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کنار قرآن دومین سبب از اسباب هدایت  چکیده: حدیث، در 
شهرت  از  احــادیــث  بــرخــی  کــه  آنجایي  از  مسلمان  هاست. 
ح  شر به  قلم  اهــل  اســت  بــرخــوردار  مــردم  میان  در  بیشتری 
گماشته اند. یکی از این احادیث، »حدیث عنوان  آنها، همت 
ح  های مختلفی برآن نوشته شده است.  که شر بصری« است 
کتاب شناسِی توصیفی بعضی  رو به معرفی و  نگارِش پیِش 
ح های »حدیث عنوان بصری« می پردازد و نمونه  هایی  از شر
از سبک نگارش آن را نقل می کند تا مخاطب، بدون نیاز به 
از محتوای آن  ، اطاعات اجمالی به دست  کتاب  مطالعه ی 
عامه  از  ملکوت«  »اســرار  از:  عبارتند  مذکور  ح های  شر آورد. 
گ ام ه ا ب رای  خ ودس ازی  و س ی ر و س ل وک « از سید  طهرانی، »اول ی ن  
ج ع ف ر م وس وی ، »ت ش ن گ ان  و پ وی ن دگ ان  راه  ح ق  ی ا در ج س ت ج وی  
ح ق ی ق ت« از رض ا ق رب ان ی ان، »حدیث دوست« از مهدی طیب، 
»راز دیدار علم« از سیدعلی اصغر علوی، »ره ت وش ه  ی س ال ک ان  
از  حقیقت«  »ســودای  م ل ک اح م دی،  ع ل ی اص غ ر  از  خ دا«  راه  
ح حدیث عنوان بصری« از محمدباقر   مهدی غامعلی، »شر
از مهدخت  بــصــری«  عــنــوان  بــر حدیث  تــحــریــری، »شــرحــی 
رم ض ان ی   رض ا  از  م ع رف ت ان دوزی«  و  »ع ل م آم وزی   و  میرصادقی 

گ ی ان ی. 
بصری،  عنوان  حدیث  توصیفی،  کتابشناسی  کلیدواژهها: 

ح حدیث. توصیه  های امام  صادق، شر
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مقدمه.  

الزمـه ی انجـام تحقیق هـای پرمحتوا شـناخت منابع پیرامون آن تحقیق اسـت. 

کافـی آغـاز شـود؛ تحقیـق دقیـق، متین  کـه بـدون شـناخت منابـع الزم و  هـر پژوهشـی 

و خالـی از خطـا نخواهـد شـد؛ بنابرایـن باید در موضوعات مختلـف علمی، تحقیقاتی 

کتاب شناسـی و منبع شناسـی نگاشـته شـود تـا پژوهشـگران در تحقیقـات  بـا عنـوان 

خـود از سـهولت بیشـتری بـرای شـناخت منابـع برخـوردار باشـند و در شـناخت منابـع 

کار، تحقیقـات را دقیق تـر و صحیح تـر می کنـد و محقـق  در تنگنـا قـرار نگیرنـد. ایـن 

را بـا نظریـات مختلـف آشـنا می سـازد. هم چنیـن بـا فراهـم شـدن زمینه ی مقایسـه ی 

نظریـات، خطاهـای برخـی از نگارش هـا مشـخص می شـود.

پیشینه ی تحقیق.  

کنـون تحقیقـی بـه معرفـی و  گفـت تـا  دربـاره ی پیشـینه ی ایـن تحقیـق می تـوان 

ح های حدیـث عنـوان بصـری نپرداختـه اسـت، بنابرایـن نـو شـتاِر کنونی،  بررسـی شـر

پژوهشـی نـو در ایـن زمینه اسـت.

بیان مسأله و ضرورت تحقیق.  

بـرای ورود بـه هـر بحـث علمـی، اطـاع از منابـع نـگارش یافتـه ضـروری اسـت. 

کـه  کسـانی  بـرای  آنهـا  محتـوای  و  بصـری  عنـوان  حدیـث  ح های  شـر شـناخت 

دهنـد،  انجـام  تحقیقـی  یـا  و  باشـند  داشـته  اطاعاتـی  زمینـه،  ایـن  در  می خواهنـد 
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ایـن حدیـث  ح های  بـدون شـناخت شـر کـه محقـق  چـرا  نظـر می رسـد  بـه  ضـروری 

از  بایـد  محقـق  پـس  دهـد.  ارائـه  محتـوا  کـم  و  ضعیـف  نگارش هـای  اسـت  ممکـن 

کافـی داشـته باشـد تـا بتوانـد خألهـای  نگارش هـای قبلـی و محتـوای آنهـا اطاعـات 

ایـن صـورت،  ارائـه دهـد. در غیـر  نـو و جدیـدی  و تحقیـق  کنـد  کشـف  را  پژوهـش 

گیـرد و انـرژی و وقـت محقـق تلـف  احتمـال دارد تحقیقـات مـوازی و تکـراری انجـام 

شـود.

سؤال ها و فرضیه ی تحقیق.  

ح دربـاره ی »حدیث  کـه چـه تعداد شـر پرسـش نویسـندگان ایـن مقالـه ایـن اسـت 

عنـوان بصـری« نـگارش یافتـه اسـت؟ محتـوای ایـن شـروح چـه می باشـد و بـه چـه 

مسـائلی پرداختـه شـده اسـت؟

ح درباره ی  کـه حـدود 		 شـر بـا جسـت و جوهـای بـه عمـل آمـده بـه نظـر می رسـد 

کـه محتـوای نگارش هـا در متـن مقالـه  »حدیـث عنـوان بصـری« نوشـته شـده اسـت 

ارائـه می شـود.

حدیث عنوان بصری.  

دربـاره ی حدیـث عنـوان بصـری ابتـدا بـه مختصـری از شـخصیت عنـوان بصری 

پرداختـه می شـود سـپس حدیـث بررسـی می شـود.

شخصیت ُعنوان بصری.   .  

کامـل در کشـکول شـیخ بهایـی و بحاراالنـوار عامه مجلسـی  ایـن حدیـث بـه طـور 

گاهـی ترجمـه ی بخش هایـی  کامـل و جامـع و  نقـل شـده اسـت. هم چنیـن بـه طـور 
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کتـب و منابـع متعـددی نقـل شـده اسـت، مثـل وسـائل  از آن بـه عناویـن مختلـف در 

الشـیعه ی شـیخ حـر عاملـی، منیـة المریـد شـهید ثانـی و … . )قربانیـان، 				 ش، 

مقدمـه(. عامـه مجلسـی در بحاراالنـوار این گونـه می فرمایـد: ایـن عبـارت را بـه خـط 

گفتـه اسـت:  شـیخ خـود، شـیخ بهایـی دیـده ام: شـیخ شـمس الدین محمـد بـن مکـی 

کـه پیرمردی 		 سـاله بود  از دست نوشـته ی شـیخ احمـد فراهانـی، از عنـوان بصـری 

گفـت: … . کـه  نقـل می کنـم 

کـه عنـوان بصـری سـال ها بـرای کسـب علم و  در ادامـه ی حدیـث اشـاره می شـود 

دانـش نـزد مالـک بـن انـس می رفـت و چـون امـام صـادق؟ع؟ بـه مدینـه آمد، ایشـان 

کـه از مالـک بـن  کـرد و در نظـر داشـت همان گونـه  شـروع بـه رفـت و آمـد نـزد امـام 

انـس علـم می آمـوزد از امـام؟ع؟ نیـز علـم بیاموزد. مهـدی غامعلی در کتاب سـوادی 

حقیقـت می نویسـد: آنچـه از ایـن حدیـث دربـاره ی عنـوان می فهمیـم، این اسـت که 

وی تا 		 سـالگی از امام صادق؟ع؟ و جایگاه واالی ایشـان شـناختی نداشـته اسـت. 

پیش تـر مریـد مالـک بـن انـس )م 			 ق(، از فقهـای بنـام و صاحـب یکـی از ِفـَرق 

اهل تسـنن بوده اسـت. )همو، 				 ش، ص 		(. از متن حدیث و جریان عنوان 

گـذرش بـه مجلس امـام صـادق؟ع؟ می افتد  کـه وقتـی او  بصـری این گونـه بـر می آیـد 

می گشـته  آب  دنبـال  بـه  سـراب  در  و  می رفتـه  بیراهـه  بـه  کنـون  تـا  کـه  می یابـد  در 

کنـد. )طیـب،  اسـت و تنهـا در محضـر امـام صـادق؟ع؟ می توانـد گم شـده اش را پیـدا 

کـه از جریـان زندگـی عنـوان بصـری  کـرد  				 ش، ص 	(. هم چنیـن بایـد اشـاره 

کتب رجالی نیز نامی از  مخصوصًا قبل از 		 سـالگی او چیزی در دسـت نیسـت و در 

او بـرده نشـده اسـت امـا ایـن مطلـب، ضرری بـه این حدیث شـریف نمی زند به جهت 

آنکه این ضعف سـند به واسـطه ی »متن حدیث« جبران شـده اسـت. زیرا مطالب و 
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جمـات بیان شـده ی در حدیـث شـهادت می دهنـد که از غیر معصـوم نمی تواند بوده 

باشـد. عـاوه بـر ایـن بسـیاری از بـزرگان و اولیـاءاهَّلل ایـن روایـت را نصـب العیـن خـود 

قـرار داده و بـه آن عمـل می کردنـد و بـه دیگـران نیـز بـر طبـق مضامیـن آن توصیـه بـه 

عمـل می نمودنـد. )ملـک احمـدی، 				 ش، ص 		(. دربـاره ی مالـک بـن انـس 

کتـاب رجـال خـود او را مالـک بـن انـس  کـه: »شـیخ طوسـی؟حر؟ در  کـرد  نیـز بایـد اشـاره 

بـن ابـی عامـر االصبحـی المدنـی می دانـد و از اصحـاب امـام صـادق؟ع؟ می شـمارد. 

ولـی صاحـب معجـم رجـال حدیـث می نویسـد: او همـان مالـک بـن انـس ابـن مالـک 

ابن ابی عامر االصبحی ابوعبداهَّلل، یکی از پیشـوایان چهارگانه ی اهل تسـنن اسـت. 

گیانـی، 				 ش، ص 	(.  )رمضانـی 

حدیث ُعنوان بصری.   .  

حدیـث عنـوان بصـری توصیه هـای امـام صـادق؟ع؟ در موضوعاتـی ماننـد علـم 

واقعـی و حقیقـت بندگـی و حـاوی مطالـب جامعی در بیان کیفیت معاشـرت و خلوت 

کیفیـت تحصیـل علـم و تحمـل سـختی ها و شـداید  بـا خـدا و آداب غـذا خـوردن و نیـز 

گفتـه ی  کـه بنـا بـه  و مقـام عبودیـت و وصـول بـه اعـا درجـه ی عرفـان حقیقـی اسـت 

عامـه قاضـی، اسـاس سـیر و سـلوک اسـت )رضـا قربانیـان، 				، مقدمـه(. 

