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کتابشنایسموضویع

کتابشناسى توصيفى
آثار و تأليفات ابن ميثم بحرانى
چکیده :ابن میثم بحرانی از جمله دانشمندان شیعی معروف در قرن هفتم هجری است که دارای تألیفات فراوان می باشد .بیشتر آثار وی در مسائل

کالمی است .به طوریکه با تسلط خاص در علم کالم ،از طریق آثار علمی خویش به دفاع از مذهب تشیع پرداخت .نویسنده در نوشتار حاضر با تکیه
بر منابع موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به ارائه کتابشناسی توصیفی از آثار ابن میثم همت گمارده است .وی در راستای این هدف،
بر حســب حروف الفبا ،تألیفات ابن میثم را نام برده و توصیفی از محتوا و نســخه های مختلف آن ها بیان می دارد .در پایان نوشتار نیز تصاویری از
کلیدواژه :دانشمندان شیعه ،عالمان شیعه ،ابن میثم بحرانی ،کتابشناسی توصیفی ،آثار ،تألیفات.

نسخه های خطی مؤلف درج نموده است .

کمالالديــن ميثــم بــن علــى بــن ميثــم بحرانــى معــروف بــه ابن ميثــم ،از

الــف) کالم و بــه ويژه عقايد کالمى شــيعه در مباحث اصول دین و فروع

دانشــمندان و از شــارحين نهــج البالغــه امــام علــى (عليــه الســام) در
ســال 636ق در مجمع الجزاير بحرين به دنيا آمد و در ســال  689ق در

ديــن .ب) حديث .ج) فلســفه و منطــق .د) فقه و اصول فقه .ه) معانى و
بيان .بيشتر آثار ابن ميثم در مسائل کالمى است .او ّ
حتى در شرحى که

همان جا دار فانى را وداع گفت .پس از مرگ ،پيکر او را در مقبره جدش

بر نهج البالغه نوشت ،روشى کالمى و فلسفى دارد .وى در طرح مسائل
و ســبک اســتدالل بــه روش خواجــه نصيرالديــن محمــد طوســى (597

المعلى ،واقع در روستاى هلتا به خاک سپردند.
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در قــرن دوازدهــم هجــرى شــيخ ســليمان ماحــوزى بحرانــى (متوفــاى
1121ق) بر حسب درخواست شاگردان و دوستان ،کتابى در شرح احوال
ّ
ابــن ميثم نوشــت به نام الســافة البهية فى الترجمــة الميثمية .محدث
بحرانــى در کتــاب اللؤلــؤة آن را ذکــر کرد و ســپس تمامــش را در جلد اول
کشــکول با خط خويش نوشــت .تاريخ اتمام اين شرح حال  27جمادى

ـ  672ق) در تجر يــد االعتقــاد نظــر داشــت و مســتند اســتداللهاى او بر
خالف عالمه حلى بيشتر عقل است ،نه نقل 3.بیشتر تأليفات ابن ميثم
به صورت خطى در کتابخانههاى معتبر جهان پراکنده است .بعضى از
آنها مورد استقبال قرار گرفته و چندين بار چاپ شده است.
از ميان کتابشناسىهاى مختلف ،در این مقاله به کتابشناسی توصیفی
اشــاره شده تا بیشترین فایده نصیب محققان شود .بنابراین نوشتار حاضر

االولى سال 1104ق است.

2

کتابشناســى آثــار ابــن ميثــم را مىتــوان در ذیل پنــج موضوع قــرار داد:
 .1در بــاره شــرح حالابن ميثم ر.ک به :مدرس تبریــزی ،محمدعلی ،ريحانة االدب ،ج  ،8ص.240
خوانساری ،محمدباقر ،روضات الجنات ،ج  ،8ص  .44افندی اصفهانی ،میرزا عبداهلل ،رياض
العلماء ،ج  ،5ص  .227زرکلی ،خیرالدین ،األعالم ،ج  ،7ص  .336بغدادی ،اسماعیل پاشا،
هدية العارفين ،ج  ،2ص  .486ســجادی ،ســیدجعفر ،دايرة المعارف بزرگ اســامى ،ج ،4ذیل
«ابن میثم».
 .2آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،12ص .212 -211
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درباره کتابشناسى توصيفى آثار و تأليفات ابن ميثم بر حسب الفبا است.
در پايان تصاويرى از نسخههاى خطى مؤلف آورده مىشود.
گفتنی اســت تکیه عمدۀ اين نوشــتار بر منابع غنى موجود در کتابخانه
مرکزى آستان قدس رضوى بوده است .
 .3سجادی ،سیدجعفر ،دايرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،4ذیل «ابن میثم».
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کتابشناسی توصیفی آثار و تألیفات ابن میثم بحرانی

 .1اختيار مصباح السالکين :من کالم موالنا و امامنا اميرالمؤمنين على
بن ابى طالب (عليه السالم)
اين اثر شــرح متوســط نهج البالغة امام على (عليه السالم) در يک جلد
است که در سال 681ق به اتمام رسيد .کتاب خالصهاى از شرح بزرگ
نهــج البالغــه ابن ميثم اســت که به اشــاره عطاءالملک جوينــى براى دو
فرزندش به نامهاى نظامالدين محمد و مظفرالدين على تأليف کرد.
نسخه نفیسی از این اثر به خط ابن میثم بحرانی ،به شماره اموالی 20558
در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی موجود است .این نسخه در 176
ورق بــا جلــد تیماج ،از جمله کتاب های اهدایــی مقام معظم رهبری در
خرداد سال 1373ش به کتابخانه آستان قدس رضوی است.
آغاز نسخه :بسمله ،سبحان من حسرت ابصار البصائرین.
انجــام آن :و علــی آله الطاهرین و عترته الطیبین اجمعین و آله و صحبه
و سلم تسلیما کثیر.
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نســخهاى خطــى از اين اثــر در کتابخانه آســتان قدس رضوى به شــماره
اموالی  6127و نسخهاى ديگر در عراق موجود است .يک چاپ سربى
8

از اين کتاب با عنوان «االســتغاثة» وجود دارد .چاپ ســربى ديگرى از آن
بــا عنــوان «االســتغاثة في بــدع الثالثة» بدون جــا و بدون نــام و تاريخ و در
 204صفحه است.

.3استقصاء النظر في امامة االئمة االثنى عشر
موضــوع ايــن اثر امامــت ائمه دوازدهگانه شــيعه اســت .صاحــب مجمع
البحريــن در مــاده مثم آن را ذکر کرد و گويد مانند آن کارى انجام نشــد.
آقــا بزرگ تهرانى و شــريف الهيجى نيز اين کتــاب را از تأليفات ابن ميثم
صحت انتســاب آن به ابن ميثم
مىدانند 10.در مقابل عبداهَّلل افندى در
ِ
11
ترديد دارد.

