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  دهیچک

 که اخالقی و عرفانی محتوای با حدیثی است کتابی قهیالحقمفتاح و عهیالشرمصباح
 مشخص گاه هیچ کتاب این ۀنگارند. است شده  فیمعر طاووسابن سوی از باراولین برای
 کیفی، و کمی محتوای تحلیل روش با حاضر، پژوهش در اساس این بر. است نبوده
 میزان تا گرفته صورت عرفانی و تاریخی و روایی اصیل منابع به کتاب محتوای ۀعرض
 صد از هدد می نشان روش این بر مبتنی های یافته. آید دستبه آن استنادهای اعتبار
 متفرد ها آن نقل در مصباح و ندارد وجود دیگر منابع در یک هیچ ها باب ابتدای حدیث
 مورد 45 و بوده دیگر منابع در ردیابی،  قابل مورد 68 ها باب متن احادیث از است؛
 اما داشته، وجود دیگر منابع در مورد 12 نیز غیرمعصومان منقوالت از و ندارد؛ وجود

 منقوالت کل از درصد 67 درمجموع و است؛ نیامده دیگری کتاب در دیگر مورد 15
 مصباح میان افراد، به قول یک انتساب در این، بر عالوه. ندارد وجود دیگر آثار در کتاب

  . است مشاهده  قابل گیریچشم اختالفات کتب سایر با
  

  .عهیالشرمصباح مان،اما های کتاب محتوایی، تحلیل کمی، تحلیل روایت، انتسابها:  کلید واژه
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  . مقدمه1
 که اخالقی و عرفانی محتوای با حدیثی است، کتابی قهیالحقمفتاح و عهیالشرمصباح
 91 ص ،5[ است شده معرفی اسالم عالم به طاووسبنسید سوی از باراولین برای ظاهراً

 ارههمو آن، ۀنویسند ۀدربار بحث و نبوده مشخص گاه هیچ کتاب این ۀنویسند]. 92 و
 ابواب ۀکلی آنکه جهت به اما است؛ بوده ما زمان تا بعدی قرون در بزرگان آرای ۀمعرک
 امام به منسوب کتب از یکی عنوان  به شود، می آغاز» الصادق قال« عبارت با کتاب این

 برخی توسط و پذیرفته برخی توسط انتسابی چنین درستی. شود می شناخته )ع(صادق
 عاملی حر شیخ و] 32 ص ،1  ج ،33[ مجلسی محمدباقر. است هقرارگرفت نقد مورد دیگر

 را )ع(صادق امام به کتاب این انتساب که هستند بزرگانی ازجمله ،]550 ص ،8 ج ،15[
 روایات از آنکه باوجود خمینی امام متأخر عارفان بزرگان، از همچنین. دانند می مردود
 کرده، استفاده خود اخالقی و عرفانی کتب در ـ سنن ۀادل در تسامح باب از ـ کتاب این
 محققین از همچنین]. 481 ص ،1 ج ،17[ پذیرد نمی امام به را آن قطعی انتساب اما

 در و کرده کتاب این صاحب بازشناسی در مفصل بحثی پاکتچی، احمد دکتر معاصر،
 ص ،12[ داند می هفتم قرن به مربوط خراسان صوفیان از یکی به منتسب راآن نهایت
 ؛]193 و 171 ص ،26: نمونه برای[ ثانی شهید: چونهم بزرگانی مقابل در]. 123

 میرزا و] 107 و 68 ص ،1 ج ،29[ کاشانی فیض ؛]42 ص ،1 ج ،10[ بحرانی سیدهاشم
 از و پذیرفته امام به را کتاب این روایات انتساب] 214 ص ،1 ج ،35[ نوری حسین
 در که مفصلی بحث در نوری میرزای. اند کرده دهاستفا خود آثار در فراوانی به آن روایات
 و )ع(صادق امام به کتاب این انتساب از دفاع ضمن دارد، الوسائلمستدرک کتاب ۀخاتم
 روایات عیاض،بنفضیل که است معتقد آن، ۀدربار موجود شبهات به پاسخ در سعی
 کتاب این ییمحتوا بررسی]. 214 ص ،1 ج ،35[ است کرده آوریجمع راآن به مربوط

 که کند می آشکار را فراوانی عالئم و قرائن صوفیه، آثار با آن ای مقایسه تحلیل اساس بر
 از یادکرد. دارد صوفیه مواریث و آثار به گیریچشم شباهت کتاب این دهد می نشان

 صوفیانه، ادبیات ۀویژ اصطالحات کارگیری به صوفیه، توجه مورد های شخصیت و عارفان
 در کتاب این. اند عالئم و قراین این  ۀجمل از کتاب ۀصوفیان نگارش سبک و ساختار
 ایشان، از برخی دستبه و بوده صوفیان و عارفان توجه مورد تاریخی مختلف های برهه

 برخی که است ای صوفیانه ادبیات چنین وجود دلیلبه. است شده نگاشته آن بر شروحی
 های شخصیت از یکی به منتسب را نانسخ این مجلسی عالمه همچون، بزرگ علمای
  ]. 6ـ5 ص ،34[  دانند می بلخی شقیق نام به صوفیه توجه مورد و مهم
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  تحقیق ۀ. پیشین2
این کتاب در انتساب احادیث و اقوال  ۀبررسی درستی یا نادرستی استنادات نویسند

وری ما را تواند دا هایی است که می مختلف به معصومان و غیر معصومان از بهترین شیوه
از پیش مقرون به صحت کند. این مسئله تاکنون  در مورد میزان اعتبار این کتاب بیش 

های دانشمندان در مورد این کتاب مورد توجه نبوده و آنچه مورد  گاه در داوریهیچ
توجه بوده، استناد یا عدم استناد در مورد کلیت کتاب بوده و تحقیقی که محتوای کتاب 

محتوایی کمی قرار داده و به آثار دیگر عرضه نماید، انجام نشده است. را مورد تحلیل 
پژوهش حاضر با روش اسنادی و تحلیل محتوای کمی درصدد ارزیابی میزان صحت 

  انتساب اقوال در این کتاب است.
  