کـه عامه مجلسـی؟حر؟ آن را نقل نموده اسـت،  در ایـن بخـش متـن کامـل حدیـث 

ارائه می شـود:

ـْیُخ 
َ

َس اهَّلُل ُروَحـُه َمـا َهـَذا َلْفُظـُه َقـاَل الّش
َ

ُقـوُل َوَجـْدُت ِبَخـّطِ َشـْیِخَنا اْلَبَهاِئـّیِ َقـّد
َ
»أ

؟حر؟ َعْن ُعْنَواَن  ْحَمَد اْلَفَراَهاِنـّیِ
َ
ـْیِخ أ

َ
ّي َنَقْلـُت ِمْن َخّطِ الّش ـُد ْبـُن َمّکِ یـِن ُمَحّمَ َشـْمُس الّدِ

ْخَتِلُف ِإَلی 
َ
ُکْنـُت أ ْرَبـٌع َو ِتْسـُعوَن َسـَنة َقاَل: 

َ
َتـی َعَلْیـِه أ

َ
َکِبیـرًا َقـْد أ َکاَن َشـْیخًا  اْلَبْصـِرّیِ َو 



، سال چهارم، شماره ی هشتم، پاییز و زمستان ۱8۱۳۹۶

ْحَبْبـُت 
َ
ـاِدُق؟ع؟ اْلَمِدیَنـة اْخَتَلْفـُت ِإَلْیـِه َو أ ـا َقـِدَم َجْعَفـٌر الّصَ َنـٍس ِسـِنیَن َفَلّمَ

َ
َماِلـِك ْبـِن أ

ـي َرُجـٌل َمْطُلـوٌب َو َمـَع َذِلـَك ِلـي  َخـْذُت َعـْن َماِلـٍك َفَقـاَل ِلـي َیْومـًا ِإّنِ
َ
َکَمـا أ ْن آُخـَذ َعْنـُه 

َ
أ

 َتْشـَغْلِني َعـْن ِوْرِدي َو ُخـْذ َعـْن َماِلـٍك َو 
َ

َهـاِر َفـا ْیـِل َو الّنَ
َ
ُکّلِ َسـاَعة ِمـْن آَنـاِء الّل ْوَراٌد ِفـي 

َ
أ

ُکْنـَت َتْخَتِلـُف ِإَلْیـِه َفاْغَتَمْمـُت ِمـْن َذِلـَك َو َخَرْجـُت ِمـْن ِعْنـِدِه َو ُقْلُت  َکَمـا  اْخَتِلـْف ِإَلْیـِه 

ْخـِذ َعْنـُه َفَدَخْلـُت 
َ ْ
ِف ِإَلْیـِه َو ال

َ
َس ِفـّیَ َخْیـرًا َلَمـا َزَجَرِنـي َعـِن ااِلْخِتـا ِفـي َنْفِسـي َلـْو َتَفـّرَ

ْیـُت ِفیَهـا 
َ
ْوَضـة َو َصّل ْمُت َعَلْیـِه ُثـّمَ َرَجْعـُت ِمـَن اْلَغـِد ِإَلـی الّرَ

َ
ُسـوِل؟ص؟ َو َسـّل َمْسـِجَد الّرَ

ْن َتْعِطـَف َعَلـّیَ َقْلـَب َجْعَفـٍر َو َتْرُزَقِنـي ِمـْن ِعْلِمـِه 
َ
ُلَك َیـا اهَّلُل َیـا اهَّلُل أ

َ
ْسـأ

َ
َرْکَعَتْیـِن َو ُقْلـُت أ

ْخَتِلـْف ِإَلـی 
َ
ْهَتـِدي ِبـِه ِإَلـی ِصَراِطـَك اْلُمْسـَتِقیِم َو َرَجْعـُت ِإَلـی َداِري ُمْغَتّمـًا َو َلـْم أ

َ
َمـا أ

ة 
َ

ا  ِإَلـی الّصَ
َّ

ْشـِرَب َقْلِبـي ِمـْن ُحـّبِ َجْعَفٍر َفَمـا َخَرْجُت ِمـْن َداِري ِإال
ُ
َنـٍس ِلَمـا أ

َ
َماِلـِك ْبـِن أ

ْیـُت َو َقَصـْدُت َجْعَفـرًا َو 
َ

ْلـُت َو َتَرّد ـا َضـاَق َصـْدِري َتَنّعَ ـی ِعیـَل َصْبـِري َفَلّمَ اْلَمْکُتوَبـة َحّتَ

َج َخـاِدٌم َلـُه  َذْنُت َعَلْیـِه َفَخـَر
ْ
ـا َحَضـْرُت َبـاَب َداِرِه اْسـَتأ ْیـُت اْلَعْصـَر َفَلّمَ

َ
َکاَن َبْعـَد َمـا َصّل

ُه َفَجَلْسـُت 
َّ

ـِریِف َفَقـاَل ُهـَو َقاِئـٌم ِفـي ُمَصـا
َ

ُم َعَلـی الّش
َ

ـا َفَقـاَل َمـا َحاَجُتـَك َفُقْلـُت الّسَ

َج َخـاِدٌم َفَقـاَل اْدُخـْل َعَلـی َبَرَکـة اهَّلِل َفَدَخْلـُت   َیِسـیرًا ِإْذ َخـَر
َّ

ِبِحـَذاِء َباِبـِه َفَمـا َلِبْثـُت ِإال

ْطـَرَق َمِلّیـًا ُثـّمَ َرَفـَع 
َ
َم َو َقـاَل اْجِلـْس َغَفـَر اهَّلُل َلـَك َفَجَلْسـُت َفأ

َ
ـا  الّسَ

َ
ْمُت َعَلْیـِه َفـَرّد

َ
َو َسـّل

َبـا َعْبـِد اهَّلِل 
َ
َقـَك َیـا أ

َ
ُکْنَیَتـَك َو َوّف ـَت اهَّلُل  ُبـو َعْبـِد اهَّلِل َقـاَل َثّبَ

َ
ُبـو َمـْن ُقْلـُت أ

َ
َسـُه َو َقـاَل أ

ْ
َرأ

َعـاِء 
ُ

ْسـِلیِم َغْیـُر َهـَذا الّد َلُتَك َفُقْلـُت ِفـي َنْفِسـي َلـْو َلـْم َیُکـْن ِلـي ِمـْن ِزَیاَرِتـِه َو الّتَ
َ
َمـا َمْسـأ

ْن َیْعِطـَف َقْلَبَك َعَلّیَ 
َ
ْلُت اهَّلَل أ

َ
َلُتَك َفُقْلُت َسـأ

َ
َسـُه ُثـّمَ َقاَل َما َمْسـأ

ْ
َکِثیـرًا ُثـّمَ َرَفـَع َرأ َلـَکاَن 

َبـا 
َ
ْلُتُه َفَقـاَل َیـا أ

َ
ـِریِف َمـا َسـأ

َ
َجاَبِنـي ِفـي الّش

َ
ّنَ اهَّلَل َتَعاَلـی أ

َ
ْرُجـو أ

َ
َو َیْرُزَقِنـي ِمـْن ِعْلِمـَك َو أ

َمـا ُهـَو ُنـوٌر َیَقـُع ِفـي َقْلـِب َمـْن ُیِریـُد اهَّلُل َتَبـاَرَك َو َتَعاَلـی  ـِم ِإّنَ
ُ
َعّل َعْبـِد اهَّلِل َلْیـَس اْلِعْلـُم ِبالّتَ

ـة َو اْطُلـِب اْلِعْلـَم   ِفـي َنْفِسـَك َحِقیَقـة اْلُعُبوِدّیَ
ً

ال ّوَ
َ
َرْدَت اْلِعْلـَم َفاْطُلـْب أ

َ
ْن َیْهِدَیـُه َفـِإْن أ

َ
أ

َبـا 
َ
َبـا َعْبـِد اهَّلِل ُقْلـُت َیـا أ

َ
ِباْسـِتْعَماِلِه َو اْسـَتْفِهِم اهَّلَل ُیْفِهْمـَك ُقْلـُت َیـا َشـِریُف َفَقـاَل ُقـْل َیـا أ
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َلُه اهَّلُل   َیـَری اْلَعْبُد ِلَنْفِسـِه ِفیَمـا َخّوَ
َ

ْن ال
َ
ْشـَیاَء أ

َ
َثـة أ

َ
ـة َقـاَل َثا َعْبـِد اهَّلِل َمـا َحِقیَقـة اْلُعُبوِدّیَ

َمَرُهـُم اهَّلُل 
َ
 َیُکـوُن َلُهـْم ِمْلـٌك َیـَرْوَن اْلَمـاَل َمـاَل اهَّلِل َیَضُعوَنـُه َحْیـُث أ

َ
ّنَ اْلَعِبیـَد ال

َ
ِمْلـکًا ِل

َمـَرُه َتَعاَلـی ِبِه َو َنَهـاُه َعْنُه َفِإَذا 
َ
ـُر اْلَعْبـُد ِلَنْفِسـِه َتْدِبیـرًا َو ُجْمَلـة اْشـِتَغاِلِه ِفیَمـا أ  ُیَدّبِ

َ
ِبـِه َو ال

َمـَرُه اهَّلُل َتَعاَلی 
َ
ْنَفاُق ِفیَما أ ِ

ْ
َلـُه اهَّلُل َتَعاَلـی ِمْلـکًا َهاَن َعَلْیـِه ال َلـْم َیـَر اْلَعْبـُد ِلَنْفِسـِه ِفیَمـا َخّوَ

ْنَیـا َو 
ُ

ـِرِه َهـاَن َعَلْیـِه َمَصاِئـُب الّد َض اْلَعْبـُد َتْدِبیـَر َنْفِسـِه َعَلـی ُمَدّبِ ْن ُیْنِفـَق ِفیـِه َو ِإَذا َفـّوَ
َ
أ

ُغ ِمْنُهَمـا ِإَلـی اْلِمـَراِء َو اْلُمَباَهاهـی   َیَتَفـّرَ
َ

َمـَرُه اهَّلُل َتَعاَلـی َو َنَهـاُه ال
َ
ِإَذا اْشـَتَغَل اْلَعْبـُد ِبَمـا أ

ْنَیـا َو ِإْبِلیـُس َو اْلَخْلـُق َو 
ُ

َثـة َهـاَن َعَلْیـِه الّد
َ

ا
َ
ْکـَرَم اهَّلُل اْلَعْبـَد ِبَهـِذِه الّث

َ
ـاِس َفـِإَذا أ َمـَع الّنَ

اَمـُه  ّیَ
َ
 َیـَدُع أ

َ
ـاِس ِعـّزًا َو ُعُلـّوًا َو ال  َیْطُلـُب َمـا ِعْنـَد الّنَ

َ
ْنَیـا َتَکاُثـرًا َو َتَفاُخـرًا َو ال

ُ
 َیْطُلـُب الّد

َ
ال

ِذیَن 
َ
ِخـَرة َنْجَعُلهـا ِلّل

ْ
اُر ال

َ
َقـی َقـاَل اهَّلُل َتَبـاَرَك َو َتَعاَلـی ِتْلـَك الـّد ُل َدَرَجـة الّتُ ّوَ

َ
 َفَهـَذا أ

ً
َباِطـا

ْوِصِنـي 
َ
َبـا َعْبـِد اهَّلِل أ

َ
ِقیـَن ُقْلـُت َیـا أ ْرِض َو ال َفسـادًا َو اْلعاِقَبـة ِلْلُمّتَ

َ ْ
ال ُیِریـُدوَن ُعُلـّوا ِفـي ال

ُل 
َ
ْسـأ

َ
ِریـِق ِإَلی اهَّلِل َتَعاَلی َو اهَّلَل أ ِتـي ِلُمِریـِدي الّطَ َهـا َوِصّیَ ْشـَیاَء َفِإّنَ