9

عالمه حســن بن يوســف حلى (648 - 726ق) کتابى به همين نام در
موضوع قضاء و قدر نوشــت که گویا در هنگام تحرير ،کتاب ابن ميثم را
در نظر قرار داشــت ،اين کتاب در مشــهد به وســيله نشــر دار انباء الغيب

نســخههای دیگــری از ایــن اثــر در کتابخانــه آســتان قدس رضــوی وجود
دارد .شــماره اموالــی آنهــا عبــارت اســت از،9767 ،20482 ،17828 :
.46529

در سال 1418ق و در  109صفحه به چاپ رسيد.

 .4اصول البالغة
موضوع کتاب در معانى و بيان و اســم اصلى آن «التجريد» اســت ،ولى

اين کتاب در سال 1408ق1366 /ش و با تحقيق و تعليق محمدهادى

به «تجريد البالغة» نيز معروف است .ابن میثم آن را براى نظامالدين ابى

امينى در مشــهد به وسيله مجمع البحوث اإلسالميه در  724صفحه به

منصور محمد جوينى تأليف کرد .اين کتاب در يک مقدمه و دو جمله

چاپ رسيد.

اســت و شــرحى به نام «تجويد البراعة في شرح تجريد البالغة» از فاضل
مقداد (متوفى  826ق) دارد.
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 .2االستغاثة في بدع الثالثة
دربــاره ايــن کتــاب دو قــول وجود دارد .گروهى مانند شــيخ ســليمان بن

يک نسخه خطى از آن در مدرسه سپهساالر (شهيد مطهرى) و نسخهاى

عبداهَّلل در الســافة البهية ،محمد بن على شــريف الهيجى در محبوب
القلــوب ،طريحــى در مجمع البحرين و … اين کتــاب را از آثار ابن ميثم
مىداننــد 4.در مقابــل گروهى نيز انتســاب آن را به مؤلــف رد مىکنند .آقا
بزرگ تهرانى آن را از آثار شــريف ابوالقاســم على بن موســى الرضا موسوى
کوفى (متوفى 352ق) دانسته است 5.کنتورى نيز همين نظر را دارد .وى
6
مىگويد نام اصلى نسخه البدع المحدثة است.

ديگــر در کتابخانه شــماره دو مجلس شــوراى اســامى وجــود دارد .اين

صادق(ع) در قم و در سال 1433ق ،در  231صفحه منتشر شد .

بنــا بر مشــهور ،عنوان آن «االســتغاثة في بــدع الثالثة» بوده و منســوب به

.5انوار الفصاحه و اسرار البراعه

ابن ميثم اســت ،اما هر کســى که روش ابن ميثم را در تأليف شــناخت،
مىداند که کتاب البدع المحدثة بر اين ســليقه و لهجه نيســت 7.به هر

13

کتاب با شرح و حاشيه عبدالقادر حسين در قم به وسيله چاپخانه عزيزى
در سال 1410ق 1368 /ش و در  80صفحه به چاپ رسيد .سپس توسط
انتشــارات دار غر یــب قاهــره در ســال 1431ق و در  147صفحــه دو بــاره
چاپ شــد .بــار دیگر نیز به مقدمه جعفر ســبحانی از ســوی موسســه امام

ایــن کتــاب از آثــار نظامالدین حکیــم الملک احمد بن علــی الهیجانی
گیالنی در موضوع ادب و حدیث و به دو زبان فارسی و عربی است.

حال اين کتاب در موضوع بدعت و بدعتگذاران و خلفاى راشــدين و
از جمله کتابهاى رديه شيعه محسوب مىشود.
 .4ابــن میثــم بحرانــی ،کمالالدیــن میثــم ،شــرح نهــج البالغــة( ،مقدمــه) ،ص  .9 -8الشــریف
الالهیجــی ،محمــد بــن علــی ،محبوب القلــوب ،ج  ،2ص  .545ابــن میثــم ،کمالالدین میثم،
شرح على المائة كلمة الميرالمؤمنين ،مقدمه.
 .5آقا بزرگ تهرانی ،محمد محسن ،الذريعة ،ج  ،2ص .28
 .6الکنتوری ،اعجاز حسین ،كشف الحجب و االستار ،ص.83- 82
 .7ابن میثم بحرانی ،کمالالدین میثم ،شرح علی المائة كلمة الميرالمؤمنين ،مقدمه.
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 .8آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،2ص .29
 .9آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج ،2ص.32
 .10آقــا بــزرگ تهرانی ،محمدمحســن ،الذريعة ،ج ،2ص .32الشــریف الالهیجی ،محمد بن علی،
محبوب القلوب ،ج  ،2ص 545.
 .11افندی اصفهانی ،میرزا عبداهلل ،رياض العلماء ،ج  ،5ص 227.
 .12آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،3ص352.
 .13دانشپژوه ،محمدتقی ،فهرست كتب خطى مجلس شوراى اسالمى ،ج  ،1ص 146.
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کتــاب انــوار الفصاحــه ترجمه و شــرحی اســت بر نهجالبالغــه که برخی

کتابشناسی توصیفی آثار و تألیفات ابن میثم بحرانی

 .11رسالة في الوحى و االلهام

همچــون آقــا بــزرگ تهرانــی و ابــن یوســف حدائــق شــیرازی آن را گزیده و

دربــاره وحــى و الهــام کتابهــاى فراوانــى نــگارش یافته اســت .وحى از

ســاخته ابــن میثــم میدانند ،اما شــارح خود در مقدمــه میگوید که برای

اختصاصات پيغمبر اســت و بر غير پيغمبر وحى نمیشــود .اشراق يا نور
الهــى کــه همان تجلى حـ ّـق تعالى بر بنده باشــد ،مىتواند بر دســتهاى از

نموده و به خصوص از خود کتاب نهج البالغه بهره گرفته است.

انســانها که اولياء اهَّلل هســتند بتابد .ابن میثم بر اساس روش کالمی که

نــگارش آن ،شــرحهای ابــن میثــم و ابن ابی الحدیــد و جزء آن را بررســی
یــک نســخه خطی از ایــن اثر در کتابخانه آیت اهلل مرعشــی قم به شــماره
 13684موجود است.
آغاز نسخه :بسمله و به نستعین ،الحمدهلل الذی دل علی ذاته بذاته.
انجــام آن :فمذکــور فی التفاســیر و کتــب القصص و االخبــار ،و به نختم
الکالم. ... ،
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دارد ،در اين رســاله مىکوشــد ضمن بيان موضوع وحى و الهام ،فرق اين
دو را با اشراق بيان کند .
ايــن کتــاب بــا عنــوان «الوحــى و االلهــام و الفــرق بينهما و االشــراق» نيز
معرفى شده است 19.شيخ يوسف بحرانى هم اين اثر را از جمله تأليفات
ابن ميثم شمرد.

20

 .12شرح االشارات في الحکمة النظرية

ُ ّ
.6البحر الخضم
این اثر خطى در موضوع الهيات است .صاحب الذريعة نسخهاى از آن
را ديد و شيخ يوسف بحرانى نيز از آن خبر مىدهد.

15

کتــاب «االشــارات» نوشــته اســتاد ابن ميثم ،علــى بن ســليمان بحرانى
اســت و موضــوع آن کالم و حکمــت اســت .ابــن ميثم شــرحى بــر اين اثر
اســتادش نوشــت 21.بنــا بــه گفتــه شــيخ ســليمان بــن عبــداهَّلل بحرانــى
ماحــوزى در تار يــخ علماى بحرين ،اين کتاب در نهایت دقت و متانت

.7جواب رساله نصير الدين
نسخهاى خطى از آن در کتابخانه آيتاهَّلل حکيم در نجف اشرف وجود
دارد.

16

 .8رسالة في آداب البحث
آداب بحث و مناظره يکى از مباحث منطقى است .درباره اين موضوع
کتابهــا و رســائل فراوانــى از قديم نوشــته شــده کــه از جملــه آنها همين
رســاله اســت .صاحــب مجمــع البحريــن در مــاده مثــم ايــن اثــر را جــزء
کتابهاى ابن ميثم مىداند.

17

نوشته شده است.

22

از صاحب «االشــارات» ،على بن ســليمان بحرانى ،کتابى به نام «شــرح
مســئلة العلم» در موضوع شــناخت و هستیشناسى که يکى از مباحث
فلســفه اســامى اســت بــه چاپ رســيد .اصــل ايــن کتــاب از ِآن خواجه
نصيرالدين محمد طوسى است.

 .13شرح حديث المنزلة
حديث منزلت به طرق مختلف به وســيله محدثان ذکر شد .همگى آن

 .9رسالة في احکام
رســالهها و کتابهاى فراوانى در مورد احکام فقهى نوشــته شــده است.
رســالۀ مذکــور بــه زبــان عربی و در موضوع احکام شــرعى اســت .نســخه

روايــات يــک مفهــوم و يک معنى (تواتــر معنوى) را بيــان مىکند و آن اين
ي عليه السالم :أنت ّمني
اســت « :قال رســول اهَّللصلى اهلل عليه و آله لعل 
ّ
23
بمنزلة هارون ِم ْن موسى ،إل أ ّنه ال ّ
نبي بعدي».
ِ

خطىای از اين اثر به شــماره اموالى  6124/1در کتابخانه مرکزى آســتان

پيغمبــر خــدا خطــاب به عل ـى (عليه الســام) فرمــود :تو نســبت به من،

قدس رضوى در دسترس است.

همانند نســبت هارون با موســى را دارى ،تنها تفاوتش در اين اســت که
بعد از من پيغمبرى نخواهد آمد.

 .10رسالة في االمامة
اين رســاله خطى در موضوع امامت ائمه اثنى عشــر از معتقدات شــيعه

درباره حديث منزلت از قديم شرحهاىی چند نوشته شد .شرح حاضر نيز

اســت .ابــن ميثــم در تحريــر ايــن اثــر به رســاله امامــت اســتادش خواجه

جزء يکى از آنها به شــمار مىآيد .ســيداحمد حسينى از کتابشناسان

نصيرالديــن محمــد طوســى (597 - 672ق) نظر داشــت .ميــرزا محمد
استرآبادى در منهج المقال آن را جزو آثار ابن ميثم شمرده است.

18

 . 14مرعشی ،سیدمحمود ،کتابشناسی آثار دستنویس عالمه کمال الدین میثم ،ص.34-33
 .15آقــا بــزرگ تهرانــی ،محمد محســن ،الذريعة ،ج  ،3ص 37و البحرانی ،یوســف ،الکشــکول ،ج
 ،1ص .45
 .16نجف ،محمدمهدی ،فهرست مخطوطات مكتبة آية اهَّلل الحكيم العامة ،ج  ،1ص 164.
 .17طریحی ،فخرالدین بن محمد ،مجمع البحرين ،ج  ،6ص .172
 .18استرآبادی ،میرزا محمد ،منهج المقال ،ص 511.
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 .19آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج ،25ص. 61
 .20البحرانی ،یوسف ،الکشکول ،ج  ،1ص 45 .
 .21آقــا بــزرگ تهرانــی ،محمدمحســن ،الذريعــة ،ج ،13ص  .91الکنتوری ،اعجاز حســین ،كشــف
الحجب و االستار ،ص .45البحرانی ،یوسف ،الکشکول ،ج  ،1ص . 69
 .22آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،13ص . 91
 .23دربــاره ايــن حديــث ر.ک به ابن حنبل ،احمد بن محمد ،مســند االمــام احمد ،ج  ،1ص ،175
 .179ابن عســاکر ،علی بن حســن ،تاريخ دمشــق الكبير ،ج ،23ص  .136ابن ســعد ،محمد بن
ســعد ،الطبقــات الكبــرى ،ج  ،3ص  .24البــاذری ،احمــد بن یحیی ،انســاب االشــراف ،ج ،2
ص  348و. ...
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معاصر در مقدمه خود بر يکى از آثار ابن ميثم ،خبر از وجود آن داد.

24

کتابشنایسموضویع
ســينا و شــرح االشــارات خواجــه نصيرالديــن محمد طوســى نقــل کرده،
ثهــاى علمــى پــر
بــه صــورت تلخيــص آورده اســت .او در مقدمــه بح 

 .14شرح حديث «الناس ٌ
نيام»
ايــن کتــاب دربــاره شــرح يکــى از احاديــث معــروف امير مؤمنان اســت.
يــام ،فإذا ُ
الناس ِن ٌ
تمــام حديث اين اســت« :قال علىعليه الســامُ :
ماتوا
ى (عليه الســام) فرمودند :مــردم در خوابنــد ،زمانى
ْإن َتبهــوا» 25.امــام علــ 
کــه مىميرنــد بيدار مىشــوند .نســخهاى از اين کتــاب در کتابخانه حرم

محتوايــى کــرده اســت .وی در مقدمــه میگو یــد اين کلمــات را به دلیل
ممتــاز و برتربودن آنها از ديگر کلمــات حکمتآميز آن حضرت انتخاب
نکــردم ،بلکــه علــت انتخــاب آنهــا ايــن بــوده کــه افــزون بر فصاحــت ،از
اختصار برخوردار هستند.
ابــن ميثــم ايــن شــرح را بــراى وزير شــهابالدين مســعود بن گرشاســف

اميرالمؤمنين(ع) در نجف اشرف وجود دارد.

26

نوشت .اين کتاب در سه قسم است :
34

 .15شرح رسالة العلم
ايــن کتــاب در موضوع حکمت اســت .کتاب «رســالة العلم» اثر اســتاد

الف) مبادى و مقدمات که در پنج فصل مىآيد .ب) مقاصد که همان

ابــن ميثم ،خواجه نصيرالدين محمد طوســى اســت 27.ايــن احتمال نيز

شرح الکلمات المائة باشد و در سه فصل است .1 :آنچه متعلق به عقل

مــىرود کــه این اثر ،همان «رســالة فــي العلم» خواجه باشــد 28.بنابر قولى

و جهــل اســت در  22کلمــه .2 .آنچــه متعلق به اخالق و آداب اســت در
 32کلمــه .3 .آنچه متعلق به مواعظ و حکم مىباشــد در  46کلمه .ج.

ديگر اصل رساله از ِآن شيخ احمد بن سعادة البحرانى است.

29

يــک نســخه از آن بــه زبــان عربــی کــه بــه ســال 1095ق کتابــت شــد ،در
کتابخانــه مرکــزى آســتان قــدس رضوى بــه شــماره اموالــى  6407موجود

داراى فصولى است که همه در لواحق و متممات است.

35

ابــن ميثــم ايــن اثــر را «منهــاج العارفيــن فــي شــرح کلمــات اميرالمؤمنين»
ناميد .نسخه خطى که تحرير آن به سال  855ق به اتمام رسيد ،به شماره

است .نسخهاى ديگر در دانشگاه استانبول نگهدارى مىشود.

36

30

اموالى  ،7734به زبان عربی و در  86ورق در کتابخانه مرکزى آستان قدس

 .16شرح صغير نهج البالغة
عنــوان ديگــرش «مختصــر شــرح النهــج» اســت .مؤلــف در اول نســخه
میگويد که آن را از دو شرح کبير خود خالصه و براى فرزند عالءالدين بن
عطاءالملک جوينى نوشــتم .بنا بر قول ابن يوســف ،شــايد کسى که سه
شرح براى ابن ميثم ذکر کرده ،مقصودش اين است که شرح المائة کلمة
را شــرح ســومى قرار داده اســت .با اين وصف ،شــرح صغیر با شــرح صد

رضوى وجود دارد .آغاز نسخه :بسمله ،اللهم یا ذا الجالل و اال کرام؛
و انجام آن :ما انطمش عن عینک اثره  ...و حسبنا اهلل و نعم الوکیل.
بهــاى اهدايى ســيدمحمد مشــکوة و
نســخههاى ديگــرى از آن در کتا 
کتابخانه کاشف الغطاء موجود است.

37

کلمــه فــرق دارد 31.مرحــوم اســترآبادى نيز اين کتــاب را از جملــه آثار ابن

اين کتاب با تصحيح و تعليق مير جال لالدين حسينى ارموى محدث

ميثم مىداند 32.يک نســخه از اين اثر در مدرســه فاضل خان و نسخهاى

در قم از سوی جامعه مدرسين حوزه علميه در سال 1342ش و در 332

33

صفحه چاپ شد .عالوه بر اين چاپ ،اين شرح بارها به وسيله مصحح

ديگر در مدرسه مروى تهران است.

.17شرحعلىالمائة کلمةالميرالمؤمنينعلىبنابىطالب(عليهالسالم)
ابــن ميثــم صــد کلمــه از کلمــات قصــار اميرالمؤمنيــن(ع) را برگزيد و به
شرح آنها پرداخت .در اين شرح به نکات ادبى ،فلسفى ،دينى ،اخالقى
و اجتماعى اشــاره شــد .بيشــتر مطالبى که وى از کتاب شــفاى ابوعلى
 . 24ابن میثم بحرانی ،کمالالدین میثم ،قواعد المرام ،ص 12 .
 .25دربــاره ايــن حديــث ر.ک بــه :الشــیرازی ،محمــد بــن ابراهیم ،شــرح اصــول الكافــى ،ج  ،8ص
 .379الخوارزمــى ،موفق بن احمد ،المناقب ،ص .375الشــریف الرضی ،محمد بن الحســین،
خصائــص االئمــة ،ص  .112ســیوطی ،جاللالدیــن عبدالرحمــن ،فيــض القديــر شــرح الجامــع
الصغير ،ج  ،5ص  .72العجلونى ،اسماعیل بن محمد ،كشف الخفاء ،ج  ،2ص  312و . ...
 .26حسینی ،سیداحمد ،فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحيدرية ،ص 51 .
 .27الکنتوری ،سیداعجاز حسین ،كشف الحجب و االستار ،ص .335
 .28استرآبادی ،میرزا محمد ،منهج المقال ،ص 511 .
 .29ابن میثم بحرانی ،کمالالدین میثم ،قواعد المرام فى علم الكالم ،ص .12
 .30ششن ،رمضان ،نوادر مخطوطات العربية في مكتبات تركي ،ص 31 .
 .31ابن میثم بحرانی ،کمالالدین میثم ،شرح صد كلمه اميرالمؤمنين( ،مقدمه) ،ص .14
 .32استرآبادی ،میرزا محمد ،منهج المقال ،ص.511
 .33آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،20ص 198 .

136

مذکــور تجديــد چــاپ گرديد .يــک بــار در ســال 1390ق1347 /ش ،بار
دیگر در ســال 1361ش به ضميمه دو اثر ديگر و در نهایت درسال1377
ش .اســاس نسخه تصحيحى سيدجالل الدين ارموى ،به وسيله حسن
بن محمد بن على بن ّ
مشرف العيثانى استنساخ شد و تاريخ کتابت آن
سال 770ق است.
ترجمــه فارســى اين اثر با عنوان «شــرح صد کلمــه اميرالمؤمنين على بن
ابى طالب عليه السالم» توسط عبدالعلى صاحبى در مشهد و به وسيله
بنيــاد پژوهشــهاى اســامى آســتان قدس رضــوى در ســال 1370ش و در
387صفحه به چاپ رسيد.
 .34ابن میثم بحرانی ،کمالالدین میثم ،شرح علی المائة كلمة( ،تصحيح جالل الدين ارموى)،
مقدمه.
 .35آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،23ص 168 .
 .36آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج ،14ص  41و ج ،23ص.168
 .37آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،23ص 168 .
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ج) چــاپ مؤسســه النصــر تهــران کــه در ســال 1378ق و از روى نســخه

 .18شرح نهج البالغة
ى (عليه الســام) صدها جلد
دربــاره نهــج البالغة امام اميرالمؤمنين عل 

مصــرى گــراور شــد .اين چــاپ بار ديگــر با تصحيــح گروهــى از فضالء و

کتــاب نوشــته و شــرحهای فراوانــى وجــود دارد .از مهمتريــن شــروح ايــن
ً
کتاب عظيم که شارحين آنها تقريبا معاصر با ابن ميثم هستند ،مىتوان

بدون ذکر تاريخ و سپس آخرين مرتبه در سال 1384ق به چاپ رسيد .

به شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد (586 - 655ق) ،حدائق الحقائق
قطبالديــن کيدرى بيهقى (قرن ششــم هجرى) و منهــاج البراعة قطب
راوندي (متوفى 573ق) اشاره کرد.
شــرح نهج البالغة ابن ميثم يک شــرح کالمى و فلسفى است .بر خالف
شــرح ابــن ابــى الحديــد که بيشــتر به وقايــع تاريخــى پرداخت و کوشــيد

د) چــاپ دفتــر تبليغات اســامى حــوزه علميه قــم به ســال 1362ش در
تيراژ پنج هزار نسخه و  5جلد در  4مجلد .
حشــده با مقدمه يوســف على منصور که در
هـ) چاپ تحقيقى و تصحي 
بيــروت ،بــه وســيله دار احيــاء التراث العر بــى در ســال 1992م 1412 /ق
چاپ شد.

ســخن آن حضــرت را در رابطــه با حوادث گذشــته و پيشــامدهاى آينده

ترجمه فارســى اين اثر با عنوان «شــرح نهج البالغه ابن ميثم» به وســيله

توضيــح دهــد ،ابن ميثم در آغاز شــرح خود به ســبک بيهقــى و کيدرى،

قربــان علىمحمــدى مقــدم و علىاصغــر نوايــى يحي ـىزاده ،بــا ويرايش

مبحــث الفــاظ را بــراى آمادگــى ذهــن خواننــده به صــورت مبســوط آورد

عبدالعلــى صاحبــى و محمــد ســرورى مجــد در مشــهد ،توســط بنيــاد

و ســپس بــه شــرح خطبههــا ،نامههــا و ديگــر گفتار امــا م (عليه الســام)

پژوهشــهاى اســامى آســتان قــدس رضــوى در ســال 1375ش در پنــج

پرداخت 38.روش ابن ميثم در شــرح نهج البالغه بدين ترتيب اســت که

جلد انجام شــد .ویرایش دوم آن نیز در ســال 1388ش به وسیله همین

وى قبل از شرح ،لغات مشکل هر خطبه را معنى و آنگاه به تفسير کالم

مؤسسه منتشر شد.

مىپــردازد و هــر جا که در شــرح مطلب نيازى به قواعــد صرف و نحو و يا
معانى و بيان بود ،آنها را توضيح مىدهد.

مقدمه این اثر نیز با عنوان «مقدمه شرح نهج البالغه و الخطابه و فضائل
االمــام علــی(ع)» بــه اهتمام عبدالقادر حســین و به وســیله دار الشــروق

شــارح در مقدمــه میگويد :اين اثر را به تشــويق عالءالدين عطاءالملک
جوينــى (623 - 681ق) حا کــم بغــداد و عــراق نوشــته اســت .نیــز بــرای
فرزندانــش بــه نامهــاى ابومنصور محمــد و ابوالعباس مظفرالدين ،شــرح
کبير را خالصه و آن را شرح متوسط و صغير ناميدم.

39

بیروت به سال 1407ق ،در  255صفحه به طور مستقل چاپ شد.

 .19غاية النظر
در موضــوع علم کالم اســت .آقا بــزرگ تهرانى نســخهای از آن را ديد و در
کتابــش آن را جزء آثار ابن ميثم قرار داد.

40

نسخههاى خطى بسيارى از اين اثر در کتابخانههاى معتبر وجود دارند.
هفده نسخه خطى آن را مىتوان در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى
يافت .شــماره اموالی نسخههای موجود در بخش مخطوطات کتابخانه
مرکــزی عبارتنــد از،25887 ،16892 ،2056 ،2055 ،2054 ،2053 :
 46352 ،9487 ،9485 ،11771 ،7784 ،7783 ،18000 ،17876و

 .20القواعد في أصول الدين
مؤلف بر طبق مشــرب کالمى که دارد ،هر يک از موضوعات اصول دين
را بــه روش کالم شــيعى بيــان مىکنــد .طريحى در مجمــع البحرين آن را
جزء آثار ابن ميثم شمرد.

41

 6128 /3بــه نــام «افادات میثم بحرانی در شــرح نهج البالغه» که تاریخ

 .21القواعد في علم االصول و القواعد

تحریر آن به ســال 1205ق است و ســرانجام نسخه شماره ( 57کتابخانه

نســخه خطــى کــه تاريخ اتمــام کتابــت آن 914ق اســت در  73ورق ،با

غرب همدان وابسته به آستان قدس).

جلد تیماج و به شماره اموالى  17383در کتابخانه مرکزى آستان قدس

ايــن کتــاب ابــن ميثم مورد اســتقبال قــرار گرفته و تا امــروز چندين بار به

رضوى در دسترس است.
آغاز نسخه :بسمله ،رب تمم و اعز یا کریم ،الحمدهلل الولی الحمید.

زيور طبع درآمده است که عبارتند از :
الــف) چــاپ ســنگی به وســیله میــرزا محمدتقی در ســال 1276ق ،ســه
جلد در یک مجلد ،در  634صفحه.
ب) چاپ سنگى بىنام و تاريخ موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس
ً
رضوى به شماره اموالى  17939که ظاهرا همان چاپ قبلی است.

و انجام آن :فلم الیجوز فی الواسطه اعنی طبقه االولی  ...الطاهرین.

 .22قواعد المرام في علم الکالم
عنــوان ديگــر اين اثــر «القواعد االلهية في الکالم و الحکمة» اســت .ابن
42

 .40آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،16ص . 24
 .41طریحی ،فخرالدین بن محمد ،مجمع البحرين ،ج  ،6ص . 172
 .42آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،17ص . 179

 .38ابن ميثم بحرانی ،کمالالدین میثم ،شرح نهج البالغة ،ج ،1ص . 27 -26
 .39ابن میثم بحرانی ،کمالالدین میثم ،شرح نهج البالغة ،ج  ،1ص . 4 - 3
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ميثــم اين کتاب را به اشــاره امير عزالدين ابوالمظفــر عبدالعزيز بن جعفر
نيشــابورى (متوفــى 672ق) در بغــداد نوشــت .تاريــخ فراغــت از آن 20
ربيعاألول سال 676ق است.
قواعد المرام از جمله کتابهاى مختصر در علم کالم اســت که شــامل

کتابشنایسموضویع
 .23المراسلة
حاوى نامههاى ابن ميثم به خواجه نصيرالدين محمد طوسى با عباراتی
بلیغ و فصیح که در آن مدح و ثنای بسیاری از خواجه نصیرالدین شده
است .در ابتدای کتاب اين شعر آمده است:

تمام مباحث اصول دين و مســائل اعتقادى مىشود .بر طبق گفته فقيه

أتانــي

شــهيد ،امــام احمد علــى عاملى کتاب جامعــى در علم کالم اســت.

43

لــو

القبـ ِـر
ســاکن
ألحيــي
بقبـ ٍـر
ً
ً
ّ
فجــدد لــي شــوقا َو مــا کنــت ناســيا
ّ
لکنــه تجديــد ذکــر علــى ذکـ ِـر
و

از مزايــاى اين کتاب روشــنى کلمــات ،قوت عبــارات ،معلومبودن روش
مؤلف و خالىبودن از هرگونه تعقيد (همان گونه که در کتابهاى مشابه
ديده مىشود) است.

44

عناویــن این رســاله عبارتنــد از :القاعده االولی فــی المقدمات ،القاعده

کتــاب

تمـ ّـر

نســيمه

و در آخر کتاب نیز این بیت آورده شده است:

الثانیــه فی احکام کلیه للمعلومات ،القاعده الثالثه فی حدوث العالم،

حماکم اهلل و اواکم من کل مکروه و نقص و ذام

القاعده الرابعه فی اثبات العلم بالصانع و صفاته ،القاعده الخامسه فی

و ال ازی الدهــر لکــم غیبــه یــا

االفعــال و اقســامها و احکامها ،القاعده السادســه فــی النبوات ،القاعده

المســتظام

السابعه فی المعاد ،القاعده الثامنه فی االمامه.

عصمــه

الهــارب

و

نســخهاى تحــت عنــوان «القواعــد االلهيــة» در کتابخانــه مرکــزى آســتان

تمــام اشــعار نزديــک به دويســت بيت اســت که در کتابهــاى «مفتاح
الخيــر» و «النهــج المســتقيم» موجــود در کتابخانــه مولــى محمدعلــى
خوانســارى در نجــف اشــرف يافــت مىشــود 46کــه اکنــون بــه کتابخانــه
آیــتاهلل فاضل خوانســاری در خوانســار انتقــال یافته اســت .تصویری از
ایــن نســخه خطــی در مجموع ـهای کتابــت شــده در کتابخانــه آیــت اهلل
47
مرعشی قم موجود است.

نســخه دیگــری از ایــن اثر بــه شــماره اموالــی  40145در کتابخانــه مرکزی

 .24مسئله فیما یزول به احتمال االشتراک

يک نســخه از اين اثر در نزد ســيدجالل الدين حســينى ارموى اســت.

45

قدس رضوى به شماره اموالى  22503در  23ورق وجود دارد.
آغاز نسخه :موجود :التصدیق ان یکون جازما او الیکون جازما.
و انجام آن :کما فی سوره الکوثر و انهم الیاتون بمثل الکتاب.
آســتان قــدس رضــوی وجــود دارد .نســخه خطــى ديگــر در کتابخانــه
آيتاهَّلل مرعشــى قم به کتابت ابوالفتــح احمد بن ابى عبداهَّلل بلکو آوی،
از شــاگردان عالمــه حلــى وجــود دارد که تاريــخ اتمام آن ماه رجب ســال
717ق اســت و عالمــه حلــی در همیــن نســخه بــه خــط خــودش کاتب
را ســتوده اســت .متــن ايــن کتــاب در حاشــيه چــاپ ســنگى «منتخــب

رساله کوتاهی است دربارۀ مشترک لفظی و معنوی و نیز مجاز که عالمه
ابــن میثم بحرانی به عنوان مقدمهای بر مباحث کالمی خویش نگاشــته
اســت .نســخهای از ایــن اثــر بــه شــماره  8751/5در کتابخانــه آی ـتاهلل
مرعشی قم وجود دارد.
آغاز نسخه :بسمله ،المشترک اما ان تعری . ...

طريحى» در بمبئى هندوســتان به ســال 1331ق به چاپ رســيد  .چاپ

و انجام آن :قول لفظ الصاله علی ذات االرکان . ...

اول اين کتاب به کوشــش ســيداحمد حســينى از روى نســخه خطى در

 .25مصباح السالکين

قــم و به وســيله چاپخانــه مهــر در ســال 1398ق و در  299صفحه انجام
گرفــت .ایــن اثــر در ســال 1406ق بــرای مرتبــه دوم از ســوی انتشــارات

48

مصبــاح الســالکين شــرح بزرگ نهــج البالغه و نخســتین شــرح به روش
فلسفی و کالمیکتاب نهج البالغه است که در ششم ماه مبارک رمضان

کتابخانه آیتاهلل مرعشی قم به چاپ رسید.

ســال 677ق نوشــته شد .ابن ميثم تأليف آن را در سال 677ق به اتمام

ایــن اثــر به نام «شــرح قواعــد المرام» به وســیله زهــرا مصطفــوی ،ترجمه و

رســاند .عنــوان کامــل ايــن کتــاب «مصبــاح الســالکين لنهــج البالغــة»

شــرح شــد و به توســط انتشــارات اطالعات تهــران در ســال 1386ش در
 329صفحه به چاپ رسید.

اســت .مؤلف اين اســم را در خود کتاب نياورد ،بلکه در آخر شرح صغير
بدان اشــاره نمــود .وى در آنجا گو يــد« :و هذا اختيار مصباح الســالکين
لنهج البالغة من کالم اميرالمؤمنين» .بنابراين نام اصلى آن «المصباح»

 .46آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،20ص . 298 - 297
 .47مرعشی ،سیدمحمود ،کتابشناسی آثار دستنویس عالمه کمالالدین میثم ،ص.60
 .48مرعشی ،سیدمحمود ،کتابشناسی آثار دستنویس عالمه کمالالدین میثم ،ص .61

 .43ابن میثم بحرانی ،کمالالدین میثم ،شرح نهج البالغه ،ص. 9 -8
 .44ابن میثم بحرانی ،کمالالدین میثم ،قواعد المرام فى علم الكالم( ،مقدمه) ،ص .5
 .45ابن میثم ،کمالالدین میثم ،شرح على المائة كلمة الميرالمؤمنين ،مقدمه.
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اســت 49.ابــن مثيــم در مقدمــه خــود میگويــد که اين شــرح را به تشــويق
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چند بحث تقسيم کرد:
ـت الفــاظ بــر معانــى و ويژگیهــاى الفــاظ مفــرد،
قاعــده اول در بــاره داللـ ِ

عطاءالملک جوينى و براى او نوشت.

50

چند نسخه خطى از آن در کتابخانه آستان قدس رضوى وجود دارد:

مرکــب و  ...بحــث مىکنــد .قاعــده دوم در تعر يــف خطابــه و فايــده آن
اســت .قاعده ســوم در بيان فضيلت اميرالمؤمنين ،سابقه ايمان ،زهد و

ً
 .1نســخهاى کــه ظاهــرا در زمــان حيــات مؤلــف نوشــته شــد و به شــماره

تقواى آن حضرت از ديدگاه روايات پيغمبر و تقرب ايشــان به رسول خدا

اموالى  22748ثبت گرديد.

(صلى اهلل عليه و آله) است.

آغاز نسخه :بسمله ،و به نستعین  ...اما بعد ،فان االمر ینزل من السماء.
و انجام آن :ان العاقبه للمتقین  ،...و نعم الوکیل  ،...و الحمدهلل.

