
 الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم1
ــه زين الدين و مكنى به  ــى بياضى بقاعى، ملقب ب ــن محمد بن يونس عاملى نباط ــى ب عل
ابومحمد، متكلم، مفسر، منطقى، اديب و شاعر امامى قرن نهم در رمضان 791 ق در نبطيه 
جبل عامل زاده شد. او در صراط مستقيم به نام خود چنين تصريح كرده است: « قال مؤلف 

هذا الكتاب على بن محّمد بن يونس...».2
در زادگاهش به كسب علم پرداخت. شرح حال نويسان از استادان او نام نبرده اند و فقط خود 
ــيد زين الدين على بن  ــاگردان خود صادر كرده، از س او در اجازه روايتى كه براى يكى از ش
دقماق حسينى (مؤلف نزهآل العشاق) و شيخ جمال الدين احمدبن حسين بن مطهر نام برده و 
تصريح كرده كه اين دو، شيخ روايت او بوده اند. از شاگردان و راويان او نيز فقط شيخ ناصر 
بن ابراهيم بويهى، شيخ تقى الدين ابراهيم بن على كفعمى (مؤلف البلداالمين و المصباح) و 

شيخ شرف الدين بن جمال الدين بن شمس الدين بن سليمان، شناخته شده اند.
بياضى، ذهنى نقاد داشت و خصوصاً در بررسى مسائل كالمى و تاريخ صدر اسالم و نيز در 
ــيعه سخت كوش بود. از اين رو بزرگانى چون مجلسى، حر عاملى،  دفاع از مبانى اعتقادى ش
ــتايش آميزى چون دانشمند ثقه، عالمه و وحيد  ــارى او را با عنوان هاى س كفعمى و خوانس

عصر، ستوده و كماالت و فضايل وى را برشمرده اند.
ــى و منطق، در فقه، حديث و تفسير هم  بياضى افزون بر توانايى در علم كالم، فرقه شناس
تبحر داشته است. هم چنين در نوشته اى از او با عنوان «خطبآل مجنسآل»ـ  كه توسط كفعمى 

1.  اين نوشتار چكيده  بخشى از كتاب شرح حال نباطى بياضى به كوشش حسين شهسوارى است كه مؤسسه 
كتاب شناسى شيعه آن را در مجموعه بزرگان شيعه (114جلد) به زودى چاپ خواهد كرد. 

2.  نباطى عاملى  ، الصراط المستقيم،2/ 263.

فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره 3 
صفحه 329 ـ 344

الصراط المستقيم 
إلی مستحقی التقديم1
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نقل شده ـ توانايى ادبى اش هم نمايان است. او در موضوعات ياد شده بيش از 20 كتاب و 
رساله تأليف كرده است. مشهورترين اثر او كتاب الصراط المستقيم است. از ديگر آثار اوست: 
الباب المفتوح الى ماقيل فى النفس و الروح؛ زبدآلالبيان فى تلخيص مجمع البيان؛ نجد الفالح 
ــير  فى مختصرالصحاح (مختصر صحاح جوهرى)؛ مْنخل الفالح؛ الكلمات النافعات فى تفس
ــهيد اول)؛ الرسالآل اليونسيآل فى شرح المقالآل  ــرح باقيات الصالحات ش الباقيات الصالحات (ش
ــان (ارجوزه اى در علم كالم)؛ عصرآل المنجود (كتابى در علم كالم)؛  التكليفيآل؛ ذخيرآل االيم

اللمعآل فى المنطق؛ و المقام االسنى فى تفسير اسماءاهللا الحسنى.

الصراط المستقيم
ــتحقى  ــتقيم الى مس ــنده، نام اين اثر را، هم در مقدمه1 و هم در پايان،  الصراط المس نويس

التقديم2 نوشته است. 
او انگيزة خود را از تأليف اين كتاب چنين بيان مى كند:

وقتى بنا به فرمودة قرآن كريم، كمال ايمان با معرفت ائمة زمان به دست 
مى آيد، پس در هر زمان واجب است تمام همت وتالش براى آن مصروف 
ــت. از اين رو، عالمان ما در اين  ــود؛ چرا كه استمرار بر ايمان واجب اس ش
ــت داشتم در اين موضوع  ــته اند... من نيز دوس موضوع كتاب هايى را نگاش
ــخت و گسترده و  ــد و نه س كتابى تأليف كنم كه نه مختصر و كم مايه باش

از تأليفات شيعه و سنى مطالبى را بياورم تا از زياده گويى بى نياز سازد...3. 

تاريخ تأليف
ــانيده و در آخرين بيت از  ــال 854 ق به پايان رس مؤلف، بنا به تصريح خود، كتاب را به س

شعرى كه در پايان كتابش آورده، به ماده تاريخ آن اشاره كرده است:

1.  نباطى عاملى  ، الصراط المستقيم/1، 2.
2.  همان /3، 293.