َ
وِصیـَك ِبِتْسـَعة أ

ُ
َقـاَل أ

َثـة 
َ

َثـة ِمْنَهـا ِفـي اْلِحْلـِم َو َثا
َ

ْفـِس َو َثا َثـة ِمْنَهـا ِفـي ِرَیاَضـة الّنَ
َ

َقـَك اِلْسـِتْعَماِلِه َثا ْن ُیَوّفِ
َ
أ

ا  ّمَ
َ
ْغُت َقْلِبي َلـُه َفَقاَل أ َهـاُوَن ِبَهـا َقـاَل ُعْنـَواُن َفَفّرَ ـاَك َو الّتَ ِمْنَهـا ِفـي اْلِعْلـِم َفاْحَفْظَهـا َو ِإّیَ

 
َ

ـُه ُیـوِرُث اْلَحَماَقـة َو اْلَبَلـَه َو ال  َتْشـَتِهیِه َفِإّنَ
َ

ُکَل َمـا ال
ْ
ْن َتـأ

َ
ـاَك أ َیاَضـة َفِإّیَ َواِتـي ِفـي الّرِ

َ
الّل

ُسـوِل؟ص؟ َمـا   َو َسـّمِ اهَّلَل َو اْذُکـْر َحِدیـَث الّرَ
ً

ال
َ

َکْلـَت َفـُکْل َحـا
َ
ِع َو ِإَذا أ  ِعْنـَد اْلُجـو

َّ
ُکْل ِإال

ْ
َتـأ

 َفُثُلـٌث ِلَطَعاِمـِه َو ُثُلـٌث ِلَشـَراِبِه َو ُثُلـٌث 
َ

 ُبـّد
َ

َکاَن َو ال  آَدِمـّي ِوَعـاًء َشـّرًا ِمـْن َبْطِنـِه َفـِإْن 
َ َ
َمـأل

َواِتـي ِفـي اْلِحْلـِم َفَمـْن َقـاَل َلـَك ِإْن ُقْلـَت َواِحـَدة َسـِمْعَت َعْشـرًا َفُقـْل ِإْن 
َ
ـا الّل ّمَ

َ
ِلَنَفِسـِه َو أ

ُل 
َ
ْسـأ

َ
ُکْنَت َصاِدقًا ِفیَما َتُقوُل َفأ ُقْلـَت َعْشـرًا َلـْم َتْسـَمْع َواِحـَدة َو َمْن َشـَتَمَك َفُقْل َلـُه ِإْن 

ْن َیْغِفـَر َلـَك َو َمـْن َوَعـَدَك 
َ
ُل أ

َ
ْسـأ

َ
َکاِذبـًا ِفیَمـا َتُقـوُل َفـاهَّلَل أ ُکْنـَت  ْن َیْغِفـَر ِلـي َو ِإْن 

َ
اهَّلَل أ

ِل اْلُعَلَمـاَء َمـا َجِهْلـَت َو 
َ
َواِتـي ِفـي اْلِعْلـِم َفاْسـأ

َ
ـا الّل ّمَ

َ
َعـاِء َو أ ِصیَحـة َو الّرِ ِباْلَخَنـا َفِعـْدُه ِبالّنَ

ِیـَك َشـْیئًا َو ُخـْذ ِباالْحِتَیـاِط ِفـي 
ْ
ْن َتْعَمـَل ِبَرأ

َ
ـاَك أ تـًا َو َتْجِرَبـة َو ِإّیَ َلُهْم َتَعّنُ

َ
ْن َتْسـأ

َ
ـاَك أ ِإّیَ
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 َتْجَعـْل َرَقَبَتـَك 
َ

َسـِد َو ال
َ ْ
 َو اْهـُرْب ِمـَن اْلُفْتَیـا َهَرَبـَك ِمـَن ال

ً
َجِمیـِع َمـا َتِجـُد ِإَلْیـِه َسـِبیا

ـي   ُتْفِسـْد َعَلـّیَ ِوْرِدي َفِإّنِ
َ

َبـا َعْبـِد اهَّلِل َفَقـْد َنَصْحـُت َلـَك َو ال
َ
ـي َیـا أ ـاِس ِجْسـرًا ُقـْم َعّنِ ِللّنَ

َبـَع اْلُهـدی« . )مجلسـی، 	0		 ق، ج 	، ص  ـاُم َعلـی َمـِن اّتَ اْمـُرٌؤ َضِنیـٌن ِبَنْفِسـي َو الّسَ

)			

معرفی شرح های حدیث »عنوان بصری«.  

کـه ابتـدا بـه معرفـی  ح بـر حدیـث عنـوان بصـری نوشـته شـده اسـت  حـدود 		 شـر

ح آن توصیـف می شـود:  شمارشـی آن می پردازیـم سـپس یـازده شـر

اسرار ملکوت. 	

ح فشرده و ترجمه منظومه . 	 گام ها برای خودسازی و سیر و سلوک، شر اولین 
حدیث عنوان بصری

ح حدیث عنوان بصری. 	 بندگی حقیقی و حقیقت علم: شر

ح حدیث عنوان . 	 تشنگان و پویندگان راه حق یا در جستجوی حقیقت: شر
بصری

ح رهنمودها و دستورالعمل های سلوکی امام صادق؟ع؟ . 	 حدیث دوست: شر
به عنوان بصری

حکایت عنوان بصری. 	

ح مختصری بر روایت عنوان بصری. 	 در جستجوی حقیقت: شر

راز دیدار علم: دریچه ای به حدیث عنوان بصری. 	

ره توشه سالکان راه خدا، علی اصغر ملک احمدی. 	

ح حدیث عنوان بصری. 0	 سودای حقیقت: شر

ح حدیث عنوان بصری: بندگی حقیقی و حقیقت علم. 		 شر
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شرحی بر حدیث عنوان بصری. 		

ح روایت عنوان بصری. 		 عروج تا ملکوت: شر

ح حدیث عنوان بصری. 		 علم آموزی و معرفت اندوزی: شر

ح و تفسیر فقره ی »إنی رجل مطلوب« از حدیث عنوان . 		 ُعنوان بصری: شر
بصری

در این بخش به توصیف 		 نمونه ی آن پرداخته می شود.

سودای حقیقت: شرح حدیث عنوان بصری .   .  

ح موجـزی بـر حدیـث عنـوان بصـری اسـت. نویسـنده،  »سـودای حقیقـت«، شـر

انگیـزه ی نوشـتن چنیـن شـرحی را نبـوِد متـن کوتـاه و شـرحی مختصـر بـر ایـن حدیث 

می گویـد:  مقدمـه  در  ایشـان   )		 ص  ش،   				 )غامعلـی،  می دانـد.  ارزش  پـر 

کام واالی  کوتـاه و برداشـتی بدیـع را از ایـن  »نوشـتار پیـش رو بـر آن اسـت تـا شـرحی 

کنـد. بی تردیـد، متـن فاخـر حدیـث ُعنوان  صـادق آل محمـد؟ع؟ تقدیـم خواننـدگان 

اسـت  آن  تبیین کننـده ی  و  می درخشـد  اسـامی  عرفـان  ُرک  تـا  در  همـواره  بصـری 

گام بـرای دسـت یابی بـه مقامـات عرفانـی اسـت«. مؤلـف  کـه »عبودیـت« نخسـتین 

ایـن عناویـن می پـردازد: شـخصیت عنـوان  بـه  از مقدمـه و درآمـد  اثـر پـس  ایـن  در 

بصـری، راه کارهـای دسـت یابی بـه حقیقـت بندگی؛ سـپس در سـه مرحلـه راه کارهای 

دسـت یابی بـه حقیقـت بندگـی را بیـان می کنـد؛ مرحلـه ی نخسـت: درک فقـر ذاتـی، 

کـه عبارتنـد از: الـف( از بیـن رفتـن دلبسـتگی؛ ب( درک  کـردن فقـر ذاتـی؛  فوایـد بـاور 

گـذاری امور بـه خدا؛ که  گـذاری امـور بـه خـدا، فوایـد وا پسـتی دنیـا؛ مرحلـه ی دوم: وا

عبارتنـد از: الـف( تحمـل سـختی ها و ب( خـواری شـیطان؛ و مرحلـه ی سـوم: انجـام 

گناهـان  کـه عبارتنـد از: الـف( پرهیـز از  تکالیـف الهـی و فوایـد انجـام دادن تکالیـف 
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گرفتـن خـرده گیری مردم. و در پایان سـفارش امام؟ع؟ را در  اجتماعـی و ب( نادیـده 

گفتـه ی  سـه محـور: الـف( ریاضـت، ب( بردبـاری و ج( دانـش، بیـان می کنـد. بنـا بـه 

بـه همـراه  بـا قالـب آموزشـی  بـه شـکل درسـنامه و  کنونـی، پیش تـر  مؤلـف، نوشـتار 

پانـزده متـن دیگـر، بـا عنـوان: »حدیـث خوانـی روشـمند« بـرای دانشـجویان منتشـر 

کـه بـه شـکل مسـتقل بـرای عمـوم عاقمنـدان بـه  شـده بـود امـا ایشـان شایسـته دیـد 

معـارف عرفانـی اهل بیـت؟مهع؟ منتشـر شـود. 

اشـاره  آن،  از  بخشـی  بـه  نویسـنده،  نوشـتار  سـبک  بـا  آشـنایی  بـرای  پایـان  در 

می شـود؛ نویسـنده در ذیل عنوان »ریاضت« ]فرموده ی امام؟ع؟ درباره ی شـیوه ی 

غـذا خـوردن[، بیـان می کنـد: 

»غـذا هـم مـادی اسـت و هـم معنـوی. روح انسـان نیـز نیازمنـد تغذیـه اسـت تـا به 

ْنسـاُن ِإلـی َطعاِمـِه<  ِ
ْ

کمـال برسـد. امـام باقـر؟ع؟ در تفسـیر آیـه ی >َفْلَیْنُظـِر ال درجـات 

ـن  )عبـس، 		(؛ پـس آدمـی بـه طعـام خـود بنگـرد، فرمـود: »ِعلُمـُه الـذی یأُخـُذه َعّمَ

یأُخـُذه«؛ )کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 0	( یعنـی: مقصـود از طعـام، همـان دانـش 

کسـی می آمـوزد.  کـه دانـش خویـش را از چـه  کـه آدمـی بایـد بنگـرد  اسـت 

بـه  را  از روایـت عنـوان بصـری، »طعـام«  ایـن بخـش  نیـز در  مـا  حـال چنان چـه 

بگیریـم:  نتیجـه  این گونـه  می توانیـم  کنیـم،  تفسـیر  »دانـش« 

کـه بـه آن عاقـه داریـد. بنابرایـن دانشـجو بایـد در رشـته ای  دانشـی را بیاموزیـد 

گرنـه نتیجـه ی مطلـوب را نمی گیـرد.  کـه بـه آن عاقمنـد اسـت، و  کنـد  تحصیـل 

گرسـنگی[ نکرده ایـد؛ نبایـد سـراغش برویـد؛ زیـرا  تـا بـه دانشـی احسـاس نیـاز ]و 

کـرد و آن دانـش نیـز نهادینـه و وجدانـی نخواهـد  ارزش آن را چنـان درک نخواهیـد 
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شـد. بـه دنبـال هـر علمـی نباشـید؛ زیـرا دانسـتن برخـی علـوم عـاوه بـر آنکـه سـودی 

ایجـاد می کنـد.  غیـر مسـتقیم  یـا  بـه صـورت مسـتقیم  را  بسـیاری  نـدارد، ضررهـای 

گمراهـی انسـان می شـود، جایـز نیسـت. کـه موجـب  بنابرایـن آموختـن علومـی 

کـه مطالعـه و علم آمـوزی، همـراه بـا یـاد خـدا آغـاز شـود«.  بسـیار پسـندیده اسـت 

)مهـدی غامعلـی، 				 ش، صـص 		 و 		(.

