وجددود دالی دل مددتقن و شددواهد بس دیار  -کدده نشددانگددر نقددشآفر ین دی کعددب در آلددوده سدداختن

 .1مصباح الشریعه ،ص.۲۸۶

014

 .2اضواء علی السنه المحمدیه ،ص.۱۲۲

 .3برای نمونه ر.آ :اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهاى انبیا در تفاسیر قرآن ،ص.۱۳۳-۸۲

اعتماد قرار دادهاند و و ی را به چشم یکدی از تدابعین بزرگدی نگر یسدتهاندد کده منشده خددمتهدای

بسیار ی برای جامعه اسالمی بوده است.

1

نقددش وهددب بددن منبدده در گسددترش اسددرائیلیات و مشد ّدوه سدداختن چهددره اسددالم و قددرآن کمتددر از

کعب االحبار نیست .محمد رشید رضا میگو ید:

از سیا تساهی ته ا رائیلیا را روای تردهاهد ،وهنب سنبنه و تعنبانحبنار بندتری

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

اسددت  -متهسددفانه مالحظدده م دیشددود کدده علمددای اهددل سددنت در طددول قددرنهددا او را مددورد وثددوق و

ارراد و رریبتارتری و هیرهگبنازتری آهنا بودهندل بنه طنوریتنه هنیچ ترارنهای در
تاامهای ت سیری و تاریخی درباره سسائل آررینش ،تاریخ اهبینا ،راننههنا ،ساجراهنای
قیاس و آتر یار همیشودل س ر آ ته ردپایی از ای دو ه نر در آ سوضنوعهنا بنه
چش .سیتورد .آ دو سصداق ای ضرمانمثل هسناند تنه در هنر بیابناهی ردپنایی از
روباه ا

.

2

در طرف مقابل ،از شخصیتهدای مدذکور در مصاباح کسدی وجدود نددارد کده در شدیعه مدورد

توجه و در میان اهل سنت دارای چهرهای منفی باشد .شاهد مثال این است کده سدخن وهدب

بن منبه  -که در باب البالء آمده  -فق در منابع اهل سنت یافت میشود.
دلیل سوم ،وجود روایاتی در متن مصباح الشریعه که فق در منابع اهل سنت آمده است.
3

بررسی استناد روایات متن مصباح الشاریعه نشدان مدیدهدد کده هدیچید

از صدد مدورد «قدال

الصادق»  -که در ابتدای ابواب صدگانه مصباح آمده  -در منابع شیعی و سنی وجود ندارد.
از طرفی در متن ابواب ،روایاتی را مشاهده میکنیم که به معصومان ،اعم از

پیامبر اسدالم۹

و ائمه :و پیامبران الهی :منسوب شدهاند .تعداد آنها  ۱۱۳روایت است که از میدان آنهدا

 ۶۸روایت در جستجو در میان منابع شیعی و سنی یافت شد و مابقی مدوارد  -کده  ۴۲روایدت را

شامل میشود  -در هیچ سندی یافت نشد.

حال ،با بررسی  ۶۸روایتی که مستند بده مندابع شدیعی و سدنی هسدتند ،درمدییدابیم کده اکثدر

آنها هم در منابع شیعی و هم منابع سنی وارد شدهاند؛ اما از ایدن تعدداد ،ده روایدت هسدت کده

فقد د در من ددابع س ددنی وج ددود دارد و در هد دیچ منب ددع شد دیعی وارد نش ددده اس ددت .اید دن ده رواید دت
 .1همان.

 .2اضواء علی السنه المحمدیه ،ص.۱۲۲
 .3مصباح الشریعه ،ص.۴۳۸
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عبارتاند از:

 .1و قال رسول اق :۹لم یبق من الدنیا اال بالء و فتنة و ما نجا من نجا اال بصدق االلتجاء.

1

 .2و قدال عیسدی بددن مددر یم ۸للحددوار یین :ایدا کم و النظددر الدی المحددذورات (المخدددورات)
فذنها بذر الشهوات و نبات الفسق

2

 .3قال رسول اق :۹ان اق أوحی الی أن تواضعوا حتدی ال یفخدر أحدد علدی أحدد و ال یبهدی
أحد علی أحد و ما تواضع أحد ق اال رفعه اق.

3

 .4قال النبی :۹اجرأ کم علی الفتیا أجرأ کم علی اق تعالی.
اِ
ِ
ذذُوِ
 .1رو ی أن أبا ثعلبة االسدی (الخشنی) سهل رسدول اق ۹عدن هدذه اریدة ( -طذُِأط ِهذُِال ِ ِ
ِ ا ِ ُِ ا ُ ُِ ا ا ُ ِ ا ا ا ُ ِ ُ ِ ِ
لِ اإذاِ ُاه ِب ِ ُط اتم) ،فقال :۹و أمر بالمعروف و انه
نِض ِ
مِم ِ
مِلاِطضرت ِ
مِأنفسک ِ
آمنواِعل ک ِ
ً
ً
ً
عددن المنک در و اصددبر عل دی م دا أصدداب  ،حت دی اذا رأی دت شددحا مطاعددا و هددوی متبعددا و
4

اعجاب کل ذی رأی برأیه ،فعلی

بنفس

أمر العامة.

