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 چكیده

  امها  منسوب به    وکتابی است با مضمون اخالقی و عرفانی  قةیو مفتاح الحق مصباح الشریعة
و برخهی   است مختلف تاریخی موردتوج  عرفا و صوفیان بوده یها در بره  ک  )ع( صادق

هها و متتهوا    چینش باب ازجهت. سبک نگارش کتاب نیز اند نگاشت  آن برصوفیان شروحی 
میهان  )ع( همواره  صادق  اما تی انتساب این کتاب ب  . درسبسیار شبی  ب  آثار صوفیان  است

نشهان  ن اموافقو  مخالفان یزهایوادستو  ها بوده است. بررسی بهان  زیبرانگ چالشدانشمندان 
 از یرو چیهه  کتاب است که  به   این از  ییها بخش برپایۀدهد این دالیل در موارد مهمی  می

و یا بوده و نادیده انگاشهت  شهده   است شده   نبوده و بعدها ب  آن افزوده آناصیل  یها بخش
کنهد.   های خطی این کتاب را دوچندان می پرداختن ب  نسخ  رزشِ. این موضوع مهم ااست

تاریخ پیدایش ایهن   دربارۀ ی رامند ارزشی ها یهای خطی آگاه بررسی نسخ  ،دیگر ازطرف
است که    فراوانی یها یهای خطی این کتاب دارای چندگانگ . نسخ دهد یم دست ب کتاب 

هها   موجود در این نسهخ   یها اختالف نیرتریگ شود. چشم می در کتاب دیگری یافت تر کم
و اخهتالف در بخهش پایهانی کتهاب      ،وای کتهاب ب  اختالف در مقدم ، تعداد ابهواب، متته  

شوند. باید بررسیگردد ک   بازمی 

.های خطی، آمبروزیانا نسخ  ،، اما  صادقعةیمصباح الشر:ها واژهکلید
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 مقدمه. 1

صهاح    بهر  عهالوه  ،هایی است ک  از معدود کتاب الحقیقة مفتاح و یعةمصباح الشرکتاب 
وجهود دارد. بررسهی نسهخ خطهی ایهن      اختالفات شدیدی  نیز متتوای آنبرسر کتاب، 

کتاب تا تعداد ابواب و منقهوالت مهتن اختالفهات     ۀمقدمالفاظ برسر دهد  کتاب نشان می
 .وجود داردفراوانی 

به  امها     یعةمصباح الشرر درستی یا نادرستی انتساب  دربارۀداوری  درمقا تاریخ،  درطو 
هایی از کتاب است ک  اساسها  جهز     بخش بر مبتنیصادق )ع(، دالیل علما در موارد متعددی 

در نظهر  شده است و یا جز  کتاب بوده و اجهزای اضهافی     کتاب نبوده و بعدها ب  آن افزوده
و یها   مصهبا   ۀنویسهند بودن  شیعیبرای اثبات « معرفة االئمة». استناد ب  باب است  شدهگرفت  
 چنهین  ههم این کتاب درجهت ایجاد آشتی میان تشیع و تصوف نگاشهت  شهده و    ک  آن اثبات

بهرای بیهان فضهای فکهری     « اهل الکتهابین »لفظ  چون هماین باب ی ها استناد ب  برخی بخش
گیهری کلهی پهشوهش     جههت  (.939 ،980 :9322 نویسنده کتاب از این جمل  است )پاکتچی
و  ةالشرریع  مصرباح  درموردستدرک الوسایل م ۀخاتمحاضر در نقد رویکرد میرزای نوری در 

 های اصیل آن است. نسخ 
نسهخ  از ایهن کتهاب در ایهران      832های ایران )دنها(،   نوشت دست ۀوار فهرست براساس

مربهو   است نگارش شده  مریق 196ها ک  در سا   ترین این نسخ  موجود است ک  قدیمی
 جز این نسهخ  که  مربهو     ب  .(666-606، 0ج  :9322 سپهساالر است )درایتی خانۀ کتابب  

نسهخِ   تهر  بیشهای  است؛ اما بررسی 99ب  قرن هفتم است، مابقی نسخ مربو  ب  پس از قرن 
دهد ک  تاریخ نگهارش آن   سپهساالر را نشان می ۀنسختر از  ای قدیمی موجود در جهان نسخ 

بروزیانها در ر  ایتالیها   آم خانۀ کتابقمری است. این نسخ  اکنون در  609متر   98مربو  ب  
ای دیگر از این کتهاب مربهو     نسخ  شود ک  تفصیل مشخصات آن خواهد آمد. داری می نگ 
تهوانیم آن   تاریخ مندرج برروی جلهد آن مهی   براساسدانشگاه هاروارد است ک   خانۀ کتابب  

ن یمهن در  مربهو  به  زیهدیا    مصبا ها دو نسخ  از  این بر عالوه بدانیم. نهمرا مربو  ب  قرن 
 قمری است. 9936و  006های  ها مربو  ب  سا  دست است ک  تاریخ کتابت آن

 
نسخخطی8.8
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 نسهخۀ خطهی   86تتلیل ابهواب و اختالفهات نسهخ مصهبا ، از اطالعهات       برایدرمجموع، 
 است:قرار  از این ک   است شده  استفاده

 ؛ق نگاشت  شده است 609آمبروزیانا در ایتالیا ک  ب  سا   خانۀ کتاب ۀنسخاطالعات  ـ

 ؛ق نگارش یافت  است 196ک  ب  سا   0000 ب  شمارۀسپهساالر  خانۀ کتاب نسخۀ ـ

 ؛ق 099هاروارد مربو  ب  پیش از سا   خانۀ کتاب نسخۀ ـ

 ؛ق 081مربو  ب  پیش از  90160 ب  شمارۀملی  خانۀ کتاب نسخۀ ـ

 ؛ق 006مربو  ب  زیدیان یمن ب  سا   ةیعمصباح الشرای از  نسخ  ـ

 ؛ق 9936مربو  ب  زیدیان یمن ب  سا   یعةمصباح الشرای از  نسخ  ـ

مقدمهۀ   ۀخاتمه در  ،ق( که   099ابن ابی جمههور )  یةالعماد یدرر اللئال نسخۀ خطیدو  ـ
 ؛را آورده است یعةمصباح الشر، کتاب

 ؛000مجلس مربو  ب  سا   خانۀ کتاب نسخۀ ـ

متمهدعلی   قلم ب  9928سا   درک   9109 ۀشمارسپهساالر ب   خانۀ کتاب نسخۀ خطی ـ
ثهانی   شهید نسخۀتهرانی با س  واسط  از شیخ آقابزرگ  ۀگفت ب مشهدی نگاشت  شده و 

 است؛ کتابت کرده

مصررباح منظههو   ۀترجمههاه کهه  نههورعلی شهه ۀنوشههت جنههات الوصهها  نسههخۀ خطههی ـ
است. وی ابتدا کلمات مصهبا  را به  عربهی آورده و به  نظهم فارسهی آن را        یعةالشر

 9800سها    درو  093 ۀشهمار مجلس ب   خانۀ کتابترجم  کرده است. این نسخ  در 
 ؛کتابت شده است

فارسهی   ۀترجمه اسماعیل بن متمدعلی رضوی ک   ۀنوشت المصباح یاءض نسخۀ خطی ـ
مجلهس موجهود اسهت. تهاریخ      خانۀ بکتادر  8100 ۀشماراست و ب   یعةمصباح الشر

 ؛است 9991کتابت آن سا  

موجهود و در   2931 به  شهمارۀ  مجلس  خانۀ کتابک  در  یعةمصباح الشر نسخۀ خطی ـ
 ؛کتابت شده است 99قرن 

 99ک  در قهرن   2/99980 ب  شمارۀمجلس  خانۀ کتابدر  یعةمصباح الشر نسخۀ خطی ـ
 ؛کتابت شده است
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 قلهم  به  که    6/90361 به  شهمارۀ  مجلهس   خانۀ کتابدر  یعةمصباح الشر نسخۀ خطی ـ
 ؛است شدهدر دارالقرار قندهار کتابت  9923متمد طاهر اراسنجی ب  سا  

متمهدتقی   قلهم  به   98مجلس ک  در قهرن   خانۀ کتابدر  یعةمصباح الشر نسخۀ خطی ـ
 ؛تاری کتابت شده است

 9902سها    ک  به   2813 ب  شمارۀمجلس  خانۀ کتابدر  یعةمصباح الشر نسخۀ خطی ـ
 است؛ کتابت شده

که  به  سها      9/2318 به  شهمارۀ  مجلهس   خانۀ کتابدر  مصباح الشریعة نسخۀ خطی ـ
 است؛ کتابت شده 9883

 98که  در قهرن    90266 ب  شهمارۀ مجلس  خانۀ کتابدر  مصباح الشریعة نسخۀ خطی ـ
 است؛ کتابت شده

