
  خطّي ايران و هند پژوهندگان معروف نسخ  ٤٧١

  

   ايران و هنديخطّنسخ پژوهندگان معروف 

  آشنايي با زندگي و آثار شيخ آقابزرگ تهراني *
ق برابر با نوزدهم فروردين  ه ١٢٩٣ل سال االو در شب پنجشنبه يازدهم ماه ربيع

 يكي از روحانيان تهران، واقع ةم در خان ١٨٧٦ش برابر با هفتم آوريل  ه ١٢٥٥سال 
دنيا آمد كه پدر و مادرش براي بزرگداشت   بهار، پسريراه دانگي، نزديك پامن در سه
ليكن هميشه .  بزرگ پدري وي، حاجي محسن تهراني، او را محسن ناميدندنام جد
 نام جد  بهزيرا طبق عادت قديمي تهرانيان كودكي كه. كردند  مي صدا»آقابزرگ«او را 

 بزرگ نام جد ه ب و كودكي كه»خانم كوچك« يا »آقاكوچك«كوچك او ناميده شود 
  .شود  مي خوانده»خانم بزرگ« يا »ابزرگقآ«خود ناميده شود 

رضا، فرزند حاجي محسن، فرزندي حاجي محمدپدرش، حاجي علي فرزند حاجي 
 و »ژيرحادثه «اي در تاريخ  او كتابچه. علي اكبر تهراني، خود از روحانيان تهران بود

  .١ذشته استق درگ ه ١٣٢٤سال   بهتحريم دخانيات نوشته و
حال وي در  شرح.  نيز از روحانيان تهران بودذريعه مؤلّف رضا، جدمحمدپدر او، 
 او پس از مرگ پدرش، حاجي محسن،.  آمده است٥٦٣ص  سيزدهم، ة، سدطبقات

رضا، حاجي محمدپدر .  ق ناگزير شد كار بازرگاني پدر را دنبال كنده ١٢٥٠سال  به
ؤر خان در كار بازرگاني و موله، منوچهمحسن شريك معتمدالدس نخستين س

  و دعاهاي معروفها قرآنچاپخانه در ايران عهد قاجار بوده است كه چاپ 
وله را كه در آن  ق معتمدالده ١٢٤٦او در سال . معتمدي محصول كار ايشان است به
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توص خود بر امالكش در گيالن كرد و اين زمان حاكم گيالن بود، وصيمهنا ي 
  .١بزرگ در نجف اشرف موجود است موقوفي شيخ آقاةانكتابخ در

و سپس در»مدرسه پامنار« و »مدرسه دانگي«ماتي را در شيخ تحصيالت مقد  
 . فراگرفت»مدرسه خان مروي«

وله، اصول الد باقر معزّمحمد حسين خراساني و شيخ محمدعلوم ادبي را نزد شيخ 
را نزد سيد عبدالكريم مدردد سي و سيدتقي تنكابني و شيخ محمتقي پسر محم 

داس نهاوندي، منطق را نزد ميرزا حاج شيخ عبدقمي، فقه را نزد ميرزا محممحم 
ات را نزد ايشان و تقي گرگاني و حاج شيخ علي نورايلكايي، مقداري از رياضي

از آثار دوران تحصيلي شيخ چند  .مقداري هم نزد ميرزا ابراهيم زنجاني آموخت
سبب كمبود چاپخانه   بهها را مانده كه شيخ آن جاي ههاي درسي ب ز كتابمجموعه ا

  .دست خويش نوشته است  بهدر آن زمان،
  :اي است شامل ها مجموعه يكي از آن

 .تاس  ق نوشتهه ١٣٠٨يساغوجي در منطق كه در سال ا •
 . قه ١٣١١ سال ةحجال  ذي٢٥تاريخ  هشرح ايساغوجي ب •
 .المنطق تركيب تهذيب •
 اين مجموعه. اسرار  بهصهادي حكيم سبزواري متخلّ ا ملّتأليفي المنتظمه اللئال •

هايي از   جزايري در اهواز بود و عكسمحمدد  زماني نزد سيذريعه صاحب خطِّ به
شيخ در همان . چاپ شده است) نوابغ الرواه(، قرن چهارم طبقاتمه آن در مقد

ةمطالع  بهتهرانماتي در سنين جواني، پس از پايان تحصيالت مقدات و  تاريخ ادبي
 .رجال پرداخته بود