3.  همان/1، صص1 و2.
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 لنصف وثلث من ربيع آخر أتى              العوام «ذق ند» تمام جماله1

موضوع كتاب
ــاب جنبه كالمى دارد و محور اصلى مباحث آن در اثبات امامت و خالفت بالفصل امام  كت

على بن ابي طالب و امامت امامان پس از آن حضرت است.2
ــات او را مطرح مى كند،  ــث توحيد و اثبات واجب الوجود و صف ــداى باب اول كه بح در ابت

مى گويد:
اگرچه غرض اصلى در اين كتاب، مسألة امامت است، ولى به جهت اهميت 
ــود را با آن بحث آغاز  ــخنان خ ــت اثبات واجب الوجود و توحيد، س و اولوي

مى كنيم.3

اهميت «الصراط المستقيم» 
شهرت و عظمت كتاب الصراط المستقيم به قدرى است كه بياضى را شهرة آفاق كرده است 
و وى را با نام اين اثر مى شناسند. سخن برخى از علما دربارة اهميت اين كتاب چنين است: 

صاحب رياض:
و هو كتاب شريف ينقل فيه عن أكثر من مأتى كتاب من كتب الخاصة 
والعامة، و قد أطال البحث فى مسئلة اإلمامة جّداً و هو كتاب معروف 

معّول عليه.4
سيد حسن صدر:

الصراط المستقيم الذي لم يصنف مثله خصوصاً فى باب اإلمامة.5
صاحب روضات الجنات:

1.  همان،3/ 294.
2.  همان،1/ 1 و 2.

3.  همان،1/ 20.
4.  افندى، رياض العلماء،4/ 257 ـ 258. 

5.  صدر، تكملة أمل األمل، 1406.
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وال يخفى ان كتابه المذكور كتاب كامل في اإلمامة، مستوف لألدلة، كبير 
فيما نيف على عشرين ألف بيت، بل المظنون لدّى انّه لم يكتب مثله في 
هذا المعنى بعد كتاب الشافى للسيد المرتضى بل هو مقدم عليه من وجوه 

شتى.1
صاحب ريحانآل االدب:

اين كتاب در مسأله امامت بى نظير است.2 
حاج شيخ عباس قمى در وصف آن نوشته است: 

ــت در امامت و من در نجف اشرف آن  ــتقيم كتاب نفيسى اس صراط المس
ــيد مرتضى، كتابى در  ــافى علم الهدى س ــايد بعد از ش را زيارت كردم و ش
ــده باشد. در آن از زياده از دويست كتاب  امامت به خوبى آن كمتر ديده ش
از مصنفات فريقين مى باشد. ولو رزقت زيارته و تملكه ألكتب على ظهره 

صراط على حق نمسكه.3

گزارشى از محتواى اثر
ــگفتار و يك مقدمه و هفده باب تنظيم شده است. مؤلف در  ــتقيم در يك پيش الصراط المس
ــألة خالفت و  ــگفتار پس از حمد و ثناى الهى و بيان ارتباط ميان اوصاف الهى با مس پيش
ــاره مى كند كه چون به تصريح قرآن، كمال ايمان از طريق معرفت  امامت، به اين نكته اش
ــالم تحقق مى يابد، انديشمندان اسالمى به تأليف كتاب در اين باره اقدام  امامان عليهم الس
ورزيده و در اين زمينه زحمات زيادى كشيده اند.4 سپس به جايگاه اهل بيت و ائمه اطهار
در دين مقدس اسالم پرداخته و در ادامه، شيوة كار خود را در اين كتاب ذكر كرده است. 

بياضى خوانندگان كتاب را به اين نكته توجه داده است كه اگر روايتى را در اين كتاب ديدند 
و آن را در مجامع روايى نيافتند، او را متهم به جعل نسازند؛ بلكه به نَُسخ گوناگون آن كتاب 

1.  خوانسارى، روضات الجنات،4/ 353 و 354.
2.  مدرس، ريحانة االدب،1/ 300. 

