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بسم الله الرحمن الرحيم

(٥)



بسم الله الرحمن الرحيم
قدمت المسيرة العلمية أساليب كثيرة للتواصل الحضاري وعرض الثقافات

والعلوم البشرية، لعل من أبرزها وأكثرها مالءمة للعصر الحديث: الموسوعات
ودوائر المعارف.

تحت هذا العنوان ومنذ بدايات تأسيس مجمع الفكر اإلسالمي سنة (١٤٠٧ ه)
أدرج في أوراق أعماله - إلى جانب المشاريع العلمية العديدة - تأليف موسوعات

مختلفة في العلوم اإلسالمية، فكانت " الموسوعة الفقهية الميسرة " لفضيلة حجة
اإلسالم والمسلمين الشيخ محمد علي األنصاري، و " موسوعة التاريخ اإلسالمي "

لفضيلة حجة اإلسالم والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي واجهتين
مهمتين على هذا الطريق.

ونواصل اليوم رفد المد الموسوعي بنتاج مميز آخر يتمثل ب " موسوعة مؤلفي
اإلمامية ".

يعكس هذا الجهد العلمي الجديد أبعاد الثقافة الشيعية بمساحاتها الكبيرة من
القرن األول إلى الخامس عشر الهجريين، ويشارك في رسم الدور الخطير للشيعة

اإلمامية في تشييد صرح الحضارة اإلسالمية العظيمة.

(٧)



لقد شهد سير العمل تطورات كثيرة نتيجة جهود متواصلة من البحث
والدراسة وتبادل وجهات النظر، إذ كانت النواة مشروع فضيلة حجة االسالم

والمسلمين الشيخ محمود درياب النجفي - شكر الله مساعيه - بعنوان: " مصادر
الفكر الشيعي " وقطع عدة خطوات على ذلك الطريق، ثم تطلع طموحنا إلى انشاء

مشروع آخر ينشر دائرة اهتماماته إلى آفاق جديدة من البحث والنتائج ويحمل
اسم " موسوعة مؤلفي اإلمامية "، وقد مر بمراحل من التغير والرقي أيضا حتى تبلور

بكيانه الحالي.
ووفاء لتلك الجهود المخلصة التي تظافرت على إخراج هذا الكتاب نوجه

خالص شكرنا إلى كل من ساهم فيه بنحو وآخر، كما يجدر بنا أن ننوه بالتوجيهات
القيمة للمرحوم سماحة حجة االسالم والمسلمين السيد عبد العزيز الطباطبائي

- أسكنه الله تعالى فسيح جناته - وسماحة حجة االسالم والمسلمين السيد أحمد
الحسيني األشكوري وفضيلة األستاذ الشيخ عبد الجبار الرفاعي وفقهما الله لنيل

رضاه.
ختاما نأمل من الباحثين والمتخصصين بهذا الحقل من المعرفة أن يرفدونا

بآرائهم وانتقاداتهم البناءة لتخطي مواطن الضعف والوهن بإذن المولى القدير.
وما توفيقنا إال بالله

مجمع الفكر اإلسالمي
رجب - ١٤٢٠ ه

(٨)



المساهمون في الجزء األول
الباحثون والمؤلفون

السيد أحمد مير مهدي الشيخ أحمد البحريني
الشيخ حسن البدري الشيخ رسول المظفري

الشيخ عبد الرزاق البدري
الصياغة والتحرير

صالح العبيدي
المشرف العام

الشيخ مجتبى المحمودي

(٩)



المقدمة
عرفت الحضارات القديمة نوعا من الببليوغرافيا، كما يعكس ذلك أمثال

فهارس مكتبة نينوى واإلسكندرية (١). ونصت المصادر اللغوية على أن " الفهرس "
معرب (٢) " فهرست " الفارسية (٣)، وهذا يدل بنحو أولي على وجود الفهرسة قبل

اإلسالم خارج الجزيرة العربية، وأن الفرس كانوا مطلعين على ذلك.
أما العصر اإلسالمي فلم يشهد القرن الهجري األول منه أثرا على وجود

اسم الفهرسة أو مضمونها، لقلة التصانيف وبطء حركة التأليف، في حين انطوى
القرن الثاني على مؤشرات كافية في هذا المجال، منها: إيراد الخليل بن أحمد

--------------------
(١) غربال، محمد شفيق، الموسوعة العربية الميسرة، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)

.١ / ٣٢٤
(٢) ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل (ت ٧١١ ه)، لسان العرب، نسقه وعلق عليه ووضع

فهارسه علي شيري، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٨ ه) ١٠ / ٣٤٢.
والفيروزآبادي، مجد الدين (ت ٨١٧ ه)، القاموس المحيط، (بيروت: دار المعرفة)

.٢ / ٢٣٨
(٣) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط ٢ (مصر: دار المعارف، ١٩٧٢) ٢ / ٧٠٤.

(١١)



الفراهيدي (ت ١٧٥ ه) لكلمة " الفهرس " في كتابه " العين " (١) - الذي عد من
المساهمات األولى في إرساء علم الفهرسة (٢) - وبيان معناها بنحو يدل على دخوله

في الحضارة اإلسالمية بتاريخ سابق على وفاته. ومنها أيضا: مصنفا جابر بن حيان
الكوفي (ت ٢٠٠ ه)، فقد ترك فهرسا كبيرا يحتوي على جميع ما ألف في الصنعة
وغيرها، وفهرسا صغيرا يحتوي على ما ألف في الصنعة فقط، كما ذكر ذلك النديم

(٣)
(ت ٣٨٠ ه) وأشار إلى وجود (٥) فهارس أخرى ظهرت في أزمان مختلفة (٤).

وظهر في القرن الثالث كتابا أحمد بن طيفور البغدادي (ت ٢٨٠ ه):
" بالغات النساء " و " أخبار المؤلفين والمؤلفات "، كما احتوت خزانة بيت الحكمة

في بغداد زمن الخليفة العباسي المأمون (ت ٢١٨ ه) على فهرس لها. ويروى أن
المأمون سأل الحسن بن سهل عن أشرف كتب العجم، فذكر له كتاب " جاويدان

خرد "، فدعا المأمون بفهرس كتبه وجعل يقلبه فما رأى له ذكرا، فقال: كيف يسقط
ذكر هذا الكتاب من الفهرس (٥)؟

ومما دون للقرن الرابع أن لكل من سعد بن عبد الله األشعري القمي
(ت ٢٩٩ / ٣٠١ ه)، وعبد الله بن جعفر الحميري (كان حيا سنة مئتين وتسعين

--------------------
(١) الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت ١٧٥ ه)، العين، إعداد وتقديم وتعليق محمد حسن

بكائي، (قم: مؤسسة النشر اإلسالمي، ١٤١٤ ه) ٦٤١.
(٢) المرعشلي، يوسف عبد الرحمن، علم الفهرسة الحديث، مراجعة وتقديم د. يوسف

المرعشلي: ٢١.
(٣) النديم، محمد بن إسحاق (ت ٣٨٠ ه)، الفهرست، ت -. رضا تجدد المازندراني (طهران:

١٣٩١ ه) ٤٢١.
(٤) المصدر نفسه: ١٢٠، ٢٤٠، ٤١٢، ٣٤٨، ٣٥٧. فيكون مجموع ما ظهر قبل النديم (٧)

فهارس.
(٥) كرد علي، محمد، رسائل البلغاء، ط ٣ (مصر) ٤٨٠.

(١٢)



ونيف)، وعلي بن الحسين المسعودي (ت ٣٤٦ ه) مؤلف " مروج الذهب "،
ومحمد بن جعفر القمي المعروف بابن بطة (توفي في أوائل القرن الرابع الهجري)

فهارس مختلفة (١).
أما النقلة البيانية المتميزة لحركة الفهرسة اإلسالمية في هذا القرن فقد تمثلت
بكتاب " الفهرست " للنديم الذي فرغ منه سنة (٣٣٧ ه) وعد أول نموذج

ببليوغرافي متقدم، مما يؤكد وجود مرحلة سابقة عليه استغرقت ما يقرب من
قرنين وكانت األساس في تأليفه ونضجه.

وبعده ظهرت فهارس أخرى، منها: فهرس كتب دار العلم التي أسسها
سابور بن أردشير وزير بني بويه سنة (٣٨٣ ه) في الكرخ ببغداد (٢)، وفهارس

مكتبة الصاحب بن عباد (ت ٣٨٥ ه) التي بلغت عشرة مجلدات كاملة (٣)، وفهارس
خزانة عضد الدولة البويهي (ت ٣٧٢ ه) في شيراز (٤).

ازدادت فهارس اإلمامية في القرن الخامس بنحو ملحوظ، فكتب
محمد بن محمد البصروي (ت ٤٤٣ ه) فهرسا لمصنفات أستاذه الشريف

المرتضى سنة (٤١٧ ه) (٥)، كما كان للشيخ المفيد (ت ٤١٧ ه) فهرس بتصانيفه
--------------------

(١) الطهراني، آقا بزرگ (ت ١٣٨٩ ه)، مصفى المقال، ط ٢ (إيران: نشر عترت، ١٣٧٨ ه)
١٨٦، ٢٤٧. والنجاشي، أحمد بن علي (ت ٤٥٠ ه)، رجال النجاشي، ت -. السيد موسى

الشبيري الزنجاني (قم: مؤسسة النشر اإلسالمي، ١٤٠٧ ه) ٢٥٤، ٣٧٢ - ٣٧٣.
(٢) ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي (ت ٥٩٧ ه)، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم (بيروت)

.١٤ / ٣٦٦
(٣) الحموي، ياقوت (ت ٦٢٦ ه)، معجم األدباء، ط ٣ (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٠ ه)

.٦ / ٢٥٩
(٤) المقدسي، محمد بن أحمد، أحسن التقاسيم: ٤٤٩.

(٥) الطهراني، آقا بزرگ (ت ١٣٨٩ ه)، الذريعة، ط ٣ (بيروت: دار األضواء، ١٤٠٣ ه)
.١٦ / ٣٨١، ٣٩٢

(١٣)



أيضا (١)، إال أن أرقى كتابين رجاليين في هذه الحقبة الزمنية هما:
- " رجال النجاشي " ألحمد بن علي النجاشي (ت ٤٥٠ ه). وهو في قمة

فهارس اإلمامية من حيث الدقة والضبط، حتى عد مؤلفه إمام الرجاليين
والمفهرسين، ولوال شهرته بذلك الحتاج األمر إلى ذكر شواهد من كتابه تدل على

مدى دقته.
- " فهرست الطوسي " للشيخ محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠ ه) وقد جاء

تأليفه نتيجة عدم استيفاء الفهارس السابقة لسرد كل تصانيف اإلمامية واألصول
التي رووها، إضافة إلى حث وترغيب بعض أساتذة المؤلف، ومع ذلك فهو ال يدعي

أنه قد أحاط بكل المصنفات ألن " تصانيف أصحابنا وأصولهم ال تكاد تضبط
النتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي األرض غير أن علي الجهد في ذلك " (٢).

ثم ألف الشيخ محمد بن علي بن شهرآشوب (ت ٥٨٨ ه) في القرن السادس
" معالم العلماء " استدراكا لما فات الشيخ الطوسي من أسماء مصنفي اإلمامية وكتبهم،

كما صنف معاصره منتجب الدين علي بن موفق الدين (كان حيا سنة ٦٠٠ ه) كتابه
" فهرس علماء الشيعة ومصنفيهم ".

ومن القرن السابع تطل عدة فهارس، أهمها: " اإلبانة عما في الخزانة "
للسيد علي بن طاووس (ت ٦٦٤ ه) وقد ضم أسماء ما اشتملت عليه مكتبته،

وكتاب المؤرخ علي بن أنجب البغدادي (ت ٦٧٤ ه): " أخبار المصنفين وأسماء
المصنفات "، و " الشمل المنظوم في مصنفي العلوم " للسيد عبد الكريم بن طاووس

الحلي (ت ٦٩٣ ه).
--------------------

(١) الطوسي، محمد بن الحسن (ت ٤٦٠ ه)، الفهرست، تصحيح وتعليق محمد صادق آل بحر
العلوم (النجف: المكتبة الرضوية) ١٥٨.

(٢) المصدر نفسه: ١ - ٣.

(١٤)



وتشير المصادر التي بأيدينا إلى توقف في حركة الفهرسة خالل القرنين
الثامن والتاسع. وفي النصف الثاني من القرن العاشر ظهر " مفتاح السعادة ومصباح

السيادة " ألحمد بن مصطفى بن خليل الشهير بطاش كبرى زاده الحنفي البروساوي
(ت ٩٦٨ ه) وطبع هذا الكتاب في (٣) مجلدات بحيدر آباد الدكن بأمر السلطان
آصف جاه السابع (ت ١٣٨٦ ه)، وألف ابنه الشيخ محمد أفندي طاش كبرى زاده
(ت ١٠٢٦ ه) " موضوعات العلوم " المطبوع سنة (١٣١٣ ه) بمطبعة اإلقدام في

استنبول.
وسجل القرن الحادي عشر تأليف الشيخ مصطفى أفندي المعروف بكاتب

چلبي (ت ١٠٦٧ ه) لكتابه الشهير " كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون "
الذي جمع فيه أسماء (٢٠٠٠٠) كتاب من مؤلفات علماء اإلسالم، وطبع بأوروبا

وبيروت وطهران، وتأليف المال عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المعروف برياضي
زاده الرومي الحنفي (ت ١٠٧٨ ه) ل - " أسماء الكتب " الذي أورد فيه بعض من لم

يذكر في " كشف الظنون "، كما دون الشيخ محمد عزتي أفندي المعروف بوشنه زاده
االسالمبولي (ت ١٠٩٢ ه) ذيال ل - " كشف الظنون "، والسيد حسين العباسي

النبهاني الحلبي (ت ١٠٩٦ ه) كتاب " التذكار الجامع لآلثار ".
وللقرن الثاني عشر شواهده من الفهارس أيضا، أبرزها: " كتاب المؤلفين

والمؤلفات " للشيخ محمد بن أبي الفتوح الصديقي الحنفي الذي فرغ منه سنة
(١١٨٠ ه)، و " فهرست الكتب والرسائل " للشيخ إسماعيل بن عبد الرسول

األجيني (ت ١١٨٣ / ١١٨٤ ه)، و " معجم العلوم والحرف " للشيخ عبد النبي بن
عبد الرسول العثماني الحنفي الهندي، و " تنويع العلوم " للشيخ محمد بن علي

السهروردي الكردي (ت ١٢٠٠ ه).
كما اشتمل القرن الثالث عشر على عدة تصانيف مهمة في هذا المجال، منها:

(١٥)



" أنواع العلوم " للعالمة شمس الدين علي الحسيني الشيرازي (ت ١٢٠٥ ه)، وذيل
ل - " كشف الظنون " باسم " آثار نو " للشيخ أحمد طاهر أفندي المعروف بحنفي

زاده
(ت ١٢١٧ ه)، وذيل آخر لم يتم ل - " كشف الظنون " تأليف عارف حكمت بك
شيخ اإلسالم (ت ١٢٧٥ ه)، و " كشف الحجب واألستار عن وجه الكتب واألسفار

"
للسيد إعجاز الكنتوري الهندي (ت ١٢٨٦ ه)، و " مؤلفات الشيعة " للسيد محمد
حسن اإلصفهاني الهندي (ت ح ١٢٩٠ ه) في عدة مجلدات إال أنه لم يكمله ولم
يطبع، و " أبجد العلوم " لصديق بن حسن القنوجي الذي فرغ منه سنة (١٢٩٠ ه)

وطبع بالهند في (١٢٩٦ ه).
أما القرن الرابع عشر فقد اتسع فيه نطاق الفهارس وتضاعفت أعدادها

وتنوعت إلى حد يصعب معه الحصر واالستقصاء، حيث أصبحت الجامعات
ومراكز النشر ومؤسسات التحقيق ودور الصحافة والمكتبات والشخصيات المعنية

والمتخصصة بالببليوغرافيا تفهرس ما بحوزتها أو ما تراه ضروريا من التراث،
ويمكن أن يعد من أكثر تلك الفهارس أهمية ما يلي:

" مرآة الكتب " للشيخ علي بن موسى بن محمد شفيع الخراساني التبريزي
(ت ١٣٣٠ ه)، و " إيضاح المكنون " و " هدية العارفين " للشيخ إسماعيل باشا بن
محمد أمين بن األمير سليم الباباني البغدادي (ت ١٣٣٩ ه) المطبوع بإسالمبول سنة
(١٣٦٦ ه)، و " معجم المصنفين " لعدد من علماء الهند، وقد طبع في بيروت سنة

(١٣٤٤ ه) بأمر السلطان آصف جاه السابع، و " كشف األستار عن وجه الكتب
واألسفار " للسيد أحمد الصفائي الخوانساري (ت ١٣٥٩ ه)، و " أعيان الشيعة "
للسيد محسن األمين (ت ١٣٧١ ه)، وكتابه موسوعة رجالية نفيسة تصدت لسرد

حياة (١١٧٣٣) مؤلفا شيعيا من القرن األول إلى الرابع عشر الهجريين بترجمة
مفصلة وعرض إجمالي للمؤلفات، طبع في (٤٥) مجلدا بدمشق ما بين سنة

(١٦)



(١٣٥٤ ه) و (١٣٧٨ ه). ثم جاء " الذريعة إلى تصانيف الشيعة " للشيخ آقا بزرگ
الطهراني (ت ١٣٨٩ ه)، وهو أكبر دائرة معارف لكتب الشيعة امتازت بدقتها

وشمولها، وتحمل مؤلفها عناء أسفار كثيرة بحثا وتنقيبا في (٦٢) مكتبة عامة وخاصة
لمختلف البلدان، فجمع معلومات عما يناهز (٥٤٦٦٨) مؤلفا وطبع فيما بين

(١٣٥٧ ه) و (١٣٩٧ ه) بالنجف وبيروت في (٢٦) مجلدا، و " معجم المؤلفين "
لعمر رضا كحالة، وقد طبع بدمشق سنة (١٣٨٧ ه) في (١٥) مجلدا، و " جامع

التصانيف المصرية " للفاضل عبد الله األفندي، و " فهرست كتابهاى چاپى عربي و
فارسي " للميرزا خانبابا مشار الطهراني، و " تاريخ التراث العربي " لفؤاد سزگين.

إضافة إلى دور المسلمين في هذا المضمار بذل المستشرقون والمسيحيون
الشرقيون جهودا ال تنكر. يرى الباحث عبد الستار الحلوجي أن أول عمل

ببليوغرافي استشراقي لمصنفات المسلمين هو الذي نشره (شنورر) بالالتينية في المدة
من سنة (١٢١٠ ه) إلى (١٢٢١ ه) ثم أعاد إصداره سنة (١٢٢٦ ه) بطبعة جديدة
أكمل من سابقتها، وأحصى فيها كل المؤلفات العربية التي طبعت بأوروبا فيما بين

(٩١١ ه) و (١٢٢٥ ه).
وفي (١٢٥٦ ه) ظهر كتاب آخر تأليف (زنكر) وقد جعل له عنوانا طموحا

يتسع لكل الكتب الشرقية التي نشرت في الشرق أو الغرب منذ ظهور الطباعة حتى
سنة (١٢٥٦ ه).

وأصدر (لوسيان شيرمان) في برلين سنة (١٣٠٥ ه) دورية لتسجيل كل ما
نشر من كتب الببليوغرافيا ومن فهارس ودوريات عن الدراسات اإلسالمية،

واستمرت دوريته تلك حتى سنة (١٣٤١ ه).
ومن (١٣٠٩ ه) إلى (١٣٤١ ه) صدر كتاب ل - (فيكتور شوفان) وأعده ألن

يكون ببليوغرافيا شاملة عن اإلسالم تضم كل ما طبع بأوروبا عن القانون والتاريخ

(١٧)



والفلسفة والعلوم اإلسالمية، وفي سبيل ذلك قام بمراجعة آالف الفهارس في (٢٠)
سنة (١).

كما تمكن اإلشارة إلى عدة كتب مهمة أخرى، منها:
" معجم المطبوعات العربية والمعربة " و " جامع التصانيف الحديثة " لألستاذ

يوسف اليان سركيس، و " اكتفاء القنوع بما هو مطبوع " للمستشرق (فانديك
إدوارد) وقد طبع بمطبعة الهالل المصرية سنة (١٣١٣ ه)، و " وصف الكتب

الشرقية " للباحث األلماني (أغسطس مولر) وقد طبع ببرلين سنة (١٣٣٧ ه) في
(٧) مجلدات، و " تاريخ األدب العربي " للمستشرق األلماني (كارل بروكلمان)

(ت ١٣٧٥ ه) الذي يعد أبرز ما ساهم به المستشرقون في هذا المجال، وقد استغرق
تأليفه ما يزيد على (٥٠) سنة من البحث والتحقيق والجمع معتمدا ما نشر من

فهارس المخطوطات العربية في مختلف أرجاء العالم.
وإلى جانب ذلك اهتم المستشرقون بترجمة كتاب " كشف الظنون "، فترجمه

المستشرق الفرنسي (فلوغل) (ت ١٢٨٧ ه) وطبع سنة (١٢٩٩ ه)، ومستشرق
آخر هولندي طبعت ترجمته سنة (١٢٠٠ ه) بليبزيك في (٧) مجلدات باهتمام

المستشرق (فلوغل) أيضا.
من خالل هذا االستعراض السريع تبدو جهود اإلمامية واضحة متميزة،

حيث تتوافر فهارسهم منذ القرن الثاني حتى نهاية السابع بنحو طغت فيه على كتب
غيرهم، بعد ذلك تتوقف الفهرسة اإلسالمية طول القرنين: الثامن والتاسع، وبعد

منتصف القرن العاشر تعود إلى الظهور على أيدي األحناف األتراك العثمانيين، في
حين يتواصل غياب الفهرسة اإلمامية إلى نهايات القرن الثالث عشر، ثم تبدأ

--------------------
(١) الحلوجي، عبد الستار، دراسات في الكتب والمكتبات: ١٢١ - ١٢٤.

(١٨)



فعالياتها من جديد على يد السيد إعجاز حسين الكنتوري.
وأما العصر الحديث فقد شهد حركة واسعة في الفهرسة أفرزت نتاجات

كثيرة كان أغلبها أحادي النظرة إلى المؤلفين أو الكتب - مثل: فهارس النسخ
الخطية، فهارس الكتب المطبوعة، فهارس المكتبات - لم تسد حاجة المكتبة

اإلسالمية إلى فهرس جامع للمؤلفين والكتب والطبعات والمخطوطات ومخصص
باإلمامية االثني عشرية، األمر الذي تصدت له " موسوعة مؤلفي اإلمامية " بنحو

ريادي فريد من نوعه لخصائصه العديدة:
١ - أحرزت هذه الموسوعة في اختصاصها بمؤلفي االثني عشرية دقة ميزتها

عن الكتب المؤلفة في هذا المضمار، مثل: " الذريعة " الذي احتوى على عدد
ال يستهان به من مؤلفات غير اإلمامية، و " أعيان الشيعة " الذي حاول جاهدا أن

يتجنب درج أعيان غير االثني عشرية، لكن واقع الحال ال يؤيد ذلك.
٢ - كثرة المؤلفين الذين بحثوا في الموسوعة بنحو ضم أعدادا كبيرة سقطت من
أنظار الفهارس السابقة ألسباب كثيرة، كقلة المصادر وفردية تلك األعمال، إضافة

إلى درج المؤلفين بعد تلك الفهارس حتى القرن (١٥ ه)، وهي أرقام ليست بالقليلة
أيضا.

٣ - أعدت " موسوعة مؤلفي اإلمامية " للتعريف بالمؤلفات بشمولية
واستقصاء كاملين، مع ترجمة مختصرة دقيقة لحياة المؤلفين إن أمكن العثور عليها.

٤ - بحث كثيرا عن إثبات نسبة المؤلفات إلى أصحابها، ولم يغفل عن موارد
الترديد واالحتمال فيها.

٥ - مجانبة الدراسة المكررة ألسماء المؤلفين بنحو لم يتالفاه أمثال " أعيان
الشيعة "، كما تخلصت الموسوعة من إعادة أسماء الكتب بعناوين متعددة، وهي عقبة

لم يتخطاها " الذريعة " في كثير من موارده.

(١٩)



٦ - االهتمام بموضوعات الكتب التي تعد عنصرا مهما للباحثين وال ينبغي أن
تغفله الدراسات الببليوغرافية، فعين أمام كل كتاب موضوعه تمهيدا لفهرس

خاص بها.
٧ - لغة التأليف من النقاط المهمة التي أرفقت بموضوع الكتاب.

٨ - أدرجت النسخ الخطية للمؤلفات مع مميزات كل نسخة عند التعريف
بالكتب، اعتمادا على فهارس كثيرة صدرت في إيران وخارجها.

٩ - ذكرت طبعات الكتب بخصائصها استنادا إلى مصادر كثيرة معتمدة،
منها: فهارس الكتب المطبوعة أو المكتبات أو االتصال بالمؤلفين.

وقد شيدت " موسوعة مؤلفي اإلمامية " على منهج خاص بها في الجانبين
العلمي والفني، وسنقف على مقومات كل منهما فيما يأتي:

أوال - المنهج العلمي:
١ - المالك في إمامية المؤلف:

اإلمامي من اعتقد بإمامة األئمة االثني عشر (عليهم السالم) ودان بما يثبت عنهم من
النصوص والعقائد. وتتحقق هذه الصفة للقدماء من خالل المصادر الرجالية

المتعرضة لذكر أصحاب األئمة (عليهم السالم)، أما بالنسبة إلى من تأخر عن عصر
األئمة (عليهم السالم)

إلى زماننا هذا فمن خالل القرائن والوثائق التي تؤيد انتساب المؤلف إلى المذهب
اإلمامي، إلى أن يثبت خالفه بتصريح منه في الخروج من المذهب واالعتقاد بآخر،

أو بالتخلي عن ركن من أركان المذهب.
إن االنتماء يتقوم باالعتقاد القلبي، لذا فإن االستقامة السلوكية على

الصعيدين األخالقي والسياسي ال تعد شرطا فيه، فلكل مذهب أتباع أتقياء
وآخرون غير ذلك، ومن هنا اشتملت الموسوعة على كال النوعين، ودرج من لم
يتمتع باستقامة أخالقية أو سياسية ال يعد شهادة على تزكيته أو نوعا من الدفاع

عنه.

(٢٠)



ال تعمل الموسوعة باالجتهادات الخاصة للرجاليين في باب إثبات
االنتساب إلى المذهب وعدمه، بل تعمل بالمشهور من المباني واآلراء الرجالية، إال

إذا أدت االجتهادات الخاصة إلى ظهور دليل تاريخي يثبت نسبة الشخص إلى
المذهب أو عدمها.

٢ - المالك في المؤلف:
المؤلف من دون أفكاره وقناعاته بين دفتي كتاب، فالمستنسخ ومن يدون

األمالي ال يعدان مصنفين ألنهما كتبا أفكار وقناعات غيرهما، وكذلك المحرر ألنه
أجرى عمال فنيا على نتاج غيره.

اقتصرت الموسوعة على ذكر الصفات العلمية للمؤلف ولم تستخدم
أساليب المدح والثناء وال أساليب الذم والهجاء.

إن اإلشارة إلى النقاط المشرقة في حياة أقطاب المذهب ورؤساء الطائفة
ال تعني لونا من الثناء، كما أن اإلشارة إلى النقاط السلبية في السلوك السياسي أو

األخالقي لبعض المصنفين ال تعني أسلوبا للهجاء، بل هي في الحالتين جزء من
ضرورة التعريف الحيادي والطبيعي بالمؤلف عندما تمثل تلك النقاط عالمات بارزة

ال يمكن تخطيها في بطاقته الشخصية.
٣ - المالك في التأليف:

التأليف بالنسبة للموسوعة هو ما جمع فعال بين دفتين أو ما له اعتبار وقوام
علمي بحيث يعد تصنيفا وإن ألحق بتصنيف آخر، كمقدمة أو ملحق لهما قيمة علمية

معتبرة.
التصنيف بمفهومه العام يشمل الكتاب، الرسالة، المقدمة، الديوان،

التقريرات، األمالي، الترجمة إلى لغة أخرى، األصول التي رواها أصحاب األئمة
عنهم (عليهم السالم)، التلخيص إذا اشتمل على عمل علمي زائد على أصل الكتاب،

(٢١)



المقاالت التي جمعت وطبعت بين دفتي كتاب، التعليق إذا اشتمل على فوائد علمية
كالحاشية التي يمكن جمعها بكتاب مستقل.

ثانيا - المنهج الفني:
اعتمد فيه تقسيم البحث إلى عنوانين رئيسين هما:

األول - اسم المؤلف:
أسماء المؤلفين رتبت ألفبائيا واتخذت مفتاحا للدخول إلى الموسوعة.

ترجمة المؤلف - إن عثر عليها - تطرقت باختصار إلى محطات مهمة من
حياته وفقا لمنهج يرتكز على إبراز مكانته العلمية، ويعتمد المصادر الموثقة.

الثاني - اآلثار:
وهو سرد ألسماء كتب المترجم له ألفبائيا وبعض المالحظات عن محتواها،

مع أهم مخطوطاتها وطبعاتها إن وجدت.
تدرج في المخطوطات عناوين النسخ، وأعطيت األولوية لما كانت

بخط المؤلف نفسه أو قرئت عليه، واضحة حسنة الخط، كاملة، يقترب تاريخ
تدوينها من زمن المؤلف، موجودة في المكتبات العامة أو الخاصة التي يمكن الرجوع

إليها.
استخدم المنهج اآلتي لثبت المخطوطات:

المكتبة / المدينة. عنوان الفهرس الخطي: (الجزء / الصفحة) [الرقم
المكتبي] - (عدد األوراق) - تاريخ كتابتها، معلومات عن النسخة.

مميزات الطبعات ذكرت وفقا لما يلي:
المدينة، مركز النشر، تاريخ الطبعة، القطع، عدد الصفحات، مالحظات

أخرى.
رتبت مصادر البحث ألفبائيا.

(٢٢)



إذا جاءت بعض فهارس المخطوطات تحت عنوان " المصادر " فذلك يشير
إلى االستفادة منها في ترجمة المؤلف أو اآلثار.

في موضوعات الكتب أرجعت فروع العلوم إلى أصولها غالبا وأضيفت
عناوين تتالءم وتقسيم بعض الفنون والعلوم اإلسالمية، ولألمر نفسه اعتبرت

بعض الفروع أصوال، كما في تخصيص عنوان " المدائح والمراثي " من الشعر باألئمة
المعصومين (عليهم السالم).

ومع كل ما وصفت به " موسوعة مؤلفي اإلمامية " إال أنها مشروع واسع
مترامي األطراف يفوق قدراتنا المحدودة، وال يمكن االدعاء بأننا بلغنا به ما يعصمه

من العيوب والنواقص، لذلك ندعو األساتذة والمتخصصين والباحثين ألن يمدونا
بآرائهم وانتقاداتهم الهادفة لتطوير هذا المشروع ورقية.

(٢٣)



المختصرات والرموز
أ = وجه النسخة

ت = توفي
ج = الجزء

ح = في حدود
ش = هجري شمسي

ص (قبل الرقم) = رقم الصفحة
ص (بعد الرقم) = عدد الصفحات

ظ = ظهر الصفحة
ق = القرن

م = ميالدي
مج = المجلد

مج (مع الرقم المكتبي) = المجموعة
ه = هجري قمري

و (قبل الرقم) = رقم الورقة
و (بعد الرقم) = عدد األوراق

؟ = الترديد واالحتمال
٠٠٠ = عدم العلم بتاريخ الوالدة أو الوفاة

الفراغ في تاريخ الوفاة = يشير إلى اليقين بحياة المؤلف أو عدم التيقن
بموته.

/ (مع المصدر) = للفصل بين الجزء والصفحة
/ (بين رقمين) = بمعنى: أو

(٢٤)



مختصرات المصادر (١)
أحسن التراجم - أحسن التراجم ألصحاب اإلمام الكاظم (عليه السالم)

أحسن الوديعة - أحسن الوديعة في تراجم مجتهدي الشيعة
تاريخ نظم ونثر - تاريخ نظم ونثر در إيران

تذكره سخنوران كرمانشاهان - باغ هزار گل (تذكره سخنوران
كرمانشاهان)

تذكرههاى فارسي - تاريخ تذكرههاى فارسي
التراث العربي المطبوع - المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع

چاپى عربي - فهرست كتابهاى چاپى عربي
چاپى فارسي - فهرست كتابهاى چاپى فارسي

چاپى ملى تبريز - فهرست كتابخانه ملى تبريز (كتب چاپى)
خطى الفبائى رضوى - فهرست الفبائى كتب خطى آستان قدس

رضوى
خطى إلهيات تهران - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه دانشكده

إلهيات ومعارف إسالمي تهران
خطى إلهيات مشهد - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه دانشكده

إلهيات ومعارف إسالمي مشهد
--------------------

(١) استندت الموسوعة إلى مصادر كثيرة ذكرت بأسمائها ولخص بعضها لطوله الذي ال يتناسب
مع السياق العام لسرد المصادر.

(٢٥)



خطى دانشگاه استانبول - فهرست نسخههاى خطى فارسي كتابخانه
دانشگاه استانبول

خطى دانشگاه تهران - فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
خطى رضوى - فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى

خطى سلطنتي تهران - فهرست كتابخانه سلطنتي تهران
خطى عمومى أصفهان - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه عمومى

أصفهان
خطى فارسي كتابخانههاى تركيه - فهرست نسخههاى خطى فارسي

كتابخانههاى تركيه
خطى فيضيه قم - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه مدرسه

فيضيه
خطى گنج بخش - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه گنج بخش
خطى گوهرشاد مشهد - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه جامع

گوهرشاد مشهد
خطى مجلس " ١ " - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه مجلس

شوراى إسالمي (ملى سابق)
خطى مجلس " ٢ " - فهرست كتب خطى كتابخانه مجلس شوراى

إسالمي (سناى سابق)
خطى مدرسه عالي شهيد مطهرى - فهرست كتابخانه مدرسه عالي سپهساالر

خطى مرعشى - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه عمومى
آية الله نجفي مرعشى

خطى مسجد أعظم قم - فهرست نسخههاى كتابخانه مسجد أعظم قم

(٢٦)



خطى مشترك پاكستان - فهرست مشترك نسخههاى خطى فارسي
پاكستان

خطى ملى تبريز - فهرست كتابخانه ملى تبريز (كتب خطى)
خطى ملى تهران - فهرست نسخ كتابخانه ملى تهران

خطى ملى فارس - فهرست كتب خطى كتابخانه ملى فارس
خطى ملى ملك - فهرست كتابهاى خطى كتابخانه ملى ملك

خطى موزه ملى - فهرست نسخههاى خطى فارسي موزه ء ملى
پاكستان

خطى وزيري يزد - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه وزيري
يزد

دانشمندان فارس - دانشمندان وسخن سرايان فارس
رجال بامداد - شرح حال رجال إيران

رجال ومشاهير إيران - زندگينامه رجال ومشاهير إيران
سخنوران زنجان - سخنوران وخطاطان زنجان

سخنوران نامى معاصر - سخنوران نامى معاصر إيران
شاعران زبان پارسى - فرهنگ شاعران زبان پارسى

شجره مباركه - شجره مباركه يا برگى از تاريخ خوزستان
شرح حال استادان - شرح حال تخصصي استادان ودانشياران

كشور
طنز سرايان إيران - طنز سرايان إيران از مشروطه تا انقالب

علماى امامية - پاكستان تذكره علماى امامية پاكستان
فرهنگ داستان نويسان - فرهنگ داستان نويسان إيران از آغاز تا

امروز

(٢٧)



فهرست برگه ها - فهرست برگههاى كتابخانههاى عمومى
كشور

فهرست شهرستانها - مجموعه فهرست نسخههاى خطى
كتابخانههاى شهرستانهاى إيران

فهرستواره فارسي - فهرستواره كتابهاى فارسي
كتابشناسى آثار تركي - كتابشناسى توصيفي آثار موجود منتشره

بزبان تركي
كتابشناسى توصيفي إسالمي - گزيده كتابشناسى توصيفي إسالمي

كتابشناسى لغت نامه ها - كتابشناسى توصيفي لغت نامههاى تخصصي
كتابشناسى مشروطيت - كتابشناسى انقالب مشروطيت إيران

كتابشناسى ملى - كتابشناسى ملى إيران
كتابنامه طب سنتي - كتابنامه طب سنتي إيران

مشاهير زنان إيراني - مشاهير زنان إيراني وپارسى گوى از آغاز
تا مشروطه

المطبوعات العربية في إيران - معجم المطبوعات العربية في إيران
معجم المطبوعات - معجم المطبوعات العربية والمعربة

مؤلفين چاپى مؤلفين كتب چاپى
نسخههاى خطى فارسي فهرست نسخههاى خطى فارسي

نشريه نسخههاى خطى نشريه كتابخانه مركزي
دانشگاه تهران

(٢٨)



آ
آتشي الخباز الشيرازي المشهدي الطوسي

(٠٠٠ - ٩٢٨ ه)
شاعر فارسي تخلص (١) ب " آتشي ". أقام بشيراز ومشهد.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

ضم اشعاره في فضائل أمير المؤمنين (عليه السالم) وغزواته. فرغ منه سنة (٨٨٠ /
٩١٠ ه).

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٨١ [٢٣٦٧]، اشتملت على ٢٦٠٠
بيت.

المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢١٥٣ [١ / ٣١٩٥] - (٢ ظ - ١٣٠ ظ) -
١٢٨٦ ه، اشتملت على ٢٥ قصيدة في مدح أهل البيت (عليهم السالم).

الوطنية / تبريز ٢ / ٥٠٥ [٢٩٥٨] - (٢٩٤ و)، اشتملت على ٣٦ قصيدة.
المصادر: تحفه سامى: ١٧٤، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ١ / ١٠١ - ١٠٢،

دانشمندان
فارس ١ / ٢، دانشنامه إيران واسالم ١ / ١٥ - ١٦، الذريعة ٩ / ١ - ٢، فرهنگ

سخنوران ١ /
١ - ٢، مجالس النفائس: ٣٨٨ - ٣٨٩، مستدركات األعيان ٧ / ٥.

--------------------
(١) التخلص: مصطلح شائع في اللغة الفارسية يشير إلى اللقب الشعري الذي يختاره الشاعر لنفسه ويختم

به قصائده.

(٢٩)



آتشي المراغي
(ق ١٣ ه)

فقيه وشاعر مجيد. شيخ اإلسالم بمراغة في حكم فتح علي شاه القاجاري.
اآلثار:

له مؤلفات كثيرة لم يذكر منها إال:
ديوان (فارسي - تركي / شعر)

معظمه بالتركية، وضم اشعارا باللغة الفارسية.
المصادر: دانشمندان آذربايجان: ٢، الذريعة ٩ / ٢، الكرام البررة ١ / ٦٩،

مستدركات
األعيان ٣ / ٣.
آتوسا أفشارپويا

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - ايلينا (فارسي / أدب)
ترجمة عن كتاب ل (باربارا كارتلند).

طبعاته: طهران، شركت توسعه كتابخانههاى إيران، ١٣٧٢ ش، ١٧١ ص.
٢ - حكومت بر قلبها (فارسي / اجتماع)

ترجمة عن كتاب ل (باربارا كارتلند).
طبعاته: طهران، أرديبهشت، ١٣٦٣ ش، ٢٢٣ ص.

طهران، بهنود، ١٣٧١ ش، ٢٢١ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

آتوسا أميني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
همگام بامن (فارسي / لغة)

ترجمة مع شهناز قديمي عن كتاب لعدد من اللغويين األوروبيين.

(٣٠)



طبعاته: طهران، إيران صفحه، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢ مج، باشراف أفشين پرنيان.
المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧١: ٣٢.

آتوسا جليلوند همتي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مراقبتهاى پرستارى همراه با (٥٠٠) پرسش وپاسخ (فارسي / طب)

ترجمة مع فريده يگانه عن كتاب ل (جانت ريدل).
طبعاته: طهران، المترجمة، ١٣٧٢ ش، ١٣٣ ص.

المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ٧٩.
آتوسا رجبي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آن وسيله چه كارى انجام مى دهد؟ خانه جك (فارسي / صناعات)

معلومات مبسطة للناشئين عن بعض اآلالت اليدوية والمعدات الصناعية. اشتملت على
وصفها وكيفية عملها. ترجمة كتاب (جرالد هاكسلي).

طبعاته: طهران، عادل، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٢٤ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٩٤ / ٣٢.

آتوسا شريعت تربقاني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
كليات فيزيولوژى أعصاب (فارسي / فيسيولوجيا)

ترجمة مع انوشه شريعت تربقاني لكتاب (ويليام اف گانونگ).
طبعاته: طهران، آوا، ١٣٧٢ ش، ٦٥٩ + ٦٩١ ص، ٢ ج.

المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ٢٩٠.

(٣١)



آتوسا صالحي
(١٣٩٢ ه -)

اآلثار:
١ - اسفنديار روئين تن (فارسي / أدب)

قصص حماسية من ملحمة " شاهنامه " ألبي القاسم الفردوسي.
طبعاته: طهران، أفق، ١٣٧٦ ش، ٧٩ ص.

٢ - با اجازه بهار (فارسي / شعر)
مجموعة شعرية للناشئين.

طبعاته: طهران، نشر نقطه، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٤٨ ص.
٣ - ترانه أي براى باران (فارسي / شعر)

مجموعة أشعار للناشئين.
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ٣٦ ص.

٤ - ضحاك بنده إبليس (فارسي / أدب)
قصص مختارة من ملحمة " شاهنامه " ألبي القاسم الفردوسي.

طبعاته: طهران، أفق، ١٣٧٧ ش، ٤٨ ص.
٥ - فرزند سيمرغ (فارسي / أدب)

قصص حماسية من " شاهنامه ".
طبعاته: طهران، أفق، ١٣٧٦ ش، ٥٦ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٦٦ / ٢١.
آتوسا ضيغمي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

قند هميشه شيرين نيست، يا ديابت چيست؟ (فارسي / طب)
ترجمة كتاب ل (پيروپي. فوآ).

طبعاته: طهران، انديشه جوان، ١٣٦٩ ش، ١٤٣ ص.
المصادر: كتابنامه آبان ١٣٦٩: ٥١.

(٣٢)



آتوسا واقدي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
شغلهاى آينده من (فارسي / التربية والتعليم)

لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، تهران ١٣٧٥ ش، رقعي، ٣٤ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٤٣ / ٣٢.
آتيه توكل نيا
(١٣٧٥ ه -)

اآلثار:
١ - آشپزى بچه ها (فارسي / تدبير المنازل)
طبعاته: طهران، معين، ١٣٧٧ ش، ١٥٣ ص.

٢ - آشپزى وشيرينى پزى امروز (فارسي / تدبير المنازل)
طبعاته: طهران، معين، ١٣٧٦ ش، ٤٧٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٩٩ / ١٦.
آخوند مالك

(٠٠٠ - ١٤٠٠ ه)
عالم ديني وزعيم الشيعة في محافظة گارس التركية. تتلمذ له عدد من العلماء، منهم

الشيخ عزيز وخلف اآلخوند مالك. له مساع موفقة في نشر مذهب أهل البيت (عليهم
السالم). امتاز

بصالبته في الوقوف بوجه أتاتورك واداناته القاطعة لحكمه، لذلك ألقي القبض عليه
مرات

عديدة. أسس عدة مساجد ومشاريع في گارس وضواحيها.
اآلثار:

له كتب مطبوعة منها:
دوغرويول (تركي / عقائد)

دراسة عن معنى الصراط المستقيم.
المصادر: مستدركات األعيان ٥ / ٧.

(٣٣)



آدم بن إسحاق بن آدم األشعري القمي
(ق ٣ ه)

من رجال الحديث. ثقة لم يرو عن األئمة (عليهم السالم) مباشرة. مدفون بمقبرة
شيخان

المعروفة في مدينة قم.
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
رواه عنه محمد بن عبد الجبار وأحمد بن محمد بن خالد.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٨٥، تنقيح المقال ١ / ١، جامع الرواة ١ / ٨، الذريعة ٦
،٣٠٣ /

رجال ابن داود: ٢٩، رجال العالمة الحلي: ١٣، رجال النجاشي: ١٠٥، الفهرست
للطوسي: ٥،

قاموس الرجال ١ / ٨٥، لسان الميزان ١ / ٣٧٠، معجم رجال الحديث ١ / ١٢٠،
معجم

المؤلفين ٢ / ٢١٩، منتهى المقال ١ / ١٢٧ - ١٢٨.
السيد آدم الحسني الطائفي

(ق ٥ ه)
أديب عاش في مقاطعة بيهق القديمة غرب نيشابور. نقل أن مؤلف " لب األلباب في

األنساب " نص على كونه من الشيعة.
اآلثار:

شرح المعلقات السبع (عربي / شعر)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٨٥.

آدم بن حسين النخاس (١)
(ق ٢ ه)

محدث كوفي وثقه النجاشي، وعده الشيخ من أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم).
اآلثار:

--------------------
(١) استظهر أكثر الرجاليين أنه متحد مع أبي الحسين النخاس.

(٣٤)



أصل (عربي / حديث)
رواه عنه إسماعيل بن مهران.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٨٥ - ٨٦، ايضاح االشتباه: ٨٣، تنقيح المقال ١ / ٢،
جامع

الرواة ١ / ٨، دائرة المعارف تشيع ١ / ٢٤، الذريعة ٢ / ١٣٥، رجال ابن داود: ٢٩،
رجال

الطوسي: ١٤٣، رجال العالمة الحلي: ١٣، رجال النجاشي: ١٠٤، قاموس الرجال ١
- ٨٨ /

٨٩، لسان الميزان ١ / ٣٧٠، معجم رجال الحديث ١ / ١١٧ - ١١٨، ١٢٠،
منتهى المقال ١ /

.١٢٩ - ١٣٠
آدم بن المتوكل " أبو الحسين بياع اللؤلؤ " (١)

(ق ٢ ه)
محدث كوفي وثقه النجاشي، وعده الشيخ في " رجاله " من أصحاب اإلمام

الصادق (عليه السالم).
اآلثار:

أصل (عربي / حديث)
رواه عنه جماعة، منهم عبيس بن هشام الناشري، وهو من أصحاب اإلمام الرضا (عليه

السالم).
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٨٦، بهجة اآلمال ١ / ٤٨٢ - ٤٨٣، تنقيح المقال ١ /

٢، جامع
الرواة ١ / ٨، الذريعة ٢ / ١٣٥، رجال ابن داود: ٢٩، رجال الطوسي: ١٤٣، رجال

النجاشي:
١٠٤، الفهرست للطوسي: ٥، قاموس الرجال ١ / ٨٦ - ٨٨، لسان الميزان ١ /

٣٧٢، معجم
رجال الحديث ١ / ١٢١ - ١٢٣، منتهى المقال ١ / ١٣٠ - ١٣١، نقد الرجال: ٤.

آذر آريان پور
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - چگونه انسان غول شد (داستان تكامل انسان) (فارسي / علم األحياء)

ترجمة كتاب ل (أم ايلين).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٧ ش، جيبي، ٢٨٧ ص.



--------------------
(١) يبدو أن آدم بياع اللؤلؤ غير آدم بن المتوكل استنادا إلى " الفهرست " للطوسي، غير أن السيد الخوئي

يرى اتحادهما وفقا للنجاشي.

(٣٥)



٢ - درس عروج انسان، به سوى قدرت (فارسي / فيزياء)
ترجمة مؤلف ل (ج. برونوسكي).

طبعاته: طهران، دانشگاه آزاد إيران، ١٣٥٧ ش، ٥٥ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٤٧ / ٩٦، كتابشناسى موضوعي إيران: ٣٢٨.

آذر آفاقي
(١٣٨٣ ه -)

اآلثار:
ايمنى وبهداشت شغلى در صنايع آهن وفوالد (فارسي / الحرف والمهن)
مجموعة قوانين منظمة العمل العالمية. ترجمة مع علي رضا حسين زاده.

طبعاته: طهران، ويستار، ١٣٧٧ ش، ٣٢٠ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

آذر آقاياري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
روشى براى زندگى بهتر (آمادگى جسماني) (فارسي / رياضة)

ترجمة عن كتاب ل (جين كاتز). شارك في ترجمته أبو الفضل عزيز آبادي الفراهاني.
طبعاته: طهران، آقا بيگ، ١٣٧٦ ش، ١٠٣ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آذر أشرف پرنياني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

كتابشناسى هنرهاى سنتي (فارسي / علم المصادر)
ألفته مع محمد صادق همايون فرد.

طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ وآموزش عالي، ١٣٦٥ ش، وزيري، ١٣٦ ص.
المصادر: كتابنامه اسفند ١٣٦٥: ٤٧.

(٣٦)



آذربانو جعفري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
حاكميت إيران بر سه جزيره تنب

كوچك وبزرگ وأبو موسى (فارسي / الجغرافية السياسية)
طبعاته: طهران، دانشكده عالمه طباطبائي.

المصادر: راهنماى انتشارات دانشكده عالمه طباطبائي (بهار ١٣٧٣: ١٨).
آذر برخورداري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - اسرار ماهوارههاى جاسوسي (فارسي / سياسة)
سرد لألحداث العجيبة التي تجري وراء الكواليس بشأن األقمار التجسسية السرية

للواليات
المتحدة األميركية. ترجمة عن كتاب ل (وليام. أي. باروز).

طبعاته: طهران، آموزش، ١٣٧٧ ش، ٦٠٢ ص.
٢ - قصر مادر من (فارسي / أدب)

ترجمة عن كتاب ل (مارسل پانيول).
طبعاته: طهران، مانا، ١٣٧٤ ش، ٢٥٠ ص.
٣ - كوهستان مونت وريتا (فارسي / أدب)

ترجمة عن االنكليزية لرواية من تأليف (دافنه دوموريه).
طبعاته: طهران، المترجمة، ١٣٦٩ ش، ١٢٧ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه ارديبهشت ١٣٦٩: ١١٩.
آذر پورآذر
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
كتابشناسى كتابهاى مناسب براى كودكان (فارسي / علم المصادر)

ألفته مع بدري أرباب شيراني.

(٣٧)



طبعاته: طهران، انجمن كتاب، ١٣٥٢ ش، رقعي، ١٧٧ ص.
المصادر: الكتاب نفسه.

آذرتاش بن محمد آذرنوش
(١٣٥٦ ه -)

أستاذ جامعي، من مواليد مدينة قم. ظهرت ميوله األدبية في مراحل حياته األولى
وخلفت عدة محاوالت لنظم الشعر. أكمل الثانوية في مدرسة دار الفنون، وشارك في
تأسيس ملتقى أدبي باسم " جمعية الشعراء ". درس اللغة العربية لمدة سنة واحدة في

كلية اآلداب بجامعة بغداد، وعاد إلى إيران بعد ثورة (١٩٥٨ م) في العراق. حاز
الليسانس في اللغة العربية وآدابها من جامعة طهران سنة (١٣٧٩ ه). يعد أول إيراني
حصل على الدكتوراه سنة (١٣٨٢ ه) من مؤسسة المطالعات اإلسالمية العليا التابعة

لجامعة السوربون في باريس. درس اللغة اآلرامية في جامعة كيمبريدج بانكلترا. مارس
التدريس في كلية اإللهيات بجامعة طهران منذ سنة (١٣٨٦ ه)، وعين معاونا لعميد

تلك
الكلية، كما ترأس قسم األدب العربي لمركز دائرة المعارف اإلسالمية الكبرى.

اآلثار:
إلى جانب ما يربو على (٣٥٠) مقالة نشرتها له " دائرة المعارف بزرگ إسالمي " في

العلوم القرآنية، ومقاالته العديدة المنشورة في المجالت اإليرانية مثل " مقاالت
وبررسى ها " و " نشر دانش " و " فرهنگستان "، له الكتب اآلتية:

١ - آموزش زبان عربي (فارسي / لغة)
مجلدان.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٦ و ١٣٦٧ ش، وزيري.

٢ - آيين نقد أدبي (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب البن قتيبة.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٥ ش.
٣ - اطلس تاريخي اسالم (فارسي / تاريخ االسالم)

(٣٨)



ترجمة كتاب لحسين مؤنس. انتخب كتابا نموذجيا في إيران لسنة (١٤١٧ ه).
طبعاته: طهران، سازمان جغرافيائى نيروهاى مسلح، ١٣٧٥ ش، ٦٩١ ص.

٤ - تاريخ أدبيات عرب (فارسي / أدب)
ترجمة عن الفرنسية لكتاب من تأليف (ج. م. عبد الجليل).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٣٤٠ ص.

٥ - تاريخ أدبيات عرب (١) (فارسي / أدب)
ترجمة عن الفرنسية لكتاب من تأليف (رژي بالشر).

طبعاته: طهران، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگى، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٣٥٨ ص.
٦ - تاريخ ترجمه از عربي به فارسي از آغاز تا عصر صفوي (فارسي / أدب)

احتوى على عدة بحوث، منها: النصوص الفارسية المترجمة عن القرآن الكريم إلى عهد
الدولة

الصفوية في إيران.
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٢٧ ص.

٧ - تاريخ زبان وفرهنگ عربي (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، سمت، ١٣٧٧ ش، ١٥٨ ص.

٨ - ترجمة طبقات الشعراء (فرنسي - عربي / تراجم)
رسالة دكتوراه، تحقيق لكتاب " طبقات الشعراء " تأليف ابن المعتز وترجمة قسم منه

إلى
الفرنسية.

٩ - ترجمه فتوح البلدان (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ألحمد بن يحيى البالذري. أكمل منه ما يختص بتاريخ إيران.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، سروش، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٣٠٨ ص.

١٠ - ترجمه مقدمة الشعر والشعراء (فارسي / أدب)
ترجمة عن العربية لمقدمة كتاب ابن قتيبة.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٣٢٣ ص.
١١ - تعليقة على خريدة القصر وجريدة العصر (عربي / تراجم)

رسالة دكتوراه. تحقيق وتقديم للقسم الخاص باألندلس والمغرب العربي من كتاب "
خريدة

(٣٩)



القصر وجريدة العصر " تأليف عماد الدين محمد اإلصفهاني (ت ٥٩٧ ه). اعتمد على
نسختي

المكتبة الوطنية في باريس.
طبعاته: تونس، ١٩٧٢ م، ٢ ج.

١٢ - تعليم اللغة الفارسية ألبناء العرب (فارسي - عربي / لغة)
طبعاته: طهران.

١٣ - راههاى نفوذ فارسي در فرهنگ وزبان عرب جاهلي
(همراه باواژههاى فارسي در شعر جاهلي) (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥٠ ش.
طهران، توس، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٧٩ ص.
١٤ - فرهنگ معاصر (عربي - فارسي / لغة)

معجم لغوي استنادا إلى معجم (هنس ور).
طبعاته: طهران، نشر نى.

١٥ - كتاب موسيقى كبير (فارسي / فن)
ترجمة كتاب لمحمد بن محمد الفارابي.

طبعاته: طهران، پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى، ١٣٧٦ ش، وزيري،
٦٣٤ ص.

١٦ - مجمع اللغات (عربي - فارسي - إنكليزي - فرنسي / لغة)
معجم للمصطلحات المعاصرة. ألفه مع السيد مرتضى آية الله زاده الشيرازي.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، نشر فرهنگ إسالمي، ١٣٦٣ ش، وزيري، ١٣٧٨ ص.
طهران، نشر فرهنگ إسالمي، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٣٨٨ ص.

١٧ - النحو التجريبي (عربي / لغة)
ألفه مع آخرين.

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٩ ش.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٥٦، بنك معلومات (كتابشناسى ملى)،

دانشنامه قرآن
١ / ٢٣ - ٢٨، فرهنگ رجال معاصر إيران ١ / ٢٨ - ٢٩، كتابنامه بهمن ١٣٦٣:

٥٤ واسفند
١٣٦٣: ٧٩ وخرداد ١٣٦٤: ٢٢ وپائيز ١٣٦٨: ٢٠٩ وپائيز ١٣٧٢: ١٦٥ وبهار

١٣٧٣: ٩٨
وبهار ١٣٧٦: ١٢٧، كتاب هفته ١٣٣ / ٢٠.



(٤٠)



آذر تبريزي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
انقالب مشروطيت إيران (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (ميخائيل سركفيچ ايفانوف) عن الثورة الدستورية في إيران.
طبعاته: طهران، شبگير وارمغان، ١٣٥٧ ش، ١٢٤ ص.

المصادر: كتابشناسى آذربايجان: ١٨٤.
آذر تفضلي

(١٣٧٦ ه -)
اآلثار:

فرهنگ بزرگان اسالم وإيران (فارسي / تراجم)
معجم ألعالم المسلمين خالل (١٤) قرنا هجريا. ألفبائي وفقا لالسم األول مع ترجمة

مركزة
لكل شخصية وضحت جوانب من مكانتها العلمية والسياسية واالجتماعية، وختمت

بالمصادر
الرئيسية المستفادة. ألفته مع مهين فضائلي جوان.

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٣ ش، وزيري، ل + ٧٤٥ ص.
المصادر: الكتاب نفسه.

آذر جواليي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - سفر به ناشناخته ها: در جستجوى تمدنهاى گمشده (فارسي / حضارة)

ترجمة كتاب ل (فرانك ترنر) عن االنكليزية.
طبعاته: طهران، جويا، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٤٧ ص.

٢ - سفر به نا شناخته ها: مكانهاى اسرار آميز جهان (فارسي / حضارة)
ترجمة كتاب ل (فرانك ترنر) عن االنكليزية.

طبعاته: طهران، جويا، ١٣٧٤ ش، ١٦٨ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٣: ١، گويا ١ / ٢، ٤.

(٤١)



آذر حسيني فاطمي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آزمايشهاى علوم براى دوره آمادگى ودبستان (فارسي / العلوم الطبيعية)

ترجمة مع محمد تقي منشي الطوسي عن كتاب ل (جين دهارالن) للمرحلة التمهيدية
واالبتدائية

في المدارس اإليرانية.
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٢ ش، ٤٠٣ ص.

المصادر: كتابشناسى دانش آموز: ٧٣.
آذردخت آزادمهر

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

مارينا (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (ماتيسن).

طبعاته: مشهد، خوشه، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٣٩٢ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٦٦: ١٣٨.

آذردخت البهبهاني
(١٣٦٤ ه -)

اآلثار:
١ - بررسى اشتغال در بخش صنايع سنگين گروه خودرو (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، سازمان برنامه وبودجه، ١٣٦٥ ش، رحلي، ١٣٨ ص.
٢ - بررسى چگونگى اشتغال زايى بخش كشاورزى (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، سازمان برنامه وبودجه، ١٣٦٤ ش، ٧٩ ص.
٣ - بررسى شهر تهران وقم از نقطه نظر قدمت تاريخي، فرم جمعيتي،
موقعيت جغرافيائى وچگونگى گسترش أين دو شهر (فارسي / جغرافية)

طبعاته: طهران، سازمان برنامه وبودجه، ١٣٦١ ش، ٢٩ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٥٥ / ٤٨، كتابنامه بازار: ٥٧، كتابنامه مرداد ١٣٦٥:

.١٩

(٤٢)



آذردخت خليقي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - خود آموز فارسي سال أول راهنمائى (فارسي / لغة)

طبعاته: طهران، تابان، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٨٣ ص.
٢ - خود آموز فارسي سال دوم راهنمائى (فارسي / لغة)

طبعاته: طهران، تابان، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٧٦ ص.
٣ - خود آموز گام به گام فارسي سال سوم راهنمائى (فارسي / لغة)

كتاب مساعد لدرس النصوص الفارسية لمرحلة الثالث المتوسط في إيران. احتوى على
معاني

المفردات، أشعار، أجوبة التمرينات.
طبعاته: طهران، آزمون، ١٣٧٥ ش، ٨٧ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٣٠ / ٩.
آذردخت سعيدي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

چگونگى رشد ونمو كودكان در كشورهاى در حال رشد (فارسي / طب)
ترجمة مع محمد علي برزگر عن كتاب ل (ديفيد موللي ومارگارت فودلند).

طبعاته: طهران، تالش، ١٣٦٢ ش، ٣٢٩ ص.
المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ٣١٨.

آذردخت مفيدي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تركههاى ترد (فارسي / شعر)

مجموعة شعرية.
طبعاته: طهران، گردون، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٦٣ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ٢٤٧.

(٤٣)



آذر رضائي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آدمك چوبى (فارسي / أدب)

قصة قصيرة لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، رقعي، ٢٦ ص.

٢ - به دنبال وقت (فارسي / أدب)
ترجمة عن كتاب ل (رادني مارتين) وغيره.

طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ٢٧ ص.
٣ - جشن تولد پيشى كوچولو (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، كتاب كودك، ١٣٥٠ ش، رقعي.
٤ - رويش دو باره (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

قصة قصيرة لألطفال والناشئين استنادا إلى حياة اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم).
طبعاته: طهران، بنياد بعثت، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢٤ ص.

طهران، بنياد بعثت، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٧ ص.
٥ - سايه چگونه درست مى شود (فارسي / التربية والتعليم)

ترجمة مؤلف ل (كلدايد روبرت بال)، لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، زالل، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٢٤ ص.

٦ - شاهزاده سياره كوچك (فارسي / أدب)
قصة قصيرة لألطفال والناشئين.

طبعاته: طهران، رقعي، ٢٦ ص.
٧ - شاهزاده ودختر زيبا (فارسي / أدب)

قصة قصيرة لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، رقعي، ٢٦ ص.

٨ - على بابا وچهل دزد بغداد (فارسي / أدب)
قصة قصيرة لألطفال والناشئين.

طبعاته: طهران، رقعي، ٢٦ ص.

(٤٤)



٩ - قهرمانان كوچك (فارسي / أدب)
قصة قصيرة لألطفال والناشئين.

طبعاته: طهران، رقعي، ٢٦ ص.
١٠ - كوچولو ومداد بنفش (فارسي / أدب)

ترجمة عن قصة لألطفال تأليف (كداكت جانسون).
طبعاته: طهران، محراب قلم، ١٣٦٩ ش، ٦٤ ص.
١١ - من پنج حس دارم (فارسي / التربية والتعليم)

ترجمة مؤلف ل (آليكي)، لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، أمير كبير وشكوفه، ١٣٦٨ ش، رقعي، ٣٦ ص.

١٢ - موسى كاظم (عليه السالم) (فارسي / أدب)
نبذة من حياة اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم)، أعد لألطفال.

طبعاته: طهران، بنياد بعثت، ١٣٧٠ ش، ٢٣ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ٢ / ١٥٤٢، كتابنامه بهار

:١٣٦٨
١٣٧ وبهار ١٣٧١: ٢٣٣، كتاب هفته ١٢٥ / ٢٣.

آذر رمضاني
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
هديه عشق (فارسي / شعر)

مجموعة شعرية.
طبعاته: طهران، ١٣٤٨ ش، وزيري، ١٠٠ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٤٧٣.
آذر رهنما
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - زندگى شگفت انگيز آلبرت شوايتزر (فارسي / تراجم)

(٤٥)



ترجمة كتاب ل (ت. فاسمردال).
طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ، ١٣٦٥ ش، رقعي، ٢٠٦ ص.

٢ - سازگارى أطفال با اجتماع (فارسي / التربية والتعليم)
ترجمة كتاب ل (پل هنري لنديس).

طبعاته: طهران، طهوري، ١٣٣٥ ش، ٩٧ ص.
٣ - مقدمات أصول آموزش وپرورش (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥١ ش، وزيري، ١٨٩ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٨٨٢ - ٤٨٨٣، فهرست مشترك كتابهاى آموزش

وپرورش:
١١٦، كتابنامه مرداد ١٣٦٥: ٣٦.

آذر رياحي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - آداب وآئين پرستارى (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، انجمن پرستاران إيران، ١٣٥٤ ش، ٨٢ ص.
٢ - تاريخ پرستارى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، ١٣٥٠ ش، ٩٧ ص.

طهران، جمعيت هالل احمر، ١٣٥٣ ش، ٩٥ ص.
المصادر: فهرست برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ٥٣، كتابشناسى علوم پزشكى: ٧٩،

.١١٣
آذر زاهدي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
خود آموز وراهنماى عربي (٣) و (٤) (عربي - فارسي / لغة)

كتاب لتعليم اللغة العربية مع أسئلة وأجوبة وترجمة بعض المفردات إلى الفارسية.
طبعاته: طهران، مهتاب، ١٣٧٦ ش، ٢٢٦ ص.

طهران، مهتاب، ١٣٧٦ ش، ٢٠٧ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

(٤٦)



آذر سيد سليماني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
وسواس: تجربه ودرمان وسواس فكرى - عملي (فارسي / الطب النفسي)

ترجمة عن كتاب ل (ژوديت ال. را پوپورت).
طبعاته: طهران، آسيا، ١٣٧٥ ش، ٢٨٥ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

آذر صديقي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آينه مادر بزرگ (فارسي / أدب)

قصة لألطفال.
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١١ ص.

٢ - چادرى براى سارا (فارسي / أدب)
قصة لألطفال.

طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١٥ ص.
٣ - جشن مبعث (فارسي / أدب)

قصة لألطفال.
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٦ ش، ١١ ص.

٤ - روايت رؤيا (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٤ ش، ٧١ ص.
٥ - سارا به زيارت مى رود (فارسي / أدب)

قصة لألطفال.
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١٢ ص.

٦ - سارا جان تو هم مى توانى (فارسي / أدب)
قصة لألطفال.

طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١٢ ص.

(٤٧)



٧ - سارا روزه مى گيرد (فارسي / أدب)
قصة لألطفال.

طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١٥ ص.
٨ - سارا نماز مى خواند (فارسي / أدب)

قصة لألطفال.
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١١ ص.

٩ - سارا منتظر است (فارسي / أدب)
قصة لألطفال.

طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١٥ ص.
١٠ - شربت نذري (فارسي / أدب)

قصة لألطفال.
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٦ ش، ١٥ ص.

١١ - گلهائى براى دايى احمد (فارسي / أدب)
قصة لألطفال.

طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١١ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، مجلة نشر دانش ع ٦، السنة ١٥، ص

.٥٧
آذر عالي پور

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - آتش در كوهستان (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (آنيتادساي).

طبعاته: طهران، ياسمن، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٧٢ ص.
٢ - شليك به قاضى پرايس (فارسي / أدب)
ترجمة عن كتاب ل (شرود اندرسن) وغيره.

طبعاته: طهران، روشنگران، ١٣٧٢ ش، رقعي، ١٤٦ ص.

(٤٨)



٣ - شهود (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (فالنري اوكانز).

طبعاته: طهران، نشر نو، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٢٥٦ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٦٧: ١٨٨ وتابستان ١٣٧٢: ٤٥٩ وزمستان ١٣٧٣:

.٢٧٠
آذر عالئي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
كتابشناسى موضوعي سد سازى (فارسي / علم المصادر)

ألفته مع فرزانه آذرنيا وفريبا سلطاني.
طبعاته: طهران، وزارت نيرو، ١٣٦٧ ش، ٤٦ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٦٤ / ١٢.
آذر علي مددي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

آزمونهاى پيشرفت تحصيلي
(تعليمات ديني سال پنجم دبستان) (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، مؤسسة علمي آينده سازان، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٨٠ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٣٠ / ٣.

آذر عمراني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
أصول آموزش مهارتهاى اطالع يابى (فارسي / علم المصادر)

ترجمة مع فاطمة سبك روح عن كتاب ل (يال مال لي).
طبعاته: طهران، واژه پرداز، ١٣٧٦ ش، ١٥٦ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

(٤٩)



آذر قلي زاده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مباني جامعه شناسى (فارسي / اجتماع)

طبعاته: قم، محتشم كاشاني، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٠٢ ص.
المصادر: كتاب هفته ١١٤ / ٨.

آذر كارگري
(١٣٩١ ه -)

اآلثار:
رسوائى ٩٨ (فارسي / سياسة)

ترجمة عن مستندات الفضائح األخالقية للرئيس األميركي بل كلنتون وفقا لنتائج
التحقيقات

التي أجراها القاضي كنت أستار.
طبعاته: طهران، إسحاق، ١٣٧٧ ش، ٨٨ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آذر كريمي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - علفها آواز مى خوانند (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (سينگ دوريس).
طبعاته: تبريز، خنيا، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٣٠٤ ص.
٢ - ماساژ درمانى يومى هوتراپى (فارسي / طب)

ترجمة مع رحمت فيروزي عن كتاب ل (ماسايوكي سايونجي).
طبعاته: طهران، عطايى، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٣٢٠ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٢: ١٢٠ وزمستان ١٣٧٣: ١٨٤.

(٥٠)



آذر مرادي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
پرستارى بيماريهاى كودكان (فارسي / طب)
طبعاته: تبريز، المؤلفة، ١٣٧٢ ش، ٢٧٢ ص.

المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ٨١.
آذر معزي

(١٣٨٧ ه -)
اآلثار:

١ - آناتومى حركت (فارسي / طب)
ترجمة مع نور الدين األنصاري عن كتاب ل (رالف ويرهد).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٠ ش، ٢٨٤ ص.

٢ - اينتر فرنشيال تراپى (فارسي / طب)
ترجمة مع نور الدين األنصاري عن كتاب ل (براندا سويچ).

طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى علوم پزشكى، ١٣٦٨ ش، ٩١ ص.
٣ - پيشگيرى ودرمان زانو درد با ورزش (فارسي / طب)

دراسة عن مداواة آالم الركبة بالرياضة والعالج الطبيعي. ألفته مع إبراهيم عباسي.
طبعاته: طهران، مؤسسة كتاب همراه، ١٣٧٧ ش، ٩٤ ص.
٤ - پيشگيرى ودرمان كمر درد با ورزش (فارسي / طب)

ترجمة مع إبراهيم عباسي.
طبعاته: طهران، همراه، ١٣٧٤ ش، جيبي، ٨٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابشناسى علوم پزشكى: ٣٠٢، كتابنامه
زمستان ١٣٦٨: ٢٤٨، كتاب هفته ١٢١ / ١٣.

(٥١)



آذر مقامي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
چگونه علمي فكر كنيم: فكر

علمي، ذهن علمي، انديشه علمي (فارسي / التربية والتعليم)
ترجمة عن كتاب ل (ليندا آليسون وديفد كتز).
طبعاته: طهران، نشر نى، ١٣٧٦ ش، ١٢٧ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آذر مقدم كيا

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

تيزهوشان أول (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: تبريز، المؤلفة، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٩٩ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ١٠٨.
آذرميدخت بهزادي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - پدر خوانده (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (ماريو پوزو).

طبعاته: طهران، علم، ١٣٧١ ش، رقعي، ٧٣٢ ص.
٢ - دره عروسكها (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب لألطفال تأليف (جاكلين سوزان).

طبعاته: طهران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٤٥٩ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧١: ١٩٠ وبهار ١٣٧٢: ٥٥.

(٥٢)



آذرميدخت الطباطبائي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مرورى بر قارچ شناسى (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، خدمات علمي رزمندگان، ١٣٧١ ش، وزيري، ٩٦ ص.

المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ٥٦، كتابنامه زمستان ١٣٧١: ٧٥.
آذر ميدخت مشايخ فريدني

(١٣٦١ ه -)
أستاذة جامعية. ولدت في خوانسار. نالت الدكتوراه في التاريخ والثقافة اإليرانية.

اآلثار:
١ - بلخ كهنترين شهر إيراني آسياى

مركزي در قرون نخستين إسالمي (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى، ١٣٧٦ ش، ١١٤ ص.

٢ - تشيع در هند (فارسي / تاريخ التشيع)
ترجمة مؤلف ل (نور من هاليستر).

طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٧٣ ش، ٥٣٩ ص.
٣ - دانشگاه األزهر: تاريخ هزار

سأله تعليمات عاليه اسالم (فارسي / التربية والتعليم)
ترجمة كتاب ل (بايارد داج).

طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٢٦٨ ص.
٤ - مسائل مرزى إيران وعراق و

تأثير آن در مناسبات دو كشور (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٩ ش، ٢٩٥ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابشناسى ملى ٦٧ / ٦٥، معلومات
خاصة.

(٥٣)



آذرميدخت معبودي مقدم
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ربه كا (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (دافنه دوموريه).
طبعاته: طهران، گلشائى، ١٣٦٦ ش، ٧٨٦ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٦٣ / ٣١٣.
آذر مير عابديني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

شيمى وروش آن (فارسي / كيمياء)
ترجمة مع إلهة أحمديان.

طبعاته: طهران، إيران، ١٣٦٨ ش، رقعي، ٣٢ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٦٨: ٣٢١ وتابستان ١٣٧٠: ١٠١.

آذرنوش أسدي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
گرمسار (فارسي / تاريخ)

نظرة تاريخية واقتصادية واجتماعية إلى مدينة گرمسار.
طبعاته: طهران، المؤلفة، ١٣٤٦ ش، ٢٧٧ ص.

المصادر: كتابشناسى مشروطيت: ٤٢.
آذر نوشين " باقري "

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

دستور آشپزى وشيرينى پزى (فارسي / تدبير المنازل)
طبعاته: طهران، خرد، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٥٦٠ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٢٣ / ٢٠.

(٥٤)



آذر يوسف پور
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
هنر آرايش وتندرستى ويژه بانوان (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٢٦ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧١: ١٥٥.

آذر يوسفي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
نمادهاى اسطوره أي وروانشناسى زنان (فارسي / علم النفس)

ترجمة كتاب ل (شينودابولن).
طبعاته: طهران، روشنگران، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٣٤٧ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ١٩.
آراسته آژير
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مباني فيزيكى راديولوژى، تشخيص

پرتو شناسى وپرتو درمانى (فارسي / طب)
ترجمة عن االنكليزية مع غالم حسين رهبري.

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٤٣٨ ص.
المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ٢٤٢، كتابنامه تابستان ١٣٦٨: ٤٥.

آرام بهروزي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
(٩٠ ETABS) راهنماى برنامه

سازگار با آئين نامه زلزله در إيران (فارسي / كومبيوتر)
ترجمة كتاب ودراسة لبعض موضوعاته، أضاف فيها معلومات جديدة.

(٥٥)



طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٢٢ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٣: ٥.

آرام پيله رودي
(ق ١٥ ه)

طبيب وأستاذ جامعي درس في طهران.
اآلثار:

مجموعه سؤاالت پرانترى، دستيارى (٣٠) أستاذ (فارسي / طب)
مرشد ألساتذة الجامعات في (٨) مجلدات مستقلة. أجاب في كل مجلد عن مجموعة

أسئلة
طبية تتعلق بمرض معين. ألف (٦) مجلدات مع حسين فيني، وما تبقى مع مه سيما

كواري.
طبعاته: طهران، حيان، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٣٢ ص، أمراض األطفال، ألفه مع

مه سيما كواري.
طهران، حيان، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٩٢ ص، األمراض الجلدية والطب

االشعاعي، ألفه مع مه سيما كواري.
طهران، حيان، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٤٤ ص، أمراض الجهاز التنفسي.
طهران، حيان، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٠٨ ص، أمراض الجهاز الهضمي.

طهران، حيان، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٥٦ ص، أمراض الدم.
طهران، حيان، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٤٤ ص، أمراض الغدد.

طهران، حيان، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٣٢ ص، األمراض القلبية.
طهران، حيان، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٢٠ ص، أمراض الكلية.

المصادر: كتاب هفته ١٤٩ / ٢١ - ٢٢ و ١٥٠ / ١٣ - ١٤.
آرزو إقتداري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - آقاى پالومار (فارسي / أدب)
ترجمة مع مهرداد قاسم فر عن كتاب ل (الساندرو بريكو) وآخرين.

طبعاته: طهران، مؤسسة إيران، ١٣٧٧ ش، ٢٢٠ ص.

(٥٦)



٢ - هزار بيت گزيده از ديوان كبير غزليات شمس (إيطالي - فارسي / شعر)
مجموعة شعرية منتخبة من ديوان شمس التبريزي. (١٠٠٠) بيت. ترجمت إلى

اإليطالية
La versl dal dimille " وطبعت مع النص الفارسي في مجلد واحد باسم

." raccolta
طبعاته: طهران، المترجمة، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١٧٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٤٤٩ - ٤٥٠.
آرزو دادفر
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
راز يك عمر سالمت (فارسي / طب)

ترجمة عن كتاب ل (هارفي دياموند). في عالقة صحة اإلنسان بالبرامج الغذائية
المنظمة.

طبعاته: طهران، سيمرغ، ١٣٧٧ ش، ١٤١ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

آرزو سلطنت پوري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - دانستنيهاى عمومى پنجم ابتدائي (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، فردوسي، ١٣٧٥ ش، ٣٣٦ ص.
٢ - مجموعه سؤاالت چهارم ابتدائي (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، مجيد، ١٣٧٥ ش، ٢٦٣ ص.
٣ - مجموعه سؤاالت رياضيات دوم راهنمائى (فارسي / رياضيات)

طبعاته: طهران، مهتاب، ١٣٧٥ ش، ٢٨٨ ص.
٤ - معلومات عمومى چهارم ابتدائي (فارسي / تعليمات عامة)

طبعاته: طهران، پيكان، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٢٧٦ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه بهار ١٣٧٦: ١٧٤.

(٥٧)



آرزو سليمي زاده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
همديگر را دوست بداريم (فارسي / اجتماع)

ترجمة عن كتاب ل (پل هاك). بحث عدة موضوعات: الروابط االجتماعية، الحب،
العالقات
الزوجية.

طبعاته: طهران، پيك فرهنگ، ١٣٧٧ ش، ١٨٢ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

آرزو نيراحمدي
(١٣٧٠ ه -)

اآلثار:
آواى تنهايى دل (فارسي / أدب)

مجموعة من القصص الفرنسية. ترجمة عن كتاب ل (هانري ترآوا).
طبعاته: طهران، همگان چاپ، ١٣٧٨ ش، ١٨٣ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آرش أفشار
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - بازآموز تعليمات اجتماعي سوم راهنمايى (فارسي / اجتماع)

ألفه مع پروين گل شريفي.
طبعاته: طهران، مؤسسة خدمات علمي آموزشى رزمندگان اسالم، ١٣٧٨ ش، ١٣٠

ص.
٢ - پرسش وپاسخ تاريخ سوم راهنمايى (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، الله داد، ١٣٧٤ ش، ١١٠ ص.
٣ - پرسش وپاسخ جغرافى سوم راهنمايى (فارسي / جغرافية)

أسئلة وأجوبة االمتحانات النهائية لموضوع الجغرافية في (٥) دورات متتالية لمحافظة
طهران.

طبعاته: طهران، الله داد، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٨٥ ص.

(٥٨)



٤ - خود آموز جغرافى سال سوم راهنمايى (فارسي / جغرافية)
ألفه مع محمد مهدي أميري.

٥ - مجموعه سؤاالت تاريخ سال دوم راهنمايى (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، دانا، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١٠٣ ص.

٦ - مجموعه سؤاالت جغرافى سال سوم راهنمايى (فارسي / جغرافية)
طبعاته: طهران، دانا، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١١٤ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه پائيز ١٣٧٢: ١٣٠، كتاب هفته
.٩١ / ٨

آرش جاللي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
چگونه رياضي دان شدم (فارسي / تراجم)

ترجمة مع حسين سيد موسوي وأمير حسين شهبازلو عن كتاب ل (دانلدجي آلبرز
وجرالد

الكساندر سون). مجموعة لقاءات مع علماء الرياضيات المشهورين.
طبعاته: طهران، مبتكران، ١٣٧٧ ش، ٢٣٧ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آرش جهان
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آموزش مصور مهمترين تكنيكهاى كاراته وتكواندو با

(٤٥٠) تصوير قدم بقدم از كمربند سفيد تا كمربند سياه (فارسي / رياضة)
ألفه مع كاوه جهان.

طبعاته: طهران، ١٣٦٠ ش، ج ١.
٢ - راهنماى هنرهاى رزمى جهان (فارسي / رياضة)

طبعاته: طهران، على قزويني زاده، ١٣٦١ ش.
المصادر: كتابشناسى ملى ٤٩ / ١٤٣ و ٥٠ / ٢٧٨.

(٥٩)



آرش جودكي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
دريا تعبير خوابهاى ماست (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، نشانه، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٩٣ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٢٦٣.

آرش حجازي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - اندوه ماه (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١١٥ ص.
٢ - چگونه آينده را پيشگويى كنيم (فارسي / مالحم)

ترجمة عن كتاب ل (جوزف ويد).
طبعاته: طهران، كاروان، ١٣٧٧ ش، ٢٠٨ ص.

٣ - دختر شاه پريان (فارسي / أدب)
ترجمة عن رواية ل (لرد دانسني).

طبعاته: طهران، درايت، ١٣٧٨ ش، ٢٥٠ ص.
٤ - سرگذشت نارنيا (فارسي / أدب)

ترجمة عن رواية ل (كاليف لويس).
طبعاته: طهران، كاروان، ١٣٧٦ ش، ٧ ج.

٥ - فراتر از ادراك (فارسي / دوائر المعارف)
ترجمة مع مريم حريري، شاهرخ فرزاد، تابان خواجة نصيري عن كتاب ل (فرانك

ادواردز)
وآخرين.

طبعاته: طهران، كاروان، ١٣٧٧ ش، ٢٢٤ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ٢٥٤.

(٦٠)



آرش سليماني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مجموعه سؤاالت ارتقاء كاردانى به كارشناسى بهداشت حرفه أي (فارسي / طب)

ألفه مع مير غني سيد صومعة.
طبعاته: طهران، حيان، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٩٢ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٤٧ / ١٠.
آرش صباحي فرد

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - تستهاى طبقه بندى شده كنكور نظام جديد فيزيك ١ (فارسي / فيزياء)
مجموعة األسئلة الحديثة المفهرسة لالمتحان الوزاري العام. أعد للثانويات اإليرانية

والمرحلة
التمهيدية للجامعات، قسم العلوم التجريبية.

طبعاته: طهران، بهينه، ١٣٧٦ ش، ٢١٠ ص.
٢ - تستهاى طبقه بندى شده كنكور نظام

جديد فيزيك ٤: رشته رياضي وفيزيك (فارسي / فيزياء)
ألفه مع داود رفيعي.

طبعاته: طهران، بهينه، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٠٠ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه بهار ١٣٧٦: ٨٣.

آرش صفاري اآلشتياني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
اطلس روشهاى تشخيص ودرمان ساده بر بالين بيمار (فارسي / طب)

ترجمة مع راميار مهدوي وشفا شفاهي عن كتاب ل (واندر سالم، توماس جي،
كوتلر)

وآخرين.

(٦١)



طبعاته: طهران، دانشگاه آزاد إسالمي، ١٣٧٢ ش، ٦٤٠ ص.
المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ١٢٥ - ١٢٦.

آرش صفوتي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
اكلوژن (برهمايش) (فارسي / طب)

ترجمة كتاب ل (جوزيف دوش سانتوش).
طبعاته: طهران، نادر، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٣١ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧٣: ١٩٠.
آرش ضيائي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
راهنماى مسائل استاتيك (فارسي / صناعات)

ترجمة كتاب ل (راسل جانستون وفردينالد پ. پيير).
طبعاته: طهران، اشراقي، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٧٩ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٠٠ / ٩.
آرش علي زاده

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - خزانه پرسشهاى چهار گزينه أي استاندارد
وطبقه بندى شده جغرافى پيش دانشگاهى (فارسي / جغرافية)

طبعاته: طهران، كانون گسترش علوم، ١٣٧٧ ش، ٦٨ ص، بإشراف محمد رضا
سالكي.

٢ - خزانه سؤاالت استاندارد وطبقه بندى
شده جغرافياى إيران واستان نظام جديد (فارسي / جغرافية)

(٦٢)



طبعاته: طهران، كانون گسترش علوم، ١٣٧٧ ش، ٧٧ ص، بإشراف محمد رضا
سالكي.

٣ - خزانه سؤاالت استاندارد وطبقه بندى
شده زمين شناسى سوم نظام جديد (فارسي / علم طبقات األرض)

طبعاته: طهران، كانون گسترش علوم، ١٣٧٧ ش، ٦٣ ص، بإشراف محمد رضا
سالكي.

٤ - خزانه سؤاالت استاندارد وطبقه بندى
شده زيست شناسى (٢) پيش دانشگاهى (فارسي / علم األحياء)

طبعاته: طهران، كانون گسترش علوم، ١٣٧٧ ش، ٦٩ ص، بإشراف محمد رضا
سالكي.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آرش قريشي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مترسك (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، گسترش انتشارات، ١٣٦٩ ش، ١٢ ص.
المصادر: كتابنامه تير ١٣٦٩: ١٢٧.

آرش كردي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آسيب شناسى پايه (فارسي / طب)

ترجمة المجلد الثاني من كتاب ل (كمار، كاترين، رابين) عن االنكليزية.
طبعاته: طهران، پزشكى إيران، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٧٠٠ ص.

٢ - بيماريهاى دستگاه گوارش (فارسي / طب)
ترجمة مؤلف ل (انطوني زولو).

(٦٣)



طبعاته: طهران، پزشكى إيران، ١٣٧٥ ش، جيبي، ٨٤ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٣٠ / ١٤.

آرش مقصود لو
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
هنر ترسيمات كامپيوترى با Pc - IBM (فارسي / كومبيوتر)

ترجمة كتاب ل (ألن واط وجيم مك گريگور).
طبعاته: طهران، جزيل، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤١٠ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ٧.
آرش منصوريان

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - ضروريات آناتومى سر وگردن (فارسي / طب)
ألفه مع فرامرز آرين.

طبعاته: طهران، تيمورزاده، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٧٤ ص.
٢ - ضروريات بافت شناسى وجنين شناسى دهان ودندان (فارسي / طب)

ترجمة كتاب ل (لسلي گارنتز).
طبعاته: طهران، تيمورزاده، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٥٢ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٣٠ / ١٣.
آرش هوشمند

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

آموزش رياضيات سال چهارم تجربى به زبان ساده (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٤٣٢ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٢: ٤٥.

(٦٤)



آرمان اعتمادي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - باران اسيدى (فارسي / الظواهر الجوية)

ترجمة مؤلف ل (أم. برايت).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٧٣ ش، ٣١ ص.

٢ - دنياي ما در خطر اليه ازن
(سوراخهاى اليه ازن در اتمسفر) (فارسي / الظواهر الجوية)

ترجمة مؤلف ل (أم. برايت).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٧٣ ش، ٢٩ ص.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٣: ٢٣٤ وتابستان ١٣٧٣: ٢٧٧.
آرمان إمام پور

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

اتصاالت جوشى (فارسي / صناعات)
ترجمة كتاب ل (جي هيكس).

طبعاته: طهران، هزاران، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١١٢ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٧٤ / ١٩.

آرمان أميد
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
نمايشنامه كبودان واسفنديار (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، نمايش، ١٣٦٩ ش، ٤٠ ص.

المصادر: كتابنامه دى ١٣٦٩: ٧١ - ٧٢.

(٦٥)



آرمان تقيان
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مسائل مسابقات رياضي (فارسي / رياضيات)

طبعاته: طهران، دانا، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٤٢٦ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٢: ٣٠.

آرمين شرق
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - راهنما وخودآموز گام به گام حسابان (فارسي / رياضيات)

كتاب لتعليم الرياضيات. أعد لطلبة الثانويات اإليرانية، فرع الرياضيات والفيزياء،
المرحلة
الثالثة.

طبعاته: طهران، بهينه، ١٣٧٥ ش، ٢٨٠ + ٢٨٠ ص، ٢ ج.
٢ - راهنما وخودآموز گام به گام

هندسه (١) نظام جديد متوسطة (فارسي / هندسة)
طبعاته: طهران، بهينه، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٤٨ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٦١ / ١٤.
آرمان شيشه گر

(١٣٧٢ ه -)
اآلثار:

١ - پرواز بر فراز شهرهاى باستانى إيران (فارسي / حضارة)
ترجمة عن كتاب ل (أريك اشميت). بحث تاريخي عن المدن اإليرانية القديمة

ومعالمها
الحضارية.

طبعاته: طهران، سازمان ميراث فرهنگى، ١٣٧٦ ش، ٢٧٩ ص.
٢ - شيشه إيراني (فارسي / صناعات)

(٦٦)



ترجمة عن االنكليزية لكتاب من تأليف (ادنا. بي. گرافورد). بحث عن الصناعات
الزجاجية

اإليرانية وفنونها المنوعة.
طبعاته: طهران، سازمان ميراث فرهنگى، ١٣٧١ ش.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آريا جنابي

(١٣٨٧ ه -)
اآلثار:

بيماريهاى كليه ومجاري ادرارى (فارسي / طب)
ترجمة القسم الخاص بأمراض الكلى والمجاري البولية من كتاب " أصول الطب

الداخلي "
تأليف (تنسلي راندولف هريسون).

طبعاته: طهران، ارجمند، ١٣٧٧ ش، ١٦٤ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

آريا حديدي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ميراث سوم، وعدههاى اسالم (فارسي / األديان السماوية)

ترجمة كتاب ل (روجيه غارودي).
طبعاته: طهران، قلم، ١٣٦٤ ش، رقعي، ٢٦٠ ص.

المصادر: كتابنامه دى ١٣٦٤: ٢٠.
آريا حسيني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
اطلس رنگى وروشهاى پرستارى در تصادفات واورژانس (فارسي / طب)

دليل مصور لإلسعافات األولية السريعة لمختلف الحوادث.
طبعاته: طهران، إيران ارشاد، ١٣٦٨ ش، رحلي، ١١٤ ص.

المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٦٨: ٤٧.

(٦٧)



آرين آزموده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
كتابشناسى هنر إيران قبل از اسالم (فارسي / علم المصادر)

فهرست بأسماء الكتب التي عرضت للفنون اإليرانية قبل االسالم.
طبعاته: طهران، دانشگاه فارابى، ١٣٥٦ ش.

المصادر: كتابشناسى آذربايجان: ٣٠٣.
آرين بيات
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آموزش وامتحان گام به گام

اجتماعي أول راهنمايى (فارسي / اجتماع)
مرشد لتعليم درس االجتماعيات لألول المتوسط في إيران.

طبعاته: طهران، فريد صديقي أخا، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٨٠ ص.
٢ - آموزش وامتحان گام به گام اجتماعي دوم راهنمايى (فارسي / اجتماع)

مرشد لتعليم درس االجتماعيات للثاني المتوسط في إيران.
طبعاته: طهران، فريد صديقي أخا، ١٣٧٦ ش، ٩٥ ص.

٣ - آموزش وامتحان گام به گام
اجتماعي سوم راهنمايى (فارسي / اجتماع)

مرشد لتعليم درس االجتماعيات للثالث المتوسط في إيران.
طبعاته: طهران، فريد صديقي أخا، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٩٦ ص.

٤ - آموزش وامتحان گام به گام
حرفه وفن أول راهنمايى (فارسي / الحرف والمهن)

مرشد لتعليم درس الحرف والفنون لألول المتوسط في إيران.
طبعاته: طهران، فريد صديقي أخا، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٩٦ ص.

(٦٨)



٥ - آموزش وامتحان گام به گام
حرفه وفن دوم راهنمايى (فارسي / الحرف والمهن)

مرشد لتعليم درس الحرف والفنون للثاني المتوسط في إيران.
طبعاته: طهران، فريد صديقي أخا، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٩٦ ص.

٦ - آموزش وامتحان گام به گام حرفه وفن سوم راهنمايى (فارسي / الحرف والمهن)
مرشد لتعليم درس الحرف والفنون للثالث المتوسط في إيران.

طبعاته: طهران، فريد صديقي أخا، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٩٦ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب ماه (علوم اجتماعي) ١ / ٥، ١٦.

آزاد
(ق ١٣ ه)

شاعر إيراني لقب ب " آزاد ". كان حيا سنة (١٢٣٥ ه).
اآلثار:

مثنوى مشرب عشاق الهى (فارسي / شعر)
مثنوي عرفاني. (١٦٠٠) بيت تقريبا. بعناوين " مشرب " و " مقاله ". مدح فيه محمد

شاه
القاجاري. فرغ منه سنة (١٢٣٥ ه).

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٤ / ٣٦٣٨ [٤٦٩٣] - (٨٤ و) - ق ١٣ ه.
المصادر: الذريعة ١٩ / ٢٩٥.

آزاد
(ق ١٢ ه)

شاعر إيراني تخلص ب " آزاد ".
اآلثار:

نياز وناز (فارسي / شعر)
مثنوي عرفاني.

مخطوطاته: المتحف البريطاني / لندن (نسخههاى خطى فارسي ٤ / ٣٢٨٩)
- [٥٢٣٤]

(٩١ و) - ق ١٨ م.
المصادر: الذريعة ٢٤ / ٤٣٢.

(٦٩)



آزاده آل محمد
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - نوبت (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (لوينجي بيراندلو).
طبعاته: طهران، روشنگران، ١٣٧٢ ش، رقعي، ١٧٩ ص.

٢ - يرما (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (فدريگو كارسيا لوركا).

طبعاته: إصفهان، فردا، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٧٦ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٤٦٢، كتاب هفته ٩٠ / ٢٩.

آزاده إبراهيم زاده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
كاربرد آنتى بيوتيكها (فارسي / طب)

شارك في تأليفه هادي اخباري.
طبعاته: طهران، ترمه، ١٣٧٧ ش، ١٩٥ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

آزاده افروز
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ستارههاى دنباله دار ومرگ دايناسورها (فارسي / أدب)

ترجمة عن تأليف ل (ايزاك آسيموف). معلومات عن المذنبات وموت الدينوصورات،
أعد

لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، انجمن أولياء ومربيان، ١٣٧٠ ش، ٣٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

(٧٠)



آزاده أمين پور
(١٣٧٠ ه -)

أستاذة جامعية في علم التغذية والصناعات الغذائية. حصلت على ليسانس من
طهران وماجستير ودكتوراه سنة (١٣٩٨ ه) من جامعة لندن. خصصت بعض جهودها

العلمية بالتدريس في جامعة الشهيد بهشتي بطهران.
اآلثار:

١ - أصول علم تغذيه (فارسي / طب)
ألفته مع گيتي صديق.

طبعاته: طهران، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٤٠٨ ص.
طهران، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٣٧٦ ص.

طهران، شركت انتشار، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٨٨ ص.
٢ - بهترين روش تغذيه نوزاد (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، ١٣٧١ ش.
٣ - تغذيه درمانى (فارسي / طب)

ألفته مع گيتي صديق.
طبعاته: طهران، شركت انتشار، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٣٧٦ ص.

طهران، شركت انتشار، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٣٦١ ص.
٤ - فهرست تشريحي مقاالت

تغذيه أي كشور (١٣٥٥ - ١٣٧٠ ش) (فارسي / علم المصادر)
ألفته مع نسرين اميدوار.

طبعاته: طهران، انستيتو تحقيقات تغذيه، ١٣٧٣ ش، رحلي، ١١٣ ص، ج ٢.
طهران، انستيتو تحقيقات تغذيه، ١٣٧٤ ش، رحلي، ١٩٨ ص.

٥ - كاربرد تغذيه بالينى (فارسي / طب)
ترجمة مع اميدوار ورياضي عن كتاب ل (فرانس جي زيمن) وآخرين.

طبعاته: طهران، شركت انتشار، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٥٥ ص.

(٧١)



٦ - نقش غذاي كمكى در تغذيه كودكان (فارسي / طب)
ألفته مع مهين آذر.

طبعاته: طهران، نشر مهر، ١٣٧٨ ش، ٣٢ ص.
٧ - نگرشى بر پژوهشهاى غذا وتغذيه در إيران (فارسي / طب)

المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٣٠٦، بنك معلومات (كتابشناسى ملى)،
كتابنامه دى

١٣٦٣: ٣٨ وآبان ١٣٦٦: ٤٨ وتابستان ١٣٦٨: ١٦٥ وارديبهشت ١٣٦٩: ٨٥
وتابستان

١٣٧٠: ٥٦ وتابستان ١٣٧٢: ٦٣ وپائيز ١٣٧٣: ١٧٦، ٢٠٥، كتاب هفته ١٢٣ /
.١١

آزاده بوي افزار
(١٣٩٤ ه -)

اآلثار:
١ - دويست غذاي گوناگون به سبك چينى (فارسي / تدبير المنازل)

ترجمة عن النسخة االنكليزية ل (شارون نيل) المترجمة عن األصل الصيني ل (دلين مي
هوي). معلومات عن مختلف األغذية الصينية.

طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٧ ش، ٢٩٥ ص.
٢ - قورباغه ها (فارسي / أدب)

ترجمة عن اإليطالية.
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٤ ش.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، معلومات خاصة.
آزاده حسيني
(١٣٩٩ ه -)

اآلثار:
قايق خاطره (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، نقطه، ١٣٧٨ ش، ١٠٤ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

(٧٢)



آزاده خوزان
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
قصههاى تنهايى (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ١٣٤٨ ش، ٤٧ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٩٢٦.

آزاد هديه شريفي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
دخترك وستاره (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (سرگئي كوربانف).
طبعاته: طهران، كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان، ١٣٧٥ ش، ٢٠ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٦٩ / ٣٣.
آزاده راد نژاد

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

توليد ناب (فارسي / اقتصاد)
ترجمة كتب ل (دانيل جونز) وآخرين. دراسة لطرق االنتاج الجديدة

طبعاته: إصفهان، هشت بهشت، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٤٢٤ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٦: ٥٠.

آزاده گودرزي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - خزانه سؤاالت استاندارد وطبقه بندى

شده تاريخ إيران (١) نظام جديد (فارسي / تاريخ)

(٧٣)



شارك في تأليفه محمد رضا سالكي.
طبعاته: طهران، كانون گسترش علوم، ١٣٧٧ ش، ٤٤ ص.

٢ - خزانه سؤاالت استاندارد وطبقه بندى
شده تاريخ إيران (٢) نظام جديد (فارسي / تاريخ)

شارك في تأليفه محمد رضا سالكي.
طبعاته: طهران، كانون گسترش علوم، ١٣٧٧ ش، ٥٥ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آزاده بنت محمد تقي تجردي

(١٣٨٠ ه -)
أستاذة وباحثة في العلوم الكيميائية. ولدت بكرمان، وأكملت مراحلها الدراسية

األولى في طهران. حصلت على الليسانس والماجستير في الكيمياء من جامعة الشهيد
بهشتي وجامعة إعداد المدرسين، واصلت دراستها لنيل الدكتوراه. لها مشاركات في

عدة مؤتمرات علمية.
اآلثار:

إلى جانب مقاالتها المنشورة في مختلف المجالت اإليرانية، لها الكتب
اآلتية:

١ - تجزيه كيفى معدني (فارسي / معادن)
ترجمة مع فرانك منطقي عن كتاب ل (جي. سيوال).

طبعاته: طهران، دانشگاه علم وصنعت، ١٣٧٦ ش، وزيري، ١٣ + ٣٦٦ ص.
٢ - سنتز مواد معدني (فارسي / معادن)

ألفته مع أفسر علي زاده عظيمي.
طبعاته: طهران، دانشگاه تربيت معلم، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٢٤ ص.

المصادر: بأنك اطالعات محققين ٢ / ٢٤٨ - ٢٤٩، كتاب هفته ١٤٩ / ١٩،
المؤلفة.

(٧٤)



آزاده مقدم
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - جم جمك برگ خزون (فارسي / أدب)

طبعاته: مشهد، پاندا، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٤ ص.
٢ - داستان هفت سين براى كودكان (فارسي / أدب)

طبعاته: مشهد، ١٣٤٤ ش، ٢٤ ص.
٣ - روز مادر (فارسي / أدب)

طبعاته: مشهد، ١٣٤٤ ش، وزيري، ٣٦ ص.
٤ - يك روز خوش (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، ٢١ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٩٩٩، ٢٦٧١ و ٥ / ٥٥٩١، كتابشناسى موضوعي
إيران:

٦٨١، كتاب هفته ١١٣ / ٢٢.
آزر بن رشيد خان القمي

(ق ١٤ ه)
شاعر نظم بالفارسية، من أحفاد لطف علي بيك آذر بيگدلي مؤلف " آتشكده ".

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٨٧، الذريعة ٩ / ٣.
آزيتا آذركيوان

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

چكيده طب كودكان (فارسي / طب)
إعداد وترجمة مع مليحة كديور عن كتاب ل (والدو امرسون نلسون).

طبعاته: طهران، تيمورزاده، ١٣٧٨ ش.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

(٧٥)



آزيتا آزمون
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تكيه بر شاخههاى غم (فارسي / أدب)

طبعاته: إصفهان، نورين سپاهان، ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٧٥ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧١: ١٩٢.

آزيتا أديب پور
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آب نباتهاى رنگى (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، پيك إيران، ١٣٧٧ ش، ١١ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

آزيتا پورأشرف
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مدرك (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب للمؤلف الفرنسي (فردريك فورسايت).
طبعاته: طهران، سمير، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٢٨٦ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٣٥ / ١٧.
آزيتا سعيد
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تمرين گام به گام لوحههاى فارسي أول ابتدائي (فارسي / لغة)

طبعاته: طهران، آزمون، ١٣٧٦ ش، وزيري، ١٣٦ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٦: ١٧٨.

(٧٦)



آزيتا شمشيرباز
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
چگونه تناسب خويش را حفظ كنيم (فارسي / رياضة)

ترجمة مع عطاء الله محمد علي نژاد عن تأليف ل (لوناموسو، جيم اورد).
طبعاته: طهران، علم وورزش، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٨٠ ص.

المصادر: كتابنامه خرداد ١٣٦٥: ٣١.
آزيتا علمي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آموزش فيزيك با بيانى ساده (فارسي / فيزياء)

كتاب لتعليم الفيزياء وفقا للنظام الجديد للتعليم الثانوي في إيران. ألفته مع حسين رضا
سراج.

طبعاته: طهران، بيگى، ١٣٧٦ ش، ٢٣٧ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

آزيتا قدسي راثي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
علم ونا بخردى (فارسي / فلسفة)

ترجمة كتاب ل (ديزي ردنر ومايكل ردنر).
طبعاته: طهران، انجمن فيزيك إيران، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٣٦ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ١٥١.
آزيتا قهرمان

(١٣٨٢ ه -)
شاعرة إيرانية. ولدت بمشهد. بدأت في نظم الشعر سنة (١٣٩٦ ه). ناهز شعرها

(٣٠٠) قطعة.

(٧٧)



اآلثار:
١ - آوازى حوا پريزادان آب (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، پاندار، ١٣٧٢ ش.
٢ - مجموعه أشعار (فارسي / شعر)

طبعاته: مشهد، ١٣٧١ ش.
المصادر: زنان شاعر إيران: ٧١٨، گويا ١ / ٤٨٥.

آزيتا محمودان
(١٣٨٧ ه -)

اآلثار:
١ - چكيده راديولوژى تشخيص آرمسترانگ (فارسي / طب)

ترجمة عن كتاب ل (پيتر آرمسترانگ) وآخرين.
طبعاته: طهران، تيمورزاده، ١٣٧٨ ش، ٤٨٠ ص.

٢ - راهنماى بالينى آزمايشهاى تشخيص پزشكى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، راستان، ١٣٧٤ ش، جيبي، ٢٧٤ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٠٦ / ١٢ - ١٣.
آزيتا نهچيري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

با بالهاى بلند آرزو (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (فالديمير كيسليوف).

طبعاته: طهران، تندر، ١٣٦١ ش، ٢٩٤ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٥٠ / ٣١٦.

آسية جوادي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
معماري إيران (فارسي / عمارة)

(٧٨)



مجلدان.
طبعاته: طهران، مجرد، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٤٧٢ + ٥٠٤ ص.

المصادر: كتابنامه بازار: ٦٩، كتابنامه بهمن ١٣٦٣: ١٥.
آسية صادق الوعد

(١٣٦٨ ه -)
اآلثار:

Olympics (Two thousand and twenty) ٢٠٢٠ (إنكليزي / رياضة)
ترجمة كتاب لرحيم صادق الوعد بشأن األلعاب األولمبية.
طبعاته: طهران، رحيم صادق الوعد، ١٣٧٧ ش، ٦٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آسية علي زاده

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

دويست سؤال دويست پاسخ:
آشنائى با مسائل حقوقي وسجلى (فارسي / حقوق)

(٢٠٠) سؤاال حقوقيا وأجوبتها. ألفته مع نورية علوي.
طبعاته: طهران، بهنود، ١٣٧٦ ش، ١٤١ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آصف خلداني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

شيوه بهره بردارى از ماشينهاى راهسازى (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، آزاده، ١٣٦٤ ش، ١٣٤ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٥٦ / ١٧١.

(٧٩)



السيد آصف القزويني
(ق ١٢ ه)

عالم ديني. درس بقزوين وإصفهان، وحاز منزلة علمية رفيعة. درس في تفليس أو
إيروان. توفي بإصفهان قبيل حصار السلطان محمود األفغاني لتلك المدينة سنة

(١١٣٦ ه).
اآلثار:

شرح خطبة أمير المؤمنين (عليه السالم) المروية عن همام (عربي / حديث)
شاهده الشيخ عبد النبي القزويني وأثنى عليه.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٨٧، تتميم أمل اآلمل: ٤٨ - ٤٩، دائرة المعارف بزرگ
إسالمي

١ / ٤٣١، ريحانة األدب ٤ / ٤٤٧ - ٤٤٨.
آصفه آصفي

(١٣٤١ ه -)
كاتبة صحفية أتقنت االنكليزية والفرنسية، دكتوراه في التربية والتعليم، حصلت

على امتياز لنشر مجلة " من ". زاولت التدريس في الجامعات اإليرانية.
اآلثار:

إلى جانب مقاالتها المنشورة في بعض المجالت اإليرانية، لها الكتب اآلتية:
١ - آموزش وپرورش براى جهان فردا (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، ١٣٥٦ ش، ١٢٦ ص.
٢ - أولياء ومربيان، مسائل خانواده ها (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، انجمن أولياء ومربيان، ١٣٥٤ ش، ٦٤ ص.
٣ - جانبدارى از پرورش وتربيت جديد (فارسي / التربية والتعليم)

ترجمة كتاب ل (اندريه برژ).
طبعاته: طهران، ١٣٥٦ ش، ١٢٦ ص.

٤ - جهان نگران نسل جوان است (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، ٧٩ ص.

(٨٠)



٥ - خانواده وتربيت در إيران (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، انجمن أولياء ومربيان، ١٣٥٦ ش.
٦ - در خانه كوچك ما (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، ٤٢ ص.
٧ - زندگى در خانواده (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، ١١١ ص.
٨ - كيف پول خانواده (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، ٤٢ ص.
٩ - گفتار در مسائل أولياء ومربيان (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، انجمن أولياء ومربيان، ١٣٥١ ش.
١٠ - مباني فلسفه (فارسي / فلسفة)

طبعاته: قزوين، مدرسه عالي علوم ادارى، ١٣٥١ ش، وزيري، ٤٣٦ ص.
طهران، مدرسه عالي غزالي، ١٣٥٣ ش، وزيري، ٢ مج.

طهران، آگاه، ١٣٧١ ش، وزيري، ٦٥٤ ص.
١١ - مدرسه، خانواده وآموزش

وپرورش، پدران ومادران (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، ١٣٥١ ش.

١٢ - مسائل تربيتي نوجوانان (فارسي / التربية والتعليم)
ترجمة تأليف ل (مارتا هريس).

طبعاته: طهران، ١٣٥٣ ش، ٨٥ ص.
١٣ - نارسائىهاى خانواده در زمان ما (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، ١٣٥٥ ش، ٤٤ ص.
١٤ - نقش خانواده در پرورش فرزند (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، ١٣٥٦ ش، ٣٤ ص.
١٥ - نگاهى به أدب پارسى (فارسي / أدب)

طبعاته: قزوين، مدرسه عالي علوم ادارى وبازرگانى، ١٣٥٢ ش، وزيري، ٤٦٢ ص.

(٨١)



المصادر: اينجا إيران - من زن: ٥٥، ٨٥، چاپى فارسي ٥ / ٥٢٩٦، چهره
مطبوعات معاصر:

٤، فرهنگ رجال معاصر إيران ١ / ٤٩٠، كتابشناسى ملى ٤٥ / ٥٩، ٦٠، ٦٦،
،٧٣، ٧٤

كتابشناسى موضوعي إيران ١ / ١٠٨، كتابنامه بهار ١٣٧١: ٣١.
آغا خان بن حسين قلي خان المهندس

(١٢٧٤ - ١٣٥٦ ه)
مؤلف إيراني له أبحاث في الرياضيات والجغرافية. عرف ب " محاسب الدولة "

و " محاسب الملك ". من عرفاء فرقة صفي الدين علي شاه، وتالميذ نجم الملك ميرزا
عبد الغفار (ت ١٣٢٠ ه). درس في دار الفنون بطهران. توفي بإصفهان، ودفن في

مقبرة
تخت فوالد.

اآلثار:
١ - أصول علم جبر ومقابله (فارسي / رياضيات)

طبعاته: طهران، ١٣٠٥ ه، جيبي، ٢١٦ ص.
طهران، ١٣١٠ ه، جيبي، ٣٥ + ٢٥٤ ص.
طهران، ١٣٢٠ ه، جيبي، ٣٦ + ٢٨٨ ص.

طهران، رقعي، ٣٦ + ٤٥٣ ص.
٢ - أصول علم جغرافياى زمين (فارسي / جغرافية)

طبعاته: طهران، ١٣٢٢ ه.
٣ - تاريخچه مدرسه دار الفنون (فارسي / التربية والتعليم)
مخطوطاته: العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٤٦) [٣٨٧٣].

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٨٧، خطى عمومى أصفهان ١ / ٤٦، الذريعة ٢ / ١٧٩ و
،٥ / ٨٦

مؤلفين چاپى ٦ / ٤٨٢ - ٤٨٣.
السيد آغا بن زين العابدين الله آبادي

(١٢٥٠ - ١٣٢١ ه)
عالم ديني وخطيب، تخرج على علماء لكهنو الهندية وسكن مدينة الله آباد.

(٨٢)



اآلثار:
١ - أساس االيمان (عربي / عقائد)

مطبوع.
٢ - تقرير الليلتين (عربي / عقائد)

مطبوع.
٣ - الحقيقة والخالفة (عربي / عقائد)

لهذا الكتاب دور فاعل في تغيير عقائد بعض من أهل السنة واعتناقهم للمذهب الشيعي.
مطبوع.

المصادر: مستدركات األعيان ٥ / ٧، مطلع أنوار: ٤١.
آغا شاعر قزلباش الدهلوي

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

دامن مريم (أردي / شعر)
في أخالق النساء. مطبوع.
المصادر: الذريعة ٨ / ٤٤.

آغا بن عابد فاضل الدربندي الشيرواني
(٠٠٠ - ١٢٨٥ / ١٢٨٦ ه)

فقيه أصولي وخطيب. ولد ونشأ بدربند في طهران. قرأ الفقه على الشيخ علي بن
جعفر كاشف الغطاء، واألصول على شريف العلماء، وأجاز عددا من الشخصيات (١).

عرف بشدة والئه وإخالصه ألهل البيت (عليهم السالم) وال سيما سيد الشهداء (عليه
السالم). وقف ضد

البابية في كربالء فحاولوا اغتياله في داره، وأصيب وجهه بجروح بقيت آثارها حتى
موته. توفي في طهران، ودفن بكربالء في الحجرة الواقعة بالصحن الصغير.

--------------------
(١) منهم السيد رضا خان الموسوي الهندي. طبعت إجازته ضمن " الجوهرة " للمؤلف.

(٨٣)



اآلثار:
١ - إ كسير العبادات في أسرار الشهادات (١) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
في استشهاد اإلمام الحسين (عليه السالم). أشار الشيخ الطهراني إلى أنه نقل فيه أمورا

ال توجد في
الكتب المعتبرة، أخذها عن بعض المجاميع المجهولة اتكاال على قاعدة التسامح في

أدلة السنن. فرغ
منه سنة (١٢٧٢ ه).

مخطوطاته: الثقافة الوطنية / طهران (نشريه ١ / ٥١) [٤٦٩] - (٣٠٦ ص).
الفيضية / قم ١ / ٢٠ [٥٦٣] - (٢٠٠ و)، ناقصة اآلخر، إلى المجلس العاشر.

الگلپايگاني / قم ٢ / ١٠ [٤٧٧] - ١٢٢٧ ه، ناقصة.
الوطنية / تبريز ١ / ٥٤ [٣١٠٦] - (٣٦٥ و) - ١٢٨٠ ه.

الوطنية / طهران ٧ / ٣٩٢ [٤٧٠ / ع] - (٤٢٢ و) - ق ١٢ ه.

الوطنية / طهران ٧ / ٤٠٨ [٤٨٨ / ع] - (٤٠٦ و) - ق ١٣ ه.
طبعاته: طهران، ١٢٧٩ ه، رحلي، ٦٤٢ ص.

تبريز، ١٢٨٤ ه، رحلي، تصحيح يوسف وموسى المرندي.
تبريز، ١٢٩٤ ه، رحلي، ٥٣٣ ص.

طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، ٦١٥ ص.
٢ - جواهر االيقان وسرمايه ايمان (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

في مقتل اإلمام الحسين (عليه السالم).
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٦٤) [١٥٠٧٩] - ١٣١٧ ه.

طبعاته: تبريز، مطبعة عبد الحسين التبريزي، ١٢٨٧ ه.
طهران، ١٢٩٨ ه، ٢٨١ ص.

٣ - الجوهرة (٢) (عربي / فلك)
ألفه لتلميذه الميرزا محمد رضا الموسوي الهندي. فرغ منه سنة (١٢٧٣ ه). حكى

الشيخ
الطهراني أنه لم يكتب في بابه مثله من حيث البسط والتحقيق.

--------------------
(١) ترجمه بعض العلماء إلى الفارسية، منهم: الميرزا حسين شريعتمداري (ت ١٣٠١ ه) وسماه " أنوار

السعادة في أنوار الشهادة ". (چاپى فارسي ١ / ٥٨١).
(٢) جاء باسم " جوهر الصناعة " في أعيان الشيعة ٢ / ٨٧.

(٨٤)



طبعاته: لكهنو، ١٢٦٤ ه، ٧٢ + ١٢٧ + ٢٤٤ ص، مع " أساس األصول " و " رسالة
الغيبة " للسيد علي دلدار.

لكهنو، ١٢٨٠ ه.
٤ - چهارده بند (١) (فارسي / المدائح والمراثي)

طبعاته: إيران، في هامش " مجالس المتقين ".
٥ - حجية األصول المثبتة بأقسامها (٢) (عربي / أصول الفقه)

٦ - خزائن االحكام (٣) (عربي / فقه)
شرح مفصل لكتاب الطهارة وبعض الصالة من منظومة " الدرة النجفية " تأليف السيد

محمد
مهدي بحر العلوم. أضاف إليه أحكام الشك والسهو التي لم تكن في المنظومة. ألفه

سنة (١٢٦٧ ه).
مخطوطاته: الفيضية / قم ١ / ١٠٤ [١٥٨١] - (٢٥٦ و) - ١٢٦٩ ه، مج ١ من

الصالة.
الفيضية / قم ١ / ١٠٤ [١١٤٠] - (٢٣٠ و) - ١٢٦٩ ه، مج ٢ من الصالة.

مدرسة سليمان خان / مشهد (شهرستانها ١ / ١١) [١٢٦] - ق ١٣ ه.
مدرسة سليمان خان / مشهد (شهرستانها ١ / ١٠) [٦٤] - ١٢٦٤ ه.

المرعشي / قم ١٨ / ١٠ [٦٨١١] - (٣٦٨ و) - ق ١٣ ه.
طبعاته: طهران، ١٣١٧ ه (٤).

٧ - خزائن األصول (عربي / أصول الفقه - عقائد - دراية - رجال)
جزءان: األول بدأ بالحسن والقبح العقليين وانتهى بالبراءة، والثاني بفن التمرينات
واالستصحاب، وذكر الشيخ الطهراني أن جزأه األول في أصول الفقه، والثاني في

أصول العقائد
والدراية والرجال.

--------------------
(١) عد في چاپى فارسي ١ / ١٦٨٣ من تأليفات الدربندي، ونسبه الشيخ الطهراني في الذريعة ٥ / ٣١٢

إلى
الحاج مال آقا التبريزي.

(٢) نقل عنه ورد عليه الحاج ميرزا محمود شيخ االسالم التبريزي في رسالة ألفها إلثبات عدم حجية
األصول المثبتة. (الذريعة ٦ / ٢٧١).

(٣) سمي ب " الخزائن الحائرية في شرح الدرة النجفية " في نهاية بحث األغسال. (خطى مرعشى ١٨ /
.(١٠

(٤) أشير إلى هذه الطبعة في معجم المطبوعات ٢ / ١٧٨٩ ودائرة المعارف بزرگ إسالمي ١ / ٤٨٦،
كما ورد

في الذريعة ٧ / ١٥٢ أنه مطبوع أيضا، ولكننا لم نعثر على نسخة مطبوعة منه، وما تداولته األيدي على أنه



" خزائن األحكام " ما هو إال كتاب " عناوين مسائل الكتاب المستطاب بخزائن االحكام ".

(٨٥)



مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٢٣٣) [١٤٥٥٦] - ١٢٥٨ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٣٨ [٢٩٨٥] - (٣٣٧ و) - ١٢٧١ ه.

مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ١٤٦ [٢١٢] - ١٢٦٠ ه.
مدرسة سليمان خان / مشهد (شهرستانها ١ / ١٠) [١٢٢] - ١٢٦٧ ه.
مدرسة سليمان خان / مشهد (شهرستانها ١ / ١٠) [١٢٣] - ق ١٣ ه،

مبحث االستصحاب.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٢٠٠ [٢٣٨٤] - (٢٢٧ و) - ١٢٨٠ ه.

وزيري / يزد ٣ / ١١٠٢ [١٩٤٢] - (٢٢٧ و) - ١٢٦٤ ه.

وزيري / يزد ٣ / ١١٠٧ [١٩٥٨] - (٣٤٥ و) - ١٢٦٥ ه.
طبعاته: طهران، ١٢٦٧ ه، ٢ مج.

تبريز، ١٢٧٤ ه، وزيري.
طهران، ١٢٨٤ ه، رحلي.

٨ - رسالة في علم اإلكسير (عربي / العلوم الغريبة)
بعض أحكام هذا العلم وحياة علمائه.

٩ - رسالة في معرفة األسانيد (عربي / دراية)
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٤ / ٣١٧ [٢ / ٩٥٨] - (٢٢ ظ - ٨٣ ظ)، بعنوان "

الدراية ".
المروي / طهران: ٢٧١ [١ / ٥]، بعنوان " رجال ".

١٠ - رسالة عمليه (فارسي / فقه)
التقليد والطهارة والصالة.

١١ - سعادات ناصريه وأقوات الروحانية (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
ترجمة لبعض " إكسير العبادات في أسرار الشهادات " للمترجم له.

مخطوطاته: العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٨٦) [١ / ٣] - ١٢٩١ ه.
الفيضية / قم ٢ / ٢٢ [٢ / ٧٨٨] - (و ٩٠ - ١٩٧) - ١٢٩٦ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٥ / ٢٢١ [٥١٥٢] - (١٦٨ و) - ١٢٨٢ ه.
الوطنية / طهران ١ / ٤٥٤ [٤٦٩ / ف] - (١٥٣ و) - ق ١٣ ه.

طبعاته: تبريز، ١٢٨٤ ه، وزيري.
طهران، ١٢٩٢ ه، رقعي، ٢٧٦ ص.

طهران، ١٢٩٨ ه، وزيري، ٢٨١ ص.

(٨٦)



١٢ - عناوين المسائل (عناوين األدلة) (عربي / أصول الفقه)
مختصر كتابه " خزائن األصول ".

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٧٢٤ [١٥٨٦] - (١٦١ و) - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٣٣٥ [٦ / ٥٤٣٤] - (١٠٦ ظ - ١٢٩ أ).

مدير شانه چي الخاصة / مشهد (نشريه ٥ / ٥٩٩) [٧٥] - ق ١٣ ه.
طبعاته: تبريز، ١٢٧٤ ه، وزيري، مع " خزائن األصول ".

طهران، ١٢٨٤ ه، رحلي، مع " خزائن األصول ".
١٣ - الفن األعلى في االعتقادات (عربي / عقائد)

١٤ - فن التمرينات (المسائل التمرينية) (١) (عربي / فقه)
١٥ - قواميس القواعد (عربي / رجال - دراية)

في دراية الحديث والرجال وطبقات الرواة. (١٠) فصول، أولها: في طبقات الرواة
الخمس

عشرة، وثانيها: في تمييز المشتركات، ولسائر الفصول موضوعات مختلفة.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٢٢٠ [١٧٢] - (٢٧٠ ص).

محمدية / أردبيل، ونسخة مصورة عنها في:
المرعشي / قم (عكسي ٢ / ٣٣٥) [٨٥٧] - (١٥٦ و) - ق ١٣ ه.

طبعاته: قم، ضمن مجلة تراثنا ع ٣، السنة ٦، ص ١٧٣ - ٢٣٧، منتخب منه.
المصادر: أحسن الوديعة ١ / ٦٩ - ٧٢، االعالم ١ / ٢٥، أعيان الشيعة ٢ / ٨٧ -

٨٨، تكمله
نجوم السماء ١ / ٢٨٥، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ١ / ٤٦٧ - ٤٦٨، الذريعة ٢

/ ٢٧٩ و ٥ /
٢٦٤، ٢٩١ و ٦ / ٢٧١ و ٧ / ١٥٢ و ١١ / ٢١٣ و ١٢ / ١٧٩ - ١٨٠ و ١٥ /

٣٥١ و ١٧ / ١٩٩
و ٢٠ / ٣٤١ - ٣٤٢، رجال بامداد ٥ / ٢٩٥ - ٢٩٨، ريحانة األدب ٢ / ٢١٦ -

٢١٧، الفوائد
الرضوية: ٥٤، قصص العلماء: ١٠٧ - ١١٢، الكرام البررة ١ / ١٥٢ - ١٥٣،

كشف الحجب:
٢٠٥، ٣٨٧، الكنى واأللقاب ٢ / ٢٢٨ - ٢٢٩، المآثر واآلثار: ١٨٩، مصفى

المقال: ٢ - ٣،
معجم المطبوعات ٢ / ١٧٨٩، معجم المؤلفين ٢ / ٣٠٤، ٣٠٩، مؤلفين چاپى ٦ /

.٢٧٨ - ٢٨٠
--------------------



(١) أشير إليه في أكثر المصادر وعد من الكتب الفقهية، وجاء في ريحانة األدب ٢ / ٢١٧ أنه مطبوع مع
" خزائن األصول "، وما نرجحه أنه أحد البحوث العقلية لكتاب " خزائن األصول " استنادا إلى قول مؤلفه

في المقدمة: " إن فن التمرينات الذي اخترعته هو مجمع بحري القواعد األصولية والقوانين الفقهية...
وسميناه بعلم التمرينات في صناعة اتقان القواعد األصولية... ".

(٨٧)



آغوپور (١) بن إمام قلي خان شعله الشيرازي
(ق ١١ ه)

شاعر إيراني. ابن أحد حكام مقاطعة فارس. أسمل الشاه صفي عينيه سنة
(١٠٤٣ ه) بعد أن قتل والده، وقيل: إنه قد أعماه أخواه.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

المصادر: تذكره حسيني: ١٧٦، تذكره نصر آبادي: ٣٥، الذريعة ٩ / ٨٣، ٥٢٨،
فرهنگ

سخنوران ٢ / ٥٠٥.
آفاق حامد هاشمي

(١٣٨٨ ه -)
اآلثار:

١ - درد سرهاى نيكال كوچولو (فارسي / أدب)
ترجمة عن قصة فرنسية ل (سامپه گوسيني).

طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١٥٢ ص.
٢ - زنگ تفريح نيكال كوچولو (فارسي / أدب)

ترجمة عن قصة فرنسية ل (سامپه گوسيني).
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٦ ش، ١٤٧ ص.
٣ - ماجراهاى نيكال كوچولو (فارسي / أدب)

ترجمة عن قصة فرنسية ل (سامپه گوسيني).
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١٦٩ ص.
٤ - نيكال كوچولو ودوستان (فارسي / أدب)

ترجمة عن قصة فرنسية ل (سامپه گوسيني).
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ١٤١ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
--------------------

(١) ذكر فرهنگ سخنوران ٢ / ٥٠٥ عدة أسماء له، منها: " اغورلو "، " اغورنور "، " اغورپور ".

(٨٨)



آفاق راستكار
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
زايمان بدون درد ومراقبتهاى ويژه دوران باردارى (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، بزرگمهر، ١٣٧٠ ش، رقعي، ١٠٠ ص.
المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٠: ١٢٠.

آفاق شوهاني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تنها تراز آغاز (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، نشانه، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٦٤ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٩٦ / ١٧.

آفاق مرشدي
(ق ١٥ ه)

مهندسة كيميائية. ليسانس من جامعة الشهيد بهشتي سنة (١٣٩١ ه). ماجستير من
جامعة أمير كبير في طهران سنة (١٤٠٠ ه). مارست تخصصها في مختلف الحقول

الصناعية.
اآلثار:

قالبگيرى تزريقي الستيكها (فارسي / صناعات)
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٤٧٧.

آفاق يادگار إسالمي پناه
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - DOS براى دانش آموزان (فارسي / كومبيوتر)

(٨٩)



ترجمة كتاب ل (كريس جامسا).
طبعاته: طهران، گستر، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٢٤ ص.

٢ - كامپيوتر براى كودكان: براى دوره آمادگى وپيش دبستانى (فارسي / كومبيوتر)
ترجمة كتاب ل (شري كينكاف).

طبعاته: طهران، گستر، ١٣٧٦ ش، ٧٢ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٦: ١٦٩، كتاب هفته ١١٨ / ٢.

السيد آفتاب أحمد جعفري ثمر هوشنگ آبادي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ثمرات خلد (أردي /....)

طبعاته: كراتشي، ١٩٨٦ م، ١٤٦ ص.
المصادر: بر صغير كي اماميه مصنفين ١ / ٤٧٠.

آفريده تاج بخش
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
دندان پزشكى ترميمى (فارسي / طب)

ألفته مع باقر شاهوردياني.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٣ ش، ٥٦١ ص.

المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ٢٣١.
الميرزا آقا
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
مدايح األئمة المعصومين (عليهم السالم) (فارسي / المدائح والمراثي)

المصادر: الذريعة ٢٠ / ٢٤١.

(٩٠)



آقا بن أبي الحسن الكازروني
(ق ١٤ ه)

مدرس أقام بمدينة بوشهر، ودرس بمدرسة السعادة.
اآلثار:

انتقاد التواريخ (فارسي / تاريخ)
طبعاته: بومباي، ١٣٢٥ ه، ٦٠ ص.

شيراز، ١٣٢٩ ه، ٥٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٥١٩ - ٥٢٠، الذريعة ٢ / ٣٦٣، مؤلفين چاپى ٢ /

.٤٦٣
السيد آقا بن إسماعيل الحسيني المرعشي خليفة سلطاني

(ق ١٣ ه)
عالم من إصفهان.

اآلثار:
١ - شرح خالصة الحساب (فارسي / رياضيات)

شرح تصنيف للشيخ بهاء الدين البهائي العاملي.
٢ - شرح سرمايه ايمان (فارسي / عقائد)
شرح تأليف للمولى عبد الرزاق الالهيجي.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٨٧.
الميرزا آقا افتخاري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - سرولوژى گروههاى خون (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، سازمان انتقال خون إيران، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٢٠ ص.

٢ - كاربرد بالينى خون وفراوردههاى آن (فارسي / طب)
ترجمة مع جهانگير أحمدي عن القسم األعظم من كتاب ل (أي. أل. سنيدر).

طبعاته: طهران، سازمان انتقال خون إيران، ١٣٦٨ ش، ٩٣ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٢١ / ١٢.

(٩١)



المال آقا بابا التبريزي
(ق ١٣ ه)

عالم وشاعر فارسي تخلص ب " فيضي ".
اآلثار:

١ - چهارده بند (١) (فارسي / المدائح والمراثي)
طبعاته: إيران، في هامش " مجالس المتقين ".

٢ - ديوان (فارسي / شعر)
المصادر: الذريعة ٥ / ٣١٢ و ٩ / ٨٥٤.

الميرزا آقا بلوري
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
تبعيد من (فارسي / تاريخ)

في انتفاضة الشهيد الشيخ محمد الخياباني.
طبعاته: تبريز، ١٣٣٦ ه، ٨٧ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١١٧٦ - ١١٧٧، كتابشناسى مشروطيت: ٨١.
الميرزا آقا التبريزي

(ق ١٣ ه)
كاتب مسرحي من تبريز. تعلم الفرنسية والروسية. عين سكرتيرا في السفارة

الفرنسية بطهران. كان حيا سنة (١٢٨٨ ه).
اآلثار:

نمايشنامههاى ميرزا آقا تبريزى (فارسي / أدب)
مجموعة مسرحيات احتوت على: سيرة أشرف خان حاكم األهواز، حكومة زمان خان
البروجردي، رحلة الشاه قلي ميرزا إلى كربالء، حياة آقا هاشم الخلخالي، قصة الحاج

مرشد
كيمياگر. دونها سنة (١٢٨٧ ه).

--------------------
(١) ذكر في مؤلفين چاپى ٦ / ٢٨٠ وچاپى فارسي ١ / ١٦٨٣ من جملة مؤلفات مال آقا الدربندي.

(٩٢)



طبعاته: طهران، طهوري، ١٣٥٤ ش، ٢٤ + ٢٤٤، مع مقدمة ح. صديق.
المصادر: از صبا تا نيما ١ / ٣٥٨ - ٣٦٦، فهرست برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣:

.٢١٣
المال آقا جان الدخيلي الجيالني

(١٢٥٣ - ١٣٥٣ ه)
عالم شاعر وخطيب من گيالن، ولد في قرية گرابسر. درس العلوم الدينية برشت عند

الشيخ عيسى المجتهد ومال علي محمد المجتهد. توفي بقرية آقا دو برادران.
اآلثار:

مؤلفات دينية وعقائدية لم تصلنا أسماؤها، وله:
ديوان (فارسي / شعر)

المصادر: دائرة المعارف تشيع ١ / ١٢٤، الذريعة ٩ / ٣٢١، علماء وشعراى گيالن:
- ٦٦

٦٨، فرهنگ سخنوران ١ / ٣٣٦،
الميرزا آقا جان القراجه داغي التبريزي

(٠٠٠ - ١٢٧٣ ه)
عالم وشاعر نظم أغلب شعره باللغة التركية وبأسلوب ساخر. ولد في مدينة أهر

بآذربيجان. أقام بتبريز. له بحوث في الرياضيات والنجوم.
اآلثار:

١ - الحاشية على تحرير إقليدس (عربي / هندسة)
تعليقة على مصنف للخواجه نصير الدين الطوسي.

٢ - الحاشية على المجسطي (عربي / فلك)
تعليقة على مصنف للخواجه نصير الدين الطوسي.

٣ - دفتر تقويم (تركي / فلك)
عدة أجزاء لسنين عديدة. ألفه في أذربيجان.

٤ - ديوان (تركي - فارسي / شعر)
المصادر: تكمله نجوم السماء ١ / ٤٠٨، دانشمندان آذربايجان: ٩٢، الذريعة ٦ /

٣٣
و ٨ / ٢١٨ و ٩ / ١٩٠، المآثر واآلثار ١ / ٢٨٠.

(٩٣)



الميرزا آقا بن جعفر بن آقا الطهراني النجفي
(٠٠٠ - ١٣٦٥ ه)

فقيه وشاعر تخلص ب " فقيه ". تتلمذ في النجف لشيخ الشريعة اإلصفهاني والشيخ
محمد كاظم الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي. فقد بصره أواخر حياته. توفي

بالنجف، ودفن في وادي السالم.
اآلثار:

الصاحبية (فارسي / المدائح والمراثي)
قصيدة في مدح صاحب األمر عجل الله فرجه.

المصادر: الذريعة ١٥ / ٢، نقباء البشر ١ / ١٧٢ - ١٧٣.
المال آقا حكمي القزويني

(١١٨٤ - ١٢٨٥ ه)
أستاذ قدير في الفلسفة والحكمة. ولد وتوفي في قزوين. درس العلوم والمعارف
اإللهية، وتتلمذ للمال علي النوري في العقليات بإصفهان. استقل بتدريس الفلسفة
والعرفان في مدرسة الصالحية بقزوين (٥٠) سنة، وتخرج عليه كثير من العلماء

كالمدرس الزنوزي ورضا قلي القزويني والميرزا محمد صالح التنكابني وغيرهم.
اآلثار:

١ - الحاشية على االسفار األربعة (عربي / فلسفة)
تعليقة على كتاب الفيلسوف صدر المتألهين الشيرازي.

٢ - رسالة في حدوث العالم (عربي / فلسفة)
٣ - السير والسلوك (عربي / عرفان)

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٤ / ٢٣٤ [١ / ٥٤٥٢] - (١ ظ - ٤ أ).
٤ - شرح على العرشية (عربي / فلسفة)

شرح لمصنف من تأليف صدر المتألهين الشيرازي.
المصادر: خطى مرعشى ١٤ / ٢٣٤، دائرة المعارف تشيع ١ / ١٥ - ١٦.

(٩٤)



آقا خان
(ق ١٤ ه)

مترجم إيراني كان حيا سنة (١٣٠٦ ه).
اآلثار:

تاريخ مختصر أروبا (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب عن االنكليزية لم يذكر اسمه. فرغ منه سنة (١٣٠٦ ه).

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٦ / ٢٤٠ [٢٢٨٧] - (١٨٢ ص) - ق
١٤ ه.

المصادر: خطى مجلس " ١ " ٦ / ٢٤٠ - ٢٤١.
آقا خان سليمي سينا

(ق ١٤ ه)
شاعر إيراني، كان له خان للبريد بمنطقة خمسه في ضواحي زنجان.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

المصادر: سخنوران زنجان: ٨٣ - ٨٤.
آقا خان طوب

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

طب فاميل يا دوست خانه (فارسي / طب)
طبعاته: رشت، ١٣٠٤ ش، ١٩٥ ص.
طهران، ١٣٠٦ ش، رحلي، ١٩٥ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٤٣٦، كتابشناسى علوم پزشكى: ٣٢، مؤلفين چاپى ١
.١٤ /

آقا خان فيلي واصلي الشيرازي
(٠٠٠ - ١٣٠٢ ه)

خطاط وشاعر شيرازي، تخلص ب " واصلي ".

(٩٥)



اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

دون (٥٦٠٠٠) بيت في أوراق متفرقة وقعت بعد موته بيد من ال يثمنها من أبنائه.
المصادر: آثار عجم: ٥٧١، أحوال وآثار خوشنويسان ١ / ٥، دانشمندان فارس ٥ /

،٧٧٨
الذريعة ٩ / ١٢٥٠، فرهنگ سخنوران ٢ / ٩٦٩.

آقا خان مهندسي
(ق ١٣ ه)

اآلثار:
تاريخ مصر (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (البارون دومالرتي) في تاريخ مصر من عهد محمد علي باشا إلى سنة
(١٨٨٣ م).

مخطوطاته: الوطنية / طهران ٢ / ١٠ [٥١٢] - (١٩٣ و) - ١٢٦٦ ه.
المصادر: خطى ملى تهران ٢ / ١٠.

آقا بن عبد الغفار
(ق ١٣ ه)

اآلثار:
رياض العاشقين (فارسي / عرفان)

مخطوطاته: محمد تقي بهار / طهران (نشريه ٥ / ٦٦١) [٢٢٦] - ١٢٩١ ه.
المصادر: نشريه ٥ / ٦٦١.

آقا مجتهد الشيرازي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
واقعات دو سأله (تاريخ) بدبختى إيران (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ه، جيبي، ٧٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٣٨٤، الذريعة ٢٥ / ٢١، مؤلفين چاپى ٢ / ٤٦٣.

(٩٦)



آقا بن محمد علي اللنكراني
(٠٠٠ - ح ١٢٨٩ ه)

عالم جليل من تالميذ السيد حسين الكوهكمري في النجف.
اآلثار:

التقريرات (عربي / أصول الفقه)
مجلدان: أحدهما في حجية الظن، فرغ منه سنة (١٢٨٩ ه)، واآلخر في مبحث

االستصحاب،
وكالهما من محاضرات أستاذه. نسخة منه بخط المؤلف كانت عند السيد هادي

اإلشكوري في النجف.
المصادر: الذريعة ٤ / ٣٦٧، الكرام البررة ١ / ١٥٣ - ١٥٤.

السيد آقا بن محمد الموسوي الخلخالي النجفي
(١٣٢٤ ه - ٠٠٠)

فقيه وعالم كبير. ولد في النجف وقرأ على أساتذتها أمثال: الميرزا أبي الحسن
المشكيني والسيد أبي الحسن اإلصفهاني والشيخ ضياء الدين العراقي. حضر درس
الشيخ عبد الكريم الحائري سنة واحدة في مدينة قم. أقام بطهران سنة (١٣٦٣ ه)

مؤديا
مسؤولياته الشرعية بصفته وكيال للسيد اإلصفهاني.

اآلثار:
١ - التقريرات في األصول (عربي / أصول الفقه)

محاضرات أستاذه الشيخ ضياء الدين العراقي.
٢ - رسالة في الوالية (عربي / عقائد)
٣ - شرح العروة الوثقى (عربي / فقه)

بيان استداللي لمباحث الطهارة من " العروة الوثقى " للسيد محمد كاظم اليزدي.
المصادر: گنجينه دانشمندان ٤ / ٤٤١.

آقا منجم أفشار
(ق ١٣ ه)

من علماء النجوم في عهد السلطان فتح علي شاه القاجاري بإيران. تتلمذ له في علم
الهيئة المال حسين أفشار (ت ١٢٧٢ ه).