 خود وي و محتوي اين خطِّ  به ديگري است كهةگواه بر اين مطلب وجود مجموع
 :هاست كتاب

 . ق نوشتهه ١٣١٤ال سال تاريخ ماه شو  بهرجال نجاشي كه آن را در تهران .١
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ست و نيز  ق نوشته اه ١٣٢٠سال   بهفهرست منتخب بابويه كه آن را در نجف .٢
 صاحب ذريعه در خطِّ  بهيك نسخه از فهرست شيخ طوسي در دست است كه

عراق پايان يافته   به ق در تهران و پيش از مهاجرتشه ١٣١٥ل االو هشتم ربيع
 نهاوندي، تصحيح و تحقيق كرده محمدكمك همكار خود، شيخ  بهاست و آن را 

وشن ساخته استاي كه بر نسخه نوشته، كار خود را ر مهو در مقد. 
همراهي پدر و مادر خويش، سفري در سال   بهبزرگ در دوران جوانياشيخ آق
عراق كرده و پس از سه ماه در همين   به سفري١٣١٣مشهد و در سال   به قه ١٣١٠

 ١٠سپس در سن بيست و دو سالگي در . مازندران نموده است  بهسال سفري نيز
عراق رفت و از اين تاريخ   بهكميل تحصيالتقصد ت  بهق ه ١٣١٥اني سال الثّ جمادي
 نجف در محضر حاج ةوي در حوز. زيست  مي ق در شهر نجفه ١٣٢٩تا سال 

  طاها نجف درگذشتهمحمد ق و شيخ ه ١٣٢٠سال   بهميرزا حسين نوري درگذشته
ق و حاجي  ه ١٣٢٣سال   بهي كشميري درگذشتهد مرتٰض ق و سيه ١٣٢٣سال  به

 كاظم، آخوند محمد اق و ملّ ه ١٣٢٦سال   به درگذشتهميرزا حسين خليلي
ه ١٣٢٩سال   بهت درگذشتهخراساني، پيشواي هواخواهان مشروطي د ق و حاج سي

ق و ميرزا  ه ١٣٢٤سال   بهاحمد حائري تهراني و ميرزا علي چهاردهي درگذشته
 تهق و شيخ شريعت اصفهاني درگذش ه ١٣٣٨سال   به تقي شيرازي درگذشتهمحمد

ت  كاظم يزدي مخالف مشروطيمحمدد ق و گاهي نيز نزد سي ه ١٣٣٩سال  به
، چاپ نجف، شرحي از جشن ٥٧٥، ص  چهاردهم طبقاتةسداو در . استفاده كرد

اش براي پيروزي  شادماني كه استادش حاج ميرزا حسين خليلي در مدرسه
ادي خواهي خود آورد و روح آز  ميق برپا داشته بود، ه ١٣٢٧ت در سال مشروطي

 شيخ تقريرات درس مرحوم آخوند خراساني را. دهد  ميرا مثل ديگر موارد نشان
خواهي  شد و در مبارزات مشروطه  ميز ايشان محسوبنوشت و از شاگردان مبر مي

 از »االسالم مدينه واالنام بال تعريف«نام   بهاو شركت داشت و در اين موضوع كتابي
شيخ، گذشته از . فارسي ترجمه و منتشر كرد  بهق ه ١٣٢٧در سال  فريد وجدي را

ترين استاد اوست و نيز از شيخ  استادان يادشده از حاج ميرزا حسين نوري كه قديم
ق و  ه ١٣٣٤سال   به صالح آل طعان بحرين و شيخ علي خاقاني درگذشتهمحمد
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دد سيبن يق و شيخ موٰس ه ١٣٣٤سال   به علي شاه عبدالعظيمي درگذشتهمحم 
الغطا درگذشته تراب خوانساري و شيخ علي كاشفد ابوجعفر كرمانشاهي و سي 

ق اجازه روايت  ه ١٣٥٤سال   بهد حسن صدر درگذشتهق و سي ه ١٣٥٠سال  به
ق و پيدايش اختالف ميان  ه ١٣٢٩وي پس از فوت مرحوم آخوند در سال . گرفت

ان و براي دوري گزيدن از هام تندروي مجلسيان تهرخواهان نجف بر سر اتّ مشروطه
جا پس از قرارداد  كاظمين هجرت كرد و در آن  بهگرايان، از نجف سياست واپس

ع و تحقيق پرداخت و تتب  به)كه پس از اين ياد خواهد شد(الغطاء  صدر و كاشف با
ريعه الي تصانيف الذّ«نام   بهالمعارف كتاب شناختيةتدوين داير  وتأليف  بهشروع
كه خاطري آسوده و فراغت بيشتر داشته باشد، شهر سامرا   و براي آن نمود»الشيعه

