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   یآقابزرگ تهران خیش ی آقابزرگ تهران خی ش

 منزویاحمد  ی و استاد منزو ینقی عل  دکتر در گفتگو با

 ی افکارگفتگوگر خانم دکتر فریبا  

 13 – 4برگۀ  ،1382و مهر  وریشهر شمارۀ نهم و دهم،، سال ششم، 70و  69 اتیکتاب ماه کل  یۀنشر

 نقی منزویشیخ آقا بزرگ تهرانی در گفت و گو با احمد و علی 

 مقدمه
ظهر   از  بعد  فهرست 82مرداد    29در  از  تن  دو  با  نسخه ،  و  بانویسان  و  بزرگ  ارزشمند    شناسان  سنت  که  ایران  تجربه 

اند در دفترنامۀ بهارستان که نام و محلی آشنا برای عالقمندان  آقابزرگ« به ارث بردهشناسی را از پدر یزرگوار خود »حاج کتاب

 ایم.  این حوزه است به گفت و گو نشسته

پیرایه دعوتمان را برای صحبت پذیرفتند. خواستیم تا سواالت  نقی منزوی و استاد احمد منزوی هر دو ساده و بیدکتر علی 

و جواب کلیشه نکنیم  تکای  نسخ  های  به مشکالت عملی موجود در حوزۀ  بیشتر  تا  به همین دلیل کوشیدیم  راری نشنویم. 

ها و پیشنهادها بهره ببریم تا جایی که پس از خواندن آن، عالقمندی بر  خطی بپردازیم و راهکارهای اجرایی بیابیم و از طرح 

 یز دانش افزاید.  لی، دلسوزانه همراه شود، کاری از پیش برود و ما را نئوسر ذوق آید، مس

فهرست  نوشاهی،  عارف  آقای  بهارستان،  نامه  سردبیر  کاشانی،  مطلبی  نادر  آقایان  جلسه،  این  نسخه در  و  شناس  نویس 

و آقای دکتر جعفری پاکستانی که سال  پرداخته است  به تحقیق  از محققان و عالقمندان نسخ  ها در کنار منزوی  مذهب که 

 ها سپاسگذارم. التی نیکو به اجرای بهتر این مصاحبه کمک کردند که از تمامی آن خطی است حضور داشته و با طرح سوا
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 نگاریفهرست ی آقابزرگ تهران خی ش

 نویسی در نجفشناسی و فهرست الف: کتاب 
جناب استاد منزوی، همیشه این سوال برایم مطرح بوده که عالم یزرگی چون مرحوم آقابزرگ تهرانی چگونه یک    افکاری:

شود؟ لطفا برایمان توضیح بدهید که طرح چنین کاری چگونه  « میالذریعهسی بزرگی چون »شناتنه موفق به نگارش کتاب 

 شکل گرفت و عملی گردید؟ 

 آن داستان معروف را شنیده   نقی منزوی:علی
ً
سید حسن  از آن جایی ریخته شد که پدرم،    الذریعهاید. اساس کار  حتما

کاشف  محمدحسین  شیخ  و  پاسخ   الغطاء،صدر  جهت  در  کارهایی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  همکار،  یار  به  سه  گویی 

عبدالرحیم  برداشت  تألیف  پدرم  حال  شرح  در  ماجرا  این  گذاردند.  خود  میان  قراری  و  دهند  انجام  زیدان  جرجی  های 

 محمدعلی و در چند جای دیگر آمده است.  

زیدان  ب  ،جرحی  ملیت  به  رنسانس،  از  پس  میسحیان  همه  میمانند  بها  مذهب  از  با    .دادیش  بود  مسیحی  یک  او 

 رسید و تکانی به جامعۀ بسته آن زمان داد.  های او به زبان عربی بود و به نجف می های تند ناسیونالیستی عرب. نوشتهاندیشه 

 زیرگامی شیعیان در همۀ دانش کار بدین گونه تقسیم شد که سید حسن صدر کتابی در پیش
ً
فشار    ها و فنون که عموما

« کتاب  کارش  حاصل  که  بنگارد  بود  عرب  خالفت  الشیعمرکز  االسالم   ةتأسیس  پایه لعلوم  که  داد  نشان  او  بود.  گذاری  « 

 اند.  مثال نخستین کتاب پزشکی، کیمیا و.....را شیعیان نگاشته ،هنرهای اسالم از شیعیان است

 گرفتم.  از آن امتحان می  من مدتی این کتاب را جزو برنامۀ درسی دانشجوبانم نهاده بودم و 
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های جرجی زیدان نگاشت که چاپ یکم  گیری به برداشت لغطاء بود که کتابی در خرده اشخص دوم محمدحسین کاشف ی آقابزرگ تهران خی ش

 .  1انجام گرفت   ،آن در آرژانتین که عرب مسلمان مهاجر بسیار دارد

لی  إ  ة الذریعها پدرم )آقام( بود که تعهد کرده بود کتابی در تألیف شیعه بنگارد که حاصل کارشان دو دوره کتاب  سومین آن 

   . بود  «ةعالم الشیعأطبقات » مجلد و 29 در  ةتصانیف الشیع

تمدن  چه نقشی در فرهنگ اسالمی و حتی    ، او نشان داد که اقلیت شیعی که در نظر جرجی زیدان اندک شمرده شده بود

 بشری داشته است. 

 ؟ توضیح بفرمایید ، جستندسود می  ةالذریع  نگارشلطفا در مورد روش کار ایشان و نوع منابعی که از آن برای   افکاری:

های سفید را میان حروف الفبا  ابتدا یک مجلد از برگ  ، کردندایشان به همان روش سنتی خود کار می  : نقی منزویعلی

به جای خود معرفی می  یافتند  آن در  تقسیم کردند و هر کتابی  و  کردند، سپس دریافتند که آن یک مجلد تنگ و کم است 

  مجلد منتشر گشت و سپس   29نویس و چاپ در  شش مجلد به ترتیب حروف الفبا نگاشتند و این شش مجلد بود که در پاک 

 را بدان ملحق کردیم. ة عالم الذریعأفهرست ما )فرزندان( نیز 

از کتابخانۀ خود که منبع اصلی کارش بود های عراق و ایران و  کتابخانه البته سفرهای زیادی به    ؛کرداستفاده می  ،پدرم 

بود، از نظر شمار  ها جمع کرده  اما ابزار اصلی همان کتابخانۀ شخصی خودش بود که طی سال   ، کشورهای عربی کرده بود

و    رجال ،  مرجعهای  ویژه از نظر کتاب  به  ،ولی از نظر کیفیت بسیار غنی بود  ، گرفتهزار مجلد را در بر می اندک و تا حدود پنج 

 کرد.   ةالذریعکه کمک زیادی به ایشان در نگارش   تذکره 

 
1  Z  :م(، 4195  -  1877  ق/1373  –  1294الغطاء )کاشف  نی، محمدحسلمطالعات و المراجعاتا»  ای  ؛النقود و الردود  ای؛  ةیحانیالمراجعات الر

 .م1913/   ق 1331 روت،یچاپ ب
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خوابید. ایشان  ها تا دیرهنگام در آن مشغول به کار بود و گاهی همان جا می را خیلی دوست داشت و شب   کتابخانه پدرم   ی آقابزرگ تهران خی ش

را وقف کرده و وصیت کرده بود که پس از مرگ در همان جا به خاک سپرده شود و همان گونه نیز عمل گشت و    کتابخانه این  

 باشد. زیر نظر آیت الله سیستانی می  هستم و اکنون در همان جا  کتابخانه طبق وصیت، من متولی آن 

 برای اولین بار در کجا به چاپ رسید؟   ةالذریع  افکاری:

را    ذریعهاز پدرم خواستند تا    ة الذریعشناسان، پس از آگاهی از کار  در همان جا دوستان اهل فن و کتاب   نقی منزوی: علی

محسنی که از بازرگانان تهران بود و برای زیارت عتبۀ   اللهبه چاپ برسانند. در همین میان عموی پدرم شادروان حاج حبیب 

 برای چاپ ذریعه داد.   ، پانصد تومان که آن روزها پولی بسیار بود ، آمده بود مان اما

دوستان دیگری نیز از جمله سید محمدصادق بحرالعلوم، صادق کمونه و شیخ محمدعلی اردوبادی پیشنهاد کردند که با  

  . گذاشته شد  «مطبعة السعادة »ه خریداری و نام آن  چاپخانود تا کار چاپ را همان جا انجام دهیم.  ای برپا ش انه خآن پول چاپ

دادن به  اما رئیس دولت آن روز عراق، »نوری سعید« بسیار تندرو بود و از اجازه   ،چینی آموختم و به کار پرداختم من نیز حروف 

 ای از سوی یک ایرانی مخالفت کرد.  ه چاپخانایجاد 

م در  1936/  ق 1355« آغاز شد و در سال  ة الذریعه را فروختند و با پول آن چاپ مجلد یکم »چاپخان   ،پدرم پس از یک سال 

 م. یدر تهران به چاپ رساندرا د دوم و سوم در همان جا و مجلد چهارم به بعد نجف به پایان رسید و بعدها جل

 نام حاج آقابزرگ در روی جلد مجلد اول نیامده است چرا؟   افکاری:

اما    ،«، نوشته شده بود آقابزرگچاپ شد نام مؤلف در صفحه عنوان »  ذریعه بله، هنگامی که مجلد یکم    نقی منزوی:علی

