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 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

  یتهران آقابزرگو  الذریعة
 شناسشناس و نسخهکتاب  یمنزو نقیعلی دکتر 

 1231 - 116، برگۀ 70و   69، شمارۀ 1382نشریۀ کتاب ماه کلیات، شهریور و مهر 

 نامۀ آقابزرگ زیست 

 نیای آقابزرگ 
  1876ل  یبرابر هفتم آور  1255ن  ی شنبه نوزدهم فرورد. در شب پنجگذردیم  الذریعة  صد و سه سال از تولد صاحبک ی  درست

ا  ی به دن  ین شهر، پسر یان ا ی از روحان  یک ی  ۀک پامنار تهران در خانینزد  ی دانگسه  یهااز خانه   یکیدر    1293االول  ع ی ازدهم ربیو  

برا پدر  یای حا   یآمد که پدر و مادرش  را ی کن همی ل  ؛دندی نام  را محسن   یو   ،یمحسن تهران  یاو حاج   ینام جد بزرگ  او    شه 

ا خانم  یده شود آقا کوچک  ی که به نام جد کوچک او نام  ی ان کودکی تهران  ی میرا طبق عادت قد ی ز  ؛ کردندی آقابزرگ خطاب م

 . شودی بزرگ خوانده م  خانم ا ی ؛ده شود آقابزرگی که به نام جد بزرگ خود نام ی کوچک و کودک

از روحان  ، یاکبر تهران  یمحسن فرزند حاج  ی محمدرضا فرزند حاج  یفرزند حاج   یعل   ی حاج  الذریعة   مؤلف   پدر  ان  ی خود 

 ( 252،  3ج  ،الذریعة. ) 2ق درگذشته است 1324ات نوشته و به سال  ی م دخانیم و تحر یرژ  ۀخ حادثیدر تار   ایه بود. او کتابچ  یتهران 

 
(  ۲؛  ۲۵3  –  ۲۴7  ۀ، برگ۴و    3  ۀ، سال ششم، شمار 13۵9  ر،یخرداد و ت  نده،یآ  ۀ ( مجل1ی،  منزو  ینقیعل  دکتر،  (۲( )1)  یو آقابزرگ تهران  عة یالذر  1

 . ۵96 –  ۵88 ۀ، برگ8و  7 ۀ، سال ششم، شمار 13۵9مهر و آبان،  نده، یآ ۀمجل
: تاریخ الدخانیة، مختصر فارسي أیضا لوالد مؤلف هذا الکتاب الحاج علي بن المولی محمد رضا بن الحاج  938، شمارۀ  ۲۵۲،  3، جالذریعة  2

( قال في آخره ) این چند کلمه برای توضیح، قلمي شد( و النسخة   1324ـ   1ـ ج  8و المتوفی )   1250مولود تاسع شوال سنة  محسن الطهراني ال

 



 

 

 

 آقابزرگ   یای ن آقابزرگ   ۀنام ست یز

 

2 

آمده است. او پس از   563 برگۀ  ،ةکرام البرر در  ی ان تهران بوده، شرح حال وی ز از روحانی ن ،الذریعة مؤلف محمدرضا جد  پدر  ی رانو آقابزرگ ته عة یالذر 

 پدرش را دنبال کند.   یق ناچار شد کار بازرگان 1250محسن به سال   ی مرگ پدرش حاج

 

شناسی یگانه و با ارزش شیعه، عالمان بسیاری در طول سالیان  در معرفی و اهمیت کتاب الذریعة، این کتاب 

پدر  شناس این اثر که دنبالة راه  شناس و نسخه اند، ولی در این میان سخنان فرزند کتاب اند و نگاشته گفته

ای دیگر  سنگ وی سخن رانده است، از گونه و به تمام و کمال از اثر گران   گرفته و قدم در این راه نهاده

   .است

حاج آقابزرگ تهرانی و اهمیت    با ارزش  هر چه بیشتر الذریعه و دیگر آثار  وتر  نظر به ضرورت شناخت دقیق

د، مقالة ایشان را که در مجلة وزین آینده، سال  اننقی منزوی در این باره بیان فرمودهنکاتی که دکتر علی 

به چاپ رسیده است، عیناً جهت استفادۀ خوانندگان    1359های سوم و چهارم، خرداد و تیرماه  ششم، شماره

 کنیم.محترم ارائه می 
وده است.  و تأسیس نخستین چاپخانه در ایران ب   یمحسن شریک معتمدالدوله، منوچهرخان در بازرگان  یمحمدرضا حاج   پدر 

نامه در  خود بر امالکش در گیالن کرد و این وصیت   یوص   ،ین معتمدالدوله را که در آن زمان حاکم گیالن بودهمق  1246او در  

 (. 145 -  144، 9ج  ، الذریعة، در نجف موجود است ) الذریعة صاحب  کتابخانۀ 

 
ای از پدر صاحب الذریعة حاج علی فرزند محمدرضا فرزند حاج محسن طهرانی زادۀ نهم نوشتهبخطه ضمن مجموعة عندي. تاریخ دخانیات، کوته

 شود. داری می ای نزد من ]آقابزرگ[ نگاه است. نسخۀ به خامۀ وی در مجموعه 13۲۴یکم شتم ربیعو درگذشتۀ ه 1۲۵۰شوال 
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 آموزش و پرورش آقابزرگ ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
 آموزگاران دوران نوجوانی 

 به عمل آمد.   ی ه مرویفخر ۀپامنار و سپس در مدرس ۀو مدرس  ی آقابزرگ در مدرسه دانگخ ی ش یمقدمات  الت ی تحص

   فراگرفت.  خ محمدباقر معزالدولهی و ش ین خراسانی خ محمدحسی را نزد ش ی علوم ادب

 بیاموخت.   ی وندخ عباس نهای پسر حاج ش  ی خ محمدتقی و ش  یتنکابن   ی د محمدتقی و س  ی م مدرسید عبدالکر ی اصول را نزد س

   خواند. ی رزا محمد قمی منطق را نزد م

   آموخت.  یلکانینور ا ی خ علی و حاج ش یگرگان ی رزا محمدتقی فقه را نزد م

 آموخت.   یم زنجان ی رزا ابراهی هم نزد م ی و مقداری[ نور ایلکان   یحاج شیخ عل]شان ی نزد ا ی ات را مقداری اضیر

 های آقابزرگ رونویسی
را به دست    هاآن   یاست که به سبب کمبود چاپخانه در آن زمان، و  یخ چند مجموعه کتب درسی ش  یلی آثار دوران تحص  از

 است شامل:   ای همجموع هاآن از    یکی ش نوشته است. یخو 

 رونویسی شده است؛ م 1890 /  ق1308در منطق که در  ی ساغوجی ا  -1

 م. 1893ق / 1311حجه ی ذ 25خ  یبه تار  ی ساغوجی شرح ا رونویسی -2

   ؛المنطق ب یب تهذ ی ترکرونویسی   -3

 اسرار.    یم سبزواری حک  یف مالهادی تأل ةاللمنتظم ياللئالرونویسی   -4

از آن در    ی یهااست و عکس   ی ریمحمد جزا  دی هم اکنون در اهواز نزد س ،الذریعةبه خط صاحب  ۀ چهار عنوانین مجموعیا

 چاپ شده است.   ةنوابغ الروا ۀمقدم

ات و رجال پرداخته بود. گواه  ی خ ادبی تار  ۀدر تهران به مطالع  یالت مقدمات ی ان تحصیپس از پا   ی ن جوانی همان سن خ در  ی ش

 ر است:  یکتب ز  یو محتو  یز به خط خود و ی است که ن  یگرید ۀن مطلب وجود مجموعیا

 رونویسی کرده است؛م 1897 /  ق 1314خ شوال یکه آن را در تهران به تار  ی رجال نجاش  -1
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 ؛  رونویسی کرده استم 1902 / ق1320که آن را در نجف به سال    هیفهرست منتخب بابو  -2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

از فهرست شیز  ی و ن  - 3 ق / هفتم 1315ع االول  ی رب  8در    الذریعة در دست است که به خط صاحب    ی خ طوسی ک نسخه 

و   حی حتص  ی خ محمد نهاوندی همکار خود شافته است و آن را با کمک یان  یش از حرکتش به عراق پا ی در تهران پ 1897 آگوست 

 که بر نسخه نوشته کار خود را روشن ساخته است.  ای هق کرده و در مقدمی تحق

 سفرهای آقابزرگ 
به عراق عرب رفته و   یق سفر 1313ق به مشهد و در  1310در  ی پدر و مادر سفر  یبه همراه ی آقابزرگ در دوران جوان خی ش

 سال به مازندران نموده است. ن ی ز در همی ن ی پس از سه ماه سفر

ن  ی الت به عراق رفت و از ای ل تحصی ق به قصد تکم 1897ق/  1315  یالثانی جماددهم  در    یست و دو سالگی در سن ب  سپس

 .  ستیزی ق درشهر نجف م1329خ تا سال ی تار

 آموزگاران شیخ در نجف

ق و شیخ محمد طاها نجف درگذشتة  1320درگذشتة    یدرحوزۀ نجف درمحضر حاج میرزا حسین نور   یو

مرتض 1323 سید  و  حاج1323  ذشتة درگ  ی کشمیر  یق  و  خلیل  ی ق  مل 1326درگذشتة    یحسین  و    ق 

  ی تهران   یحایر  ق و حاج سید احمد1329از هواخواهان مشروطیت درگذشتة    یمحمدکاظم آخوند خراسان

محمدعل میرزا  ک1324درگذشتة    یچهارده  یو  محمد  سید  و  یزد ق  محمدتق   یاظم  میرزا    ی شیراز  یو 

 ق استفاده کرد. 1339درگذشتة سال  ی اصفهان عتق و شیخ شری1338درگذشتة سال 

د  ی ق و س1323  ۀخ محمد طاها نجف درگذشت ی ق و ش1320  ۀدرگذشت   ی ن نوری رزا حسی نجف درمحضر حاج م  ۀ درحوز   یو

حاج 1323  ۀذشت درگ  ی ری کشم  یمرتض و  خلی حس  یق  مال1326  ۀدرگذشت   یلی ن  و  خراسان  ق  آخوند  از    ی محمدکاظم 

ق و  1324 ۀدرگذشت   ی چهارده  ی رزا محمدعلی و م  ی تهران یر یحا   د احمد ی ق و حاج س1329  ۀت درگذشت ی هواخواهان مشروط 

ق  1339سال    ۀدرگذشت   ی اصفهان  عتیخ شر ی ق و ش1338سال    ۀدرگذشت   یرازی ش  یرزا محمدتقی و م  یزدید محمد کاظم  ی س
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 تقر  ،استفاده کرد  ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
ً
شد و در  ی شان محسوب می و از شاگردان مبارز ا  نوشت ی را م  ی رات درس مرحوم آخوند خراسانیمخصوصا

ترجمه و  مصری را   محمد فرید وجدی  و االسالم  ةی  دنالم  به نام   ین موضوع کتابی شرکت داشت و در ا  ی خواهمبارزات مشروطه

 منتشر کرد. 

 دیگر اجازۀ روایت شیخ 
استادان    گذشته میاز  حاج  از  شده  حسی اد  نور ی رزا  قد1320سال    ۀ درگذشت   ی ن  که  شیترم یق  از  است،  او  استاد  خ  ی ن 

خ  ی و ش1334  ۀدرگذشت   یمی ظععبدالشاه   ید محمدعلی ق و س1334  ۀدرگذشت   ی خاقان  یخ علی و ش  ین یطه بحرمحمدصالح آل 

  ۀ د حسن صدر درگذشت ی ق و س1350  ۀالغطا در گذشت کاشف   یخ علی و ش  ید ابوتراب خوانسار ی و س  ی جعفر کرمانشاه  بن  یموس

 ت دارد.  ی روا ۀق اجاز 1354

 های آقابزرگ شناسی و رجال شیعه بخش از پژوهشکتاب
ق پرداخت و  ی ن هجرت کرد و در آن جا به تتبع و تحقی شان از نجف به کاظمی ق ا1329از فوت مرحوم آخوند در سال    پس

شتر داشته باشد شهر سامرا کنار  ی خاطر آسوده و فراغت ب  ی نمود و برا  الذریعة به نام    ی شناسالمعارف کتابة ر یف دای شروع به تأل

 سکونت انتخاب کرد.  یشمال بغداد را برا  یلومتری ک  125دجله در 

است. او  ام تا به امروز تتبع نموده  ی ن ا یترم یعه از قدی ش  یاز تمام آثار قلم  یفهرست عموم  یآورجمع   ۀن ی در زم  ، الذریعة  مؤلف

  ی هاعراق عرب و اغلب کتابخانه   یو خصوص  ی عموم  ی هام( کتابخانه 1968ر )سال  ی اخ  ی طوالن  ی ماری ش از بی از آن سال تا پ

  یروزهاخ شبانهی ها شاز آن کتابخانه   یده است، و در برخ ین و مصر و حجاز را دی و فلسط  ه یرسو  یهاکتابخانه   یران و برخیمهم ا

.  بردی ش می که در کتابخانه باز بماند، او خوراک خود را با خو  شد ینم   ی چون صاحب کتابخانه راض  ،ده است ی ار را گذرانی بس

  ی گر بازگردد و در را به روی ر برطبق قرار، روز دیتا مد  ماندمی   ی و او در آن جا زندان  بست ی خ می ش  یر در را بررو ی شب هنگام مد

 د.  یاو بگشا 

ده  ی ز از نظر گذران ی را ن  ییاروپا   یهافهرست   یه و هند و افغانستان و پاکستان و برخ ی ترک  یهاکتابخانه   یهاخ اغلب فهرست ی ش

 است. 
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 ازدواج شیخ  ی رگ تهرانو آقابز  عة یالذر 
ب  خی ش و   ی ن یقزو  ی خ علی با منصوره خانم دختر ش  ی ست و چهارسالگی آقابزرگ در سن  از  و  کرد  نام  ی  یازدواج  به  پسر  ک 

م( درگذشت و پسرش محمدباقر  1917  /   ق1335ن خانم در سال ) ی ه دارا شد. ای م و مرضیمر  یهامحمدباقر و دو دختر به نام 

م  یبود به ناچار پس از مرگ همسر اولش در همان سال با مر  یداربچه خ که گرفتار  ی در سامرا درگذشت. ش  یز در سن جوان ی ن

و   نقی علی]من  زرگ دند. دو پسر بی ن رشد رسی چهار پسر و دو دختر به سن  ی ازدواج نمود و از و  یداحمد دماوند ی خانم دختر س

  ان تهر   یفن   ۀ استاد دانشکد ی دارند. پسر چهارم، دکتر مهندس محمدتق  ی با پدر همکار  ، الذریعةاو در کار کتاب    برادرم احمد[ 

 است.  

ن  ی به مشهد رفت. در ا  یسفر  یالله تاجر تهرانب ی ش حاج حب ی عمو  یبه همراه  م1931  /  ق1350بار دوم به سال    ی برا  خی ش

کن ی ل ؛افت ی ن لقب شهرت نی( را در شناسنامه ثبت نمود. اگر چه به ا یلقب )منزو خود و فرزندانش گذرنامه گرفت و یسفر برا 

م( و سفر چهارمش به سال  1946  /   ق1365اد کرده است. سفر سوم او به مشهد در سال ) یاز آن    128  ،15ج  ،الذریعةدر  

 م( بود.  1935 /  ق1381) 

د، درصدد چاپ  یس خود را قابل انتشار د ی ن هنگام که اثر نفی در سامراء اقامت داشت. در اخ ی م ش1935  / ق1354سال  تا

ناش برآمد. حادثه  ا  یتهران  یخ هادی و کشتن ش  های یسامرا  ی رانیا  و ضد    یعی ش  از تعصب ضد    یآن  به مؤلف  ی به دست  شان 

ن منظور محل اقامت خود را از سامراء به نجف انتقال  یکتاب خود بپردازد. بد   اپ ن شهر به چیتواند با اقامت در ا می د که نی فهمان

  ی خ هادی ان به اتهام شرکت در قتل شی رانیاز ا  یاد یز  شمار  کردن ی البته خروج او از سامراء به دستور حکومت و پس از زندان  ؛داد

 .  شناختندی را م یی مردم قاتل سامرا ۀکه هم ی در صورت ، بود

برپا نمود    ةالسعاد ةبه نام مطبع  ایهتاجر، چاپخان  ی ب الله محسن ی ش حاج حب ی عمو ی با کمک مال جف در ن الذریعة،صاحب 

 د. ی مانع از عمل گرد ، هستند یرانیشان ا ین که ا ی عراق به عذر ا  یکن دولت پادشاهی ل ؛ تا کتاب خود را در آن به چاپ رساند

گر چاپخانه را  ید یهاقراردادند. باز دولت وقت به بهانه  ی نفر عراقک  ی ر نظر یار چاپخانه را ز ی بس ی هان که پس از مشقت یا  تا

شدن جلد  پس ازچاپ   ، گر به چاپ رساندید  ای هبه ناچار چاپخانه را فروخت تا مگر کتاب را در چاپخان  الذریعة بست. صاحب  
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  ی آن فارس  مؤلفنام  آن بود که  اش  ن بهانه ی کرد و بزرگتر  ی ری عراق شش ماه از انتشار آن جلوگ  یاول باز وزارت فرهنگ سلطنت  ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 است.  

 . باشدی الورود مممنوع   یران یو ا   یع ی غات شی به عنوان تبل  ی دو کشور عرب  ی کیهنوز هم در    ،الذریعةکه مجلدات    شودی ادآور می

 واداشته بود.   یروادهی و پ ی زی به سحرخ  یل جوانیز، از اوای را، زهد و پره ی آقابزرگ تهران خی ش

و ی درب  ، یسالگ  70تا    40او از سن   با معد  خورد یچهار ساعت فقط دو وعده صبح و ظهر غذا م   ست  را  به    یخال   ۀ و شب 

اده به  ی و پ  خاست ی ش از فجر برمی ساعت پ  کی .  کردی بلند از پنج ساعت تجاوز نم   ی ها. خواب او در شب رفت ی رختخواب م

امام میز پ  رفت یارت قبرستان شهر و حرم  بامداد  از انجام نماز  باز می و پس  به خانه  ناشتا  گشتیاده  به    ییو پس از صرف 

 و تا ظهر مشغول کار بود.   رفت یکتابخانه که محل کار او بود م 

ک مغرب مشغول کار بود، سپس به  یو تا نزد   گشت ی به کتابخانه برم  ه استراحت دوبار   یبعد از ظهر پس از صرف ناهار و کم 

 ز در کتابخانه مشغول بود.  ی و چند ساعت از شب را ن گشت یو پس از انجام نماز مغرب و عشا بازم  رفت یمسجد و حرم م

  یری گی پ
 

ا نسبت کتاب  ی  ؛یبکتا  ییا شناسا ی  ؛یا تولد دانشمند ی  ؛خ مرگی مربوط به تار یمشکل او چنان بود که چون در حل

تا  گاه شب   د،فتاای ر می گ  ش مؤلفبه   را  و چون    د ی کشی به چند روز م  یو گاه مدت گرفتار  ماندی بامداددان در کتابخانه مها 

 ی خو ۀ گمشد
 

 .  نمودیاند خرسند و خوشحال ما را به دو داده ی دن ی یگو ، افتییمشکل م ش را با حل

و جواب    یپرسپس از احوال   شدیبر او وارد م   ییا دانشجوی  ؛که مهمان   گاه   آن   یحت   ستاد،یا ی از کار باز نم  ایهقی خ دقی ش

 .  گشت ی به کار بازم ی خواهدوباره با معذرت  ،یعلم ی هاپرسش 

دستش را    ار ی اخت ی و ب  دادی دن دستش را نمی بوس  ۀ چ کس اجاز ی را داشت، به ه   ی نفسهمان حداکثر شکستهی م  ی یرایاو در پذ

 .  دی کشی خود م  طرفبه   شدی که خم م ی از جلو کس

 . کردیاختالف سن داشت تا در خانه بدرقه ماو مهمان را، هرچند که 
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 کارنامۀ نوشتاری آقابزرگ ی تهران  و آقابزرگ عة یالذر 
 ةعیف الشیتصان  یلإ الذریعة( 1

رد آمده  عه در چهارده قرن گ  ی ات شی خ ادبی با، که در آن تارمرتب بر حروف الف  ی شناساست در کتاب  ی المعارفةر یدا   الذریعة

 است. 