شرحی بر َحدیث ُعنوان َبصری.   .  

نویسـنده در ایـن کتـاب، بـدون قیـد عنوانی بـرای مقدمه یا پیش گفتـار، پیش در 

آمـِد سـخن را بـا حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ مزّیـن می کنـد و متن اصلی را بـا حدیثی از 

امـام رضـا؟ع؟ آغـاز می کنـد و سـپس حدیـث عنـوان بصـری را از زبـان عامـه مجلسـی 

نقـل می کنـد. مؤلـف، فهرسـتی بـرای عناویـن مطالـب خویـش در نظـر نگرفته اسـت. 

انتخـاب  را  حدیـث  از  چنـد  جماتـی  ابتـدا  کـه  اسـت  گونـه ای  بـه  او  نوشـتار  سـبک 

کـه پـس از آوردن هـر جملـه از متـن اصلـی حدیـث بـه زبـان  می کنـد؛ بـه ایـن ترتیـب 

عربـی ترجمـه ی فارسـی را ذیـل آن مـی آورد و در پایـان تحـت عنـوان »توضیـح« بـا 

گاه آیـات قـرآن و در مـواردی سـخن بزرگانـی نظیـر سـعدی و …،  اسـتفاده از روایـات و 

کـه توضیـح  کوتـاه از حدیـث بـه فراخـور مطلـب می پـردازد و در مـواردی  بـه شـرحی 

ح« نیـز اسـتفاده می کنـد؛  مطلـب نیازمنـد بسـط بیشـتری بـوده اسـت، از عنـوان »شـر

ایـن عناویـن عبارتنـد از: شـرحی بـر زیـارت، شـرحی بـر علـم و عمـل بـه آن، شـرحی بـر 

اینکـه مـال را مـال خـدا بدانیـم، شـرحی در مورد تفویـض تدبیر به »مدّبر«، شـرحی در 

مـورد خودسـازی، شـرحی در مـورد حلـم و بردبـاری و شـرحی بـر ُمریـدان علـم.

کتاب ]که  اینک برای آشـنایی خوانندگان با سـبک نوشـتار نویسـنده، عباراتی از 
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ذیـل سـخن امـام صـادق؟ع؟ درباره ی آموختن علم اسـت[، نقل می شـود: 

توضیح)شرحیبرعلموعملبهآن(

کاّلرامی  »حضـرت علـی؟ع؟ در مـورد عالـم بی عمل می فرمایند: »الّداعـی ِبا َعَمل 

کـه خـودش عمل نـدارد ماننـد تیر اندازی اسـت که  کننـده ای  ِبـا َوَتـر« یعنـی: دعـوت 

کمـان و وسـیله ای برای انداختـن تیر ندارد. 

امـام  حضـرت  اسـت،  بهتـر  یادگیـری  بـرای  دانشـی  و  علـم  چـه  اینکـه  در  و 

ـک، َو  رَبـٍع: أّوُلهـا أن َتعـِرَف َرّبَ
َ
هـم فـی أ

َ
ُکّل صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »َوَجـدُت ِعلـَم الّنـاِس 

ن َتعِرَف ما 
َ
الّثانـی أن َتعـِرَف مـا َصَنـَع ِبـک، َو الّثالـُث أن َتعـِرَف مـا أراَد ِمنک، و اّلراِبـُع أ

ُیخِرُجـَک ِمـن دینـک«. یعنـی: »جملـه ی دانـش مردمـان در چهـار جملـه اسـت: اول 

اینکـه پـروردگارت را بشناسـی، دوم اینکـه بدانـی چگونـه تـو را آفریـده اسـت؟ و سـوم 

ج  اینکـه بدانـی از تـو چـه می خواهد؟ و چهارم اینکه بشناسـی آنچـه تو را از دینت خار

می کنـد.

)علـم چندانکـه بیشـتر خوانی/چـون عمـل در تـو نیسـت نادانـی( )نـه محقـق بود 

کتابـی چنـد( )مهدخـت میرصادقـی، 				 ش، ص 		(.  دانشـمند /چارپایـی بـر او 

اولین گام ها برای خودسازی و سیر و سلوک: شرح فشرده و ترجمه ی .   .  
منظوم حدیث عنوان بصری 

یـا  مقدمـه  نـام  بـه  مجـزا  عنوانـی  نیـز  و  مطالـب  فهرسـت  اثـر،  ایـن  در  نویسـنده 

پیش گفتار نیاورده اسـت و به شـیوه ی برخی نویسـندگان، ابتدا پیش در آمد سـخن 

کوتـاه از اربعیـن امـام خمینـی می آرایـد و بعـد در متـن اصلـی، سـخن را  را بـا عبارتـی 
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مقدمه و ار با توصیف مختصری از عرفان و سـیر و سـلوک شـروع می کند؛ در ادامه با 

مقایسـه ی حدیـث شـریف عنـوان بصـری بـا دسـتور العمل هـای دیگـر عارفـان، بـرای 

ایجـاز،  گوینـده ی حدیـث،  از جملـه: عظمـت  گران قـدر، ویژگی هایـی  ایـن حدیـث 

جامعیـت و عمومـی بـودن حدیـث و … بـر می شـمارد.

گفتـار دیگـر عارفـان  کتـاب اربعیـن امـام خمینـی و  مؤلـف در ادامـه، مطالـب را از 

کتـاب اربعیـن امـام خمینـی اقتبـاس نمـود  کـه از  و سـالکان، پـی می گیـرد و نکاتـی را 

اسـت، ذکـر می کنـد؛ از جملـه ایـن نـکات می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره نمـود: لـزوم 

گنـاه، اساسـی ترین رکـن سـیر و  عـزم و اراده ی قـوی بـرای پیمـودن راه خـدا، توبـه از 

کوچـک نشـمردن آن، علـم  ع مقـّدس و  سـلوک، بایسـتگی تقّیـد سـالک بـه ظاهـر شـر

کـه کمبودهـا و نقایـص نفـس قابل تغییـر اسـت، گامی بزرگ  و اعتقـاد بـه ایـن مطلـب 

برای خودسـازی و سـلوک، توجه به تدریجی بودن خودسـازی و دلسـرد نشـدن و … 

.

پـس از بیـان مطالـب مذکـور، نویسـنده مطلـب را بـا توضیحـی مختصـر از منابعـی 

کـه بـه نحـو اتصـال  کرده انـد و نیـز اشـاره ای بـه سـند حدیـث  کـه ایـن حدیـث را نقـل 

گواهـی و اسـتناد بزرگانـی چـون:  تـا معصـوم؟ع؟ نقـل نشـده اسـت و توجـه بـه اینکـه 

عامـه مجلسـی، شـیخ بهایـی، شـهید اول و شـیخ حـر عاملـی، آیـت اهَّلل قاضـی و … 

بـرای امتیـاز بـاالی ایـن حدیـث شـریف، اطمینـان آور اسـت، سـخن را پـی می گیـرد 

را  ح آن و مـوارد اختافـی متـن عربـی  را در متـن، و شـر و سـپس ترجمـه ی حدیـث 

]در صـورت قابل ماحظـه بـودن[ بـه شـکل زیـر نویـس ذکـر می کنـد، و در پایـان اصـل 

حدیـث را از نسـخه ی بحـار االنـوار، بـه همـراه ترجمـه ی منظـوم آن نقـل می کنـد. 
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گاهـی خواننـدگان از سـبک نـگارش نویسـنده، نمونـه ای از نوشـتار  اینـک بـرای آ

کتـاب نقـل می شـود:

ح  نویسـنده در ذیـل سـخن امـام صـادق؟ع؟ دربـاره ی تحذیـر از فتـوا دادن، شـر

کـه در روایـت بـه نظـر می رسـد و آن عبـارت اسـت از  کـه: »نکتـه ی لطیفـی  می دهـد 

کام آنکـه آن حضـرت ظاهـرًا  کـه بـرای فتـوی دادن فرمـوده و خاصـه ی  تشـبیهی 

و  تقلیـد  مراجـع  شـامل  تـا  نیسـت  دادن  فتـوی  مطلـق  از  کـردن  نهـی  مقصودشـان 

حامـان احادیـث هـم بشـود بلکـه مقصـود آن حضـرت، تحذیـر از فتـوی دادن کسـی 

کـه  کـه صاحیـت آن را نـدارد … و ایـن نکتـه را نیـز بایـد توجـه داشـته باشـیم  اسـت 

کـردن فتـوا نیسـت بلکـه در نقـل فتـوی  احتیـاط در بـاب فتـوی فقـط دربـاره ی صـادر 

کـه هنگام نقـل فتـوای مجتهدی  کامـًا احتیـاط رعایـت شـود بـه ایـن معنـی  نیـز بایـد 

کـه یقین بـه صحیـح فهمیدن  کامـًا مطابـق بـا واقـع باشـد و تـا زمانـی  کـه  دقـت شـود 

فتـوی نداریـم آن را نقـل نکنیـم … مسـئولیت کسـی که فتوی صـادر می کند یا فتوای 

مرجعـی را بـرای دیگـران نقـل می کنـد بسـیار سـنگین اسـت. وی بایـد توجـه داشـته 

کنـد و مسـئولیت اعمـال دیگـران را بـه عهـده  کـه می خواهـد حکـم خـدا را بیـان  باشـد 

گـردن  کـه وی می خواهـد  بگیـرد. و تشـبیهی بهتـر از آنچـه در روایـت آمـده نیسـت 

کنـد تـا دیگران از این پل وارد بهشـت شـوند …«. )سـید جعفر  خـود را بـرای مـردم پـل 

موسـوی، 0			 ش، ص 0	(.

در پایـان برگزیـده ای از متـن حدیـث عنـوان بصـری با مقابلـه ی ترجمه ی منظوم 

آن، ذکـر می گردد: 

گر خواهان  ه ی: پس ا  ِفـی َنْفِسـَک َحِقیَقـه ی اْلُعُبوِدّیَ
ً

ال ّوَ
َ
َرْدَت اْلِعْلـَم َفاْطُلـْب أ

َ
َفـِإْن أ
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علمـی ای عـرب در دلـت اول عبودیت طلب

با حقیقت بندگی را توأمان اواًل جوینده شو در عمق جان 

کـه علمـت  تـا  بـه آن  آنچـه می دانـی  کـن  ِباْسـِتْعَماِلِه: هـم عمـل  اْلِعْلـَم  اْطُلـِب  َو 

بی گمـان آیـد  حاصـل 

کنـد فهمـت ز سـوی  کـن فهـم را تـا  َو اْسـَتْفِهِم اهَّلَل ُیْفِهْمـَک: از خـدای خـود طلـب 

خـود عطـا )همـان، صـص 		 و 		(. 

راز دیدار علم: »دریچه ای به حدیث عنوان بصری«.   .  

