
الكتاب: موسوعة مؤلفي اإلمامية
المؤلف: مجمع الفكر اإلسالمي

الجزء: ٢
الوفاة: معاصر

المجموعة: دليل المؤلفات
تحقيق:

الطبعة: األولى
سنة الطبع: رمضان المبارك ١٤٢٠

المطبعة: شريعت - قم
الناشر: مجمع الفكر اإلسالمي

ردمك: ٩٦٤-٥٦٦٢-٢٨-١
مالحظات: ٩٦٤-٥٦٦٢-٢٩-X (دوره)



موسوعة
مؤلفي االمامية

(١)



مجمع الفكر اإلسالمي (٢٨)
موسوعة

مؤلفي اإلمامية
الجزء الثاني

مجمع الفكر اإلسالمي

(٣)



موسوعة مؤلفي االمامية / المؤلف مجمع الفكر االسالمي، قسم الموسوعة. -
قم: مجمع الفكر اإلسالمي، ١٤٢٠ ق = ١٣٧٨

ج.
٩٦٤ ISBN - (ج. ١) ٣ - ٢٣ - ٥٦٦٢

فهرستنويسي بر أساس اطالعات فيپا.
عربي.

ج. ٢: ١٤٢٠ ق = ١٣٧٨.
٩٦٤ ISBN - ٢٩ ٥٦٦٢ - x (دوره)

٩٦٤ ISBN - (ج. ٢) ١ - ٢٨ - ٥٦٦٢
١ - نويسندگان شيعه - سرگذشتنامه وكتابشناسي. الف. مجمع الفكر

االسالمي. قسم الموسوعة. ب. عنوان.
.١٠١٠ - ٢٩٧ / ١٣ Z / ٨ م

كتابخانه ملى إيران ١٦٧٥٩ - ٧٨ م
مجمع الفكر اإلسالمي

قم - ص. ب ٣٦٥٤ - ٣٧١٨٥ - ت: ٧٤٤٨١٠
موسوعة مؤلفي اإلمامية / ج ٢

المؤلف: مجمع الفكر اإلسالمي - قسم الموسوعة
الناشر: مجمع الفكر اإلسالمي / معاونت آموزشي پژوهشي وزارت فرهنگ وارشاد

إسالمي
الطبعة: األولى / شهر رمضان المبارك ١٤٢٠ ه. ق

تنضيد الحروف: مجمع الفكر اإلسالمي
الليتوغراف: نگارش - قم

المطبعة: شريعت - قم
الكمية المطبوعة: ١٥٠٠ نسخة

جميع الحقوق محفوظة لمجمع الفكر اإلسالمي

(٤)



بسم الله الرحمن الرحيم

(٥)



المساهمون في الجزء الثاني
الباحثون والمؤلفون

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

الشيخ عبد الرزاق البدري
صياغة وتحرير
صالح العبيدي
المشرف العام

الشيخ مجتبى المحمودي

(٧)



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

(٩)



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
تاريخ يزد - تاريخ يزد يا آتشكده ء يزدان

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

تذكره هاي فارسي - تاريخ تذكره هاي 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 نسخه هاي خطى كتابخانه دانشكده

إلهيات ومعارف إسالمي تهران
خطى إلهيات مشهد - فهرست نسخه هاي 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.

(١٠)



خطى دانشگاه استانبول - فهرست نسخه هاي خطى فارسي كتابخانه
- دانشگاه استانبول

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

خطى روضاتي - فهرست كتب خطى كتابخانه هاي أصفهان
خطى سلطنتي تهران - فهرست كتابخانه سلطنتي تهران

خطى عمومى أصفهان - فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه عمومى
أصفهان

خطى فارسي كتابخانه هاي تركيه - فهرست نسخه هاي خطى فارسي
كتابخانه هاي تركيه

خطى فيضيه قم - فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه مدرسه
فيضيه

خطى گنج بخش - فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه گنج بخش
خطى گوهرشاد مشهد - فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه جامع

گوهرشاد مشهد
خطى مجلس " ١ " - فهرست نسخه هاي 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 نسخه هاي خطى كتابخانه عمومى
آية الله نجفي مرعشى

(١١)



خطى مسجد أعظم قم - فهرست نسخه هاي كتابخانه مسجد أعظم قم
خطى مشترك پاكستان - فهرست مشترك نسخه هاي 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 نسخه هاي خطى فارسي موزه ء ملى

پاكستان
خطى وزيري يزد - فهرست نسخه هاي 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
شعراى معاصر إيران - تذكره ء شعراى معاصر إيران

طنز سرايان إيران - طنز سرايان إيران از مشروطه تا انقالب

(١٢)



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

امروز
فهرست برگه ها - فهرست برگه هاي كتابخانه هاي عمومى

كشور
فهرست شهرستانها - مجموعه ء فهرست نسخه هاي خطى

- كتابخانه هاي شهرستانهاى إيران
فهرست موضوعي دانشگاه تهران - فهرست موضوعي انتشارات دانشگاه تهران

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

بزبان تركي
كتابشناسى توصيفي إسالمي - گزيده كتابشناسى توصيفي إسالمي

كتابشناسى قرآن - كتابشناسى قرآن وعلوم قرآني
كتابشناسى لغت نامه ها - كتابشناسى توصيفي لغت نامه هاي تخصصي

كتابشناسى مشروطيت - كتابشناسى انقالب مشروطيت إيران
كتابشناسى ملى - كتابشناسى ملى إيران

كتابشناسى نسخ پزشكى - كتابشناسى نسخ خطى پزشكى 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

(١٣)



مؤلفين چاپى - مؤلفين كتب چاپى
نسخه هاي خطى فارسي - فهرست نسخه هاي خطى فارسي

نشريه - نسخه هاي خطى نشريه كتابخانه مركزي
دانشگاه تهران

(١٤)



أبو الحسن آقا ربيع
(١٣٥٧ ه -)

اآلثار:
١ - تهيه فهرست برگه أي (فارسي / فهارس)

طبعاته: طهران، ١٣٥٠ ش، رقعي، ٤٨ ص.
٢ - طرح گسترش رده بندى اسالم براى كتابخانه هاي بزرگ إسالمي (فارسي /

فهارس)
طبعاته: طهران، معارف، ١٣٧٥ ش، رحلي، ٣٩٠ ص.

٣ - كودكى كه بتها رامى شكست (فارسي / قصص القرآن)
لألطفال والناشئين.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٨ ش، وزيري، ٢٤ ص.
٤ - گاو زرد طالئى (فارسي / قصص القرآن)

لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٨ ش، وزيري، ٢٠ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤١٦٩، ٤١٩٢، كتابشناسى موضوعي إيران ١ / ٣٨،
كتاب هفته
.١٦٣ / ٢

السيد أبو الحسن آگهي اليزدي
(٠٠٠ - ١٣٠٥ ه)

شاعر امتهن الصياغة. من أسرة المدرسي في يزد. حفيد السيد محمد علي بن عبد
الوهاب مؤلف " تذكره شبستان ".

(١٥)



اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

نقلت بعض أبياته في " ريحانة األدب ".
المصادر: تاريخ يزد (آليتي): ٢٧٤، الذريعة ٩ / ١٢، ريحانة األدب ١ / ٥٩.

أبو الحسن بن إبراهيم اعتصام الملك اعتصامي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
مردى كه تنها مانده بود (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ١٣٤٠ ش، وزيري، ١٠٩ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٧٠٠.

السيد أبو الحسن بن إبراهيم (خليل) رفيعي القزويني
(١٣١٥ (١) - ١٣٩٦ ه)

مرجع ديني كبير وأستاذ بارز في الحكمة اإللهية والعرفان. ولد بقزوين. طوى مرحلة
السطوح فيها. حضر بطهران منذ (١٣٣٣ ه) أبحاث الفقه واألصول للشيخ عبد النبي

النوري، الميرزا مسيح الطالقاني وغيرهما، وقرأ الحكمة والرياضيات والهيئة
واالسطرالب على الميرزا حسن الكرمانشاهي، المال محمد الهيدجي، الميرزا إبراهيم

الزنجاني، كما قرأ في قم منذ تأسيس حوزتها العلمية على الشيخ عبد الكريم الحائري.
حصل على إجازة االجتهاد سنة (١٣٤٨ ه). درس الفلسفة ومختلف المراحل الحوزوية
من السطوح والبحث الخارج ألكثر من (٣٢) سنة في قم، قزوين، طهران. من تالمذته

الكثيرين: الميرزا محمد علي الشاه آبادي، السيد روح الله الخميني، الشيخ حسن
حسن زاده اآلملي، السيد جالل الدين اآلشتياني، الشيخ محيي الدين أنواري. توفي

بطهران، ودفن في قم.
--------------------

(١) وفي دائرة المعارف تشيع ١ / ٢٠٥ ومستدركات األعيان ٣ / ٧: سنة (١٣٠٦ ه).

(١٦)



اآلثار:
- أسرار الحج (عربي / علل الشرائع)

جزءان.
طبعاته: عديدة منها:

طهران، إسالمية، رقعي، ٩٦ ص.
- بيان أن الدور يستلزم التسلسل (عربي / فلسفة)

طبعاته: طهران، الزهراء، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- تحقيق في األسفار األربعة (١) (عربي / فلسفة)

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- تعليقات على تضاريس األرض (عربي / جغرافية)

و " تضاريس األرض " للشيخ بهاء الدين العاملي.
- تعليقات على فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)

دونها سنة (١٣٤٤ ه).
- تعليقات على معطيات إقليدس (عربي / رياضيات)

- تفسير آيتين من سورة يونس (عربي / تفسير القرآن)
تفسير فلسفي لآليتين األوليين منها.

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- تفسير حروف مقطعه قرآن (فارسي / تفسير القرآن)

مطبوع.
- تفسير القرآن (تفسير رفيعي) (عربي / تفسير القرآن)

تفسير فلسفي عرفاني لسورة البقرة، التوحيد، يس، الجمعة، األعلى، الحديد، الزلزلة.
شاهد

عبد الحسين شهيدي صالحي نسخة األصل بخط المؤلف في مكتبته الخاصة بطهران
سنة

(١٣٩٣ ه).
--------------------

(١) مصطلح عرفاني خاص يشتمل على المراحل األربع اآلتية: السفر من الخلق إلى الحق، السفر من الحق
إلى الحق بالحق، السفر من الحق إلى الخلق بالحق، السفر من الخلق إلى الحق بالحق. (األسفار األربعة ١

.(١٣ - ١٤ /

(١٧)



- حاشية أسرار اآليات (عربي / عقائد)
و " أسرار اآليات " لصدر المتألهين الشيرازي.

- حاشية أسرار الحكم (عربي / فلسفة - عرفان)
و " أسرار الحكم " للمال هادي السبزواري.

- حاشية األسفار (عربي / فلسفة)
تعاليق غير مرتبة على " الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة " لصدر المتألهين

الشيرازي.
- حاشية اإلشارات والتنبيهات (عربي / فلسفة)

و " اإلشارات والتنبيهات " البن سينا.
- حاشية توضيح المسائل (فارسي / فقه)

حاشية على الرسالة العملية للسيد حسين البروجردي. مطبوعة.
- حاشية جوامع الكلم (عربي / متفرقات)

تعليقة ورد على مصنف للشيخ أحمد األحسائي.
- حاشية شرح األسماء الحسنى (عربي / أدعية)

تعليقة على شرح المال هادي السبزواري لدعاء " الجوشن الكبير ".
- حاشية شرح أصول الكافي (عربي / حديث)

و " شرح أصول الكافي " لصدر المتألهين الشيرازي.
- حاشية شرح حكمة اإلشراق (عربي / فلسفة)

و " شرح حكمة اإلشراق " لقطب الدين الشيرازي.
- حاشية الشفاء (عربي / فلسفة)

و " الشفاء " البن سينا.
- حاشية شوارق اإللهام (عربي / عقائد)

و " شوارق اإللهام " للمال عبد الرزاق الالهيجي.
- حاشية العرشية (عربي / فلسفة)

و " العرشية " لصدر المتألهين الشيرازي.
- حاشية العروة الوثقى (عربي / فقه)

(١٨)



من بدايتها إلى نهاية الصوم.
طبعاته: طهران، المكتبة العلمية اإلسالمية، ١٣٩٩ ه، وزيري، ٨٩٨ + ٨١٤ ص، ٢

ج.
- حاشية على تعليقات مال صدرا على الشفاء (عربي / فلسفة)

- حاشية على شرح التجريد (عربي / عقائد)
و " شرح التجريد " للقوشچي.

- حاشية على شرح الملخص في الهيئة (عربي / فلك)
تعليقة على شرح القاضي زاده الرومي لمصنف محمود بن محمد الچغميني الخوارزمي.

- حاشية على الشواهد الربوبية (عربي / فلسفة)
تعليقة على مصنف لصدر المتألهين الشيرازي.

- حاشية على القضايا الضرورية الذاتية (عربي / فلسفة)
تعليقة مختصرة على باب القضايا الضرورية الذاتية من " األسفار األربعة " لصدر

المتألهين
الشيرازي.

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- حاشية على كتاب الكرة المتحركة (عربي / رياضيات)

تعليقة على كتاب ل (اطولوقس).
- حاشية على كتاب المناظر (عربي / فيسيولوجيا)
تعليقة على كتاب ل (إقليدس) في كيفية اإلبصار.

- حاشية على كفاية األصول (عربي / أصول الفقه)
- حاشية على لوامع األسرار في شرح مطالع األنوار (عربي / منطق)

تعليقة على شرح قطب الدين محمد الرازي البويهي (ت ٧٦٦ ه) ل " المطالع " تأليف
سراج

الدين محمود بن أبي بكر األرموي (ت ٦٨٩ ه).
- حاشية على مصباح األنس (عربي / عرفان)

و " مصباح األنس " البن فناري.
- حاشية على مصباح الفقيه (عربي / فقه)

تعليقة على باب الزكاة من تأليف للحاج آقا رضا الهمداني.

(١٩)



- حاشية على مقاالت كتاب األكر (عربي / رياضيات)
وكتاب " األكر " ل (ثاوزوسيوس) تحرير الخواجة نصير الدين الطوسي.

- حاشية على وسيلة النجاة (عربي / فقه)
تعليقة على الرسالة العملية للسيد أبي الحسن اإلصفهاني.

- حاشية القبسات (عربي / فلسفة)
و " القبسات " لميرداماد.

- حاشية كتاب المساكر (عربي / رياضيات)
تعليقة على كثير من بحوث كتاب ل (ثاوزوسيوس).

- حاشية گوهرمراد (عربي / عقائد)
و " گوهرمراد " للمال عبد الرزاق الالهيجي.

- حاشية المشاعر (عربي / فلسفة)
و " المشاعر " لصدر المتألهين الشيرازي.

- حاشية مفاتيح الغيب (عربي / تفسير القرآن)
و " مفاتيح الغيب " لصدر المتألهين الشيرازي.

- حاشية مقدمة فصوص الحكم (عربي / عرفان)
و " مقدمة فصوص الحكم " للقيصري.

- حاشية المنظومة (عربي / فلسفة)
و " المنظومة " لمال هادي السبزواري.

- الحج (عربي / فقه)
- حواشى بر سطوح دواير وأقطاب ودواير متداخله و

متساوية ومتقاطعه ومماس در كره ومثلثات مندرج در آن (فارسي / رياضيات)
- حول عقائد اإلمامية (عربي / عقائد)

رد على الجباني.
طبعاته: طهران، مكتبة المروي، رقعي، ٣٧ ص.

- حول عقائد اإلمامية (عربي / عقائد)
رد على البغدادي.

(٢٠)



- الخمس (عربي / فقه)
- رسالة في اتحاد العاقل والمعقول (عربي / فلسفة)

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- رسالة في الغسالة وأحكامها (عربي / فقه)

- رسالة در اتحاد عاقل ومعقول (فارسي / فلسفة)
طبعاته: طهران، علمي وفرهنگى، ١٣٦٢ ش، رقعي، ٧٨ ص، مع مقدمة وتعليقات

لحسن زاده اآلملي.
طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".

- رسالة در تحقيق كثرت مراتب وجود (فارسي / فلسفة)
- رسالة در حركت جوهريه وتحوالت ذاتيه (فارسي / فلسفة)

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- رسالة در حقيقت عقل (فارسي / فلسفة)

بحث عن ماهية العقل ومراتبه األربع: مرتبة العقل الهيوالئي، والعقل بالملكة، والعقل
بالفعل،

والعقل المستفاد.
طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".

- رسالة در رجعت (فارسي / عقائد)
في رجعة األرواح النورانية لألئمة األطهار (عليهم السالم) إلى هذا العالم متلبسة بأجسام

مادية. بحثها من
وجهة نظر عقلية فلسفية، مع أجوبة عن شبهات حول الموضوع. فرغ منها سنة

(١٣٥٣ ه).
مخطوطاته: جمال الدين الزرآبادي الخاصة / قزوين (مجلة كيهان انديشه ع ٧٩،

السنة ١٣٧٧ ش، ص ٦٢ - ٦٣) [٢ مج] - ١٣٥٩ ه.
طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".

طهران، اسالم، ١٣٩٧ ه، رقعي، مع " رسالة معراج ".
قزوين، طه، ١٣٦٨ ش.

- رسالة در مبدأ ومعاد (فارسي / عقائد)
- رسالة در وحدت وجود (فارسي / فلسفة)

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".

(٢١)



- رسالة معراج (فارسي / عقائد)
بحث تحليلي عقلي عن معراج النبي األكرم (صلى الله عليه وآله) وكيفيته، وعن حقيقة

الصالة وعالقة تشريعها
بالمعراج.

طبعاته: طهران، اسالم، ١٣٩٧ ه، رقعي، مع " رسالة رجعت "، ص ٥١ - ١١٦.
طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".

- الزكاة (عربي / فقه)
- سخن در معاد (فارسي / عقائد)

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- شرح حال صدر المتألهين وحركت جوهريه (فارسي / تراجم - فلسفة)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٠ ش، وزيري، ١٤ + ١٥ ص، مع ترجمته
اإلنكليزية.

- شرح دعاء السحر (عربي / أدعية)
شرح لدعاء: " اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه... " المروي عن اإلمام محمد الباقر

(عليه السالم).
فرغ منه سنة (١٣٧٠ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٦ / ١٧٦ [١٠٢١١] - (١٤ و) - ق ١٤ ه.
طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".

- شرح نهج البالغة (فارسي / حديث)
شرح غير تام للخطبة األولى من " نهج البالغة " بأسلوب فلسفي عرفاني.

مخطوطاته: جمال الدين الزرآبادي الخاصة / قزوين (مجلة كيهان انديشه ع ٧٩،
السنة ١٣٧٧ ش، ص ٦٢ - ٦٣) [٢ مج] - ق ١٤ ه.

طبعاته: قم، مؤسسة كيهان، ١٣٧٧ ش، ضمن مجلة " كيهان انديشه "، ص ٦٣ -
،٩٣

بعنوان " شرح خطبه توحيديه ".
- الصالة (عربي / فقه)

- قاعدة ال ضرر (عربي / فقه)
- كتاب الطالق (عربي / فقه)

(٢٢)



- كتاب الميراث (عربي / فقه)
- كتاب النكاح (عربي / فقه)

- مقالة في تشريح أجزاء الحملية واألجزاء الحدية (عربي / فلسفة)
شرح فلسفي استداللي للمادة والصورة العقليتين والخارجيتين.

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- مقالة في وجوب الوجود (عربي / فلسفة)

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- مقاله در اراده ومشيت (فارسي / فلسفة)

- مقاله در بيان تجليه وتخليه وتحليه وفناء (فارسي / عرفان)
بيان المراحل المعنوية التي يجب اجتيازها للحصول على كماالت إنسانية رفيعة.

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- مقاله در بيان حقيقت شب قدر وكيفيت

اختالف آن به حسب اختالف آفاق (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".

- مقاله در بيان قوه مولده (فارسي / فلسفة)
طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".

- مقاله در حدوث دهري و
تفسير دهر وسرمد وزمان (فارسي / فلسفة)

طبعاته: طهران، الزهراء، ١٤٠٩ ه، وزيري، ضمن " مجموعه رسائل ومقاالت ".
- مقاله در مسح رأس ووضوء از حيث عقلي (فارسي / فقه)

- مقاله در وجود رابطى (فارسي / فلسفة)
- المكاسب (عربي / فقه)

- مناسك الحج (عربي / فقه)
تعليقة على فتاوى الشيخ مرتضى األنصاري.

طبعاته: طهران، كتابفروشى إسالمي.

(٢٣)



- هداية األنام (فارسي / فقه)
رسالة عملية.

طبعاته: عديدة منها:
إيران، كاويان، ٢٩١ ص، ٢ ج.

قزوين، نور، ١٣٨٠ ه، ١٨٢ ص، ج ١.
طهران، كتابفروشى إسالمي، ٨٣ ص، ج ٢.

المصادر: آينه دانشوران: ١٨٢ - ١٨٤، تاريخ حكماء وعرفاء: ٦٩، خدمات متقابل
اسالم

وإيران: ٦١٩ - ٦٢٠، دائرة المعارف تشيع ١ / ١٧٣ و ٤ / ٥٧٤، در آسمان
معرفت: ٢٧٩ -

٣٠٤، دين نامه هاي إيران: ٧٨، فهرست موضوعي دانشگاه تهران: ٢٣٠،
كتابشناسى ملى

٦٧ / ٣٩، كتابنامه تابستان ١٣٦٨: ١٥، كتابنامه حج: ٣٣، گنجينه دانشمندان ٤ /
٤٦٧ و ٦ /

١٥٦، مجلة كيهان انديشه ع ٧٩، السنة ١٣٧٧ ش، ص ١٦ - ٦٣، مجموعه رسائل
ومقاالت،

رسالة رجعت ومعراج (للمؤلف)، مستدركات األعيان ٣ / ٧، مينو در ٢ / ٦٠٨،
،٦٥١
.٦٥٧

أبو الحسن بن إبراهيم القزويني
(ق ١٢ ه)

اآلثار:
الفوائد الصفوية (نگارستان) (فارسي / تاريخ)

عرض تاريخي لعهد الصفويين والقاجاريين وملوكهم ابتداء من الشاه إسماعيل إلى تولي
فتح

علي شاه الحكم سنة (١٢١١ ه). ذكر في مقدمته أنه دون وفقا لمشاهدات المترجم له
في إيران

والهند. ختم بنبذة من حياة بعض المؤرخين.
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٣ / ٩٧ [٨٩٢٢] - (١٢١ و) - ق ١٤ ه.

ملك الوطنية / طهران ٣ / ٥٨٣ [٣٨٧١] - (٢١٥ و) - ق ١٢ ه.
طبعاته: طهران، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگى، ١٣٦٧ ش، ١٥ + ١٩٢ ص،

تصحيح مريم مير أحمدي.
المصادر: تذكره هاي فارسي (الهامش) ١ / ١٦٠ - ١٦٢، كتابشناسى تاريخ إيران:



،١٦٦
١٧٧، كتابشناسى ملى ٦٣ / ٣٤١.

(٢٤)



أبو الحسن (١) بن إبراهيم يغما الجندقي
(ح ١١٩٦ - ١٢٧٦ ه)

أديب وشاعر تخلص ب " يغما " (٢). ولد بقرية خور التابعة لجندق في محافظة
سمنان.

تولى تربيته إسماعيل خان حاكم جندق وبيابانك لما رأى فيه من نبوغ وذكاء، وأعده
ليصبح منشئا له. شغل الوظيفة نفسها مع األمير ذي الفقار لمدة (٦) سنوات في

سمنان،
بعدها هجاه بقصيدة " سرداريه " حبس على إثرها وصودرت أمواله، ثم هجا حاكم

كاشان بقصيدة " خالصة االفتضاح " فكفره إمام جمعتها، وأنقذه المال أحمد النراقي
مؤلف " معراج السعادة ". أسس جمعية باسم " انجمن مفاكهه " مع الميرزا محمد

علي
المازندراني والميرزا مهدي ملك الكتاب في مدينة قم. كان صوفي المذهب ثم عدل

إلى
الشيخية بعد قراءته كتاب " إرشاد العوام " لمحمد كريم خان الكرماني، وترغيب ولده

في
ذلك. أوقف كثيرا من أمواله على مراسم عزاء اإلمام الحسين (عليه السالم). توفي

بمسقط رأسه،
ودفن في جوار ضريح السيد داود.

اآلثار:
١ - تكمله برهان قاطع (فارسي / لغة)

استنساخ لمعجم " برهان قاطع " تأليف محمد حسين بن خلف التبريزي، بخط
المترجم له سنة

(١٢٤٠ ه). اختلف عن النسخ المخطوطة والمطبوعة بشرح لبعض مفردات األصل مع
إضافات

ظريفة، وبملحقات في آخر كل فصل. نسخته عند حبيب يغمائي بطهران.
٢ - ديوان (فارسي / شعر)

اشتمل على غزله ومثنوي " خالصة االفتضاح " و " صكوك الدليل " و " سرداريه "
وبعض

المراثي.
مخطوطاته: جامع گوهرشاد / مشهد ٣ / ١٢١١ [٣ / ٨٩٢] - ١٢٦٠ ه، منتخب

من
غزله.

العامة / إصفهان (مقصود ١ / ١٠٦) [١١٥١٣] - (٣٨٢ ص) - ١٢٦٥ ه.



مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ١١٩ [٦] - (٤٣ ص)، بعنوان
" سرداريه ".

--------------------
(١)، (٢) اسمه " رحيم " وتخلص ب " مجنون " أول األمر، ثم غيرهما بعد حبسه.

(٢٥)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٢١٩ [٢٥٢٧] - (٦٦ ص) - ق ١٣ ه،
بعنوان " سرداريه ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٤٤١ [٢٧ / ٢٦٧٥] - (ص ٩٥٨ - ٩٦٧)،
بعنوان " سرداريه ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٣٢٩ [٣١١] - (٣١٤ ص) - ق ١٣ ه،
بعنوان " منتخب ديوان يغما ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٢١٧ [٤ / ٢٥٢٥] - (ص ٢١١ - ٢١٤) -
١٣٢٦ ه، اشتمل على " ساقى نامه ".

المركزية / جامعة طهران ١٤ / ٣٥٣٦ [١١ / ٤٦٠٤] - (٧٩ ظ - ٨٩ ظ) -
ق ١٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢٨٠ [٢ / ٦٥٠٧] - ق ١٤ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٧٣ [٥٩٨٥] - (٦٠ و) - ق ١٤ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٥٢٧ [٢ / ١٠٠٢٦] - (٣ ظ - ٢٩ أ) -
ق ١٣ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٥٤٤ [٢ / ٧١٤٠] - (١٤ ظ - ٦٤)
- ١٢٦٣ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٤٩٥ [١ / ٧١٤٠] - (٢٠ ظ - ١٤ أ)
- ١٢٦٣ ه.

مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٢٤٧) [٤ / ٥٦٠] - ق ١٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٨ / ٢٢٣ [١٣ / ٥١٣١] - (١٦ أ - ٣٤ أ) - ق ١٤ ه.

الوطنية / تبريز ٢ / ٦٨٦ [٣ / ٣٥٧٤] - (٤٥ و).
طبعاته: طهران، ١٢٨٣ ه، رحلي، ٣٩٠ ص، باهتمام اعتضاد السلطنة ومقدمة

إسماعيل بيك الثقفي.
بومباي، ١٣٠٢ ه، رقعي، ٢٤٠ ص.

طهران، توس، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٥٥٦ ص، تصحيح السيد علي آل داود،
ومقدمة محمد إبراهيم باستاني پاريزي.
٣ - كنايات فرهنگ (فارسي / أدب)

الكنايات واألمثال في اللغة الفارسية، أعده ونظمه مع ولده أحمد صفائي.

(٢٦)



٤ - مكاتيب ومنشآت (فارسي / أدب)
مجموعة رسائله ومكاتباته مع أبنائه األربعة وأصدقائه وبعض علماء ومشاهير عصره.

مخطوطاته: الگلپايگاني / قم ٣ / ١٥٦ [١٥ / ٢٠] - (٦٣ و)، ناقصة اآلخر.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٣٣١ [١٦٤] (٦٤ ص) - ق ١٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢٨١ [٦٥١٤] - (٨٠ و) - ق ١٣ ه، ناقصة
اآلخر.

المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٣٤٨ [٩٣٢٨] - (١٠٠ و) - ١٢٧٠ ه.
ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧٩٣ [٤٦٦٠] - (٢٢٢ و) - ١٢٦٠ - ١٢٦١ ه،

مع بعض أشعاره.
طبعاته: طهران، توس، ١٣٦٢ ش، وزيري، ١٤ + ٤٢٨ ص، تصحيح السيد علي

آل داود.
المصادر: از صبا تا نيما ١ / ١٠٩ - ١٢٧، برهان قاطع (المقدمة): ١٢٢، تاريخ يزد

(آليتي):
٣٥٠ - ٣٥١، چاپى فارسي ٢ / ٢٣٩٣، ديوان يغمائي جندقي (المقدمة) ط. ١٣٦٧

ش،
الذريعة ٩ / ١٣١٣ - ١٣١٤، رجال بامداد ٥ / ٩ - ١١، ريحانة األدب ٦ / ٣٩٩

،٤٠٠ -
سخنوران نامى معاصر ٦ / ٣٩٧٢ - ٣٩٧٦، شاعران زبان پارسى: ٦٢٨ - ٦٢٩،

فرهنگ
سخنوران ٢ / ١٠١٤ - ١٠١٥، فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ٢٠٧، مجمع

الفصحاء ٦ /
١٢٠٤ - ١٢٠٨، مكاتيب ومنشآت ط. ١٣٦٢ ش، مؤلفين چاپى ١ / ١٦٩.

السيد أبو الحسن بن أبي تراب محمدي
(١٣٥١ ه -)

أستاذ جامعي. ولد بشيراز. تعلم قراءة القرآن والكتابة على يدي والده. أكمل مرحلة
السطوح بحوزة مدينته. نال الدكتوراه في الحقوق الخاصة بدرجة رفيعة من جامعة

طهران. مارس التعليم والقضاء مدة. عين أستاذا في كلية الحقوق، ما زال يمارس
نشاطاته العلمية في التدريس والتأليف.

اآلثار:
إضافة إلى مقاالته المنشورة في مجلة كلية الحقوق بجامعة طهران، له الكتب اآلتية:

١ - ارث (فارسي / فقه)



(٢٧)



ترجمة لباب اإلرث من كتابي " شرايع اإلسالم " للمحقق الحلي جعفر بن حسن، و "
مسالك

األفهام " للشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي. استفاد من المعادالت الرياضية
لتوضيح

المطالب.
طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٩ ش، ٢٣١ ص.

٢ - حقوق كيفرى اسالم (فارسي / فقه)
ترجمة عن كتابي " شرايع اإلسالم " و " مسالك األفهام ". (٣) أجزاء: باب الحدود،

باب
الديات وباب القصاص.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٥٧٤ ص.

٣ - رسالة ضمان يد (فارسي / فقه)
رسالة دكتوراه في شرح قاعدة " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ".

طبعاته: األهواز، المؤلف، ١٣٤٧ ش، وزيري، ١٣٠ ص.
٤ - شفعه (فارسي / فقه)

ترجمة عن باب الشفعة من كتابي " شرايع اإلسالم " و " مسالك األفهام ".
طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٧٧ ش.

٥ - قواعد فقه (فارسي / فقه)
اتخذ منهجا دراسيا جامعيا لقسم الحقوق الخاصة.

طبعاته: طهران، يلدا، ١٣٧٤ ش، ٣٢٦ ص.
٦ - گزيده متون فقه (فارسي / حقوق)

ترجمة منتخبات من كتاب " فقه اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) " تأليف محمد
جواد مغنية. أعد

لطلبة كلية الحقوق.
طبعاته: طهران، دادگستر، ١٣٧٧ ش، ٣٣١ ص.

٧ - مباني استنباط حقوق إسالمي يا أصول فقه (فارسي / أصول الفقه)
بحوث أصولية مختلفة منها: تاريخ أصول الفقه، مباحث األلفاظ، األدلة العقلية، أدلة

استنباط
االحكام، األصول العملية، تعارض األدلة، االجتهاد والتقليد. استشهد بتطبيق القواعد

األصولية
على بعض القوانين الحقوقية للتوصل إلى نتيجة معلومة.



(٢٨)



طبعاته: عديدة منها:
طهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٨٠ ص.

٨ - وصيت (فارسي / فقه)
ترجمة قسم الوصايا من كتابي " شرايع اإلسالم " و " مسالك األفهام " مع مقدمة

للمترجم له.
طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٧٧ ش.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، شرح حال استادان ٣ / ١٢٥٨،
كتابشناسى

توصيفي إسالمي: ١٦٢، كتابنامه مرداد ١٣٦٤: ٢٠ وزمستان ١٣٦٧: ٢٢٢
وتابستان ١٣٦٨:

١٥٣ ومرداد ١٣٦٩: ٢٩ وپائيز ١٣٧٣: ٣٧، ٤٣، كتاب هفته ٩٣ / ٣، المؤلف.
أبو الحسن بن أبي الفضل بن محمد واعظي الكشكوئي

(١٣٧٧ ه -)
معلم. ولد بقرية كشكوي في تنكابن، وتخطى دراسته االبتدائية فيها. درس (٣)

سنين في قم. أكمل الثانوية بتنكابن. عين معلما. اهتم بالتحقيق والتأليف.
اآلثار:

١ - بررسى عدد چهل در كتاب وسنت ومتون (فارسي / معارف دينية)
٢ - تاريخ تنكابن از آغاز باستان تا انقراض سلسله قاجار (فارسي / تاريخ)

مخطوطته بمكتبة المترجم له في تنكابن.
٣ - خالصه منطق وفلسفه (فارسي / منطق - فلسفة)

٤ - گالش ها (فارسي / تاريخ)
المصادر: بزرگان تنكابن: ٢٧ - ٢٨.

أبو الحسن بن أبي القاسم صبا
(١٣٢٠ - ١٣٧٧ ه)

موسيقار إيراني. من أبرز تالميذ علي نقي وزيري. درس الموسيقى وأتقنها عند بعض
األساتذة األوروبيين الذين قدموا إيران خالل الحرب العالمية األولى. واصل تحصيله

العلمي في معهد الموسيقى العالي وأصبح أستاذا فيه. عمل بوزارة الثقافة سنة (١٣٦٠
ه)

وفي اإلذاعة منذ أوائل تأسيسها. تتلمذ له عدد كبير من الفنانين اإليرانيين.

(٢٩)



اآلثار:
١ - دوره سنتور (فارسي / فن)

(٤) أجزاء. كل جزء تناول مرحلة لدراسة العزف على السنطور.
طبعاته: عديدة منها:

طهران، منتخب صبا، ١٣٧٢ ش، رحلي، ٣٤ + ٤٠ + ٣٨ + ٧٥ ص.
٢ - دوره ويلن (فارسي / فن)

(٣) أجزاء. كل جزء تناول مرحلة لدراسة العزف على الكمان.
طبعاته: عديدة منها:

طهران، منتخب صبا، ١٣٦٩ و ١٣٧٣ ش، رحلي، ٥٠ + ٧٢ + ٢٦ ص.
٣ - شناسايى سازهاى إيراني وتاريخچه آنها (فارسي / فن)

المصادر: الذريعة ٨ / ٢٧٨، رجال بامداد ٥ / ١٢، رجال ومشاهير إيران ٤ / ١٧٩
،١٨٠ -

صحيفة أبرار ع ٢٣٥٧، ص ٨، كتابشناسى ملى ٦١ / ١٠١، كتابنامه شهريور
١٣٦٩: ٩٢ وپائيز

١٣٧٠: ١٣٠ وزمستان ١٣٧٠: ١٦٠ وپائيز ١٣٧١: ٤٢٣ وزمستان ١٣٧١: ١٠٥
وبهار

١٣٧٢: ٦٣ وتابستان ١٣٧٢: ٧٢ وپائيز ١٣٧٢: ٢٤٣ وزمستان ١٣٧٢: ٩٧ وبهار
:١٣٧٣

١٦٤ وتابستان ١٣٧٣: ٢٠٠.
أبو الحسن بن أبي القاسم المازندراني الطهراني

(١٢٠٠ - ١٢٧٢ ه)
مجتهد جليل. ولد بطهران. درس مقدمات العلوم الدينية فيها. تتلمذ للشيخ محمد
الكلباسي بإصفهان، وللسيد علي الطباطبائي سنتين في كربالء. أكمل دراسته عند

الكلباسي ثانية وحصل منه على إجازة االجتهاد. عاد إلى مسقط رأسه واهتم بالوعظ
واإلرشاد، وبخاصة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. توفي بطهران، ودفن في وادي

السالم بالنجف.
اآلثار:

١ - الفقه االستداللي (عربي / فقه)
٢ - لمعات األصول (عربي / أصول الفقه)

المصادر: الذريعة ١٦ / ٢٨٢ و ١٨ / ٣٤٣، الكرام البررة ١ / ٣٣، نامه دانشوران ٣
- ٤٢٣ /

.٤٢٥



(٣٠)



أبو الحسن بن أبي المحسن الهمداني
(١٣٢٩ - ١٤٠٨ ه)

شاعر نظم في العرفان. تخلص ب " طوطي ". ولد في همدان. امتهن الخياطة. شرع
في تعلمه بمسقط رأسه. انتقل إلى طهران في العشرين من عمره ودرس الحكمة

والعرفان
عند الشيخ إبراهيم امام زاده الزيدي. جاور مرقد السيد عبد العظيم الحسني في الري،

وتوفي هناك.
اآلثار:

١ - ديوان (فارسي / شعر)
غزل عرفاني في التوحيد.

٢ - شكرستان (فارسي / المدائح والمراثي)
شعر في مدح رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفاطمة الزهراء (عليها السالم) واألئمة

االثني عشر (عليهم السالم).
٣ - شيطان نامه (مناظره با إبليس پر تدليس) (فارسي / أدب)

مقطوعات أدبية وعرفانية وفكاهية. نظم ونثر.
٤ - گواهى نامه (فارسي / شعر)

نظم في السير والسلوك على نهج " مخزن االسرار " للنظامي.
٥ - مناجاة نامه (كليد دوستى با خدا) (فارسي / شعر)

شعر في مناجاة الله سبحانه وتعالى. على قسمين: أحدهما باسم " مناجاة خمس عشرة
،"

واآلخر باسم " مناجاة خمسه ".
طبعاته: الري، عظيمية، ١٣٢٥ ش، رقعي، ٨٠ ص.

طهران، فروغي، رقعي، ١١٠ ص.
٦ - هدينامه (فارسي / شعر)

طبعاته: الري، ١٣٤٤ ش، رقعي، ١٦٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٩٥١ و ٥ / ٥٤٦٨، الذريعة ٩ / ٦٥٢ و ٢٥ / ٢٢٢،

سخنوران نامى معاصر ٤ / ٢٤٣٣ - ٢٤٣٩، مناجاة نامه (للمؤلف): المقدمة،
مؤلفين چاپى
.١ / ١٥٩

(٣١)



أبو الحسن بن أحمد األبيوردي القائني (١)
(٩٣٩ - ٩٦٦ / ٩٦٩ ه)

فقيه، حكيم، متكلم وعالم بالرياضيات. تتلمذ للمحقق الكركي. درس " شرح
التجريد " مع حواشيه في الرابعة عشرة من عمره، و " المجسطي " في الخامسة

والعشرين. أوجد حلوال لما تبقى من المسائل الرياضية التي تعذر حلها. اتجه في أواخر
حياته إلى تصحيح كتب الرجال والحديث. دون كتاب " التهذيب " وحفظ كل

أحاديثه
وأسانيده. دفن في أردبيل.

اآلثار:
١ - أركان ايمان (فارسي / عقائد)

في اإلمامة. (٥) أصول استند فيها إلى العقل واألخبار الصحيحة. ألفه بأمر الشاه
طهماسب

الصفوي أو إحدى بناته. فرغ منه سنة (٩٦٤ ه).
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٧ / ٧٩ [٥٦٢٧] - (٧٨ ص) - ق

١١ ه،
ناقصة اآلخر.

المرعشي / قم ٨ / ٢٦٤ [١ / ٣٠٤٨] - (١ ظ - ٦٥ أ) - ١٠٠٦ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٣ / ١١٢ [٢ / ٦٣٠٦] - (١٠٢ ظ -

١٥٩ أ) - ٩٨٦ ه.
٢ - حاشية على تهذيب األحكام (عربي / حديث)

و " تهذيب األحكام " للشيخ أبي جعفر الطوسي.
--------------------

(١) جاء في فرهنگ سخنوران ١ / ٢٤ أن اسمه " أبو الحسن بن أحمد مهنه الخراساني "، وفي دائرة
المعارف

بزرگ إسالمي ٥ / ٣٢٩ - ٣٣٠ واإليرانيون واألدب العربي ٣ / ٣٦٣ - ٣٦٥ وإحياء الداثر: ٨، ١٤٤
والذريعة ١١ / ١٢: أنه علي بن أحد األبيوردي، كما احتمل في " الذريعة " نفسها كونه أبا الحسن

الشريف بن أحمد القائني، واستظهر في إحياء الداثر: ١٤٤ أنه مقدم على أبي الحسن بن أحمد القائني.
ولقبه أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٧ - ٣٢٢ و ٧ / ٣٣٨ ب " شريف القاييني " وذكر بحار األنوار ١٠٩ / ١٧٥

أنه
موالنا أبو الحسن موالنا أحمد القاييني من دون انتسابه إلى أبيه. ووصفه فرهنگ سخنوران ١ / ٢٤

ب " دانشمند " (العالم)، غير أن إحياء الداثر: ٧ ذكر أن تلك الصفة ألبيه. ومن الجدير بالذكر أن اسمه لم
يدرج في فهارس النسخ الخطية، وقد ورد بكنيته " أبي الحسن " وألقابه " الشريف، القائيني، الكاشاني،

األبيوردي ".



(٣٢)



٣ - حاشية على الشمسية (عربي / منطق)
٤ - حاشية على الهداية األثيرية (عربي / عقائد)

٥ - الحسنى (عربي / فلسفة)
في قواعد الحكمة الطبيعية. مختصر لكتابه " روض الجنان ". له ثالثة أسماء احتوت

على عدة
إشراقات بالتفصيل اآلتي: االسم األول: في مباحث عامة لألجسام، وله (١٢) إشراقا.

االسم
الثاني: في الفلكيات، وله (٦) إشراقات. الثالث: في العنصريات، وله (٧) إشراقات.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٥ / ٢١٥ [١٠ / ١٨٠٦] - (ص ٣٧٨
-

٤٤١) - ٩٧٣ ه.
المرعشي / قم ١٨ / ٣٥ [٢ / ٦٨٤٠] - (١٤٦ ظ - ١٨٥ ظ) - ٩٨٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٧٩ [٧ / ٧٧٠٥].
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٣١٠ [٢٤ / ٦٦١٦] - (٩٤ ظ - ١٠٦ ظ).

ملك الوطنية / طهران ١ / ١٨٨ [٦٠٥٦] - (٢٤٨ و) - ق ١١ ه.
٦ - رسالة في اثبات الواجب وصفاته (١) (عربي / عقائد)

كبيرة الحجم. فرغ من تأليفها بسبزوار في (٩٦٣ ه).
مخطوطاته: الجامع الكبير / يزد (نشريه ٤ / ٤١٣) [٢٧] - ٩٨٣ ه، بعنوان "

المعارف ".
الخوانساري الخاصة / طهران (مجلة نور علم ع ٤، السنة ٢، ص ١١١)

[١٨ مج] - (١٣ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٨) [ض ١١٣٠٧] - ٩٧٣ ه.

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢٧١ [٣ / ٢٧٣ د] - (٤٩ ظ - ٧٥ أ) - ٩١٣ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٣٨٨ [١٠ / ٦٠٢] - (١٥٢ - ١٨٧) -

٩٨٨ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٧٩ [٦ / ٧٧٠٥] - ٩٧٧ ه.

المروي / طهران: ٣٠٧ [١ / ٨٠٠] - (٥٢ ص) - ١٠٩٦ ه، بعنوان
" المعارف في المعارف ".

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٥٩٥ [٣ / ١٣٤٥] - (ص ١ - ١١١)،
بعنوان " المعارف ".

--------------------
(١) جاءت باسم " المعارف في المعارف " في خطى مروي: ٣٠٧.



(٣٣)



معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٣ / ٣٧ [٣ / ٦٤٣٠] - (٣٦ ظ -
٧٣ ظ)، بعنوان " اثبات الواجب ".

الوطنية / طهران ٩ / ١٨١ [٣ / ١١٩٣ ع] - (ص ٧٥ - ١٥٦) - ق ١١ ه،
بعنوان " اثبات واجب الوجود ".

الوطنية / طهران ١٠ / ٣٥١ [٤ / ١٧٧٢] - (ص ٢١١ - ٢١٢) - ٩٩٢ ه.
٧ - رسالة في احكام الصيود والذبائح (١) (فارسي / فقه)

رسالة مختصرة. ألفها باسم السلطان صدر. رآها مؤلف " رياض العلماء " في أردبيل.
٨ - رسالة في حل االشكال الخامس عشر من

المقالة الثانية من تحرير أقليدس (عربي / رياضيات)
مقدمتان وبحثان.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٢٢٦) [ض ٤٤٨٤].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١٢ / ٣٧٧ [٤٩٧٤] - (ص ١٥٩ - ١٦١) -

ق ١١ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٨ / ٣٢٦ [١ / ٥٥٢٨] - (ص ١ - ٧) -

ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٣٥٢ [٤٧ / ١٨٠٥] - (ص ٢٣٥ - ٢٣٩).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ٧١ [٤١ / ٤٩٠٠] - (١٢٠ ظ - ١٢٣ أ)

- ق ١١ ه، بعنوان " الهندسة ".
المروي / طهران: ٣٢٢ [٧ / ٨٧٧] - (١٠ و).

الوطنية / طهران ١٣ / ١٥٦ [٢٧ / ٢٧٠٠] - (و ١١٠ - ١١٢) - ١٢٨٧ ه.
٩ - رسالة في مقدار الديات واحكامها (فارسي / فقه)

مختصرة.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٤٩٧ [٥ / ٧٢٤٢] - ق ١١ ه، بعنوان "

بيان
الديات والقصاص ".

١٠ - رسالة في المنطق (عربي / منطق)
--------------------

(١) ظن صاحب رياض العلماء ٥ / ٤٣٧ أن مؤلفها هو المولى أبو الحسن بن أحمد الكاشي بعينه.

(٣٤)



١١ - رسالة في الوجود العلمي الذهني (عربي / فلسفة)
مرتبة على لمعة وإشراقات.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٣٩٣ [١٢ / ١٨٠٦] - (ص ٣٨٥
،(٤٢١ -

بعنوان " الوجود الذهني ".
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٨٦٠ [١٦ / ٣٨٢١] - (ص ٤٩٠ -

٥١٦) - ق ١١ ه، بعنوان " الوجود الذهني ".
١٢ - روض الجنان (عربي / فلسفة)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ١٢٣ [١٣١] - (١٤١ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ١٢٢ [١٣٠] - (٢٢٣ و) - ق ١٠ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ١٥٧ [٦٥٤] - (١٣٨ و) - ١٠٣٠ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ١٥٦ [٦٥٥] - (٢١٩ و) - ١٠٤٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ١٦٤ [٩٣١١] - (١٢٣ و) - ١٠٤٥ ه.
كالج وادهان / إكسفورد (نشريه ١١ / ٧٧٨) - ق ١١ ه.

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٥٥٥ [٢٧١ د] - (١٢٨ و) - ق ١١ ه، ناقصة
اآلخر.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١١٣١ [١ / ٣٣٣٤] - (ص ١ - ٢٩٦)
- ١٠٠٦ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٥ / ٢٧٨ [١٨٣٣] - (٢٣١ ص) - ق ١١ -
١٢ ه، ناقصة.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٢٢٩ [٥٣١٦] - ق ١٢ - ١٣ ه.
المرعشي / قم ١٨ / ٢٤٦ [١ / ٧٠٩٣] - (٢ ظ - ٤٣ ظ)، قسم منها.

المركزية / جامعة طهران ٨ / ٥٥٧ [٧ / ١٩٤٠] - (٣١ ظ - ٣٢ أ).
المروي / طهران: ١٤٣ [٨٧٩] - (١٥٠ و).

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٥٨ [١٣٢٤].
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٥٨ [٢ / ١٣٤٥] - (ص ١ - ٢٢٢)

- ١٠١٨ ه.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٢٤٨ [٤٧٢] - (١٩٥ و) - ١٠١٥ ه.

(٣٥)



١٣ - شرح الفرائض النصيرية (١) (عربي / فقه)
شرح مصنف للخواجه نصير الدين الطوسي في اإلرث مع النص األصلي. فرغ منه سنة

(٩٦٢ ه).
مخطوطاته: اآلثار الوطنية / كاشان (نشريه ٤ / ٣٥٦) [٣٩ / ٥٠٤] - ١٠١٢ ه.

اآلصفية / حيدر آباد ٢ / ٢٤٧ [١١٩] - (٦٥ و) - ١٠٥٣ ه.
التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٧٧) [٩ / ٨٥٧] - (٤٥ و) - ق ١١ ه.

الجامع الكبير / يزد (نشريه ٤ / ٤١١) [٢ / ٩].
شرف الدين علي يزدي الخاصة / يزد (نشريه ٤ / ٤٤٥) [١ مج] - ١١٠٦ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٢٩) [١ /
.[١٠٥٨

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٥٨ [٦٥١٣] - (٣٤ و) - ١١٣٠ ه.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٣٧٧ [٢ / ٧٤٠ د] - (٧٦ أ - ١١٨ أ) -

١٠٠٥ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٦٢٦ [١ / ١٤٨٣] - (٦٣ و) - ١١١٧ ه.

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ١٠٥ [٣ / ٢٢٥]، بعنوان " التحرير في
شرح الفرائض النصيرية ".

مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ١٦٣ [٢ / ٢٣٢] - ١٠٦٠ ه.
المرعشي / قم ١٠ / ٥١ [٣٦٥٧] - (٥٧ و).

المرعشي / قم ١٥ / ٢٢٤ [٢ / ٥٨٤٣] - (١١٦ ظ - ١٧٨ ظ).
المرعشي / قم ١٦ / ١٢٤ [٦١٢٢] - (٥٨ و)، ناقصة األول واآلخر.

المرعشي / قم ١٠ / ١١ [٢ / ٣٦١٢] - (٤٦ ظ - ١٠٦ أ) - ٩٧٦ ه.
المرعشي / قم ٦ / ٢٤٨ [٣ / ٢٢٦٤] - (٤٤ ظ - ٨٩ ظ) - ١٠٠٨ ه.

المرعشي / قم ٢٧ / ٣٠٨ [٢ / ١٠٨٨٧] - (٨ ظ - ٤٥ ظ) - ١٠٣٤ ه.
المرعشي / قم ١٣ / ٢٦٩ [٤ / ٥٠٧٨] - (٤٨ ظ - ١٢٩ أ) - ١٠٣٦ ه.

المرعشي / قم ١٣ / ٩١ [١ / ٤٩١١] - (١ ظ - ٧٤ ظ) - ق ١١ ه.
المرعشي / قم ١٥ / ٨٢ [٧ / ٥٦٨٢] - (٦٨ ظ - ١٣٤ ظ) - ق ١١ ه.

--------------------
(١) ورد باسم " اإلرث " في الذريعة ١ / ٤٣٩.

(٣٦)



المرعشي / قم ٦ / ٣٤٥ [٤ / ٢٣٦٢] - (١١٢ ظ - ١٦٠ أ) - ١١١٧ ه.
المرعشي / قم ٢ / ٨٣ [٥ / ٤٧٨] - (٤٧ ظ - ١٣٧ ظ) - ١١٢١ ه.

المرعشي / قم ١٦ / ٢٣٧ [٢ / ٦٢٥٤] - (٢٦ ظ - ٧٨ ظ) - ق ١٢ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢٢٥ [٦٢٤٢] - (٧٤ و)، ناقصة اآلخر.
المركزية / جامعة طهران ٨ / ٥٦٤ [١ / ١٩٤٧] - (١ ظ - ٦٣ ظ) -

٩٦٢ ه.
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٩٣٦ [٧٨١] - (٨٦ و) - ١٠٢٩ ه، بعنوان

" شرح جواهر الفرائض ".
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٤٧٤ [١ / ٧١٧٦] - (٣ ظ - ٦٨ أ) -

١١٠٦ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٤٧٢ [٣ / ٧١٧١] - ١١١٧ ه.

وزيري / يزد ٣ / ٩٠٤ [٢ / ١٢٣٤].
وزيري / يزد ٣ / ٨٨٨ [٢ / ١١٨٨] - ق ١٠ ه.
وزيري / يزد ٣ / ٩١٠ [٣ / ١٢٦٤] - ق ١٠ ه.

١٤ - شرح الفرائض النصيرية (فارسي / فقه)
ترجمة وشرح مزجي بطلب من السلطان طهماسب الصفوي.

مخطوطاته: العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٣٠٣) [٢ / ٣٠٥] - (٣١ أ - ٦٨ أ) -
١٠٨٢ ه.

الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ٢١٠ [٦ / ٢٤٣] - (٥٣ ظ - ١٣٨ ظ) -
١١٤١ ه.

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢٧٥ [١ / ٢٩٣ د] - (١ ظ - ٤٨ ظ) - ١١٣٢ ه.
المرعشي / قم ١ / ١١٧ [٢ / ٩٩] - (١١٥ ظ - ١٤٤ أ)، ناقصة اآلخر،

بعنوان " شرح جواهر الفرائض ".
الوطنية / طهران ٢ / ٣٢٦ [٨ / ٧٩٥ ف] - (ص ٧٢ - ٧٧) - ٩٦٣ ه.

١٥ - الشوارق في الكالم (عربي / عقائد)
١٦ - فوائد فلسفي (فارسي / فلسفة)

بحث مختصر في الوجود الذهني والعيني.

(٣٧)



مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٣٩٣ [١١ / ١٧٠٦] - (ص ٣٧٩
(٣٨٠ -

- ٩٧٣ ه.
١٧ - وجيزة لحل بعض من صفات االشكاالت الواردة على الحركة (عربي / فلسفة)
مخطوطاته: مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٣٨٩ [٢٠ / ٦٠٢] - (ص ٣١٠ -

- (٣١١
ق ١٠ ه.

١٨ - وضعية (عربي / منطق)
بحث عن جواز ترادف المفرد والمركب وعدمه. رد فيه الترادف، واختار التباين

بينهما.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٨٦١ [١٧ / ٣٨٢١] - (ص

- ٥١٧
٥١٩) - ق ١١ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١١٣٢ [٣ / ٣٣٣٤] - (ص ٢٩٨ -
٣٠١) - ١٠٠٦ ه، بعنوان " فوائد ".

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ١٧٣ [٤ / ١٢٢٩] - (ص ٤١ - ٤٧) -
٩٧٢ ه.

المرعشي / قم ٣ / ١٤٧ [٨ / ٩٥٧] - (٧٠ ظ - ٧٨ أ) - ٩٨٢ ه.
الوطنية / طهران ١٢ / ٥٥٢ [٤ / ٢٥٩٦] - (٤٥ ظ - ٤٧) - ق ١١ ه.

المصادر: إحياء الداثر: ٥٦، ١٤٤، االعالم ٤ / ٢٥٨، أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٢ -
،٣٢٧

اإليرانيون واألدب العربي ٣ / ٣٦٣ - ٣٦٦، إيضاح المكنون ١ / ٢٤، ٥٩٤ و ٢ /
٥٩، تاريخ

نظم ونثر ١ / ٣٩١ - ٣٩٢، ٤٤٢ - ٤٤٣، دانشنامه أدب فارسي ١ / ٣٠ - ٣١،
الذريعة ١ / ١٠٢،

٤٣٩ - ٤٤٠، ٥٢٥ و ١١ / ١٢ و ١٣ / ٣٧٩ - ٣٨٠ و ٢١ / ١٨٨ و ٢٥ / ٣٨
و ٢٦ / ٢٧٦،

رياض العلماء ٥ / ٤٣٥ - ٤٣٧، فرهنگ معين (االعالم) ٦ / ١٥٢٢، معجم
المؤلفين ٧ / ١٠،

نسخه هاي خطى فارسي ٢ / ٨٢٦، هدية العارفين ١ / ٧٤٦.
السيد أبو الحسن بن أحمد (١) الحسيني دستغيب الشيرازي

(ح ١٢٦٢ - ح ١٣١٣ ه)
عالم ديني وشاعر نظم بالعربية. ولد في أسرة عرفت بالعلم والتدين في شيراز. درس



--------------------
(١) في دائرة المعارف تشيع ٧ / ٥١٠: مهدي، وهو اسم لجد المترجم له، كما في دانشمندان فارس ٢ /

٥٢٩، ومكارم اآلثار ٥ / ١٦٧٠.

(٣٨)



الفقه واألصول والمنطق والحكمة والرياضيات بمدينته. تصدى لتدريس الحكمة
اإللهية. تخرج عليه عدة علماء، منهم: نصير الدين فرصت. تولى عتبة السيد محمد بن

موسى الكاظم (عليه السالم) في شيراز.
اآلثار:

١ - أخالق معتمدي (عربي (١) / تراجم)
فصول قصيرة في حياة معتمد الدولة فرهاد ميرزا القاجاري وفي إصالحاته وموقوفاته

وآثاره
العلمية، إضافة إلى قطع شعرية عربية للمؤلف تناسب موضوعات الكتاب. أتمه سنة

(١٢٩٧ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٣ / ٣٨٦ [٥١٨٢] - (٦٢ و) - ١٢٩٧ ه.

معتمد الخاصة / طهران (نشريه ٣ / ١٤٨) [١٦١] - (٥١ و) - ١٢٩٦ ه.
٢ - حاشية على األسفار األربعة (عربي / فلسفة)
و " األسفار األربعة " لصدر المتألهين الشيرازي.

٣ - شرح الكلمات القصار (عربي / حديث)
شرح لبعض حكم اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم).

مخطوطاته: فارس الوطنية / شيراز ٢ / ٩١ [٢٨ ش - ٤٩٤] - (١٣٢ و)، ناقصة
اآلخر.

المصادر: التراث العربي ١ / ١٣٨، تراجم الرجال ١ / ٣٠، دائرة المعارف تشيع ٧ /
،٥١٠

دانشمندان فارس ٢ / ٥٢٩، طرائق الحقائق ٣ / ٣٣٢، فرهنگ سخنوران ١ / ٣٤٠،
مستدركات األعيان ٦ / ٩، مكارم اآلثار ٥ / ١٦٧٠، نسخه هاي خطى فارسي ٢ /

١٥٣٣، نقباء
البشر ١ / ٣٢.

أبو الحسن أرجمند الساوجي
(ق ١٤ ه)

مدرس في بعض ثانويات طهران.
اآلثار:

١ - تاريخ عمومى (فارسي / تاريخ)
--------------------

(١) ذكره في نسخه هاي خطى فارسي ٢ / ١٥٣٣ يوهم بأنه من المؤلفات الفارسية، كما يوهم بذلك
عنوان

الكتاب أيضا، إال أن الصحيح ما دوناه.



(٣٩)



أ لفه مع محمد حسين خان.
طبعاته: الهور، ١٣٠٥ ش، رقعي.

٢ - تاريخ قرون وسطى (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، ١٣٠٦ ش.

٣ - الجبر (عربي (١) / رياضيات)
طبعاته: الهور، ١٣٠٦ ش، وزيري، ١٩٤ ص.

٤ - حساب علمي وعملي (فارسي / رياضيات)
طبعاته: الهور، ١٣٠٦ ش، رقعي، ٢٦٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١١٠٧، ١١٢٠ و ٢ / ١٥١٨، كتابشناسى رياضيات:
،٤٤، ٧٢

مؤلفين چاپى ١ / ١٣٦ - ١٣٧.
أبو الحسن بن إسماعيل االصطهباناتي الالري

(ح ١٢٥٠ - ١٣٣٨ ه)
عالم ديني ومتكلم رياضي. سبط السيد جعفر الدارابي الكشفي. ولد وتوفي بمدينة

إصطهبانات في محافظة فارس. درس في يزد ومشهد وإصفهان. نال مرتبة علمية عالية
أهلته لتدريس التفسير والحديث والعرفان والكالم والرياضيات. تتلمذت له عدة
شخصيات، منها: الميرزا محمد رضا اليزدي واآلقا محمد جعفر الكرماني (٢).

اآلثار:
١ - حاشية على تحرير أقليدس (عربي / رياضيات)

٢ - الحصن الحصين في شرح البلد األمين (عربي / عقائد)
شرح مزجي على منظومة " البلد األمين في أصول الدين " للسيد جعفر الكشفي

الدارابي. تم في
(١٢٩٢ ه).

--------------------
(١) ورد ذلك في كتابشناسى رياضيات: ٤٤، ولكن عد من الكتب الفارسية في چاپى فارسي ٢ / ١٥١٨.

(٢) نقل في مكارم اآلثار ٥ / ١٥٠١ عكس ما ورد في بقية المصادر حيث جاء فيه أن المترجم له تتلمذ
للميرزا محمد رضا اليزدي واآلقا محمد جعفر الكرماني.

(٤٠)



مخطوطاته: الكشفي الخاصة / إصفهان (دليل المخطوطات ١ / ٤٩)، لعلها بخط
المؤلف.

ملك الوطنية / طهران ١ / ١٩٠ [٥٧٢١] - (١٥٩ و) - ١٢٩٢ ه.
٣ - رسالة في القبلة (عربي / فقه)

تعرض فيها للرد على الميرزا محمد باقر االصطهباناتي تلميذ السيد المجدد الشيرازي.
كتبها بأمر

الميرزا إبراهيم المحالتي الشيرازي.
٤ - رسالة في الهيئة (عربي / فلك)

٥ - السلسبيل (عربي - فارسي / عرفان)
رتبه على شطوط وأنهار وجداول وسواق. ألفه بطلب من الشيخ محمد باقر التمامي.

طبعاته: بومباي، ١٣١٢ ه، رقعي، ٤١٦ ص.
٦ - شرح تشريح األفالك (فارسي / فلك)

شرح مصنف للشيخ البهائي.
مخطوطاته: الجامع الكبير / يزد (نشريه ٤ / ٣٨٦) [٤٢٧] - ق ١٣ - ١٤ ه.

وزيري / يزد ٣ / ٨٤٠ [١٠٦٣] - (٩٠ و) - ق ١٣ ه.
طبعاته: طهران، ١٢٨٤ ه، رحلي.

٧ - شرح حديث الحقيقة (عربي / حديث)
شرح فلسفي بعناوين " قوله... قوله " لجواب أمير المؤمنين (عليه السالم) عن سؤال

كميل: ما هي
الحقيقة؟

مخطوطاته: فارس الوطنية / شيراز ١ / ٢٥٨ [٢ / ٢٧٧] - (١١ و)، بخط المؤلف.
الكشفي الخاصة / إصفهان (دليل المخطوطات ١ / ٥١) [٢ مج] - (٥ و) -

١٣٠٩ ه.
٨ - كاشف األسرار (عربي / أدعية)

شرح دعاء كميل.
مخطوطاته: فارس الوطنية / شيراز ١ / ٢٥٨ [١ / ٢٧٧] - (٦٦ و) - ١٣٠٢ ه،

بخط
المؤلف.

الكشفي الخاصة / إصفهان (دليل المخطوطات ١ / ٥١) [١ مج] - ١٣٠٩ ه.
وزيري / يزد ٢ / ٧٣٤ [٨٨٦] - (٩٤ و) - ١٣٢١ ه.

(٤١)



٩ - لمعات النور في تفسير آية النور (عربي / تفسير القرآن)
١٠ - مطلع األنوار ومنبع األسرار (عربي - فارسي / عقائد - مواعظ وحكم)

مقصدان، أحدهما: في بيان بعض العقائد كإثبات وجود الله تعالى وصفاته ومعرفة النبي
(صلى الله عليه وآله)

وبيان صفاته وإثبات والية أمير المؤمنين (عليه السالم)، واآلخر: في بيان بعض المواعظ
والنصائح

األخالقية استنادا إلى األحاديث والروايات.
طبعاته: شيراز، ١٣١٧ ه، رقعي، ٣٠١ ص.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٣، چاپى فارسي ١ / ٣٠٥٤، ٣٢١٥ و ٤ / ٤٧٩٤،
خطى ملى

فارس ١ / ٢٥٨، دانشمندان فارس ١ / ٩٠ - ٩١، الذريعة ٦ / ٣٣ و ٧ / ٢٤ و
١٢ / ٢١٤

و ١٣ / ١٤٦، ٢٥٨ و ١٧ / ٣٨ و ١٨ / ٣٤٧ و ٢١ / ١٤٢، ١٥٠ - ١٥١ و
٢٥ / ٢٥٤، گنجينه

دانشمندان ٣ / ١١٩، معجم المؤلفين ٣ / ٢٠٦، مكارم اآلثار ٥ / ١٥٠٠ -
١٥٠١، مؤلفين چاپى

١ / ١٣٧، نقباء البشر ١ / ٣٥.
أبو الحسن بن إسماعيل بزرك أميد مخبر همايون

(ق ١٤ ه)
كاتب. ولد في طهران. عمل في وزارة البريد والبرق. طوى (٣٠) سنة من الخدمة في

دوائر الدولة. سافر إلى فرنسا وسكنها. كان حيا فيها سنة (١٣٧٧ ه).
اآلثار:

از ماست كه بر ماست (فارسي / تاريخ)
ذكرياته ورحالته إلى بعض مدن إيران والعراق، مع تاريخ إيران وأوضاعها االجتماعية

في عهد
القاجاريين.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٣٥ ش، وزيري، ٣٢٢ ص.
طهران، دنياي كتاب، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٣٢٢ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٥٤ / ٢٦٠، الكتاب نفسه، مؤلفين چاپى ١ / ١٤٣.
السيد أبو الحسن بن إسماعيل الحسيني االدياني

(١٣٧٤ ه -)
عالم ديني وأستاذ جامعي. ولد بسوادكوه في مازندران. قرأ مقدمات العلوم الدينية



(٤٢)



بحوزة كوهستان ورستمكاله في بهشهر. واصل تحصيله العلمي منذ (١٣٩٤ ه)
باتمامه

السطوح في حوزة قم العلمية، وحضوره أبحاث خارج الفقه واألصول ودروسا أخرى
كالتفسير والفلسفة وتاريخ اإلسالم عند كبار أساتذتها. درس في الحوزة العلمية إضافة
إلى تدريسه العلوم اإلسالمية في بعض الجامعات منذ (١٤٠٣ ه) إلى الوقت الحاضر،

كما
يعد عضوا في الهيئة العلمية بجامعة الزهراء (عليها السالم) في طهران.

اآلثار:
١ - آشنائى با نظام تربيتي اسالم (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: قم، جامعه مدرسين، ١٣٧٧ ش.
٢ - برخانه حضرت فاطمة (عليها السالم) چه گذشت؟ (فارسي / سيرة المعصومين

(عليهم السالم))
دراسة عن حياة فاطمة الزهراء (عليها السالم) وتصوير للمصائب التي شهدتها.

طبعاته: قم، أنوار الهدى، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١١٧ ص.
٣ - بهداشت روانى وطب روحاني (فارسي / علم النفس)

ترجمه مع آخرين عن كتاب لمحمد بن زكريا الرازي. بحث عن األهواء واألمراض
النفسية وكيفية عالجها، ذكر منها: الغيبة، الحسد، الغضب، الكذب، الخمول، الشره،

تعاطي
الخمور، و...

طبعاته: طهران، انجمن أولياء ومربيان، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٦٧ ص.
٤ - پژوهشى در تاريخ پيامبر اسالم (فارسي / السيرة النبوية)

تاريخ شبه جزيرة العرب، حياة النبي (صلى الله عليه وآله)، وتاريخ أجداده، ورد على
شبهات المستشرقين.

طبعاته: قم، أنوار الهدى، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٠٤ ص.
٥ - حج مقبول (فارسي / علل الشرائع - فقه)

أسرار الحج ومناسكه مع عرض إجمالي لألمكنة التاريخية.
طبعاته: قم، مشعر، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٢١٥ ص.

٦ - زن از ديدگاه اسالم (فارسي / اجتماع)
تضمن عدة عناوين: فلسفة خلق االنسان من رجل وامرأة، المرأة في مسيرة التكامل

البشري، ما عانته المرأة من ظلم على مر التاريخ، اإلسالم وإحياء شخصية المرأة، المرأة
في القوانين

الجزائية والمدنية.



(٤٣)



٧ - گامى در رآه شناخت قران (فارسي / علوم القرآن)
موضوعات عامة عن القرآن منها: تاريخ تدوينه، صيانته من التحريف، إعجازه، المناهج

التفسيرية المختلفة.
٨ - معاد يا حيات ابدى (فارسي / عقائد)

بحوث عن المعاد في األديان والمذاهب. تطرق إلى: منكري المعاد والمعتقدين به،
آثار اإليمان به

في الحياة الدنيا، حقيقة اإلنسان والموت، البرزخ، األدلة العقلية والقرآنية على إثبات
المعاد ورد

الشبهات، أسماء القيامة، المصير النهائي لإلنسان.
المصادر: المؤلف.

السيد أبو الحسن إمامي
(ق ١٥ ه)

طبيب جراح وأستاذ جامعي. تخرج في جامعة تبريز للعلوم الطبية سنة (١٣٩٦ ه).
حصل على شهادة الجراحة العامة من جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية سنة

(١٤٠٣ ه)، وتخصص في جراحة التجميل بجامعة إيران للعلوم الطبية في طهران سنة
(١٤٠٦ ه). شغل عدة وظائف مهمة بوزارة الصحة في إيران.

اآلثار:
جراحي توراكس كريستوفر (فارسي / طب)

ترجمة مع أكبر إسماعيلي جاه عن االنكليزية. فرغ منه في (١٣٩٦ ه).
طبعاته: تبريز، نوبل، ١٣٥٥ ش، ٤٨٤ ص.

المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٢٩٠، كتابشناسى علوم پزشكى: ١٥٠.
أبو الحسن أميد النهاوندي
(١٢١٠ - ١٢٧٠ ه (١))

شاعر تقرب إلى محمود ميرزا بن فتح علي شاه القاجاري. من مريدي مجذوب علي
--------------------

(١) احتمل في خطى مجلس " ١ " ٣ / ١٩٤ أنه توفي قبل (١٢٦٤ ه).

(٤٤)



شاه (ت ١٢٣٩ ه) وله فيه مدائح، كما مدح محمد شاه القاجاري. عمل مدة أمينا
لمكتبة

سلطنتي في طهران.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
ضم غزلياته ومديحه لمجذوب علي شاه. مرتب هجائيا حسب القوافي، يقرب من

(٥٠٠٠)
بيت.

مخطوطاته: سلطنتي / كوبنهاغن (نشريه ٥ / ٧٠٥) - ١٢٤٠ ه.
المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٣٠٤ [٣٣٢٠] - (١١٨ و) - ق ١٤ ه،

٣٥٠٠ بيت.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٧٩ [٨٣] - (٧٤ ص) - ١٢٤٠ ه،

تختلف عن النسخة السابقة في المحتوى.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ١٩٤ [٩٤٩] - ١٢٩٧ ه، ٢٥٠٠ بيت.

طبعاته: طهران، ١٣٣٩ ش، ٢٧٨ ص، وزيري، تصحيح تقي ترابي.
المصادر: تذكره دلگشا: ٤٢٦، چاپى فارسي ٢ / ٢٢٦٦، حديقة الشعراء ١ / ١٧٢،

الذريعة
٩ / ٩٧، فرهنگ سخنوران ١ / ٩١، مجمع الفصحاء ٤ / ١٥٦، مكارم اآلثار ٦ /

١٩٥٤، مؤلفين
چاپى ١ / ١٤٠.

السيد أبو الحسن بن بنده حسن النقوي
(١٢٦٨ (١) - ١٣٠٩ ه)

فقيه مجتهد لقبه واجد علي شاه ب " مالذ العلماء "، كما عرف ب " بچهن ". ولد
في

لكهنو. بدأ دراسته متتلمذا لوالده وواصلها في جامعة كنينك. نال إجازة االجتهاد من
الشيخ زين العابدين المازندراني في كربالء. تولى الزعامة بلكهنو ودرس العلوم الدينية

على مستوى البحث الخارج. من تالمذته: مولوي علي نقي، السيد ظهور حسن
البارهوي والسيد نجم الحسن اللكهنوي. توفي بلكهنو، ودفن في حسينية جده.

--------------------
(١) جاء في مؤلفين چاپى ١ / ١٦٥ والذريعة ٤ / ٤٥٩ وأعيان الشيعة ٢ / ٣٢٤ تاريخ والدته سنة

(١٢٨٨ ه)، والظاهر أنه غير صحيح.



(٤٥)



اآلثار:
١ - تنضيد النقود في حل المغالطة العامة الورود (١) (عربي / منطق)

طبعاته: لكهنو، ١٨٩٠ م.
٢ - حاشية على شرح الجامي (عربي / لغة)

٣ - رسالة في حل النظر إلى تصوير األجنبية (عربي / فقه)
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٢ / ٢٩٠ [٤٧٠٥] - (٣٨ و) - ١٣٠٤ ه، بعنوان "

حرمة
النظر إلى األجنبية ".

٤ - رسالة في النكاح (عربي / فقه)
٥ - هداية المؤمنين (... /...)

طبعاته: لكهنو، مطبع محمدي، ١٣٠٦ ه، ١٨ ص.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٤، بر صغير كي اماميه مصنفين ١ / ١٨٠، الذريعة ٤ /

٤٥٩، مطلع
أنوار: ٦٠ - ٦١، معجم المؤلفين ٣ / ٢٢٠، مؤلفين چاپى ١ / ١٦٥، نقباء البشر ١

.٣٥ - ٣٦ /
أبو الحسن بهار الهمداني

(ق ١٤ ه)
أديب ورسام. من تالمذة كمال الملك غفاري. أحد رجاالت الجيش اإليراني.

تقاعد عن العمل سنة (١٣٩٤ ه).
اآلثار:

دانش وهنر (فارسي / معارف عامة)
احتوى على موضوعات عديدة، منها: تفسير بعض اآليات وأسباب نزولها، قصص

األنبياء،
عرض مختصر لحياة النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السالم) وعدد من

الملوك والوزراء والشعراء والفالسفة
والفنانين، إضافة إلى وقائع تاريخية ومجموعة أبيات منتخبة لبعض الشعراء.

طبعاته: طهران، بهمن، ١٣٥٥ ش، وزيري، ٧٦٨ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٣٧ و ٣٨ / ١٥٥، الكتاب نفسه.

--------------------
(١) في مطلع أنوار: ٦١: " تنضيد العقود في حل شبهة عامة الورود "، وفي نقباء البشر ١ / ٣٦: " تنفيذ

النقود ". ونسب إلى المؤلف في أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٤ " كتاب في المنطق " يستشف منه أنه غير " تنضيد
النقود... "، ويبدو أنه خطأ.



(٤٦)



أبو الحسن بهنيا
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - اقتصاد حمل ونقل در برنامه هاي توسعه (فارسي / اقتصاد)

ترجمة كتاب ل (پول بورير).
طبعاته: شيراز، دانشگاه، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٢٢٣ ص.

٢ - روش هاي كلى اجرا: بناهاى زير زمين (فارسي / عمارة)
ترجمة مع كامبيز بهنيا عن كتاب ل (ژان فرانسوا بوگارد) وآخرين.

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٣٠٩ ص.
طهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٣٢٠ ص.

٣ - روش هاي كلى اجرا: پى ها وپلهاى بزرگ بتنى (فارسي / عمارة)
ترجمة مع كامبيز بهنيا عن كتاب ل (ژاك ماتيوا، ايوفنو).

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٤٠٠ ص.
٤ - روش هاي كلى اجرا: قالب بندى وبتن ريزى (فارسي / عمارة)

ترجمة مع كامبيز بهنيا عن كتاب ل (ژاك ماتيوا، كريستيان بواتو).
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٤٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٥٧، كتابشناسى علوم اقتصادى: ٤١، كتابنامه زمستان
:١٣٦٧

٤٦ وپائيز ١٣٦٨: ٤٢٠ وتابستان ١٣٧٠: ٤٠٥ وزمستان ١٣٧٢: ٨٥، كتاب هفته
.١٥٣ / ١٤

أبو الحسن بيگدلي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
شريعت (يكمين سال رحلت) (فارسي / تراجم)

حياة الشيخ حسن السنگلجي.
طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ش، رقعي، ١٢٦ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٢٦٩، مؤلفين چاپى ١ / ١٤٣.

(٤٧)



أبو الحسن تفرشيان
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
قيام افسران خراسان (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، علم، ١٣٥٩ ش.
طهران، اطلس، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٢٠٨ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٦٣ / ٣٤٧، كتابنامه زمستان ١٣٦٧: ٢٥٧.
أبو الحسن جباري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - تجويد الفجر (فارسي / علوم القرآن)
طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٦٤ ش، رقعي، ٨٠ ص.

٢ - هداية المتقين (فارسي / علوم القرآن)
قواعد تجويد القرآن، وتعليم القراءة الصحيحة في الصالة.

طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٧٩ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٧٩ و ٨٠ / ٤٦، كتابنامه آبان ١٣٦٤: ١٦ وتابستان

.١٣٧٣: ٢٩
السيد أبو الحسن بن جعفر دستغيب الشيرازي

(٠٠٠ - ١١١٨ ه)
شاعر عاصر السلطانين: سليمان (ت ١١٠٥ ه) وحسين (ت ١١٤٠ ه) الصفويين.

ابن أحد متولي ضريح السيد مير محمد في شيراز. تخلص أوال ب " تسلي " ثم ب "
تمنا ".

درس عند أبي الولي بشيراز. سكن مدينة إصفهان. زار العتبات المقدسة في العراق.
توفي

بشيراز.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
(١٠٠٠٠) بيت تقريبا.

(٤٨)



المصادر: تذكره نصر آبادي: ١٨٧، تذكرة المعاصرين: ١٥٣، ٢٨٣ - ٢٨٤،
دانشمندان فارس

٢ / ٢٨، ٤٨، الذريعة ٩ / ١٧٠، ١٧٧، ريحانة األدب ١ / ٣٥٠.
أبو الحسن جمالي األسد آبادي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - ديوان (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، مطبوعاتي عطائي.

٢ - نامه هاي تاريخي وسياسي سيد جمال الدين أسد آبادي (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٤ ش، ٢٣٢ ص.

طهران، أمير كبير، ١٣٦٠ ش، ٣٥١ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٢٨٢، كتابشناسى تاريخ إيران: ٢٤٤، ٢٤٥.

أبو الحسن حائري زاده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
استيضاح دوره پانزدهم قانون گذارى از دولت محمد ساعد (١٣٢٨) (فارسي /

تاريخ)
أ لفه مع حسين مكي ومظفر بقائي.

طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، جيبي، ٢٦٦ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٤٥ / ١٥٠.

السيد أبو الحسن حافظيان
(١٣٢١ - ١٤٠١ ه)

عالم عرفاني وأستاذ في العلوم الغريبة، اشتهر بممارسة الرياضات النفسية. ولد في
مدينة مشهد. بدأ تحصيله العلمي بدراسة األدب، الرياضيات، الطب القديم، علم

النجوم، الهيئة، الفقه واألخالق. تتلمذ في السير والسلوك للسيد موسى الزرآبادي منذ
(١٣٤٨ ه) بقزوين. طوى سنينا عديدة متفرغا للعبادة وتهذيب النفس في إحدى

(٤٩)



حجرات الصحن الرضوي القديم. شارك في صنع الضريح الجديد لإلمام الرضا (عليه
السالم)

ونصبه سنة (١٣٧٩ ه).
اآلثار:

١ - شرح لوح محفوظ (فارسي / العلوم الغريبة)
طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ وارشاد إسالمي، ١٣٧٥ ش، ١٦١ ص.

٢ - لوح جنة األسماء (فارسي / العلوم الغريبة)
٣ - لوح محفوظ (فارسي / العلوم الغريبة)

المصادر: دائرة المعارف تشيع ٦ / ٢٩ - ٣٠، مجلة كيهان فرهنگى ع ١٢، السنة
٩، ص ٣٦،

مكتب تفكيك: ٢٢٠ - ٢٢٧.
السيد أبو الحسن حريف الجندقي

(٠٠٠ - ١٢٣٠ ه)
شاعر، ولد في جندق بمحافظة خراسان (١)، ثم انتقل إلى مدينة خوي. له ذاكرة قوية

ادخر فيها " شاهنامه " للفردوسي واشتهر بذلك حتى ألقاها في بالط فتح علي شاه
القاجاري في طهران. توفي بتبريز.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)
(٤٠٠٠) بيت تقريبا.

المصادر: حديقة الشعراء ١ / ٤٢٥ - ٤٢٧، دائرة المعارف تشيع ٦ / ٢٤٦، الذريعة
/ ٩

٢٣٤، مجمع الفصحاء ٤ / ٢٠٩، مكارم اآلثار ٣ / ٨٩١.
أبو الحسن حسامي " ابن السيف "

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - انسان در پرتو نماز (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: مشهد، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٥٣٢ ص.

--------------------
(١) جاء في مكارم اآلثار ٣ / ٨٩١: أنها من توابع ناحية بيابانك بمدينة نائين في محافظة إصفهان.

(٥٠)



٢ - درر وآللى حسامى (ديوان ابن السيف برسى) (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٥٠٤ ص.

المصادر: كتابنامه مهر ١٣٦٣: ١٧ وتير ١٣٦٤: ١٠٢.
السيد أبو الحسن بن حسن كالنتري الكرماني

(٠٠٠ - ١٢٩٣ ه)
شاعر متصوف وخطاط. اتصل برحمت علي شاه وأخذ عنه آداب السير والسلوك.

لقب ب " نعمت علي شاه ". ما زالت آثاره الفنية بكرمان تشير إلى حسن خطه
وجودته.

توفي في كرمان، ودفن بالمقبرة المشتاقية.
اآلثار:

١ - تذكرة في أحوال العرفاء والفقهاء والفضالء في كرمان (فارسي / تراجم)
أ لفه بأمر الوزير اإليراني اعتضاد السلطنة علي قلي ميرزا، وبمساعدة مرتضى قلي خان

محافظ
كرمان. بدأ فيه بترجمة حياة الشاه نعمت الله ولي. مخطوطته كانت عند السيد محمد

الهاشمي
الكرماني بطهران.

٢ - ديوان (فارسي / شعر)
(٤٠٠٠) بيت.

المصادر: أحوال وآثار خوشنويسان ٤ / ١٢٤، تذكره شاعران كرمان: ٥١٨ -
٥٢٢، الذريعة

٩ / ١٢١٥ و ٢٦ / ١٣٦، نامه دانشوران ٩ / ٣٢٨ - ٣٢٩.
أبو الحسن بن حسين أنوار

(١٣٥٠ ه -)
عالم ديني ومدرس في حوزة النجف العلمية. ولد بزنجان. أكمل المقدمات في

مدينته، ودروس السطوح بمدينة قم سنة (١٣٧٢ ه). تتلمذ للسيد أبي القاسم الخوئي
في الفقه واألصول بالنجف.

اآلثار:
تقريرات األصول (عربي / أصول الفقه)

(٥١)



محاضرات أستاذه السيد الخوئي.
المصادر: علماء نامدار زنجان: ١٠٢.

أبو الحسن بن حسين البافقي اليزدي الحائري
(٠٠٠ - ح ١٢٤٣ ه)

رجالي ومحدث وفقيه. أخذ الفقه واألصول عن الوحيد البهبهاني والسيد علي
الطباطبائي الحائري والسيد بحر العلوم. اشترك في الجهاد ضد العدوان الروسي

القيصري
على إيران سنة (١٢٤٢ ه). تصدى للتدريس واإلفتاء بكربالء، وفيها توفي.

اآلثار:
١ - رجال المولى أبي الحسن (١) (عربي / رجال)

أشار الشيخ الطهراني إلى نسختين منه كانتا عند المولى محمد باقر التستري والشيخ
علي كاشف

الغطاء.
٢ - رسالة في الفقه الرضوي (عربي / فقه)

تعرض فيها لنسبة كتاب " الفقه الرضوي " إلى اإلمام الرضا (عليه السالم) نفيا وإثباتا،
ولم يطمئن إلى

كال القولين.
٣ - الوجيزة في الدراية (عربي / دراية)

بعض كليات الرجال. مقدمة و (٦) مقاالت وخاتمة ضمت (١١) فائدة. فرغ منها سنة
(١٢٣٧ ه).

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٨٨ [٢ / ٧٧٤٩] - ١٢٤٢ ه، بعنوان
" الوجيزة في كليات الرجال ".

المصادر: الذريعة ١٠ / ٩١ و ٢٥ / ٤٨، الكرام البررة ١ / ٣٤، مستدركات األعيان
،٥ / ٦٥

مصفى المقال: ٢٨ - ٢٩، معجم المؤلفين ٣ / ٢١٨.
السيد أبو الحسن بن حسين طغرائي

(١٣٦٠ ه -)
شاعر نظم في مدح ورثاء أهل البيت (عليهم السالم). تخلص ب " پگاه ". ولد في

إصطهبان
--------------------

(١) احتمل الشيخ الطهراني في الذريعة ١٠ / ٩١: أنه غير " الوجيزة في الدراية " للمترجم له.



(٥٢)



بمحافظة فارس. بدأ بمطالعة الشعر ونظمه منذ سنة (١٣٧٩ ه). يدرس األدب الفارسي
حاليا في مدينة فسا.

اآلثار:
١ - بهار غم (فارسي / شعر)

مجموعة أشعاره. تصدرتها قصيدة في حمد الله تعالى، وأخرى في مدح اإلمام الحسين
(عليه السالم).

طبعاته: شيراز، انتشارات شيراز، ١٣٦٩ ش، ٨٨ ص.
٢ - تركيب بند باب الحوائج (فارسي / المدائح والمراثي)

قصائد في مدح ورثاء أبي الفضل العباس (عليه السالم).
طبعاته: إصفهان، دين ودانش، ١٣٧١ ش، وزيري، ٣٢ ص.

٣ - گلهائى از بوستان انديشه (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، ١٣٧٢ ش، جيبي، ١١٢ ص.

٤ - مناجاة نامه (فارسي / أدب)
مناجاة مع الله تعالى في قالب من النظم والنثر.

طبعاته: إصفهان، دين ودانش، ١٣٧٠ ش، رقعي، ٨٨ ص.
٥ - ناجيان دو جهان (فارسي / المدائح والمراثي)

مجموعة شعرية احتوت على عدة قصائد في حمد الله تعالى، مدح النبي (صلى الله
عليه وآله) واألئمة: علي

والحسين والمهدي (عليهم السالم).
طبعاته: إصفهان، دين ودانش، ١٣٧١ ش، وزيري، ١٦٠ ص.

المصادر: كتابنامه مرداد ١٣٦٩: ٩٦ وبهار ١٣٧١: ٣٦، ٥٦، ١٨٣ وبهار ١٣٧٢:
،٥١

مناجاة نامه (للمؤلف).
أبو الحسن بن حسين فالح زاده ورزي

(١٣٣٢ - ١٤١٤ ه)
شاعر نظم في العرفان وفي مدح ورثاء أهل البيت (عليهم السالم). ولد وتوفي بطهران.

أكمل
دراسته الثانوية في دار الفنون. حصل على ليسانس في القضاء من كلية الحقوق سنة

(١٣٥٦ ه). عين وكيال عاما لمحكمة شيراز. قرأ اللغة العربية والفلسفة والمنطق على

(٥٣)



بعض األساتذة. أجاد اللغة الفرنسية. زاول عدة وظائف، كإدارته لحسابات بلدية
طهران وعمله في الشركة الزراعية في خراسان. انتقل إلى وزارة المالية ثم أحيل على

التقاعد.
اآلثار:

١ - بررسيهاى أدبي (فارسي / أدب)
ترجمة عن الفرنسية لكتاب (أندريه مورا).

٢ - پرتو راز (فارسي / شعر)
مجموعة شعرية عن حياة النبي (صلى الله عليه وآله)، نظمها مع وجدي الجواهري.

طبعاته: طهران، پاژنگ، ١٣٦٦ ش، وزيري، ١١٢ ص.
٣ - ديوان (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، پاژنگ.
٤ - ره آورد عمر (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، پاژنگ، ١٣٧١ ش، ٤٩٦ ص.
٥ - سرود عشق وسخن عشق (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، پاژنگ، ١٣٥٨ ش، وزيري، ٣٠٣ ص.
طهران، پاژنگ، ١٣٦٩ ش، ٤٦٤ ص.

٦ - صداى آشنا وترانه هاي درد (فارسي / شعر)
نماذج من أشعاره الحماسية والعرفانية والدينية.

طبعاته: طهران، پاژنگ، ١٣٦٨ ش، ٢٧٢ ص.
٧ - قصه عشق (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، پاژنگ، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٤٢٠ ص.
٨ - نغمه پرداز نامراد (فارسي / أدب)

ترجمة عن الفرنسية لكتاب روسي بعنوان " نيه توچكا " تأليف (دوستويفسكي).
٩ - هفت صورت عشق (فارسي / شعر)

ترجمة مجموعة قصائد للشاعر الفرنسي (أندريه مورا).

(٥٤)



المصادر: سخنوران نامى معاصر ٦ / ٣٨٥٢ - ٣٨٥٨، شاعران تهران ٢ / ١١٩٥ -
،١١٩٧

شاعران زبان پارسى: ٦٠٠ - ٦٠١، كتابنامه دى ١٣٦٦: ٢٤ وپائيز ١٣٦٨: ٢٥٣
وخرداد

١٣٦٩: ٨٤ وزمستان ١٣٧٠: ١٨٩ وزمستان ١٣٧١: ١١٥.
أبو الحسن بن حسين كمال آهنين

(١٣١٧ ه - ٠٠٠)
أديب. ولد بطهران قرأ في المدرسة اإليرانية واأللمانية العالية ومدرسة سن لوئي.

أكمل دراسته في الكلية العسكرية والجامعة الحربية. شرع في خدمته بالجيش سنة
(١٣٣٨ ه). نشرت له مجلة " آرتش " وصحيفة " مهر إيران " مقاالت أخالقية

وعسكرية وهو برتبة مالزم أول. ترقى إلى رتبة عميد، وأحيل على التقاعد بعد (٣٠)
سنة.

اآلثار:
إلى جانب مقاالته العديدة المنشورة في مختلف الصحف والمجالت اإليرانية، له

الكتب اآلتية:
١ - پند ولبخند (فارسي / أدب)

مجموعة قصص من الشرق.
طبعاته: طهران، ١٣٢٤ ش، جيبي، ١١٠ ص.

٢ - دروازه هاي إيران قفل است (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ش، وزيري، ٣٢٦ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩٦٤ و ٢ / ٢١٠٤، چهره هاي آشنا: ١٩ - ٢٠،
مؤلفين چاپى ١

.١٣٤ - ١٣٥ /
السيد أبو الحسن بن حسين مجتهد المزارعي

(١٣٤٩ - ١٤١٤ ه)
عالم ديني وأديب. ولد وتوفي بقرية مزارعي في محافظة بوشهر. قرأ المقدمات على
السيد محمد الحسيني بمدرسة المقيمية في شيراز، والسطوح على السيد عبد األعلى

(٥٥)



السبزواري والشيخ محمد تقي الجعفري في النجف. أقام بمدينة عبادان وتولى التبليغ
واإلرشاد وإمامة الجماعة. انتقل إلى قم وبرزت بعض نشاطاته األدبية والعلمية، ككتابة

الشعر وبحوث عن علم المنطق ومطالعة الطب القديم.
اآلثار:

١ - خونى كه از جوشش نمى افتد يا
فرياد گرى كه خاموش نمى شود (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

دوافع قيام اإلمام الحسين (عليه السالم) وشهادته.
طبعاته: قم، المؤلف، ١٣٦٢ ش، وزيري، ٤٩١ ص.

٢ - رسائل في الفقه (فارسي / فقه)
٣ - فكاهيات (فارسي / أدب)

لم يتم.
المصادر: معجم رجال الفكر ٣ / ١١٩٧، معلومات خاصة.

أبو الحسن بن حسين بن موسى العاملي النجفي
(٠٠٠ - ١٢٤٥ ه)

عالم ديني ومدرس في حوزة النجف العلمية. تتلمذ له الشيخ محمد حسن مؤلف
" الجواهر ". تصدى للوعظ واإلرشاد وإمامة الجماعة في مسجد الطوسي بعد وفاة

أبيه.
توفي بالنجف، ودفن في مقبرة أسرته بمحلة الحويش.

اآلثار:
١ - شرح على الشرايع (عربي / فقه)

مجلد كبير. من أول المعامالت إلى بحث الشروط. رآه السيد األمين بخطه وعليه
تقاريظ للشيخ

محسن األعسم النجفي وغيره. ألفه سنة (١٢٣٣ ه).
٢ - المتاجر (عربي / فقه)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٥، الذريعة ١٩ / ٥٨، الكرام البررة ١ / ٣٤.

(٥٦)



أبو الحسن بن حسين بن نقي الكالن محلئي الجيالني
(ق ١٤ ه)

عالم ديني وأديب. ولد بقرية كالن محله في تنكابن. أكمل المقدمات ودرس عند
الميرزا محمد التنكابني مؤلف " قصص العلماء "، وعند الحكيم مال علي النوري

بطهران.
واصل دراسة البحث الخارج في النجف. كان حيا سنة (١٣٣٨ ه).

اآلثار:
١ - أحوال خواجة نصير الدين طوسي (فارسي / تراجم)

عرض مختصر لحياة الخواجة نصير الدين الطوسي. ألفه سنة (١٣٠٢ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٠ / ٢٢٢ [٢ / ٣٨٤٠] - (٢٦ ظ - ٤١ أ).

٢ - أحوال سيد محمد مجاهد (فارسي / تراجم)
عرض مختصر لحياة السيد محمد بن علي الطباطبائي. دونه سنة (١٣٠٢ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٠ / ٢٢٣ [٣ / ٣٨٤٠] - (٥٠ ظ - ٥٦ أ) - ١٣٠٢
ه،

بخط المؤلف.
٣ - ألغاز ومغالطه (فارسي / ألغاز - منطق)

رسالة ضمت ألغازا شعرية. بابان: األول في األلغاز النحوية، والثاني في المغالطات
المنطقية.

ألفها سنة (١٣٠٤ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٠ / ٢٢٥ [١ / ٣٨٤١] - (٥ ظ - ٣٩ أ) - ١٣٠٤

ه، بخط
المؤلف.

٤ - جامع المطالب (عربي / متفرقات)
٥ - جامع المكاسب (عربي / فقه)

٦ - جنگ (عربي - فارسي / متفرقات)
احتوى على تفسير بعض اآليات وأشعار وموضوعات مختلفة في العقائد، الفقه،

الحديث.
استفاد في تأليفه من " الكشكول " للبحراني.

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٢ / ٢٤١ [٤٦٥٥] - (٣٢٦ و) - ١٢٨٣ - ١٢٩٩
ه، بخط
المؤلف.

المرعشي / قم ١٢ / ٢٤٢ [٤٦٥٦] - (٤٠١ و) - ١٢٨٤ - ١٣٠٠ ه، بخط
المؤلف.



(٥٧)



المرعشي / قم ١١ / ٦٩ [٤٠٦٥] - (١٠٤ و) - ١٣٠٢ ه، بخط المؤلف.
المرعشي / قم ١٠ / ٢٢١ [٣٨٣٩] - (١٣٥ و) - ١٣٠٤ - ١٣٠٥ ه، بخط

المؤلف.
٧ - سبب اختالف اخبار (فارسي / علوم الحديث - تراجم)

بحث عن تنوع األحاديث الشريفة من جهة اختالف بعض مسائلها، مع سرد مفصل
لسيرة

العالمة المجلسي والشيخ البهائي. فرغ منه سنة (١٣٠٢ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٠ / ٢٢٢ [١ / ٣٨٤٠] - (٢ ظ - ٢٤ أ) - ١٣٠٢

ه، بخط
المؤلف.

٨ - شرح قصيدة الفرزدق الميمية (عربي / شعر)
٩ - صيغ مشكله (فارسي / لغة)

رسالة في توضيح بعض الصيغ الصرفية. ألفها سنة (١٣٠٤ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٠ / ٢٢٦ [٢ / ٣٨٤١] - (٣٩ ظ - ٤١ ظ) -

١٣٠٤ ه،
بخط المؤلف.

١٠ - المعاد والتوبة (عربي / عقائد - أخالق)
بحث عن المعاد من منظار كالمي وفلسفي، وعن التوبة واألمر بالمعروف والنهي عن

المنكر من
وجهة نظر أخالقية دينية. ألفه سنة (١٣٠٢ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٠ / ٢٢٣ [٤ / ٣٨٤٠] - (٥٨ ظ - ٦٨ ظ)، بخط
المؤلف.

المصادر: بزرگان تنكابن: ٢٩، تراجم الرجال ١ / ٣١، الهيجان وبزرگان آن: ٧٦١
،٧٦٢ -

مستدركات األعيان ٣ / ٧ و ٦ / ٩، معجم رجال الفكر ٢ / ٥٩٢.
الميرزا أبو الحسن الحسيني

(ق ١٣ ه؟)
اآلثار:

١ - رسالة في تشخيص الزوال (عربي / فقه)
مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٧٦٢ [٥ / ١٦٤٣] - (و ١٤٠ - ١٤٢) -

١٢٧٧ ه.
٢ - رسالة في القبلة (عربي / فقه)

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٧٦٢ [٤ / ١٦٤٣] - (و ١٣٨ - ١٤٠) -



١٢٧٧ ه.
المصادر: خطى إلهيات مشهد ٣ / ٧٦٢.

(٥٨)



السيد أبو الحسن الحسيني اإلصفهاني
(ق ١٣ ه)

عالم ديني وأديب عرف ب " خوش مزه ". قرأ الفقه واألصول على السيد محمد
الطباطبائي في كربالء، واشترك معه في الجهاد ضد الروس سنة (١٢٤١ ه). أقام مدة

بقزوين وتتلمذ للمال محمد صالح البرغاني وللمولى محمد تقي البرغاني وللمال آقا
الحكمي القزويني. عاد إلى الكاظمية وتولى األمور الشرعية فيها. كان حيا سنة

(١٢٦٣ ه).
اآلثار:

١ - السرورية (عربي / أدب)
بعض اللطائف والحكايات المضحكة. رآه الشيخ الطهراني عند الشيخ عباس الطهراني

الحائري
في كربالء.

٢ - منتخب (تلخيص) اصالح العمل (فارسي / فقه)
مختصر لكتاب " إصالح العمل " في الواجبات والعبادات للسيد محمد المجاهد

الطباطبائي،
إضافة إلى مقدمة تشتمل على بيان ألصول الدين.

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٤٢٦ [١ / ٥٥٤] - (٢٢ و) - ١٢٣٥ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٣٢٦ [٧ / ٥٤١٧] - (٤٩ ظ - ٥٧ ظ)

- ١٢٣٩ ه.
مدرسة نمازي / خوي: ٤٠٤ [٧٥١] - (٦ و).

المرعشي / قم ٢٦ / ٣٠٨ [٤ / ١٠٣٦٧] - (١٠٤ ظ - ١٢٧ أ) - ١٢٣٧ ه.
مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٥٠٠ [٢ / ٣٨٢] - (١١٢ ظ -

١٣٢ ظ) - ١٢٣٩ ه، بعنوان " رسالة عمليه ".
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ١٣٣ [٨٤٢٨] - (٥٧ و) - ١٣١١ ه.

مولوي الخاصة / مشهد (نشريه ٥ / ٨٥) [١ / ٥٥٤] - ١٢٣٥ ه.
٣ - واجبات الصالة (فارسي / فقه)

كتبها خالل حياة السيد علي الطباطبائي مؤلف " الرياض "، ويظهر من أولها أنه جمعها
من

فتاواه. ضمت درجات وفصوال وخاتمة.

(٥٩)



مخطوطاته: وزيري / يزد ٥ / ١٦٩٢ [٤ / ٣٥٤٧] - (و ١٣٠ - ١٣٩) بعنوان "
رسالة

عمليه مير سيد على ".
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٦، دائرة المعارف تشيع ٢ / ٢٢٦، الذريعة ١٢ /

١٧٨ و ٢٥ /
١ - ٢، الكرام البررة ١ / ٣١، معجم المؤلفين ٣ / ٢٠٧.

الميرزا أبو الحسن الحسيني اإلصفهاني
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
جنگ (فارسي - عربي / متفرقات)

معلومات متنوعة في قالب من النظم والنثر.
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٤ / ١٧٠ [٩٣٩٠] - (١٣٠ و).

المصادر: خطى مرعشى ٢٤ / ١٧٠.
السيد أبو الحسن الحسيني الفراهاني

(٠٠٠ - ١٠٣٩ / ١٠٤٠ ه)
أديب شاعر. ولد ونشأ في فراهان. بدأ دراسة العلوم الدينية بشيراز متتلمذا للشيخ

علي الجيالني في مدرسة الميرزا لطفي. ابتلي بوزارة إمام قلي خان حاكم بالد فارس
الذي قتله ظلما لتهمة رموه بها.

اآلثار:
١ - ديوان (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، طاهري، ١٣٦٣ ش، ٣٤٤ ص.
٢ - رسالة في العروض (عربي / أدب)

أ لفها سنة (١٠٢٢ ه). ذكر الشيخ الطهراني أنها عند اآلقا النجفي في مدينة النجف.
٣ - ستايش على (عليه السالم) (فارسي / المدائح والمراثي)

منظومة.
مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٥ / ٢٤٨ [٢٩ / ١٢٣٢].

(٦٠)



٤ - شرح ديوان انورى (فارسي / شعر)
شرح لديوان علي بن إسحاق انوري. جزءان: أحدهما للقصائد، واآلخر للمقطوعات.
مخطوطاته: جامعة استنبول / استنبول: ٢٥٢ [٥٤٧] - (٦٨ و) - ١١٦٤ ه، بعنوان

" شرح القصائد ".
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٦٣٢ [٧٧١٦] - (١٤٢ و) - ١٠٢٢ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٣ / ١٨٠ [٧٠] - (٢٠٩ و) - ١٠٥٥ ه.
العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٣٣) - (٢٣٢ و) - ق ١٢ ه.

الفيضية / قم ٢ / ١٣ [٤ / ٤٧١] - (١٩ و) - ١٢٣١ ه.
كلية اآلداب / طهران ٣ / ٢٠ [٥٤] - ١٠٨٤ ه.

كلية اآلداب / طهران ٣ / ٢٠ [٢٠٠] - ق ١٣ ه.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢٢٢ [٢ / ٣٣ د] - (١٠ ظ - ١٦٩ ظ) -

١٢٨٨ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ١ / ١٧٦ [٣٥٠] - (١٦٥ و) - ١٢٢٥ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٨٩٠ [١٨١٩] - (٦٩ و) - ق ١٣ ه.
كلية الحقوق / طهران: ١٤٧ [٢٣٠ ج] - (١١٤ و) - ١٠٧٨ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ٢٤ [٤٠١٨] - (١٦٣ و) - ١٠٥٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٣٥٢ [١١٠٥] - (١٦٩ و) - ق ١١ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٧ / ١٦٠ [٥٧٠٧] - (٢٣٥ ص) - ١١٠٥ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٣٥٣ [١١٠٦] - (١٥٤ و) - ١٢٣٠ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٢٣٨ [٤٠٩] - (١٢٥ و) - ١٢٤٠ ه.

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٢٧ [٥٠] - (١٧٤ و) - ١٠٦٠ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٣٤ [١ / ٧٠٠] - (١ - ٢٠٣) - ١٢٥٧ ه،

بعنوان " شرح قصائد انورى "، بدون اسم الشارح.
المرعشي / قم ١٦ / ٣٤١ [٢ / ٦٣٨٤] - (٤٠ ظ - ١٧٣ ظ) - ١٢٢٥ ه.

المركزية / جامعة طهران ٨ / ٣٥ [١٣٤٧] - (٩٦ و) - ق ١٢ ه.
المركزية / جامعة طهران ٨ / ٥٨٤ [١٩٧٢] - (٦٠ و) - ق ١٢ ه.
المركزية / جامعة طهران ٢ / ١٢٥ [٢٣٣] - (١٠٩ و) - ١٢٣٦ ه.

المسجد األعظم / قم: ٢٤٦ [٣٣٥٢] - ١٠٦٩ ه.

(٦١)



المسجد األعظم / قم: ٢٤٦ [٣٣٥٥] - ١٢٥٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٣ / ٥٠٤ [٢٥٥٤] - (١٥٥ و) - ١٠٤٠ ه.
ملك الوطنية / طهران ٣ / ٥٠٤ [٥٨٢٠] - (١٢٣ و) - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٣ / ٥٠٤ [٥٦٠] - (١٧٣ و) - ١٢٥٤ ه.

هدايتي الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٣، ص ٨٣) - ١٠٤٦ ه.
الوطنية / طهران ٣ / ٢٥٢ [١ / ١٢١٧ ف] - (ص ١ - ٢٨٩) - ١٠٤٩ ه.

الوطنية / طهران ٦ / ٤٢٥ [٢٨٠٦ ف] - (٤٠ و) - ١٢٧٦ ه.
الوطنية / تبريز ٢ / ٨٨١ [٢٨٤٥] - (٩١ و) - ١٢٣٤ ه.
الوطنية / تبريز ٢ / ٨٨٠ [٢٦٥٩] - (٧٧ و) - ١٢٧٤ ه.

وله نسخ خطية أخرى (١).
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٣٠، تذكره ميخانه: ٨٠٤ - ٨٠٨، تذكره نصر آبادي:

- ٢٧٦
٢٧٧، الذريعة ٩ / ٤٠، ٢٤٥ و ١٣ / ٢٦٥، ٣٩١ و ١٥ / ٢٥٤، رياض العلماء ٥

،٤٤٧ /
كتابشناسى ملى ٥٥ / ١٣٧.

أبو الحسن حقاني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
روانشناسى رشد بانگرش به منابع إسالمي (فارسي / علم النفس)

أ لفه مع عدد من طالب العلوم التربوية لمرحلة الليسانس والماجستير في إيران.
طبعاته: طهران، سمت، ١٣٧٥ ش، ١٢٠٦ ص.
المصادر: صحيفة كيهان، ع ١٥٨٣٥، ص ٦.

--------------------
(١) يراجع خطى أدبيات تهران ١ / ٣٣١ - ٣٣٣، خطى الفبائى رضوى: ٣٣٩، ٣٦١، خطى دانشگاه

تهران
١٠ / ١٧١٦ و ١٢ / ٢٨٢٣ و ١٥ / ٤٠٦٥، ٤١٨١ و ١٦ / ١٥٨، ٢٧٣، ٣٨٩، ٦٩٢ و ١٧ / ٩٣،

،٢٣١
خطى رضوى ٣ / ١٧٧ و ٧ / ٦٣٢ - ٦٣٤، خطى سلطنتي تهران (بيانى: ٥١)، خطى فيضيه قم ٢ /

،١٢
٩٧، خطى مجلس " ١ " ٢ / ٢٣٩ و ٣ / ٣٥٣ و ١٣ / ٥٤، ١٠٤ و ١٧ / ٣٠٢، ٣٠٦، ٣٧١ و ٢٢ /

،٥١
خطى ملى ملك ٦ / ٦١، ١٠٣ و ٨ / ٣١٨ و ٩ / ٣٧٢، الذريعة ١٣ / ٢٦٥، مشترك پاكستان ٧ / ٤٥،
ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران ١ / ٥٥٤، نسخه هاي خطى فارسي ٥ / ٣٤٦٠ - ٣٤٦٢، نشريه ٢ / ٨٥

و ٥ / ٣٨، ٥٨٧، ٦٤٢، ٧٠٣ و ٧ / ١٨٣ و ١١ / ٩٥٢.



(٦٢)



السيد أبو الحسن حقيقي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
شرح وترجمه مناقب خوارزمى (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

و " المناقب " لمحمد بن أحمد المكي الخوارزمي (ت ٥٦٨ ه).
طبعاته: طهران، برهان، ١٣٧٤ ش، ٤١٨ ص.
طهران، سامه، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٤٢٠ ص.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٦: ٤١، كتاب هفته ٩٥ / ٤.
أبو الحسن حكيميان

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

فيزيولوژى انسان (فارسي / فيسيولوجيا)
ترجمة مع فرخ شادان عن كتاب ل (كريسهامر وويدمن).

طبعاته: طهران، پيام، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٥١٢ ص.
المصادر: كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ١١٠ وتابستان ١٣٦٦: ١٢٥.

أبو الحسن بن حيدر الحسيني اليزدي
(ق ١٣ ه)

عالم بالحديث، أصله من يزد. سكن قرية محمود آباد في محافظة إصفهان. كان حيا
سنة (١٢٨٢ ه).

اآلثار:
الدرة البيضاء (عربي / حديث)

(١٠) أبو أب. ألفه سنة (١٢٨٢ ه).
مخطوطاته: معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٤١٨ [٥٣٨١] - (٣٤٠ و) -

١٢٨٢ ه، بخط المؤلف.
المصادر: خطى مدرسه عالي شهيد مطهرى ٤ / ٤١٨.

(٦٣)



أبو الحسن خان المجتهد الفسائي
(١٢٢١ - ١٢٧٩ ه)

عالم وفقيه. ولد بشيراز، وتتلمذ لعمه الميرزا إبراهيم المجتهد في الفقه واألصول،
وللميرزا جواد الشيرازي والمال محمد تقي الخراساني. أقام زمنا بالعتبات المقدسة في

العراق. عاد إلى مدينته ومارس فيها اإلرشاد والوعظ.
اآلثار:

١ - حاشية على الروضة البهية (عربي / فقه)
٢ - حاشية على شرح التجريد (عربي / عقائد)

٣ - حاشية على شرح الهداية األثيرية (عربي / فلسفة)
و " شرح الهداية " للقاضي كمال الدين الميبدي.

المصادر: الذريعة ٧ / ٩٨، فارسنامه ناصري ٢ / ٩٣٣ - ٩٣٤.
أبو الحسن خدائي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

پرواز (فارسي / شعر)
مجموعة شعرية.

طبعاته: طهران، بو على، ١٣٤٩ ش، رقعي، ١٦٤ ص، تصحيح علي سالكي.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩١٧.

أبو الحسن خرم الشيرازي
(٠٠٠ - ١٣٣٥ ه)

شاعر من شيراز، ترك مدينته على إثر هجائه لحاكم مقاطعة فارس، فسافر إلى الهند
وأقام في ميناء بومباي. سافر إلى العتبات المقدسة بالعراق ونظم قصيدة غراء في مدح

اإلمام موسى بن جعفر (عليه السالم)، فلقبه السيد الصدر ب " صدر الشعراء ".

(٦٤)



اآلثار:
١ - بهار خرم (فارسي / أدب)

بحث عن العروض والقوافي.
طبعاته: بومباي، ١٣٠٩ ه، ضمن ديوانه.

بومباي، ١٣٢٨ ه، رقعي، ٤٠ ص، ضمن ديوانه.
٢ - ديوان (فارسي / شعر)

(٢٠٠٠) بيت تقريبا. قصائد غزل وأخرى في مدح بعض العلماء واألمراء.
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٠ / ٧٦ [٣٦٨١] - (١٠٠ و).

طبعاته: الهند، رقعي، ١٥٢ ص.
بومباي، حسين أنصاريان، ١٣٠٩ ه، وزيري، ٤٠ + ٤٠ + ١٥٢ ص.

بومباي، ١٣٢٨ ه، رقعي، ٤٠ + ٦٤ + ٩٦ + ٣٢ + ١٤٣ ص، مع " بهار
خرم " و " مناقب األئمة " و " مطلع األنوار " و " مولود نامه ".

طهران، ١٣٥٥ ه، جيبي، ٣١ ص، منتخب منه.
٣ - الشجاعة الحسينية (فارسي / المدائح والمراثي)

في سيد الشهداء (عليه السالم) وثورته، وهو نظير " حمله حيدري " للميرزا محمد
رفيع المشهدي.

طبعاته: بومباي، ١٣٠٩ ه، وزيري، ضمن ديوانه.
بومباي، ١٣٢٨ ه، وزيري.

٤ - مطلع األنوار (فارسي / شعر)
طبعاته: بومباي، ١٣٠٩ ه، وزيري، ٦٣ ص.

بومباي، ١٣٢٨ ه.
٥ - مناقب األئمة (فارسي / المدائح والمراثي)

طبعاته: بومباي، ١٣٠٩ ه، رقعي، ٩٦ ص، ضمن ديوانه.
بومباي، ١٣٢٨ ه.

٦ - مولود نامه (فارسي / المدائح والمراثي)
طبعاته: بومباي، ١٣٠٩ ه، ضمن ديوانه.

بومباي، ١٣٢٨ ه، رقعي، ٣٢ ص.

(٦٥)



المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٣٤، ٨٠٣ و ٣ / ٣١٩٤ و ٤ / ٤٧٩٣، ٤٩٦٧،
٥٠٦١، دانشمندان

فارس ٢ / ٤٤٦ - ٤٤٨، الذريعة ٩ / ٢٩١ و ١٣ / ٢٦ و ١٩ / ٢٢٣، فرهنگ
سخنوران ١ /

٣٠٥، مؤلفين چاپى ١ / ١٥٠.
أبو الحسن خواجوئي اإلصفهاني

(ق ١٣ ه)
أستاذ في علم القراءة والتجويد. عرف ب " قاري ". أقام بإصفهان. من تالمذته:

الشيخ أبو القاسم اإلصفهاني القاري. كان حيا سنة (١٢٢٨ ه).
اآلثار:

التجويد (فارسي / علوم القرآن)
أهم مباحث التجويد في عدة أبو أب: المخارج، الصفات، المد والقصر، اإلدغام، النون

الساكنة
والتنوين، أقسام الوقف، هاء الكناية، االستعاذة، البسملة، إضافة إلى خاتمة في بيان

الوقف
وجدول لمخارج الحروف.

مخطوطاته: جامع گوهرشاد / مشهد ٣ / ١٤٣٩ [١٢ / ١٠٤٩] - (و ١١٨ -
- (١٤٩

١٢٢٧ ه.
الگلپايگاني / قم ٢ / ٢٦٢ [١ / ١٥٢٦].

الگلپايگاني / قم ٢ / ٢٦٢ [٤ / ١٥٢٧] - ق ١٣ ه.
المصادر: بيان المفاخر ١ / ٢٥٤، خطى گوهرشاد مشهد ٣ / ١٤٣٩، الذريعة ١١ /

.١٣٦
أبو الحسن دانش

(١٣٣١ ه -)
اآلثار:

علل وعوامل گسترش مشاغل كاذب در شهرهاى بزرگ (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، سازمان برنامه وبودجه، ١٣٦٤ ش، ٤٦ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٥٥ / ٤٨.
أبو الحسن بن درويش محمد

(ق ١٢ ه)
من علماء الكالم في النجف.



(٦٦)



اآلثار:
رسالة في التوحيد (عربي / عقائد)

فصالن وخاتمة. ألفها في النجف سنة (١١٢٩ ه). رأى الشيخ الطهراني نسخة منها في
مكتبة

سلطان المتكلمين بطهران.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٦، الذريعة ٤ / ٤٧٧، الكواكب المنتشرة: ١٦٧.

أبو الحسن ديانت
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
فرهنگ تاريخي سنجشها وأرزشها (فارسي / اقتصاد)

جزءان. دراسة تاريخية تحليلية لمختلف المقاييس واألوزان والنقود والمسكوكات.
طبعاته: تبريز، نيما، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٢٦٠ + ٥٠٤ ص، تصحيح بايرام صادقي.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٦٧: ١٠٥.
أبو الحسن رجب زاده

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

تاريخ دروغ (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٦٢ ش، رقعي، ١١٠ ص.

المصادر: الكتاب نفسه.
أبو الحسن رده

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - پايدار سازى ساختمانهاى آموزشى در برابر زمين لرزه (فارسي / عمارة)
ترجمة كتاب ل (آناند آريا).

طبعاته: طهران، مؤسسة بين المللى زلزله شناسى، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٤١ ص.
٢ - تاريخ زمين لرزه هاي إيران (فارسي / جيوفيزياء)

(٦٧)



ترجمة كتاب ل (امبرسز، وملويل).
طبعاته: طهران، آگاه، ١٣٧١ ش، وزيري، ٦٧٤ ص.

٣ - راهنماى تهيه نقشه هاي زمين
شناختى مهندسي (ژئوتكنيكى) (فارسي / علم طبقات األرض)
طبعاته: طهران، كميسيون ملى يونسكو، ١٣٦٧ ش، ٨٩ ص.

٤ - معيارهاى طراحي سازه پايدار در برابر زمين لرزه (فارسي / عمارة)
ترجمة كتاب ل (جرج دبليو، هاوسنر، پال سي، جنينگز).

طبعاته: طهران، وزارت مسكن وشهر سازى، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١٧٠ ص.
المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٦٨: ٤٢٨ وتابستان ١٣٧٢: ٦٧ وپائيز ١٣٧٣:

٢١٦، مجلة
ياد ع ٢٨، ص ٢٧٤.

أبو الحسن سپاه منصور
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - زن (فارسي / اجتماع)

مقاالت عن المرأة لعدة مؤلفين، نشرت في المجالت والصحف اإليرانية. جمعها
المترجم له.

طبعاته: طهران، شركت سهامي چاپ، ١٣٢٨ ش، رقعي، ٢٠٠ ص.
٢ - قانون اساسى با متمم آن (فارسي / قانون)

نص الدستور اإليراني مع مقدمة المترجم له.
طبعاته: طهران، ١٣٢٨ ش، رقعي، ٣٢٠ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٧٧٤ و ٣ / ٣٨٦٥، الذريعة ١٢ / ٤٨ و ١٧ / ١٩،
مؤلفين

چاپى ١ / ١٥١.
أبو الحسن سپهر

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

فلورانس (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، شبسترى، ١٣١٩ ش، رقعي.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٧٨٢، مؤلفين چاپى ١ / ١٥٢.

(٦٨)



أبو الحسن سعادتمند
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
جنگ سرد در سالهاى ١٩٤٥ - ١٩٦٢ م (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٥ ش، وزيري، ٤١٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٥٩٢.

أبو الحسن سلجوقي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
روشهاى انتگرال گيرى (فارسي / رياضيات)

ترجمة كتاب ل (اوغورلر).
طبعاته: تبريز، آفتاب، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٢٦ ص.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٦: ٧٩، كتاب هفته ٨٨ / ١١.
أبو الحسن بن سليمان حشمت الممالك " أبو ذر "

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

آتش، جلوگيرى از حريق واطفاء آن (فارسي / تعليمات عامة)
طبعاته: طهران، ١٣٤٣ ش، جيبي، ٢٠٣ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٠، كتابهاى إيران ١٣٤٤: ١٧٦.
السيد أبو الحسن شرقه (١)

(ق ١٠ ه)
عالم ديني.

--------------------
(١) احتمل مؤلف رياض العلماء ٥ / ٤٣٨ اتحاده مع المولى أبي الحسن ابن المولى أحمد األبيوردي

القاشاني، ونحتمل أنه أخو السيد أبي الفتح ابن الميرزا مخدوم الحسيني الشريفي المعروف ب " أبو الفتح
شرقه " أحد العلماء المشهورين في عهد الشاه طهماسب الصفوي، وله " شرح آيات األحكام " أيضا.

(٦٩)



اآلثار:
١ - شرح آيات األحكام (فارسي / تفسير القرآن)
٢ - شرح رسالة الفرائض النصيرية (فارسي / فقه)

و " الفرائض النصيرية " للخواجه نصير الدين الطوسي.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٧، رياض العلماء ٥ / ٤٣٨.

أبو الحسن بن شعبان فقيهي الرشتي
(١٣٢١ - ١٣٨٨ ه)

عالم ديني وأديب. ولد في النجف. أخذ مقدمات العلوم الحوزوية عن والده الفقيه
وغيره من األساتذة. زاول الخطابة وأتقن أصولها وقواعدها. عاد إلى مدينة رشت بعد

وفاة أبيه، وواصل الوعظ واإلرشاد والتأليف.
اآلثار:

بلغت نتاجاته أكثر من (٢٠) مصنفا لم يذكر منها إال:
١ - تفسير سوره قدر (فارسي / تفسير القرآن)

٢ - خلفاى اسالم بعد از پيغمبر (فارسي / تاريخ االسالم)
طبعاته: قم، نوين، ١٣٤٩ ش، ٢٤٧ ص.

٣ - رسالة اسرار عشق (درياى محبت) (فارسي / تفسير القرآن)
ترجمة " بحر المحبة في أسرار المودة " ألحمد الغزالي في تفسير سورة يوسف.

طبعاته: طهران، نشريات ديني، ١٣٢٥ ش، رقعي، ٢٢٦ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢٩٣ و ٢ / ١٩١٤، الذريعة ١١ / ٦٩، الهيجان

وبزرگان آن:
٧٦٥، معجم رجال الفكر ٢ / ٩٥٠ - ٩٥١، معجم ما كتب عن الرسول ٥ / ٤٤١،

مؤلفين چاپى
١ / ١٦٣، نقباء البشر ٢ / ٨٣٩.

السيد أبو الحسن شيدا اليزدي
(٠٠٠ - ١٢٢٩ ه)

شاعر من أسرة برزت في ميدان اللغة واألدب بمدينة يزد. تخلص ب " شيدا ". أتقن

(٧٠)



اللغة العربية. حفظ كثيرا من أحاديث ومناقب األئمة (عليهم السالم) و (١٥٠٠٠) بيت
شعر تقريبا.

اآلثار:
١ - ديوان (فارسي / شعر)

نحو (٣٠٠٠) بيت. ضم قصائد كثيرة في مدح األئمة المعصومين (عليهم السالم).
٢ - نصاب منظومة اللغات (فارسي / لغة)

ذيل ل " نصاب الصبيان " تأليف أبي نصر الفراهي. عدة قطع استخدمت في كل منها
محسنات

بديعية.
مخطوطاته: كلية اآلداب / طهران ٣ / ٢٥ [٥ / ٦١].

المصادر: آينه دانشوران: ٥٤٤ - ٥٤٥، تذكره ميكده: ١٦٣ - ١٦٧، ٣١٨ -
٣١٩، الذريعة

٩ / ٥٦٧ - ٥٦٨ و ٢٤ / ١٦٥، فرهنگ سخنوران ٢ / ٥٣٠، مجمع الفصحاء ٥ /
.٥٣٩

السيد أبو الحسن بن صالح العاملي الموسوي
(٠٠٠ - ١٢٧٥ ه)

عالم مجتهد وأديب شاعر. درس الفقه عند الشيخين: علي وموسى ابني الشيخ جعفر
كاشف الغطاء. له مكانة رفيعة عند العلماء واألمراء. زار الكاظمين وتوفي هناك (١).

دفن
بكربالء في الصحن الشريف.

اآلثار:
كتاب في علم األصول (عربي / أصول الفقه)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٧ - ٣٢٨، الكرام البررة ١ / ٣٤ - ٣٥، مكارم اآلثار
/ ٦

.٢٠٩٣
أبو الحسن صدر المحالتي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - دهليز زندگى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران.

--------------------
(١) في أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٨: أنه توفي بطهران.



(٧١)



٢ - دهليز مرگ (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٣٣ ش، رقعي، ٤٦ ص.

٣ - محكوم (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٣٨ ش، وزيري، ٩٩ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٢٤٢ و ٤ / ٤٦٢٢ - ٤٦٢٣، مؤلفين چاپى ١ /
.١٥٨

أبو الحسن صيرفي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
دخترى باچشمان ژاپنى (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٤٤ ش، رقعي، ٣٨٨ ص.
طهران، ابن سينا، ١٣٤٦ ش، جيبي، ٣٧٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٠٤٦، كتابهاى إيران ١٣٤٤: ١٨٢.
أبو الحسن ضياء ظريفي

(ق ١٥ ه)
طبيب متخصص في علم الجراثيم. له مختبر بمحافظة طهران.

اآلثار:
١ - أصول حفاظت وايمني در آزمايشگاهها،

بيمارستانها ومرا كز پزشكى (فارسي / تعليمات عامة)
طبعاته: طهران، وزارت أمور خارجه، ١٣٧١ ش، ٢٤٢ ص.

٢ - با كتريولوژى سل (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، ١٣٥١ ش، ٣٧٧ ص.

٣ - تاريخچه سل از آغاز تا امروز (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، آلفا، ١٣٦١ ش، وزيري، ٢٢٠ ص.

طهران، نيل وأبو ريحان، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٢٥٦ ص.
٤ - تشخيص آزمايشگاهى سل (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، وزارت بهدارى، ١٣٤٠ ش، وزيري، ٥ + ١٤٣ ص.

(٧٢)



٥ - داروينسم وموتاسيونيسم و
مقايسه آن با نظريه ليسنكو (فارسي / علم الحيوان)

رسالة جامعية.
طبعاته: طهران، دانشكده داروسازى، ١٣٣٠ ش، رحلي، ٣٥ ص.

٦ - راهنماى عملي آزمايش خلط
براى ميكرب سل باروش مستقيم (فارسي / طب)

ترجمة.
طبعاته: تبريز، مركز مبارزه بابيماريهاى ريوى، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٤٠ ص.

٧ - زيست شناسى وباكترى شناسى ميكو باكتريوم ها (فارسي / علم األحياء)
طبعاته: طهران، نيل وأبو ريحان، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٤٧٢ ص.

٨ - مديريت آزمايشگاه (پزشكى وبهداشتى) (فارسي / إدارة)
طبعاته: طهران، أبو ريحان، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٣٠٨ ص.

٩ - ميكو با كتريولوژى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، مجلة سخن پزشكى، ١٣٥٣ ش، ٣١ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٣٤٤ و ٢ / ١٩٨٢، كتابشناسى علوم پزشكى: ١٦،
،٣٢، ٥٦

٥٧، ١١٣، ١٢٢، كتابنامه دى ١٣٦٣: ٦٢ ودى ١٣٦٤: ٤٢ وبهمن ١٣٦٦: ٤٥،
.٤٩

السيد أبو الحسن الطالقاني
(٠٠٠ - ١٣٥٠ ه)

فقيه. قرأ على المجدد الشيرازي والسيد إسماعيل الصدر في سامراء. أقام بطهران،
وتوفي فيها. نقل جثمانه إلى النجف.

اآلثار:
١ - رسالة عمليه (فارسي / فقه)

مطبوعة.
٢ - السياسة الحسينية (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: ١٣٤٨ ه.

(٧٣)



٣ - كيمياى هستى (فارسي / أخالق)
طبعاته: طهران.

٤ - محاكمة الحجاب (فارسي / معارف دينية)
رسالة في لزوم الحجاب.

طبعاته: ١٣٤٨ ه.
٥ - مقاله اثنى عشريه (فارسي / عقائد)

طبعاته: ١٣٤٩ ه.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤١٨٦، الذريعة ١٢ / ٢٧١ و ١٨ / ٢٠٢ و ٢٠ / ١٣٧

و ٢١ /
٣٩٤، معجم المؤلفين ٣ / ٢٣٢، مؤلفين چاپى ١ / ١٥٨ - ١٥٩، نقباء البشر ١ /

.٣٣
الميرزا أبو الحسن الطباطبائي اإلصفهاني

(ق ١٢ ه)
اآلثار:

كشف اآليات (عربي / فهارس القرآن)
معجم أللفاظ القرآن الكريم. أعد المترجم له بداياته إلى حرف الشين، وأكمله الميرزا

محمد
رضا بن مير قانعي الحسيني سنة (١١٠٠ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٧ / ٩٨ [٦٥١٥] - (٢٠٢ و)، بخط المؤلفين.
المصادر: خطى مرعشى ١٧ / ٩٨.

السيد أبو الحسن الطباطبائي الرضوي (١)
(ق ١٣ ه)

عالم ديني له اطالع على الطب. سافر إلى إصفهان واتصل بالسيد أسد الله الشفتي.
اآلثار:

شرح الرسالة الذهبية (عربي / طب)
--------------------

(١) احتمل في تراجم الرجال ١ / ٢٩ اتحاده مع السيد أبي الحسن بن محمد بن حسين الرضوي المشهدي
(ت ١٣١١ ه) المترجم له في نقباء البشر ١ / ٤٤ والكرام البررة ١ / ٣٧.

(٧٤)



شرح مختصر للرسالة المنسوبة إلى اإلمام علي بن موسى الرضا (عليه السالم). مقدمة و
(٣) أبو أب

وخاتمة. المقدمة: األخبار الواردة في فضل الطب. الباب األول: األمور التي قدمها
اإلمام على

المقصود، والثاني: في حفظ صحة الجسم، والثالث: كيفية خلق األبدان وحقيقة النفس
الناطقة.

الخاتمة: في حفظ صحة اإلنسان ودفع مرضه. كتبه عند مجيئه إلى إصفهان. فرغ منه
سنة

(١٢٨٤ ه). أهداه إلى السيد أسد الله الشفتي.
مخطوطاته: المرعشي / قم ٨ / ٢٧٠ [٣٠٥١] - (٩٩ و) - ١٢٨٤ ه، بخط

المؤلف.
المصادر: تراجم الرجال ١ / ٢٨ - ٢٩، خطى مرعشى ٨ / ٢٧٠.

أبو الحسن بن عباس علي القوچاني
(١٣٦٠ ه -)

عالم ديني. ولد في قرية بيدخان بنيشابور. تتلمذ في المقدمات للشيخ ذبيح الله
الذبيحي القوچاني بقوچان. واصل دراسة العلوم الدينية في النجف عند الشيخ غالم

رضا
الباقري اإلصفهاني والميرزا جواد التبريزي. حضر بحث الخارج لبعض المراجع، منهم:

السيد الميالني في مشهد، والميرزا كاظم التبريزي والشيخ وحيد الخراساني والسيد
محمد الروحاني في قم.

اآلثار:
١ - تقريرات األصول (فارسي / أصول الفقه)

محاضرات الشيخ وحيد الخراساني. أكمل قليال منها.
٢ - تقريرات الفقه (فارسي / فقه)

محاضرات بحث الطهارة للميرزا كاظم التبريزي.
٣ - تقريرات الفقه واألصول (فارسي / فقه - أصول الفقه)

محاضرات أستاذه السيد إبراهيم علم الهدى في مدينة مشهد.
٤ - تقريرات المكاسب (فارسي / فقه)

محاضرات الميرزا جواد التبريزي.
المصادر: معجم رجال الفكر ٣ / ٩٥٨، المؤلف.

(٧٥)



السيد أبو الحسن بن عباس بن محمد علي اإلشكوري
(ح ١٢٩٢ - ١٣٦٨ ه)

فقيه. تتلمذ في النجف لآلخوند محمد كاظم الخراساني، السيد محمد كاظم اليزدي،
الشيخ عبد الله المازندراني، وله إجازات بالرواية عنهم.

اآلثار:
١ - االجتهاد والتقليد (عربي / أصول الفقه)

تقرير بحث أستاذه اآلخوند محمد كاظم الخراساني.
٢ - الرسائل الفقهية (عربي / فقه)

بحث الوصية واإلجارة والطالق والربا والرضاع ومنجزات المريض. جلها من تقريرات
أساتذته: السيد اليزدي والشيخين الخراساني والمازندراني.

٣ - الفقه االستداللي (عربي / فقه)
بحث الطهارة والخمس والزكاة والقضاء والوقف.

المصادر: دائرة المعارف تشيع ٢ / ٢٠٢، الذريعة ١ / ٢٧٠ و ١٠ / ٢٥١ و ١٦ /
،٢٨٢

مشاهير گيالن ١ / ١٦٨، معارف الرجال ١ / ٤٣، معجم المؤلفين ٣ / ٢٣٤، نقباء
البشر ١ / ٣٧.

أبو الحسن بن عبد الحسين سروقد مقدم
(١٣٥٨ ه -)

باحث ومترجم. ولد بمشهد. حصل على ليسانس في الحقوق من جامعة طهران سنة
(١٣٨٩ ه) وماجستير في اللغة الفرنسية من جامعة فردوسي بمدينة مشهد سنة (١٤١٦

ه).
يمارس الترجمة والتأليف بمركز البحوث اإلسالمية التابع للعتبة الرضوية المقدسة.

اآلثار:
١ - آثار إيران (فارسي / حضارة)

ترجمة عن الفرنسية لكتاب من تأليف (أندريه گدار (١)) وآخرين.
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٦ - ١٣٦٩ ش، وزيري، ٢٩٥ + ٣٥٢ +

٣٤٠ + ٣٤٤ ص، ٤ ج.
--------------------

(١) عالم فرنسي جاء إلى إيران بدعوة رسمية سنة (١٣٤٧ ه) لترميم بعض األبنية واآلثار التاريخية، فكتب
تقارير مصورة عن ذلك، ونشرها في (٨) أجزاء باللغة الفرنسية.

(٧٦)



٢ - أدبيات كودكان ونوجوانان در اروپا (فارسي / أدب)
ترجمة عن كتاب ل (دنيز اسكارپيت).

طبعاته: مشهد، جهان انديشه، ١٣٧١ ش، ٢٠٧ ص.
٣ - أفغانستان (اسالم ونوگرايى سياسي) (فارسي / تاريخ)

ترجمة عن كتاب ل (أوليفر روا).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٩ ش، ٣٥٨ ص.

٤ - إيران واقتباسهاى فرهنگى شرق از مغرب (فارسي / ثقافة)
ترجمة كتاب ل (يان ريشار).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، رقعي، ٣٠٤ ص.
٥ - تاريخ اكتشافات (فارسي / العلوم الطبيعية)

ترجمة كتاب ل (اوبردشان).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، رقعي، ١٣٥ ص.

٦ - تاريخ مكزيك (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (فرانسوا ويموله).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، رقعي، ١٤٤ ص.
٧ - تهران پايتخت دويست سأله (مجموعه مقاالت) (فارسي / تاريخ)

أ لفه مع آخرين.
طبعاته: طهران، انجمن إيران شناسى فرانسه، ١٣٧٧ ش، وزيري، ٢٧٢ ص.

٨ - جاسوسي وضد جاسوسي (فارسي / سياسة)
ترجمة كتاب ل (جان پير آلم).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٢٠ ص.
٩ - جغرافيا نخست در خدمت جنگ (فارسي / جغرافية)

ترجمة كتاب ل (اپوالكست).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٧ ش، وزيري، ١٥٢ ص.

١٠ - جنگ أفغانستان (دخالت شوروى ونهضت مقاومت) (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (أندريه بريگو، واوليويه روا).

(٧٧)



طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٦ ش، ٢٠٠ ص.
مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٢١٦ ص.

١١ - راهنماى حفاظت، نگهدارى ومرمت كاغذ (فارسي / تعليمات عامة)
ترجمة كتاب ل (آن ليه ناردي، فيليپ وان دم).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٦٢ ص.
١٢ - شبه جزيره عربستان در عصر حاضر (فارسي / تاريخ)

تحت الطبع.
١٣ - قنات: فنى براى دستيابى به آب (فارسي / زراعة)

ترجمة مع محمد حسين اليزدي عن كتاب ل (هنري گوبلو).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٧٦ ص.

١٤ - كوبا (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (جان ألمور).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٩ ش، ١٣٦ ص.
١٥ - كوفه پيدايش شهر إسالمي (فارسي / التاريخ والجغرافية اإلسالمية)

ترجمة عن العربية لكتاب هشام جعيط.
١٦ - مجازات مرگ (فارسي / أدب)

ترجمة عن قصة من تأليف (مارسيل نورمال).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٣ ش، ١٣٦ ص.

١٧ - مسائل توسعه روستائى (فارسي / اقتصاد)
ترجمة عن مجموعة مقاالت ل (جان تريكار) وآخرين عن دول العالم الثالث والتنمية

الريفية
واألنظمة الزراعية ألفريقية والمغرب العربي.

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧١ ش، ٥٢٢ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابشناسى ملى ٦٧ / ٥٣، ٦٥، كتابنامه

تابستان
١٣٦٦: ٦٠ ومهر ١٣٦٦: ٤٩ وپائيز ١٣٦٧: ٤٢ وزمستان ١٣٦٧: ١٤٤، ٢٥٦

وتير ١٣٦٩:
١١٠ وزمستان ١٣٧٣: ٩٢، كتاب هفته ١٥٨ / ١٣ و ٢٢٥ / ٢ و ٢٣٠ / ١٣،

مجلة مشكاة
ع ٣٣، ص ٢٦١ وع ٣٦ - ٣٧، ص ٣١٩، المؤلف.

(٧٨)



الميرزا أبو الحسن بن عبد الحسين المشكيني األردبيلي
(١٣٠٥ / ١٣٠٦ - ١٣٥٨ ه)

فقيه ومجتهد أصولي، من أوائل مدرسي أصول الفقه وبخاصة كتاب " كفاية
األصول ". تعلم القراءة والكتابة في مسقط رأسه قرية أحمد آباد بمشكين شهر. درس

المقدمات والسطوح في أردبيل. أدرك بحث اآلخوند الخراساني زمنا قليال منذ سنة
(١٣٢٨ ه) في النجف. حضر أبحاث الشيخ علي القوچاني والسيد محمد كاظم

اليزدي
وشيخ الشريعة اإلصفهاني، كما تتلمذ للميرزا محمد تقي الشيرازي بكربالء. مارس

التدريس والتأليف في النجف. توفي بإحدى مستشفيات بغداد، ودفن في مدينة النجف.
اآلثار:

١ - حاشية شرح منظومة السبزواري (عربي / فلسفة)
٢ - حاشية الطهارة (عربي / فقه)

تعليقة على مصنف للشيخ مرتضى األنصاري.
٣ - حاشية العروة الوثقى (عربي / فقه)

٤ - حاشية الكفاية (عربي / أصول الفقه)
مشهورة. من أتقن حواشيه.

طبعاته: عديدة منها:
النجف، ١٣٤٦ ه، وزيري، ١٩٦ ص، في هامش " كفاية األصول ".

طهران، إسالمية، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٤٥٢ + ٤٠٤ ص، ٢ ج، في هامش
" كفاية األصول ".

قم، دار الحكمة، ١٤١٣ - ١٤١٥ ه، ١٤١٧ ه، وزيري، ٦٢١ + ٥٢٧ -
٥٣٦ + ٦٢٤ + ٥١١ ص، ٥ ج، في هامش " كفاية األصول "، تحقيق

سامي الخفاجي.
٥ - حاشية المكاسب (عربي / فقه)

٦ - رسالة في الترتب (عربي / أصول الفقه)
أ لفها سنة (١٣٤٦ ه).

(٧٩)



٧ - رسالة في الرضاع (عربي / فقه)
أ لفها سنة (١٣٤٥ ه).

٨ - رسالة في الكر (عربي / فقه)
أ لفها سنة (١٣٣٤ ه).

٩ - رسالة في المعنى الحرفي (عربي / أصول الفقه)
أ لفها سنة (١٣٥٦ ه).

١٠ - الزكاة (عربي / فقه)
أ لفه سنة (١٣٥٦ ه).

١١ - الصالة (عربي / فقه)
(٣) أجزاء. ألفه سنة (١٣٥٥ ه).

١٢ - الطهارة (عربي / فقه)
خرج منه إلى أوائل أفعال الوضوء.
١٣ - مناسك الحج (عربي / فقه)

١٤ - وجيزة في علم الرجال (١) (عربي / رجال - علوم الحديث)
ضمت: أصحاب اإلجماع، ترجمة محمد بن إسماعيل وأبي بصير وعمر بن زيد، ألفاظ

المدح
والجرح، أنحاء تحمل الحديث، الكالم في الفقه الرضوي، وغير ذلك.

طبعاته: بيروت، مؤسسة األعلمي، ١٤١١ ه، ١٠٤ ص، تحقيق السيد زهير
األعرجي.

المصادر: الذريعة ٦ / ١٨٦ و ١١ / ١٤٢، ١٨٩، و ١٦ / ٢٨٢، ٣٣٦ و ١٧ /
٢٨٧ و ٢١ /

٢٧٤، ريحانة األدب ٥ / ٣١٩ - ٣٢٠، علماء معاصرين: ١٧٩، فرهنگ بزرگان:
،١٦١ - ١٦٢

كتابنامه بهار ١٣٦٧: ١٤، مجلة آينه پژوهش ع ٩، ص ٣١٢، مستدركات األعيان ٣
،٩ /

المسلسالت في اإلجازات ٢ / ١٤٨ - ١٤٩، المطبوعات العربية في إيران: ١٨١،
معارف

الرجال ١ / ٤٦، معجم رجال الفكر ٣ / ١٢٠٤، معجم المؤلفين ٣ / ٢٩٥، مؤلفين
چاپى ١ /

١٦٨، نقباء البشر ١ / ٣٨.
--------------------

(١) في الذريعة ١٦ / ٣٣٦: " الفوائد الرجالية ".



(٨٠)



السيد أبو الحسن بن عبد الشكور بن عبد الله
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
شق القمر (عربي / لغة)

في علم االشتقاق.
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٧٨) [٢ / ٨٨٩] - (٥٤ و).

المصادر: الذريعة ١٤ / ٢٠٩.
أبو الحسن بن عبد اللطيف

(ق ١٣ ه)
اآلثار:

رياض األحكام (عربي / فقه)
رسالة عملية من الطهارة إلى الصوم.

مخطوطاته: الفيضية / قم ٢ / ٦٥ [١٠٠١] - (٣١٣ و) - ١٢٨٢ ه.
المصادر: خطى فيضيه ٢ / ٦٥.

الميرزا أبو الحسن بن عبد الله (١)
(ق ١١ ه)

اآلثار:
رجال المولى أبي الحسن (عربي / رجال)

تعليقات على حواشي " منهج المقال " المعروف ب " الرجال الكبير " للميرزا محمد
بن علي بن

إبراهيم االسترآبادي (ت ١٠٢٨ ه) الذي كتبه المترجم له لنفسه وألحق به فوائد
رجالية، وكتب

على هامشه كثيرا من الحواشي المدونة وغير المدونة، مثل: حواشي الميرزا محمد،
حواشي الشيخ

--------------------
(١) احتمل الشيخ الطهراني اتحاده مع أبي الحسن بن عبد الله الكاشي الذي دون نسخة بخطه عن كتاب
" تهذيب األحكام " للشيخ أبي جعفر محمد بن حسين الطوسي سنة (١٠٢٠ ه) في شيراز، كما جاء في
خطى الفبائى رضوى: ١٥٣. وربما اتحد مع صاحب " الرجال " الموجود في طهران، والمصرح فيه بأنه

من تالميذ المولى عناية الله القهپائي. (مصفى المقال: ٢٦).

(٨١)



نعمة الله، حواشي المولى عناية الله القهپائي وغيرها. فرغ من كتابة أصل نسخة "
الرجال " سنة

(١٠٥١ ه). شاهدها الشيخ الطهراني عند الشيخ علي بن إبراهيم القمي في النجف.
المصادر: الذريعة ١٠ / ٩٢، مصفى المقال: ٢٥ - ٢٦.

السيد أبو الحسن بن عبد الله الموسوي الجزائري
(٠٠٠ - ١١٩٣ ه)

عالم ديني له اطالع واسع على الطب والهندسة والرياضيات. رحل إلى حيدر آباد في
مقتبل عمره ثم رجع إلى إيران وقام مقام أبيه في التدريس والوعظ واإلرشاد. نال

مرتبة " شيخ اإلسالم " أيام السلطان كريم خان الزندي. توفي في تستر.
اآلثار:

١ - رسالة في الحساب (فارسي / رياضيات)
٢ - رسالة في الرياضيات (فارسي / رياضيات)

٣ - رسالة في الطب (فارسي / طب)
٤ - شرح مفاتيح الشرايع (عربي / فقه)

شرح مفصل لمصنف المال محسن الفيض الكاشاني. نقح ما كتب منه، ولم يمهله
األجل إلتمامه.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٨، الذريعة ١٤ / ٧٥، الكواكب المنتشرة: ١٦٥.
أبو الحسن بن عبد المطلب اإلصفهاني

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

دعاء ختم زيارات (فارسي / أدعية)
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٣٨) [١ / ١٦٧].

المصادر: نشريه ١١ / ٨٣٨.
أبو الحسن بن عبد الوهاب التفرشي

(١٢٦١ - ١٣٣٣ ه)
طبيب. ولد بقرية طرخوران في تفرش. بدأ تعلمه في الكتاب. قرأ اللغة العربية

والنجوم والطب القديم. من أوائل خريجي دار الفنون بطهران، درس فيها الطب (١٠)

(٨٢)



سنين عند تولوزان الطبيب الفرنسي لناصر الدين شاه. طوى مدة في التطبيب بأراك
وتبريز وطهران. عين أستاذا للطب في دار الفنون. توفي بطهران، ودفن إلى جوار مرقد

السيد حسن.
اآلثار:

١ - پاتولوژى طبي (مطلع الطب ناصري) (فارسي / طب)
في معرفة مختلف األمراض وأسبابها وأعراضها وطريقة معالجتها.

طبعاته: طهران، ١٣٠٠ ه، وزيري، ٥٦٧ ص.
٢ - تراپوتيك ودواسازى (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، ١٣٠٥ ه، رقعي، ٤٦١ ص.
طهران، ١٣٠٨ ه.

٣ - تشريح األبدان ناصري (فارسي / طب)
ترجمة كتاب ل (ساپي وفر فرانسواي). عرض ألعضاء جسم اإلنسان ومميزاتها.

طبعاته: طهران، ١٣١٢ ه، جيبي، ٤٤٦ ص.
٤ - فيزيولوژى (فارسي / فيسيولوجيا)

طبعاته: طهران، ١٣١٥ ه، رقعي، ٤١٢ ص.
٥ - مسائل عمده حفظ الصحة (فارسي / طب)

طبعاته: ١٣١٢ ه، ٢٠٨ ص.
٦ - مفتاح الدالئل (فارسي / طب)

في معرفة النبض وما يدل عليه. نسخته كانت عند السيد حسين الشهشهاني بطهران.
المصادر: تشريح األبدان ناصري (للمؤلف)، چاپى فارسي ١ / ٨٨٧، ١٣٤٨، ١٢٥٩

و ٣ /
٣٨٤٢ - ٣٨٤٣ و ٤ / ٤٧٩٥، ٤٧٣٥ - ٤٧٣٦، الذريعة ١٦ / ٤٠٣ و ٢١ /

،١٥٦، ٣٣٠
كتابشناسى علوم پزشكى: ٢، ٢٥، ٨٦، مؤلفين چاپى ١ / ١٤٥، نامداران أراك:

.٥١
السيد أبو الحسن العلوي الرضوي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

ما بر صليب رنج خويش (فارسي / شعر)

(٨٣)



طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٢ ش، ٧٢ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٥٤ / ٢١١.

السيد أبو الحسن العلوي الطباطبائي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - از كابوس تا حماسه (فارسي / فن)

دراسة لألفالم التي أنتجتها هوليود خالل سنة (١٩٥٤ - ١٩٩٠ م) بشأن الحرب
الفيتنامية.

ألفه مع حسين بهزاد.
طبعاته: قم، شهريار، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٢٧ ص.

٢ - سينماى جنگى (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، هنر هفتم، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٢٢٤ ص.

٣ - سينماى داستانى جنگ (فارسي / فن)
بحث عن األفالم السينمائية الحربية األميركية والغربية. ألفه مع حسين بهزاد.

طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٢٣٢ ص.
٤ - سينماى يا سوجيروازو (فارسي / فن)

اعداد وترجمة.
طبعاته: طهران، نگاه، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٢١٦ ص.

٥ - فرهنگ فيلم نگارى (فارسي / فن)
ترجمة مع بهرام ري پور عن كتاب ل (يون كارتنبرگ).

طبعاته: طهران، وزارت ارشاد إسالمي، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٣٢٠ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٦٦: ٨٠، ١٤٩ وزمستان ١٣٦٧: ١٤٥ و ١٣٧٣: ٢٢٥

وتابستان
١٣٧٣: ٢٠١، كتاب هفته ١٦٥ / ٢٠.
السيد أبو الحسن بن علي أكبر الحسيني

(ق ١٣ ه)
فقيه وأصولي.

(٨٤)



اآلثار:
١ - ترجمه علل الشرايع (فارسي / علل الشرائع)

ترجمه بطلب من محمد ولي ميرزا بن فتح علي شاه القاجاري.
مخطوطاته: محمد سر يزدي / يزد (نشريه ٤ / ٤١٨) [١٠].

٢ - وجيزه در أصول فقه (فارسي / أصول الفقه)
مختصر استداللي. تطرق إلى بحوث منها: تعريف وموضوع علم األصول، مبادئ

األحكام،
األدلة اللفظية وغير اللفظية، االجتهاد والتقليد، خاتمة في تعارض األدلة والتعادل

والتراجيح، مع
بيان (٢٠) قاعدة أصولية. ألفه بطلب من محمد ولي ميرزا بن فتح علي شاه وأهداه

إليه.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٩٦ [٧١١٢] - (١٤٠ و) -

١٢٤١ ه.
وزيري / يزد ٤ / ١٢٩٩ [٢٤٥٣] - (١٦١ و) - ١٢٤٢ ه.

المصادر: آينه دانشوران: ٦٥٢، الذريعة ٢٥ / ٤٩، گنجينه دانشمندان ٧ / ٤٢٥.
أبو الحسن بن علي أكبر راجي التبريزي

(١٢٤٧ - ١٢٩٢ ه)
شاعر نظم بالفارسية والتركية. تخلص ب " راجي ". سكن في تبريز. سافر سنة

(١٢٩١ ه) للحج، وتوفي أثناء عودته إلى إيران.
اآلثار:

ديوان (فارسي - تركي / شعر)
احتوى على أشعار في واقعة كربالء ورثاء لألئمة (عليهم السالم).

طبعاته: إيران، ١٢٩٤ ه، وزيري، ٢٥٨ ص.
إيران، رقعي، ٣٤٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٣٠٤، چاپى ملى تبريز: ٢٧، دانشمندان آذربايجان:
،١٥٥

الذريعة ٩ / ٣٤٥، ريحانة األدب ٢ / ٢٨٢، مؤلفين چاپى ١ / ١٥١.
السيد أبو الحسن بن علي الطباطبائي البروجردي

(٠٠٠ - ١٣٤٧ ه)
عالم ديني وخطيب. تتلمذ بإصفهان للسيد محمد هاشم الخوانساري المعروف

(٨٥)



ب " چهار سوقي " ومنحه إجازة الرواية، كما نال إجازة االجتهاد من النجف. درس
- وأجاز عددا من تالميذه (١) - في إصفهان، وبها توفي، ودفن في مقبرة تخت

فوالد.
اآلثار:

له مؤلفات وتعليقات في الفقه واألصول لم نعثر على أسمائها.
المصادر: تاريخ بروجرد ٢ / ٥٤١، تذكرة القبور: ٧٢، معجم رجال الفكر ١ /

٢٣٣، نقباء
البشر ١ / ٤٠.

أبو الحسن بن علي قلي (نقي) خان أفشار
(ق ١٤ ه)

باحث في الجغرافية. مسؤول الضيافة في السفارة االنكليزية واإليطالية.
اآلثار:

جغرافياى محال جرمى (فارسي / جغرافية)
شبيه بكتب الرحالت. (١٤) لوحة باأللوان المائية لمختلف مناطق جرمى في محافظة

أذربيجان
الغربية. كتبت على ظهر اللوحات معلومات جغرافية تختص بكل منطقة. فرغ منه سنة

(١٣٠٥ ه).
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ٧٠ [٤٠٧٤] - (١٤ و) -

١٣٠٥ ه، لعلها
بخط المؤلف، بعنوان " جغرافيا ".

المصادر: خطى مجلس " ١ " ١١ / ٧٠ - ٧١، فهرستواره فارسي ١ / ٢٠٥، نسخه
هاي خطى

فارسي ٦ / ٣٩٥٧.
السيد أبو الحسن عمراني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

درواره هاي عشق (فارسي / شعر)
مجموعة أشعاره.

--------------------
(١) منهم: الشيخ محمد إبراهيم اإلصفهاني وقد طبعت إجازته في آخر كتاب " الفوائد السنية "، والسيد

محمد باقر النحوي.



(٨٦)



طبعاته: قم، بنياد معارف إسالمي، ١٣٧٧ ش، رقعي، ١٦٨ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

أبو الحسن غفاري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تاريخ روابط إيران وفرانسه (فارسي / تاريخ)

العالقات اإليرانية الفرنسية من تاريخ اغتيال ناصر الدين شاه سنة (١٣١٣ ه) حتى
الحرب

العالمية األولى سنة (١٣٣٣ ه).
طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٦٨ ش، ١٠ + ٢٣٢ ص.

المصادر: كتابشناسى تاريخ إيران: ٢٧٧، كتابنامه زمستان ١٣٦٨: ١٠٥.
السيد أبو الحسن فاضل البهسودي

(١٣٥٩ - ١٤١٩ ه)
عالم ديني، أحد مؤسسي حزب الوحدة اإلسالمي وعضو مجلس الشورى العالي
لقيادة الدولة المؤقتة في أفغانستان. ولد في بهسود التابعة لمحافظة ميدان. اجتاز

مقدمات العلوم الدينية في محل والدته، والسطوح بحوزة المحمدية العلمية في كابل.
حضر أبحاث الخارج للسيد أبي القاسم الخوئي والسيد محمد باقر الصدر بالنجف.

انتقل
إلى إيران منذ سنة (١٤٠٤ ه) وسعى في توحيد كلمة األحزاب الشيعية األفغانية، وفي

إنشاء مؤسسات خيرية ومدارس دينية. توفي بمدينة قم، ودفن في مقبرة شيخان.
اآلثار:

١ - آراء الذريين حول الذرة والحركة (عربي / فلسفة)
مطبوع.

٢ - تقريرات في الفقه واألصول (عربي / فقه - أصول الفقه)
محاضرات أستاذه السيد أبي القاسم الخوئي.

٣ - تقريرات في الفقه واألصول (عربي / فقه - أصول الفقه)
محاضرات أستاذه السيد محمد باقر الصدر.

(٨٧)



٤ - حوار حول المهدي الفاطمي (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: المؤلف، ١٣٦٤ ش، ١٧٨ ص.

٥ - خاطرات دوران جهاد (فارسي / تاريخ)
٦ - الشبهات حول المعتقدات (عربي / عقائد)
٧ - شرح كفاية األصول (عربي / أصول الفقه)

٨ - منتهى المطالب في شرح المكاسب (عربي / فقه)
مطبوع.

المصادر: كتابشناسى ملى ٥٦ / ٥٤، مجلة آينه پژوهش ع ٥٢، السنة ١٣٧٧، ص
.١١٢ - ١١٣

أبو الحسن فتاحي
(ق ١٤ ه)

عقيد في القوة الجوية اإليرانية.
اآلثار:

١ - ماجراى شكست ارتش آلمان (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (فيلد مارشال رومل).

طبعاته: طهران، گوتمبرگ، ١٣٣٣ ش، رقعي، ١٠٠ ص.
٢ - يادداشتهاى فيلد مارشال رومل (فارسي / تاريخ)

ترجمة.
طبعاته: طهران، رقعي، ١٠٠ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٤٣٤ و ٥ / ٥٥٦٣، مؤلفين چاپى ١ / ١٦٠.
أبو الحسن فرج زاده درويي

(١٣٥١ ه -)
اآلثار:

فيزيك آمارى (فارسي / فيزياء)
ترجمة مع جعفر سيروس ضياء للجزء (٥) من " دورة الفيزياء لبركلي " تأليف (ف.

رايف).
طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٦٤ ش، رحلي، ٣٦٨ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٥٨ / ٧٠ - ٧١، كتابنامه آذر ١٣٦٤: ٤٢ وتابستان
.١٣٧٠: ٥١

(٨٨)



أبو الحسن (فرخ) فرخي اليزدي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

شاعر إيراني لقب ب " تاج الشعراء ".
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران.

المصادر: الذريعة ٩ / ٨٢٠.
أبو الحسن فرهودي

(ق ١٥ ه)
أستاذ جامعي وطبيب إيراني متخصص في أمراض األطفال. أكمل دراسة الطب

بجامعة طهران سنة (١٣٨٧ ه). حصل على شهادة تخصصية من جامعة لندن سنة
(١٣٩٧ ه). عين في طهران رئيسا للمركز الطبي لألطفال، وأستاذا به. شارك في بعض
المؤتمرات الطبية التخصصية، وألقى فيها بحوثا عديدة. يدرس حاليا بكلية الطب التابعة

لجامعة العلوم الطبية في طهران.
اآلثار:

١ - آنچه شما بايد در باره آسم بدانيد (فارسي / طب)
أ لفه مع مصطفى معين.

طبعاته: طهران، همراه، ١٣٧٣ ش، جيبي، ٩٦ ص.
٢ - آنچه شما بايد در باره آلرژيها بدانيد (فارسي / طب)

ألفه مع مصطفى معين.
طبعاته: طهران، همراه، ١٣٧٣ ش، جيبي، ٨٢ ص.

٣ - ابن سينا وأمراض عصبي وروانى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، نشريه دانشكده دامپزشكى، ١٣٣٣ ش، رقعي، ٥٤ ص.

٤ - ايمونولوژى كودكان (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٦٥ ش.

طهران، چهر، ١٣٥٨ ش، ٢٧٢ ص.

(٨٩)



٥ - بيماريهاى شايع آلرژى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، پرتو نور، ١٣٦٨ ش، ١٤٧ ص.

طهران، دانشگاه شاهد، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٩٨ ص، ج ٢.
٦ - بيماريهاى نقص ايمنى (فارسي / طب)

ألفه مع محمد باقر إسالمي وقدرت الله قرباني وپاشا عمادي.
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٢٤٤ ص.

٧ - پرورش كودك ورفع مشكالت روانى (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٤٨ ش، رقعي، ٤٨ ص.

٨ - درمان بيماريهاى كودكان (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٥٣ ش، ٣٨٠ ص.

المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٤٢٥، چاپى فارسي ١ / ١٤٤، ٩٢٣، شرح
حال

استادان ٢ / ٨٧١ - ٨٧٢، كتابشناسى علوم پزشكى: ١٦، ٢٥٣، ٣١٥،
كتابشناسى موضوعي

إيران ١ / ١٨٩، كتابنامه مرداد ١٣٦٥: ٢٥ وپائيز ١٣٧٣: ١٨٤، كتاب هفته ١٦٥
/ ٧، مؤلفين

چاپى ١ / ١٦٣.
أبو الحسن فصيحي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

مدارهاى الكترونيكى مجزا ومجتمع (فارسي / صناعات)
ترجمة كتاب ل (دونالد. ال. شيلنگ وچارلزبي الو).

طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٥٠٨ ص.
طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٧٠ ش، ٩ + ٤٩٨ ص.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٦٦: ١٣٩ وتابستان ١٣٧٠: ٤٠٦.
أبو الحسن فقيهي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

سازماندهى: پنج الگوى كارساز (فارسي / إدارة)

(٩٠)



ترجمة مع حسين وزيري سابقي عن كتاب ل (هنري نيتز برگ).
طبعاته: طهران، آموزش مديريت دولتي، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٤٧٢ ص.

المصادر: كتاب هفته ١١٩ / ٢٣.
أبو الحسن فهري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

انگليسى براى همه (إنكليزي - فارسي / لغة)
ترجمة احتوت على رسوم لبيژن سروش.

طبعاته: طهران، بهينه، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٩٢ + ٣٤٨ ص، ٢ ج.
المصادر: كتاب هفته ١١٨ / ٩.

أبو الحسن فياضي (فياض)
(١٣٣٧ ه -)

مدرس. حصل على ليسانس في األدب الفارسي من جامعة طهران. أصدر صحيفة
" آئينه جنوب " في األهواز. اشتغل بعدة وظائف، منها: التدريس في ثانويات شيراز

ورئاسة دار المعلمين االبتدائية بگلپايگان.
اآلثار:

١ - انشاء مخصوص دبيرستانها ودانشسراها (فارسي / أدب)
طبعاته: عديدة منها:

شيراز، ١٣٢٧ ش، رقعي، ٢٠٦ ص.
طهران، معرفت، ١٣٤٤ ش، رقعي، ١٨٠ ص.

٢ - روانشناسى آموزش وپرورش (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، معرفت، ١٣٣٣ ش، رقعي، ١١٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٥٥٦ و ٢ / ٢٦٤٦، چهره مطبوعات معاصر: ١٩٤ -
،١٩٥

كتابشناسى موضوعي إيران ١ / ١٨٠، ٢٣١، كتابهاى إيران ١٣٤٤: ١٠٢، مؤلفين
چاپى ١ /

.١٦٣

(٩١)



أبو الحسن فيض
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آئين پزشكان مسلمان يا أخالق پزشكى در اسالم (فارسي / أخالق)

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٩٢ ص.
المصادر: كتاب هفته ١١٦ / ٢ و ١٧٦ / ٢١.

أبو الحسن قصير الساوندي الهندي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
بحر عشق (أردي /...)

طبعاته: ١٩٣٥ م، ٢٠ ص.
المصادر: الذريعة ٣ / ٤٢.

أبو الحسن بن قنبر قنبري نسب الهمداني
(١٣٤٥ ه -)

شاعر تخلص ب " هجران " ولد في همدان. بدأ نظم الشعر منذ وقت مبكر من حياته،
له أشعار كثيرة في رثاء أهل البيت (عليهم السالم).

اآلثار:
ديوان فخر الوند (فارسي / شعر)

أشعار سياسية في الثورة اإلسالمية في إيران وموضوعات أخرى.
طبعاته: إيران، المؤلف، ١٣٦٠ ش، وزيري، ٤٠٧ ص.

المصادر: الكتاب نفسه.
أبو الحسن الكاشاني

(٠٠٠ - ح ١٢٧٠ ه)
فقيه أصولي عرف ب " المجتهد الكاشاني "، من تالمذة الميرزا أبي القاسم القمي

والمال محمد مهدي النراقي.

(٩٢)



اآلثار:
رسالة في حجية المظنة (عربي / أصول الفقه)

المصادر: الكرام البررة ١ / ٤٥٥، لباب األلقاب: ١١٧.
أبو الحسن كيهاني

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

مصاحبه ديدرو - داالمبر (فارسي / متفرقات)
ترجمة.

طبعاته: طهران، مهر، رقعي، ١٢٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٧٧٣.

أبو الحسن گونيلي
(١٣٤٦ ه -)

اآلثار:
١ - تعاون كشاورزى (فارسي / زراعة)

ترجمة كتاب ل (مارتين آبراهام سن).
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٨ ش، وزيري، ٢١٣ ص.

٢ - راهنماى كتابخانه دانشكده كشاورزى كرج (فارسي / علم المصادر)
طبعاته: طهران، ١٣٤٢ ش، جيبي، ١٦٦ ص.

طهران، دانشكده كشاورزى كرج ودانشگاه تهران، ١٣٤٢ ش، وزيري،
٩٦ ص.

٣ - فرهنگ اصطالحات كشاورزى (إنكليزي - فارسي / لغة)
معجم اشتمل على أكثر من (٣٠٠٠) اصطالح زراعي.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، پيام، ١٣٥٢ ش، ٤٥٩ ص.

طهران، أمير كبير، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٦٨٨ ص.

(٩٣)



٤ - نكات عمده روانشناسى تحليلي (فارسي / علم النفس)
اقتباس وترجمة آلراء (سيغموند فرويد).

طبعاته: طهران، دانشگاه، ١٣٤٠ ش، وزيري، ٥ + ٦٦ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ١ / ٣٥٣ و ٢ / ٢٤٩٣ و

/ ٥
٥٢٩١، فهرست موضوعي دانشگاه تهران: ١٥، كتابشناسى لغت نامه ها: ١١١ -

،١١٢
كتابشناسى موضوعي إيران ١ / ٣٢، ٢١٠، كتابهاى إيران ١٣٤٢: ٢٠.

أبو الحسن مجتهد األراكي
(٠٠٠ - ١٣٦٢ ه)

فقيه وأصولي. من تالمذة اآلخوند محمد كاظم الخراساني والسيد محمد كاظم
اليزدي.
اآلثار:

١ - كتاب الصالة (عربي / فقه)
٢ - كتاب القضاء (عربي / فقه)

٣ - مهمات األصول (عربي / أصول الفقه)
المصادر: مجلة آينه پژوهش ع ٢٣، ص ١١٠.

السيد أبو الحسن بن محمد
(ق ١٤ ه)

شاعر إيراني تخلص ب " جدا ".
اآلثار:

شرح مناجاة خمسة عشر (فارسي / أدعية)
شرح منظوم لمناجاة اإلمام زين العابدين (عليه السالم).

طبعاته: طهران، مصطفوي، ١٣٣٤ ش، رقعي، ١٦٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٢٥٤، مؤلفين چاپى ١ / ١٤٦.

(٩٤)



السيد أبو الحسن بن محمد إبراهيم شهشهاني اإلصفهاني
(ق ١٣ ه)

عالم ديني. يبدو أنه من تالميذ الحاج محمد إبراهيم القزويني. كان حيا سنة
(١٢٧١ ه).

اآلثار:
١ - سدرة المنتهى في شرح جنة المأوى (عربي / فقه)

شرح مزجي لمنظومة " جنة المأوى وسحاب الفيض والجدوى " تأليف والده السيد
محمد

إبراهيم، مع إشارات مختصرة إلى أدلة المسائل وبعض أقوال العلماء. عدة أجزاء. أتم
كتاب الزكاة

منه سنة (١٢٧١ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ٥ / ١٤٠ [١٧٥٧] - (٢٠٥ و)، قسم من كتاب الصالة،

من
أحكام الجهر واإلخفات إلى الخلل، بخط المؤلف، مصححة، مخرومة األول.
المرعشي / قم ٤ / ٢٦٥ [١٤٧٣] - (١٨٨ و) ١٢٦٩ - ١٢٧١ ه، كتاب

الزكاة، بخط المؤلف، مصححة وعليها إضافات.
٢ - الغرة الحنفية في شرح الدرة النجفية (عربي / فقه)

شرح استداللي مفصل لمنظومة السيد بحر العلوم. عدة مجلدات.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٧٩)

[١٣٢١]
- ١٢٦٩ ه، مج ٣، بحوث االغتسال.

الگلپايگاني / قم ١ / ٨٢ [٧٥] - (٢١٧ و) - ١٢٦٦ ه، مج ٢، احكام الوضوء،
بخط المؤلف، في حاشيتها تصحيحات وإضافات.

المصادر: التراث العربي ٣ / ١٨٤، خطى گلپايگانى ١ / ٨٢، خطى مرعشى ٤ /
٢٦٥ و ٥ /

١٤٠، الكرام البررة ١ / ٣١.
السيد أبو الحسن بن محمد إبراهيم الموسوي الشمس آبادي

(١٣٢٦ - ١٣٩٦ ه)
عالم فقيه نظم أشعارا في مدح ورثاء أهل البيت (عليهم السالم). درس المقدمات

والسطوح
بإصفهان. تتلمذ في النجف للسيد أبي الحسن اإلصفهاني، الشيخ ضياء الدين العراقي،

الميرزا أبي الحسن المشكيني، السيد عبد الهادي الشيرازي. نال إجازة االجتهاد



(٩٥)



وتصدى للوعظ واإلرشاد بإصفهان، ثم استشهد فيها بأيدي اإلرهابيين عند طريق ذهابه
إلى المسجد إلقامة صالة الصبح.

اآلثار:
١ - تقريرات الفقه واألصول (عربي / فقه - أصول الفقه)

محاضرات السيد أبي الحسن اإلصفهاني والشيخ ضياء الدين العراقي. تعرضت إلى عدة
بحوث،

منها: االجتهاد والتقليد، التيمم، الوكالة، الحج، البيع، المطلق والمقيد، الظن، البراءة،
االستصحاب، التعادل والترجيح.

مخطوطاته: قائني الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٤٩، ص ١٥٠) [٦٨] - ١٣٧٥ ه،
بخط

المؤلف.
٢ - رسالة في أصول الدين (عربي / عقائد)

٣ - شرح الصحيفة السجادية (عربي / أدعية)
٤ - موعظه إبراهيم (فارسي / مواعظ وحكم)

المصادر: شهداى روحانيت ١ / ٢٥٤، گنجينه دانشمندان ٣ / ٩٧ و ٨ / ١٨٨،
مستدركات

األعيان ١ / ١٠.
أبو الحسن بن محمد بن إسماعيل المعي الدهستاني

(ح ٤١٠ ه - ٠٠٠)
شاعر عاصر السلجوقيين، ومدح عميد الملك كندري وزير طغرل، ونظام الملك

الطوسي وزير ألب أرسالن وملكشاه. يظهر من أسلوبه الشعري قدرته على الوصف
واستخدامه لتشبيهات مختلفة.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

مخطوطاته: جابري الخاصة / إصفهان (نشريه ٦ / ٥٩٨) [٢ مج] - ١٢٦٩ ه.
جامعة استنبول / استنبول: ٦٨٨ [١٥٨٧] - (٤٣ و) - ق ١٤ ه.

سلطنتي / طهران (بيانى: ٢٩) [١١٢٢١] - (٦٢ ص) - ق ١٣ ه.
سلطنتي / طهران (بيانى: ٢٧) [٢٨٦٤] - (٥٣ ص) - ١٢٧٧ ه.

(٩٦)



سلطنتي / طهران (بيانى: ٦١٢) [١ / ٢٩٨١] - ١٢٧٨ ه.
سلطنتي / طهران (بيانى: ٢٨) [٢٩٨٥] - (٧٠ ص) - ١٢٩٧ ه، مع مقدمة

في حياة المعي.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٨ [٢ / ٥٤٧٩] - ١٢٧٩ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٦٣ [٣ / ٥٩٤٤] - ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٨٧ [٣ / ٦٠٥٢] - (ص ٧٤ - ١١٤) -

ق ١٣ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٥٤ [١٥٠] - (٣ أ - ٣٣ أ) -

١٢٦٨ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٥٢ [١٤٨] - (١ ظ - ٢٤ أ) -

١٢٧٦ ه، ضمن كشكول.
الوطنية / طهران ١ / ٣٩٧ [٤١٣ ف] - (٢٢ و) - ١٢٦٩ ه.

الوطنية / طهران ١ / ١٢٣ [٤ / ١٣١] - (ص ١٦٠ - ١٦٩) - ق ١٣ ه،
منتخب من ديوانه.

الوطنية / طهران ٢ / ٤٥١ [٩١٧ ف] - (٢٩ و) - ١٣١٢ ه.
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ش، جيبي، ٢٢٤ ص، باهتمام وتصحيح سعيد النفيسي.

المصادر: تاريخ أدبيات (صفا) ٢ / ٣٨٦ - ٣٨٧، تاريخ نظم ونثر ١ / ٥٠، الذريعة
- ٩ / ٩٣٩

٩٤٠، ريحانة األدب ٥ / ١١٩، فرهنگ بزرگان: ٤٦٩، فرهنگ سخنوران ٢ /
٧٨٦، فرهنگ

معين (االعالم) ٦ / ١٧٩١، گنج سخن ١ / ٢١١ - ٢١٩، مجمع الفصحاء ٣ /
،١١٥٤ - ١١٦٧

مؤلفين چاپى ١ / ١٦٤ - ١٦٥.
السيد أبو الحسن بن محمد أمين گلستانه

(ق ١٢ ه)
مؤرخ إيراني عاصر حكم األفشاريين، وتولى منصبا وزاريا في كرمانشاه بعد مقتل

نادر شاه. سافر إلى العراق سنة (١١٦٩ ه) على إثر اضطراب األوضاع السياسية، وأقام
زمنا بالعتبات المقدسة. توجه إلى عمه مير محمد إسحاق في مرشد آباد الهندية وبقي

عنده.

(٩٧)



اآلثار:
مجمل التواريخ بعد العصر النادري (فارسي / تاريخ)

أغلبه مذكرات لرحلته، كتفاصيل سفره إلى العتبات المقدسة في العراق ومن هناك إلى
الهند،

وما بقي من الكتاب في وقائع الحرب بين الزنديين من جهة وعم المترجم له
واألفشاريين

والبختياريين من جهة أخرى. ألفه بطلب أخيه السيد محمد خان سنة (١١٩٥ ه).
،[Or .٢١٣ guart] (ميكروفيلمها ١ / ١٨٥) مخطوطاته: توبينكن / أميركا

ونسخة
مصورة عنها في:

المركزية / جامعة طهران (ميكروفيلمها ١ / ١٨٥) [١٤٢٩] - (٢٨٨ و).
جامعة هارفرد / كيمبريدج (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٣٨٠) -

١٢٤٧ ه.
ديوان الهند / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٣٨٠) - ق ١٨ م.
ديوان الهند / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٣٨٠) [٣٧٣٩].

السلطنة / برلين (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٣٨٠) [٤٣٧].
مؤيد ثابتي الخاصة / طهران (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٣٨٠) -

ح ١٢٠٣ ه.
طبعاته: عديدة منها:

ليدن، كارلمن آلمانى، ١٨٩١ م، رقعي ٤٧ + ١٥٩ ص.
طهران، ١٣١٩ - ١٣٢٠ ش، رقعي، ٤١٣ ص، باهتمام مدرس رضوي.

طهران، ١٣٤٤ ش، وزيري، ٣٥ + ٥٤٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٥٤١، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٥ / ٣٥٦ -

٣٥٨، الذريعة
٢٠ / ٤٩ - ٥٠، فرهنگ معين (االعالم) ٦ / ١٧١١، مؤلفين چاپى ١ / ١٦٤.

أبو الحسن بن محمد البحراني الشيرازي
(٠٠٠ - ١١٩٣ ه)

مفسر، فقيه وأديب. أقام بشيراز. توفي فيها، ودفن بجوار عتبة السيد أحمد بن موسى
الكاظم (عليه السالم) المعروف ب " شاه چراغ ".

اآلثار:
١ - التفسير الكبير (عربي / تفسير القرآن)

عدة مجلدات.



(٩٨)



٢ - شرح اآلداب الدينية (عربي / التربية والتعليم)
و " اآلداب الدينية " للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨ ه).

٣ - شرح االحتجاج على أهل اللجاج (عربي / عقائد)
شرح مصنف للشيخ أحمد بن علي الطبرسي (ت ٥٨٨ ه).

٤ - شرح الصحيفة الكاملة (عربي / أدعية)
٥ - شرح على نهج البالغة (عربي / حديث)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٣٥، معجم المؤلفين ٣ / ٢٧٧.
أبو الحسن بن محمد تقي قاجار

(١٢٦٤ - ١٣٣٦ ه (١))
خطيب أديب، وشاعر تخلص ب " حيرت " وعرف ب " الشيخ الرئيس ". ولد بتبريز.

بدأت أولى مراحل تعلمه عند والده ثم درس مقدمات العلوم الحوزوية في طهران
ومشهد. هاجر إلى العراق وتتلمذ للميرزا حبيب الله الرشتي، الميرزا حسن الشيرازي،

الفاضل اإليرواني، الشيخ زين العابدين المازندراني وغيرهم. برع في الفقه واألصول
والعلوم العقلية والنقلية. توفي بطهران، ودفن بجوار السيد عبد العظيم الحسني.

اآلثار:
١ - اتحاد اسالم (فارسي / تاريخ)
ألفه لسلطان الروم سنة (١٣١٢ ه).

مخطوطاته: كلية اإللهيات / طهران ١ / ٣ [٥٦ د] - (٥٠ و) - ١٣٣٨ ه.
المرعشي / قم ١٥ / ٣٤ [٥٦٣٤] - (٦٠ و).

طبعاته: بومباي، ١٣١٢ ه، رقعي، ٩٦ ص.
طهران، نشر تاريخ إيران، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٦٤ ص.

٢ - ازاله أوهام (فارسي / عقائد)
طبعاته: طهران، جيبي، ٧٦ ص.

--------------------
(١) أشير في مؤلفين چاپى ١ / ١٥٦ إلى أن تاريخ وفاته سنة (١٣٣٨ ه) وفي الذريعة ٩ / ٢٧٥ سنة

(١٣٣٣ ه).

(٩٩)



٣ - ديوان (فارسي - عربي / شعر)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٦٦١ [٨٣٣٣] - (ص ١ - ٦)،

احتوت
على قصيدة عربية مع ترجمتها الفارسية، ناقصة األول.

مجلس الشورى " ١ " / طهران (نشريه ٥ / ١٨٨) [٦ / ٢٤٨٢] -
(ص ٢٧١ - ٢٩٩) - ١٣٠٦ ه، بعنوان " منشآت واشعار ".

طبعاته: طهران، جيبي، ٥٦ ص.
٤ - رسالة اإلفاقة من الجنون (... / فقه)

إثبات لحرمة شرب األفيون.
طبعاته: استنبول.

٥ - رسالة نقد فرقه ها (فارسي / الفرق والمذاهب)
منظومة.

طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ه، جيبي، ١٢ ص.
٦ - سفرنامه استانبول (فارسي / أدب)

طبعاته: إيران.
٧ - شرح أحوال شيخ الرئيس قاجار (فارسي / تراجم)

ألفه بطلب من الميرزا حسن محرر ليدرجه في ديوانه عند طبعه.
مخطوطاته: الگلپايگاني / قم ١ / ٩٠ [١ / ٨٧] - (١ ظ - ٣٢ أ).

٨ - شرح نهج البالغة (... / حديث)
لم يتمه.

٩ - فرح القلوب وفرج الكروب (عربي / الفرق والمذاهب)
قصيدة اشتملت على (٦٠) بيتا، طعن في عقائد أحمد القادياني.

طبعاته: بومباي، ١٣١٢ ه، رقعي، ١٦٠ ص، مع " كتاب األبرار ".
١٠ - فصل الخطاب (فارسي / عقائد)

طبعاته: رقعي، ١٦٠ ص.
١١ - كتاب األبرار (عربي / عقائد)

رد على الرسالتين: " حمامة البشرى إلى أهل مكة وصلحاء أم القرى " و " سر الخالفة
لمن

(١٠٠)



ينبغي سبيل الثقافة " (١). سمى الرد األول ب " حمام الحمامة بصقر اإلمامة " والثاني
ب " نشوة السالفة

في جواب سر الخالفة ". دونه على نهج " مقامات الحريري ".
طبعاته: بومباي، ١٣١٢ ه، رقعي، ١٦٠ ص، مع " فرح القلوب وفرج الكروب ".

١٢ - محاوره (... / عقائد)
حوار مع جودت باشا ورضا باشا في استنبول.

طبعاته: طهران،، جيبي، ٥٦ ص، مع ديوانه.
١٣ - منتخب النفيس (عربي - فارسي / شعر)

أشعاره ومراسالته.
طبعاته: بومباي، ١٣١٢ ه، رقعي، ٢١٨ + ٤٢ ص.

طهران، ١٣٣٩ ش، رقعي، ٢١٣ ص.
١٤ - منشآت (فارسي / أدب)

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران (نشريه ٥ / ١٩٠) [٥ / ٣٣٨١] -
(ص ٢٠٤ - ٢٨٨) - ١٣٢٥ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران (نشريه ٥ / ١٨٨) [٦ / ٢٤٨٢]، بعنوان
" منشآت واشعار ".

١٥ - منية اللبيب (عربي / أصول الفقه)
أرجوزة ناقصة في أصول الفقه.

طبعاته: طهران، جيبي، ٥٦ ص، مع ديوانه.
١٦ - نافع األفهام ورافع األوهام (فارسي / متفرقات)

نظم ونثر. أجوبة لعدة مسائل.
طبعاته: بومباي، ١٣١٢ ه، رقعي، ٩٦ ص، باسم " نافع وسراج المع ".

طهران، ١٣٣٥ ه، رقعي، ١٢٧ ص.
--------------------

(١) جاء في الذريعة ١٧ / ٢٦١ - ٢٦٢ ومعجم المطبوعات ٢ / ١٤١٩ أن الرسالة األولى لغالم أحمد
القادياني رئيس الفرقة الضالة في الهند الذي تفاقم أمره حتى ادعى المسيحية، ومال إليه بعض الهنود وتبعه
كثير يسمون بالقاديانية واألحمدية، ونسبت الرسالة الثانية في معجم المطبوعات ٢ / ١٦٥٠ إلى محمد
حسين بطالوي، في حين نسبت الرسالتان كلتاهما إلى أحمد القادياني في الذريعة ١٧ / ٢٦١ - ٢٦٢

وخطى رضوى ٤ / ٣٣٩ وغيرهما.