 ی بودن آن مورد اعتراض دولت عراق واقع شد و پدرم ناگزیر نام محمدمحسن را به جای آن نهاد.  این نام به دلیل فارس

شناخت. محمدمحسن نام نیایش بود  زادگاهش تهران، ایشان را به نام محمدمحسن نمی نه در  در عراق و حتی که نه  کسی  

کردند. نیای پنجم ما به  را آقابزرگ خطاب می   های قدیمی، برای بزرگداشت نام جدش، از کودکی ایشان و طبق سنت تهرانی 

 اند. دانیم از پنجمین نیا به این سو همه تهرانی بودهاما تا آن جا که می   ،نام محسن در رشت بود

 ای بفرمایید. حال که سخن به این جا رسید در مورد انتخاب نام فامیل منزوی نیز اشاره   افکاری:

 دید.  نشین می شد و خود را گوشه ذریعه  پدرم به سامره که رفت در آن جا مشغول کار تألیف   نقی منزوی:علی
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ته و برای خود و خانواده شناسنامه خواستند برای زیارت به ایران بیایند به بغداد رفخورشیدی که می1321در سال  ایشان   ی آقابزرگ تهران خی ش

و   شناسنامه  در  ایشان  فامیل  نام  این  برگزید.  را  منزوی  ایشان  و  برگزینند  فامیلی  نام  که  خواستند  ایشان  از  جا  آن  گرفتند 

همین  نیز  ما  و  است  می گذرنامه  ایشان  شهرستان  به  را  افراد  عراق  در  بود  محسنی  قباًل  ایشان  فامیلی  نام  خواندند؛  طور. 

نام منزوی را انتخاب  که  شناختند نه محسنی و نه منزوی. اما پس از آن  و پدرم را به نسبت تهرانی می   ...  صفهانی، قمی وا

 این نام به ما به ارث رسیده است.  ، کردند

 را نشان بدهد  0ع تشی خواستواقعیتش این است که مرحوم پدرم می نقی منزوی:علی)

 و تشیع را به عنوان اسالم واقعی، اسالم برتر و بهتر و قابل اجراتر نشان بدهد  

 از  پس قرن  یازده، ة عالم الشیعطبقات أو لهذا در ترتیب کتاب 

 های  یعنی شیعه ، امام غائب به این طرف را بیان کرده است 

 زمان پیامبر و حضرت علی را نیاورده است( 
 

 ؟ « برایمان بگوییدةعالم الشیعطبقات أتدوین »کمی هم در مورد    افکاری:

خواست تشیع را نشان بدهد و تشیع را به عنوان اسالم واقعی،  واقعیتش این است که مرحوم پدرم می   نقی منزوی: علی

به این  از امام غائب    پس  قرن   یازده،  ةعالم الشیع طبقات أاسالم برتر و بهتر و قابل اجراتر نشان بدهد و لهذا در ترتیب کتاب  

است  کرده  بیان  را  شی   ،طرف  است هعیعنی  نیاورده  را  علی  حضرت  و  پیامبر  زمان  آن   ،های  و  چون  نظر  و  تألیف  صاحب  ها 

 ها بیشتر گردآورندۀ احادیث بودند و لهذا تشیع پدرم این شکلی است.  ، آن انداند و حق اجتهاد نداشتهاجتهاد نبوده 

 چه برسد به نمازهای روزش.   ، شبش ترک نشد او بسیار معتقد بود تا شب مرگش هم نماز
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 نویسی در پاکستان ب: فهرست  ی آقابزرگ تهران خی ش
از نحوۀ آشنایی و هم کاشانی:   با استاد و کار فهرست جناب آقای نوشاهی، شما  نویسی نسخ خطی در پاکستان  کاریتان 

 بگویید. 

م آمدند. من آن وقت در آن جا به ثبت  1976م در مرکز تحقیقات بودم و استاد احمد منزوی در  1974من در    نوشاهی:

نویسی کتب خطی  پرداختم. در اواخر مأموریت آقای تسبیحی بود که من به برگهها می های آن های چاپی و تنظیم برگهکتاب

های  خطی را زیر نظر استاد شروع کردم و ابتدا براساس برگه  نویسی کتبمشغول شدم و بعد از آمدن استاد منزوی فهرست 

کشیدم  یا کتاب نوشته بود »ناشناخته« را بیرون می   ؛هایی که در جلوی نام مؤلفمثاًل برگه   ،تنظیمی آقای تسبیحی کار کردم

جه به آگاهی و شناختی که  مثاًل طب ناشناخته، عرفان ناشناخته و استاد باتو  ،پرداختم و با استاد منزوی به جست و جو می 

فهرست  و    بخشفهرست گنج کردند که برایم خیلی جالب بود و بعدها در کار  ها را شناسائی می داشتند و با رجوع به منابع آن 

ایشان هم   مشترک به  با  برگه می های مختلف می کتابخانه کاری داشتم  و  برگه رفتم  آن  را به ایشان مینوشتم و من  و  ها  دادم 

 کردم.  سازی می ها را پس از تأیید مرتب و آماده دادند و آن نوشتند و دوباره به من میم نظرشان را روی آن برگه میاستاد ه

 اند.  ها خیلی جالب است که استاد نظر داده ام. دو تا از این ها را نگه داشته من هنوز چند تا از آن برگه

یعنی همین جوری تحویل نده که هر جا آن را بگذاری و بنویسی،  »نمکدان نیست«،    ها نوشته بودند:روی یکی از برگه 

   ؛ کمی تأمل کن

بودند نوشته  دیگر  برگۀ  روی  کتاب  »بی   :و  آن  مورد  در  من  که  بود  این  منظورشان  و  است«  مهمی  خیلی  کتاب  انصاف! 

این  همۀ  بودم  ننوشته  تفصیل  به  و  بودم  کرده  زمکوتاهی  آن  از  و  بود  تربیت  نوعی  من  برای  خوبی  ها  خیلی  خاطرات  ان، 

 داشتم.  

گفتند و  شناختیم جلوی جمع و در نزد همه، آفرین می ایی را می گونه بود که اگر کتاب ناشناختهایشان روش کارشان این 

از کاری خوششان نمی کردند که خیلی این  ما را تحسین می  تأثیر داشت و اگر  کردند که هر  یا انتقاد می   ؛سرزنش  ،آمدکار 

 دوی این رفتار برای ما آموزنده و مهم بود.  
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توانم بگویم که در هیچ کجا نه در ترکیه، نه هند نه در  م من دیگر از مرکز به کراچی رفتم. من به جرأت می 1982در سال   ی آقابزرگ تهران خی ش

اد در پاکستان این کار انجام گرفت  اما بخاطر برکت وجود است   ، ایران و نه در کشورهای دیگر کار فهرست مشترک انجام نشده

 افتخار بزرگی بود.   فهرست مشترک پاکستانکاری در تدوین و هم 
ً
 برای من واقعا

نگاری و....به کار  ها، تاریخ این فهرست برای استفاده نسل جدید بسیار مهم است چرا که در بسیاری از تحقیقات و پژوهش 

ای بود  ل کاری، در مسایل شخصی نیز راهنمای خوبی برای من بودند حتی به گونهآید. استاد عالوه بر راهنمایی در مسایمی

که ازدواج و تشکیل خوانواده من زیر نظر و با مشورت ایشان انجام گرفت و ایشان خیلی به من در این راه کمک کردند. عالوه  

و سینما و سفرهای بسیاری در پاکستان با    بر آن خیلی با هم نزدیک و صمیمی بودیم در مراسم مختلف و یا برای دیدن فیلم 

 هم بودیم. خالصه آن که خاطرات مشترک بسیاری در کنار هم داریم. 

داشته باشد و قطع نشود باید  توجه به فرهنگ ایرانی الزامی است. باید ارتباط وجود احمد منزوی: 

 ا را استادان و کسانی که اصطالحات و فرهنگ آن ج کسانی که در آن جا هستند، از 

 کسانی که   شناسند به ایران دعوت شوند و مورد حمایت قرار گیرند. می

 کند.  نمی  یا نباشند فرقی ؛ رهنگی باشند ایرانی باشندف

 کسانی که امین باشند و نسبت به  

 داری دوست فرهنگ ایرانی

 دردی  و احساس هم

 داشته باشند. 
در    افکاری:  که  خطی  نسخ  فراوان  حجم  به  توجه  با  شبهاستاد  و  هند  کمبود  پاکستان،  به  توجه  با  و  دارد  وجود  قاره 

و  فهرست  تهیه شود  این نسخ  از  »نامگو«  و مختصر  الفبایی  ابتدا فهرستی  نیست که  بهتر  آیا  نویسان نسخ خطی در آن جا، 

 ها منتشر گردد؟ نظر شما چیست؟ نویسی کامل آن بعدها فهرست 
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منزوی: ی آقابزرگ تهران خی ش ب  احمد  و  کم  که  است  کارهایی  این  دست  نه،  در  که  وقت  همان  را  همه  موجود  وضع  با  است  بهتر  و  شده  یش 

گیریم کامل کنیم و همان جا توصیفش را بنویسیم، چون تجربه نشان داده است که امکان دستیابی و برگشتن همیشه  می

 نیست. 