گرفتـه اسـت، یعنـی این  مؤلـف در ایـن اثـر، از زبانـی ادبـی و نگاهـی عرفانـی بهـره 

کـه بـه زبـان علمـی و عرفـی اسـت، لحنـی شـاعرانه و عارفانـه  اثـر بـر خـاف اغلـب آثـار 

همیـن  شـاید  می کنـد؛  متمایـز  شـروح  دیگـر  از  را  نوشـتار  ایـن  نکتـه،  همیـن  و  دارد 

که نویسـنده، عنوانی مجزا برای مقدمه یا پیش گفتار، در  سـاختار سـبب شـده اسـت 

نظـر نگیـرد؛ هرچنـد چنیـن بـه نظر می رسـد خاف شـیوه ی معمول در نـگارش کتب، 

کـه  کتـاب تحـت عنـوان »مـا بعـد التقریـر«، بیـان شـده اسـت، چـرا  مقدمـه در پایـان 

کتـاب در ایـن بخـش ذکـر گردیده اسـت: »… به  توضیـح مضمـون و شـیوه ی نـگارش 

یـک معنـا هـدف اصلـی مجموعـه، پاسـخ بـه ایـن سـؤال بودکـه »چگونه بـه عرصه ی 

ل شـان بود؟« و اساسـًا هدف  علـم اهل بیـت؟مهع؟ می تـوان وارد شـد و جرعـه نـوش زال

ح و بسـط همـه ی عبـارات نبـود، بلکـه حدیـث عنـوان  کتـاب از ابتـدا ترجمـه و شـر

راز دیـدار علـم«. )سـید  بـه سـوال اصلـی بحـث:  پاسـخ  بـرای  بـود  بصـری، بسـتری 

علی اصغـر علـوی، 				 ش، ص 			(. 

گزیـده ای از نوشـتار نویسـنده جهـت آشـنایی با سـبک نگارش ایشـان ارائه  اینـک 



، سال چهارم، شماره ی هشتم، پاییز و زمستان 28۱۳۹۶

می شود:

گمشدهیعنوان

کـه از طـرف خداوند بـر دل هـا می تابد،  »علـم بـه تعّلـم نیسـت، بلکـه نـوری اسـت 

گـر طالـب علم هسـتی، ابتـداء از خود حقیقت عبودیت را بخـواه، علم را برای  اینـک ا

کنـد«. ایـن بـود خاصـه ای  کـن و از خداونـد بخـواه تـا فهـم شـما را زیـاد  عمـل طلـب 

گردی  کـه عنـوان بـه پایـش دویـد، خاصـه ای ژرف، همـه ی آن چیزی که برایش شـا

کـرد. خاصـه ای بـه بهـای التماس و اضطرار و توسـل و سـماجِت طالبـی مانند عنوان 

بصـری«. )همـان، ص 		(. 

علم آموزی و معرفت اندوزی: شرح حدیث عنوان بصری.   .  

نویسـنده در مقدمـه بـه نکاتـی در بـاب علـم و علم آمـوزی، وظایـف علـم آمـوز، 

نسـبت بـه اسـتاد، نسـبت بـه دیگـر علـم آمـوزان، نسـبت بـه درس و نسـبت بـه مـردم 

می کنـد. اشـاره 

کلـی می پـردازد: آزمایـش در پذیـرش  کتـاب بـه ایـن عنوان هـای  مؤلـف در متـن 

بـرای جلـب نظـر اسـتاد، جدّیـت در علم آمـوزی، لحظـه ی اسـتجابت  گرد، دعـا  شـا

کنـار محبـوب، ادب در مقابـل اسـتاد، حقیقـت علـم و علم حقیقـی، حقیقت  دعـا، در 

بندگـی، حـاالت عبـد واقعـی، آثار بندگـی حق، دعا و طلب توفیـق، ابعاد رهنمودهای 

سـفارش هایی  بردبـاری،  دربـاره ی  سـفارش هایی  نفـس،  ریاضـت  آداب  امـام، 

دربـاره ی علـم، پایـان دیـدار و بخـش پایانـی کتـاب، به متن کامل روایـت با ترجمه و 

سـپس بـه ترتیـب فهرسـت آیـات و روایـات، آورده اسـت. 

کـه هـر فصلـی را بـرای یکـی از  شـیوه ی نویسـنده در نـگارش بـه این گونـه اسـت 
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کـه ابتـدا عباراتـی از  عناویـن شـانزده گانه ی مذکـور در نظـر می گیـرد بـه ایـن صـورت 

ح عبـارت را بـه صـورت نکاتـی  حدیـث را بـا ترجمـه ی فارسـی آن مـی آورد و سـپس شـر

کـه از آن برداشـت نمـوده اسـت، بیـان می کنـد: )نکتـه ی اول، نکتـه ی دوم و …(.

ح نویسـنده بـرای آشـنایی بـا سـبک نوشـتار ایشـان ارائـه  کنـون نمونـه ای از شـر ا

می شـود:

کـه بـا عنـوان: »ابعـاد رهنمودهـای امـام« اسـت، و در واقـع  نویسـنده در فصـل 		 

ذیـل عبـارت توصیه هـای امـام؟ع؟ بـه عنـوان اسـت، بیـان می کنـد:

»نکتـه ی اول: امـام؟ع؟، سـفارش های نه گانـه ی خویـش را بـه پوینـدگان علـم 

و معرفـت در سـه بخـش ارائـه فرمودنـد: 	. تأدیـب و تربیـت نفـس سـرکش، 	. حلـم، 

صبـوری و بردبـاری؛ 	. علـم و دانـش. 

توجه به ابعاد سـه گانه ی مذکور نشـان گر اهمیت آنها در شـکوفایی اسـتعدادهای 

کـه خداونـد در اختیـار آدمـی قـرار داده اسـت. ارتبـاط تربیـت نفـس بـا  بی کرانـی اسـت 

کـه علـم، مربـوط بـه مقـام ذهـن و اندیشـه، و حلـم مربـوط  حلـم و علـم در آن اسـت 

کنتـرل و جهت بخشـی  بـه مقـام قلـب و باطـن اسـت، و تربیـت و تأدیـب نفـس بـرای 

کـه حلـم، بردبـاری و صبـر و اسـتقامت نداشـته باشـد  کسـی  مثبـت بـه آن دو اسـت. 

گـر ایـن دو  کنـد هم چنیـن ا کـه دارد، بـه درسـتی اسـتفاده  نمی توانـد از علـم و دانشـی 

بـا تربیـت صحیـح نفـس همـراه نباشـد، ممکن اسـت در خدمت اهداف شـیطانی قرار 

گیـرد و صاحبـش را بـه پسـت ترین مراتب حیات سـوق دهد«. )رضـا رمضانی گیانی، 

				 ش، صـص 		 و 		(. 
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امام .   .   سلوکی  العمل های  دستور  و  رهنمودها  شرح  دوست:  حدیث 
صادق؟ع؟ به عنوان بصری

که در شـهر تهران توسـط انتشـارات  کتاب نگاشـته ی مهدی طیب می باشـد  این 

سـفینه، به سـال 				، در 			 صفحه به چاپ رسـیده اسـت.

کـه  یـادآور می شـود  کتـاب  نـگارش  انگیـزه ی  نویسـنده در پیش گفتـار دربـاره ی 

کتـاب، برگرفتـه از مطالبـی اسـت که در جلسـات اهل والء از سـوی ایشـان، برای  ایـن 

ح می شـده اسـت و چـون شـنوندگان از  دانشـگاهیان در سـال 				، بازخوانـی و شـر

کنونـی بـه نـگارش  کتـاب  گفتارهـا بـه صـورت  آن اسـتقبال بسـیاری می کردنـد، متـن 

در آمـد.

کامـل حدیـث را بـه عربـی نقـل می نماید و سـپس ترجمه ی  مؤلـف، در ابتـدا متـن 

ح حدیـث  کتـاب وارد شـر را بـه فارسـی مـی آورد، سـپس در متـن اصلـی  همـه ی آن 

کـه ابتـدا مدخـل حدیـث را نقـل می کنـد و سـپس بـه فراخـور  می شـود بـه ایـن شـیوه 

ارائـه  را تحـت عناوینـی  ح آن  یـا عباراتـی مـی آورد و شـر را در عبـارت  مقـام حدیـث 

می دهـد. 

نقـل  پایـان  در  نویسـنده  ح  شـر از  نمونـه ای  خواننـدگان،  آشـنایی  بـرای  اینـک 

می شـود:

ح  ـی اْمـُرٌؤ َضِنیٌن ِبَنْفِسـی«، این گونه شـر نویسـنده ذیـل فرمـوده ی امـام؟ع؟: »َفِإّنِ

می دهـد:

بیشترینبهرهازعمر
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کـه نمی گذارم لحظـه ای از لحظات عمرم بـه هدر رود.  مقصـود حضـرت ایـن بـود 

کاری  خیلـی بـا خّسـت وقتـم را هزینـه می کنـم. بیـش از آنچـه ضـروری اسـت بـرای 

کاری را در حـّد معقـوِل زمان خودش انجـام دادم، بافاصله  زمـان نمی گـذارم. وقتـی 

کار دیگـر می شـوم. مشـغول 

کـه شـخص فرصـت عمـرش را چگونـه صـرف  ایـن نکتـه ی بسـیار مهمـی اسـت 

کـردن فرصت هـای خـود بـا دسـت بـاز عمـل  گاهـی اوقـات انسـان در هزینـه  می کنـد. 

می کنـد. خـوب اسـت انسـان خـودش را یـک هفتـه زیـر نظر بگیـرد. در پایان هـر روز یا 

کـه انجـام داده و زمـان مفیـد  کارهایـی را  حّتـی در وسـط روز، هـر فراغتـی پیـش آمـد، 

کنـد چهـارده سـاعت، شـانزده سـاعت،  کنـد. سـپس حسـاب  کارهـا را ثبـت  انجـام آن 

کارها واقعًا چند دقیقه وقت الزم داشـته  گذشـته هرکدام از  که وقت  هجده سـاعت، 

کنـار وقت های مفید  کار را بکند می بیند در  گـر ایـن  اسـت. آن زمان هـا را جمـع بزنـد. ا

گر این وقت های تلف شـده  صـرف شـده چـه حجـم عظیمـی وقت تلف شـده اسـت و ا

کنـد چقـدر رشـد می کند. را درسـت اسـتفاده 

کـرد از فرصت هـا بهره ی  زمـان هـدر رفتـه ی عمـر مـا خیلـی زیـاد اسـت. بایـد سـعی 

کـه در  کـه می بینـد حیـرت می کنـد  شایسـته بـرد. انسـان بعضـی از علمـای بـزرگ را 

اسـتفاده  نتیجـه ی درسـت  اینهـا  نوشـته اند.  کتـاب  مثـًا صـد جلـد  طـول عمرشـان 

کـردن از عمـر اسـت. )مهـدی طیـب، 				 ش، ص 			-			(.

ره توشه ی سالکان راه خدا: »شرحی بر روایت عنوان بصری«. . .  

اثـر موجـود، نـگارش علی اصغـر ملک احمدی اسـت؛ این کتاب در شـهر اصفهان، 

توسـط انتشـارات شـهید حسـین فهمیـده بـه سـال 				 در 			 صفحـه بـه چـاپ 
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رسـیده است.

کیـد بسـیار بـزرگان و اولیـاء  کتـاب، توجـه و تأ انگیـزه ی نویسـنده از نوشـتن ایـن 

ح نوشـته ی مسـتقلی دربـاره ی  خـدا در عمـل بـه ایـن حدیـث شـریف و نیـز نبـودن شـر

ایـن حدیـث بـوده اسـت. 

ح از آیـات قـرآن و روایـات و سـخنان بـزرگان بهـره بـرده اسـت  مؤلـف در ایـن شـر

کـرده  گاه حکایت هایـی از اولیـای خـدا و دیگـران یـاد  و بـرای تفهیـم بهتـر مطلـب، 

اسـت. 

کـه نویسـنده پـس از مقدمـه، ابتـدا  کتـاب بـه ایـن صـورت اسـت  روش نـگارش 

متـن عربـی حدیـث عنـوان بصـری را ذکـر می کنـد و سـپس در فصل دیگـری از کتاب، 

ح آن را بیـان  عبارت هایـی از حدیـث را مـی آورد و ذیـل آن ترجمـه ی فارسـی و شـر

می کنـد.