  شناختی تحقیق . مبانی روش3

تقل مورد طور مس ای است که الزم است به پژوهش حاضر مبتنی بر اصول و مبانی ویژه
  پردازیم: شناختی می اشاره قرار گیرد که در چند بخش به بررسی این اصول روش

  
  قیتحق روش. 1. 3

عد در است؛) کمی محتوای تحلیلـ  اسنادی( تلفیقی پژوهش این در تحقیق روش  بُ
 ۀتهی و برداری فیش و متون سایر با آن ۀمقایس و کتاب جزء  به جزء ۀمطالع 1اسنادی

 بر ،2کمی محتوای تحلیل بعد در و ؛]172ـ164ص، 14[  است گرفته  انجام ...و ها فرم
 تکرارپذیر و مند نظام توصیف به عددی، های ارزش بر مبتنی آماری های روش اساس

 مقوالت به کتاب متن حاضر، ۀپژوه ]. در25، ص 18[  است شده  پرداخته کتاب محتوای
 مختلف های یافته اجزاء، انواع مارشش با سپس و شده  تجزیه آن مختلف های داده و

 متن تمام ابتدا تا بوده این بر تالش ؛]112، ص 20[  است آمده  دست به تحقیق
 یک به یک ها، داده این ۀکلی و شده  تقسیم آن محتوایی مختلف اجزای به عهیالشر مصباح

 را کتاب هزارده به قریب که متأخر و متقدم تاریخی و تفسیری و حدیثی منابع میان در
 در روش این. گیرد قرار تحلیل مورد شده،  حاصل نتایج و شده جستجو شود، می شامل
 در اجرا  قابل پایایی لحاظ به آن الگوی و شده اجرا یکنواخت صورت به مجموعه کل

  .]198، ص 32[ است شکل هم متون

                                                                                                                                        
1. documentary research. 
2. content quantitative analysis. 
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  آماری تحقیق ۀ. جامع2. 3
های  است که با در نظر گرفتن بخش هعیالشرمصباحآماری این تحقیق، کل کتاب  ۀجامع

به  قول از غیر معصومان است. نقل  27حدیث از معصومان و  213اصیل آن، مشتمل بر 
گیری برای تحلیل مضمون و درنتیجه، تعمیم  که در تحقیق حاضر از نمونهلحاظ آن
ال نشده و تمام اجزای کتاب مورد بررسی قرار گرفته، احتم کل متن استفاده  نتایج به

خطای علمی در آن صفر است؛ اما با در نظر گرفتن احتمال خطای انسانی، حداکثر 
  احتمال خطا در این تحقیق دو درصد است.

  
  ها و واحدهای تحقیق ها، رده . مقوله3. 3

شده  بندی  و خطا طبقه بر اساس روش آزمون  عهیالشرمصباح های موجود در کتاب مقوله
های تحقیق، از  بندی مقوله های طبقه استانداردها در روشاست. این روش در کنار دیگر 

 ۀهای مختلف با مطالع ها است که در آن، مقوله بندی مقوله های متداول در طبقه شیوه
های تحقیق  . بر این اساس مقوله]161، ص 36[ شود  متن و در ضمن تحقیق کامل می

  طرح است. قابل  1 ۀمطابق جدول شمار
  

  ها مقوله ستفهر. 1 ۀشمار جدول
  نوع مقوله  ردیف

 آغاز »الصادق قال« با که ابواب ابتدای احادیث از مستند غیر و مستند موارد تعداد  1
  .شود می

  )اول ۀدست از غیر( ها باب متن احادیث از مستند غیر و مستند موارد تعداد  2

  کتاب متن در معصومان غیر سخنان از مستند غیر و مستند موارد تعداد  3

  
  :است ذکر قابل نکاتی باال های مقوله مورد رد
 به ،اول ۀمقول. شود می آغاز» الصادق قال« عبارت با عهیالشرمصباح ابواب ۀکلی. 1

 دهد، می نشان عهیالشرمصباح از موجود خطی های نسخه. دارد اشاره ابواب این انتساب
 باب 99 مبروزیاناآ ۀنسخ اساس بر مصباح ابواب. است باب صد کتاب این ابواب تعداد
 ابواب ۀمقایس. برند می نام باب 100 را ابواب تعداد دیگر های نسخه تمامی در اما است؛
 به چهارم باب اختالف، بدون ها نسخه تمامی در که» النیه« نام به بابی که دهد می نشان
 ابواب باب، این باوجود بنابراین است؛ نیامده آمبروزیانا ۀنسخ در دارد، اختصاص آن
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 ۀنسخ آغازین صفحات شدن مفقود جهت به البته. شود می کامل ها نسخه این ۀصدگان
  .نداریم اطالعی نسخه این در باب این جود و عدم یا وجود از سپهساالر،
 فهرست در مصطفوی مرحوم شود؛ نمی ختم نکته این به ها نسخه ابواب های اختالف

 را دومی و »برالوالدین« نام به را اولی و دکن می تکرار بار دو را 72 عدد ،مصباح برای خود
 101 به کتاب ابواب بگیریم، نظر در را اعداد تکرار اگر بنابراین آورد؛ می »الموعظه« نام به

 است، باب 99 آن در ابواب تعداد که آمبروزیانا ۀنسخ از غیر آنکه  حال است، رسیده باب
 معتقد نوری میرزای. دارند نظر اتفاق مصباح بودن باب 100 بر دیگر، های نسخه ۀهم

 در شیعه مخالفان اضافات از و نیست کتاب جزء) 68 باب( الصحابهمعرفه باب که است
 و نبوده مصباح ابواب از که بابی رسد می نظر به]. 210 ص ،1 ج ،35[ است کتاب این

 معرفه باب از پس که» االئمهمعرفه« نام به است بابی است، شده  افزوده آن به بعدها
 ها نسخه از بسیاری در باب این. است قرارگرفته  الصحابهمعرفه باب از قبل و األنبیاء
 مورد این در ها نسخه ۀمقایس با آنچه بر عالوه. نیست موجود آمبروزیانا ۀنسخ در ازجمله
 دالیل با توان می کتاب خصوصیات و باب دو این محتوای تر دقیق بررسی با شد، گفته

  .نمود اثبات را االئمهمعرفه باب بودن اضافه و الصحابهمعرفه باب تاصال متعددی
) ص(اکرم پیامبر از فارسی سلمان از که االئمهمعرفه به مربوط حدیث مجلسی

 سند با المحتضر کتاب از را حدیث این وی. آورد نمی مصباح از نقل به را شده نقل
 در را هست عهیالشر صباحم در آنچه اکثر وی آنکه حال کند، می نقل آن مستقل

  ].142 ص ،53 ج ،33[ است آورده بحاراالنوار
 هر کتاب، در مصباح ابواب ذکر ضمن 1الوصال جنات کتاب در شاه علی نور همچنین

 ۀنکت اما است، مصباح نسخ مطابق کتاب این در ابواب ۀهم. آورد می »لمعه« عنوان با را باب
 تحت) هالمئ و یالحاد هلمع( یک و صد ۀشمار به یباب که است آن نسخه این در توجه  قابل