 دامه یافت؟ نویسی در پاکستان چگونه اجناب آقای نوشاهی، بعد از آمدن استاد به ایران، روند فهرست   افکاری:

های خطی در پاکستان هستند و بعد از بازگشت ایشان به ایران  نویسی نسخه گذار فهرست استاد منزوی، بنیان   نوشاهی:

را ادامه دهد تنها کسی نیست که کار ایشان  نه  به تعطیلی کشیده شد.  بلکه نهضت فهرست   ؛دیگر  پاکستان  نیز در  نویسی 

بایست فردی را  مثل مرکز تحقیقات زبان فارسی در پاکستان می   ،یا مرکزی   ؛بایست کسی کار ایشان را انجام و ادامه دهدمی

خطی است و آن وقت که  نسخۀ  ]سی هزار[    30000دانید که در پاکستان  ابن راه باشد. شما می   ۀدهندتعیین کند تا ادامه 

دانیم در قبال این  نسخۀ خطی فهرست نشده وجود دارد که نمی   22000فهرست شد و هم اکنون    8000استاد بودند تنها  

 حجم فراوان نسخۀ خطی چه بکنیم؟ 

منزوی،    افکاری:  فهرست استاد  کار  ادامه  دربارۀ  شما  فهرست نظر  باید  آیا  چیست؟  محلی نویسی  نیروهای  به  را   نویسی 

  ،ل این کار هستندئونویسان ایرانی و مراکز یا مؤسساتی که مسبایست نظارت و حمایتی از سوی فهرست یا می   ؛واگذار کرد

 وجود داشته باشد؟ 

باید کسانی که در آن جا    .توجه به فرهنگ ایرانی الزامی است. باید ارتباط وجود داشته باشد و قطع نشود  احمد منزوی:

د.  نشناسند به ایران دعوت شوند و مورد حمایت قرار گیر سانی که اصطالحات و فرهنگ آن جا را می هستند، از استادان و ک

باشند فرهنگی  که  باشند  ، کسانی  نمی   ؛ایرانی  فرقی  نباشند  ایرانی  یا  فرهنگ  به  نسبت  و  باشند  امین  که  کسانی  کند. 

 دردی داشته باشند.  داری و احساس هم دوست 

کنند. من وقتی که به ایران آمدم، بیشتر  کاری می ها هم دلگرم شده و با ما هم آن   ، حمایت نماییم  ها را دعوت کنیم و اگر آن 

دایرة  مرکز  به  مرا  و  کرده  لطف  ایشان  بعد  و  کردم  منتقل  مهاجرانی  دکتر  آقای  به  را  مرکز  اسالمی  مشکالت  بزرگ  المعارف 

 معرفی کردند.  
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خانه ی آقابزرگ تهران خی ش که  کردم  عرض  ایشان  به  ما  من  فرهنگ  فرهنگی های  مؤسسات  باید  باشند.  داشته  کافی  فرهنگی  تبلیغات  باید 

انجام  ئومس خوبی  فرهنگی  کارهای  بتوانیم  تا  شوند  حمایت  و  ایجاد  کشور  از  خارج  در  خطی  نسخ  فهارس  تدوین  برای  ل 

 بدهیم. 

دایرة  به  کتاب وقتی  دربارۀ  طرحی  ما  گفتند  بجنوردی  دکتر  آقای  آمدم،  بجنوردی  آقای  پیش  و  جهان  المعارف  شناسی 

ها به تدوین فهرست  ایم و به من اجازه دادند تا در کنار آن اسالم در دست تدوین داریم و هزاران برگه در این رابطه تهیه کرده

 نسخ خطی آن جا و کار خود بپردازم.  

کتاب که  گفتم  سازمان من  در  که  است  بهتر  اسالم  جهان  شوشناسی  تهیه  کشور   هر  در  متمرکز  و  محلی  در  های  نه  د 

باشد چون زبان در این کشورها تنها زبان عربی، ترکی و فارسی نیست،    ...  القری که ایران باشد. باید در هند، پاکستان و ام 

ها تألیف کنیم، باید  ها و برای آن توانیم این جا بشینیم و از این جا دربارۀ آن میلیون جمعیت دارد. ما نمی چهارصد  زبان اردو  

 در خود کشورهایشان کسانی باشند که بتوانند منابع مکتوبشان را بخوانند و منتشر کنند.  

آن  از خطوط نسوخ خطی  بعضی  نمی ما  تنها  نه  را  آن بلکه حتی نمی   ؛بخوانیم   ،توانیم ها  پایین صفحۀ  و  باال  را  توانیم  ها 

های محلی همه و همه متعلق یعنی گجراتی، هند و اردو و زبان  ،ها هم فرهنگ اسالمی استبشناسیم و به دست بگیریم، این 

  ، شودام میهای فرهنگی که در این جا انجبه تمدن اسالمی هستند. یک نفر در رأس باشد و ارتباطش را با ایران و فعالیت 

 حفظ کند.  

 شناسی جهان اسالم را بنگاریم و شکل بدهیم.  یابیم در این جا کتاب ها می ما باید از اطالعاتی که از آن 

شناسیم. باید محققان تونسی خودشان برای خودشان فهرستی تهیه کنند کس را نمی اکنون در مراکش و تونس هبچ ما هم 

 در نسل آینده، این فهرست 
ً
 تری شکل بگیرد.  های بزرگ شناسیا به ایران منتقل گردد و بر آن اساس کتاب هو بعدا

می که  است  من  نظر  این  رأسخالصه،  در  و  محلی  دانشمندان  همان  از  عشق باید  که  عالقمندان  از  یکی  به  شان  شان 

 فرهنگ ایرانی است، استفاده شود. 
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 ی آقابزرگ تهران خی ش

 نویسی نسخ خطی، مشکالت و دورنمای آن ج: فهرست 
و به    نداردالمللی نیز وضعیت مطلوبی اکنون در سطح بین نویسی نسخ خطی هم استاد، وضعیت فهرست   : جعفری مذهب

کنید که مثاًل مثل آقای  ها نیست، این که شما شاگرد خوب پیدا نمی های فرهنگی و دولت نظر من تنها کوتاهی از سازمان 

 معضل است.  نوشاهی بیاید و مجانی درس بگیرد و کار کند و خدمت کند هم یک

 توانند با حقوق اندک کارمندی کنار ما بنشینند. عدم بوجه کافی علت عدم اقبال است که جوانان نمی  احمد منزوی: 

 خواهید شاگرد تربیت کنید و روش عملی آن چیست؟ استاد چگونه می   افکاری:

نویسی بارها نظر خودم را  هرست شناسی و فدربارۀ آموزش تئوریک برای فراهم ساختن نیرویی برای نسخه   احمد منزوی: 

ها برادر و  پژوه عملی کردند و از استادان آن کالس شاد محمدتقی دانش هایی که استاد روان گونه کالستشکیل آن   ام. داده

گذاری که میان ام که از هر ده تخم ولی همیشه اعتقاد داشته  ،نقی منزوی بودند ضروری و بسیار الزم استاستادم دکتر علی 

 ها درخواهند آمد. رسد و مابقی به گروه گنجشک ها به نتیجه می گیرد، یکی از آن ها انجام می بلبل

 برای کاری بسیار در میان فارغ با توجه به بی 
ً
  التحصیالن و شوق به داشتن مدارک باالتر میان کارمندان شاغل، مخصوصا

است  کسی  هر  حق  که  آنان  بر  حاکم  مالی  فشار  از  می   ،کاستن  امیدی  کالسچه  تشکیل  و  عالقمندی  بر  های  توان 

ایثار    ،شناسی داشتشناسی و کتاب نسخه  ایثار بسیار دارد.  نیاز به  انتخاب این حرفه  مگر این که شرایط آن را آماده کنیم. 

با حقوق معلمی  بالغ بر پنج تومان بود صاحب و حق   مادی و معنوی، در گذشته این ناچیز  خانه  التألیف هر عنوان کتاب که 

 توان داشت؟ اما حاال از حتی یک جوان عالقمند چه انتظاری می   ،مند بودمشدم و از نظر معنوی نیز بهره 

م  نویسی نسخ خطی آن است که آن شاگرد هآوردن به کار فهرست های روی یکی از عدم عالئق و انگیزهجعفری مذهب:

 ناراحت مینگاه می 
ً
اما فقط به زور این که دولت با فرهنگ و بودجه و پول کافی و آدم    ، شودکند به وضعیت استادش و طبیعتا

باشیم  انتظار داشته  را  ها و فهرست نویس کافی نیست، شاید الزم است که خود فهرست   ،جسور  اندکی خودشان  نیز  نویسی 

 تغییر دهند تا شرایط بهتر شود.  
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 ی آقابزرگ تهران خی ش

نویسی بخواهد باقی بماند باید خودش را بسازد  طور شده است. اگر فهرست المللی نیز همین کنم که در سطح بین می فکر  

فهرست  دهد.  افزایش  را  توانش  روش و  از  یکی  است.  نداده  تطبیق  دنیا  روز  شرایط  با  را  خودش  ما  جدید  نویسی  های 

به ویژه ردهفهرست  با رده نویسی  بندی نسخ خطی ما نه منطقی رده   داری دنیا است.موجود کتاب های  بندی بندی، تطبیق 

   .است نه فلسفی نه کلی نه جزئی

نمی  ردهمن  که  بپذیریم گویم  را  دیویی  فهرست   ،بندی  سرانجام  باید  ردهولی  و  قالب  نویسی  در  دوم  مرحله  در  بندی 

تر  کار ببرد، بازیابی اطالعات آسان ه  و آن روش را ب   ها دیجیتالی شود. اگر این حالت را پیدا کند الکترونیکی و به قول امروزی 

بازیابی آن باز هم    ،نویسی خودش را دیجیتالی نکند شود، دیروز گذشت، اما اگر امروز فهرست شده و زحمت همه ما کم می 

فهرست تر می سخت  بدین معنا که هر  اگرشود.  اطالعات  این  زا بخواند در حالی که  اطالعاتی  در یک    نویسی مجبور است 

فهرست  بیاید  خاص  مینویس فرمت  که  ما  آیندۀ  دیگر  های  کنند  روی  و  ببرند  پناه  فن  این  به  که  کنیم  راغبشان  خواهیم 

توانیم بسیاری از مشکالتی را که  بندی و بازیابی مکانیکی سریع میکشند. چون با یک روش نوین ردههای ما را نمی زحمت 

 
 

با آن مواجه بودید حل ای  شما  باشدشود که فهرست ن باعث می کنیم.  را نداشته  یا    ؛نویس نسل جدید مشکالت نسل شما 

 حداقل کمتر باشد.  