(٩٧)



اآلثار:
دفتر التقويم (فارسي / فلك)

المصادر: الذريعة ٨ / ٢١٦، المآثر واآلثار: ٢٨٢.
السيد آقا نور صادقي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

معاينه روانپزشكى وكاربرد بالينى آن (فارسي / طب)
ترجمة كتاب ل (جي. پي. لف وأي. دي. آيزاك). بإشراف غالم رضا مير سپاسي.

طبعاته: طهران، دانشگاه علوم پزشكى، ١٣٦٧ ش، وزيري، ١٥٢ ص.
المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٦٧: ١١.

آق ملك (١) بن ملك جمال الدين الفيروزكوهي " أمير شاهي "
(٧٨٨ - ٨٥٧ ه)

شاعر برع في الموسيقى والخط والرسم. ولد بسبزوار في أسرة ينتهي نسبها إلى أمراء
السربدارية. نظم (١٢٠٠٠) بيت، دون منها (١٠٠٠) وأتلف الباقي. مات بإسترآباد

في
عهد بابر بهادر، ودفن في سبزوار بمقبرة أجداده على جانب طريق نيشابور.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

اشتمل على بعض غزليات رتبت قوافيها وفقا لحروف الهجاء، وعلى قطعات مختلفة
ورباعيات

و (٧) مجالس.
مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد ٣ / ٢٩٢ [٦٢٤].

اآلصفية / حيدر آباد ١ / ٥٦٤ [٧٤٧] - (٢٨ و) - ٩٩٩ ه.
جامعة استنبول / استنبول: ٢٣٥ [٥١١] - (٣٦ و) - ٨٦٤ ه.
جامعة استنبول / استنبول: ٢٢٤ [٤٨٤] - (٥١ و) - ٩٧٢ ه.

[DI / ٣٢٤٢٦٤٥ VI] (مشترك پاكستان ٧ / ٥١٢) جامعة البنجاب / الهور
- (٤١ و) - ق ١٠ ه.

--------------------
(١) وفي آتشكده آذر ١ / ٤٠٠: " آقا ملك ".

(٩٨)



جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس (نشريه ١١ / ٤١) [M ٧٦٤] - (٨ و) -
ق ١١ ه.

جامعة لينينغراد / لينينغراد (نشريه ٨ / ٣٠٠) [٢ / ٣٨٠] - ق ٩ و ١٠ ه.
جامعة ميشيغان / ميشيغان (نشريه ١٠ / ١١٣) [٣٢٣] - (٥٠ و) - ٩١٦ ه.

الجمعية اآلسيوية الملكية / لندن (نشريه ٥ / ٦٨٠) [٣٦٥] - ق ١٢ ه.
جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١١٢٢) [٧٠٤ د] - (٤٦ و).

دار الكتب / القاهرة (نسخههاى خطى فارسي ٣ / ٢٣٧٣) [٣٩ - م] -
(٩٠ و) - ٨٨٨ ه.

دار الكتب / القاهرة (نسخههاى خطى فارسي ٣ / ٢٣٧٤) [٩٩ - م] - ٩٨٧ ه.
سلطنتي / طهران (بيانى: ٥١٤) [٢ / ٣٠٥] - ٩٥٤ ه.
سلطنتي / طهران (بيانى: ٥١٧) [٢ / ٦٥٣] - ٩٦٧ ه.

سلطنتي / طهران (بيانى: ٦٠٦) [١ / ١١٠٧٣] - ٩٨٢ ه.
سلطنتي / طهران ١ / ٥٧ [٣٤٧] - (٧٥ ص) - ٩٣٢ ه، منتخب من

غزلياته ورباعياته.
سلطنتي / طهران ١ / ٥٨ [٣٤٨] - (٩٤ ص) - ٩٤٧ ه.

سلطنتي / طهران ١ / ٧٠ [٢١٦٣] - (١٠٠ ص) - ٩٥١ ه.
سلطنتي / طهران ١ / ٦٦ [٦٦٦] - (٨٢ ص) - ٩٥٥ ه.

سلطنتي / طهران ١ / ٦٠ [٣٤٤] - (٨٦ ص) - ١٠٠٥ ه.
شجدرين / لينينغراد (نشريه ٨ / ١٤٠) [٤١٧] - ٩٠٦ ه.

طوب قابوسراي / استنبول (نسخههاى خطى فارسي ٣ / ٢٣٧٣)
[١٠٦١. H] - (٥٢ و) - ٩٢١ ه.

عارف حكمت / المدينة (نشريه ٥ / ٤٨٧) [١٠٩] - (٦٥ و).

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٤٣٠ [٤٨٨٢] - (٤٠ و).
فرخ الخاصة / مشهد (نشريه ٣ / ٩٠) [٢٩] - ق ١٠ ه.

گنج بخش / اسالم آباد ٣ / ١٤٥٤ [٢ / ٦١٤١] - (ص ٢٠٦ - ٢٧٨) -
١٠١٧ ه.

المتحف البريطاني / لندن (نشريه ٤ / ٦٨٠) [١٠٩٥٩. Or] - ٨٧٨ ه.
المتحف البريطاني / لندن (نشريه ٤ / ٦٧٧) [٨٧٦٠. Or] - ٨٨٨ ه.

متحف التاريخ األدبي / باكو (نشريه ٩ / ٢٢٦) - ق ١٠ ه.

(٩٩)



- ٤ / ٩١٣ M. N] (مشترك پاكستان ٧ / ٥١١) المتحف الوطني / كراتشي
١٩٥٧] - (٩٢ ص) - ٩٣٧ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٨٨ [٦٣] - (٧٣ ص) - ق ١٠ - ١١ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٥ / ٦٠ [٥٠٩٦] (٤٠ و) - ٩٧٦ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ١٤١ [٢٤٤١] (٩٦ ص) - ٩٨٠ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٢١٧ [٣٧٠] - (٤٠ و).

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢٢٨ [١٣٤٣] (٧٠ و) - ٩٤٤ ه.
مرقد بو علي / همدان (نشريه ٥ / ٣٢٩) [١٨٠٦] - (٩٦ و) - ٩٣٠ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٠٧١ [٤٠٩٤] - (٣٣ و) - ٩٧٠ ه.
معهد الدراسات الشرقية / دوشنبه (نشريه ٩ / ١٦) [٢ / ٨٨٤٨] - ٨٥٠ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٦١٨ [٢ / ٢٧٩] - ق ١٠ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٦١٧ [٣٨٨] - (٤١ و) - ٩٨٣ ه.

مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٥٩) [٦٢٧] - ق ١٠ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٩٧ [٥٢٥٩] - (٥٠ و) - ق ١٠ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٩٧ [٥٥١٩] - (٨١ و) - ٩٥٤ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٩٨ [٥٩٧٥] - (٥٨ و) - ٩٨٠ ه.

الوطنية / تبريز ٢ / ٥١٩ [٣٦٦٠] - (٥٢ و) - ٩٧٩ ه.
الوطنية / طهران ١ / ٢٨١ [١ / ٢٩٠] - (ص ٣ - ٦٨) - ٩٧٩ ه.

الوطنية / طهران ٣ / ٤٧٩ [١٤٢٢] - (٥٣ و) - ق ١١ ه،
الوطنية / طهران ٥ / ٦٢٤ [٢٤٦٤] - (٥٠ و) - ق ١١ ه.

وله نسخ خطية أخرى (١).
--------------------

(١) يراجع خطى دانشگاه استانبول: ٢٢، ٤٢، ٢٢٧، ٢٣٤، ٢٤٤، ٢٥٠، ٥٧٨، ٦٤٥، خطى دانشگاه
تهران ١٦ / ٧٤٣ و ١٧ / ١٧٣، خطى رضوى ٧ / ٧٣٨، خطى سلطنتي تهران ١ / ٥٥، ٦٢، ٦٤، ٦٦،

٦٨، ٧٢، ٧٤، خطى سلطنتي تهران (بيانى: ٥٢٤، ٥٥٩)، خطى مجلس " ١ " ١١ / ٦٤ و ١٨ / ٢٣،
خطى مدرسه عالي شهيد مطهرى ٢ / ٦١٦، ٦١٧، خطى مشترك پاكستان ٧ / ٥١١، ٥١٢، خطى ملى

تبريز ٢ / ٥٢٠ و ٤ / ٢٩٤، خطى ملى تهران ٦ / ٣٥٣، خطى ملى ملك ٢ / ٢٩٧ و ٨ / ١٤٢، ٤٣١،
نسخههاى خطى فارسي ٣ / ٢٣٧٣، ٢٣٧٥، ٢٣٧٦، نشريه ١ / ١٢ و ٢ / ٢٦ و ٣ / ٢٣١ و ٥ /

٤٨٨
و ٧ / ١٥٩ و ٨ / ١٤٠.

(١٠٠)



طبعاته: قسطنطينية، ١٢٨٨ ه، وزيري، ٧٢ ص.
بومباي، ١٣٢٢ ه، رقعي، ١١٩ ص.
استنبول، ١٣٢٦ ه، رقعي، ١١٦ ص.

طهران، ١٣٨٩، وزيري، ٦٤ + ١٠٩ ص، تصحيح سعيد حميديان.
المصادر: آتشكده آذر ١ / ٤٠٠ - ٤٠٤، تاريخ نظم ونثر ١ / ٣٠١، تذكره

حسيني: ١٦٨،
تذكره سمرقندي: ٣٢١ - ٣٢٩، ريحانة األدب ١ / ١٧٩ - ١٨٠، شمع انجمن:

،٢٣٢ - ٢٣٣
فرهنگ سخنوران ٢ / ٤٩١ - ٤٩٢، فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ١٢٥،

مستدركات
األعيان ٧ / ٥، مؤلفين چاپى ٦ / ٢٨٢، نتائج األفكار: ٣٦٣ - ٣٦٥.

آگهي اليزدي
(٠٠٠ - ٩٤٥ ه)

شاعر. ولد بيزد، ومارس فيها مهنة الخياطة. تربطه قرابة بأسرة شاه ولي من سادة
مدينته. يعتبر من مداحي مير ميران أحد رجاالت يزد.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

رآه مؤلف " شمع انجمن " في (٤٠٠٠) بيت. ضم مقطوعات ساخرة وقصائد في
مدح مير

ميران.
المصادر: آتشكده آذر: ٢٦٦، تاريخ يزد: ٢٧٣ - ٢٧٤، تحفه سامى: ١٣٣، جامع

مفيدى
٣ / ٤٥٩، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ١ / ٥٣٥، الذريعة ٩ / ١٢، شمع انجمن:

٥٧، فرهنگ
سخنوران ١ / ١٣.

السيد آل أحمد البلگرامي
(٠٠٠ - ١٣٠٨ ه)

فقيه من بلگرام الهندية. درس في لكهنو.
اآلثار:

ظهير المؤمنين (أردي / فقه)
مجموعة فتاوى للمير محمد مصطفى المجتهد (ت ١٣٢٣ ه) والسيد بنده حسين (ت

١٢٩٦ ه)
والسيد إبراهيم (ت ١٣٠٧ ه)، بلغت (١٢٣٠) فتوى.



المصادر: مطلع أنوار: ٤٦.

(١٠١)



آل محمد بن أصغر حسين النقوي األمروهي
(١٢٣٤ (١) - ١٣٢٥ ه)

عالم من أمراء أمروهة الهندية. قرأ على علمائها وسافر إلى لكهنو والنجف وكربالء.
أحسن العربية والفارسية. كان ممثال عن مواطنيه في بلدية مدينته.

اآلثار:
١ - إلقام األحجار في أفواه األشرار (عربي / عقائد)

رد على المخالفين إلقامة مجالس العزاء على األئمة المعصومين (عليهم السالم).
٢ - بيان حاسم در نفى عروسي قاسم (أردي / تاريخ التشيع)

٣ - تفسير القرآن (.... / تفسير القرآن)
لبعض اآليات الشريفة.

٤ - حلية األولياء (أردي / فقه)
بحث عن متعة النساء.

٥ - دافع الشكوك (أردي / عقائد)
في اإلمامة.

٦ - الدرة البيضاء في إثبات حق فاطمة الزهراء (أردي / عقائد)
٧ - در شهسوار در أحوال نور رسول مختار (أردي / السيرة النبوية)

٨ - الدر المضئ في أصول الدين (عربي / عقائد)
طبعاته: الهند، ١٣٢٤ ه.

٩ - دستور الخيول (أردي / علم الحيوان)
في أمراض الخيول وعالجها.

١٠ - دو غازه شاهد (أردي / تاريخ التشيع)
رد على األخبار التي تفيد زواج القاسم ابن اإلمام الحسن (عليه السالم).

١١ - زاوية هاويه در مطاعن معاوية (أردي / عقائد)
--------------------

(١) في الذريعة ١١ / ١٠٦: (١٢٦٤ ه).

(١٠٢)



١٢ - سبحة الجواهر (أردي / تراجم)
تراجم بعض العلماء.

١٣ - سرمد الهموم في جواز البكاء على الحسين المظلوم (أردي / عقائد)
١٤ - طعن النصول (أردي / عقائد)

تفنيد لخالفة عثمان.
١٥ - غضب البتول (أردي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

١٦ - گلزار جنت (تصوير كربالء) (أردي / التاريخ والجغرافية اإلسالمية)
كربالء: جغرافيتها، فضيلة أرضها، خصائص ماء الفرات، األحداث التي سبقت شهادة
اإلمام الحسين (عليه السالم) والتي تلتها، قائمة ب (٤٧) مجاهدا من أصحاب اإلمام

الحسين (عليه السالم) و (١٧٢)
شخصا من أعضاء جيش يزيد.

طبعاته: دلهي، مطبع اثنى عشري، ١٣٣٨ ه، ١٠٢ ص.
١٧ - مثنوى سبعه سياره (عربي - فارسي / المدائح والمراثي)

شعر في معجزات اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم).
١٨ - مثنوى نان خشك (فارسي - عربي / شعر)

١٩ - نتايج فكريه (أردي / عقائد)
تفنيد لخالفة غير األئمة المعصومين (عليهم السالم).

المصادر: بر صغير كي اماميه مصنفين ٢ / ١٥٨، الذريعة ٨ / ٧٢ و ١١ / ١٠٦،
مطلع أنوار:

.٤٧
آمنة انوشه
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
پرستارى بهداشت جامعه (فارسي / طب)

ترجمة عن كتاب ل (آني مك موري). بحث عن اإلجراءات الصحية األولية للمريض
في

العمليات الجراحية.
طبعاته: طهران، ارجمند، ١٣٧٥ ش، ٢٠٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

(١٠٣)



آمنة بيگم بنت محمد باقر البهبهاني الحائري
(١١٦٠ - ١٢٤٣ ه)

فقيهة أصولية ومحدثة. ولدت في كربالء. أخذت المقدمات وعلوم العربية عن أعالم
أسرتها، والفقه واألصول والحديث عن والدها اآلقا محمد باقر الوحيد البهبهاني.

تزوجت
بابن عمتها السيد علي الطباطبائي الحائري (ت ١٢٣١ ه) مؤلف " الرياض ". توفيت

في
كربالء، ودفنت عند نجلها السيد محمد المجاهد بالمقبرة الخاصة فيما بين الحرمين.

اآلثار:
لها مؤلفات كانت في مكتبة آل صاحب " الرياض ". منها ما يلي:

١ - رسالة في النفاس (عربي / فقه)
٢ - الطهارة (عربي / فقه)

٣ - مبحث الحيض من كتاب الرياض (عربي / فقه)
المصادر: دائرة المعارف تشيع ١ / ٢٣٥، مستدركات األعيان ٥ / ٦٢، مشاهير زنان

إيراني:
.٧ - ٨

آمنة بيگم بنت محمد تقي المجلسي اإلصفهاني
(٠٠٠ - ١٠٨٠ ه؟)

عالمة وأديبة. زوجة المولى محمد صالح المازندراني (ت ١٠٨٦ ه). درست الفقه
والحديث والتفسير عند والدها وأخيها المولى محمد باقر المجلسي. ثم تصدت

للتدريس واالرشاد. توفيت في إصفهان، ودفنت بمقبرة تخت فوالد.
اآلثار:

١ - ديوان (فارسي / شعر)
٢ - شرح شواهد البهجة المرضية (عربي / لغة)

٣ - شرح ألفية ابن مالك (عربي / لغة)
٤ - مجموعة المسائل الفقهية (عربي / فقه)

المصادر: أعالم النساء المؤمنات: ٩٦، أعيان الشيعة ٢ / ٩٥ و ٣ / ٦٠٧، تراجم
أعالم النساء

١ / ٢٠٦ - ٢٠٧، دائرة المعارف تشيع ١ / ٢٣٥ - ٢٣٦، رياحين الشريعة ٣ /
٣٢٩، رياض

(١٠٤)



العلماء ٥ / ٤٠٧، ريحانة األدب ٥ / ١٤٨ و ٨ / ٣٦٥ - ٣٦٦، مستدركات
األعيان ٤ / ٨،

مشاهير زنان إيراني: ٨ - ٩.
آمنة جمشيدي
(١٣٨٣ ه -)

اآلثار:
پروژههاى زيست شناسى (فارسي / علم األحياء)

بحوث عن علم الحياة، أعد لطلبة الثانويات اإليرانية.
طبعاته: طهران، مدرسه، ١٣٧٦ ش، ١٩٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آمنة بنت السيد حيدر الصدر " بنت الهدى "

(١٣٥٦ - ١٤٠٠ ه)
مفكرة وكاتبة أبدعت في تضمين المفاهيم اإلسالمية لألدب الحديث. ولدت في

الكاظمية ألب فقيه من كبار علماء العراق، وألم من أسرة علمية معروفة هي أخت
المرجع الديني الشيخ محمد رضا آل ياسين. تكفلت والدتها وأخواها السيد إسماعيل
الصدر والمرجع الديني السيد محمد باقر الصدر بتربيتها وتعليمها. أحاطت بالمعارف

اإلسالمية وبالمناهج الدراسية الرسمية دون أن تنضم إلى مدرسة ما. حصلت على
مراتب

علمية وروحية عالية. تصدت للتدريس واإلشراف على مدارس الزهراء في النجف
والكاظمية. لها دور مؤثر وجرئ في نشر الوعي الديني بالوسط النسوي مستفيدة من
المحاضرة والشعر والقصة والمقالة بتوقيع " بنت الهدى ". احتلت موقعا قياديا رافضا

للنظام البعثي في العراق. استشهدت مع أخيها في أحد سجون النظام.
اآلثار:

١ - امرأتان ورجل (عربي / أدب)
طبعاته: بيروت، دار التعارف للمطبوعات، جيبي، ٨٥ ص، ضمن المجموعة

القصصية، ج ١.

(١٠٥)



٢ - أمنية ودعوة للمرأة المسلمة (عربي / معارف دينية)
طبعاته: النجف، مطبعة القضاء، ٨٤ ص.
٣ - الباحثة عن الحقيقة (عربي / أدب)

طبعاته: بيروت، دار التعارف للمطبوعات، جيبي، ١١٨ ص، ضمن المجموعة
القصصية، ج ٣.

٤ - بطولة المرأة المسلمة (عربي / أدب)
(٦) قصص.

طبعاته: النجف، مطبعة النعمان، ١٣٨٤ ه، ٣٢ ص.
بيروت، دار التعارف للمطبوعات، جيبي، ٢٢ ص، ضمن المجموعة

القصصية، ج ٣.
٥ - الخالة الضائعة (عربي / أدب)

(٨) قصص.
طبعاته: بيروت، دار التعارف للمطبوعات، جيبي، ١٠١ ص، ضمن المجموعة

القصصية، ج ٢.
٦ - ذكريات على تالل مكة (عربي / أدب)

أحداث رحلة إلى مكة والمدينة المنورة.
طبعاته: بيروت، دار التعارف للمطبوعات، جيبي، ٦٥ ص، ضمن المجموعة

القصصية، ج ٢.
٧ - صراع من واقع الحياة (عربي / أدب)

(٩) قصص.
طبعاته: النجف، ١٩٧٠ م، بتوقيع " بنت الهدى ".

بيروت، دار التعارف للمطبوعات، جيبي، ٨٤ ص، ضمن المجموعة
القصصية، ج ٢.

٨ - الفضيلة تنتصر (عربي / أدب)
رواية في (٢٦) فصال.

طبعاته: النجف، ١٩٦٤ م، بتوقيع " أ. ج ".
بيروت، دار التعارف للمطبوعات، جيبي، ٢١٣ ص، ضمن المجموعة

القصصية، ج ١.

(١٠٦)



٩ - كلمة ودعوة (عربي / أدب)
(١٧) قصة.

طبعاته: النجف.
بيروت، دار التعارف للمطبوعات، جيبي، ٧٨ ص، ضمن المجموعة

القصصية، ج ٣.
١٠ - لقاء في المستشفى (عربي / أدب)

قصة واحدة.
طبعاته: بيروت، دار التعارف للمطبوعات، جيبي، ١٢١ ص، ضمن المجموعة

القصصية، ج ٢.
١١ - ليتني كنت أعلم (عربي / أدب)

(٩) قصص.
طبعاته: بيروت، دار التعارف للمطبوعات، جيبي، ١٠٥ ص، ضمن المجموعة

القصصية، ج ١.
١٢ - المرأة مع النبي (صلى الله عليه وآله) في حياته وشريعته (عربي / أدب)

(١٠) قصص.
طبعاته: النجف.

بيروت، الدار اإلسالمية، ١٤٠١ ه، جيبي، ١١٨ ص.
١٣ - المرأة وحديث المفاهيم اإلسالمية (عربي / معارف دينية)

طبعاته: النجف، ١٩٦٦ م، بتوقيع " أم الوالء ".
المصادر: أعالم النساء المؤمنات: ٧٤ - ٨٩، دائرة المعارف تشيع ٣ / ٤٢٤ -

٤٢٥، المرأة
واألسرة: ٣٢٣، ٣٢٦، ٣٦٤، مستدركات األعيان ٣ / ٤، المطبوعات العربية في

إيران: ٤٢٣،
معجم رجال الفكر ٢ / ٨٠٨، معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٣٤ - ٣٥.

آمنة رضوي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ژيمناستيك دختران (فارسي / رياضة)

ترجمة.

(١٠٧)



طبعاته: طهران، مبتكران، ١٣٧٦ ش، وزيري، ١٦٨ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٩٨ / ١٩.

آمنة طاهري عبدوند
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
اسفنديار ورويين تنى (فارسي / أدب)

دراسة عن أبطال ملحمة " شاهنامه " للفردوسي.
طبعاته: أهواز، مهزيار، ١٣٧٦ ش، ١٤٦ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
آمنة علي عسكري

(١٣٩٣ ه -)
اآلثار:

١ - بوسه بر لبان أو (فارسي / أدب)
قصص عن حياة العلماء والمجتهدين.

طبعاته: طهران، پيام آزادى، ١٣٧٨ ش، ٩٣ ص.
٢ - عشق من نمير: شگفت انگيزترين درمانها (فارسي / أخالق)

طبعاته: طهران، پيام آزادى، ١٣٧٨ ش، ٧٨ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

آمنة فالحي فيروز ساالري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - على وقرآن (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: تبريز، ستاره، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٧٢ ص.
٢ - معراج مؤمنين (فارسي / معارف دينية)

في الصالة وآدابها.
طبعاته: تبريز، آشنا، ١٣٧٤ ش، ١٤٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كارنامه نشر ١٣٧٥: ٥٢.

(١٠٨)



آمنة بنت محمد القزويني
(١٢٠٢ - ١٢٦٨ ه)

فقيهة وشاعرة. ولدت في قزوين. تتلمذت في الفقه واألصول ألخيها الشيخ ميرزا
عبد الوهاب القزويني ولزوجها الشيخ محمد صالح البرغاني، وفي الحكمة والفلسفة
للشيخ المال آغا الحكمي في مدرسة الصالحية بقزوين. حضرت درس الشيخ أحمد

األحسائي ومنحها إجازة االجتهاد. تصدت لتدريس النساء في كربالء وقزوين.
اآلثار:

مجموعة تعليقات على الكتب الفقهية واألصولية لم تذكر أسماؤها، ولها:
ديوان (فارسي / المدائح والمراثي)

احتوى على قصيدة طويلة ضمت (٤٨٠) بيتا على لسان زينب الكبرى (عليها السالم)
منذ وصولها

كربالء حتى سفرها إلى الشام وإقامتها بالمدينة.
المصادر: دائرة المعارف تشيع ١ / ٢٣٦، مستدركات األعيان ٢ / ٧، مشاهير زنان

إيراني:
.٩ - ١٠

آمنة نوشادي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
بچه ها رياضيات (فارسي / رياضيات)

المفاهيم الرياضية األساسية للمرحلة التمهيدية ألفته مع مريم پور حقيقي.
طبعاته: شيراز، المؤلفة، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٤ ص، ج ١.

المصادر: كتاب هفته ١٧٦ / ٣٤.
آناهيد عبد اللهي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - سفر به فضا (فارسي / فلك)
طبعاته: طهران، دفتر نشر فرهنگ إسالمي.

(١٠٩)



٢ - كتاب ستارگان (فارسي / فلك)
ترجمة عن االنكليزية لكتاب من تأليف (روبرت برنهام). تعريف بالصور الفلكية القابلة

للمشاهدة في سماء القسم الشمالي من األرض، كشمال آسيا والواليات المتحدة
األميركية وكندا

وأوروبا.
طبعاته: طهران، دفتر نشر فرهنگ إسالمي، ١٣٧١ ش، رحلي، ٦٠ ص.

المصادر: كتاب ستارگان (للمؤلفة)، كتاب هفته ١٦٥ / ١٣.
آيت كريمي

(١٣٧٠ ه -)
اآلثار:

١ - بيمه اتكايى بيمههاى زندگى (فارسي / اقتصاد)
ترجمة كتاب لمجموعة من خبراء شركة (سوئيس ري).

طبعاته: طهران، بيمه مركزي إيران، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٧٢ ص.
٢ - پرسش وپاسخ جامع بيمه أي (فارسي / اقتصاد)

أسئلة وأجوبة عن التأمين على الحياة.
طبعاته: طهران، بيمه مركزي إيران، ١٣٧٨ ش، ٦٠٧ ص.

٣ - كليات بيمه (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، بيمه مركزي إيران، ١٣٧٥ ش، ٢٥٦ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه بهار ١٣٧٣: ٧٥، كتاب هفته
.١٣٢ / ٦

آيدا سليماني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
پرستار جنگى: فلورانس نايتينگل (فارسي / أدب)
ترجمة تأليف ل (آني كالور)، لألطفال والناشئين.

طبعاته: طهران، تيراژه، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٧٢ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٦٦: ٥٩.

(١١٠)



أ
أبا ذر أكبرزاده پاشا

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - راهنماى كلينيكى داروها (فارسي / طب)
ألفه مع حجت الله أكبر زاده پاشا وحيدر أكبر زاده پاشا.

طبعاته: طهران، پاشا، ١٣٧٥ ش، جيبي، ٤٤٨ ص.
٢ - مجموعه سؤاالت آزمونهاى كارشناسى ارشد پرستارى (فارسي / طب)

(١٤٠٠) سؤال وجواب في التمريض والوالدة، أعد للمشاركين في امتحان الماجستير
بالجامعات اإليرانية. ألفه مع حجت الله أكبر زاده پاشا وحيدر أكبر زاده پاشا.

طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٧٣ ش، ٢١٣ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٦٠ / ١٥.

أبا ذر حبيبي نيا
(١٣٨٧ ه -)

طبيب نقل إلى الفارسية كتبا كثيرة في مختلف فروع الطب. ولد في ميانه بآذربيجان
الشرقية. أكمل دراسة الطب العام في جامعة الشهيد بهشتي سنة (١٤١٣ ه). سكن

طهران. يواصل حاليا مختلف عطاءاته العلمية.

(١١١)



اآلثار:
١ - أفكار خالق درون گنجينه أي از خرد باطن (فارسي / علم النفس)

ترجمة كتاب ل (لوئيز. ال. هي).
طبعاته: طهران، مهرداد، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٢٢٩ ص.

٢ - بيماريهاى خون وسرطانها (تشخيص ودرمان) (فارسي / طب)
أمراض الدم واألمراض السرطانية وعالجها.

طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٥٦ ص.
٣ - پرستارى در جراحي (فارسي / طب)

دور التضميد في العمليات الجراحية. ترجمة مع بهرام خانه دان عن كتاب ل (فيپس)
وآخرين.

طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٢٦ ص.
٤ - تشخيص ودرمان بيماريهاى پوستى وسوختگى (فارسي / طب)

الحروق واألمراض الجلدية وعالجها. ترجمة.
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٤٢ ص.

٥ - تشخيص ودرمان بيماريهاى دستگاه گوارش (فارسي / طب)
أمراض الجهاز الهضمي وعالجها. ترجمة.

طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢١٤ ص.
٦ - تشخيص ودرمان بيماريهاى عضالنى اسكلتى وبافت همبند (فارسي / طب)

أمراض العظام والعضالت وعالجها. ترجمة.
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٥٨ ص.

٧ - تشخيص ودرمان بيماريهاى قلب وعروق (فارسي / طب)
أمراض القلب والشرايين وعالجها. ترجمة.

طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٦٠ ص.
٨ - تشخيص ودرمان بيماريهاى كبد ومجاري صفراوى (فارسي / طب)

أمراض الكبد والصفراء وعالجها. ترجمة.
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٢٤ ص.

٩ - تشخيص ودرمان بيماريهاى گوش، حلق، بيني وچشم (فارسي / طب)

(١١٢)



أمراض العين واألنف واألذن والحنجرة وعالجها. ترجمة.
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٤٤ ص.

١٠ - دوپينگ وداروهاى محرك (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، علم وورزش، ١٣٧١ ش، وزيري، ٦٩ ص.

١١ - روش تشخيص بيماريها (فارسي / طب)
ترجمة مع أصغر أكبري ممقاني وأمير نژاد مطوري عن كتاب ل (هارولد فرايدمن).

طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٦٨٤ ص.
١٢ - عوارض اعمال جراحي (فارسي / طب)

ألفه مع بهرام خانه دان.
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٦٣ ص.

١٣ - فرهنگ پزشكى مصور دورلند (إنكليزي - فارسي / طب)
ترجمة عن معجم ل (نيومن دورلند) وآخرين.

طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٦ ش، ٢ ج.
١٤ - كارنت بيماريهاى زنان ومامائى (فارسي / طب)

دراسات في التوليد واألمراض النسائية.
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٤٨٠ ص.
١٥ - كارهاى عملي در بالين بيمار (فارسي / طب)

ترجمة مع افسانه سرورزاده عن كتاب ل (ديفيد فرگسون، وجرالد ساندلر).
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧٢ ش، ١٩٧ ص.

١٦ - مسموميت ها وحوادث (فارسي / طب)
ترجمة عن كتاب ل (تنسلي راندولف هاريسون).

طبعاته: طهران، چهر، ١٣٧١ ش، رقعي، ١٩١ ص.
١٧ - هورمون در ورزش (فارسي / طب)

ألفه مع (چارلز يساليس).
طبعاته: طهران، علم وورزش، ١٣٧٧ ش، ٩٦ ص.

(١١٣)



المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابشناسى علوم پزشكى: ١٠١، ١٢٣،
،١٧٣

كتابشناسى ملى ٧٢ / ١٠٧ - ١٠٨، كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٥٤ وبهار ١٣٧٣:
١٧، ١٢٤

وتابستان ١٣٧٣: ١٦٩ وزمستان ١٣٧٣: ١٨٩، ١٩١، كتاب هفته ١٠٨ / ١٠ و
/ ١٠٩ - ١١٢

٤٠ و ١١٦ / ٢٢، المؤلف.
أبا ذر حنيف زادگان " راغب "

(١٣٩٩ ه -)
اآلثار:

غريبانه در فصل پيوند (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، فردوس، ١٣٧٧ ش، ١٢٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
أبا ذر خوش رفتار

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - پروانه ها (فارسي / علم الحيوان)
طبعاته: طهران، آالله، ١٣٧٠ ش، رحلي، ٢٠ ص.

٢ - مورچه ها (فارسي / علم الحيوان)
طبعاته: طهران، آالله، ١٣٧٠ ش، رحلي، ٢٠ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٠: ١١٦.
أبا ذر عباچي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - پرسشهاى چهار گزينه أي وپاسخهاى
تشريحي عربي (٢) نظام جديد (عربي - فارسي / لغة)

ألفه مع قادر پرويز وإسحاق بلند نظر.
طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٧٦ ش، ١١٢ ص.

(١١٤)



٢ - پرسشهاى چهار گزينه أي وپاسخهاى
تشريحي عربي (٣) نظام جديد (عربي - فارسي / لغة)

ألفه مع قادر پرويز وإسحاق بلند نظر.
طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٧٦ ش، ١٢٦ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
أبان بن تغلب البكري الجريري الكندي " أبو سعيد "

(٠٠٠ - ١٤١ ه)
فقيه قارئ ومفسر لغوي عظيم المنزلة عند الفريقين، روى عنه خمسون رجال فيهم

األجالء وأصحاب اإلجماع. أول من دون علم القراءة، وله قراءة مفردة مشهورة عند
القراء. لقى األئمة: زين العابدين، الباقر والصادق (عليهم السالم) وروى عنهم وله

عندهم منزلة
وقدم. قال له اإلمام الباقر (عليه السالم): " اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس، فإني

أحب أن
يرى في شيعتي مثلك " (١). وقال اإلمام الصادق (عليه السالم): " إن أبان بن تغلب قد

روى عني
رواية كثيرة... " (٢). وروي عنه (عليه السالم) لما أتاه نعيه: " أما والله لقد أوجع

قلبي موت أبان " (٣).
اآلثار:

١ - أصل (عربي / حديث)
٢ - تفسير غريب القرآن (الغريب في القرآن) (٤) (عربي / تفسير القرآن)

٣ - صفين (عربي / تاريخ االسالم)
٤ - الفضائل (عربي / حديث)

--------------------
(١) مستدرك الوسائل ١٧ / ٣١٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ / ١٠١، ١٠٧ الباب ١١ الحديث ٨، ٣٠، وفي رجال النجاشي: ١٢: ثالثون ألف
حديث.

(٣) رجال الكشي ٢ / ٦٢٢.
(٤) وقد يطلق أيضا على ما جمعه عبد الرحمن بن محمد األزدي الكوفي من كتاب أبان ومحمد بن السائب

الكلبي وأبي روق بن عطية بن الحرث فجعله كتابا واحدا فيما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليه. (الفهرست
للطوسي: ٦).

(١١٥)



٥ - القراءات (عربي / علوم القرآن)
٦ - معاني القرآن (عربي / تفسير القرآن)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٩٦ - ٩٩، تأسيس الشيعة: ٣١٩ - ٣٢٠، تنقيح المقال
،١ / ٣ - ٤

تهذيب التهذيب: ٨١ - ٨٢، دائرة المعارف الشيعية ٢ / ٨، الذريعة ٢ / ١٣٥ و ٤ /
٢٣٩ و ١٥ /

٥٢ و ١٦ / ٤٦، ٢٤٩ و ١٧ / ٥٦ و ٢١ / ٢٠٥، رجال ابن داود: ٢٩، رجال
العالمة الحلي: ٢١،

رجال النجاشي: ١٠، الفهرست للطوسي: ٥ - ٧، فهرست النديم: ٢٧٦، قاموس
الرجال ١ /

٩٧ - ١٠٧، المراجعات: ١٧٨ - ١٧٩، معجم األدباء ١ / ١٠٧ - ١٠٨، معجم
رجال الحديث

١ / ١٤٣ - ١٥٤، منتهى المقال ١ / ١٣٢ - ١٣٥، ميزان االعتدال ١ / ٥٠٦.
أبان بن عبد الملك الثقفي (١)

(ق ٢ ه)
محدث من أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم).

اآلثار:
الحج (عربي / حديث)

رواه عن االمام أبي عبد الله (عليه السالم).
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٠٠، جامع الرواة ١ / ٩، الذريعة ٦ / ٢٤٩، رجال ابن

داود:
٢٩، رجال الطوسي: ١٥١، رجال النجاشي: ١٤، قاموس الرجال ١ / ١١١، معجم

رجال
الحديث ١ / ١٥٦ - ١٥٧، منتهى المقال ١ / ١٣٦.
أبان بن عثمان األحمر البجلي الكوفي " أبو عبد الله "

(ق ٢ ه)
من رجال الحديث، عده الكشي من أصحاب اإلجماع. وهو مولى بجيلة. كوفي

األصل، سكنها تارة والبصرة أخرى. أخذ عنه بعض أهلها كأبي عبيدة معمر بن المثنى
وأبي عبد الله محمد بن سالم. أكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب واأليام.
روى عن اإلمامين الصادق والكاظم (عليهما السالم) ووقع في طريق جعفر بن محمد

بن قولويه في
" كامل الزيارات ".



--------------------
(١) رجح اتحاده مع أبان بن عبد الملك الخثعمي الكوفي في " معجم رجال الحديث " وجزم بذلك في

" قاموس الرجال ".

(١١٦)



اآلثار:
له مؤلفات ما عرف منها إال:
١ - أصل (عربي / حديث)

رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عنه.
٢ - كتاب (عربي / تاريخ االسالم)

أشار النجاشي إلى أنه حسن كبير يجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردة، والطوسي إلى
أنه

يجمع المبدأ والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردة. له نسختان: إحداهما
للكوفيين، رواها ابن

فضال ومن شاركه فيها من القميين، واألخرى أنقص منها للقميين رواها الحسين بن
عبد الله

الغضائري بإسناده عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان.
طبعاته: قم، دفتر تبليغات إسالمي، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٤٤ ص، باسم " المبعث

والمغازي والوفاة والسقيفة والردة "، تصحيح رسول جعفريان.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٠٠ - ١٠٢، دائرة المعارف تشيع ٢ / ٢٠٧، الذريعة ٢

،١٣٥ /
رجال الطوسي: ١٥٢، رجال العالمة الحلي: ٢١، رجال الكشي ٢ / ٦٧٣، رجال

النجاشي: ١٣،
الفهرست للطوسي: ٧، قاموس الرجال ١ / ١١٢ - ١٢٠، معجم رجال الحديث ١ /

،١٣٩ - ١٤٠
١٥٧ - ١٦٩، منتهى المقال ١ / ١٣٦ - ١٤٣.

أبان بن عمر األسدي " تمار الكوفي "
(ق ٢ ه)

محدث وثقه النجاشي وعده شيخا من أصحابنا، واعتبره الشيخ في " رجاله " من
أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم)، وهو ختن آل ميثم بن يحيى التمار. لم يرو عنه

إال عبيس بن
هشام الناشري.

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

رواه عنه عبيس بن هاشم الناشري.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٠٢، تنقيح المقال ١ / ٨، دائرة المعارف الشيعية ٢ /

،١٣
الذريعة ٦ / ٣٠٣، رجال ابن داود: ٣٠، رجال الطوسي: ١٥١، رجال العالمة الحلي:



٢١، رجال
النجاشي: ١٤، قاموس الرجال ١ / ١٢١ - ١٢٢، منتهى المقال ١ / ١٤٣ - ١٤٤.

(١١٧)



أبان بن محمد البجلي " أبو بشر "
(ق ٣ ه)

محدث عرف ب " سندي البزاز ". ابن أخت صفوان بن يحيى. وصفه النجاشي بأنه
ثقة

وجه في أصحابنا الكوفيين، وعده الشيخ في أصحاب اإلمام الهادي (عليه السالم).
اآلثار:

١ - أصل (عربي / حديث)
كان موجودا عند السيد ابن طاووس وسماه ب " األصل ". نقل عنه في كتابه " االقبال

" بعضا
من أعمال شهر المحرم.

٢ - النوادر عن الرجال (عربي / حديث)
رواه عنه محمد بن علي بن محبوب وأحمد بن أبي عبد الله، وجماعة آخرون.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٠٠، تنقيح المقال ١ / ٨، جامع الرواة ١ / ١٥، الذريعة
/ ٢

١٣٦ و ١٠ / ٨٢ و ٢٤ / ٣١٨، ٣٤٧، رجال ابن داود: ١٠٧، رجال الطوسي:
٤١٦، رجال

النجاشي: ١٤، ١٨٧، الفهرست للطوسي: ١٦٣، قاموس الرجال ١ / ١٢٣، معجم
رجال الحديث

١ / ١٧١، منتهى المقال ١ / ١٤٤.
ابتسام بنت جعفر الخليلي

(١٣٦٠ ه -)
أستاذة جامعية. ولدت في النجف، وأكملت فيه دراستها االعدادية. تخرجت في
جامعة بغداد. سافرت إلى خارج العراق للدراسة وحصلت على امتيازات علمية.

درست
في معاهد بغداد. انتقلت إلى األردن وأقامت به.

اآلثار:
Scale Quantitative Inorganic - Micro (إنكليزي / كيمياء)

بحث عن الميزان الدقيق للتحليل الكمي الالعضوي بواسطة المخطط اللوني لالحتراق
في قارورة

األوكسجين.
المصادر: معجم رجال الفكر ٢ /، معجم المؤلفين العراقيين (مستدرك) ٣ / ٥٠١.



(١١٨)



ابتسام بنت مرهون الصفار
(١٣٥٩ ه -)

أستاذة جامعية. ولدت في النجف. حصلت على ماجستير في اللغة العربية وآدابها
من كلية اآلداب بجامعة بغداد سنة (١٣٨٦ ه) وعلى دكتوراه في التخصص نفسه من

جامعة القاهرة سنة (١٣٩٢ ه). عينت رئيسة لقسم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة
بغداد، وفي كلية التربية للبنات. شاركت في عدة مؤتمرات وندوات ومهرجانات أدبية

داخل العراق وخارجه. لها ما يناهز (١٥) كتابا.
اآلثار:

١ - أثر القرآن في األدب العربي األموي (عربي / علوم القرآن)
بحث عن تأثير القرآن الكريم في الشعر والنثر العربيين للقرن األول الهجري. سلطت

األضواء
في القسم المخصص بالشعر على األلفاظ القرآنية في صدر اإلسالم والعصر األموي،

والصور القرآنية
لدى شعراء العصر األموي، ووقف قسم النثر عند فن الخطابة والوصايا واتجاه الدعوة

اإلسالمية
وتبليغ أحكام الدين الحنيف إلى الخطابة والمصطلحات واأللفاظ القرآنية التي ترددت

على ألسنة
الخطباء.

طبعاته: بغداد، دار الرسالة، ١٣٩٤ ه، على نفقة جامعة بغداد.
٢ - ألفاظ األلوان وداللتها في الذوق العربي (عربي / أدب)

طبعاته: بغداد، ١٩٦٨ م.
٣ - األمالي في األدب اإلسالمي (عربي / أدب)

طبعاته: ١٩٩١ م.
٤ - التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة (عربي / معارف القرآن)

رسالة ماجستير.
طبعاته: النجف، ١٩٦٦ م، ٣٨٤ ص.

٥ - ثقافة أبي تمام من خالل شعره (عربي / أدب)
طبعاته: العراق، ١٩٧١ م.

٦ - مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي (عربي / تراجم)
طبعاته: بغداد، ١٩٦٨ م.

(١١٩)



٧ - معجم الدراسات القرآنية (عربي / علم المصادر)
معجم مفهرس انضوى تحت دفتيه زهاء (٤٠٠٠) اسم مقالة ورسالة وكتاب في العلوم

القرآنية
لمختلف العصور إلى القرن (٢٠ م). احتوى على مقدمتين وقسمين: المقدمة األولى في

مراحل العمل
ودوافع التأليف، والثانية تطرقت إلى نشأة العلوم العربية واإلسالمية وتطور التفسير

وسائر العلوم
القرآنية. والقسم األول: تعريف بالنسخ المطبوعة من تلك المؤلفات مع ذكر خصائص

الطبع،
والثاني: عكف على دراسة المخطوطات ووصفها. والقسمان في (١٢) فصال وفقا

لتقسيم العلوم
القرآنية. ألفته سنة (١٣٩٢ - ١٣٩٦ ه).

طبعاته: العراق، جامعة الموصل، ١٩٨٤ م، ٦٣٨ ص.
٨ - المفسرون والشعراء (عربي / أدب)

طبعاته: الموصل، ١٩٦٨ م.
المصادر: أعالم العراق الحديث ١ / ٢٦ - ٢٧، دانشنامه قرآن ١ / ١٤٧ و ٢ /

- ٢١١٣
٢١١٤، فهرست المطبوعات العراقية ١ / ١٣٨، معجم رجال الفكر ٢ / ٧٣٠، معجم

ما كتب عن
الرسول ١ / ٣٩٦، معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٣٦، موسوعة أعالم العراق ١ / ٧.

ابتهال بنت محمد البغدادي
(ق ١٥ ه)

مدرسة حوزوية وشاعرة مقلة. أنهت دراستها الثانوية في بغداد. قرأت العلوم
الحوزوية في جامعة الزهراء (عليها السالم) بمدينة قم، درست الفقه والنحو والصرف

في الجامعة
نفسها. لها حضور ومساهمات في بعض المؤتمرات والندوات العلمية واألدبية.

اآلثار:
١ - الصديقة الزهراء (عليها السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

٢ - في ذاكرة الزمن (عربي / أدب)
٣ - مصرع الشيطان (عربي / أدب)

مجموعة قصصية تستهدف بلورة األحاديث الشريفة بأسلوب قصصي.
٤ - مع الحكم (عربي / مواعظ وحكم)

تعليقات على مجموعة من الحكم.



المصادر: المؤلفة.

(١٢٠)



ابدال البلخي
(٠٠٠ - ٩٣١ ه)

شاعر فارسي من مدينة بلخ تخلص ب " مطيعي " ثم ب " ألف ابدال ". يعد في حاشية
السلطان يعقوب تركمان بآذربيجان. نزل في إصفهان وتقرب إلى الشاه إسماعيل

الصفوي.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
المصادر: آتشكده آذر: ٣٠٦، تحفه سامى: ١١١ - ١١٢، دائرة المعارف بزرگ

إسالمي
٢ / ٣٨٣، الذريعة ٩ / ١٤، ٩٠، فرهنگ سخنوران ١ / ١٥.

السيد أبرار حسين بن تجمل حسين األمروهي
(٠٠٠ - ١٣٠٠ ه)

عالم عرف بتبحره في علم العروض. طوى معظم حياته بمدينة أمروهة الهندية. توفي
في جيبپور، ودفن بها.

اآلثار:
ترجمه حمله حيدري (أردي / المدائح والمراثي)

ترجمة منظومة عن الفارسية للميرزا محمد رفيع بن محمد المشهدي (ت ١١٢٤ ه).
المصادر: مطلع أنوار: ٤٨.

الميرزا إبراهيم
(ق ١٣ ه)

مؤلف إيراني. من حاشية ناصر الدين شاه أوائل حكومته.
اآلثار:

سفرنامه استرآباد ومازندران وگيالن و... (فارسي / تاريخ)
ألفه للجنرال (دورن). يحتوي على المعلومات الجغرافية والحوادث التاريخية

والتقسيمات
اإلدارية واألوضاع االجتماعية للمناطق التي شاهدها خالل رحلته التي ابتدأها في (٢٩

/ ٩ /
١٢٧٦ ه) وأكملها في (٢٠ / ١١ / ١٢٧٦ ه).

(١٢١)



مخطوطاته: أكاديمية العلوم / لينينغراد (نشريه ٨ / ٢٩) [C ١٨٨٥] - (١٠٢ و) -
١٢٧٧ ه،

بخط المؤلف ظاهرا، بعنوان " استرآباد ومازندران وگيالن ودامغان ".
طبعاته: طهران، بنياد فرهنگ إيران، ١٣٥٥ ش، وزيري.

المصادر: زبدة اآلثار: ٢٢٧.
إبراهيم آريان

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

بيماريهاى تغذيه (ديابت نقرس) (فارسي / طب)
طبعاته: مشهد، باستان، ١٣٤٦ ش، وزيري، ١٧٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٨٥٨.
السيد إبراهيم آل السيد محمد الكاظمي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

الروضة الزهرية في مراثي العترة النبوية (عربي / المدائح والمراثي)
طبعاته: النجف، ١٣٥٦ ه، ج ٢.

المصادر: معجم ما كتب عن الرسول ٧ / ٢٩٧، معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٣٦.
إبراهيم آية اللهي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

گرد باد (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب لجبران خليل جبران.

طبعاته: قم، دار العلم، ١٣٤٦ ش، جيبي، ٩٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٢٠٧.

(١٢٢)



إبراهيم بن إبراهيم بن فخر الدين العاملي البازوري
(ق ١١ ه)

أديب وشاعر مجيد. من تالميذ الشيخ بهاء الدين العاملي والشيخ محمد بن حسن بن
زين الدين الشهيد الثاني وغيرهما. كان حيا سنة (١٠٣٠ ه). توفي بطوس.

اآلثار:
١ - ديوان (عربي / شعر)

نقل الشيخ الحر العاملي بعضا من شعره، وذكر أن الديوان بحوزته، وهو صغير بخط
المؤلف.

٢ - رحلة المسافر وغنيته عن المسامر (عربي /...)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٠٦ - ١٠٨، أمل اآلمل ١ / ٢٥ - ٢٧، دائرة المعارف

تشيع
١ / ٢٦٨، الذريعة ٩ / ١٤ و ١٠ / ١٧٠، الروضة النضرة: ٣ - ٤، رياض العلماء ١

،٦ - ٧ /
الفوائد الرضوية: ٨، كشف الحجب: ٢١٧، ٢١٩، ٣٢٣، معجم رجال الحديث ١ /

،١٨٢ - ١٨٣
معجم المؤلفين ١ / ٢ - ٣.

إبراهيم بن إبراهيم الكهكي الكرماني
(ق ١٣ ه)

فقيه وأصولي سكن بعض نواحي محالت في إيران.
اآلثار:

١ - جنة المعارض (عربي / أصول الفقه)
بحوث مفصلة في إثبات حجية األدلة الشرعية ومنع حجية األدلة األخرى. نقل فيه

أقوال
كثير من علماء األصول وال سيما أستاذه. اشتمل على مقدمة و (٤) فصول وخاتمة.

فرغ منه سنة
(١٢٣٤ ه) في زنجيروان بمحالت.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٩ / ٣١٥ [٣٥١٩] - (٢٧٨ و) - ١٢٣٤ ه، بخط
المؤلف.

٢ - المناهج (عربي /...)
المصادر: تراجم الرجال ١ / ١٢، خطى مرعشى ٩ / ٣١٥.

(١٢٣)



إبراهيم إبراهيمي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - خودآموز وروش تدريس جبر دانا

(سال أول دبيرستان نظام قديم وجديد) (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، دانا، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٨٦ ص.

٢ - رياضيات راهنمائى دانا (أول راهنمايى) (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، دانا، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٤٠ ص.

٣ - مجموعه سؤاالت رياضي پنجم ابتدايي دانا (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، دانا، ١٣٧٣ ش.

٤ - مسائل رياضي سوم راهنمائى (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، دانا، ١٣٧٣ ش.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٢: ٤٦ وبهار ١٣٧٣: ١٠٣، كتاب هفته ١٠١ / ٧.
إبراهيم أبطحي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - انفورماتيك از ديدگاه توسعه (فارسي / كومبيوتر)
طبعاته: طهران، مركز آموزشى انفورماتيك، ١٣٦٨ ش، ٩٢ ص.

٢ - انفورماتيك چيست؟ (فارسي / كومبيوتر)
طبعاته: طهران، مركز آموزشى انفورماتيك، ١٣٦٨ ش، ٨١ ص.

٣ - انفورماتيك در جهان (فارسي / كومبيوتر)
طبعاته: طهران، مركز آموزشى انفورماتيك، ١٣٦٨ ش، ٤٣ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٦٨: ٩ - ١٠.
السيد إبراهيم بن أبي الحسن االنگجي

(ق ١٤ ه)
باحث إيراني في علم الكيمياء. ابن الفقيه المعروف السيد أبي الحسن االنگجي. كان

(١٢٤)



من أساتذة جامعة طهران في صناعة األدوية.
اآلثار:

١ - شيمى كأني فلزات (فارسي / كيمياء)
ألفه مع الدكتور حسن فرسام.

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤١ ش، وزيري، ٢٤٢ ص.
٢ - شيمى معدني نافلزات (فارسي / كيمياء)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٨ ش، وزيري، ٧ + ١٢٤ ص.
المصادر: فهرست موضوعي دانشگاه تهران: ٨٨ - ٨٩، گنجينه دانشمندان ٣ /

.٣٠١
السيد إبراهيم بن أبي الحسن التنكابني القزويني

(١٢٥٥ - ١٣٢٤ ه (١))
فقيه مجتهد. ولد وتوفي في قزوين. قرأ مقدمات العلوم الدينية على أبيه، والعلوم
العقلية واألصول والفقه في المدرسة الصالحية على الشيخ عبد الوهاب البرغاني

القزويني. حضر بحث الشيخ مرتضى األنصاري والميرزا حبيب الله الرشتي في النجف،
كما تتلمذ للشيخ زين العابدين المازندراني في كربالء وللعالمة البرغاني آل الصالحي.

تصدى لألمور الشرعية وأسس مدرسة في قزوين. بذل جهودا كثيرة في االرشاد
والتدريس.

اآلثار:
١ - األربعون حديثا (عربي / حديث)

مخطوطاته: مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ٥) - ١٣١٢ ه،
بخط

المؤلف.
٢ - التقريرات (عربي / فقه - أصول الفقه)

محاضرات أستاذه الشيخ البرغاني، وقسم من بحوث أصولية يحتمل أنها من دروس
أستاذه

الشيخ مرتضى األنصاري.
--------------------

(١) في دائرة المعارف تشيع ٥ / ١١٩: سنة (١٣٤٤ ه).

(١٢٥)



مخطوطاته: مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٦٦٠) [٣ /
١٨٥]، بخط المؤلف.

٣ - حاشية شرائع االسالم (عربي / فقه)
مخطوطاته: مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٦٥٩) [١ /

١٨٥] - (١٢٢ و)، بخط المؤلف، كتاب الطهارة.
٤ - رسالة في األخالق (فارسي / أخالق)

رسالة في األخالق العملية، مقدمة و (٣٠) بابا وخاتمة، خصص كل باب بواحد من
الموضوعات األخالقية، كالعلم والعالم، الجود واإلحسان، الغيبة، الكذب وغيرها.

مخطوطاته: مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٩٩) [١١٥]
-

(١٨١ و)، بخط المؤلف.
٥ - رسالة في العدالة (عربي / فقه)

مخطوطاته: مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٦٥٩) [٢ /
١٨٥] - (٢٥ و) - ١٣١٣ ه، بخط المؤلف.

٦ - رسالة في الهيئة (فارسي / فلك)
رسالة في علم الفلك، مقدمة ومقالتان.

مخطوطاته: مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٦٠٠) [٢٢٨]
-

(٦٥ و) - ١٣٠٥ ه، بخط المؤلف.
٧ - شرح فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)

في (٤) مجلدات.
مخطوطاته: مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٨٨) [١٧]

-
(١٣٨ و) - ١٣٠١ ه، بخط المؤلف، مج ٢، كتاب البراءة.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٨٨) [١٦] -
(١٢٨ و) - ١٣٠٨ ه، مج ١.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٨٨) [١٠١] -
(١٦٨ و)، بخط المؤلف، مباحث الظن.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٨٩) [١٠٨] -
(١٤٧ و) - ١٣٠٧ ه، بخط المؤلف، مصححة، مباحث االستصحاب.

(١٢٦)



مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٨٩) [١١٤] -
(١٢٣ و) - ١٣٠٨ ه، مباحث االستصحاب.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٨٩) [١٣٩] -
(١٨١ و)، مصححة، مباحث الظن، ناقصة اآلخر.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٨٩) [٢٢٧] -
(١٥٠ و) - ١٣٠٦ ه، بخط المؤلف، مصححة، المقصد الثالث.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٨٩) [٢٨٣] -
(١١٠ و)، بخط المؤلف، قسم من مباحث القطع والظن.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٨٩) [١٩٩] -
(١٠٥ و) - ١٣١٨ ه، بخط المؤلف، قسم من مباحث القطع والظن.

٨ - شرح المدارك (عربي / فقه)
مخطوطاته: مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (دائرة المعارف تشيع ٥ / ١٢٠) [٢٥٠].

٩ - شرح المكاسب (عربي / فقه)
مجلدان.

مخطوطاته: مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٩١) [٨] -
(٦٥ و) - ١٣١٩ - ١٣٢٠ ه، المكاسب المحرمة.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٩٢) [١٦٣] -
(٧٠ و)، بخط المؤلف، مبحث البيع.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٩٢) [١٧٩] -
(٨٠ و)، بخط المؤلف، مباحث شروط البيع.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٩٢) [١٨٠] -
(٤٠ و)، بخط المؤلف، قسم من المكاسب المحرمة.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٩٢) [١٨٢] -
(١٧٠ و)، بخط المؤلف، مبحث الخيارات.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٩٣) [٢٠٣] -
(٧٠ و)، بخط المؤلف، مباحث شروط البيع، ناقصة اآلخر.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٩٣) [٢٠٧] -
(٧٠ و)، بخط المؤلف، قسم من المكاسب المحرمة.

(١٢٧)



مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٦٥٤) [١ /
١٢]، بخط المؤلف، ناقصة.

١٠ - منظومة في أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)
منظومة لبعض أبحاث أصول الفقه.

مخطوطاته: مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٦٦٠) [٤ /
١٨٥] - (١٨ و)، بخط المؤلف، ناقصة اآلخر.

١١ - منظومة في فنون البالغة (عربي / أدب)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١١٥، بزرگان رامسر: ٩ - ١٣، دائرة المعارف تشيع ٥

- ١١٩ /
١٢٠، مستدركات األعيان ٣ / ٦، معجم رجال الفكر ١ / ٣١٤، ميراث إسالمي

إيران ١٠ /
٥٩٩، ٦٠٠، ٦٥٩، ٦٦٠، نقباء البشر ١ / ٧.

السيد إبراهيم بن أبي الحسن الحسيني
(ق ١٣ ه)

اآلثار:
مشكاة الزائرين (فارسي / زيارات)

مقدمة و (٧) أبواب وخاتمة.
مخطوطاته: الحجتية / قم: ٢٦ [٣٢٤]، ناقصة اآلخر.

المصادر: الذريعة ٢١ / ٥٧.
إبراهيم بن أبي حفص " أبو إسحاق الكاتب "

(ق ٣ ه)
شيخ من أصحاب اإلمام الحسن العسكري (عليه السالم). وصفه النجاشي وغيره بأنه

ثقة
وجيه، وترحم عليه الشيخ الطوسي. وقال عنه ابن حجر: " ما رأيت أعقل منه، وال

أحسن من حديثه ".
اآلثار:

له كتب لم يذكر من عناوينها إال:
الرد على الغالية وأبي الخطاب وأصحابه (عربي / الفرق والمذاهب)

(١٢٨)



المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١١٥ - ١١٦، جامع الرواة ١ / ١٦، دائرة المعارف تشيع
/ ١

٢٦٩، الذريعة ١٠ / ٢١٢، رجال العالمة الحلي: ٥، رجال النجاشي: ١٩، الفهرست
للطوسي:

١٠، قاموس الرجال ١ / ١٤٢، لسان الميزان ١ / ٣٨، معالم العلماء: ٥، معجم
رجال الحديث ١

/ ١٩٣، منتهى المقال ١ / ١٤٨.
إبراهيم بن أبي طالب

(ق ١٣ ه)
اآلثار:

التبصرة في علم الحساب (عربي / رياضيات)
في مقدمة و (٥) مقاالت وخاتمة.

مخطوطاته: فارس الوطنية / شيراز ٢ / ١٩٤ [٦٠٣] - (١٣٥ و) - ١٢٢٨ ه.
المصادر: خطى ملى فارس ٢ / ١٩٤.

إبراهيم بن أبي طالب
(ق ١٢ ه)

اآلثار:
بشارة الشيعة (فارسي / عقائد)

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٢٢ [٤٢] - (١٢٥ و) - ق ١٢ ه.
المصادر: خطى إلهيات مشهد ١ / ٢٢.

إبراهيم بن أبي طالب جئ اإلصفهاني
(ق ١٢ ه)

باحث أقام بمدينة أردكان التابعة لمحافظة يزد. كان حيا سنة (١١٨٩ ه).
اآلثار:

كشف اآليات (عربي / علوم القرآن)
معجم مفهرس آليات القرآن الكريم. ذكر فيه اآليات إلى المقطع الذي يجوز الوقف

فيه، أو كل
اآلية - إذا لم تتضمن أحكام وقف - متخذا حروف آخرها أو آخر مقطع منها عنوانا

للباب،
وحروفها األولى عنوانا للفصل في فهرستها. أكمل اعداده سنة (١١٨٩ ه).

(١٢٩)



مخطوطاته: المرعشي / قم ١٣ / ١٧٨ [٤٩٨٣] - (١٠١ و) - ١١٨٩ ه، بخط
المؤلف.

المصادر: خطى مرعشى ١٣ / ١٧٨.
إبراهيم بن أبي الفتح الزنجاني

(٠٠٠ - ١٣٥١ ه)
فقيه رياضي له بحوث في الفلسفة. عرف ب " مسگر ". تتلمذ سنينا كثيرة بطهران

للميرزا محمد حسن اآلشتياني، وللحكيم أبي الحسن جلوه في العقليات. أقام بزنجان
وتوجه للتدريس والتأليف. توفي فيها.

اآلثار:
١ - ترجمه شرح لغز قانون (فارسي / طب)

ترجمة كتاب ملك األطباء الشيرازي.
مخطوطاته: الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٤٧) [٣ / ١٣٩] - (٣٨ ظ

-
٤٦ أ) - ق ١٤ ه.

٢ - تقريرات بحث الميرزا محمد حسن اآلشتياني (عربي / فقه - أصول الفقه)
٣ - الحاشية على تحرير إقليدس (عربي / هندسة)

تعليقة على مصنف للخواجه نصير الدين الطوسي. شاهد الشيخ الطهراني نسخة منها
بخط

تلميذه الميرزا أسد الله بن محمد جعفر الزنجاني، كتبت سنة (١٣١٩ ه) خرج منها
إلى أواخر

المقالة العاشرة.
٤ - حواش على كتاب األكر (عربي / هندسة)

تعليقات على كتاب ل (ناوذوسيوس).
٥ - رسالة في أحكام الخلل الواقع في الصالة (عربي / فقه)
٦ - رسالة في حساب عقود األنامل (عربي / العلوم الغريبة)

مخطوطاته: الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٤٨) [٧ / ١٣٩] - (٧٣ أ
-

٩٤ أ) - ق ١٤ ه.
الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ١٤٧ [٢ / ١٩٨] - (٧ أ - ١٩ أ) -

١٣٢٦ ه، ونسخة مصورة عنها في:
مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ١٩٠ [٢ / ١٧٠].



(١٣٠)



٧ - رسالة في حكم اللباس المشكوك (عربي / فقه)
٨ - رسالة في الخمس (عربي / فقه)

٩ - رسالة في نسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى قطر األرض (عربي / علم طبقات
األرض)

١٠ - شرح لغز الزبدة (فارسي / ألغاز)
و " زبدة األصول ولغزها " للشيخ البهائي.

مخطوطاته: الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٤٧) [١ / ١٣٩] - (١ ظ
-

٣٤ أ) - ق ١٤ ه.
١١ - شرح لغز سليمان (فارسي / ألغاز)

شرح لمصنف حكيم مؤمن الشيرازي.
مخطوطاته: الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٤٧) [٤ / ١٣٩] - (٤٦ أ

- ٤٨ ظ).
١٢ - شرح لغز الكشاف (فارسي / ألغاز)

شرح لمصنف الشيخ البهائي.
مخطوطاته: الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٤٧) [٢ / ١٣٩] (٣٤ ظ -

٣٨ أ)
- ق ١٤ ه.

١٣ - مشي االنصاف في كشف االعتساف (عربي / الفرق والمذاهب)
رد على البابية.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٠٩، الذريعة ٤ / ١٠٨ و ٦ / ٣٣ و ٧ / ٩، ٢٤٧،
٢٥٤ و ١٠ /

١٨٨ و ١٤ / ٤٥ و ٢١ / ٧٢ و ٢٤ / ١٤٤، معجم المؤلفين ١ / ٧٣، نقباء البشر
.١ / ٧ - ٨

إبراهيم بن أبي القاسم دليري مالواني
(١٣٦٦ ه -)

أستاذ جامعي. ولد بقرية مالوان في رشت. تعلم القرآن على يدي والده قبل سنته
السادسة، كما قرأ بعض الكتب الدينية. أكمل الثانوية وعين معلما، وفي مدة عمله

حصل
على شهادة المعهد والليسانس والماجستير. طوى ما يربو على (١٠) سنين من

التدريس بالجامعة اإلسالمية الحرة في رشت.
اآلثار:



(١٣١)



١ - أدبيات معاصر إيران (فارسي / أدب)
تاريخ األدب اإليراني المعاصر، وتعريف بالشعراء - وفقا لتأريخ الوالدة - في المقطع

الزمني
الممتد من الثورة الدستورية إلى قيام الثورة اإلسالمية.

طبعاته: قم، اميد، ١٣٧٤ ش، ٦٨٦ ص.
٢ - تاريخ أدبيات إيران (فارسي / أدب)

٣ - سخن ساالر گنجه ومقلدان أو (فارسي / تراجم)
حياة الشاعر نظامي الگنجوي (ت ٥٩٨ ه)، و (١١٣) شاعرا قلدوه مع نماذج من

أعمالهم.
طبعاته: طهران، طاعتي، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٩٢ ص.

المصادر: صحيفة آواى شمال، ع ٢١٤، ص ٣، كتاب هفته ١٧٧ / ٨٤.
السيد إبراهيم بن أبي القاسم سري پودئي اإلصفهاني

(١٣١٠ - ١٣٦٩ ه)
كاتب وشاعر. ولد في قرية سري پوده التابعة لسميرم السفلى بإصفهان. أقام بمدينة

إصفهان. تتلمذ للميرزا يحيى البيد آبادي. توفي في طهران ودفن بقم.
اآلثار:

١ - آخرين قانون (فارسي / أدب)
٢ - ديوان (فارسي / شعر)

(٥٠٠٠) بيت.
٣ - مثنوى مرغابيه أو سفرنامه (فارسي / شعر)

طبعاته: إصفهان.
٤ - مجموعه اشعار برخى از شعراء (فارسي / شعر)

طبعاته: إصفهان، ٤٢ ص.
٥ - مكاشفات (فارسي / أدب)

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٥٤٦، ٤٧١١ - ٤٧١٢، الذريعة ٩ / ٤٤٥ و ١٩ /
،٢٠٧ - ٢٩٢

مؤلفين چاپى ١ / ٦٦.

(١٣٢)



إبراهيم بن أبي الكرام الجعفري (١)
(ق ٣ ه)

من رجال الحديث. وصفه النجاشي بأنه كان خيرا. لقب ب " الجعفري " النتسابه إلى
جعفر الطيار. روى عن اإلمام الرضا (عليه السالم).

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

رواه أبو عمران موسى بن زنجويه (رنجويه) األرمني.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٨٤، تنقيح المقال ١ / ١٢، جامع الرواة ١ / ١٧، دائرة

المعارف تشيع ١ / ٢٧٥، الذريعة ٦ / ٣٠٤، رجال العالمة الحلي: ٦، رجال
النجاشي: ٢١،

قاموس الرجال ١ / ١٤٥ - ١٤٦، معجم رجال الحديث ١ / ١٩٧ - ١٩٨، ٢٦١
- ٢٦٢، منتهى

المقال ١ / ١٥١ - ١٥٢.
إبراهيم بن أبي محمود الخراساني

(ق ٣ ه)
من رواة الحديث. وثقه النجاشي وعده الشيخ في " رجاله " من أصحاب اإلمام

الكاظم (عليه السالم) بال قيد الخراساني، ومن أصحاب اإلمام الرضا (عليه السالم)
قائال: " خراساني ثقة

مولى ". وعن الكشي: " كان مكفوفا، وعاش بعد اإلمام الرضا (عليه السالم) ". وروي
أن اإلمام

الرضا (عليه السالم) دعا له بالجنة، وضمنها له اإلمام أبو جعفر الجواد (عليه السالم).
اآلثار:

كتاب (مسائل) (عربي / حديث)
ذكر الكشي أن أحمد بن محمد بن عيسى روى عنه مسائل موسى (عليه السالم) قدر

(٢٥) ورقة.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٠٩، تنقيح المقال ١ / ١٢، جامع الرواة ١ / ١٧،

الذريعة ٦ /
٣٠٤، رجال الطوسي: ٣٤٣، ٣٦٧، رجال العالمة الحلي: ٣، رجال الكشي ٢ /

٨٣٨، رجال
النجاشي: ٢٥، الفهرست للطوسي: ١٠، قاموس الرجال ١ / ١٤٦ - ١٤٨، معالم

العلماء: ٧،
معجم رجال الحديث ١ / ١٩٨ - ٢٠٠، منتهى المقال ١ / ١٥٢ - ١٥٣.



--------------------
(١) احتمل السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ١ / ١٩٨ احتماال قويا اتحاده مع إبراهيم بن علي بن

عبد الله الجعفري.

(١٣٣)



إبراهيم بن أحمد أحمديان
(١٣٨٥ ه -)

مترجم وباحث في العرفان والفلسفة. ولد بشيراز. درس العلوم الدينية في حوزة قم
العلمية. ليسانس من كلية اإللهيات بجامعة مشهد سنة (١٤١٥ ه). ماجستير باألديان
والعرفان من جامعة طهران سنة (١٤١٧ ه). يواصل رفده لحركة التأليف والترجمة.

اآلثار:
١ - امامت (فارسي / عقائد)

ترجمة " رسالة في اإلمامة " للعالمة حسن زاده اآلملي. اثبات لنظرية الشيعة في
اإلمامة،

إضافة إلى نبذة موجزة عن حياة األئمة (عليهم السالم) استنادا إلى مصادر الشيعة
والسنة.

طبعاته: قم، قيام، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢١٤ ص.
٢ - ترجمة رسالة " الجعل " و " العمل الضابط في الرابطي والرابط " (فارسي /

فلسفة)
ترجمة رسالتين للعالمة حسن زاده اآلملي.

طبعاته: قم، قيام، ١٣٧٦ ش، رقعي، ١٤٢ ص.
٣ - توبه (فارسي / أخالق)

ترجمة مؤلف للعالمة حسن زاده اآلملي. بحث عن مختلف آراء الفرق اإلسالمية في
التوبة

ومتعلقاتها مع اثبات نظرية االمامية بصددها.
طبعاته: قم، قيام، ١٣٧٦ ش، رقعي.

٤ - در باره حفظ قرآن كريم (فارسي / علوم القرآن)
ترجمة مؤلف للسيد باقر القبانچي. دراسة عن حفظ القرآن واألساليب التي تتصدى

لذلك، مع
طرق الحيلولة دون نسيانه.

طبعاته: قم، دار االعتصام، ١٣٧٥ ش، ١٣١ ص.
٥ - رآه بهشت (فارسي / عقائد)

ترجمة كتاب " االعتقادات " للعالمة محمد باقر المجلسي.
طبعاته: قم، أنصاري، ١٣٧٨ ش، رقعي، ٨٨ ص.

٦ - لقاء الله (فارسي / عرفان)

(١٣٤)



ترجمة " رسالة في لقاء الله " للعالمة حسن زاده اآلملي. بحث عن الموضوع من
منظار عرفاني

وفلسفي وكالمي.
المصادر: كتاب هفته ١٧٥ / ٩، المؤلف.

إبراهيم بن أحمد أميني النجفي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آئينه هدايت در اثبات واليت (فارسي / حديث)
طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٥٣ ش، ٣٨٢ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٣٢ / ٥٦٥.
السيد إبراهيم بن أحمد جمال الدين

(١٣٢٩ ه - ٠٠٠)
مؤلف عراقي. ولد بسوق الشيوخ في محافظة ذي قار.

اآلثار:
١ - التذكرة (عربي /...)
طبعاته: النجف، ١٣٦٧ ه.

٢ - مرآة األخيار في بيان بعض اآليات واألخبار (فارسي / تفسير القرآن - حديث)
طبعاته: عديدة منها:

النجف، ١٣٦٠ ه، رقعي، ١١٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٦٧٠، الذريعة ٢٠ / ٢٦١، معجم المؤلفين العراقيين ١

.٣٩ /
إبراهيم بن أحمد جولمي الرودسري

(ق ١٤ ه)
فقيه عرف ب " المحقق ". ولد برشت، وقرأ فيها مقدمات العلوم الدينية. تتلمذ للميرزا
حبيب الله الرشتي والسيد عبد العظيم الخلخالي في النجف. أقام برودسر مشتغال بنشر

األحكام الدينية وإرشاد المسلمين، وتوفي هناك.

(١٣٥)



اآلثار:
١ - أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)

٢ - حاشية فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)
٣ - حاشية الصالة (عربي / فقه)

و " الصالة " للشيخ مرتضى األنصاري.
٤ - الفوائد الغروية (عربي / أصول الفقه)

طبعاته: قم، مجمع الذخائر اإلسالمية، ١٣٧٧ ش، ١٥٦ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، تراجم الرجال ١ / ١٣، معجم رجال

الفكر ٣ /
.١١٥٩

إبراهيم بن أحمد الخليلي النجفي
(٠٠٠ - ح ١٣٣٩ ه)

عالم ومتكلم سافر من النجف بعد وفاة جده إلى إيران. نزل قم، ثم انبرى لألمور
الشرعية في همدان وتوفي بها.

اآلثار:
الرد على الطبيعيين (عربي / الفرق والمذاهب)

رد على قول الماديين بالنشوء واالرتقاء في مقالة لجميل صدقي الزهاوي (١)، تساءل
في أولها:

لماذا ولد في أواخر السنة المذكورة ولم يولد قبل ذلك بسنين؟ فرغ من تأليفه بمدينة
قم في

(١٣٣٦ ه). شاهد الشيخ الطهراني مخطوطته في (٢٣) صفحة بمكتبة الشيخ محمد
جواد الجزائري

بالنجف.
المصادر: الذريعة ١٠ / ٢١٠.
إبراهيم بن أحمد سالمة النجفي

(ق ١٢ ه؟)
عالم له دراسات في الفقه وبعض العلوم العقلية. يبدو أنه عاصر آخر عهد الصفويين

--------------------
(١) طبعت في مجلة المقتطف، ع ٣٧، باسم " مثل أرضنا في السماء ".

(١٣٦)



في إيران، وكان حيا سنة (١١٢٣ ه) (١).
اآلثار:

١ - شرح أرجوزة المنطق (فارسي / منطق)
و " أرجوزة المنطق " البن سينا.

مخطوطاته: مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ١٢٥ [٨٨] - (٨٢ و).
٢ - عين الحساب (عربي / رياضيات)

- [٩٩٦ M] (نشريه ١١ / ٢٩٥) مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
١٠٩٦ ه.

٣ - منتخب الفوائد في حل مسائل القواعد (فارسي / فقه)
تبيين مسائل " القواعد " للعالمة الحلي في أبواب اإلقرار والوصايا ومنجزات المريض.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٩٢ [٥٧٩٤] - (٨٨ و) - ١٢٢٣ ه،

بخط
المؤلف.

المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٦ / ٩٢، مخطوطة شرح أرجوزة المنطق، نسخههاى
خطى

مركز احياء ميراث إسالمي ١ / ١٢٥، نشريه ١١ / ٢٩٥.
إبراهيم بن أحمد الصافي النجفي الفاضلي

(١٣٤١ - ١٣٩٨ ه)
أديب وكاتب. ولد بالنجف، وقرأ فيه المقدمات. اهتم بالقضايا الوطنية واالجتماعية
والسياسية واعتقل عدة مرات. أصدر مجلة " العدل " سنة (١٣٨٢ ه) وأسس جمعية

التوجيه الديني. له مطبعة في النجف باسم " مطبعة القضاء ".
اآلثار:

١ - تحرير فلسطين (عربي / سياسة)
ألفه مع خضر عباس الصالحي.

طبعاته: النجف، مطبعة القضاء، ١٩٦٩ م، ١٢٤ ص.
--------------------

(١) هذا ما عثرنا عليه في ورقة صدرت بها مخطوطة " شرح أرجوزة المنطق "، وهو ال يتالءم مع تاريخ
مخطوطتي كتابيه الثاني والثالث.

(١٣٧)



٢ - ثورة اإلمام الحسين (عليه السالم)
مصباح على دروب اإلنسانية (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: النجف، مطبعة القضاء، ١٩٧٠ م، ١٠٠ ص.
٣ - حق على المسلمين الجهاد بأرواحهم وأموالهم (عربي / معارف دينية)

طبعاته: النجف، مطبعة القضاء، ١٩٦٩ م، ٥٦ ص.
٤ - ألجل ان نكسب المعركة الفاصلة (عربي / معارف دينية)
طبعاته: النجف، جمعية التوجيه الديني، ١٩٦٧ م، ١٣٦ ص.

٥ - النجف األشرف (عربي / تاريخ)
عدد خاص من مجلة " العدل " السنة ٢، العدد ٦ - ٧.

طبعاته: النجف، ١٩٦٨ م.
المصادر: فهرست المطبوعات العراقية ١ / ٢٣٦، ٤٣١ و ٢ / ٣٨٩، ٤٦٧،

المطبوعات
النجفية: ٤٢، معجم رجال الفكر ٢ / ٩٢٧، معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٣٧.

إبراهيم بن أحمد قلي پورجم
(١٣٧٨ ه -)

ولد بإحدى قرى آباده في شيراز. حصل على شهادة إعدادية الزراعة سنة (١٣٩٧ ه)
وعلى الليسانس في العلوم الزراعية سنة (١٤٠٤ ه) من جامعة مازندران، والماجستير

من جامعة إعداد المدرسين سنة (١٤٠٨ ه) في علم األمراض النباتية مسجال سبقا علميا
باختصاصه. بدأ بالتحضير لنيل الدكتوراه سنة (١٤١١ ه) بتخصص فريد من نوعه

بإيران
في علم الطفيليات النباتية.

اآلثار:
١ - أصول پرورش قارچهاى خوراكى (فارسي / زراعة)

احتوى على عدة بحوث، منها: نبذة تاريخية عن الفطريات والقيمة الغذائية لها،
األساليب

المستخدمة في زراعة عدة أنواع من الفطريات الغذائية. ألفه مع إبراهيم محمدي گل
تپه.

طبعاته: طهران، دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٧٧ ص.
٢ - بيماريهاى گياهى (فارسي / زراعة)

(١٣٨)



ألفه مع إبراهيم محمدي گل تپه.
طبعاته: طهران، دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٧٥ ش.

٣ - بيماريهاى مهم غالت دانه ريز (فارسي / زراعة)
ترجمة مع إبراهيم محمدي گل تپه وعزيز الله علي زاده عن كتاب ل (فرانك جي.

زلينسكي).
طبعاته: طهران، دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٤٤ ص.

المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٣: ١٨٢، كتاب هفته ١٢٥ / ١٤، المؤلف.
إبراهيم أدهم الكاشاني

(٠٠٠ - ٩٦٩ ه)
شاعر إيراني له اطالع على علوم مختلفة. اتصل بمعاصريه من الشعراء والعلماء

واستفاد منهم. نقل أنه من المتعصبين للمذهب الشيعي. تنقل بين عدة مدن. قضى
معظم

حياته بتبريز وبغداد، وقتل في تبريز.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
أكثره رباعيات.

مخطوطاته: معهد الدراسات الشرقية / تفليس (نشريه ٨ / ١٨٠) (١) [٧ مج] -
١٢٨٠ ه.

المصادر: تاريخ نظم ونثر ١ / ٤٤٧، تحفه سامى: ١٣٥، دائرة المعارف بزرگ
إسالمي ٧ /

٣٦٧، الذريعة ٩ / ٦٤، فرهنگ زندگى نامه ها ١ / ١١٠.
إبراهيم أديب نوبري التبريزي (٢)

(١٢٩١ - ١٣٤٨ ه)
أديب. ولد بتبريز، درس فيها وعين معلما في بعض مدارسها، ثم مديرا لدار

المعلمين.
--------------------

(١) جاء فيه أنها إلبراهيم أدهم بدون لقب، وعدت في دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٧ / ٣٦٧ من
مخطوطات ديوان المترجم له، ويحتمل أنها إلبراهيم بن محمد رضي أدهم الصفوي اآلرتيماني.

(٢) أدرج بهذا االسم في مؤلفين چاپى ١ / ٣٠ - ٣١، وذكر في الكتاب نفسه ١ / ١٠١ مؤلف آخر باسم
" إبراهيم أديب العلماء "، ويبدو أن االسمين متعلقان بشخصية واحدة.

(١٣٩)



اآلثار:
١ - در مكنون (فارسي / أدب)

في علم البديع.
طبعاته: تبريز، ١٣٤٤ ه، جيبي، ١٢٠ ص.

٢ - دستور زبان براى سال پنجم ابتدايى (فارسي / أدب)
طبعاته: تبريز، ١٣٤٩ ه، رقعي، ٤٨ ص.

٣ - دستور زبان براى مدارس متوسطة (فارسي / أدب)
طبعاته: تبريز، ١٣٤٤ ه، رقعي، ١٤٤ ص.

٤ - زبان فارسي (فارسي / أدب)
طبعاته: تبريز.

٥ - عقد البالغة في المعاني والبيان (فارسي / أدب)
طبعاته: تبريز، ١٣٤٠ ه، جيبي، ٩٦ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢١٠١ - ٢١٠٢، ٢١٣٧، ٢٧٥٠ و ٣ / ٤٥٤٧، رجال
ومشاهير

إيران ١ / ١٠٧، مؤلفين چاپى ١ / ٣٠ - ٣١، ١٠١.
السيد إبراهيم أديبي الموسوي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

نقش آرزو (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، ١٣٧١ ش، وزيري، ٣٠٩ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧١: ٧١.
إبراهيم اركوازي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - جامعه وفرهنگ كنيا (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، الهدى، ١٣٧٢ ش، ٢٢٣ ص.

(١٤٠)



٢ - مع الوهابيين في خططهم وعقايدهم (عربي / الفرق والمذاهب)
ترجمة عن الفارسية لكتاب الشيخ جعفر السبحاني. (١٤) فصال، خصص تعريف

الوهابيين
بالفصل األول، وتعرض كل فصل إلى واحدة من عقائد الوهابيين وردها استنادا إلى

اآليات
والروايات.

طبعاته: طهران، وزارت ارشاد إسالمي، ١٣٦٥ ش، وزيري، ١٦٠ ص.
المصادر: كتابنامه شهريور ١٣٦٥: ٩ وتابستان ١٣٧٢: ٢١٤.

إبراهيم بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي (١)
(ق ٣ ه)

متكلم وشخصية بارزة من آل نوبخت. وصفه العالمة الحلي ب " شيخنا األقدم وإمامنا
األعظم ".

اآلثار:
١ - االبتهاج (عربي / عقائد)

في إثبات اللذة العقلية لله تعالى. أحال عليه في مسألة علم البارئ تعالى من كتابه "
الياقوت ".

ذكر العالمة في شرحه ل " الياقوت " أنه لم يعثر على هذا الكتاب.
٢ - الياقوت في علم الكالم (عربي / عقائد)

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٢٨) [١ / ٧٠] - ١٣٢٥ - ١٣٢٦ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٢٧١ [٦٥١] - (١٦ و) - ٧٣٣ ه.

طبعاته: قم، اسماعيليان، ١٣٧١ ش، ٩٦ ص.
قم، مكتبة المرعشي، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٩٤ ص، تحقيق علي أكبر ضيائي.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٩٤، ١١٠ - ١١١، أنوار الملكوت: المقدمة، تأسيس
الشيعة:

٣٦٤، الذريعة ١ / ٦٢ و ٢٥ / ٢٧١، رياض العلماء ٦ / ٣٨، كتابنامه زمستان
١٣٧١: ٢٢

وپائيز ١٣٧٢: ٦٣.
إبراهيم بن إسحاق األحمري النهاوندي " أبو إسحاق "

(ق ٣ ه)
من رجال الحديث. عده الشيخ في " رجاله " ممن لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)

وأشار في
--------------------



(١) يعرف أيضا باسم " إسماعيل بن إسحاق النوبختي " كما في رياض العلماء ٦ / ٣٨.

(١٤١)



" فهرسته " إلى أنه ضعيف في حديثه متهم في دينه، وعبارة النجاشي قريبة من ذلك،
كما

أضاف ابن الغضائري: أن في مذهبه ارتفاعا ويروي الصحيح والسقيم وأمره مختلط،
وتطرق المامقاني إلى أن المولى الوحيد ربما مال إلى إصالح حاله.

اآلثار:
١ - الجنائز (عربي / فقه)

٢ - جواهر (خوارق) االسرار (عربي /...)
٣ - الدواجن (عربي / فقه)

٤ - الصيام (عربي / فقه)
٥ - العدد (عربي / فقه)

٦ - الغيبة (عربي / عقائد)
في غيبة الحجة عجل الله فرجه.

٧ - المآكل (عربي / فقه)
٨ - المتعة (عربي / فقه)

٩ - المسبعة (عربي / حديث)
ذكره " لسان الميزان ". يحتمل أن يكون اسما لمجموع كتبه الروائية في الفقه، وهي

السبعة
المذكورة آنفا.

١٠ - مقتل أبي عبد الله الحسين (عليه السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم
السالم))

١١ - نفي أبي ذر (عربي / تاريخ)
١٢ - النوادر (عربي / حديث)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١١١، تنقيح المقال ١ / ١٣ - ١٤، جامع الرواة ١ / ١٨
،١٩ -

الذريعة ٥ / ١٤٨، ٢٦١ و ٦ / ٣٠٤ و ٨ / ٢٦٧ و ١٥ / ١٠٢، ٢٣١ و ١٦ / ٧٤
و ١٩ / ١١، ٦٣

و ٢٢ / ٢٣ و ٢٤ / ٢٦٧، ٣١٨، رجال الطوسي: ٤٥١، رجال النجاشي: ١٩،
الفهرست للطوسي:

١٠ - ١١، قاموس الرجال ١ / ١٥٤، ١٥٩ - ١٦٣، لسان الميزان ١ / ١٩، معجم
رجال الحديث

١ / ٢٠٤ - ٢٠٩، منتهى المقال ١ / ١٥٤ - ١٥٧.



(١٤٢)



إبراهيم بن إسحاق الصولي (١)
(ق ٥ ه؟)

اآلثار:
الجواهر (عربي /...)

ذكره ابن طاووس في " اإلقبال "، واحتمل الشيخ الطهراني أنه " جواهر األسرار "
إلبراهيم بن

إسحاق األحمري.
المصادر: اإلقبال باألعمال ١ / ٣١٨، الذريعة ٥ / ٢٥٦، كتابخانه ابن طاووس:

.٣٢٩
إبراهيم بن أسد الله الديزجي الزنجاني

(٠٠٠ - ١٣٣٧ ه)
عالم ديني. ولد وتوفي في مدينة زنجان. أكمل مقدمات العلوم الدينية فيها. حضر
بحوث اآلخوند محمد كاظم الخراساني بالنجف، وحصل على إجازة منه. شغل

بالتدريس والوعظ في مدينته.
اآلثار:

١ - اإلجارة (عربي / فقه)
شرح مزجي استداللي لكتاب اإلجارة من " شرائع اإلسالم " للمحقق الحلي.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٦ / ١٠٣ [٢ / ١٠١٤٠] - (٢٥ ظ - ٦٦ ظ) -
١٣٣٢ ه.

٢ - تعارض األدلة (عربي / أصول الفقه)
في تعارض األدلة الفقهية وكيفية ترجيح بعضها على بعض. استداللي مع ردود ونقوض

ونقل
أقوال بعض العلماء المتأخرين.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢ / ١٠٢ [١ / ١٠١٤٠] - (١ ظ - ٢١٠ ظ) -
١٣٣٢ ه.

المصادر: علماء نامدار زنجان: ٢٧، ٣٤ - ٣٥، الفهرست لمشاهير علماء زنجان:
.٣٨

--------------------
(١) وهو غير إبراهيم بن عباس الصولي عم والد أبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي

الشطرنجي المشهور.

(١٤٣)



إبراهيم بن أسد الله بن محمود الالهيجي البارودلشي
(ق ١٣ ه)

اآلثار:
الخلخالية (فارسي / عقائد)

رسالة ألفها باسم السيد محمد الخلخالي.
المصادر: الذريعة ٢٦ / ٢٩١.

إبراهيم أسدي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
شناسنامه كتابخانههاى عمومى كشور (فارسي / فهارس)

طبعاته: طهران، هيات امناى كتابخانههاى عمومى، ١٣٧٠ ش، وزيري، ١٠٦٥ ص.
المصادر: پيام كتابخانه ١٣٧١: ١١٧.

إبراهيم إسكندري نيا
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ساختار سازمان إيالت وشيوه معيشت عشاير آذربايجان غربي (فارسي / اجتماع)

طبعاته: أرمية، انزلى، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٤٤٨ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٦٧: ١٨.

إبراهيم إسالمي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - صاحب جواهر فقيه جاودانه (فارسي / تراجم)

سيرة العالمة الشيخ محمد حسن النجفي مؤلف " جواهر الكالم ".
طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١١٣ ص.

٢ - مير حامد حسين پاسدار واليت (فارسي / تراجم)

(١٤٤)



حياة السيد حامد حسين الموسوي النيشابوري الهندي (١٢٤٦ - ١٣٠٦ ه) مؤلف
كتاب

" عبقات األنوار ".
طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٤ ش، ١١٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه تابستان ١٣٧٣: ٧٩.
إبراهيم بن إسماعيل اإلصفهاني الخراساني

(١٢٩٠ - ١٣٣٩ ه)
عالم فقيه. ولد في إصفهان. حضر درس السيد علي الحائري اليزدي والشيخ

إسماعيل الترشيزي بمشهد. بقي في النجف سنتين (١) منذ (١٣١٨ ه)، وحضر بحث
الميرزا محمد تقي الشيرازي بسامراء إلى سنة (١٣٣٤ ه). رحل بعدها إلى كرمانشاه

ومنها إلى مشهد، وتوفي فيها.
اآلثار:

١ - أحكام النجاسات (عربي / فقه)
٢ - رسالة في الشك في ركعات الصالة وأفعالها أو الظن فيها (عربي / فقه)

٣ - منجزات المريض (عربي / فقه)
٤ - المواقيت (عربي / فقه)

المصادر: معجم رجال الفكر ١ / ١٤١، نقباء البشر ١ / ٨ - ٩.
السيد إبراهيم بن إسماعيل العلوي السبزواري

(٠٠٠ - ١٣١٤ / ١٣١٦ ه)
فقيه أصولي ومدرس كبير عرف ب " شريعتمدار ". درس في مشهد، كما قرأ في
إصفهان على محمد إبراهيم الكلباسي، وحضر بحث الشيخ محمد حسن النجفي

والشيخ
مرتضى األنصاري والشيخ حسن كاشف الغطاء والمولى زين العابدين الگلپايگاني في

النجف. نال درجة االجتهاد. تصدى للمرجعية الدينية وبنى مدرسة ومشاريع خيرية
بسبزوار. توفي في تلك المدينة.

--------------------
(١) أشير في معجم رجال الفكر ١ / ١٤١ إلى أنه أقام بالنجف (٢٠) سنة وهو غير صحيح.

(١٤٥)



اآلثار:
له مؤلفات في الفقه واألصول لم يذكر منها إال:

رسالة عمليه (فارسي / فقه)
المصادر: گنجينه دانشمندان ٥ / ٣٠٤ - ٣٠٥، معجم رجال الفكر ٢ / ٦٦٣، نقباء

البشر ١ / ٩.
السيد إبراهيم بن إسماعيل بن محمود آل باليل الموسوي

(٠٠٠ - ١٢٦٣ ه)
عالم وأديب. ولد في قرية الفالحية التابعة لشادگان بمحافظة خوزستان، وفيها بدأ

بدراسته، كما درس في النجف عند الشيخ أحمد األحسائي الفالحي والشيخ الطريحي.
توفي في البصرة.

اآلثار:
حاشية على حاشية المولى عبد الله اليزدي على المنطق (عربي / منطق)

فرغ منها سنة (١٢٣٢ ه).
المصادر: اإلجازة الكبيرة: ١٢١ (الهامش)، مستدركات األعيان ٥ / ٦٣، معجم

رجال الفكر
.٣ / ١٢٤٨

إبراهيم إسماعيلي هريسي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
حقوق مالكين آپارتمانها (فارسي / حقوق)

الشقق السكنية في إيران، مع نص القانون المتعلق بها.
طبعاته: طهران، دادگستر، ١٣٧٧ ش، ١٥٩ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم إشراقي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

زمين شناسى تاريخي (فارسي / علم طبقات األرض)
ألفه مع غالم علي شايگان.

(١٤٦)



طبعاته: طهران، دانشگاه پيام نور، ١٣٧٠ ش، ح + ٢١٨ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٧٢ / ٩٤.

إبراهيم أصغري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
هزار وهفتصد تست أدبيات نظام جديد وقديم (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، مطبوع، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٨٨ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٧٤ / ٢٢.

الميرزا إبراهيم اإلصفهاني
(٠٠٠ - ١١٦٠ ه)

فقيه ومحدث عرف ب " قاضي ". توفي بإصفهان، ودفن في مقبرة آب بخشان.
اآلثار:

١ - التفسير (عربي / تفسير القرآن)
٢ - شرح على نهج البالغة (عربي / حديث)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٣٣.
إبراهيم إصالح عرباني

(ق ١٥ ه)
باحث له اهتمامات ثقافية منوعة. ولد بقرية عربان في مدينة صومعة سرا في محافظة
گيالن. أسس جمعية أدبية باسم " فار " ودورية تحمل االسم نفسه، ولجنة تحقيقية
باسم " گروه پژوهشگران إيران " بعد سنة (١٤٠٦ ه) ثم أشرف على أعمالها في

إصدار
" كتاب گيالن ".

اآلثار:
راهنماى شهرستانهاى إيران (فارسي / جغرافية)

(١٤٧)



طبعاته: طهران، سازمان فار، ١٣٤٥ ش، وزيري، ٦٤٥ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٤٨٦، كتابشناسى ملى ٦٤ / ٥٠٥، كتاب گيالن ١ /

.١١
إبراهيم األعجمي (١)

(ق ٣ ه)
محدث من أهل نهاوند، ذكره الشيخ في من لم يرو عنهم (عليهم السالم).

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١١٢، رجال الطوسي: ٤٥١، الفهرست للطوسي: ٩،

قاموس
الرجال ١ / ١٦٤، مجمع الرجال ١ / ٥٩، معجم رجال الحديث ١ / ١٨٢، منتهى

المقال ١ /
.١٥٧ - ١٥٨
إبراهيم أكبري

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

فرهنگ لغات (باجدول الفباى فونتيك) (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، ١٣٥٠ ش، ١٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٧٢٩.

السيد إبراهيم ألفت حسابي
(١٣١٦ ه - ٠٠٠)

مترجم عن الفرنسية وشاعر مقل تخلص ب " ألفت ". ولد في طهران. أكمل بعض
مراحل تعلمه بمدرسة سن لوئي. تخرج في كلية السياسة بجامعة طهران.

--------------------
(١) احتمل السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ١ / ١٨٢ أنه إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق األحمري

النهاوندي الذي يعرف ب " إبراهيم األعجمي " أيضا.

(١٤٨)



اآلثار:
١ - اسرار آتالنتيد يا گنج أبو الهول (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (آندروتوماس).
طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٥٣ ش، رقعي، ٢٦٧ ص.

٢ - اعترافات (فارسي / أدب)
ترجمة عن كتاب ل (الفريد دوموسه).

٣ - افسانه آدينه (فارسي / أدب)
ترجمة عن تأليف ل (برنارنابون).
طبعاته: طهران، جيبي، ٣٢ ص.

٤ - افسانه دوزن (فارسي / أدب)
ترجمة عن تأليف ل (برنارنابون).
طبعاته: طهران، جيبي، ٥٠ ص.

٥ - افسانههاى دانماركى (فارسي / أدب)
ترجمة عن كتاب ل (هانس كريستيان اندرس).

٦ - بحران زندگى (فارسي / أدب)
ترجمة عن تأليف ل (ودهوز).

طبعاته: طهران، جيبي، ٦٤ ص.
٧ - پسران من (فارسي / مواعظ وحكم)

ترجمة عن كتاب ل (پول دومر). مواعظ ونصائح موجهة إلى الشباب.
طبعاته: طهران، ١٣١١ ش، رقعي، ١٥٩ ص.

٨ - حكايتي بانكته دان (فارسي / شعر)
شرح لبعض أشعار حافظ.

طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، ٧ + ٢٢٩ ص.
٩ - زندگانى هنرمندان (فارسي / تراجم)

ترجمة كتاب ل (هنري مورژه). (٣) أجزاء.
طبعاته: طهران، پديده، رقعي، ٤٥٠ ص، ٣ ج.

(١٤٩)



١٠ - ساعت ٢٥ (فارسي / أدب)
ترجمة عن رواية ل (ويرژيل گيورگيو).
١١ - شب بي خوابى (فارسي / أدب)
ترجمة عن تأليف ل (موريس گودك).

طبعاته: طهران، جيبي، ٤٠ ص.
١٢ - فرانماسونرى چيست؟ (فارسي / تاريخ)

كتاب في الماسونية ومنظماتها. ضم بحوثا، منها: عرض تاريخي شامل للجمعيات
الماسونية في

فرنسا، المناصب الماسونية الرفيعة، الماسونية في إيران، التجسس واحد من مصطلحات
الماسونية

وطقوسها استنادا إلى الوثائق اإليرانية والشرقية القديمة.

طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٣٨٨ ص، ج ١.
١٣ - فسقلى (فارسي / أدب)

ترجمة عن كتاب ل (آلفونس دوده).
١٤ - من فقيرم (فارسي / أدب)

ترجمة عن كتاب ل (جورج لوفور).
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٢٦، ٤٢٨، ٩٣٦، ٦٩٥ و ٢ / ٢٨١٢ و ٣ / ٣١٨٣،

الذريعة
١٢ / ٥٧، شاعران تهران ١ / ٨٧ - ٨٨، فرانماسونرى چيست (للمؤلف)،

كتابشناسى تاريخ
إيران: ٣٣٥، معلومات خاصة، مؤلفين چاپى ١ / ٣٤ - ٣٥.

إبراهيم أمانت
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - افسردگى وخودكشى (فارسي / علم النفس)

طبعاته: تبريز، ابن سينا، ١٣٤٨ ش، ١١٨ ص.
٢ - ديرآموزى گويايى وزبان (فارسي / علم النفس)

ترجمة مؤلف ل (ري تبيين واولف هك).
طبعاته: طهران، ١٣٤٨ ش، رقعي، ٩٥ ص.

(١٥٠)



٣ - زبان از ياد رفته (فارسي / علم النفس)
ترجمة كتاب ل (أريك فروم).

طبعاته: طهران، مرواريد، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٣٥٢ ص.
طهران، مرواريد، ١٣٦٨ ش، ٣٤٤ ص.

٤ - زيست شيمى ورفتار (فارسي / علم النفس)
ترجمة كتاب ل (صاموئيل ايدوسن) وآخرين.

طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٥١ ش، ٢ ج.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٤٣ و ٢ / ٢٢٤٩ - ٢٢٥٠، فهرست برگه ها ١٣٦٣

:١٣٦٤ -
١٥٥، كتابشناسى علوم پزشكى: ٢٤٧، كتابنامه آذر ١٣٦٦: ١٢ وپائيز ١٣٦٨:

.١٨٠
إبراهيم أمتي تربتي الخراساني

(٠٠٠ - ٩٤١ ه)
شاعر إيراني من قرية تربت خراسان. أحد أمراء السلطان حسين ميرزا گورگان
ومعتمديه. مدح القاضي سلطان حاكم مدينة مشهد في عصر الشاه عباس األول

الصفوي.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
المصادر: تذكره نصر آبادي: ٢٦١، الذريعة ٩ / ٩٥، روز روشن: ٧١، ريحانة

األدب ١ /
١٧٥، فرهنگ سخنوران ١ / ٨٨، نتائج األفكار: ٣٨ - ٣٩.

إبراهيم أمير آبادي
(١٣٦٧ ه -)

اآلثار:
١ - جديدترين سؤاالت طبقه بندى شده امتحان

نهايى اجتماعي سوم راهنمايى استان فارس (فارسي / اجتماع)
طبعاته: طهران، آزمون نوين، ١٣٧٨ ش، ٩١ ص.

(١٥١)



٢ - جديدترين سؤاالت طبقه بندى شده امتحان
نهايى تاريخ سوم راهنمايى استان فارس (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، آزمون نوين، ١٣٧٨ ش، ٨٤ ص.
٣ - جديدترين سؤاالت طبقه بندى شده امتحان

نهايى جغرافيا مخصوص سوم راهنمايى استان فارس (فارسي / جغرافية)
طبعاته: طهران، آزمون نوين، ١٣٧٨ ش، ٧٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم أمين سبحاني

(١٣٥٦ ه -)
أستاذ جامعي إيراني حصل على شهادات علمية عديدة منها: ليسانس باللغة

الفرنسية (١٣٧٨ ه) واالنكليزية (١٣٨٣ ه) من جامعة تبريز، ماجستير من كلية العلوم
سنة (١٣٨٨ ه)، دكتوراه في علم تضاريس األرض (١٣٩١ ه) من جامعة باريس،
دكتوراه في علم طبقات األرض من جامعة باريس الجنوبية سنة (١٣٩٢ ه)، يدرس

حاليا في طهران بجامعة إعداد المعلمين.
اآلثار:

١ - آتشفشان تفتان (فارسي / علم طبقات األرض)
٢ - زمين در فضا (فارسي / علم طبقات األرض)

طبعاته: طهران، نشر آفتاب، ١٣٦٤ ش، وزيري، ١٠٤ ص.
٣ - زمين شناسى عمومى (فارسي / علم طبقات األرض)

٤ - سهند از نظر ولكانولوژى وولكساند سريما نتولوژى (فارسي / جغرافية)
ألفه مع حسين معين وزيري.

طبعاته: طهران، دانشگاه تربيت معلم، ١٣٥٦ ش، ٥٩ ص.
٥ - كأني شناسى غير سيليكات ها (فارسي / علم طبقات األرض)

٦ - مطالعه آتشفشانهاى تكاب وقروه (فارسي / علم طبقات األرض)

(١٥٢)



المصادر: شرح حال استادان ١ / ١٨١ - ١٨٢، كتابشناسى آذربايجان: ١٠٩،
كتابنامه خرداد
.١٣٦٤: ٣٩

إبراهيم األميني التبريزي
(٠٠٠ - ٩٣٠ / ٩٤١ ه)

أديب وشاعر نظم بالفارسية. عرف ب " صدر الدين سلطان "، من وزراء السلطان
حسين بايقرا. اتصل بالشاه إسماعيل الصفوي (ت ٩٣٠ ه). قتل في هراة.

اآلثار:
١ - ديوان (فارسي / شعر)

٢ - شرح دعاى صباح (فارسي / أدعية)
ألفه سنة (٩٢٩ ه) للخواجه حبيب الله.

مخطوطاته: الفيضية / قم ٢ / ١٤٧ [١ / ١٨٩٨] - (٣١ و) - ١٢٥٥ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٥٣٤ [١ / ٣٥٦٧] - (ص ٢ - ٦٧) -

ق ١٠ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٥٥٨ [٣٠٣١] - (١٣٠ ص) - ق ١١ -

١٢ ه.
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١١٩٥ [٢ / ٢٤٥٧] - (ص ٢١ - ٨٩) - ٩٥٢ ه.

٣ - فتوحات شاهى (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم) - تاريخ)
فتوحات الشاه إسماعيل الصفوي. ألفه بأمره. قسمان: األول مدخل ضم (٥) فتوحات:

بداية
الخلق وإيجاد أبي البشر، ميالد النبي (صلى الله عليه وآله)، سيرة األئمة (عليهم

السالم)، أجداد الصفويين، والدة الشاه
إسماعيل وطفولته. والقسم الثاني (١٢) دفترا في أحداث (١٢) سنة من بداية حكم

الشاه إسماعيل
الصفوي وفتوحاته، كل سنة في دفتر على الترتيب. احتمل الشيخ الطهراني أن يكون

سرقة من
" حبيب السير " لخواند مير.

مخطوطاته: شجدرين / لينينغراد (نشريه ٨ / ١١٦) [٣٠١] - (٢٣٥ و)، ناقصة.
كلية اآلداب / طهران ١ / ٣٦٣ [ب ١ / ١٠٥] - (١٨٣ و) - ق ١٢ ه.

متحف إيران القديمة / طهران (نشريه ٢ / ٢١٠) [٣٧٢٢] - ق ١٠ ه.
المركزية / جامعة طهران ٢ / ٦٣٦ [١١٠٣] - ١٠٧٩ ه.
معهد الدراسات الشرقية / دوشنبه (نشريه ٩ / ٧) [١٣٩].



(١٥٣)



معهد الدراسات الشرقية / دوشنبه (نشريه ٩ / ٦) [٩٨] - ق ١١ ه.
وزيري / يزد ١ / ١٦١ [١٢٣] - (١٦٧ و) - ١١٧٥ ه.

٤ - مناجاة (فارسي / أدعية)
ترجمة وشرح منظوم ومنثور لمناجاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم).

فرغ منها سنة
(٩١٨ ه).

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٥ / ١٦٣ [٦٨ / ٥١٣٨] - (و ٢٢٢
(٢٢٤ -

- ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١١٩٢ [١ / ٢٤٥٧] - (ص ١ - ٢٠) - ٩٥٢ ه.

٥ - نظم الجواهر (فارسي / شعر)
ترجمة منظومة لديوان علي بن أبي طالب (عليه السالم). أعدها للسلطان حسين بايقرا.

أتمها في
(٩٢٢ ه).

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٩ / ١١٩٥ [٣ / ٢٤٥٧] - (ص ٩١ - ٢٥٠)
-

٩٥٢ ه.
المصادر: تاريخ نظم ونثر ١ / ٢٧٥ و ٢ / ٦٦٦، خطى دانشگاه تهران ٩ / ١١٩٥،

الذريعة
٩ / ١٥ و ١٦ / ١١٧ و ٢٢ / ٢٣٤ و ٢٤ / ٢٠٤، فرهنگ سخنوران ٢ / ٥٥٥،

فهرستواره
فارسي ١ / ٦٣٨، مجالس النفائس: ١٣٨.

إبراهيم أنجوي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
هفتخوان اسفنديار (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، كميته ملى پيكار بابيسوادى، ١٣٤٩ ش، رقعي، ٥٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٤٩٧.

إبراهيم أنصاري
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - آموزشهاى اوليه حفاظت آب وخاك (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، ١٣٥٢ ش، ٧٧ ص.



(١٥٤)



٢ - أصول حفاظت خاك (فارسي / زراعة)
طبعاته: طهران، جنگلبانى إيران، ١٣٤٣ ش، ٦٤ ص.
٣ - جنگل كارى در مناطق خشك (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، ١٣٤٧ ش، ١٦٢ ص.
المصادر: فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ٢٥، كتابنامه منابع طبيعي: ١٧١،

.٣٤٤
السيد إبراهيم أوحدي الرفسنجاني

(١٣٣٩ ه -)
شاعر إيراني. ولد في مدينة رفسنجان.

اآلثار:
١ - جراحات دل (فارسي / شعر)

مطبوع.
٢ - فريب (فارسي / شعر)

مطبوع.
المصادر: تذكره شاعران كرمان: ٩٦.

إبراهيم إيماني فر
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
پشت ديوار ندامت (فارسي / اجتماع)

سلسلة تحقيقات عن االنحرفات والجرائم. استندت إلى إفادات السجناء أنفسهم.
طبعاته: عديدة منها:

طهران، كيهان، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٥٤٥ ص، ٢ مج.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٠: ٣٨١ وتابستان ١٣٧٣: ٢٣١.

إبراهيم بابائي اآلملي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - در محضر على (عليه السالم): قصه ناتمام امامت وواليت (فارسي / سيرة

المعصومين (عليهم السالم))

(١٥٥)



طبعاته: قم، جزايرى، ١٣٧٦ ش، رقعي، ١٢٠ ص.
٢ - شرح چهل حديث دل آرا (سير وسلوك در مكتب أهل بيت (عليهم السالم))

(فارسي / حديث)
شرح لألحاديث التي اشتملت على كلمة " القلب ".
طبعاته: قم، دار النشر اسالم، ١٣٧٧ ش، ١٨٤ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٩٤ / ٩.
إبراهيم بن باقر النجم آبادي (١)

(٠٠٠ - ح ١٢٧٤ ه)
مرجع ديني من طهران. عاصر حكم السلطان فتح علي شاه القاجاري.

اآلثار:
بشارات الشيعة (فارسي / عقائد)

ترجمة لكتاب " بشارة الشيعة " تأليف المولى محسن فيض الكاشاني.
مخطوطاته: سلطنتي / طهران (كتب ديني: ٨٣) [٨٢١] - (٢٥٤ ص) - ١٢٨٠ ه.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١١٣، الكرام البررة ١ / ١١.
إبراهيم باقري زنوز

(١٣٥١ ه -)
اآلثار:

١ - آفات فراوردههاى انبارى وروشهاى مبارزه (فارسي / زراعة)
طبعاته: طهران، سپهر، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٣٢٨ ص، مج ١.

٢ - أصول مرفولوژى وفيزيولوژى حشرات (فارسي / فيسيولوجيا)
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٤٥٠ ص.

--------------------
(١) ذكر السيد محسن األمين في أعيان الشيعة ٢ / ١١٣ أنه من أعاظم تالميذ الشيخ مرتضى األنصاري،
وله كتاب البيع ومعه الخلل والصوم في مجلد كبير، غير أن ما صرح به الشيخ الطهراني في الكرام البررة

١ / ٣٠٤ يشير إلى أن ولده الشيخ آقا حسن هو الذي كان من أعاظم تالميذ الشيخ وصاحب التأليف
المذكور، والظاهر أنه هو الصحيح.

(١٥٦)



٣ - تكنولوژى نگهدارى محصوالت كشاورزى (فارسي / زراعة)
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٤ ش، ٣٤١ ص.

٤ - روشهاى مبارزه باآفات انبارى وقرنطينه أي (فارسي / زراعة)
طبعاته: طهران، أديب، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٢٦٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابشناسى ملى ٥٤ / ١٦٣، كتابنامه
آبان

١٣٦٣: ١٢١ وتير ١٣٦٥: ٣٣ وپائيز ١٣٧٢: ١٨٥.
إبراهيم بچاري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

آموزش گرامر زبان انگليسى (إنكليزي - فارسي / لغة)
طبعاته: قم، شكورى، ١٣٧٤ ش، د + ٣٧٤ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
السيد إبراهيم بحريني

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - دين ودنياى امروز! آيا دين افيون توده هاست؟ (فارسي / فلسفة الدين)
طبعاته: قم، جيبي، ٢٥ ص.

٢ - قطره أي از درياى علم واعجاز آل محمد (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم
السالم))

طبعاته: قم، ١٣٥٦ ش، ١٢٧ ص.
المصادر: دين نامههاى إيران: ٣٥٣، دين ودنياى امروز (للمؤلف).

إبراهيم برال
(١٣٣٨ ه -)

أستاذ جامعي. أكمل دراسة الطب في جامعة طهران متخصصا بالعلوم المختبرية.
عين سنة (١٣٦٨ ه) أستاذا مساعدا في كلية الطب، ثم أستاذا سنة (١٣٩٥ ه)، امتدت

جهوده التدريسية إلى (٤٠) سنة.

(١٥٧)



اآلثار:
درسهاى آزمايشگاهى پزشكى (فارسي / طب)

ألفه مع آخرين.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٧ ش، وزيري.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٠٨٦، شرح حال استادان ٢ / ٥٨٤.
إبراهيم برزآبادي

(١٣٦٠ ه -)
اآلثار:

١ - الكترونيك (فارسي / صناعات)
ترجمة مع حسين حسن زهرائي والسيد محسن الموسوي عن كتاب ل (جاك

ماكسويل كارلوت
وأم. ا. اچ مك كارلند).

طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٩ ش، ٦٩٣ ص.
٢ - الكترونيك عملي (فارسي / صناعات)

ألفه مع السيد محسن الموسوي.
طبعاته: إصفهان، دانشگاه أصفهان، ١٣٧٧ ش، ٢٩١ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه خرداد ١٣٦٩: ٦٨.
إبراهيم برزگر

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

مباني تصميم گيرى سياسي از ديدگاه امام خمينى (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٣٧٢ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ٢٨٩.
إبراهيم برهان آزاد

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - تاريخ براى سال أول دبيرستان (فارسي / تاريخ)

(١٥٨)



ألفه مع جالل الدين شريفيان ومهدي شكيبا.
طبعاته: طهران، كتابفروشى دانش، ١٣٣٥ ش، ١٠٦ ص.

٢ - تاريخ براى سال دوم دبيرستان (فارسي / تاريخ)
ألفه مع جالل الدين شريفيان ومهدي شكيبا.

طبعاته: طهران، كتابفروشى دانش، ١٣٣٤ ش، ٨٣ ص.
٣ - تاريخ براى سال سوم دبيرستان (فارسي / تاريخ)

ألفه مع جالل الدين شريفيان ومهدي شكيبا.
طبعاته: طهران، كتابفروشى دانش، ١٣٣٥ ش، ١٣٨ ص.
٤ - جغرافيا براى سال أول دبيرستان (فارسي / جغرافية)

ألفه مع جالل الدين شريفيان ومهدي شكيبا.
طبعاته: طهران، كتابفروشى دانش، ١٣٣٥ ش، ١٠٧ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم بن بشر (١)

(ق ٣ ه)
من رواة الحديث. يعد في أصحاب اإلمام الرضا (عليه السالم). اعتبره المامقاني من

المجاهيل.
اآلثار:

مسائل إلى الرضا (عليه السالم) (عربي / حديث)
يرويها عنه محمد بن عبد الحميد.

المصادر: تنقيح المقال ١ / ١٤، تهذيب المقال ١ / ٣٥٨، جامع الرواة ١ / ٢٠،
دائرة

المعارف الشيعية ٢ / ٤٨، رجال النجاشي: ٢٣، قاموس الرجال ١ / ١٦٤، ٣٣١،
مجمع الرجال

١ / ٣٩، معجم رجال الحديث ١ / ٢١٣، نقد الرجال: ٧.
إبراهيم بن بشير الرازي

(٠٠٠ - ٠٠٠)
شاعر ومحدث روى عنه علي بن العباس بن الواقد. لم نعثر على ترجمة له في الكتب

الرجالية.
--------------------

(١) قال مؤلف تنقيح المقال ١ / ١٤: " في نسخة النجاشي التي عندي: إبراهيم بن الوليد بن بشير... ".

(١٥٩)



اآلثار:
له عدة تصانيف ذكر منها:

اإلرشاد فيما يلزم العباد (عربي / عقائد)
المصادر: دائرة المعارف الشيعية ٢ / ٤٨، لسان الميزان ١ / ٢٧.

إبراهيم بصيري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - از غروب تا طلوع خورشيد (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، فارابى، ١٣٥٧ ش، ٢٠ ص.
٢ - بره سوزى (تركي / شعر)

مجموعة أشعار عن الطبيعة وآداب وعادات منطقة بره في تبريز. احتوى على مقدمة
وترجمة

بعض مفرداته بالفارسية.
طبعاته: إيران، ٦٣ ص.

٣ - دنياي حيوانات (فارسي / أدب)
طبعاته: قم، دار التبليغ إسالمي، ١٦٤ ص.

٤ - سفرهاى گاليور (فارسي / أدب)
مطبوع

٥ - سه دوست متحد (فارسي / أدب)
طبعاته: إيران، ٢٤ ص.

٦ - شير ودوستان أو (فارسي / أدب)
مطبوع.

٧ - فضانوردان (ستاره هوى) (فارسي / األديان السماوية)
طبعاته: قم، بيرق اسالم، ٥٣ ص.

٨ - كوشش براى زندگى وهفت داستان آموزنده ديگر (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، فارابى، ١٣٥٧ ش، ٥٩ ص.

(١٦٠)



المصادر: كتابشناسى ملى ٤٦ / ١٧٠ و ٤٧ / ٢٦٠، كتابنامه كودكان ونوجوانان:
٦٨، كتب

المؤلف.
إبراهيم البعلبكي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

أديب وشاعر.
اآلثار:

تخميس اآلداب والحكم (عربي / شعر)
تخميس للقصيدة المنسوبة إلى أمير المؤمنين (عليه السالم).

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٣ / ١٨٦ [٨٧] - (٤٧ و).
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١١٣، الذريعة ٤ / ٦.

إبراهيم بني أحمد
(١٣٢٨ ه -)

متخصص في العلوم التربوية واالجتماعية. مولده بطهران. مارس التدريس في
المعهد العالي بتلك المدينة.

اآلثار:
١ - بهداشت روح براى صد سال خوب زيستن (فارسي / علم النفس)

طبعاته: طهران، ١٣٣٥ ش، رقعي، ى + ٢٠٧ ص.
٢ - روانشناسى، رفتار شخصيت وبهداشت روح (فارسي / علم النفس)

طبعاته: طهران، ١٣٥٠ ش، وزيري، ٢٥٦ ص.
٣ - روش آموختن نقاشى - تربيت چشم (فارسي / فن)

طبعاته: طهران، ١٣١٦ ش، رقعي، ١٠٠ ص.
٤ - زنده دلى (فن خوب زيستن) (فارسي / علم النفس)

طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ش، رقعي، ٢٨٢ ص.
طهران، اقبال، ١٣٤١ ش، رقعي، ٢٨٢ ص.

(١٦١)



٥ - صد بازى دبستانى (فارسي / رياضة)
طبعاته: طهران.

٦ - قدرت روح، كاربرد روانشناسى در سازندگى انسانها (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، ١٣٥٥ ش، ٦١٦ ص.

٧ - كليد دلها در پرورش روح (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ش، رقعي، ١٥٠ ص.

٨ - مشكل گشاى درس حساب (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، ١٣٤١ ش، وزيري، ١٠٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٦٥٣، ٢٦٧٨، ٢٨٢٨ و ٣ / ٣٣٧٦ و ٤ / ٤٧٦٤،
الذريعة ١١ /

٢٧١ و ١٢ / ٥٨ و ١٥ / ٢٦، فرهنگ رجال معاصر إيران ٢ / ٤٢٤، فهرست برگه
ها ١٣٦١ -

١٣٦٣: ١٦٢، كتابشناسى موضوعي إيران ١ / ٧٧٧، مؤلفين چاپى ١ / ٣٦ - ٣٧.
السيد إبراهيم بني هاشميان

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

تحليل برروشهاى آمارى در تحقيقات كشاورزى (فارسي / زراعة)
ألفه مع مهدي خسرو شاهي.

طبعاته: طهران، وزارت كشاورزى، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٨٨ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٦٧: ٢٧.

إبراهيم بهداد
(١٣٥٥ ه -)

باحث في العلوم الزراعية، ترجم عن االنكليزية بعض ما يعنى باختصاصه.
اآلثار:

١ - آفات درختان ميوه إيران (فارسي / زراعة)
طبعاته: إصفهان، نشاط، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٨٤٣ ص.

طهران، بهمن، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٨٣٢ ص.

(١٦٢)



٢ - آفات وبيماريهاى درختان ودرختچههاى جنگلى (فارسي / زراعة)
طبعاته: إصفهان، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٨٢٤ ص.

٣ - أصول قارچ شناسى (فارسي / زراعة)
ترجمة كتاب ل (جان الكسوپولس).

طبعاته: إصفهان، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٧٠٠ ص.
٤ - انرژى اتمى در كشاورزى (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٣ ش، جيبي، ٢٧٣ ص.
٥ - بيماريهاى درختان ميوه إيران (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، سپهر، ١٣٦٩ ش، ٢٩٣ ص.
٦ - بيماريهاى گياهان زراعي إيران (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٤٢٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٥٤٠، كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ١١٥ وفروردين ١٣٦٤:

٣٤
وشهريور ١٣٦٤: ٣٦ وبهار ١٣٦٧: ٩٢ واسفند ١٣٦٩: ٧٢ وزمستان ١٣٧٠:

.١٤٠
إبراهيم بن بهرام الصفوي

(٩٥٠ - ٩٨٤ ه)
خطاط وشاعر نظم بالفارسية والتركية، تخلص ب " جاهي ". قرأ التجويد على الشيخ
فخر الدين الطبسي ووالده الشيخ حسن علي، كما قرأ الفقه واألصول والرجال وعلوم

العربية والمنطق. له مكتبة يناهز عدد كتبها (٤٠٠٠) كتاب. حكم خراسان مدة (١٢)
سنة. قتل بأمر الشاه إسماعيل الثاني في قزوين، ودفن في مشهد.

اآلثار:
له مؤلفات في العلوم الرياضية والمجسطي من الحساب والنجوم والموسيقى لم تصلنا

أسماؤها، وذكر له:
١ - ديوان (فارسي - تركي / شعر)

(٣٠٠٠) بيت تقريبا.
مخطوطاته: سلطنتي / طهران (بيانى: ٣٨١) [٦٠٩] - (١٢٤ ص) - ٩٨٩ ه.

سلطنتي / طهران ١ / ٣٣٧ [٢١٨٣] - (١٢٧ ص) - ٩٨٩ ه.

(١٦٣)



٢ - فرهنگ إبراهيمي (فارسي / تراجم)
نسب إليه في أغلب المصادر (١) وذكر أنه من مصادر " سفينة خوشگو " وموضوعه

في
التراجم.

المصادر: أحوال وآثار خوشنويسان ١ / ٩ - ١٤، أعيان الشيعة ٢ / ١١٤ - ١١٥،
خطى

رضوى ١٣ / ٦٦، دائرة المعارف تشيع ٥ / ٢٨٤ - ٢٨٥، دانشمندان آذربايجان:
،١٨ - ٢١

الذريعة ٩ / ١٩١ و ١٦ / ١٩١، ٢١٧، روز روشن: ١٥ - ١٦، ريحانة األدب ١ /
٣٩٠ و ٣ /

٤٥٦ - ٤٥٧، شمع انجمن: ١١٠، عالم آراى عباسي: ١٤٩ - ١٥٠، فرهنگ
سخنوران ١ /

٢٠٦، مجمع الخواص: ٢٥ - ٢٦، مجمع الفصحاء ١ / ٣٣ - ٣٤، مطلع الشمس:
،٧٢٠ - ٧٢١

مينو در ٢ / ٤١٣ - ٤١٤، نتائج األفكار: ١٥٤ - ١٥٥.
إبراهيم بهرامي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

صدفداران (فارسي / علم الحيوان)
ترجمة.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٥ ش، رقعي، ٤٠ ص.
طهران، أمير كبير، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٣٧ ص.

المصادر: كتابنامه دى ١٣٦٥: ٦٧ وزمستان ١٣٧٣: ٣٠٧.
السيد إبراهيم بوي افزار

(١٣٣٦ ه -)
مهندس. ولد بقائمشهر، وطوى مراحل دراسته األولى فيها. حصل على الليسانس
في الطرق والمباني من جامعة العلم والصناعة في طهران. عمل في شركة السكك

الحديدية. تقاعد عن العمل وأسس دارا للنشر في طهران.
اآلثار:

--------------------
(١) منها: " دانشمندان آذربايجان " والذريعة ١٦ / ١٩١، غير أن أحمد گلچين معاني نقل في فهرست

خطى رضوى ١٣ / ٦٦ (الهامش) أن هذا الكتاب ينسب خطأ إلى إبراهيم بن بهرام، وموضوعه ذكر خطأ
أيضا في التراجم، ثم نسبه إلى إبراهيم بن شاه حسين اإلصفهاني مشيرا إلى أن موضوعه في اللغة.



(١٦٤)



١ - آموزش اعداد (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٢ ش، رحلي، ٢٤ ص.

٢ - ا. بي. سي (إنكليزي / لغة)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٣ ش.

٣ - الفباى قبل از دبستان (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٢ ش، رحلي، ٢٤ ص.

٤ - بند انگشتى (فارسي / أدب)
ترجمة مؤلف ل (هانس كريستين اندرسن).

طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٥ ش، رحلي، ١٦ ص.
٥ - پرنده ها (فارسي / علم الحيوان)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٣ ش.
٦ - پروانه ها (فارسي / علم الحيوان)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٤ ش.

٧ - تقويت هوش كودك (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧١ ش، رحلي، ٢٤ ص.

٨ - چشم ها ودرياچه (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٤ ش.

٩ - دقت كنيد فكر كنيد جايزه بگيريد (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٤ ش.

١٠ - رابطه ها (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٤ ش.

١١ - راهنماى آزمايشگاه بيوشيمى (فارسي / كيمياء)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٤ ش.

١٢ - رحمت عالميان (فارسي / السيرة النبوية)
في سيرة النبي (صلى الله عليه وآله).

طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٣ ش.

(١٦٥)



١٣ - سنجش هوش كودك (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٢ ش، رحلي، ٣٢ ص.

١٤ - شكوفه ها (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٤ ش.

١٥ - شناخت حيوانات (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٣ ش.
١٦ - شناسنامه خر (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٣ ش.
١٧ - شير وپرنده كوچك قرمز (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٣ ش.
١٨ - Count The Numbers (إنكليزي / رياضيات)

طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٤ ش.
١٩ - گربه پوتين پوش (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (تشارلز پرانت).
طبعاته: كاوشگر، ١٣٧٥ ش، رحلي، ١٦ ص.

٢٠ - گرگ وهفت بزغاله كوچولو (فارسي / أدب)
ترجمة مؤلف ل (ويلهلم كارل گريم، يا كوب لودويك كارل گريم).

طبعاته: طهران، كاوشگر، ١٣٧٥ ش، ١٦ ص.
المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٦٨: ٣٢٢ وارديبهشت ١٣٦٩: ١٣٩، ١٤٠ وخرداد

:١٣٦٩
١١٠ وتير ١٣٦٩: ١١٥ ومرداد ١٣٦٩: ١٣٦ وتابستان ١٣٧٠: ٢٨٠ وبهار

١٣٧١: ٢٨٣
وتابستان ١٣٧٢: ٢٨٦ وزمستان ١٣٧٢: ١٣٦، كتاب هفته ١٦٣ / ٢٨، ٢٩ و

،١٦٥ / ٢٨
المؤلف.

السيد إبراهيم بيضائي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - اقتصاد پول (فارسي / اقتصاد)

(١٦٦)



طبعاته: طهران، اتحاد، ١٣٧٣ ش.
٢ - حسابدارى فعاليتهاى اقتصادى كشور (فارسي / اقتصاد)

ترجمة كتاب ل (آلفريد اشتوبه) عن االنكليزية.
طبعاته: طهران، پيشبرد، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٣٩٤ ص.

٣ - مباني نظريه قيمت (فارسي / اقتصاد)
ترجمة عن كتاب ل (آلفرد اويگن اوت).

طبعاته: همدان، دانشگاه بو على سينا، ١٣٦٧ ش، ٤٩٠ ص.
٤ - نظريههاى پولى اقتصاد بين الملل (فارسي / اقتصاد)

ترجمة كتاب ل (كالس روزه) عن االنكليزية.
طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٣٦٨ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه تابستان ١٣٦٦: ١٣١ وآبان
:١٣٦٦

٣٤، گويا ١ / ١٩٨.
إبراهيم بيگ الشيرازي

(ق ١١ ه)
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
المصادر: الذريعة ٩ / ١٥، مجمع الخواص: ٢٦٤.

إبراهيم پاد
(١٣٢٩ ه -)

اآلثار:
حقوق كيفرى اختصاصى (فارسي / حقوق)

بحث عن القوانين الجزائية. جزؤه األول في الجرائم التي تستهدف األشخاص وما
تسببه لهم من

أضرار جسدية وروحية.
طبعاته: طهران، ١٣٤٧ ش، وزيري، ٤١٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٧٨١.

(١٦٧)



إبراهيم پاشا
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مقدمه أي بر تحقيقات اجتماعي (فارسي / اجتماع)

ترجمة عن كتاب ل (هربرت بالالك).
طبعاته: طهران، سمت، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٧٦ ص.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٣: ٦١.
إبراهيم پژمان فر

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

جديدترين وكاملترين كتاب آئين نامه راهنمائى ورانندگى (فارسي / قانون)
طبعاته: طهران، ١٣٦٤ ش، رقعي، ١٠٠ ص.

المصادر: كتابنامه دى ١٣٦٤: ٤٦.
إبراهيم پور فرزيب موالئي

(ق ١٤ ه)
مؤلف إيراني له بحوث في علم القراءات القرآنية.

اآلثار:
١ - تجويد جامع (فارسي / علوم القرآن)

طبعاته: طهران، سمت ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٧٦ ص.
طهران، سمت ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٨٤ ص.

٢ - تجويد القراءة يا راهنماى قرائت قرآن (فارسي / علوم القرآن)
طبعاته: طهران، ١٣٣٣ ش، جيبي، ١٥٧ ص.

٣ - تهذيب القراءة (فارسي / علوم القرآن)
كتاب في شرح قراءات القراء السبعة من الطريقة الشاطبية. قسمان: األول قواعد تجويد

القرآن
الكريم، وأورد فيه اآلراء المختلفة للقراء السبعة بشأن التجويد، مع دورة مفصلة في

التجويد العملي.
والقسم الثاني خصصه بفرش الحروف، واحتوى على جداول مختلفة تسهل االستفادة

منه.

(١٦٨)



طبعاته: طهران، خورشيد، ١٣٦٤ ش، ج ٢.
طهران، كعبه، ١٣٦٩ ش، ٥٤٥ ص.

٤ - قرآن كريم: ده قرائت شاطبية الدرة (فارسي / علوم القرآن)
دراسة في القراءات القرآنية وما يتعلق بها وفقا لقواعد القراءات العشر المتواترة. دون

بحوث
المفردات في حاشية القرآن. تصدى لفرش الحروف واختالف القراءات الشيخ محمد

كريم راجح.
طبعاته: طهران، شركت ساقيان نور، ١٣٧٥ ش، وزيري.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١١٩١ - ١١٩٢، دانشنامه قرآن ١ / ٨٢٠، ١٠٦٩،
كتابشناسى

ملى ٦٢ / ٢١، كتابنامه شهريور ١٣٦٩: ٢٢، كتاب هفته ١٧٧ / ١٢، مجلة آينه
پژوهش ع ٣٢،

ص ٨٤، مؤلفين چاپى ١ / ٤٢ - ٤٣.
إبراهيم پوروالي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

نگاهى به آثار زنده رود اقبال الهوري (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، يادآوران، ١٣٧١ ش، رقعي، ٨١ ص.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧١: ١٦٩.
إبراهيم پيشوائي الماليري

(١٣٥١ ه -)
اآلثار:

واژههاى أخالقي از أصول كافى (فارسي / أخالق)
ترجمة مجموعة من األحاديث األخالقية من المجلد الثاني ل " أصول الكافي ". رتبها

ألفبائيا
وفقا لفهرسة موضوعية. أورد في الهامش النص األصلي للحديث.

طبعاته: عديدة منها:
قم، دفتر تبليغات إسالمي، ١٣٧٦ ش، رقعي، ١٨٤ ص، مع مقدمة للشيخ

علي المشكيني.
المصادر: الكتاب نفسه.

(١٦٩)



إبراهيم تبركي
(ق ١٥ ه)

طبيب إيراني تخرج في جامعة طهران وتخصص في األمراض النسائية والوالدة.
زاول الطبابة والتدريس في عدة مستشفيات بطهران.

اآلثار:
١ - ارث محيط وسالمت كودك (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، عطائي، ١٣٧١ ش.
٢ - حاملگىهاى پر خطر (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، دانش پژوه، ١٣٧١ ش.
٣ - ريزش مو ودرمان آن (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، نشر خاورميانه، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢٤٧ ص.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٢٩٢، كتابنامه پائيز ١٣٧١: ٤٠٦.

إبراهيم تقوي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - خيال ديو (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى، ١٣٦٣ ش، ٢٢٩ ص.
٢ - نگرشى بر الكتروشوك (فارسي / طب)

ألفه مع محمد علي صديقي.
طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى، ١٣٦٩ ش، ٢٥٨ ص.

المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ١١٩، ٢٤٩، گويا ١ / ٣٧٤.
إبراهيم بن تقي خانه زرين

(١٣٨٩ ه -)
ولد في لنگرود بمحافظة گيالن. أكمل الثانوية في قم. درس العلوم الحوزوية. يحضر

(١٧٠)



حاليا بحوث الخارج للشيخ جوادي اآلملي. حصل على ليسانس في اإلدارة سنة
(١٤١٧ ه) من جامعة طهران.

اآلثار:
قطام ونقش أو در شهادت امام على (عليه السالم) (فارسي / تاريخ االسالم)
ترجمة مع ايرج متقي زاده عن كتاب " ١٧ رمضان " تأليف جرجي زيدان.

طبعاته: قم، مؤسسة فرهنگى انتشاراتي أئمة، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٨٤ ص.
المصادر: المؤلف.

إبراهيم توسلي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
اصالح آبخيزها به منظور كاستن رسوب (فارسي / زراعة)

ترجمة مؤلف ل (أول بي نوبل).
طبعاته: كرمان، سازمان برنامه وبودجه، ١٣٥٦ ش، ٢٧ ص.

المصادر: كتابنامه منابع طبيعي: ٤٠٥.
إبراهيم تيموري
(١٣٤٣ ه -)

اآلثار:
١ - امپراطورى مغول وإيران (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٧ ش.
٢ - اولين مقاومت منفى در إيران يا قرارداد رژى در ١٨٩٠ (فارسي / تاريخ)

في تاريخ التدخين وتحريم التنباكو.
طبعاته: طهران، ١٣٢٨ ش، رقعي، ٢٣٢ ص.

٣ - عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات در إيران (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، اقبال، ١٣٣٢ ش، وزيري، ٤١١ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، الذريعة ٢٦ / ٧٢، مؤلفين چاپى ١ /
.٤٥

(١٧١)



إبراهيم بن جاسم الديراوي " السعد "
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ديوان (عربي / المدائح والمراثي)

في رثاء أهل البيت (عليهم السالم).
طبعاته: قم، ١٣٦٨ ش، وزيري، ١٧٤ ص.

المصادر: المطبوعات العربية في إيران: ٣٩٨.
إبراهيم جعفر بگلو

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

دستور زبان صوري وگشتارى (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، صدوق، ١٣٧٤ ش، ٨٨ ص.

المصادر: كتاب هفته ٩٨ / ٥.
إبراهيم جعفرپور

(١٣٥٧ - ١٤٠٩ ه)
أستاذ جامعي. خريج جامعة تبريز وجامعة استنبول في قسم الجغرافية. له شهادة

تخصصية في جغرافية األقاليم. درس بجامعة طهران منذ سنة (١٣٩٣ ه) عين سنة
(١٤٠١ ه) عضوا في الهيئة الرئاسية لجمعية الجغرافيين اإليرانيين. توفي بطهران.

اآلثار:
١ - إقليم اردستانى (فارسي / جغرافية)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦١ ش، ٥٦ ص.
٢ - إقليم شناسى (فارسي / جغرافية)

كتاب ضم (١٤) فصال في علم األنواء الجوية. تصدى لدراسة الغالف الجوي،
خصائص

الرياح المختلفة، كيفية تكون األمطار، اختالف المناطق باختالف أجوائها.

(١٧٢)



طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، وزيري، ١٣٦٧ ش، ٤٢٠ ص.
طهران، دانشگاه تهران، وزيري، ١٣٧٣ ش، ٤٠٠ ص.

٣ - بناها وشهر دامغان (فارسي / تاريخ)
شارك في تأليفه رحمان إقبالي وآخرون.

طبعاته: طهران، نشر فضا، ١٣٦٨ ش، ٣ ج.
٤ - بيابان (محيط بيابانى گرم) (فارسي / جغرافية)

تحقيق علمي وترجمة مع أحمد معتمد.
طبعاته: طهران، مركز تحقيقات مناطق كويرى إيران، ١٣٧٠ ش، ١٦٤ ص.

٥ - پژوهشهاى إقليمي در غرب إيران: اسدآباد
تا كامياران، سنندج تا مريوان - بيجار (فارسي / جغرافية)

تحقيق عن األوضاع الجغرافية لغرب إيران.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥٦ ش، ٧٠ ص.

٦ - جغرافياى قدرتهاى بزرگ اقتصادى (آلمان وفرانسه) (فارسي / جغرافية)
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه زمستان ١٣٦٧: ٢٣١ وتابستان

١٣٧٣: ١٤٤، گلزار مشاهير: ٢٦٠.
إبراهيم بن جعفر بن عبد الصمد العاملي الكركي

(ق ١١ ه)
فقيه ومحدث. سكن ناحية فرآه في خراسان. عاصر مؤلفي " رياض العلماء " و " أمل

اآلمل ". كان حيا سنة (١٠٩٠ ه).
اآلثار:

له كتاب حسن ورسائل متعددة لم نقف على أسمائها.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١١٥، أمل اآلمل ١ / ٢٧، الروضة النضرة: ٩، رياض

العلماء
١ / ٨، الكواكب المنتشرة: ١٤، معجم المؤلفين ١ / ١٨.

(١٧٣)



إبراهيم جعفر الكرماني
(ق ١٤ ه)

طبيب إيراني.
اآلثار:

١ - نشانه شناسى بيماريهاى روانى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٦ + ٧٧ ص.