و دع عن

5

 .7قال امیرالمؤمنین :۷کن کالطبیب الرفیق الشفیق الذی یضع الدواء بحیی ینفع.

6

 .6قال رسول اق :۹أصدق کلمة قالتها العرب کلمة قالها لبید ،حیی قال :أال کل شدیء
ما سوی (خال) اق باطل ،و کل نعیم ال محالة زائل.

7

 .8أوحدی اق تبددارآ و تعدالی الدی داود :۷ذکدر عبددادی مددن آال ئدی و نعمددائی ،فدذنهم لددم یدروا
منی اال الحسن الجمیل ،لئال یظنوا فی الباقی اال مثل الذی سل

منی الیهم.

8

 .3قال امیرالمؤمنین :۷رضیت بما قسم اق لی ،و فوضت أمری الی خالقی ،کمدا أحسدن
اق فیما مضی ،کذل

یحسن فیما بقی.

9

 .15فقال :۷لو ازداد یقینه لمشی علی الهواء (فی الهواء).
 .1همان ،ص.۱۱۳

 .2همان ،ص.۱۷۳

 .3همان ،ص.۲۴۳
 .4همان ،ص.۲۶۴
 .5همان ،ص.۲۶۹
 .6همان ،ص.۲۷۸
 .7همان ،ص.۲۸۶
 .8همان ،ص.۳۸۲
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 .9همان ،ص.۳۸۲

 .10همان ،ص.۳۸۹

10

عکس چنین موضوعی صادق نیست.

البته این نکته نیز قابلتوجه است که ی

روایدت در میدان روایدات  ۶۸گانده وجدود دارد کده بدا

بررسیهای ما ،فق در منابع شیعی وارد شده و در منابع اهل سنت نیامده اسدت .ایدن روایدت
در باب الدعاء از امام صادق ۷وارد شده است .در این روایت امام صادق ۷میفرماید:

اذا أراد أحدکم أن ال یسئل ربه اال أعطاه فلییهس من الناس کلهم ،و ال یکن رجائه (رجاء) اال
ً
1
من عند اق عز و جل ،فاذا علم اق تعالی ذل من قلبه لم یسئله شیئا اال أعطاه.
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در واقع ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که با دسترسی صرف به منابع اهل سنت ،میتوان
ً
تقریبدا تمددام روایدات مددذکور در مددتن مصااباح (روایدات  ۶۸گاندده) را منبدع یدابی کددرد .حددال ،آنکدده

دلیل چهدارم ،بدا اثبدات تعلدق مصدباح بده صدوفیه ،مدیتدوان چندین احتمدالی را مطدرح کدرد از

آنجا که تصوف تا قرون منتهی به قرن هفتم (زمان اولدین یدادکرد از مصاباح الشاریعه ،در سدال

 ۶۲۱توسد سدید بددن طدداووس) ،در میدان اهددل سددنت رواج داشددته و تصددوف شدیعی هنددوز شددکل
نگرفتدده ،پددس صدداحب مصااباح الشااریعه نیدز دارای مددذهب سددنی اسددت؛ چددرا کدده در ایدن قددرون

صوفی شیعی وجود نداشته است.

در واقع ،شداید بتدوان سلسدله «جور یده» را نخسدتین جلدوه از تصدوف شدیعی بده حسداب آورد؛

ر یرا شیخ حسن جور ی (م۷۴۶ق)  -که ی

شیعه بود  -بر حکام جور قیام کرد و با آنکه موفدق

نشد ،لیکن احترام عظیمی در میدان مدردم بدرای صدوفیان شدیعه بده دسدت آورد 2.پدس از آن نیدز

سید حیدر آملی (م۷۹۴ق) به عنوان یکی از بزرگترین صوفیان شدیعیمدذهب در عدالم تشدیع
مطرح شد.

از طرفی دیگر ،در مصباح الشریعه هیچ قر ینهای که بده طدور قطعدی بدر شدیعی بدودن صداحب

مصباح اشاره کند ،وجود ندارد.

ممکددن اسددت تصددور شددود مقدمدده مصااباح الشااریعه  -کدده ب دا اوصددافی جلی دل و بلنددد از امددام

صددادق ۷یداد مدیکنددد  -دال بددر شدیعی بددودن نو یسددنده باشددد؛ امددا بررسدیهددای نسددخهشناسدی
نشان میدهد این بخش ،از اضافات بعدی به مصباح است و جزء کتاب نیست.