 است؛ کتابت شده 9966ملی ک  ب  سا   خانۀ کتاب نسخۀ خطی ـ

 است؛ کتابت شده 9966ملی ک  ب  سا   خانۀ کتاب خطینسخۀ  ـ

 است؛ کتابت شده 9882ملی ک  ب  سا   خانۀ کتاب نسخۀ خطی ـ

 است؛ کتابت شده 9806ملی ک  ب  سا   خانۀ کتاب نسخۀ خطی ـ

 است؛ کتابت شده 9866ملی ک  ب  سا   خانۀ کتاب نسخۀ خطی ـ

 ست.ا کتابت شده 9806ملی ک  ب  سا   خانۀ کتاب نسخۀ خطی ـ

شهت   نگا یهازدهم عموما  مهواردی که  پهس از قهرن      ک  دهد ها نشان می بررسی این نسخ 
 یاهمیهت فراوانه  قدمت دلیل  این نسخ، برخی ب  درمیاناما  دارند،ناختالفات چندانی اند  شده

هها   اختصار به  مشخصهات آن   ک  ب  اند فردی و یا دارای خصوصیات خاص و منتصرب دارند 
 شود: اشاره می

 ق 151آمبروزیانا به سال  خانۀ کتاب ۀنسخ 1.1.1

 خانهۀ  کتهاب مربهو  به     مصباح الشرریعة ترین نسخ   ازاین گفت  شد، قدیمی پیش طورک  همان
ز  اسههت اطالعههات کههافی از آن بههودن ال اقههد  دلیههل بهه کهه   ،ر  در ایتالیاسههت یآمبروزیانهها

 شود. ارائ 
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  مکتبرة  یرة المخطوطرا  العر  نها    به  در کتاب خهود   (Eugenio Griffini)اوجینیوگریفینی 
را ارائه  کهرده اسهت.      خان کتابفهرستی از نسخ خطی عربی این  یطالیاار    میالنو االمبروزیانا

و مفتراح   یعةمصرباح الشرر  اطالعهات کتهاب    ،801تا  800از صفت   ،در جلد سو  این کتاب
تاریخ کتابت آن مربو  ب  دوازدهم متر  سها    ،گفت  شد طورک  همانکند.  را بیان می یقةالحق
ههای   ک  این عدد در عمو  نسخ  داردباب  00 مصبا این نسخ ،  براساساست.  مریق 609

 اند از: عبارتکتاب در این نسخ   ۀگان 00های  باب است. باب 999دیگر 
 . الشکر5 . الذکر4 . الرعایه3 . االحکام2 . البیان1

 . الخروج من المنزل11 . الطهارة9 . المبرز8 . السواک7 . اللباس6

 . السجود15 . الرکوع14 . القراءه13 . افتتاح الصلوه12 . دخول المسجد11

 . الزکاه21 . الصوم19 . الدعاء18 . السالم17 . التشهد16

 . التفکر25 . الدعاء24 . العزله23 . السالمه22 . الحج21

 . الزهد31 . الحرص29 . القناعه28 . الراحه27 . الصمت26

 . الغرور35 . التکلف34 . الغیرة33 . الورع32 . صفة الدنیا31

 . االکل41 . الوسوسه39 . العقل و الهواء38 . النفاق37 . الغرور36

 . الکالم45 . المعاشره44 . النوم43 . المشی42 . البصر41

 الحسد. 51 . الریاء49 . الغیبة48 . المراء47 . المدح و الذم46

 . المشاوره55 . االخاء54 خذ و العطاء. اال53 . السخاء52 . الطمع51

 . حسن الخلق61 . العفو59 . االقتداء58 . التواضع57 . الحلم56

 فة القراءآ. 65 . الخشیه64 . االمر  المعروف63 . الفتیا62 . العلم61

.  یان الحق و 66
 الباطل

 .  رالوالدین71 . حرمه المسلمین69 الصحا ه. معرفه 68 . معرفه االنبیاء67

 . االخالص75 . التوکل74 . الصدق73 . الوصایا72 . الموعظة71

 . الفساد81 . الجهاد و الریاضة79 . التو ة78 . تبجیل االخوان77 . معرفة الجهل76

 . التفویض85 . حسن الظن84 . الحساب83 . المو 82 . التقوی81

 . الصبر91 . البالء89 . الرضاء88 والرجاء . الخوف87 . الیقین86

 . حب اهلل95 . المعرفة94 . الدعوی93 . الحیاء92 . الحزن91

  . حقیقة العبودیة99 . الحکمة98 . الشوق97 . الحب فی اهلل96

قرال  هها بها    دارد که  همگهی آن   ،گهذاری  بدون شماره ،باب 00این کتاب فهرستی از این 
 شوند. می آغاز السالم یهالصادق عل
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 .اسهت  مصرباح الشرریعة   ۀمقدمه نسخ مهورداختالف اسهت    درمیانیکی از موارد مهم ک  
 کتاب در این نسخ  چنین است: ۀدممق

اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل الذی نور قلروب العرارفین و قردس ارواحهرم...ش و شرغلهم        سم
هم الی رحمته و صرلی اهلل   خدمته و وفقهم لطاعته و استعبدهم  العباده علی مشاهدتهم و دعا

علی محمد امام المتقین و قائد الموحدین و مؤنس المقر ین و علی آلره المنتخبرین االخیرار    
 اال رار الطاهرین و سلم تسلیماً

 این جمالت چیزی ب  مقدم  افزوده نشده است. از  در این نسخ ، پس

 ق 611سپهساالر مربوط به سال  خانۀ کتاب ۀنسخ 1.1.1

 ق( نگاشهت   196سها  )  درسهت که    موجود در ایهران ا  ۀنسخترین  مهم دیگر قدیمی ۀنسخ
 سپهساالر موجود است. خانۀ کتابدر  0000 شمارۀ اباست. این نسخ   شده 

بهاب  »نخست ایهن نسهخ  موجهود نیسهت و کتهاب بها بخشهی از         ۀصفتمتأسفان  چند 
 براسهاس اسهت که    « المبهرز »ن در آ مصباحهای  شود و اولین عنوان از باب آغاز می« السواک

رنگ قرمز نگاشهت  شهده و    ب باب نهم است. در این نسخ  عنوان باب  مصباحشمارش ابواب 
پیش از باب السواک، چنهد بهاب در    ،روشن نیست بنابراینباب نیز درج نشده است.  ۀشمار

( وجهود نهدارد. ایهن    یرة النچهار  ) ۀشمارآمبروزیانا باب  ۀنسخچراک  در  ،کتاب وجود دارد
آمبروزیاناست و باوجود این نقه  در صهفتات ابتهدایی     ۀنسخترین نسخ  ب   نسخ  نزدیک

اتفهاق    به   توجه   بها را دارد یا خیهر. اگرچه     یةالنکتاب، برای ما روشن نیست این نسخ  باب 
آقهای   توانیم چنین نظر دهیم ک  احتمهاال   تمامی نسخ غیر از آمبروزیانا در آوردن این باب می

هرحها    ب  شمار نیاورده و یا فراموش کرده است. ب  نسخۀ آمبروزیاناگریفینی این باب را در 
 خود نسخ  است. ۀمشاهدنیازمند  نسخۀ آمبروزیانااثبات وجود این باب در 

فهرو  »را با جمله   « العبودیة یقة اب حق»نا   ایرانی باب پایانی کتاب با مند ارزش ۀنسخاین 
انتههای  « تهم الکتهاب  » ۀجمله و با  هدد میخاتم  « حقا اولیاءه و ینو عباده المقر  من خاصة اهلل

گر زائدبودن روایت اما  صادق )ع( پس از ایهن جمله  در    کند ک  خود بیان کتاب را اعال  می
 نسخ دیگر است.

در آن وجهود نهدارد و    معرفة االئمهاز خصوصیت های دیگر این نسخ  آن است ک  باب 
مفقودشهدن صهفتات آغهازین ایهن      دلیهل  به   ،متأسفان  در آن آمده است. الصحا همعرفة باب 

این نسهخ  دارای اغهال     در این نسخ  ب  چ  صورت است. مصبا  ۀمقدمدانیم  نسخ ، نمی
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متعدد نگارشی و نتوی است ک  در برخی موارد خطی برروی کلمات غلط کشهیده شهده و   
اشاره کرد ک  حهدی     اب المحبة و الرضاتوان ب   اصال  شده است. از اغال  نتوی می

که  اعهراب نصه     « تعلق القلب  الموجود شرک و  المفقود کفراً»باقر )ع( را چنین آورده:  اما 
 کفرا  صتیح نیست و باید مرفوع شود.