د، به  ی را پاش  یرا منتشر کرد و در آن بذر تعصب مل  ةی العرب  ةآداب اللغخ  ی تارکتاب  م(  1914  –   1861) دان  ی ز  یجرج   چون 

وع دارد به طرز  ی شتر از غرب فرات شی عه که در شرق فرات بی ات شی ر عرب، نسبت به ادبی ات ملل مسلمان غی ر ادبی قصد تحق

که انجام    یاو برآمدند و پس از مذاکرت  ی به ادعا  ی پاسخ علم  ددص  عه در ی مبرز ش  یچند تن از علما   ،رون ی ازا  .اد کردی  ایه زنند

 ر انجام دهد: یب ز ی را به ترت ی ک کاری شان تعهد کردند که هر یسه تن از ا  ، شد

 ؛سدیبنو  ی عه و علوم اسالمی ش یگذار ه یدر پا یتعهد نمود که کتاب ق( 1354 –  1272) د حسن صدر ی س  -1

 ؛ دان را نشان دهدی ز ی ص و اغالط کار جرجی تعهد نمود که نقاق( 1373 –  1294) الغطاء ن کاشف ی خ محمدحسی ش  -2

 کند.  یآورعه را جمع ی ات شی خ ادبیخ آقابزرگ تعهد نمود که تار ی ش  -3

ای کار نخست   ۀجی نت  الشی تأسکتاب  شان  ی ن  نام    ۀکه خالصق(  1328)نگارش:    لفنون االسالم   ةعی س  و فنون   ةعی الشآن به 

  د ی محمد پسر س  د ی س  ۀلی به وس الذریعة، ق صاحب  ی ق چاپ شد و سپس خود کتاب پس از مرگ مؤلف با تشو1331در   االسالم 

 چاپ شد. ق  1370در سال  حسن صدر 

ده که در جزء دوم آن به اشتباهات  ی منتشر گرد  النقود و الردود و    ةی حانیالمراجعات الر الغطاء به صورت کتاب  کار کاشف   ۀجی نت 

 پرداخته است. دان یز  یجرج 

ج آن دو بزرگوار  یاس به نتای به دست داد قابل ق  ی که و  ایه جی کن نت ی ل  ؛دی جه رسی گر همکارانش به نت یرتر از د یگرچه د  آقابزرگ

 ده است. ی ر منتشر گردیب زی را به وجود آورد که مجلدات آن به ترت الذریعةنبود. او  
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 الذریعة اول مجلد ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
د.  یچاپ و در سال بعد منتشر گرد1934  /  ق 1355سال    م 1936ق /  13۵۵الغري، نجف،  مطبعه  در    عة یالذرمجلد اول  

 گیردرا دربرمی ازهاق الباطل  تا شناسۀ  آب حیاتو از شناسۀ برگه است  450دارای 

 :ن مجلد شامل سه مقدمه استیا

 ؛از آن خود مؤلف است  یکی  -

 ؛ یاردوباد ی خ محمدعلی از ش  یگر یو د -

 ؛الغطاء ن کاشف ی خ محمدحسی و سوم از ش -

 است؛   حسن صدر  دی از س  یظ یتقر  چهارمی و  -

 .  کندی م یکتاب را معرفعنوان  1608و تعداد   شودی سپس اصل کتاب آغاز م -

عه ی ش  ی اسناد و طبقات علما ۀر ی ن نمودار زنجیعه ذکر شده است که بهتر ی ش ی اجازه از اجازات علما 800از   ها آن در ضمن  

 در تهران تجدد چاپ گردی اب شده بود اخی ن مجلد نایا  ی هاچون نسخه  ،است 
ً
 د. ی را

 دوم الذریعة  مجلد
در آن تعداد    . آن دارای  دی نجف منتشر گردمطبعة الغري  در  و    م1936ق /  1356خ /  1315در سال  نیز مؤلف  دوم    مجلد

های آن از  ها و شناسه عنوان کتاب . رسدمی ان ی ن مجلد حرف الف به پای در ابرگه است و   524دارای شد.  ی کتاب معرف 2045

 . 1است  مدائن وانی ا  تا و الغلول  ي األسار

 شده است.  ی ن مجلد معرفی در فصل اصل ا یاصول چهارگانه شیع

 ز مهم است. ی ران باستان آن نیا بخش 

 
ایوان مدائن، آغابزرگ الطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء   –، الجزء الثاني، األساری و الغلول  الذریعة إلی تصانیف الشیعة  1

ایوان    -  األساري و الغلول کتاب از    2045م،  1936ق /  1355خ /  1315ق(، مطبعةالغري، نجف األشرف،  1389  –  1293) 

 برگه.  524،  مدائن
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 سوم الذریعة  مجلد ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
مطبعه   ، نجفشهر  توانست مجلد سوم از کتاب خود را در همان  خ  1317  / م  1938  /   ق1357در سال    مؤلف   سوم   مجلد

عنوان    1918و تعداد    باشد ی ت م  از حرف  یب، پ و مقدار  ی هان مجلد مشتمل بر حرفی چاپ کند، ابرگه    496در    ، يالغر

 ده است.  یگرد ی معرف ة المبارک  ةی التح –  ةیری الحم ةی البائاز  شناسۀ  کتاب 

 چهارم الذریعة مجلد
ق  1363  /   م 1943ن که در سال  ید تا ایگرد  الذریعةمجلدات    ۀی ر چاپ بقی اوضاع باعث تأخ  ی و بد  یالمللن ی ش آمد جنگ بی پ

ایران    یمنزو  نقیعلی اینجانب  در تهران توسط فرزند مؤلف    ، الذریعةمجلد چهارم   چاپ و  در تهران و در چاپخانۀ بانک ملی 

 د.  یمنتشر گرد

 است.   برگه 520در  ةی می الت   تا التخاطب  و شناسه از کتاب عنوان  2304ن مجلد مشتمل بر ذکر  یا

 ن مجلد است.  ی متنوع ا یهاز از بخش ی ر نی کتاب از کتب تفس 700از حدود  ی ران فهرست یدر ا ی سی نوم یتقو ۀخچیتار

؛ البته به جز  باشدی م  یمنزو  نقی علیاینجانب    مؤلف فرزند    یمجلد و پس از آن تا جلد پانزدهم شامل اضافات و حواشن  یا

 جلد سیزدهم و چهاردهم که در نجف به چاپ رسید و در شمارۀ دیگر این مقاله بازگو خواهد شد. 

 پنجم الذریعة  مجلد
 .  1از چاپ خارج شد  ران یا  یبانک مل  ۀچاپخاندر  برگه 520در م  5194ق / 1364خ /  1324پنجم هم در آذر سال  مجلد

بر حرف یا را معرف  1514و    باشدی ت، ج، چ م  یهان مجلد مشتمل  که دربرگیرندۀ شناسه و عنوان    نموده است  ی کتاب 

 .  است  سازیچینی  تا شناسۀ  نامهثابت 

 مجلد آمده است. ن ی در ا  جوابات و  جوابعه به عنوان  ی از کتب علم کالم ش ی اری بس

 
الشیعة   1 إلی تصانیف  الخامس،  الذریعة  الجزء  ) آقابزرگ  ،  و تحقیق علی خ(، مقدمه13۴8  –  1۲۵۵تهرانی  نقی  ، تصحیح 

 ( تهران،  خ(،  1389  –  13۰۲منزوی  ایران،  بانک ملی  از    1514م، و  1944ق /  1363خ /  1323چاپخانه    -   نامهثابت کتاب 

 برگه. 520، سازیچینی شناسۀ 
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 م الذریعةشش مجلد ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
 د.  یدر تهران چاپ و پخش گرد  ی بانک مل  ۀدر چاپخان برگه 412م در  1947خ / 1326ز به سال  ی ششم: ن مجلد

   .1است  نی حزن المؤمن   – ات یالحائر از شناسۀ کتاب 2473 ی معرف ی ن مجلد محتویا

ف شده  ی تأل  ی سوم و چهارم هجر  ۀدر سد   هاآن عه است و اکثر  ی حقوق ش  ی ده که منابع اصلیاد گردیث در آن  ی کتاب حد  763

 .  هستندعه ی و در شمار چهار صد اصل ش

قرن دهم   ی علما  یو نمودار کارها   کندی م  ی ه را معرفی حاش1273ز متنوع است.  ی ن مجلد نی ها در اه ی حاش  یبخش معرف

 . نام دهند   یسی نوهی ن قرن را قرن حاشیسزد که اگر است و یکد ی د از ی و تقل یرواست که عبارت از دنباله ی هجر

بوده است به    الذریعة  مؤلف  ۀکه مورد استفاد  یی هاکتابخانه  یاز برخ  ی هشتم فهرست   ون مجلد و مجلدات هفتم  یان ا ی در پا

 . مورد آن در این جلد یاد شده است 30. پیرامون ه و چاپ شده است ی ته یمنزو نقیعلی اینجانب  ۀلی وس

 هفتم الذریعة   مجلد
  یهاچاپ شد و بخش شورای ملی ایران  مجلس    ۀدر چاپخان  برگه  320م در  1950  / ق  1369خ /  1329ن مجلد به سال  یا

 . 2دارند  ی خیت تاری ن مجلد اهمیدر ا  «خطبه» و  «خمسه »

حرف خاء  و به  است    بازیشب خیمه  تا عنوان   حساباست که دربرگیرندۀ شناسۀ  شده    یکتاب معرف  1417ن مجلد  یا  در

 . شودی ده می د مورد 53، پیرامون مؤلف  ۀمورد استفاد یهااز فهرست کتابخانه  یان قسمت یافته است و در پا یان یپا

 
الشیعة   1 إلی تصانیف  ) الذریعة  تهرانی  آقابزرگ  السادس،  الجزء  و تحقیق علی خ(، مقدمه13۴8  –  1۲۵۵،  نقی  ، تصحیح 

  الحائریات کتاب از شناسۀ    ۲۴73م،  19۴6ق /  136۵خ /  13۲۵خ(، چاپخانه بانک ملی ایران، تهران،  1389  –  13۰۲منزوی ) 

 برگه.  ۴1۲حزن المؤمنین،   –
نقی منزوی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه 13۴8  –  1۲۵۵رگ تهرانی ) ، الجزء السابع، آقابز الذریعة إلی تصانیف الشیعة  2

  حسابشناسۀ کتاب از   1۴17م، 19۴8ق /  1367خ / 13۲7خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران، 1389  – 13۰۲) 

 برگه.  3۲۰،  بازی شب خیمه  -
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 هشتم الذریعة   مجلد ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
چاپ شد و  در تهران    ران یا  یمل  یمجلس شورا   ۀدر چاپخان  برگه  340در  م  1951ق /  1370خ /  1330ن مجلد به سال  یا

 .  1که در مجلد نهم جمع شده است   هان او ید یتمام حرف دال است به استثنا یمحتو

دانش درایه و نیز دربارۀ    ۀ گر دربار ی و د  ی یسراخ داستان یتار   ۀ گر دربار ید   یو بخش   ی سی نوالمعارف ة ر یخ دایتار   ۀدر بار   ی بخش

 است. ن مجلد  ی د ای مف یهام از بخش یدفتر تقو  ۀخچیگر تار یو د ی سی خ دعانوی تار

 است.  نامهدیو و پری تا عنوان  دائرة عنوان و شناسۀ کتاب از  1309جلد هشتم دارای 

 مورد بازگو شده است.   62پیرامون مورد استفادۀ مؤلف  ی هااز فهرست کتابخانه  بخشی دیگرپایان چنین در  هم 

  

 
نقی منزوی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه813۴  –  1۲۵۵، الجزء الثامن، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة  1

عنوان و شناسۀ کتاب    1309م،  19۵۰ق /  1369خ /  13۲9خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران،  1389  –  13۰۲) 

 .برگه  340نامه، دیو و پری تا عنوان   دائرةاز 
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  2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 2 یو آقابزرگ تهران الذریعة
   یمنزو نقیعلی دکتر 

 596 –  588  ۀ، برگ70و   69 ۀ شمار سال ششم، ، 1359  و آبان، مهر نده،یآ ۀمجل( 2

 نهم الذریعة  مجلد
  ی ده است و نام هر شاعر ی ب حروف آغاز تخلص شاعران مرتب گردی عه اختصاص دارد و به ترتی ش  ین مجلد به شعر و شعرا یا

 اد شده است. ی  ،به جا مانده  یاز و ی که اثر

    ن یا
ً
هشت هزار و پانصد شاعر در آن ذکر شده است و    دیوان   شده است.چاپ    برگه  1540مجلد در چهار جزء که مجموعا

 است.    ری نظی ب بسیار ز  ی ث نی ن حی که از ا د یآی کامل به حساب م ی شعرا ۀ ک تذکر یخود  

 بخش نخست جلد نهم 

  وان ید   شود و پایانشآغاز می   مشروطه  نهی آئ  وانی د  بابرگه است که    336عنوان دیوان و در    1991دارای  ن مجلد  یبخش اول ا 

 در چاپخانۀ مجلس شورای ملی ایران به چاپ رسید؛  م 1953ق / 1373خ /  1332 است که در سال   الهیجانی م ی هید

 بخش دوم جلد نهم 

دیوان  از شناسۀ    4790تا    1992عنوان دیوان، از شمارۀ    2800م با  1959ق /  1378خ /  1338در سال  این جلد  بخش دوم  

 برگه در چاپخانۀ دولتی ایران در تهران به چاپ رسید.  352،  ری عبدالصمد باکث  دیوانتا عنوان  ذاتی کیانی 

 بخش سوم جلد نهم 

مولی    دیوانو از شناسۀ    7376تا    4791عنوان دیوان، از شمارۀ    2586با    م 1964ق /  1383خ /  1342بخش سوم در سال  

برگه در چاپخانۀ دانشگاه تهران به چاپ رسید و پخش    456،  شعره  همداني أو  ينوی م  دیوانتا عنوان    یعبدالصمد بدخشان

 شد. 
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 بخش چهارم جلد نهم  2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

تا  نائب    وان ی دو از عنوان    8488تا    7377شناسۀ دیوان از    1112با    م 1967ق /  1386خ /  1345در سال    ارم بخش چه

 .  1د یمنتشر گرد دانشگاه تهران  ۀ چاپخان  برگه در  396، دیوان یونس الدیلمی أو شعره 

 :شودی ده می د دی ار مفی ان بخش چهارم دو فهرست بسیپا  در

مثاًل    ،اندشده   یبندخود دسته  یها و خانوادها ن فهرست شعراء به شهرها و حرفهی نخست فهرست انساب شعرا است. در ا  -

  ی ن ی و حس  یا حسن یو    ؛ا مصوری  ؛ا چند شاعر خطاطیو    ؛م یاداشته  یاورد که چند شاعر اصفهان ی به دست ب  تواندی کننده ممراجعه

 ؛شده است  ی معرف ، الذریعةدر 

م که چند  ی ابیدر م ی توانین فهرست میا  ۀلی ب حروف الفباء جمع شده است. به وسی آثار شاعران به ترت ۀی در فهرست دوم کل - 

 آمده است.   الذریعة مثاًل در   ، خای وسف و زلیا  ی و  ؛شاهنامه

 اضافه شده است.  ان بد مؤلففرزند  نقیعلی  اینجانب  مجلد از طرف ۀچاپ شد  ۀسیمقا

   الذریعة دهم جلد
با    272در  م  1956ق /  1376خ /  1335ن مجلد به سال  یا در    المکاتیب الرسائل و    تا   ذائقه ماتم شناسۀ از    885برگه، و 

 .2در تهران چاپ شده است  ملی ایران  یمجلس شورا  ۀ چاپخان

 . شودی ده می ن مجلد دی در ا « رجال »به عنوان  ی اری و بس «...  رد  »الاز کتب علم کالم به عنوان   یمقدار

 
نقی منزوی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه 13۴8 –  1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) ، الجزء الرابع،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة 1

  التخاطبعنوان کتاب از    2304م،  1941ق /  1360خ /  1320چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران،  خ(،  1389  –   13۰۲) 

 برگه.  520، التیمیة  -
نقی منزوی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه13۴8  –  1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) ، الجزء العاشر،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة  2

  -  ذائقه ماتم شناسۀ از    885م،  19۵6ق /  137۵خ /  133۵تهران،  چاپخانه مجلس شورای ملی ایران،  خ(،  1389  –   13۰۲) 

 برگه.  ۲7۲ الرسائل و المکاتیب،
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   الذریعة دهمیاز  جلد 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
چاپ شده    شورای ملی ایران در تهران   مجلس   ۀدر چاپخان  برگه  346با  م  1956ق /  1376خ /  1335  سال   ن مجلد دریا

  یهااز کتابچه  ی ن مجلد مقداریده است. در ا ی ز برپشت مجلد ثبت گردی فرزند مؤلف ن  اینجانب  ار نام ین  ی نخست   ی و برا  1است 

  رسدی م  ان یپا ن مجلد به  یاد شده است و سپس حرف راء در ا یوست حروف ی پ...«  رسالة  »به عنوان    نام ی ب
ً
کتاب    2042. جمعا

 .  است   یةالزائر  تا شناسۀ ات ی آب حرساله  که دربرگیرندۀ  نموده است ی را معرف

   الذریعة دوازدهم مجلد
ق  1380خ / 1341به سال  در تهران  ران یا  یمل یمجلس شورا  ۀ چاپخاناست در  « س»،  «ژ »، « ز »ن مجلد که شامل حرف یا

اول    ۀات دور ی خ ادبیتار  ی برا  « نامهیساق »ران و  یخ علم نجوم در ایتار  ی برا  «ج یز »  ی اهعنوان .  2چاپ شد   برگه   294در  م  1962  /

  کارانسیاهتا    الزائریةشناسۀ کتاب است که از    1974دارای    . دهندیل م ی ن مجلد را تشکیاز ا   ی دی مف  ی هااست و بخش   یصفو

 گیرد.را دربرمی 

 الذریعة زدهم یس مجلد
از    یک یح  ی و تصح  مؤلفر نظر خود  ی در نجف زاین جلد  .  برگه است  394ن است و در  ی از حرف ش  یمی ن مجلد شامل نیا

  خ 1338/    ق 1378القضاء، نجف، عراق،    ةمطبعدر  المعارف    ۀر مجلیمد  ید محمدحسن طالقان ی س   یشان آقا ی شاگردان جوان ا

 
نقی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه13۴8  –   1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) عشر، ، الجزء الحادي الذریعة إلی تصانیف الشیعة  1

شناسۀ کتاب از   2042م.  1959ق /  1378خ /  1337چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران، خ(، 1389  –   13۰۲منزوی ) 

 برگه.  346، الزائریة  –  رساله آب حیات
نقی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه13۴8  –  1۲۵۵انی ) عشر، آقابزرگ تهر ، الجزء الثاني الذریعة إلی تصانیف الشیعة  2

  ۲9۴  کاران،سیاه تا    الزائریةشناسۀ کتاب از    1974  م،  196۲ق /  138۰خ /  13۴۰خ(، دانشگاه تهران،  1389  –  13۰۲منزوی ) 

 برگه.
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  ة دی شرح قص  شود و بهمی آغاز    شاپور و شهناز  که از شناسۀ  کتاب را در بر دارد  1477  یچاپ شده است و معرفم  1959  / 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 انجامد. می یةن ی الع نای سابن 

 الذریعة  چهاردهم مجلد
  376  و   چاپ شد در عراق  زدهم  ی مانند جلد سم  1961/    خ 1340/    ق 1381  به سال   اآلداب در نجف  ۀ ن مجلد در چاپخانیا

محمدصادق بحرالعلوم انجام گرفته  د  ی س  یآقا  مؤلفو دانشمند    یم یاز شاگردان قد  ی کین مجلد به دست  ی ح ای دارد. تصح  برگه

از   شده است   یعرفکتاب م  2574  « نی ش»ن دو مجلد حرف  ی که در ا  دهدین رقم آن نشان میاست و آخر    دة ی شرح قص  که 

 انجامد. می ،ةی ن ی الششود به عنوان کتاب  آغاز می   الفارضابن 

و نشان    باشدی م  یقی و تعل  یحی ات توضی نمودار ادبها در حرف ح )در جلد ششم(  هی ن مانند حاشی حرف ش  در  هاشرح   بخش

ف، به تکرار کار  ی ابتکار و تصن  یده و به جای چی ل کهن پئ ها دانشمندان ما به خود فرو رفته و بگرد مساکه چگونه مدت   دهدیم

 .  شودی ده می شرح د1900ن بخش حدود یاند. در ا گذشتگان پرداخته 

. در جلد ششم نخست کتاب  شودی ده نمی ها دجاد کرده در شرح یها ا ه ی حاش  ی که مصحح جلد ششم برا  ی ب علمی نظم و ترت

ن  یا   14  - 13  ی کن در جلدهای ل  ؛شودی گر نهاده میکدیآن پشت سر    یهاه ی سپس حاش  ،گرددیم   یشده معرف   یسی نوه ی حاش

 . شوند ی ف میمکرر تعر یو گاه شوندی نم ی معرف ی شرح شده گاه یهاکتاب عمل به صورت ناقص انجام شده است، 

 الذریعة  پانزدهم مجلد
  خ 1343  ق /1385  دانشگاه تهران به سال   ۀ جمع شده است و در چاپخان  « ع» ،  «ظ »،  «ط »،  «ض» ،  «س»ن مجلد حروف  ی در ا

چاپ و پخش  فرزند مؤلف    یمنزو  نقیعلیاینجانب  ح و اضافات  ی زدهم با تصحی ش از سی مانند مجلدات پ  برگه  400م در  1965  /

  مبرادر   و تبعید اجباریم،  روت ی به ب  منپس از انتقال    لی و  ، دی ح او پخش گردی ن جلد است که به تصحی ن آخری شده است. و ا

عیون الوصول إلی  تا عنوان کتاب  صابون الغم عنوان کتاب از  2394 را در تهران ادامه داد. مکار   مؤلف فرزند دوم   یاحمد منزو

 است.  علم األصول 
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 عة الذری شانزدهم مجلد 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
  ۀ در چاپخان  برگه  442در    یگر مؤلف احمد منزویح فرزند دی و به تصح  باشدی ، م«غ»،  «ع »،  «ف»   یهان مجلد شامل حرف یا

نام    ی برا  یح و اضافه، فهرست ی ر از تصحی غ  ی احمد منزوبرادرم  م چاپ شده است.  1967  خ /1346دانشگاه تهران به سال  

تا    الغاراتکتاب    ز ادامه داده است.ی ن کار را در مجلدات پس از آن ن یافزوده است، و ا ان  ی ن جلد در پای اد شده در ایان  مؤلف

 شناساند. شناسه و عنوان کتاب را می  1969شناسۀ فیه ما فیه با  

 الذریعة  هفدهم  مجلد
به    در بوذرجمهری تهران   هی اسالم  ۀ در چاپخان  ی ح احمد منزوی آمده و به تصح  « ک »از حرف    یم ی و ن  « ق»ن مجلد حرف  ی در ا

  کتاب عنوان    380ن مجلد یکتاب و در حرف کاف ا  1348م چاپ شده است. در حرف قاف  1967 خ1346ق / 1387سال ) 

 
 

 شده است.   ی معرف الخسوف   رسالة في الکسوف وتا  قائد القوات العلویة از    شناسه  1728که در کل

شتر  ی ب   یلی اسماع  ۀعی نده تعداد کتب شیمجلد و مجلدات آ   نی هست. در ان به دنبال آن  ی شی ز مانند جلد پی ن نمؤلفی فهرست  

انتشار فهرست کتب ا    ی ن کتاب مدرک کارهای. اباشدی م  یمنزو   نقیعلی ف مجدوع توسط  ی شان تألیشده است و سبب آن 

 . داشتندی بوده و تنها خواص از آن اطالع م یلی خ ادب اسماعیتار   ۀوانف در بار یا

 الذریعة هجدهم  مجلد
  280« گ »حرف    ۀکتاب و در هم  1343  « ک» حرف    ۀآمده است. در هم  « ل »حرف    ۀ و هم  «ک »حرف    ین مجلد باق ی در ا

    627  «ل   »حرف  ۀکتاب و در هم
 

کشف الکربة في  و در پایان    مجنون  لیلی وتا    کشاف اصطالحات الفنون از  کتاب    2250در کل

  محمد( المشتهر بالمحدث ابن المیر قاسم الحسیني األرموي نزیل طهران الدین المکنی بـ )أبي ( للسید جالل   شرح دعاء الندبة

ح  ی به تصح خ 1346/  ق1378 / م 1967ه در تهران به سال ی اسالم  ۀن در چاپخانی شی ز مانند پی ن مجلد نی شده است. ا یعرفم

 ده است. ی منتشر گرد برگه 436چاپ و در  یاحمد منزوبرادرم  
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 الذریعة  نوزدهم مجلد 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
احمد  برادرم  ح و اضافات  ی با تصحچاپخانۀ اسالمیه در تهران  در    برگه  409م را در بر دارد و در  ی از حرف م  ین مجلد بخش یا

 چاپ شده است.    م1969 خ / 1348 /ق 1389به سال  یمنزو

 امده است. ی ز نی در مجلد نهم ن هاآن از  ی اد شده است که برخی ی مثنو 1150رامون  ی ن مجلد پیدر ا  ی در عنوان مثنو

شناسه    1680در  أحوالها    في وقعة جمل و  مجاهدات عربشود و به  آغاز می   المآب في شرح اآلدابجلد نوزدهم از عنوان  

 انجامد. می

 الذریعة  ستمیب مجلد
  برادرم  ح و اضافات ی م با تصح1970خ /  1349  / ق  1390م را دربر دارد و به سال  ی تا مسبل از حرف م  ین مجلد از مجتب یا

   . دی منتشر گردچاپ و   در تهران  هی اسالم ۀ در چاپخان مؤلف چند ماه پس از مرگ   یاحمد منزو

و    «لهأمس»و    «مسائل »ن مجلد  یقابل دقت ا   یاهعنوان صفحه چاپ شده.  12شان در  ی از ا  یشرح حال   ۀدر آغاز آن خالص

ا باشدی ها م«مجموعه»، و  «مختار »،  «مختصر»،  «مزار»   3658تا    1681آن از    ی شمارصفحه و کتاب   428  ی ن مجلد دارای . 

 انجامد. می  مسبل العبرات في رثاء الساداتشود و به می  آغاز المجتبی في سیرة المصطفی که از  باشد یم

 الذریعةکم یست و یب مجلد
نام   م  «مقال »تا    «یمستب »از  حرف  از  کتابی را  و  دربردارد  از    یشمار م  عنوان    باشد ی م  5719تا    3659آن  با  کتاب  که 

 انجامد. می  المقالة النوریة في شرح الرسالة الکافوریة للحکیم محمدوليشود به شناسۀ آغاز می  المستبین

ق  1392ن مجلد به سال  یاست. ا  « و مقاالت  ة مقال»،  ة«معرق»،  «معرب »،  «معاد»،  «خهی مش»آن    یعموم  یاهعنوان ن  یمهمتر

 منتشر شده است. تهران ه ی اسالم ۀدر چاپخان  یاحمد منزو ی آقا  افاتح و اضی صفحه با تصح 452م(، در 1972 خ /1351 /



 

 

 

 آقابزرگ   ینوشتار   ۀکارنام آقابزرگ   ۀنام ست یز

 

19 

 الذریعة ست و دومیب مجلد 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
نام یا م  « منتخب»تا    «د ی مقال»از    ی هان مجلد  از حرف  با تصحی را  و  اضافات  ی م دربردارد  و  به سال    ی احمد منزوبرادرم  ح 

از  ی شمار ادر همان چاپخانه منتشر شده است. کتاب  برگه  444م در  1974  خ /1353  /ق  1393   7810تا    5720ن جلد 

 انجامد. می  منتخب هدیة الملوك  شود و به شناسۀآغاز می   مقالید األبوابکه از  باشد یم

و مکات»،  «مقدمه»،  «مقتل»  ، «مقاالت»آن    ی عموم  یاهعنوان ن  یمهمتر و مکتوب ی مکاتبات  ،  «مناسک»،  « ملخص»،  «ب 

 باشد. می  « منتخب»، و « مناقب»،  «مناظرات»

 الذریعة  ست و سومیب مجلد
که در حرف    دهد ی شمار آن نشان مرا دربردارد. کتاب   «شیرین   وه ی م»تا    « المنتزع المختار»م است و  ی ن مجلد حرف میخر آ

احمد    برادرم   ح و اضافاتی به تصحم  1975ق /  1395خ /  1354ن مجلد به سال  یشده است. ا  یمعرف کتاب    9180م کاًل  ی م

چاپخان  یمنزو در    ۀی اسالم  ۀدر  اس   برگه  362تهران  شده  المختار.  تچاپ  می  المنتزع  شناسۀ آغاز  به  و  شیرین   شود    میوه 

 انجامد. می

 .  باشد ی م «یقی موس »،  «منظومه»،  «منطق »، « منشآت»مهم آن   ی اهعنوان 

ا   ی احمد منزوبرادرم   انتشار  از  خود به    یفارس   ی خط  یهافهرست نسخه ل  ی ن مجلد به پاکستان سفر کرد تا به تکمیپس 

 پردازد که تاکنون شش جلد آن منتشر شده است. 

 الذریعة  ست و چهارمیب مجلد
  انجامد می   نیة الوکیل في العقدشود و به شناسۀ  آغاز می   النائیةاز معرفی شناسۀ  کتاب    2315شامل تمام حرف نون است و  

کتاب در   51423است و   برگه   10741جلد شامل    24ن ی شود؛ امیده  ی د  484 ، برگۀآن   ۀن صفحیکه در آخر   ی و طبق فهرست 

 شده است.   ی آن معرف

نسب، نسخه، نصاب، نظم، نفس،  ،  ةنزه  و، ها، نجوم، نح نامه   :شودی ده می ن مجلد دیکه در ا   یعموم  ی اهعنوان ن  یمهمتر

 .  باشدی ، میة، نهج، نةی، نهاةینقد، نقض، نکاح، نوادر، نوروز 
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  ی یهاخچه ی تار  «نوادر »و در  است    یمسلمانان به زبان عرب   ی آن برا  ۀ ان در ترجمی رانیا  یشگامی ن علم و پی ا  ۀخچیتار   «نجوم »در   2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 اند.  به چهار صد اصل معروف بوده  که  شودی ده می فات کوچک در سه قرن اول اسالم دی از تأل

 منتشر شده است.  پس از بازگشتم از تبعید به تهران،  یمنزو نقیعلی  اینجانبح و اضافات ی ح و تنقی ن مجلد با تصحیا

 چاپ و پخش شد.  م 1978ق / 1398خ / 13۵6 به سال  اسالمیه، تهران  ۀچاپخاندر   24مجلد 

 الذریعة  ست و پنجمیب مجلد
 سرگردان  ی هودیکتاب  تا    شودشمشاطی آغاز می  واثق ال شناسۀ کتاب  است و از    « ی» ،  «هـ»،  «و »  ی هاشامل حرف ن مجلد  یا

  
ً
 شده است.   ی کتاب در آن معرف  1805را دربر دارد و مجموعا

آن در حرف    875 آن    یهااست و عنوان   «واو »کتاب  اال واحد یالواحد ال »مهم  و  »و ده عنوان    « واقعات»،  «صدر منه  وامق 

 .  «وقف»، «ام یع األ ی وقا»،  ةی وص»ال،  ة«لی وس»، «وحدت الوجود»، ة«ز ی الوج» ، « دالوجو»، «عذرا

حرف   معرف  65  « هـ »در  و    ی کتاب  است  ... »،  ةیهد »الو    ة« یالهدا »:  هاآن مهم    یاهعنوان شده  ... » ،  «هشت  ،  «هفت 

 . باشدی م »تأی ه» ، « هندسه»

وم و  ی »، و «خا ی وسف و زلی» ، «عی نابی » ، « ادگاری» ، « ادداشتی»مهم آن:  یاهعنوان شده که  یکتاب معرف  280 «ی »حرف  در

 .  باشدیم «لهی ل

ن  یشده در ا   ی ن کتب معرفی و فهرست اسماء مؤلف  1الذریعة گانه    بیست و پنجچاپ مجلدات    ۀخچین مجلد تاریان ایدر پا

 صفحه است.  143آمده که شامل  هاآن د در ی مف یهاو ارجاع  الذریعة، جلد   25اغالط  یک استدراک برا یمجلد و  

 شده است.   یکتاب معرف 53510صفحه است و در آن 11239شامل  ،الذریعة

 الذریعة كمستدر
برایآ   : دندیپرس  یمنزو نقی  اینجانب علی  از  افتاده   ی ا  قلم  از  دا یا   ی هااستدراک  (  الذریعة)   یشناسالمعارف کتاب ةر ی ن 

 د؟  یاکرده  ی فکر

 
 گردد. است، بیست و شش؛ یا بیست و نه مجلد می  مستدرک ذریعه شود و جلد بیست و ششم که  گانه می با چهار جلد نهم بیست و هشت 1
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بای م کن ی تقس  ی رفارسی و غ  یرا به دو بخش بزرگ فارس  یعی ات شی به نظر من اگر ادب  :دادمپاسخ می  2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  م که ی د قبول کن ی م، 

از قلم او   % 3ش از  ی ن بخش بیاز ا   یعن ی   ، المعارف گردآوردهة ر ین دایرا در ا   % 97عه  ی ش  ات ی ادب یر فارسی مرحوم پدرم از بخش غ

نشده است، پس    % 50ش از  ی ب  ید اذعان کرد که آن مرحوم موفق به گردآوری عه بای ش  ی ات فارسی اما در بخش ادب   ، استفتاده  ی ن

 با
ً
عه خواهد بود، نوشتن  ی ش  یت مطلق با آثار فارسی اکثر  تدراکن اسیاما چون در ا  ، مانده فکر استدراک بود  ی باق  ید برای مسلما

 د. ی به نظر خواهد رس یعی ر طب ی غ ایه تا انداز  یر فارس ی غ  ی ز به زبانی ن  ین فهرست ی چن 

فرزند دوم صاحب    یبرادرم احمد منزو  ۀ لی که به وس  ی فارس  ی خط  ی هافهرست نسخهگر، انتشار مجلدات متعدد از  یطرف د  از

ا ید  ای ه ه و چاپ شده است گوشی ته  الذریعة،  ان کتب  مؤلف  ۀ که هر چند هم  ین معن ی ن مشکل را حل کرده است، بدیگر از 

بوده    یعی ش  ی از نظر فلسف  س، ینو یان فارس مؤلفت مطلق آن  ی کن اکثری ل  ؛ ندانبوده   یعی ش  یاسی مذکور در آن فهرست از نظر س 

  ؛ اندمذهب بوده  یعی ت شی د اکثری ار و عدل و ظلم و توحی جبر و اخت   ،ی شرع  و  یل مورد اختالف ُحسن و قبح عقلیدر مسا  یعن ی

 . رسدی به نظر نم یطقچندان من   یعی ش ی ات فارسی ادب ی برا  ،الذریعةمستدرك  گر به نام ید ی فهرست   ۀی ته ، نیبنابرا 

که در نظر داشته است، نموده و    ،الذریعة مستدرك  به    ی یهان جا اشارت ی در چند  ، الذریعة  مؤلفم که  ید بگو ی ن همه بایا   با 

 کمتر است.   الذریعة،ک مجلد  یدهم  کی   هاآن اما مقدار    ،است   یشان در کتابخانه باقین مورد از ا یز در ا ی متفرق ن  ییهاادداشت ی

 در منزل مرحوم آل   ،الذریعةخ مرحوم پدرم صاحب 1325خاطر دارم به سال   به
ً
  ی احمد طالقانبه تهران آمده بودند و موقتا

شادروان محمد    ی بود. روزام وارد شده  ی ابان خی پاچنار خ  ۀ است در کوچ  ،الذریعة   مؤلف احمد که پسر دختر خواهر  پدر جالل آل 

 شان آمدند.  ی دار ایبه د  عصر حافظ خی تار مؤلف یو مرحوم دکتر قاسم غن  ین یقزو

نمود و فرمود به    ی نورالله شوشتر  ی از قاض  ی ذکر   ، الذریعة  یشناسالمعارف کتاب ة ر یل از دای در ضمن تجل  ی ن یمرحوم قزو

ده بود،  ی ز شن ی گر نید  ی ن سخن را از جاها یاند. پدرم که ا تراش داده عهی شان لقب شیبه ا   ی برخ  نی من ؤمجالس المفش  ی سبب تأل

دکتر    یو حاضر جواب نبودن، سکوت کردند، ول   یحرف ت کم ی نمود و درهم شدند، اما به خاص  یبه خود تلق   یض یگوشه و تعر

 نورالله دفاع کرد.  ی به شدت از قاض یغن 
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ب  پس  2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  مرون ی از  قاض   ،همانان ی شدن  فرمود:  پدرم  شه  یشادروان  بزرگتری نورالله  و  است  ثالث  خدمت ی د  تألن  به  را  ف ی ها 

اند،  به او داده  العلماء   اضی رمآبان پس از صاحب  ی ن لقب را سن ی عه انجام داده است. ای ش  یبرا   نی من ؤمجالس المالمعارف  ةر یدا

 داده بود.   ین کبر یالدشاعر اهل سنت قرن نهم به نجم  ی جام  هک« تراشی ول»است از لقب   ی دی که تقل

. به نظر او  شمردی عه می ش ، کردندیعه دفاع م ی ش ی ات فلسفیرا که از نظر ی مقام است. او کسان یلسوف عال ی نورالله ف  یقاض

ض  ی جبر و انقطاع ف منکرو    ، یباشند نه عدد ید اشراق ی ل به عدل و توحئو قا  ی بدانند نه شرع  یکه ُحسن و قبح را عقل   یکسان 

 ل خواهند بود نه خالفت. ئ غمبر باشند، ناچار به امامت قای با مرگ پ

حقوق و   ۀدانشکد  ۀس کتابخانیی ان ری احمد و مرحوم جواد کمالبعد شادروان پدرم به اتفاق جالل محدث داماد آل   ایههفت 

ابان جم )کاخ( سکونت  ی حقوق( واقع در خ  ۀ س دانشکدیی گان )ری شا   ی که در منزل دکتر عل  ین ید مرحوم قزو یبازد  یمن برا 

ما گفته بود با    ی را که در خانه برا  یان آورد ومطالب ی نورالله را به م  یقاض  ع م. پدرم در ضمن صحبت، موضو ی رفت   ، داشتیم

ن  ی ان چندی ن جلسه مرحوم جواد کمالی. در ادکر ی د میی تأ   ی سکوت و گاه  ین ین بار مرحوم قزو ی ان نمود. ای شتر بی ل بی تفص

 .1قطعه عکس از حضار برداشت 

 ةع یعالم الشأ طبقات(  2
 ن نام است.  یرجال بد  ۀک دور ی  الذریعة مؤلف اثر  نی دوم

آوردن احوال و آثار  به دست   یها اشتغال داشته و برا در کتابخانه   یم که به گردش و جستجو 1911  / ق  1329از سال    یو

  ۀ ش ستار ی خو ر ک در روزگایکه هر  یبه خرج داد، دانشمندان   ر یناپذی خستگ  ی قرون گذشته کوشش یعه در ط ی ش ی ادباعلما و 

  ی باق   ی ز ی شان چیزده از ا انه ی در پشت کتاب کهن و اوراق مور  یبا چند سطر اثر  ی اند و امروزه جز نامشمار بودهه  ب  یدرخشان

 رض دسترس همگان قرار داد. شان را در معینمانده بود، زنده کرد و احوال ا

 
 ،ین یحس یبه کوشش احمد اشکور ،ی آقابزرگ تهران عة،یمستدرك الذر عة،یالذر لیالجزء السادس و العشرون، ذ ،عةیالش فیتصان یإل  عةیالذر 1

 خ. 13۵8آستان قدس، مشهد، 
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تا چهاردهم اختصاص    ی چهارم هجر  ۀ از سد  یک را به قرنیم کرده است و هر ی ازده بخش تقسی بزرگ را به    ۀن ی ن گنجیا   یو 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

ازده بخش  ین  یژه بدان داده است. نام ا یو   یآغاز نام آن بزرگان مرتب ساخته و نام  یب حروف هجای داده است و هر قرن را به ترت

از دو    یا چند جلد است. مقدار یک  یدر    ها آن ک از  یو هر    شود، یده م ی و پشت جلد پنجم آن د  ، الذریعةجلد اول    ۀدر مقدم

 : ر چاپ شدی ب زی به ترت  مؤلف ین دوره در زمان زندگان ی بخش ا

 عشر القرن الرابع ينقباء البشر ف
نام    عشر القرن الرابع   ينقباء البشر فن کتاب بزرگ که خود  یاز ا   یچهاردهم هجر  ۀ از بخش مربوط به سد  :اردهمقرن چه

تن از    2228ن را دربردارد. و در آن  ی رون آمده و از حرف الف تا آخر حرف عی در نجف از چاپ ب  برگه  1678دارد. چهار مجلد در  

 اند.  شده  ی دانشمندان معاصر معرف

 .1ن مجلدات سهم به سزا داشته است ی ح ای در اخراج و تصح مؤلف از شاگردان  ی نجف ی طالقان حمدحسن د می آقا س

 
یونس األردبیلي در    –فاضل األردکاني  یسی کرد و به همراه جلد پنجم  را دوباره بازنو   ه 1۴محمد طباطبائی بهبهانی، منصور هر چهار سدۀ    1

به سال   تهران،  در  تغییراتی در شمارگان  139۵/    1۴38/    ۲۰16چاپخانۀ مجلس شورا  با  ترتیب آن همانند چاپ نجف است  خ به چاپ رسید. 

   ست، بدین گونه:هابرگه

ل، ابراهیم اعشرنقباء البشر في القرن الرابع،  عالم الشیعةأطبقات   ل من جزء األو    1255، آقابزرگ تهرانی )يلنکرانالحسن    –  يیلردبأل ، القسم األو 

 م. 1954ق /  1373خ(، مطبعة العلمیة، نجف، 1348 –

دعشر،  طبقات أعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابع
 
ل،    المجل  یابزرگ تهرانغري، آشمیکیوسف األخباري الحسن    –  آتش االصفهانياألو 

 ق 1438  ،تبة، متحف و مرکز وثائق مجلس الشوری االسالمي؛ مشهد، مجمع البحوث االسالمیة،تحقیق محمد الطباطبائي، مک(،  ق 1389  –   1293)

 . ةصفح 705شخص،  927، خ1395م /  2016 /

ل،  عشرنقباء البشر في القرن الرابع،  عالم الشیعةأ طبقات     –   1293)  یابزرگ تهرانغصادق الهندي، آ  –حسون البراقي  ، القسم الثاني من جزء األو 

 م. 1956ق /  1375طبعة العلمیة، نجف،  م، (ق 1389
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 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 
الشیعةأطبقات   الرابع،  عالم  القرن  في  البشر  د،  عشرنقباء 

 
األردبیلال  لجصا  –  يبراقالالثاني، حسون    المجل ار  تهران،  يعط    –   1293)  یآغابزرگ 

تحق1389 الشور  قیق(،  مجلس  وثائق  مرکز  و  متحف  الطباطبائي،مکتبة،  االسالم  یمحمد  البحوث  مجمع  مشهد،  /  1438  ة،،یاالسالمي؛  ق 

 .صفحة 1312 – 707شخص،  1499 - 928، خ1395م / 2016

ل، صالح حریری  عشرنقباء البشر في القرن الرابع،  عالم الشیعةأطبقات   خ(،  1348  –  1255گ تهرانی )آقابزر   ،علوی  – ، القسم الثالث من جزء األو 

 م. 1952ق / 1381مطبعة اآلداب، نجف، 

د،  عشرنقباء البشر في القرن الرابع،  عالم الشیعةأطبقات  
 
  –   1293)  یآغابزرگ تهران،  علیوي النجفي  –  زوینيقال  صالح الکیشوان،  لثالثا  المجل

تحق1389 الشور  قیق(،  مجلس  وثائق  مرکز  و  متحف  الطباطبائي،مکتبة،  االسالم  یمحمد  البحوث  مجمع  مشهد،  /  1438  ة،،یاالسالمي؛  ق 

 .صفحة  1746  – 1313شخص،   ،1873 – 1500، خ1395م / 2016

الشیعةأ طبقات   الرابع،  عالم  القرن  البشر في  ل، علعشرنقباء  الرابع من جزء األو  القسم  تهرانی يبارفروش ال  يغالمعل  –يابوالورد  ي،  آقابزرگ   ،

 م.1968ق/ 1388خ(، مطبعة اآلداب، نجف، 13۴8 – 1۲۵۵)

د،  عشرنقباء البشر في القرن الرابع ،  عالم الشیعةأطبقات  
 
  –   1293)  ی، آغابزرگ تهرانيبارفروش ال  ي غالمعل  –  محمدعلي األنزلجي،  الرابع  المجل

تحق1389 الشور  قیق(،  مجلس  وثائق  مرکز  و  متحف  الطباطبائي،مکتبة،  االسالم  یمحمد  البحوث  مجمع  مشهد،  /  1438  ة،،یاالسالمي؛  ق 

 .صفحة  2164  – 1747، شخص،  2307  - 1874، خ1395م / 2016

الشیعةأطبقات   الرابع،  عالم  القرن  في  البشر  د،  عشرنقباء 
 
االخامس  المجل فاضل  األردبیلي  –  يردکانأل ،  آیونس  تهران،    –   1293)  یغابزرگ 

تحق1389 الشور  قیق(،  مجلس  وثائق  مرکز  و  متحف  الطباطبائي،مکتبة،  االسالم  یمحمد  البحوث  مجمع  مشهد،  /  1438  ة،،یاالسالمي؛  ق 

 .صفحة  2848  – 2167، شخص،  3185  - 2308، خ1395م / 2016

الرابع القرن  في  البشر  نقباء  الشیعة،  أعالم  العشرطبقات  د 
 
المجل تهرانالفهارس  سداس،  آغابزرگ  تحق1389  –  1293)  ی،  محمد    ق یق(، 

  -  2308خ،  1395م /  2016ق /  1438  ة،،یاالسالمي؛ مشهد، مجمع البحوث االسالم  یمکتبة، متحف و مرکز وثائق مجلس الشور  الطباطبائي،

 صفحة. 2848 – 2167، شخص، 3185
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 ةالقرن الثالث بعد العشر  يف ةالکرام البرر  2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
نام   ةالقرن الثالث بعد العشر  يف ةالکرام البرر را دربر دارد و  یزدهم هجری س ۀن بخش که دانشمندان سدیا  زدهم:یس قرن

  
ً
 .1کرده است  یتن را معرف 1567  یعل ۀ دارد و تا کلم برگه 852دارد، دو جلد در نجف چاپ شده که جمعا

 : عبارت است از ، طبع شدهدر بیروت  یمنزو نقیعلی اینجانب گر کتاب که توسط ید ۀگانپنج  مجلدات 

 رابعه المآت يف ةنوابغ الروا
  روت،ی ب   ی در دارالکتب العربدر چاپخانۀ  را دربردارد    یچهارم هجر   ۀعه در سد ی دانشمندان شن بخش که  ی ا  :قرن چهارم  -1

در    فرزند مؤلف  یمنزو  نقیعلی اینجانب    یعن یاز مصحح    ایهصفح  46  ۀک مقدمیو فهرست و    برگه   365م در  1971به سال  

 د. یکتاب( و نوع کار و مصادر آن منتشر گرد نگارندۀ همین از پدرش )   یکتاب و خاطرات یمعرف

 القرن الخامس يالنابس ف
برگه در دارالکتب    229م در  1971را دربردارد در همان سال    ی پنجم هجر  ۀ ز که دانشمندان سدی ن بخش نی ا:  قرن پنجم  -2

 د. ی ردگمنتشر  ی فرزند مؤلف نقی منزوعلیبا تصحیح اینجانب   العربیة در بیروت و

 
ل من جزء الثاني،    ،عةیطبقات أعالم الش  1 خ(، مطبعة 13۴8  –   1۲۵۵)  ی، آقابزرگ تهرانبعد العشرة  البررة في القرن الثالث   الکرامالقسم األو 

دابراهیم االصفهاني  شخص،    91۴،  م19۵۴نجف،    ة،یالعلم   492شخص )مستدرکات(،    21+    الشیخ المولی حیدرقلي النیشابوري  –الشیخ محم 

 . برگه

الش  طبقات الثالث   عة،یأعالم  القرن  البررة في  الکرام  الثاني،  الثاني من جزء  تهران  القسم  آقابزرگ  العشرة،  خ(، مطبعة 13۴8  –   1۲۵۵)  یبعد 

 .تن  6۵3برابر  1۵67 – 91۵،  از شناسۀ 8۵۲ – ۴93برگه از برگۀ  36۰ق، 1377م / 19۵8القضاء، نجف، 

 The open  ،ینیحس  یبه کوشش جالل  ،ی(، آقابزرگ تهران13القرن    یرام البرره ف( )و هوالکی)القسم الثالث من جزء الثان  عةیأعالم الش  طبقات

school د الرشتي    رزایعلي بن الم  یالمول  کا،یآمر  کاگو،ی، ش از خط صاحب   یسیکسان، رونو   ۀشناس   113۲بن مظفر النجفي[،    ونسی  خیالش  – محم 

 .خ1378 کاگو،یو خط آقابزرگ، ش  عةیالذر

 ح یتصح  خ(،13۴8  –   1۲۵۵)  ی، آقابزرگ تهرانبعد العشرة  الکرام البررة في القرن الثالث من جزء الثاني،    لثالقسم الثا  ،عةیأعالم الش  طبقات

 ق.1۴۲7مؤسسة االمام الصادق )ع(،  ،یفینا لیو خل  یالبغداد یمحمدعل دریح
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 است.  القرن الخامس  ي إزاحة الحلک الدامس بالشموس المضیئة فنام دیگر آن  2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 سادس القرون  يالثقات العیون ف
  ی دارالکتب العربچاپخانۀ  در  است که    برگه  363  ایر ادربردارد و د  یششم هجر   ۀ ن بخش دانشمندان سدیا  :قرن ششم-3

 .د ی فرزند مؤلف منتشر گرد یمنزو ینقی عل نجانب یا  حی و با تصحم 1972روت به سال  ی بدر 

 ةالسابع   ةالمأئ يف ةنوار الساطع األ
نقی  علی با تصحیح اینجانب    و  برگه  231در    شوند ی ده میهفتم د  ۀ عه در سدی ن بخش دانشمندان شیدر ا :  قرن هفتم  -4

 ردید. گمنتشر   م1972بیروت  در  ی دارالکتب العربچاپخانۀ در   ی فرزند مؤلفمنزو

 الراهنة في المائة الثامنةالحقائق 
است    یهشتم هجر   ۀعه در سدی ن بخش که شامل دانشمندان شی : االمائة الثامنة  ان ی حقائق الراهنة في أع  قرن هشتم:  -5

 ده است.  یمنتشر گرد برگه  270در  1975به سال 

 روت فعاًل متوقف ماند. ی د و کار چاپ طبقات در بی را دو باره به تهران بازگردان مرالبنان  ی حوادث جنگ داخل

 علم الرجال یمصنف يالمقال ف یمصف ( 3
ا  ،الذریعة   صاحب  تار ی در  حال  شرح  کتاب  نوین  اسالمیخ  ادوار  تمام  در  را  پ  یسان  در  و  آورده  از  ی گرد  تن  ششصد  رامون 

  خ 1337ح و به سال  ی در تهران تصح  یاحمد منزو  ،الذریعة  مؤلف ن کتاب را فرزند دوم  ی کرده است. ا  ی شگامان خود را معرفی پ

 چاپ کرد.   برگه 626در  در چاپخانۀ دولتی ایران م 1958 /

 الذریعة   مؤلفگر  ید  آثار

 ی یا االسناد المصف  ة المشیخ ( 4
نجف به  مطبعة الغري در  در    یالمصطفآل   ی لإ  ی األسناد المصفا  ی  ؛ةخی المشتحت عنوان    المقال   یمصف  کتاب   از  یمنتخب 

سند اجازات    ۀ ر ی ت و زنجیق روا یاد شده است که در طر ی  یم چاپ شده است. در آن کتابچه فقط از کسان1937  ق /1356سال  

و با    نمود، ی استفاده م  «نامهاجازه »کتابچه به عنوان    ن یا  یهااز نسخه   الذریعة ن سبب صاحب  ی اند. به همشان واقع شده یا
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و    ؛70،  2ج   ، الذریعة.  دادی نامه ماجازه  یک شاگرد، به و ی ن کتاب، به نام  یا   ۀ ان هر نسخی در پا  یت یروا  ۀنوشتن چند سطر اجاز  2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 . شودیده می د 51، 10و ج  ؛ 491،  3ج

خود از    ی سپس به نگران   ی ثبت کرده است. و   ی سالگ  63ق در سن  1356سال نگارش کتاب را    کتاب   ۀ در مقدم  سنده ی نو

  راویان در تراجم احوال    یانوشتن رساله   ایکتاب    فی که عمر خود را در تأل  هی امام  یمبادا اجلش فرا برسد و نتواند نام علما   کهن یا

  نی سپس افزوده که در ا.  کند   یاند را گردآوراند، صرف کرده ائمه اطهار)ع( بوده   هکه واسطه ارتباط ب  یگذشته و کسان  یو علما

از خداوند    یمصنفاتشان ذکر شده است. و  یو برخ   هی امام  یاز علما  یتعداد  یزندگان  خی بقات و تارحال و ط اختصار شرح   اثر به

 ( 4 - 2)مقدمۀ المشیخة، برگۀ  کرده است.  لت أسحال است را م شرح   500انتشار متن کامل کتاب که مشتمل بر  ق ی متعال توف

 ي راز یالمجدد الش یلإ ی الراز ة ی هد  (5
 است.    خ( 1273 –  1194ق / 1312 –  1230)  ی رازی شحسینی رزا محمدحسن ی الله مت یدر شرح احوال آ  این کتاب 

 توسط  ی ن کتاب اخ ی ا  ق چاپ شد.1347ق /  1388نخست در مطبعة اآلداب شهر نجف به سال  
ً
  ی از نوادگان دختر  یکی را

 چاپ شده است.    یرازی ش

 ف یعن القرآن الشر فیالتحري نف  يف ف یالنقد اللط (6
دفاع نموده و او را از    ف الکتابیتحر  يفصل الخطاب فو کتاب او    ینور  ی ش حاجی ن کتاب از استاد خویدر ا  الذریعةصاحب  

 ل تبرئه کرده است.  یر و تبد یی تغ  یف به معن یقول به تحر

 . 1اد شده است ی، 143 ، 4ج ،الذریعةده شده و در ی برگردان یبه فارس  مؤلف فرزند  یمنزو نقیعلی اینجانب توسط  کتاب
 

، اسمه نمایشگاه نامه پاك از هر آلودگی و آك یأتي./ ترجمۀ القرآن الشریفترجمة النقد اللطیف في نفي التحریف عن  :  1۴3،  ۴، جالذریعة  1

الشریف کتاب   القرآن  التحریف عن  اللطیف في نفي  النقد  )  ترجمة  تهرانی  اقابزرگ  الذریعة  فصل    خ( در نقد کتاب13۴8  –   1۲۵۵نوشتۀ صاحب 

 نامۀ پاک از هر آلودگی و آک است. آموزگارشان محدث نوری است که نام آن نمایشگاه الخطاب في تحریف الکتاب

  النقد اللطیف في نفي التحریف عن القرآن الشریف: 1۴33، شمارۀ  ۲78، ۲۴الذریعة، ج
ً
لمؤلف الذریعة الفاني آقا بزرگ الطهراني کتبناه دفاعا

،  10الذي کتبه النوري )الذریعة، ج( و توضیحا للرد   232ـ    231،  16)الذریعة، ج  فصل الخطاب في تحریف الکتابعن شیخنا النوري في کتابه  
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 خ حصر االجتهاد  یتار يح الرشاد ف ی توض  (7 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
د و سد باب  ی ش مذهب تقلی دای خ پیمذهب اجتهاد در فروع احکام و تار  ۀدا است در بار ی ن کتابچه هویگونه که از نام ا   همان 

 .1ف شد ی موصل تأل  یاز علما  یک ین کتاب به در خواست  یشوا نزد اهل سنت است. ا ی اجتهاد و حصر حق اجتهاد به چهار تن پ

 
ق و استکتب منه السید مهدي بن السید  1353( فرغت من تبییضه  10ـ    9،  18)الذریعة، ج  کشف االرتیاب في عدم تحریف الکتاب( علی  220

ن نشره )هذا وقد جاء في ص  ( لکنا صرفنا النظر ع143،   4نقي )الذریعة، ج أحمد الدماوندي وهو أخو زوجتي مریم و ترجمه )بالفارسیة( ابني علي

من کتاب شیخ الباحثین آغا بزرگ الطهراني تألیف عبد الرحیم محمد علي الذي نشره في تأبین الشیخ یوم األربعین من وفاته نص التقریظ   46ـ    45

 نفي التحریف عن القرآن  النقد اللطیف فيالذي کتبه الشیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء علی هذا الکتاب ورجح فیه عدم نشره(. / کتاب  

های آموزگارم محدث نوری   رفتنی آقابزرگ تهرانی است. من آن را در دفاع از دیدگاه نوشتۀ نویسندۀ کتاب الذریعة کمترین مردم و از میان   الشریف

( که بر کتاب 220،  10ج  (  و توضیحی برای رد  محدث نوری )الذریعة،232ـ    231،  16)الذریعة، ج  فصل الخطاب في تحریف الکتابدر کتابش  

ق به پایان بردم. سید 13۵3( و پاسخ بدان داده است. من پاکنویس این کتاب را  در  10ـ    9،  18)الذریعة، ج  کشف االرتیاب في عدم تحریف الکتاب

(. من  143،  4داند )الذریعة، ج نقی آن را به پارسی برگر برادر مریم خانم همسرم از روی آن رونویسی کرد و فرزندم علی  مهدی فرزند احمد دماوندی 

از چاپ و پخش آن چشم پوشیدم. )همین سخن را عبدالرحیم محمدعلی یکی از شاگردان آقابزرگ در کتابش شیخ الباحثین به مناسبت درگذشت 

ته بهتر است این کتاب الغطاء آورده که در آن گفکاشفآقابزرگ در چهملین روز آن پخش شد، بازگو کرده است( و متن تقریظ شیخ محمدحسین آل

 پخش نشود. 

. / کتاب نمایشگاه 1433: نمایشگاه نامه پاك از هر آلودگی و آك، ترجمه ) فارسیة ( لـ ) النقد اللطیف ( رقم  1629، شمارۀ   31۲،  ۲۴الذریعة، ج

 بزرگ تهرانی است. پدرشان آقا النقد اللطیف في نفي التحریف عن القرآننامه پاک از هر آلودگی و آک برگردان به پارسی 
، للمؤلف محمدمحسن بن الحاج علي بن المولی محمدرضا بن توضیح الرشاد في تاریخ حصر االجتهاد:  2215، شمارۀ  ۴93،  ۴، جالذریعة  1

علي  المولی  بن  محمد  الحاج  بن  محسن  األعرجالحاج  الحسن  بن  جعفر  السید  األفخر  السید  بالتماس  کتبته  الطهراني  باقر  الحاج  ابن  ي أکبر 

،  نوشتۀ صاحب الذریعة آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن  توضیح الرشاد في تاریخ حصر االجتهادق(. /  1359الموصل، فرغت منه في ربیع األول من )

اکبر فرزند باقر تهرانی است. آن را به درخواست سید جعفر فرزند حسن اعرجی فرزند علی فرزند محمدرضا فرزند محسن فرزند محمد فرزند علی 

 ق است.1359صلی نگاشت. زمان پایان نگارش سال مو 

االجتهاد حصر  تاریخ  في  الرشاد  )توضیح  تهرانی  آقابزرگ  قم، 1348  –   1255،   الخیام،  مطبعة  شوشتری،  انصاری  محمدعلی  تصحیح  خ(، 

 ق.1401



 

 

 

 گ آقابزر   ینوشتار   ۀکارنام آقابزرگ   ۀنام ست یز

 

29 

 العلوم بقدم الکالم   قول  دیتفن  (8 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
ا قرآن  یبوده است که آ  یعباس  ۀان معتزله و اشاعره در دور ی است که مورد نزاع م  یک مسئله کالمی   ۀ ز در بار ی ن کتابچه نیا

   ؟ ا حادثی  ؟است  م یقد

 .  1اد شده است ی  361، 4ج ، الذریعةنوشته شده و در  ی ز به درخواست همان عالم موصلی ن رساله نیا

   ةخیل المشیذ( 9 
از    یمنتخب   4ۀچاپ شده است. شمار   الکتاب و السنة  يالوضوء فن رساله در آغاز کتاب  ی خ مؤلف از اهل سنت. ایدر مشا

 .2ده شود ید یمصف

 
 The open، شیکاگو،  1423مارۀ  تفنید قول العلوم بقدم الکالم، اقابزرگ تهرانی، به کوشش سید محمدحسین جاللی حسینی، فکسمیله، ش 1

school . 