٢ - نوجوانى، بحثي در مسائل
روانى واجتماعى نوجوانان (فارسي / اجتماع - علم النفس)

طبعاته: طهران، چهر، ١٣٤٩ ش، وزيري، ١٤٣ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥١٩٩، ٥٣٢٧.

إبراهيم جعفري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
اطلس استراتژيك جهان (بررسى

قدرت كشورهاى مهم جهان) (فارسي / جغرافية)
ترجمة كتاب ل (ژرار شاليان، جان پيرراژو).

طبعاته: طهران، اطالعات، ١٣٦٦ ش، رحلي، ٢٣٢ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٦٦: ٥٩.

إبراهيم بن جليل علومي األردبيلي (١)
(١٣٠١ - ١٣٩٨ ه)

فقيه أصولي وشاعر. ولد وتوفي بأردبيل. أكمل المقدمات فيها، وتتلمذ في زنجان
لآلخوند المال قربان علي الزنجاني والسيد حسين الحكمي والميرزا إبراهيم الرياضي

في
الفقه واألصول والحكمة والكالم والرياضيات. تولى القضاء مدة في أردبيل، ودرس

الفلسفة واألدب العربي بجامعة تبريز.
--------------------

(١) في الذريعة ٢٤ / ٢٢٢: خليل بدال من جليل، وفي چاپى عربي: ٤٧: العلوي بدال من العلومي.

(١٧٤)



اآلثار:
١ - أدبيات يا وظيفه (فارسي - عربي / شعر)

مجموعة شعرية.
٢ - أرجوزة نحوية (عربي / لغة)

٣ - أساسات األصول في القواعد العقلية (عربي / أصول الفقه)
نظم مختصر ل " كفاية األصول ". (٩٠٠) بيت. فرغ منه في سنة (١٣٣٦ ه).

طبعاته: تبريز، ١٣٣٦ ه، ٦٣ ص.
٤ - ديوان (فارسي - عربي / شعر)

٥ - سفينة الغياث (عربي / فقه)
منظومة في العقود وااليقاعات.

طبعاته: تبريز.
٦ - سفينة (سيف) الغياث في فقه الميراث (عربي / فقه)

منظومة.
طبعاته: إيران، ١٣٥٨ ش، د + ٧٢ ص.

٧ - سيف الصواب (تركي / الفرق والمذاهب)
رد على علي محمد الباب مؤسس البابية.

٨ - شرح الغاز ومعماهاى مال جامى (فارسي / ألغاز)
٩ - عبرة المصايب (فارسي / المدائح والمراثي)

مجموعة شعرية في رثاء أهل البيت (عليهم السالم).
١٠ - علم الهداية في شرح الكفاية (عربي / أصول الفقه)

شرح جزء من " كفاية األصول " لآلخوند الخراساني.
١١ - غاية المطالب (عربي / لغة - أصول الفقه)

جزءان في علم النحو ومباحث األلفاظ.
١٢ - فرائد العلوم (فارسي - عربي / متفرقات)

جزءان.

(١٧٥)



١٣ - قسطاس البرهان في حكمة الميزان (عربي / منطق)
١٤ - كشف حقيقت (فارسي / فلك)

بحث في علم الهيئة - قديمه وجديده - وآيات وأخبار األحكام.
١٥ - گنجينه معارف (فارسي / شعر)

شعر.
١٦ - لسان ناطق (عربي / شعر)

منظومة.
١٧ - مناقب االثني عشرية (عربي / المدائح والمراثي)

نظم ونثر.
١٨ - نخبة المناقب (فارسي / المدائح والمراثي)

أشعار في مدح األئمة (عليهم السالم).
المصادر: تاريخ أردبيل ٢ / ١١١ - ١١٣، چاپى عربي: ٤٧، دائرة المعارف تشيع ٢

،٦١ /
الذريعة ١١ / ٦٢ و ٢٤ / ٢٢٢، المطبوعات العربية في إيران: ١٧٤، ٥١٨، ٥٤٨،

مؤلفين چاپى
.١ / ٣١

إبراهيم جهانبخش هرندي
(١٣٧٥ ه -)

اآلثار:
١ - برآيش هستى (فارسي / اجتماع)
بحث عن الحياة والتكامل االجتماعي.

طبعاته: إصفهان، نورين سپاهان، ١٣٧٨ ش، ١٧٣ ص.
٢ - گنج راز (فارسي / أدب)

طبعاته: إصفهان، ثقفي، ١٣٥٣ ش.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

(١٧٦)



إبراهيم بن جواد الفضلي
(١٣٥٠ ه -)

أديب ومدرس له بحوث عن الرياضيات. درس في بعض ثانويات النجف. سافر إلى
االتحاد السوفيتي لمواصلة دراسته، وقدم بحثا في الكشف عن المعادن المشعة في

الجزيرة العربية.
اآلثار:

١ - حساب المثلثات المستوية (عربي / هندسة)
(٣) مجلدات.

طبعاته: النجف، الغري الحديثة، ١٩٧٥ م.
٢ - مرشد الهندسة المستوية (عربي / هندسة)

طبعاته: النجف، اآلداب، ٣١٩ ص.
المصادر: المطبوعات النجفية: ١٤٨ - ١٤٩، ٣١٥، معجم رجال الفكر ٢ / ٩٤٦،

معجم
المؤلفين العراقيين ١ / ٥١.

إبراهيم بن چكچوك بن محمد علي النجفي
(١٣٢٢ ه -)

شاعر شعبي. ولد في النجف. نظم شعرا جيدا، أكثر منه في المناسبات الدينية.
اآلثار:

ديوان (عربي / شعر)
المصادر: معجم رجال الفكر ١ / ٣٧٧.

السيد إبراهيم چهرازي
(١٣٢٦ ه -)

طبيب إيراني متخصص في علم النفس. ولد بإصفهان. تخرج في مدرسة الطب
بطهران. أوفد على رأس بعثة إلى فرنسا وتخصص في أمراض األعصاب والدماغ. شغل
عدة مناصب مهمة بإيران منذ سنة (١٣٥٥ ه) منها: رئيس قسم األعصاب في مستشفى

الرازي، طبيب قانوني بوزارة العدل، إضافة إلى تدريسه في كليات طهران.

(١٧٧)



اآلثار:
١ - آئينه روان (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، ١٣٧٠ ش، ٩٧ ص.

٢ - آشفتگيهاى روانى را بشناسيد (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، سالمت فكر، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٤٨ ص.

٣ - اهميت تربيت فكرى وروحي در تربيت بدني (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: برلين، ١٩٣٦ م.

٤ - بر ضد ترياك قيام كنيد (فارسي / اجتماع)
طبعاته: طهران، انجمن مبارزه با ترياك والكل، ١٣٣٤ ش، جيبي، ٦ ص.

٥ - بيماريهاى أعصاب مغز وپى (فارسي / طب)
مجلدان: األول بعنوان " بيماريهاى أعصاب محيطي - عضالت - نخاع "، والثاني

بعنوان
" بيماريهاى مخ وتنه مخ ".

طبعاته: عديدة منها:
طهران، ١٣٢٠ - ١٣٢٤ ش، وزيري، ٢٦٣ + ٤٢٦ ص، ٢ مج.

٦ - پزشكى، تصوير خود (فارسي / طب)
طبعاته: باريس، ١٩٣٦ م.

٧ - پنجاه وپنج مقاله (فارسي / متفرقات)
طبعاته: طهران، سالمت فكر، ١٣٥٥ ش، ٢٤٨ ص.

٨ - ترياك بزرگترين عامل پريشانى إيران (فارسي / اجتماع)
طبعاته: طهران، سپهر، ١٦ ص.

٩ - ترياك در إيران (فارسي / اجتماع)
طبعاته: طهران، ١٣٢٤ ش، جيبي، ٥ ص.

١٠ - حاالت عصبانى يا نورزها (فارسي / اجتماع)
ترجمة كتاب ل (ژانيه پير).

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٣ ش، وزيري، د + ١٦٦ ص.

(١٧٨)



١١ - خالصه مذاكرات وسخنرانيها (فارسي / اجتماع)
طبعاته: طهران، انجمن مبارزه با ترياك والكل، ١٣٢٥ ش، رقعي، ١٦ ص.

١٢ - درمان معتادين ترياك (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، چهر، ٢٠ ص.

١٣ - دژنر سانس (از جهت پزشكى قانوني وقضائي) (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ش.

١٤ - دولت آمريكا ومنع كشت خشخاش (فارسي / اجتماع)
طبعاته: طهران، انجمن مبارزه با ترياك والكل، ١٣٢٤ ش، جيبي.

١٥ - سر درد وعلل وطرق معالجه آن (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، ١٣١٧ ش.

١٦ - سالمت فكر (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، بهمن، ١٣٥٠ ش، ١٣٣ ص.

١٧ - سير تكامل بهداشت در إيران (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، ١٣٤٥ ش، وزيري.

طهران، الينز بين المللى، ١٣٤٦ ش، ٨٠ ص.
١٨ - سيمولوژى أعصاب (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، وزيري، ١٤٤ ص.
طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٦ ش، ١٧٠ ص.

١٩ - طب إيراني وروابط آن با طب فرانسه (فارسي / طب)
طبعاته: باريس، ١٩٣٦ م.

٢٠ - طبيب در جامعه (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، دانش، ١٣١٧ ش، رقعي، ١٠٦ ص.
٢١ - طريقه رهائى از امراض وبائى (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، رقعي، ١٧٨ ص.
٢٢ - مضرات ترياك والكل (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، بيمارستان شوروى، ١٩٤٧ م، رقعي.

(١٧٩)



٢٣ - نامه تيمارستان (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ش.

طهران، ١٣٢١ ش، رقعي، ٣٩ ص.
٢٤ - نشريات انجمن مبارزه با ترياك والكل (فارسي / متفرقات)

طبعاته: طهران، چهر، ١٦ + ٢٠ + ١٦ + ٢٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٨٥٦، ٨٧٢، ٩٣٠، ١٣٣٢ و ٢ / ١٧١٦، ١٩٠٩،

٢٢٣١ و ٣ /
٣١٢٢، ٣٤٣٣ و ٤ / ٤٧٨٤ و ٥ / ٥١٣٤، الذريعة ١٢ / ٢٣٢ و ١٥ / ١٥٣،

كتابشناسى علوم
پزشكى: ٢٦، ٩٨، ١٢٠، ١٨٣، ٢٥٠، ٣٢٤، كتابشناسى ملى ٦٨ / ١٩، كتابنامه

آذر ١٣٦٣:
٧٠، كتابنامه طب سنتي: ١٧٩، مؤلفين چاپى ١ / ٤٦ - ٤٨.

إبراهيم حاتمي كيا
(١٣٨١ ه -)

مخرج سينمائي. ولد بطهران. حصل على ليسانس في الفنون السينمائية. كتب
وأخرج عددا من األفالم اإليرانية مثل: " مهاجر "، " از كرخه تا راين ". كرم في عدة

مهرجانات. ما زال يواصل نشاطاته الفنية.
اآلثار:

١ - آژانس شيشه أي (فارسي / أدب)
سيناريو فلم.

طبعاته: طهران، كانون فرهنگى ايثارگران، ١٣٧٦ ش، ١٣٤ ص.
٢ - از كرخه تا راين (فارسي / أدب)

سيناريو فلم.
طبعاته: طهران، كانون فرهنگى ايثارگران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٢٣٢ ص.

طهران، كانون فرهنگى ايثارگران، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٢٥ ص.
٣ - برج مينو (فارسي / أدب)

سيناريو فلم.
طبعاته: طهران، كانون فرهنگى ايثارگران، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٨٠ ص.

(١٨٠)



٤ - بوى پيراهن يوسف (فارسي / أدب)
سيناريو فلم.

طبعاته: طهران، كانون فرهنگى ايثارگران، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٠٤ ص.
٥ - خاكستر سبز (فارسي / أدب)

سيناريو فلم.
طبعاته: طهران، كانون فرهنگى ايثارگران، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٩٣ ص.

٦ - فرمان موج (فارسي / أدب)
سيناريو فلم.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٧ ش، رقعي، ١٠٠ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه پائيز ١٣٦٧: ١٠٧ وتابستان

:١٣٧٢
٤٤١ وپائيز ١٣٧٣: ٢٢٩، كتاب هفته ١٣٧ / ١٢ و ١٤٨ / ١٦، مجلة خانواده ع

٩٠، ص ٢٤ -
.٢٥

إبراهيم الحاريصي العاملي
(٠٠٠ - ١١٨٥ ه)

شاعر مجيد اختص بناصيف بن نصار شيخ مشايخ جبل عامل. قرأ في مدرسة جويا.
له علم واسع بالتاريخ ورجاله. ضمن شعره كثيرا من الحكم واألمثال.

اآلثار:
مدائح (عربي / شعر)

قصائد مدح بها الشيخ علي والشيخ حيدر الفارس من أمراء الصعبية بجبل عامل.
جمعت في

كتاب عند أحفادهما. تاريخ بعضها سنة (١١٧٦ ه) واآلخر (١١٨٣ ه).
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١١٦.

إبراهيم حافظي زاوية
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آموزش روخوانى قرآن با شعر (فارسي / علوم القرآن)

(١٨١)



دليل شعري لتعليم قراءة القرآن.
طبعاته: طهران، شمس، ١٣٧٦ ش.

٢ - آي بچه ها بازهم سؤال كي بلده جواب بده (فارسي / ألغاز)
معميات شعرية لألطفال.

طبعاته: طهران، شمس، ١٣٧٦ ش، ١٣ ص.
٣ - آي بچه ها بيائيد نماز ياد بگيريم (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، پرنيان، ١٣٧٧ ش، ٣٠ ص.
٤ - آي بچه ها زهره حاال زرنگ شده (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، شمس، ١٣٧٦ ش، ١٢ ص.
٥ - آي بچه ها سؤال سؤال كي بلده جواب بده؟ (فارسي / ألغاز)

معميات شعرية لألطفال.
طبعاته: طهران، مهر، ١٣٧٤ ش، ٢٤ ص.

٦ - صد چيستان شعرگونه براى همه (فارسي / ألغاز)
معميات شعرية لألطفال والناشئين.

طبعاته: طهران، پرنيان، ١٣٧٧ ش، ٢٤ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

إبراهيم بن حبيب بن سليمان الفزاري " أبو إسحاق "
(٠٠٠ - ١٦١ ه)

منجم كبير. أول من صنع اسطرالبا في االسالم. من المعتمدين لدى الخليفة العباسي
المنصور، وهو من عرض عليه توقيتا مناسبا لبناء مدينة بغداد سنة (١٤٥ ه).

اآلثار:
١ - تسطيح الكرة (عربي / فلك)

٢ - الزيج على سني العرب (عربي / فلك)
٣ - العمل باإلسطرالب المسطح (عربي / فلك)

(١٨٢)



٤ - العمل باإلسطرالب وهو ذات الحلق (عربي / فلك)
٥ - قصيدة في علم النجوم (عربي / فلك)

٦ - المقياس للزوال (عربي / فلك)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٩٧ - ١٩٨، دائرة المعارف تشيع ٥ / ٢٦ - ٢٧، دائرة

المعارف
الشيعية ٢ / ٥٣، الذريعة ٤ / ١٧٥ و ١٢ / ٨٧ و ١٥ / ٣٤٣ و ١٧ / ١٢٥ و ٢٢

/ ١٢٦، فهرست
النديم: ٣٣٢، كشف الحجب: ٢٣٥، معجم المؤلفين ١ / ١٩.

إبراهيم بن حسن االباني الطرابلسي " أبو الفضل "
(ق ٥ ه)

عالم عاصر السيد مرتضى علم الهدى. سكن في طرابلس. كان حيا سنة (٤٢٧ ه).
اآلثار:

المسائل الطرابلسية (عربي / عقائد - علوم القرآن)
ثالث مجموعات: األولى منها اشتملت على (١٧) مسألة، والثانية على (١٢) مسألة:

تسعة
منها في مسائل اإلمامة والعاشرة في وجه إعجاز القرآن والحادية عشرة في كيفية مسخ

المسوخ
والثانية عشرة في نطق النمل والهدهد، والثالثة على (٢٣) مسألة: األولى منها في نفي

كونه تعالى
مدركا. وكل هذه المسائل وردت إلى السيد مرتضى علم الهدى فأجاب عنها.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٢٤، الذريعة ٢ / ٨٩ و ٥ / ٢٢٦، كشف الحجب:
،٥٠٨ - ٥٠٩

النابس: ١ - ٢.
السيد إبراهيم بن حسن االصطهباناتي الشيرازي

(١٢٩٧ - ١٣٨٠ ه)
فقيه أصولي ومرجع تقليد. عرف ب " ميرزا آقا ". ولد في مدينة اصطهبانات بمحافظة

فارس، ودرس المقدمات وبعض السطوح فيها. واصل دراسته في النجف منذ سنة
(١٣٢٤ ه) عند كبار أساتذتها كالسيد محمد كاظم اليزدي واآلخوند محمد كاظم

الخراساني والميرزا محمد تقي الشيرازي. درس البحث الخارج بعد وفاة أستاذه
األخير.

انتهت إليه مرجعية شيراز وكثير من مدن إيران والخليج بعد السيد أبي الحسن
اإلصفهاني

سنة (١٣٦٥ ه) وعدل إلى تقليده خلق كثير. توفي في النجف.



(١٨٣)



اآلثار:
١ - حاشية ذخيرة العباد ليوم المعاد (عربي / فقه)

تعليقة على مصنف للفاضل الشرابياني.
طبعاته: النجف، ١٣٦٦ ه، رقعي، ٢٠٨ ص.

٢ - حاشية صراط النجاة (فارسي / فقه)
تعليقة على مصنف للسيد أبي الحسن اإلصفهاني.

طبعاته: النجف، ١٣٦٨ ه، وزيري، ٢٧٦ + ٥٠٨ ص، مع األصل.
٣ - حاشية العروة الوثقى (عربي / فقه)

طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٧١ ه، وزيري، ٨٠٠ ص، مع األصل.
٤ - حاشية وسيلة النجاة (عربي / فقه)

طبعاته: النجف، ١٣٧٥ ه، رقعي، ٢٨٠ ص، مع األصل.
٥ - طريق النجاة (فارسي / فقه)
طبعاته: النجف، ٦١ + ١١ ص.
٦ - مناسك الحج (عربي / فقه)

طبعاته: النجف، ١٣٤٧ ه، جيبي.
المصادر: چاپى عربي: ٣٩١، چاپى فارسي ٣ / ٣٣٩٠، ٣٤٥٩، دانشمندان فارس ١

- ٤٦ /
٤٧، مستدركات األعيان ٦ / ٥، المسلسالت في اإلجازات ٢ / ٢٤٩. معجم رجال

الفكر ١ /
١٢٨، مؤلفين چاپى ١ / ٣٣، نقباء البشر ١ / ١٦٨.

إبراهيم حسن بيگي
(١٣٧٦ ه -)

كاتب قصة. ولد بگرگان. عين موظفا في مديرية التربية والتعليم بتلك المدينة.
اآلثار:

١ - آژير قرمز (فارسي / أدب)
مجموعة قصصية.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، پيام آزادى، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٦٣ ص.

(١٨٤)



٢ - أصحاب امام حسين (عليه السالم) تا به ماه (فارسي / تراجم االعالم الدينية)
طبعاته: طهران، مدرسه، ١٣٧٠ ش.

طهران، مدرسه، ١٣٧٣ ش.
٣ - بوسه بر خورشيد (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٥ ش، ٢٠ ص.
٤ - تا به آفتاب (فارسي / تراجم االعالم الدينية)

حياة نافع بن هالل.
طبعاته: طهران، مدرسه، ١٣٧٠ ش، ٤٨ ص.

٥ - چته ها (فارسي / أدب)
مجموعة قصصية.

طبعاته: طهران، برگ، ١٣٦٩ ش، ١١١ ص.
٦ - دو دست چون دو بال (فارسي / تراجم االعالم الدينية)

حياة عابس بن أبي شبيب الشاكري، وشوذب من أصحاب اإلمام الحسين (عليه
السالم).

طبعاته: طهران، مدرسه، ١٣٧٢ ش، ٣١ ص.
٧ - ريشه در أعماق (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، برگ، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٦٤ ص.
٨ - سالهاى سختى بود (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٣ ش، ٢٩ ص.
٩ - شش تن ويك فرياد (فارسي / أدب)

ألفه مع فاطمة راد پور.
طبعاته: طهران، كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٣٦

ص.
١٠ - صف (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، نهضت زنان مسلمان، ١٣٥٩ ش، ٢١ ص.
١١ - عروسك شكسته (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٢ ش، ٦٧ ص.

(١٨٥)



١٢ - عمو جان عباس (فارسي / تراجم االعالم الدينية)
طبعاته: طهران، مدرسه، ١٣٧٤ ش، ٢٤ ص.

١٣ - غنچه بر قالى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٠ ش، ٢٩ ص.

١٤ - قصه واره أي از سفر به حج (فارسي / أدب)
رواية عن السفر للحج.

طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٠٧ ص.
١٥ - كتاب گزيده ده سال داستان نويسى (فارسي / أدب - علم المصادر)

طبعاته: طهران، سوره.
١٦ - كميل (فارسي / تراجم االعالم الدينية)
طبعاته: طهران، مدرسه، ١٣٧٣ ش، ٣٢ ص.

١٧ - كوه وگودال (فارسي / أدب)
مجموعة قصصية.

طبعاته: طهران، برگ، ١٣٦٨ ش، رقعي، ١٢٠ ص.
طهران، برگ، ١٣٦٩ ش، رقعي، ١٢٠ ص.

١٨ - كينه أزلي (فارسي / أدب)
نقد تأليفين لرضا براهني.

طبعاته: طهران، برگ، ١٣٦٨ ش، رقعي، ١٢٨ ص.
١٩ - مجموعه چهار قصه پيوسته جشن گندم (فارسي / أدب)

(٤) قصص.
طبعاته: طهران، برگ، ١٣٦٩ ش، ٦٤ ص.

٢٠ - مرواريد رى (فارسي / تراجم االعالم الدينية)
حياة السيد عبد العظيم الحسني.

طبعاته: طهران، مدرسه، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٦ ص.
٢١ - معماى مسيح (فارسي / أدب)

مع (٤) قصص أخرى لألطفال والناشئين. اعتمد بعضها مذكرات األسرى اإليرانيين.
طبعاته: طهران، مدرسه، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٧٩ ص.

(١٨٦)



٢٢ - مكالمات روزمره انگليسى (إنكليزي - فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، روز.

٢٣ - ميرزا (فارسي / أدب)
قصة قصيرة اعتمدت مذكرات الشهيد محمد البروجردي.

طبعاته: طهران، كنگره سرداران شهيد سپاه، ١٣٧٦ ش، رقعي، ١٠٠ ص.
٢٤ - نشانههاى صبح (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٢٤٠ ص.
٢٥ - نيكوتر از طال (فارسي / قصص القرآن)

حياة قيس بن عاصم وفقا لشأن نزول آية االستقراض.
طبعاته: طهران، پيام نينوا، ١٣٧١ ش، ٢٤ ص.

طهران، مدرسه، ١٣٧٣ ش، ٣٢ ص.
٢٦ - هزار آفتاب (فارسي / تراجم االعالم الدينية)

(٦) قصص عن أصحاب الحسين (عليه السالم).
طبعاته: طهران، مدرسه، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٦٦ ص.

المصادر: فرهنگ داستان نويسان: ٨٣، كتابشناسى قصههاى قرآني: ٥٧ - ٥٨،
كتابنامه

تابستان ١٣٦٦: ١٣٦ وبهار ١٣٦٨: ١١٥ وتابستان ١٣٦٨: ٢٩٦ وزمستان
١٣٦٨: ٤٩٠

وارديبهشت ١٣٦٩: ١١٤ - ١١٥ وتير ١٣٦٩: ٩٩ وتابستان ١٣٧٠: ٤٥٧
وتابستان ١٣٧١:

٣٠٣ وتابستان ١٣٧٢: ٤٧٩ وزمستان ١٣٧٢: ١٣٣ وتابستان ١٣٧٣: ٢٣٤ وبهار
:١٣٧٣

٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٦ وزمستان ١٣٧٣: ٢٧٩، كتابنامه كودكان ونوجوانان: ٨٧،
كتاب هفته ٩٦ /

١٥ و ١٠٧ / ٣، ١٧ و ١٠٩ - ١١٢ / ١٣ و ١٤٧ / ٢٠ و ١٥٤ / ٣٠ و ٢٠١ /
.٢٦

إبراهيم بن حسن پيغامي
(١٣٥٨ ه -)

أستاذ جامعي. أكمل الدراسة االعدادية في محل والدته أرمية. حصل على
الليسانس في األمراض النباتية من جامعة تبريز سنة (١٣٨٤ ه) والماجستير سنة

(١٣٩٠ ه) والدكتوراه في األمراض النباتية سنة (١٣٩٧ ه) من جامعة بردو في فرنسا.
يدرس في كلية الزراعة بتبريز.



(١٨٧)



اآلثار:
١ - بيماريهاى مهم درختان ميوه (فارسي / زراعة)

األمراض التي تسببها الفطريات والبكتريا والفيروسات في األشجار والثمار، وطرق
السيطرة

عليها بأساليب مختلفة.
طبعاته: تبريز، عميدي، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٠٠ ص.

٢ - قارچ شناسى تكميلي (فارسي / زراعة)
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٥٦٥ - ٥٦٦، كتابنامه پائيز ١٣٧٣: ٢٠٣،

المؤلف.
إبراهيم بن حسن الحلبي النبيسي الشبستري

(٠٠٠ - ٩١٠ / ٩١٥ / ٩٢٠ ه)
عالم في اللغة عرف ب " سيبويه الثاني " وشاعر نظم قصائد كثيرة في مدح اإلمام
علي (عليه السالم). أصله من شبستر في تبريز وأقام بقرية نبيس في حلب. استشهد

لتشيعه في
أذربيجان.

اآلثار:
له مؤلفات في التصوف والصرف لم تذكر أسماؤها، وما عثرنا عليه ورد بعنوان:

١ - تفسير القرآن (عربي / تفسير القرآن)
آخر مؤلفاته. مجلد واحد. تفسير عرفاني لبعض القرآن إلى نهاية سورة يوسف.

٢ - ديوان (فارسي / شعر)
٣ - شرح موزون الميزان (عربي / منطق)

و " موزون الميزان " للمؤلف نفسه.
٤ - شرح نهاية البهجة (عربي / أدب)

و " نهاية البهجة " للمؤلف نفسه.
٥ - مثنوى أنبياء نامه (فارسي / سيرة األنبياء)

منظومة عن تاريخ الرسل قبل اإلسالم.
مخطوطاته: أكاديمية العلوم / باكو (نسخههاى خطى فارسي ٦ / ٤٤١٢) [٩٧١]

و [٩٧٢]، ٢ مج.

(١٨٨)



جمعية البنغال اآلسيوية / كلكتا (نسخههاى خطى فارسي ٤ / ٢٦٥٠)
[٦ منظوم (٢٣١)].

جمعية البنغال اآلسيوية / كلكتا (نسخههاى خطى فارسي ٦ / ٤٤١٢) -
ق ١٦ م.

طوب قابوسراي / استنبول (نسخههاى خطى فارسي ٤ / ٢٦٥٠)
[١٢٣٢. H] - (٢٥٣ و) - ق ١٠ ه.

المتحف البريطاني / لندن (نشريه ٤ / ٦٨٤) [or ٧٨٦١] - ق ١١ ه، نسبت
إلى إبراهيم جبرتي.

٦ - موزون الميزان (عربي / منطق)
تائية في نظم " إيساغوجي " (١)، تأليف أثير الدين األبهري (ت ٧٠٠ ه).

٧ - نهاية البهجة (٢) (عربي / لغة)
تائية في نظم " الكافية " البن الحاجب. فرغ منها سنة (٩٠٠ ه).

مخطوطاته: الظاهرية / دمشق (االعالم ١ / ٣٥) [٨٣٨٢].
الوطنية / باريس (دانشمندان آذربايجان: ١٦).

المصادر: األعالم ١ / ٣٥، أعيان الشيعة ٢ / ١٢٧ - ١٢٨، تذكره شعراى آذربايجان
/ ١

٤٦٥ - ٤٦٦، دائرة المعارف تشيع ٤ / ٥٢٨، دانشمندان آذربايجان: ١٦، الذريعة
- ٣ / ٢٠١

٢٠٢ و ٩ / ٥٠٦ و ١٩ / ١٢٠ و ٢٤ / ٣٩٧، ريحانة األدب ٣ / ١١٠ - ١١١،
سخنوران

آذربايجان: ١٢٩ - ١٣٠، شذرات الذهب ٤ / ٦٩، كشف الظنون ١ / ٢٠٨،
معجم المؤلفين ١ /

.٢٢
إبراهيم حسن زاده صابر رستمي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

گلهاى انديشه (فارسي / أدب)
--------------------

(١) إيساغوجي: لفظ يوناني معناه الكليات الخمس، أي: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام،
وهو باب من األبواب التسعة للمنطق. (كشف الظنون ١: ٢٠٦).

(٢) جاء في الذريعة ٣ / ٢٠١ باسم " التائية ".

(١٨٩)



طبعاته: طهران، ١٣٤٦ ش، جيبي، ٨٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٣٠٥.

إبراهيم بن حسن السعدي الرباحي قفطان النجفي
(١١٩٩ - ١٢٧٩ ه)

فقيه كبير وشاعر. ولد في الحسكة (١). تخرج على الشيخ علي والشيخ حسن ولدي
الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وعلى الشيخ مرتضى األنصاري، والشيخ محمد حسن

النجفي مؤلف " الجواهر ". حاز مرتبة علمية رفيعة نال بها ثقة أستاذه األخير، فأخذ
يحول

إليه الخصومات والدعاوى المشكلة والمسائل المعضلة ليحلها. توفي في مدينة النجف.
اآلثار:

١ - أقل الواجبات في حج التمتع (عربي / فقه)
استخرجه من مناسك الحج الموسوم ب " هداية الناسكين " ألستاذه مؤلف " الجواهر

"، ثم
عرضه على الشيخ األنصاري، فكتب في الهامش ما يطابق فتاواه ورمز له في الحواشي

ب " تضى ".
مخطوطاته: الوطنية / طهران ١٢ / ٤٣٠ [٢ / ٢٥٣٨] - (١٦ أ - ٢٨ ظ).

٢ - ديوان (عربي / شعر)
٣ - رسالة في المتعة (عربي / فقه)

إثبات لحلية المتعة وجواب عن أسئلة بعض أبناء العامة المرسلة من الهند إلى العالمة
مؤلف

" الجواهر "، فأحال الجواب على المترجم له. فرغ من كتابتها سنة (١٢٦٤ ه). شاهد
الشيخ

الطهراني نسخة منها عند الشيخ طاهر القاري النجفي بخط المؤلف، وعليها بعض
تعليقاته.

٤ - الرهن (عربي / فقه)
٥ - قاطعة النزاع في احكام الرضاع (عربي / فقه)

--------------------
(١) نص أكثر المصادر على أن والدته في النجف، وما أثبت في المتن نقلناه عن ماضي النجف وحاضرها
٣ / ٩٦، وفيه: " أنه ولد في الحسكة عند خروجهم من النجف فرارا من الطاعون ". والحسكة منطقة تقع

في وسط الفرات األوسط، تبتدئ من غرب الديوانية، وتمتد إلى السماوة شرقا وإلى عفك شماال.

(١٩٠)



المصادر: االعالم ١ / ٣٥، أعيان الشيعة ٢ / ١٢٥ - ١٢٦، الذريعة ٢ / ٢٧٥ و ١٩
/ ٦٣، ريحانة

األدب ٤ / ٤٨٣، شعراء الغري ١ / ٢٧ - ٦٨، الفوائد الرضوية: ٥، الكرام البررة ١
،١٢ - ١٣ /

الكنى واأللقاب ٣ / ٧٩، ماضي النجف وحاضرها ٣ / ٩٦ - ٩٧، معجم رجال
الفكر ٣ / ١٠٠٣،

معجم المؤلفين ١ / ٢١، معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٥٢.
إبراهيم بن حسن العاملي الشقيفي

(ق ٩ ه)
فقيه، أجازه الشيخ محمد بن محمد بن داود العاملي الجزيني والشيخ محمد بن

الحسام العاملي. كان حيا سنة (٨٦٨ ه).
اآلثار:

الرسالة السهوية (عربي / فقه)
نسبها إليه مؤلف " رياض العلماء " على احتمال، وقد رأى قطعة منها في مدينة

بارفروش، وهي
المتعلقة بشرح " القواعد " من قوله: " لو كان... من طهارتين أعادهما ".

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٢٥، أمل اآلمل ١ / ٢٧، رياض العلماء ١ / ٨.
إبراهيم بن حسن بن علي خاتون العاملي

(ق ١١ ه)
عالم أصله من جبل عامل. ينتسب إلى " آل خاتون " من األسر القديمة المعروفة

بالعلم قبل القرن السابع. كان حيا سنة (١٠٩٢ ه).
اآلثار:

قصص األنبياء من طرق الشيعة (عربي / سيرة األنبياء)
شاهد السيد محسن األمين مخطوطتين منه في جبل عامل إحداهما بخط المؤلف،

كتبها سنة
(١٠٩٢ ه).

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٢٥، دائرة المعارف الشيعية ١ / ٣٥١ - ٣٥٢.
إبراهيم بن حسن بن محمد آل عز الدين العاملي

(٠٠٠ - ١٣٣٣ ه)
عالم وشاعر. ولد بجبل عامل في أسرة علمية معروفة. قرأ على جده الشيخ محمد

(١٩١)



علي بمدرسة حنويه. هاجر إلى النجف لطلب العلم وبقي فيه عدة سنين. رجع إلى جبل
عامل ثانية بعد وفاة أبيه الشيخ حسن. سكن قرية حنويه في ساحل صور ودرس فيها.

توفي ودفن في تلك القرية.
اآلثار:

له مصنفات في النحو والمنطق والفقه واألصول لم تصلنا أسماؤها، وذكر له:
ديوان (عربي / شعر)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٢٧، تكملة أمل اآلمل: ٧١ - ٧٢، معجم رجال الفكر
،٢ / ٨٧٩

نقباء البشر ١ / ١٢.
السيد إبراهيم بن حسن مير باقري

(١٣٦٦ ه -)
عالم ديني وأستاذ جامعي. ولد بمدينة شاهرود التابعة لمحافظة سمنان. أتم الثانوية
في قم، ثم انضم إلى حوزتها العلمية، فاجتاز المقدمات والسطوح وحضر بحوث

الخارج
في الفقه واألصول للسيد محمد رضا الگلپايگاني والسيد المحقق الداماد، كما قرأ

العلوم
العقلية والفلسفة عند السيد القاضي الطباطبائي. حصل على الماجستير في اللغة العربية

وآدابها، والدكتوراه في اإللهيات من جامعة طهران. شغل بالتدريس ونشر أحكام الدين
اإلسالمي في تلك المدينة.

اآلثار:
١ - اسالم آئين فطرت (فارسي / عقائد)
ترجمة كتاب " هذا الدين " لسيد قطب.

طبعاته: طهران، دار الكتب اإلسالمية، ١٣٤٨ ش، جيبي، ٢٤٧ ص.
٢ - أفكار دانشمندان إسالمي در باره وحدت سياسي اسالم (فارسي / اجتماع)

ترجمة لمقاالت بعض علماء المذاهب اإلسالمية كمحمد جواد مغنية، عبد المجيد
سليم، محمد

حسين آل كاشف الغطاء، محمود شلتوت، وغيرهم. نشرتها مجلة " رسالة اإلسالم "
المصرية. كتب

لها المترجم مقدمة في ضرورة الوحدة بين المسلمين وبخاصة السنة والشيعة.
طبعاته: طهران، ١٣٥٠ ش، جيبي، ٢٠٨ ص.

(١٩٢)



٣ - أي پسر مسعود (فارسي / حديث)
ترجمة وصية النبي (صلى الله عليه وآله) البن مسعود.

طبعاته: طهران، پيام آزادى، ١٣٧٢ ش، جيبي، ٧٢ ص.
٤ - أي على (فارسي / حديث)

ترجمة عن كتاب لرضي الدين الطبرسي في وصية النبي األكرم (صلى الله عليه وآله)
ألمير المؤمنين (عليه السالم).

طبعاته: طهران، پيام آزادى، ١٣٦٧ ش، جيبي، ٨٠ ص.
طهران، پيام آزادى، ١٣٧٢ ش، جيبي، ٧٧ ص.

٥ - ترجمه االحتجاج (فارسي / عقائد)
و " االحتجاج " ألبي منصور أحمد بن علي الطبرسي.

٦ - ترجمه تفسير مجمع البيان (فارسي / تفسير القرآن)
ترجمة الجزء الرابع من مصنف أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي.

طبعاته: طهران، فراهانى، ١٣٥٠ ش، وزيري، ٤٠٤ ص.
٧ - ترجمه مكارم األخالق (فارسي / حديث)

و " مكارم األخالق " ألبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي.
طبعاته: طهران، فراهانى، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٥٠٨ + ٥٢٤ ص، ٢ مج، الترجمة

في الهامش والنص األصلي في المتن.
٨ - تناسخ أرواح، تجرد، استقالل (فارسي / فلسفة)

عن خلود الروح من وجهة نظر فلسفية وإسالمية، وعلمية تجريبية، وحسية.
طبعاته: إيران، حقيقت، ١٣٥٢ ش، جيبي، ٣١٩ ص.

٩ - شرح حال مصطفى لطفي منفلوطى مصري
وتحقيق أدبي در قسمتي از آثار وى (فارسي / تراجم)

رسالة ماجستير في حياة مصطفى لطفي المنفلوطي وآثاره.
المصادر: كتابشناسى انديشه سياسي: ١٠٠، كتابشناسى توصيفي إسالمي: ٥٢،

كتابشناسى
موضوعي إيران ١ / ١٢٠، كتابنامه آبان ١٣٦٥: ١٩ وبهار ١٣٦٧: ٦٦ وتابستان

،١٣٧٢: ١٤
١٥، كتب المؤلف، گنجينه دانشمندان ٩ / ٣٧٥ - ٣٧٦.

(١٩٣)



إبراهيم بن الحسن الوراق (الدراق)
(ق ١٠ ه)

فقيه محدث. أكمل المراحل العالية للفقه والحديث والكالم تحت إشراف نخبة من
األساتذة، منهم: الشيخ علي بن هالل بن فضل الجزائري مؤلف " األنوار الجاللية "

وروى عنه. درس في الحوزات العلمية بكربالء وقزوين. تخرج في حلقات درسه بعض
األعالم المجتهدين أشهرهم الشيوخ: إبراهيم بن سليمان القطيفي (ت ٩٤٥ ه)، علي

بن
حسين بن عبد العالي الكركي العاملي، علي بن جعفر بن أبي سميط، كما أجاز الشيخ

شمس الدين محمد بن حسن االسترآبادي بتاريخ (٩٢٠ ه).
اآلثار:

معدن العرفان في فقه مجمع البيان لعلوم القرآن (عربي / فقه)
مقدمة و (٦) فصول. من الطهارة إلى الديات والجنايات.

M / مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس (نشريه ١١ / ٧٠٨) [٢
- [١٠٦١

٩٦٨ ه.
المصادر: إحياء الداثر: ٣، أعيان الشيعة ٢ / ١٢٧، دائرة المعارف تشيع ٧ / ٤٦٢،

دائرة
المعارف الشيعية ٢ / ٥٥، الذريعة ١ / ١٣٣، روضات الجنات ١ / ٢٩، معجم

رجال الفكر ٣ /
.١٣٢٣

إبراهيم بن الحسين
(ق ١٤ ه)

عالم. كان حيا سنة (١٣١٢ ه).
اآلثار:

مقاصد األخيار في شرح جامع األخبار (عربي / حديث)
ألفه سنة (١٣١٢ ه). رأى الشيخ حسن مصطفوي نسخته عند علي زمرديان، وقد

ذكره في
مقدمة طبعة " جامع األخبار ".
المصادر: الذريعة ٢١ / ٣٧٩.

(١٩٤)



إبراهيم بن حسين أميني النجف آبادي
(١٣٤٤ ه -)

عالم ديني. ولد في نجف آباد. بدأ دراسته الحوزوية سنة (١٣٦١ ه) فقرأ المنطق
وعلوم العربية والسطوح على أساتذة عديدين، منهم: الميرزا محمود معين النجف

آبادي
والشيخ محمد علي حبيب آبادي والحاج آقا رحيم أرباب في إصفهان. أكمل السطوح
عند السيد رضا بهاء الديني والسيد الگلپايگاني والسيد المرعشي النجفي، والفلسفة عند

العالمة الطباطبائي في قم. حضر بحوث الخارج للسيد البروجردي والسيد الخميني
والسيد الگلپايگاني. له نشاطات علمية كثيرة أثمرت عشرات المقاالت في مختلف

المؤتمرات الثقافية والعلمية داخل وخارج إيران. قدم جهودا مخلصة في خدمة الثورة
اإلسالمية حيث شغل عدة مناصب، منها: عضويته في مجلس الخبراء، وجماعة

المدرسين.
اآلثار:

١ - آئين تربيت (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: عديدة منها:

طهران، إسالمي، ١٣٧٢ ش، ٣٨٢ ص.
٢ - آئين شجاعان (فارسي / أخالق)

ترجمة عن كتاب ألبي العالء المودودي.
طبعاته: طهران، نويد، ١٣٤٨ ش، جيبي، ٢٣٢ ص.

٣ - آئين همسر دارى (أخالق خانواده) (١) (فارسي / أخالق)
طبعاته: عديدة منها:

طهران، إسالمي، ١٣٧٤ ش، جيبي، ٣٣٦ ص.
٤ - آشنائى با مسائل كلى اسالم (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: قم، أنصاريان، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٤٦٤ ص.
--------------------

(١) ترجم إلى لغات مختلفة، منها: االنكليزية والتركية والهندية.

(١٩٥)



٥ - آموزش دين بزبان ساده (١) (فارسي / التربية والتعليم)
(٤) أجزاء.

طبعاته: عديدة منها:
قم، دار التبليغ اإلسالمي، ١٣٥٣ - ١٣٥٦ ش، ٩٨ + ١٢٠ + ١٦٤ +

١٦٤ ص.
قم، شفق، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٨٣٨ ص.

٦ - اسالم وتعليم وتربيت (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: عديدة منها:

طهران، انجمن أولياء ومربيان، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٢٤ + ٢٨٠ ص، ٢ مج.
٧ - اسالم وتمدن غرب (فارسي / معارف دينية)

مطبوع.
٨ - انتخاب همسر (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: عديدة منها:
طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٦٩ ش، رقعي، ٢٦٥ ص.

٩ - بانوى نمونه اسالم (٢) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
في سيرة الزهراء (عليها السالم).

طبعاته: عديدة منها:
قم، شفق، ١٣٧٤ ش، ٢٤٠ ص.

١٠ - بررسى مسائل كلى امامت (فارسي / عقائد)
طبعاته: عديدة منها:

قم، دار التبليغ، ١٣٥٢ ش، ٦ + ٣٦٨ ص.
قم، دفتر تبليغات إسالمي، ١٣٧٤ ش، ٣٢٤ ص.

١١ - تعليمات ديني (فارسي / التربية والتعليم)
أعد للمدارس االبتدائية والمتوسطة في إيران. (٧) أجزاء. مطبوعة جميعها.

--------------------
(١) ترجم إلى عدة لغات، منها: اإلنكليزية واأللمانية واإلسبانية.

(٢) ترجم إلى العربية والتركية واألردية.

(١٩٦)



١٢ - تفسير فاتحة الكتاب (فارسي / تفسير القرآن)
ألفه مع علي أكبر الموسوي.

طبعاته: طهران، صادق، ١٣٧١ ش، ج ١.
١٣ - جوجه درستكار (فارسي / أدب)

في األخالق. للمرحلة األولى والثانية والثالثة من الدراسة االبتدائية في إيران.
طبعاته: قم، شفق، ١٢ ص.

١٤ - خود سازى يا تزكيه وتهذيب نفس (فارسي / أخالق)
طبعاته: قم، شفق، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٣٢٠ ص.

١٥ - دادگستر جهان (١) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
بدأ بتأليفه سنة (١٣٤٤ ه).

طبعاته: عديدة منها:
قم، دار الفكر، ١٣٤٦ ش، ٤٥٩ ص.
قم، دار الفكر، ١٣٤٧ ش، ٣٤٠ ص.

١٦ - در كنفرانسها (فارسي / متفرقات)
تقارير عن مشاركته في بعض المؤتمرات داخل إيران وخارجها.

١٧ - همه بايد بدانند (٢) (فارسي / عقائد)
طبعاته: عديدة منها:

قم، دفتر تبليغات إسالمي، ١٣٧٤ ش، جيبي، ٢٠٠ ص.
١٨ - وحى در أديان آسمانى (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: قم، دفتر تبليغات إسالمي، ١٣٧٧ ش، ٢٠٧ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، فهرست برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ١٠،

،١٢، ٣٧
٤٠، ٩١، كتابنامه تابستان ١٣٦٦: ١٩ وتابستان ١٣٧٠: ٢٣ وبهار ١٣٧٢: ١٣

وپائيز ١٣٧٢:
٧٧، ٢٢٤ وبهار ١٣٧٣: ٢٢، ٤٢، ٤٣، ٤٤ وتابستان ١٣٧٣: ٢٩، ٦١، ٦٢،

٧٧، ١٨٦ وپائيز
١٣٧٣: ٢٨، ٤٤، ٥٣، ٥٥، ٧٠، كتابنامه كودكان ونوجوانان: ٥٠، كتاب هفته

١٢٦ / ٦، گنجينه
دانشمندان ٨ / ١٣٠، مجلة آينه پژوهش ع ٣٨، ص ٨٠، المؤلف.

--------------------
(١) ترجم إلى العربية واالنكليزية.

(٢) ترجم إلى البنگالية والتركية واآلذرية.



(١٩٧)



إبراهيم بن حسين البالغي النجفي
(٠٠٠ - ١٢٤٦ ه)

عالم ديني وشاعر. ولد في النجف. تخرج في الفقه على الشيخ جعفر كاشف الغطاء.
بقي مدة في جبل عامل وله ذرية سكنت قرية الكوثرية. عاد إلى الكاظمية وتوفي بها.

اآلثار:
ديوان (عربي / شعر)

المصادر: تكملة أمل اآلمل: ٧٢، دائرة المعارف تشيع ٣ / ٤٠٢، ريحانة األدب ١ /
،٢٧٧

شعراء الغري ١ / ١١٣ - ١١٤، الكرام البررة ١ / ١٦، ماضي النجف وحاضرها ٢ /
،٥٨ - ٥٩

معارف الرجال ١ / ٣١، معجم رجال الفكر ١ / ٢٥٢ - ٢٥٣.
السيد إبراهيم بن حسين جالل اليزدي

(١٢٨٣ - ١٣٤٥ ه)
شاعر من يزد نظم بالفارسية. كان حكاكا للذهب، ثم برع في الخط وبدأ بنظم الشعر.

لقبه مظفر الدين شاه ب " أفصح الملك ". توفي في يزد، ودفن بها.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
المصادر: آينه دانشوران: ٧٥٦ - ٧٥٧، الذريعة ٩ / ٢٠١، ريحانة األدب ١ / ١٥٧

،١٥٨ -
فرهنگ سخنوران ١ / ٢١٧.

السيد إبراهيم بن حسين الحسيني المرعشي اآلملي اإلصفهاني
(١٠٣٨ - ١٠٩٨ ه)

فقيه أصولي وشاعر عرف ب " سلطان العلماء ". كف بصره وهو ابن ثالث سنين،
ويقال: إن الشاه صفي الدين سمل عينيه. تتلمذ لوالده وشغل بطلب العلم حتى برع فيه.

تنسب إليه كرامات كثيرة.
اآلثار:

(١٩٨)



له تعليقات عديدة على أكثر الكتب الفقهية والكالمية واألصولية وغيرها، وأجودها
من المدونات:

١ - حاشية على الروضة البهية (عربي / فقه)
لم تخرج منها إال حاشية على كتاب الطهارة، وهي طويلة الذيل نافعة، تعرض فيها

لكالم والده
في حواشيه، وقد يناقشه في بعض الموارد.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١١٨٨ [٣ / ٣٣٦٢] - (ص
(٢٨٦ - ٣٦١

- ق ١٢ ه.
المرعشي / قم ٨ / ٢٨١ [١ / ٣٠٦٠] - (٢ ظ - ١٣٨ أ) - ١١٢٥ ه.

المرعشي / قم ٢٥ / ٩٣ [٩٧٤٢] - (١٨٣ و) - ١٢٧٩ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٠٨٥ [٢ / ٤١٠٧] (ص ٩٦ - ٣٣١) -

١١٢٧ ه.
٢ - حاشية مدارك األحكام (عربي / فقه)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦٦)
.[٢ / ٥٦٠]

المرعشي / قم ٨ / ٢٨١ [٢ / ٣٠٦٠] - (١٤٠ ظ - ٢٢٢ أ) - ١٣٦٣ ه، من
كتاب الطهارة إلى بعض كتاب الحج، دونها محمد معصوم بن محمد رفيع

اليزدي بطلب من ابن المؤلف.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٣٥ - ١٣٦، تتميم األمل: ٢ - ٣، جامع الرواة ١ /

٢٨، الذريعة
٦ / ٩٠، ١٩٦ و ٧ / ١٠٧، الروضة النضرة: ١، رياض العلماء ٢ / ٥٣، معجم

المؤلفين ١ / ٢٤،
نجوم السماء: ٢٢٨ - ٢٢٩.

السيد إبراهيم بن حسين الحسيني الهمداني
(٠٠٠ - ١٠٢٥ / ١٠٢٦ ه)

عالم عارف وحكيم لقب ب " ظهير الدين ". ولد في همدان. قرأ على الميرزا مخدوم
اإلصفهاني واألمير فخر الدين السماكي في دار السلطنة بقزوين. أخذ الحديث عن

الشيخ
بهاء الدين العاملي ونال منه إجازة في الرواية، كما منح إجازة للمولى محمد تقي

المجلسي. ورث منصب القضاء من أبيه في همدان، ولم يتصد له.



(١٩٩)



اآلثار:
١ - األنموذجية اإلبراهيمية (عربي / فلسفة)

تعليقات على " الشفاء " و " النجاة " البن سينا. فرغ منها سنة (١٠٠٧ ه).
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٥٥ [١٠٩] - (١١٩ و) - ١٠٢٠

ه.
٢ - تعليقات على شرح حكمة االشراق (عربي / فلسفة)

٣ - الحاشية على إثبات الواجب (عربي / عقائد)
تعليقة على مصنف للدواني.

٤ - الحاشية على شرح اإلشارات (عربي / فلسفة)
تعليقة على مصنف للخواجه نصير الدين الطوسي.

٥ - الحاشية على الشرح الجديد للتجريد (عربي / عقائد)
تعليقة على مصنف للمولى عالء الدين القوشچي.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ٩١ [٦٥] - (١١٥ و).
٦ - الحاشية على الكشاف (عربي / تفسير القرآن)

تعليقة على مصنف للزمخشري.
٧ - رسالة إثبات الواجب القديم والجديد (عربي / عقائد)

٨ - رسالة في الواحد ال يصدر منه إال الواحد (عربي / فلسفة)
استعراض ومناقشة دقيقة لمجموعة من الردود على آراء ابن سينا في الموضوع.

مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس (نشريه ١١ / ١١٤) [٧ / ٤٦ م] -
(٢ ص) - ق ١١ ه، بعنوان " في دليل امتناع صدور الكثير عن الواحد ".
جامع گوهر شاد / مشهد ١ / ٣١٧ [٣ / ٣٨٨] - (٢ و) - ق ١٣ ه.
چهل ستون / طهران (چند نسخه خطى: ٣٨٧) [٦ / ٣١٩] - (٢ و).

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ١٨٠ [٦٤٠٧] - (٢ ص) - ق ١١ ه،
ضمن " شرح رسالة العلم ".

كلية الحقوق / طهران: ٤٩٩ [١٠ / ١٥٥ ج] - (١٢٣ ظ - ١٢٤ أ) -
١٢٢٧ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٢٩٨ [٩ / ١٨٠٣] - (ص ٢٢٦ - ٢٢٨).

(٢٠٠)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٤٤١ [٧ / ١٨٢٣] - (ص ١٣٥ - ١٣٨).
المرعشي / قم ١٧ / ١٢٨ [١٨ / ٦٥٤٣] - (٩٠ أ - ٩٠ ظ).

المركزية / جامعة طهران ٣ / ١٩٣ [٣ / ٩٢٦].
المركزية / جامعة طهران ٨ / ٦٣٩ [٤ / ٢٠٢١] - (١٤٦ ظ - ١٤٧ أ).
ملك الوطنية / طهران ٨ / ٤٧٩ [٤٢ / ٥٧١٢] - (٢١٨ أ - ٢١٩ ظ)،

بعنوان " حكمت ".
٩ - الرسالة الكالمية (عربي / عقائد)

١٠ - شرح إلهيات الشفاء (عربي / فلسفة)
و " الشفاء " البن سينا.

١١ - كتاب إلى البهائي (فارسي - عربي / عرفان)
جواب عن رسالة الشيخ البهائي.

مخطوطاته: بياني الخاصة / طهران (نشريه ٦ / ٦٩٣) [١٠ مج] - ق ١١ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ١٢٩ [١٥ / ١١٣٥] - (١٤٦ - ١٥٠) -

ق ١٣ ه.
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٤١٥) [٩ / ٥٠٤] - (٢٦٦ - ٢٦٨).

المركزية / جامعة طهران ١٤ / ٣٥٣١ [٣ / ٤٦٠٢] - (٢٤٥ - ٢٥٠) -
ق ١١ ه.

المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٢٢٢ [٤ / ٣٢٦٠] - (١٧٠ - ١٧٤) -
ق ١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ٩ / ٣٣٣ [١٢١ / ٦٣٢٣] - (١٤٥ ظ - ١٤٦ ظ) -
١٠٠٦ ه.

١٢ - مجموعة في تحقيق مسائل عديدة (عربي / متفرقات)
رآها مؤلف " الرياض " بخطه عند آقا ميرزا طاهر.

١٣ - نيايش (فارسي / عرفان)
عرفاني. (٦) بنود: المناجاة، العلم والعشق، سيرة الملك، التواضع، كيفية العالم،

الصمت.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٣ / ٥١٤ [٣٨ / ١٠٣٥] - ١٠٩٩ - ١١٠٣

ه.

(٢٠١)



المصادر: االعالم ١ / ٣٦، أعيان الشيعة ٢ / ١٢٨ - ١٢٩، ١٣٦، أمل اآلمل ٢ /
٩، اإليرانيون

واألدب العربي ٣ / ٤٧١ - ٤٧٨، التراث العربي ٥ / ٤٣٢، تنقيح المقال ١ / ٢٩،
جامع الرواة

١ / ٣٠، الذريعة ٢ / ٤٠٩ و ٦ / ١١، ٤٦، ١١٠، ١٤١ و ١٠ / ٢٥٧ و ٢٢ /
١٥٨، ٢٣٥ و ٢٥ /

٦، روضات الجنات ١ / ٣٣ - ٣٤، الروضة النضرة: ١٢ - ١٤، رياض الجنة: ٨٨
- ٩٩، رياض

العلماء ١ / ٩ - ١٣، ٢٨، ريحانة األدب ٤ / ٧٣ - ٧٤، الفوائد الرضوية: ٥،
كشف الحجب: ٦،

١٧٥، ١٧٧، ١٨٢، ١٨٥، الكنى واأللقاب ٣ / ٤٠، هدية العارفين ١ / ٢٩.
إبراهيم بن حسين (١) الدنبلي الخوئي

(١٢٤٧ - ١٣٢٥ ه)
عالم وأستاذ في الفقه واألصول. ولد في خوي. تتلمذ للشيخ مرتضى األنصاري

والسيد حسين الكوهكمري. أجازه في الرواية الشيخ مهدي النجفي والشيخ محمد
حسين الكاظمي. خصص جزءا من جهوده العلمية للتدريس والتأليف. أسس مشاريع

خيرية ومارس الوعظ واإلرشاد في خوي. استشهد أيام الثورة الدستورية بإيران، ودفن
بالنجف.

اآلثار:
١ - األربعون حديثا (عربي / حديث)

منتخب من أحاديث المعصومين (عليهم السالم) بتحقيق وشرح ألسانيدها ومتونها.
تعنى الروايات

المنتخبة بالمسائل العقيدية واألخالقية والفقهية. فرغ من كتابته سنة (١٢٧٤ ه).
مخطوطاته: مدرسة نمازي / خوي: ١٤٥ [٢٩٢] (٥٠٦ و) - ١٢٧٤ ه، بخط

المؤلف.
مدرسة نمازي / خوي: ١٠٨ [٢١٣] (٢١٤ و) - ١٢٩٨ ه.
المرعشي / قم ٢٥ / ٤٠ [٩٦٦١] - (٣٠٢ و) - ١٢٩٦ ه.

طبعاته: تبريز، ١٢٩٩ ه.
٢ - جنگ (عربي / متفرقات)

احتوى على موضوعات متفرقة: فقهية، أصولية، أدبية، عقائدية.
مخطوطاته: مدرسة نمازي / خوي: ١٤٣ [٢٩١] (٦٧٦ ص)، بخط المؤلف.

--------------------



(١) ذكر أعيان الشيعة ٢ / ١٣٥ أن اسم أبيه " حسن "، وما أثبتناه يطابق ما ورد في بقية المصادر، ومنها:
" أعيان الشيعة " نفسه في ٢ / ٢٥٤.

(٢٠٢)



٣ - حاشية على فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٣٢ [٧٢٣٢] - (٢٦٩ و).

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ١٩١ [٢٨٧٧] - (١٣٦ و)، ناقصة.
كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٦٨٤ [٣ / ١٥٤٣] - ١٣٠٢ ه.

٤ - الدرة النجفية (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم) - حديث)
مجلدان. األول: في بيان فضائل وصفات اإلمام أمير المؤمنين (عليه السالم)، والثاني:

شرح مختصر
لكتاب نهج البالغة، ضم تحقيقات وفوائد جيدة، ونقل عن ابن أبي الحديد وغيره من

الشارحين.
أتمه سنة (١٢٩١ ه).

مخطوطاته: مدرسة نمازي / خوي: ١٤٦ [٢٩٤] - ١٢٧٣ ه، بخط المؤلف.
مدرسة نمازي / خوي: ١٤٧ [٢٩٥] (٢١٦ و)، مج ١.

مدرسة نمازي / خوي: ١٤٧ [٢٩٦]، مج ١.
المرعشي / قم ١٢ / ١٨ [٤٤١٩] - (٣٢٦ و) - ١٢٩١ ه، بخط المؤلف.

النجومي الخاصة / كرمانشاه (دليل المخطوطات ١ / ٢٣١) - ١٢٨٠ ه، مج ١.
الوطنية / طهران ٧ / ٣٧٩ [٤٤٨ / ع] - (٢٥٧ و) - ١٢٨١ ه، مج ١.

طبعاته: تبريز، ١٢٩٢ ه، وزيري، ٣٩٤ ص.
٥ - الدعوات (عربي / أدعية)

طبعاته: إيران.
٦ - رسالة في األصول (عربي / أصول الفقه)

٧ - شرح الشرايع (عربي / فقه)
٨ - ملخص بحار األنوار (عربي / حديث)

عدة مجلدات وفقا لترتيب األصل. حذف من " بحار األنوار " األحاديث المكررة
وشرح

بعضها باختصار تحت عنوان: " أقول ". أتم كتاب " اإلمامة " منه سنة (١٢٨٥ ه).
مخطوطاته: مدرسة نمازي / خوي: ١٤٢ [٢٩٠] - ١٢٨٦ ه، بخط المؤلف.

المرعشي / قم ١ / ٣٠٦ [٢٧٨] - (٤٦٩ و)، مج ٧ في اإلمامة.
٩ - ملخص المقال في تحقيق أحوال الرجال (عربي / رجال)

ابتدأ بفوائد رجالية. احتوى على أقسام: الثقات، الحسان، الموثقين، الضعفاء،
المجاهيل، من لم

(٢٠٣)



يبلغ رتبة الممدوحين والمذمومين. ختمه بالكنى واأللقاب. كتبه سنة (١٢٧٧ ه).
مخطوطاته: مدرسة نمازي / خوي: ١٤٥ [٢٩٣] - ١٢٧٧ ه، بخط المؤلف.

المصادر: األعالم ١ / ٣٧، أعيان الشيعة ٢ / ١٣٥، ٢٥٤، تاريخ خوى: ٢٤٩ -
،٢٥٠، ٤٤٩

التراث العربي ٣ / ٢٣ و ٥ / ٢١٥، چاپى عربي: ٣٥، ٣٦٠، ٩٠٠، دانشمندان
آذربايجان: ١٥،

الذريعة ١ / ٤٠٩ و ٤ / ٤٢١ و ٦ / ١٥٢ و ٨ / ١١٢، ١٩٩ و ١٤ / ١١٣ و ٢٢
/ ٢١٤، ريحانة

األدب ٢ / ١٩٤، شهداء الفضيلة: ٣٤٢ - ٣٤٧، علماء معاصرين: ٨٩ - ٩١،
الفوائد الرضوية: ٦،

معارف الرجال ١ / ٣٦ - ٣٧، معجم رجال الفكر ٢ / ٥٣٢، معجم المؤلفين ١ /
٢٤، مؤلفين

چاپى ١ / ٥٣، نقباء البشر ١ / ١٣.
السيد إبراهيم بن حسين الطباطبائي

(١٢٤٨ - ١٣١٩ ه)
شاعر مبدع. من أعالم الشعر العربي في العراق. ولد وتوفي بالنجف. تتلمذ لوالده.

تأثر به الشيخ عبد المحسن الكاظمي أثناء إقامته لسنتين تقريبا بالكاظمية، كما تتلمذ له
الشيخ محمد السماوي. امتاز المترجم له بحافظة قوية للغاية، وأسلوب مهد لمدرسة

شعرية خاصة به.
اآلثار:

ديوان (عربي / شعر)
ضم بعضا من شعره.

طبعاته: صيدا، مطبعة العرفان، ١٣٣٢ ه، ٢٨٨ ص.
المصادر: أدب الطف ٨ / ١٦٢ - ١٦٤، األعالم ١ / ٣٧، أعيان الشيعة ٢ / ١٢٩ -

١٣٣، چاپى
عربي: ٣٧٢، الذريعة ٩ / ٦٤٤، شعراء الغري ١ / ١١٤ - ١٢٤، الفوائد الرجالية ١

- ١٣٩ /
١٤٣، مصادر الدراسة األدبية ٢ / ٥٤١، معارف الرجال ١ / ٣٢ - ٣٦، معجم

رجال الفكر ١ /
٢١٢، معجم المطبوعات ٢ / ١٢٢٦، معجم المؤلفين ١ / ٢٣، معجم المؤلفين

العراقيين ١ / ٤٨،
نقباء البشر ١ / ٤٥٧.

إبراهيم بن حسين الكرمانشاهي



(١٢٨٥ / ١٢٩٣ - ١٣١٧ / ١٣١٨ ه)
شاعر نظم بالفارسية. تخلص ب " حيرت ". ولد في كرمانشاه. كان كاتبا لدى رضا

(٢٠٤)



قلي خان حاكم كلهر. برزت موهبته الشعرية في المراحل األولى لدراسته األدب. أجود
شعره في الغزل.

اآلثار:
١ - ديوان (فارسي / شعر)

(٢٠٠٠) بيت.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٧٥ [٢ / ٥٩٩٢] - ق ١٣ ه.

٢ - ليلى ومجنون (فارسي / شعر)
شعر على بحر الهزج وفقا ألسلوب نظامي گنجوي.

المصادر: تذكره سخنوران كرمانشاهان: ٢٢٠ - ٢٢٢، مستدركات األعيان ٧ / ٦.
إبراهيم بن حسين محدث

(١٣٨٦ ه -)
عالم ديني. ولد في عبادان ودرس فيها، واصل دراساته في العلوم الدينية بمدينة قم

وحضر بحوث الخارج للشيخ ناصر مكارم الشيرازي والشيخ جعفر السبحاني.
اآلثار:

١ - ترجمة ثواب األعمال وعقاب األعمال (فارسي / حديث)
و " ثواب األعمال وعقاب األعمال " للشيخ الصدوق.

طبعاته: قم، نشر أخالق، ١٣٧٧ ش، وزيري، ٦٧٢ ص.
٢ - ترجمة المراقبات (فارسي / عرفان)

و " المراقبات " للميرزا جواد بن شفيع ملكي التبريزي.
طبعاته: قم، نشر أخالق، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٥٥٢ ص.

المصادر: المؤلف.
السيد إبراهيم بن حسين بن محمد علي العلوي

(١٣٤٢ - ١٣٨٢ ه)
أديب وشاعر. ولد في كربالء. أخذ بعض علوم العربية عن والده الشاعر المعروف

(٢٠٥)



وتأثر بشخصيته األدبية. استقل بتجربته الشعرية وعززها بثقافته واطالعه على الشعر
العالمي. عين في وزارة المعارف. له عالقات أدبية واسعة.

اآلثار:
إلى جانب مقاالته المنشورة في الدوريات األدبية العراقية، له من الكتب:

مع الرصافي الثائر (عربي / شعر)
طبعاته: بغداد، ١٩٥٩ م.

المصادر: معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٥٠، موسوعة اعالم العراق ١ / ٩.
السيد إبراهيم الحسيني النيشابوري الطوسي المشهدي

(٠٠٠ - ١٠١٢ ه)
عالم بالرياضيات وأستاذ كانت له حلقة درس في مشهد. توفي بتلك المدينة.

اآلثار:
١ - رسالة في صالة الجمعة (فارسي / فقه)

٢ - الرسالة المولودية (عربي / السيرة النبوية)
في إثبات أن مولد النبي (صلى الله عليه وآله) هو اليوم السابع عشر من ربيع األول ال

الثاني عشر.
٣ - الرسالة النيروزية (عربي / فلك)

بحث عن مسألة صارت مطرحا آلراء العلماء وهي في تعيين ما هو المعروف من
تحويل

الشمس من برج الحوت إلى الحمل.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٣٦، الذريعة ١٥ / ٦٣ و ٢٤ / ٣٨١، الروضة النضرة:

،١٢
رياض العلماء ١ / ٦، الفوائد الرضوية: ٥.

إبراهيم حقيقي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آموزش اعداد به كودكان بياموزيم (فارسي / رياضيات)

ألفه مع گلي توكلي.
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٩ ش، رقعي، ٧٢ ص.

(٢٠٦)



٢ - آموزش الفبا به كودكان بياموزيم (فارسي / لغة)
ألفه مع گلي توكلي.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٥ ش، ٧٢ ص.
المصادر: كتابنامه بهمن ١٣٦٥: ٥١ وتير ١٣٦٩: ١١٦.

إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري " أبو إسحاق "
(ق ٢ ه)

من رجال الحديث. كوفي. روى والده تفسير ابن عباس عن إسماعيل السدي عن
أبي مالك. أخذ عن الفزاري يحيى بن زكريا بن شيبان، وروى كتابه واعتمد على

مروياته.
اآلثار:

له كتب لم يذكر منها إال:
١ - خطب علي (عليه السالم) (عربي / حديث)

رواه النجاشي والطوسي بسندين عاليين عن ابن عقدة الذي يروي عن يحيى بن زكريا
بن

شيبان عن المؤلف.
٢ - المالحم (عربي / مالحم)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٣٦، تنقيح المقال ١ / ١٥، جامع الرواة ١ / ٢٠،
الذريعة ٧ /

١٨٧، رجال النجاشي: ١٥، الفهرست للطوسي: ١١، قاموس الرجال ١ / ١٧٢ -
١٧٤، لسان

الميزان ١ / ٣٨، معالم العلماء: ٥، معجم رجال الحديث ١ / ٢١٦ - ٢١٧، ميزان
االعتدال ١ /
.٢٧ - ٢٨

إبراهيم بن حماد الكوفي
(ق ٣ ه)

محدث حسن. روى عنه أحمد بن ميثم.
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
يرويه عنه القاسم بن إسماعيل في طريق الشيخ في " الفهرست "، وأحمد بن ميثم حفيد

فضل بن
دكين في طريق النجاشي المشتمل على أربع وسائط.



(٢٠٧)



المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٣٦، تنقيح المقال ١ / ١٥، جامع الرواة ١ / ٢٠،
الذريعة ٦ /

٣٠٤، رجال النجاشي: ٢٤، الفهرست للطوسي: ١١، قاموس الرجال ١ / ١٧٤،
معالم العلماء:

٦، معجم رجال الحديث ١ / ٢١٧.
إبراهيم بن حمودي المال موسى

(ق ١٤ ه)
كاتب عراقي.

اآلثار:
طباعة اللغة العربية بالحروف الالتينية (عربي / لغة)

طبعاته: بغداد، ١٩٥٦ م.
المصادر: معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٤٠.

إبراهيم بن حميد حسين مدرسي
(١٣٣٦ - ١٤٠٩ ه)

صحفي ومحام إيراني من مدينة مشهد. كان مشرفا على مجلة " ترقى ".
اآلثار:

إلى جانب مقاالته المنشورة في صحيفة " آزادى "، له الكتب اآلتية:
١ - أرواح درياچه بختگان (فارسي / أدب)

٢ - پنجه خونين (فارسي / تراجم)
حياة الشاه صفي الصفوي.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، ١٣٢٨ ش، رقعي، ١٨١ ص.

طهران، پگاه، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٣٠٤ ص.
٣ - پيك اجل (فارسي / تاريخ)

رواية تاريخية عن معركة جالل الدين خوارزم شاه وانهزامه أمام جنكيزخان المغولي.
طبعاته: طهران، معرفت، جيبي، ١٢٠ ص.

طهران، بهنود، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٣٦ ص.
٤ - دختر قفقاز (فارسي / أدب)

(٢٠٨)



قصة تاريخية عن أحداث أذربيجان. ألفه سنة (١٣٦٥ ه).
٥ - دلشاد خاتون (فارسي / أدب)

قصة منافسة ضارية بين حسناوين متنفذتين في بالط أبي سعيد المغولي.
٦ - زيباى حسود (فارسي / أدب)

الجزء الثاني ل " دلشاد خاتون ".
٧ - عروس مدائن (فارسي / أدب)

ترجمة رواية لجرجي زيدان.
طبعاته: طهران، رقعي، ٢٦٥ ص.

طهران، معرفت، جيبي، ٢٢١ ص.
٨ - عشق شوم (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، رقعي، ١٣٩ ص.
٩ - عشق وانتقام (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، دنياي كتاب، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٧٦٦ ص.
طهران، دنياي كتاب، ١٣٧١ ش، وزيري، ٦٩٦ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩٩٢، ٩٥٥ و ٣ / ٣٥٠٧، ٣٥٢١، ٣٥٢٣، الذريعة
،٢٦ / ١٢٠

فرهنگ داستان نويسان: ١٩٢، كتابنامه پائيز ١٣٧٠: ١٥٢ وتابستان ١٣٧١: ٢٤١،
كتاب هفته

١٢١ / ١٩، مؤلفين چاپى ١ / ٩١.
السيد إبراهيم بن حيدر الحسني البغدادي الكاظمي

(١٢٥٠ - ١٣١٨ ه)
عالم ديني وشاعر من السادة المعروفين بآل السيد حيدر في الكاظمية. ولد وأتم

مراحله الدراسية األولى بها، كما درس في النجف مدة عاد بعدها ليحضر درس السيد
محمد بن أحمد ودرس الشيخ محمد تقي التستري. توفي بالكاظمية ودفن بمقبرة أسرته

في الصحن الشريف.
اآلثار:

١ - أعمال األشهر الثالثة (عربي / أدعية)

(٢٠٩)



واألشهر هي رجب وشعبان ورمضان. شاهد الشيخ الطهراني جزءا منه في أعمال شهر
رمضان عند ابن المؤلف السيد مصطفى بالكاظمية، وذكره باسم " أعمال شهر رمضان

."
٢ - ديوان (عربي / شعر)

نسخته بخط الناظم. كانت في مكتبة الخوانساري بالنجف.
٣ - مجموعة ذات أخبار وفوائد (عربي / متفرقات)

٤ - هداية العباد ليوم المعاد (عربي / حديث)
جمع فيه أخبارا عن أحكام الدين وعقائد المؤمنين، ومواعظ وحكما وبعض المعجزات.

٥ - هداية المسترشدين إلى معرفة اإلمام المبين (عربي / عقائد)
مجلدان. فرغ من أولهما سنة (١٣٠٤ ه). النسخة بخط المؤلف عند ولده السيد

مصطفى.
المصادر: أحسن الوديعة ١ / ٤٥، أعيان الشيعة ٢ / ١٣٧، دائرة المعارف تشيع ٦ /

،٥٩٩
الذريعة ٢ / ٢٤٦ و ٩ / ١٥ و ٢٥ / ١٨٥، ١٩٤، مكارم اآلثار ٤ / ١٣٥٨، نقباء

البشر ١ /
.١٤

إبراهيم حيدري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
معلم أين گونه (فارسي / التربية والتعليم)

بحث عن صفات ومميزات المعلم النموذجي. (٣) فصول: األول تطرق إلى جوانبه
اإلنسانية

كشخصيته وعلمه، الثاني في حياته االجتماعية مثل سلوكه مع أفراد أسرته والمجتمع،
الثالث في

تدينه. استعان باآليات الكريمة واألحاديث الشريفة وقصص األئمة (عليهم السالم)
والعلماء في توضيح

مطالب الكتاب.
طبعاته: طهران، ١٣٦٧ ش، وزيري، ١٥٢ ص.

المصادر: الكتاب نفسه.
إبراهيم بن خالد العطار العبدي " ابن أبي مليقة "

(ق ٢ ه)
محدث. حكى النجاشي أنه روى عن اإلمام أبي عبد الله الصادق (عليه السالم).



(٢١٠)



اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

رواه عنه ابن نهيك.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٣٧، ايضاح االشتباه: ٨٨، تنقيح المقال ١ / ١٥، جامع

الرواة
١ / ٢٠، الذريعة ٦ / ٣٠٤، رجال النجاشي: ٢٤، الفهرست للطوسي: ١١ - ١٢،

قاموس الرجال
١ / ١٧٦ - ١٧٨، معجم رجال الحديث ١ / ٢١٩، معجم المؤلفين ١ / ٢٨.

إبراهيم الخالص البوزروفجئي الرومي
(٠٠٠ - ١١٦٠ ه)

أديب إيراني سكن القسطنطينية حقبة من الزمن.
اآلثار:

مجمع األمثال (تركي / أدب)
شرح لألمثال الفارسية. فرغ منه في (١١٤٣ ه) (١).

مخطوطاته: دار الكتب / القاهرة (نسخههاى خطى فارسي ٥ / ٣٦٢١) [١٣. م.
لغت

فارسي] - ١١٤٣ ه، بخط المؤلف.
دار الكتب / القاهرة (نسخههاى خطى فارسي ٥ / ٣٦٢٢) [١٧ لغت

تركي] - (٣٠٤ و) - ١١٨٦ ه.
دار الكتب / القاهرة (نسخههاى خطى فارسي ٥ / ٣٦٢٢) [٢ لغت

فارسي] - (٤١١ و) - ١١٨٩ ه.
المصادر: ايضاح المكنون ٢ / ٤٣٢، الذريعة ٢٠ / ١٨، معجم المؤلفين ١ / ٢٨،

هدية العارفين
،١ / ٤٠

إبراهيم خان
(ق ١١ ه)

مؤرخ إيراني دون وقائع حروب الشاه طهماسب الصفوي. حكم شيراز مدة.
--------------------

(١) جاء في " ايضاح المكنون " أن تاريخ الفراغ منه سنة (١١٦٧ ه)، وهو غير صحيح.

(٢١١)



اآلثار:
١ - فتح نامه (فارسي / تاريخ)

في إخراج العساكر الرومية من تبريز.
مخطوطاته: كلية اآلداب / طهران ١ / ٤٥٣ [٢٢٧ / ٢١ ب] - ق ١١ ه، ضمن

المنشآت.
٢ - فتح نامه شاه طهماسب (فارسي / تاريخ)

احداث فتح قلعة كلسيان.
مخطوطاته: كلية اآلداب / طهران ١ / ٤٥٣ [٢٢٦ / ٢١ ب] - ق ١١ ه، ضمن

المنشآت.
المصادر: الذريعة ١٦ / ١١٠.

إبراهيم خان بن أحمد خان صنيع السلطنة
(ق ١٣ ه)

مؤلف إيراني. كان مدير مدرسة األقدسية في طهران.
اآلثار:

١ - أخالق مصور (فارسي / أخالق)
ترجمة منقحة ومصورة احتوت على قصص لألطفال.

طبعاته: طهران، ١٣٢٧ ه، رحلي، ٢٧٥ ص.
طهران، ١٣٢٨ ه، ١٤٦ ص.

بومباي.
٢ - تركيب الحروف (فارسي / لغة)

طبعاته: عديدة منها:
طهران، رقعي، ٩٤ ص.

٣ - دستور ورزش (فارسي / رياضة)
ترجمة عن تأليف ل (ويليام مليكي).

طبعاته: تبريز، ١٣٤٢ ه، رقعي، ٧٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٩٩، ١٣٢٨ و ٢ / ٢١٥٣، الذريعة ١ / ٣٧٨، مؤلفين

چاپى
.١ / ٧١

(٢١٢)



إبراهيم خان بن أسد الله الشيباني الكاشاني
(١٢٥٧ - ١٣٢٧ ه)

من مؤرخي العهد القاجاري في إيران. ولد وتوفي بكاشان. مكث فيها إلى الرابعة
عشرة من عمره مهتما بالتعلم والدراسة. شغل وظائف مختلفة - حكومية وغيرها -

منذ
(١٢٧١ ه) في إصفهان، طهران، گلپايگان، يزد. لقبه ناصر الدين شاه ب " صديق
الممالك " سنة (١٣١٣ ه). اعتزل الناس أواخر حياته. انضم إلى فرقة نعمت اللهي

الصوفية، وأقام عالقات ودية مع معصوم علي شاه.
اآلثار:

منتخب التواريخ مظفرى (فارسي / تاريخ)
تاريخ عام ألفه سنة (١٣٢٤ ه). (٣) أقسام: أحدها إلى وقائع سنة (٩٤٨ ه) ونقل نصا

من
كتاب " لب التواريخ " ليحيى بن عبد اللطيف القزويني، واآلخر في وقائع الدولة

القاجارية إلى
سنة (١٣٠٠ ه) ونقل من المجلد الثالث ل " تاريخ منتظم ناصري " تأليف محمد

حسن خان اعتماد
السلطنة، والقسم الثالث وهو المنسوب إليه أرخ فيه لسنة (١٣٠٠ - ١٣٢٢ ه).

مخطوطاته: العامة / إصفهان (مقصود ١ / ١٦١) [١١٣٩٧] (٦١٢ ص) - ق ١٤ ه.
كريستين / كوبنهاغن (نشريه ٥ / ٧٠٥) [٢٠ مج].

ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧٨٧ [٣٩٣٠] - (٣٦٨ و) - ق ١٣ ه.
طبعاته: طهران، ١٣٢٦ ه، رحلي، ٥٥١ ص.

طهران، محمد على علمي، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٤٨٤ ص.
المصادر: أدبيات فارسي بر مبناى استورى ٢ / ٧٠٢ - ٧٠٤، دائرة المعارف بزرگ

إسالمي ٢
/ ٤٩٢ - ٤٩٣، الذريعة ٢٢ / ٣٩١، رجال بامداد ١ / ١٨، كتابنامه آبان ١٣٦٦:

٧٢، مؤلفين
چاپى ١ / ٦٨.

الميرزا إبراهيم خان عكاسباشي
(ق ١٣ ه)

مترجم إيراني عرف ب " پيشخدمت ". من حاشية مظفر الدين شاه.

(٢١٣)



اآلثار:
لكه گيرى (فارسي / تدبير المنازل)

ترجمة.
طبعاته: طهران، ١٣٢٢ ه، جيبي، ٤٩ ص.

المصادر: الذريعة ١٨ / ٣٣٨، چاپى فارسي ٤ / ٤٤٠٠.
إبراهيم خان بن كالنتر كالنتري

(ق ١٤ ه)
مؤرخ من تبريز، مثل أهلها في مجلس النواب إبان دورته األولى أيام محمد علي

شاه. كان حيا سنة (١٣٢٧ ه).
اآلثار:

خاطرات (فارسي / تاريخ)
الوقائع اليومية ألوائل الثورة الدستورية في إيران خالل (١٣٢٤ - ١٣٢٧ ه).

مخطوطاته: يحيى ذكاء الخاصة / طهران (نشريه ٣ / ١٣٧) [٧] - (٣٨٧ ص) -
١٣٤٢ ه.

المصادر: نسخههاى خطى فارسي ٦ / ٤٣١٨، نشريه ٣ / ١٣٧.
إبراهيم خان بن هاشم كالنتري الشيرازي

(٠٠٠ - ١٢١٥ ه)
مؤرخ وسياسي إيراني. رئيس الشرطة (كالنتر) من قبل لطف علي خان بن جعفر

الزندي. حاكم شيراز من قبل آقا محمد خان الذي لقبه ب " كلربك ". وزير فتح علي
شاه

الذي لقبه ب " اعتماد الدولة ". قطع فتح علي شاه لسانه وسمل عينيه، ثم قتله مع
أوالده

إال ولده الصغير الميرزا علي أكبر.
اآلثار:

تاريخ ملوك إيران قبل االسالم (فارسي / تاريخ)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٢٥، الذريعة ٢٦ / ١٤٢، رجال بامداد ١ / ٢١.

(٢١٤)



إبراهيم خاوري
(١٣٢٨ ه -)

اآلثار:
مشاعره (فارسي / شعر)

(٤٧٤٠) بيتا منتخبة من (٣٢) شاعرا إيرانيا مشهورا، رتبت ألفبائيا في (٣٢) قسما.
طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٤٢ ش، ح + ٣٤٥ + ٣ ص، مع مقدمة لمحمد پروين

گنابادي.
المصادر: الكتاب نفسه.

إبراهيم خجسته
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
طرز دادرسى ومسئوليت كيفرى در حقوق اسالم (آيات االحكام) (فارسي / حقوق)

طبعاته: رشت، سايبان، ١٣٣٨ ش، ٧١ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٤٥٦.

إبراهيم خرمي مشگاني
(١٣٨٣ ه -)

اآلثار:
رفيق شناسى (فارسي / اجتماع)

طبعاته: كاشان، مرسل، ١٣٧٧ ش، ١٣٥ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

السيد إبراهيم الخشتي (١)
(ق ١٣ ه)

عالم ديني أصله من البحرين. ولد بقرية خشت في محافظة فارس ونشأ بها. أخذ
--------------------

(١) هو غير الشيخ إبراهيم الخشتي المذكور في لؤلؤة البحرين: ٤٤٨، والذي له مسائل دينية بعثها إلى
أستاذه الشيخ يوسف البحراني.

(٢١٥)



العلم عن عالمة عصره الشيخ حسن بن حسين العصفور المتوفى في بوشهر سنة
(١٢٦١ ه). تصدى لالفتاء بمسقط رأسه، وغدا من ذوي المراتب الدينية العالية.

اآلثار:
له مؤلفات عديدة لم يصلنا من أسمائها إال:

١ - حاشية على شرائع اإلسالم (عربي / فقه)
٢ - كتاب في التقليد (عربي / فقه)

المصادر: أعالم الثقافة اإلسالمية في البحرين ٣ / ٣١.
إبراهيم خلوتي

(ق ١٤ ه)
مهندس طرق وبناء. أكمل دراسة العلوم الجغرافية في باريس.

اآلثار:
ژئودزى (فارسي / جغرافية)

في رسم وتعيين سطح األرض وتضاريسها، وهو العامل األول لصحة واتقان الخرائط.
طبعاته: طهران، ١٣٣٧ ش، وزيري، ٥٢٣ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٨٤٩، مؤلفين چاپى ١ / ٥٢.
إبراهيم بن خليل " أبو شبع "

(ق ١٤ ه)
شاعر شعبي من العراق. كوفي سكن مدينة النجف. له شعر جيد يستشهد به في

فضائل أهل البيت (عليهم السالم).
اآلثار:

١ - دمعة الخليل (عربي / المدائح والمراثي)
طبعاته: النجف، دار النشر والتأليف، ١٣٧٠ ه، رقعي، ١٥٤ ص، مقدمة عباس

الترجمان والشيخ عبد المولى الطريحي.
٢ - ديوان (عربي / شعر)

مطبوع.

(٢١٦)



المصادر: المطبوعات النجفية: ١٧١، معجم رجال الفكر ١ / ٨٤ و ٢ / ٥١٦،
معجم المؤلفين

العراقيين ١ / ٤١، مؤلفين چاپى ١ / ٥٣.
السيد إبراهيم بن خليل الله أنوار األردكاني الشيرازي

(٠٠٠ - ١٣٧٥ ه)
عالم وشاعر. أصله من مدينة أردكان. تتلمذ في النجف لآلخوند محمد كاظم

الخراساني. انتخب ممثال عن منطقة فارس في مجلس النواب اإليراني للدورة الثانية.
توفي بشيراز.

اآلثار:
١ - ديوان (فارسي / شعر)

٢ - هيئت منظوم (فارسي / فلك)
طبعاته: برلين، ١٣٠٢ ش، رقعي، ٧٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٥٤٦، دانشمندان فارس ١ / ٣٤٨، الذريعة ٩ / ١٠٢٣
و ٢٥ /

٢٥٩، مؤلفين چاپى ١ / ٣١.
إبراهيم بن خليل الله ميرزا دارائي

(١٢٦٠ - ١٣٢٤ ه)
شاعر من مواليد مدينة زنجان. تخلص ب " برهان "، ولقب ب " برهان السلطنة ".

اآلثار:
سالنامه (فارسي / تراجم - تاريخ)

سيرته الذاتية مع فهرس لرجال عصره، وموضوعات مهمة تعد عينة للكشف عن حياة
ساكني مدينة زنجان وحالتهم المعنوية، وعن ظلم حاكم المدينة وهجومه الدموي.

رأى مؤلف
" سخنوران زنجان " مجلداته الثالثة.

المصادر: سخنوران زنجان: ٢٠ - ٢٣.
إبراهيم خليل جرأتي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - خود آموز جبر (فارسي / رياضيات)

(٢١٧)



ألفه مع حميد خليل جرأتي للمرحلة الثالثة والرابعة من الدراسة الثانوية في إيران.
طبعاته: طهران، أمير كبير.

٢ - خوشههاى خرد (فارسي / فلسفة)
طبعاته: تبريز، ابن سينا، ١٣٤٤ ش، جيبي، ١٩٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٩٣٦، ١٩٥٨.
إبراهيم بن خليل رزاقي

(١٣٥٨ ه -)
أستاذ جامعي وباحث في علم االقتصاد. ولد في طهران. حاصل على شهادة

الليسانس في االقتصاد من جامعة طهران سنة (١٣٨٩ ه) والماجستير والدكتوراه من
جامعة باريس سنة (١٣٩٦ ه). مارس التدريس بجامعة طهران منذ تلك السنة في مجال

اقتصاد إيران.
اآلثار:

إلى جانب مقاالته االقتصادية الكثيرة، له المؤلفات اآلتية:
١ - آشنايى با اقتصاد إيران (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، نى، ١٣٧٥ ش، ٢٨٠ ص.
٢ - اثر نفت در توسعه اقتصادى إيران (فارسي / اقتصاد)

رسالة دكتوراه. (٤٥٠) صفحة. أتمها سنة (١٣٩٦ ه).
٣ - اقتصاد إيران (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: عديدة منها:
طهران، نى، ١٣٧١ ش، وزيري، ٦٦٦ + ٢٠ ص.

٤ - الگوى مصرف وتهاجم فرهنگى (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، چاپخش، ١٣٧٤ ش، ٢٩٨ ص.

٥ - الگويى براى توسعه اقتصاد إيران (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، توسعه، ١٣٧٠ ش، رقعي، ٣٤٨ ص.

(٢١٨)



٦ - قراردادهاى نفتى يا اسناد خيانت (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، روزبه، ١٣٥٨ ش، ٨٣ ص.
٧ - گزيده اقتصاد إيران (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٧١٨ ص.
٨ - نتائج اقتصادى واجتماعى مسابقه تسليحاتى (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، چاپخش، ١٣٥٧ ش، ١١١ ص.
٩ - نقدي بر سياست خصوصي سازى (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، رسا، ١٣٧٥ ش، ٢٠٠ ص.
المصادر: فهرست برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ١٦٢، كتابشناسى علوم اقتصادى:

،٢٠٥
كتابشناسى ملى ٤٨ / ٣٩٥، كتابنامه زمستان ١٣٦٧: ١٢٥ وپائيز ١٣٦٨: ٣٣

وپائيز ١٣٧٠:
٤٤ وپائيز ١٣٧١: ١٨٩، كتاب هفته ١٦٠ / ٦، المؤلف.

إبراهيم خليل عالمي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تستهاى درس به درس زيست شناسى (١) سال أول نظام جديد (فارسي / علم

االحياء)
ألفه مع منصور كهندل.

طبعاته: طهران، آزمون، ١٣٧٦ ش، وزيري، ١٢٨ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٦: ٩١.

إبراهيم خليلي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
چالش جنوب: گزارش كميسيون جنوب (فارسي / اجتماع)

ترجمة كتاب ل (جوليوس نايرره). تقرير مؤتمر لبحث مشاكل دول الجنوب.
طبعاته: طهران، قومس، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٣٠٤ ص.

المصادر: كتاب ماه (علوم اجتماعي) ١ / ٩.

(٢١٩)



إبراهيم الخنيفري الناصري
(ق ١٥ ه)

عالم ديني من محافظة خوزستان. نظم كثيرا من الشعر الشعبي في مدح ورثاء أهل
البيت (عليهم السالم).

اآلثار:
جرح الفؤاد (عربي / المدائح والمراثي)

ديوانه، جزءان: األول قصائد في مدح ورثاء السيد روح الله الموسوي الخميني قائد
الثورة

اإلسالمية، وفي شهداء تلك الثورة. الثاني احتوى على (٨) فصول في رثاء سيد
الشهداء اإلمام

الحسين (عليه السالم) ومن استشهد معه في الطف من أهل بيته وأصحابه، كما
تضمنت نداءات لإلمام

الحجة (عليه السالم) ومواكب الشيعة.
طبعاته: قم، مصطفى، ١٣٧٠ ش، وزيري، ١٠٩ + ٢٥٨ ص، ٢ ج.

المصادر: الكتاب نفسه.
إبراهيم خواجة نوري
(١٣١٨ - ١٤١١ ه)

صحفي له دراسات في علم النفس والتاريخ. ولد في طهران. أكمل مراحل تعلمه
األولى في مدرسة سن لوئي. واصل دراسته في المعهد العالي للبريد والبرق في فرنسا.

نال درجة الليسانس في االقتصاد (الحقوق اإلدارية) من بلجيكا. شغل في إيران عدة
مناصب رسمية، كما ترأس تحرير صحيفتي " جوانان " و " عدالت ".

اآلثار:
١ - اهميت وضرورت رهبر ومدير براى آينده إيران (فارسي - إنكليزي / ادارة)

ألفه مع (هاري اف كريس).
طبعاته: طهران، ١٣٣٧ ش، جيبي، ٣٢ + ٢٢ ص.

٢ - اولين بر خورد (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، كيهان، ١٣٣٩ ش، وزيري، ٩٦ ص.

٣ - بازيگران عصر طالئى (فارسي / تراجم)
تراجم بعض السياسيين والضباط في عهد السلطة البهلوية التي حكمت في إيران، منهم:

السيد

(٢٢٠)



حسن المدرس، علي الدشتي، العميد أمير خسروي، تيمورتاش، علي سهيلي، الفريق
األول أمير

أحمدي. عدة أجزاء.
طبعاته: طهران، ١٣٢٢ ش، رقعي، ٤ ج.

٤ - باور درمانى مكتب پنا: خودآموز روانشناسى
عملي وخود شناسى به طريقه سهل وساده (فارسي / علم النفس)

ألفه مع ليدا مشفق.
طبعاته: طهران، انجمن فرهنگ پرورش نيروى انسانى، ١٣٦٧ ش، ١٥٠ ص.

٥ - چرا انگلستان خفته بود (فارسي / سياسة)
ترجمة كتاب ل (جون. اف. كندي).

طبعاته: طهران، دهخدا، ١٣٤٥ ش، رقعي، ٢٢٨ + ١٤ ص.
٦ - چهرههاى درخشان تاريخ (فارسي / تراجم)

ترجمة كتاب ل (ويليام ادويت).
طبعاته: طهران، حافظ، ١٣٤٠ ش، رقعي، ١٠٠ ص.

٧ - ده مكتوب (فارسي / علم النفس)
مقاالت وخطب المترجم له بشأن علم النفس العملي. جمعتها ليدا مشفق بعد وفاة

المترجم له.
طبعاته: طهران، مكتب پناه، ١٣٧١ ش، ٨٨ ص.

٨ - رموز روانى مديريت (فارسي / ادارة)
طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٤٧ ش، رقعي، ٩٦ ص.

٩ - روانكاوى يا طريقه سهل براى
شناختن احساسات خود وديگران (فارسي / علم النفس)

طبعاته: عديدة منها:
طهران، ابن سينا، ١٣٥١ ش، رقعي، ١٧٨ ص.

١٠ - سيماى شجاعان (فارسي / تراجم)
ترجمة كتاب ل (جون. اف. كندي).

طبعاته: طهران، ١٣٣٩ ش، رقعي، ١٨٠ ص.

(٢٢١)



١١ - شگفتيهاى جهان درون (فارسي / علم النفس)
طبعاته: عديدة منها:

طهران، ساتا، ١٣٤٦ ش، رقعي، ٣٩٥ ص.
١٢ - عصبانيتهاى عصر ما (فارسي / علم النفس)

ترجمة عن كتاب ل (كارن هورناي).
طبعاته: طهران، شرق، ١٣٦١ ش، ٣٦٢ ص.

١٣ - عقايد لله آقا يا مكاتيب هفتگى (فارسي / متفرقات)
احتوى على (٣١) مقالة.

طبعاته: طهران، رقعي، ٢٠٨ ص.
١٤ - محمد على فروغى (فارسي / تراجم)

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٣٥ ش، رقعي، ٢٧٢ ص.
١٥ - مشهودات گفتنى (فارسي / متفرقات)
طبعاته: طهران، ١٣١٢ ش، رقعي، ٣١٠ ص.

١٦ - ميتسو يا محبوس باغ فردوس (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، معرفت، ١٣٤٢ ش، وزيري، ٢١٨ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ١ / ٦٠٤ و ٤ / ٥٠٧٦،
فرهنگ

داستان نويسان: ٩١، كتابشناسى انقالب مشروطيت: ٨٩، كتابشناسى تاريخ إيران:
،٣٤٠

٣٤٦، ٣٤٧، ٣٩٨، ٣٩٩، كتابشناسى ملى ٦٣ / ٣٤٦ و ٦٤ / ٣٠، كتابشناسى
موضوعي إيران

١ / ٢٠٧، مؤلفين چاپى ١ / ٥٤ - ٥٦.
إبراهيم خورشيدي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - قاسم وساميه (فارسي / أدب)
مسرحية في (١٤) فصال.

طبعاته: طهران، متين، ١٣٥١ ش، رقعي، ٢٢ ص.
٢ - نغمه سرنوشت (فارسي / أدب)

(٢٢٢)



طبعاته: طهران، ١٣٤٤ ش، جيبي، ٤٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٨٦٠، كتابهاى إيران ١٣٤٤: ١٧٢.

إبراهيم دادپي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - الفباى زبان انگليسى (إنكليزي / لغة)

طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٧٤ ش.
٢ - پرندگان را نقاشى كنيم (فارسي / فن)

طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٦ ص.
٣ - جوجه كوچولو وسيب سرخ (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٦٤ ش، وزيري، ١٦ ص.
٤ - چگونه صداى قلب را بشنويم (فارسي / طب)

ترجمة مؤلف ل (پل شوئرز).
طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٣٦ ص.

٥ - حروف الفباى زبان فارسي با نقش حيوانات (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٧١ ش.

٦ - خرمشهر يك قصه ماندگار (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٧٢ ش.

٧ - ستارگان وسيارات (فارسي / فلك)
ترجمة مع فاطمة دادپي عن مؤلف ل (جودي هوبست).

طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٧٥ ش، رحلي، ٤٤ ص.
٨ - قصه گلهاى خوش آب ورنگ (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٧٥ ش، ١٦ ص.
٩ - گلها را كجا مى برى (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٧١ ش، رقعي، ١٦ ص.

(٢٢٣)



١٠ - گلها را نقاشى كنيم (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٦ ص.

١١ - ماجراى كلبه موش دانا (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٦٤ ش، ١٤ ص.

١٢ - نقاشى كنيم وبا عالئم راهنمائى ورانندگى آشنا شويم (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، تكتاز، ١٣٦٣ ش، وزيري، ١٤ ص.

المصادر: كتابنامه بهمن ١٣٦٣: ٧٠ وخرداد ١٣٦٤: ٦٩ ودى ١٣٦٤: ٧٣
وتابستان ١٣٧٠:

٢٨٢ وبهار ١٣٧١: ٢٤١، كتاب هفته ١٠٩ - ١١٢ / ٤٦ و ١٢٥ / ٢٣ و ١٦٦ /
.٢١

السيد إبراهيم الدامغاني الخراساني النجفي
(٠٠٠ - ١٢٩١ ه)

عالم ديني دامغاني األصل. سكن النجف وتوفي بها. تتلمذ للسيد حسين
الكوهكمري والسيد محمد حسن الشيرازي وعد من قدماء تالميذه. كان دائم

االشتغال
كتابة أو مطالعة أو تدريسا.

اآلثار:
١ - التقريرات في أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)

محاضرات أستاذه السيد محمد حسن الشيرازي. اشتراه السيد محسن بحر العلوم من
وصيه.

انتقل بعد وفاته سنة (١٣١٨ ه) إلى ابنه السيد مهدي.
٢ - التقريرات في الفقه (عربي / فقه)

تقريرات بحث أستاذه السيد محمد حسن الشيرازي. شاهد الشيخ الطهراني مجلده
الكبير في

البيع وبعض العبادات بخزانة كتب السيد حسن الصدر في الكاظمية.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٣٧، الذريعة ٢ / ٢٠١ و ٣ / ١٩٠ و ٤ / ٣٦٧،

الكرام البررة
١ / ٤ - ٥، معجم رجال الفكر ٢ / ٥٦٠.

إبراهيم دانشمند
(١٣٨٢ ه -)

اآلثار:
١ - فيزيك ٤ (فارسي / فيزياء)



(٢٢٤)



ألفه مع علي نويدي.
طبعاته: طهران، پويندگان دانشگاه، ١٣٧٧ ش، ٢١١ ص.

٢ - مجموعه سؤاالت امتحاني هماهنگ كشورى فيزيك ١ و ٢ (فارسي / فيزياء)
طبعاته: طهران، پويندگان دانشگاه، ١٣٧٧ ش، ٦٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم دانشوري

(١٣٧١ ه -)
اآلثار:

روش تحقيق وكاربردهاى آن در مديريت (فارسي / إدارة)
ألفه مع ناصر خليلي.

طبعاته: طهران، نشر آروين، ١٣٧٧ ش، ١٧٠ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

إبراهيم الدبوس
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - أمراض التالسيمية (عربي / طب)

ألفه مع علي حسن آل جامع.
طبعاته: الدمام، شركة الخط للطباعة، وزيري، ١١٠ ص.

٢ - المرشد الصحي للحجاج (عربي / طب)
ألفه مع علي حسن آل جامع.

طبعاته: الدمام، مطابع الرضا، ١٤١٤ ه، رقعي، ١٠٠ ص.
٣ - المرشد العالجي لمرض فقر الدم المنجلي (إنكليزي / طب)

ألفه مع علي حسن آل جامع.
٤ - مرض نقص خميرة جي سيكس بي دي (عربي / طب)

ألفه مع علي حسن آل جامع.
طبعاته: الدمام، شركة الخط للطباعة، ١٤١٣ ه، وزيري، ٥٨ ص.

(٢٢٥)



٥ - نصائح للمصابين بمرض فقر الدم المنجلي (عربي / طب)
ألفه مع علي حسن آل جامع.

المصادر: المؤلفات الشيعية في الجزيرة العربية: ٦٠٤، ٦٠٦، ٦٠٧، ٦١٦.
إبراهيم (١) بن درويش محمد الكازروني الشيرازي

(١٢٧٤ / ١٢٧٥ - ١٣٣٤ ه)
عالم ديني من كازرون. أحد أقرباء الشيخ محمد حسن حدائق. سكن شيراز. أقام

الجماعة بمرقد السيد إبراهيم جنوب غرب شيراز. توفي ودفن هناك.
اآلثار:

١ - سفرنامه حج البيت (فارسي / أدب)
معلومات مفصلة عن آثار مكة والمدينة. أحداث سفره إلى الحج. بدأه من شيراز سنة

(١٣١٥ ه) مرورا بالعراق وسورية ولبنان ومصر، وختمه بشيراز سنة (١٣١٦ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٧ / ٧٣ [١٠٦٠٠] - (٣٨ و) - ق ١٤ ه، بخط

المؤلف.
طبعاته: قم، مكتبة المرعشي، ١٣٧٦ ش، ضمن ميراث إسالمي إيران ٥ / ٣٢٦ -

٣٨٥، باهتمام رسول جعفريان.
٢ - شرح شرح الباب الحادي عشر (عربي / عقائد)

٣ - شرح نصاب الصبيان (فارسي / لغة)
شرح إلى نهاية القطعة السابعة من كتاب أبي نصر الفراهي. ضبطت كلماته بالشكل مع

ترجمة
وتفسير بعض المفردات الغامضة، وشواهد بالعربية والفارسية.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٧ / ٩٨ [١٠٦٣٥] - (٤٥ و) - ق ١٤ ه، ناقصة
اآلخر.

٤ - مختصر الدعوات (عربي / أدعية - العلوم الغريبة)
مجموعة أدعية وأوراد وآداب شرعية وفوائد بعض األعمال وقوانين علم االعداد. يتكون

من
مقدمة و (٤) أبواب وخاتمة. فصوله ابتدئت بعناوين " أفالك، نجوم، كواكب، فوايد

". فرغ منه
سنة (١٣٠٥ ه).

--------------------
(١) ورد باسم " محمد إبراهيم " في بعض المصادر كمخطوطة " مصباح العارفين " و " مختصر الدعوات

."



(٢٢٦)



مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٧ / ١٥٣ [١٠٧٠٧] - (٢٠٠ و)، بخط المؤلف،
واسمه فيها

" محمد إبراهيم ".
٥ - مصباح العارفين (فارسي / عرفان - أدعية)

آداب صالة الليل استنادا إلى " مفتاح الفالح " للشيخ بهاء الدين العاملي و " مصباح
الكفعمي " مع ترجمة لبعض األدعية واألذكار. ألفه سنة (١٣٠٦ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٧ / ١٥٣ [١٠٧٠٦] - (٦٠ و)، بخط المؤلف، واسمه
فيها

" محمد إبراهيم ".
المصادر: خطى مرعشى ٢٧ / ١٥٣، الذريعة ١٢ / ١٨٦ و ١٣ / ٣٣٣ و ١٤ /

١٠٥، مخطوطة
مصباح العارفين (للمؤلف)، مكارم اآلثار ٦ / ٢٠٦٤، ميراث إسالمي إيران ٥ / ٣٢٣

.٣٨٥ -
السيد إبراهيم الدماوندي

(٠٠٠ - ١٢٩١ ه)
عالم ديني من دماوند. أقام بجوار العتبات المقدسة في العراق. تتلمذ للميرزا محمد

حسن الشيرازي.
اآلثار:

كتاب البيع (عربي / فقه)
تقرير لبحث الميرزا محمد حسن الشيرازي.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٣٨.
السيد إبراهيم ديباجي

(١٣٥٥ ه -)
ولد في إصفهان. درس في حوزتها السطوح والعرفان والفلسفة والرياضيات وبعضا
من دروس الخارج للفقه واألصول عند األساتذة: السيد مصطفى المهدوي، السيد

محمد
رضا الخراساني، اآلقا رحيم أرباب، وغيرهم. حصل على الليسانس والماجستير في

الفلسفة اإلسالمية من كلية اإللهيات بجامعة طهران، وعلى الدكتوراه في الفلسفة العامة
من جامعة القديس يوسف.

(٢٢٧)



اآلثار:
إلى جانب تحقيقه لعدة مصنفات (١) وبحوثه المنشورة في مختلف الدوريات

اإليرانية، له الكتب اآلتية:
١ - فهرست مقاالت مجله دانشكده أدبيات دانشگاه تهران (فارسي / فهارس)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٢٤٢ ص.
٢ - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه خانقاه نعمت اللهى (فارسي / فهارس)
٣ - فهرست نسخههاى خطى كتابخانه مجلس شوراى ملى (فارسي / فهارس)

أعد مجلدا منه مع عالمة أوحدي وعبد الحسين الحائري.
طبعاته: طهران، مجلس شوراى ملى، ١٣٤٧ ش، وزيري، ٥٥٥ ص، الجزء األول

من المجلد العاشر.
٤ - المنتخب من الكتاب والسنة والخطب (عربي / أدب)

طبعاته: طهران، سمت، ١٣٦٩ ش، ١٨٣ ص.
المصادر: كتابنامه شهريور ١٣٦٤: ٥٥ ومرداد ١٣٦٩: ٧٠، مجلة كيهان انديشه ع

،٤
السنة ١٣٦٤ ش، ص ٥٩.

إبراهيم ديلمقاني
(١٣٣٦ ه -)

شاعر وكاتب. ولد بمدينة سلماس في محافظة أذربيجان الغربية، وانتقل إلى أرمية
في صغره. تخرج في المعهد العالي سنة (١٣٥٨ ه). نسب إلى مديرية التربية والتعليم

مدرسا لألدب والرياضة. ارتحل إلى طهران وأقام بها.
اآلثار:

١ - أسب سيرك (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، شركت توسعه كتابخانههاى إيران، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٥٨ ص.

٢ - بحر جنون (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٦٩ ش، ١٢٨ ص.

--------------------
(١) منها: " بيان الحق بضمان الصدق " ألبي العباس اللوكري، " ابن سينا به روايت اشكوري واردكانى "،

" تمهيد القواعد " البن تركه، وأنجز مع آخرين " القبسات " لميرداماد.

(٢٢٨)



٣ - پرتگاه موريانه يا كمونيزم بسوى موريانه (فارسي / الفرق والمذاهب)
طبعاته: طهران، ١٣٢٨ ش، رقعي، ١٢٦ ص.

٤ - پيوند زندگى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، مجلة ماه نو، ١٣٣٧ ش، رقعي، ١٦٧ ص.

٥ - جينگو (گربه أي كه مى دانست) (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، شركت توسعه كتابخانههاى إيران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٥٢ ص.

طهران، شركت توسعه كتابخانه هاي إيران، ١٣٧٤ ش.
٦ - در پاى ديوار بهشت كرملين (فارسي / الفرق والمذاهب)

ترجمة كتاب ضد الشيوعية.
طبعاته: طهران، ١٣٢٧ ش، رقعي، ١٠٠ ص.

٧ - زندگانى خوش كوتاه (فارسي / أدب)
ترجمة مؤلف ل (همنغواي).

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٢٨ ش، رقعي، ٧٤ ص.
٨ - گرگى (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، شركت توسعه كتابخانههاى إيران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٦٤ ص.
طهران، شركت توسعه كتابخانههاى إيران، ١٣٧٤ ش.

المصادر: تذكره شعراى آذربايجان ٤ / ٢٣٤ - ٢٣٥، چاپى فارسي ١ / ٩٠٦،
٩٩٦ و ٢ /

٢٠٦٠، ٢٨٠٠، الذريعة ٨ / ٥٧، فرهنگ داستان نويسان: ١٠١، كتابنامه تابستان
١٣٦٨: ٨٢

وخرداد ١٣٦٩: ٨١ وپائيز ١٣٧٠: ١٤٩ وتابستان ١٣٧٢: ٤٧٧ وزمستان ١٣٧٢:
،١٤٦

مؤلفين چاپى ١ / ٥٧.
إبراهيم بن رجاء الجحدري

(ق ٣ ه)
محدث بصري ثقة، من بني قيس بن ثعلبة. عده الشيخ في " رجاله " ممن لم يرو عن

األئمة (عليهم السالم).
اآلثار:

له كتب لم تذكر بالتفصيل، وما نقل له:

(٢٢٩)



١ - الفضائل (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
رواه علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عنه.

٢ - مجلس (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
قال ابن أبي داود الحلي: " يصف فيه أبا محمد العسكري (عليه السالم) ".

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٣٨، تنقيح المقال ١ / ١٥، جامع الرواة ١ / ٢٢،
الذريعة ١٦ /

٢٤٩، رجال ابن داود: ٣١، رجال الطوسي: ٤٥٠، رجال العالمة الحلي: ٤، رجال
النجاشي:

١٦، الفهرست للطوسي: ١٣، قاموس الرجال ١ / ١٨١، معالم العلماء: ٥، معجم
رجال الحديث

١ / ٢٢١، منتهى المقال ١ / ١٥٩.
إبراهيم بن رجب صادقي نقندر

(١٣٧٠ ه -)
أستاذ جامعي ومهندس من خراسان. ولد بقرية نقندر، أكمل فيها وبقرية سانديز

دراسته االبتدائية. طوى دورة دراسية تألفت من (٦) سنوات في مدرسة الصناعة.
حصل على ليسانس من المعهد التكنولوجي العالي في طهران سنة (١٣٨٥ ه)،

وماجستير في الهندسة الصناعية من إفريقية الجنوبية سنة (١٣٩٧ ه). عين عميدا لكلية
الصناعة التابعة لجامعة العلم والصناعة في طهران، كما درس فيها أيضا.

اآلثار:
١ - چرخها ودنده ها (فارسي / صناعات)

في العجالت المسننة: أنواعها، سلبياتها، ايجابياتها، طرق تصنيعها.
طبعاته: طهران، دانشگاه علم وصنعت، ١٣٥٨ ش، وزيري، ٣٠٦ ص.

طهران، دانشگاه علم وصنعت، ١٣٧٣ ش، وزيري.
٢ - ماشينهاى افزار (فارسي / صناعات)

ترجمة كتاب ل (السكو، نيلسون، پورتر). بحث عن آالت القياس واآلالت اليدوية
والقاطعة

وآالت االستنساخ واألمور المتعلقة بها. (٣) مجلدات: األول والثاني عن طرق االنتاج،
والثالث

عن السيطرة العددية. بدأ بالترجمة سنة (١٤٠٣ ه) وفرغ منها في (١٤١٠ ه).
طبعاته: طهران، دانشگاه علم وصنعت، ١٣٦٣ - ١٣٧٥ ش، وزيري، ٥٣٤ +

٥٥٠ + ٥٧٦ ص.



(٢٣٠)



المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٤٨٢، كتابنامه اسفند ١٣٦٤: ٦٢ ومرداد
١٣٦٥: ٢٧

وزمستان ١٣٦٨: ٢٥٦، كتاب هفته ١٣٩ / ١٥، المؤلف.
إبراهيم رحمان زاده ماسوله رحماني

(ق ١٤ ه)
شاعر نظم بالفارسية. معظم أشعاره في مدح ورثاء أهل البيت (عليهم السالم).

اآلثار:
رضوان حسيني (ديوان) (فارسي / المدائح والمراثي)

في مدح ورثاء أهل البيت (عليهم السالم).
طبعاته: قم، ١٩٧٧ م، ٣٨٤ ص.

المصادر: معجم ما كتب عن الرسول ٧ / ٢٩١ - ٢٩٢.
إبراهيم رحمتي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - زمين كربالء (تركي / المدائح والمراثي)
طبعاته: طهران، مطبوعاتي حسيني، ١٣٦٣ ش، ٢ ج.

٢ - واقعه جانسوز كربال (فارسي / تاريخ التشيع)
طبعاته: طهران، مطبوعاتي حسيني، ١٣٤٧ ش، جيبي، ١٢٨ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، معجم ما كتب عن الرسول ٨ / ١٣٣.
إبراهيم رحيمي

(ق ١٣ ه؟)
اآلثار:

رسالة در علم حساب (فارسي / رياضيات)
ألفه للمبتدئين في مقدمة و (٣) مقاالت.

مخطوطاته: العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ٢١٢) [٣ / ٥٥] (٤٩ ص) - ١٢٣١
ه.

المصادر: الكتاب نفسه.

(٢٣١)



إبراهيم بن رسول البهادري
(١٣٧٠ ه -)

عالم ديني كرس أكثر جهده لتحقيق كتب الفقه والكالم. ولد في إحدى نواحي مدينة
هشترود بمحافظة أذربيجان الشرقية. درس المقدمات وبعض السطوح في مراغة،
وأكملها بقم حيث حضر بحوث الخارج في الفقه واألصول للشيخ ناصر مكارم

الشيرازي
والشيخ جعفر السبحاني. اجتاز دورة تخصصية في العلوم القرآنية استمرت (٤) أعوام.

اآلثار:
إضافة إلى تحقيقه ونشره لعدة مصنفات (١)، له الكتب اآلتية:
١ - پيام امام أمير المؤمنين (عليه السالم) (فارسي / حديث)

شرح كامل ل " نهج البالغة ". اشتمل على أسانيد الخطب وتفسير المفردات الغريبة.
(١٢)

جزءا. ألفه مع آخرين بإشراف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي.
طبعاته: طهران، دار الكتب اإلسالمية، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٦٦٤ ص، ج ١.

٢ - تأمين اجتماعي در اسالم (فارسي / اقتصاد)
بحث عن مسائل التأمين االجتماعي في مختلف شؤون الحياة من وجهة نظر األحاديث
والروايات الشريفة. ألفه مع الشيخ مالك المحمودي، بإشراف الشيخ جعفر السبحاني.

طبعاته: طهران، مسجد الغدير، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٣٥٢ ص.
المصادر: المؤلف.

السيد إبراهيم بن رسول الحسيني المرتضوي الميانجي
(١٣٣٢ - ١٤١٢ ه)

عالم ديني. ولد بقرية ترك التابعة لميانه. قرأ فيها مبادئ العلوم الدينية على والده
وعلى السيد واسع الكاظمي. واصل دراساته في حوزة قم العلمية. هاجر إلى النجف

سنة (١٣٥٥ ه) وحضر بحوث عدد من المراجع، منهم: السيد أبو الحسن اإلصفهاني
--------------------

(١) منها: " إشارة السبق " للشيخ عالء الدين الحلبي، " أنوار الفقاهة " كتاب الحدود والتعزيرات للشيخ
ناصر مكارم الشيرازي، " جواهر الفقه " للقاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي، " عمدة عيون صحاح
األخبار " ليحيى بن الحسن الربعي الحلبي، " غنية النزوع إلى علمي األصول والفروع " للسيد حمزة بن

علي الحلبي.

(٢٣٢)



والسيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي. أقام بطهران منذ سنة (١٣٦٩ ه)
وله فيها عدة نشاطات ثقافية، كالتوجيه والوعظ. دفن بمقبرة بهشت زهرا في

طهران.
اآلثار:

إلى جانب تحقيقه لبعض المصنفات (١) له الكتب اآلتية:
١ - أطايب الكالم من مهابط الوحي واإللهام (عربي / حديث)

مطبوع.
٢ - ترجمة رسالة الحقوق لإلمام علي بن الحسين (عليه السالم) (فارسي / حديث)

طبعاته: طهران، مرتضوي، ١٣٥٩ ش، ٣٢ + ٨ ص.
٣ - راهنماى امت (فارسي / عقائد)

٤ - سخنان برگزيده از برگزيدگان جهان (فارسي / حديث)
مجموعة أحاديث منتخبة عن المعصومين األربعة عشر (عليهم السالم).

طبعاته: طهران، مرتضوي، ١٣٩٤ ه، وزيري، ٥٦٧ ص.
٥ - العيون العبري في مقتل سيد الشهداء (عربي / المدائح والمراثي)

طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٧٩ ه، رقعي، ٣٣٦ ص.
٦ - المستطرفات (فارسي / متفرقات)

المصادر: چاپى عربي: ٦٤٣، الذريعة ١٥ / ٣٨٢، سيماى ميانه: ٢٢٤ - ٢٢٦،
گنجينه

دانشمندان ٤ / ٥٧٦ - ٥٧٧، معجم ما كتب عن الرسول ٨ / ١٩١ و ١١ / ٢١٩،
مؤلفين چاپى

.١ / ٩١ - ٩٢
إبراهيم رشيدپور

(ق ١٥ ه)
أديب إيراني وخبير بالعلوم االجتماعية.

--------------------
(١) منها: " الوسائل " للحر العاملي، " شرح نهج البالغة " للعالمة الخوئي، " إحقاق الحق " للشهيد قاضي

نور الله، " بحار األنوار " للعالمة المجلسي، " الحقائق " للفيض الكاشاني، " ناسخ التواريخ " لسپهر،
" منتهى اآلمال " للشيخ عباس القمي.

(٢٣٣)



اآلثار:
١ - آموزش سمعي وبصرى (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، ١٣٤٨ ش، ١٣٨ ص.
٢ - آيينههاى جيبي آقاى مك لوهان (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران سروش، ١٣٧١ ش.
٣ - ارتباط جمعى ورشد ملى (فارسي / اجتماع)

دور الصحافة واإلذاعة والتلفزيون وسائر وسائل اإلعالم األخرى في التغييرات
االجتماعية.

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٨ ش، ٣٨٤ + ١٩ ص.
٤ - ارتباط وتكنولوژى آموزشى (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، ١٣٥٥ ش، ٢٣٨ ص.
٥ - اساليد وفيلم استريپ (فارسي / فن)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٦ ش، وزيري، ٤٨ ص.
٦ - بزهكارى نوجوانان (فارسي / علم النفس)

ترجمة كتاب ل (ويليام سي كواراسوس).
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٥ ش، وزيري، ١٠٦ ص.

٧ - تلويزيون آموزشى (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، ١٣٤٧ ش، وزيري، ٤٤ ص.

٨ - تلويزيون وأطفال (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧١ ش.
٩ - دزد دوچرخه (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (ويتوريو دسكا).

طبعاته: طهران، ١٣٥٠ ش، ١١٠ + ١٦.
١٠ - سينما ونوجوانان (فارسي / التربية والتعليم)

ترجمة كتاب ل (پيتر. جي. أم. ال).
طبعاته: طهران، مؤسسة مطالعات وتحقيقات اجتماعي، ١٣٤٦ ش، وزيري، ٢٢٩

ص.

(٢٣٤)



١١ - فيلم وآموزش (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٧ ش، وزيري، ٥١ ص.

١٢ - وفا (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران ١٣٣٤ ش، رقعي، ٧٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢١٢٠ و ٣ / ٣١٤٦ و ٥ / ٥٤٢٤، الذريعة ٢٥ /
١١٧، فهرست

مشترك كتابهاى آموزش وپرورش: ٨٤، ١٤٧، كتابشناسى ملى ٣٩ و ٤٠ / ١٢٦،
كتابشناسى

موضوعي إيران: ٢٣٨، ٢٥١، مؤلفين چاپى ١ / ٥٨، ٢١٨ - ٢١٩.
إبراهيم بن رضا طاهري

(١٣٧٧ ه -)
عالم ديني له خبرة بالهندسة المعمارية والخط. ولد في قرية جليزجند التابعة

لفيروزكوه بمحافظة طهران. ابتدأ دروسه الحوزوية عند الشيخ مجتهدي. أكمل
السطوح

في مدرسة الفتحية عند الشيخ اللنگرودي. كما درس التفسير لدى الشيخ جوادي
اآلملي

والفلسفة عند الشيخ مصباح اليزدي (٧) سنين تقريبا. تخرج في جمعية الخطاطين
وقسم المعارف اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية الحرة.

اآلثار:
إلى جانب نشره لما يناهز (٧٠) مقالة اجتماعية وعلمية في مختلف الصحف

والدوريات اإليرانية، له الكتب اآلتية:
١ - اگر زينب (عليها السالم) نبود (فارسي / تاريخ التشيع)

وقفة تحليلية لدور زينب الكبرى (عليها السالم) في إبالغ نداء ثورة كربالء.
طبعاته: طهران، علمي وفرهنگى، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٦٢ ص.

٢ - بررسى مقام زن (فارسي / معارف دينية)
(١٠) فصول. بحث عن منزلة المرأة من وجهات نظر مختلفة بأسلوب واضح

استداللي. طرح
في آخره النموذج األمثل للمرأة في اإلسالم.

طبعاته: طهران، صدوق، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٣٨ ص.
٣ - صبر سرخ (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

(٢٣٥)



نظرة دقيقة لصلح اإلمام الحسن (عليه السالم) من أبعاد مختلفة، ورد على الشبهات
الموجهة ضده، كما

احتوى على مقارنة بين معاوية ويزيد.
طبعاته: طهران، صدوق، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٣٠ ص.

المصادر: المؤلف.
إبراهيم بن رضا فخرائي
(١٣١٧ - ١٤٠٧ ه)

كاتب صحفي وحقوقي. ولد في رشت. تعلم العربية في دمشق وأجاد الفرنسية
والروسية. درس الطب في مدرسة دار الفنون، والحقوق في طهران. التحق بمعسكر

الميرزا كوچك خان قائد ثورة الغابة سنة (١٣٣٤ ه) وتولى عدة مناصب قيادية معه.
سجن مدة إثر فشل تلك الثورة، ثم اتجه إلى التعليم والعمل الصحفي، فأصدر جريدة

" پيام " و " طلوع " ومجلة " فروغ ". ساهم بتطوير مكتبة رشت الوطنية. مارس
القضاء

في عدة مدن إيرانية. توفي بطهران ودفن بمقبرة بهشت زهرا، ثم نقل جثمانه إلى
گيالن

سنة (١٤١١ ه) وأودع مقبرة سليمان گوراب إلى جوار مرقد الميرزا كوچك خان.
اآلثار:

إلى جانب ما نشرته له الدوريات اإليرانية من مقاالت في األدب والتاريخ، له الكتب
اآلتية:

١ - أخالق (فارسي / أخالق)
أعد لمرحلة الخامس والسادس االبتدائيين في المدارس اإليرانية.

طبعاته: رشت، ١٣٠٧ ش، رقعي، ٤٠ ص.
٢ - از هر چمن گلى (فارسي / أدب)

٣ - تاريخ إيران (فارسي / تاريخ)
أعد لمرحلة الثالث االبتدائي للمدارس اإليرانية.

طبعاته: إيران، ١٣٠٧ ش.
٤ - سردار جنگل (فارسي / تاريخ)

مصدر موثق عن تاريخ ثورة الميرزا كوچك خان.

(٢٣٦)



طبعاته: عديدة منها:
طهران، جاويدان، ١٣٤٤ ش، وزيري، ٣٨٨ ص.

طهران، جاويدان، ١٣٦٨ ش، ٥٥٩ ص.
٥ - ضرب المثلهاى گيلگى (فارسي / أدب)

٦ - گزيده أدبيات گيلكى با اشعاري از سيد شفشاه (فارسي / شعر)
طبعاته: رشت، طاعتي، ١٣٦٨ ش، ٣٤٧ ص.

٧ - گيالن در جنبش مشروطيت (فارسي / تاريخ)
تاريخ الثورة الدستورية في جيالن.

طبعاته: طهران، فرانكلين، ١٣٥٢ ش، رقعي، ٢٨٠ ص.
طهران، انقالب إسالمي، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٣١١ ص.

٨ - گيالن در قلمرو شعر وادب (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٥٦ ش، ٤٦٢ ص.

٩ - گيالن در گذرگاه زمان (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، جاويد، ١٣٥٥ ش، ٣٩٠ ص.

١٠ - مشاهير گيالن (فارسي / تراجم)
١١ - نمادى از يك زيست (فارسي / أدب)

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٩٥ و ٣ / ٢٩٦٢ و ٤ / ٤٣٥١، زبدة اآلثار: ٢٢٦،
كتابشناسى

تاريخ إيران: ٢٩٣، ٣٢٤، ٦٥٨، كتابشناسى ملى ٦٣ / ٣٠٦، كتابنامه تابستان
١٣٦٧: ٥٠

وزمستان ١٣٦٨: ١٠٦ وتابستان ١٣٧٢: ١٠٣، گلزار مشاهير: ٣١٤ - ٣١٥،
مستدركات

األعيان ٥ / ٦٣.
إبراهيم بن رضا مهدوي الخراساني

(١٣١٩ ه - ٠٠٠)
حقوقي ومهندس زراعي إيراني. أكمل دراسته العليا بألمانيا في كلية الحقوق بقسم
السياسة، ثم كلية الزراعة. شغل في إيران عدة مناصب مهمة، منها: مدير عام وزارة
الزراعة، عميد كلية الزراعة في كرج، محافظ خوزستان ومازندران، وانتخب (٣)

مرات
متتالية وزيرا للزراعة.

(٢٣٧)



اآلثار:
١ - پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج (فارسي / التربية والتعليم)

بحوث تحليلية عن القانون المدني اإليراني فيما يتعلق بالزواج والطالق. (٢٠) دراسة،
منها:

معنى القانون، ضرورة وجوده، تعريف الزواج، الواجبات األصلية للزوج والزوجة في
القانون

المدني اإليراني، الحضانة واالجراءات التي تتكفل حمايتها.
طبعاته: طهران، ١٣٤٣ ش، وزيري، ١٠٨ ص.

٢ - در باره اليحه اصالحات أراضي (فارسي / قانون)
طبعاته: طهران، ١٣٣٨ ش، رقعي، ٢٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩٩٤، مؤلفين چاپى ١ / ٩٥.
إبراهيم بن رضا وحيدي أليزئي

(١٣٦٤ ه -)
أستاذ جامعي. ولد بمدينة رودبار في محافظة گيالن. أكمل دراسته الثانوية في

رشت. حصل على شهادة الليسانس سنة (١٣٩٤ ه) والماجستير سنة (١٣٩٦ ه) في
المحاسبة من كلية النفط بطهران. درس في جامعة األهواز، ويحاضر حاليا في كلية

االقتصاد التابعة لوزارة االقتصاد بطهران، إضافة إلى كونه عضوا في اللجنة العلمية في
جامعة الشهيد چمران، وتحضيره ألطروحة الدكتوراه منذ سنة (١٤١٥ ه).

اآلثار:
١ - ارزشيابى موجودي وحسابدارى دارائيهاى ثابت (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، فروردين، ١٣٦٣ ش، وزيري، ١٢٥ ص.
٢ - أصول حسابدارى (فارسي / اقتصاد)

ترجمة.
طبعاته: طهران، ترمه، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٣٥٢ ص.

٣ - أصول حسابرسى (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: عديدة منها:

طهران، فروردين، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٣٥٦ ص.

(٢٣٨)



٤ - بررسى موارد خاص (آفته ها) در گزارش حسابرسى (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، فروردين، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٢٤٢ ص.

٥ - فرهنگ حسابدارى وحيد (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، ترمه، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٦٠٠ ص.

المصادر: كتابنامه مهر ١٣٦٣: ٣٣ وارديبهشت ١٣٦٤: ١٠٧ وخرداد ١٣٦٧:
١٦٩ وبهار

١٣٦٨: ١٩٦، ٢١٦ وزمستان ١٣٧٠: ١٤٧ وبهار ١٣٧٢: ٦٥، المؤلف.
إبراهيم الرضي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

بيماريهاى عفونى كودكان (فارسي / طب)
في طب األطفال. ترجمة مع آخرين عن كتاب ل (نلسون).

طبعاته: طهران، چهر، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٧٤٤ ص، مج ٢.
المصادر: كتابنامه اسفند ١٣٦٤: ٥٦.

إبراهيم رفاعة
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - عربي سال أول آموزش متوسطة عمومى أدبيات وعلوم انسانى (فارسي / لغة)

ألفه مع علي أصغر باستاني.
طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٧٠ ش، ١٧٨ ص.

٢ - عربي سال أول دبيرستان بجز رشته أدبيات وعلوم انسانى (فارسي / لغة)
ألفه مع علي أصغر باستاني.

طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٧٠ ش، ٩٨ ص.
٣ - عربي سال چهارم دبيرستان بجز فرهنگ وادب (فارسي / لغة)

ألفه مع علي أصغر باستاني وآخرين.
طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٧٠ ش، ٧٨ ص.

(٢٣٩)



٤ - عربي سال سوم آموزش متوسطة عمومى فرهنگ وادب (فارسي / لغة)
ألفه مع عيسى متقي زاده وآخرين.

طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٦٩ ش، ٧٠ ص.
٥ - عربي سال سوم دبيرستان بجز أدبيات وعلوم انسانى (فارسي / لغة)

ألفه مع علي أصغر باستاني وآخرين.
طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٧١ ش، ٩٧ ص.

٦ - معراج الروح (عربي / عرفان)
ترجمة كتاب " پرواز روح " للسيد حسن األبطحي.
طبعاته: قم، مؤسسة المنار، ١٣٧٢ ش، ١٩٨ ص.

٧ - المنهج القويم لتعلم لغة القرآن الكريم (عربي / علوم القرآن)
ألفه مع حميد رضا مير حاجي وعيسى متقي زاده.

طبعاته: طهران، سمت، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٨٢ ص.
طهران، سمت، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٧٩ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه تابستان ١٣٧٣: ١٣١، كتاب
هفته

.١٣١ / ١٠
إبراهيم رف رف

(١٣٦٨ ه -)
مهندس كهربائي. ولد في تبريز، وأتم دراسته الثانوية فيها. حصل على ليسانس من

جامعة شريف الصناعية في الهندسة األلكترونية. محاور أبحاثه حاليا تدور حول اللغة
واألدب التركي األذربيجاني، وتصميم المولدات الكهربائية.

اآلثار:
١ - آناديل: آذربايجانا در سليك (تركي / أدب)

طبعاته: طهران، مرغ آمين، ١٣٧٤ ش، ٣٠٤ ص.
٢ - مغز به مثابه يك سيستم (فارسي / فيسيولوجيا)

ترجمة مع أحمد محيط عن كتاب ل (استيفن رز وبيتر راسل).

(٢٤٠)



طبعاته: طهران، قطره، ١٣٦٨ ش، ٥٤١ ص.
المصادر: آناديل (للمؤلف)، كتابشناسى علوم پزشكى: ١٨٣، كتابشناسى ملى ٦٥ /

.١٨١
إبراهيم رمضاني

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

منتخب نثر معاصر (فارسي / أدب)
ترجمة ل (١٥) كاتبا إيرانيا مع نماذج من نثرهم.

طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٥٠ ش، وزيري، ٢٦٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٩٩٧.

إبراهيم رهبر
(١٣٥٧ ه -)

كاتب قصصي ومسرحي. ولد في صومعة سرا. نشر أول نتاجاته في مجلة " بازار
ويژه أدبيات وهنر " سنة (١٣٨٥ ه) بطهران وواصل الكتابة في نشريات أخرى.

اآلثار:
١ - چاپ آخر زندگى (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، نشانه، ١٣٧٤ ش، ١٢٨ ص.
٢ - دود (فارسي / أدب)

(١٠) قصص قصيرة.
طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، رقعي، ٩٦ ص.

٣ - سوگواران (فارسي / أدب)
مجموعة قصصية.

طبعاته: طهران، گام، ١٣٥٧ ش، ١٠٩ ص.
٤ - كتاب داستان (فارسي / أدب)

مجموعة قصصية.
طبعاته: طهران، نشانه، ١٣٧٣ ش، ١٥٤ ص.

(٢٤١)



٥ - من در تهرانم (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٦ ش، ١٠٢ ص.

٦ - مهربانان وسه نمايشنامه ديگر (فارسي / أدب)
(٣) مسرحيات - إضافة إلى ما ذكر في العنوان - هي: اجبارى، باغ، تخت جمشيد.

طبعاته: طهران، روز، ١٣٤٨ ش، رقعي، ١١٢ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ١ / ١٦٣، ٦٦١، ١٢٣٢ و

/ ٢
٢٢٠٣ و ٤ / ٥٠٦٧، فرهنگ داستان نويسان: ١٠٩، كتابشناسى ملى ٤٧ / ٢٠٩ و

،٧٢ / ١٦٨
كتاب هفته ٩٦ / ١٢.

إبراهيم روزبهاني مشتري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
گردونه مينا (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، ١٣٧١ ش، رقعي، ١٤٤ ص.
المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧١: ٢٤٣.

إبراهيم رياحي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - بررسى عملي شير گاوهاى دانشكده (فارسي - فرنسي / صناعات)

ألفه مع محمود اجاللي.
طبعاته: طهران، دانشكده كشاورزى، ١٣٤١ ش، ٢٣ ص بالفارسية + ٨ ص

بالفرنسية.
٢ - تحقيق در تاريخ قند سازى إيران (فارسي / صناعات)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٧ ش، وزيري، ٢٥٨ ص.
٣ - روشهاى آناليزو كاربرد آن از

مركز تحقيقات صنايع قند فرانسه (فارسي / صناعات)
ألفه مع أكبر سجادي.

(٢٤٢)



طبعاته: طهران، سنديكاى كارخانههاى قند وشكر إيران، ١٣٦٩ ش، ٤١٥ ص.
٤ - قند سازى از چغندر (فارسي / صناعات)

(٣) مجلدات.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٨ - ١٣٤٥ ش، وزيري، ذ + ٢٠٨ + ٢٦٤ +

٢٣٨ ص.
٥ - قند سازى از نيشكر (فارسي / صناعات)

مجلدان.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٩ + ٢٤١ ص.

طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥١ ش، وزيري، ج ٢.
٦ - كليات صنعت قند سازى (فارسي / صناعات)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٧ ش، وزيري، ٢٦٥ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٧٢٨، ١٢٢٤ و ٣ / ٣٩٤٨ - ٣٩٤٩ و ٤ / ٤١١٧،

الذريعة ١٧ /
١٧٢ و ١٨ / ١٣٠، كتابنامه آبان ١٣٦٩: ٥٨، مؤلفين چاپى ١ / ٥٨.

إبراهيم زارعي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - بررسى جنگ خليج فارس (فارسي / تاريخ)

مجموعة مقاالت. ألفه مع محسن اميني.
طبعاته: طهران، دانشگاه عالمه طباطبائي، ١٣٧٣ ش، ١٢٢ ص.

٢ - در حرم دوست (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، دانشگاه عالمه طباطبائي، ١٣٧٠ ش، ٣٠٨ ص.

المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٠: ٢٤٦، مجلة نشر دانش ع ١ و ٢، السنة ١٥، ص
.٦٤

إبراهيم زال زاده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
كتاب آينه (مجموعه مقاالت) (فارسي / أدب)

(٢٤٣)



طبعاته: طهران، ابتكار، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٣٨٠ ص.
المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٦٧: ٥٦.

إبراهيم زاهدي مطلق
(١٣٨٣ ه -)

اآلثار:
١ - احمد آرام (فارسي / تراجم)

حياة المؤلف والمترجم أحمد آرام (ت ١٤١٩ ه).
طبعاته: طهران، سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى، ١٣٧٧ ش، ٧٠ ص.

٢ - كي، خوشمزه تراست؟ (فارسي / أدب)
لألطفال والناشئين.

طبعاته: طهران، پيام محراب، ١٣٧٥ ش، ١٢ ص.
٣ - يك عينك وأين همه ماجرا (فارسي / أدب)

لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، پيام محراب، ١٣٧٥ ش، ١٦ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٦٥ / ٢٨.
إبراهيم الزعيري
(١٣٥١ ه -)

باحث عراقي. ولد في السماوة.
اآلثار:

دليل متحف بابل (عربي / علم المصادر)
طبعاته: بغداد، ١٩٦٥ م.

المصادر: معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٤٣.
إبراهيم زندن

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

محاكمه انسان در دادگاه جانوران (فارسي / أدب)

(٢٤٤)



لألطفال والناشئين.
طبعاته: تبريز، هادي، ١٣٧١ ش، رقعي، ٦٤ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧١: ١٥٠.
إبراهيم زنگنه قاسم آبادي

(ق ١٥ ه)
مؤرخ إيراني.

اآلثار:
١ - آثار باستانى شرق خراسان (فارسي / تاريخ)

٢ - آل مظفر (سالطين بر خاسته از خواف) (فارسي / تاريخ)
٣ - باخزر ورجال آن (فارسي / تاريخ - تراجم)

٤ - تاريخ رجال شرق خراسان (فارسي / تاريخ - تراجم)
مجلدان: األول تاريخ خواف ورجاله، والثاني تاريخ زوزن ورجاله.

طبعاته: مشهد، خاطره، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٧٩٧ ص، مج ١.
٥ - تاريخ ملخص سلسلههاى حاكم بر إيران در بعد از اسالم (فارسي / تاريخ)

٦ - تذكره شعراى إيران مقيم هند (فارسي / تراجم)
٧ - تربت حيدريه ورجال آن (فارسي / تاريخ - تراجم)

٨ - جام ورجال آن (فارسي / تاريخ - تراجم)
٩ - جغرافياى تاريخي (فارسي / جغرافية)

١٠ - دو سياستمدار بزرگ دربار غزنوى (بو نصر وبو سهل زوزنى) (فارسي /
تراجم)

١١ - سرخس ورجال آن (فارسي / تاريخ - تراجم)
١٢ - سيف الدين باخرزى وخاندان أو (فارسي / تراجم)

١٣ - فرهنگ عاميانه شرق خراسان (فارسي / ثقافة)
المصادر: تاريخ ورجال شرق خراسان (للمؤلف).