 هاروارد خانۀ کتاب ۀنسخ 1.1.1

  بهه  دانشههگاه هههاروارد دارای خصوصههیات مربههو ۀنسههخنسههخ خطههی موجههود،  درمیههان
دانهد. در ابتهدای    در مقدم ، کتهاب را از آنِ شهقیب بلخهی مهی     ازجمل  ،فردی است منتصرب 
ذکهر نشهده و حتهی در حهدی      « قرال الصرادق  »کدا  لفظ  این نسخ  در هیچ ۀصدگانابواب 

قها   »ک  در برخی نسخ از اما  صادق ع آورده شهده اسهت، لفهظ     ،باب صد  ۀتتممذکور در 
 چنهین  ههم  .کند اکتفا می« ار عة اقسام... یقال کتابُ اهللِ عل»کند و ب  گفتن  را ذکر نمی« الصادق
« االئمرة  و یراء معرفة االنب»ذیل عنوان  درادغا  کرده و  یاءمعرفة االنبرا با باب  معرفة االئمةباب 

 آورده است.

 ۀیالفقه ثیاالحاد یف ۀیالعماد درر اللئالی 1.1.1

الدین ابن ابی جمههور   آن متمد بن زین ۀنویسندشده است.   این کتاب در موضوع فق  نوشت 
 مصرباح الشرریعة  نیز در موارد متعهددی از روایهات    یزیةالعز یاللئال یعوالاست. وی در کتاب 

 درر اللئرالی کتهاب   (.829 ،9ج  ،30 ،6ج  ق: 9690 استفاده کرده اسهت )ابهن ابهی جمههور    
 66و  6692ههای   هشهمار  ابه از آن  نسهخۀ خطهی  امها دو   ،چاپ نرسیده است ب هنوز  یةالعماد
سهیزدهم  و  یهازدهم در قرن  6692 ۀنسخمجلس موجود است.  خانۀ کتابنسخ خطی  درمیان

 الشرریعة مصرباح  ابن ابی جمهور متن  تاریخ نامعلومی دارد. 66 ۀنسخاما است، نگارش یافت  
 مصرباح قبل از ذکر مهتن   . اوآورد این کتاب می ۀمقدم ۀخاتمکتاب، در  نا   ب بدون اشاره  ،را

 گوید: چنین می

و سَاَختمُ هذه المقدمه  ذکر احادیث تتعلق  بعض حقائق هرذا الردین و شریء مرن حقرائق      
لسرالم محذوفرة   العبادا  اکثر اسنادها عن الصادق االمام ا و عبداهلل جعفر  ن محمرد علیهماا 

االسانید کما روتها و اعلم انی قد التزمت فی هذه االحادیث المرویة فی هذه الخاتمرة و فری   
جمیع االحادیث الواردة فی االقسام الثلثة االتیه  عدها ان اذکر ما یتعلرق  هرا مرن االحکرام     
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أخوذة منها علری  الشرعیة و ما استدل  ها علیه و کیفیة االستدالل  ها علیها و  عض الفروع الم
 سبیل االختصار...

دانهد   را منتس  ب  اما  صادق )ع( می مصباح الشریعةروشن است ک  وی صریتا  روایات 
 د.کن های فقهی خود استفاده می ها را در استدال  آناز و 

و بها   اسهت در این کتاب بسیار عجی   مصباح الشریعةروایت ابن ابی جمهور از روایات 
ابتهدایی ههر بهاب را     ۀجمله  او متفاوت اسهت.  است خ خطی دیگر آمدهدر نسچ   آن تمامی

در هر بهاب   بنابراینداند.  متعلب ب  اما  صادق و فقرات بعد را از کلمات علما و عرفا و ... می
قها   » چون همی بعدی ابواب را با کلماتی اه گوید: قا  الصادق )ع( ... و سپس بخش ابتدا می

، مربهو  به    «قا  بعض اهل المعرف »، «قا  العارف»، «ض العلما قا  بع»، «بعض اهل العرفان
قرال  : »نمون  باب او  )البیان( در ایهن کتهاب چنهین آمهده اسهت      یداند. برا ن میاغیرمعصوم

الخوف والرجاء و الحب فالخوف فرع العلم و الیقرین و   :الصادق )ع(  حر المعرفة یدور علی ثالثة
 .«خوف الهرب عن المعاصی و مخالفة االوامر ...لفین دلیل االحب فرع المعرفة قال  عض العار
ای  طهور گسهترده   اما به   است، بخشی را آورده مصباح الشریعةوی در این کتاب از ابواب 

در مقایسه  بها   در موارد متعهددی ابهواب او    چنین هم .کند جمالت مصبا  را نقل ب  معنا می
که  از   ،«ةمعرفة االئم»ذکر است ک  باب  نیز قابلاین نکت   .دارد ییها اضافات و کاستی مصباح

 ابواب اختالفی مصبا  است، در این نسخ  ذکر نشده است.

 الوصال جنات 5.1.1
نورعلی شاه متمدعلی بن میرزا عبدالتسهین بهن متمهدعلی رقهی طبسهی       ۀنوشتاین کتاب 

در  093 شهمارۀ  ابه کتابهت شهده و    9800سها    دراین کتاب  نسخۀ خطیق( است.  9898)
را در صهفتات   مصرباح الشرریعة  مجلس موجود است. وی متتهوای   خانۀ کتابنسخ خطی 

 دهد. ها ارائ  می آورد و سپس شر  منظومی از آن این کتاب میاز  311تا  826
واب در ایهن کتهاب مطهابب نسهخ     ابه  ۀهمه آورد.  مهی « لمعرة »وی هر بهاب را بها عنهوان    

 یلمعرة الحراد  ) 999 شمارۀ ابنسخ  آن است ک  بابی توج  در این  قابل ۀنکتاما  ،است مصباح
 گونه   نسخ دیگر وجود نهدارد. ایهن بهاب ایهن     درآورد ک   می« ةالصدق»( تتت عنوان و المئة!
 .«روی عن النبی صلی اهلل علیه و اله انه سئل ا لیس عن الصدقة ...» شود: آغاز می
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شهود و   آغهاز نمهی  « رُوِیَ» چون همبا الفاظی  مصباح الشریعةابواب  ،دانیم می طورک  همان
در  مصباح الشرریعة شک چنین بابی از اضافات  همگی سخن صاح  کتاب است؛ بنابراین بی

 است. جنات الوصا 

 ق 1801مجلس مربوط به سال  خانۀ کتاب ۀنسخ 1.1.1
خط متمدعلی مشهدی اسهت که  در سها      این نسخ  ب  است، آمده یعهالذردر  طورک  همان
ایهن نسهخ  را بها سه       اوگویهد   است. شیخ آقابزرگ تهرانی میشده در نجف نگاشت   9928

 ابه اکنهون   این نسخ . (999، 9ج  ق: 9693 شهید ثانی نگاشت  است )تهرانی ۀنسخواسط  از 
کتهاب و   نها    به  در این نسخ  در مقدم   سپهساالر موجود است. خانۀ کتابدر  9109 شمارۀ

معرفرة  و بهاب   انهد  گذاری شهده  شده است. ابواب شماره  انتساب آن ب  اما  صادق )ع( اشاره
 ۀجمله کتهاب بها    ۀخاتمه در آن وجود ندارد. باب صد  دارای اضافات است و پس از االئمة 

  به آورد که    روایتی از اما  صهادق )ع( مهی  « فهو من خاصة اهلل و عباده المقر ین و اولیائه حقاً»
السالم انره قرال لربعض تالمذتره یومراً: ای       و روی عن الصادق علیه»شود:  صورت آغاز می  این 

 .«شیء تعلمت فی ...

 ق 1811سال  درشده  کتابتیان یمن مربوط به زید ۀنسخ 6.1.1

اسهت  آمهده   مصرباح الشرریعة  کتهاب   ۀپیشین دربارۀو مهم  فرد منتصرب ای  نکت در این نسخ  
 .کندهای مربو  ب  این کتاب را دچار تتو   تتلیلتواند  می ک 

 جلد این نسخ  چنین آمده است: برروی

روی اَن الجامع لهذا من کالم جعفر الصادق هو ا والحسن الشاذلی و لیس کذلک لِاَنّی وجد  
نسخه قدیمه کُتبت فی أر ع مائه سنة و کسور و هذه المدة قبل وجود ا ری الحسرن الشراذلی    

 .ن محمد جامع له قبل وجود الشاذلیلمشهور ان المصباح المذکور لجعفر  رحمه اهلل فا

اند، اما بها تتلیهل    را ب  شاذلی منتس  کرده مصباح الشریعةب  چ  دلیلی  ک  روشن نیست 
ک  در  ،«ةکنهها الر و ی ةجوهر ةالعبودی»معروف  ۀجملیابیم  درمی مصباح الشریعةاستناد متتوای 

شهده اسهت    هها از ابوالتسهن شهاذلی وارد    ، در برخهی نقهل  اسهت  باب صد  مصهبا  آمهده  
های دیگر  اگرچ  در برخی نقل ،(801 :8990  ن عجیبة الحسنىا؛ 909 ،9ج  ق: 9682 )نفزى

 .(918، 3ج  :8992شده است )بقلى شیرازى   ( نقلق 389نیز این جمل  از ابوبکر واسطی )



 9318 فروردین، شمارة اول، نوزدهمسال  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   424

