ﻣﻨﮭﺞ اﻟﯿﻘﯿﻦ )ﮐﺘﺎ ب(

ﻣﻨﮭﺞ اﻟﯿﻘﯿﻦ از ﷴ ﺑﻦ ﺷﺎه اﺑﻮ ﺗﺮاب ﷴ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﮫ ) ١١١٠ق( ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺰﺟﯽ و ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﻧﺎﻣﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم ﺑﮫ ﯾﺎراﻧﺶ ،در
 ١٠٨١ق ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﮫ ھﻤﺖ ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺻﺤﻔﯽ و ﻋﻠﯽ ﺻﺪراﯾﯽ ﺧﻮﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
 - ٢ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب
 - ٣روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ
 - ۴ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﮐﺘﺎب
 - ۵ﺷﺮوح ﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ
 - ۶ﻧﺴﺨﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد در اﯾﻦ اﺛﺮ
 - ٧ﻓﮭﺎرس
 - ٨ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٩ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم در آن ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﻌﯿﺎن را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدر از آن ﺑﮫ » وﺻﯿﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم «
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب

ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮫای از ﻣﺼﺤﺢ ،آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺻﺪرای ﺧﻮﯾﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در اداﻣﮫ در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﻣﻮﻟﻒ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﮐﻠﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﻣﻮﻟﻒ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد.
] [١ﻣﻨﮭﺞ اﻟﯿﻘﯿﻦ ،ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﮫ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﷴ ،ص.٧
ﻣﻮﻟﻒ ،ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم را ﺑﺮای ﻓﮭﻢ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ،ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،او اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﮫ ﻗﻄﻌﮫ آورده
اﺳﺖ و ﭘﺲ از ھﺮ ﻗﻄﻌﮫ از آن ،اﺑﺘﺪا ﺗﺮﺟﻤﮫ روان آن را آورده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ،ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آن را ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﺷﺮح داده ،ﮐﮫ ﮔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ وی از ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ ،از ده ﺻﻔﺤﮫ ھﻢ ﺗﺠﺎوز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﮫ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ،اﺳﺘﺸﮭﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺣﺠﻢ اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﺘﺎب را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺜﺮ ﺷﺮح ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﮫ ،روان اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺗﺎﻟﯿﻒ آن ،ﺑﺮای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ درک و ﻓﮭﻢ اﺳﺖ.
ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﻟﻒ ﺑﮫ ﺻﻮرت وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﮫ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در ﺷﺮح ،از آوردن ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ رواﯾﺎت ،ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ رواﯾﺎت،
ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﻨﺪ رواﯾﺎﺗﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮده ،ﺑﮫ ذﮐﺮ راوی اول ،اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺼﺎدری را ﮐﮫ رواﯾﺖ را از آﻧﮭﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﯾﺎد ﮐﺮده و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ھﻢ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم
ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺼﺪر ،اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺿﻤﻦ ﺷﺮح ،ﺑﮫ ﺑﯿﺎن واﺟﺒﺎت و ﻣﺤﺮﻣﺎت دﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و آداب و ﺷﺮﻋﯿﺎت را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .او دوﺳﺘﺪار ﺧﺎﻧﺪان اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم اﺳﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در
ﺟﺎی ﺟﺎی ﺷﺮح ،در ﻓﻀﺎﺋﻞ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮭﻢاﻟّﺴﻼم و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ طﺮﯾﻖ آﻧﮭﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺸﮭﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و رواﯾﺎت آﻧﮭﺎ را از ﮐﺘﺎب
ھﺎﯾﺸﺎن ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ داﻧﻤﺸﻨﺪان اھﻞ ﺳﻨﺖ درﺑﺎره ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮭﻢاﻟّﺴﻼم دارﻧﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد در اﺻﻔﮭﺎن  ،از اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﮐﻼم ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺎرﻓﺎن و اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻠﺴﻔﯽ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آوردن ﺷﻌﺮ  ،ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﺷﺮﺣﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫھﺎ،
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎدر وی ،ﮐﺘﺐ ارﺑﻌﮫ رواﯾﯽ ﺷﯿﻌﮫ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﮑﺎﻓﯽ  ،ﻧﯿﺰ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ  ،آﺛﺎر اﺑﻦ طﺎووس و ﮐﺘﺎب رواﯾﯽ ﻣﺸﮭﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻌﮫ و ﮔﺎه اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﺴﺨﮫھﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف در ﭘﺎورﻗﯽ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ.

در ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﺆﻟﻒ ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ داده ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﮐﺘﺎب

ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﺷﺮح در ﺷﺆال  ،١٠٨١ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺸﺎر  ،دو ﺑﺎر در ھﻨﺪ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮوح ﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮح ﺣﺎﺿﺮﺷﺮح دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻧﺎﻣﮫ از ﷴﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﯿﻦ ﻋﻠﯽ  ،از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ ھﺠﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺷﺎرح ،ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮده و در ﻻﺑﮫ ﻻی ﺳﻄﻮر ،ﻣﻄﺎﻟﺐ
آن را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﻤﻮده و در ﺣﺎﺷﯿﮫ ،ﺑﺎ اﻣﻀﺎی »ﻣﻨﮫ« ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد در اﯾﻦ اﺛﺮ

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﺨﮫ ﺧﻄﯽ از ﻣﻨﮭﺞ اﻟﯿﻘﯿﻦ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از دو ﻧﺴﺨﮫ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ آﯾﺖﷲ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ  ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺴﺨﮫ
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻤﺒﺌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﮭﺎرس

ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻓﮭﺮﺳﺖ رواﯾﺎت ،اﻋﻼم  ،ﮐﺘﺐ ،اﻣﺎﮐﻦ  ،و ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﻣﻨﮭﺞ اﻟﯿﻘﯿﻦ ،ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﮫ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﷴ ،ص.٧

ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺣﺎدﯾﺚ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.
ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ  :ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ | ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻌﮫ

