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 نگاری در ایران تاریخ فهرست  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
، برگۀ  1372پخش،  ( یادنامۀ دکتر غالمحسین صدیقی، گردآوری، دکتر پرویز ورجاوند، تهران، انتشارات چاپ 1

 منزوی  نقیعلی نگاری در ایران، دکتر ، تاریخ فهرست502 -474

 53 - 40، برگۀ  30، شمارۀ 1382( مجلۀ پیام بهارستان، آذر 2

دانم که از پدرمان شادروان حاج  نگاری را حرفۀ ارثی و تخصص خود می از آن جا که من مانند برادرم احمد منزوی فهرست 

  -   1284فتم برای یادنامۀ شادروان »استاد بزرگوارم« دکتر غالمحسین صدیق ) م گر آقا بزرگ تهرانی به ما رسیده است، تصمی 

تقدیم دارم. خوشبختانه این استاد معظم که من در دورۀ دکترای الهیات تا    ای از این هنر؛ یا حرفۀ علمی خ( تاریخچه1370

خواند.  داشت و آن را مادر تاریخ علم می  نگاری عالقۀ ویژه ام خود نیز به فهرست خ افتخار شاگردی ایشان را داشته1337سال 

نثر فارسی تا پایان سدۀ پنجم را ثبت نمود، در   فهرستی از آثار علمی   قراضۀ طبیعیاتخ در مقدمۀ 1332استاد نه تنها در سال 

رد، مقالتی دانشکدۀ ادبیات برای یادبود شادروان عبدالعظیم قریب پخش ک  مجلۀ ای که  نامهخ نیز در ویژه 1345تیر ماه سال  

درج فرمودند. اینک این اثر ناچیز را به یادنامۀ ایشان    ترین آثار نثر فارسی تا پایان قرن چهارم هجری بعضی از کهن با عنوان  

 دارم. تقدیم می 

*** 

 فهرست

 واژۀ فهرست
ر آغاز؛ یا انجام  های فارسی به معنی صورت ریز محتویات کتاب؛ یا فصل است که داین واژه در لغتنامهواژۀ فهرست:    -1

 آن آرند.  

 ها باشد. کتاب  ای که آن اسامی... و نوشته  افزاید:می  لغتنامه دهخدا در 

 ... الفهرس، هو الکتاب الذي یجمع فیه أسماء الکتب.  گوید: قاموس فیروزآبادی در 
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 »فهرست« و »فهرس« هر دو آمده است؛ لیکن بی »تاء« در فارسی کمتر به کار رفته است.    های فارسیدر فرهنگنامه  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

فهرست را به معنی صورت کارها و دفاتر آورده است؛ لیکن در عربی امروز با تاء کمتر به کار    العلومدر مفاتیح    خوارزمی 

 اند.  بودن آن همگان متفق اند. به هرحال در معربرود و برخی آن را غلط فاحش دانسته

 .1شمردند  ولی دهخدا و دکتر معین ریشۀ آن را پهلوی و برخی ترکان معاصر ریشۀ آن را رومی 

 شناسی  ناسی و نسخهشکتاب
 شامل دو گونه معلومات است: شناسی:شناسی و نسخه کتاب  -2

ً
   امروز فهرست معموال

 بخش »کتاب
ً
 شود. ه می شناسی« نامیدالف. اطالعات دربارۀ کتاب و نگارندۀ آن که اخیرا

 شناسی« شهرت یافته است.  های کتاب که به »نسخه های راجع به فالن نسخه؛ یا نسخهب. آگاهی 

 متداول شده است؛ لیکن کاتالوگ گرچه این تقسیم 
ً
با همین های کهن را نیز می بندی اخیرا دوگانگی به دو دسته   توان 

 تقسیم نمود.  

های مندرج در اجازات،  وارهچنین فهرست نگاشته شده و هم   های معینهایی که برای تألیفات اشخاص؛ یا گروه فهرست 

 شناسی توجه دارد.  بیشتر به کتاب 

 شناسی بیشتر توجه دارد.  های معین نگاشته شده، به نسخه هایی که برای کتابخانه؛ یا کتابخانه و فهرست 

 تاریخ پیشرفت علم و اندیشه در جامعه 
با موضوع آن    ها در دوران کهن اسالمی از آن جا که نام بیشتر رساله و کتاب  تاریخ پیشرفت علم و اندیشه در جامعه:   -3

های تاریخ علم  ، باز هم بسیاری از تاریکی شدها را در برداشته باها هر چند ساده و تنها لیستی از نام کتابنزدیک است، فهرست 

 دارد.  و عقیدتی هر یک پرده برمی  ت علمی دانشمندان با یکدیگر و نظریا  های علمی سازد و از کشاکشرا برطرف می 

 ها به دست آید. فهرست  ، عقاید فلسفی بسیاری از بزرگان فلسفه و کالم از همین ملل و نحلدر 

 
 . 273،  2، جاقیانوس در ترکی قاموس1
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 ها ها و مشیخهنامههای مندرج در اجازهفهرستواره رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
های محدودیت  نامه را نمونۀ بازمانده از زمان شاید بتوان اجازه  ها:ها و مشیخه نامه های مندرج در اجازه فهرستواره  -4

 علم و جلوگیری از تعمیم آن در میان همۀ قشرها شمرد.  

خواندند، چنان که در میان  می  نامه«؛ یا همانندش کند، وگرنه بایستی »شهادت واژۀ »اجازه« نیز این گمان را تقویت می 

تعبیر   نامهکسوت وران و اهل فن به  و در میان پیشه  1تعبیر شده است   نامه«؛ یا »کرسی نامه«صوفیان به »ارشادنامه«، »شجره

ها  اند و آخرین آن »صحیفه« تقسیم کرده   و   و اسماعیلیان آن را به چهار درجۀ »سماع«، »مناولت«، »اجازت«   2شده است می

 .  3ها محسوب است ترین آن عالی

توان به دیگران بیاموزد؛ یا فالن کتاب؛ یا  دهد که فالن مطلب را می اگرد اجازت می های روایتی از طرف استاد به ش اجازت 

بردارد  رها را د های معتبر، لیستی از کتاب رو، برخی اجازه (. ازاین 131،  1ج ذریعه،ها را برای دیگران بیان؛ یا روایت کند ) کتاب

ها نیز آمده  شناسی آن ست و گاهی در این لیست خصوصیاتی از کتاب ها را برای شاگرد مجاز شناخته اکردن آن که تعلیم و روایت 

 است. 

خواست  ها اجازت می نمود، از استاد دربارۀ آن های گوناگون را فراهم می گاهی شاگرد کاتالوگی از تألیفات استاد؛ و یا کتاب 

بدان   که  روایتی  راه  از  را  دیگران  تألیفات  و   
ً
مستقیما را  خود  تألیفات  استاد  می و  صادر  کتاب  اجازت  شاگرد  آن  برای  داشت، 

 نمود. می

شود  ق( دیده می 368  -   280ها، شاید آن باشدکه در اجازۀ ابوغالب زراری ) موجود این فهرستواره   ترین نمونۀ اسالمی کهن 

 . 4های پیش از خود نیز نقل دارد ق صادر کرده و از اجازه و مشیخه356که در تاریخ 

 
 . 610،  322، برگۀ 1، نفیسی، جتاریخ نثر و نظم؛ 2134؛ همان، برگۀ 2180؛ همان، برگۀ 2082، برگۀ 4، بخش فهرست گنج 1
 .2513  -  2509، برگۀ 4، جفهرست مشترک فارسی پاکستان 2
 . 288فهرست مجدوع، برگۀ  3
 . 465، 2؛ ج 143،  1، جذریعه 4
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 دارهای فهرستوارهههایی از اجاز نمونه رانی در ا ینگار رست فه  خیتار 
 های زیر است:دار، اجازه های فهرستواره نمونۀ دیگر از اجازه  -5

ای که سید مرتضی بر پشت فهرستی نگاشت که شاگردش محمد بصری از تألیفات استاد فراهم کرده بود )نک: بند  اجازه   -

 (؛34

 (؛18( آورده است )نک: بند  111  -  109،  12)ج  معجم األدباء ق( که یاقوت آن را در  392  - 330جنی عثمان ) و اجازۀ ابن   -

( چاپ  137  -  60،  104)چ نوین، جبحار األنوار  زهره نگاشت و در  ق( برای بنی 726  -  648و نیز اجازتی که عالمۀ حلی )   -

 (. 45شده است )بند 

ها تنها در کتب دیگر به ما رسیده  کنم که نام و محتویات آن ای گفتگو می های شناخته شده هرست من در این جا نخست از ف

 ها در دست است یاد خواهم کرد.  هایی که متن آن است و سپس از فهرست 

 ها که شناخته شده است  ترین فهرستالف. کهن 

 فهرست کتابخانۀ مأمون 
های سادۀ کم شکل نگاری به اندازۀ قدمت تألیف و تصنیف نباشد، دست اگر قدمت فهرست فهرست کتابخانۀ مأمون:    - 6

 باشد.  تر نمی آن چندان عقب 

ق( برادر  236  -   146ترین مورد استعمال کلمۀ فهرست را در گفتگوی میان حسن بن سهل سرخسی ) شاید بتوان کهن 

 شود.  ق( دیده می421تألیف مشکویه ) خرد جاویدان ق( دانست که سر آغاز  218  -  170فضل ذوالریاستین و مأمون عباسی ) 

 تر است؟های ایرانیان با ارزش ق( از حسن سهل نقل کند که روزی مأمون از من پرسید: کدام یک از کتاب 255جاحظ ) 

 .  جاویدان خرد گفتم:

را نیافت. پس معترضانه پرسید چرا نام    جاویدان خرداش را آوردند و چون جستجو کرد نام  فهرست کتابخانه   او دستور داد:

 چنین کتابی ارزشمند در آن نیست؟  



 

 

 

 غزنه  ۀفهرست کتابخان فهرست 
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 .  1ام ای از آِن »ذوبان« )دانشمند زردشتی( است و من اندکی از آن را برای خود رونویس کردهنسخه  گفتم: رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

برمی  چنین  مأمون  به  حسن  پاسخ  نسخه  آید از  برای  تنها  فهرست  این  گویا  کتابخانکه  در  موجود  یا  های  مأمون؛  ۀ 

 »دارالحکمه« ساخته شده بود.  

 فهرست کتابخانۀ غزنه
  742در داستان کشف »سفر جیشر« از اسفار عهد عتیق که الکویین کشیش دربار شارلمان ) فهرست کتابخانۀ غزنه:   -7

ۀ سوم هجری گفتگوها  م( ادعا نمود که نسخۀ آن را در کتابخانۀ غزنه یافته است، نیز از فهرست منظم آن کتابخانه در سد814-

 .   2رفته است 

 ندیم   یادشده به وسیلۀهایی فهرست
ق نگاشت، از تأسیس »دارالحکمه« گفتگو  377ندیم در فهرست خود که به سال  کند:  هایی که ندیم یاد می فهرست  -8

اه کتاب بنیان نهاده  و عالن شعوبی نگارندۀ پنج  3ق( با همکاری فضل بن نوبخت منجم 193  -  170دارد. که در عهد هارون ) 

 .  4شده بود 

ق( را خازن آن کتابخانه و سعید بن هریم  215میشانی )د: ق(، سهل بن هارون هیونی دشت 218  -  198مأمون )  او گوید:

نهاد  او  دستیار  در    5را  شده  یاد  فهرست  از  او  گرچه  خردو  نمی   جاویدان  فهرست نام  از  ولی  نگاشتهبرد،  برای  که  های  هایی 

 
 . 21پژوه، برگۀ ی، چ دانش؛ ترجمۀ فارسی قزوین21، عربی، چ بدوی، برگۀ جاویدان خرد 1
خ،  1341جوز کالیفرنیا، ترجمۀ عبدالحی حبیبی، مجلۀ راهنمای کتاب، بهمن سالم، موسسۀ سن1934مقدمۀ چاپ انگلیسی جیشر، سال  2

 .99برگۀ 
 . 333، ترجمۀ تجدد، برگۀ ندیمفهرست ابن 3
 . 118همان جا، برگۀ  4
 .139  – 134همان جا: برگۀ  5



 

 

 

 ی بطه محمد بن جعفر قمابن  فهرست 
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کند؛ مانند آن چه جابر برای تألیفات خود ساخته و در پایان آن گفته دانشمند؛ یا دانشمندانی ساخته شده است بسیار نقل می  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 .1ام نام نگاشته ها نیز، سی کتاب بی است، جز این 

 کنند هایی که دیگران یاد میفهرست
 ( کنند که فهرست تألیفات خود را فراهم ق( نیز از چند دانشمند یاد می   460  -   385ق( و طوسی ) 450-   372نجاشی 

 های ایشان را نوشته است. کرده؛ و یاکسی فهرست نگارش

  بطه محمد بن جعفر قمی ابن
  450  -   372اشی ) کند، فهرستی داشته که نجق( روایت می 280او از احمد برقی )د:  :  بطه محمد بن جعفر قمیابن   - 9

 .  2کندقبه از آن نقل می بطه و احوال ابن ق( در احوال ابن 

 ق(  300سعد بن عبدالله )د:  اشعری قمی 
طوسی و شهرآشوب هر یک در فهرست خود دربارۀ او گویند:» وی    ق(:300سعد بن عبدالله )د:    اشعری قمی   -10

 هایی که روایت کرده، ساخته است. فهرستی برای کتاب 

 ان اسماعیلیعبد
 .  3فهرستی برای تألیفات خود تألیف کرده و ندیم اندکی از آن نقل کرده است  عبدان اسماعیلی: -11

 .4ق( بوده است   672ای از فهرست عبدان در دست خواجه نصیر )د:  نسخه 

 
 . 422همان جا: برگۀ  1
 . 374،  16، جذریعه؛  254،  174، 5قهپایی، ج  2
 . 240، چ تجدد، برگۀ 5، فن  5ندیم، مقالت فهرست ابن 3
 .  137، 123، برگۀ 7سزگین، ج 4



 

 

 

 ق( 328محمد بن عمر )د:  یکش فهرست 
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 ق(  328کشی محمد بن عمر )د:  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
 .1از آن نقل کرده است الرجال ر  اختیاکشی فهرستی داشت که در کتاب   ق:328کشی محمد بن عمر )د:  -12

 ق(  346حسین )د:  بنمسعودی علی 
 .2کشی یک فهرست بدو نسبت داده است  ق(:346مسعودی علی بن حسین )د:   -13

 عیاشی محمد بن مسعود سمرقندی 
 . است از فقیهان شیعهیکی  عیاشی محمد بن مسعود سمرقندی:  - 14

آورم«  می در پایان یک کتاب خود، صورتی از تألیفات عیاشی را نگاشته و من از آن نقل    محمد محمدجنید بن  »    گوید:ندیم   

 . 3آورم می(.244، چ تجدد، ص5، فن 5)ندیم، مقالت  

 (  ق 367د: ق 367م)  جعفر قمی :قولویهابن
که خودش روایت کرده ترتیب    هااصل هااصل و    هاکتاب هاکتابفهرستی برای    ق(:367)د:    قولویه جعفر قمی ابن   -15

 .4(. 41، ص 2)قهپایی، ج داده بود است و طوسی در احوالش از آن یاد کرده است

 
   .3، سطر 114، 1قهپایی، ج  1

الّرجالنک:   ة 
َ
َمعرف ّشی،  إختیاُر 

َ
ک یا  ِرجال  الّناقلین؛  )د:  معرفُة  کشی  عمر  فرزند  محمد  تح340،  و  تصحیح  مصطفوی، ق(،  حسن  قیق 

خ؛ دیگر:  1348زاده خراسانی دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، مرکز تحقیقات و مطالعات، مشهد،  نگاری محمد واعظمقدمه 

 خ.1382تحقیق و تصحیح محمدتقی فاضل میبدی و ابوالفضل موسویان، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، 
 . 186، 4قهپایی، ج  2
 . 244، چ تجدد،  5، فن 5، مقالت  فهرست ندیم 3
 . 41، 2قهپایی، ج  4



 

 

 

 ق( 381: محمد بن احمد )د:  یاسکاف  دی جن ابن  فهرست 
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 ق(  381محمد بن احمد )د:  :جنید اسکافیابن رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
در    طوسیطوسیفهرست تألیفات خویش را نگاشته بوده که    ویق(:  381جنید اسکافی محمد بن احمد )د:  ابن  -16

و    « و گسترده نگاشته است]گشوده[  خود را مبوب    های تصنیفهایتصنیفاو فهرست  »  یاد نموده، گوید:    فهرستاحوالش در  

را از فهرست    شهایکتاب هایش کتابعنوان برای    150ولی نجاشی در احوالش پیرامون   آورم، نمی آورم.نمی من آن را به درازایش 

 . 1(. 131- 127، صص5)قهپایی، ج  کتبش نقل کرده است 

 ق(  381بابویه صدوق محمد بن علی )د: ابن
فهرستی از کتب علما تألیف کرده که در پیشگفتار کتاب دیگر خود    ق(:381بابویه صدوق محمد بن علی )د:  ابن   -17

 دهد.  بدان حوالت می من الیحضره الفقیه 

کند و در احوال خودش  بابویه محمد بن علی نقل می خود در ترجمۀ احوال زید نرسی از فهرست ابن   فهرست طوسی نیز در  

 گوید: فهرست کتب او معروف است. 

 ق(  392 - 330جنی عثمان )ابن
ق  384فهرست آثار خود را در اجازتی، که به حسین بن احمد بن نصر به تاریخ    ق(:392  -  330جنی عثمان )ابن   -18

 .2داد، آورده است 

 فهرست ده جلدی کتابخانۀ ری 
بویه که سامانیان از صاحب عباد خواستند که از وزیری آل   هنگامی  یاقوت گوید: فهرست ده جلدی کتابخانۀ ری:    -19

د و وزارت ایشان را بپذیرد، گفت: چگونه می   توانم به خراسان آیم که کتابخانۀ من به اندازۀ چهارصد بار شتر کتاب دارد؟ِبُبرَّ

 
 . 131 – 127، 5قهپایی، ج  1
 .111  – 109، 2، ج معجم األدباء؛ یاقوت، 379، 16، جذریعه 2



 

 

 

 کتابخانه عضد الدوله  فهرست 
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کتابخانه را پس از سوزانده شدن به  رساند که من آن  کتابخانۀ کنونی ری درستی این سخن را می ابوالحسن بیهقی گوید:   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 .1بود ها ده مجلد می ام که فهرست آن کتاب دست محمود غزنوی دیده 

 کتابخانه عضد الدوله 
[ خود از کتابخانۀ عضدالدوله )فرمانروای شیراز  احسن التقاسیم ق در اثر ]378مقدسی به سال  کتابخانه عضد الدوله:    - 20

ها به ترتیب موضوع مرتب شده بود و  هایش در قفسهکند که کتابدارانی چند داشت و کتاب ق( یاد می 364 –  338های در سال 

 .  2هایی ثبت شده بود ها در فهرست نام آن 

 کتابخانۀ نوح بن منصور سامانی 
های بسیار داشت و در هر  ق( دربارۀ این کتابخانه گوید: خانه 428سینا )د:  ابن   کتابخانۀ نوح بن منصور سامانی:   -21

ها به مردم  هایی یافتم که نام آن های اوایل نگریستم و کتابهای دانشی ویژه. پس به فهرست کتاب خانه صندوقی چند از کتاب 

 .  3نرسیده بود

 ق(  423عبدون احمد بن عبد الواحد )د: ابن
خود لیست تألیفات کسی را   فهرست فهرستی داشت که طوسی در  ق(:423عبدون احمد بن عبد الواحد )د: ابن   -22

 .4کنداز آن نقل می 

 
 . 259، 6؛ ج 315، 2، یاقوت حموی، جمعجم األدباء 1
 .669  - 668، ترجمۀ منزوی، برگۀ احسن التقاسیم 2
 .65، جوزجانی، نفیسی، برگۀ پورسینا ؛770 – 740،  2برگردان ذاکر، جعیون األنباء،  3
 . 66، 1قهپایی، ج  4



 

 

 

 ی ری غضاابن  فهرست 
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 غضایری ابن رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
 ق درگذشت.  411احمد که پدرش حسین در   غضایری،ابن   -23

 داشت که تنها این سومین برجا مانده است.   رجال و یک  فهرستدو   او

 فراهم کرد: : احمدغضایری دو فهرست  خود گوید فهرستطوسی در آغاز 

 ؛مصنفات شیعهیکی برای   -

 .  1ِگرد آوردم  فهرستدوم برای اصول ایشان و من )طوسی( هر دو را با هم در این  -

 شناسی غضایری به دست نیست.  کتاب  فهرست نسخۀ این دو 

ق به طور  644ق( بود که آن را در سال  673در سدۀ هفتم به دست احمد بن طاووس )د:  کتاب الضعفاء  سومین اثر او به نام  

 االشکال پراکنده در کتاب خود  
ّ

  اختیار، طوسی،  رجال و فهرستطاووس در این کتاب پنج اصل رجالی شیعه ) گنجانید. ابن   حل

 غضایری( را به ترتیب حروف پخش کرد.   الضعفاء کشی، نجاشی؛  

 االشکال های غضایری که در  نویسی نگاشته ق( با بیرون 1021 عبدالله شوشتری )د:  در سدۀ یازدهم مال 
ّ

پراکنده است،    حل

ق باز هم کسان شناسانده شده در پنج  1016فراهم نمود، سپس عنایةالله قهپایی به سال  الضعفاء غضایری  متن نوینی برای  

 نام داد.  مجمع الرجال کرد و آن را کتاب یاد شده را برای بار دوم پشت سر هم در یک مجموعه پخش 

 مفید 
   . 2ق( فهرستی برای کتب خود ساخته بود که طوسی از آن نقل کند 413  -  336محمد بن محمد بن النعمان )   مفید:  -24

 
األصل في ؛  1282در عنوان فقه، چ یالتقایا،    کشف الظنون؛  9،  1برای فرق میان »اصل« روایت شده و »تصنیف« تألیف شده، نک: قهپایی، ج  1

 . 346ترجمۀ منزوی، پانوشت برگۀ احسن التقاسیم، ؛ 318 -  316، 24، جذریعهق(؛ 180تألیف شیبانی )د:  الفروع
 . 5، سطر  34، 6قهپایی، ج  2
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شناس کانادایی فراهم کرد، که احمد  ایران   Martin. G. McDermottدرموت  بهترین فهرست آثار شیخ مفید را به تازگی مک  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

های  برگه چاپ شده و شماره عنوان   588خ در  1363شیخ مفید به سال    های کالمی آرام آن را به فارسی گردانید و به نام اندیشه

 رسانیده است.  172آن آثار را به 

 های موجود  ترین فهرستکهن

 فهرست جالینوس  
های خود  فهرستی برای نگاشتهم(  200  -  130جالینوس پزشک پرگاموسی )   های آن: فهرست جالینوس و ترجمه  -25

 شود.  شناخته می فینکسو در عربی به صورت   پیناکسساخته که به  

 فهرست جالینوس در دو بخش بوده است:  

 ( آثار پزشکی او؛  1

 های منطقی، فلسفی و دستوری.  ( نگارش 2

 کند.  وی سن خود را هنگام نگارش هر یک و انگیزۀ خود را در نگارش، در این فهرست بیان می 

فهرست جالینوس که یک صد و بیست و نه اثر او در آن معرفی شده است که به دست ایوب رهاوی سریانی معروف به ابرش  

بغدادی از یونانی به زبان سریانی ترجمه شد )مقدمۀ حنین بر ترجمۀ عربی این فهرست( و حنین بن اسحاق آن را از سریانی به  

 عربی ترجمه و گزارش نمود.  

 فهرست حنین  
برای کتاب   -26 آن:  فهرست حنین  بر  رازی  و دنبالۀ  از سریانیان های جالینوس  اسحاق عبادی  پسر  ابوزید حنین 

های یونانی  مقام، از مترجمان زبردست سدۀ سوم است که در زبان م( پزشک عالی873  -  810ق /260  -  194شدۀ حیره ) عرب 

 و سریانی و فارسی و عربی چیره بود.  
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در   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار  او »حیره«  به دولت    18زادگاه  وابسته  امیران عرب  او مرکز  تولد  از  از دو سده پیش  کیلومتری نجف کنونی که کمتر 

جهان آن    ساسانی بود و در گوشۀ باختری مثلثی است که گوشۀ خاوری آن جندیشاپور وگوشۀ شمالی آن »سورا« دو مرکز علمی 

آموخت،   فارسی  در  را  عربی  او  است.  بوده  افزون  روز  و  شد  گمارده  دارالترجمه  رهبری  به  رسید،  مأمون  خدمت  به  بغداد  به 

 کرد.  های خود، ترجمۀ دانشمندان دیگر را نیز ویرایش میبرترجمه 

؛ سلیمان بن حسان  352، ترجمۀ تجدد، برگۀ  فهرست؛ ندیم در  455،  1، جوفیات األعیانخلکان در  نامۀ او را ابن زندگی 

  ، 1، ترجمۀ ذاکر، جعیون األنباء ابی اصیبعه در  ، ابن 171برگۀ    تاریخ الحکما،؛ قفطی در  184،  1ج   اء طبقات األطب   در  اندلسی

 اند.  آورده  طبقات الحکماجلجل در  و ابن  ؛488  –  458

زندگی  نگارش گابریلی  و  را در مقاله نامه  او  ایزیسای در  های  برگۀ  6، ش  مجله  و ماکس  1924به سال    296  -  282،  م 

م به دو زبان  1928تألیف حنین، چ، قاهره،  عشر مقاالت في العین  گفتار محققانه کتاب  نامۀ او را در پیش ز زندگی مایرهوف نی 

 انگلیسی و عربی آورده است. 

ق( که از درباریان متوکل  257ق برای علی بن یحیی پسر ابومنصور )د:  242ای است که به سال  یکی از آثار مهم حنین نامه 

ق( بود، نگاشته است و آثار جالینوس را که به زبان سریانی و عربی ترجمه شده بود، شناسانده  247  -   232عباسی )خالفت:  

 ها در تاریخ اسالم باشد.  ترین فهرست است و این گویا از کهن 

 کند.  ، همۀ آثار جالینوس را با ذکر مترجم هر یک و برانگیزندۀ او یاد می فهرستحنین در ترجمۀ عربی این  

ایاصوفیه، ش  یگانه ن از این رسالۀ عربی حنین در کتابخانۀ  است و برگشتراسر، خاورشناس آلمانی آن را به    3631سخه 

م مقالتی به انگلیسی  1926م در الیپزیگ چاپ کرد و ماکس مایرهوف به سال  1925آلمانی ترجمه و همراه متن عربی در سال  

رد، سپس دکتر مهدی محقق آن رساله را به فارسی ترجمه نمود و  پخش ک  724  -   685، برگۀ  8در نقد آن در مجلۀ ایزیس، ش  

 چاپ کرد.    416 -   368برگۀ گفتار در بیست 



 

 

 

 نوس ی جال  یهاکتاب  ی برا  یفهرست راز  موجود یهافهرست   نیترکهن

 

13 

 های جالینوس برای کتابفهرست رازی  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
ای برای فهرست حنین دارد )ندیم،  رازی، محمد زکریا نیز دنباله   ای برای فهرست حنین[:]فهرست رازی دنبال   -27

 (.  4 ، سطر358ترجمۀ تجدد، برگۀ 

نهاده    175خود این دنبالۀ رازی را کتابی جداگانه برشمرده و آن را در بخش فنون گوناگون با شمارۀ    فهرست بیرونی در  

 است. )یا حاوی( رازی برشمرده  الجامع اصیبعه آن را بخش دوازدهم از کتاب  ابی است، ولی ابن 

های جالینوس افزود بر شمارۀکتاب   عشر فیها استدرکه .../ بخش دوازدهم آن چه رازیالقسم الثاني   گوید:اصیبعه  ابی ابن 

 .1خود جالینوس نیز نیامده است  فهرست که که حنین یاد نکرده بود و در اصل 

 محمد زکریای رازی دیگر های فهرست
 به رازی دو فهرست نسبت داده شده است:    های دیگر محمد زکریای رازی:فهرست   -28

 الینوس نگاشته که در باال یاد شد؛  ای که رازی برای فهرست حنین از آثار جالف( دنباله

 کنند.  های خود نیز فهرستی نگاشته که ندیم و فقطی از آن نقل میب( عالوه بر این رازی برای کتاب 

،  59)ندیم، ترجمۀ تجدد، برگۀ    فهرستفهرست آثار رازی که به دست ما رسیده از ندیم است که نیم قرن پس از رازی در  

 آورده است.    رازی( به نقل از فهرست 423، 356

 ا پس از خودش و ندیم، برای سومین بار، بیرونی گرد آورده است.  ر که خواهیم دید فهرست آثار رازی همان گونه  

 (. 31های بیرونی، بنداست )نک: فهرست   184بیرونی   فهرست و در  171ندیم  فهرست ثار رازی در شمار آ

 
هایی از جالینوس است که گویا تنها به دست رازی رسیده است که : بخش دوازدهم: ریزگفتاری از کتاب720،  2، برگردان ذاکر، جعیون األنباء  1

شود که خود جالینوس آن را گردآوری نموده  جالینوس دیده می   فینیکسها را یاد کرده است و نه در فهرست کتاب  زند اسحاق عبادی آننه حنین فر 

 (.424، به کوشش نزار رضا، برگۀ عیون األنباء ) یذکرها حنین و ال هي في فهرست جالینوسفیما استدرکه من کتب جالینوس و لم است.
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 ندیم  فهرست رانی در ا ینگار هرست ف  خیتار 
 ق است.  385شعبان    20ندیم درگذشتۀ ابوالفرج محمد بن اسحاق معروف به ابنفهرست ندیم:   - 29

 (.  146، 96، 41ق نگاشته است )ترجمۀ تجدد، برگۀ 377خود را در   فهرست او 

  فوز العلوم چاپ قدیم    کشف الظنون به این کتاب در    ق( 1067  -   1017)   چلپی عبدالله افندی حاجی خلیفه  زند  مصطفی فر 

تبدیل  العلوم  این نام به فهرست  کشف الظنون  رسیده است، ولی در چاپ اخیر    372، برگۀ  16، جذریعهنام داده و از آن جا به  

 شده است و شاید این بهتر باشد.  

های  های پیش از اسالم به مسلمانان رسیده و هم چنین دانش است که از ملت   ترین فهرست از علومی ندیم بزرگ   فهرست

 آن روزگاران است: این کتاب در ده مقالت است.  اسالمی 

 مقالت اول، دوران کهن سه فن است:  

 های ملل گذشته و خطشان؛  ( زبان 1

 های آسمانی گذشته؛( کتاب 2

 . قرآن( 3

   دوم، نحویان نیز در سه فن است: مقالت

 ( آغاز نحویان بصره و کتبشان؛ 1

 ( نحویان کوفه و کتب ایشان؛2

 ( التقاطیان از ایشان و کتب آنان. 3

 نامه نیز در سه فن است: مقالت سوم، اخبار، سیر، نسب

 ( اخباریان )مؤرخان( و کتب ایشان؛  1

 ( شاهان دبیران و عمال خراج؛  2

 بان، خوانندگان، نوازندگان، کتب ایشان. ( ندیمان، ادی3 

 مقالت چهارم، در شعر که دو فن است:  
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 ( دورۀ جاهلیت؛  1 رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 ( اسالم. 2

 مقالت پنجم، علم کالم در پنج فن است:  

 ( معتزله، مرجئه، و کتب ایشان؛1

 ( شیعه نرم و تند و کتبشان؛ 2

 ( جریان سنی؛  3

 ( خارجیان و کتبشان؛4

 کتبشان. ( صوفیان، زهاد و 5

   مقالت ششم، فقیهان هشت فن دارد: 

 ( مالکیان؛1

 ( حنفیان؛2

 ( شافعیان؛ 3

 ( داودیان؛ 4

 ( شیعیان؛5

 ( محدثان؛6

 ( طبریان؛7

 ( خارجیان. 8

 مقالت هفتم، علم و فلسفه سه فن دارد: 

 ( تاریخ فیلسوفان طبیعی و منطقی؛ 1

 دانان؛( مهندسان و ریاضی 2

 ( پزشکان. 3
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 ها )شعبده( نیز سه فن دارد:  مقالت هشتم، خرافات و سحریات و تردستی رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 گویان؛ ( تاریخ قصه 1

 ( تاریخ تردستان؛2

 نام که در آن نگاشته شده است.  های بی ( کتاب 3

 ها دو فن دارد: مقالت نهم، ادیان و مذهب 

 ( صابئیان، مانویان دیصانیه و مرقیونی؛ 1

 ( مذاهب خاوری، هندی و چینی.2

 قالت دهم، کیمیاگران کهن و تازه. م

، این کتاب پس از آمدن مغول و انحطاط علوم به فراموش سپرده شده تا در  فوز العلوم یا    ؛فهرست العلومیا    ؛ندیم   فهرست

م به چاپ رساند  1871م( آن را با چند نسخه تصحیح کرد و در الیپزیک در  1870  -   1802سدۀ نوزدهم گوستاو فلوگل اتریشی ) 

هایی که در آن بود و  و افزودن بخش که از روی آن در مصر نیز چاپ شد، سپس آقای رضا تجدد با مقابلۀ آن با نسخۀ چستربیتی 

بود، نسخه  نیافته  بدان دست   کامل فلوگل 
ً
ترجمه و در  ای نسبتا به فارسی  را  فراهم و همان  خ چاپ کرد، سپس در  1343تر 

 برگه چاپ و پخش کرد.    426م اصل عربی کامل شده را در 1973

ها بسنده دارد، ولی گاهی  ها به نام و موضوع آن از کتاب   به تاریخ علم در ملل گذشته معاصر نظر دارد و  فهرست ندیم در این  

اسحاق    اغانی بخش  11کند. او آغاز  شناسی امروزین خصوصیات کتاب، مانند آغاز و انجام آن را نیز معین میهم چون یک کتاب 

 ( معین کرده است.  215تجدد، برگۀ  . جاحظ را )چحیوان  ( و آغاز کتاب 159تجدد، برگۀ  . موصلی )چ

 رستوارۀ زراریفه
،  2؛ ج144  -   143،  1، ج ذریعهبحرینی چاپ شده است ) کشکول  یاد شد و در    چهارم که در بند    فهرستوارۀ زراری   -30

465 .) 
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 نگاریسدۀ پنجم، روند تکاملی فهرست  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
 شود: نگاری در سدۀ پنجم در دو خط مشخص دیده می فهرست 

 دارند؛  ۀ علمی های بیرونی در خاور ایران که بیشتر جنب نخست فهرست   -

 هایی که در باختر ایران تألیف شده که بیشتر جنبۀ مذهبی شیعی تصفیه شده دارند.  دوم فهرست  -

 دارند[ های بیرونی در خاور ایران که بیشتر جنبۀ علمی]نخست فهرست

 های بیرونیفهرست
 ق( یک فهرست دو بخشی در دست است:  440 -  362از ابوریحان بیرونی )  های بیرونی:فهرست   -31

 الف( فهرست آثار رازی که در باال ذکرش گذشت؛  

 ب( فهرست آثار خود بیرونی.  

قمری از سن او گذشته بود نگاشت و در آغاز آن به کسی    65سال خورشیدی و    63ق که  427او فهرست آثار رازی را به سال  

 . نیاورده و خواهان شناسایی آثار محمد زاری شده بودکه نامش را 

به نام    ، هایشام؛ و یا به راهنمایی خود وی در کتاب های او دیده من تا آن جا که بتوانم آن چه را که از نگاشته  گوید:می   او 

 کنم.  ام، در این جا یاد میها پی برده آن 

گفتار کتاب، بیم خود را از ِگردآوری فهرست آثار رازی که مبادا ر پیشزیست، دبیرونی که در دربار ترکان متعصب غزنوی می 

 است.  با او را داشته باشد، آشکار کرده فکری و گرایش علمی بوی هم 

 کننده را نیز از ترس پنهان داشته است( این کار را انجام دادم.  من به احترام در خواست تو )نام در خواست  گوید:او 

 در کتابخانۀ لیدن هست.   133مارۀ  نسخۀ این کتاب به ش 

در    48  -   38بیرونی، برگۀ    آثار الباقیةگفتار کتاب  بخشی از آن را مشتمل بر آثار بیرونی بود، در پیش    E. Sachauزاخائو  

به سال    J. Ruskaبیرونی را و روسکا   م بخش آثار1920به سال     E. Weidemannمن  م چاپ کرد، سپس ویده 1878الیپزیک  
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اندیشمند بزرگ  های  بخش آثار رازی را به آلمانی ترجمه و نشر کردند، سپس همۀ رساله با ویرایش و گزارش و پانوشت م  1925 رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 کتب الرازي چاپ شد: في فهرست رسالة للبیروني  برگه به عنوان   51م در 1936در پاریس به سال   P. Krausپل کرواس 

Epite de Beruni. Contenant des ouvrage de Mohammad B. Zakariya Ar- razi.  

 بیرونی در بخش یکم این فهرست یک صد و هشتاد و چهار عنوان به رازی نسبت داده است.  

،  359  -  356تا است، ولی من در چاپ تجدد )برگۀ    167ندیم    فهرست در    های رازی گان کتاب و رسالهاین شمار   :گویند

این شماره    عیون األنباء ق( در  668  - 596اصیبعه )احمد،  ابی عنوان برشمرد، به هر حال پس از بیرونی، ابن   171( آن را 423

 رسانیده است.  238را به  

بیرونی را در    صیدنۀشناس که  زی معروف به غضنفر از دانشمندان بیرونیی در سدۀ هفتم ابواسحاق ابراهیم بن محمد تبر

ای از این رساله  نسخه المشاطة لرسالة الفهرست  رده است، پیوستی برای این فهرست بیرونی ساخت به نام  ق رونویسی ک678

  121، برگۀ 1363، تهران، بیست گفتار)محقق،   .کتابخانۀ لیدن هلند موجود است  133همراه با رسالۀ بیرونی در مجموعۀ ش 

- 125 ) 

آثار رازی بدکتر محمود نجم  اصیبعه و  ابی ا سنجش میان چهار فهرست ندیم، بیرونی، قفطی و ابن آبادی نیز فهرستی از 

مؤلفات و مصنفات ابوبکر محمد  عنوان رسانید و آن را به نام    271ها را به  های هر یک فراهم کرد و شمارۀ آن تعیین جای نسخه 

 تر چاپ شده است.  خ نیز به شکلی کوچک1318برگه چاپ کرد. این کتاب به سال   444خ در 1339در زکریای رازی 

عنوان    42عنوان دربردارد جدا ساخته با افزودن    138بخش دوم، یعنی آثار بیرونی از این فهرست که    D. G. Boilotبوآلو  

های گوناگون بر آن  شناسی هر یک را نیز از فهرست شناسی و نسخه های کتاب رسانید، آگاهی   180ها را به  از منابع دیگر، آن 

 پخش کرد.    256 -  161م، برگه 1955به سال   2مجلۀ بنیاد دومینیکی، قاهره، دارالمعارف مصر، ج افزود و آن را در 

شناسی بوآلو، به  شناسی و نسخه آقای پرویز اذکایی نیز همان بخش آثار بیرونی را از روی چاپ زاخائو با تحقیقات کتاب 

سال   به  و  گردانید  در  1352فارسی  بیرونی  هزارۀ  یاد  به  هندی    برگه  104خ،  سعیدخان  احمد  سپس  کرد،  پخش  و  چاپ 

خ آن  1352تر چاپ کرد و عبدالحی حبیبی به سال  م به صورت گسترده 1971شناسی ابوریحان بیرونی را به انگلیسی در  کتاب

 برگه چاپ شد.   230را به فارسی گردانید و به مناسبت هزارۀ ابوریحان از طرف شورای عالی فرهنگ و هنر در تهران در 
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 های مهم تصفیه شدۀ شیعه در باختر کشور : فهرستدوم رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
باختر کشور:دوم: فهرست   -32 بغداد    های مهم تصفیه شدۀ شیعه در  به دستگاه خالفت  ایران  باختر  چون مردم 

چنان که سیاستمداران شیعی  داشت. هم های مغزی ایشان نیز بیش از مردم خاوران رنگ مذهبی می بودند، فعالیت نزدیکتر می 

ت شیعه  های نوبختی، فراتی، رفیل، ساجیان و مانند ایشان( با دولت عباسی در سرکوب ُغال معتدل، در غرب ایران )خاندان 

ق(، کراجکی )د:  436ق(، سید مرتضی )د:  413کوشیدند، مراجع شیعی معتدل چون شیخ مفید )د:  اسماعیلی و قرمطی می 

شناسی مذهبی خود نیز به اخراج ُغالت از دایرۀ تشیع پرداختند. غضایری  ها و کتاب ق( در فهرست 460ق( و طوسی )د: 449

ق( نیز  460بسیاری از مؤلفان ُغالت را غیر قابل اعتماد اعالم نمود. طوسی )د:    الضعفاء ق( با نگارش کتاب  411)د: پس از  

 سازی کرده بسیار از ایشان را بیرون ریخت.  ق( را پاک 328کشی )د:   رجال کتاب 

 های مذهبی این قرن: اینک فهرست 

 های شخصی؛  الف( فهرست 

 های همگانی. ب( فهرست 

 های شخصی  فهرست  ( الف

 ق( 413)د: مفید شیخ 
ها به دست نیست، یاد کرده هایی که متن آن فهرست او در بخش فهرست   :ق( 413محمد بن نعمان )د:    شیخ مفید،  -33

 (. 24شد )بند 

 ق( 436 - 355الهدی ) مرتضی علم سید 
بویه بود که به موجب  نقیب طالبیان عراق در دوران آل   او  ق(:436  -  355الهدی علی بن حسین )مرتضی علم   -34

کردند. طوسی در فهرست خود تألیفات سید  از حکومت عباسیان در برابر شیعیان تندرو اسماعیلی دفاع می   ت هاشمی سیاس

 کند.  مرتضی را از فهرست مؤلفات وی نقل می 
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دهد که این فهرست تألیف خود مرتضی باشد؛ یا فهرستی باشد که شاگرد او محمد بصری از  احتمال می ذریعه  صاحب   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 کتب استاد فراهم ساخته و سید مرتضی بر پشت نسخۀ آن اجازتی روایتی برای وی نگاشته است.  

،  سپهساالر  فهرست و در    6/2533باشد و نسخۀ آن در سپهساالر به شمارۀ  می   417تاریخ این اجازۀ دارای فهرستوارۀ شعبان  

در مشهد،    391،  5ج قدسو  آستان  ج فهرست  در کتاب    66،  2،  و  آثاره  هست  و  سیرته  من  المرتضی  عبدالرزاق  ادب  تألیف 

 یاد شده است.   167 -  164، 131م، برگۀ 1957الدین، چ مصر به سال  محیی

 ق(449محمد )د:   ،کراجکی
او از جانب سید مرتضی برای مبارزه با اسماعیلیان به قضاوت    ق(:449کراجکی محمد بن علی بن عثمان )د:    -35

 طرابلس شام منصوب شد.  

تألیف   220را و این که او  نامۀ جعفر بن احمد قمی زندگی  دروع الواقیةق( در 664  -  589طاووس ) او فهرستی دارد که ابن 

(، ولی  393،  16، جذریعه؛ 179، برگۀ 5، سدۀ طبقاتگ، کند )آقا بزر اش را داشت، نقل می داشته است، از آن کتاب که نسخه 

روزگاران کراجکی بود،  متن کتابچۀ فهرست تألیفات کراجکی را که نگارش یکی از هم   497،  3، جالوسایل  مستدرك نوری در  

 یادشده در باال نیست.    کتب کراجکیاز فهرست  چاپ کرده است و در آن نامی 

را به ابوالقاسم پسر شیخ مفید و موسی پسر کراجکی نیز نقل   فهرست کتب کراجکیاحتمال نسبت تألیف الذریعه  صاحب 

العابدینگوید: کراجکی  میالعابدین روضه  گوید: » کراجکی  می این فهرست    نگارندۀ نگارندهکرده است، ولی چون   را    روضة 

،  16، جذریعه)   «. : برای من نگاشتگفتمیگفت می گرنه  آشکار است که نگارنده پسر کراجکی نیست و    ، برای پسرش نگاشت

 ( 379379ص
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 های همگانی کتب شیعه مهمترین فهرست ( ب رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 طوسی و دو فهرست نجاشی 
  -  385ق( و محمد بن حسن طوسی ) 450  -  372احمد بن علی نجاشی )   فهرست دو  دو فهرست نجاشی و طوسی:    - 36

 شناسی ویژۀ شیعه در سدۀ پنجم شمرد.  های کتاب توان مهمترین فهرست ق( را می 460

آید،  ق( و طوسی، پنج اصل رجالی شیعه به شمار می411ق(، غضایری )ز:  328کشی )د:    رجال این دو کتاب در کنار سه  

نام گرفت که به تازگی به    مجمع الرجال الله قهپایی به ترتیب نام کسان دنبال هم نهاده شد و  دست عنایةق به  1061که در سال  

 مجلد چاپ شده است.   7ق در 1387وسیلۀ ضیاءالدین عالمه فانی در اصفهان به سال 

سی سیزده سال هر یک از دو فهرست نجاشی و طوسی جداگانه نیز چنان که خواهیم دید منتشر شده است، هر چند طو

و برای اصالح آن نگاشته شده و در چند جای کتاب )مثاًل   فهرست طوسی پس از  فهرست نجاشی تر از نجاشی بود؛ لیکن  جوان 

از   و طوسی(  احوال صدوق  به همین   فهرست طوسی در  و  است  و شکل گرفتهسبب پخته  نقل کرده  تکیه  تر  و  است  آن  از  تر 

 است.   فهرست طوسی بیش از    فهرست نجاشیشناسان شیعه بر  رجال 

ق( گوید: من جنازۀ او را شستم.  436ق یاد کرده است و دربارۀ سید مرتضی )د:  419نجاشی مرگ محمد بن تبان را در سال  

 ق چاپ شد و سپس چند بار در ایران از نو چاپ گردید.  1317مبئی در ب  رجال نجاشیمتن اصلی 

اند که  شناسان بعد آن را از نو به تمام حروف مرتب کرده تنها به حرف اول مرتب بوده است و چند تن از رجال   رجال نجاشی 

ی است، ولی کتاب نجاشی  شناس، یاد شده است، هر چند تکیه نجاشی و طوسی هر دو بر کتاب 70،  4ذریعه، ج  سه ترتیب آن در

 شهرت یافته است.  فهرست و کتاب طوسی به  رجال بیشتر به 



 

 

 

 ق( 449محمد )د:   ،ی کراجک ی نگارفهرست   یپنجم، روند تکامل ۀسد

 

22 

 فهرست طوسی  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
خود تنها حرف آغاز نام کسان را رعایت کرده است، سپس    فهرست طوسی نیز مثل نجاشی در    ]فهرست طوسی[:  -37

؛  66،  4ذریعه، جد. سه ترتیب آن در  را نیز مرتب نمودن  فهرستهای دیگر  شناسان، هر یک جداگانه حرف کسانی چند از رجال 

 بدین گونه یاد شده است:   29، 20ج

شناسی آن بسنده کرده،  انداخته و به رجال   فهرست طوسی شناسی را از  های کتاب ق( بخش 676  -  602ـ محقق حلی ) 

 (. 425،  4، ج ذریعه ه است ) نامید تلخیص الفهرست  آن را  

معراج  آغاز کرد و    فهرست طوسی ق شرحی بر  1107ق( به سال  1121ـ سلیمان ماحوزی از دانشمندان شیعه بحرین )د: 

 (. 228،  21، جذریعه، ولی موفق به انجام آن نشد ) نامید   الکمال 

بار به وسیلۀ اشپرنگر   فهرست طوسی  به سال   A. Sprenger  1نخستین  التبرولی، مولوی عبدالحق، مولوی غالم قادر   ،

بر آن افزوده و کتاب را برحروف تمام کلمه مرتب    فهرست نجاشیم در کلکته چاپ شد، ویراستار مطالبی از  1853ق /  1271

توان مطالب این  می رو، جز با دقت فراوان نبرگه مقدمه به زبان انگلیسی چاپ کرد. ازاین   4برگه همراه با    383کرده است و در  

را با چند نسخه    فهرست طوسیم متن اصلی  1937چاپ را به طوسی نسبت داد، پس محمدصادق بحرالعلوم در نجف به سال  

خ به  1351م آن را با تحقیق بیشتر از نو به چاپ رساند. به سال  1960هایی چاپ کرد و سپس در سال  تصحیح و با پانوشت 

  156گفتار و برگه پیش   15شگاه مشهد، آقای محمود رامیار چاپ اشپرنگر را افست کرده با مناسبت جشن هزارۀ طوسی در دان

 ها از نو پخش کرده است. برگه فهرست 

 
شناس اتریشی بود درگذشت. خاورشناس و ایران  1893دسامبر    19است و در    1813)زادٔه سوم سپتامبر    oys SprengerAlآلویس اشپرنگر    1

 که آگاهی باالیی از بیست و پنج زبان و از آن میان فارسی داشت.
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  فهرست طوسیسدۀ ششم، دو پیوست برای  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
  460  -   385در سدۀ ششم دو تن از دانشمندان دنبال کار طوسی )   سدۀ ششم، دو پیوست برای فهرست طوسی:  -38

 هایی برای کتب شیعه و دانشمندان آن نگاشتند: فهرست   ق( را گرفته

 ق(  600ـ پس از   504)  بابویهمنتجب ابن فهرست
الدین ابوالحسن علی بن عبیدالله بن  منتجب   :الدین[]یا منتخب  ق( 600ـ پس از    504بابویه )، الف( منتجب ابن 38

یاد کرده است و تاریخ مرگ او  التدوین في تاریخ قزوین  رازی. زایش او را شاگردش رافعی در    حسن بن حسین بن بابویه قمی

از اجازتی یاد می 775،  5جتلخیص مجمع األداب،  ق( در  723فوطی )د:  نامشخص است، ولی ابن  الدین،  کند که منتجب ، 

 ق صادر کرده است. او راست:  600بابویه در  بن ا

. این عنوان موضوعی است که نگارنده در دیباچۀ کتاب بدان داده است و در کتاب دیگرش  اسماء مشایخ الشیعة و مصنفیهم 

چاپ    ( که پس از این نگاشته، واژۀ » فهرست« را نیز بر آن افزوده است، ولی در صفحۀ عنوان 433،  1ذریعه، ج) اربعین حدیث  

 ه شده است. نامید الشیعة و مصنفیهم   )به جای مشایخ(  فهرست علماء طباطبایی به نام 

آن را به تشویق صدر نقیب عزالدین ابوالقاسم یحیی پسر ابوالفضل محمد پسر صدر ابوالقاسم   نگارنده در دیباچه گوید:

رفت که پس از شیخ طوسی کسی به ِگردآوری  علی به نگارش این کتاب پرداخت؛ زیرا که در یک نشست، گفتگو از این می 

فهرست کتب شیعه و دانشمندان آن نپرداخته است، پس من این کتاب را به پیروی از طوسی به ترتیب حروف )تنها در آغاز  

در سال   یحیی  عزالدین  و چون  کردم[  ]آماده  بسیجیدم  است  592کلمه(  شده  متعصب کشته  تکش خوارزمشاه  به دست  ق 

 (، پس آغاز نگارش کتاب پیش از آن تاریخ خواهد بود.  333برگۀ   تجارب السلف، ) 

چون منتجب بن بابویه در این    گوید:شهرآشوب می ابن   معالم العلماءگفتار خود بر چاپ کتاب  عباس اقبال در پیش 

ق( با واژۀ »رحمه الله« دعا کرده است، پس کتاب را پس از آن تاریخ نگاشته است.  573الدین راوندی )د:برای قطب   فهرست

ها  تواند افزایش نویسندگان نسخه شود و نیز می دیده نمی  فهرستهای ولی باید گفت این واژه که در نسخۀ اقبال بوده در چاپ 
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اند. شمار کسان شناخته شده در این کتاب در چاپ  واژه را آورده  ق( نیز همین600باشد، چنان که در بارۀ محمود حمصی )د:   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

از دو سطر زندگینامه بسنده    544گذاری شده است،  طباطبایی، که شماره  تن است. نگارنده برای هر یک از ایشان به یکی 

 دارد.  کند و کتابی به ایشان منسوب نمیاد می آورد و مانند طوسی بسیار کسانی را نیز یهای ایشان می کرده، فهرستی از نگاشته 

)سال    چاپ: بود، پس در چاپ سنگی  بحار گنجانیده  اجازات  را مجلسی در مجلد  بابویه  بن    -   1303فهرست منتجب 

م؛  1973  -   1957ق /  1392تا  1376های  جا گرفت و در چاپ حروفی نوین )سال   25م( در جلد  1897  - 1885ق /  1314

روی  از  بیروت  تحقیق سید    298  -   200برگۀ    102م( در جلد  1983آن در سال    افست  با  چاپ شده است، سپس جداگانه 

 م در بیروت پخش شده است.  1986ق /  1404های او به سال  عبدالعزیز طباطبایی و پانوشت 

از منتجب بن  تن دیگر را که دیگران    9تن و طباطبایی    544اند  اند چنان که گفته شماره کسانی که در چاپ شناخته شده 

 رسانیده است.   553اند بر آن افزوده و به بابویه نقل کرده 

چون این فهرست در حرف دوم نامرتب است، حاج آقا حسین بروجردی مرجع معاصر آن را به تمام حروف مرتب ساخته که  

 (.  188، 26ج  ذریعه،دیده است ) ذریعه نسخۀ آن را صاحب 

 ق(  588شهرآشوب )د:  ابن
او از مردم ساری مازندران بود و در فشار قشریان  ق( ابوجعفر رشیدالدین محمد بن علی:  588هرآشوب )د: ش، ب: ابن 39

که دو استاد او عبدالرزاق رئیس شیعۀ نیشابوری و محمد بن حسن را کشتند، از    متعصب سلجوقی و خوارزمشاهی، هنگامی 

شعبان سال یاد شده، درگذشت و در کوه جوشن به    22در    میهن خود بگریخت و در حلب به اندرزگویی و تدریس پرداخت، تا 

بود رأس  یاد  بنای  و  ایران بود  از فشار ترکان ُسنی  الحسین و محسن  خاک سپرده شد. آن جا گورستان شیعیان و گریختگان 

 السقط نیز در آن جا است. او راست: 

های  های خطی و چاپ ( نسخه 318، برگۀ  22؛ ج62ۀ  ، برگ19، جذریعهکه در ) ابیطالب  مناقب آل   و  ؛متشابه القرآن و مختلفه

 آن دو نشان داده شده است. 
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فهرست  اش آن را پیوستی برای  شهرآشوب است و این کتاب است که در دیباچهسومین و مهمترین کار ابن معالم العلماء،   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

  فهرست طوسی شمار کسانی که بر  ام. در این جا از  شمرده، گوید: نام پیرامون ششصد مصنف )تألیف( را بر آن افزوده   طوسی 

های  در چاپ   فهرست طوسیاست، و شمار کسان در  تن    990  ،چاپ اقبال معالم العلماء  کند. شمار کسان در  افزوده، یاد نمی 

 باشد. تن می  909تا  883گوناگون از  

کند که طوسی  انی را یاد می الف( در آن است که بابویه تنها کس  38جدایی این کتاب با فهرست منتجب بن بابویه )نک: بند  

نیاورده بود، ولی شهرآشوب ایشان را نیز به گونۀ کوتاه شده در فهرست خود آورده است و در پایان بخش ویژۀ سرایندگان را نهاده  

 است.  

 برد که کتابی به ایشان نسبت ندهد. شهرآشوب بر خالف ]منتجب بن[ بابویه و طوسی کمتر از کسانی نام می

) شهرآشوب در   از شیخ مفید  این کتاب  نقل می413  -  336دیباچۀ  آغازین اسالم  ق(  نیم  و  کند که شیعیان در دو قرن 

اند تا این جا وی نخستین کس است که از این چهارصد »اصل« که منابع فرهنگ شیعه را تشکیل  چهارصد »اصل« فراهم کرده 

 شود. دیده    23دهد، یاد کرده است. برای فرق اصل با تصنیف، بند می

تهران،  معالم العلماء    چاپ: اقبال،  بار دوم، تصحیح سید    143م،  1934ق /  1353با تصحیح و پیشگفتار عباس  برگه؛ 

 برگه، چاپ شده است.  159م،  1961ق / 1380محمدصادق بحرالعلوم، نجف، 

 سدۀ هفتم و چند فهرست خصوصی  
 از سدۀ هفتم چند فهرست کوچک به ما رسیده است: 

 ق( 638 - 560عربی )ابن
عنوان را    248های خود فراهم ساخته است که  او فهرستی برای نگاشته  ق(:638  -   560الدین )عربی، محییابن   -40

 در آن یاد کرده است.  

 رسانید.   279ها را به  عربی را که در آن فهرست نیامده، بر آن بیفزود و شمار آن های ابن گرگیس عواد نگاشته
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م چاپ شده  1955، سال  30م؛ و ج 1953، سال  29، ج  4و  3، ش  المجمع العربی بدمشقگرگیس عواد در مجلۀ  این گفتار   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 است.  

 ق(  654  - 572جوزی )سبط ابن
؛ چاپ  489،  8چاپ دکن، ج مرآه الزمان،  جوزی در  سبط ابن   ق(:654  -   572جوزی، یوسف ترکمن )سبط ابن   -41

 رسانیده است.   250( را آورده آن را به  597 -  510جوزی، عبدالرحمان ) ابن های  ، فهرست کتاب 3126 -   312، 8شیکاگو، ج

 چاپ کرده است.  30و   29سال  المجمع العربی دمشقاین فهرست را گرگیس عواد در مجلۀ 

 ق(664 – 589)  ، علیطاووسابن
رساند.  او نسب خود را به امام حسن مجتبی پسر علی)ع( می ق(:  664  –   589الدین علی بن موسی ) طاووس، رضی ابن   - 42

 شمرد.  ق( را نیز نیای مادری می460  -  385الوالء حله پرورش یافته. شیخ طوسی ) نخعی   شدۀ ورامی ولی در خاندان کردان عرب 

فرج المهموم في تاریخ  نام    هایی نیز در تاریخ به ویژه علم نجوم به او که چند مجلد در بارۀ دعاهای گوناگون نگاشته، کتاب 

 پردازد.  شناسی و تاریخ عقاید نیز می های دیگر خود به کتاب م( و در کتاب1949ق / 1368دارد )چاپ نجف،  علماء النجوم

(. و نیز  56،  1ج  ذریعه، ه است ) نامید   االبانه في معرفة أسماء کتب الخزانة او فهرستی برای کتابخانۀ شخصی خود نگاشته و  

 او راست: 

 السعود   سعدکتاب 
تنها به اشارت به نام کتاب بسنده کرده االبانة في معرفة أسماء کتب الخزانة  گفتار آن گوید: چون در  ابن طاووس در پیش 

 شماره است.  ها فصل بی دهم. این کتاب در دو باب و هر یک دارای ده بودم، در این جا گزارش بیشتر می 

 هاباب یکم: مصحف 

و    انجیلهای  آنی را معرفی کرده که ترتیبی جز این ترتیب معروف داشته است، سپس فصلی برای نسخه در یک فصل آن قر 

 دارد.   زبور 
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 باب دوم: تفسیرهای قرآن  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 کند:از تفسیرهای قرآن که دارد، گفتگو می  

 طوسی؛  تبیان  -

 تفسیرهای علی بن ابراهیم قمی؛  -

 عباس؛و تفسیر ابن  - 

 ؛ جوامع الجامع  -

 کتاب محمد بن عباس بن مروان؛ -

 تفسیر امام باقر )محمد بن علی بن الحسین(؛  -

 زمخشری؛  کشاف  -

 )همان کتاب فارسی که از میان رفته است(؛ تفسیر جبایی   -

 عبدالجبار همدانی؛  فوائد القرآن  -

 تفسیرهای بلخی عبدالله بن احمد؛  -

 محمد بن سائب کلبی؛ -

 ثعلبی؛  -

 زدی؛ ، عبدالرحمان اسلمی  -

 جریح؛ ابن   -

 علی بن احمد الواحدی؛  -

 نیشابوری؛   -

 جعفرمروزی؛   -

 عبدالعزیز جلودی؛  -

 احمد المنادی؛   -
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 محمد بن جریر طبری؛  - رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 احمدثعلبی؛ احمد خالل؛  -

 زمانی؛  -

 ابوعمرو خالل؛  -

 عزیزی؛  -

 ابوجعفر نحاس؛  -

 اخفش؛   -

 نسائی؛   -

 فراء؛  -

 قطرب؛  -

 استرآبادی؛ عبدالرشید  -

 علی بن عیسی جراح؛  -

 زجاج؛  -

 ازهری.    -

 برگه(   298م،  1950، چاپ نجف،سعد السعود)   . مرتب کردماالبانة    باین کتاب را به همان ترتی   او در پایان فهرست گوید: 

آورده که بخشی از آن را  االجازات بکشف طرق المفازات  های خود را در کتابی به نام کتاب  طاووس فهرستی از نگاشتهابن 

 (.  45 -  37، 104گنجانید )چاپ آخوندی، تهران، ج  بحار األنوار مجلسی در  

نامه برای دو  به صورت وصیت که  کشف المحجة  های خود و دیگران را در کتاب دیگر خویش به نام،  وی بسیار از نگاشته

 پسرش محمد و علی نگاشته، معرفی کرده است.  
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گفتار پدرم شیخ آقابزرگ تهرانی  م با پیش1950م در ایران چاپ سنگی شده، سپس در  1889ق /  1306این کتاب در   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

هرانی از دکتر اسدالله  طاووس و شیخ آقابزرگ ت، در نجف چاپ سربی شده است. ترجمۀ فارسی آن نیز با احوال ابن ذریعهصاحب  

 خ در تهران چاپ شده است. 1368مبشری در  

 ق(  673)د:  ، احمدطاووسبنا
 االشکال گفته در بارۀ کتاب  او برادر علی بن طاووس است، پیش   ق(:673احمد بن طاووس )د:    -43

ّ
  23او در بند    حل

 گفتگویی کردیم. 

 های سدۀ هشتم فهرست
هشتم  -44 هر  :  سدۀ  دوره،  این  ابن در  و  حلی  عالمۀ  ساخته چند  رجال  در  کتابی  یک  هر  بارۀ  داود  در  لیکن  اند؛ 

 شناسی جز چند فهرست کوچک و خصوصی اثری در دست نیست. کتاب

 ق( 726 –  648عالمۀ حلی )
 ق(: 726 –  648الدین حسن بن یوسف بن مطهر )عالمۀ حلی، ابومنصور جمال -45

از کتاب  ذریعه،  صاحب    الف: الرجال  خالصة األقجدا  نام فهرست  وال في علم  به  بدو نسبت داده  المصنفین  کتابی نیز 

 است؛  

ی که پیرامون هفتصد بیت نوشته دارد و برای گروهی از خاندان »زهره حلبی« در  یکی از اجازه   ب:
ّ
  723شعبان    15های حل

ندۀ اجازۀ رخصت داده است. او دربارۀ  ها را به گیر کردن آن هایی است که روایت صادر کرده است، خود یک فهرستواره از کتاب 

کند. این  عقده، آغاز آن را نیز یاد می ابن   الوالیةشناسی نیز آورده است، چنان که برای کتاب  ها خصوصیات کتاب برخی از آن 

  137  -   60، برگۀ  104گنجانیده و در چاپ آخوندی، افست بیروت، جلد    بحار األنوار های  »اجازه« را مجلسی در بخش اجازه 

 شود. دیده می 
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 الدین گرگانی رکن رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
 گفته و شاگرد بزرگ اوست. روزگار عالمۀ حلی پیش او هم  الدین گرگانی، محمد بن علی:رکن  -46

 (  194، برگۀ 8سدۀ    طبقات أعالم الشیعة،است. )آقابزرگ تهرانی،  عالمۀ حلی   مبادی الوصول کنندۀ شرح  او

 (.  381، 16ج  ذریعه،های خود فراهم کرده است ) که وی فهرستی برای نگاشته  گویدمیمقاییس االصول  صاحب 

 ق(751 - 691قیم جوزیه دمشقی ) ابن
از نگاشته  ق(:751  -  691بکر بن قیم )قیم جوزیه دمشقی، محمد بن ابی ابن   -47 تیمیه )د: های ابن او فهرستی 

 کتاب رسانیده است.   341ها را به ق( ساخته و شمار آن 728

 م چاپ شده است. 1953این کتاب در دمشق،  

 های سدۀ سدۀ نهم و دهم فهرست
مش  های عثمانی که پیرو مذهب نرم حنفی بودند، نربه دست ترک   با استوارشدن خالفت اسالمی :  سدۀ نهم و دهم  -48

شناسی از لیست محرمات  تسنن سلفی پیروز شد، نگارش تاریخ علم کتاب  مذهب »ارجایی« حنفیان، بر خشونت ضّد علمی 

 مذهبی بیرون آمد.  

ق( 310گردید و نه مانند طبری )د:  ق( نفی بلد می 151اسحاق )د:  زدن بدین کارها نه مانند ابن دیگر کسی برای دست 

بودن  از منافات مؤرخو (  84،  5)مشکویه، ج  .شد شد و از دفن در مقابر اسالم ممنوع می اران میاش سنگب متهم به رفض و خانه 

 ها چند فهرست همگانی و خصوصی در جهان تسنن پدید آمد.  رو، در این سده بودن کاسته شد. ازاین با مسلمان ُسنی 

 م(  1350 – 1292ق / 911 - 849سیوطی ) 
های  فهرست نگاشته  گمنامی  م(:1350  –  1292ق /  911  -  849بکر )ابی ان بن الدین عبدالرحمسیوطی جالل  -49

 عنوان رسانیده است.   504او را ِگرد آورده، شمار آن را به  
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 ( چاپ کرده است. 679 -  665، 6)جکشف الظنون این فهرست را فوگل در دنبال   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 ق(953 - 880طولون )ابن
الفلک المشحون نامۀ خودش به نام  کتابی در زندگی وی    ق(:953  -   880طولون، محمد بن علی دمشقی )ابن   -50

های اوست به  آن کتاب فهرست نگاشته 48  - 26در دمشق چاپ شده است. برگۀ  1948دارد که به سال طولون في أحوال ابن 

 ترتیب الفبایی.  

 ق(968 - 901زاده ) کبریطاش
؛ و شقایق نعمانیة في علماء الدولة العثمانیة  هایکتاب   ی و  :1ق(968  -  901الدین اسد )زاده، عصام کبریطاش   -51

دانش را در شش بخش معرفی کرده است،    150را در استانبول بنگاشت که در این دومین اثر  مفتاح السعادة و مصباح السیادة

 خش بیاورد:  اش در شش بنامۀ کوتاه از نگارنده ها نگاشته شده بود، با زندگیهایی را که در هر یک از آن و کتاب 

 ( خط و قلم؛  1

 ( زبان؛  2

 ( منطق؛  3

 ( فلسفه، کشاورزی و پزشکی؛ 4

 ( اخالق و شرعیات؛  5

 ( عرفان و علم باطن.  6

 ق چاپ شده است.  1328این کتاب در حیدرآباد دکن،  

 
1  ( فرزند خلیل  فرزند مصطفی  به طاش968  -  901احمد  نامی کشور تکبریق(، مشهور  از فضالی  در قرن دهم زاده، مؤرخ،  رکیه است که 

 زیسته است. می 
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  500ق( پسر نگارنده، کتاب پدر را به زبان ترکی ترجمه و تکمیل کرده به  1032الدین محمد )د:  کمال   گوید:چلبی می رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 علم رسانیده است. 

