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 کشید   رسیمرغ پَ  د ی َپر کش مرغی س

 محمدابراهیم ذاکر 

8/8/1389 

 خ( 1389 –  1302نقی منزوی ) سخنرانی به مناسب هفتمین روز درگذشت دکتر علی 

 هفتمین روز درگذشت منزوی
 مهرماه، آرام از میان ما رخت بربست.  27شب نیمه زیستن در منزوی پس از نه دهه مظلومانه

دیرینه  سوگدوست  در  انوار  استاد  خاک   گفت:  او  اش  به  سوگ  در  پ  اکنون  از  یکی  درخشان سپاری  و  ترین  رکارترین 

در    رسالۀ افالطونجز    ، تواند بازگو کندنمی   های این آب و خاک نشستیم و هیچ چیزی این درماندگی و سرگشتگی ما را ذهن 

  .بینیم میما وگ مرگ سقراط که در آن کتابچه شاگردان و مریدان سقراط همانی را دیدند که اکنون  س

 نمود، اکنون دیگر در راه نیست. د و راه می ر کدیدند، همانی که دانشجویان را راهبری می ایشان می 

سل با دانش و اندیشه همراه و همیار  اش کتاب بود. خاندانی که نسل به ن ای پا به جهان گذاشت که نشانه او در خانواده

الله پرداز و پژوهشگر ایران و جهان اسالم شادروان آیت شناس و نسخهبودند تا آن دوران پر برکت دانشمند بزرگ و بزرگترین کتاب 

 گشودن بر کتاب به دنیا ارائه دهد.  رسید تا فرزندان خود را با چشم  ة الذریعحاج شیخ آقابزرگ تهرانی با آوازۀ صاحب 

سپس مسیر خاندان خویش را با کتاب    ، د و با آن بالیدش  زادهسرنوشت منزوی فرزند بزرگ شیخ نیز چنین شد با کتاب به  

 . از کودکی با زبان و ادبیات پارسی و عربی آشنا شد.  کرد  بریراه

فشرده  زندگی نخست  از  می امهنای  بازگو  خودش  زبان  از  را  گزاره   ،کنم اش  کاری سپس  شیوۀ  از  کوتاه  برخوردهای    ای  و 

 های ابتکاری اجتماعی و روحیۀ انسانی و توان باال در انتقادپذیری و روش 
 

  راش  یشاگردپرور   و روحیه  مسائل پیچیده   اش در حل

 کنم.یاد می 
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 اتوبیوگرافی د ی َپر کش مرغی س
پسرم شب یک  گوید:  کشکولآقابزرگ در کتاب   روز گسترش نورچشم،  پنجم شنبه  و  زمین / دحو االرض بیست  یافتن 

– نقی نامیدم  [ چشم به جهان گشود و من او را علی 1921/ سی و یکم ژوالی    1300شنبه نهم مرداد  ]یک   1339قعده  ذی

 1- ادی )ع( نامش امام هو او را راهنمایی نمایاد به حق هم  گردانادمقام او را باالتر شأن و خداوند 

  26  /  1302  دوشنبه پنج حمل  صادره از کنسولگری ایران در بغداد، متولد   6588اینجانب علینقی منزوی دارای شناسنامه  

 در سامره هستم.   1923مارچ

ازی زم  ای دارد که قعده اشارت به افسانه یذ   25االرض    روز دحو  ب  ن  کی از چهار روز  ی  ده شده است وی رون کشی شکم مکه 

شمارۀ    ،407،  1ج   و  ؛246  مارۀش  ،302،  25  عه )جیرداماد کتاب »چهار روز« را که در ذری که م  آیدبه شمار می مقدس سال  

ها روز تولد مهر  ست یی رای تر مت های کهن ودر افسانه   ح ی حی روز تولد مسی های مسها نگاشته که در افسانه آن   ۀ( آمده دربار 2118

 .  2است 

 ده شدی.  ی نقی نامي تو عل رفت و یکن مادر نپذ ی ل ؛سا نهادمی ن مناسبت نام تو را عیمن بد  فرمود:پدرم می

تا هفت نژاده و پشت همگی از بزرگان شهر و از بازرگانان به نام و معتمدان سرشناس و بازرگانان فرهنگور ه شمار    من نیای  

 آمدند.  می

زمین نگاران بزرگ معاصر ایران شناسان، فهرست بزرگان، محدثان، کتاب   این بازرگانان فرهنگور، یکی از  در میان   م آقابزرگ پدر 

اسم حقیر محمدمحسن بن الحاج علی بن المولی    گوید: ...   1368پنجم شعبان سنۀ  خویش در    3خودنوشت فارسی در    شد که

اکبر بن الحاج باقر الطهرانی. جد اعلی حاج محسن نسب خود  محمدرضا بن الحاج محسن بن الحاج محمد بن المولی علی

 
 .64خ(، چ. مجلس شورا، برگۀ 1348  – 1255، آقابزرگ )کشکول 1
 . 140 ،5ج   ی، منزوی، فارس ۀترجم ،مشکویه ،االمم تجارب :نک 2
.  316   - 302ق، "شرح زندگی من، شیخ آقابزرگ تهرانی،  1416ش/  1374بهار و تاربستان  ،  2  -1، سال چهارم، شتاریخ و فرهنگ معاصر  3

 این نوشته با خط شیخ آقابزرگ مقابله و خطاهایی که در تاریخ و فرهنگ معاصر رخ داده بود، اصالح شد.
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به خط خود در پشت کتاب   د ی َپر کش مرغی س نوشته است  باقر  تا حاج  الیقینرا  را در رشت در سنۀ    حق    1224مجلسی نسخۀ خطی که آن 

 بود.  خریداری نموده

 تحصیالت
و حوزی[  من تحصیالت قدیمی   انجام دادم، در سامره کتاب ]مکتب  و نجف  را در سامره  نزد  خود  را  قرآن  و  فارسی  های 

پور[  بزرگ ]بهشتی م[ را که به خانم بیاموختم که بعدا دختر او ]دختر عمویم محمدابراهی   1مرحومان پدرم و عمویم محمدابراهیم 

 شود، به همسری گرفتم.  شناخته می 

 .  2حافظ و سعدی و خیام را نزد او ]عمویم[، آموختم 

 انموذج و سیوطی را نزد پدرم تحصیل کردم.  

  یزدی ]به فراگیری علوم طباطبایی  به نجف آمدم و در مدرسه سید کاظم  خ  1314ق/ 1354به سال  پدر و خانواده  همراه  

 قدیمه پرداختم[.  

   فراگرفتم. را نزد شیخ شمس قفقازی اللبیب مغنيو  مطول  ، خالصة الحساب

المقدمات )   عیشرا و    شرح لمعهاز    ییهاو بخش   یفقه  یهااز کتاب   یبرخ  جامع    -   1322را نزد شیخ محمدرضا طبسی 

   آموختم.  ق( 1405

،  14، قرن طبقات اعالم الشیعةق( مذکور در  1359  -   1300اکبر خوانساری ) را در محضر شیخ علی   معالم و    شرح السبعة

، به دستور پدر فهرست کردم که  لی تصانیف الشیعةإذریعة التلمذ کردم و بخشی از کتابخانۀ ایشان را برای درج در    1604برگۀ 

 در ذریعه درج گردیده است.  

 
بازاری،  نامیده   ۀانگیز    1 محمدابراهیم  مادرم،  بدین جهت است که عموی  محمدابراهیم  به  و  شدنم  او  فارسی  ادبیات  آموزگار  ادیب  و  بازرگان 

 برادرانش او بود. 
شان خ در بیش از ده نشست با او و برادر ایشان استاد احمد منزوی داشتم، هر دو اذعان داشتند که دایی1382در گفتگوی دیگری که  در سال     2

 داده است.ر، آموزش می شادروان مهدی آریان نیز ادبیات پارسی را به مادرم فاطمه و این دو بزرگوا
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ق( مذکور در طبقات  1387 -  1315را نزد سید محمدجواد تبریزی ) ق( 1289 -  1212) سبزواری مالهادی  شرح منظومۀ د ی َپر کش مرغی س

 فراگرفتم.  321برگۀ ، 14قرن 

 ق، تلمذ کردم.  1392شعبان    11سینا، نوشتۀ خواجه نصیرالدین طوسی را نزد شیخ صدرا بادکوبی متوفی  ابن   شرح اشاراتو  

شرح  مقداری از    1067  -  1064برگۀ  ،  14طبقات، قرن ق مذکور در  1373-1292این وقت شیخ عبدالحسین رشتی    در

 گفت.  را برای من و فرزندشان شیخ محمد رشتی درس می  لمعه

 او میان من و فرزندشان هنگامی که به بازی شطرنج می پرداختیم حکمیت می فرمود. 

 تألیف ایشان را چاپ کردم.   کشف االشتباهمن بعدا در تهران کتاب 

خ به امضای  1324مرداد    2زۀ روایتی نیز برای من مرقوم داشتند، من این اجازه را در تاریخ  ق اجا1364ایشان در سال  

   . ، رسانیدم385برگۀ ،  14ق( مذکور در طبقات قرن 1390 –  1316تأییدی استاد دیگرم مرحوم آقا میرزا حسن بجنوردی ) 

 تلمذ کرده بودم.  [  میرزا حسن بجنوردی]مرحوم آخوند را نیز نزد این استاد  کفایهمن مقداری از 

قوانین  شد که    226برگۀ  ،  14ق( مذکور در طبقات قرن 1374  - 1312آقای میرزا باقر زنجانی )   ،کفایهاستاد اصلی من در  

من این اجازه دارای سه امضاء را به تأیید  را نیز نزد ایشان خوانده بودم و سومین امضا را بر آن اجازه نهادند.    فصول   واألصول  

   . رسمی قونسولگری ایران نیز رسانیدم

رجب    26ق( بود که در  1363دیگر از اساتید که مرا با نوشتن اجازه مفتخر فرمودند مرحوم حاج شیخ موسی خوانساری )د  

 ای برایم صادر فرمود،  ق، اجازه 1363

،  186برگۀ  ،  102مجلسی، ج  بحار االنوار، نی عسگری دریافت کردم که در مقدمۀ  ای نیز از مرحوم میرزا محمد تهرا من اجازه 

 .1بیروت( یاد شده است  - چاپ جدید حروفی )تهران   107شماره  

م( به مرحوم پدر کمك  1938  -   1931  /ق  1357  –   1350های ) در سال   ذریعه من درنجف در تصحیح و طبع سه مجلد  

ایرانی حکومت بغداد مانع کار شد، مرحوم پدرم مرا همراه با    تعصبات شوونیستی ضد    المللی دوم ونمودم، چون جنگ بین می

 
 ام و اکنون نزد من است. نامه را در یک نامۀ جداگانه یافته این اجازه  1
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 به اخذ دیپلم و  ذریعهبرای ادامۀ چاپ به تهران گسیل فرمود. من در تهران اضافه بر چاپ مجلدات    ذریعهقسمتی از کتاب   د ی َپر کش مرغی س

لیسانس دانشکده حقوق رشته قضایی به  خ و  1329خ و لیسانس دانشسرای عالی در  1326سپس لیسانس معقول در سال  

به بیروت رفتم، و در آن جا به   1345خ به پایان بردم و در 1337خ موفق شدم و دکترای رشته معقول را نیز به سال  1330سال  

 . 1خ به اخذ درجۀ دکترا از دانشگاه سن ژوزف موفق گشتم 1351سال 

 اشتغال 
های رضائیه و محمدیه و قوام[ بودم. در  های معقول و منقول ]مدرسهدبیرستان خ دبیر پیمانی  1327خ تا  1325من از سال  

مور همکاری با مرحوم دهخدا  أها مخ ضمن تدریس در دبیرستان 1327خ دبیر رسمی وزارت فرهنگ شدم. از بهمن  1327مهر  

اری با مرحوم دکتر معین تا  خ ادامه دادم پس از آن نیز این همک1334شدم و این سمت را تا در گذشت آن مرحوم به سال  

 ت مدیره مقابله بودم. أخ ادامه یافت. در آن مدت، اینجانب جزو چهار تن اول هی 1345شهریور  

ها در  خ، خدمت رسمی من از وزارت فرهنگ به دانشگاه انتقال یافت و من به سمت دبیر راهنمای پایان نامه1338به سال  

 در دا 
ً
  -   1344های  کردم، آخرین تدریس من در سال نشکده ادبیات نیز تدریس می دانشکدۀ حقوق مشغول کار شدم، ضمنا

 
کمونه، عزالدوله سعد فرزند منصور فرزند سعد فرزند حسن ، ابنتنقیح االبحاث للملل الثالثایشان پژوهش و بررسی و نقد کتاب    ۀنامپایان   1

های  اصل این کتاب را با کاستن بیش از پنجاه درصد از بخشم( است. متأسفانه محمد کریمی زنجانی 1284ق/ 683الله بغدادی )د  فرزند هبه

خ فریبکارانه به نام خود در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ کرد، که با هوشیاری آقای رحیمی  1383اد منزوی در سال  ۀپژوهشی و انتقادی زند