 آغاز صورت این به باب این. ندارد وجود دیگر نسخ میان در که آورد می »هالصدق« عنوان
 ابواب دانیم می که طور همان »... الصدقه عن ابلیس سئل انه )ص(النبی عن روی« :شود می

 است؛ کتاب صاحب سخن همگی و دشو نمی آغاز »رُوِیَ« همچون الفاظی با الشریعه مصباح

                                                                                                                                        
ق)  1312( یطبسـ  یرقـ  یمحمـدعل بـن نیعبدالحس رزایمبنیشاه محمدعل ینورعل ۀکتاب نوشت نیا .1

ـ کتاب یدر نسـخ خطـ   913 ۀکتابت شده و به شـمار  1259کتاب به سال  نیا یخط ۀنسخ. است  ۀخان
از  یو سپس شرح منظوم آورد یم 377تا  284را در صفحات  عهیالشر مصباح یمجلس موجود است. و

 .دهد یها ارائه م آن
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  .است الوصال جنات در الشریعه مصباح اضافات از بابی چنین شک بی بنابراین
  .بدانیم باب صد را کتاب ابواب تعداد کتاب، اصیل های نسخه اساس بر باید اساس این بر
 شده منتسب )ع(صادق امام به که عهیالشرمصباح صدگانه ابواب تمام بر عالوه. 2
 این. اند شده منسوب معصومان به که خوریم برمی مواردی به نیز ابواب متن رد است،
 از مابقی و )ص(پیامبر از) روایت 84( آن درصد 75 که است حدیث 113 بر مشتمل موارد
) مستقیم صورت به( پیامبران از برخی و )ع(صادق امام و باقر امام و سجاد امام و علی امام
  .است شده نقل

 عارفان و صوفیه و اصحاب به که خوریم برمی اقوالی به عهیالشرباحمص متن در. 3
  .است قول  نقل 27 بر مشتمل موارد این. است شده منتسب

  
  های تحقیق . یافته4

 مورد در که کمی محتوای تحلیل و اسنادی تحلیل اساس بر پژوهه این های یافته
  .است اشاره قابل ذیل رحش به شد انجام الشریعهمصباح در موجود مختلف های مقوله

  
  . استناد انتساب مقوالت ابتدای ابواب1. 4

 منابع در ها آن جستجوی که است مورد صد مقوالت این تعداد شد اشاره که طور همان
 از مورد تنها. دهد نمی نشان را مستندی موردی هیچ در الشریعه،مصباح از پیش حدیثیِ
 حدیثی است، ردیابی  قابل دیگر منابع در کتاب ۀمنتشرشد نسخ اساس بر که مواردی
، 13[  شود می روایت فارسی سلمان از )ع(صادق امام توسط االئمهمعرفه باب در که است
 اصیل ابواب از باب این بگوییم باید شد، مطرح این از  پیش که بحثی مطابق اما ؛]63ص 

 این روایات از یک یچه بود معتقد باید بنابراین است؛ شده  اضافه آن به و نبوده مصباح
. اند کرده نقل مصباح از را ها آن نیز متأخر منابع تمامی و نیست متقدم منابع در بخش
  .است آمار این گر نشان 2 ۀشمار جدول
  

  ابواب یابتدا مقوالت استناد موارد فهرست .2 ۀشمار جدول
  مستند ریغ  مستند  تعداد
100  0 )0(%  100 )100(%  

  



   143   عهیالشر مصباح کتاب ییرروایغ و ییروا منقوالت استناد یبررس و یکم یمحتوا تحلیل

  ای متن ابوابه . استناد حدیث2. 4
 68 تعداد روایات، این استناد بررسی با. است شده ذکر حدیث 113 الشریعهمصباح متن در

 که  نحوی  به شد، یافت تفسیری و فقهی و تاریخی و عرفانی و حدیثی منابع در روایت
 شش روایت، 68 این مجموع از. اند شده روایت مصباح از مستقل طور به بود معتقد توان می

 یک و )ع(صادق امام از روایت یک ،)ع(مریم بنعیسی از روایت چهار و )ع(امیرالمؤمنین از روایت
 از روایت یک و )ع(سجاد امام از روایت یک و )ع(عمرانبنموسی از روایت یک و )ع(نوح از روایت

  1.است شده  روایت )ص(اکرم پیامبر از روایات مابقی و )ع(داود حضرت
 سنی و شیعه از سندی هیچ در نیز گانه 113 موارد زا حدیث 45 دیگر طرفی در
  :از اند عبارت روایت 45 این. نشد یافت
  .]44، ص 13[ الماء کمثل) الخالص( المخلص المؤمن مثل: )ص( الرسول لقول. 1
 االخالص حب فیه فأعلم عبد قلب یعل أطلع ما جل و عز اللَّه قال: )ص( اللَّه رسول . قال2
 في اشتغل من و منه تقربت و سیاسته و تقویمه تولیت إال یمرضات تغاءاب و یلوجه ،یلطاعت
  .]66، ص 13[ الخاسرین دیوان في مکتوب اسمه بنفسه، المستهزئین من فهو یبغیر صالته
ه رسول سئل و. 3 ه اسم عن)ص(اللَّ ه أسماء من اسم کل فقال االعظم؟ اللَّ  أعظم اللَّ

 .]78، ص 13[
ه دعوت لقد)ع(الصادق قال. 4   .]80، ص 13[ الحاجه نسیت و یل فاستجاب مره اللَّ
  .]111، ص 13[ فریضه تارك فضیله لطالب عجبت: )ع(الحسینبنیعل قال. 5
ه رسول قال. 6  بالعباده و زادا یبالتقو و دلیال بالعقل و واعظا بالموت یکف: )ص(اللَّ
ه و شغال  .]113، ص 13[ بیانا بالقرآن و مونسا باللَّ
  .]136، ص 13[ لرحمناه طفل فم في لقمه بأجمعها الدنیا کانت لو البیت أهل بعض . قال7
 من یخالف لها فقال ربها، فأطاعت بطاعته أمرها الدنیا اللَّه خلق لما)ص(اللَّه رسول . قال8
  .]136، ص 13[ )بها( علیها طبعها و الیها اللَّه عهد ما یعل یفه خالفک، من یوافق و طلبک
 یمسها ال و یراها النائم کعیش فیها عیشه الدنیا في المعتبر )ص(هاللَّ رسول قال. 9

  .]145، ص 13[
 و کذب قال اذا و) اساء( یأفش فعل اذا و أخلف وعد اذا المنافق: )ص(النبي قال و. 10

 .]157، ص 13[ غاش منع اذا و طاش رزق اذا و خان ائتمن اذا
 حیث و کان من کائنا منافق، فهو هعالنیت سریرته خالفت من: ایضا) ص(یلنبا قال. 11

