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علیهالسالد است؛ امیا رسیتی چنیین

انتسابی به جهات مختلفی همچون محتوای کتاب و استنا احا یث موجو

ر آن میور نقید اسیت.
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 -1مقدمه
مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه کتابی است که ظاهراً برای اولین بار از سووی سوید
طاووس 91 :1409 ،و  )92نویسنده این کتاب هیچگاه مشخص نبوده و بحث درباره
نویسنده آن ،همواره معرکه آرای بزرگان در قرون بعدی تا زمان ما بوده است؛ اما بوه
جهت آنکه کلیه ابواب این کتاب با عبارت «قال الصادق (ع)» آغاز میشود ،بهعنووان
یکی از کتب منسوب به امام صادق (ع) شوناتته مویشوود .درسوتی ینوین انتسوابی
توسط برتی پذیرفته و توسط برتوی دیگور موردنقود قرارگرفتوه اسوت .محمودباقر
مجلسی (مجلسی :1403 ،ج )32 ،1و شیخ حر عاملی (شیخ حر عواملی :1414 ،ج،8
 )550ازجمله بزرگانی هستند که انتساب این کتواب بوه اموام صوادق (ع) را موردود
میدانند .همچنین از بزرگان عرفای متأتر امام تمینی باوجودآنکوه از روایوات ایون
کتاب -از باب تسامح در ادله سنن -در کتب عرفانی و ات قی تود اسوتفاده کورده،
اما انتساب قطعی آن را به امام نمیپذیرند( .تمینوی :1409 ،ج )481 ،1همچنوین از
محققین معاصر ،دکتر احمد پاکتچی بحثی مفصل در بازشناسی صواحب ایون کتواب
کرده و درنهایت آن را منتسب به یو

از صووفیان تراسوان مربوو بوه قورن هفوتم

میداند( .پاکتچی )123 :1388 ،در مقابل بزرگانی همچون شهید ثانی (بورای نمونوه:
شهید ثانی ،)136-122 :1379 ،سیدهاشم بحرانی (بحرانی :1374 ،ج ،).42 ،1فوی
کاشانی (فی

کاشانی :1417 ،ج 68 ،1و  )107و میرزا حسین نوری (نوری:1408 ،

ج )214 ،1انتساب روایات این کتاب را به امام پذیرفته و از روایات آن به فراوانی در
آثار تود استفاده کردهاند .میورزای نووری در بحوث مفصولی کوه در تاتموه کتواب
مستدرک الوسائل دارد ،ضمن دفاع از انتساب این کتاب به امام صوادق (ع) و سوعی
در پاسخ به شبهات موجود دربارة آن ،معتقد است کوه فیویل بون عیواا روایوات
مربو به آن را جمعآوری کرده است.
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تاکنون تحقیقی جامع که میزان استناد این کتاب را با عرضة محتوای آن به منوابع
روایی شیعه و سنی مورد بررسی قرار دهد انجوام نگرفتوه اسوت .همچنوین در کنوار
ادبیات نگارش آن را یکی از مهمترین و دقیقترین روشهای بررسی فیای فکوری
حاکم بر این کتاب و یافتن منشأ پیدایش آن بدانیم .این سواال بوهطورجودی مطورح
است که تحلیل متنی و بررسی ویژگیهای متنوی ایون کتواب ،آن را مورتبط بوا یوه
منظومه فکری میداند؟
محتوا و ادبیات متن این کتاب و مقایسه آن با آثار صوفیان مربو بوه دورههوای
پیش از قرن هفتم به آشکاری نشان میدهد که میتوانیم این کتواب را از مواریوث و
آثار مهم صوفیه قلمداد کنیم.
در نوشتار حاضر بر آنیم این ویژگیهای متنی در کتاب مصباح الشریعه را از ابعاد
مختلف آن موردبررسی قرار دهیم.
 -1نسخهشناسی کتاب
کتاب «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه» از معدود کتابهوایی اسوت کوه عو وه بور
اتت ف در نویسندة آن ،اتت فات شدیدی نیز در محتووای آن وجوود دارد .بررسوی
نسخ تطی این کتاب ،نشان می دهد از الفاظ مقدمه کتاب گرفته توا تعوداد ابوواب و
منقوالت متن ،دارای اتت فات فراوانی است.
در طول تاریخ ،در مقام داوری در تصوص درستی یا نادرستی انتسواب مصوباح
الشریعه به امام صادق (ع) ،دالیل علما در موارد متعوددی مبتنوی بور بخوشهوایی از
کتاب است که اساساً جزء کتاب نبوده و بعدها به آن افوزودهشوده اسوت و یوا جوزء
کتاب بوده و بهعنوان اجزای اضافی فرا شدهاند .استناد به باب «معرفه االئمه» برای
اثبات شیعی بودن نویسنده مصباح و یا اثبات آنکه این کتاب در جهت ایجواد آشوتی
میان تشیع و تصوف نگاشته شده و همچنین استناد به برتی بخوشهوای ایون بواب
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همچون لفظ «اهل الکتابین» برای بیان فیای فکری نویسونده کتواب ،از ایون جملوه
است (پاکتچی129 :1388 ،و.)131
ایران موجود است (نسخ مصباح از شماره  257096توا  257334در ایون فهرسوت
واره لیست شده است) قدیمیترین این نسخهها که در سال  716ه.ق نگوارش شوده
مربو به کتابخانه سپهساالر است( .درایتی :1388 ،ج )664-656 ،9بهجز این نسخه
که مربو به قرن هفتم است ،مابقی نسخ مربو به پس از قرن دهم است.
اما بررسیهوای بیشوترن نسوخن موجوود در جهوان ،نسوخهای قودیمیتور از نسوخه
سپهساالر را نشان میدهد که تاریخ نگوارش آن مربوو بوه  12محورم  651هجوری
قمری است .این نسخه اکنون در کتابخانه «آمبروزیانا» در رم ایتالیا نگهداری میشود.
نسخهای دیگر از این کتاب ،مربو به کتابخانه دانشگاه «هواروارد» اسوت کوه بور
اساس تاریخ مندرج بر روی جلد آن ،می توانیم آن را مربو به قورن  9بودانیم .ایون
نسخه دارای تصوصیات منحصربهفردی است؛ ازجمله آنکه در مقدموه ،کتواب را از
آنن شقیق بلخی میداند .در ابتدای ابواب صدگانه این نسخه در هیچکودام لفوظ «قوال
الصادق» ذکر نشده و حتی در حدیث مذکور در تتمه باب صدم که در برتی نسخ از
امام صادق ع آورده شده است ،لفظ «قال الصادق» را ذکر نمیکند و بوه گفوتن «قوال:
کتابُ اهللن علی اربعه اقسام »...اکتفا می کند همچنین باب معرفه االئمه را با باب معرفه
االنبیاء ادغام کرده و در ذیل عنوان «معرفه االنبیاء و االئمه» آورده است.
ع وه بر این ها دو نسخه از مصباح مربو به زیدیان یمون در دسوت اسوت کوه
تاریخ کتابت آنها مربو به سالهای  996و  1034قمری است.
روایت ابن ابی جمهور از روایات مصباح الشریعه در کتاب درراللئالی العمادیة فی
االحادیث الفقهیة بسیار عجیب بوده و بوا تموامی آنچوه در نسوخ تطوی دیگور آموده
متفاوت است.
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وی جمله ابتدایی هر باب را متعلق به امام صوادق ع دانسوته و فقورات بعود را از
کلمات علما و عرفا و  ...میداند .لذا در هر باب ابتدا میگوید :قال الصادق (ع)  ...و
بع

العلماء»« ،قال العارف»« ،قال بع

اهل المعرفوه» ،مربوو بوه غیور معصوومین

میداند.
برای نمونه باب اول (البیان) در این کتاب ینین آمده است:
قال الصادق (ع)« :بحر المعرفه یدور علی ث ثه :الخوف والرجاء و الحب فالخوف
فرع العلم و الیقین و الحب فرع المعرفه قال بع