کردن موضوع و برگردان کتاب گردید، پس  شدن دکتر منزوی از من خواستار دنبالکتوب هویدا شد. پس از آگاههای میراث مپژوهشگر مرکز پژوهش

جایی چند حرف و واژه،  ه ٪ نقد و بررسی دکتر منزوی و جاب50نامه، مشخص شد که جز با کاستن بیش از از برابر خوانی آن چاپ شده با اصل پایان 

آن شخص ]کریمی[ ثبت شده که مدعی ده سال شاگردی دکتر منزوی بود. پس بر آن شدم که به اثبات حقی بپردازم    کم و کاست به نام الباقی آن بی 

تازه از  فیپای    ۀهمراهی کردند تا توانستیم شمار که ناروا پایمال شده بود. در این راه ریاست محترم انجمن آثار وقت و چند تن از پژوهشگران با من  

کتاب،   ۀ نخست نام و شناسنام  ۀهای همان کتاب را با تعویض جلد و دو صفحوزرات فرهنگ و ارشاد را بگیرم و مانده  جدیدی  ۀملی و اجاز   ۀکتابخان

آن شاگرد گرسنه برداشت، و   نیز   مولف را  ناچیز  التألیفاد را بسیار خرسند کرد، هر چند حق ۀنقی منزوی پخش کنیم که زندآن را به نام دکتر علی

 لف، وجهی به ایشان پرداخت نکرد. ؤ حقوق بازنشستگی م ۀ سال 30بودن با وجود قطع  انجمن آثار نیز
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خ به صورت تبعید  1355تا    1345های  لیسانس به جای مرحوم دکتر معین انجام گرفت. من در سال در کالس فوق   1345 د ی َپر کش مرغی س

 به تدریس مجدد  های خود و پدرم بودم و پس از بازگشت به تهران اختیاری در بیروت مشغول تحصیل دکترا و چاپ کتاب 
ً
رسما

 1خ که اخراج شدم 1360در دانشکده ادبیات پرداختم تا در  

 ها نگاشته
سپس با کارکردن در کنار پدر در    ،آغاز شد  مالکابن الفیة  شدۀ  کوتاه  رونویسی سالگی با  نخستین کار نوشتاری او در سیزده

 شناسی کارهای پژوهشی خویش را دنبال کرد.  شناسی و نسخه زمینۀ کتاب

ها با اجازۀ پدر حق ویرایش  در نجف و تهران دنبال کرد. آن  ذریعهاو به همراه برادرش استاد احمد منزوی کار پدر را در چاپ  

فرستادند تا از آخرین  برگی الذریعة را به نجف می   16های  بودن پدر، فرم زنده و افزون برآن تا زمان  را داشتند    ذریعه و پیرایش  

توان گفت چنانچه کار پژوهشی بسیار گستردۀ  می   شده است، بر روی هر جلد یاد  دیدگاه صاحب الذریعة آگاه شوند. نام ایشان  

شیعه در دسترس  شناسی  کتاب نامۀ بزرگ  دانش  این( جلد نبود، شاید  3+ 26)   29و این دو برادر در چاپ این    ةصاحب الذریع

قرارنمی  عمده خوانندگان  بخش  و  دست گرفت  در  تشیع  و  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  از  گوشهنوشتهای  در  خطی  گوشۀ  های 

 شد.  ماند و شاهد بازاری نمیستان میخورد و در عدم های شخصی و عمومی خاک می کتابخانه 

نگار مشهور بروکلمان سنجید تا ببینید ایشان به  او و پدرش و برادرش را با فهرست   جا دارد که در این جا کار بایسته است و  

 جامعۀ فرهنگی ایران و تشیع جهانی چه خدمات ارزشمندی کردند ولی چه دیدند؟ و چه کشیدند؟ 

پدرش را در    ةلشیعاعالم أطبقات  برد پنج جلد از پنج سده ]چهارم تا پایان هشتم[  او تنها و هنگامی که در تبعید به سر می 

 بیروت و چهار جلد از چهار سده ]نهم تا پایان دوازدهم هجرت[ را در تهران ویراش کرد و به چاپ رسانید. 

فهرست هم  به  کتابخانه چنین  توصیفی  و  تحلیلی  دایره نگاری  پرداخت که هر کدامشان  تحقیق  هایی چند  برای  المعارفی 

 اندیشمندان است.  

 
 داستان قطع حقوق بازنشستگیش از این سال تا درگذشتش ادامه داشت.   1
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پژوه پرداخت که برای نخستین بار بود آن  های خطی مدرسۀ سپهساالر با همکاری شادروان دانش کردن کتاباو به فهرست  د ی َپر کش مرغی س

های  نوشتهفهرست شد و خوانندگان دریافتند که این کتابخانه دارای چه گنجینۀ بزرگی با دست   ای دار   سنگکتابخانۀ گران 

 . باشدبهایی می گران 

های سید  دو جلد یکم و دوم از فهرست بخش اهدایی کتاب جلس و  م  چنین چند جلد از فهرست نسخ خطی کتابخانۀ هم 

 .  را به انجام رساند کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران محمد مشکاة به 

 کامل خود را از  شناسی  شناسی و کتابهای نسخه هیافت نتواند،  شد، هر چند ناقص که او  نسخۀ خطی یافت نمی 
ً
آن  تقریبا

 نگذارد.گران در دسترس پژوهش 

دهندۀ نبوغ باالی او  هایش نشان هایی در فلسفۀ مشاء و فلسفۀ متعالیۀ اشراق است که نوشته زمینۀ دیگر کاری او پژوهش 

است که نمایشگر توانایی او   العین  ةشرح حکماش تصحیح و نقادی باشد و بهترین نشانهدر شناخت این دانش استداللی می 

 در جهان کالم و استدالل است.  

اسالمی،  های گوناگون فلسفی و عرفان و تضارب آرا و عقاید، گنوسیزم هندوایرانی، گنوسیزم ایرانی چنین در موضوع هم 

پرداز بود و با آن که اجازۀ تدریس  تئوریسن و نظریه   و دورۀ اسالمی،   آرای فلسفی مشترک میان ایرانیان پیش از اسالم   بررسی 

لیسانس زبان و  های خود را سر کالس دانشجویان فوق دیدگاه خ[  1358  –  1354]سال    چهارولی توانست بیش از    ،نداشت 

 نمودند. می  های علوم اجتماعی نیز در کالسش شرکت ای که استادان آن گروه و دیگر گروه ادبیات فارسی ارائه دهد به گونه

هش بسیار سنگین و روان سه جلد  ای داشته است که برگزیدۀ آن تصحیح و پژوهای گستردهاو در زمینۀ عرفان نیز پژوهش 

نیشابوری    منطق الطیر عطار ق( و به نمایشنامه درآوردن هنرمندانۀ  525  -   490)   القضات همدانیهای عین نامه کتاب دربارۀ  

 ق( است. 618  -  540) 

مند و بسیار آگاه بود. همین بس که  ها بسیار توان های آن ابی واژه یه شناسی و ادبیات پارسی و عربی و ریشدر زمینۀ واژه او  

 شد.   درگذشت استاد دهخدانامه پس از رییسۀ گردآوری و چاپ و انتشار لغت چهر نفرۀ هیأن جزو گروه  
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بالغتی   او با داشتن اطالعات گسترده و توانایی کامل و آشنایی با موازین فصاحتی و   گویند:نامه می کاران او در لغتهم د ی َپر کش مرغی س

 
 

پرداخت که نشان توانایی باالیش در این دو زبان  های نکات معانی و بیان به آسانی می مشکالت و پیچیدگی  دو زبان در حل

 بود. 

 های اخالقی و رفتاریشویژگی
 کار  پشت

 گام بود. که با تالش و جدیت برای ارائۀ کارهای نوین پیش  است کاریش کار و نظم کاری و پشت بزرگترین ویژگی او پر  

آورد، بذین گونه که  اش به اجرا در می ای داشت که روزانه و در یک گسترۀ هشت دهه از زندگی شدۀ نانوشته او برنامۀ تدوین 

روی  کرد، چنانچه هوا خنک بود، به پیادهخورد و دو تا سه ساعت کار می خاست، صبحانه می ساعت شش بامداد از خواب برمی

اخبار ایران    14خورد و ساعت  ناهار می   13شد. ساعت  اندکی استراحت، دوباره مشغول به کار می رفت، پس از بازگشت و  می

کرد، در این هنگام به خوردن شام  کار می  20خوابید، پس از بیدارشدن تا ساعت  داد، سپس نیم تا یک ساعت می را گوش می 

خوابید و از فردا همین  می   23  –  22کرد و در ساعت  آورد، سپس تا پاسی از شب کار می سبک و شنیدن و دیدن خبر روی می 

 آمد. روال بازگوشده به اجرا درمی 

 پیوستگی کار مطالعاتی، پژوهشی و نوشتاری او ، زبانزد و الگوی همۀ آشنایان و دوستانش بود. 

 دوستی ایران 

ایران  بود که درس  آموزگاری  توانمندترین  ایران او  و  به  دوستی  را  به شاگردانش می گونه شناسی  پرتگاه  ای  به سوی  تا  داد 

و   راه کوشید  این  بود که هشتاد سال در  ایرانی  فرهنگ  و  ایران  آبرومداری  اندیشۀ  او همواره در  نشوند.  شوونیستی کشیده 

 ناپذیر این راه را دنبال کرد. ها کشید و خستگی مهریبی 

تالش  منزویهمواره  مثلث  علی های  ]آقابزرگ،  و  ها  زنده نقی  راستای  در  استواردارندۀ  نگاه احمد[  و  پارسی  زبان  داشتن 

 گری بوده است. زمین بودند که تبلور آن در شیعه و شیعهفرهنگ و تمدن ایران 
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 فروتنی  د ی َپر کش مرغی س
 خودش است.  علمی  زیستی و فروتنی در رفتار و کردار   منزوی ویژگی دیگر

چینی  تا نه تنها شاگردان؛ بلکه هر آن کس خواهان خوشه دهد  ها خود را در طبق اخالص قرارمیهمۀ داشته دریغ  بی   او

 است از آن برداشت نماید. 

ترس و واهمه و به سادگی  داد که بی و به ایشان یاد می   بوددر دسترس شاگردانشان  و در هر زمان    همیشه هایش  موخته آ

 به دست آورند. های آموزگار خود را داشته

ای بود، علی کریمی زنجانی اصل به غارت برد و آن را  نامۀ دکتری وی را که جزوه پایان   باز بود کهآن قدر در این را دست و دل 

هایی توانستیم آن را به نام دکتر  در آغاز دهۀ هشتاد به نام در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به چاپ رساند که پس از فراز و نشیب 

 نقی منزوی ثبت کنیم. علی

دیگر: چندین  نمونۀ  در  منزوی  کتاب    دکتر  که  شده  یادآور  جا  چندین  و  التفسیرمقاله  یاحقائق  التأو   ؛    ، لیحقائق 

م  ن ی حس  فرزند ابوعبدالرحمان محمد  
َ
ل ها از آن  تصحیح کرده است که بخش   عمران آل   ۀ ق(، تا سور 412  –   330)   ی شابوری ن  ی س 

 . به یغما بردند، خوشبختانه کپی همۀ آن در دسترس خانواده است. 

 صراحت بیان 
های جانفرسایی را بر او  ها و سختی ها رنج نکردن های خود همیشه صراحت بیان داشت که این تقیهاو در بیان آرا و اندیشه 

بسا  آمدند، چهها پیش نمی شد که شاید اگر آن رساندن کارهای نوشتاریش می اپ وارد کرد و سد راه پیشرفت و ترمز نوشتن به چ 

 کرد. خدمت می زمینتوانست چندین برابر تألیفات کنونیش، به فرهنگ و تمدن ایران می

خ پنج نفر را که من، منزوی و سه  1363گفت: روزی از روزهای سال  دکتر تکمیل همایون در گفتگویی اختصاصی با من می 

 نفر دیگر بودیم فراخواندند و نزد گیالنی بردند. نخستین کس منزوی بود که به نزدش برده شد.  

 امام بخواه. اقرار به اشتباهات خود کن و طلب عفو، آزادی و آمرزش از  او را گفت:

 ام تا طلب عفو نمایم. من گناهی نکرده منزوی گفت:

 گیالنی خشمگین شد و همه را به بند فرستاد. 
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 باکی و صراحت نکوهش نمودیم. ما به منزوی اعتراض کردیم و او را بابت این بی  تکمیل همایون گوید: د ی َپر کش مرغی س

 نقدپذیری 
توان تصور کرد که تاب پذیرش انتقاد را از هماوردان  دی را میزد بود که کمتر اندیشمن هر سن زبان و  نقدپذیری او از هر کس  

 تا برای ما بود.  علمی خود داشته باشند، چه برسد به زیردستان. او همواره الگویی یگانه و بی 

شدن واداشت و پس  شدن و محروم از تدریس فشارهای سیاسی پیش از انقالب بارها او را به دستگیری و فرار و گریز و نهان 

 ها بود. مهری ز انقالب نیز گرفتار این بی ا

انتشاراتی هم  از  برخی  خانه چنین  سایۀ  در  بیروت  داراألضواء  و  قم  در  های  را  برادرشان  و  ایشان  خدمات  استاد،  نشینی 

دسترس زنده  در  و  چاپ کردن  به  و  نادیده قراردادن  تشیع  بزرگ  دانشنامۀ  دو  آن رسانیدن  و  چندینگرفتند  چاپ  به  را  ره  باها 

هایی  رساندند. تا جایی که نام ایشان را نیز از پشت جلد و درون کتاب برداشتند، گویا به زودی این ناشران برای چنین کتاب

 مؤلف خودی نیز خواهند تراشید. 