(٢٤٥)



إبراهيم زنوني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
أصول وقواعد خط ريز (فارسي / فن)

في جمالية الخط وقراءته وإمالئه.
طبعاته: تبريز، مهران، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٣٢ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٠: ١٥٧.
إبراهيم الساباطي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
الرد على النصارى (عربي / الفرق والمذاهب)

المصادر: الذريعة ١٠ / ٢٣٢.
إبراهيم بن ساجدين كنگرلوئي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - دو مقاله (فارسي / اجتماع)
مقالتان في المسائل االجتماعية.

طبعاته: طهران، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٧٢ ص.
٢ - من كيم جز تن درد (فارسي / شعر)

طبعاته: أرمية، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٦٧ ص.
المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧٣: ٢٦٤ وزمستان ١٣٧٣: ٢٥٢.

السيد إبراهيم بن ساجدين الموسوي األبهري الزنجاني
(١٣٤٤ - ١٤٢٠ ه)

فقيه كثير التأليف. ولد في قرية صائن قلعه التابعة لزنجان، ودرس السطوح فيها وفي
مدينة قم، كما حضر بحوث السيد عبد الهادي الشيرازي والميرزا محمد باقر الزنجاني

(٢٤٦)



والسيد محسن الحكيم والسيد أبي القاسم الخوئي وغيرهم بالنجف. درس الفقه
واألصول وعلم الكالم والفلسفة. بعد مضي (٣١) سنة في النجف انتقل إلى الكويت ثم

أقام بسورية وتوفي فيها.
اآلثار:

١ - آثار المعاصي (عربي / مواعظ وحكم)
٢ - اثبات الحجة وعالئم الظهور (فارسي / عقائد)

طبعاته: طهران، مصطفوي وبوذر جمهرى، ١٣٤٤ ش، رقعي.
٣ - االجتهاد والتقليد (عربي / أصول الفقه)
٤ - أحسن التقريرات (عربي / أصول الفقه)

من محاضرات األصول ألستاذه السيد أبي القاسم الخوئي، ومحاضرات الفقه ألستاذه
الميرزا

محمد باقر الزنجاني، عدة مجلدات.
٥ - أخالق (فارسي / أخالق)

٦ - أساطين الشيعة (عربي / تراجم االعالم الدينية)
٧ - أصول الدين (عربي / عقائد)

٨ - أصول فقه (فارسي / أصول الفقه)
٩ - بداية األصول (عربي / أصول الفقه)

١٠ - بداية الفلسفة اإلسالمية (عربي / فلسفة)
مطبوع.

١١ - تاريخ زنجان، علماء ودانشمندان (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، مصطفوي، ١٣٤٧ ش، ٤٨٢ ص.
١٢ - تقريرات المكاسب المحرمة (عربي / فقه)

١٣ - جامع األنساب (فارسي / أنساب)
نبذة تاريخية عن حياة أبناء األئمة (عليهم السالم).

طبعاته: طهران، مصطفوي وبوذر جمهرى، ١٣٣٩ ش، رقعي، ٨ + ١٧٥ ص.

(٢٤٧)



١٤ - حاشية الرسائل (عربي / أصول الفقه)
١٥ - حاشية شرح التجريد (كشف المراد) (عربي / عقائد)

طبعاته: بيروت، ١٣٤٤ ش.
١٦ - حاشية الكفاية (عربي / أصول الفقه)

١٧ - حاشية المكاسب (عربي / فقه)
١٨ - خرافات كمونيستى (فارسي / الفرق والمذاهب)

١٩ - خالصة المعارف اإللهية (عربي / عقائد)
٢٠ - ذكرى في المواعظ (عربي / مواعظ وحكم)
٢١ - راهنماى جغرافياى إيران (فارسي / جغرافية)

٢٢ - رسالة عمليه (فارسي / فقه)
٢٣ - رسالة في العدالة (عربي / فقه)

٢٤ - زندگانى شاهزادگان (فارسي / تراجم االعالم الدينية)
حياة ابني اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم): يعقوب ويحيى المدفونين بصائن قلعه.

٢٥ - سفرنامه خراسان (فارسي / أدب)
٢٦ - شرح االسفار األربعة (عربي / فلسفة)

٢٧ - الشيوعية جرثومة الظلم والفساد (عربي / الفرق والمذاهب)
٢٨ - عقائد اإلمامية االثني عشرية (عربي / عقائد)

طبعاته: قم، حضرت المهدي، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٣٥٢ + ٢٨٨ + ٣٢٠ ص، ٣
مج.

٢٩ - فضائل علي وفاطمة والحسنين (عليهم السالم) (عربي / سيرة المعصومين
(عليهم السالم))

٣٠ - كشكول (فارسي - عربي / متفرقات)
طبعاته: بيروت، األعلمي، ١٣٩٩ ه، وزيري، ٣٨٤ ص.

٣١ - مختصر فقه الشيعة اإلمامية (عربي / فقه)
مطبوع.

(٢٤٨)



٣٢ - مراجع االمامية (فارسي / تراجم)
حياة (١٢٨) مرجعا اماميا من القدماء والمعاصرين.

٣٣ - مناسك الحج (عربي / فقه)
٣٤ - المنطق (عربي / منطق)

٣٥ - وسيلة الدارين في أنصار الحسين (عليه السالم) (عربي / تراجم االعالم الدينية)
طبعاته: بيروت، األعلمي، ١٤٠٢ ه، ٤٤٨ ص.

٣٦ - وصيتنامه براى فرزندان (فارسي / مواعظ وحكم)
المصادر: الذريعة ١٢ / ٥٤ و ١٨ / ٧٠ و ٢٠ / ٢٩٤ و ٢٦ / ٣١، كتابنامه بازار:

،١١٨
كشكول الزنجاني (للمؤلف)، معجم رجال الفكر ٢ / ٦٤٣.

إبراهيم بن سالم الخزرجي
(١٣٨٥ ه -)

عالم ديني. ولد في مدينة الناصرية، أكمل دراسته الثانوية فيها. انتسب إلى حوزة قم
العلمية سنة (١٤٠٠ ه)، وحضر البحث الخارج للشيخين: محمد باقر اإليرواني،

وحسين نجاتي.
اآلثار:

١ - االرتباط باألرواح (عربي / علم النفس)
ترجمة عن الفارسية. بحث عن األرواح وتحضيرها بدراسة موضوعية مفصلة.

٢ - إرشادات ونصائح للفتيات (عربي / التربية والتعليم)
ترجمة عن الفارسية لكتاب رضا فرهاديان.
طبعاته: قم، معارف إسالمي، ١٣٧٤ ش.

٣ - إرشادات ونصائح للفتيان (عربي / التربية والتعليم)
ترجمة عن الفارسية لكتاب رضا فرهاديان.
طبعاته: قم، معارف إسالمي، ١٣٧٤ ش.

٤ - إرشادات ونصائح للمعلمين (عربي / التربية والتعليم)

(٢٤٩)



ترجمة عن الفارسية لكتاب رضا فرهاديان.
طبعاته: قم، معارف إسالمي، ١٣٧٤ ش.

٥ - إرشادات ونصائح للوالدين والمربين (عربي / التربية والتعليم)
ترجمة عن الفارسية لكتاب رضا فرهاديان.

طبعاته: قم، معارف إسالمي، ١٣٧٤ ش، ٨٨ ص.
٦ - أطروحة لتعاون اآلباء والمربين في تنشئة التالميذ (عربي / التربية والتعليم)

ترجمة عن الفارسية لكتاب رضا فرهاديان.
طبعاته: قم، معارف إسالمي، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٧٦ ص.

٧ - التربية المثالية (عربي / التربية والتعليم)
ترجمة عن الفارسية لكتاب رضا فرهاديان، في وظائف الوالدين والمعلمين.

طبعاته: قم، معارف إسالمي، ١٣٧٤ ش، ١٠٩ ص.
٨ - الكلمة العليا (عربي / عقائد)

ترجمة عن الفارسية لمصنف الشيخ حسن زاده اآلملي. بحث في هل يجوز التلفظ
باألسماء

الحسنى من غير طريق النص والشرع المقدس؟
طبعاته: قم، سعيد بن جبير، ١٣٧٤ ش.

المصادر: المؤلف.
إبراهيم سجادي

(١٣٤٠ ه -)
اآلثار:

نظم الهدى (فارسي / ترجمة القرآن)
ترجمة منظومة للجزء األول واألخير من القرآن الكريم.

طبعاته: إصفهان، فردا، ١٣٧٧ ش، ٨٩ ص، ترجمة الجزء األول.
طهران، دفتر نشر فرهنگ إسالمي، ١٣٧٧ ش، ١٢٢ ص، ترجمة الجزء

األخير.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

(٢٥٠)



إبراهيم سخايي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - احياى ارتش (رهبرى سنت) (فارسي / العلوم العسكرية والحربية)

طبعاته: ١٣٥٨ ش، ٥٤ ص.
٢ - پيام إبراهيم (فارسي / سيرة األنبياء)

طبعاته: طهران، ١٣٥٣ ش، رقعي، ١٦٠ ص.
المصادر: فهرست برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ١٤.

إبراهيم سرمدي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
زندگانى مرد برجسته اسالم حضرت رضا (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين

(عليهم السالم))
مطبوع.

المصادر: الذريعة ١٢ / ٥٦.
إبراهيم سعادت الجوردي

(١٣٣٠ ه -)
اآلثار:

١ - تاريخ پيشرفتهاى پزشكى در
هفتاد سال أخير (١٣٠٠ - ١٣٧٠ ش) (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٧٠ ش، ٣٠٨ ص.
٢ - چند اندرز بهداشتى وپزشكى (فارسي / طب)

للوقاية من أمراض الشيخوخة في المرحلة الخامسة من العمر: السنة الثمانين إلى المئة.
طبعاته: طهران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١١٦ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٤٢٦.

(٢٥١)



إبراهيم سعيد العلماء شمسي الالريجاني
(١٢٨٦ - ١٣٧٤ ه)

عالم ديني. ولد بآمل، وأكمل المقدمات فيها. درس الفلسفة والعلوم النقلية في
طهران. اهتم بالتدريس ومختلف األعمال الثقافية.

اآلثار:
جواهر االيمان (فارسي / عقائد)

في أصول العقائد. انتخبه المؤلف من كتب فالسفة االسالم لطالب المتوسطة
واالعدادية.

طبعاته: طهران، ١٣٠٧ ه، رقعي، ٨١ ص.
طهران، ١٣٤٧ ه، رقعي، ٨٥ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٦١٢، مؤلفين چاپى ١ / ٦٧.
إبراهيم سعيدي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

سوريه (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، وزارت أمور خارجه، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٥٤ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٠٨ / ١٥.
إبراهيم سعيدي الحسيني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

على آئينه حق نما (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: تبريز، آذر آبادگان، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٥٦٢ ص، مج ١.

تبريز، أحرار، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١١٢١ ص، ٣ مج.
إبراهيم سلطاني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

عقل واعتقاد ديني (فارسي / فلسفة - دين)

(٢٥٢)



ترجمة مع أحمد نراقي عن كتاب ل (مايكل پترسون).
طبعاته: طهران، طرح نو، ١٣٧٧ ش، ٥٣٩ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم سلطاني لرگاني

(١٣٨٧ ه -)
اآلثار:

مجموعه تستهاى حقوق ثبت (فارسي / حقوق)
طبعاته: طهران، ١٣٧٦ ش، ١٨٤ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم سلمان أبو خمسين

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

أبواب الدعاء (عربي / أدعية)
طبعاته: بيروت، دار الكنوز، ١٤١٥ ه، ٣٤ ص.

المصادر: المؤلفات الشيعية في الجزيرة العربية: ٥٣٦.
إبراهيم سليمان

(ق ١٤ ه)
عالم ديني من العراق.

اآلثار:
مسائل من الفقه االستداللي (عربي / فقه)

طبعاته: النجف، ١٣٨٨ ه، مج ١.
المصادر: معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٤٦.

إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني " أبو إسحاق "
(ق ٢ ه)

محدث وصفه النجاشي والشيخ: بأنه وجه أصحابنا البصريين في الفقه والكالم

(٢٥٣)



واألدب والشعر وأن الجاحظ يحكي عنه، وأضاف الشيخ: ذكر أنه روى عن أبي عبد
الله (عليه السالم). أما المامقاني فنسب إلى " الفهرست " أن الشيخ ترحم عليه بقوله: "

رحمة الله
عليه ورضوانه " (١).

اآلثار:
له كتب لم يرووا شيئا منها.

المصادر: تنقيح المقال ١ / ١٨، جامع الرواة ١ / ٢٢، رجال العالمة الحلي: ٥،
رجال

النجاشي: ١٥، الفهرست للطوسي: ١٢ - ١٣، قاموس الرجال ١ / ١٩١، معالم
العلماء: ٥، معجم

رجال الحديث ١ / ٢٢٨، منتهى المقال ١ / ١٦٣ - ١٦٥.
إبراهيم سليمان زاده

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

بررسى مناسبترين ارتفاع كنده بمنظور كاهش
ضايعات قطع در درختان جنگلى راش وممرز (فارسي / زراعة)

بحث عن أنسب ارتفاع لقطع سيقان أشجار النبع والنيرية للتقليل من نسبة التلف فيها.
طبعاته: طهران، مؤسسة تحقيقات جنگلها ومراتع، ١٣٦٧ ش، رحلي، ١١٢ ص.

المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٦٧: ١٨٠.
إبراهيم بن سليمان القطيفي البحراني

(٠٠٠ - ٩٥٠ ه)
فقيه مجتهد وعالم بالحديث. أصله من البحرين. تتلمذ في مدينة النجف منذ سنة

(٩١٣ ه) للشيخ إبراهيم بن الحسن الوراق والشيخ محمد بن زاهد النجفي. يعد ممن
تعهد الحركة العلمية في تلك المدينة بعد اضمحاللها في الحلة. عاصر الشيخ علي

الكركي
المعارض له في كثير من المباحث. أجاز جماعة من العلماء (٢). توفي في النجف.

--------------------
(١) لم نجده في " الفهرست " للطوسي.

(٢) منهم: شريف الدين بن نور الله المرعشي التستري، الخليفة شاه محمود الشيرازي، الشيخ شمس الدين
االسترآبادي، الشيخ شمس الدين محمد بن تركي، الشيخ منصور بن شمس الدين محمد بن تركي. طبعت

إجازاتهم في بحار األنوار ١٠٨ / ٨٥ - ١٢٣.

(٢٥٤)



اآلثار (١):
١ - األربعون حديثا (عربي / حديث)

مخطوطاته: جامعة هارفرد / كيمبريدج (نشريه ٩ / ٣٧٨) [٦ مج].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٦) [١١٧٠٥].

المركزية / جامعة طهران ٨ / ٧٤٨ [٢ / ٢١١٣] - (٢٧ ظ - ٣٢ أ) -
١٠٩٣ ه.

٢ - األمالي (عربي / حديث)
رأى السيد األمين نسخة منه في مكتبة الحسينية في النجف، واحتمل أنها " مجموعة

النوادر "
نفسها.

٣ - إيضاح النافع في شرح النافع في مختصر الشرايع (عربي / فقه)
ينقل عنه الشيخ مرتضى األنصاري في " المكاسب " (٢).

٤ - الثمانية عشر حديثا (عربي / حديث)
تذييل كتاب " الفرقة الناجية ". أكد فيه أن الشيعة هم تلك الفرقة.

مخطوطاته: الحكيم العامة / النجف ١ / ١٥١ [٧٢٥ م] - (٨ و) - ١١١٦ ه.
٥ - الحائرية في تحقيق المسألة السفرية (عربي / فقه)

وهي أن األيام العشرة القاطعة للسفر هل يعتبر تواليها أم ال؟ واختار القطيفي اعتبار
التوالي

ردا على معاصره المحقق الكركي القائل بالعدم، وقد ذكر فيه سائر مناظراته مع
الكركي في سفرهما

إلى مدينة مشهد (٣).
٦ - حاشية شرايع اإلسالم (عربي / فقه)

--------------------
(١) نسب إليه كتاب " إلزام النواصب " في خطى دانشگاه تهران ١٦ / ٤٨٥ وخطى مجلس الشورى " ١ "

/ ٤
١٢٤ - ١٢٥، وعده في أمل اآلمل ٢ / ٣٦٤ مجهول المؤلف، وتردد في الذريعة ٢ / ٢٨٩ وكشف
الحجب: ٥٨ بين نسبته إلى السيد ابن طاووس والشيخ مفلح الصيمري، في حين نقل " الذريعة " عن

رسالة الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي (ت ١١٢١ ه) أنه للشيخ مفلح، ويؤيده أن النسخ المطبوعة
منه باسم " الصيمري " كما جاء في چاپى عربي: ٨٢.

(٢) المكاسب، بحث البيع: ١٨٧ ط. الشهيدي.
(٣) نقل الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين: ١٦٢ مقتطفات من تلك المسألة، وبعضا من مناظراتهما.

(٢٥٥)



٧ - الحاشية على المختصر النافع (عربي / فقه)
تعليقة على " النافع في مختصر الشرايع " تأليف المحقق الحلي.

٨ - الخالفيات (عربي / فقه)
رسالة عملية. صرح في بعض إجازاته باإلذن في العمل بمسائلها.

٩ - رسالة الجمعة (عربي / فقه)
اختار فيها حرمة صالة الجمعة زمن الغيبة مطلقا ردا على المحقق الكركي القائل

بوجوبها مع
وجود المجتهد الجامع لشرائط الفتوى.

١٠ - الرسالة الصومية (عربي / فقه)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٧٠ [٢٢٧] - (٥٥ و).

١١ - رسالة في أحكام الرضاع (الرسالة الرضاعية) (عربي / فقه)
رد على معاصره المحقق الكركي في " رضاعيته ".

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٢ / ٨٠ [٣ / ٢٣٩] - (و ٧٢ - ٩٤)
-

ق ١٣ ه، بعنوان " رضاعية ".
المرعشي / قم ١٣ / ٣٥٨ [٨ / ٥١٥١] - (٢٥٧ أ - ٣١٣ أ)، بعنوان " الرضاع ".

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٤٣٧ [٨ / ٧٠٤٣].
ملك الوطنية / طهران ٦ / ٦٣ [٢ / ٢٥٨٨] - (١٤ ظ - ٥٤ ظ) - ق ١٤ ه.

طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، مع الرضاعيات والخراجيات.
طهران، ١٣١٥ ه، مع كلمات المحققين.

١٢ - رسالة في أدعية سعة الرزق وقضاء الدين (عربي / أدعية)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٤٠ [٣٢٤] - (١٨ ص) - ٩٨٦

ه.
١٣ - رسالة في السهو والشك في الصالة (عربي / فقه)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٧٣ [٢٣٨] - (٢٨ و) - ٩٨٤ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٧٤ [٢٣٩] - (١٢ و) - ٩٨٥ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ١٠٣ [٣٢٩] - (٢٠ و)، بعنوان " سهوية ".
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٣٠٩ [٣ / ٥٤٠٥] - (٦٥ ظ - ٧٩ أ) -

ق ١١ ه.

(٢٥٦)



١٤ - السراج الوهاج (عربي / فقه)
الرد على خراجية المحقق الكركي المسماة ب " قاطعة اللجاج في حل الخراج ".

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٠٦) [٧٦٢١] - ١٢٦٨ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٧٥)

.[٦ / ١٤٨٧]
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٢٨٣ [٤ / ٢٣] - (ص ٣١٦ - ٣٧٩) -

ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ١٣ / ٣٥٧ [٧ / ٥١٥١] - (١٦٩ ظ - ٢٥٦ ظ).

طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، وزيري، ١٤٦ + ١٩٠ مع " الرضاعيات والخراجيات ".
طهران، ١٣١٥ ه، وزيري، ٢٠٤ ص.

قم، سيد الشهداء، ١٤١٠ ه، وزيري، ١٢٨ ص.
١٥ - شرح أسماء الله الحسنى (عربي / عقائد)

فرغ منه سنة (٩٣٤ ه).
١٦ - شرح األلفية في الصالة اليومية (عربي / فقه)

و " األلفية " للشهيد األول الشيخ محمد بن مكي العاملي. فرغ منه سنة (٩٣٩ ه).
[٨٣٦ M / ٤] (نشريه ١١ / ٦٩٥) مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس

-
٩٣٦ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ١٤٦ [٨ / ٨١] - (ص ٢٤٥ - ٢٩٩).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٣٠٣ [٧ / ٨١] - (ص ٢٥٠ - ٣٠٤) -

ق ١١ ه.
١٧ - شرح عدد محرمات الذبيحة (عربي / فقه)

١٨ - طرق رواية الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي (عربي / علوم الحديث)
ذكر الشيخ الطهراني أن مؤلف " مستدرك اإلجازات " وجده بخطه في (١٣٥)

صفحة، وأورده
في الجزء األول من " المستدرك ".

١٩ - الفرقة (الفئة) الناجية (عربي / عقائد)
بحث استداللي بروايات أهل السنة عن أن الفرقة الناجية التي وردت في حديث الرسول

األكرم (صلى الله عليه وآله): " ستفترق أمتي ثالثا وسبعين فرقة كلها في النار إال
واحدة " هي الشيعة اإلمامية

(٢٥٧)



االثنا عشرية. مقدمة و (٣) فصول وخاتمة. المقدمة: في حديث افتراق األمة ومعناه.
الفصل

األول: فيما يتعلق بأمير المؤمنين (عليه السالم) خاصة، الفصل الثاني: فيما جاء في عترة
النبي وأهل

بيته (عليهم السالم)، الفصل الثالث: في أن األئمة اثنا عشر إماما. والخاتمة: في أخبار
نجاة الشيعة. ألفه سنة

(٩٤٥ ه) بمدينة الجزائر.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٥١ [٤٤٠] - (٦٦ و) - ١٠٩١ ه،

بعنوان " تعيين فرقه ناجية ".
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٢٣)

.[٤ / ١٠١٣]
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٧٥)

.[٧ / ١٤٨٧]
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٢٧٢ [٢ / ٥٣٦٤] - (٨٣ ظ - ١٦٣ أ) -

ق ١٠ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ٢٤٩ [١ / ٤٢٣٢] - (١ ظ - ٨٣ أ) -

ق ١٢ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٦ / ٣٧ [٣ / ٧٥٣٩] - (٤٠ ظ - ٥٣ ظ)،

ناقصة اآلخر.
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٨٣) [٣ / ١٣٣].

مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٤٥٨ [٣٥٠] - (٩٥ و) - ١٠١٥ ه.
الوطنية / طهران ١١ / ٥٠٥ [٣ / ٢٢٠٠ ع] - (٦٥ أ - ١٠٦ أ) - ١٠٦٧ ه.

٢٠ - كشف الفوائد (عربي / فقه)
شرح ل " قواعد األحكام " تأليف العالمة الحلي. كتبه مرتين، تختلف إحداهما عن

األخرى كما
يظهر ذلك من نسخه الخطية.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٢٣٢ [٢ / ٨١] - (ص ١٢٨ -
- (١٧٠

ق ١١ ه، ناقصة.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٢٣٤ [٥ / ٨١] - (ص ٢١٢ - ٢٣٠) -

ق ١١ ه، ناقصة.
٢١ - مجموعة في نوادر األخبار الطريفة (عربي / حديث)



(٢٥٨)



٢٢ - النجفية في سهو الصالة اليومية (١) (عربي / فقه)
رسالة ألفها قبل سنة (٩٢٧ ه). رأى الشيخ الطهراني عند المحدث القمي في مدينة

مشهد
نسختها المكتوبة بالنجف في عصر المؤلف، وكان أولها ممزقا. نسخة أخرى منها

كانت في إصفهان
عند العالمة أبي المجد محمد رضا اإلصفهاني.

٢٣ - نفحات الفوائد ومفردات الزوائد (عربي / عقائد)
أجوبة عن أسئلة افتراضية في الفلسفة الدينية. عناوينها: " إن سأل سائل كذا فنقول كذا

."
فرغ منه سنة (٩٤٥ ه).

٢٤ - النية (عربي / فقه)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٧٤ [٢٤٢] - (٢٩ و)، ناقصة

اآلخر.
٢٥ - الهادي إلى سبيل الرشاد (عربي / فقه)

شرح ل " إرشاد األذهان " للعالمة الحلي.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ١٤٣ [٤٦٨] - (٢٣٢ و)، ناقصة

اآلخر، من الطهارة إلى بعض من كتاب الصالة.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٠٧) [٨١٠٣] - ١٢٤٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٠٧) [٢٦٧٨].
ملك الوطنية / طهران ١ / ٥٨٨ [٢٧٢٣] - (٢٠٦ و) - ق ١٠ ه.

المصادر: إحياء الداثر: ٤، األعالم ١ / ٤١، أعيان الشيعة ٢ / ١٤١ - ١٤٣، أمل
اآلمل: ٨،

أنوار البدرين: ٢٨٢ - ٢٨٨، بحار األنوار ١ / ٢٤، ٤٦ و ٥٣ / ٢٥٥ و ١٠١ /
٨٥ و ١٠٨ / ١٠٧

- ١٠٨، تاريخ العلماء: ٣٦، چاپى عربي: ٤٨٩ - ٤٩٠، ٥١٩، دانشوران ناصري ٣
،٣٧ - ٤٤ /

الذريعة ١ / ١٣٤، ١٣٥، ٣٩٨، ٤١٠، ٥١١ و ٢ / ٣٠٧، ٥٠٢ و ٥ / ١١ و ٦ /
،٤، ١٤، ١٠٦

١٩٣ و ٧ / ٢٣٨ و ١١ / ٤٧، ١٨٨، ٢٠٤ و ١٢ / ١٦٤، ٢٦٦ و ١٣ / ٧٤،
٨٨، ١٠٨ و ١٤ /

٥٧، ٢١٠ و ١٥ / ٦٢، ١٦٣ و ١٦ / ١٧٧، ٤٠٠ و ٢٤ / ٦٨، ٢٤٩، ٤٣٩ و
،٢٥ / ١٠٨، ١٤٩

١٥٠، روضات الجنات ١ / ٢٥ - ٢٩، رياض الجنة ١ / ٧٨ - ٨١، رياض العلماء



،١ / ١٥ - ١٩
ريحانة األدب ٤ / ٤٨١ - ٤٨٢، كتابشناسى ملى ٦٦ / ٥٧، كشف الحجب:

،١٥٦، ١٦٩، ١٧٧
٢٢٥، ٢٥٨، ٢٦٩، ٢٨٠، الكنى واأللقاب ٣ / ٧٦ - ٧٧، لؤلؤة البحرين: ١٥٩ -

١٦٥، مرآة
الكتب ١ / ١١١ - ١١٤، معجم رجال الفكر ٣ / ١٠٠٢، مؤلفين چاپى ١ / ٧٨ -

٧٩، هدية
العارفين ١ / ٢٦.

--------------------
(١) ذكرها الشيخ الطهراني بهذا العنوان في الذريعة ٢٤ / ٦٨، وأوردها في ١٤ / ٢١٠ بعنوان " الشك

والسهو
في الصالة اليومية "، وال يبعد أنها متحدة مع " رسالة السهو والشك في الصالة ".

(٢٥٩)



إبراهيم سليمان نژاديان
(١٣٦٤ ه -)

اآلثار:
١ - خودآموز آفت كشها (فارسي / زراعة)

ترجمة كتاب ل (جورج ويتكر وير).
طبعاته: أهواز، دانشگاه شهيد چمران، ١٣٦٩ ش، ٢٣٣ ص.

٢ - موريانه ها، تشخيص ومبارزه با آنها (فارسي / علم الحيوان)
ترجمة كتاب ل (ويليام فيكتور هريس).

طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٦٤ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٦٦ / ٢٤٧، كتابنامه بهار ١٣٧١: ١١٩.

إبراهيم بن سليمان النهمي الخزاز الكوفي " أبو إسحاق "
(ق ٣ ه)

من رجال الحديث. وثقه النجاشي والشيخ، وعده األخير ممن لم يرو عن
األئمة (عليهم السالم). روى عنه حميد بن زياد (ت ٣١٠ ه).

اآلثار:
١ - أخبار إرم ذات العماد (عربي / تاريخ)

٢ - أخبار جرهم (عربي / تاريخ)
٣ - أخبار ذي القرنين (عربي / تاريخ)
٤ - حديث ابن الحر (عربي / حديث)

٥ - الخطب (عربي / حديث)
يبدو أنه في خطب أمير المؤمنين (عليه السالم).
٦ - خلق السماوات (عربي / معارف القرآن)

٧ - الدعاء (عربي / أدعية)
٨ - الدفائن (عربي / حديث)

(٢٦٠)



٩ - قبض روح المؤمن والكافر (عربي / عقائد)
١٠ - مقتل أمير المؤمنين (عليه السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

١١ - المناسك (عربي / فقه)
١٢ - النوادر (عربي / حديث)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٤١، تنقيح المقال ١ / ١٨، جامع الرواة ١ / ٢٢،
الذريعة ١ /

٣٢٠، ٣٢٦، ٣٢٩ و ٦ / ٣٧٥ و ٧ / ١٨٣، ١٨٨، ٢٤٥ و ٨ / ١٨١، ٢٠٩ و
١٧ / ٣٦ و ٢٢ /

٢٩، ٣٥٣ و ٢٤ / ٣١٨، رجال الطوسي: ٤٥١، رجال العالمة الحلي: ٥، رجال
النجاشي: ١٨،

الفهرست للطوسي: ١٣ - ١٤، قاموس الرجال ١ / ١٩٤، كشف الحجب: ٥٨٩،
معجم رجال

الحديث ١ / ٢٢٨، منتهى المقال ١ / ١٦٥ - ١٦٦.
إبراهيم سنجر
(١٣٦٧ ه -)

اآلثار:
نفوذ آمريكا در إيران (فارسي / سياسة)

بحث عن السياسة الخارجية األمريكية والعالقة مع إيران.
طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٦٨ ش، ٢٥٦ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٦٤ / ١٥٦، كتابنامه زمستان ١٣٦٨: ١٠٦.
السيد إبراهيم سيد علوي

(١٣٥٨ ه -)
عالم ديني. قرأ مقدمات العلوم الحوزوية في مسقط رأسه تبريز. أكمل السطوح في

حوزة قم. درس الحكمة المتعالية والتفسير عند السيد محمد حسين الطباطبائي، كما
حضر أبحاث الخارج للفقه واألصول عند بعض المراجع كالسيد روح الله الموسوي
الخميني. حصل على ليسانس في علم االجتماع سنة (١٣٩١ ه) من جامعة طهران.

يدرس حاليا تاريخ اإلسالم والعلوم اإلسالمية لطلبة الجامعات.
اآلثار:

إلى جانب مقاالته المنشورة في مختلف الدوريات اإليرانية، له الكتب اآلتية:
١ - أخالق وسيره پيامبران (فارسي / سيرة األنبياء)

(٢٦١)



طبعاته: طهران، بنياد نهج البالغة، ١٣٦٦ ش، ٣٢ ص.
٢ - اقتصاد وصرفه جوئى (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، مؤسسة باقيات الصالحات، ١٣٧٦ ش، ٢٠٩ ص.
٣ - اينست آئين وهابيت (فارسي / الفرق والمذاهب)

ترجمة كتاب لمحمد جواد مغنية.
طبعاته: طهران، غدير، ١٣٥١ ش، جيبي، ٢٢٧ ص.
٤ - اينگونه ازدواج كنيم (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، مشكاة، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٢٣٣ ص.
٥ - اينگونه باش فرزندم (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، رآه امام.
٦ - اينگونه تربيت كنيم (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، رآه امام.
٧ - اينگونه معاشرت كنيم (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: عديدة منها:
طهران، رسالت قلم، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٣١٢ ص.
طهران، رسالت قلم، ١٣٦٥ ش، رقعي، ٣١٦ ص.

٨ - بعثت وپيامبرى (فارسي / عقائد - سيرة األنبياء)
طبعاته: طهران، بنياد نهج البالغة، ١٣٦٦ ش، ٤ ج.

٩ - بيماريهاى روانى (فارسي / أخالق)
ترجمة كتاب " كشف الريبة عن أحكام الغيبة " للشهيد الثاني، مع بعض اإلضافات.

طبعاته: طهران، رآه امام، ١٣٦٠ ش، رقعي، ١٧٤ ص.
طهران، رسالت قلم، ١٣٦٦ ش، رقعي، ١٧٦ ص.

١٠ - تاريخچه ونقد وبررسى عقائد واعمال وهابى ها (فارسي / الفرق والمذاهب)
ترجمة كتاب " كشف االرتياب " للسيد محسن األمين.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٥٦٤ ص.
طهران، أمير كبير، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٥٧٨ ص.

(٢٦٢)



١١ - تئورى أخالقي اسالم (فارسي / أخالق)
ترجمة كتاب ألبي األعلى المودودي.

طبعاته: طهران، شركت سهامي انتشار، ١٣٤٦ ش، جيبي، ١١٢ ص.
١٢ - تقوى ومتقين در نهج البالغة (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، ذكر، ١٣٦٩ ش، رقعي، ١١٧ ص.
١٣ - جهان بيني وجهاندارى على (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
طبعاته: طهران، فراهانى، وزيري، ٢٠٦ ص، باشراف الشهيد الشيخ محمد مفتح.

١٤ - حل مشكل جنسي جوانان (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، غدير، ١٣٥٤ ش، جيبي، ٦٠ ص.

١٥ - زمينههاى بعثت در نهج البالغة (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: طهران، بنياد نهج البالغة، ١٣٦٦ ش، ٣٦ ص.

١٦ - سب ولعن از ديدگاه أخالقي وفقه سياسي (فارسي / فقه)
بحث عن السب واللعن استنادا إلى القرآن والسنة وآراء الفقهاء وال سيما الشيخ مرتضى

األنصاري.
طبعاته: قم، كنگره شيخ أنصاري، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤٢ ص.

١٧ - سنت در قانونگذارى اسالم (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: طهران، نشر شريعت.

١٨ - صفحاتي از زندگانى امام جعفر صادق (عليه السالم) (فارسي / سيرة
المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: طهران، رسالت قلم، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٤٥٢ ص.
طهران، رسالت قلم، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤٨٧ ص.

١٩ - عدل الهى - عدالت بشرى (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: طهران، بنياد نهج البالغة، ١٣٧٦ ش.

٢٠ - علي (عليه السالم) وفلسفه الهى (فارسي / فلسفة)
ترجمة عن العربية لكتاب العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي.
طبعاته: قم، دار التبليغ اإلسالمي، ١٣٥٢ ش، جيبي، ١٤٢ ص.

طهران، إسالمي، ١٣٧٤ ش، ٧٢ ص.

(٢٦٣)



٢١ - فوائد وآثار نماز جماعت (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: طهران، أمور مساجد، رقعي، ٩٦ ص.

٢٢ - مسلمانان فيليپين (فارسي / التاريخ والجغرافية اإلسالمية)
ترجمة كتاب ألديب قيصر.

طبعاته: طهران، غدير، ١٣٥٢ ش، ١٣١ ص.
٢٣ - نظارت عمومى إسالمي در أمر به معروف (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، شركت سهامي انتشار، ١٣٤٧ ش، جيبي، ١٣٧ ص.
٢٤ - نگاهى به أركان اسالم در نهج البالغة (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، روشنگر، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٦٤ ص.
٢٥ - نماز در قرآن (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، مطهر، ١٣٧٦ ش.
٢٦ - وحى، يگانه منبع فكرى وقانونگذارى (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، بنياد نهج البالغة، ١٣٦٦ ش، ٢٨ ص.
٢٧ - يادنامه شريف رضى (فارسي / تراجم)

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٠٠٦ و ٢ / ١٦٢٦ و ٥ / ٥٢٢٩، ٥٢٣٠،
كتابشناسى توصيفي

إسالمي: ١٢٤، ١٨٧، ١٩٥، ٣١٥، ٣٦٦، كتابشناسى ملى ٦٦ / ٦٨، كتابشناسى
موضوعي

إيران ١ / ٢٥٠، كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ٤٤ وخرداد ١٣٦٥: ١١ وبهمن ١٣٦٥:
٢٣ وتابستان

١٣٦٦: ١٧، ٢١، ٢٢، ١٠٦ واسفند ١٣٦٦: ٢٠ وتابستان ١٣٦٧: ١٦١ وزمستان
:١٣٦٧

١١٧ وبهار ١٣٦٨: ١٨٩ وبهمن ١٣٦٩: ٤٨ وتابستان ١٣٧٠: ١٨٥ وزمستان
١٣٧٠: ٣٦

وپائيز ١٣٧٠: ٢٨ وتابستان ١٣٧٢: ٢٠، معجم ما كتب عن الرسول ١ / ٢٩٤،
٢٩٥ و ٣ /

٢١٢ و ٥ / ١٤٠ و ٦ / ٤٥٣ و ٨ / ٣٣٠، ٤١٣، المؤلف.
السيد إبراهيم سيد گوگاني

(١٣٦٤ ه -)
اآلثار:

١ - الكترونيك قدرت (فارسي / صناعات)
ترجمة كتاب ل (ريمونه رمشو).



(٢٦٤)



طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٣٠٨ ص.
طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٦٩ ش، ٢٩٨ ص.

٢ - موتورهاى الكتريكى كوچك وخيلي كوچك (فارسي / صناعات)
ترجمة كتاب ل (گريل وي نوث).

طبعاته: تبريز، نيما، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٢٦٤ ص.
المصادر: كتابنامه فروردين ١٣٦٤: ٣٣ وتير ١٣٦٤: ١٢٠ ومهر ١٣٦٩: ٧٦.

إبراهيم سيواني
(ق ١٥ ه)

طبيب إيراني نقل عدة كتب إلى الفارسية.
اآلثار:

١ - أصول جراحي شوارتز، جراحي قفسه
سينه، پستان، تيروئيد، پاراتيروئيد (فارسي / طب)

ترجمة كتاب ل (شوارتز).
طبعاته: طهران، آزاده، ١٣٧٠ ش، ٥٨٠ ص.

٢ - أصول طب داخلي هاريسون: اختالالت سيستم قلب وعروق (فارسي / طب)
ترجمة مع أحمد سالمت راد عن كتاب ل (تنسلي راندولف هاريسون).

طبعاته: تبريز، ذوقي، ١٣٦٩ ش، ٨١٤ ص.
تبريز، ذوقي، ١٣٧٠ ش، ٨٠٦ ص.

٣ - بررسى نشانه ها وعالئم بيماريهاى داخلي (فارسي / طب)
طبعاته: تبريز، ذوقي، ١٣٦٨ ش، ٧٣٥ ص.

٤ - بيماريهاى غدد درون ريز (فارسي / طب)
ترجمة كتاب ل (هاريسون).

طبعاته: تبريز، ذوقي، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٦٧٢ ص.
٥ - طب كودكان نلسون: بيماريهاى نوزادان (فارسي / طب)

ترجمة مع سعيد شفيعي للمجلد الثاني من كتاب ل (نلسون).
طبعاته: تبريز، ذوقي، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٢٦٤ ص.

(٢٦٥)



٦ - مباني طب داخلي هاريسون: نشانه شناسى اساسى بيماريها (فارسي / طب)
ترجمة كتاب ل (راندولف هاريسون).

طبعاته: تبريز، ذوقي، ١٣٦٨ ش، ٧٣٥ ص.
المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ١٢٦، ١٤٨، ٢١٥، ٣٢٠، كتابشناسى ملى ٦٧

/
١١٨، كتابنامه زمستان ١٣٦٧: ١٣٨ وتابستان ١٣٦٨: ٢٧٧ وزمستان ١٣٦٨:

.٦٤
إبراهيم الشابندر

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

مجموعة المقررات االستئنافية والتمييزية
الحقوقية الصادرة من محكمة تمييز العراق (عربي / قانون)

جمع وترتيب.
طبعاته: البصرة، ١٩٣١ م، ج ١.

المصادر: معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٤٦.
إبراهيم بن شاه حسين اإلصفهاني

(٠٠٠ - ٩٨٩ ه (١))
أديب لغوي وشاعر خطاط. ولد ودرس في إصفهان. اضطربت حياته بعد مقتل أبيه

وزير الشاه إسماعيل الصفوي سنة (٩٢٩ ه)، فانتقل إلى قزوين وصار قطبا لألدباء، ثم
توفي فيها.

اآلثار:
١ - ديوان (فارسي / شعر)

٢ - رسالة في اللغة الفارسية (عربي - فارسي / لغة)
مخطوطاته: حالت أفندي / استنبول (الذريعة ١٨ / ٣٣٢).

--------------------
(١) هكذا ورد في أحوال وآثار خوشنويسان ١ / ١٥ وفرهنگ سخنوران ١ / ١٦ ومستدركات األعيان ٣

/
٦، وذهب ابن يوسف في خطى مدرسه عالي شهيد مطهرى ٢ / ٢٣٠ إلى أنه كان حيا سنة (١٠٠٨ ه) ثم

استنتج من " عالم آرا " تأليف إسكندر بيك أنه توفي سنة (١٠٢٥ ه)، وهو بعيد عن الصواب.

(٢٦٦)



٣ - فرهنگ ابراهيمي (١) (تركي - عربي - فارسي / لغة)
معجم. ابتدأه بعدة فصول في قواعد اللغة. أدرج مفرداته وفقا للترتيب األلفبائي في

(٢٨) بابا،
وعززها بشواهد شعرية فارسية لشعراء معروفين. ألفه سنة (٩٨٦ ه).

مخطوطاته: دهخدا / طهران (نشريه ٣ / ٢٦) [٢٥] - ق ١٠ - ١١ ه.
دهخدا / طهران (نشريه ٣ / ٢٧) [٢٧] - ق ١١ ه.

عارف حكمت / المدينة (نشريه ٥ / ٥٧٠) [١٢٤] - (١٦٠ و) - ١٠٠٩ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١٣ / ٦٥ [١٠٣] - (١٥٨ و) - ق ١٠ -

١١ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١٣ / ١٧٣ [٢٤٢] - (٩٢ و) - ق ١٢ ه،

مخرومة.
كلية اآلداب / طهران ١ / ٣٦٧ [٤٠ د] - (١٧٦ و) - ١٠٤٢ ه.

الگلپايگاني / قم ٣ / ٢٣٢ [٢٣٤٣] - (١٠٤ و) - ١١٠٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٩٩ [٨٦٥] - (١٢٧ و) - ق ١١ ه.

المرعشي / قم ١١ / ٣٩٨ [٤٣٩٩] - (١٠٨ و) - ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢١٨٩ [٣٢٣٣] - (٢٤٦ و) - ق ١٠ - ١١ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٩٤ [٥٨٠٢] - (١٠٠ و) - ق ١٠ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٢٢٩ [٨٧] - (١٢٢ و) - ق ١٣ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٢٣٢ [١٧] - (١٠٥ و) - ١٢٧٧ ه.

ملك الوطنية / طهران ٣ / ٥٧٧ [٤١٤] - (١٦٨ و) - ١٢٢٨ ه.
المصادر: أحوال وآثار خوشنويسان ١ / ١٥ - ١٦، أعيان الشيعة ٢ / ١٢٨، خطى

رضوى
١٣ / ٦٥ - ٦٩، خطى مدرسه عالي شهيد مطهرى ٢ / ٢٢٩ - ٢٣١، الذريعة ٩ /

١٥ و ١٦ /
٢١١ و ١٨ / ٣٣٢، فرهنگ سخنوران ١ / ١٦، مستدركات األعيان ٣ / ٦،

نسخههاى خطى
فارسي ٣ / ١٩٣٧.

--------------------
(١) وسمي أيضا في نسخههاى خطى فارسي ٣ / ١٩٣٧ ب " فرهنگ جهان گشا " و " فرهنگ مختصر "

و " فرهنگ فارسي بفارسي ". وجاء في خطى مدرسه عالي شهيد مطهرى ٢ / ٢٣٠ أن هذا المعجم هو
" شرفنامه منيرى " نفسه المذكور في الصفحة ١٨٩ - ١٩٢ من الفهرست مع تصرف قليل، عرف بعد ذلك

بأنه كتاب مستقل، ثم استند إلى عدة شواهد إلثبات ذلك.



(٢٦٧)



إبراهيم شاه حسيني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
واژه نامه دريانوردى (إنكليزي - فارسي / لغة)

معجم مصطلحات المالحة البحرية.
طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٦٦ ش، رقعي، ١٠٨ ص.

المصادر: كتابشناسى لغت نامه ها: ٤٣ - ٤٤، كتابنامه بهار ١٣٦٦: ٧٦.
إبراهيم بن شاهرخ بن تيمور الگوركاني

(٨١٢ - ٨٣٨ ه)
خطاط مبدع. تتلمذ لپير محمد الشيرازي بفارس. حكم في شيراز. احتل البصرة سنة

(٨٣٨ ه)، ثم توفي فيها.
اآلثار:

منشآت (فارسي / أدب)
مخطوطاته: سلطنتي / طهران (الذريعة ٢٣ / ٢٣) - ٩٠٥ ه، ضمن مجموعة منشآت.

المصادر: أحوال وآثار خوشنويسان ٤ / ١٠١٣ - ١٠١٤، أعيان الشيعة ٢ / ١٣٨،
الذريعة

٢٣ / ٢٣، شذرات الذهب ٤ / ٢٢٩، الضوء الالمع ١ / ٥٢.
إبراهيم الشبعي

(٠٠٠ - ٠٠٠)
باحث لغوي.

اآلثار:
االنتخابية (عربي - فارسي / لغة)

نسخته موجودة في مكتبات طهران.
المصادر: الذريعة ٢٦ / ٥٦.

(٢٦٨)



إبراهيم شريعتمداري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
كاوشى در زندگى صادق هدايت وروان كاوى وآثار وافكار أو (فارسي / تراجم)

طبعاته: طهران، پيروز، جيبي، ١٧٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٠١٦.

إبراهيم شريفي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
پيكار خونين در يمن (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، ١٣٤٣ ش، وزيري، ٩١ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩٩٣.

إبراهيم شريفي پور الشيرازي
(١٣٤٧ - ١٤٠٥ ه)

اآلثار:
١ - روح پيداى عشق (فارسي / أدب)

طبعاته: شيراز، ١٣٦٤ ش، رقعي، ١٠٤ ص.
٢ - روحي در سايه (فارسي / أدب)
طبعاته: شيراز، ١٣٥٩ ش، ١١٠ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٤٨ / ٢٥٩، كتابنامه تير ١٣٦٤: ١٣٧.
إبراهيم بن شعبان التنكابني

(ق ١٤ ه)
عالم أقام بالنجف وتتلمذ للسيد أسد الله اإلشكوري (ت ١٣٣٣ ه). كان حيا سنة

(١٣٢١ ه).

(٢٦٩)



اآلثار:
ترجمة نجاة العباد في الطهارة والصالة (فارسي / فقه)

و " نجاة العباد " للشيخ محمد حسن النجفي. ترجمه بأمر أستاذه السيد أسد الله
اإلشكوري

النجفي. فرغ منها سنة (١٣٢١ ه). شاهد الشيخ الطهراني نسختها بخط المترجم
وعليها تعاليق

السيد اإلشكوري.
المصادر: بزرگان رامسر: ١٥، الذريعة ٤ / ١٤١ - ١٤٢ و ٢٤ / ٥٩ - ٦٠، معجم

رجال الفكر
.١ / ٣١٥

إبراهيم شكورزاده بلوري
(ق ١٥ ه)

أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد. نال الليسانس منها سنة (١٣٨٤ ه) والدكتوراه
سنة (١٣٩٥ ه) من جامعة السوربون بفرنسا في اللغة الفرنسية وآدابها. حصل على

وسامين علميين، كما حصل على جائزتين في الرسم.
اآلثار:

إلى جانب ما نشر من مقاالت في العلوم اإلسالمية واللغة الفرنسية والفارسية
وآدابهما، له الكتب اآلتية:

١ - ترانههاى روستايى خراسان (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٣٨ ش، جيبي، ٣٠٠ ص.

٢ - ده هزار مثل فارسي وبيست وپنچ هزار معادل آنها (فارسي / أدب)
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٨٨٤ ص.

٣ - صرف أفعال وموارد استعمال زمانها در زبان فرانسه (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، وزيري، ٢٠٣ ص.

مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٣ ش، ٢٢٨ ص.
٤ - عقايد ورسوم مردم خراسان (فارسي / ثقافة)

طبعاته: طهران، بنياد فرهنگ إيران، ١٣٤٦ ش، ح + ٥٦٠ ص.
طهران، سروش، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٦٩٢ ص.

(٢٧٠)



٥ - فرهنگ اصطالحات علوم ومعارف إسالمي (فرنسي / لغة)
مطبوع.

٦ - مواعظ وحكم سعدى در بوستان وگلستان (فرنسي - فارسي / مواعظ وحكم)
ترجمة جمعت مع األصل الفارسي في كتاب واحد.

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٥ ش، وزيري، ١٢٨ ص.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٦٧، چاپى فارسي ١ / ١٢٦٦، الذريعة ١٥ /

٤، شرح
حال استادان ٣ / ١١٧٦، مؤلفين چاپى ١ / ٦٧.

السيد إبراهيم شمس الدين بن حسين القزويني الحائري
(١٣١٨ ه - ٠٠٠)

باحث في التاريخ والجغرافية. ولد بكربالء في أسرة عرفت بالعلم والتدين.
اآلثار:

١ - أصول علم الجغرافية والهيئة (فارسي / جغرافية - فلك)
مخطوطاته: حسين القزويني الخاصة / كربالء (مخطوطات كربالء ١ / ٨٩) -

(١٥٤ ص) - ١٣٣٢ ه، يحتوي على ١٣ خارطة لدول أوروبا وآسيا.
٢ - البيوتات العلوية في كربالء (عربي / تراجم)

طبعاته: كربالء، ١٩٦٣ م، مج ١.
٣ - تقريرات تاريخ إيران (فارسي / تاريخ)

في تاريخ إيران من عهد هوالكو حتى أوائل حكم القاجاريين.
مخطوطاته: حسين القزويني الخاصة / كربالء (مخطوطات كربالء ١ / ٩٥) - (٣٠

ص) -
١٣٣١ ه.

المصادر: تراث كربالء: ١٤٩، ٢٠٩، مخطوطات كربالء ١ / ٨٩، ٩٥، معجم
المؤلفين

العراقيين ١ / ٤٧.
إبراهيم شهدوست " قلب "

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

تو (فارسي / أدب)

(٢٧١)



طبعاته: طهران، جيبي، ١٧٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٤٣٨.

إبراهيم شهسواري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - كليد راهنماى Reading English براى

دانشجويان كليه رشته ها در سراسر كشور (إنكليزي / لغة)
طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٦٨ ش، ١٣٣ ص.
٢ - گرامر جامع زبان انگليسى (إنكليزي / لغة)

وفقا لكتاب " استراكچر ".
طبعاته: طهران، اتحاد، ١٣٧١ ش، وزيري، ٣٨٤ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٦٨: ٤١ وزمستان ١٣٧١: ٥٩.
السيد إبراهيم الشيرازي

(٠٠٠ - ٠٠٠)
مؤلف شيرازي األصل، عاش في خراسان.

اآلثار:
كيميا (فارسي / كيمياء)

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٢٢٨ [٣ / ٢٧٨٠] - (ص ٩٦ -
- (١٠٠
ق ١٣ ه.

المصادر: خطى مجلس " ١ " ٩ / ٢٢٨، نسخههاى خطى فارسي ١ / ٦٢٨.
إبراهيم الشيرازي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - خود سازى (فارسي / أخالق)
طبعاته: طهران، ١٣٥٢ ش، وزيري، ٤٦ ص.

(٢٧٢)



٢ - واقع بيني در الهيات با استفاده از رياضيات (فارسي / عقائد)
طبعاته: طهران، ١٣٤٨ ش، ٥٠ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٩٥٠ و ٥ / ٥٣٨٤، كتابشناسى موضوعي إيران ١ /
.٧٧

الميرزا إبراهيم الشيرازي " چيني "
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
إظهار الحق (فارسي / عقائد)

طبعاته: بومباي، ١٣٤٥ ه، رقعي، ٤٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٠٨، مؤلفين چاپى ١ / ٤٩.

إبراهيم شيراني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - توربو ماشينها (فارسي / صناعات)

طبعاته: إصفهان، دانشگاه صنعتي، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤٧٢ ص.
٢ - مقدمه أي بر توربو ماشين ها (فارسي / صناعات)

طبعاته: طهران، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٣٤٠ ص.
٣ - مقدمه أي بر ميكانيك سياالت (فارسي / صناعات)

ترجمة مع مسعود نازگوئي عن كتاب ل (آلن. ا. مكدونالد ورابرت و. فاكس).
طبعاته: إصفهان، دانشگاه صنعتي، ١٣٦٩ ش، ٦٦٧ ص.

المصادر: كتابنامه بهمن ١٣٦٦: ٤٦ ومهر ١٣٦٩: ٧٦ وتابستان ١٣٧٣: ١٧٦.
إبراهيم الشيرواني

(ق ١٣ ه)
فقيه وأصولي. من الطلبة البارزين للشيخ محمد حسن النجفي في النجف. كان حيا

سنة (١٢٧٢ ه).

(٢٧٣)



اآلثار:
مباني الفقه (عربي / فقه)

مجلدان. فرغ من أولهما سنة (١٢٧٢ ه). أشار الشيخ الطهراني في " الذريعة " إلى أنه
موجود

في مكتبات النجف.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٤٤، الذريعة ١٩ / ٤٦، الكرام البررة ١ / ٥، معارف

الرجال
.١ / ٢٧

إبراهيم بن صادق بن أبي طالب اللواساني الناصرآبادي
(٠٠٠ - ١٣٠٩ ه)

عالم ديني إيراني. تتلمذ في النجف للشيخ محمد حسن النجفي وحصل على إجازة
منه. عاد إلى طهران سنة (١٢٦٥ ه) وتصدى لألمور الشرعية والوعظ واإلرشاد. توفي

في تلك المدينة، ودفن بالنجف في وادي السالم.
اآلثار:

تقريرات في الفقه واألصول (عربي / فقه - أصول الفقه)
عدة مجلدات، من أبحاث أستاذه مؤلف " جواهر الكالم ".

المصادر: تكمله نجوم السماء ١ / ٣٩٣، معارف الرجال ٢ / ٢٢٧، معجم رجال
الفكر ٣ /

١١٣٣، نقباء البشر ١ / ١٥.
إبراهيم بن صادق المخزومي العاملي

(١٢٢١ - ١٢٨٨ ه (١))
فقيه أصولي وشاعر مجيد. ولد وتوفي بالطيبة (٢) من قرى جبل عامل. سكن العراق
(٢٧) عاما، وقرأ في النجف على الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء وأخيه الشيخ

--------------------
(١) دون أعيان الشيعة ٢ / ١٤٤ وفاته سنة (١٢٨٤ ه)، وشهداء الفضيلة: ٣٣٤ سنة (١٢٧٨ ه)، والكرام

البررة ١ / ١٧ سنة (١٢٨٣ ه).
(٢) في معارف الرجال ١ / ٢٧: توفي بالنبطية، وذكر ماضي النجف وحاضرها ٣ / ٥٣٨ قرية كوانين

محال
لوفاته، ويبدو أنه استنتاج خاطئ من عبارة " أعيان الشيعة ": " ولد في قرية الطيبة من قرى جبل

عامل... وتوفي بها... وكانت وفاته بكوانين والثلوج مادة رواقها على السهول والجبال ".

(٢٧٤)



مهدي والشيخ مرتضى األنصاري، وحصل على إجازة الرواية واالجتهاد. عاد إلى بالده
سنة (١٢٧٩ ه) وتصدى لإلفتاء ونشر األحكام الشرعية.

اآلثار:
١ - ديوان (عربي / شعر)

دونه محمد ابن الشيخ طاهر السماوي النجفي. اشتمل على قسمين: أحدهما في
تخاميسه،

واآلخر في قصائده. نقلت في " أعيان الشيعة " و " شعراء الغري " نماذج من شعره في
مدح األئمة

المعصومين (عليهم السالم) وبعض الشخصيات، ومن بينها قصيدة عينية له كتبت على
ضريح اإلمام أمير

المؤمنين (عليه السالم) سابقا.
٢ - الرسائل النثرية (عربي / أدب)

مراسالته األدبية. نقلت المصادر رسالتين منها: بعث األولى من النجف إلى السيد
محمد أمين

الحسيني في جبل عامل يعزيه فيها بوفاة أخيه السيد محسن، والثانية إلى الشيخ عبيد الله
األشعري

بعد عودته من العراق إلى جبل عامل.
٣ - منظومة في الفقه (عربي / فقه)

تناهز (١٥٠٠) بيت. شرح منها (٣٠) بيتا من كتاب الطهارة.
٤ - الندوة البالغية (عربي / شعر)

مجموعة أدبية ضمت قصائد شعراء تلك الندوة في النجف. نقل بعضها الشيخ محمد
السماوي في

كتابه " الطليعة ".
المصادر: األعالم ١ / ٤٣، أعيان الشيعة ٢ / ١٤٤ - ١٦٧، تكملة أمل اآلمل: ٧٣ -

،٧٥
الذريعة ٩ / ١٥ و ٢٤ / ١٠٤، زندگانى شيخ أنصاري: ٢٠٢، شعراء الغري ١ / ٦٨

،١١٣ -
الكرام البررة ١ / ١٧ - ١٨، ماضي النجف وحاضرها ٣ / ٥٣٦، معارف الرجال ١ /

،٢٤ - ٢٧
معجم رجال الفكر ٣ / ١٣٥٥، معجم المؤلفين ١ / ٣٨.

إبراهيم صادقي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:



١ - دانستنيهاى رانندگى وائين نامه جديد (فارسي / تعليمات عامة)
في قوانين السياقة.

(٢٧٥)



طبعاته: طهران، خزر، ١٣٤٧ ش، جيبي، ٢٥٢ ص.
طهران، خزر، ١٣٤٩ ش، جيبي، ٢٠٣ ص.

٢ - راهنمائى رانندگى براى همه (فارسي / تعليمات عامة)
طبعاته: طهران، سعيدي، ١٣٤٧ ش، جيبي، ١٨٤ ص.

٣ - مكانيك كامل اتومبيل خزر (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، خزر، ١٣٦٨ ش، ٣٢٥ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٠٢٠، ٢٤٥٣، كتابنامه پائيز ١٣٦٨: ٢٣٣.
إبراهيم بن صالح األنماطي الكوفي " أبو إسحاق " (١)

(ق ٢ ه)
من رجال الحديث. وصفه النجاشي بأنه ثقة ال بأس به، وذكره الشيخ في من لم يرو

عن األئمة (عليهم السالم).
اآلثار:

نقل النجاشي أن كتبه انقرضت وال يعرف منها إال:
الغيبة (عربي / عقائد)

في غيبة الحجة عجل الله فرجه. يرويه عنه جعفر بن قولويه بواسطة واحدة.
المصادر: تنقيح المقال ١ / ٣٠، جامع الرواة ١ / ٢٣، الذريعة ١٦ / ٧٥، رجال

الطوسي:
٤٥٠، رجال العالمة الحلي: ١٩٨، رجال النجاشي: ١٥، الفهرست للطوسي: ١٤،

قاموس
الرجال ١ / ٢٠٨، معجم رجال الحديث ١ / ٢٣٨، منتهى المقال ١ / ١٦٨ -

.١٧٤
إبراهيم بن صالح المغلوي النيشابوري " شاهدي دده "

(٨٧٥ - ٩٥٧ ه)
شاعر وشيخ زاوية المولوية ببلده. توفي خالل سفره في قره حصار.

--------------------
(١) استظهر العالمة اتحاده مع إبراهيم بن صالح األنماطي األسدي الذي روى عن اإلمام موسى بن

جعفر (عليهما السالم) ثم صار واقفيا بعده، وأصر على اتحادهما مؤلف " قاموس الرجال " مخالفا في ذلك "
تنقيح

المقال " و " معجم رجال الحديث ".

(٢٧٦)



اآلثار:
١ - بحر طويل (فارسي / المدائح والمراثي)

في (١٢) عقدا، األول إلى الرابع: تحميد لله تبارك وتعالى، الخامس والسادس:
توصيف

النبي (صلى الله عليه وآله)، السابع والثامن: مناقب أمير المؤمنين (عليه السالم)، التاسع
إلى الثاني عشر: مدح الشاه عباس

الحسيني.
مخطوطاته: المتحف الوطني / كراتشي (نوشاهى: ٥٤٧) [٢ - ٢٣ / ٩١٢ -

M ١٩٥٧. N] - (ص ١٨ - ٣٢) - ١٠٧٨ ه (١).
- [N .١٩٦٢ M - ٥ / ١٨٥] (نوشاهى: ٥٤٧) المتحف الوطني / كراتشي

(ص ٢٠٢ - ٢٠٨) - ١٠٧٨ ه.
٢ - تحفه شاهدي (فارسي - تركي / لغة)

معجم لتيسير تعليم األطفال. نظم في (٢٧) قطعة لكل منها وزنها الخاص.
مخطوطاته: انه بيگ / بروسه: ٣٠ [١ / ٣٤٣٢] - (٦٧ و) - ١٠٠٩ ه.

انه بيگ / بروسه: ٣١ [١ / ٨١٠٠] - (٢٥ و) - ١٠٧٠ ه.
انه بيگ / بروسه: ٢٣١ [٢ / ١١٥٨] - (ص ١٩ - ٦٦) - ١٠٩٧ ه.

- [١٣٤ C] (نشريه ١١ / ١٥) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
١٠٧١ ه.

جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس (نشريه ١١ / ١٥) [C ٩٤] - ق ١٢ ه.
دار الكتب / القاهرة (نسخههاى خطى فارسي ٣ / ١٩٦٨) [١، عروض

تركي] - (ص ١ - ٢٦) - ١١٣٦ ه.
دار الكتب / القاهرة (نسخههاى خطى فارسي ٣ / ١٩٦٨) [٢٤، لغت

تركي] - (٢٠ و) - ١٠٨٩ ه.
سليميه / ادرنه (خطى فارسي كتابخانههاى تركيه: ٢٣٠) [٤٩٩٢] -

(٢٠ و) - ١١٠٦ ه.
طوب قابوسراى / استنبول (نسخههاى خطى فارسي ٤ / ٢٧١٣) [٧ /

٢٠٢١. R] - ١٠٥٧ ه.
--------------------

(١) جاء فيه أنه مدح الشاه عباس األول (٩٩٦ - ١٠٣٨ ه) والشاه عباس الثاني (١٠٥٢ - ١٠٧٧ ه)،
وهذا

ال يتالءم وتاريخ حياة المترجم له، حيث إنه مات قبل والدة الشاه عباس األول.

(٢٧٧)



عاطف أفندي / استنبول (خطى فارسي كتابخانههاى تركيه: ٣٣٩)
[٥٠ / ٢٨١٧] - (٢٢٥ ظ - ٢٤٥ ظ) - ق ١٠ ه.

كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٣٩٢ [٨ / ١٢٤٩] - (١٥ و).
المتحف البريطاني / لندن (نشريه ٤ / ٦٩١) [٧٠٠٣. OR] - ق ١٢ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٢٠١٣ [١ / ٣٩٢٩] - (ص ١ - ٧٠) -
ق ١٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٤٤٦ [١ / ٩٦٥٩] - (٥ ظ - ١٩ ظ) -
١٢٠١ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٣١٩ [٩٢٠٧] - (٢٢ و) - ١١٥٣ ه.
هدايتي الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٣، ص ١١٠) - ١٢١٩ ه.

وله نسخ خطية أخرى (١).
٣ - ديوان (تركي / شعر)

مخطوطاته: جامعة برنستون / برنستون (نشريه ١٠ / ٤١) [١ / ١٥٠٠] - ٩٣٢ ه.
[N .١٩٥٧ M - ٢ - ٢٣ / ٩١٢] (نوشاهى: ٥٠١) المتحف الوطني / كراتشي

- ١٠٧٨ ه، عدة غزليات.
٤ - گلشن توحيد (فارسي / شعر)

انتخب (١٠٠) بيت من كل دفتر من الدفاتر الستة " المثنوي " للمولوي، وسماه "
مفردات

مثنوي ". شرح كل بيت ب (٥) أبيات، وسماه " گلشن توحيد ". فرغ منه سنة
(٩٣٧ / ٩٤٠ ه).

مخطوطاته: انه بيگ / بروسه: ١٨٠ [١ / ٢٠٣١] - (١٢٧ و) - ١١١١ ه.
بايزيد العامة / استنبول (خطى فارسي كتابخانههاى تركيه: ٣٦١) [٣٦٣٧]

- (١٢٩ و) - ٩٦٤ ه.
بايزيد العامة / استنبول (خطى فارسي كتابخانههاى تركيه: ٣٦٢) [٣٦٩٩]

- (٩٤ و) - ١٠٥٨ ه.
--------------------

(١) يراجع انه بيگ بروسه: ٣١، ٣٢، ١٨٥، خطى فارسي كتابخانههاى تركيه: ٤٠، ٨٨، ١٥٧، ٢٣٠،
٢٥٩، ٢٩٧، ٣٣٠، ٤٠٤، ٤٤٠، ٤٧٢، ٥٣٥، ٥٩٧، نسخههاى خطى فارسي ٣ / ١٩٦٩، ١٩٨٦، و

٤
/ ٢٧١٣، نشريه ٤ / ٦٩١ و ١٠ / ٨٢ و ١١ / ٥٥٢، ٥٥٥، ٥٥٧.

(٢٧٨)



جامعة استنبول / استنبول: ١٥٢ [٣٠٩] - (١٤٧ و) - ٩٩٦ ه.
جامعة استنبول / استنبول: ٦٧٩ [١٥٦٤] - (١٢٨ و) - ١٠٣٣ ه.
جامعة استنبول / استنبول: ٤٤٥ [١٠١٨] - (١٠٥ و) - ١٠٣٣ ه.

- [٤٠ C / ١] (نشريه ١١ / ٥٦٦) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
١١٨٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٧٤٦ [١ / ٨٧٨٠] - ١٢٩٦ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٢٣٥ [٤٦٦] - (١٨١ و).

گنج بخش / اسالم آباد ٣ / ١٧٨٠ [٤٧٦] - (٢٠٨ و) - ق ١٢ ه، ناقصة
األول.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٤٤٩ [١١٦٩] - (١٢٦ و) - ق ٩٦٠ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٣٦٥ [٢٦٢١] - (٢٨٠ ص) - ق ١١ ه.
المرعشي / قم ٢٠ / ١٣١ [٧٧٦٢] - (١٣٣ و) - ق ١٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٣١٦ [٩١٩٧] - (١٠٣ و) - ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢١٣ [٦١٨٣] - (٨١ و) - ١٢٣٦ ه.

ملك الوطنية / طهران ٤ / ٦٩٦ [٥٥٣٢] - (١٣٢ و) - ١٢١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ٤ / ٦٩٦ [٥٢٧٦] - (١٤٦ و) - ١٢٥٥ ه.
الوطنية / تبريز ٣ / ١١٥٦ [٢٨٧٥] - (١٥٩ و) - ١٢٣٥ ه.

وله نسخ خطية أخرى (١).

طبعاته: استنبول، ١٢٩٨ ه.
المصادر: تاريخ نظم ونثر ١ / ٤٦٨ و ٢ / ٨٢٩، خطى ملى تبريز ٣ / ١٣١٤،

الذريعة ٩ /
٤٩٨ و ١٨ / ٢٢٥ و ٢٢ / ٤٣٠، هدية العارفين ١ / ٢٧.

--------------------
(١) يراجع انه بيگ بروسه: ١٨١، خطى الفبائى رضوى: ٦٦٨، خطى الهيات مشهد ١ / ٢٣٦، خطى

دانشگاه استانبول: ٤٢، ١٥١، ٢٠٦، ٢٩٢، ٣٤٤، ٣٦٧، ٥١٨، خطى دانشگاه تهران ٨ / ٥٧٠ و ٩ /
١٢٦٥ و ١٦ / ٦٢٨ و ١٧ / ١٨٥، خطى فارسي كتابخانههاى تركيه: ٦، ٣٦١، ٤١٩، ٤٧٤ - ٤٧٥،

خطى گنج بخش ٣ / ١٧٨٠، ١٧٨١، خطى مجلس " ١ " ١١ / ١١٦ و ١٣ / ٢، خطى مشترك
پاكستان

٧ / ٢٤٨، خطى ملى ملك ٤ / ٦٩٢، ٦٩٥ و ٨ / ٢٣٤، خطى موزه ملى كراچى (نوشاهى): ٦١٩ -
٦٢٠، نسخههاى خطى فارسي ٤ / ٣٠٧٢، نشريه ٥ / ٥٤ و ٨ / ٢٠٩، ٢٢٧ و ٩ / ٦٨، ٧٠ و ١٠ /

٤٥، ٢٥٠ و ١١ / ٧٣، ٥٤٨.

(٢٧٩)



إبراهيم صحاف باشي الطهراني " درويش أراكي "
(ق ١٤ ه)

شاعر إيراني.
اآلثار:

١ - ديوان (نصائح درويش) (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، ١٣٢٢ ه، رحلي، ٢٨ ص.

٢ - طليعه شمس (فارسي / أدب)
ترجمة لرحلة كريستوفر كولومبس.

طبعاته: مشهد، ١٣٢٧ ه.
٣ - القصائد في النصائح (فارسي / مواعظ وحكم)

طبعاته: طهران، ١٣٢١ ه.
٤ - القصائد والفرائد (فارسي / شعر)

طبعاته: إيران.
٥ - مسافرت نامه (فارسي / أدب)

وقائع رحلة قام بها من بندر انزلي في إيران خالل سنة (١٣١٤ ه) ومشاهداته لعدة
أماكن

منها: روسيا، ألمانيا، فرنسا، لندن، أميركا الشمالية، اليابان، بعض المدن الشرقية
وبومباي.

مخطوطاته: الوطنية / طهران ١ / ٣٤١ [٣٥٠] - (٧٥ و) - ١٣١٥ ه.
المصادر: الذريعة ٩ / ٣٢٢ و ١٥ / ١٨٠ و ١٧ / ٨٧ و ٢٤ / ١٦٩، فرهنگ

سخنوران ١ /
٣٣٧، فهرستواره فارسي ١ / ٨٩، ١٤٢، ١٥١، مؤلفين چاپى ١ / ٥٦.

إبراهيم صحاف الطهراني
(ق ١٤ ه)

شاعر إيراني.
اآلثار:

ديوان نبوي (فارسي / المدائح والمراثي)
في مناقب النبي (صلى الله عليه وآله).

طبعاته: إيران.
المصادر: الذريعة ٩ / ١١٦٩.

(٢٨٠)



إبراهيم صحافي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مكتب شطرنج گارى كاسپاروف (فارسي / رياضة)

ترجمة.
طبعاته: تبريز، آذر پويا، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢٤٨ ص.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧١: ١٦٣.
إبراهيم صدري

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - پايونيرنيك (فارسي / فن)
شرح لصناعة بعض األلعاب الخشبية.

طبعاته: طهران، سازمان ملى پيش آهنگى إيران، رقعي، ٥٠ ص.
٢ - يك جوبيله هشت جامبورى (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، سازمان ملى پيش آهنگى إيران، ١٣٤١ ش، وزيري، ١٤٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩٠١ و ٥ / ٥٥٨٨.

إبراهيم صدقياني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آمريكا چگونه آمريكا شد (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (فرانل ال شوئل). في تاريخ الواليات المتحدة األميركية.
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٨ ش، ٤١٦ ص.

٢ - انسان ودرونش (فارسي / علم النفس)
ترجمة كتاب ل (گراهام گرين).

طبعاته: طهران، آسيا، ١٣٤٣ ش، جيبي، ١٦٣ ص.
طهران، صدف وانديشه، ١٣٤٣ ش، جيبي، ٣٢٤ ص.

(٢٨١)



٣ - پايان يك پيوند (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (گراهام گرين).

طبعاته: طهران، شركت سهامي كتابهاى جيبي، ١٣٤٧ ش، ٢٥٦ ص.
٤ - تاريخ معاصر افريقا از جنگ دوم جهانى تا امروز (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (ماريان كورنون).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٥٢٠ ص.

٥ - تبهكارى دردام (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (جورج سيمنون).

طبعاته: طهران، آسيا، ١٣٤٣ ش، جيبي، ١٦٣ ص.
٦ - شهري باميلههاى آهنى (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (مارك پي ير).
طبعاته: طهران، نشر نو، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٢٤٠ ص.

٧ - قصاص (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (واهه كاچا).

طبعاته: طهران، ١٣٤٨ ش، ١٧٠ ص.
٨ - گرسنگى وجنگ (فارسي / اقتصاد)

ترجمة كتاب ل (آلفردسوي).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٧ ش، ٢٤٩ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٥٤٦، ٩٠٠ و ٣ / ٣٩٠٦، كتابشناسى علوم اقتصادى:
،١٨٠

كتابشناسى موضوعي إيران: ٥٥٩، كتابنامه دى ١٣٦٣: ٤٨ ومرداد ١٣٦٥: ٤٠.
إبراهيم صفا
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
نقش كتابخانه در آموزش سالمندان وآموزش اساسى (فارسي / التربية والتعليم)

ترجمة كتاب ل (ا. هول سيريل).
طبعاته: طهران، كميسيون ملى يونسكو، ١٣٣٩ ش، رقعي، ١٦٧ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٢٨١.

(٢٨٢)



إبراهيم صفا الدشتكي
(٠٠٠ - ١١٦٠ ه)

شاعر شيرازي من أبناء غياث الدين منصور الفيلسوف الدشتكي.
اآلثار:

١ - حسرت نامه (فارسي / شعر)
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٧ / ٢٢٠ [٣ / ١٣٦٩٥] - (١١٤ ظ

-
١٣٠ أ) - ق ١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٣٣ [٧٠ / ٢٣٢٩] - (ص ٦٩٩ - ٧٠٦)
- ق ١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٧ / ٥٤٨ [٦ / ١٣٩٥٠] - (٨١ ظ -
٨٧ ظ).

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٨ / ٤٣٩ [٨ / ١٤٣٠٩] - (٣٤ ظ -
٣٧ أ).

المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٢٩٨ [٤٣٤١] - ق ١٤ ه.
٢ - ديوان (فارسي / شعر)

٣ - سوز وگداز (١) (فارسي / شعر)
مخطوطاته: مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠٨) [٢١ / ٢٨٤].

٤ - مثنوى (فارسي / شعر)
مثنوي على طراز " ليلى ومجنون " للنظامي.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٢٢٤ [٥ / ٨٣٤٤] - ١٢٣٥ ه.
الگلپايگاني / قم ٢ / ٤٦ [١٥١٨] - ق ١٢ - ١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٣٣ [٧٠ / ٢٣٢٩] - (ص ٦٩٩ -
٧٠٦) - ق ١٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٦٣٠ [٥ / ٣٦٢٤] - (٧٧ أ - ٨١ ظ) -
١٣٠٨ ه.

--------------------
(١) في نسخههاى خطى فارسي ٤ / ٣١٢٨: احتمال اتحاد " مثنوى " و " حسرت نامه " و " سوز

وگداز ".

(٢٨٣)



معهد قريب العالي / طهران (نشريه ٥ / ٦٢٢) [٤ / ٨٨] - ١٢٣٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٨ / ١٣٣ [٩ / ٤٩٣٢] - (١٢٧ ظ - ١٣٠ أ).

المصادر: آتشكده آذر: ٤٠١، دانشمندان فارس ٣ / ٤٥٥، الذريعة ٩ / ٦٠٨ و ١٩
،٨١ /

٩١، ريحانة األدب ٣ / ٤٤٧، فرهنگ سخنوران ٢ / ٥٥٧، نسخههاى خطى فارسي
/ ٤

.٣١٢٨
إبراهيم صفائي الماليري

(١٣٣٣ ه -)
صحفي مؤرخ وشاعر. ولد بمالير وقرأ فيها. درس األدب عند آزاد الهمداني ووحيد
الدستجردي في همدان، كما درس الحقوق أيضا. شغل عدة وظائف إدارية وقضائية

وثقافية. استقطب التاريخ نشاطاته التأليفية. أسس مجلة " عسس " األسبوعية السياسية
واستمرت بالصدور لمدة سنتين. ساهم في تأسيس جمعية التاريخ سنة (١٣٨٨ ه)،
وبجهوده واصلت تلك الجمعية إصدار نشرتها الفصلية القيمة حتى سنة (١٣٩٨ ه).

انتخب عضوا في مؤتمر التاريخ والثقافة اإليرانية للسنتين: (١٣٩٠، ١٣٩١ ه) وعضوا
بلجنة التاريخ في مجمع اللغة الفارسية سنة (١٣٩٢ ه).

اآلثار:
إلى جانب دراساته وبحوثه الكثيرة المنشورة في مختلف الدوريات والصحف

اإليرانية، له الكتب اآلتية:
١ - آئينه تاريخ (فارسي / تاريخ)

تاريخ السالطين القاجاريين.
طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ وهنر، ١٣٥٣ ش، ١٥١ ص.

٢ - اسناد نويافته دوران قاجاريه (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، سخن، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٢٥٦ ص.

٣ - اسناد ومدارك مشروطه از ميرزا محمد خان وكيل الدولة (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، ١٣٤٧ ش، وزيري، ١٩٢ ص.

٤ - اشتباهات ادوارد براون (فارسي / أدب - سياسة)
طبعاته: طهران، ١٣٤٠ ش، جيبي، ٣٢ ص.

(٢٨٤)



٥ - اشتباه بزرگ ملى شدن نفت (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، كتابسرا، ١٣٧١ ش، رقعي، ٣٤٤ ص.

٦ - انجمن تاريخ (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ وهنر، ١٣٥٧ ش، ٩٨ ص.

٧ - برگهاى تاريخ دوران قاجاريه (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، بابك، ١٣٥٥ ش، ١٥١ ص.

٨ - پنجاه خاطره از پنجاه سال (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، جاويدان، ١٣٧١ ش، وزيري، ٣١٨ ص.

٩ - پنجاه نامه تاريخي (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، بابك، ١٣٥٥ ش، ١٨٧ ص.

١٠ - تاريخ مالير (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، ١٣٣٩ ش.

١١ - چهل خاطره از چهل سال (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٧٤ ش، ٣٢٨ ص.

١٢ - حقيقت تصوف (فارسي / تصوف)
١٣ - خاطرههاى تاريخي (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، كتابسرا، ١٣٦٩ ش، ٢٢٤ ص.
١٤ - خيام ومترلينگ (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، جيبي، ٣٢ ص.
١٥ - دادگسترى ودادرسى در إيران (فارسي / قانون)

طبعاته: طهران، كميته فرهنگ.
١٦ - دودمان عميد (فارسي / تراجم)

طبعاته: طهران، ١٣٣٦ ش، جيبي، ١٦١ ص.
١٧ - ديوان (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، ١٣٣٩ ش، وزيري، ١٦٤ ص، مع " تاريخ مالير ".

(٢٨٥)



١٨ - رازها (فارسي / أدب)
(٤٠) قصة.

طبعاته: طهران، ١٣٣٣ ش، وزيري، ٥٤ ص.
١٩ - رهبران مشروطه (فارسي / تاريخ - تراجم)

مجلدان في أحداث الثورة الدستورية، وترجمة (٣٢) شخصية من رجالها.
طبعاته: طهران، جاويدان، ١٣٦٢ و ١٣٦٣ ش، وزيري، ٧٧٥ + ٧١٨ ص، ٢ مج.

٢٠ - زمينههاى اجتماعي كودتاى (١٢٩٩) (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، ١٣٥٣ ش.

٢١ - زندگينامه سپهبد زاهدى (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٧٣ ش، ٢٤٠ ص.

٢٢ - سردار فاخر حكمت، نقل از دوره دوم رهبران مشروطه (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، ١٣٤٨ ش، وزيري، ١٠٦ ص.

٢٣ - غزليات (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ش، ٤٨ ص.

٢٤ - قصه كنار دريا (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٣٧ ش، جيبي، ٣٧ ص.

طهران، ١٣٣٨ ش، جيبي، ١٢٨ ص.
٢٥ - گزارشهاى سياسي عالء الملك (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، بنياد فرهنگ، ١٣٤٧ ش، وزيري، ١٨٨ ص.
٢٦ - ناله ها (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، جيبي، ١٢٨ ص.
٢٧ - نامههاى تاريخي (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، بابك، ١٣٥٥ ش، ١٨٠ ص.
٢٨ - نهضت أدبي إيران در عصر قاجار (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ١٣٣٣ ش، رقعي، ٧٩ ص.
طهران، ١٣٣٤ ش، رقعي، ١١٢ ص.

(٢٨٦)



٢٩ - هديه صفائي (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران.

٣٠ - وثوق الدولة (١٢٥٤ - ١٣٢٩) (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، كتابسرا، ١٣٧٤ ش، رقعي، ١٩٢ ص.

٣١ - يادداشتهاى سفر همدان (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٣٧ ش، وزيري، ٥٩ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٢٣ - ٣٢٥، ٣٢٩، ٧٤٥، ١١٤٢ و ٢ / ١٩٦٦،
،١٩٧٧، ٢٢٠٥

٢٣٣١، ٢٤٣١ و ٣ / ٢٩٦٢، ٣٩١٩ و ٤ / ٤٢٣٨ و ٥ / ٥١٢٧، ٥١٤٤،
،٥١٤٥، ٥٣٥٧

٥٤٧٣، ٥٥٦٢، الذريعة ٩ / ٦١٢، سخنوران نامى معاصر ٤ / ٢٣١٦ - ٢٣٢٠،
فرهنگ

سخنوران ٢ / ٥٦٠، فهرست برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ٢٠٥، كتابشناسى
آذربايجان: ١٩٥،

كتابشناسى ملى ٤٥ / ١٤٦ و ٧٢ / ٢٠٦، كتابنامه ارديبهشت ١٣٦٩: ١٣٣ وپائيز
:١٣٧١

٢٥٩ وزمستان ١٣٧٣: ٢٨٧، كتاب هفته ١٠٠ / ١٦، مجلة ياد ع ٢٨، ص ٢٧٥،
مؤلفين چاپى

.١ / ٦٩ - ٧١
إبراهيم بن صفر عباسي

(١٣٩٤ ه -)
باحث. ولد في قرية كهنه حصار بمحافظة همدان. أتم المراحل األولى لدراسته

بمدينة قم، وفيها يدرس حاليا بكلية الحقوق. أنشأ مؤسسة للنشر باسم " زبرجد ".
اآلثار:

١ - كشكول عباسي (فارسي / متفرقات)
نصائح، لطائف، قصص قصيرة وترجمة أحاديث عن المعصومين (عليهم السالم).

طبعاته: قم، دار النشر اسالم، ١٣٧٦ ش، رقعي، ١٩٢ ص.
٢ - نصائح معصومين (فارسي / حديث - مواعظ وحكم)

ترجمة أحاديث عن المعصومين (عليهم السالم) وبعض أقوال الحكماء.
طبعاته: قم، ١٣٧٦ ش، جيبي، ١٥٠ ص.

المصادر: المؤلف.



(٢٨٧)



إبراهيم بن صفر علي المشكيني
(١٣٤٣ - ١٤١٥ ه)

عالم ديني. ولد وتوفي في أردبيل. قرأ مبادئ العلوم الحوزوية بسامراء وتتلمذ
للشيخ مجتبى اللنكراني والميرزا محمد باقر الزنجاني والشيخ صدرا البادكوبي، وحضر

دروس السادة: أبي القاسم الخوئي ومحسن الحكيم ومحمود الشاهرودي والشيخ
حسين الحلي في النجف. سافر سنة (١٣٧١ ه) إلى شمال العراق للوعظ وتبليغ

األحكام
الدينية وأسس مشاريع خيرية فيه. عاد إلى أردبيل سنة (١٣٩٥ ه) وتصدى للتدريس

والتوجيه.
اآلثار:

١ - أصحاب اإلجماع وثالثون من فطاحل العلماء (فارسي / رجال - تراجم)
طبعاته: قم، مؤسسة اإلمام الحسين (عليه السالم)، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٢٩٢ ص.

٢ - تفسير سورة البقرة (عربي / تفسير القرآن)
٣ - تفسير سورة الحمد (عربي / تفسير القرآن)

٤ - تقريرات األصول (عربي / أصول الفقه)
دورة كاملة من محاضرات بحث الخارج للسيد أبي القاسم الخوئي.

٥ - تقريرات المكاسب المحرمة (عربي / فقه)
محاضرات أستاذه السيد أبي القاسم الخوئي.

٦ - ديوان (... / شعر)
أشعار عديدة بلغات مختلفة.

٧ - شرح السيوطي (عربي / لغة)
٨ - شرح الصمدية (عربي / لغة)

٩ - شرح كفاية األصول (عربي / أصول الفقه)
شرح مباحث األلفاظ.

١٠ - مجالس طيبة (عربي / مواعظ وحكم)
أكثر من (١٠٠) مجلس. مجموعة محاضرات أخالقية ألقاها خالل أدائه لوظيفة التبليغ.

(٢٨٨)



طبعاته: قم، مؤسسة اإلمام الحسين (عليه السالم)، وزيري، ٣ ج.
المصادر: أصحاب اإلجماع (للمؤلف): ٢٨٣ - ٢٩١، كتابنامه پائيز ١٣٧٢: ٩٥.

إبراهيم صفري
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
نور هندسى (فارسي / فيزياء)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٢ ش، ٤ + ٢٢٧ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٣٤١.

إبراهيم صفويان
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
كشش وتكاپو (فارسي / طب)

ألفه مع ناصر فرخيان ورسول زارع.
طبعاته: طهران، ١٣٥١ ش، رقعي، ٢٦٥ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٠٧٠، كتابشناسى علوم پزشكى: ٣٢.
إبراهيم صيقالني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

ايثار وفداكارى در اسالم وماترياليسم (فارسي / معارف دينية - الفرق والمذاهب)
طبعاته: طهران، بعثت، ١٣٥٨ ش، ٢٨ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٤٨ / ٧٥.
السيد إبراهيم ضياء الشيرازي

(١٣٠٧ - ١٣٦٢ ه)
صحفي وخطيب. لقب ب " ضياء الواعظين ". أصله من مدينة يزد. ولد بشيراز

ودرس فيها. سافر إلى الهند في الخامسة والعشرين من عمره وعمل مع مدير صحيفة

(٢٨٩)



" حبل المتين " بكلكتا. عاد إلى شيراز وحبس لعدة أشهر في سجن االنكليز لدعواته
التحررية. أسس بطهران صحيفة " إيران آزاد " وانتخب لدورتين متتاليتين ممثال عن

أهالي شيراز في المجلس الوطني. أوقفت صحيفته عن الصدور، واعتزل السياسة ليتفرغ
لألعمال الحرة.

اآلثار:
اولين راپرت مدرسه صنعتي فارس (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، ١٣٠٥ ش، رحلي، ٤٢ ص، في مجلة " تعليم وتربيت ".
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٦٠٦، دانشمندان فارس ٣ / ٤٨٩ - ٤٩٠، رجال

ومشاهير إيران
٤ / ٢٣٧ - ٢٣٩، مؤلفين چاپى ١ / ٧١ - ٧٢.

إبراهيم طاهرزاده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
رندى وزاهدى (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، گلفام، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٤٨ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٣: ١٩٤.

إبراهيم بن طهمان الهروي الخراساني " أبو سعيد "
(٠٠٠ - ١٥٨ / ١٦٣ / ١٦٨ ه)

من رواة الحديث. ولد بهراة وسكن نيشابور. انتقل إلى بغداد ثم نزل بمكة ومات
فيها. عد ابن حجر العسقالني كثيرين رووا عنه وروى عنهم، وحكى توثيقه عن

جماعة،
وعن بعض تضعيفه وقوله باالرجاء. حدث عن اإلمام الصادق (عليه السالم) وألف كتابا

في مناقب
األئمة (عليهم السالم)، فاحتمل السيد محسن األمين تشيعه.

اآلثار:
١ - التفسير (عربي / تفسير القرآن)

٢ - السنن في الفقه (عربي / فقه)

(٢٩٠)



٣ - العيدان (عربي / حديث)
٤ - المناقب (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٦٨، تاريخ بغداد ٦ / ١٠٥ - ١١١، تهذيب التهذيب ١
- ١١٢ /

١١٤، حلية األولياء ٣ / ١٩٩، دائرة المعارف الشيعية ٢ / ٩٩، سير أعالم النبالء ١ /
- ٢٦٩

٢٧٠، فهرست الند يم: ٢٨٤.
إبراهيم ظهير الكرماني

(ق ١٢ ه)
شاعر من كرمان. كان حيا سنة (١١٦٢ ه).

اآلثار:
١ - بيمارنامه (فارسي / شعر)

رآه الشيخ الطهراني مع " ديوان نامه " و " طالع نامه " ضمن مجموعة في كتب السيد
محمد علي

السبزواري بالكاظمية. تاريخ كتابتها سنة (١٢٧٧ ه).
٢ - ديوان نامه (فارسي / شعر)
٣ - طالع نامه (فارسي / شعر)

٤ - مجمع البحرين (فارسي / شعر)
مثنوي يتناول قصة " مدومالت ومنوهر " الهندية برواية مير عسكر (ت ١١٠٨ ه) في

مثنوي
" مهر وماه ". نظمه سنة (١١٦٢ ه) وسماه بهذا االسم الستخدامه بحورا مختلفة في

نظمه.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٧٢٧ [٤٩٤٦] - (١١٧ و) -

١٣٠٨ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٧٢٦ [٤٩٤٥] - (١٢١ و) - ١٣١٩ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٧ / ٣١ [١٣٥٢٩] - (١٤٤ و) - ١١٧٢ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢٥٧ [١٤٤٧] - (١١٤ و) - ١٢٨٢ ه.

٥ - وامق وعذرا (فارسي / أدب)
نظم ونثر، أنجز نظمه في شبابه، والنثر حرره في شيخوخته بكرمان.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٩ / ٣٦٣ [٩٦٠٠] - (٢٠٦ و)، ناقصة
األول.

گنج بخش / اسالم آباد (مشترك پاكستان ٦ / ١٠٥٢) [٨٠٥٤] -
(٢٩٥ ص) - ق ١٣ ه، ناقصة اآلخر.



(٢٩١)



گنج بخش / اسالم آباد (مشترك پاكستان ٦ / ١٠٥٢) [٩١٢٣] -
(٤٦٨ ص) - ق ١٣ ه، ناقصة الطرفين.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٧ / ١٤٣ [٥٦٩١] - (٤٤٤ ص) -
ق ١٢ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٦٨٣ [٣١١٦] - (٧٠٢ ص) -
١٢٩٢ ه.

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٧٧ [٨٦٣] - (٣٩٦ و) - ق ١٤ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٢٨٨ [٤٩٣] - (١١٦ و) - ١٣٠٨ ه،

تردد في نسبته إلى المؤلف.
المرعشي / قم ٨ / ٤٥ [٢ / ٢٨٤٢] - (٩ ظ - ١١٥ أ)، ناقصة اآلخر.
المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٤٨٧ [٣٤٨١] - (٨٤ و) - ق ١٣ ه،

ناقصة الطرفين.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٣٤٣ [٩٣٠٥] - (١٨٧ و) - ١٢٣٦ ه،

ناقصة األول.
معهد الدراسات الشرقية / تفليس (نشريه ٨ / ١٨٤) - (٢١٤ و) -

١٢١٨ ه.
معهد الدراسات الشرقية / دوشنبه (نشريه ٩ / ٢٢) [١٣٩].
معهد الدراسات الشرقية / دوشنبه (نشريه ٩ / ٢٢) [١٦٩].

ملك الوطنية / طهران ٩ / ٤١٥ [١ / ٦٤٦١] - (١ ظ - ١٧٩ أ) - ١١٨٩ ه.
الوطنية / طهران ٦ / ٧٢٠ [٢٩٦٨ ف] - (٤٩ و) - ق ١١ ه.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٩٩، تاريخ أدبيات (لهرمان اته): ٩٣، الذريعة ٣ / ١٩٥
و ٩ /

٦٦٠ و ١٥ / ١٣٥ و ١٩ / ٢٨٣ و ٢٥ / ٢٣، ريحانة األدب ٤ / ٧٧، تذكره
شاعران كرمان:

٣٦٤، فرهنگ سخنوران ٢ / ٥٩٨.
إبراهيم عادل

(١٣٧٥ ه -)
أستاذ جامعي. ولد بتبريز، وأكمل فيها دراسته الثانوية. حصل على ليسانس

وماجستير في الرياضيات من جامعة طهران. مارس التأليف والترجمة.

(٢٩٢)



اآلثار:
١ - المپيادهاى رياضي اسكاتلند (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع پرويز شهرياري عن االنكليزية. تحت الطبع. (١٨٠) صفحة تقريبا.
٢ - المپيادهاى رياضي در آمريكا (١٩٧٢ - ١٩٨٦ م) (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع پرويز شهرياري عن كتاب ل (موراي أس. كالمكين).
طبعاته: طهران، فردوس، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٧٦ ص.

٣ - المپيادهاى رياضي مجارستان (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع پرويز شهرياري.

طبعاته: طهران، مشعل دانشجو، ١٣٦٨ ش، ٢٢٨ ص.
٤ - تئورى مقدماتي اعداد (فارسي / رياضيات)

تحت الطبع. (٧٠٠) صفحة تقريبا.
٥ - جبر بردارى (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع پرويز شهرياري.
طبعاته: طهران، فاطمي، ١٣٦٩ ش، ٤٠٣ ص.

٦ - گزيده أي از مهمترين مسأله ها وقضيههاى رياضي (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع پرويز شهرياري عن كتاب ل (شكليار سكي، جنستوف، ياگلوم).

طبعاته: طهران، بردار، ١٣٦٩ ش، ٥٨٨ ص.
٧ - ماكزيمم ومينيمم بدون استفاده از مشتق (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع پرويز شهرياري عن كتاب ل (ايفان نيون).
طبعاته: طهران، بردار، ١٣٦٨ ش، ٣٦٧ ص.

٨ - مسألههاى المپيادهاى رياضي (١٩٥٩ - ١٩٨٦ م) (فارسي / رياضيات)
تأليف وترجمة مع پرويز شهرياري.

طبعاته: طهران، فاطمي، ١٣٦٨ ش، رقعي، ٤٦٤ ص.
طهران، فاطمي، ١٣٦٩ ش، ٤٦١ ص.

٩ - مهمترين مسأله ها وقضيههاى رياضي (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع پرويز شهرياري.

طبعاته: طهران، مجيد وفردوس، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٥٩٢ ص.

(٢٩٣)



١٠ - هندسه تحليلي مقاطع مخروطي (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع پرويز شهرياري عن االنكليزية. تحت الطبع. (٧٠٠) صفحة تقريبا.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٦٨: ٨٦ وزمستان ١٣٦٨: ٢٤١، ٢٣٧ وخرداد ١٣٦٩:
٥٥، ٥٧

واسفند ١٣٦٩: ٥٨ وپائيز ١٣٧٣: ١٤٨، كتاب هفته ١٢٥ / ١٢، المؤلف.
إبراهيم عادلي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - حمايت جنگل (فارسي / زراعة)
ألفه مع علي ويخشكي.

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥٤ ش، ٢٧٩ ص.
٢ - گزارش مطالعات وبازديدهاى هيئت علمي دانشكده

جنگلدارى از جنگلها ومؤسسات تحقيقاتي اروپا (فارسي - إنكليزي / زراعة)
ترجمة مع كريم جوانشير.

طبعاته: طهران، دانشكده جنگلدارى، ١٣٤٨ - ١٣٤٩ ش، ٨٤ + ٣٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩١٩ و ٤ / ٤٢٣٣، كتابشناسى آذربايجان: ٦٧،

كتابشناسى
ملى ٥٦ / ١٧٨، كتابنامه منابع طبيعي: ٢١١.

إبراهيم عالمي
(١٣٢٨ ه -)

أستاذ جامعي. ولد بطهران. تخرج في مدرسة الحقوق. أرسل سنة (١٣٥١ ه) ضمن
بعثة دراسية إلى فرنسا، وحصل على الليسانس والدكتوراه في االقتصاد والحقوق العامة.

درس االقتصاد في جامعات إيران منذ سنة (١٣٦٠ ه).
اآلثار:

علم ماليه (فارسي / اقتصاد)
كتاب من المنهج المقرر للسنة األولى في كلية الحقوق والعلوم السياسية واالقتصادية.

طبعاته: طهران، ١٣٣١ ش، رقعي، ٧٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٥٦٩، مؤلفين چاپى ١ / ٧٣.

(٢٩٤)



إبراهيم عامري
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
كاترين كبير (فارسي / تراجم)

ترجمة كتاب ل (كاترين شر من).
طبعاته: طهران، نيل وفرانكلين، ١٣٥١ ش، رقعي، ٢٠٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٣٩٨، مؤلفين چاپى ١ / ٧٤.
إبراهيم عامل محرابي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

شيمى عمومى (شيمى وموجود زنده) (فارسي / كيمياء)
ترجمة مشتركة عن كتاب ل (مالي م. بلومفيلد).

طبعاته: مشهد، جهاد دانشگاهى، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٦٥٦ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٤٣ / ١٥.

إبراهيم بن عباس الحسني
(ق ١٤ ه)

محام من العراق.
اآلثار:

من أعالم الجهاد: مرتضى الخالصي (عربي / تراجم)
طبعاته: بغداد، ١٩٥٠ م.

المصادر: فهرست المطبوعات العراقية ٢ / ٤٧٦، معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٤٨.
إبراهيم بن عباس الصولي " أبو إسحاق "

(١٦٧ / ١٧٦ - ٢٤٣ ه)
كاتب محدث وشاعر أصله من خراسان. مدح أهل البيت (عليهم السالم) وعد في

شعراء اإلمام
الرضا (عليه السالم) والراوين عنه، رثى بين يديه اإلمام الحسين (عليه السالم) بقصيدة

أجازه عنها بعشرة
آالف درهم مما ضرب باسمه. عمل وفقا للتقية أيام المتوكل. اضطر إلى جمع مدائحه

(٢٩٥)



الكثيرة في اإلمام الرضا (عليه السالم) وإتالفها. تولى ديوان الضياع والنفقات بسامراء
وتوفي فيها.

اآلثار:
١ - الدولة (عربي / سياسة)

كتاب كبير.
٢ - ديوان (عربي / شعر)

مطبوع.
٣ - ديوان الرسائل (عربي / أدب)

٤ - الطبيخ (عربي /...)
٥ - العطر (عربي /...)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٦٨ - ١٧٥، األغاني ١٠ / ٢٧١ - ٢٨٩، تاريخ بغداد
،٦ / ١١٧

تنقيح المقال ١ / ٢١، الذريعة ٩ / ٦٢٢، عيون أخبار الرضا ٢ / ١٤١ - ١٤٢،
،١٤٨ - ١٤٩

١٨٠، ١٨٤، فهرست النديم: ١٣٦، قاموس الرجال ١ / ٢١٨، معالم العلماء: ١٥٣،
معجم

األدباء ١ / ١٦٤ - ١٩٨، وفيات األعيان ١ / ٤٤ - ٤٧.
إبراهيم عباسي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - پيشگيرى ودرمان زانو درد با ورزش (فارسي / طب)
دراسة عن مداواة آالم الركبة بالرياضة والعالج الطبيعي. ألفه مع آذر معزي.

طبعاته: طهران، همراه، ١٣٧٧ ش، ٩٤ ص.
٢ - پيشگيرى ودرمان كمر درد با ورزش (فارسي / طب)

ترجمة مع آذر معزي.
طبعاته: طهران، همراه، ١٣٧٤ ش، جيبي، ٨٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٢١ / ١٣.
إبراهيم بن عبد الجليل سپهساالر التبريزي الحائري

(ق ١٣ ه)
عالم ديني وشاعر مقل. درس في إصفهان. تتلمذ للشيخ أحمد األحسائي والسيد

(٢٩٦)



كاظم الرشتي في العراق، واعتبر قراءته عليهما رشدا وهدى. درس بكربالء، وتأثر في
أسلوب تدريسه بأستاذيه. كان حيا سنة (١٢٥١ ه).

اآلثار:
١ - أركان ثالثة (١) (فارسي / عقائد - أخالق)

(٣) مقاالت: األولى في األصول االعتقادية مع بحث تفصيلي لإلمامة، والثانية في علم
الطريقة

ومعرفة النفس وتزكيتها، والثالثة في علم الشريعة، أي: الدستورات الفقهية.
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٤ / ٢١٣ [٢ / ٥٤٢٨] - (٩١ أ - ١٨٨ أ)، ناقصة

األول.
٢ - أصول العقائد (عربي / عقائد)

٣ - أصول وفروع دين (فارسي / عقائد - فقه)
بحث عن أصول الدين وفروعه بأسلوب استداللي في األصول، مع شرح لحديث

كميل.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٢١٢ [٤٢٤٢] - (٥٦ و)، لعلها بخط

المؤلف.
٤ - تحفة الملوك في علم السلوك (فارسي / أخالق)

اشتمل على (٤) أركان وخاتمة. الركن األول: في تزكية النفس، والثاني: فيما يتعلق
بالخاصة،

والثالث: فيما يتعلق باألخيار، والرابع: فيما يتعلق بالعامة. ضمت الخاتمة أحاديث عن
السير

والسلوك. استشهد بآيات وأحاديث كثيرة. فرغ منه سنة (١٢٤٧ ه).
مخطوطاته: كلية اآلداب / طهران ١ / ٨٩ [١٠٤ د] - (١٠١ و) - ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٧ / ١٣٧ [٢٥٥٥] - (٧٨ و)، يحتمل أنها بخط المؤلف.
٥ - تزكية النفس (عربي / أخالق)

٦ - حقائق الشريعة (عربي / معارف دينية)
٧ - حقائق العلوم (عربي / متفرقات)

٨ - دعوات (عربي / أدعية)
مخطوطاته: الوطنية / طهران ٣ / ٤٨٨ [١٤٢٩ / ف] - (٥٧ و) - ق ١٣ ه.

٩ - شرح حياة النفس (عربي / عقائد)
شرح " حياة النفس في حضيرة القدس " للشيخ أحمد األحسائي.

--------------------
(١) لم نعثر على اسم للكتاب، وما أدرجناه اسم منتزع أثبته السيد أحمد الحسيني في عنوان المخطوطة.



(٢٩٧)



١٠ - الصوم والصالة (عربي / فقه)
استداللي.

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٤ / ٢١٢ [١ / ٤٥٢٨] - (١ ظ - ٨٧ ظ).
١١ - لطائف العالمين وتحائف العالمين (عربي / عقائد)

(٤) مقاالت: معرفة الله وتوحيده وعدله وسائر صفاته، سر الخليقة وبيان العوالم،
الوالية

والنبوة، بيان حقيقة اإلنسان وسيره في العوالم وتطبيق العالمين وبيان اإلنسان الفلسفي.
مخطوطاته: الوطنية / طهران ٧ / ٩٦ [١٠٤ / ع] - (٧٤ و) - ق ١٣ ه.

١٢ - مآثر سلطاني (فارسي / تاريخ)
تاريخ محمد شاه القاجاري وحروبه. كتبه بأمره وبدأ بواقعة فتح قندهار. ألفه سنة

(١٢٥١ ه).
مخطوطاته: الجوردي الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ١٠٦).

الوطنية / طهران ١ / ٤ [٦ / ف] - (٧٨ و) - ق ١٣ ه.
١٣ - مناسك حج (فارسي / فقه)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٣٤، تذكره شعراى آذربايجان ٢ / ٢٥ - ٢٧، تراجم
الرجال ١ /

١٦، دانشمندان آذربايجان: ١٦ - ١٧، الذريعة ٧ / ٣٥ و ١٩ / ٥، سخنوران
آذربايجان:

١٨٩ - ١٩١، فرهنگ سخنوران ١ / ١٦، مستدركات األعيان ٦ / ٦، مفاخر
آذربايجان ٣ /

١٤٢٥، نسخههاى خطى فارسي ٢ / ٨٨٦.
إبراهيم بن عبد الحسين الثنائي

(١٣٦٦ ه -)
مهندس وأستاذ جامعي. ولد في مدينة درگز شمال مشهد. حصل على ليسانس
بالطرق والبناء سنة (١٣٩٠ ه) من جامعة أمير كبير في طهران، وعلى ماجستير

ودكتوراه
بالتخصص نفسه من فرنسا. ترأس تحرير مجلة " علم وصنعت ".

اآلثار:
مقاومت مصالح (٢) (فارسي / عمارة)
ترجمة كتاب ل (س. پ. تيموشنكو).

طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٣٦٤ ص.
طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٩ ش، ٣٥١ ص.



(٢٩٨)



المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٤٩١ - ٤٩٢، كتابنامه اسفند ١٣٦٥: ٤٤
واسفند

١٣٦٩: ٧٠، المؤلف.
الميرزا إبراهيم بن عبد الحسين العاملي الخراساني

(١٣١٩ - ١٣٨٨ ه)
أستاذ وباحث في التفسير. عرف ب " موثق ". ولد في مشهد، وقرأ العلوم الدينية في

حوزتها. اتجه إلى التدريس الثانوي سنة (١٣٥٦ ه)، ثم حاضر في كلية المعقول
والمنقول بمشهد منذ (١٣٧٧ ه).

اآلثار:
١ - اثبات واجب (فارسي / عقائد)

مجموعة محاضرات عن وجود الله تعالى وصفاته و... ألقاها بكلية اإللهيات في
مشهد.

مخطوطاته: مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٥٠٢) [١١٣، حكمت].
٢ - تفسير عاملي (فارسي / تفسير القرآن)

(٨) مجلدات. ترجمة وتفسير للقرآن بأجمعه. احتوى على معاني األلفاظ، أسباب
النزول،

ترجمة آراء المفسرين، موضوعات تربوية واجتماعية.
طبعاته: مشهد، باستان، ١٣٤٥ ش، وزيري، ٦٣٧ ص.

طهران، صندوق، ١٣٦٥ ش، مج ٨، تحقيق علي أكبر غفاري.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٣٩٥، دائرة المعارف تشيع ٤ / ٢١٦، ٥٨١، دانشنامه

قرآن
٢ / ١٤٣١، فهرست شهرستانها ٢ / ٥٠٢، كتابشناسى ملى ٥٨ / ١٧، كتابشناسى

موضوعي
إيران: ٩٧.

إبراهيم بن عبد الحميد األسدي األنماطي
(ق ٢ ه)

راو عده النجاشي من أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم) دون أن يصفه بشئ. وثقه
الشيخ

في " الفهرست "، وفي " الرجال " أورده عدة مرات ضمن أصحاب األئمة: الصادق
والكاظم والرضا (عليهم السالم)، مرتان منها أشير إلى أنه واقفي، واعتبره التستري في "

قاموس
الرجال " إماميا ال واقفيا.



(٢٩٩)



اآلثار:
١ - أصل (عربي / حديث)

يرويه عنه محمد بن أبي عمير وصفوان.
٢ - النوادر (عربي / حديث)

يرويه عنه جماعة، ورواه النجاشي بأربع وسائط آخرها محمد بن أبي عمير.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٧٦، جامع الرواة ١ / ٢٣، الذريعة ٢ / ١٣٦ و ٦ /

٣٠٤ و ٢٤ /
٣١٩، رجال الطوسي: ١٤٦، ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٦٦، رجال الكشي ٢ / ٧٤٤، رجال

النجاشي:
٢٠، الفهرست للطوسي: ٧، قاموس الرجال ١ / ٢١٩، معالم العلماء: ٧، منتهى

المقال ١ /
.١٧٥ - ١٧٩

إبراهيم بن عبد الرزاق الجيالني الالهيجي
(ق ١٢ ه)

نجل المال عبد الرزاق الالهيجي الحكيم المعروف. كتب نسخة " التهذيب " سنة
(١٠٩٩ ه) وقرأها على العالمة المجلسي، وله إجازة منه بخطه.

اآلثار:
القواعد الحكمية والكالمية (عربي / عقائد)

نسخته كانت في مكتبة الخوانساري بالنجف.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٧٦، الذريعة ١٧ / ١٨٣، ريحانة األدب ٤ / ٣٦٣،

الكواكب
المنتشرة: ٢١.

إبراهيم بن عبد الرزاق واحديان
(١٣٤٤ ه -)

أستاذ جامعي. ولد في بروجن بمحافظة چهارمحال وبختياري. أكمل دراسته الثانوية
في إصفهان. حصل على ليسانس في الفيزياء من جامعة طهران، وماجستير في

االلكترونيك من الدنمارك، ودكتوراه في الهندسة األلكترونية من فرنسا. عين أستاذا في
جامعة طهران وجامعة شريف الصناعية. يواصل حاليا مختلف نشاطاته العلمية في

التأليف والتدريس.

(٣٠٠)



اآلثار:
١ - استاتيك (فارسي / صناعات)

ترجمة عن كتاب ل (فردينالد پيربير وراسل جانستون).
طبعاته: عديدة منها:

طهران، فنى حسينيان، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٥٤٠ ص.
طهران، علوم دانشگاهى، ١٣٧٤ ش، رحلي، ٣٨٠ ص.

٢ - ديناميك بردارى (فارسي / صناعات)
ترجمة كتاب ل (فردينالد پيربير وراسل جانستون).

طبعاته: عديدة منها:
طهران، فنى حسينيان، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٥٧٤ ص.
طهران، فنى حسينيان، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٨٠٨ ص.

٣ - ضمائم كتاب استاتيك (فارسي / صناعات)
ترجمة.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، فنى حسينيان، ١٣٦٩ ش، وزيري، ٢٨٧ ص.

٤ - ضمائم كتاب ديناميك بردارى (فارسي / صناعات)
ترجمة.

طبعاته: طهران، فنى حسينيان.
٥ - كاربرد ترانزيستورها وحل مسائل آنها (فارسي / صناعات)

ترجمة كتاب عن الفرنسية.
طبعاته: طهران، فنى حسينيان.

٦ - مقاومت مصالح (فارسي / عمارة)
ترجمة كتاب ل (فردينالد پيربير وراسل جانستون).

طبعاته: طهران، علوم دانشگاهى، ١٣٧٤ ش، رحلي، ٦٠٠ ص.
المصادر: كتابنامه دى ١٣٦٣: ٣٩ وخرداد ١٣٦٥: ٢٣ ومرداد ١٣٦٥: ٢٣ ودى

:١٣٦٦
٤٠ وبهار ١٣٦٧: ٨٥ وپائيز ١٣٦٧: ١٧٧ وپائيز ١٣٦٨: ٥٧، ٤٠١ - ٤٠٢

وارديبهشت
١٣٦٩: ٦٧ وتابستان ١٣٧١: ١٢١ وپائيز ١٣٧٣: ١٩٤، كتاب هفته ١٠٥ / ١٠،

المؤلف.

(٣٠١)



إبراهيم بن عبد الصمد السبحاني الطهراني
(ق ١٣ ه؟)

اآلثار:
فراديس (فارسي / عقائد)

في اإلمامة.
مخطوطاته: معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٣٥٩ [٥٤٦٣] - (٢٥٨ و) -

ق ١٣ ه.
المصادر: الذريعة ١٦ / ١٥١.

السيد إبراهيم بن عبد الفتاح النواب اليزدي
(ق ١٣ ه)

فقيه وعالم بالنجوم. قرأ على أبيه، وروى عنه وعن السيد محمد جواد العاملي
(ت ١٢٢٦ ه). أحيا تدريس الحديث في إيران بعد انتهاء الحكم الصفوي. انضم إلى
العلماء المجاهدين ضد االحتالل الروسي لبعض المناطق اإليرانية في حكم فتح علي

شاه القاجاري.
اآلثار (١):

١ - تعاليق على عمدة الطالب (عربي / أنساب)
٢ - رسالة في تراجم أسرته (عربي / تراجم)
٣ - وجوب صالة الجمعة عينا (عربي / فقه)

المصادر: اختران تابناك: ٢٧، أعيان الشيعة ٢ / ١٧٦.
--------------------

(١) نسب إليه في " اختران تابناك " تأليفان آخران هما " حاشية على الروضة " و " حاشية على معالم
األصول "، في حين أنهما للسيد حسين خليفة السلطان أحد أجداد المترجم له استنادا إلى " أعيان

الشيعة ".

(٣٠٢)



إبراهيم بن عبد الكريم خان بوير أحمدي " ملتجي شيرازي "
(ق ١٤ ه)

شاعر تخلص ب " ملتجي ". من كتاب ايلخان القشقائي. كان حيا سنة (١٣٢٢ ه).
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
(١٧٠٠) بيت تقريبا. غزل ورباعيات وتركيب بند.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٨١٣ [٢٩٣٧] - (٧٣ و) - ١٣٢٦ ه،
بعنوان " كليات ".

المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٠ / ١٨١٣، دانشمندان فارس ٤ / ٥١١.
إبراهيم بن عبد الكريم الدستجردي األنواري

(١٣٠٩ ه - ٠٠٠)
أديب وطبيب. ولد في دستجرد. قرأ في مدارس إصفهان. من أساتذته: الشيخ أسد

الله القمشئي والميرزا محمد باقر حكيم باشي والميرزا محمود حافظ الصحة.
اآلثار:

١ - حفظ الصحة (فارسي / طب)
منظومة في الطب. (٢٠٠٠) بيت.

٢ - هفت دام مالك (فارسي / أدب)
المصادر: شعراى معاصر أصفهان: ٧٠.

إبراهيم بن عبد الله الخزعل األحسائي
(١٣٥٩ ه -)

اآلثار:
المجهود الخزعلي في رثاء النبي وفاطمة

وعلي وأبنائهم المعصومين بالنص الجلي (عربي / شعر)
ديوان شعر باللغة الدارجة على نمط " الفائزيات ".

المصادر: المؤلفات الشيعية في الجزيرة العربية: ٤٨٠ - ٤٨١.

(٣٠٣)



إبراهيم بن عبد الله الزاهدي الجيالني
(٠٠٠ - ١١١٩ ه (١))

عالم خطاط وشاعر. قرأ على والده في الهيجان، وأوقف شعره على مدح ورثاء أهل
البيت (عليهم السالم). برع في األلغاز والمعميات. توفي في الهيجان ودفن بها.

اآلثار:
١ - توضيح كتاب إقليدس (فارسي / هندسة)

٢ - ديوان (فارسي / شعر)
٣ - رافع (دافعة) الخالف (عربي / فقه)

تعليقة على " مختلف الشيعة " للعالمة الحلي.
مخطوطاته: المعارف العامة / طهران (جواهر كالم ١ / ٩٨) [٧١].

٤ - القصائد الغراء في مديح آل العباء (عربي / المدائح والمراثي)
٥ - كاشف الغواشي (عربي / تفسير القرآن)

تعليقة على " تفسير الكشاف ". إلى سورة األحقاف.
٦ - مراثي الحسين (عليه السالم) (عربي / المدائح والمراثي)

المصادر: أحوال وآثار خوشنويسان ١ / ٨ - ٩، أعيان الشيعة ٢ / ١٨١، تذكرة
المعاصرين:

١١٣ - ١١٤، ٢٤٥ - ٢٤٦، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٢ / ٥٣١، دائرة
المعارف تشيع ١ /

٢٧٣ - ٢٨٦، الذريعة ٤ / ٤٩٠ و ٩ / ٣٩٩ و ١٠ / ٦٠ و ١٧ / ٨٦، ٢٣٩ و
٢٠ / ٢٩٣، رياض

العارفين: ٤٤٠، ريحانة األدب ٢ / ٣٥٦، شمع انجمن: ٦١، الكواكب المنتشرة:
،٢٠ - ٢١

مرآة الكتب ١ / ١١٥ - ١١٦، مشاهير گيالن ١ / ٢٦، معجم المؤلفين ١ / ٥٣.
إبراهيم بن عبد الله الغراش

(١٣٦١ ه -)
اآلثار:

ديوان (عربي / المدائح والمراثي)
في مدح ورثاء الرسول وآل بيته (عليهم السالم).

المصادر: خطباء المنبر الحسيني ١ / ٩٥، معجم ما كتب عن الرسول ١ / ٥٨٧.
--------------------

(١) جاء في رياض العارفين: ٤٤٠ أنه توفي سنة (١١٢٢ ه) بمدينة الكاظمين.



(٣٠٤)



إبراهيم بن عبد النبي البحراني
(ق ١٢ ه)

عالم ديني. من تالميذ الشيخ يوسف البحراني مؤلف " الحدائق ". سكن مدينة
كازرون اإليرانية بعد هجوم الخوارج على البحرين وقتلهم الشيعة والعلماء فيها. كان

حيا
سنة (١١٨٦ ه) تقريبا.

اآلثار:
١ - رسالة في شكيات الصالة (عربي / فقه)

٢ - رسالة في القبلة (عربي / فقه)
٣ - كتاب في األدب العربي (عربي / أدب)

٤ - مسألة في الجوهر (عربي / فلسفة)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٢٣، الذريعة ٢ / ٩٠ و ٥ / ٢٣١ و ٢٠ / ٣٦٣، علماء

البحرين:
٣٣٠، مستدركات األعيان ٢ / ٧.

إبراهيم عبقري زاهدي
(١٣٦٧ ه -)

اآلثار:
١ - توسعه كشاورزى در جهان سوم (فارسي / اقتصاد)

ترجمة مع كريم درويشي وكورش ناجي وشهرزاد پورافشار وأحمد حجاران عن
كتاب

ل (كارل ايچر). بحث عن األوضاع االقتصادية والتنمية الزراعية في دول العالم الثالث.
طبعاته: طهران، مركز تحقيقات روستائى، ١٣٧٠ ش، ٣٣٨ ص.

٢ - فقر وروستا (فارسي / اقتصاد)
ترجمة مع زهره كسائي عن مجموعة مقاالت إلدريس الجزائري وآخرين. دراسة في

األوضاع
االجتماعية والفقر بأرياف العالم الثالث.

طبعاته: طهران، مركز تحقيقات روستائى، ١٣٧٣ ش، ٢٣٣ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه پائيز ١٣٧٠: ٤٤.

(٣٠٥)



إبراهيم بن عبيد الله الصفوي " جمال الدين "
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
١ - رسالة في المنطق (عربي / منطق)

مختصرة. نسختها كانت في مجموعة عند السيد محمد باقر حفيد السيد محمد كاظم
اليزدي

بالنجف.
٢ - مرآة المفهوم (عربي / منطق)

في مقدمة العلوم. أحال عليه في مبحث " معرفة شرايط القياس " من رسالته في
المنطق.

المصادر: الذريعة ٢٢ / ٨٧ و ٢٣ / ٤٨.
إبراهيم بن عثمان اليماني

(ق ٢ ه)
من رواة الحديث. عده الشيخ في " رجاله " من أصحاب اإلمام الكاظم (عليه السالم)

وذكر أنه
روى عن اإلمامين الباقر والصادق (عليهما السالم) (١).

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

المصادر: تنقيح المقال ١ / ٢٧، دائرة المعارف تشيع ١ / ٢٧٦، رجال الطوسي:
،٣٤٢

مجمع الرجال ١ / ٥٩، معجم رجال الحديث ١ / ٢٥٨.
إبراهيم عرب الكاشاني

(١٢٢٣ - ح ١٣٠٨ ه)
شاعر إيراني.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

نظمه في الخامسة والثمانين من عمره.
--------------------

(١) لم يتعرض له الشيخ في " الفهرست " - مع أنه عد له كتابا في " رجاله " - وابن داود مع أن نسخة
" الرجال " بخط الشيخ كانت عنده، لذلك احتمل السيد الخوئي أن يكون ذكره في " رجال الشيخ " من

أخطاء النساخ.

(٣٠٦)



مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٤٣٣ [٩٥٩٨] - (٢١٤ و).
المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٧ / ٤٣٣.

إبراهيم عزة األمين
(ق ١٤ ه؟)

اآلثار:
ديوان الفجر (عربي / شعر)

طبعاته: النجف، ١٩٥٦ م، ج ١.
المصادر: معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٤٩.

إبراهيم عصفوري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - بيماريهاى كبد (فارسي / طب)

ترجمة مع حسين فروتن عن كتاب ل (راسل سسيل).
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٥ ش، ٢٦٥ ص.

٢ - طب داخلي سسيل بيماريهاى كبد، كيسه صفراوى وپانكراس (فارسي / طب)
ترجمة مع رامين اشتياقي عن كتاب ل (ماروين، سليزنجر).

طبعاته: طهران، نشر كتب دانشگاهى، ١٣٦٨ ش، ٢٧٩ ص.
المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ٢١٧ - ٢٢٠.

إبراهيم علن
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
اداره أمور دفتري وروشهاى گردش

مكاتبات در سازمانهاى دولتي (فارسي / إدارة)
طبعاته: طهران، مركز آموزش مديريت دولتي، ١٣٦٩ ش، ١٠٩ ص.

المصادر: كتابنامه مهر ١٣٦٩: ٤٢.

(٣٠٧)



إبراهيم بن علوان النصيراوي " أبو أيمن "
(١٣٧٥ ه -)

عالم ديني. أكمل مرحلة الدراسة الثانوية في العراق، وانتسب إلى حوزة النجف
العلمية منذ سنة (١٣٩٩ ه) إلى (١٤١٠ ه) حيث بلغ مرحلة الخارج. هاجر إلى إيران
وواصل دراسته فيها. درس " الرسائل " و " المعالم " و... له نشاطات في تبليغ أحكام

الدين الحنيف بدول عديدة، كلبنان ولندن وغيرهما.
اآلثار:

إلى جانب بعض مقاالته المنشورة، له الكتب اآلتية:
١ - أعالم الفقهاء والمحدثين (عربي / تراجم)

موسوعة تتناول حياة العلماء والمحدثين من القرن (٤ ه) مع تحقيق ودراسة. ابتدأها
بالشيخ

الكليني. أتم جزأها األول.
٢ - حديث كربالء (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

أرجوزة عن أحداث يوم عاشوراء. (١٢٠٠) بيت تقريبا. ابتدأت بمدخل عن سيرة
اإلمام

الحسين (عليه السالم) وخصمه يزيد، وضمت في نهايتها هوامش وتراجم دقيقة محققة
عن الشخصيات

الواردة فيها.
طبعاته: قم، ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٣٢ ص.

٣ - القواعد النحوية (عربي / لغة)
دورة نحوية للمبتدئين.

طبعاته: بغداد، ١٩٨٩ م، ٢٠٦ ص.
٤ - مناسك الحج (عربي / فقه)

تحرير متن للسيد أبي القاسم الخوئي، وتعليقات للسيد محمد رضا الگلپايگاني والسيد
علي

السيستاني.
المصادر: المؤلف.

السيد إبراهيم بن علي الجصاني
(ق ١٣ ه)

فقيه شاعر وخطيب برع في األلغاز والتواريخ. عاصر داود باشا (ت ١٢٦٨ ه) الوالي
العثماني على بغداد.



(٣٠٨)



اآلثار:
ديوان (عربي / شعر - تاريخ)

اشتمل على أنواع من الشعر باللغتين: الفصحى والدارجة، وفيه ألغاز وتواريخ كثيرة.
يعد

وثيقة تاريخية لكثير من أحداث دولة المماليك بالعراق - خصوصا أيام داود باشا -
وأعالم ذلك

العصر. وجد نسخته الشيخ محمد رضا الشبيبي في الخزانة القفطانية بخط جميل
للمؤلف في أكثر من

(٣٠٠) صفحة كبيرة.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٨٤.

إبراهيم بن علي بن الحسن البالدي البحراني " أبو الرياض "
(ق ١٢ ه)

عالم وشاعر كرس شعره لمدح النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) واألئمة األطهار
(عليهم السالم). تخرج عليه

بعض العلماء منهم: الشيخ عبد الله الشويكي. كان حيا سنة (١١٥٠ ه).
اآلثار:

١ - االقتباس والتضمين من كتاب الله المبين في إثبات عقائد الدين (عربي / عقائد)
منظومة في أصول الدين من التوحيد إلى المعاد مع الرد على المخالفين في كل مسألة.

(٥)
أبواب: األول ذكر الواجب تعالى وما يصح عليه وما يمتنع وحدوث القرآن وثبوت

الحسن والقبح،
الثاني في ذكر النبي (صلى الله عليه وآله)، الثالث في ذكر اإلمام أمير المؤمنين (عليه

السالم)، الرابع في ذكر سائر األئمة (عليهم السالم)،
الخامس معاد األرواح واألجساد وتبكيت الخصام والرد عليهم في األصول والفروع.

شاهد الشيخ
الطهراني مخطوطتين منه: إحداهما في خزانة السيد حسن الصدر بالكاظمية، واألخرى

عند الشيخ
هادي كاشف الغطاء في النجف بخط تلميذ الناظم الشيخ عبد الله الشويكي.

٢ - جامع الرياض (عربي / المدائح والمراثي)
كتاب كبير ضم (١٤) روضة (١) بعدد المعصومين (عليهم السالم). سمى بعض تلك

الروضات بأسماء
خاصة، منها: " بستان اإلخوان " في مدح صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، و "

الروضة



--------------------
(١) الروضة اسم عام لكل ديوان يشتمل على جميع القوافي من الحروف الهجائية، وأقله أن يكون (٢٨)

قصيدة، وقد يالحظ الحرف األول من كل بيت موافقا مع قافيته أيضا، فيقال له " الروضة الكبرى "،
وتقابله " الروضة الصغرى " وهي قصيدة واحدة بقافية واحدة لكنها مشتملة على جميع الحروف في

أول أبياتها، وأقلها (٢٨) بيتا. (الذريعة ١١ / ٢٨١).

(٣٠٩)



العلوية " (١) في مدح أمير المؤمنين (عليه السالم)، وقد اشتملت على (٢٨) قصيدة
بعدد حروف رويها.

مخطوطاته: حسن الصدر الخاصة / الكاظمين (الذريعة ٩ / ٧٣٧)، " الروضة العلوية
."

المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤١٠٨ [٤ / ٥٠٨٤] - (٧٦ أ - ١١٩) -
ق ١٣ ه، تحت عنوان " ديوان ".

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٢٣، الذريعة ٢ / ٢٦٦ - ٢٦٧ و ٥ / ٥٧ و ٩ / ٧٣٦
٧٣٧ -

و ١١ / ٢٨١، علماء البحرين: ٢٧٩ - ٢٨٠، الكواكب المنتشرة: ٣ - ٤.
إبراهيم بن علي بن الحسن العاملي الكفعمي

(٨٢٠ (٢) - ٩٠٠ / ٩٠٥ ه)
فقيه جليل، أديب سريع البديهة في الشعر والنثر، عالم كبير أشتهر بكتابه " المصباح "

الفريد في نوعه. ولد بكفر عيما من قرى جبل عامل في أسرة علمية. من أساتذته: والده
الشيخ علي زين الدين والسيد حسين بن مساعد الحائري مؤلف " تحفة األبرار "

والشيخ
علي بن يونس مؤلف " الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ". سكن كربالء مدة،

وأوصى أهله بدفنه فيها ببقعة تسمى " عقير ". ثم عاد إلى جبل عامل وتوفي هناك (٣).
اآلثار:

١ - اختصار تفسير علي بن إبراهيم القمي (عربي / تفسير القرآن)
رأى مؤلف " رياض العلماء " نسخته بخط المؤلف في مدينة إيروان بآذربيجان (٤).

--------------------
(١) أوردها الشيخ الطهراني في الذريعة ٩ / ٧٣٦ باسم " ديوان العلوي ".

(٢) ذكر السيد األمين في أعيان الشيعة ٢ / ١٨٤ أنه ولد سنة (٨٤٠ ه) مستفيدا من أرجوزة له في علم
البديع، إال أن األميني في الغدير ١١ / ٢١٦ أشار إلى أن هذا التاريخ بعيد جدا عن الصواب وذهول عما
ذكره السيد نفسه من أمور تفنده وتضاده، فقد قال: وجد بخطه كتاب " دروس الشهيد " الذي فرغ من

كتابته سنة (٨٥٠ ه) وعليه قراءته وبعض الحواشي الدالة على فضله، وعد من تأليفه " حياة األرواح "
فقال: أكمله سنة (٨٤٣ ه).

(٣) هكذا ورد في أعيان الشيعة ٢ / ١٨٤، ونقل عن " الطليعة " أنه توفي بكربالء سنة (٩٠٠ ه) ودفن بها،
وظهر له قبر بجبشيت من جبل عامل وعليه صخرة مكتوب فيها اسمه.

(٤) كما رأى بقية اختصاراته وبعض مؤلفاته األخرى بخطه في المدينة نفسها. (رياض العلماء ١ /
.(٢٢ - ٢٣

(٣١٠)



٢ - اختصار جوامع الجامع (عربي / تفسير القرآن)
و " جوامع الجامع " للشيخ الطوسي.

٣ - اختصار الحدود والحقايق (عربي / معارف دينية)
تفسير لأللفاظ المتداولة في الشرع وتعريفها.

٤ - اختصار زبدة البيان وانسان االنسان (عربي / تفسير القرآن)
و " زبدة البيان " للشيخ زين الدين البياضي منتزع من تفسير " مجمع البيان "

للطبرسي.
٥ - اختصار علل الشرايع (عربي / علل الشرائع)

و " علل الشرايع " للشيخ أبي جعفر محمد الصدوق (ت ٣٨١ ه).
٦ - اختصار غريب القرآن (عربي / تفسير القرآن)

و " غريب القرآن " لمحمد بن عزيز السجستاني (ت ٣٣٠ ه).
٧ - اختصار الغريبين (عربي / تفسير القرآن - حديث)

و " كتاب الغريبين " ألحمد بن محمد الهروي (ت ٤١٠ ه).
٨ - اختصار القواعد (عربي / فقه)

و " القواعد " للشهيد األول الشيخ محمد بن مكي العاملي (ت ٧٨٦ ه).
٩ - اختصار لسان المحاضر والنديم (عربي / أدعية)

و " لسان المحاضر والنديم " للشيخ علي بن محمد بن يوسف بن ثابت.
١٠ - اختصار المجازات النبوية (عربي / حديث)

و " المجازات النبوية " للشريف الرضي (ت ٤٠٦ ه).
١١ - اختصار المغرب في اللغة (عربي / لغة)

و " المغرب في اللغة " للمطرزي (ت ٦١٠ ه).
١٢ - اختصار نزهة األلباء في طبقات األدباء (عربي / أدب)

و " نزهة األلباء... " لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد األنباري (ت ٥٧٧ ه).
١٣ - أرجوزة في علم البديع (عربي / أدب)

فرغ منها سنة (٨٧٠ ه).

(٣١١)



١٤ - أرجوزة في مقتل الحسين (عليه السالم) وأصحابه (عربي / المدائح والمراثي)
(١٠٠٠) بيت. أشار الكفعمي في " فرج الكرب وفرح القلب " إلى أنها فريدة في

معناها.
أخذت من كتب متعددة.

١٥ - اإلسعاف والفضل واإلنصاف والعدل (عربي / متفرقات)
أشار إلى أنه جمعه من عدة كتب مثل: " الفصول "، " الجواهر "، " العزة " وغيرها.

١٦ - األنوار المقتبسة من مصباح األبرار (عربي / أدعية)
أكثر تفصيال من مختصر جنة األمان الواقية المسمى ب " الجنة الواقية ". رأى الشيخ

الطهراني
نسخة منه عند السيد ميرزا محمود التبريزي (ت ١٣٦١ ه).

١٧ - البديعية (عربي / أدب)
قصيدة ميمية اشتملت على أنواع المحسنات الشعرية. شرحها وختمها بخطبة غراء (١)

في مدح
النبي (صلى الله عليه وآله)، أتى فيها بأسماء السور القرآنية.

١٨ - البلد األمين والدرع الحصين (عربي / أدعية)
ألفه قبل " المصباح " وضمنه أدعية " الصحيفة السجادية " إضافة إلى األدعية والتعاويذ

واألحراز والزيارات والسنن واآلداب وغيرها.
مخطوطاته: جامع گوهرشاد / مشهد ٤ / ١٩٤٩ [١٣٥٦] - ق ١١ ه.

سلطنتي / طهران (كتب ديني: ٨٧) [١١٦٨] - (٩٤٤ ص).
سلطنتي / طهران (كتب ديني: ٨٥) [١١٦٥] - (٨٢٢ ص) - ١١٠٨ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢١٦ [٧٤٧٢] - (٥٥٤ و) - ١٠٨٢ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢١٧ [٦٩٥٢] - (٥٤٠ و) - ١٠٩٠ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢١٧ [٧٤٧٣] - (٤٢٦ و) - ١١٢٦ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٣٢٤ [١٢٣٦٣] - (٥١٩ و) -

١٠١٠ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٣٦٩ [١٢٤١٤] - (٣٢٣ و) -

١٠٨٤ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٢٩ [٣١] - (٨٩٨ ص) - ١٠٩٨ ه.

--------------------
(١) نقلت تلك الخطبة في أعيان الشيعة ٢ / ١٨٧ استنادا إلى نفح الطيب ٤ / ٣٩٥.

(٣١٢)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٢٨ [٣٠] - (٨٦٨ ص) - ١١٠٢ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٤٣٠ [١ / ١٢٤٧٥] - (١ ظ -

٤١٩ ظ) - ١١٠٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٢ / ١٥٦ [١ / ٤٤٧٨] - (١ - ٣٧٧ أ) -

ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٥٢٦ [١٠٠١٩] - (٢٠٨ و) - ١١٩٤ ه،

وضمنه " أرجوزة الصوم المستحبة ".
المروي / طهران: ٧٨ [٦٠٠] - (٤٣٣ و).

مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٠٨) [١٣٤٣] - ق ١٠ ه.
مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٠٨) [١٣٤٢] - ق ١٠ - ١١ ه.

مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٠٨) [١١٨] - ق ١١ ه.
ملك الوطنية / طهران ٩ / ١٣٨ [٣٥ / ٦٠٧٥] - ق ١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ١ / ٧٣ [١٤٥] - (٤١٦ و).

ملك الوطنية / طهران ١ / ٧٣ [١٦٥] - (٣٩٣ و).
وزيري / يزد ٢ / ٥٤٣ [٦٣٩] - (٣٩٩ و) - ق ١٢ ه.

الوطنية / طهران ١٤ / ١٤٠ [١ / ٣٠٢٨] - (٥ ظ - ٤٢٢) - ق ١١ ه.
طبعاته: طهران، مكتبة الصدوق، ١٣٨٣ ه، رحلي، ٦١٩ ص.

١٩ - التلخيص في المسائل العويصة (عربي / فقه)
٢٠ - جنة األمان الواقية وجنة االيمان الباقية (مصباح الكفعمي) (عربي / أدعية)

سمي ب " مصباح الكفعمي " ألنه ألف على منوال الكتاب المعروف ب " مصباح
المتهجد " للشيخ

أبي جعفر الطوسي. فرغ منه في (٨٩٥ ه).
مخطوطاته: األحمدية / شيراز (نشريه ٥ / ٢٢٦) [٢٧٦] - ق ١١ ه.

امام الجمعة الخاصة / زنجان (دليل المخطوطات ١ / ١٠٢)، ناقصة اآلخر.
التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٧٩٥) [٥٣٣].

التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٧٩٥) [٧٥٣] - ١٢٤٢ ه.
ثقة االسالم الخاصة / تبريز (نشريه ٧ / ٥٤١) - ١١٢٩ ه.

جامع گوهرشاد / مشهد (شهرستانها ١ / ٢٥٣) [١٨٩١] - ١٠٨٢ ه.
جامع گوهرشاد / مشهد ٤ / ١٨٧٧ [١٢٥٥] - ١١٠٠ ه.

(٣١٣)



الحكيم العامة / النجف ١ / ١٦٣ [٨٦٨] - (٢٨٨ و).
سلطنتي / طهران (كتب ديني: ٢٧٤) [١١٦٩] - (٧٨٨ ص) - ١٠٧٧ ه.
سلطنتي / طهران (كتب ديني: ٢٧٦) [١١٠٠] - (٨٤٠ ص) - ١٠٨٦ ه.
سلطنتي / طهران (كتب ديني: ٢٧٢) [١١٦٧] - (٦١٢ ص) - ١١١٩ ه.
سلطنتي / طهران (كتب ديني: ٢٦٩) [١١٦٦] - (٥٩٧ ص) - ١٢٦١ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٧٠) [١٤١٠٤] - ١٠١٣ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٧٠) [٩٢٠٦] - ١٠٢٧ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٧٠) [٩٣٦٢] - ١٠٥٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٧٠) [١١٧٢٦] - ١٠٧٠ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٢١) [٥٢٢] -

ق ١٠ - ١١ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٢١) [٤٥٨] -

ق ١١ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٢١) [١٣٣] -

١٠٥١ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٢١) [٣٥٠] -

١٠٦١ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٨٨ [٧٥٥١] - (٣٩٩ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٨٨ [٦٩٢٧] - (١٦١ و).

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٨٧ [٦٥٧١] - (٤٤٨ و) - ١٠٧٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٢٨٦ [٣٢٥٠] - (٣١٣ و) - ١٠٧٩ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٢٨٦ [٣٢٥١] - (٤٣١ و) - ١٠٨٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٨٨ [٣٤١٦] - (٥١١ و) - ١٠٩٢ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٨٨ [٣٣٣٦] - (٢٤٩ و) - ١٠٩٦ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٨٨ [٣٤١٧] - (٥٠٧ و) - ١٠٩٨ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٢٨٧ [١٦٢] - (٣٣١ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٢٨٦ [١٦٥] - (١٦٠ و).

عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٦٠) [١٧٦] - ق ١١ - ١٢ ه.
العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٠٢) - (٢٨١ و) - ق ١١ ه.