 های خود را از صفر شروع نکند.  در واقع نسل جدید دیگر تالش

از  خواهیم جوان را تشویق کنیم که بیاید و با عالقمندی و حتی مجانی کار کند دیگر نباید کارهایی که ما و شما  ما اگر می 

از صفر شروع کند. مت   هر نسلی که کاری می أصفر شروع کردیم 
ً
تقریبا از صفر شروع می سفانه  یعنی ما مجبوریم    ،کندکند 

دار آن را بر  کاری یک کتاب شد با هم وارۀ شما بر اساس طرحی مثل دیویی چیده می ها را ببینیم. اگر فهرست همه فهرست 

کتاب  تجربیات  روش اساس  با  نو داری  می ین  های  می تطبیق  وقت  حداقل  با  راحتی  به  و  تجربیات  داد  حداکثر  توانستیم 

 دهی کنیم.  نویسان را سازمان عالی و برادرتان و تمام فهرست جناب 

های فرهنگی نیست. دنیای امروز دنیای سرعت است،  ست که بگویم تمام تقصیرها به گردن دولت و سازمان ا قصد من این 

دقیقه حاضر    5فهرست را ببیند ولی االن    12همه عجله دارند، در گذشته یک محقق ممکن بود به خاطر یک نسخۀ کوچک،  
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 ی آقابزرگ تهران خی ش

ها  خاطر هر کدام از این ه  داند که شما بهم نمی رود و اصال  اش سر می وقت صرف کند چون حوصله نیست پشت کامپیوتر  

 نویسی ما یا نخواسته یا نتوانسته خودش را تطبیق دهد.اید. فهرست چقدر زحمت کشیده 

 از کامپیوتر هیچ شناختی ندارم. برای من دیگر  احمد منزوی:
ً
گذشته است، من حتی از    نتوانسته یا نخواسته، من شخصا

بارها بر سر این مطلب بحث داشتم که یوتری گوشی تلفن هم نمیتمام امکانات یک دستگاه کامپ  توانم استفاده کنم. من 

برای   باید  را  یا دیجیتالی  آینده بگذاریم   15  -  10چاپ فهارس کامپیوتری  باید هم یعنی فهرست   ، سال  چنان روی نسخۀ  ها 

چون پیرمردهایی مانند  ،  به بازار عرضه بشودکاغذی چاپ بشوند نه این که از یک تاریخی به بعد فقط نسخۀ کامپیوتری آن  

از    ...  ندارند وانگهی برای استفاده از کامپیوتر لوازم دیگری احتیاج است  ،من هستند که توانایی این که کامپیوتر یاد بگیرند

 ها به راحتی در اختیار همه نیست.  که هیچ یک از این  ... قبیل لوازم جانبی و برنامه و 

ای هست به نام دایرۀ کامپیوتر که هر از گاه باید بیایند به اتاق من سر بزنند  ها دایره کتابخانه المعارف و همه  در بخش دایرة 

هایی که در اطراف و  مان پیشنهاد من این بوده که برای تعطیل نکردن ساز  ،بنابراین  ؛ها را برطرف کنندو مشکالت دستگاه 

توانند از  ها نمی اکناف مملکت مانند ابرقو و جندق و بسیاری از مراکز علمی دیگر که حتی کامپیوتری ندارند و به این آسانی 

چون    ، جلد به شکل مکتوب انجام شده و حتی در هم ادغام شود  80،  70آن استفاده کنند، بهتر است فعال چاپ فهارس تا  

شیوه بخانهکتا های  فهرست  با  مختلف  اندیشه های  و  افراد  و  مختلف  فصل های  مختلف  باید  های  که  شده  تدوین  و  بندی 

گوییم  گوید فهرست ما دیسکت دارد میدست شود. بگذارید کمی کاغذ هم این جا استفاده و حرام شود. فالن مرکز می یک 

له توجه شود، یادم هست استاد ایرج  أکنم به این مسی استفاده کنند. من خواهش م  ، تواننددیسکت شما را در مرکز ما نمی

خواسته ایشان  از  که  فرمودند  جایی  نیز  گفتهافشار  ایشان  و  کنند  کامپیوتری  را  مقاالت  فهرست  ششم  جلد  تا  اول  اند  اند 

 مکتوب و کاغذی باید چاپ شود و بعد کامپیوتری. 

 حفظ کرد.  توان نگاری را با این وضعیت نمیآیندۀ فهرست  جعفری مذهب:

 توانم یاد بگیرم. دانم، ولی من چه کار کنم، من نمیخوب می  احمد منزوی: 

 : له این جا مطرح استأشما یاد بگیرید، دو مس  ،استاد الزم نیست جعفری مذهب:
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 ؛یکی اعتقاد  -

 و یکی توانایی.   -

 آن را انجام می ، بندی داشته باشدنویسی اعتقاد داشته باشد که باید رده اگر فهرست 
ً
 دهد. حتما

منزوی: می  احمد  چگونه  » من  کتاب  به  الحکایات توانم  موضوعجامع  یک  است  چیز  همه  دارای  که  و    ؛ «  بدهم؟  رده  یا 

 اصوال چه موضوعی بدهم؟

 داری برای تمام این موضوعات فکر کرده است. استاد، علم کتاب جعفری مذهب:

های جدید و امروزی عملی  بندی برای کتاب بلکه رده  ؛اندیی نیز کاری نکرده های قرون وسطانه برای کتاب   احمد منزوی:

کتاب  است.  رده شده  از  پیش  رده های  نبوده،  وسطایی  قرون  اگر  است بندی هم  کتاب   ،بندی شده  که موضوعش  اما  هایی 

 هیم؟است چه نمره و موضوعی بد  ...  معلوم نیست مثاًل شامل همۀ موضوعات حدیث، اخالق، سفرنامه و

مذهب:  از کتاب   جعفری  پنجاه  چند درصد  است؟ پس  پنجاه درصد  از  بیش  است؟  این دست  از  مگر موضوعاتشان  ها 

 درصد بقیه را درست کنیم.

داری  هایی که کتاب های ما، آن کتابخانهداری جدید نزدیک شویم. در  صحبت بر سر این است که باید به کتاب   کاشانی:

با  جدید خوانده  نسخ روش اند  و  سنتی  کتاب های  و  نکردههای خطی  کار  سنتی  اعتقادی  داری  اصاًل  و  هستند  غریبه  و  اند 

نیز    داری جدید ندارنداعتقادی به کتاب   اندداری سنتی کار کردههایی که با نسخ خطی و کتاب ندارند و برعکس آن  نتیجه 

شود که علم جدید را با  یک راه حل سومی نیز یافته نمی شود و  ها بیشتر شده و میبینیم که فقط فاصله همین است که می 

 دانش قدیم به نحوی تلفیق کرد و نزدیک ساخت.  