همچنین ممکن است تصور شود که به کدار بدردن ندام ائمده :در کتداب مدیتواندد بدر شدیعی

بودن صاحب مصاباح داللدت کندد ،امدا چندین تصدور ی صدحیح نیسدت؛ چدرا کده در میدان آثدار
 .1همان ،ص.۷۸

« .2بررسی وجوه اشتراآ و افتراق تصوف و تشیع» ،ص.۱۲۹-۱۴۲
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صوفیه سنی به طور شایعی میتوان نقل روایت از امام صادق ،۷امام باقر ،۷امام حسین بدن

علددی ۷و امیرالمددؤمنین ۷را مشدداهده نمددود .ایددن مددوارد را مددیتددوان در آثددار زالددی ،سددلمی،

قشیری و دیگر عارفان مشاهده نمود.

همچن دین بدده کددارگیری لف د «امیرالمددؤمنین» در خصددوص حضددرت عل دی ۷نی دز نم دیتوانددد

چنین داللتی داشته باشد؛ چرا که این لف نیز در منابع صدوفیان سدنی مدذهب بدرای حضدرت
علی ۷به کار رفته ،اگر چه به ایشان اختصداص نداشدته و در مدورد افدراد دیگدر و حتدی خلفدای
عباسی نیز به کار رفته است.
همچندین در ید

1

مددورد ،در بدداب االخددالص از تعبیدر «قددال االول» اسددتفاده شددده اسددت .ایدن

روایت در اکثر نسخ به همین شکل آمده است؛ ازجمله در دو نسخه سپهساالر و نسخه یمنی و
بسیار ی نسخ دیگر؛ اما در برخی نسخ ،استنسا کنندگان به تصور ایدنکده در ایدن جملده «قدال

االول» به امام اول ،یعنی امیرالمؤمنین ۷اشاره میکند ،آن را بده شدکل «قدال االمدام االول» و یدا

«قال االمام االول علی »۷آوردهاند .نسخه هاروارد و نسخه کتابخانده مجلدس (قدرن  )۱۱از ایدن
ً
جمله است .این در حالی است که مقصود از «االول» در این کالم لزوما به امام ۷اشاره ندارد
و مقصددود از آن ،همددان اول دین کس دی اسددت کدده ای دن کددالم را گفتدده اسددت .قددال االول ،اصددطالحی

است که در همین معنا در حوزههای دیگر ،یر از حدیی نیدز اسدتعمال مدیشدود؛ بده طدور مثدال

در وقعة صفین میگو ید:

ً ْ
2
 ...ی امب اا یب م ْ
یاْ قمکب ْبَ اَلوَُ ی أق ْ ْ ْتن ع ْ
ببء ج یَب ْی ِ اَ ْکَ ْْ ،ص دف ْی اِ طب د .

که مقصود از االول در این کالم ،اولین گو ینده این شعر ،یعنی امرؤاالقیس است.

گو یا گو ینده این سخن به طور دقیق مشخص نیست و چه بسا از همین جهت اسدت کده بده

گو یندده آن اشداره نکددرده اسدت .در درر اللئددالی  -کده نسددخه خطدی آن در دسددت اسدت  -در ایدن
بخش به جای قال االول میگو ید:

ی من ذا مب َْب ِف اِاد ُ ک اِعب ْ اَل اِعبندوْ. ...

همچنین بررسدیهدای نسدخهشناسدی نشدان مدیدهدد کده در مصاباح الشاریعه ،بدابی بده ندام

معرفة االئمة وجود ندارد که قر ینهای بر شیعی بودن نویسنده آن باشد.

 .1اللمع فی التصوف ،ص۳۲۳؛ قوت القلوب فی معامله المحبوب ،ج ،۲ص۳۳۷؛ تهذیب االسرار فای اصاول التصاوف،
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 .2وقعه صفین ،ص.۴۱۷

دو شاخصده «صدوفی بددودن» و «اهدل سدنت بددودن» نو یسدنده مصدباح از مددواردی اسدت کده بدده

ظن قوی از بررسیهای محتوایی و نسخهشناسی و تار یخی بده دسدت مدیآیدد؛ امدا تعیدین برهده
تددار یخی ر یسددت ایددن عددارف صددوفی سددنی مددذهب نیدداز بددده بررسددیهددای بیشددتر دارد .بررسددی

نقلقولهای صاحب مصباح از صحابه و عارفان صوفیه نشدان مدیدهدد ایدن افدراد  -کده بدا ذکدر
ً
نام یا بدون ذکر نام و فق با نقلقدول از ایشدان در کتداب آمددهاندد  -حددودا بیسدت شخصدیت

هستند که عبارتاند از:

 .۱ربیع بن خثیم .۲ ،ابوذر .۳ ،او یس قرنی .۴ ،وهب بن منبده؛  .۲ابوالددرداء؛  .۶احند

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

 .3-2-۴دوره زندگی نویسنده مصباح

بدن

قیس؛  .۷عبداق بن مسعود .۸ ،کعدب االحبدار .۹ ،محمدد بدن حنفیده .۱۳ ،سدفیان بدن عیینده،
 .۱۱ر ید بن ثابت .۱۲ ،ابی بن کعب؛  .۱۳مالد

بدن دیندار؛  .۱۴ابدو سدلیمان طدایی .۱۲ ،یحیدی

بددن مع دداذ .۱۶ ،ابوالحسد دین وراق .۱۷ ،اب ددو س ددلیمان ط ددایی یددا اب ددو عثم ددان ید دا حس ددن ب ددن علد دی

البامعانی .۱۸ ،ابوبکر شبلی .۱۹ ،ابوالحسن وراق .۲۳ ،ذو النون بن إبراهیم مصری.