3.  قمى، فوائد الرضويه،342.
4.  ر. ك: نباطى عاملى، الصراط المستقيم،1/ 1 و 2.
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مراجعه كنند.1
وى در مقدمه، سه مطلب را ذكر مى كند: اول اين كه در تأليف كتابش از 52 كتاب بهره برده 
و از آن ها مطالبى نقل كرده است. او از مؤلف نهج اإليمان اين نكته را نقل مى كند كه وى 
ــاب تدوين كرده و از اين رو، به حكم قاعدة  ــت يابى به هزار كت كتاب مذكور را پس از دس
«المشتمل على المشتمل على شيء مشتمل عليه»، گويى كتاب الصراط المستقيم نيز كه 

در آن از منابع گوناگون استفاده شده، مطالب آن منابع را در خود جاى داده است.
مطلب دوم اين كه به دليل عدم دسترسى، با واسطه از 234 كتاب نقل كرده است كه تعدادى 
ــان رفته اند و بعضى هم در ضمن كتاب هايى چون مناقب آل ابى طالب، نهج  ــا از مي از آن ه

اإليمان و... آمده است. 
ــت ابواب و فصول كتاب به تفصيل ذكر شده است. او مى گويد:  ــوم اين كه فهرس مطلب س
ــت آيد».  ــت محتواى ابواب را مى آورم تا با نگاهى به آن ها، محتواى آن به دس «من فهرس
بياضى درباره علت ذكر روايات بى سند مى گويد كه چون اين روايات، با پشتوانة دليل عقلى 
ــار وروايات همراه بودند، آن ها را ذكر مى كند تا مطالعه كنندگان از فوايد آن ها محروم  و اخب

نگردند.

باب اول
ــات واجب تعالى و تبيين اوصاف او اختصاص دارد كه بدين منظور از  ــاب اول كتاب به اثب ب
ــة عقلى و آيات و روايات كمك مى گيرد و به اختصار، به مباحث اثبات خداوند و صفات  ادل
علم، قدرت، وحدت، عدل و پيرو آن مباحث حسن و قبح عقلى، غرض دار بودن افعال الهى، 

بحث درباره استناد برخى افعال به فاعلشان و قضا و قدر مى پردازد.

باب دوم
ــت، ابطال مى كند  ــازگار اس در باب دوم ادعاهاى جبرگرايان را كه عدل و حكمت الهى ناس
ــخ داده مى شود.  ــبهات وارد بر تفكر عدالت محورى و حكمت الهى طى چند فصل پاس و ش

1.   همان،3.
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وى در فصل اول به شيوة «قالوا  ـ  قلنا»، به حدود چهل شبهه پاسخ مى گويد و مستندات 
قرآنى و روايى جبرگرايان را مطرح مى سازد و با تمسك به آيات و روايات و تحليل واژگانى 

به شبهات آنان پاسخ مى دهد.
ــخ هاى نقضى و الزامات وارد بر اهل جبر دربارة بعثت  ــوم اين باب به پاس در فصل دوم و س

انبيا بسنده كرده است. 
ــل چهارم، اين بحث را مطرح كرده كه قضا و قدر الهى، جبر در فعل بندگان  ــف در فص مؤل
نيست، بلكه به معناى آگاهى خداوند از افعال بندگان و نوشتن آن است، نه امر و دستور به 

انجام كار؛ چرا كه در اين صورت با اختيار انسان ناسازگار است. 
سرانجام در فصل پنجم، با استناد به حديث نقل شده از پيامبر گرامى اسالم كه فرموده: 
ــتند»، قدريه را گروه جبرگرايان دانسته و به تجزيه و تحليل  «قدريه مجوس امت من هس
ــت و اراده  ــويى در امور دنيايى خواس واژه قدر پرداخته و با توجه به اين كه جبرگرايان از س
ومصلحت خود را دخيل در عمل مى دانند، اما در امور دينى مخالفت با اوامر و نواهى شرع را 

به قدرت خدا نسبت مى دهند، آنان را مصداق واقعى حديث مذكور دانسته است.

باب سوم
ــت.  ــات پيامبران و نبوت خاصه و ويژگى آن اختصاص يافته اس ــوم به نبوت و صف باب س

مباحث اين باب، در هشت فصل به اختصار بيان شده است. 
در فصل اول اين باب به اثبات و تبيين وجوب بعثت از باب لطف پرداخته و پاسخ مخالفان 

را به استناد ادلة عقلى و اخبار آورده است. 
فصل دوم را به نبوت خاصه اختصاص داده و نبوت پيامبر اكرم را با ادله و شواهد گوناگون 

به اثبات رسانده است. 
ــوم، 24 اعتراض و مستندات آن ها را بيان كرده و پاسخ مستدل داده است. وى  در فصل س
در اين فصل صرفه بودن اعجاز قرآن را پذيرفته و شبهات مربوط به قرآن كريم را نيز پاسخ 

گفته است. بحث بدا را مطرح ساخته و معناى آن را ظهور بعد از خفا دانسته است. 
ــت و علت معصوم بودن انبيا به  طور مطلق را اين دليل  فصل چهارم درباره عصمت انبياس
دانسته است كه نبود آن نقض غرض است؛ زيرا اگر لحظه اى از عصمت دور باشند، اعتماد 
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مردم و پيروان از ايشان سلب مى شود.
ــى  ــالم بحث كرده و به نقل حدود س مؤلف در فصل پنجم، از معجزات پيامبر گرامى اس

معجزه پرداخته است. 
در فصل ششم بشارت هاى انبياى گذشته دربارة پيامبر اسالم را ذكر و در ادامه تفاوت هاى 

معجزه و حيله مطرح شده است.
در فصل هفتم مستندات منكران نبوت را آورده و به آن ها پاسخ گفته و تفاوت سحر ومعجزه 

را نيز بيان داشته است. 
فصل هشتم را هم به خاتميت پيامبر اسالم اختصاص داده و ادلة عقلى و نقلى آن را به 

اجمال يادآور شده است.