یا بی متأسفانه بی  مهری مسئوالن فرهنگی ما مختص دکتر نماند؛ بلکه به آثار صاحب الذریعه و حتی کتابخانه و  توجهی 

ن فرهنگ  مسئوالمداران و  ای که دولت ها ادامه داشت به گونه مگاهش در نجف نیز سرایت کرد و با درگذشتش این نامهربانی آرا

و ادب تشیع در ایران و جهان در مراسم خاکسپاری و یادبودش شرکت نکردند تا تسالی دل خدمتگزاران فرهنگ این مرز و بوم  

 شود. 

 میراث نوشتاری 
 کتاب و مقاله

شناسی، عقاید و آرا، ادبیات،  شناسی، فلسفه، عرفان، اسالم شناسی، نسخههای گوناگون علمی، مانند: کتاب در زمینهاو  

 کتاب و مقاله دارد: ،جفرافیا  و امثال و حکم، تاریخ 

 های زیر است: نخست چهارچوب کاری او دربرگیرندۀ بخش 

 کارهای نوشتاری دکتر منزوی دربرگیرندۀ: 
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 های خطی: تصحیح، تحقیق نسخه( بخش 1 د ی َپر کش مرغی س

المعارف بزرگ شیعه نوشتۀ پدرش شادروان حاج شیخ آقابزرگ تهرانی صاحب  کاری در ویرایش و پژوهش دو دایره هم الف(  

 شناساندن فرهنگ و تمدن ایران و اسالم در چهارده سدۀ پیدایش آیین اسالم است؛  خ( 1348 –  1255ة ) الذریع

 ؛ فلسفه، عرفان  ۀن ی در زم یخط  کتاب  نی پژوهش چندب( 

 های گوناگون؛پژوهش و برگردان چندین کتاب در زمینه( 2

 : گردآوری ( تألیف، تدوین و3

 نامۀ دهخدا؛ و اعالم منجد؛ هایی از لغت بخش الف( 

 ب( چندین کتاب؛ 

 های گوناگون؛. مقاله در زمینهیک صد بیش از ج( 

 فلسفه و عرفان ( 1
 کتاب 

نقی  ق(، مقدمه و تصحیح و تعلیقات دکتر علی 726  -  648عالمه حلی ) ایضاح المقاصد في شرح حکمة العین القواعد  

 برگۀ؛ 424خ،  1337منزوی، به کوشش استاد مشکات ]مشکوه[، تهران،  

تنبیهات و  شیخ   اشارات  ) پورسینا،  ابوعلی  علی 428  -  370الرییس  دکتر  تصحیح  و  مقدمه  تهر ق(،  منزوی،  ان،  نقی 

 خ. این کتاب به همراه لباب االشارات، تصحیح استاد محمود شهابی یک جا به چاپ رسید؛ 1339

نقی منزوی و دکتر عفیف عسیران، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، جلد  ، در سه جلد، دکتر علی القضات همدانیهای عیننامه 

القضات،  های عین نامه و اندیشه گسترده از زندگیای  م، جلد سوم همراه با گزاره 1972م، جلد دوم چاپ  1969نخست چاپ 

 ؛ خ1377های گرانبها از دکتر منزوی؛ انتشارات اساطیر، همراه با پانوشت 

نقی منزوی، آن را به گونۀ نمایشنامه ق(، دکتر علی 618-540عطار نیشابوری )   الطیر   منطق   شدۀ، کوتاه مرغسیمرغ و سی 

 ئیستی از داستان سیمرغ عطار است؛ تهدربرگیرندۀ گزارش پان درآورده است که 
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جوزف، بیروت، لبنان، نامۀ دکترا در رشتۀ فلسفه از دانشگاه سن پایان کتاب االبحاث عن الملل الثالث،    یا تنقیح االبحاث   د ی َپر کش مرغی س

 ؛م1970
شده است. چاپ    ق، در ایران چاپ 1373  -   1292شیخ عبدالحسین رشتی    کشف االشتباه في اجوبة موسی جارالله، 

نامۀ نگارنده به وسیلۀ صاحب الذریعه در  ق در ایران با تصحیح زندۀاد منزوی انجام گرفته است که زندگی 1370دوبارۀ آن در  

 دیباچۀ آن آمده است. 

 مقاله 

  1079خ، برگۀ  1348،  6نقد و بررسی منزوی، خاطرات وحید، سال  ]پژوهش موسی پرلمان[،   کمونهتنقیح االبحاث ابن 

 ؛ 1083 -

، مهرماه  7، سال  25، مجلۀ کاوه، شمارۀ  22، منزوی، نقد مقالۀ حسین یزدانیان ور مجلۀ کاوه، شمارۀ  در پیرامون عرفان 

 ؛ 258- 254خ، برگۀ 1348

 ؛626 -   618خ، برگۀ 1350، آذر 9، سال 38منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ اشراق در سدۀ هفتم میالدی، 

 ؛ 224 -  218خ، برگۀ  1350، مرداد 9، سال 36منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ  ی،اشراق هند و ایرانی و نبوت اسراییل
 ؛329 -  320خ، برگۀ  1351، مهر 10، سال 43منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ  مدینۀ فاضلۀ فارابی، 

ر  عطا منطق الطیرشده از ها با خدا، برداشت مرغ و سیمرغ یا رابطۀ انسان منزوی، نمایشنامۀ سی (، 1)مرغ و سیمرغ سی

خ، ش  1354، فروردین  13، سال  57نیشابوری، با پیشگفتاری به عنوان نظریۀ عطار دربارۀ خدا و جهان، مجلۀ کاوه، شمارۀ  

 ؛ 37-26، برگۀ 1

 ؛36 -  29، برگۀ  1354، خرداد 13، سال 58منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ (، 2)مرغ و سیمرغ سی

 ؛ 57  -  42خ، برگۀ  1354، مرداد 13، سال 59منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ (، 3)مرغ و سیمرغ سی

نمایشنامۀ سی بر  یغما، سال  مرغ و سیمرغ،  شرحی  برگۀ  1356،  30منزوی، مجلۀ  ،  30؛ یغما، سال  344  -  338خ، 

 ؛ 531 -  527خ،  1356

 ؛176-167خ، برگۀ 1364، آبان 3، شمارۀ  3، منزوی، مجلۀ چیستا، سال های فلسفۀ اسالمیدربارۀ برخی مفهوم 
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 ؛ 268 -  264خ، برگۀ 1364، آذر  4منزوی، مجلۀ چیستا، شمارۀ   ها در فلسفۀ اسالمی،مفهوم برخی   د ی َپر کش مرغی س

 ؛201 -  195خ، برگۀ 1370،  9، منزوی، سال  های او القضات همدانی و نامه شطح و طامات در ]دیدگاه[ عین

  -  508خ، برگۀ 1371 -  1370، 9: منزوی، مجلۀ چیستا، سال  سینا و ابوسعید ابوالخیرداوری عین القضات میان ابن

 ؛ 509

 شناسی شناسی و ایراناسالم ( 2
 کتاب 

نقی منزوی از زبان عربی به پارسی، برابرخوانی  ، ایگناس گلدزیهر، پژوهش و برگردان دکتر علی هایی دربارۀ اسالمدرس

م  1973یکم، چاپ بیروت،  متن برگردان با ترجمۀ آلمانی چاپ دوم به وسیلۀ محمد عاصمی مدیر مجلۀ کاوه در مونیخ، جلد  

 ؛هبرگ  400؛ جلد دوم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، در هبرگ 400در 
 مقاله 

 ؛ 25  -  16خ، برگۀ 1353، 12، سال  52منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ  (،1)معجزه 

 ؛ 44  -  32خ، برگۀ 1353، 12، سال  55منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ (، 2) معجزه

از اسالم )قاعدۀ لطف و قانون صدور(،    برخی از مسایل مورد بحث  ایران پیش و پس  منزوی، هفتمین  مشترک در 

 ؛ 375  -  365خ، برگۀ 1356،  3کنگرۀ تحقیقات ایرانی، ج 

کنگرۀ تحقیقات   هشتمینیک مسالۀ مورد بحث مشترک پیش و پس از اسالم )حدوث یا قدم در کالم خدا(، منزوی، 

 ؛ 311  -  300خ، برگۀ 1357، 1ایرانی، ج

ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، برگردان کریم کشاورز، نقد کتاب از دکتر منزوی، مجلۀ کاوه )مونیخ(، شمارۀ    ، اسالم در ایران 

 ؛ 13 -  11خ، برگۀ 1357، بهار 16، سال 70
(، شمارۀ  ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، برگردان کریم کشاورز، نقد کتاب از دکتر منزوی، مجلۀ کاوه )مونیخ  ، اسالم در ایران 

 ؛91 - 89خ، برگۀ 1357، بهار  16، سال 71
 ؛ 229 -  225خ، برگۀ 1357،  6منزوی، مجلۀ گوهر، سال  ایگناس گلدزیهر، 
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 ؛  305 -  302خ، برگۀ 1357،  6منزوی، مجلۀ گوهر، سال  ایگناس گلدزیهر،  د ی َپر کش مرغی س
 ؛  452 -  445خ، برگۀ 1357،  6منزوی، مجلۀ گوهر، سال  ایگناس گلدزیهر، 

سری، مجلۀ وحید،    نقد از منزوی از کتاب حامد الگار، برگردان ابوالقاسم دین و دولت در ایران، نقش علما در دورۀ قاجار،  

   ؛ 90 -  77ۀ برگخ،  1358، 261/ 260شمارۀ  
منزوی، مجلۀ گوهر،    برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ایران پیش و پس از اسالم )متافیزیسم و مادیت مذهبی(،

 ؛64  -  54خ، برگۀ 1358، 1؛ نهمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، ج693-689، 6؛ گوهر، سال 611-608خ، 1357 ، 6سال 

 ؛19 -   17خ، برگۀ  1359، 2، شمارۀ 16منزوی، مجلۀ کاوه، سال  حق الله و حق الناس، 

ساسانی،   حکومت  در  مذهبی  شمارۀ  بنیادهای  چیستا،  مجلۀ  کوشا[،  علی  مستعار  ]نام  سال  1منزوی  شهریور    ، 1، 

 ؛ 13 -  5خ، برگۀ 1364

  ، )مجموعۀ مقاالت(، تهران، یک قطرۀ بارانمنزوی، در کتاب  [،  عباسی] ایرانی، از مامون تا معتضد  گنوسیزم اسالمی 

 ؛ 437  -  399خ، برگۀ 1370

، برگۀ خ1370القرایی، تبریز،  منزوی، در مجموعه مقاالت یادنامۀ سلطان گنوسیزم ایران، از مرگ متوکل تا مرگ مکتفی،  

 ؛266-289

 ؛ 760 -  727خ،  1371، 2منزوی، در کتاب هفتاد مقاله، جایران دوستی در سدۀ سوم و چهارم هجری، 
  -   399خ، برگۀ  1373منزوی، در کتاب یادنامۀ دکتر زریاب خویی،  ایرانی، از زمان مامون تا متوکل،  گنوسیزم اسالمی 

 ؛ 437
،  2افشار، ج   -منزوی، در یادنامۀ دکتر صدیقی، به کوشش مهدوی ،  عصر مامون( دوستی )گنوسیزم اسالمی از آغاز  ایران 

 ؛ 760 -  727برگۀ 

 سازینقاشی و پیکره ( 3
 مقاله: 

 ؛ 11 -  6خ، برگۀ 1353،  51منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ  ، دربارۀ هنر نقاشی ایران
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 ؛ 295  -  283خ، برگۀ  1370ساالر سخن، تهران،  قافله منزوی، در مجموعه مقاالت  سازی در ایران،  نقش برجسته و پیکره  د ی َپر کش مرغی س
 ؛ 26 -  23خ، برگۀ  1370مهر، شمارۀ ¾، اسفند  منزوی، مجلۀ ایران  سازی،سیری در تاریخ هنر نقاشی و پیکره 

 تاریخ و سیره ( 4
 کتاب:

األ )د  مم،تجارب  رازی  انتشارا421مسکویه  تهران،  ششم،  و  پنجم  جلدهای  منزوی،  برگردان  و  پژوهش  توس،  ق(،  ت 

 خ؛1377

 مقاله: 

منزوی، معرفی نسخۀ خطی وزیر مغربی، فصلنامۀ کتاب، نشریه کتابخانۀ ملی، شمارۀ    ،ةالنبوی  ةالله یا سیر رسول  ةسیر 

 ؛ 132 -  125خ، برگۀ  1372، بهار،  1،4

 جغرافیا ( 5
 کتاب:

لفان و  ؤبرگردان منزوی، تهران، شرکت مق(، پژوهش و  380یا   375-336مقدسی )  قالیم، األ  ة معرف  ياحسن التقاسیم ف

 ؛هبرگ 810م، جلد یک و دو در  1982  / خ 1361مترجمان ایران، 
یاقوت حموی، پژوهش و برگردان منزوی، جلد یکم، بخش نخست تا پایان حرف الف، تهران، سازمان میراث  معجم البلدان،  

 ؛379خ، تا پایان برگۀ 1380فرهنگی کشور، معاونت پژوهشی،  
یاقوت حموی، پژوهش و برگردان منزوی، جلد یکم، بخش دوم از حرف "ب" تا پایان حرف "ث"، تهران،  معجم البلدان،  

 ؛ 830تا   381خ، از برگۀ 1380سازمان میراث فرهنگی کشور، معاونت پژوهشی،  
تهران، سازمان میراث   یاقوت حموی، پژوهش و برگردان منزوی، جلد دوم، از حرف "ج" تا پایان حرف "ز"،معجم البلدان،  

شده، در اختیار  برگۀ. سه جلد دیگر آن بیش هشت سال است که ویرایش   647خ،  1380فرهنگی کشور، معاونت پژوهشی،  

 برد؛وزارت فرهنگ و ارشاد در آمادگی کامل چاپ بسرمی 
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 نگاریو فهرست  شناسیکتاب ( 6 د ی َپر کش مرغی س
 کتاب:

جلد )جلد نهم    3+26شادروان شیخ آقابزرگ تهرانی ]صاحب الذریعه[،  گردآوری و نگارش    ،یعةلی تصانیف الشة إذریعال

جلد[    9به چاپ رسید. ]  1357ق،  1355ق،  1350در چهار جلد گردآمده است(. سه جلد نخست توسط شیخ در نجف سال  

یر نظر مستقیم پدرش  نقی منزوی با اجازت و زهایی از دکتر علی جلد چهارم تا دوازدهم در تهران با پژوهش و ویرایش و افزودنی

تهران میان سال  آقابزرگ در  تا ]جلد دوازدهم[1360های ]جلد چهارم شیخ  به چاپ رسید  1340م/  1962ق/  1380[ق  خ 

ششم،  1362خ/1323]پنجم،   هفتم،  1365خ/1325ق؛  هشتم،  1367ق؛  نهم 1950ق/1369خ/1329ق؛  ،  1م؛ 

نهم 1955ق/1373خ/1332 نهم 1959ق/1378خ/1338،  2م؛  نهم 1964ق/ 1383خ/ 1342،  3م؛  ،  4م؛ 

دهم،  1967ق/1386خ/1345 یازدهم،  1956ق/1375خ/1335م؛  سیزدهم 1959ق/1378خ/  1337م؛  م[. 

چهاردهم  1378م/1959 و  سال  1961ق/1381ق  در  منزوی  دکتر  را  پانزدهم  رسید.  چاپ  به  شیخ  توسط  نجف  در  م 

. جلدهای شانزدهم تا بیست و سوم توسط  م در تهران ویرایش و در دانشگاه تهران به چاپ رسانید1965ق/1384خ/1343

استاد احمد منزوی هنگامی که دکتر در یک مهاجرت و تبعید ناخواسته بود چاپ کرد. پس از بازگشت دکتر از بیروت، جلد  

م در تهران به چاپ رسانید. جلد  1978ق/ 1398خ/1357م؛ بیست و پنجم،  1978ق/1398خ/1356بیست و چهار در سال  

 خ در قم چاپ کرد.1366ک ذریعه است که شادروان سید عبدالعزیز طباطبایی شاگردشان در سال  بیست و ششم مستدر 
خ،  1344های بسیار از دکتر منزوی، تهران،  مجدوع اسماعیلی، پژوهش و مقدمه و پانوشت فهرست الکتب و الرسائل،  

 ؛هبرگ  420
 خ؛ 1332خ؛ جلد دوم، 1330کم، منزوی،دانشگاه تهران، جلد یفهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، 

پژوه، جلد سوم، انجمن علوم اسالمی، تهران،  منزوی، محمدتقی دانش فهرست کتابخانه سپهساالر ]شهید مطهری[،  

 خ؛ 1346خ؛ جلد چهارهم، انتشارات علوم انسانی،  1340
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نسخه  د ی َپر کش مرغی س ملی،  فهرست  شورای  مجلس  کتابخانه  خطی  دانش های  محمدتقی  افشار،  ایرج  منزوی،  نظر  پژوه،  زیر 

خ؛ جلد  1346،  13و    12خ؛ جلد  1345،  11نگاری از استاد احمد منزوی، انتشارات کتابخانه مجلس، تهران، جلد  فهرست 

 خ؛ 1348، 16خ؛ جلد  1347، 15و  14

سه جلد، زیر نظر دکتر منزوی، گروهی از نوادگان صاحب الذریعه، من از سال    ،عةشیتصانیف ال   إلی  ة عالم الذریعأفهرس  

های دیگر  نویسی کردم در ضمن فیش خ، اعالم ذریعه را از جلد شانزدهم تا بیست و ششم فیش 1377خ تا زمان چاپ  1355

نشان را مشخص نمودم و با نظر ایشان احاله  ب مرتب کردم و برای هر نام زمان زایش یا مرگ و یا دورا جلدها را برپایۀ حروف الف 

می  کمک  ایشان  به  نهایش  تصحیح  در  و  دادم  انجام  را  مشهورتر  نام  تهران،  به  دانشگاه  انتشارات  کردم. 

 ق؛ 1419م/ 1998خ/1377

 مقاله: 

 ؛50  -  18، برگۀ 1کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج منزوی، نشریه ، های خطینامه ساقی
 ؛ 253 -  247خ، برگۀ 1359، 6مجلۀ آینده، سال ذریعه و آقابزرگ تهرانی، 
 ؛ 596 -  588خ، برگۀ 1359، 6مجلۀ آینده، سال ذریعه و آقابزرگ تهرانی، 

الوصف الفارسی  يفهرست  المصری  ة المزین  ة للمخطوطات  بدارالکتب  بررسی  ةبالصور  و  نقد  طرازی،  نصرالله  تالیف   ،

 ؛11  -  6برگۀ  ، 1مارۀ خ، ش1353  ، 12منزوی، مجلۀ کاوه، سال 

 ؛ 47  -  17خ، برگۀ  1373، 1، شمارۀ 1منزوی، فصلنامۀ کرانه، سال نگاری در ایران، تاریخ فهرست 

فهرست  ایرانتاریخ  در  هم نگاری  با  منزوی  دکتر  انگلیسی،  زبان  به  برگردان  ایرانیکا،  ،  منزوی،  احمد  استاد  کاری 

  -   225  ، 3  مارۀ ش  ،4م، بخش  1989؛ ایرانیکا، لندن/نیویورک،  224  -  219  ، 2  مارۀش   ،4م، بخش  1989لندن،/نیویورک،  

 Bibliographies and Catalogues in Iran ؛ عنوان مقاله به زبان انگلیسی:235

 ، منزوی، یادنامۀ دکتر صدیقی، مجموعۀ مقاالت؛نگاری در ایران اسالمیتاریخ فهرست 

فهرستی عهدکی  اسالمی  مین  فهرست ]ترجم  ایران  تاریخ  نوشاهی، ۀ  عارف  منزوی[،  از  ایران،  در  اورا    نگاری  ایران 
 ؛216 -  162برگۀ   افغانستان مین مخطوطات کی فهرستی،
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 ها ها و گروه فرقه( 7 د ی َپر کش مرغی س
 مقاله: 

و    منزوی،،  خمسون خمسون  معرفینقد  مختلق،   کتاب  صحابی  مرتضی    مائه  نوشتۀ  ساختگی  صحابۀ  پنجاه  و  یکصد 

 ؛ 734  -  7320خ، برگۀ 1350، بهمن 9، سال 39عسکری، مجلۀ کاوه، شمارۀ  

 88 -  77خ، برگۀ 1352، 11، سال 45منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ  های ایشان، سلسله و برخی ویژگیصوفیان بی 

 ؛ 13 -   8خ، برگۀ 1354آذر  ، 61منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ رجیان که بودند و چه گفتند؟، م  

 ؛626 -  618خ، برگۀ 1366، خرداد  10منزوی، مجلۀ چیستا، شمارۀ  هـ ، 4اشعریان قم در سدۀ  

 ؛ 426 -  415خ، برگۀ  1369، 2نامه، جمنزوی، در مجموعه مقاالت گیالن ق(، 999-760)خاندان کارکیا در گیالن 

، برگۀ  9، شمارۀ 1؛ فرهنگ نو، ج68 -   61، برگۀ 8، شمارۀ 1منزوی، مجلۀ فرهنگ نو، ججنبش بردگان زنگی در جنوب، 

 ؛ 67  -  60

 نامهادبیات و فرهنگ ( 8
 کتاب:

خ،  1346تا    1328تهیۀ مطالب صرفی و نحوی و تنظیم حرف "ح". همکاری با موسسۀ دهخدا از سال    نامه دهخدا،لغت

 ؛خ1341، زیر نظر دکتر معین، دانشگاه تهران، دی 79خ. شمارۀ مسلسل: 1346تا    1341مقابله از سال عضو هیات 
 برگۀ؛  342خ، 1337پژوهش و گردآوری منزوی، دانشگاه تهران، های عربی به فارسی، نامه فرهنگ

 ت و یکم؛ م، چاپ بیس 1973همکاری منزوی با گروه مولفان موسسۀ یسوعیان، بیروت،  منجد فی االعالم، 

 :مقاله 

؛  522  -   517،  3محمدصادق آزادانی اصفهانی، پژوهش منزوی، مجلۀ دانش، سال   امثال فارسی از کتاب شاهد صادق، 

 ؛ 50 -  18، برگۀ 1؛ نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج568 -  56، 3مجلۀ دانش، سال 
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پژوهش منزوی، زیر نظر محمد معین، تهران، دانشکدۀ ادبیات  نامه دهخدا،  مقدمۀ لغت   های عربی به فارسی،نامه فرهنگ د ی َپر کش مرغی س

 ؛ 372 -  265خ، برگۀ 1338دانشگاه تهران، 
 ؛308 -  305، برگۀ  3؛ سال 228 -  221، برگۀ 3پژوهش منزوی، مجلۀ دانش، سال گنجفۀ اهلی شیرازی، 

 ؛ 460 -  459، 3پژوهش منزوی، مجلۀ دانش، سال ]محمدصادق آزادانی اصفهانی[، گنجفۀ شاهد صادق 
 ؛ 325-320خ، برگۀ 1348، آذر 7، سال 26منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ ادبیات مقاومت در فلسطین، 

، برگۀ 4خ، ش:1350،  9، سال  37منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ  پیشنهاد یک نویسندۀ ایرانی برای اصالح خط عربی،  

 ؛130 -   129
؛ با  14  -   1خ، برگۀ  1351، مرداد  10، سال  42  -   41شمارۀ  منزوی، مجلۀ کاوه،    پژوهش قضا و قدر در ادبیات فارسی،  

 تاپایان؛ 169، از برگۀ XIV  - Iشمارگان رومی  
، سال  50  -   49توضیحاتی پیرامون نشریۀ پیشنهاد شما چیست؟، منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ  پیشنهاد شما چیست؟،  

 ؛ 18  -  14خ، برگۀ 1352،  11
 ؛10 -  6، برگۀ 1خ، ش: 1355، 14وی، مجلۀ کاوه، سال منز داری در ایران، جمعه یکشنبه یا هفته 

 ؛ 985خ، برگۀ 1358،  5مجلۀ آینده، سال پند اهل دانش و هوش )موش و گربه(، 

 شناسیرجال ( 9
 کتاب:

الشیعه، اعالم  پانوشت   طبقات  و  مقدمه  و  پژوهش  تهرانی،  آقابزرگ  الذریعه،  صاحب  و  شادروان  ویرایش  و  بسیار  های 

 سازی از دکتر منزوی، بیروت، دارالکتب العربی، جلد یکم: نمایه 

   ؛ برگۀ؛ جلد دوم  456ق، 1391م/1971، المآت ة رابع ينوابغ الروات ف

 ؛برگۀ؛ جلد سوم 229ق،  1391م/ 1971 القرن الخامس، ي نابس ف

 ؛ برگۀ؛ جلد چهارم  393ق،  1392م/ 1972 سادس القرون، يثقات و العیون ف 

 ؛برگۀ؛ جلد پنجم  231ق،  1392م/ 1972، ةالسابع ة المائ  يف ة نوار الساطعأ
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   م؛برگۀ؛ جلد شش 272ق،  1392م/ 1972 ، ةالثامن  ة المائ يف  ة ق الراهنائحق د ی َپر کش مرغی س