 ،حاوی نکات بسیار مهمهی اسهت   است شده  بر جلد این نسخ  زیدی یمنی نوشت  چ  نآ
پهیش    ک  مربو  به  است را دیده  مصباحای قدیمی از  گوید نسخ  نویسنده می ک  آن ازجمل 

زمهان   جاکه   ازآناگر این نقل مورداعتماد باشد، باید بگوییم  از وجود ابوالتسن شاذلی است.
زمهان نیهز    ایهن  زا  پهیش شهود که     اثبهات مهی  است،  قمری 003تولد ابوالتسن شاذلی سا  

ترین ذکهری که  از    چون قدیمی ،توج  است وجود داشت  است. این نکت  بسیار قابلای  نسخ 
 ۀنسهخ تهرین   ( است و قدیمیق 606وجود دارد مربو  ب  سید بن طاووس ) مصباح الشریعة
قمهری   609مربهو  به  سها      نیهز  آمبروزیانا در ایتالیاسهت  خانۀ کتابک  در  مصباح الشریعة

 699یعنی درحهدود سها     ،این تاریخ از  پیشبسیار دهد  این جمل  نشان می ک  آن حا است. 
 وجود داشت  است. مصباح الشریعةنیز  ،609تا 

 
 اختالفات نسخ. 2

وجهود دارد که  در    مصرباح الشرریعة  گفت  شهد، اختالفهات شهدیدی در نسهخ      طورک  همان
 بررسی است. های مختلف قابل بخش

مختصرکتابۀاختالفدرمقدم8.3
 ۀنسهخ اضافاتی در تمامی نسهخ دیگهر وجهود دارد. در     نسخۀ آمبروزیانامذکور در  ۀمقدمبر 

 مصرباح الشرریعة  اما  عد فهدا کتاب » :دیآ میاین اضافات  ،پس از ذکر مقدم  ،دانشگاه هاروارد
و مفتاح الحقیقة من تصانیف اکمل المتقدمین و افضل المتاخرین الشقیق البلخی غفرراهلل لره و هرو    

 .«مبوب علی مائه  اب
و سهلم  »... امها پهس از    ،یمنی دارای اضافاتی در البهالی اوصهاف عارفهان اسهت     ۀنسخ
 از کتاب و انتساب آن نا  نبرده است.« تسلیما 

طهور متفهب    است تقریبا  ب  پس از آنو  99های ایرانی کتاب ک  مربو  ب  قرون  در نسخ 
و  یعةمصرباح الشرر  نا  این کتهاب   ک  آنبر مبنیاست، جمالتی آمده « و سلم تسلیما »... پس از 

 خانهۀ  کتاب ۀنسخو از کلمات اما  جعفر صادق )ع( است. برای نمون  اضافات  یقةمفتاح الحق
مرن   الحقیقرة  مفتاح و یعةمصباح الشرو  عد فهدا کتاب »گون  است:  این مب  قرن دهملی مربو  

کالم االمام المفترض الطاعه علی سایر االنام ا ی عبداهلل جعفر  ن محمد الصرادق علیهماالسرالم و   
 «. اب و اهلل الموفق للصواب ةهو مشتمل علی مائ

 نسهخۀ آمبروزیانها  همان است که  در   کتابمقدمۀ توان گفت  می ،این اختالفات ب  توج  با
نها  و صهاح  کتهاب     درمهورد ن کننهدگا  اسهتنتا  آمده اسهت و در نسهخ بعهدی، اضهافات     
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آن را متعلب ب  شقیب بلخهی و در نسهخ دیگهر    هاروارد  ۀ نسخدر  ک  این کما ،شده است آورده
 دانند. آن را مربو  ب  اما  صادق )ع( می

 
ابوابتعداددراختالف3.3

است؛ اما در تمامی نسخ دیگر تعداد ابهواب   عدد 00 نسخۀ آمبروزیانا براساسابواب مصبا  
ک  در تمهامی نسهخ بهدون     ،«یةالن» نا  ب دهد ک  بابی  ابواب نشان می ۀمقایس. دانند می 999را 

 نیامده است؛ بنابراین بهاوجود  نسخۀ آمبروزیانااختالف باب چهار  ب  آن اختصاص دارد، در 
شهدن صهفتات آغهازین     مفقود دلیل ب  ،شود. البت  اب، ابواب صدگان  این نسخ کامل میاین ب
 نداریم. جود این باب در این نسخ  اطالعیسپهساالر، از وجود یا عد  و ۀنسخ

شود. مرحهو  مصهطفوی در فهرسهت خهود      اختالفات ابواب نسخ ب  این نکت  ختم نمی
 نها   به  و دومهی را   ین رالوالرد  نها   به  د و اولی را کن را دو بار تکرار می 18برای مصبا ، عدد 

بهاب   999ابهواب کتهاب به      ،آورد؛ بنابراین اگر تکرار اعهداد را در نظهر بگیهریم    می ةالموعظ
نسهخ   ۀهمه اسهت،   00ک  تعداد ابواب در آن  نسخۀ آمبروزیاناغیر از  ک  آن حا  ،است رسیده

 نظر دارند. اتفاق مصباحباب بودن  999دیگر بر 
( جهز  کتهاب نیسهت و از    62)بهاب   معرفرة الصرحا ة  میرزای نوری معتقد است ک  باب 

 گوید: اضافات مخالفان شیع  در این کتاب است؛ او چنین می

و أما خامساً: فما فی الهدایه أیضا، إنّ فیه أشیاء منکره، مخالفره للمترواترا  قلرت: لیتره     
الف المشهور، فضال عن المتواتر، نعم فیره  رحمه اهلل أشار الی  عضها، فإنا لم نجد فیه ما یخ

 اب فی معرفة الصحا ة و ذکر فیه مایوهم إنّ األصل فیهم الحسن و الفضل و العداله، علی 
 طریقه أهل السنّه.

فأوّل ما یقال: إنّ هذا الباب من دسیس  عضهم فی هذا الکتاب و یشهد له أنّره  نری   
ا من الفهرست و البراب السربعون الرذی    علی مائه  اب علی ما یظهر من النسخ و ما له

یوجد فیها أنّه فی معرفه الصحا ه، هو فی الفهرست فری حرمره المرؤمنین و علیره یرتم      
األ واب و لیس فی الفهرست عنوان لمعرفة الصحا ة و فی النسخه جعل الباب السربعین  
رّ فی معرفة الصحا ة و الحادی  عده فری حرمره المرؤمنین و الثرانی و السربعین فری  ر       

الوالدین، ثمّ کرّر و قال: الباب الثانی و السبعون فی الموعظره، فرإن جعلنراه مرن غلر       
النسّاخ یزید  اب علی المائه و هو خالف ما فی الفهرست و النسخ و إلّا فهو أیضاً مرن  

 ور خارج عن األصل، الحق  ه فالحر  تدلیس المدسّس و یکشف عن أنّ الباب المذک
 .(899، 9 ق: 9692)نورى 
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موجود نزد میرزای نهوری چگونه  بهوده     ۀنسخبرای ما مشخ  نیست ک  مشخصات 
عنهوان بهابی مسهتقل     به  معرفة الصرحا ة  باب  کردیماما در تمامی نسخی ک  بررسی است، 

احتما  زیادِ وقهوع تهدلیس در آن سهخن     دربارۀک   هاروارد نسخۀ مگر  ،مطر  بوده است
 خواهیم گفت.

اسهت   شده است بابی  آن افزوده نبوده و بعدها ب  مصباحابواب رسد بابی ک  از  می نظر ب 
گرفته    قرار  معرفة الصحا ةو قبل از باب  یاءاألنب ةمعرف ک  پس از باب« معرفة االئمة )ع(» نا  ب 

 بهر  عهالوه نیسهت.   موجهود  نسهخۀ آمبروزیانها  ازجمل  در است. این باب در بسیاری از نسخ 
تهر متتهوای ایهن دو بهاب و      بها بررسهی دقیهب    ،مورد گفت  شدنسخ در این  ۀمقایسبا چ   آن

بهودن بهاب    اضهاف  و  معرفة الصحا ةتوان با دالیل متعددی اصالت باب  خصوصیات کتاب می
 .کردرا اثبات  معرفة االئمة

)ص(  ک  از سلمان فارسی از پیهامبر اکهر   را، معرفة االئمة عالم  مجلسی حدی  مربو  ب  
بها سهند    المتتضهر آورد. وی ایهن حهدی  را از کتهاب     نمهی  مصباح از نقل ب است، شده   نقل

 .(968، 03ج  ق: 9693کند )مجلسی  مستقل آن نقل می
 سرلمان  عرن  یح اسرناد صرح   یرو» :شود صورت آغاز می این ب  باب ین، امصباحدر نقل 
نگارش آن، در ههیچ جهای دیگهر کتهاب      ۀنتوابواب کتاب و  ب  توج  با ،ک  آن حا  ؛«الفارسی