العارفین دلیل الخوف الهرب عون

المعاصی و مخالفه االوامر .»...
وی در این کتاب ،از ابواب مصباح الشریعه بخشی را آورده اما بهطور گسوتردهای
جم ت مصباح را نقل به معنا می کند همچنین در مووارد متعوددی ابوواب او ،دارای
اضافات و کاستیها نسبت به مصباح است.
این نکته نیز قابلذکر است که باب «معرفه االئمه» که از ابوواب اتت فوی مصوباح
است ،در این نسخه ذکر نشده است .کتاب درراللئالی العمادیه هنوز به یاپ نرسیده
است اما دو نسخه تطوی از آن بوه شومارههوای  4618و  44در میوان نسوخ تطوی
کتابخانه مجلس موجود است .نسخه  4618در قرن  11و  13نگارش یافته اما نسوخه
 44تاریخ نامعلومی دارد.
نسخه مهم دیگر نسخه مربو به زیدیان یمن کتابت شده به سال  1034ه اسوت.
در این نسخه نکتهای منحصربه فرد و مهم درباره پیشینه کتاب مصباح الشوریعه آموده
که میتواند تحلیلهای مربو به این کتاب را دیار تحول نماید .بر روی جلود ایون
نسخه ،ینین آمده است:
« روی اَن الجامع لهذا من ک م جعفر الصادق هو ابوالحسن الشاذلی و لیس کذل
لِاَنّی وجدت نسخه قدیمه کُتبت فی أربع مائه سنه و کسور و هذه المده قبول وجوود
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ابی الحسن الشاذلی رحمه اهلل فالمشهور ان المصباح المذکور لجعفر بن محمد جوامع
له قبل وجود الشاذلی».
با تحلیل استناد محتوای مصباح الشریعه درمییابیم جمله معروف «العبودیوه جووهره
کنهها الربوبیه» که در باب صدم مصباح آمده ،در برتی نقلهوا از ابوالحسون شواذلی
واردشده است( .ابوعبداهلل محمد بون ابوراهیم نفوز  :1428 ،ج 150 ،1و ابوالعبواس
احمد بن عجیبه الحسنى )257 :2005 ،اگریه در برتی نقولهوای دیگوری نیوز ایون
جمله از ابوبکر واسطی ( )320نقل شده است( .روزبهان بقلوى شویراز  :2008 ،ج،3
 .)172آنچه بر جلد این نسخه زیدی یمنی نوشتهشده ،حواوی نکوات بسویار مهموی
است ازجمله آنکه نویسنده میگوید :نسخه ای قدیمی از مصباح را دیده کوه مربوو
به پیش از وجود ابوالحسن شاذلی است .اگر این نقل مورد اعتماد باشد ،باید بگووییم
از آنجائی که زمان تولد ابوالحسن شاذلی سال  593هوو اسوت ،اثبوات مویشوود کوه
نسخهای در پیشازاین زمان نیز وجود داشته است .این نکته بسیار قابلتوجوه اسوت
یون قدیمی ترین ذکری که از مصباح الشریعه وجود دارد مربو به سید بن طاووس
( 654هو ق) است و قدیمی ترین نسخه مصباح الشریعه که در کتابخانه آمبروزیانا در
ایتالیا است نیز مربو به سال ( 651هو ق) است .حالآنکه این جمله نشان مویدهود
قریب به دو قرن پیش از این تاریخ یعنی در حودود سوال یهارصود توا یهارصود و
پنجاه نیز مصباح الشریعه وجود داشته است.
 -2ویژگیهای متنی مصباح
 -1-3ساختار صوفیانه کتاب

با بررسی ابعاد مختلف کتاب ،شباهتهای یشمگیری میان مصباح الشوریعه و کتوب
متصوفه مشاهده میشود .این شباهتها را در یند بخش میتوان بررسی کرد:
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نام کتاب یعنی «مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه» گویای گرایشهای تاص نویسنده
به شمار میرودکه التزام صوفی به این دو ،او را از صوفیان دیگر با مشربهای دیگر
متمایز میکند.
این دو اصط ح ،بهطور شایع در منابع عرفانی موردبحث قرارگرفتهانود( .محموود
حمد زقزوق 310-294 :1430 ،و رفیق عجم)496 :1999 ،
در تعریفی ساده ،شریعت را به معنوای ضورورت التوزام بوه دسوتورات شوارع و
دوری از منهیات او و حقیقت را به معنای روح اوامر و نواهی دانستهاند که بهوسویله
شریعت واردشده است و گفتهاند:
همانطور که جسد بدون روح حیاتی ندارد ،شریعت نیز بدون حقیقت همینطور
است و حیاتی برای قلب مامن و عارف ندارد( .محمود حمد زقزوق)294 :1430 ،
صاحب مصباح الشریعه ازجمله صوفیانی است که معتقد بهضرورت تو زم میوان
شریعت و حقیقت است .ع وه بر نام کتاب ،محتوای کتاب او نیز بر ینین گرایشوی
داللت میکند و سخنی مخالف این رویه در آن وجود ندارد.
اصط حات شریعت و حقیقت و همچنین مصباح و مفتاح ،از اصط حاتی هستند
که همواره موردتوجه صوفیه بوده انود .ازایون رو در میوان آثوار ایشوان بوهکورات بوه
کتابهایی برمیتوریم که در نامگوذاری آنهوا همچوون مصوباح الشوریعه و مفتواح
الحقیقه از این اصط حات استفادهشده است .کتابهای «حدیقوه الحقیقوه و شوریعه
الطریقه» اثر ابو المجد مجدود بن آدم سنایى( 535هو ق)« ،مصوباح الهدایوه و مفتواح
الکفایه» اثر عزالدین محمود بن على کاشانى( 735هو ق)« ،مفتواح الهدایوه و مصوباح
العنایه» از محمود بن عثمان(قرن  8ه ق)« ،أنوار الحقیقوه و أطووار الطریقوه و أسورار
الشریعه» از سید حیدر آملى(قرن  8هو ق) از این جملهاند.
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 -2-1-3فهرست مطالب:

مصباح الشریعه حاوی صد باب در موضوعات عرفانی و ات قی است کوه فهرسوت
مخصوص دورهی تاص تاریخی است که میتواند موا را بوه فهوم دقیوقتور تواریخ
نگارش کتاب یاری کند.
موضوعات عرفانی و ات قی از ابتدای پیدایش و بحث در تصوص آنها بهطور
طبیعی دارای نوعی بساطت بودند و بحث های منقح به همراه تدقیق در جوانب آنها
و در قالب ابوابی معین باگذشت زمان پدید آمد.
شاید بتوان اولین کسی را که در آثار تود ،مباحث ات قی و عرفانی را در قالوب
ابوابی مشخص بیان کرده است ،حارث محاسبی ( 243هو ق) بدانیم.
وی در کتاب «الرعایه لحقوق اهلل» به برتی از این موضوعات همچون تقوا ،ورع،
محاسبه نفس ،ریا ،عجب ،کبر و حسد اشاره میکند.
کتابهای المسائل و الوصایا نیز از کتوابهوایی اسوت کوه در آنهوا بحوثهوای
مفصلی عمدتاً در موضوعات ات قی به میان آمده است.
وی در کتاب آداب النفوس بیش از دیگور کتوب توود بوه بحوث در موضووعات
عرفانی و ات قی میپردازد.
مصباح الشریعه در نحوه تألیف ابواب ،شباهت زیادی بوه آثوار حوارث محاسوبی
ندارد یراکه آثار مربو به این دوره دارای نوعی بساطت هستند که نشان موی دهود
مصباح الشریعه برای دوره های بعد از آن است.
پس از حارث محاسبی ،ابو زکریا یحیی بن معاذ رازی ( 258هو ق) کتابی به نوام
«جواهرالتصوف» نوشته که برتی از موضوعات ات قی و عرفانی را در بیسوتوپون
باب آورده است .اکثر این ابواب ،در عناوینی مشوابه در مصوباح الشوریعه نیوز آموده
است.
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ابونصر سراج طوسی ( 378هو ق) در کتواب «اللموع فوی التصووف» موضووعات
عرفانی و ات قی و موضوعات مربو به آداب را بهطوور مبسوو آورده اسوت .وی
األحوال و المقامات و األسوه و اإلقتداء برسول اهلل و کتواب الصوحابه و کتواب آداب
المتصوفه از ابوابی است که با اکثر ابواب مصوباح الشوریعه در عنووان مطابقوت دارد
(سراج طوسی 41 :1914 ،و  93و )119
ابوبکر محمد بن ابراهیم ک باذی ( 380هو ق) کتاب تود بانام «التعرف لمذهب
التصوف» را در هفتادوپن باب نگاشته و بسیاری از مباحث عرفانی را در آنها مطرح
نموده است.
ابوطالب مکی ( 386هو ق) نیز در کتاب «قوت القلوب فی معامله المحبووب» بوه
بسیاری از مباحث عرفانی اشارهکرده است.
ابو سعد عبدالمل