متهخرترین شخصی که در مصباح از او نام بدرده شدده ،سدفیان بدن عیینده اسدت و ی در سدال

 ۱۳۷زاده شده و در سال ۱۹۸ق وفات یافته است .ابن ندیم او را ر یدی مذهب میداند.

1

اما در میدان افدرادی کده نقلدی از آنهدا در کتداب آمدده ،بددون آنکده ندامی از آنهدا بدرده شدود،

مدیتددوان بدده ذوالنددون مصددری (۲۴۶ - ۱۸۳ق) اشدداره کددرد .در بدداب الرضددا آمددده اسددت؛« و تفسدیر
الرضددا سددرور القلددب  2.» ...در منددابع عرفددانی ای دن جملدده از ذوالنددون مصددری وارد شددده اسددت؛

اگرچه در برخی منابع دیگر نیز از احمد بن حنبل (م۲۴۳ق) وارد شده است.

3

4

بددا فددرل صددحت چن دین انتسددابی ،نم دیتددوانیم مصااباح را مر بددوط بدده دوره امددام صددادق۷

بدانیم؛ چرا که افرادی همچون ذوالنون مربوط به دورهای پس از دوره امام هستند.

همچنین در باب الزهد عبارت «لوکانت الدنیا باجمعهدا لقمدة فدی فدم طفدل لرحمنداه» ،بده
5

یکی از اهلبیت :نسبت دادهشده که در منبعدی وجدود نددارد .ایدن جملده را در برخدی مندابع
 .1فهرست ابن ندیم ،ص.۲۲۶
 .2مصباح الشریعه ،ص.۴۳۲

 .3اللمع فی التصوف ،ص۲۳؛ تهذیب االسرار فی اصول التصوف ،ص۱۳۹؛ التعرف لمذهب التصوف ،ص.۷۳
 .4المقدمه فی التصوف ،ص.۳۲۲
 .5مصباح الشریعه ،ص.۱۳۶
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قدیمی به ابوبکر شبلی نسبت دادهاند 1که در سال ۲۴۷ق ،در سامرا متولد شد و در سدال ۳۳۴

ق ،در بهداد از دنیا رفت.

2

برخ د دی اصد ددطالحات صد ددوفیانه  -کد دده در ای د دن کتد دداب بد دده کد ددار گرفتد دده شد دددهاند ددد  -نی د دز در

دورهای خداص پدیددار شدددهانددد؛ بده طددور مثددال ،سدابقه اسدتفاده از اصددطالح «معاملدده» در میدان

صوفیه به نیمه اول قرن سوم بازمیگردد .ابوبکر کالباذی (م۳۸۳ق) در کتاب التعرف لماذهب
التصااوف یددازده نفددر از اعددالم صددوفیه را نددام مددیبددرد کدده در موضددوع معددامالت تددهلی

داشددتهانددد.

حددارث محاسددبی (م۲۴۳ق) ،یحیددی بددن معدداذ راز ی (م۲۲۸ق) و حک دیم ترمددذی (م۳۲۳ق) از

این جملهاند.

3

همچنین جمله معروف «العبودیة جوهره کنهها الربوبیة - »...که در باب العبودیدة آمدده -
در برخی مندابع عرفدانی ،بده ابوالحسدن شداذلی 5نسدبت داده شدده اسدت و برخدی دیگدر آن را بده
4

ابوبکر واسطی (م۳۲۳ق) منسوب میکنند.

6

باوجود چنین قراینی عالوه بر آنکه نمدیتدوان مصباح الشریعه را منسدوب بده امدام صدادق۷

دانست ،انتساب آن به برخی اصحاب و عارفان هدمعصدر امدام صدادق ۷همچدون شدقیق بدن

ابددراهیم بلخدی (م۱۹۴ق) و هشددام بددن حکددم (م۱۷۹ق) نیدز صددحیح بدده نظددر نمدیرسددد و بایدد در

قرون پس از قرن چهارم به جستجوی نو یسنده و صاحب مصباح پرداخت.
باب التبرر یا ّ
المبرز 7از ابواب منحصربه فرد مصباح الشدر یعة اسدت .در مندابع عرفدانی هدیچ

کتابی که دارای چنین بابی بوده و دارای محتوای مشترکی با این باب باشد ،یافت نشد .البتده