باب چهارم
ــى آن را در باب چهارم آورده و در ده فصل  ــوع اثبات وصايت پيامبر و اوصاف وص موض

آن ها را تبيين كرده است. 
در فصل اول راه هاى اثبات امامت را با ذكر نام صاحبان عقيده آرا و بيان ادلة هريك از آن ها 
ــوم، لطف بودن امام و امامت و شبهات مطرح  ــت. آن گاه در فصل دوم و س تبيين كرده اس

شده و جواب آن ها را آورده است.
ــب امت بحث كرده و مبانى قائالن به  ــارم و پنجم درباره گزينش امام از جان ــل چه در فص
انتخابى بودن امام و جانشينى پيامبر را به استناد ادلة عقلى و نقلى، مردود دانسته است.

تبيين مبانى نظرية انتصابى بودن امام از جانب حق تعالى را به فصل ششم و هفتم واگذاشته 
است. در ميانة مباحث با عنوان «تنبيه»، داليل عدم صالحيت سه خليفه اول را براى امامت 

امت يادآور شده است.
ــه اى ميان امامت و نبوت صورت گرفته و پاسخ هم سانى اين دو در  ــتم مقايس در فصل هش

انتصاب از جانب خداوند تعالى بيان شده است. 
در فصل نهم و دهم، توجيهاتى را كه براى گزينش آن سه نفر مطرح شده و نيز پاسخ هاى 

نقضى و حلّى متعددى براى آن توجيهات آورده است.
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باب پنجم
ــده از آن  ــه فصل در ويژگي هاى اميرالمؤمنين و كرامات صادرش ــامل س باب پنجم، ش
ــته امامت گردانده است. مؤلف در اين بحث از منابع گوناگون  ــت كه او را شايس حضرت اس
 ،اهل تسنن و تشيع سود مى برد و چنين استدالل مى كند كه از ميان صحابه فقط در على
ويژگى نبوت و پيامبرى پديدار شده و از طرفى، نبوت در او نيست و اين محكم ترين دليل 
بر اين است كه خداوند امامت و زعامت را در آن حضرت قرار داده و ممتنع است كه كسى 
داراى اين ويژگي ها باشد، ولى زعامت نداشته باشد. اوصافى از اميرالمؤمنين مى آورد كه 
ــان دهندة برابرى و شباهت او به تعدادى از انبياست و در اين خصوص سخنان متعددى  نش
ــود، كارهاى خارق العاده  ــل مى كند. مؤلف براى اثبات نظر خ ــم از پيامبر و صحابه نق ه

وكرامت هايى نيز از اميرالمؤمنين به نقل كتب اهل تسنن مى آورد.

باب ششم
باب ششم دربارة شرايط امام و امامت است. مؤلف در فصول شش گانه، بحث عصمت امام 
ــرعى امرى ضرورى مى شمرد و اعتراض معترضان را با  ــتندات ش را با براهين عقلى و مس
ادلة عقلى و نقلى پاسخ مى دهد و نظريات ايشان را با استناد به منابع آن ها به چالش و نقد 

مى كشد. 
 ،در سه فصل پايانى اين باب، به شبهات مخالفان دربارة امامت و عصمت اميرالمؤمنين
عدم گزينش آن حضرت از جانب مردم، لطف بودن امام و ضرورت معصوميت وى را با آيات 

قرآن و براهين عقلى اثبات مى كند.

باب هفتم
ــت كه منابع  ــاب هفتم، 26 فصل دارد. محور بحث در اين باب، ذكر فضايل و مناقبى اس ب
ــت و كسى را ياراى جمع آورى و يا پنهان كردن آن نيست.  مخالفان امامت مملو از آن هاس
از جملة آن فضايل اين كه تمام علما و انديشمندان افتخار مى كنند كه علوم و دانش خود را 

از آن حضرت گرفته اند.
پس از ذكر فضايل گوناگون كه به نقل از منابع مخالفان است، حكم عقل را چنين مى داند 
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ــى كه داراى  كه فرد غير افضل نمى تواند بر جايگاه فرد افضل تكيه زند و در اين جا نيز كس
اوصاف انبيا و اولياست، شايستة تكيه زدن بر جايگاه آنان است.