                                                                                                                                        
 در هـا آن مسـتندات  و اتیـ روا نیا بر مشتمل گرفته، قرار مجله دفتر اریاخت در که مقاله نیا ۀمیضم. 1

  .است  یسن و عهیش منابع
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 .]157، ص 13[ کان رتبه یا یعل و کان زمان یأ في و کان
  .]171، ص 13[ لیله عشرین قیام من یال أحب الیها الضروره مع لقمه ترك: )ع(داود . قال12
ه؟ رسول یا هما ما و قیل القبقبین، من للناس ویل: )ص(یالنب قال. 13  البطن: قال اللَّ

 .]171، ص 13[ الفرج و
 بأصعب نفس اعتلت ما و القسوه من بأشد قلب أمرض ما: )ع(مریم بن یعیس قال. 14

  .]171، ص 13[ الجوع ـ بغض من
 سلطان تحت بالخمود فقال البصر؟ غض یعل یستعان ذا بما)ع(امیرالمؤمنین سئل. 15
 قیلی ال عما بصرك فغض العقل، برید و القلب جاسوس العین و سرك یعل المطلع
 .]173، ص 13[ عقلک ینکره و قلبک یکرهه و بدینک
 .]173، ص 13[ العجائب ترون أبصارکم غضوا: )ص(یالنب قال. 16
) المخدورات( المحذورات یال النظر و ایاکم: للحواریین)ع(مریم بن یعیس قال. 17
 .]173، ص 13[ الفسق نبات و الشهوات بذر فإنها

 .]174، ص 13[ واجب بغیر نظره من یال بأح الموت: )ع(زکریا بن ییحی قال. 18
 في نتناظر یحت اجلس: )ع(طالب یاب بن یعل بن للحسین قال رجال ان یرو. 19
 فاذهب بدینک جاهال کنت فان ،یهدا یعل مکشوف یبدین بصیر انا هذا یا: فقال الدین؟
  .]199، ص 13[ للمماراه و یمال! فاطلبه
 اللَّه معصیته في یالمتسخ اما و اللَّه وجه به أراد و) کیمل( ملک بما یالسخ: )ص(یالنب . قال20
 .]221، ص 13[ لغیره فکیف لنفسه الناس أبخل هو و غضبه و اللَّه سخط فحمال
 و الملک کان حیث کنت أین مسکین یا ،یمال یمال و یملک یملک آدم ابن: اللَّه . یقول21

 .]222، ص 13[ فأبقیت تصدقت وا فأبلیت لبست أو فأفنیت أکلت ما اال لک هل و تکن لم
 .للوارثین فهو أخرت ما و للمالکین فهو قدمت ما)ع(یعل امیرالمؤمنین قال. 22
 .]239، ص 13[ علیها أذاهم و منها منافعهم االرض کمثل المؤمن مثل: )ص(یالنب . قال23
 .]239، ص 13[ مسکنا للصبر و معدنا للعلم و) مرکبا( مرکزا للحلم بعثت: )ص(اللَّه رسول . قال24
 قصد و الحق اتباع من اال ء یضي ال نور) القلوب في( القلب في: )ص(یالنب قال. 25
  .]248، ص 13[ المؤمنین ـ قلوب في مودع األنبیاء نور من هو و السبیل
ه رسول قال. 26  في ء یش ألطف الحسن الخلق و الخلق؛ حسن زماننا حاتم: )ص(اللَّ
 ان و العسل الخل یفسد کما العمل یفسد الخلق سوء و نالمیزا في ء یش أثقل و الدین
  .]255، ص 13[ الهوان یال فمصیره الدرجات في یارتق

 و الیها یجذبه بغصنها متعلق صاحبه و الجنه في شجره الخلق حسن: )ص(اللَّه رسول . قال27
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  .]256و  255، ص 13[ الیها یجذبه بغصنها متعلق صاحبه و النار في ۀشجر الخلق سوء
 فقلبته،! یاقلبن) مکتوب علیه( علیه مکتوبا حجرا رأیت: )ع(مریم بن یعیس قال. 28

 یعلم ما طلب علیه مشوم یعلم بما یعمل ال من: مکتوب) باطنه من علیه( باطنه یعل فاذا
ه یأوح. علم ما علیه مردود و  عامل غیر بعالم صانع أنا ما أهون ان: )ع(داود یال  یتعال اللَّ

  .]260، ص 13[ یذکر حالوه قلبه من اخرج أن باطنیه عقوبه سبعین نم أشد بعلمه
  .]266، ص 13[ عظیمه الفتیا الن ،یلعس و لعل و لربما ذلک و: )ص(یالنب قال. 29
 .]275، ص 13[ بعمله مجهول بعلمه معروف هو من الناس یأشق)ع(مریم بن یعیس . قال30
 من و الشک یال الیقین من یدعوکم) مدع داع( داع کل عند تجلسوا ال: )ص(یالنب . قال31

 و الرغبه یال الزهد من و العداوه یال النصیحه من و الکبر یال التواضع من و الریاء یال االخالص
 یال الشک من و االخالص یال الریاء من و التواضع یال الکبر من یدعوکم عالم) یال( من تقربوا
 .]278، ص 13[ النصیحه یال العداوه من و الزهد یال الرغبه من و الیقین

ه اجالل من ان: )ص(یالنب قال. 32  في) یالقرب یذ( یالقرب یذو اعظام یتعال اللَّ
  .]308، ص 13[ االیمان
ه رسول یاستوص رجال ان یرو. 33 . ربک منازعه فیه فان قط، تغضب ال: فقال ؟)ص(اللَّ
 صل: فقال ؟یزدن فقال .یالخف الشرك فیه فان منه، تعتذر ما و ایاك: فقال ؟یزدن فقال
ه من یاستح: فقال ؟یزدن فقال. یالقرب و الوصله فیه فان مودع، صاله  من استحیاءك اللَّ
  .]321، ص 13[ الیقین زیاده فیها فان جیرانک، یصالح

ه سیف الصدق: )ع(یعل امیرالمؤمنین قال. 34  به یهو أینما سمائه و أرضه في اللَّ
  .]326، ص 13[ )نفذ( یقده) یأهو(

ه یرض له( له فقال)ع(االئمه بعض یعل قدم المتوکلین بعض أن یرو. 35 ): عنک اللَّ
 نفیس و التوکل بحسن الرجل یعرف کان االمام و التوکل؟ في مسئله بجواب یعل اعطف
 أوط( مکانک قف له فقال ایاه، ابدائه قبل من عنه سأل فیما صدقه یعل أشرف و الورع

  .]332، ص 13[ ...یأنظرن و) مکانک
ه غیر همته و أصبح من: )ص(یالنب قال. 36  المبعدین الخاسرین من أصبح فقد اللَّ