 داری.  های خطی و نه کتاب اند نه برای نسخهچنانی نکرده داری جدید و پیشکسوت ما هم کوشش آن داران کتاب کتاب

های  داری که از دانشگاه از این همه متخصصان کتاب  ای داده باشد و بایست نتیجه شد تاکنون میاگر کوششی انجام می 

های مختلفی آمدند و رفتند،  سال پیش هم آدم   40الی    30شد که نشد. تا  چیزی حاصل می   ، شوندالتحصیل میکشور فارغ 

ی دنیا و اروپا و  هاکتابخانه اما نتیجه چه شد؟! به هر حال در    ،دار به اروپا و آمریکا سفر کردند و تحقیق نمودنداین همه کتاب 
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به هر حال در    ،آمریکا سفر کردند و تحقیق نمودند و آمریکا نیز بخش قابل  کتابخانه اما نتیجه چه شد؟!  اروپا  و  و  های دنیا 

های خطی وجود دارد. اگر به مقدار ایران و ترکیه و هند و پاکستان نیست به هرحال مقداری هست که بتوان  توجهی از نسخه 

 ای تدوین کرد. ن برنامه برای ساماندهی آ

 اند. ها هم کاری نکرده در جواب باید بگویم نه! آن  منزوی: 

شناسان و اساتید این فن  کنم که نباید این تصور برای نسخه استاد، من با کلیت نظر دوستان موافقم، اما فکر می  افکاری:

رده  که  بیاید  وجود  و بندی به  دیوی  روی  LC های  جلوی  بگذاریم  موضوعات  را  اساس،  این  بر  حاال  خوب  بگوییم  و  مان 

اتفاقی نخواهد افتاد  های خطی را تدوین کنیم. هیچنسخه  با  ، وقت چنین  چرا؟ به این دلیل که آن موضوعات قابل تطبیق 

 در ها، و علوم قدیمه ها، جنگ فرمایید مجموعه طور که می نسخ خطی نیستند. همان 
ً
ها ممکن است به  این رده   ای که عموما

باشند نشده  تعریف  امروزی  بود  ،این شکل  نخواهند  تطبیق  را می   ،قابل  کار  یک  که  اما  است  این  آن  و  انجام دهیم  توانیم 

های  های علمی، اطالعات فهرست گونه که آقای دکتر جعفری مذهب و کاشانی نیز بدان اشاره داشتند که باید با روشهمان 

استخراج   خطی  روش نسخ  با  و  سازمان شده  و  کامپیوتری  جدید،  یا  های  بعدی  نسل  برای  اطالعات  این  و  شود  دهی 

 داران جدید قابل جست و جو و تحقیق گردد. کتاب

دانم که در برخی  ام. می داری جدید تحصیل و کار کرده من خود از نسلی هستم که در هر دو حوزۀ نسخ خطی و کتاب

باشند و  بندی و انعطاف می یا قابل تطبیق هستند. برخی موضوعات قابل تقسیم   ؛یک، مشابهها نزدموارد بسیاری از دیدگاه 

 های نو مخالفت ورزیم. یا با روش  ؛ اما این بدان معنا نیست که از هر طرف که هستیم دیگری را نقض کنیم  ...  مسائل دیگر 

توانایی کتاب از  استفاده  با  باید  تکنولوژیداری جدید  و  کاربردی  و عملی   هایی  به تجهیز  بتواند  تر شدن حوزۀ نسخ  خود 

عالی، استاد حائری و  داری سنتی با حفظ اصول و قواعد و ماهیت آن بپردازد. این بدان معنا نیست که جناب خطی و کتاب 

فرمت  در  یک  به  یک  را  و موضوعات  بنشینید  کامپیوتر  پشت  قالب   ؛هادیگران،  اصاًل شاید  یا  کنید.  وارد  این  های محدودی 

از فهرست توقع بی  باشد که  با آن سنت کار کرده جایی  ایجاب می نویسانی که   ماهیت نسخۀ خطی 
ً
به  اند که اساسا کند که 

بخواهیم   ،ها و چندموضوعی بودن برخی رساالت بپردازید و زیاد نوشته و شناخته شود ها و مجموعه تفصیل به معرفی جنگ 
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گونه بحث را ادامه داد که  ری بگذارند و سر تا پا دیجیتالی شوند و شاید بتوان بدین باره به کناتا همه چیز را یک شبه و یک 

فهرست جناب  عنوان  به  آن عالی  هر  می نویس،  که  نسخهچه  دربارۀ  بنویسیدخواهید  دست    ،ای  به  را  کار  بعد  مرحلۀ  در  اما 

از جملۀ متخصصان کتاب  آن اطالعات به کامپیوتر و چاپ کتاب  داری و کامپیوتر هستند و مسئول وروکسانی بدهید که  د 

دهی و چاپ کند که مورد نظر شما باشد و  ای مدرن سامان باشند. او باید این اطالعات تولید شده توسط شما را به شیوه می

  ،ها را بتواند جست و جو کند و خروجی بگیردهای قابل چاپی تبدیل شود که تمام اطالعات فهرست درضمن بتواند به فرمت 

نام کاتبان م یا مؤلفان نسخه   ؛ثال ما اگر بخواهیم  از آن طریق جست و جو  و  بیابیم بتوانیم  های خطی را در یک دوره زمانی 

 کنیم.

 نویسی کتب خطی را زیر نظر استاد بعد از آمدن استاد منزوی فهرست  نوشاهی:

 ،  های تنظیمی آقای تسبیحی کار کردمشروع کردم و ابتدا براساس برگه 
ً
 مثال

 هایی که در جلوی نام مؤلف یا کتاب نوشته بود »ناشناخته« را برگه 

 پرداختم کشیدم و با استاد منزوی به جست و جو میبیرون می
 اند.یعنی همان کاری را که آقای گلباز انجام داده  نوشاهی:

، یعنی قدرت جستجوی همه   افکاری: 
ً
 جزئی جانبه محقق را درمیان همۀ اطالعاتی ک بله دقیقا

ً
ترین  ه شما به خوبی دقیقا

آن معرفی مورد  در  را  کرده ها  ثبت  و  داده  انجام  برساندها  مقصد  به  و  کرده  راهنمایی  که    ، اید،  نیست  توقع  این  اما 

فهرست فهرست  کار  از  غیر  دیگری  مرحلۀ   
ً
اساسا که  آن  دلیل  به  دهد.  انجام  خودش  و  تنهایی  به  را  کار  این  نویسی  نویسی 

آن بیشتر است  ، ها استنسخه  انجام  کنم که بالخره زمان آن رسیده است که اساتید  البته من فکر می   ؛اما سرعت و دقت 

نیز مانند جنابفهرست  اولویت و تقسیم نویسی  ترتیب  به  تمام  بندیعالی و دیگران موضوعات را  تا  های جدید تعریف کنید 

 یک  
ً
 ها روشن باشد.  ا آن ر دست و تعاریف موضوعات تقریبا
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اما    ،ترتیب دهیم   ، و یا تاریخ علم آن زمان داشته است  ؛اندموضوعات را با همان کاربردی که در متون و کتب قدیم داشته

نویسان در هر  داران و فهرست شکل جدیدی به آن بدهیم و تدوین نماییم و به عنوان یک دستورالعمل موضوعی برای کتاب 

 ای و شخصی عمل نشود. گرفته شود تا در هر جا سلیقه ای به کار کتابخانه 

 مثاًل فلسفه به جای کالم و کالم را به جای فلسفه بدهد. 

 ای از فلسفه جدا کنم. توانم کالم را در یک رسالهآخر من نمی  احمد منزوی: 

 شود.   طور باید عملمنظور من نیز، تعیین حد و مرز و تعریف همین چیزهاست. بگویید کجا چه  افکاری:

اند، اما مثاًل روزی که کتاب تألیف شد متکلم و فیلسوف هر دو یکی  چه بگویم. اآلن فلسفه و کالم دو مقوله   احمد منزوی:

 بودند. 

 دهید؟تر است به آن می خوب، شما امروز چه موضوعی که اخص   افکاری:

منزوی: موضوع    احمد  تسامح،  و  ناگزیری  روی  از  امروز  ناچارم  من  مثاًل  خوب  که  بگیرم  آن  مؤلف  برحسب  را  فلسفه 

   ، باباافضل کاشانی فیلسوف است اما عزیز نسفی عارف بود
ً
... و    یا چیز دیگر   ؛مثاًل بگوییم که کتاب در باب وجود است  ،بعدا

، بنویسم  مان، این را ببرم در فلسفه بعد در کالم که به آن رسیدمکنم برای این که زینتی داده باشم به فرهنگمن کوشش می

 فالن کتاب در بخش فلسفه گذشت به آن بیفزایید. 

 و یا اصاًل شاید برای کتابی در هر دو حوزه، بتوان دو موضوع تعریف کرد.  افکاری:

 طور است. بله همین  احمد منزوی: 

کنید می   گیرد. فکربندی علوم گذشته صورت می اساس طبقه  دهیم بر ها می استاد، موضوعی که امروزه به کتاب   کاشانی:

 یعنی همان کاری که مرحوم طاهری عراقی کرد.    ،بندی علوم را به نحوی گسترش بدهیم آیا جا ندارد که رده 

هایمان را در ادبیات، فلسفه و تاریخ  بندی یعنی باید رده   ،اش در حوزۀ نسخ خطی است یکی از محسنات این کار و نتیجه

 را باید به هم نزدیک کرد. گسترش بدهیم. به هر حال امروزه موضوعات جدید 

 خواهد؟ کنید، آیا این کارها اجازه می ها را می حاال که شما این بحث   منزوی: نقیعلی
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می   افکاری:  اجازه  هم  میبله،  را  اساتید  شما  حمایت  و  کاری  دستورالعمل  هم  و  این    . خواهدخواهد،  باید  کسی  چه 

 شما هستید و گرنه هر کس به شیوۀ دل موضوعات را تقسیم 
ً
بعد    ،کندای خودش عمل می خواه و سلیقهبندی کند؟ طبیعتا

چون چیزی مدون شده به عنوان معیار    ، گوید خوب گسترش خوبی است و درست است. شاید حق هم داشته باشدهم می 

 در اختیار ندارد. 

 طلبد.آن حمایت شما را می غیر از  کاشانی:

این را بگویم که من هر روز با ایشان )احمد( دعوا دارم، دعوا بر سر این است که ما چیزی بلد نیستیم،   منزوی:  نقیعلی

 گیرم. هایم دارم کامپیوتر یاد میچه کار بکنیم؟ و این را هم بگویم که من در این سن از دخترم و نوه 

داران هم  اند. به هر حال اگر شما دعوت کنید و بخواهید، کتاب ن دیگری هم شروع کرده بسیار خوب است. کیا  کاشانی: 

سال هم    50سرد شوند که تا  یا دل   ؛ای که طوری رفتار شود آیند نه به گونهآیند و با ذوق و شوق هم می مطمئن باشید که می 

 عقب بروند و بگوییم که در کامپیوتر را هم ببندند. 