 های سدۀ یازدهم فهرست

 (ق 1026 – 975الله قهپایی ) عنایت
لله قهپایی،  در این سده، در ایران عنایةا  ق([:1026  -   975الدین کوهپایی قهپایی )الله فرزند شرف ]سید عنایت   -52

های  پرداخت که در عنوان »فهرست مجمع الرجال کردن پنج اصل رجالی سدۀ پنجم در کتابی به نام ق، به جمع 1016به سال 

 ( در آن سده یاد شد.  36مهم شیعه« )بند 

 ق(1067 - 1017حاجی خلیفه چلبی ) 

نگاشته شد. مصطفی پسر عبدالله معروف به حاجی خلیفه و کاتب چلبی )قسطنطنیه، الظنون  در کشور عثمانی نیز کشف  

 نوشت.  خواند و می ق(. به ترکی فارسی و عربی می 1067 -  1017

مذهب »ارجایی« و مشرب عرفانی بود که او را به سوی کار    خواند و شاید همینمشرب می مذهب و اشراقیاو خود را حنفی 

گیری از کار دولت خلیفۀ عثمانی واداشت، تا باقی عمر را در خدمت  کشانید و در پایان به کناره  کشف الظنوننگارش    بزرگ علمی 

نتیجه  به علم بگذارند و از شرکت خود در سپاه شکست خوردۀ ترکان عثمانی در جنگ ضّد ایران و محاصرۀ ُنه ماهه، ولی بی

مخذو  و  مأیوسانه  »سفری  را  آن  و  باشد  پشیمان  محیط،  بغداد  اقتضای  به  هم  باز  کتاب،  پایان  در  او  ولی  کند،  توصیف  النه« 

کشف  )   . گری نشان داده، برای احیای ذکر علوم اوائل )که نزد ُسنیان سلفی کفر است( از خداوند پوزش خواسته است قشری 

 (  2056، ستون 2، چاپ یالتقایا، ج الظنون
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سلم دولت عثمانی بودند و چگونگی تحصیالتش را در دو کتاب خود  نامۀ خود و پدرش را که کارمند حسابداری  ولی زندگی  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

الدین یالتقایا در پیشگفتار  یاد کرده است و محمد شرف ( و میزان الحق  24،  2جایضاح المکنون، ) الوصول إلی طبقات الفحول 

 م آورده است.  1941استانبول   کشف الظنونچاپ 

 از آن جا است. آگاهی 
ً
 های این مقالت عمدتا

 الظنون  کشف
باء و از سوی  است، ولی به ترتیب الف فهرست ندیم چون  شناسی، هم از یک سو فهرست کتاب  : کشف الظنونکتاب   -53

دانش  مانند  دیگر  را  العلوم  ها  و  احصاء  الف   خوارزمی،مفاتیح  فارابی  ترتیب  به  پراکنده  می ولی  معرفی  گونه با،  پس  ای  کند، 

الف کتاب دائرةالمعارف  بخش شناسبایی  یادآوری  با  کتاب ی،  آغاز  سر  و  الف ها می ها  ترتیب  که  یازدهم  باشد  تا سدۀ  آن  بایی 

 پیشینه نداشت. 

در  های کتاب بخش  خود  که  را چنان  الحق  شناسی  کتاب  گوید:می میزان  بررسی  دکهاز  در  کتاب ها  و  های  فروشان 

، او خود را مدیون مال لطفی کشتۀ سال  های علمی ها و تعریف اصطالح بندی دانش های حلب آغازیده است و در بخش کتابخانه 

رو، یالتقایا  این شمرد. از می   فواید خاقانیهو محمدامین شیروانی در    مفتاح السعادةزاده، در  کبریو طاش  مطالب الهیهق در  900

فواید  و محمدامین شیروانی را در    النقایة  در مفاتیح و سیوطی را در   و خوارزمی احصاء  گفته، فارابی را در  گفتار پیش در پیش 

شناسی ندارد، من از ذکر آنان در این گفتار خود  ها رنگ کتاب پیشگامان راه حاجی خلیفه شمرده است، ولی چون این کتاب

 داری کردم. 

  15000شناسی صرف کرد. پیرامون  ی بیست سال از زندگانی کوتاه خود را برای پدیدآوردن این دائرةالمعارف کتاب چلب 

 دانش و هنر گوناگون سخن گفت.   300ها را بشناسید و در پیرامون  نگارندۀ آن  9500عنوان کتاب، 

إجمال الفصول و األبواب في ترتیب  را به  نویسد، نخست کتاب  نویس می وی چنان که به خامۀ خود در پایان نسخۀ چرک 

«  دروسبرگردانید. او کتاب را تا عنوان »  الکتب و الفنون  کشف الظنون عن أسامي ، سپس آن را به  نامید   العلوم و أسماء الکتاب 
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ن خامۀ  نویس همۀ کتاب به هما کوشکی« و چرک نویس در کتابخانۀ »روان پاکنویس نیز کرد و درگذشت. اکنون نسخۀ این پاک  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 شود. نگهداری می  1619الدین به شمارۀ نگارنده در کتابخانۀ »جارالله« ولی 

 کشف الظنون تاریخ نگارش 
کشف  )   1062تّم المجلد االّول... روز شنبه هشتم صفر اثنین و ستین و الف    چلبی در پایان حرف »ث« از کتاب گوید: 

 (.  525، 1یالتقایا، ج . ، چالظنون

،  1، چ یالتقایا، جکشف الظنون)   1049تّم حرف الراء اواخر ربیع االخر تسع و اربعین و الف    گوید:و در پایان حرف »ر«  

939 .) 

نویس بوده است، که سیزده نویس و تاریخ دوم در چرک ها غلط چاپی نداشته باشد، باید گفت تاریخ اول در پاک اگر تاریخ 

 سال پیش از آن است.  

؛ برگل،  128،  1نک: استوری، ج )   . فارسی استتقویم التواریخ  ها  های حاجی خلیفه، که مهمترین آن برای دیگر نگاشته

 ( 4130، 6های خطی فارسی، احمد منزوی، ج؛ فهرست نسخه 364  ، ش618ترجمۀ فارسی برگۀ 

 گرفته بر کشف الظنون کارهای انجام
 : « انجام گرفته استکشف الظنونکه بر روی » ییکارها  -54

هایی از این کتاب کاست و  ق( عبارت1095( پس از مرگ چلبی، کسی به نام حسین عباسی نبهانی حلبی )د: پس از  1

نگهداری  التذکار الجامع لالآثار  با نام    815جامع استانبول، ش  های بسیار بر آن افزود. نسخۀ این تحریر در ایکیعنوان کتاب 

 شود. می

نویس مانده  نگاشت که در چرک   [ذیل کشف الظنون]  کشف الظنونای برای  ق( دنباله 1092زاده )د:  ( محمدعزتی، وشنه2

 است.  

 [ را بر آن بنگاشت. کشف الظنون ذیل ق( دنبالۀ دوم ]1189چیلر شیخی، ابراهیم افندی )د: ( عربه 3
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که پنج هزار عنوان دارد و    [کشف الظنون  ذیل]  ای دیگر ساخت ق( دنباله 1217زاده، احمد طاهری افندی )د:  ( حنیف4 رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 چاپ کرد.  کشف الظنون. فلوگل این را در پایان جلد ششم  نامید  آثار نو آن را  

   [ ذیل کشف الظنون] ق( دنبالۀ دیگری ساخت که تا حرف جیم رسیده بود. 1275( عارف حکمت )د: 5

نامورترین دنبالۀ آن  6 الفنون  ال  ایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون عن أسامي (  پاشا  نگارش اسماعیلکتب و 

 ق( است که سی سال در آن رنج برده تا نزدیک نوزده هزار عنوان بر متن افزود.  1339بابایی بغدادی )د: 

نامۀ همۀ  خواست در آن زندگی در دو جلد نیز دارد که میهدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین  وی کتابی به نام 

 هایشان گردآورد که در دو جلد چاپ شده است. ن را با نام نگاشتهنگارندگان مسلما

 ایضاح المکنون

 در دو مجلد است:ایضاح المکنون 

 ستون؛   6+  622یکم استانبول    -

 ستون؛ چاپ شده است.   2+   832م، 1947دوم همانجا،   -

گفتار،  )همان، پیش   .ای برای آن نگاشته است دنبالهسنجر، یکی از کتابداران و مدرسان استانبول، نیز  ( اسماعیل صایب 7

 [ذیل کشف الظنون ] ( 10برگۀ 

  -   10گفتار، برگۀ  )همان، پیش   .معلم زبان عربی در پاریس است  Petisdtla Croix ( ترجمۀ فرانسوی آن از پوتیسال ُکُروا8

11 ) 

 دیده شود.   55بند کشف الظنون ( برای تعلیقات آقابزرگ تهرانی بر9

 کتاب کشف الظنون  چاپ 
به وسیله فلوگل در الیپزیک با ترجمۀ   1858  -  1835نخستین بار    کشف الظنونچاپ    چاپ کتاب کشف الظنون:  -55

 التین آن چاپ شد.  

 زاده را چاپ کرد. )نک: باال(.  وی در پایان جلد ششم دنبالۀ حنیف
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و مدرسۀ ابوالذهب و کتابخانۀ »ردوس« و چند کتابخانۀ  ها است، فهرست کتابخانۀ ازهر  و در پایان جلد هفتم، که آخرین آن  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 دیگر در استانبول را نهاد. 

 چاپ دوم در مصر انجام گرفت که غلط بسیار دارد. 

 های آن است. چاپ سوم در استانبول از روی چاپ مصر با همۀ نادرستی 

سنجر که پیش از  الدین یالتقایا و رفعت بیلگد کلیسلی و همکاری اسماعیل صایب چاپ چهارم، با تصحیح محمدشرف 

ستون چاپ و    2056ستون و دوم از آن جا تا    940م، جلد یکم  1943تا    1941چاپ درگذشت، در استانبول در دو مجلد، در  

 پخش شده است.  

و دو مجلد  ایضاح المکنون  ابفروشی اسالمیه و جعفری تبریزی همراه با دو مجلد این چاپ بار دیگر در تهران به وسیلۀ کت 

در    الظنون  کشفق افست شد و در پایان این شش مجلد تعلیقات آقابزرگ تهرانی بر  1387م /  1967به سال  هدیة العارفین  

 چاپ شده است. ذیل کشف الظنونستون به رونویسی محمدمهدی بن محمد حسن خرسان موسوی نجفی به نام 116

 ق(  1085فخرالدین بن محمد بن طریح )د:  
)د:   شیخ فخرالدین بن محمد بن علی بن احمد بن علی بن احمد بن طریح با آوازۀ فخرالدین طریحی نجفی  -56

  ذریعههای خود را ساخته و صاحب  های دیگر است. وی فهرست نگاشتهدر لغت و کتاب   1مجمع البحرین او نگارندۀ    ق(:1085

 ( 378، 16، جذریعه)  .آن را در کتابخانۀ طریحی در نجف دیده است 

 ق(  1091 - 1007فیض کاشانی ) 
57-  ( محمود  فرزند  مرتضی  فرزند  مالمحسن  کاشانی،  نگاشته   ق(:1091  -1007فیض  برای  دوبار  خود او  های 

 ست ساخته است: فهر 

 
1 Z  : ،چاپ سومخ 1375، تهران ،مرتضوی انتشارات، محقق: حسینی اشکوری، مجمع البحرین طریحی ،. 



 

 

 

 ق( 1091 -   1007)  یکاشان  ضی ف دوازدهم  ۀ سد ی هافهرست 
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کتاب را ولی با گستردگی بیشتر و تعیین شمار    68سالگی نگاشته، و در آن تنها    62ق در  1069الف( فهرستی که به سال   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 دارد.  بوده و از آن نقل می  روضاتو تاریخ نگارش گزارش کرده است. این فهرست به دست صاحب  هابیت 

 یش از مرگش نگاشته است.  ق یک سال پ1090سالگی، در   83ب( فهرستی که در 

های  ق در کرانه صفحه 1302ام. این فهرست به سال  صد کتاب نگاشته از بیست سالگی تا کنون یک   در دیباچۀ آن گوید:

 ابوعلی رجالی چاپ سنگی شده است.  منتهی المقال  همراه با  77 -  68شیخ ُحّر عاملی برگۀ األمل 

فهرست  ؛  393،  379،  16جذریعه،  )   .که با نسخۀ چاپی دگرگون است هایی در دست است  از این دومین فهرست، نسخه

 ( 2606،  12جفهرست دانشگاه، ؛ 388، 5ج  سپهساالر،

 های سدۀ دوازدهم  فهرست

 ق( 1110 - 1037های مجلسی، مجلسی دوم محمدباقر )فهرست
، سه  ذریعهصاحب  ق(:  1110  -  1037های مجلسی، مجلسی دوم محمدباقر بن محمد تقی )الف: فهرست   -58

 کند.  یاد می بحار األنوار های وی و یک فهرست برای مصادر کتاب او فهرست برای نگاشته

 ( فهرستی از برادر زادۀ او محمدنصیر بن عبدالله مجلسی که در دو بخش بوده است: 1

 های عربی مجلسی؛نخست کتاب   -

 های فارسی او.  دوم کتاب  -

 ( 1765، ش 380، 16ج ذریعه،   )  . در جایی دیده استذریعه نقل از این فهرست را صاحب  

 ق( در دو »فصل« و یک »خاتمه«.1120ق( ابن محمدصالح )د: 1151( فهرستی از نوادۀ مجلسی، محمدحسین )د: 2

او، چهل و نه عنوان دارد. »خاتمه« در شمار عدد ابیات تألیفاتش، از عربی  های  عنوان، فارسی  10های عربی او،  ( کتاب1

و فارسی که روی هم »یک هزار و چهارصد و دو هزار، )یعنی( ماهی یک هزار و ششصد و یک بیت و دوازده حرف و چهار دانگ  



 

 

 

 یصف خی ش ۀن ی گنج نی حز   یها( فهرست نگاشتهج
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دۀ ادبیات دانشگاه تهران،  ق در مجلۀ دانشک 1271حرف« نگاشته است. این فهرست از روی نسخۀ دکتر اصغر مهدوی مؤرخ   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 خ. چاپ شده است.  1341، 210  -  203، برگۀ  2، ش 10سال 

این فهرست را نگارش   روضات ، نیز چنین توصیف شده است، ولی صاحب  165نجوم السماء،  و   380،  16جذریعه،  ( در  2

 گفته دانسته است. داماد مجلسی، محمد صالح پدر محمدحسین پیش 

یکی از شاگردان مجلسی به نام محمد بن احمد الهیجانی حسینی،  فهرست مصادر و منابع کار مجلسی در بحار األنوار.  (  3

 این فهرست را به پایان رسانید.   1127در ربیع یکم  

ای که  کند. نسخهسود برده، با گستردگی گفتگو می   بحار ها در  ها که مجلسی از آن از کتاب   او در این فهرست از هر یک 

 ( 391،  16ج ذریعه، )  .ق پایان یافته بود1131از این کتاب، نزد رئیس کتابخانۀ سپهساالر دیده است، به تاریخ ذریعه صاحب 

 گنجینۀ شیخ صفی
م فهرستی از کتب خطی و چیزهای  1758  /   ق1172سال    به  ب: گنجینۀ شیخ صفی، مالمحمد طاهر مستوفی:  -59

خ به وسیله دولت ایران خریداری و به موزۀ  1348گرانبهای بقعۀ شیخ صفی فراهم کرده بود و نسخ خطی از این فهرست به سال  

نسخه  آن سامان  و هنر  فرهنگ  مدیر  دولتشاهی  آقای  وسیلۀ  به  سپس  گردید،  اهدا  شمار آذربایجان  به  و  نشریه    16  ۀ برداری 

 چاپ شده است.   94خ، 1348کتابخانۀ ملی تبریز، 

 های حزینفهرست نگاشته (ج

 ق(  1180 – 1103حزین الهیجی ) 
لیست بیش از دویست کتاب    ق(، شیخ علی حزین:1180  –  1103طالب )حزین الهیجی، محمدعلی بن ابی   -60

های  به نقل از اثر خود او آمده است. یکی از نگاشته  293  -  283نجوم السماء، برگۀ  های او است، که در  عربی و فارسی از نگاشته 

 (.17، 19؛ ج378، 16ج ذریعه،   نام دارد و گویا این همان فهرستی باشد که از آن نقل آمده است )   ماجری به القلم حزین 



 

 

 

 ع فهرست مجدو  زدهم ی س ۀ سد ی هافهرست 
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 فهرست مجدوع رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
نگارش اسماعیل پسر عبدالرسول پسر متاخان از نوادگان الرشاه است که در شهر اجین هند   ج: فهرست مجدوع:  -61

قاره هند بود و کتاب زیرین را در فهرست آثار آن گروه به ترتیب درجات  ق درگذشت. او از اسماعیلیان شبه 1184یا    1183به سال  

 کتب متفرقه مانند خاتمۀ کتاب نهاد.  را در   12بخش نگاشت. بخش   11مذهبی آموزش نزد ایشان به عربی در 

منزوی،    نقیعلی حّققه و علق علیه و قدم له    فهرسة الکتب و الرسائل و لمن هي من العلماء و األئمه و الحدود األفاضل،

برگه. مقدمه در احوال نگارنده    20برگه + مقدمه    419م،  1966خ /  1344منشورات مکتبة األسدي، چاپخانۀ دانشگاه تهران  

 عرفی شانزده عنوان از تألیفات او است. و م

 های سدۀ سیزدهم فهرست
سیزدهم:   -62 و  کشاکش  سدۀ  »باب«  رابع«  »رکن  عنوان  زیر  مذهبی،  سانترالیسم  طرفداران  میان  ایدئولوژیک  های 

تنها چند اثر کم  نگاری بازداشت و طرفداران آزادی اجتهاد ُسنتی در حق الله، جامعۀ ایران را در این سده، از توجه به فهرست 

می  دیده  سده  این  در  زمینه  این  در  آغازگر  اهمیت  اروپا،  فرهنگ  و  تمدن  با  پیوند  اثر  در  سده،  این  در  هند  ولی  شود، 

های فارسی، عربی، ترکی و اردو موجود در هند، از آن میان نوشتهنگاری بر شیوۀ نوین شد و چند فهرست برای دست فهرست 

 آسیایی بنگال« پخش شده که از بحث ما بیرون است.  سال »انجمن کتابخانۀ کهن 

 احمدعلی احمد
های  سرایان پرداخت و به شمار وزن م به نگارش فهرستی از مثنوی 1872ق/  1289او به سال    احمدعلی احمد:  -63

  ت آسمانهفبندی کرد و تذکرۀ  گانۀ مثنوی، کتاب را بر یک »اوج« )مقدمه( و هفت »آسمان« و یک افق )خاتمه( بخش هفت 

 .  نامید 



 

 

 

 احمد   یاحمدعل چهاردهم   ۀ سد ی هافهرست 
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مثنوی را که در   78گنجوی است. در این جا    نظامی مخزن االسرار  در بحر سریع مطوی موقوف، یعنی بحر    آسمان یکم  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

م چاپ شده و سپس همان چاپ در تهران  1873ق /  1289سروده شده، گزارش کرده است، و در کلکته  مخزن االسرار  پیروی  

 ای دیگر آگاهی در دست نیست.  هم افست شده است. از نگارش بخش 1965

 ق(1297کثنوی یزدی )د: کربال 
 او شاگرد حجةاالسالم شفتی است.  ق(:  1297کثنوی یزدی، حسن بن علی )د: کربال   -64

 آمده است.    138برگۀ مصفی المقال،  و   342، برگۀ 13سدۀ طبقات اعالم الشیعه، نامۀ او در زندگی 

های مشهور شیعه و اندکی از ُسنیان، به ترتیب الفبایی،  فهرستی است کوتاه از کتابهدیة األسماء في بیان کتب العلماء  

 به انجام رسانده است.   1260»باب« است. او ششصد و چهل کتاب را در آن معرفی کرده است و در ربیع اول  28در 

ها و  هایی از نسخۀ دیگر، و فهرست نویس نگارنده و افزوده ۀ دست پژوه، از روی نسخبا پیشگفتار محمدتقی دانش   چاپ:

 است.   62  -  1خ، برگۀ   1348کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، تهران،   نشریۀنویس دفتر ششم در  نمونه دست   14

فهرست  نک:  )   . ق1305نسخۀ آن داده شده است و بیفزایید نسخۀ مرعشی قم مؤرخ    پنجگفته نشانی  گفتار پیش در پیش 

 (. 169،  25؛ ج390،  16ج ذریعه،  ؛ 68، 1، اشکوری، جفهرست کتابخانه آیت الله مرعشی؛ 681، 2، جدانشگاه

 های سدۀ چهاردهم فهرست
نگاری به شیوۀ نوین  هر چند در این سده به سبب گسترش پیوندهای خاورمیانه با اروپا، فهرست   : سدۀ چهاردهم  -65

، ولی باز چند نمونه از فهرست به شیوۀ کهن؛ و یا دورگه و حد وسط میان دو  استبحثی جداگانه  شایستۀ  اروپایی پدید آمد که 

 خش آوردیم.  ها را در پایان این ب شود که ما آن شیوۀ کهن و نوین دیده می 



 

 

 

 ( 1320دوم  یجماد  27 -  1254)  یمحدث نور چهاردهم   ۀ سد ی هافهرست 
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 (1320جمادی دوم   27 -  1254)  نوری محدث رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
(: 1320جمادی دوم  27  - 1254شوال    18محدث نوری، حاج میرزا حسین فرزند محمدتقی طبرسی مازندرانی )   - 66

ق که  1297است. او به سال  ذریعه و دیگر آثار فراوان و استاد صاحب  ل و فصل الخطاب  ئالوسا مستدركمحدث نوری نگارندۀ  

 (  391 -  390، برگۀ 16ذریعه، ج)  .بیت بیشتر بود 500زیست فهرستی برای کتابخانۀ خود نگاشت، که از  ز در سامره می هنو

آشنایی با چند نسخۀ  های چاپی و خطی، به ترتیب الفبایی و به زبان فارسی است و در مجموعه  این فهرست، حاوی کتاب 

قم،  1، دفتر  خطی برگۀ  1396/    2535،  نام    153  -   129ق،  نوری  به  کتابخانۀ حاجی میرزا حسین  گفتار  با پیشفهرست 

 مدرسی طباطبایی چاپ شده است. 

 ق(  1337هندی حسینی )د: پیرامون  جنفوری
او شاگرد حاج میرزا حسین نوری    ق(:1337جنفوری، محمد مرتضی جنفوری هندی حسینی )د: پیرامون    -67

 گفته است.  پیش

تألیفات همان استاد پیش  لؤلؤ و  نوشته نگاشته است و در پایان    300گفتۀ خود، به زبان فارسی، در  وی فهرستی برای 

 (  379،  6، ج ذریعه )  .ق چاپ شده است 1320( در 388، 18ج ذریعه، خوان نوری ) در شرط پلۀ اول و دوم روضه مرجان

 (  خ1290 – 1239ق / 1330 -1277الم تبریزی ) االسةثق
 ها.  شهید ملی ایران به دست روس  (:1330 - 1277ثقةاالسالم تبریزی میرزاعلی ) -68

 را در دو بخش نگاشت:   مرآت الکتب

 ( به ترتیب نام دانشمندان بدون ذکر کتب؛  1

چهار مجلد که نیمۀ اول آن کتاب است را به   خ برادرزادۀ مؤلف عبدالله ثقه االسالمی 1368( در ذکر کتب ایشان به سال  2

 خط مؤلف به صورت افست چاپ و پخش کرد.  



 

 

 

 ق( 1389 -   1314قاجار )  ی می ابراه چهاردهم   ۀ سد ی هافهرست 
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 ق(1389 - 1314قاجار )  ابراهیمی رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 
خان کرمانی  ق( پسر کریم 1360  -  1276العابدین ) او پسر زین   ق(:1389  -  1314قاجار )  ابوالقاسم ابراهیمی  -69

ق، در  1328را به درخواست کتبی آقای اوکتایی، رئیس کتابخانۀ آستان قدس، در    فهرست کتب مشایخ عظام   قاجار است. وی

 دو جلد نگاشت: 

خان ق(، نیایش محمدکریم 1334  -  1263العابدین، عمویش محمدخان ) نامۀ نگارنده، پدرش زین زندگی   جلد یکم:  -

 ق( است؛ 1241  -  1166ق( و شیخ احمد احسایی ) 1259 -  1212، سید کاظم رشتی ) ق( 1288 -   1225) 

 جلد دوم در پنج بخش است: -

 گذار گروه( در نه بخش؛  ( آثار شیخ احمد احسایی )بنیان 1

 ( آثار سید کاظم رشتی، در هفت بخش؛  2

 خان، پانزده بخش؛( آثار محمد کریم 3

 ( آثار محمدخان، ده بخش؛  4

 .  العابدین کرمانی، شش بخش؛ پایان نامه در آثار نگارندۀ فهرست ابوالقاسم ابراهیمی ن ( آثار زی5

برگه چاپ کرده است.    12+    653ق( در  1389چند بار چاپ شده، سومین بار، چاپخانۀ سعادت کرمان، تاریخ )   چاپ:

 یاد کرده است.   ، همان چاپ، 216  –  214های زیر را به عنوان منبع کار خود در برگه  نگارندۀ فهرست 

اش در کتابخانۀ این  ( فهرست سید که سید کاظم رشتی برای آثار شیخ احسایی فراهم کرده و نسخۀ آن به خامۀ نگارنده 1

 گروه در کرمان هست. 