در برخدی منددابع در خصددوص آداب رفددتن بدده بیدت الخددال ابددوابی هسددت؛ 8امددا بددابی کدده در آن بده

برداشتهایی عرفانی از ایدن موضدوع دسدت بزندد ،وجدود نددارد .بررسدی مندابع حددیثی و کتدب

لهت نشان میدهد که لفد «مسدتراح» در معندای بیدت الخدال تدا اواخدر قدرن چهدارم رایدر نبدوده
 .1اللمع فی التصوف ،ص ۱۸۳و .۴۳۳
 .2طبقات الصوفیه ،ص.۲۲۷

 .3التعرف لمذهب التصوف ،ص.۱۲
 .4مصباح الشریعه ،ص.۴۲۳

 .5غیث المواهب العلیه فی شرح الحکم العطائیه ،ج ،۱ص۱۲۳؛ إیقاظ الهمم فی شرح الحکم ،ص.۲۲۷
 .6تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن ،ج ،۳ص.۱۷۲
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معجم مقاییس اللهة ابن فارس (م ۳۹۲ق) است؛ اما در کتدب متقددم مانندد العدین خلیدل بدن
احمددد (م۱۷۲ق) ،الجدیم شدیبانی (م ،)۲۱۳جمهددر اللهددة ابددن در یدد (م۳۲۱ق) ،تهددذیب اللهددة

ازهری (م۳۷۳ق) و المحی فی اللهدة صداحب بدن عبداد (م۳۸۲ق) ایدن لفد در معندای بیدت

الخال به کار نرفته است.

از طرفی آنچه در بداره قشدیری (م۴۶۲ق) گفتده شدد کده مبتکدر بیدان مسدائل عرفدانی در قالدب
ً
اصطالحات صرفی و نحوی است ،نشان میدهد صاحب مصباح احتماال شخصدیتی اسدت
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است .اولین کتب لهت که این معندا را بدرای آن آوردهاندد ،صدحاح اللهدة جدوهری (م۳۹۳ق) و

همعصدر قشدیری یدا متدهخر از و ی؛ یعندی قددیمیتدرین دورهای کده مدیتدوان قایدل بده ر یسدت ایدن
شخصیت شد اواخر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم است.

در سویی دگر ،میداندیم اولدین ذکدری کده از مصاباح الشاریعه آمدده مر بدوط بده نیمده اول قدرن

هفددتم و توس د سدید بددن طدداووس اسددت؛ امددا بررس دیهددای آنچدده در حواشدی نسددخ خطدی آمددده،
دانددش مددا بدده احددوال کتددابهددا و نو یسددندگان را در حددد چشددمگیدری افددزایش مدیدهددد .در بررسدی

اجمددالی یکددی از نسددخ  -کدده مر بددوط بدده ر یدددیان یمددن بددود -گفتددیم بددر رو ی جلددد ایددن نسددخه

نوشتهشده که صاحب نسخه پس از رد انتساب کتاب به شاذلی گفتده اسدت کده نسدخهای از
کتاب را مشاهده کرده که مربوط به پیش از شاذلی است .اگر این نقل مورد اعتماد باشد ،باید

بگددوییم از آنجددا کدده زمددان تولددد ابوالحسددن شدداذلی سددال ۹۳ق ،اسددت ،اثبددات مددیشددود کدده

نسخهای در پیش از این زمان نیز وجود داشته است .ایدن نکتده بسدیار قابدلتوجده اسدت؛ چدون

قددیمیتددرین ذکددری کدده از مصددباح الشددر یعه وجدود دارد ،مر بددوط بدده سدید بددن طدداووس (م۶۲۴ق)
است و قدیمیترین نسخه مصباح الشریعه نیدز مر بدوط بده سدال ۶۲۱ق ،اسدت؛ حدال آنکده ایدن

جملده نشدان مدیدهدد قر یدب بده دو قددرن پدیش از ایدن تدار یخ ،یعندی در حددود سددال چهارصدد تددا

پیش از سال پانصد هجری نیز مصباح الشریعه وجود داشته است.
با توجه به آنچه در بخشهای مختل

ایدن نوشدته گفتده شدد ،ایدن نقدلقدول بدا صدرفنظدر از

میدزان اعتمدداد مددا بدده آن ،بدده هدیچ رو ی دور از ذهددن نیسددت .لددذا از نظددر نگارنددده ایدن سددطور بددازه
زمانی دهههای آخر قرن چهارم تا دهههای پایانی قرن پنجم بهترین دورهای اسدت کده مدیتدوان

قایل به ر یست نگارند صوفی و سنی مذهب مصباح بود.
 .۵نتیجهگیری

بررس دیهددای پددیشگفتدده  -کدده مبتن دی بددر نسددخهشناس دی و و یژگ دیهددای متن دی و محتددوایی و
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تددار یخی اسددت  -وجددود کاسددتیهددا در انتسدداب کتدداب بدده شخص دیتهددای نددامبددرده را نشددان

میدهد .بر اساس این بررسیها سه خصوصیت مدذهب ،رو یکدرد فکدری و حددود دوره ر یسدت
نو یسنده قابلدستیابی است.