این بهاب تنهها بهابی اسهت که  در       دیگر ازطرفاحادی  وجود ندارد.  درموردسخنی از سند 
دیگهر همگهی سهخن     نهۀ گا 00ابهواب   ک  آن حا  ،صدر تا ذیل آن متن حدی  است مصباح
 شده است.  است ک  در متن آن گاهی از حدی  نیز استفاده مصبا  ۀنویسند
رو  شهیعی حهاکم بهر کهل کتهاب در       را بها  معرفة الصحا ةمیرزای نوری بهاب   ک  ایناما 

چراکه  اگهر بهاب     ،( نیز کامال  موردانتقهاد اسهت  899، 9ج  ق: 9692بیند )نورى  تعارض می
 چنین فضایی دیگر بر کل کتاب حاکم نیست. ،را از کتاب حذف کنیم معرفة االئمة

رد ک  بهدانیم اکرهر کلمهات ایهن کتهاب بها       گی موردتوج  قرار می تر بیشاین سخن زمانی 
و اشهاره به  چنهد حهدی  از امامهان شهیع  موجه          اسهت  رویکرد صوفیان  نگاشهت  شهده  

طور مرها    ب  ک  این کما ،شود فضای شیعی برای این کتاب نمی ۀغلبدانستن و یا حداقل  شیعی
 شیع  نیست. ۀائمآثار صوفیان  ابوحامد غزالی خالی از احادی  

  امها  بها کلمهات دیگهر     معرفرة الصرحا ة  شک تصور میرزای نهوری از تعهارض بهاب     بی
)ع(  صهادق   امها  ک  آن سخنان را سهخنان   گیرد جا نشلت می آن ابواب از سایر)ع( در  صادق
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معرفرة  در بهاب  چه    آن گانه  آمهده و نه     00در ابواب چ   آن ن  ک  آن حا فرض کرده است؛ 
سخن اما  نیست؛ بنابراین هیچ استبعادی نهدارد که  درضهمن     ،کدا  هیچ است، آمدهالصحا ة 

گنجانهده  معرفة الصحا ة باب  چون همبابی است ابوابی ک  یک صوفی برای کتاب خود آورده 
نویسندگان صوفی  مسبوق به  سهابق  نیهز بهوده اسهت. ابوالقاسهم        درمیانشود. چنین چیزی 

 علرم االسررار و مقامرا  اال ررار     یر فر االنوا( در کتاب ق 329عبدالرحمن بن متمد بکری )
آورده اسههت کهه  در آن « عررنهم اهلل رضرری ةفرری االقتررداء  الصررحا  ةالسررالم»فصررلی را  انررام 

عرنهم و األخرذ  مرا أجمعروا علیره و       اهلل السالمة فى االقتداء  الصرحا ة رضری  »گوید:  می چنین
أجمعین و ذکرهم  الجمیل و التخلق اإلمساک عما تنازعوا فیه و الغنیمة فى االقتداء  هم  مواالتهم 

 .(996 ق: 9689)بکری  « آدا هم فى الدین
 ی دیگهر به  همهین موضهوع اشهاره     نتهو  به   یا العلو اح( نیز در ق 090ابوحامد غزالی )

عنهم و اقتصرر علرى اتبراع السرنة،      اهلل و الزم االقتداء  الصحا ة رضی»گوید:  است. وی می کرده 
الخطر فی البحث عن األشریاء و االسرتقالل و ال تکثرر اللجرج  رأیرک و      فالسالمة فی االتباع و 

متمد بهن ابهراهیم کالبهاذی     چنین هم. (08، 9ج  :)غزالی بی تا «معقولک و دلیلک و  رهانک
 گوید: ( میق 329)

و رأوا االقتداء  الصحا ة و السلف الصالح و سکتوا عرن القرول فیمرا کران  یرنهم مرن       
قادحا فیما سبق لهم من اللّه عز و جل من الحسنى و أقرّوا أن  التشاجر و لم یروا ذلک

من شهد له رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم  الجنة: فهو فى الجنرة و أنهرم ال یعرذّ ون    
 .(33 :9003 )کالباذی ى الوالة  السیف و إن کانوا ظلمة النار و ال یرون الخروج عل

رو  شیعی حاکم بهر   تنها ارتباطی ب  تعارض با ن بنابراین وجود چنین بابی در این کتاب 
 کند. را تشدید می مصباح الشریعة ۀنویسندبودن  عامیکتاب ندارد، بلک  ظن 

( نیهز به  چنهین مطلبهی     61)بهاب   «الباطرل  و الحرق  یان  یف»در باب  مصباح الشریعةدر 
موجهود   خوریم ک  گوینده مخاطه  خهود را از هرگونه  ورود در اختالفهات عقیهدتی      برمی

 کرد. شدیدا  نهی می انانمسلم درمیان
الز  است سهالک  چ   آن اصو  دین و درمورداعتقاد خود  مصباحدر این بخش، صاح  
ایهن اصهو  در    کنهد.  باید از آن اجتناب کنهد را بهازگو مهی   چ   آن الی اهلل بدان اهتما  ورزد و

 شود: موارد ذیل جمع می
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و مشیت او در تما  امهور، قهدرت الههی بهر      ،هتوحید الهی و صفات او شامل عد ، اراد
قرآن کال  اوست و او قبل از کون و مکهان   ک  اینو  ،چیز، صدق او در وعد و وعید هم 

سان است و با ایجاد عالم بر علهم   بردن آن برای او یک بین ازو زمان بوده و ایجاد عالم و 
 .شود ملکش کاست  نمی با فنای آن ازشود و  او افزوده نمی

و در اختالفهات مهرد  در مسهائل     اشهد بکند سالک باید مالز  این اصو   تأکید می گاه آن
 شود. داری او می چراک  منجر ب  صعوبت امر دین ،اعتقادی دین وارد نشود

 ،شکی نیست مقصود او از اختالفات مرد  همان اختالفات کالمی اعتقهادی اسهت  
صفات خدا ازقبیل رؤیت و تجسهیم  امامت و برخی  ۀمسللازجمل  اختالفات مرد  در 

 ةمعرفة الصحا کند. در باب  انسان را از ورود و فت  در این مسائل نهی می او . ... و
دارد ک  از فتوای  گفتن و طعن ب  برخی صتاب  بازمی سخننیز او مخاط  خود را از 

رد با برخی صتاب  و طعهن  کالمش کامال  پیداست ک  مقصودش روش شیع  در برخو
عقاید کالمی امری شایع نزد صوفی   در مواجه  بااست. گویا چنین تسامتی  ایشانبر 

چه    آن است. اصل در رفتار ایشان توج  ب  اعما  شخصی عبادی است و اجتنهاب از 
دههد از متورههای تعهالیم     الشهعاع خهود قهرار مهی     این تمرکهز بهر عبهادات را تتهت    

 است. ایشان
 که   اینچ   ،البیت )ع( جایگاهی ندارد تفکرات ائم  اهلشک در  ای بی چنین تفکر و سیره

و  ندداشهت یابی ب  حقیقت عقایهد اسهالمی    ایشان تأکیدات فراوانی بر تأمل و تتقیب در دست
 بستند. کار می ب شیعیان خود  درمیانخود نیز تما  تالششان را بر تتکیم این عقاید 

 

روایتصدمکتابةاختالفدرمؤخر9.3
و برخهی نسهخ    مهری ق 9966ملی ب  سها    خانۀ کتاب ۀنسخخ ازجمل  یمنی و در برخی نس

اهلل و عبراده المقرر ین و    ةفهو من خاصر »با عبارت  ،«یةالعبود»دیگر، باب صد  کتاب، با عنوان 
امها  صهادق )ع(    از نقهل  به  های دیگر حدیری  رسد؛ اما در برخی نسخ  پایان می ب « اولیاءه حقاً

اشریاء   ةقال الصادق )ع( کتاب اهلل تعالی علی ار عر »شود:  ک  ب  این صورت آغاز می است آمده
رسد از اضهافات کتهاب اسهت. البته  در      می نظر ب ک   ،«...و اللطائف و الحقائق ةو االشار ةالعبار

اهلل و عبراده   ةفهو مرن خاصر  »بعد از عبارت  ،پس از تصریح ب  اتما  کتاب ،برخی نسخ دیگر
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که   اسهت  شهده    اسهتفاده  یاءاش ةار ع یکتاب اهلل علاز حدی  دیگری غیر از حدی   «المقر ین
 است. مصبا کنندگان  استنتا ها از اضافات  هردوی این

کنهیم که  در بیهروت     اشهاره  مصهبا  ای مطبهوع از   در این مجا ، شایست  است ب  نسهخ  
هم ریخته  اسهت. ایهن نسهخ  بها        در این نسخ  کامال  ب مصبا چاپ رسیده است. ابواب  ب 

(، غض البصر، المشی، العلم، الفتیرا، االمرر  رالمعروف، آفره     )در دو باب ةالعبودی چون همابوابی 
، حرب اهلل، الحرب هلل،   ةالمعرفر قهرار اسهت:    های پایانی آن نیز ازاین شود و باب ، آغاز میالعلماء