اش در همان کتابخانه  ق برای آثار این گروه نگاشته است. نسخه 1345( فهرست فائقی که سید عبدالمجید فائقی، در 2 

 شود.  نگاهداری می 

ق( از  1288  -  1225گفته ) خان پیشاش ناشناس به روزگار کریم ( فهرست کوچک، فهرستی کوتاه است که نگارنده 3

 کارهای این گروه نگاشته بود. 
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نگارنده این فهرست. نسخۀ    رح احوال شیخ احمد احسایی، به خامۀ محمدطاهر کرمانی عموی ابوالقاسم ابراهیمی( ش 4  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 این یکی نزد ایشان است. 

ای ناشناس از فهرست رسایل شیخ احمد احسایی در کتابخانۀ خوانساری نجف نشان داده  نسخه   383،  16ج ذریعه،  و در  

 باشد.  شده است، که گویا جز این یادشدگان 

 خ(1348 – 1255آقابزرگ تهرانی )منزوی 
م است. نخستین حرکت  1876ق/  1293او زادۀ پامنار تهران در سال    خ(:1348  –   1255آقابزرگ تهرانی )منزوی    -70

 ق است.  1329 -  1315های  م است، سکونت او در نجف سال 1895ق /  1313او به عراق در سال 

م( بود، سکونت در سامره  1911ق /  1329م( و آخوند خراسانی )د:  1902 / ق 1320حسین نوری )د: میرزاوی شاگرد 

بازگشت به نجف سال  1354  -  1329های  سال    م1970خ /  1348ق /  1389حجۀ  م بود و در ذی 1935ق /  1354ق و 

   . درگذشت

 ]الذریعة إلی تصانیف الشیعة[ 
 مذهبی قدیم و شیوۀ نوین دانست.   نگاریفهرست  را شاید بتوان حلقۀ میانۀالذریعة إلی تصانیف الشیعة 

تاریخ آداب اللغه العربیة و    1902را در    تاریخ تمدن اسالمی م( کتاب  1914  -  1861که جرجی زیدان مسیحی )   هنگامی

شود که به ناسیونالیسم عرب، به معنی امروزی آن، بالیده  رو، وی از نخستین کسان شمرده می م منتشر کرد. ازاین1911را در  

های غیر ُسنی اسالم، در کارهای او  م ُسنتی را پرچم مذهبی آن نشان داد. ناگزیر ادبیات مسلمانان غیر عرب و مذهب و اسال 

ها یاد شده است. این برداشت برای روحانیون روشنفکر ایرانی و  ای تحقیرآمیز از آن در مرتبۀ دوم نهاده شده و گاهی به گونه 

خواهان درونی  م( در نجف ِگردآمده، از بیرون مرز ایران به مشروطه1911ق /  1329:  شیعی که دور مرحوم آخوند خراسانی )د

دانستند گران آمد و سه تن از آنان به نام سید حسن صدر )د:  کردند و خود را مسئول بخش شیعی جهان اسالم میکمک می 

ق(، طبق  1389 –  1293گ تهرانی ) م ( و شیخ آقابزر 1957ق / 1377م ( و محمد حسین کاشف الغطا )د: 1935ق / 1354
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ای از بار پاسخگویی بدان را بر دوش کشند.  آمده است، هر یک تعهد کردند که گوشه ذریعه  قراری که در شرح حال صاحب   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 را فراهم کرد. الذریعة إلی تصانیف الشیعة م دورۀ  1936تا 1911آقابزرگ از سال 

 مجلدات الذریعة 

 م 1936ق /  1355جلد یکم، نجف، 

در    1608دارای   الف،  از حرف  که    450عنوان  »  800برگه  آن  طبقات  اجازهشمارۀ  زنجیرۀ  نمودار  بهترین  که  است،   »

 دانشمندان است.  

 م  1937ق /  1356جلد دوم، نجف، 

اصل« شیعه شناسانده شده    400از »   127«  اصل برگه، و در عنوان »  524عنوان از بقیۀ حرف الف است، در    2045دارای  

 است. 

 م،  1938ق / 1357سوم، نجف،  جلد

 برگه.   496عنوان از حرف »ب«، »پ« و بخشی از »ت« است، که در  1918دارای 

 م 1943ق / 1363جلد چهارم، تهران،  

نویسی و فهرستی از پیرامون هفتصد تفسیر قرآن، در حرف »ت« در  برگه. تاریخچۀ تقویم   520عنوان، در    2304دارای  

 منزوی منتشر شده است.   نقیعلی های فرزند نگارنده با تحقیق و افزودگی  15شود. از این مجلد تا مجلد این مجلد دیده می 

 م  1944خ /  1324جلد پنجم، تهران،  

 برگه است.    520کتاب، که در  1514های »ث«، »ج«، »چ«، و معرفی شامل حرف 

 م 1947خ / 1326جلد ششم، تهران،  

های نخستین « به سده اصل  400ها مانند » شمار آن عنوان، »حدیث« دارد و تاریخ آن  763عنوان است که   2473دارای 

 گردد.  اسالم برمی 

 برگه.    412ست در حاشیه ا 1273بخش »حاشیه«های این مجلد نیز شامل 
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 م  1948خ /  1327جلد هفتم، تهران،  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 های »خمسه« و »خطبه« در این مجلد دارای اهمیت تاریخی است. به ویژه بخش 

 م 1950خ / 1329جلد هشتم، تهران، 

 برگه.   300حرف »د« به استثنای »دیوان«ها در 

 خ 1346تا   1333جلد نهم، تهران،  

 برگه.    1541 ویژۀ »دیوان«ها، در چهار مجلد، روی هم 

 .بایی از آثار سرایندگان داردسراینده در آن معرفی شده است و در پایان فهرست الف  8500آثار پیرامون 

 م 1956خ / 1335جلد دهم، تهران، 

 برگه.  272دارای حرف »ذ« و چندی از »ر« است در  

 م  1959خ / 1337جلد یازدهم، تهران، 

 برگه.   346بقیۀ حرف »ر« در 

 م 1962خ / 1340دوازدهم، تهران، جلد 

 برگه.    295حرف »ز« و » س« در 

 م 1959جلد سیزدهم، نجف، 

 برگه. 400نیمۀ حرف »ش« در 

 م 1961جلد چهاردهم، نجف،  

 کتاب شناسانده شده است.   2573بقیۀ حرف »ش« در دو مجلد حرف »ش« 

حاشیه«ها در مجلد ششم، ادبیات تعلیقی  شماره است، مانند بخش »   1900بخش »شرح«های این دو مجلد که پیرامون  

 دهد. روی سدۀ نهم به بعد را نشان می و توضیحی و دنباله
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 م 1965خ / 1343جلد پانزدهم، تهران،   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 برگه.  400های »ص«، »ض«، »ط«، »ظ«، »ع« درشامل حرف 

 م 1968خ / 1346جلد شانزدهم، تهران، 

منزوی به بیروت، به تصحیح احمد منزوی    نقیعلی   1به سبب انتقال   23تا جلد های »غ« و »ف« از این مجلد  شامل حرف 

 برگه.   442فرزند دوم نگارنده چاپ شده است در 

 م 1967ق /  1387جلد هفدهم، تهران، 

 برگه.  333از »ک« است در  شامل حرف »ق« و نیمی 

 م 1967ق / 1387جلد هژدهم، تهران، 

 برگه.    436ماندۀ حرف »ک« و همۀ »ل« در شامل باقی 

 م 1969ق / 1389جلد نوزدهم، تهران، 

 برگه.    409منظومه نشان داده است در    1500پیرامون یک پنجم حرف »م« در این مجلد آمده است، در عنوان »مثنوی«  

 م 1970ق / 1390جلد بیستم، تهران،  

بدین مناسبت شرح حال و عکس او در آغاز این مجلد چاپ شده است، در  چند ماه پس از مرگ نگارنده منتشر شده و  

 برگه.  428[ +  12یب ]

 م 1972ق / 1392جلد بیست و یکم، تهران،  

   برگه.  451در  م،1972ق / 1392خ / 1351عنوان کتاب المستبین تا المقالة، چاپخانه اسالمیه، تهران،  

 م  1974ق / 1393جلد بیست و دوم، تهران،  

 . برگه 443در م. 1975ق / 1395خ /  1354کتاب منتزع تا کتاب میوه، چاپخانه اسالمیه، تهران، عنوان 

 
 تبعید و مهاجرت اجباری به جهت تحت تعقیب قرارگرفتن از سوی ساواک ]سازمان اطالعات و امنیت کشور[.  1
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 م 1975ق / 1395جلد بیست و سوم، تهران،   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

به نگارش   پاکستان  او در  به سبب اشتغال  از حرف »م« و آخرین مجلد تصحیح احمد منزوی است، که  آخرین مجلد 

 برگه.   362منزوی به دست گرفت در   نقیعلی را در تهران دوباره ذریعه کار    فهرست مشترک پاکستان

 م 1978ق /  1398جلد بیست و چهار، تهران، 

 برگه.  488در نائیة تا نیة،   از عنوان کتاب  شامل همۀ حرف »ن«

 م 1978ق /  1398جلد بیست و پنجم، تهران، 

 برگه.    143و جدول استدراکات آن، در  ذریعه  مجلدی    25های »و«، »هـ «، »ی« و در پایان تاریخچۀ چاپ دورۀ  شامل حرف 

 م 1985ق / 1405جلد بیست و ششم، مشهد، 

است که به خامۀ نگارنده موجود بود و به کوشش سید احمد حسینی جزو انتشارات آستان قدس چاپ  ذریعه ات  مستدرک

   .برگه  315شده است در 

 تبویب الذریعة إلی تصانیف الشیعة 

 برگه.   365ق، در 1393خ /  1352تهران،   الفه الحاج السید احمد الدیباجي اصفهانی،

است. هر مجلد جداگانه، در بیست موضوع که عبارتند از: ادبیات،  ذریعه  نخستین    3  -   1فهرست موضوعی سه مجلد  

ها[، ریاضی، سیاست، شروح، پزشکی،  سیر، جغرافیا، حدیث، دیوان، ردود ]ردیه دعا، اصول دین، اصول فقه، تاریخ، تراجم، تف

 فقه، فلسفه، متفرقه و مراثی. 

   ةلفي الشیعؤ م معجم

   برگه.  528خ، 1365، علی فاضل قاینی، انتشارات وزارت ارشاد اسالمی  تألیف
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 الشیعة   فهرس أعالم الذریعة إلی تصانیف رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 . 1هایش آمده است به ترتیب الفبایی در نام نگارندگان است و به دنبال هر کس نام نگاشته ذریعه  فهرست مؤلفان مذکور در  

  

 
،  نقی منزویالمؤلف: الدکتور علیالفه جمع من اوالد المؤلف و اصهاره و احفاده، تحت نظر ابن،  الشیعةتصانیف فهرس أعالم الذریعة إلی    1

 م. 1998ق /  1419خ / 1377انتشارات دانشگاه تهران، 
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 نامهکتاب رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 ها ها و مقاله نمایۀ کتاب
Epite de Beruni. Contenant des ouvrage de Mohammad B. Zakariya Ar- razi.  

 . 56،  1ج  ذریعه، نک: ق(،664 –  589الدین علی بن موسی ) طاووس، رضی ابن  االبانه في معرفة أسماء کتب الخزانة، 

 ق. 1348ی تقدم، مصر، الدین سیوطی، چاپخانه ، جالل اتمام الدرایة لقراء النقایة

 . 111 –  109،  2، جمعجم األدباء ق( نک: 392 -  330)  جنی عثماناجازۀ ابن 

 . 465،  2؛ ج 143، 1، جذریعهق. نک: 356ق( به تاریخ 368  -  280)  اجازۀ ابوغالب زراری 

الهدی علی  ، مرتضی علم فهرست سید مرتضی(، پیوست آن  417)نگارش: شعبان  اجازۀ سید مرتضی به محمد بصری  

 . فهرست طوسیق(. نک: 436  -  355بن حسین ) 

.  723شعبان   15ق( برای گروهی از خاندان »زهره حلبی«،  726  –   648، حسن بن یوسف فرزند مطهر ) اجازۀ عالمۀ حلی 

 . 137 –  60، 104نک: بحار األنوار، چ نوین، ج 

اجی خلیفه کاتب  ، حالکتب و الفنون  کشف الظنون عن أسامي ،  إجمال الفصول و األبواب في ترتیب العلوم و أسماء الکتاب 

 ق(.1067 -  1017چلبی مصطفی فرزند عبدالله معروف به ) 

األقالیم  معرفة  في  التقاسیم  شمس احسن   ، ( احمد مقدسی  فرزند  ابوعبدالله محمد  کوشش  380  –   334الدین  به  ق(، 

خ(، چاپ کاویان، ناشر کومش،  1389  –   1302منزوی )   نقی علیم؛ برگردان  1906م(، لیدن،  1909  –   1836دخویه هلندی ) 

 خ. 1361شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، 

بأغرضها التعریف  و  )د:  احصاءالعلوم  فارابی  محمد  فرزند  محمد  ابونصر  تهران،  339،  خدیوجم،  حسین  برگردان  ق(، 

 خ.   1364انتشارات علمی و فرهنگی، چ دوم،  

الّرجال  ة 
َ
َمعرف ّشیِرج ،  إختیاُر 

َ
ک یا  ال  الّناقلین؛  )د:  معرفُة  کشی  فرزند عمر  تحقیق حسن  340، محمد  و  تصحیح  ق(، 

مقدمه واعظ مصطفوی،  محمد  و  نگاری  تحقیقات  مرکز  اسالمی،  معارف  و  الهیات  دانشکده  مشهد،  دانشگاه  خراسانی  زاده 
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سویان، سازمان چاپ و انتشارات  خ؛ دیگر: تحقیق و تصحیح محمدتقی فاضل میبدی و ابوالفضل مو 1348مطالعات، مشهد،  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 خ. 1382وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،  

 م. 1957الدین، چ. مصر، عبدالرزاق محیی ادب المرتضی من سیرته و آثاره، 

، چارلز آمبور استوری، ترجمه به روسی: یوری. آ.برگل، ترجمه به فارسی: یحیی  ادبّیات فارسی بر مبنای تألیف استوری

 خ. 1362دیگران، تحریر احمد منزوی، تهران: مؤّسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، پور و آرین 

الشیعة و مصنفیهم  ابن،  أسماء مشایخ  الشیعة و مصنفیهم، منتجب  از    504)   بابویهفهرست أسماء علماء  ق(، 600ـ پس 

قمی منتجب بابویه  بن  حسین  بن  حسن  بن  عبیدالله  بن  علی  ابوالحسن  مجمع  تحقیق    رازی،   الدین  طباطبایی،  عبدالعزیز 

 ق. 1406ق؛ دیگر: دار االضواء، بیروت، 1404الذخائر االسالمیة، قم، 

 ق(. 180، امام محمد فرزند شیبانی )د: األصل في الفروع

 ، اقیانوس در ترکی قاموس

 . ملیشیخ محمدحسن ُحّرعاتذکرة المتبحرین في العلماء المتأخرین،   األمل اآلمل في علماء جبل عامل،

   انجیل

 .Martin. Gدرموت  ق(، مک 413  -   336، محمد بن محمد بن النعمان ) فهرست مفید،  شیخ مفید  های کالمی اندیشه 

McDermott  برگه.  588خ، 1363شناس کانادایی، ترجمۀ احمد آرام، به سال ایران 

الذیل علی کشف الظنون عن أسامي  المکنون في  الفنون،    ایضاح  و  بابایی بغدادی )د:  اسماعیل الکتب  ق( 1339پاشا 

  1364م /  1947و    1945ترکیه    – نوزده هزار عنوان، به کوشش محمد شرف الدین و معلم رفعت بیلکه کلیشی، چاپ استانبول  

 ق.  1366و 

، بنیاد  E. Sachauزاخائو  ق(، تصحیح  440  –  362، ابوریحان محمد فرزند احمد بیرونی ) آثار الباقیة عن القرون الخالیة 

 خ. 1321به کوشش اکبر داناسرشت،  م؛1878الیپزیک،  م؛ دیگر:1869ترجمۀ آثار  شرقی، 

 م. 1920، لندن، E. Weidemann Tمن ، به کوشش ویده آثار بیرونی

 م. 1925، الیپزیک،  J. Ruska، به کوشش روسکا رازی  آثار 
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ار عنوان دارد، فلوگل آن را در پایان جلد  ق( پنج هز 1217زاده، احمد طاهری افندی )د:  ، حنیفکشف الظنون  آثار نو، ذیل رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 چاپ کرد.  کشف الظنونششم 

 ق(، چاپ آخوندی، تهران.  1110  – 1037مالمحمدباقر مجلسی ) بحار األنوار 

اس  )نخستین( در مباحث علمی و فلسفی و کالمی و فرق اسالمی، مهدی محقق، مقدمه انگلیسی ژوزف فان   بیست گفتار 

خ؛ چاپ سوم مؤسسه مطالعات اسالمی،  1363خ؛ چاپ دوم شرکت انتشار، تهران،  1355و ترجمه به فارسی احمد آرام، تهران،  

 خ. 1382

 خ.  1391 –  1355، هشت دوره، 416  –  368برگۀ ، مهدی محققگفتار، بیست 

العربي التراث  ) تاریخ  سزگین  فؤاد  بریل،  15  - 1جلد    ( 2018  -   1924،  ای. جی.  انتشاراتی  مؤّسسه  لیدن،   ،1967-

 ، وزیری، آلمانی. 2010

 م.  1911م(، 1914 -   1861جرجی زیدان مسیحی ) تاریخ آداب اللغه العربیة، 

 م. 1902م(،  1914 -  1861جرجی زیدان مسیحی )  ، تاریخ تمدن اسالمی

؛ یادنامۀ 53  – 40، برگۀ 30، شمارۀ 1382منزوی، مجلۀ پیام بهارستان، آذر  نقیعلی ، دکتر نگاری در ایرانتاریخ فهرست 

 ، 502 - 474، برگۀ  1372پخش،  دکتر غالمحسین صدیقی، گردآوری، دکتر پرویز ورجاوند، تهران، انتشارات چاپ 

؛ یادنامۀ 53  – 40، برگۀ 30، شمارۀ 1382منزوی، مجلۀ پیام بهارستان، آذر  نقیی عل، دکتر نگاری در ایرانتاریخ فهرست 

 ، 502 - 474، برگۀ  1372پخش،  دکتر غالمحسین صدیقی، گردآوری، دکتر پرویز ورجاوند، تهران، انتشارات چاپ 

دکتر پرویز ورجاوند،    منزوی، یادنامۀ دکتر غالمحسین صدیقی، گردآوری،   نقیعلی ، دکتر  نگاری در ایران تاریخ فهرست 

 . 53 –  40، برگۀ 30، شمارۀ 1382؛ مجلۀ پیام بهارستان، آذر 502 - 474، برگۀ  1372پخش،  تهران، انتشارات چاپ 

منزوی، یادنامۀ دکتر غالمحسین صدیقی، گردآوری، دکتر پرویز ورجاوند،    نقیعلی ، دکتر  نگاری در ایران تاریخ فهرست 

 . 53 –  40، برگۀ 30، شمارۀ 1382؛ مجلۀ پیام بهارستان، آذر 502 - 474، برگۀ  1372پخش،  تهران، انتشارات چاپ 

ی، تهران، چاپ دوم  ، سعید نفیسی، انتشارات فروغدهم هجریتاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن  

 خ، دو جلد. 1363
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-1967، لیدن، مؤّسسه انتشاراتی ای. جی. بریل،  15  -1جلد    (،2018  -  1924فؤاد سزگین )   های عربی،تاریخ نگارش  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 ، وزیری، آلمانی. 2010

  – 1272، ابومحمد حسن صدرالدین موسوی عاملی کاظمی فرزند هادی فرزند محمدعلی تأسیس الشیعة لفنون االسالم 

ق( با  1370ق ) 1375اش آن را در سال  ق به پایان رسانید و پس از درگذشت نویسنده، نواده 1330ق آن را در سال  1354

 کمک شیخ آقابزرگ به چاپ رسانید.  

  365ق، در  1393خ /  1352تهران،    الفه الحاج السید احمد الدیباجي اصفهانی، تبویب الذریعة إلی تصانیف الشیعة،  

 برگه.

تف  تبیان )د:  طوسی،  التبیان، شیخ طوسی  /  460سیر  آیت  1068ق  بقره  چون  و مفسران دیگر شیعه هم   51م(، سورۀ 

 اند م( نیز همین نظر را داده 1153ق/ 548طبرسی )د: 

آقا شیرازی  م(، به کوشش علی 1068  -  995ق /  460  -  385، شیخ طوسی محمد فرزند حسن ) التبیان في تفسیر القرآن

ق؛ تصحیح احمد شوقی و احمد حبیب قصیر، مقدمۀ آقابزرگ تهرانی  1365صفهانی، چاپ سنگی،  زاده او عبدالرسول روغنی

 ق. 1409خ(، داراحیاء التراث العربی، قم، 1348 –  1255) 

نگاری عباس و مقدمهق(، تصحیح 714، هندوشاه فرزند سنجر فرزند عبدالله، صاحبی نخجوانی )تألیف:  تجارب السلف

 خ. 1344،  ، کتابخانه طهوری ؛ تهران دوم .دیگر: چ خ؛ 1313، اقبال 

 االشکال في معرفة  ق( برداشت از کتاب  1011الدین صاحب المعالم )د:  حسن فرزند شهید ثانی زین التحریر الطوسي،  
ّ

حل

)د:    الرجال  طاووس  فرزند  جواهری، 673احمد  عباس  فاضل  تصحیح  آیت ک  ق(،  عمومی  قم،  اللهتابخانه  نجفی،  مرعشی 

 ق. 1411

منشورات    رافعی، تحقیق عزیزالله عطاردی قوچانی، دار الکتب العلمیة،  عبدالکریم فرزند محمد التدوین في تاریخ قزوین،  

 م. 1987ق / 1408محمد علی بیضون، بیروت، 

جامع استانبول، ش  نسخۀ این تحریر در ایکی ق(،  1095حسین عباسی نبهانی حلبی )د: پس از  التذکار الجامع لالآثار،  

815 . 
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آسمان تذکرۀ   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار  مثنوی   م(،1872ق/  1289)نگارش:    هفت  از  کلکته،  فهرستی  احمد،  احمدعلی  /  1289سرایان،  ق 

 م.  1965م؛ دیگر: افست در تهران، 1873

، حاجی خلیفه کاتب چلبی مصطفی فرزند عبدالله  الکتب و الفنون  کشف الظنون عن أسامي   بر  تعلیقات آقابزرگ تهرانی 

 ستون پایانی در جلد ششم.  116ق(، 1067 -  1017معروف به ) 

 عبدالعزیز.  بن  ابوالولید عبدالملک  جریح، تفسیر ابن 

ه فرزند  تفسیر ابن   ق( فرزند عباس فرزند عبدالمطلب،68  –  3، عبدالله ) عباستفسیر ابن 
ّ
عباس؛ یا تنویر المقباس، عبدالل

ق(، تصحیح و تحقیق فؤاد عبدالباقی؛ عایشه  68  -   پ.ه 3عباس فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدمناف، ابن عباس ) 

اطی و ابراهیم سامرایی. 
ّ

 عبدالرحمان بنت الش

نّحاس ابوجعفر  القرآن،  تفسیر  )د:  معاني  مرادی  یونس  فرزند  اسماعیل  فرزند  محمد  فرزند  احمد  تحقیق  338،  ق(، 

 ق.. 1409القری، مکه، محمدعلی صابونی، جامعة ام 

 ق(.580خالل )ز:  الدین یوسف فرزند محمد فرزند حسین، ابن موفق ، تفسیر ابوعمرو خالل 

 . تفسیر احمد المنادی 

بی نیشابوری مفسر و قاری قرآن، محدث، شاعر، دانشمند شافعی. تفسیر احمد ثعلبی
َ
عل

َ
 ، ابواسحاق احمد فرزند محمد ث

 . تفسیر احمد خالل 

ق(، تحقیق فائز فارس،  215ده مجاشعی، اخفش )د:  ، ابوالحسن سعید فرزند مسع تفسیر معاني القرآن،  تفسیر اخفش 

 ق. 1423ق؛ دیگر: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، بیروت،  1400بیروت،  

 تفسیر ازهری.  