  .]348، ص 13[
 في اللیل طول في یفکر کان السالم علیه و نبینا یعل ذکریا بن ییحی أن یرو. 37

 و المفر أین اللهم: الصباح عند یقول ثم النوم، یأخذه ال و لیلته فیسهر النار، و ۀالجن أمر
  .]378، ص 13[ )الیک اللهم( الیک اال اللهم! المستقر أین

 الطبع نقاء و القلب صفاء بها تغتنموا باخوانکم ظنونکم أحسنوا: )ص(یالنب قال. 38
 .]380، ص 13[
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ه رسول قال. 39  فمن محمد یا ،یب یعبد ظن حسن عند أنا: ربه عن ییحک: )ص(اللَّ
 من کان و نفسه یعل الحجه أعظم فقد بربه ظنه موجبات حقیقه وفاء عن زاغ

  .]382، ص 13[ هواه أسر في المخدوعین
ه رسول قال. 40  یبق ما خوف و یمض ما خوف خوفین بین المؤمن): ص یالنب() ص(اللَّ

  .]398، ص 13[
 و کفر بالمفقود و شرك بالموجود القلب تعلق: یقول )ع(الباقر محمدا یأب سمعت. 41

 .]405، ص 13[ الرضا سنه عن خارجان هما
 یأت و( یعل یتأت یحت الرخاء في سبعون یعل یأت قد اللهم: دعائه في أیوب قال. 42

 .]411، ص 13[ البالء في سبعون) یعل
ه رسول قال. 43 ه أراد اذا: )ص(اللَّ  بین مساویه جعل و محاسنه عن ألهاه خیرا بعبد اللَّ
ه ذکر عن المعرضین مجالسه کرهه و عینیه  .]427، ص 13[ اللَّ

 .]430، ص 13[ هابه اال أحد یراه ال الصادق: )ع(امیرالمؤمنین قال .44
ه حب: )ع(امیرالمؤمنین قال و. 45  نور و احترق اال ء یش یعل) تمر ال( یمر ال نار اللَّ

ه ه) سحاب( سماء و أضاء اال ء یش یعل یطلع ال اللَّ ) ء یش من( ء یش تحته من ظهر ما اللَّ
ه حری و) الفیض أعطاه( غطاه اال ه ماء و حرکته اال ء یش في تهب ما اللَّ  کل به ییحی اللَّ
ه أرض و ء یش ه أحب فمن ء، یش کل منها ینبت اللَّ ه أحبه( اللَّ  من ء یش کل أعطاه) اللَّ

 .]438، ص 13[ )المال و( الملکوت و الملک
ه أحب اذا: )ص(یالنب قال. 46  أرواح و أصفیائه قلوب في قذف یامت من عبدا اللَّ

 ثم له یطوب) حقا المحبوب( حقا المحب فذلک لیحبوه، محبته عرشه سکان و ئکتهمال
ه عند له و له یطوب   .]438، ص 13[ القیامه یوم شفاعه اللَّ

ه المحبون اآلخره و الدنیا في )ص(النبیین بعد الناس أفضل): ص(یالنب قال. 47  للَّ
 .]441، ص 13[ فیه المتحابون

ه حب ألذه و الجنه في ء یش أطیب ان )ع(امیرالمؤمنین قال و. 48 ه في الحب و اللَّ  اللَّ
ه الحمد و   .]443، ص 13[ للَّ

 دو ،)ع(عیسی حضرت از مورد چهار ،)ع(علی حضرت از مورد پنج روایت، تعداد این از
 مورد یک و )ع(باقر امام از مورد یک و )ع(عیسی حضرت از مورد دو و)ع(سجاد امام از مورد

 از موارد مابقی و ناقل بدون مورد یک و )ع(ایوب حضرت از مورد یک و )ع(صادق امام از
  .است شده  روایت )ص(پیامبر
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 آنچه به توجه با که است شده لیست شماره 48 در روایات این بینیم می که طور همان
 غیر دیگر بخشی و مستند ها آن از بخشی یعنی هستند؛ وجهی دو روایت شش شد، گفته

 شده آورده بخش این در هم و مستند روایات بخش در هم روایت شش ینا لذا است، مستند
  .هستند 46 و 39 و 33 و 26 و 10 و 6 های شماره در روایت شش این. است

  .آید می 3 ۀشمار جدول در خالصه طور به بخش این روایات آمار
  

  ابواب متن ثیاحاد استناد موارد فهرست .3 ۀشمار جدول
  مستند ریغ  مستند  تعداد
113  68 )60(%  )40(%  

  
 . استناد اقوال غیر معصومان در متن کتاب5

 27 مصباح، متن در صوفیه و عارفان و صحابه از اعمّ معصومین غیر اقوال شمارش با
  .است آمده منابع در و بوده مستند مورد 12 میان این از که یابیم می را موارد این از مورد

  .هستند ذیل شرح به موارد این
 فقالت. یرجع یمت: فقال. خرج: فقالت عنه؟ داره أهل ذر یاب اصحاب بعض سئل. 1

 برخی در قول نقل این) 11 باب. (شیئا لنفسه یملک ال و غیره بید روحه من یرجع یمت
 اندکی با اما نشد، یافت روایی و تاریخی منابع در که آمده ابوالدرداء مورد در مصباح نسخ

 بغداد تاریخ در او ۀدربار» خواص احمدبنمیابراه« هرخوا میمونه از سخن این اختالف،
 .]426 ص ،14 ج ،16[ است آمده
 باب( الحجر انتظر أنا و بالدعاء المطر تنتظرون أنتم: لبعضهم الصحابه بعض قال. 2

 و المطر تستبطئون أنتم« صورت به منابع دیگر و غزالی نیالعارفمنهاج در جمله این). 19
 ص ،3 ج ،28  ؛ 52 ص ،25[  است شده نقل دیناربنمالک قول از »الحجر أستبطئ أنا

                                             ].299 ص ،2 ج ،29 ؛ 218 ص ،27  ؛ 558
 الصبر و طویل یوم بشر اعده یان قال! یضعفک الصیام ان و ضعیف انک لبعضهم . قیل3

 که آمده نیز منابع برخی در مطلب این). 20 ابب( عذابه یعل الصبر من أهون اللَّه طاعه یعل
 منابع این از برخی. است قیسبناحنف ،»بعضهم« از مصباح صاحب مقصود کند می روشن
     .                                        ]97 ص ،3 ج ،21  ؛ 323 ص ،24 ج ،7  ؛ 96 ص ،7 ج ،16[  :از اند عبارت
 باب( داء الیوم فصاروا دواء کانوا فإنهم ،یاالفع و سداال من فرارك الناس من فر. 4