فیه بیان أن کتاب اإلسالم و دین اإلسالم و نبي اإلسالم کلها حادثات بعد أن   تفنید قول العوام بقدم الکالم:  1574، شمارۀ  361،  4، ج الذریعة

 اسمه في القدم،
 

 مع الباري جل
ً
( بالتماس السید 1359ألفه هذا الجاني )في سنة    لم تکن قبل اإلسالم، و لیس کتاب الله )القرآن الشریف ( مشارکا

دربارۀ دانش کالم است که در  تفنید قول العوام بقدم الکالمجعفر األعرجي الموصلي المبتلی هناك بقوم یعتقدون إلی الیوم بقدم القرآن. / کتاب 

ق به خواست جعفر  1359ند. آن را من جانی و فانی در سال  اها حادثگوید که همۀ آنبودن پیامبر، دین اسالم و قرآن سخن میآن قدیم؛ یا حادث 

 بودن قرآن هستند. اعرجی موصلی تألیف کردم که در کنارش گروهی باورمند به قدیم 
،  2هو ذیل لألسناد المصفی المشهور بالمشیخة و المذکور بعنوان األسناد في )الذریعة، ج  ذیل المشیخة:  ۲8۰، شمارۀ  ۵1،  1۰الذریعة، ج  2

ذیله مختصر یقرب من ثالثمائة بیت، أوردت فیه مشائخي القاطنین في غیر العراق مثل القاهرة و المدینة و مکة و ذکرت طرقهم و مشائخهم ( و 70

ما عملت ذلك بالتماس عدة  و ذکرت فیه سائر مشائخي الغیر المذکورین في المشیخة لعدم تصنیف لهم في الرجال أو عدم تصنیف مشائخهم و إن 

 ذیل لألسناد المصفیکه همان    ذیل المشیخة. / کتاب  1370اضل و المستجیزین و فرغت منه في الجمعة األخیرة من شهر شعبان سنة  من األف

( یادشده است. ذیل ان مختصر و نزدیک به سیصد بیت است. من  70،  2در )الذریعة، ج  األسنادشود و به عنوان  شناخته می  المشیخةاست که به  

آورده  آن  در  را  مکه  و  مدینه  قاهره،  مانند  نیستند،  عراق  ساکن  که  آموزگارانم  نام  با  زنجیرۀ  زنجیره  این  میان  پیوند  و  ارتباط  راه  برآن  افزون  و  ام 
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 1خ االجازاتیطرق مشا  ياء المفازات فیض  (10 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 ةر ی القرون االخ ي ف ة و الوراث ة ی اجازات الروا (11
 .2شود ده ید  129، 1ج الذریعة، ن کتاب ی ا  یل معرفی تفص ی ابر 

 
نامه نیاورده بودم، یاد کردم. من آن  وزگارانم را که در این المشیخة به جهت نداشتن مصنفات و زندگیچنین دیگر آمام. همآموزگارانشان را یاد کرده 

 بود.  1370را به درخواست گروهی از اندیشمندان و کسانی که از من اجازۀ روایت گرفته بودند، نوشتم. پایان آن آخرین روز آدینه ماه شعبان 

، عبدالحسین شرف الدین الموسوي؛ األرض و  المسح علي األرجل أو غسلها في الوضوءن العسکري؛  ، نجم الدیالوضوء في الکتاب و السنة

 م. 1961الغطاء، به کوشش مرتضی رضوی کشمیری، مطبوعات النجاح، کاشفالتربة لحسینیة، محمدحسین آل
ها علی نحو التشجیر ال التسطیر، ثنتي، مرتبا علی افي طرق مشائخ اإلجازات  ضیاء المفازات:  873، شمارۀ  13۰،  1۵، ج الذریعة  1

 
عشرة طبقة کل

قبل أن أری مواقع النجوم لشیخنا النوري و جعلت الطبقة األولی طبقة    1320لهذا الفاني المدعو بآقا بزرگ الطهراني )منزوي( کتبته في حدود  

 إلی المشایخ الثالثة المحمدین. / کتاب 
ً
نگاشتۀ من فانی و جانی اقابزرگ تهرانی منزوی   اإلجازات  في طرق مشائخ ضیاء المفازاتمشائخي منتهیا

ق نوشتم که پیش از 1320شاخۀ درختی نویسی است و نه به شکل سطری نوشته شده است. من آن را پیرامون سال  است. کتاب مرتب بر شاخه

 اختربینی برای آموزگارم شیخ نوری بود. نخستین طبقۀ آموزگارانم را به سه محمد ختم کردم.

 خ، تحقیق احمد محمدرضا حائری. 1379ضیاء المفازات في طرق مشایخ االجازات، تصحیح محمدحسین جاللی حسینی، 
، مجلد کبیر من جمع هذا الجاني اإلجازات  الموسوم بإجازات الروایة و الوراثة في القرون األخیرة الثالثة: کتاب  612، شمارۀ  1۲9،  1الذریعة، ج  2

رگ ابن الحاج علي الطهراني، جمعت فیه ما یقرب من خمسین إجازة کبیرة و متوسطة للمتأخرین مثل إجازة السید  محمدمحسن المدعو بآقا بز 

آبادي و إجازات مشایخ  عبدالله الجزائري و الشیخ عبدالله السماهیجي و الشیخ سلیمان الماحوزي و المحدث الجزائري و میر محمدحسین الخاتون

و   الجواهرو الشیخ محمدحسن صاحب    مفتاح الکرامةاته لتالمیذه و بعض إجازات المحقق القمي و السید جواد صاحب  آیةالله بحرالعلوم له و إجاز 

اإلجازات  الموسوم بإجازات الروایة و الوراثة في  بعض إجازات صدرت لمشایخي األعالم، و بعض إجازاتهم لي، و بعض إجازاتي للمعاصرین. / کتاب  

مجلد بزرگی است نوشتۀ من فانی جانی محمدمحسن آقابزرگ تهرانی فرزند حاج علی. من نزدیک به پنجاه اجازۀ بزرگ و    القرون األخیرة الثالثة 

محمدحسین   جزائری،  مجدث  ماحوزی،  سلیمان  سماوی،  عبدالله  جزائری،  عبدالله  اجازۀ  مانند  گردآوردم،  آن  در  را  متأخرین  از  متوسط 

های محقق قمی و سید جواد صاحب های او به شاگردانش و برجی از اجازهالله بحرالعلوم به او و اجازهآیتهای آموزگاران  آبادی و اجازه الخاتون
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 ن  یماأل مسند  (12 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
نوشته  خ(  1349  –  1281)   ین ی امشیخ عبدالحسین  مرحوم    ر یالغدو    ةلی شهداء الفضکتاب    مؤلف  ی است که برا  یمفصل  ۀ اجاز 

 . 1است 

   يخ الطوس یات الشیح( 13
 چاپ شده است.   برگه  150جداگانه در و شیخ طوسی  انی التب که در آغاز چاپ   ،یخ طوس ی در شرح احوال ش

 .2ف و طبع شده است ی تأل الذریعة ن کتاب پس از چاپ جلد هفتم یا

 مانند:  ،مستقل به شمار است  یخود کتاب  ی ک برای رون آورده که هر ی گران بیاز کتب د یاری بس  ی هاخالصه ة الذریع مؤلف

 
های ایشان هایی که برای زنجیرۀ آموزگاران به نام من داده شده و نیز برخی از اجازه مفتاح الکرامة و محمدحسن صاحب الجواهر و برخی از اجازه

 ام در آن گرد آمده است. روزگارانم  دادهکه به همهایم برایم و برخی از اجازه 

د رضا حکیمی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، بی تا؛  شیخ آقابزرگ.    1: نک:  إجازات الروایة والوراثة في القرون األخیره الثالثة .    ۲، محم 

ه الهیتي، بغداد، دارالثقافة اإلسالمیة،  ، )الحفل التأبیني لوفاة اإلمام الحجة(الشیخ آقابزرگ الطهراني فقید العلم و األدب
 
ق /  139۰، أحمد عبدالل

د علی، النجف األشرف، مطبعة النعمان، شیخ الباحثین آغابزرگ الطهراني.  3م؛  197۰  م.197۰ق / 139۰، حیاته و آثاره، عبدالرحیم محم 
 شهداء الفضیلة للعالمة األمیني التبریزي قبل تألیفه    1350إجازة مبسوطة کتبتها حدود    : مسند األمین2779، شمارۀ  26،  21الذریعة، ج   1

نویسی من برای عالمۀ امینی است نامۀ گستردهاجاز   مسند األمین.  /  1355و طبعه    1353الذي کان سماه قبل طبعه بصرع الحقائق. قد قرظته 

ش از چاپ صرع الحقائق نامید که بر روی آن تقریظی در  برایش نگاشتم. امینی این کتاب خود را پی  شهداء الفضلیةکه آن را پیش از نوشتن کتاب  

 ق در نجف به چاپ رسید.  1355ق نوشتم. آن کتاب 1353سال 

ق في  1355، العالمة المیرزا عبدالحسین ابن الشیخ أحمد األمیني التبریزي ، طبع سنة  شهداء الفضلیة  ۲۴7۵، شمارۀ  ۲۵9،  1۴، جالذریعة

 النجف األشرف. 
طالقانی، مطبعة العلمیة، نجف االشرف،  خ(، به کوشش و تصحیح محمدحسن آل13۴8  -1۲۵۵، شیخ آقابزرگ تهرانی )الطوسيحیاة الشیخ    2

شیخ    رضا میرزامحمد و حمید طبیبیان، به انضمام مقدمة بر تفسیر التبیان، شیخ آقابزرگ تهرانی، ترجمۀ علینامۀ شیخ طوسیزندگیم؛  19۵7

 خ. 136۲تهران،  طوسی، فرهنگستان ادب و هنر،
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 س  یص رجال التأس یتلخ ي س فیالنف ةالدر  - 14 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
 .1ده شود ی د 87 -  86، 8ج  الذریعة،

 ور  ثالمن ه من یص ما فیتلخ  يمحصول مطلع البدور ف (15
 2. 151، 20ج  ،الذریعة

 اض الفکر یص زیتلخ ياقوت المزدهر ف یال( 16
 3. 70، شمارۀ  273، 25الذریعة، ج 

 
الذي    تأسیس الشیعة الکرام لفنون اإلسالم؛ أي کتاب  الدر النفیس في تلخیص رجال التأسیس:    311: )  311، شمارۀ  87  –  86،  8، جالذریعة  1

ف  1330ألفه سیدنا أبومحمد الحسن صدرالدین في )
 
فأقدم    نون اإلسالمالشیعة و فق( و لما استکثره الباني لطبعه و سأله اختصاره فأجابه إلیه و أل

ق( ولما یئست أنا من طبع التأسیس استخرجت منه مختصرا من تراجم رجاله في تلك السنة لتکون تذکره لنفسي، و رتبتهم  1331علی طبعه في )

الدین آن  علی الحروف لتسهیل التناول و سمیته بهذا االسم الکاشف عن مسماة. / الدر النفیس في تلخیص رجال التأسیس، ابومحمد حسن صدر 

ق 1331بر آن نهاد و در سال    الشیعة و فنون اإلسالمنگاری نمود و  نام  ای از آن را خواست که وی آن را کوتهشدهق نوشت. ناشر کوته133۰را در سال  

ش را برداشتم و برپایۀ  نگاری کردم و مختصری از تراجم رجال آن سالبه چاپ رساند. هنگامی که از چاپ خود کتاب التأسیس نومید شدم، آن را کوته

 ب مرتب کردم و همین نام با مسمی را برآن نهادم. حروف الف 
تلخیص لجزئه الثاني من حرف الطاء إلی آخر الیاء،   محصول مطلع البدور و تلخیص ما فیه من المنثور:  2351، شمارۀ  151،  20، جالذریعة  2

 للعبد الفاني محمد محسن بن علي الشهیر بآقا بزرگ الطهراني
ً
، فإنه لکثرة ما فیه من األشعار کان للقاري مؤلما و لذکره جملة من الکرامات موهما

 علی الترجمة و الفوائد التاریخیة./  
ً
نگاری جلد  کوته  محصول مطلع البدور و تلخیص ما فیه من المنثورفحذفت المنظوم و هذبت المنثور مقتصرا

های منظوم آن را حذف کرد و بخش نثر آن را مرتب و نی محمدمحسن آقابزرگ تهرانی بخشدوم از حرف »ط« تا آخر حرف »ی« است که جانی و فا

الرجال زیدی است که حاوی شرح احوال  الدین احمد بن صالح بن محمد بن ابینوشتۀ صفی  مطلع البدور و مجمع البحورمنظم نمود. کتاب  

 ق است.1085علمای زیدیه تا سال 
ألحمد بن یحیی الیمني و التلخیص    333:    11في    ریاض الفکرالفکر، مر     الیاقوت المزدهر في تلخیص ریاض:  07، شمارۀ  273،  25الذریعة، ج   3

اآلتي الذي یسمی  یواقیت السیرألنه اختصار من الجزء السادس من  یاقوت یواقیت السیر الملقوط من أزهار ریاض الفکرلمؤلف الذریعة سماه أوال 
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 نی کلملخص زاد السا (17 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
 د. ی ن ی بب  207، 22و ج ؛3  – 2، 12ج ، الذریعةل را در  ی . تفصق( 1091)د:  یض کاشان ی از ف

 السحر  ة م فهرس نس يالبصر ف ة نزه (18
 . 1ده شودید الذریعة، در حرف نون  

 انساب  (19
 کرده است.  ی بندا کتب انساب را مشجر و شاخهی ؛چند کتابچه در انساب نوشته

 
اه   1114من کتاب بغیة الخواطر ثم من مواضع أخر إلی عام    1033ثم أئمتهم إلی    836أئمة الزیدیة إلی عام  ریاض الفکر التقط فیه تراجم   و سم 

ل اسمه عدة مرات حتی سماه أخیرا بالیاقوت المزدهر کما ذکر في مقدمه الجزء    یاقوتة الشتاتیت شیخ الباحثین  من الذریعة و في کتاب    20ثم بد 

یاد شد که از آن  احمد فرزند    333،   11، جالذریعةدر    ریاض الفکرالفکر، نام کتاب    الیاقوت المزدهر في تلخیص ریاض/    . 51، ص  آغا بزرگ الطهراني

شدۀ  نامید، چون کوته  یاقوت یواقیت السیر الملقوط من أزهار ریاض الفکراست. او نخست آن را    الذریعةنگاری آن از صاحب  یحیی یمنی است و کوته 

ق  1۰33تا    836نامۀ بزرگان و امامان زیدیه از سال  است که زندگی  ریاض الفکرآید که همان  السیر است که پس از این نامش می جلد ششم یواقیت

گذاشت، سپس چندین بار عوض   یاقوتة الشتاتیتق برداشت شده است و نام آن را 1114و چند جای دیگر تا سال  بغیة الخواطراست که از کتاب  

یادشده    51، برگۀ  شیخ الباحثین آغا بزرگ الطهرانيرا الیاقوت المزدهر گذاشت کما در مقدمۀ جلد بیستم الذریعة و في کتاب  کرد و آخرین نامش  

بن المرتضی  تألیف امام مهدي احمد بن یحیي    یواقیت السیر، ششمین جزء کتاب  ریاض الفکر في شرح سیرة العترة المنتخبین الزهرکتاب    است.

باشد. شیخ آق بزرگ تهراني آن را تلخیص کرده و احوال ائمة ق می   836ق( و شامل شرح احواالت ائمة زیدیه تا سال    8۴۰  -   76۴حسینی یمنی )

 (. 333،  11ق را بدان افزود. )نک: الذریعة، ج 1۰33زیدیه تا سال 
عنسمة السحر بذکر من یأتي  نزهة البصر في فهرس نسمة السحر: ۴۵9، شمارۀ 11۵، ۲۴، جالذزیعة 1 و شعر لضیاءالدین یوسف بن یحیی   تشی 

ماني بن المؤیدبالله محمد بن المنصور قاسم من أوالد إبراهیم طباطبا ابن إسماعیل الدیباج بن إبراهیم بن الحسن المثنی بن الحسن السبط الی

هذه فهرس عملته أنا آقا بزرگ )مؤلف الذریعة ( لنفسي مقتصرا علی الترجمة و بعض التواریخ المفیدة مسقطا    ق( و النزهة1121ـ    1078الصنعاني )  

 النزهة از ضیاءالدین یوسف صنعانی است. کتاب    نزهة البصر في فهرس نسمة السحرلألشعار و بعض المستطردات في أزید من خمسمائة بیت. /  

ها و بسیاری دیگر از زوائد ها ساختم. سرودهنامۀ افراد به همراه برخی تاریخ الذریعة برای خودم از زندگی فهرستی که خودم آقابزرگ تهرانی صاحب

 . را که بیش از پانصد بیت بود، حذف کردم
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 لةیوتات الجلینساب الباأل ي ف ة ل یالظل (20 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
 1. ۲۰۲، 1۵الذریعة، ج 

 الشطینشرعة   شجرة السبطین و( 21
فتون  ۀسند ینو که    النسب   ة قیحدکتاب  ر  ی تشج را  است.    ی آن  النسبیا    ؛ نساباألکتاب  آن  ابوالحسن    نوشتۀ  حدیقة 

و  عبدالمطلب  و  ابراهیم   ،آدم  نسب حضرت  دربرگیرندۀق(  1183د:  )   فتونی  یعامل  یشریف غرومحمدطاهر فرزند عبدالحمید  

  ق به پایان رسانید 1345ای و تشجیر است. آقابزرگ آن را در سال  زنجیره فرزندان دو اما حسن )ع( و حسین )ع( به صورت  

 (  98، شمارۀ  31، 13؛ ج390،  6ج ؛371 –  370، 2ج  ،الذریعةک: ن) 

 ق( 1329د:  )ی  تقریرات درس مرحوم عالمه آخوند مال محمدکاظم خراسان (22

 ق( 1339)م  ی  الله شیخ الشریعة اصفهانتقریرات درس مرحوم آیت (23

 تعریف االنام بحقیقة المدنیة و االسالم.  (24
  نماید. ی م  گفتگو دین و تمدن    یو در آن از همسوی  است مصری    ی محمد فرید وجد  المدنیة و االسالم این کتاب ترجمه کتاب  

أنوار  آن را به خواست شیخ  اسماعیل محالتی ساکن نجف صاحب  الذزیعةصاحب  ق چاپ شد.1319کتاب در قاهره به سال  

)   عرفة الم در  سازمان (  444  ، 2ج  ، الذریعةکه  را  آن  و  کرد  ترجمه  داد یادشده،  فصل  و  باب  بدان  و  کرد  آن    دهی  خواندن  تا 

به پایان رساندم. نیمی از آن در مجلۀ درة النجف در همان سال    1327حجه  سودمندتر بیفتد. من آن را  من آن را در سوم ذی 

 ( 1081، شمارۀ 216، 4ج ، )الذریعة بندی نمودم. مقصد بخش ق به چاپ رسید برپایۀ سه مقدمه و دو 1327

 
علماء. من أي الروضة الکثیرة الشجر في مشجرات األنساب، فیها تشجیر بعض البیوتات من السادات و ال  الظلیلة:  1341،  ۲۰۲،  1۵الذریعة، ج  1

 الظلیلة في األنساب البیوتات قلم هذا المؤلف محمد محسن الملقب في ورقة الجنسیة اإلیرانیة منزوي و المشتهر بآقا بزرگ الطهراني نزیل النجف. /  

مه و مشهور به  نامۀ سادات و دانشمندان بزرگ نوشتۀ محمدمحسن منزوی از شناسناای از نسب، ظلیله به معنی باغ ُپردرخت. درختچهالجلیلة

 آقابزرگ تهرانی ساکن نجف است.
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 لعقیدة االسالمیةاترجمه ( 25 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
 است.    االسالم الجزایر( شیخ عبدالله کویالم )شیخ نوشتۀ  العقیدة االسالمیةکتاب 

ق به انجام رسید،  1328تا پایان بخش شهادت و گواهی کشیشان به خامۀ من در سال  آن    ۀترجم   گوید:  الذریعة صاحب  

 ( 561، شمارۀ 117،  4ج ، . )الذریعةد ی نرسبه پایان  تمام ماند و ولی نتوانستم آن را تا پایان ترجمه کنم و نیمه 

 کشف الظنون ذیل ( 26
 ق. 1387حاجي خلیفه، چاپ تهران، 

انجام گرفت،   ستون به رونویسی محمدمهدی بن محمد حسن خرسان موسوی نجفیصفحه دو  116تهرانی، در  ، آقابزرگ  ذیل کشف الظنون

 1. چاپ شد ق 1387م / 1967تهران،   در ،کشف الظنونستون، جلد ششم صفحه دو  116در  سپس

کشف  کتاب الظنون  کشف   لیذ  ای؛  الظنون  مستدرک  موضوع  تهران،    ی علما   یشناس،  در  افست  است،  عامه 

خود را بر کتاب کشف   یهای سینو و گوشه  قاتی برگه. آقابزرگ تعل  116م، 1967ق / 1387 یزیتبر   یو جعفر  هی االسالممکتبه

ه چلب عبد   فهی خل  ی الظنون حاج
 
دمهد  د ی  س  شش ق( است که به کو1067  –   1017)   ی الل دحسن موسو   ی محم  خرسان    ی محم 

 چاپ افست کرد.  یبغداد   پاشال ی اسماع نی و آثار الموصن ف نی أسماء المؤلف نی لعارفا  ةیهد کتاب   ان یکه در پا

 منظومة شعریة عقائدیة( 27
 شود:هایی در اصول عقاید دارد که ناتمام مانده است. آن بدین گونه آغاز می منظومة في العقاید، آقابزرگ سروده

    الحمد للرب ال لمن سواه  
 

 الله الیستحق المدح إال

 محمد و آله األطهار    یا ربنا صل علی المختار  

 
ستون به رونویسی محمدمهدی بن محمد حسن 116خ( در  13۴8  –  1۲۵۵ذیل کشف الظنون، آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن فرزند علی )  1

 ق.1387م /  1967ستون، جلد ششم کشف الظنون، تهران،  116خرسان موسوی نجفی، چاپ در  

الدین و معلم رفعت بیلکه کلیشی، ، محمد شرفایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون:  ذیل کشف الظنون