ــد ابواب را بازگو مى كند كه خداوند دستور داد دِر  ــت و يكم جريان معروف س در فصل بيس
ــوند، بسته شوند؛ مگر دِر خانة على. اين جريان نيز از  ــجد باز مى ش خانه هايى كه به مس

منابع اهل سّنت نقل شده است. 
فصل بيست و دوم به اسالم آن حضرت اختصاص يافته و اين موضوع به استناد كتب اهل 

سنت تبيين شده است.

باب هشتم
ــير  ــتم با ذكر 66 آيه از ميان آيات فراوان مربوط به موضوع امامت و تفس مؤلف در باب هش
هر يك و آوردن اقوال مفسران شيعه و سنى و همچنين نقل روايات فراوان از جوامع روايى 
ــنت درباره شأن نزول و تفسير آيات، نظرية انتصابى بودن امام على  را به اثبات  اهل س

رسانده و در ضمن، شرايط امامت را نيز از آيات مذكور استنباط كرده است.

باب نهم
ــه بياضى باب نهم را به ذكر رواياتى اختصاص داده كه اصحاب از پيامبر اكرم  در  عالم

شأن و منزلت امام على نقل و صحابه به آن اعتراف كرده و آن را پذيرفته اند.

باب دهم
باب دهم دربارة ائمة پس از امام على، اسامى و ويژگيهاى هر يك از آنان است. در اين 
خصوص ابتدا رواياتى را آورده كه به عدد دوازده تصريح دارند و سپس رواياتى كه عالوه بر 
 .را نيز ذكر كرده اند و پس از آن، روايات مربوط به هر يك از امامان عدد، نام امامان

آن گاه كرامات و كارهاى خارق العاده هر يك از ائمه را بيان داشته است.

باب يازدهم
ــبهات  ــاخته و ش در باب يازدهم به تفصيل مباحث مربوط به امام دوازدهم  را مطرح س
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موضوع مهدويت را پاسخ گفته است. اين باب داراى اين مباحث است: طول عمر، تشرف به 
محضر حضرت، اوصاف ياران امام زمان، عالئم ظهور وآخر الزمان، مدت دولت حضرت 

و فرقه ها و گروه هايى كه دربارة مهدويت به خطا رفته اند.
مؤلف، در اين باب تشرف خود را به محضر امام عصر، يادآور مى شود1 و شبهات مربوط 

به رؤيت و زيارت حضرت را پاسخ مى دهد. 

باب دوازدهم
ــتگى افرادى كه بر حضرت على بن ابى طالب پيشى گرفتند  باب دوازدهم را به ناشايس
ــت و  ــى آن حضرت را غصب و به او و خاندانش ظلم كردند، اختصاص داده اس ــق اله و ح
نمونه هايى را از منابع نقل و تحليل مى كند و هريك را به نقل از عالمان بزرگ ايشان ذكر 

مى كند.
ــان مى پردازد و  ــات و اعتراضهاى امام عليه ايش ــل هم به بيان تظلم ــى در يك فص بياض
ــند  ــير ثعلبى، مس بدعت هايى را كه معاويه پايه ريزى كرد، از كتاب هاى حليآل االولياء، تفس
شافعى، الجمع بين الصحيحين و... مى آورد. يكى از فصول اين باب نيز دربارة عمرو بن عاص 

و كارهاى ناشايست اوست.
باب سيزدهم

ــيع، با مخالفان  ــيزدهم، در خصوص اميرالمؤمنين و امامت و عقايد تش مؤلف در باب س
مناظره مى كند و موضوعاتى چون تقيه، برائت و... به دقت بررسى مى شود و علت نام گذارى 

تشيع را به «رافضه» نقل مى كند. 
باب چهاردهم

مؤلف در باب چهاردهم با بهره جستن از آيات و احاديث نبوى و سخنان و سيرة صحابه، به 
شبهاتى كه بر آيات و روايات مربوط به امامت و واليت وارد شده، پاسخ گفته است. مباحثى 
 برخى از همسران پيامبر ،هم در باب جنگ جمل، ازدواج خليفة دوم با دختر امام على

و جنگ هاى سه گانه على از منابع اهل سنت مطرح كرده است.

1.  ر. ك: نباطى عاملى، الصراط المستقيم،2/ 263.
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باب پانزدهم
ــت يابى به  در اين باب به فرق و مذاهب چهارگانه فقهى پرداخته و كوتاهى آن ها را در دس
ــت. از جمله، به موضوع  ــتدل آورده اس آموزه هاى مكتب اصيل اهل البيت ، به طور مس
ــته است. مؤلف به  ــنت دانس ــاره رفته و عمل به آن را روى گرداندن از كتاب و س قياس اش
آراى فقهى و نظريات عالمان و پيشوايان مذاهب چهارگانه اهل سنت نيز نگاهى مى افكند و 
به نارسايى فتوايى و عقيدتى و در پايان به بررسى كتب روايى مهم ايشان همچون بخارى 

مى پردازد.  