(٣١٤)



العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٠٢) - (٢٩٣ و) - ١٠٣٢ ه.
العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٣٤٥) [٣٦٠] - (٤١٩ و) - ١٠٥٢ ه.
العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ١٢٢) [١ / ٩٩] - (١ ظ - ٣٠٧ أ) -

١٢٧٤ ه.
فارس الوطنية / شيراز ١ / ٢٧٤ [٣ / ٢٩٣] - (٤٨ و)، ناقصة.

فارس الوطنية / شيراز ١ / ١٣٩ [١٦٢] - (١٨٦ و)، ناقصة األول واآلخر.
فرمان فرمائيان الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٥٤٥) - ١١٠٢ ه.

قائني الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٤٩، ص ١٥٨) [٨٦].
كلية اآلداب / طهران ٣ / ٨٢ [٤٤٩] - ١٢٤٣ ه.

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٧٦١ [٣٩] - ١٠٨١ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٦٧ [١٣٣] - (٤٥٢ و) - ق ١١ ه.

كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٦٧ [١٣١] - (٢٢٦ و)، ناقصة اآلخر.
كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٦٧ [١٣٢] - (٥٠٣ و) - ١٠٨٥ ه.

الگلپايگاني / قم ٣ / ٦١ [١٧٩٠].
الگلپايگاني / قم ٢ / ٤٣ [١٠٩٢] - ق ١١ - ١٢ ه.

الگلپايگاني / قم ٣ / ٢٤٤ [٢٣٩٠] - ق ١١ - ١٢ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٣٧٢ [١ / ١٢٤١٦].

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٣٢١ [٢١٦] - (٨٧٠ ص) - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٦٧ [١ / ٦٥] - (ص ١ - ٧٨٨) -

١٠٧٧ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٣٤٢ [٢ / ١٢٣٨٧] - (٣٦٧ ظ -

٤٠٦ أ) - ١٠٧٧ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٩٢٨ [٣٩٠٣] - (٧٨٢ ص) -

١٠٨٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٦٢١ [٣٥٨٣] - (٨٦٤ ص) -

١٠٨٤ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٣٤٢ [١ / ١٢٣٨٧] - (١ ظ -

٣٦٤ ظ).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٣٠٣ [١٢٣٤٥] - (٣٢٩ و).

(٣١٥)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٣٢١ [١٢٣٦٠] - (٣٧٨ و).
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٤٠٠ [٦٢١] - (٤١٨ و) - ق ١٢ ه.

مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٠٣) [١٧٥٤].
مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٥٥١) [٢٢ أدعية] - (٣٨٣ و) -

ق ١٠ ه.
مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٥٥٠) [٢٠ أدعية] - (٤٢٧ و) -

ق ١١ ه.
مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٥٥٠) [٢١ أدعية] - (٤١٧ و) -

١٠١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٦ / ٢٣٥ [١٠٢٩٢] - (٣٥٥ و) - ١٠٦٢ ه.

المرعشي / قم ٢٤ / ١٩١ [١ / ٩٤٢١] - (٣ ظ - ٣٥٣ ظ) - ق ١١ ه.
المرعشي / قم ١٩ / ١٩٦ [٧٣٩٧] - (٤٣٥ و) - ق ١٠ ه.

المرعشي / قم ٢٦ / ٢٣٣ [١٠٢٨٩] - (٣٧١ و) - ق ١١ ه.
المرعشي / قم ٨ / ١٦٠ [٢٩٨٤] - (٤٤١ و) - ١٠٥٥ ه.
المرعشي / قم ٨ / ٢٠٧ [٣٠٢٠] - (٣٨٩ و) - ١٠٧٤ ه.

المرعشي / قم ٢١ / ١٧١ [٨١٩٦] - (٣٨٧ و) - ١٠٧٧ ه.

المرعشي / قم ٢١ / ٣٥٤ [٨٣٨٥] - (٢٨٩ و) - ١١١٥ ه.
مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ١٧٦ [١٢٧] - (٣٩٦ و) - ١١١٩ ه.

المركزية / جامعة البصرة (مجلة المورد مج ٨، ع ٣، ص ٣٨٦) [١٧١] -
(٣٧٤ و).

المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٦١ [٢٦٦٤] - (٤٦٧ و) - ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ٩ / ٩٦٠ [٢٣٥١] - (٣٠٢ و) - ١١٧٥ ه.

المركزية / جامعة طهران ١ / ٩٠ [٤٤] - (٣٨٩ و) - ١٠٧٣ ه.
المروي / طهران: ٢٢٧ [٤٢١] - ق ١١ - ١٢ ه.

المروي / طهران: ٢٢٧ [٢٢٠] - ١٠٧٧ ه.
المسجد األعظم / قم: ١٠٨ [٣٢٧٦] - ق ١٠ - ١١ ه.

المسجد األعظم / قم: ١٠٨ [١٦٩] - ق ١١ ه.
المسجد األعظم / قم: ١٠٨ [٣٧٤٤] - ق ١١ - ١٢ ه.

المسجد األعظم / قم: ١٠٨ [٣٦٧] - (٣٥٨ و) - ق ١١ ه.

(٣١٦)



المسجد األعظم / قم: ١٠٨ [١٧٠] - ١٠٦١ ه.
المسجد األعظم / قم: ١٠٨ [٣١٣٨] - ١٠٦٦ ه.
المسجد األعظم / قم: ١٠٨ [٩٩٥] - ١١٧٨ ه.

المسجد األعظم / قم: ١٠٨ [٣٦٤٧] - ق ١٢ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٤٤ [١٠٣٣] - (٤٥٠ و) -

ق ١٠ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٤٤ [١٠٣٤] - (٤٢٣ و) -

ق ١٢ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٤٤ [٥٧٣٩] - (٣٧٩ و) -

١٢٣٧ ه.
ملك الوطنية / طهران ١ / ١٤٩ [١٦٧] - (٣٦٣ و) - ق ١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ١ / ١٤٩ [١٣٨٦] - (٢١٠ و) - ق ١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ١ / ١٥٠ [٢٤٢٠] - (٤٤٩ و) - ق ١١ ه.
ملك الوطنية / طهران ١ / ١٤٩ [١٦١] - (٢٧٧ و) - ١٠٦٥ ه.

ملك الوطنية / طهران ١ / ١٥٠ [١٤٠٠] - (٣٧٩ و) - ١١١٥ ه.
ملك الوطنية / طهران ١ / ١٤٩ [١٠٢] - (٩٧ و) - ١٣٢١ ه.

وزيري / يزد ١ / ٣٨٢ [٤٢٦] - (٣٠٤ و).

وزيري / يزد ٢ / ٤٩١ [٥٨٤] - (٣٣٣ و).
وزيري / يزد ٢ / ٥٣١ [٦٢٦] - (٢٨٣ و) - ق ١١ ه.

وزيري / يزد ١ / ٨٠ [٦٠] - (١٤٧ و) - ١١٩٣ ه.
الوطنية / تبريز ١ / ٣٣٧ [٣٥٩٠] - (٦٣٣ و) - ١٠٤١ ه.

الوطنية / طهران ٩ / ٣٠٦ [١ / ١٣٢١ ع] - (ص ١ - ٨٧٨).
الوطنية / طهران ١٠ / ٧٥ [١٥٥٣ / ع] - (١٥٤ و) - ١٠٧٤ ه.

الوطنية / طهران ١٣ / ٢٥٤ [٢٧٧٦] - (١٧١ و) - ١٠٩٦ ه.
الوطنية / طهران ٨ / ٤٤٨ [٩٥٦ / ع] - (٣٨٨ و) - ١٢٣٥ ه.

وله نسخ خطية أخرى (١).
--------------------

(١) يراجع خطى الفبائى رضوى: ١٧٠، نشريه ٢ / ١٤٧ و ٥ / ٩٧ و ٧ / ١٣٩، ٧٧١.

(٣١٧)



طبعاته باسم " مصباح الكفعمي " في:
بومباي، ١٣١٢ ه، وزيري، ٣٩٢ ص.
طهران، ١٣٢١ ه، رحلي، ٧٧٤ ص.
طهران، ١٣٢٦ ه، وزيري، ٤٠٠ ص.
طهران، ١٣٤٩ ه، رحلي، ٧٧٤ ص.

بيروت، مكتبة الوالء، تحقيق محمود محمد القيسي العاملي وحواشيه للمؤلف.
٢١ - الجنة الواقية والجنة الباقية (١) (عربي / أدعية)

مختصر " جنة األمان... ".
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٧٩٦) [٧٩].

التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٢٥) [٣ / ٢٦].
- [٩٦٩ M] (نشريه ١١ / ١٨٨) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس

ق ١١ - ١٢ ه.
- [١٠٤٠ M / ١] (نشريه ١١ / ٧٠٦) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس

١١٢٦ ه.
جامع گوهرشاد / مشهد (شهرستانها ١ / ٢٥٣) [١٧٨٣] - ١٠٩٢ ه.

جامع گوهرشاد / مشهد ٣ / ١٤٠٧ [١٠٢٨] - ١١٠٤ ه.
الحجتية / قم: ٤٦ [٥٨٤] - ١٢٦٤ ه.

الحكيم العامة / النجف ١ / ١٦٤ [١٢٧٢] - (١٣١ و).
الحكيم العامة / النجف ١ / ١٦٤ [٣٧٥] - (١١١ و) - ١٢٨٨ ه.

الدشتي المحمودي الخاصة / قم (١٢٠ ص) - ١١١٥ ه.
الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٢٨) [٨٧] - ق ١١ ه.

سلطنتي / طهران (كتب ديني: ٢٧٦) [١١٥٠] - (٨٨٧ ص).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦٥)

.[٢ / ٥٤٩]
--------------------

(١) شكك العالمة المجلسي في بحار األنوار ١ / ١٧ بنسبة الكتاب إلى الكفعمي، وتردد خطى مدرسه
عالي

شهيد مطهرى ٤ / ٤٤ في نسبته إليه أو إلى ميرداماد، ثم قال بأنه ال يبعد انتسابه إلى ميرداماد لكتابته
إحدى النسخ من دون أن يذكر مؤلفها.

(٣١٨)



العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٩١) [٦٦٢] -
ق ١٢ - ١٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٢٥٤ [٣١٣٩] - (٩٣ و) - ١٠٩٣ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٢٧ [٣٣٣٥] - (٨٥ و).

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٢٥٤ [٣١٣٨] - (١٢٤ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٢٧ [٦٠٥١] - ١١٢٨ ه.
العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٠٢) - (٨٤ و) - ق ١٢ ه.

العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ١٢٤) [٦ / ٩٩] - (٣٥٣ أ - ٣٧٣ ظ).
العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٣٠٨) [١ / ٣٠٩] - (١ ظ - ٨٤ أ) -

١٣٤٤ ه، نسبت إلى مير محمد باقر الداماد.
الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ٣١ [٣٨] - (١٣٠ و) - ق ١٠ - ١١ ه،

ناقصة.
الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ٢٥٩ [٢٧٤] - (١١٩ و) - ق ١١ ه.

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٧٣٦ [٢ / ٢١١] - (٢٧ ظ - ٩٦ ظ) -
١١٢٨ ه.

كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٦٨ [١٣٤] - (١٢٨ و).
المدرسة الهندية (الجعفرية) / كربالء (نشريه ٥ / ٤٣٦).

مدرسة خيرات خان / مشهد (شهرستانها ٣ / ١٧٣٠) [١٤] - (٣٥٦ و) -
١١١٢ ه.

مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٥٥١) - (١٥١ و).
المرعشي / قم ٦ / ١٨٥ [٢١٨٩] - (٣٦٩ و) - ١٠٦٨ ه.

المرعشي / قم ١٧ / ١٢٣ [٤ / ٦٥٤٣] - (٤١ أ - ٤٧ ظ) - ١٠٨٣ ه.
المرعشي / قم ٢٦ / ٣٦٢ [٦ / ١٠٤٤٢] - (١٨٩ ظ - ٢٤٨ أ).

المرعشي / قم ٢٦ / ٢٩٦ [١٠٣٥٥] - (١٣٩ و) - ق ١٢ ه.
المرعشي / قم ٢ / ٨٥ [١ / ٤٨٠] - (١ ظ - ٨٤ ظ) - ١١٠٩ ه.

المرعشي / قم ١٢ / ٢٤٥ [١ / ٤٦٦٠] - (٢ ظ - ٥١ ظ) - ١٢٥٧ ه.
المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٣٦١ [٣٣٥٩] - (٩٧ و) - ١٠٧٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٠٠ [٥٨٢٨] - (٩٧ و) - ١٠٧٩ ه.

المركزية / جامعة طهران ١ / ٩١ [٨١] - (١٥٦ و) - ١١١٤ ه.

(٣١٩)



المسجد األعظم / قم: ٦٠٧ [١ / ٣٠٠٩] - ق ١١ ه.
المسجد األعظم / قم: ١٠٨ [٣٠٤٩] - ق ١٢ ه.

المسجد األعظم / قم: ٦٠٥ [٢ / ٢٩٩٩] - ق ١٢ - ١٣ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٤٥ [٥٦٤٣] - (٢٣ ظ - ١٠١).

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٤٥ [٢١٦٩] - (١٠ و) - ق ١٠ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٤٥ [١ / ٥٦٤٢] - (١ ظ - ٦٤ أ) -

١٢٥٢ ه.
مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٤٧) [٨٦٩] - ١٢٨٩ ه.

مولوي الخاصة / مشهد (نشريه ٥ / ٢٠) [١١٧].
هدايتي الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٣، ص ٧٣) - ١٠٩٩ ه.
هدايتي الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٣، ص ٧٢) - ١١٢٣ ه.

وزيري / يزد ٥ / ١٥٧٠ [٣٢٠٥] - (٧٧ و).
وزيري / يزد ٣ / ٩٤٦ [١٣٩٠] - (٦٢ و) - ق ١١ ه.

الوطنية / تبريز ١ / ٣٤٠ [٣٢٥٧] - (١٠٧ و).
الوطنية / طهران ١٤ / ١٣٤ [٣٠٢٢] - (١٢٧ و) - ١٠٨٨ ه.
الوطنية / طهران ١٠ / ٨١ [١٥٥٧ / ع] - (٨٣ و) - ق ١٢ ه.

طبعاته: تبريز، ١٣١٤ ه، جيبي، ١٤٥ ص، بعنوان " مختصر مصباح الكفعمي ".
٢٢ - الحاشية على جنة األمان الواقية وجنة االيمان الباقية (عربي / أدعية)

وهي كثيرة توازي أصلها لو دونت مستقلة. فرغ منها في (٨٩٥ ه). مطبوعة مع
األصل،

ويحتمل أن يكون المطبوع بعضا منها.
٢٣ - حاشية على كشف الغمة في معرفة األئمة (عربي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
و " كشف الغمة " لعلي بن عيسى اإلربلي.

٢٤ - حديقة أنوار الجنان الفاخرة وحدقة أنوار الجنان الناظرة (عربي /...)
٢٥ - الحديقة الناظرة (عربي /...)

٢٦ - حياة األرواح ومشكاة المصباح (عربي / متفرقات)
(٧٨) بابا. احتوى على لطائف ونواه وأوامر ومواعظ وغيرها نظما ونثرا. أهداه إلى

عضد
السلطان ناصر الدين محمد ابن الخواجة عبد الواحد البغدادي. فرغ منه في (٨٥٤ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ١ / ٤١٠ [٢ / ٣٩٣] - (٦٥ ظ - ١٣٦ أ) - ١٠٥٩

ه.



(٣٢٠)



٢٧ - خطبة العروس (عربي /...)
٢٨ - ديوان (عربي / شعر)

نقل بعض أشعاره في " أعيان الشيعة ".
٢٩ - رسالة في البديع (١) (عربي / أدب)

٣٠ - رسالة المسائل المتعددة (عربي / متفرقات)
٣١ - الروضة والنحلة (عربي /...)

٣٢ - زهر الربيع في شواهد البديع (عربي / أدب)
٣٣ - سفط الصفات في شرح دعاء السمات (٢) (عربي / أدعية)

ذكره في حواشي " المصباح ". فرغ منه سنة (٨٧٥ ه).
مخطوطاته: الحكيم العامة / النجف (نشريه ٥ / ٤٢٧) [١٨٥].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٩٧)
[٢ / ٨٢٦] - ١٣٢٤ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٤١١ [١ / ١٢٤٥٩] - (١ ظ - ١٣٩).
المرعشي / قم ٧ / ٣٥٠ [٢٧٨٧] - (١٦٥ و) - ٩٩٢ ه.

المرعشي / قم ١٠ / ٢٩٦ [١ / ٣٩١٧] - (١ ظ - ٨٨ أ) - ١٣٨٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٣٥٢ [٣ / ١٧٣٧] - ١٣٢٨ ه.

٣٤ - شرح البديعية (عربي / أدب)
و " البديعية " للمؤلف نفسه. كانت نسخته عند صاحب بن أحمد المعمار في النجف.

٣٥ - شرح حديث " الدنيا مزرعة اآلخرة " (٣) (عربي / حديث)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٣٣) [٨٨٨٩] - ٩٨٩ ه.

٣٦ - العين المبصرة (عربي /...)
٣٧ - الغديرية (عربي / المدائح والمراثي)

--------------------
(١) احتمل في أعيان الشيعة ٢ / ١٨٦ أنها " زهر الربيع في شواهد البديع ".

(٢) ذكر في بعض القيود باسم " صفوة الصفات "، والظاهر أنه تصحيف. (أعيان الشيعة ٢ / ١٨٦).
(٣) نسب إليه في خطى الفبائى رضوى: ٣٣٣ بتردد.

(٣٢١)



مدح لإلمام أمير المؤمنين (عليه السالم). (١٩٠) بيتا نظمها بالحائر الحسيني.
طبعاته: مع " مصباحه "، ص ٧٠١ - ٧١١.

٣٨ - فرج الكرب وفرح القلب (عربي / المدائح والمراثي)
شرح " الكافية البديعية في مدح خير البرية " من نظم صفي الدين الحلي (١).

٣٩ - فروق اللغة (٢) (عربي / لغة)
٤٠ - الفوائد الشريفة في شرح الصحيفة (٣) (عربي / أدعية)

عده الشيخ الطهراني جزءا من " الفوائد الطريفة ". أدرجه في " البلد األمين "، وفرغ
منه في

(٨٦٥ ه). قال عنه مؤلف " كشف الحجب ": أكثر فيه النقل عن غيره ولم يكتب من
نفسه شيئا
إال القليل.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٧٤ [٧٨٣٤] - (٨١ و) -
١٣٢٠ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٢ / ١٥٧ [٢ / ٤٤٧٨] - (٣٧٧ ظ -
٤٤٣ ظ) - ق ١١ ه، بعنوان " الصحيفة السجادية ".

٤١ - الفوائد الطريفة في شرح الصحيفة السجادية (عربي / أدعية)
الظاهر أنها أكبر حجما من " الفوائد الشريفة ".

٤٢ - قراضة النضير وخالصة التفسير (عربي / تفسير القرآن)
تلخيص " مجمع البيان " للطبرسي.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٣٢ [٦٨] - (٤٧٤ و).
٤٣ - كشف الظالم في تاريخ النبي

واألئمة االثني عشر (عليهم السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
رأى مؤلف " رياض العلماء " في بعض المواضع جدوال مشتمال على تاريخ الرسول

واألئمة (عليهم السالم)
سوى الجدول الذي ذكره في " مصباحه "، وكتب فوقه أنه مأخوذ من كتاب " كشف

الظالم... "
تأليف الشيخ تقي الدين محمد الكفعمي، واحتمل أنه خطأ في االسم، أو هو ابنه أو

جده.
٤٤ - الكوكب الدري (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

--------------------
(١) جاء في الذريعة ١٦ / ١٥٦ وفي تأسيس الشيعة: ١٧٥ أنه في شرح " بديعيته ".

(٢) احتمل أعيان الشيعة ٢ / ١٨٦ أنه متحد مع " لمع البرق في معرفة الفرق " للمترجم له.
(٣) اعتبره السيد األمين في أعيان الشيعة ٢ / ١٨٦ متحدا مع " الفوائد الطريفة "، وذكر في كشف



الحجب:
٣٤٢ باسم " شرح الصحيفة ".

(٣٢٢)



٤٥ - اللفظ الوجيز في قراءة القرآن العزيز (عربي / علوم القرآن)
٤٦ - لمع البرق في معرفة الفرق (عربي / لغة)

بحث عن الفروق بين األلفاظ المتقاربة.
٤٧ - المجموعة الكبيرة (عربي / متفرقات)

رآها مؤلف " رياض العلماء " بخطه في إيروان، وأشار إلى أنها كثيرة الفوائد، مشتملة
على

مؤلفات عديدة. أتم قسما منها سنة (٨٤٨ ه) وثانيا في (٨٤٩ ه) وثالثا سنة (٨٥٢ ه).
٤٨ - مجموع الغرائب وموضوع الرغائب (عربي / معارف عامة)

شبيه بالكشكول. اشتمل على أنواع العلوم والمعارف والحكم. نقل أغلبها من كتب
مفقودة.

قال: جمعته من (١٠٠٠) مصنف ومؤلف.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٠٨)

- [٣٢٧]
(٢٠٠ و) - ق ١٢ - ١٣ ه، ناقصة األول.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٨٢٣ [٧٩١٤] - (١٧٦ و) - ق ١٣ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٩٨) [١٨٤٤].

طبعاته: طهران، مؤسسة أنصار الحسين (عليه السالم)، ١٤١٢ ه، ٤٩١ ص، تحقيق
السيد

مهدي الرجائي.
٤٩ - محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة (عربي / أخالق)

في محاسبة النفس األمارة بالسوء وتنزيهها وتطهيرها من اآلثام. ضم آيات وأحاديث في
التحذير والترهيب والترغيب، وحكما وأمثاال وقصصا وأشعارا تناسب كل موضوع،

أدرجها
المؤلف نفسه في آخر كتابه " البلد األمين والدرع الحصين ".

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٤٦٥ [٣٥٦٩] - (٤٣ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٤٦٤ [٦٧٢٩] - (٥٨ و) - ٩٨٩ ه.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٣٢٩ [٨ / ٥٦١ د] - (١٥٣ ظ - ١٩٨ أ).
الگلپايگاني / قم ٣ / ٩٨ [١٨٩٢]، مع ترجمتها والتعليق عليها بالفارسية،

مجهولة المترجم والمعلق.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٢ / ١٥٨ [٤ / ٤٤٧٨] - (٥٤٠ ظ -

٥٥٦ أ) - ق ١١ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٤٣٠ [٢ / ١٢٤٧٥] - (٤١٩ ظ -

٤٣١ ظ) - ١١٠٣ ه.



(٣٢٣)



المرعشي / قم ١٧ / ١٢٩ [١٩ / ٦٥٤٣] - (٩١ ظ - ٩٥ ظ) - ١٠٨٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤١٥٤ [٣ / ٥٢١٤] - (ص ٩٤ - ٩٦) -

ق ١٣ ه، ناقصة اآلخر.
الوطنية / طهران ١٤ / ١٤٣ [٢ / ٣٠٢٨] - (٤٢٣ ظ - ٤٣٦) - ق ١١ ه.

الوطنية / طهران ١٠ / ٦٠٣ [١٩٣٢ / ع] - (٧٤ و) - ١٢٩٤ ه.
طبعاته: طهران، ١٣١٩ - ١٣٢٠ ه، رقعي، ١٥٢ + ٤٩ ص، مع " كشف الريبة

ومحاسبة النفس " للسيد ابن طاووس.
طهران، احمد شيرازي، ١٣٢١ ه، جيبي، ٥٠ ص.

قم، مؤسسة قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه، ١٤١٣ ه، ٢٢٣ ص،
تحقيق الشيخ فارس الحسون.

٥٠ - المحاضرات (عربي /...)
مخطوطاته: عاشر أفندي / استنبول (الذريعة ٢٠ / ١٢٨).

٥١ - مشكاة األنوار (عربي / أدعية)
٥٢ - معارج األفهام إلى علم الكالم (عربي / عقائد)

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٦٠ [١ / ٨٢٢١] - ق ٩ ه.
٥٣ - مقاليد الكنوز في أقفال اللغوز (عربي / ألغاز)

ذكره المؤلف في " مجموع الغرائب ".
٥٤ - المقام (المقصد) األسنى في شرح األسماء الحسنى (١) (عربي / عقائد)

حكى الشيخ الطهراني أنه مختصر من كتاب " دعوات األسماء " في شرح (٤٠) اسما
من األسماء

الحسنى للسهروردي ألحقه بكتابية " البلد األمين " و " المصباح ".
مخطوطاته: عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٥٨) [١٠ / ٣٧٦]، بعنوان

" تفسير األسماء الحسنى ".
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٣٣١ [١ / ٥٤٢٧] - (١٣٤ أ - ١٩٦) -

ق ١١ ه، بعنوان " المقصد األقصى (األسنى) في معاني أسماء الله الحسنى ".
طبعاته: قم، مجلة تراثنا ع ٢٠، السنة ١٤١٠ ه، ص ١٤٢ - ٢٢٢.

--------------------
(١) أورده الشيخ الطهراني في الذريعة ٨ / ٢٠١ باسم " دعوات األسماء ".

(٣٢٤)



٥٥ - ملحقات الدروع الواقية (عربي / أدعية)
و " الدروع الواقية " للسيد ابن طاووس.

٥٦ - المنتقى في العوذ والرقى (عربي / أدعية)
٥٧ - منهج السالمة فيما يتأكد صيامه (عربي / فقه)

أرجوزة في األيام الشريفة المندوب فيها الصوم. (١٢٥) بيتا (١).
مخطوطاته: روضاتي الخاصة / إصفهان (نشريه ٥ / ١٥١) [١٩ مج] - (١١٥ أ -

١١٩ أ).
عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ١٤٥ [٨٦٩] - (٥ ص) - ١٠٧٨ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ١٦٨ [٢ / ٢٧٦٤] - (ص ٢٤ - ٢٦).
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٥٢٦ [١٠٠١٩] - ١١٩٤ ه، ضمن " البلد

األمين ".
مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٢٧٦) [١٤ / ١٢٨٩] - ق ١٢ ه.

الوطنية / طهران ١٢ / ٤٠٣ [٥ / ٢٥٢٦] - (٨٦ ظ - ٨٩ ظ) - ١٢٦٧ ه.
طبعاته: قم، الرضي وزاهدى، ١٤٠٥ ه، ضمن " المصباح "، ص ٤٦٦ - ٤٧٢.

٥٨ - النخبة (عربي /...)
٥٩ - نهاية األدب في أمثال العرب (عربي / أدب)

مجلدان.
٦٠ - نور حدقة البديع ونور حديقة الربيع (عربي / أدب)

شرح لبعض قصائد العرب المشهورة.
مخطوطاته: عارف حكمت / المدينة (نشريه ٥ / ٤٦٨) [١٤٢] - (٣٠٠ و).

٦١ - الواضحة في تفسير الفاتحة (عربي / تفسير القرآن)
نسخته كانت عند مؤلف " رياض العلماء ".

٦٢ - وفيات العلماء (عربي / تراجم)
مختصر في تواريخ العلماء. نقل عنه مؤلف " الروضات " ترجمة محمد بن إدريس

وآخرين، ونقل
عنه كذلك الشيخ سليمان الماحوزي في " السالفة البهية " عند ترجمته للشيخ ميثم.

--------------------
(١) وفي أعيان الشيعة ٢ / ١٨٧: (١٣٠) بيتا.

(٣٢٥)



المصادر: احياء الداثر: ٦، األعالم ١ / ٥٣، أعيان الشيعة ٢ / ١٨٤ - ١٨٩، أمل
اآلمل ١ /

٢٨، إيضاح المكنون ٢ / ٦٠٩، بحار األنوار ١ / ١٧، تاريخ العلماء: ٢١، تأسيس
الشيعة:

١٧٥ - ١٧٦، تحفة األحباب: ٢٤٦، تكملة أمل اآلمل: ٧٥ - ٨١، چاپى عربي:
،٨٠٨، ٨١٧

الذريعة ١ / ٣٥٥، ٣٥٨، ٤٦٣ و ٣ / ٧٣، ١٤٣، ٢٩٥ و ٥ / ٩٠، ١٥٦، ١٦١ و
،٦ / ٥٧، ١٨٦

٣٨٩ و ٧ / ١١٥ و ٨ / ٢٠١ و ٩ / ٩١٣ و ١١ / ١٢٧ و ١٣ / ١٢٥، ٣٤٦ و
١٥ / ٥٠، ٣٧٣

و ١٦ / ٢٦، ١٥٦، ١٨٧، ٣٤٣، ٣٤٦ و ١٧ / ٦٥ و ١٨ / ١٨٥، ٣٣٧، ٣٤٨ و
،٢٠ / ٥٦، ١٢١

١٢٨، ٢١٥ و ٢١ / ٥٣ و ٢٢ / ٥، ١٠٩، ١٩٩، ٤٣٥ و ٢٣ / ٨ و ٢٤ / ٩٠،
٣٦٦، ٣٩٤

و ٢٥ / ١٢، ١٢٥، روضات الجنات ١ / ٢٠ - ٢٤، رياض الجنة ١ / ٨٧ - ٨٨،
رياض العلماء

١ / ٢١ - ٢٥، ريحانة األدب ٥ / ٦٦ - ٧٣، الغدير ١١ / ٢١١ - ٢١٦،
كتابشناسى موضوعي

إيران ١ / ٢٤٧، كشف الحجب: ٨٧، ١٥٩، ١٧٢، ٣٤٢، ٣٧١، ٤٩٠، ٤٩٦،
كشف الظنون ٢ /

١٩٨٢، الكنى واأللقاب ٣ / ١١٦، مجلة تراثنا ع ٢٠، السنة ١٤١٠ ه، ص ١٢٧ -
٢٢٢

وع ٢٨، السنة ١٤١٢ ه، ص ١٩٦ - ٢٣٤، مجموع الغرائب: ٣٩٥، ٤٧١، معجم
رجال الفكر ٣

/ ١٠٨٦ - ١٠٨٨، معجم المؤلفين ١ / ٦٥، منتهى المقال ١ / ٢٧، مؤلفين چاپى
.١ / ٨٤

إبراهيم بن علي الحسيني األرموي األذربيجاني
(ق ١٤ ه)

فقيه مارس التدريس في طهران.
اآلثار:

شرح الشرايع (١) (عربي / فقه)
كتبه أثناء تدريسه. رأى الشيخ الطهراني مجلدا منه في شرح كتاب الضمان والغصب

عند الشيخ



عبد الله المامقاني في النجف.
المصادر: الذريعة ١٣ / ٣١٦ و ١٥ / ١١٨، نقباء البشر ١ / ١٨.

إبراهيم علي رازيني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - راهنماى كاربردى واردات (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، مؤسسة مطالعات وپژوهشهاى بازرگانى، ١٣٧٤ ش، ٢٠٢ ص.
--------------------

(١) ورد في الذريعة ١٥ / ١١٨ باسم " كتاب الضمان ".

(٣٢٦)



٢ - سياستهاى حمايتي با تأكيد برسياستهاى بازرگانى (فارسي / اقتصاد)
ألفه مع عباس رحيمي.

طبعاته: طهران، مؤسسة مطالعات وپژوهشهاى بازرگانى، ١٣٧٤ ش، ٣٥٤ ص.
المصادر: كتاب هفته ٩٦ / ٥ و ٩٧ / ٧.
إبراهيم بن علي رضا الفيروزآبادي اليزدي

(٠٠٠ - ١٣٢١ ه)
عالم وأصولي من أساتذة الحوزة العلمية في النجف. تتلمذ للميرزا حبيب الله

الرشتي، واختص بالسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. توفي بمدينة النجف.
اآلثار:

الحاشية على فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)
(٣) مجلدات. مباحث الحجج واألمارات واألصول العملية. رآها الشيخ الطهراني عند

الشيخ
علي أكبر اليزدي (ت ١٣٦٣ ه) بخط المؤلف.

المصادر: الذريعة ٦ / ١٥٢، زندگانى شيخ أنصاري: ٤٦١ - ٤٦٢، معجم رجال
الفكر ٢ /

.٩٥٦
إبراهيم علي زاده

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

راز چشمان متحرك (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (كاترين كني).

طبعاته: طهران، چكاوك، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٤٠ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٠٧ / ١٥.

إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة " أبو إسحاق "
(٩٠ - ١٧٦ ه)

شاعر سكن المدينة. عاصر األمويين والعباسيين. اشتهر باالنقطاع إلى الطالبيين (١)،
--------------------

(١) تطرق إليه السيد األمين في أعيان الشيعة ٢ / ١٩٢ قائال: " يمكننا أن نقول: إن ابن هرمة كان وهو
علوي النزعة - يظهر اتجاه أدبه للعلويين في دولة أعدائهم أهل القصور، فقد جاء في ترجمته أنه

مدحهم في حال أشد الخوف من العباسيين... فهو علوي الرأي في شعره وغيره عند عدم كون العلويين من
أرباب القصور... وكان المنصور يعرفه بالتشيع آلل أبي طالب الشتهار ذلك عنه وتجاهره به... وكان
معروفا بالتشيع عند األمويين والعباسيين، وكانوا مع ذلك يكرمونه لشعره فيمدحهم ويجيزونه الجوائز

الجليلة... ".



(٣٢٧)



وربما أنكر شعره في بني فاطمة (عليها السالم) خوفا من العباسيين.
اآلثار:

ديوان (عربي / المدائح والمراثي - شعر)
ضم مدائحه ومراثيه في الطالبيين، منها قصائد كثيرة في: عبد الله بن الحسن بن علي بن

أبي
طالب، زيد بن أبي طالب، زيد بن الحسن بن علي، ومراث في اإلمام الحسين (عليه

السالم). تروى له
قصائد تعرف ب " الهاشميات ". ونقل أن شعره صنعه الصولي ولم يأت بشئ.

طبعاته: النجف، مطبعة اآلداب، ١٩٦٩ م، ٣٥٢ + ٤٠ + ٦٦ ص، تحقيق محمد
جبار المعيبد.

دمشق، مجمع اللغة العربية، ١٩٦٩ م، ٣٤٦ ص، تحقيق محمد نفاع وحسين
عطوان.

المصادر: االعالم ١ / ٥٠، أعيان الشيعة ٢ / ١٨٩ - ١٩٥، األغاني ٤ / ٥٠٨ -
٥٢٨، تاريخ

بغداد ٦ / ١٢٧ - ١٣١، التراث العربي المطبوع ١ / ١٧، دائرة المعارف بزرگ
إسالمي ٥ /

١١٠ - ١١٢، الذريعة ٩ / ٣٤ و ١٧ / ٨٧، فهرست النديم: ١٨١، مجالس
المؤمنين ٢ / ٥٤٨ -

٥٤٩، نسمة السحر ١ / ١١٦ - ١٢٧.
إبراهيم بن علي العاملي الجبعي

(ق ١١ ه)
فقيه أصولي وشاعر، عاصر الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي.

اآلثار:
١ - أرجوزة في المواريث (عربي / فقه)

٢ - رسالة في األصول (عربي / أصول الفقه)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٩٥، أمل اآلمل ١ / ٢٩، الذريعة ١ / ٤٥٢، رياض

العلماء ١ /
١٩، الفوائد الرضوية: ٨، معجم المؤلفين ١ / ٦٦.

(٣٢٨)



إبراهيم بن علي العاملي الشامي الرومي
(ق ١١ / ١٢ ه)

عالم وأديب عاصر الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي. سكن القسطنطينية.
اآلثار:

الصبح المنبي عن حيثية المتنبي (عربي / تراجم)
رآه الشيخ الحر العاملي.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٩٥، أمل اآلمل ١ / ٣٠، الذريعة ١٥ / ٧، الروضة
النضرة: ٩ -

١٠، رياض العلماء ١ / ١٩، الفوائد الرضوية: ٨، الكواكب المنتشرة: ١١ - ١٢،
معجم المؤلفين

.١ / ٦٦
إبراهيم بن علي بن عبد العالي العاملي " ابن مفلح الميسي "

(٠٠٠ - ٩٧٩ ه)
فقيه ومحدث ميسي األصل، لقب ب " ظهير الدين " قرأ على والده ويروي عنه وعن

المحقق الكركي والشهيد الثاني. روى عنه المولى عبد الله التستري والمولى أحمد
األردبيلي، كما أجاز بعضا من العلماء (١). استوطن إيران وحظي بمنزلة رفيعة لدى

الناس إبان حكم طهماسب الصفوي. توفي في سبزوار، ودفن بمشهد (٢).
اآلثار:

تحصيل السداد في شرح واجب االعتقاد (عربي / عقائد)
شرح كتاب للعالمة الحلي. أشار الشيخ الطهراني إلى أن نسخته لم يذكر فيها اسم

الشارح،
--------------------

(١) منهم: ولده عبد الكريم إبراهيم. إجازته متوسطة، كتبها سنة (٩٧٥ ه). مخطوطتها في:
وزيري / يزد ٣ / ١٠٣٠ [١٩ / ١٧٠٨].

والشيخ محيي الدين بن نور الدين العاملي الجامعي. مخطوطتان منها في:
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٤١٠ [٨ / ٦٩٥٥] - ق ١١ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٠٦) [٢ / ٨٩٨].
(٢) نقل السيد األمين أن قبره في ميس من قرى جبل عامل في سفح الجبل شرقيها، مزور متبرك به، فكأنه

عاد إليها من إيران وتوفي بها، لكنه استبعد ذلك واحتمل أن يكون القبر للشيخ إبراهيم بن عبد العالي
الميسي. (أعيان الشيعة ٢ / ١٩٦).

(٣٢٩)



ولكن يظهر من بعض القرائن أنه للمترجم له. ألفه لولده الشيخ عبد الكريم، وختمه
بوصية إليه

بعناوين " يا بني... يا بني " في ورقتين.
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٥٧) [١ / ٣٩٢] - (٦٣ و).

المصادر: احياء الداثر: ٦ - ٧، أعيان الشيعة ٢ / ١٩٥ - ١٩٦، أمل اآلمل ١ / ٢٩
،٣٠ -

تراجم الرجال ١ / ١٩، تكملة أمل اآلمل: ٨٢ - ٨٣، الذريعة ١ / ١٣٥ و ٣ / ٣٩٦
،٣٩٧ -

الروضة النضرة: ١١ - ١٢، رياض العلماء ١ / ١٩ - ٢٠، ريحانة األدب ٨ / ٢٢٠
،٢٢١ -

الفوائد الرضوية: ٨، مستدركات األعيان ٦ / ٦.
إبراهيم بن علي بن عبد الله اليوسف

(١٣٨٣ ه -)
اآلثار:

١ - المرأة الخليجية والتنمية االجتماعية (عربي / اجتماع)
طبعاته: بيروت، دار النخيل، ١٤١٤ ه، ٦٣ ص.

٢ - وعي الحياة (عربي / عقائد)
دراسة في الموت. تحت الطبع. (١٢٠) صفحة.

المصادر: المؤلفات الشيعية في الجزيرة العربية: ٥٦٠، ٦٨٤.
إبراهيم بن علي قلي األردبيلي النجفي

(١٢٨٦ - ١٣٢٦ ه)
فقيه وأصولي. ولد في قلعة جوقي التابعة ألردبيل. درس في النجف عند الشيخ

حسن المامقاني وشيخ الشريعة اإلصفهاني والسيد محمد كاظم اليزدي والشيخ محمد
كاظم الخراساني. تتلمذ له في السطوح كثير من العلماء. مارس نشاطات علمية

مختلفة.
توفي بالكاظمية.

اآلثار:
١ - أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)

رآه الشيخ الطهراني عند المؤلف.
٢ - تقريرات (عربي / فقه - أصول الفقه)

(٣٣٠)



٣ - حاشية على حاشية النخجواني على مكاسب األنصاري (عربي / فقه)
٤ - رسالة في اإلرث (عربي / فقه)

٥ - رسالة في الدماء الثالثة (عربي / فقه)
٦ - رسالة في قاعدة اليد (عربي / فقه)

٧ - رسالة في القطع (عربي / أصول الفقه)
٨ - رسالة في اللباس المشكوك (عربي / فقه)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٢٣، الذريعة ٢ / ٢٠١ و ٤ / ٣٦٧، معجم رجال الفكر
/ ١

١٠٢، نقباء البشر ١ / ١.
إبراهيم علي كني

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

جامعه وحكومت (فارسي / سياسة)
ترجمة كتاب ل (ر. م. مك آيور).

طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٤٠ ش، وزيري، ١٢ + ٥٤٩ ص.
طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٤٤ ش، وزيري، ١٢ + ٥٥٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٥١٠ - ١٥١١.
إبراهيم عمراني
(١٣٧٤ ه -)

اآلثار:
خالصه رده بندى دهدهى ديويى ونمايه نسبي (فارسي / فهارس)

ترجمة كتاب ل (ملويل ديويي).
طبعاته: طهران، آموزش انقالب إسالمي، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٩٩٦ ص، ج ١.

المصادر: كتابشناسى ملى ٧٩ و ٨٠ / ١١، كتابنامه بهار ١٣٧٣: ٦ - ٧.

(٣٣١)



إبراهيم بن عمر بن فرج الواسطي
(ق ٧ ه)

اآلثار:
روضة العابدين ومأنس الراغبين (عربي / أدعية)

نقل عنه ابن طاووس في " إقبال األعمال ".
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٩٧، إقبال األعمال: ٦٢٢، الذريعة ١١ / ٢٩٧.

إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني " أبو إسحاق "
(ق ٢ / ٣ ه)

من رواة الحديث، روى عن اإلمامين: أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق (عليهما
السالم).

وثقه النجاشي وقال عنه: شيخ من أصحابنا. رجح العالمة قبول روايته وإن حصل بعض
الشك بالطعن فيه، مشيرا إلى قول ابن الغضائري بأنه ضعيف جدا.

اآلثار:
أصل (١) (عربي / حديث)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٩٧، تهذيب التهذيب ١ / ١٢٨ - ١٢٩، جامع الرواة
،١ / ٢٩

الذريعة ٢ / ١٣٧، رجال الطوسي: ١٠٣، ١٤٥، رجال العالمة الحلي: ٦، رجال
النجاشي: ٢٠،

الفهرست للطوسي: ٩، قاموس الرجال ١ / ٢٥٢ - ٢٥٦، معالم العلماء: ٦، معجم
رجال

الحديث ١ / ٢٦٣ - ٢٦٥.
إبراهيم بن عيسى اإلصفهاني

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - شجرة التجويد (٢) (فارسي / علوم القرآن)
طبعاته: إصفهان، رقعي، ٢٠ ص.

--------------------
(١) جاء باسم " أصول " في " رجال الطوسي "، واستنتج الشيخ الطهراني من ذلك أن له أصوال عديدة، كما

ورد في " رجال النجاشي " باسم " كتاب ".
(٢) نسب إلى زين العابدين الشهشهاني، ودور المؤلف هو تصحيح نسخته المغلوطة ونشرها بهذا االسم.

(تذكرة القبور: ١٨٧).

(٣٣٢)



٢ - وجيزة التجويد (فارسي / علوم القرآن)
نظم ونثر.

طبعاته: إصفهان، ١٣١٠ ه، رقعي، ٢٨ ص.
إصفهان، ١٣٣٠ ه، رقعي، ٢٧ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣١٩٧ و ٥ / ٥٣٩٤، مؤلفين چاپى ١ / ٣٤.
إبراهيم بن عيسى بيگدلي

(١٣٥٨ ه -)
أستاذ جامعي في الكيمياء. ولد في قم وأكمل المراحل األولى لدراسته فيها. سافر إلى
ألمانيا سنة (١٣٧٨ ه) ونال الليسانس والماجستير والدكتوراه. درس في كلية وجامعة

يوهانس بمدينة غوتنبرغ األلمانية سنة (١٣٨٧ ه) لمدة (٣) سنين. أسس معمال لتصنيع
األصباغ والبالستيك سنة (١٤٠٠ ه). شغل بالتدريس في طهران منذ سنة (١٣٩٠ ه)
إلى الوقت الحاضر بجامعة إعداد المعلمين، والمدارس العليا مثل: پارس، خواجة نصير

الدين الطوسي، الزهراء.
اآلثار:

١ - أصول صنايع شيميائى (فارسي / كيمياء)
طبعاته: قم، كيميا، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٦٤٣ ص.

٢ - فرهنگ رنگ (فارسي / كيمياء)
ترجمة كتاب ل (ارنست دفليك).

طبعاته: قم، كيميا، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤١٦ ص.
٣ - مقدمه أي بر شيمى رنگ (فارسي / كيمياء)

ترجمة كتاب ل (جرالد پاتريك ترنر).
طبعاته: قم، كيميا، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٣١٩ ص.

المصادر: شرح حال استادان ١ / ٢٠٥، كتابشناسى ملى ٨١ و ٨٢ / ٣٢٦، كتابنامه
تابستان

١٣٧٣: ١٩٠ وپائيز ١٣٧٣: ٢١٤، كتاب هفته ١٦٧ / ٢٠، المؤلف.

(٣٣٣)



إبراهيم بن عيسى (عثمان) الخزاز الكوفي " أبو أيوب "
(ق ٢ ه)

محدث ثقة كبير المنزلة على ما وصفه النجاشي. اعتبره المفيد في " رسالته العددية "
من الفقهاء واألعالم والرؤساء المأخوذ منهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام، وعده

الطوسي والبرقي في أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم)، روى عنه وعن اإلمام
الكاظم (عليهما السالم).

اآلثار:
١ - أصل (عربي / حديث)

رواه عنه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى.
٢ - النوادر (عربي / حديث)

حكى النجاشي أنه كثير الرواة عنه.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٨٢، تنقيح المقال ١ / ٢٨، جامع الرواة ١ / ٢٦،

الذريعة ٢ /
١٣٦ و ٢٤ / ٣١٩، رجال البرقي: ٢٧ - ٢٨، رجال الطوسي: ١٤٦، رجال العالمة

الحلي: ٥،
رجال النجاشي: ٢٠، الفهرست للطوسي: ١٤، قاموس الرجال ١ / ٢٣٥، ٢٤٣،

٢٥٦، معالم
العلماء: ٦، معجم رجال الحديث ١ / ٢٦٥ - ٢٦٧.

السيد إبراهيم بن عيسى الموسوي العاملي
(٠٠٠ - ١٣١٣ ه)

عالم عالي الفهم. ابن عم السيد حسن الصدر. ولد بطهران. عدل عن علم األديان إلى
علم األبدان، وعرف به. بقي عدة سنين في العراق. سكن مدينة قم ثم أبهر، وتوفي بها.

اآلثار:
له مؤلفات في علوم شتى لم نقف على أسمائها.

المصادر: تكملة أمل اآلمل: ٨٣ - ٨٤.
إبراهيم بن غانم الخزاعي

(ق ١٤ ه)
أديب عراقي.

اآلثار:
أبو العالء المعري (عربي / تراجم)

(٣٣٤)



طبعاته: النجف، ١٣٨٨ ه.
المصادر: معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٥١.

إبراهيم الغفاري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
راهنماى حرمين شريفين (فارسي / التاريخ والجغرافية اإلسالمية)

تاريخ وجغرافية مكة والمدينة، إضافة إلى أسرار الحج وأعماله. (٥) أجزاء.
طبعاته: طهران، أسوة، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٣٩٨ + ٢٤٨ + ٣٤٤ ص.

المصادر: الكتاب نفسه.
إبراهيم بن غالم رضا إسرافيليان

(١٣٥٤ ه -)
أستاذ جامعي. ولد بمدينة نجف آباد. حصل على ليسانس في الرياضيات من المعهد

العالي بطهران سنة (١٣٧٩ ه)، ودكتوراه من جامعة ساوثامبتون بانكلترا سنة
(١٣٩٦ ه). درس الرياضيات في بعض الجامعات اإليرانية وترأس عددا منها. عين

وكيال لوزير اإلرشاد اإلسالمي. ال يزال يواصل جهوده العلمية.
اآلثار:

١ - آناليز روى منيفلدها (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (سپيواك).

طبعاته: طهران، پيام نور، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٨٩ ص.
٢ - آناليز مختلط (فارسي / رياضيات)

ترجمة عن االنكليزية.
طبعاته: طهران، دانشگاه علم وصنعت، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤٧٦ ص.

٣ - توپولوژى (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (ا. م پترسن).

طبعاته: طهران، همراه، وزيري، ٢٠٩ ص.

(٣٣٥)



٤ - رياضيات پيش دانشگاهى (فارسي / رياضيات)
ألفه مع محمود قرآن نويس ومصطفى حافظي نسب وحسين جوادي. اشتمل على

بحوث في
المنطق الرياضي ودروس الرياضيات للمرحلة الثانوية.

طبعاته: طهران، ققنوس وارگ، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٨٢ ص.
٥ - رياضيات عمومى (فارسي / رياضيات)

ألفه مع عبد الله شيدفر.
طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣١٤ ص.

طهران، دالفك، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٤٤ ص.
٦ - هندسه ديفرانسيل (فارسي / رياضيات)

ترجمة عن كتاب ل (كريس آيشام).
طبعاته: طهران، دانشگاه علم وصنعت، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٨٩ ص.

المصادر: كتاب هفته ١١٠ / ٧ و ١١٦ / ١٢، ١٩ و ١٢٥ / ١١ و ١٧٤ / ١٢،
المؤلف.

إبراهيم غالم زاده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آنگوال (فارسي / تاريخ)

من سلسلة دراسات الدول والمنظمات الدولية.
طبعاته: طهران، وزارت أمور خارجه، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٩٨ ص.

المصادر: كتاب هفته ١١٩ / ٣٠.
إبراهيم بن غالم علي دهگان

(١٣٠٨ - ١٤١٤ ه)
مؤرخ إيراني من قرية زارعان في مدينة أراك. قرأ العلوم الدينية (١٢) سنة ثم توقف

عن متابعة تحصيله العلمي. عين مدرسا للتاريخ والجغرافية، ومفتشا خاصا في المدارس
الحكومية. توفي بأراك.

(٣٣٦)



اآلثار:
١ - تاريخ أراك (فارسي / تاريخ)

مجلدان.
طبعاته: أراك، ١٣٢٩ - ١٣٣١ ش، رقعي، ٤ + ١٧٢ + ١٨٤ ص.

٢ - تاريخ ارمنستان (فارسي / تاريخ)
طبعاته: أراك، ١٣٣١ ش، رقعي، ٤٠ ص.

٣ - تاريخ صفويان (فارسي / تاريخ)
في تاريخ سالطين الدولة الصفوية.

طبعاته: أراك، ١٣٣٢ ش، رقعي، ٢٠٠ ص.
٤ - تاريخ نو (فارسي / تاريخ)

تلخيص لكتاب السلطان يعقوب خان بن محمد إبراهيم أنجداني.
طبعاته: أراك، ١٣٣٢ ش، رقعي، ٧٦ ص.

٥ - رسالة نور مبين (فارسي / تراجم)
ترجمة عن العربية لحياة السيد نور الدين العراقي.

طبعاته: أراك، ١٣٣٢ ش، رقعي، ١٢٦ ص.
٦ - سازمان فرهنگ أراك (فارسي / تراجم)

تاريخ (١٠) رجال من مدينة أراك.
طبعاته: أراك، ١٣٣٩ ش، رقعي، ١٢٤ + ٧٢ ص.

٧ - كارنامه يا دو بخش ديگر از تاريخ أراك (فارسي / تاريخ)
طبعاته: أراك، ١٣٤٥ ش، رقعي، ٣٢٣ ص.
٨ - گزارش نامه يا فقه اللغة واسامي امكنه

ومطلع كتاب كرجنامه يا تاريخ آستانه (فارسي / علم المصادر)
طبعاته: أراك، ١٣٤٢ ش، وزيري، ٣٨٦ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٠٢٦، ١٠٢٧، ١١٥١، ١٠٩٥ و ٣ / ٢٨٧٤ و ٤ /
- ٣٩٩١

٣٩٩٢، ٤٢٣٥، مؤلفين چاپى ١ / ٥٦، نامداران أراك: ٨٠.

(٣٣٧)



إبراهيم غالمي الطهراني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - پسرك آالسكا فروش (فارسي / أدب)

قصة لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، ٢٤ ص.

٢ - جنبش فدائيان اسالم (فارسي / تاريخ)
منظمة فدائيي اإلسالم: تأسيسها، فعالياتها، نشاطات قادتها.

طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، رقعي، ٤٨ ص.
٣ - سوغات تمدن (فارسي / اجتماع)

دراسة آلثار ونتائج بعض مظاهر الفساد االجتماعي المتلبسة بدعوى التمدن الحديث،
كلعب

القمار وتناول المشروبات الكحولية وغيرهما.
طبعاته: قم، صحفي، ١٣٥٣ ش، جيبي، ١٤٢ ص.

٤ - فرزند كعبه حضرت على (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم
السالم))

حياة اإلمام علي (عليه السالم). أعد لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، أعلمي، ١٣٥٩ ش، ٣٢ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٤٧ / ٢٧١ و ٤٨ / ٣٧٥، كتب المؤلف.
إبراهيم فتاحي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

تشخيص با نشانه ها، عالمتها وپديده ها در پزشكى (فارسي / طب)
ألفه مع إبراهيم هرمزي وناصر صادقيان.

طبعاته: تبريز، نوبل، ١٣٥٣ ش، ١٨٠ ص
طهران، خاورميانه، ١٣٦٨ ش، ١٨٠ ص.

المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ١٢٢، كتابشناسى ملى ٦٤ / ٢٨١.

(٣٣٨)



إبراهيم فران بن حيدر
(١٣٣٨ - ١٤٠٣ ه)

شاعر مجيد. ولد بالنبطية في جبل عامل ودرس فيها وفي بيروت. عين معلما
بمدرسة النبطية من (١٣٥٩ - ١٣٧١ ه). سافر إلى إفريقية الغربية للتجارة، وكان له

دور
مهم في جمع شمل المهاجرين وتوجيههم إلى أفضل السبل االجتماعية. توفي بمدينة

أبيدجان في إفريقية الغربية، ودفن بالنبطية.
اآلثار:

ديوان (عربي / شعر)
نقل مؤلف " مستدركات األعيان " قصيدة طويلة منه في مدح اإلمام علي بن أبي طالب

(عليه السالم).
المصادر: مستدركات األعيان ٧ / ٦ - ١٠.

إبراهيم خان بن فرج الله پي سپار الكرماني
(٠٠٠ - ١٣٥٣ ه)

شاعر إيراني. عمل في مديرية اإلحصاء بكرمان.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
(٢٦٦) بيتا.

طبعاته: إيران، ١٣٠٩ ش، باهتمام حسين سعيد.
المصادر: تذكره شاعران كرمان: ١٥٧ - ١٥٨.

إبراهيم فقيه محمدي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
در قلمرو مكتب تفكيك (١) (فارسي / المعرفة الدينية)

--------------------
(١) المدرسة التفكيكية: مدرسة الفصل بين المناهج المعرفية الثالثة: األسلوب والمنهج القرآني،

واألسلوب والمنهج الفلسفي، واألسلوب والمنهج العرفاني. أول من أطلق تسمية " التفكيك " عليها هو
األستاذ محمد رضا حكيمي. (الحياة ١ / ٣٠، مكتب تفكيك: ٤٤).

(٣٣٩)



طبعاته: قم، دار النشر اسالم، ١٣٦٤ ش، ١٢٨ ص.
المصادر: الكتاب نفسه.

الميرزا إبراهيم الفلكي
(٠٠٠ - ١٣٥١ ه)

فيلسوف ورياضي. من التالمذة البارزين للميرزا حسن اآلشتياني والميرزا أبي
الحسن جلوه في إيران. ومن تالمذته الشيخ أبو عبد الله الزنجاني.

اآلثار:
له مؤلفات لم تصل أسماؤها إلينا.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٥٤.

إبراهيم فيضان شاه جهان آبادي
(٠٠٠ - ١١٢٤ ه)

شاعر إيراني برع في الموسيقى، وتعرف بعض العلوم العقلية والنقلية. تعلم الخط عند
سالم الكشميري وأجاده. توفي وهو شاب في الهند.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

المصادر: أحوال وآثار خوشنويسان ١ / ٢٠، تذكره حسيني: ٨٦ - ٨٧، الذريعة ٩ /
،٨٥٣

فرهنگ سخنوران ٢ / ٧٢٤، نتائج األفكار: ٥٤٤ - ٥٤٥.
إبراهيم فيلسوف

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

حل المسائل حساب آسان (فارسي / رياضيات)
طبعاته: شيراز، محمدي، ١٣٤٤ ش، ١٤٤ ص.

المصادر: كتابشناسى رياضيات: ٧٩.

(٣٤٠)



إبراهيم فيوضات
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - بررسى تحوالت نظام أستاذ - شاگردى در إيران (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، دانشگاه شهيد بهشتى، ١٣٧٢ ش، ١٤٠ ص.
٢ - توسعه صنعتي وموانع آن در إيران (فارسي / صناعات)

مجموعة مقاالت تعرضت إلى المسائل المتعلقة بالصناعات اإليرانية المختلفة خالل
العديد من

المقاطع التاريخية.
طبعاته: طهران، چاپخش، ١٣٧٤ ش، ١٩٤ ص.

٣ - دولت در عصر پهلوى (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، چاپخش، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٠٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ٩٣ / ٥ و ١٥٠ / ٢٠.
إبراهيم بن قاسم جديري سليمي

(١٣٦٦ ه -)
أستاذ جامعي في اللغة االنكليزية وآدابها. نال الليسانس من جامعة تبريز

والماجستير من جامعة إيلينوي بأميركا. ساهم في عدد من المؤتمرات العلمية. يدرس
في الوقت الحاضر بجامعة تبريز والجامعات اإلسالمية الحرة.

اآلثار:
إلى جانب مقاالته المنشورة في مختلف المجالت الثقافية، له الكتب اآلتية:

١ - Electrical Concepts (إنكليزي / لغة)
معجم للمصطلحات الكهربائية.

طبعاته: طهران، نيما.
٢ - انگليسى تخصصي براى دانشجويان صنايع (إنكليزي / لغة)

كتاب لتعليم االنكليزية. ألفه مع آخرين لطلبة الصناعات والمنتوجات الزراعية.
طبعاته: طهران، سمت، ١٣٧٣ ش.

(٣٤١)



٣ - انگليسى تخصصي براى دانشجويان دامپرورى (إنكليزي / لغة)
كتاب لتعليم االنكليزية. ألفه مع آخرين لطلبة قسم تربية الحيوان في كلية الزراعة.

طبعاته: طهران، سمت، ١٣٧٣ ش.
٤ - انگليسى تخصصي كشاورزى (إنكليزي / لغة)

كتاب لتعليم االنكليزية. مجلدان. ألفه مع آخرين لطلبة كلية الزراعة.
طبعاته: طهران، سمت، ١٣٦١ ش، ٢ مج.

٥ - پزشكى واخالق (فارسي / طب - أخالق)
ترجمة مع آخرين.

طبعاته: طهران، فرانكلين.
المصادر: المؤلف.

إبراهيم قاسمي
(١٣٢٩ ه -)

شاعر. أتم دراسته الثانوية في مسقط رأسه مشهد. تخرج في معهد التجارة سنة
(١٣٥٥ ه) بسرخس، عمل في بلديتها (٣) أعوام. سافر إلى كاگان سنة (١٣٦٦ ه)
ومنها إلى بخارى في (١٣٧٠ ه) واستقر بها. نشر عددا من قصائده في صحف تلك

المدينة.
اآلثار:

١ - ديوان (فارسي - تركي / شعر)
٢ - ديوان (تركي / شعر)

المصادر: دانشنامه أدب فارسي ١ / ٦٦٧.
إبراهيم (١) القبطي " أبو رافع "

(٠٠٠ - ٤٠ ه)
محدث عده النجاشي من السلف الصالح. مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله). أسلم

بمكة وهاجر
--------------------

(١) ذكرت له عدة أسماء في كتب التراجم منها: " إبراهيم، أسلم، ثابت، هرمز، سنان " والمدون في
أكثرها:

" إبراهيم ".

(٣٤٢)



إلى المدينة وشهد مع النبي مشاهده. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنه: " أبو
رافع أميني على

نفسي ". من خيار الشيعة. لزم أمير المؤمنين عليا (عليه السالم) وشهد معه حروبه،
وكان صاحب

بيت ماله بالكوفة، فلم يزل معه حتى استشهد (عليه السالم)، فاتصل باإلمام الحسن
(عليه السالم). قيل: هو
أول من ألف في الفقه.

اآلثار:
السنن واألحكام والقضايا (١) (عربي / حديث)

عن أمير المؤمنين (عليه السالم). أبوابه: الصالة، الصيام، الحج، الزكاة، القضايا.
المصادر: أسد الغابة: ٤١، اإلصابة ١ / ١٥ - ١٦ و ٤ / ٦٧ - ٦٨، أعيان الشيعة ٢

١٠٤ /
١٠٦، تهذيب التهذيب ١٢ / ١٠٠ - ١٠١، جامع الرواة ١ / ١٥، الذريعة ١٢ /

،٢٣٨ - ٢٣٩
رجال ابن داود: ٣١، رجال الطوسي: ٤، رجال العالمة الحلي: ٣، رجال النجاشي: ٤

،٦ -
الفهرست للطوسي: ٣٧٣، قاموس الرجال ١ / ١٢٦ - ١٣٢، معجم رجال الحديث

- ١ / ١٧٥
.١٧٩

إبراهيم بن قتيبة اإلصفهاني
(ق ٣ ه)

من رجال الحديث. ذكره الشيخ في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم).
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
رواه عنه أحمد بن محمد البرقي.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٩٩، تنقيح المقال ١ / ٢٩، الذريعة ٦ / ٣٠٥، رجال
الطوسي:

٤٥١، رجال النجاشي: ٢٣، الفهرست للطوسي: ١٥ - ١٦، قاموس الرجال ١ /
٢٥٩، معالم

العلماء: ٧، معجم رجال الحديث ١ / ٢٦٩.
إبراهيم قدسي الگنجوي

(١٢٣١ - ١٢٨٢ ه)
شاعر إيراني من أذربيجان.



--------------------
(١) استظهر مؤلف قاموس الرجال ١ / ١٣٠ أن الكتاب البنه عبيد الله وأن أباه وقع في اسناده، فتوهم

النجاشي أن الجامع للكتاب هو األب.

(٣٤٣)



اآلثار:
ديوان (فارسي - تركي / شعر)

المصادر: دانشمندان آذربايجان: ٣٠٦، الذريعة ٩ / ٨٧٩، فرهنگ سخنوران ٢ /
.٧٤١

السيد إبراهيم القطيفي
(٠٠٠ - ١١١٢ ه)

عالم ديني تخرج على العالمة محمد باقر المجلسي، وتصدى لألمور الشرعية بأمره
في كاشان.

اآلثار:
١ - رسالة في فتح باب العلم في زمن الغيبة (عربي / أصول الفقه)

٢ - رسالة في المحرمات (عربي / فقه)
٣ - كتاب في الفقه (عربي / فقه)

المصادر: مستدركات األعيان ٢ / ٧.
إبراهيم القمي " عينكي "

(ق ١٣ ه)
اآلثار:

مقويم يا نسخ التقويم (فارسي / فلك)
مخطوطاته: الوطنية / تبريز ٣ / ١٣١٦ [٣٤٤٦] - (١٦ و)، بخط المؤلف ظاهرا.

المصادر: خطى ملى تبريز ٣ / ١٣١٦.
إبراهيم بن كاشف الدين اليزدي

(ق ١١ ه)
باحث إيراني في علم الكالم. له إجازة من المولى محمد تقي المجلسي سنة

(١٠٦٣ ه).
اآلثار:

شرح الباب الحادي عشر (عربي / عقائد)
المصادر: الذريعة ١٣ / ١١٨.

(٣٤٤)



إبراهيم كتابچيان
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
آئين رستگارى (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، ١٣١٧ ش، وزيري، ٥٠٤ + ٤٥٦ ص، ٢ مج.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٧، مؤلفين چاپى ١ / ٨١.

إبراهيم كماري عاليي
(ق ١٤ ه؟)

اآلثار:
ديوان (تركي / شعر)

طبعاته: تبريز، أسدي، ١٥٠ ص.
المصادر: كتابشناسى آثار تركي: ١٣٣.

إبراهيم بن كمال قاري نصير الشيرازي
(ق ١١ ه)

شاعر إيراني من شيراز. تخلص ب " نصير ". مدح األئمة األطهار (عليهم السالم).
انضم زمنا إلى

حاشية نجف قلي خان بن امام قلي خان حاكم شيراز من قبل الشاه عباس الصفوي.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
المصادر: تذكره نصر آبادي: ٣٨٨، دانشمندان فارس ٥ / ٦٦٧ - ٦٦٨، الذريعة ٩

،١١٩٨ /
فرهنگ سخنوران ٢ / ٩٣٧.

إبراهيم كمپاني
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
گلكارى خصوصي (فارسي / زراعة)

طبعاته: تبريز، دانشگاه تبريز، ١٣٤٥ ش.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٣٠٢.

(٣٤٥)



إبراهيم كوكالن
(ق ١٤ ه)

باحث في العلوم العسكرية. من ضباط الجيش اإليراني.
اآلثار:

١ - أصول آموزش وپرورش (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ش، رقعي، ٤٠٨ ص.

٢ - جغرافياى نظامي إيران (فارسي / جغرافية)
طبعاته: طهران، ١٣٣٣ ش، رقعي، ٣٢٨ ص.

طهران، ١٣٣٥ ش، رقعي، ٣٤٣ ص.

طهران، ١٣٤١ ش، رقعي، ٢٨٦ ص.
٣ - جغرافياى نظامي كشورهاى

همجوار إيران (شوروى، قفقاز) (فارسي / جغرافية)
طبعاته: طهران.

٤ - جغرافياى نظامي كشورهاى همجوار
إيران (شوروى، عراق، پاكستان) (فارسي / جغرافية)

طبعاته: طهران، ١٣٣٤ ش، رقعي، ٦٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٥٤ و ٢ / ١٥٦١، ١٥٦٤، مؤلفين چاپى ١ / ٨٦.

إبراهيم گرانفر
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
لزوم قطعي تغيير خط (فارسي / فن)

تاريخ ظهور الخط ونشوء الخط الحالي.
طبعاته: طهران، ١٣٣٦ ش، رقعي، ١٤٦ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٣٧٣، مؤلفين چاپى ١ / ٨٧.

(٣٤٦)



إبراهيم گرجي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ارزيابى مهمترين مكاتب اقتصاد كالن (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، مؤسسة مطالعات وپژوهشهاى بازرگانى، ١٣٧٦ ش، وزيري،
١١٢ ص.

المصادر: كتاب ماه (علوم اجتماعي) ١ / ١٠.
إبراهيم الگلپايگاني

(ق ١٣ ه)
عالم ديني عرف ب " جدي " لسكنه في محلة جده بإصفهان.

اآلثار:
رسالة في أصول الدين (فارسي / عقائد)

انتخبها من " حق اليقين " للعالمة المجلسي. شاهدها الشيخ الطهراني عند السيد آقا
التستري

في النجف.
المصادر: الذريعة ٢ / ١٨١، الكرام البررة ١ / ٧.

إبراهيم الري
(ق ١٤ ه)

عالم ديني ومدرس من يزد. عرف ب " آخوند طرزجاني ". تولى إمامة الجماعة في
مسجد قدمگاه. تخرج عليه عدد من العلماء كالميرزا علي المدرس.

اآلثار:
منظومة في أصول العقائد (عربي / عقائد)

مطبوعة.
المصادر: آينه دانشوران: ١٠٩، گنجينه دانشمندان ٧ / ٧، نقباء البشر ١ / ٥.

إبراهيم الالهيجاني
(ق ١٣ ه)

فقيه منحه إجازة االجتهاد الشيخ حسن بن كاشف الغطاء والشيخ محمد بن موسى بن
كاشف الغطاء. تصدى للتدريس، وتوفي بالنجف بعد (١٢٥٦ ه).

(٣٤٧)



اآلثار:
الفوائد في شرح الشرايع (عربي / فقه)

شرح استداللي موسع. اهتم الشارح بأدلة المسائل متجنبا االطناب وذاكرا ألقوال
الفقهاء مع

مناقشتها. أتم أحكام النفاس سنة (١٢٥٦ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٠ / ٣٣٧ [٣٩٥٤] - (٢٢٣ و)، تحت عنوان " الفوائد

المشتملة على األصول والقواعد "، مج ١، إلى أحكام النفاس، بخط المؤلف.
المصادر: التراث العربي ٤ / ٢٢١، الذريعة ١٦ / ٣٥٥، معجم رجال الفكر ٣ /

.١١٢١
إبراهيم اللنكراني

(٠٠٠ - ١٣١٤ / ١٣١٥ ه)
فقيه جامع للمعقول والمنقول. تتلمذ للشيخ علي اليزدي وللفاضل األردكاني في

كربالء، وحضر دروس الفاضل اإليرواني والميرزا حبيب الله الرشتي والفاضل
الشرابياني بالنجف. توفي مسموما فيها، ودفن بالصحن الشريف.

اآلثار:
١ - األصول (عربي / أصول الفقه)

مجلدان.
مخطوطاته: الحجة الكوهكمري الخاصة / قم (مجلة نور علم ع ١٠، ص ٩٢) -

١٣١٤ ه.
٢ - حواش على الرسائل العملية (عربي / فقه)

٣ - الدليل العقلي والمالزمة العقلية (عربي / أصول الفقه)
٤ - رسالة في حمل فعل المسلم على الصحة (عربي / فقه)

٥ - رسالة في دراية الحديث (عربي / دراية)
٦ - رسالة في السهو (عربي / فقه)
٧ - رسالة في العدالة (عربي / فقه)

٨ - رسالة في قاعدة ال ضرر وال ضرار (عربي / فقه)
٩ - رسالة في قاعدة الميسور (عربي / فقه)

(٣٤٨)



١٠ - رسالة في قضاء الفوائت (عربي / فقه)
١١ - شرح الشرائع (عربي / فقه)

الطهارة إلى آخر المياه والبيع.
١٢ - الفقه (عربي / فقه)
الطهارة والصالة والمتاجر.

مخطوطاته: الحجة الكوهكمري الخاصة / قم (مجلة نور علم ع ١٠، ص ٩٢) -
١٣١٤ ه.

الحجة الكوهكمري الخاصة / قم (مجلة نور علم ع ١٠، ص ٩٢).
المصادر: أحسن الوديعة ١ / ١٨٩ - ١٩٠، أعيان الشيعة ٢ / ١٩٩ - ٢٠٠، علماء

معاصرين:
٥٨ - ٥٩، معجم المؤلفين ١ / ٧٩، نقباء البشر ١ / ٥.

إبراهيم اللويزاني
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
١ - رتق الفتوق في معرفة الفروق (عربي / لغة)

في الفروق اللغوية. رأى الشيخ الطهراني نسخة منه عند السيد هبة الدين الشهرستاني.
٢ - غاية التلخيص في مسائل العويص (عربي / فقه)

تلخيص لمصنف الشيخ المفيد. أشار الشيخ الطهراني إلى وجود نسخة منه عند السيد
محمد علي

هبة الدين الشهرستاني بخط المؤلف.
المصادر: الذريعة ١٠ / ٧٨ و ١٦ / ١١.

إبراهيم ماكوئي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آشنائى با گياهان دارويى (فارسي / طب)

ترجمة كتاب ل (جان شاتونه).
طبعاته: طهران، روز، ١٣٦٧ ش، وزيري، ١١٨ ص.

طهران، روز، ١٣٧٠ ش، وزيري، ١٢٠ ص.
المصادر: كتابنامه آبان ١٣٦٧: ١١٨ وتابستان ١٣٧٠: ١٢٠.

(٣٤٩)



إبراهيم بن ماهويه الفارسي
(ق ٤ ه)

أديب ومؤرخ.
اآلثار:

تاريخ ابن ماهويه (عربي / تاريخ)
عارض فيه المبرد في كتابه " الكامل ". اطلع عليه المسعودي وذكره في " مروج

الذهب ".
المصادر: بغية الوعاة ١ / ٤٢٣، الذريعة ٣ / ٢٢٥ - ٢٢٦، مروج الذهب ١ / ٢٤،

معجم
األدباء ١ / ٢٠٨ - ٢٠٩، معجم المؤلفين ١ / ٧٩.

إبراهيم بن المبارك بن عبد الله صاحب النرسي " أبو إسحاق "
(ق ٣ ه)

محدث لم يصفه النجاشي بشئ، وعده المامقاني من المجاهيل. كان حيا سنة
(٢٦٢ ه).

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٠٢، تاريخ بغداد ٦ / ١٨٥، تنقيح المقال ١ / ٢٩،
جامع الرواة

١ / ٣٠، الذريعة ٦ / ٣٠٥، رجال النجاشي: ٢٤، قاموس الرجال ١ / ٢٦١، مجمع
الرجال ١ /

٦٣، معجم رجال الحديث ١ / ٢٧٠.
السيد إبراهيم متوليان

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

بررسى وطرز تهيه ماهيهاى شور
ودودى ومنجمد درياى شمال إيران (فارسي / تدبير المنازل)

طبعاته: طهران، دانشكده دامپزشكى، ١٣٣٨ ش، رقعي، ٣٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٧٣٢.

(٣٥٠)



إبراهيم مجابي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
كاربرد تنظيم كننده رشد گياهى (هورمونهاى گياهى) (فارسي / علم النبات)

طبعاته: كرمانشاه، طاق بستان، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٦٧ ص.
المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ٢٠٣.

إبراهيم بن مجيد التميمي
(ق ١٤ ه)

أديب عراقي.
اآلثار:

الثورة في الشعر الشعبي (عربي / شعر)
قصائد سياسية.

طبعاته: النجف، مطبعة القضاء، ١٩٥٩ م، ١٦ ص.
المصادر: فهرست المطبوعات العراقية ١ / ٦٥٧، معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٥٣.

إبراهيم بن مجيد محمدي گل تپه
(١٣٧٧ ه -)

أستاذ جامعي. ولد في مدينة مراغة. حصل على ليسانس سنة (١٤٠٤ ه) وماجستير
سنة (١٤٠٦ ه) ودكتوراه سنة (١٤١٠ ه) في علم الفطريات واألمراض النباتية من

الهند. انضم خالل دراسته إلى الجمعية اإلسالمية للطلبة اإليرانيين في الهند، وله
نشاطات مختلفة. عضو الهيئة العلمية بكلية الزراعة في جامعة إعداد المدرسين بطهران،

ورئيس شعبة األمراض النباتية فيها.
اآلثار:

١ - آفات وبيماريهاى چغندر قند (فارسي / زراعة)
اآلفات واألمراض الزراعية للبنجر السكري. ترجمة مع بابك پاكدامن ويونس رضائي

دانش
عن كتاب ل (وتيني ودوفوس).

طبعاته: طهران، دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٧٧ ش، ٢٩٤ ص.

(٣٥١)



٢ - أصول پرورش قارچهاى خوراكى (فارسي / علم النبات)
ألفه مع إبراهيم پورجم.

طبعاته: طهران، دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٧٧ ص.
٣ - بيماريهاى گياهى (فارسي / علم النبات)

ألفه مع إبراهيم پورجم.
طبعاته: طهران، دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٧٥ ش.

٤ - بيماريهاى مهم غالت دانه ريز (راهنماى تشخيص) (فارسي / علم النبات)
ترجمة مع عزيز الله علي زاده وإبراهيم پورجم عن كتاب ل (فرانك زليسكي).

طبعاته: طهران، دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٤٤ ص.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٥٦٩، بنك معلومات (كتابشناسى ملى)،

كتابنامه
تابستان ١٣٧٣: ١٨٢، كتاب هفته ١٢٥ / ١٤، المؤلف.

إبراهيم مجيدي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ارابه آسمان (فارسي / أدب)

لألطفال والناشئين.
طبعاته: إصفهان، غزل، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٢٣ ص.

المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ١٠٩.
إبراهيم مجيري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

شهاب سنگ آسمانى (فارسي / فلك)
لألطفال والناشئين.

طبعاته: إصفهان، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢٢ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٧٢ / ٢٢٠، كتابنامه پائيز ١٣٧١: ٢٧٣.

(٣٥٢)



إبراهيم محتسب األبرقوهي
(ق ٨ ه)

شاعر متصوف لقب ب " شمس الدين ". تولى منصب الحسبة في أبرقوه بيزد. انتقل
إلى تستر وترك منصبه متجها إلى الفلسفة والعرفان بعد تردده على ضريح السيد زين

العابدين. اعتزل الناس في زاوية الشيخ صدر الدين. كان حيا سنة (٧١٨ ه).
اآلثار:

١ - كتاب في المعاني والبيان (عربي / أدب)
٢ - مجمع البحرين (فارسي - عربي / عرفان)

بدأ بتأليفه سنة (٧١١ ه) مستفيدا من الكتب: " كيمياى سعادت "، " الفتوحات المكية
،"

" عوارف المعارف ". ذكر المترجم له أنه شاهد اإلمام عليا (عليه السالم) في الرؤيا
حيث أشار إليه: أن غير

مقدمة الكتاب على نحو يتالءم واعتقادنا، فأعاد كتابة المقدمة. فرغ منه سنة (٧١٤
ه).

ADdd / مخطوطاته: المتحف البريطاني / لندن (ميكروفيلمها ١ / ٦٠٧) [٢
- [٢٣٥٨٠

(٣٧٨ و)، ونسخة مصورة عنها في:
المركزية / جامعة طهران (ميكروفيلمها ١ / ٦٠٧) [١٤٩٥].

الوطنية / باريس (نشريه ٩ / ٢٨٥) [Sp ١٢٢] - (٧٦٣ ص).
طبعاته: طهران، مولى، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٢١٢ ص.

٣ - معراج نامه (فارسي / السيرة النبوية)
أجرى على رسالة " معراج نامه " البن سينا (١) ثالثة تغييرات: إعادة كتابتها وتهذيبها
وتقريبها لألذهان، تطبيقها على معتقدات العرفاء والصوفيين، إثبات المعراج الروحاني

والجسماني
بعد أن اقتصرت الرسالة على األول. شرع في كتابتها سنة (٧٠٩ ه) استجابة لطلب

أحد أصدقائه.
طبعاته: مشهد، بنياد پژوهشهاى إسالمي، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٢١٢ ص، باسم

" معراج نامه أبو على سينا "، تصحيح نجيب مايل الهروي.
المصادر: الذريعة ٢٠ / ٢١، كتابنامه خرداد ١٣٦٥: ١٤ وبهار ١٣٦٧: ٦٩، معراج

نامه
(المقدمة): ٧٠ - ٧١، نشريه ٩ / ٢٨٥.

--------------------



(١) هناك اختالف في نسبتها إلى ابن سينا.

(٣٥٣)



إبراهيم بن محراب الالهيجاني الجيالني
(ق ١٢ ه)

عالم ديني ذو اطالع واسع على الحديث. تتلمذ للعالمة محمد باقر المجلسي وحصل
على إجازة منه. توفي بإصفهان، ودفن في مقبرة تخت فوالد.

اآلثار:
١ - حواش على الكتب األربعة (عربي / حديث)

٢ - شرح على الخطبة الشقشقية (عربي / حديث)
٣ - شرح على الصحيفة السجادية (عربي / أدعية)

٤ - شرح على نهج البالغة (عربي / حديث)
(٨) مجلدات.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٥٥، الذريعة ١ / ١٤٨، الكواكب المنتشرة: ٢١،
مشاهير گيالن

.١ / ٣٢
السيد إبراهيم بن محسن الحسيني الچورسري الرامسري

(٠٠٠ - ١٢٧٣ ه)
طبيب إيراني اشتهر ب " الحكيم ". ولد وتوفي في چورسر من قرى رامسر

بمازندران. بدأ تعلمه في سادات محله. درس الطب بإصفهان، وزاول الطبابة في مدينة
رامسر.
اآلثار:

له مؤلفات في الطب لم تصلنا أسماؤها، وقد شاهد مؤلف " بزرگان رامسر " أوراقا
متناثرة منها في المكتبة الشخصية لحفيد المترجم له السيد محمد محسن بن حسن

الحكيم.
المصادر: بزرگان رامسر: ١٥ - ١٦، مستدركات األعيان ٣ / ٨.

إبراهيم بن محسن (عبد المحسن) الكاشاني الغروي
(٠٠٠ - ١٣٤٥ ه)

عالم ديني له اطالع واسع على الحديث. أقام بمدينة النجف.

(٣٥٤)



اآلثار:
١ - أبواب الجنان (عربي - فارسي / أدعية - زيارات)

ضم بعض الزيارات، لكل واحد من المعصومين (عليهم السالم) زيارة.
٢ - أخبار ظهور المهدي (عليه السالم) (عربي / حديث - سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
مطبوع.

٣ - إيقاظ األغنياء والتجار والعلماء (فارسي / مواعظ وحكم)
طبعاته: طهران، ١٣١٧ ه.

٤ - البرهان المنير (فارسي / الفرق والمذاهب)
رد على " إرشاد العوام " للحاج كريم خان الكرماني. ألفه خالل حبسه في قلعة بم سنة

(١٣٢٢ ه).
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨١٦) [٩٣]، بخط المؤلف ظاهرا.

٥ - البشارات في وظائف الطبقات (فارسي / مواعظ وحكم)
مختصر في النصائح.

طبعاته: طهران، ١٣١٧ ه.
٦ - الصحيفة المحمدية والنور األحمدية (عربي / أدعية - حديث)

بعض أدعية النبي (صلى الله عليه وآله) وخطبه ومواعظه.
طبعاته: بعد سنة ١٣٢٠ ه.

٧ - الصحيفة الهادية والتحفة المهدوية (عربي - فارسي / أدعية - زيارات)
احتوت على التوقيعات واألدعية والزيارات الواردة من الناحية المقدسة.

طبعاته: طهران، ١٣١٨ ه، رقعي، ٢٥٧ ص.
طهران، ١٣١٨ ه، جيبي، ٢٥٨ ص، تقريظ إسماعيل الصدر.

٨ - القسطاس المستقيم (عربي / أدعية)
في أدعية شهر رجب وشعبان وشهر رمضان.

طبعاته: بومباي.
٩ - كاشف الريبة (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

في أخبار الحجة الغائب عجل الله فرجه.

(٣٥٥)



١٠ - مبين الحق ويحل المشكل الذي يفرق بين الحق والباطل (فارسي / عقائد)
طبعاته: طهران، رقعي، ٣٢٠ ص.

طهران، ١٣٢٨ ه، جيبي، ٢٥٧ ص.
١١ - مجالس المواعظ (فارسي / مواعظ وحكم)

طبعاته: إيران.
١٢ - محاسبة النفس (فارسي / أخالق)

طبعاته: طهران، ١٣١٧ ه.
١٣ - مختصر كاشف الريبة (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

أخبار خروج الحجة عجل الله فرجه.
طبعاته: بيروت، ١٣٣٢ ه.

١٤ - مصابيح الظلم (عربي / حديث)
احتوى على (٢٧) بابا في بيان المبدأ والمعاد وحياة المعصومين األربعة عشر (عليهم

السالم).
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١٤ / ٥٠٧ [٨٥٥٨] - (٢٣٥ و) -

١٣١٤ ه، بخط المؤلف ظاهرا.
١٥ - المناقب الفاطمية (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: دمشق، رقعي، ٤٧ ص.
١٦ - منتخب الختوم (فارسي / أدعية)

طبعاته: ١٣١٨ ه، على هامش " الصحيفة الهادية ".
١٧ - نجاة المسلمين (فارسي / عقائد)

مطبوع.
المصادر: چاپى عربي: ٥٨٩، چاپى فارسي ١ / ٦٣٠، ٧٦٩ - ٧٧٠ و ٣ / ٣٣٧٦

و ٤ /
٤٤٩٠ - ٤٤٩١، ٤٦١١، الذريعة ١ / ٣٣٩ و ٢ / ٥٠٣ و ٣ / ١٠٢، ١١٠ و ٨ /

٢٣٧ و ١٥ /
٢٤، ٢٥ و ١٧ / ٨٠، ٢٣٧ و ١٩ / ٤٠، ٥٨، ٣٦٨ و ٢٠ / ١٢١، ٢٠٣ و ٢٢ /

٣٣٢، ٣٩٩
و ٢٤ / ٦٢ و ٢٦ / ٢٤، معارف الرجال ١ / ٢٧، معجم رجال الفكر ٣ / ١٠٣٥،

معجم ما كتب
عن الرسول ٥ / ١١٦، مؤلفين چاپى ١ / ٧٩.

(٣٥٦)



إبراهيم محمد
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مفاهيم في الثورة (عربي / سياسة)

طبعاته: طهران، جريدة لواء الصدر، ١٤٠٤ ه، رقعي، ١٢٥ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٥٦ / ٨٧.
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشيرازي

(٠٠٠ - ح ١٠٧٠ ه)
فقيه برع في العلوم العقلية والنقلية. قرأ على عدة أساتذة، منهم: والده المال صدرا

الفيلسوف المتأله المشهور. تتلمذ له عدد من العلماء كالسيد نعمة الله الجزائري. توفي
بمدينة شيراز.

اآلثار:
١ - تفسير سورة الفاتحة (فارسي / تفسير القرآن)

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٥٢٩ [٢١ / ٣٥٦٥] - (ص
- ١٧٠

٢٢١) - ق ١٣ ه.
٢ - حاشية رسالة إثبات الواجب (عربي / عقائد)

تعليقة على مصنف للدواني.
٣ - حاشية الشفاء (عربي / فلسفة)

تعليقة على قسم اإللهيات من مصنف البن سينا.
٤ - حاشية على حاشية شمس الدين الخفري على شرح التجريد (عربي / عقائد)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٦٣) [٢ /
١٣٠٣] - ق ١٢ - ١٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٩٨) [٩٩٨] -
١٢٠٥ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٩٥ [٢ / ٨٦] - (ص ١٨٧ - ١٢٠)،
بعنوان " حاشية شرح الجديد للتجريد ".

(٣٥٧)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٢٩١ [٢ / ٥٣٨٦] - (٨٧ ظ -
١١٢ ظ) - ق ١١ ه، بعنوان " حاشية شرح الجديد للتجريد ".

مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٥٤٠).
المرعشي / قم ١٢ / ٢٠٧ [٤٦٤٠] - (٩٧ و) - ١١٨٦ ه.

المركزية / جامعة طهران ٦ / ٢٢٦٤ [٦ / ١٢٠٢] - (١٧٤ ظ - ٢٠٨ أ).
المركزية / جامعة طهران ٨ / ٢١٩ [٢ / ١٦٤٢] - (١٠ ظ - ١٠٦ ظ) -

ق ١١ ه، بعنوان " حاشية على حاشية القديم ومتعلقاته "، تردد في نسبتها
إلى المؤلف.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٢٠٩ [٦٣٨٣] - (٣٥ و) -
١١٨٦ ه، بعنوان " حاشية شرح التجريد ".

٥ - حاشية على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (عربي / فقه)
من الطهارة إلى الزكاة.

٦ - العروة الوثقى (فارسي / تفسير القرآن)
في تفسير آية الكرسي.

مخطوطاته: كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢٨١ [٤ / ٣٣٩] - (١٥١ ظ - ١٧٦ ظ)
-

١٢٩٤ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٢ / ٩٨ [٣ / ٣٠٩] - (٢١ - ٣٥ أ) -

١٠٩٨ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ١٩٧ [٣ / ٤٩٤٣] - (١١ ظ - ٣٣ أ).
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١١٩٠ [٢١ / ٢٤٥٤] - (ص ٣٣٩ - ٣٥٩) -

١١٠١ ه.
المصادر: األعالم ١ / ٦٧، أعيان الشيعة ٢ / ٢٠٢، اإليرانيون واألدب العربي ٣ /

،٤٥٢
تتميم أمل اآلمل: ٥٢، دانشمندان فارس ١ / ٤٩، الذريعة ٤ / ٢٣٩، ٣٢٩ و ٦ /

،١٠، ٦٤، ٩١
١١٣، ١٤١ و ٧ / ١٠١ و ١٥ / ٢٤٩، رياض العلماء ١ / ٢٦، ريحانة األدب ٣ /

٤٢٠، الكنى
واأللقاب ٢ / ٤١١، لؤلؤة البحرين: ١٣٢، مرآة الكتب ١ / ٢٢، معجم المؤلفين ١ /

٨٠، هدية
األحباب: ١٨٥.



(٣٥٨)



إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني " أبو إسحاق "
(٠٠٠ - ١٨٤ / ١٩١ ه)

من رجال الحديث. مولى أسلم بن قصي (أفصى). عده الشيخ في " رجاله " من
أصحاب اإلمام الصاد ق (عليه السالم)، وقال في " الفهرست ": روى عن اإلمامين أبي

جعفر وأبي
عبد الله (عليهما السالم) وكان خاصا بحديثنا والعامة تضعفه لذلك. وصفه الذهبي بأنه

فقيه محدث
من أوعية العلم وأحد األعالم. وهو شيخ محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ ه)

وأستاذه الثقة الذي كان يشير إليه بقوله: حدثنا من ال أتهم.
اآلثار:

له كتب (١) لم يصلنا من أسمائها إال:
١ - الحالل والحرام (عربي / حديث)

مبوب. رواه عن اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم).
٢ - الموطأ (عربي / حديث)

أضعاف موطأ مالك.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢١٠ - ٢١٢، تذكرة الحفاظ ١ / ٢٤٦ - ٢٤٧، تنقيح

المقال ١ /
٣٣، تهذيب التهذيب ١ / ١٣٧ - ١٣٩، جامع الرواة ١ / ٣٠ - ٣١، دائرة

المعارف تشيع ١ /
٢٧٠، دائرة المعارف الشيعية ٢ / ١٤٠، الذريعة ٧ / ٦١، رجال الطوسي: ١٤٤،

رجال العالمة
الحلي: ٤، رجال النجاشي: ١٤، الفهرست للطوسي: ١٦، قاموس الرجال ١ / ٢٩٧،

معالم
العلماء: ٤، معجم رجال الحديث ١ / ٢٧٤ - ٢٧٥، ميزان االعتدال ١ / ٥٧ - ٦١.

إبراهيم بن محمد بن أحمد األحسائي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
سيف الدين في قمع الناصب في قزوين (عربي / الفرق والمذاهب)

--------------------
(١) مما يؤيد أن له كتبا أخرى غير ما ذكر قول الشيخ في " الفهرست ": " ذكر بعض الثقات العامة أن

كتب
الواقدي [محمد بن عمر ت ٢٠٦ / ٢٠٩ ه] سائرها إنما هي كتب إبراهيم، نقلها الواقدي وادعاها ولم

نعرف منها شيئا منسوبا إلى إبراهيم ". وقول الذهبي في " ميزان االعتدال ": "... قال نعيم بن حماد:



أنفقت على كتبه [إبراهيم] خمسة دنانير [وفي " تهذيب التهذيب ": خمسون دينارا] ثم أخرج إلينا يوما
كتابا فيه: القدر، وكتابا فيه: رأي جهم، فقلت: هذا رأيك؟ قال: نعم. فحرقت بعض كتبه وطرحتها ".

(٣٥٩)



المصادر: المؤلفات الشيعية في الجزيرة العربية: ١١٤ - ١١٥.
إبراهيم بن محمد إسماعيل جواهري الكوهپائي

(١٣٤٢ ه -)
أديب وشاعر مقل تخلص ب " گوهر إصفهاني ". ولد في إصفهان، وتعلم في
مدارسها. واصل تحصيله العلمي بدراسة اللغة والعلوم العقلية والفقه واألصول.

اآلثار:
١ - تاريخ تجديد حيات إيران (فارسي / تاريخ)

٢ - علوم وعقائد (فارسي / عقائد)
طبعاته: إصفهان، ١٣٣١ ش، ١١٦ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٥٧٧، الذريعة ٩ / ٩٣٦ و ١٥ / ٣٢٧، شعراى معاصر
أصفهان:

٤٠٦ - ٤٠٧، فرهنگ سخنوران ٢ / ٧٨٢، مؤلفين چاپى ١ / ٨٦.
إبراهيم بن محمد األشعري القمي

(ق ٢ ه)
من رواة الحديث. ثقة. عده الشيخ في " رجاله " ممن لم يرو عن األئمة (عليهم

السالم) مع أن
النجاشي ذكر أنه روى عن اإلمامين موسى الكاظم والرضا (عليهما السالم).

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

ألفه مع أخيه الفضل بن محمد، ورواه عنهما الحسن بن علي بن فضال.
المصادر: تنقيح المقال ١ / ٣٠، جامع الرواة ١ / ٣١، الذريعة ٦ / ٣٠٥، رجال

الطوسي:
٤٥١، رجال العالمة الحلي: ٦، رجال النجاشي: ٢٤، الفهرست للطوسي: ٨، قاموس

الرجال
١ / ٢٦٩، معالم العلماء: ٥، معجم رجال الحديث ١ / ٢٧٢.

إبراهيم بن محمد األنصاري الخوئيني الزنجاني
(١٣٥٦ ه -)

عالم ديني برع في الفقه واألصول. ولد بقرية خوئين بمدينة زنجان، وقرأ المقدمات

(٣٦٠)



فيها. حضر أبحاث السيد محمد حسين البروجردي والسيد روح الله الخميني في قم،
وأبحاث الميرزا محمد باقر الزنجاني، والسيد محسن الحكيم والسيد أبي القاسم

الخوئي
والسيد محمد باقر الصدر بالنجف. مارس التدريس والتأليف في قم.

اآلثار:
١ - آيات األصول (عربي / معارف القرآن)
٢ - آيات العقائد (عربي / معارف القرآن)

٣ - آية الغار (عربي / معارف القرآن)
٤ - األدلة األربعة (عربي / أصول الفقه)

٥ - اسالم شناسى در ترازوى علم وعقل (فارسي / معرفة االسالم)
رد على كتاب " اسالم شناسى " للدكتور علي شريعتي.

طبعاته: قم، برقعي، ١٥٠ ص.
٦ - أصول تشيع (فارسي / عقائد)

طبعاته: قم، مطبعة مهر، رقعي، ٣٤٤ ص.
٧ - البحث التفسيري في كتب الشيخ األنصاري (عربي / تفسير القرآن)

طبعاته: قم، مؤتمر الشيخ األنصاري، ١٣٧٣ ش، ١٩٦ ص.
٨ - ترجمة االعتقادات (فارسي / عقائد)

و " االعتقادات " للعالمة المجلسي.
٩ - ترجمة العقائد الحقة (فارسي / عقائد)

و " العقائد الحقة " للسيد أحمد الخوانساري.
١٠ - تقريرات في الفقه واألصول (عربي / فقه - أصول الفقه)

محاضرات أساتذته: السيد البروجردي: من بحث انقالب الشكوك إلى آخر الصالة،
والسيد

الخوئي: من بحث النية إلى آخر الصالة، وفي األصول من االستصحاب إلى آخر
االجتهاد

والتقليد، والميرزا محمد باقر الزنجاني: بحث اإلجارة والمضاربة وقسم من النكاح،
والسيد محسن

الحكيم: الوصية والضمان، والسيد محمد باقر الصدر: بحوث األراضي الخراجية.

(٣٦١)



١١ - جواز التقليد في أصول الدين عند المقدس األردبيلي (عربي / أصول الفقه)
طبعاته: قم، مؤتمر المقدس األردبيلي، ١٣٧٥ ش، ١٥٠ ص.

١٢ - رسالة في الحسن والقبح العقليين (عربي / عقائد)
طبعاته: إيران.

١٣ - زن از ديدگاه قرآن وأهل بيت (عليهم السالم) (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: قم، نويد، ٦٣ ص.

١٤ - سيرة اإلمام أمير المؤمنين (عليه السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم
السالم))

١٥ - شرح العروة الوثقى (عربي / فقه)
١٦ - شرح على أوائل المقاالت (عربي / عقائد)

و " أوائل المقاالت " للشيخ المفيد.
طبعاته: قم، مؤتمر الشيخ المفيد، ١٤١٣ ه، ١٥٠ ص.

١٧ - عدالة الصحابة على ضوء العقل والقرآن (عربي / عقائد)
١٨ - المباحث الكالمية في مصنفات الشيخ األنصاري (عربي / عقائد)

طبعاته: قم، مؤتمر الشيخ األنصاري، ١٣٧٣ ش، ٢٢٥ ص.
١٩ - المسائل الكالمية في كتب المقدس األردبيلي (عربي / عقائد)

طبعاته: قم، مؤتمر المقدس األردبيلي، ١٣٧٥ ش، ٣٠٠ ص.
٢٠ - مالحم القرآن (عربي / مالحم)

دراسة تاريخية تحليلية احتوت على عدة مطالب منها: معنى الغيب، األخبار الغيبية في
القرآن

الكريم، اإلسرائيليات في المالحم، مستقبل القرآن، حرب العرب وإسرائيل، المنافقون.
ألف سنة

(١٤٠٠ ه).
طبعاته: إيران.

المصادر: دانشنامه قرآن ٢ / ٢١٤٩ - ٢١٥٠، معجم رجال الفكر ٢ / ٥٥٦،
المؤلف.

السيد إبراهيم بن محمد باقر الرضوي القمي
(ق ١٢ ه)

عالم بارع في الفقه واألصول والحكمة والكالم. روى عن أخيه السيد صدر الدين

(٣٦٢)



الرضوي. استوطن همدان وانتقل إلى كرمانشاه سنة (١١٦٨ ه). رجع إلى وطنه ثانية
وتوفي به.

اآلثار:
١ - الرسائل المفردة (عربي / متفرقات)

٢ - رسالة في مكان المصلي وشرائطه (عربي / فقه)
٣ - شرح مفاتيح الشرائع (١) (عربي / فقه)

شرح مصنف للمولى محسن الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١ ه).
٤ - شرح الوافي (٢) (عربي / حديث)

شرح مصنف للمولى محسن الفيض الكاشاني.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٠٤، ٢١٨، ٢٥٠، تتميم أمل اآلمل: ٥٦، الذريعة ٦ /

،٢١٢
٢٢٩ و ١٠ / ٢٥٣ و ١٤ / ٧٤، ١٦٥ و ٢٢ / ١٥٥.

إبراهيم بن محمد باقر سخنور
(١٣٦٠ ه -)

عالم ديني. من مواليد فريدن في محافظة إصفهان. نشأ بعبادان وقرأ بعض العلوم
ونبذة من مقدمات العلوم اإلسالمية. واصل تحصيله العلمي في النجف األشرف لمدة

قليلة، وفي مشهد وقم.
اآلثار:

١ - األموات ومن البرزخ إلى الجنة أو النار (عربي / عقائد)
بحث عن اآلجال وأحكام المحتضر، الوصية، عالم البرزخ.

٢ - اإليمان والتوكل (عربي / أخالق)
المراحل اإليمانية، وبحوث أخالقية عن التوكل، مع بعض النصائح.

٣ - الحكومة (عربي / الحكومة اإلسالمية)
--------------------

(١) ذكره الذريعة ٦ / ٢١٢ باسم " الحاشية على مفاتيح الشرايع ".
(٢) جاء في الذريعة ٦ / ٢٢٩ باسم " الحاشية على الوافية ".

(٣٦٣)



نظام الحكم من وجهة نظر اآليات القرآنية واألحاديث الواردة عن المعصومين (عليهم
السالم)، ووالية

اإلمام زمن الغيبة، ووظيفة الشيعة حيال الحكام.
٤ - حكومة صاحب الزمان (عربي / الحكومة اإلسالمية)

تطرق إلى وصف حكومة الحجة بن الحسن العسكري (عليهما السالم)، القوى
واألنظمة الحاكمة، السالح

الذي سيستخدمه (عليه السالم)، طبيعة الحروب، تحقق العدالة واألمن في دولته،
معلومات مختصرة عن

الرجعة.
٥ - الحوادث (عربي / تاريخ - مالحم)

ما وقع من الحوادث بعد غيبة الحجة بن الحسن (عليهما السالم)، وما يقع إلى حين
ظهوره.

٦ - الطب الجامع لألبدان (عربي / طب)
إضمامة من أحاديث المعصومين (عليهم السالم) التي تؤسس معالم الطب اإلسالمي.

٧ - العبادات (عربي / فقه)
مقدماتها، الطهار، الصالة إلى نهاية بحث الزكاة.

٨ - العلم (عربي / معارف دينية)
فضل العلم وطبقات العلماء من وجهة نظر اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة.
٩ - علم النفس والروح والجن والملك (عربي / علم النفس - معارف دينية)

اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة الواردة بشأن النفس والروح والجن والمالئكة.
١٠ - القضاء (عربي / فقه)

بحث عن القضاء اإلسالمي وصفات القاضي، ضم إليه الحدود والديات.
١١ - مصباح الفقه (عربي / فقه)

القواعد الفقهية المتعارفة عند الفقهاء.
١٢ - المعاصي والنواهي (عربي / أخالق)

الصغائر والكبائر من الذنوب.
١٣ - المعامالت (عربي / فقه)

من بداية المعامالت الفقهية إلى نهاية النكاح.
المصادر: المؤلف.

(٣٦٤)



الميرزا إبراهيم بن محمد باقر القمي المسعودي
(٠٠٠ - ١٣٦٥ ه)

عالم ديني له دراسات في اللغة والتاريخ. كان عضوا في المجلس الوطني بطهران سنة
(١٣٢٩ ه).

اآلثار:
١ - أجوبة الوافية در علم صرف (فارسي / لغة)

طبعاته: طهران.
٢ - تاريخ تمدن إسالمي (فارسي / حضارة)

ترجمة كتاب " تاريخ التمدن اإلسالمي " لجرجي زيدان.
طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ه، رحلي، ١٩١ ص.

٣ - عباسه خواهر رشيد (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب " العباسة أخت الرشيد " لجرجي زيدان.
طبعاته: طهران، خاور، جيبي، ٢١٠ + ١٤ ص، ٢ ج.

٤ - عقد الجمال در معاني وبيان وبديع (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران.

٥ - مدارج القراءة (فارسي / أدب)
مجلدان.

طبعاته: طهران.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٦٦، ١٠٦١ و ٣ / ٣٤٨٨، ٤٥٤٧ و ٤ / ٤٦٥٤،

الذريعة ٤ /
٩٠ و ١٥ / ٢١٠ و ٢٦ / ١٩٣ - ١٩٤، مؤلفين چاپى ١ / ٩٢ - ٩٣.

السيد إبراهيم بن محمد باقر الموسوي القزويني الحائري
(١٢١٤ - ١٢٦٢ / ١٢٦٤ ه (١))

فقيه أصولي ومدرس كبير. ولد في قزوين. أتم المقدمات في كرمانشاه. تتلمذ في
كربالء للسيد علي مؤلف " الرياض ". الزم البحث األصولي لشريف الدين محمد

اآلملي
--------------------

(١) وفاته في كشف الحجب: ٣٧٤ بتاريخ (١٢٠٣ ه)، وهو خطأ.

(٣٦٥)



المعروف ب " شريف العلماء "، كما تتلمذ للشيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء في
النجف.

بعد وفاة أستاذه اآلملي مارس التدريس في كربالء وتوفي بها. منح إجازات عديدة إبان
حياته التدريسية (١).

اآلثار:
١ - دالئل األحكام في شرح شرايع اإلسالم (عربي / فقه)

عدة مجلدات. شرح استداللي بعناوين " قوله... قوله " لجميع الشرايع. لم يخرج منه
إال كتاب

القضاء والشهادات وقليل من الوقف (٢).
مخطوطاته: جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١١٢١) [٥٧ د] - ق ١٣ ه.

حسين القزويني الخاصة / كربالء (مخطوطات كربالء ١ / ١٠٢) -
(٥٥٢ ص)، كتاب الطهارة.

حسين القزويني الخاصة / كربالء (مخطوطات كربالء ١ / ١٠٣) -
(٧٠٤ ص)، كتاب الطهارة والصالة، كتبت في حياة المؤلف ظاهرا.
حسين القزويني الخاصة / كربالء (مخطوطات كربالء ١ / ١٠٤) -

(٥١٠ ص) - ١٢٤٦ ه، كتاب الطهارة.
حسين القزويني الخاصة / كربالء (مخطوطات كربالء ١ / ١٠٣) -

(٥٧٢ ص) - ١٣١٤ ه، كتاب التجارة.
الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٢٦) [٨٠] - ١٢٦٠ ه، الطهارة

والصالة والصوم.
الطباطبائي الخاصة / تبريز (نشريه ٧ / ٥١٥)، بعنوان " دالئل الفقه ".

--------------------
(١) منها: إجازة للميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري، دونها له على ظهر كتاب " نتائج األفكار "

الذي
استنسخه الخوانساري وفقا لنسخة بخط المؤلف.

إجازة لمحمد بن سليمان التنكابني (ت بعد ١٣٠٤ ه). طبعت في قصص العلماء: ٩ - ١٠.
إجازة لمحمد علي بن محمد كاظم الشاهرودي (ت ١٢٩٣ ه). كتبت بخطه على ظهر " عصارة الفقاهة "

للشاهرودي. توجد عند ولده الشيخ أحمد.
(٢) أشار العالمة الطهراني في الذريعة ٨ / ٢٣٩ - ٢٤٠ إلى أن بعض تالمذته أكمل كتاب الوقف منه، كما

يستفاد من نسخة عصر المصنف التي شاهدها الشيخ الطهراني أن الشيخ زين العابدين المازندراني قد
أكمل بخطه الجزء األخير منه سنة (١٢٥٥ ه).

(٣٦٦)



العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٢٥٢) [١١٦١٦].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٢٥٢) [٧٦٥٣].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٢٥٢) [٧٦٥٤].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٢٥٢) [١٤٢٠٣] - ١٢٥١ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٥٨٨ [١٤٤١].

كلية الحقوق / طهران: ٣٣٩ [١٩٠ - ج] - (٢١٠ و) - ق ١٣ ه، تتمة كتاب
الصالة، الزكاة والصوم والخمس.

كلية الحقوق / طهران: ٣٣٨ [١ / ١٨٩ ج] - (١٨٦ و) - ١٢٥١ ه، بعض
من كتاب الصالة.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٢ / ١١٨ [٤٤٢٩] - (٢٨٤ و) - ١٢٥٢ ه،
الطهارة والصوم.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٧ / ٣٠٣ [١٣٧٦٥] - (١٩١ و) -
١٢٥٨ ه، كتاب الطالق إلى آخر األطعمة واألشربة.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٧ / ٣٠٤ [١٣٧٦٦] - (٢١٧ و) -
ق ١٣ ه، كتاب اإلجارة إلى آخر كتاب الرضاع.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٧ / ٣٠٥ [١٣٧٦٧] - (٢٣٣ و) -،
كتاب الزكاة إلى آخر كتاب العارية.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٢ / ١١٨ [٤٤٣٠] - (٢٩٧ و) - ١٢٦٠ ه،
التجارة والوصايا.

محمد باقر الطباطبائي الخاصة / كربالء: ٦٦ (٣٨٢ ص) - ١٢٩٢ ه، كتاب
الطهارة.

محمد باقر الطباطبائي الخاصة / كربالء: ٦٥ (٢٥٦ ص) - ١٢٩٥ ه، كتاب
العتق.

محمد باقر الطباطبائي الخاصة / كربالء: ٦٥ (٢٧٦ ص)، كتاب العتق.
محمد باقر الطباطبائي الخاصة / كربالء: ٦٦ (٣٣٨ ص)، كتاب الزكاة

والصوم، ناقصة اآلخر.
محمد باقر الطباطبائي الخاصة / كربالء: ٦٦ (٦٤٠ ص)، كتاب التجارة

والرهن.

(٣٦٧)



مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٥٩٨) [١٣٣] -
(٢٠١ و)، من الرهن إلى كتاب العارية.

المرعشي / قم ١٢ / ٣٤٠ [٢ / ٤٧٧٦] - (٨٨ ظ - ١١١ ظ)، بعض من
أول كتاب الطهارة.

المرعشي / قم ٢٣ / ٢٧٤ [٩١٤٣] - (٢٠٨ و)، من العتق إلى احكام اللقطة.
المرعشي / قم ٢٣ / ٢٧٣ [٩١٤٢] - (٢٩٢ و)، من النكاح إلى اللعان.
المرعشي / قم ٢٣ / ٢٧٢ [٩١٤٠] - (٢٤٩ و) - ١٢٦٢ ه، التجارة.

المرعشي / قم ٢٣ / ٢٧٣ [٩١٤١] - (٢٣٨ و) - ١٢٦٣ ه، من الرهن إلى
كتاب العارية.

المسجد األعظم / قم: ١٧٨ [٧٦١] - (٤٢٠ ص)، من العتق إلى اللقطة.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٢٢٤ [٣٠٢٥] - (٢٧٨ و) - ق ١٣ ه، من الطهارة

إلى أواسط الصوم.
وزيري / يزد ٢ / ٤٨٦ [٥٧٥] - (١١٠ و) - ١٣١٣ ه.

٢ - دالئل العباد (عربي / فقه)
أبحاث القضاء.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٢٤)
[١٣٢٠] - ق ١٣ ه.

٣ - رسالة في حجية الظن (حجية المظنة في الجملة) (عربي / أصول الفقه)
إلى آخر دليل االنسداد.

مخطوطاته: حسين القزويني الخاصة / كربالء (مخطوطات كربالء ١ / ١٠٠) -
(١٩٣ ص) - ١٣٠٥ ه.

المرعشي / قم ٢٧ / ١٤٨ [١٠٧٠٠] - (٧٦ و) - ١٢٥٦ ه، مع تعليقات
للمؤلف.

٤ - رسالة في صالة الجمعة (عربي / فقه)
٥ - رسالة في الطهارة والصالة والصوم (عربي / فقه)

رسالة فتوائية غير استداللية.

(٣٦٨)



مخطوطاته: حسين القزويني الخاصة / كربالء (مخطوطات كربالء ١ / ١٢٣) -
(٣٤٤ ص) ١٣٣٨ ه.

المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٨٧ [١١٣٥] - (١٦٣ و).
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٣٧٨ [٦١٦٢] - (١٦٣ و)،

الطهارة والصالة.
٦ - رسالة في الطهارة والصالة والصوم (فارسي / فقه)

مخطوطاته: معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٣٧٩ [٥٩٩٩] - (١٢٦٣ ه)،
تحت عنوان " فقه ".

طبعاته: قزوين.
٧ - رسالة في الغيبة (عربي / فقه)

في حكم اغتياب المؤمن ألخيه. ألفها سنة (١٢٥١ ه).
مخطوطاته: مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ٤٠٨ [٣ / ٧٥٩] - (٢ ص).

٨ - رسالة في القواعد الفقهية (عربي / فقه)
جمع فيها (٥٠٠) قاعدة فقهية.

٩ - زينة المتقين (فارسي / فقه)
رسالة عملية. ترجمة عن " زينة المتقين " للميرزا محسن األردبيلي مع آراء فقهية

للمترجم له.
مخطوطاته: حسين القزويني الخاصة / كربالء (مخطوطات كربالء ١ / ١١٠) -

(٦٨٠ ص)، ناقصة اآلخر.
العتبة المقدسة / قم (صدرائى ٢ / ٢١٥) [٥٧٩] - (١٩٩ و) - ١٢٧٩ ه.

مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ٣٤٨ [٦٤٢].
طبعاته: قزوين.

١٠ - ضوابط األصول (عربي / أصول الفقه)
اشتمل على المباحث األصولية بشئ من التفصيل والمناقشة بعناوين " ضابطة... ضابطة

."
دونه عند دراسته ل " معالم األصول " لدى بعض األساتذة، ثم أعاد النظر فيه وكتبه في

مقدمة
وفصول وخاتمة، ويقال: إن أكثره من تقريرات شيخه شريف العلماء.

(٣٦٩)



مخطوطاته: امام الجمعة الخاصة / زنجان (دليل المخطوطات ١ / ١١٨) - ١٢٥٩ ه،
ناقصة اآلخر.

عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٩٤ [٥٢٣] (٣٦٢ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٩٠) [١١١٧٢].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٩٠) [٩٠٤٧] - ١٢٥٢ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٩٠) [١٤١٠٢] - ١٢٥٩ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٩٠) [١٠٠٤٤] - ١٢٦٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٦٠ [٧٣٩٠] - (١٧٧ و)، مج ٢، ناقصة.
عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٧١) [٢٢٨] - ق ١٣ ه، من

االجماع إلى آخر المقام الثالث.
عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٧٨) [٦٥] - ١٢٥٦ ه، مج ١.
فارس الوطنية / شيراز ٢ / ٢١ [٤٢٧] - (٢٧٥ و) - ١٢٦٤ ه، مج ١، ٢.

فياض الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٦٩٨) [٧٨] - ١٢٦١ ه.
الفيضية / قم ٢ / ٣ [١ / ١٠٦]، ناقصة.

الفيضية / قم ١ / ١٧٨ [١٧٩] - (٣١٥ و).
الفيضية / قم ١ / ١٧٨ [١١٢٢] - (١٤٤ و)، إلى مبحث األوامر.

كلية الحقوق / طهران: ٤٠٠ [١ / ١٨ ب] - (٢ ظ - ١٨٢ ظ)، مج ١.
كلية الحقوق / طهران: ٤٠٠ [٤٢ ب] - (١٨٦ و) - ق ١٣ ه، إلى النصف

األول من مبحث داللة النهي على الفساد في العبادات والمعامالت.
الگلپايگاني / قم ٣ / ٢٤٤ [١ / ٢٣٩٢].

الگلپايگاني / قم ٣ / ٢٣٧ [٢٣٦٤]، ناقصة األول واآلخر.
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٤١) [٣٣٠]، مج ١.

مدرسة اإلمام الصادق / قزوين (ميراث إسالمي إيران ١٠ / ٦١٣) [٢٥٢] -
(٣٥٢ و) - ١٢٤٩ ه، بخط المؤلف، مصححة، مج ١.

مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ٣٥) [١ مج] - ١٢٣٨ ه.
مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ٢٤) - ١٢٥٠ ه، مج ١.

مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ١٣٢ [١ / ١٩٢]، ناقصة األول.
مدرسة ميرزا جعفر / مشهد (شهرستانها ١ / ٣٨) [٩٧٥].

مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٦٢) [٤٦] - (١٤٦ و) - ١٢٥٩ ه،
من االجماع إلى التعادل والتراجيح.

(٣٧٠)



مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٦٢) [٢٥٧] - ١٢٦٣ ه.
المرعشي / قم ١٥ / ١٣٤ [٥٧٤١] - (١٩٠ و) - ١٢٥٠ ه، النصف األول

من الكتاب.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٦٥ [٧٦٥٠] - (٣٠٦ و) - ١٢٦٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٦٧ [٧٦٦١] - (١٧٥ و) - ١٢٦٩ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٨٧ [٧٧٤٤] - (٢٤٢ و) - ١٢٥٩ ه، من
مبحث االجماع.

المروي / طهران: ١٨٥ [٢٨١]، مج ١.

المروي / طهران: ١٨٥ [١٥٤]، مج ٢.
المسجد األعظم / قم: ٢٨٣ [٢٢].

المسجد األعظم / قم: ٢٨٣ [١٩]، مج ١.
المسجد األعظم / قم: ٢٨٣ [٣٤٩]، مج ٢.

المسجد األعظم / قم: ٢٨٣ [١٩٦٠] - ١٢٦١ ه، إلى المطلق والمقيد.
المسجد األعظم / قم: ٢٨٣ [١٧٠٣] - ١٢٦٢ ه، مج ١.
المسجد األعظم / قم: ٢٨٣ [٥٩٠] - ١٢٦٦ ه، مج ٢.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٥٩١ [٨٩٩] - (٢١٦ و) -
ق ١٣ ه، مج ١، ٢.

ملك الوطنية / طهران ١ / ٣٥٨ [٣٠٦٠] - (٢٣٢ و) - ١٢٦٤ ه، من
االجماع إلى تعادل األمارتين.

وزيري / يزد ٤ / ١٤٦٧ [٢٩٠٢] - (٢١٢ و) - ١٢٦٨ ه.
الوطنية / طهران ١٠ / ٨٦ [١٥٦٤ / ع] - (١٩٨ و) - ق ١٣ ه، مج ١، ٢.
الوطنية / طهران ١٢ / ٣٢٨ [٢٤٧٤ / ع] - (١٦٣ و) - ١٢٥٠ ه، مج ١.
الوطنية / طهران ١٢ / ٣٣٦ [٢٤٨٠ / ع] - (٢٨٣ و) - ١٢٥١ ه، مج ١.
الوطنية / طهران ١٢ / ٤٥٢ [٢٥٤٨ / ع] - (٢٧١ و) - ١٢٥٢ ه، مج ٢.

الوطنية / طهران ١٠ / ١٩ [١٥٢٤ / ع] - (١٦٩ و) - ١٢٥٥ ه، من
االجماع إلى تعادل األمارتين.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، ١٢٧٠ ه، رحلي، تصحيح حسن أحمد الموسوي.

طهران، ١٢٧٥ ه، رحلي، اشراف محمد نصير وعلي أكبر الخوانساري.

(٣٧١)



١١ - كتاب القضاء (عربي / فقه)
١٢ - مستثنيات الغيبة (عربي / فقه)

١٣ - مناسك الحج (عربي / فقه)
١٤ - نتائج األفكار (١) (عربي / أصول الفقه)

مختصر كتابه " ضوابط األصول ". مقدمة و (١٥٠) فصال وخاتمة، دونه أيام زيارته
للعسكريين (عليهما السالم) بسامراء، وفرغ منه سنة (١٢٥٣ ه).

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٥١) [٧ / ٣٠١] - (٢ و).
جامع گوهر شاد / مشهد (شهرستانها ١ / ٤٢٢) [١٧٢٦] - ق ١٣ ه.

الحجتية / قم: ٩٤ [٢٣٧] - ١٢٦٨ ه.
الخوانساري الخاصة / طهران (مجلة نور علم ع ٢، السنة ٤، ص ١٠٧) [٢ مج].

عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ١٥٢ [٣٦٣] - (١٩٣ و) - ١٢٥٤ ه.
عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ١٦٩ [ف ١ / ٨٥] - (١٢٨ ص) -

١٢٥٤ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٧٠)

[١ / ٥٨٣] - ١٢٦٠ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٩٠ [٧١٦٥] - (٦٢ و).

العتبة المقدسة / قم (صدرائى ٢ / ٣٢٥) [٦٨٥] - (٥٥ و) - ١٢٥٨ ه.
العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٨٣) [٦٤] - (١٣٥ و).

الفيضية / قم ٢ / ٧ [٣ / ١٧٠]، ناقصة.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٧ / ٢٨٨ [١ / ٥٨٩٦] - (ص ٢ - ٦٠٦) -

١٢٥٤ ه.
مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ١٧٦ [١ / ٣٥١].

المرعشي / قم ١٦ / ١٤٩ [٢ / ٦١٥٠] - (١٢٧ ظ - ٢٣٥ ظ) - ١٢٦٣ ه،
عليها تعليقات من تلميذ المؤلف عبد السميع اليزدي الحائري وفي أولها

تقريظان كتبهما نثرا ونظما.
--------------------

(١) عنى بشرحه كثير من العلماء منهم: السيد أبو الحسن التنكابني والمال محمد سميع اليزدي والمال محمد
جواد اإلصفهاني. يراجع لمزيد من المعلومات: مينودر ٢ / ٩٥٧.

(٣٧٢)



المرعشي / قم ١١ / ٥٥ [٤٠٥٤] - (١٤٢ و) - ق ١٣ ه، عليها تعليقات
تلميذ المؤلف عبد السميع اليزدي الحائري.

المرعشي / قم ٥ / ١٨٦ [١٨٠١] - (١٠٠ و) - ١٢٥٣ ه، مصححة
مجدولة عليها تقريظ من الناسخ.

المرعشي / قم ١٥ / ٤٤ [٥٦٤٦] - (٨٢ و) - ١٢٥٦ ه.
المرعشي / قم ٢٥ / ٥٣ [٩٦٨٣] - (١٦١ و) - ١٢٥٨ ه.

المرعشي / قم ٢٢ / ١٧٥ [٨٥٩٨] - (١٠٤ و) - ١٢٦٠ ه.
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٧٤٠ [٨٠١] - (٦٤ و).

المركزية / جامعة طهران ١٤ / ٣٨٢٥ [٤٧٨٠] - (٧٩ و) - ق ١٣ - ١٤ ه.
المسجد األعظم / قم: ٥٥٤ [١ / ٢٣٧٦]، بعنوان " نتائج األصول ".

المسجد األعظم / قم: ٦١٩ [٤ / ٣٢٦٩] - ١٢٦١ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٧٠٣ [٩٧١].

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٧٠٣ [٦٢٨٦] - ق ١٣ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٧٠٣ [٨٤٤٠] - (٤٢ و) - ق ١٣ ه.

ملك الوطنية / طهران ١ / ٥٥٩ [٢٠٤٤] - (١٢٨ و) - ١٢٥٠ ه.
وزيري / يزد ٥ / ١٨٤٢ [٣ / ٣٩٠٦] - (١٩٢ - ١٣٣).

الوطنية / طهران ١٠ / ٦٢٦ [٧ / ١٩٤٥ / ع] - (١١٧ ظ - ١٧٢)، ناقصة.
الوطنية / طهران ١٤ / ٢٢٣ [١ / ٣٠٩٨ ع] - (و ١ - ١١٠) - ١٢٧٢ ه.

طبعاته: بومباي، ١٢٥٨، بسعي تلميذه عبد السميع اليزدي.
طهران، ١٢٧١، في صدر صفحات " ضوابط األصول ".

المصادر: االعالم ١ / ٧٠، أعيان الشيعة ٢ / ٢٠٤، ايضاح المكنون ٣ / ٤٧٦، بهجة
اآلمال

١ / ٥٦٣ - ٥٦٨، تاريخ بروجرد ٢ / ٣٤٨ - ٣٤٩، تحفة األحباب: ١٩٦ -
١٩٧، تذكرة العلماء:

٢١ - ٣٧، التراث العربي ٣ / ٤٣ و ٤ / ١١ و ٥ / ٣٤١، چاپى عربي: ٥٩٩،
٩٤٤، الذريعة ١ /

١٣٣ و ٦ / ٢٧٦ و ٨ / ٢٣٩ - ٢٤٠ و ١١ / ١٧٥، ١٨٨، ٢١٢ و ١٢ / ٩٤ و
١٤ / ٩٨ و ١٥ /

٥٣، ١١٩، ١٨٩ و ١٦ / ٧٤، ٢٨١ و ٢١ / ١ و ٢٢ / ٢٥٣ و ٢٤ / ٤٢،
روضات الجنات ١ /

٣٨ - ٤٢، ريحانة األدب ٣ / ٣٧٦، قصص العلماء: ٤ - ١٩، الكرام البررة ١ /
١٠ - ١١، معجم

رجال الفكر ٣ / ٩٨٣، معجم المؤلفين ١ / ٨٧، مكارم اآلثار ٢ / ٥١٨ - ٥٢٦،



مينودر ٢ / ٢٩،
،٢٩٩، ٣٥١، ٦٥٦، ٦٦٠، ٦٦٥ - ٦٦٧، ٦٧٠، ٦٧٥، ٧٣٠، ٨٢٤ - ٨٢٨

٨٥٦، ٩٥٦، نامه
دانشوران ١ / ٣٧٧ - ٣٩٥، هدية العارفين ١ / ٤١.

(٣٧٣)



السيد إبراهيم بن محمد بحر العلوم
(١٣٧٤ ه -)

مهندس. ولد بالنجف. حصل على بكالوريوس من قسم النفط في كلية الهندسة
الصناعية بجامعة بغداد، ودكتوراه في جيولوجيا النفط من أميركا. سكن لندن ومارس

مختلف فعالياته العلمية.
اآلثار:

إلى جانب دراساته وبحوثه عن النفط، له:
حمزة بن عبد المطلب (عربي / تراجم االعالم الدينية)

مطبوع.
المصادر: معجم رجال الفكر ١ / ٢٢٠ - ٢٢١.

إبراهيم محمد بيگي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - تست وگرامر چهارم دبيرستان

همراه باحل تمرينات ومعاني (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، رهنما، ١٣٧٣ ش، ١٣٣ ص.
٢ - فرهنگ خرافات آكسفورد (فارسي / لغة)

طبعاته: قزوين، عبيد زاكانى، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١١٢ ص.
٣ - فرهنگ ژاپنى به فارسي بانضمام مكالمات روزمره (فارسي - ياباني / لغة)

طبعاته: طهران، رهنما، ١٣٧٢ ش، جيبي، ٢١٣ ص.
٤ - فرهنگ مكاتبات واسناد:

انگليسى - فارسي، فارسي - انگليسى (إنكليزي - فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، رهنما، ١٣٧٣ ش، جيبي، ٩٢ + ١١٧ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٨١ و ٨٢ / ٢١١، ٢٢١، كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٤٥
وپائيز

١٣٧٢: ١٤٦ وپائيز ١٣٧٣: ١٠٧.

(٣٧٤)



السيد إبراهيم بن محمد الجزائري التستري " رجا "
(١٢٩٢ - ١٣٧٥ ه)

فقيه وشاعر. ولد في تستر، ودرس بها المقدمات والسطوح ثم أكملها في طهران
وإصفهان ومشهد. تتلمذ للسيد محمد كاظم اليزدي واآلخوند محمد كاظم الخراساني

في
النجف، وحصل على إجازات منهما ومن السيد إسماعيل الصدر والسيد علي التبريزي
المعروف ب " الداماد "، وصفوه جميعهم فيها بالتقوى والقداسة، كما حاز االجتهاد

أيضا.
سكن مدينة األهواز وزاول الوعظ واإلرشاد. توفي هناك، ودفن في النجف.

اآلثار:
١ - ديوان (عربي - فارسي / المدائح والمراثي)

مدح ورثاء ألهل البيت (عليهم السالم)، وأشعار احتوت على نصائح أخالقية. (٣٦٣)
صفحة.

طبعاته: إيران، ١٣٥١ ه، ١٣٦ ص، منتخب منه باهتمام ابنه السيد محمد علي.
٢ - رباعيات (فارسي / شعر)

المصادر: شجره مباركه ١ / ٣٤٠ - ٣٤٢، معجم رجال الفكر ١ / ٣٣٣.
إبراهيم بن محمد حسن المشهدي الخراساني

(ق ١٣ ه)
باحث كان حيا سنة (١٢٥٠ ه).

اآلثار:
مصابيح الظالم (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

في عصر غيبة اإلمام عجل الله فرجه، وفي تواريخ النبي (صلى الله عليه وآله)
ومعجزاتهم وحكايات أصحابهم.

فرغ منه في (١٢٥٠ ه). شاهد الشيخ الطهراني نسخته في مدرسة الصدر بالنجف،
تاريخ تدوينها

سنة (١٢٥٩ ه).
المصادر: الذريعة ٢١ / ٨٧.

(٣٧٥)



إبراهيم (١) بن محمد حسين أولياء سميع صفا الشيرازي
(٠٠٠ - ١٣٠٠ / ١٣٠١ ه)

أديب شاعر وخطاط. درس بشيراز. ساهم في استنساخ بعض الكتب التاريخية
واألدبية في بومباي. مارس تدريس اللغة الفارسية بحيدر آباد الدكن. توفي بشيراز،

ودفن في النجف.
اآلثار:

كنز النصائح (فارسي / مواعظ وحكم)
نظم ونثر أدبي لمجموعة من المواعظ والنصائح األخالقية. ألفه سنة (١٢٩٢ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ٦ / ١١٠ [٢٠٩٦] - (٨٧ و) - ١٢٩٢ ه.
المصادر: آثار عجم ٢ / ٩١١، خطى مرعشى ٦ / ١١٠، دانشمندان فارس ٣ / ٤٥٩

-
٤٦٢، الذريعة ٩ / ٦٠٩، ريحانة األدب ٣ / ٤٤٧، فرهنگ سخنوران ٢ / ٥٥٨.

إبراهيم بن محمد حسين الجرجاني
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
شرح خطبه شقشقيه (فارسي / حديث)

شرح لخطبة أمير المؤمنين (عليه السالم).
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢١٩٨ [١١ / ٣٢٣٨] - (ص ١٤١ -

.(١٧٧
المصادر: خطى دانشگاه تهران ١١ / ٢١٩٨.

إبراهيم بن محمد حسين جهان نما
(١٣٥٤ ه -)

باحث في القانون وصحفي. محل والدته شيراز، فرغ من تحصيله الثانوي فيها. حاز
الليسانس في العلوم السياسية سنة (١٣٧٥ ه). انتسب إلى وزارة الخارجية في

(١٣٧٧ ه). حصل على دكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية سنة (١٣٨٣ ه). أرسل
--------------------

(١) ورد في دانشمندان فارس ٣ / ٤٥٩ باسم " محمد إبراهيم ".

(٣٧٦)



في بعثة دبلوماسية إلى فرنسا، منحته الحكومة الفرنسية وساما لتكريمه سنة (١٣٨٥
ه).

حصل على امتياز لنشر صحيفة " جهان نما " الطهرانية، وترأس تحريرها.
اآلثار:

١ - اتحادية بين المجالس وسوابق آن (فارسي / سياسة)
٢ - تعيين حدود مرزهاى آبى در حقوق بين المللى (فارسي / حقوق)

٣ - سياست ماكياولى (فارسي / سياسة)
ترجمة.

٤ - شناسائى در حقوق بين المللى (فارسي / حقوق)
٥ - فالت قاره در حقوق بين الملل (فارسي / حقوق)

تعريف الرصيف القاري وأهميته وتاريخه والمعاهدات الدولية بشأن األرصفة القارية، مع
دراسة تحليلية للوثائق المتعلقة بمناطق الغوص لمختلف دول العالم وموقعها في القانون

الدولي.
طبعاته: طهران، كيهان، ١٣٤٥ ش، وزيري، ٢٨٠ ص.

٦ - مطالعاتي در باره سياست خارجي كشورهاى آفريقائى
وسير تحول ناسيوناليسم وكمونيسم در آفريقا (فارسي / سياسة)

٧ - مطالعاتي در باره شيخ نشينهاى خليج فارس (فارسي / سياسة)
٨ - نظم عمومى در حقوق بين الملل خصوصي (فارسي / حقوق)

٩ - وظائف واختيارات رئيس جمهوري اياالت متحدة آمريكا (فارسي / حقوق)
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٧٦١، فالت قاره در حقوق بين الملل (للمؤلف)،

كتابشناسى
نقد كتاب: ٧٩.

إبراهيم بن محمد حسين طبيب انجداني
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
مجمع اللذات (فارسي / طب)

رسالة تطرقت إلى وسائل المحافظة على الصحة وكيفية االستفادة السليمة من اللذات
الجسمانية،

مع وصفات طبية مختلفة.

(٣٧٧)



مخطوطاته: الوطنية / طهران ٥ / ٦٠٤ [٧ / ٢٤٥٧] - (ص ٤٩٣ - ٥٦٠) - ق
١٣ ه؟.

المصادر: خطى ملى تهران ٥ / ٦٠٤.
السيد إبراهيم بن محمد حسين المدني الشيرازي الفسائي

(١١٧٣ - ١٢٥٤ / ١٢٥٥ ه)
عالم ديني له بحوث في الفقه واألصول. درس الرياضيات والحكمة في شيراز،

والفقه واألصول بكربالء عند السيد علي الطباطبائي مؤلف " الرياض ". سكن في شيراز
متصديا للوعظ واإلرشاد، توفي هناك، ثم دفن بالنجف األشرف.

اآلثار:
١ - بحر الحقائق في الفقه (عربي / فقه)

٢ - الحاشية على معالم األصول (عربي / أصول الفقه)
٣ - فصل الخطاب اإلبراهيمية (عربي / فقه)

شرح بعناوين " قوله... قوله " ل " الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية " تأليف
الشهيد

الثاني زين الدين العاملي.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٢٩) [١٠٠٢٦].

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٠٧، دانشمندان فارس ١ / ٥٢، الذريعة ١٦ / ٢٣٠،
مكارم

اآلثار ٥ / ١٤٩١.
إبراهيم بن محمد حسين نجمي اإلصفهاني

(٠٠٠ - ١٣٦٢ ه)
عالم وشاعر. ولد وتوفي في شهركرد. تتلمذ للسيد محمد كاظم اليزدي واآلخوند

الخراساني في النجف. تصدى لألمور الشرعية في بلده. غضب عليه االقطاعيون وقتلوا
أخاه جالل الدين، وحبسوه مدة في إصفهان.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

مخطوطاته: مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٦٦) [١٢٤٤] - ق ١٤ ه.
المصادر: الذريعة ٩ / ١١٧٦.

(٣٧٨)



إبراهيم بن محمد الحموي الجويني (١)
(٦٤٤ - ٧٢٢ ه)

عالم بالحديث. من شيوخ خراسان. لقب ب " صدر الدين ". رحل متقصيا للحديث
إلى: العراق، الشام، الحجاز، تبريز، آمل بطبرستان، القدس، كربالء، قزوين، وغيرها.

من مشايخه: الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهر الحلي، المحقق الحلي، ابنا
طاووس،

الخواجة نصير الدين الطوسي، إضافة إلى مشايخه من العامة. من تالميذه شمس الدين
الذهبي. أسلم على يديه غازان الملك. توفي بالعراق.

اآلثار:
فرائد السمطين في فضائل

المرتضى والبتول والسبطين (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم) - زيارات)
يتكون من سمطين: أحدهما في فضائل أمير المؤمنين (عليه السالم) موزعة على (٧٠)

بابا وخاتمة،
واآلخر في فضائل المرتضى والبتول والحسنين (عليهم السالم) ب (٧٢) بابا. كما ذكر

فيه الزيارة الجامعة
الكبيرة. فرغ منه سنة (٧١٦ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ٧ / ١٣٤ [٢٥٥١] - (٢١٤ و) - ١٣٢٣ ه، مصححة
في

هامشها.
--------------------

(١) أشار السيد محمد باقر الخوانساري في " روضات الجنات " إلى أنه من عظماء أهل السنة، وأدرجه
األسنوي في " طبقات الشافعية "، وعرفه ابن حجر العسقالني في " الدرر الكامنة " بالشافعي الصوفي،

لكن السيد األمين ذكر أنه عرف بتسننه وله أدلة تثبت تشيعه، كما أشار السيد الخوانساري نفسه إلى أنه
حكي عن مؤلف " رياض العلماء " القول بتشيعه. ويمكن اثبات كونه شيعيا من مقدمة كتابه، وفيها بعد ذكر
النبي (صلى الله عليه وآله): " وانتجب له أمير المؤمنين عليا أخا وعونا وردءا وخليال ورفيقا ووزيرا، وصيره

على أمر
الدين والدنيا له مؤازرا... وأنزل في شأنه: * (إنما وليكم الله ورسوله...) * تعظيما لشأنه... وصلى الله على

محمد عبده ونبيه... وعلى إمام األولياء وأوالده األئمة األصفياء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيرا... والحمد لله الذي ختم النبوة والرسالة بمحمد المصطفى... وبدأ الوالية من أخيه وفرع صنو أبيه
المنزل من موسى فضيلته النبوية منزلة هارون، وصيه الرضى المرتضى علي (عليه السالم) باب مدينة العلم

المخزون... وآزره باألئمة المعصومين من ذريته أهل الهداية والتقوى... ثم ختم الوالية بنجله الصالح
المهتدي الحجة القائم بالحق... " وذكر في ختامها اسمه: " إبراهيم بن محمد بن المؤيد الحموي عفا الله

تعالى عنه لمحبته األئمة األطهار وأحياه على متابعتهم ووالئهم وأماته عليها وحشره معهم وجعله تحت
لوائهم فهم سادة األولين واآلخرين ".



(٣٧٩)



المرعشي / قم ٧ / ١٣٤ [٢٥٥٢] - (١٧٩ و) - ١٣٢٣ ه، مصححة في
هامشها.

المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٤٤٠ [٥٨٢] - (١٥٦ و).
طبعاته: بيروت، مؤسسة المحمودي، ١٤٠٠ ه، ٤٥٥ + ٤١٣ ص، ٢ مج.

المصادر: االعالم ١ / ٦٣، أعيان الشيعة ٢ / ٢١٨ - ٢١٩، تذكرة الحفاظ ٤ /
- ١٥٠٥

١٥٠٦، الحقائق الراهنة: ٤، خطى دانشگاه تهران ٥ / ١٤٤٠ - ١٤٤٣، الدرر
الكامنة ١ / ٦٧ -

٦٨، الذريعة ١١ / ٥١ و ١٦ / ١٣٥ - ١٣٧، روضات الجنات ١ / ١٧٦ - ١٧٧،
ريحانة األدب

٢ / ٧٥ - ٧٧، طبقات الشافعية ١ / ٢١٧، الكتاب نفسه، الكنى واأللقاب ٢ / ١٩٦
،١٩٨ -

مرآة الكتب ١ / ١٤٠ - ١٥١، معجم ما كتب عن الرسول ٥ / ٥٠٧ و ٩ / ٨٦ -
٨٧ و ١٠ / ٢٢ -

٢٣، معجم المؤلفين ١ / ٨٩، الوافي بالوفيات ٦ / ١٤١ - ١٤٢.
إبراهيم بن محمد بن حميد الرفيعي

(٠٠٠ - ١٣٨٩ ه)
شاعر تخرج في كلية الحقوق بجامعة بغداد، وتنقل في عدة مناصب إدارية مهمة.