 ق.1366و   1364م / 1947و   1945ترکیه  –چاپ استانبول 
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 . 123،  23، جةذریعالنک:   2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 العالمة البیاضي و کتابه الصراط المستقیم ( 28

مرحوم عالمه بیاضی نوشته که در آغاز جلد    صراط المستقیم  بای با بیش از سی برگه بر کتاآقابزرگ مقدمه

 . دوم آن به چاپ رسید

 أرجوزة في أصول الدین( 29
 ای در اصول دین است که آقابزرگ سرودۀ آن را به پایان نرساند؛منظومه

 البرغاني سیرة آل( 30

برای کتازندگی را همانند مقدمه  آن  آقابزرگ  و خاندانش است،  البرغانی  دصالح  مصباح ب  نامۀ شیخ محم 

 .الجنان إلیضاح أسرار القرآن

 الکشکول  (31

ویژه   به  و  رویدادها  ادبی،  تاریخی،  گوناگون  مطالب  دربردارندۀ  که  گویند  گلچین  و  ُجنگ  پارسی  در  را  آن 

شود و افزون برآن  های پارسی نیز دیده مینامۀ خودنوشت آقابزرگ به زبان عربی است که در آن سرودهزندگی

دهندگان به ایشان در این کشکول  گیرندگان از ایشان و یا گروهی از اجازه  نامهها و نام اجازهظای از تقریپاره

 های آن:  (. چاپ49 - 48خ الباحثین، عبدالرحیم محمدعلی، یوجود دارد )ش

دعلی حسینی جاللی، دار جواد األئمة،   م؛ 2012ق / 1433الف( به کوشش محم 

اشکوری   جعفر  کوشش  به  و  تهران،  ب(  اسالمی،  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  حسینی، 

 خ؛ 1390
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 مرتقی عقد الآلل في مسند مصفی المقال ( 32 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
یاد    الذریعة آورده است، ولی نامی از آن در کتاب    مسند األمینآقابزرگ نام آن را در پایان اجازۀ خود برای عالمه امینی به نام  

  اإلسناد المصفی رود به نام  تالیفات وی بوده که پس از آن نامش را تغییر داده است، گمان می نکرده است، شاید نام برخی از  

 . چاپ شده باشد

 واقعة الطف الخالدة (34
را به خواهش استاد  حماسۀ جاویدان سرزمین کربال، رساله آقابزرگ آن  با آوازۀ  خود  ای کوچک است که  شیخ محمدباقر 

 (؛90؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 48ق است )شیخ الباحثین، عبدالرحیم،  1375یافتن آن ان فاضل ایروانی نوشت و تاریخ پای

 وفیات األعالم بعد غیبة امام األنام  ( 35

. آقابزرگ آن را نخستین نام دائرةالمعارف  اند یاد کرده   طبقات أعالم الشیعةفان این را نام فراگیر همۀ جزوهای  ؤلبرخی از م

 داند. می  أعالم الشیعة  طبقاتتراجمی خود رجالی 

 الرسالة الرحمانیة (36

، 2بیت، یادمان طباطبایی، ذکراه السنویة األولی، جپژوهش و به کوشش عبدالعزیز طباطبایی، انتشارات آل

 ق؛1417، 651 – 641

 المع المقاالت في فهرس جامع السعادات( 37

 . 68نک: کشکول، 

 البدور الباهرة   ( 38

گذاشته است، ولی به کار   12  –  11نامۀ اندیشمندان چهار سدۀ  آقابزرگ برای زندگیعنوان فراگیری است که  

 .71، 3، جةذریع البرده نشد. نک: 
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   نيیرسالة مستقلة في شأن الکافي و الکل (39 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

ای جداگانه دربارۀ کتاب کافی و / من رساله  الکلیني  لي رسالة مستقلة في شأن الکافي و  و  آقابزرگ گوید:

 .86؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 302، 11، جة ذریعالنک:   شخص کلینی دارم.

 حاشیه بر تکملة امل اآلمل  (40

نوشتۀ محمد    امل اآلملای نگاشت. کتاب  نوشتۀ سید حسن صدرعاملی حاشیه  تکملة امل اآلملآقابزرگ بر  

 .411، 4، جة ذریعال. نک: ق(1104فرزند حسن حرعاملی )د: 

 المجموعة الرجالّیة التاریخّیة( 41

تاریخی و رجالی این مجموعه خالصه و األلقاب است. آن دربردارندۀ نکات  الکنی  العلماء؛ و  از ریاض  ای 

،  الذریعةاست که آقابزرگ در سفرهای خود به مشهد، قاهره، حجاز، سوریه و جزآن گردآوری کرده است. نک:  

 ؛ 88 – 87؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 82، 20ج

   تمجموعة کبیرة من القصاصا (42

 .91؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 52، عبدالرحیم، شیخ الباحثین نک: 

 المع المقاالت في فهرست جامع السعادات (43

 . 47، 10اعیان الشیعة، ج

 استنکار جریمة الجبهان  (44

 م، االمام الطهراني یستنکر جریمة الجبهان؛ 1961، 9، عالمعارفمجلة 
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 ترجمة الشیخ آقابزرگ بقلمه   (54 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 1348  –   1255ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی)

 (؛ 145 - 142خ، برگۀ  1388، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، ة الذریع

 تقریظ که بیشتر نقد ستودنی است، بر سی و هشت کتاب عربی به زبان عربی،  (55

 تقریظ بر ُنه کتاب پارسی به زبان پارسی؛   (56

 نگاری به زبان پارسی و عربی به اندیشمندان و فرهیختگان جهان تشیع و اهل سنت؛ ها نامهده (57

 نامۀ حدیث به بزرگان و دانشمندان.ها اجازهده (58
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 طالقاني اسرة آل (45 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

نجف،   الحدیثة،  الغري  مطبعة  طالقانی،  دحسن  محم  پژوهش  الطالقاني،  موسی  د  السی  دیوان  مقدمۀ 

 ق؛1376

 الدین ابوالقاسم علي بن طاوس يرض  (46

کتاب   المهجة مقدمۀ  لثمرة  المحجة  رضیابن  ،کشف  )د:  طاوس،  علی  أبوالقاسم  مطبعة  664الدین  ق(، 

 م؛1950ق / 1370الحیدریة، نجف، 

 ق(1320  -1254الشیخ المیرزاحسین نوری بن المیرزامحّمدتقی )  (47

لبنان،    –السالم إلحیاء التراث، بیروت البیت علیهمآل، موسسة مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلمقدمۀ 

 م؛ 1987ق /  1408

 ( 1مراجعات حول کتابنا الذریعة )  (48

 ق؛1356، 2، ع1مجلة الرضوان، س

 ( 2مراجعات حول کتابنا الذریعة )  (49

 ق؛1356، 9و   8، ع3مجلة الرضوان، س

 محمدحسین النائیني  الشیخ میرزا (50

تهر  آقابزرگ  شیخ  آیتنوشتۀ  آراء  شناخت  در  پژوهشی  مقاالت  گزیدۀ  اندیشه،  )تبیان  میرزاانی  ه 
 
  الل

های پارسی، عربی و انگلیسی، اصفهان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان  محمدحسین غروی نایینی به زبان

  –  ۲99م، برگۀ ۲۰۰6ق /  1۴۲7، ۴و    3)آفاق نجفیه، دروۀ نخست، شمارۀ  ؛ 366  –  364، برگۀ  1379اصفهان،  
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)؛  3۴۴ 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  تهرانی  آقابزرگ  شیخ  آغاز 1348  –   1255یادنامۀ  سال  یکصدمین  مناسبت  به  گفتارها  مجموعۀ  خ(، 

 (؛ 75خ، برگۀ 1388نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 های خطی کتابخانۀ محدث ارموی فهرست نسخه  (51

تهران، پس از بازدید از کتابخانۀ ارموی، گزارشی برای آن  آقابزرگ تهرانی، اقابزرگ در یکی از سفرهایش به  

پژوهی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  نوشت که به کوشش سید محمدحسین حکیم به چاپ رسید )نسخه

خ(، مجموعۀ  1348  –  1255ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ ی۲۲  –   1۵، دفتر دوم، برگۀ  138۵شورای اسالمی،  

ت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران،  گفتارها به مناسب 

 (؛ 94خ، برگۀ 1388

 رسالة في الکافي  (52

ادنامۀ شیخ آقابزرگ ؛ ی79  –  67نامۀ سفینه، شمارۀ دوم، برگۀ  آقابزرگ تهرانی، مرتضا موسوی گرمارودی )فصل

( من1348  –   1255تهرانی  به  گفتارها  مجموعۀ  کوشش  خ(،  به  الذریعه،  نگارش  آغاز  سال  یکصدمین  اسبت 

 (؛104خ، برگۀ 1388عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 الدین همدانی  سید جمال   های معاصر اسالمی اصالحینهضت (53

یادشده در طبقات اعالم الشیعه، نقباء البشر آمده و در این جا ترجمه    ۀمحمدمحسن آقابزرگ تهرانی، مقال

ادنامۀ شیخ آقابزرگ  ی؛  16  –  11، برگۀ  1370نامۀ تاریخ و فرهنگ معاصر، شمارۀ یکم، مهر  شده است )فصل

( کوشش  1348  –   1255تهرانی  به  الذریعه،  نگارش  آغاز  سال  یکصدمین  مناسبت  به  گفتارها  مجموعۀ  خ(، 

 (؛105خ، برگۀ 1388ن طالعی، خانۀ کتاب، تهران، عبدالحسی
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 نامه کتاب 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 نمایۀ کتاب و مقاله 
خ(. )نک: الذریعة،  1348  –   1255، آقابزرگ تهرانی ) اإلجازات  الموسوم بإجازات الروایة و الوراثة في القرون األخیرة الثالثة

 ( 612، شمارۀ  129،  1ج

 خ(.1348  –  1255) ، آقابزرگ تهرانی أرجوزة في أصول الدین 

  1293م، االمام الطهراني یستنکر جریمة الجبهان، آغابزرگ الطهراني ) 1961،  9، مجلة المعارف، ع استنکار جریمة الجبهان

 ق(. 1389 –

آل  ) طالقانياسرة  الطهراني  آغابزرگ  دحسن  1389  –   1293،  محم  تحقیق  الطالقاني،  موسی  د  السی  دیوان  مقدمۀ  ق(، 

 ق. 1376الحدیثة، نجف، طالقانی، مطبعة الغري 

آل  إلی  المصفی  المشیخة، األسناد  )   المصطفی؛  تهرانی  نجف،  1348  –   1255آقابزرگ  الغري،  مطبعة  /  1356خ(،  ق 

 م. 1937

 ق. 1388چ. آخوندی، تهران،  دیگر: ق؛ 1302م(، چ. بمبئی، 941ق / 329، کلینی )د: اصول کافی

، شیخ  الشیخ میرزامحمدحسین النائیني  ، 3۴۴  –   ۲99م، برگۀ  ۲۰۰6ق /  1۴۲7، ۴و    3، دروۀ نخست، شمارۀ آفاق النجفیة

 خ(. 13۴8 –  1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) 

 . 91آقابزرگ تهرانی، صحتی،  

قی ألت قدیم  ست ح  ستقیم إلی م  راط  الم  ق(، مقدمۀ جلد  877  -  791، علی فرزند محمد فرزند یونس نباطی َبیاضی بقاعی ) ألص 

)   الدین مرعشی و مقدمۀ جلد اول شهاب  آقابزرگ تهرانی  خ(، تحقیق محمدباقر بهبودی، مکتبة حیدریه  1348  –   1255دوم 

 ق.  1384مرتضویه، نجف االشرف، 

 ق(.  1104نوشتۀ محمد فرزند حسن حرعاملی )د:   امل اآلمل

 خ(. 1348 –  1255، آقابزرگ تهرانی ) انساب
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الشیعة 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  أعالم  طبقات  السابعة،  المأئة  في  الساطعة  ) ،  األنوار  تهرانی  و  1348  –  1255آقابزرگ  تصحیح  تحقیق،  خ(، 

 برگه.  231م، 1972خ(، دارالکتب العربی، بیروت، 1389 –  1302نقی منزوی ) نگاری علی مقدمه

 م رونویسی شده است؛ رونویسی آقابزرگ 1890ق / 1308در منطق که در   ایساغوجی

الروضة   .1، چهار جلد:  بعد األلف من الهجرة إلی العصر الحاضرالبدور الباهرة بعد المائة العاشرة في العلماء الذین نشئوا  

. الکرام البررة في القرن الثالث بعد  3الکواکب المنتثرة في القرن الثاني بعد العشرة؛    .2؛  عشرالنضرة في علماء المائة الحادیة

،  3، جالذریعةپ در نجف و تهران. )نک:  چا خ(،1348  –   1255آقابزرگ تهرانی ) عشر،  . نقباء البشر في القرن الرابع 4العشرة؛ 

71 ) 

 . 1911(، چهار جلد، دارالهالل، مصر، 191۴ -   1861ُجرجی زیدانی ) تاریخ آداب اللغة العربیة، 

 ( 252،  3ق(. )نک: الذریعة، ج 1324تاریخ حادثۀ رژیم و تحریم دخانیات، حاج علی تهرانی فرزند محمدرضا )د  

ق. چاپ شد و  1331، چ.  الشیعة و فنون االسالمق( که خالصۀ آن به نام  1328:  )نگارش   تأسیس الشیعة لفنون االسالم

 ق. 1370سپس خود کتاب پس از مرگ مؤلف با تشویق صاحب الذریعة، به وسیلۀ سید محمد پسر سید حسن صدر در سال  

هادی فرزند    ق(، ابومحمد حسن صدرالدین موسوی عاملی کاظمی فرزند 13۲8)نگارش:    تأسیس الشیعة لفنون االسالم

پایان رسانید و پس از درگذشت نویسنده، نواده 133۰ق( آن را در سال  13۵۴  –  1۲7۲محمدعلی )  اش آن را در سال  ق به 

 ق( با کمک شیخ آقابزرگ به چاپ رسانید.  137۰ق ) 137۵

ه میرزامحمدحسین غروی نایینی به زبا، گزیدۀ مقاالت پژوهشی در شناخت آراء آیت تبیان اندیشه
 
های پارسی، عربی و  ن الل

،  الشیخ میرزامحمدحسین النائیني،  366  –  364، برگۀ  1379انگلیسی، اصفهان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان اصفهان،  

 خ(. 13۴8 –   1۲۵۵شیخ آقابزرگ تهرانی ) 

دعلی حسینی جالل 1348  –   1255، آقابزرگ تهرانی ) کشکول ،  ترجمة الشیخ آقابزرگ بقلمه ی، دار جواد  خ(، به کوشش محم 

 م؛  2012ق / 1433األئمة، 

خ(، به کوشش جعفر اشکوری حسینی، کتابخانه،  1348  –  1255، آقابزرگ تهرانی ) کشکول ،  ترجمة الشیخ آقابزرگ بقلمه

 خ. 1390موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، 
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 ترکیب تهذیب المنطق؛ رونویسی آقابزرگ   2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

ق(، آقابزرگ تهرانی  1183ابوالحسن محمدطاهر فرزند عبدالحمید شریف غروی عاملی فتونی )د:     تشجیر حدیقة النسب 

 (  98، شمارۀ 31،  13؛ ج390، 6؛ ج371  – 370، 2، جالذریعةق. )نک: 1345خ(، زمان نگارش: 1348 –  1255) 

 ؛ یا  األنسابه نویسندۀ آن فتونی است. آن را کتاب تشجیر کتاب حدیقة النسب ک 

ق؛ ترجمۀ آقابزرگ  1319م(، قاهره،  1948  –   1875تعریف االنام بحقیقة المدنیة و االسالم، محمد فرید وجدی مصری ) 

، مجلۀ درة النجف در همان  أنوار المعرفة(، به خواست شیخ  اسماعیل محالتی صاحب  1327حجه  ذی   3تهرانی )نگارش:  

 ( 1081، شمارۀ  216، 4ق. )الذریعة، ج1327ل سا

،  1423، آقابزرگ تهرانی، به کوشش سید محمدحسین جاللی حسینی، فکسمیله، شمارۀ  تفنید قول العلوم بقدم الکالم 

 . The open schoolشیکاگو، 

 خ(. 1348 –  1255ق(، آقابزرگ تهرانی ) 1339الله شیخ الشریعة اصفهانی )م تقریرات درس مرحوم آیت 

 خ(. 1348 –  1255ق(، آقابزرگ تهرانی ) 1329تقریرات درس مرحوم عالمه آخوند مال محمدکاظم خراسانی )د: 

 سید حسن صدرعاملی   تکملة امل اآلمل، 

خ(، تصحیح محمدعلی انصاری شوشتری، مطبعة 1348  –   1255، آقابزرگ تهرانی ) توضیح الرشاد في تاریخ حصر االجتهاد

 . ق1401الخیام، قم،  

القرون سادس  في  العیون  الشیعة،  الثقات  أعالم  ) طبقات  تهرانی  آقابزرگ  و  1348  –  1255،  تصحیح  تحقیق،  خ(، 

 برگه.  363م، 1972ق /  1392خ(، دارالکتب العربی، بیروت، 1389 –  1302نقی منزوی ) نگاری علی مقدمه

 ( 411،  4عة، ج خ(. )نک: الذری1348 –  1255، آقابزرگ تهرانی ) حاشیه بر تکملة امل اآلمل

  –  1255، آقابزرگ تهرانی ) طبقات أعالم الشیعة،  الحقائق الراهنة في المائة الثامنة؛ حقائق الراهنة في أعیان المائة الثامنة

 برگه.  270،  1975خ(، دارالکتب العربی، بیروت،  1389  –  1302نقی منزوی ) نگاری علی خ(، تحقیق، تصحیح و مقدمه1348
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الشیخ   2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  ) الطوسيحیاة  تهرانی  آقابزرگ  شیخ  آل 13۴8  -1۲۵۵،  محمدحسن  تصحیح  و  کوشش  به  مطبعة خ(،  طالقانی، 

رضا میرزامحمد و حمید طبیبیان، ، شیخ آقابزرگ تهرانی، ترجمۀ علینامۀ شیخ طوسیزندگی م؛  19۵7العلمیة، نجف االشرف،  

 خ. 136۲تهران،   شیخ طوسی، فرهنگستان ادب و هنر،  به انضمام مقدمة بر تفسیر التبیان 

 (  87  – 86، 8، ج الذریعةخ(. )نک:  1348 –  1255، آقابزرگ تهرانی ) الدرة النفیس في تلخیص رجال التأسیس

الطالقاني موسی  د  السی  طالقانی،  دیوان  دحسن  محم  تحقیق  آل ،  ) طالقانياسرة  الطهراني  آغابزرگ  مقدمة   ،1293   –  

 ق 1376ق(، مطبعة الغري الحدیثة، نجف، 1389

الشیعةالذری تصانیف  إلی  ) عة  تهرانی  آقابزرگ  علی 1348  –  1255،  تحقیق  و  تصحیح  مقدمه،  ) خ(،  منزوی    –   1302نقی 

  الواثق ی( از    280؛  ه   650واو؛    875شناسۀ کتاب )   1805م،  1978ق /  1398خ /  1357خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  1389

 برگه.   493، یهودی سرگردان - شمشاطی 

  1293ازهاق الباطل، آغابزرگ الطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء )   –، الجزء االول، آب حیات  لشیعةالذریعة إلی تصانیف ا

الغطاء و تقریظ حسن صدرعاملی، مطبعةالغري، نجف  ق(، مقدمه و تصحیح محمدعلی اردوبادی، محمدحسین کاشف 1389  –

 برگه.   450،  الباطلازهاق تا شناسۀ  آب حیاتعنوان کتاب از   1608م، 1936ق / 1355األشرف،، 

، تصحیح  مقدمه  خ(،13۴8 –  1۲۵۵) المجاهدات، آقابزرگ تهرانی   –عشر، المآب الجزء التاسع الذریعة إلی تصانیف الشیعة،  

شناسه از عنوان    1680م،  1969ق /  1389خ /  1348چاپخانه اسالمیه، تهران،  خ(،  139۴  –   13۰۴و تحقیق احمد منزوی ) 

 برگه.  409،  مجاهدات عرب في وقعة جمل و أحوالها شود و به آغاز می المآب في شرح اآلداب 

، تصحیح و تحقیق احمد  خ(، مقدمه13۴8  – 1۲۵۵، الجزء الثالث و العشرون، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

  918۰  – 7811از   ، شناسۀ کتاب 1370م، 197۵ق /  139۵خ /  13۵۴خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  139۴  –   13۰۴منزوی ) 

 برگه.  36۲میوه شیرین،   – المنتزع المختار 

التحیه المبارکه، آغابزرگ الطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء   –، الجزء الثالث، البائیه الحمیریه  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

األشرف،  1389  –  1293)  نجف  مطبعةالغري،  /  1317ق(،  /  1357خ  شناسۀ    1918م،  1938ق  از  کتاب  البائیة  عنوان 

 برگه.    496،  التحیة المبارکة  – الحمیریة 
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الشیعة 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  تصانیف  إلی  الثالث الذریعة  الجزء   ، ( تهرانی  آقابزرگ  تصحیح  13۴8  –  1۲۵۵عشر،  آل خ(،  طالقانی،  محمدحسن 

از کتاب    1477م،  19۵9ق /  1378خ /  1338مطبعة القضاء، نجف، عراق،   سینا  شرح قصیده ابن  –   شاپور و شهناز شناسه 

 برگه.   39۴، یهالعین 

نقی منزوی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه13۴8  –  1۲۵۵، الجزء الثامن، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

عنوان و شناسۀ کتاب    1309م،  19۵۰ق /  1369خ /  13۲9خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران،  1389  –  13۰۲) 

 .برگه  340نامه، دیو و پری تا عنوان   دائرةاز 

، تصحیح و تحقیق احمد منزوی  مقدمه  خ(،13۴8  –  1۲۵۵) آقابزرگ تهرانی  عشر،  ، الجزء الثامن الذریعة إلی تصانیف الشیعة

(  6۲7، ل  ۲8۰، گ  13۴3شناسه ) ک    ۲۲۵۰،  م 1967ق /  1387خ /  1346چاپخانه اسالمیه، تهران،  خ(،  139۴  –   13۰۴) 

 برگه.  ۴36، مجنونلیلی و  - کشاف اصطالحات الفنوناز عنوان 

، تصحیح و تحقیق احمد  مقدمه   خ(،13۴8  –   1۲۵۵) ، الجزء الثاني و العشرون، آقابزرگ تهرانی  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 ( تهران،  خ( 139۴  –   13۰۴منزوی  اسالمیه،  /  1353، چاپخانه  /  1393خ    2090برابر    7810  -  5720م، شناسۀ  1974ق 

 برگه. 444،  هدیة الملوك منتخب   –  مقالید األبواب شناسه از 

ایوان مدائن، آغابزرگ الطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء   –، الجزء الثاني، األساری و الغلول  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

ایوان    -  األساري و الغلول کتاب از    2045م،  1936ق /  1355خ /  1315ق(، مطبعةالغري، نجف األشرف،  1389  –  1293) 

 برگه.  524،  مدائن

الشیعة إلی تصانیف  الثاني الذریعة  الجزء  آقابزر ،  ) عشر،  تهرانی  نقی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه13۴8  –  1۲۵۵گ 

  ۲9۴  کاران،سیاه تا    الزائریةشناسۀ کتاب از    1974  م،  196۲ق /  138۰خ /  13۴۰خ(، دانشگاه تهران،  1389  –  13۰۲منزوی ) 

 برگه.