 ؛ 345 ص ،7 ج ،6[  است شده نقل طایی ابوسلیمان از منابع برخی در جمله این). 24
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 کتب السماك ابن قال و« آمده جمله این اءالعلومیاح در همچنین]. 55 ص ،6 ج ،28 
 منهم ففرّ له، دواء ال داء روافصا به ییتداو دواء کانوا الناس فإن أمابعد،: لنا صاحب
 قائل. است مصباح متن فقرات برخی مشابه که ،]76 ص ،6 ج ،28[ »األسد  من  فرارك

 بزرگان از سماک صبیحمحمدبن جعفر ابو .است سماک ابن عصر هم عارفان از سخن این
                        ].112 ص ،1 ج ،16[  است. ق 185 سال به گذشته در و صوفیه
 فافعل تعرف ال و تعرف ال موضع في الیوم تکون ان استطعت ان: خثیمبنربیع قال. 5

 .نشد یافت مصباح از نقل به مگر منبعی هیچ در هم خثیمبنربیع سخن این). 24 باب(
  ].220 ص ،27[  است شده نقل فضیل از سخن این ،العارفینمنهاج در

 ،یأغن منک أنا( أحلم عنک و قال! یأعن ایاك: قیسبنألحنف قال رجال أن یحک. 6
 این. نشد یافت سندی در نیز قیسبناحنف سخن این). 57 باب) (أحلم عنک انا قال
 برخی در » أعرض عنک و: فقال ، أعني  إیاك المعرض أیها) الرجل( قال« صورت به کالم
 .]273 ص ،31[  است شده نقل حصینبنیزید از عرفانی منابع
 ییدر ال أصبح اذا رجل یصبح کیف: قال أصبحت؟ کیف: یرنالق الویس قیل. 7
 غزالی الدینعلوم إحیاء در فقط سخن این). 78 باب( أیصبح ییدر ال یأمس اذا و أیمسي
  .]68 ص ،6 ج ،28[  است آمده
 این). 80 باب( البیات أخاف یالن قال باللیل؟ تنام ال مالک: خثیمبنلربیع قیل. 8
 ج ،1[  است شده وارد سنت اهل منابع برخی در اما یامده،ن شیعی سند هیچ در سخن

 شده نقل هللا عبدعامربن از سخن این منابع این از برخی در و ؛]1528 و 1438 ص ،5
 در و] 21 ص ،13 ج ،11[  قیس عبدعامربن از دیگر برخی در و] 34 ص ،26 ج ،7[ 

 .]529 ص ،30[  دیناربنمالک از دیگر برخی
ه خان من و. 9 ه هتک السر في اللَّ  در جمله این). 81 باب( العالنیه في ستره اللَّ
 و] 159 ص ،1 ج ،22[  شده  بیان البامعانيعليبنحسن از نقل به سنت اهل منابع برخی

 و تاریخی کتب برخی در و] 265 ص ،1 ج ،22[  ذکرشده ابوعثمان از منابع برخی در
 ج ،2[  است شده نقل رازي معاذبنییحی کریاز ابو از عرفانی تذکره کتب عموم همچنین

                                            .  ]63 ص ،30  ؛ 165 ص ،6 ج ،3  ؛ 149 ص ،12
هرحمه أبوذر قال. 10  فیا( یتحی لنفس عجبا فوا موت، النار ذکر و موت الجنه ذکر: اللَّ
 اما نیامده، منبعی در ابوذر از نقل به جمله این). 84 باب( موتین بعد) ییحی لمن عجبا
  ].67 ص ،19[ است شده نقل معاذبنیحیی از عرفانی منبع یک در
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 این). 90 باب( لالبل العقال و للدابه کالشکال للمؤمن البالء: منبهبنوهب قال. 11
 ،6  ؛ 76 ص ،1 ج ،4: مانند[ است شده وارد سنت اهل منابع از برخی در فقط نیز سخن

                                            .  ]162 ص ،4 ج ،21  ؛ 322 ص ،9 ج ،8 ؛ 56 ص ،4 ج
 این). 92 باب( مطلوب یالن: قال) مهموما( محزون مالک: خثیمبنلربیع قیل. 12
 نسبت حافی بُشر به را سخن این منابع برخی در البته. نشد یافت سندی هیچ در سخن
                                            .  ]196 ص ،24  ؛ 431 ص ،1 ج ،23  ؛ 169 ص ،3 ج ،9[  دهند می

 از مورد یک ابوذر، از مورد دو خثیم،بنربیع از مورد 3 گانه، دوازده موارد میان از
 ذکر بدون مابقی و منبهبنوهب از مورد یک و قرنی اویس از مورد یک قیس،بناحنف
  .شد مشخص ها آن ناقل ،مستندیابی در که آمده ناقل

  .است مشاهده  قابل انتساب ۀنحو در اختالف هم مستند روایت هشت میان در گاهی البته
 و عرفانی منابع در مورد 15 صحابه، و عارفان های نقل گانه 27 موارد از نیهمچن
  .هستند متفرد مصباح نقل در همگی، و نشد یافت...  و تاریخی
  :از اند تعبار گانهپانزده موارد این

 ،)واحده رکعه( واحد رکوع في الفجر یال باللیل یسهر کان خثیمبنربیع ان یحک. 1
  ).الرکوع 15 باب( بنا قطع و المخلصون سبق أوه قال و یزفر أصبح فاذا

 یحاسب ثم به یتکلم ما کل فیکتب یدیه بین قرطاسا یضع: خثیمبنربیع کان و. 2
  ).الصمت 27 باب( بقینا و الصامتون نجا آه آه قولی و علیه ما و ماله عشیته في نفسه
 من فاز معک، یالغن و العز قناعه یا: مکتوب االولین کتب في: منبهبنوهب قال و. 3
  ).الراحه 28 باب( بک فاز

ه یرض الدرداء ابو قال. 4 ه قسم ما: عنه اللَّ  ریح جناح في کان لو و ییفوتن ال یل اللَّ
  ).الراحه 28 باب(

ه یرض أبوذر لقا و. 5  الصم في محبوسا کان لو و به یثق ال من ستر هتک: عنه اللَّ
  ).الراحه 28 باب) (الصالخید( الصیاخید

ه عبد قال. 6 ه یرض مسعود بن اللَّ  لو: مرضها في عادها قد امرأه یال نظر لرجل عنه اللَّ
  ).البصر غض 42 باب( مریضک عیاده من لک خیرا لکان عیناك ذهبت
 ان تسکت ال غیره في و الکالم خبیث عن لسانک احفظ: الحکماء ـ ضبع قال. 7