به لحا مذهب باید نو یسنده مصباح را ی

شخصیت سنی مذهب بددانیم کده بده لحدا

رو یکددرد فکددری دارای مشددربی صددوفیانه اسددت .ای دن شخص دیت صددوفی و سددنی متعلددق بدده بددازه
زمانی اواخر قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم هجری است.
کتابنامه

قرآن مجید.

 إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،محمد بن حسن حر عاملی ،بیروت۱۴۲۲ ،ق. إحیاء علوم الدین ،ابو حامد زالی ،بیروت ،دار الکتاب العربی ،بیتا. -ادب النفس ،حکیم ترمذی ،قاهره ،دار المصر یه اللبنانیه۱۴۱۳ ،ق.

 اربع رسائل فی التصاوف ،ابوالقاسدم عبدد الکدر یم قشدیری ،بهدداد ،مطبعدة المجمدع العلمدیالعراقی۱۳۸۹ ،ش.

 اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهااى انبیاا در تفاسایر قارآن ،حمیدد محمدد قاسدمی ،تهدران،سروش۱۳۸۳ ،ش.

 اصااباح الشاایعة بمصااباحالشااریعة ،قطددبالدددین بیهقددی الکیدددری ،قددم ،موسسدده االمددامالصادق۱۴۱۶ ،۷ق.

 االصول االصلیه ،محمد محسن فیش کاشانی ،ایران ،سازمان چا -اضواء علی السنة المحمدیة ،محمود ابور یه ،ناشر البحاء ،بیتا.

دانشگاه۱۳۹۳ ،ش.

 -اعتقادات اإلمامیة ،محمد بن علی بن بابو یه صدوق ،ایران ،قم۱۴۱۴ ،ق.

 اعیان الشیعة ،سید محسن امین ،بیروت ،لبنان ،دارالتعارف للمطبوعات ،بیتا. -األمالی ،محمد بن الحسن طوسی ،قم ،دار الثقافة۱۴۱۴ ،ق.

 -األمالی ،محمد بن علی بن بابو یه صدوق ،تهران ،کتابچی۱۳۷۶،ش.

 األمان من أخطار األسفار و األزمان ،علی بن موسی ابن طاووس ،قم۱۴۳۹ ،ق -البرهان فی تفسیر القرآن ،سید هاشم بن سلیمان بحرانی ،قم۱۳۷۴ ،ش.
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 التعاارف لمااذهب التصااوف ،ابددوبکر محمددد بددن ابددراهیم کالبدداذی ،مصددر ،مطبعددة السددعاد ،۱۹۳۳م.

اسالمیه۱۴۳۸ ،ق.

 الرسالة القشیریة ،ابوالقاسم عبد الکر یم قشیری ،قم ،انتشارات بیدار۱۳۷۴ ،ش -الرعایة لحقوق اق ،حارث بن اسد محاسبی ،مصر ،دار الیقین۱۴۲۳ ،ق.

 الطبقات الکبرى المسمی لواقح االنوار القدسیة فی مناقب العلمااء و الصاوفیة ،عبددالوهابشعرانی ،قاهره ،مکتبة الثقافة الدینیة۱۴۲۶ ،ش.

 -الطبقات الکبرى ،ابوعبداق ابن سعد ،بیروت ،دار صادر ،بیتا.

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

 -الذریعة إلی تصاانیف الشایعة ،شدیخ آقدابزرگ تهراندی ،قدم و تهدران ،اسدماعیلیان و کتابخانده

 -اللمع فی التصوف ،ابونصر سراج طوسی ،مطبعة بریل۱۹۱۴ ،م.

 -المسائل فی الزهد و غیره (المسائل) ،بیروت ،دار الکتب العلمیة۱۴۲۱ ،ق.

 المکاسب المحرماة ،روح اق الموسدوی خمیندی ،قدم ،ایدران ،مؤسسده تنظدیم و نشدر آثدار امدامخمینی قدس سره۱۴۱۲ ،ق.

 األنوار فی علم االسرار و مقامات االبرار ،ابوالقاسدم عبددالرحمن بدن محمدد بکدری ،بیدروت،دار الکتب العلمیة۱۴۲۱ ،ق.

 ایقاظ الهمم فی شرح الحکام ،ابدو العبداس احمدد ابدن عجیبدة الحسدنی ،قداهر  ،دار جوامدعالکلم۲۳۳۲ ،م.

 بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،:محمدباقر مجلسدی ،بیدروت ،دار إحیداءالتراث العربی۱۴۳۳،ق.

 -تاا العروس ،سید مرتضی ربیدی ،بیروت ،دار الفکر للطباعه و النشر و التور یع۱۴۱۴ ،ق.