كيلومتري شمال بغداد را براي سكونت انتخاب كرد و هر  ١٢٥در كنار دجله در 
  .ي اين كتاب ارزشمند در اين شهر فراهم شدشش جلد خطّ

آوري فهرست عمومي از تمام آثار قلمي شيعه از   جمعة در زمينذريعه مؤلّف
مرگ،  او از آن سال تا پيش از. ع نمودام تا زمان حياتش تحقيق و تتبرين ايت قديم

 ايران و ي مهمها ي عمومي و خصوصي عراق عرب و اغلب كتابخانهها كتابخانه
برخي از آن  در ي سوريه و فلسطين و مصر و حجاز را ديد وها برخي كتابخانه

رد، تا جايي كه در بعضي از ها و روزهاي بسيار را سپري ك  شيخ شبها كتابخانه
شد كه در كتابخانه باز بماند، او   نمي كتابخانه راضي چون صاحبها كتابخانه

 برد و شب هنگام مدير كتابخانه در را بر روي شيخ  ميخوراك خود را با خويش
ماند تا مدير بر طبق قرار روزي ديگر در را بر   ميجا زنداني بست و او در آن مي

ي تركيه و هند و افغانستان و ها هاي كتابخانه شيخ اغلب فهرست. دروي او بازگشاي
  .هاي اروپايي را نيز از نظر گذرانيده است پاكستان و برخي فهرست

شيخ علي  منصوره خانم دختر بزرك در سن بيست و چهار سالگي باشيخ آقا
مريم و هاي   باقر و دو دختر بناممحمدنام   بهقزويني ازدواج كرد و از وي يك پسر

 باقر نيز محمدق درگذشت و پسرش  ه ١٣٣٥همسر شيخ در سال . مرضيه دارا شد
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ناچار پس از مرگ همسر   بهداري بود ، شيخ كه گرفتار بچه١سن جواني فوت شد در
اوو از وي ٢د احمد دماوندي ازدواج نمودلش در همان سال با مريم خانم دختر سي 

دو پسر بزرگ او دكتر علينقي و احمد . يدندسنين رشد رس  بهچهار پسر و دو دختر
پسر سوم شيخ، . منزوي در كار تصحيح و چاپ آثار پدر همكاري داشته و دارند

 دست دژخيمان رژيم پهلوي  به رضا منزوي كه دامپزشك بود ومحمدشادروان دكتر 
 تقي منزوي استاد دانشكده فني محمدشهادت رسيد و پسر چهارم، دكتر مهندس  به
  .كند  ميان شد و اكنون در لوس آنجلس زندگيتهر

 اهللا تاجر همراهي عمويش، حاج حبيب  بهق ه ١٣٥٠سال   بهشيخ براي بار دوم
در اين سفر براي خود و فرزندانش گذرنامه گرفت و لقب . مشهد سفر كرد  بهتهراني

، يعهذراين لقب شهرت نيافت، ليكن   بهچه اواگر.  را در شناسنامه ثبت نمود»منزوي«
 ق و ه ١٣٦٥مشهد در سال   بهم اوسفر سو.  از آن يادكرده است١٢٨ ، ص١٥ جلد
 . ق بوده ١٣٨١سال   بهچهارمش سفر

 را قابل انتشار ديد، در صدد ريعهالذّق كه اثر نفيس خود يعني  ه ١٣٥٤او در سال 
ها و  ب ضد شيعي و ايراني سامرائياي ناشي از تعصّ چاپ آن برآمد، ليكن حادثه

تواند   نمي فهمانيد كهمؤلّف  بهها نام شيخ هادي تهراني بدست آن  بهكشتن شخصي
بدين . ع بود، بپردازدچاپ كتاب خود كه سراسر دفاع از تشي  بهاقامت در آن شهر با

 ه خروج او از سامراالبتّ. نجف انتقال داد  به اقامت خود را از سامرامنظور محلّ
اتهام شركت در غوغا   به شدن بسياري از ايرانياندستور حكومت و پس از زنداني به

 در هعذريصاحب . شناختند  مي مردم قاتل شيخ هادي راةبود، در صورتي كه هم
 »السعاده سبعه«اي بنام  اهللا محسني چاپخانه نجف با كمك مالي عمويش، حاج حبيب