بن محمد ترگوشی ( 407هو ق) در کتاب «تهوذیب االسورار

فی اصول التصوف» حدود صد عنوان از مباحث عرفانی و ات قی و مباحث مربوو
به آداب اهل تصوف را در دوازده جزء آورده اسوت .دور نیسوت کوه معتقود باشویم
مصباح الشریعه در نحوه تبویب تود ،از این اثر و یا آثار پسازآن متأثر بوده باشد.
ابو عبدالرحمن محمد بن حسین سلمی ( 412هو ق) از پرکارترین بزرگان صوفیه
است که آثار فراوانی منتسب بوه او اسوت .وی در آثوار مختلوف توود ،موضووعات
مربو به ات ق و تصوف و آداب را مطرح کرده است .وی در کتابهای «درجوات
المعام ت» و «جواموع آداب الصووفیه»« ،المقدموه فوی التصووف»« ،مسوئله درجوات
الصادقین و سلوک العارفین» بارها و بارها و از جوانب مختلف به بحث دربوارة ایون
موضوعات پرداتته است.
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پس از سلمی ،اسماعیل مستملی بخواری ( 434هوو ق) در کتواب شورح التعورف
لمذهب التصوف و ابوالحسن هجویری ( 465هو ق) در کتاب کشفالمحجوب ینین
کتاب الرساله القشیریه از ابوالقاسم عبدالکریم قشیری ( 465هو ق) از آثاری است
که نحوه تبویب آن شباهت بسیاری به مصباح الشریعه دارد .در باب «ذکر المقاموات»
حدود پنجاه باب را میآورد که اکثر آنها در عنوان با مصباح الشریعه مشترک هستند.
عبدالکریم قشیری کتاب مهمی دارد که نام آن «نحوالقلووب» اسوت .وی در ایون
کتاب ،الفاظ و اصط حات صرف و نحو زبوان عربوی را بوا موضووعات ات قوی و
عرفانی تطبیق داده است .گویا او اولین کسی است که به ایون سوب

کتوابی نگاشوته

است .میدانیم در مصباح الشریعه بابی است تحت عنوان «باب االحکام» که آغواز آن
ینین است «اعراب القلوب علی اربعه انواع رفع و فتح و تف
فی ذکر اهلل تعالی و فتح القلب فی الرضا عن اهلل و تف

و وقف فرفع القلب

القلب فوی االشوتلال بلیور

اهلل »...این باب مصوباح الشوریعه بسویار شوبیه مطلبوی اسوت کوه قشویری در کتواب
نحوالقلوب تود آورده است .وی میگوید:
نحوالقلوب عجیب /رفع و تف
قرب -و احرف الخف

و نصوب -ع موه الرفوع فیوه /روح و انوس و

منه /حزن و قب

و حجب (قشیری)136 :2008 ،

باب التبرر یا المبرّز (باب نهم) از ابواب منحصربه فرد مصباح الشوریعه اسوت .در
منابع عرفانی هیچ کتابی که دارای ینین بابی بوده و دارای محتوای مشترکی بوا ایون
باب باشد ،یافت نشد؛ البته در برتی منابع در تصوص آداب رفوتن بوه بیوت الخو
ابوابی هست( .غزالى )407 :1416 ،اما بابی که در آن به برداشتهایی عرفانی از ایون
موضوع دست بزنود وجوود نودارد .صواحب مصوباح در ایون بواب از وجوه تسومیه
«مستراح» سخن میگوید« :مستراح به جهت محل راحتی نفس از سنگینی نجاسات...
به این نام نامگذاری شده آنگاه از این معنا برداشتهوای عرفوانی کورده و مویگویود
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راحتی و آسایش انسان در رها کردن آلودگیهای دنیا از صفحه نفس است»(جعفربن
محمد)39 :1360 ،
هیچ کتابی ندارد ،اما بیشترین شباهت را با آثار ترگوشی و سلمی و قشیری دارد.
 -2-3استفاده از اصطالحات صوفیه

استفاده از اصط حات متصوفه ،فیای حاکم بر کول کتواب مصوباح الشوریعه اسوت
بهنحوی که با مقایسه آن با کتب دیگر صوفیه شباهتهای یشمگیری را میتووان در
به کارگیری این اصط حات مشاهده کرد .این شباهت تاانودازهای اسوت کوه صووفی
بودن نویسنده مصباح را بهطور کامل اثبات مینماید .این نکتهای است که با استناد به
آن ،ع مه مجلسی انتساب کتاب به امام صوادق (ع) را موردود مویدانود( .مجلسوى،
محمدباقر :1403 ،ج)32 :1
همانطور که میدانیم مصباح الشریعه ،شامل صد باب در آداب و احکام و ات ق
و منازل عرفانی است .از جهتی می توانیم تمام ابواب عرفانی و ات قوی را در عورف
صوفیه ردیابی کنیم .ع وه بر این ،حتی در ابواب مربو به احکام و آداب نیز نگاهی
عرفانی و صوفیانه حاکم است .به طور مثال از مفاهیمی همچون طهوارت ،توروج از
منزل ،مسواک زدن و حتی «مبرز» که ازجمله آداب هستند با رویکردی کام ً عرفوانی
استفاده شده است شاید اوج ینین رویکردی در مورد بواب مبورز باشود کوه از لفوظ
مستراح و اعمال آن در جهت استفادههای عرفانی استفادهشده است( .جعفربن محمد،
)39 :1360
در حوزه احکام نیز مشاهده میکنیم ،در ابوابی همچون حو  ،زکوات و تشوهد و
س م و  ...نیز بدون پرداتتن به مسوائل فقهوی و احکوامی ،صورفاً اسوتفاده عرفوانی
صورت گرفته است( .جعفربن محمد 86 :1360 ،و )97
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اما در حوزه مسائل عرفانی و ات قی می توانیم عمووم ابوواب مصوباح را مطوابق
آنچه صوفیه در آثار تود آوردهاند ،بدانیم .ازاینجهت تمامی این اصط حات را باید
اصط حاتی همچون ،عزلت ،صحت ،راحت ،زهد ،اقتداء ،صدق ،توکول ،وقوت،
حال ،اصل و اصول ،میدان ،رضا ،رعایت ،معاملوه ،حوزن ،شووق و رضوایت اگریوه
عموماً از بعد کارکرد لفظی یهبسا در احادیث دینی نیز واردشده باشند؛ اما در عورف
صوفیه همگی دارای تعریفی تاص و مخصووص بوه توود هسوتند کوه در مصوباح
الشریعه نیز در همین معوانی اسوتفادهشوده انود .ایون اصوط حات در عورف صووفیه
1

تعریفشدهاند که با مراجعه به کتب مرجع میتوان تعریف آنها را مشاهده نمود.

در این میان ،اصط حاتی نیز وجود دارند که بهکارگیری و استعمال آنها منحصر
به صوفیه است؛ و پیدایش آنها در میان صوفیه در برتی موارد به زمانهوایی متوأتر
از زمان امام صادق (ع) و بلکه ائمه (ع) بازمیگردد .در این مجال به بررسی برتی از
این اصط حات میپردازیم:
 -1-2-3شریعت و حقیقت:

این دو اصط ح که هوم در نوام کتواب آموده و هوم در موتن کتواب ذکرشوده ،از
اصط حات مهم در میان صوفیه است که ضرورت التزام یا عدم التوزام بوه آن دو
باعث به وجود آمدن دو جریان و نگرش مهم در میان صوفیه شده است.
بزرگان صوفیه در التزام یا عدم التزام به این دو ،به دودسته تقسیم میشوند:
 .1گروهی که معتقد به ضرورت ت زم میوان شوریعت و حقیقوت در اعتقواد و
سلوک علمی و عملی هستند .ایشان شریعت را بدون حقیقت ،نفواق مویداننود و
حقیقت بدون شریعت را کفر و الحاد میشمارند و معتقدند حتماً بایود میوان ایون
دین همانند روح و جسم جمع نمود .جنید ،تستری ،سولمی ،قشویری و غزالوی و
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بسیاری عرفای دیگر در این دسته قرار میگیرند( .محمود حمد زقوزوق:1430 ،
)294
آمده است .ازجمله این دسته میتوان به بایزید بسطامی و تلمسانی و ابن عربوی و
ح ج اشاره کرد( .همان297 :و)298
بههرحوال صواحب مصوباح الشوریعه از صووفیه دسوته اول اسوت کوه معتقود
به ضرورت ت زم میان شریعت و حقیقت است .ع وه بر نام کتاب ،محتوای کتاب
او نیز بر ینین گرایشی داللت میکند و سخنی مخوالف ایون رویوه در آن وجوود
ندارد.
 -2-2-3معامله:

این اصط ح با مشتقات آن  15بار در مصباح الشریعه تکورار شوده اسوت (ماننود
باب )100 ،49 ،34 ،18
«معام ت» در تصوف اصط حى اسوت بوه معنوا مجمووع اعموال طریقوت.
مىدانیم که صوفیه به اجماع معتقد و متعهد به اتباع از شریعت و حفوظ ظوواهر و
شعائر دیناند و برآنند که افعال و طاعات نهفقط با ظاهر شرع که باروح و حقیقت
آن نیز باید تطابق داشته باشد؛ ولى فراتر از این مىگویند که فقه دین فقط احکوام
ظاهر نیست و شامل احکام باطن نیز مىشود؛ و این احکام باطن مسائل سولوک و
شرح مقامات و منازل طریق است که «معام ت» توانده مىشوود ،ماننود زهود و
ات ص و توکل و توف و رجاء و  ...و برت ف علم به احکام ظاهر کوه فورا
کفایه است و در آن تقلید رواست ،معرفت به احکام باطن که سال