(١٠١)



المصادر: انجمن هاي أدبي شيراز: ٢٠٠ - ٢٠٦، چاپى عربي: ٧٢٥، چاپى فارسي
،١ / ١٥١

٢٤٢ و ٢ / ٢٢٩٦، ٢٦٠١ و ٣ / ٣٠١٧، ٣٧٤٦ و ٤ / ٤٩٩٨ و ٥ / ٥١٢٤ -
٥١٢٥، دانشمندان

آذربايجان: ١٢٧، الذريعة ١ / ٦٥ و ٧ / ٩٠ و ٩ / ٢٧٤ و ١١ / ٩٨ و ١٢ /
١٨٥ و ١٦ / ١٦٢،

٢٢٨ و ١٧ / ٢٦١ و ٢٠ / ١٣٨ و ٢٢ / ٤٤١ و ٢٣ / ٢٠٧ و ٢٤ / ١٧، ١٦١
و ٢٦ / ٢٥، رجال

بامداد ١ / ٤٢، ريحانة األدب ٢ / ٧ و ٣ / ٣٢١ - ٣٢٣، سخنوران نامى معاصر ٢
- ١٢١٥ /

١٢٢٠، الغدير ٤ / ١٨٩، كتابنامه آبان ١٣٦٣: ٩٢، معجم ما كتب عن الرسول ٦
/ ٧٧، مؤلفين

چاپى ١ / ١٥٧ - ١٥٨، نقباء البشر ٢ / ٨٤٨.
أبو الحسن بن محمد تقي نجم آبادي

(ق ١٤ ه)
عالم ديني. كان حيا سنة (١٣٨٣ ه).

اآلثار:
١ - طريق المتقين (فارسي / طب)

موضوعات طبية عن األغذية وفوائدها اعتمادا على أحاديث المعصومين (عليهم
السالم). ألفه سنة

(١٣٩١ ه).
طبعاته: إيران، رقعي، ١٢٠ ص.

٢ - نجم الطالبين (فارسي (١) / سيرة األنبياء)
(٤٥) مجلسا عن تاريخ (١٣٦) نبيا ورد ذكرهم في القرآن الكريم. من آدم حتى تبع

بن
حيان (عليهم السالم). بدأ بتأليفه سنة (١٣٨١ ه) وفرغ منه سنة (١٣٨٣ ه).

طبعاته: طهران، دار الكتب اإلسالمية، رقعي، ١٩٤ ص.
٣ - هادي المضلين (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

سيرة النبي األكرم (صلى الله عليه وآله) والسيدة فاطمة الزهراء (عليها السالم) واألئمة
المعصومين (عليهم السالم). ألفه سنة

(١٣٩١ ه).
طبعاته: إيران، وزيري، ٣٢٥ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥١٧٠، كتب المؤلف.



--------------------
(١) ذكره مؤلف المطبوعات العربية في إيران: ٦٦١ في عداد الكتب العربية، وهو خطأ.

(١٠٢)



السيد أبو الحسن بن محمد تقي النيشابوري
(ق ١١ ه)

شاعر تخلص ب " بيگانه ". ينتمي إلى أسرة عرفت بالنقابة في نيشابور. توفي
بإصفهان.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٣٧٩ [٢٥٧٨] - (٦٩ و) - ق ١٣ ه،
ناقصة
اآلخر.

المصادر: تذكره نصر آبادي: ١٠٠ - ١٠١، الذريعة ٩ / ١٥٤، فرهنگ سخنوران ١
.١٥٩ /

أبو الحسن بن محمد جعفر األنصاري
(١٣٤٦ - ١٤٠٢ ه)

فقيه، مفسر وشاعر أديب. ولد في األهواز. قرأ المقدمات وقسما من مرحلة السطوح
للدراسة الدينية عند عمه الشيخ محمد جواد األنصاري. واصل تحصيله العلمي

بحضوره
أبحاث والده. من مشايخه في الرواية: السيد أحمد الخوانساري، السيد أسد الله

النبوي،
الشيخ منصور سبط الشيخ األنصاري، الشيخ آقا بزرك الطهراني. أقام الجماعة ومارس

الوعظ منذ سنة (١٣٩٦ ه) في مسجد باغ شيخ، وأصبح بعد وفاة أبيه من مشاهير
مدرسي مدينة األهواز، وتخرجت عليه جمهرة من الطالب. توفي بإحدى مستشفيات

طهران، ودفن في دزفول.
اآلثار:

له كتب في الفقه واألصول والتفسير والحديث والكالم واألخالق، لم يصلنا من
أسمائها إال:

١ - توضيح المسائل (فارسي / فقه)
مطبوع.

٢ - ديوان (فارسي / المدائح والمراثي)
يناهز (١٦٠٠٠٠) بيت في مدح النبي األكرم (صلى الله عليه وآله) وفاطمة الزهراء

(عليها السالم) واألئمة
المعصومين (عليهم السالم) وموضوعات أخرى.



(١٠٣)



٣ - مكاتب سه گانه (فارسي / الفرق والمذاهب)
مطبوع.

المصادر: زندگينامه مؤسس حوزه علميه اهواز: ٦٨ - ٧٠.
أبو الحسن بن محمد جعفر جهاتي األذربيجاني الشبستري

(ق ١٣ ه)
شاعر إيراني. كان حيا سنة (١٢٨٨ ه).

اآلثار:
لؤلؤ العبرات (فارسي / المدائح والمراثي)

ديوان شعر في العرفان ومناقب ومصائب األئمة (عليهم السالم) مع مقدمة كتبها سنة
(١٢٨٨ ه).

مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧١٣ [٥٢٦٩] - (١٥٩ و) - ١٢٨٨ ه،
بخط

المؤلف.
الوطنية / تبريز ٣ / ١١٧٦ [٢٦٢٩] - (١١٢ و) - ١٢٧٧ ه.
الوطنية / تبريز ٣ / ١١٧٧ [٢٦١٤] - (٢٤٠ و) - ١٢٩٣ ه.

المصادر: الذريعة ١٨ / ٣٨٤.
السيد أبو الحسن بن محمد حسين التنكابني

(٠٠٠ - ح ١٢٤٥ ه)
عالم ديني. خال الميرزا محمد التنكابني مؤلف " قصص العلماء ". من أبرز تالمذة

الشيخ أحمد األحسائي.
اآلثار:

رسالة في العلم (عربي / العلوم الغريبة)
في علم األعداد. شرحها أستاذه الشيخ األحسائي.

المصادر: بزرگان تنكابن: ٣١، الذريعة ١٥ / ٣١٥، قصص العلماء: ٤٣، الكرام
البررة ١ /

.٣٣

(١٠٤)



السيد أبو الحسن بن محمد بن حسين الرضوي المشهدي (١)
(٠٠٠ - ١٣١١ ه (٢))

فقيه مجتهد وشاعر نظم بالعربية والفارسية. تتلمذ للشيخ مهدي آل كاشف الغطاء
ومنحه إجازة االجتهاد، وللشيخ مرتضى األنصاري والمال هادي السبزواري على ما

يبدو. كان يميل إلى االنقطاع عن الناس يحدوه شوق مفرط إلى مطالعة الكتب. توفي
بمدينة مشهد، ودفن في دار الضيافة.

اآلثار:
١ - حاشية على هداية األبرار (عربي / أصول الفقه)

تعليقة على مصنف للشيخ حسين بن شهاب الدين العاملي الكركي. رأى الشيخ
الطهراني

نسخة منها بخط المؤلف بتاريخ (١٢٨٧ ه) في موقوفة المولى نوروز علي البسطامي
بمشهد.

٢ - رسالة في صالة الجمعة (فارسي / فقه)
أثبت عدم وجوب صالة الجمعة ردا على رسالة بعض األخبارية. فرغ منها سنة

(١٣٠٠ ه).
مخطوطاته: الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ٢٢١ [٣ / ٢٥١] - (١٢٣ ظ -

١٣٢ أ) -
١٣٠٠ ه، بخط المؤلف، بعنوان " رسالة في عدم وجوب صالة الجمعة ".

٣ - الفوائد على القواعد (عربي / فقه)
و " القواعد " تأليف الشيخ محمد بن مكي العاملي. رأى الشيخ الطهراني نسخة منه في

النجف
عند الشيخ علي أكبر العراقي والشيخ محمد جواد الجزائري.

٤ - قصيدة في الرد على قصيدة ابن سينا (عربي / فلسفة)
(١٠٠) بيت تقريبا. تشابه منظومة المال هادي السبزواري. عارض بها قصيدة ابن سينا

التي
مطلعها:

هبطت إليك من المحل األرفع * ورقاء ذات تعزز وتمنع
٥ - منظومة في الرد على المثنوي المولوي (فارسي / عرفان)

على وزنه في بطالن الحلول واالتحاد.
--------------------

(١) ذكره الشيخ الطهراني في أربعة مواضع من الكرام البررة ١ / ٣٧ ونقباء البشر ١ / ٤٣ - ٤٥ على أنه
شخصيات مستقلة متعددة ونقلت عنه ذلك مصادر أخرى، ولكن الظاهر أنه شخص واحد.

(٢) ما جاء في الكرام البررة ١ / ٣٧ من أن تاريخ وفاته قبل (١٣٠٠ ه) غير دقيق.



(١٠٥)



المصادر: أدب الطف ٨ / ٧٩، أعيان الشيعة ٢ / ٣٣١، تاريخ حكماء وعرفاء: ١٢٨،
تاريخ

علماء خراسان: ٢٨٠ - ٢٨١، الذريعة ١٥ / ٦٣ و ٢٥ / ١٦٧ - ١٦٨، زندگانى
شيخ أنصاري:

٢٠٧ - ٢٠٨، صد سال شعر خراسان: ٢٦٧، الكرام البررة ١ / ٣٧، گنجينه
دانشمندان ٥ / ٣٠٥،

مرزداران فقاهت: ١٩ - ٢٠، معجم رجال الفكر ٢ / ٦٠٣، معجم المؤلفين ٣ /
٢٨١، نقباء البشر
.١ / ٤٣ - ٤٥

أبو الحسن بن محمد حسين فروغي اإلصفهاني
(١٣٠١ - ١٣٧٨ ه)

صحفي، شاعر وأستاذ جامعي. ولد في طهران. قرأ مختلف العلوم وأتقن اللغة
الفرنسية. درس التاريخ والجغرافية وتفسير القرآن في دار المعلمين العالية، ثم ترأسها.
أصدر مجلة " تعليم وتربيت " و " فروغ تربيت ". شارك في بعض المؤتمرات العلمية

واألدبية بأوروبا. عين سفيرا في سويسرا سنة (١٣٥٥ ه) وممثال عن إيران بمنظمة
األمم

المتحدة. درس في كلية الحقوق والمعقول والمنقول بجامعة طهران، وانتخب عضوا
في

مجمع اللغة الفارسية.
اآلثار:

١ - أوراق مشوش يا مقاالت مختلفه (فارسي / متفرقات)
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ه، رقعي، ١٩ + ١٩ + ٩٠ ص.

٢ - تاريخ شعراء (فارسي / تراجم)
ألفه مع أخيه محمد علي فروغي.

طبعاته: طهران، ١٣٣٥ ه، رحلي، ٣٥٣ ص.
٣ - تاريخ عالم (فارسي / تاريخ)

ترجمة وتأليف مختصر لتاريخ أوروبا وأميركا والشرق واألقصى في القرن التاسع عشر
الميالدي. (١٥) فصال وخاتمة. يبدو أنه أعد لطلبة الثانويات والجامعات.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٠٩٨ [٣٣٢٦] - (٢٣٩ ص) -
١٣٣٧ ه.

٤ - تحقيق در حقيقت تجدد ومليت وتناسب أين دو معنى (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، اتحادية، ١٣٠٩ ش، رقعي، ٥٦ ص.



(١٠٦)



٥ - سرمايه سعادت يا علم وآزادى (فارسي / اجتماع)
طبعاته: طهران، دار الخالفة، ١٣٢٧ ه، رقعي، ١٢٥ ص.

٦ - Civilisation et synthese (فرنسي / فلسفة - اجتماع)
مطبوع.

٧ - مثنوى شيدوش وناهيد (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، ١٣٤٠ ه، رقعي، ١٢٠ ص.

طهران، ١٣٤١ ه، ١٢٥ ص.
٨ - مجموعه اشعار (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ه، جيبي، ١٩٠ ص.
طهران، ١٣٤٠ ه، رقعي، ١١٩ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٦٠٠، ١٠٩٤، ١٢٢٤ و ٣ / ٢٩٩٦، ٣٤٤٠، ٣٦٨٦
و ٤ /

٤٥٤٧، الذريعة ٩ / ٨٢٨ و ١٢ / ١٧٣ و ١٤ / ٢٦٧ و ١٦ / ١٨٥ و ١٩ /
١٥٣، ٢٣١ و ٢٦ /

٧١، رجال ومشاهير إيران ٥ / ٩٤ - ٩٥، شاعران زبان پارسى: ٣١٨، فرهنگ
سخنوران ٢ /

٧٠٥، فرهنگ معين (االعالم) ٦ / ١٣٥١ - ١٣٥٢، كتابشناسى مشروطيت: ٥١،
،١٠٦

مؤلفين چاپى ١ / ١٦٢.
السيد أبو الحسن بن محمد الحسيني األنگجي التبريزي

(١٢٨٢ - ١٣٥٧ ه)
فقيه ومجتهد كبير. ولد وتوفي بتبريز. قرأ المقدمات والعلوم الرياضية في مسقط

رأسه، وواصل دراسة السطوح عند المولى مير فتاح السرابي والمال علي النهاوندي
وغيرهما. أقام (٥) سنوات بالنجف وتتلمذ خاللها لبعض األساتذة، منهم: الشيخ

محمد
حسين المامقاني، الميرزا حبيب الله الرشتي، الفاضل الشرابياني. تولى المرجعية الدينية

في تبريز وقلده بعض أهالي أذربيجان. أبعده النظام الپهلوي وسكن مدينة مشهد وقم
مدة.

اآلثار:
١ - اإلرث (عربي / فقه)

شرح الميراث من كتاب " نجاة العباد في يوم المعاد " تأليف الشيخ محمد حسن
النجفي.



(١٠٧)



٢ - إزاحة االلتباس عن حكم المشكوك فيه من اللباس (عربي / فقه)
رد على " إزاحة الشكوك في حكم اللباس المشكوك " تأليف الشيخ محمد حسن

اآلشتياني.
طبعاته: تبريز، ١٣١٣ ه، رقعي، ٤٦ ص.

تبريز، ١٣١٦ ه، رقعي.
٣ - حاشية رياض المسائل (عربي / فقه)

تعليقة على " رياض المسائل في تحقيق األحكام بالدالئل " للسيد علي بن محمد علي
الطباطبائي (ت ١٢٣١ ه).

٤ - حاشية فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)
تعليقة على مصنف للشيخ مرتضى األنصاري.

٥ - حاشية المكاسب (عربي / فقه)
تعليقة على مصنف للشيخ مرتضى األنصاري.

٦ - الحج (عربي / فقه)
شرح استداللي مفصل لكتاب الحج من " شرايع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام "

للمحقق
الحلي أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (ت ٦٧٦ ه).

٧ - رسالة سؤال وجواب (فارسي / فقه)
طبعاته: تبريز، ١٣٤٠ ه، رحلي، ٢٢٣ ص.

٨ - رسالة عمليه (فارسي / فقه)
كبيرة مطبوعة.

٩ - رسالة عمليه (فارسي / فقه)
صغيرة مطبوعة.

١٠ - الصالة (عربي / فقه)
استداللي كبير.

١١ - الطهارة (عربي / فقه)
استداللي كبير.

المصادر: آينه دانشوران: ٣١٣، چاپى عربي: ٤٤، چاپى فارسي ٢ / ٢٥٧٧، الذريعة
/ ١

٥٢٦ و ٦ / ٩٩، ٢٤٩ و ١١ / ٢١٢ و ١٨ / ٢٩٣، ريحانة األدب ٧ / ٥٩ - ٦٠،
علماء

(١٠٨)



معاصرين: ١٧٨ - ١٧٩، گنجينه دانشمندان ١ / ٢٤٥ - ٢٤٦، مستدركات األعيان
،٣ / ٩

المسلسالت في اإلجازات ٢ / ٤٣١ - ٤٣٢، معجم رجال الفكر ١ / ١٩٠، مكارم
اآلثار ٧ /

٢٤٥٤ - ٢٤٥٥، مؤلفين چاپى ١ / ١٤١ - ١٤٢، نقباء البشر ١ / ٤٣.
أبو الحسن بن محمد الدولت آبادي المرندي النجفي

(٠٠٠ - ١٣٤٩ / ١٣٥٢ ه)
فقيه إيراني. قرأ على عدة أساتذة في سامراء والنجف، منهم الفاضل الشرابياني. أقام

بالري، وتوفي فيها، ثم دفن بجوار السيد عبد العظيم الحسني.
اآلثار:

١ - ترجمه الجرائد السبعة (فارسي / مالحم)
و " الجرائد السبعة " للمترجم له.

طبعاته: طهران، ١٣٣٢ ه، رقعي، ١٧٠ ص.
٢ - الجرائد السبعة (عربي / مالحم)

في عالمات الظهور. ينقل عن كتاب " الغيبة " البن عقدة.
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ه، وزيري، ٢٧٦ ص.

إيران، ١٣٣٢ ه.
٣ - دالئل براهين الفرقان في بطالن

قوانين نواسخ محكمات القرآن (فارسي / معارف القرآن)
بيان لموضوعات مختلفة: مشاكل المجتمع اإلسالمي وبعض الظواهر الضالة فيه، بعض

المحرمات
والواجبات، قسم من الفرق الضالة في خاتمته. أدرج محتوياته تحت (١٢) عنوانا،

يحمل كل منها
اسم " برهان ".

طبعاته: طهران، ١٣٠٣ ش.
٤ - صواعق محرقه (فارسي / الفرق والمذاهب)

عالمات الظهور، ودور الوهابية في تخريب العتبات المقدسة.
طبعاته: طهران، ١٣٣٤ ه.

٥ - فجايع الدهور في انهدام القبور (فارسي / الفرق والمذاهب)
عرض لوقائع الوهابيين في هتك حرمة الحرمين الشريفين بمكة والمدينة، وهدم قبور

األئمة



(١٠٩)



المعصومين (عليهم السالم) في البقيع، وقبور شهداء بدر وأحد وأصحاب النبي (صلى
الله عليه وآله)، وبيت األحزان لفاطمة

الزهراء (عليها السالم) خالل السنين: (١٢١٨، ١٢٢١، ١٣٤٤ ه).
طبعاته: طهران، ١٣٤٤ ه، جيبي، ١٤٤ ص.

٦ - الفوادح الجلية في هتك الحرمة الرضوية (فارسي / عقائد)
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ه، رقعي، ٤٩ + ٤٧٥ ص، مع " لوامع األنوار ".

٧ - لمعات األنوار (١) (عربي / حديث)
طبعاته: طهران، ١٣٣٨ - ١٣٤٠ ه، رقعي، ٣٠٣ ص.

٨ - لوامع األنوار في مصائب
ونوائب سبط الرسول المختار (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

مخطوطاته: الوطنية / طهران ٥ / ٣٤٣ [٢٢٣٢ ف] - (٣٢٧ و)، ناقصة األول،
بعنوان

" لوامع األنوار في معرفة األئمة األطهار " (٢).
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ه، رقعي، ٤٩ + ٤٧٥ ص، مع " الفوادح الجلية في هتك

الحرمة الرضوية ".
٩ - مجمع النورين وملتقى البحرين (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

فيما القته الزهراء (عليها السالم) من ظلم وغصب لحقها.
طبعاته: طهران، ١٣٢٨ ه، رقعي، ٣٧٧ ص، عليه تقاريظ جملة من العلماء.

طهران، ١٣٣٣ ه، رقعي، ٣٧٧ ص، مع " مظهر األنوار ".
١٠ - مستطرفات (فارسي / مالحم)

شرح ل " الجرائد السبعة ".
طبعاته: تبريز، ١٣٣٣ ه، رقعي، ١٢٩ ص.

١١ - مظهر األنوار (بستان األبرار) في عالئم ظهور
اإلمام المنتظر الغائب عن معاينة األبصار (عربي / مالحم)

--------------------
(١) ذكر باسم " لمعان النور " في چاپى عربي: ٧٧٠، وظن الشيخ الطهراني في الذريعة ٢٤ / ٣٦١ اتحاده

مع
" بستان األبرار "، والظاهر أنه خطأ.

(٢) ذكر فهرست المكتبة الوطنية سنة كتابة النسخة في (١٢٤٤ ه) وسنة التأليف في (٩٥٠ ه)، وهما ال
ينسجمان مع تاريخ حياة المترجم له.

(١١٠)



طبعاته: طهران، ١٣٢٨ ه، رقعي، ٣٧٧ ص.
طهران، ١٣٣٣ ه، رقعي، ٣٧٧ ص، مع " مجمع النورين ".

١٢ - نور األنوار في عالئم ظهور الغائب
عن األبصار عليه صلوات الجبار (عربي / مالحم)

طبعاته: طهران، على أصغر كتابفروش، ١٣٣٨ ه، رقعي، ٤٣٠ ص.
طهران، ١٣٢٨ ه، وزيري، ٤٤٢ ص.

المصادر: اختران فروزان: ٩٧، أعيان الشيعة ٢ / ٣٣٨، چاپى عربي: ٧٧٠، ٧٩١،
،٨٦١

٩٦٩، چاپى فارسي ١ / ٧٦٣ و ٢ / ١٥٣٢، ٢١٧٨ و ٣ / ٣٤٠٨، ٣٦٥٥،
٣٧٩٨ و ٤ / ٤٤٠٤،

٤٧٤٧، الذريعة ٣ / ١٠٥ و ٥ / ٩٣ و ٨ / ٢٤٨ و ١٣ / ١٧٤ و ١٥ / ٩٤ و ١٦
/ ٣٦٤ و ١٨ /

٣٤٣، ٣٦٤ و ٢٠ / ٤٦ و ٢٤ / ٣٦٠ - ٣٦١، گنجينه دانشمندان ٧ / ٧٢،
المطبوعات العربية في

إيران: ٤١٩، ٤٢١، ٤٢٤، ٦٦١، معجم ما كتب عن الرسول ٩ / ١١٦، معجم
المؤلفين ٣ /

٢٩٤، مؤلفين چاپى ١ / ١٦٥ - ١٦٧، نقباء البشر ١ / ٣٤.
أبو الحسن بن محمد الشعراني الطهراني

(١٣٢٠ - ١٣٩٣ ه)
فقيه ومجتهد له باع طويل في الفلسفة والكالم والهيئة والنجوم. ولد بطهران. تعلم
قراءة القرآن والتجويد واللغة العربية على يدي والده. قرأ مقدمات العلوم الدينية في
مدرسة مروي بطهران. تتلمذ في الفقه واألصول والعلوم العقلية للشيخ عبد الكريم

الحائري، الميرزا محمود القمي، الشيخ محمد رضا القمشئي وغيرهم، كما تتلمذ في
علم

الرجال والحديث منذ سنة (١٣٤٦ ه) للسيد أبي تراب الخوانساري بالنجف. امتدت
جهوده التدريسية إلى ما يقارب (٣٠) سنة. أقام صالة الجماعة في مسجد " مال

أبو الحسن ". من طلبته البارزين: الميرزا هاشم اآلملي، الشيخ عبد الله جوادي اآلملي
والشيخ حسن حسن زاده اآلملي. انضم إلى اللجنة الثقافية العليا في وزارة التربية،

وأصبح مشرفا على األمور الشرعية فيها. سافر إلى ألمانيا على إثر اصابته بمرض قلبي،
وتوفي في إحدى مستشفيات هامبورغ. نقل جثمانه إلى إيران ودفن في جوار ضريح

السيد عبد العظيم الحسني بالري.



(١١١)



اآلثار:
إلى جانب تحقيقه لبعض الكتب (١)، له الكتب اآلتية:

١ - اثبات نبوة خاتم األنبياء (صلى الله عليه وآله) وحقانيت دين اسالم (رآه سعادت)
(فارسي / عقائد)

حقائق عن القرآن والوحي اإللهي واإلعجاز. أحاديث عن النبي (صلى الله عليه وآله)
في معجزاته وفي

المالحم، وأخبار عن أنبياء بني إسرائيل بشأن ظهور اإلسالم.
طبعاته: طهران، ١٣٦٩ ه، رقعي، ٢٢٤ ص.

طهران، صدوق، ١٣٩١ ه، وزيري، ٣٠٠ ص.
٢ - اصطالحات فلسفي (فارسي / فلسفة)

٣ - تجويد قرآن مجيد (فارسي / علوم القرآن)
طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٧١ ش، جيبي، ٨٤ ص.

٤ - ترجمة القرآن (فارسي / ترجمة القرآن)
طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٧٤ ش، ٦٧٢ ص، مع " كشف اآليات والمطالب ".

٥ - ترجمه وشرح دعاى عرفه (فارسي / أدعية)
٦ - ترجمه وشرح صحيفة كامله سجاديه (فارسي / أدعية)

طبعاته: طهران، ١٣٧٨ ه، رقعي، ٢٦٠ ص.
٧ - تعليقة على أسرار الحكم (عربي / فلسفة)

حاشية على مصنف للمال هادي السبزواري.
٨ - تعليقة على تشريح األفالك (عربي / فلك)

حاشية على مصنف للشيخ البهائي مع استدراك للمترجم له.
٩ - تعليقة على شرح أصول الكافي (عربي / حديث)

و " الشرح " للمال صالح المازندراني.
طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٨٧ - ١٣٨٨ ه، ١٢ مج، مع شرح المازندراني.

--------------------
(١) منها: " كشف الغمة " لإلربلي، " منتخب التواريخ "، " وقايع السنين واألعوام " للخاتون آبادي،

" روضة الشهداء " للمال حسين واعظ كاشفي.

(١١٢)



١٠ - تعليقة على وسائل الشيعة (عربي / حديث)
حاشية على باب الجهاد إلى الجزء األخير من الكتاب المذكور للشيخ الحر العاملي.

طبعاته: بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٣٨٩ ه.
١١ - تقاويم شبانه روزى (فارسي / فلك)

١٢ - حاشية ارشاد القلوب (فارسي / مواعظ وحكم - سيرة المعصومين (عليهم
السالم))

طبعاته: قم، ناصر، ١٣٧٦ ش، ٢ ج.
١٣ - حاشية روح الجنان (فارسي / تفسير القرآن)

تعليقة على مصنف ألبي الفتوح الرازي، مع شرح أشعاره وشواهده.
١٤ - حاشية فصل الخطاب (عربي / علوم القرآن)

تعليقة ورد على مصنف للميرزا حسين النوري الذي أثبت إسقاط بعض الوحي اإللهي
عند

تدوين القرآن الكريم.
طبعاته: قم، قيام، ١٣٧٣ ش، ١٤٨ ص.

١٥ - حاشية قواعد األحكام (عربي / فقه)
تعليقة كبيرة على مصنف للعالمة الحلي.

١٦ - حاشية كتاب الطهارة (عربي / فقه)
تعليقة على مصنف للشيخ األنصاري.

١٧ - حاشية كتاب محمد پيامبر وسياستمدار (فارسي / السيرة النبوية)
حاشية على الترجمة الفارسية لكتاب من تأليف (مونتگمري وات).

١٨ - حاشية مجمع البيان (عربي / تفسير القرآن)
تعليقة على مصنف ألبي علي فضل بن حسن الطبرسي.
١٩ - حاشية منهج الصادقين (فارسي / تفسير القرآن)

تعليقة على مصنف للمفسر فتح الله بن شكر الله الكاشاني.
طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٧٨ ش، وزيري.

٢٠ - حاشية نفائس الفنون في عرائس العيون (فارسي / دوائر المعارف)
تعليقة على الجزأين: األول والثالث من مصنف لشمس الدين محمد بن محمود اآلملي،

وتقديم
وتصحيح لهما.

(١١٣)



٢١ - حاشية الوافي (عربي / حديث)
تعليقة على مصنف للمحدث محمد بن مرتضى فيض الكاشاني.

طبعاته: إصفهان، مكتبة أمير المؤمنين (عليه السالم)، ١٤٠٦ ه، في هامش " الوافي ".
٢٢ - دمع السجوم ترجمة نفس المهموم (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

ترجمة كتاب للشيخ عباس القمي.
طبعاته: طهران، ١٣٦٩ ه.

طهران، ١٣٧٣ ه، وزيري، ٤٩٠ ص.
طهران، إسالمية، ١٣٧٤ ه، وزيري، ٣٧٥ ص.

٢٣ - ديوان (فارسي / شعر)
٢٤ - رسالة في االعتقادات (عربي / عقائد)

٢٥ - رسالة في الدراية (فارسي / دراية)
مطبوعة.

٢٦ - رسالة في شرح شكوك الصالة (عربي / فقه)
شرح للبحث المذكور في " العروة الوثقى ".

٢٧ - شرح عمل به زيج هندي (فارسي / فلك)
٢٨ - شرح وترجمه كشف المراد في شرح تجريد الكالم (فارسي / عقائد)

و " كشف المراد " شرح العالمة الحلي ل " تجريد الكالم في تحرير العقائد اإلسالم "
تأليف

الخواجة نصير الدين الطوسي.
طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٦٠٠ ص.

٢٩ - فقه فارسي (شرح وترجمه تبصرة المتعلمين) (فارسي / فقه)
و " تبصرة المتعلمين " للعالمة الحلي.

طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٤٩ ش، جيبي، ٨١٨ ص.
٣٠ - فلسفه اولى يا ما بعد الطبيعة (فارسي / فلسفة)

طبعاته: طهران، دانش، ١٣١٦ ش، وزيري، ٤٢٦ ص.
٣١ - المدخل إلى عذب المنهل (عربي / أصول الفقه)

استدراك لما فاته من " شرح كفاية األصول ". تعرض إلى: فائدة علم األصول، سبب

(١١٤)



تسميته، المبادئ الكالمية والمنطقية له، العلم والظن، المبادئ اللغوية، داللة اإليماء
والتنبيه، المبادئ

األحكامية.
مخطوطاته: حسن زاده اآلملي الخاصة / قم (المدخل إلى عذب المنهل: المقدمة).

طبعاته: قم، مؤتمر الشيخ األنصاري، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٣٢٥ ص.
٣٢ - مناسك حج (فارسي / فقه)

طبعاته: طهران، إسالمية، جيبي، ١٤٩ ص.
٣٣ - منهل الرواية على أولي الدراية من مشرع الكفاية (عربي / أصول الفقه)

شرح ل " كفاية األصول " تأليف اآلخوند محمد كاظم الخراساني.
مخطوطاته: حسن زاده اآلملي الخاصة / قم (المدخل إلى عذب المنهل: المقدمة).

٣٤ - نثر طوبى (دائرة المعارف لغات قرآن) (عربي - فارسي / تفسير القرآن)
معجم لتفسير بعض مفردات القرآن الكريم. ألحقه بتفسير " روح الجنان " ألبي الفتح

الرازي
أثناء تحقيقه إياه. دونه إلى حرف الذال، وعهد بإتمامه إلى محمد قريب فأكمله في

جزأين: األول
حتى حرف السين، والثاني من الشين إلى آخر الياء. فرغ منه سنة (١٣٩٦ ه).

طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٩٨ ه، وزيري، ٥٣٩ + ١٥ + ٦٠٤ ص، جزءان في
مجلد واحد، مع جدول بأصول الكلمات المفسرة.

٣٥ - نداى عدالت انسانيت (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
ترجمة ونقد لكتاب " اإلمام علي صوت العدالة االنسانية " لجورج جرداق.

طبعاته: طهران، ١٣٧٧ ه، وزيري، ١٢ + ٤٣٥ ص.
٣٦ - هيئت فالماريون (فارسي / فلك)

ترجمة عن الفرنسية.
المصادر: آثار الحجة ٢ / ٢٣٩، آيت حسن: ١٥، اختران فروزان: ٢٥٩ - ٢٦١،

بنك
معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى عربي: ٩٨١ - ٩٨٢، چاپى فارسي ٢ / ٢١٩٠،

٢٤٤٦ و ٣
/ ٣٣٧٥، ٣٧٥٨، ٣٧٦٦ و ٤ / ٤٠٨١، ٤٩٦١، ٥٠٤٠، در آسمان معرفت:

،١٣٣ - ١٧٥
الذريعة ٧ / ٩٥ و ١٦ / ٣٠٦، كتابشناسى ملى ٤٩ / ٣١، گنجينه دانشمندان ٤ /

٤٩١، المدخل
إلى عذب المنهل (المقدمة)، مستدركات األعيان ٥ / ٦٦، المطبوعات العربية في

إيران: ٢٥٦،



٢٩٠، ٣٠١، ٣٢٤، ٤٠٢، ٥٦٠، مؤلفين چاپى ١ / ١٥٤ - ١٥٥.

(١١٥)



أبو الحسن بن محمد شيخ
(١٣٢٤ - ١٤١٨ ه)

أستاذ جامعي، من مؤسسي علم الكيمياء الحديث في إيران. ولد وتوفي بطهران. أتم
الثانوية بمدرسة دار الفنون. أرسل في أول بعثة إلى ألمانيا سنة (١٣٤٦ ه). أول إيراني
حاز الدكتوراه من جامعة برلين في الكيمياء بموضوع مواد التعقيم. درس في مختلف
المراكز العلمية اإليرانية منذ سنة (١٣٥٥ ه) ولمدة (٣٢) سنة. تقاعد عن العمل في

(١٤٠٦ ه)، وتفرغ لمطالعة الكتب الدينية والعرفانية.
اآلثار:

١ - تمرينات وتجربيات شيمى آلى (فارسي / كيمياء)
األساليب العملية في تهيئة المواد العضوية، وتفاعالت العناصر وصفاتها.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٦ ش، وزيري، ٤ + ١٣٥ ص.

٢ - شيمى آلى (ارگانيك) (فارسي / كيمياء)
جزءان: األول في المركبات المتسلسلة، والثاني في المركبات الحلقية.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٠ - ١٣٣١ ش، وزيري، ٥٨٧ + ٣٩٤ ص.

٣ - كارهاى عملي شيمى آلى (فارسي / كيمياء)
تجارب وتمرينات الكيمياء العضوية.

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٩ ش، وزيري، ١٨٩ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٤٢٥ و ٣ / ٣٣٥٢ و ٤ / ٣٩٩٦، فهرست موضوعي

دانشگاه
تهران: ٩٣ - ٩٤، مجلة آينه پژوهش ع ١، السنة ٩، ص ١٠٧ - ١٠٨، مؤلفين

چاپى ١ / ١٥٥.
السيد أبو الحسن بن محمد صادق الحسيني التنكابني الجيالني

(ق ١٣ ه)
اآلثار:

رسالة الشروط (عربي / فقه)
شرح لبحث الشروط من " شرائع اإلسالم ". رأى الشيخ الطهراني نسخته بخط

المترجم له
دون تاريخ في مكتبة مدرسة البروجردي بالنجف.

المصادر: بزرگان تنكابن: ٣٢، الذريعة ١٤ / ١٨٥.

(١١٦)



السيد أبو الحسن بن محمد صادق الرضوي الموسوي
(١٢٦٢ - ١٣٣٨ ه)

فقيه وأديب شاعر عرف ب " آقا مير فالي ". ولد بمدينة فال في محافظة فارس. أخذ
مقدمات العلوم الدينية عن والده. تتلمذ لآلخوند مال محمد رضا الفالي، ثم للشيخ
إسالمي في شيراز، ونال درجة علمية عالية. نظم عدة قصائد في مدح اإلمام الرضا

(عليه السالم).
توفي بكربالء خالل زيارته لمرقد اإلمام الحسين (عليه السالم).

اآلثار:
١ - حاشية على الرسائل (عربي / أصول الفقه)

تعليقة على " فرائد األصول " للشيخ مرتضى األنصاري. ضاع أكثرها.
٢ - خالصة األفكار (عربي / أصول الفقه)

منظومة. (٢١٦) بيتا في مسألة االستصحاب. فرغ منها سنة (١٣٠٩ ه).
طبعاته: قم، دانش، ١٣٧١ ه، وزيري، ١٢٢ ص.

٣ - رسالة في اإلرث (عربي / فقه)
استداللية.

٤ - رسالة في الكر (عربي / فقه)
المصادر: تراجم الرجال ١ / ٣٤، خالصة األفكار (للمؤلف)، مستدركات األعيان ٦ /

.١٠
أبو الحسن بن محمد طاهر الشريف العاملي الفتوني

(ح ١٠٧٠ - ١١٣٨ / ١١٣٩ ه)
فقيه ومفسر. جد مؤلف " جواهر الكالم " ال مه. عرف ب " الشريف " و " اإلمامي ".
ولد في أسرة علمائية بإصفهان، وتوفي فيها. تتلمذ للمال محمد باقر المجلسي والشيخ
الحر العاملي. أجازه أستاذه المجلسي وأحمد بن يوسف البحريني وآخرون. روى عنه

جماعة من العلماء (١).
--------------------

(١) منهم: ابنه المولى أبو طالب الفتوني، الشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائري، السيد نصر الله المدرس،
عبد الله بن كرم الله الحويزي، عبد المطلب بن عبد الله بن طاهر. (الذريعة ١ / ٣٧ و ٦ / ١٨٠ و ١١ /

١٣، تالمذة المجلسي: ١٣).

(١١٧)



اآلثار:
١ - أصول دين (١) (فارسي / عقائد)

(٣٠) فصال قصيرا في األصول االعتقادية مع إشارات مختصرة إلى أدلتها.
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٥ / ٢٤٨ [٥٨٦٣] - (٣٨ و).

٢ - األنساب (٢) (عربي / أنساب)
في فك رموز وشرح كتاب " حدائق األلباب في معرفة األنساب ". قسمان: أحدهما

في آباء
السبطين الحسن والحسين (عليهما السالم)، واآلخر في أبنائهما. رأى الشيخ الطهراني

نسخته التي كانت عند
السيد قاسم بن حسون آل مقرم الدغاري وقد كتب عليها تعليقات جيدة بخطه.

٣ - ترجمة الفوائد الغروية والدرة النجفية (فارسي / عقائد)
ترجمة قسم االعتقادات من كتاب للمترجم له.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٥٥) [ض ١٣٥٦٣] - ١٢٨٧
ه،

بعنوان " أصول عقايد ".
الگلپايگاني / قم ١ / ١٢٦ [١٣٣] - (١٠٧ و).
٤ - تفسير القرآن الكريم (عربي / تفسير القرآن)

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٠ / ٩ [٣٦٠٩] - (١٤٤ و)، اشتملت على مقدمات
وتفسير من بداية القرآن إلى سورة الصافات، ناقصة الطرفين.

٥ - تنزيه القميين عن المطاعن (عربي / رجال)
رسالة تضمنت ردا على السيد مرتضى علم الهدى في قوله: " إن القميين كلهم أجمعين

من غير
استثناء ألحد منهم - إال أبا جعفر بن بابويه رحمه الله - باألمس كانوا مشبهة مجبرة

وكتبهم
وتصانيفهم تشهد بذلك " (٣). نفى المترجم له نسبة الجبر والتشبيه، إلى المحدثين

القميين. أشار إلى
أحاديث رواها القميون في إثبات مسألة التنزيه، مع فهرس للمحدثين وأحاديثهم في

التوحيد ونفي
التشبيه.

--------------------
(١) احتملت نسبته إلى المترجم له في خطى مرعشى ١٥ / ٢٤٨.

(٢) جاء في الذريعة ٢ / ٣٧١ - ٣٧٢ أن المؤلف لم يسم كتابه باسم خاص، ونقل له اسم " حديقة النسب
،"



كما استخرج الشيخ الطهراني مشجرا منه وأطلق عليه اسم " شجرة السبطين وشرعة الشطين "، ذكر ذلك
في الذريعة ١٣ / ٣١.

(٣) رسائل الشريف المرتضى ٣ / ٣١٠.

(١١٨)



مخطوطاته: المرعشي / قم ١٤ / ٢٤٠ [٥٤٥٩] - (١٧ و) - ١٣٥٧ ه.
طبعاته: قم، ١٣٢٨ ش، رقعي، ٤٩ ص، تصحيح الشيخ محمد علي الرازي القاساني.

قم، ١٣٧٦ ش، ضمن ميراث إسالمي إيران ٦ / ٤٣٣ - ٤٦٠، تحقيق رسول
جعفريان.

٦ - الحاشية على الكافي (عربي / حديث)
رآها الشيخ الطهراني على هوامش نسخة من كتاب الصالة من " الكافي "، كتبها

المولى
عبد المطلب خازن الحضرة الغروية سنة (١١٢٨ ه).

٧ - حقيقة مذهب اإلمامية (عربي / عقائد)
يبدو أنه آخر تصانيفه. ألفه سنة (١١٣٨ ه). شاهد الشيخ الطهراني نسخة منه كتبها

عن
نسخة المؤلف السيد شبر بن ثنوان المشعشعي الحويزي النجفي، وهي من موقوفة

السادة
آل خرسان في النجف.

٨ - الرسالة الرضاعية (عربي / فقه)
استداللية مفصلة كثيرة الفروع وبخاصة ما كان منها موضع خالف بين الفقهاء. مقدمة

و (٥)
أبواب. أتمها سنة (١١١٠ ه) في النجف.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٣٤)
[٢ / ١٠٨٨] - ١١٣٤ ه.

المرعشي / قم ١٠ / ١١٨ [١ / ٣٧١٩] - (١ ظ - ٤٢ ظ) - ١١٨٠ ه،
بعنوان " الرضاع ".

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٤٦٣ [٧١٣٥] - (٥٧ و) - ق ١٢ - ١٣ ه،
بعنوان " الرضاعية "، ناقصة األول.

ملك الوطنية / طهران ٩ / ٣٤ [٢ / ٥٧٦٧].
٩ - شرح الصحيفة السجادية (عربي / أدعية)

١٠ - شرح كفاية المقتصد (عربي / فقه)
شرح مصنف للمحقق محمد باقر الخراساني السبزواري (ت ١٠٩٠ ه). الظاهر أنه لم

يخرج
منه إال شرح قسم المتاجر، واعتمد في البقية على ما فصله السبزواري في كتابه "

الذخيرة ".
١١ - شريعة الشيعة ودالئل الشريعة (عربي / فقه)

شرح مصنف للمحقق السبزواري. فرغ من بابه األول سنة (١١٢٩ ه).



(١١٩)



- [١١٠٦ M] (نشريه ١١ / ٢٧١) مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
ق ١٣ ه، من بداية الصالة إلى مبحث الخيارات.

١٢ - ضياء العالمين (عربي / عقائد)
(٣) مجلدات. مقدمة ومقصدان وخاتمة، المقصد األول: إثبات إمامة األئمة، والثاني:

إبطال من
قال بإمامة غيرهم، والخاتمة: في مثالب أعدائهم.

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٠٥) [٧٤٣] - (١٤٢ و) - ١٣٣٢ ه،
مج ١.

التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٠٥) [٧٤٤] - (٣٣٢ و) - ١٣٣٢ ه، مج ١.

التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٠٥) [٧٤٥] - (٢٠٦ و) - ١٣٣٢ ه، مج ١.
الحكيم العامة / النجف (مخطوطات محمد الرشتي: ١٤٥) [١٢٧] -

(٣٦٦ و) - ١١٣٦ ه، مج ١.
الحكيم العامة / النجف (مخطوطات محمد الرشتي: ١٤٥) [١٢٨] -

(١٨٥ و) - ١١٣٧ ه، مج ٣.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ٢٣٢ [٧٨٠٢] - (١٢٣ و)، مج ١.
محمد البغدادي الخاصة / النجف: ١١٤ (٤٠٨ ص)، لعلها بخط المؤلف،

من أندر المخطوطات وأصحها.
محمد البغدادي الخاصة / النجف: ١١٦ (٦١٤ ص)، لعلها بخط المؤلف،

من أندر المخطوطات وأصحها.
محمد البغدادي الخاصة / النجف: ١١٦ (٣٠٤ ص)، لعلها بخط المؤلف،

من أندر المخطوطات وأصحها.
١٣ - الفوائد الغروية والدرة النجفية (عربي / عقائد - أصول الفقه)

ضم مقصدين، األول: في االعتقادات، والثاني: في أصول الفقه. فرغ من األول سنة
(١١٠٤ ه)، ومن الثاني سنة (١١١٢ ه).

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٢ / ١٤٨ [٧ / ٣٨٩] - (١١٢ ظ -
١٤٩ أ) -

١١٢٤ ه، المقصد الثاني في أصول الفقه واألدلة الشرعية.
المرعشي / قم ١٨ / ١٧٧ [٣ / ٧٠٠٤] - (١٠٦ أ - ١٣٥ أ) - ١٢٦١ ه،

المقصد الثاني في أصول الفقه.
مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣١٩ [٢ / ٢٢٧] - (١٩ ظ -

٥٨ ظ) - ١١٥٨ ه.



(١٢٠)



المسجد األعظم / قم: ٣١١ [٦٥٩] - (٤٨ و) - ١١٨٨ ه، المقصد الثاني في
أصول الفقه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٣٨٦ [١ / ٥٧١٠] - (١ ظ - ٤١ أ) -
١١٩٠ ه، المقصد الثاني في أصول الفقه، بدون اسم للمؤلف.

١٤ - الكشكول (عربي / متفرقات)
شاهده الشيخ الطهراني في مكتبة كاشف الغطاء بالنجف. (٥٤٠) صفحة بخط

المؤلف ظاهرا.
١٥ - مرآة األنوار ومشكاة االسرار (عربي / علوم القرآن - تفسير القرآن)

مقدمات في علوم القرآن، وتفسير إلى أواخر سورة البقرة، وخاتمة تعرضت إلى بعض
الفوائد

كالحروف المقطعة في أوائل السور.
مخطوطاته: الشهرستاني الخاصة / كربالء (نشريه ٥ / ٤٣٩) - ١٢٩٠ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢١٣) [٨٨١] -
ق ١٣ ه، من سورة الفاتحة إلى سورة البقرة.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٨٦) [٤ /
١٤٩٧]، سورة الفاتحة.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٤٥٣ [١٥٥٥] - (٣٨١ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ٦٨٠ [٧٩٣٢] - (٣٢٨ و) - ١٢٧٥ ه،

مج ١، ٢، مقدمة وتفسير من سورة الفاتحة إلى اآلية ٢٠٣ من سورة البقرة.
الفيضية / قم ١ / ٢٣٩ [١٥٧١] - (١٨٣ و) - ١٢٧٥ ه، بخط الميرزا حسين

النوري.
الفيضية / قم ١ / ٢٣٩ [١٥٩٩] - (٢٠١ و) - ١٣٦٣ ه، بخط الميرزا حسين

النوري، متممة للنسخة السابقة (١).
المرعشي الخاصة / كربالء (مجلة المورد مج ٧، ع ١، ص ٢٩٣) -

(٥٠٠ ص) - ١٢٩٠ ه.
المركزية / جامعة طهران ٧ / ٢٧٨٥ [١٢٦٧] - (٣٠٠ و) - ١٣٠٠ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٣٣٢ [٦٦٨٣] - (٣٢٨ و) - ١٢٨٣ ه،

مقدمة وتفسير سورة الفاتحة والبقرة.
--------------------

(١) الظاهر هو ما قاله الشيخ الطهراني بصددها، من أنها في مكتبة الميرزا محمد الطهراني بسامراء، وانتقلت
إلى الفيضية بوقف تاريخه (١٣٦٣ ه).



(١٢١)



الوطنية / طهران ١٢ / ٥٣٨ [٢٥٨٩ ع] - (٣٣١ و) - ١٢٧٧ ه، مج ١،
مقدمة وتفسير احتوى على ٣ مقدمات.

طبعاته: طهران، ١٢٩٥ ه، رحلي، ٢٣٩ ص، نسب إلى الشيخ عبد اللطيف الكازراني
خطأ.

طهران، ١٣٠٣ ه، رحلي، ٢٤٠ ص، نسب إلى الشيخ عبد اللطيف الكازراني
خطأ.

طهران، مطبعه افتاب، ١٣٧٤ ه، رحلي، ٣٦٢ ص، مع مقدمة في ترجمة
المؤلف للسيد محمود الزرندي.

١٦ - مصباح السالكين (... / عقائد)
أحال عليه في كتابه " أصول الدين ".

١٧ - معراج الكمال (عربي /...)
نسخته كانت عند الحاج علي محمد النجف آبادي.

١٨ - نصايح الملوك وآداب السلوك (فارسي / حديث)
شرح عهد أمير المؤمنين علي (عليه السالم) إلى مالك األشتر النخعي حين واله مصر.
مخطوطاته: كلية الحقوق / طهران: ٢١٨ [١ / ١٥١ ج] - (٧٢ و) - ١٢٧٧ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٣٣ [٢٩٤٦] - (١٥٠ و) - ١١١٨ ه،

لعلها سنة التأليف أيضا.
المصادر: األعالم ٢ / ٦٥، أعيان الشيعة ٢ / ٣٢٧ و ٧ / ٣٤٢ - ٣٤٣، التراث

العربي ٣ /
١٢٣، تكملة أمل اآلمل: ٤٤٢، چاپى عربي: ٢٢٢، ٨٢٥، الذريعة ٢ / ٣٧١ و ٤ /

٤٥٧ و ٦ /
١٨٠ و ٧ / ٤٩ - ٥٠ و ١١ / ١٨٨ - ١٨٩ و ١٣ / ٣٤٦، ٣٧٣ و ١٤ / ٣٥،

٧٥، ١١٣، ١٨٧
و ١٥ / ١٢٤ و ١٦ / ٣٥٣ و ١٨ / ٧٠ و ٢٠ / ٢٦٤ و ٢١ / ٢٣٢ - ٢٣٣ و

٢٤ / ١٧١، رياض
الجنة ١ / ٤٠٨، ريحانة األدب ٣ / ٢١١، ٣٥٤ - ٣٥٥، فرهنگ بزرگان: ١١٢،

الكنى واأللقاب
١ / ٥١، الكواكب المنتشرة: ١٧٤ - ١٧٥، لؤلؤة البحرين: ١٠٧ - ١٠٩، ماضي

النجف
وحاضرها ٣ / ٤٣ - ٤٦، مرآة الكتب ٣ / ٨٩، مستدرك الوسائل (الخاتمة) ٢٠ /

٥٥، مصفى
المقال: ٢٨، المطبوعات العربية في إيران: ٢٨٨، ٢٩٦، ٦٥٥، ٦٥٩، معارف الرجال

،١ / ٤١



معجم رجال الفكر ٢ / ٨٧٠، معجم ما كتب عن الرسول ٥ / ١٢٤ و ٦ / ١٢٤ و
٨ / ٢١٠، معجم

المؤلفين ٣ / ٢٨٤، مقدمة مرآة األنوار (ط. ١٣٧٤ ه)، مؤلفين چاپى ١ / ١٥٢ -
١٥٣، هدية

األحباب: ١٦.

(١٢٢)



السيد أبو الحسن بن محمد الطباطبائي الزوارئي " جلوه "
(١٢٣٨ - ١٣١٤ ه)

فيلسوف كبير ومتكلم. من مشاهير أساتذة العلوم العقلية في طهران. ولد بمدينة
حيدر آباد الهندية. سكن مدينة زوارة اإليرانية مع والده وله (٧) سنين. انتقل إلى

إصفهان في الرابعة عشر من عمره واتخذ من مدرسة كاسه گران سكنا له. قرأ مقدمات
العلوم الدينية على الميرزا حسين الحكيم والميرزا حسن النوري، ثم اتجه إلى تحصيل
العلوم العقلية والنقلية. من جملة أساتذته: المال عبد الجواد التوني الخراساني والميرزا

حسن چيني. درس العلوم العقلية والفلسفة، وبخاصة كتب ابن سينا والمال صدرا لمدة
(٤١) سنة بطهران. تخرج في حلقة درسه عدد كبير من األعالم البارزين، منهم: السيد
عبد الله البهبهاني، السيد عباس الشاهرودي الرضوي، الميرزا مهدي اآلشتياني، الميرزا

جعفر اآلشتياني، الميرزا محمد علي شاه آبادي. توفي في الري، ودفن بها.
اآلثار:

١ - إثبات الحركة الجوهرية (عربي / فلسفة)
طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، على هامش " شرح الهداية األثيرية " للميبدي.

٢ - األقوال في الجسم التعليمي (عربي / فلسفة)
مخطوطاته: كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢١٣ [٢ / ٣١١ ج] - (٩٠ أ - ٩١ ظ) -

١٣١١ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ١٣٣٦ [٩ / ٦٠] - (و ١٧١ - ١٧٣) - ١٣١١ ه،

مصورة.
٣ - انتزاع مفهوم واحد (عربي / فلسفة)

كيفية انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة.
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢١ / ٨١ [٣ / ٨٠٨١] - (٥٠ ظ - ٥٢ ظ) - ق ١٤

ه.
٤ - بيان استجابة الدعاء (عربي / أدعية)

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢١ / ٨٢ [٦ / ٨٠٨١] - (٥٥ أ - ٥٧ ظ) - ق ١٤ ه.
٥ - تعليقة على الدرة الفاخرة (إثبات الواجب) (عربي / عقائد)

حاشية على " رسالة نور الدين " لعبد الرحمن الجامي عن عقائد وآراء المتصوفة
والحكماء

والكالميين في إثبات وجود وأسماء وصفات الواجب.

(١٢٣)



مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٥٣ [٦٤٩] - (١٠ و) - ١٣٠٦ ه.
٦ - حاشية شرح ملخص الچغميني (عربي / فلك)

تعليقة على شرح موسى بن محمود قاضي زاده الرومي ل " الملخص في الهيئة " تأليف
محمود بن

محمد الچغميني الخوارزمي.
طبعاته: طهران، ١٣١١ ه، وزيري، ٢٤ + ١٧٣ ص، في الهامش.

٧ - حاشية على األسفار األربعة (عربي / فلسفة)
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٨ / ٢٣٨ [٧٠٧٨]، بخط المؤلف على " حواشي

األسفار
األربعة " المطبوعة سنة ١٢٢٢ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ١٩٧ [٨٢٧٧] - (٢٠٠ و) -
١٢٩١ ه، بعنوان " حاشية الحكمة المتعالية "، احتمل أنها للمترجم له.

٨ - حاشية على رسالة في وحدة الوجود (عربي / فلسفة)
تعليقة على مصنف لمحمد رضا القمشئي.

طبعاته: طهران، ١٣١٥ ه، رقعي، مع " تمهيد القواعد " و " مفتاح مفاتيح النصوص "
وغيرهما.

٩ - حاشية على شرح فصوص الحكم (عربي / عرفان)
تعليقة على قسم من مقدمات شرح الشيخ داود القيصري على " فصوص الحكم " البن

عربي
بعناوين " قوله... قوله ". نقل عن مؤلفات صدر المتألهين الشيرازي وابن عربي، و "

مفتاح
الغيب " للقونوي، وشرح الجامي على " فصوص الحكم "، و " عين اليقين " للفيض

الكاشاني،
وغيرها.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٥٢ [٣٨٧] - (٤٥ و).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٧٦٦ [٤ / ٣٧٧٩] - (ص ١٠٩ -

١٧٥) - ١٣٠٢ ه، عليه تعليقات كثيرة لعل بعضها للميرزا عبد الله رياضي
المازندراني كاتب النسخة.

المرعشي / قم ١٨ / ١٨٨ [٧٠٢١] - (٣١ و)، بعنوان " حاشية شرح
فصوص الحكم ".

١٠ - حاشية على شرح منظومة السبزواري (عربي / فلسفة)



(١٢٤)



١١ - حاشية على شرح الهداية األثيرية (فارسي / فلسفة)
تعليقة على شرح صدر المتألهين الشيرازي لمصنف أثير الدين األبهري.

طبعاته: طهران، ١٣١١ ه.
١٢ - حاشية على الشفاء (عربي / فلسفة)

تعليقة على قسم المنطق واإللهيات من كتاب " الشفاء ".
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٥ / ٤٠١ [١٩١١]، ناقصة، ضمن "

الشفاء ".
المركزية / جامعة طهران ٣ / ٢٨٩ [٢٤١] - ١٠٧٥ ه، ضمن " الشفاء ".

١٣ - حاشية على المشاعر (عربي / فلسفة)
و " المشاعر " لصدر المتألهين في المبدأ والمعاد.

طبعاته: طهران، شيخ احمد شيرازي، رقعي، ٣١٠ ص، في هامش " المشاعر ".
طهران، ١٣١٣ ه.

طهران، مع " رسالة عرشيه " لمال صدرا.
١٤ - ديوان (فارسي / شعر)

(٥٦٣) بيتا. اشتمل على غزل ومثنويات.
مخطوطاته: مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٥٦) [٧٤٧] - ق ١٤ ه، بعنوان "

بيان
التبيان واحتجاج موازين ".

طبعاته: طهران، احمد سهيلى خوانسارى، ١٣٠٧ ش، رقعي، ١١١ ص.
طهران، ١٣٠٣ ه، رقعي، ١١١ + ٢٥٩ + ١٤٨ ص، ملحق بديوان

خسروي و " حياة ابن يمين ".
١٥ - رسالة في بيان الربط الحادث بالقديم (عربي / فلسفة)

طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، في هامش " شرح هداية الحكمة ".
١٦ - رسالة في التركيب واحكامه (عربي / فلسفة)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الذريعة ١١ / ١٤٥)، بخط تلميذ
المؤلف

السيد عباس الشاهرودي.
١٧ - رسالة في الكلي وأقسامه (عربي / منطق)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٦٩) [١١٧٢] - ١٣٠٧ ه.

(١٢٥)



١٨ - رسالة في وجود الواجب والممكن (عربي / فلسفة)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ١٥١ [٦٤٨] - (١٢ و) - ١٣٠٨

ه،
بعنوان " وجودية "، بخط تلميذ المؤلف السيد عباس الشاهرودي.

١٩ - رسالة في الوجود وأقسامه (عربي / فلسفة)
أقسام الوجود وأحكامه، وفيها إثبات وجود الكلي الطبيعي.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الذريعة ٢٥ / ٣٥)، بخط تلميذه السيد
عباس الشاهرودي.

المرعشي / قم ٢١ / ٨١ [٤ / ٨٠٨١] - (٥٢ ظ - ٥٣ ظ) ق ١٤ ه، بعنوان
" القضية المهملة هي القضية الطبيعية "، الظاهر أنها قسم آخر للقضايا من

الرسالة فقط.
المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤١٧٨ [٥ / ٥٢٤٨]، بعنوان " رسالة في

الوجود ".
طبعاته: قم، مجلة تخصصي كالم إسالمي، ١٣٧٣ ش، ع ١٢، ص ٨٨ - ٨٩.

٢٠ - وجود الصور النوعية في األجسام (عربي / فلسفة)
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢١ / ٨١ [٢ / ٨٠٨١] - (٤٩ ظ - ٥٤٠ ظ) - ق ١٤

ه.
المصادر: آتشكده اردستان ٢ / ٣٢٣ - ٣٣٩، أعيان الشيعة ٢ / ٣٣٨، تاريخ

حكماء
وعرفاء: ١٥٩ - ١٧٢، تذكره سخنوران يزد ٢ / ٤٨٤ - ٤٨٩، چاپى عربي: ١٦،

،٢٨٢ - ٢٨٣
٢٨٩، ٢٩٥، ٥٦٦، خدمات متقابل اسالم وإيران: ٦٠٩، در آسمان معرفت: ٣٢٩

،٣٥٣ -
الذريعة ١ / ٨٩ و ٦ / ١٩ - ٢٠، ١٣٨، ١٤١، ٢٠٠ و ٩ / ٢٠٢ و ١٠ / ٧٠ و

١٨ / ١٢٨ و ٢٢ /
٧٤ و ٢٥ / ٣٥، ٣٩، رجال بامداد ١ / ٤٠، ريحانة األدب ١ / ٤١٩، سخنوران

نامى معاصر ٢ /
٩٩٤، علماء معاصرين: ٣٧٥ - ٣٧٨، فرهنگ بزرگان: ١٦١، فرهنگ سخنوران ١

،٢١٩ /
الكنى واأللقاب ١ / ٤٩، مجلة آينه پژوهش ع ٢٥، ص ١٢٠ - ١٢١، مجلة نور

علم ع ٥٢ - ٥٣،
ص ٢٢٣ - ٢٦١، معجم المؤلفين ٣ / ٢٨٤، مكارم اآلثار ٤ / ١٠٦، مؤلفين چاپى

- ١ / ١٤٤



١٤٩، نامه دانشوران ٣ / ٣١ - ٣٦، نقباء البشر ١ / ٤٢، هدية األحباب: ١٥.
أبو الحسن بن محمد عالمه بارفروشي

(ق ١٤ ه)
عالم ديني. كان حيا سنة (١٣٢٦ ه)

(١٢٦)



اآلثار:
١ - تقريرات األصول (عربي / أصول الفقه)

شرع في تأليفه سنة (١٣٢٥ ه).
مخطوطاته: مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ٩٢ [١٣٢] - (٢٥١ و) - ١٣٢٥ ه، بخط

المؤلف، مشتملة على مباحث القطع والظن.
٢ - كشكول (عربي - فارسي / متفرقات)

مخطوطاته: مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ١٧٧ [٢٤٦] - ١٣٢٤ - ١٣٢٥ ه.
٣ - مجموعة في الفقه واألصول (عربي / فقه - أصول الفقه)

ألفها سنة (١٣٢٦ ه).
مخطوطاته: مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ١٤٧ [٢١٤] - ١٣٢٦ ه، بخط المؤلف.

المصادر: خطى مدرسه خاتم األنبياء بابل: ٩٢، ١٤٧، ١٧٧.
السيد أبو الحسن بن محمد العلوي

(ق ١٥ ه)
كاتب. ولد في طهران. سكن برلين وعمل في إدارة مجلة " كاوه " مع السيد حسن

تقي زاده سنة (١٣٣٦ ه).
اآلثار:

رجال عصر مشروطيت (فارسي / تراجم)
حياة عدد من رجال الثورة الدستورية. ألفه زمن إقامته ببرلين سنة (١٣٣٦ ه).

طبعاته: طهران، أساطير، ١٣٦٣ ش، وزيري، ١٨٨ ص، باهتمام حبيب يغمائي
وايرج أفشار.

المصادر: كتابنامه شهريور ١٣٦٤: ٥٦، الكتاب نفسه.
أبو الحسن بن محمد علي دهقان

(١٣٢٨ ه -)
طبيب له دراسات في التاريخ والجغرافية. ولد بشيراز. التحق بالجامعة األميركية في

بيروت سنة (١٣٤٥ ه) ودرس فيها (٥) سنين. تخرج في كلية الطب بباريس. حصل

(١٢٧)



على شهادة تخصصية في الصحة وأمراض المناطق الحارة وااللتهابات من كلية الطب
في

لندن. أتقن العربية واالنكليزية والفرنسية. مارس تدريس العلوم الطبية بمعهد الصحة
العالي، والتاريخ في كلية اآلداب والمؤسسة اآلسيوية. له مشاركات كثيرة في عديد من

المؤتمرات واالجتماعات داخل إيران وخارجها.
اآلثار:

١ - تاريخ إيران از ماد تا عرب (فارسي / تاريخ)
٢ - حماسه زند (فارسي / تاريخ)

في أدب إيران وتاريخها.
٣ - سهم إيران در پيشرفت تمدن بشر (فارسي / حضارة)

(٥) مقاالت في األدب وتاريخ إيران.
طبعاته: شيراز، دانشگاه، ١٣٤٨ ش، وزيري، ١٦٢ ص.

٤ - ماگناكارتا يا منشور كبير (فارسي /...)
طبعاته: شيراز، دانشگاه، ١٣٤٥ ش، وزيري، ٢٥٤ ص.

٥ - مباني تاريخ حقوق إيران در شط العرب (فارسي / حقوق)
طبعاته: طهران، دانشگاه پهلوى، ١٣٤٨ ش، وزيري، ١٣٣ ص، مع دراستين ألسد

الله خاوري ونوراني وصال.
المصادر: انجمن هاي أدبي شيراز: ٤٤١ - ٤٤٢، چاپى فارسي ٣ / ٣١٠٠ و ٤ /

.٤٤٥٧
أبو الحسن بن محمد علي ساطع الكشميري

(٠٠٠ - ١١٥٦ ه)
شاعر هندي نظم بالفارسية. من تالمذة داراب بيك " جويا ".

اآلثار:
١ - حجت ساطع (فارسي / لغة)

منتخب من " البرهان القاطع ".
٢ - ديوان (فارسي / شعر)

٣ - گلشن اسالم (فارسي /...)

(١٢٨)



٤ - مثنوى جنگ فيالن (فارسي / شعر)
نظمه لمحمد شاه.

المصادر: الذريعة ٩ / ٤١٥ و ١٨ / ٢٢٤ و ١٩ / ١٥٠، فرهنگ سخنوران ١ /
.٤٢٦

أبو الحسن بن محمد علي صادقيان
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
مطالعه تطبيقي راجع به برات ومحل آن (فارسي / حقوق)

طبعاته: طهران، ١٣٤٠ ش، وزيري، و + ٤٠٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٧٨٨.
أبو الحسن بن محمد علي مصلحي

(ق ١٥ ه)
عالم ديني. ابن المرجع الديني الشيخ محمد علي األراكي. تخرج في الفقه واألصول

على عدة أساتذة منهم والده.
اآلثار:

الحكومة اإلسالمية في أحاديث الشيعة اإلمامية (عربي / الحكومة اإلسالمية)
ألفه مع عدد من أساتذة حوزة قم العلمية.

طبعاته: قم، مؤسسة در رآه حق، ١٣٦٨ ش، ٢٤٨ ص.
المصادر: مجلة كيهان فرهنگى ع ١٢، السنة ٦، ص ٤٣، معلومات خاصة.

أبو الحسن بن محمد كاظم الجاجرمي
(ق ١٣ ه)

عالم ديني بارع في الفقه واألصول والحديث والتفسير، معاصر للسلطان فتح علي
شاه القاجاري، مقرب إلى األمراء، سعى في قضاء حوائج الناس عندهم. اهتم بالتدريس

وإشاعة العلم. كان حيا سنة (١٢٤٥ ه).

(١٢٩)



اآلثار:
١ - آيات الجهاد في أعالم العباد (١) (فارسي / فقه)

في وجوب الجهاد. مقدمة و (١٦) فصال وخاتمة. استدل فيه بآيات وأحاديث كثيرة.
كتبه إبان

الحرب الروسية اإليرانية أيام فتح علي شاه القاجاري. فرغ منه سنة (١٢٣٨ ه). رآه
الشيخ

الطهراني بمكتبة المحدث الشيخ عباس القمي في مشهد.
٢ - أخالق األولياء (فارسي / أخالق)

منظومة في (٣٥٠) بيتا. احتوت على (٢٨٠) صفة أخالقية. استشهد بآيات قرآنية
وأحاديث

عن المعصومين (عليهم السالم) وأقوال بعض الحكماء. بلغ عدد األحاديث الواردة فيها
(٤٠٠) حديث. ألفها

لولده نصر الله سنة (١٢٣٩ ه).
مخطوطاته: جامع گوهر شاد / مشهد ٤ / ٢١٠٨ [١٥٥٥] - (٤٥ و) - ١٣٠٧ ه.

المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٤٦١ [٢٦٠٦] - (٢٥ و) - ١٢٣٩ ه، بخط
المؤلف.

المسجد األعظم / قم: ١٤ [١٢١٢] - (٤١ و) - ١٣٠٤ ه.
٣ - االلتجائية في الواقعة القفقازية (فارسي / شعر)

قصيدة طويلة التجأ فيها إلى الله تعالى واألئمة المعصومين (عليهم السالم) من العدوان
الروسي واحتالله

القفقاز وقسما آخر من إيران.
مخطوطاته: الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ١٨٦ [٢ / ٢٢٩] - (١٠١ ظ -

١٢٣ أ).
٤ - بركات القائم إليقاظ النائم (فارسي / أخالق)

بحوث عن العدل والظلم وآثارهما الدنيوية واألخروية استنادا إلى اآليات واألحاديث.
أهداه

إلى القائم باألمر عجل الله فرجه وسماه بذلك االسم. ألفه سنة (١٢٣٩ ه).
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٧ / ٥٧٠ [١٣٩٧٧] - (٢٠٤ و) -

١٢٤٠ ه.
المرعشي / قم ١٩ / ٢٥٩ [٧٤٥٧] - (٢٠٧ و).

المرعشي / قم ٣ / ٣٢٧ [١١٥٦] - (١٦٢ و) - ١٢٤٤ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٦٢٨ [٢٧٧٠] - (١٣٢ و) - ١٢٤٣ ه.



--------------------
(١) ذكر في الذريعة ٥ / ٢٩٦، والكرام البررة ١ / ٣٦ باسم " الجهادية ".

(١٣٠)



٥ - تحفة األمير في إبطال الجبر وإثبات التخيير (١) (فارسي / فلسفة)
(٢٠) دليال عقليا ونقليا على بطالن الجبر بأسلوب سهل يسير. ألفه لمحمد تقي ميرزا

القاجاري سنة (١٢٢٩ ه).
مخطوطاته: الفيضية / قم ٢ / ٢٠ [١٤٨٧] - (٣٧ و).

المرعشي / قم ١٨ / ١٠٣ [٦٩٠٩] - (٥١ و) - ١٢٣٤ ه، محشي ومصحح،
ترجم في الحاشية عباراته العربية إلى الفارسية.

٦ - رايات االجتهاد (فارسي /...)
٧ - الهدية المكية (عربي / دراية)

منظومة في الدراية دونها لولده محمد حسين أثناء سفره إلى الحج سنة (١٢٤٥ ه).
توجد في

مكتبات بروجرد وعليها تعليقات ولده نصر الله.
٨ - ينابيع الحكمة (فارسي / حديث)

(١٧) فصال وخاتمة. الفصل األول: أحاديث قدسية، الثاني إلى الرابع عشر: أحاديث
األئمة

المعصومين (عليهم السالم) كل فصل نقل عن إمام، الخامس عشر: أحاديث المسيح
(عليه السالم)، السادس عشر:

أحاديث لقمان، السابع عشر: وصايا أبي ذر. فرغ منه بإصفهان سنة (١٢٤٠ ه).
مخطوطاته: عباس الكاشاني الخاصة / كربالء ١ / ٢٩٧ (٢٧٦ و) - ١٢٤٢ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٧ / ٤٣٣ [١٣٨٦٦] - (١ أ - ١٨٧ ظ) -

١٢٩٤ ه.
المرعشي / قم ١٩ / ٣٣٢ [٧٥٢٥] - (١٩٠ و).

المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢١٤٢ [٣١٨٣] - (٣٠٤ و) - ق ١٣ ه، ناقصة
األول واآلخر.

المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٧٥ [٢٦٩٠] - (٢٤٨ و).
المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤٠٨٦ [٥٠١٦] - (١٨٦ و) - ١٢٥٤ ه.
الوطنية / طهران ٦ / ٥١٥ [٢٨٥٩ ف] - (١٧٩ و) - ١٢٦٣ ه، بعنوان

" أخالق ".
طبعاته: طهران، ١٣٠٤ ه، وزيري، ٢٣٥ ص، تقريظ المال باقر الكجوري.

طهران، ١٣٨٠ ه، رقعي، ٥٩٤ ص، باهتمام محمد رضا تناوش.
--------------------

(١) جاء باسم " الجبر واالختيار " في الذريعة ٢٦ / ٢٥١.



(١٣١)



المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٣١، تراجم الرجال ١ / ٣٥، چاپى فارسي ٥ / ٥٦٠٥،
الذريعة

١ / ٣٧٢ و ٢ / ٢٨٥ و ٣ / ٨٨، ٤٢١ و ٥ / ٢٩٦ و ١٠ / ٦٥ و ١٢ / ٢٤٦ و
١٧ / ١٠٩ و ٢٥ /

٢٨٨ و ٢٦ / ٢٥١، الكرام البررة ١ / ٣٦، مصفى المقال: ٢٦، معجم المؤلفين ١١
،١٥٥ /

مؤلفين چاپى ١ / ١٤٦.
أبو الحسن بن محمد مستوفي الغفاري الكاشاني

(ق ١٣ ه)
مؤرخ رسام وشاعر لقب ب " أبو الحسن األول " (١). ولد بمدينة كاشان. عرف

بقوة
أسلوبه في الكتابة. تقرب إلى كريم خان الزندي، ودون تاريخ دولته. له (١٧) لوحة

فنية. كان حيا سنة (١٢١٢ ه).
اآلثار:

گلشن مراد (فارسي / تاريخ)
تاريخ الدولة الزندية. شرع في تأليفه سنة (١١٩٨ ه). فرغ منه سنة (١٢٠٣ ه) وجدد

النظر
فيه سنة (١٢٠٦ ه).

مخطوطاته: المتحف البريطاني / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٣٧٥) -
١٨٨٧ م، ناقصة.

ملك الوطنية / طهران ٤ / ٦٩٩ [٤٣٣٣] - (٢٥٢ و) - ١٢١٠ ه.
طبعاته: طهران، ١٣٦٩ ش، ٩١١ ص، باهتمام غالم رضا طباطبائي مجد.

المصادر: دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٥ / ٣٥٨، الذريعة ٣ / ٢٥٤ و ١٨ / ٢٢٩،
رجال

بامداد ٥ / ٣١٤، كتابشناسى ملى ٦٦ / ٣٧٥.
السيد أبو الحسن بن محمد الموسوي اإلصفهاني

(١٢٨٤ - ١٣٤٥ ه)
مرجع الشيعة األعلى ورئيس الحوزة العلمية في النجف. ولد بقرية مدسه في

إصفهان. قرأ المقدمات بمسقط رأسه، والسطوح بمدينة إصفهان حتى بلغ مرحلة
البحث

--------------------
(١) لقب به بعد موته لئال يلتبس ب " أبو الحسن صنيع الملك " (ت ١٢٨٢ ه).



(١٣٢)



الخارج. من أساتذته آنذاك في الفقه والفلسفة والرياضيات الشيخ محمد الكاشي. سافر
إلى النجف سنة (١٣٠٨ ه) وتتلمذ للميرزا حبيب الله الرشتي (٤) سنوات في الفقه

واألصول، ولآلخوند محمد كاظم الخراساني (١٧) سنة، ثم تصدر تدريس الفقه
واألصول بعد أستاذه الخراساني. أبعدته الحكومة العراقية بعد الحرب العالمية األولى مع
الميرزا حسين النائيني إلى إيران بتهمة التدخل في منع االنتخابات النيابية، فاحتفي بهما
احتفاء كبيرا، وبقيا بمدينة قم مدة ثم عادا إلى العراق. انحصرت به الرئاسة العلمية بعد
وفاة معاصره النائيني سنة (١٣٥٥ ه). من جليل أعماله: اهتمامه الشخصي بطلبة العلوم

الدينية والفقراء واجراؤه نفقات شهرية طائلة عليهم، إرساله المرشدين الدينيين إلى
مختلف البلدان وإن كان فيها عدد قليل من الشيعة والقيام بنفقاتهم. توفي في الكاظمية،

وشيع جثمانه تشييعا عظيما لم يسبق له مثيل ليستودع تراب النجف.
اآلثار:

١ - أنيس المقلدين (فارسي / فقه)
رسالة عملية. جمع فتاواه السيد أبو القاسم اإلصفهاني.

طبعاته: (٣٧) مرة منها:
النجف، المرتضوية، ١٣٤٥ ه، جيبي، ١١٨ ص.

النجف، الغري، ١٣٥٧ ه، جيبي، ١٨٠ ص.
النجف، ١٣٦٢ ه، رقعي، ١٠٠ ص.

٢ - ترجمة الصالة (فارسي / فقه)
طبعاته: طهران، جيبي، ٤٠ ص، مع " مختصر اإلسالم " في جزء واحد.

٣ - حاشية تبصرة المتعلمين (عربي / فقه)
تعليقة على مصنف للشيخ حسن بن يوسف الحلي.

طبعاته: إيران والنجف والهند.
٤ - حاشية ذخيرة العباد ليوم المعاد (عربي / فقه)

تعليقة على مصنف لمحمد بن فضل علي الفاضل الشرابياني.
طبعاته: النجف، ١٣٦٣ ه.

(١٣٣)



٥ - حاشية العروة الوثقى (عربي / فقه)
مخطوطاته: مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ٢١٩ [٣٠٩] - ق ١٤ ه.

طبعاته: عديدة منها:
النجف، ١٣٤٤ ه، وزيري، ٦٣٥ ص، ضمن " العروة الوثقى ".

النجف، المرتضوية، ١٣٤٦ ه، وزيري، ٨٥ ص.
٦ - حاشية المناسك (عربي / فقه)

تعليقة على مصنف للشيخ مرتضى األنصاري.
طبعاته: النجف، ١٣٥٦ ه، ٩٤ ص.

٧ - حاشية منتخب الرسائل (عربي / فقه)
تعليقة على مصنف للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي.

طبعاته: أكثر من (٤٠) مرة منها:
طهران، ١٣١٦ ش، رقعي، ١١٥ ص.
النجف، ١٣٦٠ ه، رقعي، ١٦٨ ص.
٨ - حاشية نجاة العباد (عربي / فقه)

تعليقة على مصنف للشيخ محمد حسن النجفي مؤلف " جواهر الكالم ".
طبعاته: أكثر من (١٠) مرات في النجف.

٩ - ذخيرة الصالحين في شرح تبصرة المتعلمين (فارسي / فقه)
طبعاته: النجف، المطبعة الحيدرية، ١٣٤٣ ه، ١٢٧ ص.

١٠ - ذخيرة العباد ليوم المعاد (فارسي / فقه)
طبعاته: أكثر من (٧٠) مرة منها:

النجف، العلوية، ١٣٤١ ه، رقعي، ٢٣٦ ص.
بومباي، ١٣٢٧ ه، وزيري، ١٥٩ ص.

طهران، اخوان كتابچى.
١١ - رسالة عملية (تركي / فقه)

ألفها ألهالي كركوك.
١٢ - شرح كفاية األصول (عربي / أصول الفقه)

(١٣٤)



١٣ - مختصر اإلسالم (فارسي / معرفة اإلسالم)
طبعاته: طهران، جيبي، ٤٠ ص، مع " ترجمة الصالة ".

١٤ - مناسك الحج (فارسي / فقه)
طبعاته: أكثر من (٣٠) مرة منها:

النجف، ١٣٠٨ ه، وزيري، ١٨٣ + ٦٤ ص، مع " ذخيرة العباد ".
١٥ - منتخب الرسائل (عربي / فقه)

جمعه السيد أبو القاسم النجفي اإلصفهاني.
طبعاته: النجف، جيبي، ١٦٥ ص.
١٦ - وسيلة النجاة (عربي / فقه)

مجموعة فتاواه. تعليقات على رسالة " ذخيرة الصالحين " للسيد محمد كاظم اليزدي.
أضاف

إليها مسائل كثيرة متنوعة، ودونها مستقلة (١).
طبعاته: عديدة منها:

النجف، ١٣٤٨ ه، ٣٥٢ ص.
النجف، ١٣٥٥ ه، رقعي، ٧٥٢ ص.

قم، دار العلم، ١٣٥٢ ش، وزيري، ٣٠٨ ص.
المصادر: آثار الحجة ١ / ١٣١، أعيان الشيعة ٢ / ٣٣١ - ٣٣٥، چاپى عربي:

،٢٧٣، ٢٨٦
٣٩١، ٩٠٩، ٩٩١، چاپى فارسي ١ / ٥٩٤، ١٢٩٧ و ٢ / ٢٣٩٨ - ٢٤٠٠ و ٤ /

،٤٦٣٧
٤٩٥٤، ٤٩٨٣ و ٥ / ٥٤١٢، الذريعة ١٠ / ١٦ و ٢٢ / ٢٥٣ و ٢٥ / ٨٥، رجال

بامداد ١ / ٣٤،
رجال ومشاهير إيران ١ / ١٩٢ - ١٩٦، ريحانة األدب ١ / ١٤٢، علماء معاصرين:

- ١٩٣
١٩٤، فقهاى نامدار: ٤٢٩، فهرست المطبوعات العراقية ١ / ١٩٩، ٢٠٣، ٢٠٧،

،٢٢٧، ٢٥٤
گنجينه دانشمندان ١ / ٢١٦ - ٢٢٣ و ٣ / ٨١ - ٨٤، مجلة نور علم ع ٤، السنة

٣، ص ١٠٩ -
١١٠، المسلسالت في اإلجازات ٢ / ٣٥٩، مشاهير جهان: ٢٤٨، المطبوعات

العربية في
إيران: ٤٨٥، المطبوعات النجفية: ١٠١، ١٤٤، ١٨٦، ٣٣٩، ٣٨٠، معجم رجال

الفكر ١ /
١٢٩، معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٦٠ - ٦١، مكارم اآلثار ٧ / ٢٥٨٥ - ٢٦١١،



مؤلفين چاپى
١ / ١٣٨ - ١٤٠ و ٦ / ١٣٥، نقباء البشر ١ / ٤١.

--------------------
(١) ترجم إلى الفارسية واألردية، وكتب كثير من الفقهاء تعليقات عليه، منهم السيد روح الله الموسوي

الخميني حيث جمع تعليقاته ومسائل أخرى وطبعت في رسالة عملية له باسم " تحرير الوسيلة ".

(١٣٥)



السيد أبو الحسن بن محمد الموسوي التستري الجزائري
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
اختناق إيران (فارسي / سياسة)

ترجمة عن كتاب ل (مورگان شستر) األميركي.
مخطوطاته: كلية الحقوق / طهران: ١٠ [١٣٢ ج] - (١٠٦ و) - ق ١٣ - ١٤ ه.

طبعاته: عديدة منها:
بومباي، ١٣٤٠ ه، رقعي، ٣٤١ ص.
كلكتا، ١٣٣٣ ه، رقعي، ٥٠٠ ص.

طهران، صفى عليشاه، ١٣٦٨ ش، ٤٩٦ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٨٨، الذريعة ٢٦ / ٣٣، كتابنامه پائيز ١٣٦٨: ٤٦٢،

مؤلفين
چاپى ١ / ١٥٥.

السيد أبو الحسن بن محمد هادي الحسيني التنكابني
(١٢١٥ / ١٢٢٢ - ١٢٨٦ ه)

فقيه. ولد برامسر التابعة لمحافظة مازندران. تلقى مقدمات العلوم الدينية من والده.
درس الفقه واألصول والفلسفة والحكمة والتفسير والكالم عند الشيخ إبراهيم الكلباسي،

المال علي النوري، اآلقا السيد علي، وغيرهم. اشترك في حلقة درس الشيخ محمد
حسن

النجفي مؤلف " جواهر الكالم " بالنجف، والسيد إبراهيم القزويني مؤلف " ضوابط
األصول " بكربالء. استوطن قزوين بعد هجوم الوهابيين على العراق سنة (١٢٥٨ ه)

وتوفي هناك.
اآلثار:

١ - باقيات صالحات (فارسي / أدعية - زيارات)
أدعية وزيارات وصلوات مستحبة في أوقات مختلفة. اشتمل على مقدمة وخاتمة بينهما

(٨)
أبواب بعدد أبواب الجنان.

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٤ / ٢٠١ [٥٤١٢] - (١٨٧ و) - ١٢٨٧ ه.
٢ - براهين األحكام في شرح شرايع اإلسالم (عربي / فقه)

مخطوطاته: مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ٨)، بخط المؤلف.

(١٣٦)



٣ - البضاعة المزجاة (عربي / فلسفة)
إثبات وجود الكلي الطبيعي بأسلوب مفصل. اشتمل على مقدمة في (٥) كلمات

وبابين. األول:
إبطال كالم المانعين، وضم (٢٠) دليال، والثاني: إثبات الكلي الطبيعي ب (٤٠)

قاعدة. ألفه سنة
(١٢٥٥ ه).

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٣ / ١٨ [١ / ٨٩٢] - (اأ - ٢٩ ظ) -
١٢٥٥ ه، بخط

المؤلف.
٤ - حقايق األحكام (عربي / فقه)

كتاب الصالة. لعله من أجزاء " براهين األحكام في شرح شرايع اإلسالم ". فرغ منه
سنة

(١٢٦٣ ه).
مخطوطاته: مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ١٥).

٥ - خطب وأشعار أهل البيت (عليهم السالم) وأنصارهم (عربي / حديث - شعر)
مخطوطاته: مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ١٦)، بخط

المؤلف.
٦ - درة التنكابني (١) (عربي /...)

مخطوطاته: مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ٣٢) [٢ مج]، لعلها
بخط المؤلف.

٧ - شرح نتايج األفكار (عربي / أصول الفقه)
و " نتايج األفكار " للسيد إبراهيم القزويني الحائري.

٨ - الفوائد الشافية (٢) (عربي /...)
ألف سنة (١٢٤١ ه).

مخطوطاته: مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ٣٥) - ١٢٥٨ ه.
٩ - لسان الصدق والصواب (عربي / معارف دينية)

(٨) كلمات في معنى الصدق والكذب والحقيقة من منظار منطقي ولغوي وأدبي. ألفه
سنة

(١٢٦٠ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٦ / ٩ [٢ / ١٠٠١١] - (٧٦ ظ - ٨٢ ظ) - ١٣٠٦

ه.
--------------------



(١) استظهر في دليل المخطوطات ١ / ٣٢ أنه للمترجم له.
(٢) احتمل في دليل المخطوطات ١ / ٣٥ نسبته إلى المترجم له.

(١٣٧)



١٠ - مصالح المؤمنين (فارسي / معارف دينية)
(٣٠) بابا.

مخطوطاته: مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ٣٢).
المصادر: بزرگان رامسر: ٢٠ - ٢٣، تراجم الرجال ١ / ٣٥، دائرة المعارف تشيع ٥

،١١٤ /
دليل المخطوطات ١ / ٣٢، ٣٥، الذريعة ١٣ / ٣١٦ و ١٨ / ٩٨ و ٢١ / ٩٩ و

٢٦ / ١٠٣، الكرام
البررة ١ / ٣١، ٣٨، گنجينه دانشمندان ٥ / ١٦١، معجم رجال الفكر ١ / ٣١٥ -

٣١٦، معجم
المؤلفين ٣ / ٢٩١، مينو در ٢ / ٨٠٧.

أبو الحسن بن محمد هادي القائني
(ق ١١ ه)

عالم وفقيه إيراني. كان حيا سنة (١٠٦٣ ه).
اآلثار:

رسالة في الحج (فارسي / فقه)
فرغ منها سنة (١٠٦٣ ه).

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٤٦١ [١٠٢ / ٩٧٠٧] - (٢٧٦ ظ -
٢٨٠ ظ)

- ١٠٦٣ ه، بخط المؤلف.
المصادر: بزرگان قائن: ٥٠.

أبو الحسن بن مصطفى معاون الفقراء الشيرازي
(ق ١٤ ه)

كاتب وشاعر من أسرة الذهبي في شيراز. لقب ب " حافظ الكتب ". من مريدي
الميرزا وحيد األولياء التبريزي.

اآلثار:
١ - آثار األحمدية (فارسي / تراجم)

حياة وحيد األولياء.
طبعاته: شيراز، كتابفروشى احمدى، ١٣٧٤ ه، مع " رسالة كبريت احمر " لراز

الشيرازي.

(١٣٨)



٢ - گلچين (گلبن) محمدي (فارسي / المدائح والمراثي)
طبعاته: شيراز، كتابفروشى احمدى، ١٣٧٥ ه.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٤ و ٤ / ٤٢٦٦، دانشمندان فارس ٤ / ٤٨٠ - ٤٨٢.
أبو الحسن بن مفرج اليزدي

(ق ١٢ ه)
اآلثار:

شرح التصريف (عربي / لغة)
شرح مصنف لعبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني. فرغ منه سنة (١١٧١ ه). رآه الشيخ

الطهراني بمكتبة الحاج محمد حسن كبة في سامراء.
المصادر: الذريعة ١٣ / ١٤٩.

السيد أبو الحسن بن منصور علي النقوي شكارپوري الهندي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
١ - گنجينه مصادر (فارسي / علم المصادر)

مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد (نسخه هاي خطى فارسي ٣ / ١٩٤٩) [٥٣١
لغت].

٢ - مصدر نامه (١) (فارسي / علم المصادر)
مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد (نسخه هاي خطى فارسي ٣ / ٢٠٢٩) [٤٤٩

لغت] -
١٣٣٦ ه.

المصادر: الذريعة ٢١ / ١٢٦.
السيد أبو الحسن مهدوي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

نمونه أي از يك انسان وارسته پيوسته (فارسي / تراجم)
--------------------

(١) احتمل الشيخ الطهراني اتحاده مع " گنجينه مصادر "، وأشير في نسخه هاي خطى فارسي ٣ / ٢٠٢٩
إلى

أنه ربما أخذ من " گنجينه مصادر ".

(١٣٩)



حياة الشيخ محمد حسين النجفي اإلصفهاني.
طبعاته: إصفهان، هيئت محبان حضرت زهراء (عليها السالم)، ١٣٧٢ ش، وزيري،

٧٠ ص.
المصادر: الكتاب نفسه.

السيد أبو الحسن بن مهدي اللكهنوي
(٠٠٠ - ح ١٣١٤ ه)

عالم ديني وأديب من مدينة لكهنو الهندية.
اآلثار:

١ - تربية المتعلمين (فارسي / التربية والتعليم)
ترجمة بتصرف عن " آداب المتعلمين " للخواجه نصير الدين الطوسي. فرغ منه سنة

(١٢٧٥ ه).
طبعاته: لكهنو، ١٢٧٥ ه، رقعي، تقريظ السيد أبي الحسن محمد الكشميري.

لكهنو، ١٢٨٥ ه، وزيري، ٢٨ ص.
٢ - روح الجنان في أحوال صاحب الزمان (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين

(عليهم السالم))
(٢٥) بابا وخاتمة. من أهم عناوين أبوابه: الغيبة وانتفاع الناس به (عليه السالم)، إثبات

إمامته باألدلة
العامة والخاصة، سفراؤه، قصائد بالعربية والفارسية في مدحه (عليه السالم). ألفه سنة

(١٢٨٧ ه).
M. - مخطوطاته: المتحف الوطني / كراتشي (نوشاهى: ٧٧٧) [٥٢١ - ١٩٦١

- [N
(٣٢٦ ص) - ق ١٣ ه، بخط المؤلف.

٣ - كشكول (فارسي - عربي / متفرقات)
احتوى على أحاديث ومعاني بعض المفردات، وشئ من الصرف والنحو، ورسائل

بالعربية.
٤ - مرشد الطالب ومفهم الكتاب (أردي / التربية والتعليم)

من عناوينه: فضيلة تالوة القرآن، فضيلة العلم، فضيلة العلماء، مذمة العلماء غير
العاملين،

سعي طالب العلم وصبره، آداب الخط.
طبعاته: دلهي، مطبع يوسفى، ٦٧ ص.

٥ - مغناطيس القلوب (أردي / العلوم الغريبة - فلك)
في الجفر وعلم النجوم. مطبوع.



(١٤٠)



المصادر: بر صغير كي اماميه مصنفين ١ / ٣١٨، ٤٣٣، چاپى فارسي ١ / ١٢٧١،
الذريعة ٤ /

٦٣ و ٢٠ / ٣٠٦، كتابنامه طب سنتي: ٦٩، مطلع أنوار: ٦٤، مؤلفين چاپى ١ /
.١٦٥

السيد أبو الحسن الموسوي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
اقتصاد إسالمي (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، فارابى، ١٣٩٩ ه، ٣٢ ص.
المصادر: كتابنامه اقتصاد إسالمي: ٢٣.
السيد أبو الحسن الموسوي دره صوف

(١٣٤٢ ه -)
شاعر أفغاني.

اآلثار:
ديوان فضائل (تشخيص حق از باطل) (فارسي / شعر)

طبعاته: قم، المؤلف، ١٣٧١ ش، جيبي، ١٩٢ ص.
المصادر: الكتاب نفسه.

السيد أبو الحسن الموسوي المشهدي
(ق ١١ ه)

عالم ديني. احتمل الشيخ الطهراني أنه والد الميرزا معز الدين محمد بن أبي الحسين
الموسوي المشهدي مؤلف " الشمسية ".

اآلثار:
العشرة الكاملة (فارسي / أدعية)
(١٠) أحراز مأثورة مع فضائلها.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٢٨٢ [٣٢٤٠] - (٣٣ و).
المصادر: الذريعة ١٥ / ٢٦٤.

(١٤١)



السيد أبو الحسن الموسوي الهمداني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ترجمه بحار األنوار (فارسي / حديث)

ترجمة الجزء الرابع من " بحار األنوار " للعالمة المجلسي.
طبعاته: قم، نشر محمد، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٤٢٠ ص.

المصادر: كتابنامه بهمن ١٣٦٤: ٢٠.
السيد أبو الحسن بن موسى روح القدس

(ق ١٥ ه)
مدرس وشاعر تخلص ب " روح القدس " و " مارعينكي أسد آبادي ". ابن عمة السيد

جمال الدين أسد آبادي. ولد بمدينة أسد آباد في محافظة همدان، وأكمل دراسته
الثانوية

بها. تخرج في جامعة الرازي بكرمانشاه. عمل في سلك التربية والتعليم، وقضى سنينا
كثيرة بالتدريس في ثانويات همدان. برزت موهبته الشعرية في مقتبل عمره. انتمى إلى

تجمعات أدبية عديدة بمدينته.
اآلثار:

١ - ديوان (فارسي / شعر)
طبعاته: ١٣٥٨ ش.

٢ - گلبانگ عارفان (فارسي / شعر)
مجموعة شعرية. (٣٠٠) قصيدة غزل.

طبعاته: ١٣٦٩ ش.
٣ - مجموعه غزل فيض روح القدس (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، هاد، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٤٨ ص.

المصادر: سخنوران نامى معاصر ٣ / ١٥٨٤، طنز سرايان إيران ١ / ٣٤١ - ٣٤٧،
كتابنامه

پائيز ١٣٧٣: ٢٥٧.

(١٤٢)



السيد أبو الحسن موالنا
(١٣٤٣ ه -)

فقيه وأصولي. ولد في مدينة النجف. درس مقدمات العلوم الدينية عند والده والشيخ
علي أكبر النحوي وغيرهما بحوزة تبريز العلمية. واصل دراسته بمدينة قم منذ سنة
(١٣٦٢ ه) فاجتاز مرحلة السطوح على يدي بعض األساتذة، منهم: الشيخ موسى
الزنجاني، السيد أحمد الخوانساري، السيد الگلپايگاني، السيد المرعشي النجفي.

حضر بحوث الخارج للسادة: المحقق الداماد، البروجردي، الحجة الكوهكمري. قرأ
الفلسفة و " األسفار األربعة " و " شرح المنظومة " على السيد الطباطبائي. عاد إلى

تبريز سنة (١٣٧٦ ه) وتولى التدريس والتأليف وإمامة الجماعة في مسجد أستاذ
شاگرد.
اآلثار:

١ - پيامبر اسالم وكثرت همسر (فارسي / السيرة النبوية)
٢ - تحقيق وتعليق على أحسن الدالالت (عربي / أصول الفقه)

و " أحسن الدالالت " للعالمة المازندراني.
٣ - تعليقة على رسائل الشيخ األنصاري (عربي / أصول الفقه)

٤ - تعليقة على منظومة السبزواري (عربي / فلسفة)
٥ - تعليقة على منهاج الصالحين (عربي / فقه)

٦ - تعليقة على وجيزة الشيخ البهائي (عربي / دراية)
٧ - ثالث مسائل أصولية (عربي / أصول الفقه)

محاضرات أستاذه السيد البروجردي في حجية الشهرة الفتوائية، اإلجماع، خبر الواحد.
٨ - چهل حديث (فارسي - عربي / حديث)

٩ - الحلية في حرمة حلق اللحية (عربي / فقه)
١٠ - داستانهاى راستين (فارسي / أدب)

جزءان.

(١٤٣)



١١ - در المطالب في شرح المكاسب (عربي / فقه)
١٢ - راهنماى دين در أصول دين (فارسي / عقائد)

١٣ - شرح نهج البالغة (عربي / حديث)
شرح للقسم الثالث منه: الكلمات القصار والحكم والمواعظ.

١٤ - مسألة والية الفقيه (عربي / الحكومة اإلسالمية)
١٥ - مهدى (عليه السالم) ومساله رجعت (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
بحث عن منجي البشرية اإلمام المهدي (عليه السالم). ضم (٣) موضوعات: المهدي

(عليه السالم) والرجعة،
المالحم والفتن، انتظار الفرج.

طبعاته: تبريز، نور واليت، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٣٩ ص.
١٦ - النجم الزاهر في صالة المسافر (عربي / فقه)

تقرير لمحاضرات أستاذه السيد الحجة الكوهكمري.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٦: ٤٣، مجموعه مقاالت پيرامون حضرت مهدى (عليه

السالم): ٣٣٩ -
.٣٤١

أبو الحسن ميكده
(١٣١٤ ه - ٠٠٠)

مترجم. ولد في طهران، وبها أكمل تعليمه الثانوي. سافر إلى بيروت لمواصلة دراسته
إبان الحرب العالمية األولى فتعرقلت طموحاته. انضم إلى جامعة ماربورك بالمانيا سنة

(١٢٩٥ ه) وتخصص في التربية والتعليم. عين موظفا بوزارة الثقافة ووزارة العدل
بإيران مدة، وما يقارب (٢٢) سنة في أحد البنوك.

اآلثار:
راهزنان وتوطئه فيسكو (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (شيلر).
طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٣٦ ش، رقعي، ٤٩٧ ص.

طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٤٣ ش، رقعي، ٤٣٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٤٤٥، مؤلفين چاپى ١ / ١٦٨.

(١٤٤)



السيد أبو الحسن النائيني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ديناميك خاك (فارسي / عمارة)

ترجمة كتاب ل (براجا أم. داس).
طبعاته: طهران، دانشگاه بين المللى امام خمينى، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٥٢٠ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٧٦ / ٢٤.
أبو الحسن النجفي

(ق ١٥ ه)
أستاذ جامعي ومترجم.

اآلثار:
١ - أدبيات چيست؟ (فارسي / أدب)

ترجمة مع مصطفى رحيمي عن كتاب ل (جان بول سارتر).
طبعاته: طهران، زمان، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٢٥٦ ص.

طهران، زمان، ١٣٧٠ ش، ٢٥٢ ص.
٢ - أستاذ تاران وهمانطور كه بوده أيم (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (آرثر آداموف).
طبعاته: طهران، زمان، ٦٦ ص.

٣ - بچه هاي كوچك أين قرن (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (كريستين روشفور).

طبعاته: طهران، نيل، ١٣٤٤ ش، رقعي، ١٦٨ ص.
٤ - خانواده تيبو (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (روجيه مارتن دوگاري).
طبعاته: طهران، نيلوفر، ١٣٦٩ ش، ٦٠٧ + ٤٣٩ + ٦٢٠ + ٦٥٥ ص، ٤ ج.

٥ - در باره نمايش (فارسي / فن)
ترجمة كتاب ل (جان بول سارتر).

طبعاته: طهران، زمان، ١٣٥٧ ش، ١٧٤ ص.

(١٤٥)



٦ - سرنوشت بشر (فارسي / أدب)
ترجمة مؤلف ل (أندريه مالرو).

طبعاته: طهران، نيل.
٧ - شنبه ويكشنبه در كنار دريا (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (روبرمول).
طبعاته: طهران، نيل، ١٣٤٦ ش، رقعي، ٣٢٥ ص.

٨ - شيطان وخدا (فارسي / فن)
ترجمة مسرحية ب (٣) فصول ل (جان بول سارتر).

طبعاته: طهران، نيل، ١٣٤٥ ش، رقعي، ٢٧١ ص.
٩ - ضد خاطرات (فارسي / أدب)

ترجمة مع السيد رضا الحسيني عن كتاب ل (أندريه مالرو).
طبعاته: طهران، خوارزمي، ١٣٦٤ ش، رقعي، ٦٩٢ ص.

١٠ - غلط ننويسيم: فرهنگ دشواريهاى زبان فارسي (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٣٣٦ ص.

طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٤٧٤ ص.
١١ - كاليگوال (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (البير كامو).
طبعاته: طهران، نيل، ١٣٤٦ ش، رقعي، ١٢٩ ص.

١٢ - كهن ترين داستان جهان و... (فارسي / أدب)
ترجمة عن منتخب من القصص القصيرة لكتاب فرنسيين معاصرين.

طبعاته: طهران، پاپيروس، ١٣٦٦ ش، ٢٧٢ ص.
١٣ - گوشه نشينان آلتونا (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (جان بول سارتر).
طبعاته: طهران، نيل، ١٣٤٥ ش، رقعي، پانزده + ٣٠٢ ص.

١٤ - مباني زبان شناسى وكاربرد آن در زبان فارسي (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، نيلوفر، ١٣٧١ ش، وزيري، ١٦٩ ص.

طهران، نيلوفر، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٧٦ ص.

(١٤٦)



١٥ - وظيفه أدبيات: مجموعه مقاالت (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (ليونيد ليونوف) وآخرين.

طبعاته: طهران، زمان، ١٣٦٤ ش، رقعي، ٣٠٤ ص.
١٦ - وعده گاه شير بلفور (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (ژيل پرو).
طبعاته: طهران، نيلوفر، ١٣٧٤ ش، ١٩٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢٠٦، ٢٦٧، ٦٨٣ و ٣ / ٢٩٩٩، ٣٣١٧، ٣٣٤٧،
٣٨٩٩ و ٤ /

٤٠٠٨، ٤٣٣٩، كتابشناسى ملى ٤٥ / ٩٣ و ٦٦ / ٢٢٨، كتابنامه مهر ١٣٦٣:
٣٩ وخرداد

١٣٦٤: ٥٩ ومهر ١٣٦٤: ٦٣ ومهر ١٣٦٦: ٥٧ وبهار ١٣٦٧: ٢٠ وزمستان
١٣٦٧: ٢٥٣

واسفند ١٣٦٩: ١٠٦ وتابستان ١٣٧٠: ٦٩ وتابستان ١٣٧١: ١٨٧ وزمستان
١٣٧١: ٥٥

وبهار ١٣٧٣: ٨٥، ١٠٠، كتاب هفته ٩٥ / ٩ و ١٠٨ / ٨ و ١٣٣ / ١٢.
أبو الحسن النجفي الدارابي

(ق ١٤ ه)
عالم ديني من مدينة داراب في محافظة فارس.

اآلثار:
آيات المعاد (فارسي / تفسير القرآن)

طبعاته: شيراز، ١٣٣١ ش، رقعي، ١٠٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٣٠، كتابنامه قرآن كريم ١ / ٦٧.

أبو الحسن نديم
(١٣٤٧ ه -)

أستاذ جامعي. أكمل دراسة الطب في طهران سنة (١٣٧٢ ه). حصل على درجات
تخصصية عالية من جامعة لندن سنة (١٣٨٠ ه) وجامعة كارولينا بأميركا سنة

(١٣٩٦ ه). عين أستاذا مساعدا في كلية الطب التابعة لجامعة العلوم الطبية بطهران
سنة (١٣٨٢ ه) ثم أستاذا في الكلية نفسها سنة (١٣٨٩ ه). ما زال يواصل مسيرته

العلمية.

(١٤٧)



اآلثار:
١ - انگل ليشمانيا وليشمانيوزها (فارسي / طب)
ألفه مع صدر الدين اردهالي وحميد رضا رضايي.

طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٤ ش، وزيري، ١٩٢ ص.
٢ - درسنامه پزشكى إكسفورد ژنتيك،

ايمنى شناسى، سرطان وبيماريهاى عفونى (فارسي / طب)
ترجمة مع آخرين عن أحد كتب جامعة إكسفورد.

طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٨ ش، ٦٦٨ ص.
٣ - راهنماى بهسازى محيط در بالهاى طبيعي (فارسي / طب)

ترجمة كتاب لمحمد عصار.
طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٣ ش، وزيري، ١٨٢ ص.

المصادر: شرح حال استادان ٢ / ١٠٠٩ - ١٠١٠، كتابشناسى ملى ٥٤ / ٨٣،
كتابنامه دى

١٣٦٣: ٤٠ وشهريور ١٣٦٤: ٣٩ وزمستان ١٣٦٨: ٢٤٩.
السيد أبو الحسن بن نصر الله بني صدر

(١٣٥٢ ه -)
مؤلف إيراني حائز على دكتوراه في االقتصاد من فرنسا. اتصل باإلمام الخميني قبيل
انتصار الثورة اإلسالمية في باريس. انتخب أول رئيس للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
سنة (١٤٠٠ ه)، تواطأ مع أعداء الثورة اإلسالمية، وعزله مندوبو الشعب في مجلس

الشورى اإلسالمي. هرب متنكرا إلى فرنسا وأقام بباريس.
اآلثار:

١ - آنچه بايد دانست (فارسي / سياسة)
تحليل ألوضاع إيران وعالقاتها مع دول العالم، واألخطار التي تهدد الثورة، وقيم

وأهداف
الحكومة اإلسالمية.

طبعاته: طهران، وحيد، ١٣٥٧ ش، ٤٨ ص.
٢ - أصول پايه وضابطه هاي حكومت إسالمي (فارسي / سياسة)

أسس تشييد الحكومة اإلسالمية. تناول الموضوعات اآلتية: التوحيد ونفي الشرك
والثنوية،

(١٤٨)



النبوة واإلمامة، مواصفات الحكومة اإلسالمية واألساليب العملية لتحقيقها.
طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، رقعي، ٤ + ٨٤ ص.

٣ - اقتصاد توحيدي (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، حجر، ١٣٥٧ ش، رقعي، ٤١٦ ص.

٤ - اقتصاد توحيدي يا اقتصاد سوسياليستى (فارسي / اقتصاد)
لقاء تلفزيوني للمترجم له مع بابك زهرائي عضو إحدى المجاميع الشيوعية في إيران.

طبعاته: طهران، ١٣٥٨ ش، ٣٠ ص.
٥ - بعثت دائمي وبعثت فرهنگى (فارسي / عقائد)

طبعاته: طهران، پيام آزادى، ١٣٥٨ ش، ٨١ ص.
٦ - بيانيه جمهوري إسالمي (فارسي / سياسة)

تقرير أعده سنة (١٣٩١ - ١٣٩٢ ه) بناء على دراساته للواقع االجتماعي اإليراني في
(٤)

محاور: سياسية عسكرية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية.
طبعاته: طهران، امام، ١٣٥٨ ه، رقعي، ١٣٣ ص.

٧ - پيدايش جهان (فارسي / معارف دينية)
(٣) أجزاء.

طبعاته: طهران، ١٣٥٨ ش.
٨ - تضاد وتناقض (فارسي / فلسفة)

طبعاته: طهران، نوفل لوشاتو، ١٣٥٨ ش، رقعي، ١٧٧ ص.
٩ - تضاد وتوحيد (فارسي / فلسفة)

طبعاته: طهران، پيام آزادى، ١٣٥٨ ش، وزيري، ٤٠٨ ص.
١٠ - تعميم امامت ومبارزه با سانسور (فارسي / سياسة)

ألفه سنة (١٣٩٨ ه).
طبعاته: طهران، امام، ١٣٥٨ ش، رقعي، ١٣٩ ص.

١١ - جنگ روانى (فارسي / سياسة)
طبعاته: ١٣٥٨ ش، ٨٨ ص.

(١٤٩)



١٢ - خانواده در اسالم (فارسي / التربية والتعليم)
مقالة نشرتها صحيفة " انقالب إسالمي " عن مكانة المرأة في اإلسالم، الحجاب،

أنظمة نشر
المعلومات.

طبعاته: طهران، پيام آزادى، ١٣٥٨ ش، ١٠٢ ص.
١٣ - دو مقاله در باره اقتصاد إسالمي (فارسي / اقتصاد)

مقالتان: األولى بحث عن طريق معرفة أسس االقتصاد اإلسالمي، والثانية عن العقيدة
اإلسالمية واالقتصاد.

طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، ٧١ ص.
١٤ - رابطه ماديت ومعنويت (فارسي / اقتصاد)

خطبة ألقاها في اتحاد الجمعيات اإلسالمية للطلبة اإليرانيين وعلماء الدين بأوروبا خالل
إضرابهم عن الطعام سنة (١٣٩٧ ه).

طبعاته: طهران، كميته فلسطين، ١٣٥٧ ش، رقعي، ٤٤ ص.
١٥ - روش شناخت بر پايه توحيد (فارسي / المعرفة الدينية)

طبعاته: طهران، سعيد محسن، رقعي، ٣٦ ص.
١٦ - زن در شاهنامه (فارسي / أدب)

دور المرأة في ظهور وتالشي القدرة السياسية من وجهة نظر الشاعر اإليراني فردوسي.
طبعاته: طهران، دانشكده خدمات اجتماعي، ١٣٥٨ ش، ١٤٥ ص.

١٧ - صحيفة سجاديه (فارسي / أدعية)
ترجمة وتفسير بعض أدعية اإلمام علي بن الحسين (عليهما السالم).

طبعاته: طهران، رقعي، ٢٨ ص.
١٨ - صد مقاله از سر مقاله هاي روزنامه

انقالب إسالمي بضميمه مشكالت سياسي إيران (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، پيام آزادى، ١٣٥٨ ش، ٣٥٠ ص.

١٩ - ضميمه نقدي بر: بر چسپ هاي
نا چسپ به جهت طبقاتي اسالم (فارسي / عقائد)

طبعاته: طهران، نهضت إسالمي إيران، ١٣٥٧ ش، رقعي، ٢٨ ص.

(١٥٠)



٢٠ - كار وكارگر در اسالم (فارسي / اقتصاد)
خطبتان.

طبعاته: طهران، پيام آزادى، ١٣٥٨ ش، ١٣٣ ص.
٢١ - كيش شخصيت (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، ٦ + ٣١٤ ص.

٢٢ - مصدق ونفت (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران.

٢٣ - مقام مصدق در نهضت استقالل طلبي (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، امام، ١٣٥٨ ش، ٥٤ ص.

٢٤ - مكانيسم هاي از رشد ماندگى (فارسي / اقتصاد)
ترجمة عن كتاب ل (آلبرتيني، ژان مري).

طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٥٩ ش، ١٢ + ٣٥٨ ص.
٢٥ - منافقان از ديدگاه ما (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، ٤ + ١٣٩ ص.
٢٦ - موازنه ها (فارسي / سياسة)

طبعاته: طهران، وحيد، ١٣٥٨ ش، ٩٦ ص.
٢٧ - موقعيت إيران ونقش مدرس (فارسي / سياسة)

دراسة تاريخية للتطورات االقتصادية والسياسية في إيران خالل السنوات (١٣٢٦ -
١٣٤٥ ه)، إضافة إلى النظريات السياسية واألخالقية للشهيد مدرس. فرغ منه سنة

(١٣٩٦ ه).
طبعاته: طهران، مدرس، ١٣٥٦ ش، رقعي، ١٦٠ ص.

٢٨ - نفت وسلطه (فارسي / سياسة)
دور النفط في تنمية النظام الرأسمالي في العالم. فرغ منه سنة (١٣٩٧ ه).

طبعاته: طهران، مصدق، ١٣٥٦ ش، رقعي، ٤٢٤ ص.
٢٩ - نقدي بر: بر چسپ هاي

نا چسپ به جهت طبقاتي اسالم (فارسي / عقائد)
طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، رقعي، ٨٠ ص.

(١٥١)



٣٠ - نگاهى به تاريخ سياسي إيران (فارسي / سياسة)
طبعاته: قم، كانون جديد، ١٣٥٨ ش، ٣٩ ص.

المصادر: كتابشناسى مشروطيت: ٢٥، ٨٧، كتابشناسى ملى ٤٥ / ١٠، ١٩، ٢٢ -
،٢٣، ٦٧

١١٠، ١٤٢ و ٤٨ / ٥٣، ٩٨، ١٢٢، ١٤٧، ١٥٠، ١٧٠، ١٩٩، ٢٦١ - ٢٦٢،
،٢٧٢، ٣٤٩

٤٠٣، ٤٦٦، ٤٧١، ٤٧٧، ٥٠٠ و ٥٦ / ١٥، معجم ما كتب عن الرسول ١ /
٢٩٤، معلومات

خاصة.
السيد أبو الحسن بن نعمة الله الموسوي الجزائري

(٠٠٠ - ح ١٣١٠ ه)
فقيه أديب ومدرس عاش في حيدر آباد الهندية. له مكاتبات مع ابن عمه المفتي

السيد محمد عباس التستري (ت ١٣٠٦ ه)، وتقريظ على كتابه " الجواهر العبقرية ".
اآلثار:

١ - ايضاح الفرائض (... / فقه)
٢ - مختار العرايض (فارسي / أدب)

رسالة طويلة مسجعة ضمنها آيات وروايات وأشعارا بالفارسية والعربية. طلب فيها
مساعدة

السلطان مختار الملك بهادر ميرتراب علي خان للرجوع إلى موطنه إيران.
مخطوطاته: المرعشي / قم ١١ / ١٧١ [٤١٥٦] - (٦٤ و) - ١٣٠١ ه.

المصادر: الذريعة ٥ / ٢٧١ - ٢٧٢ و ٢٠ / ١٧٠، مطلع أنوار: ٦٢.
أبو الحسن النهدي

(ق ٢ ه)
محدث روى عن اإلمام الصادق (عليه السالم) وروى مرفوعا عن اإلمام الباقر (عليه

السالم). يروي عنه
حسن بن موسى.

اآلثار:
١ - كتاب (عربي / حديث)

رواه عنه محمد بن علي بن محبوب.

(١٥٢)



٢ - كتاب الصالة (١) (عربي / فقه)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٣٩، جامع الرواة ٢ / ٣٧٧، الذريعة ٦ / ٣٠٧، رجال

النجاشي:
٤٥٧، الفهرست للطوسي: ٣٧١، معالم العلماء: ١٣٦، معجم رجال الحديث ٢١ /

.١٢٢
السيد أبو الحسن بن نياز حسن ميرن صاحب برستي

(١٢٨٠ - ١٣٤٠ ه)
عالم وخطيب. ولد وتوفي بمدينة حيدر آباد الهندية، وفيها درس العلوم األولية من

نحو وصرف ومنطق عند السيد أكابر حسين زيد پوري، وواصل دراسته في المعقول
والمنقول عند والده وحسام اإلسالم نثار حسين. قرأ في العراق على السيد الشهرستاني

وعلى الشيخ محمد حسن المامقاني وحاز إجازة منه. أقام مدة بشرق أفريقية لتبليغ
األحكام الدينية.

اآلثار:
١ - تقريب الشرع (... / فقه)

طبعاته: ١٣١٣ ه، مع إجازة الشيخ المامقاني له.
٢ - قواعد المواريث (أردي / فقه)

ألفه سنة (١٣٢٢ ه).
طبعاته: حيدر آباد، مطبع مفيد دكن، ١٣٢٢ ه، ٦٥ ص.

٣ - مخزن الطهارة (عربي (٢) / فقه)
شرح لفتاوى الشيخ محمد حسن المامقاني.

طبعاته: حيدر آباد، مطبع أبو العالئي، ١٣١٣ ه، ١٤٤ ص.
٤ - كلمة طيبه (... /...)

طبعاته: مطبع أنوار االسالم، ٢٧ ص.
٥ - مذهب شيعه وسني كي اختالف (أرد ي / فقه)

--------------------
(١) ذكره ابن شهرآشوب في معالم العلماء: ١٣٦، وربما هو ما أورده الشيخ والنجاشي بعنوان " الكتاب ".

(٢) جاء في مستدركات األعيان ٥ / ٦٧: أنه باألردية.

(١٥٣)



بحث عن مواطن االختالفات الفقهية بين أهل السنة والشيعة فيما يتعلق بالنكاح
والطالق

والوقف والهبة.
طبعاته: حيدر آباد، ٢٠٨ ص.

المصادر: بر صغير كي اماميه مصنفين ١ / ١٦٨، ٣٩٨ و ٢ / ٦، ٣٥، ٤٣، چاپى
عربي: ٨١٩،

مستدركات األعيان ٥ / ٦٦ - ٦٧، مطلع أنوار: ٦٣، مؤلفين چاپى ١ / ١٤٢، نقباء
البشر ١ / ٤٦.

السيد أبو الحسن هاشم (هاشمي)
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
سيدة عش آل محمد (عليهم السالم) (عربي / تراجم االعالم الدينية)

تاريخ حياة السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليها السالم): والدتها، نشأتها،
ألقابها، هجرتها،

كراماتها، خاتمة في زيارتها.
طبعاته: قم، المؤلف، ١٤١٦ ه، وزيري، ١٣٧ ص.

المصادر: الكتاب نفسه.
السيد أبو الحسن الهاشمي الدزفولي

(ق ١٥ ه)
أستاذ جامعي. حصل على ليسانس سنة (١٣٩٢ ه) وماجستير سنة (١٣٩٤ ه) من

جامعة شيراز في علم استثمار األراضي وجني المحصوالت، كما حصل على دكتوراه
في فيسيولوجيا المزروعات سنة (١٤١٠ ه) من أميركا. شارك في بعض المؤتمرات

العلمية داخل إيران وخارجها. درس في جامعة الشهيد چمران باألهواز والمعهد العالي
للتعليم والتحقيقات الزراعية في ورامين. ما زال يواصل عطاءاته العلمية المختلفة.

اآلثار:
افزايش عملكرد گياهان زراعي (فارسي / علم النبات)

ألفه مع عوض كوچكي ومحمد بنايان.
طبعاته: مشهد، جهاد دانشگاهى، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٨٨ ص.

المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٥٦٤، كتاب هفته ١١٨ / ١٦.

(١٥٤)



أبو الحسن هاشمي نژاد پهلوان زاده
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
مقررات وقوانين بين المللى تنيس روى ميز (فارسي / رياضة)

طبعاته: طهران، مطبوعاتي فراهانى، ١٣٤٤ ش، جيبي، ٦٩ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٨٩٧.

أبو الحسن وفائي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - تحليل اجزاى محدود (فارسي / صناعات)
ترجمة مع مسعود مفيد عن كتاب ل (اد اكين).

طبعاته: طهران، دانشگاه صنعتي شريف، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٣٣٦ ص.
٢ - سلسله انتشارات تكنولوژى (فارسي / علم المصادر)

طبعاته: طهران، دانشگاه صنعتي شريف، ١٣٧٥ ش، رحلي، ٦٠٠ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٧٤ / ١٥ و ٢٢٦ / ١٧.

أبو الحسن ونده ور " وفا "
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - تيكو پرنده بال طال - سويى مى (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (ليوليوني).
طبعاته: طهران، بهنوش، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٣٢ ص.

٢ - جشن تولد (فارسي / أدب)
ترجمة مع بهرام مقدادي عن كتاب ل (پينتر وهارولد).
طبعاته: طهران، جوانه، ١٣٤٩ ش، رقعي، ٢٧٥ ص.

٣ - چگونه صياد صيد مى شود (فارسي / أدب)
مسرحية لألطفال والناشئين.

(١٥٥)



طبعاته: طهران، شركت سى بي أس، ١٣٦٢ ش، رحلي.
٤ - فردريك موش شاعر - ما هي ما هي است (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (ليوليوني).
طبعاته: طهران، بهنوش، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٣٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٥٤١، كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ١٠٣ ومرداد ١٣٦٤:
،٧٣

معلومات خاصة.
أبو الحسن بن يحيى خلعتبري التنكابني

(١٣٢٣ - ١٤١٣ ه)
حقوقي صحفي وشاعر تخلص ب " فصيح ". ولد في تنكابن وطوى مراحل تعليمه

األولى فيها. درس علوم العربية وبعض الفقه واألصول في مدينة قم. حصل على ليسانس
في الحقوق من جامعة طهران. مارس القضاء لمدة (٣٠) سنة. ترأس تحرير مجلة
" مكتب آزادى " األسبوعية سنة (١٣٦٩ ه) واستمرت بالصدور (٢٠) سنة في

طهران،
كما أصدر مجلة " كيفر روز " منذ (١٣٧٠ ه).

اآلثار:
١ - اسالم دين انسان (فارسي / معارف دينية)

٢ - حقوق الهى وبشرى (فارسي / معارف دينية)
مطبوع.

٣ - قيام عظيم إسالمي امام حسين (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم
السالم))
مطبوع.

المصادر: بزرگان تنكابن: ٣٢ - ٣٣.
أبو الحسن بن يد الله آذري

(١٣٣٦ - ١٤٠٦ ه)
كاتب وشاعر. نشر نتاجاته بتوقيع " بچه كنگاور "، ولد بمدينة كنگاور في محافظة
كرمانشاه بإيران، وتلقى دراساته فيها. عين موظفا في وزارة الداخلية. أصدر صحيفة

في مدينته.

(١٥٦)



اآلثار:
إضافة إلى مقاالته الفكاهية الساخرة التي نشرها في مجالت همدان وطهران، له

الكتب اآلتية:
١ - تاريخ كنگاور (معبد ناهيد) (فارسي / تاريخ)

٢ - التوازين في تفسير حاالت آن وأين (فارسي / أدب)
مقاالت ساخرة.

٣ - ديوان (فارسي / شعر)
٤ - فرهنگ مردم كنگاور (فارسي / ثقافة)

المصادر: طنز سرايان إيران ١ / ١٩ - ٢٠، گلزار مشاهير: ١٠١ - ١٠٢.
أبو الحسن اليزدي

(ق ١٤ ه)
عالم ديني. كان حيا سنة (١٣٣٥ ه).

اآلثار:
تقريرات الصالة (عربي / فقه)

فرغ منه سنة (١٣٣٥ ه).
مخطوطاته: كلية الحقوق / طهران: ٢٩٦ [٢٩٢ ج] - (١٥٦ و) - ١٣٣٥ ه، بخط

المؤلف.
المصادر: خطى حقوق: ٢٩٦.

السيد أبو الحسن بن يوسف المجتهد التبريزي
(ق ١٤ ه)
اآلثار (١):

١ - تمييز الحق من الباطل (فارسي / عقائد - الفرق والمذاهب)
--------------------

(١) يستفاد من مؤلفين چاپى ١ / ١٣٣ - ١٣٤ أن للمترجم له تأليفا آخر باسم " تضاعف األعمال
واألذكار "،

غير أنه متحد مع " منبه فؤاد المهتدين " الذي سمي في آخره ب " تضاعف األعمال واألذكار ".

(١٥٧)



رسالة أخالقية عقائدية، احتوت على: نصائح ومواعظ، رد على فرقة الشيخية والخانية،
التوحيد وإثبات النبوة واإلمامة، تعريف الجنة والنار.

مخطوطاته: التربية / تبريز: ٨٣ [٢٣٩]، ناقصة األول.
٢ - منبه (منية) فؤاد المهتدين (عربي - فارسي / أدعية - حديث)

مقدمة وبحثان، المقدمة: اشتملت على بيان بعض المواعظ األخالقية استنادا إلى اآليات
القرآنية وأحاديث المعصومين (عليهم السالم). البحث األول: فضل الصالة ومقدماتها

وأذكارها. والبحث
الثاني: فضل مجموعة من األوراد واألدعية المختلفة. نسخة خطية منه منقحة ومذهبة

كانت عند
الميرزا محمد علي األردوبادي في النجف.
طبعاته: تبريز، ١٣١٣ ه، رقعي، ١٧٥ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٣٦١ و ٤ / ٥٠٤١ - ٥٠٤٢، الذريعة ٢٢ / ٣٦١ -
،٣٦٢

المطبوعات العربية في إيران: ٣٤٢، مؤلفين چاپى ١ / ١٣٣ - ١٣٤.
السيد أبو الحسن بن يوسف الهاشمي حكم آبادي

(١٣٦١ ه -)
عالم ديني من أساتذة الفقه واألصول. ولد بمدينة تبريز في أسرة عرفت بالعلم

والتدين، اجتاز فيها االبتدائية والمتوسطة وتوجه إلى العلوم الدينية، تابع تحصيله
العلمي بمدينة قم. من أساتذته في مرحلة السطوح: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي،
الشيخ جعفر السبحاني، وفي مرحلة البحث الخارج: السادة كاظم شريعتمداري،

محمد
رضا الگلپايگاني، روح الله الموسوي الخميني، الشيخ حسين وحيد الخراساني، كما

قرأ
الفلسفة على الشيخ مرتضى المطهري والشيخ عبد الله جوادي اآلملي، والتفسير على

الشيخ علي المشكيني. له نشاطات في نشر األحكام الدينية والوعظ واإلرشاد في تبريز،
درس العلوم الدينية في حوزة قم لمختلف المستويات، وما زال يمارس تدريس

السطوح فيها.
اآلثار:

١ - بزرگداشت مقام علم (فارسي / حديث - تراجم)

(١٥٨)



(٤٠) حديثا في فضيلة العلم والعالم مع ترجمتها الفارسية، ومسيرة والده السيد يوسف
الهاشمي

حكم آبادي (ت ١٤١٥ ه).
طبعاته: قم، رسالت، ١٤١٦ ه، رقعي، ٣٢ ص.

٢ - تقريرات (فارسي / فقه - أصول الفقه)
محاضرات فقهية وأصولية ألساتذته في البحث الخارج.

المصادر: المؤلف.
أبو الحسين الجزائري

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

ديوان (عربي / شعر)
نسخة منه كانت في مكتبة الشيخ السماوي بالنجف.

المصادر: الذريعة ٩ / ٤٠.
أبو الحسين الحكيم بن محمد إبراهيم

(ق ١١ ه)
أديب. كان حيا سنة (١٠٨٠ ه).

اآلثار:
منتخب شرح المية العجم (عربي / شعر)

منتخب للجزء الثاني من الشرح المذكور لخليل بن أيبك الصفدي. فرغ منه سنة
(١٠٨٠ ه).

مخطوطته كانت في مكتبة الشيخ الخالني ببغداد ضمن مجموعة كشكولية كثير منها
بخط السيد علي

خان المدني.
المصادر: الذريعة ٢٢ / ٤١٤.

أبو الحسين السجستاني
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
التلخيص (عربي / تفسير القرآن)

المصادر: الذريعة ٤ / ٤١٩، كشف الحجب: ١٣٥.

(١٥٩)



السيد أبو الحسين بن محمد هادي الشيرازي العلوي
(ق ١٢ ه)

مؤلف إيراني. كان حيا سنة (١١٢٤ ه).
اآلثار:

١ - ترجمه رسالة موميائى (فارسي / طب)
ترجمة عن نسختها العربية لمحمد بن زكريا الرازي الذي ترجمها عن اليونانية.

مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٩ / ١١١ [٣ / ٥٩٤٢] - (٤٢ ظ - ٤٤ ظ) -
١١٨٤ ه، مع النص العربي.

٢ - زبدة النكات في شرح الكليات (عربي / فلسفة - طب)
شرح ل " قانونچه " تأليف محمود بن عمر الچغميني. (١٠) مقاالت. فصل في

المسائل الطبيعية
والفلسفية، نقل عن الخواجة نصير الدين الطوسي وشروح اإلشارات ورسالة الرازي في

الرد على
مسائل المسعودي. أهداه إلى شمسا علي رضاخان.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٩١٥ [٣٨٩٠] - (٨٤٠ ص) -
١١٢٤ ه، شرح (٥) مقاالت منها.

المصادر: الذريعة ٢٣ / ٢٧٩، كتابشناسى خطى پزشكى: ١٦٤ - ١٦٥، نسخه هاي
خطى

فارسي ١ / ٤٠٥.
أبو الحسين بن معمر الكوفي (١)

(ق ٤ ه)
ذكره النديم في فقهاء الشيعة ومحدثيهم وعلمائهم.

اآلثار:
له كتب لم يصلنا من أسمائها إال:

قرب االسناد (عربي / حديث)
المصادر: تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ١٢، جامع الرواة ٢ / ٣٧٩، الذريعة ١٧ / ٦٧،

الفهرست
للطوسي: ٣٧٢، فهرست النديم: ٢٧٨، معالم العلماء: ١٣٦، معجم رجال الحديث

.٢١ / ١٢٦
--------------------

(١) أشار السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ٢١ / ١٢٦ إلى أنه ال يبعد أن يكون محمد بن علي بن
معمر

الكوفي.



(١٦٠)



أبو حمزة الغنوي
(ق ٣ ه)

محدث عده الشيخ في " رجاله " ممن لم يرو عن األئمة (عليهم السالم). روى عنه أبو
طالب

عبد الله بن الصلت.
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
رواه عنه الشيخ الطوسي بأربع وسائط.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٤٤، جامع الرواة ٢ / ٣٨٠، الذريعة ٦ / ٣٠٧، رجال
الطوسي:

٥١٩، الفهرست للطوسي: ٣٧٢، معالم العلماء: ١٣٦، معجم رجال الحديث ٢١ /
.١٣٦

أبو حيون
(ق ٣ ه)

راو عاصر اإلمام الرضا (عليه السالم) وكان من خدامه. عده الشيخ في " رجاله " ممن
لم يرو

عن األئمة (عليهم السالم). روى عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي (ت ٢٧٤ ه).
اآلثار:

المالحم (عربي / مالحم)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٤٥، تنقيح المقال ٣ / ١٤، جامع الرواة ٢ / ٣٨١،

دائرة
المعارف تشيع ١ / ٤٠٢، الذريعة ٢٢ / ١٨٧، راويان امام رضا (عليه السالم): ٤٥،

رجال الطوسي:
٥١٩، رجال النجاشي: ٤٥٨، الفهرست للطوسي: ٣٧٢، معالم العلماء: ١٤٠، معجم

رجال
الحديث ٢١ / ١٣٨.

أبو خضر بن سلمان األسراري الساوجي
(ق ٩ ه)

أديب. ابن أحد الشعراء المعروفين.
اآلثار:

منتخب شبستان خيال (اسرار خارى) (فارسي / شعر)
و " شبستان خيال " ليحيى سيبك النيشابوري.



(١٦١)



مخطوطاته: دار الكتب / القاهرة (نسخه هاي خطى فارسي ٤ / ٢٦٢٧) [٣٩ - أدب
فارسي] - (٣٠ و).

المصادر: الذريعة ٢٢ / ٤١٣.
أبو ذر بن حجة الله بيدار

(١٣٥٧ ه -)
عالم ديني. ولد في منطقة يورتجي بضواحي أردبيل، وتتلمذ بحوزتها العلمية لعدة
أساتذة، منهم: اآلخوند مال يعقوب المدرس، مال بشير المدرس، السيد عبد الغني
األردبيلي. درس السطوح بحوزة تبريز عند السيد محمد البادكوبي، السيد مرتضى

مستنبط الغروي، الميرزا عبد الله المجتهدي. حضر أبحاث عدد من العلماء في مدينة
قم.

اآلثار:
إلى جانب تحقيقه لبعض الكتب (١) ودراساته المنشورة في مختلف المجالت

اإليرانية، له من الكتب ما يلي:
١ - ترجمه الفصول المهمة (فارسي / عقائد)

و " الفصول المهمة " للسيد عبد الحسين شرف الدين.
٢ - رجعت (فارسي / حديث)

مقدمة وتعليق على كتاب " رجعت " للعالمة المجلسي.
طبعاته: طهران، رسالت قلم، ١٣٦٧ ش، ١٤٤ ص.

٣ - گفت وشنود بامردان انديشه در قاهره (فارسي / عقائد)
ترجمة عن العربية لكتاب " مع رجال الفكر في القاهرة " تأليف السيد مرتضى

الرضوي، وهو
مجموعة محاوراته مع علماء مصر حول التشيع والدفاع عنه.

طبعاته: طهران، مكتبة النجاح، ١٣٦٢ ش، وزيري، ٢٦٧ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، المؤلف.

--------------------
(١) منها: تحقيق وتصحيح " مصباح المتهجد " للشيخ الطوسي. طبع سنة (١٤١١ ه) في مؤسسة فقه الشيعة

ببيروت، تحقيق وتصحيح " رجعت " للعالمة محمد باقر المجلسي. طبع سنة (١٣٦٨ ش) في انتشارات
رسالت قلم بطهران.

(١٦٢)



أبو ذر صداقت
(١٣٤٩ ه -)

مترجم وصحفي. ليسانس في اللغة واألدب الفرنسي من جامعة طهران وباريس.
ترأس تحرير مجلة " جرنال ٢ طهران ".

اآلثار:
١ - آيزنهاور ونبرد اروپا (فارسي / سياسة)

ترجمة مؤلف ل (أندريه موروا).
طبعاته: طهران، ١٣٣٤ ش، وزيري، ٨٥ ص.

٢ - اشعه مرگ (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (آلفونس موليان).

طبعاته: طهران، مرجان، ١٣٤٣ ش، جيبي، ٢١٦ ص.
٣ - پيرجهان ديده (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (ژ. دسو)، من سلسلة " قصه هاي شيرين ".
طبعاته: طهران، افشارى، ١٣٤٥ ش، رقعي، ١١٢ ص.

٤ - تحوالت فكرى در إيران از مبادى تا عصر حاضر (فارسي / ثقافة)
ترجمة عن كتاب لموسى بروخيم.

طبعاته: طهران، شرق، ١٣٣٥ ش، ٣٢٣ ص.
طهران، شرق، ١٣٣٦ ش، رقعي، ٢٠٨ ص.

٥ - دفاع (فارسي / أدب)
ترجمة مؤلف ل (جورج سيمون).

طبعاته: طهران، ١٣٤٣ ش.
٦ - دوازده داستان شگفت انگيز (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (فالبيوال).
طبعاته: طهران، جوانه، ١٣٤٥ ش، وزيري، ٧٠ ص.

٧ - روشنفكران روى صندلى راحت (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (جورج سوفر).

طبعاته: طهران، ١٣٥٥ ش، ١٩٢ ص.

(١٦٣)



٨ - ژنى تريس (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (فرانسوا مورياك).

طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٤٢ ش، جيبي، ١١٨ ص.
٩ - غريزه خوشبختى (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (اندريه موروا).
طبعاته: طهران، فروتن، ١٣٣٤ ش، رقعي، ١٢٣ ص.

١٠ - كلمات (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (جان بول سارتر).

طبعاته: طهران، سفينة، رقعي، ١٩٥ ص.
١١ - مرز عشق (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (اوجن لوروآ).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٣ ش، جيبي، ٣٧٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٣٢، ١٢٣١ و ٢ / ٢١٦٥، ٢١٩٩، ٢٨٥٥ و ٣ /
٣٦١٥ و ٤ /

٤١٠١، ٤٧٠٤، چهره مطبوعات معاصر: ١٠٤، الذريعة ١٦ / ٥٠، كتابشناسى
مشروطيت:

١٥، كتابشناسى ملى ٣٩ و ٤٠ / ٣٤٢، كتابشناسى موضوعي إيران: ٥٧٣، ٧٠٠،
مؤلفين چاپى
.١ / ١٧٢

أبو زيد الرطاب
(ق ٣ ه)

من رجال الحديث. روى عن الحسن بن سماعة.
اآلثار:

الدالئل (عربي / حديث)
رواه عنه علي بن الحسن.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٥٢، تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ١٧، جامع الرواة ٢ /
،٣٨٩

الفهرست للطوسي: ٣٨٣، معالم العلماء: ١٣٩، معجم رجال الحديث ٢١ / ١٦٠.

(١٦٤)



أبو سعد (سعيد)
(ق ٣ ه)

محدث ذكره الشيخ الطوسي في " رجاله " ممن لم يرو عن األئمة (عليهم السالم).
اآلثار:

الطهارة (عربي / فقه)
رواه عنه أحمد بن محمد بن عيسى.

المصادر: تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ١٧، الذريعة ١٥ / ١٨٣، رجال الطوسي: ٥١٨،
الفهرست للطوسي: ٣٧٤، معالم العلماء: ١٣٨، معجم رجال الحديث ٢١ / ١٦٤.

أبو سعد اإللهي
(ق ٨ ه؟)

اآلثار:
مناهج اليقين (عربي / عقائد)

في معرفة الله تعالى وسبل الوصول إلى الحق. مخطوطته كانت ضمن مجموعة من
رسائل ابن

سينا وغيره عند السيد حسين الطبيب التبريزي في النجف، كتبها شهاب البحراني سنة
(٧٣٧ ه).

المصادر: الذريعة ٢٢ / ٣٥١.
أبو سعيد بن إبراهيم المتطبب المعري

(ق ١١ ه؟)
حكيم وعالم بالطب.

اآلثار:
١ - األلواح (١) (عربي / طب)

وصفات لبعض األمراض.
٢ - كنز الحكماء ومطلب األطباء والعلماء (عربي / طب)

اشتمل على (١٤٨) لوحا.
--------------------

(١) جاء في أعيان الشيعة ٢ / ٣٥٣ أنه يتكون من (١٤٩) لوحا استخرجها من كتابه " كنز الحكماء
ومطلب

األطباء والعلماء "، ولكن " كنز الحكماء " اشتمل على (١٤٨) لوحا كما في خطى مجلس " ١ " ١٢ /
.٣٠٠

(١٦٥)



مخطوطاته: خانقاه أحمدية / شيراز (نشريه ٥ / ٢٢٢) [١ / ١٩٨] (١).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٢ / ٣٠٠ [١ / ٤٦٠١] - (٨ ظ - ٢٦ ظ) -

ق ١١ ه.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٥٣، الذريعة ١٨ / ١٥٢.

أبو سعيد الترمذي
(ق ٦ ه)

أديب فارسي. كان حيا سنة (٥٨٥ ه).
اآلثار:

مناظره گل ومل (مقامه أبو سعيد) (فارسي / شعر)
تتبع فيه أسلوب " مقامات حميدي " الفارسية. مقدمة و (٤) مناظرات بين الزهرة

والخمر:
مناظرات بينهما على مبنى اآليات واألخبار واآلثار، على مبنى األصول الطبية، في

التعبير، في
التخلص. ألفه سنة (٥٨٥ ه).

مخطوطاته: عاطفي الخاصة / كاشان (نشريه ٧ / ٧٥٧) - ق ٦ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ١٧٩ [٩١٨١] - (٢٢ و).

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ١٥٠ [٢ / ٢٩٥] - ق ١٠ ه.
مينوي الخاصة / طهران (نشريه ٦ / ٦٨٢) [٣ / ١٠٧].

طبعاته: إيران، ١٣٤٧ ش، ناقصة، ضمن كتاب " نبيذ كهن در ساغر سخن ".
إيران، في مجلة فرهنگ إيران زمين ع ١٦.

المصادر: الذريعة ٢٢ / ٣٠٠، نسخه هاي خطى فارسي ٥ / ٣٦٣٦ - ٣٦٣٧.
أبو سعيد بن رضا الشيرازي

(ق ١١ ه)
شاعر له معرفة بعلم النجوم. سكن شيراز. سافر إلى أكبر آباد الهندية. كان حيا سنة

(١٠١٥ ه).
--------------------

(١) أشير في نشريه ٥ / ٢٢٢ إلى سنة (١٢٨٠ ه) تاريخا للتأليف، وهو متأخر كثيرا عن تاريخ الكتابة
لنسخة خطى مجلس " ١ ".

(١٦٦)



اآلثار:
مثنوى تحفة النجم (فارسي / فلك)

(١٢٠٠) بيت في النجوم وأحكامها. نظمه بالهند سنة (١٠١٥ ه).
مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٦ / ٤٢٥ [٣ / ٣٤٥١] - (٤٦ ظ - ٨٦ ظ) -

ق ١٢ ه.
المصادر: الذريعة ١٩ / ١٤٠، نسخه هاي خطى فارسي ١ / ٢٥٥.

أبو سعيد الشيرازي الحسني الرضوي
(ق ١٢ ه)

عالم بالنجوم.
اآلثار:

نظام التنجيم (فارسي / فلك)
في األفالك والبروج والثوابت والسيارات واستخراج البالد وعرضها الجغرافي وتأثير

النجوم
في منازلها على األرض وطبيعتها. (٥) أبواب. ألفه في عهد محمد اورنگ زيب (ت

١١١٨ ه)
إمبراطور الهند.

المصادر: الذريعة ٢٤ / ١٩٢.
أبو سلمة البصري

(ق ٣ ه)
ذكر النديم أنه من فقهاء الشيعة ومشايخهم الذين رووا الفقه عن األئمة (عليهم السالم).

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

المصادر: تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ١٨، جامع الرواة ٢ / ٣٩٠، الذريعة ٦ / ٣٠٨،
الفهرست

للطوسي: ٣٧٤، فهرست النديم: ٢٧٥، معالم العلماء: ١٤٠، معجم رجال الحديث
.٢١ / ١٧٧

أبو سليمان
(ق ٣ ه)

من رجال الحديث. ذكره الشيخ في " الفهرست "، ووصفه المامقاني بأنه إمامي
مجهول.

(١٦٧)



اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

رواه الشيخ عنه بأربع وسائط، آخرها ابن نهيك.
المصادر: تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ١٨، جامع الرواة ٢ / ٣٩١، الذريعة ٦ / ٣٠٨،

الفهرست
للطوسي: ٣٧٤، معجم رجال الحديث ٢١ / ١٧٨.

أبو سليمان الجبلي (١) (الحذاء)
(ق ٣ ه)

محدث عده الشيخ في " رجاله " ممن لم يرو عن األئمة (عليهم السالم).
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
رواه عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٥٨، تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ١٩، جامع الرواة ٢ /
،٣٩١

الذريعة ٦ / ٣٠٨، رجال الطوسي: ٥، رجال النجاشي: ٤٥٨، الفهرست للطوسي:
٣٧٤، معالم

العلماء: ١٣٧، معجم رجال الحديث ٢١ / ١٧٨.
أبو سهل البغدادي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

عالم متكلم.
اآلثار:

الكر والفر (عربي / عقائد)
في اإلمامة. أشار العالمة المجلسي إلى أنه كتاب مشهور اشتمل على أجوبة شريفة.

كانت
نسخته عند الشيخ الحر العاملي.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٠، أمل اآلمل ٢ / ٣٥٣، بحار األنوار ١ / ٢٤، ٤٦،
الذريعة

١٧ / ٢٩٢ و ٢٦ / ٣١٢، رياض العلماء ٥ / ٤٦١.
--------------------

(١) في أعيان الشيعة ٢ / ٣٥٨: الختلي، وفي معالم العلماء: ١٣٧: البجلي، وجاء في حاوي األقوال ٤ /
٤٢٤: أن اسمه " داود بن إسحاق " استنادا إلى الفروع من الكافي ٦ / ٥٢٣، الحديث ٣، باب دهن البان.



(١٦٨)



أبو الشداخ
(ق ٣ ه)

محدث أورده العالمة في قسم الثقات من " رجاله " وعلق على نقل النجاشي - وهو
أن أحمد بن الحسين الغضائري عرض كتاب المترجم له على والده فلم يعرف مؤلفه -

بأنه ال يدل على جرح وال تعديل.
اآلثار:

اإلمامة (عربي / عقائد)
وصفه النجاشي بأنه موقع عليه بخط األصل: كتاب أبي الشداخ في اإلمامة. يتكون من

(٥٠)
ورقة تقريبا.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٠، تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ١٩، جامع الرواة ٢ /
،٣٩٣

الذريعة ٢ / ٣٢٠، رجال العالمة الحلي: ١٩١، رجال النجاشي: ٤٥٩، الفهرست
للطوسي:

٣٧٥، معجم رجال الحديث ٢١ / ١٨٣.
أبو صالح الحلبي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

ذكره الشهيد الثاني زين الدين العاملي في " حاشية اإلرشاد " ونسب إليه القول
بوجوب التسليم المخرج من الصالة.

اآلثار:
المعراج (١) (عربي / حديث)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٢، حاشية اإلرشاد ١ / ١٥١، روضات الجنات ٢ /
- ١١٣

١١٤، رياض العلماء ٥ / ٤٦٤.
السيد أبو صالح بن محسن (حسن) النقيب الرضوي

(٠٠٠ - ح ١٠٩٠ ه)
عالم وأديب من مدينة مشهد، ونقيب األشراف الرضوية التقوية فيها. شغل منصبا

--------------------
(١) ذكر في رياض العلماء ٥ / ٤٦٤ أن بعض أفاضل العصر نسبه إلى المؤلف في كتاب " أنوار القرآن "،

وينقل عنه بعض األخبار، وليس فيه قيد الحلبي، بل فيه: الشيخ أبو صالح.

(١٦٩)



مهما في حكم الشاه عباس الثاني. بنى المدرسة الصالحية (مدرسة النواب) سنة
(١٠٨٦ ه) وأوقف أمالكا وكتبا كثيرة عليها وعلى طالب العلوم الدينية، كما بنى

إيوان
مصلى المشهد الرضوي المقدس سنة (١٠٨٧ ه) بأمر السالطين الصفويين.

اآلثار:
رسالة دقائق الخيال (فارسي / شعر)

أورد فيها رباعيات لشعراء متقدمين ومتأخرين وفقا لترتيب حروف الهجاء.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٢، تاريخ علماء خراسان: ٣٤ - ٣٥، ٢٣١ - ٢٣٢،

ريحانة
األدب ٧ / ١٥٦ - ١٥٧، مطلع الشمس ٢ / ٧٠٠.

أبو طالب
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
الياقوت والمرجان (فارسي / تفسير القرآن - سيرة األنبياء)

تفسير مفصل لسورة يوسف مع قصص كثيرة عن األنبياء واألولياء. مقدمة و (١٤)
مقالة

وخاتمة.
مخطوطاته: الگلپايگاني / قم ١ / ١٥٥ [١٦٧] - (٢٤٣ و).

وزيري / يزد ٤ / ١١٧٣ [١ / ٢١١٩] - (و ١ - ١٥٦) - ١٢٦٤ ه.
المصادر: خطى گلپايگانى ١ / ١٥٥، خطى وزيري يزد ٤ / ١١٧٣.

أبو طالب بن إبراهيم بن أبي طالب
(ق ١٣ ه)

مؤرخ إيراني. كان حيا سنة (١٢٢٥ ه).
اآلثار:

تذكرة األنبياء واألولياء والسالطين (فارسي / سيرة األنبياء - تراجم)
(٣) أبواب، كل باب في مجلد. شاهد الشيخ الطهراني الباب األول بخط المؤلف في

مكتبة السيد
محمد مهدي بن إسماعيل الصدر، وهو في أحوال األنبياء من آدم إلى نبينا الخاتم

(صلى الله عليه وآله). حرره سنة
(١٢٢٥ ه).

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٧، الذريعة ٤ / ٢٨.



(١٧٠)



السيد أبو طالب بن أبي تراب الحسيني القائني البيرجندي
(١٢٣٠ - ١٢٩٣ / ١٢٩٥ ه)

عالم مجتهد ومحدث. ولد بقائن وقرأ المقدمات فيها. تتلمذ في مختلف مقاطع حياته
الدراسية ألساتذة عديدين، كالسيد محمد الرضوي، الشيخ محمد رحيم البروجردي،
الشيخ إبراهيم الكرباسي، الشيخ محسن خنفر، المال علي النوري، السيد محمد باقر

حجة االسالم الشفتي، المال عبد النبي الرشتي وحصل على عدة إجازات في االجتهاد
والرواية. تولى التدريس واألمور الشرعية في قائن. استشهد بكراتشي في طريق عودته

من الحج.
اآلثار:

١ - أجوبة المسائل (وسيلة السائلين) (عربي - فارسي / فقه)
رسالة عملية. نظير كتاب " جامع الشتات " للميرزا أبي القاسم القمي.

مخطوطاته: سعيد زاده الخاصة (بزرگان قائن: ٨٨) - (١٤٢ ص) - ١٢٨٣ ه،
ناقصة.

مدرسة زهان / قائن (بزرگان قائن: ٨٨) - (١٣٣ و) - ١٢٩١ ه.
مدرسة زهان / قائن (بزرگان قائن: ٨٨) [٣ مج] - (ص ١٧٢ - ٣٤٠) -

١٣٠١ ه.
٢ - احياء الموات (عربي / فقه)

٣ - تعليقات على رسالة عملية (فارسي / فقه)
والرسالة ألستاذه محمد إبراهيم الكرباسي.

مخطوطاته: سعيد زاده الخاصة (بزرگان قائن: ٨٩).
٤ - الحاشية على فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)

مخطوطاته: سعيدزاده الخاصة (بزرگان قائن: ٨٧) - (١٩٣ و) - ١٢٩٣ ه، تحت
عنوان

" التعليقة على رسالة البراءة واالحتياط لفرائد األصول ".
٥ - الدرة الباهرة في المعرفة الممكنة (عربي / عقائد)

في معرفة الله، وتطرق إلى بحث الوالية وعلم المعصومين (عليهم السالم). فرغ من
تأليفه سنة

(١٢٧٧ ه).
- [٦٨١ M] (نشريه ١١ / ٢٢٢) مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس

١٢٧٧ ه.

(١٧١)



العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ١٣٢ [٨٣٢٦] - (٧٨ و).
المسجد األعظم / قم: ١٦٩ [٢٥٨٥] - (١١٠ و) - ١٢٩١ ه.

طبعاته: مشهد، ١٣١٨ ه، مع " رسالة في صالة المسافر " و " اللؤلؤة الغالية " في
مجلد واحد.

٦ - الدرة في المعارف الخمسة (عربي / عقائد)
كان عند تلميذه الشيخ محمد باقر البيرجندي.

٧ - الدروس الفقهية (عربي / فقه)
فقه استداللي بعناوين " درس... درس ". من تقريرات أبحاث الشيخ محسن خنفر

النجفي
(ت ١٢٧٠ ه) مع آراء المؤلف واستنباطاته (١).

مخطوطاته: المرعشي / قم ٤ / ٣٢٢ [١٥٢٠] - (١٧٥ و) - ١٢٨٤ ه، اشتمل على
كتاب

التجارة واحياء الموات.
٨ - رسالة العقائد (عربي / عقائد)

فرغ منها سنة (١٢٦١ ه).
مخطوطاته: سعيد زاده الخاصة (بزرگان قائن: ٨٧) - (٤٥ ص) - ١٢٦٢ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٢ / ٨ [١ / ٤٣١٥] - (١ أ - ٢٣ أ) -
١٢٧٤ ه، تحت عنوان " اعتقادات ".

مدرسة زهان / قائن (بزرگان قائن: ٨٧) - (٣٠ و) - ١٢٦٩ ه.
مدرسة زهان / قائن (بزرگان قائن: ٨٧) [٣ مج] - (١٣٨ - ١٤٤)، ناقصة.

٩ - رسالة في صالة المسافر (عربي / فقه)
مخطوطاته: سعيد زاده الخاصة (بزرگان قائن: ٨٦) - (٦٤ و) - ١٢٧٨ ه، ناقصة

األول.
طبعاته: مشهد، ١٣١٨ ه، مع " الدرة الباهرة " و " اللؤلؤة الغالية " في مجلد واحد.

١٠ - رسالة في القضاء والشهادات (عربي / فقه)
١١ - صفوة المقال (عربي / فقه)

--------------------
(١) الذريعة ٨ / ١٤٤، خطى مرعشى ٤ / ٣٢٢. وجاء في بزرگان قائن: ٨٥ - ٨٦: يستنتج من النسخة

التي
بخط المؤلف أنه صنف هذا الكتاب سنة (١٢٧٦ ه) في بيرجند وضمنه باب الحج والقضاء والتجارة

وإحياء الموات، ال أنه من تقريرات أستاذه.

(١٧٢)



استداللي مفصل في أحكام الوقف وما يتبعه من المسائل. مقدمة و (٣) لمعات
وخاتمة.

أتمه سنة (١٢٨٢ ه).
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٨٤) [١٠٠٦٠] - ١٢٨٤ ه.

المرعشي / قم ٨ / ٣٦١ [٣١٣٢] - (١٠١ و) - ١٢٨٧ ه، مع ملحق في
حياة المؤلف بقلم السيد شهاب الدين المرعشي.

١٢ - الفوائد الغروية (عربي / دراية - رجال)
قواعد كلية في علم دراية الحديث ومعرفة الرجال وأحوال بعض الرواة والعلماء،

مختصر بمقدمة
وقسمين: أحدهما في علم الرجال، واآلخر في علم الدراية. ألفه سنة (١٢٦٨ ه).

مخطوطاته: المتحف العراقي / بغداد: ٣١١ [٢ / ١٤٦٧٧ - تراجم] - (١١٨ ص)
-

١٣١٧ ه.
المرعشي / قم ٩ / ١٩١ [٢ / ٣٤٠٧] - (١٠٨ ظ - ١٦٤ أ) - ١٣٣٠ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٣٩٠ [٦٨٩٤] - (٧٢ و) - ١٢٧٢ ه.
المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٣٠٩ [١ / ٣٣٢٤] - (ص ١ - ٢٠٦) -

١٢٩٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٤٠٧ [٣٤٨٦] - (١٢٨ و) - ١٢٧٤ ه.

١٣ - الكواكب السبع السيارة (عربي / أصول الفقه)
(٧) مسائل أصولية مفصلة: الصحيح واألعم، مقدمة الواجب، األمر بالشئ هل يقتضي

النهي عن ضده، اجتماع األمر والنهي، النهي هل يدل على الفساد، حجية المظنة،
االستصحاب.

جعل لكل منها خطبة خاصة وتاريخا في آخرها. كتبت سنة (١٢٥٩ - ١٢٧٩ ه) في
مدينة مشهد
أو بيرجند.

مخطوطاته: سعيد زاده الخاصة (بزرگان قائن: ٨٥) - (١٩٥ و) - ١٢٧٣ ه.
مدرسة الجعفرية / قائن (بزرگان قائن: ٨٥).

مدرسة الجعفرية / قائن (بزرگان قائن: ٨٥) [١ مج] - ١٢٦١ ه.

مدرسة قائن / قائن (بزرگان قائن: ٨٥) - (١٧١ و) - ١٢٨٣ ه.
المرعشي / قم ٩ / ٢٠٦ [٣٤٢١] - (٢٥٨ و) - ١٢٨٠ ه. تمت مقابلتها مع

المؤلف في (١٢٨٧ ه).
١٤ - اللؤلؤة الغالية في أسرار الشهادة (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

أسرار شهادة اإلمام الحسين (عليه السالم) وموضوعات أخرى، كالدين والعقل والنفس



والنسب.

(١٧٣)



مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٨٧) [١٤٦٨٧] - ١٢٨٨ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٢ / ٤ [٤٣١١] - (٢٢٥ و) - ١٢٨٩ ه.

مدرسة زهان / قائن (بزرگان قائن: ٨٦) - (٣٦٨ ص) - ١٢٨٩ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٧٥١ [٣٧٥٩] - (٣١٦ و) - ق ١٣ ه.

طبعاته: مشهد، ١٣١٨ ه، مع " رسالة في صالة المسافر " و " الدرة الباهرة " في
مجلد
واحد.

١٥ - ماحي الضاللة والغواية (فارسي / عقائد)
رد على " شمس الهداية وقالع الضاللة " للمال شمس الهروي مفتي هراة الذي ألفه سنة
(١٢٤٧ ه) للتهجم على المذهب الشيعي. دونه المترجم له بتعليقات في هامش الكتاب

المذكور
سنة (١٢٩٠ ه).

مخطوطاته: الجوردي الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ١٠٧) - ١٣٠٠ ه.
مدرسة الصدر / النجف (الذريعة ١٩ / ١٧) - ١٢٩٧ ه.

١٦ - مرآة الوحدة (فارسي / فلسفة)
بحث عن مفهوم الوجود وأقسامه وعن الماهية، ورد على وحدة الوجود عند العرفاء.

انتصر
للمال صدرا في إثبات الوحدة الحقة الحقيقية للوجود. ختمه ببحث األخالق العملية

وتطبيق
البراهين العقلية مع الشرع.

مخطوطاته: جامع گوهر شاد / مشهد ٣ / ١٥٤٧ [١١١٤] - (٢٢٤ و) - ١٢٩٤
ه،

بعنوان " مرآة الوحدة الحقة ".
١٧ - المكاسب (عربي / فقه)

كان موجودا عند تلميذه الشيخ محمد باقر القائني نزيل بيرجند.
١٨ - مناسك الحج (عربي / فقه)

رسالتان، إحداهما كانت عند تلميذه البيرجندي.
١٩ - ينابيع الوالية (عربي / فقه)

بحوث عن الوالية الشرعية وأنواعها. يتكون من (١٦) مقاما وخاتمة. أتمه سنة
(١٢٨٣ ه).

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦١٤) [٨١٠٤] - ١٢٨٦ ه،
ناقصة اآلخر.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٥٣١ [٧١٧٠] - (١٧٤ و) - ١٢٨٧ ه.



(١٧٤)



كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٢٣٦ [٢٢٣٨٤] - ١٢٩٢ ه.
الجوردي الخاصة / قم (بزرگان قائن: ٨٢).

المرعشي / قم ١٤ / ٣٦ [٥٢٤١] - (١٥٥ و) - ١٢٨٤ ه.

المرعشي / قم ١٤ / ٢٣١ [٥٤٤٧] - (٦٤ و) - ١٣٣٠ ه.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٥٩٤ [٢١٢٣] - (١٤٥ و) - ١٢٨٥ ه.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٤، ٣٦٨، ٤٥١ و ٣ / ١٢٧، بزرگان قائن: ٧٣ -
٩١، بيان

المفاخر ١ / ٢٥١ - ٢٥٣، تاريخ علماء خراسان: ١١٤ - ١١٥، التراث العربي ٣ /
٣٧، ٤٧٨

و ٤ / ٨٨، ٣٧٣ و ٥ / ٤٩٤ - ٤٩٥، تراجم الرجال ١ / ٣٩ - ٤٠، چاپى عربي:
،٣٥٧، ٤٦٦

٧٦٥، خطى رضوى ٥ / ٣٠٩، الذريعة ٦ / ١٥٣، و ٨ / ٨٨، ٩٠، ١٤٤ و ١٢ /
١٢٨ و ١٥ / ٨٣

و ١٦ / ٣٥١ و ١٨ / ١٨٠، ٣٨١ و ١٩ / ١٧ - ١٨ و ٢٠ / ٢٨٨ و ٢٢ / ١٥٠
١٥١، ٢٥٣ -

و ٢٥ / ١٣٦، ٢٩٠ - ٢٩١، ريحانة األدب ٤ / ٤٢٨، الفوائد الرضوية: ٤١٨،
الكرام البررة

١ / ٤٠ - ٤٢، مؤلفين چاپى ١ / ١٨٢ - ١٨٣.
السيد أبو طالب بن أبي الحسن الحسيني القمي

(ق ١٣ ه)
اآلثار:

١ - ارشاد الصالحين (فارسي / فقه)
رسالة في آداب الصالة وأحكامها بعبارات واضحة.

مخطوطاته: الوطنية / طهران ٤ / ٤٠٧ [١٩٤٢] - (١٤٧ و) - ق ١٣ ه.
٢ - هداية الطالبين (... /...)

المصادر: خطى ملى تهران ٤ / ٤٠٧.
السيد أبو طالب بن أبي الفتح الحسيني الشيرازي (١)

(ق ١٠ ه)
عالم له دراسات في األصول والنحو والمنطق. كان حيا سنة (٩٧٩ ه) في

أردبيل.
--------------------

(١) ظن مؤلف " رياض العلماء " اتحاده مع السيد األمير أبي طالب االسترآبادي صاحب " شرح الرسالة
الجعفرية ".



(١٧٥)



اآلثار:
١ - الحاشية على تحرير القواعد المنطقية (عربي / منطق)

تعليقة صغيرة على " تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية " لقطب الدين الرازي.
تناولت

موضوع تقسيم العلم إلى تصور وتصديق. حررها في أردبيل سنة (٩٧٩ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ٣ / ١٤٧ [٧ / ٩٥٧] - (٦٢ ظ - ٨٤ أ) - ٩٨٢ ه،

مصححة.
المرعشي / قم ١٨ / ١٩ [٦ / ٦٨٢٢] - (٧٨ ظ - ٩٣ ظ)، مخرومة اآلخر.

٢ - الحاشية على الجامي (عربي / لغة)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١٢ / ٧٥ [٣٨٠٦] - (٢٨ و) -

١٠٠٨ ه،
ناقصة، بعنوان " حاشية على الفوائد الضيائية ".

٣ - رسالة في أصول الفقه (فارسي / أصول الفقه)
ألفها لبنت السلطان طهماسب الصفوي. شاهدها مؤلف " رياض العلماء " في أردبيل.

المصادر: احياء الداثر: ١١١، أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٤، التراث العربي ٢ / ٢٦١ -
،٢٦٢

الذريعة ٦ / ٥٦، رياض العلماء ٥ / ٤٦٦.
السيد أبو طالب بن أحمد بن حسن الموسوي الخوانساري

(٠٠٠ - ١٣٢٧ ه)
عالم ديني برع في الرياضيات القديمة. قرأ على السيد محمد باقر البروجردي

والشيخ باقر الطهراني والسيد محمد الشهنشاهي، وأجازوه. توفي بقرية اليعقوبية في
بغداد، ودفن بالصحن الشريف لإلمام الكاظم (عليه السالم).

اآلثار:
١ - حاشية مشكاة الصواب (عربي / رياضيات)

تعليقة على شرح السيد محمد باقر الموسوي ل " خالصة الحساب " تأليف الشيخ
البهائي. فرغ

منها سنة (١٢٦٢ ه).
٢ - المدائن (عربي / متفرقات)

نظير " الخزائن " للنراقي.
المصادر: فرزانگان خوانسار: ١٣ - ١٤، الكرام البررة ١ / ٤٢.

(١٧٦)



أبو طالب األزدي البصري الشعراني
(ق ٣ ه)

من رجال الحديث. ذكر النجاشي أنه ال يعرف إال من جهة الراوي عنه، وأورده
العالمة في قسم الضعفاء من " رجاله ".

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عنه.
المصادر: تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٢١، جامع الرواة ٢ / ٣٩٥، الذريعة ٦ / ٣٠٨،

رجال
العالمة الحلي: ٢٦٩، رجال النجاشي: ٤٥٩ - ٤٦٠، الفهرست للطوسي: ٣٧٦،

معالم العلماء:
١٣٦، معجم رجال الحديث ٢١ / ١٩٥.

السيد أبو طالب بن إسماعيل الحسيني
(ق ١٢ ه)

عالم درس بشيراز.
اآلثار:

حاشية التهذيب (عربي / منطق)
تعليقة على حاشية مال عبد الله اليزدي على " تهذيب المنطق " للتفتازاني.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٠٨ [٢ / ٧٥٢٤] - (ص ١٦ - ٢٥)
-

ق ١٢ ه.
المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٦ / ٦٠٨.

الميرزا أبو طالب اإلصفهاني
(٠٠٠ - ١٢٣٧ / ١٢٣٨ ه)

فقيه، متكلم ولغوي. من أبرز تالميذ السيد علي الطباطبائي مؤلف " رياض
المسائل ". توفي في طريقه إلى الحج.

اآلثار:
له مؤلفات كثيرة لم تذكر منها إال:

(١٧٧)



١ - حاشية البهجة المرضية (عربي / لغة)
تعليقة على شرح " ألفية ابن مالك " لجالل الدين السيوطي. فرغ منها سنة (١٢٢٣ ه).

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٧٩٦) [٥٠٩] - ١٢٢٣ ه.
الروحاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٤٤٧) - ١٢٤٦ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٩٧٠) [٧٩٠] -
١٢٥٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١٢ / ١٣٨ [٦٢٦٩] - (١٦٨ و) -
١٢٥٦ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١٢ / ١٣٩ [١٠٦١٦] - (١٨٣ و) -
١٢٦٠ ه.

الفاضل الخوانساري / خوانسار ٢ / ٦٧ [٣٨٠] - (٢٨٧ و) - ١٢٦٦ ه.
المرعشي / قم ١٣ / ١٩ [٤٨١٧] - (١٨٣ و) - ١٢٦٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٢٢٧ [٨٨٢٢] - (٢٥ و) - ١٢٧٤ ه.
المسجد األعظم / قم: ١٢٨ [٢١٢٦] - ١٢٦٧ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٣٢٩ [٩٣٩] - (١١٧ و) -
١٢٦٠ ه.

مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٤٢) [٢٤٦] - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٦ / ١٥٨ [٢ / ٢٨٨٨] - (١ ظ - ١٧٥ ظ).

وزيري / يزد ٤ / ١٢٥٩ [٢٣٤٨] - (٢٣٢ و) - ١٢٧٢ ه.
الوطنية / طهران ١٢ / ٧٧ [٢٣٣٦] - (١٤٨ و).

طبعاته: عديدة منها:
طهران، ١٢٧٣ ه.

طهران، ١٢٩٧ ه، وزيري.
تبريز، ١٣٠٤ ه، رحلي، ٢٨٩ ص.

٢ - صرف (١) (فارسي / لغة)
مخطوطاته: جامع گوهر شاد / مشهد ٢ / ٧١٨ [١ / ٦٠٠] - (٢٠ و) - ١٢٢٧

ه.
--------------------

(١) احتملت نسبته إلى المترجم له في خطى گوهرشاد ٢ / ٧١٨.

(١٧٨)



المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٦، چاپى عربي: ٢٧٣، دائرة المعارف تشيع ١ /
،٤١٤

الذريعة ٦ / ٢٩، ريحانة األدب ٦ / ٦٢، الكرام البررة ١ / ٣٩، الكنى واأللقاب ٣ /
٢٢٠، مرآة

الكتب ١ / ١٩٩، مؤلفين چاپى ١ / ١٧٤.
أبو طالب البصري

(ق ٣ ه)
محدث ذكره الشيخ في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، ونفى السيد الخوئي

وجود رواية
يقع البصري في سندها.

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عنه.
المصادر: تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٢١، جامع الرواة ٢ / ٣٩٥، الذريعة ٦ / ٣٠٨،

رجال
الطوسي: ٥١٩، رجال النجاشي: ٤٥٧، الفهرست للطوسي: ٣٧٦، معالم العلماء:

١٣٦، معجم
رجال الحديث ٢١ / ١٩٧.

أبو طالب البهبهاني
(ق ١٣ ه)

كاتب إيراني سافر إلى روما وروسيا والعراق والحجاز، وأقام بمصر سنة (١٢٩٢ ه).
اآلثار:

المنهاج العلى (فارسي / سياسة)
عن كيفية تقدم الدول. استفاد من كتب مختلفة ألفت في أوروبا عن: تشكيل مجلس

العموم،
وضع القوانين األساسية للدول، الديمقراطية، أمور حول الحقوق اإلدارية وتشكيل

الوزارات وفقا
للنظام الجديد، وغيرها. أوصى الحكومة اإليرانية باالستفادة العملية من كل ذلك. أهداه

إلى
ناصر الدين شاه القاجاري سنة (١٢٩٢ ه).

مخطوطاته: مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١١١) [١ / ٣٢٠] - ق ١٣ ه.
الوطنية / طهران ٢ / ٤١٠ [٨٧٦] - (٨٣ و) - ١٢٩٢ ه، بخط المؤلف

ظاهرا.



المصادر: خطى ملى تهران ٢ / ٤١٠، الذريعة ٢٣ / ١٦٩.

(١٧٩)



أبو طالب التبريزي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
پندنامه ماركوس قيصر روم وپندنامه بزرگمهر حكيم إيران (فارسي / مواعظ وحكم)

طبعاته: طهران، دنياي كتاب، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٢٢٠ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٧٨.

السيد أبو طالب بن حسن الحسيني الصفوي
(ق ١٢ ه)

عالم بالهيئة والنجوم والفلسفة اإلسالمية. قرأ كتبا عديدة، منها: " الشفاء " البن سينا،
" القبسات " لميرداماد، " بحار األنوار " للمجلسي وغيرها. إيراني األصل استوطن

الهند،
وكان حيا فيها سنة (١١٨٣ ه).

اآلثار:
رسالة في الهيئة (فارسي / جغرافية - فلك)

مقالتان ضمتا عدة أبواب. المقالة األولى في الجغرافية، والثانية في النجوم. تطرق إلى
نقد آراء

القدماء وتحليل النظريات واالكتشافات الجديدة.
.[٢٨ W / ١] (نشريه ١١ / ٧٤٣) مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس

مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٢٧٩) [١٦٣٩] - (١٨ و).
طبعاته: طهران، ١٣٦٣ ش، في مجلة معارف ع ٢، ص ١١٧ - ١٨٥، مقدمة

وتصحيح حسين المعصومي الهمداني.
المصادر: فهرست شهرستانها ٣ / ١٢٩٧، مجلة معارف ع ٢، السنة ١٣٦٣ ش، ص

.١١٧ - ١٨٥
السيد أبو طالب بن حسين بن زيد الزنجاني

(ق ٨ ه)
عالم نسابة.

اآلثار:
األنساب (عربي / أنساب)

(١٨٠)



نقل عنه السيد أحمد بن محمد بن المهنى في كتابه " األنساب المشجرة ".
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٩، الذريعة ٢ / ٣٧٢.

السيد أبو طالب الحسيني البستي
(ق ٦ ه)

اآلثار:
الرضا (عربي / حديث)

أخبار آل محمد (صلى الله عليه وآله).
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٦، رياض العلماء ٥ / ٤٦٩.

أبو طالب خان
(ق ١٤ ه)

مدير ثانوية فردوسي في طهران.
اآلثار:

١ - تاريخ مختصر إيران (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، ١٣٠٦ ش، جيبي، ٨٠ ص.

٢ - حفظ الصحة عملي (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، ١٣٠٥ ش، رقعي، ٤٤ ص.

٣ - دوره جغرافياى مختصر عالم (فارسي / جغرافية)
طبعاته: بومباي، ١٣٤٥ ه، وزيري، ٥٢ ص.
٤ - معرفة األشياء (فارسي / معارف عامة)

طبعاته: طهران.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١١٣١ و ٢ / ١٧٦٠، ٢٢١٥ و ٤ / ٤٨٢١، مؤلفين

چاپى ١ / ١٧٤.
أبو طالب الرشتي

(ق ١٣ ه)
فقيه وعالم من الكاظمية في العراق. قرأ على الشيخ محمد علي المازندراني الكاظمي

والشيخ محمد حسن آل ياسين.

(١٨١)



اآلثار:
حاشية المدارك (عربي / فقه)

شاهدها الشيخ الطهراني مع نسخة " المدارك " بخط المؤلف.
المصادر: الكرام البررة ١ / ٣٩.

أبو طالب رضوي نژاد صومعة سرايي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - چهارصد شاعر برگزيده پارسى گوى (فارسي / تراجم)

ترجمة (٤٠٠) شاعر ممن نظم بالفارسية، مع منتخب من أشعارهم في الحكمة
العملية.

طبعاته: طهران، تهران، ١٣٦٩ ش، ٤٠٠ ص.
٢ - حكمت زندگى از ديدگاه چهار عارف نامدار إيراني (فارسي / عرفان)

عرض لعقائد (٤) عرفاء إيرانيين: حافظ الشيرازي، الخيام، محمد الغزالي ومولوي.
طبعاته: طهران، شركت سهامي بيمه إيران، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٨٣٨ ص.

المصادر: كتابنامه اسفند ١٣٦٩: ٩٠ وزمستان ١٣٧٣: ٧٢.
أبو طالب صارمي

(١٣٦٧ ه -)
طبيب تخصص في األمراض النسائية والعقم. ولد بمدينة دره گز شمال محافظة

خراسان. تخرج في جامعة األهواز وطهران. واصل دراساته التخصصية بألمانيا، أميركا،
استراليا، ونال شهادات رفيعة. أسس مركزا طبيا لمعالجة األمراض النسائية والعقم

بطهران. ما زال يمارس العمل في المركز الطبي إضافة إلى فعالياته العلمية األخرى في
التدريس والتأليف.

اآلثار:
١ - آمنوره (فارسي / طب)

ألفه مع وهاب معصومي.
طبعاته: طهران، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٥٢ ص.

(١٨٢)



٢ - اطالعات عمومى راجع به نازايى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، هجرت، ١٣٧٠ ش، ١٧ ص.

٣ - جنين آزمايشگاهى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، ١٣٦٧ ش، ٦٣ ص.

٤ - روشهاى درمانى F. V. I (فارسي / طب)
٥ - علل نازايى با عوامل نامشخص (فارسي / طب)

٦ - فيزيولوژى قاعدگى ويائسگى (فارسي / فيسيولوجيا)
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٦٦: ١٤١، مجلة خانواده ع ٥٣، ص ٢٨ - ٢٩.

أبو طالب بن عبد الغفور العراقي الكزازي
(٠٠٠ - ح ١٣٢٠ ه)

فقيه مجتهد من مدينة أراك. تتلمذ للشيخ مرتضى األنصاري والميرزا محمد حسن
الشيرازي في النجف وسامراء فمنحاه إجازة الرواية، كما حصل على إجازة من الميرزا
حبيب الله الرشتي والشيخ محسن خنفر النجفي. روى عنه جماعة، منهم: السيد شمس
الدين محمود المرعشي (ت ١٣٣٨ ه). تولى المرجعية واإلفتاء في أراك. توفي بمدينته

ودفن بمقبرة دروازه شهرجرد.
اآلثار:

١ - رسالة في اإلمامة (... / عقائد)
٢ - شرح نجاة العباد (عربي / فقه)

شرح استداللي كبير للرسالة العملية التي كتبها الشيخ محمد حسن النجفي مؤلف "
جواهر

الكالم ". عدة مجلدات.
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٣ / ٢٥٨ [٥٠٦٢] - (٢٣٤ و) - ١٣٢٥ ه، قسم

الطهارة إلى
أحكام األواني، مصححة، في أوائلها تعليقات للمؤلف.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٧، التراث العربي ٣ / ٤٢١، تراجم الرجال ١ / ٤٠ -
،٤١

الذريعة ١٤ / ١٠١، مستدركات األعيان ٦ / ١٢، معجم رجال الفكر ٢ / ٦٧٩.

(١٨٣)



أبو طالب بن عبد الله زاهد الجيالني اإلصفهاني
(١٠٢٨ - ١١٢٧ ه (١))

مفسر وعالم بالحديث. ولد بالهيجان، وقرأ علوم العربية والسطوح فيها على المولى
حسن الالهيجي، والرياضيات في إصفهان على محمد رفيع اليزدي، وعلوما كثيرة على
أساتذة عديدين. كان حسن الخط، ال يفتر ساعة عن تحصيل العلوم. استنسخ ما يناهز
(٧٠) كتابا، وضمت مكتبته (٥٠٠٠) كتاب صححها جميعا وعلق على كثير منها.

اآلثار:
١ - تفسير آية * (قل الروح من أمر ربي) * (عربي / تفسير القرآن)

٢ - رسالة في الحركة (عربي / فلسفة)
٣ - رسالة في العلم وتحقيق ما هو الحق فيه (عربي / فلسفة)

٤ - رسالة في عمل المسبع والمتسع في الدائرة (عربي / رياضيات)
٥ - شرح حديث " عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود " (عربي / حديث)

٦ - شرح قول أرسطو (عربي / فلسفة)
جواب عن سؤال أرسطو: لم صار ماء المطر خفيفا؟

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٧، الذريعة ٤ / ٣٢٨ و ٦ / ٣٩٤ و ١٣ / ٢٠٢ و
١٤ / ١٦، ٢٤

و ١٥ / ٣١٥، ٣٤٧، ريحانة األدب ٧ / ١٦٦، الكنى واأللقاب ١ / ١٠٧ - ١٠٨.
السيد أبو طالب بن عبد المطلب الحسيني الهمداني النجفي

(٠٠٠ - ١٢٦٦ ه)
فقيه وأصولي من أحفاد المير السيد عليا المدفون بهمدان. سكن النجف. قرأ على
الشيخ محمد حسن النجفي مؤلف " الجواهر " وتصدى للتدريس والبحث. توفي

بمدينة
النجف، ودفن في الصحن العلوي الشريف.

--------------------
(١) ذكر السيد األمين في أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٧ سنة وفاته وأنه بلغ (٩٩) سنة، واستند إليه المحدث القمي

في الكنى واأللقاب ١ / ١٠٨ لكنه أشار إلى أن عمره بلغ (٦٩) سنة، ربما لتصحيف أو خطأ ما.

(١٨٤)



اآلثار:
١ - أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)

مجلدان اشتمال على كل مباحث األصول. شاهد الشيخ الطهراني نسخته بخط المؤلف
في مكتبة

حفيده السيد حسين بن علي.
٢ - ترجمه نجاة العباد (فارسي / فقه)

ترجمة عن الرسالة العملية ألستاذه الشيخ محمد حسن النجفي بأمر منه.
مخطوطاته: الحكيم العامة / النجف ١ / ١١٩ [٢٢] - (١٠٩ و).

الحكيم العامة / النجف ١ / ١١٩ [١٠٣٤ م] - (٨٩ و) - ١٢٥٨ ه.
الحكيم العامة / النجف (مخطوطات محمد الرشتي: ٨١) [٥١] - (١٠٤ و) -

ق ١٤ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٩٦)

.[١ / ٨١٤]
عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٤٦) [١ / ٢٦٣] - ١٢٦٩ ه.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٦٥ [٣٩٩ د] - (١١٧ و) - ١٢٦٢ ه، بعنوان

" رسالة عمليه ".
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٧٠٥ [١١٥] - ١٢٦٢ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٨٥ [٢٠٨٣] - (١١٨ ص) - ق ١٣ ه.
المسجد األعظم / قم: ٢٠٤ [٧٩٠]، بعنوان " رسالة عمليه ".

طبعاته: طهران، ١٢٩٣ ه.
٣ - الذخيرة العلوية في األحكام النبوية (عربي / فقه)

تقريرات في الفقه االستداللي. من أول الطهارة إلى النذر. نسخته في مكتبة حفيده
السيد

حسين. بدأ بتأليفه سنة (١٢٣٤ ه).
٤ - الربائية (فارسي / فقه)

رسالة في أحكام الربا وحرمته. نقل عنها الوحيد البهبهاني في رسالته التي ألفها لبيان
حرمة

اشتراط المعاملة المحاباتية في القرض.
٥ - الرسائل األصولية (عربي / أصول الفقه)

نسخته عند حفيده السيد حسين.

(١٨٥)



٦ - منتخب نجاة العباد (فارسي / فقه)
منتخب فتاوى أستاذه الشيخ محمد حسن النجفي في الطهارة والصالة والصوم من

رسالته
العملية.

[N .١٩٦٢ M - ١٥٨] (نوشاهى: ٨٤١) مخطوطاته: المتحف الوطني / كراتشي
-

(١٣٦ ص) - ق ١٣ ه، بعنوان " فقه شيعي ".
وزيري / يزد ٥ / ١٦٢٢ [١ / ٣٣٤٧] - (و ١ - ٢١) - ١٢٦٤ ه، بعنوان

" مختصر رسالة جناب شيخ محمد حسن نجفي ".
طبعاته: إيران، ١٢٦٣ ه.

٧ - المواهب العلوية في شرح االحكام النبوية (عربي / فقه)
شرح ل " شرايع االسالم ". ما خرج منه إال كتاب الدين. نسخته عند حفيده السيد

حسين.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٦ - ٣٦٧، الذريعة ٢ / ٢٠٢ و ٤ / ١٤٢ و ١٠ /

١٧، ٦٦، ٢٤٢
و ٢٢ / ٤٤٠ و ٢٣ / ٢٤١، ريحانة األدب ٦ / ٣٧٥، الكرام البررة ١ / ٤٢، الكنى

واأللقاب
١ / ١٠٨، معجم رجال الفكر ٣ / ١٣٣٥ - ١٣٣٦، معجم المؤلفين ٥ / ٣٠،

مكارم اآلثار ٥ /
.١٨١٣ - ١٨١٤

أبو طالب بن علي أكبر تجليل التبريزي
(١٣٤٥ ه -)

فقيه أصولي من أساتذة حوزة قم العلمية، وصاحب تأليفات كثيرة في الفقه واألصول
والرجال. ولد بتبريز ودرس المقدمات وبعض السطوح فيها. واصل تحصيله العلمي في
قم متتلمذا للسيدين البروجردي والحجة الكوهكمري، كما قرأ الفلسفة على كل من:

السيد حسن الهي، الميرزا مهدي اآلشتياني، السيد محمد حسين الطباطبائي، السيد
روح

الله الموسوي الخميني. له نشاطات علمية عديدة متساوقة مع تدريسه " المكاسب "
و " الكفاية " ومرحلة البحث الخارج. ما يزال يواصل عطاءاته المختلفة في التدريس

والتأليف.
اآلثار:

١ - آنچه حجاج بايد بدانند (فارسي / فقه)
طبع مرارا.



(١٨٦)



٢ - ارزشها وضد ارزشها در قرآن (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: قم، جامعه مدرسين، ١٣٦٨ ش، ٥٨٠ ص.

٣ - اسالم شناسى (فارسي / معرفة االسالم)
قسمان: أحدهما بحث في الدالئل القطعية للعقائد اإلسالمية، واآلخر في المعارف

واالحكام
اإلسالمية.

طبعاته: قم، مصطفوي، ١٣٥٣ ش، ٣٧٥ ص.
قم، جامعه مدرسين، ١٣٦٨ ش، ٢٩٦ ص، بعنوان " شناخت اسالم ".

٤ - أسلوب تعامل اإلمام الكاظم (عليه السالم)
في قبال فتاوى فقهاء أهل السنة (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: مشهد، المؤتمر العالمي الثالث لإلمام الرضا (عليه السالم)، ١٤١٠ ه.
٥ - براهين أصول المعارف اإللهية والعقائد الحقة لإلمامية (عربي / عقائد)

ضم مباحث في المعارف اإللهية وأصول العقائد وبراهين إثباتها من القرآن وأحاديث
المعصومين (عليهم السالم) وكتب الفلسفة والتفسير والتاريخ وغيرها. تعرض في الختام

إلى عقائد الوهابيين
وبيان بطالنها.

طبعاته: قم، ١٤١٨ ه.
٦ - البيع (عربي / فقه)

من تقريرات أستاذه السيد الحجة الكوهكمري مع تعليقاته عليها.
طبعاته: قم، ١٣٧٣ ه، رقعي، ٣٤٧ ص، مع " رسالة حجية الشهرة ".