گـر طالـب یـاری بایـد دل  کلـی و سـر فصل هایـی ماننـد ا کتـاب عناویـن  در ایـن 

کنـی؛ تشـرف عنـوان بصـری بـه خدمـت امـام؟ع؟؛ عبودّیـت چیسـت؟  از غیـر خالـی 

فرمایـش امـام صـادق؟ع؟ بـه عنـوان بصـری پیرامـون ریاضـت نفـس؛ فرمایـش امـام 

صـادق؟ع؟ بـه عنـوان بصـری پیرامـون حلـم؛ بندگـی راز رسـیدن بـه علـم حقیقـی 

بحـث و بررسـی می شـود. 

کتاب برای آشنایی با سبک نگارش نویسنده ارائه می شود: اینک بخشی از 

ائمهیمعصومان؟مهع؟هماولینعامالنبهقرآنبودهاند

کـه الزم بـه تذکـر می باشـد و بسـیاری از مردم به علـت عدم اطاع و  مطلـب مهمـی 
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کنند،  گاهی از آن به انحراف رفته و خواسـته اند شـانه از زیر بار مسـئولیت آن خالی  آ

کـه رسـول خـدا و ائمـه معصومـان؟مهع؟، در درگاه الهـی بـه  کـه: مقام هایـی  ایـن اسـت 

آن رسـیده اند، همـه در نتیجـه ی مجاهدت هـا و اعمـال صالحـه و تزکیـه ی نفـس 

کـه خداونـد مقامـات  کـه بسـیاری تصـور می کننـد  بـوده اسـت و ایـن درسـت نیسـت 

معنـوی و قـرب خـود را رایـگان در اختیـار آنهـا قـرار داده اسـت. آنهـا هـم ماننـد مـردم 

کمین آنها هم  کرده اند. شـیطان همیشـه در  تمایات نفسـانی داشـته و با آنها مبارزه 

بـوده ولـی آنهـا عنـان اختیار خود را به دسـت او ندانده، و با شـیطان مبـارزه کرده اند. 

)علی اصغـر ملـک احمـدی، 				 ش، ص 	0	(.

از  بیش تـر حکایاتـی  تفهیـم  بـرای  نویسـنده  گفتـه شـد،  کـه پیش تـر  همان طـور 

گذشـته  کنـون نمونـه ای از آن بـه فراخـور بحـث  کـرده اسـت؛ ا ائمـه و بـزرگان نقـل 

می شـود: بیـان 

کنیزخود گذشتامامصادق؟ع؟از عفوو

سـفیان ثـوری می گویـد: روزی خدمـت امـام صـادق؟ع؟ رسـیدم و آن حضـرت را 

کردم، حضرت فرمودند:  متغیر و ناراحت دیدم. از علت ناراحتی آن حضرت سـئوال 

کسـی بـاالی بـام بـرود، وقتـی داخـل خانـه شـدم  کـه در خانـه،  کـرده بـودم  مـن نهـی 

کـه تربیـت و نگـه داری اوالد مـن به عهـده ی او بود، در حالی  دیـدم یکـی از کنیـزان را 

کـه طفـل مـن در آغـوش او بـود بـاالی نردبـان اسـت. وقتـی چشـم او بـه مـن افتـاد 

متحیـر شـد و لرزیـد و طفـل از دسـت او بـه زمیـن افتـاد و ُمـرد، و ناراحتـی مـن از مـردن 

کـرد.  از مـن پیـدا  کنیـزک  کـه آن  از ترسـی اسـت  ناراحتـی مـن  طفـل نیسـت، بلکـه 

سـفیان ثـوری می گویـد: بـا ایـن حال آن حضـرت به کنیزک فرموده بودنـد که تو را به 



، سال چهارم، شماره ی هشتم، پاییز و زمستان ۳4۱۳۹۶

کـی بـر تـو نیسـت. )همـان، ص 	0	(. کـی بـر تـو نیسـت، با کـردم، با جهـت خـدا آزاد 

تشنگان و پویندگان راه حق یا در جستجوی حقیقت؛ شرح حدیث . . .  
عنوان بصری

کـه در شـهر اصفهـان از سـوی انتشـارات  کتـاب نام بـرده، اثـر رضـا قربانیـان اسـت 

پیـام عتـرت بـه سـال 				 در 	0	 صفحـه منتشـر شـده اسـت. 

کتـاب پـس از ذکـر مقدمـه، متـن عربـی حدیـث عنـوان بصـری  نویسـنده در ایـن 

را نقـل می کنـد و سـپس ترجمـه ی حدیـث را مـی آورد و بعـد از آن ترجمـه ی منظـوم 

عنـوان:  بـا  را  حدیـث  از  واره ای  درخـت  نمـوداری  آن گاه،  و  می کنـد  ذکـر  را  حدیـث 

قـرآن،  آیـات  از  ح خـود  نـگاه« نشـان می دهـد. وی در شـر »حدیـث عنـوان در یـک 

اشـاره ی  کتـاب،  مقدمـه ی  در  و  گرفتـه  بهـره  شـاعران  اشـعار  و  معصومـان  روایـات 

کـرده اسـت از جملـه: )یـادآوری  مختصـری بـه برخـی فّعالّیت هـای امـام صـادق؟ع؟ 

دوران سـخت بعثـت و امامـان پیشـین، ترویـج و احیای نهضـت خونین کربا، زمینه 

سـازی ظهـور مصلـح جهانـی، تربیـت عمومـی و خصوصـی افـراد و ترویـج و تقویـت 

کـه  اخـاق الهـی، انقـاب فرهنگـی و نهضـت علمـی و فرهنگـی(. الزم بـه ذکـر اسـت 

ارجاعـات  بـه  بایـد  آن  منابـع  از  گاهـی  آ بـرای  و  نـدارد  منابـع  فهرسـت  کتـاب،  ایـن 

پاورقـی مراجعـه نمـود.

کلـی )بخـش اول: تشـنگان علـم واقعـی  کتـاب شـامل دو بخـش  محتـوای اصلـی 

بـه  صـادق؟ع؟  امـام  نه گانـه ی  وصایـای  دوم:  بخـش  خداونـد؛  حقیقـی  بندگـی  و 

پوینـدگان طریـق الـی اهَّلل( و در انتهـا، بخشـی بـا عنـوان »خاتمـه« می باشـد.

کتاب برای آشنایی با سبک نگارش نویسنده ارائه می شود: اینک بخشی از 
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اجتنابازتضییععمروبطالتیابیهودگی:

»و ال َیَدع اّیاَمُه باطًا« یعنی: و روزگار خویش را به بطالت نگذراند.

کـه خداونـد مهربـان بـه انسـان عطـا فرموده،  … یکـی از بزرگ تریـن سـرمایه هایی 

کـه غالبـًا بـه بیهودگـی سـپری می شـود و  گران مایـه اسـت  نعمـت عمـر و فرصت هـای 

بسـیاری از مـردم از آن غافـل می باشـند و هنگامی کـه عمـر تمـام شـد، بیـدار می شـوند 

کـه دیگـر فایـده ای ندارد.

گویی به خفتگان مانند مردمان غافلند از عقبی همه 

که می ورزند چون بمیرند آنگهی دانند ضرر غفلتی 

قال علی؟ع؟: »َالّناُس ِنیاٌم َفِاذا ما ُتوا انَتَبُهوا«.

یعنی: مردم در خوابند پس وقتی ُمردند بیدار می شوند.

مردم دنیا همه خوابند و در آز و هوا غافل از سرمایه ها و موهبت های خدا

کـه از عمـر می گـذرد بـاز نخواهـد گشـت بلکـه بـه ناچـار قدمـی  آری، هـر لحظـه ای 

بـه پایـان عمـر برداشـته خواهد شـد. 

ُکّلِ َلحَظٍه َاَجٌل« ُکّلِ َوقٍت َموٌت، فی  ُکّلِ َنَفٍس َفوٌت، فی  قاَل َعِلٌی؟ع؟: »فی 

کـه انسـان بـر مـی آورد دمـی از عمـرش در حـال فـوت شـدن  یعنـی: در هـر نفسـی 

اسـت، در هـر زمانـی و وقتـی مـرگ اسـت، در هـر لحظه ای مرگ را سررسـیدی اسـت«. 

)رضـا قربانیـان، 				 ش، ص 			(.



، سال چهارم، شماره ی هشتم، پاییز و زمستان ۳۶۱۳۹۶

شرح حدیث عنوان بصری )بندگی حقیقی و حقیقت علم(. . .  

که در شهر تهران توسط انتشارات  کتاب، نگارش محمدباقر تحریری است  این 

ُحر )سبحان( به سال 				 و در 			 صفحه، منتشر شده است.

کـه چـون  نویسـنده دربـاره ی شـیوه ی نـگارش خـود در مقدمـه یـادآور شـده اسـت 

ح مباحـث علمـی، خـودداری  کاربـردی بـه مطالـب مـد نظـر وی بـوده، از طـر نگـرش 

نمـوده و در عـوض توجـه ویـژه ای بـه هـدف واالی آفرینـش و راه رسـیدن بـه آن و 

این گونـه  بـه  ایشـان  کار  روش  اسـت.  داشـته  مبـذول  حرکـت،  شـرایط  و  مقّدمـات 

کـه پـس از ذکـر مقدمـه، متـن عربـی حدیـث عنـوان بصـری و ترجمـه ی آن را  اسـت 

کتـاب،  ح می دهـد و در پایـان  کلـی شـر نقـل می کنـد، سـپس حدیـث را در پنـج بخـش 

فهرسـت آیـات و روایـات و ادعیـه و … و نیـز فهرسـت موضوعـی را مـی آورد. 

ح پنـج بخـش اصلـی به ایـن ترتیب دارد: مقدمات سـیر الـی اهَّلل، بهترین  ایـن شـر

مقدمـه ی سـیر الـی اهَّلل، هـدف اصلـی آفرینـش، آثار تقـوا و مراتـب آن و دوری از موانع 

کمـال، دسـتورالعمل های ویـژه ی تربیتی امـام صادق؟ع؟.