اآلثار:
ديوان (عربي / شعر)

المصادر: معجم رجال الفكر ٢ / ٦١٤.
إبراهيم بن محمد رضا كاويان الجهرمي

(١٣٢١ ه - ٠٠٠)
حقوقي وشاعر إيراني تخلص ب " آگاه ". أكمل مراحل دراساته األولى في جهرم

وشيراز. تخطى دورة تعليمية لتركيب األسنان بإصفهان، ومارس تخصصه في جهرم،
ثم

أصدر فيها صحيفة " چاره مردم ". عمل في القضاء - بعد أن أدى امتحانا خاصا -
أواسط

(١٣٥٥ ه) متنقال بين محاكم عدة مدن إيرانية. تفرغ إلى المحاماة سنة (١٣٦٥ ه).
اآلثار:

١ - آخرين روز يك محكوم (فارسي / أدب)
ترجمة مؤلف ل (فيكتور هيجو).

طبعاته: طهران، ١٣٣٣ ش، رقعي، ٧٨ ص.



(٣٨٠)



٢ - آهنگ شيراز (فارسي /...)
طبعاته: طهران، رقعي، ٨٢ ص.

٣ - گوژ پشت نتردام (فارسي / أدب)
ترجمة رواية ل (فيكتور هيجو).

طبعاته: طهران، ١٣٣٦ ش، رقعي، ٢٣١ ص.
٤ - مشكالت قضائي (فارسي / قانون)

طبعاته: آباده، ١٣٣٧ ش، رقعي، ٤٩ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٣ و ٤ / ٤٣٣٥، ٤٧٦٦، دانشمندان فارس ١ / ٣٨ -

،٤٠
مؤلفين چاپى ١ / ٨٠.

إبراهيم بن محمد رضي اآلرتيماني " أدهم الصفوي "
(ح ١٠٢٠ - ١٠٦٠ ه)

شاعر إيراني، له مدائح في أهل البيت (عليهم السالم). ولد في آرتيمان بمحافظة
همدان، ونشأ

في أسرة أدبية. تتلمذ لمير محمد باقر داماد االسترآبادي. رحل إلى الهند وتقرب إلى
الشاه جهان لكنه فقد منزلته عند الملك تدريجيا، وحبس ثم توفي في دهلي.

اآلثار (١):
١ - ديوان (فارسي / شعر)

(٥٠٠٠) أو (١٠٠٠٠) بيت.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٥٨٨ [١٢ / ٤٤٩٣] - (ص ٣٩٠

-
٣٩١)، فيه غزل ورباعيات.

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٢٣٧ [٢٧ / ٣٩١] - (١٨٢ ظ - ١٨٥ ظ)،
احتوى على ساقينامه.

--------------------
(١) نسب إليه مثنوي باسم " أزهار گلشن " أو " درة التاج " كما في خطى دانشگاه تهران ١٤ / ٣٨٣٩،

لكن
تردد الشيخ الطهراني بالذريعة ١٩ / ١١٣ في نسبته إليه أو إلى إبراهيم بن محمد البردعي التبريزي.

واستدل في خطى مجلس " ١ " ٨ / ١ على أنه للبردعي التبريزي.

(٣٨١)



المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٤٠٦ [١٧٠ / ٢٥٩١] (ص ٧٤٣ - ٧٤٥) -
١١٨٦ ه.

المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٢٦٥ [٣ / ٣٢٩٤]، احتوى على ساقينامه
بخط المؤلف.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٧٢٣ [١٢ / ٧٨٧٨]، احتوى على ساقينامه
بخط المؤلف.

طبعاته: مشهد، ١٣٥٩ ش، ضمن تذكره پيمانه، ص ٨١ - ٩٠، ساقينامه ٢٣٠ بيتا
تقريبا.

٢ - مثنوى (فارسي / شعر)
مثنوي على زنة " مخزن األسرار " للنظامي.

مخطوطاته: اوده / تركيا (هفت آسمان ١ / ١٤٧)، توهم مؤلف فهرس المكتبة أنه
" رفيق السالكين " للمترجم له.

٣ - مثنوى رفيق السالكين (فارسي / شعر)
المصادر: تاريخ أدبيات (صفا) ٥ / ١٠٧١ - ١٠٧٥، تذكره حسيني: ٤٢ - ٤٤،

تذكره
نصر آبادي: ٣٥٩، تذكرههاى فارسي ٢ / ٢٤٠، خطى مشترك پاكستان ٧ / ٨٦٩،

دائرة
المعارف بزرگ إسالمي ٧ / ٣٦٦ - ٣٦٧، دائرة المعارف تشيع ٢ / ٤٢، الذريعة ٩

/ ٦٤ و ١٢ /
١٠٣ و ١٩ / ٨١، ١١٣، ١٨٧، سخن سرايان همدان ١ / ٢١٧ - ٢٢٠، شمع

انجمن: ٤١،
فرهنگ سخنوران ١ / ٥١، كاروان هند ١ / ٣١ - ٣٧، نسخههاى خطى فارسي ٣

.٢٢٢٠ /
إبراهيم بن محمد الرويح

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - األنصار بين الهجرة والنصرة (عربي / تاريخ االسالم)
طبعاته: النجف، مطبعة الزهراء، ١٩٥٠ م، ٤٥ ص.

٢ - فقيد األدب المرحوم محمد هادي الدفتر (عربي / تراجم)
طبعاته: البصرة، ١٩٦٧ م.

المصادر: فهرست المطبوعات العراقية ٢ / ٣٨٤، معجم المؤلفين العراقيين ٣ / ٥٠٦.



(٣٨٢)



إبراهيم بن محمد الرياضي النجف آبادي
(١٣٢٣ - ١٣٧٤ ه)

عالم ديني ومدرس حوزوي. ولد وتوفي بمدينة نجف آباد. درس المقدمات
والسطوح بإصفهان. تخرج على الشيخ عبد الكريم الحائري في قم متقنا علمي الفقه
واألصول. أسس مدرسة الحجتية بنجف آباد، وتصدى لتدريس وتربية طالب العلوم

الدينية فيها.
اآلثار:

١ - رسالة في األخالق (... / أخالق)
٢ - العقائد (... / عقائد)

المصادر: آثار الحجة ٢ / ٣٧٢ - ٣٧٣، گنجينه دانشمندان ٧ / ٣٠٠ - ٣٠٢.
إبراهيم بن محمد سعيد

(١٣١٤ ه - ٠٠٠)
طبيب إيراني. ولد بهمدان. تخرج في الثانوية األميركية بطهران، ودرس الطب على

أيدي أساتذة أميركيين أيضا. زاول تخصصه أكثر من (٤٠) سنة. اهتمت مؤلفاته الطبية
الكثيرة بالجنبة الصحية والوقائية.

اآلثار:
له (٤٠) مؤلفا لم يصلنا منها إال:

١ - خير المآل في حفظ صحة األطفال (فارسي / طب)
طبعاته: أراك، ١٣٠٨ ش، رقعي، ١٦٣ ص.

٢ - طريقه رهائى از امراض وبائى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، فاروس، ١٣٣٩ ش، ١٧٧ ص.

٣ - قوم برگزيده خدا (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، جيبي، ٦٣ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٩٦٨ و ٣ / ٣٤٥٩، ٣٩٦٥، الذريعة ٧ / ٢٨٥ و ١٥
،١٦٧ /

كتابشناسى علوم پزشكى: ٥٥، كتابنامه طب سنتي: ١٨، مؤلفين چاپى ١ / ٦٦ -
٦٧، نامداران

أراك: ٩٩.

(٣٨٣)



إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل الثقفي الكوفي " أبو إسحاق "
(٠٠٠ - ٢٨٣ ه (١))

مفسر محدث ومؤرخ كوفي. كان زيديا ثم انتقل إلى اإلمامية وهاجر إلى إصفهان
لنشر مذهب أهل البيت (عليهم السالم)، وتوفي فيها. وثقه ابن طاووس والنديم، وأشار

السيد
الخوئي إلى أنه يكفي في توثيقه وقوعه بأسناد " تفسير القمي " وفي طريق جعفر بن
محمد بن قولويه. روى عنه جماعة منهم: محمد بن زيد الرطاب، أحمد بن علوية

اإلصفهاني وحسن بن علي الزعفراني.
اآلثار:

- األحداث (عربي / تاريخ االسالم)
- أخبار ابن الزبير (عربي / تاريخ االسالم)

أخبار مصعب بن الزبير (ت ٧ ه).
- أخبار زيد بن علي بن الحسين (عربي / تاريخ االسالم)

- أخبار عثمان (عربي / تاريخ االسالم)
أخبار عثمان بن عفان على ما يبدو.

- أخبار عمر (عربي / تاريخ االسالم)
- أخبار (كتاب) محمد وإبراهيم (عربي / تاريخ االسالم)

أخبار ابني عبد الله المحض.
- أخبار المختار (عربي / تاريخ االسالم)

أخبار ابن عبيد الله الثقفي.
- أخبار من قتل من آل أبي طالب (عليهم السالم) (آل محمد) (عربي / تاريخ التشيع)

- أخبار يزيد (عربي / تاريخ االسالم)
- األشربة (عربي / فقه)

صغير.
--------------------

(١) وفي لسان الميزان ١ / ١٠١: (٢٨٠ ه).

(٣٨٤)



- األشربة (عربي / فقه)
كبير.

- اإلمامة (عربي / عقائد)
صغير.

- اإلمامة (عربي / عقائد)
كبير.

- بيعة علي (عليه السالم) (عربي / تاريخ االسالم)
- تاريخ الثقفي (عربي / تاريخ االسالم)

- تعبير الرؤيا (عربي / العلوم الغريبة)
- تفسير الثقفي (عربي / تفسير القرآن)
- التوابين (١) (عربي / تاريخ االسالم)

- الجامع الصغير (عربي / فقه)
- الجامع الكبير في الفقه واالحكام (عربي / فقه)

- الجمل (عربي / تاريخ االسالم)
حرب الجمل وقضاياها.
- الجنائز (عربي / فقه)

في أحكام األموات.
- الحجة في فضل المكرمين (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

- الحر وراء (٢) (عربي / تاريخ االسالم)
- الحالل والحرام (٣) (عربي / حديث - فقه)

--------------------
(١) جاء في الفهرست للطوسي: ١٧ باسم " كتاب التوابين وعين الوردة ".

(٢) الظاهر اتحاده مع كتاب " النهروان " اآلتي، ألن معركة حروراء هي واقعة الخوارج في النهروان.
(الذريعة ٦ / ٣٩٧).

(٣) يحتمل اتحاده مع " الجامع في الفقه واألحكام " المذكور سابقا. (كتابخانه ابن طاووس: ٢٩١).

(٣٨٥)



نسخة منه كانت عند السيد ابن طاووس، ونقل عنه في " االقبال " في فصل معرفة أول
شهر

رمضان.
- الحوض والشفاعة (عربي / عقائد)

- الخطب السائرة (عربي / أدب)
- الخطب المعربات (المقربات) (عربي / أدب)

- الدار (عربي / عقائد)
- الدالئل (عربي / عقائد)

- الردة (عربي / عقائد)
- رسائل أمير المؤمنين (عليه السالم) وأخباره وحروبه (عربي / سيرة المعصومين

(عليهم السالم))
- السرائر (عربي /...)

- السقيفة (عربي / تاريخ االسالم)
- السيرة (عربي / تاريخ االسالم)

- الشورى (عربي / تاريخ االسالم)
- صفين (عربي / تاريخ االسالم)

- الغارات (االستنفار والغارات) (عربي / تاريخ االسالم)
أخبار اإلمام علي (عليه السالم). ألفه لذكر غارات معاوية على أعمال أمير المؤمنين

(عليه السالم) ولذلك سماه
بالغارات مستفيدا من خطبة اإلمام حيث يقول: " شنت عليكم الغارات ".

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٤ / ١٣٤ [٥٣٥٠] - (١٤٤ و) - ١٢٩٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٩ / ١٠٠ [٢٣ / ٥٩٠٦] - ١٠٦٧ ه، ناقصة.

طبعاته: طهران، انجمن آثار ملى، ١٣٩٥ ه، وزيري، ١٠ + ٧ + ٩٥ +
٦١٤ ص، مج ١.

طهران، انجمن آثار ملى، ١٣٩٥ ه، وزيري، ١٨٢ + ٧٥٤ ص، مج ٢،
تحقيق السيد جالل الدين األرموي الحسيني.

بيروت، دار األضواء، ١٤٠٧ ه، وزيري، ٤٩٩ ص، تحقيق السيد عبد
الزهراء الحسيني.

(٣٨٦)



قم، دار الكتاب اإلسالمي، ١٤١٠ ه، وزيري، ٥٠٠ ص، تحقيق السيد عبد
الزهراء الحسيني.

- فدك (عربي / تاريخ االسالم)
- فضل الكوفة ومن نزلها من الصحابة (عربي / التاريخ والجغرافية اإلسالمية)

- قيام (أخبار) الحسن بن علي (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم
السالم))

- كتاب الحكمين (عربي / تاريخ االسالم)
- كتاب المتعتين (عربي / فقه)

في متعة النساء والحج.
- ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين (عليه السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
- المبتدأ (عربي / عقائد)

- المعرفة (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
نقل عنه السيد ابن طاووس في كتابه " اليقين " (١٣) حديثا في تسمية اإلمام علي (عليه

السالم) ب " أمير
المؤمنين "، وأشار إلى أن الكتاب (٤) أجزاء - ظاهرا - كتبت في حياة المؤلف. وفي

كتابه " كشف
المحجة " أوصى ابنه بالرجوع إلى كتاب " المعرفة ". وجزم النجاشي بصحة ما رواه

فيه، وذكر أن
تأليفه هذا الكتاب - وفيه المناقب المشهورة والمثالب - كان سبب خروجه من

الكوفة، إذ استعظمه
الكوفيون وأشاروا عليه بأن يتركه وال يخرجه، فقال: أي البالد أبعد من الشيعة؟ فقالوا:

إصفهان.
فحلف أن ال يروي هذا الكتاب إال بها، فانتقل إليها ورواه بها.

- معرفة فضل األفضل (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
- المغازي (عربي / تاريخ االسالم)

- مقتل أمير المؤمنين (عليه السالم) (١) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
ينقل عنه السيد ابن طاووس في " فرحة الغري " عن نسخة كتبت سنة (٣٥٥ ه).

- مقتل الحسين (عليه السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
- مقتل عثمان (٢) (عربي / تاريخ االسالم)

--------------------
(١) عده السيد ابن طاووس الجزء الثاني من " الغارات ".

(٢) ال يبعد اتحاده مع كتاب " أخبار عثمان ". (الذريعة ٢٢ / ٣٤).



(٣٨٧)



- المودة في ذوي القربى (عربي / معارف دينية)
- النهروان (النهر) (عربي / تاريخ االسالم)

- الوصية (عربي / عقائد)
والظاهر أنه ال يقصد به باب الوصايا من الفقه كما ذكر الشيخ الطهراني.

المصادر: االعالم ١ / ٦٠، أعيان الشيعة ٢ / ٢٠٩ - ٢١٠، تنقيح المقال ١ / ٣١،
جامع الرواة

١ / ٣١ - ٣٢، دائرة المعارف تشيع ٥ / ٢٢٠، الذريعة ١ / ٢٨٤، ٣١٣، ٣٣١،
،٣٤١، ٣٤٨

٣٥٤ و ٢ / ٣٥، ١٠٤، ٣٢٠ و ٣ / ١٩٤، ٢٤٥ و ٤ / ٢٦٨، ٤٧٢ و ٥ / ٦٢،
،٦٤ - ٦٥، ٦٨

١٤١، ١٤٩ و ٦ / ٢٥٥ - ٢٥٦، ٣٩٧ و ٧ / ٦٠ - ٦١، ١١٣، ١٩٣ و ٨ /
١٩، ٢٣٦ و ١٠ / ٨٢،

٢٣٧، ٢٤٣ و ١٢ / ١٥٥، ٢٠٦، ٢٧٩ و ١٥ / ٥٢ و ١٦ / ١، ١٢٩، ٢٧٢ -
٢٧٣ و ١٧ / ٢٢٣

و ١٩ / ٢٨، ٤٧، ٦٧ و ٢١ / ٢٤٣، ٢٦٠، ٢٨٩ و ٢٢ / ٣٠، ٣٣ - ٣٤، ٢٣٠
و ٢٣ / ٢٥٤ و ٢٤ /

٤٢٨ و ٢٥ / ١٠٢، ١٠٣، رجال الطوسي: ٤٥١، رجال العالمة الحلي: ٥، رجال
النجاشي: ١٦ -

١٨، روضات الجنات ١ / ٤ - ٢٠، الغارات (المقدمة)، فرحة الغري ١٦ / ١٥٩،
الفهرست

للطوسي: ١٦ - ١٨، فهرست النديم: ٢٧٩، قاموس الرجال ١ / ٢٧٥ - ٢٨٠،
كتابخانه ابن

طاووس: ٢٧٥، ٢٩١، ٤٠٦، ٥٦٨، لسان الميزان ١ / ١٠١، معالم العلماء: ٣ - ٤،
معجم األدباء

١ / ٢٣٢ - ٢٣٣، معجم رجال الحديث ١ / ٢٧٨ - ٢٨٣، اليقين في إمرة أمير
المؤمنين (عليه السالم):

.٣٨ - ٤٥
إبراهيم بن محمد سميع شترباني زنوزي التبريزي

(٠٠٠ - ١٣٣٤ ه)
عالم ديني عرف ب " آقا باال ". ولد بتبريز، وأكمل فيها المقدمات. تتلمذ بالنجف
للميرزا حبيب الله الرشتي والمولى لطف الله الالريجاني والشيخ هادي الطهراني في

الفقه
واألصول. برع في تدريس العلوم الغريبة. توفي بمسقط رأسه، ودفن فيه.



اآلثار:
له مؤلفات في أصول الفقه والعلوم الغريبة، ما ذكر منها إال:

١ - التقريرات (عربي / فقه - أصول الفقه)
محاضرات الشيخ هادي الطهراني في الفقه واألصول.

٢ - لسان الحق (عربي /...)
المصادر: تراجم الرجال ١ / ٢١، مستدركات األعيان ٦ / ٧، مفاخر آذربايجان ١ /

.٢٤٣

(٣٨٨)



إبراهيم بن محمد شبر النجفي
(١٣٠٨ ه - ٠٠٠)

عالم ديني، أقام بالنجف.
اآلثار:

١ - تهذيب األخالق (عربي / أخالق - سيرة المعصومين (عليهم السالم))
في محاسن األخالق والسنن واآلداب وفضائل المعصومين (عليهم السالم) وتراجم

حياتهم.
٢ - الحاشية على كفاية األصول (عربي / أصول الفقه)

تعليقة على الجزء األول.
المصادر: الذريعة ٤ / ٥٠٧ و ٦ / ١٨٦.

إبراهيم بن محمد شريف فائقي
(١٣٥٤ ه -)

باحث له دراسات جغرافية وتاريخية. ولد بتبريز، حصل على الليسانس في التاريخ
والجغرافية من جامعتها. درس (٢٠) سنة في عدة مدن من محافظة أذربيجان الشرقية،

و (١٠) سنوات أخرى في مراكز دار المعلمين بتبريز. تفرغ إلى التأليف منذ تقاعده
عن

العمل.
اآلثار:

إلى جانب مقاالته المنشورة في الدوريات اإليرانية المختلفة وال سيما مجلة " مهر
آزادى "، له الكتب اآلتية:

١ - آذربايجان در مسير تاريخ إيران (فارسي / تاريخ)
طبعاته: تبريز، ياران، ١٣٧٦ ش، ٥٣٢ + ٥٣٢ ص، ٢ مج.

٢ - آشنايى با پيشگامان علم وادب وهنر وتاريخ (فارسي / تراجم)
حياة مجموعة من رواد العلم واألدب والفن والتاريخ.
طبعاته: تبريز، ياران، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١١٢ ص.

٣ - آشنايى با فرزانگان علم وادب وهنر وتاريخ (فارسي / تراجم)
طبعاته: تبريز، ياران، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١١٢ ص.

(٣٨٩)



٤ - آشنايى با قائم مقام فراهانى (فارسي / تراجم)
طبعاته: تبريز، زرقلم، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٤٤ ص.

٥ - آشنايى با نامداران علم وادب وهنر وتاريخ (فارسي / تراجم)
طبعاته: تبريز، ياران، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١١٢ ص.

٦ - جامعه شناسى (فارسي / اجتماع)
من المنهج الدراسي في دار المعلمين.

طبعاته: تبريز، دانشسراى تربيت معلم، ١٣٥٥ ش، ١٤٠ ص.
٧ - جغرافيا (فارسي / جغرافية)

مجلدان. من المنهج الدراسي في دار المعلمين.
طبعاته: تبريز، دانشسراى تربيت معلم، ١٣٥٥ ش، ٢٠٠ ص.

٨ - داستانهائى از سرزمين اسلحه ودالر (فارسي / أدب)
خالصة في تاريخ أميركا وبيان مفاسدها.

طبعاته: تبريز، ياران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١٢٨ ص.
٩ - فضا وعصر جديد ماهواره ها (فارسي / صناعات)

طبعاته: تبريز، زرقلم، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٠٦ ص.
١٠ - هزار ويك پرسش علمي (فارسي / تاريخ - جغرافية)

أسئلة علمية وتاريخية وجغرافية وغيرها.
طبعاته: تبريز، منير آذر، ١٣٧٤ ش، ١٩٢ ص.

١١ - هزار ويك چون وچرا (فارسي / تاريخ - جغرافية)
أسئلة في التاريخ والجغرافية.

طبعاته: تبريز، زرقلم، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٠٦ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٢: ٧٦، ١٠٢ - ١٠٣ وبهار ١٣٧٣: ٨، ٢١٥

وتابستان ١٣٧٣:
١٣٨، كتاب هفته ٩٦ / ١، المؤلف.

إبراهيم بن محمد صادق اليزدي
(١٣٥٠ ه -)

سياسي إيراني. ولد بقزوين. أكمل دراساته العليا في كلية الصيدلة بجامعة طهران
سنة (١٣٧٢ ه). برزت نشاطاته على أصعدة مختلفة: إسالمية، سياسية، علمية،

(٣٩٠)



إدارية، وله فعاليات مشتركة مع المنظمات الطالبية اإلسالمية داخل وخارج إيران. شغل
عدة مناصب بعد انتصار الثورة اإلسالمية، منها: عضو مجلس الثورة اإلسالمية سنة

(١٣٩٨ ه)، معاون رئيس الوزراء ووزير الخارجية إبان دولة مهدي بازرگان.
اآلثار:

١ - آخرين تالشها در آخرين روزها (فارسي / سياسة)
عرض ألسباب سقوط الحكم الشاهنشاهي اإليراني سنة (١٣٩٨ ه).

طبعاته: طهران، قلم، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٣٢٨ ص.
طهران، قلم، ١٣٦٨ ش، رقعي، ٣٢٨ ص.

٢ - أوضاع سياسي كنونى إيران (فارسي / سياسة)
كلمته في لندن سنة (١٣٩٨ ه) بمناسبة مرور سنة على وفاة علي شريعتي. بحث فيها

األوضاع
السياسية اإليرانية قبيل انتصار الثورة اإلسالمية.

طبعاته: تبريز، خاتم، ١٣٥٧ ش، وزيري، ٨٨ ص.
٣ - با ياد پانزدهم خرداد (فارسي / تاريخ)

عرض تحليلي ألسباب ونتائج انتفاضة (١٥ - خرداد - ١٣٤٢ ش) في إيران.
طبعاته: طهران، وحيد، ١٣٥٨ ش، ٧٢ ص.

٤ - بررسى جنبش هاي إسالمي ومعرفي
چهرههاى نا شناخته روحانيت معاصر (فارسي / تاريخ - تراجم)

كلمة ألقاها في مؤتمر الجمعية اإلسالمية للطالب اإليرانيين بأميركا وكندا.
طبعاته: طهران، مجاهد، ١٣٥٧ ش، ٩٠ ص.

٥ - بررسى سفر هايزر به إيران (فارسي / سياسة)
نص كلمته في تحليل سفر الوزير األميركي إلى إيران.

طبعاته: طهران، ١٣٥٩ ش.
٦ - بيماريهاى قلب آدمي (فارسي / معارف القرآن)

نص كلمته في المؤتمر العالمي للجمعيات اإلسالمية ألطباء أميركا وكندا المنعقد في
استنبول سنة

(١٤١٠ ه). بحث فيها (٥) مصطلحات قرآنية: الصدر، القلب، الفؤاد، المرض،
والشفاء.

طبعاته: طهران، مؤسسة فرهنگى رسا، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٣٨٨ ص، مع " خدا در
ناخود آگاه ".

(٣٩١)



٧ - تغييرات جهشى در مادة ژنتيك (D N A) (فارسي / علم الحيوان)
طبعاته: طهران، قلم، ١٣٦٨ ش، ٥٤٠ ص.

طهران، اطالعات، ١٣٦٨ ش، ٥٣٠ ص.
٨ - جنگ بي پايان، آمريكا در تدارك ويتنامهاى ديگر (فارسي / سياسة)

ترجمة كتاب ل (آن ميشل كلر) عن االنكليزية مع تعليقات المترجم. (٣) مجلدات.
طبعاته: أميركا.

٩ - جهان شگفت انگيز مغز (فارسي / فيسيولوجيا)
ترجمة كتاب ل (جوديث هوپر، ديك ترسي) تقديم (ايزاك آسيموف). بحث لعالقة

الروح
والجسد مع المخ من منظار معرفة وظائف األعصاب. مع تعليقات المترجم.

طبعاته: طهران، قلم، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٧٠٧ ص.
١٠ - خدا در ناخود آگاه (فارسي / المعرفة الدينية)

ترجمة كتاب ل (فيكتور فرانكل) عن االنكليزية. مع تعليقات المترجم.
طبعاته: طهران، مؤسسة فرهنگى رسا، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٣٨٨ ص، مع " بيماريهاى

قلب آدمي ".
١١ - دو مقاله در باره اقتصاد إسالمي (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، ١٣٥٨ ش، رقعي، ٦٥ ص.
١٢ - شناخت علمي پديدارهاى قرآني (فارسي / معارف القرآن)

بحث مصور في ضوء معطيات العلم الحديث لدراسة بعض المصطلحات القرآنية مثل:
مرج

البحرين، الجواري المنشآت، التنكيس في الخلق. قسمه األول (٧٠) صفحة تحت
الطبع.

١٣ - شورشگرى وضد شورشگرى (فارسي / سياسة)
جواب عن سؤال: كيف يمكن اإلعداد لحرب شعبية والقيام بها ضد االستبداد أو

االستعمار؟
طبعاته: ١٣٥٤ ش، ١٦٦ ص.

١٤ - مباني ژنتيك مولكولى (فارسي / علم الحيوان)
طبعاته: طهران، شركت سهامي، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٤٤٠ ص.

طهران، اطالعات، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٥٩٢ ص.

(٣٩٢)



١٥ - مقاومت در زندان (فارسي / تاريخ)
الجزء الرابع من سلسلة " صفحات من تاريخ إيران المعاصر ". المذكرات السياسية

لعباس
رادنيا (١٣٢٣ - ١٤٠١ ه)، وفقرات من محاكمته ومحاكمة محمد بسته نگار

ومصطفى مفيدي.
طبعاته: طهران، قلم، ١٣٧٧ ش، ٦٢٠ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٥٦ / ٢، المؤلف.
إبراهيم بن محمد صالح الخالصي الكاظمي

(٠٠٠ - ١٢٤٦ ه)
عالم ديني وشاعر نظم في رثاء أهل البيت (عليهم السالم). تتلمذ بالكاظمية لعدة

أساتذة منهم
السيد محسن الكاظمي (ت ١٢٢٧ ه). توفي بالطاعون.

اآلثار:
له مؤلفات في الفقه واألصول وغيرهما لم تصلنا أسماؤها.
المصادر: الكرام البررة ١ / ١٨، معجم المؤلفين ١ / ٩٧.

إبراهيم بن محمد عاقل
(١٣٧٩ ه -)

محقق إيراني له دراسات في التاريخ والحديث. حصل على ليسانس في الرياضيات
من جامعة شيراز.

اآلثار:
١ - بهترين زندگى در پرتو كالم پيامبر (فارسي / التربية والتعليم - حديث)

ألفه مع مهدي حكيمي.
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، جيبي، ١٥٨ ص.

٢ - مختصري از زندگى امام رضا (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم
السالم))

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، رقعي، ٢٤ ص.
المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ٦١، المؤلف.

(٣٩٣)



إبراهيم بن محمد بن عبد الحسين الجزائري النجفي
(ق ١٣ ه)

فقيه كبير عاصر عدة علماء منهم: السيد مهدي بحر العلوم، الشيخ جعفر كاشف
الغطاء، السيد محسن األعرجي. أصدر حكما بوقفية مدرسة في الكاظمية وتعيين متوليا

عليها، فأمضى حكمه العلماء. أقام بالكاظمية بعد سنة (١٢٣١ ه) وتوفي هناك.
اآلثار:

شرح الشرايع (عربي / فقه)
شرح بعناوين " قال... أقول ". رأى الشيخ الطهراني مجلدا كبيرا منه في شرح كتاب

البيع من
أوله إلى آخر بيع اإلماء والعبيد بخط المؤلف عند أحفاده في النجف.

المصادر: أعيان الشيعة ٥ / ٣٥٩، الذريعة ١٣ / ٣١٦، الكرام البررة ١ / ٢١، ماضي
النجف

وحاضرها ٣ / ٣٦٠، معجم رجال الفكر ٣ / ١٢١٢، معجم المؤلفين ١ / ٩٨.
إبراهيم بن محمد بن عبد الحسين الوائلي

(١٣٣٢ - ١٤٠٩ ه)
شاعر مبدع وناقد أدبي. ولد في جزيرة الصقر من ريف البصرة، وابتدأ حياته العلمية
بتعلم القرآن فيها عند السيد عمران الحلو. انتقل إلى النجف وتتلمذ لوالده في علوم

العربية
والمنطق والفقه. بدأ بنظم الشعر في مقتبل عمره ثم اشتهر به، لذلك عينته وزارة

المعارف
مدرسا بإحدى الثانويات األهلية في بغداد سنة (١٣٥٩ ه). حصل على ليسانس في
اآلداب من كلية العلوم بجامعة فؤاد األول في مصر سنة (١٣٦٩ ه) وماجستير سنة

(١٣٧٥ ه). قدم أطروحته للدكتوراه سنة (١٣٧٦ ه) ولم ينلها ألسباب سياسية. امتاز
أسلوبه الشعري برصانته وقوة تعبيره وتصويره لألفكار الجديدة.

اآلثار:
إلى جانب مقاالته التي نشرها في بعض المجالت العربية (١)، له الكتب اآلتية:

--------------------
(١) من مقاالته: " الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ومنزلته من الشعر في مصر والشام " نشرت في مجلة

كلية اآلداب ببغداد سنة ١٩٦٥ م، " الشعر العراقي وحرب طرابلس " نشرت في مجلة كلية اآلداب ببغداد
سنة ١٩٦٤ م، " من لقيط اإليادي إلى إبراهيم اليازجي " نشرت في مجلة البالغ سنة

١٩٦٨ م.

(٣٩٤)



١ - ثورة العشرين في الشعر العراقي (عربي / أدب)
طبعاته: بغداد، مطبعة اإليمان، ١٩٦٨ م، ١٩٥ ص.

٢ - ديوان (عربي / شعر)
جزءان.

طبعاته: بغداد، ١٩٨١ م.
٣ - الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر (عربي / أدب)

طبعاته: بغداد، مطبعة العاني، ١٩٦١ م، ٣٠٦ ص.
٤ - لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر (عربي / أدب)

رسالة ماجستير.
طبعاته: بغداد، مطبعة اإلرشاد، ١٩٦٥ م، ٢٤ ص.

المصادر: شعراء الغري ١ / ١٥١ - ١٧٠، فهرست المطبوعات العراقية ٢ / ١٣٩،
،١٧٩

١٨٥، ١٨٩، ١٩٠، معجم رجال الفكر ٣ / ١٣١٥، معجم المؤلفين العراقيين ١ /
٥٦، موسوعة

أعالم العراق ١ / ١٠.
السيد إبراهيم بن محمد العطار الحسني البغدادي

(٠٠٠ - ١٢٢٧ ه)
أديب شاعر له إلمام بالفقه. ينتهي نسبه إلى عبد الله المحض بن الحسن المثنى. سكن

بغداد. قرأ على السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي مدة في النجف. له محاضرات
ألدباء

عصره، وهو أحد الشعراء الذين قرظوا تخميس الشيخ محمد رضا النحوي للبردة في
عصر بحر العلوم.

اآلثار:
ديوان (عربي / شعر)

كان في مكتبة السماوي. ذكرت بعض قصائده في " أعيان الشيعة " و " المجالس
الحيدرية "

تأليف ولده السيد حيدر.

(٣٩٥)



المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢١٣ - ٢١٥، الذريعة ٩ / ١٦ و ١٧ / ١١٦، شعراء
بغداد ١ / ٩٩ -

١١٠، الفوائد الرجالية ١ / ٦٧، الكرام البررة ١ / ٢٢، معجم رجال الفكر ١ /
٢٤٧، معجم

المؤلفين العراقيين ١ / ٥٠، مكارم اآلثار ٣ / ٨٩٠.
إبراهيم بن محمد علي آل شمس الدين الفوعاني العاملي

(٠٠٠ - ١٣٥٧ ه)
شاعر من قرية الفوعى في حلب.

اآلثار:
ديوان (عربي / شعر)

نسخته كانت عند بعض أحفاده في قريته.
المصادر: الذريعة ٩ / ١٥.

إبراهيم بن محمد علي بن أحمد المحالتي الشيرازي
(٠٠٠ - ١٣٣٧ ه)

فقيه أصولي، قرأ على علماء النجف وال سيما المجدد الشيرازي، وواصل الدراسة
عنده في سامراء. رجع إلى شيراز سنة (١٣١٥ ه) حاصال على االجتهاد، ودرس فيها.

تخرج عليه لفيف من العلماء، كالشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي.
اآلثار:

١ - تقريرات في األصول (عربي / أصول الفقه)
محاضرات أستاذه الشيرازي.

٢ - تقريرات في الفقه (عربي / فقه)
محاضرات أستاذه الشيرازي.

٣ - حاشية على النخبة (عربي / فقه)
تعليقة على مصنف للشيخ محمد إبراهيم الكلباسي.

طبعاته: بومباي، ١٣١٨ ه.
٤ - حاشية فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)

تعليقة على باب االستصحاب منه.

(٣٩٦)



٥ - درر األفكار في صلح حق الخيار (عربي / فقه)
رسالة أثبت فيها صحة ما أفتى به على خالف معاصره الشهيد الشيخ فضل الله النوري.

طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ه.
٦ - رآه راست (مفتاح الهداية) (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: شيراز، ١٣٢٦ ه، ٧١ ص.
شيراز، ١٣٢٨ ه، ١٤٨ ص.

٧ - رسالة في الخيارات (عربي / فقه)
٨ - رسالة في الرد على كريم خان الشيخي (فارسي / الفرق والمذاهب)

٩ - رسالة في الرد على محمد كريم خان الشيخي (عربي / الفرق والمذاهب)
نسخة منها كانت عند السيد هبة الدين الشهرستاني.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢١٣، چاپى عربي: ٣٤٩، دانشمندان فارس ١ / ٤٩،
الذريعة

٤ / ٣٦٨ و ٦ / ١٥٢ و ٨ / ١١٨ و ١٠ / ٢٢٠، الفوائد الرضوية: ١٢، گنجينه
دانشمندان ٥ /

٤٥٦ - ٤٥٧، معجم رجال الفكر ٣ / ١١٦٠، معجم المؤلفين ١ / ١٠٣، مؤلفين
چاپى ١ / ٨٤،

٨٩، نقباء البشر ١ / ٢٢.
إبراهيم بن محمد علي اإلصفهاني " قلزم "

(ق ١٣ ه)
باحث في التاريخ. كان حيا سنة (١٢٥٠ ه).

اآلثار:
سرگذشت نواب شاهزاده حشمت الدولة (فارسي / تاريخ)

تاريخ حياة حشمت الدولة حاكم أذربيجان وفتوحاته في خراسان.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٣٨ [٥٥٧٥] - (٣٥ و) - ق ١٣ ه.

المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٦ / ٣٨.
إبراهيم بن محمد علي البادكوبي النجفي

(٠٠٠ - ح ١٣٢٠ ه)
فقيه سكن النجف. جل تحصيله العلمي كان عند الفاضل الشرابياني. مارس

(٣٩٧)



التدريس، وأقام الجماعة في أواخر حياته بالرواق الشريف. توفي ببغداد، وحملت
جنازته إلى النجف.

اآلثار:
أنيس العباد (فارسي / فقه)

رسالة عملية مختصرة مطبوعة بعنوان " السؤال والجواب ".
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٠٣، الذريعة ٢ / ٤٦٢، معجم رجال الفكر ١ / ١٩٧،

معجم
المؤلفين ١ / ١٠٣، نقباء البشر ١ / ٢٠.
إبراهيم بن محمد علي التاجر اإلصفهاني

(١٢٧٥ - ١٣٤٩ ه)
عالم ديني وخطيب لقب ب " أمين الواعظين ". تفرغ للدراسة طوال حياته.

اآلثار:
١ - أمان الخائفين (فارسي / عقائد)

٢ - البراهين الباهرة (فارسي / مواعظ وحكم)
(١٠٠) مجلس في المواعظ واألخالق والترغيب والترهيب.

٣ - تحفة المعاد للعباد (فارسي / عقائد)
٤ - روح العالمين (فارسي / عقائد)

٥ - الشهاب الثاقب في مدح االمام الغائب وتواريخه (فارسي / سيرة المعصومين
(عليهم السالم))

ألفه في الكاظمية سنة (١٣٢٣ ه).
٦ - طريقة الحق (فارسي / عقائد)

٧ - قصيدة في رثاء المجدد الشيرازي (عربي / شعر)
احتوت على أسماء مجموعة من علماء عصره.

٨ - كهف العارفين (فارسي / أخالق)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢١٣، الذريعة ٢ / ٣٤٤ و ٣ / ٧٩، ٤٧٠ و ١١ / ٢٦٤

و ١٤ /
٢٤٨ و ١٥ / ١٧٠، علماء معاصرين: ٣٧٣ - ٣٧٤، فرهنگ رجال معاصر إيران ٢

/ ١٤٠، نقباء
البشر ١ / ١٩ - ٢٠.

(٣٩٨)



إبراهيم بن محمد بن علي الحرفوشي العاملي الكركي
(٠٠٠ - ١٠٨٠ ه)

محدث ثقة من طبقة الفاضل الهندي مؤلف " كشف اللثام "، حيث روى عن والده
الشيخ تاج الدين اإلصفهاني حديث " قاضي الجن " (١). قرأ على عدة شيوخ منهم:

والده
المعروف ب " الحريري ". أقام بمدينة مشهد، وتوفي في طوس.

اآلثار:
مجموعة اإلجازات (عربي / علوم الحديث)

ينقل عنه العالمة المجلسي في آخر " بحار األنوار ".
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢١٦، أمل اآلمل ١ / ٣٠، بحار األنوار ١٠٨ / ٦، ٢٧،

،٨٦، ١١٥
١٢٣، ١٨٤، تكملة أمل اآلمل: ٨٤ - ٨٥، الذريعة ٢٠ / ٥٩، روضات الجنات ٧ /

٨٧، الفوائد
الرضوية: ١٢.

إبراهيم بن محمد علي الخراساني السبزواري
(٠٠٠ - ١٣٥٨ ه)

عالم لقب ب " وثوق الحكماء ".
اآلثار:

١ - شرح دعاء العديلة (فارسي / أدعية)
ألفه سنة (١٣١٨ ه).

طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ه، رقعي، ٢٢٣ ص.
٢ - شرح دعاء كميل (فارسي / أدعية)

طبعاته: طهران.
٣ - شرح الصحيفة السجادية (فارسي / أدعية)

شرح لمفرداتها الغريبة بأسلوب عرفاني.
طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ه، رقعي، ٣٤٠ ص.

طهران، ١٣٤٠ ه، رقعي، ٣٤٠ ص.
--------------------

(١) المنقول عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بحار األنوار ٦٣ / ١٢٧: " من تزيى بغير زيه فقتل فال
قود

وال دية ".

(٣٩٩)



٤ - شرح گلشن راز (فارسي / أدب)
و " گلشن راز " ديوان للشيخ العارف سعد الدين محمود بن أمين الشبستري. شرح

المترجم له
بعض مفرداته ومضامينه العرفانية.

طبعاته: طهران، شيخ رضا شيرازي، ١٣٣٠ ه، رقعي، ٤١٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٢٢٩، ٣٢٣٠، ٣٢٣٩، ٣٢٤٨، الذريعة ١٣ / ٢٥٧،

،٢٦٨
٣٤٥، مؤلفين چاپى ١ / ٦٥، نقباء البشر ١ / ٢٠.

السيد إبراهيم بن محمد علي بن راضي األعرجي الكاظمي
(٠٠٠ - ١٢٤٧ ه)

فقيه. تتلمذ في الكاظمية لعم أبيه السيد محسن األعرجي.
اآلثار:

١ - الفقه االستداللي (عربي / فقه)
(١٤) مجلدا تقريبا.

٢ - المناهج (عربي / أصول الفقه)
مجلدان: أحدهما في المبادئ اللغوية، واآلخر في المبادئ األحكامية.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢١٦، الذريعة ١٦ / ٢٨١ و ٢٢ / ٣٣٩، الكرام البررة ١
.١٩ - ٢٠ /

إبراهيم بن محمد علي رنجدوزان " درويش التبريزي "
(١٣٦٦ ه -)

شاعر نظم بالتركية. ولد بتبريز. أتم فيها أولى مراحله الدراسية ولم يكمل المتوسطة.
امتاز بأسلوب شعري ناقد لمختلف مظاهر الحياة االجتماعية.

اآلثار:
ديوان (تركي / شعر)

مطبوع.
المصادر: شعراى آذربايجان ٣ / ٢٩٥.

(٤٠٠)



إبراهيم بن محمد الغراوي النجفي
(٠٠٠ - ١٣٠٤ / ١٣٠٦ ه)

فقيه له دراسات في الكيمياء والنجوم والهيئة والحساب. قرأ على الشيخ راضي
النجفي والشيخ محمد حسين الكاظمي. توفي بالنجف.

اآلثار:
١ - الفقه االستداللي (عربي / فقه)

عدة مجلدات.
٢ - كاشف ريبة المراجع (عربي / فقه)

شرح " المختصر النافع ". خرج منه (٩) مجلدات. إلى كتاب العتق.
٣ - مجموعة الغراوي (عربي / متفرقات)

اشتمل على بعض العلوم والفنون كالتجويد والحساب والهيئة والنجوم والشعر وغيرها.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢١٨، الذريعة ١٦ / ٢٨١ و ١٧ / ٢٣٧ و ٢٠ / ٩١،

معجم رجال
الفكر ٢ / ٩١٠، نقباء البشر ١ / ٢٣.
إبراهيم بن محمد قاسم جبوند المراغي

(ق ١٣ ه)
اآلثار:

فرهنگ عربي بفارسي (عربي - فارسي / لغة)
معجم.

مخطوطاته: دهخدا / طهران (نشريه ٣ / ٣٦) [١ / ٤٨] - ق ١٣ ه.
المصادر: نشريه ٣ / ٣٦.

إبراهيم بن محمد كجدي معراجي اللنگرودي
(٠٠٠ - ١٣١٣ ه)

أديب وخطيب، درس في قزوين والنجف. عاد إلى مدينته لنگرود، وشغل بالتوجيه
واإلرشاد والبحث.

(٤٠١)



اآلثار:
له مؤلفات في موضوعات شتى لم نقف على أسمائها.

المصادر: معجم رجال الفكر ٣ / ١١٣٢.
إبراهيم بن محمد كياني پور

(١٣٦٩ ه -)
باحث متخصص في الكهرباء الصناعية. ولد بدزفول. أتم دراسته في مركز التدريب
المهني لصناعة السيارات بأراك سنة (١٣٩٤ ه). يواصل في الوقت الحاضر ممارسة

تخصصه بالمركز ذاته.
اآلثار:

علم برق در كارگاه (برق صنعتي) (فارسي / صناعات)
طبعاته: أراك، فتح دانش، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٣٦ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٤٣ / ٢٠، المؤلف.
إبراهيم بن محمد بن محمد تقي البرغاني

(٠٠٠ - ١٣١٠ ه)
فقيه ومتكلم كبير. حفيد الشهيد الثالث. قرأ المقدمات بقزوين، وتتلمذ للمال آقا

الحكمي والمال يوسف الحكمي وعبد الوهاب البرغاني في الفلسفة والحكمة والعرفان.
تخرج على الشيخ مرتضى األنصاري والسيد حسين الكوهكمري في كربالء. اشتغل

بالتعليم زمنا. أقام بقزوين مهتما بالتدريس واإلرشاد.
اآلثار:

١ - ديوان (عربي / شعر)
٢ - مفتاح الفقاهة (عربي / فقه)

المصادر: دائرة المعارف تشيع ٣ / ١٨٣، نقباء البشر ١ / ٢٣.

(٤٠٢)



السيد إبراهيم بن محمد المحمودي الهاشمي
(١٣٦٤ ه -)

ولد في مشهد، وبها نال الليسانس في اللغة الفارسية وآدابها. له دراسات في تعليم
القرآن والثقافة اإلسالمية. درس القرآن والعلوم الدينية بالمعاهد العليا ودور المعلمين.

ما زال يواصل جهوده العلمية في التدريس وغيره.
اآلثار:

١ - روش آموزش تعليمات ديني در دوره
ابتدائي ودوره كاردانى تربيت معلم (فارسي / التربية والتعليم)
ألفه مع آخرين. من المنهج المقرر للتدريس في دار المعلمين.

طبعاته: طهران، دفتر برنامه ريزى وتأليف كتب درسى، ١٣٦٨ ش، ١٥٦ ص.
٢ - يادگيرى قرآن مجيد به روش آسان همراه

با تجويد وروش تدريس قرآن در مدارس (فارسي / علوم القرآن)
طرق تعلم القرآن وأفضلها لتعليمه في المدارس، مع قواعد التجويد.

طبعاته: عديدة منها:
مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٩ ش، وزيري، ٨٧ ص.

المصادر: كتابنامه اسفند ١٣٦٦: ١٦ وپائيز ١٣٧٢: ٣٥، المؤلف.
إبراهيم بن محمد بن معروف المذاري " أبو إسحاق "

(ق ٤ ه)
من رواة الحديث. نص النجاشي على توثيقه وأشار إلى أنه شيخ من أصحابنا. عده

الشيخ في " رجاله " ممن لم يرو عن األئمة (عليهم السالم). روى عن أبي علي محمد
بن علي بن

همام ومن كان في طبقته، وروى عنه ابن حاشر.
اآلثار:

١ - المزار (عربي / زيارات)
٢ - مناسك الحج (١) (عربي / فقه)

--------------------
(١) حكي في الفهرست للطوسي: ١٨ أن من الناس من ينسب هذا الكتاب إلى أبي محمد الدعلجي، ال

نسبة
به والعمل به، والمراد أنه ال نسبة للكتاب بالدعلجي والعمل بكونه إلبراهيم ال للدعلجي.

(٤٠٣)



رواه عنه أحمد بن عبدون عن إبراهيم بن محمد.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢١٩، تنقيح المقال ١ / ٣٢، جامع الرواة ١ / ٣٢ -

٣٣، دائرة
المعارف تشيع ١ / ٢٧٩، دائرة المعارف الشيعية ٢ / ١٥٥، الذريعة ٣٠ / ٣١٦،

رجال
الطوسي: ٤٥١، رجال النجاشي: ١٩، الفهرست للطوسي: ١٨، مجمع الرجال ١ /

٧، ٦٩، معجم
رجال الحديث ١ / ٢٨٧، معجم المؤلفين ١ / ١٠٧، نوابغ الرواة: ٥ - ٦.

السيد إبراهيم بن محمد الموسوي الدزفولي الكرمانشاهي
(٠٠٠ - ١٣٠٠ ه)

فقيه أصله من دزفول. ولد في كرمانشاه. سكن كربالء وتوفي بها.
اآلثار:

١ - تقريرات في الفقه (عربي / فقه)
محاضرات ناقصة لكثير من مباحث الفقه.

٢ - الحاشية على الحدائق الناضرة (عربي / فقه)
تعليقة على مصنف للشيخ يوسف البحراني. نسخة من أول كتاب الصالة كانت عند

الشيخ
الطهراني.

٣ - رسالة في اإلرث (عربي / فقه)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٢٦٥ [٤٤٨٥] (ص ٧٦١ -

،(٧٧١
مصححة بخط المؤلف ظاهرا.

٤ - رسالة في التخيير بين القراءة والتسبيح في األخيرتين (عربي / فقه)
٥ - رسالة في العقائد (عربي / عقائد)

٦ - رسالة فيما بين الطلوعين
وتحقيق أنه من الليل أو النهار (عربي / فقه)

٧ - شرح حديث " تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم " (عربي / حديث)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٢٤، خطى رضوى ٧ / ٢٦٥، الذريعة ٦ / ٨١ و ١١ /

١٤١
و ١٢ / ٤٦، الكرام البررة ١ / ٢٢.

(٤٠٤)



إبراهيم محمودي آستارايي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
درس فنى سال چهارم هنرستان آموزش فنى ماشين ابزار (فارسي / صناعات)

ألفه مع محمد حسين أحمد زاده.
طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٦٥ ش، ٢٩١ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم بن مختار دارابي

(ق ١٥ ه)
باحث في الرياضيات. ولد بأردبيل. أكمل دراسته الثانوية في طهران. حصل على

الليسانس في العلوم الرياضية. عين مدرسا في بعض ثانويات طهران.
اآلثار:

١ - آمادگى براى كنكور (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل " گاواروف. و. م ". منتخب أسئلة الرياضيات المتحانات القبول في

جامعات
االتحاد السوفيتي سنة (١٩٧٣ م).

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٦٩ ش، ٤٤٦ ص، مج ١.
طهران، ١٣٧٠ ش، ٤٨٥ ص، مج ٢.

٢ - آمادگى براى كنكورها والمپيادها (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، ديهيم، ١٣٦٩ ش، ٣٧٥ ص.

٣ - الفباى شطرنج (فارسي / رياضة)
ترجمة مؤلف ل (و. كريشن ماي).

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٦٨ ش، ٦٤ ص.
٤ - ايبيش (فارسي / أدب)

لألطفال والناشئين، ترجمة كتاب ل (سليمان ولي اف).
طبعاته: طهران، معلم، ١٣٥٧ ش، ١٠٨ ص.

٥ - پاسخ تحليلي سؤالهاى امتحانات
نهائي سال چهارم دبيرستان (فارسي / رياضيات - فيزياء)

(٤٠٥)



في الهندسة التحليلية والرياضيات والفيزياء.
طبعاته: طهران، مبتكران، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٤٠ ص.

٦ - تئوريهاى سرى در مسائل وتمرينات (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (ب. آ. شمليوف).

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٢٥٦ ص.
٧ - حسابان (فارسي / رياضيات)

طبعاته: طهران، پويندگان دانشگاه، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٠٨ + ٢٢٢ ص، مج ١،
.٢

٨ - درخت نظر كرده ونادر شاه (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (نريمان نريمانوف).

طبعاته: طهران، نوپا، ١٣٥٦ ش، ١٥٤ ص.
٩ - درياچه ودنياى زير زمينى (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (ري. بردبري).
طبعاته: طهران، نوپا، ١٣٦٩ ش، ٦١ ص.

١٠ - رياضيات (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (گريچمار) وآخرين.

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٦٤٨ ص.
١١ - رياضيات بازرگانى (فارسي / رياضيات)

ألفه مع حسن األبطحي وبهمن بازرگان ثابت للمرحلة الرابعة من ثانويات التعليم
التجاري.

طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٥٦ ش، ٢ مج.
طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٥٧ ش، ١٧٨ ص.

١٢ - رياضيات پايه تا دانشگاه (فارسي / رياضيات)
ترجمة (٣) مجلدات، يحتوي بعضها على موضوعات مكملة لمنهج الدراسة الثانوية.
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٥٧٦ + ٤٦٤ + ٤٩٦ ص، ٣ مج.

١٣ - مدرسه شطرنج (فارسي / رياضة)
ترجمة كتاب ل (م. م. يودوفيچ) وآخرين.

طبعاته: طهران، مبتكران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٣٨٤ ص.

(٤٠٦)



١٤ - مسائلي در هندسه (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (اي. اف. شاريجين).

طبعاته: طهران، مبتكران، ١٣٧٠ ش، ٢٦٧ ص.
١٥ - معادالت ونا معادالت، همراه با

حل بيش از ٦٠٠ مثال، مسأله وتست (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، مبتكران، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٧٢ ص.

١٦ - هندسه (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، مبتكران، ١٣٧٤ ش.

١٧ - هندسه پرگارى (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (آ. كوستوفسكي).

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٩٦ ص.
١٨ - هندسه تحليلي نهايى (فارسي / رياضيات)

طبعاته: طهران، مبتكران، ١٣٧٣ ش، ٧ + ٢٩٦ ص.
١٩ - هندسه در مسائل وتمرينات (فارسي / رياضيات)

طبعاته: طهران، مبتكران، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٧٧ ص.
المصادر: كتابشناسى رياضيات: ٢٩٥، ٣٠٣، كتابشناسى ملى ٤٧ / ٢١٨، ٢٧٨،

كتابنامه
ارديبهشت ١٣٦٤: ٨٩ وتير ١٣٦٤: ١٢١ وزمستان ١٣٦٧: ٢٣٢، ٢٣٥ وبهار

١٣٦٨: ٨٥
وپائيز ١٣٦٨: ٤٣٤ ومهر ١٣٦٩: ١٠٤ وآبان ١٣٦٩: ٤٢ واسفند ١٣٦٩: ٤١

وتابستان
١٣٧٠: ٣٥، ٣٩٥ وبهار ١٣٧٢: ٦٤، كتاب هفته ١٣٠ / ١١ و ١٣١ / ١٠ و

١٤٩ / ١٨ و ١٧٥
/ ١٨، ١٩ و ١٩٢ / ١٣، معلومات خاصة.

إبراهيم مدرسي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - اقتصاد بين الملل، سازمانهاى اقتصادى بين المللى (فارسي / اقتصاد)

ترجمة كتاب ل (جاك نم وكلت نم).
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥٣ ش، ٣٠ + ٥٥٥ ص.

(٤٠٧)



٢ - عقايد اقتصادى (فارسي / اقتصاد)
ترجمة كتاب ل (جوزيف الژوژي).

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥٣ ش، ز + ١٨٨ ص.
المصادر: كتابشناسى علوم اقتصادى: ٣٧، ١٥٩.

إبراهيم المرعشي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
دشمنان طبيعي آفات برنج (فارسي / زراعة)

ترجمة كتاب ل (باريون وليتزينگر).
طبعاته: طهران، سازمان ترويج كشاورزى، ١٣٧١ ش، رقعي، ١٤٤ ص.

المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧١: ١٥١.
إبراهيم بن مسلم بن هالل الضرير

(ق ٣ ه)
محدث كوفي، وثقه النجاشي.

اآلثار:
أصل (عربي / حديث)

رواه عنه أبو القاسم حميد بن زياد بن حماد الدهقان الكوفي (ت ٣١٠ ه). أشار الشيخ
الطهراني إلى أنه ربما كان من األصول القليلة التي ألفت بعد عصر اإلمام الصادق (عليه

السالم).
المصادر: تنقيح المقال ١ / ٣٣، تهذيب المقال ١ / ٣٦٧، جامع الرواة ١ / ٣٤،

الذريعة ٢ /
١٣٧، رجال العالمة الحلي: ٦، رجال النجاشي: ٢٥، قاموس الرجال ١ / ٣٠٢،

معجم رجال
الحديث ١ / ٢٩٧.

إبراهيم مشعري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - تفسيرهاى زندگى (فارسي / أدب)

(٤٠٨)



ترجمة كتاب ل (ول ديورانت وآريل ديورانت).
طبعاته: طهران، آوازه، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٢٥٦ ص.

٢ - شبح سرگردان (رقص چنگيز كوهن) (فارسي / أدب)
ترجمة مع ناصر زراعتي عن كتاب ل (رومن گاري).
طبعاته: طهران، نيلوفر، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٣٩٢ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٦٠ / ٢٢٩، كتابنامه بهمن ١٣٦٣: ٥٤ ومهر ١٣٦٦:
.٥٧

إبراهيم مظاهري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
با فرزندان در سايه قرآن (فارسي / التربية والتعليم)

أصول التربية األسرية في ظل القرآن الكريم.
طبعاته: قم، ظفر، ١٣٧٦ ش، ٩١ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم معتمد نژاد

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

فريادى در كوير (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٥٨ ش، ٩٦ ص.

المصادر: فهرست برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ١٥٦.
إبراهيم معدنچيان

(١٣٧٤ ه -)
اآلثار:

١ - برنامه نويسى به زبان C (فارسي / كومبيوتر)
ترجمة مع ناصر سرائي مقدم عن كتاب ل (بايرون. أس. گاتفريد). يحتوي على مئات

األسئلة، وحلول ل (١٧٥٥) مسألة، وغير ذلك.
طبعاته: طهران، مبتكران، ١٣٧٢ ش، رحلي، ٤١٨ ص، ٢ مج.

(٤٠٩)



٢ - مديريت بانكهاى اطالعاتى (فارسي / كومبيوتر)
ترجمة عن كتاب ل (الكساندر گيداش) وآخرين.
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، ٣٤٥ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه بهار ١٣٧٢: ٢.
إبراهيم معقولي

(ق ١٥ ه)
مهندس صناعي يعمل حاليا في مصانع مينا بقزوين.

اآلثار:
١ - خانه براندازان (فارسي / التربية والتعليم)

ترجمة. نظرة سريعة إلى المواد المخدرة وآثارها الهادمة.
طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٨٠ ص.

٢ - خطوط توليد صنايع (فارسي / صناعات)
طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٨٨ ص.

المصادر: كتابنامه تير ١٣٦٤: ١٣٠ وپائيز ١٣٦٧: ٢٤، معلومات خاصة.
إبراهيم مقيمي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - تشخيص بالينى ارتوپدى (فارسي / طب)
ترجمة كتاب ل (لي. اچ. ريلي).

طبعاته: طهران، مطبوع، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١١١ ص.
٢ - تشخيص بالينى بيماريهاى قلب وعروق (فارسي / طب)

ترجمة عن كتاب ل (اف فيتز جرالد).
طبعاته: طهران، مطبوع، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١١٤ ص.

٣ - تشخيص ودرمان در فوريتهاى پزشكى (فارسي / طب)
ترجمة مع شهرام احساني عن كتاب ل (جان ال جنكيز، جوزيف لوسكالز).

طبعاته: طهران، دانشگاه آزاد إسالمي، ١٣٧٠ ش، ٣٤٨ ص.

(٤١٠)



٤ - ژئومورفولوژى (فارسي / علم طبقات األرض)
ترجمه مع أحمد معتمد عن كتاب ل (ريچارد. جى. چورلي) وآخرين.

طبعاته: طهران، سمت، ١٣٧٥ ش، ج ١.
٥ - مجموعه تستهاى پرستارى داخلي وخارجي (فارسي / طب)

ترجمة عن كتاب ل (مك كانل، لورن ولف لويس).
طبعاته: طهران، مطبوع، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١١٤ ص.

٦ - مجموعه تستهاى زنان ومامائى (فيزيولوژى
حاملگى، اليبر وزايمان طبيعي) (فارسي / طب)

ترجمة عن كتاب ل (لويس ا. ونتور. توماس. أم. جوليان).
طبعاته: طهران، مطبوع، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٠٠ ص.

٧ - مجموعه تستهاى گوارش (فارسي / طب)
ترجمة كتاب ل (آلن كوپر، رابين كاتلين، جان بوالك).
طبعاته: طهران، مطبوع، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٢٤٠ ص.

٨ - (١٥٠٠) تست زنان ومامائى (١٩٩٢ م) (فارسي / طب)
ترجمة مع أمير رحيمي عن كتاب ل (ويلسون ويليامز).

طبعاته: طهران، مطبوع، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٢٩٤ ص.
٩ - (٨٥٢) تست أطفال از نلسون (فارسي / طب)

ترجمة عن كتاب ل (ريچارد. دي. كراگمن).
طبعاته: طهران، مطبوع، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٣١٨ ص.

طهران، مطبوع، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٩٤ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابشناسى علوم پزشكى: ١٢٠، كتابنامه

تابستان ١٣٧٢: ٥٣، ٥٦، ٤٢٣ وتابستان ١٣٧٣: ١٥٣، ١٧١ وزمستان ١٣٧٢:
.٧٩

إبراهيم مكال
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - حقيقتي ديگر (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (كارلوس كاستاندا).

(٤١١)



طبعاته: عديدة منها:
طهران، آگاه، ١٣٧١ ش، رقعي، ١٥ + ٣٠٤ ص.

٢ - خدا حافظ آقا چيپس (فارسي / أدب)
ترجمة عن رواية ل (جيمز هيلتون).

طبعاته: طهران، فرزان روز، ١٣٧٧ ش، ١٢١ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابشناسى ملى ٧١ / ٦٥، كتابنامه دى

:١٣٦٤
٥٨ وتابستان ١٣٦٦: ١٣٨.

إبراهيم مكي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - تك پرده (فارسي / فن)

مسرحية.
طبعاته: طهران، فأم، ١٣٥٢ ش، ٣٩٨ ص.

٢ - خوشبختى آقاى ايزدى (فارسي / أدب)
سيناريو فلم.

طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٦٢ ش، ١١٦ ص.
٣ - شناخت عوامل نمايش (فارسي / فن)

طبعاته: طهران، سروش، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٢٠٤ ص.
طهران، سروش، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٢٤٧ ص.

٤ - مقدمه أي بر فيلمنامه نويسى وكالبد شكافى يك فيلمنامه (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٦٦ ش، رقعي، ١٢٨ ص.

طهران، سروش، ١٣٧٠ ش، ١٤١ ص.
٥ - هفت پرده (مجموعه هفت نمايشنامه يك پرده) (فارسي / فن)

(٧) مسرحيات من ذوات الفصل الواحد.
طبعاته: طهران، توس، ١٣٥٦ ش، ١٩١ ص.

(٤١٢)



المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، فهرست برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣:
،٢٢٠

كتابشناسى ملى ٢٨ / ٤٨٣، كتابنامه تابستان ١٣٦٦: ٤٩ ودى ١٣٦٦: ٥١
وتابستان ١٣٧٠:

٢٤٤ وبهار ١٣٧٢: ٧٤.
إبراهيم بن ملك صغيري الديلمي

(ق ١١ ه)
اآلثار:

داستان تعشق بلبل (فارسي / أدب)
نظم ونثر.

مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٤٠ [٤٥٩٤] - (٦٣ ص) - ق ١٢ ه.
المصادر: تذكره نصرآبادى: ٥٢٠، الذريعة ٩ / ٦٠٨، فرهنگ سخنوران ٢ / ٥٥٦.

إبراهيم ملك المحمودي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
پدر بزرگ ونوه (فارسي / أدب)
ترجمة أحد أعمال (تولستوي).

طبعاته: طهران، كانون دانش آموزان إيران، ١٣٦٠ ش، ٣٢ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٤٩ / ١٥٨.

إبراهيم بن منصور بن علي البحراني
(ق ٩ ه)

فقيه. ولد بقرية األوالي في البحرين. انتقل إلى الجزائر التابعة لمدينة البصرة، ومنها
إلى الحلة قاصدا زيارة العتبات المقدسة. كان حيا سنة (٨٠٧ ه).

اآلثار:
شرح األلفية في الصالة اليومية (عربي / فقه)

(٤١٣)



شرح ل " ألفية " الشهيد األول الشيخ محمد بن مكي العاملي، بعناوين " قال... أقول
". فرغ

منه سنة (٨٠٧ / ٨٠٩ ه).
مخطوطاته: الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ١٦١ [٣ / ٢٠٩] - (١٢ أ - ٥٠

أ) -
٨٠٧ ه، ناقصة األول، بخط المؤلف.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ١٢٤، الذريعة ١٣ / ١٠٨.
السيد إبراهيم منقح (مفتح) يمين السلطنة

(٠٠٠ - ١٣٧٣ ه)
حقوقي إيراني. درس الفلسفة واألدب الفرنسي في بيروت. حصل على ليسانس في
الحقوق من فرنسا. تولى رئاسة لجنة تنقيح اللوائح القانونية في إيران. توفي بطهران

ودفن فيها.
اآلثار:

١ - پيمانه خواجة حافظ (فارسي / الفرق والمذاهب)
رد على كسروي.

طبعاته: طهران، رقعي، ٥٧ ص.
٢ - حقوق بشرى واساس سياست مملكت (فارسي / قانون)

مجلدان. في حقوق البشر وأقسامها الشخصية واالجتماعية، وأقسام القوانين الوضعية
والطبيعية.

ألفه بعد رجوعه من بيروت حين رئاسته للجنة تنقيح اللوائح القانونية في طهران. يعد
أول كتاب

طبع بالفارسية في موضوعه.
طبعاته: طهران، ١٣٣١ ه، رحلي، ١٠٨ ص، مج ١.

٣ - علم وادب (فارسي / أدب)
مجلدان: األول في المعاني والبيان والبديع، والثاني في المنشآت والمناظرات.

طبعاته: إصفهان، ١٣٠٧ - ١٣٠٩ ش، رحلي، ٢١٧ + ٩٦ + ٢١١ ص، ٢ مج.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩٩٤ و ٢ / ١٧٧٤ و ٣ / ٣٥٧١، الذريعة ٧ / ٤٥ و

،١٥ / ٣٢٥
مؤلفين چاپى ١ / ٩٤.

(٤١٤)



إبراهيم مهاجراني
(١٣٦٩ ه -)

اآلثار:
نشر روميزى در بيست وچهار ساعت (١) (فارسي / كومبيوتر)

ألفه مع أمير حسين رضوي.
طبعاته: طهران، پارس افزار، ١٣٧٧ ش، ٩٤٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم بن مهدي بن حسن القديحي القطيفي " عرب آل عرفات "

(١١٨٠ ه - ٠٠٠)
عالم ديني له نزوع إلى العرفان، ولد في بلدة القديح بالقطيف، غادرها سنة

(١١٩٦ ه) وسكن النجف إلى (١٢٠٧ ه)، تتلمذ خالل تلك المدة لعدة أساتذة،
منهم:

السيد صادق الفحام في النحو، والشيخ جعفر بن خضر النجفي والشيخ خليل بن حسين
البالغي. أحب األسفار وجاب بالدا عديدة كالحجاز، اليمن، البصرة، فارس، الحويزة،

دمشق، لبنان. استقر سنينا بخراسان ودرس فيها عند الميرزا محمد مهدي الحسيني.
كان

حيا سنة (١٢٤٤ ه). يحتمل أنه عاد إلى وطنه في أواخر عمره وأقام الجماعة بالمسجد
الذي اشتهر باسمه، ثم توفي ودفن فيه.

اآلثار:
١ - حاشية على مختار القراء (عربي / علوم القرآن)

و " مختار القراء " كتاب فارسي في علم القراءة لمختار األعمى اإلصفهاني.
٢ - حاشية الفتوحات المكية (عربي / عرفان)

تعليقة مفصلة على " الفتوحات المكية " البن عربي.
٣ - ردود ونقود (عربي / عرفان)

تلخيص " الفتوحات المكية " البن عربي وتخليصه من المقبوحات الكفرية والترهات
الشطحية

حسب تعبير المصنف، كما ضم تعليقات خفيفة على بعض المطالب. رد أوال على
ديباجة الكتاب،

ثم لخصه وعلق على بعض مضامينه. (٣) مجلدات: األول (٧٢) بابا، الثاني (٢٩١)
بابا، الثالث

(١٩٧) بابا.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ١٠٣ [٥٢٥] - (١١٣ و)، ج ١.



(٤١٥)



٤ - الكشكول (عربي / متفرقات)
اشتمل على مجموعة من األشعار والقصص والفوائد العلمية والتاريخية والفقهية. يعتبر

وثيقة
تؤرخ لحياة المؤلف ومعاصريه. كتب على ظهره (٢٧) سطرا بالفارسية في وصف

كيفية تركيب
الحبر، وختمها بطلب الدعاء من العامل بهذه الوصفة. فرغ من تأليفه سنة (١٢٢١ ه)

في دمشق.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٤٠٨ [٢ / ٥٥٠٧] - (١٤ أ -

٢٢٤ أ) -
١٢٢١ ه، بخط المؤلف، ناقصة األول.

المصادر: الذريعة ١٠ / ٢٣٨ - ٢٣٩، الكرام البررة ١ / ١٩، مجلة التراث ع ٢،
السنة

١٤١٩ ه، ص ٣٥ - ٤٥، معجم المؤلفين ١ / ٥٩، المؤلفات الشيعية في الجزيرة
العربية: ٥٨١،

.٧٠٢
إبراهيم بن مهدي صهبا

(١٣٢٩ ه -)
أديب وشاعر. ولد بفيض آباد (١) في خراسان. أتم المرحلة االبتدائية وبعضا من

المتوسطة في بيرجند. واصل تحصيله العلمي بطهران في مدرسة دار الفنون، والكلية
العسكرية ثم انتخب للتدريس فيها. نشر شعره في صحف خراسان باسم " شيخ سرنا

."
نقل إلى وزارة المالية سنة (١٣٦٤ ه) وعين مفتشا في بنوك طهران.

اآلثار:
١ - از خاك تا افالك واز افالك تا خاك (فارسي / شعر)

طبعاته: إيران، ١٣٥٧ ش، ٨٠ ص.
٢ - انسان وشعر وماه (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، ١٣٤٨ ش، ١٥٢ ص.
طهران، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٢٢٢ ص.

٣ - خوشا شيراز (فارسي / شعر)
طبعاته: إيران، ١٣٥٧ ش، ٢٢٠ ص.

--------------------
(١) وفي صد سال شعر خراسان: ٣٦١: ولد بعبدل آباد.



(٤١٦)



٤ - دفتر صهبا (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٤٠ و ١٣٤٤ ش، وزيري، ك + ٢٨٧ ص، ٢ مج.
٥ - دو نمايشنامه انسانى فرهنگى (نيك نهاد - عبرت روزگار) (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ١٣٦٣ ه، وزيري، ١٣٨ ص.
٦ - ديدارى از ويرانههاى خراسان (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، ١٣٤٧ ش، وزيري، ٩٨ ص.
٧ - ساغر صهبا (فارسي / شعر)

٨ - سه نمايشنامه، فرهنگى، أخالقي، انسانى، واجتماعى (فارسي / أدب)
طبعاته: إيران، ١٣٥٩ ش، ٩٨ ص.

٩ - شاعر مشهور گمنام حكيم ال ادرى (فارسي / شعر - تراجم)
ديوان حكيم ال أدري مع نبذة عن حياته، من سلسلة الشعراء المجهولين.

طبعاته: طهران، سرنا، ١٣٦٢ ش، ١١ ص.
١٠ - شاهنشاهى إيران وعالم بشريت (فارسي / تاريخ)

طبعاته: إيران، ١٣٥٠ ش.
١١ - شعلههاى فروزان مهر (فارسي / أدب)

طبعاته: إيران، ١٣٥٩ ش، ٦٨ ص.
١٢ - مرگ فرزند ويادنامه شهال (فارسي / شعر)
في الذكرى السنوية الثالثة لوفاة ابنته شهالء صهبا.

طبعاته: طهران، وحيد، ١٣٦٤ ش، ١١١ ص.
١٣ - نداى انسانى شاعران إيراني (فارسي / أدب)

١٤ - نمايشنامه شاعر وهمسر شاعر (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، وحيد، ١٣٦٣ ش، ١٣٣ ص.

١٥ - يادى از شاعر عالي قدر ومحقق دانشمند شادروان
أستاذ محمود فرخ خراساني (١٢٧٥ - ١٣٦٠ ش) (فارسي / تراجم)

طبعاته: إيران، ٩٦ ص.

(٤١٧)



المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ٢ / ٢١٧١، ٢٢٤٨ و ٣ /
،٣١٧٩

سخنوران نامى معاصر ٤ / ٢٣٧٠، صد سال شعر خراسان: ٣٦١ - ٣٦٢،
كتابشناسى ملى ٤٨ /

٢٩، ١٦٢، ٢١٠، ٣٢٥، ٣٣٧ و ٥٤ / ٢١٢، كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ٨٦ واسفند
.١٣٦٤: ٧٥

السيد إبراهيم بن مهدي العلوي الخوئي
(١٣٢٨ - ١٤٠٩ ه)

فقيه مجتهد. ولد وتوفي بمدينة خوي. تعلم القراءة والكتابة في الكتاب. واصل
مسيرته العلمية بدراسة األدب وعلم الكالم والحكمة والعرفان والفقه واألصول عند:

الميرزا محمد علي شاه آبادي، الشيخ مهدي المازندراني، السيد محمد تقي
الخوانساري، وغيرهم. حضر أبحاث الخارج لعدة مراجع منهم: الشيخ عبد الكريم
الحائري، السيد محمد حجة الكوهكمري، السيد روح الله الخميني، السيد كاظم

الگلپايگاني. حصل على إجازة اجتهاد من السيد أبي الحسن اإلصفهاني، السيد محسن
الحكيم والسيد محمد حجة الكوهكمري. بذل جهودا كبيرة في تدريس وتربية الكثير

من طلبته بمدرسة نمازي في خوي.
اآلثار:

١ - آئين پرهيزكاران (فارسي / حديث)
شرح خطبة أمير المؤمنين (عليه السالم) في صفات المتقين.

طبعاته: طهران، صدوق، ١٣٤١ ش، وزيري، ١١ + ٣٤٧ ص.
٢ - آئين جهاندارى (فارسي / حديث)

(٤) مجلدات. شرح لعهد أمير المؤمنين (عليه السالم) إلى مالك األشتر.
٣ - أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)
٤ - درر الفرائد في الفقه (عربي / فقه)

٥ - شرح األسماء الحسنى (عربي / عقائد)
مجلدان.

المصادر: آثار الحجة ٢ / ٢٩٥ - ٢٩٦، چاپى فارسي ١ / ١٩، گنجينه دانشمندان
/ ٥

.٧٧ - ٩١

(٤١٨)



إبراهيم بن مهدي بن محمد أطيمش
(١٢٩٢ - ١٣٦٠ ه)

عالم ديني وشاعر. ولد بالشطرة في محافظة ذي قار، وتعلم القرآن والكتابة فيها.
أخذ بدايات العلوم الحوزوية عن الشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ جواد البالغي في

النجف. حضر بحث الشيخ حسن المامقاني والشيخ محمد الشرابياني والسيد محمد
كاظم

اليزدي، واختص بالشيخ أحمد كاشف الغطاء. توفي في النجف، ودفن بالصحن العلوي
الشريف.

اآلثار:
١ - ديوان (عربي / شعر)

٢ - مجموعة أدبية (عربي / أدب)
المصادر: دائرة المعارف تشيع ٢ / ٢٥٧، شعراء الغري ١ / ١٣١ - ١٤٨، ماضي

النجف
وحاضرها ٢ / ٢ - ٩، مستدركات األعيان ٣ / ٨، معجم رجال الفكر ١ / ١٥٧،

معجم المؤلفين
العراقيين ١ / ٣٨، موسوعة أعالم العراق ٢ / ١٣، نقباء البشر ١ / ٢٤.

إبراهيم بن مهدي مدايح نگار التفرشي
(١٢٨٠ (١) - ١٣٢٥ ه)

أديب شاعر تخلص ب " سروش ". ولد في تفرش. قرأ مقدمات علوم العربية، ثم
انضم إلى مدرسة دار الفنون في طهران، ودرس فيها الهندسة والكيمياء والفيزياء

وغيرها. رافق ناصر الدين شاه القاجاري إلى خراسان سنة (١٣٠٢ ه). عين منشئا في
وزارة األوقاف بإشارة الميرزا تقي خان مجد الملك، ولقب ب " مدايح نگار ". قام

برحلة
إلى عدة بلدان مثل العراق، تركمانستان، بخارى، سمرقند.

--------------------
(١) كما في الذريعة ٢٢ / ٢١٥ ومؤلفين چاپى ١ / ٤٢، ويؤيده ما جاء عن المترحم له نفسه في كتابه

" ملستان " المطبوع سنة (١٣١٤ ه)، حيث ذكر أن عمره (٣٤) عاما، ولهذا فما جاء في الذريعة ٩ / ٤٤٤
من أنه ولد سنة (١٢٩٠ ه) بعيد عن الصواب.

(٤١٩)



اآلثار:
١ - تذكره انجمن ناصري (فارسي / تراجم)

حياة (٢٦) شاعرا إيرانيا مع نماذج من نتاجاتهم، (٤) أقسام، األول: ناصر الدين شاه
القاجاري، الثاني: أولياء العهد، الثالث: الوزراء، الرابع: أمراء الدولة وأصحاب

المناصب وأبناء
الوزراء.

طبعاته: طهران، بابك، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٤٨٣ ص.
٢ - تذكره قدسيه (فارسي / تراجم)

له مواصفات " تذكره انجمن ناصري " نفسها، والفرق بينهما أنه أبدلت " انجمن " ب
" ركن "

مع تغيير طفيف في المقدمة.
طبعاته: طهران، رحلي.

٣ - تذكره مجديه (فارسي / تراجم)
ترجمة (١١) من شعراء بالط ناصر الدين شاه القاجاري مع أشعارهم. ألفه سنة

(١٣٠٣ ه)
باسم الميرزا تقي خان مجد الملك، ولهذا يعرف ب " المجدية ".

طبعاته: طهران، ١٣٠٣ ه، رقعي، ٨٨ ص.
طهران، بابك، ١٣٦٣ ش، وزيري، مع " تذكره انجمن ناصري "، ص ٤٨٥ -

.٥٩٠
٤ - دقائق النظر في حقائق السفر (فارسي /...)

مذكرات رحلته إلى تركمانستان، بخارى، سمرقند وغيرها.
٥ - ديوان (فارسي / شعر)

٦ - ملستان (فارسي / أدب)
كتاب على نهج " گلستان " لسعدي الشيرازي، احتوى على شعر وحكايات قصيرة،

(٥)
أقسام وخاتمة، القسم األول: حسن السلوك وعادات الملوك، الثاني: أخالق الدراويش،

الثالث:
التفويض إلى الله، الرابع: الغباء والعلم، الخامس: الحكم واآلداب، والخاتمة في سيرته

الذاتية. ألفه
سنة (١٣١٤ ه) تقريبا.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٩ / ٣٢١ [٣ / ١٠٣١٤] - ١١٣٠ ه.
طبعاته: طهران، ١٣٢١ ه، رقعي، ١٠٨ ص.

طهران، أمير كبير، ١٣٦٣ ه، وزيري، ٨٨ ص.



(٤٢٠)



المصادر: تذكره انجمن ناصري: المقدمة، تذكرههاى فارسي ١ / ٧١ - ٧٢، ٣٢٠،
،٣٢٨

چاپى فارسي ١ / ١٢٣٨، ١٢٥١، ١٢٥٣ و ٤ / ٤٩٣٤، الذريعة ٩ / ٤٤٤ و ٢٢ /
٢١٥، المآثر

واآلثار: ٣١٩، ٣٩٨، مؤلفين چاپى ١ / ٤٣ - ٤٥.
السيد إبراهيم بن مهدي الموسوي التبريزي الدروازئي

(١٣١٣ - ١٣٨١ ه)
فقيه عالم بالحديث وأديب شاعر نظم بالعربية. ولد بتبريز. قرأ فيها اللغة العربية

وآدابها والعلوم اإلسالمية على الميرزا حسن المجتهد التبريزي والسيد أبي الحسن
االنگجي وأجازاه، كما حصل على إجازة اجتهاد من: شيخ الشريعة اإلصفهاني، الشيخ

عبد الله المامقاني، الشيخ محمد تقي الشيرازي، الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد
أبي

الحسن اإلصفهاني. توفي بطهران، ودفن في قم.
اآلثار:

١ - تحفة األخيار في عالئم آخر االعصار (عربي / حديث)
٢ - تعليقة على الرسائل (عربي / أصول الفقه)

٣ - تعليقة على المكاسب (عربي / فقه)
٤ - التفسير الوجيز (عربي / تفسير القرآن)
٥ - حاشية على شرح اللمعة (عربي / فقه)

٦ - حاشية على المطول (عربي / أدب)
٧ - حاشية على المغني (عربي / لغة)

٨ - ديوان (عربي / شعر)
٩ - رسالة في الصالة (عربي / فقه)

١٠ - اللطائف األدبية (عربي / أدب)
المصادر: تاريخ وفرهنگ معاصر ٣ و ٤ / ٢٦٧ - ٢٧٦، گنجينه دانشمندان ٦ / ٥٢

،٥٣ -
مستدركات األعيان ٥ / ٦٣.

(٤٢١)



إبراهيم مهرابي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
سفر در تحير (فارسي / أدب)

مذكرات رحلته إلى الحج.
طبعاته: قم، همسايه، ١٣٧٧ ش، ١٣٧ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

إبراهيم بن مهزم األسدي " ابن أبي بردة "
(ق ٢ ه)

محدث كوفي وثقه النجاشي، وعده الشيخ في " رجاله " من أصحاب اإلمامين
الصادق والكاظم (عليهما السالم)، واعتبره ابن شهرآشوب من خواص أصحاب اإلمام

الصادق (عليه السالم).
اآلثار:

أصل (عربي / حديث)
رواه عنه الحسن بن محبوب.

المصادر: تنقيح المقال ١ / ٣٥، جامع الرواة ١ / ٢٦، الذريعة ٢ / ١٣٧، رجال
الطوسي:

٣٤٢، رجال النجاشي: ٢٢، الفهرست للطوسي: ١٨، قاموس الرجال ١ / ٣١١ -
٣١٤، معالم

العلماء: ٦، معجم رجال الحديث ١ / ٣٠٢ - ٣٠٣.
إبراهيم بن مهزيار األهوازي " أبو إسحاق "

(ق ٣ ه)
محدث من أصحاب اإلمامين الجواد والهادي (عليهما السالم). ذكره الشيخ والنجاشي

ولم يصفاه
بشئ. اختلف فيه فقيل: إنه من الثقات أو الحسان. وعده ابن طاووس في " ربيع

الشيعة " من األبواب (١) المعروفين الذين ال يختلف الشيعة فيهم. وقع في أسناد ما
يربو

على (٥٠) رواية في طريق " كامل الزيارات " (٢).
--------------------

(١) أي: من وكالء اإلمام المهدي عجل الله فرجه في الحقوق أو غيرها، إما بأمره صلوات الله عليه أو بأمر
من وكالئه. (عدة الرجال للسيد األعرجي ١ / ٧٨، ومقباس الهداية ٢ / ٢٥٨).

(٢) ورد في أول كتاب " كامل الزيارات " أنه لم يذكر فيه إال ما جاء عن طريق الثقات.



(٤٢٢)



اآلثار:
البشارات (عربي / حديث)

رواه عنه محمد بن عبد الجبار.
المصادر: تنقيح المقال ١ / ٣٥، جامع الرواة ١ / ٣٥، الذريعة ٣ / ١١٠، رجال

الطوسي:
٣٩٩، ٤١٠، رجال العالمة الحلي: ٦، رجال الكشي ٢ / ٨١٣، رجال النجاشي:

١٦، قاموس
الرجال ١ / ٣١٥ - ٣١٧، معجم رجال الحديث ١ / ٣٠٣.

السيد إبراهيم الموسوي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
كوه * (يا جبال أوبي معه) * (فارسي - عربي / تفسير القرآن)

طبعاته: ١٣٦١ ش، ٥٥ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٥٠ / ٣٧.
السيد إبراهيم الموسوي " أبو الناصح "

(ق ١٢ ه)
اآلثار:

أشرف المناقب (عربي / حديث)
ينقل عنه األمير محمد أشرف في " فضائل السادات ".
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٣٠، الذريعة ٢ / ١٠٧.

إبراهيم بن موسى األنصاري (١)
(ق ٢ ه)

محدث. لقبه النجاشي ب " األنصاري "، وذكره الشيخ في " رجاله " دون لقب ضمن
أصحاب اإلمام الرضا (عليه السالم).

--------------------
(١) احتمل في راويان امام رضا (عليه السالم): ٢٦ اتحاده مع إبراهيم بن موسى القزاز.

(٤٢٣)



اآلثار:
النوادر (عربي / حديث)

رواه محمد بن حماد عنه.
المصادر: تنقيح المقال ١ / ٣٤، الذريعة ٢٤ / ٣١٩، رجال الطوسي: ٣٦٩، رجال

النجاشي:
٢٥، قاموس الرجال ١ / ٣٠٤، معجم رجال الحديث ١ / ٢٩٩.

السيد إبراهيم بن موسى بني صدر
(١٣١٣ ه - ٠٠٠)

مترجم وأحد رجاالت الجيش اإليراني. اجتاز الثانوية في مدرسة سن لوئي بطهران.
وأكمل دراسته العليا في األمور اإلدارية والمالية بباريس. خدم في الجيش اإليراني

(٣٠) عاما أكثرها كان مدرسا في الكلية العسكرية والجامعة الحربية. ترأس تحرير
صحيفة " انسان آزاد " منذ سنة (١٣٦٤ ه) لمدة (٤) سنوات.

اآلثار:
١ - انشاى ادارى (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ٤٢ ص.
٢ - چرم وكفش (فارسي / صناعات)

ترجمة عن تأليف للعقيد (بسك).
طبعاته: طهران، ١٣١٤ ش، رحلي، ٣٠ ص.

٣ - دستور ماشين نويسى فارسي والتين (فارسي / الحرف والمهن)
طبعاته: طهران، ١٣٢٥ ش، رقعي، ٣٠ ص.

٤ - دوره تخصصي پوشاك (فارسي / صناعات)
ترجمة عن تأليف للعقيد (بسك).

طبعاته: طهران.
٥ - قوانين وائين نامههاى ارتش (فارسي / قانون)

طبعاته: طهران، ١٣١٥ ش، رقعي، ١٢١ ص.
٦ - نامههاى ادارى وثبت وبايگانى (فارسي / ادارة - أدب)

طبعاته: طهران، ١٣٢٥ ش، رقعي، ٦٠ ص.

(٤٢٤)



٧ - نخ بافى، پارچه بافى، رنگرزى (فارسي / صناعات)
ترجمة عن تأليف للعقيد (بسك).

طبعاته: طهران، ١٣١٥ ش، وزيري.
٨ - نظامنامه أمور ادارى (فارسي / قانون)

ترجمة كتاب للعقيد (بسك).
طبعاته: طهران، ١٣١٤ ش، رقعي، ٨٤ + ١٢٠ ص، ٢ مج.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٥٤٧ و ٢ / ١٦٤٩، ٢١٤٩، ٢٢١٣ و ٥ / ٥١٤٣،
،٥١٧٣

٥٢٣٢، الذريعة ١٧ / ٢٠٣ و ٢٤ / ١٩٤، مؤلفين چاپى ١ / ٣٧ - ٣٨.
إبراهيم ميراني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

ناسيوناليسم وجنبش مشروطيت إيران (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، آرمان خواه، ١٣٥٨ ش، ١٧٥ ص.

المصادر: كتابشناسى مشروطيت: ٥٦.
إبراهيم ميرزا مهدي الطهراني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

مباني موسيقى قرائت قرآن (فارسي / علوم القرآن)
قواعد قراءة القرآن الكريم وأساليبها المختلفة. مقدمة و (٤) فصول وخاتمة، الفصل

األول:
روايات في فنون القراءة وجوازها وتاريخها ومتطلباتها، الفصل الثاني: بحث في

األصوات، الثالث:
اللحن وتعريفه ومدارس التالوة والتحكم بالصوت، الرابع: آداب فن القراءة. والخاتمة

في أصحاب
اليمين والمقربين والغافلين من القراء.

طبعاته: طهران، زالل، ١٣٧٤ ش، ١٤٦ ص، ج ١.
المصادر: دانشنامه قرآن ٢ / ١٩٥٤، كتاب هفته ٩٥ / ٤.

(٤٢٥)



إبراهيم ميرزائي أخي جهاني
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
راهنماى مكتب توحيد (فارسي / عقائد)

طبعاته: طهران، مكتب توحيد، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٤٣ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٥٠٢.

إبراهيم مير شاه ولد
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ژنتيك (فارسي / علم الحيوان)

طبعاته: أهواز، دانشگاه جندي شاپور، ١٣٥٥ ش، ٤٣٤ ص.
المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ٢٨٠.

إبراهيم بن ناصر التوبالني مبارك البحراني
(١٣٢٦ - ١٣٩٩ ه)

عالم ديني وشاعر عالج في قصائده عدة موضوعات أخالقية، كنبذ االغتراب الثقافي
والعودة إلى الشخصية اإلسالمية األصيلة. ولد بقرية الهجير في البحرين. فقد أبوه وهو

في
الرابعة من عمره، ورباه أخوه الشيخ محمد حسين الذي درس عنده اللغة والتجويد

وعلم
الكالم والفقه والمنطق، كما درس علم الحساب ومعالم األصول عند الشيخ محسن
العريب الكوري. صاحب الشيخ خلف العصفور، وقرأ عنده علمي األصول والفقه.

حضر
دروس كل من: السيد أبي الحسن اإلصفهاني، السيد محسن الحكيم، الشيخ محمد

رضا
آل ياسين، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في النجف. رجع إلى البحرين سنة

(١٣٦١ ه) وتصدى إلقامة صالة الجمعة والجماعة في جامع قرية عالي، ثم توفي بها.
اآلثار:

١ - أسئلة وأجوبة (عربي / فقه)
مجموعة فتاوى تشتمل على (٤) مسائل، منها: إثبات حلية استماع الموسيقى.

طبعاته: إيران، حميد مبارك، ١٤١٤ ه، ٨٠ ص.

(٤٢٦)



٢ - بالغ العابدين (عربي / فقه)
٣ - حاشية على أربعين الشيخ البهائي (عربي / حديث)

٤ - خمس روايات في عزاء أهل البيت (عليهم السالم) (عربي / حديث - الشعائر
والمراسم)

طبعاته: طهران، ١٣٧٥ ش، ١٢٤ ص.
٥ - الدليل الواضح (عربي / فقه)

في مناسك الحج.
٦ - الشهادة بالوالية في االذان (عربي / فقه)

طبعاته: قم، ١٤٠٩ ه.
٧ - علي وأوالده (عليهم السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

٨ - عمود الدين (عربي / فقه)
رسالة فقهية.

٩ - فلسفة الحكمة (عربي / شعر)
ديوان أشعاره، احتوى على أكثر من (٤٠٠٠) بيت مرتبة ألفبائيا وفقا لقوافيها. جزءان،

األول منهما تم سنة (١٣٩٥ ه).
مخطوطاته: علي العدناني الخاصة / خرمشهر (نسخههاى عكسي مركز احياء ميراث

إسالمي ١ / ١٣٥) - (٣٤٥ ص) - ١٣٩٥ ه، بخط المؤلف، ونسخة مصورة
عنها في:

مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ١٣٥ [١١٤].
١٠ - الكليات في الحكم واألمثال (عربي / أدب)

١١ - ماضي البحرين وحاضرها (عربي / تاريخ)
كتاب تاريخي احتوى على أشعاره أيضا. توجد نسخة مصورة عنه عند عبد العظيم

المهتدي
البحريني.

١٢ - المجربات في الطب (عربي / طب)
١٣ - المختصر في هداية البشر (عربي / فقه)

١٤ - منار الهدى (عربي / فقه)

(٤٢٧)



١٥ - النور المشرق في أحكام المنطق (عربي / منطق)
طبعاته: طهران، ١٤١٧ ه، ١٦٠ ص.

١٦ - نهضة الحسين (عليه السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
المصادر: أعالم الثقافة اإلسالمية في البحرين ٢ / ٥٤٨ - ٥٥٣، علماء البحرين:

،٥١٥ - ٥٢٣
المطبوعات العربية في إيران: ٥٢١.

إبراهيم ناهيدي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
روش نوين در آموزش قرآن براى همه (فارسي / علوم القرآن)

طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، ٧٩ ص.
المصادر: دين نامههاى إيران: ١٢١.

السيد إبراهيم نبوي
(١٣٧٧ ه -)

كاتب صحفي. ولد في آستارا بمحافظة گيالن. نال الليسانس في علم االجتماع من
جامعة طهران وعمل في حقل الصحافة.

اآلثار:
إلى جانب مقاالته المنشورة في عدد من الصحف والمجالت اإليرانية، له الكتب

اآلتية:
١ - داستانهاى كوتاه (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، سروش، ١٣٦٩ ش، ١٤٤ ص، ج ٢.
٢ - دستفروش (فارسي / أدب)

سيناريو فيلم ونقده.
طبعاته: طهران، نى، ١٣٧٠ ش، ٢٢٠ ص.
٣ - دشمنان جامعه سالم (فارسي / أدب)

مجموعة قصص قصيرة.
طبعاته: طهران، نى، ١٣٦٩ ش، ١٣٤ ص.

(٤٢٨)



٤ - سينما (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٦٧ ش، ١٧٢ ص.

٥ - شكر پاره (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، گل آقا، ١٣٧١ ش، ١٧٧ ص.

٦ - قند مكرر (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، گل آقا، ١٣٧٠ ش، ١١٢ ص.

المصادر: جشنواره ششم مطبوعات: ٢٨٩، كتابنامه مهر ١٣٦٩: ٩٩ وپائيز ١٣٧٠:
١٣٥

وزمستان ١٣٧٠: ١٦٠ وبهار ١٣٧١: ١٧٨.
السيد إبراهيم نبوي الحائري

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

موقوفات حضرت رسول (صلى الله عليه وآله) وحضرت
رضا (عليه السالم) در استرآباد وگرگان (فارسي / تاريخ)

طبعاته: النجف، ١٣٤٧ ش، رقعي، ١٠٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٥٠٥٩.

إبراهيم نثاري زاده
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
قطره أي از دريا: گوشه أي از بزرگ

فلسفه قيام وشهادت حضرت امام حسين (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين
(عليهم السالم))

طبعاته: طهران، مفيد، ١٣٥٥ ش، ١٣٤ ص.
المصادر: كتابشناسى امام حسين (عليه السالم): ١٢٢، معجم ما كتب عن الرسول ٧

.٤٤١ /
إبراهيم نشاط

(ق ١٤ ه)
مترجم إيراني عمل في السفارة الفرنسية بطهران.

(٤٢٩)



اآلثار:
١ - پل وورژنى (فارسي / أدب)

ترجمة عن كتاب ل (برناردن دوسن پير).
طبعاته: طهران، على قلى سردار أسعد، ١٣٢٤ ه، رقعي، ١٤٣ ص.

طهران، ١٣٤٢ ه.
٢ - فتح اندلس (فارسي / تاريخ االسالم)

ترجمة عن كتاب لجرجي زيدان.
طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ه، رحلي، ٣٤٩ ص.

٣ - گتها جنگ ژرمن وروم (فارسي / تاريخ)
(٧) مجلدات.

طبعاته: طهران، ١٣٠٦ ش.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩٤٢ و ٣ / ٣٦٥٠ و ٤ / ٤١٩٤، الذريعة ١٦ / ١٠٤،

مؤلفين
چاپى ١ / ٩٥.

إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي (١)
(ق ٢ ه)

محدث كوفي نص النجاشي على توثيقه وأنه صحيح الحديث، من رواة اإلمامين
الصادق والكاظم (عليهما السالم)، وعده الشيخ من أصحاب اإلمامين الباقر والصادق

(عليهما السالم).
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
رواه عنه جماعة منهم جعفر بن بشير.

المصادر: أحسن التراجم ١ / ٤١، أعيان الشيعة ٢ / ٢٣٢، تنقيح المقال ١ / ٣٧،
جامع

الرواة ١ / ٣٦، الذريعة ٦ / ٣٠٥، رجال الطوسي: ١٠٤، ١٤٥، رجال النجاشي:
٢١، الفهرست

للطوسي: ١٨، قاموس الرجال ١ / ٣٢١، معالم العلماء: ٧، معجم رجال الحديث ١
.٣١١ /

--------------------
(١) وقيل: إنه بجلي أو فزاري. (رجال النجاشي: ٢١).

(٤٣٠)



إبراهيم بن نصير الكشي " أبو إسحاق "
(ق ٣ ه)

محدث كثير الرواية، ثقة مأمون كما وصفه الشيخ والعالمة. لم يرو عن األئمة (عليهم
السالم).

من مشايخ الكشي الذي يروي عنه كثيرا.
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
رواه عنه قاسم بن إسماعيل.

المصادر: تنقيح المقال ١ / ٣٨، جامع الرواة ١ / ٣٦، الذريعة ٦ / ٣٠٥، رجال
الطوسي:

٤٣٩، رجال العالمة الحلي: ٧، الفهرست للطوسي: ١٩، قاموس الرجال ١ / ٣٢٢،
معالم

العلماء: ٧، معجم رجال الحديث ١ / ٣١١.
إبراهيم نعمت اللهي
(١٣٢١ ه - ٠٠٠)

طبيب. ولد بإصفهان. تخرج في كلية الطب بطهران. أرسل في بعثة دراسية إلى فرنسا
سنة (١٣٤٧ ه). واصل تحصيله في كلية الطب بباريس وإيطاليا. شغل عدة وظائف

مهمة بوزارة الصحة اإليرانية، إضافة إلى تدريسه في كلية الطب.
اآلثار:

١ - أصول تغذيه وويتامين ها وآويتامينوزها وفوائد ورزش (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، نشريه بيمارستان شوروى، ١٣٦٧ ه، رحلي، ١٥ ص.

٢ - فيزيولوژى (فارسي / فيسيولوجيا)
دراسات لعلم وظائف األعضاء وتغذية اإلنسان.
طبعاته: طهران، ١٣١٨ ش، وزيري، ٦٠٠ ص.

طهران، شركت طبع كتاب، ١٣٢٠ ش، وزيري، ٥٥٨ ص.
طهران، ١٣٢٧ ش، وزيري، ٦٧٥ ص.

٣ - فيزيولوژى ترشحات داخلي وخارجي (فارسي / فيسيولوجيا)
طبعاته: طهران، شركت سهامي چهر، ١٣٣٢ ش، وزيري، ٣٧٧ ص.

(٤٣١)



٤ - فيزيولوژى دستگاه عصبي (فارسي / فيسيولوجيا)
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ش، ٢٧١ ص.

٥ - فيزيولوژى عمومى واختصاصي أعصاب (فارسي / فيسيولوجيا)
طبعاته: عديدة في إيران.

٦ - فيزيولوژى غدههاى مترشحه داخلي (فارسي / فيسيولوجيا)
طبعاته: طهران، ١٣١٧ ش.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٦٣ و ٣ / ٣٨٤٥ - ٣٨٤٦، الذريعة ١٦ / ٤٠٣ -
٤٠٤، مؤلفين

چاپى ١ / ٩٧.
إبراهيم نعمتي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - آئين نامه شرائط ناجى گرى وأمور نجات غريق (فارسي / رياضة)
طبعاته: طهران، فدراسيون نجات غريق، ١٣٦٤ ش، جيبي، ٩٤ ص.
٢ - تنفس مصنوعي در نجات غريق وكليه حوادث (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، سازمان تربيت بدني، ١٣٦١ ش، ١٦٠ ص.
٣ - (٣٠٠) تمرين در واليبال (فارسي / رياضة)

طبعاته: طهران، ١٣٦٣ ش، ٢١٥ ص.
٤ - قوانين بين المللى بسكتبال (فارسي / رياضة)

طبعاته: طهران، فدراسيون بسكتبال، ١٣٤٩ ش، جيبي، ١٦٤ ص.
٥ - مقررات بين المللى واليبال (فارسي / رياضة)

طبعاته: طهران، فدراسيون واليبال، ١٣٦٧ ش، ١٨٠ ص.
المصادر: فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ١٩٩، كتابشناسى ملى ٥٠ / ٢٢٦ و

،٥٣ / ١٥٦
كتابنامه بهمن ١٣٦٤: ٣٣ وخرداد ١٣٦٧: ١٧٢.

إبراهيم بن نعيم العبدي الكناني " أبو الصباح "
(ق ٢ ه)

فقيه ومحدث كوفي. لقبه اإلمام الصادق (عليه السالم) ب " الميزان " لثقته. رأى اإلمام
الباقر (عليه السالم)

(٤٣٢)



وروى عن اإلمامين الصادق والكاظم (عليهما السالم). عده المفيد في الفقهاء الذين
يؤخذ عنهم

الحالل والحرام. توفي بعد (١٧٠ ه) وهو ابن نيف وسبعين سنة.
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
ذكر النجاشي أنه يرويه عنه جماعة عن صفوان بن يحيى (ت ٢١٠ ه)، وقال الشيخ: له

أصل
رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمد بن الفضل وأبو محمد صفوان بن يحيى بياع

السابري الكوفي
عنه، وروى عنه غير األصول عثمان بن عيسى (١).

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٣٢، تنقيح المقال ١ / ٣٨، جامع الرواة ١ / ٣٦،
الذريعة ٦ /

٣٠٥، رجال ابن داود: ١٩، رجال الطوسي: ١٠٢، رجال العالمة الحلي: ٣، رجال
الكشي ٢ /

٦٣٩ - ٦٤٠، رجال النجاشي: ١٩ - ٢٠، قاموس الرجال ١ / ٣٢٣ - ٣٣١،
معجم رجال الحديث

.١ / ٣١٢
إبراهيم نقوي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

نگرشى بر الكتروشوك (فارسي / طب)
ألفه مع محمد علي صديقي الگيالني.

طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى، ١٣٦٥ ش، ٢٥٨ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

إبراهيم نقيب زاده مشايخ
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آزمونى براى طراحان نرم افزار (فارسي / كومبيوتر)

ترجمة كتاب ل (رابرت بابر).
طبعاته: طهران، انجمن انفورماتيك إيران، ١٣٦٩ ش، ٩٦ ص.

--------------------
(١) قوله: " له أصل رواه... " وقوله: " وروى عنه غير األصول " غير متناسبين: فإما األول محرف " له

أصول " وإما الثاني محرف " وروى عنه غير أصله ". (قاموس الرجال ١ / ٣٢٥).



(٤٣٣)



٢ - آشنائى با دانش كامپيوتر (فارسي / كومبيوتر)
ترجمة مع داريوش موسوي زاده عن كتاب ل (توماس بارتي).

طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٥٠٨ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٦٦ / ١٠٠، كتابنامه زمستان ١٣٧٢: ١.

إبراهيم بن نور الدين توفيق الشيرازي
(٩٤٧ ه - ٠٠٠)

مؤرخ. ولد في شيراز. سافر إلى الهند للتجارة. تقرب إلى عادل شاه البيجاپوري سنة
(٩٦٧ ه) ثم أصبح كاتبا له. بقي محتفظا بمنصب مرموق أيام حكم إبراهيم عادل

شاه،
بعدها حبس مدة وأفرج عنه. كان حيا في (١٠١٨ ه).

اآلثار:
تذكرة الملوك (فارسي / تاريخ)

تاريخ أسرة عادل شاه الحاكمة في بيجاپور. ألفه سنة (١٠١٧ / ١٠١٨ ه).
المصادر: تاريخ نظم ونثر ١ / ٣٦٨ و ٢ / ٨٠٥، دانشمندان فارس ٢ / ٦٣٣.

إبراهيم بن نور محمد
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
شمس اللغات (فارسي - تركي - عربي / لغة)

معجم.
طبعاته: بومباي، ١٢٩٤ ه، وزيري، ٣٢٦ ص.

بومباي، ١٣٠٩ ه.
المصادر: چاپى عربي: ٥٧٥، الذريعة ١٤ / ٢٢٦.

إبراهيم نيريزي الشيرازي
(٠٠٠ - ح ١٣٣٤ ه)

حكيم رياضي وشاعر. أقام مدة بخراسان، وتتلمذ للحكيم المعروف الميرزا عباس
الدارابي. تتلمذ له جمع من الفضالء.

(٤٣٤)



اآلثار:
١ - قصيدة في تضمين أبيات األلفية البن مالك (عربي / شعر)

ضمنها مدح معتمد الدولة فرهاد ميرزا.
٢ - منتخب أمل اآلمل (عربي / تراجم)

انتخب مجموعة من كتاب " أمل اآلمل " للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في
مدينة مشهد

سنة (١٢٩٩ ه) وسماه " منتخب " ثم أكمل تمام ما أسقطه في انتخابه، وأدرج
الجميع في محله من

هوامش النسخة.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٢ / ٥٠٨ [١٨٩] - (٦٨ و) - ١٢٩٩ ه.

المصادر: الذريعة ٢٢ / ٣٧٥، نقباء البشر ١ / ٧.
إبراهيم نيك سير

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - آنچه براى شما واجب است (طب وروانشناسى) (فارسي / طب - علم النفس)
طبعاته: طهران، ١٣٣٥ ش، رقعي، ٢١٦ ص.

طهران، ١٣٣٥ ش، ٢٤٧ ص.
٢ - چند موضوع طبي وروانشناسى (فارسي / طب - علم النفس)

طبعاته: طهران، ١٣٣١ ش، رقعي، ١٩١ ص.
طهران، ١٣٣٥ ش، وزيري، ١٦ + ٢٠٠ ص.

٣ - روانشناسى عمومى واجتماعى (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، ١٣٣٦ ش، وزيري، ٢٢٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١١٥ و ٢ / ١٦٧٤، ٢٦٥٤ و ٣ / ٣٤٣٨، كتابشناسى
علوم

پزشكى: ٢٥٨، مؤلفين چاپى ١ / ٩٨.
إبراهيم بن هادي مسعود

(١٣٦٦ ه -)
متخصص في تكنولوجيا السيراميك. ولد بهمدان وأكمل الثانوية فيها. حصل على

(٤٣٥)



ليسانس في الفيزياء من جامعة طهران، وعلى ماجستير ودكتوراه من انكلترا في
السيراميك. يشتغل حاليا في معمل حافظ لصناعة الفسيفساء بشيراز.

اآلثار:
١ - جرمهاى نسوز (فارسي / صناعات)

طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٧٦ ش، ٢٧٢ ص.
٢ - دائرة المعارف سراميك (فارسي / صناعات)

طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٧٦ ش، ٥٥٠ ص.
٣ - كورههاى صنعتي (فارسي / صناعات)

مدون في (٨٠٠) صفحة تقريبا.
٤ - لعاب فلز وكار برد آن در صنعت (فارسي / صناعات)

طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢١٢ ص.
٥ - محاسبات كوره ها (فارسي / صناعات)
طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٧٥ ش، ٢٥٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٣٨ / ١٧، المؤلف.
إبراهيم بن هاشم القمي " أبو إسحاق "

(٠٠٠ - ح ٢٦٠ ه)
محدث كوفي ادعى السيد ابن طاووس االتفاق على توثيقه، وهو أول من نشر

حديث الكوفيين في قم. ولد في عصر اإلمام الكاظم (عليه السالم) وروى عن أصحابه،
ونشأ في

عصر اإلمام الرضا (عليه السالم). عده الكشي (١) - كما نقل النجاشي - من أصحابه
وأشار إلى أنه

تلميذ يونس بن عبد الرحمن، وتبعه الشيخ في " رجاله ". كثير الرواية بل ال يوجد راو
مثله وقع في أسناد (٦٤١٤) رواية، وروى عما يناهز (١٦٠) شيخا.

--------------------
(١) لم نعثر عليه في كتاب " رجال الكشي "، بل نسبه النجاشي إليه وقال: إن فيه نظرا، كما لم يستبعد

السيد
الخوئي دعوى الجزم بعدم صحة ما ذكره الكشي والشيخ. (رجال النجاشي: ١٦، معجم رجال الحديث

.(١ / ٣١٧

(٤٣٦)



اآلثار:
له كتب لم تصلنا أسماؤها، وذكر له كتابان رواهما عنه ابنه علي، هما:

١ - قضايا أمير المؤمنين (عليه السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
٢ - النوادر (عربي / حديث)

المصادر: تنقيح المقال ١ / ٣٩، تهذيب المقال ١ / ٢٧٠ - ٢٨٢، جامع الرواة ١ /
،٣٨

الذريعة ١٧ / ١٥٢ و ٢٤ / ٣١٩، رجال الطوسي: ٣٦٩، رجال النجاشي: ١٦،
الفهرست

للطوسي: ١٩، فهرست منتجب الدين: ٢٠٤، قاموس الرجال ١ / ٣٣٢ - ٣٣٧،
معالم العلماء: ٤،

معجم رجال الحديث ١ / ٣١٦ - ٣٥٣.
إبراهيم هاشملي

(١٣٧٦ ه -)
اآلثار:

١ - رياضي عمومى ٢ (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، سيرنگ وسينور، ١٣٧٧ ش، ٢٠٠ ص.

٢ - مباني حساب ديفرانسيل وانتگرال (فارسي / رياضيات)
مسائل وتمرينات رياضية، أعد للمشاركين في االمتحان الوزاري العام، ولطلبة المرحلة

التمهيدية للدخول في الجامعات اإليرانية.
طبعاته: طهران، سيرنگ، ١٣٧٧ ش، ٦١٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم هاشمي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - آزمونهاى روانى (فارسي / علم النفس)
ترجمة مع حسن بطحائي عن كتاب ل (پيشو پيير).

طبعاته: طهران، سازمان تربيت معلم، ١٣٤٥ ش، وزيري، ٢١٤ ص.
طهران، چهر، ١٣٤٨ ش، وزيري، ٢١٤ ص.

(٤٣٧)



٢ - راهنماى اجراى هوش آزماى (وكسلر) براى بزرگساالن (فارسي / علم النفس)
ألفه مع سيروس عظيمي.

طبعاته: طهران، مؤسسة تحقيقات ومطالعات تربيتي دانش سراى عالي، ١٣٤٦ ش.
٣ - روانشناسى كودكان نابهنجار، عقب ماندگىهاى

ذهني، سبب شناسى، آموزش، پيشگيرى ودرمان (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، دانشگاه تربيت معلم، ١٣٥٤ ش، ٣٢٩ ص.

٤ - فهرست كتابهاى روانشناسى وتعليم وتربيت (فارسي / علم المصادر)
طبعاته: طهران، مؤسسة تحقيقات ومطالعات تربيتي دانش سراى عالي،

١٣٤٧ ش، رحلي، ٦٦ ص.
طهران، مؤسسة تحقيقات ومطالعات تربيتي دانش سراى عالي، ١٣٥٠ ش،

د + ٢٤٤ ص.
٥ - گزارش انطباق هوش آزمائى وكسلر بزرگساالن در إيران (فارسي / علم النفس)

طبعاته: طهران، مؤسسة تحقيقات ومطالعات تربيتي دانش سراى عالي،
١٣٤٦ ش، رقعي.

٦ - نورزها، حاالت عصبي (فارسي / علم النفس)
ألفه مع جواد نور بخش وعز الدين معنوي.

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٥ ش، ٢٠٢ ص.
٧ - هوش آزماى (وكسلر) براى بزرگساالن (فارسي / علم النفس)

طبعاته: طهران، ١٣٤٢ ش.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٧٠ و ٢ / ٢٤٥٦ و ٤ / ٤٢١٨ و ٥ / ٥٥٤٢،

كتابشناسى علوم
پزشكى: ٢٥٧، ٢٥٩، كتابشناسى ملى ٤٧ / ٢٨، كتابشناسى موضوعي إيران ١ /

.١٦، ١٧٧
إبراهيم هاشمي

(١٣٥١ - ١٤١٥ ه)
اآلثار:

سر آغاز عكاسى در إيران (فارسي / فن)
ترجمة عن تأليف ل (دانا استاين).

(٤٣٨)



طبعاته: طهران، اسپرك، ١٣٦٨ ش، ٣٨ + ٥٤ ص.
طهران، اسپرك، ١٣٦٩ ش، ٩٥ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٦٥ / ٢٤٣، كتابنامه ارديبهشت ١٣٦٩: ١٣٣، گلزار
مشاهير:

.٤٧٤ - ٤٧٥
إبراهيم هاشمي التنكابني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

آزمايش روغنها وچربيها (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٦٦٠ ص.

المصادر: كتابنامه اسفند ١٣٦٤: ٦٣.
إبراهيم هرمزي بورشان

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - آب، الكتروليت وتغذيه بيمار جراحي (فارسي / طب)
ترجمة عن كتاب ل (شوارتز).

طبعاته: طهران، خاورميانه، ١٣٧١ ش، ٣١٧ ص.
٢ - بيماريهاى پستان (شوارتز ١٩٨٩) (فارسي / طب)

ترجمة عن كتاب ل (بنجامين راش).
طبعاته: طهران، خاورميانه، ١٣٧١ ش، ١٨٦ ص.

٣ - بيماريهاى عروق، وريدي ولنفاوى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، خاورميانه، ١٣٦٨ ش، ١٤٠ ص.

٤ - تشخيص بانشانه ها، عالمتها، وپديده ها در پزشكى (فارسي / طب)
ألفه معه إبراهيم فتاحي وناصر صادقيان.

طبعاته: طهران، خاورميانه، ١٣٦٨ ش، ١٨٠ ص.
المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ١٤٨، ٢١٦، ٢٦٥، كتابشناسى ملى ٦٤ /

،٢٨١
كتابنامه پائيز ١٣٦٨: ٤١٠.

(٤٣٩)



إبراهيم همايونفر
(١٣٢٩ ه - ٠٠٠)

مهندس. أكمل المرحلة الثانوية بطهران. درس هندسة النفط والمعادن في فرنسا.
اكتسب خبراته العملية من أميركا. عين بإيران مهندسا للتنقيب عن المعادن في المديرية
العامة لها سنة (١٣٥٩ ه) وحاز وظائف مهمة فيها. استقال عن العمل سنة (١٣٦٧ ه)

وتفرغ لالشتغال بالمهن الحرة.
اآلثار:

١ - دردهاى صنايع إيران وطرح اداره أمور آن (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، ١٣٣٨ ش، رقعي، ٧٨ ص.

٢ - طرح آب وبرق واصالحات أراضي (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، ١٣٣٩ ش، وزيري، ٣٠٠ ص.

٣ - نفت در دنيا وإيران (فارسي / معادن)
طبعاته: طهران، ١٣٢٤ ش، رقعي، ١٩٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٠٧٤ و ٣ / ٣٤٥٠ و ٥ / ٥٢٥٩، مؤلفين چاپى ١ /
.٩٩

إبراهيم همت خواه
(١٣٦٩ ه -)

اآلثار:
١ - آموزش بسكتبال (فارسي / رياضة)

قواعد كرة السلة. ترجمة مع محمد همت خواه عن كتاب ل (كريس مولين).
طبعاته: طهران، عصر كتاب، ١٣٧٨ ش، ٣٢ ص.

٢ - آموزش گام به گام اينترنت (فارسي / كومبيوتر)
كيفية االستفادة من شبكة اإلنترنيت العالمية، ترجمة مع محمد همت خواه وداود

مزيناني عن
كتاب ل (كريس لوئيس).

طبعاته: طهران، عصر كتاب، ١٣٧٨ ش، ٦٤ ص.

(٤٤٠)



٣ - طرحهاى إيراني از درب ها ونردههاى آهنى (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، آذر، ١٣٦٩ ش، ١٩١ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه شهريور ١٣٦٩: ٨٧.
إبراهيم هيربد نيا

(١٣٤٨ ه -)
اآلثار:

١ - خود رهبرى شناخت وساخت شخصيت (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، بشرى، ١٣٦٩ ش، ٢٢١ ص.

٢ - شعر وهنر درمانى (فارسي / الطب النفسي)
بحث عن تهذيب النفس وعالج أمراضها بواسطة الشعر والموسيقى.

طبعاته: طهران، تكثير، ١٣٧٧ ش، ٢٦١ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه دى ١٣٦٩: ١٥.

إبراهيم واحد
(١٣٦٩ ه -)

اآلثار:
اعتياد به مواد مخدر ترياك - هروئين (فارسي / اجتماع)

بحث عن إدمان المخدرات. اشتمل على السبل التي تضمن لألسرة تشخيص المدمن
من

أفرادها.
طبعاته: طهران، سبحان، ١٣٧٧ ش، ١١٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
إبراهيم وحيد الدامغاني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - پيكار مقدس زيد بن علي وفرزندانش (فارسي / تراجم األعالم الدينية)
طبعاته: طهران، ١٣٦١ ش، ٢٩٧ ص.

(٤٤١)



٢ - راهنماى حج وزيارتگاهها در جهان اسالم (فارسي / فقه - التاريخ والجغرافية
اإلسالمية)

طبعاته: طهران، رودكى، ١٣٦٢ ش، ٢٢٤ ص.
٣ - زمامدار آينده (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

ترجمه مع عزيز الله حسيني األردكاني عن كتاب لمحمد جواد مغنية حول اإلمام
المهدي (عليه السالم).

طبعاته: طهران، فراهانى، ١٣٤٤ ش، جيبي، ١١٢ ص.
٤ - سرگذشت وهابيت (فارسي / الفرق والمذاهب)

ترجمة عن كتاب ألحمد بن زيني دحالن.
طبعاته: طهران، گلستان كوثر، ١٣٧٦ ش، ٣٤ ص.

٥ - سيماى سلمان فارسي، از بردگى تا زمامدارى (فارسي / تراجم األعالم الدينية)
طبعاته: طهران، آئين جعفرى، ١٣٥١ ش، ١٣٣ ص.

٦ - شگفتيهائى از تاريخ اسالم وجهان (فارسي / تاريخ االسالم)
طبعاته: طهران، آئين جعفرى، ١٣٤٤ ش، جيبي، ١٦٨ ص.

٧ - عشق پيرى (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، تاالر كتاب، ١٣٦١ ش، ٦٠ ص.

٨ - فلسفه انقالب حسين (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
ترجمة عن كتاب ليحيى نوري.

طبعاته: طهران، فراهانى، ١٣٤٦ ش، ٢٦١ ص.
٩ - نبرد خونين سيد الشهداء (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

ترجمة عن كتاب لكاشف الغطاء.
طبعاته: طهران، فراهانى، جيبي، ٨٨ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ٢ / ٢٧٦٧ و ٣ / ٣٢٩٦
و ٥ /

٥١٥٧، كتابشناسى توصيفي إسالمي: ٣٨١، كتابشناسى ملى ٥٠ / ١٠٧، معجم ما
كتب عن

الرسول ٧ / ١٣٠، ٤٢٥.
إبراهيم وخشوري

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

گرگان ودشت در چهل سال أخير (فارسي / تاريخ)



(٤٤٢)



طبعاته: طهران، تهران اكونوميست، ١٣٤٥ ش، رقعي، ١٤٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٢١٣.

إبراهيم وديد
(ق ١٢ ه)

باحث لغوي، كان حيا سنة (١١٨٢ ه).
اآلثار:

جواهر األلسنة (تركي - عربي - فارسي / لغة)
معجم تركي مرشد إلى العربية والفارسية. ألفه سنة (١١٨٢ ه)، يظهر من مقدمته أنه

استفاد
من " لهجة اللغات " ألسعد أفندي، و " مرآت المشكل " لعثمان زاده تائب أفندي.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٨٤ [٨٥٤] - (١٦٧ و).
المصادر: الذريعة ٥ / ٢٦٣.

إبراهيم وزيري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
اسرار ظلمت (جام زهرآگين) (فارسي / أدب)

ترجمة.
طبعاته: طهران، ٦٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢٩٢.
إبراهيم وژده مياني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

بررسى، تحليل وتعميرات تلويزيون (فارسي / صناعات)
دليل لتصليح أنواع التلفزيونات.

طبعاته: طهران، مؤسسة علوم مهندسي، ١٣٦٢ ش، ٥٧٨ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

(٤٤٣)



إبراهيم وطن خواه اللنگرودي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
سالم بر شهيدان (فارسي / المدائح والمراثي)

طبعاته: خراسان، المؤلف، ١٣٦٤ ش، جيبي، ١٦٠ ص.
المصادر: كتابنامه مهر ١٣٦٤: ٢٥.

إبراهيم وكيل التجار
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تغذيه گوساله در دوران شير خوارگى (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، وزارت كشاورزى، ١٣٦٧ ش، رقعي، ١٦ ص.
المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٦٧: ١٠٤.
إبراهيم بن ولي الله گرگين االسترآبادي

(ق ١٠ ه)
مترجم إيراني، كان حيا سنة (٩٥٨ ه).

اآلثار:
١ - أخبار (فارسي - عربي / حديث)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٢٨) [٨٣٩٧].
٢ - ترجمه الرسالة الحسنية (فارسي / عقائد)

ترجمة عن رسالة عربية جمعها أو وضعها الشيخ أبو الفتوح الرازي - مؤلف تفسير "
روح

الجنان " - على لسان جارية مزعومة باسم " حسنية " في مناظرة بينها وبين إبراهيم
النظام

(ت ٢٣١ ه) من أئمة المعتزلة زمان هارون الرشيد، إلثبات حقية أهل البيت (عليهم
السالم). عثر المترجم

على نسخة منها في دمشق سنة (٩٥٨ ه) عند بعض السادة المعروفين بالتشيع. رأى
الشيخ

الطهراني نسخة من الترجمة في النجف وقد كتب في أولها: أن المترجم هو األمير
ضياء الدين الذي

ظفر بالنسخة، واحتمل أن يكون " ضياء الدين " هو لقب المولى إبراهيم.

(٤٤٤)



- [٦٩٦ M] (نشريه ١١ / ٣٢) مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
١٢٣٣ ه.

جامع گوهر شاد / مشهد ٢ / ١٠٨ [١٧٠٣] - ١٢١١ ه.
جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١١١٤) [١٠٦ ح] - ١٢٣٩ ه.

الحجتية / قم: ١١ [٢٥١] - ١١٨٨ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ١١٧ [٩٩٨٧] - (٥٢ و) - ١٠٩٧ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ١١٨ [١٢٤١٨] - (٩٢ و) - ١٢٤١ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ١١٩ [٨٤٩٣] - (٥٦ و) - ١٢٤٤ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ١١٩ [٦٩٠٣] - (٧١ و) - ١٢٥٤ ه.

العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٦٩) [٢ / ٤٩] - (٤٧ أ - ٨٦ أ) - ١٢٥٦ ه.
الفيضية / قم ٢ / ٩ [٤ / ٣٤٦] - ١٢٦٠ ه.

الفيضية / قم ٢ / ٤٩ [٢ / ١٠٣٦] - ١٢٦١ ه.
كلية اآلداب / طهران ١ / ٢٠٨ [٣ / ٤٨ ب] (١٠٥ ظ - ١٤١ ظ).

كلية اآلداب / طهران ١ / ٢١٠ [٣ / ١٨٧ ج] - (٦٣ ظ - ١٤١ أ) - ١٢٦٠ ه.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٣١٦ [٩ / ٥٠٩ د] - (١١٥ ظ - ١٢٦ ظ) -

ق ١١ - ١٢ ه، ناقصة اآلخر.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٧٠٣ [٢٢٢] - ق ١٣ ه.

كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٥٢٧ [١ / ١٣٨٠].
كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٣٦٨ [٣ / ٢٤٧] - (٣٦ و) - ١٠٩١ ه.

الگلپايگاني / قم ٢ / ٢٦٢ [١ / ١٥٢٧] - ق ١٣ ه.
الگلپايگاني / قم ٢ / ٦٥ [٧٣٠] - ١٢٩٦ ه.

- ٨١٨ - N M] (مشترك پاكستان ٢ / ١٠٨٨) المتحف الوطني / كراتشي
١٩٦١] - (٨٨ ص) - ١١٧٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٦ / ٥٧ [٢٠٦١] - (١٥٧ ص) - ١٣١٤ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٣ / ١٥٣ [٤٧٦٦] - (١١٨ و) - ق ١٢ ه.

المرعشي / قم ٢٤ / ٣١١ [١ / ٩٥٧٠] - (١ ظ - ١٠٢ أ) - ١٠٧٤ ه.
المرعشي / قم ٢٢ / ١٤٢ [١ / ٨٥٦٣] - (١ ظ - ٥٧ ظ) - ١٢٤٠ ه.

المرعشي / قم ٢٠ / ١٢٥ [٢ / ٧٧٥١] - (٨ ظ - ١٠١ ظ) - ١٢٥٢ ه.
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٣٦٥ [١٠ / ٢٥٧٠] - (ص ٣١٢ - ٢٧٩) -

١١٢٩ ه.
المركزية / جامعة طهران ٨ / ٢٢٣ [١٦٥٠] - (٩١ و) - ١٢٤٣ ه.



(٤٤٥)



المركزية / جامعة طهران ٩ / ٩٠٥ [٢٢٤٥] - (٧٤ و) - ١٢٥٢ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٥٠٣ [٧ / ٧٢٧١] - ١٢٥٧ ه.

المسجد األعظم / قم: ١٥٥ [٣٠٨٣] - ق ١٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٩ / ٣٧٠ [٣ / ٦٤٠٧] - (١٠٩ ظ - ١٧٤ أ).

ملك الوطنية / طهران ٥ / ١١٧ [١ / ٦٣١] - ١٢٩٣ ه.
وزيري / يزد ٤ / ١٣٩٦ [٢٧٠٣] - (٨٣ و) - ١٠٢٨ ه.

وزيري / يزد ٣ / ٨٦١ [٥ / ١١١١] - ١١٠٩ ه.
الوطنية / تبريز ١ / ٢٤٩ [٣٢٦٦] - (٦٣ و) - ١٠٦٠ ه.

وله نسخ خطية أخرى (١).
طبعاته: عديدة منها:

إصفهان، ١٢٤٤ ه، رقعي.
قم، مؤسسة اإلمام الصادق (عليه السالم)، ١٩٧٦ م، ٣٨٨ ص.

الهند، ١٣٠٣ ه.
شيراز، ١٣٢٨ ه، رقعي، ١٠٢ ص.

طهران، ١٣٧١ ه، ٧٥ + ١٩٤ + ٣٨٥ ص، مع " حلية المتقين ".
المصادر: احياء الداثر: ١، أعيان الشيعة ٢ / ١١٠، دائرة المعارف تشيع ٦ / ٣٢٣،

الذريعة
٤ / ٩٧ و ٧ / ٢٠ و ٢٢ / ٣٠٢، مؤلفين چاپى ١ / ٨٧، نسخههاى خطى فارسي

.٢ / ٩٣٦
إبراهيم بن يحيى

(ق ٣ ه)
محدث. ذكر الشيخ الطهراني أنه ممن يستحق الترحم عليه، وهو غير إبراهيم بن أبي

البالد يحيى الذي ذكره الشيخ أيضا في " الفهرست " بترجمة مستقلة، ويظهر منه
--------------------

(١) يراجع خطى الفبائى رضوى: ٢٢٢، ٦٣٩، خطى دانشگاه تهران ٨ / ٥٣٨ و ١٥ / ٤١٤٢ و ١٦ /
،٤

٦٣، ١٢٠، ١٣٣، خطى رضوى ٤ / ٩٣ و ١١ / ١١٨، خطى فيضيه قم ٢ / ٧، ٤٧، خطى گوهرشاد
مشهد ٢ / ٨٣٦ و ٤ / ٢٠٥٨، خطى مرعشى ٨ / ١٩٢ و ٩ / ١٥٥ و ١٤ / ١٩٤، خطى مسجد أعظم

قم:
١٥٥، خطى مشترك پاكستان ٢ / ١٠٨٨، ١٠٨٩، خطى وزيري يزد ٢ / ٤٤٣ و ٣ / ٨٧٦، ١٠٩٩
و ٤ / ١٢٨٤، ١٣٥٢، ١٣٧٧ و ٥ / ١٥٣٥، ١٥٨١، ١٦١٢، نسخههاى خطى فارسي ٢ / ٩٣٦،

نشريه
٣ / ٤٤٦ و ٥ / ٣٨٤، ٦٠٥ و ٦ / ٣٤٨ و ٧ / ٧٢٨ و ٨ / ١٩٤ و ١١ / ٣٢، ٦٧٧.



(٤٤٦)



تعددهما، كما استظهر التعدد العالمة التفرشي، وأيده الشيخ عبد النبي الكاظمي قائال:
" والظاهر هو ما استظهره المصنف [التفرشي] من التعدد، سيما مع تعدد الطريق

إليهما " (١). ووصفه الشيخ عبد الله المامقاني: بأنه مجهول.
اآلثار:

أصل (عربي / حديث)
رواه عنه إبراهيم بن سليمان النهمي.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٣٧، تنقيح المقال ١ / ٤٢، جامع الرواة ١ / ٣٨،
الذريعة ٢ /

١٣٧ - ١٣٨، الفهرست للطوسي: ١٩، قاموس الرجال ١ / ٣٣٩، معالم العلماء: ٩،
معجم رجال

الحديث ١ / ٣٥٤، نقد الرجال: ١٦.
إبراهيم بن يحيى بن سليم (سليمان) " أبو يحيى "

(ق ٣ ه)
قارئ أديب، ومحدث كوفي ثقة وقع في أسناد ما يقارب (٦٥) رواية. روى عن
األئمة الصادق والكاظم والرضا (عليهم السالم)، وقد أثنى عليه اإلمام الرضا (عليه

السالم) في رسالة أرسلها
إليه. يعد من المعمرين.

اآلثار:
أصل (عربي / حديث)

رواه عنه جماعة، كما رواه عنه النجاشي والطوسي بست وسائط، وطريقهما واحد.
المصادر: تهذيب المقال ١ / ٣٤٥ - ٣٥٣، جامع الرواة ١ / ١٦، دائرة المعارف

الشيعية ٢ /
٢٦، الذريعة ٢ / ١٣٦ و ٦ / ٣٠٤، رجال ابن داود: ٣٠، رجال الطوسي: ١٤٥،

،٣٤٢، ٣٦٨
رجال العالمة الحلي: ٣، رجال النجاشي: ٢٢، الفهرست للطوسي: ٩، قاموس الرجال

،١ / ١٣٩
لسان الميزان ١ / ٢٩، معالم العلماء: ٦، معجم رجال الحديث ١ / ١٨٩.

--------------------
(١) أعيان الشيعة ٢ / ٢٣٧، وقال السيد األمين أيضا: " وفي تكملة الرجال [تكملة رجال أبي علي

للدرويش علي بن حسين البغدادي الحائري (ت ١٢٧٧ ه)] قال العالمة المجلسي: (فيما وجدته بخطه
الظاهر أنه إبراهيم بن أبي البالد، وتكرار الذكر ال يدل على التعدد). أقول: تعدد الذكر في كتاب الرجال

للشيخ ال يدل على التعدد، أما في الفهرست فتعدد الذكر يدل على التعدد، فالحق ما قاله المحقق التفرشي
من داللة ذكر الشيخ لهما في الفهرست على التعدد ".



(٤٤٧)



إبراهيم بن يحيى المخزومي العاملي الطيبي
(١١٥٤ - ١٢١٤ ه (١))

عالم ديني وشاعر له اطالع على علوم كثيرة. ولد بقرية الطيبة في جبل عامل، وتعلم
بها عند السيد أبي الحسن موسى بن حيدر الحسيني في مدرسة شقراء. هاجر إلى

بعلبك
ودمشق لتدهور األوضاع السياسية، وكان مدة في إيران. تتلمذ بالنجف للسيد مهدي
بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء. أقام بدمشق وتوفي بها (٢)، ودفن بمقبرة

الباب
الصغير شرق المشهد المنسوب إلى السيدة سكينة (عليها السالم).

اآلثار:
١ - تخميس القصائد المشهورة (عربي / شعر)

كقصيدة البردة، ورائية أبي فراس الحمداني في الفخر، وميميته في مدح أهل البيت
(عليهم السالم)

والميته المرفوعة التي قالها في األسر، وكافية السيد الرضي المكسورة وزاد عليها
وجعلها في مدح

النبي (صلى الله عليه وآله)، وعينية ابن زريق البغدادي، ورائية ابن منير البغدادي، بل
ربما خمس أكثر المشهور من

غرر الشريف الرضي وديوان األمير أبي فراس برمته.
مخطوطاته: األوقاف العامة / بغداد (مخطوطات حسن االنكرلي: ١٧٦) [٩ /

[١٣٧١٦
(٤ و)، تخميس قصيدة أبي الفراس.

٢ - الجمانة النضيدة (٣) (عربي / عقائد - أصول الفقه)
منظومة في علم الكالم واألصول.

٣ - الدرة المضيئة (عربي / عقائد)
منظومة مفصلة في علم الكالم. نسخة منها كانت عند الشيخ السماوي في النجف.

٤ - ديوان (٤) (عربي / شعر)
جمع السيد محسن األمين أشعاره في ديوان بلغ أكثر من (٧٠٠٠) بيت. وأورد كثيرا

منها في
كتابه " أعيان الشيعة "، كما نقل بعض أشعاره في " شعراء الغري " أيضا.

--------------------
(١) أشير في شعراء الغري ١ / ٢ - حسبما شاهد بعض األدباء على ظهر منظومته في الكالم - إلى أنه توفي

سنة (١٢٢٠ ه)، ونقل ذلك في الذريعة ١ / ٤٩٢ وريحانة األدب ٤ / ٨٩.
(٢) جاء في شعراء الغري ١ / ٢ أنه توفي في قرية النبطية جنوب لبنان.



(٣) ورد في األعالم ١ / ٨٠ ومعجم المؤلفين ١ / ٢٧، ويمكن اتحاده مع " الدرة المضيئة ".
(٤) جاء في الذريعة ٢٤ / ١١٦ بعنوان: " نزهة الخواطر ببهجة الناظر ".

(٤٤٨)



مخطوطاته: جامعة الحكمة / بغداد (مخطوطات خزانة يعقوب سركيس: ٤٤) [٦٤]
-

(١٧٠ ص) - ق ١٣ ه، ناقصة الطرفين.
المتحف العراقي / بغداد: ٢٦١ [١٧١٦] - (٤١٠ ص)، لعلها بخط المؤلف،

في أولها قصيدة البن المؤلف في رثاء والده.
المتحف العراقي / بغداد: ٢٦٢ [٦٢١٨] - (١٧٠ ص) - ق ١٣ ه، ناقصة.

المتحف العراقي / بغداد: ٢٦٢ [٦٥٩٦] - (١١٢ ص) - ١٩٣٥ م.
٥ - الصراط المستقيم (عربي / فقه)

المصادر: األعالم ١ / ٨٠، أعيان الشيعة ٢ / ٢٣٧ - ٢٤٨، تاريخ بروجرد ٢ / ٢٠٣
،٢٠٤ -

تكملة أمل اآلمل: ٤٦٢، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٢ / ٤٦٢ - ٤٦٣، دائرة
المعارف تشيع

١ / ٢٨٥ - ٢٨٦، الذريعة ١ / ٤٩٢ و ٨ / ١٠٧ و ٩ / ١٦ و ٢٤ / ١١٦، ريحانة
األدب ٤ / ٨٩ -

٩٠، شعراء الغري ١ / ١ - ٢٧، الفوائد الرجالية ١ / ٦٧، الكرام البررة ١ / ٢٥ -
٢٦، ماضي

النجف وحاضرها ٣ / ٥٤٥ - ٥٥٠، معارف الرجال ١ / ١٥ - ١٨، معجم رجال
الفكر ٣ /

١٣٥٤، معجم المؤلفين ١ / ١٢٧.
إبراهيم بن يزيد المكفوف

(ق ٣ ه)
محدث ضعفه النجاشي ونقل أن في مذهبه ارتفاعا (١)، كما أدرجه العالمة في قسم

الضعفاء، وقال: ال أعمل بروايته.
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
أورده النجاشي دون أن يذكر رواته والطريق إليه.

المصادر: تنقيح المقال ١ / ٤٢، جامع الرواة ١ / ٣٩، الذريعة ٦ / ٣٠٦، رجال
الطوسي:

٤٢٨، رجال العالمة الحلي: ١٩٨، رجال النجاشي: ٢٤، قاموس الرجال ١ / ٣٤١،
معجم رجال

الحديث ١ / ٣٥٥.
--------------------



(١) معنى " في مذهبه ارتفاع " " كمرتفع القول " أو " من أهل االرتفاع " أو " كان من الطيارة " يريدون
بذلك

كله التجاوز باألئمة (عليهم السالم) إلى ما ال يسوغ، وكونه غاليا. (مقباس الهداية ٢: ٣٠٥ - ٣٠٦،
الهامش

رقم ٢).

(٤٤٩)



السيد إبراهيم بن يعقوب الموسوي الخراساني السيرجاني
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
التحفة الحسينية (عربي / فقه)

شرح كتاب الصالة من " بداية الهداية " للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي.
مخطوطاته: فيض المهدوي الخاصة / كرمانشاه (مجلة تراثنا، ع ٨، ص ٢٧)، بخط

المؤلف.
المصادر: مجلة تراثنا ع ٨، ص ٢٧.

إبراهيم يالن
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
چهارده مقاله (فارسي / متفرقات)

طبعاته: طهران، كورش، جيبي، ٢٧٣ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٦٨٤.
إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الكندي

(ق ٣ ه)
محدث كوفي. وثقه الشيخ والنجاشي. روى عن اإلمام أبي الحسن موسى

الكاظم (عليه السالم).
اآلثار:

النوادر (عربي / حديث)
رواه عنه أحمد بن ميثم.

المصادر: تنقيح المقال ١ / ٤٣، جامع الرواة ١ / ٣٩، الذريعة ٦ / ٣٠٦، رجال
العالمة

الحلي: ٦، رجال النجاشي: ٢٣، الفهرست للطوسي: ١٩، قاموس الرجال ١ / ٣٤٤،
معالم

العلماء: ٦، معجم رجال الحديث ١ / ٣٥٦.
إبراهيم بن يوسف الخطي

(٠٠٠ - ٠٠٠)
ذكره الشيخ األحسائي فعظمه، ونقل عنه مؤلف " القوانين " فأثنى عليه.