ق(، مؤسسة الکتب الثقافیة، تحقیق سید  303، ابوعبدالرحمان احمد فرزند علی فرزند شعیب نسائی )د:  تفسیر النسائي

 ری فرزند عبدالخالق شافعی، مرکز السنة للبحث العلمي القاهرة، دو جلد. بن عباس جلیمی، صب 

 تفسیر امام باقر، محمد بن علی بن الحسین )ع(. 

 تفسیر ثعلبی. 
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م(.  916  –  849ق /  303  –  235ُجّبائی، ابوعلی محمد فرزند عبدالوهاب فرزند سالم ) ،  تفسیر قرآن فارسی  ،تفسیر جبایی  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 . 1418/1997، محمد فرزند احمد ملطی شافعی، چاپ محمد زاهد کوثری، قاهره  هل االهواء و البدعالتنبیه و الّرد علی انک:  

 ق(.274، ابوالعباس جعفر فرزند احمد مروزی اهوازی )ز:  تاریخ آیات القرآن لتأیید کتب السلطان، تفسیر جعفرمروزی 

ق(، دارالتفسیر،  311ند سری ملقب به زجاج )د:  ، ابواسحاق ابراهیم فرز إعراب القرآن المنسوب إلی الزجاج،  تفسیر زجاج

 ق. 1416خ / 1374قم، 

 تفسیر زمانی. 

می نیشابوری )د:  حقایق التفسیر، عبدالرحمان ازدی،  تفسیر سلمی 
َ
ق /  412، ابوعبدالرحمان محمد فرزند حسین ُسل

 م(. 1021

 تفسیر عبدالرشید استرآبادی، سدۀ هفتم هجرت. 

 ق(. 332)د:  فرزند احمد بصری  ، ابواحمد عبدالعزیز فرزند یحیی علي التفسیر عن  کتاب ،تفسیر عبدالعزیز جلودی 

عزیزی العزیز،  تفسیر  فتح  احسان، تفسیر  انتشارات  زرنجی،  عبدالرحیم  کوشش  به  دهلوی،  عبدالعزیز  شاه  فارسی  به   ،

 ق(. 1176 –  1114الله احمد فرزند عبدالرحیم ) ولی؛ به اردو شاه 1399تهران،  

رسالة في   ،الحاوي لجمیع المعاني ، جامع البیان في تفسیر القرآنق(، 468نیشابوری )د:  ی بن احمد الواحدیتفسیر عل

 . شرف علم التفسیر

ابن تفسیر علی بن عیسی جراح ابوالحسن علی فرزند عیسی فرزند داود فرزند جراح،  آن،  القرآن و تفسیر  جراح  . معانی 

 ق( 334 –  245بغدادی ) 

ق(، تحقیق عبدالفتاح اسماعیل، محمد علی نجار و احمد  207، ابوزکریا یحیی فرزند زیاد فراء )د:  معانی القرآنتفسیر فراء،  

 م. 1980یوسف نجاتی، تصحیح علی نجدی ناصف، الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره،  

قرآن القمي ،  تفسیر  جزایری،  تفسیر  طیب  تصحیح  قمی،  ابراهیم  فرزند  علی  الذریعه،  ،  صاحب  تهرانی  آقابزرگ  تقریظ 

 ق. 1387مؤسسۀ اعلمی، بیروت، 

 م( 821ق / 206محمد فرزند ُمسَتنیر بصری ) ، تفسیر القرآن الکریم  ، تفسیر قطرب
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م(،  922ق /  310، محمد فرزند جریر طبری )د:  جامع البیان عن تأویل القرآن،  تفسیر طبری  ، تفسیر محمد بن جریر طبری رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 م.1974ق / 1394م؛ پژوهش محمود محمد شاکر، قاهره، 1957  مصطفی سقا، قاهره،

 خ. 1381نامۀ محمدعلی فهیمی، استاد رهانما رضا مؤدب، دانشگاه قم، ، پایان تفسیر محمد بن سائب کلبی

مروان بن  عباس  بن  محمد  الکبیر  ،تفسیر  ابوعبدالله  تفسیر  ابن ،  مروان،  فرزند  علی  فرزند  عباس  فرزند  ماهیار،  محمد 

 م( 940ق / 328جام )ز: حابن 

نیشابوری نظام تفسیر  الفرقان،  رغائب  و  القرآن  غرائب  تفسیر  زکریا  ،  شیخ  تحقیق  نیشابوری،  محمد  فرزند  حسن  الدین 

 ق. 1416عمیرات، دارالکتب العلمیه، بیروت، 

 م(. 931ق / 3219، ابوالقاسم عبدالله فرزند احمد فرزند محمود ) تفسیرهای بلخی عبدالله بن احمد 

 ق( 676 -  602الدین ابوالقاسم جعفر فرزند سعید ) محقق حلی نجم تلخیص الفهرست، 

  -   642الدین احمد شیبانی حنبلی ) فوطی ابوالفضل عبدالرزاق فرزند تاج ابن تلخیص مجمع األداب في معجم األلقاب،  

 م 1962دمشق،   د القومي، دارالکتب الظاهریة،و االرشا  فةالثقا  ق(، تحقیق مصطفی جواد، وزارة 723

حواِل الّرجال 
َ
خ(، چاپ سنگی تهران، 1311، عبدالله مامقانی )د:  تنقیح المقال في علم الرجال یا    تَْنقیُح الَمقال في ا

 چاپ سه جلدی، مقدمۀ محی الدین مامقانی و محمدرضا مامقانی، نجف. 

 .720،  2؛ برگردان ذاکر، ج 424نزار رضا، برگۀ  نک: عیون األنباء، به کوشش    ق(. 313، محمد فرزند زکریا رازی )د:  الجامع

الدین عثمان فرزند  ق(، ترجمۀ شرف 421]الحکمة الخالدة[، ابوعلی مسکویه، احمد فرزند محمد رازی )د:    جاویدان ِخرد 

 خ. 1358محمد قزوینی، تصحیح و مقدمه عبدالرحمان بدوی، دانشگاه تهران،  

خ؛ ترجمۀ فارسی قزوینی، تصحیح  1358و تحقیق عبدالرحمان بدوی، جاویدان خرد، عربی: الجکمة الخالدة، تصحیح  

 . 21پژوه، برگۀ محمدتقی دانش 

القرآن المجید، امام المفسرین، امین  جوامع الجامع   -   468االسالم فضل فرزند حسن فرزند فضل َطبِرسی ) في تفسیر 

تصحیح ابوالقاسم گرجی، دانشگاه  ق؛  1383ق؛ دیگر: تصحیح محمدعلی قاضی طباطبایی،  1321ق(، چاپ سنگی،  548

 تهران. 
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جلد، چاپخانۀ مجلس دایره المعارف عثمانی    24مجلد در    25ق(،  313، محمد فرزند زکریا رازی )د:  الحاوي في الطب رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

طب  1970  –   1955چاپ   دانشکده  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  پارسی محمدابراهیم ذاکر،  به  برگردان  م؛ 

 جلد.  23، 1395 –  1389د بهشتی، تهران،  سنتی، دانشگاه شهی 

خ(،  1348  –   1255، شیخ آقابزرگ تهرانی ) طبقات أعالم الشیعة،  الحقائق الراهنة في أعیان المائة الثامنة،  الحقایق الراهنة

 م. 1975خ(، دارالکتب العربي، بیروت، لبنان 1389  –  1302منزوی )  نقیعلی به کوشش 

تصحیح و مقدمه عبدالرحمان    ق(،421ِخرد، ابوعلی مسکویه، احمد فرزند محمد رازی )د:  ، جاویدان  الحکمة الخالدة

 خ. 1358بدوی، دانشگاه تهران، 

 االشکال في معرفة الرجال 
ّ

 ق(. 673احمد فرزند موسی فرزند جعفر فرزند طاووس حلی حسینی )د:  حل

م( تصحیح عبدالسالم هارون، مکتبة حلبی،  868  –   776ق /  255  -   160، جاحظ، ابوعثمان عمرو فرزند بحر ) الحیوان

 م. 1964م؛ چاپ بیروت، عطوه، 1938قاهره، 

ق(، حواشی آقابزرگ تهرانی و تصحیح آقاعزیز طباطبایی،  1320، محدث نوری، میرزاحسین )د:  خاتمة مستدرك الوسائل 

 ق.  1408بیروت، مؤسسة آل البیت الحیاء التراث،  

الرجال،   الّرجال ُخال]خالصة األقوال في علم  أْحواِل  ِة 
َ
َمْعرف وال في 

ْ
ی  ،  َصُة األق

ّ
ِحل عالمۀ حلی،    ق([693)تألیف:  رجال 

 ق.  1417ق(، مؤسسة نشر الفقاهة، قم، 726 –  648حسن بن یوسف ) 

التراث، بیروت،  664  -   589الدین علی فرزند موسی ) طاووس، رضیابن   دروع الواقیة البیت )ع( الحیاء  ق(، موسسه آل 

 .  م1995ق /  1415

التکرار  شهر علی 
ّ

فیما یعمل کل الواقیة من االخطار  ) طاووس، رضیابن   ،الدروع  ق(، 664  –   589الدین علی بن موسی 

 م. 1912ق/ 1330ترجمۀ فارسی شیخ عباس قمی از جمال األسبوع، تهران،  

خ(، مطبعه الغري،  1348  –   1255ازهاق الباطل، آقابزرگ تهرانی )   – الجزء االول، آب حیات  الذریعة إلی تصانیف الشیعة،  

 م. 1936ق /  1355نجف، عراق،  
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المجاهدات، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه   –عشر، المآب  ، الجزء التاسع الذریعة إلی تصانیف الشیعة رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 م. 1969ق / 1389خ / 1348اسالمیه، تهران، 

منزوی، چاپخانه مجلس،    نقیعلی تهرانی، به کوشش  دیو، آقابزرگ    - ، الجزء الثامن، دائره  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1950ق /  1369خ / 1329تهران،  

لیلی و مجنون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    – عشر، کشف  ، الجزء الثامن الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1967ق / 1387خ / 1346اسالمیه، تهران، 

الشیعة تصانیف  إلی  المقالید  ،  الذریعة  العشرون،  و  الثاني  منزوی،    –الجزء  احمد  به کوشش  تهرانی،  آقابزرگ  المنتخب، 

 م. 1974ق /  1393خ / 1353چاپخانه اسالمیه، تهران، 

ایوان مدائن، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،   –، الجزء الثاني، األساری و الغلول  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1936ق / 1355خ / 1315

المقالة، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی،    –، الجزء الحادي و العشرون، المستبین  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1972ق /  1392خ / 1351چاپخانه اسالمیه، تهران، 

منزوی، چاپخانه    نقیعلی نیه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    – ، الجزء الرابع و العشرون، نائیه  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1978ق / 1398خ / 1356اسالمیه، تهران، 

الشیعة تصانیف  إلی  التخاطب  الذریعة  الرابع،  الجزء  به کوشش    - ،  تهرانی،  آقابزرگ  منزوی، چاپخانه    نقی علی التیمیة، 

 م. 1941ق / 1360خ / 1320مجلس، تهران،  

الشینیه، آقابزرگ تهرانی، مطبعة اآلداب، نجف،    –الفارض  عشر، شرح قصیده ابن ، الجزء الرابع الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1961ق / 1381عراق، 

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

 خ. 1358آستان قدس، مشهد، 
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منزوی،    نقیعلی حزن المؤمنین، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    –، الجزء السادس، الحائریات  ف الشیعةالذریعة إلی تصانی  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 م. 1946ق / 1365خ / 1325چاپخانه مجلس، تهران، 

الشیعة تصانیف  إلی  السادس الذریعة  الجزء  غارات  ،  چاپخانه   -عشر،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  قائد، 

 م. 1966ق / 1386خ / 1345تهران، اسالمیه،  

الشیعة إلی تصانیف  المجتبی  الذریعة  العشرون،  الجزء  آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    –،  المسبل، 

 م. 1970ق / 1390خ / 1349اسالمیه، تهران، 

الشیعة تصانیف  إلی  آئینه  الذریعة  دیوان  التاسع،  الجزء  من  االول  القسم  دیهیم،    –،  کوشش  دیوان  به  تهرانی،  آقابزرگ 

 م. 1955ق / 1374خ / 1333منزوی، مجلس شورا، تهران،  نقیعلی

دیوان مینوی همدانی، آقابزرگ تهرانی،    – ، القسم الثالث من الجزء التاسع، دیوان عبدالصمد  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1964ق / 1383خ /  1342منزوی، دانشگاه تهران،  نقیعلی به کوشش 

دیوان عبدالصمد، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    –، القسم الثاني من الجزء التاسع، دیوان ذاتی  عة إلی تصانیف الشیعةالذری

 م. 1959ق / 1378خ / 1338منزوی، چاپخانه دولتی، تهران،  نقیعلی

الشیعة تصانیف  إلی  نائب  الذریعة  دیوان  التاسع،  الجزء  من  الرابع  القسم  ت   –،  آقابزرگ  یونس،  کوشش  دیوان  به  هرانی، 

 م. 1967ق / 1386خ /  1345منزوی، دانشگاه تهران،  نقیعلی

آقابزرگ تهرانی    ، م1978ق /  1398خ /  1357چاپخانه اسالمیه، تهران،  ، جلد بیست و پنجم،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

مجلدی    25های »و«، »هـ «، »ی« و در پایان تاریخچۀ چاپ دورۀ  خ(، شامل حرف 1348  –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 

 برگه.   143و جدول استدراکات آن، در  ذریعه 

الشیعة تصانیف  إلی  و چهار،  الذریعة  بیست  جلد  تهران،  ،  اسالمیه،  /  1356چاپخانه  /  1398خ  آقابزرگم1978ق   ،  

 برگه.   488خ(، شامل همۀ حرف »ن« در 1348 –  1255تهرانی محمدمحسن فرزند علی ) 

، آقابزرگ تهرانی  م1974ق /  1393خ /  1353چاپخانه اسالمیه، تهران،  ، جلد بیست و دوم،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 برگه.  443خ(، در  1348 –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 
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م، آقابزرگ تهرانی محمدمحسن فرزند علی  1975ق /  1395بیست و سوم، تهران،    ، جلدالذریعة إلی تصانیف الشیعة رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

خ(، آخرین مجلد از حرف »م« و آخرین مجلد تصحیح احمد منزوی است، که به سبب اشتغال او در پاکستان  1348  –  1255) 

 برگه.  362در  منزوی به دست گرفت نقیعلی را در تهران دوباره ذریعه کار  فهرست مشترک پاکستانبه نگارش  

م، آقابزرگ تهرانی  1985ق / 1405خ / 1358، جلد بیست و ششم، ، آستان قدس، مشهد،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

است که به خامۀ نگارنده موجود بود و به کوشش سید احمد  ذریعه  ات  مستدرک خ(،  1348  –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 

   .برگه 315در  حسینی جزو انتشارات آستان قدس چاپ شده است 

، آقابزرگ تهرانی  م 1972ق /  1392خ /  1351چاپخانه اسالمیه، تهران،  ، جلد بیست و یکم،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 برگه.  451خ(، در  1348 –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 

الشیعة تصانیف  إلی  بیستم،  الذریعة  جلد  تهران،  ،  اسالمیه،  /  1349چاپخانه  /  1390خ  تهرانی  ،  م1970ق  آقابزرگ 

خ(، چند ماه پس از مرگ نگارنده منتشر شده و بدین مناسبت شرح حال و عکس او  1348  –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 

 برگه.  428[ + 12در آغاز این مجلد چاپ شده است، در یب ]

تهرانی محمدمحسن  آقابزرگ  ،  م1965ق /  1384خ /  1343دانشگاه تهران،  ، جلد پانزدهم،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 برگه.  400های »ص«، »ض«، »ط«، »ظ«، »ع« درخ(، شامل حرف 1348 –  1255فرزند علی ) 

آقابزرگ تهرانی    ، م1944ق /  1363خ /  1323چاپخانه بانک ملی ایران، تهران،    ، جلد پنجم، الذریعة إلی تصانیف الشیعة

برگه    520کتاب، که در    1514چ«، و معرفی  های »ث«، »ج«، »خ(، شامل حرف 1348  –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 

 است.  

الشیعة  تصانیف  إلی  چهاردهم،  الذریعة  جلد  عراق،  ،  نجف،  اآلداب،  /  1381مطبعة  تهرانی    ،م1961ق  آقابزرگ 

کتاب شناسانده شده است.    2573خ(، بقیۀ حرف »ش« در دو مجلد حرف »ش«  1348  –   1255محمدمحسن فرزند علی ) 

شماره است، مانند بخش »حاشیه«ها در مجلد ششم، ادبیات تعلیقی و    1900لد که پیرامون  بخش »شرح«های این دو مج 

 دهد. روی سدۀ نهم به بعد را نشان می توضیحی و دنباله 
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الشیعة رانی در ا ینگار فهرست   خیتار  تصانیف  إلی  چهارم،  الذریعة  جلد  تهران،  ،  مجلس،  /  1320چاپخانه  /  1360خ  تهرانی  م1941ق  آقابزرگ   ،

نویسی و فهرستی از پیرامون  برگه. تاریخچۀ تقویم   520عنوان، در    2304خ(، دارای  1348  –   1255محمدمحسن فرزند علی ) 

تا مجلد  هفتصد تفسیر قرآن، در حرف »ت« در این مجلد دیده می این مجلد  از  افزودگی   15شود.  و  های فرزند  با تحقیق 

 منزوی منتشر شده است.   نقیعلی نگارنده 

الشیعة  تصانیف  إلی  دو الذریعة  جلد  تهران،  ازدهم،  ،  /  1340دانشگاه  /  13806خ  تهرانی  م1962ق  آقابزرگ   ،

 برگه.    295خ(، حرف »ز« و » س« در 1348 –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 

الشیعة تصانیف  إلی  دوم،  الذریعة  جلد  عراق،  ،  نجف،  الغري،  /  1315مطبعة  /  1355خ  تهرانی  م1936ق  آقابزرگ   ،

«  اصلبرگه، و در عنوان » 524عنوان از بقیۀ حرف الف است، در   2045، دارای خ( 1348  – 1255محمدمحسن فرزند علی ) 

 اصل« شیعه شناسانده شده است.   400از »  127

الشیعة  تصانیف  إلی  تهران،  الذریعة  مجلس،  چاپخانه  دهم،  جلد   ،1335  / /  1376خ  تهرانی  1956ق  آقابزرگ  م، 

 برگه.   272چندی از »ر« است در   خ(، دارای حرف »ذ« و 1348 –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 

  –  1255آقابزرگ تهرانی محمدمحسن فرزند علی )   ،م1938ق /  1357، جلد سوم، نجف،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 برگه. 496عنوان از حرف »ب«، »پ« و بخشی از »ت« است، که در   1918خ(، دارای 1348

الشیعة تصانیف  إلی  القضاء،الذریعة  مطبعه  سیزدهم،  جلد  عراق،    ،  /  1378نجف،  تهرانی  1959ق  آقابزرگ  م، 

 برگه.  400خ(، نیمۀ حرف »ش« در 1348 –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 

آقابزرگ تهرانی  م1946ق /  1365خ /  1325چاپخانه مجلس، تهران،  ، جلد شانزدهم،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة  ،

 ( انتقال   های »غ« و خ(، شامل حرف1348  –   1255محمدمحسن فرزند علی  به سبب  این مجلد به بعد  از    نقیعلی  1»ف« 

 برگه.  442منزوی به بیروت، به تصحیح احمد منزوی فرزند دوم نگارنده چاپ شده است در 

 
 تبعید و مهاجرت اجباری به جهت تحت تعقیب قرارگرفتن از سوی ساواک ]سازمان اطالعات و امنیت کشور[.  1
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الشیعة رانی در ا ینگار فهرست   خیتار  تصانیف  إلی  ششم،  الذریعة  جلد  تهران،  ،  مجلس،  /  1325چاپخانه  /  1365خ  تهرانی  م1946ق  آقابزرگ   ،

ها  شمار آن عنوان، »حدیث« دارد و تاریخ آن   763عنوان است، که    2473دارای    خ(،1348  –   1255محمدمحسن فرزند علی ) 

حاشیه است در    1273گردد. بخش »حاشیه«های این مجلد نیز شامل  های نخستین اسالم برمی « به سده اصل   400مانند »

 برگه.    412

الشیعة إلی تصانیف  نوزدهم،  الذریعة  تهران،  ، جلد  تهرانی  م1969ق /  1389خ /  1348چاپخانه اسالمیه،  آقابزرگ   ،

  1500خ(، پیرامون یک پنجم حرف »م« در این مجلد آمده است، در عنوان »مثنوی«  1348  –   1255محمدمحسن فرزند علی ) 

 برگه.    409منظومه نشان داده است در 

)   ،خ1346تا    1333، جلد نهم، تهران،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة   –   1255آقابزرگ تهرانی محمدمحسن فرزند علی 

سراینده در آن معرفی شده است و در    8500برگه. آثار پیرامون    1541خ(، ویژۀ »دیوان«ها، در چهار مجلد، روی هم  1348

 .پایان فهرست الفبایی از آثار سرایندگان دارد 

الشیعة إلی تصانیف  تهران،  ، جلد هژدهم،  الذریعة  اسالمیه،  /  1346چاپخانه  /  1387خ  تهرانی  م1967ق  آقابزرگ   ،

 برگه.    436ماندۀ حرف »ک« و همۀ »ل« در خ(، شامل باقی 1348 –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 

  –   1255م، آقابزرگ تهرانی محمدمحسن فرزند علی ) 1950خ /  1329، جلد هشتم، تهران،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 برگه.  300ها در  خ(، حرف »د« به استثنای »دیوان«1348

الشیعة تصانیف  إلی  تهران،  الذریعة  مجلس،  چاپخانه  هفتم،  جلد   ،1327  / /  1367خ  تهرانی  1948ق  آقابزرگ  م، 

 ( به ویژه بخش1348  –  1255محمدمحسن فرزند علی  تاریخی  خ(،  این مجلد دارای اهمیت  های »خمسه« و »خطبه« در 

 است. 