 .ة، الغیبة، القناعةالشوق، الحکمه الدعوی، العبر
)حسن الخلب( در ایهن نسهخ     69)المراد( و  62)المد  و الذ (،  61)الکال (،  66ابواب 

دههد، در   نسخ مصبا  را تشکیل می ۀهمک  باب صد   ،یةالعبودباب  چنین هموجود ندارد و 
بهاب   چنهین  ههم وجهود آورده اسهت.    به  های او  و دو  را  این نسخ  دو بخش شده و باب

 آمده است. 60و  90های  هب  شمارب در این نسخ  در دو با ةالمعاشر
 مصهبا  ک  در برخی نسخ  ،معرفة االئمةاین نسخ  آن است ک  باب  دیگر از خصوصیات

مقدمهۀ  سهت. ایهن نسهخ  خهالی از     شهده ا  وارد 82 ۀشهمار در این نسخ  ذیل  ،وجود ندارد
 است.چاپ رسیده  ب باب  00شده در  های گفت  اضافات و نقصان ب  توج  بااست و  کتاب

تا کتاب با بهاب صهد  پایهان    است ابواب حذف کرده  ۀشماررا از  00البت  نویسنده عدد 
 999داشهت  باشهیم، بهاب     00بهاب   که   آن (، بدونالقناع  یف) 02بعد از باب  بنابراین پذیرد.

 داریم. ( رایبةالغ یف)

یمتناختالفات4.3
مصرباح  گفت  شد، شاهد اختالفات مهمهی در مهتن    مصباحدر اختالفات نسخ چ   آن بر عالوه
 نیز هستیم. الشریعة

ک  نسهخ  است ابوذر آورده شده  از نقل ب ( سخنی  اب الخروج من المنزلدر باب یازدهم )
سپهسهاالر   ۀنسهخ و  ههاروارد  نسهخۀ  طهور مرها     ب  .آن اختالف دارند ۀگویند درموردخطی 
مجلهس   خانهۀ  کتهاب  ۀنسهخ امها   ،رنهد آو ابوذر مهی ق( آن را از  006یمنی ) ۀنسخ( و 2 )قرن

 اند. ق( آن را از ابوالدردا  آورده 081) 90160 ب  شمارۀملی  خانۀ کتابق( و  000)
قال االول: هلرک العراملون   »( چنین مطلبی آمده است: االخالص یفششم ) و هفتاددر باب 

 «اال العا دون و هلک لعا دون اال العاملون ...
سپهسهاالر و   ۀنسهخ ازجمله  در دو  اسهت،  رر نسخ ب  همین شکل آمده این روایت در اک

در ایهن   که   ایهن ب  تصور  ،کننده استنتا یمنی و بسیاری نسخ دیگر؛ اما در برخی نسخ  ۀنسخ
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قها  االمها    »شهکل   به  ب  اما  او  یعنی امیرالمؤمنین )ع( اشاره دارد، آن را « قا  االو »جمل  
 خانهۀ  کتهاب  ۀنسهخ و  ههاروارد  نسهخۀ  . اسهت   آورده« قا  االما  االو  علی )ع(»و یا « االو 

در ایهن کهال    « االو »حالی است ک  مقصهود از   دراین  ( از این جمل  است.99مجلس )قرن 
گفته   لزوما  ب  اما  )ع( اشاره ندارد و مقصود از آن همان اولین کسی است که  ایهن کهال  را    

های دیگهر غیهر از حهدی  نیهز      است. قا  االو  اصطالحی است ک  در همین معنا در حوزه
 شود. استعما  می

و أفلَرتَهُن   و اما انت یرا مرروانُ فکمرا قرال االول:    »...  گوید: می ینوقعة الصفطور مرا  در  ب 
که  مقصهود از االو  در    (691 ق: 9696 مهزاحم ابن « )علباءُ جریضاً وَ لَو ادرکتَهُ صَفِرَ الوطابِ

 است. یسامرؤا القاین شعر یعنی  ۀگوینداین کال  اولین 
بسا از همین جههت اسهت    طور دقیب مشخ  نیست و چ  این سخن ب  ۀگویندگویا 

آن در دسهت اسهت،    نسخۀ خطیک   یدرر اللئالآن اشاره نکرده است. در  ۀگویندک  ب  
من هذا ما قیل فری القردیم: هلرک العرالمون     و »گوید:  جای قا  االو  می در این بخش ب 

 .«.العا دون.. اال
 

 ویكردهای نسخ خطی در انتساب کتابر. 3

بررسی نسخ آمد، درمجمهوع سه  رویکهرد در انتسهاب ابهواب کتهاب را        درچ   آن ب  توج  با
 :از اند عبارتمشاهده کرد ک  توان در این نسخ  می

انتساببهامامصادق)ع(8.9
در ابتهدای ابهواب آن ابهواب    « قا  الصادق )ع(»اتفاق نسخ ک  با ذکر  ب  قری   اکرریترویکرد 

چنهین انتسهابی نیازمنهد بترهی     درسهتی یها نادرسهتی    کننهد.   را منتس  ب  اما  صادق )ع( می
دارنهد.   کتهاب  را در انتسابترین نسخ خطی چنین رویکردی  ترین و قدیمی مهماست.  مستقل

تمهامی نسهخ خطهی مجلهس و ملهی و       طهور کلهی   به  و  ،سپهساالر ۀنسخ، نسخۀ آمبروزیانا
 .اند سپهساالر و یمنی از مصادیب چنین رویکردی در انتساب کتاب

 

انتساببهغیرامامصادق)ع(3.9
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نیهز آن   مقدمۀ کتاب داند. در تما  ابواب را منتس  ب  شقیب بلخی می هاروارد نسخۀ رویکرد 
بههری از قهها   خو در ابتههدای ابههواب صههدگان     دانههد مههیرا متعلههب بهه  شههقیب بلخههی   

 نیست. )ع( الصادق
 

انتسابتلفیقی9.9
در هر باب بخش ابتدایی آن را با قا  الصهادق   یةالعماد یدرر اللئالرویکرد ابن ابی جمهور در 
داند و با قیهودی ماننهد    باب را از اقوا  عرفا و علما می ۀاداماما  ،کند منتس  ب  اما  صادق می

آورد. در جهای خهود گفتهیم که  ابهن ابهی        و ... می« قا  بعض اهل العرفان»و « قا  العارف»
مقدمه    ۀخاتمه ههای فهراوان در    را با نقل ب  معنا و اضافات و کاسهتی  مصباح الشریعةجمهور 
 آورد. می یدرر الللال
 

 بررسی و تحلیل. 4

گرفت  در نسخ خطی، شهاهد اختالفهات فهراوان و عجیه  ایهن       صورتهای  بررسی ساسبرا
نسخ بودیم. این موارد شهامل اختالفهات در انتسهاب کتهاب، اختالفهات در متتهوای نسهخ،        

 است. های متتوای مطال  نسخ و اضافات و کاستی ،های مربو  ب  ابواب اضافات و کاستی
تهوانیم   این اختالفات صورت گرفهت مهی   دربارۀهایی ک  در جای خود  بررسی ب  توج  با

 .کنیمرا ب  این صورت بیان  مصباح الشریعةکتاب اصیل  متتوای
شده است. ایهن    است ک  در صد باب تنظیم الحقیقة مفتاح و یعةمصباح الشرنا  این کتاب 
 : اند از صد باب عبارت

الشریعۀمصباح کتابۀعناوینابوابصدگان

 . الذکر5 . النیة4 . الرعایة3 . االحکام2 . البیان1

 . الطهاره11 . المبرز9 . السواک8 . اللباس7 . الشکر6

. الخروج من 11
 المنزل

 . الرکوع15 . القراءة14 . افتتاح الصلوه13 . دخول المسجد12

 . الصوم21 . الدعاء19 . السالم18 . التشهد17 . السجود16

 . الدعاء25 . العزله24 . السالمه23 . الحج22 . الزکاه21

 . الحرص31 . القناعه29 . الراحه28 . الصمت27 . التفکر26
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 . التکلف35 . العبره34 . الورع33 . صفه الدنیا32 . الزهد31

 . الوسوسه41 . العقل و الهواء39 . النفاق38 . الغرور37 . الغرور36

 . المعاشره45 النوم. 44 . المشی43 . البصر42 . االکل41

 . الریاء51 . الغیبه49 . المراء48 . المدح و الذم47 . الکالم46

 . االخاء55 . الخذ و العطاء54 . السخاء53 . الطمع52 . الحسد51

 . العفو61 . االقتداء59 . التواضع58 . الحلم57 . المشاوره56

 . الخشیه65 . االمر  المعروف64 . الفتیا63 . العلم62 . حسن الخلق61

 . حرمة المسلمین71 . معرفة الصحا ه69 . معرفه االنبیاء68 . الحق و الباطل67 . آفة القراء66