عذر   بهقچاپ برساند وليكن دولت پادشاهي عرا  بهنمود تا كتاب خود را در آن برپا
هاي بسيار،  كه با مشقت ايراني بودن ايشان مانع از انجام كار شد، و پس از آن

ي ديگر ها بهانه  بهچاپخانه را زير نظر يك نفر عراقي قرار دادند باز هم دولت وقت
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ناچار چاپخانه را فروخت تا مگر كتاب را در  هشيخ ب. در چاپخانه را بست
ل باز وزارت فرهنگ او  پس از چاپ شدن جلد.چاپ برساند  بهاي ديگر چاپخانه

اش فارسي بودن نام  عراق شش ماه از انتشار آن جلوگيري كرد و بزرگترين بهانه
ها در دو كشور عربستان و  تقدر تا مد يادآور بايد شد كه اين اثر گران.  بودمؤلّف
  .ي ممنوع الورود بودنبهانه تبليغات شيعي و ايرا  بهليبي

 زهد و ةواسط  بهخواه، از اوايل جواني فكر و مشروطه تهراني، روشنبزرگ شيخ آقا
 سالگي، ٧٠ تا ٤٠وي از سن . سحرخيزي و پياده روي عادت كرده بود  بهپرهيز
خورد و شب را   ميبيست و چهار ساعت فقط دو وعده، صبح و ظهر غذا در
 ساعت تجاوزهاي بلند از پنج  خواب او در شب. رفت  ميرختخواب  بهمعده خالي با

زيارت قبرستان شهر و حرم   بهخاست و پياده مييك ساعت پيش از فجر بر. كرد نمي
گشت و   ميخانه باز  به صبح پيادهةرفت و پس از اداي فريض  مي)ع(حضرت علي

رفت و تا ظهر مشغول   مي كارش بود،كتاب خانه كه محلّ  بهپس از صرف ناشتايي
 م عبادت و صرف ناهار و كمي استراحت دوبارهبعد از ظهر پس از انجا. شد  ميكار
 مسجد و حرم  بهگشت و تا نزديك مغرب مشغول كار بود، سپس ميكتابخانه بر به
گشت و چند ساعت از شب را نيز   ميرفت و پس از انجام نماز مغرب و عشا باز مي

  مشكلي مربوطپيگيري او چنان بود كه چون در حلّ. در كتابخانه مشغول كار بود
ش مؤلّف  بهد دانشمندي يا شناسايي كتابي يا نسبت كتابتاريخ مرگ يا تولّ هب

 ت اين گرفتاريماند و گاه مد  ميها را تا بامداد در كتابخانه ماند، گاه شب ميدر
 گويي دنيا ,١يافت  مي مشكل راكشيد و چون گمشده خويش يا حلّ  ميچند روز به
  .شد  ميخوشحال اند و او داده  بهرا

 اي بر او وارد ي آنگاه كه ميهمان يا طلبهايستاد، حتّ  نمياي از كار باز دقيقهشيخ 
 خواهي هاي علمي، دوباره با معذرت شد پس از احوال پرسي و جواب پرسش مي
 .اكثر كوچك نمايي را داشتاو در پذيرايي ميهمان حد. گشت  ميكار خود باز به
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او . كشيد  مياختيار دستش را كنار يداد و ب  نميكس اجازه بوسيدن دستش را هيچ به
  .كرد  ميبود تا در خانه بدرقه  ميتر ميهمان را هرچند كه بسيار جوان

   شيخآثاِر
ريعه الي الذّ«بزرگ تهراني يعنيسنگ شيخ آقا بررسي دو اثر گران  بهپيش از پرداختن
 فيرطور اجمال مع  به آثار ديگر شيخ را»طبقات اعالم الشيعه« و »تصانيف الشيعه

  :كنيم مي
نويسان  حال تاريخ  او در اين كتاب شرح:جالالمقال في مصنفي علم الر مصفي .١

في معر ي اسالمي گردآورده و ششصد تن از پيشگامان خود راها را در تمام دوره
م شيخ، احمد منزوي آن را زبان عربي است و فرزند دو  بهاين كتاب. كرده است

 . صفحه چاپ كرده است٦٢٦ ش در ه ١٣٣٧سال   بهدر تهران تصحيح و
  در نجف اشرف»اسناد المصفي« يا »المشيخه« با نام المقال منتخبي از مصفي .٢

شده كه در ددر اين كتابچه فقط از كساني يا.  ق چاپ شده استه ١٣٥٦سال  به
همين سبب، صاحب   به.اند طريق روايت و زنجيره سند اجازات ايشان واقع شده