بی   جعفری مذهب: گاه  مانند جناب استاد،  اساتیدی  توانایی اعتمادی  و  کامپیوتر  به  را چند سال عقب  عالی  ما  هایش، 

 طور نیست؟ اندازد؟ این می

اساتید فهرست   کاشانی:  همه استقبال میاگر 
ً
مثاًل آقای گلباز   ،کنندنویسی ما بپذیرند و چراغ سبز نشان بدهند، حتما

با مخالف  وقتی کار تدوین فهرست َدرهم کرد  رو شد، اما بعد که  های زیادی روبه نسخ خطی را به شیوۀ کامپیوتری آغاز کرد 

کامپیوتر می  از  را دیدند که در یک دقیقه  نتیجه کارش  و  به دست   100توان  کاربرد  و  کرد  را جستجو  آن    مورد  از  آورد همه 

 کنند.استفاده می 

 تاد منزوی. سنامه موضوعی بزرگ فارس ا کتابای است برای انجام طرح  و این همان مقدمه افکاری:

 گونه که آقای دکتر جعفری گفتند ما، مؤسسات، اساتید و محققان همه در این کار به نوعی دخیل هستیم.همان  کاشانی:

نامۀ موضوعی فارسی« و کارهای دیگری که در دست دارم مایلم که دربارۀ این  اشاره کردید به طرح »کتاب   احمد منزوی:

 هایم صحبت کنم.آرزو
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است که در سه جلد تهیه شده جلد اول چاپ شده و    المعارف های خطی دایرةفهرست نسخه از جمله کارهایی که کردم،  

 دو جلد دیگر زیر چاپ است. 

 کنیم.المعارف بزرگ اسالمی را آماده چاپ می های عکسی موجود در دایرة جلد نیز نسخه  3

بخش را داریم، اساتید نیز بنا به  های خوب گنجالمعارف بزرگ اسالمی، ما عالوه بر این که عکس تمام نسخه در مرکز دایرة 

عنوان    8000ها عکس تهیه کردیم که  اند که ما از آن های مختلف سفارش داده کتابخانه هایی را از مراکز و  شان کتاب احتیاج 

 . ر، جلد اول این کار چاپ شده است که متعلق به کرمان استاست از تمام ایران و خارج از کشو

هایی که  ترین نسخه های خطوط فارس و عربی و شرقی« از قدیم یک طرح دیگری که دارم آن است که »اطلسی از نمونه   -

ص خودم  در مرکز موجود است تهیه کنم. این اطلس را بر حسب تشخی   هایی که عکس آن هست و نسخه   در ریو، پاریس و ... 

کنم و تاریخچه و سیر خط را از محل کتابت، کاتب و تاریخ کتابت قریب به دو سطر مطلب نوشتم که آماده است در  تهیه می

ام این یک کاری  ها آورده شناسنامه و مشخصات هر یک را نیز در فهرست دار و بی ای است از خطوط شناسنامه واقع مجموعه

 است که در دست اجازۀ چاپ است.  

نامه ننویسیم بلکه معرفی  کار دیگرم، طرح »معجم المؤلفین« فارسی است چیزی مثل کار عمر رضا کحاله، یعنی زندگی   -

 مختصری داشته باشیم و با تألیفاتشان و آثارشان بر حسب تاریخ یا الفبایی آماده شود.  

ام، من اول کاری را  وز اجازه تألیف آن را نگرفته ام که امیدوارم زودتر به چاپ برسانم، اما هن من چند هزار برگه آماده کرده

 گیرم.دهم بعد اجازۀ آن را میانجام می 

 اید؟ واره« انجام داده آیا این کار را بر اساس »فهرست  نوشاهی:

 واره هست. بله، سؤال خوبی است، چون من منبع و جای دیگری ندارم، هر چه که هست در فهرست  احمد منزوی: 

 شما تمام اطالعات الزم را در فهرست بله،  نوشاهی:
ً
 اید. واره جمع کرده واقعا

ها معلوم است و گرنه بقیه ام پیدا کنم که مؤلف آن مجلد که نوشته   8بله، تمام این اطالعات را باید از این    احمد منزوی:

 مؤلفان را که نامعلوم است از کجا باید پیدا کنم؟
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 واره است با تفصیالت بیشتر. رست در واقع اندیکسی از مؤلفان فه نوشاهی:

سازی آن را  بله، درضمن باید بگویم که آقای ثبوت دو جلد کتاب به من دادند که مؤلفش من هستم، اما برگه احمد منزوی: 

 ام، آقای عارف نوشاهی کرده است که متشکرم.  من نکرده 

ها که در حوزۀ ادبیات فارسی  واره مثنویه به فهرست کنم و بعد از آن قصد دارم کاالن در یک مجلد کالم و عقاید را کار می 

 سازی کرده است.  کند و یک دوره کامل برگه است بپردازم که خانم داودآبادی در این مورد به من کمک می

دیوان  به  مربوط  که  را  کار  از  دیگری  اشعار می بخش  داده های  آقای سلیمانی  به  برگه باشد  ایشان  که  کنند.  سازی می ام 

 ها را کار کنم. دارم که پس از کالم، مثنوی و دیوان  خیال 

 استاد، آیا کار دیگری پس از آن ادامه خواهید داد؟ نوشاهی:

ام بنویسم، باید برای  ها داده یک ارجاعات را که در فهرست بله تفکیک نکردم که چه خواهد شد. باید یک  احمد منزوی: 

 . ها را ببینم نامه پیش بروم و نسخه تدوین کتاب 

 رسدا. الن در مرحلۀ تهیۀ فهرست اختصارات هستم که از کلمۀ آستان قدس شروع شده و به کلمۀ یزد می ا

 یا چاپ کنید آن هم در همۀ موضوعات؟   ؛خواهید این طرح عظیم را یک تنه انجام دهیدونه می گ چ  افکاری:

چون   ،موضوعات، اما این آرزویی بیش نیست   نامۀ فارسی را بنویسم  در تمامآرزویم این است که طرح کتاب  احمد منزوی:

ها گام برداشتم و هر چه کوشیدم و بیشتر شنا کردم نتوانستم به  دهد. این ناچیز به این اندیشه سال به عمر من کفاف نمی 

هایی از امید  اما گاه گاهی که جرقه   ،آرزویم برسم و ساحل آرزو را دورتر احساس کردم تا این که حاال تبدیل به رؤیا شده است 

 شوم.  گرم می آید به ادامۀ کار دل در من به وجود می 

های موضوعی  ای تازه و راهبردی پیاده کنیم. بدین منظور باید آن را به طرح کنم که این طرح بزرگ را به گونه پیشنهاد می 

خود ماهیت  به  بسته  یک  فرهنگی هر  تا مؤسسات  کنیم  تقسیم  بگیرندبخش   کوچکتری  بر دوش  را  کار  این  از  مثاًل    ،هایی 

 دانشکدۀ الهیات بخش علوم دینی یا فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بخش ادبیات را انجام دهد.  
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ها  نامۀ پزشکی و علوم تجربی را آن خوشبختانه پیشنهادی شد از سوی موزۀ ملی تاریخ علوم پزشکی ایران که بخش کتاب 

کاری کردم اول از همه، این تاج افتخار را آقای  بلکه با گروهی هم   ؛ چاپ کنند. من هر چه کردم، یک تنه نکردمانجام دهند و  

 جعفری در خانۀ  فرهنگ پاکستان بر سر من نهاد و سپس مؤسسات دیگر مرا یاری دادند. 

 نباید سازمان های بزرگ انجام دمتأسفانه این کار انجام نشده و کارهای بزرگ را باید آدم  کاشانی:
ً
های بزرگ این  هند و لزوما

 کار را بکنند. 