 تاریخ ابن خلادون ،ابور یدد عبددالرحمن بدن محمدد ابدن خلددون ،بیدروت ،لبندان ،دار احیداءالتراث العربی ،بیتا.

 تاریخ الصوفیة (مجموعة آثار السلمی) ،ابو عبدالرحمن محمد بدن الحسدین سدلمی ،تهدران،مرکز نشر دانشگاهی۱۳۶۹ ،ش.

 تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن ،روربهان بقلی شیرازی ،بیدروت ،دار الکتدب العلمیدة،۲۳۳۸م

-

تنقیح المقال فی علم الرجال ،عبدداق مامقدانی ،موسسدة آل البیدت:

چا

اول۱۴۳۱ ،ق.

 -التوحید ،محمد بن علی بن بابو یه صدوق ،ایران ،قم۱۳۹۸ ،ش.

حیداء التدراث ،قدم،
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 تهذیب االسرار فی اصول التصوف ،ابدو سدعد عبددالملالکتب العلمیة۱۴۲۷ ،ق.

بدن محمدد خرگوشدی ،بیدروت ،دار

 جرعهاى از دریا ،سدید موسدی شدبیری زنجدانی ،قدم ،موسسده کتدابشناسدی شدیعه (موسسدهتراث الشیعه)۱۳۹۳ ،ش.

 جوامع آداب الصوفیة تسعة کتب فی اصاول التصاوف و الزهاد ،ابدو عبددالرحمن محمدد بدنالحسین سلمی ،الناشر للطباعه و النشر و التور یع و االعالن۱۴۱۴ ،ق.

 -جواهر التصوف ،ابو زکر یا یحیی بن معاذ راز ی ،قاهره ،مکتبة ارداب۱۴۲۳ ،ق.

 حلیة االولیاء و طبقات االصافیاء ،ابدو نعدیم احمدد اصدفهانی ،قداهر  ،دار ام القدراء للطباعدة والنشر ،بیتا.

 -ختم االولیاء ،حکیم ترمذی ،بیروت ،مهد ارداب الشرقیة۱۴۲۲ ،ق.

 درجات المعامالت (مجموعدة آثدار السدلمی) ،ابدو عبددالرحمن محمدد بدن الحسدین سدلمی،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی۱۳۶۹ ،ش.

 -رجال الطوسی ،محمد بن الحسن طوسی ،قم۱۳۷۳ ،ش.

 رجال الکشی (إختیار معرفة الرجال) ،محمد بن عمر کشی ،مشهد۱۴۳۹ ،ق. -رجال النجاشی ،احمد بن علی نجاشی ،قم۱۳۶۲ ،ش.

 الرسائل ،ر ینالدین بن علی شهید ثانی ،قم ،دفتر تبلیهات اسالمی۱۳۷۹ ،ش. -زبان شعر در نثر صوفیه ،محمد رضا شفیعی کدکنی ،تهران ،سخن۱۳۹۲ ،ش.

 طبقات األولیاء ،ابو حفص عمر بن علی المصری ابن الملقن ،بیروت ،دار الکتدب العلمیدة،۱۴۲۷ق.

 طبقات الصوفیة (السلمی) ،ابو عبدالرحمن محمد بن الحسین سلمی ،بیروت ،دار االحیداءالکتب العلمیه۱۴۲۴ ،ق.

 عوالی اللئالی العز یزیه فی االحادیاث الدینیاة ،محمدد بدن ر یدنالددین ابدن أبدی جمهدور ،قدم،۱۴۳۲ق.

 غیث المواهب العلیة فی شرح الحکم العطائیة ،ابو عبد اق محمد بن ابراهیم نفزی ،بیروت،دار الکتب العلمیة۱۴۲۸ ،ق.
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 -فقه اللغة ،عبدالمل

بن محمد ثعالبی ،جمال طلبه ،محقق ،بیروت  -لبندان ،دار الکتدب

العلمیه ،منشورات محمد علی بیضون۱۴۱۴ ،ق.

َّ

 فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصاول ،محمدد بدن الحسدنطوسی ،قم۱۴۲۳ ،ق.

 فهرسااتۀان نسااخههاااى خطاای ای اران (فنخددا) ،مصددطفی درایتددی ،تهددران ،سددازمان اسددناد وکتابخانه ملی جمهور ی اسالمی ایران۱۳۹۲ ،ش.

 فاایض القاادیر شاارح الجااامع الصااغیر ،ر یددنالدددین عبدددالرئوف مندداو ی ،بیددروت ،دارالکتددبالعلمیه۱۴۱۲ ،ق.

هویت نگارنده «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه»...

 -فهرست ابن ندیم ،ابن الندیم بهدادی ،رضا تجدد ،محقق ،بیتا.

 قوت القلاوب فای معاملاة المحباوب ،ابوطالدب احمدد بدن علدی مکدی ،بیدروت ،دار الکتدبالعلمیة۱۴۲۲ ،ق.