قم، ١٤٠٩ ه، وزيري، ٤٨٨ ص، مع " رسالة حجية الشهرة ".
٧ - پاسخ هاي ما به اشكاالت ديني در سراسر كشور (فارسي / معارف دينية)
أجوبة عن مسائل دينية وصلت إلى المجمع العلمي في قم من مدن إيرانية مختلفة.

طبعاته: عديدة في إيران.
٨ - پايه هاي علمي ومنطقي عقائد إسالمي (فارسي / عقائد)

طبعاته: قم، تسنيم، ١٣٧٧ ش، وزيري، ٤١٨ ص.
٩ - پندهاى گرانمايه پيغمبر أكرم (صلى الله عليه وآله) به أبو ذر غفاري (فارسي /

حديث)
ترجمة وشرح وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) ألبي ذر الغفاري.

(١٨٧)



طبعاته: طهران، پيام آزاد، ١٣٦١ ش، جيبي، ٨٧ ص.
قم، مجمع علمي پاسخگوئى به اشكاالت ديني، ١٣٦٤ ش، جيبي، ٦٤ ص.

١٠ - ترجمه براهين أصول المعارف
اإللهية والعقائد الحقة لإلمامية (فارسي / عقائد)

ترجمة كتاب للمؤلف نفسه.
١١ - تعليقات استداللية على العروة الوثقى (عربي / فقه)

طبعاته: طهران، رها، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٤٨٠ ص، ج ١، إلى آخر كتاب الخمس.
١٢ - تعليقات على تحرير الوسيلة (عربي / فقه)

تختص بأبواب ال توجد في " العروة الوثقى ".
١٣ - تفصيل آيات المعاد (عربي / عقائد)

لم يتمه.
١٤ - تقريرات فقهية وأصولية (... / فقه - أصول الفقه)

من بحوث أستاذه السيد البروجردي.
١٥ - تقريرات فقهية وأصولية (... / فقه - أصول الفقه)

من محاضرات أستاذه الحجة الكوهكمري. يختص قسم الفقه منه بالصالة.
١٦ - تكملة أحاديث اثبات الهداة (عربي / حديث)

طبعاته: مع " اثبات الهداة ".
١٧ - توضيح المسائل (فارسي / فقه)

رسالة عملية.
طبعاته: طهران، رها، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٨٨ ص.

١٨ - رآه هاي خداشناسى (فارسي / عقائد)
طبعاته: قم، جامعه مدرسين، ١٣٧١ ش.

١٩ - رسالة حجية الشهرة (عربي / أصول الفقه)
طبعاته: قم، ١٣٧٣ ه، رقعي، ٣٤٧ ص، مع " البيع ".

قم، ١٤٠٩ ه، وزيري، ٤٨٨ ص، مع " البيع ".

(١٨٨)



٢٠ - رسالة في االجتهاد والتقليد (عربي / أصول الفقه)
٢١ - رسالة في االستصحاب (عربي / أصول الفقه)

٢٢ - رسالة في علم اإلمام (عليه السالم) (عربي / عقائد)
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى.

٢٣ - رسالة في ميزان االستدالل على االعتبارات (عربي / أصول الفقه)
٢٤ - شبهات حول الشيعة (عربي / عقائد)

طبعاته: قم، دار القرآن الكريم، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٥٢ ص.
٢٥ - صالة المسافر (عربي / فقه)

تقريرات أستاذه السيد الحجة الكوهكمري، مع تقريظه عليه.
٢٦ - فلسفه حقوق إسالمي وتطبيق آن با حقوق ملل ديگر (فارسي / حقوق)

لم يتمه.
٢٧ - فوائد نفيسة في األصول (عربي / أصول الفقه)

٢٨ - مباني اعتقادي اسالم (فارسي / عقائد)
ألفه مع عدد من علماء الحوزة العلمية. من الكتب الدراسية المقررة للجامعات.

٢٩ - مدارك الحج (عربي / فقه)
اشتمل على األحاديث المتعلقة بأحكام الحج. ألفه مع السيد البروجردي.

٣٠ - معجم الثقات وترتيب الطبقات (عربي / رجال)
طبعاته: قم، مهراستوار، ١٣٩٢ ه، ٣٨٧ ص.

قم، جامعه مدرسين، ١٤٠٤ ه، وزيري، ٤٠٠ ص.
قم، جامعه مدرسين، ١٤١٧ ه، وزيري، ٤٢٤ ص، مع " تكملة أحاديث

اثبات الهداة ".
٣١ - معجم المحاسن والمساوئ في االسالم (عربي / حديث)

موسوعة علمية فنية اعتمدت الترتيب األلفبائي لرصد موارد الحسن والقبح في مختلف
شؤون

الحياة االنسانية بناء على ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأوصيائه المعصومين
(عليهم السالم). (٧) أجزاء.

طبعاته: قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، ١٤١٧ ه، وزيري، ٥٤٠ ص، ج ١.

(١٨٩)



٣٢ - منطق رياضي (فارسي / منطق)
٣٣ - من هو المهدي عجل الله تعالى فرجه (١)؟ (عربي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
طبعاته: عديدة منها:

قم، مؤسسة النشر اإلسالمي، ١٤١٧ ه، وزيري، ٥٦٠ ص.
٣٤ - نماز دل شب (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران.
المصادر: كتابشناسى توصيفي إسالمي: ٥٠، كتابنامه پائيز ١٣٦٨: ٣٥٤ - ٣٥٥

وتابستان
١٣٧٢: ١٤ وبهار ١٣٧٣: ٤٤، كتابنامه قرآن كريم ١ / ٢٦٨، كتاب هفته ١٧٧ /

١٩، گنجينه
دانشمندان ٢ / ١١٠ - ١١٢، المطبوعات العربية في إيران: ١٨٥، ٣١٥، معجم ما

كتب عن
الرسول ١ / ٣١٥، المؤلف.

أبو طالب فنايي
(١٣٦٨ ه -)

اآلثار:
١ - برابر واژه هاي كاربردى عربي - فارسي (عربي - فارسي / لغة)

طبعاته: طهران، محسن، ١٣٧٨ ش، ١٩١ ص.
٢ - بررسى نظريه پردازيها در ترويج كشاورزى (فارسي / زراعة)

ألفه مع عزت الله كرمي.
طبعاته: طهران، جهاد سازندگى، ١٣٧٣ ش.

٣ - دين شناسى تطبيقي (فارسي / المعرفة الدينية)
في علم األديان المقارن. ترجمة مع محمد إبراهيميان عن كتا ب ل (كدارنات

تيواري).
طبعاته: طهران، محسن، ١٣٧٨ ش، ٢٤٢ ص.

٤ - رسانش نوآورى ها: رهيافتى ميان فرهنگى (فارسي / ثقافة)
ترجمة مع عزت الله كرمي عن كتاب ل (اورت راجرز).

طبعاته: شيراز، دانشگاه شيراز، ١٣٦٩ ش، ٤٩٢ ص.
--------------------

(١) ترجمه إلى الفارسية جليل تجليل. مطبوع.



(١٩٠)



٥ - رهنمودهايى براى ويرايش ونشر كتاب (فارسي / ثقافة)
طبعاته: طهران، راهبرد، ١٣٧٤ ش، ١٠٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
أبو طالب الكازروني

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

دستور زبان وانشاء ونامه نگارى انگليسى (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، معرفت، ١٣٣٨ ش، رقعي، د + ٢٤٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢١٤٢.
أبو طالب كليم الكاشاني الهمداني

(٠٠٠ - ١٠٦١ ه)
شاعر. ولد بهمدان. درس في شيراز وأقام مدة طويلة بكاشان. سافر إلى الهند مرتين.

تقرب إلى الشاه جهان ولقبه ب " ملك الشعراء ". توفي في كشمير.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
يناهز (٨٠٠٠) بيت. احتوى على غزليات كثيرة وعدة مثنويات وقصيدة في مدح أمير

المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم).
مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد ٤ / ٢٩٨ [١٢٢٥].

انه بيگ / بورسه: ٨٤ [٩٧٤] - (١١٨ و) - ١١٣٤ ه.
جامع گوهرشاد / مشهد ٢ / ٧١٥ [٥٩٦] - (١١٤ و) - ق ١٤ ه.

سلطنتي / طهران ٢ / ٩٩٥ [٤١٧] - (٥٠٨ ص) - ١٠٥٧ ه.
سلطنتي / طهران ٢ / ٩٩٨ [٤١٨] - (١٣٠٨ ص) - ١٠٨٥ - ١٠٨٦ ه.

كلية اآلداب / طهران ١ / ٢٦٩ [٩٠ ج] - (٢٣٩ و) - ١٢٦١ ه.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٦٠ [٥١٣ د] - (١٢٠ و) - ١٠٩١ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٢٢١ [٣٧٨] - (٢٩٠ و) - ١٠٨١ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ١٧٤ [٢٤٧٨] - (٥٩١ ص) - ق ١١ ه.

(١٩١)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ١٧٥ [٢٤٧٩] - (٢٧٨ ص) - ق ١٢ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٢٣٢ [٤٨ / ٣٩٠].

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٦٧ [٥٩٦٢] - (٢٧٥ و) - ١٠٧٥ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤١٩٣ [٥٢٨٦] - (٣١٨ و) - ١٠٨١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٧٤٨ [٧٩٥٢] - (١٩٠ و) - ١٠٨٤ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٦٥٩ [٢٤٧] - (٢٥٦ و) - ق ١١ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٣٣٦ [٥٢٤٣] - (١٧٢ و) - ق ١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ٨ / ٣٤٢ [٣٩ / ٥٤٠٣] - ١١٠٠ ه.
الوطنية / تبريز ٢ / ٦٤٠ [٢٦٧٠] - (١٠٣ و) - ١١١٤ ه.

الوطنية / طهران ٦ / ٧٠٠ [٢٩٥١] - (١٥٧ و) - ق ١٣ ه.
وله نسخ خطية أخرى (١).

طبعاته: عديدة منها:
طهران، إسالمية، ١٣٥٤ ه، ١٧٥ ص.

طهران، ١٣٣٦ ش، وزيري، ٤١٩ ص، باهتمام پرتو بيضاوي.
طهران، خيام، ١٣٦٩ ش، وزيري، ٤١٩ ص، تصحيح بيژن ترقي.

المصادر: تذكره پيمانه: ٨٢٣ - ٨٢٥، تذكره حسيني: ٢٨٣ - ٢٨٤، تذكره نصر
آبادي: ٢٢٠ -

٢٢٣، چاپى فارسي ٢ / ٢٣٥٩، الذريعة ٩ / ٩١٥ و ١٢ / ١١٤ و ١٩ / ١٣٢،
- ٢١٦، ٢٢٥

٢٢٦، ٢٢٨، ٣٣٢، ٣٣٤، ريحانة األدب ٥ / ٧٨، سيماى كاشان: ١٩٢، شاعران
زبان پارسى:

٤٧٤، شعر العجم: ١٧٢ - ١٩١، شهرآشوب: ٥٨ - ٥٩، فرهنگ معين (االعالم)
،٦ / ١٥٩٧

كاروان هند ٢ / ١١٧٥ - ١١٨٧، كتابنامه شهريور ١٣٦٩: ١٠٠، مجمع الفصحاء
،٤ / ٥٤ - ٥٥

مؤلفين چاپى ١ / ١٨٣، نتائج األفكار: ٦٠١ - ٦٠٥.
--------------------

(١) يراجع خطى الفبائى رضوى: ٤٢٠، خطى إلهيات تهران ١ / ٦٠، خطى دانشگاه تهران ٩ / ١٢٤٣
و ١١ / ٢٣٦١ و ١٢ / ٢٦٧٥ و ١٤ / ٣٦٩٥، ٣٨٨٩ و ١٦ / ٥٢٧ و ١٧ / ٤٩٢، خطى رضوى ٧ /
٥٨٤، ٥٨٩، خطى مجلس " ١ " ٣ / ٢٩٠ - ٢٩١، ٤٧٦ و ٨ / ٤٢٠، ٤٢٨، خطى مجلس " ٢ " ١ /

،٢٣١
خطى مشترك پاكستان ٧ / ٨٧٣، خطى ملى تبريز ١ / ٣٧٦ و ٢ / ٦٤٠ - ٦٤١، خطى ملى ملك ٢ /
٦٧، ٣٣٥ و ٥ / ٢٤٩ و ٧ / ٩٠، ٢٠٤ و ٨ / ١٨٣، ٣٤٢، ٤١٨، ٤٣٣، ٤٥٥ و ٩ / ٤٠٣، ٤٢٧،

خطى



موزه ملى كراچى (نوشاهى): ٥٢٣، نسخه هاي خطى فارسي ٣ / ٢٤٩٢ - ٢٤٩٤، نشريه ١ / ٤٢ و ٢
/

٧٧ و ٤ / ٣٤٠، ٣٥٥ و ٥ / ٣٧٤، ٤٨٨، ٧١٦ و ٧ / ١٦٣، ٢٥٣، ٧٩٧، ٧٩٩ و ٨ / ١٨٤، ١٩٩
و ١٠ /

٢١، ١٤٦ و ١١ / ٤٣.

(١٩٢)



أبو طالب الگرگاني
(ق ١٤ ه)

مؤلف إيراني له بحوث في التاريخ.
اآلثار:

ممتاز التواريخ (فارسي / تاريخ)
دروس ابتدائية.
طبعاته: إيران.

المصادر: الذريعة ٢٢ / ٢٢٤.
أبو طالب گوهريان

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

مقاومت مصالح (فارسي / عمارة)
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٨ ش، وزيري، ٣٣١ ص.

طهران، دهخدا، ١٣٤٥ ش، وزيري، ز + ٣٥٥ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٨٧٨، مؤلفين چاپى ١ / ١٨٤.

أبو طالب بن محمد بن أحمد الخطيب البزوفري
(ق ٧ ه)

اآلثار:
مسألة ابن السبيل (عربي / فقه)

تعريف بابن السبيل وأحكامه. كان في مجموعة كلها بخط مهدي بن الحسن النيرمي
الجرجاني.

فرغ منه سنة (٦٥٧ ه).
المصادر: الذريعة ٢٠ / ٣٨٢.

أبو طالب بن محمد بيك خان التبريزي
(١١٦٥ / ١١٦٦ - ١٢٢٠ ه)

مؤرخ أديب وشاعر إيراني األصل. ولد ونشأ وتوفي بلكهنو الهندية. عد من أمراء

(١٩٣)



آصف الدولة والي أوده. سافر إلى عدة مدن أوروبية وإفريقية وأقام سنتين بلندن، كما
زار

العتبات المقدسة في العراق.
اآلثار:

١ - تفضيح الغافلين (فارسي / تاريخ - اجتماع)
يشتمل على بحوث تاريخية واجتماعية لعصر آصف الدولة محمد علي خان في الهند.

ألفه سنة
(١٢١١ ه) تلبية لطلب (ريچاردسن) االنكليزي.

طبعاته: دلهي، ١٣٤٣ ش، تصحيح عابد رضا بيدار.
٢ - خالصة األفكار (فارسي / تراجم)

تاريخ بعض األدباء والشعراء الفرس مع نماذج من شعرهم. اعتمد الترتيب الهجائي
للتخلص

أو اللقب. ضمت خاتمته ترجمة للمؤلف ومعاصريه. ألفه سنة (١٢٠٧ ه).
مخطوطاته: جامعة آن آربر / ميشيغان (نشريه ١٠ / ١٠٦) [٢٦٩] - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢١٨ [١ / ١٣٠٦] - (ص ١ - ٥٦٢) -

ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٣ / ١٠٩ [٨٩٣٧] - (٣٥٦ و) - ١٢٣٦ ه.

ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٢٦ [٤٣٠٣] - (٣٨٧ و) - ١٢٤٠ ه.
٣ - ديوان (فارسي / شعر)

.[٦٩٤٥ OR] (نشريه ٤ / ٦٧٥) مخطوطاته: المتحف البريطاني / لندن
طبعاته: لندن، ١٨٠٢ م، وزيري، ٢٧ ص، مثنوي منه.

٤ - رسالة في علم األخالق (فارسي / أخالق)
مخطوطاته: مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢١٨ [٢ / ١٣٠٦] - (ص ٦٥٤ -

- (٦٥٨
ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٣ / ١٠٩ [٨٩٣٧] - ١٢٣٦ ه، في آخر " خالصة األفكار ".
٥ - رسالة في علم العروض والقوافي (فارسي / أدب)

مخطوطاته: مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢١٨ [٤ / ١٣٠٦] - (ص ٦٦١ -
- (٦٧٠
ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٣ / ١١٠ [٨٩٣٧] - ١٢٣٦ ه، في آخر " خالصة األفكار ".



(١٩٤)



٦ - رسالة في فنون الطب (فارسي / طب)
تلخيص لكتاب " خالصة الحكمة (١) " تأليف المير محمد حسين العقيلي. دونها سنة

(١٢٠٦ ه).
مخطوطاته: مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢١٨ [٥ / ١٣٠٦] - (ص ٦٧٠ -

- (٧٠٠
ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٣ / ١١٠ [٨٩٣٧] - ١٢٣٦ ه، في آخر " خالصة األفكار ".
٧ - رسالة في مصطلحات الموسيقى (فارسي / فن)

مخطوطاته: العامة / بانكيبور (نسخه هاي خطى فارسي ٥ / ٣٩٠٥) [٧١٢] -
(٢٤٩ ظ - ٢٥٧).

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢١٨ [٢ / ١٣٠٦] - (ص ٦٥٨ - ٦٦١) -
ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٣ / ١١٠ [٨٩٣٧] - ١٢٣٦ ه، في آخر " خالصة األفكار ".
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٢٦ [٤٣٠٣] - ١٢٤٠ ه، ضمن " خالصة

األفكار ".
٨ - لب السير وجهان نما (فارسي / سيرة األنبياء - تراجم)

تاريخ األنبياء والخلفاء والسالطين ومشاهير العلماء. ألفه سنة (١٢٠٨ ه).
مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد ٣ / ٩٨ [١٣١٢].

بودليانا / إكسفورد (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤١٨٨) - ١٢١٠ ه.
ديوان الهند / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤١٨٨) - (و ٤٧٣ -

٤٩٦) - ١٢١٩ ه.
المتحف البريطاني / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤١٨٨)

[OR ١٨٧١] - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢١٩ [٦ / ١٣٠٦] - (ص ٧٠٢ - ٨٢٠) -

ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٣ / ١١٠ [٨٩٣٧] - ١٢٣٦ ه، بعنوان " تاريخ مختصر ".

--------------------
(١) وفي خطى مرعشى ٢٣ / ١١٠: منتخب من كتاب " تذكرة أولي النهى " لمير محمد حسين العقيلي.

(١٩٥)



٩ - مسير طالبي في بالد افرنجي (١) (فارسي / تاريخ)
من أشهر مؤلفاته. وقائع رحالته إلى أوروبا وإفريقية على مدى (٥) سنين. دونه في

الهند سنة
(١٢١٩ ه).

مخطوطاته: جامعة البنجاب / الهور (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٠٥٢)
[٢، ٩١٤ أبو] - (٣٤١ و) - ق ١٣ ه.

ديوان الهند / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٠٥٢) [٦٩٦].
شيراني / الهور (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٠٥٢) [١ / ٥٢٦ / ٣٥٥٠]

- ح ١٢٣٨ ه.
العامة / بانكيبور (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٠٥٢) [٢٧٧ (٦٢٧)] -

(٣١٩ و) - ق ١٩ م.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٥١٩) [٤٢٧٩] - ١٢٦٨ ه،

منتخب منه.
المتحف البريطاني / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٠٥٢)

[Add ٨١٤٥] - ١٢٢١ ه.
المتحف البريطاني / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٠٥٢)

[Add ٨١٤٦] - ١٢٢١ ه.
المتحف البريطاني / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٠٥٢)

[Add ٨١٤٧] - ١٢٢١ ه.
المتحف البريطاني / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٠٥٢)

[Egerton ١٠٣٠] - (١٠٧ و) - ق ١٩ م.
متحف ساالر جنگ / حيدر آباد (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٠٥٢)

[NO. S (٦٤٤ ف)] - (١٢٥ و) - ١٢٣٨ ه.
+ ٦٠٢) - [M. N .٤٨١] (نوشاهى: ٦٩٢) المتحف الوطني / كراتشي

١٤ ص) - ق ١٤ ه.
طبعاته: كلكتا، ١٢٢٩ ه، ٨٦٥ ص.

طهران، ١٣٥٢ ش، وزيري، ٢٦ + ٤٦٠ ص، باهتمام حسين خديوجم.
طهران، ١٣٦٣ ش، وزيري، باهتمام حسين خديوجم.

--------------------
(١) ترجم إلى عدة لغات، كاالنكليزية، الفرنسية، األلمانية، الهولندية، األردية، وطبعت ترجماته كلها.

(١٩٦)



١٠ - معراج التوحيد (فارسي / فلك)
منظومة في علم النجوم. ألفها وفقا لطلب أحد أصدقائه سنة (١٢١١ ه). أهداها إلى

السلطان
أبي الفتح محمد الصفوي.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٤٨، چاپى فارسي ٤ / ٤٧٥٤ - ٤٧٥٥، دائرة
المعارف بزرگ

إسالمي ٥ / ٦٢٥ - ٦٢٨، دائرة المعارف تشيع ١ / ٤١٥ - ٤١٦، دانشمندان
آذربايجان: ٢٤٤،

الذريعة ٩ / ٦٣٨ و ٢٦ / ٢٨٩، الغدير ٩ / ٦٣٨، فرهنگ سخنوران ١ / ٢٧، مطلع
أنوار: ٥٦ -

٥٧، مؤلفين چاپى ١ / ١٧٥، هدية العارفين ١ / ٢٤٣.
أبو طالب بن محمد حسن الكاشاني اآلراني

(ق ١٣ ه)
فقيه أصولي. كان حيا سنة (١٢٤٢ ه).

اآلثار:
١ - أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)

اشتمل على عدة بحوث من مباحث األلفاظ: الحقيقة والمجاز، تعارض اللغة والعرف
العام،

أحكام األلفاظ المشتركة.
مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي

١ / ٣٥٢) [١ / ٧١] - (ص ٤ - ٦٨)، مصححة، عليها تعليقات المؤلف،
ونسخة مصورة عنها في:

مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٢ [١ / ٢٩٨].
٢ - رسالة في اإلرث (عربي / فقه)

استداللية في أحكام اإلرث، اشتملت على موجبات اإلرث وموانعه.
مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي

١ / ٣٥٥) [١١ / ٧١] - (ص ٢٥٦ - ٢٧٧)، مصححة، عليها تعليقات
المؤلف، ونسخة مصورة عنها في:

مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٥ [١١ / ٢٩٨].
٣ - رسالة في األلفاظ المترادفة (عربي / أصول الفقه)

في معنى الترادف واألقوال التي تشير إلى وقوعه وعدمه.



(١٩٧)



مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي
١ / ٣٥٤) [٧ / ٧١] - (ص ١٣٤ - ١٣٨)، مصححة، عليها تعليقات

المؤلف، ونسخة مصورة عنها في:
مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٤ [٧ / ٢٩٨].

٤ - رسالة في األلفاظ المشتركة (عربي / أصول الفقه)
في مفهوم المشتقات وأقسامها وأحكامها.

مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي
١ / ٣٥٤) [٨ / ٧١] - (ص ١٣٩ - ١٤٧)، مصححة، عليها تعليقات

المؤلف، ونسخة مصورة عنها في:
مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٤ [٨ / ٢٩٨].

٥ - رسالة في التبادر (عربي / أصول الفقه)
اشتملت على (٦) حدائق وتنبيه واحد وإلحاق وخاتمة تطرقت إلى: تعريف التبادر،

تقسيماته،
حجيته، ثمرته، دفع الشبهات عنه وغير ذلك. أتمها سنة (١٢٤١ ه).

مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي
١ / ٣٥٢) [٢ / ٧١] - (ص ٧٠ - ٨٦)، مصححة، عليها تعليقات المؤلف،

ونسخة مصورة عنها في:
مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٢ [٢ / ٢٩٨].

٦ - رسالة في التعارض والترجيح والتعادل (عربي / أصول الفقه)
مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي

١ / ٣٥٤) [٩ / ٧١] - (ص ١٥٠ - ٢٠١)، مصححة، عليها تعليقات
المؤلف، ونسخة مصورة عنها في:

مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٤ [٩ / ٢٩٨].
٧ - رسالة في الجمل الخبرية المصروفة

عن حقائقها إلى إنشاء الحكم (عربي / أصول الفقه)
مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي

١ / ٣٥٤) [٦ / ٧١] - (ص ١١٨ - ١٣٣)، مصححة، عليها تعليقات
المؤلف، ونسخة مصورة عنها في:

مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٤ [٦ / ٢٩٨].

(١٩٨)



٨ - رسالة في الرضاع (عربي / فقه)
مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي

١ / ٣٥٥) [١٠ / ٧١] - (ص ٢٠٦ - ٢٥٤)، مصححة، عليها تعليقات
المؤلف، ونسخة مصورة عنها في:

مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٥ [١٠ / ٢٩٨].
٩ - رسالة في صحة السلب وعدمها (عربي / أصول الفقه)

ألفها سنة (١٢٤٢ ه).
مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي

١ / ٣٥٣) [٥ / ٧١] - (ص ١٠١ - ١١٥)، مصححة، عليها تعليقات
المؤلف، ونسخة مصورة عنها في:

مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٣ [٥ / ٢٩٨].
١٠ - رسالة في غسل الجنابة (عربي / فقه)

وجوب غسل الجنابة وبيان للخالف في ذلك الوجوب، هل هو نفسي أم غيري؟
مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي

١ / ٣٥٥) [١٣ / ٧١] - (ص ٣١٠ - ٣١٩)، مصححة، عليها تعليقات
المؤلف، ونسخة مصورة عنها في:

مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٥ [١٣ / ٢٩٨].
١١ - رسالة في مدخلية العلم في مدلوالت األلفاظ (عربي / أصول الفقه)

أكملها سنة (١٢٤٢ ه).
مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي

١ / ٣٥٣) [٤ / ٧١] - (ص ٩٣ - ١٠٠)، مصححة، عليها تعليقات
المؤلف، ونسخة مصورة عنها في:

مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٣ [٤ / ٢٩٨].
١٢ - رسالة في مكان المصلي (عربي / فقه)

تعريف مكان المصلي، تقسيمه، األحكام الفقهية المتعلقة به. اشتملت على مقدمة و
(٣)

مقامات.

(١٩٩)



مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي
١ / ٣٥٥) [١٢ / ٧١] - (ص ٢٧٨ - ٣٠٩)، مصححة، عليها تعليقات

المؤلف، ونسخة مصورة عنها في:
مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٥ [١٢ / ٢٩٨].

١٣ - رسالة في وضع األلفاظ (عربي / أصول الفقه)
محاولة لإلجابة عما وضعت له األلفاظ، هل هو الحقائق الخارجية، أم المعاني الذهنية،

أم
الماهية؟

مخطوطاته: عتبة محمد هالل / آران (نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي
١ / ٣٥٣) [٣ / ٧١] - (ص ٨٦ - ٩٢)، مصححة، عليها تعليقات المؤلف،

ونسخة مصورة عنها في:
مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٣٥٣ [٣ / ٢٩٨].

المصادر: نسخه هاي عكسي مركز احياء ميراث إسالمي ١ / ٣٥٢ - ٣٥٥.
أبو طالب بن محمد حسين خان سليمانلو الفراهاني

(ق ١٣ ه)
مؤرخ. ولد بمصلح آباد من قرى فراهان. صاحب ديوان االنشاء بكرمانشاه

وخوزستان إبان حكم القاجاريين في إيران.
اآلثار:

تاريخ هرات (فارسي / تاريخ)
تاريخ فتح هراة، ووقائع حملة القائد محمد حسن خان اإليرواني في حروبه ضد

التركمان
باسترآباد وكرمان.

مخطوطاته: معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٣٧٠ [١٤٦١] - (١٠٧ و) -
ق ١٣ ه، بعنوان " خصايل سردار ".

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٨.
السيد أبو طالب بن محمد الحسيني األسفرايني

(ق ١١ ه)
اآلثار:

آداب التزويج (فارسي / طب)

(٢٠٠)



رسالة في تقوية الباه استنادا إلى األحاديث الشريفة واآلراء الطبية. (١٢) بابا، كل باب
في

عدة فصول.
مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٧ / ٣٣٥ [١ / ٤٢٩١] - (١ ظ - ٦٦ ظ)،

ناقصة
اآلخر.

ملك الوطنية / طهران ٧ / ٣٣٥ [٣ / ٤٢٩١] - (٦٩ ظ - ٨٦ ظ)، ناقصة.
المصادر: خطى ملى ملك ٧ / ٣٣٥.

السيد أبو طالب بن محمد رضا الحسني الحسيني
(ق ١٣ ه)
عالم ديني.

اآلثار:
رسالة في جواز تقليد الميت (عربي / فقه)

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٦٨ [٨٣٩] - (٣٩ و) - ١٢٥٥ ه،
مع

ترجمتها الفارسية، لم يذكر اسم مترجمها، لعلها للمؤلف نفسه.
المصادر: خطى مجلس " ١ " ٣ / ٦٨.
أبو طالب بن محمد رضا الكرمانشاهي

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

أنيس الزاهدين (فارسي / أخالق)
مخطوطاته: سريزدي / يزد (نشريه ٤ / ٤١٧) [٨٩].

المصادر: نشريه ٤ / ٤١٧.
السيد أبو طالب بن محمد رضا مرشد الحسيني

(ق ١٤ ه)
عالم ديني وعارف من مدينة رامسر، أسس فيها مسجد " السيد أبو طالب ".

اآلثار:
كتاب في الجفر (... / العلوم الغريبة)

المصادر: بزرگان رامسر: ٢٥.

(٢٠١)



السيد أبو طالب بن محمد العلوي الحسيني الشيرازي الخراساني
(ق ١٣ ه)

شاعر إيراني نظم في رثاء أهل البيت (عليهم السالم).
اآلثار:

مطلوب الذاكرين (فارسي / المدائح والمراثي)
في مصائب أهل البيت (عليهم السالم) مع مقدمة عن حياة ناصر الدين شاه القاجاري.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٨٨ [٦٠٦١] - (٢١٨ و) - ق ١٤ ه.
المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٦ / ١٨٨ - ١٨٩.

الميرزا أبو طالب بن محمد علي الشريف الحسيني اإلصفهاني
(ق ١٣ ه)

أديب وطبيب درس الطب وزاوله (٥٠) سنة. عالج شخصيات مهمة في طهران، من
بينهم: كريم خان الزندي وآقا محمد حاكم إصفهان. سكن مدينة مشهد، وأصبح

متوليا
للعتبة الرضوية المقدسة. كان حيا سنة (١٢١٦ ه).

اآلثار:
١ - رسالة جامع التجارب (١) (فارسي / طب)

مقدمة و (٢٨) فصال وخاتمة. مجموعة وصفات طبية مجربة خالل حياة المؤلف
العملية. رتب

أسماء األمراض ألفبائيا مع أعراضها وعالجها.
مخطوطاته: كلية الطب / طهران: ١٥٤ [٧٧] - (١٧٥ ص) - ١٢٠٩ ه.

المرعشي / قم ٢٧ / ٣٦٩ [١٠٩٥٨] - (١١٠ و) - ١٢١٧ ه، بعنوان " كفاية
الطالبين ".

المرعشي / قم ١٦ / ١٨٦ [١ / ٦١٨٧] - (١ ظ - ٥٩ ظ) - ١٢٦٨ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٢٤٤ [١ / ٨٨٨٦] - (١ ظ - ١٢٤ ظ) -

ق ١٣ ه.
هدايتي الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٣، ص ٩٠)، مخرومة اآلخر.

--------------------
(١) نسب السيد أحمد الحسيني في تراجم الرجال ١ / ٤١ كتاب " كفاية الطالبين " إلى المؤلف - كما

أشار
إلى نسخة منه في خطى مرعشى ٢٧ / ٣٦٩ - وهو متحد مع " رسالة جامع التجارب " نفسها، غير أنه

ذكر
في مقدمته تسميته ب " كفاية الطالبين " فربما هو اسم آخر لها أو من إضافة النساخ.



(٢٠٢)



٢ - مصباح العالج (فارسي / طب)
٣ - مغني الطبيب (فارسي / طب)

مجموعة تجاربه الطبية خالل (٤٠) سنة. مقدمة و (٢٠) مقالة وخاتمة.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤٢١٦ [٥٣٥٩] - (٧٠ و) - ق ١٢ ه.

٤ - منهاج الصناعة (ريحان الملوك) (فارسي / طب)
مقدمة و (٢٠) بابا وخاتمة. ألفه بأمر شاهرخ بعد " مصباح العالج " وضمنه عناوين

" ريحان... ريحان ".
مخطوطاته: المرعشي / قم ٤ / ١٧١ [١٣٩٨] - (١٤٧ و)، بعنوان " منهاج الصناعة

."
المصادر: تراجم الرجال ١ / ٤١، الذريعة ١١ / ١٦٢ و ٢١ / ٢٩٢.

أبو طالب بن محمد هادي القزويني اإلصفهاني
(ق ١٢ ه)

مؤلف من مدينة قزوين. سكن إصفهان.
اآلثار:

١ - رسالة في النسبة بين الحرفين (عربي / منطق)
٢ - فرائد الدرر (عربي / العلوم الغريبة)
مقدمة و (٦) فصول وخاتمة في الجفر.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٢٦) [ض ١٢٢٣٤] -
١٣١٥ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٦٣) [١٥٣٧٦].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١٠ / ٢٦٣ [٨ / ١٢٢٤٣] - ١٣٠٦ ه.

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٣٠٣ [٢ / ٤٦٢] - (٤٧ ظ - ٥١ ظ) - ق ١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٦ / ٣٩ [٣ / ١٢٥٢٠] - (١١ ظ - ١٤ ظ).
ملك الوطنية / طهران ٦ / ٢٥٢ [٥ / ٣١٦٧] - (٣١ أ - ٣٣ أ) - ق ١٢ ه.

ملك الوطنية / طهران ٩ / ٣٩ [٣ / ٥٧٨٩] - (٤٠ ظ - ٤٤ أ)، بعنوان
" الجفر ".

ملك الوطنية / طهران ٩ / ٢٤٠ [٩ / ٦١٩٣] - (١٧٩ أ - ١٨٥ أ) -
١٢٧٩ ه.

المصادر: الذريعة ١٦ / ١٣٤ و ٢٤ / ١٤٥، مينو در ٢ / ٨٤٧.

(٢٠٣)



السيد أبو طالب بن محمد هاشم الشيرازي
(٠٠٠ - ١٣٤٥ ه)

فقيه من مدينة شيراز. قرأ على السيد المجدد الشيرازي في أواخر حياته بسامراء،
وعلى السيد إسماعيل الصدر في كربالء. أقام بشيراز متصديا للوعظ واإلرشاد، وتوفي

هناك.
اآلثار:

اسرار العقايد (فارسي / عقائد - سيرة المعصومين (عليهم السالم))
جزءان: أحدهما اختص بالعقائد، واآلخر باإلمام المهدي عجل الله فرجه. انقسم إلى

نصفين:
تعرض األول إلى: والدته، غيبته، عالمات ظهوره، األحاديث الواردة فيه عن طريق

الشيعة
والسنة. وتعرض النصف الثاني إلى الرد على فرقة البابية الضالة.

طبعاته: عديدة منها:
بومباي، ١٣٢٦ ه، وزيري، ٤٧٢ + ٤٥٦ ص.

طهران، دار الكتب اإلسالمية، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٤٧٢ + ٤٥٦ ص.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٨، چاپى فارسي ١ / ٢٩٣، الذريعة ٢ / ٥٢، كتابنامه

حضرت
مهدى (عليه السالم) ١ / ٨٢، مؤلفين چاپى ١ / ١٧٧، نقباء البشر ١ / ٥٠.

أبو طالب مظفري
(١٣٨٥ ه -)

شاعر وكاتب أفغاني. هاجر إلى إيران إثر احتالل القوات الروسية ألفغانستان سنة
(١٣٩٩ ه)، وانضم إلى الحوزة العلمية بمشهد. شرع في نشاطاته األدبية بكتابة

المقاالت
ونظم الشعر. أسس مع بعض زمالئه جمعية شعراء الثورة اإلسالمية في أفغانستان.

انتخب عضوا في المركز الثقافي للكتاب األفغانيين سنة (١٤١٦ ه).
اآلثار:

إلى جانب مقاالته وقصصه المنشورة في الصحف والمجالت، له المؤلفات اآلتية:
١ - آخرين نسل (فارسي / أدب)

ألفه مع السيد إبراهيم مرتضوي.
طبعاته: طهران، ١٣٧٥ ش.

(٢٠٤)



٢ - سوگنامه بلخ (فارسي / شعر)
مجموعة أشعاره.

طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٨٠ ص.
٣ - شعر مقاومت أفغانستان (فارسي / أدب)

بحوث أدبية عن الشعر ودوره في الحرب األهلية األفغانية. ألف الجزء الثاني منه مع
السيد

نادر أحمدي.
طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٤ ش، ١٣٦ ص.

المصادر: دانشنامه أدب فارسي ٣ / ٣٩٠، ٩٦٠، كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٤٥١.
أبو طالب بن مهدي قلي صارمي

(١٣٣٤ ه -)
مترجم. درس في أراك، وأكمل الدراسة الثانوية بطهران. تعلم االنكليزية والفرنسية

في صغره، وأتقنهما. انضم إلى الجيش اإليراني سنة (١٣٥٤ ه) إلى (١٣٦٧ ه) وحاز
درجة نقيب. عمل مترجما سنة (١٣٦٩ ه) إلى (١٣٧١ ه) بالجامعة الحربية، كما

درس
فيها وفي الكلية العسكرية اللغة االنكليزية. أوكلت إليه عدة وظائف رسمية مهمة.

اآلثار:
١ - آمريكا (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (استيفن ونيست).
طبعاته: طهران، ١٣٣١ ش، وزيري، ١٥١ ص.

٢ - اختراع تلفن (فارسي / صناعات)
ترجمة كتاب ل (شيبين).

طبعاته: طهران، گردونه، ١٣٣٩ ش، رقعي، ١٤ + ١١٤ ص.
٣ - اختالفات زبان انگليسى (فارسي / لغة)

طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ش، رقعي، ٢٠٢ ص.
٤ - أيده آليست يا رغائب (فارسي / فلسفة)
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ش، جيبي، ١٨٠ ص.

(٢٠٥)



٥ - برده آزادى بخش (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (كاترين شر من).

طبعاته: طهران، گردونه، ١٣٣٩ ش، رقعي، ١٣٦ ص.
طهران، انقالب إسالمي، ١٣٦٩ ش، ١٧٩ ص.

٦ - بعضي مسائل فلسفي (فارسي / فلسفة)
ترجمة كتاب ل (سير جيمس جينز).

طبعاته: طهران، سخن، ١٣٤٠ ش، رقعي، ٣١٦ ص ٢ ج، ضمن " فلسفه عملي ".
٧ - تاريخ تمدن (فارسي / حضارة)

ترجمة بعض مجلدات قصة الحضارة ل (ويل ديورانت).
طبعاته: عديدة في طهران.

٨ - جغرافياى عمومى جهان (فارسي / جغرافية)
ترجمة كتاب ل (ويلر جسي).

طبعاته: طهران، ابن سينا وفرانكلين، ١٣٤٠ ش، ٧٠٧ ص.
٩ - جنگ طوالني اعراب وإسرائيل از (١٩٤٦) (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (ج. باوير بل).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٤٣٨ ص.

١٠ - چرچيل، روزولت، استالين (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (هربرت فايس).

طبعاته: طهران، فروتن، ١٣٤٧ ش، وزيري، ٧٢٠ ص.
١١ - چنگيزخان (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (هارولد لب).
طبعاته: طهران، گردونه، ١٣٣٩ ش، رقعي، ١٣٩ ص.

طهران، نيل، ١٣٥٠ ش، ١٦٤ ص.
طهران، آموزش انقالب إسالمي، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٩٠ ص.

١٢ - راهنماى ترجمه (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ش، رقعي، ١٥٤ ص.

(٢٠٦)



١٣ - رم در عصر آگوست (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (رائل، وهنري تامسون).

طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٤٩ ش، ٣٣١ ص.
١٤ - روح انسان (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (فيكتور هوغو).
طبعاته: طهران، صفى پور، ١٣٢١ ش، رقعي، ٢١ ص.

١٥ - ظهور وسقوط رايش سوم (تاريخ آلمان نازى) (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (ويليام شايرر).

طبعاته: طهران، أمير كبير وفرانكلين، ١٣٤٤ ش، وزيري، ر + ١٣٣١ ص.
١٦ - فلسفه عملي (فارسي / فلسفة)

ترجمة مع آخرين عن كتاب لعدة فالسفة منهم (كانت، ديكارت وداروين).
طبعاته: طهران، ١٣٣٨ ش، رقعي، ٦ + ٣٤٦ ص.

١٧ - فلسفه نظري (فارسي / فلسفة)
طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٤٣ ش، ٢ ج.

١٨ - قانون ودادگسترى در شاهنشاهى إيران باستان (فارسي / قانون)
ترجمة عن االنكليزية.

طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ، ١٣٥٠ ش.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٨٦ - ١٨٧، ٥٠١، ٦١٤، ٧١٨، ٧٧٥، ١٠٥٨،

١٠٦٠ و ٢ /
١٥٥٧، ١٥٩٣، ١٦٤٨، ١٦٧٥، ٢٤٦٧، ٢٦٢٨، ٢٦٦٣ و ٣ / ٣٤٨٠، ٣٧٧٣،

٣٨٧٨، چهره
مطبوعات معاصر: ١٥٩ - ١٦٠، كتابشناسى انديشه سياسي: ٣٢ - ٣٣، كتابنامه

بهار ١٣٦٧:
١٠١، ١٦٦ وزمستان ١٣٦٧: ٢٥٥ وتابستان ١٣٦٨: ٧٩ وپائيز ١٣٦٨: ١٠١

وارديبهشت
١٣٦٩: ١٢٩ وآبان ١٣٦٩: ٨٢ وپائيز ١٣٧١: ٨٠ وبهار ١٣٧٣: ٢١٤، مؤلفين

چاپى ١ /
.١٨١ - ١٨٢

أبو طالب مهندس
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - ماليه عمومى (فارسي / اقتصاد)



(٢٠٧)



ألفه مع مهدي تقوي.
طبعاته: (١٢) مرة منها:

طهران، فروردين، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٤٤ ص.
٢ - منابع آبهاى إيران از نظر توسعه اقتصادى (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، ٣١١ ص.
المصادر: فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ٢٣٢، كتابنامه مهر ١٣٦٦: ٣٠.

السيد أبو طالب بن ميرزابيك الفندرسكي االسترآبادي اإلصفهاني
(ق ١٢ ه)

فقيه، شاعر وفيلسوف بارع في العلوم العقلية والرياضية. قرأ على العالمة محمد باقر
المجلسي واآلقا حسين الخوانساري والمحقق محمد باقر السبزواري. كان حيا سنة

(١١٢٤ ه).
اآلثار:

١ - بيان البديع (فارسي / أدب)
اشتمل على علم البيان والبديع.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٧ / ٣٥٦ [١ / ٥٩٨٠] - (ص ٢ -
- (١٤٥

١١١٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٦٤ [١٦٨٥] - (١٧٠ و) - ١٠٩٩ ه.

٢ - تحفة العالم (فارسي / تراجم)
تاريخ حياة السلطان حسين خان.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٢١٣ [١ / ٢٤٦٥] - ١١٠٤ ه (١).
٣ - ترجمة الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (فارسي / فقه)

٤ - توضيح المطالب (فارسي / رياضيات)
شرح " خالصة الحساب " للشيخ البهائي.

--------------------
(١) جاء في هذه النسخة أن تاريخ التأليف سنة (١١٠٧ ه) وهو متأخر عن تاريخ الكتابة سنة (١١٠٤ ه).

(٢٠٨)



مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٢٧٤ [٦٢٩٣] - (٦٣٥ ص) -
ق ١١ ه، مع تصحيحات في هوامشها للمؤلف ظاهرا.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ١٦٠ [٦١٦٥] - (٥٨٦ ص) -
١٢٢٥ ه.

مدرسة نمازي / خوي: ٢١٤ [٤٢٩] - ١٢١٦ ه.
المرعشي / قم ١٥ / ٣٣٥ [٥٩٥٤] - (١٧١ و) - ١٢٣٦ ه (١).

المركزية / جامعة طهران ٦ / ٢١٧١ [١١٧٤] - (١٩٥ و) - ١٢٥٢ ه.
مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٢٥) [١٠٠٠] - ق ١٣ ه.

٥ - حاشية على أصول الكافي (عربي / حديث)
٦ - حاشية على حاشية الخفري على الشرح الجديد للتجريد (عربي / عقائد)

٧ - حاشية على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (عربي / فقه)
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٦٣ [١ / ٨٧٤] - (١ ظ - ٧٢ ظ).

٨ - حاشية على معالم األصول (عربي / أصول الفقه)
٩ - ديوان (فارسي / شعر)

مخطوطاته: بيات الخاصة / أراك (نشريه ٦ / ١١٣).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٣٢ [٦١ / ٢٣٢٩] - (ص ٦٣٧ - ٦٤٢)،

بعنوان " مثمن ".
١٠ - ساقى نامه (٢) (فارسي / شعر)

(١١٧١) بيتا.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٤٢٦ [٩ / ٢٦٦٦] - (ص ٤٥٤ -

- (٥١٦
١١٧١ ه.

١١ - السفينة (عربي / علوم الحديث)
مجموعة فوائد ضمت إجازة العالمة المجلسي للشيخ الحر، وإجازة الشيخ الحر له،

وإجازة
--------------------

(١) نسب في النسخة خطأ إلى أبي القاسم بن ميرزا بيك الفندرسكي.
(٢) أورد له مؤلف رياض العلماء ٥ / ٥٠٠ اسما آخر هو " سامى نامه " ولعله تصحيف " ساقى نامه ".

(٢٠٩)



العالمة المجلسي للشيخ زين العابدين أخي الشيخ الحر، وتذكارات جمع من معاصري
المترجم له
بخطوطهم.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد، (الذريعة ١٢ / ١٩٢ - ١٩٣) (١).
١٢ - شرح على شافية ابن الحاجب (عربي / لغة)

١٣ - غزوات حيدري (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
منظومة في غزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم). تكملة ل " حمله

حيدري " تأليف
الميرزا محمد رفيع خان باذل.

مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد ٤ / ٩٨، بعنوان " حربه حيدري ".
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٦ / ٤٨٥ [٧٩٩٨] (١٧٣ و)، بعنوان

" حمله حيدري ".
المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٧١٧ [٢٨٧٣] - (١٥٣ و) - ق ١٢ ه،

بعنوان " جذبه حيدري ".
مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٤٧) [٧٣٨] - ١١٩٢ ه.

١٤ - مجمع البحرين (... / أدب)
بحث عن علمي: العروض والقوافي في الشعر العربي والفارسي.

١٥ - المنتهى في النجوم (٢) (عربي / فلك)
١٦ - نسب نامچه سادات فندرسكى (فارسي / أنساب)

في أنساب السادة الفندرسكية، والمترجم له آخرهم.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٢١٦ [٢٦ / ٢٤٦٥] - ١١٠٤ ه.

١٧ - نگارخانه چين (عربي - فارسي / أدب)
ذكر مؤلف " رياض العلماء " أنها رسالة أعدها من انشاءاته وأفكاره البديعة، والعالمة

الطهراني: أنها مجموعة منشآت متممة ل " حمله حيدري ".
--------------------

(١) لم نعثر عليها في " خطى رضوى ".
(٢) هكذا في الذريعة ٢٣ / ١١، وجاء اسمه في رياض العلماء ٥ / ٥٠٠: " المنتهى في النحو "، وفي

أعيان
الشيعة ٢ / ٣٦٥: " المنتهى في النحو أو النجوم ".

(٢١٠)



مخطوطاته: بيات الخاصة / أراك (نشريه ٦ / ١١٠) - ١٠٧٨ - ١٠٨٤ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٢٧٦ [٥ / ٤٤٩٤] - (ص ١٨٥ - ١٨٦).
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٣٩٨ [٣٨ / ٢٥٩١] - (ص ١٢٦ - ١٣٥) -

ق ١٣ ه، بعنوان " منشآت ".
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٥ - ٣٦٦، حماسه سرائى در إيران: ٣٨٠، دائرة

المعارف تشيع
١ / ٤١٤، الذريعة ٣ / ١٧٧ و ٤ / ١٠٥، ٤٩٨ و ٦ / ٤١، ٤٧، ٦٥، ٩١، ١٠٥،

١٨١، ٢٠٤ و ٩
/ ٤٢ و ١٢ / ١٠٣، ١٩٢ - ١٩٣ و ١٦ / ٥٣ و ٢٠ / ٢١ و ٢٣ / ١١ و ٢٤ /

٣٠٧، رياض
العلماء ٥ / ٥٠٠ - ٥٠١، ريحانة األدب ٤ / ٣٦٠، فرهنگ سخنوران ١ / ٢٧،

فرهنگ معين
(االعالم) ٦ / ١٣٨٠، الكنى واأللقاب ٣ / ٣٦، الكواكب المنتشرة: ٣٩١، مرآة

الكتب ١ /
.٢٠٠

السيد أبو طالب مير عابديني
(١٣٤٨ ه -)

أستاذ جامعي في اللغة واألدب الفارسي. ولد بطهران. نال الليسانس من المعهد العالي
سنة (١٣٧١ ه). سافر إلى مشهد للتدريس وبدأ كتابة بعض تأليفاته فيها. حصل على
دكتوراه بتخصصه من جامعة الشهيد بهشتي في طهران سنة (١٣٩٠ ه). من أساتذته:
ملك الشعراء بهار، فروزانفر، جالل همايي. درس لمدة (٤٤) سنة بثانويات وكليات

إيران. ما زال يمارس نشاطاته العلمية في التدريس والتأليف.
اآلثار:

١ - آئين قلندرى (فارسي / تصوف)
(٤) رسائل في الفرق الصوفية. ألفها مع مهران أفشاري.

طبعاته: طهران، فراروان، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٤٩٦ ص.
٢ - بلخ در تاريخ وادب فارسي (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، صدوق، ١٣٧١ ش، وزيري، ٣٧٦ ص.
٣ - بلوهر ويوذاسف به روايت شيخ

صدوق ومال محمد باقر مجلسي (فارسي / مواعظ وحكم)

(٢١١)



ترجمة لقصة أوردها الشيخ الصدوق في " كمال الدين وتمام النعمة "، والعالمة
المجلسي في " بحار

األنوار ".
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٧٦ ش، رقعي، ١٥٢ ص.

٤ - تراوش قلم (فارسي / أدب)
مقاالت منتخبة لعدة كتاب معاصرين.

طبعاته: مشهد، نادرى، ١٣٣٣ ش، رقعي، ٨٣ ص.
٥ - چگونه درست بنويسيم (فارسي / لغة)

أول كتاب في االمالء الفارسي. مطبوع.
٦ - چين وجهان سوم (فارسي / سياسة)

طبعاته: طهران، صدوق، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٥٦٧ ص.
٧ - درهاى باز چين (فارسي / سياسة)

٨ - زندگى إبراهيم أدهم (فارسي / تراجم)
٩ - سليمان وبلقيس (فارسي / سيرة األنبياء)

طبعاته: مشهد، زوار، ١٣٣٦ ش، وزيري، ٣٧ ص.
١٠ - فرهنگ واژه نامه حافظ (فارسي / لغة)

ألفه مع زوجته مهين دوخت صديقيان.
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٦ ش، ٢٥ + ١٦٠٠ ص.

١١ - وفا (گل سرخ) (فارسي / شعر)
طبعاته: مشهد، ١٣٣٣ ش، جيبي، ٩٦ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٢٦٨ و ٣ / ٣٠٦٣ و ٥ / ٥٤٢٥، كتابنامه زمستان
١٣٧١: ١١١

وپائيز ١٣٧٢: ١٠٤ وبهار ١٣٧٦: ٢٠، كتاب هفته ١٣٧ / ٦، مجلة خانواده ع
٦٠، ص ٢٨ -

٢٩، مؤلفين چاپى ١ / ١٨٤.
أبو طالب نجيب الدين االسترآبادي

(ق ٦ ه)
فقيه. حكى مؤلف " رياض العلماء " أن الشيخ الطوسي قد ينقل عنه بعض الفتاوى في

" المبسوط ".

(٢١٢)



اآلثار:
١ - األبواب والفصول لذوي األلباب والعقول (عربي / فقه)

٢ - الحدود (عربي / فقه)
٣ - المقدمة (عربي /...)

٤ - مناسك الحج (عربي / فقه)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٦٤، الثقات العيون: ٥، الذريعة ٦ / ٢٩٨، رياض

العلماء ٥ /
٤٦٨، مرآة الكتب ١ / ١٩٧، معالم العلماء: ١٣٦.

أبو طالب نوري پارسا " شاه حسيني "
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آالم قلب من (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢٣٢ ص.
المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧١: ١١٤.

السيد أبو طالب واعظ الحسيني التبريزي " بيوك آقا "
(ق ١٤ ه)

عالم وخطيب إيراني له دراسات في تاريخ األئمة المعصومين (عليهم السالم).
اآلثار:

١ - تاريخ األئمة (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
تاريخ االمام أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السالم).

طبعاته: طهران، مصطفوي، ١٣٣٨ ش، رقعي، ٢٦٢ ص.
٢ - تاريخ األئمة األطهار ومصائب األبرار (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
طبعاته: طهران، ١٣٣٧ ش، وزيري، ٢٠٦ ص.

٣ - تحفة الطالب لحضرة اإلمام الغائب (عليه السالم) (فارسي / عقائد - حديث)
في معرفة صاحب الزمان عجل الله فرجه والوظائف الثماني للمكلفين زمن الغيبة.

اشتمل آخر
الكتاب على (٤٠) حديثا للنبي األكرم (صلى الله عليه وآله).

طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٦٨ ه، جيبي، ١٧٠ ص.

(٢١٣)



٤ - لمعات النور ليوم العاشور (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: طهران، مصطفوي، ١٣٣٩ ش، رقعي، ٢١٣ ص.

٥ - هدية النجباء، ديوان گلچين از گلشن
آل عبا يا خزينة الجواهر وزينة المنابر (فارسي / المدائح والمراثي)

طبعاته: طهران، مركز نشر كتاب، ١٣٨٤ ه، ٩٤ ص.
٦ - وسيلة الزائرين (فارسي / أدعية - زيارات)

طبعاته: تبريز، ١٣٥٨ ه، رقعي، ٢٠٧ ص.
٧ - وسيلة المعصومين (فارسي / تراجم االعالم الدينية)

تاريخ (٤) نساء من أهل البيت (عليهم السالم): زينب، معصومة، سكينة، ونفيسة
عليهن السالم.

طبعاته: طهران، ١٣٧١ ه، جيبي، ١٠٦ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٠١٧ و ٤ / ٤٤٠٢ و ٥ / ٥٤٠٩، ٥٤١١، ٥٤٧٥،

الذريعة ٢٥ /
٧٨، كتابنامه حضرت مهدى (عليه السالم) ١ / ٢٢٠، مؤلفين چاپى ١ / ١٧٥.

السيد أبو طالب بن يوسف الحسيني
(ق ١٣ ه)

اآلثار:
تحفة االمامية (فارسي / عقائد)

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٣٣ [٥٥٤٧] - (٧١ و) - ق ١٣ ه.
المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٦ / ٣٣.

أبو طاهر الكاتب
(ق ١٠ ه؟)

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٨ / ٢٥٥ [٥٤ / ٥٢٤٩] - ق ١٠ ه.
ملك الوطنية / طهران ٨ / ٢٥٥ [٨٣ / ٥٢٤٩] - ق ١٠ ه.

المصادر: الذريعة ٩ / ٨٩٥.

(٢١٤)



أبو الطيب الرازي
(ق ٤ ه)

من أجلة المتكلمين. أستاذ أبي محمد العلوي (ت ٣٥٨ ه). كان يقول باالرجاء.
أدرجه العالمة في المقبولين.

اآلثار:
له كتب كثيرة في اإلمامة والفقه وغيرهما من األخبار لم تذكر منها إال:

زيارة الرضا (عليه السالم) وفضله ومعجزاته (عربي / زيارات)
(٢٠٠) ورقة تقريبا.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٧٠، تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٢٢، جامع الرواة ٢ /
،٣٩٦

الذريعة ١٢ / ٧٩ و ١٧ / ٢٦٥، رجال العالمة الحلي: ١٨٨، الفهرست للطوسي:
٣٧٦، معالم

العلماء: ١٣٩، معجم رجال الحديث ٢١ / ٢٠١، نوابغ الرواة: ١٣.
أبو العالم مبارك پوري

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

فرات اورتشنگى (أردي / المدائح والمراثي)
طبعاته: لكهنو، سرافراز قومي پريس، ١٩٧٧ م، ٨٠ ص.

المصادر: بر صغير كي اماميه مصنفين ٢ / ٦٥٩.
أبو العباس
(ق ٣ ه)

محدث. صاحب عمار بن مروان. عده الشيخ في " رجاله " ممن لم يرو عن
األئمة (عليهم السالم).

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

رواه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه.

(٢١٥)



المصادر: تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٢٣، جامع الرواة ٢ / ٣٩٧، الذريعة ٦ / ٣٠٨،
رجال

الطوسي: ٥١٩، رجال النجاشي: ٤٥٧، الفهرست للطوسي: ٣٧٧، معالم العلماء:
١٣٦، معجم

رجال الحديث ٢١ / ٢٠٩.
أبو عبد الرحمن األعرج الكوفي (١)

(ق ٣ ه)
من رجال الحديث. عده الشيخ في " رجاله " من أصحاب اإلمام الصادق (عليه

السالم).
اآلثار:

كتاب (عربي / حديث)
رواه القاسم بن إسماعيل القرشي عنه.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٧٣، تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٢٣، جامع الرواة ٢ /
،٣٩٧

الذريعة ٦ / ٣٠٨، رجال الطوسي: ٣٣٩، الفهرست للطوسي: ٣٧٧، معالم العلماء:
١٣٤، معجم

رجال الحديث ٢١ / ٢١٢.
أبو عبد الرحمن العرزمي

(ق ٣ ه)
من رجال الحديث. أورده الشيخ في " رجاله " ممن لم يرو عن األئمة (عليهم السالم).

اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

رواه عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي.
المصادر: تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٢٣، جامع الرواة ٢ / ٣٩٨، الذريعة ٦ / ٣٠٩،

رجال
الطوسي: ٥١٩، رجال النجاشي: ٤٥٧، الفهرست للطوسي: ٣٧٧، معالم العلماء:

١٣٤، معجم
رجال الحديث ٢١ / ٢١٣.
--------------------

(١) أشار المامقاني في تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٢٣ إلى اتحاده مع أبي عبد الرحمن الحذاء أيوب بن عطية
الثقة الراوي عن اإلمام الصادق (عليه السالم) كما صرح بذلك في أعيان الشيعة ٢ / ٣٧٣، ونفي االتحاد في

قاموس
الرجال ٢ / ٢٤١ - ٢٤٢.



(٢١٦)



أبو عبد الله البصري (١)
(ق ٤ ه)

أستاذ القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت ٤١٥ ه).
اآلثار:

الدرجات (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
في تفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم).

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٧٥، الذريعة ٨ / ٥٩، معالم العلماء: ١٣٤.
أبو عبد الله بن الحجاج

(٠٠٠ - ٠٠٠)
عالم في رجال الحديث.

اآلثار:
الرجال (عربي / رجال)

جمع فيه من روى الحديث من آل أعين وكانوا (٦٠) رجال. ذكره أبو غالب الزراري
في رسالة

إلى حفيده.
المصادر: الذريعة ١٠ / ١٠٨، كشكول البحراني ١ / ١٨٤، مصفى المقال: ٣١.

أبو عبد الله الشيعي
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
رسالة في الكيمياء (فارسي / كيمياء)

مخطوطاته: مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠٤) [٥٦ / ٢٨٠] - ق ١٣ ه.
المصادر: الذريعة ١٨ / ١٩٥.

--------------------
(١) تردد السيد األمين في األعيان ٢ / ٣٧٥ بكونه من الشيعة، وعلل مجيئه في معالم العلماء: ١٣٤ بأن ابن

شهرآشوب ذكر جماعة من العامة لتأليفهم في فضائل اإلمام علي (عليه السالم).

(٢١٧)



أبو عبد الله بن نصر الله الزنجاني
(١٣٠٩ - ١٣٦٠ ه)

فقيه، أديب وأستاذ جامعي. ولد وتوفي بزنجان. تعلم القراءة والكتابة في مسقط
رأسه، وقرأ علم الهيئة والكالم والفلسفة على الميرزا إبراهيم الفلكي. سكن النجف (٨)
سنين حضر خاللها بحوث السيد محمد كاظم اليزدي، شيخ الشريعة اإلصفهاني، السيد

أبي الحسن اإلصفهاني وغيرهم. سافر إلى بلدان إسالمية عديدة، وأقام عالقات فكرية
وثقافية مع مفكريها وأدبائها. أنتخب عضوا مراسال للمجمع العلمي العربي بدمشق.

درس
التفسير والفلسفة اإللهية في كلية المعقول والمنقول بجامعة طهران ومدرسة سپهساالر.

اآلثار:
إضافة إلى مقاالته الفارسية المنشورة في الصحف اإليرانية له مقاالت أدبية وفلسفية
نشرت باللغة العربية في مجلة " المجمع العلمي العربي " بدمشق ومجلة " الزهراء "

المصرية و " لغة العرب " البغدادية، له الكتب اآلتية:
١ - إثبات تحريف العهدين (عربي / الكتب السماوية)

٢ - اإلسالم واألوربيون (عربي / تاريخ االسالم)
٣ - األصول االجتماعية في القرآن (١) (عربي / معارف القرآن)

٤ - األفكار الفلسفية (عربي / فلسفة)
٥ - تاريخ القرآن (٢) (عربي / علوم القرآن)

مقدمة في سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) و (٣) أبواب ضم كل منها عدة فصول في:
أدوار نزول القرآن

وخطه وجمعه وترتيب سوره وقراءته وإعرابه وإعجامه وترجمته إلى سائر اللغات.
طبعاته: مصر، ١٣٥٤ ه، مع مقدمة ألحمد أمين.

طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٤٠٤ ه، رقعي، ١١٦ ص.
٦ - التصوف في التاريخ (عربي / تصوف)

--------------------
(١) جاء في الفهرست لمشاهير علماء زنجان: ٩٠ بعنوان " علوم القرآن االجتماعية ".

(٢) ترجمه إلى الفارسية أبو القاسم سحاب، وطبعت في طهران وتبريز.

(٢١٨)



٧ - التصويت (عربي /...)
آخر مؤلفاته.

٨ - حياة صدر الدين الشيرازي (١) (عربي / تراجم)
دراسة عن شخصيته وأهم أصول فلسفته.

طبعاته: دمشق، رقعي، ٥٦ ص.
طهران، صدر، ١٣٤٨ ش، وزيري، ٥٥ ص.

٩ - دين الفطرة (فارسي / معرفة اإلسالم)
١٠ - رسالة في قاعدة الواحد ال يصدر عنه اال الواحد (عربي / فلسفة)

كتب أستاذه شيخ الشريعة اإلصفهاني استدراكات عليها وقرظها وأثنى على مؤلفها.
١١ - زندگانى محمد (صلى الله عليه وآله) يا تاريخ حيات پيغمبر اسالم (فارسي /

السيرة النبوية)
ترجمة عن العربية لدراسة محمد أفندي المترجمة عن كتاب " االبطال " للفيلسوف

االنكليزي
(توماس كارليل).

طبعاته: عديدة منها:
تبريز، ١٣١٥ ش، رقعي، ٨٦ ص.

تبريز، ١٣٣٠ ش، رقعي، ١٨٤ ص، قدم له وعلق عليه عباس قلي واعظ.
١٢ - سر انتشار اسالم (فارسي / التاريخ والجغرافية اإلسالمية)

١٣ - شرح رسالة بقاء النفس بعد
فناء الجسد وبوار البدن (٢) (عربي / فلسفة)
شرح مصنف للخواجه نصير الدين الطوسي.

طبعاته: مصر، ١٣٤٢ ه، مع تعليقات للسيد هبة الدين الشهرستاني.
١٤ - طهارة أهل الكتاب (عربي / فقه)

طبعاته: بغداد، ١٣٤٥ ه، ٢٩ ص.
--------------------

(١) ترجمه إلى الفارسية ضياء الدين بن يوسف حدائق.
(٢) عده الشيخ الطهراني في الذريعة ١٣ / ١٢٧ من مؤلفات أبي عبد الله الزنجاني المتوفى سنة (١٣١٣

ه)،
وربما يتوهم أنه أراد أبا عبد الله محمد بن أبي القاسم الموسوي الزنجاني المترجم له في الفهرست

لمشاهير علماء زنجان: ١١٠ - ١١١، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه كما جاء في الذريعة ٣ / ٢٨٢.

(٢١٩)



١٥ - عظمت حسين بن علي (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم
السالم))

طبعاته: تبريز، ١٣٥٦ ه، رقعي، ١٣٦ ص، تعليق عباس قلي واعظ.
تبريز، سروش، ١٣٧٤ ه، رقعي، ١٨١ ص، مع ملحقات واستدراكات

لعباس قلي واعظ.
١٦ - فلسفه حجاب (فارسي / علل الشرائع)

جواب لسؤال عن ضرورة الحجاب اإلسالمي، ورد إليه من أميركا.
طبعاته: النجف، ١٣٤٢ ه، رقعي، ٢٨ ص.

١٧ - المعارف في إيران قبل االسالم (عربي / حضارة)
١٨ - مقايسة حال المسلمين في هذه االعصار

مع األزمنة السابقة في العز والذل (عربي / تاريخ االسالم)
١٩ - منهاج النجاح أو مناسك آل محمد (صلى الله عليه وآله) (عربي / فقه)

طبعاته: بغداد، ١٣٤٢ ه.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٧٧ - ٣٧٨، چاپى فارسي ١ / ١٠٧٣، ١١١٨ و ٢ /

،٢٥٨١
٢٨٠٧ و ٣ / ٣٥٣٩، ٣٧٦٨، چاپى عربي: ١٥٢، ٤٢٦، ٥٤٩، ٦١١، ٩٢٦،

٩٢٨، الذريعة ٣ /
٢٧٥ و ٤ / ٧٣ - ٧٤ و ١٣ / ٢٨٢ و ١٥ / ١٨٩، ٢٧٩ و ١٦ / ٣٠٧، ٤٠٩،

ريحانة األدب ٢ /
٣٨٤، شهداء الفضيلة: ٢٥٢ - ٢٥٣، الفهرست لمشاهير علماء زنجان: ٨٩ - ٩٠،

المسلسالت
في اإلجازات ١ / ١٨٧ - ١٨٩، مصادر الدراسة األدبية ٣ / ٥٠٠، المطبوعات

العربية في إيران:
٢٤٢، معجم رجال الفكر ٢ / ٦٣٧، معجم المؤلفين ٦ / ٥٩، مؤلفين چاپى ١ /

،١٨٧ - ١٨٨
نقباء البشر ١ / ٥٢.

أبو عصام (١)
(ق ٣ ه)

من رجال الحديث.
اآلثار:

النوادر (عربي / حديث)
رواه حميد بن زياد عنه.



--------------------
(١) ذكره الشيخ في الفهرست: ٣٦٩ باسم " ابن عصام " وجزم السيد الخوئي في معجم رجال الحديث

/ ٢١
٢٤٠ باتحادهما.

(٢٢٠)



المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٨٢، جامع الرواة ٢ / ٤٠٢، رجال النجاشي: ٤٦٠،
الفهرست

للطوسي: ٣٦٩، معجم رجال الحديث ٢١ / ٢٤٠.
أبو العالء األحراري األويسي الحسيني

(٠٠٠ - ١٠٦١ ه)
اآلثار:

رسالة في مراتب الفناء (فارسي / عرفان)
مخطوطاته: كلية الحقوق / طهران: ١٢١ [٣٤٣ ج] - (٨ و) - ق ١٣ ه، بعنوان "

رسالة
عرفاني ".

گنج بخش / اسالم آباد (نسخه هاي خطى فارسي ٢ / ٧٤٩) [٢ / ٤٤٤] -
(ص ١٩ - ٢٤) - ١٢٦٤ ه.

لجنة ترقية األردية / كراتشي (نسخه هاي خطى فارسي ٢ / ١٣٠٢)
[٢٠ ق ف ٨] - (ص ١ - ٨) - ١٢٧١ ه، بعنوان " مراتب فنا ".
لجنة ترقية األردية / كراتشي (نسخه هاي خطى فارسي ٢ / ١٣٠٣)

[١ ق ف ٧٢] - (٨ ص) - ١٣٤٧ ه، بعنوان " مراتب فنا ".
- [N .١٩٧١ M - ١ / ٢٦٥] (نوشاهى: ٢٥٠) المتحف الوطني / كراتشي

(ص ٢ - ١٠) - ١٣٥٣ ه، بعنوان " مراتب فنا ".
- [N .١٩٦٥ M - ٨ / ٢١٠] (نوشاهى: ٢٥٠) المتحف الوطني / كراتشي

(ص ١٠٨ - ١١٢) - ١٢٥٩ ه، بعنوان " مراتب فنا ".
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٨٦ [٥٧٧٠] - (٤ و) - ١٢٢٩ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٤٧٣ [٢ / ٩٧٤٥] - (٣ و) - ١٣١٦ ه.
ندوة العلماء / لكهنو ٢ / ٢٨٣ [٥ / ٢١١] - ١٢٦٢ ه.

المصادر: الذريعة ١٦ / ٣١٥ و ٢٠ / ٢٩١.
أبو علي الحراني

(ق ٣ ه)
من رجال الحديث. روى عن االمام أبي عبد الله (عليه السالم) وروى عنه محمد بن

أبي عمير
وهارون بن مسلم.

(٢٢١)



اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

رواه النجاشي والشيخ باسنادهما عن البرقي عنه.
المصادر: تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٢٧، جامع الرواة ٢ / ٤٠٣، الذريعة ٦ / ٣٠٩،

رجال
النجاشي: ٤٥٦، الفهرست للطوسي: ٣٧٨، معالم العلماء: ١٣٥، معجم رجال

الحديث ٢١ /
.٢٥١

السيد أبو علي بن محمد باقر الحسيني
(ق ١٢ ه)

عالم ومحدث. من تالميذ اآلقا جمال الخوانساري. كان حيا سنة (١١٥٥ ه).
اآلثار:

١ - حصون الهيه (فارسي / أدعية)
آداب وفضائل الدعاء. مع سرد لمختلف األدعية الواردة عن االمامية. ألفه بطلب من

اآلقا
جمال الخوانساري سنة (١١١٥ ه).

مخطوطاته: راجه محمود آباد / لكهنو (ميراث إسالمي إيران ٦ / ٤٧٤).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٥ / ٣٤٨ [١٢٣٩٣] - (٢٨٦ و)، بعنوان

" مصباح النجاح ".
المرعشي / قم ٥ / ٣٧٢ [٢٠٠٠] - (٢٧٧ و) - ١٢٦٦ ه.

٢ - شرح دوازده امام (١) (فارسي / أدعية)
شرح مصنف للخواجه نصير الدين الطوسي. أشار الشيخ الطهراني إلى أن نسخته عند

اآلقا
النجفي المرعشي.

المصادر: خطى مرعشى ٥ / ٣٧٢، الذريعة ١٣ / ٢٦١.
أبو علي بن محمد حسين خداكرمي الزنجاني

(١٣٤٩ ه -)
عالم ديني وأستاذ حوزوي. ولد بقرية نيماور التابعة لزنجان في أسرة علمية دينية.

--------------------
(١) يحتمل اتحاده مع " حصون الهيه ".

(٢٢٢)



أكمل المرحلة االبتدائية. توجه إلى دراسة العلوم الدينية بحوزة زنجان، ودرس فيها
السطوح إلى سنة (١٣٨٠ ه). تتلمذ بمدينة قم للشيخ حسن زاده اآلملي والسيد رضا
الصدر في العلوم العقلية، وللميرزا باقر المرندي والسيد المرعشي والسيد الگلپايگاني

في الفقه واألصول. مارس تدريس " منظومة السبزواري " و " الرسائل " و " المكاسب
."

اآلثار:
١ - ابعاد گوناگون حج (فارسي / معارف دينية)

بحث عن أبعاد الحج المختلفة: األخالقية، الفقهية، السياسية واالجتماعية.
طبعاته: قم، دار النشر اسالم، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٥٨٩ ص.

٢ - تقيه رمز بقاء (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: قم، دار النشر اسالم، ١٣٧٧ ش، رقعي، ١٢٨ ص.

٣ - جلوه هاي تقوا از ديدگاه آيات وروايات (فارسي / أخالق)
(٢٢) مقالة اعتمدت اآليات القرآنية وأحاديث المعصومين (عليهم السالم) في ضرورة

الرجوع إلى أقوال
من عرف بالكمال، وختمت كل مقالة بالتعرض لمصائب أهل البيت (عليهم السالم).

طبعاته: قم، دار النشر اسالم، ١٣٧١ ش، وزيري، ٥٢٤ ص.
٤ - حرمت غيبت از ديدگاه آيات وروايات (فارسي / أخالق)

إثبات حرمة الغيبة باألدلة األربعة: الكتاب، السنة، اإلجماع، العقل مع االستشهاد بأمثال
وأشعار مناسبة.

طبعاته: قم، دار النشر اسالم، ١٣٦١ ش، رقعي، ٢٣٤ ص.
٥ - نگاهى بر دو أصل استوار (فارسي / أخالق)

تحليل لمفهوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أهميته، نظرية السيد الخميني فيه،
وصيته

للعمل به.
طبعاته: قم، دار النشر اسالم، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٢٤٠ ص.

المصادر: المؤلف.
أبو عمرو الضرير

(ق ٣ ه)
راو عده الشيخ ممن لم يرو عن األئمة (عليهم السالم). روى عنه حميد، ووقع في

طريق
الصدوق في " معاني األخبار ".



(٢٢٣)



اآلثار:
١ - الجنائز (عربي / فقه)

٢ - النوادر (عربي / حديث)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٩٠، تنقيح المقال (الكنى) ٣ / ٢٩، جامع الرواة ٢ /

،٤٠٧
الذريعة ٢٤ / ٣٣٦، رجال الطوسي: ٥٢٠، الفهرست للطوسي: ٣٧٨، مستدركات

رجال
الحديث ٨ / ٤٢٧، معالم العلماء: ١٣٩، معاني األخبار: ٣١٩ - ٣٢٠، معجم رجال

الحديث
.٢١ / ٢٥٩

السيد أبو فاضل الرضوي األردكاني
(١٣٦٨ ه -)

عالم ديني. ولد في مدينة سپيدان بمحافظة فارس. أكمل السطوح وشارك في بحوث
الخارج لعدد من األساتذة. انتخب ممثال عن مدينته بمجلس الشورى اإلسالمي.

اآلثار:
١ - أهل بيت وآية مباهله (فارسي / قصص القرآن)
ترجمة عن العربية لكتاب لقوام الدين وشنوي القمي.

طبعاته: قم، ١٣٥٣ ش، ١١٢ ص.
٢ - سيماى آزاده شهيد حر بن يزيد (فارسي / تراجم األعالم الدينية)

ترجمة.
طبعاته: قم، جامعه مدرسين، ١٣٦٨ ش، ٩٦ ص.

٣ - شخصيت وقيام زيد بن علي (عليه السالم) (فارسي / تراجم االعالم الدينية)
طبعاته: قم، دفتر تبليغات إسالمي، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٤٧٢ ص.

٤ - ماهيت قيام شهيد فخ (فارسي / تراجم االعالم الدينية)
طبعاته: قم، دفتر تبليغات إسالمي، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٢٧٩ ص.

٥ - ماهيت قيام مختار (فارسي / تاريخ االسالم)
طبعاته: عديدة منها:

قم، دفتر تبليغات إسالمي، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٦٧٨ ص.

(٢٢٤)



المصادر: كتابشناسى ملى ٣٢ / ٥٦٥، كتابنامه زمستان ١٣٦٨: ٢١٠ وتابستان
،١٣٧٣: ٧٥

مجلة آينه پژوهش ع ٩، ص ٨٧، معجم ما كتب عن الرسول ٨ / ٢٠١.
أبو الفتح بن إبراهيم خان جوانشير

(٠٠٠ - ١٢٥٥ ه)
شاعر إيراني تخلص ب " طوطي ". من أمراء الجيش اإليراني في حرب روسيا

وإيران إبان حكم فتح علي شاه القاجاري.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
المصادر: دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٦ / ١٠٢ - ١٠٣، دانشمندان آذربايجان:

٢٤٧، الذريعة
٩ / ٦٥٢، فرهنگ سخنوران ٢ / ٥٩٢، مجمع الفصحاء ٥ / ٧٢٩، مصطبه خراب:

.١٢١ - ١٢٢
أبو الفتح پايوردي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

هزار پند (فارسي / مواعظ وحكم)
طبعاته: طهران، ١٣٣٤ ش، رقعي، ٥٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٤٨٠، مؤلفين چاپى ١ / ١٩٦.
أبو الفتح توسلي حجتي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - راهنماى كاشت ومبارزه با
آفات درختان مثمر وغير مثمر و... (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، فارابى، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٢٨ ص.
٢ - كاشت، مراقبت، تكثير گلها ونباتات زينتي آپارتمانى (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، خرمى، ١٣٧٠ ش، ١١٩ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٠: ٤٠٨ وتابستان ١٣٧٣: ١٨٠.

(٢٢٥)



أبو الفتح حجازي
(ق ١١ ه)

اآلثار:
فتحيه (عربي - فارسي / لغة)

معجم فسرت كلماته نظما على منوال " نصاب الصبيان " ألبي نصر الفراهي. مرتب
وفقا

لحروف الهجاء وحركة أول الكلمة. اختير لكل حرف (٦) أبيات: بيتان للكلمات
المفتوح أولها،

وبيتان للمضموم أولها، ومثلهما للمكسور أولها.
طبعاته: طهران، ١٣٠٤ ه، جيبي، مع " ألفية ابن مالك " و " تهذيب المنطق "، باهتمام

السيد محمد علي الرضوي.
المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٢١٧ - ٥٢١٨، الذريعة ١٦ / ١١١، فرهنگنامه هاي

عربي
بفارسي: ١١٢، ٢٧٥، مؤلفين چاپى ١ / ١٩٦.

أبو الفتح الحسني الحسيني
(ق ١٣ ه)

من تالمذة الفيلسوف مال علي النوري الهمداني. عرف ب " سلطان الواعظين ". قام
برحلة إلى الهند سنة (١٢٢١ ه) (١).

اآلثار:
سفر نامه هندوستان (تحفة الخاقانية) (فارسي / أدب)

قسمان وخاتمة. أهم أحداث رحلته التي بدأ بها سنة (١٢٢١ ه) من إصفهان إلى الهند.
تطرق

إلى: األوضاع السياسية للهند، تاريخها وجغرافيتها، سيرة بعض أمرائها، لقائه مع بعض
العلماء

والشخصيات اإليرانية المهمة المقيمة بها، ونصيحة للسلطان مقتبسة من " سر األسرار "
ألرسطو.

ألفه بأمر فتح علي شاه القاجاري.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٠٩٩ [٣١٤٤] - (١٣٦ و) - ١٢٦٥

ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ١٠٦ [١٢٤٤] - (١٦١ و) - ١٢٣١ ه، بدون اسم

المؤلف.
--------------------



(١) وفي خطى ملى ملك ٢ / ١٠٦ سنة (١٢٣١ ه).

(٢٢٦)



الوطنية / طهران (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٠٣٧) [١٩٤٤] -
(١٠٧ و) - ق ١٣ ه.

المصادر: نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٣٩٩٤، ٤٠٣٧.
السيد أبو الفتح الحسيني المرعشي الطسوجي األذربيجاني

(٠٠٠ - ١١٥٠ ه)
فقيه وأصولي من أذربيجان اإليرانية.

اآلثار:
له عدة مؤلفات لم يذكر منها إال:
كتاب في االنشاءات (... / أدب)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٩٣، معجم المؤلفين ٨ / ٤٧.
السيد أبو الفتح حكيم الهاشمي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - آنروز فرارسد (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
دراسة عن حياة اإلمام المهدي (عليه السالم): والدته، غيبته وعالمات ظهوره.

طبعاته: طهران، اشرفي، ١٣٩٠ ه، وزيري، ٢٥٠ ص.
٢ - شاهراه (فارسي / عقائد)

بحوث في العقائد أنارت طريق الحق والهداية للمؤلف وجعلته يعدل عن ميوله المادية.
طبعاته: طهران، عطائي، وزيري، ٢٤٠ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١١٨، شاهراه (للمؤلف)، كتابنامه حضرت مهدى (عليه
السالم) ١ / ٣٩.

أبو الفتح بن خداداد حكيميان
(١٣٤٦ ه -)

كاتب، شاعر ورسام. أكمل الدراسة الثانوية بمسقط رأسه زنجان. تخرج في الكلية
العسكرية. حصل على ليسانس في العلوم السياسية، ودكتوراه في المعقول والمنقول.

(٢٢٧)



أهدت إليه الحكومة الباكستانية وساما ذهبيا لمقالة كتبها في فلسفة الشاعر إقبال
الالهوري وشعره.

اآلثار:
١ - زندگينامه أبو ريحان بيرونى (فارسي / تراجم)

طبعاته: طهران، دانش، ١٣٥٣ ش، رقعي، ١١٤ ص.
٢ - زن وزندگى (فارسي / اجتماع)

مطبوع.
٣ - علويان طبرستان (فارسي / الفرق والمذاهب)

عرض لعقائد فرقة الزيدية وآثارها في إيران.
طبعاته: طهران، دانشگاه، ١٣٤٨ ش، وزيري، ٣٢٣ ص.

طهران، الهام، ١٣٦٨ ش، ٣٢٣ ص.
٤ - فهرست مشاهير إيران از آغاز

دورانهاى افسانه أي تا زمان حاضر (فارسي / تراجم)
فهرس بأشهر الشخصيات اإليرانية رجاال ونساء، مع ترجمة لحياتهم وعرض آلثارهم

وخدماتهم االنسانية.
طبعاته: طهران، دانشگاه ملى إيران، ١٣٥٧ ش، ٢ مج.

٥ - قلمرو قلم (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٥١ ش، وزيري، ١٧١ ص.

٦ - كليد تجزيه وتركيب جمالت عربي (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، مروج، ١٣٤٥ ش، رقعي، ١٦٤ ص.

٧ - مجموعه قواعد عربي وتجزيه وتركيب (فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، ١٣٣١ ش، رقعي.

طهران، ١٣٣٣ ش، رقعي، ١٢٧ ص.
٨ - واژه نامه ويژه دانشجو (فارسي / لغة)

معجم لطلبة الكليات. احتوى على معاني بعض المفردات واآليات، وعلى أشعار
بالعربية.

طبعاته: طهران، پژوهش، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٣٢ ص.

(٢٢٨)



المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٥٧٧، ٣٩٤٦ و ٤ / ٤١٢٧، چهره مطبوعات معاصر:
،١٥٤

دين نامه هاي إيران: ١٥، سخنوران زنجان: ٤٢ - ٤٦، كتابشناسى آذربايجان: ٩،
كتابشناسى

توصيفي إسالمي: ٢٠٢، كتابشناسى ملى ٦٤ / ٤٨٧، كتابنامه پائيز ١٣٦٨: ١٩٣،
كتاب هفته

١٦٩ / ١٣، مؤلفين چاپى ١ / ١٩٧.
أبو الفتح داعي زاده الهمداني

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

آيا أين عباسيان بسوى اسالم ميروند
يا به وادى جاهليت سوق داده مى شوند؟ (فارسي / تاريخ االسالم)

بحث تحليلي عن حقيقة من يدعي الثقافة والتجدد - من صدر االسالم إلى العصر
الحاضر -

والتحذير من مخاطرهم، مع دراسة عن علماء الدين ودورهم في خدمة االسالم.
طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، ١٢٥ ص.

المصادر: دين نامه هاي إيران: ٣٦٢، الكتاب نفسه.
أبو الفتح دهقان الساماني اإلصفهاني

(١٢٤٩ - ١٣٢٦ ه)
شاعر تخلص ب " دهقان " وعرف ب " سيف الشعراء ". ولد وتوفي بقرية سامان

التابعة
لمدينة شهركرد. درس األدب وتوجه إلى الشعر، فنال شهرة واسعة بين شعراء إصفهان.

اآلثار:
١ - باستان نامه (فارسي / شعر)

٢ - داود نامه (فارسي / شعر)
مثنوي. فرغ من نظمه سنة (١٢٨٧ ه).

طبعاته: طهران، ١٣٢٤ ه، رقعي، مع " شكرستان ".
طهران، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٨٠ ص، بسعي فريدون حداد الساماني.

٣ - ديوان (فارسي / شعر)
(١٠٠٠٠) بيت.

(٢٢٩)



طبعاته: الهند، ١٣١١ ش، باشراف عبد الحسين سپنتا.
إصفهان، ثقفي، ١٣٤٢ ش، ٤٣٢ + مه ص.

طهران، شركت سهامي طبع كتاب، ٤٤٦ ص، بسعي محمد صمصامي.
٤ - سليمان نامه (فارسي / شعر)

٥ - سيف الشعراء (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران.

٦ - شكرستان (فارسي / شعر)
مجموعة شعرية: قصائد، رباعيات، مخمسات، مسدسات ومسبعات.

مخطوطاته: الگلپايگاني / قم ١ / ٢٩٤ [٣٤٥] - (٢٤٤ و) - ١٣٢٠ ه.
طبعاته: طهران، ١٣٢٤ ه، رقعي، ٣٦٠ ص، مع " داود نامه ".

طهران، بنياد، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢١١ ص، مع مقدمة لفريدون حداد الساماني.
٧ - قصه بلقيس (فارسي / أدب)
٨ - هزار دستان (فارسي / شعر)

نظم لقصص ألف ليلة وليلة. (٥٢٥٠٠) بيت. فرغ منه سنة (١٣٠٤ ه).
طبعاته: طهران، خاور، ١٣١٥ - ١٣١٦ ه، رقعي، ٥٦١ + ٤٢٠ + ٥٣٢ + ٦١٥

ص،
مع مقدمة علي أصغر حكمت.

طهران، خاور، ١٣١٧ - ١٣١٨ ه، ٦٤٥ ص، بسعي محمد حسين الخوانساري.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٣٠٢ و ٣ / ٣٢٨٧ و ٥ / ٥٤٨٦ - ٥٤٨٧، الذريعة

٨ / ٤٧ و ٩ /
٣٣٣ و ١٤ / ٢١٤ - ٢١٥ و ٢٥ / ٢١٨، ريحانة األدب ٢ / ٢٤٣، شاعران زبان

پارسى: ٢١١ -
٢١٢، كتابنامه زمستان ١٣٧٠: ١٦٧، مستدركات األعيان ٧ / ١٣، مؤلفين چاپى ١

.١٩٨ /
أبو الفتح سرهنگ

(ق ١٣ ه)
اآلثار:

هندسه (فارسي / رياضيات)
مخطوطاته: النفيسي الخاصة / طهران، ونسخة مصورة عنها في:

المركزية / جامعة طهران (ميكروفيلمها ١ / ٦٤٣) [١ / ٢٠٨٧] - (١٠ ص).
المصادر: الذريعة ٢٥ / ٢٤٧.



(٢٣٠)



أبو الفتح شجاعي آراني
(ق ١٥ ه)

أستاذ جامعي. ماجستير في علم التغذية سنة (١٣٩١ ه) ودكتوراه في علم
ميكروبات المواد الغذائية سنة (١٣٩٥ ه) من ألمانيا. له تحقيقات علمية منوعة. درس

في عدة جامعات بطهران، منها: جامعة العالمة الطباطبائي.
اآلثار:

١ - كليات ميكروب شناسى مواد غذائي (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، ديهيم، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤٤٨ + ٣٦٥ ص، ٢ ج.

٢ - ميكروب شناسى كاربردى ومواد غذائي (فارسي / طب)
دراسة عن بكتريا المواد الغذائية.

طبعاته: طهران، دستان، ١٣٧٨ ش، ٣٨٤ ص.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٤٣٨، بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

أبو الفتح شمس الدين جرعه التبريزي
(ق ١٣ ه)

شاعر إيراني تخلص ب " جرعه ". برع في الخط، وطبعت عدة كتب بخطه طباعة
حجرية. كان حيا سنة (١٢٧٣ ه).

اآلثار:
١ - ديوان (فارسي / شعر)

(٦٠٠٠) بيت.
مخطوطاته: بيات الخاصة / أراك (نشريه ٦ / ١٠٢) - (٢٦٩ و).

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٢٠٧ [٩٦١] - (٢٦ و) - ق ١٤ ه.
٢ - مثنوى خسرو وشيرين (فارسي / شعر)

(١٥٠٠) بيت. لم يتمه.
المصادر: أحوال وآثار خوشنويسان ١ / ٢٩، دانشمندان آذربايجان: ٩٢ - ٩٣،

الذريعة ٩ /
١٩٣ و ١٩ / ١٦٥، فرهنگ سخنوران ١ / ٢٠٩.

(٢٣١)



أبو الفتح طباره
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
علوم وقرآن (فارسي / معارف القرآن)

طبعاته: طهران.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٥٧٧.

السيد أبو الفتح بن علي دعوتي
(١٣٥٦ ه -)

عالم ديني اهتمت تأليفاته بالناشئين كثيرا، وله أشعار دينية. ولد في خرم آباد، اجتاز
دراسته االبتدائية بمدينة بروجرد والثانوية في قم. التحق بحوزة قم العلمية، من أساتذته
في المقدمات الشيخ محمد رضا النحوي، والسطوح الشيخ محمد تقي ستوده والشيخ

مصطفى اعتمادي، كما قرأ التفسير على العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي،
والفلسفة على الشيخ علي الطهراني، واألخالق على الشيخ علي عراقچي الهمداني

والشيخ حسين المعصومي، حضر بحوث الخارج للسيد محمد حسين البروجردي،
السيد محمد المحقق الداماد، السيد محمد رضا الگلپايگاني، والسيد روح الله

الخميني.
اآلثار:

١ - آفرينش جهان از ديدگاه قرآن (فارسي / معارف القرآن)
إثبات لتوحيد الخالق.

طبعاته: قم، صحفي، ١٣٣٨ ش، رقعي، ١٤٨ ص.
قم، إسالمي، ١٣٦٣ ش، ٣٩ ص.

٢ - آنروز روز مباهله (فارسي / قصص القرآن)
طبعاته: قم، ١٣٥٥ ش.

٣ - إبراهيم مردى كه خانه كعبه را ساخت (فارسي / سيرة األنبياء)
طبعاته: قم، كتابخانه سيار حائري تهرانى، ١٣٥٢ ش، ٤٠ ص.

٤ - أبو لهب (فارسي / قصص القرآن)

(٢٣٢)



٥ - * (إذا جاء نصر الله والفتح) * (فارسي / تفسير القرآن)
٦ - ارمياه پيامبر (فارسي / سيرة األنبياء)

طبعاته: طهران، ١٣٥٥ ش، ٣٠ ص.
٧ - أصحاب فيل (فارسي / قصص القرآن)

طبعاته: قم، ١٣٥٦ ش، ٣٢ ص.
٨ - أصحاب كهف (فارسي / قصص القرآن)

قصة أهل الكهف بأسلوب مبسط لألطفال.
طبعاته: قم، شناخت معارف اسالم، وزيري، ٣٢ ص.

٩ - اقرأ (فارسي / شعر)
مجموعة أشعار في مضامين سورة العلق.
١٠ - پرندگان (فارسي / علم الحيوان)

للمرحلة األولى والثانية والثالثة من الدراسة االبتدائية.
طبعاته: طهران، نشر فرهنگ إسالمي، ١٣٥٣ ش، وزيري، ٢٥ ص.

١١ - پروانه ها (فارسي / علم الحيوان)
في معرفة الفراشات وخصائصها. لطلبة الدراسة المتوسطة.

طبعاته: طهران، نشر فرهنگ إسالمي، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٢٤ ص.
١٢ - پيام (فارسي / أدب)
طبعاته: قم، رقعي، ١٦ ص.

١٣ - پيامبران (فارسي / سيرة األنبياء)
طبعاته: قم، دار التبليغ إسالمي، ١٣٥٣ ش.

١٤ - پيدايش موجودات زنده (فارسي / علم االحياء)
مطبوع.

١٥ - تفسير سوره اسراء (فارسي / تفسير القرآن)
١٦ - تفسير سورة الجمعة والمنافقون (فارسي / تفسير القرآن)

طبعاته: قم، شناخت معارف إسالمي، ١٢٢ ص.

(٢٣٣)



١٧ - حضرت امام محمد تقي (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم
السالم))

طبعاته: قم، شفق، وزيري، ٣٢ ص.
١٨ - حضرت داود (عليه السالم) (فارسي / سيرة األنبياء)

للمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة من الدراسة االبتدائية.
طبعاته: قم، شفق، وزيري، ٣٢ ص.

١٩ - حضرت شعيب (عليه السالم) (فارسي / سيرة األنبياء)
للمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة من الدراسة االبتدائية.

طبعاته: طهران، شناخت اسالم، وزيري، ٣٢ ص.
٢٠ - حضرت نوح (عليه السالم) (فارسي / سيرة األنبياء)

للمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة من الدراسة االبتدائية.
طبعاته: قم، شناخت معارف إسالمي، ١٣٥٤ ش، وزيري، ٣٢ ص.

٢١ - حضرت يحيى وزكريا (عليهما السالم) (فارسي / سيرة األنبياء)
للمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة من الدراسة االبتدائية.

طبعاته: قم، شناخت معارف إسالمي، ١٣٥٧ ش، وزيري، ٣٢ ص.
٢٢ - حضرت يونس (عليه السالم) (فارسي / سيرة األنبياء)

للمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة من الدراسة االبتدائية.
طبعاته: قم، دار التبليغ إسالمي، ١٣٥٤ ش، وزيري، ٣٢ ص.

٢٣ - خانه بلبالن (فارسي / أدب)
٢٤ - داستان اسالم (فارسي / تاريخ االسالم)

قصة أهل الجاهلية ودعوتهم إلى االسالم بأسلوب مبسط لألطفال.
طبعاته: قم، شناخت معارف إسالمي، وزيري، ٣٢ ص.
٢٥ - در پاسخ كسرويان (فارسي / الفرق والمذاهب)
مناظرات مع أتباع أحمد كسروي، ورد على عقائدهم.
طبعاته: قم، آئين جعفرى، ١٣٨٥ ه، جيبي، ١١٦ ص.

طهران، جيبي، ١٢٨ ص.
٢٦ - ديوان (فارسي / شعر)

أشعار دينية من وحي القرآن الكريم.

(٢٣٤)



٢٧ - سرودهاى جاودانى (فارسي / أدب)
مجموعة قصص ومواعظ.

طبعاته: قم، دار العلم، رقعي، ٤٧ ص.
٢٨ - سعد بن معاذ (فارسي / تراجم)

ترجمة مؤلف لوليد األعظمي.
طبعاته: طهران، روزبه، ١٣٥٣ ش، ٩٧ ص.

٢٩ - سالم بر حجاب (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: قم، أيام، ١٣٧٧ ش، ٢٦٣ ص.

٣٠ - سلوان كودك يتيم (فارسي / قصص القرآن)
٣١ - سوگند به انجير * (والتين والزيتون) * (فارسي / تفسير القرآن)

٣٢ - شبهاى راز ونياز (فارسي / معارف دينية)
عن صالة الليل وفضلها وآدابها.

طبعاته: قم، أيام، ١٣٧٦ ش، ١٤٤ ص.
٣٣ - شق القمر ورد الشمس (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: قم، حكمت، ١٣٤٨ ش، ٨٤ ص.
٣٤ - شيعه در لبنان (فارسي / التاريخ والجغرافية اإلسالمية)

طبعاته: طهران، بعثت، ١٣٥١ ش، ١٩١ ص.
٣٥ - عيسى (عليه السالم) مصلوب نشد (فارسي / سيرة األنبياء)

طبعاته: طهران، شركت سهامي انتشار، ١٣٤٨ ش، رقعي، ١٨٩ ص.
٣٦ - فتح بيت المقدس از ديدگاه قرآن كريم (فارسي / معارف القرآن)

طبعاته: قم، إسالمي، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٥٢ ص.
٣٧ - قرآن وخلقت انسان (فارسي / معارف القرآن)

طبعاته: طهران، كانون انتشارات، جيبي، ١٣٥٥ ش، ٩٤ ص.
٣٨ - قهرمان صليب يا آخرين روزهاى عيسى مسيح (فارسي / سيرة األنبياء)

طبعاته: طهران، ١٣٥١ ش، وزيري، ٦٨ ص.

(٢٣٥)



٣٩ - كار إسرائيل پايان يافت (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، نشر فرهنگ إسالمي، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٣٦ ص.

٤٠ - كشتى نوح (عليه السالم) (فارسي / سيرة األنبياء)
طبعاته: طهران، بعثت، ١٣٥٠ ش، رقعي، ٣٦ ص.

٤١ - كليدهاى قرآن (فارسي / معارف القرآن)
بحوث تطبيقية عن حقائق القرآن الكريم.

٤٢ - كودك (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، وزيري، ٢٦ ص.

٤٣ - ماهيها (فارسي / علم الحيوان)
لطلبة الدراسة المتوسطة.

طبعاته: طهران، نشر فرهنگ إسالمي، وزيري، ٢٥ ص.
٤٤ - منافقان (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: قم، هادي، ١٣٥٧ ش، ٣٢ ص.
٤٥ - موسى: شمشيرى كه مردم در انتظارش بودند (فارسي / سيرة األنبياء)

طبعاته: طهران، كتابخانه سيار حائري تهرانى، ١٣٥٣ ش، رقعي، ٣٢ ص.
٤٦ - نفوذ صهيونيسم در مطبوعات (فارسي / سياسة)

بحث عن تغلغل الصهيونية في وسائل اإلعالم.
طبعاته: قم، أيام، ١٣٧٦ ش، ٣٢٠ ص.

٤٧ - نماز يعنى رهبرى (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: طهران، ستاد اقامه نماز، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٢٤٥ ص.

٤٨ - يك معجزه آشكار: كربالئي كاظم (فارسي / أدب)
قصة رجل أمي أصبح فجأة حافظا للقرآن الكريم كله.

طبعاته: قم، ١٣٥٢ ش، وزيري، ٣١ ص.
٤٩ - يوسف، جوانيكه خطاكاران را بخشيد (فارسي / سيرة األنبياء)

طبعاته: طهران، كتابخانه سيار حائري تهرانى، ١٣٥٢ ش.

(٢٣٦)



المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ٢ / ٢٠٦٠ و ٣ / ٣٠٠٤،
،٣٢٨٤

٣٦٠٠، ٣٩٦٨ و ٤ / ٤٠٦٩ و ٥ / ٥٥٩٩، دانشنامه قرآن ١ / ١٠٦٠ - ١٠٦٢،
دين نامه هاي

إيران: ٣٩٦ - ٣٩٧، كتابشناسى توصيفي إسالمي: ١٣٠، ٣٦١، ٣٦٦، ٣٨١،
كتابنامه اسفند

١٣٦٣: ٢٦، ٢٨، ٩٦ وزمستان ١٣٦٧: ٢٦٠، كتابنامه قرآن كريم ١ / ٢١، ٩٥،
كتابنامه

كودكان ونوجوانان: ٣٧، ٣٩، ٥٥ - ٥٦، ١٠٦، كتابهاى إيران ١٣٤٤: ٤٩،
گنجينه دانشمندان

٢ / ١٤٤، مجلة مشكاة ع ٤٥، ص ١٦٥، المطبوعات العربية في إيران: ٢٤٦،
مؤلفين چاپى
.١ / ١٩٧

أبو الفتح غفاري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
گنجينه معما (فارسي / ألغاز)

أكثر من (٥٠٠) لغز في (١٤) موضوعا.
طبعاته: قم، المؤلف، ١٣٧٦ ش، رقعي، ١٣٦ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٩٨ / ١٩.
السيد أبو الفتح فدائي العلوي

(٠٠٠ - ١٣٧٥ ه)
باحث ومؤرخ عمل في وزارة المالية بطهران.

اآلثار:
١ - پيشه وركيست ونتيجه واقعه آذربايجان چيست؟ (فارسي / سياسة)

طبعاته: طهران، اقبال، ١٣٢٢ - ١٣٢٥ ش، رقعي، ٣٠ + ٨٧ ص، مع " شكست
احزاب سياسي... ".

٢ - شكست احزاب سياسي در انتخابات دوره چهارم (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، اقبال، ١٣٢٢ - ١٣٢٥ ش، رقعي، ٣٠ + ٨٧ ص، مع " پيشه ور

كيست... ".
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩٩٠ و ٣ / ٣٢٨٩، مؤلفين چاپى ١ / ١٩٩.



(٢٣٧)



السيد أبو الفتح بن فريد
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
منقبت مرتضوي (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

في فضائل أمير المؤمنين (عليه السالم).
مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٢٦٢ [١١٢٨] - (٣٨ و)، ناقصة األول.

المصادر: خطى إلهيات مشهد ٢ / ٢٦٢.
أبو الفتح قهرماني

(١٣٥٩ ه -)
قاص. ليسانس في األدب الفارسي. ترأس تحرير مجلة " جوانان شير وخورشيد ".

اآلثار:
إضافة إلى مقاالته المنشورة في مجلة " خدنگ " و " مشعل آزادى " بتوقيع " گريز "،

له الكتب اآلتية:
١ - افسانه مادر من (فارسي / أدب)

٢ - چاله زندگى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٤٠ ش، جيبي، ٩٢ ص.

٣ - دو گدا (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٣٧ ش، رقعي، ٥٢ ص.

٤ - شلوار چيت گلدار (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٣٨ ش، جيبي، ٣٦ ص.

٥ - يزد نگين كوير (فارسي / تاريخ)
دليل سياحي للتعريف بمدينة يزد وآثارها.

طبعاته: يزد، انجمن كتابخانه هاي عمومى يزد، ١٣٧٥ ش.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ٢ / ١٦٣٨، چهره

مطبوعات
معاصر: ١١٨، فرهنگ داستان نويسان: ١٢٧، مؤلفين چاپى ١ / ١٩٩.

(٢٣٨)



أبو الفتح بن مبارك البحراني
(٠٠٠ - ٠٠٠)

شاعر تخلص ب " فرج ".
اآلثار:

ديوان (عربي / شعر)
في مديح أمير المؤمنين (عليه السالم). شاهد الشيخ الطهراني مخطوطته عند السيد

مجيد بن محمود الحكيم
في النجف.

المصادر: الذريعة ٩ / ٨١٨.
السيد أبو الفتح بن محمد مخدوم الحسيني الشريفي القزويني

(٠٠٠ - ٩٧٦ / ٩٧٨ ه)
فقيه، متكلم ومفسر له مؤلفات كثيرة. تتلمذ لعصام الدين األسفرايني في بالد ما وراء

النهر، وقرأ مدة في مشهد. تقرب إلى الشاه طهماسب الصفوي. استوطن مدينة أردبيل
متصديا للتدريس، وتوفي فيها.

اآلثار:
١ - ابطال اكتساب التصورات (عربي / منطق)

تعليقة على قول القطب الرازي في " شرح الشمسية " وهو: " المطلوب التصوري إما
أن يكون

معلوما أو ال يكون معلوما ". ألفها سنة (٩٥٣ ه) بمدينة مشهد.
مخطوطاته: األوقاف العامة / بغداد ٤ / ٤٧ [٥ / ٤٣٩٠ مجاميع]، بعنوان " رسالة

في
المنطق ".

المرعشي / قم ٣ / ١٤٩ [١٣ / ٩٥٧] - (١٢٦ ظ - ١٣٠ أ) - ٩٨٢ ه.
٢ - تاريخ الصفوية (فارسي / تاريخ)

٣ - ترجمه اعتقادات (فارسي / عقائد)
ترجمة مصنف للشيخ أبي جعفر محمد الصدوق. (٣٤) بابا.

مخطوطاته: العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٣٤٠) [٢ / ٣٢٧٣] - (١١٣ ص) - ق
١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٣٧٩ [١٨ / ٦٢١]، ناقصة، بعنوان
" شرح اعتقادات ".

المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٥٠٨ [٤٥٧٣] - (٤٠ و) - ١٣١٨ ه.



(٢٣٩)



٤ - تفسير شاهى (فارسي / تفسير القرآن)
شرح استداللي آليات االحكام الفقهية من الطهارة إلى الديات.

مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد ١ / ٤٠٥ [٢٥١] - (٤٤٤ ص) - ١٠٧٥ ه
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ٤٤٢ [١٢٥٢] - (٢٩٢ و) - ٩٧٤ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ٥٧٩ [١٢٤٧٣] - (١٨٧ و) - ٩٨٨ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ٤٤٣ [١٢٥٣] - (٣٢٧ و) - ق ١١ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ٤٤١ [١٢٥١] - (٤٦٥ و) - ١١٠٨ ه.

العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ١٥٦) [١٣٢] - (١٤٢ ص).
كلية الحقوق / طهران: ٦١ [٨٥ ج] - (٣٢٦ و) - ٩٨٢ ه، ناقصة األول.

كلية الحقوق / طهران: ٦٠ [١٠٨ ب] - (٢٨٠ و) - ١٠٦٠ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٢٨٦ [٣٤٢٥] - (٤٠٦ ص) - ٩٨٥ ه.

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٢٩٢ [٢ / ٥٠] - ق ١١ ه.
المرعشي / قم ١٦ / ٢٤٣ [٦٢٦٢] - (٢٦٦ و) - ق ١١ ه.

المركزية / جامعة طهران ١ / ٦٢ [٩٠٩] - (٢٣٨ و).
المركزية / جامعة طهران ١ / ٥٩ [١٠٥٥] - (٤١٦ و) - ١٠٧٨ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢٤٧ [٦٣٤٦] - (٣٠١ و) - ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٤١٦ [٣٤١٠] - (٣٠٢ و) - ق ١١ ه،

ناقصة اآلخر.
المسجد األعظم / قم: ٨٩ [٩٢٢] - ١٢٤٣ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ١٢٩ [٢٠٠٧] - (٢٣٤ و)، ناقصة
اآلخر.

مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٢٢) [٢٨٦] - ق ١١ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ١٥٩ [٦٠٤٦] - (٣٥٠ و) - ١٠٧٧ ه، ناقصة

اآلخر.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ١٥٨ [١٣٦٠] - (٢٤٤ و) - ١٠٩٤ ه.
النجومي الخاصة / كرمانشاه (دليل المخطوطات ١ / ٢٢٢)، ناقصة.

النجومي الخاصة / كرمانشاه (دليل المخطوطات ١ / ٢٥٣) [٤ مج] -
ناقصة.

الوطنية / طهران ٦ / ٦٧٤ [ف / ٢٩٣١] - (٢٠٤ و) - ٩٧٨ ه.

(٢٤٠)



الوطنية / طهران ٦ / ٦٤١ [ف / ٢٩١٨] - (٣٦٣ و) - ق ١١ ه.
الوطنية / طهران ٦ / ٧٥ [ف / ٢٥٥٨] - (١١٢ و) - ق ١١ ه.

طبعاته: تبريز، سروش، ١٣٨٠ ه، رقعي، لب + ٤٣١ + ٢٦ + كب + ٧٥٩ ص،
٢ ج، مع " توضيح آيات االحكام " لولي الله األشراقي.

طهران، نويد، ١٣٦٢ ش، ٢ ج.
٥ - حاشية على بحث افعل التفضيل

من الحاشية القديمة الجاللية (عربي / عقائد)
تعليقة مختصرة على حاشية جالل الدين الدواني على " التجريد ". نسخة منها كانت

عند
مؤلف " رياض العلماء ".

٦ - حاشية على بحث افعل التفضيل من
الشرح الجديد للتجريد ومتعلقاته (عربي / عقائد)

تعليقة على شرح لعلي بن محمد القوشچي. فرغ منها سنة (٩٦٤ ه).
٧ - حاشية على حاشية تهذيب المنطق الدوانية (عربي / منطق)

تعليقة على حاشية الدواني الموسومة ب " العجالة ". كتبها المترجم له للسلطان أحمد
بهادر

الحسيني.
مخطوطاته: األوقاف العامة / الموصل ٥ / ٢٥٠ [مجاميع، ٣ / ٤٣ / ٢٤].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ٣٠٨ [٩٩٧] - (١٦٥ و) - ٩٧٢ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ٣٠٩ [٩٩٨] - (٨٧ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٣٧٢ [١١٤٤] - (٧٥ و) - ١٢٢٢ ه،

نسبها إلى مير أبي الفتح تاج سعيدي.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ٥٠١ [٢ / ١١٠٩٦] - ١٢٥٤ ه، بخط

المؤلف.
المركزية / جامعة طهران ٣ / ٣٧ [٣٠٦] - (١٢٣ و).

المركزية / جامعة طهران ٨ / ٢١٥ [١٦٣٣] - (١٦٣ و) - ق ١٢ ه.
المسجد األعظم / قم: ٥٣٥ [٢ / ٢٠٧٠] - ق ١٢ ه.

المسجد األعظم / قم: ١٣٢ [٢٤١٥] - ١٣٣٢ ه.
وزيري / يزد ٥ / ١٥٧٥ [١ / ٣٢١٥] - (ص ١ - ١٥٥).

طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ه، وزيري، بعض منها على حاشية المال عبد الله اليزدي.

(٢٤١)



٨ - حاشية على الحاشية الجاللية على
الحاشية الشريفية لشرح الرسالة القطبية (عربي / منطق)

و " الرسالة القطبية " لقطب الدين محمد الرازي البويهي، شرحها مير شريف الدين
الجرجاني،

والحاشية عليها لجالل الدين الدواني، وحاشية المترجم له على حاشية الدواني.
٩ - حاشية على حاشية لوامع

االسرار في شرح مطالع األنوار (١) (عربي / منطق)
و " لوامع األسرار " لقطب الدين الرازي، وحاشيته للسيد مير شريف الجرجاني،

وحاشية
المترجم له في بحث المجهول المطلق. ألفها سنة (٩٥٠ ه).

مخطوطاته: الخوانساري الخاصة / طهران (مجلة نور علم ع ٤، السنة ٢، ص ١١١)
[١١ مج] - (٥ ص)، بعنوان " رسالة في شبهة المجهول المطلق ".

المرعشي / قم ٣ / ١٤٧ [٩ / ٩٥٧] - (١٨٨ ظ - ١١٣ أ) - ٩٨٢ ه، بعنوان
" حاشية شرح المطالع ".

المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٤٤١ [٧ / ٣٤٣٠] - (ص ١٧٢ - ١٨٤) -
٩٨٦ ه.

ملك الوطنية / طهران ١ / ١٧٧ [١٥٥٥] - (١٧ و) - ٩٦٤ ه.
١٠ - حاشية على رسالة التصور والتصديق (عربي / منطق)

ألفها سنة (٩٥١ ه) في قزوين.
مخطوطاته: الخوانساري الخاصة / طهران (مجلة نور علم ع ٤، السنة ٢، ص ١١١)

[١٤ مج] - (١١ و) - ٩٦٠ ه.
١١ - حاشية على رسالة القوشچي (عربي / أدب)

رد على رسالة القوشچي في مبحث تقديم المسند إليه، ورفع اشكاالته التسعة. فرغ
منها سنة

(٩٥٦ ه).
--------------------

(١) أطلق عليها الميرزا عبد الله األفندي في رياض العلماء ٥ / ٤٨٧ اسم " حاشية على بحث المجهول
المطلق من شرح المطالع ومن حاشية السيد الشريف ". وذكر لها الشيخ الطهراني عناوين مختلفة، منها:
" حاشية شرح المطالع "، " حل شبهة المجهول المطلق "، " دفع شبهة المجهول المطلق "، " المجهول

المطلق " في الذريعة ٦ / ١٣٣ و ٧ / ٦٩ و ٨ / ٢٣٠ و ٢٠ / ١٢٠، ويستشف من نسخها الموجودة أنها
عناوين متعددة لمصنف واحد.

(٢٤٢)



مخطوطاته: األوقاف العامة / الموصل ١ / ٢٧٠ [مجاميع، ٣ / ٨١ / ٢٥] - ١٠١٢
ه،

بعنوان " حاشية على حاشية القوشچي على شرح التفتازاني ".
الخوانساري الخاصة / طهران (مجلة نور علم ع ٤، السنة ٢، ص ١١١)

[٧ مج] - (٩ و) - ٩٦١ ه، بعنوان " رسالة في رد رسالة القوشچي في القصر ".
١٢ - حاشية على شرح آداب البحث (عربي / منطق)

والشرح لمحمد حنفي البخاري التبريزي على " آداب البحث " للعضدي. ألفها سنة
(٩٥٣ ه).

مخطوطاته: األوقاف العامة / الموصل ١ / ٢٦٣ [مجاميع، ١ / ٧٤ / ٢٥].
األوقاف العامة / الموصل ١ / ٢٦٤ [مجاميع، ٣ / ٧٤ / ٢٥].
األوقاف العامة / الموصل ٧ / ٢٤٩ [مجاميع، ٣ / ٣٦ / ١٧].
األوقاف العامة / الموصل ٧ / ١٢٨ [مجاميع، ٤ / ٤٨ / ٢٠].
األوقاف العامة / الموصل ٧ / ٢٣٢ [مجاميع، ٢ / ٥ / ١٧].

األوقاف العامة / الموصل ٧ / ٢١٥ [٨ / ١٤] - (٤٨ و).
األوقاف العامة / الموصل ١ / ٢٦٨ [مجاميع، ٢ / ٧٨ / ٢٥] - ١١٢٠ ه.
األوقاف العامة / الموصل ٧ / ٢٥٥ [مجاميع، ١ / ٤٩ / ١٧] - ١١٨٠ ه.

األوقاف العامة / بغداد ٢ / ١٣٦ [٢ / ١٢٣٢٥ مجاميع] - (٣٠ و) -
٩٥٣ ه، بعنوان " حاشية على شرح العقائد العضدية ".

جامعة برنستون / برنستون (نشريه ١٠ / ٣٤) [١ / ٨٦٧] - ق ١٢ ه.
جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس (نشريه ١١ / ٤٨٢) [١ / ٩٢٧٦].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ٢٨٠ [١٠٣٥] - (٣٥ و) - ٩٥٤ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١٢ / ٤٠٧ [٢ / ١٢٧٩٢] - (ص ٢٠ - ٥٠) -

١١٤٠ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ٤٦١ [١٢٧٢٢] - (٣٧ و) -

١١٩٩ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٧٢٨ [٢ / ٣٧٤٤] - (ص م - ٣٧٦) -

ق ١٠ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٤٤١ [٢ / ٣٤٨٣] - (ص ١٢١ -

١٧٩) - ق ١٠ ه.
المرعشي / قم ٢٥ / ١٩٣ [٥ / ٩٨٩٩] - (١٦٩ ظ - ٢٢٩ أ) - ق ١١ ه.

(٢٤٣)



المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢١٧٣ [٣ / ٣٢١٤] - (٨٨ ظ - ١٠٢ أ) -
١٠١٢ ه.

المركزية / جامعة طهران ٨ / ١٥٥ [٥ / ١٥٢٢] - (١٤ ظ - ٣٣ ظ) -
١١٢٠ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٢٠٧ [٣ / ٦٥٨٦] - (٧٥ ظ -
١٠٠ أ) - ١١٠٨ ه.

١٣ - حاشية على شرح عصام الدين على الكبرى في المنطق (فارسي / منطق)
تعليقة مفصلة بعناوين " قوله... قوله " على شرح عصام الدين إبراهيم بن محمد بن

عربشاه
األسفرايني السمرقندي (ت ٩٥١ ه) ل " الكبرى في المنطق " تأليف مير شريف

الجرجاني. ويقال:
إن المترجم له كتب حاشيته بناء على طلب الشارح األسفرايني.

مخطوطاته: بايزيد العامة / استنبول (خطى فارسي كتابخانه هاي تركيه: ٣٦٨)
[٤٢٥٦] - (١١٩ و).

جامعة البنجاب / الهور (نسخه هاي خطى فارسي ٢ / ١٥٠٢) [١٦٠] -
٩٦٩ ه، بعنوان " شرح كبرى ".

المرعشي / قم ١٦ / ٣٢٧ [٦٣٦٥] - (١٢١ و) - ق ١١ ه.
المرعشي / قم ١١ / ١٠٤ [٤٠٨٨] - (٨١ و) - ٩٦٠ ه.

الوطنية / طهران ٢ / ١١٠ [٢ / ٦٠٢ ف] - (ص ٩٦ - ٢٢٦) - ق ١٠ ه،
ناقصة، بعنوان " شرح كبرى ".

١٤ - رسالة في أصول الفقه (فارسي / أصول الفقه)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٤ [٥٨٧٨] - (١٢ ص).

متحف التاريخ األدبي / باكو (نشريه ٩ / ٢١٩) - ق ١١ ه.
.[٢٥١ M / ٢] (نشريه ٩ / ٢٤٥) متحف التاريخ األدبي / باكو

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٢٠٣ [١٨ / ٣٦٩] - (و ٤٨٧ - ٥٢١).
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٩٨) [٢ / ١٩٧] - ١١٩٢ ه.

مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠٥) [١٥ / ٢٨١].
طبعاته: طهران، علمي وفرهنگى، ١٣٦٧ ش، وزيري، ضمن فهرستواره فقه

ص ١٨٥ - ٢٣٨.

(٢٤٤)



١٥ - رسالة في تحقيق معنى األقوال
الشارحة في مبحث التصورات (... / منطق)

ألفها بمدينة مشهد سنة (٩٤٥ ه).
١٦ - رسالة في السير والسلوك (فارسي / عرفان)

ذكر فيها (١٠) طرق من أسباب الوصول.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ١٤١ [٦ / ١٢٠] - (ص ١٨٦ -

- (١٨٩
١١٢٠ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٣٢٣ [٧ / ١٢٠] - (ص ١٩١ - ١٩٨) -
١١٢٠ ه.

١٧ - رسالة في معنى المغالطات (١) (... / منطق)
١٨ - شرح الباب الحادي عشر (فارسي / عقائد)

و " الباب الحادي عشر " للعالمة حسن بن يوسف الحلي. نقل عبارات النص األصلي
وفقا

لمنهجه ثم شرحه وترجمه. ألفه بعد " مفتاح اللباب " اآلتي في مدينة مراغة سنة (٩٥٧
ه).

مخطوطاته: سريزدي / يزد (نشريه ٤ / ٤٢٥) [٦] - ٩٨٣ ه.
الطباطبائي الخاصة / تبريز (نشريه ٧ / ٥١٩).

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢٥٢ [١ / ١٧٠ د] - (٣ ظ - ٦٤ ظ) - ١١٠٦ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ١٨٣ [١٠٢٤] - (٦٥ و).

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٧ / ٧٥ [٣ / ٥٦٢٣] - (ص ٦٩ - ١٧٦) -
١٠٩٩ ه.

المرعشي / قم ١٣ / ٣٦٥ [٢ / ٥١٥٧] - (٨٢ ظ - ١٥٢ أ) - ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢١ / ٣٠٧ [٢ / ٨٣٤٩] - (١٣٤ ظ - ١٦٥ أ) - ١٣٠٨ ه.

الوطنية / تبريز (نشريه ٤ / ٣٠٥) [٣٥٣٤] - ١٢٣٤ ه.
الوطنية / طهران ٥ / ١٦٢ [١ / ٧٤٠] - (١ ظ - ٧٩ أ) - ١١٠١ ه.

١٩ - صفوة الصفا (المواهب السنية في مناقب الصفوية) (فارسي / تراجم)
منتخب منقح ومصحح من كتاب " صفوة الصفا " البن بزاز (ت ٨٠٠ ه). في تاريخ

وكرامات
الشيخ صفي الدين إسحاق األردبيلي (ت ٧٣٥ ه). أعده بأمر الشاه طهماسب

الصفوي.
--------------------



(١) احتمل مؤلف رياض العلماء ٥ / ٤٨٧ نسبتها إلى المترجم له.

(٢٤٥)



مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٨٤) [٤١٤٠].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٣ / ٩٦ [٦٨] - (٣٨٥ و).

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ١٧٥ [١٥١٥] - (٣٧١ و) -
١٠٣٧ ه.

الوطنية / طهران ٢ / ٤٨٨ [٩٤٩] - (٣٩٠ و).
٢٠ - مفتاح اللباب (الباب) (عربي / عقائد)

شرح ل " الباب الحادي عشر ". تأليف العالمة حسن بن يوسف الحلي. فرغ منه سنة
(٩٥٥ ه).

مخطوطاته: جامعة إصفهان / إصفهان (نشريه ١١ / ٩٤١) [٧ / ٣٣٢]، ناقصة
اآلخر.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٢٦) [١٢٩٤٣].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٢٦) [١٣١٩٢].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ٢٣٢ [٢٧١] - (٩٩ و) - ٩٥٥ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ١٤٠ [١٨٠] - (١٤٩ و) - ١٠٥٨ -
١٠٥٩ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ٣١٧ [١ / ٩٧٨٠] - ١٠٧٤ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ١٨٣ [٩٨٧٣] - (١٠٢ و) - ١٢٧٩ ه.

العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٣٠) - (١٢٥ و) - ١٠٣٦ ه.
فارس الوطنية / شيراز ١ / ٢٣٠ [ف ١ / ٢٥٠] - (٩٦ و) - ١٠٥٩ ه.

كلية الحقوق / طهران: ٣٧٠ [٣٣٨ ج] - (٧٩ و) - ١٢٣٥ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٢٥٨ [٣ / ٥٣٤٥] - (١١٢ أ -

١٦٢ ظ).
مدرسة خيرات خان / مشهد (شهرستانها ٣ / ١٧٩٤) [١ / ١٤١] - ١٠٢٩ ه.

المرعشي / قم ١٣ / ٣٦٤ [١ / ٥١٥٧] - (١ ظ - ٨١ ظ) - ٩٥٥ ه.
المرعشي / قم ٣ / ٨٢ [٨٨٥] - (١٠١ و) - ٩٨٣ ه.

المرعشي / قم ١١ / ٢٣٧ [٢ / ٤٢٣٩] - (٤٩ ظ - ١٦٧ ظ) - ١٠٠٦ ه.
المرعشي / قم ٦ / ٢٦٦ [٢ / ٢٢٨٠] - (٤٨ ظ - ١٧٠ أ) - ١٠٢٥ ه.
المرعشي / قم ١٦ / ١٦٨ [١ / ٦١٦٩] - (١ ظ - ١٦٦ أ) - ١٠٨٦ ه.

المرعشي / قم ٢٣ / ٢٠٥ [٩٠٤٨] - (١٦٦ و) - ١١١٣ ه.

(٢٤٦)



المرعشي / قم ١١ / ٢٤٣ [٣ / ٤٢٤٥] - (٤٠ ظ - ١٦٣ أ).
المركزية / جامعة طهران ٣ / ٥٨٧ [٣٤٦] - (٥٨ و) - ١٠٨١ ه.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٢٨٢ [٢٩٢٧] - (١٧٦ و) - ق ١٢ ه.

طبعاته: طهران، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٢٩٢ ص، مع " النافع يوم الحشر ".
طهران، ١٣٦٩ ش، وزيري، بسعي محمدي محقق.

٢١ - المقوالت العشر (عربي / فلسفة)
دونه سنة (٩٥٦ ه) (١) في قزوين.

مخطوطاته: األوقاف العامة / بغداد ٢ / ١٩٢ [٦ / ٤٣٩٠ مجاميع] - (٦ و).
المرعشي / قم ٣ / ١٤٨ [١٠ / ٩٥٧] - (١١٥ ظ - ١١٩ ظ) - ٩٨٢ ه.

٢٢ - نصيحت نامه (فارسي / عرفان)
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٣٢٤ [٩ / ١٢٠] - (ص ٢٠١ -

- (٢٩٩
١١٢٠ ه، لعلها للمترجم له.

المصادر: احياء الداثر: ١٧٦، أعيان الشيعة ٢ / ٣٩٤، بحار األنوار ١٠٧ / ١٧٤،
تاريخ نظم

ونثر ١ / ٣٧٣، چاپى فارسي ١ / ١٣٩٤، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٦ / ١٠٠،
دائرة

المعارف تشيع ١ / ٤٢٨ - ٤٢٩، الذريعة ١ / ٤١ و ٢ / ٢٠٢ و ٣ / ٥، ٢٦١ و
٤ / ٢٧٧ و ٦ /

٥٣، ٥٩، ١٣٣، ١٨٥ و ٧ / ٦٩ و ٨ / ٢٣٠ و ١٠ / ٢١٢ و ١٣ / ٥٤، ١١٩ و
١٤ / ٣١ و ١٥ /

٤٩ و ١٧ / ٢١٠ و ٢١ / ٣١٤، ٣٤٥ و ٢٣ / ٧٠، روضات الجنات ١ / ١٨٠ -
١٨١، رياض

العلماء ٥ / ٤٨٦ - ٤٨٧، ٤٩٢، ريحانة األدب ٣ / ٢٢٠، كتابشناسى ملى ٥٣ /
٢٤، كشف

الظنون ٢ / ١٠٧٩، مرآة الكتب ١ / ٢٠٨ - ٢١٢، مؤلفين چاپى ١ / ١٩٩ -
.٢٠٠

أبو الفتح بن هادي خان البختياري
(١٣٢٤ ه - ٠٠٠)

مترجم أديب وشاعر تخلص ب " مخزون " و " اوژن ". ولد في چهارمحال بختياري.
درس في إصفهان وطهران وأجاد االنكليزية. تخرج في الكلية العسكرية وارتقى عدة

رتب في الجيش اإليراني.



--------------------
(١) وفي فهرست األوقاف العامة ٢ / ١٩٢: سنة (٩٤٠ ه).

(٢٤٧)



اآلثار:
١ - تاريخ بختيارى (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، وحيد، ١٣٤٥ ش، ١٠١ ص.
٢ - تاريخچه دو قرن أخير شعرا

وعرفاى چهار محال وبختيارى (فارسي / تراجم)
مختصر لتاريخ وجغرافية محافظة چهارمحال وبختياري، ووصف لطبيعتها ونواحيها

وقراها، مع
ترجمة (١٦٧) من شعرائها الذين نظموا بالفارسية ونماذج من شعرهم.

طبعاته: طهران، ١٣٣٢ ش، رقعي، ٢٣٣ ص.
٣ - خاطرات گذشته (فارسي / أدب)

٤ - داستان ماهرخ وماهيار (فارسي / أدب)
٥ - دو جوان در شهر ورنا (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (شكسپير).
طبعاته: طهران، ١٦ ص.

٦ - قصه زمستانى (فارسي / أدب)
ترجمة مؤلف ل (شكسپير).

طبعاته: طهران.
٧ - همانكه دلت ميخواهد (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (شكسپير).
المصادر: تاريخچه چهارمحال وبختيارى: ٢٢٦ - ٢٣٣، چاپى فارسي ٢ / ١١٦٣،

٢٢٠٢
و ٣ / ٣٩١٦ و ٥ / ٥٥٠٨، الذريعة ٨ / ٢٧١ و ١٧ / ٩٤، شعراى معاصر

أصفهان: ٧٢ - ٧٣،
كتابشناسى مشروطيت: ٤٨، مؤلفين چاپى ١ / ١٩٦.

أبو الفتح وثوق زماني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آشوراده وهرات دو كمينگاه استعمار (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، گويا، ١٣٦٣ ش، رقعي، ١٤٨ ص.
المصادر: كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ٥٣.

(٢٤٨)



أبو الفتوح بن أبي الحسن التنكابني
(ق ١٢ ه؟)

عالم ومتكلم.
اآلثار:

أصول الدين (عربي / عقائد)
بدأ باثبات الصانع والنبوة واإلمامة والمعاد وفي آخره مختصر عن العبادات. شاهد

الشيخ
الطهراني نسخة منه عند سلطان المتكلمين بطهران، تاريخ كتابتها في حدود سنة

(١١٣٣ ه).
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٩٤، بزرگان تنكابن: ٣٤، الذريعة ٢ / ١٨٢.

أبو الفتوح إمام
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - بال گردان (فارسي / أدب)

ترجمة عن كتاب ل (دافنه دو موريه).
طبعاته: طهران، گلشائى، ١٣٦٣ ش، ٤٧٥ ص.

٢ - ژرمينال (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (أميل زوال).

طبعاته: طهران، گلشائى، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٥١٦ ص.
طهران، گلشائى، ١٣٦٩ ش، وزيري، ٥١٥ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٦٣ / ٣١٣، كتابنامه مهر ١٣٦٥: ٤٥ وزمستان ١٣٦٨:
٤٧٠ ومهر

.١٣٦٩: ١٠٨
أبو الفضل آزموده

(١٣٥٢ ه -)
اآلثار:

١ - أين چه پرنده ايست؟ (فارسي / أدب)
ترجمة مؤلف ل (و. سوتيف).

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، رقعي، ١٦ ص.

(٢٤٩)



٢ - بچه موش ومداد (فارسي / أدب)
ترجمة مؤلف ل (و. سوتيف).

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، رقعي، ١٦ ص.
٣ - براى كودكان (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (تولستوي).
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٤٥ ش.

٤ - چرخهاى مختلف (فارسي / صناعات)
ترجمة مؤلف ل (و. سوتيف).

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، رقعي.
٥ - چوب دستى نجات (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (و. سوتيف).
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٥ ص.

٦ - حلقه انگشترى فوالدى (فارسي / أدب)
ترجمة قصة قصيرة لألطفال.

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٧٧ ش، وزيري، ٢٤ ص.
٧ - درخت كاج (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (و. سوتيف).
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، رقعي.
٨ - در زير قارچ (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (و. سوتيف).
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، رقعي، ١٦ ص.

٩ - زمستان خرس كوچولو (فارسي / أدب)
قصة لألطفال. ترجمة عن تأليف ل (ماريا زتا).

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٧٧ ش، ٢٤ ص.
١٠ - شكارچى دريايى (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (چوكوفسكي نيكوالي).
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٤٤ ش، جيبي، ١٩٥ ص.

(٢٥٠)



١١ - قصه ها وتصوير ها (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (و. سوتيف).

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٤٥ ش، رقعي، ١٤١ ص.
١٢ - قصه هاي آذربايجاني (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، جيبي، ٢٣٨ ص.

١٣ - قصه هاي گرجى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٥٧ ش، ٣٨ ص.

١٤ - قصه هايى از ازبكستان، گرجستان،
روسيه، ويتنام، روماني (فارسي / أدب)

ترجمة مجموعة قصصية من بلدان مختلفة.
طبعاته: مشهد، جاودان خرد، ١٣٧٦ ش، ١٤٠ ص.

١٥ - قصه هايى از سرزمين هرات، قصه هايى در باره حكيم
وشاعر معروف أمير على شير نوائى وزمامداران خردمند (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٥٧ ش، ٧٤ ص.
١٦ - قصه هايى از ويتنام (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، گوتنبرگ.
١٧ - كي گفت ميائو (فارسي / أدب)

ترجمة مؤلف ل (و. سوتيف).
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، رقعي، ١٦ ص.

١٨ - گربه ننر (فارسي / أدب)
ترجمة مؤلف ل (و. سوتيف).

طبعاته: طهران، گوتنبرگ، رقعي، ٢٠ ص.
١٩ - مجموعه مقاالت إيران شناسى (فارسي / تاريخ)
إعداد وترجمة مقاالت عن الحضارة اإليرانية وتاريخها.

طبعاته: طهران، پاسارگاد، ١٣٧٦ ش، ٣٦٨ ص.

(٢٥١)



٢٠ - مختصري از نقشه ونقشه بردارى در دنياي قديم وجديد (فارسي / جغرافية)
طبعاته: طهران، گوتنبرگ، ١٣٥٥ ش، ٧١ ص.

٢١ - هفت مقاله از إيران شناسان شوروى (فارسي / جغرافية)
ترجمة (٧) مقاالت عن إيران ل (٧) مؤلفين من االتحاد السوفيتي السابق.

طبعاته: طهران، سپهر، ١٣٥١ ش، وزيري، ١٨١ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ١ / ٦٣٥، ٦٨٢، ٧١٥ و

،٢ / ١٦٤٨
١٦٧٧، ٢٠٦٩، ٢٠٨٠ و ٣ / ٣٢٨٦، ٣٩٢٢، ٣٩٢٣ و ٤ / ٤١٧٩، ٤٢٠٦ و ٥

/ ٥٥٠١، فهرست
برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ١٩٠، كتابشناسى ملى ٤٦ / ١٦٨، كتابهاى إيران

.١٣٤٤: ٢٣٦
أبو الفضل آسماني (سماوي)

(١٣٨٢ ه -)
اآلثار:

١ - پيام شهدا (فارسي / المدائح والمراثي)
مجموعة قصائد عن حادثة كربالء.

طبعاته: قم، بهار آزادى، ١٣٦٢ ش، ١٥٦ ص.
٢ - صالى عاشورائيان (فارسي / المدائح والمراثي)

مجموعة قصائد.
طبعاته: قم، حق بين، ١٣٧٨ ش، ٤٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
أبو الفضل بن أبي الفتح الجيالني

(ق ١١ ه)
أديب فارسي أقام بالهند. كاتب ديوان محمد أكبر شاه الدهلوي (ت ١٠١٤ ه).

اآلثار:
انشاء أبى الفضل (فارسي / أدب)

مجلد كبير.
طبعاته: الهند.

المصادر: الذريعة ٢ / ٣٩١.

(٢٥٢)



السيد أبو الفضل بن أبي القاسم قافله باشي التقوي
(١٣٤٦ ه -)

باحث من قزوين. أكمل الثانوية وكرس جهوده لدراسة اللغة العربية واالنكليزية
ومطالعة الكتب العلمية والفلسفية.

اآلثار:
إضافة إلى دراساته النقدية واالقتصادية المنشورة في الصحف والمجالت اإليرانية،

له الكتب اآلتية:
١ - تاريخچه تمدن اسالم وإيران (فارسي / تاريخ االسالم)
طبعاته: قزوين، بحر العلوم، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٩٨ ص.
٢ - تحقيقي در باره مسألة غناء وموسيقى (فارسي / فقه)

ترجمة كتاب " تحقيق عن مسألة الغناء والموسيقى " تأليف الشيخ محمد هادي معرفة.
٣ - ترجمه قصيدة مخيريه (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

والقصيدة للسيد محمد تقي جد المترجم له في معجزات اإلمام علي (عليه السالم)
ومناقبه.

طبعاته: إيران، ١٣٧٠ ش.
٤ - شرح رسالة ربا - بأنك - بيمه (فارسي / اقتصاد)

شرح لرسالة الشيخ مرتضى المطهري.
المصادر: تاريخچه تمدن اسالم وإيران (للمؤلف).

أبو الفضل (١) بن أبي القاسم النوري الطهراني الكالنتري
(١٢٧٣ - ١٣١٦ ه)

فقيه حكيم وأديب شاعر أجاد في النثر والشعر. ولد بمدينة طهران. قرأ فيها مقدمات
العلوم الدينية على والده، والفقه واألصول على السيد محمد صادق الطباطبائي والميرزا

--------------------
(١) سماه السيد األمين في أعيان الشيعة ٢ / ٤٧٥ والشيخ الطهراني في الذريعة ٩ / ٤٧ باسم " أحمد "،
ولكن تصريح المؤلف في ترجمة حياته يأبى ذلك، كما نقل عن ابن المترجم له أنه لم يعهد أن اسم أبيه هو

" أحمد ". (مقدمة ديوان المترجم له: ل ه - ل ق).

(٢٥٣)



عبد الرحيم النهاوندي، والمعقول على الشيخ محمد رضا القمشئي والميرزا أبي الحسن
جلوه. حضر في النجف منذ سنة (١٣٠٠ ه) بحوث الخارج للميرزا حبيب الله الرشتي

الذي صرح باجتهاد المترجم له. استجاب لدعوة السيد المجدد الميرزا محمد حسن
الشيرازي باالنتقال إلى سامراء، فالزمه مستفيدا من علمه، كما استفاد في علم الرجال

من الميرزا حسين النوري مؤلف " مستدرك الوسائل ". بدأ بالتدريس والوعظ واإلرشاد
سنة (١٣١٠ ه) وافتتح مدرسة سپهساالر سنة (١٣١٢ ه) في طهران. توفي بمحل

والدته ودفن في مقبرة والده إلى جوار مرقد السيد عبد العظيم الحسني (١).
اآلثار:

له كثير من الكتب والتعليقات في المعقول والمنقول (٢)، كما له المصنفات اآلتية:
١ - أجوبة المسائل المشكلة (عربي / فقه)

و " المسائل المشكلة " هي استفتاءات وردت على السيد محمد حسن الشيرازي،
جمعها المترجم

له مع أجوبتها بنحو استداللي تفصيلي زاد على حجم كتابه " شفاء الصدور... ".
ذكره ولده في

ترجمة أبيه.
٢ - أرجوزة في أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)

ذكره ولده الميرزا محمد في ترجمة أبيه.
٣ - اإلصابة في من أجمعت عليه العصابة (عربي / رجال)

شرح مزجي منظوم ألرجوزة السيد مهدي بحر العلوم التي تألفت من (١٧) بيتا في علم
الرجال بشأن حجية ما رواه أصحاب االجماع. احتوى الشرح على (٣٦٨) بيتا. فرغ

منه في
(١٣٠٤ ه) (٣).

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٢٢٢٨ [٣٨١٢] - (٤٤ ص) -
١٣٠٩ ه، مع تعليقات بخط المؤلف، بعنوان " نقاوة اإلصابة ".

--------------------
(١) جاء خطأ في أعيان الشيعة ٢ / ٤٧٥ والكنى واأللقاب ١ / ١٤٥ أن جثمانه نقل إلى النجف ودفن في

وادي السالم.
(٢) ضاع أكثرها ولم يصل منها إلى ولده الميرزا محمد الثقفي الطهراني إال ما كان عند السيد نصر الله

التقوي.
(مقدمة ديوان المؤلف: ز - ل ه).

(٣) جاء في خطى مجلس ١٠ / ٢٢٢٨ أنه فرغ منه سنة (١٢٨٤ ه)، وهو خطأ.

(٢٥٤)



٤ - تقريرات (عربي / فقه - أصول الفقه)
أبحاث أستاذه السيد محمد حسن الشيرازي.

٥ - تميمة المحدث (الحديث) (عربي / دراية)
منظومة. كانت في مكتبة ولده الميرزا محمد بطهران.
٦ - تنقيح المقالة في تحقيق الداللة (عربي / منطق)

رسالة في تنقيح بحث الداللة في المنطق وأصول الفقه. ضمنها آراءه بشأن الموضوع.
غير كاملة

على كبر حجمها.
٧ - حاشية األسفار (عربي / فلسفة)

تعليقة على " األسفار األربعة " لصدر المتألهين الشيرازي.
٨ - حاشية رجال النجاشي (عربي / رجال)

تعليقات كثيرة على نسخته من كتاب " رجال النجاشي "، دونها في هوامشه. رآها
الشيخ

الطهراني بخط المؤلف ونقل بعضها على هامش نسخته.
٩ - حاشية فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)

١٠ - حاشية المكاسب (عربي / فقه)
كانت عند ولده الميرزا محمد في طهران.

١١ - الدر الفتيق (١) (عربي / رجال (٢))
نسخته كانت عند ولده الميرزا محمد بطهران.

١٢ - ديوان (عربي / شعر)
احتوى على أشعار في مدح المعصومين (عليهم السالم) ومدح السيد الشيرازي، كما

ضم قصيدة تائية تزيد
على (٢٠٠) بيت معارضة لدعبل الخزاعي في تائيته المشهورة، وأخرى يائية تنيف على

(٢٣٠)
بيتا في رثاء والده. ضاع كثير من أبياته. سبق إلى إعداد أشعاره وتدوينها الشيخ آقا

بزرگ
الطهراني بطلب من ابن المترجم له، فجمع ما تيسر له من أوراق مشوشة بدون ترتيب،

ولم يظفر
ببعض قصائده وأشعاره، ثم عني بتحقيقه والتعليق عليه مير جالل الدين الحسيني

المحدث األرموي
مستندا إلى نسخة األصل التي عثر عليها ابن الناظم بعد حين.

--------------------



(١) في نامه فرهنگيان: ١٠٧: " ورد الفتيق ".
(٢) جاء خطأ بهامش مرآة الكتب ١ / ٢١٣ أن موضوعه في الصرف.

(٢٥٥)



مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٣ / ١٨٨ [٩٠٢٩] - (٨ و) - ق ١٤ ه، أهداها الناظم
إلى

السيد شهاب الدين المرعشي، ٢٥٠ قصيدة وأبيات متفرقة، ناقصة.
طبعاته: طهران، رنگين، ١٣٦٩ ه، وزيري، ٤٠٨ ص، تصحيح وتعليق المحدث

األرموي.
١٣ - الرسالة العشقية (عربي / عرفان)

في مسألة عشقية عرفانية. استنسخها الشاعر محمد علي مصاحبي المتخلص ب "
عبرت ".

١٤ - شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور (عربي - فارسي / زيارات)
يعتبر من أحسن ما كتب في شرح الزيارة المعروفة لإلمام الحسين (عليه السالم).

مقدمة وبابان وخاتمة،
الباب األول في سندها، والثاني ترجمتها وشرحها، والخاتمة في شرح العبارات

الغامضة من دعاء
علقمة. ألفه بطلب السيد كاظم الصراف الطهراني. فرغ منه سنة (١٣٠٩ ه). قرظه

السيد محمد
حسن الشيرازي.

طبعاته: بومباي، ١٣١٠ ه، وزيري، ٣٤٨ ص، باهتمام الشيخ علي محالتي.
طهران، مرتضوي، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٥٩٠ ص، تصحيح وتعليق السيد

إبراهيم الشبيري الزنجاني.
١٥ - صدح الحمامة في أحوال الوالد العالمة (عربي / تراجم)

تاريخ حياة والده الميرزا أبي القاسم الكالنتر. كبير الحجم يقترب أسلوبه من " مقامات
الحريري ".

١٦ - قالئد الدرر في نظم اللؤلؤ المنتثر (عربي / لغة)
منظومة ل " الشافية " تأليف ابن الحاجب. رد المؤلف وناقضه في قسم من مطالبه

وأضاف
بعض القواعد الصرفية. شرع فيها قبل بلوغه (١٤) عاما.

١٧ - كتاب في تراجم العلماء (١) (عربي / تراجم)
١٨ - مرقاة األنظار ومرآة األفكار (عربي / منطق)
أرجوزة في المنطق، ضمنها فوائد وقواعد منطقية.

١٩ - منظومة (أرجوزة) في النحو (٢) (عربي / لغة)
--------------------

(١) احتمل في مكارم اآلثار ٦ / ٢٠٤٤ اتحاده مع " الدر الفتيق ".
(٢) جاءت في الذريعة ٢٦ / ٢١١، ٢٩٠: باسم " تضمين األلفية " و " خالصة النحو ".



(٢٥٦)



شرح مزجي أللفية ابن مالك، من أول باب المعرب والمبني إلى آخر باب الحال.
(٦٠٠٠)

بيت تقريبا. نسخة منه كانت عند ولده الميرزا محمد.
٢٠ - منية البصير في بيان كيفية الغدير (عربي / حديث)

نسخة ناقصة منه عثر عليها المحدث األرموي بين مسودات المؤلف.
٢١ - ميزان الفلك (عربي / فلك)

منظومة في الهيئة، نسختها كانت عند ولده الميرزا محمد.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٧٥، تذكرة مدينة األدب ١ / ١٠٣ - ١١٩، چاپى

عربي: ٣٧٢،
چاپى فارسي ٣ / ٣٢٨٣، دائرة المعارف تشيع ١ / ٤٣٢، الذريعة ١ / ٥٠١ و ٤ /

٤٣٥
و ٦ / ٨٨، ٢١٦ و ٨ / ٦٧ و ٩ / ٤٧ و ١٤ / ٢٠٣ و ١٥ / ٢٧ و ١٧ / ١٦٢ و

٢٠ / ٣١٢ و ٢٣ /
١٤٠، ٣١٦ و ٢٦ / ٢١١، ٢٣٩، ٢٩٠، ريحانة األدب ٥ / ٧٢ - ٧٣، شعراء

الغري ١ / ٣٣٣ -
٣٣٩، شفاء الصدور (للمؤلف)، الكنى واأللقاب ١ / ١٤٤، مرآة الكتب ١ / ٢١٣ -

٢١٤، مصفى
المقال: ٣٣، معجم المؤلفين ٨ / ٧١، ديوان المترجم له: المقدمة، مكارم اآلثار ٦ /

- ٢٠٤٣
٢٠٤٥، مؤلفين چاپى ١ / ٢١٨، نامه فرهنگيان: ١٠٦ - ١٣٤، نقباء البشر ١ / ٥٣

.٥٤ -
أبو الفضل بن أبي القاسم همائي

(١٣٢٤ ه - ٠٠٠)
شاعر وأديب من محافظة إصفهان.

اآلثار:
١ - ديوان (فارسي / شعر)

٢ - رهبر ايمان (فارسي / ترجمة القرآن)
ترجمة للقرآن الكريم.

٣ - سير وتحول نثر فارسي (فارسي / أدب)
المصادر: الذريعة ٩ / ٤٩١، شعراى معاصر أصفهان: ٢٦٠.

أبو الفضل أتراك
(ق ١٥ ه)

اآلثار:



١ - تهيدستان (فارسي / أدب)

(٢٥٧)



ترجمة كتاب ل (جاك لندن).
طبعاته: تبريز، تالش، ١٣٦٨ ش، ٢٣٦ ص.
تبريز، تالش، ١٣٦٣ ش، جيبي، ٢٤٠ ص.

٢ - دن كيشوت (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (ميگل دي سرفانتس).

طبعاته: تبريز، تالش، ١٣٦٤ ش، جيبي، ٢٦٠ ص.
المصادر: كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ٧٩ وفروردين ١٣٦٤: ٤١ وزمستان ١٣٦٨: ٩٥.

أبو الفضل (علي) بن أحمد إسالمي
(١٣٦٦ ه -)

عالم ديني. ولد في مدينة شال التابعة لقزوين. ابتدأ أولى مراحل تعلمه في الكتاب،
فمدرسة " جامعه تعليمات إسالمي " بإشراف السيد أسد الله المدني. توجه إلى

الدراسة
الحوزوية، فقرأ المقدمات وقسما من السطوح في قزوين على بعض أساتذتها، كالسيد
حسن الشالي، وقرأ السطوح في النجف منذ (١٣٨٩ ه) على الشيخ مجتبى اللنكراني،

الشيخ صدرا البادكوبي، الشيخ إسحاق الفياض. حضر أبحاث السيد روح الله
الموسوي

الخميني والسيد أبي القاسم الخوئي والسيد محمد باقر الصدر، كما حضر أبحاث
الشيخ

وحيد الخراساني ل (١٦) سنة منذ (١٣٩١ ه) في قم.
اآلثار:

١ - اقتصاد فطرى (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: قم، دفتر انتشارات إسالمي، ١٣٧٤ ش.

٢ - ترجمه تحرير الوسيلة (فارسي / فقه)
ترجمة الرسالة العملية للسيد روح الله الخميني. (٤) أجزاء.

طبعاته: عديدة منها:
قم، دفتر انتشارات إسالمي، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٥٧٢ + ٦٤٨ + ٦٥٢ +

٥١٢ ص.
٣ - زندگانى امام عصر حضرت مهدى عجل الله فرجه (فارسي / سيرة المعصومين

(عليهم السالم))

(٢٥٨)



ترجمة كتاب " حياة اإلمام المهدي " لباقر شريف القرشي.
طبعاته: قم، فقاهت، ١٤١٨ ه، ٣٤٤ ص.

٤ - شرح صمديه (١) (فارسي / لغة)
شرح وترجمة كتاب في النحو للشيخ بهاء الدين العاملي.

طبعاته: قم، دفتر انتشارات إسالمي، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٣٠٣ ص.
٥ - شرح على المكاسب (عربي / فقه)

٦ - القويم في تفسير القرآن (عربي / تفسير القرآن)
أنجز جزأين منه.

٧ - كالم نور (فارسي / حديث)
المصادر: المؤلف.

أبو الفضل بن أحمد الخوانساري اإلصفهاني النجفي
(١٣٣٦ ه -)

فقيه مجتهد وأصولي، من أساتذة حوزة قم العلمية. ولد في إصفهان. درس المقدمات
عند والده وبعض فضالء مدينته. سافر إلى النجف في (١٨) من عمره، وهناك أكمل

السطوح، كما قرأ الفلسفة على الشيخ صدرا البادكوبي واألخالق والعرفان على الميرزا
علي آقا قاضي، وحضر أبحاث علماء كثيرين منهم: الشيخ محمد حسين الغروي

اإلصفهاني، السيد محسن الحكيم، السيد أبي القاسم الخوئي، نال إجازة االجتهاد من
السيد أبي الحسن اإلصفهاني وآقا ضياء الدين العراقي، وإجازة الرواية من الشيخ آقا

بزرك الطهراني. درس في إيران بعد عودته سنة (١٣٧١ ه) وحضر بحث السيد
البروجردي. نصب إمام جمعة لمدينة أراك بعد انتصار الثورة اإلسالمية. سكن مدينة

قم،
وحاضر فيها على مستوى البحث الخارج.

--------------------
(١) نشره المترجم له باسم " أبو مهدي ".

(٢٥٩)



اآلثار:
١ - توضيح المسائل (فارسي / فقه)

طبعاته: طهران، غياث، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤٢٩ ص.
٢ - الجوهر النضيد في شرح فروع

التقليد من كتاب العروة الوثقى (عربي / فقه)
طبعاته: قم، ١٣٧٨ ه، وزيري، ١١١ ص.

٣ - الحاشية على العروة الوثقى (عربي / فقه)
طبعاته: قم، بنياد انديشه إسالمي، ١٣٦٤ ش، رحلي، ١٢٠ ص.

٤ - الحاشية على كفاية األصول (عربي / أصول الفقه)
٥ - الحاشية على المكاسب (عربي / فقه)

٦ - رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي (عربي / أصول الفقه)
٧ - رسالة في الطهارة والصالة (عربي / فقه)

٨ - رسالة في فضائل ومصائب أهل البيت (عليهم السالم) (عربي / سيرة المعصومين
(عليهم السالم))

أحاديث ومواعظ في فضائل ومصائب أهل البيت (عليهم السالم).
٩ - رسالة في قاعدة الفراغ والتجاوز (عربي / فقه)

١٠ - مناسك وآداب حج (فارسي / فقه)
طبعاته: طهران، غياث، ١٣٧٤ ش، ٢٠٥ ص.

المصادر: آثار الحجة ٢ / ٨٠، چاپى عربي: ٢٦٥، كتابنامه بهار ١٣٧٣: ٣٣،
گنجينه

دانشمندان ٢ / ٧٤ - ٧٥، المطبوعات العربية في إيران: ٤٨٥، معلومات خاصة،
المؤلف.

أبو الفضل بن أحمد كريمي أصل
(١٣٩٥ ه -)

طالب جامعي في قسم الميكانيك. ولد في أسرة دينية بمدينة قم، وأتم بها مراحله
الدراسية األولى.

(٢٦٠)



اآلثار:
فيزيك أفق (فارسي / فيزياء)

مجموعة منتخبة موضوعيا للمعادالت والقوانين الفيزيائية األساسية لطلبة الدراسة الثانوية
في

الفرع التجريبي. ضمت خاتمة كل موضوع أسئلته في االمتحان الوزاري ل (١٢) سنة
األخيرة.

طبعاته: قم، رؤوف، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٢٠٤ ص.
المصادر: المؤلف.

أبو الفضل بن أسد الله عالمي الميانجي
(١٣٧٧ ه -)

باحث في علم القراءات القرآنية. ولد بقم في أسرة دينية. أكمل الثانوية بتلك المدينة.
حضر بحوث الخارج للشيخ جوادي اآلملي والشيخ محفوظي. امتدت جهوده التأليفية
إلى (١٢) سنة. مارس التدريس في بعض الجامعات والمراكز التعليمية العالية ومدارس

الحوزة العلمية.
اآلثار:

١ - آشنايى با آداب تالوت قرآن (فارسي / علوم القرآن)
(٢٠) قاعدة في تالوة القرآن الكريم. جمعت روايات الكتاب من المصادر الشيعية.

طبعاته: قم، حضور، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٢٧ ص.
٢ - آشنايى با علم قرائت (فارسي / علوم القرآن)

سلسلة من (٥) أجزاء. ضم الجزء األول (١٧) درسا في علم التجويد للمبتدئين. ألفه
مع

محمد رضا ستوده نيا.
طبعاته: قم، هجرت، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٨٨ ص، ج ١.

٣ - آوا شناسى زبان عربي (فارسي / لغة)
ترجمة كتاب " األصوات اللغوية " إلبراهيم أنيس.
طبعاته: قم، أسوة، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٤٠ ص.

٤ - پژوهش در علم تجويد (فارسي / علوم القرآن)
بحث جامع عن علم التجويد. أعد ألساتذة وقراء القرآن الكريم. امتاز بجانبين،

أحدهما:
عرض محتوياته بنحو استداللي استنادا إلى المصادر المعتبرة، واآلخر: االستفادة الدقيقة

من



(٢٦١)



المعطيات الجديدة لعلم األصوات.
طبعاته: قم، مركز تحقيقات إسالمي سپاه، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٧٠ ص.

٥ - تجويد نماز (فارسي / علوم القرآن)
بعض قواعد علم التجويد التي ينبغي مراعاتها في الصالة.

طبعاته: قم، هجرت، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٣٢ ص.
٦ - در آمدى بر علم تجويد (فارسي / علوم القرآن)

ترجمة كتاب " التمهيد في علم التجويد " تأليف محمد بن محمد بن الجزري وتحقيق
علي حسين

البواب. تأتي أهمية الكتاب من استناد أساتذة القرآن وقارئيه إليه، ومن شهرة مؤلفه.
طبعاته: قم، حضور، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٤٠ ص.

٧ - فرهنگ اصطالحات صرف ونحو عربي (فارسي / لغة)
ترجمة عن العربية مع صفر سفيدرو لكتاب من تأليف انطوان دحداح.

طبعاته: قم، ظفر، ١٣٧٧ ش، ٤٤٨ ص.
المصادر: المؤلف.

أبو الفضل بن إسماعيل مصفى
(١٣٤٢ ه -)

أديب شاعر وأستاذ جامعي. ولد في تفرش. أتم دراسته الثانوية بمدينة قم. حصل
على ليسانس في اللغة الفارسية وآدابها سنة (١٣٦٥ ه) من كلية اآلداب بجامعة

طهران.
درس في ثانويات قم، وتولى إدارة ثانوية الصدوق في تلك المدينة. حاز الدكتوراه في

تخصصه. عين أستاذا بجامعة تبريز ثم طهران. متقاعد عن العمل.
اآلثار:

١ - با حافظ بيشتر آشنا شويم (فارسي / تراجم)
طبعاته: قم، ١٣٣٥ ش، وزيري، ١٣٩ ص.

قم، ١٣٣٧ ش، وزيري، ج + ١٣٩ ص.
٢ - بدرود (فارسي / شعر)

مجموعة شعرية.
طبعاته: طهران، كوثر، ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٢٤ ص.

(٢٦٢)



٣ - تاجگذارى سنت بسيار كهن إيران (فارسي / تاريخ)
طبعاته: قم، اداره آموزش وپرورش، ١٣٤٦ ش، وزيري، ٨٤ ص.

٤ - ره آورد (فارسي / أدب)
طبعاته: قم، ١٣٤١ ش، رقعي، ٦٤ ص.

٥ - فرهنگ اصطالحات نجومى وواژه هاي كيهانى در شعر فارسي (فارسي / فلك)
طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ، ١٣٦٦ ش، وزيري، ١٠٦٨ ص.

تبريز، دانشكده أدبيات وعلوم انسانى، ١٣٥٧ ش.
٦ - ماه نو وشعر كهن از ديد سخن سرايان بزرگ فارسي (فارسي / أدب)

طبعاته: قم، ١٣٤٨ ش، وزيري، ٢٠٥ ص.
المصادر: تاريخچه روزنامه نگارى در قم: ٨٧، چاپى فارسي ٢ / ٢٧١١ و ٤ /

،٤٤٧١
سخنوران نامى معاصر ٥ / ٣٣٣٦ - ٣٣٤١، كتابشناسى ملى ٦٠ / ١٢٢،

كتابشناسى موضوعي
إيران: ٦٤٥، كتابنامه آبان ١٣٦٦: ٦٤ وپائيز ١٣٧١: ٦٧، كتابهاى إيران ١٣٤٢:

٢٣، مؤلفين
چاپى ١ / ٢١٥.
أبو الفضل إشراقي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

راهنماى زبان تركي (فارسي - تركي / لغة)
طبعاته: تبريز، حكمت، ٢٤٠ ص.

المصادر: كتابشناسى آذربايجان: ٥٢.
أبو الفضل أفخم

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

تعرفه هاي ترجيحي در نظام جهانى ترجيحات تجارى (فارسي / اقتصاد)
ترجمه مع حسن النجفي الالريجاني.

طبعاته: طهران، مؤسسة مطالعات وپژوهشهاى بازرگانى، ١٣٧٥ ش، وزيري،
٢٢٠ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٦٠ / ٩.

(٢٦٣)



أبو الفضل أفشار فرد
(ق ١٥ ه)

طبيب متخصص في الجراحة العامة. فوق الدكتوراه في التجميل.
اآلثار:

١ - أصول جراحي دستگاه گوارش (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٦٨٨ ص.

طهران، جهاد دانشگاهى شهيد بهشتى، ١٣٦٩ ش، ٣٥٨ ص.
طهران، أشارت، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٣٩٨ ص.
٢ - بيماريهاى غدد درون ريز (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى شهيد بهشتى، ١٣٧٠ ش، ٤٠٠ ص.
طهران، أشارت، ١٣٧٣ ش، ٣٤٥ ص.

٣ - بيماريهاى كبد، مجارى صفراوى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى شهيد بهشتى، ١٣٧٠ ش، ٤٨٨ ص.

طهران، أشارت، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٣١٤ ص.
المصادر: كتابنامه ارديبهشت ١٣٦٥: ٨٢ وشهريور ١٣٦٩: ٧٠ وتابستان ١٣٧٠:

٥٥، ٢٢٥
وپائيز ١٣٧٣: ١٨٩.
أبو الفضل أمير ديواني

(١٣٥٩ ه -)
من مواليد مدينة أرمية اإليرانية. ليسانس في اللغة االنكليزية وآدابها من جامعة

طهران سنة (١٣٨٣ ه)، ماجستير في إدارة المكتبات سنة (١٣٨٩ ه). مارس التدريس
الثانوي. له نشاطات مع بعض صحف إصفهان وقزوين. عضو في جمعية أمناء

المكتبات
في إيران.

اآلثار:
١ - آموزش انگليسى گفتارى يا تعليم روش مستقيم (إنكليزي - فارسي / لغة)

دليل لتعليم االنكليزية لغير الناطقين بها. اشتمل على قواعد اللغة وعلم األصوات. ترجمة
عن

كتاب ل (هارولد پامر).
طبعاته: طهران، فرهنگ خانه أسفار، ١٣٦٨ ش، ١٦٠ ص.

(٢٦٤)



٢ - امالى انگليسى (إنكليزي - فارسي / لغة)
قواعد اإلمالء االنكليزي. ترجمة عن كتاب ل (س. ه. برتن).

طبعاته: طهران، مركز، ١٣٦٩ ش، ٦١ ص.
٣ - انگليسى گام به گام (١) (إنكليزي - فارسي / لغة)

مرشد لتعليم المبتدئين قواعد اللغة االنكليزية. ترجمة عن كتاب ل (ال. جي.
الكساندر).

طبعاته: طهران، آزمون، ١٣٧٥ ش، ٢١٩ + ٢٢٣ ص، ج ١ و ٣.
٤ - به من بگو از خورشيد، ستارگان وسيارات (فارسي / فلك)

معلومات منوعة عن النجوم والمنظومة الشمسية. ترجمة عن كتاب ل (توم استيسي).
طبعاته: طهران، آزمون، ١٣٧٤ ش، ٤٦ ص.

٥ - خود آموز كاربرد الفباى صوتي بين
المللى (آي پى ا) در زبان انگليسى (إنكليزي - فارسي / لغة)

مرشد لتعليم النظام األلفبائي الصوتي للغة االنكليزية. ترجمة كتاب ل (دونالد دكر).
طبعاته: طهران، ١٣٦٦ ش، ٣٢ ص.

٦ - شناخت وكاربرد واژه هاي زبان انگليسى (إنكليزي - فارسي / لغة)
معجم إنكليزي فارسي. ترجمة عن كتاب ل (و. بروكمن).

طبعاته: طهران، آزمون، ١٣٧٦ ش، ١٢١ ص.
٧ - فرهنگ اصطالحات وضرب المثلهاى رايج

انگليسى به فارسي وانگليسى به انگليسى (إنكليزي - فارسي / لغة)
معجم لألمثال الفارسية واالنكليزية. ترجمة.
طبعاته: قزوين، پرك، ١٣٧٥ ش، ٢٥٦ ص.

٨ - فرهنگ مصور فنى (ابزار شناسى) (إنكليزي - فارسي - عربي / لغة)
معجم مصور بمختلف الوسائل واآلالت التقنية. ترجمة.

طبعاته: تبريز، آذربايجان، ١٣٧٢ ش، ٣٠٧ ص.
٩ - فرهنگ نشانه هاي اختصاري (إنكليزي - فارسي / لغة)

معجم للعالمات والرموز في اللغة االنكليزية. ترجمة كتاب من إعداد (نانسي مارشال).
طبعاته: طهران، قومس، ١٣٧١ ش، ٤٨٧ ص.

(٢٦٥)



١٠ - فرهنگ نكات مهم دستور انگليسى (إنكليزي - فارسي / لغة)
معجم لقواعد اللغة االنكليزية، احتوى على بعض األخطاء الشائعة. ترجمة.

طبعاته: طهران، قومس، ١٣٧١ ش، ٢٥٢ ص.
١١ - فهرست توصيفي كتابهاى دانش آموزان دبيرستانى (فارسي / علم المصادر)

١٢ - كاربرد حروف اضافه انگليسى (إنكليزي - فارسي / لغة)
ترجمة عن كتاب ل (دينه هال).

طبعاته: مشهد، رهروان تربيت، ١٣٧١ ش، ١٩٢ ص.
١٣ - مكاتبات بازرگانى انگليسى (إنكليزي - فارسي / لغة)

مدخل لتعليم كتابة الرسائل التجارية في اللغة االنكليزية. ترجمة عن كتاب ل (جفري
مايرز).

طبعاته: مشهد، خاطره، ١٣٧٣ ش، ١٨٠ ص.
١٤ - نظريه هائى در باره زندگى وآثار جورج برناردشاو (فارسي / تراجم)

رسالة ماجستير.
١٥ - واژه انگليسى مناسب وپاسخنامه تمرينها (إنكليزي - فارسي / لغة)

تمرينات وحلول عن قواعد اللغة االنكليزية. ترجمة عن كتاب ل (و. س. فاولر).
طبعاته: طهران، مركز، ١٣٧٣ ش، ١٩٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، فرهنگ رجال معاصر إيران ٢ / ١١٤ -
.١١٥

أبو الفضل بافنده إسالم دوست
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آموزش وراهنماى عربي سال أول

نظام جديد براى تمام رشته ها (عربي - فارسي / لغة)
طبعاته: طهران، پيش دانشگاهيان، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢١٢ ص.

٢ - آموزش وراهنماى عربي سال چهارم
دبيرستان رياضي وتجربي (عربي - فارسي / لغة)

مرشد لتعليم اللغة العربية مع تمرينات وحلول، أعد للمرحلة الرابعة بقسم الرياضيات

(٢٦٦)



والتجربيات في الثانويات اإليرانية.
طبعاته: طهران، باستان، ١٣٧٦ ش، ١٢٤ ص.

٣ - آموزش وراهنماى عربي سال دوم نظام جديد (عربي - فارسي / لغة)
دليل لتعليم اللغة العربية مع تمرينات وحلول، أعد للمرحلة الثانية وفقا للنظام الجديد في

الثانويات اإليرانية.
طبعاته: طهران، پيش دانشگاهيان، ١٣٧٧ ش، ٢٧٩ ص.

٤ - آموزش وراهنماى عربي سال سوم
نظام جديد ودوره پيش دانشگاهى (عربي - فارسي / لغة)

طبعاته: طهران، پيش دانشگاهيان، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٤٠ ص.
٥ - امتحانات سئواالت عربي (٢) نظام جديد متوسطة (عربي - فارسي / لغة)
أسئلة امتحانية لمادة اللغة العربية، أعد وفقا للنظام الجديد في الثانويات اإليرانية.

طبعاته: طهران، شهرآب، ١٣٧٥ ش، ١١٢ ص.
٦ - بأنك سئواالت وآزمونهاى چهار گزينه أي عربي (٣) (عربي - فارسي / لغة)
نماذج من األسئلة االمتحانية لدرس اللغة العربية، أعد المتحانات الورود في المعاهد

والجامعات اإليرانية.
طبعاته: طهران، شباهنگ، ١٣٧٦ ش، ١٤٤ ص.

٧ - راهنماى كامل عربي سال چهارم
آموزش متوسطة أدبيات وعلوم انسانى (عربي - فارسي / لغة)

دليل لتعليم اللغة العربية، أعد للمرحلة الرابعة بقسم األدب والعلوم االنسانية في
الثانويات
اإليرانية.

طبعاته: طهران، رآه رشد، ١٣٧٦ ش، ٢٣٨ ص.
٨ - موسيقى كبير فارابى (فارسي / فن)

ترجمة عن كتاب لمحمد بن محمد الفارابي (ت ٣٣٩ ه).
طبعاته: طهران، پارت، ١٣٧٥ ش.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٥٨ / ٨ و ١٩٦ / ١١.

(٢٦٧)



أبو الفضل برخورداري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
پيشگيرى وكنترل كم خونى ناشى از كمبود آهن (فارسي / طب)

ترجمة مؤلف ل (اي. أم. دماير).
طبعاته: يزد، دانشگاه علوم پزشكى، ١٣٧٣ ش، جيبي، ٨٠ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ١٨٨.
أبو الفضل بهرام پور

(ق ١٥ ه)
باحث له تجارب واسعة في تفسير القرآن على مستوى التأليف والتدريس. قرأ العلوم

الدينية في الحوزات العلمية، وحصل على ماجستير في العلوم القرآنية من كلية اإللهيات
من جامعة طهران، ثم حاضر مدة فيها.

اآلثار:
١ - تفسير آسان (فارسي / تفسير القرآن)

تفسير مختصر بعدة أجزاء، خصص واحدة من السور الكريمة بكل جزء. احتوى على
سورة

الفتح، ق، إبراهيم، الملك، الجمعة، الفاتحة، المنافقون، الحجر، محمد. بين معاني
الكلمات أوال

وترجمها، ثم فسر اآليات موضحا المسائل اللفظية واللغوية، وختم كل بحث ببعض
التمرينات.

طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٦٣ ش، ١٥١ ص، سورة الحجر.
طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧١ ش، وزيري، ١٦٦ ص، سورة

الفاتحة والمنافقون.
طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٥٩ ش، ١١٧ ص، سورة إبراهيم.
طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٥٨ ش، ١١٦ ص، سورة محمد.

٢ - تفسير سوره يس (فارسي / تفسير القرآن)
طبعاته: طهران، إسالمي.

٣ - روش آموزش مفاهيم قرآن (فارسي / تفسير القرآن)

(٢٦٨)



٤ - روش تدريس ترجمه تفسيري قرآن (فارسي / علوم القرآن)
أساليب مبسطة لتفسير القرآن الكريم بلغة قابلة للتدريس. اشتمل على نماذج من تفسير

سورة البقرة، الرعد، المؤمنون، محمد، ق، إبراهيم، وغيرها، إضافة إلى جداول
لتوضيح معاني

المفردات وكلمات متقاطعة وتمرينات مختلفة.
طبعاته: طهران، إسالمي، ١٣٦١ ش، وزيري، ٢٠٨ ص.

٥ - روش روخوانى قرآن (فارسي / علوم القرآن)
احتوى على بحوث عن التجويد والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمكي

والمدني.
طبعاته: طهران، إسالمي، ١٣٦١ ش، وزيري، ٨٠ ص.

٦ - ستون خيمه (فارسي / معارف دينية)
تكون من قسمين: أحدهما بشأن من ال يصلي أو المتساهل في صالته، واآلخر تفسير

سورة
الفاتحة مع مواعظ مفيدة.

طبعاته: طهران، كوبه، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٦٤ ص.
٧ - قرآن برفراز اعصار (فارسي / علوم القرآن)

ترجمة مع محمود شكيب عن كتاب لعبد الرزاق نوفل.
طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، رقعي، ج + ٣٠٣ ص.

٨ - لغت نامه قرآن (عربي - فارسي / ترجمة القرآن)
معجم ألفبائي أللفاظ القرآن استنادا إلى الحرفين األولين من كل كلمة. فرغ من تدوين

ما
يتعلق بحرف القاف.

٩ - متد تفسير قرآن (فارسي / علوم القرآن)
رد على التفسيرات المادية لجماعة الفرقان اإلرهابية وآخرين بشأن بعض المفاهيم

والمصطلحات
القرآنية، كالفرق بين الرحمن والرحيم، تحريم الشراب والربا، ضرب المرأة الناشزة،

وغيرها.
طبعاته: طهران، إسالمي، ١٣٦٠ ش، ٧٧ ص.

١٠ - نسيم حيات (فارسي / تفسير القرآن)
تفسير لكل جزء من القرآن الكريم بنحو مستقل. بين بوضوح وإيجاز المفهوم الكلي

للسور
واآليات مع النظريات المشهورة في تفسيرها.

طبعاته: طهران، هجرت، ١٣٧٦ ش، ٢٤٠ ص، تفسير الجزء األخير.



(٢٦٩)



المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٨٨٦، دانشنامه قرآن ١ / ٣٩٦ - ٣٩٧، كتابشناسى
قرآن:

١٢٥، ١٦٤، ١٩١، ٢٥١، ٢٧١، ٢٨١، كتابشناسى ملى ٤٨ / ١٥٢، كتابنامه
زمستان ١٣٧١:

١٧ وبهار ١٣٧٢: ٨ وپائيز ١٣٧٢: ٥٦، معجم ما كتب عن الرسول ١ / ٤٠٤.
أبو الفضل بهرامي نژاد

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

پژوهشى در طبيعت وماوراى طبيعت (فارسي / فلك)
جزءان.

طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، ٨٤٧ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٤٦ / ٨١.

أبو الفضل بهنيا
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
دانستنيهاى رانندگى خزر (فارسي / الحرف والمهن)

قوانين السياقة والمرور، وأسئلة جديدة في امتحان إجازة السوق.
طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، جيبي، ١٥٤ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٣٧ و ٣٨ / ٩٥ - ٩٦.
أبو الفضل بوژآبادي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

تا صبح نيشابور (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، هيرمند، ١٣٧٣ ش، ١٥٠ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٧٩ و ٨٠ / ٣٤٥.

(٢٧٠)



أبو الفضل بيرقي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - مجموعه تستهاى زبان تخصصي (إنكليزي / لغة)

طبعاته: طهران، پيك فرهنگ، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٠٨ ص.
٢ - مجموعه تستهاى كارشناسى ارشد علوم تربيتي (فارسي / التربية والتعليم)

مجموعة من أسئلة امتحان الماجستير للعلوم التربوية في إيران.
طبعاته: طهران، ١٣٧٧ ش، وزيري، ٣٣٦ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٩٥ / ١٢.
أبو الفضل پاشازاده

(١٣٨٦ ه -)
شاعر. ولد في مدينة آذرشهر بمحافظة أذربيجان الشرقية. حاصل على ليسانس في

األدب الفارسي.
اآلثار:

١ - از آن همه ديروز (فارسي / شعر)
مجموعة أشعار منتخبة نظمها سنة (١٣٦٩ - ١٣٧٢ ش). تحتوي على (٤٣) قصيدة.

طبعاته: طهران، دارينوش، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٦٤ ص.
٢ - رآه هاي در رآه (فارسي / شعر)

مجموعة شعرية.
طبعاته: طهران، نارنج، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٩٦ ص.

٣ - نقبى در نقد امروز (فارسي / أدب)
(١١) مقالة نقدية لعدة مجموعات شعرية فارسية معاصرة.

طبعاته: طهران، سوره، ١٣٧٦ ش، ١٣٧ ص.
المصادر: صحيفة مهر ع ١٨، السنة ١٣٧٦ ش، ص ٢٢، كتابنامه زمستان ١٣٧٢:

١٠٩، مجلة
كيهان فرهنگى ع ١٢٧، السنة ١٣، ص ١٤٤.

(٢٧١)



أبو الفضل تفضلي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
هيپنوتيسم درمانى (فارسي / طب)

ترجمة مع حسين توزنده جاني عن كتاب ل (ويليام ل. گلدن) وآخرين، عرضت فيه
الخواص العالجية للتنويم المغناطيسي.

طبعاته: مشهد، خاطره، ١٣٧٥ ش، ١٨٤ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

أبو الفضل توفيقي دارياني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
فرهنگ واطلس فنى توضيحي حفارى نفت وگاز (فارسي - إنكليزي / علم المعادن -

لغة)
قسمان، أحدهما: بالفارسية وتعرض لموضوعات عن األرض، النفط، الغاز، عمليات

الحفر،
واآلخر: معجم إنكليزي - فارسي لالصطالحات الفنية للنفط والغاز.

طبعاته: طهران، وزارت نفت، ١٣٦٥ ش.
طهران، دانشگاه أمير كبير، ١٣٧١ ش، وزيري، ٧٥٧ ص.

المصادر: كتابشناسى لغت نامه ها: ١١٩، كتابنامه بهار ١٣٧١: ١٣٧.
أبو الفضل بن جواد وكيلي القمي

(١٣٦٣ ه -)
شاعر تخلص ب " وكيلي " وباحث له دراسات في التاريخ. ليسانس في علوم الحياة.

درس بمحل والدته قم. عين موظفا بوزارة المالية. ترك العمل في دوائر الدولة واتجه
إلى

التجارة.
اآلثار:

١ - فروغ شعر (فارسي / شعر)
(١٠٠) قصيدة، بعضها في مدح األئمة (عليهم السالم).

طبعاته: قم، عالمه، ١٣٧٦ ش، وزيري، ١٧١ ص.

(٢٧٢)



٢ - قفقازيه ومجاهدين إيراني (فارسي / تاريخ)
تصوير لمطامع روسيا القيصرية في إيران وحروبهما في عهد الدولة الصفوية والقاجارية.

تطرق
إلى جهاد المناضلين للحيلولة دون اعتداءات األجنبي، وخيانة عدد ممن باع وطنه

ووقف إلى جانب
المعتدين.

طبعاته: طهران، عطائي، ١٣٤٦ ش، رقعي، ١٦٥ ص.
٣ - لطف على خان زند وآقا محمد خان قاجار (فارسي / تاريخ)

تاريخ ملكين إيرانيين، أحدهما: لطف علي خان الزندي، واآلخر: محمد خان
القاجاري.

تحدث أوال عن األسرتين الزندية والقاجارية والحروب التي دارت بينهما، ثم الحوادث
التي وقعت

في كرمان وطهران وخراسان.
طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٤٨ ش، رقعي، ٢٠٥ ص.

طهران، رهنما وهدايت، ١٣٦٨ ش، رقعي، ٢٣٨ ص، بعنوان " دالور زند
وخان قاجار ".

٤ - مجموعه اشعار اجتماعي (فارسي / شعر)
طبعاته: ١٣٦١ ش، ٦٤ ص.

٥ - نظم خطبه موالي متقين على (عليه السالم) به مالك اشتر (فارسي / حديث)
ترجمة منظومة لعهد اإلمام أمير المؤمنين (عليه السالم) إلى مالك األشتر.

طبعاته: إيران، جيبي، ٦٢ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، سخنوران نامى معاصر ٦ / ٣٨٩٣،

فهرست
برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ١٨٢، كتابشناسى آذربايجان: ٢٠٨، كتابنامه بهار

١٣٦٨: ٢٣١، كتب
المؤلف.

أبو الفضل چينه كش
(١٣٥٧ ه -)

مدرس. ولد في أهر. حصل على ليسانس في علم االجتماع من جامعة طهران.
اآلثار:

١ - بهره ورى آموزش متوسطة (فارسي / اقتصاد)



(٢٧٣)



٢ - روش تدريس تعليمات ديني به كودكان ابتدائي (فارسي / التربية والتعليم)
٣ - روش تدريس تعليمات ديني به نوجوانان (فارسي / التربية والتعليم)

المصادر: تاريخ وجغرافياى ارسباران: ٣٥٦.
أبو الفضل حاج حسيني

(١٣٥٩ ه -)
اآلثار:

١ - ترانه هايى كه مادرم به من آموخت (خاطرات مارلون براندو) (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (روبرت ليندزي).

طبعاته: طهران، فردوس، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٥٢٤ ص.
٢ - تغذيه براى تندرستى (فارسي / طب)

ترجمة مع السيد علي الطباطبائي عن كتاب ل (هاروي دياموند وماريلين دياموند).
طبعاته: طهران، المترجمان، ١٣٧٤ ش، ٢٦٤ ص.

٣ - رهايى از تنش: با تنش چگونه برخورد
كنيم تا آرام، خونسرد ومتين باشيم (فارسي / علم النفس)

ترجمة مع علي الطباطبائي عن كتاب ل (جان نيومن).
طبعاته: طهران، مرواريد، ١٣٧٧ ش، رقعي، ٢٤٦ ص.

٤ - مردان، زنان وروابط (فارسي / علم النفس - اجتماع)
ترجمة عن كتاب ل (جان گري).

طبعاته: طهران، پيك فرهنگ، ١٣٧٨ ش، ٣٤٥ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ٩٧ / ١١ و ٢١٥ / ٢١ و

.٢٣٤ / ٣
أبو الفضل حاج قربان علي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - بكدام جبهه بايد رفت (فارسي / سياسة)

(٢٧٤)



(٩) فصول عقدت للنظر في األديان والمذاهب والمدارس الفكرية ومقارنتها باإلسالم
وتوضيح سلبياتها، ومن ثم التخلص إلى أن الدين اإلسالمي أكمل األديان وأنضج

مدرسة تحل
بها مشاكل العالم وتوفر مناخا روحيا وماديا إلنسان كل عصر.

طبعاته: طهران، مؤسسة الغدير، رقعي، ٢٥٣ ص.
٢ - چهره دكتر حسين فاطمي (فارسي / تراجم)

حياة حسين الفاطمي أحد وزراء دولة محمد مصدق في إيران. تناول عالقته بالشعب،
سلوكه

مع محمد رضا پهلوي وغيره من رجال ذلك العهد، نشاطاته ضد االستعمار ودوره في
دولة

مصدق، مصيره بعد انقالب الجنرال فضل الله زاهدي، حياته في السجن ودفاعه عن
نفسه ومقتله.

طبعاته: طهران، ١٣٧٠ ش، رقعي، ١٦٠ ص.
٣ - سيستم سياسي جهان در برابر ساختمان الهى اسالم (فارسي / سياسة)

مقارنة بين األنظمة السياسية في العالم والبنية اإللهية لإلسالم. احتوى على تعريف
الحكومة

وأسباب ظهورها، نبذة من تاريخ الحكومات في بلدان مختلفة كإفريقية الجنوبية
وروسيا وفرنسا

والهند وانكلترا وأميركا، دور المسلمين في عالم السياسة والقدرة السياسية لإلسالم،
أوضاع

المسلمين في آسيا وإفريقية وأميركا وأوروبا.
طبعاته: طهران: ١٣٥٧ ش، ٥٣٤ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٤٦ / ٦٧، كتابنامه زمستان ١٣٧٠: ٦٦، كتب المؤلف.
أبو الفضل بن حسن عرب زاده

(١٣٧٧ ه -)
أستاذ جامعي. ولد في قرية اذان بإصفهان. ليسانس في الطرق والمباني، وماجستير

في البناء، ودكتوراه في الخرسانة المسلحة من انكلترا. يدرس في جامعة إعداد
المدرسين بطهران منذ سنة (١٤١٢ ه) حتى الوقت الحاضر.

اآلثار:
١ - تئورى صفحات وپوسته ها (فارسي / صناعات)

ترجمة كتاب ل (تيم شينكو) عن االنكليزية.
٢ - طراحي سازه هاي بتن پيشرفته (فارسي / صناعات)



(٢٧٥)



ترجمة كتاب ل (كريشان) عن االنكليزية.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ٢ / ٤٩٢ - ٤٩٣، المؤلف.