کتاب برای آشنایی با سبک نگارش نویسنده ارائه می شود: اینک بخشی از 

کتـاب، بـه برخـی از روش هـای در امـان  نویسـنده در فصـل دوم از بخـش چهـارم 

مانـدن از شـیطان، اشـاره نمـوده اسـت از جملـه: 	- یـاد خـدا، 	- یـاد آخـرت؛

۲-یادآخرت

یکـی از روش هـای شـیطان، جلـوه دادن همیشـگی بـودن وجـود انسـان و عاَلـم 

بـرای او اسـت، یـاد آخـرت، مانـع از تأثیـر ایـن وسوسـه می شـود. 
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بنابرایـن خداونـد- تبـارک و تعالـی- یـاد و توجـه بـه آخـرت را عامل خالص شـدن 

>إّنـا  اسـت:  فرمـوده  و  دانسـته  خـدا(  )غیـر  دیگـران  بـه  توجـه  از  مخلصیـن،  وجـود 

کـه  اِر< )ص، 		( مـا آنـان را بـا موهبـت ویـژه ای _ 
َ

خَلصناُهـم ِبخاِلَصـٍه ِذکـَرَی الـّد
َ
أ

گردانیدیـم.  یـادآروِی آن سـرای بـود _ خالـص 

کـه در  هم چنیـن ایـن امـر سـبب دسـت نیافتـن شـیطان بـه آنـان می باشـد؛ چنـان 

گـروه از مؤمنـان تـوان رهایی از تسـّلط وسوسـه های  آیـه ای دیگـر آمـده اسـت تنهـا آن 

کـرده و به یاد آن هسـتند و افـراد دیگری  کـه آخـرت را بـاور  ابلیـس بـر خویـش را دارنـد 

کـه نسـبت بـه آخـرت بـا شـک و تردیـد می نگرنـد، وعده هـای پـوچ شـیطان را بـاور 

 َفِریقـًا ِمـَن اْلُمْؤِمِنیـَن * َو مـا 
َّ

َبُعـوُه ِإال ـُه َفاّتَ َق َعَلْیِهـْم ِإْبِلیـُس َظّنَ
َ

می کننـد: >َو َلَقـْد َصـّد

ـْن ُهـَو ِمْنهـا ِفـي َشـٍك َو  ِخـَره ی ِمّمَ
ْ

 ِلَنْعَلـَم َمـْن ُیْؤِمـُن ِبال
َّ

کاَن َلـُه َعَلْیِهـْم ِمـْن ُسـْلطاٍن ِإال

ُکّلِ َشـْی ٍء َحِفیـٌظ< )سـبأ، 0	 و 		(. ـَك َعلـی  َرّبُ

گروهـی از  گمـان خـود را در مـورد آنهـا راسـت یافـت. و جـز  یعنـی: و قطعـًا شـیطان 

کردنـد. و ]شـیطان [ را بـر آنـان تسـّلطی نبـود، جـز آنکـه  مؤمنـان، ]بقیـه [ از او پیـروی 

که در باره ی آن در تردید اسـت باز شناسـیم  که به آخرت ایمان دارد از کسـی  کسـی را 

و پـروردگار تـو بـر هـر چیـزی نگاهبان اسـت.

از  بـه خـود و دنیـا و شـؤون آن و غفلـت  انسـان  کـردن  کار شـیطان سـرگرم  زیـرا 

حقیقـت انسـان و ارتبـاط آن بـا عالـم غیـب اسـت و در نهایـت نتیجـه ی آن )سـرگرم 

بـودن بـه دنیـا( ابتـا بـه بیماری هـای دنیایـی اسـت و بنـا بـه فرمایـش امیـر المؤمنین 

علی؟ع؟: »ذکر الّدنیا أدوأ االدواء ذکر االخره دواء و شـفاء« یاد دنیا بدترین بیماری ها 

اسـت، و یـاد آخـرت دوا و شـفا اسـت. نیـز می فرمایـد: هـر چیـزی از دنیـا، شـنیدنش از 
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دیدنش بزرگ تر اسـت و هر چیزی از آخرت دیدنش بزرگ تر از شـنیدن آن می باشـد، 

کنـد. )تحریـری،  کفایـت  گرفتـن از غیـب،  پـس بایـد شـما را شـنیدن از دیـدن و خبـر 

				 ش، صـص 			 و 00	(.

ُعنوان بصری: شرح و تفسیر فقره ی »إنی رجل مطلوب« از حدیث .   .  
عنوان بصری

کـه پدیـدآور آن سـّید محّمـد  کتـاب موجـود جلـد اول از »عنـوان بصـری« اسـت، 

حسـین حسـینی طهرانـی اسـت و در شـهر تهـران از سـوی انتشـارات مکتـب وحـی، به 

سـال 				 در 			 صفحـه منتشـر شـده اسـت.

محسـن  محّمـد  سـّید  حـاج  سـخنرانی های  متـن  بـر  مشـتمل  مجموعـه  ایـن 

طـی  کـه  اسـت  بصـری«  عنـوان  حدیـث  ح  »شـر عنـوان  تحـت  طهرانـی،  حسـینی 

سـالیان متمـادی بـرای ارادتمنـدان مکتـب عرفـان و توحیـد مرحـوم عامـه آیـت اهَّلل 

ح مبسـوط آن، بـا  کـه شـر حـاج سـّید محّمـد حسـین حسـینی طهرانـی بیـان فرمودنـد 

گردیـده و سـه مجّلـد از آن بـه  عنـوان اسـرار ملکـوت بـه قلـم ایشـان تنظیـم و تبویـب 

چـاپ رسـیده اسـت. لیکـن چـون هـر یـک از این دو کتاب حـاوی مطالبی اسـت که از 

دیگـری بی نیـاز نمی کنـد، مجمـع تحقیـق مکتـب وحـی، زیر نظـر اسـتاد طهرانی پس 

کتاب را ارائه نموده اسـت.  از پیاده سـازی صـورت جلسـات و ویرایشـی اجمالـی، ایـن 

مـه ی طهرانی )و 
ّ

کتـاب بـه گفتـه ی مؤلف در مقدمـه، به واقع یادنامه ی عا ایـن 

الِد مؤلف( اسـت. چکیده ی سـخن نویسـنده درباره ی عبارت: »إّنی رجٌل مطلوب«، 

کـه درک حضـوری و دیـدن ظاهـری یـا نبـودن درک حضـوری و ندیـدن  ایـن اسـت 

ظاهـری معصـوم؟ع؟، تأثیـری در هدایـت و سـلوک انسـان نـدارد زیـرا معصـوم؟ع؟ بـا 
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علـم لدنـّی بـر تمـام اعمـال و نفوس انسـان ها اشـراف دارنـد در حقیقت ارتباط انسـان 

ح  که در آن، زمان و مکانی مطر با خدا و معصوم؟ع؟ ارتباطی قلبی و ملکوتی اسـت 

کمـال دخالتـی نـدارد. در ایـن راه،  نمی باشـد و بنابرایـن در حرکـت انسـان بـه سـوی 

مهم پیروی عملی انسـان از راهنمایی و دسـتورهای معصوم؟ع؟ اسـت. بنابراین در 

دوران غیبـت امـام عصـر؟ع؟ خللـی در نقـش هدایت گـری امـام پدیـد نمی آیـد. چـون 

ایشـان از طریـق علـم حضـوری بـر تمـام اعمـال مـا احاطـه دارند. مضمـون کلی کتاب 

گفـت مؤلـف، »عنـوان« را  دربـاره ی سـلوک إلـی اهَّلل و سـالک ایـن راه اسـت. می تـوان 

کامل و هادی بصیر راه خدا یعنی  که از و لّی و اسـتاِد  در مقام سـالک إلی اهَّلل دانسـته 

امـام صـادق؟ع؟ کسـب فیـض نمـوده اسـت، از این رو بـه فراخور مطلب، سـخن را در 

گسـترده اسـت.  سـلوک و سـالک إلی اهَّلل به نیکویی 

تألیـف مذکـور، شـامل: مقدمـه، متـن و ترجمـه ی حدیـث عنـوان بصـری، هفـت 

مجلـس و در پایـان ذکـر فهـارس عامـه از قبیل: )آیـات، روایات، اشـعار، اعام، کتب، 

کـن، قبائـل، منابـع و مصـادر( و نیـز نـام آثـار منتشـره ی مؤلـف می باشـد. اما

کتاب عبارتند از: مجالس هفت گانه ی 

مجلس 	: اهمّیت حدیث عنوان بصری در تبیین سیر و سلوک الهی؛ )		 	 
محّرم الحرام 				 هجری قمری(

الخیر 				 هجری 	  کیفّیت هدایت؛ )		 صفر  و  مجلس 	: حقیقت والیت 
قمری(

 	 				 الخیر  صفر   		( ائّمه؟مهع؟؛  تشریعی  و  تکوینی  هدایت   :	 مجلس 
هجری قمری(

انسان؛ )		 صفر 	  امام مبین در هدایت  و علمی  احاطه ی عّلی  مجلس 	: 
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الخیر 				 هجری قمری(
مجلس 	: حقیقت و معنای سیر و سلوک الهی؛ )0	 صفر الخیر 				 هجری 	 

قمری(
مجلس 	: امکان طّی طریق، قبل از وصول به وحی الهی؛ )سنه ی 				 	 

هجری قمری(
کیفّیت هدایت؛ )0	 جمادی 	  کل، الزمه ی اختاف در  مجلس 	: اختاف شوا

الّثانیه 				 هجری قمری(

گزیده ای از این نوشتار برای آشنایی با سبک عرفانی آن، ارائه می شود: اینک 

و  اشـتباه  بـه  مـردم  و  شـده  مـردم  گیـر  گریبـان  امـروزه  متأسـفانه  کـه  مسـأله ای 

خطـا دنبـال پاسـخ پرسـش ها در مـورد اختیـار و عـدم اختیـار در تقّبـل و پذیـرش دیـن 

کـه: مـا از عالـم کثرت بـه عالم وحدت نـگاه می کنیـم؛ یعنی خود  هسـتند، ایـن اسـت 

ک و اختیـاِر انتخـاب نسـبت  را در ایـن دنیـا یـک موجـود مسـتقل دارای شـعور و ادرا

کـه در حـول و حـوش او قـرار دارد می دانیـم، و سـپس در ایـن مقـام بـر  بـه مسـائلی 

اًل: مصلحـت و  آیـا اوّ  کـه بـر مـا تحمیـل شـده اسـت،  کـه: پـس ایـن دینـی  می آییـم 

رجحانـی دارد یـا نـدارد؟ و ثانیـًا: تـا چـه انـداره انسـان در قبـول و عدم قبـول این دین 

و آییـن اختیـار دارد و آزادی او چـه می شـود؟

گر  کـه: مـا هیـچ گاه بـه جنبـه ی وحـدت نـگاه نمی کنیـم؛ ا اشـتباه مـا در ایـن اسـت 

کـه خداوند متعـال از باب لطف بـر بندگانش این دین  مـا از جنبـه ی وحـدت بنگریـم 

را فرسـتاده اسـت، در این صورت اصًا مسـأله ی آزادی فکر و آزادی اندیشـه و اختیار 

چـه معنی دارد؟!

مثـل اینکـه پـدری ببینـد فرزنـدش بـه بیمـاری دیف تـری و امثال آن مبتا شـده و 
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کسـن را بـه او نزنـد، ممکـن اسـت بعـد از دو سـاعت از دنیـا بـرود؛ در اینجـا  گـر فـان وا ا

کـه بگویـد مـن ایـن را نمی پذیـرم و  اصـًا جـای اختیـار و انتخـاب بـرای فرزنـد نیسـت 

کنـم؛ زیـرا بچـه  کـه بمیـرم ولـی نمی خواهـم درد ایـن آمپـول را تحّمـل  حاضـر هسـتم 

کوچـک اسـت و نمی فهمـد. در اینجـا پدر دسـت و پایش را می گیـرد و محکم می بندد 

تـا اینکـه ایـن دارو را بـه او تزریـق کننـد، و دیگـر نـگاه نمی کنـد بـه اینکه آیـا الن فرزند 

او ایـن مطلـب را می پذیـرد یـا نمی پذیـرد؟

تمامـی الطـاف و عنایـات پـروردگار نسـبت بـه بندگانـش بـا توجـه بـه جهـل آنهـا 

نسـبت بـه عواقـب امـور و مصالـح و مفاسـد- بـر اسـاس علـم احاطـی پـروردگار نسـبت 

بایسـتی مسـلمان شـوند و  بنـدگان اسـت. چـرا خداونـد می گویـد: مـردم  بـه مصالـح 

کـرده اسـت؟ مگـر نفعـی بـه او  در تحـت نظـام اسـام در آینـد؟ و چـرا جهـاد را مقـّدر 

کـه تمـام اینهـا بـر اسـاس لطـف خداونـد اسـت. او چـون بـر  می رسـد؟ بدیهـی اسـت 

 بایـد پیـروی از دیـن، 
ّ

بنـده ی خـود لطـف دارد بـه او می گویـد: بایـد بپذیـری! و اال

کـه تـو جاهـل هسـتی  گذاشـته شـود؛ چـون فـرض بـر ایـن اسـت  بـا زور بـر عهـده ی تـو 

.)		 ص  ش،   				 طهرانـی،  )حسـینی 

اسرار ملکوت؛ مقدمه ی شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق؟ع؟.    .  