هیچ لحظها

از آنها بىنیاز نیست فرا عین است .در کتب جامع و معوروف تصووف (ماننود
الفتوحات المکیه) نیز به دنبال ابوابى که در عبادات و احکام ظاهر فقهى اسوت،
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ابوابى در احکام باطنى است و شرح توبه و زهد و صودق و اتو ص  ،...کوه بوه
همگى عنوان «معام ت» دادهشده است (ابن عربی ،بی توا :ج )14 ،1ک بواذ در
عبادات و اعمال پرداتته است (ک باذی )140-141 :1933 ،و در فصل یهارم آن
کتاب نام کسانى را که در «معام ت» تألیفاتى داشتهاند ذکر کرده است (ک بواذی،
.)35-32 :1933
اصط ح معامله درواقع در عرف صوفیه به کیفیت تعامل عارف نسبت به تود
و تدای متعال و بندگان و  ...اط ق می شود .در مصباح الشوریعه در بواب صودم
اصول و مبانی این معام ت را در یهار وجه میآورد :معامله اهلل ،معاملوه الونفس،
معامله الخلق و معامله الدنیا (جعفربن محمد)455 :1360 ،
آنگاه برای هرکدام از این بخشها هفت اصل ذکر میکند .ینین تقسویمبنودی
در تصوص معام ت ،در کتب عرفانی دیگر پیشینهای ندارد و گویوا منحصور در
مصباح الشریعه است.
بکار گیری این اصط ح در بسیاری از آثار صوفیه شایع است و ع وه بر موتن
این آثار ،در نام گذاری بسیاری از آنها نیز از این اصوط ح اسوتفاده شوده اسوت.
ابوبکر ک باذی ( 380هو ق) در کتاب التعرف لمذهب التصوف یازده نفر از اعو م
صوفیه را نام میبرد که در موضوع معام ت توألیف داشوتهانود .حوارث محاسوبی
( 243هو ق) ،یحیی بن معاذ رازی ( 258هو ق) حکیم ترمذی ( 320هو ق) از این
جملهاند( .ک باذ )12 :1933
ابوطالب مکی ( 386هوو ق) کتوابی دارد بوه نوام «قووت القلووب فوی معاملوه
المحبوب»؛ این کتاب ع وه بر آنکه به موضووعات عرفوانی صووفیه پرداتتوه ،در
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التعرف بابى به «مجاهدات و معام ت» اتتصاص داده است و در آن به ذکر اسرار

تبارشناسی کتاب
19

ی

مصباحالشریعه

برتی فصول به اعمال عبادی ازجمله نمازهای مربو به ذکر نمازهای ایام هفته و
نماز شب و  ...اشارهکرده است (ابوطالب مکی :1417 ،ج)50-10 ،1
اگریه در صحت انتساب این کتاب به او تردید وجود دارد( .کاشانى ،عبد الورزاق
)204 :1380
ع وه بر اینها در میان کتب نهگانه منتسب به عبدالرحمن سلمی ( 412هو ق)
کتابی بانام درجات المعام ت به یشم میتورد.
حارث محاسبی ( 243هو ق) در کتواب الرعایوه لحقووق اهلل از لفوظ «معاملوه»
استفاده میکند (المحاسبى )522 :1420 ،در آثار دیگر همچون «المسائل فی اعمال
القلوب و الجوارح»(در صفحات  54و  80و  ).81و «القصد و الرجوع الی اهلل»(در
صفحات  23و  257و  )259و «آداب النفوس»(در صفحات  31و  78و  )138نیوز
از این اصط ح استفاده کرده است.
 -3-2-3رعایه:

باب سوم مصباح الشریعه به این نام نامگذاری شده است.
این اصط ح از اصط حات معروف در میان صوفیه است که در معنوای مراقبوت
عارف از عنایات الهی به کار میرود( .کاشانى ،عبدالرزاق :1426 ،ج)404 ،2
حارث محاسبی ( 243هو ق) کتاب عرفانی تود را «الرعایه لحقوق اهلل» نام نهواده
و در آن به بحث در موضوعات عرفانی و ات قی پرداتتوه اسوت .گویوا وی ینوان
توسعی برای این اصط ح قائل است که تمامی مسائل عرفانی و ات قوی را در ذیول
آن در این کتاب بحث میکند.
در کتب صوفیه ،این اصط ح با سوه نووع میوافالیوه تخصویصیافتوه و معنوای
مخصوص به تود را مییابد .این سه قید عبارتاند از :رعایه االعمال ،رعایه االحوال
و رعایه االوقات( .رفیق العجم)406 :1999 ،
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پیشتر اشاره کردیم که در آثار صوفیه ،منازل سلوک به صود منوزل تقسویمبنودی
می شوند که این صد منزل در ده فصل مجزا قرار میگیرند که عبارتاند از :بودایات،
 :1426ج).657 ،2
اصط ح «الرعایه» در هرکدام از این ابواب دهگانوه ،معنوای تواص توود را پیودا
میکند که بهطور مثال در بدایات ،به انقیاد بهحکم شورع و در اتو ق بوه تخلوق بوه
اعمال اط ق میشود( .کاشانى)108 :1426 ،
 -3-3سبک صوفیانه نگارش:

تأمل در سب

نگارش مصباح الشریعه از روشهایی است که میتووانیم از آن بورای

دریافتن الگوی بیانی مصباح الشریعه و انتساب ینوین الگوویی بوه تفکور یوا سوبکی
تاص استفاده نماییم.
الگوهای بیانی متعددی در مصباح الشریعه وجود دارد که این الگوها درمجموع ما
را بر آن دارد تا معتقد باشیم این کتاب از مواریث صوفیه هست .برتی از این الگوها
عبارتاند از
استفاده از لفظ ایراث برای بیان آثار و نتای اعمال.استفاده از لفظ اصل یا اصول برای بیان ریشه اعمال.تقسیمبندی اعمال و بیان وجوه مختلف آن.بیان اسرار نمادین حروف.-استفاده از لفظ «ع مت» و «صفت» برای بیان نشانه ی

عمل.

استفاده از لفظ حقیقت برای بیان حقیقت شیء.پیش از نام بری از موارد استعمال این موارد و یافتن این الگوهوا در آثوار صووفیه
تذکر نکاتی الزم است:
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ابواب ،معام ت ،ات ق ،اصول ،اودیه ،احوال ،والیات ،حقایق و نهایوات (کاشوانی،

تبارشناسی کتاب
21

ی

مصباحالشریعه

نکته اول :مواردی که در تصووص الگوهوای بیوانی نوام بوردیم ،نمونوههوایی از
الگوهاست که در این مجال برای اثبات اینکه مصباح از مواریث صوفیه است ،کوافی
نکته دوم :ممکن است به این سب

از تحقیق اشکال شود که برتی از این الگوها

در بیانات احادیث و روایات اس می از پیامبر و اهلبیت (ع) نیز موجود است؛ یورا
باید استفاده از این الگوها دلیل بر انتساب این کتاب به صوفیه باشد.
باید توجه داشوت درسوت اسوت کوه برتوی از ایون مووارد هماننود اسوتفاده از
تقسیمبندی در روایات فراوانی آمده و حتی کتواب الخصوال صودوق نیوز بور ینوین
سبکی نگاشته شده؛ اما اوالً :برتی از موارد ایون الگوهوا مخصووص صووفیه اسوت،
همانند بیان نمادین معانی حروف ی

کلمه و ثانیاً مجموع این الگوها (و نه ت تو

آنها) نشانگر صوفی بودن صاحب مصباح است .با بیان برتی موارد و مثالهای این
الگوها و شباهت آنها به بیانات صوفیه ،این بحث آشکارتر تواهد شد.
 -1-3-2ایراث:

در شش موضع از مصباح الشریعه از لفظ «یورث» برای بیان نتیجه و آثار یو

فعول

استفاده شده است برای نمونه در باب الخوف و الرجاء ینین آمده:
« .. .فالثابت من الخوف یورث الرجاء و المعارا منه یورث توفاً»(امام جعفر بن
محمد الصادق )181 :1400 ،و در باب االکل ینین میگوید «االکل یورث شیئین قوه
القلب و هیجان الشهوه»(همان )77 :و در باب «العبره» ینین میگوید« :فالعبره تورث
صاحبها ث ثه اشیاء العلم بما یعمل و العمل بما یعلوم و العلوم بموا ال یعلوم»(هموان:
.)201
استفاده از لفظ ایراث برای بیان نتیجه و آثار اعمال ،بهطور شایع در آثوار صووفیه
مورداستفاده است .از بزرگان صوفیه که در موارد بسیار زیادی در کتب توود از ایون
سب