أبو الفضل الحسيني الفيروزآبادي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
ذخيرة المعاد (فارسي / أدعية)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٤٤) [١٥١٦٣].
المصادر: خطى الفبائى رضوى: ٦٤٤.

أبو الفضل حقيري القزويني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - از آتش تا رآكتور (فارسي / فيزياء)

ترجمة مؤلف ل (الكسي كريلوف).
طبعاته: طهران، اطالعات وسپيده، ١٣٧٠ ش، ٦٧ ص.

٢ - چاقى يا ورزيدگى (فارسي / طب)
ترجمة كتاب ل (ف. رابيزا).

طبعاته: طهران، سنا، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٢١٦ ص.
٣ - سرنوشت جهان (فارسي / فلك)

ترجمة كتاب ل (ريچارد موريس).
طبعاته: طهران، آسيا، ١٣٦٤ ش، رقعي، ١٨٤ ص.

طهران، آسيا، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٨٤ ص.
٤ - ماجراهاى فضائي در خانه شما (فارسي / فلك)

ترجمة كتاب ل (ف. رابيزا).
طبعاته: طهران، آسيا، ١٣٦٤ ش، رقعي، ٢٠٠ ص.

طهران، آسيا، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٩٧ ص.

(٢٧٦)



٥ - مفاهيم اساسى حساب ديفرانسيل وانتگرال (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (ل. و. تاراسوو).

طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٦٨ ش، ١٦٣ ص.
المصادر: كتابنامه دى ١٣٦٤: ٤٢ واسفند ١٣٦٤: ٩٩ وپائيز ١٣٦٨: ٥٦، ٤٠٠

وتابستان
١٣٧٠: ٢٨٠ وپائيز ١٣٧٢: ١٩٣، وپائيز ١٣٧٣: ١٥٤ - ١٥٥.

أبو الفضل حقيقي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
سفر به دنياهاى گمشده اسرار علمي تمدن هاي كهن (فارسي / حضارة)

ترجمة كتاب ل (روبرت شارو).
طبعاته: طهران، عطائي، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٧٠ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ٢.
أبو الفضل حكمت أفشار

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - بهداشت ومعالجه بعض امراض (فارسي / طب)
دراسة في الوقاية من األمراض وطرق معالجة بعضها.

٢ - تشريح ووظايف أعضاء (فارسي / طب)
أعضاء جسم اإلنسان: وقفة مع تشريحها ووظائفها.

٣ - رسالة في الحساب (فارسي / رياضيات)
٤ - رسالة في الهيئة الجديدة (فارسي / فلك)

٥ - فلسفه روحي (فارسي / فلسفة)
يمثل هذا الكتاب محاولة لتفسير حدوث األحالم استنادا إلى عقائد الحكماء

والفالسفة. احتوت
مقدمته على مطالب في الحواس الخمس والقواعد الصحية للمحافظة عليها.

طبعاته: إيران، ١٣٢٦ ش، ٣٥ ص.

(٢٧٧)



٦ - مثلثات (فارسي / رياضيات)
٧ - معيار األدب (فارسي / أدب)
بحوث في المعاني والبيان والبديع.

٨ - معين العباد (عربي / عقائد)
بحوث في الحكمة والكالم.

المصادر: فلسفه روحي (للمؤلف).
السيد أبو الفضل الخاتون آبادي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

أربعين (فارسي / حديث)
طبعاته: طهران.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢١٦.
أبو الفضل خدابخش

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

كشور من وجهان (فارسي / سياسة)
ترجمة عن كتاب المؤلف الروسي (اندره ساخاروف). عكف فيه على دراسة أزمات

ومشاكل
المجتمع الروسي الناجمة عن هيمنة الحكم االشتراكي، مع الحلول التي تتكفل الخروج

من تلك
األزمات.

طبعاته: طهران، آبان، ١٣٥٥ ش، رقعي، ١٢٢ ص.
المصادر: الكتاب نفسه.

أبو الفضل خمسي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
رآه رستگارى يا آئين پاك شيعه جعفرى (فارسي / عقائد)

(٢٧٨)



طبعاته: طهران، ١٣٣٣ ش، رقعي، ٤٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٤٤٤، مؤلفين چاپى ١ / ٢٠٤.

أبو الفضل درويزه
(١٣٦٩ ه -)

أستاذ جامعي بارع. محل والدته طهران. من خريجي ثانوية دار الفنون. ليسانس في
الهندسة الميكانيكية بدرجة ممتاز من جامعة العلم والصناعة بطهران سنة (١٣٩٤ ه)،
ماجستير ودكتوراه في التخصص نفسه من جامعة مانشستر بانكلترا سنة (١٤٠٠ ه)

و (١٤٠٣ ه). درس بجامعة الخواجة نصير الدين الطوسي وشريف الصناعية في
طهران،

إضافة إلى تدريسه بجامعة گيالن وتعيينه رئيسا لقسم التحقيق والبحث العلمي فيها.
انتخب أستاذا نموذجيا لسنة (١٤١٥ ه).

اآلثار:
إلى جانب مقاالته التي تربو على (٤٠) مقالة تخصصية نشرت في مجالت عالمية

ومحلية، له الكتب اآلتية:
١ - آشنايى با روشهاى شكل دهى پودرهاى فلزى (فارسي / صناعات)

طرق تصنيع القطعات المعدنية المختلفة من مساحيق الفلزات.
طبعاته: رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٦٨ ش، ٨١ ص.
٢ - آفرينش حيات (فارسي / علم األحياء - عقائد)

بحث عن نظريات نشأة الحياة على األرض واثبات لنظرية الخلق على يد حكيم مطلق
معززة

بشواهد تجريبية وبخاصة في مجال التركيب الجزيئي للمواد.
طبعاته: رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٦٢ ص.

٣ - ارتعاشات مكانيكى (فارسي / صناعات)
ترجمة مع منصور درويزه عن تأليف البروفسور (رائو) في أسس وقواعد االهتزاز

الميكانيكي.
طبعاته: رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٧٢ و ١٣٧٦ ش، وزيري، ٤١٢ + ٣٢٧ ص، ٢

ج.
٤ - ايدز وريشه يابى بحران هاي أخالقي در غرب (فارسي / طب - أخالق)

حقائق عن مرض االيدز، ونظرة إلى الحياة االجتماعية واالنحرافات األخالقية للغرب
التي لها

اليد الطولى في انتشار ذلك المرض.



(٢٧٩)



طبعاته: عديدة منها:
رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٤٢ ص، بعنوان " ايدز طاعون

قرن ".
رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٩٥ ص.

٥ - جوشكارى انفجارى فلزات (فارسي / صناعات)
االستفادة من المتفجرات في تصنيع القطعات المعدنية وتغيير أشكال الفلزات ووصلها

ببعضها
وإعطاء األشكال المختلفة للمساحيق الفلزية.

طبعاته: رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٦٩ ش، رقعي، ٢١ ص.
٦ - رياضيات عالي مهندسي (فارسي / رياضيات)

محاضرات في الرياضيات لكل من المترجم له ومنصور درويزه ومحمد حسن شناسا،
ألقيت في

كلية التكنولوجيا بجامعة گيالن.
طبعاته: رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٧٧ ش، ٢٦٠ ص.

٧ - شكل دهى الكترومغناطيسى فلزات (فارسي / صناعات)
معالجة الفلزات بالطريقة االلكترومغناطيسية.

طبعاته: رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٦٨ ش، ٧٩ ص.
٨ - مقاومت مصالح (فارسي / صناعات)

دراسة تحليلية تضمنت مسائل متنوعة عن مقاومة الجدران الضخمة واألجزاء
المتحركة.

طبعاته: رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١٥٧ ص.
٩ - مكانيك جامدات مهندسي (فارسي / صناعات)

أصول الهندسة الميكانيكية للمواد الجامدة. (٥) أجزاء أعدت لمختلف مراحل الهندسة
الميكانيكية في الجامعات اإليرانية.

طبعاته: رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٣٢٢ ص، ج ١.
١٠ - مكانيك ضربه (فارسي / صناعات)

(٦) فصول لدراسة وتحليل مسائل الطرق والمواد المطروقة في الهندسة الميكانيكية
باالستفادة

من بحوث الحركة والطاقة. ألفه مع محمود شاكري.
طبعاته: رشت، دانشگاه گيالن، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٣١٧ ص.

(٢٨٠)



المصادر: انتشارات دانشگاه گيالن (١٣٧٧ ش)، بنك معلومات (كتابشناسى ملى)،
كتابنامه

تير ١٣٦٩: ٨٤ وشهريور ١٣٦٩: ٨٦، المؤلف.
أبو الفضل دلقندي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

أصول ومباني حسابدارى (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، بأنك مركزي، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٢٥٢ ص.

طهران، بأنك مركزي، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٢٤١ ص.
المصادر: كتابنامه بهمن ١٣٦٦: ٥٦ وتابستان ١٣٧٠: ٢٣٧ وبهار ١٣٧١: ١٤٥

وتابستان
.١٣٧٢: ٢٤٦

أبو الفضل ديباجي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
على (عليه السالم) برترين قاضى (داوريهاى على (عليه السالم)) (فارسي / سيرة

المعصومين (عليهم السالم))
ترجمة لكتاب " قضاء أمير المؤمنين (عليه السالم) " تأليف محمد تقي التستري.

طبعاته: طهران، سعيدي، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٧٣٠ ص.
المصادر: كتابنامه بهمن ١٣٦٣: ٢٤.

أبو الفضل ديكانفر
(ق ١٤ ه)

مدير حسابات قوات الدرك سنة (١٣٧٣ ه).
اآلثار:

محمود واياز (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ش، وزيري، ١٤٤ ص.

المصادر: فرهنگ داستان نويسان: ١٠١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٠٤.

(٢٨١)



أبو الفضل رازاني
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
متل هاي بروجردي (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، پديده، وزيري، ١٠٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٤٩٧.

أبو الفضل رسولي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - اشعه ايكس وراديو اكتيويته (فارسي / فيزياء)

ألفه مع ذبيح الله عزيزي وگلبان مقدم.
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٢٨٦ ص.

طهران، چهر، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٢٨٨ ص.
٢ - فيزيك پزشكى، كليات تشخيص ودرمانهاى فيزيكى (فارسي / طب)

ألفه مع غالم حسين رهبري.
طبعاته: طهران، چهر، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٣٠٤ ص.

المصادر: كتابنامه مهر ١٣٦٤: ٤١ وآذر ١٣٦٤: ٤٢ وآبان ١٣٦٦: ٥١ وآذر
١٣٦٦: ٤٣

وبهار ١٣٦٨: ١٠١ وپائيز ١٣٧٠: ٨٩.
أبو الفضل ساجدي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

روانشناسى رشد با نگرش به منابع إسالمي (فارسي / علم النفس)
ألفه مع عدد من طالب علم النفس والعلوم التربوية لمرحلة الليسانس والماجستير في

إيران.
طبعاته: قم، دفتر همكارى حوزه ودانشگاه، ١٣٧٤ ش، ٥٢٢ ص، ج ١.

قم، دفتر همكارى حوزه ودانشگاه، ١٣٧٥ ش، ١٢٠٦ ص، ج ٢.
المصادر: صحيفة كيهان ع ١٥٨٣٥، ص ٦.

(٢٨٢)



أبو الفضل سروريان
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تشريح مسائل فيزيك هاليدى (فارسي / فيزياء)

ألفه مع آخرين.
طبعاته: طهران، ١٣٧١ ش، رقعي، ٤٠٣ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧١: ٧٠.
أبو الفضل سعدي نام

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

بشارة المنتظرين (فارسي / عقائد)
بحث إلثبات وجود اإلمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه في ضوء روايات الشيعة

والسنة،
ورد على من ادعى المهدوية.

طبعاته: قم، ١٣٨٥ ه، جيبي، ٥٦ ص.
المصادر: كتابنامه حضرت مهدى (عليه السالم) ١ / ١٧٤.

السيد أبو الفضل سيد سجادي
(ق ١٥ ه)

أستاذ جامعي. ليسانس في الكيمياء من جامعة تبريز سنة (١٣٨٩ ه) وماجستير
ودكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من ألمانيا سنة (١٣٩٩ ه). مارس عدة نشاطات إدارية

وعلمية بإيران، منها: رئيس مركز التحقيقات الكيميائية في جامعة الشهيد بهشتي
ورئيس كلية العلوم بالجامعة الفنية والهندسية. درس الكيمياء الفيزيائية في جامعة إعداد

المدرسين وجامعة الشهيد بهشتي وغيرهما.
اآلثار:

١ - مقدمه أي برديفيوژن (فارسي / كيمياء)
طبعاته: طهران، دانشگاه آزاد إسالمي، ١٣٧١ ش.

(٢٨٣)



٢ - نفوذ در جامدات (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، دانشگاه علم وصنعت، ١٣٧٦ ش، وزيري، ١٥٦ ص.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ١٦٨، كتاب هفته ٢١٥ / ١٧.

أبو الفضل الشعبي (١)
(٠٠٠ - ٠٠٠)

متكلم من مشايخ اإلمامية المتقدمين.
اآلثار:

ياقوت االيمان وواسطة البرهان (٢) (عربي / عقائد)
في اإلمامة.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٣٩٩، الذريعة ٢٥ / ٢٧٢، رياض العلماء ٥ / ٤٩٠.
أبو الفضل بن شكر الله حاذقي الجهرمي

(١٣٢٨ ه -)
حقوقي ومدرس. ولد بجهرم، وبدأ دراسته فيها. حصل على ليسانس في الحقوق من

جامعة طهران. اجتاز دراساته العليا في العلوم السياسية بباريس. أتقن العربية
واالنكليزية والفرنسية. درس بإعداديات جهرم سنوات عديدة. انتخب ممثال عن
مدينته في المجلس الوطني إبان الدورة (١٤ - ١٦). عين مستشارا ثقافيا إليران

بأفغانستان. ترأس تحرير صحيفة " كانون " ومجلة " آيينه اسالم ".
اآلثار:

١ - احتياج بشر به پيغمبر (فارسي / عقائد)
طبعاته: طهران.

--------------------
(١) في الذريعة ٢٥ / ٢٧٢: الشيعي، نقال عن " رياض العلماء "، غير أن المطبوع من " الرياض " يؤيد ما

أثبتناه.
(٢) احتمل مؤلف أعيان الشيعة ٢ / ٣٩٩: أن يكون اسمه " تقوية اإليمان وواسطة البرهان ".

(٢٨٤)



٢ - أمثال حكم (چهار رسالة) (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران.

٣ - زن از نظر حقوق اسالم (فارسي / حقوق)
طبعاته: طهران، ١٣٢٤ ش، رقعي، ١٨٠ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٩٦، چهره مطبوعات معاصر: ٧٨، دانشمندان فارس ٢
،١٩٠ /

الذريعة ١٢ / ٤٨، مؤلفين چاپى ١ / ٢٠٢ - ٢٠٣.
أبو الفضل بن شكر الله شمسائي

(١٣٦٦ ه -)
أستاذ جامعي. ولد في نائين. أكمل الثانوية بطهران. حصل على ليسانس من جامعتها
سنة (١٣٩٠ ه) وماجستير سنة (١٣٩٤ ه) في الهندسة المدنية والري. انتخب عضوا

في
الهيئة العلمية لجامعة أرمية. حاز الدكتوراه وما فوقها من جامعة كاليفورنيا بأميركا سنة

(١٤٠٢ ه) و (١٤١٠ ه). عين أستاذا بكلية الهندسة المعمارية في جامعة شريف
الصناعية.

اآلثار:
ألف أكثر من (٢٣) مقالة علمية نشرت في مجالت إيرانية مختلفة، وله من الكتب ما

يلي:
١ - اندازه گيرى تلفات آب در مسير انهار خاكى در بمپور (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، وزارت نيرو، ١٣٥١ ش، ٧٨ ص.
٢ - Effect of Drain Openings (إنكليزي / زراعة)

طبعاته: أميركا، جامعة كاليفورنيا، ١٣٦٠ ش.
٣ - روشهاى آبيارى وزهكشى (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، وزارت كشاورزى، ١٣٦٣ ش، جيبي.
٤ - هيدروليك جريان آب در محيطهاى متخلخل (فارسي / زراعة)

بحث عن قوانين حركة المياه تحت األرض وكيفية االستفادة منها. بدأ بتأليفه سنة
(١٤١٣ ه).

(٣) أجزاء، تم منها األول والثاني.

(٢٨٥)



طبعاته: طهران، دانشگاه أمير كبير، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٣٨١ ص، ج ١، بعنوان
" مهندسي زهكشى ".

طهران، دانشگاه أمير كبير، ج ٢، بعنوان " مهندسي آبهاى زير زمينى ".
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٣: ١٤٧، كتابنامه منابع طبيعي: ٣٨٢، المؤلف.

أبو الفضل شكوري
(١٣٧٤ ه -)

عالم ديني وأستاذ جامعي. ولد بقرية ابجرود في زنجان. قرأ العلوم الحوزوية إلى آخر
" اللمعتين " بمدينته، وأكمل دراسة السطوح في قم. حضر بحث السيد محمد رضا

الگلپايگاني، الشيخ محمد علي األراكي، الشيخ فاضل اللنكراني، الشيخ علي المشكيني
وغيرهم. تتلمذ في الفلسفة والكالم للسيد محمد حسين بهشتي والشيخ مرتضى

المطهري. شارك في تأسيس عدة مجالت. درس علوم القرآن والحديث والسياسة
لطلبة

الماجستير والدكتوراه في جامعة إعداد المدرسين بطهران.
اآلثار:

١ - آشنائى با حديث (فارسي / حديث)
طبعاته: سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٦ ش.

٢ - آشنايى با علوم قرآني بانگاه پسينى (فارسي / علوم القرآن)
٣ - أخالق مبارزه وآفات نهضت (فارسي / أخالق)

طبعاته: إيران.
٤ - الفباى قرآن شناسى (فارسي / علوم القرآن)

٥ - تاريخچه فقه حكومتي در اسالم (فارسي / فقه)
طبعاته: إيران.

٦ - تاريخچه مبارزات مردم زنجان در روند انقالب إسالمي (فارسي / تاريخ)
٧ - تاريخ وزارت در إيران معاصر (فارسي / تاريخ)

جزءان.

(٢٨٦)



٨ - تحقيقي در منابع ايدئولوژيك اسالم - سنت (فارسي / عقائد)
بحوث عن تاريخ الحديث.

طبعاته: قم، ١٣٥٩ ش، رقعي، ٢٧٢ ص.
٩ - جريان شناسى تاريخ نگاريها در إيران معاصر (فارسي / تاريخ)

بحث عن منزلة علم التاريخ وتأثيره في عالم اليوم، وعن الدوافع واالتجاهات لتدوين
التاريخ

اإليراني واإلسالمي، كاالتجاه المرتبط باالستعمار وبأنظمة الحكم.
طبعاته: قم، بنياد تاريخ انقالب إسالمي، ١٣٧١ ش، وزيري، ٦٠٥ ص.

١٠ - حجيت ظواهر قرآن (فارسي / أصول الفقه)
١١ - خط سوم در انقالب مشروطيت إيران (فارسي / تراجم)

سيرة اآلخوند مال قربان علي الزنجاني أحد زعماء الثورة الدستورية في إيران.
طبعاته: قم، بنياد تاريخ انقالب إسالمي، ١٣٧١ ش، وزيري، ٥٧٤ ص.

١٢ - درآمدى بر تغيير واژه أي قرآن (فارسي / علوم القرآن)
١٣ - ديباچه أي بر تاريخ نگرى إسالمي (فارسي / تاريخ)

١٤ - سيره صالحان (فارسي / تراجم)
دراسة تحليلية عن حياة عدد من مشاهير العلماء خالل القرنين (١٣، ١٤ ه) في إيران،

منهم
اآلخوند محمد كاظم الخراساني، المال عبد الله المازندراني، السيد حسن المدرس،

الشيخ عبد
الكريم الحائري، السيد مصطفى الخميني، السيد محمود الطالقاني.

طبعاته: قم، شكورى، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٦٨٨ ص.
١٥ - غبار رآه طلب (فارسي / أدب)

(٣) أجزاء.
١٦ - فرهنگ رجال معاصر إيران (فارسي / تراجم)

طبعاته: قم، عالمه، ١٣٧٧ ش، ٩ ج.
١٧ - فقه سياسي اسالم (فارسي / فقه)

جزءان، األول: ركائز السياسة الداخلية لإلسالم، احتوى على: تعريف بالفقه والفقه
السياسي، جولة بين المذاهب السياسية، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إجراء

الحدود، اإلمامة
والبيعة، الشورى وضوابطها. الجزء الثاني: ركائز السياسة الخارجية لالسالم، احتوى

على بحوث



(٢٨٧)



لعدة موضوعات، منها: الدعوة، الجهاد، التولي والتبري، تأليف القلوب، االستجارة،
األمان، عقد

الذمة.
طبعاته: طهران، حر، ١٣٦١ ش، وزيري، ٦٠٨ ص، ٢ ج.

١٨ - فهرست مصنفات رجالي شيعه (فارسي / فهارس)
١٩ - مباني فقهى حكومت إسالمي (فارسي / الحكومة اإلسالمية)

ترجمة عن العربية مع محمد صلواتي لبحوث الشيخ حسين علي منتظري بشأن األسس
الفقهية

للحكومة اإلسالمية ووالية الفقيه.
طبعاته: طهران، كيهان، ١٣٦٧ ش.

٢٠ - مفهوم زيربنا وروبنا در جامعه وتاريخ (فارسي / اجتماع)
طبعاته: إيران.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابشناسى ملى ٥٠ / ٦٦، مجلة آينه
پژوهش

ع ١٣ - ١٤، ص ١٢٩ وع ١٦، ص ٩٢، المؤلف.
أبو الفضل شمشيري فضل آبادي العراقي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

وسيلة النجاة (فارسي /...)
طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، جيبي، ١٠٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٤١١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٠٦.
أبو الفضل صادق پور

(١٣٥٦ ه -)
اآلثار:

١ - چند مقاله (فارسي / إدارة)
طبعاته: طهران، مركز مديريت دولتي، ١٣٦٩ ش، ١٧٣ ص.

٢ - مجموعه مقاالت (مباحثي در مهندسي اجتماع) (فارسي / إدارة)
طبعاته: طهران، مركز مديريت دولتي، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٣٠٠ ص.

(٢٨٨)



٣ - نظريه جديد سازمان، مديريت وعلم مديريت (فارسي / إدارة)
ألفه مع جالل المقدسي.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، فروردين، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٢٦٦ ص.

طهران، مركز مديريت دولتي، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٤ + ٢٧١ ص.
٤ - نظريه هايى در باره بوروكراسى وساختارهاى تشكيالتى (فارسي / إدارة)

طبعاته: طهران، مركز مديريت دولتي، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٨٠ ص.
٥ - نظريه هايى در باره بوروكراسى يا سازمان هاي بزرگ ادارى (فارسي / إدارة)

ألفه مع علي رضا بشارت.
طبعاته: طهران، دانشكده علوم ادارى، ١٣٥٢ ش، وزيري، ١٩٤ ص.

طهران، مركز مديريت دولتي، ١٣٦٩ ش، ٥٦ ص، بعنوان " نظريه
بوروكراسى ".

المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٢٤٦، كتابشناسى ملى ٦١ / ٩٥، كتابنامه مهر
١٣٦٦: ٤٨

وآبان ١٣٦٧: ١٠٥ وتير ١٣٦٩: ٥٤ وشهريور ١٣٦٩: ٨٥ وتابستان ١٣٧١:
١٥٨ وبهار

١٣٧٦: ١١٩، كتاب هفته ١٣٣ / ٩.
أبو الفضل صدر معنوي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - روح الغزل، أدبيات خوش يمن (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٣١ ش، جيبي، ٥٤ ص.

٢ - عارفنامه درويش (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، اقبال، ٦٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٦٦٥ و ٣ / ٣٤٨١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٠٧.
أبو الفضل صدري

(١٣١٤ - ١٣٧٥ ه)
مدرس للرياضة. ولد بهمدان. قرأ في مدرسة دار الفنون، وأكمل دراسة الرياضة بدار

(٢٨٩)



المعلمين. انتخب رئيسا للجنة األولمبية اإليرانية منذ سنة (١٣٦٦ ه). توفي خالل دورة
األلعاب األولمبية في مدينة ملبورن باستراليا حينما كان ممثال عن إيران فيها.

اآلثار:
تاريخ ورزش (فارسي / رياضة)

طبعاته: طهران، اداره تربيت بدني، ١٣٤٠ ش، وزيري، ١٦٧ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١١٥٥، الكتاب نفسه.

أبو الفضل طالشيان
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
هندسه ديفرانسيل موضعي (فارسي / رياضيات)

طبعاته: طهران، معارف، ١٣٧٥ ش، رحلي، ٥٠٠ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٣٩ / ١١.

أبو الفضل بن عبد الحسين اإلصفهاني
(ق ١٤ ه)

عالم ديني. كان حيا سنة (١٣٩٢ ه).
اآلثار:

رسالة في أوقات الصالة (عربي / فقه)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٢٣) [١٥٠٧٢] - ١٣٩٢ ه.

المصادر: خطى الفبائى رضوى: ٦٢٣.
السيد أبو الفضل بن عبد الحسين ميرلوحي اليزدآبادي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - توحيد كامل يا صراط مستقيم (فارسي / عقائد)
طبعاته: إصفهان، نشاط، ١٣٧٦ ش، ٢١ ص.

(٢٩٠)



٢ - خورشيد درخشان در اعجاز وجلوه
قدرت الهى بدست امامان (عليهم السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: ١٣٧٢ ش، ١٩٦ + ٣٢ ص، مع " فلسفه قيام عاشورا ".
٣ - دوگواه بزرگ بر اثبات نبوت پيغمبر اسالم (صلى الله عليه وآله) (فارسي /

عقائد)
طبعاته: إصفهان، أميري، ١٣٥٥ ش، ٩٠٥ ص.

٤ - فلسفه قيام عاشورا (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: ١٣٧٢ ش، مع " خورشيد درخشان در اعجاز وجلوه قدرت الهى بدست

امامان ".
المصادر: توحيد كامل (للمؤلف)، كتابشناسى ملى ٧٩ و ٨٠ / ٨٢، معجم ما كتب

عن الرسول
.١ / ٥٨١

أبو الفضل بن عبد الحسين النجفي القدسي
(١٣٢٢ - ١٤٠٢ ه)

فقيه مجتهد ومفسر. ولد بإصفهان. أتم دراسته اإلعدادية في ثانوية گلبهار. أتقن
الفرنسية. بعد إتمام مقدمات العلوم الحوزوية قرأ السطوح على عدة أساتذة، منهم:
الشيخ علي اليزدي والشيخ رحيم أرباب والميرزا أبو الهدى الكلباسي الذي قرأ عليه
أيضا الدراية والرجال وحصل منه على إجازة بالرواية. أقام بالنجف (٢٥) سنة حضر

فيها بحوث الخارج لكل من: السيد جمال الدين الگلپايگاني، السيد محمود
الشاهرودي، السيد محسن الحكيم، ومنحوه إجازة االجتهاد. شهدت طهران عودته

سنة
(١٣٧٣ ه). أسس فيها مسجد ياسين ومارس به نشاطات ثقافية مختلفة، كإرشاد الناس

وتوجيههم وتفسير القرآن وغيرها. توفي بطهران، ودفن في قم.
اآلثار:

١ - الدمعة الساكبة (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
حياة اإلمام المهدي (عليه السالم) وعوامل ظهوره.

٢ - فضائل القرآن والعترة (فارسي / حديث)

(٢٩١)



مجموعة روايات عن األئمة األطهار (عليهم السالم) بشأن فضائل السور واآليات
القرآنية، مع نقل

لتفسير بعض منها.
طبعاته: طهران، مسجد ياسين، ١٣٦٠ ش، رقعي، ٤٢٠ ص، تقريظ السيد شهاب

الدين المرعشي النجفي.
المصادر: صحيفة اطالعات ع ١٨٩٤٣، السنة ١٣٦٨ ش، ص ٧، فضائل القرآن

والعترة
(للمؤلف).

أبو الفضل بن عبد الله الكرماني
(ق ١٣ ه)

أديب. كان حيا سنة (١٢٢٦ ه).
اآلثار:

خيرات الكوثرية في فضائل الحيدرية
في شرح القصيدة الحميرية (فارسي / المدائح والمراثي)

والقصيدة عينية مشهورة إلسماعيل بن محمد المعروف بالسيد الحميري. ألفه سنة
(١٢٢٦ ه).

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٤١) [١٥١٥٤] - ١٢٦٨ ه.
المصادر: خطى الفبائى رضوى: ٦٤١، الذريعة ١٧ / ١٢٢.

الميرزا أبو الفضل بن عبد الوهاب طبيب الكاشاني
(ق ١٣ ه)

طبيب إيراني.
اآلثار:

گنج ناصري (فارسي / طب)
بحوث عن كليات علم الطب ومعالجة األمراض. بابان: األول قوانين كلية، والثاني

معالجات
جزئية بعناوين " گنج... گنج ". ضم بمجموعه (٢٧) قسما، السبعة األولى في تهذيب

األخالق،
والبقية في القواعد الطبية. ألفه باسم ناصر الدين شاه القاجاري.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٣ / ١٠٦ [٨٩٣٣] - (٢٨٣ و).
المصادر: خطى مرعشى ٢٣ / ١٠٦ - ١٠٧.

(٢٩٢)



أبو الفضل عدلي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - أصول تشكيل بورس در إيران (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، مجله اطاق صنايع ومعادن إيران، وزيري، ٥١ ص.
٢ - بازرگانى خارجي وسياست اقتصادى إيران (فارسي / اقتصاد)
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢٥٠، كتابشناسى نقد كتاب: ١٦٣.

أبو الفضل عزتي
(ق ١٥ ه)

أستاذ جامعي وباحث في القانون والتربية اإلسالمية. أكمل المراحل الدراسية
المعروفة في إيران، وافتتح تحصيالته العلمية العليا بدراسة الفلسفة اإلسالمية. حصل

على شهادتي دكتوراه: إحداهما في الحقوق سنة (١٣٨٥ ه) من جامعة لندن،
واألخرى

في التربية والتعليم سنة (١٣٨٧ ه) من جامعة ريدينغ بانكلترا، ثم درس فيها، إضافة إلى
تدريسه في جامعة هارفرد بأميركا وجامعة طهران وبعض المؤسسات والمراكز العلمية

في قم. له حضور فاعل في عديد من المؤتمرات، كما أشرف على بعض منها في
مجال

الحقوق والقوانين اإلسالمية.
اآلثار:

إلى جانب مقاالته الكثيرة داخل إيران وخارجها باللغة الفارسية واالنكليزية، له
الكتب اآلتية:

١ - آموزش وپرورش إسالمي (فارسي / التربية والتعليم)
بحث عن التربية والتعليم في اإلسالم. احتوت على بحوث عديدة، منها: فلسفة

وأهداف
وأصول التربية والتعليم، مصادرهما وأسسهما، تاريخهما، تعريف ببعض المتخصصين

فيهما
وآثارهم، تاريخ القراءة والكتابة والكتاب والمكتبة في اإلسالم.

طبعاته: طهران، بعثت، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٤٦٠ ص.
٢ - اسالم انقالبى وانقالب إسالمي (فارسي / سياسة)

(٢٩٣)



أسس وأصول ومميزات الثورة اإلسالمية، خصائص الثورة اإلسالمية في إيران ودور
القيادة

ووالية الفقيه فيها، نتائجها وآثارها، وموضوعات أخر.
طبعاته: طهران، هدى، ١٣٥٩ ش، رقعي، ٤٥٤ ص.

An introduction to the history - ٣
of the spread of islam (إنكليزي / تاريخ اإلسالم)

كتاب عن كيفية انتشار اإلسالم في العالم. أثبت فيه أن ازدهار اإلسالم وتقدمه يرجع
إلى

مميزاته الروحية، العقلية، األخالقية، العلمية، الثقافية، االجتماعية، االقتصادية،
الحضارية. جاء

ثمرة جهود تحقيقية علمية واسعة في أوروبا وأميركا استغرقت سنينا عديدة.
طبعاته: لندن، Ascot press، ١٣٥٤ ش.

لندن،. News and media ltd، ١٣٥٧ ش، ٣٠٠ ص.
٤ - پيدايش وگسترش ادوار حقوق إسالمي (فارسي / حقوق)

(١٣) فصال في موضوعات حيوية، منها: النظام القانوني اإلسالمي، تطور الفكر
القانوني في

اإلسالم، العالقة بين النظام القانوني لإلسالم وأنظمة ما قبله من األديان، مصادر القانون
اإلسالمي

زمن الصحابة، قوانين اإلسالم في العصر الحديث.
طبعاته: طهران، إسالمي، ١٣٥٦ ش، ١٣٥ ص.

٥ - تاريخ گسترش اسالم (فارسي / تاريخ اإلسالم)
ترجمة كتاب عن االنكليزية تأليف (سيرتوماس آرنولد). مقدمته تعرضت لتاريخ حياة

المؤلف، وبعض بحوثه عن حياة النبي األكرم (صلى الله عليه وآله)، كيفية انتشار
اإلسالم في الدول المسيحية آلسيا

الغربية، انتشاره في إفريقية، في اسپانيا، إيران وآسيا المركزية، وغيرها.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥٨ ش، وزيري، ١٧ + ٣٣٦ + ١١٦ ص.

٦ - ديباچه أي بر تاريخ فلسفه نشر اسالم
(مقدمه أي بر تاريخ وعلل وفلسفه نشر اسالم) (فارسي / تاريخ اإلسالم)

An introduction to the history of the spread of " ترجمة كتاب
islam " للمترجم له. بحث

عوامل ازدهار اإلسالم وكيفية نشره في أنحاء العالم.
طبعاته: تبريز، دانشگاه آذرآبادگان، ١٣٥٤ ش، جيبي، ز + ١٨٦ ص، بعنوان

" مقدمه أي بر تاريخ وعلل وفلسفه نشر اسالم "، قدم له أحمد صبور



األردوبادي.

(٢٩٤)



قم، دار التبليغ إسالمي، وزيري، ٥٩١ ص، بعنوان " ديباچه أي بر تاريخ
فلسفه نشر اسالم "، أعيد النظر فيها، أكثر شموال من الطبعة السابقة.

٧ - رابطه دين وفلسفه (فارسي / المعرفة الدينية)
بحث عن عالقة الدين مع الفلسفة في اإلسالم، نبذة تاريخية عنها، مقارنة بين اإلسالم
والمسيحية بصدد العالقة بين الدين والفلسفة، تعريف بحجية وقدرة العقل بصفته أحد

مصادر
التشريع الشيعي، موارد استعمال كل من كلمة " الحكمة " و " العقل " و " العلم " في

القرآن، ترجمة
" فصل المقال " البن رشد، وغيرها.

طبعاته: تبريز، دانشگاه آذرآبادگان، ١٣٥٥ ش، رقعي، ٢٥٥ ص.
٨ - سياست در اسالم (فارسي / سياسة)

موقع السياسة بين العلوم اإلسالمية، مصادر السياسة في اإلسالم، بعض المدارس
اإلسالمية في

القانون والسياسة، السياسة في الدين اإلسالمي والمسيحي، مقارنة بين النظام السياسي
في اإلسالم

وبعض المدارس األخرى، الوضع السياسي للعالم اإلسالمي في الوقت الحاضر،
ودراسات غيرها.

طبعاته: طهران، هدى، ١٣٦١ ش، رقعي، ٣٥١ ص.
٩ - شخصيت زن وكودك در قانون اساسى (فارسي / حقوق)

لقاء مع المترجم له، أزاح الستار عن رأيه بصدد حقوق المرأة واألسرة في الدستور
األساسي،

وتعرض لنظرة اإلسالم إلى دور األم في تربية الطفل وتنشئته.
طبعاته: طهران، نهضت زنان مبارز، رقعي، ٢٤ ص.

١٠ - فلسفه سياسي اسالم (فارسي / سياسة)
بحث عن النظام السياسي في اإلسالم، الحكومة اإللهية اإلسالمية، عدم فصل الدين عن

السياسة، أصول وقواعد الجمهورية في اإلسالم، بعض المذاهب في القوانين السياسية
اإلسالمية،

القيادة في اإلسالم، االنسان السياسي في الدين اإلسالمي.
طبعاته: طهران، نشر پژوهشهاى إسالمي، ١٣٥٨ ش، رقعي، ١٤٦ ص.

١١ - فلسفه وكالم إسالمي (فارسي / فلسفة - عقائد)
ترجمة كتاب ل (ويليام مونتگمري وات).

طبعاته: طهران، علمي وفرهنگى، ١٣٧٠ ش، ٢٢٩ ص.
١٢ - نفوذ اسالم در اروپا در قرون وسطى (فارسي / تاريخ االسالم)



(٢٩٥)



طرق انتقال الثقافة والعلوم والحضارة اإلسالمية إلى أوروبا، ودور اإلسالم في إحياء
العلوم
هناك.

طبعاته: قم، دار التبليغ إسالمي، ١٣٥٥ ش، وزيري، ١٨٣ ص.
المصادر: كتابشناسى توصيفي إسالمي: ٥٥، ٣٠٦، ٣١٩، ٣٢١، كتابشناسى ملى

،٦٠ / ٥٢
كتابنامه تابستان ١٣٧٠: ١٨٢، كتب المؤلف.

أبو الفضل عزيز آبادي الفراهاني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - تربيت بدني عمومى (فارسي / رياضة)

طبعاته: طهران، پيام نور، ١٣٧٢ و ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٦٠ + ١٥٢ ص، ٢ ج.
٢ - حركت شناسى (فارسي / رياضة)

طبعاته: طهران، دانشگاه پيام نور، ١٣٧١ ش، ٢٥٥ ص.
٣ - روشى براى زندگى بهتر (آمادگى جسماني) (فارسي / طب)

ترجمه مع آذر آقاياري عن كتاب ل (جان كاتز).
طبعاته: طهران، آقابيگ، ١٣٧٦ ش، وزيري، ١١٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه زمستان ١٣٧٢: ٧٦ وتابستان
:١٣٧٣

١٥٦، كتاب هفته ٢١٠ / ٢٠.
أبو الفضل عزيزي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

گذرى بر بوستان قرآن (فارسي / تراجم)
وقفة مع القراء والحفاظ اإليرانيين، اشتمل على تراجمهم، ذكرياتهم، وصاياهم. ألفه مع

مجيد
يراق بافان.

طبعاته: طهران، آواى نور، ١٣٧٣ ش، ١٣١ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

(٢٩٦)



السيد أبو الفضل العلوي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
سلول، سلول وبازهم سلول (فارسي / علم األحياء)

طبعاته: طهران، بشارت، ١٣٧٢ ش، رحلي، ٣٢ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٢٨٧.

أبو الفضل علي دوست األبرقوئي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
در نيمه رآه مسابقه (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، پيام آزادى، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٥٦ ص.
المصادر: كتاب هفته ٢١٧ / ٢٥.

أبو الفضل علي رضائي فر
(١٣٥٧ ه -)

مهندس. حصل على ليسانس سنة (١٣٧٥ ه).
اآلثار:

إلى جانب مقاالته المنشورة في المجالت اإليرانية، مثل " خوشه "، " كتاب هفته "،
" نگين "، له الكتب اآلتية:

١ - پرواز (فارسي / معارف عامة)
ترجمة مؤلف ل (هارولد جوزف هايلند).

طبعاته: طهران، فروغي، ١٣٤٦ ش، رقعي، ٥٦ ص.
٢ - داستان نوين (فارسي / أدب)

ترجمة. مطبوع.
٣ - نور ورنگ (فارسي / معارف عامة)
ترجمة مؤلف ل (هارولد جوزف هايلند).

(٢٩٧)



طبعاته: طهران، فروغي، ١٣٤٧ ش، رقعي، ٦٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩١٧ و ٥ / ٥٣٣٧، چهره مطبوعات معاصر: ١٠٩،

كتابشناسى
موضوعي إيران: ٦٦٩.

السيد أبو الفضل علي زاده الطباطبائي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تاريخ اندونزى (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى، ١٣٧٤ ش، وزيري،
٦٤٤ ص.

المصادر: كتاب هفته ١١٢ - ١٠٩ / ٥٩.
أبو الفضل بن علي بن عباس البحراني الحساني

(ق ١٤ ه)
عالم ديني. ولد بقرية فراشبند في محافظة فارس. قرأ المقدمات على والده. تتلمذ

ألساتذة حوزة المنصورية في شيراز، وللشيخين: علي األبيوردي وأبي الحسن حدائق.
مارس الوعظ واالرشاد بقريته منذ سنة (١٣٥٢ ه).

اآلثار:
منبع السعادات (فارسي / عقائد)

ألفه سنة (١٣٧٦ ه).
طبعاته: إيران، ٨٥٣ ص.
المصادر: الكتاب نفسه.
أبو الفضل علي محمدي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - روش مطالعه وتحقيق (فارسي / مناهج البحث)
طبعاته: تبريز، ياران، ١٣٦٩ ش، ١٠١ ص.

(٢٩٨)



٢ - فرهنگ اصطالحات در شعر شهريارى (فارسي / أدب)
طبعاته: تبريز، هادي، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢٥٦ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه پائيز ١٣٧١: ٢٤٣.
السيد أبو الفضل بن علي نبوي القمي

(١٣٤٥ - ١٤١٢ ه)
عالم ديني وخطيب. ولد وتوفي بمدينة قم. من أبرز تالمذة السيد محمد حسين

البروجردي والشيخ عبد النبي األراكي. قضى معظم حياته في التأليف.
اآلثار:

١ - ارغام المبارز في اثبات المعاجز (فارسي / عقائد)
٢ - اسرار العوالم في مصاحبة موسى مع العالم (... / سيرة األنبياء)

٣ - اشعه أي از سوره نجم (فارسي / تفسير القرآن)
مطبوع.

٤ - امراء هستى، حكومت چهارده معصوم بر جميع موجودات (فارسي / عقائد)
إثبات والية األئمة المعصومين (عليهم السالم) على جميع الكائنات. (٥) فصول.

طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٤٥ ش، وزيري، ٥١٥ ص.
٥ - بدر الدجى في شرائط الدعاء (فارسي / أدعية)

٦ - تعليقة على العروة الوثقى (عربي / فقه)
من الطهارة إلى آخر الصوم.

٧ - تفسير (... / تفسير القرآن)
اشتمل على تفسير السور اآلتية: الفجر، الضحى، العصر، التين، يوسف، البلد.

٨ - تقرير محاضرات السيد البروجردي (فارسي / فقه)
(٧) مجلدات.

٩ - تقرير محاضرات الشيخ عبد النبي األراكي (فارسي / فقه)
(٤) مجلدات.

١٠ - جامع األنوار في اثبات التوحيد (... / عقائد)

(٢٩٩)



١١ - جالء القرآن (فارسي / علوم القرآن)
رد على كتاب " إعجاز القرآن " لنيازمند الشيرازي. مطبوع.

١٢ - حاشية على رسالة العسر والحرج (عربي / فقه)
تعليقات على رسالة لآلشتياني.

١٣ - حاشية على المكاسب (عربي / فقه)
١٤ - حاشية على المنظومة (عربي / فلسفة)

تعليقة على منظومة مال هادي السبزواري.
١٥ - حقوق زن ومرد در اسالم (فارسي / معارف دينية)

١٦ - حلية الوسمة في حقيقة العصمة (فارسي / عقائد)
١٧ - حياة الفؤاد في اثبات المعاد (... / عقائد)
١٨ - درس سخنورى (فارسي / مواعظ وحكم)

(٩٠) محاضرة ألقاها في شهر المحرم وصفر ورمضان. (٣) أجزاء.
طبعاته: قم، مهرواستوار، ١٣٥٠ ش.

١٩ - ديوان (فارسي - عربي / شعر)
٢٠ - رسالة في اعتراف األعداء بعظمة االسالم (... / معارف دينية)

٢١ - رسالة في اعتراف األعداء بفضائل علي (عليه السالم) (... / سيرة المعصومين
(عليهم السالم))

٢٢ - الشرع المؤبد في خاتمية محمد (صلى الله عليه وآله) (... / عقائد)
٢٣ - صحو المعلوم (... / عقائد)

رد على كتاب " محو الموهوم " للسنگلجي.
٢٤ - غالية الدرر في مصب قاعدة الضرر (عربي / فقه)

(٤) أبواب. الباب األول: قاعدة الضرر، معناها ومقارنتها مع سائر القواعد واألدلة،
الثاني:

باب الضرر في العبادات، الثالث: باب الضرر في المعامالت، الرابع: باب الضرر في
المعاشرات.

طبعاته: قم، ١٣٨٥ ه، رقعي، ١٩٠ ص.
٢٥ - فلسفة االحكام (... / علل الشرائع)

(٣٠٠)



(٧) رساالت في فلسفة الطهارة والصالة والزكاة والحج والصوم والجهاد والحدود
والديات

والنكاح والطالق واإلرث واألطعمة المحرمة والمعامالت.
٢٦ - فيض الرحمن في العلوم المكتسبة من القرآن (... / معارف القرآن)

٢٧ - كشف االرتياب في أدلة الحجاب (فارسي / فقه)
مطبوع.

٢٨ - كمال االيمان في اثبات وجود صاحب الزمان (... / عقائد)
٢٩ - كمونيسم از نظر عقل واسالم (فارسي / الفرق والمذاهب)

طبعاته: قم، ١٣٣٤ ش، رقعي، ١٧٨ ص.
٣٠ - الكوكب الدري (عربي / حديث)

رسالة لشرح الحديث المروي عن عنوان البصري. استشهد ببعض األمثال والحكايات
الدينية

واألشعار العربية والفارسية. فرغ منه سنة (١٢٩١ ه) في قم.
طبعاته: قم، رقعي، ١٢٠ ص.

٣١ - لئالي منثور در تفسير سوره طور (١) (فارسي / تفسير القرآن)
تفسير اعتمد أساليب المتكلمين مستفيدا من روايات األئمة األطهار (عليهم السالم).

فرغ منه سنة
(١٣٧٥ ه) في قم.

طبعاته: قم، ١٣٨٠ ه، وزيري، ٣٠٠ ص.
٣٢ - مخزن االسرار في اثبات النبوة (... / عقائد)

٣٣ - مرتع األفكار في تفسير * (انا أنزلناه...) * (... / تفسير القرآن)
٣٤ - معدن اآلثار في ضبط الحكم واألخبار (عربي / حديث)

٣٥ - معراج پيغمبر اسالم (صلى الله عليه وآله) از جنبه عقل وشرع (فارسي / السيرة
النبوية)

بحوث عن المعراج، منها: معناه لغة واصطالحا، إمكانه ماديا وعقليا، بحثه من منظار
شرعي، آيات وأحاديث وأشعار فيه، وخاتمة تساءلت عن إمكانه لكل أبناء البشر أم إنه

مختص
بالنبي (صلى الله عليه وآله).

طبعاته: إيران، رقعي، ٢٦٠ ص.
--------------------

(١) وفي الذريعة ١٨ / ٢٦٤: النور، وهو خطأ.



(٣٠١)



٣٦ - مقصد األبرار في اثبات اإلمامة (... / عقائد)
٣٧ - نور اآلفاق في مباحث األخالق (... / أخالق)

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٣٥٥، دائرة المعارف تشيع ٤ / ٥٧٣، الذريعة ١٨ /
٢٦٤، غالية

الدرر (للمؤلف)، گنجينه دانشمندان ٢ / ٢٨٢ - ٢٨٨، معلومات خاصة، مؤلفين
چاپى ١ / ٢١٧.

السيد أبو الفضل بن علي نقي الطباطبائي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - أصحاب كهف (فارسي / قصص القرآن)

ترجمة مسرحية " أهل الكهف " لتوفيق الحكيم.
طبعاته: طهران، انجمن كتاب، ١٣٢٣ ش، رقعي، ١٠٤ ص.

٢ - روز بيچاره طفل (فارسي / أدب)
ترجمة أحد أعمال طه حسين.

طبعاته: طهران، ١٣١٧ - ١٣١٨ ش، ٨٧ ص.
٣ - روزها (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب " األيام " لطه حسين.
طبعاته: طهران، ١٣١٨ ش.

٤ - سفرنامه ابن فضالن (فارسي / أدب)
ترجمة رحلة أحمد بن فضالن.

طبعاته: طهران، بنياد فرهنگ إيران، ١٣٤٥ ش، وزيري، يح + ١٧٥ ص.
٥ - سفرنامه أبو دلف در إيران (فارسي / أدب)

ترجمة رحلة أبي دلف مسعر بن مهلل الخزرجي (ت ٣٩٠ ه).
طبعاته: طهران، فرهنگ إيران زمين، ١٣٤٢ ش، رقعي، ١٨٧ ص.

٦ - سليمان وملكه سبأ (فارسي / أدب)
ترجمة أحد اعمال توفيق الحكيم.

طبعاته: طهران، كانون معرفت، ٨٤ ص.

(٣٠٢)



٧ - مختار ثقفي آينه عصر أموي (فارسي / تاريخ االسالم)
ترجمة كتاب لعلي كربوتلي.

طبعاته: طهران، پديده، ١٣٤٥ ش، ٣٠٣ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٤٠، ٣٤٧ و ٢ / ٢٦٦٩ و ٣ / ٣٠١٦ - ٣٠١٧،

٣٠٦٣ و ٤ /
٤٦٣٤، الذريعة ١١ / ٢٦٧، فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ١٦٤.

أبو الفضل بن غالم رضا طريقه دار
(١٣٧٧ ه -)

باحث له دراسات دينية تحليلية. ولد بمدينة قم. حصل على ليسانس في الفلسفة
من جامعة الشهيد بهشتي بطهران. درس السطوح في حوزة قم العلمية. قوم وصحح ما

يقارب (١٠٠) كتاب بالفارسية.
اآلثار:

١ - جزيره خضراء افسانه يا واقعيت؟ (فارسي / مالحم)
بحث تحليلي عن رواية الجزيرة الخضراء، وأهم النظريات فيها، من ضمنها: هل

الجزيرة
الخضراء هي مثلث برمودا؟

طبعاته: قم، مدين، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢٨٢ ص.
٢ - روشها (فارسي / متفرقات)

مجموعة مقاالت.
طبعاته: قم، نشر محمد، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٧٢ ص.

٣ - كندوكاوى در باره استخاره وتفأل (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: قم، مدين، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٢٤٢ ص.

المصادر: المؤلف.
أبو الفضل غنايي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

راهنماى آموزش كودكان استثنايى (فارسي / التربية والتعليم)
ألفه مع حسين قناد كافي.

(٣٠٣)



طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٠ ش، ٧١ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٠: ٣٨١.

أبو الفضل فخر اإلسالم " باوفا "
(ق ١٥ ه)

مدرس من مدينة أراك.
اآلثار:

١ - جايگاه ورسالت معلم از ديدگاه حضرت امام خمينى (قدس سره) (فارسي /
التربية والتعليم)

طبعاته: قم، دار االعتصام، ١٤١٧ ه، وزيري، ٩٤ ص.
٢ - علم صرف يا أصول تجزيه (فارسي / لغة)

طبعاته: قم، دار االعتصام، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١١١ ص.
المصادر: معلومات خاصة.

أبو الفضل فرجي
(١٣٩١ ه -)

اآلثار:
قواعد المبين في تجويد القرآن الكريم (عربي - فارسي / علوم القرآن)

طبعاته: طهران، عصر نوين، ١٣٧٧ ش، ٧٠ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

أبو الفضل فقاهتي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مناسك وادعيه منتخبه (فارسي / فقه - أدعية)

طبعاته: مشهد، حاج ضياء، ١٣٦٤ ش، جيبي، ٢٧٢ ص.
المصادر: كتابنامه ارديبهشت ١٣٦٤: ٨٥.

(٣٠٤)



أبو الفضل فقيهي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تجزيه وتحليل رآه رفتن طبيعي وغير طبيعي (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، دانشگاه علوم پزشكى، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٦٠ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٤٧ / ١٠.

أبو الفضل فلك أفالكي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - تست هاي طبقه بندى شده زبان انگليسى (إنكليزي / لغة)

ألفه مع داود الشقاقي.
طبعاته: طهران، كانون فرهنگى آموزش، ١٣٧٤ ش، رحلي، ٣٤٤ ص.

٢ - راهنماى گام به گام انگليسى پيش دانشگاهى (١) (إنكليزي - فارسي / لغة)
مرشد لتعليم اللغة االنكليزية مع ترجمة النصوص وحل التمرينات، أعد للمرحلة الثانوية

دورة
اإلعداد للدخول في الجامعات اإليرانية.

طبعاته: طهران، پوريا، ١٣٧٦ ش، ١٦٥ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٢٠ / ١٢ و ١٧٧ / ٥٣.

أبو الفضل قاسمي
(ق ١٥ ه)

مؤرخ ومترجم إيراني.
اآلثار:

١ - اليگارشى يا خاندانهاى حكومتگر إيران (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، دانش وآرمان، ١٣٥٤ ش، ١٢٠ ص.

٢ - أمير المؤمنين (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: طهران، ١٣٤٨ ش، جيبي، ٣٦ ص.

(٣٠٥)



٣ - تاريخ سياه يا حكومت خانواده ها در إيران (فارسي / تاريخ)
(٣) أجزاء: األول في أسرة قوام الملك، والثاني في الحكومة القشقائية، والثالث في

أسرة
قوام السلطنة.

طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ش، رقعي، ١١٥ ص، ج ١، ٢.
گيالن، ١٣٣١ ش، رقعي، ٢١٩، ٣ ج.

٤ - خاوران، گوهر ناشناخته إيران (فارسي / تاريخ - جغرافية)
تاريخ وجغرافية ناحية در گزوكالت اإليرانية.
طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، رقعي، ٤٢٤ ص.
٥ - سير اليگارشى در إيران (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، ققنوس، ١٣٥٧ ش، وزيري.

٦ - صد خانواده حكومتگر إيران (فارسي / تاريخ)
٧ - فداكارى مسلم بن عقيل (فارسي / تراجم األعالم الدينية)

ترجمة.
طبعاته: طهران، جيبي، ٨٠ ص.

٨ - قربانيان استعمار در إيران (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، رز، ١٣٥٤ ش.

٩ - مومو (فارسي / أدب)
ترجمة عن تأليف ل (ايفان تورجينف).

طبعاته: طهران، فرزين، ١٣٤٥ ش، جيبي، ٩٦ ص.
١٠ - نادر سردار شكست ناپذير إيران (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، يگانه.
١١ - نادر شير مرداتك (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، رقعي، ٢٤٣ ص.
١٢ - هزار ماه سياه يا فجائع تاريخي امويان (فارسي / تاريخ االسالم)

طبعاته: طهران، چاپخش، ١٣٥١ ش، رقعي، ١٥٨ ص.
طهران، ١٣٥٦ ش، ٢٦٠ ص.

(٣٠٦)



المصادر: چاپى فارسي ١ / ٥١٢، ١٠٩٢ و ٢ / ١٨٥٩ و ٣ / ٣٦٥٧ و ٤ /
٥٠٦١ و ٥ /

٥١٠٧، ٥٤٨٣، الذريعة ١٦ / ١٢٨، رجال ومشاهير إيران ١ / ٧٨، فهرست برگه
ها ١٣٦١ -

١٣٦٣: ٢٩، ١٦٣، ٢١٩، كتابشناسى انديشه سياسي: ٩٥، ١٢٠، ١٢٨، مؤلفين
چاپى ١ / ٢١١.
أبو الفضل قرباني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - افسانه زندگى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٤٨ ص.

٢ - چگونه آغاز كنيم (فارسي / التربية والتعليم)
لمرحلة الدراسة المتوسطة في إيران.

طبعاته: طهران، مفيد، ١٣٧٤ ش، ٢٤ ص.
٣ - چگونه بياموزيم (فارسي / التربية والتعليم)

بحث عن محاسن األخالق.
طبعاته: طهران، مفيد، ١٣٧١ ش، وزيري، ٣٢ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧١: ٢٦٤ وبهار ١٣٧٣: ٢٠٠، گويا ١ / ٦٣٨.
أبو الفضل كارآمد

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

مجموعه فرهنگ جبهه (فارسي / ثقافة)
طبعاته: كرمان، اداره كل ارشاد إسالمي، ١٣٦٥ ش، ٦٧ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٥٨ / ١٤٢.
أبو الفضل كرمي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - اندازه گيرى هوش كودك: آزمون ريون كودكان (فارسي / علم النفس)
طبعاته: شيراز، راهگشا، ١٣٧٢ ش، وزيري.

(٣٠٧)



٢ - اندازه گيرى هوش كودك: آزمونهاى روان سنجى شماره ٢ (فارسي / علم
النفس)

ترجمة كتاب ل (وريون، پرتئوس).
طبعاته: شيراز، راهگشا، ١٣٧٢ ش، رحلي، ١٠٤ ص.

٣ - راهنماى انتخاب كار وشغل (فارسي / الحرف والمهن)
طبعاته: شيراز، راهگشا، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٦٨ ص.

المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ١٠ وزمستان ١٣٧٢: ٤١ وپائيز ١٣٧٣: ٨١.
أبو الفضل بن كريم گنج دانش

(١٣٤٢ ه -)
كاتب وشاعر. ولد بزنجان. درس في دار المعلمين بطهران. مارس التدريس مدة.

اآلثار:
١ - رضايت (فارسي / أدب)
٢ - طراوت (فارسي / أدب)

طبعاته: زنجان، ١٣٧١ ش، وزيري، ١٢٤ ص.
٣ - قضاوت (فارسي / أدب)

طبعاته: زنجان، ١٣٤٦ ش، رقعي، ٨٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٠٤٣، سخنوران زنجان: ٤٦ - ٤٧، كتابنامه زمستان

:١٣٧١
.١٢٨

أبو الفضل كمالي السبزواري
(٠٠٠ - ١٠٢٠ ه)

كاتب وشاعر إيراني عاصر الصفويين. عرف ب " أفصح ".
اآلثار:

١ - آثار عقل (فارسي / فلسفة)
طبعاته: مشهد، سراى بأنك، رقعي، ٣١ ص.

٢ - أم الخبائث (فارسي /...)
طبعاته: طهران، وزيري، ١٠ ص.

(٣٠٨)



٣ - بيدارى (فارسي / فلسفة)
طبعاته: مشهد، سراى بأنك، رقعي، ٣١ ص.

٤ - تجليات األلوهية في مواطن الربوبية (فارسي / عقائد)
طبعاته: طهران، رقعي، ١٦٠ ص، ج ١، باسم " العلوية العليا ".

٥ - ديوان (فارسي / شعر)
٦ - عباس نامه (فارسي / تاريخ)

فتوحات الشاه عباس األول الصفوي.
٧ - عقل وجهل (فارسي / فلسفة)

طبعاته: مشهد، سراى بأنك، رقعي، ٣١ ص.
٨ - كالم قدوسى (١) (فارسي / حديث)
طبعاته: طهران، ١٣٥٠ ه، جيبي، ٢٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٨٨ - ٥٨٥، ١١٨٨ و ٣ / ٣٥٧٨ و ٤ / ٤٠٩٧،
الذريعة ٩ /

٩٢١ و ١٥ / ٣٢٨ و ١٨ / ١١١، ريحانة األدب ٥ / ٩٠، كتابشناسى موضوعي
إيران ١ / ١٠٦،

١١٥، مؤلفين چاپى ١ / ٢١١ - ٢١٢ و ٥ / ٩٥.
أبو الفضل كيهان

(١٣١٢ - ١٣٦٧ ه)
شاعر تخلص ب " شعري " ولقب ب " ثقة السلطان ". ولد وتوفي في زنجان. قرأ
الفلسفة والتاريخ واألدب، وأجاد اللغة العربية والفرنسية والتركية. من جلساء الميرزا

أبي عبد الله الزنجاني.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
المصادر: سخنوران زنجان: ٣١ - ٣٧.

--------------------
(١) جاء في چاپى فارسي ١ / ٥٨٥ باسم " أنوار القدس في عالم األنفس ".

(٣٠٩)



أبو الفضل كيهاني
(١٣٤٣ ه -)

اآلثار:
١ - تغذيه طبيعي مهمترين مسألة جهان (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، ١٣٦٥ ش، رقعي، ٢٤٦ ص.
٢ - خاطرات كيف (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٦٩ ش، ١٠٠ ص.
٣ - غذاهاى حيات بخش (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، ١٣٧٠ ش، ٨٠ ص.
طهران، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٨٦ ص.

٤ - مضرات گوشت ومشتقات حيواني براى انسان (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، أيده، ١٣٦٠ ش، ٤٥ ص.

٥ - معالجه سرطان وسائر امراض با تغذيه طبيعي (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، شركت سهامي تغذيه طبيعي، ١٣٦٤ ش، رقعي، ٢٤ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٤٩ / ١٢٠ و ٦٤ / ٢٧١، كتابنامه خرداد ١٣٦٤: ٤٤
وفروردين

١٣٦٥: ١٧ وآبان ١٣٦٩: ٩١ وتابستان ١٣٧٠: ٢٣٥ وتابستان ١٣٧٢: ٤٣٢.
أبو الفضل لساني

(١٣١٤ - ١٣٧٧ ه)
باحث. ولد بقرية ناحية في محافظة مازندران. قرأ بمدينة آمل، ودرس في طهران.

شغل عدة وظائف قضائية. ترأس تحرير صحيفة " حقيقت " و " اقتصاد إيران "
وغيرهما.

اآلثار:
١ - صحنه زندگى يا سرنوشت مادر گناهكار (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ١٣٢٧ ش، رقعي، ١٤٥ ص.
٢ - طالى سياه يا بالى إيران (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ش، وزيري، ٥٨١ ص.

(٣١٠)



٣ - متن دفاع لساني (فارسي / حقوق)
طبعاته: طهران.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٣٧٣، ٣٤٦٤ و ٤ / ٤٤٩٩، الذريعة ١٥ / ١٤،
مازندران ٢ /

٨٨ - ٩١، مؤلفين چاپى ١ / ٢١٤.
أبو الفضل بن مبارك اليماني الناگوري العالمي

(٩٥٨ - ١٠١١ ه)
عالم، مؤرخ وأديب. ولد بمدينة آگره الهندية. أخذ العلم عن أبيه، وتفوق في العلوم
العقلية والنقلية. قربه السلطان المغولي جالل الدين محمد أكبر شاه (ت ١٠١٤ ه)،

وأوكل
إليه عدة مناصب مهمة. التزم العمل بالتقية حتى ظن بعض أنه ليس إماميا. اهتم بالعلم

والعلماء والمناظرات العقائدية بين المذاهب. قتل في منطقة كوالبار ودفن في بلدة
انتري.
اآلثار:

١ - آيين اكبرى (فارسي / تاريخ)
بحث عن األوضاع الجغرافية واألديان الهندية وعرض لبعض األمور السياسية المهمة.

أول
كتاب ألف بهذا الموضوع في الهند. فرغ منه سنة (١٠٠٦ ه).

مخطوطاته: دار الكتب / القاهرة ١ / ٣ [٥ - تاريخ - فارسي] - ١٢٢٥ ه، ٢ مج.
سلطنتي / كوبنهاغن (نشريه ٥ / ٦٩٦) - ق ١١ ه.
سلطنتي / كوبنهاغن (نشريه ٥ / ٦٩٦) - ١١٧١ ه.

شيراني / الهور (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٥٧٠) [١٦٦٨ / ٤٧٢٠] -
ق ١١ ه.

گنج بخش / اسالم آباد ٤ / ٢٠٢١ [٤٠٧٨] - (٤٧٠ ص) - ق ١١ ه، ناقصة
األول.

المتحف البريطاني / لندن (نشريه ٤ / ٦٥٣) [١١٦٢٩. Or] - ق ١٢ - ١٣ ه.
- [N .١٩٥٧ M - ١٥ / ٦٤٨] (نوشاهى: ٧٠٢) المتحف الوطني / كراتشي

(٩٨٧ ص) - ق ١٣ ه.
[N .١٩٦٢ M - ١٢٧] (نوشاهى: ٧٠٢) المتحف الوطني / كراتشي

(٤٢٢ ص) - ق ١٣ ه.
المتحف الوطني / كراتشي (نوشاهى: ٧٠٢) [M ٤٣٤. N] - (١٠٢٨ ص) -

ق ١٣ ه.



(٣١١)



[N .١٩٦٨ M - ٧٣٠] (نوشاهى: ٧٠٢) المتحف الوطني / كراتشي
(٦٣٠ ص) - ق ١٣ ه.

[N .١٩٦٥ M - ٧٦] (نوشاهى: ٧٠٢) المتحف الوطني / كراتشي
(٦١٦ ص) - ق ١٣ ه، ناقصة األول.

وله نسخ خطية أخرى (١).
طبعاته: عديدة منها:

لكهنو، ١٨٨٢ م، ٣ مج.
لكهنو، ١٨٨٣ م، ٣٩٥ + ٢٤٨ + ١٩٣ + ٢٢٣ ص، ٤ مج.

٢ - أكبر نامه (فارسي / تاريخ)
سيرة جالل الدين أكبر شاة و (٥٢) من أجداده إلى آدم (عليه السالم). (٣) مجلدات.

فرغ منه سنة
(١٠٠٤ ه).

مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد ١ / ١٥٠.
جامعة استنبول / استنبول: ٢٥ [٢٧] - (٢٦٧ و) - ١١٣٣ ه، مج ٢.

جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١٠٩٢) [٨٣٠ الف] - (٢٦١ و) -
ق ١١ ه، ناقصة.

جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١٠٩٢) [١١٠ ت] -
(٧٨٩ ص) - ١٠٢١ ه.

دار الكتب / القاهرة ١ / ٢٦ [١١ تاريخ - فارسي طلعت] - (٣٥٧ و).
دار الكتب / القاهرة ١ / ٢٥ [٨ م تاريخ - فارسي] - (٣٨٦ و) - ١٠٢٦ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ١٠ [٤١٧٢] - (٢٥٠ و) - ١٠٣٤ ه، مج ١.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٩ / ٩ [١١٢٥١] - (٦٠٧ و) - ١٠٤١ ه.
كلية اآلداب / طهران ١ / ٥٧ [١٣٨ ب] - (٣٣٤ و) - ١٠٣٢ ه، بعنوان

" تاريخ اكبرى ".
كلية اآلداب / طهران ١ / ٥٦ [٥٨ ب] - (٣٤٠ و) - ١٠٩٨ ه، بعنوان

" تاريخ اكبرى ".
كلية اإللهيات / طهران ١ / ١٩ [١٧٠ ب] - (٤٧٦ و) - ق ١٢ ه.

گنج بخش / اسالم آباد ٤ / ٢٠٢٣ [١١٦٦] - (٤٢٦ ص) - ١١١٠ ه،
ناقصة األول.

--------------------
(١) يراجع نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٥٧٠ - ٤٥٧١.



(٣١٢)



- [N .١٩٦٥ M - ١٩٨] (نوشاهى: ٧٠١) المتحف الوطني / كراتشي
(٢٠٤ ص) - ق ١١ ه.

- [N .١٩٦٤ M - ١ / ٧] (نوشاهى: ٧٠١) المتحف الوطني / كراتشي
(١٣٨ ص) - ١٢٠٥ ه، منتخبه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ١٢٢ [٢١٧] - (٤١٣ و) - ١٠٢٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٥١٣ [٣٥٥٣] - (٥٩٤ و) -

١٠٣٧ ه، ناقصة األول.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ١٢ [٢٤٧] - (٦٥٤ و) - ق ١٢ ه.

المرعشي / قم ١٤ / ٧٠ [٥٢٨٣] - (٣٤٨ و).
المركزية / جامعة طهران ٨ / ٦٥٦ [٢٠٣٨] (٣٩٣ و) - ١٠١٦ ه.

المركزية / جامعة طهران ٢ / ٥١٧ [١٢١] - (٣٣٥ و) - ١٠٢٠ ه.
المسجد األعظم / قم: ٥٦ [٣١٨٥] - ١٠٦٩ ه، مج ١.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٣ / ٢٩٣ [١٤٨٨] - (٣٨٧ و) -
١٠٤٨ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٣ / ٢٩٤ [١٤٨٨ مكرر] - (٣٤٧ و) -
١٠٩٥ ه، ناقصة األول.

ملك الوطنية / طهران ٢ / ٧٤ [٤٣٧٧] - (٣٥١ و) - ١٠٥٦ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٧٤ [٣٩٥٢] - (٣٣٣ و) - ق ١١ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٧٤ [٤٣٢٨] - (٣٣٠ و) - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٧٤ [٤٣٧٨] - (٣٤١ و) - ق ١٣ ه.

وزيري / يزد ٥ / ١٧٥٧ [٣٧٠٧] - (٣٩٢ و)، مج ٣، ناقصة األول.
الوطنية / طهران ١ / ١١٦ [١٢٤ ف] - (٥٢٥ و) - ١٠٤٢ ه.

الوطنية / طهران ١ / ١٦٤ [١٥٩ ف] - (٥٢٢ و) - ح ١٠٥٤ ه، مج ١، ٢.
وله نسخ خطية أخرى (١).
--------------------

(١) يراجع خطى دانشگاه استانبول: ٢٤، خطى رضوى ٣ / ٧٣ و ٩ / ٨، خطى مدرسه عالي شهيد
مطهرى

٣ / ١٨١، ٢٩٤، خطى مسجد أعظم قم: ٥٦، خطى ملى ملك ٢ / ٧٤، خطى موزه ملى كراچى
(نوشاهى: ٧٠١ - ٧٠٢)، نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٥٨١ - ٤٥٨٥، نشريه ٣ / ١٤٩ و ٤ /

،١٣١
٦٥٣ و ٥ / ٤٧٥، ٦٨٤، ٦٩٦ و ٨ / ١٨٩ و ١٠ / ٢٥٤، ٢٧٠ و ١١ / ١٢، ٨٨٦.

(٣١٣)



طبعاته: كلكتا، اردو كائيديريس، ١٨٧٧ م، رحلي، ٣٧٠ + ٤٥ + ٣٩٣ + ٣٤ +
٨٤٤ ص، ٣ مج.

طهران، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگى، ١٣٧٢ ش، وزيري،
٦١٠ ص، تحقيق غالم رضا طباطبائي مجد، مج ١.
٣ - تحفه فتحيه (تفسير اكبرى) (فارسي / تصوف)

مقتطفات من كالم الصوفيين ونصائحهم وحكاياتهم. ألفه بعد قراءته كتاب " آداب
المريدين "

لشرف الدين منيري و " طبقات الصوفية " ألبي عبد الرحمن السلمي (١).
مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٢ / ١٥٧ [٣٨١١] - (١١٦ و) - ق ١١ ه.

الوطنية / طهران ٣ / ١١٦ [١٠٩٥ ف] - (١٢٨ و) - ق ١٢ ه.
٤ - ترجمه إنجيل (فارسي / الكتب السماوية)

فرغ منه سنة (٩٨٦ ه).
٥ - ترجمه حياة الحيوان (فارسي / علم الحيوان)

ترجمة عن العربية لكتاب " حياة الحيوان الكبرى " للدميري.
٦ - تفسير آية الكرسي (فارسي / تفسير القرآن)

أهداه إلى أكبر شاه.
٧ - تفسير سورة الفتح (فارسي / تفسير القرآن)
٨ - ديباچه رزمنامه مهابهارات (فارسي / أدب)

مقدمة للترجمة الفارسية التي كتبها أبو الفيض الدكني عن مهابهارات. دونها سنة
(٩٩٥ ه).

٩ - رسالة األخالق (فارسي / أخالق)
١٠ - طوطى نامه (فارسي / أدب)

منتخب من " طوطى نامه " للسيد ضياء الدين نخشبي.
مخطوطاته: المتحف البريطاني / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٥ / ٣٧٢٩)

[Add ١٠٥٨٩] - (١٤٩ و) - ق ١٨ م.
--------------------

(١) نسب في خطى ملى تهران ٣ / ١١٦ إلى عبد الرحمن سلمي، والصحيح ما أثبتناه استنادا إلى معجم
المؤلفين ٩ / ٢٥٨ - ٢٥٩.

(٣١٤)



١١ - عيار دانش (فارسي / أدب)
مختصر " أنوار سهيلى " تأليف كمال الدين حسين بن علي البيهقي. (١٦) بابا. ألفه

سنة
(٩٩٦ ه).

.[٣٠ W] (نشريه ١١ / ٦٥) مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
العامة / خيربور (مشترك پاكستان ٦ / ٩٨٧) [١٧٠ - ١] - (٥٧٦ ص) -

١٠١١ ه.
[M - N - ١٧ / ٦٤٨ - ١٩٥٧] (نوشاهى: ٦٨٢) المتحف الوطني / كراتشي

- (٦١٤ ص) - ١٠٧٨ ه، ناقصة الطرفين.
[M - N - ١٩ / ١٠٥٨ - ١٩٥٧] (نوشاهى: ٦٨٢) المتحف الوطني / كراتشي

- (٥٧٦ ص) - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٣ / ٥٦٣ [٤٦٦٣] - (٢٩١ و) - ق ١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ٣ / ٥٦٢ [١٩١٤] - (٢٨٤ و) - ق ١١ - ١٢ ه، ناقصة
الطرفين.

وله نسخ خطية أخرى (١).
طبعاته: عديدة منها:

كانپور، ١٨٧٩ م، وزيري، ٣٠٤ ص.
باريس، ١٧٨٧ م.

١٢ - كشكول (فارسي / متفرقات)
مخطوطاته: بودليانا / إكسفورد (ميكروفيلمها ١ / ١٥٧) [١٢ اوزلى] - (١٦٤ و) -

١١٠٩ ه، ونسخة مصورة عنها في:
المركزية / جامعة طهران (ميكروفيلمها ١ / ١٥٧) [١٠٠٧].

١٣ - مكاتبات (رقعات) عالمي (٢) (فارسي / أدب)
مجموعة رسائله. ينقسم إلى: الرسائل الموجهة إلى األمراء والسالطين بأمر جالل الدين

أكبر
--------------------

(١) يراجع خطى گنج بخش ٣ / ١٣٨١، خطى مشترك پاكستان: ٩٨٧ - ٩٩٠، خطى موزه ملى كراچى
(نوشاهى: ٦٨٢).

(٢) جاء في الذريعة ٢ / ٣٩١ و ٨ / ٢١٠ باسم " انشاء أبي الفضل " و " دفتر أبي الفضل ".

(٣١٥)



شاه، ورسائله الخاصة ومقدماته على بعض الكتب. جمعه - بعد وفاته - ودونه ابن
أخته عبد

الصمد بن أفضل محمد.
مخطوطاته: دهخدا / طهران (نشريه ٣ / ٣٨٩) [٢٢٣] - ق ١١ ه.

سلطنتي / كوبنهاغن (نشريه ٥ / ٦٩٦) - ١٠٨٢ ه.
سلطنتي / كوبنهاغن (نشريه ٥ / ٧٠٤) - ق ١٢ ه، بعنوان " انشاء أبو

الفضل ".
العامة / باريس (نشريه ٤ / ١٣٧) [٤٦٨٨]، القسم ٣.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٨٥٧ [٤٩٩٣] - (١٨٣ و) - ١٠٨٢ ه،
ناقصة.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٨٥٦ [٦٣٣٦] - (٢٦٣ و) - ق ١٢ ه،
ناقصة.

العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٢٢٦) [٢ / ٢١٧] - ١١٨٥ ه، ناقصة.
كلية اآلداب / طهران ١ / ٨٠ [١١٨ ج] - (١٨٨ و) - ١٠٠٥ ه.

كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٤٥٥ [١٣١٤] - (٢١٨ و) - ١١٢٧ ه، بعنوان
" منشآت عالمي ".

گنج بخش / اسالم آباد ٣ / ١٢٠٢ [١٠٥٤] - (١٩١ ص) - ١٠١٨ ه.
گنج بخش / اسالم آباد ٣ / ١٢٠٢ [٣٠٣٤] - (٥٨٦ ص) - ١٠٢٨ ه،

ناقصة.
[N .١٩٦٤ M - ٣٦٢ / B - A] (نوشاهى: ٤١٥) المتحف الوطني / كراتشي

- (٥٨٦ ص) - ١٠٤٢ ه.
- [N .١٩٦٥ M - ١٦٣] (نوشاهى: ٤١٥) المتحف الوطني / كراتشي

(٣٠٠ ص) - ١٠٧٧ ه، ناقصة األول.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٥٣٦ [٣٥٦٨] - (٢٠٠ ص) -

ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢٢٢ [١٣٢٠] - (١٧٥ و) - ق ١١ ه.

المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢١٤٥ [٣١٨٦] - (٢٥٤ و) - ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٢٠٥ [٢٤ / ٢٤٦٤] - (ص ٣٥٠ - ٣٥١) -

ق ١١ ه، ناقصة.

(٣١٦)



المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٧٢٦ [٢٨٧٩] - (١٧٤ و) - ق ١١ ه،
ناقصة، بعنوان " تاريخ مكاتبات عالمي ".

المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٢٣ [٨٠٧٢] - (١٢٣ و) - ق ١٢ ه، بعنوان
" مخطوطات أبو الفضل ".

معتمد الخاصة / طهران (نشريه ٣ / ١٥٨) [١٣٠] - ق ١١ - ١٢ ه، ناقصة
األول.

معهد الدراسات الشرقية / دوشنبه (نشريه ٩ / ٢١) [١٤٧٩].
معهد الدراسات الشرقية / دوشنبه (نشريه ٩ / ١٦) [١ / ٩٤٧] - ق ١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧٧٨ [٣٨١٦] - (١٩٤ و) - ق ١٢ ه.

ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧٧٨ [٣٨٠٠] - (١٧٦ و) - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧٧٨ [٣٨٤٢] - (١٩١ و) - ١١٢٥ ه.

مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ٦٦) [٢٢٣] - ق ١٢ ه، ناقصة اآلخر.
طبعاته: عديدة منها:

لكهنو، ١٢٧٠ ه، وزيري، ٢٦٠ ص.
لكهنو، ١٩٢٥ م، رقعي، ١١٦ + ٦٤ ص.

الله آباد، ١٩٢٩ م، رقعي، ١٠١ + ٢٦٦ ص.
١٤ - مناجاة (فارسي / أدعية)

منظومة. فرغ منها سنة (٩٩٣ ه).
طبعاته: عليگره، مجلة " مديول اينديا ".

١٥ - وصف صوبه هاي هند (فارسي / جغرافية)
Add / مخطوطاته: بودليانا / إكسفورد (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٣٩٨٨) [٣٠

،[٦٩
وعنها نسخة مصورة في:

المركزية / جامعة طهران (ميكروفيلمها ١ / ٥٨٤) [١٢٣٦].
المصادر: آريانا دائرة المعارف ١ / ٣٨٣، أعيان الشيعة ٢ / ٣٩٩ - ٤٠١، تاريخ

نظم ونثر ١ /
٣٦٤ - ٣٦٥، تذكره ميخانه: ٢٥٢ - ٢٥٧، چاپى فارسي ١ / ٢، ٥٤٧ و ٢ /

٢٦٢٣ و ٣ / ٣٥٩٨
و ٤ / ٤٩٠٢، ٥٠٠٣ و ٥ / ٥٢٩٤، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٦ / ١٤٧ -

١٥٠، دانشنامه
إيران واسالم: ٩٧٩ - ٩٨١، الذريعة ٤ / ٣٢٩ و ٨ / ٢١٠ و ١١ / ٤٣، ١٠٣ و

/ ١٥ / ٣٦٣، ٢٢
٩١، ١٠٠، ١٢٩، الروضة النضرة: ٤٤١ - ٤٤٢، ريحانة األدب ٤ / ٣٨٣ - ٣٨٤،



شعراى كشمير

(٣١٧)



٣ / ١٢٠٠، شمع انجمن: ٥٩ - ٦٠، شهداء الفضيلة: ٢٠٣ - ٢٠٦، فهرستواره
فارسي ١ / ٢٦٠،

٤٨٢، كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٢٨٠، مستدركات األعيان ٥ / ٦٧ - ٦٨، مطلع
أنوار: ٦٠ - ٦٢،

معجم المؤلفين ٩ / ٢٥٨ - ٢٥٩، مؤلفين چاپى ١ / ٢٠٩ - ٢١٠، نامه دانشوران
٦ / ٢٨٦، ٣٢٣

و ٨ / ٣٨٥ - ٤١٨.
أبو الفضل مجيديان

(١٣٧٥ ه -)
اآلثار:

نسيم سحري (نغمه هاي شورانگيز أدبي) (فارسي / أدب)
طبعاته: أراك، ذره بين، ١٣٧٥ ش، ٤٧ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

أبو الفضل بن محمد حسين الخراساني
(٠٠٠ - ١٣٩١ ه)

عالم ديني ومحدث. ولد وتوفي بطهران. من تالمذة الشيخ عبد الكريم الحائري في
قم. إمام جماعة مسجد آذربايجانيها بطهران. درس فيها التفسير واألخالق.

اآلثار:
١ - األربعة عشر من أحاديث دعاة البشر (عربي - فارسي / حديث)

مجموعة من (١٤) حديثا، وخاتمة ذات أنوار خمسة، في كل نور عدة أحاديث في
اآلداب

والسنن، مع شرحها وبيانها وترجمتها الفارسية.
طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ه، جيبي، ٢٥٩ ص.

٢ - حكمة النقاب وفلسفة الحجاب (فارسي / علل الشرائع)
طبعاته: طهران، ٣٩٥ ص.

٣ - زيبائى مردان در تمام أديان يا محاسن الرجال (فارسي / علل الشرائع)
احكام اللحية والشارب. ألفه سنة (١٣٦٤ ه).
طبعاته: طهران، ١٣٦٤ ه، رقعي، ٢٧٩ ص.

(٣١٨)



٤ - سفينة النجاة في المهلكات والمنجيات (فارسي / عقائد - أخالق)
بحوث عقائدية، أخالقية، تاريخية مع أخبار ظهور اإلمام المهدي عجل الله فرجه.

جزءان،
األول: جاءت موضوعاته بعناوين " أصل... أصل " في (٤٠) أصال، والثاني: احتوى

على (٤٠)
درسا.

طبعاته: طهران، ١٣٦٤ - ١٣٦٥ ه، ٣٥٦ + ٢٩٧ + ٣٦٤ + ٥٢٢ ص، ٤ أجزاء
في

مجلدين.
المصادر: آثار الحجة ٢ / ٢٣٩، چاپى فارسي ١ / ٢١٥ و ٢ / ١٧٩٧، ٢٨٣٧ و ٣

،٣٠٣٩ /
الذريعة ١ / ٤٠٧ و ٧ / ٥٦ و ١٢ / ١٩٧ - ١٩٨، گنجينه دانشمندان ٤ / ٤٣٠ -

٤٣١، مؤلفين
چاپى ١ / ٢٠٣ - ٢٠٤.

أبو الفضل بن محمد حسين داورپناه
(١٣٤٥ ه -)

عالم ديني ومفسر للقرآن الكريم. ولد بأردبيل، درس المقدمات فيها والسطوح في
زنجان، كما حضر بحوث الخارج للسيد محمد حسين البروجردي في قم. اتجه إلى
الدراسة الجامعية في طهران، وحصل على ليسانس في اإللهيات وماجستير في العلوم

التربوية ودكتوراه في الفلسفة. له خبرة (١٨) عاما بإدارة المدارس الثانوية، إضافة إلى
عمله رئيسا للتحرير في صحيفتي " انتقام ملت " و " آزادى إيران ".

اآلثار:
١ - أخبار الصالة (عربي / حديث)

طبعاته: أردبيل، ١٣٧٠ ه.
٢ - أنوار القرآن (فارسي / تفسير القرآن)

تفسير احتوى على أمور تعليمية وإرشادية مهمة، ربما يصل إلى (٣٠) جزءا وفقا لمنهج
المؤلف، أكمل منه (٩) أجزاء إلى سورة النساء. انضوت إلى مقدمته مجموعة من

الموضوعات
كالتعريف بالقرآن الكريم، واألسباب التي تحول دون فهم معانيه، وأسمائه وعدد

كلماته وحروفه.
مادته التفسيرية اشتملت على ترجمة وشرح للقرآن الكريم بالنظم والنثر، وأدرج فيها:

أسباب
النزول، معاني المصطلحات، اعراب وصرف الكلمات، وموضوعات أخرى.



طبعاته: طهران، كتابخانه صدر، ١٣٦٦ - ١٣٧٤ ش، ٩ ج.

(٣١٩)



٣ - بحث وتحقيق در آيات واليت وخالفت على (عليه السالم) (فارسي / معارف
القرآن)

رسالة دكتوراه.
طبعاته: طهران، دانشكده إلهيات، ١٣٤٣ ش، ٢٤٥ ص.

٤ - ديوان (فارسي / شعر)
نظمه متأثرا بأسلوب حافظ الشيرازي.

المصادر: چهره مطبوعات معاصر: ١٨ - ١٩، دانشنامه قرآن ١ / ٦٧٠، ١٠٣٤ -
،١٠٣٥

كتابنامه تابستان ١٣٦٦: ١٥ وتابستان ١٣٦٧: ٨٩ وآبان ١٣٦٩: ١٨، معجم ما
كتب عن

الرسول ٥ / ٢٧٤.
السيد أبو الفضل بن محمد ريحان سعيدي

(١٣٣٨ ه -)
عالم ديني وشاعر تخلص ب " سعيدي ". درس بمدينته يزد. أكمل المراحل العليا

للعلوم الدينية في حوزة قم العلمية.
اآلثار:

١ - تلخيص الرياض (تحفة الطالبين) (المقتطف من
رياض السالكين في شرح صحيفة الساجدين) (عربي / أدعية)

و " رياض السالكين " للسيد علي خان المدني.
طبعاته: طهران، ١٣٨١ ه، وزيري، ٤١٧ ص.

٢ - جنگ ريحاني يا متفرقات سعيدي (فارسي / تراجم - شعر)
سيرة عدد من شعراء يزد مع نماذج من نتاجاتهم.

طبعاته: ١٣٥٧ ش، رقعي، ١٠٥ ص.
٣ - دفتر اشعار (فارسي / شعر)

منتخب من أشعار (١٤) شاعرا يزديا ونبذة عن حياة (٥) منهم، مع بعض أشعار
للمترجم له.

طبعاته: يزد، ١٣٣٩ ش، رقعي، ٥٣ ص.
٤ - عشق وعصمت (تفسير سوره يوسف) (فارسي / تفسير القرآن)

طبعاته: طهران، ١٣٦٥ ه، رقعي، ١٦٣ ص.
المصادر: چاپى عربي: ٢١٤، تذكره ميكده (المقدمة): ١٤ - ١٥، مؤلفين چاپى ١ /

.٢٠٥



(٣٢٠)



السيد أبو الفضل بن محمد علي الموسوي گرمارودي
(١٣٣٦ ه -)

باحث ديني وشاعر. ولد بمدينة قم. أكمل الثانوية فيها. قرأ العلوم الحوزوية على
والده وبعض األساتذة إلى نهاية السطوح، شغل بالتدريس والتحقيق والتأليف بمدينة

مشهد، كما عمل في مراكز التحقيق والنشر التابعة لحوزة قم العلمية، وكان أحد
أعضاء

هيئة التحرير بمؤسسة في طريق الحق.
اآلثار:

١ - أين چيه؟ (فارسي / شعر)
طبعاته: قم، الهادي، ١٣٧٥ ش، ٢٤ ص.

٢ - بانوى بانوان فاطمة (عليها السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: قم، الهادي، ١٣٧٦ ش، رقعي، ١٨٩ ص.

٣ - تدبر در قرآن (فارسي / معارف القرآن)
دراسة في اآليات القرآنية التي تثبت حقانية مذهب أهل البيت (عليهم السالم)، كآية

المودة، والتطهير،
والمباهلة، إضافة إلى استشهاده بعدة أحاديث شريفة كحديث المنزلة، والثقلين،

والغدير.
طبعاته: قم، الهادي، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٧٢ ص.

٤ - در سوگ آفتاب (فارسي / المدائح والمراثي)
قصائد في استشهاد اإلمام أبي عبد الله الحسين (عليه السالم).

طبعاته: قم، فؤاد، ١٣٦٩ ش، ١٣٥ ص.
٥ - ديوان (فارسي / شعر)

٦ - ساقى تشنگان فضيلت (فارسي / تراجم األعالم الدينية)
سيرة أبي الفضل العباس (عليه السالم).

طبعاته: قم، الهادي، ١٣٧٧ ش.
٧ - سيماى پيامبر اسالم (صلى الله عليه وآله) (فارسي / السيرة النبوية)

ترجمة كاملة عن " مختصر الشمائل المحمدية " للشيخ عباس القمي، أصله ألبي عيسى
الترمذي.

زوده المترجم له باستدراكات عن طرق الشيعة تعادل حجم الكتاب األصلي.

(٣٢١)



٨ - قسم به آفتاب (فارسي / السيرة النبوية)
سيرة الرسول األكرم (صلى الله عليه وآله).

٩ - مناظره ومكاتبه أي با يك وهابى (فارسي / عقائد)
المصادر: دانشنامه قرآن ١ / ٥٠٥ و ٢ / ٢١٧٤ - ٢١٧٥، كتابشناسى ملى ٦٥ /

٩٦، كتاب
هفته ١٧٥ / ٥، معجم ما كتب عن الرسول ٩ / ٤٥٤.

أبو الفضل بن محمد علي الواعظ النسيم آوردي اإلصفهاني
(١٣٠٠ - ح ١٣٣٢ ه)

عالم ديني. تخرج على الشيخين محمد كاظم الخراساني ومحمد حسين النائيني في
النجف، وتوفي هناك.

اآلثار:
١ - تقريرات في األصول (عربي / أصول الفقه)

دورة كاملة لمحاضرات أستاذه الشيخ محمد كاظم الخراساني.
٢ - مباحث الشروط (عربي / فقه)

طبعاته: النجف، ١٣٥٧ ه، وزيري، مع " منية الطالب " للشيخ موسى بن محمد
الخوانساري.

المصادر: چاپى عربي: ٩٣٠، معجم رجال الفكر ١ / ١٦٩ - ١٧٠، نقباء البشر ١ /
.٥٢

السيد أبو الفضل بن محمد الموسوي الزنجاني
(١٣١٨ - ١٤١٢ ه)

عالم ديني وخطيب مفسر للقرآن، ولد بمدينة زنجان. شرع في قراءة العلوم الدينية
على بعض أساتذتها كالميرزا إبراهيم الرياضي، واصل دراسته في النجف عند الشيخين
محمد حسين النائيني ومحمد حسين كمپاني. ساهم في نشر الثقافة والعلوم اإلسالمية

بكتاباته وخطبه الدينية في زنجان وحسينية إرشاد ومسجد الجواد في طهران، كما
درس

التفسير والعقائد. له فعاليات سياسية مع السيد محمود الطالقاني ضد النظام الپهلوي،
اعتقل نتيجتها لمرات عديدة. توفي بطهران.

(٣٢٢)



اآلثار:
إلى جانب ما نشرت له مجلة " مكتب تشيع " من مقاالت في الثقافة اإلسالمية، له

الكتب اآلتية:
١ - بالى ربا ونظريه اسالم (فارسي / فقه)

طبعاته: طهران، بعثت، ١٣٤٨ ش، جيبي، ٥٧ ص.
طهران، بعثت، ١٣٥١ ش، جيبي، ٧٢ ص.

٢ - گوشه أي از أخالق حضرت محمد (صلى الله عليه وآله) (فارسي / السيرة
النبوية)

طبعاته: قم، اسماعيليان، ١٣٧٤ ش، ٣٥ ص.
٣ - موعود جهانى (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: طهران، انتشار، ١٣٤٦ ش، جيبي، ٦٨ ص.
٤ - نظام اجتماعي وبردگى در اسالم (فارسي / اجتماع)

طبعاته: قم، شفق، ١٣٥٢ ش، جيبي، ١٩٢ ص.
المصادر: تاريخ زنجان: ١٨١، چاپى فارسي ١ / ٧٧٩ و ٥ / ٥٢٢٩، صحيفة

اطالعات
ع ١٩٦٧٢، السنة ١٣٧١ ش، ص ٢، كتابشناسى توصيفي إسالمي: ١٥٠، ١٨٠،

.٢٨٣
أبو الفضل بن محمد واعظي

(١٣٤٣ ه -)
عالم ديني وشاعر. ولد بقرية كشكويي في تنكابن. قرأ " شرح اللمعة " بمدينة قم

على الشيخ حسين النوري الهمداني والميرزا علي المشكيني، و " الرسائل "
و " المكاسب " على الشيخ مصطفى االعتمادي، وحضر بحث السيد شهاب الدين

المرعشي. مارس الوعظ واإلرشاد في تنكابن.
اآلثار:

١ - تلخيص وسائل الشيعة (عربي / حديث)
٢ - ديوان (فارسي / شعر)

المصادر: بزرگان تنكابن: ٣٥ - ٣٦.

(٣٢٣)



أبو الفضل محمدي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - راهنماى واردات، ثبت سفارشى گشايش اعتبار،

ترخيص كاالها در سيستم جديد تك نرخى ارز (فارسي / اقتصاد)
أعده مع محسن إبراهيمي وإيرج زينال زاده وآخرين.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، قانون، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٦٢ ص.

٢ - مجموعه قوانين، دستور العمل ها، ضوابط و
بخشنامه هادر رابطه با صادرات وواردات (فارسي / قانون)

أعده مع محسن إبراهيمي وإيرج زينال زاده.
طبعاته: طهران، قانون، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٥٦ ص.
٣ - مجموعه قوانين، مصوبات ومقررات در رابطه با

صادرات خدمات فنى ومهندسى وسرمايه گذارى خارجي (فارسي / قانون)
أعده مع محسن إبراهيمي وإيرج زينال زاده.

طبعاته: طهران، قانون، ١٣٧٦ ش، جيبي، ٦٦ ص.
٤ - مجموعه قوانين ومقررات خريد متقابل (فارسي / قانون)

أعده مع محسن إبراهيمي وإيرج زينال زاده.
طبعاته: طهران، قانون، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٦٠ ص.

٥ - مجموعه كاربردى صادرات (راهنماى
صادر كنندگان كاالهاى غير نفتى) (فارسي / اقتصاد)

أعده مع محسن إبراهيمي وإيرج زينال زاده.
طبعاته: طهران، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٥٨١ ص.

٦ - مجموعه مقررات مناطق آزاد تجارى
صنعتي جمهوري إسالمي إيران (فارسي / قانون)

أعده مع محسن إبراهيمي.
طبعاته: طهران، قانون، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٨٤ ص.

(٣٢٤)



٧ - مجموعه مقررات واردات وصادرات به
كشورهاى آسياى ميانه وبازارچه هاي مرزى (فارسي / قانون)

أعده مع محسن إبراهيمي وإيرج زينال زاده.
طبعاته: طهران، قانون، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٨٨ ص.

٨ - موافقت هاي كلى وارداتى كاالهائيكه ورود آنها نياز
به مجوز عدم ساخت پاره أي از وزارتخانه ها ندارد (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، قانون، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٦٠ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٣٩٨ وزمستان

:١٣٧٢
٥٠ وتابستان ١٣٧٣: ١٠٥ وزمستان ١٣٧٣: ٩٨، كتاب هفته ١٤٧ / ٨ و ١٤٩ /

١٤ و ١٥٤ /
١٢ و ١٩٣ / ٧.

أبو الفضل بن محمود حافظيان
(١٣٩٠ ه -)

عالم ديني وكاتب تراجم. ولد في بابل بمحافظة مازندران. أكمل الدراسة الثانوية
بمسقط رأسه. تخرج في حوزة قم العلمية على عدة أساتذة، منهم: الشيخ أحمد

پاياني،
الشيخ مصطفى االعتمادي، السيد موسوي الطهراني. حضر أبحاث الخارج للشيخ

وحيد
الخراساني والشيخ جواد التبريزي. ساهم في فهرسة بعض المكتبات.

اآلثار:
إضافة إلى مقاالته المنشورة في مجلة " پيام حوزه " و " حكومت إسالمي " وغيرهما،

له المقاالت اآلتية:
١ - آيت الله اراكى يك قرن وارستگى (فارسي / تراجم)

حياة المرجع الديني الشيخ محمد علي األراكي. ألفه مع آخرين.
طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٤ ش، رقعي، ١٥٨ ص.

٢ - سيماى شهر ومشاهير بابل (فارسي / تاريخ - تراجم)
تاريخ مدينة بابل وترجمة (١٠٥) شخصيات من مشاهير تلك المدينة على امتداد (١٠)

قرون: من القرن (٤ - ١٤ ه).

(٣٢٥)



٣ - فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه
مدرسه خاتم األنبياء (صدر) بابل (فارسي / فهارس)

ألفه مع آخرين.
طبعاته: طهران، ميراث مكتوب، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٨٠ ص.

المصادر: المؤلف.
أبو الفضل بن محمود الكرمانشاهي الطهراني

(٠٠٠ - ١٣٤٠ ه)
كاتب إيراني أقام بطهران، وتوفي بالقرب منها.

اآلثار:
معجون الهى (فارسي / عرفان)

في السير والسلوك.
المصادر: الذريعة ٢١ / ٢١٩.

أبو الفضل بن محمود واعظ القمي
(١٣٤٩ - ١٣٩٨ ه)

عالم مجتهد ومدرس للتفسير. ولد بمدينة قم. قرأ على أبيه وبعض األساتذة. حضر
أبحاث الشيخ أبي القاسم القمي، السيد محمد البرقعي، الشيخ عبد الكريم الحائري

والشيخ مهدي الحكمي في الفقه واألصول. أجاد اللغة العبرية. وقف بوجه المد
اإللحادي

وعقائد البابية في كثير من المدن اإليرانية وال سيما محافظة فارس. درس بقم وله
نشاطات علمية كثيرة. توفي فيها خالل أحداث الثورة اإلسالمية، ودفن بمقبرة شيخان.

اآلثار:
١ - إثبات المعلوم في نفي المفهوم (عربي / أصول الفقه)

مطبوع.
٢ - إرغام الكفرة في سورة البقرة (عربي / تفسير القرآن)

٣ - افعل وما أفعل (عربي / علوم الحديث)
استخدام صيغ التفضيل والتعجب في أحاديث المعصومين (عليهم السالم).

(٣٢٦)



٤ - أقسام الدين (عربي / فقه)
٥ - تسهيل األمر في بحث االمر (عربي / أصول الفقه)

٦ - توضيح المسائل (عربي / فقه)
٧ - الحاشية على جواهر الكالم (عربي / فقه)
٨ - الحاشية على العروة الوثقى (عربي / فقه)

٩ - رسالة الشرط وآثاره (عربي / فقه)
مطبوعة.

١٠ - رسالة الضرر وما فيه من الخبر وما له من األثر (عربي / فقه)
مجموعة روايات اعتبر فيها الضرر علة لتغير الحكم أو تحديد الحق وبعض األدلة على

قاعدة
" ال ضرر وال ضرار " مع ترجمة عدد من رجال الحديث. اشتمل على (٤) فصول.

طبعاته: قم، رقعي، ٥٢ ص.
١١ - مقصد الحسين (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
أهداف قيام اإلمام الحسين (عليه السالم)، ورد على كتاب " شهيد جاويد " تأليف

نعمت الله صالحي
النجف آبادي.

طبعاته: قم، ١٣٥٠ ش، رقعي، ٥٦ ص.
١٢ - منطق الحسين (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

اشتمل على خطب ورسائل اإلمام الحسين (عليه السالم) وبعض من كلماته القصار مع
ترجمتها، وترجمة

دعاء عرفة.
طبعاته: قم، صحفي، ١٣٤٨ ش، ٢٥٦ ص.

المصادر: آثار الحجة ٢ / ٣٦ - ٣٧، چاپى فارسي ٤ / ٤٨٩٨، رجال قم: ٨٦،
رسالة الضرر

(للمؤلف)، كتابشناسى امام حسين (عليه السالم): ٥٩، ١٧٨، گنجينه دانشمندان ٢ /
.١٦٥ - ١٦٦

أبو الفضل محمودي
(١٣٧٨ ه -)

باحث في الفلسفة والكالم. ولد في قم. انتسب إلى الحوزة العلمية سنة (١٣٩٦ ه)
وتتلمذ لعدة أساتذة في مرحلة السطوح والبحث الخارج. حصل على ماجستير من
مركز إعداد المدرسين في قم سنة (١٤١٣ ه) وتولى التدريس في بعض الجامعات.



(٣٢٧)



اآلثار:
١ - سه سنت فلسفي (فارسي / فلسفة)

وقفة مع الفلسفة الهندية والصينية واليهودية. ترجمة كتاب ل (نينيان اسمارت).
طبعاته: قم، دفتر تبليغات إسالمي، ١٣٧٨ ش، رقعي، ٣٠٤ ص.

٢ - فلسفه وكالم إسالمي (فارسي / فلسفة - عقائد)
ترجمة مع محمد محمد رضايي عن كتاب للشيخ محمد رضا المظفر.

طبعاته: قم، دفتر تبليغات ا سالمي، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢١٥ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، سيماى دانشوران: ٧١ - ٧٢.

السيد أبو الفضل المدرس
(ق ١٣ ه)

اآلثار:
گناهان (فارسي / أخالق)

مخطوطاته: الگلپايگاني / قم ١ / ٢٦١ [٢ / ٣٠٣] - (٨ ظ - ١٢ أ) - ١٣٠٦ ه.
المصادر: خطى گلپايگانى ١ / ٢٦١.

السيد أبو الفضل بن مرتضى خسرو شاهي
(١٣٢٠ - ١٤٠٨ ه)

فقيه مجتهد. ولد وتوفي بمدينة تبريز، وفيها درس العلوم الدينية وأكملها بالنجف
األشرف عند الميرزا أبي الحسن المشكيني والميرزا علي اإليرواني والسيد محمد

الفيروز آبادي والسيد يونس األردبيلي وغيرهم. تصدى للتدريس والوعظ واإلرشاد
في مدينته.

اآلثار:
نهج البيان (عربي / حديث)

منتخبات من أحاديث وخطب الرسول األكرم (صلى الله عليه وآله)، واألئمة األطهار
(عليهم السالم) حتى اإلمام

الباقر (عليه السالم). زهاء (٢٥٠) صفحة.
المصادر: دائرة المعارف تشيع ٧ / ١٣٩، مجلة تاريخ وفرهنگ معاصر ع ٣ و ٤،

السنة
١٣٧١ ش، ص ٢٧٧ - ٢٨٣، مفاخر آذربايجان ١ / ٣٩٩ - ٤٠٥.

(٣٢٨)



أبو الفضل المرعشي
(١٣٣٥ ه - ٠٠٠)

أديب كاتب. ماجستير في األدب والصحافة. ترأس قسم اإلعالم في جامعة طهران.
مدير وصاحب امتياز صحيفة " اتحاد ملل ".

اآلثار:
إلى جانب مقاالته المنشورة في مختلف الصحف، له:

ميهن پرستان (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، جيبي، ٩٥ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٥٠٩٩، چهره مطبوعات معاصر: ٣٧، مؤلفين چاپى ١ /
- ٢١٤
.٢١٥

السيد أبو الفضل بن مصطفى الحسيني السرابي التبريزي
(١٣٣٥ - ح ١٣٩٨ ه)

عالم ديني من أذربيجان. تتلمذ سنينا عديدة للسيد الحجة الكوهكمري والسيد
البروجردي في حوزة قم العلمية. أقام منذ سنة (١٣٧٣ ه) بطهران وتولى وعظ الناس

وإرشادهم وإمامة الجماعة في مسجد منشور السلطان، توفي بتلك المدينة.
اآلثار:

١ - آئين رستگارى يا آئين سعادت جاودانى (فارسي / مواعظ وحكم)
ترجمة " مرآة الرشاد " للشيخ عبد الله المامقاني.

طبعاته: طهران، ١٣٣٣ ش، رقعي، ١٢ + ٢٣٣ ص.
٢ - أربعين (چهل حديث) (فارسي / حديث)

طبعاته: قم، ١٣٧١ ه، ٨٢ + ٨٧ ص.
٣ - الف حديث وحديث (فارسي - عربي / حديث)

ترجمة (١٠٠٠) حديث عن المعصومين (عليهم السالم) مع نصوصها العربية. (٤)
أجزاء.

طبعاته: طهران، مصطفوي، ١٣٧٩ ه، رقعي، ٢٣٥ ص، ج ١.
طهران، دار الكتب اإلسالمية، ١٣٧٢ ش، جيبي، ٣٥١ ص، ج ١، قسم منه

بعنوان " دويست وپنجاه حديث از الف حديث وحديث ".

(٣٢٩)



٤ - جوهرة العزيزة در شرح دعاى أبى حمزه (فارسي / أدعية)
طبعاته: طهران، ١٣٧٩ ه، وزيري، ٢٣٨ ص.
٥ - قاموس الصحيفة السجادية (عربي / لغة)

٦ - كفاية الواعظين وهداية القارئين (فارسي / مواعظ وحكم)
(٢٠٠) خطبة ومجلس حسيني احتوى على مواعظ أخالقية ودينية. (٧) أجزاء.

طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٧٧ - ١٣٩٠ ه، وزيري، ٣١٢ + ٢٥٥ + ٢٨٨ +
٢٥٦

+ ٤١٢ + ٢٧٦ + ٢٢٨ ص.
٧ - مسائل الدعاء (فارسي / أدعية)

ترجمة " مسائل الدعاء " للميرزا محمود شيخ االسالم التبريزي.
طبعاته: قم، ١٣٦٨ ه، رقعي، ٥٦ ص.

٨ - مناظرات االحتجاجات العشرة (فارسي / عقائد)
ترجمة مؤلف للسيد عبد الله بن محمد الشيرازي.

طبعاته: طهران، رقعي، ٦٠ ص.
المصادر: آثار الحجة ٢ / ٢٤٠، چاپى فارسي ٢ / ١٦٢٢ و ٤ / ٤٠٩١، ٤٩٦٤،

كتابنامه
پائيز ١٣٧٣: ٤٧، معجم ما كتب عن الرسول ٨ / ١٧٥، ٢٣٣، مؤلفين چاپى ١ /

.٢٠٥ - ٢٠٦
أبو الفضل منشي (محسن) الشيرازي

(ق ١٠ ه)
أديب وعالم له أبحاث في التاريخ واألخالق. كاتب ديوان سليمان خان (ت ٩٧٤ ه)

في روما.
اآلثار:

١ - أخالق شمسيه (فارسي / أخالق)
٢ - بدايع السحر في صنايع الشعر (فارسي / أدب)

٣ - تحفة األحباب (فارسي / أخالق)
٤ - تفسير سورة الفاتحة واالخالص (فارسي / تفسير القرآن)

٥ - حرز األمان من فتن آخر الزمان (فارسي / أدعية)

(٣٣٠)



٦ - دستور السلطنة (فارسي / أخالق - سيرة األنبياء)
بحث عن معنى السلطة وشروط الحكم ووجوب رعاية المستخدمين والخالفة المعنوية

في سيرة
األنبياء والرسل.

مخطوطاته: الوطنية / باريس (نشريه ١ / ٢١٩) [٧٦٩].
٧ - دستور الوزارة (فارسي / أخالق)

٨ - رسالة في العقائد (فارسي / عقائد)
٩ - شرح كلمة التوحيد (فارسي / عقائد)

١٠ - ضياء القلوب في كشف الغيوب (فارسي / أدعية)
١١ - غرائب االنشاء (فارسي / أدب)

١٢ - مرآة الرجال (فارسي / علم النفس)
ترجمة " الفراسة " لمحمد بن عمر فخر الدين الرازي. بحث فيه عن معرفة أخالق

الناس من
مالمحهم.

مخطوطاته: دار الكتب / القاهرة (نسخه هاي خطى فارسي ١ / ٤٥٤) [١٢ / ٥٢]
-

(و ٢٠٥ - ٢١٤) - ١٢٤٩ ه.
دار الكتب / القاهرة (نسخه هاي خطى فارسي ١ / ٤٥٤) [١ - فراست

فارسي] - (٢٣ و).
١٣ - نهج المتقين في أخالق سيد المرسلين (فارسي / السيرة النبوية)

المصادر: تاريخ أدبيات (صفا) ٥ / ١٦٢٦ - ١٦٢٧، تاريخ نظم ونثر ١ / ٣٩٨،
الذريعة ٢٠ /

٢٧٢، كشف الظنون ٢ / ١٢٤٢.
أبو الفضل مهدي زاده

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

مباني الپاراسكوپى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، تيمورزاده، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٣٠٦ ص.

المصادر: كتاب هفته ٢٢٦ / ١٧.

(٣٣١)



أبو الفضل مهين فر
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
خاكشناسى (حاصلخيزى خاك) (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، ١٣٥٧ ش، ٤١ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٤٦ / ٩٣.

أبو الفضل مير بهاء
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - أين انگليسيها (فارسي / سياسة)

ترجمة مؤلف ل (ميكاش جرج).
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ش، رقعي، ٥٦ ص.

٢ - جنگل (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (رويارد ليبلينك).

طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر، ١٣٤٠ ش، ٢١٠ ص.
٣ - رآه افتخار (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (هادينگ كارتر).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٠ ش، رقعي، ١١٨ ص.

٤ - فرزند ربوده شده (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (د. ل استينوس).

طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر، ١٣٣٧ ش، رقعي، ١٩٨ ص.
٥ - نگاهى به تركيه امروز (فارسي / جغرافية)

طبعاته: طهران، انجمن دوستى وروابط إيران وتركيه، وزيري، ١٦٢ ص.
٦ - يادنامه بهزاد (فارسي / تراجم)

سيرة الرسام اإليراني حسين بهزاد، وتاريخ الرسم في إيران.

(٣٣٢)



طبعاته: طهران، اداره فرهنگ، ١٣٥٠ ش، وزيري، ١٥٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٥٩٧، ٢٤٣٨ و ٥ / ٥٥٧٣، مؤلفين چاپى ١ / ٢١٧.

أبو الفضل ميرزا شاهرخي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - تمركز قواى دماغي (فارسي / علم النفس)

ترجمة كتاب ل (راين هال گرلينك).
طبعاته: عديدة منها:

طهران، زوار، ١٣٤١ ش، ٢٥٧ ص.
٢ - ورزش روح يا روش پرورش قواى روحي (فارسي / علم النفس)

ترجمة كتاب ل (ماركس ويلكا).
طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٣٩ ش، جيبي، ١١٧ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٤٢٥ و ٥ / ٥٤٠١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٠٦.
السيد أبو الفضل مير محمدي الزرندي

(١٣٤٢ ه -)
عالم ديني له دراسات قرآنية. بدأ بدراسة العلوم الدينية سنة (١٣٦٠ ه) في حوزة قم

العلمية. حضر بحوث الخارج للسيد محمد حسين البروجردي، كما قرأ دورة أصولية
كاملة وعددا من الكتب الفقهية عند السيد محمد المحقق الداماد لمدة (١٥) عاما.

مارس
تدريس السطوح، وشغل عدة مناصب قضائية بعد الثورة اإلسالمية في إيران، كرئاسة

استئناف محكمة الثورة اإلسالمية في طهران، تولى عمادة كلية اإللهيات بجامعة
طهران.
اآلثار:

إلى جانب ما نشر له من مقاالت كثيرة في التفسير والعلوم القرآنية والفقه، له المؤلفات
اآلتية:

١ - بحوث في تاريخ القرآن وعلومه (عربي / علوم القرآن)
(٢٠) بحثا، منها: القرآن وكيفية نزوله، كيفية لقاء جبرائيل (عليه السالم) للنبي األكرم

(صلى الله عليه وآله)، كتاب
الوحي، من جمع القرآن؟ كتابة القرآن زمن النبي (صلى الله عليه وآله)، مصاحف

الصحابة، عالمات الترقيم في

(٣٣٣)



القرآن الكريم، القراءات السبع، إعجاز القرآن، الناسخ والمنسوخ.
طبعاته: إيران.

٢ - تاريخ وعلوم قرآن (فارسي / علوم القرآن)
ترجمة كتاب " بحوث في تاريخ القرآن وعلومه " للمترجم له. عد من ا لكتب المقررة

في بعض
الكليات اإليرانية.

طبعاته: عديدة منها:
قم، دفتر انتشارات إسالمي، ١٣٧٣ ش، ٣٦٨ ص.

٣ - تفسير جزء سى أم قرآن (فارسي / تفسير القرآن)
٤ - ثالث دراسات في الفقه والمشتبه (عربي / فقه)

يحتوي على: قاعدة ال ضرر، قاعدة ال حرج، تصحيح المشتبه.
طبعاته: قم، دفتر انتشارات إسالمي، ١٣٦٩ ش، ٢٣٢ ص.

٥ - الناسخ والمنسوخ (فارسي / علوم القرآن)
طبعاته: قم، دفتر انتشارات إسالمي، ١٤١٠ ه، ٧٦ ص.

المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٧٥، دانشنامه قرآن ١ / ٤٦٧ و ٢ / ٢١٩٣ -
،٢١٩٤

شرح حال استادان ٣ / ١٣٤٦، كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ٢٦ وبهمن ١٣٦٩: ٣٠
واسفند ١٣٦٩:

٢٠ وتابستان ١٣٧٣: ٣٥، المطبوعات العربية في إيران: ٢٦٧، معجم ما كتب عن
الرسول ٣ /
.٩٩، ٣٤٨

السيد أبو الفضل ناصرچيان
(١٣٤٥ ه -)

اآلثار:
إلى جانب مقاالته المنشورة في بعض إصدارات طهران وغيرها، له ما يلي:

١ - پرچمداران اسالم يا چهارده معصوم (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: شيراز، احمدى، وزيري، ١٦٨ ص.

٢ - رهبران بشريت (فارسي / تراجم)
مطبوع بجزأين.

المصادر: چهره مطبوعات معاصر: ١٦٧، مجلة مشكاة ع ٤٦، ص ١٦٩.

(٣٣٤)



أبو الفضل نايب درختان
(ق ١٥ ه)

شاعر من مدينة تبريز.
اآلثار:

اشعار نايب (فارسي / شعر)
طبعاته: تبريز، المؤلف، ١٣٧١ ش، وزيري، ٣٠ ص.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧١: ١٦٩.
أبو الفضل نبئي
(١٣٥٦ ه -)

باحث في التاريخ والجغرافية. حصل على ليسانس من جامعة تبريز وماجستير من
جامعة طهران ودكتوراه من جامعة أنقرة بتركيا. عين أستاذا في كلية اآلداب بجامعة

فردوسي في مشهد.
اآلثار:

إلى جانب دراساته المنشورة في المجالت اإليرانية، له الكتب اآلتية:
١ - أوضاع سياسي واجتماعى إيران در قرن هشتم

هجري از سقوط ايلخانيان تا تشكيل تيموريان (فارسي / تاريخ)
طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٢٨ ص.

٢ - تاريخ آل چوپان (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، دانش امروز، ١٣٣٥ ش.

٣ - تقويم وتقويم نگارى در تاريخ (فارسي / فلك)
دراسة لتاريخ التقاويم الزمنية. بحث فيها عن: أشهر التقاويم العالمية، أصول وقواعد

االستفادة
منها، مع جدول لتطبيق التقويم الهجري الشمسي على الهجري القمري والميالدي.

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٣٢٠ ص.
٤ - سنجش ومبدأ زمان در نزد ملل يا تاريخچه تقويم (فارسي / فلك)

طبعاته: أردبيل، ١٣٥١ ش.

(٣٣٥)



٥ - نهضتهاى سياسي مذهبي در تاريخ
إيران (از صدر اسالم تا عصر صفوي) (فارسي / تاريخ)

طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٣١٤ ص.
٦ - هدايت طالب به دانش اسطرالب (فارسي / فلك)

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧١ ش، وزيري، ٤٦٤ ص.
المصادر: تقويم وتقويم نگارى در تاريخ: ٣١٨، شرح حال استادان ٣ / ١٢٩٥ -

،١٢٩٦
كتابشناسى انديشه سياسي: ١٢٥، كتابنامه بهمن ١٣٦٥: ٣٤ وبهمن ١٣٦٦: ٤٣

وزمستان
١٣٧١: ٧٠، كتاب هفته ١٧٦ / ٣١ و ٢١٦ / ٢٣.

أبو الفضل نجم الهدى
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آينده نگرى جهانى اسحق آسيموف بارژه هزاره هاي تاريخ (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (آيزاك آسيموف).
طبعاته: طهران، شركت سهامي انتشار، ١٣٧٧ ش، وزيري، ٢٥٦ ص.

المصادر: كتاب هفته ٢٤٠ / ٣٤.
أبو الفضل نداماني

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - روانشناسى وزيبايى شناسى (فارسي / علم النفس)
طبعاته: مشهد، زوار، ١٣٤٨ ش، رقعي، ٧٧ ص.

٢ - منطق وفلسفه (فارسي / منطق - فلسفة)
طبعاته: مشهد، كتابفروشى باستان.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٥٣٧، ٢٦٥٧.
أبو الفضل نصيريان

(ق ١٥ ه)
طبيب متخصص في األمراض العصبية. أكمل دراسة الطب بجامعة طهران ودرس

(٣٣٦)



فيها. ما زال يمارس نشاطاته العلمية بالمركز الطبي لألطفال في طهران.
اآلثار:

١ - پيشگيرى از عقب ماندگى عقلي (فارسي / طب)
طبعاته: زنجان، دانشكده پزشكى، ١٣٧١ ش.

٢ - صرع (اپى لپسى ودرمان آن در أطفال وبزرگساالن) (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، رز، ١٣٦٤ ش، رقعي، ٢٨٠ ص.

٣ - معاينه عصبي در أطفال (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى، ١٣٦٤ ش، رقعي، ٦٨ ص.

طهران، جهاد دانشگاهى، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٦٨ ص.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٢٢٨، كتابنامه مرداد ١٣٦٤: ٤٦ ومهر

١٣٦٤: ٤٥
وپائيز ١٣٦٧: ٣٠.

أبو الفضل نظريان
(ق ١٥ ه)

أستاذ جامعي. ليسانس في علوم الحياة من جامعة إصفهان. ماجستير من جامعة
طهران. درس في جامعة زنجان.

اآلثار:
آموزش بيوشيمى عملي براى دانشجويان علوم پزشكى (فارسي / طب)

ترجمة كتاب ل (سينك).
طبعاته: زنجان، دانشگاه علوم پزشكى، ١٣٧٤ ش، ١٧٥ ص.

المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ١٥٣ - ١٥٤، كتاب هفته ٩٢ / ١٠.
أبو الفضل نيك آئين

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - آشنايى با تستهاى زيست شناسى (فارسي / علم األحياء)
طبعاته: طهران، دكتر فاطمي، ١٣٦٢ ش، ٤٢٤ ص.

(٣٣٧)



٢ - آموزش وسنجش زمين شناسى (فارسي / علم طبقات األرض)
طبعاته: طهران، دكتر فاطمي، ١٣٦٢ ش، ١٨٤ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
أبو الفضل بن هادي قاضي شريعت پناهي

(١٣٥٠ - ١٤١٩ ه)
باحث قانوني. ولد بسمنان. ليسانس في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية
في جامعة طهران، دكتوراه في التخصص نفسه من جنيف. د رس في كلية الحقوق

بجامعة
طهران. توفي بتلك المدينة.

اآلثار:
إلى جانب ما نشر له من مقاالت في الحقوق والعلوم السياسية، له الكتب اآلتية:

١ - أصول علم سياست (فارسي / سياسة)
ترجمة كتاب ل (موريس دوورژه).

طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، جيبي، ٢٩٥ ص.
طهران، أمير كبير، ١٣٦٩ ش، ٣٥٣ ص.

٢ - بايسته هاي جامعه شناسى سياسي (فارسي / اجتماع)
ترجمة كتاب ل (موريس دوورژه).

طبعاته: طهران، دادگستر، ١٣٧٧ ش، وزيري، ٢٨٨ ص.
٣ - بايسته هاي حقوق اساسى (فارسي / حقوق)

أكثر مباحثه في الحقوق األساسية، واحتوى على دراسات سياسية إدارية.
طبعاته: طهران، دادگستر، ١٣٧٥ ش، ٣٥٢ ص.

٤ - براى يك قانون اساسى بهتر (فارسي / قانون)
طبعاته: طهران، ١٣٥٨ ش.

٥ - جامعه شناسى حقوق (فارسي / اجتماع)
٦ - جامعه شناسى سياسي (فارسي / اجتماع)

ترجمة كتاب ل (موريس دوورژه).

(٣٣٨)



طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٩ ش، ٥٩٠ ص.
طهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٦٠٠ ص.
٧ - حقوق اساسى ونهادهاى سياسي (فارسي / حقوق)
أصول وكليات الحقوق األساسية والمنظمات السياسية.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٢ ش، ٨٢٠ ص.

٨ - حقوق عمومى (فارسي / حقوق)
ترجمة كتاب ل (آندره دو ميشل، پي ير اللو مي ير)

طبعاته: طهران، دادگستر، ١٣٧٦ ش، وزيري، ١٢٠ ص.
٩ - حقيقت به نخى بند بود (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (رنه فلوريد).
طبعاته: طهران، فرزان، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٢١١ ص.

١٠ - در پيشگاه حقيقت (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (فيكتور بيل) وآخرين.

طبعاته: طهران، راهنما، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٢٦٩ ص.
طهران، راهنما، ١٣٦٨ ش، ٢٧٢ ص.

١١ - راستان (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (ألبيركامو).

طبعاته: طهران، نيل.
١٢ - شهروند ودولت (فارسي / اجتماع)

ترجمة مؤلف ل (روبر پللو).
طبعاته: طهران، ١٣٧٠ ش.

١٣ - گفتارهائى در حقوق عمومى (فارسي / حقوق)
مجموعة مقاالت في الحقوق العامة.

طبعاته: طهران، دادگستر، ١٣٧٥ ش، ٢٧٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٨٢ و ٢ / ٢٤٣٣، سخنوران نامى معاصر ٤ / ٢٧٧٨،

شرح حال
استادان ٣ / ١٢٢٠ - ١٢٢١، كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ٥٢ وتابستان ١٣٦٧: ١٦٧

وپائيز ١٣٦٨:

(٣٣٩)



٢٦٣ وارديبهشت ١٣٦٩: ٥٠ وتير ١٣٦٩: ٥١ وبهمن ١٣٦٩: ٥٣ وتابستان
١٣٧٠: ١٩٧

وزمستان ١٣٧٢: ٣٠، ٣٦، كتاب هفته ٢١٤ / ٤ و ٢٣٤ / ٩.
السيد أبو الفضل الهاشمي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - أصول سيستمهاى محاسباتى وآشنايى با برنامه نويسى (فارسي / كومبيوتر)
طبعاته: طهران، داده پردازان، ١٣٦٤ ش، وزيري، ١٥٠ ص.

طهران، داده پردازان، ١٣٦٧ ش، رحلي، ١٥٠ ص.
٢ - كاربرد ديسك در طراحي فايل (فارسي / كومبيوتر)

طبعاته: طهران، داده پردازان، ١٣٦٣ ش، رحلي، ١٣٢ ص.
المصادر: كتابنامه آذر ١٣٦٣: ٧٤ وبهمن ١٣٦٤: ١١ وتابستان ١٣٦٦: ٩٣ وپائيز

:١٣٦٧
.٧١

أبو الفضل الهشترودي
(ق ١٤ ه)

طبيب ترأس تحرير مجلة " بهداشت " الصادرة في تبريز.
اآلثار:

١ - بهداشت آموزشگاهها ودانش آموزان (فارسي / طب)
ترجمة عن كتاب ل (ه. هويون).

طبعاته: طهران، چهر، ١٣٥٦ ش، ١٦٤ ص.
٢ - بيماريهاى بيرونى (فارسي / طب)

محاضرة للدكتور النائيني دونها المترجم له.
طبعاته: رشت، ١٣٢٤ - ١٣٢٥ ش، وزيري، ١٠٧ ص.

رشت، ١٣٢٥ - ١٣٢٦ ش، وزيري، ٥٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي: ٨٥٧، كتابشناسى علوم پزشكى: ٤١، مؤلفين چاپى ١ /

- ٢١٨
.٢١٩

(٣٤٠)



أبو الفضل همتي آهويي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - سنگها (فارسي / علم طبقات األرض)

لألطفال والناشئين.
طبعاته: طهران، كانون پرورش فكرى، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٢٦ ص.

٢ - مجسمه سازى با خمير كاغذ (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، كانون پرورش فكرى، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٤٠ ص.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٣: ٢٤٧، كتاب هفته ١٢٧ / ٢٥.
أبو الفضل وفايي شلماني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

سرانجام عالم: سرگذشت سياهچاله ها (فارسي / فلك)
ترجمة مع بهرام معلمي عن كتاب ل (آيزاك آسيموف).

طبعاته: طهران، جيران، ١٣٦٤ ش، ٣٠٢ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٥٤ / ١١٨.

أبو الفضل يافعي
(ق ١٠ / ١١ ه)

اآلثار:
كارنامه ايزدى (فارسي / تاريخ)

تاريخ العالم وعمره استنادا إلى األساطير الهندية وأقوال بعض الهنود والبراهمة، مع
تفسير

لبعض الكلمات الهندية.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٥ / ٢٠٢ [١٤١ / ٥١٣٨] - (٥٧٦

و) -
ق ١١ ه.

المصادر: الذريعة ١٧ / ٢٣٠.

(٣٤١)



أبو الفضل يعسوبي
(ق ١٥ ه)

أديب وكاتب قصة.
اآلثار:

حاكم جوانمرد (فارسي / أدب)
طبعاته: إيران، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٣٢ ص.

المصادر: كتابنامه بهار ١٣٦٧: ١٨٥.
أبو الفيروز الله آبادي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

ضربت ذو الفقارى بر سر مخالف عزادارى (أردي / عقائد)
رد على رسالة " فرمان بارى بجواب عزادارى " لعبد األحد خان محمدي ورسالة "

بدعات
العوام في عشرة محرم الحرام " للسيد عبد القدوس.

طبعاته: لكهنو، نظامي پريس، ٥١ ص.
المصادر: بر صغير كي اماميه مصنفين ٢ / ٢٤٩.

أبو الفيض بن مبارك فيضي الدكني
(٩٥٤ - ١٠٠٤ ه)

أديب وباحث هندي له دراسات في الفلسفة والتفسير باللغة الفارسية، كما أجاد
العربية والسنسكريتية. ولد وتوفي في مدينة آگره. أخذ علومه عن والده، واألدب

والشعر عن الخواجة حسين المروزي. تأثر بشخصية القاضي نور الله التستري وبأبي
فتح الجيالني. اتخذه السلطان جالل الدين أكبر شاه سنة (٩٧٤ ه) معلما ألبنائه. ساهم

في نشر مذهب أهل البيت (عليهم السالم) في الهند. كتب ما يناهز (١٠٠) مؤلف.
اآلثار:

١ - بهگود گيتا (فارسي / أدب)
ترجمة عن السنسكريتية إلحدى األساطير الهندية.

(٣٤٢)



- [M. N .- ١٩٦١] (نوشاهى: ٩١٠) مخطوطاته: المتحف الوطني / كراتشي
(١٨٣ ص)

- ١٢٨٩ ه.
المتحف الوطني / كراتشي (نوشاهى: ٩١٠) [١٩٦٤ -. M. N] - (٣٦٠ ص).

وله نسخ خطية أخرى (١).
٢ - تذكرة الشعراء (فارسي / تراجم)

شرع فيه ولم يتمه.
٣ - خمسه فيضى (فارسي / شعر)

يتضمن (٥) مثنويات نظمها بأمر جالل الدين أكبر شاه، مشابهة ل " خمسه نظامي
گنجوى "

وهي:
أ - أكبر نامه (فارسي / شعر)

معارضة ل " إسكندر نامه " للنظامي. لم يتمها.
ب - سليمان وبلقيس (فارسي / شعر)

معارضة ل " خسرو وشيرين " للنظامي. لم يتمها. ذكرت بعض أبياته في " شعراى
كشمير ".

ج - مثنوى نل ودمن (فارسي / شعر)
(٤٠٠) بيت. عرض لقصة " نل ودمن " وهي ترجمة لقصة " نال ودميانتي " الواردة في

" مهابهارات ". نظمه سنة (١٠٠٣ ه) معارضا لمثنوي " ليلى ومجنون " للنظامي.
مخطوطاته: جامعة استنبول / استنبول: ٣١٨ [٧٠٦] - (١٢٣ و) - ق ١٠ - ١١ ه

ظاهرا.
جامعة ليدن / هولندا (نشريه ١٠ / ٢٧٢).

جامعة ليدن / هولندا (نشريه ١٠ / ٢٧٣) - (١٧٤ و) - ١٠٥٥ ه.
الجامع الكبير / يزد (نشريه ٤ / ٤٠٧) [١ / ١٧٧] - ق ١١ ه.

سلطنتي / طهران (بيانى: ٣٩٠) [١٠١١٥].
سلطنتي / طهران ٢ / ٨٨٤ [٤٥٢] - (٢٧٦ ص) - ١٠٢٣ ه.

سلطنتي / كوبنهاغن (نشريه ٥ / ٦٩٩) - ١٠٧٤ ه.
سلطنتي / كوبنهاغن (نشريه ٥ / ٦٩٩) - ق ١١ ه.

--------------------
(١) يراجع خطى مشترك پاكستان ٤ / ٢١٣٩.

(٣٤٣)



گنج بخش / اسالم آباد ٣ / ١٨٤٦ [٧٧٥٩] - (١٤٣ و) - ١٠٨٥ ه.
گنج بخش / اسالم آباد ٣ / ١٨٤٧ [٤٢٠٣] - (٢٨٦ ص) - ١٣٠٨ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ١٠٧ [٢ / ٦١١٧] - (ص ١٣٤ -

٣٣٦) - ق ١١ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٢٣ [٤ / ٧٥٥١] - (ص ١٨١ - ٢٠٠) -

ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٤٧٣ [١ / ٢٦١٣] - (ص ١ - ١٩٠) -

ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٣٤٠ [٤٣٧٣] - (١٦٢ و) - ق ١١ - ١٢ ه،

ناقصة.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٥٢٤ [٢ / ٣٢٠] - ق ١١ ه، ملحقة

ب " مركز ادوار ".
ملك الوطنية / طهران ٤ / ٨٣٣ [٥٣٦٩] - (١٥٢ و) - ١٠٣٧ ه.

ملك الوطنية / طهران ٨ / ٤٣٨ [٣ / ٥٦١١] - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٨ / ٣٢١ [٢ / ٥٣٧٦] - ق ١٣ ه، ناقصة األول.

هدايتي الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٤، ص ١٤٢) - ١٢٥٣ ه.
الوطنية / تبريز ٢ / ٦٢٦ [٢٧٦٨] - (٢٣٥ و)، مع ديوانه.

الوطنية / طهران ٣ / ٤١٤ [٢ / ١٣٥٢] - (ص ٢٤٢ - ٤٤٠) - ١٠٢٤ ه.
الوطنية / تبريز ٢ / ٦٢٧ [٢٨٦٧] - (٢٢٠ و) - ١٠٥٠ ه، في هامش

ديوانه.
الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٨٧ [٢٧٤٤] - (١٣٢ و) - ١٢٣٦ ه، مع ديوانه.

الوطنية / طهران ٥ / ٥١٨ [٢٤٠٢] - ١٠٣٣ ه.
وله نسخ خطية أخرى (١).

طبعاته: كلكتا ولكنهو.
كانپور، ١٨٧٣ م، وزيري، ١٤٤ ص، ضمن " خمسه فيضى ".
طهران، ١٣٣٥ ش، رقعي، ١٨٠ + ٤٣ ص، بسعي (ع. قويم).

--------------------
(١) يراجع خطى گنج بخش ٣ / ١٨٤٦ - ١٨٤٧، خطى مشترك پاكستان ٧ / ٧٣٢ - ٧٣٦، خطى

موزه ملى
كراچى (نوشاهى: ٦٥٩)، نسخه هاي خطى فارسي ٤ / ٣٢٨٥ - ٣٢٨٦.

(٣٤٤)



د - مركز ادوار (فارسي / شعر)
معارضة ل " مخزن االسرار " للنظامي. (١٤٦٢) بيتا. فرغ منها سنة (٩٦٦ ه).
مخطوطاته: جامعة استنبول / استنبول: ٤٣١ [٩٧٩] - (٤٩ و) - ١٠٢٩ ه.

جامعة ليدن / هولندا (نشريه ١٠ / ٢٥٢) [١٠ / ١٣٢٩].
متحف التاريخ األدبي / باكو (نشريه ٩ / ٢٤٤).

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٤١٨ [٧ / ٢٦٦٥] - (ص ٢٢٩ - ٢٣٦).
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٥٢٤ [٣ / ٣٢٠] - ق ١١ ه، ملحق

بديوانه و " مثنوى نل ودمن ".
الوطنية / تبريز ٣ / ١٢٦٩ [٢٨٦٧] - (٦٠ و) - ١٠٥٠ ه.

وله نسخ خطية أخرى (١).
ه - هفت كشور (فارسي / شعر)

معارضة ل " هفت پيكر " للنظامي.
مخطوطاته: شيراني / الهور (نسخه هاي خطى فارسي ٤ / ٣٣٢٤) [٢ / ٣١٩ /

.[٣٣٢٣
٤ - ديوان (فارسي - أردي - عربي / شعر)

(٩٠٠٠) بيت في الغزل سماها " تباشير الصبح " وبقية قصائده: مدح وفخر وتصوف
وموضوعات أخالقية في (٦٠٠٠) بيت. أكثره بالفارسية.

.[٤٠ ١ M / ٦٤] (نشريه ٩ / ٢٤٤) مخطوطاته: أكاديمية العلوم / باكو
بايزيد العامة / استنبول (خطى فارسي كتابخانه هاي تركيه: ٣٨١) [٥٦٩٢]

- (٢٣٩ و).
جامعة استنبول / استنبول: ٦٨٣ [١٥٧٤] - (٣٥٠ و) - ق ١١ ه ظاهرا.

جامعة استنبول / استنبول: ٣٣ [٤٦] - (٣٣٢ و) - ق ١١ ه ظاهرا.
جامعة استنبول / استنبول: ١٠٤ [٢٠٨] - (٢٣٣ و) - ق ١١ ه.
جامعة استنبول / استنبول: ١٢٩ [٢٦٣] - (٢٧٦ و) - ق ١٢ ه.

جامعة استنبول / استنبول: ٦٨١ [١٥٦٩] - (٢١٦ و) - ق ١٢ ه.
--------------------

(١) يراجع خطى مشترك پاكستان ٧ / ٧٣٠، ونسخه هاي خطى فارسي ٤ / ٣١٩٨ - ٣١٩٩.

(٣٤٥)



جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١١٢٣) [٦٧٨ د] - (٣٩٧ و)،
ناقصة.

حاج سليم آغا / استنبول (خطى فارسي كتابخانه هاي تركيه: ٦٦)
[٩٣٠] - (٢٤٦ و).

سلطنتي / طهران (بيانى: ٥٠٤) [٣ / ٧٠٥] - ق ١١ ه.
عارف حكمت / المدينة (نشريه ٥ / ٤٨٨) [١٢١] - (١٥١ و).

عاطف أفندي / استنبول (خطى فارسي كتابخانه هاي تركيه: ٣٠٨)
[٢٠٩٩] - (٢٦١ و) - ق ١٢ ه ظاهرا.

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٦٠ [٦٣٩ د] - (٨٢ و) - ١٠٤٨ - ١٠٥١ ه.
لينين العامة / موسكو (نشريه ٨ / ١٢) [٩٦] - ق ١٢ ه، ناقصة اآلخر.

- [N .١٩٦١ M - ١٣١٤] (نوشاهى: ٥١٩) المتحف الوطني / كراتشي
(٣٥٤ ص) - ١١٢١ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ١٧١ [٢٤٧٤] - (٧٦ ص) - ١٠١٦ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ١٧٢ [٢٤٧٥] - (٤٣٨ ص) - ق ١٢ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٨ / ١٨ [١٥] - (٤٤٠ ص) - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ١٣ [٦٦٧] - (٢٠٣ و) - ١٠٠٥ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٣٧ [٧٥٧٩] - (٨٦ ص) - ق ١١ -

١٢ ه، ناقصة.
المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٢٠٢ [٤٢٢٨] - (٢٠٠ و) - ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤١٩٢ [٥٢٨٣] - (١٩٢ و) - ق ١٣ ه،

ناقصة اآلخر.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٦٥ [٥٩٥٥] - (٥٢ و) - ١٢٤٥ ه، منتخب

ديوانه.
معهد الدراسات الشرقية / تفليس (نشريه ٨ / ١٧٨).

معهد الدراسات الشرقية / تفليس (نشريه ٨ / ١٩١) [١ / ١٦٩] - ق ١٢ ه،
ناقصة األول.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٦٥٣ [١ / ٣٢٠] - (٢١٢ و) -
ق ١١ ه، ملحق ب " مثنوى نل ودمن " و " مركز ادوار ".

(٣٤٦)



ملك الوطنية / طهران ٢ / ٣٢٧ [٤٧٣٧] - (٢٠٧ و) - ق ١١ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٣٢٧ [٤٩٧٣] - (١٢٩ و) - ١٠١٧ ه.

النفيسي الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٦٨٨) - ١٠١٢ ه.
الوطنية / تبريز ٢ / ٦٢٦ [٢٧٦٨] - (٢٣٥ و)، ناقصة األول، مع " مثنوى

نل ودمن ".
الوطنية / تبريز ٢ / ٦٢٧ [٢٨٦٧] - (٢٢٠ و) - ١٠٥٠ ه.

وله نسخ خطية أخرى (١).
طبعاته: دلهي، ١٨٩٤ م، ١٨٨ ص.

طهران، فروغي، ١٣٦٢ ش، ١٤ + ٥٥٢ ص.
الهور، تحقيقات دانشگاه، ١٩٦٧ م، تصحيح آغائي أرشد.

٥ - رسالة أكبر (فارسي / أدب)
كتبها باسم السلطان أكبر شاه بالحروف المهملة، وأدرجها في رسالة إلى أحد

أصدقائه.
٦ - زليخا (فارسي / شعر)

منظوم.
مخطوطاته: لجنة ترقية األردية / كراتشي (نسخه هاي خطى فارسي ٤ / ٢٨٥٤)

[٣ ق ف ٢٤٩] - (١٣٨ ص).
٧ - سواطع االلهام في تفسير القرآن (عربي / تفسير القرآن)

تفسير نفيس للقرآن بالحروف المهملة. ألفه في سنتين، وأتمه سنة (١٠٠٢ ه).
مخطوطاته: األوقاف العامة / الموصل ٧ / ٢٨٠ [١ / ٤٦].

ثقة االسالم الخاصة / تبريز (نشريه ٧ / ٥٣٥).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ٦٣٤ [١٠٥٠٢] - (٢٩٧ و) -

١٣٠٠ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ٥١١ [١٣٤٢] - ١٠٣٩ ه.

كلية الطب / طهران: ١٥٠ [١٧ / ٢٧٧] (٥١٣ - ٥١٤).
المرعشي / قم ٥ / ٢٩٥ [١٩٢٥] - (٢٩٨ و)، إلى آخر سورة اإلسراء.

--------------------
(١) يراجع خطى مشترك پاكستان ٧ / ٧٢٩ - ٧٣٠، نسخه هاي خطى فارسي ٣ / ٢٤٧٤ - ٢٤٧٦.

(٣٤٧)



المرعشي / قم ١٠ / ٣٥٢ [٣٩٦٩] - (٢٣٥ و)، مج ١.
المرعشي / قم ١٤ / ١٠٤ [٥٣١٦] - (٢٦٩ و) - ١١٧١ ه، مج ٢.

المروي / طهران: ١٤٨ [٤٤٢] - (٦١٢ و).
مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٨٠) [٢٧٤] - ق ١٢ ه.

الوطنية / طهران ٨ / ٢٥٦ [٧٥٦ ع] - (٤٢٥ و) - ق ١٣ ه ظاهرا.
الوطنية / طهران ١٣ / ٣٠٨ [٢٨١٥] - (٣٣٢ و) - ق ١٣ ه ظاهرا.

طبعاته: الهور، ١٣٠٦ ه، وزيري، ٧٨٠ ص.
لكهنو، ١٣٠٦ ه، ٨٨٠ ص، في آخره تقاريظ ومعجم لحل ألفاظه وخاتمة

كتبها السيد عبد الرزاق (أمير علي).
٨ - شارق المعرفة (فارسي / فلسفة - عرفان)

شرح لفلسفة الفيدا (١) استنادا إلى مصادر سنسكريتية، مثل " بغاوته پورانا " و "
يوگاوا

سيشته ". يتكون من (١٢) لمعة.
٩ - قدميه (٢) (فارسي / السيرة النبوية)

رسالة بليغة في تاريخ صورة مرسومة لقدم النبي (صلى الله عليه وآله) وكيفية وصولها
إلى الهند، حيث كانت في

الكعبة وأرسلها شريف مكة هدية إلى جالل الدين محمد أكبر شاه سنة (٩٨٦ ه) بيد
رفيع الدين

شاه أبي تراب أمير الحجاج الهنود. ضمت خاتمة الرسالة بعضا ممن أكد صحة نسبة
تلك الصورة

إلى النبي (صلى الله عليه وآله).
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٠ / ٢٧٥ [٢٤ / ٧٩٣٦] - (٣٥١ ظ - ٣٥٣ ظ)،

نسبت
خطأ إلى أبي الفضل الفيضي.

معهد الدراسات الشرقية / تفليس (نشريه ٨ / ١٧١) - (٤ ظ - ١١ ظ)،
بدون اسم المؤلف.

--------------------
(١) الفيدا: كلمة سنسكريتية تعني المعرفة، وهي اسم عام يطلق على كتب الهندوس المقدسة األربعة أو على

أيما واحد منها. أولها: " ريغ فيدا " أو " كتاب المزامير واألشعار "، وثانيها: " يا جود فيدا " أو كتاب
" الصيغ المقدسة "، وثالثها: " سامافيدا " أو " كتاب األناشيد "، ورابعها: " آثارفافيدا " أو " كتاب الرقي
والتعاويذ ". كتبت هذه األسفار باللغة السنسكريتية القديمة، وترقى إلى ما بين (٣٠٠٠) و (١٠٠٠) قبل

الميالد. (موسوعة المورد ١٠ / ٨٢).
(٢) يبدو أنها متحدة مع " سفرنامه حج " بناء على ما جاء في فهرستواره فارسي ١ / ١٠٤.



(٣٤٨)



معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٦٩٩ [١٤ / ٢٩١٦] - (٢٢٠ ظ -
٢٢٥ ظ)، بعنوان " نامه فيضى ".

ملك الوطنية / طهران ٣ / ٥٩٠ [٤٨٨] - (٧ و) - ق ١١ ه.
مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠٠) [٥ / ٢٦٨].
مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠١) [٧ / ٢٧٤].

١٠ - گلدسته نظم ونثر (١) (فارسي / شعر - أدب)
منتخب من أشعار ونثر السابقين له. قدم لها أخوه أبو الفضل.

١١ - لطيفه (انشاء) فيضى (فارسي / أدب)
مراسالته. (٥) لطائف و (٣) منطوقات جمعها ابن أخته نور الدين محمد سنة (١٠٣٥

ه).
مخطوطاته: العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٣٢٧) [٣٣٨] - (١٣٦ و)، بعنوان

" مكتوبات "، مخرومة.
[N .٥٢٨ M / ٢١٢] (مشترك پاكستان ٥ / ٤٦) المتحف الوطني / كراتشي

- ١١٤٩ ه، بعنوان " رقعات ".
الوطنية / طهران ١ / ٨٦ [٢ / ١٠١] - (ص ١٤ - ١٦)، إحدى مكاتباته.

وله نسخ خطية أخرى (٢).
١٢ - ليالوتى (فارسي / رياضيات)

ترجمة عن مصنف سنسكريتي في الرياضيات والهندسة تأليف (بانسكرا بيدري). أتمه
سنة

(٩٩٥ ه).
.[٥٨ W] (نشريه ١١ / ٧٥) مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس

- [٥٠ W] (نشريه ١١ / ٧٥) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
١٢٦٩ ه.

سلطنتي / كوبنهاغن (نشريه ٥ / ٦٩٣) - ١٠٩١ ه.
العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٦٣) [٤٣] - (٥٩ و) - ١٢٦٣ ه.

گنج بخش / اسالم آباد ١ / ١٥٢ [٣٣٥٥] - (١٠٨ ص) - ق ١١ ه.
--------------------

(١) جاء في شعراى كشمير ٣ / ١١٩٤ بهذا االسم، ولم يثبت اتحاده مع ما في الذريعة ٢٠ / ١٧ بعنوان
" مجمع االشعار ".

(٢) يراجع خطى مشترك پاكستان ٥ / ٤٥.

(٣٤٩)



- [N .١٩٦٩ M - ٦ / ٣١٩] (نوشاهى: ٣٤) المتحف الوطني / كراتشي
(٢٣٠ ص) - ق ١٣ ه.

- [N .١٩٦٤ M - ٣٨٣] (نوشاهى: ٣٤) المتحف الوطني / كراتشي
(١٧٦ ص) - ١٠٦٤ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ١٨١ [٦١٩٤] - (١٥٤ ص) - ١٢١٤ ه.
ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧١٤ [٣٠٩٢] - (٧٠ و) - ١٠٥٦ ه.

وله نسخ خطية أخرى (١).
طبعاته: كلكتا، ١٢٤٣ ه، رقعي، ١٨٦ + ١٥٧ ص.

١٣ - مثنوى رتن وپدم (فارسي / شعر)
استفاد فيه من األساطير الهندية.

مخطوطاته: شيراني / الهور (مشترك پاكستان ٤ / ٢١٦٠) [٢٦٣ / ٣٢٦٨] -
١٢٤١ ه.

١٤ - مثنوى فتحنامه گجرات (فارسي / شعر)
وقائع معركة گجرات أيام جالل الدين أكبر شاه.

مخطوطاته: شيراني / الهور (نسخه هاي خطى فارسي ٤ / ٣٠١٥) [٩ / ٢٢٣٣ /
.[٥٢٤٣

١٥ - مثنوى مبدأ فياض (فارسي / شعر)
مخطوطاته: بيات الخاصة / أراك (نشريه ٦ / ١١٦) [١٣٥].

بيات الخاصة / أراك (نشريه ٦ / ١١٤) [٩٨].
ملك الوطنية / طهران ٨ / ١٠٥ [١ / ٤٨٤٠] - (١ أ - ٦٨ أ) - ق ١٢ ه.

١٦ - مجمع االشعار (فارسي / شعر)
مجموعة شعرية منتخبة من (٢٠) شاعرا. جمعها مع مير حسين الكاتب.

مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد ١ / ٦٠٣ - ٩٨٢ ه.
١٧ - منشآت (فارسي / أدب)

رد العتراضات عبد الله خان األوزبكي على أكبر شاه وعقائده.
مخطوطاته: مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠٨) [١٦ / ٢٨٤].

--------------------
(١) يراجع خطى مشترك پاكستان ١ / ٢١٥.

(٣٥٠)



١٨ - موارد الكلم وسلك درر الحكم (عربي / أخالق)
حكم أخالقية وعقائدية بالحروف المهملة. ألفه سنة (٩٨٥ ه). أرسله إلى البالد العربية

ونال
استحسانهم.

مخطوطاته: األوقاف العامة / الموصل ٤ / ٦٠ [١٢ / ٧] - (١١٧ و).
ملك الوطنية / طهران ٦ / ٥٨ [٣٧ / ٢٥٧٦] - (١٩٨ ظ - ٢٠٢ أ)، ناقصة

اآلخر.
طبعاته: الهند.

١٩ - مهابهارات (فارسي / أدب)
ترجمة مجموعة قصص هندية قديمة عن السنسكريتية. أنجز قسما منها بأمر جالل

الدين أكبر
شاه.

مخطوطاته: گنج بخش / اسالم آباد (مشترك پاكستان ٦ / ٩٨٤) [١٢٤٧٨] -
(١٧٧ ص) - ق ١٢ - ١٣ ه.

- [N .١٩٦٩ M - ٢١٦] (نوشاهى: ٩٢٠) المتحف الوطني / كراتشي
(٢١٦ + ٨٤ ص) - ١٢٥٤ ه.

طبعاته: لكهنو، رقعي، ٢ مج.
٢٠ - وصف كشمير (فارسي / أدب)

مخطوطاته: أكاديمية العلوم / لينينغراد (نسخه هاي خطى فارسي ٥ / ٣٦٥١)
[B ١٠٠٥ (٨٠٥ ف)].

المركزية / جامعة طهران ١٤ / ٣٨٨٦ [٥٩ / ٤٨٦٤] - (ص ١٧٧ - ١٧٩) -
ق ١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ٧ / ٨٥ [٦ / ٣٨٤٤] - (٤١ ظ - ٤٢ أ) - ق ١١ ه.
طبعاته: الله آباد، ١٨٩٥ م، ١٥٢ ص.

الله آباد، ١٩٠١ م، ١٥٤ ص.
٢١ - وظيفه فيضى (فارسي / الفرق والمذاهب)

ترجمة عن السنسكريتية لكتاب " راماين " في العقائد الهندوسية.
طبعاته: لكهنو، ١٨٧٢ م، وزيري، ٩٧٩ ص.

لكهنو، ١٨٧٧ م، وزيري، ٥٤٦ ص.
طهران، بنياد فرهنگ إيران، بسعي عبد الودود أظهر الدهلوي.

(٣٥١)



المصادر: أبجد العلوم ٣ / ٢٢٤ - ٢٢٥، االعالم ٥ / ١٦٨، أعيان الشيعة ٢ /
٤٠٢، تاريخ

أدبيات (صفا) ٥ / ٨٣٨ - ٨٥٧، تاريخ أدبيات (لهرمان أته): ١٩٤، ٢٧٦ - ٢٧٧،
تاريخ نظم

ونثر ١ / ٣٦٣ - ٣٦٤، تذكره حسيني: ٢٤٩ - ٢٥٠، چاپى عربي: ٥٢٦، چاپى
فارسي ٢ /

١٩١٩، ٢٣٥٥ و ٤ / ٤٤١٤ و ٥ / ٥٣٠١، الذريعة ٧ / ٢٦٢ و ٩ / ٨٥٥ -
٨٥٦ و ١٢ / ١١٣،

٢٤٠ - ٢٤١ و ١٨ / ٣٩٠، ٣٩٥ و ١٩ / ١٨٠، ٣٤٠ - ٣٤١ و ٢٠ / ١٧ و
٢٣ / ٣٥، ٢١٦ - ٢١٧

و ٢٥ / ١٠٠، ١١٥، ٢٣٦، الروضة النضرة: ٤٤٥، ريحانة األدب ٤ / ٣٧٩ -
٣٨٣، شعراء

پنجاب: ٢٨٣ - ٢٨٧، شعراى كشمير ٣ / ١٠٩٨ - ١٢٢٢، شعر العجم ٣ / ٢٦
- ٦٥، فهرستواره

فارسي ١ / ١٠٤، ٢٩٦، ٢٩٨، ٤١٢، ٤٢١، كشف الظنون ٢ / ١٩٧٨، گنج
سخن ٣ / ٥١ - ٦١،

مجمع الفصحاء ٤ / ٤٩ - ٥٠، مستدركات األعيان ٥ / ٦٨، مطلع أنوار: ٧٥ -
٧٧، معجم

المطبوعات ٢ / ١٤٧٢، معجم المؤلفين ٨ / ٨٦، مؤلفين چاپى ١ / ٢١٩ - ٢٢١،
نسخه هاي

خطى فارسي ٤ / ٢٨٣٧، ٢٨٥٤، ٣٣٢٤، هدية العارفين ١ / ٨٢٣، هفت آسمان:
.١١٥ - ١٢٦

أبو القاسم
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
الهدية العالية (فارسي / عقائد)

مطبوع.
المصادر: الذريعة ٢٥ / ٢١١ - ٢١٢.

السيد أبو القاسم
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
هداية المحدثين (عربي / علوم الحديث)

المصادر: الذريعة ٢٥ / ١٩٠.



أبو القاسم آذرسا
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
حماسه پيروز عاشورا (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

(٣٥٢)



طبعاته: قم، ١٣٧٠ ش، ١٣٦ ص.
المصادر: كتابشناسى امام حسين (عليه السالم): ١٧.

أبو القاسم اآلصفي
(ق ١٤ ه)

أديب عاصر محمد حسين خان صدر اإلصفهاني (ت ١٣٣٩ ه).
اآلثار:

منشآت (فارسي / أدب)
كتبه مقدمة لكتاب " مدايح الحسنية " تأليف نظام الدولة.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٩ / ٦٢ [٤ / ٩٤٧٥].
المصادر: خطى رضوى ٩ / ٦٢.

السيد أبو القاسم بن إبراهيم الحسيني القزويني
(١٣١٧ - ١٤١١ ه)

فقيه وحكيم إلهي. ولد وتوفي بقزوين. ينتمي إلى أسرة حاج سيد جوادي العلمية في
تلك المدينة. أكمل مرحلة السطوح للدراسة الحوزوية عند والده السيد إبراهيم بمدرسة

إلتفاتية. تتلمذ في العقليات للميرزا طاهر التنكابني والسيد أبي الحسن الرفيعي والسيد
موسى الزرآبادي، وفي الفقه للمال علي الطارمي، كما تتلمذ للشيخ عبد الكريم

الحائري
في مدينة قم. من فعالياته العلمية: تدريسه للفلسفة اإلسالمية.

اآلثار:
١ - أصول العقائد (... / عقائد)

٢ - حاشية األسفار (عربي / فلسفة)
و " األسفار األربعة " لصدر المتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازي.

٣ - حاشية المنظومة (عربي / فلسفة)
و " المنظومة " للمال هادي السبزواري.

٤ - شرح عوامل مال محسن (... / لغة)
المصادر: مستدركات األعيان ٦ / ١٢.

(٣٥٣)



أبو القاسم بن إبراهيم طاهري
(١٣٦٠ ه -)

أستاذ جامعي في العلوم السياسية. ولد في شاهرود. نال الدكتوراه من جامعة فرانس
يوزف في النمسا. عمل بوزارة الثقافة والتعليم العالي لمدة (٦) سنوات بإيران، عين

أستاذا بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة العالمة الطباطبائي بطهران.
اآلثار:

١ - اداره أمور سازمانهاى محلى (فارسي / إدارة)
طبعاته: طهران، پيام نور، ١٣٧٥ ش.

٢ - اداره أمور شهرداريها (فارسي / إدارة)
طبعاته: طهران، قومس، ١٣٧٧ ش، وزيري، ٣١٦.

٣ - أصول علم سياست (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، پيام نور، ١٣٧٣ ش، ١٨٥ ص.

٤ - تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، قومس، ١٣٧٤ ش، ٢٩٦ ص.

٥ - تاريخ عقايد سياسي در غرب (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، پيام نور، ١٣٧٣ ش، ٢٦٤ ص.

٦ - حكومت محلى وعدم تمركز (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، قومس، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٤٠ ص.

٧ - روش تحقيق ومأخذ شناسى (فارسي / مناهج البحث)
طبعاته: طهران، پيام نور، ١٣٧٤ ش.

المصادر: بأنك اطالعات محققين ٢ / ٨١ - ٨٢، كتابنامه زمستان ١٣٧٢: ٣١،
كتاب هفته

٢٣٠ / ٤، المؤلف.
أبو القاسم بن إبراهيم گنجي السمرقندي

(ق ١٤ ه)
مؤلف إيراني. كان حيا سنة (١٣٢٨ ه).

(٣٥٤)



اآلثار:
گلزار شريعت (فارسي / أدب)

قصص أخالقية لألطفال. ألفه سنة (١٣٢٨ ه).
طبعاته: سمرقند، ١٣٢٩ ه، رقعي، ٨٤ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٢٧٨، الذريعة ١٨ / ٢١٧.
السيد أبو القاسم بن إبراهيم مدرسي اليزدي

(ق ١٤ ه)
شاعر من مدينة يزد، تخلص ب " صابر ". كان حيا سنة (١٣١٤ ه).

اآلثار:
١ - تذكرة السلسلة (فارسي / تراجم)

ترجمة ل (٢٩) مؤلفا من السادة المدرسية في يزد، مع منتخبات لبعض آثارهم.
مخطوطاته: سعيدي ريحان الخاصة / يزد (تذكره هاي فارسي ١ / ٢٤٧)، مع ديوانه.

كلية اآلداب / طهران ١ / ٩٤ [٨٤ د] - (١٣٨ و) - ١٣٣٤ ه، بخط المؤلف،
ناقصة.

٢ - ديوان (فارسي / شعر)
مخطوطاته: سعيدي ريحان الخاصة / يزد (تذكره هاي فارسي ١ / ٢٤٧) - (و ١٦٢

-
.(١٨٠

المصادر: تذكره ميكده (المقدمة): ١٦، تذكره نويسى فارسي: ٧٢٢، تذكره هاي
فارسي ١ /

٢٤٤ - ٢٤٧، الذريعة ٤ / ٣٥ و ٢٦ / ١٨١.
السيد أبو القاسم بن إبراهيم الموسوي اإلصفهاني النجفي

(١٢٨٣ - ١٣٧٠ ه)
عالم ديني خبير بالفقه واألصول. لقب ب " المحرر اإلصفهاني " (١). نجفي المسكن

--------------------
(١) جاء في المطبوعات النجفية: ٦٢ أنه معروف ب " المحمد اإلصفهاني "، ويبدو أن " المحمد "

تصحيف
" المحرر ".

(٣٥٥)



والوفاة. قرأ على السيد محمد كاظم اليزدي والزمه وحرر فتاواه. عده السيد مهدي
البحراني من مشايخه، وذكر أنه يروي عن السيد ميرزا محمد هاشم الچهارسوقي.

اآلثار (١):
١ - أبواب الجنان في أعمال اليوم والليلة (فارسي - عربي / أدعية)

ألفه بطلب سهم الملك العراقي (ت ١٣٤٥ ه).
طبعاته: النجف، المرتضوية، ١٣٤٥ ه، ٣٠٠ ص.

طهران، ١٣٦٣ ه، رقعي.
٢ - ترجمة المجالس السنية (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

ترجمة الجزء (٥) من " المجالس السنية " للسيد محسن األمين. احتوى على تراجم
للمعصومين (عليهم السالم). رآى نسختها السيد محمد الجزائري.

٣ - جامع الرسائل العملية (منتخب الرسائل) (فارسي / فقه)
مجموعة فتاوى السيد محمد كاظم اليزدي وغيره.

مخطوطاته: الگلپايگاني / قم ٢ / ١٧٩ [١٥٨١] - (٢٤ و)، إلى آخر الشكيات،
بعنوان

" منتخب الرسائل ".
طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ه، جيبي، ١٦٠ ص.

النجف، ١٣٣٠ ه، مع تعليقات العالمة المامقاني.
بغداد، ١٣٣١ ه.

النجف، ١٣٣٨ ه، مع تعليقات السيد محمد الفيروزآبادي.
النجف، ١٣٤١ ه، مع تعليقات آقا ضياء الدين العراقي.

طهران، ١٣٦٨ ه، رقعي، ١١٢ ص.
٤ - حاشية كفاية األصول (عربي / أصول الفقه)

٥ - رسالة في الكر (عربي / فقه)
رآها السيد محمد الجزائري بخط المؤلف عند سبطه.

--------------------
(١) نسبت إليه في أعيان الشيعة ٢ / ٤١٧ منظومة ميمية خالية من حرف األلف، وهو خطأ ألنها من نظم

السيد أبي القاسم جعفر بن الحسين الخوانساري (ت ١١٥٨ ه) استنادا إلى الكواكب المنتشرة: ٥٩١
ومكارم اآلثار ٧ / ٢٥٢٠.

(٣٥٦)



٦ - رسالة في النحو (عربي / لغة)
٧ - صراط النجاة (فارسي / فقه)

ترجمة " وسيلة النجاة " تأليف السيد أبي الحسن األصفهاني.
طبعاته: طهران، إسالمية، ٢ مج.

إصفهان، ١٣٤٩ ه، رحلي، ٢٧٤ ص، ١ مج.
٨ - الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى (فارسي / فقه)

تكملة عمل الشيخ عباس القمي في ترجمة " العروة الوثقى " تأليف السيد محمد كاظم
اليزدي.

من آخر أحكام األموات إلى آخر كتاب الخمس.
طبعاته: تبريز، ١٣٣٦ ه، رحلي، ٣٣٤ ص.

بومباي، ١٣٣٩ ه، وزيري، ٦٢٨ ص.
بغداد، ١٣٢٨ - ١٣٣٠ ه، وزيري، ٥٥١ + ٢٥٩ + ٨٤ + ٨٨ ص، ٣ مج،

تصحيح الشيخ محمد رضا النائيني.
٩ - نعم الزاد ليوم المعاد (عربي / فقه)

مجموعة إضافات وتعليقات السيد محمد كاظم اليزدي على الرسالة العملية للشيخ
محمد طه

نجف. جمعها المترجم له وقدم لها.
طبعاته: بغداد، ١٣٢٧ ه، ٧٧ ص.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٧، چاپى فارسي ١ / ٥٩٤ و ٣ / ٣٣٩٠، ٣٦٠٩ -
،٣٦١٠

الذريعة ١ / ٧٤ و ٢ / ٤٦٦ و ١٥ / ٣٧ و ١٧ / ٢٨٧ و ١٩ / ٣٦١ و ٢٤ /
٢٣٤، المطبوعات

النجفية: ٦٢، معجم رجال الفكر ١ / ١٣٠، معجم المؤلفين ٨ / ٩٢، معجم المؤلفين
العراقيين

١ / ٦٥، مكارم اآلثار ٧ / ٢٥١٨ - ٢٥٢٠، مؤلفين چاپى ١ / ٢٨٨ - ٢٨٩، نقباء
البشر ١ / ٥٩.

أبو القاسم بن أبي تراب إعالمي
(١٣٤١ ه -)

أديب وشاعر. ولد في إصفهان. درس األدب والفنون الشعرية عند عباس شيدا
اإلصفهاني وغيره.

اآلثار:
محراب راز (فارسي / شعر)



(٣٥٧)



مجموعة أشعاره.
طبعاته: طهران، ١٣٣٩ ش، رقعي، ١٨٦ ص.

المصادر: تذكره سخنوران نائين: ١٧ - ١٩، شاعران زبان پارسى: ٤٧، مؤلفين
چاپى

.١ / ٢٢٨
أبو القاسم بن أبي حامد األنصاري القاسمي الكازروني

(ق ١١ ه)
عالم كبير وشاعر. نشأ في شيراز. قرأ على الشيخ البهائي والخواجة أفضل الدين
المعروف ب " تركه "، ووجيه الدين سليمان القاري. تنقل بين عدة مدن إيرانية

وعراقية.
اآلثار:

١ - خطاب النائبين (... /...)
٢ - ديوان (فارسي / شعر)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٤٨٦ [٤٨٨١] - (٢٦ و) - ق ١١
ه،

ناقصة.
٣ - سلم السماوات (فارسي / تراجم)

حياة مجموعة من الحكماء والشعراء وبعض الشخصيات المهمة، إضافة إلى سيرته
الذاتية. ألفه

سنة (١٠٠٤ ه).
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ١٦٣ [٦٧٠] - (٧٥ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ١٧٢ [٦٩٥١] - (٢٦٩ و)، ناقصة

األول واآلخر.
مركز إحياء التراث اإلسالمي ١ / ٨٢ [٥٥] - (١٨٢ و) - ق ١١ ه، ناقصة.

المركزية / جامعة طهران ٢ / ٥٩٣ [١٨٩] - ق ١٣ ه.
معهد الدراسات الشرقية / لينينغراد (نشريه ٨ / ٥٤) [٨٦٨٤] - (١٦٥ و) -

ق ١٢ ه.
طبعاته: طهران، ١٣٤٣ ش، ٥ + ٢٤١ ص.

٤ - شرح تهذيب المنطق (عربي / منطق)
و " تهذيب المنطق " لسعد الدين التفتازاني.

(٣٥٨)



مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٩ / ٨٢٢ [١٠ / ٢١٤٤] - (ص ٧٧ - ٧٨)،
بعض

من الشرح لعبارة " يقتسمان بالضرورة... ".
٥ - النجوم الزاهرة (عربي / تراجم)

تاريخ المنجمين، نقل عنه في بعض المجاميع ترجمة غياث الدين جمشيد (ت ٨٣٤
ه).

المصادر: احياء الداثر: ١٨٦، تاريخ نظم ونثر ٢ / ٨١٣، چاپى فارسي ٣ / ٣٠٦١،
دانشمندان فارس ٤ / ١٨٦، الذريعة ٩ / ٤٩، ٨٦٥ و ١٢ / ٢٢١ و ٢٤ / ٨٠ و

،٢٦ / ٢٨٧
فرهنگ سخنوران ١ / ٣٣٠ و ٢ / ٧٣٣، مصفى المقال: ٣٥ - ٣٦.

أبو القاسم بن أبي الحسن بهرامي
(١٣١١ - ١٣٦٩ ه)

أستاذ جامعي. ولد في مدينة طهران واستوطنها. أنشأ مؤسسة پاستور الطبية وتولى
رئاستها، كما ترأس دائرة الصحة العامة، ومارس التدريس في كلية الطب البيطري.

توفي بتلك المدينة، ودفن بمقبرة ظهير الدولة في تجريش.
اآلثار:

١ - آبله وديفترى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، بيمارستان شوروى، ١٩٤٧ م، رقعي، ٦ ص.

٢ - بهداشت آب (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، وزارت بهدارى، ١٣٢٦ ش، جيبي، ٩ ص.

٣ - تجزيه ادرار (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٥ ش، وزيري، ٧ + ٢٠٠ ص.

٤ - كزاز وهارى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، بيمارستان شوروى، ١٩٤٧ م، رقعي، ٤ ص.

٥ - مرض حصبه يا تيفوئيد (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، اداره بهدارى، جيبي، ١٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٢٦، ٨١٤، ٨٥٤، ١١٨٥ و ٤ / ٤٠٦٣، ٤٧٠٨،
دانشنامه جهان

اسالم ٤ / ٧٩٦، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣١ - ٢٣٢.

(٣٥٩)



أبو القاسم بن أبي الحسن هزارجريبي المازندراني
(ق ١٤ ه)

عالم وأديب شاعر نظم بالعربية والفارسية. كان حيا سنة (١٢٩٧ ه)، وبقي إلى أوائل
القرن (١٤ ه).

اآلثار:
١ - شرح قصيدة البردة (فارسي / أدب)

ترجمة وشرح جيد لقصيدة البردة، استفاد فيه من اآليات واألحاديث. فرغ منه سنة
(١٢٩٧ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٦ / ٤٩ [٤ / ٦٠٤٤] - (٣٣ ظ - ٩٣ ظ) - ١٢٩٧
ه.

٢ - شرح القصيدة العينية للحميري (فارسي / أدب)
ترجمة وشرح لقصيدة إسماعيل بن محمد المعروف بالسيد الحميري (ت ١٩٣ ه) في

مدح أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم). ابتدأ الشرح بنبذة من حياة السيد الحميري

مع نماذج من شعره.
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٦ / ٤٩ [٥ / ٦٠٤٤] - (٩٤ أ - ١١٨ ظ).
المرعشي / قم ١٩ / ١٥٨ [٢ / ٧٣٥٨] - (٥٩ أ - ٦٤ أ) - ١٢٧٠ ه.
المصادر: تراجم الرجال ١ / ٤٤، خطى مرعشى ١٦ / ٤٩ و ١٩ / ١٥٨.

أبو القاسم اثنا عشري أميري
(ق ١٥ ه)

أستاذ جامعي. تخرج في جامعة إعداد المدرسين بطهران. حصل على الدكتوراه في
علم االقتصاد، ثم درس بكلية االقتصاد في جامعة مازندران.

اآلثار:
١ - پرتوى از اقتصاد ما (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، مركز مطالعات وزارت بازرگانى، ١٣٦٤ ش.
٢ - توزيع كاال در اسالم (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، مركز مطالعات وزارت بازرگانى، ١٣٦٣ ش.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ٢ / ١١.

(٣٦٠)



أبو القاسم اجتهادي
(١٣٥١ ه -)

اآلثار:
١ - بررسى وضع مالى وماليه

مسلمين از آغاز تا پايان دوره أموي (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٦٣ ش، وزيري، ٣٧٦ ص.

٢ - تعليمات ديني (فارسي / معارف دينية)
تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف. أعد للمرحلة األولى في المعاهد اإليرانية.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
أبو القاسم بن أحمد االصطهباناتي

(١٣١٢ ه - ٠٠٠)
عالم له بحوث في الحديث والحكمة. اشتهر ب " العالمة ".

اآلثار:
١ - شرح نهج البالغة (عربي / حديث)

شرح خطبة المتقين منه.
٢ - منظومة في الحكمة (عربي / فلسفة)

(١٠٠٠) بيت تقريبا.
المصادر: دانشمندان فارس ١ / ١١٣، الذريعة ١٣ / ٢٢٥، نقباء البشر ١ / ٥٩ -

.٦٠
السيد أبو القاسم بن أحمد الجزائري

(١٢٨١ - ١٣٥٤ ه)
فقيه وأستاذ حوزوي. ولد في شوشتر. سكن النجف أكثر من (٢٠) سنة، وتخرج
على الشيخ محمد حسن المامقاني، السيد مرتضى الكشميري، الميرزا حبيب الله

الرشتي، السيد إسماعيل الصدر، السيد محمد كاظم اليزدي، وحصل على إجازة الرواية
من السيد الكشميري. مارس تدريس السطوح بشوشتر. شهدت األهواز منذ سنة

(٣٦١)



(١٣٤٩ ه) نشاطاته المختلفة في الوعظ واإلرشاد. توفي فيها، ودفن بالقرب من ضريح
علي بن مهزيار.

اآلثار:
تقريرات (عربي / فقه - أصول الفقه)

محاضرات أساتذته.
المصادر: شجره مباركه: ١٦٣، معجم رجال الفكر ١ / ٣٤٣، نقباء البشر ١ / ٦٠.

السيد أبو القاسم بن أحمد حبيب اللهي الخراساني
(١٣٢٢ - ١٤٠٠ ه)

أديب وشاعر تخلص ب " نويد ". حفيد السيد حبيب الله المجتهد الخراساني. ولد
وتوفي بمشهد، واجتاز فيها مراحل دراسته األولى بمدرسة الرحيمية. قرأ اللغة العربية
والمنطق والفلسفة والفقه واألصول ثم تعلم الفرنسية. سافر إلى: العراق، لبنان، سورية
والتقى الشخصيات العلمية واألدبية البارزة في تلك البلدان. درس اللغة العربية بمدينة

مشهد.
اآلثار:

١ - ارمغان نويد (فارسي / شعر)
مجموعة أشعاره ومقاالته.

طبعاته: مشهد، ١٣٢٥ ه، رقعي، ١٣ ص.
٢ - تاريخ أدب عربي عصر جاهلي (فارسي / أدب)

طبعاته: مشهد، باستان، ١٣٤٦ ش، وزيري، ٩٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٠٢٠، دائرة المعارف تشيع ٦ / ٥٨، سخنوران نامى

معاصر ٦ /
٣٧٤٨، فهرست برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ٥٢، گلزار مشاهير: ١٣٦ - ١٣٧،

مؤلفين چاپى ١ /
.٢٣٨

السيد أبو القاسم بن أحمد الحسيني الكاشاني النجفي
(٠٠٠ - ح ١٣١٨ ه)

عالم ديني استوطن النجف. من خاصة السيد علي بحر العلوم.

(٣٦٢)



اآلثار:
١ - كشف األسرار الخفية في شرح الدرة النجفية (عربي / فقه)

شرح لمنظومة " الدرة النجفية " تأليف السيد محمد مهدي بحر العلوم. مجلدان:
أحدهما في المياه

والخلوة والوضوء، واآلخر في األغسال إلى آخره. فرغ منه سنة (١٢٨٥ ه). شاهده
الشيخ

الطهراني عند الشيخ علي القمي في النجف وعليه تقريظ السيد صالح بن مهدي
القزويني.

٢ - كشف المهمات واأللغاز والمعميات (فارسي / ألغاز)
٣ - المشكاة الزاهرة في أحوال الخمسة الطاهرة (عربي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
(٥) أبواب بعدد الخمسة الطاهرين (عليهم السالم). ألحق به حياة اإلمام الرضا (عليه

السالم). ألفه سنة
(١٣٠٥ ه). نسخة منه كانت عند الشيخ علي القمي في النجف.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٢، الذريعة ١٨ / ٥٢، ٦٣ و ٢١ / ٥٧، گنجينه
دانشمندان ٦ /

٢٤٦، معجم رجال الفكر ٣ / ١٠٢٩ - ١٠٣٠، معجم المؤلفين ٨ / ٩٢، نقباء
البشر ١ / ٦٠.

أبو القاسم بن أحمد خان قره گوزلو الهمداني
(١٢٨٢ - ١٣٤٦ ه)

من رجال الدولة في عهد القاجاريين بإيران. لقب ب " ناصر الملك ". درس في
جامعة إكسفورد بانكلترا، وأجاد االنكليزية والفرنسية. عين وزيرا للمالية في عهد

الدولة الدستورية، ثم رئيسا للوزراء أيام محمد علي شاه لمدة قليلة.
اآلثار:

١ - تاريخ نادر شاه افشار ومختصري
از تاريخ سالطين مغول در هند (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (جيمس فريزر).
مخطوطاته: العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٤٢) [١١٤٥٢] - ١٣١٧ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٤٠ [٨٣٤٢] - (٧٣ و) - ١٣١٤ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٤٠ [٦٧٧٥] - (٦٥ و) - ١٣١٩ ه،

ناقصة األول.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٦ / ٢٤١ [٢٢٨٨] - (٢٣٥ ص).

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ١٣٢ [٢٣٦] - (١١٢ و) - ١٣٠٨ ه.



ملك الوطنية / طهران ٢ / ٩٣ [٣٧١٩] - (١٢٩ و) - ١٣١١ ه.

(٣٦٣)



طبعاته: طهران، ١٣٢١ ه، رقعي، ٣٥٥ ص.
كرمانشاه، ١٣٢٧ ش، رقعي، ١٧٠ ص.

طهران، پاسارگاد، ١٣٦٣ ش، وزيري، ١٦٠ ص، تصحيح حسين مزني.
٢ - داستان غم انگيز اتلو مغربي درونديك (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (ويليم شكسبير).
طبعاته: باريس، ١٩٦١ م، رقعي، ١٢٩ ص.

طهران، زمان، ١٣٤٧ ش، وزيري، ١٣٤ ص.
طهران، نگاه، ١٣٦٩ ش، ١٢٧ ص.

٣ - نطق رستگارى بخش در مجلس شوراى ملى (فارسي / سياسة)
طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ه، جيبي، ٢١ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٩٩٣، رجال بامداد ١ / ٦٦ - ٧٠، كتابشناسى تاريخ
إيران:

١٨٢، كتابنامه آبان ١٣٦٩: ٨٢، مكارم اآلثار ٧ / ٢٤٦٣ - ٢٤٦٦، مؤلفين چاپى
.١ / ٢٧٨

أبو القاسم بن أحمد اليزدي
(ق ١٣ ه)

حكيم ذو اطالع على الفقه ورياضي فلكي. من المقربين لدى محمد ولي ميرزا بن
فتح علي شاه القاجاري. كان حيا سنة (١٢٤٥ ه).

اآلثار:
١ - احكام قرانات (فارسي / فلك)

أحكام الخسوف والكسوف والقرانات (١). ألفه سنة (١٢٤١ ه).
مخطوطاته: الوطنية / طهران ٥ / ٥٧٣ [١ / ٢٤٣٣] - (ص ١ - ٣٧٥) - ١٢٤١

ه،
بخط المؤلف.

٢ - احكام ودالئل حوادث عالم (٢) (فارسي / فلك)
--------------------

(١) القران: تالقي كوكبين من الكواكب السبعة السيارة في برج واحد بدرجة أو بدقيقة معينتين. (فرهنگ
معين ٢ / ٢٦٥٤).

(٢) تردد خطى مجلس " ١ " ١٩ / ٣٢٦ في نسبته إلى المترجم له أو إلى محمد حسين أفشار مؤلف
" مشارق األنوار ".

(٣٦٤)



ترجمة منتخبات من كتب علماء النجوم والقوانين الفلكية. عدة مقاالت وخاتمة.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٣٢٦ [٣ / ٦٣٢٣] - (ص ٤٤٢

-
٧٠٧) - ١٢٧٥ - ١٢٧٦ ه.

٣ - ترجمة منتخبات من الجامع الشاهي (فارسي / فلك)
و " الجامع الشاهي " تأليف أحمد بن محمود السجزي. ضمت الترجمة (٣) أقسام

منه: " كتاب
المعاني في النجوم "، " كتاب تحويل سني العالم "، " كتاب المزاجات ".

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢٩ [٦٥ / ٦٣٩٩] - (ص
- ٤٢٩

٤٤٤) - ق ١٣ ه، ترجمة " كتاب المعاني في النجوم ".
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٣٠ [٦٥ / ٦٣٩٩] - (ص ٤٤٥ -

٥٢٢) - ق ١٣ ه، ترجمة " كتاب سني العالم ".
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٣٠ [٦٥ / ٦٣٩٩] - (ص ٥٢٢ -

٥٥٣) - ق ١٣ ه، ترجمة " كتاب المزاجات ".
ملك الوطنية / طهران ٦ / ٣٢٠ [٥ / ٣٢٤٠] - (ص ١٤٣ أ - ١٥٥ أ)،

ترجمة " كتاب المزاجات ".
ملك الوطنية / طهران ٦ / ٣٢٠ [٤ / ٣٢٤٠] - (١٠٤ أ - ١٤٣ أ)، ترجمة

" كتاب سني العالم ".
٤ - ترجمه احكام دامغانى (فارسي / فلك)

ترجمة عن كتاب " االحكام " أو " غنية المنجمين " تأليف أبي سعيد بن منصور
الدامغاني الذي

ألفه سنة (٥٠٧ ه).
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٣٢٥ [٢ / ٦٣٢٣] - (ص ٤٠ -

٣٩٧) - ١٢٥٥ ه.
٥ - ترجمه االعتقادات (فارسي / عقائد)

و " االعتقادات " للعالمة الشيخ محمد باقر المجلسي. ترجمه لمحمد ولي ميرزا سنة
(١٢٤٢ ه).

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ٦١ [٨٣١١] - (٣١ و)، ناقصة
اآلخر.

٦ - ترجمه البارع (فارسي / فلك)
ترجمة مجموعة منتخبة عن تأليف ألبي الحسن علي بن أبي الرجال الشيباني.

مخطوطاته: الوطنية / طهران ٥ / ٥٧٤ [٢ / ٢٤٣٣ ف] - ١٢٤١ ه، بخط المؤلف.



(٣٦٥)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٣٢٦ [٤ / ٦٣٢٣] - (ص ٧٠٨ -
٧٢٨) - ١٢٧٥ - ١٣٧٦ ه، بدون اسم المؤلف.

٧ - ترجمه سر األسرار (فارسي / فلك)
و " سر األسرار " أو " السرائر " نسب إلى أبي معشر البلخي، ويبدو أنه منتخب من

أقوال
عدد من علماء النجوم، منهم محمد بن مسعود الغزنوي مؤلف " كفاية التعليم ".
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٣٤ [٧٤ / ٦٣٩٩] - (ص

- ٦٦٨
٦٨١) - ق ١٣ ه، بعنوان " ترجمه مختصر سر األسرار ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٣٢٦ [٥ / ٦٣٢٣] - (ص ٧٢٨ -
٨٤٤) - ١٢٧٥ - ١٣٧٦ ه.

ملك الوطنية / طهران ٦ / ٣٢٣ [١٣ / ٣٢٤٠] - (١٦٣ ظ - ٢٣٢ ظ)،
بعنوان " معرفت أوقات از وجوه مختلفه ".
٨ - ترجمه شرايع االسالم (فارسي / فقه)

مخطوطاته: كلية الحقوق / طهران: ٥٣ [٥٨ ب] - (٤٢٦ و) - ١٢٤٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٣٠٦ [٦٦٠٣] - (١٩٨ و) - ١٢٤٣ ه.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٨٤ + ٥٧٨ + ٤٦٢ +

٥٧٢ ص، ٤ ج، اشراف محمد تقي دانش پژوه.
٩ - ترجمه شرح أربع مقاالت بطليموس (١) (فارسي / فلك)

والشرح ألبي الحسن علي بن رضوان بن جعفر في (١٠) مقاالت. ترجمه من العربية
إلى

الفارسية وفقا لترتيب أصله. (٦٠) بابا بهذا النحو: المقالة األولى: (٢٤) بابا، الثانية:
(١٣)

بابا، الثالثة: (١٤) بابا، الرابعة: (٩). صدره باسم محمد ولي ميرزا بن فتح علي شاه
القاجاري.