، تصحیح و تحقیق احمد  مقدمه   خ(،13۴8  –   1۲۵۵) آقابزرگ تهرانی  ، الجزء الحادي و العشرون،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

برابر    ۵719تا    36۵9م، شناسۀ کتاب از  197۲ق /  139۲خ /  13۵1خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  139۴  –   13۰۴منزوی ) 

 برگه.  ۴۵۲است،    المقالة النوریة في شرح الرسالة الکافوریة  – المستبینعنوان از  ۲۰6۰
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نقی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه13۴8  –  1۲۵۵گ تهرانی ) آقابزر عشر،  ، الجزء الحادي الذریعة إلی تصانیف الشیعة 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

شناسۀ کتاب از   2042م.  1959ق /  1378خ /  1337چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران، خ(، 1389  –   13۰۲منزوی ) 

 برگه.  346، الزائریة  –  رساله آب حیات

نقی منزوی ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه 13۴8  –   1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) ، الجزء الخامس،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

ایران، تهران،  خ(،  1389  –  13۰۲)  از    1514م، و  1944ق /  1363خ /  1323چاپخانه بانک ملی  شناسۀ    -   نامهثابت کتاب 

 برگه.   520، سازیچینی

نقی  ح و تحقیق علی ، تصحی خ(، مقدمه13۴8  –   1۲۵۵عشر، آقابزرگ تهرانی ) ، الجزء الخامس الذریعة إلی تصانیف الشیعة

عیون الوصول    -   صابون الغم عنوان کتاب از    2394م،  196۵ق /  138۵خ /  13۴3خ(، دانشگاه تهران،  1389  –  13۰۲منزوی ) 

 برگه.  ۴۰۰ ،إلی علم األصول 

نقی  ، تصحیح و تحقیق علیخ(، مقدمه13۴8  –  1۲۵۵، الجزء الرابع و العشرون، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

الوکیل  نیة    -  النائیةاز    شناسۀ کتاب  2315م،  1978ق /  1398خ /  13۵6خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  1389  –  13۰۲منزوی ) 

 برگه.   ۴8۴، في العقد

نقی منزوی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه 13۴8  –  1۲۵۵آقابزرگ تهرانی )   ، الجزء الرابع،الذریعة إلی تصانیف الشیعة

  التخاطبعنوان کتاب از    2304م،  1941ق /  1360خ /  1320چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران،  خ(،  1389  –   13۰۲) 

 برگه.  520، التیمیة  -

الرابع الذریعة إلی تصانیف الشیعة خ(،  13۴8  –  1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) الشینیة،    –ض  الفارعشر، شرح قصیدة ابن ، الجزء 

شرح قصیدة  شناسه از    2574م،  1961خ /  1340ق /  1381مطبعة اآلداب، نجف، عراق،  محمدصادق بحرالعلوم،  تصحیح  

 برگه. 376، الشینیة  –  الفارضابن 

نقی منزوی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه 13۴8  – 1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) ، الجزء السابع،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

  حسابشناسۀ کتاب از   1۴17م، 19۴8ق /  1367خ / 13۲7خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران، 1389  – 13۰۲) 

 برگه.  3۲۰،  بازی شب خیمه  -
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، تصحیح و تحقیق احمد منزوی  مقدمه  خ(،13۴8  –   1۲۵۵) آقابزرگ تهرانی  عشر،  ، الجزء السابع الذریعة إلی تصانیف الشیعة 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

( از عنوان  38۰، ک  13۴8شناسه )ق    17۲8  م، 1967ق /  1387خ /  13۴6خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  139۴  –   13۰۴) 

 برگه.  3۲9،  في الکسوف و الخسوف رسالة  -  قائد القوات العلویة 

آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد  ، مستدرك الذریعة،  الذریعة  ذیل، الجزء السادس و العشرون،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 خ. 13۵8اشکوری حسینی، آستان قدس، مشهد،  

نقی منزوی ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه13۴8  –  1۲۵۵، الجزء السادس، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

حزن    –  الحائریات کتاب از شناسۀ    ۲۴73م،  19۴6ق /  136۵خ /  13۲۵خ(، چاپخانه بانک ملی ایران، تهران،  1389  –  13۰۲) 

 برگه.  ۴1۲المؤمنین،  

الشیعة إلی تصانیف  السادس الذریعة  الجزء  تهرانی  عشر،  ،  احمد  مقدمه  خ(،13۴8  –  1۲۵۵) آقابزرگ  تحقیق  و  ، تصحیح 

فیه ما    -  الغاراتاز کتاب  شناسه    1969م،  1966ق /  1386خ /  13۴۵خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  139۴  –   13۰۴منزوی ) 

 . برگه  442فیه، 

نقی منزوی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه13۴8  –  1۲۵۵، الجزء العاشر، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

  -  ذائقه ماتم شناسۀ از    885م،  19۵6ق /  137۵خ /  133۵تهران،  چاپخانه مجلس شورای ملی ایران،  خ(،  1389  –   13۰۲) 

 برگه.  ۲7۲ الرسائل و المکاتیب،

، تصحیح و تحقیق احمد منزوی  مقدمه  خ(،13۴8  –  1۲۵۵) ، الجزء العشرون، آقابزرگ تهرانی  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

  1977برابر    3658تا    1681م، شناسۀ کتاب از  1970ق /  1390خ /  1349خانه اسالمیه، تهران،  چاپخ(،  139۴  –  13۰۴) 

 . الذریعةنامۀ صاحب برگه زندگی  12برگه +    428، مسبل العبرات في رثاء السادات -  المجتبی في سیرة المصطفیعنوان از 

، تصحیح و تحقیق  خ(، مقدمه13۴8 – 1۲۵۵هرانی ) ، القسم االول من الجزء التاسع، آقابزرگ تالذریعة إلی تصانیف الشیعة

عنوان دیوان از   1991م، 19۵3ق / 1373خ / 133۲خ(، مجلس شورای ملی ایران، تهران، 1389 –  13۰۲نقی منزوی ) علی

 . برگه  336 ،دیوان دیهیم  –  دیوان آئینه
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به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه تهران،  ، القسم الثالث من الجزء التاسع، آقابزرگ تهرانی،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

  دیوان مولی عبدالصمد بدخشانی و از شناسۀ    7376تا    4791عنوان دیوان، از شمارۀ    2586م،  196۴ق /  1383خ /  13۴۲

 برگه.   456، دیوان مینوي همداني أو شعرهتا عنوان 

، تصحیح و تحقیق  خ(، مقدمه13۴8  –   1۲۵۵، القسم الثاني من الجزء التاسع، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

عنوان دیوان، از شمارۀ    2800م،  19۵9ق /  1378خ /  1338خ(، چاپخانه دولتی، تهران،  1389  –   13۰۲نقی منزوی ) علی

 .برگه  352، دیوان عبدالصمد باکثیرتا عنوان   دیوان ذاتی کیانیاز شناسۀ  4790تا  1992

، تصحیح و تحقیق  خ(، مقدمه 13۴8  – 1۲۵۵، القسم الرابع من الجزء التاسع، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

،  8488تا    7377شناسۀ دیوان از    1112م،  1967ق /  1386خ /  13۴۵خ(، دانشگاه تهران،  1389  –   13۰۲نقی منزوی ) علی

 . برگه 396،  أو شعرهدیوان یونس الدیلمی   - دیوان نائب 

 کتاب معرفی شده است.  53510صفحه است و در آن  11239شامل  الذریعة

آیندهخ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) (، دکتر علی 1)   الذریعة و آقابزرگ تهرانی  ، سال ششم،  1359، خرداد و تیر،  مجلۀ 

 253  – 247، برگۀ 4و  3شمارۀ  

، سال ششم، شمارۀ  1359، مهر و آبان،  مجلۀ آیندهخ(،  1389  –  1302منزوی ) نقی  (، دکتر علی 2)   الذریعة و آقابزرگ تهرانی

 . 596 –  588، برگۀ 8و   7

،  ۴و    3  ۀ، سال ششم، شمار 13۵9  ر، ی خرداد و ت  نده،یآ  ۀ( مجل1ی،  منزو  ینقی عل  دکتر ،  ( ۲( ) 1)   یو آقابزرگ تهران   عةیالذر 

 . ۵96 –  ۵88  ۀ، برگ8و  7  ۀ، سال ششم، شمار 13۵9مهر و آبان،   نده،یآ  ۀ( مجل۲؛ ۲۵3 –  ۲۴7 ۀبرگ

 ( ۲8۰، شمارۀ  ۵1، 1۰، ج الذریعةخ(. )نک:  1348 –  1255، آقابزرگ تهرانی ) ذیل المشیخة

الدین و معلم ، محمد شرف ایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون:  ذیل کشف الظنون

 ق. 1366و  136۴م /  19۴7و  19۴۵ترکیه  – کلیشی، چاپ استانبول رفعت بیلکه 

ستون به رونویسی محمدمهدی  116خ( در  1348  –   1255ذیل کشف الظنون، آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن فرزند علی ) 

 ق. 1387م / 1967ستون، جلد ششم کشف الظنون، تهران،    116بن محمد حسن خرسان موسوی نجفی، چاپ در 
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 م رونویسی کرده است؛1897ق / 1314نویسی آقابزرگ که آن را در تهران به تاریخ شوال  رو  رجال نجاشی 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

)   ،الرسالة الرحمانیة انتشارات آل 1389  –   1293آغابزرگ الطهراني  و به کوشش عبدالعزیز طباطبایی،  پژوهش  بیت،  ق(، 

 ق. 1417، 651 –  641، 2یادمان طباطبایی، ذکراه السنویة األولی، ج

، شمارۀ دوم، برگۀ نامۀ سفینهفصلمرتضا موسوی گرمارودی،  خ(،  1348  –   1255، شیخ آقابزرگ تهرانی ) افيرسالة في الک

67  – 79  . 

 ( 302، 11خ(. )نک: الذریعة، ج 1348 –  1255، آقابزرگ تهرانی ) رسالة مستقلة في شأن الکافي و الکلیني

طاوسرضي بن  ابوالقاسم علي  ) الدین  تهرانی  آقابزرگ  کتاب  1348  –   1255،  المهجةخ(، مقدمۀ  لثمرة  المحجة    ، کشف 
 م. 1950ق / 1370ق(، مطبعة الحیدریة، نجف،  664الدین أبوالقاسم علی )د: طاوس، رضی ابن 

 . یواقیت السیر في شرح کتاب الجواهر و الدرر في سیرة سید البشر و اصحابه العشر الغرر : نک: ریاض الفکر

 . مصباح الجنان إلیضاح أسرار القرآنخ(، مقدمه کتاب 1348 –  1255البرغاني، آقابزرگ تهرانی ) سیرة آل 

یا  شجرة السبطین و شرعة الشطین )   تشجیر حدیقة النسب؛  آقابزرگ تهرانی  خ(، زمان نگارش:  1348  –   1255الفتوني، 

 ( 98، شمارۀ 31، 13؛ ج390،  6؛ ج 371 –  370، 2ق. )نک: الذریعة، ج1345

 م. رونویسی آقابزرگ 1893ق /  1311حجه  ذی  25به تاریخ  شرح ایساغوجی 

 ق. 1355، عبدالحسین ابن الشیخ أحمد األمیني التبریزي، النجف األشرف،  شهداء الفضلیة

خ(، نجف،  1348  –  1255خ(، تقریظ آقابزرگ تهرانی) 1349  –  1281العالمة عبدالحسین األمیني التبریزي )   شهداء الفضیلة

 ق.  1355

دتقی  المیرزامحم  بن  نوری  المیرزاحسین  ) ق(،  13۲۰  -1۲۵۴)   الشیخ  الطهراني  مقدمۀ    ق(،1389  –  1۲93آغابزرگ 

ق(،  13۲۰  -   1۲۵۴محمدتقی فرزند علی محمد نوری طبرسی ) ، میرزا حسین فرزند  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

 م. 1987ق / 1408لبنان،  – السالم إلحیاء التراث، بیروت البیت علیهم خ(، موسسة آل 1348 –  1255مقدمۀ آقابزرگ تهرانی ) 
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)  2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  تهرانی  آقابزرگ  شیخ  النائیني،  میرزامحمدحسین  اندیشهخ(،  1348  –   1255الشیخ  پژوهتبیان  مقاالت  گزیدۀ  در  ،  شی 

آیت  آراء  زبان شناخت  به  نایینی  ه میرزامحمدحسین غروی 
 
و مفاخر  الل آثار  انجمن  اصفهان،  انگلیسی،  و  پارسی، عربی  های 

 .  366 –  364، برگۀ 1379فرهنگی استان اصفهان، 

االجازات،  مشایخ  طرق  في  المفازات  )   ضیاء  تهرانی  حسینی،  1348  –  1255آقابزرگ  جاللی  محمدحسین  تصحیح  خ(، 

 خ، تحقیق احمد محمدرضا حائری. 1379
ل، ابراهیم اعشرنقباء البشر في القرن الرابع،  عالم الشیعةأطبقات   ل من جزء األو    1255، آقابزرگ تهرانی )يلنکرانالحسن    –  يردبیلأل ، القسم األو 

 م. 1954ق /  1373خ(، مطبعة العلمیة، نجف، 1348 –

دعشر،  الرابعطبقات أعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن  
 
ل،    المجل  یابزرگ تهرانغري، آشمیکیوسف األخباري الحسن    –  آتش االصفهانياألو 

 ق 1438  ،تحقیق محمد الطباطبائي، مکتبة، متحف و مرکز وثائق مجلس الشوری االسالمي؛ مشهد، مجمع البحوث االسالمیة،(،  ق 1389  –   1293)

 . ةصفح 705شخص،  927خ، 1395م /  2016 /

ل،  عشرنقباء البشر في القرن الرابع،  عالم الشیعةأ طبقات     –   1293)  یابزرگ تهرانغصادق الهندي، آ  –حسون البراقي  ، القسم الثاني من جزء األو 

 م. 1956ق /  1375طبعة العلمیة، نجف،  م، (ق 1389

الشیعةأطبقات   الرابع،  عالم  القرن  في  البشر  د،  عشرنقباء 
 
األردبیلي  لجصا  –  يبراقالالثاني، حسون    المجل ار  تهران،  العط    –   1293)  یآغابزرگ 

تحق1389 الشور  قیق(،  مجلس  وثائق  مرکز  و  متحف  الطباطبائي،مکتبة،  االسالم  یمحمد  البحوث  مجمع  مشهد،  /  1438  ة،،یاالسالمي؛  ق 

 .صفحة 1312 – 707شخص،  1499 - 928، خ1395م / 2016

ل، صالح حریری  عشرباء البشر في القرن الرابعنق،  عالم الشیعةأطبقات   خ(،  1348  –  1255آقابزرگ تهرانی )  ،علوی  – ، القسم الثالث من جزء األو 

 م. 1952ق / 1381مطبعة اآلداب، نجف، 

د،  عشرنقباء البشر في القرن الرابع،  عالم الشیعةأطبقات  
 
  –   1293)  یآغابزرگ تهران،  علیوي النجفي  –  زوینيقال  صالح الکیشوان،  لثالثا  المجل

تحق1389 الشور  قیق(،  مجلس  وثائق  مرکز  و  متحف  الطباطبائي،مکتبة،  االسالم  یمحمد  البحوث  مجمع  مشهد،  /  1438  ة،،یاالسالمي؛  ق 

 .صفحة  1746  – 1313شخص،   ،1873 – 1500، خ1395م / 2016

الشیعةأ طبقات   الرابع،  عالم  القرن  البشر في  الرابع معشرنقباء  القسم  ل، عل،  تهرانی يبارفروش ال  يغالمعل  –يابوالورد  ين جزء األو  آقابزرگ   ،

 م.1968ق/ 1388خ(، مطبعة اآلداب، نجف، 13۴8 – 1۲۵۵)
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د،  عشرنقباء البشر في القرن الرابع ،  عالم الشیعةأطبقات   2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 
 
  –   1293)  ی، آغابزرگ تهرانيبارفروش ال  ي غالمعل  –  محمدعلي األنزلجي،  الرابع  المجل

تحق1389 الشور  قیق(،  مجلس  وثائق  مرکز  و  متحف  الطباطبائي،مکتبة،  االسالم  یمحمد  البحوث  مجمع  مشهد،  /  1438  ة،،یاالسالمي؛  ق 

 .صفحة  2164  – 1747، شخص،  2307  - 1874، خ1395م / 2016

الشیعةأطبقات   الرابع،  عالم  القرن  في  البشر  د،  عشرنقباء 
 
االخامس  المجل فاضل  األردبیلي  –  يردکانأل ،  تهرانیونس  آغابزرگ    –   1293)  ی، 

تحق1389 الشور  قیق(،  مجلس  وثائق  مرکز  و  متحف  الطباطبائي،مکتبة،  االسالم  یمحمد  البحوث  مجمع  مشهد،  /  1438  ة،،یاالسالمي؛  ق 

 .صفحة  2848  – 2167، شخص،  3185  - 2308، خ1395م / 2016

ا القرن  في  البشر  نقباء  الشیعة،  أعالم  العشرلرابعطبقات  د 
 
المجل تهرانالفهارس  سداس،  آغابزرگ  تحق1389  –  1293)  ی،  محمد    ق یق(، 

  -  2308خ،  1395م /  2016ق /  1438  ة،،یاالسالمي؛ مشهد، مجمع البحوث االسالم  یمکتبة، متحف و مرکز وثائق مجلس الشور  الطباطبائي،

 صفحة. 2848 – 2167، شخص، 3185

الش  أعالم  الثاني،    ،عةیطبقات  من جزء  ل  األو  الثالث القسم  القرن  في  البررة  العشرة  الکرام  تهرانبعد  آقابزرگ  مطبعة 13۴8  –  1۲۵۵)  ی،  خ(، 

دابراهیم االصفهاني  شخص،    91۴،  م19۵۴نجف،    ة،یالعلم   492شخص )مستدرکات(،    21+    لمولی حیدرقلي النیشابوريالشیخ ا  –الشیخ محم 