 . التوکل75 . الصدق74 . الوصیة73 . الموعظة72 .  راءالوالدین71

 . الجهاد و الریاضة81 . التو ه79 . تبجیل االخوان78 . معرفه الجهل77 . االخالص76

 . حسن الظن85 . الحساب84 . المو 83 التقوی .82 . الفساد81

 . البالء91 . الرضاء89 . الخوف والرجاء88 . الیقین87 . التفویض86

 . المعرفة95 . الدعوی94 . الحیاء93 . الحزن92 . الصبر91

 . حقیقةالعبودیة111 . الحکمة99 . الشوق98 . الحب فی اهلل97 . حب اهلل96

اجماع نسخ خطی دیگهر در   ب  توج  با ،نسخۀ آمبروزیانا( در یة اب النکاستی باب چهار  )
در وجهود   دیگهر  شود. درواقع، اجمهاع نسهخ   وجود این باب، حمل بر اشکا  این نسخ  می

 دهد. میتر نشان  صتیحدر کتاب وجود صد باب در این کتاب را  یه اب الن
نها    ( بها مصهبا  )شر  منظهو    جنات الوصا  نسخۀ خطییکم در  و صدشدن باب  اضاف 

 نیست. مصبا نویسنده کتاب صورت گرفت  و جز  ابواب اصیل  ازسوینیز « ة اب الصدق»
وجود ندارد و از اضافات بعهدی   مصباح الشریعةدر ابواب  ةمعرفة االئمعنوان باب  بابابی 
کنهد   مهی  ب  این باب اشاره هاروارد نسخۀ ا ما تنه رس دستنسخ موجود در  درمیانآن است. 
بهرد به  مطاله  آن     دسهت را ندارد. با بررسی دقیب این نسهخ  متوجه     ةمعرفة الصحا و باب 

و چنهین   کنهد  مهی نتهوی غیرعهادی تلفیهب     ب را  60و  62این نسخ  باب  ۀنویسندشویم.  می
طهرز   ب تلفیب این دو باب  .«ةالباب الثامن و التاسع و الستون فی معرفة االنبیاء و االئم»آورد:  می

ربهط   آمده کهامال  نهامفهو  و بهی    دست ک  متن ب  نتوی ب است، ای صورت گرفت   ناشیان  کامال 
قطع شده و از ابتهدای  « جهلت خصوصیتهم»... ( فقرات بعد از یاءمعرفة االنب) 62است. از باب 

« قبل ان یخلق اهلل سرماء  مبنیرة  »)معرفۀ االئم  ع( چندین جمل  حذف شده و ازجمل   60باب 
 از کرده است. این فقره چنین است:باب را آغ
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فان )و ان( قا لت أفعالهم و أقوالهم  من دونهم من النراس فقرد أسرأ  صرحبتهم و أنکرر       
 اللَّه و سقطت عن درجة حقایق االیمان و المعرفة. فایاک ثرم  معرفتهم و جهلت خصوصیتهم 

 (62انتهای باب «)ایاک!

صحیح عن سلمان الفارسى )رضی قال الصادق )ع(: روى  اسناد ( 60)ابتدای باب 
اهلل عنه(، قال: دخلت على رسول اللَّه )ص( فلما نظر الى، قال )فقال(: یا سلمان ان اللَّه 
عز و جل لم یبعث نبیا و ال رسوال اال و له اثنا عشر نقیبا. قال: قلرت یرا رسرول اللَّره     

عشر الذین اختار عرفت هذا من أهل الکتا ین. قال: یا سلمان هل علمت نقبائى االثنى 
هم اللَّه لالمامة من  عدى؟ فقلت اللَّه و رسوله أعلم. فقال: یا سلمان خلقنى اللَّه تعرالى  

صفوة نوره و دعانى فأطعته، فخلق من نورى علیا و دعراه فأطاعره، فخلرق مرن      -من
نورى و نور على فاطمة و دعاها فأطاعته و خلق منى و من على و فاطمرة الحسرن و   

عاهما فأطاعاه، فسمانا اللَّه  خمسة أسماء من أسمائه. فاللَّه تعالى المحمرود  الحسین، فد
و أنا محمد و اللَّه العلى و هذا على و اللَّه الفاطر و هذه فاطمة و اللَّه ذو االحسان و هذا 

الحسین تسرعة أئمرة فردعاهم     -الحسن و اللَّه المحسن و هذا الحسینش و خلق من نور
یخلق اللَّه سماء مبنیة أو أرضا مدحیة أو هواء أو ملکا أو  شررا و   فأطاعوه، من قبل ان

 . ...کنا أنوارا نسبحه و نسمع له و نطیع

 حذف شده است. 60و ابتدای  62از انتهای باب  با خط ذیل آن شده بخش مشخ ک  

 ةمعرفرة الصرحا   بودن بهاب   اضافیو  معرفة االئمةدالیل میرزای نوری نیز در اصالت باب 
 .شدجای خود نقد در 

ک  در بهدو  شهود  آغاز مهی « قا  الصادق )ع(» باصد باب موجود در این کتاب همگی 
از اما  صادق )ع( اسهت. ایهن   است ذیل آن آمده  درچ   آن کند ک  تما  امر چنین القا می

مها  ابهواب را   ت ههاروارد  نسهخۀ  در  که   ایناما  ،بررسی است موضوع در جای خود قابل
نقد است. اوال  چنین چیهزی مخهالف تمها  آن     قابلداند کامال   می بلخیمنتس  ب  شقیب 

تبع آن ابهواب آن   ثانیا  اصل انتساب کتاب و ب  ؛چیزی است ک  در نسخ دیگر آمده است
 ۀدورچنین سبکی در نگارش کتهاب در   ک  آن نقد است. حداقل قابلب  شقیب بلخی مطلبی 

قهرن   و اوایهل  سهو  نبوده و در اواخهر قهرن   قیب بلخی و فضیل عیاض مسبوق ب  سابق  ش
بهرد و   نیهز نهوعی دسهت    ههاروارد  نسهخۀ  رواج یافت  است. قرائن متنی موجود در  چهار 

کهردن   اضاف  دربارۀدر صفتات پیشین  چ  آن بر عالوهکند.  تدلیس در مطال  کتاب را القا می
دیگهری نیهز    ۀقرینه در این نسهخ  بیهان شهد،     معرفة الصحا ةو کاستن باب  ةمعرفة االئمباب 

( الرضرا  یفر هشهتادون  )  ۀشهمار کنهد. در بهاب    مهی  ک  چنین تدلیسی را اثباتوجود دارد 
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)ع( بدانیم در فقرات این باب چنهین آمهده:    صادق  اما باید آن را از  ری است ک  میحدی
حا  باید پرسهید   .«کفرٌسمعت ا ی محمد الباقر )ع( تعلق القلب  الموجود شرک و  المفقود »

قیب بلخی باشهد، ایهن   شنباشد و مربو  ب   صادق  اما اگر بخش ابتدایی باب منتس  ب  
 شود؟! سخن از چ  کسی نقل می

)ع(  صهادق   اما رصورت انتساب کال  ب  روشن است ک  چنین حدیری در متن باب فقط د
 ندارد. قبولی خی وج  قابلواب ب  شقیب بلهرحا  انتساب متتوای اب توجی  است. ب  قابل

  امها  ی جمههور ابتهدای ابهواب را به      گفت  شد، ابن اب طورک  همان ،نیز یدرر الللالاما در 
شک چنین رویکردی را بایهد در تلقهی    ها را ب  عرفا. بی آن ۀادامکند و  )ع( منتس  می صادق

در کتهاب خهودش آن را اعمها      مصباح الشرریعة ایراد  ۀنتواو از مطال  کتاب بدانیم ک  در 
 است. مصباح الشریعةکرده است. این مخالف غال  نسخ 

دههد اوال  انتسهاب    نشهان مهی   یدرر الللهال  ۀنسخهاروارد و  چون همهایی  وجود نسخ 
شده ازجان  علمها نبهوده و انتسهاب ابهواب       ب  اما  مطلبی قطعی و پذیرفت  مصباح الشریعة

 یدرر الللهال )ع( گاهی ب  شهقیب بلخهی و گهاهی هماننهد      متتوای آن گاهی ب  اما  صادق
کتهابی در قهرون    ااسهت. گویه   مصباح الشرریعة  درموردهویتی  وجود نوعی بی دهندۀ نشان

اسهتنتا   مختلف ی انتا ب فراخور سالیب مختلف  ب ازآن  چهار  تا هفتم نگاشت  شده و پس
 شده است.
بررسی ک  در اختالفات نسخ  صورت گرفهت خهالی از    ب  توج  با مصباح الشریعة ۀمقدم

 نا  کتاب و صاح  آن است.
« فهو من خاصهۀ اهلل وعبهاده المقهربین و اولیها ه حقها     » ۀجملباب صد  و پایانی کتاب با 

)ع( در برخهی نسهخ پهس از ایهن      پهذیرد و روایهات مختلفهی که  از امها  صهادق       پایان می
 است. عةمصباح الشریاز اضافات  است آمده جمل 