نسخة منه في مكتبة اإلمام الرضا (عليه السالم) بخراسان، كتبت سنة (١٢٥١ ه) بأمر
عبد الله ميرزا.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥١٤ [٣ / ٦٣٩٩] - (ص ٢٣ -
- (٤٠

ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢٦ [٦٠ / ٦٣٩٩] - (ص ١٧٤ -



--------------------
(١) ذكرت في الذريعة ١٣ / ٦٨ دون اسم مترجمها، ونسبت إلى بعض فضالء عصر السلطان فتح علي

شاه.

(٣٦٦)



٣٤٦) - ق ١٣ ه (١)، فصول من ترجمة المقالة الثانية وترجمة المقالة الثالثة
والرابعة مع تعليقات المترجم له.

ملك الوطنية / طهران ٦ / ٣١٩ [١ / ٣٢٤٠] - ١٢٦٥ ه.
١٠ - ترجمه الشواهد الربوبية (فارسي / فلسفة)

ترجمة مصنف للمال صدر الدين الشيرازي. كتبها لمحمد ولي ميرزا. فرغ منها سنة
(١٢٤٥ ه).

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٤٧ [٣٧٧] - (٢١٢ و).
١١ - تسييرات أدالء (فارسي / فلك)

منتخب من كتاب " سر األسرار في حقيقة التسيير وكيفية االستمرار " ألبي القاسم
البلخي،

ومن أقوال بعض علماء النجوم مثل زردشت وسگزي. ترجمه لمحمد ولي ميرزا.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٣٢ [٦٩ / ٦٣٩٩] - (ص

- ٦٢٩
٦٤٤) - ق ١٣ ه.

ملك الوطنية / طهران ٦ / ٣٢٢ [١٠ / ٣٢٤٠] - (١٩٦ ظ - ٢٠٥ ظ).
١٢ - جداول احكام (فارسي / فلك)

جداول فلكية مختلفة.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٣٢٤ [١ / ٦٣٢٣] - (ص ٢ -

- (٣٧
١٢٧٥ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢١ [٣٤ / ٦٣٩٩] - (ص ٨٨ - ٩١)
- ق ١٣ ه، بعنوان " جدول منسوبات بيوت ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢١ [٣٦ / ٦٣٩٩] - (ص ٩٩ - ١٢٠)
- ق ١٣ ه، تتمة للنسخة السابقة.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢١ [٣٥ / ٦٣٩٩] - (ص ٩٢ - ٩٧)
- ق ١٣ ه، بعنوان " جدول منسوبات كواكب سبعه ".

١٣ - جداول اوزان (فارسي / دوائر المعارف)
تعريف باألوزان والمقادير الطبية والشرعية، وبيان أللفاظها، مثل: مد، سير، مينا،

وغيرها.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢٢ [٣٨ / ٦٣٩٩] - (ص

- (١١١
ق ١٣ ه.



--------------------
(١) ذكر فيها خطأ أن تاريخ تدوينها سنة (١٣٤١ ه).

(٣٦٧)



١٤ - جداول تسوية البيوت (فارسي / فلك)
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢٢ [٤٠ / ٦٣٩٩] - (ص

- ١١٨
١٢٩) - ق ١٣ ه، مع حاشية المترجم له.
١٥ - جدول مطالع بروج (فارسي / فلك)

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢٥ [٥٥ / ٦٣٩٩] - (ص
- ١٥٨

١٥٩) - ق ١٣ ه.
١٦ - جدول نصف النهار (فارسي / فلك)

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢٤ [٥١ / ٦٣٩٩] - (ص
- (١٣٩
ق ١٣ ه.

١٧ - حاشية رسالة حساب (فارسي / رياضيات)
تعليقة على الفصل السابع من المقالة األولى ل " رسالة الحساب " تأليف علي بن

محمد القوشچي.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٤٢٤ [٤ / ٦٣٦٤] - (ص ٥٩ -

- (٦٢
١٢٧٧ ه.

١٨ - زايچه ها (فارسي / تاريخ)
تقويم لمعرفة تاريخ والدة ملوك الدولة القاجارية وأبنائهم وسنين استالمهم للحكم.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢٨ [٦٤ / ٦٣٩٩] - (ص

- ٤١٠
٤١٦) - ق ١٣ ه.

١٩ - طالع نامه (فارسي / فلك)
(٧) طوالع أعدها المترجم له.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢٥ [٥٩ / ٦٣٩٩] - (ص
- ١٧٠

١٧٢) - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٢٧ [٦٣ / ٦٣٩٩] - (ص ٤٠٧ -

٤٠٨) - ق ١٣ ه، بعنوان " زايچه طالع ".
٢٠ - قواطع هيالجات (فارسي / فلك)

شرح وتوضيح ألنواع قواطع الهيالجات (١) استنادا إلى كتب المتقدمين والمتأخرين،
منهم:



--------------------
(١) الهيالج: كلمة يونانية تعني عين الحياة، واصطالح فلكي يستفيد منه المنجمون لتعيين عمر االنسان.

(فرهنگ معين ٤ / ٥٢٣٣).

(٣٦٨)



بطليموس، عبد الجليل السجزي، أبو معشر البلخي. ألفه لمحمد ولي ميرزا.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٣٢٥ [٣ / ٦٣٢٣] - (ص ٤٠٠

.(٤٣٧ -
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٥٣١ [٦٨ / ٦٣٩٩] - (ص ٦١٤ -

٦٢٩) - ق ١٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٦ / ٣٢٢ [٩ / ٣٢٤٠] - (١٨٨ أ - ١٩٦ أ).

٢١ - متمم رسالة حساب (فارسي / رياضيات)
تكملة " رسالة الحساب " لعلي بن محمد القوشچي. ألفه استجابة لطلب محمد ولي

ميرزا.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٩ / ٤٢٤ [٥ / ٦٣٦٤] - (ص ٩٠ -

١١٢) - ١٢٧٧ ه.
المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٦ / ٣٠٦، خطى رضوى ٤ / ٤٧ و ١١ / ٦١،

خطى
مجلس " ١ " ١٩ / ٣٢٤ - ٣٢٦، ٤٢٤، ٥١٤، ٥٢١، ٥٢٤ - ٥٢٧، ٥٢٩ -

٥٣٢، ٥٣٤، خطى
ملى تهران ٥ / ٥٧٣ - ٥٧٤، خطى ملى ملك ٦ / ٣١٩ - ٣٢٠، ٣٢٢ - ٣٢٣،

الذريعة ١٣ / ٦٨،
٢٦ / ١٩١، ١٩٩، الكرام البررة ١ / ٥٠.

أبو القاسم بن أسد الله إمام جمعه الخوئي
(٠٠٠ - ١٣٤٨ ه)

عالم ديني، من مريدي السيد جالل الدين محمد الذهبي " صدر األشراف "، وله فيه
بعض المدائح. سكن مدة في العراق بجوار العتبات المقدسة. توفي في خوي، ودفن

بها.
اآلثار (١):

١ - تاريخ خوى (فارسي / تاريخ)
تاريخ وجغرافية مدينة خوي، مع سرد لبعض آثارها التاريخية المهمة.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٢ / ١١١ [٨٥٣٠] - (٢٢٨ و)، بخط المؤلف.
٢ - مجموعة الفوائد المتفرقة (عربي / متفرقات)

تاريخ حياته وسفره إلى العتبات المقدسة سنة (١٣٣٧ ه). ذكر الشيخ الطهراني أنه
موجود

--------------------
(١) نسب إليه خطأ في مؤلفين چاپى ١ / ٢٤٠ كتاب " أحسن القصص " وهو للسيد أبي القاسم بن علي

أصغر



الموسوي الخوئي كما أثبتنا ذلك في محله.

(٣٦٩)



بخطه عند ابن أخيه الشيخ محمد أمين، استنادا إلى " مرآة الشرق ".
٣ - ميزان الصواب في شرح فصل الخطاب (فارسي / عرفان)

و " فصل الخطاب " للسيد قطب الدين محمد الحسيني الذهبي الشيرازي (١).
مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣١٦ [ف ١ / ٦١٨] - (١٣٤ و).

طبعاته: تبريز، ١٣٣٤ ه، رحلي، ٩٦٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٧١ و ٤ / ٥٠٨٦، الذريعة ١٦ / ٢٢٩ و ٢٠ / ٩٥ و

٢٣ / ٣١٣
- ٣١٤، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣٩ - ٢٤٠.

أبو القاسم بن أسد الله الديزجي الزنجاني
(١٢٧٢ - ١٣٣٥ ه)

عالم ديني خبير بالفقه واألصول، من مدينة زنجان. قرأ المقدمات على والده وواصل
دراسته في قزوين. حضر أبحاث عدد من األساتذة في مدينة النجف، منهم: الفاضل
الشرابياني ونال اإلجازة منه، اآلخوند محمد كاظم الخراساني، الشيخ محمد حسن

المامقاني. عاد إلى وطنه وبذل جهودا كثيرة في اإلرشاد والتدريس.
اآلثار:

١ - تقريرات (عربي / فقه - أصول الفقه)
من محاضرات أستاذه الفاضل الشرابياني. (١٠) مجلدات، شاهد (٧) منها الشيخ

الطهراني،
أحدها في البيع والباقية في األصول. ونقل أن بقية المجلدات في الصالة وغيرها من

أبواب الفقه. ألفه
سنة (١٢٩٦ - ١٣٠٢ ه).

٢ - دفائن األصول (عربي / أصول الفقه)
محاضرات أستاذه الفاضل الشرابياني. من أول مبحث الصحيح واألعم إلى أواخر مقدمة

الواجب. بعناوين " دفينة... دفينة ". شرع فيه سنة (١٣٠٣ ه).
المصادر: الذريعة ٢٦ / ٢٢٥، ٣٠٠، علماء نامدار زنجان: ٣٤.

--------------------
(١) نسب في الذريعة ٢٣ / ٣١٣ خطأ إلى الميرزا أبي القاسم راز الذهبي، والصحيح ما أوردناه استنادا إلى

الذريعة ٩ / ٨٨٤ و ١٦ / ٢٢٩.

(٣٧٠)



أبو القاسم أسد # نسب
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
داستان براى خردساالن (فارسي / أدب)

طبعاته: تبريز، سروش، ١٣٤٥ ش، رقعي، ٧٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٩٨٤.

أبو القاسم إسالمي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
حل المسائل رياضيات عمومى سال أول نظري (فارسي / رياضيات)

ألفه مع محمد رضا نوايي.
طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، ١٢١ ص.
المصادر: كتابشناسى رياضيات: ٤١.

أبو القاسم إسماعيل پور
(ق ١٥ ه)

باحث ومترجم، من أساتذة جامعة بابلسر شمال إيران. حصل على دكتوراه في
الثقافة واللغات القديمة من جامعة طهران سنة (١٤١١ ه).

اآلثار:
١ - آيين گنوسى وما نوى (فارسي / الفرق والمذاهب)
طبعاته: طهران، فكر روز، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٣٠٤ ص.

٢ - أساطير آشور وبابل (فارسي / الفرق والمذاهب)
ترجمة كتاب ل (ف. ژيران، گ. الكوئه، ل. دالپورت).
طبعاته: طهران، فكر روز، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٢٠٨ ص.

٣ - أساطير مصر (فارسي / الفرق والمذاهب)
ترجمة كتاب ل (ژ. ويو).

طبعاته: طهران، فكر روز، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٨٤ ص.

(٣٧١)



٤ - بهشت ودوزخ در أساطير بين النهرين (فارسي / الفرق والمذاهب)
ترجمه كتاب ل (ن. ك. ساندرز).

طبعاته: طهران، فكر روز، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٣٢٣ ص.
٥ - دبى، برو گمشو (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (پيتون، آلن).
طبعاته: طهران، نشر شمع، ١٣٦٩ ش، ١٠٥ ص.

٦ - زبور ما نوى (فارسي / الفرق والمذاهب)
ترجمة كتاب ل (سي. آر. سي. آلبري، هوگو ايبشر).

طبعاته: طهران، فكر روز، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٥٤٤ ص.
٧ - شاعران ونويسندگان آمريكاى التين (فارسي / تراجم)

ترجمة كتاب ل (فرانكو).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٩ ش، وزيري، ٢٨٣ ص.

٨ - هنر ما نوى (فارسي / الفرق والمذاهب)
ترجمة كتاب ل (كليم كايت).

طبعاته: طهران، فكر روز، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٥٥ ص.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ٢ / ١٤٣، كتابشناسى ملى ٦٦ / ٣٤٨، كتابنامه

مهر
١٣٦٩: ١١٠ وبهمن ١٣٦٩: ١٢١ وبهار ١٣٧٣: ٥٨، ١٥٩ وپائيز ١٣٧٣: ٢٧،

كتاب هفته
١٣٠ / ٢ و ١٤٢ / ١٤.

أبو القاسم االشتهاردي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
الحجاب في اإلسالم (فارسي / تفسير القرآن)

تفسير مختصر لآليات القرآنية الواردة في الحجاب.
طبعاته: إيران، ١٢٠ ص، رقعي.

المصادر: الكتاب نفسه.

(٣٧٢)



أبو القاسم اإلصفهاني األحمد آبادي
(١٢٧٨ - ١٣٧١ ه)

طبيب من مدينة إصفهان. لقب ب " ناصر حكمت ". زاول الطبابة بمدينته، وتوفي
فيها، ودفن بتخت فوالد.

اآلثار:
الرسالة االفيونية (فارسي / طب)

في منافع األفيون ومضاره. ألفها سنة (١٢٩٩ ه).
المصادر: الذريعة ١١ / ١٠٠.

أبو القاسم أفشار
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
١ - بازار گوشت (فارسي / اقتصاد)

ألفه مع حسن علي نشاط.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٣ ش، وزيري، ٤ + ٢٧٥ ص.

٢ - تغذيه (فارسي / طب)
ألفه مع حبيب الله هدايت.

طبعاته: طهران، انستيتو خواربار وتغذيه إيران، ١٣٤٦ ش.
٣ - گوشت وصنايع آن (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥٤ ش، ٢١٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٦٥٢، كتابشناسى علوم اقتصادى: ١٧٨، كتابشناسى

علوم
بهداشتى: ٢١٨.
أبو القاسم إلهي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

األصول (عربي / عقائد)

(٣٧٣)



طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٥٣ ش، ٤٩٦ ص.
المصادر: دين نامه هاي إيران: ٥.

أبو القاسم إمام زاده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
محاسبات عددي (فارسي / رياضيات)

طبعاته: طهران، واژگان، ١٣٧٦ ش، وزيري، ١٧٢ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٩٣ / ١٠.

أبو القاسم إمامي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
كويت امروز (فارسي / جغرافية)

ترجمة كتاب لمحمد خليل الجواهري.
طبعاته: طهران، جواهري، ١٩٦١ م، رقعي، ١٣٣ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤١٧٨.
السيد أبو القاسم إمامي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

ديرگذارهاى معرفى در صنايع شيشه (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، شركت سهامي شيشه قزوين، ١٣٧١ ش، وزيري، ٣٣٢ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧١: ٤١٧.
أبو القاسم أمراء

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

گنجينه سؤال علوم سال سوم راهنمايى (فارسي / العلوم الطبيعية)

(٣٧٤)



طبعاته: قم، وفايى، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٢٨ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٦٠ / ١١.

أبو القاسم األمشئي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
نشانه گذارى در زبان فرانسه (فارسي - فرنسي / لغة)

طبعاته: طهران، ١٣٤٩ ش، وزيري، د + ٤٦٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٢٠١.

أبو القاسم أمير أحمدي
(ق ١٥ ه)

أستاذ جامعي. حصل على الماجستير في الجغرافية من جامعة طهران سنة (١٤١٣ ه).
يمارس التدريس في جامعة إعداد المعلمين بمدينة سبزوار.

اآلثار:
إلى جانب مقاالته المنشورة في مجلة " جهاد " اإليرانية، له من الكتب:

جغرافياى سبزوار (فارسي / جغرافية)
طبعاته: ١٣٧٣ ش.

المصادر: بأنك اطالعات محققين ٢ / ٦١.
أبو القاسم أميري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - روايت ايثار: نگاهى به زندگى
وخاطرات شهيد منصور أميري (فارسي / تراجم)

طبعاته: قم، عصمت، ١٣٧٦ ش، رقعي، ١١٢ ص.
٢ - طعم خوش زندگى (فارسي / اجتماع)
طبعاته: قم، عصمت، ١٣٧٦ ش، ١٢٨ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ١٩٥ / ٢٤.

(٣٧٥)



أبو القاسم أمين
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - زيست شناسى جانورى (فارسي / علم األحياء)

ألفه مع محسن شكوهي نژاد.
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٤ ش، وزيري، ٥٣١ ص.

طهران، ١٣٤٧ ش، ٢٦ + ٥٦٠ ص.
٢ - مباني زيست شناسى (فارسي / علم االحياء)

بحث عن علم األحياء، وعلم الخاليا وتصنيف الحيوانات. ألفه مع محسن شكوهي
نژاد.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٨ ش، ٩٩٣ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٨٤٣، كتابشناسى ملى ٦٤ / ٢٥٦، كتابنامه زمستان

:١٣٦٨
.٢٤٦

أبو القاسم أمين زاده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ترجمه دعاى ندبه (عربي - فارسي / أدعية)

طبعاته: طهران، نعيمي، ١٣٥٣ ش، وزيري، ٩٦ ص.
المصادر: كتابنامه حضرت مهدى (عليه السالم) ١ / ٣٤٨.

أبو القاسم أميني
(ق ١٤ ه)

أحد وزراء دولة محمد مصدق في إيران، تولى مدة وزارة البالط التي تهتم بالشؤون
الملكية الخاصة.

اآلثار:
اصالحات كشور (فارسي / سياسة)

طبعاته: طهران، روزنامه اميد، جيبي، ٤٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٥٣، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣٠.

(٣٧٦)



أبو القاسم أنصاري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
گلدوزى جديد (فارسي / فن)

طبعاته: طهران، تبوكان، ١٣٦٦ ش، رحلي، ٦٠ ص.
المصادر: كتابنامه اسفند ١٣٦٦: ٥٣.

أبو القاسم أنصاري
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
طرق طبيعي تحديد وجلوگيرى از باردارى (فارسي / طب)
طبعاته: إصفهان، شهسوارى، ١٣٤١ ش، رقعي، ٦٣ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٤٥٧، كتابشناسى علوم پزشكى: ٢٦٢.
أبو القاسم أنوري

(١٣٦٥ ه -)
اآلثار:

فصل هاي دور (فارسي / شعر)
ألفه مع حسن طاهباز.

طبعاته: كلن، ١٣٥٧ ش، ١٢٥ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٥٣ / ١٧٦.

أبو القاسم بحر العلومي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
اسالم صراط مستقيم (فارسي / معرفة االسالم)

ترجمه مع آخرين عن كتاب ل (كنت مورگان).
طبعاته: تبريز، ١٣٤٤ ش، وزيري، ١٢ + ٥٤٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣١٠، كتابهاى إيران ١٣٤٢: ١٥ - ١٦.

(٣٧٧)



أبو القاسم برهان الشيرازي
(١٣١٠ ه - ٠٠٠)

معلم وأديب، من رؤساء جمعية شيراز األدبية. ولد في ناحية مسجد بردي بشيراز.
عرف بحسن إدارته - التي استمرت (٥٠) سنة - لمدرسة نمازي. نال تقدير مواطنيه
ووزارة الثقافة لخدماته الجليلة. انتخب ممثال عن أهالي شيراز في مجلس بلديتها لمدة

(٣٠) سنة.
اآلثار:

١ - آئين خرد (فارسي / منطق)
طبعاته: شيراز، سعادت، ١٧٤ ص.

٢ - آئين دانش (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: عديدة في شيراز.

المصادر: انجمن هاي أدبي شيراز: ٥٧٨، چاپى فارسي ١ / ٤، دانشمندان فارس ١ /
.٤٤٨

أبو القاسم بزرگ نيا
(١٣٥٢ ه -)

من مواليد مدينة قوچان اإليرانية. ليسانس في الرياضيات من المعهد العالي في
طهران، دكتوراه في اإلحصاء من جامعة شفيلد في انكلترا.

اآلثار:
١ - آمار چند متغيره كاربردى (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع ناصر رضا ارقامي عن كتاب ل (سريوا ستوا كارتر).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، وزيري، ٤٢٠ ص.

٢ - آمار كابردى (فارسي / رياضيات)
اإلحصاء العملي مع برامج كومبيوترية، أعد للجامعات اإليرانية. ترجمة مع محمد

صادق
تهرانيان عن كتاب ل (ماريو تريوال).

طبعاته: مشهد، جهاد دانشگاهى، ١٣٧٤ ش، ٥٤٨ ص.
٣ - استنباط آمارى چند متغيره (فارسي / رياضيات)

(٣٧٨)



ترجمة كتاب ل (سي. جراي).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٤١٦ ص.

٤ - الگوريتمهاى عددي: محاسبات در علوم ومهندسى (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع فائزة توتونيان عن كتاب ل (كريشنا مورتي) وآخرين.

طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٣ ش، ٩٢٠ ص.
٥ - الگوهاى آمارى گسسته وكاربرد آن در علوم اجتماعي (فارسي / رياضيات)

ترجمة كتاب ل (اليفر اندرسن).
طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤٨٠ ص.

٦ - تجزيه وتحليل سريهاى زماني وپيش بيني (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (اليفر اندرسن).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٦ ش، وزيري، ١٩٢ ص.
٧ - تحليل فراوانى وقايع وريسك در هيدرولوژى (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع امين علي زاده وآخرين عن كتاب ل (ج. دبليو. كايت).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، وزيري، ٣٠٠ ص.

٨ - تلخيص داده ها وتجزيه وتحليل خطا براى علوم فيزيكى (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع تقي عدالتي عن كتاب ل (فيليب آر بويتجتن).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٣١٨ ص.
٩ - جبر خطى (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع محمد رضا رجب زاده مقدم عن كتاب ل (آ. مري تروير).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، وزيري، ٣٦٤ ص.

١٠ - حل المسائل آناليز (فارسي / رياضيات)
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، وزيري، ٤١٦ ص.

١١ - خانواده توزيع گاما وتوزيعهاى منشعب
از آن جهت كاربرد در هيدرولوژى (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع محمد رضايى عن كتاب ل (برنارد بابي) وآخرين.
طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٤ ش، ٢٤٠ ص.

(٣٧٩)



١٢ - روشهاى نمونه گيرى (١) (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع السيد مجتبى حسينيون عن كتاب ل (دس راج).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٢٤٨ ص.
١٣ - رياضيات عمومى وهندسه تحليلي (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع علي وحيديان عن كتاب ل (جورج سيمونز).
طبعاته: مشهد، جهاد دانشگاهى، ١٣٧٨ ش، ٢٩٦ ص.

١٤ - رياضيات مهندسي (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع أصغر كرايه چيان عن كتاب ل (الديس كوواك).

طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٧ ش، ٤٧٨ ص.
١٥ - طرح آزمايشها (١) (فارسي / رياضيات)

من الكتب المقررة بقسم االحصاء في جامعة پيام نور بإيران. ألفه مع غالم حسين
شاهكار.

طبعاته: طهران، دانشگاه پيام نور، ١٣٧٥ ش، ج + ٣٣٨ ص.
١٦ - طرح وتحليل آزمايشهاى كشاورزى (فارسي / زراعة)

ترجمة مع علي أكبر سرافراز عن كتاب ل (توماس مورتن) وآخرين.
طبعاته: مشهد، جهاد دانشگاهى، ١٣٧٢ ش، ٤٠٧ ص.

١٧ - كاربرد الگوهاى احتمال (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (أس. أم. رأس).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، وزيري، ٢٤٨ ص.
١٨ - كاربرد سيستمهاى كنترل كيفيت

با استفاده از روشهاى آمارى (فارسي / إدارة)
ألفه مع حامد رضا طارقيان.

طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٨٠ ص.
١٩ - مباني آناليز از ديدگاه توپولوژى (فارسي / رياضيات)

ترجمة كتاب ل (بين مور).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٨ ش، ٣٠٤ ص.

٢٠ - مباني احتماالت (فارسي / رياضيات)

(٣٨٠)



ترجمة مع غالم حسين شاهكار عن كتاب لسعيد قهرماني.
طبعاته: طهران، دانشگاه صنعتي شريف، ١٣٧٧ ش.

٢١ - مباني بررسيهاى نمونه أي (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (تورد الينوس).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٩ ش، ٢٤٤ ص.
٢٢ - مباني رياضيات (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع أسد الله نيكنام عن كتاب ل (ك. ج. بين مور).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، وزيري، ١٦٣ ص.

٢٣ - مباني فيزيك رياضي (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع تقي عدالت عن كتاب ل (كروت).

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٩ ش، ٥٥٦ ص.
٢٤ - معادالت ديفرانسيل معمولي ونظريه پايدارى (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع بهمن هنري عن كتاب ل (سانچز).
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٨ ش، وزيري، ١٧٦ ص.

٢٥ - مقدمه أي بر آمار واحتمال (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع مجيد أسدي عن كتاب ل (شلدون م. رأس).

طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٤٤٨ ص.
٢٦ - مقدمه أي بر تحليل سريهاى زماني (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع حسين علي نيرومند عن كتاب ل (كريستوفر چتفيلد).
طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٢ ش، ٣٠٣ ص.

٢٧ - مقدمه أي بر نظريه كنترل وكنترل بهينه (فارسي / إدارة)
ترجمة مع علي وحيديان عن كتاب ل (آم. كراهام).

طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤٧٨ ص.
٢٨ - نظريه آمار (فارسي / رياضيات)

ترجمة كتاب ل (ويليام ليندجرن).
طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٧، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٤٤٤ + ٧٨٧ ص، ٢

ج.

(٣٨١)



٢٩ - نظريه احتمال مدرن (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع محمد حسين عالمت ساز عن كتاب ل (دامداس بات).

طبعاته: إصفهان، مانى، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٨٤ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، شرح حال استادان ١ / ١٩٣، فرهنگ

رجال
معاصر إيران ٢ / ٣٨١، كتابشناسى ملى ٦٥ / ١٦٢، كتابنامه آذر ١٣٦٦: ٤٣

وبهمن ١٣٦٦:
٣٤، ٤٣ وتابستان ١٣٦٧: ١٧٥ وتابستان ١٣٦٨: ٢٧٤ - ٢٧٥ وپائيز ١٣٦٨:

٤٠٠
وفروردين ١٣٦٩: ٣٣ وتير ١٣٦٩: ٦٨ وبهار ١٣٧٣: ٦١ وپائيز ١٣٧٣: ٢١١،

كتاب هفته
١٦١ / ١٤ و ١٦٥ / ١٣ و ٢١٩ / ١٠.

أبو القاسم البهبهاني
(ق ١٤ ه)

نقيب في الشرطة اإليرانية.
اآلثار:

١ - آنچه يك راننده بايد بداند (فارسي / الحرف والمهن)
ألفه مع محمد رضا باقري.

طبعاته: طهران، كانون معرفت، رقعي، ١٨٨ ص.
٢ - راهنمائى جديد رانندگى (فارسي / الحرف والمهن)

ألفه مع محمد رضا باقري.
طبعاته: طهران، مهر، ١٣٤٨ ش، جيبي.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١١٧ و ٢ / ٢٤٧١.
أبو القاسم بهجت جابري

(ق ١٣ ه)
شاعر إيراني.

اآلثار:
ليلى ومجنون (فارسي / شعر)

(٣٨٢)



مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٧٩ [٦٠١٤] - (١٤٣ و) - ق ١٣ ه،
ناقصة
اآلخر.

المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٦ / ١٧٩.
أبو القاسم بيدار

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - بيوگرافى هنرپيشگان بزرگ (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، أمير كبير.

٢ - فن آموختن (فارسي / التربية والتعليم)
ترجمة كتاب ل (مارسيل پروو).

طبعاته: طهران، مجلة سخن، ١٣٤٤ ش، رقعي، ١٧٠ ص.
٣ - فن زندگى كردن (فارسي / التربية والتعليم)

ترجمة كتاب ل (أندريه موروا).
طبعاته: طهران، ١٣٣٤ ش، رقعي، ١٢ + ١٩٠ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٨٨٢ و ٣ / ٣٧٨٣، ٣٧٨٦، الذريعة ١٦ / ٣١٦.
أبو القاسم بيگناه

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - روشهاى پژوهش در تاريخ (فارسي / تاريخ)
ترجمه مع آخرين عن كتاب ل (شارل ساماران).

طبعاته: مشهد، آستان قدس، ١٣٧١ ش، وزيري، ٣ ج.
٢ - سفرنامه خانيكوف (فارسي / أدب)

ترجمة مع أقدس يغمائي لرحلة (خانيكوف) إلى جنوب آسيا.
طبعاته: مشهد، آستان قدس، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٣٥٦ ص.

المصادر: فهرست انتشارات آستان قدس رضوى: ١٢، ٦٧، كتاب هفته ١٥٤ / ٢٥.

(٣٨٣)



أبو القاسم پاكدامن
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
إلى جانب نشاطاته في التحقيق (١)، له المؤلفات اآلتية:

١ - آموزش پزشكى در إيران (فارسي / طب)
ألفه مع محمد رضا غفاري وهوتن ياسائي.

طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ وآموزش عالي، ١٣٥٧ ش، ٢٠٣ ص.
٢ - پيوند قلب وجراحي تجربى (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥٥ ش، ١٢٦ ص.
٣ - مقايسه طب قديم إيران با پزشكى نوين (فارسي / طب)

ألفه مع جالل مصطفوي.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥٨ ش، ٢٣٨ ص.

المصادر: كتابشناسى علوم پزشكى: ٨٣، ٩٧، ١١٣ - ١١٤، ١٤٥.
أبو القاسم پرتوي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

سرود آدمك لوزيتا نيايى (فارسي / أدب)
ترجمة مع سيروس سهامي عن كتاب ل (پيتراويس).

طبعاته: مشهد، نيكا، ١٣٧٠ ش، ١٥٦ ص.
المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٠: ٤٣٤.

أبو القاسم پروين ضمير
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
بينش انسان (فارسي / فلسفة)

--------------------
(١) منها تحقيق مع محمد رضا غفاري كتاب " قانون در طب " الذي هو ترجمة عبد الرحمن شرفكندي

ل " القانون في الطب " تأليف أبي علي سينا.

(٣٨٤)



طبعاته: طهران، جيبي، ١٤٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٨٧٧، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣٦.

أبو القاسم پزشكيان
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
الكتروكار ديوگرافى برپايه الكتروفيزيولوژى (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٩ ش، وزيري، ٢٨٩ + ١١١ ص.
طهران، دهخدا، ١٣٤٤ ش، وزيري، ح + ٢٨٩ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٧٨، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣٦.
أبو القاسم تفضلي

(١٣٤٠ ه -)
باحث قانوني. دكتوراه في الحقوق. أجاد الفرنسية واالنكليزية. صاحب امتياز مجلة

" آسمان إيران ".
اآلثار:

إضافة إلى مقاالته المنشورة في صحيفتي: " نبرد " و " إيران " الطهرانيتين، له الكتب
اآلتية:

١ - از فروغ السلطنة تا أنيس الدولة (فارسي / تاريخ - تراجم)
ألفه مع خسرو معتضد.

طبعاته: طهران، گلريز، ١٣٧٧ ش، ٦٧٢ ص.
٢ - اسرار دفاع (رمز موفقيت در دادگسترى) (فارسي / حقوق)

ترجمة كتاب ل (ژرژه كوهندي).
طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٤٠ ش، رقعي، ١١٤ ص.

طهران، گنج دانش، ١٣٧٤ ش، رقعي، ١٤٤ ص.
٣ - بي گناهى كه به دار آويخته شد (فارسي / حقوق)

وقائع محاكمة حسن جعفري سنة (١٣٦٩ ه) المتهم بقتل أحمد دهقان مدير مجلة "
تهران

مصور ". تولى المترجم له أمر الدفاع عنه مع آخرين.

(٣٨٥)



طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٧٤ ش، رقعي، ٣٦٤ ص.
٤ - دفاع از وكيل مدافع (دو چهره متضاد وكيل دادگسترى) (فارسي / حقوق)

ترجمة كتاب ل (جاك هاملن).
طبعاته: طهران، ١٣٦٨ ش، ٩٥ ص، بعنوان " دفاع از وكيل مدافع ".

طهران، ١٣٤٢ ش، رقعي، ١٢ + ٩٨ ص، بعنوان " دو چهره متضاد وكيل
دادگسترى ".

٥ - روستاى امامه وانيس الدولة (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، كتابسرا، ١٣٦٣ ش، جيبي، ١٣٦ ص.
٦ - سماع درويشان در تربت موالنا (فارسي / عرفان)

طبعاته: طهران، تنوير، ١٣٧٧ ش، ٣٢٤ ص.
٧ - قانون كار (فارسي / قانون)

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٣ ش، جيبي، ٢٧٥ ص.
طهران، أمير كبير، ١٣٥٠ ش، ٢٩١ ص.

٨ - موجوداتي از ما وراى فضا (فارسي / فلك)
ترجمة كتاب ل (دينكن).

طبعاته: طهران، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢٢٣ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ١ / ٢٨٧ و ٢ / ٢٢٠٢ و

/ ٣
٣٨٧٥، چهره مطبوعات معاصر: ١١، الذريعة ١٧ / ٢٦، كتابنامه بهمن ١٣٦٣: ٣٧

و ١٣٦٨:
٩٨ وپائيز ١٣٧١: ٤٤٦، كتاب هفته ١١٥ / ١٤ و ١٠٩ / ٢١، ١١٢.

أبو القاسم توسلي
(١٣٥٩ ه -)

اآلثار:
١ - اكسيد اسيون گوگرد در خاك (فارسي / زراعة)

طبعاته: طهران، مؤسسة تحقيقات خاك وآب، ١٣٦٤ ش، ٨٢ ص.
٢ - اندازه گيرى ضريب آبگذرى خاك در

زير سطح ايستابى به روش چاهك (فارسي / زراعة)

(٣٨٦)



طبعاته: طهران، مؤسسة تحقيقات خاك وآب، ١٣٦٢ ش، ٣٠ ص.
٣ - تعيين بهترين دوره آبيارى وتأثير خواب

تابستانه در عملكرد يونجه استان خوزستان (فارسي / زراعة)
طبعاته: طهران، مؤسسة تحقيقات خاك وآب، ١٣٦٥ ش، ٣٠ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٥٦ / ١٧٦ و ٥٨ / ٩٦، ٩٨، كتابنامه منابع طبيعي:
.٣٤٣

أبو القاسم جزائري
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - s of food sciences ' English for the student (إنكليزي / لغة)

طبعاته: طهران، سمت، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٣٨٤ ص.
٢ - با نان تنها (غذا وتغذيه در جهان) (فارسي / طب)

ترجمة كتاب ل (راسل برون).
طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٨ ش، ٢٧٦ ص.

٣ - راهنماى آموزش تغذيه براى كادر كمكى بهداشتى (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، وزارت بهدارى، ١٣٦٤ ش، ١٣٩ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٥٥ / ١٠٩، كتابنامه پائيز ١٣٦٨: ٣٨٠، كتاب هفته
.١٠٤ / ١١

السيد أبو القاسم بن جعفر الحسيني الواعظ اليزدي
(ق ١٣ ه)

عالم ديني برع في التفسير والحديث والخطابة. عرف ب " سلطان الواعظين ". أقام
بمدينة الهيجان ومارس الوعظ واإلرشاد. من تالميذه: أخوه السيد أبو تراب اليزدي.

كان حيا سنة (١٢٧٥ ه).
اآلثار:

١ - أحاديث متفرقة (عربي / حديث)
مخطوطاته: المسجد األعظم / قم: ٤٤٨ [١ / ٤٨٢] - ق ١٣ ه، بخط المؤلف.

المسجد األعظم / قم: ٤٤٩ [٣ / ٤٨٢] - ق ١٣ ه، بخط المؤلف.

(٣٨٧)



٢ - أنيس الواعظين (عربي / حديث)
منتخب من عدة كتب روائية، منها: " عدة الداعي "، " مجموعة ورام "، " علل

الشرايع "،
" روضة الكافي "، " األمالي " للشيخ الصدوق، " عيون أخبار الرضا (عليه السالم) ".

مخطوطاته: المسجد األعظم / قم: ٣٨ [٣٢١٦] - (٣٥٠ و) - ق ١٣ ه، بخط
المؤلف.

٣ - ثمرة الجنان (عربي / معارف دينية)
مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ١ / ١٤٠ [١٤٠٧] - (٦٩٨ و) - ١٢٧٥ ه،

بخط
المؤلف.

٤ - ذخيرة المعاد في أحوال سادات العباد (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم
السالم))

جزءان، األول: سيرة النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السالم)، والثاني:
حياة سيد

الشهداء (عليه السالم). استند في تأليفه إلى (٦٢) مصدرا. فرغ منه سنة (١٢٧٢ ه).
مخطوطاته: المسجد األعظم / قم: ١٩٨ [١١٢] - (٣٠٠ و) - ق ١٣ ه، مع

تصحيحات
وحواش بخط المؤلف.

المصادر: آينه دانشوران: ٦٧٢، تراجم الرجال ١ / ٤٧، گنجينه دانشمندان ٧ /
.٤٢٥

أبو القاسم جليليان مصلحي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
حسرت ديدار (مرواريدهاى كبود) (فارسي / شعر)

أشعاره الدينية.
طبعاته: مشهد، هاتف، ١٣٧٧ ش، ١٢٠ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).
أبو القاسم جمشيدي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - انتقال انرژى (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، دانشگاه آزاد، ١٣٥٧ ش، ١٠ + ٧٩ ص.



(٣٨٨)



٢ - دوره فشرده فيزيك نظري (فارسي / فيزياء)
ترجمة كتاب ل (النداو. ليف شيتز).

طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٧١ ش، ٣٤٨ ص.
٣ - نور، امواج الكترومغناطيسى (فارسي / فيزياء)

طبعاته: طهران، دانشگاه آزاد، ١٣٥٧ ش، ١٠ + ٦٥ ص.
المصادر: فهرست نشر دانشگاهى ١٣٧١: ٣٤، كتابشناسى ملى ٤٧ / ٩٥، ١٢٤.

أبو القاسم جنتي عطائي
(١٣٣٥ - ١٤١٣ ه)

أديب وكاتب مسرحي. ولد في مشهد. دكتوراه في األدب المقارن والفلسفة وعلم
النفس. ذو شهادة تخصصية في األدب المسرحي. نشر أعماله بعدة مجالت إيرانية،

منها: " اطالعات "، " تماشا "، " عدل "، " مقاومت ملى "، " بررسى هاي تاريخي
."

فاز بالجائزة األولى في مسابقة وزارة الثقافة للكتابة المسرحية سنة (١٣٧٦ ه). توفي
في باريس.

اآلثار:
١ - بنياد نمايش در إيران (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٣٣ ش، رقعي، ٢٧٨ + ١٢٤ ص.
طهران، صفى عليشاه، ١٣٥٦ ش، رقعي، ٢٧٨ ص.

٢ - تاريخ تآتر در جهان (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، اقبال، ١٣٣٧ ش، رقعي، ٥٢ ص.

٣ - چراغ، چند صفحه از زندگى فلورانس نايتينگل (فارسي - فرنسي / تراجم)
طبعاته: طهران، ١٣٢٦ ش.

٤ - زندگانى وآثار رضا كمال شهرزاد (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٣٣ ش، رقعي، ١٦٨ ص.

٥ - سخنان بزرگان (فارسي / مواعظ وحكم)
طبعاته: طهران، ١٣٣٥ ش، رقعي، ٢٢٤ ص.

(٣٨٩)



٦ - نكات اساسى نامه نگارى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، بارانى، ١٣٤٣ ش، رقعي، ١٨ + ٣٠٤ ص.

٧ - نمايشنامه سربازان جاويدان (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، ١٣٤٣ ش، وزيري.

٨ - نمايشنامه هاي سپاه خوشبختى ستاره ورمضان (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، ١٣٤٣ ش، وزيري، ٤٦ ص.

٩ - نمايشنامه هاي مدارس (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، اقبال، ١٣٣٦ ش، رقعي، ١٠ + ٩٧ ص.

١٠ - نمايشنامه هائى در رآه وطن (فارسي / فن)
(٥) مسرحيات.

طبعاته: طهران، ١٣٤٣ ش، وزيري، ٣٥ ص.
١١ - نيمايوشيج، زندگى وآثار أو (فارسي / تراجم)

طبعاته: طهران، صفى عليشاه، ١٣٣٤ ش، رقعي، ١٩٣ ص.
طهران، صفى عليشاه، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٣٥٢ ص.

١٢ - يادگار أشك (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٧، ١٠٥٢ و ٢ / ١٦٤٥، ٢٨١٠ و ٣ / ٢٩٣٦ و ٥ /
،٥٢٩١

٥٣٠٨، ٥٣١٠ - ٥٣١١، ٥٣٧١، چهره مطبوعات معاصر: ٧٦، الذريعة ١٢ /
٥٧، فهرست

برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ٤٣، ٦٧، كتابنامه آذر ١٣٦٣: ٥٨ وتابستان ١٣٦٨:
٧٠، گلزار

مشاهير: ٣٩٦، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣٦ - ٢٣٧.
أبو القاسم الحائري

(ق ١٣ ه)
عالم ورجالي خبير كان مقيما بكربالء. كان حيا سنة (١٢٨٤ ه).

اآلثار:
المشتركات (عربي / رجال)

(٣٩٠)



عده الشيخ الطهراني من أحسن ما كتب في المشتركات، وذكر أنه أكثر فيه النقل عن
" جامع

الرواة " لألردبيلي و " مشتركات " الطريحي والكاظمي، كما نقل عن الميرزا محمد
بن علي

االسترآبادي والسيد التفرشي وبعض ما استظهره والده العالمة. رأى مخطوطة منه عند
السيد

هاشم بن جعفر آل بحر العلوم في النجف.
المصادر: الذريعة ٢١ / ٤٠، الكرام البررة ١ / ٤٤، مصفى المقال: ٣٤.

أبو القاسم حسام
(ق ١٤ ه)

عالم من حيدر آباد الهندية.
اآلثار:

١ - كليد جنت (أردي / مواعظ وحكم)
طبعاته: حيدر آباد، مطبع حيدري، ٣٢ + ٣٦٨ ص.

٢ - هالل محرم (شمشير ماتم) (أردي / المدائح والمراثي)
طبعاته: حيدر آباد، مطبع حيدري، ١٣٥٣ ه، ٣٩٠ ص.

المصادر: بر صغير كي اماميه مصنفين ١ / ٢٠٦ و ٢ / ٧٠٦.
أبو القاسم بن حسن

(ق ١٣ ه)
مؤلف إيراني. كان حيا سنة (١٢٤٦ ه).

اآلثار:
منتخب النصائح (فارسي / مواعظ وحكم)

نصائح مستوحاة من الشريعة اإلسالمية، وموجهة إلى الحكام. أتمه سنة (١٢٤٦ ه)
وأهداه

إلى فتح علي شاه القاجاري.
مخطوطاته: الوطنية / طهران ٣ / ٣٥٣ [٦ / ١٢٨٨] - (ص ١٩٧ - ٢٠٦) -

ق ١٣ ه.
المصادر: خطى ملى تهران ٣ / ٣٥٣.

(٣٩١)



السيد أبو القاسم بن حسن الحائري الطباطبائي
(١٢٤٢ - ١٣٠٩ ه)

فقيه محدث وأصولي. من ذرية السيد علي الطباطبائي مؤلف " الرياض "، ومن
تالمذة الشيخ مرتضى األنصاري بالنجف. مارس التدريس في كربالء، ومنح عدة

إجازات (١). توفي بالكاظمية، ودفن في كربالء.
اآلثار:

تقريرات (عربي / فقه - أصول الفقه)
من محاضرات أساتذته.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٣ - ٤٠٤، الذريعة ١ / ١٣٩، معجم رجال الفكر ١
.٣٩٥ /

السيد أبو القاسم بن حسن الخوانساري
(١١٦٠ - ١٢١٢ ه)

عالم ديني ومدرس من مدينة خوانسار. تتلمذ لوالده وآخرين. حصل على إجازة
في الرواية من جده السيد حسين الخوانساري واآلقا باقر البهبهاني وأبيه. تولى التدريس

واألمور الشرعية في خوانسار، وفيها توفي.
اآلثار:

١ - رسالة في اجتماع األمر والنهي (عربي / أصول الفقه)
مخطوطاته: الخوانساري الخاصة / طهران (مجلة نور علم ع ٤، ص ١١٦) [٣ مج]

-
(٥ و) - ١١٧٩ ه.

٢ - رسالة في حكم رؤية الهالل قبل الزوال (عربي / فقه)
مخطوطاته: عاطفي الخاصة / كاشان (نشريه ٧ / ٧٥٢).

المصادر: مكارم اآلثار ٢ / ٤٣٠، مناهج المعارف (المقدمة): ١٨٣.
--------------------

(١) كإجازته للسيد إبراهيم بن محمد تقي النقوي سنة (١٢٩٠ ه)، ولمحمد بن حسن ابن العالمة علي
العلياري التبريزي سنة (١٣٠٤ ه).

(٣٩٢)



أبو القاسم حسين جاني
(١٣٦٨ ه -)

أديب وشاعر إيراني.
اآلثار:

١ - بي مرگ، مثل صنوبر (فارسي / شعر)
مجموعة أشعار معاصرة في ذكرى شهيدي الثورة اإلسالمية: محمد علي رجائي

والشيخ محمد
جواد باهنر.

طبعاته: طهران، شوراى هماهنگى تبليغات إسالمي، ١٣٧٥ ش، ٩٣ ص.
٢ - چفيه هاي چاك چاك (فارسي / شعر)

مجموعة شعرية تصور بطوالت قوات التعبئة الشعبية في إيران.
طبعاته: طهران، هماهنگ، ١٣٧٨ ش، ١٦٦ ص.

٣ - حسين احياگر آدم (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: طهران، سروش، ١٣٧٧ ش، رقعي، ٨٠ ص.

٤ - در إقليم خويشتن (فارسي / أدب)
مجموعة مقاالت أدبية.

طبعاته: طهران، هماهنگ، ١٣٧٧ ش، ٧٦ ص.
٥ - مقدمه أي بر شيطان (فارسي / أدب)

(١٢٠) قطعة أدبية ألقاها بمناسبة يوم المقاومة الشعبية لالستكبار العالمي في إيران.
طبعاته: طهران، شوراى هماهنگى تبليغات إسالمي، ١٣٧٥ ش، ١١٧ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب هفته ٢٣٢ / ٤، مجلة كيهان
فرهنگى

ع ١٢٨، السنة ١٣٧٥ ش، ص ٥٩، وع ١٢٩، السنة ١٣٧٥ ش، ص ٧٢.
أبو القاسم بن حسين خان كحال زاده

(١٣١٦ - ١٤٠١ ه)
باحث تاريخي. ولد بطهران، وقرأ في حوزتها العلمية والمدرسة العالية أللمانيا

وإيران. عمل مترجما وكاتبا سنة (١٣٣٣ ه) في السفارة األلمانية. انتمى إلى الحزب

(٣٩٣)



االشتراكي الديمقراطي وأصدر صحيفة " پژوهش ". وظف في وزارة الداخلية سنة
(١٣٣٧ ه). انتقل إلى وزارة العدل سنة (١٣٤٦ ه) وعين محققا عدليا في نيشابور.

عهدت إليه وظيفة مدير لالذاعة ووكالة أنباء پارس في طهران منذ سنة (١٣٦٢ ه) لمدة
ثالثة أعوام.

اآلثار:
ديده ها وشنيده ها وخاطرات در باره مشكالت

إيران در جنگ بين المللى ١٩١٤ - ١٩١٨ (فارسي / تاريخ)
مذكراته أثناء عمله في السفارة األلمانية.

طبعاته: طهران، فرهنگ، ١٣٦٣ ش، ٤٨٤ ص، باهتمام مرتضى كامران.
المصادر: رجال ومشاهير إيران ٥ / ٢٥١ - ٢٥٣، كتابشناسى آذربايجان: ١٩٩،

كتابشناسى
مشروطيت: ٧٧، الكتاب نفسه.

أبو القاسم بن حسين علي دوست
(١٣٨١ ه -)

عالم ديني. ولد في ابرقوه التابعة لمحافظة يزد. التحق بحوزة قم العلمية سنة
(١٣٩٣ ه). حضر البحث الخارج في الفقه واألصول للشيخ حسين وحيد الخراساني.

له
نشاطات علمية في التدريس والتأليف.

اآلثار:
١ - حاشية على المكاسب (عربي / فقه)

٢ - سلسبيل في أصول التجزئة واإلعراب (عربي / لغة)
إعراب سورة اإلنسان مع دراسة صرفية لها.

طبعاته: قم، أسوة، ١٣٧٨ ش، وزيري، ٤٣٦ ص.
٣ - مغني األديب (عربي / لغة)

تلخيص " مغني اللبيب " البن هشام، وتعليق عليه. ألفه مع آخرين.
طبعاته: عديدة منها:

قم، إسالمي، ١٣٧٤ ش، ٤٠٠ ص.
المصادر: المؤلف.

(٣٩٤)



السيد أبو القاسم (١) بن حسين القمي الرضوي النقوي الحائري
(١٢٤٩ - ١٣٢٤ ه (٢))

فقيه مجتهد، ومفسر له مؤلفات كثيرة في العلوم اإلسالمية. ولد في مدينة فرخ آباد
بكشمير. درس العلوم الدينية في لكهنو عند السيد محمد " سلطان العلماء " والسيد

حسين " سيد العلماء ". حضر في النجف حلقات درس الشيخ مرتضى األنصاري
والشيخ محمد حسين الفاضل األردكاني، وحصل على إجازة االجتهاد منهما. تنقل بين
عدة مدن إيرانية كشيراز، كرمان، قم، إصفهان، مشهد لمواصلة دراسته. أدى خدمات

دينية وعلمية كثيرة في مدينة الهور، منها: بناؤه مدرسة ومسجد وتصديه للتدريس.
توفي بتلك المدينة.

اآلثار:
١ - اإلبانة (٣) (فارسي / السيرة النبوية)

في سبب مصاهرة بعض الصحابة.
٢ - ابطال تناسخ (٤) (فارسي / عقائد)

طبعاته: الهور، ١٣١٤ ه.
٣ - أجوبة أسئلة النصارى (... / عقائد)

٤ - األجوبة الزاهرة (٥) (فارسي / عقائد)
مطبوع.

٥ - أرض العتاق ألهل النفاق (فارسي / معارف دينية - فقه)
--------------------

(١) ذكره مؤلفو التراجم بهذا االسم، وجاء في چاپى فارسي ٥ / ٥١٢٣، ٥٤٥٧ باسم " السيد أبي القاسم
تقي بن حسين الرضوي ".

(٢) أورد السيد األمين تاريخ وفاته (٣) مرات في أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٤، ٤٥٣، إحداها مطابقة لما ذكر
أعاله، واألخريان في حدود سنة (١٣١٥ ه).

(٣) جاء في علماى اماميه پاكستان: ١٨ بعنوان " ربانه ".
(٤) وفي أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٤: " بطالن النسخ والمسخ ".

(٥) ورد في علماى اماميه پاكستان: ١٨ باسم " اجوبه زائره ".

(٣٩٥)



في خصائص كربالء، وإباحة ممارسة األعمال العبادية على أرضها.
طبعاته: الهور.

٦ - األركان الخمسة (أردي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
ترجمة عن الفارسية لكتاب " األنوار الخمسة " تأليف المترجم له. مطبوع.

٧ - إزالة الغين في رؤية العين (١) (فارسي /...)
٨ - اإلصابة في تحقيق حال بعض الصحابة (عربي / رجال)

٩ - األنوار الخمسة (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: الهور، ١٨٨٧ م، رقعي، ١٠٨ ص.

١٠ - االيقان في الجواب عن مسألة االجهار (٢) والكتمان (عربي / فقه)
١١ - براهين اللغة (٣) (عربي / لغة)
١٢ - برهان البيان (أردي / عقائد)

أهم مباحث الخالفة واإلمامة، مع تفسير آية االستخالف.
طبعاته: الهند.

١٣ - برهان شق القمر ورد النير األكبر (عربي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
إثبات لمعجزة شق القمر ورجوع الشمس ألمير المؤمنين علي (عليه السالم) مرتين،

وحديثها معه. ألفه
لنواب ناصر علي خان سنة (١٢٩٦ ه).

طبعاته: الهور، ١٣٠٠ ه.
١٤ - برهان المتعة (فارسي / فقه)

بحث جامع عن مسألة المتعة في بابين، األول: مشروعيتها، والثاني: أحكامها. ألفه سنة
(١٢٩٥ ه).

طبعاته: الهور، ١٨٨٢ م، وزيري، ٣ + ٥٧ ص.
--------------------

(١) في أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٤: " إزالة الغين عن بصارة العين بإثبات شهادة الحسين (عليه السالم) "، ويبدو
أنه غير

صحيح، إذ نسبه في الذريعة ١ / ٥٢٩ إلى المولوي حيدر علي.
(٢) في أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٤: االجتهاد.

(٣) في أعيان الشيعة ٢ / ٤٥٣: " رسالة البراهين ".

(٣٩٦)



١٥ - البشرى بالحسنى (فارسي / معارف دينية)
شرح لرسالة " مودة القربى " تأليف السيد علي بن شهاب الدين الهمداني. مجلدان.

طبعاته: الهور، ١٢٩٥ ه.
١٦ - تجريد المعبود (فارسي / الفرق والمذاهب)

رد على شبهة النصارى واليهود.
طبعاته: الهور، ١٣١٥ ه.

١٧ - تخريج اآليات واألحاديث في إثبات إمامة االثني عشر (فارسي / عقائد)
يقرب من (٤٠) جزءا.

١٨ - التذكرة في شرح التبصرة (عربي / فقه)
١٩ - تذكرة المأل األعلى (فارسي / عقائد)

٢٠ - تعبد ما ال بد (عربي / فقه)
بحث عن القبلة.

٢١ - تعليقة على األنوار الجاللية (عربي / عقائد)
و " األنوار الجاللية " شرح الفاضل المقداد ل " الفصول النصيرية " التي ترجمها إلى

العربية المولى
ركن الدين محمد بن علي الجرجاني.

٢٢ - تعليقة على تهذيب األصول (عربي / أصول الفقه)
تعليقة على " تهذيب طريق الوصول إلى علم األصول " للعالمة حسن بن يوسف

الحلي.
٢٣ - تعليقة على شرح الباب الحادي عشر (عربي / عقائد)

٢٤ - تعليقة على شرح التجريد (عربي / عقائد)
و " الشرح " لعلي بن محمد القوشچي (ت ٨٧٩ ه) على " تجريد الكالم " تأليف

الخواجة نصير
الدين الطوسي.

٢٥ - تعليقة على شرح التجريد (عربي / عقائد)
و " الشرح " للعالمة الحلي على " تجريد الكالم " تأليف الخواجة نصير الدين

الطوسي.
٢٦ - تعليقة على شرح مبادئ الوصول إلى علم األصول (عربي / أصول الفقه)

(٣٩٧)



٢٧ - تعليقة على شرح مير عبد الوهاب (١) (عربي / عقائد)
٢٨ - تقليد المقلد (أردي / فقه)

رسالة عملية.
طبعاته: الهند.

٢٩ - تكليف المكلفين (فارسي / عقائد - فقه)
مجلدان: األول في األصول، والثاني في الفروع.

طبعاته: الهند، ١٢٩٢ ه، وزيري، ١٢٩ ص.
٣٠ - الجنة الواقية والجنة الباقية (فارسي - عربي / عقائد - زيارات - فقه)

ذكر الشيخ الطهراني أنه في اثبات مشروعية زيارة المعصومين (عليهم السالم) وكيفيتها
وألفاظ الزيارة

للمصنف. ونقل أنه جزءان: األول في العقائد، والثاني في فروع الدين.
طبعاته: الهور.

٣١ - الجواب بالصواب في حكم طعام أهل الكتاب (عربي / فقه)
طبعاته: الهور، ١٣١٦ ه.

٣٢ - الجواب العين في تحقيق الكسوفين (فارسي / فلك)
طبعاته: الهند.

٣٣ - جواب ال جواب (فارسي / الشعائر والمراسم)
مجموعة روايات منتخبة من كتب الفريقين إلثبات شرعية إقامة العزاء لإلمام الحسين

(عليه السالم).
طبعاته: عديدة منها:

الهور، ١٨٧٢ م، رقعي، ١٦ ص.
٣٤ - حجة الله البالغة على الخاصة والعامة (فارسي / عقائد)

طبعاته: الهور، ١٨٧٢ م، وزيري، ٢٨ ص.
٣٥ - حجج العروج على أهل اللجوج (فارسي / السيرة النبوية)

إثبات لمعراج النبي (صلى الله عليه وآله) ورد على منكريه.
--------------------

(١) هكذا ورد في مطلع أنوار: ٨٠ وعلماى اماميه پاكستان: ١٨ ويحتمل المقصود من " شرح مير عبد
الوهاب " شرحه على " الفصول النصيرية " المعربة.

(٣٩٨)



طبعاته: الهور، ١٢٩٦ ه.
٣٦ - حقائق لدني (١) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

ترجمة " شرح خصائص أمير المؤمنين (عليه السالم) " تأليف أحمد بن علي النسائي.
طبعاته: الهور، ١٣١١ ه، وزيري، ١٨٨ ص.

٣٧ - حكمة االيالم رحمة األنام (٢) (فارسي / عقائد)
في بيان حكمة ابتالء األطفال - الذين لم يقترفوا المعاصي - باألمراض والعاهات.

طبعاته: الهند، ١٣١٣ ه.
٣٨ - خالصة األصول (عربي / أصول الفقه)
٣٩ - الخالفة (٣) (فارسي / معارف دينية)

٤٠ - خير خير پوري (أردي / عقائد)
مناظرة. مطبوع.

٤١ - رسالة ابراز واعجاز على (عليه السالم) به وقت خالفت (٤) (فارسي / سيرة
المعصومين (عليهم

السالم))
٤٢ - رسالة خمس السادات (عربي / فقه)

٤٣ - رسالة نور (فارسي / الفرق والمذاهب)
رد على شبهات المسيحيين.

طبعاته: الهور، ١٣١٤ ه، في هامشه ترجمته األردية البن المؤلف.
٤٤ - زبدة العقائد وعمدة المقاصد (٥) (عربي / عقائد)

في بعض المسائل الكالمية. عليه تقريظات من بعض علماء العراق.
--------------------

(١) في أعيان الشيعة ٢ / ٤٥٣: " الخصائص اللدنية في شرح الخصائص العلوية "، وفي علماى اماميه
پاكستان: ١٨ ونقباء البشر ١ / ٦٦: " حقايق المدنية ".

(٢) نسب إلى المترجم له في مطلع أنوار: ٨٠ وعلماى اماميه پاكستان: ١٨، وذكر في الذريعة ٧ / ٥٦ أنه
للسيد علي بن أبي القاسم الحائري.

(٣) لعله المذكور في علماى اماميه پاكستان: ١٨ بعنوان " رسالة ابراز واعجاز على (عليه السالم) به وقت
خالفت ".

(٤) يمكن اتحاده مع " الخالفة " المذكور سابقا.
(٥) في أعيان الشيعة ٢ / ٤٥٣: " زبدة المعارف " أو " زبدة العقائد ".

(٣٩٩)



٤٥ - سراج العبادة (... /...)
طبعاته: الهور، ١٨٧٥ م، ٥٥ ص.

٤٦ - سيادة السادة (١) (فارسي / أنساب)
طبعاته: الهور، ١٣٠٧ ه، ٤ + ٢٠٤ ص.

٤٧ - الصيام الواجب (أردي / فقه)
رسالة في الصوم.

طبعاته: الهند.
٤٨ - ضياء النسمة (فارسي / فقه)

في الطهارة والصالة والصوم والذبائح.
طبعاته: الهند.

٤٩ - عصمة األنبياء والمالئكة (فارسي / عقائد)
٥٠ - غروب الشمس (فارسي / فقه)

طبعاته: الهند.
٥١ - ال تدركه األبصار في نفي رؤية الله باألنظار (فارسي / عقائد)

كتبه في (١٢٩٥ ه).
طبعاته: الهور، ١٣٠٢ ه، ٣١ ص.

٥٢ - لوامع التنزيل وسواطع التأويل (٢) (فارسي / تفسير القرآن)
تفسير كبير في عدة مجلدات، كل مجلد اختص بجزء من القرآن. توقف عند أول

المجلد (١٣)
وواصل ولده السيد علي تأليفه إلى المجلد (١٨) ولم يكمل بقية األجزاء.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٧ / ٢٩٥ [٢٧٣٣] - (٣١٧ و)، مج ٦.
المرعشي / قم ٧ / ٢٩٥ [٢٧٣٤] - (٤٠٣ و)، مج ٧.

--------------------
(١) استظهر الشيخ الطهراني أنه للمترجم له استنادا إلى العالمة النوري في " البدر المشعشع " حيث قال: إنه

للسيد العالم الفاضل المعاصر. (الذريعة ١٢ / ٢٧١).
(٢) كتب بعض العلماء تقريظات عليه، جمعها ولد المؤلف في جزأين وسماها " تقريظات المشاهير على

لوامع التنزيل "، وطبع بعضها في آخر مجلداته.

(٤٠٠)



المرعشي / قم ٧ / ٢٩٦ [٢٧٣٥] - (٣٦٤ و)، مج ٨.
المرعشي / قم ٧ / ٢٩٦ [٢٧٣٦] - (٢٣٠ و)، مج ١٠.
طبعاته: الهور، ١٣٢٠ - ١٣٣٠ ه، رحلي، أكثر مجلداته.
٥٣ - معارف الفرقة الناجية (١) (فارسي / معارف دينية)

بيان الفتراق األمة بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) إلى عدة فرق، وتعيين الناجية
منها.

طبعاته: الهور، ١٢٩٦ ه، على هامش " تبصرة العوام في معرفة مقامات األنام ".
٥٤ - ناصر العترة الطاهرة (عربي - فارسي / حديث)

أحاديث نبوية منتخبة من كتب الصحاح األربعة في حق أهل البيت (عليهم السالم).
طبعاته: الهور، ١٢٩٥ ه، ١٤٨ ص.

٥٥ - نفي االجبار عن فاعل المختار (٢) (فارسي / عقائد)
إثبات لنفي الجبر باألدلة العقلية والنقلية المروية عن الشيعة وأهل السنة.

طبعاته: الهور، ١٣٠٢ ه، جيبي، ٣٤ ص.
٥٦ - نماز پنجگانه (أردي / فقه)

طبعاته: عديدة في الهند.
٥٧ - هداية األطفال (فارسي / عقائد)

طبعاته: عديدة منها:
الهور، ١٢٨٩ ه، وزيري، ٣٢ ص.
الهور، ١٨٧٥ م، رقعي، ٤٨ ص.

٥٨ - هداية الغافلين (٣) (عربي / عقائد)
أجوبة عن عدة مسائل كالمية.

طبعاته: الهور، ٣٠ ص.
--------------------

(١) في مطلع أنوار: ٨٠: " معارف ملت ناجية "، وفي الذريعة ٢١ / ١٩٤: " معارف الملة ".
(٢) في الذريعة ٥ / ٨١: " الجبر واالختيار ".

(٣) ربما هو الكتاب المذكور في أعيان الشيعة ٢ / ٤٥٣ بعنوان " هداية الغالية " وفي علماى اماميه
پاكستان: ١٨ باسم " هداية الغالية در جواب غاليه ".

(٤٠١)



٥٩ - وقاية اإلنسان عن تلبيس شياطين اإلنس والجان (١) (فارسي / عقائد)
في النبوة الخاصة.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٤، ٤٥٣، بر صغير كي اماميه مصنفين ٢ / ٥٠، چاپى
عربي:

١٢٤، ٢٥٦، ٣٠٣، چاپى فارسي ١ / ١٤٢، ٢٣٠، ٢٤٣، ٥٨٠، ٧٥٧، ٧٧٢،
١١٨٤، ١٤١٢

و ٢ / ١٥٨٥، ١٦٠٤، ١٧٢١، ١٧٦٨، ٢٦٠١ و ٣ / ٣١٠٨ و ٤ / ٤٣٥٨،
٤٤٠٥، ٤٨٠٤ و ٥

/ ٥١٢٣، ٥٢٦٦ - ٥٢٦٧، ٥٤٥٧، خطى رضوى ٤ / ٣١٥، الذريعة ١ / ٥٦،
،٦٧، ٢٧٦

٥٢٤، ٥٢٩ و ٢ / ١١٢، ٤٢٦ و ٣ / ٩٤، ٩٦، ١٠١، ١١٨، ٣٥٦ و ٤ / ٤،
،٢١، ٤٩، ٨١

٣٩١، ٤٠٧ و ٥ / ٨١، ١٦٢، ١٧٠ و ٦ / ١١٨، ١٢٧، ٢٦٤ و ٧ / ٥٦، ٢١٢،
٢٣٧، ٢٨٢

و ١٠ / ١٧٥ و ١٢ / ٣٠، ٢٧٠ و ١٥ / ١٠٣، ١٣١، ٢٧٤ و ١٨ / ٢٦٧، ٣٦٥
و ٢١ / ١٩٤

و ٢٤ / ١٦، ٢٦٧ - ٢٦٨، ٣١١ و ٢٥ / ١٣٣، ١٦٩، ١٨٦، ريحانة األدب ٥ /
،١٢١ - ١٢٢

علماء معاصرين: ٨٥ - ٨٦، علماى اماميه پاكستان: ١٦ - ١٨، فرهنگ بزرگان:
،٤٢٥ - ٤٢٦

الكنى واأللقاب ١ / ١٤٠ - ١٤١، لوامع التنزيل (للمؤلف)، مصفى المقال: ٣٧،
مطلع أنوار:

٧٨ - ٨٠، معجم المؤلفين ٨ / ٩٨، مؤلفين چاپى ١ / ٢٥٢ - ٢٥٥، نقباء البشر ١
.٦٦ /

السيد أبو القاسم بن حسين معين صمداني الكرماني
(١٣٤٩ ه -)

عالم ديني وأديب شاعر. ولد في كرمان، طوى مراحله الدراسية فيها. برزت نشاطاته
في الوعظ والخطابة وإقامة الجماعة.

اآلثار:
١ - ديوان (فارسي / شعر)

مطبوع.
٢ - مختصري از أحوال

معصومين (عليهم السالم) وگفتارشان (عربي - فارسي / حديث - سيرة المعصومين



(عليهم السالم))
طبعاته: كرمان، ناصر، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٤٠٤ ص.

كرمان، ناصر، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٤١٠ ص.
المصادر: تاريخچه محله ومسجد خواجة خضر: ٩١ - ٩٣، تذكره شاعران كرمان:

- ٣٤٠
٣٤١، كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ٣٠ وتابستان ١٣٦٨: ٢٥.

--------------------
(١) يبدو أنه ما ورد في مطلع أنوار: ٨٠ وعلماى اماميه پاكستان: ١٨ بعنوان " صيانة االنسان ".

(٤٠٢)



السيد أبو القاسم الحسيني
(١٣٥٥ ه -)

طبيب وأستاذ جامعي. أكمل المراحل الدراسية األولى في مسقط رأسه همدان، وفي
كرمانشاه. قرأ الفلسفة اإلسالمية عند الشيخ محمد تقي الجعفري بطهران، واجتاز

دورة
تعليمية في الفقه واألصول في مشهد. حصل على دكتوراه في علم النفس من جامعة

طهران سنة (١٣٨٨ ه). أسس مركز " الشفاء " الصحي للطب النفسي بمدينة مشهد،
وتخرجت فيه أعداد كثيرة من طلبة الجامعات.

اآلثار:
إلى جانب ما نشر من مقاالت في علم النفس اإلسالمي، له الكتب اآلتية:

١ - أصول بهداشت روانى (فارسي / الطب النفسي)
طبعاته: مشهد، دانشگاه علوم پزشكى، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٢١٦ ص، ج ١.

مشهد، دانشگاه علوم پزشكى، ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٦٧ ص، ج ٢.
٢ - بررسى مقدماتي أصول روان شناسى إسالمي (فارسي / علم النفس)

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٦٢٤ ص.
طهران، نشر فرهنگ إسالمي، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٥٠٩ ص.

٣ - روان پزشكى بالينى (فارسي / الطب النفسي)
طبعاته: مشهد، دانشگاه علوم پزشكى، ١٣٥٩ ش.

٤ - روشهاى پيش گيرى از اختالالت واكنشى
روانى ونقش آموزشهاى الهى در أين مورد (فارسي / الطب النفسي)
طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٤٨ ص.

المصادر: بررسى مقدماتي أصول روان شناسى (للمؤلف)، شرح حال استادان ٢ /
- ٦٦٩

٦٧٠، كتابشناسى ملى ٧٩ و ٨٠ / ٩٤، كتابنامه ارديبهشت ١٣٦٤: ٧٠ واسفند
١٣٦٤: ٢٨

ودى ١٣٦٥: ٢٢ وزمستان ١٣٧١: ٤٤ وتابستان ١٣٧٣: ١٦، المؤلف.
أبو القاسم الحسيني السمناني

(ق ١١ ه)
عالم ومفسر. كان حيا سنة (١٠٧١ ه).

(٤٠٣)



اآلثار:
١ - ذخيرة يوم الجزاء (عربي / تفسير القرآن)

تفسير موجز اللفظ تام المعنى. عده الشيخ الطهراني من أحسن التفاسير من بعض
الجهات.

ألفه سنة (١٠٧١ ه).
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١ / ١١٦ [١٩] - (١٤٣ و) - ١٠٧١ ه،

بخط
المؤلف.

٢ - رسالة في التوحيد (عربي / عقائد)
مناظرته مع أحد علماء الهندوس.

مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٧ / ١٩١ [١٠١ / ٤٠٥٧] - (١٧٢ ظ - ١٧٣
أ) -

١٢٦٥ ه.
المصادر: تراجم الرجال ١ / ٤٣، الذريعة ١٠ / ٢٢، الروضة النضرة: ٤٤٨.

السيد أبو القاسم الحسيني الگرگاني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
ناسيوناليسم ايدئولوژى سياسي است (فارسي / سياسة)

طبعاته: قم، طباطبائي، ١٣٦١ ش، رقعي، ١٨٥ ص.
طهران، ١٣٦٣ ش، رقعي، ١٨٥ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٥٤ / ٧٢.

السيد أبو القاسم الحسيني المرعشي الخليفة سلطاني
(ق ١٠ ه)

فقيه محدث ونسابة. يعد من أسرته السيد عالء الدين حسين بن رفيع الدين سلطان
العلماء. عهد إليه السلطان طهماسب الصفوي (ت ٩٨٤ ه) تولية روضة اإلمام علي بن

موسى الرضا (عليه السالم) في مدينة مشهد.
اآلثار:

له عدة مصنفات لم يذكر منها إال:

(٤٠٤)



كتاب في تراجم العلماء والفضالء من أسرته (... / تراجم)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٥.

السيد أبو القاسم حسينيون
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - اقتصاد وآموزش وپرورش به أصول وكاربردها (فارسي / اقتصاد)

ترجمة كتاب ل (دانيل. سي. راجرز وهرش. أس. راچلين).
طبعاته: مشهد، آستان قدس، ١٣٧١ ش، وزيري، ٥٥٠ ص.

٢ - برنامه ريزى منطقه أي برداشت سيستمى (فارسي / اقتصاد)
ترجمة مع شيرازيان ومرضيه صديقي عن كتاب ل (جوزف هيلهورست).
طبعاته: طهران، سازمان برنامه وبودجه، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٢٠٠ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧٠: ٤٤ وزمستان ١٣٧١: ٤١.
أبو القاسم حكيمي پور

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

تصميم گيرى در مديريت، كاربرد فرضيه
زنجيره هاي ماركوف در تصميم گيرى مديريت (فارسي / إدارة)

طبعاته: مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٠٠ ص.
المصادر: كتاب هفته ٢٢٥ / ٢٣.

أبو القاسم بن حيدر
(ق ١١ ه)

اآلثار:
تذكره هميشه بهار (فارسي / تراجم)

ترجمة ما يقارب (٦٧٦) شاعرا نظموا بالفارسية.

(٤٠٥)



مخطوطاته: كلية اآلداب / طهران ١ / ١٠٥ [٩٨ ب] - (١٥٥ و) - ق ١١ ه.
المصادر: خطى أدبيات تهران ١ / ١٠٥ - ١٢١.

السيد أبو القاسم خاضع
(ق ١٣ ه)

شاعر إيراني تخلص ب " خاضع ". نظم في رثاء أهل البيت (عليهم السالم). كان حيا
سنة

(١٢٧٠ ه).
اآلثار:

مخزن الهموم (فارسي / المدائح والمراثي)
(٤٠) مجلسا في فضائل أصحاب الكساء (عليهم السالم) ومصائب اإلمام الحسين

(عليه السالم) مع مجموعة من
األشعار، أتمه في (١٢٧٠ ه).

مخطوطاته: الگلپايگاني / قم ١ / ١٥٤ [١٦٦] - (٢٤٦ و) - ١٢٧٠ ه، بخط
المؤلف.

المصادر: خطى گلپايگانى ١ / ١٥٤.
أبو القاسم خاموش الشيرازي

(٠٠٠ - ٠٠٠)
شاعر من مدينة شيراز.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

المصادر: الذريعة ٩ / ٢٨٥.
الميرزا أبو القاسم خان الكرماني

(ق ١٣ ه)
اآلثار:

مواعظ ونصايح (فارسي / مواعظ وحكم)
مخطوطاته: وزيري / يزد ٤ / ١١٣٧ [٢٠٣٨] - (٢٦٧ و) - ١٣٠٠ ه.

وزيري / يزد ٤ / ١١٣٧ [٢٠٣٩] - (٣٥٤ و).
المصادر: خطى وزيري يزد ٤ / ١١٣٧ - ١١٣٨.

(٤٠٦)



أبو القاسم خان گرامي اإلصفهاني
(ق ١٣ ه)

أديب وشاعر إيراني عرف ب " آقا بابا ". سافر إلى دلهي وتوفي بها.
اآلثار:

مكاتيب (فارسي / أدب)
المصادر: الذريعة ٩ / ٩٢٩ و ٢٢ / ١٤٠.

أبو القاسم خان نجم الملك
(ق ١٤ ه)

منجم برع في استخراج التقاويم وتأليفها. كان حيا سنة (١٣٤٦ ه).
اآلثار:

دفتر التقويم (فارسي / فلك)
تقويم لسنة (١٢٩٩ - ١٣٠٦ ش). ألفه رقوميا مستفيدا من الحروف األبجدية بدل

األرقام
الهندية.

طبعاته: إيران.
المصادر: الذريعة ٨ / ٢١٦.

أبو القاسم خزعلي
(١٣٤٤ ه -)

عالم بلغ مرتبة االجتهاد في الفقه. من حفاظ القرآن الكريم و " نهج البالغة ". كان
عضوا في مجلس صيانة الدستور بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية ألكثر من (٢٠) عاما.
ولد بمدينة بروجرد. أكمل مرحلة الدراسة االبتدائية والمتوسطة في مسقط رأسه وفي
مدينة مشهد. بدأ دراسة العلوم الدينية سنة (١٣٦١ ه). حضر سنوات عديدة في قم

بحوث الخارج لبعض العلماء، منهم: السيد محمد حسين البروجردي لمدة (١٢) سنة،
السيد روح الله الموسوي الخميني لسنتين تقريبا، السيد محمد المحقق الداماد، كما

قرأ
التفسير والعلوم العقلية عند السيد محمد حسين الطباطبائي.

(٤٠٧)



اآلثار:
١ - أخالق إسالمي (فارسي / أخالق)

طبعاته: طهران، واحد عقيدتي سپاه، ١٣٦١ ش، ٩٦ ص.
٢ - تربيت از ديدگاه قرآن (فارسي / أخالق)

طبعاته: مشهد، دانشگاه علوم إسالمي رضوى، ١٣٧٤ ش، ١٧٩ ص، مع " تحليلي
بر نظم نوين جهانى " لمحمد جواد الريجاني.

٣ - تفسير القرآن (عربي / تفسير القرآن)
خرج منه تفسير سورة الفاتحة.

طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ وارشاد إسالمي، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٥٠ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابشناسى ملى ٥٨ / ٣٢.

السيد أبو القاسم بن خليل أنجوي الشيرازي
(١٣٣٩ - ١٤١٤ ه)

أديب كاتب وشاعر. طوى أولى مراحل دراسته في مسقط رأسه شيراز. حصل على
ليسانس من جامعة طهران. أكمل دراساته العليا في العلوم السياسية واالجتماعية

بسويسرا. نال امتيازا إلصدار صحيفة " آتشبار " سنة (١٣٦٧ ه) بإيران، ونشر أعدادا
منها خالل (٥) سنوات، بعدها منعت السلطات الحاكمة إصدارها، وأبعد إلى جزيرة

خارك ثم حبس سنتين في طهران. أفرج عنه واتجه إلى التأليف األدبي. توفي في
طهران،

ودفن بمقبرة ابن بابويه.
اآلثار:

١ - بازيهاى نمايشى (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٢ ش، ١٢٨ ص.

٢ - تمثيل ومثل (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٢ ش، ١٩٢ ص.

٣ - جشن ها وآداب ومعتقدات زمستان (فارسي / ثقافة)
جزءان.

(٤٠٨)



طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٤ ش.
طهران، أمير كبير، ١٣٥٤ ش، ج ١.

٤ - سفينة غزل (فارسي / أدب - شعر)
منتخب من أشعار بعض القدماء والمحدثين، مع بحث استداللي جامع عن الشعر

وماهيته.
طبعاته: طهران، صفى على شاه، ١٣٣٦ ش، وزيري، ٢٧ + ٢٣١ ص، قدم له

محسن هشترودي.
طهران، جاويدان، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٥١٤ ص.

٥ - فردوسي نامه، مردم وشاهنامه (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٦٩ ش، ٣٩٧ ص.

٦ - فردوسي نامه، مردم وفردوسى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٦٩ ش، ٣٥٨ ص.

٧ - فردوسي نامه، مردم وقهرمانان (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٦٩ ش، ٣٥٤ ص.

٨ - فرهنگ مردم وطرز گردآورى ونوشتن آن (فارسي / ثقافة)
طبعاته: طهران، ١٣٤٧ ش، وزيري، ٨٠ ص.

٩ - قصه هاي إيراني (فارسي / أدب)
مجلدان. (٧٩) قصة قصيرة و (٣٩) رواية.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٢ - ١٣٥٣ ش.
١٠ - گل به صنوبر چه كرد؟ (فارسي / أدب)

(٢٤) قصة قصيرة.
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٧ ش، ٢٣ + ٤٢٩ ص.

١١ - مكتب شمس (فارسي / شعر - أدب)
دراسة لغزل مولوي مع مجموعة منتخبة منه.

طبعاته: طهران، ١٣٣٦ ش، وزيري، ٤٨٩ ص.
طهران، ١٣٣٧ ش، وزيري، ٥١٠ ص.

(٤٠٩)



المصادر: تذكره دلگشا: ٥٧٤، چاپى فارسي ٣ / ٣٧٣٤، دانشمندان فارس ١ /
،٣٤٠

كتابشناسى آداب ورسوم أصفهان: ٣١، ١٠٥، ١٣٧، كتابشناسى آذربايجان: ٥٠،
كتابشناسى

ملى ٤٨ / ٤٢٤، كتابنامه آبان ١٣٦٩: ٧٣ - ٧٤ وپائيز ١٣٧٠: ١٣٩، گلزار
مشاهير: ١١١ -

١١٢، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣٠ - ٢٣١.
أبو القاسم الدامغاني
(٠٠٠ - ١٣٣٦ ه)

عالم ديني وفقيه جليل. ولد في مدينة دامغان. درس بالنجف وأثنى عليه الشيخ
مرتضى األنصاري في إجازته له، كما شهد بفضله الشيخ راضي النجفي والشيخ مهدي

كاشف الغطاء. عاد إلى مدينته سنة (١٢٨٠ ه) واهتم بالتدريس والتأليف وإمامة
الجماعة، ثم توفي بها، ودفن في مقبرة بكير بن أعين.

اآلثار (١):
١ - التقريرات (عربي / فقه - أصول الفقه)

٢ - حاشية المعالم (عربي / أصول الفقه)
كانت عند ولده الميرزا آقا العالمي.

٣ - ضياء األنوار (عربي / عقائد - سيرة المعصومين (عليهم السالم))
رسالة في أصول الدين مع اإلشارة إلى بعض مصائب المعصومين (عليهم السالم).

المصادر: الذريعة ٦ / ٢٠٤ و ١٥ / ١٢٢، زندگانى شيخ أنصاري: ٢١٢، معجم
رجال الفكر

٢ / ٥٦١، معجم المؤلفين ٨ / ٩٩، نقباء البشر ١ / ٥٦.
أبو القاسم دانش إشراقي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - گلدوزى نگاه (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، كمانگير، ١٣٧٠ ش، رحلي، ٥٦ ص.

--------------------
(١) أورد له معجم رجال الفكر ٢ / ٥٦١ تأليفا مستقال باسم " رسالة في أصول الدين "، وهو متحد مع

كتابه
" ضياء األنوار ".

(٤١٠)



٢ - هنر گلدوزى نوين (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، كمانگير، ١٣٧٠ ش، رحلي، ٦٠ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٠: ١٥٨.
أبو القاسم دهقان چناري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

ارمغان مهدى عجل الله تعالى فرجه (فارسي / مالحم)
طبعاته: قم، مشهور، ١٣٧٧ ش، رقعي، ١٢٠ ص.

المصادر: الكتاب نفسه.
السيد أبو القاسم ديباجي

(ق ١٥ ه)
عالم ديني وباحث. حاصل على شهادة الثانوية. التحق بحوزة قم العلمية منذ سنة

(١٣٨٦ ه).
اآلثار:

١ - الحج (عربي / فقه)
أدعية الحج وفلسفته وأحكامه.

طبعاته: قم، ١٤١٥ ه.
٢ - در آغوش هماهنگى (فارسي / معارف دينية)

بحث عن ضرورة اتحاد المسلمين ومميزاته من وجهة نظر القرآن الكريم واألحاديث
الشريفة

وأقوال العلماء.
طبعاته: قم، نوين، ١٣٤٧ ش، جيبي، ١٥٢ ص.

٣ - رسالة عقائدية (عربي / عقائد)
أهم المباحث العقائدية الشيعية. رد على كتاب " تصحيح الشيعة " الذي حاول تفنيد

عقائد
الشيعة االثني عشرية على حد زعم مؤلفه.

طبعاته: قم، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٣٨ ص.

(٤١١)



المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٠٥٠، در آغوش هماهنگى (للمؤلف)، كتابنامه بهار
:١٣٧٣

٣٧، مجلة تراثنا ع ٣٤، ص ٢٤١ وع ٣٨ - ٣٩، ص ٤٧٥.
أبو القاسم ذو الرياستين

(ق ١٤ ه)
أستاذ جامعي. خريج مدرسة كرينسيون الزراعية الفرنسية. عين أستاذا لعلم النبات

بدار المعلمين العالية في طهران سنة (١٣٥١ ه).
اآلثار:

زراعت پنبه (فارسي / زراعة)
طبعاته: طهران، نشريه اداره فالحت، ١٣٠٢ ش.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٧٦٣، الذريعة ١٢ / ٣٨، مؤلفين چاپى ١ / ٢٤٦.
أبو القاسم ذو الرياستين الهمداني

(ق ١٣ ه)
عالم عاش بمدينة همدان.

اآلثار:
له تصانيف في العلوم العقلية والنقلية والرجال وغيرها لم تصل أسماؤها إلينا.

المصادر: رجال بامداد ٦ / ٦٦، الكرام البررة ١ / ٤٩.
أبو القاسم ذوقي اإلصفهاني

(١٢٧٣ - ١٣٣٦ ه)
شاعر برع في الرياضيات والحسابات التجارية. ولد وتوفي بإصفهان. درس عند

عمه الشاعر المعروف الميرزا إبراهيم ساغر. انضم إلى بعض التجمعات األدبية في
إصفهان وشيراز.

اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

(٥٠٠٠) بيت.

(٤١٢)



طبعاته: إصفهان، ١٣٣٦ ه، ٢٢٩ ص.
المصادر: الذريعة ٩ / ٣٤١، رجال أصفهان: ٥٢، سخنوران نامى معاصر ٢ / ١٤٠٧

،١٤١٠ -
شاعران زبان پارسى: ٢١٧، فرهنگ سخنوران ١ / ٣٥٥، مؤلفين چاپى ١ / ٢٤٦ -

.٢٤٧
أبو القاسم رادفر

(١٣٦٩ ه -)
ناقد أدبي وباحث له دراسات في اللغة والشعر الفارسي.

اآلثار:
١ - چند مرثيه از شاعران پارسى گوى (فارسي / المدائح والمراثي)

طبعاته: طهران، أمير كبير، رقعي، ١٢٢ ص.
٢ - حافظ پژوهان وحافظ پژوهى (فارسي / علم المصادر)

طبعاته: طهران، گستره، ١٣٦٨ ش، ٤٢٩ ص.
٣ - فرهنگ بالغى أدبي (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، اطالعات، ١٣٦٨ ش، ٧٣٦ + ٦٨٤ ص، ٢ ج.
٤ - فرهنگ واره داستان ونمايش (فارسي / أدب - فن)

معجم لمصطلحات الفن القصصي والمسرحي.
طبعاته: طهران، اطالعات، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٣٦٨ ص.

٥ - كتابشناسى طبري (فارسي / علم المصادر)
طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ وآموزش عالي، ١٣٦٨ ش، ١٠٨ ص.

٦ - كتابشناسى نظامي گنجوى (فارسي / علم المصادر)
طبعاته: طهران، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگى، ١٣٧١ ش، وزيري،

٦٠٧ ص.
٧ - گزيده اشعار فارسي اقبال الهوري (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٩٢ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٦٠ / ١٩٢، و ٧٢ / ٥، كتابنامه بهمن ١٣٦٦: ٦١
وتابستان

١٣٦٨: ٢٦٧ وزمستان ١٣٦٨: ٤٥٥ وپائيز ١٣٧١: ٣٥٧ وزمستان ١٣٧٢: ١٠٩،
مجلة

كيهان فرهنگى ع ٩، السنة ٦، ص ٤٠.

(٤١٣)



أبو القاسم رحماني
(١٣٤٨ ه -)

اآلثار:
١ - آئين نگارش (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، عطائي، ١٣٤٦ ش، رقعي، ١٣١ ص.
طهران، عطائي، ١٣٤٩ ش، رقعي، ١٧٥ ص.

٢ - افسانه زندگى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٥٠ ش.

٣ - جزيره خرگوشها (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٤٦ ش، ٦٢ ص.

٤ - خاطرات يك معلم (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، آسيا، ١٣٤٦ ش، ٢٦٤ ص.

٥ - در أعماق اجتماع (فارسي / اجتماع)
طبعاته: طهران، بو على، ١٣٤٧ ش، جيبي، ١٧٤ ص.

٦ - در خلوت تنهايى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، بوعلى، ١٣٦٩ ش، ٢٠٨ ص.

٧ - شرنگ زندگى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، گلستان، ١٣٣٦ ش، رقعي، ١٥٧ ص.

٨ - قصه عشق (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٥٥ ش.

٩ - گناه مادر (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، عطائي، جيبي، ١١٨ ص.
١٠ - هوسهاى يك زن (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، عطائي.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٥٣٨، ١٨٤٥ و ٤ / ٤٣١٦ و ٥ / ٥٥٤١، فرهنگ

داستان
نويسان: ١٠٥، فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ١٠، كتابنامه بهمن ١٣٦٩:

١١٧، مؤلفين
چاپى ١ / ٢٥٠.

(٤١٤)



أبو القاسم رزاقي الطالقاني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
سوگندهاى قرآن (فارسي / معارف القرآن)

طبعاته: قم، توحيد، ١٣٦١ ش، ٤٨٦ ص، قدم له الشيخ جعفر السبحاني.
المصادر: كتابشناسى ملى ٥٠ / ٥٦.

أبو القاسم رستگار
(ق ١٤ ه)

طبيب إيراني.
اآلثار:

حفظ الصحة وپرورش كودكان (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، رقعي، ٥٥ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٧٦١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٥٠.
أبو القاسم بن رضا پاينده النجف آبادي

(١٣٢٩ - ١٤٠٤ ه)
مترجم، أديب وقاص. ولد في نجف آباد. أكمل المراحل الدراسية األولى بمسقط

رأسه وبإصفهان. أتقن العربية واالنكليزية. أصدر في طهران مجلة " صبا " األسبوعية
واستمرت (٦) سنوات. له نشاطات تحقيقية بمجمع العلوم. مثل إيران سنة (١٣٨٥ ه)

في المؤتمر اإلسالمي بمكة. انتخب عضوا في مجلس النواب.
اآلثار:

١ - اسرار نيكبختى (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (اوريزان اسويت).

طبعاته: طهران، ١٣٣٢ ش، رقعي، ١٥٨ ص.
٢ - تاريخ تمدن (فارسي / حضارة)

(٤١٥)



ترجمة قسم من كتاب " تاريخ الحضارة " ل (ول ديوارنت).
طبعاته: طهران.

٣ - تاريخ سياسي اسالم (فارسي / تاريخ االسالم)
ترجمة كتاب لحسن إبراهيم حسن. جزءان، األول: من بداية ظهور االسالم إلى نهاية

العهد
األموي. والثاني: العصر العباسي (٤٤٤ ه).

طبعاته: عديدة منها:
طهران، جاويدان، ١٣٧١ ش، وزيري، ١٢٣٤ ص.
٤ - تاريخ طبري (فارسي / سيرة األنبياء - تاريخ)

ترجمة عن كتاب " تاريخ الرسل والملوك " تأليف محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠
ه).

طبعاته: طهران، أساطير، ١٣٦٨ - ١٣٦٩ ش، وزيري، ٢٠ ج.
٥ - تاريخ عرب (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب لفيليب خليل حتى.

طبعاته: تبريز، حقيقت، وزيري، ٣٦٠ + ١٠، ج ١.
طهران، آگاه، ١٣٦٧ ش، وزيري، ١١٠٤ ص.

٦ - ترجمة القرآن (فارسي / ترجمة القرآن)
طبعاته: طهران، ١٣٣٩ ش، رحلي، ٣٦٥ ص.
٧ - التنبيه واالشراف (فارسي / تاريخ االسالم)

ترجمة كتاب ألبي الحسن علي بن حسين المسعودي.
طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ وارشاد إسالمي، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٤٧٢ ص.

٨ - جناب دكتر ريش (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٤٩ ش، رقعي، ٢٥٦ ص.
٩ - جوان وراز خوشبختى (فارسي / التربية والتعليم)

ألفه مع أحمد شريف زاده.
طبعاته: طهران، مشكاة وبهاران، ١٣٧١ ش، رقعي، ٢٠٠ ص.

١٠ - چرا فرانسه شكست خورد (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (أندريه مورا).

طبعاته: طهران، ١٣١٩ ش، رقعي، ٧٦ ص.

(٤١٦)



١١ - چرخ آسيا (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، وحيد، ١٣٤٨ ش، رقعي، ١٠٨ ص.

١٢ - داستانهاى برگزيده (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٥٠ ش.

١٣ - در آغوش خوشبختى (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (آوي بوري).

طبعاته: طهران، ١٣٣٤ ش، رقعي، ٢٢٠ ص.
طهران، ١٣٣٦ ش، ٢٣٨ ص.

١٤ - در جستجوى خوشبختى (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (آوي بوري).

طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٣٦ ش، رقعي، ٢٥٢ ص.
طهران، جاويدان، ١٣٤٦ ش، ٢٨٣ ص.

١٥ - در سينماى زندگى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، ١٣٣٧ ش، رقعي، ٣٠٤ ص.
١٦ - در گوشه دار المجانين (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، سعادت بشر، ١١٤ ص.
١٧ - دستور نوشتن (فارسي / أدب)

طبعاته: إصفهان، ١٣٠٩ ش.
١٨ - دنباله تاريخ طبري (فارسي / تاريخ)

ترجمة " تكملة تاريخ الطبري " تأليف عريب بن سعد القرطبي.
طبعاته: طهران، أساطير، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٩٧٤ ص.

١٩ - زندگانى محمد (صلى الله عليه وآله) (فارسي / السيرة النبوية)
ترجمة عن كتاب " حياة محمد " لمحمد حسين هيكل.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، علمي، ١٣٣٥ ش، وزيري، ٨٣٢ ص، ٢ ج.

(٤١٧)



٢٠ - سخنان محمد (صلى الله عليه وآله) (فارسي / حديث)
ترجمة بعض الكلمات القصار للنبي (صلى الله عليه وآله).

طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٤٥ ش، جيبي، ٢٣٥ + ٢٤ ص.
٢١ - سه نامه از پيامبر (صلى الله عليه وآله) (فارسي / السيرة النبوية)

طبعاته: طهران، جاويدان.
٢٢ - سير تكامل عقل نوين (فارسي / فلسفة)

ترجمة كتاب ل (رندل هرمن).
طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٥٢ ش، وزيري، ٢ ج.

٢٣ - ظلمات عدالت وسيزده داستان ديگر (فارسي / أدب)
(١٤) قصة.

طبعاته: طهران، جاويدان، ١٣٥٧ ش، ٣١٠ ص.
٢٤ - عشق وزنا شوئى (فارسي / التربية والتعليم)

ترجمة كتاب ل (نيكال حداد).
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٣٥ ش، ٢٨٨ ص.

٢٥ - على (عليه السالم) ابرمرد تاريخ (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: طهران، بهجت، ١٣٥٥ ش، ٧٩ ص.

٢٦ - قاتل (فارسي / أدب)
طبعاته: إصفهان، ١٣٠٩ ش، رقعي.
إصفهان، صحيفة عرفان، ١٣١٣ ش.

٢٧ - قوه عصبي (فارسي / علم النفس)
ترجمة كتاب ل (بل فن) األميركي.

طبعاته: طهران، خيام، وزيري، ٦٧ ص.
٢٨ - مجموعه مقاالت (فارسي / أدب)

احتوى على عدة مقاالت، منها: الدفاع عن مال نصر الدين، فتح برلين، إضافة إلى عدة
قصص مختلفة.

طبعاته: طهران، وحيد، ١٣٤٨ ش، رقعي، ١٨٨ ص.

(٤١٨)



٢٩ - مروج الذهب ومعادن الجوهر (فارسي / تاريخ االسالم)
ترجمة عن كتاب " مروج الذهب " ألبي الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت

٣٤٦ ه).
طبعاته: عديدة منها:

طهران، وزارت فرهنگ وآموزش عالي، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٩٤٠ +
٨١٢ ص، ٢ ج.

٣٠ - نهج الفصاحة، كلمات قصار حضرت رسول (صلى الله عليه وآله) (فارسي /
حديث)

ترجمة أحاديث " نهج الفصاحة ".
طبعاته: عديدة منها:

طهران، إسالمية، ١٣٣٧ ش، رقعي، ٧٠٧ ص.
طهران، جاويدان، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٩١٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٠٠، ١١٠٢ و ٢ / ١٦٤٣، ٢٠٠٤، ٢٠٦٦، ٢٠٩٢،
٢١٦٦

و ٣ / ٢٩٣٩، ٣٩٣٧، ٣٩٦٦ و ٤ / ٤٨٠٤، ٤٨٧٠، ٤٩٣٢ و ٥ / ٥١٩٨،
چهره مطبوعات

معاصر: ٩، دائرة المعارف تشيع ٣ / ٦٠٩، الذريعة ٥ / ٣٠٦ و ٨ / ٥٣ و ١٢ /
٥٦ و ١٧ /

٢١٧ و ٢٦ / ١٩٠، ١٩٤، ١٩٨، فرهنگ داستان نويسان: ٤٨، كتابشناسى تاريخ
إيران: ٢٩،

٣١، ٣٤، ٣٥، ١١١، كتابشناسى ملى ٤٧ / ٣٩، كتابنامه مرداد ١٣٦٥: ١٦ ودى
١٣٦٥: ٢٧

وشهريور ١٣٦٤: ١٩ وآبان ١٣٦٦: ١٧ وبهار ١٣٦٧: ٧٤ وزمستان ١٣٦٨:
٤٠٣

وارديبهشت ١٣٦٩: ٣٩، ١٢٧ وخرداد ١٣٦٩: ٣١ - ٣٢ وتير ١٣٦٩: ٤٣ - ٤٤
ومرداد

١٣٦٩: ١١٨، ١١٩ وشهريور ١٣٦٩: ١٢٥، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣٢ - ٢٣٤.
السيد أبو القاسم بن رضي الدين الجزائري التستري

(١١٦٦ - ١٢١٦ / ١٢٢٣ ه)
مؤرخ وشاعر مقل نظم بالفارسية. ولد وتوفي في حيدر آباد الهندية. تعلم القراءة

والكتابة وقسطا من الفلسفة والفقه واألصول على يدي والده وابن عمه السيد جواد.
نصبه آصف جاه الثاني أميرا في دولته، ومنحه لقب " مير عالم "، ثم عزله وألقاه في

السجن. أطلق سراحه إسكندرجاه وعينه وزيرا له.



اآلثار:
١ - حديقة العالم (فارسي / تاريخ)

(٤١٩)



مجلدان، األول: تاريخ القطب شاهيه بحيدر آباد، والثاني: تاريخ الملوك اآلصفيين إلى
سنة

(١٢١٤ ه).
مخطوطاته: المتحف البريطاني / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٦٤٨)

[Add ٢٦٢٥٨] - (٢٩١ و) - ق ١٩ م.
المتحف البريطاني / لندن (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٦٤٨)

[Add ٢٦٢٥٩] - (٣٢٥ و) - ق ١٩ م.
متحف ساالر جنگ / حيدر آباد (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٦٤٧)

[٢١٥ تاريخ] - (١٥٣ و) - ١٢١٨ ه.
متحف ساالر جنگ / حيدر آباد (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٦٤٧)

[٢٢٢ تاريخ] - (٢٣٩ و) - ١٢٤٦ ه.
متحف ساالر جنگ / حيدر آباد (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٦٤٧)

[٢٢٣. N] - (٢٠٢ و) - ١٢٤٩ ه.
متحف ساالر جنگ / حيدر آباد (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٦٤٧)

[٢١٧. N] - (٢٠٧ و) - ١٢٩٣ ه.
متحف ساالر جنگ / حيدر آباد (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٦٤٧)

[٢١٦. N] - (٤٤٦ و) - ١٢٩٣ ه.
متحف ساالر جنگ / حيدر آباد (نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٦٤٨)

[٢١٨. N] - (٢٩٣ و) - ١٢٩٤ ه.
- [N .١٩٦١ M - ١٥٣٢] (نوشاهى: ٧٢٧) المتحف الوطني / كراتشي

(٢٤ ص + ٥٩٠ ص + ٥٢٠ ص) - ١٢٨٩ ه.
- [N .١٩٦١ M - ١٥١٧] (نوشاهى: ٧٢٧) المتحف الوطني / كراتشي

(٦٦ ص) - ق ١٣ ه، ناقصة اآلخر.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣٦ / ٣٧٣ [١٣٤٣٩] - (٢٤٠ و).

وله نسخ خطية أخرى (١).
طبعاته: حيدر آباد، ١٢٦٦ ه، وزيري، ٣ + ٣٩٧ + ٤١٥ ص.

حيدر آباد، ١٣٠٩ ه، رقعي، ٤١٦ + ٤١٦ ص.
--------------------

(١) يراجع نسخه هاي خطى فارسي ٦ / ٤٦٢٢، ٤٦٤٨.

(٤٢٠)



٢ - شجره نامه سادات جزائريه (١) (فارسي / أنساب)
سرد ألنساب السادة الجزائرية التسترية. ابتدأ فيه بالمحدث السيد نعمة الله الجزائري ثم

أحفاده إلى تاريخ طبعه.
طبعاته: ١٢٦٢ ه.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٥، تحفة العالم: ٩٣ - ١٠١، چاپى فارسي ٢ /
١٧٣٤، دائرة

المعارف تشيع ٥ / ٣٤٩، الذريعة ٦ / ٣٨٨ و ١٣ / ٣٩، ريحانة األدب ٦ / ٧٢،
الكرام البررة

١ / ٥٦، مطلع أنوار: ٦٤، معجم المؤلفين ٨ / ١٠٠، مكارم اآلثار ٣ / ٧٦٦،
مؤلفين چاپى
.١ / ٢٩٦

أبو القاسم بن رمضان ستوده نيا
(١٣٥١ ه -)

باحث في العلوم القرآنية ومدرس في المعهد العالي بإصفهان. ولد في قزوين. حصل
على ليسانس في الفلسفة والعلوم التربوية من جامعة طهران. أكمل مرحلة السطوح في

الدراسة الحوزوية. مارس نشاطات علمية شتى، كتدريس الكيمياء وعلوم القرآن في
بعض ثانويات إصفهان، إضافة إلى تأسيس مكتبة متميزة.

اآلثار:
١ - آشنائى با قلب قرآن (فارسي / تفسير القرآن)

تفسير ميسر لسورة يس.
٢ - دانستنيهاى قرآن (فارسي / معارف القرآن)

دراسة موثقة بالمصادر عن معلومات قرآنية منوعة.
طبعاته: إصفهان، گلبهار، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٢٠ ص.
٣ - روش تدريس وقرائت قرآن (فارسي / علوم القرآن)

احتوى على عدة موضوعات، منها: طرق قراءة القرآن، مخارج وصفات الحروف،
أحكام

وقواعد التجويد.
--------------------

(١) احتملت نسبته إلى المترجم له في الذريعة ١٣ / ٣٩.

(٤٢١)



طبعاته: عديدة منها:
إصفهان، ارشاد، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٤٤ ص.

٤ - روش قرائت قرآن (فارسي / علوم القرآن)
عدة أساليب لقراءة القرآن بطريقة التقطيع اللفظي التي تيسر تعلمه لألميين.

طبعاته: إصفهان، اداره آموزش وپرورش، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٣٨ ص.
٥ - كشف اآلية بر دو تفسير شيعه (فارسي / فهارس القرآن)

معجم ألفبائي لآليات الواردة في " تفسير مجمع البيان " للشيخ أبي علي الطبرسي و "
التبيان في

تفسير القرآن " للشيخ أبي جعفر محمد بن حسن الطوسي. استفاد من معجم محمد
منير الدمشقي

آليات تفسير " روح المعاني في تفسير القرآن " تأليف محمود بن عبد الله اآللوسي و "
تفسير

الطبري ".
المصادر: كتاب هفته ١٧٦ / ٤، المؤلف.

أبو القاسم روحاني زاده البهبهاني
(١٣٧١ ه -)

اآلثار:
١ - مقام قرآن در حديث (إنكليزي - عربي - فارسي / حديث)

طبعاته: األهواز، صمد، ١٣٧٧ ش، ٣٢ ص.
٢ - نماز شب در اسالم (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: األهواز، صمد، ١٣٧٧ ش، ٢٨ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

أبو القاسم زارع شحنه
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
طراحي اتاق تميز (فارسي / تدبير المنازل)

طبعاته: طهران، مجتمع صنعتي يا مهدى (عليه السالم)، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٩٤
ص.

المصادر: كتاب هفته ١٤١ / ١٩.

(٤٢٢)



أبو القاسم بن زين العابدين اإلبراهيمي الكرماني
(١٣١٤ - ١٣٨٩ ه)

عالم من زعماء فرقة الشيخية. عرف ب " سركار آقا ". درس المنطق واألصول والفقه
عند والده واألخوين: أحمد ومحمد بهمنيار في محل والدته كرمان. شارك في الثورة

الدستورية. أبعد إلى شيراز وسجن بها مدة. شغف بالمطالعة والتأليف. أقام بطهران
أواخر
حياته.
اآلثار:

١ - اجتهاد وتقليد (فارسي / فقه)
بابان، أحدهما: بيان منشأ االجتهاد والتقليد، واآلخر: تقليد الميت، وتتميم في بيان

مسألة
وحدة الناطق. حرره سنة (١٣٦٢ ه).

طبعاته: كرمان، ١٣٦٣ ه، وزيري، ٢٨٥ ص.
٢ - أرض تسعين (فارسي / فقه)

أحكام الصالة والصيام في القطبين، وكيفية تعيين أوقات الصالة فيهما.
طبعاته: كرمان، ١٣٦٧ ه، رقعي، ١٠٣ ص.

٣ - ترجمة إيضاح االشتباه وتتميمه (فارسي / اجتماع)
و " إيضاح االشتباه " و " تتميمه " لوالد المترجم له الحاج زين العابدين. تضمن شكاية

من
أخالق الناس وجهها إلى علماء العراق.
٤ - التفسير (فارسي / تفسير القرآن)

تفسير آليتين كريمتين: إحداهما * (... يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع
الحياة

الدنيا...) *، واألخرى * (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء... كذلك
نفصل اآليات لقوم

يتفكرون) *. كتبه سنة (١٣٦٠ ه) استجابة لسؤال محمد حسين اإلبراهيمي الدواني.
٥ - تنزيه األولياء (فارسي / فقه)

مقدمة و (٦٠) سؤاال مع أجوبتها. ضم جوابا عن اإلشكاالت الواردة على كتاب "
مرشد

العوام " لمحمد كريم خان الكرماني من رؤساء فرقة الشيخية.
طبعاته: كرمان، ١٣٦٧ ه، وزيري، ٧٤٦ ص.
٦ - توضيح حديث (فارسي / معارف دينية)



(٤٢٣)



جواب لسؤال الشيخ حسن السردرودي عن حديث ذكر فيه أن وصي النبي يجب أن
يعمر

بعده (٣٠) سنة ال أقل وال أكثر. كتبه سنة (١٣٦٠ ه).
٧ - رجوم الشياطين (فارسي / الفرق والمذاهب)

ترجمة عن مصنف باللغة العربية، تأليف محمد كريم الكرماني.
طبعاته: كرمان.

٨ - رحلة بغداد (١) (عربي / الفرق والمذاهب)
رد على الشيخ محمد بن مهدي الخالصي. كتبه سنة (١٣٧١ ه).

طبعاته: بغداد.
كرمان، سعادت، ١٣٨٥ ه، جيبي، ٨٧ ص، مع " شكوى الملهوف ".

٩ - رسالة في أجوبة مسائل المال عباس الحسيني (عربي / معارف دينية)
أجوبته عن (٨) مسائل دينية للمال عباس الحسيني من العراق. كتبها سنة (١٣٨٣ ه).

١٠ - رسالة في احكام الرضاع (... / فقه)
مختصرة في بعض أحكام الرضاع.

١١ - رسالة في جواب السيد عبد الله المحمدي (فارسي / الفرق والمذاهب)
رد على المحمدي الذي أشكل على بعض عقائد الشيخية.

١٢ - رسالة في الوصية (عربي / فقه)
إجابة عن أسئلة أهل البصرة في بعض مسائل الوصية.

١٣ - شريفيه (فارسي / معارف دينية)
مجموعة أجوبته عن (٢٦) سؤاال مختلفا وجهها إليه علي أكبر شريف الواعظين بصدد:

طريقة
معرفة اإلمام المهدي عجل الله فرجه، نسخ الحكم، آل محمد (صلى الله عليه وآله)،

أفكار داالس وآيزنهاور،
بعض اآليات واألحاديث، وغيرها. كتبها سنة (١٣٧٨ ه).

طبعاته: كرمان، ١٣٥٤ ش، ١٠ + ١٠٨ ص.
١٤ - شكايت نامه (فارسي / اجتماع)

--------------------
(١) ورد باسم " الرحلة البغداد واألجوبة في الرد على االمام المصلح الكبير الخالصي " ضمن الكتب

الفارسية
في چاپى فارسي ٢ / ٢٥٣٠ والصحيح أنه من الكتب العربية.

(٤٢٤)



نقد لمن يتظاهر بالتدين في سلوكه االجتماعي ثم ال يلتزم به، ورد على مجموعة من
االعتراضات بصدد الموضوع.

طبعاته: كرمان، ١٣٦٧ ه، جيبي، ٩٦ ص.
١٥ - شكوى الملهوف (عربي / الفرق والمذاهب)

مختصر من أصول العقائد. ألفه سنة (١٣٧١ ه).
طبعاته: بغداد.

كرمان، سعادت، ١٣٨٥ ه، جيبي، ١٢ ص، مع " رحلة بغداد ".
١٦ - فكرت (فارسي / معارف دينية)

أجوبته عن (١٥) سؤاال وجهها إليه علي دركي بصدد مجموعة أمور، منها: القول
المنسوب

إلى اإلمام علي (عليه السالم): " إن لله جنة ال فيها حور وال قصور "، مكان وجود
الجنة، نجاسة معتنقي

البهائية، نجاسة الكفار، وغيرها. كتبها سنة (١٣٨٥ ه).
طبعاته: كرمان، ١٣٨٥ ه.

١٧ - فلسفيه (١) (فارسي / الفرق والمذاهب)
أجوبته عن (٢٦) سؤاال للشيخ محمد تقي فلسفي في بيان عقائد فرقة الشيخية،

كعقيدتهم في
معراج النبي (صلى الله عليه وآله)، حب أهل البيت (عليهم السالم)، وظائف الشيعة

عند غيبة اإلمام (عليه السالم)، المعاد، وغيرها.
دونها سنة (١٣٦٩ ه).

طبعاته: كرمان، ١٣٧١ ه، جيبي، ٢٩٧ ص.
كرمان، ١٣٥٠ ش، جيبي، ٢٦٢ ص.

١٨ - فهرست كتب شيخ احمد احسائي وسائر مشايخ عظام (فارسي / فهارس)
طبعاته: كرمان، ٢٧٠ + ٤٦٤ ص، ١ ج.

كرمان، سعادت، رقعي، ٢ ج.
كرمان، ١٣٥٣ ش، ٧٣٦ ص.

١٩ - مشاهدات شنيدنى (فارسي / متفرقات)
طبعاته: كرمان.

٢٠ - منتخب األحاديث (فارسي / حديث)
--------------------

(١) ترجمه إلى العربية السيد علي الموسوي البصري. مطبوع.



(٤٢٥)



ترجمة مجموعة من أحاديث المواعظ واألخالق. ينقل " نفائس اللباب " عن نسخة
خطية

قديمة منه.
٢١ - مواعظ (فارسي / مواعظ وحكم)

(٦٣) مجلسا. (٧) منها في تفسير آية * (إن الله يأمر بالعدل واالحسان...) * ألقاها
في المحرم

سنة (١٣٧٨ ه) بطهران، و (٥٦) مجلسا في تفسير آية * (وما كان المؤمنون لينفروا
كافة...) *

ألقاها في السنوات (١٣٨١، ١٣٨٣ - ١٣٨٤ ه).
٢٢ - هدايت نامه در جواب شكايت نامه (فارسي / الفرق والمذاهب)

في الدفاع عن فرقة الشيخية.
طبعاته: كرمان، ١٣٦٧ ه، رقعي، ١٩٦ ص.
٢٣ - هفت مسأله (فارسي / معارف دينية)

أجوبته عن (٧) مسائل دينية وجهها إليه الشيخ علي أكبر شريف الواعظين في: وجوب
معرفة اإلمام المهدي عجل الله فرجه، طريقة التوسل إلى األئمة (عليهم السالم)، قيام

الساعة، العمل بفتاوى
علماء الشيخية، وغيرها. كتبها سنة (١٣٧٣ ه).

طبعاته: كرمان، ١٣٥٥ ه، ١١٢ ص.
٢٤ - وادى السالم (فارسي / زيارات)
آداب زيارة المعصومين (عليهم السالم).

طبعاته: كرمان، سعادت، ١٣٦٨ ه، ٤٧٥ ص.
المصادر: چاپى عربي: ٤٠٣، ٥٧٥، چاپى فارسي ١ / ١٦٥، ١٤٣٥ و ٢ / ٢٥٣٠،

،٢٥٤١
٢٥٩١، ٢٦٠٤ و ٣ / ٣٢٨٧، ٣٨١٨ و ٤ / ٤٧٥٨ و ٥ / ٥٤٦٥، الذريعة ٢٢ /

٣٦٨ و ٢٥ / ١٩٩،
رجال بامداد ٥ / ١٥، فرهنگ زندگى نامه ها ١ / ١٩٢، فهرست مشايخ عظام:

،٦٣٧ - ٦٥٣
كتابشناسى ملى ٤٥ / ٢٠، كتابشناسى موضوعي إيران ١ / ٢١، مؤلفين چاپى ١ /

.٢٢٥ - ٢٢٦
السيد أبو القاسم بن زين العابدين إمام جمعه

(١٢٨٢ - ١٣٤٦ ه (١))
فقيه وخطيب. درس عند العالمة حبيب الله الرشتي وشيخ الشريعة اإلصفهاني في



--------------------
(١) جاء في الذريعة ٤ / ١٧٣ أنه توفي في حدود سنة (١٣٣٧ ه).

(٤٢٦)



النجف. أقام صالة الجمعة بطهران. خالف الثورة الدستورية وانضم إلى مؤيدي الشيخ
فضل الله النوري. اضطر إلى اإلقامة بمصر وأوروبا بعد مقتل النوري. سمحت له

السلطات بالعودة إلى طهران، وتوفي فيها.
اآلثار:

١ - التسامح في أدلة السنن (عربي / فقه)
طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ه، وزيري، مع " مقصد الطالب ".

٢ - رسالة عملية (فارسي / فقه)
٣ - رسالة في قاعدة ال ضرر (عربي / فقه)

طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ه، وزيري، مع " مقصد الطالب ".
٤ - مقصد الطالب في شرح المكاسب (عربي / فقه)

طبعاته: طهران، ١٣١٤ ه، تصحيح السيد محمد عصار.
طهران، ١٣٦٨ ه، رحلي، ٣٥٨ ص.
٥ - منجزات المريض (عربي / فقه)

طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ه، وزيري، مع " مقصد الطالب ".
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٦، چاپى عربي: ٨٩٣، الذريعة ٤ / ١٧٣ و ١٧ / ١٠

و ٢٣ / ١٦، رجال بامداد ١ / ٥٥ - ٥٧، المآثر واآلثار: ١٩١ - ١٩٢، ٢٢٣ -
٢٢٤، مكارم

اآلثار ٧ / ٢٤٤٨ - ٢٤٥١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٩٩، نقباء البشر ١ / ٦٨ - ٦٩.
أبو القاسم سادات الدربندي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

مباني تدوين نشريات آمارى (فارسي / مناهج البحث)
ألفه مع آخرين.

طبعاته: طهران، مركز آمار إيران، ١٣٦٩ ش، ٨ + ٨٠ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٦٦ / ٢٨٧.

(٤٢٧)



أبو القاسم سبطي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - بي خانمان (فارسي / أدب)
ترجمة تأليف ل (هكتور ما لو).

طبعاته: طهران، كتاب همراه، ١٣٧٥ ش، جيبي، ٨٠ ص.
٢ - تام ساير (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (مارك تواين).

طبعاته: طهران، كوروش، ١٣٦٩ ش، ١٤٢ ص.
٣ - سرزمين رودخانه هاي بي نام (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (پي. ير. پلو).
طبعاته: طهران، كانون پرورش فكرى، ١٣٧٠ ش، ١٣٨ ص.

٤ - سرنوشت چنين بود (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (جيسلن الرمه).

طبعاته: طهران، ويراستار، ١٣٦٩ ش، ١٦٠ ص.
٥ - نجيب زاده كوچك (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، كوروش، ١٣٧٠ ش، ١٢٥ ص.
المصادر: كتابنامه ارديبهشت ١٣٦٩: ١٢٥ وبهمن ١٣٦٩: ١٢٠ وتابستان ١٣٧٠:

،١٠٩
٤٥٩، كتاب هفته ١٤٩ / ٢٧.

أبو القاسم السپاهاني
(ق ١٣ ه)

مفسر لألحالم له خبرة (٤٠) عاما في هذا المجال. سكن إصفهان عدة سنين.
اآلثار:

رسالة نخبة األشياء في تعبير الرؤيا (فارسي / العلوم الغريبة)
في تعبير الرؤيا بأسلوب السؤال والجواب. مقدمة، وعدة أبواب مرتبة هجائيا، وخاتمة.

ألفها
تلبية لطلب بعض علماء إصفهان.

(٤٢٨)



مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٤ / ٣٥٤٤ [٤٦١٣] - (١٨ و) - ق ١٣ -
١٤ ه.

المصادر: خطى دانشگاه تهران ١٤ / ٣٥٤٤.
أبو القاسم سپهراد

(ق ١٥ ه)
أستاذ جامعي في الكيمياء. نال الدكتوراه من جامعة ويلز في بريطانيا. عين أستاذا

بجامعة العلوم الطبية في مشهد وكرمان.
اآلثار:

خواص وكاربرد مواد دندانى (فارسي / طب)
طبعاته: مشهد، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٤٠ ص.

المصادر: بأنك اطالعات محققين ٢ / ٢٦٢، كتابنامه تابستان ١٣٧٣: ١٧٠.
أبو القاسم ستوده

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

ترنم هاي عارفانه (فارسي / شعر)
طبعاته: قم، مرتضى، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٢١٦ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٤١ / ٢١.
أبو القاسم سجادي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - خون پاى پل (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، فتحي، ١٣٦٧ ش، رقعي، ٣٢ ص.

٢ - روز بمباران (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (كارل بروكنر).

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٣ ش، رقعي، ٢٠٠ ص.
المصادر: كتابنامه آذر ١٣٦٣: ٥٣ وزمستان ١٣٦٧: ١٦١.

(٤٢٩)



السيد أبو القاسم سركشيك
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
كانون فساد (فارسي / اجتماع)

كلمة عن المشروبات الكحولية وأضرارها، وجهها إلى علي أميني رئيس الوزراء في
عهد محمد

رضا پهلوي.
طبعاته: طهران، ١٣٤٠ ش، ١٥ ص.

المصادر: الكتاب نفسه.
أبو القاسم سري

(ق ١٥ ه)
أستاذ جامعي نقل إلى الفارسية بحوثا في التاريخ عن اللغة االنكليزية.

اآلثار:
١ - اتحادية هاي كارگرى وقانون كار در إيران (فارسي / حقوق)

ترجمة كتاب ل (ويلم فلور).
طبعاته: طهران، توس، ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٠٧ ص.

٢ - اختالف تجارتى إيران وهلند وبازرگانى
هلند در عصر افشاريان وزنديان (فارسي / اقتصاد)

ترجمة كتاب ل (ويلم فلور).
طبعاته: طهران، توس، ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٣٤ ص.

٣ - أشرف افغان در تختگاه أصفهان: به روايت شاهدان هلندى (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (ويلم فلور).

طبعاته: طهران، توس، ١٣٦٨ ش، ٢٣٢ ص.
٤ - ايرانيان مهاجر در ايالت متحدة (فارسي / اجتماع)

ترجمة كتاب لعبد المعبود األنصاري.
طبعاته: طهران، آگاه، ١٣٦٩ ش، ٢٨١ ص.

٥ - برافتادن صفويان، برآمدن محمود افغان (فارسي / تاريخ)

(٤٣٠)



ترجمة كتاب ل (ويلم فلور).
طبعاته: طهران، توس، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٣٤٠ ص.

٦ - جستارهايى از تاريخ اجتماعي إيران در عصر قاجار (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (ويلم فلور).

طبعاته: طهران، توس، ١٣٦٧ - ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٨٠ + ٢٣٣ ص، ٢ ج.
٧ - حكومت نادر شاه به روايت منابع هلندى (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (ويلم فلور).
طبعاته: طهران، توس، ١٣٦٨ ش، ٢٥٩ ص.
٨ - دين ودولت در إيران (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب لحامد الگار. بحث عن دور العلماء في الثورة الدستورية.
طبعاته: طهران، توس، ١٣٦٩ ش، ١٢ + ٤٥٥ ص.

٩ - سفرنامه جيمز موريه (فارسي / تاريخ)
ترجمة في مجلدين.

طبعاته: طهران، توس، ١٣٦٨ ش.
١٠ - شورش آقا خان محالتي وچند مقاله ديگر (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب لحامد الگار.
طبعاته: طهران، توس، ١٣٧٠ ش، وزيري، ١٤٤ ص.

١١ - صنعتي شدن إيران وشورش شيخ احمد مدني (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (ويلم فلور).

طبعاته: طهران، توس، ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٤٨ ص.
١٢ - فريب خوردگان (صهيونيسم) (فارسي / سياسة)

ترجمة أحد مؤلفات (پراهي. ب).
طبعاته: طهران، طهوري، ١٣٥١ ش، رقعي، ٩٦ ص.

١٣ - مشروطيت (فارسي / تاريخ)
ترجمة مؤلف لحامد الگار.

طبعاته: طهران، توس، ١٣٦٣ ش.

(٤٣١)



المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٧٤٣، كتابشناسى تاريخ إيران: ١٦٥، ١٨٢، ٢٠٥،
،٢١٤

٢٧٩، ٢٨٣، ٣٢١، كتابنامه آذر ١٣٦٦: ٧٤ وزمستان ١٣٦٧: ٢٥٧ وپائيز
١٣٦٨: ١٠٤

وزمستان ١٣٦٨: ٢٩٤ وتابستان ١٣٧٠: ٤٤٤ وتابستان ١٣٧١: ٢٧٦ وپائيز
،١٣٧١: ٤٤٧

مجلة آينه پژوهش ع ١٧ - ١٨، ص ١٤١.
أبو القاسم سهيلي

(ق ١٥ ه)
أستاذ جامعي دكتوراه في اللغة االنكليزية.

اآلثار:
١ - آموزش وسنجش زبان انگليسى (إنكليزي / لغة)

ألفه مع آخرين.
طبعاته: طهران، علوي، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٩٤٩ ص.

٢ - زبانشناسى نوين - نتايج انقالب چامسكى (فارسي / لغة)
ترجمه مع آخرين عن كتاب ل (نيل اسميت وديردري ويلسون).

طبعاته: طهران، آگاه، ١٣٦٧ ش، ٤٧١ ص.
٣ - طبقه بندى زبانها (فارسي / لغة)

ترجمة تأليف ل (كيبي. م. هورن).
طبعاته: طهران، ١٣٦١ ش، ٩٦ ص.

٤ - فرهنگ مطبوعاتي (فارسي - عربي - إنكليزي / لغة)
معجم لمفردات الصحف والمجالت. ألفه مع أحمد رنجبر.

طبعاته: طهران، علوي، ١٣٦٨ ش، ٣٢٨ ص.
طهران، علوي، ١٣٧٢ ش، ٣٢٨ ص.

المصادر: فهرست نشر دانشگاهى: ١٥، كتابشناسى ملى ٦٣ / ١١٥، كتابنامه
زمستان

١٣٦٨: ١٣ وتابستان ١٣٧٢: ٢٢٤.
أبو القاسم شادمان پور

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

برنامه نويسى با C (فارسي / كومبيوتر)



(٤٣٢)



ترجمة كتاب ل (بايرون. أس. گوتنريد).
طبعاته: طهران، دانشگاه صنعتي أمير كبير، ١٣٧٤ ش، ٤٦٩ ص، ٢ ج.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧١: ٣٥٥.
أبو القاسم شريعتي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

ماهيان درياى خزر وحوزه آبريز آن (فارسي / علم الحيوان)
ترجمة كتاب ل (ا. ان. كازانجف).

طبعاته: طهران، شركت سهامي شيالت، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١٧١ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٢: ٦٣.

أبو القاسم شريفيان
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
رياضيات در علوم زيستى (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع غالم رضا برادران خسروشاهي عن كتاب ل (ادوارد باچلت).
طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٣٨٠ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٩٨ / ١٣.
أبو القاسم شكرائي

(ق ١٤ ه)
باحث في التاريخ. حصل على ليسانس في التاريخ والجغرافية من المعهد العالي.

عمل في بعض المراكز الثقافية بإصفهان وگيالن.
اآلثار:

١ - تاريخچه قسمتي از بناهاى تاريخي كشور (فارسي / حضارة)
طبعاته: إصفهان، ١٣١٨ ش، رقعي، ٧٢ ص.

(٤٣٣)



٢ - سلسله تيمورى يا گورگانى (فارسي / تاريخ)
طبعاته: همدان، ١٣١٦ ش، رقعي، ٧٩ ص.

طهران، ١٣١٧ ش، ٨٦ ص.
٣ - كليات جغرافيائى (فارسي / جغرافية)

طبعاته: طهران، ١٣١٧ ش، رقعي، ٥٤٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤١١٣، كتابنامه بازار: ٩١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٦٠.

أبو القاسم بن شمس العلماء سروش
(ق ١٤ ه)

باحث عين موظفا في مديرية األوقاف العامة بمحافظة خوزستان سنة (١٣٤٥ ه).
اآلثار:

مانن لسك (فارسي /...)
ترجمة عن كتاب ل (البه پروست).

طبعاته: طهران، ١٣٢٢ ه، رقعي، ٢٨٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٤٦٣، مؤلفين چاپى ١ / ٢٥٩.

أبو القاسم شهاليي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آموزش زبان قرآن براى دانشجويان (فارسي / علوم القرآن)

ألفه مع علي فتاحي.
طبعاته: طهران، نقش ونگار، ١٣٧٤ ش، وزيري، ١٣٦ ص.

٢ - راهنماى جامع انگليسى پيش دانشگاهى (فارسي - إنكليزي / لغة)
طبعاته: طهران، نقش ونگار، ١٣٧٦ ش، وزيري، ٢٣٢ ص.

المصادر: كتاب هفته ١١٤ / ١٤ و ١٤٨ / ٣ و ٢١٥ / ١٠.

(٤٣٤)



أبو القاسم شيخ إسالمي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
دائرة المعارف يا فرهنگ دانش وهنر (فارسي / دوائر المعارف)

ألفه مع پرويز أسدي زاده، سعيد محمودي، داريوش محمد خاني، عطاء الله بهمنش،
فريدون
معلمي.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، اشرفي، ١٣٥٠ ش، وزيري، ١٦٠٥ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٩٧٤.
أبو القاسم شيخيان

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

ما هي آكواريم، نحوه نگهدارى،
پرورش، تكثير، بيماريها ودرمان (فارسي / علم الحيوان)

طبعاته: مشهد، گوهر سياح، ١٣٧٦ ش، رقعي، ١٠٤ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٧٦: ١١٥.

أبو القاسم صادقي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - سرداران طنز إيران (فارسي / تراجم)

طبعاته: طهران، گلفام، ١٣٧١ ش، رقعي، ١٣٢ ص.
٢ - لطيفه هاي پزشكى (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، غفاري نژاد، ١٣٦٩ ش، ١٨ ص.
٣ - لطيفه هاي ديپلماتيك (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، غفاري نژاد، ١٣٦٩ ش، ٢٧ ص.

(٤٣٥)



٤ - لطيفه هاي سينمايى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، غفاري نژاد، ١٣٦٩ ش، ٢٦ ص.

٥ - لطيفه هاي مدرسه أي (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، غفاري نژاد، ١٣٦٩ ش، ٢٧ ص.

المصادر: كتابنامه تير ١٣٦٩: ١٠٠ وبهار ١٣٧١: ١٦٧.
أبو القاسم صدارت

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - اشعه مرگ (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (ألفوسن موليان) األميركي.

طبعاته: طهران، ١٣٣٦ ش، رقعي، ٢٠٠ ص.
٢ - جاودانه فروغ فرخزاد (فارسي / تراجم)

طبعاته: طهران، مرجان، ١٣٤٧ ش، رقعي، ٣٦٣ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٥١٥، مؤلفين چاپى ١ / ٢٦٢.

أبو القاسم صداقتي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تنهائى در غربت (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، رويان، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٩٢ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٩٨ / ٢٢.

السيد أبو القاسم بن صدر الدين الحسيني الهاشمي الشيرازي
(١٣٤٣ ه -)

عالم ديني وأستاذ جامعي. ولد في شيراز. قرأ مقدمات الفقه واألصول والفلسفة فيها.
تخرج في المعهد العالي وكلية المعقول والمنقول. مارس تدريس اللغة العربية في كلية

اآلداب بشيراز.

(٤٣٦)



اآلثار:
١ - أدب األديب (عربي / أدب)

طبعاته: شيراز، ١٣٣٥ ش.
٢ - تجويد القرآن (فارسي / علوم القرآن)

٣ - ترجمه كتاب نفس إشارات (فارسي / فلسفة)
ترجمة نمط النفوس من " اإلشارات " تأليف ابن سينا.

٤ - تفسير سورة البقرة (فارسي / تفسير القرآن)
٥ - صرف ونحو يا روش تجزيه وتركيب عربي (فارسي / لغة)

طبعاته: شيراز، كانون تربيت، ١٣٤٠ ش، رقعي، ٣٥٩ ص.
شيراز، كانون تربيت، ١٣٤٧ ش، رقعي، ٤١١ ص.

٦ - مكالمه شخص طبيعي باداعيان الهى (فارسي / الفرق والمذاهب)
٧ - وظيفه بشرى (فارسي / معارف دينية)

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٣٩٦، دانشمندان فارس ٢ / ٢٧٦ - ٢٧٧، مؤلفين
چاپى

.١ / ٢٦٢
السيد أبو القاسم بن ضامن بن شدقم

(١٠٦٤ ه - ٠٠٠)
عالم ونسابة. ولد في مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله).

اآلثار:
١ - تذييل تحفة األزهار (عربي / أنساب)

و " تحفة األزهار " لوالده، في نسب أبناء األئمة (عليهم السالم).
٢ - رسالة في نسب شرفاء بني الحسين (عليه السالم) بالمدينة (عربي / أنساب)

٣ - رسالة في نسب شرفاء مكة (عربي / أنساب)
٤ - رسالة في نسب ملوك الصفوية (عربي / أنساب)

٥ - رسالة في نسب ملوك طبرستان السادة المرعشيين (عربي / أنساب)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٧.

(٤٣٧)



أبو القاسم طارمي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
براى تو (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، غزال، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٣٥ ص.
المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧٣: ٢٤٧.

أبو القاسم طالبي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
بازگشت پرستوها (فارسي / أدب)

سيناريو أحد األفالم الفارسية.
طبعاته: طهران، پوريا، ١٣٧٤ ش، ٢٠٠ ص.

المصادر: كتاب هفته ٩٤ / ٩.
أبو القاسم طالقاني مرجاني

(ق ١٤ ه)
عالم ديني. يبدو أنه من تالمذة آقا حسن المدرس. كان حيا سنة (١٣٠٩ ه) في

قرية فردوس التابعة لمدينة شهريار.
اآلثار:

حاشية فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)
تعليقة استداللية مفصلة على مصنف الشيخ مرتضى األنصاري، بعناوين: " قوله... قوله

."
مباحثها غير كاملة. يحتمل أنها تقرير لمحاضرات أستاذه آقا حسن المدرس. فرغ من

بحث
االستصحاب سنة (١٣٠٩ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٥ / ٣٤٥ [٦ / ٥٩٦٣] - (٣٢ أ - ٣٥٧ ظ) -
١٣٠٩ ه،

بخط المؤلف.
المصادر: خطى مرعشى ١٥ / ٣٤٥.

(٤٣٨)



أبو القاسم بن طاهر شاهنجريني الهمداني
(٠٠٠ - ١٣٩٨ ه)

عالم ديني. أصله من قرية شاهنجرين في محافظة همدان. حضر درس الميرزا محمد
حسين النائيني بالنجف، وبقي هناك (٨) سنوات تقريبا. مارس نشاطاته التدريسية

بمدرسة زنگنه. توفي بهمدان، ودفن في قم.
اآلثار:

١ - التقريرات في األصول (عربي / أصول الفقه)
دورة أصول كاملة من محاضرات أستاذه العالمة النائيني.

٢ - التقريرات في الفقه (عربي / فقه)
محاضرات أستاذه العالمة النائيني. اشتمل على الصالة، صالة الجماعة، صالة المسافر،

القضاء،
الشهادات.

المصادر: نقباء البشر ١ / ٦٩ - ٧٠.
أبو القاسم طاهري

(١٣٣٧ ه -)
اآلثار:

١ - تاريخ تمدن (فارسي / حضارة)
ترجمة ما يختص بعصر اإليمان من كتاب " قصة الحضارة " ل (ول ديورانت).

طبعاته: طهران، ١٣٤٣ ش، ٥١٢ + ٥٧٠ + ٥٢٤ ص، ٣ ج.
٢ - تاريخ جهان نو (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (رابرت روزول پالمر).
طبعاته: طهران، أمير كبير وفرانكلين، ١٣٤٠ ش، وزيري، ح + ٥٤٣ + ٥٧ + ى +

٦٦٧ + ٤٧ ص، ٢ ج.
طهران، أمير كبير وفرانكلين، ١٣٥٠ ش، وزيري، ١٢٣٦ + ١٠٦ ص.

٣ - تاريخ روابط بازرگانى وسياسي انگليس وإيران
از دوران فرمانروائى مغوالن تا پايان عهد قاجاريه (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، انجمن آثار ملى، ١٣٥٤ ش.

(٤٣٩)



٤ - تاريخ روابط بازرگانى وسياسي إيران وانگليس از
عقد معاهده گلستان تا پيمان اتحاد روس وانگليس (فارسي / تاريخ)

طبعاته: طهران، انجمن آثار ملى، ١٣٥٧ ش.
٥ - تاريخ سياسي واجتماعى إيران

از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، رقعي، ٤٠٦ ص.

٦ - جزيره پنهان (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (جول ورن).

طبعاته: طهران، جيبي، ١٥٢ ص.
٧ - جزيره گنج (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (روبرلوئز).
طبعاته: طهران، جيبي، ٢٢٤ ص.

٨ - جغرافياى تاريخي خراسان از نظر جهانگردى (فارسي / جغرافية)
طبعاته: طهران، ١٣٤٨ ش، وزيري، ٢٠٢ ص.

٩ - جغرافياى تاريخي گيالن، مازندران،
آذربايجان از نظر جهانگردى (فارسي / جغرافية)
طبعاته: طهران، ١٣٤٧ ش، وزيري، ٢١٨ ص.

١٠ - دام مهيب (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (ادين).

طبعاته: طهران.
١١ - روسيه وغرب در زمان لنين واستالين (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (جورج فراست).
طبعاته: طهران، ايرانمهر، ١٣٤٤ ش، وزيري، ١٠ + ٤٣٢ ص.

١٢ - سير فرهنگ إيران در بريتانيا (فارسي / ثقافة)
طبعاته: طهران، بهمن، ١٣٥٢ ش، وزيري، ٢٠ + ٥٨٠ ص.

(٤٤٠)



١٣ - كردار وگفتار محمد (صلى الله عليه وآله) (فارسي / السيرة النبوية)
ترجمة كتاب للخواجه كمال الدين.

طبعاته: طهران، ١٣١٨ ش، جيبي، ٢٤٨ ص.
١٤ - مرده زنده شد (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (فلورانس مازيات).
طبعاته: طهران، جيبي، ٣٧٨ ص.

١٥ - نظام صنعتي وانسان صنعتي (فارسي / اجتماع)
ترجمة كتاب لعدد من المؤلفين االنكليز.

طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٤٣ ش، وزيري، ٤٦٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٠٧٠، ١٠٩١ و ٢ / ١٥٣٨، ١٥٣٩، ١٥٥١،

،١٥٥٢، ٢٠١٧
٢٦٧٨ و ٤ / ٤٠٥٧، ٤٦٩٦ و ٥ / ٥٢٣٠، الذريعة ٨ / ٤٣، كتابشناسى تاريخ

إيران: ١٤٦،
١٥٠، ٢٧٧، ٦٥٨، مؤلفين چاپى ١ / ٢٦٣ - ٢٦٤.

أبو القاسم طاهري عراقي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - أصول ريسندگى پنبه (فارسي / صناعات)

ألفه مع محمود كسائيان.
طبعاته: طهران، المؤلفان، ١٣٦٤ ش.

٢ - پشم وصنعت نساجى پشمى (فارسي / صناعات)
ترجمة كتاب ل (جان اتين بورله).

طبعاته: طهران، سازمان انتشارات انقالب إسالمي، ١٣٧٠ ش، ١١٩ ص.
٣ - ريسندگى چرخانه أي (فارسي / صناعات)

ألفه مع هوشمند بهزادان.
طبعاته: طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٦٥ ش، ٧ + ٢٠٩ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٥٦ / ١٩٠ و ٨١ و ٨٢ / ٣٢٧، كتابنامه تابستان
.١٣٧٠: ٦٢

(٤٤١)



أبو القاسم الطهراني
(٠٠٠ - ٠٠٠)

اآلثار:
١ - تنبيهات الغافلين (فارسي / مواعظ وحكم)

طبعاته: إيران.
٢ - زبدة المصائب (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: إيران.
المصادر: الذريعة ٤ / ٤٥٢ و ١٢ / ٣٢.

أبو القاسم طهور عماد زاده الهمداني
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
ملمع الطهور (عربي - فارسي / شعر)

(٣٦٣٦) بيتا بالحروف المهملة.
طبعاته: الري، ١٣٧٧ ه، رقعي، ١٤٣ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٩٤٠، مؤلفين چاپى ١ / ٢٦٤.
أبو القاسم عبادي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

گلهاى نينوا (فارسي / المدائح والمراثي)
طبعاته: طهران، ١٣٦٤ ش، رقعي، ١٣٤ ص.

المصادر: كتابنامه دى ١٣٦٤: ٢٣.
السيد أبو القاسم بن عباس پورحسيني " واصل كرماني "

(١٣٣٩ - ١٤٠٥ ه)
أستاذ جامعي وأديب مترجم. ولد وتوفي في مدينة شهداد التابعة لكرمان. أتم

مراحله الدراسية األولى بمدينته. حصل على ليسانس في الفلسفة والعلوم التربوية،

(٤٤٢)



ودكتوراه سنة (١٣٨٩ ه) من طهران، ودرس بجامعتها. تولى بعض الوظائف اإلدارية
والتعليمية في كرمان. أصدر صحيفة " روح القدس " التي استمرت بالصدور (٣)

سنوات.
اآلثار:

إلى جانب مقاالته المنشورة في بعض الصحف اإليرانية، له الكتب اآلتية:
١ - أخالق نيكو ماخس (فارسي / أخالق)

ترجمة أحد أعمال ارسطو، ودراسة مقارنة بينه وبين " تهذيب األخالق وتطهير األعراق
" البن

مسكويه. توصل إلى (٥٠) موردا للتشابه بينهما.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٨ ش، ٢٩٦ ص.

٢ - ترجمه مقامات العارفين (فارسي / فلسفة)
ترجمة النمط التاسع من كتاب " اإلشارات " البن سينا مع تعليقات الخواجة نصير

الدين
الطوسي وفخر الدين الرازي.

طبعاته: طهران، ١٣٤٧ ش، وزيري، ٦٤ ص، تقديم حسين نصر.
٣ - ديوان (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، پاژنك.
٤ - سقراط (فارسي / تراجم)

ترجمة كتاب ل (جان برن).
طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ وآموزش عالي، ١٣٦٦ ش، ١٧٨ ص.
طهران، وزارت فرهنگ وآموزش عالي، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٦٨ ص.

٥ - فراسوى تناقض (فارسي / فلسفة)
ترجمة كتاب ل (موريس وينتر). اشتمل على (١٥) فصال، منها: األصل الشيطاني،

الجهل
المركب، عالم إبليس، الكشف األعظم.

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٣ ش، رقعي، ١٢٥ ص.
٦ - فرهنگ لغات واصطالحات مردم كرمان (فارسي / ثقافة)

طبعاته: طهران، مركز كرمان شناسى، ١٣٧٠ ش، وزيري، ٦٩٢ ص.
٧ - فالسفه بعد از ارسطو (فارسي / تراجم)

٨ - فلسفه اپيكور (فارسي / فلسفة)

(٤٤٣)



٩ - فلسفه أخالق - حكمت عملي (فارسي / أخالق)
ترجمة كتاب ل (جاكس).

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٢ ش، رقعي، ١٣٦ ص.
١٠ - فلسفه رواقي (فارسي / فلسفة)

ترجمة تأليف ل (جان برن).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٥٦ ش.

١١ - فلسفه ياسپرس (فارسي / فلسفة)
١٢ - فيثاغورثيان (فارسي / فلسفة)

طبعاته: طهران، دانشكده أدبيات.
١٣ - مردمى ونامردمى ها (فارسي / اجتماع)

١٤ - مشارب عمده أخالقي (فارسي / أخالق)
ترجمة كتاب ل (فرانسوا كراگوار).

طبعاته: طهران، ١٣٦٠ ش، ١٠٢ ص.
١٥ - هراكيلتوس (فارسي / تراجم)

المصادر: تذكره شاعران كرمان: ١٥٨ - ١٦٨، الذريعة ٩ / ١٢٤٩، سخنوران نامى
معاصر

٦ / ٣٨١٣ - ٣٨١٦، شاعران زبان پارسى: ٥٩٠، كتابشناسى ملى ٥٤ / ٦،
كتابشناسى

موضوعي إيران ١ / ١٢٧، كتاب هفته ١٣٤ / ٢، مجلة آينه پژوهش ع ١١، ص
،١٠٦ - ١٠٧

مجلة كيهان فرهنگى ع ٩، السنة ١، ص ٣١، وع ١٠، السنة ٣، ص ٤٢ - ٤٣.
السيد أبو القاسم بن عباس الحسيني إسحاق آبادي

(١٣٨٢ ه -)
عالم ديني وشاعر تخلص ب " ژرفا ". ولد بطهران. بدأ دراسته الدينية في حوزة

مدينته منذ (١٤٠١ ه). انتقل إلى قم سنة (١٤٠٤ ه) وواصل تحصيله العلمي. حصل
على

ماجستير في القانون الدولي من جامعة الشهيد بهشتي بطهران. شارك في النضال
السياسي

الديني قبل الثورة اإلسالمية بإيران، وبعدها عمل في ادارة التربية والتعليم، اإلذاعة
والتلفزيون، حرس الثورة اإلسالمية، وزارة اإلرشاد وكثير من المؤسسات الثقافية.

(٤٤٤)



اآلثار:
١ - ارتباط صهيونيستى (فارسي / سياسة)

ترجمة كتاب للمؤلف األميركي (آلفرد ليليانتال) بصدد نفوذ الصهاينة في أميركا.
٢ - با هم باشيم (فارسي / أدب)
قصة قصيرة لألطفال عن التعاون.

٣ - بر ساحل سخن (فارسي / أدب)
القواعد األساسية للكتابة البليغة، مع مجموعة مهمة من المعلومات األدبية وتجارب

التدوين.
طبعاته: قم، معارف إسالمي، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٣٧٣ ص.

٤ - بهشت ارغوان (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
ترجمة كتاب " وكانت صديقة " عن حياة فاطمة الزهراء (عليها السالم). تأليف كمال

السيد.
طبعاته: قم، پارسايان، ١٣٧٥ ش، ٢٦٢ ص.

٥ - پناه چلچله ها (فارسي / تراجم األعالم الدينية)
حياة أبي طالب (عليه السالم) بأسلوب قصصي جميل. أعد للناشئين.

طبعاته: قم، پارسايان، ١٣٧٦ ش، ٥٤ ص.
٦ - چراغ شقايق (فارسي - عربي / حديث)

ترجمة وصية الرسول األكرم (صلى الله عليه وآله) لعبد الله بن مسعود بأسلوب حديث
مع النص العربي.

طبعاته: قم، پارسايان، ١٣٧٦ ش، ١٣٣ ص.
٧ - چرخ پير قصه مى گويد (فارسي / أدب)

ترجمة مع دانيال كازوني عن مؤلف ل (ماريا پياپيزوني). قصة اكتشاف العجالت
وتطورها،

وأثرها في حياة اإلنسان بطريقة علمية مبسطة.
طبعاته: طهران، تربيت، ١٨ ص.

٨ - حقوق بين الملل إسالمي (فارسي / حقوق)
ترجمة كتاب لظافر القاسمي.

٩ - در حريم نور (فارسي / أدعية)
مجموعة من أدعية شهر رجب وشعبان ورمضان.

طبعاته: قم، پيام مهدى (عليه السالم)، ١٣٧٦ ش، جيبي، ١٢٨ ص.

(٤٤٥)



١٠ - شيوه نامه دائرة المعارف امام حسين (عليه السالم) (فارسي / دوائر المعارف)
طبعاته: قم، پژوهشكده تحقيقات سپاه، ١٣٧٧ ش، رقعي، ١٦٨ ص.

١١ - فرشته أي بنام نيرو (فارسي / عقائد)
عرض لموضوع الطاقة وارتباطها بقدرة الله تعالى والقائمين على أمره، للناشئين

بأسلوب
مبسط.

١٢ - كتاب من قرآن (فارسي / معارف القرآن)
توضيح لبعض المفاهيم القرآنية االجتماعية، للناشئين بلغة معاصرة.

طبعاته: طهران، تربيت، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٤ ص.
١٣ - نظام اعتزال در حقوق بين الملل إسالمي (فارسي / حقوق)

بحث عن حياد الحكومة اإلسالمية من منظار القانون الدولي اإلسالمي ومقارنته مع
القانون

الدولي المعاصر.
١٤ - هديه أي از دوست (فارسي / معارف دينية)

بحث مستند إلى األحاديث الشريفة عن آثار الباليا والمصائب في حياة اإلنسان، ونتائج
الصبر
عليها.

طبعاته: قم، بنياد جانبازان، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٩٧ ص.
المصادر: كتاب هفته ٩٣ / ١٦ و ١٢٨ / ٢، المؤلف.

أبو القاسم بن عباس مدرس الدولت آبادي اإلصفهاني
(١٢٩٨ - ١٣٦٦ ه)

فقيه وأصولي. ولد في قرية دولت آباد. أكمل مقدمات العلوم الدينية في إصفهان.
هاجر إلى النجف سنة (١٣٢١ ه) وتتلمذ لآلخوند محمد كاظم الخراساني، شيخ

الشريعة
اإلصفهاني، الشيخ محمد حسين النائيني، وحصل على االجتهاد. عاد إلى إصفهان سنة

(١٣٣٧ ه) وواصل نشاطاته في التدريس واإلرشاد.
اآلثار:

١ - تقريرات ورسائل (عربي / فقه - أصول الفقه)

(٤٤٦)



٢ - حاشية ذخيرة المعاد (١) (فارسي / فقه)
طبعاته: طهران، شركت سهامي چاپ، ١٣٦٦ ه، رقعي، ٢٥٣ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٧٠٩، معجم رجال الفكر ٢ / ٥٨٠، مؤلفين چاپى ١ /
.٢٨٩

السيد أبو القاسم بن عباس الموسوي الالهيجي
(٠٠٠ - ١٢٦٩ ه)

فقيه من الهيجان. أقام بكربالء. حصل على إجازة من أستاذه السيد علي الطباطبائي
مؤلف " الرياض " سنة (١٢٣٠ ه). من تالميذه: السيد محمد علي الشهرستاني.

اآلثار:
١ - رسالة في صالة الجمعة (٢) (عربي / فقه)

اختار فيها وجوبها التخييري وكونها أفضل األفراد. فرغ منها سنة (١٢٣٣ ه).
٢ - رياض المؤمنين في أحوال المعصومين (عليهم السالم) (عربي / سيرة المعصومين

(عليهم السالم) - عقائد)
ضم (١٤) روضة. قدم عليها بابا في بدء ظهور النبي (صلى الله عليه وآله) وختمها في

إثبات اإلمامة بوجهين.
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٠) [٦٦٤].

عز الدين الجزائري / النجف (نشريه ٧ / ٧١٧).
المرعشي / قم ١٨ / ١٥٤ [٢ / ٦٩٧٨] - (٩٤ ظ - ١٩٨ ظ) - ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٦ / ٣٨٠ [١٠٤٦٠] - (٢٠٢ و) - ق ١٣ ه (٣).
٣ - سلم الساللم (عربي / أصول الفقه)

شرح ل " معالم األصول ".
مخطوطاته: الطباطبائي الخاصة / تبريز (نشريه ٧ / ٥١٥) - ١٢٣٦ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٥٣ [٦٤٩٠] - (٢٦٩ و) - ١٢٣٦ ه.
--------------------

(١) وفي چاپى فارسي ٢ / ١٧٠٩: العباد.
(٢) ظن الشيخ الطهراني في الكرام البررة ١ / ٤٨ أنها للمترجم له، حيث شاهدها على ظهر نسخة المجلد

األول من " الرياض " مع إجازة السيد علي الطباطبائي له عند الشيخ محمد سلطان المتكلمين في طهران.
(٣) جاء فيها أن اسم مؤلفها " أبو القاسم بن محمد رضا الالهيجي "، وهو الذي أقام برشت وألف " زبدة

المفاتيح "، والظاهر أنه ليس بصحيح.

(٤٤٧)



٤ - شرح مفاتيح الشرايع (عربي / فقه)
شرح لتأليف المال محسن الفيض الكاشاني. من بحث القيام إلى آخر بحوث القراءة في

الصالة.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٦٤ [٢٨١٣] - (١١٦ و).

٥ - الفصول المهمة (فارسي / فقه)
رسالة عملية.

مخطوطاته: المسجد األعظم / قم: ٣٠٥ [٣٣٨٠] - (٣٢٠ و) - ق ١٣ ه.
٦ - مشكاة الظالم في شرح قواعد األحكام (عربي / فقه)

شرح لتأليف العالمة حسن بن يوسف الحلي. كتبه سنة (١٢٣١ ه). شاهد الشيخ
الطهراني

مجلده األول في الطهارة عند العالمة القائني بالنجف.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٤، الذريعة ١ / ٢١٩ و ١١ / ٣٣٨ - ٣٣٩، ٢١ /

٥٨، الكرام
البررة ١ / ٤٧ - ٤٨، ٥٧، مشاهير گيالن ١ / ٦٧ - ٦٨، مفاخر اسالم ٨ / ٤٤٦

.٤٤٧ -
أبو القاسم بن عبد األحد صفدري

(١٣٤٧ ه -)
كاتب وشاعر. ولد في زنجان. نال الليسانس في الحقوق. درس المنطق والفقه

واألصول عند السيد مدرس اليزدي. أصدر صحيفة " زنجان " سنة (١٣٦٨ ه) لمدة
(٤)

سنين. عين رئيسا لبلدية زنجان من (١٣٧٤ - ١٣٨٤ ه). سكن طهران وله فيها
نشاطات

أدبية مختلفة.
اآلثار:

١ - بديع وعروض (فارسي / أدب)
٢ - جنگ جهانى دوم (فارسي / تاريخ)

مطبوع.
٣ - چه ميدانيم (فارسي / معارف عامة)

ترجمة عن الفرنسية. مطبوع.
٤ - منتخبي از نثرهاى بديع عربي (عربي / أدب)

المصادر: سخنوران زنجان: ٤٨ - ٥٠.



(٤٤٨)



أبو القاسم بن عبد الحكيم الكاشاني
(١٢٧٥ - ١٣٥١ ه)

عالم أديب وشاعر. ولد في النجف. كان وراقا وصحافا، ثم توجه إلى طلب
العلم. أقام بمدينة بومباي متوليا إمامة الجماعة واإلرشاد. سكن كربالء وتوفي

هناك (١).
اآلثار:

١ - أرجوزة في التوحيد (عربي / عقائد)
٢ - جواب الكتاب الوارد من حيدر آباد الهند (... / أدب)

كتاب أدبي مفصل في جواب ما أرسله سلطان العلماء السيد علي التستري إلى
المؤلف.

٣ - ديوان (فارسي - عربي / شعر)
جمعه ولده وسماه ب " منظومات الشيخ ". أكثر من (٢٠٠٠) بيت.
٤ - روضة األبرار في إثبات شفاعة األطفال الصغار (فارسي / عقائد)

طبعاته: بومباي، ١٣١٠ ه.
٥ - سؤال المأمون عن الرضا (عليه السالم) (عربي / عقائد)

شرح لجواب اإلمام الرضا (عليه السالم) عن سؤال المأمون: " ما الدليل على إمامة
جدك؟ ".

٦ - عماد اإليمان (عربي / فقه)
بحث عن فروع األحكام الدينية. مطابق لجميع احتياطات العلماء. مطبوع.

٧ - مجمع الظرائف (فارسي / مواعظ وحكم)
مجموعة موضوعات أخالقية ومواعظ وحكايات وغيرها. يوجد عند ولده الشيخ محمد

حسن في بومباي.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٧٠٣، الذريعة ٥ / ١٨٦ و ٩ / ٤٨ و ١١ / ٢٨٤ و

١٢ / ٢٥١
و ١٣ / ١٣٠ و ١٥ / ٣٣١ و ٢٠ / ٣٣ و ٢٦ / ٣٨، مكارم اآلثار ٦ / ٢٠٩٣ -

٢٠٩٤، مؤلفين
چاپى ١ / ٢٨٣ - ٢٨٤، نقباء البشر ١ / ٧٠.

--------------------
(١) ورد في نقباء البشر ١ / ٧٠ والذريعة ٥ / ١٨٦ و ٩ / ٤٨ أنه توفي بالنجف.

(٤٤٩)



أبو القاسم بن عبد السالم خطيبي
(١٣٠٢ ه - ٠٠٠)

شاعر. ولد بمدينة زنجان. قرأ في الكتاتيب. أنشد أشعاره في المراسم واالحتفاالت
الدينية.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
(٢٠٠٠) بيت تقريبا.

المصادر: سخنوران زنجان: ٥٠ - ٥٢.
أبو القاسم بن عبد الله الخوئي الحائري

(١٣٠٥ - ١٣٦٥ ه)
عالم ديني. والدته في خوي، ووفاته بكربالء، وقبره في الرواق الحسيني بالقرب من

مرقد الوحيد البهبهاني.
اآلثار:

إزالة األوهام عن اشتباهات العوام في األسماء واألعالم (١) (عربي / لغة)
في ضبط المفردات واألسماء والمصطلحات العربية التي ضبطت خطأ أو شاعت بتلفظ

غير
صحيح.

مخطوطاته: مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ٩٧ [٦٨] - (٤٤١ و)، بخط
المؤلف.

المصادر: الذريعة ٢٦ / ٤٣.
أبو القاسم بن عبد الله ميرزائي " ياسري "

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - تجويد القرآن (فارسي / علوم القرآن)
بحث عن فضل وآداب قراءة القرآن، وعن قواعد تجويده.

--------------------
(١) جاء في " الذريعة " باسم " إزالة األوهام من اشتباهات وقعت... ".

(٤٥٠)



طبعاته: عديدة منها:
طهران، شركت سهامي، ١٣٣٥ ش، جيبي، ١٣٣ ص.

طهران، إسالمي، ١٣٧٣ ش، جيبي، ٩٤ ص.
٢ - تعليمات جعفرى در أصول دين مقدس اسالم (فارسي / عقائد)

احتوى على عدة موضوعات عقائدية: إثبات لتوحيد الخالق، صفاته تعالى، إثبات نبوة
الرسول األكرم (صلى الله عليه وآله)، أدلة اإلمامة والمعاد.

طبعاته: طهران، كتابخانه هاي بزرگ إسالمي، ١٣٥٤ ه، ١٧١ ص.
٣ - عجايب القصص (فارسي / قصص القرآن)

ترجمة وتفسير لسورة الكهف.
طبعاته: طهران، ١٣٣٧ ش، رقعي، ٨٨ ص.

٤ - وصيت نامه أمير المؤمنين (عليه السالم) (فارسي / حديث)
ترجمة.

طبعاته: طهران، ١٣٣٦ ش، رقعي، ٥٤ ص.
٥ - وصيت نامه (فارسي / معارف دينية)

دورة إجمالية في أصول العقائد، ونصائح للورثة، وكيفية اإليصاء.
طبعاته: طهران، ١٣٧٧ ه، جيبي.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١١٩١ و ٣ / ٣٤٩٤ و ٥ / ٥٤١٨، كتابنامه دى
١٣٦٤: ١٥

وزمستان ١٣٦٨: ٣٨٩ وبهار ١٣٧١: ٤١، المطبوعات العربية في إيران: ٢٤٢،
مؤلفين چاپى
.١ / ٢٩٠

أبو القاسم بن عبد المحمد آزاد مراغه
(١٢٩٤ / ١٢٩٩ - ١٣٦٥ ه)

كاتب وصحفي. ولد بمراغة. قرأ العلوم الدينية ألكثر من (٥) سنين على اآلخوند
محمد كاظم الخراساني، والشيخ محمد حسن المامقاني وفاضل الشرابياني في

النجف.
طوى (١١) سنة في سفره من إيران إلى عدة مدن أوروبية وشرقية لدراسة علوم جديدة
منصرفا عن تخصصه السابق. منذ أوائل الحرب العالمية األولى بدأ بوضع حجر األساس

(٤٥١)



لمجلة " نامه پارسى " وصحيفة " آسايش " ومجلة " نامه بانوان " في طهران،
وصحيفة

" آزاد " بتبريز. أسس في أواخر عمره جمعية " گروه الفباى آسان " وترأسها. توفي
بمدينة طهران.

اآلثار:
١ - الفباى آسان شاهراه رستگارى ايرانست (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، ١٣٦٥ ه، جيبي، ٥٦ ص.
٢ - راهنماى نوعروسان (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: إصفهان، ١٣١٦ ش، رقعي، ٥٣ ص.
٣ - فرهنگ آزاد (عربي - فارسي - إنكليزي / لغة)

معجم. مطبوع.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٧٢ - ٤٧٣ و ٢ / ٢٥٠٤، الذريعة ١١ / ٣١٣، رجال

ومشاهير
إيران ١ / ٣١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٢٤، ٢٩٦.

أبو القاسم عرفانيان مقبلي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
راهنماى جامع تنظيم اسناد اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي (فارسي / حقوق)

طبعاته: مشهد، هاتف، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٢٣٢ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٧٦ / ١٢.

أبو القاسم عالقمند " نير إصفهاني "
(ح ١٢٩٧ ه - ٠٠٠)

شاعر من إصفهان. له حضور في بعض تجمعاتها األدبية.
اآلثار:

ديوان (فارسي / شعر)
المصادر: الذريعة ٩ / ١٢٤١، شعراى معاصر أصفهان: ٥٢٣، فرهنگ سخنوران ٢ /

.٩٦٢

(٤٥٢)



أبو القاسم العلوي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
برگزيده أي از مباحث رياضيات متوسطة ونحوه حل مسائل (فارسي / رياضيات)

ترجمة كتاب ل (گ. دروفيف).
طبعاته: مشهد، ١٣٦٥ ش، وزيري، ١٨٤ ص.

المصادر: كتابنامه دى ١٣٦٥: ٣٣.
السيد أبو القاسم العلوي الطباطبائي الفاطمي

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

أنموذج (فارسي / لغة)
طبعاته: إيران.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٥٧٧.
السيد أبو القاسم بن علي أشرف وفاء الشيرازي

(ق ١٣ ه)
أديب وشاعر إيراني تخلص ب " وفاء ". نظم بالفارسية والعربية. مارس تدريس

الكتب األدبية، ك " مقامات الحريري " وغيرها.
اآلثار:

جنگ (عربي - فارسي / متفرقات)
مجموعة نفيسة لمختلف الموضوعات: الحديث، الكالم، الفلسفة، المنطق، العلوم

الغريبة، األدب
العربي والفارسي شعرا ونثرا، كما ضمت أشعارا للمترجم له. بدأ بكتابتها سنة (١٢٦٠

ه) وأتمها
في (١٢٧٧ ه). بلغت أكثر من (٥٠٠) صفحة.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٧ / ٤٩ [٢٤٥٢] - (٢٣١ و) - ١٢٩١ ه، بخط
المؤلف.

ملك الوطنية / طهران ٦ / ١٣١ [٢٨٤٢] - (٥٢٩ ص) - ١٢٧٧ ه، بخط
المؤلف.

(٤٥٣)



وزيري / يزد ٤ / ١٣٢٤ [٢ / ٢٥١٢] - (ص ٩٠ - ٩٤)، مقالته في حياة
النبي (صلى الله عليه وآله)، بالعربية.

المصادر: تراجم الرجال ١ / ٤٩، خطى ملى ملك ٦ / ١٣١ - ١٣٨، فرهنگ
سخنوران ٢ /

٩٨٣، معجم ما كتب عن الرسول ٤ / ١٨٨.
السيد أبو القاسم بن علي أصغر عريضي

(١٣٤٤ ه -)
شاعر تخلص ب " نژند ". ولد في إصفهان، وأكمل دراسته الثانوية فيها. حصل على

ليسانس في القضاء من كلية الحقوق بجامعة طهران. عمل في وزارة الثقافة.
اآلثار:

إلى جانب مقاالته المنشورة في مجالت إصفهان وصحفها، له الكتب اآلتية:
١ - اسرار الماس مفقود شده (فارسي / أدب)
٢ - در تيرگيهاى اجتماع (فارسي / اجتماع)

طبعاته: طهران، پروانه، ٧٥ ص.
٣ - در گرداب زندگى (فارسي / أدب)

٤ - منتخبي از آثار شعراى معاصر (فارسي / شعر)
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٠٦٥ و ٣ / ٣٠٢٣، شعراى معاصر أصفهان: ٥٠٥ -

،٥٠٦
مؤلفين چاپى ١ / ٢٦٥.

السيد أبو القاسم بن علي أصغر الكوكبي التبريزي
(١٣٤٥ ه -)

فقيه مجتهد وأصولي. درس مقدمات العلوم الدينية وبعض السطوح في محل
والدته تبريز. أكمل تحصيله العلمي في قم عند السيد محمد حسين البروجردي والسيد

محمد الكوهكمري، وفي النجف عند بعض علمائها وال سيما السيد أبا القاسم
الخوئي.

سكن مدينة قم منذ (١٣٩١ ه) ومارس تدريس الفقه واألصول على مستوى البحث
الخارج.

(٤٥٤)



اآلثار:
١ - تقريرات (عربي / فقه - أصول الفقه)

من محاضرات أساتذته.
٢ - توضيح المسائل (فارسي / فقه)

طبعاته: قم، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٤٩٢ ص.
٣ - الحاشية على المكاسب (عربي / فقه)

٤ - رسالة في الرضاع (عربي / فقه)
٥ - الطهارة (عربي / فقه)

٦ - مباني االستنباط (عربي / أصول الفقه)
من محاضرات أستاذه السيد أبي القاسم الخوئي.
طبعاته: النجف، ١٣٧٧ ه، وزيري، ٥٤٦ ص.

٧ - منهاج المتقين (عربي / فقه)
مجموعة فتاوى المؤلف.

طبعاته: قم، ١٣٧٧ ش، وزيري، ٥١٦ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى عربي: ٧٨١، كتابنامه بهار ١٣٧٣:

،٣٢
گنجينه دانشمندان ٢ / ٢٤٥ و ٥ / ٦٥، المطبوعات النجفية: ٢٩٨، معجم رجال

الفكر ١ /
٢٠١، معجم المؤلفين العراقيين ١ / ٦٤.

السيد أبو القاسم بن علي أصغر الگلپايگاني البروجردي
(ق ١٤ ه)

عالم ديني ألف في الفقه واألصول والحديث. قرأ العلوم الدينية، وتتلمذ في األصول
للسيد ريحان الله الكشفي البروجردي. مارس التدريس واشتهر به. احتمل سكنه في

طهران. كان حيا سنة (١٣٣٨ ه).
اآلثار:

١ - اختريه (فارسي - عربي / زيارات)
احتوى على زيارات خاصة في أيام معينة من الشهر، إضافة إلى زيارات أخرى مختلفة.

ابتدأه
بشهر المحرم واختتمه بشهر ذي الحجة.

(٤٥٥)



مخطوطاته: المرعشي / قم ٤ / ٢٩٨ [١٤٩٢] - (١١٠ و) - ق ١٤ ه، بخط
المؤلف.

٢ - ترجمة ينابيع المودة (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
و " ينابيع المودة " للشيخ سليمان بن إبراهيم الحنفي النقشبندي (ت ١٢٩٣ ه). فرغ

من الترجمة
سنة (١٣٢٠ ه).

٣ - رشحات الفاطمية (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
في فضائل ومصائب فاطمة الزهراء (عليها السالم). ألفه سنة (١٣٢٤ ه).

٤ - شرح المنظومة الفقهية المستظرفة (١) (عربي / فقه)
شرح بجزأين أللفية السيد محسن الكاظمي األعرجي. ألفه سنة (١٣٣٨ ه).

٥ - كشكول (... / متفرقات)
ألفه سنة (١٣٢٠ ه).

٦ - المقائل في حاشية الرسائل (عربي / أصول الفقه)
تعليقة مختصرة بعناوين " قوله... قوله " على كتاب " فرائد األصول " للشيخ مرتضى

األنصاري. استفاد أكثرها من أستاذه السيد ريحان الله الكشفي البروجردي. أنجز
كتابتها للمرة

الثانية سنة (١٣١٦ ه).
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٧ / ١٤٠ [٦٥٥٨] - (٦٥ و)، ١٣١٦ ه، نسخة ثانية

بخط
المؤلف، جاء في آخرها أنه مع اختالف النسختين يرجع إلى الثانية.

المصادر: تاريخ بروجرد ٢ / ٥٣٩ - ٥٤٠، التراث العربي ٥ / ١٨٨، تراجم الرجال
.١ / ٤٩

السيد أبو القاسم بن علي أصغر الموسوي الخوئي
(ق ١٤ ه)

عالم وخطيب من مدينة خوي.
اآلثار:

١ - أحسن القصص (يوسفيه) (تركي - فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
مقدمة و (٥٠) مجلسا حسينيا. افتتح كل مجلس بنبذة من حياة النبي يوسف (عليه

السالم) وقارنها بحياة
اإلمام الحسين (عليه السالم)، ثم ختمه برثائه (عليه السالم).

--------------------
(١) يطلق على هذه المنظومة أيضا اسم " المستطرفة " و " درر البهية " كما في الذريعة ١٦ / ٢٩٧.



(٤٥٦)



مخطوطاته: مدرسة نمازي / خوي: ٢٥١ [٤٨٥].
طبعاته: تبريز، ١٣٢٣ ه، رقعي، ٣٥٢ ص.

٢ - كفاية الذاكرين (تركي / مواعظ وحكم)
عدة مجلدات.

مخطوطاته: المسجد األعظم / قم: ٣٣٣ [٣٨٢٠] - ق ١٤ ه، ج ٤.
المسجد األعظم / قم: ٣٣٣ [٣٨٢٢] - ق ١٤ ه، تتمة ج ٥.

المصادر: خطى رضوى ٥ / ٢١٧، خطى مسجد أعظم قم: ٣٣٣.
أبو القاسم بن علي أكبر بيدآبادي اإلصفهاني

(٠٠٠ - ١٣٠١ ه)
عالم وشاعر تخلص ب " راجي ". له موقف عقائدي صلب ضد فرقة الشيخية. تأثر

بمال قربان علي الكرماني.
اآلثار:

١ - حقائق ناصري (حقائق النبوية والعلوية) (١) (فارسي / السيرة النبوية)
مجموعة شعرية كبيرة عن حياة النبي (صلى الله عليه وآله) مع عرض لغزواته وسيرة

آبائه وأجداده.
طبعاته: طهران، ١٢٧٩ ه، رحلي، باهتمام محمود بن إسماعيل اإلصفهاني.

طهران، ١٢٨٦ ه، رحلي، ٣٧٢ ص.
٢ - ديوان (فارسي / شعر)

٣ - عالج األمراض باألدعية واألدوية (فارسي / طب)
رآه الشيخ الطهراني بخط المؤلف عند السيد أبي القاسم اإلصفهاني في النجف.

٤ - هميان (فارسي / شعر)
مثنوي روائي. (١٠٢٧) بيتا في قصة الفأر والقطة، ونقد ساخر لبعض الظواهر

االجتماعية،
واألصوات واأللحان في التجويد، وقواعد الوقف والوصل السجاوندية، كما رد فيه على

محمد كريم
خان الكرماني رئيس فرقة الشيخية. فرغ من نظمه سنة (١٢٨٠ / ١٢٨٥ / ١٢٨٦ ه).

--------------------
(١) يستشف من دائرة المعارف تشيع ٣ / ٥٦٣ أن " حقائق النبوية والعلوية " غير " حقائق ناصري "،

والصحيح أنهما متحدان.

(٤٥٧)



مخطوطاته (١): العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٨٩٤ [٦٥٧٠] - (١٧٨ و) -
١٣١٠ ه.

مدرسة آخوند / همدان (نشريه ٥ / ٣٦٥) [٤٧٨٨] - ١٢٨٩ ه، بعنوان
" هميان موش وگربه ".

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٧٦٥ [٧١٩٧] - (٥٩ و) -
١٢٩٠ ه، نسبت إلى محمد كريم رئيس فرقة الشيخية، عنوان " هميان "

وضعه كاتب النسخة.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٦، بيان المفاخر ٢ / ٢٢٦، چاپى فارسي ١ / ١٧٦٩،

دائرة
المعارف تشيع ٣ / ٥٦٣، الذريعة ٧ / ٣٦ و ١٥ / ٣١٠ و ٢٣ / ٢٦٥ و ٢٥ /

٢٤٥، مؤلفين
چاپى ١ / ٢٤٧، نقباء البشر ١ / ٧١.

السيد أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي الخوئي
(١٣١٧ - ١٤١٣ ه)

مرجع ديني كبير، زعيم الحوزة العلمية في النجف األشرف، وشخصية علمية فذة
مبدعة في األصول والفقه وغيرهما من العلوم اإلسالمية. ولد في مدينة خوي التابعة

لمحافظة أذربيجان الغربية. رافق والده إلى مدينة النجف سنة (١٣٣٠ ه) وانضم إلى
الحلقات الدراسية في مراحلها المعروفة. حضر أبحاث الخارج لشيخ الشريعة

اإلصفهاني، الشيخ محمد حسين النائيني، الشيخ ضياء الدين العراقي، الشيخ محمد
حسين اإلصفهاني وغيرهم. نال االجتهاد بدرجة رفيعة. انتهت إليه المرجعية الدينية في

النجف بعد وفاة السيد محسن الحكيم سنة (١٣٨٩ ه) وقلد في أنحاء عديدة من
العالم.

ألقى محاضرات قيمة في الفقه واألصول والتفسير (٢). له أجوبة عن استفتاءات فقهية
--------------------

(١) كل ما أوردناه من مخطوطات لم يصرح فيها بأنها من نظم المترجم له، ولكن مقدمة وبعض أبيات
النسخ

تطابق ما ورد في الذريعة ٢٥ / ٢٤٥ حيث أشار الشيخ الطهراني إلى أن النسخة التي رآها عند السيد
أبي القاسم اإلصفهاني في النجف من تأليف المترجم له، وأن التعريف بسائر نسخ الكتاب المجهول ناظمها

جاء في نسخه هاي خطى فارسي ٣ / ٣٣٢٧.
(٢) دون جمع من أفاضل تالمذته ما ألقى عليهم من محاضرات في الفقه، وطبع بعض منها كاآلتي:

أ - " التنقيح في شرح العروة الوثقى ": مباحث االجتهاد والتقليد والطهارة والصالة، =

(٤٥٨)



كثيرة وردته من مختلف بقاع العالم (١). تخرجت عليه جموع غفيرة من الطالب
والعلماء

المعروفين. اهتم بتشييد ودعم الحوزات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية والثقافية
في بلدان شتى، منها: إيران، الهند، العراق، أميركا، بريطانيا. ضيق عليه النظام العراقي

الحاكم وعرضه ألنواع الممارسات الظالمة إلى أن توفي بالنجف ودفن فيها.
اآلثار:

١ - أجود التقريرات (عربي / أصول الفقه)
جزءان. تقريرات بحث أستاذه الميرزا محمد حسين النائيني. فرغ منه سنة (١٣٥٣ ه).

طبعاته: عديدة منها:
صيدا، ١٣٥٤ ه، وزيري.

قم، مطبوعات ديني، ١٣٦٩ ش، ٥٤٤ + ٥٣٣ ص، ٢ ج.
٢ - احكام سفته وسرقفلى وبيمه (فارسي / فقه)

طبعاته: طهران، كتابخانه صدوق، ١٣٤٨ ش، ٢٠ ص.
٣ - أرجوزة في العدل واإلمامة والتاريخ (عربي / عقائد - تاريخ)

(١٦٣) بيتا. نقل بعض أبياتها في " مستدركات األعيان ".
٤ - إزالة المحادة عن ملك المنافع المتضادة (عربي / فقه)

--------------------
= (٩) مجلدات للميرزا علي الغروي التبريزي. ب - " مستند العروة الوثقى ": مباحث الصالة

والخمس والصوم واإلجارة، (١٠) أجزاء للشيخ مرتضى البروجردي. ج - " مباني العروة الوثقى ":
مباحث المضاربة والمزارعة والشركة والضمان والحوالة والنكاح والغصب، (٤) أجزاء للسيد محمد تقي

الخوئي. د - " محاضرات في الفقه الجعفري " المكاسب المحرمة، جزءان للسيد علي الحسيني
الشاهرودي. ه - " مصباح الفقاهة في المعامالت " دورة مكاسب الشيخ األنصاري، (٧) أجزاء للشيخ
محمد علي التوحيدي. و - " المعتمد في شرح المناسك "، (٥) أجزاء للسيد محمد رضا الخلخالي.

وطبعت محاضراته في األصول أيضا، منها: أ - " مباني االستنباط "، (٤) أجزاء للسيد أبي القاسم
الكوكبي. ب - " المحاضرات " في مباحث األلفاظ، (٥) أجزاء للشيخ محمد إسحاق فياض. ج - "

مصباح
األصول "، جزءان للسيد محمد سرور بهسودي. د - " مصابيح األصول " مباحث القطع والظن والشك

والتعادل والتراجيح للسيد عالء الدين بحر العلوم.
(١) جمع أجوبته عن تلك االستفتاءات محمد جواد رضا الشهابي في كتاب " مسائل وردود "، وموسى

مفيد الدين عاصي العاملي في كتاب " منية السائل ".

(٤٥٩)



ألفه سنة (١٣٥١ ه) استجابة لطلب السيد علي ابن المجدد الشيرازي.
٥ - إضاءة القلوب بتحقيق المغرب والغروب (عربي / فقه)

ألفه سنة (١٣٥٣ ه).
٦ - إنارة العقول في انتصاف المهر

بموت أحد الزوجين قبل الدخول (عربي / فقه)
ألفه سنة (١٣٥٥ ه).

٧ - البيان في تفسير القرآن (١) (عربي / علوم القرآن - تفسير القرآن)
بحوث تحليلية عن معارف القرآن وعظمته، وأسراره الكونية والتشريعية، وأصول

تفسيره،
ومميزاته ونواحي اعجازه، ومختلف قراءاته، وكيفية جمعه وصيانته من النقص

والتحريف، وتفسير
سورة فاتحة الكتاب.

طبعاته: النجف، ١٣٧٥ ه، وزيري، ٣٥١ ص.
إيران، كعبه، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٥٦٤ ص.

بيروت، دار الزهراء، ١٤٠٨ ه، وزيري، ٥٥٧ ص.
٨ - تبويب وسائل الشيعة (عربي / علوم الحديث)

كتاب في بيان ما تقدم وما تأخر من أحاديث " وسائل الشيعة " للشيخ الحر العاملي
وتعيين

محله وبابه. زاد المؤلف على ذلك أمرين مهمين، أولهما: بيان ما يستفاد من أحاديث
الباب زائدا

على ما استفاده الشيخ الحر فيه وذكره تحت عنوان ذلك الباب، وثانيهما: ذكر حديث
آخر لم يذكره

الشيخ الحر في باب معين مع أنه يستفاد منه ما في عنوان الباب. أشار الشيخ الطهراني
إلى أنه

خرج كثير من أبوابه في (٣) مجلدات.
٩ - تصريحات خطيرة (عربي / سياسة)

بيان أصدره احتجاجا على ممارسات النظام الپهلوي في إيران.
طبعاته: النجف، ١٣٨٣ ه، ٣٢ ص.

١٠ - تعارض االستصحابين (عربي / أصول الفقه)
١١ - تعليقة على المسائل الفقهية (عربي / فقه)

مطبوع.
--------------------



(١) ترجمه إلى الفارسية محمد صادق نجمي مع هاشم هريسي، وطبعت في قم مرات عديدة.

(٤٦٠)



١٢ - تعليقة المنهج ألحكام الحج (عربي / فقه)
١٣ - تقريرات فقهية (عربي / فقه)

محاضرات أستاذه الميرزا محمد حسين النائيني.
١٤ - تقريرات فقهية وأصولية (عربي / فقه - أصول الفقه)
محاضرات أستاذه الشيخ محمد حسين الغروي اإلصفهاني.
١٥ - تقريرات فقهية وأصولية (عربي / فقه - أصول الفقه)

محاضرات أستاذه الشيخ ضياء الدين العراقي.
١٦ - تقريرات فلسفية (عربي / فلسفة)
محاضرات أستاذه المحقق اإلصفهاني.

١٧ - تكملة منهاج الصالحين (عربي / فقه)
يتضمن بحوث القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات. كتبه على نسق "

العروة
الوثقى " تكملة ل " منهاج الصالحين ".

طبعاته: عديدة منها:
قم، مدينة العلم، ١٤١٠ ه، في آخر المجلد الثاني من " منهاج الصالحين "،

١٣٩ ص.
١٨ - التنبيه على حكم اللباس المشكوك فيه (عربي / فقه)

رسالة استداللية.
طبعاته: النجف، ١٣٦٢ ه، رقعي، ٨٦ ص.

١٩ - توضيح المسائل (فارسي / فقه)
طبعاته: أكثر من (٢٠) مرة، منها:

النجف، ١٣٨٤ ه، ٥٤٤ ص.
مشهد، ١٣٦٧ ه، وزيري، ٥٤٤ ص.

قم، لطفي، ١٣٧١ ش، وزيري، ٥٧٦ ص.
٢٠ - الحاشية على العروة الوثقى (عربي / فقه)

تعليقة كاملة على " العروة الوثقى " للسيد محمد كاظم اليزدي.

(٤٦١)



طبعاته: عديدة منها:
النجف، ١٣٧٥ ه، وزيري، ١٦٠ ص.
النجف، ١٣٨٠ ه، وزيري، ١٨٠ ص.

بيروت، مكتبة وكالء االمام الخميني، ١٤١٠ ه، وزيري، ٢ ج، مع تعليقات
السيد الخميني والشيخ األراكي والسيد الگلپايگاني.

٢١ - الحاشية على المكاسب (عربي / فقه)
٢٢ - الحاشية على وسيلة النجاة (عربي / فقه)

و " وسيلة النجاة " للسيد أبي الحسن اإلصفهاني
٢٣ - رسالة في الخالفة (عربي / عقائد)

٢٤ - رسالة في قاعدة التجاوز والفراغ (عربي / فقه)
٢٥ - فقه القرآن على المذاهب الخمسة (عربي / فقه)

٢٦ - فهرس جامع الشتات (عربي / فهارس)
و " جامع الشتات " للميرزا أبي القاسم القمي.

٢٧ - قصيدة في مدح أمير المؤمنين (عليه السالم) (عربي / المدائح والمراثي)
(٩٠٠) بيت.

٢٨ - مباني تكملة المنهاج (عربي / فقه)
دراسة عن مباني بحوث القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات من " تكملة

منهاج
الصالحين ".

طبعاته: عديدة منها:
بيروت، دار الزهراء، وزيري، ٣٦٣ + ٤٧٥ ص، ٢ ج.

٢٩ - المسائل المنتخبة (١) (عربي / فقه)
رسالة عملية في العبادات والمعامالت.

طبعاته: عديدة منها:
النجف، ١٣٩٠ ه، رقعي، ٣٣٢ ص.

--------------------
(١) ترجم إلى عدة لغات كالفارسية، االنكليزية، األردية، الفرنسية، التركية، اإلندونيسية، وكلها مطبوعة.

(٤٦٢)



٣٠ - مستحدثات المسائل (عربي / فقه)
عدة مسائل مستحدثة في العبادات والمعامالت، كأحكام الصالة والصيام في القطبين،

أحكام
البنوك، التلقيح الصناعي، والشوارع.

طبعاته: النجف، ١٩٧٦ م، جيبي، ٥٥ ص.
٣١ - معجم رجال الحديث (عربي / رجال)

دورة رجالية فريدة اشتملت على ترجمة (١٥٦٧٦) راويا شيعيا. ضمت ترجمة كل راو
أسماء

من نقل عنهم أو نقلوا عنه، كما استخرج المؤلف روايته من الكتب األربعة وأحال
عليها، وبذلك

حل مشكلة المشتركات في الرواة.
طبعاته: عديدة منها:

قم، آثار الشيعة، ١٤١٠ ه، وزيري، ٢٣ ج.
٣٢ - مناسك الحج (عربي / فقه)

طبعاته: عديدة منها:
النجف، ١٣٩٢ ه، جيبي، ٢٦٨ ص.
٣٣ - مناسك الحج (فارسي / فقه)

طبعاته: عديدة منها:
النجف، ١٣٨٢ ه، جيبي، ١٩١ ص.

٣٤ - منتخب توضيح المسائل (فارسي / فقه)
مطبوع.

٣٥ - منتخب الرسائل (عربي / فقه)
طبعاته: طهران، مصطفوي، ١٣٦٦ ه، رقعي، ١٢٥ ص.