استفاده کرده ،حارث محاسبی ( 243هو ق) است .وی در کتوابهوای الرعایوه
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لحقوق اهلل (صفحات  )95 ،274 ،252 ،240 ،3239 ،34و آداب النفووس (ص )102
از این سب

استفاده کرده است .برای نمونه میگوید:

)34 :1420
یحیی بن معاذ رازی در جواهر التصوف (صوفحات 43و44و121و )125و حکویم
ترمذی در تتم االولیاء (صفحات 468و473و )483و سراج طوسی ( 378هوو ق) در
اللمع فی التصوف (صوفحات 51و234و )419و ابوالقاسوم عبودالرحمن بون محمود
البکووری ( 380ه وو ق) در االنوووار فووی علووم االسوورار و مقامووات االبوورار( .صووفحات
15و32و35و52و)56
و ابوطالب مکی ( 386هو ق) در قوت القلوب و ابو سعد ترگوشی ( 407هو ق)
در تهذیب االسرار و سلمی ( 412هو ق) در اکثر آثار تود و قشیری ( 465هو ق) در
الرساله القشیریه و غزالی ( 505هو ق) در احیاءالعلوم و بسیاری از بزرگان صووفیه از
کسانی هستند که بهکرات از این سب

استفاده کردهاند.

ابوالقاسم بکری ینین میگوید «فالصبر یورث الرضی و الصدق یوورث الحیواء و
الشکر یورث مزید المعرفه و االت ص یوورث المحبوه و الخووف یوورث الیقوین و
الرجاء یورث الشوق»( .البکر )32 :1421 ،
 -2-3-3بیان نمادین معنای حروف:

در مصباح الشریعه در باب صدم در تصوص معانی حروف «ع ب د» در کلمه «عبد»
ینین آمده است:
«حروف العبد ث ثه العین و الباء و الدال ،فالعین علمه باهلل و الباء بونه عمن سوواه
و الدال دنوه من اهلل تعالی»...
همچنین در باب هشتاد و ششم در باب التفوی

ینین آمده:
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تمسه احرف لکل حرف منها حکم فمن اتی باحکامه فقداتی به؛ التواء

من ترک التدبیر فی الدنیا و الفاء من فناء من فناء کل همه غیر اهلل و الوواو مون وفواء
استفاده از ینین سبکی در بیان معانی نمادین برای حروف بی ش

متأثر از سلیقه

و ذوق شخصی گوینده است و یه بسا بتوانیم معانی متعوددی دیگوری بورای هموان
حروف بیان نماییم.
دو رساله در بیان معانی و اسرار حروف به محییالدینبنعربوی نسوبت دادهشوده
است( .ابن عربی1426 ،ق)
منهاجالعارفین از آثار منسوب به غزالی است و شباهتهای یشمگیری میان موتن
آن و مصباح الشریعه وجود دارد؛ که در بخوش بعودی بوهتفصویل دربواره آن سوخن
تواهیم گفت .در این رساله نیز در بیان معنای صوفی از حسن بصوری ینوین آورده:
« ...من لیس الصوف  ...وجب ان یقوم بوظائف حروفه و هی ث ثه اما وظیفوه الصواد
فهی الصدق و الصفاء و الصیانه  ...و اما وظیفه الواو فهی الوصله و الوفاء و الوجود و
اما وظیفه الفاء فهی الفرح» و ینین معانی را در معنای حروف مرقع میآورد( .غزالى،
)221 :1416
از ابوبکر وراق از معنای زهد ساال شد که در پاسخ گفت :زهد ث ثه أحرف ،أموا
الزا فترک الزینه و أما الهاء فترک الهو و أما الدال فترک الدنیا( .الخرکوشى :1427
100و)58
همچنین ابوعلی جوزجانی در معنای بخل ینین میگوید :هو ث ثه أحرف :الباء و
هو الب ء و الخاء و هو الخسران و ال م و هو اللوم ،فالبخیل ب ء فى نفسوه و تاسور
فى سعیه و ملوم فى بخله( .سلمى)197 :1424 ،
عبدالرحمن سلمی در حقایق التفسیر در معنای حروف «بسم» در بسومله از اموام
صادق (ع) ینین نقل میکند« :بنسْمن» ث ثه أحرف :باء و سین و میم .فالباء باب النبووه
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و السین سرّ النبوه الذی أسر النبی به الى تواص أمته و المیم مملکه الدین الذی یعوم
األبی

و األسود( .سلمى)1:21 :1369 ،

عمود التوحید و ال م االول لوح الفهم و ال م الثانی لووح النبووه و الهواء النهایوه فوی
االشاره( .همان)
محمد بن فیل بلخی در معنای علم میگوید :العلم ث ثوه أحورف :عوین و الم و
میم ،فالعین علم و ال م عمول و المویم مخلوص الحوقّ فوی العمول و العلوم( .عطوار
نیشابور )823 :1430 ،
حکیم ترمذی در بیان تفسیر و معانی حروف کلمه ابلیس ینین مویگویود :و أموا
تفسیر اسمه إبلیس .فإنه تمسه أحرف ،کل حرف منها یدل على فعله الذ هو فیه و
یبدأ منه و هو األلف و الباء و ال م و الیاء و السین .فأموا األلوف فإنوه ألوف اإلبواء و
االستکبار ،إذ کان إباؤه من االستکبار .کما قال :أَبى وَ اسْوتَکببَرَ وَ کوانَ مِونَ البکوافِرنینَ،
فإباؤه من االستکبار و استکباره من الکفر و أما الباء فإنها من الباء حیث برئ من ربوه.
بترک السجود و أما ال م .فإنه لأللم و أما الیاء فإنه یاء لم یکن .یقول لوم یکون و أموا
السین فإنه سین السجود ،فإذا اجتمعت الحروف کلها أد المعنى على أنه أبوى علوى
ربه و استکبر؛ و لم یکن من الساجدین ألدم مع الم ئکه ،قال اللّه تعالى إنلَا إنبْلِیسَ لَمْ
یَکُنب مِنَ السَاجندِینَ( .ترمذ  83 :1422 ،و )84
 -3-3-3تقسیم

از دیگر الگوهای بیانی مصباح ،بیان انواع و فروعات ی

تصوصویت ات قوی و یوا

افعال است .در باب الحیاء آمده است« :الحیاء تمسه انواع حیاء ذنب و حیاء تقصویر
و حیاء کرامه و حیاء ُ حبٍ و حیاء هیبه»(امام جعفر بن محمد الصادق.)190 :1400 ،
همچنین در جایی دیگر میگوید :أصول اللیبوه متنووع بعشوره أنوواع :شوفاء غویظ و
مساعده قوم و تهمه و تصدیق تبر ب کشفه و سوء ظنّ و حسد و سخریه و تعجب
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و تبرّم و تزین فإن أردت الس مه فاذکر الخالق ال المخلوق فیصیر لو

مکوان اللیبوه

عبره و مکان اإلثم ثوابا( .همان )205 :و در باب العزله میگویود« :صواحب العزلوه ...
حیاء االنعام»( .همان)99 :
ترگوشی از قول ابوبکر حسین بن علی بن یزدانیوار ،وجووه حیواء را ایونگونوه
میآورد:
حیاء الجنایه ،حیواء التقصویر ،حیواء االجو ل ،حیواء اللیوره ،حیواء الکورم ،حیواء
المعروف ،حیاءاآلفه ،حیاء التحقیوق ،حیواء االسوتحقار ،حیواء الصویانه و العفوه و . ...
(ترکوشى 403 :1427 ،و )404
در تقسیمبندی دیگری حیاء را بر سه قسم میآورند :حیاء العام و هو من التقصویر
و حیاء الخاص و هو من االسراف و حیاء االتص وهو من الج ل ( . ...رفیق عجوم،
)309 :1999
از دیگر موارد ینین الگویی سخنان شقیق بلخی است .وی میگوید« :سبعه ابواب
یسل

بها طریق الزهاد :الصبر علی الجوع .الصبر علی العری  ...و الصبر علوی طوول

الصیام و ( »...اصبهانى ،بی تا)8:60 :
همچنین میگوید« :لو أنّ رج ً اقام مائتی سنة الیعرف هذه االبرععة اشیاء لوم یون
من النار ان شاء اهلل :احدها معرفة اهلل و الثانی معرفة نفسه و الثالوث معرفۀة امور اهلل و
الرابع معرفة عدو اهلل و عدو نفسه»(همان)60:
همچنین میگوید« :من عمل بث ثِ تصالٍ اعطاه اهلل الجنة :اولها معرفة اهلل و الثانی
ان یکون بما فی ید اهلل اوثق مما فی یده والثالث یرشی بما قسم اهلل له (»...همان)61 :