باب شانزدهم
مؤلف در اين باب با طرح مباحث مربوط به حديث شناسى و رجال و راويان حديث، و نقد و 

بررسى آنها، ايشان را تضعيف و جرح كرده است. 

باب هفدهم
در اين باب اعتراض مخالفان امامت و واليت و تشيع به پيروى از دستورها و احكام و فتاواى 
ــده است. كتاب با چند بيت پايان مى پذيرد و  ــى ش امامان معصوم  نقل و تحليل و بررس

مؤلف سال اتمام كتاب را در قالب ابياتى بيان مى كند.

منابع «الصراط المستقيم» 
عالمه بياضى در سامان دادن اين اثر ارزشمند از تأليفات پيشينيان بهرة فراوان برده و خود 
نيز در جاى جاى كتاب به آن تصريح كرده است. به عالوه، در مقدمه، دو فهرست از منابع 
ــطه كه شامل 52 كتاب و منابع با واسطه شامل 234 كتاب است) را نگاشته  (منابع بى واس

است. 
به دليل اهميت منابع بى واسطه به ذكر نام آنان بسنده مى كنيم:1

1. االحتجاج، ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسى. (بارها چاپ شده)؛ 

1.  نام كتاب ها به ترتيب الفبايى است؛ اين ترتيب در كتاب  مذكور نيست.
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2.  االرشاد في معرفآل حجج اهللا على العباد، ابو عبد اهللا محمد بن محمد بن نعمان عكبرى 
بغدادى ملقب به مفيد (م 413). (بارها چاپ شده)؛

ــن بن يوسف بن على بن  ــتقصاء النظر في القضاء والقدر، جمال الدين ابو منصور حس 3. اس
محمد بن مطهر حلى، معروف به عالمه حلّى (م 726). براى اين كتاب دو نام ديگر هم 
ذكر كرده اند: «استقصاء البحث والنظر في مسائل القضاء والقدر» و «استقصاء البحث والنظر 

في القضاء والقدر».
4. االستيعاب في معرفآل األصحاب، ابو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد ابن عبد البر قرطبى 

(م 463). (چاپ شده)؛
5. االستيفاء، شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن بن على بن حسن طوسى (م 460). 

6. افعل التفعل، مؤمن الطاق.
7. األلفين الفارق بين الصدق والمسين، عالمة حلّى. (بارها چاپ شده)؛

8. بغيآل الطالبين، محمد بن يوسف گنجى شافعى. (چاپ شده)؛
ــن بيهقى.  ــين بن حس 9. بصائر األنس بحضائر القدس، قطب الدين كيدرى محمد بن حس
از اين كتاب فقط در صراط مستقيم نام برده شده و در آثار ديگر نامى از آن را نيافتيم.  

10. تقدير [تقرير] األحكام، شيخ مفيد.
11. تلخيص الشافى، شيخ طوسى، (چاپ شده)؛

12. تهذيب االحكام، شيخ الطائفه طوسى. (بارها چاپ شده)؛
13. الخرائج و الجرائح، ابو الحسن سعيد بن هبآل اهللا بن حسن راوندى (م 573)، (بارها چاپ 

شده)؛
14. خصايص الوحى المبين في مناقب أميرالمؤمنين ، يحيى بن حسن اسدى حلى معروف 

به ابن بطريق (م 600). (چاپ شده). 
15. خصايص يوم الغدير . بياضى نام مؤلف آن را ذكر نكرده، ولى آقا بزرگ تهرانى در الذريعآل اين 
كتاب را تأليف ثقآل االسالم شيخ ابى جعفر محمد بن يعقوب كلينى (م 328 يا 329) مى داند.1

16. ذخر البشر، يحيى بن على (ملى خ ل).

1.  آقابزرگ طهرانى، الذريعة،7/ 173، ش 900 و ص175، ش 908.
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17. السعديآل في أصول الدين و فروعه ، عالمة حلى. (چاپ شده)؛
ــم بحرانى (م 679)، (بارها چاپ  ــرح نهج البالغآل، كمال الدين ميثم بن على بن ميث 18. ش

شده)؛
19. ُطَرف من االنباء والمناقب في شرف سيد األنبياء و عترته األطايب، رضى الدين ابو القاسم 
على بن موسى بن جعفر بن طاووس (م 664). برخى گفته اند نام آن «طرف من تصريحه 

بالوصيآل بالخالفآل لعلى بن ابى طالب » است. (چاپ شده)؛
20. الطرايف فى معرآل مذاهب الطوائف، عبد المحمود (سيد بن طاووس)؛