من    .توانند متولی بخش کوچکی از آن بشوند و آن را چاپ کنندها و مراکز کوچکتری نیز می بله، سازمان   احمد منزوی:

 امیدوارم این به نتیجه برسد.    ؟توانم بکنم غیر از پیشنهاد دادن چه کاری می 

من کارمند    پای من کار کند. پا به پای من بیاید و سر ساعت بیاید و سر ساعت برود. راه و هم خواهم که هم من شاگردی می

سال در پاکستان بودم حتی یک روز مرخصی نرفتم، اگر شاگردی این چنین    12خواهم که مرخصی نرود. من  و دستیاری می

 توان آن فرد را ساخت و تربیت کرد.  می  ،باشد

 نوشاهی می  من در پاکستان نوشاهی را 
ً
 شود. ساختم و االن استاد است. اگر کسی مثل او کار کند حتما

لیتی ئومندان و عاشقان نسخ خطی اضافه شود و بار سنگین این مسامیدواریم که بر تعداد این شاگردان و عالقه   افکاری: 

 ار دادید بسیار متشکرم. تان را در اختیار ما قر سپارید را به دوش بکشند و از این که وقت که شما به آنان می 
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 نامه کتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله
 خ( 1394 – 1304)  یاز استاد احمد منزو  یطرح ، یو شرق  ی اطلس خطوط فارس و عرب

م؛ چاپ  1845ق /  1261ق(، گوستاو فلوگل، الیپزیگ،  816، میرسید شریف جرجانی علی فرزند محمد )د:  التعریفات

 لبنان، بیروت.  خ؛ چاپ دیگر: مکتبه1370دیگر: ناشر ناصرخسرو، تهران، 

 ، چهار جلد. 1914  – 1911م(، مصر، 1914  –  1861، جرجی زیدان ) تاریخ آداب اللغة العربیة

الذریع تهران،  خ( 1389  –  1302)   ، دکتر علینقی منزویةالشیع  لی تصانیفإ  ةفهرس أعالم  انتشارات دانشگاه   ،1377  

 . 2692 -  1809؛ جلد سوم برگۀ 1808  – 917؛ جلد دوم برگۀ 916 -1جلد یکم برگۀ   سه جلد، ،  م1998ق / 1419خ. / 

ال   عة،ی الش  فی تصان  یإل   عةیالذر  حیات  ،  ول الجزء  الباطل،   –آب  ش  ازهاق  تهران   خی حاج  ) آقابزرگ    خ(، 1348  –  1255ی 

 . برگه  536  ، م1935ق / 1355خ /  1315نجف، عراق،  ، یمطبعه الغر

نجف، عراق،    ،ی مطبعة الغر  ،یمدائن، آقابزرگ تهران  وان یا   –و الغلول    یالسار  ، يالجزء الثان  ، عةی الش  فی تصان  یإل   عةیالذر 

 . برگه 519 ،م1936ق / 1355خ / 1315

نجف، عراق،    ،یمطبعه الغر  ، یالمبارکه، آقابزرگ تهران هی التح –  هیری الحم هی الجزء الثالث، البائ  ،عةی الش  فی تصان ی إل عةیالذر 

 . برگه 496، م1938ق / 1357خ / 1317

الشیعإ  ةذریعال تصانیف  التخاطب    ،ة لی  الرابع،  تهران  یمیة،الت   -الجزء  عل  ی،آقابزرگ  کوشش  چاپخانه    ی،منزو  ینقیبه 

 برگه.  518،  م1941ق / 1360خ / 1320مجلس، تهران،  

الشیعة  تصانیف  إلی  ثابت الذریعة  الخامس،  الجزء  منزوی،  چینی   –نامه  ،  علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  سازی، 

 برگه.   320، م1944ق /  1363خ / 1323چاپخانه بانک ملی ایران، تهران، 
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  ی، منزو  ینقیبه کوشش عل  ی،آقابزرگ تهران   ین،حزن المؤمن   –  یاتالحائرالجزء السادس،    ،ةلی تصانیف الشیعإ  ةذریعال ی آقابزرگ تهران خی ش

 برگه.  412،  م1946ق / 1365خ / 1325چاپخانه مجلس، تهران، 

الشیعإ  ةذریعال تصانیف  حساب    ،ةلی  السابع،  تهران   بازی،شب یمهخ   –الجزء  عل  ی،آقابزرگ  کوشش    ی، منزو  ینقیبه 

 . برگه 300،  م1948ق / 1367خ / 1327چاپخانه مجلس، تهران، 

الثامن،  ،  یعةالش  یفتصان  یإل   یعةالذر  مجلس،    -دائره  الجزء  چاپخانه  منزوی،  علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  دیو، 

 برگه.  303،  م1950ق /  1369خ / 1329تهران،  

د  عة،ی الش  ف ی تصان  ی إل  عةیالذر  التاسع،  الجزء  من  االول  تهران  م،ی هی د  وان ی د  –  نهی آئ  وان یالقسم  کوشش    ، یآقابزرگ  به 

 برگه.  336،  م1955ق /  1374خ / 1333مجلس شورا، تهران،  ،یمنزو ینقی عل

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

 . 1144  – 688، برگۀ م1964ق /  1383خ /  1342به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه تهران، 

دیوان عبدالصمد، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    –من الجزء التاسع، دیوان ذاتی    ي القسم الثانالذریعة إلی تصانیف الشیعة،  

 . 688 –  237 برگۀ،  م1959ق / 1378خ / 1338علینقی منزوی، چاپخانه دولتی، تهران،  

الشیعة  تصانیف  إلی  نائب  ،  الذریعة  دیوان  التاسع،  الجزء  من  الرابع  کوشش  د  –القسم  به  تهرانی،  آقابزرگ  یونس،  یوان 

 . 1539 – 1145برگۀ  ، م1967ق / 1386خ /  1345نقی منزوی، دانشگاه تهران، علی

الشیعة تصانیف  إلی  ماتم  الذریعة  ذائقه  العاشر،  الجزء   ،–   ( تهرانی  آقابزرگ  المکاتیب،  و  به  1348  –  1255الرسائل  خ(، 

 برگه  271، م.1956ق / 1376خ / 1335چاپخانه مجلس، تهران، خ(، 1389 – 1302کوشش علینقی منزوی ) 

الحاد الجزء  الشیعة،  الی تصانیف  آب حیات  ي ذریعة  به کوشش علینقی منزوی،    -عشر، رساله  تهرانی،  آقابزرگ  الزائریه، 

 برگه.  346،  م1956ق / 1376خ / 1335چاپخانه مجلس، تهران، 

کاران، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه  سیه  –شر، الزائریة  عي ، الجزء الثانةلی تصانیف الشیعإ  ةذریعال

 برگه.  293،  م1962ق /  1380خ / 1340تهران،  
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الشیعإ  ةذریعال ی آقابزرگ تهران خی ش تصانیف  الثالث   ، ةلی  و شهناز  الجزء  تهران   ینیه،الع  یناسابن   یده شرح قص  –عشر، شاپور  مطبعه   ی، آقابزرگ 

 . برگه 394،  م1959ق / 1378القضاء، نجف، عراق،  

مطبعه اآلداب، نجف،    ، یآقابزرگ تهران  ة،ی ن ی الش  –الفارض  ابن   دةی عشر، شرح قصالجزء الرابع   ،ةلی تصانیف الشیعإ  ةذریعال

 برگه.   277، م1961ق / 1381عراق، 

الشیعإ   ةذریعال تصانیف  الخامس ةلی  الجزء  صابون  ،  دانشگاه    –عشر،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  عیون، 

 . برگه 400،  م1965ق /  1384خ / 1343تهران،  

الشیعإ  ةذریعال تصانیف  السادس ةلی  الجزء  غارات  ،  چاپخانه    -عشر،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  قائد، 

 . م1966ق / 1386خ / 1345اسالمیه، تهران، 

تصانیف  إ  ةذریعال السابع   ، ةالشیعلی  العلو الجزء  القوات  قائد  تهران  –  یهعشر،  آقابزرگ  الخسوف،  و  کوشش    ی، الکسوف  به 

 . م1967ق / 1387خ / 1346تهران،  یه،چاپخانه اسالم ی، احمد منزو

چاپخانه    ی، به کوشش احمد منزو ی، و مجنون، آقابزرگ تهران  یلیل  –عشر، کشف الجزء الثامن  ،ةلی تصانیف الشیعإ  ةذریعال

 برگه.  436،  م1967ق / 1387خ / 1346تهران،   یه،اسالم

المجاهدات، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    –عشر، المآب  ، الجزء التاسع الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 . برگه 451،  م1969ق / 1389خ / 1348اسالمیه، تهران، 

 ه،ی چاپخانه اسالم   ،یبه کوشش احمد منزو  ، یالمسبل، آقابزرگ تهران  –  یالعشرون، المجتب   عة،ی الش  فی تصان  ی إل  عةیالذر 

 . م1970ق /  1390خ / 1349تهران،  

الشیعإ  ةذریعال تصانیف  الحادةلی  الجزء  المستبین    ي،  العشرون،  منزوی،  ةالمقال  –و  احمد  به کوشش  تهرانی،  آقابزرگ   ،

 . برگه  ...، م1972ق /  1392خ / 1351چاپخانه اسالمیه، تهران، 

المقال  ، عةی الش  فی تصان  ی إل  عةیالذر  العشرون،  و  الثاني  تهران   –  دی الجزء  آقابزرگ  منزو  ،یالمنتخب،  احمد  کوشش    ، یبه 

 برگه.   443، م1974ق /  1393خ / 1353تهران،  ه،ی چاپخانه اسالم
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میوه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    -منتزع  الجزء الثالث و العشرون،  ،  ةلی تصانیف الشیعإ  ةذریعال ی آقابزرگ تهران خی ش

 برگه.  362،  م1975ق / 1395خ / 1354اسالمیه، تهران، 

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

 . برگه 488،  م1978ق / 1398خ / 1356اسالمیه، تهران، 

یهو، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه    –، الجزء الخامس و العشرون، واثق  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 . برگه 496،  م1978ق / 1398خ / 1357اسالمیه، تهران، 

الشیعإ  ةذریعال تصانیف  الةلی  الجزء  العشرون،    سادس،  الذریعة،  و  بذیل  تهرانی،  احمد  آقابزرگ  کوشش  اشکوری  ه 

 .برگه  407، خ1358،  مشهد، آستان قدس،  حسینی

 از جهان، استاد ناصر گلباز،  ی و بخش ران یا  یخط  یهافهرست کتاب   عة،یصاحب الذر  یآقابزرگ تهران تی سا