 الکافی ،محمد بن یعقدوب کلیندی ،علدی اکبدر فدار ی و محمدد آخونددی ،محققدین ،تهدران،دار الکتب االسالمیه۱۴۳۷ ،ق.

 کتاب الجیم ،محمد بن حسن شیبانی ،قاهره۱۹۷۲ ،م. -کتاب العین ،خلیل بن احمد فراهیدی ،قم۱۴۳۹ ،ق.

 -کشف الریبة ،،ر ینالدین بن علی شهید ثانی۱۳۹۳ ،ش.

 مباحثی در علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشریعه ،احمد پاکتچی ،تهدران،انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق۱۳۸۸ ،۷ش.

 مجموعااة آثااار الساالمی ،ابددو عبدددالرحمن محمددد بددن الحس دین سددلمی ،تهددران ،مرکددز نشددردانشگاهی۱۳۶۹ ،ش.

 -مجموعة رسائل اإلمام الغزالی ،ابو حامد زالی ،بیروت ،دارالفکر۱۴۱۶ ،ق.

 المحجة البیضاء فی تهذیب االحیاء ،محمد محسن فیش کاشدانی ،قدم ،موسسده انتشداراتاسالمی جامعه مدرسین۱۴۱۷ ،ق.

 -مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،حسین بن محمدتقی نور ی ،قم۱۴۳۸ ،ق.

َّ

 ُمسکن الفؤاد عند فقد َّاألحبة و األوالد ،ر ینالدین بن علی شهید ثانی ،قم ،بیتا.
 -مسند احمد ،احمد بن حنبل ،بیروت  -لبنان ،دار صادر ،بیتا.

 مصااباح الشااریعة ،جعفددر بددن محمددد ،حسددن مصددطفوی ،متددرجم ،تهددران ،انجمددن اسددالمیحکمت و فلسفه ایران۱۳۶۳،ش.

 -مصباح الشریعة ،جعفر بن محمد ،بیروت۱۴۳۳ ،ق.
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 معجم البلدان ،شهاب الدین ابیعبداق حموی ،بیروت ،لبنان ،دار احیداء التدراث العر بدی،۱۳۹۹ق.

 معجم المصطلحات الصوفیة ،انور فؤاد ابی خزام ،بیروت ،مکتبة لبنان الناشرون۱۹۹۳ ،م. -معجم مقاییس اللغة ،احمد بن فارس ،قم۱۴۳۴ ،ق.

 المقدمة فی التصوف (تسعة کتب فی اصول التصوف و الزهدد) ،ابدو عبددالرحمن محمدد بدنالحسین سلمی ،الناشر للطباعه و النشر و التور یع و االعالن۱۴۱۴ ،ق.

 المقدمااة ف ای التصااوف ،ابددو عبدددالرحمن محمددد بددن الحسدین سددلمی ،بیددروت ،دار الکتددبالعلمیة۱۴۲۶ ،ق.

 منیة المرید ،ر ینالدین بن علی شهید ثانی ،قم ،مکتب ا عالم ا سالمی۱۴۳۹،ق. -موسوعة طبقات الفقهاء ،جعفر سبحانی ،قم ،مؤسسه امام صادق۱۴۱۸ ،۷ق.

 -موسوعة مصطلحات التصوف ،رفیق عجم ،بیروت ،مکتبة لبنان الناشرون۱۹۹۹ ،م.

 نحو القلوب (ر یاضة النفس) ،ابوالقاسم عبد الکر یم قشیری ،بیروت ،چا  ،ق ،بیروت ،دارالکتب العلمیة۱۴۲۶ ،ق.

 نحااو القلااوب (قش دیری) ،ابوالقاسددم عبددد الکددر یم قش دیری ،قدداهر  ،الهیئدده المصددر یه العامددهللکتاب۲۳۳۸ ،م.

 -وقعة صفین ،نصر بن مزاحم ،قم۱۴۳۴ ،ق.

 -هدایة األمة إلی أحکام األئمة ،۷محمد بن حسن حر عاملی ،مشهد۱۴۱۴ ،ق.

 «بررساای وجااوه اشااتراک و افتااراق تصااوف و تشاایع» ،محمدددام دین احمدددپددور و قدددرتالددهضرونی ،عرفانیات در ادب فارسی ،ش۱۳۹۱ ،۳ش.

 «تبارشناسی کتااب مصاباح الشاریعه» ،اصدهر محمددی ،پرو یدز رسدتگار ،محسدن قاسدم پدور وکاوس روحی برندق ،مطالعات عرفانی ،ش۱۳۹۸ ،۲۲ش.

« -رهیافتی انتقادى در نسخهشناسی کتااب مصاباح الشاریعه و مفتااح الحقیقاه» ،علدی اصدهر

محمدی و کاوس روحدی برنددق ،پاژوه ناماد انتقاادى متاون و برناماههااى علاوم انساانی
پژوهشۀاه علوم انسانی و مطالعات فرهنۀی ،ش۱۳۹۸ ،۱ش.
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