٣٦ - منهاج الصالحين (عربي / فقه)
رسالته العملية جزءان: العبادات والمعامالت. حررها وفقا ل " منهاج الصالحين "

للسيد
محسن الحكيم، وزاد فيها فروعا كثيرة أغلبها في المعامالت، مع بعض التصرف في

العبادات وتقديم
بعض المسائل أو تأخيرها.

طبعاته: أكثر من (٣٠) مرة، منها:
قم، مدينة العلم، ١٤١٠ ه، وزيري، ٤٣٣ + ١٠ + ٣٨٩ ص، ٢ ج.



(٤٦٣)



٣٧ - نفحات االعجاز (عربي / علوم القرآن)
إثبات لخلود إعجاز القرآن، ورد على كتاب " حسن اإليجاز في إبطال االعجاز "

لمؤلف
أميركي باسم مستعار هو " نصير الدين الظافر ".

طبعاته: عديدة منها:
النجف، ١٣٤٤ ه، ٥٠ ص.

قم، مهر، ١٤٠٩ ه، رقعي، ٤٨ ص.
المصادر: دليل المخطوطات ١ / ٧٧، الذريعة ١ / ٢٧٨، ٥٣٠ و ٢ / ٢١٣، ٣٥٤ و

/ ٤
٣٥٢، ٤٣٧ و ١٧ / ١٣ و ١٨ / ٢٩٣ و ٢٤ / ٢٤٦، غروب خورشيد فقاهت (في

ترجمة
المؤلف)، كتابنامه اقتصاد إسالمي: ٤٠، مجلة تاريخ وفرهنگ معاصر ع ٥، السنة

١٣٧١ ش،
ص ٣ - ٢٤، مستدركات األعيان ٧ / ١٥ - ١٧، معارف الرجال ١ / ٢٨٥ -

٢٨٧، معجم رجال
الحديث ٢٢ / ١٧ - ٢١، معجم رجال الفكر ٢ / ٥٣٢ - ٥٣٣، مفاخر آذربايجان

- ١ / ٤٤٧
٤٧٠، نقباء البشر ١ / ٧١ - ٧٢.

أبو القاسم بن علي بابا
(ق ١٣ ه)

عالم وأديب. كان حيا سنة (١٢٩٨ ه).
اآلثار:

الدرة الدرية (عربي / لغة)
أرجوزة ألفية نحوية. دونها سنة (١٢٩٨ ه). رأى الشيخ الطهراني نسختها بخط الناظم

عند
السيد آقا التستري في النجف.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٦، الذريعة ٨ / ٩٨، نقباء البشر ١ / ٧٢.
أبو القاسم علي زاده حسن آبادي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - سيماى جوان در كالم امام
خمينى در پرتو ارزشهاى إسالمي (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: قم، دار العلم، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٨٤ ص.



(٤٦٤)



٢ - نظارت ملى يا أمر به معروف ونهى از منكر (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: قم، المؤلف، ١٣٧٢ ش، رقعي، ١٣٥ ص.

المصادر: كتابنامه زمستان ١٣٧١: ٢٢، كتاب هفته ١٥٥ / ٨.
أبو القاسم بن علي الشوشي

(٠٠٠ - ٠٠٠)
اآلثار:

رسالة في السير والسلوك (عربي / عرفان)
مختصرة. توجد في مجموعة عند السيد عبد الحسين الحجة بكربالء.

المصادر: الذريعة ١٢ / ٢٨٢.
أبو القاسم بن علي كردبچه

(١٣٧١ ه -)
أستاذ جامعي. ولد بطهران. نال الماجستير في الرياضة والتربية البدنية من جامعة

طهران سنة (١٤٠٦ ه).
اآلثار:

إضافة إلى مقاالته المنشورة في مجالت رياضية مثل " دنياي ورزش " و " كيهان
ورزشى "، له من الكتب:

راهنماى مربيان واليبال (فارسي / رياضة)
ترجمة المجلد األول لكتاب من تأليف (تشارلز. اچ. كاردينال) الكندي، في قوانين

لعبة
الكرة الطائرة وقواعد تعليمها للمبتدئين.

طبعاته: طهران، دانشگاه علم وصنعت، ١٣٧٤ ش، رحلي، ١٨٠ ص.
المصادر: المؤلف.

أبو القاسم بن علي مجتهدي النيشابوري
(ق ١٤ ه)

شاعر إيراني تخلص ب " جاويد ".

(٤٦٥)



اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، ١٣٣٢ ش، رقعي، ١٣٥ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٢٨١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٨٨.

أبو القاسم بن علي بن محمد الكاشاني
(ق ١١ ه)

اآلثار:
الحساب (... / رياضيات)

نقل عنه محمد باقر اليزدي في " عيون الحساب " حل مسألة غامضة بحساب
الخطائين

بأسلوب جديد.
المصادر: الذريعة ٧ / ٤، الروضة النضرة: ٤٥٢.

السيد أبو القاسم بن علي موالنا
(ق ١٥ ه)

عالم ديني من مدينة تبريز.
اآلثار:

١ - چهل حديث در خصوص نماز (عربي - فارسي / حديث)
أحاديث عن المعصومين (عليهم السالم) بشأن الصالة وفضائلها وآدابها.

طبعاته: إيران، ١٣٦٢ ش، ٧٩ ص.
٢ - الطلعة الرشيدة (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

تضمن بحوثا عن عدة موضوعات، منها حياة اإلمام الثاني عشر المهدي (عليه السالم)،
نوابه األربعة،

واجبات المكلفين زمن الغيبة، تشرف الحاج علي البغدادي وياقوت الحموي بمحضره
(عليه السالم)،

تأسيس مسجد جمكران ومسجد اإلمام الحسن المجتبى (عليه السالم) في قم ومسجد
كرامت بتبريز،

آيات قرآنية، أحاديث، زيارة آل ياسين.
طبعاته: تبريز، مركب چى، ١٤١٥ ه، جيبي، ٩٢ ص.

المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتابنامه حضرت مهدى (عليه السالم) ٢
.٤٩٧ /

(٤٦٦)



السيد أبو القاسم بن علي نقي الطباطبائي البروجردي
(١٢٣٠ - ١٢٧٧ ه)

فقيه مجتهد من بروجرد. أخذ دروس المقدمات والسطوح والخارج عن بعض العلماء
في بروجرد وإصفهان، وال # سيما والده (ت ١٢٤٩ ه)، بعدها حضر بحوث أخيه

األصغر
الميرزا محمود الطباطبائي الذي منحه إجازة االجتهاد وأثنى على قدراته العلمية.

اآلثار:
رسالة في اإلرث (عربي / فقه)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٦، تاريخ بروجرد ٢ / ٣٦٨ - ٣٧١، الكرام البررة ١
،٥٨ /

المآثر واآلثار: ٢٨٥.
الميرزا أبو القاسم بن عيسى قائم مقام الفراهاني

(١١٩٣ - ١٢٥١ ه)
أديب وشاعر تخلص ب " ثنائي "، وسياسي بارز في عهد القاجاريين بإيران. امتاز

نثره بسهولة األلفاظ وعذوبتها وبترك التشبيه واالستشهاد بالشعر. أصله من قرية
هزاوه (١) في شمال أراك. قرأ العلوم السائدة في زمانه تحت إشراف والده بطهران.

أوكل
إليه عباس ميرزا نائب السلطنة عدة مناصب وزارية في تبريز، وواله السلطان محمد
ميرزا القاجاري منصب الصدارة العظمى، ثم أمر بقتله لوشاية بعض منافسيه به. دفن

بالري.
اآلثار:

١ - جالير نامه (فارسي / شعر)
مثنوي هزلي ساخر سلط أضواء نقدية على األوضاع المضطربة لذلك العصر. (١١٢٤)

بيتا
نظمها على لسان خادمه " جالير " بدون تكلف وباللغة الدارجة، مع عدم مراعاة

القواعد الشعرية
واللغوية.

مخطوطاته: جامع گوهرشاد / مشهد ٢ / ٥٩٨ [٤٩٠] - ق ١٤ ه، بعنوان " منتخب
كليات قائم مقام ".

--------------------
(١) ذكر في از صبا تا نيما ١ / ٦٢ أنه من هزاره، ويبدو أنها تصحيف هزاوه.



(٤٦٧)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٢٨٦ [١٠٤٢] - ١٢٧٧ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٢ / ٢٣ [٢ / ١٠٤] - (و ٤٧ - ٧٧) - ق ١٣

ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ١٧٢ [٢٤٧٦] - (ص ١٣٥ - ١٥١) -

ق ١٤ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢١ [٣ / ٥٤٩٨] - (١١٣ ظ - ١١٩ ظ)،

ناقصة اآلخر.
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٠٥٠ [٨٦ / ٢٤١٥] - ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٥٢٧ [٥ / ١٠٠٢٦] - ق ١٣ ه.

الوطنية / طهران ٣ / ٢٠٥ [٢ / ١١٧٣ ف] - (ص ٢٨٥ - ٢٩٦) - ١٢٥٩ ه.
الوطنية / طهران ٤ / ٤٩٠ [٦ / ١٩٩ ف] - (ص ٢٦٦ - ٣٣٦) - ١٢٨١ ه.

طبعاته: طهران، شرق، ١٣٦٦ ش، وزيري، مع ديوانه، ص ١٦٧ - ٢٧٠، تصحيح
وتعليق السيد بدر الدين يغمائي.

٢ - الجهادية (فارسي / معارف دينية)
في الحث على جهاد القوات الروسية.

مخطوطاته: الوطنية / تبريز ١ / ٣٩١ [٣٢٢٥] - (٨ و).
طبعاته: تبريز، ١٢٣٤ ه، مع ١٢ رسالة أخرى.

تبريز، ١٢٥١ ه، مع ١٢ رسالة أخرى.
٣ - جواب مكاتبة فتح علي شاه القاجاري (فارسي / أدب)

(٤) فصول. كتبه سنة (١٢٢٧ ه).
مخطوطاته: كلية اآلداب / طهران ١ / ٥١ [٢ / ١١٠ د] - (٣١ ظ - ٥٣ ظ).

٤ - ديباچه اثبات النبوة الخاصة (فارسي / عقائد)
مقدمة لكتاب " اثبات النبوة " تأليف والده الميرزا عيسى.

مخطوطاته: الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٤٠ [٣٣ / ٢٩٥٦] - (ص ١٢٢) - ١٢٩٩ ه.
الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٤٢ [٩ / ٢٦٩٦].

طبعاته: طهران، ارسطو، ١٣٤٦ ش، جيبي، ضمن " منشآت "، ص ٢٣٣ - ٢٤١.
٥ - ديباچه جهاديه صغرى (فارسي / معارف دينية)

مقدمة لكتاب والده الميرزا عيسى.
طبعاته: طهران، ارسطو، ١٣٤٦ ش، جيبي، ضمن " منشآت "، ص ٢٢٧ - ٢٣٢.

(٤٦٨)



٦ - ديباچه مفتاح النبوة (فارسي / عقائد)
مقدمة لكتاب " مفتاح النبوة " تأليف المال رضا الهمداني.

مخطوطاته: الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٤٠ [٣١ / ٢٩٥٦] - (ص ٩٨ مكرر).
الوطنية / طهران ٥ / ٣٢٠ [١ / ٢٢٢٢ ف] - (ص ١ - ٩) - ق ١٣ ه، ضمن

" منشآت ".
طبعاته: طهران، ارسطو، ١٣٤٦ ش، جيبي، ضمن " منشآت "، ص ٢٢٠ - ٢٢٧.

٧ - ديوان (عربي - فارسي / شعر)
أكثر قصائده في األحداث السياسية، وبخاصة الحروب التي دارت زمن ولي العهد

الميرزا
عباس بين إيران ومن جاورها. تجاوز عدد أبياته (٣٠٠٠٠) بيت، ولم يبق منها أكثر

من
(٢٠٠٠)، (٩٠) منها بالعربية.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٧٩١ [١٥ / ٩٣١١].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٧٩١ [١٢ / ٩٣١١] - (ص ٤٩ - ٥٢).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٧٩١ [١٤ / ٩٣١١] - (ص ٥٤ - ٦١).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٨٦١ [٨٤٣٧] - (١٨٣ و) - ١٢٩٣ ه،

مع " منشآت ".
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٨٦٠ [٤٩٩٥] - (١٣٠ و) - ق ١٣ ه،

مع " منشآت ".
كلية اآلداب / طهران ١ / ٢٥١ [٨٨ ج] - (٧٨ و) - ق ١٣ ه.

كلية اآلداب / طهران ١ / ٢٥١ [١٤٦ ج] - (٩٠ و) - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ١١٢٣ (ص ٥٩ - ١١٠).

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٢٨٦ [١٠٤٢] - (ص ١ - ١١٢) -
١٢٧٧ ه، مع " جالير نامه ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران (نشريه ٥ / ١٩٥) [٤ / ٣٦٩٨] -
(ص ٢٥٦ - ٣٢٧) - ق ١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٢ / ٢٣ [١ / ١٠٤] - (و ١ - ٤٣) -
ق ١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ١٧٢ [٢٤٧٦] - (١٥١ ص) - ق ١٤ ه،
مع " جالير نامه ".

(٤٦٩)



مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٣٨ [٢ / ٧١] - (٣٤ و) - ق ١٣ ه،
ناقصة.

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ١٢٥ [١ / ٢٥٤] - (ص ١ - ٦٦) -
ق ١٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢١ [٢ / ٥٤٩٨] - (٦٤ أ - ١١٣ أ).
المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤١٩١ [٥٢٧٧] - ١٢٩٧ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٨٨٥ [٣٨٩٧] - (ص ٥١١ - ٦٣٧) -
ق ١٤ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢٨٠ [١ / ٦٥٠٧] - ق ١٤ ه.
المسجد األعظم / قم: ٥٤٠ [١ / ٢١٤٧] - ١٢٣٨ ه.

.[٢٤٧ B / ١] (نشريه ٨ / ٦٦) معهد االستشراق / لينينغراد
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٤٧٩ [٢ / ٥٣٢٨] - (١١٤ ظ -

١٥٧ أ) - ١٢٧٩ ه.
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٨٦ [١٣ / ٥٦٤] - (ص ٢٥٣ - ٢٦٩)، بعنوان

" اشعار قائم مقام ".
ملك الوطنية / طهران ٧ / ٣٩ [٢ / ٣٧٨٥] - (٢٦ ظ - ٤٩ ظ).
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٣٢٨ [٥١٣٤] - (٦٠ و) - ١٢٨٠ ه.
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٣٢٨ [٤٨٩٨] - (٦٦ و) - ١٢٨١ ه.

الوطنية / تبريز ١ / ٣٥٢ [٦ / ٢٦٢٤] - (و ١٤٥ - ١٧٠).
الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٤١ [٤٦ / ٢٩٥٦] - (و ٣٦٠ - ٣٨٨) - ١٢٩٩ ه،

بعنوان " قصائد ".
الوطنية / طهران ٣ / ٢٠٥ [٢ / ١١٧٣] - (ص ١٩٣ - ٢٩٦) - ١٢٥٩ ه.

الوطنية / طهران ٣ / ٢٦٦ [١١ / ١٢٢٤] - ق ١٣ ه، بعنوان " قصائد قائم
مقام ".

طبعاته: عديدة منها:
طهران، ١٢٨٠ ه، ٢٢٥ ص.

طهران، مجلة ارمغان، ١٣٤٤ ه، رقعي، ٢٤٠ ص.
طهران، شرق، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٣١٦ ص، مع " جاليرنامه "، ص ١ -

١٦٣، تصحيح وتعليق وفهرسة السيد بدر الدين يغمائي.

(٤٧٠)



٨ - شكوائية (١) (عربي / أدب)
رسالة في الشكاية من الدهر وأهل العصر.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٧٩١ [١ / ٩٣١١] - (ص ٢ -
.(٢١

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٣٥٣ [١١٠٧].
المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢١٦٥ [٣٢٠٧] - (ص ٥ - ٣١) - ١٢٨٠ ه.

المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٠٤٥ [١ / ٢٤١٥] - (ص ٨ - ٢٧) - ق ١٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٦ / ١٥٠ [٣ / ٢٨٧٩] - (١٤٥ ظ - ١٦٤ ظ)، في

هامش النسخة.
الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٤٢ [٢٦٩٦] - (٢٤ و) - ق ١٣ ه، ضمن " منشآت

فاضل خان ".
الوطنية / طهران ٤ / ٤٩٠ [٥ / ١٩٩١ ف] - (ص ٢٠٣ - ٢٤٤) - ١٢٨١ ه.
طبعاته: طهران، ارسطو، ١٣٤٦ ش، جيبي، ضمن " منشآت "، ص ٢٥٥ - ٢٧٨.

٩ - شمايل خاقان ومخايل سلطان (فارسي / تاريخ)
تاريخ لحياة فتح علي شاه القاجاري. مدح فيه رجال البالط، مقدمة و (٣) أبواب.

ناقص لم
يكمله.

مخطوطاته: سلطنتي / طهران (آتاباى: ٣٥٧) [٨٤٤] - (٩٥ ص)، بعنوان " تاريخ
نسب خاقان مغفور فتحعلى شاه قاجار ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ٢٠٨ [١٦ / ٤٩٤٨] - (١٤٩ ظ -
١٥٣ ظ).

المركزية / جامعة طهران ٢ / ١٥٣ [٢ / ١٩٩] - (ص ٢٠ - ٥١) -
١٢٨٧ ه.

ملك الوطنية / طهران ٨ / ٤٧٢ [١٧ / ٥٧٠٨] - (٨٠ ظ - ٨٢ ظ)،
مقدمته.

ملك الوطنية / طهران ٧ / ٣٣٩ [٧ / ٤٣١٠] - (١٢١ ظ - ١٦٦ أ) -
ق ١٤ ه.

الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٤١ [٣٥ / ٢٩٥٦] - (ص ١٣٣ - ٢٣٣) - ١٢٩٩ ه.
--------------------

(١) ذكر الشيخ الطهراني في الذريعة ١٤ / ٢١٧ أن اسمه " رسالة الشكوى " وأنه مؤلف بالفارسية.

(٤٧١)



طبعاته: طهران، ١٢٨٠ ه، ضمن " منشآت "، ص ٣٧٨ - ٤٥٠، من أوله إلى قسم
من الباب األول في ذكر آباء السلطان فتح علي شاه القاجاري.

طهران، ارسطو، ١٣٤٦ ش، جيبي، ضمن " منشآت "، ص ٢٩٢ - ٣٤٥.
١٠ - عروضيه (فارسي / أدب)

رسالة فيما يتعلق بالعروض وضرورة مراعاة قواعده في الشعر. مقدمة وعدة فصول.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٧٩٢ [٢٢ / ٩٣١١] - (ص ١١٥

-
١٢٦)، ناقصة األول.

كلية اآلداب / طهران ١ / ٣٥٨ [٣ / ١٢٠ ج] - (٥٥ ظ - ٦١ ظ).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ٢٠٣ [١ / ٤٩٤٨] - (١ ظ - ١١ أ).

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٤١ [٥ / ٧١٥] - (ص ١٣٦ - ١٦١) -
ق ١٣ ه، ناقصة اآلخر.

المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢١٦٥ [١ / ٣٢٠٧] - (ص ٣١ - ٤٠).
مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٢٦٠) [٥ / ٨٧٥] - ق ١٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٧ / ٣٩ [٣ / ٣٧٨٥] - (٥٠ ظ - ٥١ أ).

ملك الوطنية / طهران ٧ / ٣٣٨ [٦ / ٤٣١٠] - (١١٥ ظ - ١٢١ أ).
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٢٧٠ [٥ / ١٤٦٣] - (٦٥ ظ - ٧٠ أ) - ١٢٤٧ ه.

ملك الوطنية / طهران ٧ / ٢٦ [٤ / ٣٦٩٣] - (٢٢٣ ظ - ٢٢٦ أ) -
١٢٧٧ ه.

الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٤٣ [١٠ / ٢٦٩٦]، مقدمته، ضمن " منشآت فاضل
خان ".

الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٤٠ [٣٤ / ٢٩٥٦] - (ص ١٢٧) - ١٢٩٩ ه.
طبعاته: طهران، ١٢٨٠ ه، ضمن " منشآت "، ص ٢٢٧ - ٢٤٣.

طهران، ارسطو، ١٣٤٦ ش، جيبي، ضمن " منشآت "، ص ١٧٨ - ١٩٠.
١١ - مقدمه احكام جهاد (فارسي / معارف دينية)

مقدمة ل " أحكام الجهاد وأساليب الرشاد " تأليف والده الميرزا عيسى.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٧٩٢ [١٧ / ٩٣١١] - (ص ٧٧ -

.(١٠٤

(٤٧٢)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٧ / ١٨١ [٢ / ٥٧٤١] - (ص ١١٢ - ١٤٠)
- ق ١٣ ه، بعنوان " ديباچه رسالة جهاديه ".

الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٤٠ [٣٢ / ٢٩٥٦] - (ص ١٠٣).
الوطنية / تبريز ٣ / ١٣٤٢ [٩ / ٢٦٩٦].

طبعاته: طهران، ارسطو، ١٣٤٦ ش، جيبي، ضمن " منشآت "، ص ١٩٤ - ٢٢٠.
١٢ - منشآت (فارسي / أدب)

مجموعة مراسالته، جمعها فرهاد ميرزا.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٨٦٠ [٤٩٩٥] - (١٣٠ و) - ق

١٣ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٨٦١ [٨٤٣٧] - (١٨٣ و) - ١٢٩٣ ه.

كلية اآلداب / طهران ١ / ٤٧١ [٩٥ ج] - (٤٧ و) - ١٢٠٨ ه.
كلية اآلداب / طهران ١ / ٤٩٥ [٣٧ د] - (١٨٨ و) - ١٢٧٨ ه.

كلية اآلداب / طهران ١ / ٤٥٩ [٦٠ ب] - ق ١٣ ه.
كلية اآلداب / طهران ١ / ٤٧٨ [١٦٤ ج] - (٤١ و) - ق ١٣ ه.

كلية اآلداب / طهران ١ / ٤٨٩ [٢٢٠ ج] - (١٢١ و) - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٤٨٩ [٧٨٢] - (٤٣ و).

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٤٦٧ [١٢ / ٣٥١٢] - (ص ٧ - ٦٢).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ٢٠٨ [١٣ / ٤٩٤٨].

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٤٣٨ [١ / ٢٦٧٥].
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ٢٠٩ [١٧ / ٤٩٤٨] - (١٥٤ أ -

١٨٣ أ).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٤٧ [١ / ٢٧٩٢] - (ص ١ - ٢٥١) -

١٢٨١ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٤٨ [٣ / ٢٧٩٢] - (ص ٢٦٢ - ٣١٣) -

١٢٨١ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ٢٠٥ [٦ / ٤٩٤٨] - (٣٨ ظ - ٤٧ أ) -

١٢٩٦ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٢٢٣ [١ / ٦٨] - (ص ١ - ٢٤٨) -

١٣١٤ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٢١٤ [١ / ٣٧٦].

(٤٧٣)



مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٤٠٢ [٢ / ٦٢٩].
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٣٨ [١ / ٧١] - (١٨٩ و) - ١٢٨٩ ه،

ناقصة.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢٩٦ [١٤٨٣] - (٧٨ و) - ق ١٣ ه،

ناقصة اآلخر.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٢٣١ [١٣٥١] - (٥٤ و) - ١٣٠٢ ه.

المرعشي / قم ٢٤ / ١١٠ [٩٣١٧] - (٧٩ و)، ناقصة األول.
المرعشي / قم ٢٦ / ١١٨ [١٠١٦٣] - (١٩٧ و)، ناقصة اآلخر.

المرعشي / قم ٢١ / ١١٩ [٨١٢٣] - (٢٣٢ و) - ١٣٠٤ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤١٩١ [٥٢٧٧] - ١٢٩٧ ه، مع ديوانه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٩٦ [٥٨١٠] - (١٦٩ و) - ق ١٣ ه، ناقصة
اآلخر.

المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٢٣١ [٢ / ٨٨٢٧] - ق ١٣ - ١٤ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٨٨٥ [٣٨٩٧] - (ص ١ - ٥١١، ٦٣٨ -

٦٥١) - ق ١٤ ه، مع ديوانه.
ملك الوطنية / طهران ٧ / ٤٠ [٤ / ٣٧٨٥] - (٥١ ظ - ٥٩ ظ).

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٢٧٠ [٢ / ١٤٦٣] - ١٢٤٧ ه.

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٢٧٠ [٤ / ١٤٦٣] - ١٢٤٧ ه.
ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧٩١ [٣٦٧٤] - (١٠٩ و) - ق ١٣ ه.

ملك الوطنية / طهران ٦ / ١٥٠ [٢ / ٢٨٧٩] - (٤١ ظ - ١٧١ أ) -
١٣٠٨ ه.

ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧٩١ [٣٦٩٢] - (١٥١ و) - ق ١٤ ه.
ملك الوطنية / طهران ٧ / ٣٢ [٣ / ٣٧٠١] - ق ١٤ ه.

الوطنية / طهران ٩ / ٣٢٣ [١٢ / ١٣٣٠ ع] - (ص ٤١٥ - ٤١٩) -
ق ١٣ ه، بعنوان " مكاتيب ".

وله نسخ خطية أخرى (١).
--------------------

(١) يراجع خطى ملى تبريز ٣ / ١٣١٧، ١٣٤١، فهرست شهرستانها ١ / ٥٤ و ٢ / ٥٧، نشريه ٣ /
،٢٤٤

٤٨٥ و ٦ / ٦٨٨ و ٧ / ٥، ٣٠٢ و ٨ / ٦٦.

(٤٧٤)



طبعاته: عديدة منها:
طهران، ١٢٨٠ ه، وزيري، ٤٥٧ ص.

طهران، معتمد الدولة، ١٢٩٤ ه، وزيري، ٥٥٦ ص.
طهران، ارسطو، ١٣٤٦ ش، جيبي، ٤٣٩ ص.

طهران، شرق، ١٣٥٦ ش، ١٢٤ + ٥٠٠ + ٣٦ ص، مقدمة وتصحيح
وفهرسة محمد عباسي.

المصادر: أحوال وآثار خوشنويسان ٤ / ١٢٤٣ - ١٢٤٧، از صبا تا نيما ١ / ٦٢ -
٧٥، أعيان

الشيعة ٢ / ٤٠٤، تذكره دلگشا: ٥٦٢ - ٥٧٤، چاپى فارسي ٢ / ١٥٦٩، ١٦٢٤،
٢٢٨٠ و ٣ /

٣٥١٠، خطى دانشگاه تهران ٢ / ١٥٣ - ١٥٥، الذريعة ١ / ٢٩٦ و ٢ / ٣٩٣ و
٥ / ١٢٦، ٢٩٦

و ٩ / ١٨٥ و ١٤ / ٢١٧، ٢١٩ و ٢٢ / ٣٨، ٥٤ و ٢٣ / ٣٥، ريحانة األدب ٤ /
،٣٩١ - ٣٩٢

سبك شناسى در شعر فارسي ٣ / ٣٤٧ - ٣٦٣، شاعران زبان پارسى: ١٣٦، رجال
بامداد ١ /

٦٠ - ٦٥، فرهنگ سخنوران ١ / ٢٠١، فرهنگ معين (االعالم) ٦ / ١٤١٠ -
١٤١١، فهرست

برگه ها ١٣٦١ - ١٣٦٣: ٢٠٠، كتابنامه آبان ١٣٦٦: ١٩ - ٢٠ واسفند ١٣٦٦:
،٥٩

مستدركات األعيان ٧ / ١٣ - ١٤، مصطبه خراب: ١٤٢ - ١٤٤، مكارم اآلثار ٤ /
،١٣٨١

مؤلفين چاپى ١ / ٢٧٤ - ٢٧٦، نامداران أراك: ١٨٨ - ١٩٠، هزار سال نثر پارسى
- ٣ / ١٢١٧

.١٢٢٨
أبو القاسم فدائي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - أمثال ملل وزبده سخنان بزرگان در باره زن (فارسي / أدب)
أمثال ألمم مختلفة في المرأة، إضافة إلى أقوال بعض العلماء المشهورين فيها.

طبعاته: طهران، كوروش، ١٣٤٣ ش، رقعي، ١٤٨ ص.
طهران، ١٣٤٣ ش، رقعي، ١١٣ ص.

٢ - گل وبلبل (فارسي / أدب)



طبعاته: طهران، كوروش، جيبي، ١٣٤٣ ش.
٣ - مشاعره در اشعار شمع وپروانه (فارسي / شعر)

طبعاته: طهران، عطائي، ١٣٤٢ ش، جيبي، ١٦٨ ص.

(٤٧٥)



المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٩٦ و ٤ / ٤٢٦٠، ٤٧٥٧، كتابهاى إيران ١٣٤٢:
٦٩

و ١٣٤٤: ٩٢.
السيد أبو القاسم فرجاد پزشك

(ق ١٤ ه)
شاعر إيراني تخلص ب " فاضل ".

اآلثار:
شمع محفل انس (فارسي / شعر)

طبعاته: مشهد، ١٣٣٣ ش، رحلي، ٢٢٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٣٠٩، مؤلفين چاپى ١ / ٢٦٧.

أبو القاسم فرزادي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - آژير (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، پيام عدالت، ١٣٧٢ ش، رقعي، ١٧٨ + ١٩٠ ص، ٢ ج.
٢ - سوره: بچه هاي مسجد: أدبيات نوجوانان (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، سازمان تبليغات إسالمي، ١٣٦٦ ش، رقعي، ١١٢ ص.
المصادر: كتابنامه بهار ١٣٦٦: ٩٠ وتابستان ١٣٧٢: ٨٥، ٤٥٣.

أبو القاسم فرزانه اليزدي
(ق ١٤ ه)

محرر في صحيفة " اطالعات " اإليرانية.
اآلثار:

١ - آفرينش (فارسي / معارف دينية)
طبعاته: إصفهان، صحيفة " عرفان "، ١٣١٣ ش، رقعي، ٤٨ ص.

٢ - قضا وقدر (فارسي / معارف دينية)

(٤٧٦)



طبعاته: إصفهان، صحيفة " عرفان ".
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٨٤ و ٣ / ٣٩٣٦، مؤلفين چاپى ١ / ٢٧١.

أبو القاسم فرشيد فر
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - فهرست مقاالت آموزشى تربيتي پيوند (فارسي / التربية والتعليم)

ألفه مع زهرة سجادي.
طبعاته: طهران، انجمن أولياء ومربيان، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٢١٦ ص.

٢ - نكاتي چند در باره روانشناسى تبليغ (فارسي / علم النفس)
طبعاته: طهران، ١٣٧٢ ش، ١٦٧ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧٢: ٩، ١٠١.
أبو القاسم فرقاني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

شعله ها در باد: گزينه شعر ١٣٤٩ - ١٣٥٧ (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، آگاه، ١٣٦٣ ش، ١٠٤ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٥٤ / ٢١٢.
أبو القاسم فرهمند

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

آموزش الفباى موسيقى (فارسي / فن)
طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٨٠ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧٢: ٢٤٣

(٤٧٧)



أبو القاسم فروهر
(١٣٠٨ - ١٣٧٩ ه)

حقوقي وسياسي إيراني. درس العلوم السياسية بطهران، وتخرج في كلية الحقوق
بجنيف. ترأس وزارة الداخلية مدة. عين مندوبا مفوضا في برلين سنة (١٣٦٠ ه) ثم في

سويسرا.
اآلثار:

قانون مجازات عمومى (فارسي / قانون)
طبعاته: طهران، رقعي، ١٠٢ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٨٧٦، الذريعة ١٧ / ٢٧، مؤلفين چاپى ١ / ٢٧١ -
.٢٧٢

أبو القاسم فقيري
(١٣٥٦ ه -)

قاص. ليسانس في التاريخ والجغرافية من جامعة شيراز. عين موظفا بمديرية الثقافة
والفنون في تلك المدينة. نشر نتاجاته األدبية في عدة مجالت إيرانية، منها " فردوسي

،"
" هنر ومردم "، " تهران مصور ".

اآلثار:
١ - اجاق كور (فارسي / أدب)

قصص عن حياة الفالحين، عكست بعضا من جوانب التراث الشعبي اإليراني.
طبعاته: شيراز، كانون تربيت، ١٣٤٧ ش، جيبي، ١٩٥ ص.

٢ - با خودم در رآه (فارسي / أدب)
مجموعة قصصية.

طبعاته: إيران، ١٣٦٤ ش.
٣ - بارونى (فارسي / أدب)

طبعاته: شيراز، نويد، ١٣٧٠ ش، ٢٢٣ ص.
٤ - ترانه هاي محلى (فارسي / شعر)

(٤٧٨)



٥ - خانه خانه خودمان (فارسي / أدب)
قصص عن الحياة الريفية، عكست بعضا من جوانب التراث الشعبي اإليراني.

طبعاته: إيران، ١٣٥٢ ش.
٦ - ديو (فارسي / أدب)

مجموعة قصصية.
طبعاته: إيران، ١٣٦٨ ش.

٧ - قصه هاي مردم فارس (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، سپهر، ١٣٥٠ ش، رقعي، ١٢٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٦٣ و ٣ / ٣٩٣٢، چهره مطبوعات معاصر: ١٦٢،
فرهنگ

داستان نويسان: ١٦٤، كتابنامه تابستان ١٣٧٠: ٢٥٦.
أبو القاسم فالح عدل

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

راهنماى نگارش (فارسي / أدب)
طبعاته: تبريز، كتابچى حقيقت، ١٣٤٣ ش، رقعي، ٢١١ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٥٠٤، كتابهاى إيران ١٣٤٤: ١٠٢.
أبو القاسم فوالدي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

أصول حسابدارى صنعتي (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، فروردين، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٣٢٠ ص.

طهران، فروردين، ١٣٧٢ ش، ٢١٥ ص.
المصادر: كتابنامه اسفند ١٣٦٤: ٦٤ وزمستان ١٣٦٨: ٤٤٠ وبهار ١٣٧٢: ٦٥.

أبو القاسم فيوضات
(١٣٠٥ ه - ٠٠٠)

كاتب وصحفي. ولد في تبريز. تعلم في الكتاتيب والمدارس الدينية. مارس

(٤٧٩)



التدريس. أسس مدرسة فيوضات سنة (١٣٢٦ ه) وأشرف على إدارتها. ترأس تحرير
صحيفة " تجدد ". انتخب عضوا في الدورة الرابعة للمجلس الوطني. تولى مناصب

متعددة في وزارة الثقافة اإليرانية.
اآلثار:

١ - ارشاد الحساب (فارسي / رياضيات)
طبعاته: تبريز.

٢ - الفباى ذهني (فارسي / ثقافة)
طبعاته: تبريز، ١٣٣٧ ه، ٢٤ ص.

٣ - فيزيك جديد (فارسي / فيزياء)
طبعاته: تبريز، ١٣٤٠ ه.

٤ - مضرات نوشابه هاي الكلى ودخانيات (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، تضامنى علمي، ١٣١٨ ش، رقعي، ٩٥ ص.

طهران، إسالمية، ١٣٣٢ ش، رقعي، ١٢٧ ص.
٥ - منهاج النجاة في تفسير الصالة (فارسي / معارف دينية)

طبعاته: طهران، دار الكتب اإلسالمية، ١٣٧٣ ه، وزيري، ٣٧٥ + ٤٠٨ ص، ٢ ج.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٤٧١ و ٣ / ٢٨٣٧ و ٤ / ٤٧٨٥، ٥٠٣٧، چاپى ملى

تبريز: ٦،
٢١٠، الذريعة ١ / ٥١٣، مؤلفين چاپى ١ / ٢٧٣ - ٢٧٤.

السيد أبو القاسم قائمي
(١٣٢٩ ه - ٠٠٠)

طبيب. أكمل دراسته الثانوية في إعدادية شرف بطهران، وتخرج في كلية الطب. سافر
إلى أميركا لمواصلة تحصيله العلمي سنة (١٣٥٩ ه).

اآلثار:
كيميا پزشكى پنى سيلين وموارد استعمال آن (فارسي / طب)

موارد االستفادة من الپنسيلين وبقية المضادات الحيوية.
طبعاته: طهران، شركت سهامي چاپ، ١٣٢٧ ش، وزيري، ٣٨١ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤١٨٣ - ٤١٨٤، الذريعة ١٨ / ٢٠٠، مؤلفين چاپى ١
- ٢٧٦ /

.٢٧٧

(٤٨٠)



أبو القاسم قاسمي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
دندان وتندرستى (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٣٧ ش، رقعي، ١٢٠ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢١٩٣، مؤلفين چاپى ١ / ٢٧٧.

أبو القاسم قرباني
(١٣٣٠ ه -)

خبير في الرياضيات. من تالميذ محسن الهشترودي في ثانوية سن لوئي بطهران،
وغالم حسين مصاحب في المعهد العالي للرياضيات. مؤلفاته الكثيرة تعكس نبوغه

وعبقريته.
اآلثار:

إضافة إلى مقاالته المنشورة في عدة مجالت، منها: " يغما "، " راهنماى كتاب "،
" يكان " و " آشتى با رياضيات "، له الكتب اآلتية:

١ - آشتى با رياضيات (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع پرويز شهرياري وهرمز شهرياري عن كتاب ل (مارك ايفانفيج) وآخرين.

طبعاته: طهران، شهريارى، ١٣٦١ ش.
٢ - بيرونى نامه (فارسي / علم المصادر)

دراسة عن آثار العالم الرياضي أبي ريحان البيروني. انتخب كتابا نموذجيا لسنة
(١٤١٧ ه)
في إيران.

طبعاته: طهران، انجمن آثار ملى، ١٣٥٣ ش، ١١ + ٦١٩ ص.
طهران، مركز نشر دانشگاهى، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٤٨٠ ص.

٣ - تحرير استخراج األوتار (فارسي / رياضيات)
مقتبس من تأليف أبي ريحان البيروني.

طبعاته: طهران، انجمن آثار ملى، ١٣٥٥ ش، ٨ + ٢٨٠ ص.

(٤٨١)



٤ - جبر (فارسي / رياضيات)
عدة أجزاء مستقلة وفقا لسنوات الدراسة الثانوية في إيران. ألفه مع حسن صفاري.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، علمي، ١٣٣٠ ش، ١٠٧ ص، للسادس الثانوي فرع الطبيعيات.

طهران، علمي، ١٣٣١ ش، للثالث الثانوي.
طهران، علمي، ١٣٤٢ ش، ١٢١ ص، للثاني الثانوي.
طهران، علمي، ١٣٤٢ ش، ١٣٤ ص، للرابع الثانوي.

طهران، علمي، ١٣٤٣ ش، ٢٠١ ص، للخامس الثانوي فرع الرياضيات.
٥ - جداول لگاريتم پنج اعشارى (فارسي / رياضيات)

ألفه مع حسن صفاري.
طبعاته: طهران، شركت سهامي كتابهاى درسى، ١٣٤١ ش، ١٥٠ ص.

٦ - جدولهاى لگاريتم دپوئى (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، جيبي، ١٥٦ ص.

٧ - حساب استداللي (فارسي / رياضيات)
للسادس الثانوي والمعاهد العليا. ألفه مع حسن صفاري.

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٢٩ ش، ١٨٠ ص.
٨ - حساب دبستان (فارسي / رياضيات)

(٨٠٠) مسألة رياضية مع أجوبتها، للسنتين الثالثة والرابعة من الدراسة االبتدائية. ألفه مع
حسن صفاري.

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٣١ ش.
٩ - حساب وجبر (فارسي / رياضيات)

لألول والثاني الثانويين.
طبعاته: طهران، شركت سهامي كتابهاى درسى، ١٣٥٣ ش، ٢٣٧ ص، لألول

الثانوي.
طهران، شركت سهامي كتابهاى درسى، ١٣٥٥ ش، ٢١٢ ص، للثاني

الثانوي فرع الرياضيات والفيزياء.

(٤٨٢)



١٠ - حل المسائل جبر (فارسي / رياضيات)
حلول مسائل الجبر للسنوات: الثانية والثالثة والرابعة من الدراسة الثانوية. ألفه مع حسن

صفاري.
طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ش.

١١ - حل المسائل حساب استداللي (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، ١٦٥ ص.

١٢ - حل المسائل مكانيك (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، أدب، ١٣١٦ ش، رقعي، ٤٢٤ ص.

١٣ - حل المسائل هندسه (فارسي / رياضيات)
(٤٤٠) مسألة. ألفه مع حسن صفاري.

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٢٥ ش، ٢٧٥ ص.
١٤ - خالصه هندسه بزبان ساده (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٣٤ ش، جيبي، ٩٠ ص.

١٥ - خود آموز جبر (فارسي / رياضيات)
للسادس الثانوي.

طبعاته: طهران، ٤١٨ ص.
١٦ - دو رياضي دان إيراني

وشمه أي در باره عددهاى متحاب (فارسي / تراجم - رياضيات)
دراسة عن العالمين الرياضيين اإليرانيين: كمال الدين الفارسي والمال محمد باقر

اليزدي.
طبعاته: طهران، مدرسه عالي دختران، ١٣٤٧ ش، وزيري، ٦٤ ص.

١٧ - رسم فنى (فارسي / رياضيات)
للثاني الثانوي.

طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ش، رقعي، ٢١ ص.
١٨ - روش حل مسائل هندسه (فارسي / رياضيات)

للثانويات والمعاهد العليا. ألفه مع حسن صفاري.
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٤٥ ش، ٢٠٦ ص.

(٤٨٣)



١٩ - رياضي دانان إيراني از خوارزمى تا ابن سينا (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، مدرسه عالي دختران، ١٣٥٠ ش، ٣٦٧ ص.

٢٠ - زندگى نامه رياضيدانان دوره إسالمي (فارسي / تراجم)
حياة علماء الرياضيات المسلمين من القرن (٣ - ١١ ه).

طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٥٧٢ ص.
٢١ - صد مسألة جبر (فارسي / رياضيات)

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٣٣ ش، ١٢٢ ص.
٢٢ - فارسي نامه (فارسي / تراجم - علم المصادر)

سيرة عالم الرياضيات اإليراني كمال الدين الفارسي، وتحقيق لكتابه " تذكرة األحباب
في

بيان التحاسب ".
طبعاته: طهران، هما، ١٣٦٣ ش، وزيري، ١٦٠ ص.
٢٣ - كاشاني نامه (فارسي / تراجم - علم المصادر)

دراسة عن حياة العالم الرياضي غياث الدين جمشيد الكاشاني وآثاره.
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٥٠ ش، وزيري، ٥ + ٢٧٦ ص.

طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٧ + ٢٢٠ ص.
٢٤ - متمم حساب (فارسي / رياضيات)

للرابع الثانوي. ألفه مع حسن صفاري.
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٣٥ ش، ٥٩ ص.

٢٥ - متمم هندسه مسطحه (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، ١٣٢٦ ش، رقعي، ١٢٧ ص.

٢٦ - مثلثات (فارسي / رياضيات)
جزءان. للرابع والخامس الثانويين. ألفه مع حسن صفاري.

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٢٥ ش، ٩٨ ص، للخامس الثانوي.
طهران، علمي، ١٣٣٠ ش، للرابع الثانوي.

٢٧ - مثلثها (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (هنري. م. نيلي).

(٤٨٤)



طبعاته: طهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، ١٣٤٨ ش، ١٥٣ ص.
طهران، وزارت فرهنگ وآموزش عالي، ١٣٦٥ ش، رقعي، ١٥٢ ص.

٢٨ - مخروطات (فارسي / رياضيات)
للسادس الثانوي، فرع الرياضيات. ألفه مع حسن صفاري.

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٢٧ ش، ١١١ ص.
٢٩ - مقدمات رياضي (فارسي / رياضيات)

طبعاته: طهران، مدرسه عالي دختران، ١٣٥٠ ش، وزيري، ٢٦١ ص.
٣٠ - نسوي نامه (فارسي / علم المصادر)

دراسة عن آثار العالم الرياضي علي بن أحمد النسوي.
طبعاته: طهران، بنياد فرهنگ إيران، ١٣٥١ ش، ٢١٠ ص.

طهران، وزارت فرهنگ وآموزش عالي، ١٣٧٠ ش، ١١٩ ص.
٣١ - نه مقاله هندسه (فارسي / رياضيات)

ألفه مع حسن صفاري.
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٣٢ ش، ٣٧٨ ص.

٣٢ - هندسه (فارسي / رياضيات)
عدة أجزاء مستقلة وفقا لسنوات المرحلة الثانوية. ألفه مع حسن صفاري.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، علمي، ١٣٣٠ ش، رقعي، ١٢٨ ص، للثالث الثانوي.

طهران، علمي، ١٣٣٢ ش، للرابع الثانوي.
طهران، علمي، ١٣٣٦ ش، رقعي، ٩١ ص، لألول الثانوي.

طهران، شركت سهامي كتب درسى، ١٣٣٦ ش، ١١٦ ص، للسادس الثانوي.
طهران، شركت سهامي كتب درسى، ١٣٣٩ ش، ٨٠ ص، للثاني الثانوي.

طهران، شركت سهامي كتب درسى، ١٣٤٣ ش، ١٧٨ ص، للخامس الثانوي.
٣٣ - هندسه ترسيمى ورقومى (فارسي / رياضيات)

ترجمة كتاب ل (ا. چاكه).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٣٤ ش، جيبي، ١١٦ ص.

(٤٨٥)



٣٤ - هندسه دبستان (فارسي / رياضيات)
للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة من الدراسة االبتدائية.

طبعاته: طهران، علمي وأمير كبير، ١٣٣٠ ش، ٨٢ ص.
٣٥ - هندسه فضائي (فارسي / رياضيات)

للخامس الثانوي والمعاهد العليا. ألفه مع حسن صفاري.
طبعاته: طهران، علمي، ١٣٣٠ ش، ١٩٨ ص.

طهران، ١٣٣٢ ش، رقعي، ٢١١ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ١٥١٨ - ١٥١٩، ١٥٢٦، ١٨١١ - ١٨١٣، ١٩١١،

،١٩٣٥
٢٢١٦، ٢٢٢١، ٢٦١١، ٢٧٣٠ و ٤ / ٣٩٩٧، ٤٤٩٨، ٤٨٨٣ و ٥ / ٤٥٠٥،

- ٥١٩٧، ٥٥٢٠
٥٥٢١، ٥٥٢٣، ٥٥٢٦، ٥٥٢٨، الذريعة ٨ / ٢٧٧ - ٢٧٨ و ٢٥ / ٢٤٦، ٢٤٨،

كتابشناسى
رياضيات: موارد عديدة، كتابشناسى ملى ٥٠ / ٢١٢ و ٥٣ / ٩٨، كتابنامه بهمن

١٣٦٣: ٦٩
وبهمن ١٣٦٥: ٣٥ وبهار ١٣٦٦: ١٢٨ وتابستان ١٣٦٨: ٢٧٣ - ٢٧٤ وتابستان

:١٣٧٠
٣٩٥، كتاب هفته ١٢٠ / ١٤، مجلة قاصد ع ٣، السنة ١٣٧٣ ش، ص ١٣، مؤلفين

چاپى ١ /
.٢٧٨ - ٢٨٠

أبو القاسم قلم سياه
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - فيزيك (فارسي / فيزياء)

ألفه مع محمد علي پيغامي لمرحلة الدراسة الثانوية في إيران. عدة أجزاء.
طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٥٩ ش، ١٩٩ + ١٥٥ + ٤٠٤ +

٢٣٨ + ١٥٢ ص.
٢ - فيزيك ١ (علوم تجربى - رياضي فيزيك) (فارسي / فيزياء)

ألفه مع مولود بلورچي.
طبعاته: طهران، خدمات علمي رزمندگان، ١٣٧٤ ش، ٢٨٤ ص.

٣ - فيزيك بركلى (فارسي / فيزياء)
ترجمة مع صمد فرخي ومنصورنيا عن كتاب ل (شارل كيتل) وآخرين.

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٠ ش.



(٤٨٦)



٤ - گزارش يكساله اندازه گيرى راديو
اكتيويته هواى تهران (١٣٤٣ - ١٣٤٤ ش) (فارسي / الظواهر الجوية)

طبعاته: طهران، ١٣٤٤ ش.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٢٣٦، كتابشناسى ملى ٤٨ / ٣٩١ و ٤٩ / ١١٤ و

،٥٠ / ١٩٢
كتاب هفته ٩٤ / ٦.
أبو القاسم قندهاريان

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

١ - روشهاى مقدماتي آمارى (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، مؤسسة مطالعاتي وتحقيقات علوم اجتماعي، ١٣٤٢ ش، وزيري،

ل + ٤٠٤ ص.
٢ - واقعيات حاصل از أرقام روشهاى آمارى (فارسي / رياضيات)

ترجمة كتاب ل (أم. ج. موروني).
طبعاته: طهران، دانشكده أدبيات، ١٣٤٤ ش، وزيري، ٥٩٩ ص.

المصادر: فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ٢٤٥، كتابهاى إيران ١٣٤٤: ٦٤.
أبو القاسم كاخي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

چشمه سبز (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى، ١٣٦٦ ش، رقعي، ٥٦ ص.

المصادر: كتابنامه آذر ١٣٦٦: ٦٦.
أبو القاسم كاشي

(ق ١٤ ه)
قاص إيراني. كان حيا سنة (١٣١٦ ه).

اآلثار:
ردلف (فارسي / أدب)

(٤٨٧)



قصة كتبها ألشرف السلطنة.
طبعاته: إيران.

المصادر: الذريعة ١٠ / ٢٣٨.
أبو القاسم كجوري الطالقاني المازندراني

(ق ١٤ ه)
فقيه وأصولي. كان حيا سنة (١٣١٤ ه).

اآلثار:
١ - رسالة في قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (عربي / فقه)

دراسة استداللية عن قاعدة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل ما ال يضمن
بصحيحه ال يضمن بفاسده، استنادا إلى أدلة عقلية ونقلية وأقوال العلماء.

طبعاته: طهران، ١٣١٤ ه، ١٥٦ ص، مع " كشف الشكوك ".
٢ - كشف الشكوك عن الشاك والمشكوك (عربي / أصول الفقه)

بيان مفصل عن معنى الشك وتفاوته مع القطع والظن، وبحث عن اعتباره باألدلة العقلية
والنقلية.

طبعاته: طهران، ١٣١٤ ه، ١٩٦ ص، مع " رسالة في قاعدة كل ما يضمن بصحيحه...
."

المصادر: چاپى عربي: ٤٦٩، ٧٤٠، الذريعة ١٧ / ١٢ و ١٨ / ٤٠، مؤلفين چاپى ١
،٢٦٣ /

نقباء البشر ١ / ٥٨.
أبو القاسم الكرماني

(ق ١٣ ه)
باحث ديني. كان حيا سنة (١٢٤٣ ه).

اآلثار:
١ - تظلم الشيعة (فارسي / عقائد)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٢٩) [ض ١٢٩٣٣] -
١٢٩٩ ه.

٢ - الدعوات المأثورة وبعض السور القرآنية (عربي / أدعية)
جمعها ودونها سنة (١٢٤٣ ه).

(٤٨٨)



مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ٢٩٤ (٨٠ و) - ١٢٤٣ ه.
المصادر: خطى الفبائى رضوى: ١٢٩، خطى رضوى ٢ / ٢٩٤، الذريعة ٨ / ٢٠٢ و

/ ٢٠
.٨٧

أبو القاسم گرداني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
تجارت خارجي وماليات (فارسي / اقتصاد)

ألفه مع بهروز عصمتي.
طبعاته: طهران، المؤلفان، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢١٣ ص.

المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٣: ١٠٥.
أبو القاسم گلستاني

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

خاطرات مارشال ژوكوف (فاتح برلن وسردار ملى روسيه) (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (گئورگي ژوكوف).

طبعاته: طهران، فكر روز، ١٣٧٧ ش، وزيري، ٤٥٨ ص، ٢ ج.
المصادر: كتاب هفته ٢٣٤ / ٣٤.

أبو القاسم گلسرخي
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
با لورنس در عربستان (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب ل (ألول توماس).
طبعاته: طهران.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٦٧٠.

(٤٨٩)



أبو القاسم گليان
(ق ١٥ ه)

أستاذ مساعد. أتم دراسة الطب البيطري بجامعة أرمية. أخذ الماجستير والدكتوراه
في تغذية الطيور من أميركا. درس في جامعة فردوسي بمشهد.

اآلثار:
إضافة إلى مقاالته العلمية المنشورة في مجلة " علوم وصنايع كشاورزى "، له من

الكتب ما يلي:
١ - آموزش آمار (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع علي أكبر سرافراز ومسعود فأحتى عن كتاب ل (دونالد كوزيس).
طبعاته: مشهد، گل نشر، ١٣٧٤ ش، ٣٩٢ ص.

٢ - احتياجات غذاي طيور (فارسي / الطب البيطري)
ألفه محمد ساالر معيني.

طبعاته: طهران، سازمان كوثر، ١٣٧٥ ش، رحلي، ١٩٤ ص.
٣ - احتياجات غذايى گاوهاى شيرى (فارسي / علم الحيوان)

ترجمة مع عبد المنصور طهماسبي عن كتاب من تأليف الجمعية الوطنية األميركية،
لجنة

تغذية األبقار المنتجة لأللبان.
طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٧٤ ش، ٣٥٠ ص.

٤ - تغذيه طيور (فارسي / الطب البيطري)
ترجمة مع محمد ساالر معيني عن كتاب ل (أس. ليسون، جي. دي. سامرز). انتخب

كتابا
نموذجيا في إيران لسنة (١٤١٧ ه).

طبعاته: طهران، سازمان كوثر، ١٣٧٤ ش، ٣٤٨ ص.
٥ - مباني پرورش دام وطيور (فارسي / علم الحيوان)

أسس تربية المواشي والطيور. ترجمة مع عباس أسد زاده.

طبعاته: مشهد، جهاد دانشگاهى، ١٣٧٣ ش، ٤٣٩ ص.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٥٤٠، بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، كتاب

هفته
٩٨ / ٧ و ١٧٠ / ٢٣.

(٤٩٠)



أبو القاسم الچيني
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
احواالت ودستخطهاى عباس ميرزا نايب السلطنة (فارسي / تراجم - تاريخ)

احتوى على نبذة مختصرة من حروب إيران مع روسيا.
طبعاته: طهران، افشارى، ١٣٢٦ ش، رقعي، ٨٢ ص.

طهران، ١٣٣٥ ش، رقعي، ٨٧ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٨٢ - ١٨٣، مؤلفين چاپى ١ / ٢٨٦.

أبو القاسم الله
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - استقالل آمارى در احتماالت، آناليز، ونظريه اعداد (فارسي / رياضيات)

ترجمة عن كتاب ل (مارك كاك).
طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ، ١٣٧٥ ش، رقعي، ١٢٨ ص.

٢ - حساب ديفرانسيل وانتگرال (فارسي / رياضيات)
ترجمة عن كتاب ل (د. ج كوروديس) وآخرين.

طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٦٥٨ ص.
٣ - گروهها وتقارن (مجموعه علوم پايه) (فارسي / رياضيات)

ترجمة عن كتاب ل (آرمسترونك).
طبعاته: طهران، أمير كبير وندا، ١٣٧١ ش، وزيري، ٢٩٦ ص.

٤ - مقدمه أي بر فلسفه رياضي (فارسي / رياضيات)
ترجمة كتاب ل (برتراند راسل).

طبعاته: طهران، ياسين، ١٣٧٦ ش، رقعي، ٢٤٤ ص.
٥ - نخستين مفاهيم توپولوژى هندسه نگاشتها،

پاره خطها، خمها، دايره ها وقرصها (فارسي / رياضيات)
ترجمة عن كتاب ل (وليام چين) وآخرين.

(٤٩١)



طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٧٣ ش، رقعي، ١٩٩ ص.
المصادر: كتابنامه فروردين ١٣٦٥: ١٥ وپائيز ١٣٧١: ٣٩٨ وپائيز ١٣٧٣: ١٥١،

كتاب
هفته ١٤٠ / ٣ و ١٩٨ / ١٣.

أبو القاسم لطفي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
پانصد سؤال در مكانيك خاك (فارسي / عمارة)

طبعاته: طهران، رها، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٣٦ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٣٥ / ١٣.

أبو القاسم اللواساني الطهراني
(ق ١٤ ه)

عالم ديني. كان حيا سنة (١٣٥٨ ه).
اآلثار:

قضية زيد وزينب (فارسي / قصص القرآن)
طبعاته: طهران، ١٣٦٣ ه، رقعي، ٣٥ ص، ضمن " تشريح ومحاكمه در تاريخ

آل محمد ".
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٣٥٢ و ٣ / ٣٩٣٧، الذريعة ١٧ / ١٥٥، مؤلفين چاپى

/ ١
.٢٨٨

أبو القاسم مادح هراتي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
حماسه جاويدان: جهانگيرنامه (طوماركهن) (فارسي / شعر)

ألفه مع جمشيد صداقت نژاد.
طبعاته: طهران، نيما، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٢٦٠ ص.

المصادر: كتاب هفته ١٧٧ / ٨٣.

(٤٩٢)



أبو القاسم متين
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - اثر جنگل در خاكها (فارسي / زراعة)

ترجمة كتاب ل (أس. سون).
طبعاته: األهواز، دانشگاه جندي شاپور، ١٣٥٦ ش، ١٨٧ ص.

٢ - تغذيه گياه (فارسي / علم النبات)
طبعاته: األهواز، دانشگاه جندي شاپور، ١٣٤٨ ش، ٩ + ١٥٥ ص.

٣ - تكنولوژى - فيزيولژى وطرق استعمال
كودهاى شيميائى در مناطق آريد (فارسي / زراعة)

طبعاته: األهواز، دانشگاه جندي شاپور، وزيري، ١٣٤٨ ش، ٤٤ + ٣٢٨ ص.
٣ - فرمولهاى ساخت مواد آرايشى وبهداشتى در منزل (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، فالحت إيران، ١٣٧٣ ش، وزيري، ١٧٣ ص.
٤ - نسخه هاي درمان با گياهان دارويى از باغ خدا (فارسي / طب)

طبعاته: طهران، فالحت إيران، ١٣٧٣ ش، ٢٣٢ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، چاپى فارسي ١ / ١٣٨٠، كتابنامه

تابستان
.١٣٧٣: ١٨٥

السيد أبو القاسم بن محترم االشتبيني القراچه داغي
(١١٩١ - ١٢٦٢ ه)

شاعر تخلص ب " نباتي " و " مجنون شاه " و " خان چوباني ". له اتجاه عرفاني
وصوفي. نظم بالفارسية وأغلب شعره بالتركية. ولد ونشأ بقرية اشتبين التابعة إلى ناحية

قراچه داغ في أذربيجان. سافر إلى أهر واهتم بالرياضات الروحية في مرقد الشيخ
شهاب

الدين. عاد أواخر حياته إلى مسقط رأسه وتوفي به.
اآلثار:

١ - البحر الطويل (فارسي - تركي / المدائح والمراثي - شعر)

(٤٩٣)



في مدح النبي وعترته وآله الطاهرين (عليهم السالم) مع بعض الرباعيات، وتخميس
أشعار غزلية،

لحافظ وغيرها.
طبعاته: بوالق، ١٣٢٩ ش، في هامش ديوان فضولي.
٢ - ديوان (بوستان خيال) (فارسي - تركي / شعر)

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٣٢٠ [١٠٧٨] - (٢١٦ و) - ق
- ١٣

١٤ ه، ناقصة.
المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٢٩٤ [١ / ٤٣٣٥] - (ص ١ - ١١) -

١٢٠١ ه.
المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٢٦٩ [٢٥٠٠] - (٥٢ و) - ق ١٣ ه.

الوطنية / تبريز ٢ / ٦٧٧ [٢٨٩١] - (١٤٨ و).
طبعاته: عديدة منها:

تبريز، ١٢٧٤ ه، ١٦٠ ص.
تبريز، ادبيه، ١٣٤٥ ش، ٢٦٩ ص.

تبريز، فردوسي، ١٣٦٦ ش، رقعي، ١٤٨ ص.
طهران، غريبى كليبر، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٢٠١ ص.

٣ - عين العشق (فارسي / شعر)
مثنوي

طبعاته: الهور، ١٣٣٢ ه.
المصادر: تاريخ وجغرافياى ارسباران: ٤١٢ - ٤١٥، چاپى فارسي ١ / ٦٩١، ٧٩٤
و ٣ / ٣٦٠٣، دانشمندان آذربايجان: ٣٧٠ - ٣٧١، الذريعة ٣ / ٤١، ١٥٦ و ٩ /

٩٦٨، ١١٦٨
و ١٥ / ٣٧٢، ريحانة األدب ٦ / ١٢٩، سخنوران آذربايجان: ١٢٣ - ١٢٨،

فرهنگ بزرگان:
٤٣١، فرهنگ سخنوران ٢ / ٩٢٠، كتابشناسى آثار تركي: ١٠٤، ١٤٢، ١٤٣،

كتابنامه آذر
١٣٦٦: ٦٧ وشهريور ١٣٦٩: ١١١ وتابستان ١٣٧٢: ٤٤٦، گنجينه عرفان: ١٩٢

،١٩٥ -
مكارم اآلثار ٥ / ١٦٧٧، مؤلفين چاپى ١ / ٢٩٢.

أبو القاسم بن محمد
(ق ٦ ه)

فقيه من أجلة علماء اإلمامية.



(٤٩٤)



اآلثار:
كتاب (عربي / حديث)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٩، رياض العلماء ٥ / ٥٠٣ - ٥٠٤.
أبو القاسم بن محمد إبراهيم الرشتي اإلصفهاني

(ق ١٣ ه)
أديب وباحث.

اآلثار:
التحفة الناصرية (عربي - فارسي / شعر)

منتخبات شعرية في المدائح والمراثي واألخالق وغيرها مع ترجمتها الفارسية. أعدها
لناصر

الدين شاه القاجاري.
طبعاته: طهران، ١٢٧٨ ه، رحلي، ٣٠٣ ص.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٠، ايضاح المكنون: ٢٦٠، چاپى فارسي ١ / ١٢١٩،
الذريعة

٣ / ٤٧٥، الكرام البررة ١ / ٤٩، مشاهير گيالن ١ / ٤٧، المطبوعات العربية في
إيران: ٦٠٠،

معجم المطبوعات ١ / ٩٣٢، معجم المؤلفين ٨ / ١١٣، مؤلفين چاپى ١ / ٢٥٠.
أبو القاسم بن محمد بن أحمد النراقي الكاشاني

(١٢٥٢ (١) - ١٣١٩ ه)
عالم ديني لقب ب " نجم الدين ". حفيد المال أحمد النراقي. له دراسات قيمة في

الفقه
واألصول وعلم الرجال. ولد بكاشان في أسرة علمية. قرأ العلوم الدينية على والده،

ومنحه إجازة في الرواية. مارس التدريس، وعد من تالمذته: السيد محمد حسين
الرضوي. تصدى لألمور الشرعية في مدينة كاشان. مرقده بمقبرة شيخان في قم.

اآلثار:
١ - آثار الرحمة في عالمات الظهور (عربي / مالحم)

--------------------
(١) نقل تاريخ والدته كما مدون أعاله في سيماى كاشان: ١٥٧ ونراق در آيينه تاريخ: ٨١، ولكن جاء في

نقباء البشر ١ / ٧٤ بسنة (١٢٥٨ ه).

(٤٩٥)



٢ - تسهيل الدليل على سواء السبيل (عربي / فقه)
فقه استداللي. دونه وفقا لمنهج " مستند الشيعة " لجده المال أحمد النراقي مع نقل

بعض
اآلراء الفقهية. انصب أكثر اهتمامه على بيان مستند ما يستنبطه من المسائل باختصار.

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٧ / ٢٧٢ [٦٧١٥] - (٢٤٥ و)، من أول كتاب
الطهارة إلى

أحكام صالة الجماعة.
٣ - تفريغ الفؤاد لمعرفة المبدأ والمعاد (عربي / عقائد)

جزءان.
- [١٢٩٨ M] (نشريه ١١ / ١٧١) مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس

(٩٣ ص) - ١٣٠٣ ه.
٤ - حجية الظن الخاص (عربي / أصول الفقه)

رسالة استداللية على حجية الظن الخاص، ورد على من أنكرها.
٥ - شرح االرشاد (عربي / فقه)

لعل " اإلرشاد " هو " إرشاد األذهان " للعالمة الحلي.
٦ - شعب المقال في أحوال الرجال (عربي / رجال)

مجموعة تراجم لرواة الحديث في (٤) شعب، الشعبة األولى: مقدمة في بيان الحاجة
إلى

علم الرجال. الثانية: ذكر من وصف بالوثاقة. الثالثة: ذكر الرجال الذين اختلفت
وثاقتهم.

الرابعة: الممدوحون دون الوثاقة. فرغ منه سنة (١٢٩١ ه).
مخطوطاته: اآلثار الوطنية / كاشان (نشريه ٤ / ٣٥٦) [٢٥٧] - ١٣٢٧ ه.

الرضوي الخاصة / كاشان (نشريه ٧ / ٣٦) [٤٣] - ١٣٠١ ه.
المرعشي / قم ٢ / ٣٧٠ [٧٦٢] - (١٣٧ و)، لعلها بخط المؤلف.

طبعاته: يزد، گلبهار، ١٣٦٧ ه، وزيري، ٢٤٦ ص.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٠، التراث العربي ٢ / ٤٣ و ٣ / ٤٣٥، چاپى عربي:

،٥٧٢
الذريعة ٦ / ٢٧٣ و ١٤ / ١٩١ و ٢٦ / ٢٠٩، سيماى كاشان: ١٥٧، شعب المقال

(للمؤلف):
المقدمة، الكرام البررة ١ / ٤٦ - ٤٧، المآثر واآلثار: ٢١٨، مؤلفين چاپى ١ / ٢٩٤

،٢٩٥ -
نراق در آيينه تاريخ: ٨١، نشريه ١١ / ١٧١، نقباء البشر ١ / ٧٤.



(٤٩٦)



السيد أبو القاسم بن محمد إسماعيل الحسيني الخاتون آبادي
(٠٠٠ - ١٢٠٣ ه)

عالم كبير برع في الفلسفة والفقه والتفسير والحديث. لقب ب " المدرس " لعلو منزلته
ومزاولته التدريس (٣٠) سنة في مدرسة چهارباغ بإصفهان. أخذ الفلسفة والحكمة عن

الشيخ إسماعيل الخاجوئي والشيخ آغا محمد البيد آبادي وغيرهما، والفقه واألصول
عن السيد محمد مهدي بحر العلوم بالنجف. درس عنده السيد بحر العلوم الحكمة

والفلسفة، كما عد من تالمذته السيد جعفر الخوانساري، اآلخوند مال علي النوري،
وآقا مير عبد الباقي امام جمعه. توفي بإصفهان، ودفن في النجف.

اآلثار:
١ - تعليقات على االستبصار (عربي / حديث)

٢ - تعليقات على أصول الكافي (عربي / حديث)
٣ - تعليقات على التهذيب (عربي / حديث)

٤ - تعليقات على من ال يحضره الفقيه (عربي / حديث)
٥ - تفسير القرآن (فارسي / تفسير القرآن)

٦ - الحاشية على تفسير الكاشي (عربي / تفسير القرآن)
٧ - رسالة التوجيه (عربي / حديث)

في شرح حديث " هل رأيت رجال... " المنسوب إلى أمير المؤمنين (عليه السالم).
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٥٩٩ [١ / ٧٥٠٧] - (ص ١ - ٨) -

ق ١٢ ه.
٨ - شرح نهج البالغة (عربي / حديث)

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٥، ٤١٦، روضات الجنات ٧ / ١٢٢، رياض الجنة ١
٥٢٤ /

- ٥٢٥، ريحانة األدب ٥ / ٢٦٦ - ٢٦٧، الفوائد الرجالية ١ / ٦٧، الكرام البررة ١
،٥٠ - ٥١ /

معجم رجال الفكر ١ / ١٤٠ - ١٤١، معجم المؤلفين ٨ / ١١٤، مكارم اآلثار ١ /
.١٢٩ - ١٣٢

السيد أبو القاسم بن محمد باقر الدهكردي اإلصفهاني
(١٢٧٢ - ١٣٥٣ ه)

مجتهد أصولي وخطيب بارع، من كبار أساتذة الفقه واألصول. ولد في قرية دهكرد

(٤٩٧)



من قرى إصفهان، وطوى بعض مراحله الدراسية بمركز المدينة متتلمذا للمولى إبراهيم
الكرباسي والميرزا محمد هاشم الچهارسوقي في الفقه واألصول، وللمولى إسماعيل

الحكيم في الفلسفة والعلوم العقلية. واصل تحصيله العلمي بدراسته عند الميرزا محمد
حسن الشيرازي في سامراء، والمال فتح علي العراقي والميرزا حبيب الله الرشتي والشيخ
راضي النجفي بمدينة النجف، والشيخ زين العابدين المازندراني في كربالء. جرت بينه

وبين اآلخوند محمد كاظم الخراساني مطارحات علمية. درس الفقه واألصول في
مدرسة الصدر بإصفهان، كما درس التفسير والرجال والدراية، وأجاز بعض العلماء

.(١)
نال مكانة مرموقة في األوساط االجتماعية، وقلد في أماكن مختلفة. توفي بإصفهان،

ودفن في قرية أرزنان.
اآلثار:

١ - األخالق (عربي / أخالق)
رسالة مختصرة.

٢ - بشارات السالكين (الواردات القلبية) (عربي / عرفان)
٣ - تنقيح األصول (عربي / أصول الفقه)

مجلدان. مباحث األلفاظ من محاضرات أستاذه المجدد الشيرازي، مع النظريات
األصولية

للمترجم له.
٤ - جنة المأوى (عربي / معارف دينية)

٥ - حاشية تفسير الصافي (عربي / تفسير القرآن)
٦ - حاشية جامع عباسي (فارسي / فقه)

تعليقة على كتاب الشيخ البهائي في الفقه العملي. مطبوعة.
٧ - حاشية فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)

٨ - حاشية المكاسب (عربي / فقه)
غير تامة.

--------------------
(١) منهم: السيد محمد حسين بن هبة الله الرضوي الكاشاني، نسخة من إجازته في مكتبة الرضوي الخاصة

بكاشان. (نشريه ٧ / ٤٢).

(٤٩٨)



٩ - حاشية النخبة (فارسي / فقه)
تعليقة على كتاب للمولى محمد إبراهيم الكرباسي في العبادات غير الحج والجهاد.

١٠ - حاشية الوافي (عربي / حديث)
تعليقة على كتاب المولى محمد فيض الكاشاني.

١١ - الذخيرة (عربي / أدعية)
١٢ - السوانح واللوائح (... / أدب)
مذكراته أثناء إقامته في مدينة شيراز.

١٣ - شرح شرائع االسالم (عربي / فقه)
شرح لكتابي الطهارة والصالة منه.

١٤ - شرح من ال يحضره الفقيه (فارسي / حديث)
١٥ - الفوائد المتفرقة (عربي / متفرقات)

مخطوطاته: المسجد األعظم / قم: ٣٤٠ [٣٤٥] - ق ١٤ ه، ملحقة بمخطوطة
" اللمعات ".

١٦ - القبض (عربي / فقه)
رسالة فقهية.

١٧ - اللمعات في شرح دعاء السمات (فارسي / أدعية)
ترجمة وشرح دعاء السمات. ألفه سنة (١٣٣٦ ه) (١).

مخطوطاته: المسجد األعظم / قم: ٣٤٠ [٣٤٥] - (١٠١ و) - ق ١٤ ه.
١٨ - المتاجر (عربي / فقه)

مجلدان. تقرير قسم من محاضرات أستاذه المجدد الشيرازي.
١٩ - منبر الوسيلة (وسيلة المعاد) (فارسي / عقائد)

--------------------
(١) ورد في الذريعة ١٨ / ٣٤٦ والمسلسالت في اإلجازات ٢ / ٣٢ أن تاريخ الفراغ منه كان في سنة
(١٣٤٩ ه)، ولكن ما نقل أعاله هو الصواب استنادا إلى خطى مسجد أعظم قم: ٣٤٠، ألن المترجم له
كتب عرضا لسيرة حياته وتعداد مصنفاته سنة (١٣٤٧ ه) طبع في المسلسالت في اإلجازات ٢ / ٣٥،

وأشار فيه إلى أنه كان قد ألف كتاب " اللمعات ".

(٤٩٩)



مجلدان: األول في التوحيد والعدل، والثاني في النبوة واإلمامة والمعاد.
طبعاته: إصفهان، ١٣٢٦ ه، وزيري، ٤١٣ ص، ج ١.

٢٠ - هداية األنام (عربي / فقه)
رسالة عملية. طبعت مرات عديدة.

٢١ - الوسيلة (عربي / عرفان - أخالق)
في السير والسلوك واألخالق.

٢٢ - ينابيع الحكمة (عربي / تفسير القرآن)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٧، چاپى فارسي ٥ / ٥٤١٠، چهل مقاله: ٦٩٣،

الذريعة
١٨ / ٣٤٦ و ٢٥ / ٨٤، رجال أصفهان: ١٤١، ريحانة األدب ٢ / ٢٤٤، علماء

معاصرين:
١٦٨ - ١٦٩، مستدركات األعيان ٦ / ١٣ - ١٤، المسلسالت في اإلجازات ٢ /

،٣٠ - ٣٥
معجم رجال الفكر ٢ / ٥٨١ - ٥٨٢، معجم المؤلفين ٨ / ١١٥، مؤلفين چاپى ١ /

،٢٤٥ - ٢٤٦
نشريه ٧ / ٤٢، نقباء البشر ١ / ٦١.

أبو القاسم بن محمد باقر رحماني المازندراني
(١٣٤٢ - ١٤١٦ ه)

فقيه مجتهد وأصولي. ولد في قرية خليل التابعة إلى مدينة بهشهر. قرأ المقدمات في
حوزة مازندران العلمية، و " المكاسب " على مؤسس تلك الحوزة الشيخ الكوهستاني،

كما قرأ عند الميرزا حسن اليزدي والشيخ صدرا البادكوبي في النجف منذ سنة
(١٣٦٥ ه)، وحضر بحث كل من: السيد محسن الحكيم، السيد محمود الشاهرودي،

السيد أبي القاسم الخوئي، الميرزا هاشم اآلملي، وحاز إجازة االجتهاد والرواية. عاد
إلى إيران سنة (١٣٧٧ ه) واهتم بالوعظ والتأليف والتدريس في مسقط رأسه، وفي

مدينة قم حيث كان يلقي محاضرات البحث الخارج في الفقه واألصول. توفي بتلك
المدينة.
اآلثار:

١ - تفسير سوره حمد (فارسي / تفسير القرآن)
٢ - رسالة في المشتق (عربي / أصول الفقه)

(٥٠٠)



٣ - شرح تبصرة المتعلمين (عربي / فقه)
٤ - شرح العروة الوثقى (عربي / فقه)

شرح االجتهاد والتقليد والصالة منه.
٥ - كتاب في النحو (عربي / لغة)

المصادر: كشكول سياح ١ / ٧٩، مجلة آينه پژوهش ع ٣٧، ص ١٠٠.
أبو القاسم بن محمد باقر صاحب تاجر اليزدي

(ق ١٤ ه)
أديب إيراني. كان حيا سنة (١٣١٥ ه).

اآلثار:
وافوريه (فارسي / أدب - شعر)

رسالة ساخرة نقدت أوضاع مدمني األفيون نظما ونثرا. اشتملت على قصائد منوعة
وغزل

ورباعيات. ألفها سنة (١٣١٥ ه).
مخطوطاته: وزيري / يزد ٣ / ٩٠٨ [١٢٥٩] - (٥٠ و) - ١٣٨٣ ه، بعنوان "

هزليات
وافور ".

الوطنية / تبريز ٢ / ٧٢٨ [٣٤١٢] - (٢٠ و)، بخط المؤلف ظاهرا، ملحقة
بالرسالتين: " تأديب األطفال " و " گوهر شب افروز ".

طبعاته: بومباي، ١٣١٥ ه، جيبي، ٤٨ ص.
إيران، ١٣٢٢ ه.

المصادر: چاپى فارسي ٥ / ٥٣٨٤، الذريعة ٢٥ / ١٣.
أبو القاسم بن محمد تقي البرغاني القزويني

(٠٠٠ - ١٣١٠ ه)
فقيه وحكيم إلهي من قزوين، ابن الشهيد الثالث المولى محمد تقي البرغاني، أخذ
الفقه واألصول والتفسير والحديث عن والده وعن عميه: المال محمد صالح والمال

علي،
كما أخذ الحكمة اإللهية عن المال آقا الحكمي والمال يوسف الحكمي. سافر إلى

العراق
سنة (١٢٥٥ ه) وتتلمذ للسيد إبراهيم القزويني مؤلف " ضوابط األصول " في كربالء،

(٥٠١)



وللشيخ محمد حسن مؤلف " الجواهر " في النجف. تصدى للمرجعية والتدريس
والوعظ

في قزوين، ثم توفي هناك.
اآلثار:

١ - الحق المبين (عربي /...)
٢ - شرح الشرائع (عربي / فقه)

مجلدان.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٠، دائرة المعارف تشيع ٣ / ١٨٠، المآثر واآلثار:

٢٢٠، نقباء
البشر ١ / ٦٢.

أبو القاسم بن محمد تقي حالت
(١٣٢٨ (١) - ١٤١٢ ه)

صحفي مترجم وشاعر فكه ساخر. ولد بطهران وأكمل دراسته فيها. نشر أعماله
النقدية الالذعة بتوقيع: " خروس الرى "، " هدهد "، " شوخ "، " فاضل مآب "، " أبو

العينك " في أسبوعية " توفيق " ومجلة " اميد "، " تهران مصور "، " قيام إيران "،
" خبردار " كما نشر رباعياته في ترجمة " الكلمات القصار " لإلمام علي (عليه السالم)

في مجلة
" آئينه اسالم ". عين في دار النشر التابعة لشركة النفط بعبادان سنة (١٣٦٧ ه) وشرع

في
كتابة مقاالته األدبية باصداراتها حتى سنة (١٣٧٨ ه) حيث انتقل إلى طهران وعمل

بإدارة مجلة " صنعت نفت " إلى تاريخ تقاعده في (١٣٩٣ ه). نظم أول نشيد وطني
للجمهورية اإلسالمية. أقيم له حفل تكريمي قبل وفاته بسنة واحدة في طهران.

اآلثار:
١ - آش كشك خالته، بخورى پاته، نخورى پاته (فارسي / أدب)

مجموعة مقاالت فكاهية ساخرة.
طبعاته: طهران، گوتمبرگ.
--------------------

(١) أشار المترجم له إلى أن سنة (١٣٣١ ه) هي تاريخ والدته المذكور في الوثائق الرسمية، واما تاريخها
الدقيق فما دون أعاله. (طنزسرايان إيران ١ / ٢١٢).

(٥٠٢)



٢ - از بيمارستان تا تيمارستان (فارسي / أدب)
مجموعة مقاالت فكاهية ساخرة.

طبعاته: طهران، گوتمبرگ، ١٣٥٧ ش، ٢٨٥ ص.
٣ - از عصر شتر تا عصر موتور (فارسي / أدب)

مجموعة مقاالت فكاهية ساخرة.
طبعاته: طهران، گوتمبرگ، ١٣٥٦ ش، رقعي، ٢٨٤ ص.

٤ - بازگشت به شهر زمرد (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب عن االنكليزية ل (ال. فرانك باوم).

طبعاته: طهران، انديشه، ١٣٤٩ ش، رقعي، ر + ٢٦٠ ص.
٥ - بچه ها برق آمده (فارسي / أدب)

مجموعة حكايات وأشعار فكاهية.
طبعاته: طهران، سنائى، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٤٩٨ ص.

٦ - بحر طويلهاى هدهد ميرزا (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، سنائى، ١٣٧١ ش، وزيري، ٤٠٠ ص.

٧ - بهار زندگى (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب ل (گالديس هاستي كارول).

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٣٧ ش، رقعي، ٣٤٤ ص.
٨ - پابوسى وچاپلوسى (فارسي / أدب)

مجموعة مقاالت فكاهية ساخرة.
طبعاته: طهران، گوتمبرگ، ١٣٥٧ ش، ٣٠٤ ص.

٩ - پروانه وشبنم (فارسي / شعر)
قصائد في األخالق والعرفان.

طبعاته: طهران، زوار، ١٣٣٦ ش، وزيري، ١١٨ ص.
١٠ - پسر إيراني - سرگذشت واقعى داريوش سوم واسكندر (فارسي / تراجم)

ترجمة كتاب ل (ماري رنو).
طبعاته: طهران، ققنوس، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٦٥٢ ص.

(٥٠٣)



١١ - پيروزمندان تاريخ (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، سنائى، ١٣٧٠ ش، ٦٨٣ ص.

١٢ - پيشروان موشك سازى (فارسي / صناعات)
ترجمة كتاب ل (بريل ويليامز وساموئل اشتاين).

طبعاته: طهران، كانون معرفت، ١٣٣٨ ش، رقعي، ٢٣٧ ص.
١٣ - تاريخ تجارت (فارسي / اقتصاد)
ترجمة كتاب ل (أريك. ن. سيموتر).

طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٢ ش، ٢٥٣ ص.
١٤ - تاريخ فتوحات مغول (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب عن االنكليزية ل (ج. ج ساندوز).
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٦٢ ش، ٣٢٦ ص.

١٥ - تاريخ كامل بزرگ اسالم وإيران (فارسي / تاريخ)
ترجمة " الكامل في التاريخ " البن األثير. (٣٣) جزءا، أنجز المترجم له أكثر من

نصفها
مكمال عمل عباس خليلي وعلي هاشمي.

طبعاته: طهران، علمي، وزيري، ج ١ - ٦، ٩، ١٨ - ٢٧.
١٦ - تذكره شاهان شاعر (فارسي / تراجم - شعر)

تاريخ األمراء الشعراء وبعض شعراء السالطين، مع مجموعة منتخبة من أشعارهم
الفارسية.

طبعاته: طهران، شركت سهامي چاپ، ١٣٤٦ ش، وزيري، ٣٥٥ ص.
١٧ - جادوگر شهر زمرد (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب عن االنكليزية ل (ال. فرانك باوم).
طبعاته: طهران، انديشه، ١٣٣٨ ش، رقعي، ٢٠٨ ص.

طهران، انديشه، ١٣٤٩ ش، رقعي، ٢٤٦ ص.
١٨ - دوره، دوره خرسوارى است (فارسي / أدب)

مجموعة مقاالت فكاهية ساخرة.
طبعاته: طهران، گوتمبرگ.

١٩ - ديوان أبو العينك (فارسي / شعر)

(٥٠٤)



مجموعة من أشعاره الفكاهية الساخرة. تعرضت لنقد األوضاع االجتماعية قبل الثورة
اإلسالمية في إيران.

طبعاته: طهران، تاالر كتاب، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٥٦٤ ص.
طهران، سنائى، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٥٥٧ ص.

٢٠ - ديوان حالت (فارسي / شعر - أدب)
مثنويات وقصائد إضافة إلى أمثال وحكم في رؤية األوروبيين للحياة. ترجمت عن
االنكليزية على نحو رباعيات بعنوان " انسان وزندگى " وأرفقت بالنص األصلي.

طبعاته: طهران، ابن سينا ١٣٤١ ش، وزيري، ٥ + ٥٥١ ص.
طهران، علمي، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٦١٤ ص.
طهران، علمي، ١٣٧١ ش، وزيري، ٦٠٣ ص.

٢١ - ديوان خروس الرى (فارسي / شعر)
مجموعة من أشعاره الفكاهية الساخرة. تعرضت لنقد األوضاع االجتماعية قبل الثورة

اإلسالمية في إيران.
طبعاته: طهران، سنائى، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٥٧٢ ص.

٢٢ - ديوان شوخ (فارسي / شعر)
مجموعة من أشعاره الفكاهية الساخرة. تعرضت لنقد األوضاع االجتماعية قبل الثورة

اإلسالمية في إيران.
طبعاته: طهران، تاالر كتاب، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٤٨٤ ص.

طهران، سنائى، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٤٨٠ ص.
٢٣ - رآه رستگارى يا سخنان حسين بن علي (عليه السالم) (فارسي - إنكليزي /

حديث)
ترجمة لبعض أحاديث اإلمام الحسين (عليه السالم) إلى الفارسية واالنكليزية، مع

رباعيات منظومة
في معنى كل حديث.

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٥٠ ش، ٧٠ + ى + ١٦٥ + ١٥ ص.
٢٤ - رقص كوسه (فارسي / أدب)

(٢٠) قصة قصيرة.
طبعاته: طهران، صفى عليشاه، ١٣٣٣ ش، رقعي، ٧٨ ص.

(٥٠٥)



٢٥ - زباله ها ونخاله ها (فارسي / أدب)
مجموعة مقاالت فكاهية ساخرة.

طبعاته: طهران، گوتمبرگ، ١٣٥٦ ش، ٢٥٧ ص.
٢٦ - زن دارى وگرفتارى (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٧٥٢ ص.
٢٧ - زندگى برروى مى سى سى پى (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب عن االنكليزية ل (مارك تواين).
طبعاته: طهران، كتابهاى جيبي، ١٣٤٧ ش، ٥٧٦ ص.

٢٨ - زندگى من (فارسي / أدب)
ترجمة كتاب عن االنكليزية ل (مارك تواين).

طبعاته: طهران، كتابهاى جيبي، ١٣٤٧ ش، ٦٢١ ص.
٢٩ - شاهان شاعر (فارسي / تراجم)

حياة األدباء والخطباء من الملوك اإليرانيين وأبنائهم، مع بعض شعرائهم ونماذج من
نتاجاتهم.

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٤٦ ش، و + ٣٥٥ ص.
٣٠ - شبح در كوچه ميكالنژ (فارسي / أدب)

ترجمة كتاب عن الفرنسية ل (هانري بردو).
طبعاته: طهران، مجلة تهران.

٣١ - شكوفه هاي خرد يا سخنان على (عليه السالم) (فارسي - إنكليزي / حديث)
ترجمة لبعض أحاديث اإلمام علي (عليه السالم) إلى الفارسية واالنكليزية، مع رباعيات

منظومة في
معنى كل حديث.

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٧٠٠ ص.
٣٢ - صداى پاى عزرائيل (فارسي / أدب)

مجموعة مقاالت فكاهية ساخرة.
طبعاته: طهران، گوتمبرگ.

(٥٠٦)



٣٣ - عيالوار (فارسي / أدب)
حكايات وأشعار وطرائف عن الحب والزواج.

طبعاته: طهران، مطبوعاتي افشارى.
٣٤ - فرعون (فارسي / تاريخ)

ترجمة كتاب ل (مك كراو).
طبعاته: طهران، بهزاد، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٥٨٦ ص.

٣٥ - فروغ بينش يا سخنان حضرت محمد (صلى الله عليه وآله) (فارسي - إنكليزي
/ حديث)

ترجمة مجموعة كبيرة من األحاديث النبوية الشريفة إلى الفارسية واالنكليزية بترتيب
ألفبائي وفقا ألوائل األحاديث، مع رباعيات منظومة في معنى كل حديث. تصدرت

أولئك
جميعا مقدمة عن حياة النبي األكرم (صلى الله عليه وآله).

طبعاته: طهران، شركت سهامي چاپ، ١٣٥٤ ش، ٥٦ + ٤٨٨ + ٣٢ ص.
٣٦ - فكاهيات حالت (فارسي / أدب - شعر)

جزءان ضما أشعاره الهزلية.
طبعاته: طهران، ١٣٢٥ ش، رقعي، ١٨٢ + ١٥٩ ص.

٣٧ - كلمات قصار حسين بن علي (عليهما السالم) (عربي - فارسي / حديث)
طبعاته: طهران، بهجت، ١٣٦٢ ش، ١٤ + ٧٠ + ١٦٤ ص.

٣٨ - كلمات قصار على (عليه السالم) (فارسي - إنكليزي / حديث)
مختصر كتاب " شكوفه هاي خرد ".

طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٣٣ ش، رقعي، ١٦٢ ص.
طهران، بهجت، ١٣٥٨ ش، رقعي، ١٠ + ١٦١ ص.

٣٩ - كليات سعدى (فارسي / أدب - شعر)
ترجمة عن العربية لبعض قصائد سعدي الشيرازي.

طبعاته: طهران، علمي.
٤٠ - گلزار خنده (فارسي / شعر)

أشعار فكاهية ساخرة نظمت في منتصف سنة (١٣٥٧ ه) حتى أواخر سنة (١٣٥٨ ه).
طبعاته: طهران، كانون كتاب.

(٥٠٧)



٤١ - مينوتوس مشاور نرون (فارسي / تاريخ)
ترجمة عن كتاب ل (ميكاوالتاري).

طبعاته: طهران، ويس، ١٣٦٨ ش، ٥٢٣ ص.
٤٢ - ناپلئون در تبعيد (فارسي / تاريخ)

ترجمة عن االنكليزية لذكريات الجنرال (برتراند).
طبعاته: طهران، أمير كبير.

٤٣ - يا مفت يا مفت (فارسي / أدب)
مجموعة مقاالت فكاهية ساخرة.

طبعاته: طهران، گوتمبرگ، ١٣٦١ ش.
المصادر: تذكره هاي فارسي ٢ / ٨١٢، چاپى فارسي ١ / ٦٥٦، ٨٠٤، ٩١٩،

٩٨٢ و ٢ /
١٤٧٨، ٢٢٩٢، ٢٤٤٣، ٢٦٢٢، ٢٨١٤، ٢٨٢١ و ٣ / ٣٧٦٠ و ٤ / ٤١٠٤ -

٤١٠٥، دائرة
المعارف تشيع ٦ / ٣٦، الذريعة ١٦ / ٣٠٠، سخنوران نامى معاصر ٢ / ١٠٥٤ -

،١٠٦٢
شاعران زبان پارسى: ١٥٧ - ١٥٨، طنز سرايان إيران ١ / ٢١٢ - ٢١٨،

كتابشناسى ملى ٤٦ /
١٤٤ و ٤٧ / ٢١٦ و ٥٠ / ٣٠١ و ٧٥ / ٢٢٣ و ٧٩ و ٨٠ / ٤٢٦، كتابنامه

ارديبهشت ١٣٦٤:
٧٨ وآذر ١٣٦٥: ٤٧ وبهار ١٣٦٨: ٢٢١، ٢٢٢ وزمستان ١٣٦٨: ٩٣، ٩٩

وخرداد ١٣٦٩:
٣٢ وتابستان ١٣٧٠: ٨١، ٤٢٧ وپائيز ١٣٧١: ٧٠ وزمستان ١٣٧١: ١٢١ وبهار

:١٣٧٢
١١٠ وتابستان ١٣٧٢: ٤٥٦ وزمستان ١٣٧٢: ١١٤، كتابنامه حضرت محمد

(صلى الله عليه وآله): ١٨،
كتاب هفته ١٢١ / ٢٠، مستدركات األعيان ٦ / ١٢ - ١٣، مؤلفين چاپى ١ /

.٢٣٧ - ٢٣٨
أبو القاسم بن محمد تقي دانش اآلشتياني

(١٣٢٩ ه -)
عالم ديني. ولد بآشتيان في أسرة علمية. بدأ بدراسة المراحل األولى للعلوم الدينية
عند والده. سافر إلى قم سنة (١٣٤٤ ه) وأكمل المقدمات والسطوح متتلمذا لعدة

علماء،
منهم: الميرزا محمد فيض القمي، اآلخوند مال علي الهمداني، السيد أحمد



الخوانساري.
حضر بحوث الخارج لكل من الشيخ عبد الكريم الحائري، السيد محمد حجت، السيد

محمد حسين البروجردي. نشرت له عدة بحوث دينية واجتماعية. نصب إمام جمعة
لمدينة آشتيان بعد الثورة اإلسالمية في إيران.

(٥٠٨)



اآلثار:
١ - دو سرمايه نفيس براى نيك بختى جامعه إسالمي (فارسي / معارف دينية)

ترجمة عن كتاب " الثقالن " للشيخ محمد حسين المظفر في شرح حديث الثقلين.
طبعاته: قم، ١٣٦٩ ه، رقعي، ١٣٢ ص.

٢ - رمز نيكبختى در آثار واحكام صلوات (فارسي / معارف دينية)
ترجمة كتاب للسيد أحمد روحاني.

طبعاته: طهران، بنياد بعثت، ١٣٦٦ ش، رقعي، ١٩٢ ص.
٣ - سقيفة (فارسي / تاريخ االسالم)

ترجمة " رسالة السقيفة ".
المصادر: آثار الحجة ٢ / ٨٢ - ٨٣، چاپى فارسي ٢ / ٢٦، كتابنامه آبان ١٣٦٦:

،٢٦
گنجينه دانشمندان ٢ / ١٤٠ - ١٤٢، مؤلفين چاپى ١ / ٢٤٢ - ٢٤٣.

أبو القاسم بن محمد تقي كبير القمي
(١٢٨٠ - ١٣٥٣ ه)

فقيه مجتهد عرف بزهده وبسعة اطالعه. عاصر الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس
حوزة قم العلمية. درس في النجف عند الشيخ آقا رضا الهمداني، السيد محمد كاظم

اليزدي، اآلخوند محمد كاظم الخراساني، وغيرهم، كما درس عند الميرزا محمد
حسن

اآلشتياني في طهران. تولى التدريس وإمامة الجماعة بمدينة قم، وفيها توفي ودفن
بمسجد باألسر. من تالمذته: السيد روح الله الخميني، السيد محمد رضا الگلپايگاني،

السيد أحمد الزنجاني.
اآلثار:

١ - رسالة عمليه (١) (فارسي / فقه)
٢ - كتاب في األصول (عربي / أصول الفقه)

--------------------
(١) قدم رسالته إلى الطبع غير أنه استردها بعد مجئ الشيخ عبد الكريم الحائري إلى قم تواضعا وتكريما له.

(مجلة نور علم ع ١٠، السنة ٢، ص ٩٣).

(٥٠٩)



المصادر: آثار الحجة ١ / ٣٩ - ٤٠، آينه دانشوران: ١٤٤، أعيان الشيعة ٢ / ٤١٠،
رجال

قم: ٨٨، علماء معاصرين: ٣٨٧، گنجينه دانشمندان ١ / ١٢٧ - ١٢٩، مجلة نور
علم ع ١٠،

السنة ٢، ص ٨٢ - ٩٥، نقباء البشر ١ / ٦٣.
أبو القاسم بن محمد (١) الجرفادقاني

(٠٠٠ - ح ١٠٩٢ ه)
فقيه وأصولي من مدينة گلپايگان. ابتدأ شوطه العلمي بقراءة مقدمات العلوم الدينية
في مدرسة المولى لطف الله بإصفهان. عد من الطالب البارزين للشيخ محمد تقي

المجلسي والسيد سراج الدين القهپائي. صحب الشاه عباس الصفوي إلى الهند، وخاض
مناظرات عقائدية أفحم فيها خصومه من علماء العامة، كعبد الحكيم السيالكوتي وعبد

الرحيم الجانپوري وعبد الواسع تته. أجاز عددا من األفاضل (٢). توفي بگلپايگان.
اآلثار:

١ - حاشية تفسير البيضاوي (عربي / تفسير القرآن)
٢ - حاشية على الروضة البهية (عربي / فقه)

٣ - حاشية على شرح القوشچي للتجريد (عربي / عقائد)
نسخة كاملة منها كانت عند صاحب " الروضات " بخط المؤلف.

٤ - سليمانيه (فارسي / فقه)
مقدمة و (٢٠) بابا في األحكام الخاصة بالنساء والمسائل المشتركة بينهن وبين

الرجال.
ألفه بطلب من تلميذه سليمان القمي.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٣١٨ [٣٣٣٤] - (٢٢١ و) - ق ١١
ه.

٥ - الفقه (فارسي / فقه)
مخطوطاته: الجوردي الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ١٠٧).

--------------------
(١) هكذا جاء اسم أبيه في إجازة المؤلف للمولى علي المطبوعة في بحار األنوار ١٠٧ / ١٠٢، وذكر في

روضات الجنات ٣ / ٣٥١ باسم " محمد ربيع " وفي أعيان الشيعة ٢ / ٤١٣ " محمد رفيع ".
(٢) منهم: المولى علي الجرفادقاني. طبعت إجازته في بحار األنوار ١٠٧ / ٩٨ - ١٠٢.

(٥١٠)



٦ - مسالك الدين ومحاج المجتهدين (عربي / أصول الفقه - فقه)
(٥) مسالك: األول في األصول، والبقية في تبيين المسائل الفقهية بطريق استداللي.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٥٠٠ [٥٧٢١] - (٢١٤ و)، كتاب
الصالة، مج ٢، عليها تعليقات المؤلف.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢١٨)
[١٣١٤] - (٢٠٠ و) - ق ١١ ه، بخط المؤلف، المسلك األول.

الوطنية / طهران ٧ / ٢٦٢ [٢٩٤] - (٣٨٨ و) - ق ١٣ ه، اشتملت على
كتاب الطهارة والصالة والزكاة والخمس والصيام والحج واالعتمارات

والجهادات.
٧ - مناهج العلية (فارسي / عقائد)

كتبه ردا على " البراهين البهية " تأليف فخر الدين الرازي. احتوى على مناظراته مع
علماء

العامة بالهند، وأدلته على أصول الدين. أهداه إلى الشيخ علي خان وزير الشاه سليمان
الصفوي.

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٢٤) [٢٩] - (١٢١ و).
الخوانساري الخاصة / طهران (مجلة نور علم ع ٢، ص ١١٦) [١ مج] -

(١٥ و).
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٣، بحار األنوار ١٠٧ / ٩٨ - ١٠٢، خطى رضوى ٥

- ٥٠٠ /
٥٠١، الذريعة ١ / ١٣٩ و ٦ / ١١٣ و ٢٢ / ٣٤٨، روضات الجنات ٣ / ٣٥١،

الروضة النضرة:
٤٤٧، رياض العلماء ٥ / ٤٩٦ - ٤٩٧.

أبو القاسم بن محمد جعفر األنصاري الدزفولي
(١٣٥١ ه -)

عالم ديني. ولد باألهواز. قرأ على والده وعمه الشيخ علي األنصاري. حضر دروس
الشيخ منصور سبط الشيخ األنصاري والسيد أسد الله النبوي في دزفول. أكمل دراسته

بعد حضور أبحاث الخارج للسيد محمود الشاهرودي، الشيخ حسين الحلي، السيد
علي

الطباطبائي التبريزي منذ سنة (١٣٨١ ه) في النجف. تولى إقامة الجماعة والوعظ
بمسجد

الحجازي في األهواز. انتقل إلى إصفهان وحاضر بمدرسة الصدر، تبوأ مكانة مرموقة
بين

علماء ومدرسي تلك المدينة.



(٥١١)



اآلثار:
١ - أرجوزة في المنطق (عربي / منطق)
٢ - إعراب سورة الفاتحة (عربي / لغة)

٣ - تعليقة على فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)
على بحث الظن منه.

٤ - تلخيص الباب األول من مغني اللبيب (عربي / لغة)
٥ - رسالة في أصالة الصحة (عربي / أصول الفقه)

٦ - رسالة في التقليد (عربي / أصول الفقه)
٧ - رسالة في حجية االجماع (عربي / أصول الفقه)

٨ - رسالة في حجية خبر الواحد (عربي / أصول الفقه)
٩ - رسالة في حجية الظواهر (عربي / أصول الفقه)

١٠ - رسالة في فضيلة شهر رمضان المبارك (عربي / معارف دينية)
١١ - رسالة في قاعدة التجاوز والفراغ (عربي / أصول الفقه)

١٢ - رسالة في المشتق (عربي / أصول الفقه)
١٣ - رسالة في النواهي (عربي / أصول الفقه)

١٤ - شرح تبصرة المتعلمين (عربي / فقه)
شرح لكتاب العالمة الحلي.

١٥ - شرح قصيدة البردة للبوصيري (عربي / المدائح والمراثي)
١٦ - الكواشف الجلية عن مطالب شرح اللمعة الدمشقية (عربي / فقه)

المصادر: زندگانى شيخ أنصاري: ٤٤٦، زندگانى مؤسس حوزه علميه اهواز: ٧١ -
،٧٢

مكتبة العالمة الحلي: ٧٥.
أبو القاسم بن محمد جعفر النائيني اإلصفهاني

(١٢٤٥ - ١٣٢٢ ه)
مدرس وطبيب بارع لقب ب " سلطان الحكماء ". ولد في مدينة نائين. قرأ علوم

(٥١٢)



العربية على اآلخوند مال محمد حسن النائيني بإصفهان، والحكمة والمنطق والهيئة
والطب والفقه والتفسير على الميرزا زين العابدين، آقا محمد حكيمي، الميرزا عبد

الوهاب اليزدي وغيرهم في مدينة يزد. مارس التدريس في مدرسة صدر ودار الفنون
بطهران. عينه ناصر الدين شاه القاجاري مشرفا على أطباء بالطه. توفي بمرض الهيضة

في قرية كالك بمدينة كرج.
اآلثار:

١ - اقسام حميات (فارسي / طب)
رسالة عن أنواع الحميات وعالجها بالطب القديم والجديد، استنادا إلى نظريات

األطباء
اإليرانيين والغربيين.

مخطوطاته: كلية الطب / طهران: ٤٧١ [٢ / ٢٧٠] - (ص ١ - ٦٤) - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٥ / ٤٥ [٢٠ / ٥٠٧٧] - (١٠٧ أ -

١١٤ ظ) - ١٢٩٨ ه، ناقصة اآلخر.
المرعشي / قم ٥ / ٦٠ [١٦٦٤] - (٤١ و).

المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣٤١٤ [٤٤٥٨] - (٣٩ و)، بخط المؤلف.
٢ - التحفة الناصرية (عربي / طب)

شرح " قانونچه طب " لمحمود بن محمد الچغميني. ألفه سنة (١٢٧٦ ه) باسم ناصر
الدين

شاه القاجاري.
مخطوطاته: المروي / طهران: ٨٤ [٤٢٣] - (٢٠٠ و) - ١٢٩٣ ه.

٣ - طاعونيه (فارسي / طب)
٤ - ناصر الملوك (فارسي / طب)

في خواص األدوية. ألفه سنة (١٢٦٥ ه).
مخطوطاته: معهد الدراسات الشرقية / تفليس (نشريه ٨ / ١٧٩) [٦٦]، بخط المؤلف

ظاهرا، ناقصة.
ملك الوطنية / طهران ٤ / ٨٠٧ [٤٤٢٢] - (١٥٧ و) - ١٢٧٧ ه.

طبعاته: طهران.
٥ - وبائيه (يوسفيه) (فارسي / طب)

(٥١٣)



المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٤، تاريخ نهضتهاى فكرى ايرانيان: ١٢٤٩، چاپى
فارسي

٥ / ٥١٢٤، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٦ / ١٨٠ - ١٨١، الذريعة ٢٤ / ١٦،
رجال بامداد

١ / ٥٧ - ٥٨، ريحانة األدب ٣ / ٥٤، كتابشناسى نسخ پزشكى: ٢٥، ١١٠،
،١٤١، ٢٩١

المآثر واآلثار: ٢٥٢ - ٢٥٣، مؤلفين چاپى ١ / ٢٦٠.
أبو القاسم بن محمد حداد

(ق ١٤ ه)
مترجم. أكمل دراسته اإلعدادية في الثانوية األميركية بطهران. درس القانون

واالقتصاد في جامعة لندن منذ سنة (١٣٠٨ ه) ولمدة (٦) سنوات.
اآلثار:

جويبار درخشان (فارسي / أدب)
ترجمة تأليف ل (چارلز موگن).

طبعاته: طهران، ١٣١٩ ش، وزيري، ١٢٢ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٦٢٢، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣٩.

أبو القاسم بن محمد حسن البختياري
(٠٠٠ - ١٢٧٢ ه)
عالم أقام بإصفهان.

اآلثار:
شرح نهج البالغة (عربي / حديث)

المصادر: الذريعة ١٤ / ١١٤، الكرام البررة ١ / ٥٢.
أبو القاسم بن محمد حسن الجيالني القمي

(١١٥٢ - ١٢٣١ ه) (١)
فقيه مجتهد، أصولي، رجالي ومحدث، رئيس علماء عصره، اشتهر بآرائه السديدة

--------------------
(١) ذكر أعيان الشيعة ٢ / ٤١١ ومجلة نور علم ع ٤٧، ص ١٦٥: (١١٥٠، ١١٥١، ١١٥٣، ١١٥٦ ه)

سنينا لوالدته، كما ذكرا سنة (١٢٣٣ ه) تاريخا لوفاته.

(٥١٤)



التي استودعها كتابه المعروف ب " قوانين األصول ". جيالني األصل (١)، مولده في
قرية

درباغ بناحية چابلق في بروجرد. درس عند والده مقدمات العلوم الدينية، وواصل
دراسة الفقه واألصول عند السيد حسين الخوانساري بخوانسار. حضر بحث العالمة

محمد باقر الوحيد البهبهاني في كربالء. قرأ على الشيخ مهدي الفتوني، الشيخ محمد
باقر

الهزارجريبي، السيد حسين القزويني وأجازوه. شهدت مدرسة كاسه گران بإصفهان
أول

فعالياته التدريسية بعد عودته إلى إيران مجالال بدرجة علمية رفيعة. حاز المرجعية
العامة. ألف معظم تصانيفه في قم. أجاز عددا من الشخصيات (٢)، وتتلمذ له كثير من

كبار
األساتذة والعلماء، منهم: المال أحمد النراقي، الشيخ حسن قفطان النجفي، السيد

محمد
باقر الرشتي. توفي بمدينة قم، ودفن بمقبرة شيخان.

اآلثار:
١ - أجوبة المسائل الركنية (فارسي / تراجم - عقائد - فقه)

أجوبة عن مسائل المولى علي المازندراني الملقب ب " الركن " بعناوين " سؤال...
وجواب ".

تطرقت إلى عدة موضوعات، منها: عقائد محيي الدين وبايزيد والمولوي، هوية مؤلف
" حديقة

الشيعة "، مقالة الفيض عن المجتهدين، عدم خلود الكفار في النار، العقول العشرة،
بعض األحكام

الفقهية.
--------------------

(١) جاء في رجال قم: ٨٦ أن سبب اشتهاره ب " الجيالني " هو إقامة أبيه لسنوات في شفت وهي إحدى
مدن

جيالن.
(٢) منهم: آقا أحمد ابن آقا محمد علي البهبهاني، طبعت اجازته ضمن كتاب مرآة األحوال جهان نما

(للمجاز): ٢٤٣ - ٢٤٤، وقد ذكر فيها سلسلة أسانيد رواية الشيخ مهدي الفتوني مصرحا بأنه
روى عنه.

وأسد الله بن إسماعيل التستري الكاظمي بسنة (١٢١٢ ه) في النجف.
ومحمد إبراهيم الكلباسي بسنة (١٢١٨ ه).

ومحمد علي بن محمد باقر الهزارجريبي بسنة (١٢٢٨ ه)، وذكر فيها مشايخه حسب ترتيب تتلمذه لهم.
توجد مخطوطة منها في:



الحكيم العامة / النجف (مخطوطات محمد الرشتي: ١٥٦) [١ / ١٣٨] - ق ١٤ ه.
والسيد محمد باقر الموسوي الشفتي مؤلف " مطالع األنوار " طبعت أجازته ضمن كتاب فهرست كتب

خطى كتابخانه هاي أصفهان: ١ - ٨.

(٥١٥)



مخطوطاته: البروجردي / النجف (الذريعة ٢٠ / ٣٤٩).
طبعاته: قم، مكتبة المرعشي، ١٣٦٤ ش، وزيري، آخر " قم نامه "، ص ٣٢٥ -

٣٧٨، باهتمام مدرسي الطباطبائي.
٢ - ارشاد نامه (فارسي / مواعظ وحكم)

رسالة إلى فتح علي شاه القاجاري في الوعظ واإلرشاد.
طبعاته: طهران، مجلة وحيد، السنة ١١، ص ١١٥٠ - ١١٥٢، ١٢١٤ - ١٢٢٢

والسنة ١٢، ص ٣٢ - ٤٣، بعنوان " نامه أي به آقا محمد خان قاجار ".
طهران، مجلة بررسيهاى تاريخي ع ٤، السنة ١٠، خمسة رسائل من القمي

إلى فتح علي شاه القاجاري.
٣ - أسئلة أصولية، فقهية وكالمية (فارسي / أصول الفقه - فقه - عقائد)

(٦) مسائل مع أجوبتها.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠٥ [١٠ / ١٠٢٠] - (١٦٠ ظ -

١٦٤ أ).
طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، آخر " جامع الشتات ".

٤ - االستيجار (عربي / فقه)
بيان لحكم من استأجر أرضا مشاهدة من آخر على أنها (٥٠) قفيزا، وأجريت الصيغة

على
ذلك، ولم يمسحها الثاني، ثم زرعها حتى مضت عليه سنين، ثم مسحها فوجدها

(٤٠) قفيزا.
مخطوطاته: المروي / طهران: ٢٩٢ [١٢ / ٦٦٩].

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤٠ [١٢ / ٢١٨٥] - (١١٥ أ - ١٣٠ أ) -
ق ١٣ ه.

٥ - أصول الدين (فارسي / عقائد)
بحث عن األصول االعتقادية الخمسة. تطرقت مقدمته إلى الفرق بين أصول الدين

والمذهب.
مخطوطاته: جامع گوهرشاد / مشهد ٢ / ٨٠٨ [٢ / ٧٠٠] - (و ٣٤ - ٦١) - ق

١٣ ه.
جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١٢٣١) [١ / ٨٠٩ م] - ١٢٢٧ ه.

چهل ستون / طهران (چند نسخه خطى: ٣٧٨) [٢ / ٣٠٣] - ١٢١٧ ه.
الخوانساري الخاصة / طهران (مجلة نور علم ع ٤، السنة ٢، ص ٢٠)

[١ مج].
دار الكتب / القاهرة ١ / ٢٠١ [٢٤ كالم، فارسي] - (و ٣٧ - ٤٩).



(٥١٦)



دار الكتب / القاهرة ١ / ٢٠١ [٩ كالم، فارسي] - (و ١ - ٣٢) - ١٢٣١ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ٢٢ [٨٢٠٨] - (٢١ و) - ١٢١٤ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٩٥)
[١ / ٨٠٨] - ١٢٢٥ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦٠)
[١٠ / ٣٢٣] - ق ١٣ - ١٤ ه.

عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٤٩) [٣ / ٣٣٠] - ق ١١ -
١٣ ه.

العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ٢٠٨) [٢ / ٤٧] - ١٢٣١ ه.
الفيضية / قم ٢ / ٨٥ [٢ / ١٣٦٤] - ١٢٢٥ ه.

قائني الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٤٩، ص ٣١) [٢١] - ١٢١٨ ه.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢٩٤ [١ / ٤٠٣ د] - (١ أ - ٤٤ ظ) -

١٢٣٦ ه، ناقصة األول.
الگلپايگاني / قم ٢ / ٢٠٥ [١ / ٧٢٦] - ١٢٢٠ ه.
الگلپايگاني / قم ٢ / ٢٠٣ [٢ / ٦٨٦] - ١٢٤٣ ه.

الگلپايگاني / قم ٣ / ١٠١ [٢ / ١٨٩٩] - ١٢٤٧ ه.
الگلپايگاني / قم ٣ / ١١٢ [١٩٣٨].

الگلپايگاني / قم ٣ / ١٢٦ [٢ / ١٩٨٤]، ناقصة.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٣١٢ [٥٤٠٧] - (٥٩ و) - ق ١٣ ه.

مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ١٤٢ [١ / ٢٠٧] - ١٢٢٦ ه.

المرعشي / قم ٢٢ / ٥٨ [٨٤٦٨] - (٥٠ و) - ١٢٣٦ ه.
المركزية / جامعة طهران ٨ / ١٩٠ [١٥٨٠] - (٣٧ و) - ق ١٣ ه، ناقصة

األول.
المسجد األعظم / قم: ٤٨٥ [٢ / ٨٩٩].

وزيري / يزد ٣ / ٩١٤ [١٢٧٧] - (٥٠ و) - ١٢٤٠ ه.
الوطنية / طهران ١٠ / ١٣٥ [٥ / ١٦٠٢ ع] - (ص ١٧٧ - ٢٤٣) - ١٢١٩ ه.

طبعاته: طهران، ١٣٠٨ ه، جيبي، ٤٣٣ ص، مع " النور المبين " و " الحجة البالغة ".
شيراز، ١٣٤٧ ه، رقعي، ٢٧٢ ص.

طهران، جيبي، ٢٥٠ ص.

(٥١٧)



٦ - ايمان فرعون (فارسي / عقائد)
جواب عن سؤال المال علي أصغر: هل يقبل الله تعالى ايمان فرعون؟

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٣ / ١٠٤ [٨ / ٤٩١٦] - (٣٢٨ ظ - ٣٥٣ أ) - ق
- ١٢
١٣ ه.

٧ - بيع الفضولي (عربي / فقه)
مخطوطاته: الفيضية / قم ١ / ٦٨ [١٧ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل "، تدوين هداية
الله بن رضا القمي.

المرعشي / قم ٢٤ / ٧٥ [١ / ٩٢٩٠] - (١ ظ - ٢٩ ظ) - ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٤ / ٩٩ [١ / ٩٣٠٥] - (١ ظ - ٢٦ أ) - ق ١٣ ه.

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، آخر " غنائم األيام "، ص ٥٣٨ - ٥٦٠.

٨ - بيع المعاطاة (١) (عربي / فقه)
٩ - تحفه عباسية (فارسي / فقه)

جواب مفصل عن أحكام الجهاد. ألفه وفقا لطلب عباس ميرزا نائب السلطنة.
مخطوطاته: سلطنتي / طهران (كتب ديني: ٩٢) [٦١١] - (٦٢ ص) - ١٢٢٧ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٣٨١ [٢٧١١] - (٢٧ و)، ناقصة
اآلخر.

طبعاته: مشهد، بنياد پژوهشهاى إسالمي، ضمن " مجموعه رسائل خطى فارسي "،
ص ٧٧ - ١٠٧.

١٠ - تراجم مشايخ اإلجازة من الرواة (٢) (عربي / رجال)
١١ - تعليقة على شرح عبارة اللمعة في صالة الجنائز (٣) (عربي / فقه)

--------------------
(١) أورده الذريعة ٣ / ١٩٣ وأشار إلى أنه طبع في آخر " غنائم األيام "، ولكننا لم نجده هناك، وال يبعد أنه

قصد " رسالة أحكام المعاوضة بدون الصيغة ".
(٢) في الذريعة ٢١ / ٢٦١: " رسالة في معرفة مشايخ اإلجازة من الرواة ".

(٣) في أعيان الشيعة ٢ / ٤١٣: الجماعة.

(٥١٨)



و " شرح عبارة اللمعة... " للسيد حسين بن أبي القاسم جد والد السيد محمد باقر
الخوانساري

مؤلف " روضات الجنات ".
١٢ - التقريرات (١) (عربي / فقه)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٤١) [١١٥١٧].
١٣ - تقليد الميت (فارسي / فقه)

مخطوطاته: الوطنية / طهران ٥ / ٤٦٢ [١ / ٢٣٤٤] - (ص ١ - ٨) - ق ١٣ ه،
مع

مطالب أخرى.
١٤ - جامع الشتات (فارسي - عربي / فقه)

أجوبة عن كثير من المسائل في أغلب أبواب الفقه.
مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس (نشريه ١١ / ٥٥) [١٠٥٨] - ق ١٣

ه،
ناقصة اآلخر.

جامع گوهرشاد / مشهد ٢ / ٧٢٦ [٦١٠] - (٢٨٥ و) - ق ١٣ ه، بعنوان
" سؤال وجواب ".

جامع گوهرشاد / مشهد ٢ / ٦٥٦ [٥٥٠] - (٣٤٩ و) - ق ١٣ ه، تحتوي
على مبحث االستحاضة إلى الديات.

الحجتية / قم: ٩ [١٤١] - ١٢٤٣ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٦٠) [٩٦٧١].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٣٣) [١٥٤٠٣]، قسم الحدود
والديات.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٣٣) [١٤٣٦٣] - ١٢٧٩ ه،
ناقصة األول.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٨٦) [٣١٤] -
١٢٠٣ / ١٢٣٠ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٨٦) [٧٧٧] -
١٢٢٧ ه.

--------------------
(١) تردد خطى الفبائى رضوى: ١٤١ في نسبته إلى المترجم له.

(٥١٩)



العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٨٦) [٢٢١] -
١٢٣١ ه، ج ٣.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٨٦) [٢٢٤] -
ق ١٣ ه، ج ٣.

العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ٩٩) - (٢٦٤ و) - ق ١٣ ه، سقطت منها
بداية كتاب الصالة.

فحول القزويني الخاصة / قزوين (مجلة تراثنا ع ٢، ص ٧٠)، مخرومة
اآلخر.

الفيضية / قم ٢ / ٤٧ [٢ / ٩٩٩] - (و ١٠١ - ١١٦)، قسم منها.
الفيضية / قم ٢ / ٤٠ [١٣٥] - (٢٣٥ و)، ناقصة.
الفيضية / قم ٢ / ٤١ [٩٨٩] - (١٨٠ و)، ناقصة.

قائني الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٤٩، ص ١٥٦) [٧٩]، بعض من
الكتاب.

كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٨ [٨١٤] - (٤١٠ و)، ناقصة.
الگلپايگاني / قم ٢ / ٣٨ [٤٤٥] - ١٢٧١ ه.

الجوردي الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ١٠٦).
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٦٠٨) [١٠٠٧٢].

مدرسة خيرات خان / مشهد (شهرستانها ٣ / ١٧٢٩) [٣٨] - (٣٠٧ و)،
ناقصة اآلخر.

مدرسة سليمان خان / مشهد (شهرستانها ١ / ٣) [٢١] - ١٢٢٦ ه.
مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٥٣) [٢٤١].

المرعشي / قم ١٩ / ٣٩٨ [٤ / ٧٥٨٦] - (١٠٣ ظ - ١٨٦ ظ)، ناقصة
اآلخر.

المرعشي / قم ٢٧ / ١٨٥ [١٠٧٥٦] - (٢٤٨ و) - ١٢٣١ ه، ج ١.
المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٦٠٢ [٢٧٢٧] - (٣٨٦ و) - ق ١٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ٨ / ٤٢٤ [١ / ١٨٢٧] - (٤ ظ - ٢٤١ ظ،
٢٧٣ أ - ٢٨٨ ظ).

المركزية / جامعة طهران ٨ / ٢٤٢ [١٦٨٢] - (٢٤١ و) - ق ١٣ ه، ناقصة
األول.

(٥٢٠)



معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٤٢٨ [٢٣٦٠] - (١٩٣ و)، من
الطهارة إلى الهبة، بعنوان " سؤال وجواب ".

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٤٢٨ [٢٣٥٠] - (١٥٠ و)، من
الجزء الثالث إلى آخر الديات، بعنوان " سؤال وجواب ".

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٤٢٩ [٢٣٦٣] - (٢١٠ و)، من
الطهارة إلى الوصية، بعنوان " سؤال وجواب ".

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٤٢٩ [٢٣٦٢] - (١٦٤ و)، من
الوصية إلى الديات، بعنوان " سؤال وجواب ".

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٤٢٩ [٢٣٥٩] - (١٥١ و) -
١٢٤٢ ه، من النكاح إلى الميراث، بعنوان " سؤال وجواب ".

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٤٢٧ [٢٣٥٨] - (٢٤٧ و) -
١٢٤٩ ه، بعنوان " سؤال وجواب ".

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٤٢٨ [٢٣٦٤] - (٢١٧ و) -
١٢٤٩ ه، من النكاح إلى آخره، بعنوان " سؤال وجواب ".

ملك الوطنية / طهران ١ / ١٤٣ [٢١٩١] - (٢٧٨ و) - ١٢٢٨ ه.
ملك الوطنية / طهران ٣ / ٤٧٨ [١٤٤٦] - (٢٩٣ و) - ١٢٤٥ ه، بعنوان

" سؤال وجواب ".
طبعاته: عديدة منها:

طهران، ١٢٣٤ ه، رحلي، ٨٦١ ص.

طهران، ١٢٧٧ ه، رحلي، ٧٩٥ ص.

طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ٨٣٠ ص.
طهران، كيهان، ١٣٧١ ش، وزيري، ٤٢٥ + ٤٩٥ + ٥٣٩ ص، ٣ ج، إلى

آخر الوكالة.
١٥ - الجهادية (عربي / فقه)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٧٩) [٦١٩٣]، نسبت إلى
السيد

علي الطباطبائي والمحقق القمي وغيرهما.
١٦ - جواز تصرف المالك في ملكه مع تضرر الغير به (عربي / فقه)

رسالة مختصرة في الجواب عن: هل يجوز تصرف المالك في ملكه مع علمه بتضرر
اآلخرين

به؟ ألفها سنة (١٢٠٥ ه) في كاشان.



(٥٢١)



مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [١٠ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٢٥ [٧٢٦١] - ١٢٧٧ ه. ضمن

" الرسائل ".
الفيضية / قم ١ / ٦٧ [٩ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ٣١١ [٥ / ٤٢٩٨] - (٤٨ ظ - ٤٩) -
ق ١٢ ه.

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المرعشي / قم ٢٤ / ٧٧ [٨ / ٩٢٩٠] - (١١١ أ - ١١٢ أ) - ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٤ / ١٠٠ [٨ / ٩٣٠٥] - (١٠٤ ظ - ١٠٥ ظ) - ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠٤ [١٠٢٠] - (١٤٢ أ - ١٤٣ ظ) -

١٢٢٦ ه، بعنوان " پاسخهاى قمى ".
المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [٩ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".

طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، آخر " غنائم األيام "، ص ٧٤٩ - ٧٥٠.
١٧ - جواز الحكومة الشرعية والقضاء والتحليف بتقليد المجتهد (عربي / فقه)

١٨ - حاشية شرح مختصر ابن الحاجب العضدي (عربي / منطق)
تعليقة على " مختصر منتهى السؤال واألمل في علمي األصول والجدل " ألبي عمرو
عثمان بن عمر الحاجب المالكي، وشرحه القاضي عضد الدين عبد الرحمن األيجي.

١٩ - الحاشية على زبدة األصول (عربي / أصول الفقه)
تعليقة على مصنف للشيخ البهائي.

٢٠ - حاشية القوانين (عربي / أصول الفقه)
تعليقة على كتاب " قوانين األصول " للمترجم له.

مخطوطاته: امام الجمعة الخاصة / زنجان (دليل المخطوطات ١ / ١٤٤) [٢ مج].
عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٧٥) [٦١] - ق ١١ - ١٢ ه،

ناقصة اآلخر.
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٤٠٣) [١ / ٢٣٨].

المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٦٧٢ [٣ / ١١٠٩] - (٣١ أ - ٢٠٢ أ) -
١٢٣٥ ه.

طبعاته: عديدة على هامش " قوانين األصول ".

(٥٢٢)



٢١ - حكم اإلنفحة المأخوذة من الميتة (عربي / فقه)
مقدمة و (٧) مقامات و (٤) فروع. ألفه سنة (١١٧٨ ه) في النجف.

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [١٢ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.
الفيضية / قم ١ / ٦٧ [١١ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المرعشي / قم ٤ / ٦٣ [١٠ / ١٢٥٩] - (١٢٣ ظ - ١٢٧ أ).

المرعشي / قم ٢٤ / ٧٦ [٥ / ٩٢٩٠] - (٩٠ ظ - ٩٦ ظ) - ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٤ / ٩٩ [٥ / ٩٣٠٥] - (٨٤ ظ - ٩٠ ظ) - ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠٤ [٨ / ١٠٢٠] - (١٤٣ ظ - ١٥٠ أ).

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [١١ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".
٢٢ - حكم الطالق بدعوى الوكالة (عربي / فقه)

رسالة شرح فيها حكم المسألة اآلتية: إذا طلق رجل زوجة آخر بدعوى الوكالة، ثم
نكحها

بعد انقضاء العدة، ثم جاء األول وأنكر الطالق وتوكيله، فهل يحكم بتقديم قوله؟
مخطوطاته: امام الجمعة الخاصة / زنجان (دليل المخطوطات ١ / ١٤٢) [١ مج] -

١٢٣١ ه.
المرعشي / قم ٤ / ٦٣ [٩ / ١٢٥٩] - (١١٨ أ - ١٢٣ أ).

المرعشي / قم ٢٤ / ٧٦ [٢ / ٩٢٩٠] - (٣٠ ظ - ٣٩ أ) - ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٤ / ٩٩ [٢ / ٩٣٠٥] - (٢٧ ظ - ٣٦ أ) - ق ١٣ ه.
المروي / طهران: ٢٩٣ [٩ / ٦٦٩].

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤٠ [٩ / ٢١٥٨] - (٨٤ أ - ٩٤ ظ) - ق ١٣ ه.
طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، كتاب الطالق، ص ٥٠٨

-
.٥١٣

٢٣ - حكم من أجنب ليلة الصيام (عربي / فقه)
مخطوطاته: الفيضية / قم ١ / ٦٧ [١٤ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [١٤ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".

٢٤ - خالصة االحكام (١) (فارسي / فقه)
--------------------

(١) نسبه مؤلف خطى إلهيات تهران ١ / ٣٩٦ إلى أبي القاسم من دون لقب، واستظهر أن يكون للمترجم
له.



(٥٢٣)



منظومة عن معنى الشك والسهو في الصالة.
مخطوطاته: كلية اإللهيات / طهران ١ / ٣٩٦ [١ / ٧٩٩ د] - ق ١٣ ه، في ذيل

ديوان
فتح علي خان ملك الشعراء.

٢٥ - ديوان (عربي - فارسي / شعر)
احتوى على مدح ورثاء أهل البيت (عليهم السالم)، يقرب من (٥٠٠٠) بيت.

مخطوطاته: الفيضية / قم ١ / ٦٨ [٢١ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل "، بعنوان
" أشعاره بالعربية والفارسية ".

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل "، بعنوان " بعض
القصائد في مدح األئمة (عليهم السالم) ".

المرعشي / قم ٦ / ٢٢٦ [٢٢٤٠] - (٧ و) - ١٢٩٧ ه، بعنوان " مجموعة
شعرية "، ٤ قصائد إحداها ترجمة فارسية للقصيدة النونية التي نظمها

السيد محمد خادم الحائر الشريف في رثاء اإلمام الحسين (عليه السالم) مع النص
األصلي، والبقية بالعربية.

٢٦ - الربائية (عربي / فقه)
رسالة في عموم حرمة الربا لسائر عقود المعاوضات.

٢٧ - رد صوفيه (فارسي / الفرق والمذاهب)
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٢٥٩ [١ / ٥٣٤٨] - (١ - ٨٧

ظ) -
ق ١٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٢٤٩ [٤ / ٣٢٨٢] - (ص ٧٣ - ٨٨) -
ق ١٣ ه.

٢٨ - رد على رد قوانين األصول (عربي / أصول الفقه)
رسالة بعناوين " قوله... قوله " تضمنت رد المترجم له على ما كتبه أحد طالبه ردا

لبحث
األوامر في " قوانين األصول ". فرغ منه سنة (١٢١٤ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ٤ / ٥٦ [١٢٥٥] - (١٦ و) - ١٢١٤ ه، بخط المؤلف،
مصححة.

طبعاته: قم، كتابخانه آية الله مرعشى، ١٣٧٦ ش، ضمن ميراث إسالمي، دفتر
ششم، ص ١٧٨ - ٢٢٦، تصحيح مرتضى سيفي.

(٥٢٤)



٢٩ - الرد على القسورة (عربي / فقه)
رد على المسائل واالعتراضات المسماة ب " القسورة " للميرزا محمد االخباري (ت

١٢٣٢ ه)،
مع نصوص تلك المسائل. نسخته كانت في مكتبة الميرزا علي بن محمد حسين

الشهرستاني
بكربالء.

٣٠ - الرد على هنري مارتين (١) (فارسي / عقائد)
رسالة رد بها على تهجمات (مارتين). أورد مقتطفات من أحاديثه مميزة بخط تحتها ثم

نقدها
وفندها. (٦٠) صفحة بخط المؤلف. ضمن مجموعة رسائله عند حفيده السيد حسين

سيدي.
٣١ - رسالة أحكام المعاوضة بدون الصيغة (عربي / فقه)

طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، آخر " غنائم األيام "، ص ٥٦٤ - ٥٦٧.
٣٢ - رسالة تحديد وقت افطار المسافر (عربي / فقه)

مخطوطاته: الفيضية / قم ١ / ٦٧ [١٣ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [١٣ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".
٣٣ - رسالة الجزية (عربي / فقه)

أحكام الجزية في زمان الغيبة.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٠٤ [٣ / ٦١٩٣]، ضمن "

الجهادية ".
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، ضمن " غنائم األيام "، ص ٥٨٩ - ٥٩٣.

٣٤ - رسالة في اخراج المؤن في الزكاة (عربي / فقه)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٢٠)

.[٢ / ١٠٠٦]
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦٣)

[٣ / ٤٨٨] - ١٢١٣ ه.
الفيضية / قم ١ / ٦٧ [١٦ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ٣١٢ [٦ / ٤٢٩٨] - (٥٠ ظ - ٦٧ أ)
- ١١٩٥ ه.

--------------------
(١) قس سعى في نشر الدين المسيحي بالهند وإيران. من نشاطاته: ترجمة اإلنجيل إلى الفارسية، وكتابة

بحوث أشكل بها على عقائد المسلمين، وال سيما مسألة اإلعجاز.



(٥٢٥)



مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٤٢٧) [٢١ / ٦٤٦] -
(ص ٥٤١ - ٥٦٣).

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المرعشي / قم ٤ / ٦١ [٦ / ١٢٥٩] - (٤٣ أ - ٦١ أ)، بعنوان " عدم

الزكاة في أجرة الحصاد ".
المرعشي / قم ٢٤ / ٧٨ [١٢ / ٩٢٩٠] - (١٢٨ أ - ١٤٣ أ) - ق ١٣ ه،

بعنوان " عدم الزكاة في أجرة الحصاد ".
المرعشي / قم ٢٤ / ١٠١ [١٢ / ٩٣٠٥] - (١١٩ ظ - ١٣٤ ظ) - ق ١٣ ه،

بعنوان " عدم الزكاة في أجرة الحصاد ".
المركزية / جامعة طهران ٨ / ٤٢٥ [٤ / ١٨٢٧] - (٣١٦ - ٣٢٦ ظ)،

بعنوان " رسالة في وضع أجرة الحصاد والحمالة والرضاضة عن نصاب الزكاة ".
المروي / طهران: ٢٩٢ [١٦ / ٦٦٩].

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤١ [١٧ / ٢١٥٨] - (١٦٩ أ - ١٨٨ أ) -
ق ١٣ ه.

طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، آخر " غنائم األيام "، ص ٧١٨ - ٧٣٠.
٣٥ - رسالة في اإلرادة اإللهية (فارسي / عقائد)

شرح للرواية الثالثة في باب المشيئة واإلرادة من " أصول الكافي ". نسختها كانت عند
أحد

أحفاده بطهران ضمن " جامع الشتات "، ونسخة مصورة عنها عند المدرسي
الطباطبائي.

طبعاته: قم، ١٤٠٥ ه، ضمن مجلة نور علم ع ١١، السنة ١٣٦٤ ش، ص ١٣٨ -
١٥٩، إشراف رضا استادي.

٣٦ - رسالة في اشتراط البيع من البايع
على من اشترى سلعة في عقد البيع (عربي / فقه)

طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، آخر " غنائم األيام "، ص ٥٦٠ - ٥٦٤.
٣٧ - رسالة في انتقال الدعوى (عربي / فقه)

بيان لحكم المسألة اآلتية: إذا ادعى زيد على ميت عينا أو دينا وأقام البينة عند
الحاكم....

مخطوطاته: المروي / طهران: ٢٩٢ [١٤ / ٦٦٩].
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤١ [١٤ / ٢١٥٨] - (١٣٥ أ - ١٣٨ أ) -

ق ١٣ ه.



(٥٢٦)



طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، كتاب الصلح، ص ٢٤١
-

.٢٤٣
٣٨ - رسالة في أن كفارة النذر تتكرر أم ال؟ (عربي / فقه)

حكم من نذر إن فعل حراما صام (٢٠) يوما من الصيف، ففعل الحرام وترك الصوم
مرارا.

مخطوطاته: المروي / طهران: ٢٩١ [٣ / ٦٦٩].
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٣٩ [٣ / ٢١٥٨] - (٥٢ أ - ٥٩ أ) - ق ١٣ ه.

طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، كتاب النذر، ص ٥٤٠ -
.٥٤١

٣٩ - رسالة في أ نه هل يجوز إرضاع إحدى األختين ولد األخرى؟ (عربي / فقه)
ألفها سنة (١٢٠٠ ه).

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [٨ / ٤٢٦].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦١)

.[٦ / ٣٣٧]
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٢٥ [١٠ / ٧٢٦١] - ١٢٧٧ ه، ضمن

" رسائل ".
الفيضية / قم ١ / ٦٧ [٦ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".

كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٧٣٢ [١ / ١٦٠١] - ١٢٤٥ ه، بعنوان " رضاعية ".
المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ٢٤ / ٧٩ [١٤ / ٩٢٩٠] - (١٤٥ أ - ١٥٠ أ) - ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٤ / ١٠١ [١٤ / ٩٣٠٥] - (١٣٧ أ - ١٤١ ظ) - ق ١٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠٣ [٥ / ١٠٢٠] - (١٣٣ أ - ١٣٨ أ).
المروي / طهران: ٢٩٢ [٨ / ٦٦٩].

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [٦ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل "، بعنوان
" رضاع ".

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٣٩ [٨ / ٢١٥٨] - (٧٤ أ - ٧٩ أ) - ق ١٣ ه،
ضمن " رسائل ".

٤٠ - رسالة في بطالن التعليق في العقود (عربي / فقه)
شاهدها الشيخ الطهراني في مكتبة السيد محمد اللواساني بالنجف.

(٥٢٧)



٤١ - رسالة في بيان بعض احكام القضاء (عربي / فقه)
مخطوطاته: الفيضية / قم ١ / ٦٨ [١٩ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل "، عليها

تعليقات
أبي طالب الحسيني القمي.

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".
٤٢ - رسالة في البيع (عربي / فقه)

مخطوطاته: مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٤٢٧) [٢٠ / ٦٤٦] - (ص
- ٥١٩

٥٤٠) - ١٢١٤ ه.
٤٣ - رسالة في تركة الميت (١) (عربي / فقه)

فرغ منها سنة (١٢٠٥ ه) بكاشان.
مخطوطاته: امام الجمعة الخاصة / زنجان (دليل المخطوطات ١ / ١٤٧) [٣ مج]،

بعنوان " الدين والوصية هل يمنعان من اإلرث ".
التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [٩ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.

جامع گوهرشاد / مشهد ٢ / ٦٤٩ [٧ / ٥٤٣] - (و ٢٠٤ - ٢٠٨) -
ق ١٣ ه، بعنوان " ارث ".

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٢٥ [٧٢٦١] - ١٢٧٧ ه، ضمن
" رسائل ".

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦١)
.[٧ / ٣٣٧]

الفيضية / قم ١ / ٦٧ [٧ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".
الفيضية / قم ٢ / ٤٨ [٢ / ١٠١٠] - ١٢٥١ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ٣١١ [٤ / ٤٢٩٨] - (٤١ ظ - ٤٣ ظ) -
١٢١٠ ه.

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل "، بعنوان " من
مات وعليه دين أو وصية ".
--------------------

(١) ذكرها العالمة الطهراني في الذريعة ١٩ / ٢٧ بعنوان " مال الميت إذا كان عليه دين مستوعب "، وفي
الذريعة ٨ / ٢٩٣ بعنوان " الدين المستوعب "، والظاهر من كالمه أنها " اإلرث " المعنون في الذريعة ١ /

.٤٤١

(٥٢٨)



المرعشي / قم ٢٤ / ٧٦ [٧ / ٩٢٩٠] - (١٠٧ أ - ١١١ أ) - ق ١٣ ه،
بعنوان " اإلرث مع الدين المستوعب أو الوصية ".

المرعشي / قم ٢٤ / ١٠٠ [٧ / ٩٣٠٥] - (١٠٠ ظ - ١٠٤ أ) - ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠٤ [٦ / ١٠٢٠] - (١٣٨ أ - ١٤٢ أ) -

١٢٢٦ ه.
المروي / طهران: ٢٩١ [٥ / ٦٦٩].

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [٧ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٣٩ [٥ / ٢١٥٨] - (٦٢ أ - ٦٦ ظ) - ق ١٣ ه،

ضمن " جوامع الرسائل ".
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، ضمن " غنائم األيام "، ص ٧٤٦ - ٧٤٩، بعنوان

" رسالة في الميراث ".
٤٤ - رسالة في تنازع الزوجين في متاع البيت (عربي / فقه)

ألفها سنة (١١٩٧ ه) بمدينة قم.
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [٥ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦١)
.[٣ / ٣٣٧]

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٢٥ [٤ / ٧٢٦١] - ١٢٧٧ ه.
الفيضية / قم ١ / ٦٧ [٤ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".
كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٧٣٣ [٤ / ١٦٠١] - ١٢٤٥ ه.
المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ٢٤ / ١٠٠ [١٠ / ٩٣٠٥] - (١١٠ أ - ١١٥ ظ) - ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٤ / ٧٨ [١٠ / ٩٢٩٠] - (١١٧ أ - ١٢٢ ظ) - ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠٢ [٣ / ١٠٢٠] - (١٢٢ ظ - ١٢٨ أ) -

١٢٢٦ ه.
المروي / طهران: ٢٩١ [٧ / ٦٦٩].

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [٤ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٣٩ [٧ / ٢١٥٨] - (٧٢ ظ - ٧٩ أ) - ق ١٣ ه،

ضمن " رسائل ".
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، آخر " غنائم األيام "، ص ٧٤١ - ٧٤٦.

(٥٢٩)



٤٥ - رسالة في جواز نقض الفتوى (عربي / فقه)
ألفها سنة (١٢١٧ ه) بمدينة قم.

مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤٢ [٢٠ / ٢١٥٨] - (٢٧٣ أ - ٢٧٤ ظ)
-

ق ١٣ ه، ناقصة األول.
٤٦ - رسالة في الحبوة (١) (عربي / فقه)

مخطوطاته: المروي / طهران: ٢٩٢ [١٠ / ٦٦٩].
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤٠ [١٠ / ٢١٥٨] - (٩٤ ظ - ١٠٦ ظ) -

ق ١٣ ه، ضمن " رسائل ".
٤٧ - رسالة في الحج (عربي / فقه)

مقدمة ومقالتان وخاتمة. المقدمة في أهمية وفلسفة الحج، والمقالة األولى (٤) فصول
في حج

التمتع، والثانية في أفعال الحج، والخاتمة في وظائف الحج القلبي.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٢٥٠ [٧ / ٤١٧] - (ص ٢٨٠ -

.(٢) (٣٨٣
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٧١ [١ / ٨٥٣] - (١ ظ - ٢٥ ظ).

٤٨ - رسالة في الحسن والقبح العقليين (عربي / عقائد)
ألفها في النجف سنة (١١٧٥ ه). رأى الشيخ الطهراني صورة فوتوغرافية عن األصل

بخط
المؤلف في النجف عند السيد محمد حسين الجاللي.

٤٩ - رسالة في حكم دعوى الطالق من الزوج وإنكار الزوجة له (عربي / فقه)
مخطوطاته: المرعشي / قم ٤ / ٦٢ [٨ / ١٢٥٩] - (٧٤ ظ - ١١٧ ظ)، بعنوان "

اقرار
الرجل بطالق زوجته ".

المرعشي / قم ٢٤ / ٧٦ [٤ / ٩٢٩٠] - (٥٠ ظ - ٩٠ أ) - ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٤ / ٩٩ [٤ / ٩٣٠٥] - (٤٧ ظ - ٨٤ ظ) - ق ١٣ ه.

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٣٨ [١ / ٢١٥٨] - (٢ ظ - ٥٠ ظ).
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، ضمن " غنائم األيام "، ص ٦٠٤ - ٦٣٥.

--------------------
(١) جاء بحث الحبوة في " جامع الشتات " بموضعين وال نحتمل أنهما هذه الرسالة.

(٢) جاء تاريخ كتابة النسخة في سنة (١٠٦٧ ه) وهو خطأ.



(٥٣٠)



٥٠ - رسالة في حكم " شير بها " (عربي / فقه)
بيان حكم ما تعارف بين اإليرانيين من أخذ ولي المرأة مقدارا من المال - غير مهرها

-
للموافقة على تزويجها وهو ما يعرف ب " شير بها " عندهم. ألفها سنة (١٢٠٥ ه).

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [٣ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٢٥ [٧ / ٧٢٦١] - ١٢٧٧ ه، ضمن

" الرسائل ".
الفيضية / قم ١ / ٦٧ [٨ / ٨١٨].

الفيضية / قم ٢ / ٤٨ [٣ / ١٠١٠] - ١٢٥١ ه.
المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ٢٤ / ٧٨ [١٣ / ٩٢٩٠] - (١٤٣ أ - ١٤٥ أ) - ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٤ / ١٠١ [١٣ / ٩٣٠٥] - (١٣٥ أ - ١٣٧ أ) - ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠١ [١ / ١٠٢٠] - (١١٥ أ - ١١٧ أ) -

١٢٢٦ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٨٠ [٦ / ٧٧٠٧] - ق ١٣ ه.

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [٨ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، ضمن " غنائم األيام "، ص ٧٤٠ - ٧٤١.

٥١ - رسالة في حكم ميراث المتمتعين (عربي / فقه)
مخطوطاته: المروي / طهران: ٢٩١ [٤ / ٦٦٩].

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٣٩ [٤ / ٢١٥٨] - (٥٩ أ - ٦٢ أ) - ق ١٣ ه.
طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، كتاب النكاح، ص ٤٢٠

-
.٤٢١

٥٢ - رسالة في دعوى فسق الحاكم أو الشهود (عربي / فقه)
مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤٠ [١١ / ٢١٥٨] - (١٠٦ ظ - ١١٥ أ)

-
ق ١٣ ه، ضمن " رسالة الملكية والتصرف ".

طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، ص ٧٠٦ - ٧٠٩.
٥٣ - رسالة في دعوى المرأة خلوها من الموانع (عربي / فقه)

ألفها سنة (١١٩٤ ه).

(٥٣١)



مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦٣)
[٤ / ٤٨٨] - ١٢١٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٢٠)
.[٣ / ١٠٠٦]

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ٣١٢ [٧ / ٤٢٩٨] - (٦٧ ظ - ٧٩).
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٤٢٧) [٢٢ / ٦٤٦] -

(ص ٥٦٤ - ٥٧٥) - ١٢١٥ ه.
المرعشي / قم ١٣ / ١٠١ [٣ / ٤٩١٦] - (١٧٧ ظ - ١٨٥ ظ).

٥٤ - رسالة في الزكاة (فارسي / فقه)
مفصلة. (٤) أبواب.

مخطوطاته: التسترية / النجف (الذريعة ١٢ / ٤٠)، إلى أول الباب الرابع في سائر
الصدقات، بخط المؤلف.

الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ٧٩ [١ / ١١٠] - (٣ ظ - ٦٩ أ) -
١٢١٦ ه.

٥٥ - رسالة في الزكاة والخمس (عربي / فقه)
أحكام الزكاة والخمس والصدقات الواجبة والمندوبة مع بعض أحكام الوقف والعتق

والكفارة
والنذر وباقي العبادات المالية. (٦) أبواب.

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٩ / ٣٩٧ [٣ / ٧٥٨٦] - (٧٦ ظ - ١٠٢ ظ).
٥٦ - رسالة في الزوجية مع شرط الوكالة في الطالق (عربي / فقه)

في بيان المسألة اآلتية: هل يصح اشتراط الطالق للزوجة في صورة إيذاء الزوج إياها؟
مخطوطاته: المروي / طهران: ٢٩٢ [١٥ / ٦٦٩].

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤١ [١٥ / ٢١٥٨] - (١٣٨ أ - ١٥١ أ) -
ق ١٣ ه.

٥٧ - رسالة في الشكيات (عربي / فقه)
مخطوطاته: عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٤٩) [٤ / ٣٣٠] - ق ١٣

ه.
٥٨ - رسالة في الصحة والفساد (عربي / فقه)

مخطوطاته: وزيري / يزد ٤ / ١٢٧٥ [٢ / ٢٣٩٠] - (ص ٥ - ٦).

(٥٣٢)



٥٩ - رسالة في الصحيح واألعم (عربي / أصول الفقه)
٦٠ - رسالة في صالة الجمعة (١) (عربي / فقه)

اختار فيها عدم وجوب الجمعة وجواز اتيانها في غيبة اإلمام المهدي عجل الله تعالى
فرجه.

٦١ - رسالة في الطالق بعوض (عربي / فقه)
ألفها سنة (١٢٢٢ ه).

مخطوطاته: الفيضية / قم ١ / ٦٧ [١٥ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".
مدرسة خيرات خان / مشهد (شهرستانها ٣ / ١٧٨٢) [٦ / ٣١] - (٣٠ و).

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المرعشي / قم ١٣ / ١٠٢ [٥ / ٤٩١٦] - (١٩٤ ظ - ٢٢٧ ظ).

المروي / طهران: ٢٩١ [١ / ٦٦٩].
المروي / طهران: ٢٩٢ [١٧ / ٦٦٩]، بعنوان " رسالة في طالق الخلع ".

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [١٥ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤١ [١٨ / ٢١٥٨] - (١٨٨ أ - ٢٤١ ظ) -

ق ١٣ ه، ضمن " رسائل ".
طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، ص ٥١٣ - ٥٣٧.

طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، ضمن " غنائم األيام "، ص ٦٣٥ - ٦٦٨.
٦٢ - رسالة في الطهارة والصالة مع احكام الجنائز (فارسي / فقه)

رسالة عملية. شاهدها الشيخ الطهراني عند الشيخ عباس الطهراني الحائري.
٦٣ - رسالة في عدم لزوم استحضار

صورة المرشد في حال الذكر والفكر (فارسي / الفرق والمذاهب)
رد على المتصوفة الملتزمين بحضور صورة شيخ طريقتهم عند الذكر. ألفها سنة

(١٢١٣ ه)
لفتح علي شاه القاجاري.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٣٠)
- [٦٥٢]
١٢٣٧ ه.

--------------------
(١) شرحها محمد بن محمد صالح روح افزائي بعناوين " قوله... قوله ". نسخة مخطوطة من الشرح في:

المرعشي / قم ٦ / ٢٧١ [٢٢٨٦] - (٢٠ و) - ق ١٣ ه.

(٥٣٣)



مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ٣٥) [٢ مج].
المرعشي / قم ٨ / ٢٤ [٢ / ٢٨٢٠] - (٣٥ ظ - ٦٢ ظ) - ١٢٩٥ ه، بعنوان

" اجازه بر ذكر ".
المركزية / جامعة طهران ٨ / ٤٢٤ [١ / ١٨٢٧].

طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، ص ٨٠٢ - ٨١٠.
٦٤ - رسالة في العقد للمحرمية (١) (عربي / فقه)

بيان لحكم عقد الرضيعة ألجل محرمية أمها. ألفها سنة (١٢١٧ ه).
مخطوطاته: المروي / طهران: ٢٩١ [٢ / ٦٦٩].

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٣٩ [٢ / ٢١٥٨] - (٥٠ ظ - ٥٦ أ) - ق ١٣ ه،
ضمن " رسائل ".

طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، كتاب النكاح، ص ٤٣٨
-

.٤٤١
طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، ضمن " غنائم األيام "، ص ٦٠٠ - ٦٠٤.

٦٥ - رسالة في العقل (عربي / فلسفة)
مخطوطاته: وزيري / يزد ٤ / ١٢٧٥ [١ / ٢٣٩٠] - (ص ١ - ٥).

٦٦ - رسالة في الغناء (عربي / فقه)
طبعاته: طهران، ١٣٢٧ ه، رحلي، ضمن " غنائم األيام "، ص ٥٦٧ - ٥٦٩.
٦٧ - رسالة في قاعدة التسامح في أدلة السنن والكراهة (عربي / أصول الفقه)

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [١١ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٥٨)

.[٦ / ٣١٠]
الفيضية / قم ١ / ٦٧ [١٠ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [١٠ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".

--------------------
(١) عدها السيد محسني في مجلة آينه پژوهش ع ٣٨، ص ٩١ خطأ من جملة المنظومات الفقهية الشيعية
في باب النكاح، وربما العتماده كالم الشيخ الطهراني في الذريعة ١٥ / ٢٩٦ من أنها تناهز (٤٠٠) بيت،

فحسبها نظما، في حين أن البيت يعني: السطر، ال بيت الشعر.

(٥٣٤)



٦٨ - رسالة في ما يعتبر في الشهادة (عربي / فقه)
بحث عما يصير به الشاهد شاهدا والضابط فيه.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٤ / ٦٢ [٧ / ١٢٥٩] - (٦١ ظ - ٧٣ أ).
المرعشي / قم ٢٤ / ٧٦ [٣ / ٩٢٩٠] - (٣٩ ظ - ٤٩ ظ) - ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٤ / ٩٩ [٣ / ٩٣٠٥] - (٣٦ أ - ٤٦ أ) - ق ١٣ ه.
٦٩ - رسالة في مسائل االحتياط (فارسي / فقه)

أهم مسائل االحتياط في الصالة جوابا عن سؤال المال علي النوري.
طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، ص ٧٨٤ - ٧٩١.

طهران، مجلة كيهان فرهنگى، ع ٩، السنة ١٣٦٥ ش، ص ١٠ - ١٢،
باهتمام علي رضا ذكاوتي.

٧٠ - رسالة في منجزات المريض (عربي / فقه)
ألفها سنة (١١٩٥ ه) بمدينة قم.

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [١٣ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٢٥ [٩ / ٧٢٦١] - ١٢٧٧ ه، ضمن

" رسائل ".
الفيضية / قم ١ / ٦٧ [٢ / ٨١٨].

كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٧٣٢ [٢ / ١٦٠١] - ١٢٤٥ ه.

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المرعشي / قم ٤ / ٦٤ [١١ / ١٢٥٩] - (١٢٧ ظ - ١٣٤ أ).

المرعشي / قم ٢٤ / ١٠٠ [٦ / ٩٣٠٥] - (٩١ أ - ١٠٠ أ) - ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٤ / ٧٦ [٦ / ٩٢٩٠] - (٩٧ أ - ١٠٦ ظ) - ق ١٣ ه.

المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠٥ [٩ / ١٠٢٠] - (١٥٠ أ - ١٦٠ أ) -
١٢٢٦ ه.

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [٢ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، آخر " غنائم األيام "، ص ٧٥٠ - ٧٥٧.

٧١ - رسالة في المنطق (عربي / منطق)
٧٢ - رسالة في ميراث الزوجة (عربي / فقه)

بيان ما ترث المرأة من زوجها. ألفها سنة (١١٩٧ ه).

(٥٣٥)



مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦١)
[٤ / ٣٣٧] - ١٢١٩ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٢٥ [٣ / ٧٢٦١] - ١٢٧٧ ه، ضمن
" رسائل ".

الفيضية / قم ١ / ٦٧ [٣ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".
كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٧٣٣ [٣ / ١٦٠١] - ١٢٤٥ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ٣١٠ [٣ / ٤٢٩٨] - (٣٨ أ - ٤٣ ظ).
المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ٢٤ / ١٠٠ [٩ / ٩٣٠٥] - (١٠٥ ظ - ١١٠ أ) - ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٤ / ٧٧ [٩ / ٩٢٩٠] - (١١٢ ظ - ١١٧ أ) - ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠٢ [٢ / ١٠٢٠] - (١١٧ أ - ١٢٢ أ) -

١٢٢٦ ه.
المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [٣ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٣٩ [٦ / ٢١٥٨] - (٦٦ ظ - ٧٢ ظ)، ضمن
" رسائل ".

٧٣ - رسالة في وقف المدرسة (عربي / فقه)
بيان لحكم مدرسة ال يعلم أن واقفها من الشيعة اإلمامية أو من المخالفين. ألفها سنة

(١٢١٤ ه) بمدينة مشهد.
مخطوطاته: المروي / طهران: ٢٩٢ [١٩ / ٦٦٩].

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤٢ [٢١ / ٢١٥٨] - (٢٧٤ ظ - ٢٨٥ ظ) -
ق ١٣ ه، ضمن " رسائل ".

طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، ضمن " جامع الشتات "، ص ٣٣٦ - ٣٤١.
طهران، ١٣١٩ ه، ضمن " غنائم األيام "، ص ٥٩٣ - ٦٠٠.

٧٤ - رسالة در ترجمه يك حديث (فارسي / حديث)
كتبها سنة (١٢٢٥ ه).

مخطوطاته: المروي / طهران: ١٤٠ [٩٥٠] - ق ١٣ ه.
٧٥ - شرح األلفية (عربي / فقه)

و " األلفية " للشهيد األول محمد بن مكي العاملي.

(٥٣٦)



مخطوطاته: الفيضية / قم ١ / ٦٨ [١٨ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".

٧٦ - شرح تهذيب الوصول (عربي / أصول الفقه)
شرح لمصنف العالمة حسن بن يوسف الحلي إلى آخر األوامر.

٧٧ - شرح حديث: " أمر إبليس أن يسجد آلدم " (فارسي / حديث)
كتبه سنة (١٢١٦ ه) بمدينة قم.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٦ / ١٧٩ [٦ / ١٠٢١١] - (٦٢ ظ - ٨٨ ظ).
٧٨ - شرح حديث: " أنا الطين " (عربي / حديث)

نسب الحديث إلى أمير المؤمنين (عليه السالم) في جواب: " هل رأيت رجال؟ ".
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٩٢ [٦٧٩٩] - (٧ و) - ١٢١٥ ه،

بعنوان: " رسالة در شرح حديث علوي "، بدون اسم الشارح.
المرعشي / قم ٢١ / ٣٤١ [٩ / ٨٣٧٣] - (٥٥ ظ - ٥٨ أ) - ق ١٣ ه،

بعنوان " شرح حديث: هل رأيت رجال ".
المرعشي / قم ١٩ / ٨٥ [٥ / ٧٢٩٧] - (٤١ ظ - ٤٦ ظ) - ق ١٤ ه،

بعنوان " شرح حديث: هل رأيت رجال "، بدون اسم الشارح.
المركزية / جامعة طهران ٩ / ٩٠٧ [٢ / ٢٢٥٢] - (٤٢ ظ - ٤٩ أ).

طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، آخر " غنائم األيام "، ص ٧٥٧ - ٧٦٠.
٧٩ - شرح حديث رأس الجالوت (عربي / حديث)

شرح فلسفي للحديث المنقول عن اإلمام الرضا (عليه السالم) في جواب أسئلة أحد
زعماء اليهود باسم
" رأس الجالوت ".

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [٢ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ١٠٧ [٦١٦٤] - ١٣٠٤ ه، بعنوان

" شرح دو حديث ".
الفيضية / قم ١ / ٦٧ [١٢ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المرعشي / قم ٤ / ٦١ [٥ / ١٢٥٩] - (٣٥ ظ - ٤٢ أ).

المرعشي / قم ٢٦ / ١٧٧ [١ / ١٠٢١٢] - (٤ ظ - ٨ ظ).

(٥٣٧)



المركزية / جامعة طهران ٥ / ١١٩٦ [٥ / ١٠٢٠] - (١٠٩ أ - ١١٥ أ).
المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [١٢ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل ".

٨٠ - شرح حديث: " من عرف نفسه فقد عرف ربه " (فارسي / حديث)
طبعاته: طهران، مجلة وحيد، ع ٢١٩ - ٢٢٠، السنة ١٣٥٦ ش، ص ١١ - ١٦،

.١٠٣
٨١ - شرح خطبة البيان (فارسي / حديث)

بحث عن صحة نسبة الخطبة إلى أمير المؤمنين (عليه السالم)، وشرح فقرة منها، وهي:
" أنا خالق

السماوات واألرض وأنا الرازق " ألفه سنة (١٢١٣ ه) بمدينة قم.
مخطوطاته: المرعشي / قم ٨ / ٢٤ [١ / ٢٨٢٠] - (١ ظ - ٢٥ أ) - ١٢٩٥ ه.

المركزية / جامعة طهران ٥ / ١١٩٣ [٤ / ١٠٢٠] - (٩١ ظ - ١٠٨ أ).
المركزية / جامعة طهران ٨ / ٤٢٤ [١ / ١٨٢٧].

طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، ضمن " جامع الشتات "، ص ٧٩١ - ٨٠٢.
٨٢ - شرح لغز جعفر وصدر (عربي / ألغاز)

شرح مزجي مختصر للغز محمد هادي المشهدي باسم " جعفر " ثم أضاف لغزا آخر
باسم

" صدر ". كتبه سنة (١١٩٩ ه) بالنجف.
مخطوطاته: الفيضية / قم ١ / ٦٨ [٢٠ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".
المرعشي / قم ١٥ / ٣٠٤ [٥ / ٥٩٢٠] - (١٥٥ ظ - ١٦٤ ظ)، بعنوان

" شرح لغز المشهدي ".
المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".

٨٣ - الشرط في ضمن العقد (عربي / فقه)
فرغ من تأليفه سنة (١٢٠٠ ه).

مخطوطاته: امام الجمعة الخاصة / زنجان (دليل المخطوطات ١ / ١٤٧) [٢ مج].
التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [٧ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.

چهل ستون / طهران (چند نسخه خطى: ٣٨٥) [٣ / ٣١٧] - (١٤ و).
العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٣٣٢) [٢ / ٢٨٤٩] - (ص ٣٥٦ - ٣٦٤) -

١٢٦٧ ه، بعنوان " رسالة در بيان الشرط في العقود ".
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٧١) [ض ١٤٧٨٠] - ١٠٢٥ ه،

بعنوان " شرط ".
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٢٥ [١ / ٧٢٦١] - ١٢٧٧ ه.



(٥٣٨)



الفيضية / قم ١ / ٦٧ [١ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ٣٠٩ [١ / ٤٢٩٨] - (١ ظ - ١٣ ظ).

مدرسة خيرات خان / مشهد (شهرستانها ٣ / ١٧٨٢) [٥ / ٣١].
المرعشي / قم ٣ / ١٥٢ [٩٦٠]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ١٣ / ١٠١ [٤ / ٤٩١٦] - (١٨٦ ظ - ١٩٣ ظ).
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠٥ [١١ / ١٠٢٠] - (و ١٦٥ - ١٧٤).

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٨٠ [٥ / ٧٧٠٧] - ق ١٣ ه.
المروي / طهران: ٢٧٧ [٢ / ٢٠٢] - ١٢٦٩ ه.

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [١ / ٥٦٣]، ضمن " جوامع الرسائل "، بعنوان
" الشرط ".

ملك الوطنية / طهران ٦ / ٦٨ [٩ / ٢٥٩٨] - (١٧٩ أ - ١٩٣ ظ)، بعنوان
" الرسالة الشرطية ".

وزيري / يزد ٤ / ١٢٧٥ [٣ / ٢٣٩٠] - (و ٦ - ٢٠).
طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، ضمن " غنائم األيام "، ص ٧٣٠ - ٧٤٠.

٨٤ - الصالة (فارسي / فقه)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٨٦) [١٤٧٣٢] - ١٢٣١ ه،

مع
" الصوم ".

الفيضية / قم ٢ / ٥ [٥ / ١٤١] - (و ٢١٤ - ٢٢٣) - ق ١٣ - ١٤ ه،
مباحث السجود والقنوت.

٨٥ - الصلح مع خيار الفسخ (عربي / فقه)
جواب عن السؤال اآلتي: إذا تصالح رجل على بعض أمالكه مع بعض ولده الكبار

وولده
الصغير، وجعل لنفسه خيار الفسخ في مدة سنة، ثم مات قبل انقضاء السنة، فهل لسائر

الورثة
الفسخ مع عدم الرضا من المصالح له أم ال؟

مخطوطاته: المروي / طهران: ٢٩٢ [١٣ / ٦٦٩].
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤٠ [١٣ / ٢١٥٨] - (١٣٠ ظ - ١٣٥ أ) -

ق ١٣ ه.
طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، كتاب الصلح، ص ٢٤٣

-
.٢٤٥



(٥٣٩)



٨٦ - الصوم (فارسي / فقه)
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣٨٦) [١٤٧٣٢] - ١٢٣١ ه،

مع
" الصالة ".

ملك الوطنية / طهران (الذريعة ١٥ / ٩٩) (١) - ١٢٠٦ ه.
٨٧ - عين العين في رد ما زعمه من المعنيين (٢) (عربي / أصول الفقه)

رد على كتاب " قبسة العجول ومنبهة الفحول " الذي ألفه الميرزا محمد االخباري ردا
على علم

األصول. ولما اطلع االخباري على رد الشيخ القمي كتب في الجواب عنه " إنسان
العين ".

٨٨ - غنائم األيام (عربي / فقه)
فقه استداللي مفصل في العبادات. خرج منه كتاب الطهارة والصالة والزكاة والخمس

والصوم
واالعتكاف والحج.

مخطوطاته: امام الجمعة الخاصة / زنجان (دليل المخطوطات ١ / ١٢٠) - ١٢٣٢ ه،
ج ١ و ٢.

التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [١ / ٤٢٦] - ١٢٢١ ه، الزكاة
والحج، ناقصة.

الحجتية / قم: ٧٣ [٥٠٢]، من الطهارة إلى الحج.
الحجتية / قم: ٧٢ [٣٥٢] - ١٢٨٨ ه.

الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٠٣) [٣٧] - (٢٩١ و) -
١٢٤٨ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦١)
[١ / ٣٣٧]، الزكاة والخمس والصوم واالعتكاف.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦٣)
[١ / ٤٨٨] - ١٢١٤ ه، الطهارة والصالة وأحكام الجنائز.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٨٠) [٩٩٧]
- ١٢١٦ ه، الطهارة والصالة.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٨٠)
[١٠٠١] - ١٢٢١ ه، الزكاة والصوم واالعتكاف.

--------------------
(١) لم نعثر عليها في فهرس مخطوطات المكتبة.

(٢) أورده بهذا االسم الشيخ الطهراني في الذريعة ١٧ / ٣٦ وذكره في ١٥ / ٣٧٢ بعنوان " عين العشق ".



(٥٤٠)



العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٢٠) [١٤٤٠٥] - ١٢٤٦ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٦٩ [٢٧٩١] - (١٢٤ و).
العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٤٧) - (٢٢٤ و) - ١٢١٦ ه.
العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٤٧) - (٢١١ و) - ١٢٦٢ ه.

الفيضية / قم ١ / ١٩٣ [١٤٣٨] - (٣١٥ و) - ١٢٤٧ ه، كتاب الطهارة.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٧٨٧ [١٤٤] - ق ١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٩٧١ [٣٣١٧] - (٦٣٠ ص) -
١٢٣٦ ه.

مدرسة خيرات خان / مشهد (شهرستانها ٣ / ١٧٥٢) [٧٠] - (٢٨٦ و) -
١٢٦٦ ه، الخمس والزكاة والصوم واالعتكاف.

مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٦٢) [٩٣]، الزكاة.
مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٦٣) [٢٢٠]، الزكاة والصوم

واالعتكاف.
المروي / طهران: ١٩٢ [٦٦٣]، الطهارة والخمس.
المروي / طهران: ١٩١ [٤٨٩]، الطهارة والصالة.

المسجد األعظم / قم: ٥١٠ [١٧ / ١٣٤٥]، المقصد الثالث من كتاب
الصالة.

المسجد األعظم / قم: ٢٩٩ [٣٥٠] - ١٣٠٨ ه، من أوله إلى الصالة.
المسجد األعظم / قم: ٢٩٩ [٣٥١] - ١٣٠٩ ه، الزكاة والصوم.
مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٩٨) [٢٠٣] - ١٢٦٤ ه.

ملك الوطنية / طهران ١ / ٣٨٦ [٢٢٨٩] - (٢٨٨ و) - ١٢١٩ ه، الزكاة
والخمس والصوم.

ملك الوطنية / طهران ١ / ٣٨٦ [١٣١٩] - (٢٧٤ و) - ١٢٥٩ ه.
وزيري / يزد ٣ / ١٠٥٠ [٢ / ١٧٧٤] - (٢٧ و) - ١٢٣٢ ه، ناقصة.

الوطنية / طهران ٩ / ١٠ [١٠١٣ ع] - (٢٩٧ و) - ١١٩٦ ه، من الصالة إلى
الزكاة.

طبعاته: طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، ٧٦٠ ص، مع بعض رسائله.
قم، مكتب االعالم اإلسالمي، ١٣٧٥ - ١٣٧٦ ش، وزيري، ٥٨٤ + ٦٣١ +

٥٦٧ ص، ٣ ج، إلى آخر الصالة.

(٥٤١)



٨٩ - فتحيه (فارسي / عقائد)
بحث عن كيفية تقديم الحمد على التهليل في خطبة اإلمام الجواد (عليه السالم) ألم

الفضل. كتبه جوابا
لسؤال فتح علي شاه القاجاري وأهداه إليه.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٢١)
.[٥ / ١٠٠٦]

المرعشي / قم ١٣ / ١٠٣ [٧ / ٤٩١٦] - (٣١٢ ظ - ٣٢٨ أ).
الوطنية / طهران ٢ / ٢١٥ [٧٠٨ ف] - (٦٦ و) - ١٢١٨ ه.

٩٠ - القصاص (عربي / فقه)
بيان لحكم من قتل وله أم وصبي، واألم ال ترضى إال بالقصاص. ألفه سنة (١١٩٨ ه).

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [٦ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٢٥ [٥ / ٧٢٦١] - ١٢٧٧ ه، ضمن

" رسائل ".
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦١)

[٥ / ٣٣٧] - ١٢١٩ ه.
الفيضية / قم ١ / ٦٧ [٥ / ٨١٨]، ضمن " جوامع الرسائل ".

المرعشي / قم ٤ / ٦٤ [١٢ / ١٢٥٩] - (١٣٤ أ - ١٣٦ ظ).
المرعشي / قم ٢٤ / ٧٨ [١١ / ٩٢٩٠] - (١٢٣ أ - ١٢٧ أ) - ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٤ / ١٠٠ [١١ / ٩٣٠٥] - (١١٥ أ - ١١٩ ظ) - ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ٥ / ١٨٠٣ [٤ / ١٠٢٠] - (١٢٨ ظ - ١٣٣ أ).

المسجد األعظم / قم: ١٢٣ [٥ / ٥٦٣]، بعنوان " ولي الدم ".
٩١ - القضاء والشهادات (عربي / فقه)

مخطوطاته: المرعشي / قم ٤ / ٦٤ [١٣ / ١٢٥٩] - (١٥١ ظ - ١٩٥ أ).
المروي / طهران: ٢٩٢ [١٨ / ٦٦٩]، المطلب الرابع: فيما يثبت بشاهد

ويمين.
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤١ [١٩ / ٢١٥٨] - (٢٤١ ظ - ٢٧٣ أ) -

ق ١٣ ه، المطلب الرابع: فيما يثبت بشاهد ويمين.
طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، ص ٧١٠ - ٧٤٣.

طهران، ١٣١٩ ه، رحلي، ضمن " غنائم األيام "، ص ٦٧٢ - ٧١٧.

(٥٤٢)



٩٢ - القوانين المحكمة (قوانين األصول) (عربي / أصول الفقه)
من أشهر مؤلفاته. ضم نظرياته الفريدة في علم األصول. كان مدارا للبحث والدراسة

في
الحوزات العلمية، وقد عنى كثير من العلماء بشرحه والتعليق عليه (١)، فرغ منه سنة

(١٢٠٥ ه).
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٠٨) [٦٨٣] - ١٢٢٦ ه.

التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٠٨) [٨٧٠] - ١٢٤٤ ه.

التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٠٨) [٧٩٥] - ١٢٤٦ ه.
الثقافة / مشهد (شهرستانها ١ / ٥٢) [٨ ب] - ١٢٢٢ ه.

- [M .١ / ١٧٢] (نشريه ١١ / ٦٦٨) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
ق ١٣ ه، احتوت على بعض التعليقات.

- [M .٨٣] (نشريه ١١ / ٣٢٢) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
١٢٤٧ ه.

- [M .١٣٤١] (نشريه ١١ / ٣٢٣) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
١٢٢٩ ه، ناقصة األول.

- [M .٧٢٥] (نشريه ١١ / ٣٢٢) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
١٢٣٤ ه، ناقصة األول.

جامع گوهرشاد / مشهد (شهرستانها ١ / ٣٧٢) [١٨٥٣] - ١٢٤٣ ه.
جامع گوهرشاد / مشهد (شهرستانها ١ / ٣٧٢) [١٠١٢] - ١٢٦٤ ه،

احتوت على بعض التعليقات.
جامع گوهرشاد / مشهد ١ / ١٣٦ [١٦١] - (٢٦٦ و) - ق ١٣ ه.

جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١١٥٥) [٩٤ م] - (٤٥٩ ص) -
١٢٤٥ ه.

جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١١٥٥) [١١ ش] - ١٢٨٣ ه.
چهل ستون / طهران (چند نسخه خطى: ٣٣٣) [١٥٢] - ١٢١٠ ه.
چهل ستون / طهران (چند نسخه خطى: ٣٣٣) [١٥٠] - ١٢٤٥ ه.
چهل ستون / طهران (چند نسخه خطى: ٣٣٣) [١٥١] - ١٢٧٢ ه.

الحجتية / قم: ٧٦ [٣٤٨].
--------------------

(١) يراجع الذريعة ٦ / ١٧٤ - ١٧٩.

(٥٤٣)



الحجتية / قم: ٧٦ [٣٧٦].

الحجتية / قم: ٧٦ [٢٧٩].
الحجتية / قم: ٧٦ [٢٧] - ١٢٧٣ ه.

الحجتية / قم: ٧٦ [٤٢٦] - ١٢٨٤ ه.
دار التربية اإلسالمية / بغداد (مجلة المورد مج ٦، ع ١، ص ٢٤٩) [٦٤] -

(١٦٩ و) (١).
الرضوية / قم (چند نسخه خطى: ٣٢) [٤٥] - (٢٥١ و) - ١٢١٤ ه، ج ١ و ٢.

الرضوية / قم (چند نسخه خطى: ٣٢) [١٢] - (١٢١ و) - ١٢٧١ ه، ج ٢.
العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨٢) [٢٩٠٥] - (٣٠٤ ص) - ١٢١٦ ه،

ج ١ و ٢.
العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨١) [٢٨٩٨] - (٦٢٨ ص) - ١٢٢٤ ه،

ج ١ و ٢.
العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨٢) [٢٩٠٣] - (٣٣٥ ص) - ١٢٢٤ ه،

ج ١ و ٢.
العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨٠) [٢٨٩٦] - (٤٢٨ ص) - ١٢٣١ ه،

ج ١ و ٢.
العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨٣) [٢٩٠٨] - (٣٤٩ ص) - ١٢٣٧ ه، ج ٢.

العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨٠) [٢٨٩٤] - (٤٦٠ ص) - ١٢٤٢ ه،
ج ١ و ٢.

العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨٣) [٢٩٠٩] - (٤٧٤ ص) - ١٢٤٤ ه،
ج ١ و ٢، ناقصة األول.

العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨٠) [٢٨٩٧] - (٢١٦ ص) - ١٢٥٠ ه، ج ٢.
العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨٠) [٢٨٩٥] - (٥٧٠ ص) - ١٢٦٠ ه،

ج ١ و ٢.
العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨٢) [٢٩٠٦] - (٣٥٧ ص) - ١٢٦١ ه، ج ٢.

العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨١) [٢٨٩٩] - (٤١٣ ص) - ١٢٦٣ ه،
ج ١ و ٢.

--------------------
(١) ورد فيه تاريخ كتابتها سنة (٣٤٢١ ه)، وهو خطأ واضح.

(٥٤٤)



العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٧٩) [٢٨٩٣] - (٤٧٣ ص) - ١٢٧٣ ه،
ج ١ و ٢.

العامة / إصفهان (مقصود ١ / ٢٨١) [٢٩٠٠] - (٤٣٧ ص) - ١٢٧٣ ه،
ج ١ و ٢.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥١) [١١١٤٨] - ١٢٠٥ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥١) [١١١٣٨] - ١٢٠٥ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١٣٦٣٤] - ١٢٢٠ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١١٤٨٣] - ١٢٢٤ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١٤٤٠٢] - ١٢٣٤ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١٣٣٤٣] - ١٢٤٠ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [٩٥٢٤] - ١٢٤٤ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١٤١٤٢] - ١٢٤٦ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [٩٥٢٥] - ١٢٥١ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١٤٢٣٠] - ١٢٥٥ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١٣٠٦٥] - ١٢٥٧ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١٢٩٣٩] - ١٢٦٠ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١٤٣٦٠] - ١٢٦١ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١٢٩٤٥] - ١٢٦٢ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٥٢) [١١١٨٧] - ١٢٦٢ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (شهرستانها ٢ / ٩٤٤) [٢٩٢٦].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (شهرستانها ٢ / ٩٤٤) [٢٩٢٥] -
١٢٥٦ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٩٠)
[١٣٢٧] - ١٢٣٧ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٩٠)
[١٣٨٦] - ١٢٥٥ ه، ج ٢.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٩٠)
[٨٢٥] - ١٢٦٨ ه، ج ٢.

(٥٤٥)



العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٩١)
[١ / ٧٥٢] - ١٢٧١ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٩٠)
[٤٠٨] - ١٢٧٣ ه، ج ١.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٩٠)
[٢١٣] - ق ١٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٩٠)
[١١٢٠] - ق ١٣ ه، ج ١.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ١٩٠)
[١٠٠٠] - ق ١٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٧٣ [٦٤٤٦] - (٢١٦ و) - ١٢١٥ ه،
ج ١ و ٢.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٧٤ [٣٠١٦] - (٣٠٨ و) - ١٢٢٠ ه،
احتوت على بعض التعليقات.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٧٤ [٨٢٧٠] - (٢٩٤ و) - ١٢٤٠ ه،
ج ١ و ٢، ناقصة األول.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٧٤ [٣٠١٧] - (١٤٥ و) - ١٢٤٣ ه،
ج ١.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٧٤ [٧٣٤٣] - (١٩٩ و) - ١٢٤٣ ه،
ج ١ و ٢، احتوت على بعض التعليقات.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٧٤ [٨٥٠٠] - (٢٣١ و) - ١٢٥٢ ه،
ج ١ و ٢، ناقصة األول.

العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٥١) - (٢٨٤ و) - ١٢٢٠ ه.

العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٥١) - (١٦٠ و) - ١٢٢٤ ه.

العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٥١) - (٢٤٥ و) - ١٢٦١ ه.
العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٥١) - (٣٦٣ و) - ق ١٣ ه.

العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٣٦٥) [٣٨٥] - (٢٠٧ و) - ١٢٥٠ ه.
فارس الوطنية / شيراز ١ / ٣٠ [٢٦] - (٢٢٥ و).

(٥٤٦)



فارس الوطنية / شيراز ١ / ١١٢ [١٣١] - (٢٥٧ و) - ١٢٣٢ ه.
فارس الوطنية / شيراز ٢ / ١٤٤ [٥٥٣] - (١٧٠ و) - ١٢٥٠ ه، ج ١ و ٢،

ناقصة اآلخر.
الفاضل الخوانساري / خوانسار ٢ / ٢٧ [٣١٥] - (١٦٨ و) - ١٢٤١ ه.
الفاضل الخوانساري / خوانسار ٢ / ١٣ [٢٩١] - (٢٣٤ و) - ق ١٣ ه.
الفاضل الخوانساري / خوانسار ٢ / ٩٢ [٤١٧] - (٣٦٦ و) - ق ١٣ ه.
فحول القزويني الخاصة / قزوين (مجلة تراثنا ع ٢، ص ٨٠) - ١٢٣٣ ه.
فحول القزويني الخاصة / قزوين (مجلة تراثنا ع ٢، ص ٨٠) - ١٢٣٧ ه.
فحول القزويني الخاصة / قزوين (مجلة تراثنا ع ٢، ص ٨٠) - ١٢٣٧ ه،

مخرومة اآلخر.
فيض المهدوي الخاصة / كرمانشاه (مجلة تراثنا ع ٨، ص ٣٧) - ١٢٢٠ ه.
فيض المهدوي الخاصة / كرمانشاه (مجلة تراثنا ع ٨، ص ٣٧) - ١٢٣٢ ه.
فيض المهدوي الخاصة / كرمانشاه (مجلة تراثنا ع ٨، ص ٣٧) - ١٢٣٨ ه.

الفيضية / قم ١ / ٢٠٩ [١٥٢٤] - ١٢٠٦ ه، ج ١.
الفيضية / قم ١ / ٢٠٩ [١٠٧٧] - (٣٧٩ و) - ١٢١٢ ه.

الفيضية / قم ١ / ٢٠٩ [١٢٤٧] - ١٣٢١ ه.
الفيضية / قم ١ / ٢١٠ [١٥٢٤] - ١٢٢٣ ه، ج ٢.

الفيضية / قم ١ / ٢٠٩ [٢٨١] - ١٢٢٥ ه.
الفيضية / قم ١ / ٢٠٨ [٢٧٣] - (٢٧٧ و) - ١٢٢٧ ه.

الفيضية / قم ١ / ٢٠٩ [١٣٥٢] - ١٢٣٢ ه.
الفيضية / قم ١ / ٢١٠ [٢٠٨٠] - ١٢٢٧ / ١٢٣٧ ه.

الفيضية / قم ١ / ٢٠٩ [١٣٥٧] - ١٢٤٠ ه.
الفيضية / قم ١ / ٢٠٩ [١٣٠٢] - (١٥٩ و) - ١٢٤١ ه.

الفيضية / قم ١ / ٢٠٨ [٢٣٢] - ١٢٤٥ ه.
الفيضية / قم ١ / ٢٠٩ [٩١٠] - ١٢٤٥ ه، ج ٢.

الفيضية / قم ١ / ٢٠٨ [٢١٩] - (٤٠٠) - ١٢٥٥ ه.
الفيضية / قم ١ / ٢٠٨ [١١٤] - ١٢٦٢ ه.

كلية اآلداب / طهران ٣ / ١٠١ [١٠٩] - ١٢٤٤ ه.

(٥٤٧)



كلية اإللهيات / طهران ١ / ٦٣١ [٦٢ ب] - (٢٧١ و) - ١٢٢٥ ه.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٦٣١ [١٩٥ د] - (٣١٤ و) - ق ١٣ ه، ناقصة

الطرفين، إلى آخر حجية خبر الواحد.
كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٢٢٧ [١٠٧٤]، ج ١، ناقصة األول.

كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٦٦٥ [١٥٢١] - ق ١٣ ه، ج ٢.
كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٢٢٦ [٤٤٨] - (١٥٨ و) - ١٢٢٤ ه، ج ١.
كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٢٢٥ [٤٤٧] - (٢٠٥ و) - ١٢٢٧ ه، ج ١.
كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٢٢٦ [٤٥٠] - (١٤٧ و) - ١٢٤٤ ه، ج ٢.
كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٢٢٦ [٤٤٩] - (١٩٦ و) - ١٢٤٤ ه، ج ١.
كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٣٦ [٨٦١] - ١٢٧٠ - ١٢٧٢ ه، ج ١ و ٢،

ناقصة األول.
كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٩٣٠ [١٨٦١] - (٨٦ و) - ق ١٣ ه، ناقصة

األول.
كلية الحقوق / طهران: ٤١٧ [٢٩٠ - ج] (٣٤٠ و) - ١٢٢٨ ه.
كلية الحقوق / طهران: ٤١٦ [٢٢ ب] - (١٤٧ و) - ١٢٤١ ه.

كلية الحقوق / طهران: ٤١٧ [٢٩٣] - (١٨٠ و) - ١٢٦٣ ه، ج ١.
كلية الحقوق / طهران: ٤١٧ [٤٠ ب] - (١٨٧ و) - ق ١٣ ه.
كلية الحقوق / طهران: ٤١٧ [٣٩ ب] - (٢٢٩ و) - ١٣٠١ ه.

الگلپايگاني / قم ٣ / ١٣٤ [٢٠٠٧] - ١٢٢٣ ه.

الگلپايگاني / قم ٣ / ١٧٤ [٢١٤٣] - ١٢٢٨ ه.

الگلپايگاني / قم ٣ / ١٥٧ [٢٠٨٨] - ١٢٣٠ ه.

الگلپايگاني / قم ٢ / ١٤٥ [١١١٢] - ١٢٣١ ه.
الگلپايگاني / قم ٢ / ١٤٤ [٤٣١] - ١٢٣٨ ه، احتوت على بعض التعليقات.

الگلپايگاني / قم ٢ / ١٤٥ [٥٧٦] - ١٢٤٠ ه.
الگلپايگاني / قم ٣ / ١٧٣ [٢١٣٥] - ١٢٤١ ه، ج ١.

الگلپايگاني / قم ٣ / ٣١ [١٧٢٧] - ١٢٤٤ ه.

الگلپايگاني / قم ٢ / ١٤٥ [٩٢٩] - ١٢٤٦ ه.