  ).الکالم 46 باب( استطعت
 الورع األصلح: فقال االفسد؟ ما و الدین في األصلح ما االحبار کعب سئل انه یبلغن. 8

  ).الطمع 52 باب( کعب یا صدقت السائل له فقال. الطمع االفسد و
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 فما ینفس في یرب یادبن) فقال( قال ادبک؟ من الحنفیهلمحمدبن قیل و. 9
 استقبحته ما و استعملته و به تبعتهم البصیره و االلباب یاول من) استحسنت( استحسنته

 یال ذلک یفأوصلن ،)مستیقنا مستقرا،( مستنفرا ترکته و اجتنبته الجهال من) استقبحت(
  ).االقتداء 59 باب) (العلم کنوز طریق( العلم کنوز

 باب( نفعها ینفس حرمت قد أنا و یغیر یبعلم ینتفع کیف: عیینهنبسفیان قال. 10
  ).الفتیا 63

  ).القراءآفه 66 باب( القراء دیوان في اسمک اللَّه ییر ال یبن یا: البنه ثابتزیدبن . قال11
 باب)(افواه من الحکمه( المجانین أفواه من لو و الحکمه خذ: الحکماء) قال( قالت. 12

  ).الموعظه 72
  ).االخوان تبجیل 78 باب( ینفس أشکو و یرب أشکر أصبحت: عنه اللَّهیرض أبوذر قال .13
 فتأولوها منه تستتکرونها خصله في اخوانکم أحد رأیتم اذا: کعببنیاب قال. 14
 في تعذروه لم حیث أنفسکم، فلوموا اال و أحدها یعل قلوبکم اطمأنت فان تأویال، سبعین
 أنفسکم یعل باالنکار یأول فانتم تاویال،) سبعین علیه یسرها( سبعون علیه یسترها خصله
  ).الظن حسن 85 باب( منه

 نعمل) تعال( بل فقال الرجاء، یعل الناس عمل قد: حیان بن لهرم اویس قال.  15
  ).الرجاء و الخوف 88 باب( الخوف یعل

 از دمور یک منبه،بنوهب از مورد یک خثیم،بنربیع از مورد دو تعداد این از
 یک ،االحبارکعب از مورد یک مسعود،بنعبدهللا از مورد یک ابوذر، از مورد دو و ابوالدرداء

 مورد یک ثابت،زیدبن از مورد یک عیینه،بنسفیان از مورد یک حنفیه،محمدبن از مورد
  .است آمده ناقل بدون مورد دو و قرنی اویس از مورد یک و کعببنابی از

  .آید می 4 ۀشمار جدول در خشب این آماری گزارش
  

  کتاب متن در معصومان ریغ اقوال استناد موارد فهرست.  4 ۀشمار جدول
  مستند ریغ  مستند  تعداد
27  12 )45(%  15)55(%  

  
  نتیجه
 213درمجموع از میان  عهیالشرمصباحدهد در کتاب  های این تحقیق نشان می یافته

 32شده که قریب به  ر منابع دیگر نقلروایت د 68شده،  حدیثی که از معصومان نقل
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 عهیالشرصباحشود؛ و مابقی موارد در نقل م درصد از کل احادیث کتاب را شامل می
  دهد. درصد روایات را تشکیل می 69متفرد است که 

 15%) مستند است و 45( مورد 12نقل از غیر معصومان،  27همچنین از مجموع 
  %) نیز در کتابی یافت نشد.55( مورد

مورد مستند  80همچنین درمجموع منقوالت کتاب اعمّ از حدیث و غیر حدیث، 
مورد غیر مستند است که  160دهد و  درصد کل منقوالت را تشکیل می 33است که 

در  عهیالشرمصباحدهد. آمار کلی در مورد منقوالت  درصد کل منقوالت را تشکیل می 67
  آید. می 5 ۀجدول شمار

  
  کتاب متن در معصومان ریغ اقوال استناد موارد فهرست: 5 ۀشمار جدول

  استناد  تعدادکل  مقوله  فیرد
  مستند ریغ  مستند

  %)69مورد ( 145  %)31مورد ( 68  213  احادیث  1

  %)55مورد ( 15  %)45مورد ( 12  27  اقوال غیر معصومان  2

  %)67مورد ( 160  %)33مورد ( 80  240  مجموع

  

حاضر، محتوای  ۀما را بر آن داشت تا در پژوه عهیلشرامصباحناشناخته بودن نگارنده 
را به منابع اصیل روایی و تاریخی و عرفانی عرضه داریم، تا عیار اعتبار استنادهای آن
های این تحقیق نشان  دست بیاید. یافتهکه قدم اول در تحلیل یک حدیث است به آن
اد به انتساب صد باب این کتاب آید، اعتم برمی عهیالشرمصباحطور که از متن  دهد آن می

بسی دشوار و بلکه ناممکن است؛ که چرایی چنین اتفاقی در انتساب  (ع)به امام صادق
درصد از احادیث  40طلبد؛ عالوه بر آن، عدم ذکر  مجال مستقلی می ابواب به امام ۀهم

درصد منقوالت غیر معصومین در منابع دیگر و همچنین اختالف در  55متن کتاب و 
دارد تا در مورد  نتساب روایات و منقوالتی که در منابع دیگر آمده، ما را بر آن میا

قول از این کتاب و انتساب مطالب به افرادی که در این کتاب آمده کمال  هرگونه نقل
  آوریم. عملاحتیاط را به
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  منابع
، چاپ حاتم یابابن ریتفس ؛العظیم القرآن تفسیر). 1419( محمدبنعبدالرحمن حاتم،یابابن]. 1[

  .الباز یمصطف نزار مکتبه ،، ریاضیسعود عربستان سوم،
 .والملوک االمم خیتار یف المنتظم). 1412( محمدبنعلیبن عبدالرحمن ابوالفرج ،یجوزابن    ]. 2[

                                   .هیالعلمدارالکتب روت،یب، لبنان، 12جلد  ،عطا القادر عبد یمصطفعطا و  القادر عبد تحقیق: محمد
 .الزمان ابناء انباء و انیاالع اتیوف). ؟( شهاببناحمد نیالد شمس ابوالعباس خلکان،ابن  ]. 3[

                         .دارالثقافه لبنان، ، 6عباس، جلد  إحسان:  تحقیق
                        .صادر دار روت،یب ، لبنان،1جلد  .یالکبرالطبقات). ؟( ابوعبدهللا سعد،ابن  ]. 4[
 دار ،                تهران .الحسنه باألعمال األعمال؛ اإلقبالإقبال). 1409( موسیبنعلی طاووس،ابن]. 5[