 گیری . نتیجه5

 ۀشهاکل و رچوب هها چ دربهارۀ نتهای  مهمهی را    مصباح الشرریعة بررسی دقیب اختالفات نسخ 
دهد ک  الز  است در بت  از خصوصیات کتهاب و انتسهاب آن    می دست ب اصلی این کتاب 

 اند از: موردتوج  قرار گیرد. این نتای  عبارت
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را صهتیح   مهری ق 9936به  سها    یمنهی  هه   زیهدی  نسخۀ خطیاگر شهادت صاح  . 9
او  نیمهۀ  و  ب  مرب است مشاهده شده مصباح الشریعةک  از  نسخۀ خطیترین  قدیمیبدانیم، 

 ؛است پنجم قرن

 یرة  راب العبود و ب   ک  با باب البیان آغاز است شده  در صد باب تنظیم مصباح الشریعة. 8
از ابهواب اصهیل   « الصردقة   راب »و « معرفرة االئمرة  »ههای   شود. بر این اسهاس، بهاب   ختم می
 اند؛ شده  و ب  آن افزوده یستندن مصبا 

 ؛شوند آغاز می« قا  الصادق )ع(»کتاب با  ۀصدگانتمامی ابواب . 3

خهالی   ،بررسی ک  در اختالفات نسخ  صورت گرفت ب  توج  با، مصباح الشریعة ۀمقدم. 6
محمرد امرام المتقرین و قائرد     و صلی اهلل علری  »... از نا  کتاب و صاح  آن است و با عبارت 
پایهان  « بین االخیار اال رار الطاهرین و سلم تسرلیماً جالموحدین و مؤنس المقر ین و علی آله المنت

 ؛است مصبا از اضافات  است پس از این بخش در برخی نسخ آمدهچ   آن پذیرد و می
« و اولیها ه حقها   فهو من خاصۀ اهلل و عباده المقربین» ۀجملباب صد  و پایانی کتاب با . 0

)ع( در برخهی نسهخ پهس از ایهن      پهذیرد و روایهات مختلفهی که  از امها  صهادق       پایان می
 ؛است مصباح الشریعةاز اضافات  است آمده جمل 

 به   توج  با ،باید گفت ةالشریع مصباحمعتبرترین نسخ خطی کتاب  دربارۀداوری  درمقا . 6
ک  بر اصالت یا عد  اصالت ابواب و کلمات کتاب اشهاره دارنهد و در مهتن پهشوهش     نی ئقرا

 خانهۀ  کتهاب آمبروزیانها و   خانهۀ  کتهاب  ۀنسهخ توان گفت دو  می، شدتفصیل بررسی  ب حاضر 
 برخوردارند. یتر بیشای موجودند از اعتبار ه نسخ ترین  قدیمیسپهساالر ک  

 
 نامه کتاب

 .: شهدا قم ،الدینیة ثیاالحاد فی هیزیعوالی اللئالی العز ،(ق 9690الدین ) ابن أبی جمهور، متمد بن زین

 .تیالب آل ةمؤسس: . قماألمان من أخطار األسفار و األزمان ،(ق  9690ابن طاووس، علی بن موسی )
 .قاهرة: دار جوامع الکلم ،إیقاظ الهمم فى شر  التکم ،(8990) احمد ا والعباس الحسنى، عجیبة ا ن
 .امام المهدی مؤسسة: قم ،وقعۀ صفین ،(ق 9696مزاحم، نصر ) ابن

 .دار الکتب العلمیةبیروت:  ،تفسیر عرائس البیان فى حقائب القرآن ،(8992بقلى شیرازى، روزبهان )
دار بیهروت:   ،االنوار فى علم االسرار و مقامات االبهرار  ،(ق 9689بکرى، ابوالقاسم عبدالرحمن بن متمد )

 .العلمیةالکتب 
تههران:   ،الشهریع    مباحری در علل التدی  به  ضهمیم بازشناسهی مهتن مصهبا       ،(9322پاکتچی، احمد )

 انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه اما  صادق )ع(.
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 ۀخانه  قهم و تههران: اسهماعیلیان و کتهاب    ، الشریعة  تصرانیف  إلى عةیالذر ،(ق 9692تهرانى، شیخ آقابزرگ )
 اسالمی .

  .للمطبوعا  یمؤسسة األعلم: بیروت ،مصباح الشریعة ،(ق 9699متمد ) جعفر بن
 ۀقه یترجمه  و شهر  گیالنهى، مقدمه  و تعل     ،مصرباح الشرریعة   ،(9313جعفر بهن متمهد الصهادق )ع( )   

 نشر صدوق. ،)عبدالرزاق گیالنى( یارمو متدث نیالد جال دیس
تههران: انجمهن اسهالمى     ،حسن مصطفوى ۀترجم ،مصباح الشریعة ،(9369جعفر بن متمد، اما  صادق )

 . حکمت و فلسف  ایران

 .مؤسسة آل البیت: قم ،وسائل الشیعة ،(ق 9690)حر عاملى، متمد بن حس 
: مرکهز اسهناد مجلهس شهورای     تهران ،های ایران )دنا( نوشت  دست ۀوار   فهرست ،(9322درایتی، مصطفی )

 .اسالمی
 .کشف الریبة ،(9309الدین بن على ) شهید ثانى، زین
  . قم: مکت  اإلعال  اإلسالمی ،منیة المرید ،(ق 9690الدین بن على ) شهید ثانى، زین
  .: بصیرتیقم ،مُسکّن الفؤاد عند فقد األحبّة و األوالد ،بی تا()الدین بن على  شهید ثانى، زین
 بیروت: دار الکتاب العربى. ،إحیاء علوم الدین ،بی تا()غزالى، ابوحامد 

  .: دار الرضاقم ،)جنة األمان الواقیة( المصباح للکفعمی ،(ق 9690کفعمى، ابراهیم بن على عاملى )
 .مطبعة السعادةمصر:  ،التعرف لمذهب التصوف ،(9033) کالباذى، ابوبکر متمد بن ابراهیم

 میالن،، ایطالیا-المخطوطا  العر یة  مکتبة االمبروزیانا  میالنو ،(9099)گریفینی، اوجینیو 

بیهروت: دار   ،(السالم همی حار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار )عل ،(ق 9693، متمدباقر )مجلسی
 . إحیا  التراث العربی

دار بیهروت:   ،غیث المواهب العلیة فى شرح الحکم العطائیرة  ،(ق 9682نفزى، ابو عبد اهلل متمد بن ابراهیم )
 .الکتب العلمیة
 .مؤسسة آل البیت: قم ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،(ق 9692بن متمدتقی )نورى، حسین 

 
نسخخطی
 .شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،ةیالعماد یدرر اللئال ،ق( 099)الدین  زین ،ابن ابی جمهور

 .شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،ةیالعماد یاللئال درر ،تا( الدین )بی ابن ابی جمهور، زین

 دانشگاه هاروارد. ،قهیالحق مفتاح و ةعیالشر مصباح ،(ق 099بلخی، شقیب )
 .زیدیان یمن ،ةالشریع مصبا  (،ق 9936) جعفر ین متمد

 (.2813 ۀ)شمار شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 9902) جعفر ین متمد
 .ملی خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 9966) جعفر ین متمد



 422   ... ةعیالشر مصباح کتابشناسی  نسخهرهیافتی انتقادی در 

 (.9109 ۀشمار)سپهساالر  خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 9928) ین متمد جعفر

 (.6/90361 ۀ)شمار شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 9923) جعفر ین متمد
 .ملی خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 9966) جعفر ین متمد
 .ملی خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 9806) جعفر ین متمد
 .ملی خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 9866) جعفر ین متمد
 .ملی خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 9806) جعفر ین متمد
 (.0000 ۀشمار)سپهساالر  خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 196) جعفر ین متمد

 (.90160 ۀشمار)ملی  خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 081) جعفر ین متمد

 .شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 000) جعفر ین متمد

 .زیدیان یمن ،ةالشریع مصبا  (،ق 006) جعفر ین متمد

 (.2/99980 ۀ)شمار شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(99)قرن  جعفر ین متمد
 (.2931 ۀ)شمار شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(99)قرن  جعفر ین متمد
 .شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(98)قرن  جعفر ین متمد
 (.90266 ۀشمار) شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(98قرن ) جعفر ین متمد
 (.9/2318 ۀ)شمار شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 9883. )جعفر ین متمد

 .ملی خانۀ کتاب ،ةالشریع مصبا  ،(ق 9882. )متمدجعفر ین 
 شهورای اسهالمی   مجلهس  خانهۀ  کتهاب  ،المصهبا   ضهیا   ،(ق 9991) بهن متمهدعلی   لیاسهماع  رضوی،
 (.8100 ۀشمار)

 (.093 ۀ)شمار شورای اسالمی مجلس خانۀ کتاب ،جنات الوصا  ،(ق 9800نورعلی شاه )