Downloaded from s-erfani.kashanu.ac.ir at 16:48 +0330 on Tuesday October 16th 2018

یحتاج الی عشره تصالٍ علم الحق و الباطل و تحبب الفقر اتتیار ،حیواء االسوتحقار،

مطالعات عرفانی
شماره بیست و پنجم
بهار و تابستان 96

26

 -4-3-3استفاده از «اصل یا اصول» برای بیان ریشه مفاهیم اخالقی یا عرفانی

در موارد متعددی در مصباح الشریعه از لفظ اصل یا اصول ،برای بیان ریشوه مفواهیم
بیان حق و باطل ،تواضع و)...
در باب الورع میگوید« :اصل الورع دوام محاسبه النفس و صدق المقاولوه»(اموام
جعفر بن محمد الصادق)40 :1400 ،
و در باب التواضع میگوید« :التواضع اصل کل شرف نفیس و مرتبه رفیعه»(همان:
)72
در کلمات حارث محاسبی ( 243هو ق) در مووارد بسویار زیوادی از ایون سوب
استفادهشده است.
وی میگوید« :اصل الطاعه الورع و اصل الورع التقووی و اصول التقووی محاسوبه
النفس و اصل محاسبه النفس الخوف و الرجاء و اصل الخوف و الرجاء معرفه الوعود
و الوعید و اصل ذل

الفکره و العبره»( .االصبهانى ،بی تا)76 ،10 :

وی همچنین میگوید« :اصل المحاسبه الخوف و الرجاء( .»...محاسبى)38 :1420 ،
حاتم اصم میگوید« :اصل الطاعه ث ث اشیاء :الخوف و الرجاء و الحوب و اصول
المعصیه ث ثه اشیاء الکبر و الحرص و الحسد»( .سلمى)88 :1424 ،
آثار صوفیه در به کارگیری این سب

از نگارش به حدی است که احصوای آنهوا

مجال وسیعی میطلبد.
عبدالرحمن بکری ( 380هو ق) میگوید« :اصول الرضا ث ثه و شعبه ث ثه فاصوله
العلم و الیقین و المعرفه و شوعبه التفووی

و التسولیم و تورک االعتوراا و اصوول

التوکل ث ثه و شعبه ث ثه فاصوله الثقه باهلل و االعتماد علی اهلل و االستعانه باهلل و شعبه
الجلوس مع اهلل و انتظار اوقات اهلل و النظر فوی االسوباب الجاریوه مون اهلل»( .بکور
13 :1421و)14
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همان طور که گفتیم الگوهای بیانی متعودد دیگوری نیوز مویتووان بورای مصوباح
استخراج نمود که در این بخش به بررسی یهار الگو پرداتتیم.
توجه به عرفا و صحابه ای که در فرهنگ و منابع معرفتی صوفیه موردتوجوه تواص
هستند از محورهای آشکار در کتاب مصباح الشریعه است.
درمجموع در حدود  20موضع از کتاب مصباح الشریعه اقوال و سخنانی منسوب
به  12تن از این افراد نقلشده است که شامل موارد ذیل است:
 -1ربیع بن تثیم :در پن جای کتاب (بابهای 15و24و27و 80و)92
 -2ابوذر :در یهار جای کتاب (بابهای 11و28و78و)84
 -3اویس قرنی :در دو جای کتاب (بابهای 78و)88
 -4وهب بن منبه :در دو جای کتاب (بابهای 28و)90
 -5ابوالدرداء :در ی

جای کتاب (باب )28

 -6عبداهلل بن مسعود :در ی
 -7کعب االحبار :در ی

جای کتاب (باب )42

جای کتاب (باب )52

 -8محمد بن حنفیه :در ی

جای کتاب (باب )59

 -9سفیان بن عیینه :در ی

جای کتاب (باب )63

 -10زید بن ثابت :در ی

جای کتاب (باب )66

 -11ابی بن کعب :در ی

جای کتاب (باب )85

 -12احنف بن قیس :ی

جای کتاب ( باب )57

توجه به شخصیت های صووفیه از عرفوا و اصوحاب بوه نوام بوری از ایون دوازده
شخصیت منحصر نمیشود؛ در موارد متعددی از کتاب به سخنانی برمویتووریم کوه
اگریه به گوینده آنها اشاره نشده ،اما جستجو در منابع کهن عرفانی ،صواحبان ایون
اقوال را مکشوف میکند.
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در باب  19از کتاب ینین آمده است« :قال بع

الصحابه لبعیهم انتم تنتظورون

المطر بالدعاء و انا انتظر الحجر .این سخن در منهاج العارفین غزالی و دیگر منوابع از
است( ».غزالی ،بی تا 558 :و الشعرانى 52 :1425 ،و کاشانی :1417 ،ج)299 ،2
در باب بیست ینین آمده است« :قیل لبعیهم ان

ضعیف و ان الصیام ییوعف

قال انی اعده بشر یوم طویل .این حکایت نیزدر منابع مختلف می آموده کوه روشون
میکند مقصود از «بعیهم» احنف بن قیس است( ».ابن سعد ،بی توا ،ج 96 ،7و ابون
عساکر :1415 ،ج 323 ،24و زمخشری :1412 ،ج)97 ،3
در باب  24ینین آمده« :فر من الناس فرارک من االسد و االفعى فانهم کوانوا دواء
فصاروا الیوم داء .در برتی منابع این سخن از ابو سلیمان طوایی نقولشوده اسوت».
(غزالی ،بی تا :ج 55 ،6و اصبهانی ،بی تا :ج)345 ،7
همچنین در باب  81ینین میگوید« :من تان اهلل فی السور هتو

اهلل سوره فوی

الع نیه .این جمله به نقل از برتی منوابع اهول سونت از حسون بون علوی البامعوانی
نقلشده است( ».سلمی :1369 ،ج)159 ،1
در باب  74روایتی از امیرالمامنین علی علیهالس م با این الفاظ نقولشوده اسوت:
«الصدق سیف اهلل فی ارضه و سمائه» این سخن در هیچ منبعی از منابع شیعه و سنی
به نقل از ایشان وارد نشده است؛ بلکه در تمامی منابع به نقل از یکی از بوزر تورین
شخصیتهای صوفیه به نام ذوالنون مصوری واردشوده اسوت( .سولمی 23 :1424 ،و
سراج طوسی 217 :1914 ،و ترکوشى  166 :1427و اصبهانی ،بوی توا :ج 395 ،9و
هجویری 126 :1375 ،و قشیری)321 :1374 ،
نویسنده مصباح درجاهای دیگری نیز به اقوال ذوالنون مصری توجه داشته اسوت.
در باب  47جملهای را بدون اسناد به شخصی آورده و میگوید :ال یصیر العبود عبودا
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تالصا هلل تعالی حتی یصیر المدح و الذم عنده سواء .این جمله نیز در منابع دیگور از
ذوالنون مصری واردشده است( .عطار نیشابور )177 :1430 ،
طفل لرحمناه .این جمله نیز در منابع صوفیه از ابوبکر شبلی نقلشده اسوت( .سوراج
طوسی183 :1914 ،و)400
درمجموع ،می توان سخنان و آثار قریب بوه  20نفور شخصویت هوای موردتوجوه
صوفیه را در مصباح الشریعه شناسایی کرد .ایون شخصویتهوا در آثوار نویسوندگان
صوفی مسل

همچون :سلمی ،قشیری ،ترگوشی ،ترمذی ،هجویری و غزالی بسویار

موردتوجه بود و عو وه بور آن در آثوار مربوو بوه توذکره و توراجم کوه تواریخ و
سرگذشت بزرگان صوفیه را جمعآوری کردهاند نیز بهطور مستوفا به شرححوال ایون
افراد پرداتته شده است.
 -5-3همپوشانی ابواب مصباح با منهاج العارفین غزالی