ايــن مقدمــه با تحقيق عبدالقادر حســين در بيروت و به وســيله نشــر دار
الشــروق در سال 1987م1407 /ق) ،در  255صفحه به صورت مستقل
به چاپ رسيد.

.2نسخهاى به شماره اموالى  20537وجود دارد.
آغاز نسخه :بسمله ،سبحانک اللهم و بحمدک توحدت فی ذاتک.
و انجام آن :موجود :فلق الحبه و بر النسمه ما السلمو و لکن . ...
.3نســخهاى ديگر نيز در کتابخانه وزيرى يــزد (جزء کتابخانههاى تابعه
آستان قدس رضوى) به شماره اموالى  801است .
آغاز نسخه :بسمله ،سبحان من حسرت ابصار البصائر عن کنه معرفته.
و انجــام آن :و فــرغ مــن اخباره اضعف عبــاد اهلل تعالی ،میثم بن علی بن
میثم البحرانی ،فی آخر شوال سنه احدی و ثمانین و ستمائه . ...

 .29منهج (منهاج) االنام فی علم الکالم
میرزا عبداهلل افندی میگوید بخشی از این کتاب را دیده است.

53

 .30النجاة في يوم القيامة ،في تحقيق امر اإلمامة

اســتاد ابــن ميثــم ،على بن محمد بن حســين بــن شــهيد ،در کتاب ّ
«در

المنثــور فــی الخبــر الماثــور و غیــر الماثــور» از ايــن اثــر شــاگردش نــام بــرد و
مطالبــى از آن را نقــل کــرد .عنــوان ديگر اين کتــاب «نجاة القيامــة في امر
االمامة» است .مؤلف کتابش را به اسم امير عزالدين ابوالمظفر عبدالعزيز

چــاپ ســنگى اين اثر در ســال 1276ق به اهتمــام آخوند مال محمدباقر

بن جعفر نيشــابورى (متوفى 672ق) در بغداد نوشــت 54.موضوع کتاب

در تهران صورت گرفت .اين نسخه به خط نسخ خوش است و تحريرش

امامت و اثبات خالفت امير مؤمنان علی (ع) و معاد بوده و مرتب بر يک

در ســال 1276ق بــه پايــان رســيد .چاپ جديــد آن با عنوان «شــرح نهج

مقدمه و سه باب است.

البالغه» به کوشــش جمعى از محققان در تهران در سال 1404ق در پنج
جلد صورت گرفت.

نســخهاى از ايــن کتــاب به خط يوســف بــن محمد بن ابراهيــم المثانى
کــه تاريــخ اتمام تحر يــر آن  12ذيحجه ســال 852ق اســت ،در نزد عالمه

 .26المعراج السماوى

ســماوى وجــود دارد 55.نســخه خطــى ديگــرى از آن در کتابخانــه مرکزى

شــيخ ســليمان بحرانــى در «رســاله تاريــخ علمــاء البحريــن» ايــن اثــر را

آستان قدس رضوى به شماره اموالى 8041است.

ذکــر کــرد .ســيدعلى خــان مدنــى نيــز چنــد مرتبــه ايــن قــول را در خــال

آغاز نسخه :بسمله ،الحمدهلل مفیض الجود و واهب وجود.
و انجــام آن :االســتنکار و االســتبعاد قبیحــا ،و اهلل ولی التوفیق و حســبنا

کتابهايش نقل نمود.
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اهلل و نعم الوکیل.

 .27مقاصد الکالم

ً
در موضــوع علم کالم اســت و ظاهرا همان کتــاب «قواعد المرام» مؤلف

اين کتاب در قم به وسيله مؤسسه مجمع فکر اسالمى در سال 1417ق/

اســت .یــک نســخه از آن در کتابخانه محمدعلى خوانســارى در نجف

1375ش ،در  264صفحه به چاپ رسيد .این اثر با عنوان«رستگاری در
پرتو امامت» توسط سیدابوالحسن مخزن موسوی ترجمه و به وسیله نشر

اشرف وجود دارد.
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 .28مقدمــه شــرح نهــج البالغــة ،فــن البالغــة و الخطابــة و فضائــل
ي عليه السالم
االمام عل 

پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی تهران در سال 1384ش و
در  226صفحه منتشر شد.

مؤلــف در مقدمــه خــود بر شــرح نهج البالغه ســه قاعده ترتيــب داد و هر

 .31نزهه الناظر فی الجمع بین االشباه و النظائر

قاعــدهاى را بــر چنــد قســم و هر قســمى را بر چنــد فصل و هــر فصلى را به

در موضوع فقه است و در قرن هفتم هجری قمری تألیف شد .این اثر به
شــماره اموالی  26258در کتابخانه مرکزی آســتان قــدس رضوی موجود

 .49آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج ،21ص .110
 .50ابن میثم بحرانی ،کمالالدین میثم ،شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص . 4
 .51آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،21ص . 230
 .52آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،21ص . 384

 . 53افندی اصفهانی ،میرزا عبداهلل ،ریاض العلماء ،ج ،5ص.227
 .54آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذريعة ،ج  ،24ص . 61
 .55همان.
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اســت .کتــاب نزهــه الناظــر بــه زبــان عربــی در  100ورق بــا جلــد تیماج به
وســیله ورثــه زینالدین جعفر زاهــدی در دی ماه ســال 1377ش ،وقف
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شد.
آغاز نسخه :بسمله ،الحمدهلل ذی المترادفات القادر علی . ...

کتابشنایسموضویع
 .13بغدادی ،اسماعيل پاشا؛ هدیه العارفین ،ذيل کشف الظنون؛ استانبول :وکالة
المعارف الجلية1364 ،ق.
 .14البــاذرى ،احمــد بن يحيى؛ انســاب األشــراف؛ حققــه و علق عليــه :محمدباقر
المحمودى؛ بیروت :مؤسسة االعلمى للمطبوعات1394 ،ق.
 .15حســينى ،ســيداحمد؛ فهرســت مخطوطــات خزانــة الروضــة الحيدريــة؛ نجف:
1391ق.