 . برگه

الش  طبقات الثالث   عة،یأعالم  القرن  البررة في  الکرام  الثاني،  الثاني من جزء  تهران  القسم  آقابزرگ  العشرة،  خ(، مطبعة 13۴8  –   1۲۵۵)  یبعد 

 .تن  6۵3برابر  1۵67 – 91۵،  از شناسۀ 8۵۲ – ۴93برگه از برگۀ  36۰ق، 1377م / 19۵8القضاء، نجف، 

 The open  ،ینیحس  یبه کوشش جالل  ،ی(، آقابزرگ تهران13القرن    ی( )و هوالکرام البرره فی)القسم الثالث من جزء الثان  عةیأعالم الش  طبقات

school د الرشتي    رزایعلي بن الم  یالمول  کا،یآمر  کاگو،ی، ش از خط صاحب   یسیکسان، رونو   ۀشناس   113۲بن مظفر النجفي[،    ونسی  خیالش  – محم 

 .خ1378 کاگو،یو خط آقابزرگ، ش  عةیالذر

  –   1۲۵۵)   ی، آقابزرگ تهرانبعد العشرة  الکرام البررة في القرن الثالث من جزء الثاني،    لثالقسم الثا  ،عةی أعالم الش  طبقات

 ق. 1۴۲7مؤسسة االمام الصادق )ع(،   ،یفینا لیو خل یالبغداد یمحمدعل دریح حیتصح خ(،13۴8

الرابع  القرن  في  البشر  نقباء  الشیعة،  أعالم  اردبیلی  عشرطبقات  ابراهیم  ل،  األو  جزء  ل من  األو  القسم  لنکرانی،    –،  حسن 

 م. 1954ق / 1373خ(، مطبعة العلمیة، نجف، 1348 –  1255آقابزرگ تهرانی ) 

 1341، ۲۰۲،  1۵نک: الذریعة، ج  خ(.1348 –  1255آقابزرگ تهرانی ) ، الظلیلة في األنساب البیوتات الجلیلة
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االسالمیة 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  )شیخالعقیدة  کویالم  عبدالله  شیخ   ، ( تهرانی  آقابزرگ  ترجمۀ  الجزایر(،  نگارش:  1348  –   1255االسالم  خ(، 

 ( 561، شمارۀ 117، 4ق، ترجمۀ آن تا پایان بخش شهادت و گواهی کشیشان )الذریعة، ج1328

البی  الصراط المستقیم العالمة  ) اضي و کتابه  آقابزرگ تهرانی  ، عالمه بیاضی،  صراط المستقیم خ( مقدمۀ  1348  –   1255، 

 ق. 1384مکتبة حیدریه مرتضویه، نجف، 

ق /  1298م و در  1875ق /  1292ق(، چ. تهران،  1320، حاج میرزا حسین نوری )د:  فصل الخطاب في تحریف الکتاب

 برگه.   374م در 1881

تاری فصل  مهر  نامۀ  یکم،  شمارۀ  معاصر،  فرهنگ  و  برگۀ  1370خ  سید  نهضت ،  16  –   11،  اصالحی  اسالمی  معاصر  های 

 خ(. 1348 –  1255، آقابزرگ تهرانی ) الدین همدانی جمال 

  –   1۲۵۵، شیخ آقابزرگ تهرانی ) رسالة في الکافي، مرتضا موسوی گرمارودی،  79  –  67، شمارۀ دوم، برگۀ  نامۀ سفینهفصل 

 خ(. 13۴8

و الحدود األفاضل، فهرست کتاب  و األئمة  الرسائل و لمن هي من العلماء  و  (،  ه12هاب اسماعیلیه )سدۀ  فهرسة الکتب 

م(، تصحیح علینقی منزوی، مکتبه اسدی،  1769ق /  1184اسماعیل فرزند عبدالرسول فرزند مثاخان اجینی، مجدوع )د:  

 م. 1966خ / 1344تهران، دانشگاه تهران، 

در تهران    1897ق / هفتم آگوست  1315ربیع االول    8وسی در دست است که به خط صاحب الذریعة در  فهرست شیخ ط 

ای  پیش از حرکتش به عراق پایان یافته است و آن را با کمک همکار خود شیخ محمد نهاوندی تصحیح و تحقیق کرده و در مقدمه

 که بر نسخه نوشته کار خود را روشن ساخته است. 

 م رونویسی کرده است ؛ 1902ق / 1320رونویسی آقابزرگ در نجف به سال  بویهفهرست منتخب با 

خ،  1348، جلد یکم، تهران،  R.C.Dای  ، احمد منزوی، ناشر، مؤسسۀ فرهنگی منطقههای خطی فارسیفهرست نسخه

 ص. 7+    717

خ،  1351، جلد چهارم، تهران،  R.C.Dای  ، احمد منزوی، ناشر، مؤسسۀ فرهنگی منطقههای خطی فارسیفهرست نسخه 

 . 3439تا   2617از ص
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خ، از  1351، جلد پنجم، تهران،  R.C.Dای  های خطی فارسی، احمد منزوی، ناشر، مؤسسۀ فرهنگی منطقهفهرست نسخه 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

 . 3929 - 3441ص

خ،  1353، جلد ششم، تهران،  R.C.Dای  رهنگی منطقههای خطی فارسی، احمد منزوی، ناشر، مؤسسۀ ففهرست نسخه 

 . 4726تا   3929از ص

) های خطی کتابخانۀ محدث ارموی،  فهرست نسخه  تهرانی  خ(، به کوشش محمدحسین حکیم، 13۴8  –   1۲۵۵آقابزرگ 

 .  ۲۲  – 1۵، دفتر دوم، برگۀ 138۵پژوهی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،  نسخه 

شامل روایات اعتقادی؛ فروع کافی حاوی روایات فقهی؛ روضٔه کافی شامل احادیث متفرقه، ابوجعفر    صول کافیا،  الکافي 

اکبر غفاری، دار الکتب االسالمیه، م(، پژوهش علی939ق /  329االسالم کلینی رازی )د:  محمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق ثقه 

 ق. 1379

المهجة لثمرة  المحجة  رضیابن   ،کشف  )د:  طاوس،  علی  أبوالقاسم  ) 664الدین  تهرانی  آقابزرگ  مقدمۀ    –   1255ق(، 

 م 1950ق / 1370خ(، مطبعة الحیدریة، نجف، 1348

الثالث  القرن  البررة في  الثاني،  بعد العشرة  الکرام  ل من جزء  ) طبقات أعالم الشیعة،  ، القسم األو    –   1255آقابزرگ تهرانی 

 م. 1954جف، خ(، مطبعة العلمیة، ن1348

  –   1255، آقابزرگ تهرانی ) القسم الثاني من جزء الثاني، طبقات أعالم الشیعة،  بعد العشرة  الکرام البررة في القرن الثالث 

 . 1958خ(، مطبعة القضاء، نجف، 1348

ق( است.  1067  –   1017شناسی از حاجی خلیفه مصطفی کاتب چلبی ترک ) کشف الظنون حاجی خلیفه یک فرهنگ کتاب 

خ(  1348  –   1255م، افست در تهران همراه با ذیل آقابزرگ تهرانی منزوی ) 1943تا    1941چهارم تصحیح یالتقایا، استانبول    چ.

 م. 1967پدرم، 

 ( تهرانی  آقابزرگ  اسناد مجلس  1348  –  1255کشکول،  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  حسینی،  اشکوری  جعفر  کوشش  به  خ(، 

 خ؛1390شورای اسالمی، تهران، 
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) ،  کشکول  2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  تهرانی  اسناد مجلس  1348  –  1255آقابزرگ  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  حسینی،  اشکوری  جعفر  کوشش  به  خ(، 

 خ. 1390شورای اسالمی، تهران، 

دعلی حسینی جاللی، دار جواد األئمة، 1348  –  1255کشکول، آقابزرگ تهرانی )   م؛  2012ق / 1433خ(، به کوشش محم 

دعلی حسینی جاللی، دار جواد األئمة، خ( 1348  –  1255، آقابزرگ تهرانی ) کشکول   م؛  2012ق / 1433، به کوشش محم 

 ( 68ق(. )نک: کشکول، 1389 –  1293، آغابزرگ الطهراني ) المع المقاالت في فهرس جامع السعادات 

 . 47،  10، جاعیان الشیعةق(، نک:  1389  – 1293، آغابزرگ الطهراني ) المع المقاالت في فهرست جامع السعادات

 تألیف مالهادی حکیم سبزواری اسرار.    اللمنتظمة اللئالي

های  تصحیح گروهی از بنیاد پژوهش   ( ق1۰19  -  9۵6قاضی سید نورالله حسینی مرعشی شوشتری ) مجالس المؤمنین،  

 خ. 1377اسالمی آستان قدس رضوی، احمد عبدمنافی، انتشارات اسالمیه، 

 ق(. 1389 –  1293(، آغابزرگ الطهراني ) 1)  ذریعةمراجعات حول کتابنا الق، 1356، 2، ع 1مجلة الرضوان، س

 ق(. 1389 –  1293(، آغابزرگ الطهراني ) 2)  مراجعات حول کتابنا الذریعةق، 1356، 9و  8، ع 3مجلة الرضوان، س

النجف  و االسالمق،  1327در همان سال    مجلۀ درة  المدنیة  االنام بحقیقة  ) تعریف  فرید وجدی مصری    –   1875، محمد 

 خ(.1348 –  1255به فارسی آقابزرگ تهرانی )  م(، ترجمۀ1948

ة ة التاریخی  ،  الذریعة. نک:  الکنی و األلقابو    ریاض العلماء ق(، ملخص  1389  –  1293، آغابزرگ الطهراني ) المجموعة الرجالی 

 ؛ 88 –  87؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 82، 20ج

القصاصات من  کبیرة  ) مجموعة  الطهراني  آغابزرگ  نک:  1389  –  1293،  الباحثینق(،  عبدالرحیم،  شیخ  آقابزرگ  52،  ؛ 

 . 91تهرانی، صحتی، 

،  20، جالذریعةخ(. )نک: الذریعة،1348  –  1255، آقابزرگ تهرانی ) محصول مطلع البدور في تلخیص ما فیه من المنثور

151 ) 

ة و االسالم  دنی   محمد فرید وجدی مصری   الم 
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الریحانیة،   2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  الریحانیةالمراجعات  یا  مراجعات  المراجعات؛؛  و  الردودیا    مطالعات  و  کاشف نقود  محمدحسین  )د: ،  الغطاء 

 ق.  1331م (، چاپ بیروت،  19۵7ق /  1377

ق؛ مجلة 1356،  2، ع1ق(، مجلة الرضوان، س1389  –  1293(، آغابزرگ الطهراني ) 2)   ( 1)  مراجعات حول کتابنا الذریعة

 ق. 1356، 9و  8، ع 3الرضوان، س

خ(، نام آن را در پایان اجازۀ خود برای عالمه  1348  –  1255، آقابزرگ تهرانی ) مرتقی عقد الآلل في مسند مصفی المقال 

 . چاپ شده باشد اإلسناد المصفی رود به نام نیست، گمان می  الذریعةآورده است، ولی در کتاب   مسند األمینامینی به نام 

، الجزء السادس و العشرون، ذیل الذریعة، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد  الذریعة إلی تصانیف الشیعةمستدرك الذریعة،  

 خ. 13۵8اشکوری حسینی، آستان قدس، مشهد،  

ق(، 13۲۰  -  1۲۵۴، میرزا حسین فرزند محمدتقی فرزند علی محمد نوری طبرسی ) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل 

 م. 1987ق / 1408لبنان،  – السالم إلحیاء التراث، بیروت البیت علیهم خ(، موسسة آل 1348 –  1255قابزرگ تهرانی ) مقدمۀ آ

االسالمیه و جعفری  خ(، افست تهران، مکتبه1348  –  1255، آقابزرگ تهرانی ) الظنون  ذیل کشف؛ یا  الظنون  مستدرک کشف 

دحسن موسوی خرسان در پایان کتاب    116م،  1967ق /  1387تبریزی   دمهدی محم  هدیة العارفین  برگه و به کوشش محم 

 پاشا بغدادی چاپ افست کرد. اسماعیل أسماء المؤلفین و آثار الموصن فین

 خ(.  1349  –  1281ای از آقابزرگ به عالمه امینی ) خ(، اجازه 1348 –  1255تهرانی )  ، آقابزرگمسند األمین

یا  المشیخة آل ؛  إلی  المصفی  )   المصطفی،األسناد  تهرانی  نجف،  1348  –   1255آقابزرگ  الغري،  مطبعة  /  1356خ(،  ق 

 م. 1937

الرجال  علم  مصنفی  في  المقال  )   ، مصفی  تهرانی  ت1348  –   1255آقابزرگ  و  تحقیق  ) خ(،  منزوی  احمد    –   1304صحیح 

 برگه.   626،  1958خ /  1337خ(، چاپخانۀ دولتی ایران، تهران، 1394

  207،  22؛ و ج 3  –   2،  12، ج الذریعةخ(.  1348  –   1255ق(، آقابزرگ تهرانی ) 1091)م:    ملخص زاد السالکین لفیض کاشانی 

 ببینید.

 ( 123، 23، ج لذریعةاخ(. )نک: 1348 –  1255، آقابزرگ تهرانی ) منظومة شعریة عقائدیة
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، آقابزرگ  طبقات أعالم الشیعة،  إزاحة الحلک الدامس بالشموس المضیئة في القرن الخامس،  النابس في القرن الخامس  2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

خ(، دارالکتب العربی، بیروت،  1389  –   1302نقی منزوی ) نگاری علی خ(، تحقیق، تصحیح و مقدمه1348  –  1255تهرانی ) 

 برگه.  229م، 1971ق /  1391

،  24خ(. )نک: الذریعة، ج 1348  –   1255ق(، آقابزرگ تهرانی ) 1121)م:    البصر في فهرس نسمة السحر للصنعاني نزهة  

 ( 594، شمارۀ 115

های  فهرست نسخه   ، ۲۲  –   1۵، دفتر دوم، برگۀ  138۵، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،  پژوهینسخه 

 خ(، به کوشش محمدحسین حکیم.  13۴8  –  1۲۵۵) آقابزرگ تهرانی خطی کتابخانۀ محدث ارموی، 

ع و شعر لضیاءالدین یوسف بن یحیی بن المؤیدبالله محمد بن المنصور قاسم من أوالد إبراهیم    نسمة السحر بذکر من تشی 

ق(، دار  1121ـ    1078طباطبا ابن إسماعیل الدیباج بن إبراهیم بن الحسن المثنی بن الحسن السبط الیماني الصنعاني )  

 م. 1999لبنان،  –المؤرخ العربي، بیروت 

الرابع  القرن  في  البشر  ل،  عشر،  نقباء  األو  جزء  ل من  األو  الشیعة،  القسم  اعالم  اردبیلی  طبقات  لنکرانی،    –ابراهیم  حسن 

 ( تهرانی  آل 1348  –  1255آقابزرگ  محمدحسن  تصحیح  و  اخراج  نجفیخ(،  نجف،  ،  طالقانی  العلمیة،  /  1373مطبعة  ق 

 م. 1954

ل  الثالثالقسم عشر،  نقباء البشر في القرن الرابع  علوی آقابزرگ تهرانی   –صالح حریری   اعالم الشیعة،طبقات ، من جزء األو 

 م. 1962ق / 1381مطبعة اآلداب، نجف، ، طالقانی نجفی خ(، اخراج و تصحیح محمدحسن آل 1348 –  1255) 

ل،عشر،  نقباء البشر في القرن الرابع  صادق هندی، آقابزرگ    – حسون براقی  طبقات اعالم الشیعة،    القسم الثاني من جزء األو 

 م. 1956ق / 1375، مطبعة العلمیة، نجف، طالقانی نجفیاخراج و تصحیح محمدحسن آل خ(،  1348  –  1255) تهرانی 

ل عشر،  نقباء البشر في القرن الرابع  غالمعلی بارفروشی،    –علی ابوالوردی  طبقات اعالم الشیعة،،  القسم الرابع من جزء األو 

 م. 1968ق/  1388مطبعة اآلداب، نجف،  ،  طالقانی نجفیآل   خ(، اخراج و تصحیح محمدحسن 1348  –   1255آقابزرگ تهرانی ) 
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فصل الخطاب في تحریف  خ(، نقد کتاب  1348  –   1255، آقابزرگ تهرانی ) النقد اللطیف في نفي التحریف عن القرآن الشریف 2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر 

،  31۲،  ۲۴ج؛  1۴33، شمارۀ   ۲78،  ۲۴؛ ج 232ـ    231،  16ج؛  143،  4ق(. )نک: الذریعة، ج 1320، محدث نوری )د:  الکتاب

 ( 1629شمارۀ  

ق  1377الغطاء )د:  ، محمدحسین کاشف مطالعات و المراجعات؛ یا  مراجعات الریحانیة؛ المراجعات الریحانیة،  نقود و الردود

 ق.  1331م (، چاپ بیروت، 19۵7 /

عن    النقد اللطیف في نفي التحریف خ( ترجمۀ  1389  –   1302نقی منزوی ) علی نمایشگاه نامۀ پاک از هر آلودگی و آک،  

الشریف ) القرآن  تهرانی  آقابزرگ  ج 1348  –  1255،  الذریعة،  )نک:  ج232ـ    231،  16ج؛  143،  4خ(.  شمارۀ   ۲78،  ۲۴؛   ،

 ( 1629، شمارۀ  31۲، ۲۴ج؛  1۴33

طبقات أعالم الشیعة، خ(،  1348  –   1255الدین همدانی، آقابزرگ تهرانی ) های معاصر اسالمی اصالحی سید جمال نهضت 

 الدین اسدآبادی نامۀ جمال ، زندگی عشرن الرابع نقباء البشر في القر

سید جمال نهضت  اصالحی  معاصر اسالمی  ) های  تهرانی  آقابزرگ  همدانی،  و  خ(، فصل 1348  –   1255الدین  تاریخ  نامۀ 

 . 16  – 11، برگۀ 1370فرهنگ معاصر، شمارۀ یکم، مهر 

المآت رابعه  الرواة في  الشیعة  ، نوابغ  آقابزرگ تهرانی طبقات أعالم  نگاری  خ(، تحقیق، تصحیح و مقدمه 1348  –   1255)   ، 

برگه مقدمه دربارۀ صاحب    46برگه و    365م،  1971ق /  1390خ(، دارالکتب العربی، بیروت،  1389  –  1302نقی منزوی ) علی

 الذریعة نگارندۀ این کتاب. 

الرازي إلی المجدد الشیرازي آقابزرگ تهرانی ) 1273  –  1194ق /  1312  –   1230)   هدیة  خ(، مطبعة 1348  –  1255خ(، 

 ق.  1347ق / 1388اآلداب شهر نجف به سال 

خ(، نگارش به خواهش استاد خود شیخ محمدباقر  1348  –   1255ق(، آقابزرگ تهرانی ) 1375)نگارش:    واقعة الطف الخالدة 

 (؛90؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 48فاضل ایروانی )شیخ الباحثین، عبدالرحیم، 
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و   2 ی و آقابزرگ تهران عة یالذر  الکتاب  العسکري؛  السنةالوضوء في  الدین  الوضوء ، نجم  أو غسلها في  الدین  المسح علي األرجل  ، عبدالحسین شرف 

الغطاء، به کوشش مرتضی رضوی کشمیری، مطبوعات النجاح،  کاشفالموسوي؛ األرض و التربة لحسینیة، محمدحسین آل 

 م. 1961

 طبقات أعالم الشیعة.   خ(، نک: 13۴8  –  1۲۵۵)  آقابزرگ تهرانیوفیات أعالم الشیعة بعد األلف من هجرة صاحب الشریعة، 

 طبقات أعالم الشیعة.  خ(، نک: 13۴8 –  1۲۵۵آقابزرگ تهرانی ) ،   وفیات األعالم بعد غیبة اإلمام األنام 

 م(.  19۵۵ق / 137۴حسن صدر عاملی اصفهانی )د: وفیات األعالم من الشیعة الکرام، 

) ی تهرانی  آقابزرگ  به  خ(، مج1348  –  1255ادنامۀ شیخ  الذریعه،  نگارش  آغاز  سال  یکصدمین  مناسبت  به  گفتارها  موعۀ 

 خ. 1388کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 ( 70، شمارۀ 273، 25خ(. )نک: الذریعة، ج 1348 –  1255، آقابزرگ تهرانی ) الیاقوت المزدهر في تلخیص زیاض الفکر

في   الدرر  و  الجواهر  السیر في شرح کتاب  الغرریواقیت  العشر  و اصحابه  البشر  ال سیرة سید  بن  ،  یحیی  بن  احمد  مهدی 

 . IR21559ط، شماره مدرک کتابخانه مجلس: 1090ق(، شماره بازیابی: 840المرتضی الحسنی الزیدی ) 
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