 برگۀ؛ جلد هفتم:   10+    225خ، 1362دانشگاه تهران،   القرن التاسع،  ة عباقر   يضیاء الالمع ف
  ؛برگۀ؛ جلد هشتم  10+  305خ،  1366دانشگاه تهران،   هل القرن العاشر،أحیاء الداثر من مآثر  إ

برگۀ؛   16+    723م،  1989بنیاد فرهنگ انقالب اسالمی، تهران،    ، ةعشر ة الحادی  ةتراجم علماء المائ   ي ف  ة النضر   ةروض

 ؛جلد نهم 

 برگۀ؛   16+  961خ، 1372دانشگاه تهران،   ،1ة بعد العشر   يالقرن الثان  يف ة کواکب المنتثر  

ق /  1357م؛ جلد دوم  1954ق /  1373جلد یکم  بایسته است که بازگو شود صاحب الذریعه چهار جلد از سدۀ چهاردهم  

م  1954ق /  1374، حلد یکم  و دو جلد از سدۀ سیزدهم م  1968ق /  1388م؛ جلد چهارم  1962ق /  1381جلد سوم  م؛  1956

 به چاپ رسانیده بود.  هایرا خودش در نجف در سال  م 1958ق / 1377و جلد دوم 

 مقاله: 

 ؛ 529  -  525، برگۀ 4دکتر منزوی، مجلۀ راهنمای کتاب، سال   شیخ آقابزرگ تهرانی، 

؛ خاطرات  371  -  369خ، برگۀ  1347/ 48،  6منزوی، خاطرات وحید، سال    کمونه و کتاب االبحاث عن الملل الثالث، ابن 

 ؛514 -   503خ، برگۀ 48/1347،  6وحید، سال  

 ؛ 85  -  74م، برگۀ  1971،  34آلمانی، مجلۀ کاوه، شمارۀ    دکتر منزوی، برگردان به زبان   احوال و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی،

 ؛ 25  -  23خ، برگۀ 1353، بهمن 12، سال  55منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ عباس، ، شرح حال عکرمه بردۀ ابن ةم حبر األ

از کتاب هانری الئوست، برگردان مهدی مظفری، مجلۀ کاوه، شمارۀ    غزالی و سیاست،  ، بهار  15، سال  66نقد منزوی 

 ؛ 12 -  6خ، برگۀ 1356

، تابستان  15، سال  67نقد منزوی از کتاب هانری الئوست، برگردان مهدی مظفری، مجلۀ کاوه، شمارۀ    غزالی و سیاست،

 ؛ 15 -  7خ، برگۀ 1356
 

گیری  کتاب و غلطسازی پایان کردن دکتر و نمایهنویسی برای ویرایشهای نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم طبقات را من پاکنویس و فیشسده  1

 کردم.
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، پاییز  15، سال  68نقد منزوی از کتاب هانری الئوست، برگردان مهدی مظفری، مجلۀ کاوه، شمارۀ    غزالی و سیاست، د ی َپر کش مرغی س

 ؛12 -  11خ، برگۀ 1356

)مجموعه مقاالت(، بنگاه ترجمه و نشر    دانشنامه ایران و اسالم منزوی،  احمد بن حسن بن حسن مادرانی )ماذرایی(،  

 ؛ 1233 -  1232، برگۀ 9، ج 8خ، الف  1357کتاب، 

)مجموعه مقاالت(، بنگاه ترجمه و نشر    دانشنامه ایران و اسالممنزوی، بوجعفر احمد بن محمد بن خالد،  احمد برقی، ا

 ؛ 1225 -  1224، برگۀ 9، ج 8خ، الف  1357کتاب، 

خ، برگۀ  1364منزوی، مجلۀ چیستا، بهمن  ]ایرانشهری، بایزید راوندی[،  برخی از اندیشمندان ایرانی در سدۀ سوم  

 ؛ 420  -  415؛ 332 -   326

   ؛15  -  7خ، برگۀ 1365، شهریور  4، سال 1منزوی، مجلۀ چیستا، شمارۀ (، 1)غزالی بزرگ 
؛ مقالۀ کامل آن در مجموعه  94  -   83خ، برگۀ  1365، شهریور  4، سال  1منزوی، مجلۀ چیستا، شمارۀ  (،  2)  غزالی بزرگ 

 مقاالت خورشیدسواران، سازمان ملی یونسکو؛ 

 ؛617 -  612خ، برگۀ 1366، فروردین 8مجلۀ چیستا، شمارۀ  منزوی،، ق( صاحب محاسن272)د   احمد برقی

 ؛684  -  682خ، برگۀ 1366، اردیبهشت 9منزوی، مجلۀ چیستا، شمارۀ  ق در ری(،275)قیام   احمد حسن مادرایی

منزوی، دانشنامه ایران و اسالم، )مجموعه مقاالت(، انتشارات    الزمان بوعبدالله حسین بن ابراهیم(،ادیب نطنزی )بدیع 

 ؛ 1427، برگۀ 11، ج10خ، الف 1370علمی و فرهنگی، 

 حقوق ( 10
آبگارقانون  حقوقی]کهن   نامۀ  بحثی  کیفری[،  قانون  شمارۀ  تاریخی،  -ترین  کاوه،  مجلۀ  سال  44منزوی،  آذر  10،   ،

 ؛ 446  -  440خ، برگۀ 1351

 سفرنامه( 10
 مقاله: 
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  47؛ کاوه، شمارۀ  35  -   26، برگۀ  11، سال  46منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ  م[،  1972]سفر منزوی به حجاز سال    نامه جح  د ی َپر کش مرغی س

 ؛ 13، سال  48 -

 ( تاریخ پزشکی 11
 کتاب  

  ی منزو  ی نقیق(، برگردان عل260)د:    ی فرزند سهل ربن طبر یعل   ، فردوس الحکمة في الطب  پژوهش و برگردان کتاب 

 ؛ خ1391 ، یبهشت  د ی شه یدانشگاه علوم پزشک  یو مفردات پزشک  یطب سنت  اتی قی ذاکر، مرکز تحق م ی و محمدابراه
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 نامه کتاب د ی َپر کش مرغی س
 نمایۀ کتاب و مقاله 

؛ خاطرات  371-369خ، برگۀ  48/1347،  6منزوی، خاطرات وحید، سال    کمونه و کتاب االبحاث عن الملل الثالث،ابن 

 . 514-503خ، برگۀ 48/1347،  6وحید، سال  

برگۀ ،  102مجلسی، ج  بحار االنوار، مقدمۀ  ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی   یقنی لعبه  ای میرزا محمد تهرانی عسگری  اجازه 

نامه را در یک نامۀ جداگانه  این اجازه . ]منزوی گوید:  بیروت( یاد شده است   -چاپ جدید حروفی )تهران    107، شماره  186

 [ام و اکنون نزد من است. یافته 

ۀ شیخ  من این اجاز ]منزوی گوید:  . خ 1324مرداد  2در تاریخ به منزوی ق( 1390 –  1316آقا میرزا حسن بجنوردی ) اجازۀ 

رساندم، سپس به امضای  خ  1324مرداد    2ق( در تاریخ  1390  –  1316) ی  حسن بجنورد  رزای مبه امضای  را    عبدالحسین رشتی

 .[ به تأیید رسمی قونسولگری ایران نیز رسانیدم  را  سه امضاء  پایان اجازۀ با هر  میرزا باقر زنجانی و در 

 . ق1363رجب    26  ، در تاریخ( خ1389 –  1302)  منزوی یقنی لعبه ق( 1363حاج شیخ موسی خوانساری )د  اجازۀ 

 ق.  1364تاریخ  ، ( خ 1389 –  1302)  منزوی یقن ی لع( به ق1373- 1292) شیخ عبدالحسین رشتی اجازۀ 

دارای    را که  من این اجازه]منزوی گوید:    . ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنی لعبه    ق( 1374  -   1312باقر زنجانی ) میرزا  اجازۀ  

 [ .به تأیید رسمی قونسولگری ایران نیز رسانیدماست  سه امضاء  

  ،( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنیل عق(، پژوهش و برگردان  380یا    375-336مقدسی )   حسن التقاسیم فی معرفه االقالیم،أ

 ه. برگ  810م، جلد یک و دو در 1982خ/1361تهران، شرکت مولفان و مترجمان ایران،  
خ،  1366، فروردین  8مجلۀ چیستا، شمارۀ  ،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنی لع،  ق( صاحب محاسن272)د    احمد برقی 

 . 617 -  612برگۀ 

بن خالد، بوجعفر احمد بن محمد  برقی،  و اسالم،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنی لع  احمد  ایران  )مجموعه    دانشنامه 

 . 1225 -  1224، برگۀ 9، ج 8خ، الف  1357اه ترجمه و نشر کتاب، مقاالت(، بنگ
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)ماذرایی(، د ی َپر کش مرغی س مادرانی  حسن  بن  حسن  بن  اسالم،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنی لع  احمد  و  ایران  )مجموعه    دانشنامه 

 . 1233-1232، برگۀ 9، ج 8خ، الف  1357مقاالت(، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

مادرایی حسن  ری(،  ق275)قیام    احمد  شمارۀ  ،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنی لع  در  چیستا،  اردیبهشت  9مجلۀ   ،

 . 684- 682خ، برگۀ 1366

برگردان به زبان آلمانی، مجلۀ کاوه، شمارۀ  ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی   یقنی لع  دکتر   احوال و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، 

 . 85-74م، برگۀ  1971،  34

خ(،  1348  –   1255)   ، محمدمحسن فرزند علی آقابزرگ تهرانی  ،ةعالم الشیعأطبقات    إحیاء الداثر من مآثر أهل القرن العاشر، 

و    س یپاکنو،  برگۀ  10+    305،  خ1366خ(، دانشگاه تهران،  1389  –  1302نقی منزوی ) نگاری، تصحیح و تحقیق علی مقدمه

   .ی محمدابراهیم ذاکرس ینوشی ف

  320خ، برگۀ 1348، آذر 7، سال  26مجلۀ کاوه، شمارۀ  ، ( خ1389 –  1302)  منزوی یقنیلع  ادبیات مقاومت در فلسطین، 

– 325 . 

دانشنامه ایران و اسالم،  ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنیلع  (،بوعبدالله حسین بن ابراهیم ا الزمان  بدیع ) ادیب نطنزی  

 . 1427، برگۀ 11، ج10خ، الف 1370)مجموعه مقاالت(، انتشارات علمی و فرهنگی، 

،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنیل ع، ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، برگردان کریم کشاورز، نقد کتاب از دکتر  اسالم در ایران

 . 13  – 11خ، برگۀ 1357هار ، ب16، سال 70مجلۀ کاوه )مونیخ(، شمارۀ 
،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنیل ع، ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، برگردان کریم کشاورز، نقد کتاب از دکتر  اسالم در ایران

 . 91 - 89خ، برگۀ 1357، بهار 16، سال 71مجلۀ کاوه )مونیخ(، شمارۀ  

تنبیهات و  شیخ  اشارات  ) پورسینا،  ابوعلی  دکتر  428  -   370الرییس  تصحیح  و  مقدمه    –   1302)   منزوی  ی قنی لعق(، 

 . ، تصحیح استاد محمود شهابی یک جا به چاپ رسیدلباب االشاراتخ. این کتاب به همراه 1339تهران،  ، ( خ1389

  618خ، برگۀ  1350، آذر  9، سال  38مجلۀ کاوه، شمارۀ  ،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنیلع  میالدی،اشراق در سدۀ هفتم  

– 626 . 
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خ،  1350، مرداد  9، سال  36مجلۀ کاوه، شمارۀ  ،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  ی قنی لع  اشراق هند و ایرانی و نبوت اسراییلی، د ی َپر کش مرغی س

 . 224 -  218برگۀ 

 . 626  –  618خ، برگۀ  1366، خرداد  10مجلۀ چیستا، شمارۀ  ،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنیلع  ، هـ4اشعریان قم در سدۀ  

از کتاب شاهد صادق، فارسی  پژوهش    امثال  آزادانی اصفهانی،  مجلۀ ،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنی لعمحمدصادق 

 . 50 -  18، برگۀ 1؛ نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج568 -  56، 3دانش، سال ؛ مجلۀ 522  -  517، 3دانش، سال 
  . م1879  ،غازان   پ اچ  ؛م1859  ،نروژ  –  انپای ست ی کر  پاچ  ،ق(   476  -  538جارالله زمخشری )   ،عمر   دن ز ر فمحمود    ،انموذج

 . تامدق ملا ع ماج  :کن

الش أعالم  طبقات  السابعة،  المأئة  في  الساطعة  تهران  عة،ی األنوار  تحق1348  –  1255)   ی آقابزرگ  و    حی تصح  ق، ی خ(، 

 برگه.  231م، 1972 روت،ی ب ، یخ(، دارالکتب العرب1389 –  1302)   ی منزو ینقی عل ینگارمقدمه