(٤٥٠)



اآلثار:
الرسالة النجفية (عربي / فقه)

المصادر: مستدركات األعيان ٢ / ٧.
إبراهيم يوسف فشكي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

جنون سرشارى (فارسي / شعر)
مجموعة شعرية.

طبعاته: طهران، ١٣٧٠ ش، رقعي، ٩٦ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٦٧ / ١٨٤، كتابنامه زمستان ١٣٧٠: ١٨١.

إبراهيم يوسفي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - انديشههاى ناصر (فارسي / سياسة)

ألفه مع محمد حيدري.
طبعاته: طهران، ١٣٥١ ش، ٢١٩ ص.

٢ - جنگ بدر، نخستين پيكار مسلمانان (فارسي / تاريخ االسالم)
طبعاته: قم، دار التبليغ اإلسالمي، ١٣٥٢ ش، جيبي، ١٠٩ ص.

٣ - ما ومسألة فلسطين (فارسي / سياسة)
ترجمة ألحد آثار جمال عبد الناصر.

طبعاته: طهران، آرمان، ١٣٥١ ش، رقعي، ٣٦ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٤٦٦، كتابشناسى انديشه سياسي: ١٤٨، كتابشناسى

توصيفي
إسالمي: ٣٧٥.

(٤٥١)



ابن أبي حجاج القمي
(ق ٤ ه)

اآلثار:
الرؤساء (عربي / تراجم)

المصادر: تاريخ قم: ١٣، الذريعة ١٧ / ٢٧٥.
ابن أبي مسلم

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

تاريخ مازندران (فارسي / تاريخ)
المصادر: الذريعة ٣ / ٢٨٥ و ٢٦ / ١٣٩، كشف الظنون ١ / ٣٠٢.

ابن اإلصفهاني
(ق ١٢ ه)

اآلثار:
مجمع التبيان (عربي / أدعية - فقه)

أعمال شهر رمضان. سمي بذلك - كما في هامشه - ألن مطالبه مأخوذة من الدليل
والبيان

وهي ليست فتاوى مجردة. كبير الحجم يقرب من كتاب " االقبال ". نسخته كانت
عند السيد

مهدي القزويني نزيل الكويت وعليها حواش من المصنف. فرغ الكاتب من مقابلته مع
مصنفه في

(١١٤٤ ه).
المصادر: الذريعة ٢٠ / ٢٤.

ابن البلخي (١)
(ق ٦ ه)

مؤرخ إيراني عاش في العهد السلجوقي. نقل أنه كان بصدد تأليف كتاب تاريخي يبدأ
فيه من الهجرة النبوية إلى عصره، ولكن لم يصل شئ منه. كان حيا سنة (٥١٠ ه).

--------------------
(١) نقل عن بعض المؤرخين احتمال كونه أبا زيد أحمد بن سهل البلخي مؤلف " صور األقاليم "، ورد

بعض
آخر بأنه احتمال خاطئ، ألن أبا زيد عاش بين القرن الثالث والرابع فال يصح اتحادهما. (دائرة

المعارف بزرگ إسالمي ٣ / ١٣٥).

(٤٥٢)



اآلثار:
فارسنامه (فارسي / تاريخ)

تاريخ مختصر لمنطقة فارس ومدنها وآثارها وقالعها. تطرق فيه إلى ضرائبها ودخلها
السنويين. ألفه سنة (٥٠٢ - ٥١٠ ه).

مخطوطاته: صحت الخاصة / مشهد (نشريه ٧ / ٥٥٨) - ١٢٩١ ه.
العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٣٦١) [٢ / ١١٤٣٩] - (ص ١٤٥ - ٢٤١) -

١٢٨٦ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٩ / ٥٠ [١٠٢٨٤] - (٦٢ و) - ١٢٩١ ه.

المتحف البريطاني / لندن (نشريه ٤ / ٦٥٠) [٥٩٨٣] - ق ٨ ه.
المرعشي / قم ١٢ / ١١٠ - [٤٥٣١] - (١٠٧ و).

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٣٥٥ [١٥٠٧] - (٩١ و) - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٣ / ٥٦٧ [٤٠٦٤] - (٦١ و) - ١٢٨٢ ه.

ملك الوطنية / طهران ٣ / ٥٦٧ [٦٢٩٨] - ق ١٣ ه.
الوطنية / باريس (نسخههاى خطى فارسي ٦ / ٤٣٦٦) - ١٢٧٣ ه.

الوطنية / طهران ١ / ٢٠٣ [٢٠٥ / ف] - (٨٠ و) - ق ١٣ ه.
طبعاته: لندن، أوقاف گيپ، ١٩٢١ م، جيبي، ٣٢ + ١٩٩ ص.

طهران، سيد جالل طهراني، ١٣٥٣ ه، جيبي، ١٤٠ ص.
شيراز، اتحادية مطبوعاتي فارسي، ١٣٤٣ ش، رقعي، ح + ٢٤٥ ص.

طهران، فراهانى، ٢١٦ ص.
المصادر: تاريخ نظم ونثر ١ / ١٢٥، چاپى فارسي ٣ / ٣٦٣٧، دائرة المعارف بزرگ

إسالمي
٣ / ١٣٥، الذريعة ١٦ / ٩٣، رياض الجنة ١ / ١٤٩، لغت نامه دهخدا ١ / ٢٩٦،

كشف الظنون
٢ / ١٢١٥، مؤلفين چاپى ١ / ١٠٣، نسخههاى خطى فارسي ٦ / ٤٣٦٦.

ابن الحداد
(٠٠٠ - ٠٠٠)

نقل العالمة المجلسي أنه ال يعلم حاله، لكنه اعتبره من الشيعة حين عد الكتب
المنقولة عنهم، مما جعل الشيخ الطهراني يستنتج أنه من أصحابنا - على حد تعبيره -
وأنه غير الحدادي المصري، حيث يظهر من " بحار األنوار " أنه من القدماء، مقارب

لجعفر الدوريستي.

(٤٥٣)



اآلثار:
النبذة (عربي / حديث)

المصادر: بحار األنوار ١ / ٢٤، ٤٥، الذريعة ٢٤ / ٣٤.
ابن الحسن
(ق ١٣ ه)

اآلثار:
نصاب بديع العجائب (فارسي / أدب)

طبعاته: لكهنو، ١٢٦٢ ه، مع " مثلثات " ألمير خسرو الدهلوي.
لكهنو، ١٢٦١ ه، وزيري، ٢٦ ص، باسم " بادي العجائب ".

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٦٥٠، الذريعة ٢٤ / ١٦٣.
السيد ابن الحسن بن حسن رضا الجائسي اللكهنوي

(١٢٩١ - ١٣٦٨ ه)
عالم ديني من أسباط السيد دلدار علي. تتلمذ في كربالء للسيد محمد باقر الحجة،

وفي النجف لآلخوند الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة اإلصفهاني
والسيد مصطفى الكاشاني. أقام بلكهنو ممارسا نشاطاته العلمية في التدريس والخطابة.

اآلثار:
١ - ارث الخيار (أردي / فقه)

رسالة استداللية مفصلة في المواريث.
طبعاته: لكهنو.

٢ - بحار النوائب (أردي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
من كتب المقاتل. (٤) أجزاء.

٣ - الترابية (عربي / فقه)
رسالة استداللية في أحكام التيمم.

٤ - حاشية على الروضة البهية (عربي / فقه)

(٤٥٤)



٥ - حاشية على فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)
٦ - الرأي السديد في االجتهاد والتقليد (أردي / أصول الفقه)

مطبوع.
٧ - الرأي الصائب في تحقيق االمام الراتب (أردي / فقه)

مطبوع.
٨ - نهاية األصول (عربي / أصول الفقه)

حاشية على " كفاية األصول ".
المصادر: الذريعة ٣ / ٢٨ - ٢٩ و ٤ / ٥٥ و ١٠ / ٦٥ و ١١ / ٥٥ و ٢٤ / ٣٩٥،

مستدركات
األعيان ٥ / ٦٤، مطلع أنوار: ٤٢ - ٤٣، نقباء البشر ١ / ٢٥.

السيد ابن الحسن الرضوي
(ق ١٥ ه)

عالم ديني ومفسر من باكستان.
اآلثار:

منهج البيان في تفسير القرآن (عربي / علوم القرآن - تفسير القرآن)
بحث عن: فضل القرآن، حرمة بيعه، القراء وتراجمهم، صيانة القرآن من التحريف، أدلة
المجوزين والمانعين لتفسير القرآن، تفسير سورة الفاتحة و (٥) آيات من سورة البقرة.

طبعاته: كراتشي، تيكنيكل برنترس، ١٤٠٦ ه، وزيري، ٥٢٥ ص، مج ١.
المصادر: الكتاب نفسه.

ابن حسن ظافر (١)
(ق ٨ ه)

باحث يحتمل أنه كان من سكان مدينة شيراز.
اآلثار:

كنوز الوديعة من رموز الذريعة (فارسي / أخالق)
--------------------

(١) جاء في خطى مرعشى ٥ / ٢٢٤ باسم " ظافر بن شمس الدين حسن ".

(٤٥٥)



ترجمة كتاب " الذريعة إلى مكارم الشريعة " للراغب اإلصفهاني (ت ٥٠٢ ه). بأمر
السلطان

المظفري. أضاف إليها نصائح ووصايا األنبياء واألولياء والحكماء وسالطين إيران
والعرب

واليونان، ثم ختمها بمناقب السلطان. لم يكتب المترجم اسمه في أول كتابه وذكر في
آخره اسم أبيه

" شمس الدين حسن ظافر ".
مخطوطاته: متحف گلستان / طهران (الذريعة ١٨ / ١٧٦) [٢٧٦٨] - ١٠٦٤ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٦ / ١٩٧ [٢٢٤٢] - (٦١٧ ص) - ١٠٦٩ ه.
المرعشي / قم ٥ / ٢٢٤ [١٨٣٨] - (٣٣٣ و) - ١٠٦٧ ه.

المركزية / جامعة طهران ٣ / ٦٧٠ [٣٩٤] - (٢٥٢ و).
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٢٢٢ [٨٧٩٢] - (٢٧٥ و) - ق ٩ - ١٠ ه،

ناقصة الطرفين.
المروي / طهران: ٢٠٩ [٣٩٠] - (٢٩٩ و) - ق ١١ ه.

المصادر: الذريعة ١٨ / ١٧٦.
السيد ابن الحسن بن محمد جواد النونهروي

(١٣١٧ - ١٤٠٠ ه)
عالم واسع االطالع على الرياضيات وتفسير القرآن، ولد في نونهره بإقليم غازي پور
بالهند. قرأ على عديد من األساتذة، منهم: السيد محمد هادي حكيم والسيد محمد

مرتضى فلسفي. مارس التدريس بمدرسة سلطان المدارس كما تولى إدارة مدرسة
الواعظين في لكهنو. له خطب توجيهية كثيرة. سافر إلى باكستان والعراق وإيران. توفي

بلكهنو، ودفن في حسينية غفران مآب.
اآلثار:

مجالس العارفين (أردي / مواعظ وحكم)
مجموعة من خطبه ومواعظه.

طبعاته: الهور، مكتبه تعمير أدب، ١٩٧٣ م، ٣٧٩ ص.
المصادر: بر صغير كي اماميه مصنفين ٢ / ٢٣٢، مطلع أنوار: ٥١ - ٥٢.

(٤٥٦)



السيد ابن الحسن بن مهدي حسن الجارچوي الهندي
(١٣٢٢ - ١٣٩٣ ه)

عالم وأستاذ جامعي. ولد في جارچه الهندية. درس في رامپور والهور. أتقن العربية
واالنكليزية. نال شهادة الماجستير من الكلية اإلسالمية في الهور والدكتوراه من جامعة

علي گره. عين أستاذا للعلوم اإلسالمية سنة (١٣٥٢ ه) في جامعة دهلي الوطنية،
ورئيسا لكلية الشيعة بلكهنو سنة (١٣٥٧ ه). كان عضوا فاعال في الحزب المسلم.

هاجر
إلى باكستان سنة (١٣٧٠ ه) واعتمد عليه الزعيم محمد علي جناح بشرح نظرية

تأسيس
باكستان في اجتماع كرپس. اعتزل العمل السياسي في أواخر حياته سنة (١٣٩٠ ه)

وأسس مركز التحقيقات اإلسالمية لنشر علوم أهل البيت (عليهم السالم). له نشاطات
علمية كثيرة

إضافة إلى التدريس والتأليف، منها: مناظراته مع أصحاب األديان والفرق، وإصداره
مجلة " رهبر " في دلهي. توفي بكراتشي ودفن في مركز تحقيقاته تنفيذا لوصيته.

اآلثار:
إلى جانب مقاالته العديدة المنشورة في مجلة " رهبر " بدلهي، له الكتب اآلتية:

١ - إسالمي نظام أور إسالمي بالك (أردي / الحكومة اإلسالمية)
طبعاته: الهور، دار الفكر، ١٦ ص.
٢ - أصول الدين (أردي / عقائد)

طبعاته: لكهنو، ابراهيميه پرنئنگ، ٦٥ ص.
٣ - بصيرت افروز مجالس (١) (أردي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

(١٤) مجلسا حسينيا.
طبعاته: الهند، تقديم السيد مرتضى حسين.

٤ - تذكره محمد (صلى الله عليه وآله) وآل محمد (عليهم السالم) (أردي / سيرة
المعصومين (عليهم السالم))

(٣) أجزاء: األول سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) والسيدة فاطمة الزهراء (عليها
السالم)، والثاني سيرة اإلمام علي

والحسن والحسين وزين العابدين (عليهم السالم)، والثالث سيرة بقية األئمة المعصومين
(عليهم السالم).

طبعاته: كراتشي، مكتبة أنيس، ١٩٥٤ م، ١٧٥ + ٢٢٤ + ١٧٦ ص.
--------------------

(١) في علماى اماميه پاكستان: ١١: " مجالس بصيرت افروز ".



(٤٥٧)



٥ - ترجمة زوال روما الكبرى (أردي / تاريخ اإلسالم)
ترجمة القسم المتعلق باالسالم. مطبوع.

٦ - جديد ذاكرى (أردي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
أسلوب جديد لخطب مجالس التعزية على األئمة المعصومين (عليهم السالم).

طبعاته: كراتشي، ٢٢٠ ص.
٧ - حسيني دنيا (أردي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
نظريات لمشاهير العلماء حول اإلمام الحسين (عليه السالم).

طبعاته: لكهنو، نظامي پريس.
٨ - حسيني كردار أور حسيني اقدام كاموازنه (أردي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
طبعاته: لكهنو، اماميه مشن، ١٣٨٨ ه، ١١ ص.

٩ - حضرت على (عليه السالم) كاطرز جهانبانى (١) (إنكليزي - أردي / سيرة
المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: كراتشي، ٥٢ ص.

١٠ - شهيد نينوا (أردي - گجراتي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
في بيان عظمة شهادة اإلمام الحسين (عليه السالم). مطبوع.

١١ - عهد مأمون أور امام رضا (عليه السالم) (إنكليزي - أردي / سيرة المعصومين
(عليهم السالم))

طبعاته: لكهنو، ١٩٤٤ م، ٤٤ ص.
١٢ - فرمان حيدري (أردي / حديث)

شرح لعهد اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم) إلى مالك األشتر.
طبعاته: كراتشي، مكتبه منصف، ١٦ ص.
١٣ - فلسفه آل محمد (أردي / أخالق)

مجلدان. آداب وتعليمات شرعية.
١٤ - معركه كربال كيا دوخاندانون كي لرائى قهى (أردي / تاريخ التشيع)

دراسة تاريخية تحليلية في واقعة كربالء: هل كانت حربا بين أسرتين؟
١٥ - مقدمه فلسفه آل محمد (أردي / التربية والتعليم)

طبعاته: لكهنو، ٢١٣ ص.
--------------------

(١) في علماى اماميه پاكستان: ١١ " طرز جهانبانى على (عليه السالم) ".

(٤٥٨)



المصادر: بر صغير كي اماميه مصنفين ١ / ١٠٠، ١٢٦ و ٢ / ١٠٣، ١٦٦، ١٦٧،
،١٩٨، ٢١٥

٤٤٩، ٤٦٦، الذريعة ١٤ / ٢٦٤ و ١٦ / ٣٠٥، علماى اماميه پاكستان: ١٠ - ١١،
فرهنگ

زندگى نامه ها ١ / ٣٧١، مستدركات األعيان ٥ / ٦٤، مطلع أنوار: ٥٣ - ٥٦.
السيد ابن الحسن بن مهدي حسين النجفي

(١٣٤٧ ه -)
عالم توسع في الفقه واألصول والحديث. ولد في مدينة لكهنو، وقرأ العلوم األولية

فيها. تتلمذ (١٢) عاما في النجف لبعض علمائها، منهم: الميرزا حسين النائيني، السيد
زين الحسن اإلصفهاني، الشيخ ضياء الدين العراقي، الشيخ محمد حسين آل كاشف

الغطاء. تبوأ مكانة مرموقة في إحاطته باألدب األردي واالنكليزي عند عودته إلى الهند.
انتقل إلى باكستان سنة (١٣٧١ ه) وعمل مدة في تحرير مجلة " رضاكار "، امتدت

فعالياته الثقافية إلى كراتشي فعمل في مؤسسة يادگار رضوي وعين مديرا لمركز
خراسان اإلسالمي، ثم أستاذا في جامعة كراتشي. زار عدة بلدان للدعوة إلى الدين

الحنيف والوعظ واإلرشاد. منحته الحكومة الباكستانية وساما تكريميا سنة (١٤٠٠ ه).
اآلثار:

إلى جانب مقاالته العديدة المنشورة في مجلة " رضاكار " بمدينة الهور، له الكتب
اآلتية:

١ - أساس االعتقاد (أردي / عقائد)
طبعاته: الهور، كتب خانه حسينيه، ٣٢ ص.
٢ - أصول تربيت (أردي / التربية والتعليم)

كتاب في أسس التربية السليمة.
طبعاته: كراتشي، خراسان بك سنئر، ١٩٩٣ م، ١٥٤ ص.

٣ - ترجمة أصل الشيعة وأصولها (أردي / عقائد)
و " أصل الشيعة " للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء.

طبعاته: الهور، ١٩٥٧ م، ١٥٧ ص.

(٤٥٩)



٤ - جنة البقيع (أردي / تاريخ اإلسالم)
في األعمال الظالمة التي نالت مقبرة البقيع.

طبعاته: الهور، ١٦ ص.
٥ - خطبه عهد آفرين وتاريخ ساز حضرت زينب كبرى (عليها السالم) (أردي /

مواعظ وحكم)
ترجمة خطب السيدة زينب (عليها السالم) في الكوفة والشام.

طبعاته: كراتشي، اداره تمدن اسالم، ٤٧ ص.
٦ - صدقه كي اهميت أور افاديت (أرد ي / معارف دينية)

أهميت الصدقة وفوائدها وآثارها الدنيوية واألخروية.
طبعاته: كراتشي، اداره تمدن اسالم، ١٤٠ ص.

٧ - عيد مباهله (أردي / عقائد)
طبعاته: كراتشي، ٢٣ ص.

٨ - غدير خم (أردي / تاريخ التشيع)
طبعاته: كراتشي، ٢٣ ص.

٩ - مسألة خمس (أردي / فقه)
طبعاته: كراتشي، اداره تمدن اسالم، ٢٧٨ ص.

المصادر: بر صغير كي اماميه مصنفين ١ / ١٠٨، ١١٣، ١٢٤، ١٢٥، ٣١٣، ٥٠٥
و ٢ / ٢٨،

٣٠١، ٦٢١، علماى اماميه پاكستان: ١١ - ١٢.
السيد ابن الحسن الهندي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

صغرى (فارسي /...)
طبعاته: گانپور، ١٩٠٥ م، ٣١ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٣٩٦ - ٣٣٩٧، الذريعة ١٥ / ٤٢.
السيد ابن الحسنين اللكهنوي " زائر "

(٠٠٠ - ٠٠٠)
أديب وشاعر هندي نظم كثيرا في مدح ورثاء أهل البيت (عليهم السالم).

(٤٦٠)



اآلثار:
١ - أحسن الكالم (أردي / المدائح والمراثي)

شعر.
طبعاته: الهند.

٢ - بحر غم (أردي / المدائح والمراثي)
شعر.

طبعاته: الهند.
٣ - بياض ماتم (أردي / المدائح والمراثي)

طبعاته: الهند.
٤ - شاهد غم (أردي / المدائح والمراثي)
شعر في رثاء اإلمام الحسين (عليه السالم).

طبعاته: الهند.
٥ - طبل ظفر (أردي / تاريخ االسالم)

منظوم. أحداث غزوة خيبر. مطبوع.
٦ - كربالى غم (أردي / المدائح والمراثي)

طبعاته: الهند.
٧ - مجموعة سالم (أردي / زيارات)

مجموعة صيغ في السالم على المعصومين (عليهم السالم).
طبعاته: الهند.

٨ - مرقع غم (أردي / المدائح والمراثي)
شعر في رثاء ومدح المعصومين (عليهم السالم). مطبوع.

المصادر: الذريعة ٣ / ٤٣، ١٧٠ و ١٣ / ١٥ و ١٥ / ١٥٣ و ١٧ / ٢٩١ و ٢٠ /
٨٧، ٣١٣

و ٢٦ / ٣٢.
ابن الحسين
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
تحفة العوام (فارسي / فقه)

(٤٦١)



مجموعة فتاواه.
طبعاته: حيدر آباد، ١٣٥١ ه.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٢١٣، الذريعة ٣ / ٤٥٧، مؤلفين چاپى ١ / ١٠٤.
ابن سيفي

(ق ١٠ ه)
عالم له معرفة بالطب. كان حيا سنة (٩٠٤ ه).

اآلثار:
تجربه نامه (فارسي / طب)

منظومة طبية كتبها سنة (٩٠٤ ه) لموالنا اياب.
مخطوطاته: روضاتي الخاصة / إصفهان (نشريه ٥ / ١٣٥) - (٨ ظ - ٢٨ أ) -

٩٣١ ه.
المصادر: الذريعة ٢٣ / ٩١، نسخههاى خطى فارسي ١ / ٤٨٧.

ابن الشريفة الواسطي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

عالم. حكي في " رياض العلماء " أن حسن بن سليمان تلميذ الشهيد األول قد ذكره
في كتاب " المحتضر " (١) ونقل عنه، وربما كني باعتبار أمه.

اآلثار:
اللباب (عربي / حديث)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٦٦، الذريعة ١٨ / ٢٧٣، رياض العلماء ٦ / ٢٣.
ابن علي الحسيني

(ق ١٣ ه)
اآلثار:

ملخص التواريخ (فارسي / تاريخ)
منتخب من " سير المتأخرين " للسيد غالم حسين الطباطبائي (ت ١٢٠٨ ه). ثالثة

دفاتر،
--------------------

(١) وفي " الذريعة " و " أعيان الشيعة ": المختصر.

(٤٦٢)



األول: تاريخ ملوك وعظماء الهند من تيمور إلى سنة (١١٥٢ ه). الثاني: وقائع البنغال
وعظيم آباد

واريسا في عهد سپهدار فخر الدولة إلى سنة (١١٩٥ ه). الثالث: تاريخ الملوك من سنة
(١١٥٣ ه)

إلى حكم شاه عالم سنة (١١٩٥ ه).
مخطوطاته: بانگيپور / الهند (نسخههاى خطى فارسي ٦ / ٤٧٠١) [٥٨٥] - (٢٢١

و) -
١٢٧٩ ه.

المتحف البريطاني / لندن (نسخههاى خطى فارسي ٦ / ٤٧٠١)
[١٦٢٩. Or] - (١٣٧ و) - ق ١٩ م.

المصادر: الذريعة ٢٢ / ٢٠٤.
ابن علي رضا اإلصفهاني

(ق ١٣ ه)
منجم إيراني. كان حيا سنة (١٢٣٤ ه).

اآلثار:
حل العقد (فارسي / فلك)

في معرفة التقويم الفارسي. ألفه بأمر الشاه زاده حسين علي ميرزا، وبإشارة أستاذه
السيد

محمد المنجم. فرغ منه سنة (١٢٣٤ ه).
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨١٩) [٢٤٢] - (١٠٥ و).

المصادر: الذريعة ٧ / ٧١.
ابن عمويه

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

الكيمياء (فارسي / كيمياء)
منظومة.

مخطوطاته: مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠٤) [٢٨ / ٢٨٠] - ق ١٣ ه.
المصادر: الذريعة ١٨ / ١٩٤، نسخههاى خطى فارسي ١ / ٦٣٨.

(٤٦٣)



ابن عيسى الرماني
(ق ٦ ه)

مفسر من أسباط الشيخ الطوسي. رأى مؤلف " الرياض " في بعض المواضع أنه من
متأخري علماء الشيعة، وهو غير علي بن عيسى الرماني النحوي المتكلم أستاذ الشيخ

المفيد، ونقل عن بعض الفضالء في رسالته الفارسية: أن الشيخ ابن عيسى الرماني
المفسر

من جملة رجال الشيعة، وهو ابن بنت الشيخ الطوسي، قرأ على خاله أبي علي، وإنه
كثير

االطالع على مضامين كتب جده (١).
اآلثار:

له عدة مؤلفات لم يصلنا من أسمائها إال:
كشف الغمة في فضائل األئمة (عليهم السالم) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
نقله في " الرياض " عن بعض الفضالء في رسالته الفارسية.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٦٩، الذريعة ١٨ / ٤٩، رياض العلماء ٦ / ٢٩.
ابن عين زربي (٢)

(ق ٤ ه)
ذكر ابن شهرآشوب أنه كان من غلمان السيد المرتضى علم الهدى، وهو غير أبي نصر

عدنان بن نصر بن منصور (ت ٥٤٨ ه) والمعروف ب " ابن عين زربي " أيضا.
--------------------

(١) رد عليه العالمة الطهراني في مقدمة تفسير التبيان: ٥٨ - ٥٩ بأن الرماني هو أبو الحسن علي بن عيسى
بن

علي بن عبد الله السامرائي البغدادي الواسطي المعروف ب " ابن الرماني " أو ب " أبي الحسن الوراق "
والملقب ب " األخشيدي " مؤلف التفسير الكبير، وقد صرح الجميع بأنه ولد سنة (٢٩٦ ه) وتوفي سنة
(٣٨٤ ه) وعليه فوفاته قبل والدة الشيخ الطوسي بسنة واحدة فكيف يكون سبطا للشيخ؟ واألظرف من

ذلك أن الشيخ نفسه قد استحسن تفسير الرماني في مقدمة كتابه " التبيان ".
(٢) اختلفوا في كنيته، فقد جاء في " الذريعة ": أنها - كما في نسختي " معالم العلماء " - " ابن ابهين "،

أو
" ابن أعين دربي ". غير أن نسخة " المعالم " المطبوعة ذكرت أن كنيته " ابن عين زربي ". وأشار في

" الذريعة " إلى أن " أمل اآلمل " ذكره ب " ابن أعين ذربي "، لكن نسخته المطبوعة أوردته بكنية " ابن
أعين

زربي ". وزعم السيد محمد رضا خرسان في مقدمة االنتصار: ٢٤ والسيد أحمد الحسيني في مقدمة
رسائل الشريف المرتضى: ٣٠ أن اسمه " زربي ".

(٤٦٤)



اآلثار:
عيون األدلة (عربي / عقائد)

(١٢) جزءا.
المصادر: أمل اآلمل ٢ / ٣٦٢، الذريعة ١٥ / ٣٧٦، مرآة الكتب ٣ / ١٠٢، معالم

العلماء:
١٤٤، معجم رجال الحديث ٢٢ / ١٩٩.

ابن الفقيه العاملي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
ديوان (عربي / شعر)

نسخته كانت في مكتبة السماوي بالنجف.
المصادر: الذريعة ٩ / ٢٧.

ابن محمد شفيع
(٠٠٠ - ٠٠٠)

من شراح أصول الكافي، ويحتمل أنه من تالميذ السيد الميرزا رفيعا النائيني
(ت ١٠٨١ ه) ألنه يصفه في شرحه ب " سيد المحققين ".

اآلثار:
شرح أصول الكافي (فارسي / حديث)

شرح لكتابي: العقل والتوحيد من " أصول الكافي ". امتاز أسلوبه بالتفصيل في شرح
الحديث

األول من كل باب، ثم يتطرق خالله إلى توضيح الغامض من بقية أحاديث الباب. رأى
نسخته

الشيخ الطهراني في مكتبة الخوانساري وقد انمحى اسم مؤلفها ولم يبق إال " ابن محمد
شفيع ".

المصادر: اإليرانيون واألدب العربي ٣ / ٩٠، الذريعة ١٣ / ٩٩.
ابن محمد هاشم

(ق ١١ ه)
طبيب إيراني عاش في عهد السلطان سليمان الصفوي.

(٤٦٥)



اآلثار:
شرح طب الرضا (عليه السالم) (فارسي / طب)

شرح ل " الرسالة الذهبية " المكتوبة للمأمون والمنسوبة إلى اإلمام علي بن موسى
الرضا (عليه السالم).

مخطوطة منه كانت عند السيد جالل الدين المحدث في طهران.
المصادر: الذريعة ١٣ / ٣٦٤.

ابن نصوح الفارسي (١)
(٠٠٠ - ٧٩٣ ه (٢))

شاعر. ولد بشيراز. تتلمذ لبعض األساتذة منهم: الشيخ عالء الدولة السمناني
(ت ٧٣٦ ه) وتأثر بمسلكه في التصوف والعرفان، ولسلمان الساوجي (ت ٧٧٨ ه)

في
الشعر، حتى إنه ليفتخر بدراسته عنده ومصاحبته إياه. أقام زمنا ببغداد مقربا إلى

السالطين الجالئريين ومعدودا في شعرائهم. قضى معظم حياته بتبريز، وتوفي فيها.
اآلثار:

١ - ده نامه (محبت نامه) (فارسي / شعر)
مجموعة رسائل بين عاشق ومعشوقه. أرسلت بطرق ووسائط مختلفة منها: الريح،

نسيم
الصباح، المشط، المرأة وغيرها. أهداه إلى الوزير الخواجة غياث الدين محمد بن رشيد

الدين
فضل الله.

مخطوطاته: انه بيگ / بروسه: ٢٠٠ [١ / ١٢٣٩] - (٥٧ و) - ق ٩ ه ظاهرا.
دار الكتب / القاهرة ٢ / ١٢٩ [٦ / ١٥٦ م أدب فارسي] - ٨٤٣ ه.

سلطنتي / طهران ٢ / ١٠٢٨ [١٠ / ٨٨٣] - ٨٦٢ ه.
سليميه / ادرنه (خطى فارسي كتابخانههاى تركيه: ٢٦٢) [١ / ٤٩٩٤] -

(٣٢ و) - ق ١٠ ه ظاهرا.
عارف حكمت / المدينة (نشريه ٥ / ٤٩٤) [٨١] - (٦٥ و).

--------------------
(١) اختلف في اسمه، فذكرت بعض المصادر ان اسمه " فضل الله " وبعضها اآلخر " كمال الدين " واآلخر

" محمود ". (دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٥ / ٤٨).
(٢) وفي تاريخ نظم ونثر ١ / ٢١١: توفي في (٧٣٧ ه).

(٤٦٦)



عارف حكمت / المدينة (نشريه ٥ / ٥٨٠) [٧٨].
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٨ / ٢ [١٦ مج] - (ص ١٣٧ - ١٥٦)،

اشتملت على ١٣٥٠ بيتا.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ١٧٩ [٦ / ٣٥٢] - ٨٢٤ ه.
مدرسة علوم المرتضى / سرگودها (مشترك پاكستان ٧ / ٣٦٩) -

(٢٨٨ ص) - ١٢٣٤ ه.
ملك الوطنية / طهران ٨ / ١٢٥ [١٤ / ٤٩٢٥] - (١٩٠ ظ - ٢٢٨ ظ)،

وردت بعنوان " مثنوى ".
هدايتي الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٤، ص ١٢٩) - ق ١٢ ه، وردت بعنوان

" ابن الصبوح " خطأ.
٢ - ديوان (فارسي / شعر)

يناهز (٤٠٠٠) بيت من ضمنها أشعار كثيرة في مدح اإلمام علي (عليه السالم).
مخطوطاته: سلطنتي / طهران (بيانى: ٥٥٩) [٦ ف / ٧٢٥] - ق ٩ ه، منتخب

غزلياته.
المصادر: تاريخ أدبيات (صفا) ٣ / ١١٠٨ - ١١٢٤، تاريخ نظم ونثر ١ / ٢١١،

تذكره
سمرقندي: ١٦٩، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٥ / ٤٨، دائرة المعارف تشيع ١ /

،٣٧٤
دانشمندان فارس ١ / ٧٠، الذريعة ٨ / ٢٨٤ و ٩ / ٣٢ و ١٩ / ٢٨٥، ريحانة

األدب ٨ / ٢٥٣،
فرهنگ سخنوران ١ / ٢٠.

ابن همام الشيرازي
(ق ١٠ ه)

عارف إيراني وأديب حكيم فقيه. كان حيا سنة (٩٤٩ ه).
اآلثار:

١ - اسرار دل (فارسي / عرفان)
منظومة في العرفان والتصوف تضمنت مقاالت ومقامات العارفين.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٢٥ [٦ / ٢٦٥٤] - (ص ١ - ٩٣)
-

ق ١٠ ه.
٢ - تحفة الملوك في بيان طريق السلوك (فارسي / مواعظ وحكم)



(٤٦٧)



مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٢٥ [٨ / ٢٦٥٤] - (ص ١٦٣ -
- (٢٨٥

٩٠٣ ه، في هامش الكليات.
٣ - ترجمه أربعين سيد على (فارسي / حديث)

ترجمة نظمها وفقا لطلب الشيخ شمس الدين محمد.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٢٥ [١١ / ٢٦٥٤] - (ص ٥٦٨ -

- (٥٧٤
ق ١٠ ه.

٤ - حكايت آل عبا (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم) - متفرقات)
موضوعات متفرقة أغلبها تاريخية، كحياة اإلمام الحسين واإلمام الصادق (عليهما

السالم)، وقصص
بعض العرفاء والمشايخ، ووصايا أرسطاطاليس، وشرح قسم من نهج البالغة وبعض

اآلداب
االجتماعية في معاشرة الناس وتربية األطفال وغيرها.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٢٤ [٣ / ٢٦٥٤] - (ص ٢٢ -
- (٣٥٨
ق ١٠ ه.

٥ - روضة القلوب (فارسي / تفسير القرآن)
تفسير منظوم لسورة يس في (٢٠٦) أبيات. دونه سنة (٩٠٤ ه).

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٢٥ [٤ / ٢٦٥٤] - (ص ٣٥٩ -
- (٤٧١
ق ١٠ ه.

٦ - شرح حديث كميل (فارسي / حديث)
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٢٤ [٢ / ٢٦٥٤] - (ص ١٠ - ٢٢)

-
ق ١٠ ه.

٧ - شهادتنامه (فارسي / المدائح والمراثي)
مثنوي في وقائع كربالء، (١٢٠٠) بيت. نظمه سنة (٩٠٢ ه).

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٢٥ [٧ / ٢٦٥٤] - (ص ٩٣ -
- (١٦١
ق ١٠ ه.

٨ - فتح نامه (فارسي / تفسير القرآن)
تفسير منظوم لسورة الفتح (١٣٥٠) بيتا. فرغ منه سنة (٩٠٣ ه).



مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٢٥ [١٠ / ٢٦٥٤] - (ص ٤٧٢ -
- (٥٦٧
ق ١٠ ه.

(٤٦٨)



٩ - مصابيح الهدى (فارسي / حديث)
ترجمة وتفسير لألحاديث النبوية الشريفة المشتملة على (٤) أربعينات. بلغت (٧٠٠)

بيت.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٢٥ [٩ / ٢٦٥٤] - (ص ٢٨٦ -

- (٣٣٦
ق ١٠ ه.

١٠ - هداية العارفين (فارسي / حديث)
شرح (٤) أربعينات من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله). (١٠) أبواب رتبها

بأسلوب نادر بديع: كل
باب يحتوي على أحاديث يطابق مضمون كل حديث منها رقم تسلسله، فمثال الحديث

الخامس
يتضمن األمر بخمسة أشياء أو النهي عن خمسة أخرى، وهكذا.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٢٥ [٥ / ٢٦٥٤] - (ص ٤٧٢ -
- (٥٧٤
ق ١٠ ه.

المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٠ / ١٥٢٤ - ١٥٢٥، الذريعة ١٨ / ١٢٨ و ١٩ /
،١١٤

١٩٢، ٢٢٨، ٢٥٣ و ٢١ / ٩٣ و ٢٣ / ٩٥، نسخههاى خطى فارسي ٣ / ١٨٤٥،
و ٤ / ٢٦٢٧،

.٢٧٢٠، ٢٧٥٧، ٢٩٧٢، ٣٢٠٤
ابن ولد

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

الكيمياء (فارسي / كيمياء)
منظومة.

مخطوطاته: كلية اآلداب / طهران ٣ / ٦١ [٩ / ٤٠٠] - ق ١٣ ه.
مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٣١) [٢٧ / ٢٨٠] - ١٢٦٢ /

١٢٧٧ ه.
المصادر: الذريعة ١٨ / ١٩٤ - ١٩٥، نسخههاى خطى فارسي ١ / ٦٣٨.

أبو إبراهيم
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
الصالة (عربي / فقه)



المصادر: الذريعة ١٥ / ٥٣، معالم العلماء: ١٣٧.

(٤٦٩)



أبو إسحاق
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
الفصول (عربي / فلسفة)

في المعقوالت الثانوية. نسخة منه كانت عند الشيخ هادي كاشف الغطاء، تاريخ
كتابتها

(١١٠٧ ه).
المصادر: الذريعة ١٦ / ٢٣٦.
أبو إسحاق بن بحير اإلصفهاني

(٠٠٠ - ٠٠٠)
من مشايخ اإلمامية، كما يبدو من رسالة بعض تالمذة الشيخ علي الكركي في ذكر

أسماء المشايخ.
اآلثار:

تأويل اآليات (عربي / تفسير القرآن)
المصادر: الذريعة ٣ / ٣٠٢، رياض العلماء ٥ / ٤١٢.

أبو إسحاق برهان الدين الكرماني
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
كواكب الدرية في مناقب الحيدرية (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

مخطوطاته: بياني الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ٤٤) - ق ٩ ه.
المصادر: الذريعة ١٨ / ١٨٠.

أبو إسحاق بن عبد الله الكوهبناني شيخ زاده اليزدي
(ق ٩ ه)

أديب منجم ورياضي. ولد بكوهبنان شمال غرب كرمان. قرأ فيها بمدرسة السعدية،
ثم درس العلوم العقلية والنقلية. أقام مدة طويلة بساري. من المقربين إلى والة

(٤٧٠)



مازندران. استغرقت نشاطاته العلمية ما يقارب (٤١) سنة. واسع االطالع على األدب
الفارسي والعربي. كان حيا سنة (٨٨٦ ه).

اآلثار:
١ - التأليفية (فارسي / ألغاز)

شرح لمسألة التناسب التأليفي في الرياضيات الواردة في " حلل المطرز " لشرف الدين
علي

اليزدي (ت ٨٥٨ ه). ألفه سنة (٨٦٣ ه) بكرمان.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٣١٧ [١٤ / ٦٣٢١] - (ص

- ٢٤٢
٢٤٨) - ق ٩ - ١٠ ه.

المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٠٥٤ [٥ / ٢٤١٧] - (ص ٤٢٥ - ٤٣٥) -
٨٦٨ ه، بخط المؤلف.

٢ - ترجمه اعمال هندسى (فارسي / رياضيات)
ترجمة لكتاب " فيما يحتاج إليه الصانع من األعمال الهندسية " ألبي الوفاء البوزجاني

(ت ٣٨٨ ه)، وهي تكملة لترجمة شمس الدين أبي بكر نجم الدين محمود بعد أن
توقفت بموته

واندرس بعضها.
٣ - تضعيفيه (فارسي / رياضيات)

رسالة في مضاعفة مربعات رقعة الشطرنج. فرغ منها في (٨٦٨ / ٨٩١ ه).
مخطوطاته: المتحف البريطاني / لندن (نسخههاى خطى فارسي ١ / ١٥٢) [٢٥ /

Add ٢٣٥٧٠] - (ص ١٠٣ - ١٠٤) - ١٠١٤ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٣١٨ [١٥ / ٦٣٢١] - (ص ١٤٩ -

.(١٧٦
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٠٥٥ [٦ / ٢٤١٧] - (ص ٤٣٧ - ٤٨١)

٨٦٨ ه، بخط المؤلف.
مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠٥) [٥ / ١٠٥] - ١١٠٥ - ١١٠٩ ه.

٤ - حاشية شرح الملخص (عربي / فلك)
شرح وتعليق على المسألة الشعيرية في شرح موسى بن محمد قاضي زاده الرومي

(ت ٨٤٠ ه) لملخص محمود بن محمد الچغميني الخوارزمي (ت ٧٤٥ ه).
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٠٥٤ [٣ / ٢٤١٧] - (ص ٣٧٩ -

- (٣٩٥
٨٥٨ ه، بخط المؤلف.



(٤٧١)



٥ - حل مسألة اإلقبال واإلدبار (عربي / فلك)
رسالة في حل تلك المسألة التي تنسب إلى إبراهيم بن نصر بن سنان (١). ألفها لألمير

معين
الدين عبد الكريم في ساري سنة (٨٤٦ ه).

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٠٥٣ [٢ / ٢٤١٧] - (ص ٣٥٩ -
- (٣٨٨

٨٤٦ ه، بخط المؤلف.
٦ - رسالة في الهيئة (فارسي / فلك)

مباحث األفالك والعناصر في الهيئة، ومباحث الضرب والتقسيم لألعداد الصحيحة وغير
الصحيحة بواسطة المعادالت الرياضية، والمباحث الهندسية في المقادير والمساحات،

وخاتمة
في أوقات الصالة والقبلة. ألفها بأمر حسام الدولة أمير إبراهيم سنة (٨٨٦ ه).

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٥٩٣ [١ / ١٩١٨] - (ص ١ -
- (٤٦

٨٨٦ ه.
٧ - شرح زيج ايلخانى (٢) (فارسي / فلك)

شرح للفصل الرابع من المقالة الثانية ل " زيج ايلخانى " تأليف الخواجة نصير الدين
محمد

الطوسي.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٠٥٤ [٤ / ٢٤١٧] - (ص ٣٩٧ -

- (٤٢٠
٨٦٣ ه، بخط المؤلف.

٨ - شرح سى فصل (عربي / فلك)
شرح مقالة الخواجة نصير الدين الطوسي.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٠٥٥ [٧ / ٢٤١٧] - (ص ٤٨٥ -
- (٦٤٦
٨٦٨ ه.

٩ - شرح الشمسية (عربي / رياضيات)
شرح " الرسالة الشمسية " لحسن بن محمد بن حسين النيسابوري القمي (ق ٨ ه)

المعروف
ب " نظام األعرج ". ألفه لألمير معين الدين عبد الكريم في (٨٦٨ ه).

--------------------



(١) لعله إبراهيم بن سنان (ت ٢٩٦ ه).
(٢) الزيج: جدول تعرف به حركة السيارات (فرهنگ معين: زيج). وايلخاني نسبة إلى ايلخان بن تولو

(هوالكو خان) الذي صنع له ذلك الزيج.

(٤٧٢)



مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٦٩ [٣ / ٦٤٠٥] - (ص ٩٥ -
- (٢٧٢

ق ٩ - ١٠ ه، عليها تعليقات المؤلف وأخرى باسم " صدرا " المختصر،
بعنوان " شرح شمسية الحساب ".

المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٠٥٢ [١ / ٢٤١٧] - (ص ١ - ٣٥٤) -
٨٦٨ ه، بخط المؤلف.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٢٠٥ [٥٢١] - (١٣٠ و) -
ق ١٠ ه، باسم " عبد الله بن عبد الله (١) ".

١٠ - صنعة األسطرالب (فارسي / فلك)
أهداه إلى شمس الدين محمد بن أمير كبير الملقب ب " أمير چقماق ".

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢ / ٢٨٨ [٦٩٤] - (٢٦ و) - ١٠٣٩ ه، ناقصة.
الوطنية / طهران ٦ / ٧٩٢ [٢ / ٣٠١٧] - (ص ٧٤ - ٩٧) - ١٠٩٥ ه،

بعنوان " معرفة األسطرالب ".
المصادر: تذكره شاعران كرمان: ٢٠، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٥ / ١٧٣ -

١٧٥، الذريعة
٢٥ / ٢٥٨، نسخههاى خطى فارسي ١ / ١٤٣ و ٣ / ٢١٨٠.

أبو إسحاق بن عبد الله النيريزي الشبانكارئي
(ق ٩ ه)

باحث في علم المنطق. كان حيا سنة (٨٧٧ ه).
اآلثار:

رسالة في امكان الحكم على المعنى الحرفي (حروف در منطق) (فارسي / منطق)
بحث عن استقالل الحروف المفهومي من حيث وجوده أو عدمه. اختار القول بأن

معنى
الحروف يكون محكوما عليه (٢)، وفيه ذكر الرسالة " الحرفية " ألفضل المتأخرين،

والظاهر أنه
يقصد ابن سينا.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٤١٧ [٦٤١٢] - ٨٧٧ ه، بخط
المؤلف،

باسم " تبريزي " بدل " نيريزي "، جاء بعد تفسير آية السرف.
--------------------

(١) يبدو أنه نسبها إلى هذا االسم وأراد به معناه ال لفظه، فصار سببا للتوهم في ذلك.
(٢) رد عليه الدواني واختار االمتناع. (الذريعة ٢٣ / ٦٤).



(٤٧٣)



المركزية / جامعة طهران ٣ / ٩ [١٥ / ١٠٢١] - (١١٧ أ - ١٢٠ ظ) - ٩٣٩ ه.
المصادر: تاريخ نظم ونثر ١ / ٢٦٧، الذريعة ١١ / ١١٦ و ٢٣ / ٦٤، نسخههاى

خطى فارسي
.٢ / ١٤٩٧

أبو إسماعيل الفراء (١)
(ق ٢ ه)

من رجال الحديث، ذكره الشيخ مرتين للتنبيه على تعدد الطرق إليه.
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
السند إلى كتابه متعدد ينقله الشيخ الطوسي مرة عن جماعة عن أبي المفضل عن حميد

عن
أبي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي عنه، وأخرى عن جماعة عن التلعكبري عن ابن

همام
عن حميد عن القاسم بن إسماعيل عن عبيس بن هشام عنه.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٨٨، تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٢، جامع الرواة ٢ /
،٣٦٦

الذريعة ٦ / ٣٠٦، الفهرست للطوسي: ٣٦٩، مجمع الرجال ٧ / ٦، معجم رجال
الحديث ٢١ /

.٢٥
أبو األسود (٢) الشيباني

(ق ٤ ه)
اآلثار:

ديوان (عربي / شعر)
(٥٠) ورقة.

المصادر: الذريعة ٩ / ٣٥، فهرست النديم: ١٨٦.
--------------------

(١) توهم المولى القهپائي في مجمع الرجال ٥ / ١٢٧ و ٧ / ٦ بأنه محمد بن سلم بن شريح األشجعي
الحذاء

الكوفي.
(٢) وفي بعض طبعات " فهرست النديم ": ابن األسود.

(٤٧٤)



أبو أيوب األنباري (١)
(ق ٣ ه)

محدث سكن بغداد. ذكره الشيخ في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم).
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
يرويه أحمد بن محمد البرقي عنه.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٨٩، جامع الرواة ٢ / ٣٦٧، الذريعة ٦ / ٣٠٦، رجال
الطوسي:

٥١٩، رجال النجاشي: ٤٥٧، الفهرست للطوسي: ١٨٦، مجمع الرجال ٧ / ٨،
معالم العلماء:

١٣٦، معجم رجال الحديث ٢١ / ٣٤.
أبو البركات بن محمد إسماعيل خادم المشهدي الخراساني

(ق ١٢ ه)
عالم له بحوث في التفسير. استشف الشيخ الطهراني أنه من تالميذ العالمة محمد باقر

المجلسي استنادا إلى قوله في وصف العالمة: بأنه أستاذنا المعظم والسناد المكرم عالمة
العلماء موالنا محمد باقر.

اآلثار:
١ - تفسير (عربي / تفسير القرآن)

بدأ بتأليفه سنة (١١٢٥ ه)، وفرغ من استنساخه في (١١٢٧ ه).
مخطوطاته: معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٣ / ٤٥٥ [٥١٢١] - (٢٢٧ و) -

١١٢٧ ه، لعلها نسخة األصل، مع تعليقات المؤلف.
٢ - ربيع المعجزات (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

أخبار منتخبة من " بحار األنوار " عن معجزات المعصومين (عليهم السالم). (١٤)
مقصدا بعددهم.

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ١٤ [٨٢٦] - ١٣٣٩ ه، ناقصة األول،
مصححة.

مدرسة عباس قلي خان / مشهد (نشريه ٧ / ٧٦٧) - (٩٥ و) - ١٢٥٧ ه،
مع كتاب " نظام الزهراء ".

طبعاته: إيران.
--------------------

(١) ظاهر " الفهرست " و " معالم العلماء " اتحاده مع أبي أيوب المدني، وظاهر " رجال النجاشي "
تغايرهما.



(٤٧٥)



٣ - كشف الخالصة (فارسي / رياضيات)
ترجمة وشرح استداللي ل " خالصة الحساب " للشيخ البهائي. ألفه في (١١٠٩ ه).
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٨ / ٢٣٠ [١ / ٧١٠٧] - (ص ١ -

- (٢٧٨
١٢١١ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٨٦١ [٢٩٦١] - (١٣١ و) - ١١١١ ه، بخط
المؤلف.

المروي / طهران: ٢٠٥ [٦٢٣] - ١٢٣٦ ه.
المصادر: تالمذة المجلسي: ١٠، الذريعة ١٠ / ٧٧ و ١٨ / ٣٤، الكواكب المنتشرة:

،١٠٢
معجم ما كتب عن الرسول ٢ / ٢٦.

أبو البشر فرمانفرمائيان
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - تعليم وتربيت در رشته حقوق (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، سپهر، ١٣٤٨ ش، رقعي، ١٣٢ ص.
٢ - حقوق دريائى (فارسي / حقوق)

طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٢٦٣ ص.
٣ - حواشى مختصري در أطراف اليحه

قانون بازرگانى وقانون تجارت (فارسي / قانون)
طبعاته: طهران، ١٣٤٣ ش، رقعي، ٩٩ ص.

٤ - نمايشنامه عاقبت كار دكتر دمنه (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٥١ ش، جيبي، ١٢٧ ص.

٥ - نمايشنامه كليله ودمنه (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٥١ ش، جيبي، ١١٦ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٣٧٤ و ٢ / ١٧٧٨، ١٨٢٤ و ٥ / ٥٣٠٩.

(٤٧٦)



السيد أبو البقاء بن عبد الباقي (١) الحسيني
(ق ١٠ ه؟)

اآلثار:
١ - شرح كبرى (فارسي / منطق)

شرح لكتاب " الكبرى في المنطق " للسيد مير شريف الجرجاني. كتبه ألبي الفتح
محمد

همايون سلطان بابري.
مخطوطاته: جواهري الخاصة / همدان (شهرستانها ٣ / ١٦٧٨).

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٥٧) [٨٧٥٧] - ٩٨٩ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٣٨٦ [١١٨٣] - (٣٨ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٣٨٦ [٦١٣٨] - (٣٦ و).

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ٣٣٨ [١٠٩٤] - (٧٥ و) - ق ١١ ه.
العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ٢١٧) [٢ / ٦٥] - ق ٩ - ١٠ ه، ناقصة

األول.
العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٢٦٦) [٢ / ٢٧٠] - (٧٤ ظ - ١٢٨ أ) -

١٢٢٧ ه.
الفيضية / قم ٣ / ٩٢ [٣ / ١٤٤٦] - (٥٠ و) - ق ٩ - ١٠ ه.

- [R .٨٧٣] (مشترك پاكستان ٢ / ٩٢٩) متحف پروانشل / حيدر آباد
(و ٥٨ - ١٢٧) - ق ١٢ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٦ / ٨٨ [٢١٠١] - (١٠٧ ص).
المرعشي / قم ٢ / ١٢٧ [٤ / ٥٢٣] - (١٢٠ ظ - ٢١٤ ظ)، ناقصة اآلخر.

المرعشي / قم ٢ / ١٢٤ [٥٢١] - (١٢١ و)، ناقصة اآلخر.
المرعشي / قم ٢٥ / ٢٠٢ [٩٩١٣] - (١٢٢ و) - ٩٧٦ ه، ناقصة األول.

المرعشي / قم ٢٣ / ١٥٥ [٨٩٩٣] - (٩٣ و) - ٩٧٩ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٢٢٤ [١ / ٤٢٥٥] - (٢ ظ - ٨٠ أ) -

١٢٩٦ ه.
ملك الوطنية / طهران ٦ / ١٠٧ [٢ / ٢٧٨٤] - (٥٩ ظ - ١٢٦ ظ) -

٩٧٥ ه.
--------------------

(١) في خطى رضوى ٤ / ٢٨٦: أبو البقاء بن عبد الله الحسيني.

(٤٧٧)



الوطنية / طهران ٢ / ١٠٩ [١ / ٦٠٢ ف] - (ص ١ - ٩٥) - ق ١٠ ه
ظاهرا، بدون اسم المؤلف.

الوطنية / طهران ١٢ / ٥٥٢ [٥ / ٢٥٩٦] - (٥١ ظ - ١٣٣ ظ) - ١٠٢٣ -
١٠٢٤ ه.

٢ - شرح الهداية (فارسي / منطق - فلسفة)
الظاهر أنه شرح " الهداية األثيرية " لمفضل بن عمر األبهري (ت ٦٦٣ ه).

مخطوطاته: جامعة إصفهان / إصفهان (نشريه ١١ / ٩٤٢) [١ / ٣٣٩] - ١١٢٠ ه.
المصادر: الذريعة ١٤ / ٣٢ و ٢٣ / ٧٠، نسخههاى خطى فارسي ٢ / ١٥٠١.

أبو بكر بن أحمد بن مسعود الطهراني اإلصفهاني
(ق ٩ ه)

مؤرخ عاصر دولتي قراقويونلو وآق قويونلو التركمانيتين. ولد بقرية طهران في
إصفهان. عينه حسن بيك آق قويونلو منشئا له وقربه إليه. درس بهراة في مدرسة غياثيه

ومدارس أخرى ثم تفرغ للتأليف. كان حيا سنة (٨٨٦ ه).
اآلثار:

ديار بكريه (فارسي / تاريخ)
الكتاب الوحيد في تاريخ الدولتين التركمانيتين. ألفه بأمر األمير أوزون حسن.

طبعاته: أنقرة، ١٩٦٢ / ١٩٦٤ م، ٢ مج.
طهران، ١٣٥٦ ش، ١ مج.

المصادر: تاريخ نظم ونثر ١ / ٦، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٥ / ٢٥٦ - ٢٥٨،
دائرة

المعارف تشيع ٥ / ١٨١، رجال حبيب السير: ٢٢٤، فرهنگ زندگى نامه ها ١ /
.٢٠

أبو بكر بن إسماعيل األزرقي الهروي الوراق (١)
(٠٠٠ - ح ٤٦٥ ه (٢))

شاعر مدح حكام الدولة السلجوقية. نظم الشعر في مقتبل عمره. اطلع على كثير من
--------------------

(١) يظهر من بعض أبياته أن اسمه " جعفر ". وجاء في الذريعة ٩ / ٦٨ أن والده إسماعيل الوراق كان قد
آوى

الشاعر اإليراني المعروف الفردوسي (ت ٤١١ ه) ستة أشهر بعد هجائه للسلطان محمود وفراره منه.
(٢) أشير في ذيل ديوان األزرقي إلى أنه توفي سنة (٥٢٦ ه)، وهو غير صحيح.

(٤٧٨)



العلوم. كانت بينه وبين الشيخ عبد الله األنصاري عالقة أخوية خاصة.
اآلثار:

١ - الفيه وشلفيه (فارسي / طب)
و " األلفية " (١) حكاية مصنوعة مصورة لتقوية الباه، معروفة قبل عصر المترجم له

الذي نظمها
لملك نيشابور طوغان شاه. وقيل: إن " األلفية والشلفية " نظم لكتاب أخالقي للفرس

نظير
" سندباد ".

٢ - ديوان (فارسي / شعر)
يقرب من (٢٠٠٠) بيت. مدح فيه حاكم هراة طغانشاه بن أرسالن.

مخطوطاته: جميعة نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١١٢١) [٢٧٧ د] - (١٥١
ص) -

ق ١١ ه.
سلطنتي / طهران (بيانى: ٤٩١) [٥ / ٥٥٣] - ق ١٠ ه.

سلطنتي / طهران (بيانى: ٣٠) [١٠١٤٧] - (١٣٢ ص) - ١٢٨٧ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٣٦١ [٤٥٨٨] - (٤٥ و).

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٣٦٠ [٤٥٨٧] - (٨٠ و) - ١٢٦١ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٣٥٩ [٤٥٨٦] - (٤٠ و) - ١٢٨٨ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٣٦٠ [٦٦٦٩] - (٤٠ و) - ١٢٩٤ ه.
فارس الوطنية / شيراز ١ / ١٩ [٣ / ١٤] - (٧١ و)، ناقصة اآلخر.

فرخ الخاصة / مشهد (نشريه ٣ / ٨٩) [١٧].
كلية اآلداب / طهران ١ / ٢٤٥ [٦٨ د] - (٧٧ و) - ١٠١٣ ه.

كلية اآلداب / طهران ١ / ٢٤٤ [٢٢٢ ج] - (٦٢ و) - ١٢٩٦ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ١٨١ [٩٤١].

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٣ / ٢٧٠ [٣ / ٤٨٤١] - (ص ٩٠ - ١١٩) -
٩٩٦ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٤٦٩ [٢ / ١١٨٣] - (ص ٨٥ - ١٥٧) -
١٠٠٣ ه.

--------------------
(١) ذكر النديم في الفهرست: ٣٧٦ كتاب " األلفية الكبير " و " األلفية الصغير " تحت عنوان " أسماء

الكتب
المؤلفة في الباه الفارسي والهندي والرومي والعربي على طريق الحديث المشبق ".



(٤٧٩)



مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٥٠ [٢ / ٩١] - (ص ٦٤ - ١١٤) -
ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ١٤ / ٢٠٣ [٥٤١٥] - (٩١ و) - ق ١١ ه، ناقصة اآلخر.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ١٥٩ [٨٥٥٣] - (٣٠ و) - ١٠٤٧ ه، ناقصة

األول.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢٠٦ [٦١٤٨] - (٣٥ و) - ق ١١ - ١٢ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢٨٥ [٦٥٢٢] - (٩٥ و) - ق ١٢ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٣٦٤ [٩٤٠١] - (٦٣ و) - ١٣٤٨ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٥٥٨ [٣٧٦] - (٥٥ و) - ١٢٦١ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٦٠ [٤٨٢٩] - (٥٩ و) - ق ١٠ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٦٠ [٥١٧٤] - (٨٨ و) - ق ١٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٦٠ [٥٠٢٣] - (٥٥ و) - ١٢٩٥ ه.
الوطنية / طهران ٤ / ٤٦٨ [١٩٧٣] - (٨١ و) - ق ١٠ ه ظاهرا.

وله نسخ خطية أخرى (١).
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٦ ش، وزيري، ٦ + ١٣١ ص، تصحيح علي

عبد الرسولي.
طهران، زوار، ١٣٣٦ ش، وزيري، ١١٦ ص، تصحيح سعيد نفيسي.

٣ - سندباد (٢) (فارسي / مواعظ وحكم - أدب)
منظومة في النصائح، وقيل: كتاب قصص وحكايات.

--------------------
(١) يراجع خطى دانشگاه تهران ٨ / ٨٥ و ١٣ / ٣٠٧٠ و ١٦ / ١٨، ٢١٢، خطى مجلس " ١ " ٢ /

٢٠٦
و ٣ / ١٨٢ و ١١ / ١٦١ و ١٣ / ٦٦، ٢٩٥ و ٢١ / ٢٣٣، خطى ملى تهران ٢ / ٦٦، ١٣٢ و ٣ /

٣٨٣
و ٥ / ٤٤٥ و ٦ / ٧٢٦، ٧٣٨، خطى ملى ملك ٨ / ٦٣، ١١٠، ١٤٢، ٤١٧ و ٩ / ١٠٥، نشريه ٥ /

١٠٣، ٤٨٤، ٦٢٦ و ٦ / ٥٩٦ و ٧ / ٧٣٠ و ١٠ / ١١١.
(٢) وفي نسبته إلى األزرقي خالف، فبعضهم رجح نسبته إلى الهند، وذكر أنه يتكون من نسختين: كبيرة
وصغيرة، وبعض آخر نسبه إلى الفرس أو الهند قبل اإلسالم بزمن بعيد، واحتمل أن يكون األزرقي قد نظم
ترجمة الخواجة عميد الفوارس الفناورزي للكتاب عن الپهلوية إلى الفارسية الدرية سنة (٣٨٩ ه)، أو كان
بصدد نظمها استنادا إلى أحد أبياته كما في حواشى چهار مقاله: ١٧٧، غير أن النظم األزرقي - لو كان

فعال - ال وجود له اآلن.

(٤٨٠)



المصادر: تاريخ أدبيات (صفا) ٢ / ٤٣٢ - ٤٣٨، تذكره سمرقندي: ٥٨ - ٥٩،
چاپى فارسي

٢ / ٢٢٦٣، حواشى چهار مقاله: ١٧٤ - ١٧٧، الذريعة ٩ / ٦٨ و ١٢ / ٢٣٤ و
،٢٦ / ٥٤ - ٥٥

ريحانة األدب ١ / ١٠٩ - ١١٠، فرهنگ معين (االعالم) ٥ / ١٢٩، فهرست برگه
ها ١٣٦٣ -

١٣٦٤: ١٢٤، فهرست النديم: ٣٦٤، ٣٧٦، كشف الظنون ١ / ١٥٧ و ٢ /
١٠٠٣، گنج سخن

١ / ٢٤٦ - ٢٥٣، مجمع الفصحاء ١ / ٣٥٢ - ٣٨٥، مؤلفين چاپى ١ / ١١٣ -
.١١٤

السيد أبو بكر بن عبد الرحمن العلوي الحسيني الحضرمي (١)
(١٢٦٢ - ١٣٤١ ه)

عالم وشاعر مدح أهل البيت (عليهم السالم). ولد في تريم من قرى حضرموت. قرأ
على بعض

العلماء منهم: أحمد بن زيني دحالن شيخ المشايخ في مكة. تولى التدريس واإلفتاء.
زار مدنا كثيرة والتقى علماءها. أقام بحيدر آباد في الهند، ودرس بمدرستها النظامية.

اشتهر بإصالح ذات البين وإخماد الفتن وحقن الدماء، وله دور في حل خالفات وقعت
بين أمراء شبه الجزيرة سنة (١٢٩٢ ه). توفي بحيدر آباد.

اآلثار:
١ - أرجوزة في آداب النساء (عربي / التربية والتعليم)

أنشدها في مكة بطلب من السيد فضل پاشا.
طبعاته: حيدر آباد، ١٣٤٤ ه، في آخر ديوانه.

٢ - إسعاف الطالب ببيان مساحة السطوح
وما يتوقف عليه من الحساب (عربي / رياضيات)

طبعاته: الهند، ١٣٠٩ ه، ٨٤ ص.
حيدر آباد، ١٣٤٤ ه، باهتمام محمد بن عقيل، ضمن ديوانه.

٣ - إقامة الحجة على التقي ابن الحجة (عربي / أدب)
--------------------

(١) صرح في الكنى واأللقاب ١ / ٢٥ بأنه شيعي إمامي، كما أورده السيد األمين في أعيان الشيعة ٢ /
٢٩٤

- ٣٠٢ والشيخ الطهراني في نقباء البشر ١ / ٢٥ - ٢٦. وجاء في بعض المصادر مثل معجم المؤلفين ١ /
٦٣ ومعجم المطبوعات ٢ / ١٣٥٢ وهدية العارفين ١ / ٢٤١ أنه شافعي.



(٤٨١)



نقد كتاب " البديعية " البن حجة الحموي.
طبعاته: بومباي، ١٣٠٥ ه، ٨٤ ص.

٤ - تحفة المحقق بشرح نظام المنطق (عربي / منطق)
شرح ألرجوزته في المنطق.

طبعاته: القاهرة، ١٣٣٠ ه، ٢٦٠ ص.
٥ - التذكير (عربي / أخالق)

٦ - الترياق النافع بايضاح وتكملة مسائل جمع الجوامع (عربي / أصول الفقه)
الظاهر أنه تكملة " مجمع الجوامع " لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن السبكي

الشافعي
(ت ٧٧١ ه) في أصول الفقه.
طبعاته: حيدر آباد، ١٣١٧ ه.

٧ - التنوير (عربي /...)
٨ - حدائق ذريعة الناهض إلى تعلم أحكام الفرائض (١) (عربي / فقه)

أرجوزة في أحكام الفرائض (٢).
طبعاته: القاهرة، ١٣٠٣ ه.
٩ - ديوان (عربي / شعر)

ضم قصائده في مدح ورثاء النبي (صلى الله عليه وآله) واألئمة المعصومين (عليهم
السالم)، من جملتها قصيدة النبأ

اليقين التي بلغت (١١٠) أبيات تقريبا في مدح أمير المؤمنين (عليه السالم). فرغ من
نظمه سنة

(١٣٣٠ ه).
طبعاته: حيدر آباد، ١٣٤٤ ه، باهتمام محمد بن عقيل، مع كتابه " إسعاف الطالب...

."
١٠ - رشفة الصادي من بحر فضائل

بني النبي الهادي (عليهم السالم) (٣) (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
--------------------

(١) وفي الذريعة ١٠ / ١٣٢: " ذريعة الناهض إلى علم الفرائض ".
(٢) شرحها علي بن قاسم العباسي الحسني. (معجم المطبوعات ٢ / ١٢٦٦، ١٣٥٢).

(٣) ويسمى أيضا " الشاهد المقبول بفضل أبناء الرسول " و " إرشاد الصادي... " كما في الذريعة ٢٣ /
٩١

ذيل " منظومة في تبرج النساء ".

(٤٨٢)



فضائل أهل البيت (عليهم السالم) استنادا إلى اآليات القرآنية والروايات الشريفة وأقوال
الصحابة

والشعراء المادحين. مقدمة و (٩) أبواب وخاتمة.
طبعاته: لبنان، دار الكتب العلمية، ١٤١٨ ه، وزيري، ٣٧١ ص، تحقيق السيد علي

عاشور.
مصر، ١٣٠٣ ه، ٢٤٧ ص.

١١ - رفع الخبط في مسائل الضغط (١) (عربي / عقائد)
١٢ - الشبهات (عربي / عقائد)

١٣ - الشهاب الثاقب على السباب الكاذب (عربي / عقائد)
رد على ما كتبه المولى فقير الله على كتاب " النصائح الكافية لمن تولى معاوية "

لمحمد بن
عقيل.

طبعاته: حيدر آباد، ١٣١٧ ه، مع " فتوحات الباحث بشرح تقرير المباحث " قسم
اإلرث.

١٤ - ضرب الذلة على جريدة النحلة (عربي /...)
١٥ - العقود اللؤلؤية في أنساب

السادة العلوية بالديار الحضرمية (عربي / أنساب)
تأليف في أنساب آل باعلوي.

طبعاته: بومباي.
١٦ - فتوحات الباحث بشرح تقرير

المباحث من أحكام إرث الوارث (عربي / فقه)
شرح لمنظومته في أحكام الفرائض.

طبعاته: حيدر آباد، ١٣١٧ ه، ٢٧ ص، مع " الشهاب الثاقب على السباب الكاذب ".
١٧ - الكشف (عربي /...)

١٨ - منظومة في تبرج النساء ومفاسد سفورهن (عربي / التربية والتعليم)
طبعاته: حيدر آباد، ١٣٤٤ ه، في آخر ديوانه.

--------------------
(١) في إيضاح المكنون ١ / ٥٥٢: " رد الخبط في دفع دعوى الضغط ".

(٤٨٣)



١٩ - نزهة األلباب في رياض األنساب (عربي / أنساب)
ذكر في آخر ديوانه ونقل عنه.

٢٠ - نظام المنطق (عربي / منطق)
منظومة في المنطق. شرحها الناظم نفسه كما مر.

طبعاته: حيدر آباد، ١٣٣١ ه.
٢١ - نوافح الورد الجوري بشرح عقيدة الباجوري (عربي / عقائد)

طبعاته: حيدر آباد، ١٣١٧ ه، ١١٦ ص.
٢٢ - وجوب الحمية عن مضار الرقية (عربي / عقائد)

رد على " الرقية الشافية من نفثات سموم النصائح الكافية لمن تولى معاوية " للسيد
حسن بن

العلوي فيما كتبه على " النصائح الكافية " لمحمد بن عقيل.
طبعاته: سنغافورة، ١٣٢٨ ه.

٢٣ - الورد القطيف (عربي / أدب)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٢٩٤ - ٣٠٢، ايضاح المكنون ١ / ٥٥٢، ٥٧٥، چاپى

عربي: ٥٣،
٧٩، ١٧٢، ١٨٢، ٣٧٢، ٥٧٧، ٩٦٨، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٥ / ٢٤٤ -

٢٤٥، دائرة
المعارف تشيع ١ / ٣٨٩، الذريعة ٢ / ٥٩ و ٣ / ٤٦٧ و ٤ / ٥٢، ١٧٠، ٤٧٠ و

٥ / ١٦ و ٧ / ٩٣
و ٩ / ٣٧ و ١٠ / ٢٥، ٣٢ و ١١ / ٢٣٨، ٢٤٣ و ١٣ / ٢٤ و ١٤ / ٢٤٧ و ١٥

- ١١٥، ٣٠١ /
٣٠٢ و ١٦ / ١١٦ و ١٨ / ٢ و ٢٣ / ٩١ و ٢٤ / ٣٣، ١١٣، ١٩٠، ٣٥١ و ٢٥

/ ٦٥ و ٢٦ / ٣٧،
علماء معاصرين: ١٣٢ - ١٣٣، الكنى واأللقاب ١ / ٢٥ - ٢٧، معجم المطبوعات

- ١ / ١٤٠
١٤١ و ٢ / ١٢٦٦، ١٣٥٢، معجم المؤلفين ٣ / ٦٣، مؤلفين چاپى ١ / ١١٤ -

١١٥، نقباء البشر
١ / ٢٥ - ٢٦، هدية العارفين ١ / ٢٤١.

أبو بكر بن علي اإلسكندري (١)
(ق ٨ / ٩ ه)

كاتب. يبدو أنه والد شرف الدين علي اليزدي.
اآلثار:

١ - تحفه ناصري (نصرتي) (فارسي / أدب)



مجموعة منشآته. ألفها في عهد الدولة التيمورية.
--------------------

(١) ذكر في نشريه ٢ / ٤٥ باسم " أبي الكريم بن علي االشكذري ".

(٤٨٤)



مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٣٧٧ [٢ / ٢٥٧٦] - ق ١٢ ه، ناقصة
اآلخر.

بياني الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ٤٥)، بعنوان " تحفه ناصري ".
٢ - متنزه األبصار (تركي /...)

مخطوطاته: المسجد األعظم / قم: ٦٠٣ [١ / ٢٩٦٠] - (٥٠ و) - ٨٢٢ ه، ناقصة.
المصادر: الذريعة ٢٣ / ٢٤.

أبو بكر بن محمد سيفي العروضي البخاري
(٠٠٠ - ح ٩٠٩ ه)

شاعر. ولد وتوفي ببخارى. درس في هراة واشتهر بأشعاره الكثيرة. الزم السيد علي
شير نوائي. تقرب إلى السلطان حسين بايقرا. أقام مدة بسمرقند، ودرس ابن الملك

سعيد
بايسنقر ميرزا.

اآلثار:
١ - دستور معما (فارسي / ألغاز)

مقدمة و (٤٠) قاعدة وعدة تنبيهات وخاتمة. أدرج في خاتمته معميات شرف الدين
اليزدي

وعنونها بحرف األلف، ومعميات جامي بالعين، وأبي الحسن االندجاني بالالم.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٥٥٩ [٦٨٩٩] - (٥٠ و) - ٩٦٩

ه،
بعنوان " رسالة در معما ".

كلية اإللهيات / طهران ١ / ١٦٠ [٦ / ١٤٤] - (٨٦ ظ - ١٢٠ أ) - ق ١١ -
١٢ ه، بعنوان " رسالة معما ".

٢ - دستور معما (فارسي / ألغاز)
كتاب آخر نسب إليه. مقدمة في بيان حقيقة المعمى وأقسامها، وعدة قواعد وخاتمة.

مخطوطاته: دار الكتب / القاهرة ٢ / ١٣٤ [٦ / ٣٣٥] - (و ١٤٠ - ١٧٨) -
٩٢٥ ه،

بدون اسم المؤلف.
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٣٨ [٢ / ٤٩٠] - (ص ١٢ - ٥٦) - ٨٥١ ه، بدون

اسم المؤلف.
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٦٤ [٣ / ٥٣٧] - (ص ٧٦ - ٩٨) - ق ١١ ه.

(٤٨٥)



٣ - ديوان (فارسي / شعر)
مخطوطاته: دار الكتب / القاهرة ١ / ١٩٥ [١٨٢ - م أدب فارسي] - ٨٨٦ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران (نسخههاى خطى فارسي ٣ / ٢٣٦٩)
[٤ / ٨٥٤٦] - ق ١٠ - ١١ ه.

المركزية / جامعة طهران ٢ / ٢٤٤ [٦ / ٢٢٥] - (و ١٠٦ - ١١٧) - ق ١٠ ه.
٤ - رسالة في العروض (ميزان االشعار) (فارسي / أدب)

مخطوطاته: الحجتية / قم: ١١٥ [١ / ٦٠٢] - ق ١٣ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٦٤٧ [٤٨٧٨] - (١٠٤ و) - ١٣١٠ ه.
كلية اآلداب / طهران ١ / ٣٥٦ [١ / ٩٢ د] - (٢ ظ - ٣٩ أ) - ١٠٠٩ ه.
كلية الحقوق / طهران: ١٦٣ [١ / ٢٥٤ ج] - (١ ظ - ٤٦ أ) - ق ١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٦٥٣ [١ / ٣١٠١] - (ص ١ - ٣٣) -
ق ١٢ ه.

المرعشي / قم ١٧ / ٧٨ [١ / ٦٤٨٦] - (١ ظ - ٢١ أ) - ق ١١ ه.
المرعشي / قم ٣ / ٢٣٠ [٤ / ١٠٣٨] - (٤٧ ظ - ٨٤ ظ) - ١٢٤٩ ه.
المرعشي / قم ١٥ / ١٢٠ [١ / ٥٧٢٣] - (١ ظ - ١٨ ظ) - ١٢٨٠ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٤٦٦ [١ / ٤٥١٥] - (ص ١ - ٦٥) - ٩٨١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٤٢٤ [٤٤٧١] - (٣٧ و) - ق ١٠ - ١١ ه.

المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٣٦٨ [٣ / ٢٥٧٢] - (٧١ أ - ١٢٤) -
١٠٧٨ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٧٢٩ [١ / ٣٧٣٥] - (ص ١ - ١١٩) -
١٢٢٨ ه.

المركزية / جامعة طهران ٦ / ٢٣١٤ [١٢٠٨] - (٣ ظ - ٤٠ ظ) - ١٢٦٥ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٠٦٤ [٩ / ٤٠٨٥] - (ص ٤٧ - ٧٥) -

١٢٩٧ - ١٣١٢ ه.
وله نسخ خطية أخرى (١).
--------------------

(١) يراجع نسخههاى خطى فارسي ٣ / ٢١٦٢ - ٢١٦٤.

(٤٨٦)



طبعاته: عديدة منها:
باريس، ١٨٧٢ م، مع " رسالة عروض " لجامي.

دلهي، ١٢٦٩ ه، رقعي، ٦٤ ص.
لكهنو، ١٢٩٣ ه، وزيري، ٤٨ ص.

الهور، ١٩٣٤ م، وزيري، ٤٠ ص، تصحيح نصير الدين صاحب.
٥ - صنايع البدايع (فارسي / شعر - متفرقات)

منظومة تطرقت إلى عدة مهن وفنون كالنجارة والعطارة والنرد والشطرنج وغيرها.
(١٣٢٠)

بيتا.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٤ / ٣٥١٥ [٤٥٨٥] - (١٣٢ ص) - ٩٢٤

ه،
ناقصة األول.

طبعاته: طهران، مجلة دانش ع ١٠، ص ٥٤ - ٩٥، تصحيح نجيب مايل الهروي.
المصادر: تاريخ أدبيات (صفا) ٤ / ١٢٠ - ١٢١، چاپى فارسي ٣ / ٣٥٠٩،

دانشنامه أدب
فارسي ١ / ٥١٢، الذريعة ٩ / ٤٨٦ و ١٥ / ٢٥٤، ٢٥٨، رجال حبيب السير:

،١٩٢ - ١٩٣
ريحانة األدب ٣ / ١٤٦ - ١٤٧، فرهنگ بزرگان: ٢٣٧، كشف الظنون ٢ /

١٧٤٢، مجالس
النفائس: ٥٧ - ٥٨، مؤلفين چاپى ٣ / ٣٨٥ - ٣٨٦، نسخههاى خطى فارسي ٣ /

،٢١٦٢
٢١٨٩ - ٢١٩٠، ٢٣٦٩ و ٤ / ٢٩٩١، هفت إقليم ٣ / ٤٣٥.

أبو بالل األشعري
(ق ٣ ه)

من رجال الحديث. مجهول الحال. ذكره الشيخ في " الفهرست " ووصفه النجاشي
بأنه مقل (١).

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

ذكره النجاشي عن الحسين عن أحمد بن جعفر عن حميد عن إبراهيم عنه، والشيخ
الطوسي

بإسناده عن جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن إبراهيم بن سليمان الخزاز عنه.
--------------------



(١) ربما عنى أنه قليل الرواية، أو إشارة إلى عمله بأنه كان يقلي الحبوب. (هامش تنقيح المقال ٣ / ٧).

(٤٨٧)



المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٠٩، تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٧، جامع الرواة ٢ /
٣٧٠، دائرة

المعارف تشيع ١ / ٣٩٠، الذريعة ٦ / ٣٠٦، رجال النجاشي: ٤٥٤، طرائف المقال
،١ / ٣٧٥

الفهرست للطوسي: ٣٧٠، مجمع الرجال ٧ / ١٣، معجم رجال الحديث ٢١ / ٧٣،
نقد الرجال:

.٣٨٤
أبو تراب آخوندزاده

(ق ١٤ ه)
عالم ديني من مدينة باكو في أذربيجان.

اآلثار:
اسالمك تفرقه سى سيلرى (تركي / معرفة اإلسالم)

طبعاته: باكو، ١٣٣٢ ه، رقعي، ١١٠ ص.
المصادر: الكتاب نفسه.

أبو تراب بن أبي القاسم البرغاني الشهيدي القزويني
(١٢٧٨ - ١٣٧٥ / ١٣٧٧ ه)

فقيه من مراجع التقليد. ولد ونشأ في قزوين، اجتاز مرحلة السطوح في مدرسة
الصالحية عند علماء أسرته. واصل دراسته في العراق عند الميرزا علي نقي الحائري

آل الصالحي والميرزا العالمة آل الصالحي في كربالء، وعند الشيخ محمد كاظم
الخراساني والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي في النجف، ثم نال االجتهاد.

تصدى
لألمور الشرعية والتدريس واإلفتاء في قزوين منذ سنة (١٣٣٠ ه). التحق بالشيخ فضل

الله النوري في دعمه للثورة الدستورية في إيران. انتقل إلى طهران سنة (١٣٣٦ ه)
بطلب

من ساكنيها، وعرف مرجعا دينيا ومدرسا وإماما للجماعة في مسجد همت آباد، توفي
بتلك المدينة ودفن إلى جوار مرقد ابن بابويه.

اآلثار:
١ - أسماء خجسته توحيد (فارسي / عقائد)

طبعاته: طهران، ٧٢ ص، مع " تفسير آية النور ".

(٤٨٨)



٢ - أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)
في االستصحاب ومباحث األلفاظ. مخطوطته كانت في مكتبة المؤلف بطهران.

٣ - أقسام نجاسات وأحكام آن وتوضيح المظهر به (فارسي / فقه - الفرق
والمذاهب)

في الرد على البابية.
٤ - التبيين في شرح آيات المواعظ والبراهين (فارسي / تفسير القرآن)

تفسير لكل القرآن الكريم. جمع فيه بين البحوث الفلسفية واآليات والروايات. (٥)
مجلدات ضخمة. فرغ من المجلد الخامس سنة (١٣٦٥ ه).

مخطوطاته: عبد الحسين الشهيدي الصالحي / قزوين (دائرة المعارف تشيع ٤ /
،(٥٦٩

بخط المؤلف.
٥ - تفسير آية النور (فارسي / تفسير القرآن)

طبعاته: طهران، ١٣٣١ ش، رقعي، ٤٤ ص، مع " رسالة في التوحيد ".
٦ - رد بر بأبيه (فارسي / الفرق والمذاهب)
رد على فرقة البابية محتجا عليهم بادعاءاتهم.

مخطوطاته: عبد الحسين الشهيدي الصالحي / قزوين (مينو در ٢ / ٦١٠)، بخط
المؤلف.

٧ - رسالة في التوحيد (فارسي / عقائد)
طبعاته: طهران، ١٣٣١ ش، رقعي، ٤٤ ص، مع " تفسير آية النور ".

٨ - رسالة في الخراج والمقاسمة (عربي / فقه)
٩ - المكاسب (عربي / فقه)

مخطوطاته: عبد الحسين الشهيدي الصالحي / قزوين (مينو در ٢ / ٩٣٥)، بخط
المؤلف.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٢١، ١٣٨٥ و ٢ / ٢٥٦١، دائرة المعارف تشيع ١ /
٣٩١ و ٤ /

٥٦٩، الذريعة ٢٦ / ١٥١، مستدركات األعيان ٣ / ٥، مؤلفين چاپى ١ / ١٢٦ -
١٢٥، مينو در

٢ / ٦٠٩، ٦٣٤، ٦٤١، ٦٥٨، ٩٣٥، نقباء البشر ١ / ٢٨.
السيد أبو تراب بن أبي الحسن الحسيني األزغدي

(ق ١٠ ه)
باحث. كان حيا سنة (٩٩٢ ه).



(٤٨٩)



اآلثار:
منهاج المؤمنين (فارسي / أدعية - عقائد)

مجموعة أدعية وآداب ومستحبات مختلفة. مقدمة و (١٢) بابا وخاتمة ضمت ترجمة
كتاب

" االعتقادات " للصدوق.
مخطوطاته: الفيضية / قم ٢ / ١٠٥ [٣٠١] - (٢٢٠ و) - ١٢٤٩ ه.

المرعشي / قم ١٤ / ١٧ [٥٢١٩] - (٤٤٦ و).
المصادر: تراجم الرجال ١ / ٢٥، مستدركات األعيان ٦ / ٨.

السيد أبو تراب بن أبي طالب الحسيني القائني
(٠٠٠ - ١٣٢٨ ه)

عالم أديب وشاعر مقل تخلص ب " أنوار ". تتلمذ للسيد حسين الكوهكمري وغيره
في النجف. صار مرجعا لألمور الشرعية في قائن. انتقل أواخر حياته إلى مدينة مشهد،

وتوفي بها ودفن في دار السيادة.
اآلثار:

اسرار التوحيد (فارسي / تفسير القرآن)
تفسير سورة التوحيد.

طبعاته: مشهد، ١٣١٨ ه، على هامش " لؤلؤة الغالية " لوالده.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٠٩، بزرگان قائن: ٥٦ - ٥٧، الذريعة ٢ / ٤٣ و ٢٦ /

٢١٨، معجم
رجال الفكر ٣ / ٩٥٨، معجم المؤلفين ٣ / ٩٠، مؤلفين چاپى ١ / ١١٩، نقباء البشر

.١ / ٤٥٨
السيد أبو تراب بن أبي المحسن الحسيني

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

چهل حديث (فارسي / حديث)
(٨٠) حديثا. األربعون األولى في اآلداب الدينية وفضائل اإلمام علي (عليه السالم)،

والثانية في
محاسن أخالق المؤمنين. نقله عن كتاب " الخصال " ألبي جعفر محمد بن علي بن

بابويه
وغيره. يذكر فيه نص الحديث بالعربية، ثم يترجمه ويأتي بأحاديث أخرى تناسب

الموضوع.



(٤٩٠)



مخطوطاته: المرعشي / قم ١٩ / ٣٤٤ [١ / ٧٥٣٩] - (١ أ - ٦٢ ظ) - ق ١٠ ه،
ناقصة.

المصادر: تراجم الرجال ١ / ٢٦.
أبو تراب بن أحمد النطنزي الكاشاني

(١٢٢١ - ١٢٦٢ ه)
عالم فقيه، له باع طويل في العلوم العقلية والغريبة وفي الطب، سبط المال أحمد

النراقي. ولد وتوفي بكاشان. تلقى مقدمات العلوم الدينية من والده وجده، كما قرأ علم
الكالم والحكمة على الشيخ عبد الرزاق الكاشي، والهيئة والنجوم والرياضيات على

الميرزا مهدي المنجم. أجازه كل من المال مهدي النراقي والمال قاسم النراقي. زاول
التدريس في مدرسة فتح علي شاه القاجاري بمسقط رأسه. مرقده في النجف األشرف.

اآلثار:
١ - حاشية على مفتاح األصول (عربي / أصول الفقه)

و " مفتاح األصول " للمال أحمد النراقي.
٢ - رسالة في أوزان العربية (عربي / لغة)

٣ - رسالة في تنزيه اإلمامية (.... / عقائد)
٤ - رسالة في دفع الضرر (... / فقه)

٥ - رسالة في الرياضيات (١) (عربي / رياضيات)
ذكر في هذه الرسالة صناعة الميزان الذي يعين مقداري الذهب والفضة المصنوعين معا

في
جسم واحد على هيئة ذلك الجسم. مخطوطتها كانت عند عباس إقبال في طهران بخط

ابن
المؤلف الميرزا محمد.

٦ - رسالة في الشهرة (عربي / أصول الفقه)
٧ - رسالة في الطب (.... / طب)

--------------------
(١) أطلق الشيخ الطهراني على مؤلفها اسم " أبي تراب المهندس ". (الذريعة ١١ / ٣٤١).

(٤٩١)



٨ - رسالة في علم الهندسة، ووضع
جداول الزيجات وتصحيحها واالسطرالب (عربي / رياضيات - فلك)

تعرض إليها المؤلف في مقدمة كتابه " الوتر ".
٩ - رسالة في قاعدة الوفاء بالعقود (عربي / فقه)

١٠ - رسالة في المتفرقات (... / متفرقات)
١١ - رسالة في النحو (عربي / لغة)

١٢ - الرسالة المهدوية (.... / الفرق والمذاهب)
رد على الصوفية.

١٣ - شرح الدروس الشرعية (عربي / فقه)
و " الدروس " للشهيد األول محمد بن مكي العاملي.

١٤ - شرح ديباجة القاموس (... /...)
١٥ - شرح المقالة العاشرة من تحرير أقليدس (عربي / رياضيات)

شرح للمقالة العاشرة من " تحرير أصول الهندسة والحساب " القليدس في الخط
وأقسامه

واعتباراته، وهو من أصعب مباحثه. فرغ منه سنة (١٢٦١ ه).
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ١٥٦ [١ / ٦١٦٢] - (ص ٢ -

- (٨٥
١٢٦٦ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٢٣٧ [١١ / ٦٩٠] - (١٢٤ أ -
١٦٥ أ) - ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٣ / ٢٢٠ [٩٠٧٠] - (٥٠ و) - ١٢٨٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ٨ / ٢٧٣ [١ / ١٧٥٢] - (١ ظ - ٥٦ ظ) - ق ١٣ ه.

١٦ - مراصد األصول (عربي / أصول الفقه)
في أصل البراءة واالستصحاب.

١٧ - الوتر (فارسي / رياضيات)
رسالة في استخراج وتر ثلث القوس.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٢٢١ [١ / ٦٢٥٠] - (ص ٢ -
- (١٥

ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران (نشريه ٥ / ١٨٨) [١ / ٢٨٧١] - ق ١٣ ه.

(٤٩٢)



المركزية / جامعة طهران ٨ / ٢٧٧ [١١ / ١٧٥٢] - (٧٤ ظ - ٨٠ ظ) -
ق ١٣ ه.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣١٠، الذريعة ١١ / ٣٤١ و ٢٥ / ٢٥، طرائق الحقائق ٣
،١٨٥ /

الكرام البررة ١ / ٢٧، لباب األلقاب: ١٠٩ - ١١١، المآثر واآلثار: ٢١١، مكارم
اآلثار ٣ /

٧١٦ - ٧١٨، نسخههاى خطى فارسي ١ / ٢٠١.
أبو تراب إمامي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

هداية المؤمنين (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، محتشم، ١٣٥٧ ش، ٩٦ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٤٥ / ٢١.
أبو تراب باقر زاده

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - أدبيات از نظر گوركى (فارسي / أدب)
ترجمة عن كتاب ل (مكسيم غوركي).

طبعاته: طهران، صائب، ١٣٤٦ ش، ٤١٧ ص.
٢ - جنگل (فارسي / أدب)
ترجمة عن كتاب ل (اپتون).

طبعاته: طهران، روزبهان، ١٣٥٧ ش، رقعي، ١٤ + ٤١٧ ص.
٣ - چهل ويكمين (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (بوريس الورنيف).

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٣ ش، جيبي، ١٤٣ ص.
٤ - رمان دوپولى (فارسي / أدب)

ترجمة عن كتاب ل (برتولت برشت).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٠ ش، رقعي، ٤٢٧ ص.

(٤٩٣)



٥ - گفتارهايى در باره تربيت فرزندان (فارسي / التربية والتعليم)
ترجمة عن كتاب ل (انتوان سيمونيچ ماكارنكو).

طبعاته: عديدة منها:
طهران، چاپخش، ١٣٦٣ ش، رقعي، ١٩٢ ص.
طهران، چاپخش، ١٣٦٩ ش، رقعي، ١٠٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢٠٥ و ٢ / ١٦٩٨، ٢٦٢٨، كتابنامه آذر ١٣٦٣: ٣٨
ومرداد

١٣٦٤: ١٤ وفروردين ١٣٦٥: ٣ وبهار ١٣٦٧: ١٤٠ وخرداد ١٣٦٩: ٤٤.
أبو تراب بيگ بن علي االنجداني الجوشقاني

(٠٠٠ - ١٠٢٥ ه)
شاعر تخلص ب " كأمي " ثم ب " فرقتي ". ابن وزير ولي جان بن محمد جان

تركمان
حاكم كاشان من قبل السلطان محمد الصفوي. ولد في قزوين وأقام بكاشان أيام حكم

والده. التقى الشاعر الميرزا فصيحي بخراسان بعد وفاة أبيه. توفي في كاشان.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
غزل ورباعيات ومثنويات. مدح فيه األئمة المعصومين (عليهم السالم). يقرب من

(٢٠٠٠) بيت. نقل
قسم من شعره في " تذكره ميخانه ".

مخطوطاته: سلطنتي / طهران (بيانى: ٥٧٦) [٢ / ٦٥٠] - ق ١١ ه، منتخب ديوانه.
المتحف البريطاني / لندن (نشريه ٤ / ٦٧٦) [OR ٨٠٠٦] - ق ١١ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٣٨ [٢٣٣١] - (٣٧٠ - ٣٩٣) - ق ١٢ ه،
قصيدتان وترجيع بند ومثنوي، ٣٤٠ بيتا.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٥ / ١٨٩ [٥ / ٣٠٣٣] - ق ١١ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٢٧ [٢٦ / ٢٣٢٩] - (ص ٢٩٠ - ٣٠٣) -

ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢٧٦ [١ / ٦٤٨٨] - (١ ظ - ١٩٩) -

١٠٢٥ ه.
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٢٧٠ [١ / ٢٥٠١] - (ص ٩ - ٥٢) - ق ١١ ه.

(٤٩٤)



المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٧٣٣ [١ / ٣٧٤٠] - (ص ١ - ١٠٧) -
ق ١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ٧ / ٢٠١ [٢١ / ٤٠٧٦] - (٨٢ ظ - ٨٣ أ) -
ق ١١ ه، ساقينامه.

ملك الوطنية / طهران ٧ / ٨٢ [٣ / ٣٨٤١] - (٤٣ ظ - ٤٤ ظ)، ساقينامه.
الوطنية / تبريز ١ / ٦٧ [٣ / ٢٨٠٢] - (٣ و) - ١٢٦٣ ه.

طبعاته: طهران، فردوسي، ١٣٧٦ ش، ٢٠٥ ص.
المصادر: تاريخ أدبيات (صفا) ٥ / ٩٦٥ - ٩٦٧، تاريخ نظم ونثر ١ / ٤١٤، ٥١٧

،٥١٨ -
تذكره ميخانه: ٤١٣ - ٤٢٨، تذكره نصر آبادي: ٤٩٧، دائرة المعارف تشيع ١ /

٣٩١، الذريعة
٩ / ٣٧، ٢١٠، ٨٢٤ - ٨٢٥ و ١٢ / ١١٢، ريحانة األدب ٤ / ٣٣١، فرهنگ

سخنوران ٢ / ٧٠٣،
نسخههاى خطى فارسي ٣ / ٢٢١٤، ٢٤٦٤ و ٤ / ٣١٣١.

أبو تراب تراب نيا
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - درس دكاندارى ورموز جلب مشترى (فارسي / الحرف والمهن)

طبعاته: طهران، معرفت، ١٣٣٩ ش، رقعي، ٩٢ ص.
٢ - نامه مسعود (راز عشق) (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ش، رقعي، ٢٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥١٣٩، مؤلفين چاپى ١ / ١١٩.
أبو تراب بن حبيب الله خواجة نوري

(١٢٧٧ - ١٣٤٦ ه)
مترجم. تعلم اللغة الفرنسية منذ (١٢٩٠ ه) في تبريز وطهران. عين مترجما في إدارة

شرطة طهران، ثم أصبح رئيسا لها سنة (١٣٠٩ ه) ولقب ب " نظم الدولة ". توفي في
شميران شمال طهران.

اآلثار:
١ - تاريخ إيران وايرانيان (فارسي / تاريخ)

(٤٩٥)



ترجمة كتاب ل (كونت دو گوبينو) بأمر سردار أسعد.
مخطوطاته: جامعة إصفهان / إصفهان (نشريه ١١ / ٨٨٦) [٤٣٣] - ١٣٣٣ ه، ٢

ج.
طبعاته: طهران، ١٣٢٦ ه، رقعي، ٢٩٤ ص.

طهران، علمي، ١٣٦٥ ش، رقعي، ٣٢٥ ص.
٢ - سر گذشت كنتس دو بارى (١) (فارسي / أدب)

ترجمة.
طبعاته: همدان، ٢ مج.

٣ - سفرنامه تاورنيه (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (ژان پاتيست) عن الفرنسية. رحلته إلى إيران أيام الدولة الصفوية.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، ١٣٣١ ه، رقعي، ١٠٣٥ ص.

إصفهان، تأييد، ١٣٣٦ ش، ط + ٧١٩ ص، تصحيح حميد اشرافي.
إصفهان، سنائى وتأييد، ١٣٦٩ ش، ٧٣٤ ص، تصحيح حميد شيراني.

٤ - ماري استوارت (فارسي / أدب)
ترجمة عن رواية ل (الكسندر دوما).
طبعاته: طهران، ١٣٢٥ ه، ٥١٤ ص.

٥ - محاكمه ميرزا رضاي كرماني (فارسي / تاريخ)
طبعاته: إيران، ٤٨ ص.

٦ - معشوقه لوئى پانزدهم (فارسي / أدب)
ترجمة عن كتاب ل (كنتس دوباري).

طبعاته: طهران، ١٣٢٥ ه، رقعي، ٢٣٣ + ٢٧٢ ص، ٢ مج.
طهران، معرفت، ١٣٣٦ ه، رقعي، ١٨٧ + ٢٢٧ + ٢٤٠ + ٢٥٦ ص، ٤ مج.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٠٤٣ و ٣ / ٣٠١٩، چاپى ملى تبريز: ١٦٠، الذريعة
،١٢ / ١٧٢

١٨٦ و ٢٠ / ١٣٧، رجال بامداد ١ / ٧١ و ٥ / ١٥ - ١٧، كتابنامه فروردين
١٣٦٤: ٤٥ وخرداد

١٣٦٥: ٤٠ وآبان ١٣٦٩: ٨٧، كتابنامه منابع طبيعي: ٩٣، مؤلفين چاپى ١ / ١٢١
.١٢٢ -

--------------------
(١) يحتمل اتحاده مع " معشوقه لوئى پانزدهم ".



(٤٩٦)



السيد أبو تراب بن حسن الحسيني النطنزي
(ق ١٣ ه)

شاعر إيراني تخلص ب " جوزا ". نشأ في قرية چشمه التابعة لمدينة كاشان. كان حيا
سنة (١٢٨٨ ه).

اآلثار:
١ - حسينيه (فارسي / المدائح والمراثي)

أشعار ركيكة األسلوب. (١٣٠٠) بيت تقريبا. نظمها البنه مير سيد حسين الحسيني
في ذكر

نعم الله تعالى ومدح النبي (صلى الله عليه وآله) واألئمة المعصومين (عليهم السالم)،
وموضوعات أخالقية وعقائدية.

ضمن حواشيها غزليات ومراثي األئمة (عليهم السالم).
مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٦٧٢ [١٥٣١] - (٥٩ و) - ق ١٣ ه.

٢ - ديوان (فارسي / شعر)
ضم مختلف نتاجاته الشعرية، منها غزلياته التي كان يتمنى أن يتفأل بها مثل غزليات

حافظ
الشيرازي، لذلك رتبها وفقا للحروف الهجائية. كتبه سنة (١٢٨٧ ه).

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٢٠٩ [٩٦٣] - (١٥٠ و)، ناقصة
اآلخر،

لعلها بخط الناظم.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٧٢ [٥٩٤] - (٣٥٢ و) - ١٣١١ ه.

٣ - مفتاح الكنوز (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
(٦) كنوز في فضائل ومصائب المعصومين (عليهم السالم).

المصادر: خطى الهيات مشهد ٢ / ٦٧٣، خطى مجلس " ١ " ٣ / ٢٠٩، الذريعة ٨ /
٢٥٥

و ٩ / ٢٠٩ - ٢١٠، فرهنگ سخنوران ١ / ٢٢٩.
السيد أبو تراب بن حسين أحمد پناه

(١٣٧٩ ه -)
أستاذ جامعي. ولد في سمنان. أكمل االعدادية بطهران، ومن جامعتها نال الليسانس

في الكرافيك سنة (١٤٠٨ ه) والماجستير سنة (١٤١٢ ه) من جامعة اعداد المدرسين.

عضو في الهيئة العلمية لجامعة اعداد المدرسين، كما يدرس في بعض جامعات طهران.

(٤٩٧)



اآلثار:
١ - (٣٠٠٠) تست هنر آموزشى كنكور هنر (فارسي / فن)

ألفه مع آخرين.
طبعاته: طهران، مارليك، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٣٩٩ ص.

٢ - طراحي ونقاشى (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، آموزش وپرورش، ١٣٧٣ ش، ١٢٠ ص.

٣ - ماكت شناسى ورنگ سازى (فارسي / فن)
ألفه مع أصغر آقا ميري.

طبعاته: طهران، آموزش وپرورش، ١٣٧٣ ش، ١١٦ ص.
٤ - مباني هنرهاى تجسمى (فارسي / فن)

طبعاته: طهران، آموزش وپرورش، ١٣٧٣ ش، ١٠٠ ص.
المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧٣: ٢١٩، المؤلف.

أبو تراب حقير
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
ترجمة إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات (فارسي / عقائد)

ترجمة عن العربية ل " إثبات الهداة المهديين واألئمة المعصومين " للشيخ محمد بن
الحسن

الحر العاملي.
مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٧٤٨ [١ / ١٦٢٦] - (و ١ - ١٧) - ق

١٣ ه،
ناقصة.

المصادر: خطى الهيات مشهد ٣ / ٧٤٨.
أبو تراب خسروي

(١٣٧٥ ه -)
اآلثار:

١ - ديوان سومنات (فارسي / أدب)

(٤٩٨)



مجموعة قصص قصيرة.
طبعاته: طهران، نشر مركز، ١٣٧٧ ش، ١٢٠ ص.

٢ - هاويه (فارسي / أدب)
(١٤) قصة قصيرة.

طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٧٠ ش، ١٤٨ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

أبو تراب الخطيب
(٠٠٠ - ٠٠٠)

من مشاهير العلماء على ما جاء في " الرياض ". نقل عنه ابن شهرآشوب في
" المناقب " بعض األخبار، والظاهر أنه من علماء الخاصة.

اآلثار:
الحدائق (عربي /...)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٠٩، رياض العلماء ٥ / ٤٢٧، المناقب ٢ / ٢١٨،
.٣٥٠، ٣٦١

أبو تراب رازاني
(١٣٢١ ه - ٠٠٠)

باحث في األدب الفارسي. ولد في بروجرد. حصل على ليسانس في الفلسفة
واألدب من دار المعلمين العليا بطهران سنة (١٣٥٢ ه)، واصل تحصيله العلمي ونال

الدكتوراه، مارس التدريس بطهران.
اآلثار:

١ - اصطالحات فرهنگى (فارسي / ثقافة)
طبعاته: طهران، ١٣٢٧ ش، ٣٢ ص.

٢ - أصول تمدن غرب وتطبيق آن باروحيات شرقي (فارسي / حضارة)
طبعاته: تبريز، ١٣١٢ ش، جيبي، ١٢٠ ص.

٣ - زن در دوران شاهنشاهى إيران (فارسي / اجتماع)
طبعاته: طهران، مدرسه عالي دختران إيران، ١٣٥٠ ش، وزيري، ٤٦٨ ص.

(٤٩٩)



٤ - سخنورى وفن بيان سال چهارم
آموزش متوسطة عمومى فرهنگ وادب (فارسي / أدب)

فن الخطابة. أعد لطلبة الثانويات اإليرانية.
طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٥٧ ش، ١٢٢ ص.

٥ - شعر وموسيقى وساز وآواز در أدبيات فارسي (فارسي / أدب)
مكانة الشعر والموسيقى في األدب الفارسي. احتوى على بحوث منها: خالصة عن

تاريخ
تطور الشعر والنثر الفارسي، عالقة الشعر بالموسيقى، نبذة تاريخية عن الموسيقى

وتطورها في
إيران والعالم، مميزات الموسيقى اإليرانية والغربية.

طبعاته: طهران، ١٣٤٠ ش، وزيري، ٥١٢ ص.
طهران، وزارت فرهنگ، ١٣٤٢ ش، وزيري.

٦ - فن بيان (فارسي / أدب)
فن الخطابة: تعريفه، مرور سريع على تاريخ الخطابة في العالم وإيران، الفصاحة

والبالغة
ودورهما في الخطابة، الخطيب ومميزاته، خطب منتقاة من شخصيات عالمية معروفة.

طبعاته: طهران، ١٣٥٠ ش، رقعي، ٩٢ ص.
٧ - مشروطيت وسلطنت فعلى يا بهترين حكومتها (فارسي / سياسة)

طبعاته: بروجرد، مطبعه سادات، ١٣١٥ ش، ٢٣ ص.
٨ - نمونههاى برگزيده نظم ونثر فارسي (فارسي / أدب)

نماذج من الشعر والنثر الفارسي منذ انتشار الدين اإلسالمي في إيران حتى زمن
المؤلف،

صدرها بترجمة مختصرة لمؤلف كل نموذج.
طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٤٦ ش، وزيري، ٣١٩ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ١ / ٣٤٨ و ٢ / ٢٧٧٧ و
/ ٣

٣٢٨٠، فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ١٧٥، كتابشناسى مشروطيت: ٢٣،
١١٢، كتب

المؤلف، مؤلفين چاپى ١ / ١٢٣.
السيد أبو تراب الرضوي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

مناقب أم كلثوم (أردي / تراجم األعالم الدينية)



(٥٠٠)



طبعاته: حيدر آباد، مطبع حيدري، ١٣٥٣ ه، وزيري، ١٥ ص.
المصادر: الكتاب نفسه.

أبو تراب سردادور
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - تاريخ نظامي وسياسي دوران نادرشاه افشار (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، ٩١٠ ص.
٢ - جنگ وعشق (فارسي / تاريخ)

مجلدان. قصة تاريخية دارت أحداثها أيام الشاه عباس الصفوي.
طبعاته: طهران، ١٣٥٢ ش.

المصادر: فرهنگ داستان نويسان: ١١٨، كتابشناسى آذربايجان: ١٧٥.
أبو تراب سهراب

(١٣٥٧ ه -)
اآلثار:

١ - دخترى از اندروس (فارسي / أدب)
ترجمة مع محمد رضا آل محمد عن تأليف ل (ترنس).

طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، ٤٩ ص.
٢ - زندگى وافكار تولستوى (فارسي / تراجم)

ترجمة كتاب ل (هنري گيفورد).
طبعاته: طهران، علمي وفرهنگى، ١٣٧٢ ش، رقعي، ١٦١ ص.

٣ - سودمندى وناسودمندى تاريخ براى زندگى (فارسي / تاريخ)
ترجمة للنسخة االنكليزية من ترجمة (پيتر پرديس) عن كتاب ل (فريدريش نيتشر).

طبعاته: طهران، فرزان روز، ١٣٧٧ ش، ١٤٠ ص.
٤ - كاراليل (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (ا. ل. لوكن).

طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ، ١٣٦٩ ش، ١٦٩ ص.

(٥٠١)



٥ - مقاالت توماس مان، گوته، تولستوى، فرويد، واكنر (فارسي / متفرقات)
ترجمة.

طبعاته: طهران، شركت سهامي كتابهاى جيبي، ١٣٥١ ش، ٣٣٢ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ٤ / ٤٨٦٣، كتابشناسى

ملى ٤٦ /
١١٥، كتابنامه ارديبهشت ١٣٦٩: ١٢٩ وتابستان ١٣٧٢: ٤٦٣.

أبو تراب شايگان الماليري
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - اسرار چين گوز (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب لسرور بديع.
طبعاته: طهران، ١٣١٦ ش، ١٨٩ ص.
٢ - اسرار قصر سياه (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (گزاويه دومونتين).
طبعاته: طهران، مروج، ١٣٣٤ ش، رقعي، ١٦٨ ص.

٣ - الماس پاره (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (ژول ورن).

طبعاته: طهران، ١٣١٩ ش، رقعي، ١٦٧ ص.
٤ - إيران وايرانيان (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (سردينس رأس).
طبعاته: طهران، ١٣١١ ش، رقعي، ١٧١ ص.

٥ - جنايت در سالن (فارسي / أدب)
ترجمة عن قصة ل (ارسين لوبين).

طبعاته: طهران، ١٣١٨ ش، رقعي، ٣٨ ص.
٦ - جنايت در يخچال (فارسي / أدب)

ترجمة.
طبعاته: طهران، رقعي، ١٢٠ ص.

(٥٠٢)



٧ - جواهرات گمشده (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (فليپس اوپنهايم).

طبعاته: طهران، ١٣١٨ ش، جيبي، ١٤٤ + ٢٠٨ ص.
٨ - چارلى چاپلين (فارسي / أدب)

ترجمة.
طبعاته: طهران، رقعي، ١٣٢ ص.

٩ - دختر مسلول (فارسي / أدب)
ترجمة.

طبعاته: طهران، رقعي، ١٦٠ ص.
١٠ - دسته جاسوسان (فارسي / أدب)

ترجمة عن الفرنسية.
طبعاته: طهران.

١١ - ديوانه (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب لعزة سالمي.

طبعاته: طهران، ١٣١٧ ش، رقعي، ١١٣ ص.
١٢ - راز خوشبختى (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (كورتني د. فارمر).

طبعاته: طهران، تضامنى علمي، رقعي، ١٦٩ ص.
١٣ - زبر دستى جاسوس انگليسى (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (برنارد نيومان).
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ش، رقعي، ٢٣٠ ص.
١٤ - سياحت نامه دوركره (فارسي / أدب)

ترجمة.
طبعاته: طهران، رقعي، ١١٦ ص.

١٥ - عقاب مراكش (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (گرام ريتون).

طبعاته: طهران، ١٣١٧ ش، جيبي، ٢٦٤ ص.

(٥٠٣)



١٦ - فاجعه آسياى سبز (فارسي / أدب)
ترجمة مع حسين برهاني الشبستري عن تأليف ل (أميل زوال).

طبعاته: طهران، آفتاب.
١٧ - فانتوما (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (مارسل آالني).
طبعاته: طهران، ١٣١٥ ش، ٢٢٤ ص.
١٨ - گلهاى پاريس (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (ميشيل زيفاكو).
طبعاته: طهران، ١٣٢٠ ش، رقعي، ١٤٠ + ١٧٩ + ١٩١ + ١٩٢ + ١٦٩ +

١٩١ ص، ٦ ج.
١٩ - مأمور شماره (٥) كورتيس ستيل (فارسي / أدب)

ترجمة.
طبعاته: طهران، روزنامه اطالعات، ١٣١٧ ش، ١٢١ ص.

٢٠ - نأت پنگرتون (فارسي / أدب)
ترجمة.

طبعاته: طهران، رقعي، ١٦٠ ص.
٢١ - ناميال (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (فرديناندوش).
طبعاته: طهران، ١٣١٨ ش، رقعي، ١٥٢ ص.
٢٢ - نيق كارتر شماره (٦) (فارسي / أدب)

ترجمة تقرير عن عملية قام بها (١٣) شخصا من خبراء الشرطة األميركية.
طبعاته: طهران، پرورش، رقعي، ٦٠ ص.

٢٣ - وظيفه (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (صموئيل اسمايلز).

طبعاته: طهران، ١٣٠٩ ش، رقعي، ١٦٣ + ١٩٠ ص، ٢ ج.
طهران، رقعي، ٤٣٢ ص.

(٥٠٤)



المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢٨٣، ٢٩٥، ٤٨٤، ٦٢٤ و ٢ / ١٥٨٠، ١٦١٧،
،١٦٣٧، ٢٠٤٣

٢١٥٤، ٢٣٩٤، ٢٤٢٥، ٢٧٦٠ - ٢٧٦١ و ٣ / ٣١٠٦ - ٣١٠٧، ٣٥٤١،
٣٦٣٣، ٣٦٤٧ و ٤ /

٤٣٠٥ - ٤٣٠٦، ٤٤٢٢ و ٥ / ٥٣٦٩، ٥٤٢٢، الذريعة ٨ / ١٧٠، ٢٩٥ و ١٢ /
- ٣٦، ٢٦٨

٢٦٩ و ١٥ / ٢٨٠ و ١٦ / ٩٢ و ٢٥ / ١١٥، مؤلفين چاپى ١ / ١٢٤ - ١٢٥.
أبو تراب بن شمس الدين آل آقا وحيد الكرمانشاهي

(١٣١٩ - ١٣٩٦ ه)
عالم متفقه. حفيد الشيخ وحيد البهبهاني. ولد في كرمانشاه، ودرس فيها مقدمات
الفقه واألصول. حضر بحث السيد أبي الحسن اإلصفهاني وآقا ضياء الدين العراقي

وغيرهما في النجف. بلغ درجة عالية من العلم. رجع إلى مسقط رأسه وانبرى لوعظ
الناس وإرشادهم.

اآلثار:
١ - اخوت مسلمين (فارسي / معارف دينية)

رد على رسالة مردوخ الكردستاني.
طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، رقعي، ٤٨ ص.

٢ - جبر چيست (فارسي / عقائد)
طبعاته: رقعي، ١١٢ ص.

٣ - زندگانى حضرت حجت (عجل الله تعالى فرجه) (فارسي / سيرة المعصومين
(عليهم السالم))

طبعاته: طهران، رقعي، ١٦ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢٠٢، كتابنامه امام مهدى (عليه السالم): ٩٦، گنجينه

دانشمندان ٦ /
٣٥٨ - ٣٥٩، وحيد بهبهاني: ٣٤٨.

أبو تراب صفائي اآلملي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - سرگذشت پيامبران (فارسي / سيرة األنبياء)

طبعاته: طهران، ١٣٤٦ ش، جيبي، ١٨٤ ص.

(٥٠٥)



٢ - طوفان عاشورا (فارسي / المدائح والمراثي)
طبعاته: طهران، ١٣٤٧ ش، ١٩٤ ص.

٣ - قصه هاي قرآن (فارسي / قصص القرآن)
طبعاته: عديدة منها:

طهران، أميري، ١٣٥٠ ش.
طهران، أميري، ١٣٧٣ ش، جيبي، ١٧٩ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٢٩٧٨، ٣٤٧٢، ٣٩٢٩، كتابنامه بهار ١٣٧٢: ١٣،
معجم ما كتب

عن الرسول ٧ / ٣٩١.
السيد أبو تراب الطباطبائي الكاشاني

(ق ١٤ ه)
مصنف إيراني. كان حيا سنة (١٣٠٥ ه).

اآلثار:
شرح حال شيطان (فارسي / معارف دينية)

ألفه سنة (١٣٠٥ ه) وأهداه إلى اعتضاد السلطنة محمد علي ميرزا ولي عهد السلطان
ناصر

الدين القاجاري.
مخطوطاته: الوطنية / طهران ٢ / ٢١ [٥٢٦ ف] - (٢١٩ و) - ١٣٠٥ ه، لعلها

بخط
المؤلف.

المصادر: خطى ملى تهران ٢ / ٢١.
أبو تراب بن عبد الله هدائي

(١٣١٣ - ١٤١٤ ه)
شاعر وكاتب عرف ب " قائد ". ولد في مالير (١) من توابع همدان. طوى مراحله

الدراسية بأراك، ثم درس فيها وفي مالير. عين معاونا لمدير التربية والتعليم بمدينة أراك
سنة (١٣٣٦ ه).

--------------------
(١) أشير في شعراى معاصر أصفهان: ٥٣٣ إلى أنه ولد في أراك.

(٥٠٦)



اآلثار:
إلى جانب ما نشرته له صحيفة " آئين اسالم " ومنظمة اإلعالم اإلسالمي في إيران من

مقاالت دينية واجتماعية، له الكتب اآلتية:
١ - آيا ترك ازدواج حالل است؟ (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: مشهد، ١٣٥٤ ش، جيبي، ٧٥ ص.
٢ - ارمغان خرد (فارسي /...)

طبعاته: مشهد، جعفرى، ١٣٤٥ ش، جيبي، ٩٨ ص.
٣ - اسالم وآفرينش (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، ١٣٦ ص.
٤ - اسالم ونظام يا كليد سعادت (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، انجمن تبليغات إسالمي، ١٣٢٥ ش، رقعي، ١٣٦ ص.
مشهد، المؤلف، ١٣٦٨ ش، ١٢٥ ص.

٥ - بهائيت دين نيست (فارسي / الفرق والمذاهب)
رد على علي محمد باب مؤسس البهائية.

طبعاته: طهران، ١٣٣٩ ش، وزيري، ١٥٢ ص.
طهران، فراهانى، ١٣٤٨ ش، رقعي، ٢٢٧ ص.

٦ - پيام: در آرامش ناله بي هنگام (فارسي / عقائد)
رد على محمد مردوخ الكردستاني.

طبعاته: مالير، ١٣٢٥ ش، جيبي، ٥٣ ص.
٧ - ترازوى داد در سنجش نداى اتحاد (فارسي / عقائد)

رد على مردوخ.
طبعاته: طهران.

٨ - چرا گناه مى كنيم (فارسي / أخالق)
مجلدان.

طبعاته: طهران، ١٣٣٢ و ١٣٣٦ ش، رقعي، ٤٣ + ١١٢ ص.
٩ - دستور نوشتن وسخنرانى از نظر دين (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: همدان.

(٥٠٧)



١٠ - راز بعثت (فارسي / عقائد)
طبعاته: مشهد، ٢٤٥ ص.

طهران.
١١ - رآه بيدارى يا قدمي بسوى اصالح (فارسي / أخالق)

طبعاته: أراك، رحلي، ٤٤ ص.
١٢ - سفرنامه بشر از خاك تا افالك (فارسي / أخالق)

طبعاته: أراك، ١٣٣٤ ش، جيبي، ١٧ ص.
١٣ - شرح بهاريه در علم ترتيب (فارسي / لغة)

شرح منظومة " بهاريه " للشيخ عبد الرحيم فصولي الحائري.
طبعاته: طهران، جيبي، ٤٢ ص.

أراك، جيبي، ٤٢ ص.
١٤ - شرح دعاى كميل (فارسي / أدعية)

طبعاته: مشهد، ١٣٤٩ ش، جيبي، ٣٢ + ٢٧٩ ص.
١٥ - شرح موعظه أمير المؤمنين (عليه السالم) به همام (فارسي / حديث)

طبعاته: مشهد، ١٧٥ ص.
١٦ - كتاب وعترت (فارسي / حديث)

شرح لحديث الثقلين المتواتر.
طبعاته: طهران، ١٣٦٦ ش، وزيري، ١٥٠ ص.

١٧ - نجوم المعة (فارسي / زيارات)
شرح للزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن اإلمام علي بن محمد الهادي (عليهما

السالم).
طبعاته: مشهد، حسن وهاب آقايى، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٣٣٦ ص.

١٨ - نماز يا شاهراه كمال (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: مشهد، ١٣٥٧ ش، ٢٤٠ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢٣٦، ٣١١، ٣١٨، ٨٠١، ٨٠٧، ١٢٦٠ و ٢ /
،١٦٤٣، ٢١٥٢

٢٤٢٤ و ٣ / ٣٠١٨، الذريعة ١٠ / ١٨٨، شعراى معاصر أصفهان: ٥٣٢،
كتابشناسى ملى

٤٥ / ٣٨، كتابنامه بهار ١٣٦٧: ٧٢ وپائيز ١٣٦٨: ٣٥٤، كتابنامه حضرت محمد
(صلى الله عليه وآله): ٣٤،

معجم ما كتب عن الرسول ٢ / ١٤٦ و ٦ / ٥٣ و ١٠ / ٤٩، ١٥٤، مؤلفين چاپى
.١ / ١٢٨ - ١٢٩



(٥٠٨)



أبو تراب بن عبد المهدي نفيسي
(١٣٣٢ ه -)

طبيب وأستاذ جامعي. ولد بقرية سميرم السفلى التابعة لمحافظة إصفهان في أسرة
عرفت بالعلم والتدين. أكمل مراحله الدراسية األولى فيها. تخرج في كلية الطب

بطهران
سنة (١٣٥٦ ه). عنى بالتدريس. أوكلت إليه رئاسة عدة مستشفيات في إصفهان.

شارك
في دورة تخصصية باألمراض القلبية في مدينة بوسطن بأميركا سنة (١٣٧١ ه).

اآلثار:
١ - أصول الكتروكار ديوگرافى بالينى (فارسي / طب)

طبعاته: إصفهان، دانشگاه أصفهان، ١٣٣٩ ش، ٤٢٣ ص.
٢ - انسان جانشين خدا در زمين (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: انجمن علمي مذهبي دانشگاه آذرآبادگان، ١٣٤٥ ش، ٢٠٤ ص.
٣ - انسان ياشاهكار خلقت (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، كانون نشر وپژوهشهاى إسالمي، ١٣٥٨ ش، ٩١ ص.
٤ - بررسى روزه از نظر طبي (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: طهران، إسالمي، ١٣٥٠ ش، جيبي، ٨٦ ص.

٥ - بررسى طب وطبابت در نهج البالغة (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، بنياد نهج البالغة، ١٣٥٩ ش، ٣٦ ص.

طهران، مؤتمر نهج البالغة، ١٣٦٠ ه، ٢٣٥ - ٢٦٩ ص، ضمن مجموعة.
٦ - بررسى وتحليل مشكالت جوانان (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: إصفهان، كانون علمي وتربيتي جهان اسالم، ١٣٤٩ ش، رقعي، ١١١ ص.
٧ - بهداشت براى حفظ دندانها (فارسي / طب)

طبعاته: طهران.
٨ - پژوهشى در مباني عقايد سنتي پزشكى مردم إيران (فارسي / طب)

طبعاته: إصفهان، مشعل، ١٣٦٤ ش، ١٨٤ ص.

(٥٠٩)



٩ - تاريخ أخالق پزشكى (فارسي / أخالق)
طبعاته: إصفهان، دانشگاه علوم پزشكى، ١٣٧٢ ش، ١٤٠ ص.

١٠ - خواص خوردنيها وآشاميدنيها طي
قرون واعصار در بين ملل مختلف جهان (فارسي / طب)

طبعاته: إصفهان، دانشگاه علوم پزشكى، ١٣٦٩ - ١٣٧٠ ش، ى + ٣٣٨ ص.
١١ - زندگى، اسالم ودانش امروزى (فارسي / معارف دينية)

خطبتان ألقاهما في أحد المؤتمرات تناولتا موضوع اإلسالم وعلوم العصر.
طبعاته: إصفهان، كانون علمي وتربيتي جهان اسالم، ١٣٥٠ ش، رقعي، ٢١٩ ص.

١٢ - مجموعه أي از عقايد سنتي مردم إيران در باره
بهداشت تن وروان ودرمان بيماريهاى رايج در إيران (فارسي / طب)

مجموعة من مسائل الطب الشعبي حول صحة الروح والجسم، وبعض األمراض الشائعة
في

إيران.
طبعاته: إصفهان، دانشگاه أصفهان، ١٣٦٨ ش، ٢٠٠ ص.

١٣ - مختصر تاريخ پزشكى تا ابتداى قرن معاصر (فارسي / طب)
بحوث عن: طب الوخز باإلبر، تعرف نبض القلب، الطب القديم، الطب اإليراني

الشعبي،
الفائزين بجائزة نوبل، وغيرها.

طبعاته: إصفهان، دانشگاه أصفهان، ١٣٥٥ ش، ٣٢٣ ص.
١٤ - من ال يحضره الطبيب (فارسي / طب)

ترجمة عن كتاب لمحمد بن زكريا الرازي.
طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى دانشكده پزشكى، ١٣٦٣ ش، وزيري، ١٤٨ ص.

١٥ - نشانه شناسى أعصاب (فارسي / طب)
طبعاته: إصفهان، رقعي، ١٣٧ ص.

١٦ - نشانه شناسى الكتروكار ديوگرافى (فارسي / طب)
طبعاته: إصفهان، دانشگاه أصفهان، ١٣٤٠ ش، وزيري.

١٧ - نشانه شناسى دستگاه تنفس وگردش خون (فارسي / طب)
مجلدان.

(٥١٠)



طبعاته: إصفهان، ١٣٣٣ ش، وزيري، ٢٤٠ ص، مج ١.
إصفهان، شهسوارى، ١٣٣٧ ش، وزيري، ٢٦٤ ص، مج ١.

إصفهان، ١٣٣٤ ش، وزيري، ٣٠٩ ص، ٢ مج.
١٨ - نشانه شناسى دستگاه هاضمه (فارسي / طب)

طبعاته: إصفهان، وزيري، ٣١١ ص.
١٩ - نشانه شناسى سينه وتغيير عالئم آن (فارسي / طب)

طبعاته: إصفهان، ١٣٤١ ش، رقعي، ٣١٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٧٣٢ و ٢ / ٢٨١٣ و ٥ / ٥١٩٨، ٥٢٠٠، الذريعة ٢٤

،١٥٧ /
فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ١٥٢، كتابشناسى توصيفي إسالمي: ١٧٥،

٣٢٨، كتابشناسى
علوم پزشكى: ٩٣، ١١٤، ١١٥، ١٨٦، ٢١٤، ٢٣٥، كتابشناسى ملى ٤٨ / ٦٥،

٩٢ و ٦١ / ٧٣،
كتابنامه قرآن كريم ٢ / ٥٩١، كتابنامه مهر وآبان ١٣٦٣: ٨٥ وتابستان ١٣٧٠:

٢٢٧، معجم ما
كتب عن الرسول ٥ / ٢٧٨، مؤلفين چاپى ١ / ١٢٦ - ١٢٧.

السيد أبو تراب العلوي
(ق ١٠ ه)

شاعر وطبيب من همدان.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
مزقه المولى حيرتي الهروي وألقاه في النهر.

المصادر: الذريعة ٩ / ٣٨، ٧٣٧، فرهنگ سخنوران ١ / ٢٢.
أبو تراب بن علي خان نقاش الشوشتري

(ق ١٤ ه)
شاعر إيراني.

اآلثار:
چهار درويش (فارسي / شعر)

(٣) حكايات منظومة.
مخطوطاته: وزيري / يزد ٢ / ٧٢٧ [٨٧٤] - (١١٥ و) - ق ١٣ ه، ناقصة األول.

(٥١١)



طبعاته: عديدة منها:
بومباي، ١٣٢٢ ه، ١٧٢ ص.

طهران، مطبعة خورشيد، جيبي، ٤٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٦٨٢، الذريعة ٥ / ٣١١ - ٣١٢، مؤلفين چاپى ١ /

.١٢٨
أبو تراب القزويني الحائري

(٠٠٠ - ١٢٩٥ ه)
فقيه مجتهد عرف ب " ميرزا آقا ". ابن أخت الشيخ محمد حسين القزويني الحائري.
تتلمذ للشيخ محمد حسن النجفي والسيد إبراهيم القزويني الحائري. حصل على إجازة

بالرواية واالجتهاد من أستاذه الشيخ محمد حسن النجفي والشيخ حسن بن جعفر
كاشف

الغطاء والشيخ مرتضى األنصاري والمولى أسد الله البروجردي، كما منح إجازات لعدد
من العلماء (١).

اآلثار:
١ - التقريرات (عربي / فقه)

بحوث أستاذه السيد إبراهيم القزويني عن الطهارة والقضاء والمتاجر والحجر. كتبها في
كربالء. فرغ من القضاء سنة (١٢٥٥ ه) ومن البيع في (١٢٦٠ ه).

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٧٩)
،[٨٤٦]

باب الطهارة، بخط المؤلف.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٧٩) [٨٤٧]،

باب القضاء والمتاجر والحجر، بخط المؤلف.
٢ - شرح الدرة البهية (عربي / فقه)

شرح مفصل ل " الدرة البهية " تأليف السيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم
(ت ١٢١٢ ه). مخطوطته كانت في مكتبة الشيخ الطهراني بالنجف. غير مهذبة. (٣)

أجزاء في
مجلد ضخم غير تام، بخط الشارح إلى أواخر أحكام األموات.

--------------------
(١) منهم: الميرزا محمد باقر بن زين العابدين اليزدي، الميرزا جعفر بن علي نقي الطباطبائي، والسيد علي
حسين مؤلف " لسان الصادقين ". (أعيان الشيعة ٢ / ٣١٠، الكرام البررة ١ / ٢٧، الذريعة ١ / ١٣٦).

(٥١٢)



٣ - شرح القواعد (عربي / فقه)
شرح لكتاب " القواعد والفوائد " تأليف الشهيد األول محمد بن مكي العاملي (ت

٦٧٨ ه).
رأى الشيخ الطهراني مخطوطته المسودة ناقصة بخط الشارح عند الشيخ مهدي الكتبي

بكربالء.
٤ - المواهب العلية في شرح اللمعة الدمشقية (عربي / فقه)

رأى الشيخ الطهراني الجزء (١٣) منه في الدين، و (١٤) في الرهن، و (١٥) في
الضمان

والحجر. كتب الجميع سنة (١٢٤٠ ه).
مخطوطاته: محمد باقر الطباطبائي الخاصة / كربالء: ٢٢٣ (١٧٢ ص)، ناقصة األول.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣١٠، الذريعة ١ / ١٣٦ و ٤ / ٣٦٨ - ٣٦٩ و ١٣ /
٢٣٦ و ١٤ /

١٦ - ١٧ و ٢٣ / ٢٤١ - ٢٤٢، الكرام البررة ١ / ٢٦ - ٢٧، مرزداران فقاهت:
١٧ - ١٨، معجم

المؤلفين ٣ / ٩٠، مكارم اآلثار ٧ / ٢٣٥١، مينودر ٢ / ٢٣٦ - ٢٣٧، ٧٦٤،
.٧٩٠

أبو تراب قلمكاريان
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
أي زمين نيك (فارسي / المدائح والمراثي)

مجموعة شعرية ومقاالت عن األئمة المعصومين (عليهم السالم).
طبعاته: طهران، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٤٠ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧٢: ٢٦٥.
أبو تراب قنبري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

روانشناسى تندرستى، دگرگونى اساسى در مدل زيست پزشكى (فارسي / علم
النفس)

ترجمة مع حسين شجاعي الطهراني. مجلدان.
طبعاته: رشت، هدايت، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٣٦ + ٣٣٢ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٢٧ / ١٥.



(٥١٣)



أبو تراب الكرمانشاهي
(ق ١٣ ه)

اآلثار:
ترجمه أنوار النعمانية في بيان النشأة اإلنسانية (فارسي / حديث)

ترجمة عن مصنف باللغة العربية للسيد نعمة الله بن عبد الله الجزائري (ت ١١١٢ ه).
بدأ

الترجمة السيد عبد الرحمن بأمر من السلطان محمد علي ميرزا القاجاري (ت ١٢٣٧
ه) ووصل

إلى " نور في معرفة األديان " ثم توفي، فأكملها المترجم له في (١٢٢٦ ه).
مخطوطاته: الوطنية / طهران ١ / ١٠٤ [١٠٧] - (٤٧٧ و) - ١٢٢٧ ه، ونسخة

مصورة
عنها في:

المركزية / جامعة طهران (ميكروفيلمها ١ / ٤٩) [١٩٢٣].
المصادر: خطى ملى تهران ١ / ١٠٤، نسخههاى خطى فارسي ٢ / ٧٥٦.

أبو تراب الكرماني
(٠٠٠ - ح ١٣٠٠ ه)

مفسر إيراني.
اآلثار:

كشف األسرار في تفسير القرآن (عربي / تفسير القرآن)
(٣) مجلدات كبيرة. أشار الشيخ الطهراني إلى وجود مخطوطته عند الميرزا عبد

الرزاق
اإلصفهاني.

المصادر: الذريعة ١٨ / ١٦.
أبو تراب بن محسن الحسيني االرغندي (١)

(٠٠٠ - ٠٠٠)
عالم لم نعثر على ترجمة لحياته.

اآلثار:
رسالة في أصول الدين (فارسي / عقائد)

مقدمة و (٥) فصول وخاتمة.
--------------------

(١) يحتمل اتحاده مع السيد أبي تراب بن أبي الحسن الحسيني االزغدي.



(٥١٤)



مخطوطاته: الحكيم العامة / النجف ١ / ٥٨ [١١٧٤] - (١١ و).
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣١٠، الذريعة ٢ / ١٨٢، كشف الحجب: ٢٣٧.

السيد أبو تراب بن محمد أمين أشرافي
(١٣٢٩ ه - ٠٠٠)

طبيب وأستاذ جامعي. أكمل دراسته الثانوية بدار المعلمين في تبريز، ودراسته
الجامعية بكلية الطب في طهران سنة (١٣٥٩ ه). شغل وظائف مهمة في وزارة الصحة

سنة (١٣٦١ ه). عين أستاذا مساعدا في علم النفس بكلية الطب والصيدلة بتبريز سنة
(١٣٧٢ ه).

اآلثار:
١ - داروشناسى جالينوس وقواعد نسخه نويسى (فارسي / طب)

طبعاته: تبريز، ١٣٣٤ ش، جيبي، ١٩٣ ص.
تبريز، ١٣٣٨ ش، وزيري، ٢٤٣ ص.

٢ - درمانشناسى وداروشناسى (بيمارى
قلب وعروق وجهاز تنفسي ودستگاه گوارش) (فارسي / طب)

(٣) مجلدات.
طبعاته: تبريز، ١٣٣٨ ش، وزيري، غ + ٨٨٩ ص، مج ١.

تبريز، ١٣٤٠ ش، ى + ذ + ٢ + ٧٥٠، مج ٣.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٩٧٩، كتابشناسى علوم پزشكى: ١١٨، ١٦٢، كتابنامه

طب
سنتي: ١٢٧، مؤلفين چاپى ١ / ١١٨ - ١١٩.

أبو تراب بن محمد جعفر بن محمد إبراهيم الكلباسي
(١٢٧٩ - ١٣٣٥ ه)

عالم مجتهد. نشأ بأصفهان، وقرأ المقدمات والسطوح فيها. تتلمذ بالنجف للميرزا
حسين الخليلي وحصل منه على اجازة اجتهاد، وللمولى محمد كاظم الخراساني. توفي

بالغري ودفن في وادي السالم.

(٥١٥)



اآلثار:
١ - حاشية على كفاية األصول (عربي / أصول الفقه)

٢ - رسائل في الفقه (عربي / فقه)
المصادر: ماضي النجف وحاضرها ٣ / ٢٣٣، معجم رجال الفكر ١ / ١٤٠، نقباء

البشر
.١ / ٢٩

أبو تراب بن محمد حسين جلي
(١٣٣٧ - ١٤١٩ ه)

صحفي وشاعر امتاز بأسلوب ساخر في معالجة موضوعاته. ولد بدزفول. أتم مرحلة
االبتدائية في األهواز. درس بعض العلوم الحوزوية في كربالء. مارس فعاليات ثقافية

وأدبية منذ عودته إلى إيران سنة (١٣٥٨ ه)، منها: إصدار صحيفة " عراق " في مدينة
أراك، والعمل في مجلة " نهيب آزادى ". توفي بطهران، ودفن في مقبرة بهشت زهرا.

اآلثار:
إلى جانب مقاالته المنشورة فيما يقارب (٣٠) صحيفة ومجلة إيرانية، له الكتب

اآلتية:
١ - إبراهيم (عليه السالم) (فارسي / سيرة األنبياء)

مثنوي في قصة إبراهيم (عليه السالم) وضرورة تحطيم أصنام هذا العصر.
طبعاته: طهران، ١٣٣١ ش.
طهران، ١٣٧٢ ه، ٣٢ ص.

٢ - اسرار شيطان (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: طهران، ١٣٢٥ ش.

٣ - خروس بي محل (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران.

٤ - دوال پا (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٢٣٢ ص.

(٥١٦)



٥ - ديوان (فارسي / شعر)
أشعار شعبية وغزل ومثنويات.

طبعاته: طهران، ١٣٦٥ ه، ٦٠ ص، قسم من ديوانه " ترانه ها ".
طهران، موسوى، ١٣٦٤ ش، ٣٢ ص، قسم من ديوانه " ترانه ها ".

٦ - طوفان (فارسي / أدب)
٧ - عشق وعفت (فارسي / أدب)

طبعاته: أراك، ١٣١٦ ش، رقعي، ١٣ ص.
٨ - علي (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

٩ - موسى (عليه السالم) (فارسي / سيرة األنبياء)
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢٩١، ١٢٦٣ و ٣ / ٣٥٢٨، الذريعة ٩ / ٢٠٢ و ١٧ /

،٢٦٢
سخنوران نامى معاصر ٢ / ٩٩٨ ١٠٠٣، شاعران زبان پارسى: ١٤٦، طنز سرايان

إيران ١ /
١٨٤، ١٨٩، كتابشناسى ملى ٦٤ / ٤٢٦، كتابنامه فروردين ١٣٦٥: ٢٢، مؤلفين

چاپى ١ / ١٢٠.
السيد أبو تراب بن محمد حسين الحسيني القزويني (١)

(ق ١٣ ه)
عارف متفقه له اطالع واسع على العلوم الدينية. نشأ ظاهرا في العتبات المقدسة

بالعراق. كان حيا سنة (١٢٦٦ ه).
اآلثار:

١ - إرشاد الطالبين في أصول الدين (فارسي / عقائد)
بحث عن أصول الدين استنادا إلى العقل والقرآن والسنة. خاتمته في منزلة العلماء

والفقهاء.
فرغ منه سنة (١٢٦٠ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٧ / ٣٤ [٦٤٢٤] - (٢٩٥ و) - ١٢٦١ ه، بخط
المؤلف.

٢ - أصول اعتقاديه (فارسي / عقائد)
بحث عن أصول الدين وفروعه. مقسما إياهما إلى ضروري ونظري. بين أن أصول

الدين
--------------------

(١) في خطى الهيات مشهد ٢ / ٤٧٦: أبو تراب بن حسين القزويني، وفي خطى دانشگاه تهران ١٧ /
:٢٤٣

أبو تراب محمد بن حسين القزويني.



(٥١٧)



عند الشيعة ستة: التوحيد، العدل، النبوة، اإلمامة والخالفة، النقابة والحكومة والنيابة،
المعاد، ثم

أثبتها عقليا ونقليا. ألفه في سنة (١٢٦٦ ه).
مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٤٧٦ [٢ / ١٣٣٢] - ١٢٦٦ ه، بخط

المؤلف.
٣ - أصول دين (فارسي / عقائد)

دراسة مختصرة في أصول الدين. كتبها للعوام، وأولى التوحيد شيئا من التفصيل.
مخطوطاته: المرعشي / قم ٦ / ٢٥٤ [١ / ٢٢٧٠] - (٢ ظ - ٩ ظ) - ١٢٦٢ ه.