الگلپايگاني / قم ٣ / ٦٩ [١٨١٥] - ١٢٦٨ ه.

(٥٤٨)



الگلپايگاني / قم ٢ / ١٤٥ [١١٢٩] - ق ١٣ ه.
الگلپايگاني / قم ١ / ١٩٣ [٢٢٢] - (٢٤٩ و) - ق ١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ١٠٠ [٢٧٤٥]، من األول إلى باب
النواهي.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٢ / ١٨٣ [٤٥١٢] - ١٢١٩ ه، ناقصة
األول.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٢٢ [٤٨] - (٢٦٧ و) - ١٢٤٧ ه، ج ١،
ناقصة األول.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٢٢٢ [١٧٣] - (٤٨٤ و) - ق ١٣ ه.
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٤٧) [٤٥٢١] - ١٢٣٣ ه،

ج ١ و ٢، احتوت على بعض التعليقات.
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٤٧) [٣٣٤] - ١٢٣٥ ه،

ج ١ و ٢، احتوت على بعض التعليقات.
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٦١٥) [١٠١٧٠] - ١٢٤٢ ه.
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٤٧) [٤٥٣٧] - ١٢٤٨ ه،

ج ١ و ٢.
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٤٧) [١٧٧٣] - ١٢٥٣ ه،

ج ١.
مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٤٧) [٤٥٠٥] - ١٢٥٨ ه،

ج ١ و ٢.
مدرسة الباقرية / مشهد (مجلة تراثنا، ع ٢٣، ص ١١٥) [٢٣٨]، ناقصة

اآلخر.
مدرسة الباقرية / مشهد (مجلة تراثنا، ع ٢٣، ص ١١٣) [٢٣٢] -

١٢٠٠ ه.
مدرسة الباقرية / مشهد (مجلة تراثنا، ع ٢٣، ص ١١٣) [٢٣٣] -

١٢٢١ ه.
مدرسة الباقرية / مشهد (مجلة تراثنا، ع ٢٣، ص ١١٤) [٢٣٤] -

١٢٣٢ ه.

(٥٤٩)



مدرسة الباقرية / مشهد (مجلة تراثنا، ع ٢٣، ص ١٢٠) [٢٥٣] -
١٢٤٢ ه، من مباحث األلفاظ إلى آخر التعادل والتراجيح، ناقصة األول.

مدرسة الباقرية / مشهد (مجلة تراثنا، ع ٢٣، ص ١١٤) [٢٣٥] -
١٢٤٦ ه.

مدرسة الباقرية / مشهد (مجلة تراثنا، ع ٢٣، ص ١١٤) [٢٣٦] -
(١٩٥ و) - ١٢٥١ ه.

مدرسة الباقرية / مشهد (مجلة تراثنا، ع ٢٣، ص ١١٤) [٢٣٧] -
١٢٦١ ه.

مدرسة الباقرية / مشهد (مجلة تراثنا، ع ٢٣، ص ١١٥) [٢٣٩] -
(١٨٠ و) - ١٢٧٣ ه.

مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ٢٨).
مدرسة خيرات خان / مشهد (شهرستانها ٣ / ١٧٥٧) - (٢٩٨ و) -

١٢٣٢ ه.
مدرسة خيرات خان / مشهد (شهرستانها ٣ / ١٧٥٧) - (٣١١ و) -

١٢٥٧ ه.
مدرسة ميرزا جعفر / مشهد (شهرستانها ١ / ٣٨) - (١٦٩ و) - ١٢٧٦ ه،

ناقصة األول.
مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٦٥) [١٨٩، أصول].

مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٦٥) [١٥٥، أصول]، ج ٢.
مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٦٤) [١١٢، أصول] - ١٢٣٩ ه.
مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٦٥) [٢٦١، أصول] - ١٢٣٩ ه،

ج ٢.
مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٦٥) [٢٥٨، أصول] - ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ١ / ١٤٧ [١٢٤] - (٢٤٣ و)، ج ١.
المرعشي / قم ٢٤ / ١٥٠ [٩٣٦١] - (٣١٩ و)، ج ٢.

المرعشي / قم ١٩ / ٢٧٧ [٧٤٧٥] - (٢٢٠ و)، ناقصة األول.
المرعشي / قم ١ / ١٥٧ [١٣٩] - (٣٠١ و) - ١٢٤٠ ه.

المرعشي / قم ٢٧ / ١٧٥ [١٠٧٤٠] - (٣٣٣ و) - ١٢٤١ ه.

(٥٥٠)



المرعشي / قم ١٤ / ٢٩٥ [٥٥٢٧] - (٣١٦ و) - ١٢٤٣ ه.

المرعشي / قم ٢٢ / ٢١١ [٨٦٥٥] - (٢٨٧ و) - ١٢٤٣ ه.
المرعشي الخاصة / كربالء (مجلة المورد، مج ٧، ع ١، ص ٢٨٤) -

(٢٤٨ ص) - ١٢٣١ ه.
المركزية / جامعة البصرة (مجلة المورد، مج ٨، ع ٢، ص ٣٤١) [٤٢٣] -

(٣٦٨ و).
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٩٧ [١٥٩٨] - (٣١٥ و)، ج ١ و ٢.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٩٦ [١٥٩٥] - (١٧٦ و) - ق ١٣ ه، ج ٢،
األدلة العقلية.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٤٩ [٧٢٢٢] - (٩٦ و) - ق ١٣ ه، ج ٢،
األدلة العقلية، ناقصة اآلخر.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢٥٣ [٦٣٧٢] - (٣٥٧ و) - ق ١٣ ه،
احتوت على بعض التعليقات.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٦٧ [٧٦٦٣] - (٢٤٣ و) - ق ١٣ ه،
احتوت على بعض التعليقات، إلى األدلة العقلية، ناقصة اآلخر.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٥٠٤ [٧٢٨٢] - (١٥٣ و) - ق ١٣ ه، من
األول إلى االخبار، ناقصة األول.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٥١١ [٧٣١٧] - (٨١ و) - ١٢٤٧ ه، ج ١،
مباحث األلفاظ، ناقصة األول.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٥٠٢ [٧٢٦٨] - (١٦٩ و) - ١٢٤٧ ه،
ج ٢، ناقصة األول.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٥٥ [٧٦١٦] - (١٥٥ و) - ١٢٥٣ ه،
ج ١.

المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٦٢١ [٢٧٥٩] - (٢٧٣ و) - ١٢٥٥ ه،
ج ١ و ٢.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٤٩٨ [٧٢٤٤] - (١٤٧ و) - ١٢٧٠ ه،
ج ٢، ناقصة األول.

المروي / طهران: ٢٠٢ [٢٣٩].

(٥٥١)



المروي / طهران: ٢٠٢ [٢٦٥] - ١٢٣١ ه.
المروي / طهران: ٢٠٢ [٣٨٧] - ١٢٤٠ ه، ج ٢.

المروي / طهران: ٢٠٢ [٣٥١] - ١٢٤١ ه.
المروي / طهران: ٢٠٢ [٣٦٢] - ١٢٤٣ ه، ج ١.

المروي / طهران: ٢٠٢ [٢٦٩] - ١٢٤٦ ه.
المروي / طهران: ٢٠٢ [٦٢] - ١٢٦٠ ه.

المسجد األعظم / قم: ٣١٨ [٢٠٧].
المسجد األعظم / قم: ٣١٨ [١٢٦١].

المسجد األعظم / قم: ٣١٨ [٢٤٢]، ج ٢، ناقصة.
المسجد األعظم / قم: ٣١٨ [٢٠٤٢]، ج ١، ناقصة.
المسجد األعظم / قم: ٣١٨ [١٢٤٦] - ١٢٢٧ ه.
المسجد األعظم / قم: ٣١٨ [٢٠٢١] - ١٢٣٣ ه.
المسجد األعظم / قم: ٣١٨ [١٩٦] - ١٢٤٥ ه.

المسجد األعظم / قم: ٣١٨ [٣١١١] - ١٢٥٧ ه.
المسجد األعظم / قم: ٣١٨ [١٦١] - ١٢٦٠ ه.

المسجد األعظم / قم: ٣١٨ [٢٨٩٠] - ١٢٦٠ ه، ج ٢.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٤ [٩٣٠] - (٢٩١ ص)،

ج ١ و ٢.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٤١٢ [٦٢٤٤] - ١٢٠٦ ه، ج ٢.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٤١١ [٦٢٤٣] - (٢٩٤ و) -
١٢١١ ه، ناقصة األول.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٣ [٩٢٨] - (١٢٨ ص) -
١٢١٣ ه، ج ١.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٤١٢ [٨٣٤٢] - (٢٨٢ و) -
١٢٢٦ ه، ج ١ و ٢.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٤ [٩٢٢] - (١٩١ ص) -
١٢٢٩ ه، ج ١ و ٢، احتوت على بعض التعليقات.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٥ [٩٢٥] - (٢٥٥ ص) -
١٢٣٤ ه، ج ١ و ٢، احتوت على بعض التعليقات.

(٥٥٢)



معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٥ [٩٢٦] - (٢٦٤ ص) -
١٢٣٥ ه، ج ١ و ٢، احتوت على بعض التعليقات.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٤١١ [٦٢٤١] - (٢١٤ و) -
١٢٤٠ ه، إلى آخر التراجيح، ناقصة اآلخر.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٥ [٩٢١] - (٣٠٥ ص) -
١٢٤١ ه، ج ١ و ٢.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٥ [٩٣١] - (٢١٣ ص) -
١٢٤٣ ه، ج ١ و ٢.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٤١١ [٦٢٤٢] - ١٢٤٦ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٦ [٩٢٩] - (٢٥٠ ص) -

١٢٥٠ ه، ج ١ و ٢.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٦ [٩٢٣] - (٢٧٣ ص) -

١٢٥٣ ه، ج ١ و ٢.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٤١٢ [٦٢٤٧] - (١٣٣ و) -

١٢٦٠ ه، ج ٢.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٤١١ [٦٢٣٩] - (٢٤٩ و) -

١٢٦٤ ه، من األول إلى آخر األخبار.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٦ [٩٢٧] - (٢٩٦ ص) -

١٢٧٣ ه، ج ١.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٤١٢ [٨٤٢٩] - (١٥٢ و) -

١٢٧٣ ه، ج ٢، من األدلة العقلية إلى اآلخر.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٤١١ [٦٢٤٠] - (١٧٤ و) -

ق ١٣ ه، من األول إلى الجرح والتعديل.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٤١٢ [٨٢١٦] - (٣٦٧ و) -

ق ١٣ ه، ناقصة اآلخر.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٦ [٣٨٨٢] - (٢٧١ ص) -

ق ١٣ ه، ج ١ و ٢.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٦٠٤ [٩٢٤] - (٣٠٩ ص) -

ق ١٣ ه، ج ١ و ٢.

(٥٥٣)



ملك الوطنية / طهران ١ / ٤٢١ [٢٤٤٩] - (٣٠٤ و) - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٤٢١ [١٢٣٠] - (١٢٧ و) - ق ١٢ ه، إلى

االخبار.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٤٢١ [١٩٣٣] - (١٧٩ و) - ١٢٦٦ ه، من األدلة

العقلية.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٤٢١ [٢٣٥٠] - (٢١٥ و) - ١٢٧٥ ه، ج ١،

ناقصة األول.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٤٢١ [٢٤٣٣] - (٤١١ و) - ق ١٣ ه، ناقصة

اآلخر.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٤٢١ [٢٧٣٠] - (٢٤٤ و) - ق ١٣ ه، ناقصة

اآلخر.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٤٢٢ [٢٩٧٩] - (٣٢٠ و) - ق ١٣ - ١٤ ه،

ناقصة األول.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٤٢١ [٢٧١٣] - (٣٢٩ و) - ق ١٤ ه.

النجومي الخاصة / كرمانشاه (دليل المخطوطات ١ / ٢٤٦) - ١٢٤٤ ه.
وزيري / يزد ٤ / ١١٧٥ [٢١٣٧] - (٢١٣ و) - ١٢٠٦ ه، ناقصة األول.

وزيري / يزد ٣ / ٩٦٢ [١٤٥٠] - (٢٦٦ و) - ١٢٢٢ ه.
وزيري / يزد ١ / ١٠٧ [٨٦] - (٢٠٦ و) - ١٢٢٩ ه، نسخة كاملة.

وزيري / يزد ١ / ٤٢ [٢٩] - (٢٣٤ و) - ١٢٣١ ه.
وزيري / يزد ٣ / ١٠٥٦ [١٧٩٤] - (٣٤٠ و) - ١٢٣٢ ه.

وزيري / يزد ٤ / ١٤٢٤ [٢٧٨٠] - (٢٧٤ و) - ١٢٣٢ ه، ناقصة األول.
وزيري / يزد ١ / ١٠٧ [٨٥] - (٢٨٦ و) - ١٢٣٦ ه.

وزيري / يزد ٤ / ١٤٢٧ [٢٧٨٩] - (٢٨٩ و) - ١٢٤٠ ه.

وزيري / يزد ٥ / ١٧٤١ [٣٦٦٢] - (٢٨١ و) - ١٢٤١ ه.
وزيري / يزد ٣ / ٩٧٧ [١٥٠٦] - (٢٦٢ و) - ١٢٤١ - ١٢٤٤ ه.

وزيري / يزد ٥ / ١٨٤٨ [٣٩١٩] - (٢٤١ و) - ١٢٤٢ ه.
وزيري / يزد ١ / ١٠٧ [٨٤] - (٢٢٢ و) - ١٢٥٥ ه، ناقصة األول.

وزيري / يزد ٣ / ١٠٧٤ [١٨٤٩] - (٣٥٢ و) - ١٢٦٧ - ١٢٦٩ ه.
الوطنية / طهران ١٢ / ١٤٩ [٢٣٨٣] - (٢٠٢ و) - ١٢٢١ ه، ج ١ و ٢.

(٥٥٤)



الوطنية / طهران ٨ / ١٠٨ [٦٣٠] - (١٢٨ و) - ١٢٢٤ ه، من بحث السنة
إلى آخر التعادل والتراجيح.

الوطنية / طهران ١٠ / ١١٥ [١٥٨٦] - (٢٤٣ و) - ١٢٣٦ ه، ج ١ و ٢.
الوطنية / طهران ٨ / ٧٩ [٥٩١] - (٢٣٤ و) - ١٢٣٨ ه، ج ١ و ٢.

الوطنية / طهران ١٢ / ٢٧٢ [١ / ٢٤٥٤] - ١٢٤١ ه، ج ٢.
الوطنية / طهران ١٢ / ١٥٦ [٢٣٨٨] - (٣٥٠ و) - ١٢٦١ ه، ج ١ و ٢.

الوطنية / طهران ١٢ / ١٣٥ [٢٣٧٣] - (١١٥ و) - ١٢٨٣ ه، ج ٢.
وله نسخ خطية أخرى (١).

طبعاته: عديدة تجاوزت (٢٠) مرة، منها:
طهران، ١٣٠٨ - ١٣٠٩ ه، رحلي، ٤٨٠ + ٢٩٩ ص، ٢ ج.

تبريز، ١٣١٩ ه، رحلي، ٤٩٦ + ٢٩٩ ص، ٢ ج.
٩٣ - كتاب إلى السيد حسين الخوانساري (عربي /...)

وصفه السيد محمد باقر الخوانساري مؤلف " روضات الجنات " بأنه مفصل ذو فوائد
جليلة،

أنفذه من النجف األشرف إلى جده السيد حسين بن أبي القاسم.
٩٤ - مرشد العوام (فارسي / فقه)

رسالة عملية اشتملت على باب الطهارة والصالة والصوم واالعتكاف والزكاة والخمس
والحج

والجهاد. جزءان، فرغ من األول سنة (١٢٠٦ ه) ومن الثاني سنة (١٢٢١ ه).
- [M .٣٢١] (نشريه ١١ / ٧٩) مخطوطاته: جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس

١٢٢٤ ه.
- [M .١٤٤] (نشريه ١١ / ٧٩) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس

ق ١٣ ه.
--------------------

(١) يراجع خطى الفبائى رضوى: ٤٥٢، خطى خاتم األنبياء بابل: ٢٠، ٤٧، ٦١، ٧٢، ٧٧، ٧٩، ١٠٩،
٢١٢، خطى عمومى أصفهان ١ / ٢٨١ - ٢٨٣، خطى فيضيه ١ / ٢٠٨ - ٢١٠، خطى گلپايگانى ٢ /

١٤٤ - ١٤٥ و ٣ / ٣٧، خطى ملى تهران ٨ / ٨٠، ٢٦١، ٤٣٣ و ٩ / ٢٩٦، ١٢ / ٣٤٦، خطى
وزيري

يزد ١ / ١٠٦ و ٤ / ١١٧١، ١١٨٤، ١٣٩٨ و ٥ / ١٥٠٨، فهرست شهرستانها ٣ / ١٣٤٧، ١٦٩٤،
نشريه ٢ / ١٦٥ و ٣ / ٤٧، ٧٨، ٧٩ و ٥ / ٤٨، ٢٩٢، ٦٠٠ و ٦ / ٧٨٢ و ٧ / ٣٨، ٢٠٣، ٢٠٤،

٦٩٩، ٧٨٢ و ١١ / ٧٨٠، ٨٠٨.

(٥٥٥)



جامع گوهرشاد / مشهد (شهرستانها ١ / ١٧٤) [١٧٣٤] - ق ١٣ ه.
جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١٢٣١) [٢ / ٨٠٩ م] -

١٢٢٧ ه.
جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١١٦٨) [١٢٣٨ م] -

(٤٢٠ ص) - ١٢٣١ ه.
الرضوية / قم (چند نسخه خطى: ٩) [٨٦] - (٢٤٠ و) - ١٢٢٣ ه، من

البداية إلى آخر الصوم.
الرضوية / قم (چند نسخه خطى: ٩) [٢٠] - (٢٣٠ و) - ق ١٣ ه، ناقصة

اآلخر.
سلطنتي / كوبنهاغن (نشريه ٥ / ٧٠٥) - ق ١٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٥١١) [١٠٣١٠].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٧١) [١٥٥١٠].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٥١١) [٧٩٣٨].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٥١١) [٩٣٥٢] - ١٢١٧ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٧١) [١٥٢٨٣] - ١٢٣٥ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ١٢٤ [٢٦١٤] - (١٦٢ و) - ١٢٢٩ ه،
من أول العبادات إلى آخر أحكام األموات.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ١٢٤ [٢٦١٣] - (٣٨٤ و) - ١٢٣٩ ه،
من البداية إلى آخر الجهاد.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٢ / ١٢٤ [٢٦١٢] - (٣٦٥ و) - ١٢٤٣ ه،
من البداية إلى آخر الصوم.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢١٤)
[٧٦٨] - ١٢٢٧ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢١٤)
[٣٢١] - ق ١٣ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٩٥)
[٢ / ٨٠٨] - ١٢٢٥ ه.

عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٧٠) [٣ / ٨٤] - ١٢٢٨ ه.

(٥٥٦)



العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٦٦) - (٣٧٢ و) - ١٢٣٤ ه.
العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٦٦) - (٢٢٥ و) - ق ١٣ ه، ناقصة

اآلخر.
العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٦٦) [٤٧] - (١٢٢ و) - ١٢٢٦ ه، ناقصة

األول.
العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٢٣٥) [٢٢٨] - ١٢٢٧ ه، صوم واعتكاف.

العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٢٢٨) [٢٢٠] - (١٢٨ و) - ١٢٣٤ ه.
الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ٧٩ [٢ / ١١٠] - (٧٠ ظ - ٢٣٢ أ) -

١٢١٦ ه.
فياض الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٧٠٠) [٣٩] - ١٢٢٦ ه.

الفيضية / قم ٢ / ٩٨ [١٥٤٠] - (١٠٠ و) - ١٢١٥ ه، ج ١.
الفيضية / قم ٢ / ٩٨ [١٦١٥] - ١٢٢١ ه، إلى الصوم.
الفيضية / قم ٢ / ٨٥ [١ / ١٣٦٤] - ١٢٢٥ ه، ج ١.

الفيضية / قم ٢ / ٩٨ [١٣٦٣] - ١٢٢٧ ه، ج ١.
الفيضية / قم ٢ / ٩٨ [٩٥٥] - ١٢٣١ ه، ج ١.

الفيضية / قم ٢ / ٩٨ [١٠٤٩] - (١٥٤ و) - ١٢٣١ ه، إلى الصوم.
كالج وادهان / إكسفورد (نشريه ١١ / ٧٧٨) - ق ١٣ ه.

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٦٥٩ [٨٥ د] - (٣٦٥ و) - ١٢٢٦ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٦٢ [٨٩٧]، بعنوان " رسالة عمليه "، من أول

مقدمات الصالة إلى مستحبات زيارة أهل القبور.
كلية الحقوق / طهران: ١٩١ [٢١١ ج] - (٢٣٣ و) - ١٢٢٨ ه.

الگلپايگاني / قم ٢ / ١٦٥ [١٢٠٧].
الگلپايگاني / قم ٢ / ١٦٥ [١٣٣١]، إلى أحكام األموات.

الگلپايگاني / قم ٢ / ١٦٥ [٦٩٤] - ١٢١٧ ه، ج ١.
الگلپايگاني / قم ٢ / ٢٠٦ [٢ / ٧٢٦] - ١٢٢٠ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ٨٤ [٤٠٨٦] - (٢٦١ و) - ق ١٢ ه،
الصالة والزكاة والحج والصوم.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٢٢ [٤٩] - (٣٢٦ و) - ١٢٢٧ ه.

(٥٥٧)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٢٩٢ [٢٩٠٢] - (٣٩٦ و) - ١٢٣٦ ه،
الصالة والصوم والزكاة.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٧ / ٣٦٤ [٥٩٩١] - (٤١٢ ص) -
١٢٣٩ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ٢٧ [٤٨٨٥] - ق ١٣ ه، من الطهارة
إلى الحج.

مدرسة خاتم األنبياء / بابل: ١٤٢ [٢ / ٢٠٧] - ١٢٣٥ ه.
مدرسة خيرات خان / مشهد (شهرستانها ٣ / ١٧٨٠) [١ / ١٢] -
(٢٥٣ و) - ١٢٣١ ه، ج ١، الصالة إلى آخر الصدقة، ج ٢، الصوم.

مدرسة نواب / مشهد (شهرستانها ٢ / ٤٧٥) [١٨٢] - ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٦ / ٢٩١ [١٠٣٥٠] - (٢٠٢ و)، ناقصة اآلخر.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٨٣ [٥٧٥٠] - (١٣٦ و) - ق ١٣ ه، ج ١.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٢٧٩ [٩٠٣٩] - (١٧٣ و) - ق ١٣ ه،

ناقصة األول.
المروي / طهران: ٢٢٠ [١٠٢٣].

المروي / طهران: ٢٢٠ [٥٠٢] - ١٢٢٥ ه.

المروي / طهران: ٢٢٠ [٩١١] - ١٢٣٤ ه.
المسجد األعظم / قم: ٤٨٥ [١ / ٩٠٢] - ١٢٣٠ ه، ناقصة.

المسجد األعظم / قم: ٣٦٠ [١٢٤٠] - ق ١٣ ه.
المسجد األعظم / قم: ٣٦٠ [٢١١٢] - ق ١٣ ه، ناقصة.

المسجد األعظم / قم: ٣٦٠ [٤٣] - ١٣٢٥ ه، من أوله إلى الخمس.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٥١٩ [٢٣٧١] - (٢٧٠ و)،

الطهارة والصالة وخاتمة في احكام الجنائز.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٥٢٠ [٢٣٧٠] - (١٣٢ و) -

١٢٢٣ ه، الطهارة والصالة.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٥١٩ [٢٣٦٩] - (١٣٠ و) -

١٢٣١ ه، الطهارة والصالة والزكاة والخمس والصوم والحج.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ٥٤٣ [٦١٠٤] - (١٣٣ و) -

١٢٧٠ ه، في الفروع فقط.

(٥٥٨)



ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧٤٥ [٢٧٢٨] - (١٨٠ و) - ١٢٣٠ ه، ج ١.
ملك الوطنية / طهران ٦ / ٩٩ [٧ / ٢٧١٠] - (٨٦ - ٢٢٧ أ) - ق ١٣ ه.

ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧٤٥ [١٧٣٦] - (٢٠٠ و) - ١٣٢٤ ه، ج ١،
ناقصة األول.

الوطنية / طهران ٥ / ٢٨١ [٢١٩٦] - (١٤١ و) - ق ١٣ ه.
٩٥ - مسائل أصولي وفقهي (فارسي / فقه - أصول الفقه)

أجوبة عن مسائل أصولية وفقهية. ألفه سنة (١٢١٣ ه).
مخطوطاته: الوطنية / طهران ٦ / ٦٢٩ [٢ / ٢٩١١] - (و ٩٧ - ١٩٣) - ١٢٣٦

ه.
٩٦ - المعاملة المحاباتية (عربي / فقه)

جواب عن سؤال: هل تجوز المعاملة المحاباتية بشرط القرض وبالعكس أم ال؟ كتبها
سنة

(١٢٠٧ ه).
مخطوطاته: امام الجمعة الخاصة / زنجان (دليل المخطوطات ١ / ١٤٥) [٢ مج]،

ناقصة اآلخر.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦٣)

[٢ / ٤٨٨] - ١٢١٣ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٥ / ٤٢٥ [٢ / ٧٢٦١] - ١٢٧٧ ه، ضمن

" رسائل ".
المرعشي / قم ١٣ / ١٠٠ [٢ / ٤٩١٦] - (١٦٢ أ - ١٧٧ أ).

المركزية / جامعة طهران ٨ / ٤٢٤ [١ / ١٨٢٧].
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤١ [١٦ / ٢١٥٨] - (١٥١ أ - ١٦٩ أ) -

ق ١٣ ه، ضمن " رسائل ".
طبعاته: طهران، ١٣١٩، رحلي، ضمن " غنائم األيام "، ص ٥٧٧ - ٥٨٩.

٩٧ - معين الخواص (عربي / فقه)
رسالة عملية ألفها لمقلديه من العرب بعدما كتب " مرشد العوام ". اشتملت على

الطهارة،
الصالة، الزكاة، الخمس، الصوم، االعتكاف، أحكام الجنائز.

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨١٢) [١٤] - ١٢٢٨ ه.
جامع گوهر شاد / مشهد (شهرستانها ١ / ٤٠٣) [١٧٤٧] - ١٢٢٤ ه،

الطهارة والصالة.



(٥٥٩)



الحجتية / قم: ٨٨ [٢٩٠].

الحجتية / قم: ٨٨ [٤١٠].
الخوانساري الخاصة / طهران (مجلة نور علم ع ٤، السنة ٢، ص ١٠٥) -

١٢٢٨ ه.
الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٣٠) [٩٤] - ١٢٣٦ ه،

الطهارة إلى الخمس وكتاب الجنائز.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٥٣٧) [١٠٦٤٩].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٥٣٧) [١٤٢٧٥].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٢٦)
[٨٤٥] - ١٢٤٠ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٢٦)
[٩٩٤] - ق ١٣ ه.

العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ٢٢٩) [١ / ٨٩].
العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٧٠) - (٨١ و) - ق ١٣ ه.

العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ١٣٦) [٣ / ١١١] - (٣٤ ظ - ٦٥ ظ) -
ناقصة اآلخر.

الفيضية / قم ١ / ٢٦٣ [١١٠٢] - (١٤٠ و) - ١٢٣٠ ه.

الفيضية / قم ١ / ٢٦٣ [١٠٠٩] - (١١٦ و) - ١٢٤٣ ه.
الگلپايگاني / قم ٢ / ٢٥٤ [١ / ١٣٩١] - ق ١٣ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٢ / ١١٥ [١ / ٣٤٤] - (و ١ - ٥٢) -
ق ١٣ ه، قسم الطهارة والصالة.

مدرسة البروجردي / النجف (دليل المخطوطات ١ / ٣٥) [١ مج].
المرعشي / قم ٢٢ / ١٨١ [٨٦٠٤] - (٩٣ و) - ١٢٢٧ ه.
المرعشي / قم ٢ / ٣١٥ [٧٢٠] - (١٧٩ و) - ١٢٢٨ ه.

المرعشي / قم ١ / ٣٠ [١٨] - (١٦٢ و) - ق ١٣ ه.
المرعشي / قم ٢٢ / ٦١ [٨٤٧١] - (١٩٥ و) - ق ١٣ ه.

المرعشي / قم ٢٢ / ٦١ [٨٤٧٢] - (٨٨ و) - ق ١٣ ه، الطهارة والصالة.
المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٦١٣ [٣٦٠٨] - (١٥٣ و) - ١٢٣٧ ه،

من الطهارة إلى الخمس.

(٥٦٠)



المروي / طهران: ٢٣٥ [٨٦٠] - ١٢٣٩ ه.
المسجد األعظم / قم: ٣٧٤ [٦٦٤] - (٢٥٨ ص) - ١٢٢٦ ه، الطهارة إلى

الخمس.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٥٢٤ [٢٥٥٥] - (١٧٩ و) -

١٢٢٩ ه.
ملك الوطنية / طهران ١ / ٥١٣ [١٩٨٨] - (١٨٢ و) - ١٢٣١ ه.

الوطنية / طهران ٦ / ٦٢٨ [١ / ٢٩١١] - (ص ١ - ٩٦) - ١٢٣٦ ه.
٩٨ - الملكية والتصرف (عربي / فقه)

جواب عن مسألة في دعوى الملك.
مخطوطاته: المروي / طهران: ٢٩٢ [١١ / ٦٦٩].

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٤٤٠ [١١ / ٢١٥٨] - (١٠٦ ظ - ١١٥ أ) -
ق ١٣ ه، ضمن " رسائل ".

طبعاته: طهران، ١٣١٣ ه، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، كتاب القضاء
والشهادات، ص ٧٠٥ - ٧٠٦.

٩٩ - مناسك الحج (فارسي / فقه)
في حج التمتع. كتبه بالنجف وجعله جزءا من رسالته " مرشد العوام ".

مخطوطاته: الحجتية / قم: ٢٩ [٥٩٦]، ناقصة.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٢١٤) [٨٢١٥] - ١٢١٤ ه.

كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٤٦٦ [٧ / ٤٤٧] - ١٢٣١ ه.
الگلپايگاني / قم ٣ / ٣٥ [١٧٤٠] - (ص ٣٤١ - ٣٩٠) - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٧ / ٣٧١ [١ / ٣٣] - (ص ٢ - ٢٥).
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٣٨٣ [٨ / ١٨٤٦] - (٢١٠ أ - ٢٢٢ ظ).

ملك الوطنية / طهران ٦ / ٩٩ [٨ / ٢٧١٠] - (٢٢٧ و).
مولوي الخاصة / مشهد (نشريه ٥ / ٦٢) [٥ / ٤٤٧] - ١٢٣١ ه.

١٠٠ - مناهج االحكام (عربي / فقه)
جزءان: األول في الطهارة والصالة والزكاة، والثاني في كثير من أبواب المعامالت.
مخطوطاته: امام الجمعة الخاصة / زنجان (دليل المخطوطات ١ / ١٦٥)، كتاب

الطهارة
والمكاسب والصيد والذباحة والنكاح.

(٥٦١)



التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [١٤ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه، قسم من
بحث منجزات المريض.

جامع گوهر شاد / مشهد ١ / ٥٢ [٥٥] - (٢٠٧ و) - ١٢٧٢ ه، ربما كانت
للميرزا القمي أو للسيد شفيع جاپلقي، اشتملت على كتاب مناهج الطهارة،

مناهج الكسب واالقتناء إلى آخر خيار الغبن، مناهج الصيد والذباحة وما
يلحق بهما، مناهج المطاعم والمشارب وكتاب القضاء.

جامع گوهر شاد / مشهد ٢ / ٧٦٢ [٦٥٢] - (١٩٠ و) - ١٢٨٢ ه.
الرضوي الخاصة / كاشان (نشريه ٧ / ٤١) [١ / ٣٨٦]، قسم المكاسب.

الرضوية / قم (چند نسخه خطى: ٣٧) [٦٣] - (١٩٣ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٣٢٠)

[١ / ١٠٠٦]، قسم الطهارة والذباحة واألطعمة واألشربة والبيع.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦١)

[٢ / ٣٢٧]، كتاب القضاء.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٥٩)

[٣ / ٣١٢] - ق ١٣ ه، قسم من بحث البيع.
فيض المهدوي الخاصة / كرمانشاه (مجلة تراثنا ع ٨، ص ٦٦)، كتاب

الطهارة.
الفيضية / قم ٢ / ٥٥ [٢ / ١١٠٤] - (و ٤٧ - ١٢٣)، بعنوان " مناهج الفقه،

الطهارة "، ناقصة.
المرعشي / قم ١٤ / ١٠٨ [٢ / ٥٣٢٢] - (٨ ظ - ١٧٠ أ)، كتاب النكاح.
المرعشي / قم ١٢ / ٤٦ [٤٤٥٧] - (٣٣ و)، أوراق غير مرتبة من الطهارة.

المروي / طهران: ٢٧٧ [٥ / ٢٠٢]، البيع، يبدو أنها للميرزا القمي.
الوطنية / طهران ١٢ / ٢٧٥ [٢٤٥٥ ع] - (٢١٠ و)، ج ٢.

الوطنية / طهران ٧ / ٢١٨ [٢٥٠ ع] - (٢٤٧ و) - ١٢٥٥ ه، ج ٢.
طبعاته: طهران، ١٢٧١ ه، رحلي، ١٨١ ص.

١٠١ - منظومة في البديع (عربي / أدب)
(١٤٠) بيتا. شاهدها مؤلف " ريحانة األدب " عند الميرزا فخر الدين سبط المحقق

القمي في قم
بخط المؤلف.

(٥٦٢)



١٠٢ - منظومة في علم البيان (عربي / أدب)
(١٠٧) أبيات نظمها سنة (١١٧٣ ه). شاهدها مؤلف " ريحانة األدب " عند الميرزا

فخر
الدين في قم بخط المؤلف.

١٠٣ - الميراث (١) (فارسي - عربي / فقه)
بحوث مفصلة. مقدمة وعدة مقاصد وخاتمة. قسمان: القسم األول بالفارسية، والثاني

بالعربية.
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦١) [٤ / ٤٢٦] - ١٢١٧ ه.

المرعشي / قم ١٣ / ١٠٢ [٦ / ٤٩١٦] - (٢٢٧ ظ - ٢٧٥ أ)، بعنوان
" اإلرث ".

طبعاته: طهران، ١٣١٣، رحلي، ضمن " جامع الشتات "، ص ٦٣٩ - ٦٧١.
١٠٤ - نظم الآللي (عربي / علوم القرآن)

منظومة في التجويد.
طبعاته: طهران، ١٣٠٨ ه، جيبي، ٦ ص.

المصادر: األعالم ٦ / ١٨، أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٩، ٤١١ - ٤١٣، تاريخ بروجرد ٢
- ٣٨٧ /

٣٩٣، تاريخ العلماء: ٤٣٦ - ٤٣٨، تاريخ وفرهنگ معاصر ٢ / ٢٥٨ - ٢٦٣،
تكملة أمل اآلمل:

١٢٨، ١٣٣، جامع الشتات (ط. ١٣١٣ ه)، چاپى عربي: ٥٤٥، ٦٥١، ٧١٧،
،٩١٢، ٩٥٩

چاپى فارسي ٢ / ١٤٩٦ - ١٤٩٧، خاتمة المستدرك ٣ / ٣٩٩، الذريعة ١ / ٤٤١
و ٣ / ١٩٣

و ٤ / ١٦٠، ١٧٣، ٣٩١ و ٥ / ٥٩، ١٠٥، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٥٠ و ٦ / ١٠٢،
١٢٩، ١٧٤ و ٧ /

١٢٧ و ٨ / ٢٠٦، ٢٩٣ و ٩ / ٤٨، ٨٨٩ و ١٠ / ٦٦، ٢٠٤، ٢١٨ و ١١ / ١٣،
،٤٣، ٥٩، ٧٨

١٣٠، ١٤٥، ١٥٦، ١٨٤، ٢٠١ و ١٢ / ٤٠، ٢٤٢ و ١٣ / ١٦٥، ١٨٩، ٢٠٩،
٢١٨ و ١٤ /

٤٥، ١٨٣، ٢٦٨ و ١٥ / ١٤، ٦٣، ٩٩، ١٧٥، ١٨٩، ٢٣٨، ٢٩٦، ٣٧٢ و ١٦
،٦٠، ٦٣ /

١١١ و ١٧ / ٣٥ - ٣٦، ٨٣، ١٤٠، ٢٠٢ و ١٩ / ٢٧، ٣٠١ و ٢٠ / ٩٤،
٣٠٧، ٣٤٩ و ٢١ /

٢٠٣، ٢٤٨، ٢٦١ و ٢٢ / ١٥٩، ٢٥٤، ٣٤٠ و ٢٣ / ١٩، ٨٨، ١٢٤، ١٣٥ و



،٢٥ / ١٣٦
١٣٧، رجال قم: ٨٦ - ٨٧، روضات الجنات ٥ / ٣٦٩ - ٣٧٩، رياض الجنة ١ /

،٥٢٢ - ٥٢٣
ريحانة األدب ٦ / ٦٨ - ٧١، غنائم األيام (ط. ١٣١٩ ه)، قصص العلماء: ١٨٠ -

١٨٣، الكرام
البررة ١ / ٥٢ - ٥٤، الكنى واأللقاب ١ / ١٤٢ - ١٤٣، مرآة الكتب ١ / ٢١٧ -

٢١٩، مشاهير
گيالن ١ / ٥١ - ٦٢، مصفى المقال: ٣٥، معجم المطبوعات ١ / ٧٢٦ - ٧٢٧،

معجم المؤلفين ٨
/ ١١٦، مؤلفين چاپى ١ / ٢٨٠ - ٢٨٣، نجوم السماء: ٣٤٠ - ٣٤١.

--------------------
(١) ذكر في روضات الجنات ٥ / ٣٧٢ بعنوان " رسالة في أبواب الفرائض والمواريث "، وجاء بعنوان

مشابه
في أعيان الشيعة ٢ / ٤١٣ والكرام البررة ١ / ٥٤.

(٥٦٣)



أبو القاسم بن محمد حسن گرجي
(١٣٤٠ ه -)

أستاذ جامعي في الفقه واألصول والفلسفة. ولد بطهران. بدأ أولى مراحله الدراسية في
الكتاتيب. درس العلوم الدينية واستفاد من بحث السيد محمد حسين البروجردي بمدينة

قم، ومن درس الشيخ محمد علي الكاظمي والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد
أبي القاسم الخوئي في النجف. تصدى للتدريس بطهران منذ سنة (١٣٧١ ه). نال

الدكتوراه في الفلسفة، وعين أستاذا بكلية اإللهيات في جامعة طهران.
اآلثار:

إلى جانب مقاالته المنشورة في مختلف المجالت اإليرانية وتحقيقه لعدة كتب (١)، له
المصنفات اآلتية:

١ - تأثير منطق در علم أصول (فارسي / أصول الفقه)
طبعاته: طهران.

٢ - تاريخ فقه وفقهاء (فارسي / فقه - تراجم)
دراسة عن الفقه والفقهاء. مقدمة في مصادر تاريخ الفقه، و (٤) بحوث. البحث األول:

الفقه
زمن النبي األكرم (صلى الله عليه وآله). الثاني: أدوار فقه أهل السنة وتعريف بفقهائهم.

الثالث: أدوار فقه الشيعة
وتعريف بفقهائهم. الرابع: أدوار علم أصول الفقه وعلماؤه.

طبعاته: طهران، سمت، ١٣٧٥ ش، وزيري، ٦ + ٣٤٩ ص.
٣ - ترجمه وتلخيص عدة األصول (فارسي / أصول الفقه)

و " عدة األصول " للشيخ الطوسي.
طبعاته: مشهد، دانشگاه فردوسي، ١٣٥٤ ش.

٤ - حقوق إسالمي (فارسي / حقوق)
٥ - رسالة في الصالة (عربي / فقه)

--------------------
(١) أهمها: كتاب " الذريعة في أصول الفقه " للسيد مرتضى علم الهدى، طبع في مجلدين بطهران سنة

(١٣٤٨ ش). وتفسير " جوامع الجامع " للطبرسي، في (٤) مجلدات طبعت (٣) منها بطهران. و " تاريخ
پيامبر اسالم " آليتي، طبع في طهران أيضا.

(٥٦٤)



٦ - رسالة في العقود وااليقاعات (عربي / فقه)
٧ - رسالة في علم األصول (عربي / أصول الفقه)

٨ - رسالة في قاعدة الفراغ والتجاوز (عربي / فقه)
٩ - رسالة في المكاسب (عربي / فقه)

١٠ - شيخ أنصاري وشك در مقتضى (فارسي / أصول الفقه)
طبعاته: قم، كنگره شيخ أنصاري، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٢٧ ص.

١١ - صرف ونحو (فارسي / لغة)
ألفه مع بعض أساتذة كلية اآلداب بجامعة طهران.

طبعاته: طهران، دانشكده أدبيات، ١٣٤٩ ش.
١٢ - فروغ عالم رحماني (فارسي / السيرة النبوية)

١٣ - مقاالت حقوقي (فارسي / حقوق)
طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ وارشاد، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٤٠٠ ص، ج ١.

طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٩ ش، وزيري، ٣٢٠ ص، ج ٢.
١٤ - نگاهى به تحول علم أصول ومقام آن در ميان علوم ديگر (١) (فارسي / أصول

الفقه)
تعريف بعلم األصول: موضوعه، نشأته، مكانته بين العلوم، مراحله التاريخية.

طبعاته: طهران، بنياد بعثت، ١٣٦١ ش، رقعي، ٦٠ ص.
المصادر: بأنك اطالعات محققين ١ / ٣٨، صحيفة أبرار ع ٢٢٩٣، ص ٢، كتابنامه

آبان
١٣٦٦: ١٩ وارديبهشت ١٣٦٩: ٥٠، معجم رجال الفكر ٣ / ١١٠٨، ميراث

ماندگار: ١٨٦ -
.١٩٨

أبو القاسم بن محمد حسن المامقاني
(١٢٨٥ - ١٣٥١ ه)

فقيه أصولي ذو علم واسع بالحديث، األخ األكبر للشيخ عبد الله المامقاني مؤلف
" تنقيح المقال ". ولد بمدينة النجف. تخرج في الفقه على والده وعلى شيخ الشريعة

--------------------
(١) ترجمه إلى العربية محمد علي آذرشب، وطبعت في طهران سنة (١٤٠٢ ه) بعنوان " نظرة في تطور علم

األصول ".

(٥٦٥)



اإلصفهاني، وفي األصول على اآلخوند محمد كاظم الخراساني، كما حضر في
األخالق

بحث المولى إسماعيل القره باغي. توفي بالنجف، ودفن في الصحن الغروي الشريف.
اآلثار:

له عدة تصانيف موجودة عند ولده الشيخ عبد المحسن، ولم يذكر منها إال:
١ - شرح دعاء كميل (عربي / أدعية)

٢ - غاية المأمول في علم األصول (عربي / أصول الفقه)
مجلدان. من مباحث األلفاظ إلى آخر التعادل والتراجيح.

٣ - مصباح (مقباس) الكرامة في شرح تبصرة العالمة (عربي / فقه)
من أول الطهارة إلى آخر الخمس.

المصادر: الذريعة ١٣ / ٢٥٨ و ١٦ / ١٥ و ٢٢ / ١٦، ماضي النجف وحاضرها ٣ /
،٢٥١

معارف الرجال ١ / ٥٢ - ٥٣، معجم رجال الفكر ٣ / ١١٤٣ - ١١٤٤، نقباء
البشر ١ / ٦٥.

أبو القاسم بن محمد حسين حجتي الرشتي
(٠٠٠ - ح ١٣٩٠ ه)

فقيه مجتهد. ولد بقرية لشت نشأ التابعة لمدينة رشت. أكمل مقدمات العلوم الدينية
في رشت، والسطوح في النجف. حضر بحث الميرزا محمد حسين النائيني والسيد أبي

الحسن اإلصفهاني والشيخ شعبان مجتهد الرشتي. أقام برشت (٢٠) سنة مارس فيها
التدريس والوعظ. انتقل إلى قم، حضر بحث السيد محمد حسين البروجردي، وواصل

نشاطاته العلمية المختلفة.
اآلثار:

١ - تفسير سوره يوسف (فارسي / تفسير القرآن)
٢ - رسالة في الصالة (عربي / فقه)

لم تكمل.
٣ - رسالة في منجزات المريض (عربي / فقه)

٤ - رسالة في وجوه التأمل في كالم الشيخ األنصاري (عربي / فقه - أصول الفقه)

(٥٦٦)



٥ - شرح أحوال األئمة (عليهم السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
٦ - المسلك العالي في العلم االجمالي (عربي / أصول الفقه)

طبعاته: قم، مطبعة قم، ١٣٨٠ ه، وزيري، ٧٩ ص.
المصادر: آثار الحجة ٢ / ٨٠ - ٨١، گنجينه دانشمندان ٢ / ١٣٣، المسلك العالي

في العلم
االجمالي (للمؤلف).

أبو القاسم بن محمد حسين رفيعي مهرآبادي األردستاني
(١٣٢٣ - ١٤٠٧ ه)

باحث تاريخي وشاعر مقل تخلص ب " نزهت "، من مدينة أردستان التابعة إلى
محافظة إصفهان، توفي بطهران.

اآلثار:
١ - آتشكده اردستان (فارسي / تاريخ - جغرافية)

(٣) أجزاء. احتوى على: تاريخ وجغرافية مدينة أردستان، ترجمة مشاهيرها من العلماء
واألطباء والشعراء واألمراء وغيرهم، مع أنساب السادة فيها وال سيما الطباطبائية.

طبعاته: طهران، ١٣٣٦ - ١٣٥٥ ش، وزيري، ٤١٢ + ٧٠٤ ص.
طهران، دهخدا، ١٣٦٧ ش، بعنوان " تاريخ اردستان ".

٢ - آثار ملى أصفهان (فارسي / حضارة)
طبعاته: طهران، انجمن آثار ملى، ١٣٥٢ ش، ١٠٢٨ ص.

٣ - تاريخ خط وخطاطان (فارسي / فن - تراجم)
طبعاته: طهران، أمير كبير، ١٣٤٥ ش، جيبي، ٢٦٠ ص.

٤ - تذكره هجو سرايان (فارسي / تراجم)
٥ - توضيح الكفاية (فارسي / أصول الفقه)

٦ - دانشمندان اسالم (فارسي / تراجم)
٧ - ره آورد طوس (فارسي / تاريخ)

٨ - فرهنگ أصفهان (دائرة المعارف أصفهان) (فارسي / ثقافة - دوائر المعارف)

(٥٦٧)



٩ - لهجه هاي اردستانى (فارسي / ثقافة)
المصادر: آتشكده اردستان (للمؤلف)، تاريخ تشيع أصفهان: ٤١٥، چاپى فارسي ١ /

- ٣١
٣٢، ١٠٧٥، الذريعة ٩ / ١١٨٣، كتابنامه تابستان ١٣٦٨: ٧٦، گلزار مشاهير:

١٥٣، مؤلفين
چاپى ١ / ٢٥٥.

أبو القاسم بن محمد حسين مجتهد النراقي
(١٣١٩ - ١٣٦٣ ه)

باحث في الرياضيات. ولد في كاشان. درس الطب (٤) سنوات بطهران، وغير
تخصصه إلى الرياضيات. انتخب عضوا في مجلس النواب اإليراني سنة (١٣٥٣ ه).

اآلثار:
١ - حساب (فارسي / رياضيات)

ألفه مع علي أفضلي پور. مجلدان: األول أعد للمرحلة األولى من المدارس الثانوية،
والثاني للمرحلة الثانية.

طبعاته: طهران، وزارت فرهنگ، ١٣١٨ و ١٣١٩ ش، ٢١٩ + ٦٠ ص.
٢ - حساب وهندسه (فارسي / رياضيات)

ألفه مع محمد النراقي لطلبة المدارس الثانوية.
طبعاته: طهران، طبع كتاب، ١٣١٦ ش، ٨٧ ص.

٣ - ششصد مسأله در جبر وهندسه (فارسي / رياضيات)
ألفه مع محمد النراقي لطلبة المدارس المتوسطة.

طبعاته: عديدة منها:
طهران، كانون معرفت، ١٣٤٨ ه، رقعي، ١٣٦ ص.

٤ - هندسه ابتدائي (فارسي / رياضيات)
ألفه مع محمد النراقي لتالميذ المدارس االبتدائية.

طبعاته: طهران، طبع كتاب، ١٣١٩ ش، ٧٦ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٢٧١، كتابشناسى رياضيات: ١٥٩، ١٦٣، ١٦٦،

،١٦٧، ١٦٩
مؤلفين چاپى ١ / ٢٩٣ - ٢٩٤.

(٥٦٨)



أبو القاسم بن محمد رضا الجيالني الالهيجي
(ق ١٣ ه)

عالم وأديب من مدينة رشت. كان حيا سنة (١٢٤١ ه).
اآلثار:

زبدة المفاتيح (فارسي / علوم القرآن)
في التجويد. ألفه سنة (١٢٤٠ - ١٢٤١ ه).

مخطوطاته: التسترية / النجف (الكرام البررة ١ / ٤٤) - ١٢٤٤ ه.
المرعشي / قم ١٧ / ١٩٤ [٦٦٢٤] - (٧٩ و) - ق ١٣ ه.

المصادر: الذريعة ١٢ / ١٣، الكرام البررة ١ / ٤٤، مشاهير گيالن ١ / ٧٠.
السيد أبو القاسم بن محمد رضا الطباطبائي التبريزي الحائري

(١٢٨٦ - ١٣٦٢ ه)
فقيه أصولي، متكلم، نسابة، ذو باع طويل في الفلك والعلوم الغريبة، اشتهر

ب " العالمة ". ولد في تبريز. هاجر مع والده إلى العراق سنة (١٣٠٠ ه). درس عند
بعض

أعالم الدين في كربالء والنجف. روى عن والده العالمة السيد رضا الطباطبائي،
اآلخوند

محمد الشرابياني، الشيخ محمد حسن المامقاني وغيرهم. له مجلس بحث في بيته
استفاد منه أخواه: علم الهدى والمفيد. أجاز عددا من العلماء (١). سكن النجف

أواخر
حياته، وبه توفي ودفن في الصحن الشريف.

اآلثار:
١ - آداب القراءة (عربي / علوم القرآن)

في التجويد.
٢ - االستصواب (عربي / أصول الفقه)

في االستصحاب.
٣ - االسطقسات (عربي / العلوم الغريبة)

--------------------
(١) منهم: السيد محمد سلطان الواعظين الشيرازي، طبعت إجازته في آخر كتاب " شبهاى پيشاور "

للمجاز.

(٥٦٩)



بحث عن علم الرمل وأشكاله. شرح فيه عبارات السيد حسين األخالطي الرملي في
كتاب

" سرخآب ". شاهد الشيخ الطهراني نسخة منه بخط المؤلف عند السيد محمد علي
هبة الدين.

٤ - اإلشارات (عربي /...)
٥ - اإلشراقات (عربي / العلوم الغريبة)

في الجفر والحروف. شاهد الشيخ الطهراني نسخة منه بخط المؤلف عند السيد محمد
علي

هبة الدين.
٦ - إكليل األصول (عربي / أصول الفقه)

٧ - إكليل الرشاد في تحقيق المعاد (فارسي / عقائد)
اثبات للمعاد الجسماني.

طبعاته: تبريز.
٨ - أنموذج العلوم (عربي / معارف عامة)

٩ - أنيس األدباء (عربي / أدب)
ضم أعماله األدبية شعرا ونثرا.

١٠ - التجربيات (... / متفرقات)
١١ - تعليقة على الروضة البهية (عربي / فقه)

في مبحثي الوقت والقبلة.
١٢ - تعليقة على عمدة الطالب (عربي / أنساب)

و " عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب " لجمال الدين أحمد بن علي الحسيني
(ت ٨٢٨ ه).

١٣ - تعليقة على فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)
١٤ - تعليقة على قوانين األصول (عربي / أصول الفقه)

و " قوانين األصول " للميرزا أبي القاسم القمي.
١٥ - تعليقة على المتاجر (عربي / فقه)

حاشية على كتاب الشيخ مرتضى األنصاري.
١٦ - تعليقة على منهج المقال (عربي / رجال)

(٥٧٠)



حاشية على " منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال " للميرزا محمد االسترآبادي.
١٧ - تعليقة على نهج البالغة (عربي / حديث)

١٨ - تقويم األصول (عربي / أصول الفقه)
كل مباحث األصول.

١٩ - حديقة المتقين لعمل المقلدين (١) (فارسي / فقه)
٢٠ - حقيقة المعارف (عربي / عقائد)

٢١ - حواشي الدرة المنظومة (عربي / فقه)
و " الدرة " للسيد بحر العلوم.

٢٢ - حواشي القاموس (عربي / لغة)
٢٣ - حواشي المنظومة في األصول (عربي / أصول الفقه)

٢٤ - خواتيم األصول (عربي / أصول الفقه)
٢٥ - دالئل الغيب (فارسي / أدعية)

مختصر في االستخارات.
طبعاته: تبريز.

٢٦ - الرد على العامة (عربي / الفرق والمذاهب)
٢٧ - الريحانة (عربي / أصول الفقه)

في االحتياط (٢) والبراءة.
٢٨ - الزعفرانة (عربي / أصول الفقه)

في االحتياط والبراءة.
٢٩ - الزوائد الجزيلة (عربي / منطق)

تعليقة على حاشية المولى عبد الله اليزدي على " تهذيب المنطق " للتفتازاني.
--------------------

(١) اختصره السيد مجتبى بن عبد الوهاب القزويني بطلب من المترجم له، وسماه ب " قوت ال يموت "،
طبع

سنة (١٣٣١ ه) بطهران. (چاپى فارسي ٣ / ٣٩٦٢).
(٢) في مقدمة شجرة إجازات العلماء اإلمامية: ٨: االشتغال، بدال من االحتياط.

(٥٧١)



٣٠ - السر المكنون (... /...)
٣١ - الصراط المستقيم (فارسي / فقه)

رسالة عملية.
طبعاته: تبريز، ١٣١٩ ه، جيبي، ٤٧ ص، باهتمام السيد مجتبى الحسيني القزويني.

٣٢ - عروس اإلحقاق في علم االشتقاق (عربي / لغة)
منتخب من " إحقاق الحق " تأليف السيد محمد بن حسن الهروي (ت ١٣٢٢ ه).

٣٣ - فصوص األصول (عربي / أصول الفقه)
في مباحث األلفاظ. فرغ منه سنة (١٣٢٧ ه).

٣٤ - الفلك المشحون (... /...)
٣٥ - الفوائد (عربي / فقه)
٣٦ - القواعد (عربي / فقه)

٣٧ - قوت ال يموت (١) (عربي - فارسي - هند ي / فقه)
فيما تعم به البلوى.

٣٨ - كرائم القرآن (عربي / معارف القرآن)
٣٩ - الكلمات الطيبات (عربي / حديث)
٤٠ - لباب األصول (عربي / أصول الفقه)

٤١ - لسان الغيب (عربي / فلك)
٤٢ - اللمعات في أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)

مجلدان. نسخة منه بخط المؤلف كانت عند عز الدين الجزائري.
٤٣ - لمعات الهداية (عربي / أصول الفقه)

من تقريرات بحث أستاذه الفاضل الشرابياني في التخيير واالحتياط والبراءة. مقدمة
ومسلكان وخاتمة. كتبها سنة (١٣١٠ ه).

--------------------
(١) ذكره الشيخ الطهراني مستقال في نقباء البشر ١ / ٦٧ وربما هو ما اختصره السيد مجتبى القزويني من

" حديقة المتقين ".

(٥٧٢)



٤٤ - المحفوظات (عربي / متفرقات)
٤٥ - المسموعات (عربي / متفرقات)

٤٦ - مشجرة إجازات العلماء االمامية (١) (عربي / علوم الحديث)
في اتصال طرق مشايخ اإلجازات بعضهم ببعض إلى المعصومين (عليهم السالم).

طبعاته: طهران، مؤسسة وعظ وتبليغ، ١٣٧٨ ه، قطع كبير، ٨ ص.
قم، مكتبة المرعشي، ١٤٠٦ ه، قطع كبير، مع رسالة " عون المظلوم " في

ترجمة حياة المؤلف، تأليف السيد شهاب الدين المرعشي، و " مشجرة مواقع
النجوم " للمحدث النوري.

٤٧ - المصابيح العلية عند مختلف األدلة (عربي / أصول الفقه)
٤٨ - مفتاح الغيب (٢) (عربي / العلوم الغريبة)

بيان لكيفية استخراج الضمير بمسائل الزايچه (٣). نسخة منه كانت عند السيد محمد
الجزائري.

٤٩ - منهج الرشاد في شرح نجاة العباد (عربي / فقه)
و " نجاة العباد " للعالمة الشيخ محمد حسن النجفي مؤلف " جواهر الكالم ".

٥٠ - نظم األعيان (عربي /...)
٥١ - نفائس الدعوات (عربي / أدعية)

٥٢ - النواميس اإللهية في أبواب المعامالت الشرعية (عربي / فقه)
طبعاته: تبريز، ١٣١٥ ه، رقعي، ٦٢ ص، باهتمام السيد مجتبى القزويني.

٥٣ - نهاية األصول (عربي / أصول الفقه)
٥٤ - الوجيز في الفقه (عربي / فقه)

المصادر: آتشكده اردستان: ١٧٦، چاپى عربي: ٨٤٧، ٩٦٨، چاپى فارسي ١ /
٤٦٦ و ٢ /

٢١٧٩، ٢٥٨٤، الذريعة ٢ / ١٠٤، ٤٥١ و ٦ / ٣٨٩ و ٨ / ٢٥٢ و ١٠ / ٢١٠ و
١١ / ٧٣ و ١٢ /

--------------------
(١) جاء في الذريعة ١٣ / ٣١ باسم " شجرة طوبى ".

(٢) احتمل الشيخ الطهراني في الذريعة ٢١ / ٣٣٧ اتحاده مع " لسان الغيب ".
(٣) الزايچه: شهادة الميالد، وتأتي بمعنى رؤية الطالع. (فرهنگ معين ٢ / ١٧١٧، المعجم الفارسي الكبير

.(١ / ١٣٩٥

(٥٧٣)



٥٩ و ١٣ / ٣١ و ١٥ / ٣٤، ٢٥٤ و ١٦ / ٢٣٥ و ١٨ / ٣٤٢، ٣٤٧ و ٢١ /
١٨٦، مشجرة

إجازات العلماء االمامية (المقدمة): ٦ - ٩، معجم المؤلفين ٨ / ١١٨، نقباء البشر ١
.٦٦ - ٦٨ /

السيد أبو القاسم بن محمد رضا فقيه األرسنجاني
(١٣١٨ ه - ٠٠٠)

عالم ديني وأستاذ بالفقه واألصول. ولد بمدينة أرسنجان في محافظة فارس. درس
مقدمات العلوم الدينية في مدرسة حكيم بشيراز. حضر بحث الميرزا أبي الحسن

المشكيني، السيد أبي الحسن االصطهباناتي، آقا ضياء الدين العراقي في النجف. كما
استفاد من درس الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد علي اليثربي في قم. أقام بشيراز

وتصدى للتدريس. له نشاطات علمية واجتماعية مختلفة.
اآلثار:

١ - أحسن التقاويم في تفسير آية * (لقد
خلقنا االنسان في أحسن تقويم) * (عربي / تفسير القرآن)

٢ - تعليقة على العروة الوثقى (عربي / فقه)
على التقليد واالجتهاد.

٣ - دقايق األصول في تقريرات أفكار الفحول (عربي / أصول الفقه)
٤ - رسالة في خيارات الشرط (عربي / فقه)

المصادر: آثار الحجة ٢ / ٣١٨ - ٣١٩، گنجينه دانشمندان ٥ / ٤٣٧، معجم رجال
الفكر

.٢ / ٩٤٨
أبو القاسم بن محمد رضا الكاشاني

(ق ١٤ ه)
فقيه حصل على إجازة االجتهاد من السيد محمد بن إبراهيم العلوي الكاشاني سنة

(١٣٤٧ ه).
اآلثار:

١ - جامع الشتات (عربي / لغة - منطق - فقه)

(٥٧٤)



مجموعة تعليقات على عدة كتب دراسية حوزوية في (١٢) مجلدا على النحو اآلتي:
األول: جامع المقدمات، الثاني: شرح النظام، الثالث: حاشية مال عبد الله والشمسية

والشوارق،
الرابع: شرح اللمعة وقوانين األصول، الخامس: رياض المسائل، السادس: كتاب

الطهارة
للشيخ مرتضى األنصاري، السابع: المكاسب، الثامن إلى الثاني عشر: فرائد األصول.

فرغ منها
سنة (١٣٢٧ ه).

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٩ / ١٤٥ [١ / ٧٣٤٥] - (٣ ظ - ٢١٢ أ)، أوراق من
مج ٢، ٦، ٧، ١٠، ١١، ١٢، بخط المؤلف ولم يتمها.

٢ - شرح شرائع االسالم (عربي / فقه)
استداللي مفصل مع مناقشات طويلة.

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٩ / ١٤٦ [٣ / ٧٣٤٥] - (٢٣٥ ظ - ٢٧٤ أ)، أوراق
من

أول الكتاب، بخط المؤلف.
٣ - وجوب رد السالم (عربي / فقه)

رسالة استداللية مختصرة.
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٩ / ١٤٦ [٢ / ٧٣٤٥] - (٢١٩ ظ - ٢٢٢ ظ)،

اشتملت
على الصفحات األولى منه، بخط المؤلف.

المصادر: التراث العربي ٢ / ١٨٦ - ١٨٧ و ٣ / ٣٣١ و ٥ / ٤٤٤، تراجم الرجال
،١ / ٥١

خطى مرعشى ١٩ / ١٤٥ - ١٤٦.
أبو القاسم بن محمد رضا النوري

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

أواسط القالئد في الروابط والفرائد (عربي / لغة)
فهرس لمعجم " مجمع البحرين " تأليف الشيخ فخر الدين الطريحي (ت ١٠٨٥ ه).

رتبه وفقا
لمواد مفردات المعجم وأشار إلى مواضعها فيه.

مخطوطاته: الوطنية / طهران ١٠ / ٨٥ [٢ / ١٥٦٢] - (ص ٥٨١ - ٦٤٤) -
١٣٠٩ ه،

بخط المؤلف.



المصادر: خطى ملى تهران ١٠ / ٨٥.

(٥٧٥)



أبو القاسم بن محمد زمان سحاب التفرشي
(١٣٠٤ - ١٣٧٥ ه)

مؤرخ وأديب شاعر. ولد في قرية فم التابعة إلى مدينة تفرش. حضر بحث السيد علي
أكبر سجادي وغيره في مركز المدينة. قرأ األصول والفقه والكالم والحكمة والتفسير

بطهران على عدة أساتذة، منهم: السيد عبد الرحيم السنگلجي، الشيخ علي أكبر نوري.
تعلم الفرنسية وأجادها في مدرسة اليانس، كما أجاد العربية أيضا. مارس التعليم في

الكتاب الذي أسسه للطالبات بتفرش. أوقف مكتبته على العتبة المقدسة في مدينة قم.
توفي بطهران، ودفن في قم.

اآلثار:
إلى جانب مقاالته المنشورة في عدة مجالت إيرانية مثل " ستاره جهان "، " شفق

سرخ "، " قانون "، " گلشن تهران "، له الكتب اآلتية:
١ - أحوال وزندگى حسن صباح (فارسي / تراجم)

ترجمة ل " قلعة الموت ".
٢ - اسرار حج (فارسي / علل الشرائع)

ترجمة عن كتاب للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني.
طبعاته: طهران.

٣ - أقوال اروپائيان در باره قرآن (فارسي / علوم القرآن)
طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ش، ٨٩ ص.

٤ - بيدارى امت در اثبات رجعت (فارسي / عقائد)
ترجمة عن مؤلف للسيد محمد مهدي اإلصفهاني.

طبعاته: طهران، علمي، ١٣٣١ ش، رقعي، ٨٤ ص.
٥ - تاريخ أدبيات عمومى (فارسي / أدب)

ترجمة عن الفرنسية.
طبعاته: طهران.

٦ - تاريخ انساب سادات تفرش (فارسي / أنساب)

(٥٧٦)



٧ - تاريخ تربيت عمومى (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران.

٨ - تاريخ حبشه (فارسي / تاريخ)
ترجمة عن اللغة العربية.

طبعاته: طهران.
٩ - تاريخ عصر جعفرى يا

زندگانى امام جعفر الصادق (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: طهران، دانش، ١٣٢٣ و ١٣٢٨ ش، وزيري، ٣٣٥ + ٤١٩ ص، ٢ ج.

١٠ - تاريخ عمومى قرن ١٤ ه (فارسي / تاريخ)
(٥) أجزاء.

١١ - تاريخ قرآن (فارسي / علوم القرآن)
ترجمة عن كتاب " تاريخ القرآن " ألبي عبد الله الزنجاني.

طبعاته: طهران، ١٣١٧ ش، رقعي، ١٤٧ ص.
١٢ - تاريخ مدرسه عالي سپهساالر (فارسي / التربية والتعليم)

طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ش، وزيري، ٢٠٢ ص.
١٣ - تاريخ نقاشى در إيران (فارسي / فن)

ترجمة عن كتاب " التصوير في اإلسالم عند الفرس " لزكي محمد حسن المصري.
طبعاته: طهران، ١٣٢٨ ش، رقعي، ١٠٩ ص.

طهران، مؤسسة جغرافيائى سحاب، ١٣٧٢ ش، وزيري، ٢٠٠ ص.
١٤ - تاريخ وشرح حال وزراى معارف وفرهنگ إيران (فارسي / تراجم)

١٥ - تدبير منزل (فارسي / تدبير المنازل)
طبعاته: طهران.

١٦ - تذكره دانشكده (فارسي / تراجم)
(٣) مجلدات.

١٧ - ترجمة الثقالن (فارسي / حديث)
و " الثقالن " للشيخ محمد حسين المظفر.

(٥٧٧)



طبعاته: طهران.
١٨ - ترجمة القصيدة اليائية (عربي - فارسي / شعر)

والقصيدة منسوبة إلى اإلمام الرضا (عليه السالم).
طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٣٤ ش، وزيري، مع نصها العربي، ضمن زندگانى

حضرت علي بن موسى الرضا (عليه السالم) ٢ / ٩٦ - ١٠٢.
١٩ - ترجمه رسالة حي بن يقظان پسر طبيعت (فارسي / تراجم)

ترجمة عن العربية لرسالة ابن فضل األندلسي.
طبعاته: طهران، كانون معرفت، ١٣١٩ ش.

٢٠ - ترجمه هزار حديث نبوي (فارسي / حديث)
ترجمة ل " ألف حديث نبوي " جمعها ودونها ابن قضاعة األندلسي.

٢١ - جغرافياى آسيا (فارسي / جغرافية)
ترجمة عن االنكليزية لكتاب (كاربانتر).

طبعاته: طهران.
٢٢ - جمعه يا عيد با عظمت مسلمين يا آداب الجمعة (فارسي / الشعائر والمراسم)

ترجمة " آداب الجمعة " للشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي.
طبعاته: طهران، ١٣٧٦ ه، جيبي، ٤٨ ص.

٢٣ - حساب وهندسه (فارسي / رياضيات)
ترجمة عن الفرنسية.

٢٤ - خلق واخالق (فارسي / أخالق)
ترجمة " إحياء علوم الدين " للغزالي.

٢٥ - ديوان (فارسي / شعر)
٢٦ - رآه رستگارى (فارسي / حديث)

ترجمة " منهاج النجاة " للمال محسن الفيض الكاشاني.
٢٧ - رياض األدب (فارسي / أدب)

مقاالت أدبية وبحث عن الفنون الشعرية.

(٥٧٨)



٢٨ - زندگانى أبو على سينا (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، وزيري، ٤٢ ص.

٢٩ - زندگانى حضرت امام حسن مجتبى (عليه السالم) (فارسي / سيره المعصومين
(عليهم السالم))

لم يتمه.
٣٠ - زندگانى حضرت امام موسى بن جعفر (عليه السالم) (فارسي / سيرة

المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: طهران، ١٣٧٠ ه، وزيري، ٣١٥ ص.

٣١ - زندگانى حضرت خامس
آل عبا أبى عبد الله الحسين (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

جزءان، األول: سيرة سيد الشهداء (عليه السالم) ووقائع ما قبل عاشوراء، والثاني:
وقائع عاشوراء

وما بعدها.
طبعاته: طهران، دانش، ١٣٧٤ ه، وزيري، ٣٦٦ ص.

طهران، ابن سينا، ١٣٣٨ ش، وزيري، ٣١٥ ص.
طهران، سحاب كتاب، ١٣٥٨ ش، وزيري، ٣٦ + ٧١٧ ص، مع مقدمة

لعباس سحاب.
٣٢ - زندگانى حضرت علي بن موسى الرضا (عليه السالم) (فارسي / سيرة

المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: طهران، شركت چاپ تبريز، وزيري، ٣٦٦ + ٣٢٤ ص، ٢ ج.

٣٣ - زندگانى شاه عباس كبير (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، بنگاه عربي، ١٣٢٥ ش، وزيري، ٣١٨ ص.

٣٤ - زندگانى عسكريين امام على النقي وامام
حسن عسكري (عليهما السالم) وتاريخچه سامراء (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم

السالم) - تاريخ)
طبعاته: طهران، إسالمية، ١٣٧٥ ه، رقعي، ١٨٧ + ١٦٣ ص، ٢ ج.

٣٥ - سرور الفؤاد يا زندگانى حضرت امام جواد (عليه السالم) (فارسي / سيرة
المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: طهران، ١٣٧٤ ه، رقعي، ٢٥٧ ص.
طهران، إسالمية، ١٣٥٦ ش، ٢٥٦ ص.

٣٦ - سقيفة واختالف در تعيين خليفه (فارسي / تاريخ االسالم)
ترجمة عن كتاب للشيخ محمد حسين المظفر.
طبعاته: طهران، ١٣٣٤ ش، رقعي، ١٣٦ ص.



(٥٧٩)



٣٧ - شهادة الحسين (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
طبعاته: طهران.

٣٨ - فرهنگ خاورشناسان يا تراجم أحوال مستشرقين (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، ١٣١٧ ش، وزيري، ٣٧٥ ص.

٣٩ - فرهنگ نام بزرگان (فارسي / تراجم)
٤٠ - فلسفه واسرار حج (فارسي / التاريخ والجغرافية اإلسالمية - علل الشرائع -

فقه)
أهم بحوث الحج. (٤) اجزاء، األول: عرض مختصر لتاريخ وجغرافية مدينة مكة،

الثاني:
ترجمة عن كتاب " أسرار الحج " لحافظ عامربيك بعنوان " فلسفه حج "، الثالث:

بعنوان " أسرار
الحج " وهو ترجمة عن كتاب للميرزا خليل الصيمري (كمره)، الرابع: بعنوان "

مناسك الحج "
وهو ترجمة عن كتاب الحج من " تبصرة المتعلمين " للعالمة حسن بن يوسف الحلي.

طبعاته: طهران، ابن سينا، ١٣٥٨ ه، جيبي، ٣٢ + ح + ٢٤٠ + ل.
طهران، كتاب سحاب، ١٣٥٨ ش، رحلي، ٢٠٨ ص، مع صور عن آثار

مكة والمدينة.
٤١ - فنون إسالمي (فارسي / فن)

ترجمة عن العربية لكتاب " الفنون اإلسالمية ".
طبعاته: طهران.

٤٢ - المسير إلى سبيل النجاة (فارسي / أدب)
سرد لوقائع رحلته إلى العتبات المقدسة.
٤٣ - مفتاح االعالم (فارسي / تراجم)

(٨) مجلدات.
٤٤ - نماز جمعه (فارسي / فقه)

ترجمة " صالة الجمعة " تأليف السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني.
مخطوطاته: وزيري / يزد ٣ / ١٠٢١ [١ / ١٦٨٨] - (١٥ و) - ١٢٢٩ ش.

المصادر: آثار الحجة ٢ / ٢٥٤، چاپى فارسي ١ / ٤٨، ٤٦٣، ٨٤١، ١٠٥٥،
،١٠٧٢

١١٠٢، ١١٣٤، ١١٥٠، ١٢٣٤، ١٢٨٦، ١٢٩١ و ٢ / ١٥٧٣، ٢٦٩١، ٢٧٩٨،
- ٢٨٠٤

٢٨٠٥، ٢٨٠٩ و ٣ / ٣٧١٠، خطى رضوى ٤ / ٢٧٨، ٤٦٧ و ٥ / ٥٣٢، خطى
وزيري يزد



٣ / ١٠٢١، الذريعة ٤ / ٨٧ و ٨ / ٤٤ و ٩ / ٤٣٢ و ١٢ / ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٥،
٥٧، ٢٠٧

(٥٨٠)



و ١٦ / ١٩٩ و ٢١ / ٣١٧ و ٢٤ / ٢٧٠، زندگانى خامس آل عبا: المقدمة (ط.
١٣٥٨ ش)،

كتابنامه حج: ٢٠٤، كتابنامه شهريور ١٣٦٩: ٣٨، كتابنامه قرآن كريم ٢ / ٥١٦،
مصفى

المقال: ٣٥، معجم ما كتب عن الرسول ٨ / ٤٥١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٥٥ -
٢٥٨، نقباء البشر

.١ / ٦٨
السيد أبو القاسم بن محمد زمان الطالقاني القزويني

(ق ١٣ ه)
فقيه قرأ على السيد محمد المجاهد الحائري في كربالء وحصل على إجازتين منه.

اآلثار:
ترجمه اصالح العمل (فارسي / فقه)

ترجمة حرفية عن الرسالة العملية ألستاذه السيد محمد المجاهد. مقدمة في أحكام
التقليد

وعدة أبواب.
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٢ / ١٦٦ [٨٥٨٧] - (١٨٣ و)، أحكام الطهارة

والصالة،
مصححة في هامشها.

المصادر: خطى مرعشى ٢٢ / ١٦٦.
السيد أبو القاسم بن محمد سيد صدر

(١٣٦٨ ه -)
أستاذ جامعي. حصل على دبلوم في الهندسة المعمارية وبناء المدن من ألمانيا.

مارس التدريس بالجامعة اإلسالمية الحرة إضافة إلى تعيينه خبيرا فنيا لشؤون البناء في
البلدية.
اآلثار:

١ - أصول شهر سازى (فارسي / عمارة)
طبعاته: طهران، بهارستان، ١٣٦٩ ش، ١٧٥ ص.

٢ - أصول نقشه كشى ساختمان (فارسي / عمارة)
مطبوع.

(٥٨١)



٣ - پالن مسكوني ومحاسباتى (فارسي / عمارة)
طبعاته: طهران، دونور، ١٣٧٤ ش، رحلي، ٣٠٥ ص.

٤ - رسم فنى صنعتي (فارسي / عمارة)
مطبوع.

٥ - صد وبيست وسه پالن مسكوني در
زمينهاى محدود بر أساس ضوابط شهردارى (فارسي / عمارة)

طبعاته: طهران، حيان، ١٣٦٨ ش، رحلي، ٢٨٨ ص.
طهران، إيران زمين، ١٣٧٢ ش، رحلي، ٢٨٤ ص.

٦ - فلسفه فضاى معماري (فارسي / عمارة)
طبعاته: طهران، بيابانى، ١٣٧٧ ش، رقعي، ١٩٢ ص.

٧ - معماري وأصول طراحي ساختمان (فارسي / عمارة)
طبعاته: طهران، قهرمانى، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١٧٨ ص.

٨ - ١٦٠٠ شكل معماري (فارسي / عمارة)
مطبوع.

المصادر: خاندان سادات گوشه: ٥١٩ - ٥٢٠، كتابنامه تابستان ١٣٦٨: ٥٤ وبهار
:١٣٧٢

٤٣ وپائيز ١٣٧٢: ٢٣٥، كتاب هفته ١٠٢ / ٩ و ٢٣٤ / ٢٢.
أبو القاسم بن محمد شفيع وصال الشيرازي

(١٢٤٢ - ١٣٠٩ ه)
شاعر نظم بالفارسية والعربية. تخلص ب " فرهنگ ". ولد وتوفي في شيراز. تتلمذ
لوالده، وألخيه األكبر الميرزا أحمد وقار حيث أخذ عنه فنون الشعر واألدب، كما

درس
الرياضيات والجفر والرمل واللغة الفرنسية. له عالقات وثيقة مع فناني وشعراء عصره.

اآلثار:
١ - ترجمه البارع في احكام النجوم (فارسي / فلك)

ترجمة كتاب علي بن أبي الرجال الشيباني. (٨) أجزاء. أتم جزأين بتشجيع معتمد
الدولة

حاكم فارس، وأكمل الباقي الميرزا محمد أمين الموسوي الخراساني.
مخطوطاته: مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ٦٧) [١٦٠] - ١٣٠٥ ه.

(٥٨٢)



٢ - ديوان (فارسي - عربي / شعر)
(١٠٠٠٠) بيت تقريبا. نقلت بعض قصائده في " مجمع الفصحاء " و " دانشمندان

فارس ".
٣ - ذخر السفاهة على طب البالهة (سكنجبينيه) (١) (فارسي / متفرقات)

نقد ساخر لمن يتعمد الغموض في كتابته أو ينتقل من موضوع إلى آخر دون مناسبة،
مع

تعرض لبعض المسائل في الفقه والحديث والموسيقى والهندسة والعروض والجفر.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٣١٠) [٨٩٤٩].

طبعاته: عديدة في طهران.
٤ - رسالة في أسرة وصال (فارسي / تراجم)

ألفها بطلب الميرزا حسن الفسائي مؤلف " فارسنامه ناصري ".
٥ - شرح حدائق السحر (فارسي / شعر)

شرح لكتاب رشيد الدين الوطواط. ألفه سنة (١٢٩٧ ه). نسخة منه كانت عند عباس
إقبال.

٦ - فرهنگ فرهنگ (فارسي - عربي - تركي / لغة)
معجم لغوي. مقدمة وقسمان: أحدهما احتوى على (٣١) بابا في مطلق المفردات،

واآلخر
احتوى على (٢٩) بابا في مفردات خاصة. فرغ منه سنة (١٢٧٦ ه).

مخطوطاته: الوطنية / طهران ٣ / ٢٤٦ [١٢١٢] - (٢٤٦ و) - ١٢٧٦ ه.
الوطنية / طهران (دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٦ / ١٦٨) - ١٢٩٤ ه.

المصادر: أحوال وآثار خوشنويسان ١ / ٣٢ - ٣٣، انجمن هاي أدبي شيراز: ١٨٤
،١٨٧ -

چاپى فارسي ٣ / ٣٠٤٣، ٣٤٦٤، دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٦ / ١٦٦ -
١٦٩، دائرة

المعارف تشيع ١ / ٤٣٣ - ٤٣٤، دانشمندان فارس ٤ / ١٣١ - ١٣٥، الذريعة ٩ /
٨٢٩ و ١٢ /

٢٠٧ و ١٣ / ١٨٥ و ١٦ / ٢١٣، رجال بامداد ٦ / ٩ - ١٠، ريحانة األدب ٤ /
،٣٣٢ - ٣٣٤

شاعران زبان پارسى: ٤٤٠، فرهنگ سخنوران ٢ / ٧٠٤، فرهنگ معين (االعالم) ٦
،١٣٥٤ /

مجمع الفصحاء ٥ / ٨٠٧ - ٨١٦، مؤلفين چاپى ١ / ٢٧٢ - ٢٧٣.
أبو القاسم بن محمد صادق التفرشي

(ق ١٢ ه)



شاعر تخلص ب " هجري ". درس بإصفهان، وتوفي في رشت.
--------------------

(١) جاء في چاپى فارسي ٣ / ٣٤٦٤ باسم " طلب الليلة (سكنجبيه در مطايبات) ".

(٥٨٣)



اآلثار:
ديوان (فارسي / شعر)

مخطوطاته: أكاديمية العلوم / لينينغراد (نسخه هاي خطى فارسي ٤ / ٣١٣٩)
[E ١٢ (٣٥٩٠ ف)]، مثنوي.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٤٤١ [٢٠ / ٢٤٧٥] - (ص ٦٧٤ -
٦٧٧) - ق ١٣ ه، مثنوي.

المركزية / جامعة طهران ١٧ / ١٦١ [٨٥٦١] - (١١٤ و) - ق ١٣ - ١٤ ه.
المصادر: الذريعة ٩ / ١٢٩٠ و ١٩ / ١٠٢، فرهنگ سخنوران ٢ / ٩٩٧، مجمع

الفصحاء ٦ /
١١٨٦، نامداران أراك: ٢٦٢ - ٢٦٤.

أبو القاسم بن محمد صادق فاني التبريزي
(ق ١٤ ه)

عالم ديني وأديب. يبدو أنه كان حيا سنة (١٣٠٠ ه).
اآلثار:

١ - بدايع العلوم (فارسي / العلوم الغريبة)
طبعاته: تبريز، ١٣٠٠ ه، مع " كنز الرموز ".

٢ - قفل دهن شيطان (فارسي / شعر)
طبعاته: طهران، ١٣٦٢ ه، جيبي، ١٦ ص.
٣ - كنز الرموز (فارسي / العلوم الغريبة)

في علم الحروف واألعداد.
طبعاته: تبريز، ١٣٠٠ ه، مع " بدايع العلوم ".

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٣، چاپى فارسي ١ / ٧٠٥ و ٣ / ٣٩٤١ و ٤ /
،٤١٥٠

الذريعة ٣ / ٦٥، ١٨ / ١٥٦، مؤلفين چاپى ١ / ٢٦٧، نقباء البشر ١ / ٤٥٩ -
.٤٦٠

أبو القاسم بن محمد صادق نورائي السدهي اإلصفهاني
(ح ١٢٣٠ - ١٣٠٥ ه)

فقيه وأصولي، من أحفاد الشيخ علي الميسي. ولد بقرية بن التابعة إلصفهان. تتلمذ

(٥٨٤)



في مدينة سده وإصفهان لحجة اإلسالم السيد الشفتي، الحاج محمد إبراهيم الكلباسي،
السيد حسن المدرس وغيرهم، كما درس بالنجف أيضا. توفي في سده، ودفن بها.

اآلثار:
١ - رسالة في االجتهاد والتقليد (عربي / أصول الفقه)

٢ - كشف األصول (عربي / أصول الفقه)
من محاضرات أساتذته في النجف. (٦) مجلدات: األول: مباحث األلفاظ، الثاني:

حجية
المظنة، الثالث: المسلك المختار في حجية الظن، الرابع: االستصحاب، الخامس:

أصالة البراءة،
السادس خاتمة الكتاب وفيها بعض المباحث األصولية والقواعد الفقهية والمطالب

الكالمية
والفوائد الرجالية.

٣ - كشف الفقه (عربي / فقه)
من محاضرات أساتذته في النجف. (٦) مجلدات، اشتملت على كتاب الطهارة

والصالة
والصوم والوقف واإلجارة والخيارات والقضاء.

المصادر: بيان المفاخر ١ / ٢٥٤ - ٢٥٥، الذريعة ١١ / ٣٠ و ١٨ / ٢٠، ٥١،
نقباء البشر
.١ / ٧٣

السيد أبو القاسم بن محمد الطباطبائي السنگلجي
(١٢٨٧ ه - ٠٠٠)

فقيه وشاعر أقام بطهران.
اآلثار:

١ - حاشية على رياض المسائل (عربي / فقه)
تعليقة على باب النكاح إلى اللقطة من كتاب " رياض المسائل " للسيد علي

الطباطبائي.
٢ - الدرة البيضاء (عربي / فقه)

أرجوزة في الفقه، من الطهارة إلى الديات، (٣٠٠٠٠) بيت.
٣ - ديوان (عربي - فارسي / المدائح والمراثي)

احتوى على مدائح ومراث ومواعظ.
٤ - وجوب الحجاب بنص الكتاب (عربي / فقه)

المصادر: الذريعة ٧ / ٩٩ و ٨ / ٩٢ و ٩ / ٤٩ و ٢٥ / ٣٢، نقباء البشر ١ / ٧٤.



(٥٨٥)



أبو القاسم بن محمد علي التاجر الطهراني
(ق ١٤ ه)

أديب عارف لقب ب " پروين ". من تجار طهران. كان حيا سنة (١٣٠٠ ه).
اآلثار:

١ - آمال العارفين (١) (فارسي / عرفان - حديث - زيارات)
منظومة في العرفان. شرح لمجموعة من خطب النبي (صلى الله عليه وآله) واإلمام أمير

المؤمنين (عليه السالم)
وللزيارة الجامعة. مرتب على (٣٧) رشحة. فرغ منه سنة (١٢٧٨ ه).

مخطوطاته: مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ٤٨ [٧٣٩] - (٣١٠ و) - ق ١٣
ه.

مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٩٧) [٦٨٩] - ق ١٣ ه، ناقصة األول.
طبعاته: طهران، ١٢٧٨ ه، جيبي، ٢٥٠ + ٢٣٢ ص.

٢ - ديوان (فارسي / شعر)
مخطوطة منه كانت عند عبد المجيد الهمداني.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٣، چاپى فارسي ١ / ١٠٠ و ٣ / ٣٢٣٥، الذريعة ١
٣٩ /

و ٩ / ١٥٨، الكرام البررة ١ / ٤٥٥، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣٥.
أبو القاسم بن محمد علي الخراساني

(ق ١٤ ه)
عالم ديني، سكن حيدر آباد الهندية، كان حيا سنة (١٣٢٥ ه).

اآلثار:
رياض أرباب حق (نافع حشر) (فارسي / عقائد)

دراسة مختصرة في أصول الدين وفروعه وبعض ضرورياته من وجهة نظر اإلمامية. ألفه
سنة (١٣٢٥ ه).

طبعاته: حيدر آباد، مطبع معين، ١٣٢٥ ه، رقعي، ٤٤ ص، عليه تقريظ عدد من
العلماء.

المصادر: الكتاب نفسه.
--------------------

(١) جاء في خطى مجلس " ٢ " ٢ / ٤٨ أنه متحد مع ديوانه، ولكن يستنتج من الذريعة ٩ / ١٥٨ أنهما
كتابان مستقالن.

(٥٨٦)



السيد أبو القاسم بن محمد علي السدهي اإلصفهاني
(٠٠٠ - ١٣٣٩ ه (١))

عالم ديني ذو خبرة في الكالم والحديث. عرف ب " واعظ ". أصله من قرية سده.
سكن طهران، وتوفي بمكة بعد أدائه فريضة الحج.

اآلثار:
١ - بدايع االخبار (فارسي / حديث)
٢ - برهان الرسالة (فارسي / عقائد)

في إثبات النبوة الخاصة.
٣ - بشارة األبرار (٢) (فارسي / حديث)

في منزلة شيعة اإلمام علي (عليه السالم) يوم القيامة.
٤ - حسام الشيعة (فارسي / عقائد)

إثبات إلمامة أمير المؤمنين (عليه السالم). (٤) مجلدات.
٥ - خصايص األيام (فارسي / تاريخ)

في خصائص أيام السنة.
٦ - دالئل الربوبية في شواهد األلوهية (فارسي / عقائد)

إثبات لتوحيد الخالق سبحانه استنادا إلى العقل والنقل، وبيان لصفاته تعالى الثبوتية
والسلبية. فرغ منه سنة (١٣١١ ه).

طبعاته: طهران، ١٣١١ ه، وزيري، ٣٦٥ ص.
٧ - لمعات األنوار في فضل الصلوات والمؤكدة من األذكار (٣) (عربي - فارسي /

أدعية)
(٣) لمعات عن الصلوات والبسملة وفضل مطلق الذكر، وخاتمة في أقسام الذكر. ألفه

سنة
(١٣٠١ ه).

--------------------
(١) جاء في نقباء البشر ١ / ٧٢ أن تاريخ وفاته سنة (١٣٢٩ ه)، وهو خالف ما نقلته بقية المصادر.

(٢) ذكره الشيخ الطهراني في الذريعة ١٨ / ٣٤٤ بعنوان " لمعات األنوار في أحوال شيعة الكرار في دار
القرار ".

(٣) أشير في چاپى فارسي ٤ / ٤٤٠١ إلى أنه " لمعات األنوار في أحوال شيعة الكرار في دار القرار "، وهو
غير صحيح.

(٥٨٧)



مخطوطاته: وزيري / يزد ٢ / ٧١٧ [١ / ٨٥٧] - (٤٢ و)، ناقصة األول واآلخر
.(١)

طبعاته: طهران، ١٣١١ ه، وزيري، ص ١ - ١١١، مع " دالئل الربوبية ".
٨ - نفائس االخبار من غواص بحار االخبار واآلثار (فارسي / حديث)

(٣٣) مجلسا احتوت على عدة موضوعات: عقائدية، أخالقية، بيان لبعض الذنوب
الكبيرة، حياة الرسول (صلى الله عليه وآله) واألئمة المعصومين (عليهم السالم)، ما

جرى على اإلمام الحسين (عليه السالم) في
كربالء، وعلى أسرته في الشام. ألفه سنة (١٣٠٤ ه).

طبعاته: طهران، ١٣٠٤ ه، ٤٠٧ ص.
تبريز، ١٣٧٩ ه، وزيري، ٤٧١ ص.

قم، طباطبائي وصحفى، ١٣٧٩ ه، وزيري، ٥٨٤ ص.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٣، چاپى فارسي ٢ / ٢١٧٩ و ٤ / ٤٤٠١ و ٥ /

،٥٢٥٦
الذريعة ٣ / ٦١، ٩٥، ١١٤ و ٧ / ١٢، ١٦٦ و ٨ / ٢٥٠ و ١٨ / ٣٤٤ و ٢٤ /

٢٣٩، ريحانة
األدب ٢ / ٤٥٢ - ٤٥٣، لمعات األنوار: المقدمة (ط. ١٣١١ ه)، مرآة الكتب ١ /

٢٢٠، معجم
المؤلفين ٨ / ١٢٠، مؤلفين چاپى ١ / ٢٥٨ - ٢٥٩، نقباء البشر ١ / ٧٢.

أبو القاسم بن محمد علي عرب الزفرئي
(ق ١٤ ه)

عالم ديني عرف ب " حاج آخوند ". أقام بإصفهان على ما يبدو.
اآلثار:

١ - أصول دين (فارسي / عقائد)
طبعاته: إصفهان، ١٣١٦ ه، جيبي، مع " رسالة در مكروهات ".

٢ - رسالة در مكروهات (فارسي / فقه)
طبعاته: إصفهان، ١٣١٦ ه، جيبي، مع " أصول دين ".

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٦٨ و ٢ / ٢٥٧٢.
أبو القاسم بن محمد علي النوري الطهراني الكالنتري

(١٢٣٦ - ١٢٩٢ ه)
فقيه مجتهد وأصولي بارع. ولد بطهران، وقرأ فيها العلوم العقلية على المال عبد الله

--------------------
(١) جاء فيه أنها كتبت في القرن (١٢ ه) وهو خطأ لتقدمه كثيرا على سنة تأليفها.



(٥٨٨)



الزنوزي، والفقه واألصول على عدد من األساتذة، منهم: الشيخ جعفر بن محمد
الكرمانشاهي، كما قرأ في كربالء على السيد إبراهيم القزويني، وفي النجف على الشيخ
مرتضى األنصاري لمدة (٢٠) سنة، منحه بعدها إجازة االجتهاد مشيدا بمنزلته العلمية.

تصدى للمرجعية سنة (١٢٧٧ ه)، ودرس الفقه واألصول (٧) سنوات في مدرسة
المروي بطهران. توفي بتلك المدينة، ودفن في الري إلى جوار مرقد السيد عبد العظيم

الحسني.
اآلثار:

١ - التقريرات في أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)
أبحاث أستاذه الشيخ جعفر بن محمد الكرمانشاهي بطهران. دونها سنة (١٢٧٦ ه).
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ٤٢٥ [٥٥٣٧] - (٢٢٦ و) -

١٢٧٦ ه،
بخط المؤلف.

٢ - التقريرات في الفقه (١) (عربي / فقه)
أبحاث أستاذه الشيخ مرتضى األنصاري في باب الطهارة، صالة المسافر، الزكاة،

الغصب،
الوقف، اللقطة، الرهن، اإلجارة، إحياء الموات، القضاء والشهادات.

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٥٨ [٨٩٣ ج]، القضاء والشهادات.
٣ - رسالة في اإلرث (عربي - فارسي / فقه)

رد على رسالة السيد إسماعيل البهبهاني في إثبات اإلرث لرجل اسمه " رجب " ابن
جارية

عزيز الله بن أحمد الطهراني.
مخطوطاته: معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ١ / ٤١٨ [٢٤٢٦] - (٥٧ و) -

١٢٨٧ ه.
٤ - رسالة في المشتق (عربي / أصول الفقه)

طبعاته: طهران، ١٣٠٥ ه، جيبي، ضمن مجموعة " رسائل الشيخ األنصاري ".
٥ - مطارح االنظار (عربي / أصول الفقه)

من محاضرات أستاذه الشيخ مرتضى األنصاري. في مباحث األلفاظ، واألدلة العقلية
--------------------

(١) أطلق عليه الشيخ الطهراني في الذريعة ١٦ / ٢٨٢ اسم " الفقه االستداللي ".

(٥٨٩)



واألصول العملية واالجتهاد والتقليد والتعادل والتراجيح. جمعها ولده الميرزا أبو الفضل
وسماها

ب " مطارح األنظار ".
مخطوطاته: الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٠٣) [٣٨]، بخط المؤلف.

الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٠٣) [٣٩] - ١٢٣٨ ه، بحوث
الظن.

الزنجاني الخاصة / قم (چند نسخه خطى: ٢٠٣) [٤٠]، بحوث
االستصحاب، ناقصة اآلخر.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٤١) [٧٣٩٨].

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٤١) [٧٣٩٩].
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٧٢) [١٥٢٤٨] - ١٢٩٧ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٧٢) [١٤٦٧٩] - ١٢٩٩ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٥٠ [٢٩٩٤] - (١١٦ و)، بعنوان

" رسالة در مقدمه واجب "، ناقصة اآلخر.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٨١ [٦٤٨٨] - (١٩٩ و) - ١٣٠٤ ه،

إلى آخر المجمل والمبين.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٥ / ٤٢٤ [٧٤٤٥] - (٣١٥ و) - ١٢٦٧ ه،

بخط المؤلف، اشتملت على بحث المشتق والضد ومقدمة الواجب.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٦ / ١١٤ [١ / ٧٦١٣] - (١ ظ - ١١٢ ظ) -

١٢٩٦ ه، اشتملت على بحث الصحيح واألعم، االجزاء، مقدمة الواجب،
مسألة الضد واجتماع األمر والنهي في شئ واحد.

مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٦١) [٤٦٠١] - ١٢٩٠ ه، من
بحث االجزاء.

المرعشي / قم ٩ / ٩ [٣٢٠٦] - (٢٨٥ و)، من بحث الصحيح واألعم إلى
المجمل والمبين.

المروي / طهران: ٢٩٨ [٦ / ٧٠٣]، بعنوان " رسالة در مفهوم ومنطوق ".
طبعاته: عديدة منها:

قم، مؤسسة آل البيت، ١٤٠٤ ه، رحلي، ٢٧٩ ص.
المصادر: اختران فروزان: ٢١٨ - ٢٢١، االعالم ٥ / ١٨٤، أعيان الشيعة ٢ / ٤١٣

،٤١٤ -
چاپى عربي: ٤٧٣ - ٤٧٤، ٨٥٧ - ٨٥٨، الذريعة ١ / ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٧٤، ٤٠٣

و ٢ / ٢٤، ١١٣



(٥٩٠)



و ٤ / ٢٠٢، ٣٦٩ و ٦ / ٢٧٦ و ١٠ / ١٩٦ و ١١ / ٤٨ و ١٥ / ١٥، ٢٠٧ و
١٦ / ٢٨٢ و ٢١ /

٤٠، ١٣٦، ٣٧١ و ٢٢ / ١٠٥، ريحانة األدب ٥ / ٧١ - ٧٣، زندگانى شيخ
أنصاري: ٢١٤ -

٢١٦، الكرام البررة ١ / ٥٨ - ٦١، الكنى واأللقاب ١ / ١٤٤، معجم رجال الفكر
،٣ / ١٣٠٦

معجم المؤلفين ٨ / ١٢٠، مكارم اآلثار ٣ / ١٠١٨، مؤلفين چاپى ١ / ٢٨٤ -
٢٨٥، نامه

دانشوران ٢ / ٣٦٤ - ٣٦٨.
أبو القاسم بن محمد كاظم خبوشاني

(ق ١٣ ه؟)
عالم له بحوث في القراءات والحديث. عرف ب " جواهر " و " قاري ". أصله من

خبوشان التابعة لقوچان. أقام مدة بالنجف وكربالء وانتقل إلى مدينة مشهد.
اآلثار:

١ - تقويم القراءات (... / علوم القرآن)
ألفه أثناء إقامته في مدينة النجف وكربالء، أورد في أوله روايات في فضيلة الصالة على

النبي (صلى الله عليه وآله).
٢ - فضيلت صلوات بر آل رسول (فارسي / أدعية)

رد على بعض أبناء العامة ممن منع الصالة على آل النبي (صلى الله عليه وآله).
مخطوطاته: الگلپايگاني / قم ٣ / ٦٣ [١٧٩٥] - (٤٣٥ و) - ق ١٣ ه.

المصادر: خطى گلپايگانى ٣ / ٦٣.
السيد أبو القاسم بن محمد محسن الحسيني الخاتون آبادي األصفهاني

(١٢١٥ - ١٢٧١ ه)
فقيه كبير. ولد في إصفهان. انتقل إلى طهران تلبية لطلب عمه الميرزا محمد مهدي

إمام جمعة تلك المدينة. قرأ الحكمة والكالم على المال عبد الله الزنوزي، والفقه
واألصول على المال محمد تقي االسترآبادي. واصل دراسته عند بعض األساتذة في

النجف، منهم الشيخ حسن كاشف الغطاء، ومنحوه إجازات كثيرة. صار مرجعا معروفا
وأسندت إليه إمامة الجمعة سنة (١٢٦٣ ه) بطهران. ثم توفي فيها، ودفن بالري إلى

جوار
مرقد السيد عبد العظيم الحسني.

(٥٩١)



اآلثار:
١ - أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)

٢ - بيان البلدان المفتوحة عنوة (عربي / فقه)
٣ - رسائل فقهية خمس (عربي / فقه)

ضمت فتاواه وسيرته.
٤ - رسالة عمليه (فارسي / فقه)

طبعاته: إيران، ١٢٦٢ ه.
٥ - رسالة في الطهارة والصالة (١) (فارسي / فقه)

٦ - منتخب الفقه (... / فقه)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٤ - ٤١٦، الذريعة ٢ / ٢٠٢ و ٣ / ١٤٥ و ١١ /

٢١٢، الكرام
البررة ١ / ٦٢ - ٦٤، المآثر واآلثار: ١٩١ - ١٩٢، نامه دانشوران ٢ / ٣٨٨ -

.٣٩٠
الميرزا أبو القاسم بن محمد منجم

(ق ١٤ ه)
باحث عرف ب " المعلم الثالث ". كان حيا سنة (١٣٠٨ ه).

اآلثار:
تذكرة الخواتين (فارسي / تراجم)

ألفه سنة (١٣٠٨ ه) استجابة لطلب الملك قراگوزلو في سيرة أجداده: محمد حسن
خان

وغيره.
مخطوطاته: كلية الحقوق / طهران: ٤٩ [٢٧ - ج] - (٩٠ و) - ١٣٣٧ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٢١) [٦٨٤٠] - ١٣٦٤ ه.
المصادر: خطى حقوق: ٤٩.
--------------------

(١) أوردها الشيخ الطهراني في الذريعة ١٥ / ١٨٩ ولم نعثر على مصدر آخر يذكرها، ولعلها رسالته العملية
المطبوعة.

(٥٩٢)



السيد أبو القاسم بن محمد مهدي
(ق ١٤ ه)

فقيه مجتهد.
اآلثار:

١ - الهداية (عربي / فقه)
رسالة عملية في بيان أحكام ومسائل الطهارة والصالة والزكاة والصوم.

٢ - ترجمة الهداية (فارسي / فقه)
مخطوطاته: المرعشي / قم ١٠ / ٣٢٤ [٣٩٤٣] - (١٢٨ و).
المصادر: تراجم الرجال ١ / ٥٣، خطى مرعشى ١٠ / ٣٢٤.

أبو القاسم بن محمد مهدي الكرباسي اإلصفهاني النجفي
(٠٠٠ - ١٣٠٨ ه (١))

عالم ديني عرف ب " شيخ العراقين ". ولد بإصفهان في أسرة علمية متدينة. أكمل
مقدمات العلوم الدينية والسطوح على يدي والده. تتلمذ للشيخ مرتضى األنصاري

والشيخ محمد حسين الكاظمي وغيرهما بمدينة النجف. حاز مكانة علمية رفيعة. توفي
ودفن في تلك المدينة.

اآلثار:
١ - أصول الفقه (عربي / أصول الفقه)

مجلدان. شرح ل " أصول الفقه " تأليف والده. ينقل فيه عن " اإلشارات " لجده وعن
المحقق

القمي. شاهد الشيخ الطهراني نسخة منه عند السيد محمد الحجة الكوهكمري في قم.
٢ - الصالة (عربي / فقه)

كبير مفصل يكثر فيه النقل عن كتاب " الجواهر " وعن أستاذه الشيخ مرتضى
األنصاري.

شاهد الشيخ الطهراني نسخة منه عند السيد محمد الحجة الكوهكمري في قم.
مخطوطاته: قائني الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٥٠ - ٥١، السنة ١٣، ص ٣٦٣)

[٢١٦]، بخط المؤلف.
--------------------

(١) هكذا ورد تاريخ وفاته في معظم المصادر، وجاء في ماضي النجف وحاضرها ٣ / ٢٣٤ بسنة
(١٣٠٣ ه). ويبدو أنه غير صحيح.

(٥٩٣)



المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٦ - ٤١٧، الذريعة ٢ / ٢٠٢ - ٢٠٣، و ١٥ / ٥٤،
زندگانى

شيخ أنصاري: ٢١٦ - ٢١٧، المآثر واآلثار: ٢٤١، ماضي النجف وحاضرها ٣ /
،٢٣٣ - ٢٣٤

معجم رجال الفكر ٣ / ١٠٦٦ - ١٠٧٧، معجم المؤلفين ٨ / ١٢٤، مكارم اآلثار ٦
،٢١٩٩ /

نقباء البشر ١ / ٧٦.
أبو القاسم بن محمد مهدي النراقي الكاشاني

(٠٠٠ - ١٢٥٦ ه)
فقيه تتلمذ ألخيه المولى أحمد النراقي، وحصل منه على إجازة في الرواية، كما

انتهت إليه بعد وفاته تولية األمور الشرعية في كاشان. تشرف بالحج وسأل الله تعالى
أن

يتوفاه قبل وصوله إلى مدينته مخافة االبتالء بأمور الناس والحكم بينهم، فقبض في
طريق عودته بمدائن صالح.

اآلثار:
ملخص المقال في دفع القيل والقال (عربي - فارسي / فقه)

رسالة استداللية مفصلة، ورد على السيد محمد باقر الشفتي - على ما يبدو - الذي
كتب

جوابا لرسالة المولى أحمد النراقي - ظاهرا - في مسألة وقف شئ هو في إجارة
شخص،

ومات الواقف قبل انقضاء مدة اإلجارة، فهل يبطل هذا الوقف ويعود الشئ إلى الورثة أم
ال؟

احتوت الرسالة على مقدمة في تعريف الوقف، و (٣) لمعات، وخاتمة. اللمعة األولى:
شرائط

الوقف وفيها (٣) إشراقات، اللمعة الثانية: شرائط الواقف، اللمعة الثالثة: شرائط
الموقوف عليه،

والخاتمة في ناظر الوقف. كتبها بناء على طلب أخيه.
مخطوطاته: المرعشي / قم ٨ / ٣٦٥ [٣١٣٦]، مصححة.

المصادر: التراث العربي ٥ / ٢١٦ - ٢١٧، خطى مرعشى ٨ / ٣٦٥، سيماى
كاشان: ١٥٦،

الكرام البررة ١ / ٦٧.
السيد أبو القاسم بن محمد نبي (١) الحسيني الشريفي الذهبي الشيرازي

(١٢٠٢ - ١٢٨٦ ه (٢))



عالم ديني، مفسر وشاعر عرفاني تخلص ب " راز " وعرف ب " آقا ميرزا بابا ". من
--------------------

(١) في بعض المصادر كرياض العارفين: ٤٣٦ ودانشمندان فارس ٢ / ٥٥٩: عبد النبي.
(٢) جاءت وفاته في أعيان الشيعة ٢ / ٤١٨ سنة (١٣١٨ ه) وفقا لما نقش على قبره، وهو بعيد عن

الصواب.

(٥٩٤)



األقطاب المشهورين (١) لفرقة الذهبية الصوفية في عهد الدولة القاجارية بإيران. ولد
في

شيراز. درس الفقه وتفسير القرآن عند الشيخ محمد حسين القزويني، وبرع في العلوم
العقلية. أخذ الطريقة في مراتب السير والسلوك عن والده، ثم أصبح بعد وفاته سنة

(١٢٣١ ه) مرشدا روحيا للطريقة الذهبية، ومتوليا لمرقد السيد أحمد ابن اإلمام موسى
الكاظم (عليه السالم) بشيراز. أقام (٥) أعوام بطهران، وعاما واحدا بمشهد، والتقى

المال هادي
السبزواري في مدينة سبزوار. توفي بطريق العودة إلى شيراز في قرية مورچه خورت
بضواحي إصفهان. أعيد جثمانه إلى مشهد، ودفن بجوار حرم اإلمام علي بن موسى

الرضا (عليه السالم).
اآلثار:

ألف ما يقارب (٥٠) كتابا، لم يصلنا منها إال:
١ - آداب المريدين (عربي / التربية والتعليم)

مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٥١ [ف ٣ / ٢٠٦٥] - (١٤ و).
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢٩٨ [٩ / ٤٢٧ د] - (١١٨ ظ - ١٢١ ظ).

٢ - آيات الوالية (فارسي / تفسير القرآن)
تفسير أللف آية وآية واحدة من كتاب الله العزيز، (٣٠٠) منها في حق أهل البيت

وواليتهم
باتفاق المفسرين، والباقي عن طرق اإلمامية خاصة حسب تفاسير أهل البيت (عليهم

السالم).
طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ه، رحلي، ٤٨٦ + ٤٥٦ ص، ٢ مج.

٣ - إبداعية (٢) (عربي / عقائد)
منظومة في (١٦٩) بيتا. احتوت على عدة إشارات، منها: تجلي ذاته وصفاته سبحانه

بنور
رسول الله وروحه (صلى الله عليه وآله)، نفي االشتراك المعنوي واللفظي عن حقيقة

الوجود وصفاته الكمالية
--------------------

(١) نقل رايض الدين عبد الكريم في كتابه " عين الحقايق " أنه شاهد مجموعة رسائل موجهة إلى المترجم
له بخط الشيخ األنصاري، وقد طلب فيها إرشاده إلى عدة توصيات أخالقية. (تذكرة األولياء لشمس

الدين پرويزي: ١٥٣).
(٢) نقل في خطى رضوى ١١ / ١٢٠ أنها ألحد مشايخ الذهبية، ويحتمل أنه السيد أبو القاسم الذهبي

الشريفي.



(٥٩٥)



وتوحيده سبحانه بالوحدة الذاتية، شريعة األنبياء، نفي الظلم عن تقاديره تعالى.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ٥ [٧٤٥٤].

٤ - أجوبة األسئلة (١) (فارسي / عقائد)
مجموعة أجوبة - استنادا إلى المباني العرفانية والصوفية - عما يقارب (١٢) سؤاال

لرايض
الدين عبد الكريم بن محمد الزنجاني (ت ١٢٩٩ ه) حول عدة مسائل عقائدية، منها:

فوائد
الصالة على النبي (صلى الله عليه وآله)، سهو النبي (صلى الله عليه وآله)، معنى

حديث: " كنت كنزا مخفيا... " أخوة النبي (صلى الله عليه وآله)
مع اإلمام علي (عليه السالم).

مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣١٩ [ف ٨ / ٦١٨] - (٢٦ و) -
١٣١٠ ه، بدون اسم المؤلف.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٢) [٩٢٧٤]، بعنوان " اسئله
اثنى عشريه ".

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٣٥) [ض ١١٠٢٤].
المرعشي / قم ١٩ / ١٥٤ [٢ / ٧٣٥٤] - (١٨ أ - ٣٥ ظ).

المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٨٧٤ [٤ / ٣٨٨٧] - (١٢٣ ظ - ١٦١ ظ) -
١٣٠٥ ه.

طبعاته: طهران، ١٣٢٦ ش، رقعي، ١٥٠ ص، ضمن " ترجمه تذكره كججى ".
شيراز، ١٣٢٧ ش، رقعي، ١٥٢ ص.

٥ - اسرار التوحيد والنبوة والوالية والمعاد (فارسي / عقائد)
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٨٧٤ [٢ / ٣٨٨٧] - (٣٤ أ - ١٠١

أ) -
١٣٠٥ - ١٣٠٧ ه.

٦ - اسرار طريقت ومعرفت (فارسي / عرفان)
مميزات الطريقة الرضوية الذهبية، وشرح حديث " أال وإن في الجسد مضغة إذا

صلحت
صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب ".

مخطوطاته: المرعشي / قم ١٩ / ١٥٤ [٣ / ٧٣٥٤] - (٣٦ أ - ٤٤ ظ) - ١٣٦٢
ه.

٧ - أسرار الوالية (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))
--------------------



(١) جاء في چاپى فارسي ٢ / ٢٥٦٤ باسم: " رسالة در حل اشكال دوازده سؤال رايض الدين زنجاني ".

(٥٩٦)



مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٢٠ [ف ١ / ٦٢٩] - (٢٥٢ و).
طبعاته: تبريز، ١٣٢٣ ه، رقعي، ٥١٢ ص، مع " رسالة قنوتيه ".

٨ - أنوار الشموس الطالعة (فارسي / تصوف)
عرض فيه العقائد الصوفية لفرقة الذهبية.

مخطوطاته: ملك الوطنية / طهران ٢ / ٤٠ [٣٥٩٠] - (٢٥٥ و) - ق ١٣ ه.
٩ - براهين االمامية (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

مناقب أمير المؤمنين (عليه السالم) وإثبات إلمامته. (١١٠) أبواب (١)، كل باب ضم
ما يقارب (٤٠)

حديثا عن طريق العامة والخاصة. تطرق في خاتمته إلى حياة اإلمام المهدي (عليه
السالم)، وعالمات

ظهوره.
مخطوطاته: الوطنية / طهران ٣ / ٨٥ [١٠٦٦] - (٣٢٤ و).

طبعاته: تبريز، ١٣٣٤ ش، ٥٩٦ ص، باهتمام شمس الدين پرويزي.
١٠ - تاريخ حيات وكرامات سيد قطب الدين محمد شيرازي (فارسي / تراجم)

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٨٨ [٩٢٧٨] - (٤٤ و) - ١٣٠٩
ه.

طبعاته: تبريز، ١٣٣٢ ش، وزيري، ٥٣ ص، باهتمام شمس الدين پرويزي، ضمن
مجموعة " تذكرة األولياء ".

١١ - ترجمة تفسير العسكري (عليه السالم) (فارسي / تفسير القرآن)
١٢ - تنبيه الملوك (فارسي / عرفان)

في السير والسلوك.
مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٠٢٦ [٢ / ٣٠٨١] - (ص ٨٩ -

- (١١٩
ق ١٣ ه.

ملك الوطنية / طهران ٦ / ٢٦ [١ / ٢٥٠٤] - (١ ظ - ٢٠ ظ) - ١٢٨٣ ه.
١٣ - حضرات خمسه (عربي - فارسي / عرفان)

رسالة عن معنى الحضرات الخمس عند العرفاء. ألفها استجابة لطلب الميرزا محمد
خان كالتي

ثم ترجمها نظما إلى الفارسية. فسر في نهايتها مقولة: " أنا الحق. ليس في جبتي سوى
الله " (٢).

--------------------
(١) اختار هذا الرقم لمطابقته مع اسم " علي " بحساب الجمل.

(٢) أخطأ كاتب النسخة في تسمية هذه المقولة ب " رسالة قنوتيه ". (خطى رضوى ١١ / ١٢١).



(٥٩٧)



مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ١٢٠ [٩٣٨٦] - (٤٦ و).
١٤ - ديوان (فارسي - عربي / شعر)

أشعار عرفانية، أكثرها فارسية.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٤١٤ [٤٩٨٢] - (١٠٨ و) - ق

١٣ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٢٩٥ [٩٣٧٨] - ق ١٣ ه، ضمن

" جنگ اشعار ".
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٢٩٥ [٩٣٨١] - ١٣٠٤ ه، ضمن

" جنگ اشعار ".
المتحف البريطاني / لندن (نشريه ٤ / ٦٧٩) [٢ / ٩٨٥٧. Or] - ١٢٧٧ ه،

منتخب ديوانه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٢٢١ [٣ / ٦٥] - (ص ٣١٤ - ٣٤٤) -

١٣٠١ ه، بعنوان " مثنويات عرفاني ".
المسجد األعظم / قم: ٦٣٥ [١ / ٣٥٣٥] - ١٣٠٤ ه، مع " مرآت

العارفين " و " كوثرنامه ".
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢٨٣ [٥٠٠٠] - (١١٦ و) - ١٢٨٦ ه.

هدايتي الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٣، ص ١٢٢) [١ مج] - ١٣٠٤ -
١٣٠٥ ه.

طبعاته: شيراز، احمدى، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٦٨٥ ص، مع " كوثرنامه " و " قصائد
رايض الدين الزنجاني ".

١٥ - رسالة تناهي األبعاد (١) (عربي / فلسفة)
رسالة فلسفية أعدها جوابا ألحد تالمذته عن مسألة تناهي أبعاد العوالم الجسمانية

استنادا
إلى مذهب الفالسفة، وعدم تناهيها بناء على مذهب الحكماء اإللهيين.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ١١٣ [٦٦٩] - (٦٠ و) - ١٣١٠
ه،

مذيلة بتعليقات وإضافات ولد المؤلف.
طبعاته: طهران، ١٣١٦ ه، جيبي، ١٥١ ص، مع عدة رسائل أخرى، منها " ذخر

األولياء ".
--------------------

(١) ترجمها إلى الفارسية الميرزا أحمد خوشنويس، نسخة من الترجمة مكتوبة باآللة الطابعة في خانقاه
احمديه بشيراز. (نشريه ٥ / ٢١٠).



(٥٩٨)



١٦ - رسالة في جواب سؤاالت الولد (فارسي / عرفان)
أجوبة عرفانية عن أسئلة ولده جالل الدين.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤١٤٩ [٢ / ٥٢٠٢] - (١١ ظ - ٤٩
ظ) -

ق ١٣ ه.
١٧ - رسالة في السير والسلوك (عربي / عرفان)

اشتملت على منهجين: اآلفاقي واألنفسي.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٨٦٠ [٧ / ٣٢٦٠] - (ص ٨٧ -

،(٩٠
بعنوان " أصول طريقه ذهبية ".

مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٥٦٧) [٣ / ٤٨١٠]، بعنوان
" رسالة در سير وسلوك طريقه ذهبية ".

المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٥٩٤ [١٢ / ٣٥٧٦] - (٢٣٤ ظ -
٢٣٨ ظ) - ١٣٠٣ - ١٣٠٥ ه، بعنوان " السلوك ".

ملك الوطنية / طهران ٨ / ٢٤٢ [٢ / ٥١٩٦] - (٥٥ ظ - ٦٥ ظ) -
١٣٤٠ ه، بعنوان " رسالة في السلوك ".

١٨ - رسالة باب طريق سالكان إلى الله (فارسي / عرفان)
رسالة مختصرة في آداب السلوك. تطرق فيها إلى توضيح مصطلح الصمت والجوع

والسهر
والعزلة.

مخطوطاته: العتبة المقدسة / قم (نقيبي ١ / ٢٩) [٢ / ١٦] - (٢٤٣ ظ - ٢٥٠ ظ)
-

١٢٥٣ ه.
١٩ - رسالة در سير وسلوك (فارسي / عرفان)

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٠٢٧ [٣ / ٣٠٨١] - (ص ١١٩ -
- (١٢٤
ق ١٣ ه.

طبعاته: طهران، ١٣٢٣ ه، جيبي، ١٦٨ + ٢٤ ص، مع " مناهل " تأليف محمد
هاشم بن إسماعيل الشيرازي.

٢٠ - رسالة قنوتية (عربي / أدعية)
شرح لدعاء منسوب إلى أمير المؤمنين (عليه السالم)، وهو: " اللهم نور ظاهري

بطاعتك وباطني
بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري باالتصال بحضرتك يا ذا الجالل



واالكرام ".

(٥٩٩)



مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٢٠ [ف ٢ / ٦٢٩] - (٢٧ و) -
١٣٠٧ ه.

طبعاته: تبريز، ١٣٢٣ ه، رقعي، ٥١٢ ص، مع " أسرار الوالية ".
٢١ - طباشير الحكمة (١) (تحفه ناصريه) (فارسي / حديث)

شرح لحديث خلقة نور النبي محمد (صلى الله عليه وآله). ألفه سنة (١٢٧٣ ه).
مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٢٧٠ [٥٦٣] - (١٨٥ و).

مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ٦٧) [٢٠٧] - ق ١٣ ه.
الوطنية / طهران ١ / ٣٧ [٥٠] - (١٨٧ و) - ١٢٧٣ ه، ونسخة مصورة عنها

في:
المركزية / جامعة طهران (ميكروفيلمها ١ / ٤٥) [١٨٩٣].

طبعاته: شيراز، ١٣١٩ ه، رقعي، ٨٠ ص.
شيراز، ١٣٩٣ ه، وزيري، ٥٤١ ص.

٢٢ - قوائم األنوار وطوالع االسرار (٢) (فارسي / عرفان)
في السير والسلوك. أورد فيه السبع المثاني الذي هو بمنزلة الجزء السابع للمثنوي
المولوي، والقصيدة القافية الطويلة في العشق لجده السيد محمد قطب الذهبي مع

ترجمتها.
ألفه سنة (١٢٨٢ ه) (٣). كتب ابن المؤلف محمد مجد األشراف مقدمة له وسماها

ب " تام
الحكمة ".

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٨٢٠ [٣٨٣٥] - (١٩٣ و).
الوطنية / طهران ١ / ٦٠ [٧٠] - (٢٩٥ و) - ١٣٠٤ ه، ونسخة مصورة عنها

في:
المركزية / جامعة طهران (ميكروفيلمها ١ / ١٥٥) [١٩٤٤].

--------------------
(١) هكذا دون اسمه في نسخه المطبوعة وفي فهرست المخطوطات والذريعة ١٥ / ١٤٥، وجاء باسم
" تباشير الحكمة " في كل من الذريعة ٣ / ٢١٠، وأعيان الشيعة ٢ / ٤١٦ وچاپى فارسي ١ / ١١٧٣.

(٢) سماه ب " شرائط الطريقة " أوال ثم غيره إلى " قوائم األنوار " كما جاء في الذريعة ١٧ / ١٧٤، وذكر
في

خطى دانشگاه تهران ١٢ / ٢٨٢٠ باسم " شرائط الطريقة ومعارف الحقيقة ".
(٣) احتمل في خطى ملى تهران ١ / ٦٠ أن تاريخ تأليفه سنة (١٣٠٤ ه) وهو خطأ، ألن مؤلفه توفي سنة

(١٢٨٦ ه).

(٦٠٠)



طبعاته: تبريز، ١٣١٥ ه، وزيري، ٤٨٢ ص.
٢٣ - قواطع األوهام في نبذ من مسائل الحالل والحرام (١) (عربي / فقه)

٢٤ - كبريت احمر (عربي - فارسي /...)
ترجمة رسالة مع نصها العربي.

طبعاته: شيراز، احمدى، ١٣٧٤ ه، مع " آثار احمديه " باهتمام أبي الحسن حافظ
الكتب.

٢٥ - كوثرنامه (فارسي / المدائح والمراثي)
قصائد في مدح النبي (صلى الله عليه وآله) واألئمة المعصومين (عليهم السالم)، وفي

الغزل.
مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٠٩ [ف ١ / ٦١٧] - (١٣٩ ص).

عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٢١ [ف ٣ / ٦٢٩] - (١٢ و).
خانقاه احمدية / شيراز (نشريه ٥ / ٢١٧) [١٤٨] - ق ١٤ ه، بعنوان

" كشورنامه " خطأ.
المسجد األعظم / قم: ٣٥ [١ / ٣٥٣٥] - ١٣٠٤ ه، ضمن ديوانه و " مرآة

العارفين ".
هدايتي الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٣، ص ١٢٢) [٢ مج] - ١٣٠٤ -

١٣٠٥ ه.
طبعاته: طهران، ١٣٣٨ ش، رقعي، ٣٩ + ٤٣٦ ص.

طهران، ١٣٤٢ ش، وزيري، ٢٤ + ١٤٤ ص، بعنوان " مدايح چهارده
معصوم (عليهم السالم) ".

شيراز، احمدى، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٦٨٥ ص، مع ديوانه " قصائد رايض
الدين الزنجاني ".

٢٦ - گنج اسرار (فارسي / عرفان)
مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز (نشريه ٥ / ٢٤٢) [١ مج] - ١٣١٩ ه.

--------------------
(١) نسبه السيد األمين إلى المترجم له في أعيان الشيعة ٢ / ٤١٦، ولم نعثر على مصدر آخر يوثق تلك
النسبة، غير أن الشيخ الطهراني عد كتابا بهذا االسم في الذريعة ١٧ / ١٧٥ من مؤلفات أحمد بن علي

مختار الجرفادقاني.

(٦٠١)



٢٧ - مرآة العارفين (فارسي / شعر)
منظومة عرفانية. (١٥٠٠) بيت تقريبا.

مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٣١ [ف ٢ / ٦٥٢] - (١٧٥ ص) -
١٣١٩ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٢١٩ [١ / ٦٥] - (ص ١ - ٢٠٤) -
١٣٠١ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٢٥٢ [٢ / ١٤٤] - (ص ١٠٠ - ٢٧٥)
- ١٣١٠ ه.

المرعشي / قم ١٥ / ٣٣١ [٥٩٤٨] - (٦٥ و) - ١٣٠٤ ه (١).
المركزية / جامعة طهران ١٥ / ٤١٤٩ [١ / ٥٢٠٢] - (١ أ - ١٠ ظ) -

١٢٨٩ ه، تأليف الشيخ محمود الشبستري (٢).
المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣١٣٣ [٢ / ٤١٦٤] - (ص ٢١٦ - ٣٣٠) -

ق ١٤ ه، بعنوان " مراتب العارفين " (٣).
المسجد األعظم / قم: ٦٣٥ [١ / ٣٥٣٥] - ١٣٠٤ ه، مع ديوانه.

ملك الوطنية / طهران ٤ / ٧٤٣ [٤٧٢٣] - (١٥٥ و) - ١٣٠٢ ه.
هدايتي الخاصة / قم (مجلة تراثنا ع ٣، ص ١٢٢) [٤ مج] - ١٣٠٤ -

١٣٠٥ ه، بعنوان " مراتب العارفين ".
طبعاته: تبريز، ١٣٢٠ ه، رقعي، ٢٠٣ ص.

--------------------
(١) أوردها كاتب الفهرست بعنوان " مراتب العارفين " خطأ مع تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بأنه سماه

ب " مرآة العارفين ".
(٢) ذكر في الفهرست أن كاتب النسخة نسبها إلى الشبستري خطأ، ألن كتابه باسم " مرآة المحققين ".

وحيث
إن مقدمة وخاتمة النسخة تختلفان عن مقدمة وخاتمة سائر المخطوطات والنسخة المطبوعة لهذا

الكتاب، فيحتمل أنها مؤلف آخر للمترجم له، أو أن ما في مقدمتها وخاتمتها من اختالف سقط من سائر
المخطوطات والنسخة المطبوعة.

(٣) عنوانها في هذا الفهرس دعا الشيخ الطهراني في الذريعة ١٩ / ٢٩٢ وأحمد منزوي في نسخه هاي
خطى فارسي ٢ / ١٣٧٢ ألن يعدا " مراتب العارفين " تأليفا آخر للمترجم له، ويعتبراه غير
" مرآة العارفين "، في حين أنها واحدة من نسخ " مرآة العارفين " كما أشير إلى ذلك تحت

عنوانها، إضافة إلى أن مقدمتها وخاتمتها تشابهان ما عليه بقية المخطوطات والنسخة المطبوعة
منها.

(٦٠٢)



٢٨ - مراتب سبعه قلب (فارسي / عرفان)
شرح للمراتب القلبية عند العرفاء والمتصوفين.

مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٥ / ١٧٢ [١٠ مج] - (ص ٦١٣ -
- (٦١٧

١٢٤٠ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٢٨٧ [١٢ / ١٧٨٣] - (ص ٦١٩ -

.(١) (٦٢٣
٢٩ - مرصاد العباد في دار الدنيا والمعاد (فارسي / عرفان - أخالق)

ألفه في السبعين من عمره بطهران وفقا لطلب بعض مريديه، لتعيين نائبه بعد موته.
مخطوطاته: خانقاه نعمت اللهي / طهران ٢ / ٢٤٦ [٦ / ٦٠٢] - (ص ١٣٠ -

- (١٧٤
١٣٠٢ ه.

عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣١٨ [ف ٧ / ٦١٨] - (١٨ و) -
١٣١٠ ه.

عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٢٨٦ [٦٢٦] - (٣٢ و) - ١٣٢٣ ه.
عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٢٣ [ف ١ / ٦٣٠] - (٤٤ ص) -

١٣٤٣ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٥١١) [٩٣٣٩].

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢٩٨ [٨ / ٤٢٧ د] - (١٠٢ أ - ١١٨) -
١٣٠٦ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٨٧٤ [٣ / ٣٨٨٧] - (١٠١ ظ - ١٢٣ أ).

طبعاته: تبريز، ١٣٣٢ ش، وزيري، ٤٠ ص، ضمن مجموعة " تذكرة األولياء ".
٣٠ - المشيخة (٢) (كرسي نامه) (فارسي / انساب)

رسالة تبين أنساب مشايخ الذهبية المنتهية ب (٣٤) واسطة إلى اإلمام الرضا (عليه
السالم).

مخطوطاته: خانقاه نعمت اللهي / طهران ٢ / ٢٤٥ [٥ / ٦٠٢] - (ص ١٢٢ -
- (١٢٦

١٣٠٢ ه.
--------------------

(١) نقل فيها أنه مطبوع، ولم نعثر على ما يؤيد ذلك.
(٢) أطلق عليه الشيخ الطهراني هذا االسم في الذريعة ٢١ / ٦٩، وفي ١٢ / ٢١٧ أورده بعنوان " رسالة في

سلسلة مشايخ العرفاء ".



(٦٠٣)



عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٤٦ [ف ٣ / ٨٥٦] - (١٣ ص) -
١٣٢٠ ه.

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢٩٧ [١ / ٤٢٧ د] - (٢ ظ - ٦ أ) - ١٣٠٦ ه،
بعنوان " نام أقطاب سلسله صوفيان ذهبي ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٢٢٦ [٥ / ٨٩] - (ص ٨٢ - ١٠٠) -
١٣٠٣ - ١٣٠٥ ه، بعنوان " شجره واليت ".

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ٨٦١ [٨ / ٣٢٦٠] - (ص ٩١ - ٩٤) -
١٣٠٧ ه، بعنوان " كرسي نامه سلسله ذهبية ".

المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٥٩٤ [١١ / ٣٥٧٦] - (٢٣٠ ظ - ٢٣٤ أ) -
١٣٠٣ - ١٣٠٥ ه، بعنوان " رسالة در بيان سلسله مشايخ طريقه ذهبية ".

ملك الوطنية / طهران ٨ / ٢٤٢ [٣ / ٥١٩٦] - (٦٩ ظ - ٧٣ أ) - ١٣٤٠ ه،
بعنوان " كرسي نامه يا سلسله ذهبية ".

٣١ - معالم التأويل والتبيان في شرح خطبة
البيان (ملكوت المعرفة في أسرار الوالية) (فارسي / حديث)

نظم ونثر. و " البيان " خطبة نسبت إلى اإلمام علي (عليه السالم). ألفه سنة (١٢٨١
ه).

مخطوطاته: خانقاه احمدية / شيراز (نشريه ٥ / ٢١٤) [٤]، بخط الشارح.
خانقاه احمدية / شيراز (نشريه ٥ / ٢١٤) [٥٩].

خانقاه احمدية / شيراز (نشريه ٥ / ٢٢٧) [٦٠] - ١٣٤٤ ه، بعنوان
" ملكوت المعرفة في اسرار الوالية ".

خاوري الخاصة / شيراز (نشريه ٥ / ٢٦٨) [٢ مج]، ذكر أنه بالعربية خطأ.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٥٣١) [٨٦١٤] - ١٣١٦ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٥٨٧ [٣٥٧١] - (٣٨١ و) - ١٣٢١ ه.

طبعاته: شيراز، ١٣٤٣، ١٣٤٦ ه، وزيري، ضمن " مجموعة أنهار جارية ".
٣٢ - معراج (فارسي / السيرة النبوية)

عرض عرفاني لمعراج النبي (صلى الله عليه وآله).
مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣١٧ [ف ٥ / ٦١٨] - (٢١ و) -

١٣٠٩ ه.

(٦٠٤)



المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٨٧٣ [١ / ٣٨٨٧] - (٢ ظ - ٣٣ ظ) -
١٣٠٥ ه.

٣٣ - مفاخر األخيار ومناقب األبرار (تذكرة األولياء) (فارسي / تراجم)
منظومة في تاريخ حياة بعض العرفاء المدفونين بشيراز.

مخطوطاته: المركزية / جامعة طهران ١٣ / ٣١٣٢ [١ / ٤١٦٤] - (ص ١ - ٢١٤)
-

ق ١٤ ه.
طبعاته: شيراز، محمدي، ١٣٢٦ ه، ٩٥ ص.

٣٤ - مناسك العاشقين (فارسي - عربي / عرفان)
مثنوي ملمع بالعربية في األخالق والتصوف والسير والسلوك. (٨) أبواب وخاتمة،

الباب
األول: طلب الحق وسبيله، الثاني: اإلرادة القلبية بالوالية اإللهية، الثالث: الرياضات

الجسمانية،
الرابع: العشق اإللهي، الخامس: امتحان العاشق، السادس: فناء العاشق، السابع: بقاء

العارف،
الثامن: اجتناء شجرة طوبى.

مخطوطاته: أمير المؤمنين العامة / النجف (نسخه هاي خطى فارسي ٤ / ٣٢٣٣)
[١٣٦٢ مج] - ١٢٧٠ ه.

عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٣١ [ف ١ / ٦٥٢] - (٩٢ ص) -
١٣١٩ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٢٢٠ [٢ / ٦٥] - (ص ٢٠٦ - ٣٠٨) -
١٣٠١ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٢٢٧ [١ / ٨٩] - (ص ١٠٤ - ١٦٤) -
١٣٠٣ - ١٣٠٥ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢١ / ٢٥٢ [١ / ١٤٤] - (ص ٢ - ٩٨) -
١٣١٠ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٥٨٠ [٢ / ٢٦٩٧] - (٤٢ ظ - ٧٠ ظ) -
١٣٠٤ ه.

ملك الوطنية / طهران ٨ / ٤٤٧ [١ / ٥٦٢٧] - (ص ٢ - ١١٣) - ١٣٠٤ ه.
ملك الوطنية / طهران ٨ / ٢٤١ [١ / ٥١٩٦] - (١ ظ - ٥٤ أ) - ١٣٤٠ ه.

طبعاته: شيراز، ١٣٣٦ ش، جيبي، ١٢٠ ص.
طهران، ١٣٦٧ ش، رقعي، ١٢٠ ص.



(٦٠٥)



٣٥ - مناميه (١) (فارسي / العلوم الغريبة)
تعبير ب (٦) مقدمات عرفانية لرؤيا الشيخ زين العابدين التي دارت حول شخصية ناصر

الدين شاه القاجاري.
مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٤٧ [ف ١ / ٢٠٥١] - (٣٨ ص).

عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣١٠ [ف ٤ / ٦١٧] - (١٣ ص).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٥٥٤) [٩٣٣٣] - ١٣٣٦ ه.
كلية اإللهيات / طهران ١ / ٢٩٧ [٣ / ٤٢٧ د] - (٣١ ظ - ٤٦ أ) -

١٣٠٥ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٥٩٢ [٢ / ٣٥٧٦] - (٤ ظ - ٢٤ ظ) -

١٣٠٣ - ١٣٠٥ ه.
مفتاح الخاصة / طهران (نسخه هاي خطى فارسي ٢ / ١٤٢٤) [٣٢٠] -

ق ١٣ ه.
٣٦ - مناهج أنوار المعرفة في شرح مصباح الشريعة (فارسي / أخالق)

شرح لمصنف منسوب إلى اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم).
مخطوطاته: خانقاه احمدية / شيراز (نشريه ٥ / ٢٢٧) [٢].

خانقاه احمدية / شيراز (نشريه ٥ / ٢٢٧) [٣].
طبعاته: شيراز، ١٣٥٣ ه، ٣٨٠ ص.

٣٧ - نور على نور (فارسي / عقائد - عرفان)
رسالة ضمت أجوبة ل (٢٢) سؤاال عقائديا وعرفانيا، سبعة منها لولده جالل الدين،

والباقي
للميرزا عبد الكريم الزنجاني. تعرضت إلى معنى الشفاعة، فلسفة وجود عدد من األنبياء

في
عصر واحد، خلود أصحاب الجنة والنار، اللقب األكبر لإلمام علي (عليه السالم)، معنى

اإلصبعين من
أصابع الرحمن، وغيرها.

مخطوطاته: عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٣٨ [ف ١ / ٦٥٤] - (١١٨ ص) -
١٣١٠ ه.

عتبة أحمد بن موسى / شيراز ٢ / ٣٣٠ [ف ٢ / ٦٥١] - (١٠٧ ص) -
١٣٥٠ ه.

--------------------
(١) كتب ابن المؤلف مجد األشراف شرحا له، وتوجد نسخة منه في خطى دانشگاه تهران برقم ٣ /

.٣٥٧٦



(٦٠٦)



العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١١ / ١٦٠ [٩٣٣٤] - (٨٧ و).
المرعشي / قم ١٤ / ١٦٥ [٢ / ٥٣٧٨] - (١٩ ظ - ٩٤ ظ) - ١٣٠٥ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٥٩٤ [٧ / ٣٥٧٦] - (١١٦ ظ - ١٩٤ ظ)
- ١٣٠٣ ه، ١٥ سؤاال منها.

طبعاته: شيراز، ١٣٢٢ ه، ١٤ سؤاال، نصفها لولده جالل الدين والنصف اآلخر
للميرزا عبد الكريم الزنجاني.

المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٦، ٤١٦، ٤١٨، تاريخ نهضتهاى فكرى ايرانيان ٥ /
- ١٥٩٥

١٥٩٨، تذكرة األولياء (لشمس الدين پرويزي): ١٣٧ - ١٥٤، چاپى عربي: ٤٤٦،
چاپى

فارسي ١ / ١٣١، ٣٠٢، ٧١٣، ١١٧٣، ١٢٣٨ و ٢ / ٢٥٦٤، ٢٥٦٧، ٢٥٩٦،
٢٦٠٣ و ٣ /

٣٩٥ و ٤ / ٤١٦٧، ٤٦٥٤، ٤٦٥٧، ٤٧٠٧، ٤٨٠٧، ٤٩٦٢، ٤٩٧٠ و ٥ /
٥٥٩٦، خطى

آستانه مقدسه قم ١ / ٢٩، خطى إلهيات تهران ١ / ٢٩٨، خطى دانشگاه تهران ١١
٢٠٢٦ /

و ١٢ / ٢٨٧٣ - ٢٨٧٤، خطى رضوى ٤ / ٣١٦ و ٥ / ٢٣٢، ٣٣٠ و ١١ / ٥،
١٢٠، خطى

مدرسه عالي شهيد مطهرى ٢ / ١٣٩ - ١٤٠، خطى مرعشى ١٩ / ١٥٤، خطى
ملى ملك ٢ / ٤٠

و ٦ / ٢٦، دائرة المعارف تشيع ٥ / ١٠٢، دانشمندان فارس ٢ / ٥٥٩ - ٥٦٥،
الذريعة ١ / ٤٩

و ٣ / ٣١٠ و ٤ / ٨٩ و ٩ / ٣٤٦ و ١١ / ١٣٠ و ١٢ / ٢١٧، ٢٨٢ و ١٤ /
٦٨ و ١٥ / ١٤٥

و ١٧ / ١٧٤ و ١٨ / ١٨٢ و ١٩ / ٢٩٢ و ٢٠ / ٢٧٧، ٢٩١، ٣٠٩ و ٢١ /
،٦٩، ١٩٨، ٢٢٥

٣١٠ و ٢٢ / ٢٧٧، ٣٣٨، ٣٤٣ و ٢٤ / ٣٧١ و ٢٦ / ٩٢، رياض العارفين: ٤٣٦
،٤٣٧ -

ريحانة األدب ٢ / ٢٨٣ - ٢٨٤، شاعران زبان پارسى: ٢١٩ - ٢٢٠، فرهنگ
سخنوران

١ / ٣٦١، قوائم األنوار (للمؤلف)، كتابنامه بهار ١٣٦٧: ٣٠ وبهار ١٣٧٣: ١٩١،
الكرام البررة

١ / ٦٨، معجم المؤلفين ٨ / ١٢٤، مؤلفين چاپى ١ / ٢٤٧ - ٢٥٠، نشريه ٥ /



.٢٤٢
أبو القاسم بن محمد هاشم إمامي

(١٣٥٣ ه -)
أستاذ جامعي. ولد في قرية گز بمحافظة گلستان شمال إيران. قرأ العلوم الدينية في

گرگان ومشهد، وتلمذ لعدة أساتذة معروفين، كالشيخ محمد تقي أديب النيشابوري
في

علوم اللغة العربية، والشيخ هاشم القزويني في الفقه واألصول، والشيخ مجتبى القزويني
في العلوم العقلية، كما استفاد من دروس الميرزا جواد الطهراني والميرزا أبي الحسن

الشعراني. حاز الليسانس في العلوم السياسية، والماجستير في اللغة العربية وآدابها،

(٦٠٧)



والدكتوراه في العلوم القرآنية من جامعة طهران. عمل رئيسا للتحرير في دار سروش
للنشر (١٤) عاما. مارس التدريس بجامعة طهران، وعين عضوا في الهيئة العلمية لكلية

اإللهيات واألدب العربي في الجامعة اإلسالمية الحرة بمدينة كرج.
اآلثار:

إلى جانب مقاالته العديدة بالعربية والفارسية وتصحيح بعض الكتب (١)، له المؤلفات
اآلتية:

١ - ابن الفارض على مسرح التصوف (عربي / تراجم)
رسالة ماجستير.

٢ - ترجمة تجارب األمم (فارسي / تاريخ)
و " تجارب األمم " ألبي علي مسكويه الرازي (ت ٤٢١ ه).

طبعاته: طهران، سروش، ١٣٦٩ ش، ج ١.
٣ - ترجمة ديوان اإلمام علي (عليه السالم) (فارسي / شعر)

مع تصحيحه والتقديم له والتعليق عليه. والديوان جمعه قطب الدين أبي الحسن محمد
البيهقي النيشابوري.

طبعاته: طهران، أسوة، ١٣٧٣ ش، وزيري، ٧٢٠ ص.
٤ - ترجمة القرآن الكريم (فارسي / ترجمة القرآن)

طبعاته: طهران، أسوة، ١٣٧٧ ش، رقعي، ٦٠٤ ص، مع األصل.
٥ - زندگى وكارنامه علمي مسكويه رازي (فارسي / تراجم)

رسالة دكتوراه.
٦ - نهج البالغة توثيق ودرستى نسبت آن به امام على (عليه السالم) (فارسي /

حديث)
ترجمة دراسة لحامد حفني داود في إثبات نسبة نهج البالغة إلى اإلمام علي (عليه

السالم).
--------------------

(١) من مقاالته المهمة: " قم وجامعتها اإلسالمية " نشرها بمجلة اإلخاء بطهران، " قصة النفس في عينية ابن
سينا " نشرها في مجلة الفكر اإلسالمي بطهران سنة (١٩٧٢ م)، " مسكويه وتصنيفه تجارب األمم "
نشرت في مستدركات األعيان ٢ / ٩ - ١٩، " أحمد بن محمد أبو علي مسكويه " نشرت في دائرة
المعارف بزرگ إسالمي ٦ / ٥٦ - ٦٢. ومن الكتب التي صححها: " ترتيب السعادات "، " تجارب

األمم "، " الفوز األصغر " ألبي علي مسكويه.

(٦٠٨)



طبعاته: طهران، كنگره نهج البالغة، ١٤٠٠ ه، وزيري، ٨ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى)، دانشنامه قرآن ١ / ٢٨٥ - ٢٨٨، ٥٤٥

.٥٤٧ -
أبو القاسم محمديان

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - تعليمات اجتماعي سال أول دانشسراى راهنمايى (فارسي / اجتماع)
ألفه مع أشرف شفيعي ومحمد حسن خليلي.
طبعاته: طهران، كتابهاى جيبي، ١٣٥١ ش.

٢ - دانش اجتماعي (فارسي / اجتماع)
للمرحلة الرابعة من الفرع االنساني في الثانويات اإليرانية. ألفه مع مرتضى صفاري.

طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٥٩ ش، ١١٧ ص.
المصادر: بنك معلومات (كتابشناسى ملى).

أبو القاسم محمدي شوطي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
آشنائى باروشهاى آمارى چند متغيره (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع محمد مقدم ومصطفى آقايي عن كتاب ل (بي. اف. جي. مانلي).
طبعاته: تبريز، پيشتاز علم، ١٣٧٣ ش، رقعي، ٢٠٨ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧٣: ١٥٣.
الميرزا أبو القاسم بن محمود التبريزي النجفي

(٠٠٠ - ١٣٥٣ ه)
عالم وشاعر أقام بمدينة النجف. تتلمذ لوالده ولبعض العلماء. مارس الوعظ

واإلرشاد في الهند.
اآلثار:

ديوان (عربي - فارسي / شعر)

(٦٠٩)



طبعاته: النجف، ١٣٥٤ ه، قسم منه في آخر ديوان زوجته زهرا بيگم.
المصادر: الذريعة ٩ / ١٠٢٠، معجم رجال الفكر ١ / ٣٠٠.

السيد أبو القاسم بن محمود الحسيني الطهراني
(٠٠٠ - ح ١٣٥٠ ه)

عالم ديني. من تالمذة اآلخوند محمد كاظم الخراساني.
اآلثار:

توضيح الكفاية (عربي / أصول الفقه)
تعليقة على " كفاية األصول " لآلخوند محمد كاظم الخراساني. شاهد الشيخ الطهراني

نسخة
األصل الناقصة في كراريس بخط المؤلف عند السيد آقا التستري.

المصادر: الذريعة ٢٦ / ٢٤١ - ٢٤٢.
السيد أبو القاسم بن محمود قافله باشي القزويني التقوي

(١٣٠١ - ١٣٥٩ ه)
فقيه وعالم كبير. ولد وتوفي في قزوين. درس مقدمات العلوم الدينية والسطوح
وقسما من البحث الخارج عند بعض علماء تلك المدينة، منهم: الشيخ مال علي

الطارمي،
المال علي أكبر الجلوخاني، الشيخ عيسى آل الشهيد الثالث، كما أخذ الحكمة

والفلسفة
عن الميرزا حسن الكرمانشاهي والميرزا هاشم اإلشكوري في طهران. سافر سنة
(١٣٣٥ ه) إلى العراق وحضر بحوث الميرزا محمد تقي الشيرازي في كربالء،

والسيدين
أبي الحسن اإلصفهاني وحسين البادكوبي في النجف، ثم درس حتى سنة (١٣٤٧ ه).

عاد إلى قزوين وتولى التدريس واإلفتاء وإمامة الجماعة.
اآلثار:

١ - االعتقادات (عربي / عقائد)
٢ - تاريخ وحياة األئمة المعصومين (عليهم السالم) (... / سيرة المعصومين (عليهم

السالم))
٣ - تعليقة على كفاية األصول (عربي / أصول الفقه)

٤ - رسالة في اإلجازات (عربي / علوم الحديث)

(٦١٠)



٥ - رسالة في اجتماع األمر والنهي (فارسي / أصول الفقه)
٦ - رسالة في الجبر والتفويض (عربي / عقائد)

٧ - رسالة في علم الدراية (عربي / دراية)
٨ - شرح دعاء السمات (عربي / أدعية)
٩ - شرح دعاء الصباح (فارسي / أدعية)

وهو دعاء منسوب إلى اإلمام علي (عليه السالم). ضمنه ترجمة وشرح (١١٠)
أحاديث.

طبعاته: قم، ١٣٧٢ ش، رقعي، ١٤٨ ص.
١٠ - شرح كتاب الديات (فارسي / فقه)

و " الديات " للشهيد الثالث المولى محمد تقي بن محمد البرغاني القزويني.
١١ - الفقه (عربي / فقه)

مجلدان. من الطهارة إلى الديات.
المصادر: دائرة المعارف تشيع ٥ / ٢١، كتابنامه پائيز ١٣٧٢: ٨٠، مستدركات

األعيان ٦ /
١٤ - ١٥، مينودر ٢ / ٢٨٩.

السيد أبو القاسم مرتضوي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
مهارت يابى در علوم سال پنجم ابتدائي (فارسي / التربية والتعليم)

كتب لمرحلة الخامس االبتدائي في المدارس اإليرانية. جزءان: األول ألولياء أمور
التالميذ

ومعلميهم، والثاني للتالميذ أنفسهم. احتوى على أسئلة كتاب العلوم ومتنه وغير ذلك.
طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٧٢ ش، رقعي، ٧١ + ١٤٢ ص.

قم، المؤلف، ١٣٧٥ ش، رقعي، ٧٢ + ٨٨ ص.
المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧٢: ١٢٤، كتاب هفته ١٤٩ / ١٧ - ١٨.

السيد أبو القاسم بن مرتضى اإلمامي
(٠٠٠ - ١٤١٦ ه)

شاعر أمي، نظم في مدح ورثاء األئمة األطهار (عليهم السالم). ولد في فريدن بمحافظة
إصفهان.

(٦١١)



سكن مدينة قم وتوفي بها ثم دفن إلى جوار مرقد السيد إبراهيم.
اآلثار:

نداى دل (فارسي / المدائح والمراثي)
أشعاره في مدح ورثاء أهل البيت (عليهم السالم).

طبعاته: قم، آفرينه، ١٣٧٥ ش، جيبي، ١٣٩ ص، اهتمام حميد قلندري.
المصادر: الكتاب نفسه، معلومات خاصة.

السيد أبو القاسم بن مرتضى مرتضوي التبريزي
(١٢٨٨ - ١٣٥١ ه)

خطيب بليغ وشاعر تخلص ب " آذر ". ولد في تبريز ونشأ بها. سافر إلى استنبول سنة
(١٣١٠ ه)، التقى السيد جمال الدين األسد آبادي وتأثر به أخالقيا وسياسيا. من

مؤسسي الجمعية األذربيجانية في طهران خالل الثورة الدستورية. انتخب عضوا بجمعية
أذربيجان األدبية في أواخر حياته. توفي بتبريز، ودفن في مقبرة الشعراء.

اآلثار:
١ - أوراق پريشان (فارسي / أدب)

عدة مقطوعات من رسائل (طالبوف) إلى المترجم له.
طبعاته: تبريز، ١٣٣٤ ش، رقعي، ٢٠٢ ص.

٢ - ديوان (فارسي / شعر)
ناهز (١٠٠٠) بيت. عند أحد أحفاده.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٥٩٩، الذريعة ٢٦ / ٧٠، سخنوران آذربايجان ١ / ١٨٧
-

١٨٨، مفاخر آذربايجان ٣ / ١٤٦٥، مؤلفين چاپى ١ / ٢٢٣.
السيد أبو القاسم المرعشي

(ق ١٤ ه)
باحث ديني. صاحب مكتبة حافظ في مدينة طهران.

اآلثار:
١ - حج در نظر حضرت سجاد (عليه السالم) (فارسي / حديث - معارف دينية)

(٦١٢)



آداب الحج عن اإلمام زين العابدين (عليه السالم)، مع عدة توصيات للحجاج.
طبعاته: طهران، حافظ، رقعي، ٢٦ ص.

٢ - سيد جمال الدين أسد آبادي (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، رقعي، ٤٠ ص.

٣ - شرح زندگانى ووفات حضرت
علي بن موسى الرضا (عليه السالم) (فارسي / سيرة المعصومين (عليهم السالم))

طبعاته: طهران، حافظ، ١٣٥٠ ش، جيبي، ٧٨ ص.
٤ - كلمات قصار حضرت محمد (صلى الله عليه وآله) وخاندان أو (فارسي /

حديث)
ترجمة األحاديث القصيرة للنبي (صلى الله عليه وآله) واألئمة (عليه السالم).

طبعاته: طهران، حافظ، جيبي، ٦٧ ص.
٥ - كنياز دالگوركى، جاسوس اسرار آميز

روسيه وتزارى بابى وبهائي در إيران (فارسي / سياسة - الفرق والمذاهب)
طبعاته: طهران، حافظ، ١٣٣٩ ش، رقعي.

المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣١١٨، ٣٢٣٤ و ٤ / ٤١٥٩، معلومات خاصة، مؤلفين
چاپى

.١ / ٢٩٠
أبو القاسم مسعود

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

پروسس كنترل (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، دانشگاه صنعتي أمير كبير، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٢٦٤ ص.

المصادر: كتابنامه بهمن ١٣٦٤: ٤٠.
أبو القاسم مسعودي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

بررسى آثار وأحوال (٢٣٠) تن از مشاهير نامدار جهان (فارسي / تراجم)

(٦١٣)



طبعاته: طهران، پديده، ١٣٤٨ ش، وزيري، ٦١٦ ص.
طهران، پديده، ١٣٦٧ ش، وزيري، ٦٢٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٦٧٥، كتابنامه پائيز ١٣٦٧: ١١٤.
السيد أبو القاسم المشهدي الخراساني " قاري "

(ق ١١ ه)
قارئ للقرآن. ولد في مشهد. سكن شيراز والدكن. من تالمذته محمد بن شمس

الدين الكاظمي مؤلف " الرسالة القاسمية ". كان حيا سنة (١٠٨٣ ه).
اآلثار:

نظم اللئالي (١) (فارسي / علوم القرآن)
منظومة في التجويد والقراءة. (٨٧ / ٨٩) بيتا مع الشرح والتعليقات. دونها سنة

(١٠٦١ ه).
مخطوطاته: اآلصفية / حيدر آباد ١ / ٨٠٣ [٨٠].

جامع گوهرشاد / مشهد ٣ / ١٣٥٨ [١ / ٩٩٣] - (و ٦ - ١).
جامع گوهرشاد / مشهد ٣ / ١٤٠٠ [٢ / ١٠٢٥] - (و ٦٨ - ٦٣) -

١١٢٠ ه.
الحجتية / قم: ١٢٢ [٩ / ٧٠٣] - ١٢٣٩ ه.

دار الكتب / القاهرة ٢ / ٢١٨ [١ / ١٩] - (و ١ - ٦).
عاطفي الخاصة / كاشان (نشريه ٧ / ٧٥٦) [٦ مج]، بعنوان " منظومه در

تجويد قرآن ".
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٠٥) [ض ١٠٤٦٧] - ١١٠٠ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ١٠٥) [ض ١٣٣٧٨] - ١١٤٩ ه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٧٨) [ض ١٤٥٢٠] - ١٢٥١ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ١٨٥ [٧٣٣٠] - (١٦ و).
--------------------

(١) جاء في الذريعة ١٨ / ٣٧٧ باسم " اللؤلؤية "، وفي ٩ / ٨٦٠ باسم " ديوان "، وفي ١٩ / ١٣٥
بعنوان

" مثنوي في التجويد ". وله شرح بالفارسية باسم " نثر الآللي " للميرزا محمد علي مدرس، طبع بإيران
سنة (١٣٧٨ ه) في (١٣٠) صفحة.

(٦١٤)



العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ١٨٥ [٨٧٣٩] - (٢١ و) - ١١٢٢ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ١٨٤ [٨٣٣٠] - (٢٤ و) - ١٢٤٩ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ١٨٥ [٥٧٣٠] - (١٠ و) - ١٢٦٧ ه.
عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٤٧) [٦ / ٢٦٣] - (٤ ص) -

ق ١٣ ه.
العتبة المقدسة / قم (دانش پژوه: ١٩٨) [٦ / ٢٧] - ق ١٣ ه.
علي الخوانساري / طهران (چند نسخه خطى: ١١٣) [٧ مج].

الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ٢٢٧ [٤ / ٢٥٣] - (٤٧ أ - ٥٤ ظ).
الفاضل الخوانساري / خوانسار ٢ / ٧٤ [٣ / ٣٩٣] - (١٦ ظ - ١٩ أ) -

١٢٩٥ ه.
الكشفي الخاصة / إصفهان (دليل المخطوطات ١ / ٥٠).

كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٤٥٢ [٢ / ٦٦٠] - (٣ و) - ١٢٣٦ ه.
الگلپايگاني / قم ٢ / ٨ [٦٣١] - (٢ و) - ١٠١٨ ه، مع " إرشاد األذهان

إلى أحكام اإليمان " للعالمة الحلي.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٣ / ٣٩ [٢ / ٨١٨] - (٤ ص) - ١٢٧٤ ه،

مع " مختار القراء ".
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٢ / ٢٥٨ [٨ / ٥٥٣] - (٤٥ ظ - ٥٥ أ) -

ق ١٣ ه.
مدرسة نمازي / خوي: ٣٨٦ [٢ / ٧١٢].
مدرسة نمازي / خوي: ٤٢١ [١ / ٧٨٥].

مدرسة نمازي / خوي: ٣٠٠ [٣ / ٥٧٢] - ١٢٣٨ ه.
المرعشي / قم ٨ / ٢٥١ [٢٤ / ٣٠٤١] - (٣١٤ ظ - ٣٢١ أ).

المرعشي / قم ٢٢ / ٥٩ [٢ / ٨٤٧٠] - (٥٧ ظ - ٦٦ أ).
المرعشي / قم ٢ / ٢١١ [٥ / ٦١٢] - (٧٤ ظ - ٨٨ أ) - ١٢٤٣ ه.

المرعشي / قم ١٤ / ٢٢٠ [٢ / ٥٤٣٩] - (٣٤ ظ - ٣٧ ظ) - ١٢٥٣ ه.
المرعشي / قم ٢ / ٣٩ [٣ / ٤٣٦] - (٨٣ ظ - ٨٩ أ) - ١٢٨١ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٦٢٩ [٧ / ٧٥٦٤] - (ص ٢٥٥ - ٢٩٩) -
ق ١٠ ه.

(٦١٥)



المركزية / جامعة طهران ١١ / ٢٠٣٦ [١ / ٣٠٩١] - (١ ظ - ٦ أ) -
ق ١٢ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٠ / ١٦٨٣ [١١ / ٢٨٣٩] - (١٢٦ أ - ١٣٠ ظ) -
ق ١٣ ه.

المسجد األعظم / قم: ٤٣٦ [١١ / ٢٥٦].

المسجد األعظم / قم: ٦١٠ [٤ / ٣٠٤٢].

المسجد األعظم / قم: ٦١٢ [٥ / ٣٠٥٨].
المسجد األعظم / قم: ٥٧٣ [٤ / ٢٦١٨] - ١١١٣ ه.
المسجد األعظم / قم: ٥١٨ [٣ / ١٤٦٤] - ١٢١٨ ه.

المسجد األعظم / قم: ٥٨٥ [٤ / ٢٧٤٦] - ق ١٣ - ١٤ ه، بعنوان " منظومه ".
ملك الوطنية / طهران ٦ / ٣٦ [٨ / ٢٥٣١] - (١١٨ ظ - ١٢٠ ظ).

ملك الوطنية / طهران ٥ / ١٤ [٤ / ٣٠٣] - ق ١١ ه، بعنوان " لؤلوية ".
ملك الوطنية / طهران ٧ / ٤١٤ [١ / ٤٥٠٤] - ق ١١ ه، ناقصة األول.

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٧ [٢ / ١٩٤] - (ص ٢٤ - ٣٠) - ١٢٥٢ ه.
مولوي الخاصة / مشهد (نشريه ٥ / ٧٢) [١ / ٤٩٦] - ١٢٤٠ ه.

النجومي الخاصة / كرمانشاه (دليل المخطوطات ١ / ٢٩٣).
وزيري / يزد ٤ / ١٢١٨ [٥ / ٢٢٥٠] - (ص ٨٥ - ٩١) - ١٢٨٦ ه.

الوطنية / طهران ٣ / ١٢٤ [٥ / ١١٠٢] - (ص ١٦٥ - ٢١٠) - ق ١٢ ه.
الوطنية / طهران ١٣ / ٣٦٩ [٢ / ٢٨٥٦] - (٣٧ - ٣٩ ظ) - ١٢٥٤ ه.
الوطنية / طهران ٦ / ٤٥٠ [٢ / ٢٨١٩] - (ص ٩٧ - ١١٠) - ق ١٣ ه.

طبعاته: طهران، ١٣٠٠ ه، مع مقدمة لعلي بن محمد حسن الگنابادي.
المصادر: خطى رضوى ٦ / ١٨٤، الذريعة ٣ / ٣٦٤ و ٩ / ٨٦٠ و ١٨ / ٣٧٧ و

١٩ / ١٣٥
و ٢٤ / ٢٢٥، ريحانة األدب ٤ / ٣٩٥، فرهنگ سخنوران ٢ / ٧٢٩.

أبو القاسم مشيري
(١٣٤٨ ه -)

باحث سياسي. نال الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الحقوق بجامعة طهران.
عين مديرا لمجلة " تابان " ثم رئيسا لتحرير صحيفة " داد ".

(٦١٦)



اآلثار:
تاريخ سياسي آمريكا (نقش كنگره

أمريكا در سياست آن كشور) (فارسي / تاريخ - سياسة)
طبعاته: طهران، أشرفي، ١٣٤٥ ش، رقعي، ٢٥٠ ص، بعنوان " تاريخ سياسي

أمريكا ".
طهران، دانش، ١٣٤٦ ش، رقعي، ٢٥٠ ص، بعنوان " نقش كنگره أمريكا

در سياست آن كشور ".
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٠٩٠، چهره مطبوعات معاصر: ٣٩، فهرست برگه ها

- ١٣٦٣
.١٣٦٤: ٧٠، ٢٤١

السيد أبو القاسم بن معصوم الحسيني اإلشكوري
(٠٠٠ - ١٣٢٤ / ١٣٢٥ ه)

مجتهد كبير وأستاذ بارز للفقه واألصول في حوزة النجف العلمية. ولد في اشكور
بمحافظة گيالن، وأكمل فيها مقدمات العلوم الدينية. تخرج في النجف على كبار

الفقهاء،
منهم: الميرزا محمد حسن الشيرازي والسيد حسين الترك وال سيما الميرزا حبيب الله

الرشتي الذي روى عنه باإلجازة. حاز المرجعية الدينية وقلد في گيالن بعد وفاة الميرزا
الشيرازي. توفي بالنجف، ودفن في الصحن العلوي الشريف.

اآلثار:
١ - بغية الطالب في شرح المكاسب (عربي / فقه)

شرح ل " المكاسب " تأليف الشيخ مرتضى األنصاري. من أول البيع إلى مسألة
تعارض

المقومين.
مخطوطاته: الحجتية / قم: ١١٢ [٢ / ٥٣٠] - ١٣١٢ ه.

مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ١٠٧) [٢٦١] - ١٣١٣ ه.
طبعاته: طهران، ١٣٢٢ ه، رحلي، ٣٨١ ص.

٢ - جواهر العقول في شرح فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)
تعليقة استداللية على كتاب " فرائد األصول " للشيخ مرتضى األنصاري، بعناوين "

قوله...

(٦١٧)



قوله "، ومجموعة منتخبة من محاضرات أستاذه الميرزا حبيب الله الرشتي. ألفه سنة
(١٢٩٧ ه).

مخطوطاته: جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١١٠٩) [٣٠ ج] - ١٣١٧
ه،

الجزء األول من المجلد الثاني.
جمعية نشر الثقافة / رشت (شهرستانها ٣ / ١١٠٩) [٢٩ ج] - ١٣١٨ ه،

الجزء األول من المجلد الثاني.
الحكيم العامة / النجف ١ / ١٦٨ (٥٩ و) - ١٣٠٠ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٥٩)
[١ / ٣٢٣] - ق ١٣ - ١٤ ه، قسم من الجزء الثاني، اشتمل على قسم من

مباحث البراءة.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (هزار وپانصد نسخه خطى: ٢٦٠)

[٦ / ٣٢٣] - ق ١٣ - ١٤ ه، بعض منه.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٦ / ٢٢ [٢٩٦٧] - (٤١٦ و) - ١٣٠٧ ه،

من بدايتها إلى آخر االستصحاب.
عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٦١) [٤١٨] - ١٢٩٢ ه،

بخط المؤلف.
عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٦١) [٢٩٦] - ١٢٩٢ ه،

الجزء األول من المجلد الثاني، بخط المؤلف.
عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٦١) [٣٥٠] - ١٢٩٧ ه،

مج ٤، بخط المؤلف.
عتبة عبد العظيم الحسني / الري (نشريه ٣ / ٤٦١) [٣٥١] - ١٣١٦ ه،

بخط المؤلف.
علومي الخاصة / يزد (نشريه ٤ / ٤٣٩) [٢٠]، ناقصة.
علي الخوانساري / طهران (چند نسخه خطى: ١٠٧).

مجلس الشورى " ١ " طهران ٣٨ / ١٩) [١٤٠٠٧] - (١١٥ و)، ج ١.
محمد باقر الطباطبائي الخاصة / كربالء: ٤٨ (٣٥٤ ص).

محمد باقر الطباطبائي الخاصة / كربالء: ٤٨ (٢٥٢ ص)، الجزء األول من
المجلد الثالث.

(٦١٨)



المرعشي / قم ٢٣ / ٢٣ [٨٨٣٤] - (٢٧٨ و) - ١٣٠١ ه، بخط المؤلف.
المرعشي / قم ٨ / ٤٢ [٢٨٣٨] - (١٢٧ و) - ١٣٠٢ ه، بخط المؤلف،

مصححة في هامشها، اشتملت على الجزء األول من المجلد الثاني.
المرعشي / قم ٨ / ٤٣ [٢٨٣٩] - (١٤٥ و) - ١٣٠٢ ه، بخط المؤلف،

مصححة في هامشها، اشتملت على الجزء الثاني من المجلد الثالث.
المرعشي / قم ٢٥ / ٢٤٥ [١ / ٩٩٧٥] - (١ ظ - ٣١ ظ) - ق ١٤ ه.

المرعشي / قم ٢٢ / ٢١٢ [٨٦٥٧] - (٣٨١ و) - ق ١٤ ه، ناقصة األول.
المرعشي / قم ٢٧ / ٣٢٨ [١٠٩١٢] - (٢١٢ و) - ق ١٤ ه، بخط المؤلف،

ج ١.
مركز إحياء التراث اإلسالمي / قم ١ / ١١٧ [٨٠] - (١٧٧ و)، بخط

المؤلف، ناقصة.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٢١٧ [٨٧٧٣] - (٢٤١ و) - ١٣٠١ ه.
ملك الوطنية / طهران ١ / ١٥٤ [١١٢٣] - (٢٠٤ و) - ١٣٩٦ ه، أصل

البراءة واالستصحاب.
٣ - حاشية الطهارة (عربي / فقه)

حاشية توضيحية مع اشكاالت على بعض مسائل كتاب " الطهارة " للشيخ مرتضى
األنصاري، بعناوين " قوله... قوله ".

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٣ / ٤٤ [٨٨٥٨] - (٢٩٢ و) - ق ١٤ ه.
٤ - حاشية على فرائد األصول (عربي / أصول الفقه)

مخطوطاته: محمد باقر الطباطبائي الخاصة / كربالء: ٥٤ (٢٥٢ ص)، بعنوان " حاشية
على استصحاب الرسائل ".

٥ - رسالة في اللباس المشكوك (عربي / فقه)
٦ - شرح كتاب فقهي (عربي / فقه)

شرح استداللي مفصل لكتاب فقهي مجهول االسم، اشتمل على ردود واشكاالت
كثيرة

بعناوين " قوله... قوله ".
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٣ / ٢٤ [٨٨٣٦] - (٣٣٩ و) - ١٣٠٤ ه، قسم من

كتاب
البيع.

(٦١٩)



٧ - الفقه (عربي / فقه)
اشتمل على كتاب القضاء والشهادات إلى بداية أحكام الصلح.
مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٣ / ٢٤ [٨٨٣٧] - (٣٥٤ و).

٨ - مقاصد األصول (١) (عربي / أصول الفقه)
محاضرات أستاذه الميرزا حبيب الله الرشتي. بيان مفصل لقواعد أصول الفقه مع نقل

ألقوال
العلماء ومناقشتها. عدة أبواب، احتوى كل منها على عدة مقامات.

مخطوطاته: المرعشي / قم ٢٣ / ٢٣ [٨٨٣٥] - (٢٧٩ و) - ١٣٠٢ ه، مج ١،
اشتمل

على الباب األول في األوامر والنواهي، بخط المؤلف.
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٦، بزرگان تنكابن: ٣٩ - ٤٠، التراث العربي ٢ /

،٢٣٥١
چاپى عربي: ١٢٩، خطى رضوى ٦ / ٢٢، خطى مرعشى ٢٣ / ٢٣ - ٢٤، ٤٤،

دائرة المعارف
تشيع ٢ / ٢٠٢، الذريعة ٣ / ١٣٣ و ٥ / ٢٧٢ و ١٩ / ٣٨، ريحانة األدب ١ /

،١٣٤ - ١٣٥
زندگانى شيخ أنصاري: ٤٦٤، علماء معاصرين: ٨٦، كشف األستار ٤ / ٣٠٨،

مشاهير گيالن ١
/ ١٨٨ - ١٨٩، معجم رجال الفكر ١ / ١٢٣ - ١٢٤، معجم المؤلفين ٨ / ١٢٥،

مؤلفين چاپى ١
/ ٢٢٦ - ٢٢٧، نقباء البشر ١ / ٧٦.

أبو القاسم مقيمي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
زبان تخصصي شيمى (إنكليزي / لغة)

طبعاته: طهران، دانشگاه امام حسين، ١٣٧٥ ش.
المصادر: الكتاب نفسه.

أبو القاسم ملكي شمس آبادي
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
روندها وتوسعه آموزش فنى وحرفه أي (فارسي / التربية والتعليم)

ترجمة كتاب لمجموعة من مؤلفي منظمة اليونسكو.



--------------------
(١) ذكر في أعيان الشيعة ٢ / ٤١٦ بعنوان " كتاب مباحث األلفاظ في أصول الفقه "، وفي الذريعة ١٩ /

٣٨
ب " مباحث األلفاظ ".

(٦٢٠)



طبعاته: طهران، مركز انتشارات يونسكو در إيران، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٧٢ ص.
المصادر: كتاب هفته ١٠٦ / ٨.

أبو القاسم منصفي الطهراني
(١٣٤٩ ه -)

دكتوراه في العلوم السياسية والحقوق الدولية من جامعة باريس. عمل رئيسا لقسم
األخبار العالمية في صحيفة " كيهان ". درس في كلية اإلعالم والعالقات العامة

بطهران.
اآلثار:

١ - تاريخ روابط سياسي وديپلماسى إيران (فارسي / تاريخ)
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، وزيري، ١٣٠ و.

٢ - روزنامه نگارى (فارسي / أدب)
ألفه مع كاظم معتمد نژاد.

طبعاته: طهران، دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي، ١٣٥٠ ش، رقعي، ٤٩١ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢٦٧٤، چهره مطبوعات معاصر: ١٣٤، كتابشناسى

موضوعي
إيران: ٦٢٣.

أبو القاسم مهدوي مزده
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
حسابهاى ملى به منزله ابزارى براى توسعه اقتصادى (فارسي / اقتصاد)

(٣) مقاالت في التخطيط والحسابات، ألفه مع حسن گلريز.
طبعاته: طهران، سازمان برنامه وبودجه، ١٣٥٦ ش، ٩١ ص.

المصادر: كتابشناسى علوم اقتصادى: ١٢٢.
السيد أبو القاسم مهندس اإلصفهاني

(ق ١٤ ه)
مهندس إيراني أجاد اللغة االنكليزية، ومارس التدريس في المدرسة العسكرية

بطهران.

(٦٢١)



اآلثار:
كتاب آبى (فارسي / تاريخ)

ترجمة المجلد األول من مراسالت السفارة البريطانية في طهران. تضمن أحداث إيران
لسنة

(١٩٠٦ - ١٩١٤ م).
طبعاته: طهران، ١٣٢٥ ش، رحلي، ٦٠٦ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٠١٩، الذريعة ١٧ / ٢٦١، مؤلفين چاپى ١ / ٢٩٠.
أبو القاسم مؤدب نفيسي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

اسهال أطفال (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، بيمارستان شوروى، ١٩٤٧ م، رحلي، ٢٣ ص.

المصادر: چاپى فارسي ١ / ٣٢٥.
السيد أبو القاسم الموسوي الخوانساري

(ق ١٣ ه)
اآلثار:

١ - تعليقة على الروضة البهية (عربي / فقه)
٢ - شرح نصاب الصبيان (فارسي / لغة)

و " نصاب الصبيان " تأليف أبي نصر بدر الدين بن محمود الفراهي (ت ٦٤٠ ه).
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٥، الذريعة ١٤ / ١٠٥.

أبو القاسم ميامئي
(١٣٦٣ ه -)

اآلثار:
١ - حساب ديفرانسيل وانتگرال وهندسه تحليلي (فارسي / رياضيات)

ترجمة مع علي أكبر جعفريان عن كتاب ل (جورج ب. توماس).
طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٣ ش، ٥٠٦ ص.

(٦٢٢)



٢ - معادالت ديفرانسيل وكاربرد آنها (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع علي أكبر بابائي عن كتاب ل (جورج ف. سيمونز).

طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٥٤٤ ص.
طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٩ ش، وزيري، ٥٢٩ ص.

٣ - نظريه مقدماتي احتمال وفرايندهاى تصادفي (فارسي / رياضيات)
ترجمة مع محمد قاسم وحيدي أصل عن كتاب ل (كاي ألي چانگ).

طبعاته: طهران، نشر دانشگاهى، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٣٩٦ ص.
المصادر: كتابشناسى ملى ٥٥ / ٧٥، كتابنامه اسفند ١٣٦٣: ٦٦ ومرداد ١٣٦٤:

٤٣ واسفند
١٣٦٤: ٥٣ وآبان ١٣٦٩: ٤٣.

أبو القاسم بن ميرزا آقا رضايت
(١٣٢٢ - ١٣٨٦ ه)

شاعر تخلص ب " راضي " وب " دستور " أحيانا. مولده في طهران (١). حصل على
ليسانس باللغة الفارسية وآدابها من جامعة طهران. مارس التدريس الثانوي. عين موظفا

بإحدى دوائر الدولة إلى وقت تقاعده. من مميزات شعره: معالجة الموضوعات
االجتماعية برؤى أخالقية ناقدة.

اآلثار:
دستور رضايت (فارسي / شعر)

مثنوياته. وفقا ألسلوب سعدي في " بوستانه ". احتوى على مضامين أخالقية وتربوية.
طبعاته: طهران، ١٣٣٥ ش، رقعي، ٢٣٨ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٢ / ٢١٣٢، سخنوران نامى معاصر ٣ / ١٤٦٤ - ١٤٦٩،
شاعران

طهران ١ / ٤٠٢ - ٤٠٣، شعراى معاصر إيران ٢ / ١٠٤ - ١١٠، مؤلفين چاپى ١
.٢٥١ /

السيد أبو القاسم بن ميرزا بيك الموسوي الحسيني الفندرسكي
(ح ٩٧٠ - ١٠٥٠ ه)

عالم كبير، حكيم برع في العلوم العقلية والرياضيات، وأديب شاعر. ولد بإحدى
--------------------

(١) ذكر في مؤلفين چاپى ١ / ٢٥١: أن والدته في سيستان.

(٦٢٣)



قرى فندرسك في محافظة گلستان. تتلمذ في الحكمة وبعض العلوم للچلبي بيك
والمير

برهان الدين إشراق االسترآبادي بمدينة إصفهان. حاز منزلة مرموقة عند الشاه عباس
الصفوي والشاه صفي الدين. تصدى للتدريس. من أبرز تالمذته: المال صادق

األردستاني، محمد باقر السبزواري، آقا حسين الخوانساري، الميرزا رفيعا النائيني. زار
الهند عدة مرات. توفي بإصفهان، ودفن بمقبرة باباركن الدين. أوصى بجميع كتبه إلى

الشاه صفي الدين الصفوي.
اآلثار:

١ - برهان االبصار (عربي / فلسفة)
بحث الثبات أن عملية اإلبصار تحدث بنظرية االنطباع وفقا لما يقوله الطبيعيون،

وخالفا
لنظرية الرياضيين القائلين بخروج الشعاع من العين.

مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٨ / ٣٨١ [٣ / ٥٦٠٢] - (ص ١٨) -
١٢٦٦ ه، بعنوان " كيفيت ابصار ".

الوطنية / طهران ٣ / ٢٣٩ [٦ / ١٢٠٣٠ ف] - (ص ١٠٥ - ١٠٦) - ق ١٣ ه.
٢ - تاريخ الصفوية (... / تاريخ)

٣ - تحقيق المزلة (عربي / أخالق)
نسخة منه كانت في مكتبة الحاج علي محمد النجف آبادي.

٤ - ترجمه شذور الذهب (فارسي / كيمياء)
و " شذور الذهب " ألبي الحسن علي بن موسى الحكيم األندلسي (ت ٥٠٠ ه).

مخطوطاته: كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٣٩٨ [٥ / ١٢٥٢].
طبعاته: مشهد، بنياد پژوهشهاى إسالمي، ضمن مجموعه رسائل خطى فارسي،

دفتر أول، ص ١٢٣ - ١٣٦.
٥ - التفسير (... / تفسير القرآن)

٦ - حاشية على تفسير كتاب العلل (عربي / فلسفة)
وكتاب " العلل " ل (ابلينوس).

مخطوطاته: كلية اإللهيات / طهران ١ / ١٤٧ [٥٩ / ٢٤٢ ب] - (٢٧٩ ظ - ٣٠٦
ظ) -

ق ١١ ه.

(٦٢٤)



٧ - حاشية جوك باشست (فارسي / الفرق والمذاهب)
تعليقة على ترجمة فارسية أنجزها نظام الدين پاني پتي سنة (١٠٠٦ ه) عن كتاب ألفه

(پندت كشمير) باللغة السنسكريتية، وهو من الكتب المهمة عند البراهمة، الحتوائه
على فلسفة

الدين الهندوسي وتصوفه وعقائده وأخالقه. قارن المترجم أحيانا بين الموضوعات
الفلسفية

وبين آراء الفالسفة اليونانيين.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٤٤ [٣٧٤] - (٣٩١ و) - ١٢٢٤

ه، مع
" كشف اللغات " وترجمته الفارسية.

كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٨٦٩ [٤ / ١٧٩٧] - ١٢٥٨ ه، مع " كشف
اللغات ".

المرعشي / قم ٢٣ / ٢٠٢ [٢ / ٩٠٤٤] - (٩ ظ - ١٩٣ ظ) - ١٢٥٩ ه، مع
" منتخب جوك باشست ".

المرعشي / قم ١٨ / ١٧١ [٤ / ٦٩٩٩] - (٦١ ظ - ٣٩٨ ظ) - ١٢٧١ ه،
مع " منتخب جوك باشست ".

٨ - حقايق الصنايع (صنايع الحقايق) (الرسالة الصناعية) (١) (فارسي / فلسفة)
عرض لحقائق وحدود الصناعات االثني عشر المتداولة، واختالفاتها ومراتبها ومنافعها،

والحث على تعلمها. (٢٤) بابا وخاتمة.
مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦٠) [١ / ٤٢٢].

جامعة إصفهان / إصفهان (نشريه ١١ / ٩٤٣) [٧ / ٣٦٦] - ١٢٥٢ ه.
جامعة برنستون / برنستون (نشريه ١٠ / ٣٧) [٦ / ١٤٦٥] - ١٢٦٣ ه.

- [٣٥٩ M] (نشريه ١١ / ٦٣) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
(٨٩ و) - ١٠٦٦ ه.

- [٤٦٨ M / ٣] (نشريه ١١ / ٦٧٦) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
١٠٦٨ ه.

- [١٤٠٢ M / ٣] (نشريه ١١ / ٧٢٨) جامعة لوس أنجلس / لوس أنجلس
ق ١١ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٦٥٦) [ض ١٥٠٨٨] - ١٠٧٨ ه.
--------------------

(١) ترجم إلى العربية، وضمنها محمد تقي نصيري الطوسي كتابه " ناموس أصغر ". راجع خطى حقوق:
.٤٣٧



(٦٢٥)



العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١ / ١٧٠ [٢٠٢] - (٥١ و) - ق ١١ ه.

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٢٠٤ [٧٨٧] - (٣١ و) - ق ١٣ ه.
الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ٢١٤ [٧ / ٢٤٥] - (٧٠ ظ - ١٠١ أ) -

١٠٩٠ ه.
كلية اآلداب / طهران ٢ / ٤٣ [٢٥ / ١٤٥].

كلية اآلداب / طهران ١ / ٣٥١ [١ / ١٢٥ د] - (٣ ظ - ٤٣ أ) - ق ١١ ه.

كلية اإللهيات / طهران ١ / ٩٢ [١ / ٥٧٠] - (٢ ظ - ٥١ ظ) - ١١٩١ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ١ / ٤٠٥ [٢ / ٦٣٣] - ١٢٧٤ ه.

كلية الحقوق / طهران: ٣٣٧ [٩ / ١١١ ب].
الگلپايگاني / قم ٢ / ٦٦ [٧٣٥] - ق ١١ ه، ناقصة اآلخر.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٤١١ [٥ / ٦٤٤].
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٥ / ٤٩٨ [١٥ / ١٢٠٧].

مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٦٦٥ [٦ / ١٩٥٨] - (ص ٤٦٥ - ٥٥٥).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٦١٨ [٣ / ١٩١٩] - (ص ٣٠ - ٣٣) -

١٠٦٥ ه، ناقصة األول.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١١ / ١٥٣ [١١ / ٤١٤٩] - (ص ٩٥ -

١١٣) - ١٠٨٦ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ١٤ [١ / ٥١٨٨] - (١ ظ - ٢٥ ظ) -

١٠٩٥ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ٢٣٩ [١٦ / ٤٩٥٤] - (١٩٠ ظ -

٢٣٠ أ) - ق ١١ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٢ / ٢٩٣ [٢ / ٤٥٩٤] - (ص ٣٤٩ -

٤٣٣) - ق ١٢ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٦٩٩ [٧ / ١٩٨٨] - (ص ٩٥ - ١٧٠) -

ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٣ / ١٩٩ [٩ / ٤٨٠٢] - (٩٧ ظ - ١٢٨ أ) -

١٣٠٨ ه.
مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ١٦٧ [١ / ١٢٠٧] - (ص ١ - ٦٤) -

ق ١١ ه.

(٦٢٦)



مدرسة آخوند / همدان (شهرستانها ٣ / ١٣٩٤) [٢ / ١٨٨] - ق ١١ ه.
مدرسة صدر / إصفهان (نشريه ٥ / ٣١٢) [٨٢٦] - ق ١٢ ه.
المرعشي / قم ٢٠ / ٢٦٦ [١ / ٧٩٣٦] - (٢ ظ - ١٩ ظ).

المرعشي / قم ١٩ / ٢٩٣ [٥ / ٧٤٩٨] - (٢١ ظ - ٤٤ ظ) - ١٠٤٥ ه.

المرعشي / قم ٣ / ١٦٢ [٩ / ٩٧١] - (١٥٥ ظ - ١٨٠ ظ) - ١٠٦٤ ه.
المرعشي / قم ٦ / ١٩٢ [٢ / ٢١٩٩] - (١٥٩ ظ - ١٨٥ ظ) - ١٠٧٤ ه.

المرعشي / قم ٢٤ / ٣٠٥ [١٠ / ٩٥٦٢] - (١٥٤ أ - ١٨٠ ظ) - ١٢٥٧ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١١٤ [٦ / ٥٨٦٥] - (ص ١٨٥ - ٢٦٤).

المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٨٩٢ [١٥ / ٣٩٠٣] - (ص ١١١ - ١٧٥).
المركزية / جامعة طهران ٣ / ٢٩٥ [٨ / ١٠٤٦] - (و ٤٤ - ٥٥) -

١٠٥١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٥٤٨ [١ / ٧٤٠٨] - (ص ٩٢ - ٩٥) -

١١٥٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٥٢ [١ / ٨٢٠١] - (١ ظ - ٦٤ ظ) -

١٠٥٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٤٠ [٥٥٨٦] - (٣٥ و) - ١٠٥٧ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٤ / ٣٦٩٣ [١٢ / ٤٧٣٦] - (ص ٧٣ - ٩٤) -
١٠٦٠ ه.

المركزية / جامعة طهران ٨ / ٥٣٦ [٣ / ١٩٢٥] - (٣٠ ظ - ٧٦ ظ) -
١٠٧١ ه.

المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٣٨٠ [١ / ٢٥٧٩] - (ص ١ - ٧٧) - ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٢ / ٢٧٣٧ [١ / ٣٧٤٣] - (ص ١ - ٥٧) -

ق ١١ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٢٧٢ [١ / ٦٤٧٠] - ١٢٦٤ ه.

المروي / طهران: ٣٠٦ [١ / ٧٥٣].
المسجد األعظم / قم: ٤٣٠ [١٠ / ٢٤].

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ١٧٩ [٢١ / ٢٩١٣] - (ص ٣٧٨ -
.(٤٠٥

(٦٢٧)



معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٥ / ١٧٩ [٦٤٩٥] - (٦١ و) -
ق ١١ ه.

معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٧٢ [٩ / ٢٩١٦] - (٥٩ ظ -
٩٤ أ) - ق ١١ ه.

مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٢٢٣) [١ / ٤٣] - ق ١١ ه.
مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٢٦١) - ١٣٠٦ ه.

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٢٦٣ [١٠ / ١٣٩٦].
ملك الوطنية / طهران ٩ / ١٣٥ [١٧ / ٦٠٧٥] - (٣٧ أ - ٥٥ ظ) -

١٠٨٧ ه.
ملك الوطنية / طهران ٨ / ٢٣ [٤ / ٤٦٨١] - (٤ أ - ٢٥ أ) - ق ١١ ه.

ملك الوطنية / طهران ٦ / ١٢٧ [٦ / ٢٨٣٠] - (٦٩ ظ - ٩٧ أ) - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٢٩٢ [٥ / ١٥٦٨] - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٧ / ١٦٠ [٨ / ٤٠٤٠] - ق ١٢ ه.

مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠٠) [١٠ / ٢٦٨] - ١٢٩٤ ه.
مولوي الخاصة / مشهد (نشريه ٥ / ٦٣) [٢ / ٤٥٢].

وزيري / يزد ١ / ٣٠٧ [٦ / ٣٢١] - (و ١٣٢ - ١٤٧) - ق ١٠ ه.
طبعاته: الهند، ١٢٦٧ ه، وزيري، ٤٠ ص، مع " أخالق ناصري ".

طهران، ١٣١٧ ش، رقعي، ٧٢ ص، باهتمام علي أكبر شهابي.
قم، ١٣٦٣ ش، ضمن منتخباتي از آثار حكماى الهى إيران ١ / ٦٣ - ٨٠،

منتخب منه.
٩ - ديوان (فارسي / شعر)

طبعاته: إصفهان، ١٣٥٠ ه، ٧٧ ص.
طهران، شركت مؤلفان إيران، ١٣٦٤ ش، ضمن كتاب نگين سخن ٤ /

.١٥٦ - ١٥٩، ١٧٤
١٠ - رسالة في ارتباط الحادث بالقديم (عربي / فلسفة)

١١ - رسالة في التشكيك (فارسي / فلسفة)
كتبها جوابا لمظفر حسين الكاشاني في موضوع التشكيك في الذاتيات مؤيدا لنظريات

المشائين الذين لم يعتبروا الذاتيات مقولة للتشكيك خالفا لإلشراقيين.

(٦٢٨)



مخطوطاته: الفاضل الخوانساري / خوانسار ١ / ٢١٥ [٩ / ٢٤٩] - (١٨٧ ظ -
١٨٩ أ).

كلية اإللهيات / طهران ١ / ١٩٩ [٩ / ٢٩٣ ج] - (ص ٦٧).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ١٨٥ [١٦ / ٥٢٨٣] - (٤٦ أ) -

١٠٧٩ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ١٨٣ [٢٥ / ٤٩٤٢] (٦٤ أ - ٦٤ ظ) -

ق ١١ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٢ / ١٩ [١٣ / ٩٠] - (و ١٦١ - ١٦٢) -

ق ١٣ ه.
المركزية / جامعة طهران ١٧ / ٥٣ [٧ / ٨٢٠١] - (١٤١ ظ - ١٤٢).

المركزية / جامعة طهران ٣ / ١٩١ [٧ / ١٠٣٨] - (٥٥ ظ - ٦٥ أ).
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٣٠٩ [٩ / ٦٦١٦] - (١٣ ظ - ١٤ أ).
المركزية / جامعة طهران ٣ / ١٩١ [٧ / ١٠٤٦] - (٤٣ أ - ٤٤ أ) -

١٠٤٠ ه.
ملك الوطنية / طهران ٧ / ٤٦٤ [٥٠ / ٤٦٥٥] - (٢٤٨ ظ - ٢٤٩ أ) -

ق ١٣ ه.
طبعاته: قم، ١٣٦٣ ش، ضمن منتخباتي از آثار حكماى الهى إيران ١ / ٩٠ - ٩٧.

١٢ - رسالة في الحركة (عربي / فلسفة)
تعريف الحركة وبيان أقسامها. كتبها وفقا آلراء المشائين في الرد على النظرية

األفالطونية.
(٥) فصول.

مخطوطاته: التسترية / النجف (نشريه ١١ / ٨٦٠) [٥ / ٤٢٢] - (١ و).
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٨ / ٣٨٢ [٤ / ٥٦٠٢] - (ص ١٩ - ٢٠) -

١٢٦٦ ه، بعنوان " متحركات ".
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ١٠ / ١٥٤ [٥ / ١٢١٢٤] - ق ١٤ ه.

فارس الوطنية / شيراز ٢ / ٢٣٨ [٤ / ٦٥٤].
كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٥٥٣ [١ / ١٤١٠] - ق ١١ ه.

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٦ / ١٨١ [٦ / ٥٢٣٨] - (١٤ ص).
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٤ / ١٨٣ [٢٤ / ٤٩٤٢] - (٦٣ ظ - ٦٤ أ) -

ق ١١ ه، بعنوان " وجيزة ".

(٦٢٩)



مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢٢ / ١٨ [١٢ / ٩٠] - (ص ١٦٠ - ١٦١) -
ق ١٣ ه.

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ١٣٨ [٩ / ٢٨٠].
المرعشي / قم ١١ / ٣٣٧ [١٠ مج] - (٤١ أ - ٤١ ظ).

المرعشي / قم ٥ / ٣١٨ [٢ / ١٩٥٢] - (١٧ ظ - ١٨ ظ) - ١٠٢٦ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٣٠٩ [١٠ / ٦٦١٦] - (١٤ ظ - ١٥ أ).
المركزية / جامعة طهران ٣ / ٢٤٨ [٦ / ١٠٤٦] - (و ٤٢ - ٤٣) - ق ١١ ه.

.[٣٤٥ A / ١٢] (نشريه ١٠ / ٣٣٢) معهد االستشراق / لينينغراد
ملك الوطنية / طهران ٥ / ٢٥١ [٢ / ١٢٥٢] - ١٠٧٧ ه.

ملك الوطنية / طهران ٨ / ٣٢ [٤ / ٤٦٩٣] - (٦ ظ - ٩ أ) - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٩ / ١٨٧ [٣ / ٦١٣٠] - (٧٤ أ - ٧٥ أ) - ق ١٢ -

١٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٧ / ٤٦٩ [٧٥ / ٤٦٥٥] - (٣١٢ أ - ٣١٢ ظ) -

ق ١٣ ه.
الوطنية / طهران ٣ / ٢٣٩ [٥ / ١٢٠٣] - (ص ١٠٢ - ١٠٤) - ق ١٣ ه.

طبعاته: قم، ١٣٦٣ ش، ضمن منتخباتي از آثار حكماى الهى إيران ١ /
.٨٠ - ٩١

١٣ - رسالة في حقيقة الوجود (فارسي / فلسفة)
١٤ - رسالة في المقوالت العشر (... / فلسفة)

١٥ - قبسات (... / فلسفة)
١٦ - كشف اللغات (هندي - فارسي / لغة)

معجم هندي فارسي للمفردات المستعملة في " ترجمه جوك باشست " لنظام الدين
پاني

پتي. احتوى على (٤٦٠) مفردة.
مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٤٤ [٣٧٤] - ١٢٢٤ ه، ملحق

ب " ترجمه جوك باشست " وحاشيتها.
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٤ / ٤٥ [٣٧٣] - (٣٣٧ و) - ١٢٤٢ ه، مع

" ترجمه جوك باشست ".

(٦٣٠)



كلية اآلداب / طهران ١ / ١٩٥ [٦٢ ب] - (١٨٣ و) - ١٢٢٨ ه، ملحق
ب " جوك باشست ".

كلية اآلداب / طهران ١ / ١٩٥ [١٢٦ ب] - (١٨٥ و) - ق ١٣ ه.
كلية اإللهيات / مشهد ٣ / ٨٦٩ [٤ / ١٧٩٧]، ملحق بحاشية المؤلف على

" ترجمه جوك باشست ".
كلية الحقوق / طهران: ١٧٣ [١ / ٤٤ ب] - (٢٤٩ و).

كلية الحقوق / طهران: ١٧٣ [١ / ٥٠ ب] - (٢٥٩ و) - ق ١٣ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٣ / ١٤٤ [٢ / ٤٧٥٧] - (٣٠٩ ظ -

٣١٩ أ) - ١٠٩٨ ه.
المرعشي / قم ١٨ / ١٧٠ [١ / ٦٩٩٩] - (١ ظ - ١٢ أ) - ١٢٥٨ ه، بدون

اسم المؤلف.
المرعشي / قم ٢٣ / ٢٠٢ [١ / ٩٠٤٤] - (١ ظ - ٩ أ) - ١٢٥٩ ه، بدون

اسم المؤلف، بعنوان " فرهنگ واژه هاي جوك باشست ".
المركزية / جامعة طهران ٣ / ٤٧٨ [١ / ٢٤٦] - (و ١ - ٩).

المركزية / جامعة طهران ٨ / ٨٩ [١ / ١٤١٥] - (٢ ظ - ٧ ظ) - ١٢٣٩ ه.
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٢ / ٢٥٥ [١٧] - ١٢٧٧ ه، بعنوان

" لغات جوك ".
ملك الوطنية / طهران ٦ / ١٤٨ [٢ / ٢٨٧٣].

الوطنية / طهران ٣ / ٤٠٥ [١٣٤٣] - (٣١٤ و) - ١٢٧٠ ه.
١٧ - الكيمياء (فارسي / كيمياء)

مخطوطاته: آتشي الخاصة / يزد (نشريه ٧ / ٧٠٨) [٢ مج]، بعنوان " رسالة در
كبريت

وزيبق ".
العتبة الرضوية المقدسة / مشهد (الفبائى: ٤٧٦) [ض ١٣٧٣٥] - ١١٣٤ ه.

كلية اآلداب / طهران ٣ / ٤١ [٢٣ / ٢٥٣] - ق ١١ ه، بعنوان " باب األصغر
واألقصر ".

كلية اإللهيات / مشهد ٢ / ٣٩٨ [٨ / ١٢٥٢]، بعنوان " بندى در صفت حل ".
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٩ / ٢٣٠ [٧ / ٢٧٨٠] - (ص ١٦٧ - ١٧٧) -

١٢٨٧ ه، بعنوان " رسالة در زيبق وكبريت ".

(٦٣١)



مجلس الشورى " ٢ " / طهران ١ / ٧٨ [١٦ / ١٥٣] - (ص ١٧٤ - ١٧٩) -
١٢٩٢ ه.

المرعشي / قم ٢ / ٢٠٣ [٦٠٨] - (٦٦ و)، مع مطالب أخرى متفرقة،
بعنوان " تخميريه ".

المرعشي / قم ١٩ / ٣١٨ [٦ / ٧٥١٥] - (١٣٦ ظ - ١٣٨ أ).
ملك الوطنية / طهران ٢ / ٢١ [٣٢٩٧] - (٧١ و) - ق ١٢ ه، بعنوان " أركان

أربعة صناعت ".
ملك الوطنية / طهران ٩ / ٤٢٢ [٢٤ / ٦٦٥] - (١٠٧ أ - ١١٠ أ) -

١٢٦٥ ه.
مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠٤) [٥٧ / ٢٨٠].

مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ١٠٤) [٥٨ / ٢٨٠] - ١٢٧٧ ه.
وزيري / يزد ٥ / ١٧٦٩ [١٦ / ٣٧٣١] - (و ٩١ - ٩٥)، بعنوان " رسالة

علوم غريبه ".
الوطنية / طهران ٦ / ٥٨٢ [٥ / ٢٨٩٢] - (٢١ ظ - ٢٢ ظ)، بعنوان " أركان

أربعة صناعت ".
١٨ - منتخب جوك باشست (فارسي / الفرق والمذاهب)

مجموعة قطع عرفانية منتقاة من كتاب " جوك باشست " ترجمة پاني پتي. ختمت كل
قطعة

بعدة أشعار للعطار ومولوي والشبستري والسيد الحسيني وغيرهم.
مخطوطاته: مجلس الشورى " ١ " / طهران ٢ / ٤٠٧ [١٧ / ٦٤٠].

المرعشي / قم ٢٣ / ٢٠٢ [٢ / ٩٠٤٤] - (٩ ظ - ١٩٣ ظ) - ١٢٥٩ ه.
المرعشي / قم ١٨ / ١٧١ [٤ / ٦٩٩٩]، (٣٦١ ظ - ٣٩٨ ظ) - ١٢٧١ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ١٤١ [٢ / ٥٩٠٣] - ق ١٣ ه.
ملك الوطنية / طهران ٧ / ١٩١ [٩٤ / ٤٠٥٧] - (١٣٠ أ - ١٤١ ظ).
ملك الوطنية / طهران ٧ / ١٩١ [٩٧ / ٤٠٥٧] - (١٥٠ أ - ١٥٦ ظ).

١٩ - منظومة في الفلسفة والحكمة (فارسي / فلسفة)
يائية، اشتملت على (٤٠) بيتا (١).

--------------------
(١) وهي ذات شروح كثيرة، منها: شرح محمد صالح الخلخالي (ق ١٢ ه)، وشرح الحكيم شريف

الدارابي
(ق ١٣ ه)، وقد طبعا بطهران. وخمسها في الهند السيد محمد علي (ق ١٢ ه) وغيره.

(٦٣٢)



مخطوطاته: العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٢٦٥ [٤٤٨٥] - (ص ٦٨٥ -
.(٦٨٨

العتبة الرضوية المقدسة / مشهد ٧ / ٢٦٧ [٤٤٨٨] - ق ١٢ ه.
مجلس الشورى " ١ " / طهران ٨ / ٣٣ [٦٨ / ٢٣٢٩] - (ص ٦٩٠ - ٦٩٣).

مجلس الشورى " ١ " / طهران ١٠ / ١٠٩٤ [١٥ / ٣٣٢٣] - (ص ٣٦١ -
٣٦٢) - ١٢٩٧ ه.

مجلس الشورى " ٢ " / طهران ٢ / ١٦٧ [٢ / ١٢٠٧] - (ص ٦٥ - ٦٨) -
ق ١١ ه.

المرعشي / قم ١٩ / ٣١٣ [٢ / ٧٥١٢] - (٥ ظ - ٧ ظ) - ١٣٠٩ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٤ / ٣٥٣٦ [٥ / ٤٦٠٤] - (٤٤ أ - ٤٦ أ).
المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٣٠٩ [١١ / ٦٦١٦] - (١٥ أ وظ).

المركزية / جامعة طهران ٩ / ١٢١٧ [٥١ / ٢٤٦٥] - (ص ١٦٢ - ١٦٥) -
١١٠٤ ه.

المركزية / جامعة طهران ١٦ / ٥٤٨ [٢ / ٧٤٠٨] - (ص ٩٢ - ٩٥) -
١١٥٣ ه.

المسجد األعظم / قم: ٥٢٠ [٣ / ١٥٦٩].
معهد الشهيد مطهري العالي / طهران ٤ / ٦٧ [٢٩١٣]، ضمن جنگ.

مفتاح الخاصة / طهران (نشريه ٧ / ٢٢٣) [٢ / ٤٣].
ملك الوطنية / طهران ٩ / ٥٨ [٤ / ٥٨٢٤] - (٨٤ أ - ٨٤ ظ).

ملك الوطنية / طهران ٥ / ٢٩٢ [٢ / ١٥٦٨] - ق ١٢ ه.
ملك الوطنية / طهران ٨ / ١٩٦ [٣٩ / ٥٠٨٥] - (٣٥ ظ) - ق ١٢ - ١٣ ه.

طبعاته: طهران، ١٣٥٤ ش، جيبي، ١٥٢ ص، مع " كنز الحقائق " للشبستري.
٢٠ - منظومة في الكيمياء (عربي / كيمياء)

مخطوطاته: مهدوي الخاصة / طهران (نشريه ٢ / ٩٦) [٢ / ١٥٦] - ١٢٨١ ه، مع
ترجمتها بالفارسية.

المصادر: استراباد نامه: ١٣٢ - ١٣٩، أعيان الشيعة ٢ / ٤٠٣، بحار األنوار ١١٠ /
،٢١

تذكره نصرآبادى: ١٥٣ - ١٥٤، چاپى فارسي ٢ / ١٧٦٧ و ٣ / ٣٩٣٥، چاپى
ملى تبريز: ٣٦،

دائرة المعارف بزرگ إسالمي ٦ / ١٦٩ - ١٧٣، دهخدا (أبو القاسم) ١ / ٦٦١ -
٦٦٢، الذريعة

١ / ١٣٨، ٤٣٧ و ٣ / ٢٦١، ٤٨٥ و ٦ / ٣٩٥ و ٧ / ٣٤ و ٩ / ٤٨، ٨٤٩ و
١١ / ١٤٨، ٢٠٣



(٦٣٣)



و ١٤ / ٩٦ و ١٧ / ١٣٣ و ١٨ / ٥٧، ١٩٦ و ٢٤ / ٢٢٥، روز روشن: ٢٥،
روضات الجنات

١ / ٢٤٢ و ٢ / ٣٥٤، الروضة النضرة: ٤٥٠ - ٤٥١، رياض الجنة ١ / ٥١٥ -
٥٢١، رياض

العارفين: ٢٦٧ - ٢٦٩، رياض العلماء ٥ / ٤٩٩ - ٥٠٢، ريحانة األدب ٤ / ٣٥٧
،٣٦٠ -

شاعران زبان پارسى: ٥٤٢، فرهنگ سخنوران ١ / ١٣، فرهنگ معين (االعالم) ٦ /
- ١٣٧٩

١٣٨٠، فالسفه شيعه: ٥٠٦ - ٥٠٧، فالسفة الشيعة: ١١٢ - ١١٣، كاروان هند ١
،١٥ - ١٨ /

الكنى واأللقاب ٣ / ٣٥ - ٣٦، مجلة مشكاة ع ٢٩، ص ٥٨ - ٧٧، مجموعه
رسائل خطى

فارسي (الدفتر األول): ١٢٠ - ١٢٢، مرآة الكتب ١ / ٢٢١ - ٢٢٣، مؤلفين چاپى
- ١ / ٢٩٠

٢٩١، نشريه ٢ / ٩٦، نگين سخن ٤ / ١٥٦ - ١٥٩، ١٧٦، وقايع السنين: ٥١٦.
أبو القاسم ميرفصيحي

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

انقالب آموزشى واستفاده از نيروى انسانى (فارسي / التربية والتعليم)
طبعاته: طهران، عطايى، ١٣٤٨ ش، ٩٦ ص.

المصادر: فهرست برگه ها ١٣٦٣ - ١٣٦٤: ٣٧.
أبو القاسم ميرقشمي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

نقشه كشى مقدماتي اتومكانيك (فارسي / صناعات)
طبعاته: طهران، سازمان آموزش فنى وحرفه أي، ١٣٧٢ ش، وزيري، ١٠٦ ص.

المصادر: كتابنامه تابستان ١٣٧٢: ٥١.
أبو القاسم نادري

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

بررسى مسائل ومشكالت صادرات غير نفتى (فارسي / اقتصاد)
طبعاته: طهران، مؤسسة مطالعات بازرگانى، ١٣٦٩ ش، وزيري، ٦٦٩ ص.

المصادر: مجلة آينه پژوهش ع ٥، ص ٩٢.



(٦٣٤)



أبو القاسم بن نافع (مانع)
(ق ٦ ه)

من علماء النجوم، شيخ فقيه ممن يقرأ عليه الفقه وعلم الكالم.
اآلثار:

النيات (١) (عربي / فقه)
المصادر: أعيان الشيعة ٢ / ٤١٧، بحار األنوار ٥٨ / ٢٩٩، الثقات العيون: ٧،

الذريعة ٢٤ /
٤٣١، فرج المهموم: ١٢٦، فالسفة الشيعة: ٨٩، معالم العلماء: ١٣٨.

أبو القاسم نجم آبادي
(١٣٢٥ ه -)

طبيب وأستاذ جامعي. أكمل المرحلة الثانوية في دار المعلمين، ودراسة الطب سنة
(١٣٤٨ ه) في كلية الطب بطهران. حصل على دكتوراه من جامعة باريس. شغل عدة

وظائف في طهران، منها: تدريس الطب ورئاسة مختبر الطب العملي.
اآلثار:

١ - پزشكى عملي (فارسي / طب)
طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٢٧ ش، وزيري، ٣١٨ ص.

٢ - كالبد شناسى توصيفي (فارسي / طب)
ألفه مع أمير أعلم، حكيم كيهاني، نصر الله نيك نقش، نائيني. (٥) مجلدات.

طبعاته: طهران، ١٣٢٨ - ١٣٣١ ش.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ٩٣٠، الذريعة ١٧ / ٢٥١، فهرست موضوعي دانشگاه

تهران:
١٥٦، كتابشناسى علوم پزشكى: ١٠٣، مؤلفين چاپى ١ / ٢٩٣.

السيد أبو القاسم بن نظام الدين الحسيني الكاشاني
(٠٠٠ - ح ١٣٦٠ ه (٢))

عالم ديني وشاعر تخلص ب " رضوان ". كاشاني المولد والنشأة والوفاة. قرأ
--------------------

(١) أدرج في أعيان الشيعة ٢ / ٤١٧ باسم " البيان ".
(٢) ذكر في مستدركات األعيان ٦ / ١٥ أن تاريخ وفاته سنة (١٣٩٠ ه)، وما أدرجناه أقرب إلى الصواب

نقال عن المسلسالت في اإلجازات ٢ / ٢٧٢.

(٦٣٥)



العلوم الدينية على والده السيد نظام الدين والسيد محمد العلوي البروجردي، كما
تتلمذ لآلخوند محمد حسين الفشاركي بإصفهان. منح عدة إجازات لنخبة من

العلماء (١).
اآلثار:

١ - تفسير القرآن الكريم (عربي / تفسير القرآن)
لم يتمه.

٢ - حاشية تفسير الجواهر (عربي / تفسير القرآن)
و " تفسير الجواهر " للطنطاوي.

٣ - حاشية المطول (عربي / أدب)
و " المطول " للتفتازاني.

المصادر: مستدركات األعيان ٦ / ١٥، المسلسالت في اإلجازات ١ / ١٧٩ - ١٨٠
و ٢ / ٢٧٢.

أبو القاسم نوربخش
(ق ١٤ ه)

اآلثار:
محيط شناسى با تكيه بر تاريخ عمومى

از جنگ جهانى دوم تا عصر حاضر (فارسي / تاريخ)
دراسة عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية العامة استنادا إلى مخلفات الحرب العالمية

الثانية وآثارها إلى العصر الحاضر. ألفه مع غالم رضا سليم وشهال غياثي للدراسة
الثانوية في

إيران، المرحلة الثالثة قسم االقتصاد والعلوم االجتماعية.
طبعاته: طهران، وزارت آموزش وپرورش، ١٣٥٨ ش، ١٠٥ ص.

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

(١) منهم: السيد شهاب الدين المرعشي، منحه إجازة الرواية سنة (١٣٤٧ ه)، وطبعت في المسلسالت في
اإلجازات ١ / ١٧٩ - ١٨٠.

(٦٣٦)



أبو القاسم نوروز الطالقاني
(ق ١٥ ه)

اآلثار:
١ - تامين اجتماعي (راهنماى آموزش كارگران) (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، مؤسسة پژوهش تأمين اجتماعي، ١٣٧٥ ش، وزيري، ١٦٨ ص.
٢ - مقدمه براى تأمين اجتماعي (فارسي / اقتصاد)

الطرق العملية لتطبيق قوانين مؤسسة التأمين االجتماعي، وأهدافها وخدماتها.
طبعاته: طهران، مؤسسة پژوهش تامين اجتماعي، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٧٧ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧٣: ٩٢، كتاب هفته ١٠٩ - ١١٢ / ٢٢ و ١٤١ / ١٢.
أبو القاسم نيك منش

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

حساب فنى عمومى (فارسي / رياضيات)
للمرحلة األولى في االعداديات الفنية بإيران.

طبعاته: طهران، ١٣٥٥ ش.
المصادر: كتابشناسى رياضيات: ٧٣.

السيد أبو القاسم الهاشمي
(١٣٥١ ه -)

اآلثار:
١ - تاريخ فرهنگ إيران از آغاز تا اسالم (فارسي / ثقافة)

طبعاته: طهران، ١٣٦٨ ش، وزيري، ٢٣٤ ص.
٢ - ترجمه اإلشارات والتنبيهات (فارسي / فلسفة)

و " اإلشارات والتنبيهات " البن سينا.
طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٦٦ ش، وزيري، ٣٢٨ ص.

٣ - زندگى وشرح حال علمي وفكري معلم ثاني أبو نصر فارابى (فارسي / تراجم)
طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٥١ ش، وزيري، ز + ٣٢٠ ص.

(٦٣٧)



٤ - فلسفه فارابى ومعرفي رسائل وى (فارسي / فلسفة)
طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٥١ ش، وزيري، ٣١٣ ص.

٥ - منطق نظري - منطق عملي - أخالق (فارسي / منطق - أخالق)
طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٦٥ ش، وزيري، ٤٦٤ ص.

المصادر: كتابشناسى موضوعي إيران ١ / ١٤٩، كتابنامه بهمن ١٣٦٤: ٥٨ ومهر
١٣٦٥: ١٢

وتابستان ١٣٦٦: ١٣ وبهار ١٣٦٨: ٢٣١ وشهريور ١٣٦٩: ٤٣.
أبو القاسم هدايتي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

شكوفه هاي بهارى - كتاب زندگى (فارسي / أدب)
طبعاته: طهران، المؤلف، ١٣٦٤ ش، وزيري، ٦٨٨ ص.

المصادر: كتابنامه تير ١٣٦٤: ١٣٨.
أبو القاسم همايون الهاشمي

(ق ١٥ ه)
اآلثار:

١ - بيماريهاى عفونى كودكان (فارسي / طب)
ترجمة مع آخرين عن االنكليزية.

طبعاته: طهران، احياء كتاب، ١٣٧١ ش، وزيري، ٦٣٣ ص.
٢ - نوزادان نلسون (١٩٩٢) (فارسي / طب)

ترجمة مع آخرين بإشراف علي رضا مرندي.
طبعاته: طهران، جهاد دانشگاهى ١٣٧١ ش، وزيري، ٣٧٧ ص.

المصادر: كتابنامه پائيز ١٣٧١: ٥٢، ٢١٧.
أبو القاسم الهمداني

(ق ١٤ ه)
اآلثار:

مورچه سرگردان (فارسي / أدب)

(٦٣٨)



طبعاته: طهران، آذين، ١٣٤٧ ش، جيبي، ١٢٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٥٠٥٠.

أبو القاسم وامقي
(١٣٤٥ ه -)

اآلثار:
كاربرد عكسهاى هوايى در زمين شناسى وتهيه نقشه (فارسي / علم طبقات األرض)

طبعاته: طهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٨ ش، وزيري، ١٨٠ ص.
طهران، دانشگاه تهران، ١٣٧٤ ش، وزيري، ٢٠٤ ص.

المصادر: كتابشناسى ملى ٦٤ / ٢٥٢، كتابنامه تابستان ١٣٦٨: ٤٤، ١٦٢.
أبو القاسم يميني

(١٣٤٣ ه -)
كاتب وصحفي. ليسانس من جامعة طهران. له نشاطات مختلفة مع مجلة " تهران

اكونوميست ".
اآلثار:

١ - پاركينسون (فارسي / اقتصاد)
ترجمة كتاب ل (سيريل نورت كورت).

طبعاته: طهران، تهران اكونوميست، د + ١٠١ ص.
٢ - مختصري در باره اقتصاد آمريكا (فارسي / اقتصاد)

طبعاته: طهران، ١٣٤١ ش، رقعي، ٦٨ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٣ / ٣٨٦٨ و ٤ / ٤٦٤٤، چهره مطبوعات معاصر: ١٤٦.

أبو القاسم بن يوسف اعتصام زاده التبريزي
(ح ١٢٧٦ - ١٣٩٩ ه)

أديب وصحفي. أخو الشاعرة پروين اعتصامي. أكمل دراساته العليا بجنيف. عضو
في الجمعية األدبية اإليرانية، ومدير صحيفة " ستاره جهان ". حصل على جائزة فخرية

في المسابقة األدبية التي جرت بفرنسا سنة (١٣٤٨ ه).

(٦٣٩)



اآلثار:
١ - انقالب مشروطيت إيران (فارسي / تاريخ)

ترجمة آراء أحد رجال السلك الدبلوماسي الروسي (ايفان الكسفيچ زينوف) في وقائع
إيران

خالل سنة (١٩٠٥ - ١٩١١ م).
طبعاته: طهران، اقبال، ١٣٦٢ ش، ١٧٣ ص.

٢ - تاريخ بيزانس (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (پل نومرل).

طبعاته: طهران، ١٣٢٩ ش، جيبي، ١٦٠ ص.
٣ - تاريخ پليس (فارسي / تاريخ)
ترجمة كتاب ل (مارسل لوكلزم).

طبعاته: طهران، ١٣٣٠ ش، جيبي، ١٨٤ ص.
٤ - ترجمه رباعيات خيام (فرنسي / شعر)

ترجمة منظومة ألشعار عمر الخيام النيشابوري (ت ٥١٥ ه).
طبعاته: طهران، شركت سهامي تحرير إيران، ١٣١٠ ش، وزيري، ٢٢ + ٢١٠ ص،

مع النص الفارسي.
طهران، جيبي، ١٣٢٤ ش، ٢٠٩ ص، مع ترجمتين شعريتين ل " الرباعيات "

إحداهما بالعربية ألحمد الصافي النجفي واألخرى باأللمانية ل (فيتزجرالد).
٥ - كشمير يا باغ نشاط (فارسي / أدب)

ترجمة عن كتاب بالفرنسية ل (رينه دونان).
طبعاته: طهران، ١٣٢٢ ش، ٨٠ ص.

٦ - هزار مسألة ولگاريتم (فارسي / رياضيات)
طبعاته: طهران، ١٣٣٦ ش، ٩٠ + ٢٧٥ ص.

تبريز، ١٣٤٨ ه، جيبي، ٢٧٧ ص.
٧ - هزار ويك خنده (فارسي / أدب)

طبعاته: طهران، ١٣٠٩ ش، رقعي، ٢٤٤ + ٢٦٤ ص، ٢ ج.
٨ - يك دروغ چه كرد؟ (فارسي / أدب)

ترجمة عن كتاب ل (يوهان بويد) النرويجي.

(٦٤٠)



طبعاته: طهران، ابن سينا، رقعي، ٢١٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ١ / ١٠٤٨، ١٠٥١ و ٢ / ٢٥١٧، ٢٥١٩ و ٤ / ٤٠٨٧ و

،٥ / ٥٤٨٣
٥٤٨٦، ٥٤٨٩، الذريعة ١٨ / ٨٣ و ٢٥ / ٢١٩ - ٢٢٠، ٢٨٣، كتابشناسى

آذربايجان: ١٩٣،
مؤلفين چاپى ١ / ٢٢٧ - ٢٢٨.

أبو القاسم بن يوسف الدارابي الوفسي
(ق ١٤ ه)

شاعر إيراني من محافظة فارس، تخلص ب " خاكي ".
اآلثار:

مرآت القلوب (فارسي / شعر)
مجموعته الشعرية.

طبعاته: شيراز، ١٣٢٠ ش، رقعي، ٥٤ ص.
المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٦٧٦، مؤلفين چاپى ١ / ٢٣٩.

أبو القاسم بن يوسف الدهخوارقاني
(١٣٠٣ - ١٣٣٠ ه)

صحفي ومترجم من أذربيجان اإليرانية. عرف ب " ضياء العلماء ". درس تحت
إشراف أخيه أبي الحسن شمس العلماء، وأجاد الفرنسية. من مناصري وحماة الثورة

الدستورية. أسس صحيفة إسالمية في تبريز. عين رئيسا إلحدى شعب محكمة
االستئناف في أذربيجان. أعدم على إثر االضطرابات السياسية في تبريز، ونقل جثمانه

إلى العتبات المقدسة بالعراق.
اآلثار:

مسافرت شرق يا سرگذشت فريكت (فارسي / أدب)
ترجمة عن كتاب بالفرنسية ل (ل. بوسنار).
طبعاته: تبريز، ١٣٢٣ ه، رقعي، ٢٣٩ ص.

المصادر: چاپى فارسي ٤ / ٤٧٤٣، الذريعة ١٦ / ٢٢٤، مؤلفين چاپى ١ / ٢٤٤ -
.٢٤٥

(٦٤١)



فهرس
أسماء الكتب

(آ)
آئين پزشكان مسلمان... ٩٢

آئين خرد... ٣٧٨
آئين دانش... ٣٧٨

آئين رستگارى... ٣٢٩
آئين قلندرى... ٢١١
آئين نگارش... ٤١٤
آبله وديفترى... ٣٥٩

آتش، جلوگيرى از حريق واطفاء آن... ٦٩
آتشكده اردستان... ٥٦٧

آثار األحمدية... ١٣٨
آثار إيران... ٧٦

آثار الرحمة... ٤٩٥
آثار عقل... ٣٠٨

آثار ملى أصفهان... ٥٦٧
آخرين نسل... ٢٠٤

آداب التزويج... ٢٠٠
آداب القراءة... ٥٦٩

آداب المريدين... ٥٩٥
آراء الذريين حول الذرة والحركة... ٨٧

آژير... ٤٧٦
آشتى با رياضيات... ٤٨١

آش كشك خالته، بخورى پاته...... ٥٠٢
آشنائى با حديث... ٢٨٦

آشنائى باروشهاى آمارى...... ٦٠٩
آشنائى با قلب قرآن... ٤٢١

آشنائى با نظام تربيتي اسالم... ٤٣
آشنايى با آداب تالوت قرآن... ٢٦١

آشنايى با تستهاى زيست شناسى... ٣٣٧
آشنايى با روشهاى شكل دهى...... ٢٧٩

آشنايى با علم قرائت... ٢٦١



آشنايى با علوم قرآني...... ٢٨٦
آشوراده وهرات...... ٢٤٨

آفرينش... ٤٧٦
آفرينش جهان از ديدگاه قرآن... ٢٣٢

آفرينش حيات... ٢٧٩
آالم قلب من... ٢١٣

آمار چند متغيره كاربردى... ٣٧٨
آمار كابردى... ٣٧٨
آمال العارفين... ٥٨٦

آمريكا... ٢٠٥
آمنوره... ١٨٢

(٦٦١)



آموزش آمار... ٤٩٠
آموزش الفباى موسيقى... ٤٧٧

آموزش انگليسى گفتارى... ٢٦٤
آموزش بيوشيمى عملي...... ٣٣٧
آموزش پزشكى در إيران... ٣٨٤

آموزش زبان قرآن...... ٤٣٤
آموزش وپرورش إسالمي... ٢٩٣

آموزش وراهنماى عربي...... ٢٦٦
آموزش وراهنماى عربي...... ٢٦٦

آموزش وراهنماى عربي... ٢٦٧
آموزش وراهنماى عربي سال سوم... ٢٦٧

آموزش وسنجش زبان انگليسى... ٤٣٢
آموزش وسنجش زمين شناسى... ٣٣٨

آنچه بايد دانست... ١٤٨
آنچه حجاج بايد بدانند... ١٨٦

آنچه شما بايد در باره آسم بدانيد... ٨٩
آنچه شما بايد در باره آلرژيها بدانيد... ٨٩

آنچه يك راننده بايد بداند... ٣٨٢
آنروز روز مباهله... ٢٣٢

آنروز فرارسد... ٢٢٧
آوا شناسى زبان عربي... ٢٦١

آيا أين عباسيان بسوى اسالم ميروند... ٢٢٩
آيات الجهاد... ١٣٠
آيات المعاد... ١٤٧
آيات الوالية... ٥٩٥

آيت الله اراكى... ٣٢٥
آيزنهاور ونبرد اروپا... ١٦٣

آينده نگرى جهانى آسيموف...... ٣٣٦
آيين اكبرى... ٣١١

آيين گنوسى وما نوى... ٣٧١
(أ)

اإلبانة... ٣٩٥
إبداعية... ٥٩٥



إبراهيم مردى كه خانه كعبه راساخت ٢٣٢
ابطال اكتساب التصورات... ٢٣٩

ابطال تناسخ... ٣٩٥
ابعاد گوناگون حج... ٢٢٣

ابن سينا وأمراض عصبي وروانى... ٨٩
ابن الفارض على مسرح التصوف... ٦٠٨

أبواب الجنان... ٣٥٦
األبواب والفصول لذوي األلباب...... ٢١٣

أبو لهب... ٢٣٢
اتحاد اسالم... ٩٩

اتحادية هاي كارگرى...... ٤٣٠
اثبات تحريف العهدين... ٢١٨

اثبات الحركة الجوهرية... ١٢٣
إثبات المعلوم... ٣٢٦

اثبات نبوة خاتم األنبياء (صلى الله عليه وآله)...... ١١٢
اثر جنگل در خاكها... ٤٩٣

اجاق كور... ٤٧٨
االجتهاد والتقليد... ٧٦

(٦٦٢)



اجتهاد وتقليد... ٤٢٣
أجوبة األسئلة... ٥٩٦

أجوبة أسئلة النصارى... ٣٩٥
األجوبة الزاهرة... ٣٩٥

أجوبة المسائل الركنية... ٥١٥
أجوبة المسائل المشكلة... ٢٥٤

أجوبة المسائل (وسيلة السائلين)... ١٧١
أجود التقريرات... ٤٥٩
أحاديث متفرقة... ٣٨٧

احتياجات غذاي طيور... ٤٩٠
احتياجات غذايى گاوهاى شيرى... ٤٩٠

احتياج بشر به پيغمبر... ٢٨٤
أحسن التقاويم...... ٥٧٤

أحسن القصص (يوسفيه)... ٤٥٦
احكام سفته وسرقفلى وبيمه... ٤٥٩

احكام قرانات... ٣٦٤
احكام ودالئل حوادث عالم... ٣٦٤

احواالت ودستخطهاى عباس ميرزا... ٤٩١
أحوال خواجة نصير الدين طوسي... ٥٧

أحوال سيد محمد مجاهد... ٥٧
أحوال وزندگى حسن صباح... ٥٧٦

احياء الموات... ١٧١
أخبار الصالة... ٣١٩
اختراع تلفن... ٢٠٥

اختريه... ٤٥٥
اختالفات زبان انگليسى... ٢٠٥

اختالف تجارتى إيران وهلند...... ٤٣٠
اختناق إيران... ١٣٦

األخالق... ٤٩٨
أخالق إسالمي... ٤٠٨
أخالق األولياء... ١٣٠
أخالق شمسيه... ٣٣٠

أخالق مبارزه وآفات نهضت... ٢٨٦



أخالق معتمدي... ٣٩
أخالق نيكو ماخس... ٤٤٣

اداره أمور سازمانهاى محلى... ٣٥٤
اداره أمور شهرداريها... ٣٥٤

أدب األديب... ٤٣٧
أدبيات چيست؟... ١٤٥

أدبيات كودكان ونوجوانان... ٧٧
(إذا جاء نصر الله والفتح)... ٢٣٣

األربعة عشر من أحاديث دعاة البشر ٣١٨
أربعين... ٢٧٨
أربعين... ٣٢٩

ارتباط صهيونيستى... ٤٤٥
ارتعاشات مكانيكى... ٢٧٩

ارث... ٢٧
اإلرث... ١٠٧

أرجوزة في أصول الفقه... ٢٥٤
أرجوزة في التوحيد... ٤٤٩

أرجوزة في العدل واإلمامة...... ٤٥٩
أرجوزة في المنطق... ٥١٢

(٦٦٣)



ارزشها وضد ارزشها در قرآن... ١٨٧
ارشاد الحساب... ٤٨٠
ارشاد الصالحين... ١٧٥

ارشاد نامه... ٥١٦
أرض تسعين... ٤٢٣

أرض العتاق ألهل النفاق... ٣٩٥
إرغام الكفرة... ٣٢٦
ارغام المبارز... ٢٩٩

أركان ايمان... ٣٢
األركان الخمسة... ٣٩٦

ارمغان مهدى عجل الله تعالى فرجه... ٤١١
ارمغان نويد... ٣٦٢
ارمياه پيامبر... ٢٣٣

از آتش تا رآكتور... ٢٧٦
از آن همه ديروز... ٢٧١
إزاحة االلتباس...... ١٠٨

إزالة األوهام...... ٤٥٠
إزالة الغين... ٣٩٦

إزالة المحادة...... ٤٥٩
ازاله أوهام... ٩٩

از بيمارستان تا تيمارستان... ٥٠٤
از عصر شتر تا عصر موتور... ٥٠٣

از فروغ السلطنة تا أنيس الدولة... ٣٨٥
از كابوس تا حماسه... ٨٤

از ماست كه برماست... ٤٢
أسئلة أصولية، فقهية وكالمية... ٥١٦

أساطير آشور وبابل... ٣٧١
أساطير مصر... ٣٧١

أستاذ تاران وهمانطور كه بوده أيم... ١٤٥
االستصواب... ٥٦٩

استقالل آمارى در احتماالت...... ٤٩١
استنباط آمارى چند متغيره... ٣٧٨

االستيجار... ٥١٦



استيضاح دوره پانزدهم قانون گذارى... ٤٩
اسرار الماس مفقود شده... ٤٥٤
اسرار التوحيد والنبوة...... ٥٩٦

اسرار الحج... ١٧
اسرار حج... ٥٧٦

اسرار دفاع...... ٣٨٥
اسرار طريقت ومعرفت... ٥٩٦

اسرار العقايد... ٢٠٤
اسرار العوالم...... ٢٩٩
اسرار نيكبختى... ٤١٥

اسرار الوالية... ٥٩٦
االسطقسات... ٥٦٩

اسالم انقالبى وانقالب إسالمي... ٢٩٣
اسالم دين انسان... ١٥٦

اسالم شناسى... ١٨٧
اسالم صراط مستقيم... ٣٧٧
االسالم واألروبيون... ٢١٨

أسلوب تعامل اإلمام الكاظم (عليه السالم)...... ١٨٧

(٦٦٤)



اسهال أطفال... ٦٢٢
اإلشارات... ٥٧٠
االشراقات... ٥٧٠

أشرف افغان در تختگاه أصفهان...... ٤٣٠
اشعار نايب... ٣٣٥

اشعه أي از سوره نجم... ٢٩٩
اشعه ايكس وراديو اكتيويته... ٢٨٢

اشعه مرگ... ١٦٣
اشعه مرگ... ٤٣٦

اإلصابة في تحقيق حال بعض الصحابة ٣٩٦
اإلصابة في من أجمعت عليه العصابة ٢٥٤

أصحاب فيل... ٢٣٣
أصحاب كهف... ٢٣٣
أصحاب كهف... ٣٠٢

اصطالحات فلسفي... ١١٢
اصالحات كشور... ٣٧٦

األصول... ٣٧٣
األصول االجتماعية في القرآن... ٢١٨

أصول بهداشت روانى... ٤٠٣
أصول پايه وضابطه هاي حكومت...... ١٤٨

أصول تشكيل بورس در إيران... ٢٩٣
أصول جراحي دستگاه گوارش... ٢٦٤

أصول حسابدارى صنعتي... ٤٧٩
أصول حفاظت وايمني...... ٧٢

أصول الدين... ٢٤٩
أصول الدين... ٥١٦
أصول دين... ١١٨
أصول دين... ٥٨٨

أصول ريسندگى پنبه... ٤٤١
أصول سيستمهاى محاسباتى...... ٣٤٠

أصول شهر سازى... ٥٨١
أصول العقائد... ٣٥٣

أصول علم سياست... ٣٣٨



أصول علم سياست... ٣٥٤
أصول الفقه... ١٨٥
أصول الفقه... ١٩٧
أصول الفقه... ٥٩٢
أصول الفقه... ٥٩٣

أصول نقشه كشى ساختمان... ٥٨١
أصول ومباني حسابدارى... ٢٨١

إضاءة القلوب...... ٤٦٠
اطالعات عمومى راجع به نازايى... ١٨٣

االعتقادات... ٦١٠
إعراب سورة الفاتحة... ٥١٢

افزايش عملكرد گياهان زراعي... ١٥٤
افسانه زندگى... ٣٠٧
افسانه زندگى... ٤١٤

افسانه مادر من... ٢٣٨
افعل وما أفعل... ٣٢٦

أفغانستان... ٧٧
األفكار الفلسفية... ٢١٨
اقتصاد إسالمي... ١٤١

(٦٦٥)



اقتصاد توحيدي... ١٤٩
اقتصاد توحيدي...... ١٤٩
اقتصاد حمل ونقل...... ٤٧

اقتصاد فطرى... ٢٥٨
اقتصاد وآموزش وپرورش... ٤٠٥

اقرأ... ٢٣٣
أقسام حميات... ٥١٣

أقسام الدين... ٣٢٧
أقوال اروپائيان در باره قرآن... ٥٧٦
األقوال في الجسم التعليمي... ١٢٣

أكبر نامه... ٣١٢
أكبر نامه... ٣٤٣

اكسيداسيون گوگرد در خاك... ٣٨٦
إكليل األصول... ٥٧٠
إكليل الرشاد... ٥٧٠

االلتجائية في الواقعة القفقازية... ١٣٠
ألغاز ومغالطه... ٥٧

الفباى آسان...... ٤٥٢
الفباى ذهني... ٤٨٠

الفباى قرآن شناسى... ٢٨٦
الف حديث وحديث... ٣٢٩

الكتروكار ديوگرافى...... ٣٨٥
الگوريتمهاى عددي... ٣٧٩

الگوهاى آمارى گسسته...... ٣٧٩
األلواح... ١٦٥

اليگارشى...... ٣٠٥
اإلمامة... ١٦٩

امتحانات سئواالت عربي... ٢٦٧
أمثال حكم... ٢٨٥

أمثال ملل...... ٤٧٥
أم الخبائث... ٣٠٨

امراء هستى...... ٢٩٩
امالى انگليسى... ٢٦٥



أمير المؤمنين... ٣٠٥
إنارة العقول...... ٤٦٠

انتزاع مفهوم واحد... ١٢٣
انتقال انرژى... ٣٨٨

اندازه گيرى تلفات آب... ٢٨٥
اندازه گيرى ضريب آبگذرى خاك... ٣٨٦

اندازه گيرى هوش كودك...... ٣٠٧
اندازه گيرى هوش كودك...... ٣٠٨

األنساب... ١١٨
األنساب... ١٨٠

انسان در پرتو نماز... ٥٠
انشاء أبى الفضل... ٢٥٢

انشاء مخصوص دبيرستانها...... ٩١
انقالب آموزشى...... ٦٣٤

انقالب مشروطيت إيران... ٦٤٠
انگل ليشمانيا وليشمانيوزها... ١٤٨

انگليسى براى همه... ٩١
٣٨٧ ...s ' English for the student ...

انگليسى گام به گام... ٢٦٥

(٦٦٦)



أنموذج... ٤٥٣
أنموذج العلوم... ٥٧٠

األنوار الخمسة... ٣٩٦
أنوار الشموس الطالعة... ٥٩٧

أنوار القرآن... ٣١٩
أنيس األدباء... ٥٧٠

أنيس الزاهدين... ٢٠١
أنيس المقلدين... ١٣٣
أنيس الواعظين... ٣٨٨

٢٩٤ Anintroduction to the history ...
أهل بيت وآية مباهله... ٢٢٤

أواسط القالئد... ٥٧٥
أوراق پريشان... ٦١٢
أوراق مشوش... ١٠٦

أوضاع سياسي واجتماعى إيران...... ٣٣٥
ايدز...... ٢٧٩

أيده آليست يا رغائب... ٢٠٥
إيران واقتباسهاى فرهنگى شرق...... ٧٧
ايرانيان مهاجر در ايالت متحدة... ٤٣٠

ايضاح الفرائض... ١٥٢
٢٨٥ ...Effect of Drain Openings

االيقان...... ٣٩٦
ايمان فرعون... ٥١٨

ايمونولوژى كودكان... ٨٩
أين انگليسيها... ٣٣٢

أين چه پرنده ايست... ٢٤٩
أين چيه؟... ٣٢١

(ب)
با حافظ بيشتر آشنا شويم... ٢٦٢

با خودم در رآه... ٤٧٨
بارونى... ٤٧٨

بازار گوشت... ٣٧٣
بازرگانى خارجي...... ٢٩٣



بازگشت به شهر زمرد... ٥٠٣
بازگشت پرستوها... ٤٣٨

بازيهاى نمايشى... ٤٠٨
باستان نامه... ٢٢٩

باقيات صالحات... ١٣٦
باكتريولوژى سل... ٧٢

بالورنس در عربستان... ٤٨٩
با نان تنها... ٣٨٧

بأنك سئواالت... ٢٦٧
بانوى بانوان فاطمة (عليها السالم)... ٣٢١

با هم باشيم... ٤٤٥
بايسته هاي جامعه شناسى سياسي... ٣٣٨

بايسته هاي حقوق اساسى... ٣٣٨
بچه موش ومداد... ٢٥٠
بچه ها برق آمده... ٥٠٣

بچه هاي كوچك أين قرن... ١٤٥

(٦٦٧)



بحث وتحقيق در آيات واليت...... ٣٢٠
البحر الطويل... ٤٩٣

بحر طويلهاى هدهد ميرزا... ٥٠٣
بحر عشق... ٩٢

بحوث في تاريخ القرآن وعلومه... ٣٣٣
بدايع االخبار... ٥٨٧
بدايع السحر... ٣٣٠
بدايع العلوم... ٥٨٤
بدر الدجى... ٢٩٩

بدرود... ٢٦٢
بديع وعروض... ٤٤٨

برابرواژه هاي كاربردى عربي - فارسي ١٩٠
برافتادن صفويان...... ٤٣٠
براهين األحكام...... ١٣٦

براهين أصول المعارف اإللهية... ١٨٧
براهين االمامية... ٥٩٧

براهين اللغة... ٣٩٦
براى تو... ٤٣٨

براى كودكان... ٢٥٠
براى يك قانون اساسى بهتر... ٣٣٨

برخانه حضرت فاطمة (عليها السالم) چه گذشت؟ ٤٣
برده آزادى بخش... ٢٠٦

بررسى آثار وأحوال (٢٣٠) تن... ٦١٣
بررسى عدد چهل در كتاب وسنت... ٢٩

بررسى مسائل ومشكالت صادرات... ٦٣٤
بررسى مقدماتي أصول...... ٤٠٣
بررسى نظريه پردازيها...... ١٩٠

بررسى وضع مالى وماليه...... ٣٦١
بررسيهاى أدبي... ٥٤

بر ساحل سخن... ٤٤٥
بركات القائم اليقاظ النائم... ١٣٠

برگزيده أي از مباحث رياضيات...... ٤٥٣
برنامه ريزى منطقه أي...... ٤٠٥



٤٣٢ ...C برنامه نويسى با
برهان االبصار... ٦٢٤

برهان البيان... ٣٩٦
برهان الرسالة... ٥٨٧

برهان شق القمر... ٣٩٦
برهان المتعة... ٣٩٦

بزرگداشت مقام علم... ١٥٨
بشارات السالكين...... ٤٩٨

بشارة األبرار... ٥٨٧
بشارة المنتظرين... ٢٨٣
البشرى بالحسنى... ٣٩٧
البضاعة المزجاة... ١٣٧

بعثت دائمي وبعثت فرهنگى... ١٤٩
بعضي مسائل فلسفي... ٢٠٦

بغية الطالب في شرح المكاسب... ٦١٧
بكدام جبهه بايد رفت... ٢٧٤

بال گردان... ٢٤٩
بالى ربا ونظريه اسالم... ٣٢٣

بلخ در تاريخ وادب فارسي... ٢١١

(٦٦٨)



بلوهر ويوذاسف...... ٢١١
بنياد نمايش در إيران... ٣٨٩

بهار خرم... ٦٥
بهار زندگى... ٥٠٣

بهار غم... ٥٣
بهداشت آب... ٣٥٩

بهداشت آموزشگاهها... ٣٤٠
بهداشت روانى وطب روحاني... ٤٣

بهداشت ومعالجه بعض امراض... ٢٧٧
بهره ورى آموزش متوسطة... ٢٧٣

بهشت ارغوان... ٤٤٥
بهشت ودوزخ در أساطير بين النهرين ٣٧٢

بهگود گيتا... ٣٤٢
به من بگو از خورشيد...... ٢٦٥

بيان استجابة الدعاء... ١٢٣
بيان أن الدور يستلزم التسلسل... ١٧

بيان البديع... ٢٠٨
بيان البلدان المفتوحة عنوة... ٥٩٢

البيان في تفسير القرآن... ٤٦٠
بيانيه جمهوري إسالمي... ١٤٩

بي خانمان... ٤٢٨
بيدارى... ٣٠٩

بيدارى امت در اثبات رجعت... ٥٧٦
بيرونى نامه... ٤٨١

البيع... ١٨٧
بيع الفضولي... ٥١٨
بيع المعاطاة... ٥١٨

بي گناهى كه به دار آويخته شد... ٣٨٥
بيماريهاى بيرونى... ٣٤٠

بيماريهاى شايع آلرژى... ٩٠
بيماريهاى عفونى كودكان... ٦٣٨
بيماريهاى غدد درون ريز... ٢٦٤

بيماريهاى كبد، مجارى صفراوى... ٢٦٤



بيماريهاى نقص ايمنى... ٩٠
بي مرگ، مثل صنوبر... ٣٩٣

بينش انسان... ٣٨٤
بيوگرافى هنرپيشگان بزرگ... ٣٨٣

(پ)
پابوسى وچاپلوسى... ٥٠٣

پاتولوژى طبي (مطلع الطب ناصري)... ٨٣
پاركينسون... ٦٣٩

پاسخ هاي ما به اشكاالت ديني...... ١٨٧
پانصد سؤال در مكانيك خاك... ٤٩٢

پايدار سازى ساختمانهاى آموزشى... ٦٧
پايه هاي علمي ومنطقي عقائد...... ١٨٧

پرتو راز... ٥٤
پرتوى از اقتصاد ما... ٣٦٠
پرچمداران اسالم... ٣٣٤

پرندگان... ٢٣٣
پرواز... ٦٤

پرواز... ٢٩٧

(٦٦٩)



پروانه ها... ٢٣٣
پروانه وشبنم... ٥٠٣

پرورش كودك ورفع مشكالت روانى ٩٠
پروسس كنترل... ٦١٣
پزشكى عملي... ٦٣٥

پژوهش در علم تجويد... ٢٦١
پژوهشى در تاريخ پيامبر اسالم... ٤٣

پژوهشى در طبيعت وماوراى طبيعت ٢٧٠
پسر إيراني...... ٥٠٣

پشم وصنعت نساجى پشمى... ٤٤١
پالن مسكوني ومحاسباتى... ٥٨٢

پناه چلچله ها... ٤٤٥
پندنامه ماركوس قيصر روم...... ١٨٠

پندهاى گرانمايه پيغمبر أكرم (صلى الله عليه وآله)...... ١٨٧
پند ولبخند... ٥٥

پيام... ٢٣٣
پيامبر اسالم وكثرت همسر... ١٤٣

پيامبران... ٢٣٣
پيام شهدا... ٢٥٢

پيدايش جهان... ١٤٩
پيدايش موجودات زنده... ٢٣٣

پيدايش وگسترش ادوار حقوق...... ٢٩٤
پيرجهان ديده... ١٦٣

پيروزمندان تاريخ... ٥٠٤
پيشروان موشك سازى... ٥٠٤

پيشگيرى از عقب ماندگى عقلي... ٣٣٧
پيشگيرى وكنترل كم خونى...... ٢٦٨

پيشه وركيست...... ٢٣٧
پيوند قلب وجراحي تجربى... ٣٨٤

(ت)
تئورى صفحات وپوسته ها... ٢٧٥
تأثير منطق در علم أصول... ٥٦٤

تاجگذارى سنت بسيار كهن إيران... ٢٦٣



تاريخ آل چوپان... ٣٣٥
تاريخ األئمة... ٢١٣

تاريخ األئمة األطهار...... ٢١٣
تاريخ أدب عربي عصر جاهلي... ٣٦٢

تاريخ أدبيات عمومى... ٥٧٦
تاريخ اكتشافات... ٧٧
تاريخ اندونزى... ٢٩٨

تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب... ٣٥٤
تاريخ انساب سادات تفرش... ٥٧٦
تاريخ إيران از ماد تا عرب... ١٢٨

تاريخ بختيارى... ٢٤٨
تاريخ بيزانس... ٦٤٠
تاريخ پليس... ٦٤٠

تاريخ تآتر در جهان... ٣٨٩
تاريخ تجارت... ٥٠٤

تاريخ تربيت عمومى... ٥٧٧
تاريخ تمدن... ٢٠٦

(٦٧٠)



تاريخ تمدن... ٤١٥
تاريخ تمدن... ٤٣٩

تاريخ تنكابن...... ٢٩
تاريخ جهان نو... ٤٣٩

تاريخچه تمدن اسالم وإيران... ٢٥٣
تاريخچه دو قرن أخير شعرا...... ٢٤٨

تاريخچه سل از آغاز تا امروز... ٧٢
تاريخچه فقه حكومتي در اسالم... ٢٨٦

تاريخچه قسمتي ازبناهاى تاريخي... ٤٣٣
تاريخچه مبارزات مردم زنجان...... ٢٨٦

تاريخ حبشه... ٥٧٧
تاريخ حيات وكرامات سيد قطب الدين ٥٩٧

تاريخ خط وخطاطان... ٥٦٧
تاريخ خوى... ٣٦٩
تاريخ دروغ... ٦٧

تاريخ روابط إيران وفرانسه... ٨٧
تاريخ روابط بازرگانى...... ٤٣٩
تاريخ روابط بازرگانى...... ٤٤٠

تاريخ روابط سياسي وديپلماسى إيران... ٦٢١
تاريخ زمين لرزه هاي إيران... ٦٧
تاريخ سياسي آمريكا...... ٦١٧

تاريخ سياسي اسالم... ٤١٦
تاريخ سياسي واجتماعى إيران...... ٤٤٠

تاريخ سياه...... ٣٠٦
تاريخ شعراء... ١٠٦

تاريخ الصفوية... ٢٣٩
تاريخ الصفوية... ٦٢٤

تاريخ طبري... ٤١٦
تاريخ عالم... ١٠٦
تاريخ عرب... ٤١٦

تاريخ عصر جعفرى...... ٥٧٧
تاريخ عقايد سياسي در غرب... ٣٥٤

تاريخ عمومى... ٣٩



تاريخ عمومى قرن ١٤ ه... ٥٧٧
تاريخ فتوحات مغول... ٥٠٤
تاريخ فرهنگ إيران... ٦٣٧

تاريخ فقه وفقهاء... ٥٦٤
تاريخ القرآن... ٢١٨
تاريخ قرآن... ٥٧٧

تاريخ قرون وسطى... ٤٠
تاريخ كامل بزرگ اسالم وإيران... ٥٠٤

تاريخ كنگاور... ١٥٧
تاريخ گسترش اسالم... ٢٩٤
تاريخ مختصر إيران... ١٨١

تاريخ مدرسه عالي سپهساالر... ٥٧٧
تاريخ مكزيك... ٧٧

تاريخ نادر شاه افشار...... ٣٦٣
تاريخ نقاشى در إيران... ٥٧٧

تاريخ هرات... ٢٠٠
تاريخ وحياة األئمة المعصومين (عليهم السالم) ٦١٠

تاريخ ورزش... ٢٩٠
تاريخ وزارت در إيران معاصر... ٢٨٦

(٦٧١)



تاريخ وشرح حال وزراى معارف... ٥٧٧
تاريخ وعلوم قرآن... ٣٣٤

تا صبح نيشابور... ٢٧٠
تام ساير... ٤٢٨

تأمين اجتماعي...... ٦٣٧
تبويب وسائل الشيعة... ٤٦٠

تجارت خارجي وماليات... ٤٨٩
التجربيات... ٥٧٠

تجريد المعبود... ٣٩٧
تجزيه ادرار... ٣٥٩

تجزيه وتحليل رآه رفتن طبيعي...... ٣٠٥
تجزيه وتحليل سريهاى زماني...... ٣٧٩

تجليات األلوهية... ٣٠٩
التجويد... ٦٦

تجويد الفجر... ٤٨
تجويد القرآن... ٤٣٧
تجويد القرآن... ٤٥٠

تجويد قرآن مجيد... ١١٢
تجويد نماز... ٢٦٢

تحرير استخراج األوتار... ٤٨١
تحفة األحباب... ٣٣٠
تحفة االمامية... ٢١٤

تحفة األمير...... ١٣١
تحفة الطالب... ٢١٣
تحفة العالم... ٢٠٨

التحفة الناصرية... ٤٩٥
التحفة الناصرية... ٥١٣

تحفه عباسية... ٥١٨
تحفه فتحيه (تفسير اكبرى)... ٣١٤
تحقيق در حقيقت تجدد...... ١٠٦

تحقيق في األسفار األربعة... ١٧
تحقيق المزلة... ٦٢٤

تحقيق وتعليق على أحسن الدالالت... ١٤٣



تحقيقي در باره مسألة غناء...... ٢٥٣
تحقيقي در منابع ايدئولوژيك اسالم... ٢٨٧

تحليل اجزاى محدود... ١٥٥
تحليل فراوانى وقايع وريسك...... ٣٧٩

تحوالت فكرى در إيران...... ١٦٣
تخريج اآليات واألحاديث...... ٣٩٧

تدبر در قرآن... ٣٢١
تدبير منزل... ٥٧٧

تذكرة األنبياء واألولياء والسالطين... ١٧٠
تذكرة الخواتين... ٥٩٢
تذكرة السلسلة... ٣٥٥
تذكرة الشعراء... ٣٤٣

تذكرة في أحوال العرفاء...... ٥١
التذكرة في شرح التبصرة... ٣٩٧

تذكرة المأل األعلى... ٣٩٧
تذكره دانشكده... ٥٧٧

تذكره شاهان شاعر... ٥٠٤
تذكره هجو سرايان... ٥٦٧
تذكره هميشه بهار... ٤٠٥

(٦٧٢)



تذييل تحفة األزهار... ٤٣٧
تراپوتيك ودواسازى... ٨٣

تراجم مشايخ اإلجازة من الرواة... ٥١٨
ترانه هاي محلى... ٤٧٨

ترانه هايى كه مادرم به من آموخت... ٢٧٤
تراوش قلم... ٢١٢

تربيت از ديدگاه قرآن... ٤٠٨
تربيت بدني عمومى... ٢٩٦

تربية المتعلمين... ١٤٠
ترجمة ايضاح االشتباه... ٤٢٣
ترجمة تجارب األمم... ٦٠٨

ترجمة تفسير العسكري (عليه السالم)... ٥٩٧
ترجمة الثقالن... ٥٧٧

ترجمة ديوان اإلمام علي (عليه السالم)... ٦٠٨
ترجمة الروضة البهية...... ٢٠٨

ترجمة الصالة... ١٣٣
ترجمة الفوائد الغروية... ١١٨

ترجمة القرآن... ١١٢
ترجمة القرآن... ٤١٦

ترجمة القرآن الكريم... ٦٠٨
ترجمة القصيدة اليائية... ٥٧٨

ترجمة المجالس السنية... ٣٥٦
ترجمة منتخبات من الجامع الشاهي... ٣٦٥

ترجمة الهداية... ٥٩٣
ترجمة ينابيع المودة... ٤٥٦

ترجمه احكام دامغانى... ٣٦٥
ترجمه اإلشارات والتنبيهات... ٦٣٧

ترجمه اصالح العمل... ٥٨١
ترجمه اعتقادات... ٢٣٩

ترجمه االعتقادات... ٣٦٥
ترجمه إنجيل... ٣١٤
ترجمه البارع... ٣٦٥

ترجمه البارع في احكام النجوم... ٥٨٢



ترجمه بحار األنوار... ١٤٢
ترجمه براهين أصول المعارف اإللهية... ١٨٨

ترجمه تحرير الوسيلة... ٢٥٨
ترجمه الجرائد السبعة... ١٠٩
ترجمه حياة الحيوان... ٣١٤

ترجمه دعاى ندبه... ٣٧٦
ترجمه رباعيات خيام... ٦٤٠

ترجمه رسالة حي بن يقظان...... ٥٧٨
ترجمه رسالة موميائى... ١٦٠

ترجمه سر األسرار... ٣٦٦
ترجمه شذور الذهب... ٦٢٤
ترجمه شرايع االسالم... ٣٦٦

ترجمه شرح أربع مقاالت بطليموس... ٣٦٦
ترجمه الشواهد الربوبية... ٣٦٧

ترجمه علل الشرايع... ٨٥
ترجمه الفصول المهمة... ١٦٢
ترجمه قصيدة مخيريه... ٢٥٣

ترجمه كتاب نفس إشارات... ٤٣٧
ترجمه مقامات العارفين... ٤٤٣

(٦٧٣)



ترجمه نجاة العباد... ١٨٥
ترجمه هزار حديث نبوي... ٥٧٨

ترجمه وتلخيص عدة األصول... ٥٦٤
ترجمه وشرح دعاى عرفه... ١١٢

ترجمه وشرح صحيفة سجاديه... ١١٢
تركيب بند باب الحوائج... ٥٣

ترنم هاي عارفانه... ٤٢٩
التسامح في أدلة السنن... ٤٢٧

تست هاي طبقه بندى شده زبان...... ٣٠٥
تسهيل األمر في بحث االمر... ٣٢٧

تسهيل الدليل على سواء السبيل... ٤٩٦
تسييرات أدالء... ٣٦٧

تشخيص آزمايشگاهى سل... ٧٢
تشريح األبدان ناصري... ٨٣

تشريح مسائل فيزيك هاليدى... ٢٨٣
تشريح ووظائف أعضاء... ٢٧٧

تصريحات خطيرة... ٤٦٠
تصميم گيرى در مديريت...... ٤٠٥

التصوف في التاريخ... ٢١٨
التصويت... ٢١٩

تضاد وتناقض... ١٤٩
تضاد وتوحيد... ١٤٩
تظلم الشيعة... ٤٨٨

تعارض االستصحابين... ٤٦٠
تعاون كشاورزى... ٩٣

تعبد ما ال بد... ٣٩٧
تعرفه هاي ترجيحي در نظام جهانى... ٢٦٣

تعليقات استداللية على العروة الوثقى ١٨٨
تعليقات على االستبصار... ٤٩٧

تعليقات على أصول الكافي... ٤٩٧
تعليقات على تحرير الوسيلة... ١٨٨
تعليقات على تضاريس األرض... ١٧

تعليقات على التهذيب... ٤٩٧



تعليقات على رسالة عملية... ١٧١
تعليقات على فرائد األصول... ١٧

تعليقات على معطيات أقليدس... ١٧
تعليقات على من ال يحضره الفقيه... ٤٩٧

تعليقة على أسرار الحكم... ١١٢
تعليقة على األنوار الجاللية... ٣٩٧
تعليقة على تشريح األفالك... ١١٢

تعليقة على تهذيب األصول... ٣٩٧
تعليقة على الدرة الفاخرة...... ١٢٣

تعليقة على رسائل الشيخ األنصاري... ١٤٣
تعليقة على الروضة البهية... ٥٧٠
تعليقة على الروضة البهية... ٦٢٢

تعليقة على شرح أصول الكافي... ١١٢
تعليقة على شرح الباب الحادي عشر... ٣٩٧

تعليقة على شرح التجريد... ٣٩٧
تعليقة على شرح التجريد... ٣٩٧

تعليقة على شرح عبارة اللمعة...... ٥١٨
تعليقة على شرح مبادئ الوصول...... ٣٩٧

تعليقة على شرح مير عبد الوهاب... ٣٩٨

(٦٧٤)



تعليقة على العروة الوثقى... ٢٩٩
تعليقة على العروة الوثقى... ٥٧٤
تعليقة على عمدة الطالب... ٥٧٠
تعليقة على فرائد األصول... ٥١٢
تعليقة على فرائد األصول... ٥٧٠

تعليقة على قوانين األصول... ٥٧٠
تعليقة على كفاية األصول... ٦١٠

تعليقة على المتاجر... ٥٧٠
تعليقة على المسائل الفقهية... ٤٦٠

تعليقة على منظومة السبزواري... ١٤٣
تعليقة على منهاج الصالحين... ١٤٣

تعليقة على منهج المقال... ٥٧٠
تعليقة على نهج البالغة... ٥٧١

تعليقة على وجيزة الشيخ البهائي... ١٤٣
تعليقة على وسائل الشيعة... ١١٣

تعليقة المنهج ألحكام الحج... ٤٦١
تعليمات اجتماعي سال أول... ٦٠٩

تعليمات جعفرى در أصول دين...... ٤٥١
تعليمات ديني... ٣٦١

تعميم امامت ومبارزه با سانسور... ١٤٩
تعيين بهترين دوره آبيارى...... ٣٨٧

تغذيه... ٣٧٣
تغذيه براى تندرستى... ٢٧٤

تغذيه طبيعي مهمترين مسألة جهان... ٣١٠
تغذيه طيور... ٤٩٠
تغذيه گياه... ٤٩٣

تفريغ الفؤاد لمعرفة المبدأ والمعاد... ٤٩٦
التفسير... ٤٢٣
التفسير... ٦٢٤
تفسير... ٢٩٩

تفسير آسان... ٢٨٦
تفسير آية الكرسي... ٣١٤

تفسير آية * (قل الروح من أمر ربي) *... ١٨٤



تفسير آيتين من سورة يونس... ١٧
تفسير جزء سى أم قرآن... ٣٣٤

تفسير حروف مقطعه قرآن... ١٧
تفسير سورة البقرة... ٤٣٧

تفسير سورة الجمعة والمنافقون... ٢٣٣
تفسير سورة الفاتحة واالخالص... ٣٣٠

تفسير سورة الفتح... ٣١٤
تفسير سوره اسراء... ٢٣٣
تفسير سوره حمد... ٥٠٠

تفسير سوره قدر... ٧٠
تفسير سوره يس... ٢٦٨

تفسير سوره يوسف... ٥٦٦
تفسير شاهى... ٢٤٠

تفسير القرآن (تفسير رفيعي)... ١٧
تفسير القرآن... ٤٠٨
تفسير القرآن... ٤٩٧

تفسير القرآن الكريم... ١١٨
تفسير القرآن الكريم... ٦٣٦

التفسير الكبير... ٩٨

(٦٧٥)



تفصيل آيات المعاد... ١٨٨
تفضيح الغافلين... ١٩٤

تقاويم شبانه روزى... ١١٣
تقريب الشرع... ١٥٣

تقريرات... ١٥٩
التقريرات... ٤١٠
التقريرات... ٥١٩
تقريرات... ٢٥٥
تقريرات... ٣٦٢
تقريرات... ٣٧٠
تقريرات... ٣٩٢
تقريرات... ٤٥٥

تقريرات األصول... ٥١
تقريرات األصول... ٧٥

تقريرات األصول... ١٢٧
تقريرات الصالة... ١٥٧

تقريرات الفقه... ٧٥
تقريرات الفقه واألصول... ٧٥
تقريرات الفقه واألصول... ٩٦

تقريرات فقهية... ٤٦١
تقريرات فقهية وأصولية... ١٨٨
تقريرات فقهية وأصولية... ١٨٨
تقريرات فقهية وأصولية... ٤٦١
تقريرات فقهية وأصولية... ٤٦١

تقريرات فلسفية... ٤٦١
التقريرات في األصول... ٤٣٩
تقريرات في األصول... ٣٢٢

التقريرات في أصول الفقه... ٥٨٩
التقريرات في الفقه... ٤٣٩
التقريرات في الفقه... ٥٨٩

تقريرات في الفقه واألصول... ٨٧
تقريرات في الفقه واألصول... ٨٧

تقريرات المكاسب... ٧٥



تقريرات ورسائل... ٤٤٦
تقرير محاضرات السيد البروجردي... ٢٩٩

تقرير محاضرات الشيخ عبد النبي...... ٢٩٩
تقليد المقلد... ٣٩٨
تقليد الميت... ٥١٩

تقويم األصول... ٥٧١
تقويم القراءات... ٥٩١

تقويم وتقويم نگارى در تاريخ... ٣٣٥
تقيه رمز بقاء... ٢٢٣

تكليف المكلفين... ٣٩٨
تكملة أحاديث اثبات الهداة... ١٨٨

تكملة منهاج الصالحين... ٤٦١
تكمله برهان قاطع... ٢٥

تكنولوژى - فيزيولژى...... ٤٩٣
التلخيص... ١٥٩

تلخيص الباب األول من مغني اللبيب... ٥١٢
تلخيص داده ها...... ٣٧٩

تلخيص الرياض (تحفة الطالبين)...... ٣٢٠
تلخيص وسائل الشيعة... ٣٢٣

(٦٧٦)



تمثيل ومثل... ٤٠٨
تمركز قواى دماغي... ٣٣٣

تمرينات وتجربيات شيمى آلى... ١١٦
تميمة المحدث... ٢٥٥

تمييز الحق من الباطل... ١٥٧
تنبيهات الغافلين... ٤٤٢

التنبيه على حكم اللباس المشكوك فيه... ٤٦١
تنبيه الملوك... ٥٩٧

التنبيه واالشراف... ٤١٦
تنزيه األولياء... ٤٢٣

تنزيه القميين عن المطاعن... ١١٨
تنضيد النقود...... ٤٦
تنقيح األصول... ٤٩٨

تنقيح المقالة في تحقيق الداللة... ٢٥٥
تنهائى در غربت... ٤٣٦

تهران پايتخت دويست سأله...... ٧٧
تهيدستان... ٢٥٧

تهيه فهرست برگه أي... ١٥
التوازين في تفسير حاالت آن وأين... ١٥٧

توحيد كامل يا صراط مستقيم... ٢٩٠
توزيع كاال در اسالم... ٣٦٠

توضيح حديث... ٤٢٣
توضيح الكفاية... ٥٦٧
توضيح الكفاية... ٦١٠

توضيح المسائل... ١٠٣
توضيح المسائل... ١٨٨
توضيح المسائل... ٢٦٠
توضيح المسائل... ٣٢٧
توضيح المسائل... ٤٥٥
توضيح المسائل... ٤٦١
توضيح المطالب... ٢٠٨

تيكو پرنده بال طال... ١٥٥
(ث)



ثالث دراسات في الفقه والمشتبه... ٣٣٤
ثالث مسائل أصولية... ١٤٣

ثمرة الجنان... ٣٨٨
(ج)

جادوگر شهر زمرد... ٥٠٤
جاسوسي وضد جاسوسي... ٧٧

جامع األنوار... ٢٩٩
جامع الرسائل العملية...... ٣٥٦

جامع الشتات... ٥١٩
جامع الشتات... ٥٧٤
جامع المطالب... ٥٧

جامع المكاسب... ٥٧
جامعه شناسى حقوق... ٣٣٨
جامعه شناسى سياسي... ٣٣٨
جاودانه فروغ فرخزاد... ٤٣٦

جايگاه ورسالت معلم...... ٣٠٤
الجبر... ٤٠

(٦٧٧)



جبر... ٤٨٢
جبر خطى... ٣٧٩

جداول احكام... ٣٦٧
جداول اوزان... ٣٦٧

جداول تسوية البيوت... ٣٦٨
جداول لگاريتم پنج اعشارى... ٤٨٢

جدول مطالع بروج... ٣٦٨
جدول نصف النهار... ٣٦٨

جدولهاى لگاريتم دپوئى... ٤٨٢
الجرائد السبعة... ١٠٩

جراحي توراكس كريستوفر... ٤٤
جريان شناسى تاريخ نگاريها...... ٢٨٧

جزيره پنهان... ٤٤٠
جزيره خرگوشها... ٤١٤

جزيره خضراء افسانه يا واقعيت؟... ٣٠٣
جزيره گنج... ٤٤٠

جستارهايى از تاريخ اجتماعي إيران... ٤٣١
جشن تولد... ١٥٥

جشن ها وآداب ومعتقدات زمستان... ٤٠٨
جغرافيا نخست در خدمت جنگ... ٧٧

جغرافياى آسيا... ٥٧٨
جغرافياى تاريخي خراسان...... ٤٤٠

جغرافياى تاريخي گيالن، مازندران... ٤٤٠
جغرافياى سبزوار... ٣٧٥

جغرافياى عمومى جهان... ٢٠٦
جغرافياى محال جرمى... ٨٦

جالء القرآن... ٣٠٠
جالير نامه... ٤٦٧

جلوه هاي تقوا از ديدگاه آيات...... ٢٢٣
جمعه يا عيد با عظمت مسلمين...... ٥٧٨

الجنائز... ٢٢٤
جناب دكتر ريش... ٤١٦

جنة المأوى... ٤٩٨



الجنة الواقية والجنة الباقية... ٣٩٨
جنگ... ٥٧
جنگ... ٦٠

جنگ... ٤٥٣
جنگ أفغانستان...... ٧٧
جنگ جهانى دوم... ٤٤٨

جنگ روانى... ١٤٩
جنگ ريحاني... ٣٢٠
جنگ سرد...... ٦٩

جنگ طوالني اعراب وإسرائيل...... ٢٠٦
جنگل... ٣٣٢

جنين آزمايشگاهى... ١٨٣
الجهادية... ٤٦٨
الجهادية... ٥٢١

الجواب بالصواب...... ٣٩٨
الجواب العين في تحقيق الكسوفين... ٣٩٨
جواب الكتاب الوارد من حيدر آباد... ٤٤٩

جواب ال جواب... ٣٩٨
جواب مكاتبة فتح علي شاه...... ٤٦٨

(٦٧٨)



جواز تصرف المالك في ملكه...... ٥٢١
جواز الحكومة الشرعية والقضاء... ٥٢٢

جوان وراز خوشبختى... ٤١٦
جواهر العقول في شرح فرائد األصول ٦١٧

جوشكارى انفجارى فلزات... ٢٨٠
جوهرة العزيزة...... ٣٣٠
الجوهر النضيد...... ٢٦٠
جويبار درخشان... ٥١٤

(چ)
چاقى يا ورزيدگى... ٢٧٦

چاله زندگى... ٢٣٨
چراغ...... ٣٨٩

چراغ شقايق... ٤٤٥
چرا فرانسه شكست خورد... ٤١٦
چرچيل، روزولت، استالين... ٢٠٦

چرخ آسيا... ٤١٧
چرخ پير قصه مى گويد... ٤٤٥

چرخهاى مختلف... ٢٥٠
چشمه سبز... ٤٨٧

چفيه هاي چاك چاك... ٣٩٣
چگونه آغاز كنيم... ٣٠٧
چگونه بياموزيم... ٣٠٧

چگونه درست بنويسيم... ٢١٢
چگونه صياد صيد مى شود... ١٥٥

چند مرثيه از شاعران پارسى گوى... ٤١٣
چند مقاله... ٢٨٨
چنگيزخان... ٢٠٦

چهارصد شاعر برگزيده پارسى گوى... ١٨٢
چهره دكتر حسين فاطمي... ٢٧٥

چهل حديث... ١٤٣
چهل حديث در خصوص نماز... ٤٦٦

چه ميدانيم... ٤٤٨
چوب دستى نجات... ٢٥٠



چين وجهان سوم... ٢١٢
(ح)

حاشية ارشاد القلوب... ١١٣
حاشية أسرار اآليات... ١٨
حاشية أسرار الحكم... ١٨

حاشية االسفار... ١٨
حاشية األسفار... ٢٥٥
حاشية األسفار... ٣٥٣

حاشية اإلشارات والتنبيهات... ١٨
حاشية البهجة المرضية... ١٧٨
حاشية تبصرة المتعلمين... ١٣٣
حاشية تفسير البيضاوي... ٥١٠
حاشية تفسير الجواهر... ٦٣٦
حاشية تفسير الصافي... ٤٩٨

حاشية التهذيب... ١٧٧
حاشية توضيح المسائل... ١٨
حاشية جامع عباسي... ٤٩٨

(٦٧٩)



حاشية جوامع الكلم... ١٨
حاشية ذخيرة العباد ليوم المعاد... ١٣٣

حاشية ذخيرة المعاد... ٤٤٧
حاشية رجال النجاشي... ٢٥٥

حاشية روح الجنان... ١١٣
حاشية رياض المسائل... ١٠٨

حاشية شرح األسماء الحسنى... ١٨
حاشية شرح أصول الكافي... ١٨

حاشية شرح حكمة اإلشراق... ١٨
حاشية شرح مختصر ابن الحاجب...... ٥٢٢

حاشية شرح ملخص الچغميني... ١٢٤
حاشية شرح منظومة السبزواري... ٧٩

حاشية الشفاء... ١٨
حاشية شوارق اإللهام... ١٨

حاشية الطهارة... ٧٩
حاشية الطهارة... ٦١٩

حاشية العرشية... ١٨
حاشية العروة الوثقى... ١٨
حاشية العروة الوثقى... ٧٩

حاشية العروة الوثقى... ١٣٤
حاشية على األسفار األربعة... ٣٩

حاشية على األسفار األربعة... ١٢٤
حاشية على أصول الكافي... ٢٠٩

حاشية على بحث افعل التفضيل...... ٢٤١
حاشية على بحث افعل التفضيل...... ٢٤١

حاشية على تحرير أقليدس... ٤٠
الحاشية على تحرير القواعد المنطقية ١٧٦
حاشية على تعليقات مال صدرا...... ١٩

الحاشية على تفسير الكاشي... ٤٩٧
حاشية على تفسير كتاب العلل... ٦٢٤

حاشية على تهذيب األحكام... ٣٢
الحاشية على الجامي... ١٧٦

الحاشية على جواهر الكالم... ٣٢٧



حاشية على حاشية تهذيب المنطق... ٢٤١
حاشية على الحاشية الجاللية...... ٢٤٢
حاشية على حاشية الخفري...... ٢٠٩

حاشية على حاشية لوامع االسرار...... ٢٤٢
حاشية على الرسائل... ١١٧

حاشية على رسالة التصور والتصديق ٢٤٢
حاشية على رسالة العسر والحرج... ٣٠٠

حاشية على رسالة في وحدة الوجود... ١٢٤
حاشية على رسالة القوشچي... ٢٤٢

حاشية على الروضة البهية... ٦٤
حاشية على الروضة البهية... ٥١٠

حاشية على الروضة البهية...... ٢٠٩
حاشية على رياض المسائل... ٥٨٥
الحاشية على زبدة األصول... ٥٢٢

حاشية على شرح آداب البحث... ٢٤٣
حاشية على شرح التجريد... ١٩
حاشية على شرح التجريد... ٦٤
حاشية على شرح الجامي... ٤٦

حاشية على شرح عصام الدين...... ٢٤٤

(٦٨٠)



حاشية على شرح فصوص الحكم... ١٢٤
حاشية على شرح القوشچي للتجريد... ٥١٠
حاشية على شرح الملخص في الهيئة... ١٩
حاشية على شرح منظومة السبزواري ١٢٤

حاشية على شرح الهداية األثيرية... ٦٤
حاشية على شرح الهداية األثيرية... ١٢٥

حاشية على الشفاء... ١٢٥
حاشية على الشمسية... ٣٣

حاشية على الشواهد الربوبية... ١٩
الحاشية على العروة الوثقى... ٢٦٠
الحاشية على العروة الوثقى... ٣٢٧
الحاشية على العروة الوثقى... ٤٦١
الحاشية على فرائد األصول... ١٧١
حاشية على فرائد األصول... ٦١٩

حاشية على القضايا الضرورية الذاتية... ١٩
الحاشية على الكافي... ١١٩

حاشية على كتاب الكرة المتحركة... ١٩
حاشية على كتاب المناظر... ١٩

الحاشية على كفاية األصول... ٢٦٠
حاشية على كفاية األصول... ١٩

حاشية على لوامع األسرار...... ١٩
حاشية على المشاعر... ١٢٥

حاشية على مصباح األنس... ١٩
حاشية على مصباح الفقيه... ١٩

حاشية على معالم األصول... ٢٠٩
حاشية على مقاالت كتاب األكر... ٢٠

الحاشية على المكاسب... ٢٦٠
الحاشية على المكاسب... ٤٥٥
الحاشية على المكاسب... ٤٦٢
حاشية على المكاسب... ٣٠٠
حاشية على المكاسب... ٣٩٤
حاشية على المنظومة... ٣٠٠

حاشية على هداية األبرار... ١٠٥



حاشية على الهداية األثيرية... ٣٣
حاشية على وسيلة النجاة... ٢٠

الحاشية على وسيلة النجاة... ٤٦٢
حاشية فرائد األصول... ١٠٨
حاشية فرائد األصول... ٢٥٥
حاشية فرائد األصول... ٤٣٨
حاشية فرائد األصول... ٤٩٨
حاشية فصل الخطاب... ١١٣

حاشية القبسات... ٢٠
حاشية قواعد األحكام... ١١٣

حاشية القوانين... ٥٢٢
حاشية كتاب الطهارة... ١١٣

حاشية كتاب محمد پيامبر...... ١١٣
حاشية كتاب المساكر... ٢٠

حاشية الكفاية... ٧٩
حاشية كفاية األصول... ٣٥٦

حاشية گوهرمراد... ٢٠
حاشية مجمع البيان... ١١٣

حاشية المدارك... ١٨٢

(٦٨١)



حاشية المشاعر... ٢٠
حاشية مشكاة الصواب... ١٧٦

حاشية المطول... ٦٢٤
حاشية المعالم... ٤١٠

حاشية مفاتيح الغيب... ٢٠
حاشية مقدمة فصوص الحكم... ٢٠

حاشية المكاسب... ٧٩
حاشية المكاسب... ١٠٨
حاشية المكاسب... ٢٥٥
حاشية المكاسب... ٤٩٨
حاشية المناسك... ١٣٤

حاشية منتخب الرسائل... ١٣٤
حاشية المنظومة... ٢٠

حاشية المنظومة... ٣٥٣
حاشية منهج الصادقين... ١١٣

حاشية نجاة العباد... ١٣٤
حاشية النخبة... ٤٩٩

حاشية نفائس الفنون...... ١١٣
حاشية الوافي... ١١٤
حاشية الوافي... ٤٩٩

حاشية جوك باشست... ٦٢٥
حاشية رسالة حساب... ٣٦٨

حافظ پژوهان وحافظ پژوهى... ٤١٣
حاكم جوانمرد... ٣٤٢

الحج... ٢٠
الحج... ١٠٨
الحج... ٤١١

الحجاب في االسالم... ٣٧٢
حجة الله البالغة على الخاصة والعامة... ٣٩٨

حجت ساطع... ١٢٨
حجج العروج على أهل اللجوج... ٣٩٨

حج در نظر حضرت سجاد (عليه السالم)... ٦١٢
حج مقبول... ٤٣



حجية الظن الخاص... ٤٩٦
حجيت ظواهر قرآن... ٢٨٧

الحدود... ٢١٣
حديقة العالم... ٤١٩

حديقة المتقين لعمل المقلدين... ٥٧١
حرز األمان من فتن آخر الزمان... ٣٣٠

حركت شناسى... ٢٩٦
حرمت غيبت از ديدگاه آيات...... ٢٢٣

الحساب... ٤٦٦
حساب... ٥٦٨

حساب استداللي... ٤٨٢
حساب دبستان... ٤٨٢

حساب ديفرانسيل وانتگرال... ٤٩١
حساب ديفرانسيل وانتگرال...... ٦٢٢

حساب علمي وعملي... ٤٠
حساب فنى عمومى... ٦٣٧

حسابهاى ملى...... ٦٢١
حساب وجبر... ٤٨٢

حساب وهندسه... ٥٦٨

(٦٨٢)



حساب وهندسه... ٥٧٨
حسام الشيعة... ٥٨٧

حسرت ديدار... ٣٨٨
الحسنى... ٣٣

حسين احياگر آدم... ٣٩٣
الحصن الحصين... ٤٠

حصون الهيه... ٢٢٢
حضرات خمسه... ٥٩٧

حضرت امام محمد تقي (عليه السالم)... ٢٣٤
حضرت داود (عليه السالم)... ٢٣٤

حضرت شعيب (عليه السالم)... ٢٣٤
حضرت نوح (عليه السالم)... ٢٣٤

حضرت يحيى وزكريا (عليهما السالم)... ٢٣٤
حضرت يونس (عليه السالم)... ٢٣٤

حفظ الصحة وپرورش كودكان... ٤١٥
حفظ الصحة عملي... ١٨١

حقائق لدني... ٣٩٩
حقائق ناصري...... ٤٥٧

حقايق االحكام... ١٣٧
حقايق الصنايع...... ٦٢٥

الحق المبين... ٥٠٢
حقوق اساسى ونهادهاى سياسي... ٣٣٩

حقوق إسالمي... ٥٦٤
حقوق الهى وبشرى... ١٥٦

حقوق بين الملل إسالمي... ٤٤٥
حقوق زن ومرد در اسالم... ٣٠٠

حقوق عمومى... ٣٣٩
حقوق كيفرى اسالم... ٢٨

حقيقت به نخى بند بود... ٣٣٩
حقيقة مذهب اإلمامية... ١١٩

حقيقة المعارف... ٥٧١
حكم اإلنفحة المأخوذة من الميتة... ٥٢٣

حكمة االيالم رحمة األنام... ٣٩٩



حكمت زندگى از ديدگاه چهار عارف... ١٨٢
حكمة النقاب وفلسفة الحجاب... ٣١٨

حكم الطالق بدعوى الوكالة... ٥٢٣
حكم من أجنب ليلة الصيام... ٥٢٣

الحكومة اإلسالمية في أحاديث الشيعة ١٢٩
حكومت محلى وعدم تمركز... ٣٥٤

حكومت نادر شاه...... ٤٣١
حلقه انگشترى فوالدى... ٢٤١

حل المسائل آناليز... ٣٧٩
حل المسائل جبر... ٤٨٣

حل المسائل حساب استداللي... ٤٨٣
حل المسائل رياضيات عمومى...... ٣٧١

حل المسائل مكانيك... ٤٨٣
حل المسائل هندسه... ٤٨٣

الحلية في حرمة حلق اللحية... ١٤٣
حلية الوسمة في حقيقة العصمة... ٣٠٠

حماسه پيروز عاشورا... ٣٥٢

(٦٨٣)



حماسه جاويدان...... ٤٩٢
حماسه زند... ١٢٨

حوار حول المهدي الفاطمي... ٨٨
حواشى بر سطوح دواير وأقطاب...... ٢٠

حواشي الدرة المنظومة... ٥٧١
حواشي القاموس... ٥٧١

حواشي المنظومة في األصول... ٥٧١
حول عقائد اإلمامية... ٢٠
حول عقائد اإلمامية... ٢٠

حياة صدر الدين الشيرازي... ٢١٩
حياة الفؤاد في اثبات المعاد... ٣٠٠

(خ)
خاطرات دوران جهاد... ٨٨

خاطرات كيف... ٣١٠
خاطرات گذشته... ٢٤٨

خاطرات مارشال ژوكوف...... ٤٨٩
خاطرات يك معلم... ٤١٤

خاكشناسى... ٣٣٢
خانه بلبالن... ٢٣٤

خانه خانه خودمان... ٤٧٩
خانواده توزيع گاما...... ٣٧٩

خانواده تيبو... ١٤٥
خانواده در اسالم... ١٥٠

خاوران، گوهر ناشناخته إيران... ٣٠٦
خصايص األيام... ٥٨٧
خطاب النائبين... ٣٥٨

خطب وأشعار أهل البيت (عليهم السالم)...... ١٣٧
خط سوم در انقالب مشروطيت إيران ٢٨٧

خالصة االحكام... ٥٢٣
خالصة األصول... ٣٩٩
خالصة األفكار... ١١٧
خالصة األفكار... ١٩٤

خالصه منطق وفلسفه... ٢٩



خالصه هندسه بزبان ساده... ٤٨٣
الخالفة... ٣٩٩

خلفاى اسالم بعد از پيغمبر... ٧٠
خلق واخالق... ٥٧٨

الخمس... ٢١
خمسه فيضى... ٣٤٣

خواتيم األصول... ٥٧١
خواص وكاربرد مواد دندانى... ٤٢٩

خود آموز جبر... ٤٨٣
خود آموز كاربرد الفباى صوتي...... ٢٦٥

خورشيد درخشان در اعجاز...... ٢٩١
خون پاى پل... ٤٢٩

خونى كه از جوشش نمى افتد...... ٥٦
خيرات الكوثرية...... ٢٩٢

خير خير پوري... ٣٩٩

(٦٨٤)



(د)
دائرة المعارف يا فرهنگ دانش وهنر... ٤٣٥

داروينسم وموتاسيونيسم...... ٧٣
داستان اسالم... ٢٣٤

داستان براى خردساالن... ٣٧١
داستان غم انگيز اتلو مغربي...... ٣٦٤

داستان ماهرخ وماهيار... ٢٤٨
داستان نوين... ٢٩٧

داستانهاى برگزيده... ٤١٧
داستانهاى راستين... ١٤٣

دام مهيب... ٤٤٠
دانستنيهاى رانندگى خزر... ٢٧٠

دانستنيهاى قرآن... ٤٢١
دانش اجتماعي... ٦٠٩

دانشمندان اسالم... ٥٦٧
دانش وهنر... ٤٦
داود نامه... ٢٢٩

دبى، برو گمشو... ٣٧٢
دخترى باچشمان ژاپنى... ٧٢
در آغوش خوشبختى... ٤١٧
در آغوش هماهنگى... ٤١١

درآمدى بر تغيير واژه أي قرآن... ٢٨٧
در آمدى بر علم تجويد... ٢٦٢

در أعماق اجتماع... ٤١٤
در إقليم خويشتن... ٣٩٣

در باره نمايش... ١٤٥
در پاسخ كسرويان... ٢٣٤
در پيشگاه حقيقت... ٣٣٩

الدرة الباهرة... ١٧١
الدرة البيضاء... ٦٣

الدرة البيضاء... ٥٨٥
درة التنكابني... ١٣٧
الدرة الدرية... ٤٦٤



الدرة في المعارف الخمسة... ١٧٢
در تيرگيهاى اجتماع... ٤٥٤

الدرجات... ٢١٧
در جستجوى خوشبختى... ٤١٧

در حريم نور... ٤٤٥
درخت كاج... ٢٥٠

در خلوت تنهايى... ٤١٤
درر وآللى حسامى...... ٥١

در زير قارچ... ٢٥٠
درس سخنورى... ٣٠٠

درسنامه پزشكى إكسفورد...... ١٤٨
در سوگ آفتاب... ٣٢١

در سينماى زندگى... ٤١٧
الدر الفتيق... ٢٥٥

در گرداب زندگى... ٤٥٤
در گوشه دار المجانين... ٤١٧

درمان بيماريهاى كودكان... ٩٠

(٦٨٥)



در المطالب في شرح المكاسب... ١٤٤
در نيمه رآه مسابقه... ٢٩٧

درهاى باز چين... ٢١٢
درواره هاي عشق... ٨٦

دروازه هاي إيران قفل است... ٥٥
الدروس الفقهية... ١٧٢
دستور رضايت... ٦٢٣

دستور زبان وانشاء...... ١٩١
دستور السلطنة... ٣٣١
دستور نوشتن... ٤١٧
دستور الوزارة... ٣٣١

دعاء ختم زيارات... ٨٢
الدعوات المأثورة...... ٤٨٨

دفائن األصول... ٣٧٠
دفاع... ١٦٣

دفاع از وكيل مدافع... ٣٨٦
دفتر اشعار... ٣٢٠

دفتر التقويم... ٤٠٧
دقايق األصول...... ٥٧٤

الدالئل... ١٦٤
دالئل براهين الفرقان...... ١٠٩

دالئل الربوبية... ٥٨٧
دالئل الغيب... ٥٧١

الدمعة الساكبة... ٢٩١
دمع السجوم ترجمة نفس المهموم... ١١٤

دنباله تاريخ طبري... ٤١٧
دندان وتندرستى... ٤٨١

دن كيشوت... ٢٥٨
دهليز زندگى... ٧١
دهليز مرگ... ٧٢

دوازده داستان شگفت انگيز... ١٦٣
دو جوان در شهر ورنا... ٢٤٨

دوره جغرافياى مختصر عالم... ١٨١



دوره، دوره خرسوارى است... ٥٠٤
دوره سنتور... ٣٠

دوره فشرده فيزيك نظري... ٣٨٩
دوره ويلن... ٣٠

دو رياضي دان إيراني...... ٤٨٣
دو سرمايه نفيس...... ٥٠٩

دو گدا... ٢٣٨
دوگواه بزرگ...... ٢٩١

دو مقاله در باره اقتصاد إسالمي... ١٥٠
ديباچه اثبات النبوة الخاصة... ٤٦٨

ديباچه أي بر تاريخ...... ٢٩٤
ديباچه أي بر تاريخ نگرى إسالمي... ٢٨٧

ديباچه جهاديه صغرى... ٤٦٨
ديباچه رزمنامه مهابهارات... ٣١٤

ديباچه مفتاح النبوة... ٤٦٨
ديده ها وشنيده ها...... ٣٩٤

ديرگذارهاى معرفى در صنايع شيشه... ٣٧٤

(٦٨٦)



دين شناسى تطبيقي... ١٩٠
دين الفطرة... ٢١٩

ديناميك خاك... ١٤٥
دين ودولت در إيران... ٤٣١

ديو... ٤٧٩
ديوان أبي الحسن آذري... ١٥٧
ديوان أبي الحسن آگهي... ١٦

ديوان أبي الحسن اميد النهاوندي... ٤٥
ديوان أبي الحسن األنصاري... ١٠٣

ديوان أبي الحسن جلوه... ١٢٥
ديوان أبي الحسن جمالي... ٤٩
ديوان أبي الحسن حريف... ٥٠

ديوان أبي الحسن خرم... ٦٥
ديوان أبي الحسن دستغيب... ٤٨

ديوان أبي الحسن راجي... ٨٥
ديوان أبي الحسن روح القدس... ١٤٢

ديوان أبي الحسن ساطع... ١٢٨
ديوان أبي الحسن الشعراني... ١١٤

ديوان أبي الحسن شيدا اليزدي... ٧١
ديوان أبي الحسن الفراهاني... ٦٠

ديوان أبي الحسن فرخي... ٨٩
ديوان أبي الحسن فالح زاده... ٥٤

ديوان أبي الحسن قاجار... ١٠٠
ديوان أبي الحسن الكالنتري... ٥١

ديوان أبي الحسن المعي... ٩٦
ديوان أبي الحسن النيشابوري... ١٠٣

ديوان أبي الحسن الهمداني... ٣١
ديوان أبي الحسن يغما... ٢٥

ديوان أبي الحسين الجزائري... ١٥٩
ديوان أبي طالب التبريزي... ١٩٤

ديوان أبي طالب الفندرسكي... ٢٠٩
ديوان أبي طالب كليم الكاشاني... ١٩١

ديوان أبي طاهر الكاتب... ٢١٤



ديوان أبي العينك... ٥٠٤
ديوان أبي الفتح البحراني... ٢٣٩

ديوان أبي الفتح جرعه... ٢٣١
ديوان أبي الفتح جوانشير... ٢٢٥

ديوان أبي الفتح دعوتي... ٢٣٤
ديوان أبي الفتح دهقان... ٢٢٩

ديوان أبي الفضل داورپناه... ٣٢٠
ديوان أبي الفضل الطهراني... ٢٥٥
ديوان أبي الفضل الكمالي... ٢٩٣
ديوان أبي الفضل كيهان... ٣٠٩

ديوان أبي الفضل گرمارودي... ٣٢١
ديوان أبي الفضل نبوي... ٣٠٠

ديوان أبي الفضل همائي... ٢٥٧
ديوان أبي الفضل واعظي... ٣٢٣
ديوان أبي الفيض فيضي... ٣٤٥
ديوان أبي القاسم األنصاري ٣٥٨

ديوان أبي القاسم بيدآبادي... ٤٥٧
ديوان أبي القاسم پورحسيني... ٤٤٣

ديوان أبي القاسم التاجر الطهراني... ٥٨٦

(٦٨٧)



ديوان أبي القاسم التبريزي... ٦٠٩
ديوان أبي القاسم التفرشي... ٥٨٤

ديوان أبي القاسم الجيالني القمي... ٥٢٤
ديوان أبي القاسم خاموش الشيرازي... ٤٠٦

ديوان أبي القاسم خطيبي... ٤٥٠
ديوان أبي القاسم ذوقي... ٤١٢

ديوان أبي القاسم سحاب... ٥٧٨
ديوان أبي القاسم الشريفي... ٥٩٨

ديوان أبي القاسم الطباطبائي... ٥٨٥
ديوان أبي القاسم عالقمند... ٤٥٢
ديوان أبي القاسم الفراهاني... ٤٦٩

ديوان أبي القاسم الفندرسكي... ٦٢٩
ديوان أبي القاسم الكاشاني... ٤٤٩
ديوان أبي القاسم مجتهدي... ٤٦٦
ديوان أبي القاسم مدرسي... ٣٥٥

ديوان أبي القاسم مرتضوي... ٦١٢
ديوان أبي القاسم معين الصمداني... ٤٠٢
ديوان أبي القاسم وصال الشيرازي... ٥٨٣

ديوان (بوستان خيال)... ٤٩٤
ديوان حالت... ٥٠٥

ديوان خروس الرى... ٥٠٥
ديوان شوخ... ٥٠٥

ديوان فخر الوند... ٩٢
ديوان فضائل...... ١٤١

(ذ)
ذخر السفاهة على طب البالهة...... ٥٨٣

الذخيرة... ٤٩٩
ذخيرة الصالحين...... ١٣٤

ذخيرة العباد ليوم المعاد... ١٣٤
الذخيرة العلوية في األحكام النبوية... ١٨٥

ذخيرة المعاد... ٢٧٦
ذخيرة المعاد في أحوال سادات العباد... ٣٨٨

ذخيرة يوم الجزاء... ٤٠٤



(ر)
رابطه دين وفلسفه... ٢٩٥

رابطه ماديت ومعنويت... ١٥٠
راستان... ٣٣٩

رآه افتخار... ٣٣٢
رآه رستگارى... ٥٧٨
رآه رستگارى... ٢٧٨

رآه رستگارى...... ٥٠٥
راهزنان وتوطئه فيسكو... ١٤٤

راهنمائى جديد رانندگى... ٣٨٢
راهنماى آموزش تغذيه...... ٣٨٧

راهنماى آموزش كودكان استثنايى... ٣٠٣
راهنماى انتخاب كار وشغل... ٣٠٨
راهنماى بهسازى محيط...... ١٤٨

(٦٨٨)



راهنماى ترجمه... ٢٠٦
راهنماى تهيه نقشه هاي زمين شناختى... ٦٨

راهنماى جامع انگليسى...... ٤٣٤
راهنماى جامع تنظيم اسناد اتومبيل... ٤٥٢
راهنماى حفاظت،... ومرمت كاغذ... ٧٨

راهنماى دين در أصول دين... ١٤٤
راهنماى زبان تركي... ٢٦٣

راهنماى عملي آزمايش خلط...... ٧٣
راهنماى كاشت ومبارزه با آفات...... ٢٢٥

راهنماى كامل عربي...... ٢٦٧
راهنماى كتابخانه دانشكده كشاورزى... ٩٣

راهنماى گام به گام انگليسى... ٣٠٥
راهنماى مربيان واليبال... ٤٦٥

راهنماى نگارش... ٤٧٩
راهنماى نوعروسان... ٤٥٢

راهنماى واردات، ثبت سفارشى...... ٣٢٤
رآه هاي خداشناسى... ١٨٨

رآه هاي در رآه... ٢٧١
رايات االجتهاد... ١٣١

الربائية... ١٨٥
الربائية... ٥٢٤
الرجال... ٢١٧

رجال عصر مشروطيت... ١٢٧
رجال المولى أبي الحسن... ٥٢
رجال المولى أبي الحسن... ٨١

رجعت... ١٦٢
رجوم الشياطين... ٤٢٤

رحلة بغداد... ٤٢٤
رد صوفيه... ٥٢٤

رد على رد قوانين األصول... ٥٢٤
الرد على العامة... ٥٧١

الرد على القسورة... ٥٢٥
الرد على هنري مارتين... ٥٢٥



ردلف... ٤٨٧
الرسائل األصولية... ١٨٥

الرسائل الفقهية... ٧٦
رسائل فقهية خمس... ٥٩٢

رسائل في الفقه... ٥٦
رسالة أحكام المعاوضة بدون الصيغة ٥٢٥

رسالة األخالق... ٣١٤
رسالة اإلفاقة من الجنون... ١٠٠

الرسالة األفيونية... ٣٧٣
رسالة تحديد وقت افطار المسافر... ٥٢٥

رسالة تناهي األبعاد... ٥٩٨
رسالة التوجيه... ٤٩٧

رسالة جامع التجارب... ٢٠٢
رسالة الجزية... ٥٢٥

رسالة حجية الشهرة... ١٨٨
رسالة دقائق الخيال... ١٧٠

الرسالة الرضاعية... ١١٩
رسالة الشرط وآثاره... ٣٢٧

رسالة الشروط... ١١٦

(٦٨٩)



رسالة الضرر وما فيه من الخبر...... ٣٢٧
الرسالة العشقية... ٢٥٦

رسالة العقائد... ١٧٢
رسالة عقائدية... ٤١١
رسالة عملية... ١٣٤
رسالة عملية... ٤٢٧

رسالة في اتحاد العاقل والمعقول... ٢١
رسالة في اثبات الواجب وصفاته... ٣٣

رسالة في اإلجازات... ٦١٠
رسالة في اجتماع األمر والنهي... ٣٩٢
رسالة في اجتماع األمر والنهي... ٦١١

رسالة في االجتهاد والتقليد... ١٨٩
رسالة في االجتهاد والتقليد... ٥٨٥

رسالة في أجوبة مسائل المال عباس... ٤٢٤
رسالة في احكام الرضاع... ٤٢٤

رسالة في احكام الصيود والذبائح... ٣٤
رسالة في اخراج المؤن في الزكاة... ٥٢٥

رسالة في اإلرادة اإللهية... ٥٢٦
رسالة في ارتباط الحادث بالقديم... ٦٢٨

رسالة في اإلرث... ١١٤
رسالة في اإلرث... ١٩٧
رسالة في اإلرث... ٤٦٧
رسالة في اإلرث... ٥٨٩

رسالة في االستصحاب... ١٨٩
رسالة في أسرة وصال... ٥٨٣

رسالة في اشتراط البيع من البايع...... ٥٢٦
رسالة في أصالة الصحة... ٥١٢

رسالة في أصول الدين... ٩٦
رسالة في أصول الفقه... ١٧٦
رسالة في أصول الفقه... ٢٤٤

رسالة في اعتراف األعداء...... ٣٠٠
رسالة في اعتراف األعداء...... ٣٠٠

رسالة في االعتقادات... ١١٤



رسالة في األلفاظ المترادفة... ١٩٧
رسالة في األلفاظ المشتركة... ١٩٨

رسالة في اإلمامة... ١٨٣
رسالة في انتقال الدعوى... ٥٢٦

رسالة في أن كفارة النذر تتكرر...... ٥٢٧
رسالة في أنه هل يجوز إرضاع...... ٥٢٧

رسالة في أوقات الصالة... ٢٩٠
رسالة في بطالن التعليق في العقود... ٥٢٧
رسالة في بيان بعض احكام القضاء... ٥٢٨

رسالة في بيان الربط الحادث بالقديم... ١٢٥
رسالة في البيع... ٥٢٨

رسالة في التبادر... ١٩٨
رسالة في تحقيق معنى األقوال...... ٢٤٥

رسالة في الترتب... ٧٩
رسالة في تركة الميت... ٥٢٨

رسالة في التركيب واحكامه... ١٢٥
رسالة في تشخيص الزوال... ٥٨

رسالة في التشكيك... ٦٢٨
رسالة في التعارض والترجيح... ١٩٨

(٦٩٠)



رسالة في التقليد... ٥١٢
رسالة في تنازع الزوجين...... ٥٢٩

رسالة في التوحيد... ٦٧
رسالة في التوحيد... ٤٠٤

رسالة في الجبر والتفويض... ٦١١
رسالة في الجمع بين الحكم الظاهري... ٢٦٠

رسالة في الجمل الخبرية... ١٩٨
رسالة في جواب سؤاالت الولد... ٥٩٩

رسالة في جواب عبد الله المحمدي... ٤٢٤
رسالة في جواز تقليد الميت... ٢٠١
رسالة في جواز نقض الفتوى... ٥٣٠

رسالة في الحبوة... ٥٣٠
رسالة في الحج... ١٣٨
رسالة في الحج... ٥٣٠

رسالة في حجية االجماع... ٥١٢
رسالة في حجية خبر الواحد... ٥١٢

رسالة في حجية الظواهر... ٥١٢
رسالة في حجية المظنة... ٩٣

رسالة في الحركة... ١٨٤
رسالة في الحركة... ٦٢٩
رسالة في الحساب... ٨٢

رسالة في الحساب... ٢٧٧
رسالة في الحسن والقبح العقليين... ٥٣٠

رسالة في حقيقة الوجود... ٦٣٠
رسالة في حكم دعوى الطالق...... ٥٣٠

رسالة في حكم رؤية الهالل...... ٣٩٢
رسالة في حكم " شير بها "... ٥٣١

رسالة في حكم ميراث المتمتعين... ٥٣١
رسالة في حل االشكال الخامس عشر... ٣٤

رسالة في حل النظر إلى تصوير...... ٤٦
رسالة في الخالفة... ٤٦٢

رسالة في خيارات الشرط... ٥٧٤
رسالة في الدراية... ١١٤



رسالة في دعوى فسق الحاكم...... ٥٣١
رسالة في دعوى المرأة...... ٥٣١

رسالة في الرضاع... ٨٠
رسالة في الرضاع... ١٩٩
رسالة في الرضاع... ٤٥٥

رسالة في الرياضيات... ٨٢
رسالة في الزكاة... ٥٣٢

رسالة في الزكاة والخمس... ٥٣٢
رسالة في الزوجية مع شرط الوكالة... ٥٣٢

رسالة في السير والسلوك... ٢٤٥
رسالة في السير والسلوك... ٤٦٥
رسالة في السير والسلوك... ٥٩٩

رسالة في شرح شكوك الصالة... ١١٤
رسالة في الشكيات... ٥٣٢

رسالة في صحة السلب وعدمها... ١٩٩
رسالة في الصحة والفساد... ٥٣٢
رسالة في الصحيح واألعم... ٥٣٣

رسالة في الصالة... ٥٦٤
رسالة في الصالة... ٥٦٦

(٦٩١)



رسالة في صالة الجمعة... ١٠٥
رسالة في صالة الجمعة... ٤٣٢
رسالة في صالة الجمعة... ٥٣٣
رسالة في صالة المسافر... ١٧٢

رسالة في الطب... ٨٢
رسالة في الطالق بعوض... ٥٣٣

رسالة في الطهارة والصالة... ٢٦٠
رسالة في الطهارة والصالة... ٥٩٢

رسالة في الطهارة والصالة...... ٥٣٣
رسالة في عدم لزوم استحضار...... ٥٣٣

رسالة في العروض... ٦٠
رسالة في العقائد... ٣٣١

رسالة في العقد للمحرمية... ٥٣٤
رسالة في العقل... ٥٣٤

رسالة في العقود وااليقاعات... ٥٦٥
رسالة في العلم... ١٠٤

رسالة في علم األخالق... ١٩٤
رسالة في علم األصول... ٥٦٥

رسالة في علم اإلمام (عليه السالم)... ١٨٩
رسالة في علم الدراية... ٦١١

رسالة في علم العروض والقوافي... ١٩٤
رسالة في العلم...... ١٨٤

رسالة في عمل المسبع والمتسع...... ١٨٤
رسالة في الغسالة وأحكامها... ٢١

رسالة في غسل الجنابة... ١٩٩
رسالة في الغناء... ٥٣٤

رسالة في فضائل و... أهل البيت (عليهم السالم) ٢٦٠
رسالة في فضيلة شهر رمضان...... ٥١٢

رسالة في الفقه الرضوي... ٥٢
رسالة في فنون الطب... ١٩٥

رسالة في قاعدة التجاوز والفراغ... ٤٦٢
رسالة في قاعدة التجاوز والفراغ... ٥١٢

رسالة في قاعدة التسامح...... ٥٣٤



رسالة في قاعدة الفراغ والتجاوز... ٢٦٠
رسالة في قاعدة الفراغ والتجاوز... ٥٦٥
رسالة في قاعدة كل ما يضمن...... ٤٨٨

رسالة في قاعدة ال ضرر... ٤٢٧
رسالة في قاعدة الواحد ال يصدر عنه... ٢١٩

رسالة في القبلة... ٤١
رسالة في القبلة... ٥٨

رسالة في القضاء والشهادات... ١٧٢
رسالة في الكر... ٨٠

رسالة في الكر... ١١٧
رسالة في الكر... ٣٥٦

رسالة في الكلي وأقسامه... ١٢٥
رسالة في الكيمياء... ٢١٧

رسالة في اللباس المشكوك... ٦١٩
رسالة في ما يعتبر في الشهادة... ٥٣٥

رسالة في مدخلية العلم... ١٩٩
رسالة في مراتب الفناء... ٢٢١

رسالة في مسائل االحتياط... ٥٣٥
رسالة في المشتق... ٥٠٠

(٦٩٢)



رسالة في المشتق... ٥١٢
رسالة في المشتق... ٥٨٩

رسالة في مصطلحات الموسيقى... ١٩٥
رسالة في المعنى الحرفي... ٨٠

رسالة في معنى المغالطات... ٢٤٥
رسالة في مقدار الديات واحكامها... ٣٤

رسالة في المقوالت العشر... ٦٣٠
رسالة في المكاسب... ٥٦٥

رسالة في مكان المصلي... ١٩٩
رسالة في منجزات المريض... ٥٣٥
رسالة في منجزات المريض... ٥٦٦

رسالة في المنطق... ٣٤
رسالة في المنطق... ٥٣٥

رسالة في ميراث الزوجة... ٥٣٥
رسالة في ميزان االستدالل...... ١٨٩

رسالة في النحو... ٣٥٧
رسالة في النسبة بين الحرفين... ٢٠٣

رسالة في نسب... بني الحسين (عليه السالم)... ٤٣٧
رسالة في نسب شرفاء مكة... ٤٣٧

رسالة في نسب ملوك الصفوية... ٤٣٧
رسالة في نسب ملوك طبرستان...... ٤٣٧

رسالة في النكاح... ٤٦
رسالة في النواهي... ٥١٢

رسالة في الهيئة... ٤١
رسالة في الهيئة... ١٨٠

رسالة في الهيئة الجديدة... ٢٧٧
رسالة في الوجود العلمي الذهني... ٣٥

رسالة في وجود الواجب والممكن... ١٢٦
رسالة في الوجود وأقسامه... ١٢٦
رسالة في وجوه التأمل...... ٥٦٦

رسالة في الوصية... ٤٢٤
رسالة في وضع األلفاظ... ٢٠٠

رسالة في وقف المدرسة... ٥٣٦



رسالة نخبة األشياء في تعبير الرؤيا... ٤٢٨
رسالة ابراز وإعجاز على (عليه السالم)...... ٣٩٩

رسالة اسرار عشق... ٧٠
رسالة أكبر... ٣٢٨

رسالة باب طريق سالكان إلى الله... ٥٩٩
رسالة خمس السادات... ٣٩٩

رسالة در اتحاد عاقل ومعقول... ٢١
رسالة در تحقيق كثرت مراتب وجود... ٢١

رسالة در ترجمه يك حديث... ٥٣٦
رسالة در حركت جوهريه...... ٢١

رسالة در حقيقت عقل... ٢١
رسالة در رجعت... ٢١

رسالة در سير وسلوك... ٥٩٩
رسالة در مبدأ ومعاد... ٢١

رسالة در مكروهات... ٥٨٨
رسالة در وحدت وجود... ٢١
رسالة سؤال وجواب... ١٠٨

رسالة ضمان يد... ٢٨
رسالة عمليه... ٧٣

(٦٩٣)



رسالة عمليه... ١٠٨
رسالة عمليه... ١٠٨
رسالة عمليه... ٥٠٩
رسالة عمليه... ٥٩٢
رسالة قنوتية... ٥٩٩
رسالة معراج... ٢٢

رسالة نقد فرقه ها... ١٠٠
رسالة نور... ٣٩٩

رسانش نوآورى ها...... ١٩٠
رسم فنى... ٤٨٣

رسم فنى صنعتي... ٥٨٢
رشحات الفاطمية... ٤٥٦

الرضا... ١٨١
رضايت... ٣٠٨

رقص كوسه... ٥٠٥
رم در عصر آگوست... ٢٠٧

رمز نيكبختى در آثار واحكام صلوات... ٥٠٩
ره آورد... ٢٦٣

ره آورد طوس... ٥٦٧
ره آورد عمر... ٥٤

رهايى از تنش...... ٢٧٤
رهبران بشريت... ٣٣٤

رهبر ايمان... ٢٥٧
رهنمودهايى براى ويرايش...... ١٩١

روان پزشكى بالينى... ٤٠٣
روانشناسى آموزش وپرورش... ٩١

روانشناسى رشد...... ٦٢
روانشناسى رشد...... ٢٨٢

روانشناسى وزيبايى شناسى... ٣٣٦
روايت ايثار...... ٣٧٥

روح انسان... ٢٠٧
روح الجنان...... ١٤٠

روح الغزل... ٢٨٩



روز بمباران... ٤٢٩
روز بيچاره طفل... ٣٠٢
روزنامه نگارى... ٦٢١

روزها... ٣٠٢
روستاى امامه وانيس الدولة... ٣٨٦

روسيه وغرب در زمان لنين...... ٤٤٠
روش آموزش مفاهيم قرآن... ٢٦٨

روش تحقيق ومأخذ شناسى... ٣٥٤
روش تدريس ترجمه تفسيري قرآن... ٢٦٩

روش تدريس تعليمات ديني...... ٢٧٤
روش تدريس تعليمات ديني...... ٢٧٤

روش تدريس وقرائت قرآن... ٤٢١
روش حل مسائل هندسه... ٤٨٣

روش روخوانى قرآن... ٢٦٩
روش شناخت بر پايه توحيد... ١٥٠

روش قرائت قرآن... ٤٢٢
روش مطالعه وتحقيق... ٢٩٨

روشنفكران روى صندلى راحت... ١٦٣
روشها... ٣٠٣

(٦٩٤)



روشهاى آبيارى وزهكشى... ٢٨٥
روشهاى انتگرال گيرى... ٦٩

روشهاى پژوهش در تاريخ... ٣٨٣
روشهاى پيش گيرى از اختالالت...... ٤٠٣

١٨٣ ...F. V. I روشهاى درمانى
روش هاي كلى اجرا...... ٤٧

روش هاي كلى اجرا: پى ها...... ٤٧
روش هاي كلى اجرا: قالب بندى...... ٤٧

روشهاى مقدماتي آمارى... ٤٨٧
روشهاى نمونه گيرى... ٣٨٠

روشى براى زندگى بهتر...... ٢٩٦
روضة األبرار...... ٤٤٩

روض الجنان... ٣٥
روندها وتوسعه آموزش فنى...... ٦٢٠

رياض األحكام... ٨١
رياض األدب... ٥٧٨

رياض أرباب حق... ٥٨٦
رياض المؤمنين...... ٤٤٧

رياضيات در علوم زيستى... ٤٣٣
رياضيات عالي مهندسي... ٢٨٠

رياضيات عمومى وهندسه...... ٣٨٠
رياضيات مهندسي... ٣٨٠

رياضي دانان إيراني...... ٤٨٤
الريحانة... ٥٧١

ريسندگى چرخانه أي... ٤٤١
(ز)

زايچه ها... ٣٦٨
زباله ها ونخاله ها... ٥٠٦

زبان تخصصي شيمى... ٦٢٠
زبانشناسى نوين...... ٤٣٢

زبدة العقائد وعمدة المقاصد... ٣٩٩
زبدة المصائب... ٤٤٢
زبدة المفاتيح... ٥٦٩



زبدة النكات في شرح الكليات... ١٦٠
زبور ما نوى... ٣٧٢
زراعت پنبه... ٤١٢

الزعفرانة... ٥٧١
الزكاة... ٢٢
الزكاة... ٨٠

زليخا... ٣٤٧
زمستان خرس كوچولو... ٢٥٠

زن... ٦٨
زن از ديدگاه اسالم... ٤٣

زن از نظر حقوق اسالم... ٢٨٥
زن دارى وگرفتارى... ٥٠٦

زن در شاهنامه... ١٥٠
زندگانى أبو على سينا... ٥٧٩

زندگانى امام حسن مجتبى (عليه السالم)... ٥٧٩
زندگانى امام عصر عجل الله...... ٢٥٨

زندگانى امام موسى بن جعفر (عليه السالم)... ٥٧٩

(٦٩٥)



زندگانى حضرت خامس آل عبا...... ٥٧٩
زندگانى حضرت محمد (صلى الله عليه وآله)... ٤١٧

زندگانى حضرت محمد (صلى الله عليه وآله)...... ٢١٩
زندگانى شاه عباس كبير... ٥٧٩

زندگانى عسكريين (عليهما السالم)...... ٥٧٩
زندگانى علي بن موسى الرضا (عليه السالم)... ٥٧٩

زندگانى وآثار رضا كمال شهرزاد... ٣٨٩
زندگى إبراهيم أدهم... ٢١٢

زندگى برروى مى سى سى پى... ٥٠٦
زندگى من... ٥٠٦

زندگينامه أبو ريحان بيرونى... ٢٢٨
زندگى نامه رياضيدانان...... ٤٨٤

زندگى وشرح حال معلم ثاني...... ٦٣٧
زندگى وكارنامه علمي مسكويه... ٦٠٨

زن وزندگى... ٢٢٨
الزوائد الجزيلة... ٥٧١

زيارة الرضا (عليه السالم)... ٢١٥
زيبائى مردان در تمام أديان...... ٣١٨

زيست شناسى جانورى... ٣٧٦
زيست شناسى وباكترى شناسى...... ٧٣

(ژ)
ژرمينال... ٢٤٩

ژنى تريس... ١٦٤
(س)

سازماندهى: پنج الگوى كارساز... ٩٠
ساقى تشنگان فضيلت... ٣٢١

ساقى نامه... ٢٠٩
سبب اختالف اخبار... ٥٨

ستايش على (عليه السالم)... ٦٠
ستون خيمه... ٢٦٩

سخنان بزرگان... ٣٨٩
سخنان محمد (صلى الله عليه وآله)... ٤١٨

سخن در معاد... ٢٢



سدرة المنتهى في شرح جنة المأوى... ٩٥
سراج العبادة... ٤٠٠

سر انتشار اسالم... ٢١٩
سر انجام عالم...... ٣٤١
سرداران طنز إيران... ٤٣٥

سرزمين رودخانه هاي بي نام... ٤٢٨
سرمايه سعادت يا علم وآزادى... ١٠٧

السر المكنون... ٥٧٢
سرنوشت بشر... ١٤٦

سرنوشت جهان... ٢٧٦
سرنوشت چنين بود... ٤٢٨

سرود آدمك لوزيتا نيايى... ٣٨٤
سرود عشق وسخن عشق... ٥٤

سرودهاى جاودانى... ٢٣٥

(٦٩٦)



سرور الفؤاد...... ٥٧٩
السرورية... ٥٩

سعد بن معاذ... ٢٣٥
سفر به دنياهاى گمشده... ٢٧٧

سفرنامه ابن فضالن... ٣٠٢
سفرنامه أبو دلف در إيران... ٣٠٢

سفرنامه استانبول... ١٠٠
سفرنامه جيمز موريه... ٤٣١
سفرنامه خانيكوف... ٣٨٣

سفرنامه هندوستان...... ٢٢٦
السفينة... ٢٠٩

سفينة النجاة...... ٣١٩
سفينة غزل... ٤٠٩

سقراط... ٤٤٣
سقيفة... ٥٠٩

سقيفة واختالف در تعيين خليفه... ٥٧٩
سالم بر حجاب... ٢٣٥

السلسبيل... ٤١
سلسبيل في أصول التجزئة واإلعراب... ٣٩٤

سلسله انتشارات تكنولوژى... ١٥٥
سلسله تيمورى يا گورگانى... ٤٣٤

سلم الساللم... ٤٤٧
سلم السماوات... ٣٥٨

سلوان كودك يتيم... ٢٣٥
سلول، سلول وبازهم سلول... ٢٩٧

سليمان نامه... ٢٣٠
سليمان وبلقيس... ٢١٢
سليمان وبلقيس... ٣٤٣

سليمان وملكه سبأ... ٣٠٢
سليمانيه... ٥١٠

سماع درويشان در تربت موالنا... ٣٨٦
سنجش ومبدأ زمان در نزد ملل...... ٣٣٥

سنگها... ٣٤١



سه سنت فلسفي... ٣٢٨
سهم إيران در پيشرفت تمدن بشر... ١٢٨

سه نامه از پيامبر (صلى الله عليه وآله)... ٤١٨
سواطع االلهام في تفسير القرآن... ٣٤٧

سؤال المأمون عن الرضا (عليه السالم)... ٤٤٩
السوانح واللوائح... ٤٩٩

سوره: بچه هاي مسجد...... ٤٧٦
سوگنامه بلخ... ٢٠٥

سوگند به انجير... ٢٢٥
سوگندهاى قرآن... ٤١٥

سيادة السادة... ٤٠٠
السياسة الحسينية... ٧٣

سياست در اسالم... ٢٩٥
سيدة عش آل محمد (عليهم السالم)... ١٥٤

سيد جمال الدين أسد آبادي... ٦١٣
سير اليگارشى در إيران... ٣٠٦
سير تكامل عقل نوين... ٤١٨

سير فرهنگ إيران در بريتانيا... ٤٤٠
سيره صالحان... ٢٨٧

(٦٩٧)



سير وتحول نثر فارسي... ٢٥٧
سيستم سياسي جهان...... ٢٧٥

سيف الشعراء... ٢٣٠
١٠٧ ...Civilisation et synthese

سيماى آزاده شهيد حر بن يزيد... ٢٢٤
سيماى پيامبر اسالم (صلى الله عليه وآله)... ٣٢١

سيماى جوان در كالم امام خمينى (قدس سره)... ٤٦٤
سيماى شهر ومشاهير بابل... ٣٢٥

سينماى جنگى... ٨٤
سينماى داستانى جنگ... ٨٤
سينماى ياسوجيروازو... ٨٤

(ش)
شارق المعرفة... ٣٤٨

شاعران ونويسندگان آمريكاى التين ٣٧٢
شاهان شاعر... ٥٠٦

شاهراه... ٢٢٧
شبح در كوچه ميكالنژ... ٥٠٦

شبهات حول الشيعة... ١٨٩
الشبهات حول المعتقدات... ٨٨

شبهاى راز ونياز... ٢٣٥
شبه جزيره عربستان در عصر حاضر ٧٨

الشجاعة الحسينية... ٦٥
شجره نامه سادات جزائريه... ٤٢١

شخصيت زن وكودك در قانون اساسى ٢٩٥
شخصيت وقيام زيد بن علي (عليه السالم)... ٢٢٤

شرح اآلداب الدينية... ٩٩
شرح آيات االحكام... ٧٠

شرح االحتجاج على أهل اللجاج... ٩٩
شرح أحوال األئمة (عليهم السالم)... ٥٦٧

شرح أحوال شيخ الرئيس قاجار... ١٠٠
شرح االرشاد... ٤٩٦
شرح األلفية... ٥٣٦

شرح الباب الحادي عشر... ٢٤٥



شرح تبصرة المتعلمين... ٥٠١
شرح تبصرة المتعلمين... ٥١٢

شرح تشريح األفالك... ٤١
شرح التصريف... ١٣٩

شرح تهذيب المنطق... ٣٥٨
شرح تهذيب الوصول... ٥٣٧

شرح حال صدر المتألهين...... ٢٢
شرح حدائق السحر... ٥٨٣

شرح حديث: " أمر إبليس أن يسجد... ٥٣٧
شرح حديث: " أنا الطين "... ٥٣٧

شرح حديث الحقيقة... ٤١
شرح حديث رأس الجالوت... ٥٣٧

شرح حديث: " عرفت الله...... ١٨٤
شرح حديث: " من عرف نفسه...... ٥٣٨

شرح خطبة البيان... ٥٣٨
شرح دعاء السحر... ٢٢

شرح دعاء السمات... ٦١١
شرح دعاء الصباح... ٦١١

(٦٩٨)



شرح دعاء كميل... ٥٦٦
شرح دوازده امام... ٢٢٢
شرح ديوان انورى... ٦١

شرح رسالة بقاء النفس...... ٢١٩
شرح الرسالة الذهبية... ٧٤

شرح رسالة الفرائض النصيرية... ٧٠
شرح رسالة ربا - بأنك - بيمه... ٢٥٣

شرح زندگانى علي بن موسى (عليه السالم)... ٦١٣
شرح الشرائع... ٥٠٢

شرح شرائع االسالم... ٤٩٩
شرح شرائع االسالم... ٥٧٥

شرح الصحيفة السجادية... ٩٦
شرح الصحيفة السجادية... ١١٩

شرح الصحيفة الكاملة... ٩٩
شرح صمديه... ٢٥٩

شرح العروة الوثقى... ٥٠١
شرح على شافية ابن الحاجب... ٢١٠

شرح على الشرايع... ٥٦
شرح على المكاسب... ٢٥٩
شرح على نهج البالغة... ٩٩

شرح عمل به زيج هندي... ١١٤
شرح عوامل مال محسن... ٣٥٣

شرح الفرائض النصيرية... ٣٦
شرح الفرائض النصيرية... ٣٧

شرح قصيدة البردة... ٣٦٠
شرح قصيدة البردة للبوصيري... ٥١٢

شرح القصيدة العينية للحميري... ٣٦٠
شرح قصيدة الفرزدق الميمية... ٥٨

شرح قول ارسطو... ١٨٤
شرح كتاب الديات... ٦١١
شرح كتاب فقهي... ٦١٩
شرح كفاية األصول... ٨٨

شرح كفاية األصول... ١٣٤



شرح كفاية المقتصد... ١١٩
شرح الكلمات القصار... ٣٩
شرح كلمة التوحيد... ٣٣١

شرح لغز جعفر وصدر... ٥٣٨
شرح لوح محفوظ... ٥٠

شرح مفاتيح الشرايع... ٨٢
شرح مفاتيح الشرايع... ٤٤٨

شرح مناجاة خمسة عشر... ٩٤
شرح المنظومة الفقهية المستظرفة... ٤٥٦

شرح من ال يحضره الفقيه... ٤٩٩
شرح نتايج األفكار... ١٣٧

شرح نجاة العباد... ١٨٣
شرح نصاب الصبيان... ٦٢٢

شرح نهج البالغة... ٢٢
شرح نهج البالغة... ١٠٠
شرح نهج البالغة... ١٤٤
شرح نهج البالغة... ٣٦١
شرح نهج البالغة... ٤٩٧
شرح نهج البالغة... ٥١٤

(٦٩٩)



شرح وترجمه كشف المراد...... ١١٤
شرح وترجمه مناقب خوارزمى... ٦٣

الشرط في ضمن العقد... ٥٣٨
الشرع المؤبد في خاتمية محمد (صلى الله عليه وآله)... ٣٠٠

شرنگ زندگى... ٤١٤
شريعت (يكمين سال رحلت)... ٤٧
شريعة الشيعة ودالئل الشريعة... ١١٩

شريفيه... ٤٢٤
ششصد مسأله در جبر وهندسه... ٥٦٨
شعب المقال في أحوال الرجال... ٤٩٦

شعر مقاومت أفغانستان... ٢٠٥
شعله ها در باد...... ٤٧٧

شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور ٢٥٦
شفعه... ٢٨

شق القمر... ٨١
شق القمر ورد الشمس... ٢٣٥

شكارچى دريايى... ٢٥٠
شكايت نامه... ٤٢٤

شكرستان... ٣١
شكرستان... ٢٣٠

شكست احزاب سياسي...... ٢٣٧
شكل دهى الكترومغناطيسى فلزات... ٢٨٠

شكوائية... ٤٧١
شكوفه هاي بهارى... ٦٣٨

شكوفه هاي خرد يا سخنان على (عليه السالم)... ٥٠٦
شكوى الملهوف... ٤٢٥

شلوار چيت گلدار... ٢٣٨
شمايل خاقان ومخايل سلطان... ٤٧١

شمع محفل انس... ٤٧٦
شناخت وكاربرد واژه هاي زبان...... ٢٦٥

شناسايى سازهاى إيراني...... ٣٠
شنبه ويكشنبه در كنار دريا... ١٤٦

شهادة الحسين (عليه السالم)... ٥٨٠



شهروند ودولت... ٣٣٩
الشوارق في الكالم... ٣٧

شورش آقا خان محالتي...... ٤٣١
شيخ أنصاري وشك در مقتضى... ٥٦٥

شيطان نامه...... ٣١
شيطان وخدا... ١٤٦
شيعه در لبنان... ٢٣٥

شيمى آلى... ١١٦
شيوه نامه دائرة المعارف...... ٤٤٦

(ص)
صحنه زندگى...... ٣١٠

صحو المعلوم... ٣٠٠
صحيفة سجاديه... ١٥٠

صداى آشنا وترانه هاي درد... ٥٤
صداى پاى عزرائيل... ٥٠٦

صدح الحمامة...... ٢٥٦

(٧٠٠)



صد خانواده حكومتگر إيران... ٣٠٦
صد مسألة جبر... ٤٨٤

صد مقاله...... ١٥٠
صد وبيست وسه پالن مسكوني...... ٥٨٢

الصراط المستقيم... ٥٧٢
صراط النجاة... ٣٥٧

صرع...... ٣٣٧
صرف... ١٧٨

صرف ونحو... ٥٦٥
صرف ونحو...... ٤٣٧
صفوة الصفا...... ٢٤٥

صفوة المقال... ١٧٢
الصالة... ٢٢
الصالة... ٨٠

الصالة... ١٠٨
الصالة... ٥٣٩
الصالة... ٥٩٣

صالة المسافر... ١٨٩
صالى عاشورائيان... ٢٥٢

الصلح مع خيار الفسخ... ٥٣٩
صنعتي شدن إيران...... ٤٣١

صواعق محرقه... ١٠٩
الصوم... ٥٤٠

الصيام الواجب... ٤٠٠
صيغ مشكله... ٥٨

(ض)
ضد خاطرات... ١٤٣

ضربت ذو الفقارى بر سر مخالف...... ٣٤٢
ضميمه نقدي بر: بر چسپ هاي...... ١٥٠

ضياء األنوار... ٤١٠
ضياء العالمين... ١٢٠
ضياء القلوب... ٣٣١
ضياء النسمة... ٤٠٠



(ط)
طاعونيه... ٥١٣

طالع نامه... ٣٦٨
طباشير الحكمة (تحفه ناصريه)... ٦٠٠

طبقه بندى زبانها... ٤٣٢
طراحي اتاق تميز... ٤٢٢

طراحي سازه هاي بتن پيشرفته... ٢٧٥
طراوت... ٣٠٨

طرح آزمايشها... ٣٨٠
طرح گسترش رده بندى اسالم... ١٥
طرح وتحليل آزمايشهاى...... ٣٨٠

طرق طبيعي تحديد... از باردارى... ٣٧٧
طريق المتقين... ١٠٢

طعم خوش زندگى... ٣٧٥
طالى سياه يا بالى إيران... ٣١٠

(٧٠١)



الطلعة الرشيدة... ٤٦٦
الطهارة... ٨٠

الطهارة... ١٠٨
الطهارة... ١٦٥
الطهارة... ٤٥٥

طهارة أهل الكتاب... ٢١٩
طوطى نامه... ٣١٤

(ظ)
ظلمات عدالت وسيزده داستان ديگر ٤١٨

ظهور وسقوط رايش سوم...... ٢٠٧
(ع)

عارفنامه درويش... ٢٨٩
عباس نامه... ٣٠٩

عجايب القصص... ٤٥١
عروس االحقاق في علم االشتقاق... ٥٧٢

عروضيه... ٤٧٢
العشرة الكاملة... ١٤١

عشق وزنا شوئى... ٤١٨
عشق وعصمت...... ٣٢٠

عصمة األنبياء والمالئكة... ٤٠٠
عظمت حسين بن علي (عليه السالم)... ٢٢٠

عقل وجهل... ٣٠٩
عالج األمراض باألدعية واألدوية... ٤٥٧
علل نازايى با عوامل نامشخص... ١٨٣

علل وعوامل گسترش مشاغل كاذب... ٦٦
علم صرف يا أصول تجزيه... ٣٠٤

علوم وقرآن... ٢٣٢
علويان طبرستان... ٢٢٨

على (عليه السالم) ابرمرد تاريخ... ٤١٨
على (عليه السالم) برترين قاضى...... ٢٨١

عماد اإليمان... ٤٤٩
عيار دانش... ٣١٥

عيالوار... ٥٠٦



عيسى (عليه السالم) مصلوب نشد... ٢٣٥
عين العشق... ٤٩٤

عين العين...... ٥٤٠
(غ)

غالية الدرر في مصب قاعدة الضرر... ٣٠٠
الغاية القصوى...... ٣٥٧

غاية المأمول... ٥٦٦
غبار رآه طلب... ٢٨٧

غذاهاى حيات بخش... ٣١٠
غرائب االنشاء... ٣٣١

الغرة الحنفية... ٩٥
غروب الشمس... ٤٠٠

غريزه خوشبختى... ١٦٤

(٧٠٢)



غزوات حيدري... ٢١٠
غلط ننويسيم...... ١٤٦

غنائم األيام... ٥٤٠
(ف)

فارسي نامه... ٤٨٤
فتح بيت المقدس از ديدگاه قرآن كريم ٢٣٥

فتحيه... ٢٢٦
فتحيه... ٥٤٢

فجايع الدهور في انهدام القبور... ١٠٩
فداكارى مسلم بن عقيل... ٣٠٦

فرائد الدرر... ٢٠٣
فرات اورتشنگى... ٢١٥
فراسوى تناقض... ٤٤٣

فرح القلوب وفرج الكروب... ١٠٠
فردريك موش شاعر...... ١٥٦

فردوسي نامه، مردم وشاهنامه... ٤٠٩
فردوسي نامه، مردم وفردوسى... ٤٠٩
فردوسي نامه، مردم وقهرمانان... ٤٠٩

فرزند ربوده شده... ٣٣٢
فرشته أي بنام نيرو... ٤٤٦

فرعون... ٥٠٧
فرمولهاى ساخت مواد آرايشى...... ٤٩٣

فرهنگ آزاد... ٤٥٢
فرهنگ اصطالحات در شعر شهريارى ٢٩٩

فرهنگ اصطالحات صرف ونحو...... ٢٦٢
فرهنگ اصطالحات كشاورزى... ٩٣

فرهنگ اصطالحات نجومى...... ٢٦٣
فرهنگ اصطالحات وضرب المثلها... ٢٦٥

فرهنگ أصفهان...... ٥٦٧
فرهنگ بالغى أدبي... ٤١٣

فرهنگ تاريخي سنجشها وارزشها... ٦٧
فرهنگ خاورشناسان...... ٥٨٠

فرهنگ رجال معاصر إيران... ٢٨٧



فرهنگ فرهنگ... ٥٨٣
فرهنگ فيلم نگارى... ٨٤

فرهنگ لغات و... مردم كرمان... ٤٤٣
فرهنگ مردم...... ٤٠٩

فرهنگ مردم كنگاور... ١٥٧
فرهنگ مصور فنى... ٢٦٥
فرهنگ مطبوعاتي... ٤٣٢

فرهنگ نام بزرگان... ٥٨٠
فرهنگ نشانه هاي اختصاري... ٢٦٥

فرهنگ نكات مهم دستور انگليسى... ٢٦٦
فرهنگ واره داستان ونمايش... ٤١٣

فرهنگ واژه نامه حافظ... ٢١٢
فرهنگ و... فنى توضيحي حفارى... ٢٧٢

فروغ بينش...... ٥٠٧
فروغ شعر... ٢٧٢

فروغ عالم رحماني... ٥٦٥
فريب خوردگان (صهيونيسم)... ٤٣١

فصل الخطاب... ١٠٠

(٧٠٣)



فصل هاي دور... ٣٧٧
فصوص األصول... ٥٧٢
الفصول المهمة... ٤٤٨

فضائل القرآن والعترة... ٢٩١
فضيلت صلوات بر آل رسول... ٥٩١

الفقه... ٥١٠
الفقه... ٦١١
الفقه... ٦٢٠

الفقه االستداللي... ٣٠
الفقه االستداللي... ٧٦

فقه سياسي اسالم... ٢٨٧
فقه فارسي...... ١١٤

فقه القرآن على المذاهب الخمسة... ٤٦٢
فكاهيات... ٥٦

فكاهيات حالت... ٥٠٧
فكرت... ٤٢٥

فالسفه بعد از ارسطو... ٤٤٣
فلسفة االحكام... ٣٠٠
فلسفه اپيكور... ٤٤٣

فلسفه أخالق - حكمت عملي... ٤٤٤
فلسفه اولى يا ما بعد الطبيعة... ١١٤

فلسفه حجاب... ٢٢٠
فلسفه حقوق إسالمي...... ١٨٩

فلسفه رواقي... ٤٤٤
فلسفه روحي... ٢٧٧

فلسفه سياسي اسالم... ٢٩٥
فلسفه عملي... ٢٠٧
فلسفه فارابى... ٦٣٨

فلسفه فضاى معماري... ٥٨٢
فلسفه قيام عاشورا... ٢٩١

فلسفه نظري... ٢٠٧
فلسفه واسرار حج... ٥٨٠

فلسفه وكالم إسالمي... ٢٩٥



فلسفه وكالم إسالمي... ٣٢٨
فلسفه ياسپرس... ٤٤٤

فلسفيه... ٤٢٥
الفلك المشحون... ٥٧٢

فلورانس... ٦٨
فن آموختن... ٣٨٣

فن زندگى كردن... ٣٨٣
فنون إسالمي... ٥٨٠

فهرست توصيفي...... ٢٦٦
فهرست كتب شيخ احمد أحسائي...... ٤٢٥

فهرست مشاهير إيران...... ٢٢٨
فهرست مصنفات رجالي شيعه... ٢٨٨

فهرست مقاالت آموزشى تربيتي...... ٤٧٧
فهرست نسخه هاي خطى...... ٣٢٦

فهرس جامع الشتات... ٤٦٢
الفوائد... ٥٧٢

الفوائد الشافية... ١٣٧

(٧٠٤)



الفوائد الصفوية (نگارستان)... ٢٤
الفوائد على القواعد... ١٠٥

الفوائد الغروية... ١٧٣
الفوائد الغروية والدرة النجفية... ١٢٠

فوائد فلسفي... ٣٧
الفوائد المتفرقة... ٤٩٩

فوائد نفيسة في األصول... ١٨٩
الفوادح الجلية...... ١١٠

فيثاغورثيان... ٤٤٤
فيزيك... ٤٨٦

فيزيك آمارى... ٨٨
فيزيك أفق... ٢٦١

فيزيك بركلى... ٤٨٦
فيزيك پزشكى...... ٢٨٢

فيزيك جديد... ٤٨٠
فيزيك ١...... ٤٨٦

فيزيولوژى... ٨٣
فيزيولوژى انسان... ٦٣

فيزيولوژى قاعدگى ويائسگى... ١٨٣
فيض الرحمن...... ٣٠١

(ق)
قاتل... ٤١٨

قاعدة ال ضرر... ٢٢
قاموس الصحيفة السجادية... ٣٣٠

قانون اساسى با متمم آن... ٦٨
قانون كار... ٣٨٦

قانون مجازات عمومى... ٤٧٨
قانون ودادگسترى...... ٢٠٧

قبسات... ٦٣٠
القبض... ٤٩٩
قدميه... ٣٤٨

قرآن برفراز اعصار... ٢٦٩
قرآن وخلقت انسان... ٢٣٥



قرب االسناد... ١٦٠
قربانيان استعمار در إيران... ٣٠٦

قسم به آفتاب... ٣٢٢
القصاص... ٥٤٢

قصه بلقيس... ٢٣٠
قصه زمستانى... ٢٤٨

قصه عشق... ٥٤
قصه عشق... ٤١٤

قصه ها وتصويرها... ٢٥١
قصه هاي آذربايجاني... ٢٥١

قصه هاي إيراني... ٤٠٩
قصه هاي گرجى... ٢٥١

قصه هاي مردم فارس... ٤٧٩
قصه هايى از ازبكستان...... ٢٥١

قصه هايى از سرزمين هرات...... ٢٥١
قصه هايى از ويتنام... ٢٥١

(٧٠٥)



قصيدة في الرد على قصيدة ابن سينا... ١٠٥
قصيدة في مدح أمير المؤمنين (عليه السالم)... ٤٦٢

القضاء والشهادات... ٥٤٢
قضاوت... ٣٠٨

قضا وقدر... ٤٧٦
قضية زيد وزينب... ٤٩٢

قفقازيه ومجاهدين إيراني... ٢٧٣
قفل دهن شيطان... ٥٨٤

قالئد الدرر... ٢٥٦
قلمرو قلم... ٢٢٨

قنات... ٧٨
قهرمان صليب...... ٢٣٥

قوائم األنوار وطوالع االسرار... ٦٠٠
قواطع األوهام...... ٦٠١
قواطع هيالجات... ٣٦٨

القواعد... ٥٧٢
قواعد فقه... ٢٨

قواعد المبين...... ٣٠٤
قواعد المواريث... ١٥٣

القوانين المحكمة (قوانين األصول)... ٥٤٣
قوت ال يموت... ٥٧٢

قوه عصبي... ٤١٨
القويم في تفسير القرآن... ٢٥٩

قيام افسران خراسان... ٤٨
قيام عظيم إسالمي امام حسين (عليه السالم)... ١٥٦

(ك)
كار إسرائيل پايان يافت... ٢٣٦

كاربرد الگوهاى احتمال... ٣٨٠
كاربرد حروف اضافه انگليسى... ٢٦٦
كاربرد ديسك در طراحي فايل... ٣٤٠

كاربرد سيستمهاى كنترل كيفيت...... ٣٨٠
كاربرد عكسهاى هوايى...... ٦٣٩

كارنامه ايزدى... ٣٤١



كارهاى عملي شيمى آلى... ١١٦
كار وكارگر در اسالم... ١٥١

كاشاني نامه... ٤٨٤
كاشت، مراقبت، تكثير گلها...... ٢٢٥

كاشف االسرار... ٤١
كالبد شناسى توصيفي... ٦٣٥

كاليگوال... ١٤٦
كانون فساد... ٤٣٠

كبريت احمر... ٦٠١
كتاب آبى... ٦٢٢

كتاب األبرار... ١٠٠
كتاب أبي الحسن النهدي... ١٥٢
كتاب أبي حمزة الغنوي... ١٦١
كتاب أبي سلمة البصري... ١٦٧

كتاب أبي سليمان... ١٦٨
كتاب أبي سليمان الختلي... ١٦٨
كتاب أبي طالب األزدي... ١٧٧

(٧٠٦)



كتاب أبي طالب البصري... ١٧٩
كتاب أبي العباس... ٢١٥

كتاب أبي عبد الرحمن األعرج... ٢١٦
كتاب أبي عبد الرحمن العرزمي... ٢١٦

كتاب أبي علي الحراني... ٢٢٢
كتاب أبي القاسم بن محمد... ٤٩٥

كتاب إلى السيد حسين الخوانساري... ٥٥٥
كتابشناسى طبري... ٤١٣

كتابشناسى نظامي گنجوى... ٤١٣
كتاب الصالة... ٩٤

كتاب الصالة... ١٥٣
كتاب الطالق... ٢٢

كتاب في األصول... ٥٠٩
كتاب في االنشاءات... ٢٢٧

كتاب في تراجم العلماء... ٢٥٦
كتاب في تراجم العلماء والفضالء...... ٤٠٥

كتاب في الجفر... ٢٠١
كتاب في علم األصول... ٧١

كتاب في النحو... ٥٠١
كتاب القضاء... ٩٤

كتاب من قرآن... ٤٤٦
كتاب الميراث... ٢٣
كتاب النكاح... ٢٣

كرائم القرآن... ٥٧٢
كردار وگفتار محمد (صلى الله عليه وآله)... ٤٤١

الكر والفر... ١٦٨
كزاز وهارى... ٣٥٩

كشتى نوح (عليه السالم)... ٢٣٦
كشف اآليات... ٧٤
كشف اآلية... ٤٢٢

كشف االرتياب في أدلة الحجاب... ٣٠١
كشف األسرار الخفية...... ٣٦٣

كشف األصول... ٥٨٥



كشف الشكوك عن الشاك والمشكوك ٤٨٨
كشف الفقه... ٥٨٥

كشف اللغات... ٦٣٠
كشف المهمات واأللغاز والمعميات... ٣٦٣

الكشكول... ١٢١
كشكول... ١٢٧
كشكول... ١٤٠
كشكول... ٣١٥
كشكول... ٤٥٦

كشمير يا باغ نشاط... ٦٤٠
كشور من وجهان... ٢٧٨

كفاية الذاكرين... ٤٥٧
كفاية الواعظين وهداية القارئين... ٣٣٠

كالم قدوسى... ٣٠٩
كالم نور... ٢٥٩
كلمات... ١٦٤

الكلمات الطيبات... ٥٧٢
كلمات قصار حسين بن علي (عليه السالم)... ٥٠٧

كلمات قصار حضرت محمد (صلى الله عليه وآله)...... ٦١٣

(٧٠٧)



كلمات قصار على (عليه السالم)... ٤٨٥
كلمة طيبه... ١٥٣

كليات جغرافيائى... ٤٣٤
كليات سعدى... ٥٠٧

كليات ميكروب شناسى مواد غذائي... ٢٣١
كليد تجزيه وتركيب جمالت عربي... ٢٢٨

كليد جنت... ٣٩١
كليدهاى قرآن... ٢٣٦

كمال االيمان...... ٣٠١
كمونيسم از نظر عقل واسالم... ٣٠١

كنايات فرهنگ... ٢٦
كندوكاوى در باره استخاره وتفأل... ٣٠٣

كنز الحكماء ومطلب األطباء والعلماء... ١٦٥
كنز الرموز... ٥٨٤

كنياز دالگوركى...... ٦١٣
كهن ترين داستان جهان...... ١٤٦

الكواشف الجلية...... ٥١٢
الكواكب السبع السيارة... ١٧٣

كوبا... ٧٨
كوثرنامه... ٦٠١

كودك... ٢٣٦
كودكى كه بتها رامى شكست... ١٥

كوفه پيدايش شهر إسالمي... ٧٨
الكوكب الدري... ٣٠١

كويت امروز... ٣٧٤
كيش شخصيت... ١٥١
كي گفت ميائو... ٢٥١

الكيمياء... ٦٣١
كيميا پزشكى پنى سيلين...... ٤٨٠

كيمياى هستى... ٧٤
(گ)

گالش ها... ٢٩
گامى در رآه شناخت قران... ٤٤



گاو زرد طالئى... ١٥
گذرى بر بوستان قرآن... ٢٩٦

گربه ننر... ٢٥١
گروهها وتقارن...... ٤٩١

گزارش يكساله اندازه گيرى...... ٤٨٧
گزيده اشعار فارسي اقبال الهوري... ٤١٣

گزيده متون فقه... ٢٨
گفتارهائى در حقوق عمومى... ٣٣٩

گفت وشنود بامردان انديشه...... ١٦٢
گلبانگ عارفان... ١٤٢

گل به صنوبر چه كرد؟... ٤٠٩
گلچين (گلبن) محمدي... ١٣٩

گلدسته نظم ونثر... ٣٤٩
گلدوزى جديد... ٣٧٧
گلدوزى نگاه... ٤١٠

گلزار خنده... ٥٠٧

(٧٠٨)



گلزار شريعت... ٣٥٥
گلشن اسالم... ١٢٨
گلشن مراد... ١٣٢
گلهاى نينوا... ٤٤٢

گلهائى از بوستان انديشه... ٥٣
گل وبلبل... ٤٧٥

گناهان... ٣٢٨
گناه مادر... ٤١٤

گنج اسرار... ٦٠١
گنج ناصري... ٢٩٢

گنجينه سؤال علوم...... ٣٧٤
گنجينه مصادر... ١٣٩

گنجينه معما... ٢٣٧
گواهى نامه... ٣١

گوشت وصنايع آن... ٣٧٣
گوشه أي از أخالق حضرت محمد (صلى الله عليه وآله)... ٣٢٣

گوشه نشينان آلتونا... ١٤٦
(ل)

لئالي منثور... ٣٠١
ال تدركه األبصار...... ٤٠٠

لباب األصول... ٥٧٢
لب السير وجهان نما... ١٩٥

لسان الصدق والصواب... ١٣٧
لسان الغيب... ٥٧٢

لطف على خان زند وآقا محمد خان... ٢٧٣
لطيفه (انشاء) فيضى... ٣٤٩
لطيفه هاي پزشكى... ٤٣٥

لطيفه هاي ديپلماتيك... ٤٣٥
لطيفه هاي سينمايى... ٤٣٦

لطيفه هاي مدرسه أي... ٤٣٦
لغت نامه قرآن... ٢٦٩
لمعات األصول... ٣٠
لمعات األنوار... ١١٠



لمعات األنوار...... ٥٨٧
اللمعات في أصول الفقه... ٥٧٢

اللمعات في شرح دعاء السمات... ٤٩٩
لمعات النور في تفسير آية النور... ٤٢

لمعات النور ليوم العاشور... ٢١٤
لمعات الهداية... ٥٧٢

لهجه هاي اردستانى... ٥٦٨
لوامع األنوار...... ١١٠

لوامع التنزيل وسواطع التأويل... ٤٠٠
لوح جنة األسماء... ٥٠

لوح محفوظ... ٥٠
اللؤلؤة الغالية في أسرار الشهادة... ١٧٣

لؤلؤ العبرات... ١٠٤
ليالوتى... ٣٤٩

ليلى ومجنون... ٣٨٢

(٧٠٩)



(م)
ما بر صليب رنج خويش... ٨٣

ماجراهاى فضائي در خانه شما... ٢٧٦
ماجراى شكست ارتش آلمان... ٨٨

ماحي الضاللة والغواية... ١٧٤
ماگناكارتا يا منشور كبير... ١٢٨

ماليه عمومى... ٢٠٧
مانن لسك... ٤٣٤

ماه نو وشعر كهن...... ٢٦٣
ما هي آكواريم...... ٤٣٥

ماهيان درياى خزر...... ٤٣٣
ماهيت قيام شهيد فخ... ٢٢٤

ماهيها... ٢٣٦
مباحث الشروط... ٣٢٢

مباني آناليز از ديدگاه توپولوژى... ٣٨٠
مباني احتماالت... ٣٨٠
مباني االستنباط... ٤٥٥

مباني استنباط حقوق إسالمي...... ٢٨
مباني اعتقادي اسالم... ١٨٩

مباني بررسيهاى نمونه أي... ٣٨١
مباني پرورش دام وطيور... ٤٩٠

مباني تاريخ حقوق إيران...... ١٢٨
مباني تدوين نشريات آمارى... ٤٢٧

مباني تكملة المنهاج... ٤٦٢
مباني رياضيات... ٣٨١

مباني زبان شناسى...... ١٤٦
مباني زيست شناسى... ٣٧٦

مباني فقهى حكومت إسالمي... ٢٨٨
مباني فيزيك رياضي... ٣٨١
مباني الپار اسكوپى... ٣٣١

المتاجر... ٥٦
المتاجر... ٤٩٩

متد تفسير قرآن... ٢٦٩



متل هاي بروجردي... ٢٨٢
متمم حساب... ٤٨٤

متمم رسالة حساب... ٣٦٩
متمم هندسه مسطحه... ٤٨٤

متن دفاع لساني... ٣١١
مثلثات... ٢٧٨
مثلثات... ٤٨٤
مثلثها... ٤٨٤

مثنوى تحفة النجم... ١٦٧
مثنوى جنگ فيالن... ١٢٩

مثنوى خسرو وشيرين... ٢٣١
مثنوى رتن وپدم... ٣٥٠

مثنوى شيدوش وناهيد... ١٠٧
مثنوى فتحنامه گجرات... ٣٥٠

مثنوى مبدأ فياض... ٣٥٠
مثنوى نل ودمن... ٣٤٣

مجازات مرگ... ٧٨
مجسمه سازى با خمير كاغذ... ٣٤١

(٧١٠)



مجمع االشعار... ٣٥٠
مجمع البحرين... ٢١٠
مجمع الظرائف... ٤٤٩

مجمع النورين وملتقى البحرين... ١١٠
مجمل التواريخ بعد العصر النادري... ٩٨

مجموعة الفوائد المتفرقة... ٣٦٩
مجموعة في الفقه واألصول... ١٢٧

مجموعه اشعار... ١٠٧
مجموعه اشعار اجتماعي... ٢٧٣

مجموعه تستهاى زبان تخصصي... ٢٧١
مجموعه تستهاى كارشناسى ارشد... ٢٧١

مجموعه غزل فيض روح القدس... ١٤٢
مجموعه فرهنگ جبهه... ٣٠٧

مجموعه قواعد عربي...... ٢٢٨
مجموعه قوانين، دستور العمل ها...... ٣٢٤

مجموعه قوانين، مصوبات...... ٣٢٤
مجموعه قوانين ومقررات خريد...... ٣٢٤

مجموعه كاربردى صادرات...... ٣٢٤
مجموعه مقاالت... ٤١٨

مجموعه مقاالت...... ٢٨٨
مجموعه مقاالت إيران شناسى... ٢٥١

مجموعه مقررات مناطق آزاد...... ٣٢٤
مجموعه مقررات واردات...... ٣٢٥

محاسبات عددي... ٣٧٤
محاكمة الحجاب... ٧٤

محاوره... ١٠١
محراب راز... ٣٥٧
المحفوظات... ٥٧٣

محكوم... ٧٢
محمود واياز... ٢٨١

محيط شناسى... ٦٣٦
مختار ثقفي آينه عصر أموي... ٣٠٣

مختار العرايض... ١٥٢



مختصر االسالم... ١٣٥
مختصري از أحوال معصومين (عليهم السالم)... ٤٠٢

مختصري از نقشه ونقشه بردارى...... ٢٥٢
مختصري در باره اقتصاد آمريكا... ٦٣٩

مخروطات... ٤٨٥
مخزن االسرار في اثبات النبوة... ٣٠١

مخزن الطهارة... ١٥٣
مخزن الهموم... ٤٠٦

المدائن... ١٧٦
مدارك الحج... ١٨٩

مدارهاى الكترونيكى مجزا ومجتمع... ٩٠
المدخل إلى عذب المنهل... ١١٤

مديريت آزمايشگاه...... ٧٣
مذهب شيعه وسني كي اختالف... ١٥٣

مرآة األنوار ومشكاة االسرار... ١٢١
مرآة الرجال... ٣٣١
مرآة العارفين... ٦٠٢

مرآت القلوب... ٦٤١

(٧١١)



مرآة الوحدة... ١٧٤
مراتب سبعه قلب... ٦٠٣

مرتع األفكار... ٣٠١
مردان، زنان وروابط... ٢٧٤
مردمى ونامردمى ها... ٤٤٤

مرده زنده شد... ٤٤١
مردى كه تنها مانده بود... ١٦

مرز عشق... ١٦٤
مرشد الطالب ومفهم الكتاب... ١٤٠

مرشد العوام... ٥٥٥
مرصاد العباد... ٦٠٣

مرض حصبه يا تيفوئيد... ٣٥٩
مرقاة األنظار ومرآة األفكار... ٢٥٦

مركز ادوار... ٣٤٥
مروج الذهب ومعادن الجوهر... ٤١٩

مسائل أصولي وفقهي... ٥٥٩
مسائل توسعه روستائى... ٧٨

مسائل الدعاء... ٣٣٠
مسائل عمده حفظ الصحة... ٨٣

المسائل المنتخبة... ٤٦٢
مسافرت شرق يا سرگذشت فريكت... ٦٤١

مسألة ابن السبيل... ١٩٣
مسألة والية الفقيه... ١٤٤

مسالك الدين ومحاج المجتهدين... ٥١٠
مستحدثات المسائل... ٤٦٣

مستطرفات... ١١٠
المسلك العالي في العلم االجمالي... ٥٦٧

المسموعات... ٥٧٣
المسير إلى سبيل النجاة... ٥٨٠

مسير طالبي في بالد افرنجي... ١٩٦
مشارب عمده أخالقي... ٤٤٤

مشاعره در اشعار شمع وپروانه... ٤٧٥
مشاهدات شنيدنى... ٤٢٥



المشتركات... ٣٩٠
مشجرة إجازات العلماء االمامية... ٥٧٣

المشكاة الزاهرة...... ٣٦٣
مشكاة الظالم...... ٤٤٨

المشيخة (كرسي نامه)... ٦٠٣
المصابيح العلية عند مختلف األدلة... ٥٧٣

مصاحبه ديدرو - داالمبر... ٩٣
مصالح المؤمنين... ١٣٨
مصباح السالكين... ١٢٢

مصباح العالج... ٢٠٣
مصباح (مقباس) الكرامة...... ٥٦٦

مصدر نامه... ١٣٩
مصدق ونفت... ١٥١

مضرات گوشت ومشتقات حيواني...... ٣١٠
مضرات نوشابه هاي الكلى...... ٤٨٠

مطارح االنظار... ٥٨٩
مطالعه تطبيقي راجع به برات...... ١٢٩

مطلع األنوار... ٦٥
مطلع األنوار ومنبع األسرار... ٤٢

(٧١٢)



مطلوب الذاكرين... ٢٠٢
مظهر األنوار...... ١١٠

معادالت ديفرانسيل معمولي...... ٣٨١
معادالت ديفرانسيل وكاربرد آنها... ٦٢٣

المعاد والتوبة... ٥٨
معاد يا حيات ابدى... ٤٤

معارف الفرقة الناجية... ٤٠١
المعارف في إيران قبل االسالم... ٢٢٠

معالجه سرطان وسائر امراض...... ٣١٠
معالم التأويل والتبيان...... ٦٠٤

المعاملة المحاباتية... ٥٥٩
معاينه عصبي در أطفال... ٣٣٧

معجم الثقات وترتيب الطبقات... ١٨٩
معجم رجال الحديث... ٤٦٣

معجم المحاسن والمساوئ في االسالم... ١٨٩
معجون الهى... ٣٢٦

معدن اآلثار في ضبط الحكم واألخبار... ٣٠١
المعراج... ١٦٩
معراج... ٦٠٤

معراج پيغمبر اسالم (صلى الله عليه وآله)...... ٣٠١
معراج التوحيد... ١٩٧
معراج الكمال... ١٢٢
معرفة األشياء... ١٨١

معماري وأصول طراحي ساختمان... ٥٨٢
معيار األدب... ٢٧٨

معيارهاى طراحي سازه پايدار...... ٦٨
معين الخواص... ٥٥٩

معين العباد... ٢٧٨
مغناطيس القلوب... ١٤٠

مغني األديب... ٣٩٤
مغني الطبيب... ٢٠٣

مفاخر األخيار ومناقب األبرار...... ٦٠٥
مفاهيم اساسى حساب ديفرانسيل... ٢٧٧



مفتاح االعالم... ٥٨٠
مفتاح الدالئل... ٨٣
مفتاح الغيب... ٥٧٣

مفتاح اللباب (الباب)... ٢٤٦
مفهوم زيربنا وروبنا در جامعه...... ٢٨٨

المقائل في حاشية الرسائل... ٤٥٦
مقاصد األصول... ٦٢٠
مقاالت حقوقي... ٥٦٥

مقالة في تشريح اجزاء الحملية...... ٢٣
مقالة في وجوب الوجود... ٢٣

مقاله اثنى عشريه... ٧٤
مقاله در اراده ومشيت... ٢٣

مقاله در بيان تجليه وتخليه...... ٢٣
مقاله در بيان حقيقت شب قدر...... ٢٣

مقاله در بيان قوه مولده... ٢٣
مقاله در حدوث دهري...... ٢٣

مقاله در مسح رأس ووضوء...... ٢٣
مقاله در وجود رابطى... ٢٣
مقام قرآن در حديث... ٤٢٢

(٧١٣)



مقام مصدق در نهضت استقالل طلبي ١٥١
مقاومت مصالح... ١٩٣
مقاومت مصالح... ٢٨٠

مقايسة حال المسلمين...... ٢٢٠
مقايسه طب قديم إيران... ٣٨٤

مقدمات رياضي... ٤٨٥
المقدمة... ٢١٣

مقدمه احكام جهاد... ٤٧٢
مقدمه أي بر آمار واحتمال... ٣٨١

مقدمه أي بر تحليل سريهاى زماني... ٣٨١
مقدمه أي برديفيوژن... ٢٨٣
مقدمه أي بر شيطان... ٣٩٣

مقدمه أي بر فلسفه رياضي... ٤٩١
مقدمه أي بر نظريه كنترل...... ٣٨١

مقدمه براى تأمين اجتماعي... ٦٣٧
مقررات وقوانين... تنيس روى ميز... ١٥٥

مقصد األبرار في اثبات اإلمامة... ٣٠٢
مقصد الحسين (عليه السالم)... ٣٢٧

مقصد الطالب في شرح المكاسب... ٤٢٧
المقوالت العشر... ٢٤٧

مكاتبات بازرگانى انگليسى... ٢٦٦
مكاتبات عالمي... ٣١٥
مكاتب سه گانه... ١٠٤

مكاتيب... ٤٠٧
مكاتيب ومنشآت... ٢٧

المكاسب... ٢٣
المكاسب... ١٧٤

مكالمه شخص طبيعي باداعيان الهى... ٤٣٧
مكانيسم هاي از رشد ماندگى... ١٥١

مكانيك جامدات مهندسي... ٢٨٠
مكانيك ضربه... ٢٨٠
مكتب شمس... ٤٠٩

المالحم... ١٦١



ملخص المقال في دفع القيل والقال... ٥٩٤
الملكية والتصرف... ٥٦١

ملمع الطهور... ٤٤٢
ممتاز التواريخ... ١٩٣

منابع آبهاى إيران...... ٢٠٨
مناجاة... ٣١٧

مناجاة نامه... ٣١
مناجاة نامه... ٥٣

مناسك حج... ١١٥
مناسك الحج... ٢٣
مناسك الحج... ٨٠

مناسك الحج... ١٣٥
مناسك الحج... ١٧٤
مناسك الحج... ٢١٣
مناسك الحج... ٤٦٣
مناسك الحج... ٤٦٣
مناسك الحج... ٥٦١

مناسك العاشقين... ٦٠٥
مناسك وآداب حج... ٢٦٠

مناسك وادعيه منتخبه... ٣٠٤
مناظرات االحتجاجات العشرة... ٣٣٠

(٧١٤)



مناظره گل ومل... ١٦٦
مناظره ومكاتبه أي با يك وهابى... ٣٢٢

منافقان... ٢٣٦
منافقان از ديدگاه ما... ١٥١

مناقب األئمة... ٦٥
مناميه... ٦٠٦

مناهج االحكام... ٥٦١
مناهج أنوار المعرفة...... ٦٠٦

مناهج العلية... ٥١١
مناهج اليقين... ١٦٥

منبر الوسيلة (وسيلة المعاد)... ٤٩٩
منبع السعادات... ٢٩٨

منبه فؤاد المهتدين... ١٥٨
منتخب األحاديث... ٤٢٥

منتخب (تلخيص) اصالح العمل... ٥٩
منتخب توضيح المسائل... ٤٦٣
منتخب جوك باشست... ٦٣٢

منتخب الرسائل... ١٣٥
منتخب الرسائل... ٤٦٣

منتخب شبستان خيال...... ١٦١
منتخب شرح المية العجم... ١٥٩

منتخب الفقه... ٥٩٢
منتخب نجاة العباد... ١٨٦

منتخب النصائح... ٣٩١
منتخب النفيس... ١٠١

منتخبي از آثار شعراى معاصر... ٤٥٤
منتخبي از نثرهاى بديع عربي... ٤٤٨

المنتهى في النجوم... ٢١٠
منتهى المطالب في شرح المكاسب... ٨٨

منجزات المريض... ٤٢٧
منشآت... ١٠١
منشآت... ٣٥٠
منشآت... ٣٥٣



منشآت... ٤٧٣
منطق الحسين (عليه السالم)... ٣٢٧

منطق رياضي... ١٩٠
منطق نظري - منطق عملي - أخالق... ٦٣٨

منطق وفلسفه... ٣٣٦
منظومة (أرجوزة) في النحو... ٢٥٦

منظومة في البديع... ٥٦٢
منظومة في الحكمة... ٣٦١

منظومة في الرد على المثنوي...... ١٠٥
منظومة في علم البيان... ٥٦٣

منظومة في الفلسفة والحكمة... ٦٣٢
منظومة في الكيمياء... ٦٣٣

منقبت مرتضوي... ٢٣٨
منهاج الصالحين... ٤٦٣

منهاج الصناعة (ريحان الملوك)... ٢٠٣
المنهاج العلى... ١٧٩
منهاج المتقين... ٤٥٥

منهاج النجاة في تفسير الصالة... ٤٨٠
منهاج النجاح...... ٢٢٠

(٧١٥)



منهج الرشاد في شرح نجاة العباد... ٥٧٣
منهل الرواية على أولي الدراية...... ١١٥
من هو المهدي عجل الله فرجه؟... ١٩٠
منية البصير في بيان كيفية الغدير... ٢٥٧

منية اللبيب... ١٠١
مهابهارات... ٣٥١

مهارت يابى در علوم...... ٦١١
مهدى (عليه السالم) ومساله رجعت... ١٤٤

مهمات األصول... ٩٢
موارد الكلم وسلك درر الحكم... ٣٥١

موازنه ها... ١٥١
مواعظ... ٤٢٦

مواعظ ونصايح... ٤٠٦
موافقت هاي كلى وارداتى...... ٣٢٥

المواهب العلوية...... ١٨٦
موجوداتي از ما وراى فضا... ٣٨٦

مورچه سرگردان... ٦٣٨
موسى (عليه السالم)...... ٢٢٥

موسيقى كبير فارابى... ٢٦٧
موعظه إبراهيم... ٩٦

موعود جهانى... ٣٢٣
موقعيت إيران ونقش مدرس... ١٥١

مولود نامه... ٦٥
مومو... ٣٠٦

الميراث... ٥٦٣
ميزان الصواب...... ٣٧٠

ميزان الفلك... ٢٥٧
ميكروب شناسى كاربردى... ٢٣١

ميكو باكتريولوژى... ٧٣
مينوتوس مشاور نرون... ٥٠٧

ميهن پرستان... ٣٢٩
(ن)

ناپلئون در تبعيد... ٥٠٨



ناجيان دو جهان... ٥٣
نادر سردار شكست ناپذير إيران... ٢٠٦

نادر شير مرداتك... ٣٠٦
الناسخ والمنسوخ... ٣٣٤

ناسيوناليسم ايدئولوژى سياسي است ٤٠٤
ناصر العترة الطاهرة... ٤٠١

ناصر الملوك... ٥١٣
نافع األفهام ورافع األوهام... ١٠١

نامه هاي تاريخي... سيد جمال الدين... ٤٩
نثر طوبى...... ١١٥

النجم الزاهر في صالة المسافر... ١٤٤
نجم الطالبين... ١٠٢

النجوم الزاهرة... ٣٥٩
نجيب زاده كوچك... ٤٢٨

نخستين مفاهيم توپولوژى هندسه...... ٤٩١
نداى دل... ٦١٢

نداى عدالت انسانيت... ١١٥
نسب نامچه سادات فندرسكى... ٢١٠

(٧١٦)



نسخه هاي درمان باگياهان دارويى... ٤٩٣
نسوي نامه... ٤٨٥

نسيم حيات... ٢٦٩
نسيم سحري... ٣١٨

نشانه گذارى در زبان فرانسه... ٣٧٥
نصاب منظومة اللغات... ٧١

نصايح الملوك وآداب السلوك... ١٢٢
نصيحت نامه... ٢٤٧

نطق رستگارى بخش در مجلس...... ٣٦٤
نظارت ملى...... ٤٦٥

نظام اجتماعي وبردگى در اسالم...... ٣٢٣
نظام اعتزال...... ٤٤٦

نظام التنجيم... ١٦٧
نظام صنعتي وانسان صنعتي... ٤٤١

نظريه آمار... ٣٨١
نظريه احتمال مدرن... ٣٨٢

نظريه جديد سازمان، مديريت...... ٢٨٩
نظريه مقدماتي احتمال...... ٦٢٣

نظريه هائى در باره زندگى...... ٢٦٦
نظريه هايى در باره بوروكراسى...... ٢٨٩
نظريه هايى در باره بوروكراسى...... ٢٨٩

نظم األعيان... ٥٧٣
نظم خطبه موالي متقين به مالك... ٢٧٣

نظم اللئالي... ٦١٤
نظم الآللي... ٥٦٣

نعم الزاد ليوم المعاد... ٣٥٧
نغمه پرداز نامراد... ٥٤

نفائس االخبار...... ٥٨٨
نفائس الدعوات... ٥٧٣

نفت وسلطه... ١٥١
نفحات االعجاز... ٤٦٤

نفوذ اسالم در اروپا... ٢٩٥
نفوذ در جامدات... ٢٨٤



نفوذ صهيونيسم در مطبوعات... ٢٣٦
نفي االجبار عن فاعل المختار... ٤٠١

نقبى در نقد امروز... ٢٧١
نقدي بر: بر چسپ هاي ناچسپ... ١٥١

نقشه كشى مقدماتي اتومكانيك... ٦٣٤
نكات اساسى نامه نگارى... ٣٩٠

نكات عمده روانشناسى تحليلي... ٩٤
نكاتي چند در باره روانشناسى تبليغ... ٤٧٧

نگارخانه چين... ٢١٠
نگاهى بر دو أصل استوار... ٢٢٣

نگاهى به تاريخ سياسي إيران... ١٥٢
نگاهى به تحول علم أصول...... ٥٦٥

نگاهى به تركيه امروز... ٣٣٢
نماز پنجگانه... ٤٠١

نماز جمعه... ٥٨٠
نماز دل شب... ١٩٠

نماز شب در اسالم... ٤٢٢

(٧١٧)



نماز يعنى رهبرى... ٢٣٦
نمايشنامه سربازان جاويدان... ٣٩٠
نمايشنامه هائى در رآه وطن... ٣٩٠

نمايشنامه هاي سپاه خوشبختى...... ٣٩٠
نمايشنامه هاي مدارس... ٣٩٠

نمونه أي از يك انسان...... ١٣٩
نهاية األصول... ٥٧٣

نهج البالغة...... ٦٠٨
نهج البيان... ٣٢٨

نهج الفصاحة...... ٤١٩
نهج المتقين في أخالق سيد المرسلين... ٣٣١

نهضتهاى سياسي مذهبي...... ٣٣٦
نه مقاله هندسه... ٤٨٥

النوادر... ٢٢٠
النوادر... ٢٢٤

النواميس اإللهية...... ٥٧٣
نور اآلفاق في مباحث األخالق... ٣٠٢

نور، امواج الكترومغناطيسى... ٣٨٩
نور األنوار...... ١١١
نور على نور... ٦٠٦
نور ورنگ... ٢٩٧

نوزادان نلسون (١٩٩٢)... ٦٣٨
النيات... ٦٣٥

نيمايوشيج، زندگى وآثار أو... ٣٩٠
(ه)

هادي المضلين... ١٠٢
الهداية... ٥٩٣

هداية األطفال... ٤٠١
هداية األنام... ٢٤

هداية األنام... ٥٠٠
هداية الطالبين... ١٧٥

هدايت طالب به دانش اسطرالب... ٣٣٦
هداية الغافلين... ٤٠١



هداية المتقين... ٤٨
هداية المحدثين... ٣٥٢

هداية المؤمنين... ٤٦
هدايت نامه در جواب شكايت نامه... ٤٢٦

الهدية العالية... ٣٥٢
الهدية المكية... ١٣١

هدية النجباء...... ٢١٤
هدينامه... ٣١

هديه أي از دوست... ٤٤٦
هراكيلتوس... ٤٤٤

هزار پند... ٢٢٥
هزار دستان... ٢٣٠

هزار ماه سياه...... ٣٠٦
هزار مسألة ولگاريتم... ٦٤٠

هزار وششصد شكل معماري... ٥٨٢

(٧١٨)



هزار ويك خنده... ٦٤٠
هفت صورت عشق... ٥٤

هفت كشور... ٣٤٥
هفت مسأله... ٤٢٦

هفت مقاله از إيران شناسان شوروى... ٢٥٢
هالل محرم... ٣٩١

همانكه دلت ميخواهد... ٢٤٨
هميان... ٤٥٧
هندسه... ٢٣٠
هندسه... ٤٨٥

هندسه ابتدائي... ٥٦٨
هندسه ترسيمى ورقومى... ٤٨٥

هندسه دبستان... ٤٨٦
هندسه ديفرانسيل موضعي... ٢٩٠

هندسه فضائي... ٤٨٦
هنر گلدوزى نوين... ٤١١

هنر ما نوى... ٣٧٢
هوسهاى يك زن... ٤١٤
هيئت فالماريون... ١١٥

هيپنوتيسم درمانى... ٢٧٢
هيدروليك جريان آب...... ٢٨٥

(و)
واجبات الصالة... ٥٩
وادى السالم... ٤٢٦

واژه انگليسى مناسب...... ٢٦٦
واژه نامه ويژه دانشجو... ٢٢٨

وافوريه... ٥٠١
واقعيات حاصل از أرقام...... ٤٨٧

وبائيه (يوسفيه)... ٥١٣
وجوب الحجاب بنص الكتاب... ٥٨٥

وجوب رد السالم... ٥٧٥
وجود الصور النوعية في األجسام... ١٢٦

وجيزة...... ٣٨



الوجيزة في الدراية... ٥٢
وجيزة في علم الرجال... ٨٠

الوجيز في الفقه... ٥٧٣
وجيزه در أصول فقه... ٨٥

ورزش روح...... ٣٣٣
الوسيلة... ٥٠٠

وسيلة الزائرين... ٢١٤
وسيلة المعصومين... ٢١٤

وسيلة النجاة... ١٣٥
وسيلة النجاة... ٢٨٨

وصف صوبه هاي هند... ٣١٧
وصف كشمير... ٣٥١

وصيت... ٢٩
وصيت نامه... ٤٥١

وصيت نامه أمير المؤمنين (عليه السالم)... ٤٥١
وضعية... ٣٨

وظيفه أدبيات... ١٤٧

(٧١٩)



وظيفه بشرى... ٤٣٧
وظيفه فيضى... ٣٥١

وعده گاه شير بلفور... ١٤٧
وفا (گل سرخ)... ٢١٢
وقاية االنسان...... ٤٠٢

(ي)
يادداشتهاى فيلد مارشال... ٨٨

يادگار أشك... ٣٩٠
يادنامه بهزاد... ٣٣٢

ياقوت االيمان وواسطة البرهان... ٢٨٤
الياقوت والمرجان... ١٧٠

يا مفت يا مفت... ٥٠٨
يزد نگين كوير... ٢٣٨

يك دروغ چه كرد؟... ٦٤٠
يك معجزه آشكار: كربالئي كاظم... ٢٣٦

ينابيع الحكمة... ١٣١
ينابيع الحكمة... ٥٠٠
ينابيع الوالية... ١٧٤

يوسف، جوانيكه خطاكاران رابخشيد... ٢٣٦

(٧٢٠)