إلی تصانیف الشیعة تهران،  چاپ، جلد هفدهم،  الذریعة  تهرانی  م1967ق /  1387خ /  1346خانه اسالمیه،  آقابزرگ   ،

 برگه.   333از »ک« است در   خ(، شامل حرف »ق« و نیمی 1348 –  1255محمدمحسن فرزند علی ) 

الشیعة تصانیف  إلی  یازدهم،  الذریعة  جلد  تهران،  ،  مجلس،  /  1335چاپخانه  /  1376خ  تهرانی  م1956ق  آقابزرگ   ،

 برگه.  346خ(، بقیۀ حرف »ر« در  1348 –  1255) محمدمحسن فرزند علی 
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م، آقابزرگ تهرانی محمدمحسن  1936ق /  1355مطبعة الغري، نجف، عراق،    ، جلد یکم، الذریعة إلی تصانیف الشیعة رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

« است، که بهترین  اجازهشمارۀ آن » 800برگه که   450عنوان از حرف الف، در  1608خ(، دارای  1348  – 1255فرزند علی ) 

 جیرۀ طبقات دانشمندان است.  نمودار زن

 سنجر، یکی از کتابداران و مدرسان استانبول. ، اسماعیل صایب کشف الظنون ذیل

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

 ق. 1387م / 1967، تهران،  ظنونکشف ال ستون، جلد ششم   116بن محمد حسن خرسان موسوی نجفی، چاپ در 

 ق( تا حرف جیم. 1275، عارف حکمت )د:  کشف الظنون ذیل

 ق(. 1189چیلر شیخی، ابراهیم افندی )د: ، عربه کشف الظنون ذیل

 ق(.  1092زاده )د: ، محمدعزتی، وشنه کشف الظنون ذیل

َعفاء و کتاب ، الغضائریرجال ابن  ق(،محمدرضا  411عبیدالله فرزند ابراهیم غضائری )ز: ، حسین فرزند کتاب الَجْرح الُضّ

 ق. 1422حسینی جاللی، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث،  

الطوسي )د:  رجال  طوسی  حسن  فرزند  محمد  ابوجعفر  الطائفة  شیخ  األبواب،  محمدصادق 460،  تصحیح  ق(، 

 ق.  1415پ جواد قیومی اصفهانی، قم، م؛ رجال الطوسي، چا 1961ق /  1381بحرالعلوم، مطبعة الحیدریة، نجف، آل 

النجاشي ) رجال  نجاشی  الشیعة، احمد فرزند علی  فهرست أسماء مصنفي  بمبئی،  450  -  372،  ق؛ چاپ  1317ق(، 

 خ. 1382ق / 1407دیگر: به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسة نشر اسالمی،  

قهپایی الرجال ؛  رجال  عنایت مجمع  )ز:  ،  قهپایی  اصف1011الله  ناشر  1387تا    1384هان،  ق(،  دیگر:  چاپ  ق؛ 

 خ. 1364اسماعیلیان، قم،  

ق(، به کوشش  440  –   362، ابوریحان محمد فرزند احمد بیرونی ) رسالة البیروني في فهرست کتب محمد بن زکریا الرازي

 برگه.  51م، 1936پل کراوس، چاپ پاریس، 
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ریحان  / از ابو   های بیرونیهای کتابهای رازی و نام کتاب فهرست  ،  رسالة البیروني في فهرست کتب ابن زکریاء الرازي رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

ابو   المشاطة لرسالة الفهرست محمد بن احمد بیرونی و   از  اسحق ابراهیم بن محمد معروف به غضنفر تبریزی ; تصحیح و  / 

 خ. 1366ترجمٔه و تعلیق از مهدی محقق، تهران، 

آل  ) رسالة  محمد  فرزند  احمد  زراری  ابوغالب  اصفهانی،  368  -   285اعین،  موسوی  موحد  محمدعلی  کوشش  به  ق( 

 م. 1978ق /  1399اصفهان، 

  194، ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی ) 1کتب جالینوس بن یحیی في ذکر ما ترجم من    بن اسحق إلی علیرسالة حنین  

تهران،  873  -   810ق / 260  - به کوشش مهدی محقق، مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه  تهران،  م(،  دانشگاه مک گیل، 

 خ. 1384خ؛ دیگر: ترجمه به فارسی مهدی محقق، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران،  1379

  194، ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی ) کتب جالینوسبن یحیی في ذکر ما ترجم من    بن اسحق إلی علیرسالة حنین 

 م. 1925اورشناس آلمانی همراه متن عربی، چ. الیپزیک، م(، ترجمه به آلمانی برگشتراسر، خ 873 -  810ق /260 -

ق(، اسماعیلیان، 1313  -   1226، محّمدباقر خوانساری ) روضات، صاحب  روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات

 جلد.  8ق. 1390قم، 

اسماعیلیان، ق(،  1313  -   1226، محّمدباقر خوانساری ) روضات، صاحب  روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات

 جلد.  8ق. 1390قم، 

 ق(.449کراجکی، ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان )د:  و نزهة الزاهدین، روضة العابدین

   زبور 

 خ. 1331، ترجمۀ سعید نفیسی، تهران،  سینا، به قلم خود او و شاگردش ابوعبید عبدالواحد جوزجانیسرگذشت ابن 

 
ق( که از درباریان متوکل عباسی )خالفت: 257ق برای علی بن یحیی پسر ابومنصور )د: 242ای است که به سال آثار مهم حنین نامه یکی از  1

 ق( بود، نگاشته است 247 - 232
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للنفوس منضود  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار  السعود  ابن سعد  ) اطاووس، رضی،  بن موسی بن طاووس حلی  چاپ نجف،    ق(،664  –  589لدین علی 

   برگه؛ دیگر: دارالذخائر، قم.  298م، 1950ق /  1369

جیشر سن سفر  انگلیسی جیشر، موسسۀ  چاپ  عتیق، مقدمۀ  اسفار عهد  از  یکی  کالیفرنیا، سال ،  ترجمۀ  1934جوز  م؛ 

 .  99خ، برگۀ 1341عبدالحی حبیبی، مجلۀ راهنمای کتاب، بهمن سال 

  1017ق(، حاجی خلیفه کاتب چلبی مصطفی فرزند عبدالله معروف به ) 1061)نگارش:    سلم الوصول إلی طبقات الفحول 

به کوشش اکملق( 1067  - تحقیق محمد عبدالقادر االرناووط، تدقیق صالح سعداوی صالح، اعداد    الدین احسان اوغلی،، 

 ق. 1431/  2010، استانبول، رکز األبحاث للتاریخ و الفنون و الثقافة االسالمیةالدین اویغور،  الفهارس صالح 

 نگارنده این فهرست.   القاسم ابراهیمی، به خامۀ محمدطاهر کرمانی عموی ابو شرح احوال شیخ احمد احسایی

العثمانیة الدولة  الروم، ،  شقایق نعمانیة في علماء  المنظوم في ذکر أفاضل  زاده، احمد فرزند مصطفی  کبریطاش   العقد 

 دارالکتب العربی، بیروت. : انتشارات در سعادت، استانبول؛ دیگر، ق( 968 -  901فرزند خلیل ) 

م؛  1973ش حکیم محمد سعید، رانا اجسان الهی، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند، ، ابوریحان بیرونی، پژوهصیدنة

خ(،  1373  –  1298ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خویی ) 440  -  362، ابوریحان بیرونی ) الصیدنة في الطب

باقر مظفرزاده، فرهنگستان    خ؛ الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی، بیرونی، برگردان 1370مرکز نشر دانشگاهی، تهران،  

صیدنه، برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخالق و    خ؛ 1383زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،  

برگردان باقر مظفرزاده،  الصیدنة في الطب، داروشناسی پزشکی،  خ؛  1387حقوق پزشکی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی،  

 خ. 1383و ادب فارسی، تهران: نشر آثار، فرهنگستان زبان 

 قهپایی.  معجم الرجال ؛ فهرست طوسیق(. نک: 411، احمد فرزند حسین )ز: غضایریابن الضعفاء 

 ق(.  1021غضائری، گردآوری مال عبدالله شوشتری )د:  ابن  الضعفاء 

  خ(،1348  –   1255آقابزرگ تهرانی ) (،  13طبقات أعالم الشیعة، )القسم الثاني من جزء الثاني( )هو الکرام البررة في القرن  

 م. 1958مطبعة القضاء، نجف،  
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، آقابزرگ  نابس في القرن الخامس؛ یا إزاحة الحلک الدامس بالشموس المضیئة في القرن الخامس  ،طبقات اعالم الشیعة رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 ( )   نقیعلینگاری  ، تصحیح و مقدمه 5خ(، سدۀ  1348  –  1255تهرانی  خ(، دارالکتب العربیة، بیروت،  1389  –  1302منزوی 

 م. 1971

ق(، به کوشش فؤاد سید، چاپخانه معهد  377جلجل اندلسی، سلیمان فرزند حسان )ز:  ، ابنطبقات األطباء و الحکماء 

 خ. 1349دان محمدکاظم امام، چ دانشگاه تهران، م؛ دیگر: برگر 1955العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، قاهره،  

م(، به کوشش ماکس مایرهوف،  873  -  810ق / 260  -  194ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی )   عشر مقاالت في العین،

 م. 1928چ. قاهره، 

، پژوهش  م( 1270  –   1204ق /  668  –   600الدین احمد خزرجی ) اصیبعه موفق ابی ، ابن عیون األنباء في الطبقات األطباء 

ق، چاپ نوین  1300امروالقیس فرزند طحان و احمد میهی فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهبی، مصطفی افندی وهبی،  

م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن  1965به کوشش نزار رضا، بیروت،  و    ق؛1408م /  1987بیروت، لبنان،  دارالثقافه،  آن،  

 خ. 1393گیاه درمانی، تهران، ایران، 

الدین ابومنصور حسن فرزند یوسف فرزند مطهر  عالمۀ حلی جمال   یة البادي في شرح مبادي الوصول إلی علم األصول غا

رکن 726  -   648)  )سدۀ  ق(،  غروی  محمد  فرزند  علی  فرزند  محمد  گرگانی،  اول،  ه 8الدین  جمشیدنژاد  غالمرضا  تصحیح   ،)

 خ.  1397کتابخانه، تهران،  

ق /  1368ق(، چاپ نجف،  664  –  589موسی )   الدین علی بنرضیطاووس،  ابن   علماء النجوم،فرج المهموم في تاریخ  

 م. 1949

 . CDخ( و  1346ـ  1325خ(، چ تهران )  1334، علی اکبر دهخدا )د نامۀ دهخدالغت ، دهخدافرهنگ 

  390، برگۀ  16ذریعه، جق( نک:  1320  –  1254نوری، حاج میرزا حسین ) في تحریف کتاب رّب األرباب،    فصل الخطاب

- 391 

  -   26م، برگۀ  1948،  دمشق  ق(،953  -  880محمد بن علی دمشقی ) ،  طولون ابن   طولون، الفلک المشحون في أحوال ابن

 ب.  های او به ترتیب الف آن فهرست نگاشته  48
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 ، محمدامین شیروانی. خاقانیه فواید  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 عبدالجبار همدانی.  فوائد القرآن

المؤلف: الدکتور  الفه جمع من اوالد المؤلف و اصهاره و احفاده، تحت نظر ابن ،  الشیعةفهرس أعالم الذریعة إلی تصانیف

 م. 1998ق /  1419خ /  1377، انتشارات دانشگاه تهران، منزوی نقیعلی

فه جمع من اوالد المؤلف و اصهاره و احفاده، تحت نظر ابن الشیعةفهرس أعالم الذریعة إلی تصانیف
ّ
المؤلف: الدکتور  ، أل

 م. 1998ق /  1419خ /  1377منزوی، انتشارات دانشگاه تهران،  نقیعلی

لنفسه الرازي  کتبه  التي  الرسائل  و  الکتب  )د:  فهرس  رازی  زکریا  فرزند  ابن 313، محمد  ندیم، ترجمۀ  ق(، نک: فهرست 

 . 532تجدد، برگۀ  

(،  ه12های اسماعیلیه )سدۀ  ، فهرست کتابفهرسة الکتب و الرسائل و لمن هي من العلماء و األئمة و الحدود األفاضل

گفتار، تصحیح، تحقیق و تعلیقات  م(، پیش1769ق /  1184اسماعیل فرزند عبدالرسول فرزند مثاخان اجینی، مجدوع )د:  

 برگه.  20برگه + مقدمه   419م، 1966خ /  1344منزوی، مکتبه اسدی، تهران، دانشگاه تهران،  نقیعلی

ابن  ابن فهرست  اسحاق،  فرزند  ابوالفرج محمد  ) الندیم،  چاپ  385ـ    297ندیم  مصر،  رحمانی  چاپخانۀ  ق؛ 1348ق(، 

ق( به کوشش برگردان 385ـ    297ندیم ) بن دیگر: دارالمعرفة، بیروت؛ فهرست یا فوز العلوم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ا

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران، خ؛ به کوشش مهین جهان   1346رضا تجدد، تهران، 

 ق(، نک: فهرست طوسی  381صدوق محمد بن علی )د:  بابویهفهرست ابن 

 قبه.ل ابن بطه و احواق( در احوال ابن 450  -  372، نک: رجال نجاشی ) محمد بن جعفر قمی  بطهفهرست ابن 

،  16، جذریعهق.  384پیوست اجازۀ او به حسین بن احمد بن نصر به تاریخ    ق( 392  -   330)   جنی عثمانابن   فهرست

 .  111 –  109،  2، جمعجم األدباء ؛ یاقوت، 379

 . 131 –  127،  5قهپایی، جق(، نک: رجال طوسی و 381محمد بن احمد )د:   : جنید اسکافیفهرست ابن 

 .  66،  1و قهپایی، ج فهرست طوسی ق(، نک: 423احمد بن عبد الواحد )د:  عبدونابن فهرست 

 ق(  638 -  560)  الدینعربی، محیی فهرست ابن 
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 . 41، 2قهپایی، ج و  رجال طوسی (، نک: ق367د:  ق  367م)  جعفر قمی : قولویهفهرست ابن  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

ق / (،  385 -   297ندیم ) اسحاق بغدادی وراق، ابن  ق(، ابوالفرج محمد فرزند 377)تألیف:  فوز العلوم؛ یا  ندیم فهرست ابن 

ق؛  1348م؛ دیگر: چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ  1872 – 1871م(، الیپزیک، 1870 -  1802تصحیح گوستاو فلوگل اتریشی ) 

به کوشش و برگردان رضا    ق؛1348، مصر،  خ.چاپخانۀ رحمانی 1346برگردان محمدرضا تجدد، تهران، بانک بازرگانی ایران،  

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران، خ؛ دیگر: برگردان رضا تجدد، به کوشش مهین جهان 1346دد، چاپ تهران، تج

 ق(، نک: رجال طوسی و رجال شهرآشوب. 300سعد بن عبدالله )د:  فهرست اشعری قمی 

 یی. ق(. نک: فهرست طوسی، معجم الرجال قهپا 411غضایری، احمد فرزند حسین )ز: ابن   فهرست اصول الشیعة

 ق( 726  –  648عالمۀ حلی، حسن بن یوسف ) المصنفین، فهرست 

 م. 1953ق(، دمشق، 751  -  691بکر بن قیم ) قیم جوزیه دمشقی، محمد بن ابی ق(، ابن 728)د:  تیمیهفهرست آثار ابن 

 .17، 19؛ ج 378، 16، ج ذریعهق( نک: 1180  – 1103طالب ) ، حزین الهیجی، محمد علی بن ابی فهرست آثار حزین

م(، ناشناس، فوگل، پیوست  1350  –   1292ق /  911  -  849بکر ) ابی الدین عبدالرحمان بن جالل   فهرست آثار سیوطی 

 (. 679 -  665، 6)جکشف الظنون 

 ق(. 1091 -1007محسن فیض کاشانی ) ق(، مال 1090ق؛  1069)تألیف: فهرست آثار فیض کاشانی 

لؤلؤ و  ق( در پایان   1337ق(، محمد مرتضی جنفوری هندی حسینی )د: پیرامون  1320)د:    فهرست آثار محدث نوری

 ق.1320محدث نوری، مرجان، 

ق(، محمدنصیر فرزند عبدالله  1110  -  1037، مجلسی دوم محمدباقر فرزند محمد تقی ) آثار محمدباقر مجلسی  فهرست 

 . 1765، ش 380، 16جذریعه،   جلسی نک:م

 ق(، دو »فصل« و یک »خاتمه«. 1120ق( فرزند محمدصالح )د:  1151، محمدحسین )د:  آثار محمدباقر مجلسی  فهرست 

   383،  16، ناشناس در کتابخانۀ خوانساری نجف. نک: ذریعه، جفهرست رسایل شیخ احمد احسایی 

) فهرست طوسی الطائفة حسن فرزند محمد طوسی  التبرولی، مولوی    A. Sprengerق(، اشپرنگر  460  -  385، شیخ   ،

لیسی؛ برگه مقدمه به زبان انگ   4برگه همراه با    383در    م.1853ق /  1271عبدالحق، مولوی غالم قادر، کلکته، نخستین بار  
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م؛ محمود رامیار، هزارۀ شیخ طوسی،  1960م؛ بحرالعلوم، نجف،  1937دیگر: تصحیح محمدصادق بحرالعلوم، نجف به سال   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 گفتار.  برگه پیش  15برگه +  156دانشگاه مشهد، افست اشپرنگر،  

 .240، چ تجدد، برگۀ 5، فن  5ندیم، مقالت  ، نک: فهرست ابن فهرست عبدان اسماعیلی

 .  244، چ تجدد، 5، فن 5، مقالت  فهرست ندیم ، نک:  محمد بن مسعود سمرقندی عیاشی فهرست 

 اش در در کتابخانۀ این گروه در کرمان.  ق برای آثار این گروه گرد آورد. نسخه 1345، عبدالمجید فائقی، در  فهرست فائقی 

 . 669 -  668فهرست کتابخانه عضد الدوله، نک: احسن التقاسیم، ترجمۀ منزوی، برگۀ 

پژوهش وف نوری،  با چند نسخۀ  گفتار مدرسی طباطبایی، مجموعه  پیش  هرست کتابخانۀ حاجی میرزا حسین  آشنایی 

 . 153 –  129ق، برگۀ  1396/   2535، قم، 1، دفتر  خطی

 ق(.  218  – 177)  فهرست کتابخانۀ دارالحکمۀ مأمون

 . 259، 6؛ ج315، 2، یاقوت حموی، جمعجم األدباء ، ده جلد، فهرست کتابخانۀ ری 

منزوی، تهران،   نقیعلی فهرست کتابخانۀ عمومی اهدایی آقای سید محمد مشکاة به کتابخانۀ دانشگاه تهران، جلد دوم،  

 برگه.  10+  898خ،  1333

 . فهرست کتابخانۀ غزنه 

 . 770  – 740،  2، نک: عیون األنباء، برگردان ذاکر، جفهرست کتابخانۀ نوح بن منصور سامانی 

جوزی، یوسف ، سبط ابن مرآة الزمان في تاریخ األعیان(، پیوست  597  -  510جوزی، عبدالرحمان ) های ابن فهرست کتاب 

 ق(، چاپ دکن؛ چاپ شیکاگو. 654 -   572ترکمن ) 

فهرست کتب کتابخانۀ مبارکۀ آستان قدس رضوی. )بدون   دوم،فهرست کتب خطی کتابخانۀ آستان قدس رضوی، جلد  

 . خ، چاپی و خطی1305 مشهد،  طبعۀ نوبهار، نام نگارنده(. م

 ، ابوالقاسم پسر شیخ مفید و موسی پسر کراجکی.  فهرست کتب کراجکی 

ق( 1360  -  1276العابدین ) ق( پسر زین 1389  -  1314قاجار )   ابوالقاسم ابراهیمی   ، دو جلد،فهرست کتب مشایخ عظام

 برگه    12+    653 ق،1389خان کرمانی قاجار، چاپخانۀ سعادت کرمان، پسر کریم 
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 ق(  449)د:   فهرست کراجکی، ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 .114،  1و قهپایی، جاختیارالرجال نک: کتاب   ق(.328محمد بن عمر )د:  فهرست کشی

سپهساالر عالی  مدرسۀ  کتابخانه  پنجم،  فهرست  جلد  دانش   نقیعلی،  محمدتقی  تهران،  منزوی،  چ    2536پژوه، 

 برگه.   771م، 1977خ /  1356شاهنشاهی / 

سپهساالر عالی  مدرسۀ  کتابخانه  پنجم،  فهرست  جلد  دانش   نقیعلی،  محمدتقی  تهران،  منزوی،  چ    2536پژوه، 

 برگه.   771م، 1977خ /  1356شاهنشاهی / 

 ، مالمحمد طاهر مستوفی  فهرست گنجینۀ شیخ صفی

  16برداری دولتشاهی، شماره  م(، نسخه1758ق/  1172، مالمحمد طاهر مستوفی )تألیف:  گنجینۀ شیخ صفیفهرست  

 خ.   1348نشریه کتابخانۀ ملی تبریز، 

ق(، نگارش اسماعیل پسر عبدالرسول پسر متاخان، شهر اجین هند، تصحیح  1184یا   1183)نگارش:  فهرست مجدوع 

 . 1966  /خ 1344منزوی، دانشگاه تهران،  نقیعلی

 .  186، 4قهپایی، ج، رجال کشیق(، نک: 346حسین )د:   بنعلی  فهرست مسعودی

آباد، مرکز تحقیقات فارسی  (، اسالم 1394  -  1303، احمد منزوی ) های خّطی فارسی پاکستانفهرست مشترک نسخه 

: فلسفه عملی )برگۀ  17بخش(،  2200  -  2133: هندویی )برگۀ  16م، جلد چهارم، بخش1997  –   1983ایران و پاکستان،  

(،  2662  -  2535ها )برگۀ  (، فهرست نام کتاب 2532  -  2508وران )برگۀ  ها و آداب پیشه: پیشه18(، بخش 2504  -   2201

برگه    669+ 10م،  1985خ /  1364(،  2804  -   2727(، فهرست نام کسان )برگۀ  2725-  2663فهرست نام نگارندگان )برگۀ  