به    یارمغان فرهنگ  ، هفتاد مقالهکتاب  ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنی لع  ایران دوستی در سدۀ سوم و چهارم هجری، 

 . 760  – 727خ، 1371، 2ج  ،ی مهدو یی حیافشار،  رج ی ا ش شو ک ه ب ، ( دلج ود)  ی قیصد ن ی حسدکتر غالم 
افغانستان   ایران اورا   نگاری در ایران، از منزوی[، عارف نوشاهی،]ترجمۀ تاریخ فهرست   ایران مین اسالمی عهدکی فهرستی

 . 216 -  162برگۀ   مین مخطوطات کی فهرستی،

آغاز عصر م) دوستی  ایران  از  به  ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی   یقنیل ع  (،مونأگنوسیزم اسالمی  یادنامۀ دکتر صدیقی،  در 

 . 760 –  727، برگۀ  2افشار، ج و ایرج  کوشش مهدوی

القواعد العین  شرح حکمة  المقاصد في  )   ایضاح  تعلیقات دکتر  726-648عالمه حلی  و  و تصحیح    ی ق نی لعق(، مقدمه 

 ه.برگ 424خ،  1337به کوشش استاد مشکات ]مشکوه[، تهران، ،  ( خ1389  – 1302)  منزوی

   . 229 -  225خ، برگۀ 1357،  6مجلۀ گوهر، سال ، ( خ1389 –  1302)  منزوی یقنیلع ایگناس گلدزیهر، 
   . 305 –  302خ، برگۀ 1357،  6مجلۀ گوهر، سال ، ( خ1389 –  1302)  منزوی یقنیلع گلدزیهر، ایگناس 

   . 452 –  445خ، برگۀ 1357،  6مجلۀ گوهر، سال ، ( خ1389 –  1302)  منزوی یقنیلع ایگناس گلدزیهر، 
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مجلۀ چیستا،  ، ( خ1389 –   1302)  منزوی ی قنی لع ]ایرانشهری، بایزید راوندی[، برخی از اندیشمندان ایرانی در سدۀ سوم  د ی َپر کش مرغی س

 . 420- 415؛ 332- 326خ، برگۀ 1364بهمن 

  –   1302)   منزوی  ی قنی لع  (،قاعدۀ لطف و قانون صدور) برخی از مسایل مورد بحث مشترک در ایران پیش و پس از اسالم  

 . 375 -  365خ، برگۀ 1356،  3هفتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، ج ، ( خ1389

  –  1302)   منزوی  یقنی لع  (،متافیزیسم و مادیت مذهبی) برخی از مسائل مورد بحث مشترک در ایران پیش و پس از اسالم  

،  1؛ نهمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی، ج 693  -  689،  6؛ گوهر، سال  611  -   608خ،  1357،  6مجلۀ گوهر، سال  ،  ( خ1389

 . 64 –  54خ، برگۀ 1358

  –   264خ، برگۀ 1364، آذر  4مجلۀ چیستا، شمارۀ ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  ی قنی لع  ها در فلسفۀ اسالمی،برخی مفهوم 

268 . 

خ،  1364، شهریور  1، سال  1منزوی ]نام مستعار علی کوشا[، مجلۀ چیستا، شمارۀ    بنیادهای مذهبی در حکومت ساسانی،

 . 13 –  5برگۀ 

  ی گن س  . چ  ق(، 911  -   849الدین سیوطی عبدالرحمان فرزند ابوبکر ) جالل سیوطی    ، مالكالبهجة المرضیة علي الفیة إبن

 . م ق ، فجن  ،ن ار هت

 ؛985خ، برگۀ  1358، 5مجلۀ آینده، سال ، ( خ1389  –  1302)  منزوی یقنی لع پند اهل دانش و هوش )موش و گربه(،

مجلۀ کاوه،  ،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنیلعوضیحاتی پیرامون نشریۀ پیشنهاد شما چیست؟،  ت  پیشنهاد شما چیست؟،

   . 18  – 14خ، برگۀ  1352، 11، سال 50 -   49شمارۀ  
،  9، سال 37مجلۀ کاوه، شمارۀ  ، ( خ 1389  – 1302)  منزوی یقن ی لع ایرانی برای اصالح خط عربی،پیشنهاد یک نویسندۀ 

 . 130  -   129، برگۀ 4خ، ش: 1350
  ، یگردآور  ،ی قیصد  ن ی دکتر غالمحس  ۀادنامی ،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنیلع،  نگاری در ایران اسالمیتاریخ فهرست 

 . 502 -474 ۀ، برگ1372پخش،  ورجاوند، تهران، انتشارات چاپ  زی دکتر پرو



   

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 
 

27 

استاد احمد  کاری  با هم ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنی لع، برگردان به زبان انگلیسی، دکتر  نگاری در ایرانتاریخ فهرست  د ی َپر کش مرغی س

لندن،/نیویورک،  ( خ1394  –   1304)   منزوی ایرانیکا،  بخش  1989،  ش  4م،  لندن/نیویورک،  224- 219:  2:  ایرانیکا،  ؛ 

 Bibliographies and Catalogues in Iran عنوان مقاله به زبان انگلیسی: . 235 –  225:  3: ش  4م، بخش 1989

  ۀ، برگ30  ۀ ، شمار 1382بهارستان، آذر    ام ی پ  ۀمجل،  ( خ1389 –   1302)   منزوی  ی قنی لعدکتر    ران، یدر ا   ی نگارفهرست  خی تار

40  – 53 ، 

  –   17خ، برگۀ  1373،  1، شمارۀ  1فصلنامۀ کرانه، سال ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنیلع،  نگاری در ایرانتاریخ فهرست 

47 . 

 . خ1377ق(، پژوهش و برگردان منزوی، جلدهای پنجم و ششم، تهران، انتشارات توس،  421مسکویه رازی )د  ،مم تجارب األ

، خاطرات وحید، سال  ( خ1389  – 1302)  منزوی یقنی لعنقد و بررسی  ]پژوهش موسی پرلمان[،  کمونهبحاث ابن تنقیح األ 

 ؛ 1083 -  1079خ، برگۀ 1348، 6

در رشتۀ فلسفه از  ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنی لع  ینامۀ دکترپایان ،  بحاث عن الملل الثالثکتاب األ   یا بحاث  تنقیح األ 

 . م1970روت، لبنان، جوزف، بی دانشگاه سن 
أع  طبقات  القرون،  سادس  في  العیون  الشیعةالثقات  ) الم  تهرانی  آقابزرگ  و  1348  –  1255،  تصحیح  تحقیق،  خ(، 

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

  د ی رسی م  : کتاب منطقی، شش کتاب در علم صرف و هفت کتاب نحوی  ک یکتاب اخالقی،    ک ی  : بات ک  15  ، جامع المقدمات

  ،ی کاشان  ض ی ف  ، یعبدالقاهر جرجان   ،ی شافع   ی زنجان   م ی مالابراه  ،یطوس   ن یرالد ی خواجه نص  ، یمالسعد تفتازان  ، یجرجان  ف یشر

شرح    ؛: امثلهصرف  ؛نی : آداب المتعلماخالق  ؛المنطق  ي ف  ی: الکبرمنطق  ؛ ...و  یلی محمد اردب  نیجمال الد   ، ییبها  خی ش

عوامل منظومه،    ؛عوامل مالمحسن  ؛ شرح عوامل  ؛: عواملنحو  ؛مشکله  غی ص  ؛ فیشرح التصر  ؛ فیالتصر  ؛ری صرف م  ؛امثله

 . ة یالصمد ؛ نموذجشرح األ ؛ةیالهدا

  -  6، برگۀ 1خ، ش:1355،  14مجلۀ کاوه، سال ، ( خ1389  –  1302)  منزوی یقنی لع داری در ایران، جمعه یکشنبه یا هفته

10 . 
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زنگی در جنوب، د ی َپر کش مرغی س بردگان  نو، ج،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنی لع  جنبش  برگۀ  8، شمارۀ  1مجلۀ فرهنگ  ؛  68  -  61، 

 ؛ 67-60، برگۀ 9، شمارۀ 1فرهنگ نو، ج 
، بهمن  12، سال  55مجلۀ کاوه، شمارۀ ،  ( خ1389 –   1302)   منزوی  یقنی لع،  عباس، شرح حال عکرمه بردۀ ابن ةمحبر األ

 . 25 -  23خ، برگۀ 1353

، برگۀ  11، سال  46مجلۀ کاوه، شمارۀ  ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنی لع  م[، 1972ل  ]سفر منزوی به حجاز سا  نامهحج 

 ؛13، سال 48  -  47 ؛ کاوه، شمارۀ 26-35

 . 19  – 17خ، برگۀ  1359، 2، شمارۀ 16مجلۀ کاوه، سال ، ( خ1389 –  1302)  منزوی یق نی لع حق الله و حق الناس،

 . ق1224 ی گن س . چ ، ( ق1111 -  1037)  ی محمدتق دن ز ر ف  ، محمد باقرمجلسی حق الیقین

م  نی حس  فرزند ابوعبدالرحمان محمد    ،لیحقائق التأو  ؛ یا حقائق التفسیر
َ
ل تصحیح منزوی  ق(، 412  –  330)   ی شابور ی ن  یس 

 نویس منزوی. األنعام، دست   ۀسور  تا پایان 

، طبقات أعالم  [الحفاظ السادنة في المائة الثامنة]   الحقائق الراهنة في المائة الثامنة / حقایق ثابت و دائمی سدۀ هشتم،

  1975خ(، سال  1389  –  1302) نقی منزوی  نگاری، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه 1348  –   1255آقابزرگ تهرانی )    عة،ی الش

 برگه در بیروت.  271با  

 . 426 –  415خ، برگۀ  1369، 2نامه، جمنزوی، در مجموعه مقاالت گیالن  ق(،999-760) خاندان کارکیا در گیالن 

   ، خالصة الحساب

یکصد و پنجاه صحابۀ    مائه صحابی مختلق،   کتاب خمسون  معرفینقد و  ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنی لع  ، خمسون

 . 734 -  7320خ، برگۀ  1350، بهمن 9، سال 39ۀ مرتضی عسکری، مجلۀ کاوه، شمارۀ ساختگی نوشت 

  1370، 9مجلۀ چیستا، سال ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  یقنیل ع  ،سینا و ابوسعید ابوالخیر داوری عین القضات میان ابن 

 . 509 –  508خ، برگۀ 1371 -

کاوه،    ۀمجل  ،( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنی لع  ،( 22مجلۀ کاوه، شمارۀ    نقد مقالۀ حسین یزدانیان )   عرفان،  رامونی در پ

 . 258  –  254  ۀ، برگ1969، آگوست 1389  کم ی  ی، جماد1348  وری ، سال هفتم، شهر25 ف یرد ۀشمار 
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پیرامون عرفان د ی َپر کش مرغی س یزدانیان ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  ی قنی لع،  در  ، مجلۀ کاوه،  22مجلۀ کاوه، شمارۀ    ،نقد مقالۀ حسین 

 ؛ 258-254خ، برگۀ  1348، مهرماه  7، سال  25شمارۀ  

مفهوم  برخی  اسالمیدربارۀ  فلسفۀ  سال  ،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنی لع،  های  چیستا،  شمارۀ  3مجلۀ  آبان  3،   ،

 . 176 –  167خ، برگۀ 1364

 . 11 -  6خ، برگۀ 1353،  51مجلۀ کاوه، شمارۀ ، ( خ 1389  – 1302)  منزوی یقنی لع دربارۀ هنر نقاشی ایران،

از زبان عربی به  خ(،  1389  –   1302)   ی منزو  ینقی عل، ایگناس گلدزیهر، پژوهش و برگردان دکتر  هایی دربارۀ اسالمدرس

برگردان با ترجمۀ آلمانی چاپ دوم به وسیلۀ محمد عاصمی مدیر مجلۀ کاوه در مونیخ، جلد یکم، چاپ  پارسی، برابرخوانی متن  

 ه.برگ 400برگۀ؛ جلد دوم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، در    400م در 1973بیروت،  
از کتاب حامد الگار، برگردان  ،  ( خ1389  –   1302)   منزوی  ی قنیل عنقد از    دین و دولت در ایران، نقش علما در دورۀ قاجار، 

   . 90  – 77ۀ برگخ،  1358، 261/ 260سری، مجلۀ وحید، شمارۀ    ابوالقاسم 
حافظ  شمس  دیوان  خواجه  م،  یْن  ) الد  شیرازی  حافِظ  ْد  محم  یْن  الد  بهاء  فرزند  د  /  792  -   727حم  م(،  1390  -   1315ق 

 خ.  1362خوارزمی، تهران، 

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

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

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

الشیعة،   تصانیف  إلی  واثق  الذریعة  العشرون،  و  الخامس  )   – الجزء  تهرانی  آقابزرگ  نگاری،  خ(، مقدمه1348  –   1255یهو، 

 م. 1978ق / 1398خ /  1357خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران، 1389 –  1302نقی منزوی ) تصحیح و تحقیق علی 

جلد )جلد نهم در   3+26گردآوری و نگارش شادروان شیخ آقابزرگ تهرانی ]صاحب الذریعه[،   ،یعةلی تصانیف الشة إذریعال

جلد[ جلد    9به چاپ رسید. ]  1357ق،  1355ق،  1350چهار جلد گردآمده است(. سه جلد نخست توسط شیخ در نجف سال  

با اجازت و زیر نظر  ،  ( خ1389  –  1302)   منزوی  یقنی لعهایی از دکتر  دوازدهم در تهران با پژوهش و ویرایش و افزودنی چهارم تا  

خ به  1340م/  1962ق/  1380[ق تا ]جلد دوازدهم[1360های ]جلد چهارممستقیم پدرش شیخ آقابزرگ در تهران میان سال 



   

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 
 

30 

]پنجم،   د ی َپر کش مرغی س رسید  ششم،  1362خ/1323چاپ  هفتم،  1365خ/ 1325ق؛  هشت 1367ق؛  م؛  1950ق/ 1369خ/1329م،  ق؛ 

نهم 1955ق/ 1373خ/1332،  1نهم  نهم 1959ق/1378خ/1338،  2م؛  نهم 1964ق/ 1383خ/ 1342،  3م؛  ،  4م؛ 

دهم،  1967ق/1386خ/1345 یازدهم،  1956ق/1375خ/1335م؛  سیزدهم 1959ق/1378خ/  1337م؛  م[. 