نمود و با نوشتن   مي استفاده»نامه اجازه«عنوان   بهي اين كتابها  از نسخهريعهالذّ
وي   بهنام يك شاگرد،  به اين كتاب،ةچند سطر اجازه روايتي در پايان هر نسخ

 .١داد  مينامه اجازه
اهللا ميرزا  احوال آيت  اين كتاب در شرح:هديه الرازي الي المجدد الشيرازي .٣

اهللا شيرازي   نوادگان دختري آيتط يكي از حسن شيرازي است و توسمحمد
 .چاپ شده است

ريعه در اين  صاحب الذّ:النقداللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف .٤
فصل الخطاب في «كتاب از استاد خويش، حاجي حسين نوري و كتاب او 

معني تغيير و تبديل،   بهتحريف  به دفاع نموده و او را از قول»تحريف الكتاب
 .تبرئه كرده است
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گونه كه از نام اين كتابچه   همان:االجتهاد  توضيح الرشاد في تاريخ حصر .٥
 مذهب اجتهاد در فروع احكام و تاريخ پيدايش مذهب تقليد و ةهويداست دربار

اين . ت استسنّ چهار تن از پيشوايان اهل  بهسد باب اجتهاد و حصر حق اجتهاد
عفر بن حسن اعرجي د جنام سي  بهدرخواست يكي از علماي موصل  بهكتاب

 .سال چاپ شده است  به در قم شده است و اخيراًتأليفموصلي 
 كالمي است كه ة يك مسئلة اين كتاب نيز دربار:تفنيد قول العوام بقدم لكالم .٦

 قديم است قرآناسي بوده كه آيات  عبةمورد نزاع ميان معتزله و اشاعره در دور
الم موصلي نوشته شده و در درخواست همان ع  بهاين رساله نيز. يا حادث

 . از آن يادشده است٣٦١ ، ص٤ ، جذريعه
الوضوء «اين رساله در آغاز كتاب . تسنّ  از اهلمؤلّف در مشايخ :خهالمشي ذيل .٧

 . چاپ شده است»في كتاب والسنه
 .اتزضياءالمفازات في طرق مشايخ االجا .٨
في اين كتاب، ر براي تفصيل مع:اجازات الروايه و الوراثه في القرون االخيره .٩

 . ديده شود١٢٩، ص١ذريعه، جلد
هاي ارزشمند   كتابمؤلّفلي است كه شيخ براي  مفصّة اجاز:مسنداالمين .١٠

 .امه اميني نوشته است يعني مرحوم علّ»الغدير« و »شهداء، الفضيله«
احوال شيخ طوسي است اين كتاب در آغاز   كه در شرح:حياه الشيخ الطوسي .١١

شيخ آن را . صفحه چاپ شده است ١٥٠و جداگانه در  »التبيان«تفسير شريف 
فارسي نيز ترجمه   بهاين كتاب.  كرده استتأليفپس از چاپ جلد هفتم ذريعه 

  .شده است
هاي ديگران را بيرون آورده كه هريك   ذريعه خالصه بسياري از كتابمؤلّف

  :رود  ميبراي خود كتابي مستقل بشمار
• ١سيسأتّ النفيس في تلخيص رجال الةالدر. 
 .٢البدور في تلخيص ما فيه من المنشور محصول مطلع •
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 .الياقوت المزدهر في تلخيص رياض الفكر •
 و ٣  و٢ ، ص١٢ ، جذريعه: ك.ن (الكين از فيض كاشانيص زادالسملخّ •

 ).٢٠٧ ، ص٢٢ همچنين ج
 ).، حرف نونذريعه (السحرةنسمالبصر في فهرست ةهنز •
 .جليلهالظليله في االنساب البيوتات ال •
   .سب، لالفتونيالنّةيقتشجير حد •

بندي  ر و شاخههاي انساب را مشج شيخ چند كتابچه در انساب نوشته يا كتاب
هاي استادان خويش چون آخوند خراساني و  كرده و همچنين او تقريرات درس

  .صورت كتاب مستقل نوشته است  بهشيخ شريعت اصفهاني را
  نذير احمدشادروان استاد *

محمد اسماعيل، استاد بازنشستة دانشگاه اسالمي حاجي نذير احمد فرزند فسور ورپ
عليگره، يكي از اساتيد برجسته و محقّقان نامدار زبان فارسي در كشور هندوستان 