21. عقد الدرر، ابى بدر يوسف بن سلّمى.
ــى بن بابويه قمى  ــين بن موس 22. عيون اخبار الرضا ، ابو جعفر محمد بن على بن حس

معروف به شيخ صدوق (م 381). (بارها چاپ شده)؛ 
23. العيون و المحاسن، شيخ مفيد. بنا به نقل نجاشى اين كتاب غير از الفصول من العيون 

والمحاسن است.
24. الغرر و الدرر (امالى سيد مرتضى، ابو القاسم على بن طاهر ابى احمد حسينى معروف به 

سيد مرتضى و شريف مرتضى (م 436). (بارها چاپ شده)؛ 
ــين بن على بن عباس بن ابى سهل نوبختى از  ــيعه، ابو محمد حسن بن حس 25. فرق الش

عالمان قرن سوم هجرى است. (چاپ شده)؛ 
26. كتاب سليم بن قيس هاللى، ابى صادق سليم بن قيس هاللى عامرى كوفى اين كتاب 

كه به «اسرار آل محمد» معروف است، (بارها چاپ شده)؛ 
27. كتاب شيخ حسن الصيرفى .

28. كتاب قاضى نعمانى. 
29. الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل، جار اهللا محمود بن عمر زمخشرى (م 538). (چاپ 

شده)؛
30. كشف االلتباس، يحيى بن سعيد.

31. كشف معايب المتصوفآل .
32. كشف اليقين فى فضائل امير المؤمنين ، عالمة حلى. (بارها چاپ شده)؛ 

33. الكّر و الفّر جواب مسائل بن مقاتل، از على بن حسين بن بابويه قمى كه پدر شيخ صدوق 
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است. اين كتاب حكايتگر مناظرة مؤلف با محمد بن مقاتل رازى است.
ــدى  ــع اإللهيآل فى المباحث الكالميآل، جمال الدين ابوعبداهللا مقداد بن عبداهللا اس 34. اللوام

سيورى حلّى مشهور به فاضل مقداد. (چاپ شده)؛ 
35. الماء و الخضرآل و الوجه الحسن، عباس بن احمد.

36. مجمع البيان، امين االسالم أبوعلى فضل بن حسن بن فضل طبرسى طوسى. (بارها چاپ 
شده)؛ 

37. مراصد العرفان، ابن قرطه.
38. المسائل البغداديآل، ابو القاسم سيد مرتضى.
39. المسائل الفاخريآل، ابو القاسم سيد مرتضى.

40. المسترشد، ابو جعفر محمد بن جرير بن رستم طبرى آملى.
41. مصالت القواضب، رشيد الدين محمد بن على بن شهر آشوب سروى مازندرانى (م 588) 

كه ظاهراً نام اصلى كتاب «مثالب النواصب» است.
42. مطالب السئول، ابن طلحه. (چاپ شده)

43. معالم اصول الدين، فخر رازى. 
44. المفصح فى امامآل اميرالمؤمنين ، شيخ طوسى.

45. مقتضب االثر (آثار) في النصوصى على االئمآل االثنى عشر ، محمد بن عبد اهللا بن 
عياش. (بارها چاپ شده)؛ 

46. الملل و النحل، ابى الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابى بكر احمد شهرستانى (م 548). 
(بارها چاپ شده)؛ 

47. منهاج الكرامآل، عالمه حلّى. (بارها چاپ شده)؛ 
48. منهاج المحدثين، نووى.

49. نقض الرسالآل العثمانيآل (بناء مقالآل الفاطميآل في نقض الرسالآل العثمانيآل)، جمال الدين ابو 
الفصائل سيد احمد بن موسى بن جعفر بن طاووس علوى حسنى.

50. نهج البالغآل، سيد رضى. (بارها چاپ شده)؛ 
51. نهج االيمان، زين الدين على بن يوسف بن جبير معروف به سبط بن جبير. (چاپ شده)؛ 

52. نهج الحق وكشف الصدق، عالمة حلى. (بارها چاپ شده). 
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نسخه هاى «الصراط المستقيم» 
نظر به اهميت كتاب صراط مستقيم، بارها از آن استنساخ شده و نسخه هاى خطى فراوانى از 
آن بر جاى مانده است. برخى از نسخه هاى موجود در كتاب هاى مختلف كه داراى تاريخ 

كتابت هستند، به قرار ذيل است:
ــتان قدس رضوى، شمارة 15268. به ظاهر قديم ترين نسخه است. عبد اهللا بن شيخ  1. آس
ــادى االول 1037 ق، آن را در اصفهان كتابت كرده و  ــع حويزاوى به تاريخ 12 جم ربي

داراى 342 ورق به طول 25/5 و عرض 19/5 است.
2. كتابخانه شاه چراغ شيراز، شمارة 412، كتابت: شنبه يازدهم ذى حجة 1039 ق.