چهاردهم  1378م/1959 و  را  1961ق/1381ق  پانزدهم  رسید.  چاپ  به  شیخ  توسط  نجف  در  سال  م  در  منزوی  دکتر 

م در تهران ویرایش و در دانشگاه تهران به چاپ رسانید. جلدهای شانزدهم تا بیست و سوم توسط  1965ق/1384خ/1343

استاد احمد منزوی هنگامی که دکتر در یک مهاجرت و تبعید ناخواسته بود چاپ کرد. پس از بازگشت دکتر از بیروت، جلد  

م در تهران به چاپ رسانید. جلد  1978ق/ 1398خ/1357م؛ بیست و پنجم،  1978ق/1398خ/1356بیست و چهار در سال  

 خ در قم چاپ کرد.1366بیست و ششم مستدرک ذریعه است که شادروان سید عبدالعزیز طباطبایی شاگردشان در سال  
 . 253 –  247خ، برگۀ 1359،  6مجلۀ آینده، سال  ،( خ 1389 –  1302)  منزوی یقنی لع گ تهرانی، ذریعه و آقابزر 

 . 596 –  588خ، برگۀ 1359،  6مجلۀ آینده، سال  خ(،1389 –  1302)  یمنزو ینقی عل ذریعه و آقابزرگ تهرانی، 
خیام بن  غیاث ،  رباعیات  َمر  ع  ابوالفتح  نیشابوریالدین  خیام  تهران،   ق(، 517  –  440)   ابراهیم  هدایت،  صادق  تصحیح 

 خ.  1320خ؛ دیگر: تصحیح محمدعلی فروغی،  1313

الَبه وَضُة  معَ   يف  ةُ یَ الَرَّ
َُّ
الل ِمشقشرح  الِدَّ معه  ای  ؛ةَیَّ ِة 

ُ
ل الد  جامعة   تار اشت نا  ؛ یراسن او خ  یگن س  .چ  ، شرح    ،فجن   ،نةیی النجف 

 . دل ج ر اهچ  ،ق 4241 ،م ق ، یمجمع الفکر االسالم ؛ دلج  هد ، ق6831

الحادیة  المائة  علماء  تراجم  في  النضرة  الحاديالروضة  القرن  الشیعة  أعالم  طبقات  آقابزرگ عشرعشر،  الذریعة  صاحب   ،  

بنیاد فرهنگ انقالب اسالمی،    خ(،1389  –  1302نقی منزوی ) نگاری و تحقیق دکتر علیخ(، مقدمه1348  –  1255تهرانی ) 

 ی محمدابراهیم ذاکر.س ینو شی و ف س یپاکنو، برگۀ؛ جلد نهم   16+  723م، 1989تهران،  

 .50 –  18، برگۀ  1کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج نشریه خ(، 1389 –  1302نقی منزوی ) علی  ،های خطینامهساقی 
معرفی نسخۀ خطی وزیر مغربی، فصلنامۀ کتاب، نشریه  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی   ،ة النبوی  ة الله یا سیر رسول   ةسیر 

 .132  –  125خ، برگۀ 1372، بهار، 1،4نۀ ملی، شمارۀ کتابخا
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خ،  1370مهر، شمارۀ ¾، اسفند  مجلۀ ایران خ(،  1389  –  1302نقی منزوی ) علی   ،سازیسیری در تاریخ هنر نقاشی و پیکره د ی َپر کش مرغی س

 . 26  – 23برگۀ 
،  خ( 1389  –   1302نقی منزوی ) به مناسب هفتمین روز درگذشت دکتر علی  محمدابراهیم ذاکر سخنرانی    ،کشید   ر سیمرغ پَ 

 . 1389ماه  سینا، هشتم آبان تاالر ابن 

سیمرغ  سی و  ) علی  (،1) مرغ  منزوی  سی خ(،  1389  –   1302نقی  انسان نمایشنامۀ  رابطۀ  یا  سیمرغ  و  خدا،  مرغ  با  ها 

،  57عطار نیشابوری، با پیشگفتاری به عنوان نظریۀ عطار دربارۀ خدا و جهان، مجلۀ کاوه، شمارۀ    منطق الطیر شده از  برداشت 

 . 37  -  26، برگۀ 1خ، ش 1354، فروردین 13سال 

  –   29، برگۀ  1354، خرداد  13، سال  58مجلۀ کاوه، شمارۀ  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی   (،2) مرغ و سیمرغ  سی

36 . 

  –   42خ، برگۀ  1354، مرداد  13، سال  59مجلۀ کاوه، شمارۀ  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی   (،3) مرغ و سیمرغ  سی

57 . 

آن  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی ق(، دکتر  618  -  540عطار نیشابوری )   الطیر   منطق  شدۀ ، کوتاه مرغسیمرغ و سی 

 . ئیستی از داستان سیمرغ عطار استتهرا به گونۀ نمایشنامه درآورده است که دربرگیرندۀ گزارش پان 

های  ق و چاپ 1267ق؛ دیگر: تهران، 1255ق(، کلکته، 676، محقق حلی )د:  َشرایُع االسالم في مسائل الَحالل و الَحرام 

 دیگر. 

 . ق1379 ، چ تهران ، ( ق 672 –  597)  ، خواجه نصیر طوسیان ی سن ب ا  شرح اشارت

   شرح السبعة

 . ق 1386  .چ  ، سید محمد کالنتر تحقیق  ، ( ق966 :د)  الشهید الثاني  ، شرح اللمعة

 . تامدق ملا ع ماج  :کن  .ی لی اردب  یعبدالغن  د نز ر فمحمد  نی الدجمال   ،ج ذومن ا  حر ش

ش/  1374، بهار و تاربستان  2  -1، سال چهارم، ش تاریخ و فرهنگ معاصر  ۀلجم  شرح زندگی من، شیخ آقابزرگ تهرانی،

   . 316  - 302شرح زندگی من، شیخ آقابزرگ تهرانی، ق، 1416
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  ، ق 1413 ،نشر ناب تهران  ،یعالمه حسن زاده آمل حی و تصح قی تعل   ،ق( 1289 -  1212) سبزواری مالهادی   شرح منظومۀ د ی َپر کش مرغی س

 . یسه جلد به زبان عرب

  خ، 1356،  30؛ یغما، سال  344-338خ، برگۀ  1356،  30منزوی، مجلۀ یغما، سال    مرغ و سیمرغ، شرحی بر نمایشنامۀ سی 

 . 531 –  527 برگۀ

خ،  1370،  9ل  ساخ(،  1389  –  1302نقی منزوی ) علی ،  های اوالقضات همدانی و نامه شطح و طامات در ]دیدگاه[ عین

 . 201 –  195برگۀ 

 . 529 -  525، برگۀ  4مجلۀ راهنمای کتاب، سال خ(، 1389 –  1302نقی منزوی ) علیدکتر   تهرانی، شیخ آقابزرگ 

بی  ویژگیصوفیان  برخی  و  ایشان، سلسله  ) علی   های  منزوی  شمارۀ  خ(،  1389  –  1302نقی  کاوه،  سال  45مجلۀ   ،11  ،

 . 88 –  77خ، برگۀ 1352

  1255)   ی آقابزرگ تهران  خی ش  عة،ی طبقات أعالم الش  [الالمع في عباقرة القرن التاسع  اء ی ض]  الالمع في القرن التاسع،  اء ی الض

،  برگۀ  10+   225خ،  1362دانشگاه تهران،    ،خ( 1389 –  1302)   یمنزو  ینقی عل  حی و تصح  قی تحق  ،ی نگارخ(، مقدمه 1348  –

   . ی محمدابراهیم ذاکرسینو ش ی و ف سی پاکنو
، آقابزرگ  إزاحة الحلک الدامس بالشموس المضیئة في القرن الخامس  یا نابس في القرن الخامس؛  الطبقات اعالم الشیعة،  

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

 م. 1971

آقابزرگ    إزاحة الحلک الدامس بالشموس المضیئة في القرن الخامس،   یا نابس في القرن الخامس؛  الطبقات اعالم الشیعة،  

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

 م. 1971

ل، ابراهیم اعشرنقباء البشر في القرن الرابع ،  عالم الشیعةأطبقات   ل من جزء األو  ،  ي لنکرانالحسن    –  يردبیلأل ، القسم األو 

 م. 1954ق / 1373خ(، مطبعة العلمیة، نجف، 1348 –  1255آقابزرگ تهرانی ) 
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ل، صالح حریری  عشرنقباء البشر في القرن الرابع ،  عالم الشیعةأطبقات   د ی َپر کش مرغی س آقابزرگ تهرانی    ، علوی  – ، القسم الثالث من جزء األو 

 م. 1952ق / 1381خ(، مطبعة اآلداب، نجف،  1348 –  1255) 

الشیعةأطبقات   الرابع ،  عالم  القرن  البشر في  ل،  عشرنقباء  األو  الثاني من جزء  القسم  البرا،  الهندي،    –قي  حسون  صادق 

 م. 1956ق / 1375طبعة العلمیة، نجف، م، ( ق1389  –  1293ابزرگ تهرانی ) غآ

القرن الرابع ،  طبقات اعالم الشیعة ل، فاضل اردکانی  عشرنقباء البشر في  یونس اردبیلی،    – ، القسم الخامس من جزء األو 

بهبهانی )منصور(، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی،  خ(، به کوشش محمد طباطبایی  1348  –  1255آقابزرگ تهرانی ) 

 . 2016/  1395تهران،  

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

 م. 1968ق/ 1388خ(، مطبعة اآلداب، نجف،  1348 –  1255آقابزرگ تهرانی ) 

 . 15-7خ، برگۀ 1365، شهریور  4، سال 1مجلۀ چیستا، شمارۀ خ(، 1389 –  1302نقی منزوی ) علی  (،1) غزالی بزرگ 

؛  94- 83خ، برگۀ  1365، شهریور  4، سال  1مجلۀ چیستا، شمارۀ  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی   (، 2)   غزالی بزرگ 

 . مقالۀ کامل آن در مجموعه مقاالت خورشیدسواران، سازمان ملی یونسکو 

از کتاب هانری الئوست، برگردان مهدی مظفری، مجلۀ کاوه،  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی نقد    غزالی و سیاست، 

 . 12 -  6خ، برگۀ 1356، بهار  15، سال  66شمارۀ  

از کتاب هانری الئوست، برگردان مهدی مظفری، مجلۀ کاوه،  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی نقد    غزالی و سیاست، 

 . 15  -  7خ، برگۀ  1356، تابستان 15، سال  67شمارۀ  

از کتاب هانری الئوست، برگردان مهدی مظفری، مجلۀ کاوه،  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی نقد    غزالی و سیاست، 

 . 12 -  11خ، برگۀ  1356یز  ، پای15، سال  68شمارۀ  

یْن شمس    خواجه حافظ،    ی هاغزل  د   الد  یْن   فرزند   محم  الد  ْد   بهاء    ، ( م1390  -   1315/    ق 792  -   727)   شیرازی   حافِظ   محم 

 . خ1337  ،ن ار هت
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  ی منزو  ینقی علو    ذاکر   م ی برگردان محمدابراهپژوهش  ق(،  260)د:    یفرزند سهل ربن طبر  یعل  ، فردوس الحکمة في الطب د ی َپر کش مرغی س

 ؛ خ1391 ، یبهشت   دی شه  یدانشگاه علوم پزشک  یو مفردات پزشک یطب سنت  اتی قی ، مرکز تحق خ( 1389 –  1302) 

 . برگۀ  342خ، 1337پژوهش و گردآوری منزوی، دانشگاه تهران،   ،های عربی به فارسینامهفرهنگ 

فارسی،نامهفرهنگ  به  لغت   های عربی  پژوهش  مقدمۀ  ) علی نامه دهخدا،  نظر محمد  خ( 1389  –  1302نقی منزوی  زیر   ،

 . 372 -   265خ، برگۀ 1338معین، تهران، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران،  
گروهی از نوادگان  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی سه جلد، زیر نظر دکتر    ، عةتصانیف الشی   إلی   ةعالم الذریعأفهرس  

نویسی کردم  خ، اعالم ذریعه را از جلد شانزدهم تا بیست و ششم فیش 1377خ تا زمان چاپ  1355صاحب الذریعه، من از سال  

و یا دورانشان را مشخص    ب مرتب کردم و برای هر نام زمان زایش یا مرگ های دیگر جلدها را برپایۀ حروف الف در ضمن فیش 

نام مشهورتر را انجام دادم و در تصحیح نهایش به ایشان کمک می  با نظر ایشان احاله به  انتشارات دانشگاه  نمودم و  کردم. 