پس از .  ايالت اتّراپرادش متولّد شددر گوندا در. م ١٩١٥وي در سال  .است
دريافت   بهموفق.  م١٩٤٥ال در س. تحصيالت مقدماتي وارد دانشگاه لكهنو گرديد

فوق دكتري زبان فارسي، و در . م ١٩٥٠دكتري زبان و ادبيات فارسي، و در سال 
  .دكتري زبان و ادبيات اردو را از دانشگاه لكهنو دريافت نمود. م ١٩٥٧سال 

كار شد و   بهدر دانشگاه اسالمي عليگره مشغول. م ١٩٥٨استاد نذير احمد در سال 
 با سمت استادي، رياست گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه .م ١٩٦١در سال 

  .عهده داشته است  بهاسالمي عليگره را نيز
ها كنفرانس و سمينار زبان  دكتر نذير احمد در طول خدمات دانشگاهي خود، در ده

فارسي در داخل و خارج كشور هند شركت كرده و دهها مقاله علمي و تحقيقي در 
كشورهاي شوروي سابق، افغانستان، كويت   بهاستاد.  داشته استاين سمينارها عرضه

ايران در   بهمسافرت اول ايشان. بنگالدش، پاكستان و ايران مسافرت نموده است
ايشان در . مدت نه ماه، براي كارهاي علمي و تحقيقاتي بوده است  به. م١٩٥٥سال 
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ورد تشويق رياست فرهنگ فارسي م  بهاش خاطر خدمات ارزنده  بهم ١٩٧٨سال 
  .جمهوري هند قرار گرفته است

ولي باز هم از . افتخار بازنشستگي نايل آمد  به.م ١٩٧٩استاد نذير احمد در سال 
 هاي هاي مختلف هند پرده از چهرة كتاب كنكاش و تالش در كتابخانه نشسته و بان پا

كه ) غالب سسةمؤ(ايشان در ايوان غالب . دارد كمياب و يا گمنام خطّي فارسي برمي
كار  هعنوان عضو ثابت و فعال مشغول ب  به,يكي از مراكز مهم فرهنگ فارسي است

 را غالبنامهت مجلّة تحقيقي در ضمن مسئولي. شتعهده دا  و هم رياست آن را بهبود
هاي اردو، عربي، انگليسي و هندي نيز آشنايي  زبان  بهوي. بودعهده گرفته   بهنيز
  .شتدا

هاي فرهنگ  احمد داراي چندين تأليف و بيش از دويست مقاله در زمينهاستاد نذير 
  :شود اشاره ميدر زير ها  بعضي از آن  بهباشد كه و ادبيات فارسي مي

 .آباد ، انگليسي، الهشرح احوال و آثار ظهوري ترشيزي .١
 . م١٩٦٢، دانشگاه اسالمي عليگره، مكاتيب سناييتصحيح  .٢
 .ش ه ١٣٥٦ت، كابل،  با اضافامكاتيب سناييتصحيح  .٣
 . م١٩٧٢، عليگره، ديوان سراجي خراسانيتصحيح  .٤
 . م١٩٨٥، )پاكستان(، الهور ديوان عميد لوئكيتصحيح  .٥
 .، تهران)تأليف البيروني (صيدنهكتاب  .٦
 .ش ه ١٣٥١، آستان قدس، مشهد، ديوان حافظتصحيح  .٧
 .، دانشگاه لكهنو، لكهنو)اي از مقاالت مجموعه( يمطالعات تحقيق .٨
 . ترجمه و نشر كتاب، تهرانهگ قواس، بنگافرهن .٩
 . تهران, ترجمه و نشر كتابه، بنگادستوراالفاضل .١٠
 . م١٩٨٥، غالب انستيتوت، دهلي، قاطع برهاننقد فرهنگ  .١١
 . با مقدمه و ترجمة انگليسي، دهلينَورسكتاب  .١٢
 . با مقدمه و ترجمة اردو، لكهنونَورسكتاب  .١٣
 .مطالعات تاريخي .١٤
 . م١٩٨٩، )هند(بخانة خدابخش، پتنا ، كتازفان گويا .١٥
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١٦.  مركز تحقيقات فارسي رايزني  ه ٨١٣ بر اساس نسخة مورخ حافظ اتغزلي ،
، .ق ه ١٤٠٩االول  جمادي./ش ه ١٣٦٧ هما فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دي