 <. 13943-  11574های شماره نویس و دست  4426  -  3871عناوین شماره  [؛ >معّرفی2804  -  2135]برگۀ 

 .  1127محمد فرزند احمد الهیجانی حسینی، ربیع یکم  فهرست مصادر و منابع کار مجلسی در بحار األنوار،

 قهپایی.  معجم الرجال ، فهرست طوسیق(. نک:  411، احمد فرزند حسین )ز: غضایری فهرست مصنفات ابن 

شناس کانادایی،  ایران   Martin. G. McDermottدرموت  ق(، مک 413  -   336، محمد بن محمد بن النعمان ) مفیدفهرست  

 برگه.   588خ در 1363ترجمۀ احمد آرام، 
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الدین ابوالحسن علی بن عبیدالله بن حسن بن حسین بن  ق(، منتجب 600ـ پس از    504)   بابویه فهرست منتجب ابن  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

العظمی  ل رازی، تحقیق جال  بابویه قمی  آیةالله  کتابخانه عمومی  به کوشش محمد سمامس حائری،  ارموی،  الدین محدث 

مجمع الذخائر    خ؛ دیگر: تحقیق عبدالعزیز طباطبایی، به کوشش احمد اشکوری،1366مرعشی نجفی، چاپخانه مهر، قم  

 م. 1986ق / 1404االسالمیه، بیروت،  

 .  188، 26ج  ذریعه،خ( نک:  1340 –  1254اطبایی ) آقا حسین بروجردی طب ، حاجفهرست منتجب بن بابویه

فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش، احمد منزوی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم آباد، آذر 

 جلد.   4خ،  1357

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

خ،  1351، جلد پنجم، تهران،  R.C.Dای  های خطی فارسی، احمد منزوی، ناشر، مؤسسۀ فرهنگی منطقهفهرست نسخه 

 . 3929 - 3441از ص

خ،  1353، جلد ششم، تهران،  R.C.Dای  های خطی فارسی، احمد منزوی، ناشر، مؤسسۀ فرهنگی منطقه فهرست نسخه 

 . 4726تا   3929از ص

، جلد دوم، احمد حسینی اشکوری، زیر نظر محمود  الله نجفی مرعشیهای خطی کتابخانۀ عمومی آیت فهرست نسخه 

 تاریخ. مرعشی، بی 

خ، از ص  1340پژوه، تهران،  ، جلد دوازدهم، محمدتقی دانشگاه تهرانهای خطی کتابخانۀ مرکزی دانش فهرست نسخه 

 . 3008تا  2505



 

 

 

 خ( 1348 –  1255 ی)منزو یرانآقابزرگ ته چهاردهم   ۀ سد ی هافهرست 

 

71 

پژوه، دانشگاه تهران، های خطی کتابخانه سپهساالر، جلد پنجم، علینقی منزوی تهرانی، محمدتقی دانش فهرست نسخه رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

برای    ت سید کاظم رشتیفهرس برگه.   738م بخش پنجم )کتب خطی(،  1977خ /  1356دانشکده معقول و منقول، تهران،  

 در کتابخانۀ این گروه در کرمان.  آثار شیخ احسایی، نسخۀ آن به خامۀ نگارنده 

خ(، انتشارات مرکز تحقیقات  1394  –   1304جلد چهارم، احمد منزوی )   بخش، های خطی کتابخانۀ گنج فهرست نسخه

 . 2531 -   1937خ، برگۀ  1357آباد، الهور، فارسی ایران و پاکستان، اسالم

   . 465، 2؛ ج144  -  143، 1، جذریعهبحرینی چاپ شده است. نک: کشکول فهرستوارۀ زراری، پیوست  

»باب« است. او ششصد و    28های مشهور شیعه و اندکی از ُسنیان، به ترتیب الفبایی، در  فهرستی است کوتاه از کتاب 

 رسانده است. به انجام   1260چهل کتاب را در آن معرفی کرده است و در ربیع اول 

ق(.  313، محمد فرزند زکریا رازی )د: یذکرها حنین و ال هي في فهرست جالینوسفیما استدرکه من کتب جالینوس و لم 

 . 720، 2؛ برگردان ذاکر، ج424، به کوشش نزار رضا، برگۀ عیون األنباء نک: 

، به کوشش نزار رضا،  عیون األنباء ک:  ن  یذکرها حنین و ال هي في فهرست جالینوسفیما استدرکه من کتب جالینوس و لم 

 . 424برگۀ 

م(، ترجمۀ ایوب رهاوی )ابرش بغدادی( به سریانی، ابوزید  200  -  130جالینوس پزشک پرگاموسی )   پیناکس  فینکس،

 م( به عربی.  873 -   810ق /260 -   194حنین فرزند اسحاق عبادی ) 

 فینیکس جالینوس.  

ترجمۀ تجدد،    ندیم، فهرست ابن ، نک:  ه حنین و ال جالینوس في فهرستهیذکر في استدراك من کتب جالینوس مما لم 

 . 532برگۀ 

 م. 1933ق / 1352، مجدالدین فیروزآبادی، چاپ دوم، چاپخانه المصریه، قاموس المحیط

طبیعیات ابن قراضۀ   ، ( علی  فرزند  حسین  مقدمه 428  –  370سینا  و  تصحیح  ) ق(،  صدیق  غالمحسین    -   1284نگاری 

 خ. 1384ن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، خ(، انجم 1370

 .  قرآن
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  13جلد در    25، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  حسین   فرزندق(، علی  356  –   284ابو الفرج اصفهانی ) ،  األغانيکتاب   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 مجلد. 

حبیبی، هزارۀ  م؛ برگردان به پارسی عبدالحی  1971شناسی ابوریحان بیرونی، به انگلیسی، احمد سعیدخان هندی، کتاب

 . 230خ، 1352ابوریحان بیرونی، شورای عالی فرهنگ و هنر، تهران، 

،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون األقاویل في وجوه التأویلکشاف زمخشری،  

م؛ دیگر: بوالق مضر،  1856سنگی،  ق(، کلکته، چاپ  538  –  467ابوالقاسم محمود فرزند عمر خوارزمی، جارالله زمخشری ) 

 خ. 1389ق؛ لرگردان به پارسی، مسعود انصاری، انتشارات ققنوس، تهران، 1291

الفنون و  الکتب  اسامی  عن  الظنون  ) الکشف  چلبی  کاتب  عبدالله  فرزند  مصطفی  خلیفه  حاجی  ق(، 1067  –  1017، 

 ق. 1360م / 1941ترکیه،  الدین یالتقا و معلم رفعت بیلگه کلیسی، استانبول، پژوهش محمد شرف 

أسامي  عن  الظنون  )   کشف  به  معروف  عبدالله  فرزند  مصطفی  چلبی  کاتب  خلیفه  حاجی  الفنون،  و    -   1017الکتب 

 معلم زبان عربی در پاریس.  Petisdtla Croix ق(، ترجمۀ فرانسوی آن از پوتیسال ُکُروا 1067

أسامي  عن  الظنون  الفنون  کشف  و  چالکتب  کاتب  خلیفه  حاجی   ، ( به  معروف  عبدالله  فرزند  مصطفی    -   1017لبی 

بار  1067 نخستین  ترجمۀ التین،  با  فلوگل در الیپزیک  +  1858  – 1835ق(،  الظنونم  پایان جلد  ، حنیفذیل کشف  در  زاده 

 ششم. 

أسامي  عن  الظنون  الفنون  کشف  و  ) الکتب  به  معروف  عبدالله  فرزند  مصطفی  چلبی  کاتب  خلیفه  حاجی   ،1017   -  

سنجر، استانبول، دو جلد،  الدین یالتقایا و رفعت بیلگد کلیسلی و همکاری اسماعیل صایب حیح محمدشرفق(، تص 1067

تبریزی + دو مجلد  1943  -   1941 + + دو جلد  ایضاح المکنون  م؛ افست در کتابفروشی اسالمیه و جعفری  العارفین    هدیة 

 ق. 1387م / 1967تهران، ، ستون  116در   کشف الظنونآقابزرگ تهرانی بر  تعلیقات 

أسامي  عن  الظنون  الفنون  کشف  و  ) الکتب  به  معروف  عبدالله  فرزند  مصطفی  چلبی  کاتب  خلیفه  حاجی   ،1017   -  

بار  1067 نخستین  ترجمۀ التین،  با  فلوگل در الیپزیک  +  1858  – 1835ق(،  الظنونم  پایان جلد  ، حنیفذیل کشف  در  زاده 

 ششم. 
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أسامي  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار  عن  الظنون  و    کشف  ) الفنونالکتب  به  معروف  عبدالله  فرزند  مصطفی  چلبی  کاتب  خلیفه  حاجی   ،1017   -  

سنجر، استانبول، دو جلد،  الدین یالتقایا و رفعت بیلگد کلیسلی و همکاری اسماعیل صایب ق(، تصحیح محمدشرف1067

تبریزی + دو مجلد  1943  -   1941 +   + دو جلد ایضاح المکنون  م؛ افست در کتابفروشی اسالمیه و جعفری  العارفین    هدیة 

 ق. 1387م / 1967تهران، ، ستون  116در   کشف الظنونآقابزرگ تهرانی بر  تعلیقات 

المهجة  لثمرة  المحجة  رضی ابن   ،کشف  ) طاووس،  حلی  موسی  بن  علی  سنگی،  664  –  589الدین  چاپ  تهران،  ق(،  

1306  / تهرانی صاحب  م؛ دیگر: پیش1889ق  آقابزرگ  پدرم شیخ  اسدالله  1950، نجف،  ذریعهگفتار  پارسی  به  برگردان  م؛ 

 خ. 1368مبشری، تهران، 

بی نیشابوری. تفسیر ثعلبی، تفسیر الکبیر، الکشف و البیان في تفسیر القرآن
َ
عل

َ
 ، ابواسحاق احمد فرزند محمد ث

 ای در  های او را در مقاله نامه و نگارش گابریلی زندگی 

 ق. 1320میرزا حسین نوری،  خوان، حاجیدر شرط پلۀ اول و دوم روضه  لؤلؤ و مرجان

،  16ج ذریعه،    نک:،  ق( 1180  –  1103طالب ) حزین الهیجی، محمد علی بن ابی فهرست آثار حزین،  ماجری به القلم،  

 . 17، 19؛ ج 378

انتشارات  ، دو جلد، ق( ابوجعفر رشیدالدین محمد فرزند علی مازندرانی588شهرآشوب )د:  ابن  ،ُمَتشابُه القرآن َو ُمختلُفه

   ق.1410ق؛ دیگر: 1369دارالبیدار، قم، 

م و  1924به سال   296 -  282م، برگۀ 1924، 6های حنین فرزند اسحاق، گابریلی، ش نامه و نگارشزندگی  ، مجله ایزیس

 گفتار محققانه کتاب  نامۀ او را در پیش ماکس مایرهوف نیز زندگی 

، سال  29، ج  4و  3ق( ، گورگیس عواد، ش  638  -  560)   الدین ی عربی، محی فهرست ابن ،  المجمع العربی بدمشق مجلۀ  

 م.  1955، سال 30م؛ و ج1953

  30و    29(، گرگیس عواد، سال  597  -  510)   عبدالرحمان،  جوزیهای ابن فهرست کتاب ،  المجمع العربی دمشق مجلۀ  

 چاپ کرده است. 

 . 724  – 685، برگۀ  8وف، ش ، ماکس مایرههای جالینوسنقد رسالۀ حنین در فهرست کتاب ، مجلۀ ایزیس
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م؛ برگردان به پارسی پرویز اذکایی،  1955، قاهره، دارالمعارف مصر،  D. G. Boilot، آثار بیرونی، بوآلو  مجلۀ بنیاد دومینیکی رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 خ.  1352تهران، هزارۀ بیرونی،  

 منزوی.  نقیعلی نگاری در ایران، دکتر ، تاریخ فهرست 53 –  40، برگۀ 30، شمارۀ  1382مجلۀ پیام بهارستان، آذر 

 منزوی.  نقیعلی نگاری در ایران، دکتر ، تاریخ فهرست 53 –  40، برگۀ 30، شمارۀ  1382مجلۀ پیام بهارستان، آذر 

،  210  -   203، برگۀ  2، ش  10، اصغر مهدوی، سال  آثار محمدباقر مجلسی  فهرست   ، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران

 خ. چاپ شده است.  1341

،  210  -   203، برگۀ  2، ش  10، اصغر مهدوی، سال  آثار محمدباقر مجلسی  فهرست   ، دبیات دانشگاه تهرانمجلۀ دانشکدۀ ا

 خ. چاپ شده است.  1341

ترین آثار نثر فارسی تا پایان قرن چهارم  بعضی از کهن ،  1345، ویژنامۀ عبدالعظیم قریب، تیرماه  مجلۀ دانشکدۀ ادبیات 

 خ(. 1370 -  1284غالمحسین صدیق ) هجری، 

سال  بهمن  کتاب،  راهنمای  برگۀ  1341مجلۀ  سال 99خ،  جیشر،  انگلیسی  چاپ  مقدمۀ  سن 1934،  موسسۀ  جوز  م، 

 کالیفرنیا، ترجمۀ عبدالحی حبیبی.

 خ، سفر جیشر، ترجمۀ عبدالحی حبیبی. 1341، بهمن سال مجلۀ راهنمای کتاب

َرْین  ِیّ ُع الَنّ
َ
َبْحَرْین و َمطل

ْ
 خ.  1375ق(، انتشارات مرتضوی، 1085بن طریح )د: فخرالدین بن محمد   در لغت، َمجمُع ال

َرْین  ِیّ ُع الَنّ
َ
َبْحَرْین و َمطل

ْ
 خ.  1375ق(، انتشارات مرتضوی، 1085فخرالدین بن محمد بن طریح )د:  در لغت، َمجمُع ال

تصحیح ابوالحسن  ق(،  548  -  468االسالم فضل فرزند حسن فرزند فضل َطبِرسی ) ، امین مجمُع البیان في تفسیر الُقرآن

 خ. 1350ق؛ ترجمۀ فارسی، انتشارات فراهانی، تهران، 1379خ؛ بیروت، داراحیاء التراث،  1338شعرانی، تهران،  

تا    1384ق(، عنایةالله قهپایی، تصحیح ضیاءالدین عالمه فانی، اصفهان،  1016)نگارش:  مجمع الرجال، رجال قهپایی  

 خ. 1364قم،  جلد؛ چاپ دیگر: ناشر اسماعیلیان، 7ق، 1387

فهرست کتابخانۀ حاجی میرزا  ،  153  –  129ق، برگۀ  1396/    2535، قم،  1، دفتر  آشنایی با چند نسخۀ خطیمجموعه  

 پیشگفتار مدرسی طباطبایی.   حسین نوری با 
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فهرست کتابخانۀ حاجی میرزا  ،  153  –  129ق، برگۀ  1396/    2535، قم،  1، دفتر  آشنایی با چند نسخۀ خطیمجموعه   رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 گفتار مدرسی طباطبایی. پیش  ری، پژوهش وحسین نو

 خ.  1370گنجوی، انتشارات پگاه، تهران،  نظامی مخزن االسرار 

الریحانیة،   الریحانیة المراجعات  المراجعاتیا    مراجعات  و  الردودیا    مطالعات  و  کاشف،  نقود  )د:  محمدحسین  الغطاء 

 ق.  1331م (، چاپ بیروت،  1957ق /  1377

الدین ابوالمظفر یوسف فرزند قزاوغلی فرزند عبدالله بغدادی ترکمن  جوزی، شمس سبط ابن األعیان،    مرآة الزمان في تاریخ 

( به  597  -   510جوزی، عبدالرحمان ) های ابن م(، چاپ دکن؛ چاپ شیکاگو، فهرست کتاب 1256  –   1186ق /  654  -  572) 

 پیوست دارد.  

   خ، چهار جلد. 1368(، به کوشش عبدالله ثقةاالسالمی، 1330 -1277، ثقةاالسالم تبریزی میرزا علی، ) مرآت الکتاب

 ( 1320جمادی دوم  27 -  1254محدث نوری، حاج میرزا حسین ) الوسایل،   مستدرك

تصحیح و ترجمٔه و تعلیق از مهدی  ،  ( ه 7، ابواسحاق ابراهیم بن محمد تبریزی، غضنفر )سدۀ  المشاطة لرسالة الفهرست

 خ. 1366محقق، تهران،  

خ(، 1394  –  1304تصحیح احمد منزوی )   خ(،1348  –  1255آقابزرگ تهرانی )   ل في مصنفی علم الرجال،مصفی المقا

 خ. 1337چاپخانۀ دولتی ایران، تهران،  

 ق. 900، مال لطفی کشتۀ سال مطالب الهیه

 
ً
حدیثا و   

ً
قدیما منهم  المصنفین  أسماء  و  الشیعة  کتب  فهرست  في  العلماء  فرزند  581)تألیف:    معالم  محمد  علی  ق(، 

مقدمهابن  و  تصحیح  تهران،  شهرآشوب،  اقبال،  عباس  /  1353نگاری  محمدصادق    141خ،  1313ق  تصحیح  دیگر:  برگ؛ 

   برگه. 159م، 1961ق / 1380خ /  1339بحرالعلوم، مطبعة حیدریة، نجف، 

م؛  1909م؛ قاهره  1907ید سموئل مارگلیوت لیدن،  ، یاقوت حموی، دیوإرشاد األریب إلی معرفة األدیب؛ یا  معجم األدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 
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) البلدان  معجم  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار  حموی  یاقوت  شهاب 626  -   574،   ) ( الیپزیک  چاپ  رومی،  عبدالله  فرزند  ابوعبدالله  - 1873الدین 

اه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی  منزوی، پژوهشگ  نقیعلیم، برگردان به پارسی دکتر  1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را  1380و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال 

 امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. . خ. به چاپ رساند1383تا پایان حرف »ز« در سال 

   برگه.  528خ، 1365، علی فاضل قاینی، انتشارات وزارت ارشاد اسالمی  تألیفمولفي الشیعة،   معجم 

 ق(.  1121سلیمان ماحوزی بحرانی )د:  فهرست طوسی،شرحی بر ، ق( 1107)تألیف:   معراج الکمال 

  ق؛ برگردان حسین1342ق(، قاهره،  372، ابوعبدالله محمد فرزند احمد فرزند یوسف کاتب خوارزمی )ز: مفاتیح العلوم

 خ. 1362خدیوجم، مرکز انتشارات علمی فرهنگی، چاپ دوم 

ق(، حیدرآباد دکن،  968  -   901زاده، احمد فرزند مصطفی فرزند خلیل ) کبری ، طاش مفتاح السعادة و مصباح السیادة

  الدین محمد )د: ؛ ترجمه به ترکی کمال 2002ق /  1422دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون،    ق؛ دیگر: 1328

 علم. 500ق( و تکمیل آن به 968 -   901زاده، احمد فرزند مصطفی فرزند خلیل ) کبریق( پسر نگارنده طاش 1032

الدین احمد، چاپخانه مجلس  زاده، پژوهش شرف في موضوعات العلوم، طاش کبری   مفتاح السعادة و مصباح السیادة،

 م. 1980ق /  1400م، جلد دوم  1977 – ق 1397المعارف عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، جلد یکم دایره 

 مقاییس األصول، مقابیس األصول.  

ق 1390م(، چاپ تهران،  991ق /  381َمن الَیْحُضُرُه الَفقیُه، شیخ صدوق، ابوجعفر محمد فرزند علی فرزند بابویه قمی )د:  

 . 66-54،  4م، ج 1971 /

 رشیدالدین محمد بن علیق( ابوجعفر 588شهرآشوب )د:  ابن   ابیطالب،مناقب آل 

ق(، چاپ سنگی، تهران؛ دیگر: مؤسسۀ  1216  –   1159) ابوعلی حائری رجالی    منتهی المقال في احوال الرجال، رجال 

 ق. 1416البیت )ع(، قم، آل 

ق(، چاپ سنگی، تهران؛ دیگر: مؤسسۀ  1216  –   1159) ابوعلی حائری رجالی    منتهی المقال في احوال الرجال، رجال 

 ق. 1416(، قم، البیت )عآل 
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 برگه.  444خ،  1339 ، آبادی، دانشگاه تهران محمود نجم مؤلفات و مصنفات ابوبکر محمد زکریای رازی،  رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

  -   1017ق(، حاجی خلیفه کاتب چلبی مصطفی فرزند عبدالله معروف به ) 1067)نگارش: میزان الحق في اختیار األحق 

 ق(.  1067

  های یازدهم و دوازدهم و سیزدهم هجری قمری(، محمدعلی ی شیعه قرن )شرح حال علمانجوم السماء في تراجم العلماء 

مؤسسه  فرزند   محدث،  میرهاشم  تصحیح  کشمیری،  آزاد  شرکت    انتشارات محمدصادق  بینچاپ  امیرکبیر،  نشر  الملل،  و 

 خ. 1383

کتابخانه  نسخه   نشریه  تهران،  دانشگاه  خطی،مرکزی  محمدتقی   های  نظر  زیر  ششم،  افشار،  دانش   دفتر  ایرج  پژوه، 

کثنوی یزدی، حسن بن  ،  )زمان نگارش: ( هدیة األسماء في بیان کتب العلماء برگه.   695خ،  1348انتشارات دانشگاه تهران، 

 . 62 -  1برگۀ   ،پژوهگفتار، محمدتقی دانش ق(، پیش 1297علی )د: 

 ق. 1348ی تقدم، مصر، الدین سیوطی، چاپخانه نقایة، جالل 

َبت بالَنقِل و الَسماع و أثَبَتُه الِعیانوفیاَت األعیان و  
َ
  608خلکان احمد فرزند محمد برمکی اربلی ) ، ابن أنباِء أبناِء الزمان مّما ث

ق  1284در سال    وفیات االعیانالسلطان به فارسی برگرداند.  ق(، میرزا محمدحسن خان شیخ جابری انصاری دستور ظل 681  –

هایی به عربی چاپ شد؛ چاپ دیگر به کوشش احسان عباس، دارالفکر،  با ویرایش و افزوده توسط معتمدالدوله فرهاد میرزا همراه  

 بیروت، لبنان.  

ق(، تحقیق عبدالرازق محمدحسین حرزالدین،  333عقده )د:  احمد فرزند محمد فرزند سعید همدانی کوفی ابن   الوالیة،

 ق.1421انتشارات دلیل ما، قم،  

پژوه،  گفتار، محمدتقی دانش ق(، پیش1297، کثنوی یزدی، حسن بن علی )د: کربال  اء هدیة األسماء في بیان کتب العلم

 برگه.   12+   653ق( در  1389چاپخانۀ سعادت کرمان، تاریخ ) 

المصنفین،   آثار  و  المؤلفین  العارفین أسماء  )د:  هدیة  بغدادی  بابایی  پاشا  بابانی،    ق( 1339اسماعیل  فرزند محمدامین 

 . 1955استانبول، وزارت معارف،  
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،  502  -474، برگۀ  1372پخش،  ، گردآوری، دکتر پرویز ورجاوند، تهران، انتشارات چاپ یادنامۀ دکتر غالمحسین صدیقی رانی در ا ینگار فهرست   خیتار 

 منزوی.  نقیعلی نگاری در ایران، دکتر تاریخ فهرست 
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