  69 اتی کتاب ماه کل یۀنشر  ،یافکار ای گفتگوگر، دکتر فرب ،یمنزو ینقی در گفت و گو با احمد و عل ،ی آقا بزرگ تهران خی ش

 . 13 –  4 ۀ، برگ1382و مهر  ور ی نهم و دهم، شهر  ۀ، سال ششم، شمار 70و 

هو   الرابع،  القرن  الشیعة  أعالم  المئاتطبقات  رابعة  في  الرواة  ) نوابغ  تهرانی  آقابزرگ  و  1348  –  1255،  تصحیح  خ(، 

 م. 1971خ(، دارالکتب العربی، بیروت، 1389 – 1302نگاری علینقی منزوی ) مقدمه

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

 ( خ(، دارالکتب العربی، بیروت،  1389  –  1302نگاری علینقی منزوی ) ، تصحیح و مقدمه5خ(، سدۀ  1348  –  1255تهرانی 

 م. 1971

الشیعة أعالم  السادس،  ،طبقات  القر   القرن  في سادس  العیون  منزوی،  ونالثقاة  علینقی  به کوشش  تهرانی،  آقابزرگ   ،

 م. 1971دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، 
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الش ی آقابزرگ تهران خی ش أعالم  السابع،  عةی طبقات  القرن  السابعة،  المائة  في  الساطعة  منزوی،  األنوار  علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ   ،

 م. 1972دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، 

نقی  ، شیخ آقابزرگ تهرانی، به کوشش علی حقائق الراهنة في اعیان المائة الثامنةالقرن الثامن،  طبقات أعالم الشیعة،  

 م. 1975منزوی، دارالکتب العربي، بیروت، لبنان 

التاسعطبقات أعالم الشیعة، القرن التاسع،   القرن  آقابزرگ تهرانی، به کوشش دکتر  الضیاء الالمع في  نقی  علی ، شیخ 

 م. 1975منزوی، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان 

الش أعالم  العاشر،   ،عةی طبقات  العاشر   القرن  القرن  أهل  مآثر  من  الداثر  ) إحیاء  تهرانی  آقابزرگ  خ(،  1348  –  1255، 

 خ. 1366پژوهش علینقی منزوی، دانشگاه تهران،  

الّشیَعة،   ْعالِم 
َ
ا الحادي َطَبقاُت  الحادیة الروضة    عشر،القرن  المائة  علماء  في  ) عشرةالنضرة  تهرانی  آقابزرگ   ،1255  –  

 خ. 1372خ(، دانشگاه تهران،  1389  –  1302نگاری علینقی منزوی ) خ(، تصحیح و مقدمه1348

الشیعةأطبقات   الثاني ،  عالم  الثان   عشر، القرن  القرن  فی  المنتثره  العشر   يکواکب  کوشش  ةبعد  به  تهرانی،  آقابزرگ   ،

 خ. 1372منزوی، دانشگاه تهران، علینقی 

الشیعةأطبقات   الثا،  عالم  ف   عشرة،لث القرن  البررة  العشرة   يالکرام  بعد  الثالث  تهرانی،القرن  آقابزرگ  چاپ  جلد  2  ،   ،

 نجف 

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

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

علوی آقابزرگ تهرانی   –عشر، القسم الثالث من جزء األّول، صالح حریری  طبقات اعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابع 

 م. 1952ق / 1381خ(، مطبعة اآلداب، نجف،  1348 –  1255) 
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الشیع ی آقابزرگ تهران خی ش اعالم  الرابع طبقات  القرن  في  البشر  نقباء  براقی  ة،  حسون  األّول،  جزء  من  الثاني  القسم  هندی،    –عشر،  صادق 

 م. 1956ق / 1375خ(، مطبعة العلمیة، نجف، 1348 – 1255آقابزرگ تهرانی ) 

القرن الرابع  ا  –عشر، القسم الخامس من جزء األّول، فاضل اردکانی  طبقات اعالم الشیعة، نقباء البشر في  ردبیلی،  یونس 

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

 . 2016/   1395ملی، تهران، 

غالمعلی بارفروشی،    –عشر، القسم الرابع من جزء األّول، علی ابوالوردیطبقات اعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابع 

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

نسخه  اسالم  ی خط  یهافهرست  بزرگ  دائرةالمعارف  ش    کم یمجلد    ،یمرکز  گنج540  -  1)از  خاندان    یی اهدا   نهی (، 

عنوان کتاب و    1250+ هجده، فهرست    1377،  472تهران،    ،ی(، احمد منزو یبهبهان  یاالسالمخی )ش  ی سلطان  یسلطانعل

ش   )از  دوم  مجلد  تهران،  1150  -  541رساله؛   ،)1384  + شانزده  ش    552خ،  )از  سوم  مجلد  پ(،  1962  -  1151برگه؛ 

 خ. 1390تهران،  

 خ؛1382المعارف بزرگ اسالمی، ، احمد منزوی، تهران، مرکز دایره 5، جهای فارسی وارۀ کتاب فهرست 

انتشارات مرکز   ،ی غرو  یمهد  شگفتاری خ(، پ1394  –  1304)   ی، احمد منزوبخش گنج  ۀ کتابخان  یخط  یهانسخه   فهرست

خ،  1357برگه؛ جلد دوم، الهور    435خ،  1357الهور،    کم، یآباد، ]چهار جلد[، جلد  و پاکستان، اسالم   ران یا   ی فارس  قاتی تحق

برگ بر 1359؛ جلد سوم، الهور،  1008  –  439  ۀاز  از  برگ1361؛ جلد چهارم، الهور،  1933  –  1011  ۀگ خ،  از    –  1927  ۀ خ، 

2531 . 

ی  ارس، انتشارات مرکز تحقیقات فخ( 1394  –  1304)   ، از احمد منزویهای خطی فارسی پاکستانفهرست مشترک نسخه 

  : 3جلد  .  1206تا    919خ، از ص1363الهور،    :2جلد  ص.  949خ،  1362الهور،    :1جلد  مجلد[:    14یران و پاکستان. ] ا

ص.  921خ،  1365الهور،  :  5جلد  .  2804تا    2135خ، از ص1363الهور،    :4جلد  .  3132تا    1209خ، از ص1363الهور،  

ص1365الهور،    :6جلد   از  اردیبهشت    :7جلد  .  1485تا    923خ،  خ،  1366الهور،    :8جلد  ص.  962خ،  1365الهور، 

اسفند    :9جلد  .  1675تا    963ص ص 1366الهور،  م.  1988  /ه 1408خ/  1367الهور،    :10جلد  .  2350  -1677خ، 
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  : 13جلد  ص.  2390  -1633خ.  1370م/  1991الهور،    : 12جلد  م.  1990  /ه 1410خ/  1369الهور،    :11جلد  ص.  726 ی آقابزرگ تهران خی ش

احمد منزوی، با افزودگی به کوشش دکتر سید عارف نوشاهی  :  14جلد  .  3031  -2395م. ص1992ق/  1412خ/  1370

های خطی فارسی پاکستان، از بانو انجم حمید، انتشارات مرکز  ص. راهنمای فهرست مشترک نسخه945م. 1997خ/ 1375

اسالم  فارسی،  بخش 936م،  1998خ/  1377آباد،  تحقیقات  اسالم ص.  در  آن  از  است.  هایی  مانده  باقی  نشده  چاپ  آباد 

آباد،  های خطی فارسی پاکستان. از بانو انجم حمید، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی، اسالم راهنمای فهرست مشترک نسخه

 ص. 936م،  1998خ/ 1377

 جلد یکم: مجلدR.C.D [ .6    +1    :]ای  های خطی فارسی، از احمد منزوی، نشر: مؤسسۀ فرهنگی منطقهفهرست نسخه 

خ، از  1349(، تهران،  2)   جلد دوم: م.  1489تا    721خ، از ص1349(، تهران،  1)   جلد دوم:ص.  7+    717خ،  1348تهران،  

سوم:.  1841تا    1490ص ص 1350تهران،    جلد  از  چهارم:.  2615تا    1845خ،  ص1351تهران،    جلد  از  تا    2617خ، 

 . 4726تا   3929خ، از ص 1353تهران،  جلد ششم: . 3929 -3441خ، از ص1351تهران،   جلد پنجم:. 3439

 خ( 1394 –  1304)   یاز استاد احمد منزو  یطرح  ،یفارس  ی موضوع ۀنامکتاب

 خ( 1394  –  1304)  یاز استاد احمد منزو  یطرح ، یفارس ،ن ی المؤلف معجم 

  15  روت،ی التراث، ب  اء ی دار اح  ،یمثن ق(، مکتبه  1408، عمر رضا کحاله )د:  المؤلفین تراجم مصنفي الکتب العربیة  معجم 

 ق. 1376جلد، 

 سردبیر.   ، یکاشان ی نادر مطلب   ،نامه بهارستان

کل  یۀنشر  ماه  دهم، 70و    69  ات ی کتاب  و  نهم  شمارۀ  ششم،  سال  مهر    ور ی شهر  ،  بزرگ  ،  13  –  4برگۀ    ، 1382و  آقا  شیخ 

 فربیا افکاری. نقی منزوی، گفتگوگر، دکتر  در گفت و گو با احمد و علیتهرانی، 
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