 .نو دهلي
، مركز تحقيقات فارسي رايزني  ه ٨١٨ از روي نسخة ديوان حافظتصحيح  .١٧

ق،  ه ١٤٠٩االول  جمادي/ش ه ١٣٦٧ماة  سالمي ايران، ديفرهنگي جمهوري ا
 .نو دهلي

 تأليف عاشق، رايزني فرهنگي جمهوري الشعرا لسان فرهنگترتيب و تصحيح  .١٨
 .نو  م، دهلي١٩٩٥ژوئية /ش ه ١٣٧٤ هاسالمي ايران، تيرما

 .محمد صادق اصفهاني .١٩
 .، ايرانديوان مهندستصحيح  .٢٠
 .)با همكاري گروهي از دانشمندان(دهلوي  از امير خسرو اعجاز خسرويترجمة  .٢١
 .هاي قطبشاهيه نامه .٢٢
 .هاي عادلشاهيه نامه .٢٣
 .معمايي كاهي .٢٤
 .رسالة قافية كاهي .٢٥

 .ديار باقي شتافت  ميالدي به٢٠٠٨استاد نذير احمد در روز يکشنبه هجدهم اکتبر 

 ) خورشيدي١٣٠٨-١٣٧٤( »محقّق طباطبايي «عبدالعزيز طباطبايي داهللا سي تآي *

 برابر با هجري قمري ۱۳۴۸اني الثّ  جمادي۲۱د عبدالعزيز طباطبايي، اهللا سي يتآ
  اشرف نجفاي علمي و ريشه دار در در خانواده. هجري شمسي ۱۳۰۸چهارم آبان 

 ياهللا العظٰم ت آي شيعهپدرش نوه دختري و مادرش نوه پسري فقيه بزرگ. دنيا آمد به
د کاظم طباطبايي يزديسيبوديالوثٰقةعرو صاحب د محم  .د يزدي، يکي خاندان سي

ري  علميه نجف و فقاهت شيعه نقش مؤثّةهاي مشهوري بودند که در حوز از خاندان
اي ميان کتاب و   طباطبايي دوران کودکي خود را در چنين خانوادهمحقّق. داشتند

 استعداد اين کودک خردسال با چنين شرايطي کتابخانه و مدرسه گذراند و طبيعتاً
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ها  کنند که او از همان سال ام کودکي وي، اذعان ميدوستان اي. کرد پرورش پيدا مي
  .ف بودتکلّ متين و کم صحبت و بي

باطبايي ضمن خاطرات دوران  طمحقّق
کند   مييي اشارهها کتاب  بهکودکي خود
ش ه، توجد سيةمدرس ةکه در کتابخان

را جلب کرده بودند و وي ساعاتي از 
فهرستي از اسم  تهيه وقت خود را به

  و نام نويسندگان آنهاها کتاباين 
خاطر  وي که در آن زمان، به. گذراند مي

سن کم خود، اجازه دست زدن 
 نوشته شده بود را ها کتابعطف  چه بر  را نداشته، مجبور بوده فقط آنها کتاب به

کتاب و   بهمندي هر محيط علمي او را در عالقموضوع، نقش مؤثّاين . يادداشت کند
  .دهد  ميخوبي نشان  بهکتابت از دوران کودکي

 طباطبايي هشت ساله بود که مادرش را از دست داد، مادر او زن پاکدامن و محقّق
کاظم  ي سيد محمداهللا العظٰم ت آيةخوش اخالق و مؤمني بود که از طرف پدر نو

فقدان مادر در اين سن . هللا عليه بودامحة رشيخ انصاري ةورف مادر نيزدي و از ط
اهللا سيد جواد طباطبايي،  تپدرش آي. کند  ميپدر بيشتر  بهکم، وابستگي او را

 محقّق. تقوا بود و در پرورش ديني فرزند، تالش فراوان داشت شمندي پارسا و بادان
کلمه   بهصبح کلمه  بههايي که در مسجد تا عالقه فراوان از شب طباطبايي گاهي با
ام فرصت چنداني اين اي  بهفانه روزگارمتأس. کند  ميکرد ياد  ميقرآنهمپاي پدر ختم 

او که . دهد  مين سنين نوجواني پدر را نيز از دست طباطبايي در همامحقّقنداد و 
 مدرسه را از ة، با فقدان پدر، حجر شده بوددر نوجواني وارد تحصيالت حوزوي

در اين . کند  ميدهد و خود را وقف مدرسه و کتاب و درس و بحث  نميدست
ق تالش وي در  نجف در همه سطوح، مشوة علمية حوزةزمان وجود اساتيد برجست