و انجام آن :اخذ فی الطریق فاصابه عیب ،فال دیه له.
نســخه دیگــری کــه باز بــه نام ابــن میثــم بحرانی ثبــت گردید ،به شــماره
اموالی  6473در همین کتابخانه بزرگ یافت میشود.
نســخه دیگری نیز از این اثر به شــماره اموال  19133در کتابخانه مرکزی
ً
آستان قدس وجود دارد که آغاز و انجام آن با نسخه مذکور در فوق تقریبا
یکــی اســت .از اینرو ایــن اثر را باید از تألیفات یحیــی بن احمد معروف
بــه ابن میثم حلی (متوفی689ق) شــمرد .دلیل دیگــری که این نظریه را
تقویــت میکنــد ،قرارنگرفتن این کتــاب در ردیف آثار ابــن میثم بحرانی
توســط اندیشمندان اسالمی است .از طرف دیگر ده نسخه خطی از این
اثــر بــه نام یحیی بن احمد معروف به ابن میثم حلی در کتابخانه آســتان
قــدس رضــوی وجود دارنــد .آنهــا عبارتنــد از،21585 ،21505 ،15871 :

 .16الخوارزمى ،موفق بن احمد؛ المناقب؛ قدم له :محمدرضا الموسوى الخرسان؛
نجف :مطبعة الحيدرية1385 ،ق.
 .17خوانسارى ،محمد باقر؛ روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات؛ ترجمه
محمدباقر ساعدى خراسانى؛ تهران :کتابفروشى اسالميه1360 ،ش.

شپــژوه ،محمدتقــى و علمیانوارى ،بهاءالدين على؛ فهرســت کتب خطى
 .18دان 
کتابخانــه مجلــس شــوراى اســامى؛ تهــران :کتابخانــه مجلــس شــوراى اســامى،
1359ش.
 .19دايــرة المعــارف بــزرگ اســامى؛ زيــر نظــر ســیدکاظم موســوى بجنــوردى؛ چ ،2
تهران :مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمى1370،ش.
 .20الزرکلى ،خيرالدين؛ األعالم؛ بیروت :دار العلم للماليين1986 ،م .
 .21ســيوطى ،جاللالدین عبدالرحمن؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ صححه
احمد عبدالسالم؛ بیروت :دار الکتب العلمية ،بيروت1415 ،ق.

(1486 ،30598 ،33717 ،11522 ،8045 ،8044 ،8043موجــود در

 .22الشريف الرضي ،محمد بن الحسين؛ خصائص االئمة؛ تحقيق و تعليق :محمد
هادى االمينى؛ مشهد :مجمع البحوث اإلسالمية1406 ،ق.

کتابخانه مسجد گوهر شاد ،وابسته به آستان قدس رضوی).

 .23الشريف الالهيجى ،محمد بن على ،محبوب القلوب؛ بيروت1400 :ق.
 .24ششن ،رمضان؛ نوادر مخطوطات العربية في مکتبات ترکيا؛ بيروت1400 ،ق.
 .25الشيرازى ،صدرالدين محمد بن ابراهیم؛ شرح اصول الکافى؛ تصحيح :محمد
خواجوى؛ تهران :مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى1366 ،ش.

کتابنامه
 .1آقــا بــزرگ تهرانــى ،محمدمحســن؛ الذريعــة الــى تصانيــف الشــيعة؛ بیــروت :دار
األضواء1403 ،ق1983 /م.
 .2ابــن حنبــل ،احمد بن محمد حنبل الشــيبانى؛ مســند االمام احمــد بن حنبل؛
بیروت :دار احياء التراث العربى1412 ،ق1991 /م.
 .3ابن سعد ،محمد بن سعد؛ الطبقات الکبرى؛ بیروت :دار صادر1388 ،ق.
 .4ابــن عســا کر ،علــى بن حســن؛ تاريــخ دمشــق الکبير؛ تحقیــق عبدالقــادر بدران؛
بیروت :دار احياء التراث العربی1407 ،ق.
 .5ابــن میثم بحرانــی ،کمالالدین میثم؛ شــرح صد کلمــه اميرالمؤمنين؛ تصحيح
و تعليــق جاللالدين الحســينى االرمــوى؛ ترجمۀ عبدالعلى صاحبى؛ مشــهد :بنياد
پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى1370 ،ش.
 .6ــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ شــرح علــى المائــة کلمــة الميرالمؤمنيــن؛ تصحيــح و تعليــق ميــر
جاللالدين حســينى ارمــوى محدث؛ قم :جماعة المدرســين في الحــوزة العلمية،
قم1342 ،ش.

 .26طريحــى ،فخرالديــن بــن محمــد؛ مجمــع البحريــن؛ بــه کوشــش ســيداحمد
حسينى؛ تهران :مکتبة المرتضوية.
 .27العجلونــى ،اســماعيل بــن محمــد؛ کشــف الخفــاء و مزيــل االلبــاس؛ تحقيــق:
عبدالحميد هنداوى؛ بیروت :مکتبة العصرية1420 ،ق.

 .28الکنتــورى ،ســيداعجاز حســين؛ کشــف الحجــب و االســتار عن اســماء الکتب و
االسفار؛ مع مقدمة للمرعشى النجفی؛ قم :کتابخانه عمومى آية اهَّلل مرعشى نجفى،
1409ق.
 .29مــدرس تبریــزی ،محمدعلــى؛ ريحانــة االدب؛ چ  ،1تهــران :کتابفروشــى خيام،
1347ش و چ  ،2تبریز :چاپخانه شفق.

 .30مرعشــی ،محمــود؛ کتابشناســی آثــار دســتنویس عالمه کمالالدیــن میثم بن
علی بحرانی؛ کتابخانه بزرگ آیتاهلل العظمیمرعشی؛ چ  ،1قم.1385 :
 .31نجــف ،محمدمهــدى؛ فهرســت مخطوطــات مکتبــة آيــة اهَّلل الحکيــم العامــة؛
نجف1381 ،ق.

 .7ــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ شرح نهج البالغة؛ تهران :مؤسسة النصر1378 ،ق.
.8ــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ شــرح نهــج البالغــة ابــن ميثــم؛ ترجمۀ قربــان علىمحمدى مقدم؛
علىاصغر نوايى؛ مشهد :بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى1375 ،ش.
 .9ــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ قواعد المرام في علم الکالم؛ به کوشــش ســيداحمد حســينى؛ قم:
مطبعة مهر ،قم1398 ،ق( .من مخطوطات آية اهَّلل المرعشى العامة)
 .10استرآبادى ،ميرزا محمد؛ منهج المقال؛ تهران1306 ،ق.
 .11افنــدى االصفهانــى ،ميــرزا عبــداهَّلل؛ ريــاض العلمــاء و حيــاض الفضــاء؛ تحقيــق
سيداحمد الحسينى؛ قم :مطبعة الخيام ،قم1401 ،ق.
 .12البحرانى ،يوسف؛ الکشکول؛ بيروت1406 :ق.
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برگ پایانی یک جلد از مصباح السالکین به خط ابن میثم،
(موجود در کتابخانه مرعشی ـ قم ،نسخه عکسی شماره )330
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کتابشنایسموضویع

پشت برگه آغازین اختیار مصباح السالکین ابن میثم ،نسخه بسیار کهن مورخ سال713ق
(موجود در کتابخانه مرعشی ـ قم به شماره )7046
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برگه پایانی اختیار مصباح السالکین ابن میثم ،نسخه بسیار کهن مورخ سال713ق
(موجود در کتابخانه مرعشی ـ قم ،به شماره)7046
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