٤ - أصول دين (فارسي / عقائد)
العقائد الضرورية للعوام.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٦ / ٢٥٥ [٢ / ٢٢٧٠] - (١٠ ظ - ٢٦ أ) - ١٢٦٢
ه.

٥ - أصول دين (فارسي / عقائد)
في معرفة أصول الدين بأسلوب أكثر تفصيال من سابقيه.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٦ / ٢٥٥ [٣ / ٢٢٧٠] - (٤٤ ظ - ٦١ ظ) - ١٢٦٢
ه.

٦ - أصول دين (فارسي / عقائد)
أصول الدين الخمسة عند الشيعة. أتمه بمدينة أبهر سنة (١٢٦٦ ه).

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٤٧٧ [٥ / ١٣٣٢] - ١٢٦٦ ه، بخط
المؤلف.

٧ - أنوار جامعه (فارسي / عقائد)
مخطوطاته: المسجد األعظم / قم: ٣٤ [٢٥٧٩] - (٢٤١ و).

٨ - تحصيل العلم (فارسي / أصول الفقه)
محاولة إلثبات أنه من الممكن العلم بحقيقة األحكام اإللهية، والظنون االجتهادية أمور

خاطئة على حد تعبيره. فرغ منه سنة (١٢٦٠ ه) بطهران.
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٨ / ٣٣ [٣ / ٦٨٣٩] - (٣٥ ظ - ٤٩ ظ)، بخط

المؤلف.
٩ - ترجمة الصالة (فارسي / علل الشرائع)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٢٣) [١١٨١٤] - ١٢٤٢ ه.
١٠ - شرح دعاى سحر (فارسي / أدعية)

شرح لدعاء السحر: " اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه... " المروي عن اإلمام
محمد

الباقر (عليه السالم).



(٥١٨)



مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٢٦٤ [٦ / ٢] - (٢٦٠ - ٢٦٩
ص) -

ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٢٤٣ [٣ / ٨٨٨٤] - (٨٨ ظ - ٩٥ ظ) -

١٢٦١ ه، تحت عنوان " بيان تفسير وسر إشارات أسماء وفقرات دعاى
سحر ماه رمضان ".

١١ - شرح زيارة " أشهد أ نك طهر طاهر مطهر " (عربي / زيارات)
شرح عبارة من زيارة اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم).

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٨ / ٣٤ [٥ / ٦٨٣٩] - (٥٨ ظ - ٦٦ ظ)، بخط
المؤلف.

١٢ - شرح غزلي از حافظ (فارسي / شعر)
عرض لمعنى السلطان، شرح فيه عدة أبيات لحافظ الشيرازي.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ١٤٤ [٩ / ٢] - (٢٧٣ - ٢٨١
ص) -

ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٦ / ٢٥٦ [٥ / ٢٢٧٠] - (٦٧ ظ - ٧٥ أ) - ١٢٦٢ ه.

١٣ - الشريعة والحقيقة (عربي / عرفان)
أكد أن الشريعة والحقيقة أمر واحد، وفسر قوله تعالى: * (لقد من الله على المؤمنين إذ

بعث
فيهم رسوال من أنفسهم...) * تفسيرا صوفيا.

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٨ / ٣٣ [٤ / ٦٨٣٩] - (٥٠ ظ - ٥٧ ظ)، بخط
المؤلف.

١٤ - عقائد خمسه (فارسي / عقائد)
فرغ منه سنة (١٢٦٦ ه) بقرية كياكاليه في لنگرود.

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٤٧٦ [٣ / ١٣٣٢] - ١٢٦٦ ه، بخط
المؤلف.

١٥ - عقائد ضرورية (فارسي / عقائد)
فرغ منه في (١٢٦٢ ه) بمدينة اشتهارد.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٢٤٣ [٢ / ٨٨٨٤] - (٨٠ ظ - ٨٨ أ).
١٦ - فوائد (فارسي / فلسفة)

في مبحث الذات وموضوعات فلسفية أخرى.
مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٤٧٨ [٦ / ١٣٣٢] - (٢ ص) - ١٢٦٦ ه،

بخط



المؤلف.

(٥١٩)



١٧ - فوائد نافعة (١) (عربي / معارف دينية)
فرغ منه في (١٢٦٦ ه) بأبهر.

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٤٧٧ [٤ / ١٣٣٢] - ١٢٦٦ ه، بخط
المؤلف.

١٨ - معارف الهيه (فارسي / عرفان - عقائد)
رسالة ناقصة من دون فصول وأبواب عن: الشكر وعلم السلوك العرفاني وتقوى

الخواص،
أدلة التوحيد، العلم الحادث، الرجعة، اختالف صدور الموجودات عن المبدأ، الروح،

الوحي
وااللهام، الموت والحياة، القيامة. فرغ منه سنة (١٢٦٦ ه).

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٤٧٥ [١ / ١٣٣٢] - ١٢٦٦ ه، بخط
المؤلف.

١٩ - مقامات أهل عرفان (فارسي / عرفان)
فرغ منه في (١٢٦٦ ه) بأبهر.

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٤٧٨ [٧ / ١٣٣٢] - ١٢٦٦ ه، بخط
المؤلف.

٢٠ - نوادر العقايد (عقايد خمسه) (فارسي / عقائد)
(٦) أبواب. فرغ منه سنة (١٢٦٢ ه) باشتهارد.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٢٤٣ [١ / ٨٨٨٤] - (١ ظ - ٧٨ ظ).
٢١ - هداية المسترشدين في معرفة أصول الدين (فارسي / عقائد)

(٧) أبواب: اثبات لزوم تحصيل العقائد الخمس، اثبات وجود الصانع، التوحيد
والصفات

الثبوتية والسلبية، العدل، النبوة، اإلمامة، المعاد.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٤٠٠ [٥ / ٢] - (ص ١٨٨ -

- (٢٥٩
ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٦ / ٢٥٦ [٦ / ٢٢٧٠] - (٧٦ ظ - ١٢٢ ظ) - ١٢٦٢ ه.
المصادر: تراجم الرجال ١ / ٢٦، ٢٨، نسخههاى خطى فارسي ٢ / ١٠٠٧،

.١٢١٥
أبو تراب بن محمد سليم الساروي

(ق ١٣ ه)
عالم ديني من مازندران. تتلمذ للمولى الشيخ محمد كاظم بن محمد شفيع الحائري

الهزار جريبي.



--------------------
(١) نسب إليه في خطى الهيات مشهد ٢ / ٤٧٧ مع الترديد.

(٥٢٠)



اآلثار:
التقريرات (عربي / أصول الفقه)

محاضرات أستاذه المولى محمد كاظم الحائري في األصول. كتبه بخطه سنة (١٢٤٧
ه) في

جزء واحد. مخطوطته ضمن كتب آقا ميرزا فاضل الهاشمي بسبزوار.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣١٠، الذريعة ٤ / ٣٦٩، الكرام البررة ١ / ٢٨.

السيد أبو تراب بن محمد صالح اعتماد الشريعة الموسوي االصطهباناتي
(١٣٠٥ - ١٣٦٠ / ١٣٦١ ه)

عالم ديني وأديب. سبط السيد جعفر كشفي الدارابي. ولد وتوفي بمدينة اصطهبانات
في محافظة فارس. تتلمذ للميرزا أبي الحسن المحقق االصطهباناتي. له مدائح في األئمة

المعصومين (عليهم السالم).
اآلثار:

١ - حدائق االعراب في حقائق اللباب (عربي / لغة)
منظومة في النحو. تتكون من (٥) حدائق. زهاء (١٠٠٠) بيت. فرغ من نظمها سنة
(١٣٥٧ ه). يحتمل أنها نظم لرسالة " الفوائد الصمدية " للشيخ بهاء الدين العاملي.

مخطوطاته: الكشفي الخاصة / إصفهان (دليل المخطوطات ١ / ٤٥) [١ مج] -
١٣٥٨ ه،

بخط المؤلف.
٢ - درة التأليف وغرة التصريف (عربي / لغة)

منظومة في علمي: الصرف واالشتقاق. (١٠٠٠) بيت تقريبا. فرغ منها سنة
(١٣٥٧ ه).

مخطوطاته: الكشفي الخاصة / إصفهان (دليل المخطوطات ١ / ٤٦) - [٢ مج] -
١٣٥٨ ه، بخط المؤلف.

المصادر: تاريخ بروجرد ٢ / ٣٠١ - ٣٠٢، دانشمندان فارس ٥ / ٩١٣ - ٩١٤،
الذريعة ٨ /

٩٥ و ٢٦ / ٢٦٩ - ٢٧٠، معجم المؤلفين ٣ / ٩١، نقباء البشر ١ / ٣٠.

(٥٢١)



أبو تراب بن محمد طاهر تراب اإلصفهاني (١)
(٠٠٠ - ١١٤٣ ه)

مؤرخ وشاعر عاصر دولة عالم گيرشاه (ت ١١١٨ ه).
اآلثار:

مختار نامه (فارسي / تاريخ االسالم)
منظومة حماسية في ثورة المختار الثقفي.

مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد (نسخههاى خطى فارسي ٤ / ٣١٨١) [١٧٢٢،
تاريخ].

المصادر: الذريعة ٩ / ١٦٩، ٧٨٥ و ٢٠ / ١٧٣، فرهنگ سخنوران ١ / ١٨٣ و ٢
.٦٦٥ /

أبو تراب بن محمد بن محمد جعفر الالهيجاني
(ق ١٣ ه)

أديب له اطالع واسع على علوم العربية. كان حيا سنة (١٢٧٥ ه).
اآلثار:

١ - تهذيب القوانين (عربي / لغة)
استظهر في " خطى مرعشى " أنه في النحو.

٢ - شرح األلفية (عربي / لغة)
شرح مزجي مفصل ل " ألفية ابن مالك " وشرحها " البهجة المرضية " للسيوطي. من

بدايتها
إلى (ال) التعريف. أتم بعضا منه سنة (١٢٧٤ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٥ / ٢٤٨ [١ / ٥٨٦٤] - (٢ أ - ٥٧ أ)، ناقصة
األول.

٣ - اللطائف االبهية في شرح األلفية (عربي / لغة)
شرح مفصل ل " البهجة المرضية في شرح األلفية ". بدأ كل مبحث بعنوان " قوله...

قوله ".
فرغ من الجزء األول سنة (١٢٧٥ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٥ / ٢٤٩ [٢ / ٥٨٦٤] - (٥٨ أ - ٣٣٢ ظ) -
١٢٧٥ ه،

الجزء األول، ناقصة األول.
المصادر: تراجم الرجال ١ / ٢٧، خطى مرعشى ١٥ / ٢٥٠، مستدركات األعيان ٦

.٨ /
--------------------



(١) في فرهنگ سخنوران ١ / ١٨٣: أبو تراب بن محمد علي ملتفت خان، وفي الذريعة ٩ / ٧٨٥
وفرهنگ

سخنوران ٢ / ٦٦٥: غبار اإلصفهاني.

(٥٢٢)



السيد أبو تراب بن محمد الموسوي اإلصفهاني
(ق ١٣ ه)

أستاذ في حوزة إصفهان العلمية. من تالمذته المولى محمد محسن الرشتي اإلصفهاني.
اآلثار:

األصول األربعمئة (١) (عربي / علوم الحديث)
جواب لسؤال عن األصول األربعمئة، وبيان أهميتها وصحة رواياتها. والسائل هو

تلميذه
الشيخ محمد محسن الرشتي ظاهرا.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٦ / ٧٦ [٢ / ٢٠٦٥] - (٦١ أ - ٦٥ ظ) - ق ١٣ ه،
بخط

المؤلف.
المرعشي / قم ٦ / ٨١ [٢ / ٢٠٦٨] - (٨٥ ظ - ٨٨ ظ).

المصادر: تراجم الرجال ١ / ٢٧.
السيد أبو تراب بن مرتضى الحسيني القزويني

(٠٠٠ - ١٣٠٣ ه)
عالم وفقيه أصولي. عرف ب " السكاكي ". من أبرز تالمذة الشيخ مرتضى األنصاري،

وله إجازة منه. كان قاضيا شرعيا في مدينة قزوين.
اآلثار:

الفقه االستداللي (عربي / فقه)
كان عند حفيده بقزوين.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣١٠، الذريعة ١٦ / ٢٨٢، زندگانى شيخ أنصاري:
.٢٠٧

أبو تراب معصومي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تستهاى طبقه بندى شده كنكور نظام

جديد زيست شناسى ١، ٢ نظام جديد (فارسي / علم األحياء)
--------------------

(١) اصطالح يطلق على أربعمئة مجموعة من األحاديث دونها أربعمئة مصنف من رجال أبي عبد الله
الصادق (عليه السالم) واعتمد عليها األصحاب. (دائرة المعارف تشيع ٢ / ٢٤٣ - ٢٤٣، الذريعة ٢ /

،١٢٥
.(١٣٤



(٥٢٣)



ألفه مع هوشنگ خانزاده.
طبعاته: طهران، بهينه، ١٣٧٦ ش، ١٨٤ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

أبو تراب معيري
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
سوز وسازدل (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ١٣٤٥ ش، وزيري، ١٧٥ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٠٨٢.

أبو تراب بن موسى قاجار مستعان الملك الكرماني
(ق ١٤ ه)

مؤرخ وشاعر تخلص ب " خسته ". ولد بكرمان وأصبح واليا عليها أيام فتح علي
شاه سنة (١٣٢٢ ه). توفي بقرية خنامان في محافظة كرمان، ودفن بها.

اآلثار:
١ - تاريخ كرمان (فارسي / تاريخ)

ترجمة مع نصر الله خان نواب الشيرازي للنسخة المنقولة عن الكتاب إلى االنكليزية
بقلم

(پ سايكس) في تاريخ كرمان إلى سنة (١٣٢٢ ه). فرغ منها سنة (١٣٣٢ ه).
طبعاته: كرمان، ١٣٣٢ ه، رقعي، ٧٨ ص، تصحيح أفضل الملك روحي الكرماني.

٢ - ديوان (فارسي / شعر)
بحجم ديوان حافظ الشيرازي.

المصادر: تذكره شاعران كرمان: ٢١١، چاپى فارسي ١ / ١١٢٣، الذريعة ٩ /
،١٠٣٢

فرهنگ سخنوران ٢ / ٨٣٦، مؤلفين چاپى ١ / ١٢٦.
الميرزا أبو تراب نصيري الفراهاني

(ق ١٣ ه)
أحد وزراء أحسب گرجستاني. تقاعد في األربعين من عمره. كان حيا سنة

(١٢٤٤ ه).

(٥٢٤)



اآلثار:
لغت سفري (فارسي - عربي / لغة)

معجم رتب هجائيا. جزءان في مجلد واحد. يحتوي الجزء األول على (٥٦٠٠) كلمة
عربية

ترجمت إلى الفارسية، وتصدرت الجزء الثاني مقدمة باللغة الفارسية أشار فيها إلى أن
كلماته

ستترجم إلى الروسية، غير أنه لم ينجز منها اال الصفحة األولى، أما عدد مفرداته ف
(٥٤٠٠)

كلمة بالفارسية أكثرها بدون تفسير، اعتمد فيها معجم " سروري " و " الشاهنامه ".
مخطوطاته: مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٢٦٩ [٤٦٧] - (١١٨ و) -

- ١٢٤٣
١٢٤٤ ه.

المصادر: خطى مجلس " ٢ " ١ / ٢٦٩.
أبو جعفر

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

شهاب ثاقب (فارسي / عقائد)
مخطوطاته: راجه فيض آباد / الهند.

المصادر: الذريعة ١٤ / ٢٤٨.
السيد أبو جعفر بن أحمد حسين األمروهي النقوي

(ق ١٤ ه)
عالم ديني من الهند.

اآلثار:
١ - ذبيح نينوا (أردي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

في أسرار شهادة اإلمام الحسين بن علي (عليه السالم).
طبعاته: الهند.

٢ - رسائل الشفاعة (أردي / عقائد)
طبعاته: الهند، ١٣٥٤ ه.

المصادر: الذريعة ١٠ / ٣، نقباء البشر ١ / ٣١.

(٥٢٥)



السيد أبو جعفر بن محمد حسين الحسيني اآلخوندي التنكابني
(٠٠٠ - ح ١٢٦٠ ه)

عالم مجتهد ولد في تنكابن درس عند السيد محمد المجاهد ووالده السيد علي
الطباطبائي، وحصل منه على إجازة اجتهاد، اال أنه لم يعمل بها لشدة احتياطه. تصدي

للتدريس والوعظ واالرشاد في مسقط رأسه، وبه توفي.
اآلثار: حاشيته على السيوطي

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣١٤، بزرگان تنكابن: ٢٦، الكرام البررة ١ / ٢٩.

(٥٢٦)



فهرس
أسماء الكتب

" آ "
آئين پرهيزكاران... ٤١٨

آئين تربيت... ١٩٥
آئين جهاندارى... ٤١٨
آئين رستگارى... ٣٤٥
آئين شجاعان... ١٩٥

آئين نامه شرائط ناجى گرى...... ٤٣٢
آئينه تاريخ... ٢٨٤
آئينه روان... ١٧٨

آئين همسر دارى... ١٩٥
آئينه هدايت... ١٣٥

آب، الكتروليت...... ٤٣٩
آب نباتهاى رنگى... ٧٦

آتش در كوهستان... ٤٨
آتشفشان تفتان... ١٥٢

آثار باستانى شرق خراسان... ٢٤٥
آثار المعاصي... ٢٤٧

آخرين تالشها در آخرين روزها... ٣٩١
آخرين روز يك محكوم... ٣٨٠

آخرين قانون... ١٣٢
آداب وائين پرستارى... ٤٦

آدمك چوبى... ٤٤
آذربايجان در مسير تاريخ إيران... ٣٨٩

آزمايش روغنها وچربيها... ٤٣٩
آزمايشهاى علوم...... ٤٢

آزمونهاى پيشرفت تحصيلي...... ٤٩
آزمونهاى روانى... ٤٣٧

آزمونى براى طراحان نرم افزار... ٤٣٣
آژانس شيشه أي... ١٨٠

آژير قرمز... ١٨٤
آسيب شناسى پايه... ٦٣



آشپزى بچه ها... ٣٣
آشپزى وشيرينى پزى امروز... ٣٣

آشفتگيهاى روانى را بشناسيد... ١٧٨
آشنائى با دانش كامپيوتر... ٤٣٤
آشنائى با گياهان دارويى... ٣٤٩

آشنائى با مسائل كلى اسالم... ١٩٥
آشنايى با اقتصاد إيران... ٢١٨

آشنايى با پيشگامان علم وادب... ٣٨٩
آشنايى با فرزانگان علم وادب... ٣٨٩

(٥٤٥)



آشنايى با قائم مقام فراهانى... ٣٩٠
آشنايى با نامداران علم وادب... ٣٩٠

آفات درختان ميوه إيران... ١٦٢
آفات فراوردههاى انبارى...... ١٥٦
آفات وبيماريهاى چغندر قند... ٣٥١
آفات وبيماريهاى درختان...... ١٦٣

آقاى پالومار... ٥٦
آل مظفر...... ٢٤٥

آمادگى براى كنكور... ٤٠٥
آمادگى براى كنكورها... ٤٠٥

آمريكا چگونه آمريكا شد... ٢٨١
آموزش اعداد... ١٦٥

آموزش اعداد به كودكان بياموزيم... ٢٠٦
آموزش الفبا به كودكان بياموزيم... ٢٠٧

آموزش بسكتبال... ٤٤٠
آموزش دين بزبان ساده... ١٩٦

آموزش روخوانى قرآن با شعر... ١٨١
آموزش رياضيات سال چهارم...... ٦٤

آموزش زبان عربي... ٣٨
آموزش سمعي وبصرى... ٢٣٤

آموزش فيزيك با بيانى ساده... ٧٧
آموزش گام به گام اينترنت... ٤٤٠

آموزش گرامر زبان انگليسى... ١٥٧
آموزش مصور مهمترين تكنيكهاى... ٥٩
آموزشهاى اوليه حفاظت آب وخاك ١٥٤

آموزش وامتحان گام به گام...... ٦٨
آموزش وامتحان گام به گام...... ٦٨
آموزش وامتحان گام به گام...... ٦٨
آموزش وامتحان گام به گام...... ٦٨
آموزش وامتحان گام به گام...... ٦٩
آموزش وامتحان گام به گام...... ٦٩

آموزش وپرورش براى جهان فردا... ٨٠
آناتومى حركت... ٥١



آناديل... ٢٤٠
آناليز روى منيفلدها... ٣٣٥

آناليز مختلط... ٣٣٥
آنچه براى شما واجب است...... ٤٣٥

آنگوال... ٣٣٦
آن وسيله چه كارى انجام مى دهد؟ ٣١

آهنگ شيراز... ٣٨١
آوازى حوا پريزادان آب... ٧٨

آواى تنهايى دل... ٥٨
آيات األصول... ٣٦١

آيا ترك ازدواج حالل است؟... ٥٠٧
آيات العقائد... ٣٦١

آي بچه ها بازهم سؤال...... ١٨٢
آي بچه ها بيائيد نماز ياد بگيريم... ١٨٢

آي بچه ها زهره حاال زرنگ شده... ١٨٢
آي بچه ها سؤال سؤال...... ١٨٢

آينه مادر بزرگ... ٤٧
آية الغار... ٣٦١

آيين نقد أدبي... ٣٨
آيينههاى جيبي آقاى مك لوهان... ٢٣٤

(٥٤٦)



" أ "
االبتهاج... ١٤١

إبراهيم (عليه السالم)... ٥١٦
أبواب الجنان... ٣٥٥
أبواب الدعاء... ٢٥٣

أبو العالء المعري... ٣٣٤
ا. بي. سي... ١٦٥

اتحادية بين المجالس...... ٣٧٧
اتصاالت جوشى... ٦٥

اثبات الحجة وعالئم الظهور... ٢٤٧
اثبات واجب... ٢٩٩

اثر القرآن في األدب العربي...... ١١٩
اثر نفت در توسعه اقتصادى إيران... ٢١٨

اإلجارة... ١٤٣
االجتهاد والتقليد... ٢٤٧

أجوبة الوافية در علم صرف... ٣٦٥
االحداث... ٣٨٤

أحسن التقريرات... ٢٤٧
أحسن الكالم... ٤٦١

احكام النجاسات... ١٤٥
احمد آرام... ٢٤٤

احياى ارتش... ٢٥١
اخبار... ٤٤٤

اخبار ابن الزبير... ٣٨٤
اخبار ارم ذات العماد... ٢٦٠

اخبار جرهم... ٢٦٠
اخبار ذي القرنين... ٢٦٠
اخبار زيد بن علي... ٣٨٤

اخبار ظهور المهدي (عليه السالم)... ٣٥٥
اخبار عثمان... ٣٨٤

اخبار عمر... ٣٨٤
اخبار محمد وإبراهيم... ٣٨٤

اخبار المختار... ٣٨٤



اخبار من قتل من آل أبي طالب...... ٣٨٤
اخبار يزيد... ٣٨٤

اختصار تفسير علي بن إبراهيم...... ٣١٠
اختصار جوامع الجامع... ٣١١

اختصار الحدود والحقايق... ٣١١
اختصار زبدة البيان...... ٣١١
اختصار علل الشرايع... ٣١١

اختصار غريب القرآن... ٣١١
اختصار الغريبين... ٣١١
اختصار القواعد... ٣١١

اختصار لسان المحاضر والنديم... ٣١١
اختصار المجازات النبوية... ٣١١
اختصار المغرب في اللغة... ٣١١

اختصار نزهة األلباء...... ٣١١
أخالق... ٢٣٦
أخالق... ٢٤٧

أخالق مصور... ٢١٢
أخالق وسيره پيامبران... ٢٦١

اخوت مسلمين... ٥٠٥
اداره أمور دفتري...... ٣٠٧

(٥٤٧)



أدبيات از نظر گوركى... ٤٩٣
أدبيات معاصر إيران... ١٣٢

أدبيات يا وظيفه... ١٧٥
األدلة األربعة... ٣٦١
ارابه آسمان... ٣٥٢

األربعون حديثا... ١٢٥
األربعون حديثا... ٢٠٢
األربعون حديثا... ٢٥٥

االرتباط باألرواح... ٢٤٩
ارتباط جمعى ورشد ملى... ٢٣٤

ارتباط وتكنولوژى آموزشى... ٢٣٤
ارث الخيار... ٤٥٤

ارث محيط وسالمت كودك... ١٧٠
أرجوزة في آداب النساء... ٤٨١
أرجوزة في علم البديع... ٣١١

أرجوزة في مقتل الحسين (عليه السالم)...... ٣١٢
أرجوزة في المواريث... ٣٢٨

أرجوزة نحوية... ١٧٥
ارزشيابى موجودي وحسابدارى... ٢٣٨
ارزيابى مهمترين مكاتب اقتصاد... ٣٤٧

إرشادات ونصائح للفتيان... ٢٤٩
إرشادات ونصائح للمعلمين... ٢٤٩
إرشادات ونصائح للوالدين... ٢٥٠

إرشاد الطالبين... ٥١٧
االرشاد فيما يلزم العباد... ١٦٠

أركان ثالثة... ٢٩٧
ارمغان خرد... ٥٠٧

أرواح درياچه بختگان... ٢٠٨
از خاك تا افالك...... ٤١٦

از غروب تا طلوع خورشيد... ١٦٠
از كرخه تا راين... ١٨٠
از هر چمن گلى... ٢٣٦

أسئلة وأجوبة... ٤٢٦



أساسات األصول...... ١٧٥
أساس االعتقاد... ٤٥٩

أساس االيمان... ٨٣
اساطين الشيعة... ٢٤٧

أسب سيرك... ٢٢٨
استاتيك... ٣٠١

اسرار آتالنتيد... ١٤٩
اسرار التوحيد... ٤٩٠

اسرار چين گوز... ٥٠٢
اسرار دل... ٤٦٧

اسرار شيطان... ٥١٦
اسرار ظلمت... ٤٤٣

اسرار قصر سياه... ٥٠٢
اسرار ماهوارههاى جاسوسي... ٣٧

اسعاف الطالب...... ٤٨١
اإلسعاف والفضل واإلنصاف... ٣١٢

اسفنديار روئين تن... ٣٢
اسفنديار ورويين تنى... ١٠٨

اسالم آئين فطرت... ١٩٢
اسالم شناسى در ترازوى علم...... ٣٦١

اسالمك تفرقه سى سيلرى... ٤٨٨

(٥٤٨)



اسالم وآفرينش... ٥٠٧
اسالم وتعليم وتربيت... ١٩٦
اسالم وتمدن غرب... ١٩٦

اسالم ونظام يا كليد سعادت... ٥٠٧
إسالمي نظام أور إسالمي بالك... ٤٥٧

اساليد وفيلم استريپ... ٢٣٤
أسماء خجسته توحيد... ٤٨٨

اسناد نويافته دوران قاجاريه... ٢٨٤
اسناد ومدارك مشروطه...... ٢٨٤

اشتباهات ادوارد براون... ٢٨٤
اشتباه بزرگ ملى شدن نفت... ٢٨٥

األشربة... ٣٨٤
األشربة... ٣٨٥

أشرف المناقب... ٤٢٣
أصحاب االجماع... ٢٨٨

أصحاب امام حسين (عليه السالم)...... ١٨٥
اصطالحات فرهنگى... ٤٩٩

أصل آدم بن حسين النخاس... ٣٥
أصل آدم بن المتوكل... ٣٥
أصل أبان بن تغلب... ١١٥
أصل أبان بن عثمان... ١١٧
أصل أبان بن محمد... ١١٨

أصل إبراهيم بن عبد الحميد... ٣٠٠
أصل إبراهيم بن عمر اليماني... ٣٣٢

أصل إبراهيم بن عيسى... ٣٣٤
أصل إبراهيم بن مسلم... ٤٠٨
أصل إبراهيم بن مهزم... ٤٢٢
أصل إبراهيم بن يحيى... ٤٤٧

أصل إبراهيم بن يحيى بن سليم... ٤٤٧
اصالح آبخيزها... ١٧١

األصول... ٣٤٨
أصول آموزش مهارتهاى...... ٤٩

أصول آموزش وپرورش... ٣٤٦



األصول األربعمئة... ٥٢٣
أصول اعتقاديه... ٥١٧

أصول الكتروكار ديوگرافى بالينى... ٥٠٩
أصول پرورش قارچهاى خوراكى... ١٣٨
أصول پرورش قارچهاى خوراكى... ٣٥٢

أصول تربيت... ٤٥٩
أصول تشيع... ٣٦١

أصول تغذيه وويتامين ها...... ٤٣١
أصول تمدن غرب...... ٤٩٩

أصول جراحي شوارتز...... ٢٦٥
أصول حسابدارى... ٢٣٨
أصول حسابرسى... ٢٣٨

أصول حفاظت خاك... ١٥٥
أصول الدين... ٢٤٧
أصول الدين... ٤٥٧
أصول دين... ٥١٨
أصول دين... ٥١٨
أصول دين... ٥١٨
أصول دين... ٥١٨

أصول صنايع شيميائى... ٣٣٣
أصول طب داخلي هاريسون...... ٢٦٥

(٥٤٩)



أصول العقائد... ٢٩٧
أصول علم تغذيه... ٧١

أصول علم جبر ومقابله... ٨٢
أصول علم جغرافياى زمين... ٨٢

أصول علم الجغرافية والهيئة... ٢٧١
أصول فقه... ٢٤٧

أصول الفقه... ١٣٦
أصول الفقه... ٣٣٠
أصول الفقه... ٤٨٩
أصول الفقه... ٤١٨

أصول قارچ شناسى... ١٦٣
أصول مرفولوژى...... ١٥٦

أصول وفروع دين... ٢٩٧
أصول وقواعد خط ريز... ٢٤٦

اطايب الكالم من مهابط الوحي...... ٢٣٣
أطروحة لتعاون اآلباء والمربين...... ٢٥٠

اطلس استراتژيك جهان...... ١٧٤
اطلس تاريخي اسالم... ٣٨

اطلس رنگى وروشهاى پرستارى...... ٦٧
اطلس روشهاى تشخيص ودرمان... ٦١

اظهار الحق... ٢٧٣
اعترافات... ١٤٩

اعتياد به مواد مخدر...... ٤٤١
اعالم الفقهاء والمحدثين... ٣٠٨

اعمال األشهر الثالثة... ٢١٠
افسانه آدينه... ١٤٩
افسانه دوزن... ١٤٩

افسانههاى دانماركى... ١٤٩
افسردگى وخودكشى... ١٥٠

أفكار خالق درون گنجينه أي...... ١١٢
أفكار دانشمندان إسالمي...... ١٩٢

إقامة الحجة... ٤٨١
االقتباس والتضمين من كتاب الله...... ٣٠٩



اقتصاد إيران... ٢١٨
اقتصاد بين الملل...... ٤٠٧

اقتصاد پول... ١٦٦
اقتصاد وصرفه جوئى... ٢٦٢

اقسام نجاسات واحكام آن...... ٤٨٩
أقل الواجبات في حج التمتع... ١٩٠

إقليم اردستانى... ١٧٢
إقليم شناسى... ١٧٢

إكسير العبادات... ٨٤
اكلوژن... ٦٢

اگر زينب (عليها السالم) نبود... ٢٣٥
ألفاظ األلوان وداللتها...... ١١٩

الفباى زبان انگليسى... ٢٢٣
الفباى شطرنج... ٤٠٥

الفباى قبل از دبستان... ١٦٥
الفيه وشلفيه... ٤٧٩

إلقام األحجار... ١٠٢
الكترونيك... ١٥٨

الكترونيك عملي... ١٥٨
الكترونيك قدرت... ٢٦٤

٣٤١ ...Electrical Concepts

(٥٥٠)



الگوى مصرف وتهاجم فرهنگى... ٢١٨
الگويى براى توسعه اقتصاد إيران... ٢١٨

الماس پاره... ٥٠٢
المپيادهاى رياضي اسكاتلند... ٢٩٣

المپيادهاى رياضي در آمريكا...... ٢٩٣
المپيادهاى رياضي مجارستان... ٢٩٣

األمالي... ٢٥٥
األمالي في األدب اإلسالمي... ١١٩

امامت... ١٣٤
اإلمامة... ٣٨٥
اإلمامة... ٣٨٥

أمان الخائفين... ٣٩٨
امپراطورى مغول وإيران... ١٧١

امراض التالسيمية... ٢٢٥
امرأتان ورجل... ١٠٥

أمنية ودعوة للمرأة المسلمة... ١٠٦
األموات ومن البرزخ إلى الجنة...... ٣٦٣

انتخاب همسر... ١٩٦
االنتخابية... ٢٦٨

انتقاد التواريخ... ٩١
انجمن تاريخ... ٢٨٥

اندوه ماه... ٦٠
انديشههاى ناصر... ٤٥١

انرژى اتمى در كشاورزى... ١٦٣
انسان جانشين خدا در زمين... ٥٠٩

انسان ودرونش... ٢٨١
انسان وشعر وماه... ٤١٦

انسان ياشاهكار خلقت... ٥٠٩
انشاى ادارى... ٤٢٤

األنصار بين الهجرة والنصرة... ٣٨٢
انفورماتيك از ديدگاه توسعه... ١٢٤

انفورماتيك چيست... ١٢٤
انفورماتيك در جهان... ١٢٤



انقالب مشروطيت إيران... ٤١
انگليسى تخصصي...... ٣٤٢
انگليسى تخصصي...... ٣٤١

انگليسى تخصصي كشاورزى... ٣٤٢
االنموذجية اإلبراهيمية... ٢٠٠

أنوار جامعه... ٥١٨
األنوار المقتبسة... ٣١٢

أنيس العباد... ٣٩٨
اهميت تربيت فكرى وروحي...... ١٧٨

اهميت وضرورت رهبر...... ٢٢٠
أوضاع سياسي كنونى إيران... ٣٩١

أولياء ومربيان... ٨٠
اولين بر خورد... ٢٢٠

اولين راپرت مدرسه صنعتي فارس ٢٩٠
اولين مقاومت منفى در إيران...... ١٧١

ايبيش... ٤٠٥
أي پسر مسعود... ١٩٣

ايثار وفداكارى در اسالم... ٢٨٩
إيران وايرانيان... ٥٠٢
أي زمين نيك... ٥١٣

ايضاح النافع في شرح النافع...... ٢٥٥

(٥٥١)



أي على... ١٩٣
ايقاظ األغنياء والتجار والعلماء... ٣٥٥

ايلينا... ٣٠
االيمان والتوكل... ٣٦٣

ايمنى وبهداشت شغلى...... ٣٦
اينتر فرنشيال تراپى... ٥١

اينست آئين وهابيت... ٢٦٢
اينگونه ازدواج كنيم... ٢٦٢
اينگونه باش فرزندم... ٢٦٢
اينگونه تربيت كنيم... ٢٦٢

اينگونه معاشرت كنيم... ٢٦٢
" ب "

با اجازه بهار... ٣٢
بابالهاى بلند آرزو... ٧٨

الباحثة عن الحقيقة... ١٠٦
باخزر ورجال آن... ٢٤٥

باران اسيدى... ٦٥
باز آموز تعليمات اجتماعي...... ٥٨

بازيگران عصر طالئى... ٢٢٠
با فرزندان در سايه قرآن... ٤٠٩

بانوى نمونه اسالم... ١٩٦
باور درمانى مكتب پنا...... ٢٢١

با ياد پانزدهم خرداد... ٣٩١
بچه ها رياضيات... ١٠٩

بحار النوائب... ٤٥٤
البحث التفسيري في كتب الشيخ...... ٣٦١

بحر الحقائق... ٣٧٨
بحران زندگى... ١٤٩

بحر جنون... ٢٢٨
بحر طويل... ٢٧٧

بحر غم... ٤٦١
بداية األصول... ٢٤٧

بداية الفلسفة اإلسالمية... ٢٤٧



البديعية... ٣١٢
برآيش هستى... ١٧٦

البراهين الباهرة... ٣٩٨
برج مينو... ١٨٠

بررسى اشتغال در بخش صنايع...... ٤٢
بررسى، تحليل وتعميرات...... ٤٤٣

بررسى تحوالت نظام...... ٣٤١
بررسى جنبشهاى إسالمي...... ٣٩١

بررسى جنگ خليج فارس... ٢٤٣
بررسى چگونگى اشتغال زايى...... ٤٢

بررسى روزه از نظر طبي... ٥٠٩
بررسى سفر هايزر به إيران... ٣٩١

بررسى شهر تهران وقم...... ٤٢
بررسى طب وطبابت...... ٥٠٩

بررسى عملي شير گاوهاى...... ٢٤٢
بررسى مسائل كلى امامت... ١٩٦

بررسى مقام زن... ٢٣٥
بررسى مناسبترين ارتفاع كنده...... ٢٥٤

بررسى موارد خاص... ٢٣٩
بررسى نشانه ها...... ٢٦٥

(٥٥٢)



بررسى وتحليل مشكالت جوانان... ٥٠٩
بررسى وطرز تهيه ماهيهاى شور... ٣٥٠

بر ضد ترياك قيام كنيد... ١٧٨
برگهاى تاريخ دوران قاجاريه... ٢٨٥

٤٠٩ ...C برنامه نويسى به زبان
البرهان المنير... ٣٥٥

بره سوزى... ١٦٠
بزهكارى نوجوانان... ٢٣٤

البشارات... ٤٢٣
بشارات الشيعة... ١٥٦

البشارات في وظائف الطبقات... ٣٥٥
بشارة الشيعة... ١٢٩

بصيرت افروز مجالس... ٤٥٧
بطولة المرأة المسلمة... ١٠٦

بعثت وپيامبرى... ٢٦٢
بالغ العابدين... ٤٢٧

بلخ كهنترين شهر إيراني...... ٥٣
البلد األمين والدرع الحصين... ٣١٢

بناها وشهر دامغان... ١٧٣
بند انگشتى... ١٦٥

بهائيت دين نيست... ٥٠٧
بهترين روش تغذيه نوزاد... ٧١

بهترين زندگى در پرتو كالم پيامبر... ٣٩٣
بهداشت براى حفظ دندانها... ٥٠٩

بهداشت روح...... ١٦١
به دنبال وقت... ٤٤

بوسه بر خورشيد... ١٨٥
بوسه بر لبان أو... ١٠٨

بوى پيراهن يوسف... ١٨١
بيابان (محيط بيابانى گرم)... ١٧٣

بياض ماتم... ٤٦١
بيان حاسم در نفى عروسي قاسم... ١٠٢

بيعة علي (عليه السالم)... ٣٨٥



بيمار نامه... ٢٩١
بيماريهاى أعصاب مغز وپى... ١٧٨

بيماريهاى پستان... ٤٣٩
بيماريهاى تغذيه... ١٢٢

بيماريهاى خون وسرطانها...... ١١٢
بيماريهاى درختان ميوه إيران... ١٦٣

بيماريهاى دستگاه گوارش... ٦٣
بيماريهاى روانى... ٢٦٢

بيماريهاى عروق، وريدي ٤٣٩
بيماريهاى عفونى كودكان... ٢٣٩
بيماريهاى غدد درون ريز... ٢٦٥

بيماريهاى قلب آدمي... ٣٩١
بيماريهاى كبد... ٣٠٧
بيماريهاى كليه... ٦٧

بيماريهاى گياهان زراعي إيران... ١٦٣
بيماريهاى گياهى... ١٣٨
بيماريهاى گياهى... ٣٥٢

بيماريهاى مهم درختان ميوه... ١٨٨
بيماريهاى مهم غالت دانه ريز... ١٣٩

(٥٥٣)



بيماريهاى مهم غالت دانه ريز...... ٣٥٢
بيمه اتكايى بيمههاى زندگى... ١١٠

البيوتات العلوية في كربالء... ٢٧١
" پ "

پاسخ تحليلي سؤالهاى امتحانات...... ٤٠٥
پايان يك پيوند... ٢٨٢

پايونيرنيك... ٢٨١
پدر بزرگ ونوه... ٤١٣

پدر خوانده... ٥٢
پرتگاه موريانه يا كمونيزم...... ٢٢٩

پرستار جنگى... ١١٠
پرستارى بهداشت جامعه... ١٠٣

پرستارى بيماريهاى كودكان... ٥١
پرستارى در جراحي... ١١٢

پرسش وپاسخ تاريخ سوم راهنمايى... ٥٨
پرسش وپاسخ جامع بيمه أي... ١١٠

پرسش وپاسخ جغرافى سوم راهنمايى ٥٨
پرسشهاى چهار گزينه أي...... ١١٤
پرسشهاى چهار گزينه أي...... ١١٥

پرندگان را نقاشى كنيم... ٢٢٣
پرنده ها... ١٦٥

پرواز بر فراز شهرهاى باستانى...... ٦٦
پروانه ها... ١١٤
پروانه ها... ١٦٥

پروژههاى زيست شناسى... ١٠٥
پزشكى، تصوير خود... ١٧٨

پزشكى وأخالق... ٣٤٢
پژوهشهاى إقليمي در غرب إيران... ١٧٣

پژوهشى در مباني عقايد سنتي... ٥٠٩
پسران من... ١٤٩

پسرك آالسكا فروش... ٣٣٨
پشت ديوار ندامت... ١٥٥

پل وورژنى... ٤٣٠



پنجاه خاطره از پنجاه سال... ٢٨٥
پنجاه نامه تاريخي... ٢٨٥
پنجاه وپنج مقاله... ١٧٨

پنجه خونين... ٢٠٨
پيام إبراهيم... ٢٥١

پيام امام أمير المؤمنين (عليه السالم)... ٢٣٢
پيام: در آرامش ناله بي هنگام... ٥٠٧

پيشگيرى ودرمان زانودرد ٥١
پيشگيرى ودرمان زانودرد ٢٩٦
پيشگيرى ودرمان كمر درد ٥١

پيشگيرى ودرمان كمر درد ٢٩٦
پيك اجل... ٢٠٨

پيكار خونين در يمن... ٢٦٩
پيكار مقدس زيد بن علي...... ٤٤١
پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج... ٢٣٨

پيمانه خواجة حافظ... ٤١٤
پيوند زندگى... ٢٢٩

(٥٥٤)



" ت "
تئورى أخالقي اسالم... ٢٦٢
تئورى مقدماتي اعداد... ٢٩٣

تئوريهاى سرى... ٤٠٦
تا به آفتاب... ١٨٥

تاريخ ابن ماهويه... ٣٥٠
تاريخ أخالق پزشكى... ٥١٠

تاريخ أدبيات إيران... ١٣٢
تاريخ أدبيات عرب... ٣٩

تاريخ أدبيات عرب (١)... ٣٩
تاريخ أراك... ٣٣٧

تاريخ ارمنستان... ٣٣٧
تاريخ إيران... ٢٣٦

تاريخ إيران وايرانيان... ٤٩٥
تاريخ براى سال أول دبيرستان... ١٥٨
تاريخ براى سال دوم دبيرستان... ١٥٩
تاريخ براى سال سوم دبيرستان... ١٥٩

تاريخ پرستارى... ٤٦
تاريخ پيشرفتهاى پزشكى...... ٢٥١

تاريخ تجديد حيات إيران... ٣٦٠
تاريخ ترجمه از عربي به فارسي...... ٣٩

تاريخ تمدن إسالمي... ٣٦٥
تاريخ الثقفي... ٣٨٥

تاريخچه مدرسه دار الفنون... ٨٢
تاريخچه ونقد وبررسى عقائد...... ٢٦٢

تاريخ رجال شرق خراسان... ٢٤٥
تاريخ زبان وفرهنگ عربي... ٣٩

تاريخ زنجان، علماء ودانشمندان... ٢٤٧
تاريخ صفويان... ٣٣٧
تاريخ كرمان... ٥٢٤

تاريخ مازندران... ٤٥٢
تاريخ مختصر اروپا... ٩٥

تاريخ مصر... ٩٦



تاريخ معاصر افريقا... ٢٨٢
تاريخ مالير... ٢٨٥

تاريخ ملخص سلسلههاى حاكم...... ٢٤٥
تاريخ ملوك إيران قبل االسالم... ٢١٤

تاريخ نظامي وسياسي...... ٥٠١
تاريخ نو... ٣٣٧
التاليفية... ٤٧١

تامين اجتماعي در اسالم... ٢٣٢
تأويل اآليات... ٤٧٠

التبصرة في علم الحساب... ١٢٩
تبعيد من... ٩٢

تبهكارى دردام... ٢٨٢
التبيين في شرح آيات المواعظ...... ٤٨٩

تجربه نامه... ٤٦٢
تجزيه كيفى معدني... ٧٤

تجويد جامع... ١٦٨
تجويد القراءة ١٦٨

تحرير فلسطين... ١٣٧
تحصيل السداد...... ٣٢٩

تحصيل العلم... ٥١٨

(٥٥٥)



تحفة األخيار ٤٢١
التحفة الحسينية... ٤٥٠

تحفة العوام... ٤٦١
تحفة المحقق بشرح نظام المنطق... ٤٨٢

تحفة المعاد للعباد... ٣٩٨
تحفة الملوك في بيان طريق السلوك ٤٦٧

تحفة الملوك في علم السلوك... ٢٩٧
تحفه شاهدي... ٢٧٧
تحفه ناصري... ٤٨٤

تحقيق در تاريخ قند سازى إيران... ٢٤٢
تحليل برروشهاى آمارى...... ١٦٢

تخميس اآلداب والحكم... ١٦١
تخميس القصائد المشهورة... ٤٤٨

التذكرة... ١٣٥
تذكرة الملوك... ٤٣٤

تذكره انجمن ناصري... ٤٢٠
تذكره شعراى إيران مقيم هند... ٢٤٥

تذكره قدسيه... ٤٢٠
تذكره مجديه... ٤٢٠

تذكره محمد (صلى الله عليه وآله) وآل محمد (عليهم السالم)... ٤٥٧
التذكير... ٤٨٢
الترابية... ٤٥٤

ترازوى داد ٥٠٧
ترانه أي براى باران... ٣٢

ترانههاى روستايى خراسان... ٢٧٠
تربت حيدريه ورجال آن... ٢٤٥

التربية المثالية... ٢٥٠
ترجمة إثبات الهداة...... ٤٩٨

ترجمة أصل الشيعة وأصولها... ٤٥٩
ترجمة االعتقادات... ٣٦١

ترجمة ثواب األعمال وعقاب األعمال ٢٠٥
ترجمة رسالة " الجعل " و...... ١٣٤

ترجمة رسالة الحقوق...... ٢٣٣



ترجمة زوال روما الكبرى... ٤٥٨
ترجمة الصالة... ٥١٨

ترجمة طبقات الشعراء... ٣٩
ترجمة العقائد الحقة... ٣٦١

ترجمة المراقبات... ٢٠٥
ترجمة نجاة العباد...... ٢٧٠

ترجمه االحتجاج... ١٩٣
ترجمه أربعين سيد على... ٤٦٨

ترجمه اعمال هندسى... ٤٧١
ترجمه أنوار النعمانية...... ٥١٤

ترجمه تفسير مجمع البيان... ١٩٣
ترجمه حمله حيدري... ١٢١

ترجمه الرسالة الحسنية... ٤٤٤
ترجمه شرح لغز قانون... ١٣٠

ترجمه فتوح البلدان... ٣٩
ترجمه مقدمه الشعر والشعراء... ٣٩

ترجمه مكارم األخالق... ١٩٣
تركههاى ترد... ٤٣

تركيب الحروف... ٢١٢
الترياق النافع...... ٤٨٢

ترياك بزرگترين عامل پريشانى...... ١٧٨

(٥٥٦)



ترياك در إيران... ١٧٨
تزكية النفس... ٢٩٧

تست وگرامر چهارم دبيرستان...... ٣٧٤
تستهاى درس به درس...... ٢١٩

تستهاى طبقه بندى شده كنكور...... ٥٢٣
تستهاى طبقه بندى شده كنكور...... ٦١
تستهاى طبقه بندى شده كنكور...... ٦١

تسطيح الكرة... ١٨٢
تشخيص بالينى ارتوپدى... ٤١٠

تشخيص بالينى بيماريهاى قلب و... ٤١٠
تشخيص با نشانه ها، عالمتها و...... ٣٣٨
تشخيص با نشانه ها، عالمتها و...... ٤٣٩

تشخيص ودرمان...... ١١٢
تشخيص ودرمان...... ١١٢
تشخيص ودرمان...... ١١٢
تشخيص ودرمان...... ١١٢
تشخيص ودرمان...... ١١٢
تشخيص ودرمان...... ١١٢

تشخيص ودرمان در فوريتهاى...... ٤١٠
تشيع در هند... ٥٣

تضعيفيه... ٤٧١
التعابير القرآنية...... ١١٩

تعارض األدلة... ١٤٣
تعاليق على عمدة الطالب... ٣٠٢

تعبير الرؤيا... ٣٨٥
تعليقات على شرح حكمة االشراق... ٢٠٠

تعليقة على الرسائل... ٤٢١
تعليقة على المكاسب... ٤٢١

تعليقة على خريدة القصر...... ٣٩
تعليمات ديني... ١٩٦

تعليم اللغة الفارسية... ٤٠
تعليم وتربيت در رشته حقوق... ٤٧٦
تعيين حدود مرزهاى آبى...... ٣٧٧



تغذيه درمانى... ٧١
تغذيه گوساله در دوران شيرخوارگى ٤٤٤
تغييرات جهشى در مادة ژنتيك...... ٣٩٢

التفسير... ١٤٧
التفسير... ٢٩٠
تفسير... ٤٧٥

تفسير آية النور... ٤٨٩
تفسير الثقفي... ٣٨٥

تفسير سورة البقرة... ٢٨٨
تفسير سورة الحمد... ٢٨٨
تفسير سورة الفاتحة... ٣٥٧

تفسير عاملي... ٢٩٩
تفسير غريب القرآن... ١١٥
تفسير فاتحة الكتاب... ١٩٧

تفسير القرآن... ١٠٢
تفسير القرآن... ١٨٨

تفسيرهاى زندگى... ٤٠٨
التفسير الوجيز... ٤٢١

التقريرات... ٩٧
التقريرات... ١٢٥
تقريرات... ٣٣٠

(٥٥٧)



التقريرات... ٣٨٨
التقريرات... ٥١٢
التقريرات... ٥٢١

تقريرات األصول... ٢٨٨
تقريرات بحث الميرزا محمد حسن... ١٣٠

تقريرات تاريخ إيران... ٢٧١
التقريرات في األصول... ٩٧
تقريرات في األصول... ٣٩٦

التقريرات في أصول الفقه... ٢٢٤
التقريرات في الفقه... ٢٢٤
تقريرات في الفقه... ٣٩٦
تقريرات في الفقه... ٤٠٤

تقريرات في الفقه واألصول... ٢٧٤
تقريرات في الفقه واألصول... ٣٦١
تقريرات المكاسب المحرمة... ٢٤٧
تقريرات المكاسب المحرمة... ٢٨٨

تقرير الليلتين... ٨٣
تقويت هوش كودك... ١٦٥

تقوى ومتقين در نهج البالغة... ٢٦٣
تك پرده... ٤١٢

تكنولوژى نگهدارى...... ١٥٧
تكيه بر شاخههاى غم... ٧٦

التلخيص في المسائل العويصة... ٣١٣
تلويزيون آموزشى... ٢٣٤
تلويزيون وأطفال... ٢٣٤

تمرين گام به گام لوحههاى فارسي... ٧٦
تناسخ أرواح، تجرد، استقالل... ١٩٣

تنفس مصنوعي در نجات غريق...... ٤٣٢
تنها تراز آغاز... ٨٩

التنوير... ٤٨٢
تهذيب األخالق... ٣٨٩

تهذيب القراءة... ١٦٨
تهذيب القوانين... ٥٢٢



تو... ٢٧١
التوابين... ٣٨٥

توبه... ١٣٤
توپولوژى... ٣٣٥

توربو ماشينها... ٢٧٣
توسعه صنعتي وموانع آن در إيران ٣٤١

توسعه كشاورزى در جهان سوم... ٣٠٥
توضيح كتاب أقليدس... ٣٠٤

توليد ناب... ٧٣
تيزهوشان أول... ٥٢

" ث "
ثقافة أبي تمام من خالل شعره... ١١٩

الثمانية عشر حديثا... ٢٥٥
ثمرات خلد... ٩٠

ثورة اإلمام الحسين (عليه السالم)...... ١٣٨
ثورة العشرين في الشعر العراقي... ٣٩٥

الثورة في الشعر الشعبي... ٣٥١

(٥٥٨)



" ج "
جامع األنساب... ٢٤٧
جامع الرياض... ٣٠٩
الجامع الصغير... ٣٨٥
الجامع الكبير... ٣٨٥
جامعه شناسى... ٣٩٠

جامعه وحكومت... ٣٣١
جامعه وفرهنگ كنيا... ١٤٠

جام ورجال آن... ٢٤٥
جانبدارى از پرورش وتربيت جديد... ٨٠

جبر بردارى... ٢٩٣
جبر چيست... ٥٠٥

جديدترين سؤاالت طبقه بندى شده... ١٥١
جديدترين سؤاالت طبقه بندى شده... ١٥٢
جديدترين سؤاالت طبقه بندى شده... ١٥٢

جديدترين وكاملترين كتاب...... ١٦٨
جديد ذاكرى... ٤٥٨
جراحات دل... ١٥٥
جرح الفؤاد... ٢٢٠

جرمهاى نسوز... ٤٣٦
جشن تولد پيشى كوچولو... ٤٤

جشن مبعث... ٤٧
جغرافيا... ٣٩٠

جغرافيا براى سال أول دبيرستان... ١٥٩
جغرافياى تاريخي... ٢٤٥

جغرافياى قدرتهاى بزرگ... ١٧٣
جغرافياى نظامي إيران... ٣٤٦

جغرافياى نظامي كشورهاى همجوار... ٣٤٦
جغرافياى نظامي كشورهاى همجوار... ٣٤٦

الجمانة النضيدة... ٤٤٨
جم جمك برگ خزون... ٧٥

الجمل... ٣٨٥
الجنائز... ١٤٢



الجنائز... ٣٨٥
جنايت در سالن... ٥٠٢

جنايت در يخچال... ٥٠٢
جنبش فدائيان اسالم... ٣٣٨

جنگ... ٢٠٢
جنگ بدر...... ٤٥١

جنگ بي پايان...... ٣٩٢
جنگل... ٤٩٣

جنگل كارى در مناطق خشك... ١٥٥
جنگ وعشق... ٥٠١

جنون سرشارى... ٤٥١
جنة األمان الواقية...... ٣١٣

جنة البقيع... ٤٦٠
جنة المعارض... ١٢٣

الجنة الواقية والجنة الباقية... ٣١٨
جهان بيني وجهاندارى على (عليه السالم)... ٢٦٣

جهان شگفت انگيز مغز... ٣٩٢
جهان نگران نسل جوان است... ٨٠

جواز التقليد في أصول الدين...... ٣٦٢
الجواهر... ١٤٣

(٥٥٩)



جواهرات گمشده... ٥٠٣
جواهر األلسنة... ٤٤٣

جواهر االيقان وسرمايه ايمان... ٨٤
جواهر االيمان... ٢٥٢

جواهر (خوارق) االسرار... ١٤٢
جوجه درستكار... ١٩٧

جوجه كوچولو وسيب سرخ... ٢٢٣
الجوهرة... ٨٤

جينگو (گربه أي كه مى دانست)... ٢٢٩
" چ "

چاپ آخر زندگى... ٢٤١
چادرى براى سارا... ٤٧

چارلى چاپلين... ٥٠٣
چالش جنوب...... ٢١٩

چته ها... ١٨٥
چرا انگلستان خفته بود... ٢٢١

چرا گناه مى كنيم... ٥٠٧
چرخها ودنده ها... ٢٣٠

چرم وكفش... ٤٢٤
چشم ها ودرياچه... ١٦٥

چكيده راديولوژى...... ٧٨
چكيده طب كودكان... ٧٥

چگونگى رشد ونمو كودكان...... ٤٣
چگونه آينده را پيشگويى كنيم... ٦٠

چگونه انسان غول شد...... ٣٥
چگونه تناسب خويش را حفظ كنيم... ٧٧

چگونه رياضي دان شدم... ٥٩
چگونه صداى قلب را بشنويم... ٢٢٣

چگونه علمي فكر كنيم...... ٥٢
چند اندرز بهداشتى وپزشكى... ٢٥١

چند موضوع طبي وروانشناسى... ٤٣٥
چهار درويش... ٥١١

چهارده بند... ٨٥



چهارده بند... ٩٢
چهارده مقاله... ٤٥٠

چهرههاى درخشان تاريخ... ٢٢١
چهل حديث... ٤٩٠

چهل خاطره از چهل سال... ٢٨٥
چهل ويكمين... ٤٩٣

" ح "
الحائرية في تحقيق المسألة السفرية ٢٥٥
حاشية ذخيرة العباد ليوم المعاد... ١٨٤

حاشية الرسائل... ٢٤٨
حاشية رسالة اثبات الواجب... ٣٥٧

حاشية شرائع االسالم... ١٢٦
حاشية شرايع االسالم... ٢٥٥
حاشية شرح التجريد... ٢٤٨

حاشية شرح الملخص... ٤٧١
حاشية الشفاء... ٣٥٧

حاشية صراط النجاة... ١٨٤
حاشية الصالة... ١٣٦

حاشية العروة الوثقى... ١٨٤

(٥٦٠)



الحاشية على اثبات الواجب... ٢٠٠
حاشية على أربعين الشيخ البهائي ٤٢٧

الحاشية على االسفار األربعة... ٩٤
الحاشية على تحرير إقليدس... ٩٣

الحاشية على تحرير إقليدس... ١٣٠
الحاشية على جنة األمان الواقية...... ٣٢٠
حاشية على حاشية شمس الدين...... ٣٥٧
حاشية على حاشية المولى عبد الله... ١٤٦
حاشية على حاشية النخجواني...... ٣٣١

الحاشية على الحدائق الناضرة... ٤٠٤
حاشية على الروضة البهية... ١٩٩
حاشية على الروضة البهية... ٤٥٤

حاشية على الروضة البهية...... ٣٥٨
حاشية على السيوطي... ٥٢٦

حاشية على شرائع اإلسالم... ٢١٦
الحاشية على شرح اإلشارات... ٢٠٠

الحاشية على الشرح الجديد للتجريد ٢٠٠
حاشية على شرح اللمعة... ٤٢١

حاشية على فرائد األصول... ٢٠٣
الحاشية على فرائد األصول... ٣٢٧
حاشية على فرائد األصول... ٤٥٥

الحاشية على الكشاف... ٢٠٠
حاشية على كشف الغمة...... ٣٢٠
الحاشية على كفاية األصول... ٣٨٩
حاشية على كفاية األصول... ٥١٦

الحاشية على المجسطي... ٩٣
حاشية على مختار القراء... ٤١٥

الحاشية على المختصر النافع... ٢٥٦
حاشية على المطول... ٤٢١

الحاشية على معالم األصول... ٣٧٨
حاشية على المغني... ٤٢١

حاشية على مفتاح األصول... ٤٩١
حاشية على النخبة... ٣٩٦



حاشية الفتوحات المكية... ٤١٥
حاشية فرائد األصول... ١٣٦
حاشية فرائد األصول... ٣٩٦

حاشية الكفاية... ٢٤٨
حاشية مدارك األحكام... ١٩٩

حاشية المكاسب... ٢٤٨
حاشية وسيلة النجاة... ١٨٤

حاكميت إيران بر سه جزيره...... ٣٧
حاالت عصبانى يا نورزها... ١٧٨

حاملگىهاى پر خطر... ١٧٠
الحج... ١١٦

الحجة في فضل المكرمين... ٣٨٥
حجية األصول المثبتة... ٨٥

الحدائق... ٤٩٩
حدائق االعراب في حقائق اللباب... ٥٢١

حدائق ذريعة الناهض...... ٤٨٢
حديث ابن الحر... ٢٦٠
حديث كربالء... ٣٠٨

حديقة أنوار الجنان الفاخرة...... ٣٢٠
الحديقة الناظرة... ٣٢٠

الحر وراء... ٣٨٥

(٥٦١)



حروف الفباى زبان فارسي...... ٢٢٣
حساب المثلثات المستوية... ١٧٧

حسابان... ٤٠٦
حسابدارى فعاليتهاى اقتصادى كشور ١٦٧

حسرت نامه... ٢٨٣
حسيني دنيا... ٤٥٨

حسيني كردار أور حسيني...... ٤٥٨
حسينيه... ٤٩٧

حضرت على (عليه السالم) كاطرز جهانبانى... ٤٥٨
حفظ الصحة... ٣٠٣

حقائق الشريعة... ٢٩٧
حقائق العلوم... ٢٩٧

حق على المسلمين الجهاد...... ١٣٨
حقوق بشرى واساس سياست مملكت ٤١٤

حقوق دريائى... ٤٧٦
حقوق كيفرى اختصاصى... ١٦٧
حقوق مالكين آپارتمانها... ١٤٦

حقيقت تصوف... ٢٨٥
حقيقتي ديگر... ٤١١

الحقيقة والخالفة... ٨٣
حكايت آل عبا... ٤٦٨

حكايتي بانكته دان... ١٤٩
حكومت بر قلبها... ٣٠

الحكومة... ٣٦٣
حكومة صاحب الزمان... ٣٦٤

حل العقد... ٤٦٣
حل المسائل حساب آسان... ٣٤٠

الحالل والحرام... ٣٥٩
الحالل والحرام... ٣٨٥

حل مسألة اإلقبال واإلدبار... ٤٧٢
حل مشكل جنسي جوانان... ٢٦٣

حلية األولياء... ١٠٢
حمايت جنگل... ٢٩٤



حمزة بن عبد المطلب... ٣٧٤
الحوادث... ٣٦٤

حواش على الرسائل العملية... ٣٤٨
حواش على كتاب األكر... ١٣٠

حواش على الكتب األربعة... ٣٥٤
حواشى مختصري دراطراف اليحه... ٤٧٦

الحوض والشفاعة... ٣٨٦
حياة األرواح ومشكاة المصباح... ٣٢٠

" خ "
خاطرات... ٢١٤

خاطرههاى تاريخي... ٢٨٥
خاكستر سبز... ١٨١
الخالة الضائعة... ١٠٦

خانواده وتربيت در إيران... ٨١
خانه براندازان... ٤١٠

خدا حافظ آقا چيپس... ٤١٢
خدا در ناخود آگاه... ٣٩٢
خرافات كمونيستى... ٢٤٨

خرمشهر يك قصه ماندگار... ٢٢٣
خروس بي محل... ٥١٦

(٥٦٢)



خزائن االحكام... ٨٥
خزائن األصول... ٨٥

خزانه پرسشهاى چهار گزينه أي...... ٦٢
خزانه سؤاالت استاندارد وطبقه...... ٧٣
خزانه سؤاالت استاندارد وطبقه...... ٧٤
خزانه سؤاالت استاندارد وطبقه...... ٦٢
خزانه سؤاالت استاندارد وطبقه...... ٦٣
خزانه سؤاالت استاندارد وطبقه...... ٦٣

الخطب... ٢٦٠
الخطب السائرة... ٣٨٦

الخطب المعربات... ٣٨٦
خطب علي (عليه السالم)... ٢٠٧

خطبه عهد آفرين...... ٤٦٠
خطبة العروس... ٣٢١

خطوط توليد صنايع... ٤١٠
خالصه رده بندى دهدهى ديويى...... ٣٣١

خالصه مذاكرات وسخنرانيها... ١٧٩
خالصة المعارف اإللهية... ٢٤٨

الخالفيات... ٢٥٦
الخلخالية... ١٤٤

خلق السماوات... ٢٦٠
خمس روايات في عزاءاهل البيت (عليهم السالم) ٤٢٧

خواص خوردنيها وآشاميدنيها...... ٥١٠
خودآموز آفت كشها... ٢٦٠

خود آموز جبر... ٢١٧
خودآموز جغرافى سال سوم راهنمايى ٥٩
خود آموز فارسي سال أول راهنمائى ٤٣
خود آموز فارسي سال دوم راهنمائى ٤٣
خود آموز گام به گام فارسي...... ٤٣

خود آموز وراهنماى عربي...... ٤٦
خودآموز وروش تدريس جبردانا... ١٢٤

خود رهبرى شناخت...... ٤٤١
خود سازى... ٢٧٢



خود سازى يا تزكيه... ١٩٧
خوشا شيراز... ٤١٦

خوشبختى آقاى ايزدى... ٤١٢
خوشههاى خرد... ٢١٨

خيال ديو... ١٧٠
خيام ومترلينگ... ٢٨٥

خير المآل في حفظ صحة األطفال ٣٨٣
" د "

دائرة المعارف سراميك... ٤٣٦
دادگستر جهان... ١٩٧

دادگسترى ودادرسى در إيران... ٢٨٥
الدار... ٣٨٦

داروشناسى جالينوس...... ٥١٥
داستان تعشق بلبل... ٤١٣

داستانهائى ازسرزمين اسلحه ودالر ٣٩٠
داستانهاى كوتاه... ٤٢٨

داستان هفت سين براى كودكان... ٧٥
دافع الشكوك... ١٠٢

دامن مريم... ٨٣
دانستنيهاى رانندگى... ٢٧٥

دانستنيهاى عمومى پنجم ابتدائي... ٥٧

(٥٦٣)



دانشگاه األزهر...... ٥٣
دختر شاه پريان... ٦٠

دختر قفقاز... ٢٠٩
دخترك وستاره... ٧٣
دختر مسلول... ٥٠٣

دخترى از اندروس... ٥٠١
الدر المضئ... ١٠٢

در باره حفظ قرآن كريم... ١٣٤
در باره اليحه اصالحات أراضي... ٢٣٨

در پاى ديوار بهشت كرملين... ٢٢٩
در حرم دوست... ٢٤٣

در خانه كوچك ما... ٨١
درخت نظر كرده ونادر شاه... ٤٠٦

درد سرهاى نيكال كوچولو... ٨٨
دردهاى صنايع إيران...... ٤٤٠

درر األفكار في صلح حق الخيار... ٣٩٧
درر الفرائد... ٤١٨

درس دكاندارى... ٤٩٥
درس عروج انسان... ٣٦

درس فنى سال چهارم هنرستان...... ٤٠٥
درسهاى آزمايشگاهى پزشكى... ١٥٨

در شهسوار...... ١٠٢
در قلمرو مكتب تفكيك... ٣٣٩

در كنفرانسها... ١٩٧
درمانشناسى وداروشناسى...... ٥١٥

درمان معتادين ترياك... ١٧٩
در محضر على (عليه السالم)...... ١٥٥

در مكنون... ١٤٠
الدرة البيضاء...... ١٠٢

درة التأليف وغرة التصريف... ٥٢١
الدرة المضيئة... ٤٤٨
الدرة النجفية... ٢٠٣
دره عروسكها... ٥٢



دريا تعبير خوابهاى ماست... ٦٠
درياچه ودنياى زير زمينى... ٤٠٦

دزد دوچرخه... ٢٣٤
دژنر سانس...... ١٧٩

دستفروش... ٤٢٨
دستور آشپزى وشيرينى پزى... ٥٤

دستور الخيول... ١٠٢
دستورزبان براى سال پنجم ابتدايى ١٤٠

دستور زبان براى مدارس متوسطة... ١٤٠
دستور زبان صوري وگشتارى... ١٧٢

دستور ماشين نويسى فارسي والتين ٤٢٤
دستور معما... ٤٨٥
دستور معما... ٤٨٥

دستور نوشتن وسخنرانى ازنظر دين ٥٠٧
دستور ورزش... ٢١٢

دسته جاسوسان... ٥٠٣
دشمنان جامعه سالم... ٤٢٨

دشمنان طبيعي آفات برنج... ٤٠٨
الدعاء... ٢٦٠

الدعوات... ٢٠٣
دعوات... ٢٩٧

(٥٦٤)



الدفائن... ٢٦٠
دفتر التقويم... ٩٨
دفتر تقويم... ٩٣

دفتر صهبا... ٤١٧
دقائق النظر في حقائق السفر... ٤٢٠

دقت كنيد فكر كنيد جايزه بگيريد ١٦٥
الدالئل... ٣٨٦

دالئل األحكام في شرح شرايع االسالم ٣٦٦
دالئل العباد... ٣٦٨

دلشاد خاتون... ٢٠٩
الدليل العقلي والمالزمة العقلية... ٣٤٨

دليل متحف بابل... ٢٤٤
الدليل الواضح... ٤٢٧

دمعة الخليل... ٢١٦
دندان پزشكى ترميمى... ٩٠

دنياي حيوانات... ١٦٠
دنياي ما در خطر اليه ازن...... ٦٥

ده مكتوب... ٢٢١
ده نامه... ٤٦٦

ده هزار مثل فارسي...... ٢٧٠
الدواجن... ١٤٢
دوال پا... ٥١٦

دوپينگ وداروهاى محرك... ١١٣
دود... ٢٤١

دو دست چون دو بال... ١٨٥
دودمان عميد... ٢٨٥

دوره تخصصي پوشاك... ٤٢٤
DOS براى دانش آموزان... ٨٩

دو سياستمدار بزرگ دربار غزنوى... ٢٤٥
دو غازه شاهد... ١٠٢

دوغرويول... ٣٣
دولت آمريكا ومنع كشت خشخاش ١٧٩

دولت در عصر پهلوى... ٣٤١



الدولة... ٢٩٦
دو مقاله... ٢٤٦

دو مقاله در باره اقتصاد إسالمي... ٣٩٢
دو نمايشنامه انسانى فرهنگى...... ٤١٧
دويست سؤال دويست پاسخ...... ٧٩

دويست غذاي گوناگون به سبك چينى ٧٢
ديار بكريه... ٤٧٨

ديدارى از ويرانههاى خراسان... ٤١٧
ديرآموزى گويايى وزبان... ١٥٠

ديناميك بردارى... ٣٠١
دين ودنياى امروز!...... ١٥٧

ديوان... ٣٣٩
ديوان آتشي الخباز... ٢٩

ديوان آتشي المراغي... ٣٠
ديوان آزر بن رشيد... ٧٥

ديوان آغوپور... ٨٨
ديوان آقا بابا التبريزي... ٩٢

ديوان آقا جان الدخيلي... ٩٣
ديوان آقا جان القراجه داغي... ٩٣

ديوان آقا خان سليمي... ٩٥
ديوان آقا خان فيلي... ٩٦

(٥٦٥)



ديوان آق ملك... ٩٨
ديوان آگهي اليزدي... ١٠١

ديوان آمنة بيگم المجلسي... ١٠٤
ديوان آمنة بنت محمد القزويني... ١٠٩

ديوان ابدال البلخي... ١٢١
ديوان إبراهيم اآلرتيماني... ٣٨١

ديوان إبراهيم أدهم الكاشاني... ١٣٩
ديوان إبراهيم األردكاني... ٢١٧
ديوان إبراهيم األصفهاني... ٢٦٦

ديوان إبراهيم اطيمش... ٤١٩
ديوان إبراهيم أمتي... ١٥١

ديوان إبراهيم األميني... ١٥٣
ديوان إبراهيم البازوري... ١٢٣
ديوان إبراهيم البرغاني... ٤٠٢
ديوان إبراهيم البالغي... ١٩٨

ديوان إبراهيم بوير أحمدي... ٣٠٣
ديوان إبراهيم بيگ الشيرازي... ١٦٧

ديوان إبراهيم التستري... ٣٧٥
ديوان إبراهيم التفرشي... ٤٢٠

ديوان إبراهيم الجصاني... ٣٠٩
ديوان إبراهيم الجيالني... ٣٠٤

ديوان إبراهيم بن چكچوك... ١٧٧
ديوان إبراهيم الحسني... ٣٩٥
ديوان إبراهيم بن خليل... ٢١٦

ديوان إبراهيم الدروازئي... ٤٢١
ديوان إبراهيم الدشتكي... ٢٨٣
ديوان إبراهيم الديراوي... ١٧٢
ديوان إبراهيم الرباحي... ١٩٠
ديوان إبراهيم الرفيعي... ٣٨٠

ديوان إبراهيم رنجدوزان... ٤٠٠
ديوان إبراهيم السري پودئي... ١٣٢

ديوان إبراهيم الشبستري... ١٨٨
ديوان إبراهيم الصفوي... ١٦٣



ديوان إبراهيم الصولي... ٢٩٦
ديوان إبراهيم الطباطبائي... ٢٠٤

ديوان إبراهيم الطيبي... ٤٤٨
ديوان إبراهيم العاملي... ١٩٢

ديوان إبراهيم عرب الكاشاني... ٣٠٦
ديوان إبراهيم علومي... ١٧٥

ديوان إبراهيم بن علي بن سلمة... ٣٢٨
ديوان إبراهيم الغراش... ٣٠٤

ديوان إبراهيم فران... ٣٣٩
ديوان إبراهيم الفوعاني... ٣٩٦

ديوان إبراهيم فيضان... ٣٤٠
ديوان إبراهيم قاسمي... ٣٤٢
ديوان إبراهيم قاسمي... ٣٤٢

ديوان إبراهيم الكاظمي... ٢١٠
ديوان إبراهيم الكرمانشاهي... ٢٠٥

ديوان إبراهيم الكرماني... ٣٣٩
ديوان إبراهيم الكفعمي... ٣٢١
ديوان إبراهيم كماري... ٣٤٥

ديوان إبراهيم بن كمال قاري... ٣٤٥
ديوان إبراهيم الگنجوي... ٣٤٤
ديوان إبراهيم المخزومي... ٢٧٥

(٥٦٦)



ديوان إبراهيم المشكيني... ٢٨٨
ديوان إبراهيم المغلوي... ٢٧٨
ديوان إبراهيم الماليري... ٢٨٥

ديوان إبراهيم نجمي... ٣٧٨
ديوان إبراهيم الوائلي... ٣٩٥
ديوان إبراهيم اليزدي... ١٩٨

ديوان ابن الفقيه العاملي... ٤٦٥
ديوان ابن نصوح... ٤٦٧

ديوان أبي األسود الشيباني... ٤٧٤
ديوان أبي بكر األزرقي... ٤٧٩

ديوان أبي بكر الحضرمي... ٤٨٢
ديوان أبي بكر العروضي... ٤٨٦

ديوان أبي تراب االنجداني... ٤٩٤
ديوان أبي تراب جلي... ٥١٧

ديوان أبي تراب العلوي... ٥١١
ديوان أبي تراب الكرماني... ٥٢٤
ديوان أبي تراب النطنزي... ٤٩٧

ديوان الرسائل... ٢٩٦
ديوان سومنات... ٤٩٨

ديوان الفجر... ٣٠٧
ديوان نامه... ٢٩١

ديوان نبوي... ٢٨٠
ديوان (نصائح درويش)... ٢٨٠

ديوانه... ٥٠٣
" ذ "

ذبيح نينوا... ٥٢٥
ذكريات على تالل مكة... ١٠٦

ذكرى في المواعظ... ٢٤٨
" ر "

رابطه ها... ١٦٥
راز بعثت... ٥٠٨

راز چشمان متحرك... ٣٢٧
راز خوشبختى... ٥٠٣



رازها... ٢٨٦
راز يك عمر سالمت... ٥٧

رافع (دافعة) الخالف... ٣٠٤
رآه بهشت... ١٣٤

رآه بيدارى يا قدمي بسوى اصالح ٥٠٨
رآه راست (مفتاح الهداية)... ٣٩٧

راهنمائى رانندگى براى همه... ٢٧٦
راهنما وخودآموز گام به گام حسابان ٦٦

راهنما وخودآموز گام به گام هندسه... ٦٦
راهنماى آزمايشگاه بيوشيمى... ١٦٥

راهنماى اجراى هوش آزماى...... ٤٣٨
راهنماى امت... ٢٣٣

راهنماى بالينى...... ٧٨
٥٥ ......(٩٠ ETABS) راهنماى برنامه

راهنماى جغرافياى إيران... ٢٤٨
راهنماى حج وزيارتگاهها...... ٤٤٢

(٥٦٧)



راهنماى حرمين شريفين... ٣٣٥
راهنماى شهرستانهاى إيران... ١٤٨
راهنماى كاربردى واردات... ٣٢٦
راهنماى كلينيكى داروها... ١١١

راهنماى مسائل استاتيك... ٦٢
راهنماى مكتب توحيد... ٤٢٦

راهنماى هنرهاى رزمى جهان... ٥٩
راههاى نفوذ فارسي در فرهنگ...... ٤٠

الرأي السديد في االجتهاد والتقليد ٤٥٥
الرأي الصائب... ٤٥٥

رباعيات... ٣٧٥
ربه كا... ٥٤

ربيع المعجزات... ٤٧٥
رتق الفتوق في معرفة الفروق... ٣٤٩

رحلة المسافر وغنيته عن المسامر ١٢٣
رحمت عالميان... ١٦٥

رد بر بأبيه... ٤٨٩
الردة... ٣٨٦

الرد على الطبيعيين... ١٣٦
الرد على الغالية...... ١٢٨
الرد على النصارى... ٢٤٦

ردود ونقود... ٤١٥
رسائل أمير المؤمنين (عليه السالم) وأخباره... ٣٨٦

رسائل الشفاعة... ٥٢٥
رسائل في الفقه... ٥١٦
الرسائل المفردة... ٣٦٣
الرسائل النثرية... ٢٧٥

رسالة اثبات الواجب القديم والجديد ٢٠٠
رسالة الجمعة... ٢٥٦

الرسالة السهوية... ١٩١
الرسالة الصومية... ٢٥٦

رسالة في احكام الخلل...... ١٣٠
رسالة في احكام الرضاع...... ٢٥٦



رسالة في األخالق... ١٢٦
رسالة في األخالق... ٣٨٣

رسالة في أدعية سعة الرزق...... ٢٥٦
رسالة في اإلرث... ٣٣١
رسالة في اإلرث... ٤٠٤

رسالة في األصول... ٢٠٣
رسالة في األصول... ٣٢٨

رسالة في أصول الدين... ٣٤٧
رسالة في أصول الدين... ٥١٤

رسالة في امكان الحكم...... ٤٧٣
رسالة في اوزان العربية... ٤٩١

رسالة في البديع... ٣٢١
رسالة في التخيير بين القراءة...... ٤٠٤

رسالة في تراجم أسرته... ٣٠٢
رسالة في تنزيه اإلمامية... ٤٩١

رسالة في التوحيد... ٤٨٩
رسالة في حجية الظن... ٣٦٨
رسالة في حدوث العالم... ٩٤

رسالة في حساب عقود األنامل... ١٣٠
رسالة في الحسن والقبح العقليين... ٣٦٢
رسالة في حكم اللباس المشكوك... ١٣١

(٥٦٨)



رسالة في حمل فعل المسلم...... ٣٤٨
رسالة في الخراج والمقاسمة... ٤٨٩

رسالة في الخمس... ١٣١
رسالة في الخيارات... ٣٩٧

رسالة في دراية الحديث... ٣٤٨
رسالة في دفع الضرر... ٤٩١

رسالة في الدماء الثالثة... ٣٣١
رسالة في الرد على كريم خان...... ٣٩٧

رسالة في الرد على محمد كريم...... ٣٩٧
رسالة في الرياضيات... ٤٩١

رسالة في السهو... ٣٤٨
رسالة في السهو والشك في الصالة ٢٥٦

رسالة في الشك في ركعات الصالة... ١٤٥
رسالة في شكيات الصالة... ٣٠٥

رسالة في الشهرة... ٤٩١
رسالة في الصالة... ٤٢١

رسالة في صالة الجمعة... ٢٠٦
رسالة في صالة الجمعة... ٣٦٨

رسالة في الطب... ٤٩١
رسالة في الطهارة والصالة والصوم ٣٦٨
رسالة في الطهارة والصالة والصوم ٣٦٩

رسالة في العدالة... ٢٤٨
رسالة في العدالة... ١٢٦
رسالة في العدالة... ٣٤٨

رسالة في العروض... ٤٨٦
رسالة في العقائد... ٤٠٤

رسالة في علم اإلكسير... ٨٦
رسالة في علم الهندسة...... ٤٩٢

رسالة في الغيبة... ٣٦٩
رسالة في فتح باب العلم...... ٣٤٤

رسالة في قاعدة الميسور... ٣٤٨
رسالة في قاعدة الوفاء بالعقود... ٤٩٢

رسالة في قاعدة اليد... ٣٣١



رسالة في قاعدة ال ضرر وال ضرار ٣٤٨
رسالة في القبلة... ٣٠٥

رسالة في قضاء الفوائت... ٣٤٩
رسالة في القطع... ٣٣١

رسالة في القواعد الفقهية... ٣٦٩
رسالة في اللباس المشكوك... ٣٣١

رسالة في اللغة الفارسية... ٢٦٦
رسالة فيما بين الطلوعين...... ٤٠٤

رسالة في المتعة... ١٩٠
رسالة في المتفرقات... ٤٩٢
رسالة في المحرمات... ٣٤٤

رسالة في معرفة األسانيد... ٨٦
رسالة في مكان المصلي... ٣٦٣

رسالة في المنطق... ٣٠٦
رسالة في النحو... ٤٩٢

رسالة في نسبة ارتفاع أعظم...... ١٣١
رسالة في النفاس... ١٠٤
رسالة في الهيئة... ١٢٦
رسالة في الهيئة... ٤٧٢

رسالة في الواحد ال يصدر منه...... ٢٠٠
رسالة في الوالية... ٩٧

(٥٦٩)



الرسالة الكالمية... ٢٠١
رسالة المسائل المتعددة... ٣٢١

الرسالة المهدوية... ٤٩٢
الرسالة المولودية... ٢٠٦

الرسالة النجفية... ٤٥١
الرسالة النيروزية... ٢٠٦

رسالة در علم حساب... ٢٣١
رسالة عمليه... ٨٦

رسالة عمليه... ١٤٦
رسالة عمليه... ٢٤٨

رسالة نور مبين... ٣٣٧
رسوائى ٩٨... ٥٠

رشفة الصادي...... ٤٨٢
رضوان حسيني... ٢٣١

رفع الخبط في مسائل الضغط... ٤٨٣
رفيق شناسى... ٢١٥
رمان دوپولى... ٤٩٣

رموز روانى مديريت... ٢٢١
رندى وزاهدى... ٢٩٠

رهبران مشروطه... ٢٨٦
الرهن... ١٩٠

الرؤساء... ٤٥٢
روانشناسى تندرستى...... ٥١٣

روانشناسى، رفتار شخصيت...... ١٦١
روانشناسى عمومى واجتماعى... ٤٣٥

روانشناسى كودكان نابهنجار...... ٤٣٨
روانكاوى...... ٢٢١

روايت رؤيا... ٤٧
روح العالمين... ٣٩٨

روح پيداى عشق... ٢٦٩
روحي در سايه... ٢٦٩

روز مادر... ٧٥
روش آموختن نقاشى... ١٦١



روش آموزش تعليمات ديني...... ٤٠٣
روش تحقيق وكاربردهاى آن...... ٢٢٥

روش تشخيص بيماريها... ١١٣
روش نوين در آموزش قرآن...... ٤٢٨
روشهاى آناليزو كاربرد آن...... ٢٤٢

روشهاى مبارزه باآفات انبارى...... ١٥٧
روشى براى زندگى بهتر...... ٣٦

الروضة الزهرية...... ١٢٢
روضة العابدين ومأنس الراغبين... ٣٣٢

روضة القلوب... ٤٦٨
الروضة والنحلة... ٣٢١

رويش دو باره... ٤٤
رياض العاشقين... ٩٦

رياضيات... ٤٠٦
رياضيات بازرگانى... ٤٠٦

رياضيات پايه تا دانشگاه... ٤٠٦
رياضيات پيش دانشگاهى... ٣٣٦
رياضيات راهنمائى دانا...... ١٢٤

رياضيات عمومى... ٣٣٦
رياضي عمومى... ٤٣٧

ريزش مو ودرمان آن... ١٧٠

(٥٧٠)



ريشه در أعماق... ١٨٥
" ز "

زاوية هاويه... ١٠٢
زايمان بدون درد...... ٨٩

زبان از ياد رفته... ١٥١
زبان فارسي... ١٤٠

زبر دستى جاسوس انگليسى... ٥٠٣
زمامدار آينده... ٤٤٢
زمين در فضا... ١٥٢

زمين شناسى تاريخي... ١٤٦
زمين شناسى عمومى... ١٥٢

زمين كربالء... ٢٣١
زمينههاى اجتماعي كودتاى (١٢٩٩) ٢٨٦

زمينههاى بعثت در نهج البالغة... ٢٦٣
زن از ديدگاه قرآن وأهل بيت (عليهم السالم) ٣٦٢

زن در دوران شاهنشاهى إيران... ٤٩٩
زندگانى حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه ٥٠٥

زندگانى خوش كوتاه... ٢٢٩
زندگانى شاهزادگان... ٢٤٨

زندگانى مرد برجسته اسالم...... ٢٥١
زندگانى هنرمندان... ١٤٩

زندگى، اسالم ودانش امروزى... ٥١٠
زندگى در خانواده... ٨١

زندگى شگفت انگيز آلبرت شوايتزر ٤٥
زندگينامه سپهبد زاهدى... ٢٨٦
زندگى وافكار تولستوى... ٥٠١

زنده دلى (فن خوب زيستن)... ١٦١
زنگ تفريح نيكال كوچولو... ٨٨

زهر الربيع في شواهد البديع... ٣٢١
زيباى حسود... ٢٠٩

الزيج على سني العرب... ١٨٢
زيست شيمى ورفتار... ١٥١

زينة المتقين... ٣٦٩



" ژ "
ژئودزى... ٢١٦

ژئومورفولوژى... ٤١١
ژنتيك... ٤٢٦

ژيمناستيك دختران... ١٠٧
" س "

ساختار سازمان إيالت...... ١٤٤
سارا به زيارت مى رود... ٤٧

سارا جان تو هم مى توانى... ٤٧
سارا روزه مى گيرد... ٤٨

سارا منتظر است... ٤٨
سارا نماز مى خواند... ٤٨

سازگارى أطفال با اجتماع... ٤٦
سازمان فرهنگ أراك... ٣٣٧

ساعت ٢٥... ١٥٠
ساغر صهبا... ٤١٧

سالنامه... ٢١٧
سالهاى سختى بود... ١٨٥

(٥٧١)



سايه چگونه درست مى شود... ٤٤
سبحة الجواهر... ١٠٣

سب ولعن از ديدگاه أخالقي...... ٢٦٣
ستارگان وسيارات... ٢٢٣

ستارههاى دنباله دار...... ٧٠
سخنان برگزيده از برگزيدگان جهان ٢٣٣

سخن ساالر گنجه ومقلدان أو... ١٣٢
سخنورى وفن بيان سال چهارم...... ٥٠٠

سر آغاز عكاسى در إيران... ٤٣٨
السرائر... ٣٨٦

السراج الوهاج... ٢٥٧
سرخس ورجال آن... ٢٤٥

سردار جنگل... ٢٣٦
سردار فاخر حكمت...... ٢٨٦

سر درد وعلل وطرق معالجه آن... ١٧٩
سرگذشت پيامبران... ٥٠٥

سرگذشت كنتس دوبارى... ٤٩٦
سرگذشت نارنيا... ٦٠

سرگذشت نواب شاهزاده...... ٣٩٧
سرگذشت وهابيت... ٤٤٢

سرمد الهموم في جواز البكاء...... ١٠٣
سرولوژى گروههاى خون... ٩١

سعادات ناصريه وأقوات الروحانية... ٨٦
سفر به فضا... ١٠٩

سفر به ناشناخته ها...... ٤١
سفر به ناشناخته ها...... ٤١

سفر در تحير... ٤٢٢
سفرنامه استرآباد ومازندران...... ١٢١
سفرنامه بشر از خاك تا افالك... ٥٠٨

سفرنامه تاورنيه... ٤٩٦
سفرنامه حج البيت... ٢٢٦

سفرنامه خراسان... ٢٤٨
سفرهاى گاليور... ١٦٠



سفط الصفات في شرح دعاء السمات ٣٢١
سفينة الغياث... ١٧٥

سفينة (سيف) الغياث في فقه الميراث ١٧٥
السقيفة... ٣٨٦

سالم بر شهيدان... ٤٤٤
سالمت فكر... ١٧٩

سنت در قانونگذارى اسالم... ٢٦٣
سنتز مواد معدني... ٧٤

سنجش هوش كودك... ١٦٦
سندباد... ٤٨٠

السنن في الفقه... ٢٩٠
السنن واألحكام والقضايا... ٣٤٣

سه دوست متحد... ١٦٠
سهند از نظر ولكانولوژى...... ١٥٢

سه نمايشنامه، فرهنگى، أخالقي،... ٤١٧
سه هزار تست هنر...... ٤٩٨

سودمندى وناسودمندى...... ٥٠١
سوريه... ٢٥٢

سوز وسازدل... ٥٢٤
سوز وگداز... ٢٨٣

سوغات تمدن... ٣٣٨

(٥٧٢)



سوگواران... ٢٤١
سياحت نامه دوركره... ٥٠٣

سياست ماكياولى... ٣٧٧
سياستهاى حمايتي...... ٣٢٧

سير تكامل بهداشت در إيران... ١٧٩
السير والسلوك... ٩٤

السيرة... ٣٨٦
سيرة اإلمام أمير المؤمنين (عليه السالم)... ٣٦٢

سيصد تمرين در واليبال... ٤٣٢
سيف الدين باخرزى وخاندان أو... ٢٤٥
سيف الدين في قمع الناصب...... ٣٥٩

سيف الصواب... ١٧٥
سيماى سلمان فارسي...... ٤٤٢

سيماى شجاعان... ٢٢١
سيمولوژى أعصاب... ١٧٩

سينما... ٤٢٩
سينما ونوجوانان... ٢٣٤

" ش "
شاعر مشهور گمنام حكيم ال ادرى ٤١٧

شاهد غم... ٤٦١
شاهزاده سياره كوچك... ٤٤

شاهزاده ودختر زيبا... ٤٤
شاهنشاهى إيران وعالم بشريت... ٤١٧

شب بي خوابى... ١٥٠
شبح سرگردان ٤٠٩

الشبهات... ٤٨٣
شجرة التجويد... ٣٣٢

شربت نذري... ٤٨
شرح أرجوزة المنطق... ١٣٧
شرح االسفار األربعة... ٢٤٨

شرح األسماء الحسنى... ٤١٨
شرح أسماء الله الحسنى... ٢٥٧

شرح أصول الكافي... ٤٦٥



شرح الغاز ومعماهاى مال جامى... ١٧٥
شرح األلفية... ٥٢٢

شرح ألفية ابن مالك... ١٠٤
شرح األلفية في الصالة اليومية... ٢٥٧
شرح األلفية في الصالة اليومية... ٤١٣

شرح الهيات الشفاء... ٢٠١
شرح الباب الحادي عشر... ٣٤٤

شرح البديعية... ٣٢١
شرح بهاريه در علم ترتيب... ٥٠٨

شرح چهل حديث دل آرا...... ١٥٦
شرح حال شيطان... ٥٠٦

شرح حال مصطفى لطفي منفلوطى... ١٩٣
شرح حديث " الدنيا مزرعة اآلخرة " ٣٢١
شرح حديث " تعلموا الفرائض...... ٤٠٤

شرح حديث كميل... ٤٦٨
شرح حياة النفس... ٢٩٧

شرح خطبه شقشقيه... ٣٧٦
شرح خطبة أمير المؤمنين (عليه السالم)...... ٨٠

شرح خالصة الحساب... ٩١
شرح الدرة البهية... ٥١٢

(٥٧٣)



شرح الدروس الشرعية... ٤٩٢
شرح دعاى سحر... ٥١٨
شرح دعاى صباح... ١٥٣
شرح دعاى كميل... ٥٠٨
شرح دعاء العديلة... ٣٩٩
شرح دعاء كميل... ٣٩٩

شرح ديباجة القاموس... ٤٩٢
شرح زيارة " أشهد أنك طهر...... ٥١٩

شرح زيج ايلخانى... ٤٧٢
شرح سرمايه ايمان... ٩١
شرح سى فصل... ٤٧٢
شرح السيوطي... ٢٨٨
شرح الشرائع... ٣٤٩
شرح الشرايع... ٢٠٣
شرح الشرايع... ٣٢٦
شرح الشرايع... ٣٩٤

شرح شرح الباب الحادي عشر... ٢٢٦
شرح الشمسية... ٤٧٢

شرح شواهد البهجة المرضية... ١٠٤
شرح الصحيفة السجادية... ٣٩٩

شرح الصمدية... ٢٨٨
شرح طب الرضا (عليه السالم)... ٤٦٦

شرح عدد محرمات الذبيحة... ٢٥٧
شرح العروة الوثقى... ٩٧

شرح العروة الوثقى... ٣٦٢
شرح على العرشية... ٩٤

شرح على أوائل المقاالت... ٣٦٢
شرح على الخطبة الشقشقية... ٣٥٤

شرح على الصحيفة السجادية... ٣٥٤
شرح على نهج البالغة... ١٤٧
شرح على نهج البالغة... ٣٥٤
شرح غزلي از حافظ... ٥١٩
شرح فرائد األصول... ١٢٦



شرح القواعد... ٥١٣
شرح كبرى... ٤٧٧

شرح كفاية األصول... ٢٨٨
شرح گلشن راز... ٤٠٠
شرح لغز الزبدة... ١٣١

شرح لغز سليمان... ١٣١
شرح لغز الكشاف... ١٣١

شرح المدارك... ١٢٧
شرح المعلقات السبع... ٣٤
شرح مفاتيح الشرائع... ٣٦٣

شرح المقالة العاشرة...... ٤٩٢
شرح المكاسب... ١٢٧

شرح موزون الميزان... ١٨٨
شرح موعظه أمير المؤمنين (عليه السالم)...... ٥٠٨

شرح نصاب الصبيان... ٢٢٦
شرح نهاية البهجة... ١٨٨

شرح الهداية... ٤٧٨
شرح الوافي... ٣٦٣

الشريعة والحقيقة... ٥١٩
شش تن ويك فرياد... ١٨٥

الشعر السياسي العراقي...... ٣٩٥

(٥٧٤)



شعر وموسيقى وساز وآواز...... ٥٠٠
شعر وهنر درمانى... ٤٤١

شعلههاى فروزان مهر... ٤١٧
شغلهاى آينده من... ٣٣

شكر پاره... ٤٢٩
شكوفه ها... ١٦٦

شگفتيهائى از تاريخ اسالم وجهان ٤٤٢
شگفتيهاى جهان درون... ٢٢٢

شليك به قاضى پرايس... ٤٨
شمس اللغات... ٤٣٤

شناخت حيوانات... ١٦٦
شناخت علمي پديدارهاى قرآني... ٣٩٢

شناخت عوامل نمايش... ٤١٢
شناسائى در حقوق بين المللى... ٣٧٧

شناسنامه خر... ١٦٦
شناسنامه كتابخانههاى عمومى كشور ١٤٤
الشهاب الثاقب على السباب الكاذب ٤٨٣

الشهاب الثاقب...... ٣٩٨
شهاب ثاقب... ٥٢٥

شهاب سنگ آسمانى... ٣٥٢
شهادتنامه... ٤٦٨

الشهادة بالوالية في االذان... ٤٢٧
شهري باميلههاى آهنى... ٢٨٢

شهود... ٤٩
شهيد نينوا... ٤٥٨

شورشگرى وضد شورشگرى... ٣٩٢
الشورى... ٣٨٦

شير وپرنده كوچك قرمز... ١٦٦
شير ودوستان أو... ١٦٠

شيشه إيراني... ٦٦
شيمى عمومى ٢٩٥

شيمى كأني فلزات... ١٢٥
شيمى معدني نافلزات... ١٢٥



شيمى وروش آن... ٥٤
الشيوعية جرثومة الظلم والفساد... ٢٤٨

شيوه بهره بردارى از ماشينهاى...... ٧٩
" ص "

صاحب جواهر فقيه جاودانه... ١٤٤
الصاحبية... ٩٤

الصبح المنبي عن حيثية المتنبي... ٣٢٩
صبر سرخ... ٢٣٥

الصحيفة المحمدية والنور األحمدية ٣٥٥
الصحيفة الهادية والتحفة المهدوية ٣٥٥

صد بازى دبستانى... ١٦٢
صد چيستان شعرگونه براى همه... ١٨٢

صدفداران... ١٦٤
صدقه كي اهميت أور افاديت... ٤٦٠

الصديقة الزهراء (عليها السالم)... ١٢٠
الصراط المستقيم... ٤٤٩

صراع من واقع الحياة... ١٠٦
صرف أفعال وموارد استعمال...... ٢٧٠

صغرى... ٤٦٠
صف... ١٨٥

(٥٧٥)



صفحاتي از زندگانى امام صادق (عليه السالم) ٢٦٣
صفين... ١١٥
صفين... ٣٨٦
الصالة... ٤٦٩

صنايع البدايع... ٤٨٧
صنعة األسطرالب... ٤٧٣

الصوم والصالة... ٢٩٨
الصيام... ١٤٢

" ض "
ضايعات قطع در درختان جنگلى...... ٢٥٤

ضحاك بنده إبليس... ٣٢
ضرب الذلة على جريدة النحلة... ٤٨٣

ضرب المثلهاى گيلگى... ٢٣٧
ضروريات آناتومى سر وگردن... ٦٤

ضروريات بافت شناسى...... ٦٤
ضمائم كتاب استاتيك... ٣٠١

ضمائم كتاب ديناميك بردارى... ٣٠١
ضوابط األصول... ٣٦٩

" ط "
طالع نامه... ٢٩١

طباعة اللغة العربية... ٢٠٨
طب إيراني وروابط آن باطب فرانسه ١٧٩

الطب الجامع لألبدان... ٣٦٤
طب داخلي سسيل... ٣٠٧

طب فاميل يا دوست خانه... ٩٥
طب كودكان نلسون...... ٢٦٥

طبل ظفر... ٤٦١
طبيب در جامعه... ١٧٩

الطبيخ... ٢٩٦
طراحي ونقاشى... ٤٩٨

طرح آب وبرق واصالحات أراضي ٤٤٠
طرحهاى إيراني از درب ها...... ٤٤١

طرز دادرسى ومسئوليت كيفرى...... ٢١٥



طرق رواية إبراهيم بن سليمان...... ٢٥٧
طريق النجاة... ١٨٤

طريقه رهائى از امراض وبائى... ١٧٩
طريقه رهائى از امراض وبائى... ٣٨٣

طريقة الحق... ٣٩٨
طعن النصول... ١٠٣
طليعه شمس... ٢٨٠

الطهارة... ١٠٤
طوفان... ٥١٧

طوفان عاشورا... ٥٠٦
" ظ "

ظهير المؤمنين... ١٠١
" ع "

العبادات... ٣٦٤
عباسه خواهر رشيد... ٣٦٥

عبرة المصايب... ١٧٥
عدالة الصحابة على ضوء العقل...... ٣٦٢

(٥٧٦)



العدد... ١٤٢
عدل الهى - عدالت بشرى... ٢٦٣

عربي سال أول آموزش متوسطة...... ٢٣٩
عربي سال أول دبيرستان...... ٢٣٩

عربي سال چهارم دبيرستان...... ٢٣٩
عربي سال سوم آموزش متوسطة... ٢٤٠

عربي سال سوم دبيرستان...... ٢٤٠
العروة الوثقى... ٣٥٨

عروسك شكسته... ١٨٥
عروس مدائن... ٢٠٩

عشق پيرى... ٤٤٢
عشق شوم... ٢٠٩

عشق من نمير...... ١٠٨
عشق وانتقام... ٢٠٩
عشق وعفت... ٥١٧

عصبانيتهاى عصر ما... ٢٢٢
عصر بي خبري...... ١٧١

العطر... ٢٩٦
العقائد... ٣٨٣

عقائد اإلمامية االثني عشرية... ٢٤٨
عقائد خمسه... ٥١٩

عقائد ضرورية... ٥١٩
عقاب مراكش... ٥٠٣
عقايد اقتصادى... ٤٠٨

عقايد لله آقا... ٢٢٢
عقايد ورسوم مردم خراسان... ٢٧٠

عقد البالغة... ١٤٠
عقد الجمال... ٣٦٥

عقل واعتقاد ديني... ٢٥٢
العقود اللؤلؤية...... ٤٨٣

علفها آواز مى خوانند... ٥٠
العلم... ٣٦٤

علم برق در كارگاه... ٤٠٢



علم ماليه... ٢٩٤
علم النفس والروح والجن والملك... ٣٦٤

علم الهداية... ١٧٥
علم وادب... ٤١٤

علم ونابخردى... ٧٧
علوم وعقائد... ٣٦٠

علي (عليه السالم)... ٥١٧
على آئينه حق نما... ٢٥٢

على بابا وچهل دزد بغداد... ٤٤
علي وأوالده (عليهم السالم)... ٤٢٧

علي (عليه السالم) وفلسفه الهى... ٢٦٣
على وقرآن... ١٠٨

العمل باإلسطرالب المسطح... ١٨٢
العمل باإلسطرالب...... ١٨٣

عمو جان عباس... ١٨٦
عمود الدين... ٤٢٧

عناوين المسائل... ٨٧
عهد مأمون أور امام رضا (عليه السالم)... ٤٥٨

عوارض اعمال جراحي... ١١٣
العيدان... ٢٩١

عيد مباهله... ٤٦٠

(٥٧٧)



عين الحساب... ١٣٧
العين المبصرة... ٣٢١

عيون األدلة... ٤٦٥
العيون العبري في مقتل سيد الشهداء ٢٣٣

" غ "
الغارات... ٣٨٦

غاية التلخيص في مسائل العويص... ٣٤٩
غاية المطالب... ١٧٥

غدير خم... ٤٦٠
الغديرية... ٣٢٢

غريبانه در فصل پيوند... ١١٤
غزليات... ٢٨٦

غضب البتول... ١٠٣
غنچه بر قالى... ١٨٦

الغيبة... ١٤٢
الغيبة... ٢٧٦

" ف "
فاجعه آسياى سبز... ٥٠٤

فارسنامه... ٤٥٣
فانتوما... ٥٠٤

فتح اندلس... ٤٣٠
فتح نامه... ٢١٢
فتح نامه... ٤٦٨

فتح نامه شاه طهماسب... ٢١٢
فتوحات الباحث...... ٤٨٣

فتوحات شاهى... ١٥٣
فدك... ٣٨٧

فرائد السمطين...... ٣٧٩
فرائد العلوم... ١٧٥
فراتر از ادراك... ٦٠

فراديس... ٣٠٢
فرانماسونرى چيست؟... ١٥٠

فرج الكرب وفرح القلب... ٣٢٢



فرزند سيمرغ... ٣٢
فرزند كعبه حضرت على (عليه السالم)... ٣٣٨

الفرقة (الفئة) الناجية... ٢٥٧
فرمان حيدري... ٤٥٨

فرمان موج... ١٨١
فرهنگ ابراهيمي... ١٦٤
فرهنگ ابراهيمي... ٢٦٧

فرهنگ اصطالحات علوم...... ٢٧١
فرهنگ بزرگان اسالم وإيران... ٤١

فرهنگ پزشكى مصور دورلند... ١١٣
فرهنگ حسابدارى وحيد... ٢٣٩

فرهنگ خرافات آكسفورد... ٣٧٤
فرهنگ رنگ... ٣٣٣

فرهنگ ژاپنى به فارسي...... ٣٧٤
فرهنگ عاميانه شرق خراسان... ٢٤٥

فرهنگ عربي بفارسي... ٤٠١
فرهنگ لغات...... ١٤٨

فرهنگ معاصر... ٤٠
فرهنگ مكاتبات واسناد...... ٣٧٤

(٥٧٨)



فروق اللغة... ٣٢٢
فريادى در كوير... ٤٠٩

فريب... ١٥٥
فسقلى... ١٥٠

فصل الخطاب اإلبراهيمية... ٣٧٨
الفصول... ٤٧٠
الفضائل... ١١٥
الفضائل... ٢٣٠

فضائل علي وفاطمة والحسنين (عليهم السالم) ٢٤٨
فضانوردان... ١٦٠

فضا وعصر جديد ماهواره ها... ٣٩٠
فضل الكوفة ومن نزلها من الصحابة ٣٨٧

الفضيلة تنتصر... ١٠٦
فقر وروستا... ٣٠٥

الفقه... ٣٤٩
الفقه االستداللي... ٤٠٠
الفقه االستداللي... ٤٠١
الفقه االستداللي... ٥٢٣

فقيد األدب محمد هادي الدفتر... ٣٨٢
فالت قاره در حقوق بين الملل... ٣٧٧

فلسفه آل محمد... ٤٥٨
فلسفه انقالب حسين (عليه السالم)... ٤٤٢

فلسفة الحكمة... ٤٢٧
الفن االعلى... ٨٧

فن بيان... ٥٠٠
فن التمرينات... ٨٧

فهرست تشريحي مقاالت تغذيه أي...... ٧١
فهرست كتابهاى روانشناسى...... ٤٣٨

فهرست مقاالت مجله دانشكده...... ٢٢٨
فهرست نسخههاى خطى كتابخانه... ٢٢٨
فهرست نسخههاى خطى كتابخانه... ٢٢٨

فوائد... ٥١٩
الفوائد الشريفة في شرح الصحيفة ٣٢٢



الفوائد الطريفة في شرح الصحيفة...... ٣٢٢
الفوائد الغروية... ١٣٦

الفوائد في شرح الشرايع... ٣٤٨
فوائد نافعة... ٥٢٠

فوائد وآثار نماز جماعت... ٢٦٤
في ذاكرة الزمن... ١٢٠

فيزيك ٤... ٢٢٤
فيزيولوژى... ٤٣١

فيزيولوژى ترشحات داخلي...... ٤٣١
فيزيولوژى دستگاه عصبي... ٤٣٢

فيزيولوژى عمومى واختصاصي...... ٤٣٢
فيزيولوژى غدههاى مترشحه داخلي ٤٣٢

فيلم وآموزش... ٢٣٥
" ق "

قارچ شناسى تكميلي... ١٨٨
قاسم وساميه... ٢٢٢

قاطعة النزاع في احكام الرضاع... ١٩٠
قالبگيرى تزريقي الستيكها... ٨٩

قايق خاطره... ٧٢
قبض روح المؤمن والكافر... ٢٦١

(٥٧٩)



قدرت روح...... ١٦٢
قرآن كريم: ده قرائت شاطبية الدرة ١٦٩
قراردادهاى نفتى يا اسناد خيانت... ٢١٩

قراضة النضير وخالصة التفسير... ٣٢٢
القراءات... ١١٦

قسطاس البرهان في حكمة الميزان ١٧٦
القسطاس المستقيم... ٣٥٥

القصائد الغراء... ٣٠٤
القصائد في النصائح... ٢٨٠

القصائد والفرائد... ٢٨٠
قصاص... ٢٨٢

قصر مادر من... ٣٧
قصص األنبياء من طرق الشيعة... ١٩١

قصه كنار دريا... ٢٨٦
قصه گلهاى خوش آب ورنگ... ٢٢٣

قصه واره أي از سفر به حج... ١٨٦
قصههاى تنهايى... ٧٣
قصههاى قرآن... ٥٠٦

قصيدة في تضمين أبيات األلفية... ٤٣٥
قصيدة في رثاء المجدد الشيرازي... ٣٩٨

قصيدة في علم النجوم... ١٨٣
القضاء... ٣٦٤

قضايا أمير المؤمنين (عليه السالم)... ٤٣٧
قطام ونقش أو در شهادت امام على (عليه السالم) ١٧١

قطره أي از دريا...... ٤٢٩
قطره أي از درياى علم واعجاز...... ١٥٧

قند سازى از چغندر... ٢٤٣
قند سازى از نيشكر... ٢٤٣

قند مكرر... ٤٢٩
قند هميشه شيرين نيست...... ٣٢

قهرمانان كوچك... ٤٥
القواعد الحكمية والكالمية... ٣٠٠

القواعد النحوية... ٣٠٨



قواميس القواعد... ٨٧
قوانين بين المللى بسكتبال... ٤٣٢
قوانين وائين نامههاى ارتش... ٤٢٤

قورباغه ها... ٧٢
قوم برگزيده خدا... ٣٨٣

قيام (أخبار) الحسن بن علي (عليه السالم)... ٣٨٧
" ك "

كاترين كبير... ٢٩٥
كاربرد آنتى بيوتيكها... ٧٠

كاربرد بالينى خون وفراوردههاى آن ٩١
كاربرد ترانزيستورها...... ٣٠١

كاربرد تغذيه بالينى... ٧١
كاربرد تنظيم كننده رشد گياهى...... ٣٥١

كاراليل... ٥٠١
كارنامه يا دو بخش ديگر...... ٣٣٧

كارنت بيماريهاى زنان ومامائى... ١١٣
كارهاى عملي در بالين بيمار... ١١٣

كاشف الريبة... ٣٥٥
كاشف الغواشي... ٣٠٤

كاشف ريبة المراجع... ٤٠١

(٥٨٠)



كامپيوتر براى كودكان...... ٩٠
كأني شناسى غير سيليكات ها... ١٥٢

كاوشى در زندگى صادق هدايت...... ٢٦٩
كتاب آدم بن إسحاق... ٣٤

كتاب آينه... ٢٤٣
كتاب أبان بن عثمان... ١١٧

كتاب أبان بن عمر... ١١٧
كتاب إبراهيم بن أبي الكرام... ١٣٣

كتاب إبراهيم األعجمي... ١٤٨
كتاب إبراهيم بن خالد... ٢١١

كتاب إبراهيم بن عثمان... ٣٠٦
كتاب إبراهيم بن قتيبة... ٣٤٣

كتاب إبراهيم بن المبارك... ٣٥٠
كتاب إبراهيم بن حماد الكوفي... ٢٠٧

كتاب إبراهيم بن محمد األشعري... ٣٦٠
كتاب إبراهيم بن نصر... ٤٣٠
كتاب إبراهيم بن نصير... ٤٣١
كتاب إبراهيم بن نعيم... ٤٣٣
كتاب إبراهيم بن يزيد... ٤٤٩

كتاب أبي إسماعيل الفراء... ٤٧٤
كتاب أبي أيوب األنباري... ٤٧٥
كتاب أبي بالل األشعري... ٤٨٧

كتاب إلى البهائي... ٢٠١
كتاب البيع... ٢٢٧

كتاب الحكمين... ٣٨٧
كتاب داستان... ٢٤١

كتاب ستارگان... ١١٠
كتابشناسى كتابهاى مناسب...... ٣٧

كتابشناسى موضوعي سد سازى... ٤٩
كتابشناسى هنر إيران قبل از اسالم... ٦٨

كتابشناسى هنرهاى سنتي... ٣٦
كتاب في األدب العربي... ٣٠٥

كتاب في التقليد... ٢١٦



كتاب في الفقه... ٣٤٤
كتاب في المعاني والبيان... ٣٥٣

كتاب القضاء... ٣٧٢
كتاب گزيده ده سال داستان نويسى ١٨٦

كتاب المتعتين... ٣٨٧
كتاب (مسائل)... ١٣٣

كتاب موسيقى كبير... ٤٠
كتاب وعترت... ٥٠٨

كربالى غم... ٤٦١
كشش وتكاپو... ٢٨٩

الكشف... ٤٨٣
كشف اآليات... ١٢٩
كشف االسرار... ٥١٤
كشف حقيقت... ١٧٦

كشف الخالصة... ٤٧٦
كشف الظالم...... ٣٢٢

كشف الغمة في فضائل األئمة (عليهم السالم)... ٤٦٤
كشف الفوائد... ٢٥٨

كشكول... ٢٤٨
الكشكول... ٤١٦

كشكول عباسي... ٢٨٧

(٥٨١)



الكلمة العليا... ٢٥٠
كلمة ودعوة... ١٠٧
كليات بيمه... ١١٠

كليات صنعت قند سازى... ٢٤٣
الكليات في الحكم واألمثال... ٤٢٧

كليات فيزيولوژى أعصاب... ٣١
كليد دلها در پرورش روح... ١٦٢

٢٧٢ Reading English كليد راهنماى
كميل... ١٨٦

كنز النصائح... ٣٧٦
كنوز الوديعة من رموز الذريعة... ٤٥٥

كهف العارفين... ٣٩٨
كواكب الدرية في مناقب الحيدرية... ٤٧٠

كوچولو ومداد بنفش... ٤٥
كورههاى صنعتي... ٤٣٦

كوشش براى زندگى... ١٦٠
الكوكب الدري... ٣٢٣

١٦٦ ...Count The Numbers
كوهستان مونت وريتا... ٣٧

كوه وگودال... ١٨٦
كوه * (يا جبال أوبي معه) *... ٤٢٣

كي، خوشمزه تراست؟... ٢٤٤
كيف پول خانواده... ٨١

كيميا... ٢٧٢
الكيمياء... ٤٦٣
الكيمياء... ٤٦٩

كينه أزلي... ١٨٦
" گ "

گتها جنگ ژرمن وروم... ٤٣٠
گرامر جامع زبان انگليسى... ٢٧٢

گربه پوتين پوش... ١٦٦
گرد باد... ١٢٢

گردونه مينا... ٢٤٢



گرسنگى وجنگ... ٢٨٢
گرگان ودشت در چهل سال أخير... ٤٤٢

گرگ وهفت بزغاله كوچولو... ١٦٦
گرگى... ٢٢٩
گرمسار... ٥٤

گزارش انطباق هوش آزمائى...... ٤٣٨
گزارش مطالعات...... ٢٩٤

گزارش نامه يا فقه اللغة...... ٣٣٧
گزارشهاى سياسي عالء الملك... ٢٨٦

گزيده أدبيات گيلكى...... ٢٣٧
گزيده اقتصاد إيران... ٢١٩

گزيده أي از مهمترين مسأله ها...... ٢٩٣
گفتار در مسائل أولياء ومربيان... ٨١

گفتارهايى در باره تربيت فرزندان... ٤٩٤
گلزار جنت (تصوير كربالء)... ١٠٣

گلشن توحيد... ٢٧٨
گلكارى خصوصي... ٣٤٥

گلهائى براى دايى احمد... ٤٨

(٥٨٢)



گلها را كجا مى برى... ٢٢٣
گلها را نقاشى كنيم... ٢٢٤

گلهاى انديشه... ١٨٩
گلهاى پاريس... ٥٠٤

گنج راز... ١٧٦
گنجينه معارف... ١٧٦

گوژ پشت نتردام... ٣٨١
گيالن در جنبش مشروطيت... ٢٣٧
گيالن در قلمرو شعر وادب... ٢٣٧

گيالن در گذرگاه زمان... ٢٣٧
" ل "

ألجل ان نكسب المعركة الفاصلة... ١٣٨
اللباب... ٤٦٢

لزوم قطعي تغيير خط... ٣٤٦
لسان الحق... ٣٨٨
لسان ناطق... ١٧٦

اللطائف االبهية... ٥٢٢
اللطائف األدبية... ٤٢١

لطائف العالمين وتحائف العالمين... ٢٩٨
لعاب فلز وكار برد آن در صنعت... ٤٣٦

لغت سفري... ٥٢٥
لغة الشعر العراقي...... ٣٩٥

اللفظ الوجيز في قراءة القرآن العزيز ٣٢٣
لقاء الله... ١٣٤

لقاء في المستشفى... ١٠٧
لكه گيرى... ٢١٤

لمع البرق في معرفة الفرق... ٣٢٣
ليتني كنت أعلم... ١٠٧

ليلى ومجنون... ٢٠٥
" م "

مآثر سلطاني... ٢٩٨
المآكل... ١٤٢

ماجراهاى نيكال كوچولو... ٨٨



ماجراى كلبه موش دانا... ٢٢٤
ماري استوارت... ٤٩٦

مارينا... ٤٢
ماساژ درمانى يومى هوتراپى... ٥٠

ماشينهاى افزار... ٢٣٠
ماضي البحرين وحاضرها... ٤٢٧

ماكت شناسى ورنگ سازى... ٤٩٨
ماكزيمم ومينيمم...... ٢٩٣

مالك ومتمم ابنا نويرة... ١١٩
مأمور شماره (٥) كورتيس ستيل... ٥٠٤

ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين (عليه السالم) ٣٨٧
ما ومسألة فلسطين... ٤٥١

المباحث الكالمية...... ٣٦٢
مباني تصميم گيرى سياسي...... ١٥٨

مباني جامعه شناسى... ٥٠
مباني حساب ديفرانسيل وانتگرال... ٤٣٧

مباني ژنتيك مولكولى... ٣٩٢
مباني طب داخلي هاريسون...... ٢٦٦

مباني الفقه... ٢٧٤

(٥٨٣)



مباني فلسفه... ٨١
مباني فيزيكى راديولوژى...... ٥٥
مباني موسيقى قرائت قرآن... ٤٢٥

مباني نظريه قيمت... ١٦٧
مباني هنرهاى تجسمى... ٤٩٨

المبتدأ... ٣٨٧
مبحث الحيض من كتاب الرياض... ١٠٤

مبين الحق ويحل المشكل...... ٣٥٦
مترسك... ٦٣
المتعة... ١٤٢

متنزه األبصار... ٤٨٥
مثنوى... ٢٨٣
مثنوى... ٣٨٢

مثنوى أنبياء نامه... ١٨٨
مثنوى رفيق السالكين... ٣٨٢

مثنوى سبعه سياره... ١٠٣
مثنوى مرغابيه أو سفرنامه... ١٣٢
مثنوى مشرب عشاق الهى... ٦٩

مثنوى نان خشك... ١٠٣
مجالس طيبة... ٢٨٨

مجالس العارفين... ٤٥٦
مجالس المواعظ... ٣٥٦

المجربات في الطب... ٤٢٧
مجلس... ٢٣٠

مجمع األمثال... ٢١١
مجمع البحرين... ٢٩١
مجمع البحرين... ٣٥٣
مجمع التبيان... ٤٥٢
مجمع اللذات... ٣٧٧

مجمع اللغات... ٤٠
مجموعة اإلجازات... ٣٩٩

مجموعة أدبية... ٤١٩
مجموعة ذات أخبار وفوائد... ٢١٠



مجموعة سالم... ٤٦١
مجموعة الغراوي... ٤٠١

مجموعة في تحقيق مسائل عديدة... ٢٠١
مجموعة في نوادر االخبار الطريفة ٢٥٨

المجموعة الكبيرة... ٣٢٣
مجموعة المسائل الفقهية... ١٠٤

مجموعة المقررات االستئنافية...... ٢٦٦
مجموع الغرائب وموضوع الرغائب ٣٢٣

مجموعه اشعار... ٧٨
مجموعه اشعار برخى از شعراء... ١٣٢
مجموعه أي از عقايد سنتي...... ٥١٠

مجموعه تستهاى پرستارى داخلي... ٤١١
مجموعه تستهاى حقوق ثبت... ٢٥٣

مجموعه تستهاى زنان ومامائى...... ٤١١
مجموعه تستهاى گوارش... ٤١١

مجموعه چهار قصه...... ١٨٦
مجموعه سؤاالت آزمونهاى...... ١١١

مجموعه سؤاالت ارتقاء كاردانى...... ٦١
مجموعه سؤاالت امتحاني...... ٢٢٥

مجموعه سؤاالت پرانترى...... ٥٦
مجموعه سؤاالت تاريخ دوم راهنمايى ٥٩

(٥٨٤)



مجموعه سؤاالت جغرافى سوم...... ٥٩
مجموعه سؤاالت چهارم ابتدائي... ٥٧

مجموعه سؤاالت رياضيات دوم...... ٥٧
مجموعه سؤاالت رياضي پنجم...... ١٢٤

المجهود الخزعلي...... ٣٠٣
محاسبات كوره ها... ٤٣٦

محاسبة النفس... ٣٥٦
محاسبة النفس اللوامة...... ٣٢٣

المحاضرات... ٣٢٤
محاكمه انسان در دادگاه جانوران... ٢٤٤

محاكمه ميرزا رضاي كرماني... ٤٩٦
محمد على فروغى... ٢٢٢

مختار نامه... ٥٢٢
مختصر تاريخ پزشكى...... ٥١٠

مختصر الدعوات... ٢٢٦
مختصر فقه الشيعة اإلمامية... ٢٤٨
المختصر في هداية البشر... ٤٢٧

مختصر كاشف الريبة... ٣٥٦
مختصري از زندگى امام رضا (عليه السالم)... ٣٩٣

مدائح... ١٨١
مدارج القراءة... ٣٦٥

مدايح األئمة المعصومين (عليهم السالم)... ٩٠
مدرسه، خانواده...... ٨١

مدرسه شطرنج... ٤٠٦
مدرك... ٧٦

مديريت بانكهاى اطالعاتى... ٤١٠
مرآة األخيار...... ١٣٥

مرآة المفهوم... ٣٠٦
المرأة الخليجية والتنمية االجتماعية ٣٣٠

المرأة مع النبي (صلى الله عليه وآله)...... ١٠٧
المرأة وحديث المفاهيم اإلسالمية... ١٠٧

مراثي الحسين (عليه السالم)... ٣٠٤
مراجع االمامية... ٢٤٩



مراصد األصول... ٤٩٢
مراقبتهاى پرستارى...... ٣١

المرشد الصحي للحجاج... ٢٢٥
المرشد العالجي لمرض فقر الدم... ٢٢٥

مرشد الهندسة المستوية... ١٧٧
مرض نقص خميرة جي سيكس بي دي ٢٢٥

مرقع غم... ٤٦١
مرگ فرزند ويادنامه شهال... ٤١٧

مرواريد رى... ١٨٦
مرورى بر قارچ شناسى... ٥٣

المزار... ٤٠٣
مسألة في الجوهر... ٣٠٥

مسألة خمس... ٤٦٠
مسألههاى المپيادهاى رياضي...... ٢٩٣
مسائل إلى الرضا (عليه السالم)... ١٥٩

مسائل تربيتي نوجوانان... ٨١
مسائل رياضي سوم راهنمائى... ١٢٤

المسائل الطرابلسية... ١٨٣
المسائل الكالمية في كتب األردبيلي ٣٦٢

مسائل مرزى إيران وعراق...... ٥٣
مسائل مسابقات رياضي... ٦٦

(٥٨٥)



مسائل من الفقه االستداللي... ٢٥٣
مسائلي در هندسه... ٤٠٧

مسافرت نامه... ٢٨٠
المسبعة... ١٤٢

مستثنيات الغيبة... ٣٧٢
المستطرفات... ٢٣٣

مسلمانان فيليپين... ٢٦٤
مسموميت ها وحوادث... ١١٣

مشاعره... ٢١٥
مشاهير گيالن... ٢٣٧

مشروطيت وسلطنت فعلى...... ٥٠٠
مشكاة األنوار... ٣٢٤

مشكاة الزائرين... ١٢٨
مشكالت قضائي... ٣٨١

مشكل گشاى درس حساب... ١٦٢
مشهودات گفتنى... ٢٢٢

مشي االنصاف في كشف االعتساف ١٣١
مصابيح الظالم... ٣٧٥
مصابيح الظلم... ٣٥٦

مصابيح الهدى... ٤٦٩
مصباح العارفين... ٢٢٧

مصباح الفقه... ٣٦٤
مصرع الشيطان... ١٢٠

مضرات ترياك والكل... ١٧٩
مطالعاتي در باره سياست خارجي... ٣٧٧

مطالعاتي در باره شيخ نشين ها... ٣٧٧
مطالعه آتشفشانهاى تكاب وقروه ١٥٢

معادالت ونامعادالت...... ٤٠٧
معارج األفهام إلى علم الكالم... ٣٢٤

معارف الهيه... ٥٢٠
المعاصي والنواهي... ٣٦٤

مع الحكم... ١٢٠
مع الرصافي الثائر... ٢٠٦



مع الوهابيين في خططهم وعقايدهم ١٤١
المعامالت... ٣٦٤

معاني القرآن... ١١٦
معاينه روانپزشكى... ٩٨

معجم الدراسات القرآنية... ١٢٠
معدن العرفان في فقه مجمع البيان... ١٩٤

معراج الروح... ٢٤٠
معراج مؤمنين... ١٠٨

معراج نامه... ٣٥٣
المعرفة... ٣٨٧

معرفة فضل األفضل... ٣٨٧
معركه كربال...... ٤٥٨

معشوقه لوئى پانزدهم... ٤٩٦
معلم أين گونه... ٢١٠

معلومات عمومى چهارم ابتدائي... ٥٧
معماري إيران... ٧٨

معماى مسيح... ١٨٦
المغازي... ٣٨٧

مغز به مثابه يك سيستم... ٢٤٠
مفاهيم في الثورة... ٣٥٧

مفتاح الفقاهة... ٤٠٢

(٥٨٦)



مفتاح الكنوز... ٤٩٧
المفسرون والشعراء... ١٢٠

مقاصد األخيار في شرح جامع األخبار ١٩٤
مقاالت توماس مان...... ٥٠٢

مقاليد الكنوز في أقفال اللغوز... ٣٢٤
مقامات أهل عرفان... ٥٢٠

المقام (المقصد) األسنى...... ٣٢٤
مقاومت در زندان... ٣٩٣

مقاومت مصالح (٢)... ٢٩٨
مقاومت مصالح... ٣٠١

مقتل أبي عبد الله الحسين (عليه السالم)... ١٤٢
مقتل أمير المؤمنين (عليه السالم)... ٣٨٧
مقتل أمير المؤمنين (عليه السالم)... ٢٦١

مقتل الحسين (عليه السالم)... ٣٨٧
مقتل عثمان... ٣٨٧

مقدمات أصول آموزش وپرورش... ٤٦
مقدمه أي بر تحقيقات اجتماعي... ١٦٨

مقدمه أي بر توربو ماشين ها... ٢٧٣
مقدمه أي بر شيمى رنگ... ٣٣٣

مقدمه أي بر فيلمنامه نويسى...... ٤١٢
مقدمه أي بر ميكانيك سياالت... ٢٧٣

مقدمه فلسفه آل محمد... ٤٥٨
مقررات بين المللى واليبال... ٤٣٢

مقويم يا نسخ التقويم... ٣٤٤
المقياس للزوال... ١٨٣

المكاسب... ٤٨٩
مكاشفات... ١٣٢

مكالمات روزمره انگليسى... ١٨٧
مكانيك كامل اتومبيل خزر... ٢٧٦

مكتب شطرنج گارى كاسپاروف... ٢٨١
المالحم... ٢٠٧

مالحم القرآن... ٣٦٢
ملحقات الدروع الواقية... ٣٢٥



ملخص بحار األنوار... ٢٠٣
ملخص التواريخ... ٤٦٢

ملخص المقال...... ٢٠٣
ملستان... ٤٢٠
مناجاة... ١٥٤

منار الهدى... ٤٢٧
المناسك... ٢٦١

مناسك الحج... ١٨٤
مناسك الحج... ٢٤٩
مناسك الحج... ٣٠٨
مناسك الحج... ٣٧٢
مناسك الحج... ٤٠٣
مناسك حج... ٢٩٨

المناقب... ٢٩١
مناقب االثني عشرية... ١٧٦

مناقب أم كلثوم... ٥٠٠
المناقب الفاطمية... ٣٥٦

المناهج... ١٢٣
المناهج... ٤٠٠

من أعالم الجهاد: مرتضى الخالصي ٢٩٥
من پنج حس دارم... ٤٥

(٥٨٧)



منتخب أمل اآلمل... ٤٣٥
منتخب التواريخ مظفرى... ٢١٣

منتخب الختوم... ٣٥٦
منتخب الفوائد في حل مسائل القواعد ١٣٧
المنتخب من الكتاب والسنة والخطب ٢٢٨

منتخب نثر معاصر... ٢٤١
المنتقى في العوذ والرقى... ٣٢٥

منجزات المريض... ١٤٥
من در تهرانم... ٢٤٢

منشآت... ٢٦٨
المنطق... ٢٤٩

منظومة في أصول العقائد... ٣٤٧
منظومة في أصول الفقه... ١٢٨

منظومة في تبرج النساء...... ٤٨٣
منظومة في الفقه... ٢٧٥

منظومة في فنون البالغة... ١٢٨
من فقيرم... ١٥٠

من كيم جز تن درد... ٢٤٦
من ال يحضره الطبيب... ٥١٠

منهاج المؤمنين... ٤٩٠
منهج البيان... ٤٥٥

منهج السالمة فيما يتأكد صيامه... ٣٢٥
المنهج القويم لتعلم لغة القرآن الكريم ٢٤٠

مهربانان وسه نمايشنامه ديگر... ٢٤٢
مهمترين مسأله ها...... ٢٩٣

مواعظ وحكم سعدى...... ٢٧١
المواقيت... ١٤٥

المواهب العلية في شرح اللمعة...... ٥١٣
موتورهاى الكتريكى كوچك...... ٢٦٥

المودة في ذوي القربى... ٣٨٨
مورچه ها... ١١٤

موريانه ها، تشخيص ومبارزه با آنها ٢٦٠
موزون الميزان... ١٨٩



موسى (عليه السالم)... ٥١٧
موسى كاظم (عليه السالم)... ٤٥

الموطأ... ٣٥٩
موقوفات حضرت رسول (صلى الله عليه وآله)...... ٤٢٩

ميتسو يا محبوس باغ فردوس... ٢٢٢
ميراث سوم، وعدههاى اسالم... ٦٧

مير حامد حسين پاسدار واليت... ١٤٤
ميرزا... ١٨٧

" ن "
نأت پنگرتون... ٥٠٤

نارسائىهاى خانواده در زمان ما... ٨١
ناسيوناليسم وجنبش مشروطيت إيران ٤٢٥

ناله ها... ٢٨٦
نامه تيمارستان... ١٨٠

نامه مسعود (راز عشق)... ٤٩٥
نامههاى ادارى وثبت وبايگانى... ٤٢٤

نامههاى تاريخي... ٢٨٦
ناميال... ٥٠٤
النبذة... ٤٥٤

نبرد خونين سيد الشهداء... ٤٤٢

(٥٨٨)



نتائج األفكار... ٣٧٢
نتائج اقتصادى واجتماعى...... ٢١٩

نتايج فكريه... ١٠٣
نجاة المسلمين... ٣٥٦

النجف األشرف... ١٣٨
النجفية في سهو الصالة اليومية... ٢٥٩

نجوم المعة... ٥٠٨
النحو التجريبي... ٤٠

نخ بافى، پارچه بافى، رنگرزى... ٤٢٥
النخبة... ٣٢٥

نخبة المناقب... ١٧٦
نداى انسانى شاعران إيراني... ٤١٧

الندوة البالغية... ٢٧٥
نزهة األلباب في رياض األنساب... ٤٨٤

نشانه شناسى أعصاب... ٥١٠
نشانه شناسى الكتروكار ديوگرافى... ٥١٠

نشانه شناسى بيماريهاى روانى... ١٧٤
نشانه شناسى دستگاه تنفس...... ٥١٠
نشانه شناسى دستگاه هاضمه... ٥١١

نشانه شناسى سينه وتغيير عالئم آن ٥١١
نشانههاى صبح... ١٨٧

نشر روميزى دربيست وچهار ساعت ٤١٥
نشريات انجمن مبارزه با ترياك...... ١٨٠

نصائح للمصابين بمرض فقر الدم...... ٢٢٦
نصائح معصومين... ٢٨٧

نصاب بديع العجائب... ٤٥٤
نظارت عمومى إسالمي...... ٢٦٤

نظام المنطق... ٤٨٤
نظامنامه أمور ادارى... ٤٢٥

نظريههاى پولى اقتصاد بين الملل ١٦٧
نظم الجواهر... ١٥٤
نظم الهدى... ٢٥٠

نظم عمومى در حقوق بين الملل... ٣٧٧



نغمه سرنوشت... ٢٢٢
نفت در دنيا وإيران... ٤٤٠

نفحات الفوائد ومفردات الزوائد... ٢٥٩
نفوذ آمريكا در إيران... ٢٦١

نفي أبي ذر... ١٤٢
نقاشى كنيم...... ٢٢٤

نقدي بر سياست خصوصي سازى... ٢١٩
نقش آرزو... ١٤٠

نقش خانواده در پرورش فرزند... ٨١
نقش غذاي كمكى در تغذيه كودكان... ٧٢
نقش كتابخانه درآموزش سالمندان... ٢٨٢

نگاهى به آثار زنده رود اقبال...... ١٦٩
نگاهى به أدب پارسى... ٨١

نگاهى به أركان اسالم درنهج البالغة ٢٦٤
نگرشى بر الكتروشوك... ١٧٠
نگرشى بر الكتروشوك... ٤٣٣

نگرشى بر پژوهشهاى غذا...... ٧٢
نمادهاى اسطوره أي...... ٥٥
نمادى از يك زيست... ٢٣٧

نماز در قرآن... ٢٦٤
نماز يا شاهراه كمال... ٥٠٨

(٥٨٩)



نمايشنامه شاعر وهمسر شاعر... ٤١٧
نمايشنامه عاقبت كار دكتر دمنه... ٤٧٦

نمايشنامه كبودان واسفنديار... ٦٥
نمايشنامه كليله ودمنه... ٤٧٦

نمايشنامههاى ميرزا آقا تبريزى... ٩٢
نمونههاى برگزيده نظم ونثر فارسي ٥٠٠

نهاية األدب في أمثال العرب... ٣٢٥
نهاية األصول... ٤٥٥
نهاية البهجة... ١٨٩

النهروان... ٣٨٨
نهضت أدبي إيران در عصر قاجار ٢٨٦

نهضة الحسين (عليه السالم)... ٤٢٨
النوادر... ١٤٢
النوادر... ٢٦١
النوادر... ٣٠٠
النوادر... ٣٣٤
النوادر... ٤٢٤
النوادر... ٤٣٧
النوادر... ٤٥٠

نوادر العقايد... ٥٢٠
النوادر عن الرجال... ١١٨

نوافح الورد الجوري...... ٤٨٤
نوبت... ٧٠

نوجوانى، بحثي در مسائل روانى...... ١٧٤
النور المشرق في أحكام المنطق... ٤٢٨
نور حدقة البديع ونور حديقة الربيع ٣٢٥

نورزها، حاالت عصبي... ٤٣٨
نور هندسى... ٢٨٩

نياز وناز... ٦٩
نيايش... ٢٠١

نيق كارتر شماره (٦)... ٥٠٤
نيكال كوچولو ودوستان... ٨٨

نيكوتر از طال... ١٨٧



النية... ٢٥٩
" ه "

الهادي إلى سبيل الرشاد... ٢٥٩
هاويه... ٤٩٩

هداية العارفين... ٤٦٩
هداية العباد ليوم المعاد... ٢١٠
هداية المسترشدين...... ٢١٠
هداية المسترشدين...... ٥٢٠

هداية المؤمنين... ٤٩٣
هديه صفائي... ٢٨٧

هديه عشق... ٤٥
هزار آفتاب... ١٨٧

هزار بيت گزيده...... ٥٧
هزار وپانصد تست زنان ومامائى... ٤١١

هزار وهفتصد تست أدبيات...... ١٤٧
هزار ويك پرسش علمي... ٣٩٠

هزار ويك چون وچرا... ٣٩٠
هشتصد وپنجاه ودو تست أطفال...... ٤١١
هفت پرده مجموعه هفت نمايشنامه... ٤١٢

هفتخوان اسفنديار... ١٥٤

(٥٩٠)



هفت دام مالك... ٣٠٣
همديگر را دوست بداريم... ٥٨

همگام بامن... ٣٠
همه بايد بدانند... ١٩٧

هندسه... ٤٠٧
هندسه پرگارى... ٤٠٧

هندسه تحليلي مقاطع مخروطي... ٢٩٤
هندسه تحليلي نهايى... ٤٠٧

هندسه در مسائل وتمرينات... ٤٠٧
هندسه ديفرانسيل... ٣٣٦

هنر آرايش وتندرستى ويژه بانوان... ٥٥
٦٤ Pc - IBM هنر ترسيمات كامپيوترى با

هورمون در ورزش... ١١٣
هوش آزماى براى بزرگساالن... ٤٣٨

هيئت منظوم... ٢١٧
" و "

واژه نامه دريا نوردى... ٢٦٨
واژههاى أخالقي از أصول كافى... ١٦٩

الواضحة في تفسير الفاتحة... ٣٢٥
واقعات دو سأله بدبختى إيران... ٩٦

واقع بيني در الهيات...... ٢٧٣
واقعه جانسوز كربال... ٢٣١

وامق وعذرا... ٢٩١
الوتر... ٤٩٢

وثوق الدولة (١٢٥٤ - ١٣٢٩)... ٢٨٧
وجوب الحمية عن مضار الرقية... ٤٨٤

وجوب صالة الجمعة عينا... ٣٠٢
وجيزة التجويد... ٣٣٣

وحى در أديان آسمانى... ١٩٧
وحى يگانه منبع فكرى وقانونگذارى ٢٦٤

الورد القطيف... ٤٨٤
وسواس: تجربه ودرمان...... ٤٧

وسيلة الدارين في أنصار الحسين (عليه السالم) ٢٤٩



وصيتنامه براى فرزندان... ٢٤٩
الوصية... ٣٨٨

وظائف واختيارات رئيس جمهوري.. ٣٧٧
وظيفه... ٥٠٤

وعي الحياة... ٣٣٠
وفا... ٢٣٥

وفيات العلماء... ٣٢٥
" ي "

يادداشتهاى سفر همدان... ٢٨٧
يادگيرى قرآن مجيد به روش آسان... ٤٠٣

يادنامه شريف رضى... ٢٦٤
يادى از شاعر عالي قدر...... ٤١٧

الياقوت في علم الكالم... ١٤١
يرما... ٧٠

يك جوبيله هشت جامبورى... ٢٨١
يك روز خوش... ٧٥

يك عينك وأين همه ماجرا... ٢٤٤

(٥٩١)