  .  اإلسالمیه الکتب
 ره،قاه، 7و  4جلد . االصفیاءطبقات و االولیاءحلیه). ؟( احمد ابونعیم ،یاصبهان عبدهللابن    ]. 6[

                                               .النشر و للطباعه القراءام دار
 لبنان، ، 24جلد  .دمشق ۀنیمد خیتار). 1415( هللاهبهبنحسنبنیعل ابوالقاسم عساکر،ابن  ]. 7[

                         .عیالتوز و النشر و للطباعه دارالفکر بیروت،
                      .یالعربالتراث یایاح دار روت،یب  لبنان، .هیالنها و هیالبدا). 1408( عمربنلیاسماع ر،یکثابن  ]. 8[
                         .للمطبوعات دارالتعارف روت،یب، لبنان، 3جلد  .عهیالشانیاع). ؟( دمحسنیس ن،یام  ]. 9[
                                               .قم  .القرآنتفسیر في هانالبر). 1374( سلیمانبنسیدهاشم ،یبحران    ]. 10[
، 13هللا، جلد محمدحمید تحقیق: .االشرافانساب). 1959( جابربنییحیاحمدبن ،یبالذر   ]. 11[

                         .بمصر المعارف دار مع باشتراک هیالعرب الدول بجامعه المخطوطات معهد
 مصباح متن یبازشناس میضم به ثیالحدعلل در یمباحث). 1388( احمد ،یکتچپا]. 12[

  .)ع(صادق امام دانشگاه اتیاله ییدانشجو یعلم انجمن تهران،. عهیالشر 
 حسن: مترجم ،قهیالحق مفتاح و الشریعهمصباح). 1360( صادق امام محمد،بنجعفر]. 13[

   . رانای ۀفلسف و حکمت یاسالم انجمن تهران، ،یمصطفو
   .سمت تهران،. یانسان علوم در قیتحق روش بر یامقدمه). 1386( محمدرضا ا،ینحافظ]. 14[
. عهیالشر مسائل لیتحص یال الشیعهوسائل لیتفص). 1409( حسنمحمدبن ،یعامل حر  ]. 15[

    .   )ع(البیتقم، موسسه آل                   ، 8جلد 
 ، لبنان، 14و  7، 1مجلدات  .بغداد خیتار). 1417( ثابتنبیعلاحمدبن ،یبغداد بیخط]. 16[

   .هیالعلمدارالکتب روت،یب
 و تنظیم ۀمؤسس قم، ،2 و 1 جلد. المحرمه المکاسب). 1415( یالموسوهللاروح ،یخمین]. 17[

  . )ره(یخمین امام آثار نشر
 یکم یمحتوا لیتحل دکاربری؛ ارسانه یهاامیپ لیتحل). 1381( همکاران و لیدان ف،یرا]. 18[

  .سروش تهران، ،یعلو یبروجرد مهدخت: مترجم .قیتحق در
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احمد  . محقق / مصحح:یتعال هللا مع الحقیقهأهل حاله). 1425( یعلاحمدبن ،یرفاع]. 19[
   .العلمیهدارالکتب بیروت، ، یالمزیدفرید 

 شرکت تهران،. یتماعاج علوم در قیتحق خاص یهاکیتکن). 1382( فرامرز پور، عیرف  ]. 20[
                         .انتشار یسهام

 3جلد  .االخبارنصوص و االبرارعیرب). 1412( ابوالقاسممحمدبنبنعمرمحمودبن ،یزمخشر  ]. 21[
                        .للمطبوعات یاالعلمۀمؤسس روت،یب، 4و 

  ، لبنان،1جلد  .السلمي تفسیر). 1421. (سلمی، ابوعبدالرحمن محمد بن الحسین]. 22[
          .العلمیهدارالکتب بیروت،

                                     .یدانشگاه نشر مرکز تهران، ،1جلد  .یالسلم آثار ۀمجموع). 1369(]. ــــــــــــ 23[
 اءأسم شرح یف األرواح روح). 1384( المظفربناحمدالدین ابوالقاسم شهاب ،یسمعان]. 24[

   .یفرهنگ و یعلم انتشارات تهران،. الفتاح الملک
    .عیالتوز و النشر و للطباعه دارالفکر بیروت، ،لبنان. ریالصغ الجامع). 1401( نیالدجالل ،یوطیس]. 25[
: تحقیق. فی آداب المفید و المستفید المریدمنیه). 1409( یعلبننیالد نیز ،یثان شهید]. 26[

 کتب االعالم االسالمی.م ، قمالمختاري،  رضا
 حسین بن الرحیم عبد: محقق. الدینعلوم إحیاء). ؟( محمد بن محمد حامد ابو ،یغزال]. 27[

   .یالعربالکتاب دار روت،یب ،6 و 3جلد ،  یعراق حافظ
   .، دارالفکرروتیبلبنان، . یالغزال اإلمام رسائل ۀمجموع). 1416( ]. ـــــــــــ28[
اکبر  علیمصحح: . االحیاءتهذیب یف البیضاءالمحجه). 1417( حمدمحسنم ،یکاشانضیف ]. 29[

                                               .مدرسین ۀجامع یاسالم انتشارات ۀمؤسس قم،، 2و  1غفاری، جلد 
محقق: عبدالحلیم محمود و  .القشیریهالرساله). 1374( عبدالکریم ابوالقاسم ،یقشیر]. 30[

                                               .بیدار انتشارات قم، بن شریف،محمود 
 روت،یب ،لبنان محقق: ابوعلی النظیف، .التصوفصفوه). 1427( طاهرمحمدبن ،یقیسران]. 31[

                        .العلمیهدارالکتب
هوشنگ مترجم: . سیتحلیل محتوا؛ مبانی و روش شنا). 1383کریپندورف، کلوس (]. 32[

   نی. ،نایبی، تهران
، الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار بحاراالنوار). 1403( بن محمد تقی محمدباقر ،یمجلس]. 33[

  ، دار احیاء التراث العربی.روتیب ،لبنان ،53و  1مجلدات  
 ،یعرفان تمطالعا. »عهیالشر مصباح کتاب یشناس تبار«). 1396( گرانید و اصغر ،یمحمد  ]. 34[

                         .36ـ5 صص ،، بهار و تابستان25 ۀکاشان، شمار
، قم، 1جلد . المسائلمستنبط و الوسائلمستدرك). 1408( یمحمدتقبنحسین ،ینور  ]. 35[

    البیت.موسسه آل
ل ،یهولست]. 36[  نادر :مترجم. یانسان و یاجتماع علوم در محتوا لیتحل). 1373( آرـ  اُ

   .ییطباطبا عالمه دانشگاه تهران، ،یریام ساالرزاده





  