3. آستان قدس رضوى، شمارة 2068، فهرست نسخ خطى، ج 5، ص 205. كتابت: حسين 
بن احمد حسينى، هفتم جمادى االول 1103.

ــماره 1350، كتابت: جواد بن عبد الرحيم معروف به  ــى نجفى ش 4. كتابخانه آيآل اهللا مرعش
واعظ اصفهانى، سه شنبه 27 شوال 1333 ق. از روى نسخه اى به تاريخ چهارشنبه پانزده 
ــى شده بود. كاتب نسخ متعددى را ديده و رمزهايى را براى نسخ  رمضان 1046 رونويس

قرار داده؛ اگر چه گزارشى از نسخه ها نداده است.
5. همان جا، شماره 3005، كتابت: جمعه ماه جمادى األخر 1317 ق.
6. همان جا، شمارة موقت 8664، كتابت: ابدال بن درويش، 1080 ق.

7. كتابخانة عالمه طباطبايى شيراز، شمارة 949، كتابت: محمد تقى حسينى، رجب 1090 
ق. نسخه پژوهى، ج2، ص192، تهران 1384 ش.

ــت نسخه هاى  ــيزدهم. فهرس ــمارة 31179، كتابت: قرن س 8. كتابخانه مجلس، تهران، ش
خطى، ج 24، ص 308.

ــا بن محمد عبارى نجفى،  ــمارؤ 4283، كتابت: ههن ــالمى قم، ش 9. مركز احياء ميراث اس
رمضان 1085 ق.

10. همان جا، به شمارة 4014، سوم شوال 1100 ق.
ــهد، ص 14. گويا از زمان مؤلف است. هر  ــت نسخه هاى خطى 4 كتابخانة مش 11. فهرس

صفحه پانزده سطر است و از آغاز اندكى افتادگى دارد. وزيرى بزرگ.
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چاپ صراط مستقيم
تنها چاپ اين كتاب به تحقيق محمد باقر بهبودى در سال 1384ق در مكتبه مرتضويه انجام 
شده است كه جلد اول آن، مقدمه اى از آيآلاهللا العظمى مرعشى نجفى و جلد دوم، مقدمه اى 

از عالمه شيخ آقا بزرگ تهرانى دارد. 
گفتنى است اين كتاب شريف در واحد احياء تراث بنياد فرهنگى امامت در دست تصحيح و 

تحقيق و احياء بوده و در زمان مقرر منتشر خواهد شد.

فهرست منابع : 

آقابزرگ طهرانى، محمدمحسن، الذريعة الى تصانيف الشيعة ، قم، موسسه اسماعيليان    ،   ـ 1355[1365].
ــ ى ب ي گ ،  رياض  ال ع ل م اء و ح ي اض  ال ف ض الء، تحقيق اح م د ح سينى، ب اه ت م ام  م ح م ود مرعشى،  اف ن دى ، ع ب دال ل ه ب ن  ع ي س

مكتبة آية اهللا العظمى المرعشى ال ع ام ة ، 1401ق.
خوان س ارى ، م ح م د ب اقر، روض ات  ال ج ن ات  ف ى  اح وال  ال ع ل م ا و ال س ادات، ت ه ران ، اس الم ي ه ، 1356 ش. 

ص در، ح س ن ، ت ك م ل ة أم ل  اإلم ل ، ت ال ي ف  ح س ن  ص در، ت ح ق ي ق  اح م د ال ح س ي ن ى ، ب اه ت م ام  م ح م ود ال م رع ش ى ،  ق م ، مكتبة 
آية اهللا  ال م رع ش ى ، 1406ق .

ق م ى ، ع ب اس ، فوايد رضويه: در شرح حال علماى جعفريه(شرح حال اجمالى يا تفضيلى1200 تن)، با سعى، 
كوشش و ويرايش عبدالرحيم عقيقى  بخشايشى، قم، نويد اسالم، 1385 ش. 

م درس ، م ح م دع ل ى ، ري ح ان ة  االدب  ف ى  ت راج م  ال م ع روف ي ن  ب ال كنية  او ال ل ق ب  ي ا ك ن ى  و ال ق اب : م ش ت م ل  ب ر ت رج م ه  ح ال  
ف ق ه ا و ح ك م ا...، ت ه ران ، خ ي ام   ، 1374.   

ــر ال ب ه ب ودى ، ت ه ران ،  ــ ت ح ق ى  ال ت ق دي م ، تحقيق م ح م دال ب اق  ــ ت ق ي م  ال ى  م س ــى  ع ام ل ى ، ع ل ى ب ن  م ح م د، ال ص راط ال م س ن ب اط
م رت ض وى ، 1384ق . 