 . ق1419م/1998خ/1377تهران،  

الرسائل،  و  الکتب  پانوشت   فهرست  و  و مقدمه  پژوهش  اسماعیلی،  از دکتر  مجدوع  ) علی های بسیار    –   1302نقی منزوی 

 ه. برگ  420خ، 1344ران،  تهخ(، 1389
نقی  علی لیف نصرالله طرازی، نقد و بررسی  أ، تةبالصور بدارالکتب المصری  ةالمزین   ةفهرست الوصفی للمخطوطات الفارسی 

 . 11 –  6برگۀ   ،1شمارۀ خ، 1353، 12مجلۀ کاوه، سال  خ(، 1389  – 1302منزوی ) 

پژوه، جلد سوم، انجمن  محمدتقی دانش خ(،  1389  –  1302نقی منزوی ) علی   ،[شهید مطهری] فهرست کتابخانه سپهساالر  

 . خ1346خ؛ جلد چهارهم، انتشارات علوم انسانی،  1340علوم اسالمی، تهران، 

خ؛ جلد  1330دانشگاه تهران، جلد یکم،  خ(،  1389  –  1302نقی منزوی ) علی   فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، 

 . خ1332دوم، 
ایرج افشار، محمدتقی  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علیزیر نظر    های خطی کتابخانه مجلس شورای ملی، فهرست نسخه 

فهرست دانش  جلد  پژوه،  تهران،  مجلس،  کتابخانه  انتشارات  منزوی،  احمد  استاد  از  جلد  1345،  11نگاری  ،  13و    12خ؛ 

 . خ1348، 16خ؛ جلد 1347،  15و  14خ؛ جلد  1346
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مجلۀ کاوه، شمارۀ  خ(،  1389  –  1302نقی منزوی ) علی   تاریخی،  -  ترین قانون کیفری[، بحثی حقوقی]کهن   نامۀ آبگارقانون  د ی َپر کش مرغی س

 . 446-440خ، برگۀ 1351، آذر  10، سال 44

 قرآن  

، مرداد  10، سال  42  -  41مجلۀ کاوه، شمارۀ  خ(،  1389  –  1302نقی منزوی ) علی   پژوهش   قضا و قدر در ادبیات فارسی، 

 . تاپایان   169، از برگۀ  XIV  - I؛ با شمارگان رومی 14 -  1خ، برگۀ 1351
 . تاب المطول للتفتازانی و بهامشه حاشیة السید میرشریفک

 ( تهرانی  آقابزرگ  اسناد م1348  –  1255کشکول،  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  حسینی،  اشکوری  جعفر  کوشش  به  جلس  خ(، 

 . خ1390شورای اسالمی، تهران، 

دعلی حسینی جاللی، دار جواد األئمة،  1348 –  1255کشکول، آقابزرگ تهرانی )   . م2012ق /  1433خ(، به کوشش محم 

 ق.  1321نجف،   ،ی ق( آخوند خراسان1329  -  1255)  ی مال محمدکاظم خراساناالصول،  ةیکفا

   .هگر ب  767 ، خ1320  ،ن ار هت  ، یغور ف  یلعدمحم ، ( ق692 :د)  ی زار ی شسعدی   نی دلاح لصم ، کلیات سعدی

خ(،  1348  –  1255شیخ آقابزرگ تهرانی ) ،  ه 12الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة، طبقات أعالم الشیعة قرن  

  س یپاکنوه،  برگ  16+    961،  خ1372خ(، چاپ دانشگاه تهران،  1389  –  1302نقی منزوی ) نگاری، تحقیق و تصحیح علیمقدمه

 ی محمدابراهیم ذاکر. سی نوش ی و ف

ق، در ایران چاپ شده است. چاپ دوبارۀ  1373  -   1292شیخ عبدالحسین رشتی  کشف االشتباه في اجوبة موسی جارالله،  

نامۀ نگارنده به  انجام گرفته است که زندگی خ(،  1389  –   1302)   یمنزو  ی نقی علاد  یه ق در ایران با تصحیح زند1370آن در  

 وسیلۀ صاحب الذریعه در دیباچۀ آن آمده است. 

، برگۀ  3؛ سال  228  -   221، برگۀ  3ۀ دانش، سال  مجلخ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی پژوهش    گنجفۀ اهلی شیرازی، 

305   - 308 . 
،  3مجلۀ دانش، سال  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی پژوهش    ]محمدصادق آزادانی اصفهانی[، گنجفۀ شاهد صادق  

459  –  460 . 
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در کتاب یادنامۀ دکتر زریاب خویی،  خ(،  1389  –  1302نقی منزوی ) علی   مون تا متوکل، أایرانی، از زمان مگنوسیزم اسالمی  د ی َپر کش مرغی س

 . 437  -  399خ، برگۀ 1373
م گنوسیزم اسالمی  از  تا معتضد  أایرانی،  ) علی  [،عباسی]مون  باراندر کتاب  خ(،  1389  –  1302نقی منزوی  ، یک قطرۀ 

 . 437 –  399خ، برگۀ  1370  )مجموعۀ مقاالت(، تهران،

خ، برگۀ  1370القرایی، تبریز،  منزوی، در مجموعه مقاالت یادنامۀ سلطان   گنوسیزم ایران، از مرگ متوکل تا مرگ مکتفی،

 ؛266-289

همکاری با  خ(،  1389  –  1302نقی منزوی ) علی توسط    تهیۀ مطالب صرفی و نحوی و تنظیم حرف "ح"   ، نامه دهخدالغت 

، زیر نظر دکتر  79خ. شمارۀ مسلسل:  1346تا    1341خ، عضو هیات مقابله از سال  1346تا    1328موسسۀ دهخدا از سال  

 . خ1341معین، دانشگاه تهران، دی 

َمشق مَعة  الِد 
  
ق( 786  -   734)   یعامل  ی ن یجز  یمک   ن یالد محمد فرزند جمال   ن یالد اول شمس   دی شه  ة،ی في ِفقه االمام  ةی الل

انتشارات دارالعالم االسالم  ی کیدارد،    ار ی سربدار خراسان، چاپ بس  د، یبن مؤ   ی به عل  شکش ی پ :  گرید  روت؛ی ب  ، ی به کوشش 

 ق.1411  ،یتالی جیدارالفکر، د 

شرح زندگی من، شیخ آقابزرگ  ق،  1416ش/  1374، بهار و تاربستان  2  - 1، سال چهارم، شتاریخ و فرهنگ معاصر  ۀلجم

. این نوشته با خط شیخ آقابزرگ مقابله و خطاهایی که در تاریخ و فرهنگ معاصر رخ داده بود، اصالح  316   - 302تهرانی،  

 شد. 

 . 329  –  320خ، برگۀ  1351، مهر  10، سال  43مجلۀ کاوه، شمارۀ  خ(،  1389  –  1302نقی منزوی ) علی   مدینۀ فاضلۀ فارابی،

 . 13 –  8خ، برگۀ 1354، آذر  61مجلۀ کاوه، شمارۀ  خ(، 1389  –  1302نقی منزوی ) علی  رجیان که بودند و چه گفتند؟،مُ 

  و   زیرب ت  ، ن ار هت  ،ق1260  ،ل وب نات سا   ، یگن س  .چ   ،یعمر تفتازان   د ن ز ر ف مسعود    نیسعدالد   ،المفتاح  صی شرح تلخ  يمطول ف

   .ق1323 –  1266 ی اهل اس  دن ه

ُمْجَتِهد   نی َمعاِلُم الدَّ 
ْ
و    ن یالدملقب به جمال   نی الدن ی حسن بن ز  ، ( ق1001  ای   ؛994  :ش راگن)   ل وصال ا  معالم   ن،ی َو َمالُذ ال

 . در قم  نی مدرس ۀوابسته به جامع ی نشر اسالم  ۀمؤسس ،ی ثان  دی ق( فرزند شه1011-959مشهور به صاحب معالم، ) 
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 . 25  – 16خ، برگۀ 1353، 12، سال 52مجلۀ کاوه، شمارۀ خ(، 1389 –  1302نقی منزوی ) علی  (،1) معجزه  د ی َپر کش مرغی س

 . 44 -  32خ، برگۀ 1353، 12، سال 55مجلۀ کاوه، شمارۀ خ(، 1389 –  1302نقی منزوی ) علی  (،2)  معجزه

جلد دوم، از حرف "ج" تا پایان حرف  خ(،  1389  –   1302نقی منزوی ) علی یاقوت حموی، پژوهش و برگردان    معجم البلدان، 

برگۀ. سه جلد دیگر آن بیش هشت سال است که    647خ،  1380"ز"، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، معاونت پژوهشی،  

 . برداد در آمادگی کامل چاپ بسرمی شده، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشویرایش 

جلد یکم، بخش دوم از حرف "ب" تا  خ(، 1389  –  1302نقی منزوی ) علی یاقوت حموی، پژوهش و برگردان   معجم البلدان، 

 . 830تا  381خ، از برگۀ 1380شی، پایان حرف "ث"، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، معاونت پژوه 
جلد یکم، بخش نخست تا پایان حرف  خ(،  1389  –  1302نقی منزوی ) علییاقوت حموی، پژوهش و برگردان    معجم البلدان،

 . 379خ، تا پایان برگۀ 1380الف، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، معاونت پژوهشی، 
بن احمد بن عبدالله    وسفی بن    ن یمحمد عبدالله جمال الدواب   ،ماش هن با   ،( ق749  :ش راگن)   بی عن کتب األعار  بی اللب   یمغن 

  ، ینجف  ی شعر مالله  منشورات مکتبة آیة   ،الدین عبد الحمید محمد محیی  ق ی قحت  ،( ق761  –   708)   ی مصر  یبن هشام انصار

 . ق 1424 ، مطبعة المدني ؛1404 ، ایران   –قم 

م، چاپ  1973با گروه مولفان موسسۀ یسوعیان، بیروت،  خ(،  1389  – 1302نقی منزوی ) علیهمکاری    منجد فی االعالم،

 بیست و یکم؛

آقابزرگ  إزاحة الحلک الدامس بالشموس المضیئة في القرن الخامس، طبقات أعالم الشیعة،    ؛ یا نابس في القرن الخامسال

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

 م. 1971

و دکتر عفیف عسیران، تهران، بنیاد   خ( 1389 –   1302نقی منزوی ) علی ، در سه جلد، دکتر  القضات همدانیهای عین نامه

چاپ   نخست  جلد  ایران،  چاپ  1969فرهنگ  دوم  جلد  گزاره 1972م،  با  همراه  سوم  جلد  زندگیم،  از  گسترده  و  ای  نامه 

 . خ 1377های گرانبها از دکتر منزوی؛ انتشارات اساطیر، القضات، همراه با پانوشت های عیناندیشه 

 . 295 –  283خ، برگۀ  1370ساالر سخن، تهران، منزوی، در مجموعه مقاالت قافله ، سازی در ایراننقش برجسته و پیکره 
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  –   1255، آقابزرگ تهرانی ) نوابغ الرواة في رابعة المئات، هو  طبقات أعالم الشیعة القرن الرابعنوابغ الرواة في رابعة المئات،  د ی َپر کش مرغی س

 . 12م، برگۀ یب =  1971خ(، دارالکتب العربی، بیروت، 1389  –  1302نگاری علینقی منزوی ) خ(، تصحیح و مقدمه1348

إبن  ةجهن لا الفیة  ابوبکر ) جالل سیوطی    ،مالكالمرضیة علي    یگن س  . چ  ق(،911  -  849الدین سیوطی عبدالرحمان فرزند 

 . م ق ، فجن  ،ن ار هت

از اسالم   یا قدم در کالم خدا) یک مسالۀ مورد بحث مشترک پیش و پس  ) علی(،  حدوث  خ(،  1389  –  1302نقی منزوی 

 . 311 –  300خ، برگۀ 1357، 1کنگرۀ تحقیقات ایرانی، ج هشتمین
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