با بررسی اشتراکات لفظی متن مصباح الشریعه با کتب دیگر ،به شباهتهوای بسویار
یشمگیری میان مصباح الشریعه و رسالهای منسوب به غزالی به نام «منهاج العارفین»
پی میبریم .این رساله مختصر ،شامل بیستوهفت باب است که بهجز باب هفتم که
«باب القیام» است ،تمامی بیست وشش باب دیگر با همان عناوین در مصباح الشریعه
نیز آمده اند .این رساله مقدمه مختصری نیز دارد که در آن بوه حمود و ثنوای الهوی و
اوصاف عارفان و صلوات بر محمد و آل محمد و اصحاب آن حیرت اشارهشوده و
هیچ سخنی از انگیزه تألیف یا نام رساله و یا مالف آن نیامده است.
همانطور که اشاره شد ،عناوین بیست وشوش بواب اول مصوباح الشوریعه کوام ً
مطابق با عناوین ابواب منهاج العارفین است و بیشترین شباهت را به آن دارد .اگریه
هرکدام از دو کتاب در متن ابواب دارای فقرات متعددی هستند که در دیگری نیامده
است.
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تأمل در اشتراکات دو کتاب نکات مهمی را آشکار میکند.
به نظر میرسد نتوانیم بهطورقطع به تقدم یا تأتر مصباح نسبت به منهاج العارفین
منهاج العارفین گرفته ،باید بگوییم مصباح الشریعه مربو به دوره ای پوس از غزالوی
یعنی قرن ششم یا هفتم اسوت یراکوه وفوات غزالوی بوه سوال  505هوو اسوت؛ اموا
همانطور که گفته شد هیچ دلیلی بر ینین تقدمی وجود ندارد و ممکن است مصباح،
در دورهای پیش از غزالی یا در عصر او نوشتهشده باشد و غزالی بیستوشوش بواب
اول آن را برای نگاشتن رساله تود مورداستفاده قرار داده باشد .فرا آنکوه هور دو
این کتابها از کتاب سومی اتذشده باشند نیز منطقی به نظر نمیرسد.
نکته مهم و قابلتوجه در این موضوع ،عدم انتسواب قطعوی منهواج العوارفین بوه
غزالی است .رساله منهاج العارفین اکنوون در ضومن مجموعوهای بوه نوام «مجموعوه
رسائل االمام اللزالی» به یاپ رسیده که ع وه بر رساله منهاج العارفین  24رسواله را
نیز شامل می شود .این مجموعه در برتی نامگذاریهوا بانوام «القصوور العووالی مون
رسائل االمام اللزالی» شناتته میشود.
گویا انتساب رسالهای به نام منهواج العوارفین ،بوه غزالوی دارای قطعیتوی نیسوت.
درمجموع به نظر می رسد وجود رساله منهاج العارفین با توجه بوه آنچوه در احتموال
جعلی بودن انتساب آن بوه غزالوی آموده ،موا را در شناسوایی دوره نگوارش مصوباح
الشریعه یاری نمیکند اما نکات دیگری را در بردارد که قابلتوجه است.
در هردو فران تقدم یا تأتر این دو کتاب به همدیگر ،میتووان بوه قطوع ینوین
نتیجه ای گرفت که مصباح الشریعه با توجه به میامین صوفیانهاش بسیار موردتوجوه
صوفیه بوده است .بخش پایانی رساله منهاج العارفین به روایتی از حسون بصوری در
بیان معنای صوفیه و اسرار و معانی حروف صاد و واو و فاء (صوف) اشاره میکند.
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نکته پایانی آنکه ،همانطور که میدانیم تمامی ابواب در مصباح الشوریعه بوا لفوظ
«قال الصادق (ع)» به امام صادق (ع) منسوب شدهاند اما بیستوشش باب موجود در

-4نتیجه
درمجموع ،با صرفنظر از اسناد روایات موجود در مصباح الشریعه ،آنچوه از تموامی
اجزای این کتاب میتوان برداشت کرد آن است کوه ایون کتواب بور مسول

و مورام

صووفیانه نگاشووته شوده و از نوشووتههووای مهوم آن بوه شوومار مویرود .بووهکووارگیری
اصط حات تاص صوفیه که پیش تر در لسان ائمه شیعه کاربردی نداشته و در قرون
بعدی برای مفاهیم موردنظر این مسل
سب

وضعشده از این جمله است .ع وه بر ایون،

نگارش موجود در این کتاب حتی نامگذاری کتاب و نوع یینش ابوواب آن و

همچنین نام بردن از صحابه و عرفای موردتوجه صوفیه ،همگی حکایوت از آن دارد
که این کتاب از مواریث صوفیه است .توجه بزرگان صوفیه به این کتواب و نگوارش
شرح بر آن این ظن را تقویت میکند.
پینوشتها:
 -1از جمله این کتابها میتوان «اصط حات الصوفیه» شاذلی ( 730هو ق) و «موسوعه مصطلحات
التصوف االس می» رفیق عجم را نام برد.

منابع:
 ابن أبی جمهور ،محمد بن زینالدین 1405( ،ه ق) ،عوالی اللئالی العزیزیه فی االحادیث الدینیوه،
قم ،یاپ :اول.
 ابن اثیر ،ابوالحسن شیبانی ،الکامل فی التاریخ ،دار صادر للطباعه و النشر.
 ابن سعد ،ابوعبداهلل ،محمد ،الطبقات الکبری ،دار صادر ،بیروت.
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 ابن طاووس ،على بن موسى 1409( ،هو ق) األمان من أتطار األسفار و األزمان  -قم ،یاپ :اول.

 ابن عساکر ،ابوالقاسم علی بن حسن بن هبه اهلل 1415( ،هو ق) ،تاریخ مدینوه دمشوق ،دار الفکور
للطباعه و النشر و التوزیع ،بیروت ،لبنان.
بیروت ،یاپ :اول.

 ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر 1408( ،م) ،البدایه و النهایه ،دار احیای التراث العربی ،بیروت ،لبنوان،
یاپ االولی.
 ابنبابویه ،محمد بن على 1385( ،ش 1966 ،م) ،علل الشرائع  -قم ،یاپ :اول.

 1378( ،______________ هو ق) ،عیون اتبار الرضا علیهالس م  -تهران ،یاپ :اول.
 1403( ،______________ هو ق) ،معانی األتبار  -قم ،یاپ :اول.

 1413( ،______________ هو ق) ،من ال یحیره الفقیه  -قم ،یاپ :دوم.

 ابو حامد محمد غزالى ،إحیاء علوم الدین 16 ،جلد ،دار الکتاب العربى  -بیروت ،یاپ :اول._ ،

 1383( ،____________ هووو ش) ،کیمیووا سووعادت 2 ،جلوود ،شوورکت انتشووارات علمووى و
فرهنگى  -تهران ،یاپ :یازدهم.
 1416( ،____________ هو ق) ،مجموعه رسائل اإلمام اللزالى 1 ،جلد ،دار الفکر  -بیوروت،
یاپ :اول.

 ابو سعد عبدالمل

بن محمد ترکوشى 1427( ،هو ق) ،تهذیب االسرار فوى اصوول التصووف1 ،

جلد ،دار الکتب العلمیه  -بیروت ،یاپ :اول.

 ابو عبدالرحمن محمد بن الحسین سولمى 1426( ،هوو ق) ،المقدموه فوى التصووف 1 ،جلود ،دار

الکتب العلمیه  -بیروت ،یاپ :اول.
 1369( ،______________ هو ش) ،تاریخ الصوفیه (مجموعه آثار السلمى) 3 ،جلود ،مرکوز
نشر دانشگاهى  -تهران ،یاپ :اول.

 1424( ،______________ هو ق) ،طبقات الصوفیه (السلمى) 1 ،جلد ،دار الکتب العلمیوه -
بیروت ،یاپ :دوم.
 1369( ،______________ هو ش) ،مجموعه آثار السلمى 3 ،جلد ،مرکز نشر دانشوگاهى -
تهران ،یاپ :اول.
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 ابو نعیم احمد بن عبداهلل االصبهانى ،حلیۀة االولیواء و طبقوات االصوفیاء 11 ،جلود ،دار ام القوراء
للطباعه و النشر ،قاهره ،یاپ :اول._ ،
 ابوالحسن على هجویر  1375( ،هو ش) ،کشف المحجوب 1 ،جلد ،طهوور  -تهوران ،یواپ:
 ابوالقاسم راز شیراز  1363( ،هو ش) ،مناه أنوار المعرفه فى شرح مصوباح الشوریعه 2 ،جلود،

تانقاه احمد  -تهران ،یاپ :دوم.
 ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد بکر  1421( ،هو ق) ،االنوار فى علم االسرار و مقامات االبورار،
 1جلد ،دار الکتب العلمیه  -بیروت ،یاپ :اول.

 ابوالقاسم عبدالکریم قشیر  1374( ،هو ش) ،الرساله القشیریه 1 ،جلود ،انتشوارات بیودار  -قوم،

یاپ :اول.

 2008( ،______________ م) ،نحو القلوب (قشیر ) 1 ،جلد ،الهیئه المصریه العامه للکتاب
 قاهره ،یاپ :اول. ابوبکر محمد بن ابراهیم ک باذ  1933( ،م) ،التعرف لمذهب التصوف 1 ،جلد ،مطبعه السعاده -
مصر ،یاپ :اول.

 ابوطالب مکى 1424( ،هو ق) ،علم القلوب 1 ،جلد ،دار الکتب العلمیه  -بیروت ،یاپ :اول.