کتـاب اسـرار ملکـوت در سـه جلـد، توسـط سـّید محسـن حسـینی تهرانـی نوشـته 

کتـاب از سـوی انتشـارات شـهریار در شـهر قـم بـه سـال  شـده اسـت. جلـد اول ایـن 

				 بـه چـاپ رسـیده اسـت.

یـک پیش گفتـار، مقدمـه و هشـت مجلـس،  از  اسـرار ملکـوت،  کتـاب  اول  جلـد 

اسـت. شـده  تشـکیل 
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کتـاب، خواهـش  کتـاب در پیش گفتـار انگیـزه ی خـود را از نـگارش  نویسـنده ی 

بسـیاری از دوسـتان والـد خویـش، پـس از درگذشـت ایشـان بـرای برگـزاری مجلـس، 

و  می کنـد  بیـان  بـود،  مانـده  خاطره هـا  بـر  او  از  کـه  راه  اسـرار  و  مبانـی  محـور  حـول 

کـه غـرض اصلـی از برپایـی مجالـس مذکـور، بهـره وری از سـخنان و  اذعـان مـی دارد 

نوشـتارهای مرحـوم والـد بـوده اسـت.

عنـوان  ح حدیـث  در حقیقـت مقدمـه ی شـر کتـاب  از  ایـن جلـد  گفـت  می تـوان 

ح  بصری اسـت. بنا به اشـاره ی مؤلف در پیش گفتار، سـبک نگارش آن با ِصرِف شـر

گرفته است و مطالبی بیرون از محدوده ی  حدیث عنوان بصری تا اندازه ای فاصله 

عرفـی و تعریف شـده ی اصطـاح تألیـف بـر آن افـزوده شـده اسـت امـا معتقـد اسـت که 

خواننـده بـا مطالعـه ی کتـاب می توانـد تناسـب مفیـد مطالـب را در یابـد.

کیـد اولیـای  کتـاب اشـاره بـه ایـن مطالـب شـده اسـت: تشـویق و تأ در پیش گفتـار 

الهـی بـه مطالعـه و عمـل بـه حدیـث عنـوان بصری، سـیر اجمالی فعالیت هـای عامه 

عنـوان  حدیـث  مجالـس  تشـکیل  انگیـزه ی  طهـران،  در  اقامـه  مـدت  در  طهرانـی 

از نظـرات عامـه طهرانـی  بهـره وری  و  کتـاب، نشـر  تألیـف  از  بصـری، هـدف غائـی 

اسـت، منابـع حدیـث عنـوان بصـری.

عامـه ی  ترجمـه ی  بـا  بصـری  عنـوان  حدیـث  متـن  حـاوی  کتـاب،  مقدمـه ی 

می باشـد. طهرانـی 

کتـاب دارای هشـت مجلـس اسـت؛ اولیـن مجلـس بـا عنـوان: »کتمـان  جلـد اول 

مناقـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ توسـط بعضـی صحابـه«، مجلـس دوم با عنـوان: »حرمت 

کتمـان حقیقـت«، مجلـس سـوم بـا عنـوان: »عـدم توّجـه بـه معـارف الهـی در حوزه ی 
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نسـبت  بی تفاوتـی  و  حـق  از  انعـزال  »حرمـت  عنـوان:  بـا  چهـارم  مجلـس  نجـف«، 

بـه آن«، مجلـس پنجـم بـا عنـوان: »لـزوم تحصیـل خبروّیـت و بصیـرت در آمـر بـه 

کیفّیـت تلّقـی تشـّیع  معـروف«، مجلـس ششـم بـا عنـوان: »اختـاف مراتـب نفـوس در 

و اطاعـت از امـام معصـوم؟ع؟ در قـرون گذشـته«، مجلـس هفتم با عنـوان: »اطاعت 

از امـام معصـوم؟ع؟ بایـد در همـه ی ابعـاد و شـؤون انسـان تحّقـق پذیـرد« و مجلـس 

هشـتم بـا عنـوان: »تلّقـی مسـلمین صـدر اسـام از خافـت و وصایـت؛ و جدایـی دیـن 

از سیاسـت« می باشـد.

اینـک نمونـه ای از نوشـتار مؤلـف بـرای آشـنایی بـا شـیوه ی نـگارش ایشـان نقـل 

می شـود. 

فرمـان  دربـاره ی  کـه  صافـات  سـوره ی   	0	-	0	 آیـات:  ذکـر  از  پـس  نویسـنده 

اسـماعیل؟ع؟  فرزنـدش  کـردن  قربانـی  بـرای  ابراهیـم؟ع؟  حضـرت  بـه  خداونـد 

ادامـه ذکـر  اوامـر امتحانّیـه ی مولـی سـخن می گویـد و در  از  بـه مناسـبت  می باشـد، 

بـه قصـد  ابراهیـم؟ع؟ واقعـًا  کـه حضـرت  اینجـا نتیجـه می گیریـم  کـه: »در  می کنـد 

کـرده بود؛ و ابـدًا در ذهن خود  کـردن او بـه پیشـگاه الهـی قیام  کشـتن فرزنـد و قربانـی 

خطـوری نسـبت بـه امتحانـی بـودن مسـأله نـداده بـود … و ایـن اسـت سـّر مطلـب در 

کـه موجـب عبور نفـس از کریوه های جهـل و انانّیت و حّب  اوامـر و نـو اهـی امتحانّیـه 

ذات و آثـار و لـوازم ذات و بیـرون آمـدن از حجـب ظلمانـی و نورانـی حریـم پـروردگار 

می شـود؛ و در غیـر ایـن صـورت دیگـر عبـوری نخواهـد بـود.

از  گـون  گونا انحـاء  بـه  الهـی  بنـدگان خالـص  بـرای  و همیـن مسـأله و نظائـر آن 

خ می دهد. در حدیث وارد اسـت: خداوند  جانـب پـروردگار بـه عنـوان هدیـه و تحفه ر
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کـه عبارتسـت از ابتـاء بـه بایـا شـاد  بنـده ی مؤمنـش را بـه تحفـه ای از جانـب خـود 

ع از سـفر یـا غیـره خانـواده اش  کـه بـزرگ خانـواده بـه هنـگام رجـو می کنـد، همان طـور 

کـه می فرمایـد: )مـا  را بـه هدیـه و تحفـه ای خرسـند می سـازد. در اینجـا سـّر ایـن نکتـه 

کـه طبـق بعضـی از اخبار  بـه جـای او ذبـح عظیمـی را مقـّرر فرمودیـم( روشـن می شـود 

کـه  و روایـات مقصـود از ذبـح عظیـم از سـاله ی او حضـرت سـید الشـهداء؟ع؟ اسـت 

نفـس خـود و فرزنـدان و بـرادران و اقـوام و اصحـاب خـود را در راه حضـرت حـّق فـداء 

نمـود و همـه را خالصـًا و مخلصـًا تقدیـم رضـا و مشـّیت و اراده ی پـروردگار سـاخت، و 

تأویـل رؤیـای صادقانـه ی ابراهیم؟ع؟ را عینّیت خارجی و تحّقق حقیقی بخشـید«. 

)حسـینی طهرانـی، 				 ش، ج 	، صـص 			 و 			(.

کتـاب در سـال 				 در  کـه ایـن  گفـت  کتـاب بایـد  امـا دربـاره ی جلـد دوم ایـن 

شـهر قـم از سـوی انتشـارات عـرش اندیشـه، در 			 صفحـه بـا چـاپ رسـیده اسـت.

جلـد دوم ادامـه ی مجالـس جلـد اول، و بدون مقدمه و پیش گفتار اسـت و شـامل 

دارای  آن  یازدهـم  مجلـس  کـه  اسـت؛  دوازدهـم  و  یازدهـم  دهـم،  نهـم،  مجالـس 

هفـت شـاخصه می باشـد. در ایـن تألیـف بـه فراخـور مقـام از آیـات، روایـات و اشـعار 

کفایـت اشـتغال بـه  گرفتـه شـده اسـت. و امـا مجلـس نهـم، بـا عنـوان: »عـدم  بهـره 

علـوم ظاهـری و متعـارف در تحصیـل مراتب یقین و کمـال«، مجلس دهم با عنوان: 

کامـل و عـارف واصـل عقـًا و شـرعَا«، مجلـس  ع بـه امـام؟ع؟ و یـا فـرد  »وجـوب رجـو

یازدهـم تحـت عنـوان: »خصوصیـات عارف واصل«، دارای هفت شـاخصه می باشـد 

و مجلـس دوازدهـم تحـت عنـوان: »راه هـای شـناخت عـارف بـاهَّلل و بأمر اهَّلل« اسـت.

انتشـارات  از سـوی  تهـران  کتـاب سـال 				 شمسـی، در شـهر  ایـن  جلـد سـوم 
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اسـت.  رسـیده  بـه چـاپ  مکتـب وحـی در 			 صفحـه 

کتـاب عبارتنـد از: مجلـس سـیزدهم: بـا عنوان:  مبحث هـای مجالـس جلـد سـوم 

»نگرشـی تحلیلـی بـر مکتـب و عقائـد ابوحنیفـه« و مجلـس چهاردهـم تحـت عنـوان: 

»نگرشـی تحلیلـی بـر نهضت هـای علویـان و غایـت آن« و مجلس پانزدهـم با عنوان: 

بـا  الـی اهَّلل در صـورت وجـود وصـّی ظاهـر« و مجلـس شـانزدهم  »وظیفـه ی سـالک 

عنـوان: »وظیفـه ی سـالک الـی اهَّلل در صـورت عـدم وجـود وصـّی ظاهـر« 

کتـاب ارائـه  اینـک بـرای آشـنایی بـا سـبک نوشـتار نویسـنده، نمونـه ای از متـن 

می شـود: 

کـه سـالک را در شـب های سـرد زمسـتان از خـواب بیـدار می کنـد و خـواب  آنچـه 

خوش را بر او حرام می گرداند و در دل شب او را وادار به مناجات و راز و نیاز می کند، 

گاهـی از  صرفـًا عشـق و محبـت بـه خـدا و مقصـد نیسـت، بلکـه اطـاع بـر سرنوشـت و آ

صـاح و فسـاد و جریانـات سـرای آخـرت و فـاح ابـدی و خسـران ال یـزال و احوالـی 

گـر صرفـًا عاقـه به پروردگار باشـد در بسـیاری از  کـه بـا او مواجـه خواهـد شـد. و ا اسـت 

کـه بـه  کم رنـگ می شـود و سـالک در ایـن احـوال اسـت  اوقـات ایـن عاقـه در نفـس 

گـر سـالک مجّهـز و  سـختی از خـواب بـر می خیـزد و بـه تهّجـد و مناجـات می گذرانـد. ا

کـه  گاهـی از راه و روش نباشـد، مخالفیـن عرفـان و اولیـای الهـی  مسـّلح بـه علـم و آ

کمیـن او نشسـته و رهـزن او  ظاهـری دل فریـب و باطنـی چـون ابوسـفیان دارنـد، در 

خواهنـد بـود. )حسـینی طهرانـی، 				 ش، ج 	، ص 			(. 
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