 1417( ،________ هو ق) ،قوت القلوب فى معامله المحبوب 2 ،جلود ،دار الکتوب العلمیوه -
بیروت ،یاپ :اول.
 ابوالعباس احمد بن عجیبه الحسنى 2005( ،م) ،إیقاظ الهمم فى شرح الحکم 1 ،جلد ،دار جوامع
الکلم  -قاهره ،یاپ :اول.
 ابوعبداهلل محمد بن ابراهیم نفز  1428( ،هو ق) ،غیث المواهب العلیه فى شرح الحکم العطائیوه،
 1جلد ،دار الکتب العلمیه  -بیروت ،یاپ :دوم.

 ابونصر سراج طوسى 1914( ،م) ،اللمع فى التصوف 1 ،جلد ،مطبعه بریل  -لیدن ،یاپ._ :
 احمد بن حنبل ،مسند احمد ،دار صادر  -بیروت – لبنان ،بی تا.

 اصبهانى ،ابو نعیم احمد بن عبوداهلل ،حلیوه االولیواء و طبقوات االصوفیاء 11 ،جلود ،دار ام القوراء
للطباعه و النشر ،قاهره ،یاپ :اول._ ،
 امام جعفر بن محمد الصادق (ع) 1369( ،هو ش) ،تفسیر امام جعفر الصوادق (ع)(مجموعوه آثوار
السلمى) 3 ،جلد ،مرکز نشر دانشگاهى  -تهران ،یاپ :اول.

Downloaded from s-erfani.kashanu.ac.ir at 16:48 +0330 on Tuesday October 16th 2018

یهارم.

مطالعات عرفانی
شماره بیست و پنجم
بهار و تابستان 96

34

 ،______________ عبدالرزاق گی نى 1373( ،هو ش) ،مصوباح الشوریعه (ترجموه و شورح
گی نى) ،مقدمه و تعلیقه سید ج ل الدین محدث ارموی ،نشر صدوق ،یاپ :یهارم.
 امام جعفر بن محمد الصادق (ع) 1400( ،هوو ق) ،مصوباح الشوریعه 1 ،جلود ،ماسسوه األعلموى
 انور فااد ابى تزام 1993( ،م) ،معجم المصطلحات الصووفیه 1 ،جلود ،مکتبوه لبنوان الناشورون -
بیروت ،یاپ :اول.
 بحرانى ،سید هاشم بن سلیمان 1374( ،هو ش) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم ،یاپ :اول.

 ب ذری ،احمد بن یحیی بن جابر 1959( ،م) ،انساب االشراف ،معهد المخطوطات بجامعه الودول
العربیه باشتراک مع دار المعارف بمصر.
 پاکتچی ،احمد 1388( ،هو ش) ،مباحثی در علول الحودیث بوهضومیمه بازشناسوی موتن مصوباح
الشریعه ،انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق (ع)-تهران ،یاپ :اول.

 جعفر بن محمد ،امام ششم علیهالس م 1400( ،هو ق) ،مصباح الشریعه  -بیروت ،یاپ :اول.

 1360( ،______________ هو ش) ،مصباح الشریعه ،ترجمه مصطفو  -تهران ،یاپ :اول.

 حارث بن اسد محاسبى 1420( ،هو ق) ،الرعایه لحقوق اهلل 1 ،جلد ،دار الیقوین  -مصور ،یواپ:
اول.
 1986( ،____________ م) ،القصد و الرجوع الى اهلل (الوصایا) 1 ،جلد ،دار الکتب العلمیه -
بیروت ،یاپ :اول.

 حر عاملى ،محمد بن حسن 1409( ،هو ق) ،وسائل الشیعه  -قم ،یاپ :اول.
 حکیم ترمذ  1422( ،هو ق) ،غور االمور 1 ،جلد ،مکتبه الثقافه الدینیه  -قاهره ،یاپ :اول.

 تمینی ،روح اهلل 1409( ،ه ق) ،المکاسب المحرمه ،ماسسه تنظیم و نشر آثار امام تمینى قودس
سره ،قم -ایران.

 درایتی ،مصطفی 1388( ،هو ش) ،فهرست واره دستنوشتههای ایران (دنا) ،تهران.

 رفیق عجم 1999( ،م) ،موسوعه مصطلحات التصوف 1 ،جلد ،مکتبه لبنوان الناشورون  -بیوروت،
یاپ :اول.
 روزبهان بقلى شیراز  2008( ،م) ،تفسیر عرائس البیان فوى حقوائق القورآن 3 ،جلود ،دار الکتوب
العلمیه  -بیروت ،یاپ :اول.
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 زمخشری ،محمود بن عمر بن محمد بن ابوالقاسوم 1992 ،1412( ،م) ،ربیوع االبورار و نصووص
االتبار ،موسسه االعلمی للمطبوعات ،بیروت ،یاپ االولی.
 شهید ثانى ،زینالدین بن على 1379( ،هو ش) ،الرسائل ،مرکز انتشارات دفتور تبلیلوات اسو می،
 عبدالوهاب شعرانى 1425( ،هو ق) ،تنبیه الملترین 1 ،جلد ،مکتبه الثقافه الدینیه  -قواهره ،یواپ:

اول.
 عطار نیشابور  ،فریدالدین 1905( ،م) ،تذكرة األولیاء 2 ،جلد ،مطبعه لیدن  -لیدن ،یاپ :اول.
 1430( ،______________ هو ق) ،محمد االصیلى الوسطانى ،تذكرة األولیاء (الوسوطانى)1 ،
جلد ،دار المکتبى  -دمشق ،یاپ :اول.
 فی

کاشوانى ،محسون 1423( ،هوو ق) ،الحقوائق فوى محاسون االتو ق 1 ،جلود ،دار الکتواب

االس مى  -قم ،یاپ :دوم.

 1417( ،______________ هو ق) ،المحجه البییاء فى تهوذیب االحیواء 8 ،جلود ،موسسوه

انتشارات اس مى جامعه مدرسین  -قم ،یاپ :یهارم.
 قیسرانى ،محمد بن طاهر 1427( ،هو ق) ،صفوه التصوف 1 ،جلد ،دار الکتب العلمیوه  -بیوروت،
یاپ :اول.

 کاشانى ،عبد الرزاق 1380( ،هو ش) ،مجموعه رسائل و مصنفات کاشانى 1 ،جلد ،میراث مکتوب
 تهران ،یاپ :دوم. 1426( ،_________ هو ق) ،اصط حات الصوفیه 1 ،جلد ،دار الکتب العلمیه  -بیروت ،یاپ:

اول.
 1426( ،_________ هو ق) ،لطائف األع م فى إشارات أهل اإللهوام 2 ،جلود ،مکتبوه الثقافوه
الدینیه  -قاهره ،یاپ :اول.

 کلینى ،محمد بن یعقوب 1407( ،هو ق) ،الکافی (  -اإلس میه)  -تهران ،یاپ :یهارم.
 گریفینی ،اوجینیو 1911( ،م) ،المخطوطات العربیه بمکتبه االمبروزیانا بمی نو-ایطالیا ،می ن.

 مجلسى ،محمدباقر بن محمدتقی 1403( ،هو ق) ،بحواراالنوار (  -بیوروت)  -بیوروت ،یواپ:
دوم.

 محمد قاسمی ،حمید 1380( ،هو ش) ،اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهای انبیا در تفاسیر قورآن،
تهران ،یاپ اول.
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 محمود حمد زقزوق 1430( ،هوو ق) ،موسووعه التصووف االسو مى 1 ،جلود ،وزاره االوقواف
المجلس االعلى للشئون االس میه  -قاهره ،یاپ :اول.
 محیى الدین بن عربى 1426( ،هو ق) ،رسوالتان فوى سور الحوروف و معانیهوا 1 ،جلود ،المکتبوه
 ووووووووووووووووووووووووو ،الفتوحات المكیة (اربوع مجلودات) 4 ،جلود ،دار الصوادر  -بیوروت،
یاپ :اول._ ،
 نسخهای از مصباح الشریعه مربو به زیدیان یمن به سال  1034هو ق.

 نسخه تطی کتابخانه سپهساالر به شماره  1790که به سال  1082هو ق نگاشته شده.
 نسخه تطی کتابخانه سپهساالر به شماره  5559که به سال  716هو ق نگارش یافته.
 نسخه تطی کتابخانه هاروارد مربو به پیش از سال  911هو ق.
 نسخه کتابخانه مجلس مربو به سال  959هو ق.

 نسخههای تطی درراللئالی العمادیه ابن ابی جمهور ( 901هو ق)

 نور  ،حسین بن محمدتقی 1408( ،هو ق) ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل  -قوم ،یواپ:
اول.
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