 صرف و نحو را ادبياتوي . شود رجات باالي علمي ميد  به بيشتر و رسيدنةمطالع
 و علوم العربيةف کتاب مؤلّ) ق ه ۱۴۱۱ (سيد هاشم حسيني تهرانينزد مرحوم 

ري در جمله کساني که نقش مؤثّاز 
استاد  ةروحيه پرتالش و پرحوصل

، در امر تحقيق و محقّق طباطبايي
  صاحبعلّامه امينيپژوهش داشت، 

 .ليه بوداهللا عمحة رالغديرکتاب 
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 ۱۴۱۳( و منطق را نزد سيد جليل فرزند سيد عبدالحي طباطبايي يزدي المراد توضيح
اهللا سيد  تآيپس از آن در فلسفه شرح منظومه سبزواري را نزد . فراگرفت.) قه 

) ق ه ۱۳۹۲ (شيخ صدرا بادکوبي را نزد صدرا املّ اسفار و عبداألعلي سبزواري
اهللا قوچاني و  ي و شيخ ذبيح را در محضر ميرزا حسن نبولمعه شرح. فراگرفت
ذ تلم) ق ه ۱۴۰۹ ( فاني اصفهانيعلّامهاهللا سيد علي  تآي را از ميرزاي قمي قوانين
) ق ه ۱۳۷۳ (شيخ عبدالحسين رشتيآنگاه دروس عالي سطح را در محضر . نمود
ف کتاب مؤلّ) ق ه ۱۴۰۶ (ي لنکرانيشيخ مجتٰب، و االشتباه کشف و کفايهف شرح مؤلّ

  .پايان برد  بهأوفي البيان
 ي سيد عبدالهادي شيرازياهللا العظٰم تآيسرانجام درس خاج فقه و اصول را از محضر 

.) ق ه ۱۳۱۴ (ييي حاج سيد ابوالقاسم موسوي خواهللا العظٰم تيآو ) ق ه ۱۳۸۲(
  .دکسب دانش نمو

اهللا  يتهمسر وي، فرزند آ. کند  ميازدواج.  شه ۱۳۲۹ طباطبايي در سال محقّق
کاظم  ي سيد محمداهللا العظٰم يتحاج سيد اسداهللا طباطبايي يزدي آخرين پسر آ

 ثاني سيد يزدي بود ةس مدرسمرحوم سيد اسداهللا طباطبايي مدير و مؤس. يزدي بود
هاي علمي  تاليـ فع که زبانزد خاص و عام بود ـرفتاري عالمانه و خلقي کريم  و با

  .داد  ميو اجتماعي خاندان صاحب عروه را ادامه
  و مصادر علوم اسالمي آشناها کتاب طباطبايي در طي تحصيالت خود با محقّق
شود و با گرايش شديدي که در شناخت منابع و رجال داشت غرق دنياي  مي

هاي  کتابخانه  بهايران،  بهسفر تان هر سال باتابس. شود  ميخطّيکتابشناسي و نسخ 
هاي زيادي  کند و ضمن مطالعات فراوان يادداشت  ميخصوصي و عمومي مراجعه

 نفيسي خطّيه و مدينه نسخ ي مکّها سه سفر حج نيز در کتابخانه در. نمايد تهيه مي
تابستان سال همچنين در . کند طور کامل استنساخ مي ها را به نبيند و برخي از آ  ميرا

کند و در يک اقامت سه ماهه، در   سفر ميلبنان و سوريه  بهعراقاز . ش ه ۱۳۴۲
دانشگاه  ة و کتابخان اوقاف حلبةکتابخان، مجمع علمي دمشقي ظاهريه، ها کتابخانه

 خود ايشان، در اين سفر ةگفت دهد و به  مطالعات زيادي انجام ميآمريکايي بيروت
  .شود روي وي گشوده مي اي به  دنياي تازهها با ديدن اين کتابخانه
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وم عظمت، مرح دانشمند بزرگ و کتابشناس با آشنايي و الفت محقّق طباطبايي با
. کند ت علمي وي ايجاد مي، تأثير بسياري در شخصيشيخ آقابزرگ تهراني

آورد، هربار در اختيار  همراه مي ايران به ز سفرهاي متوالي به را که اهايي يادداشت
دهد تا هم از زير چشم تيزبين استاد بگذرد و او را  شيخ آقابزرگ تهراني قرار مي

ريعة إيل الذّالمعارف بزرگ کتابشناسي شيعه، ةريراهنمايي کند و هم براي تدوين دا
 استاد ةمحقّق طباطبايي تا پايان عمر، شيفت. گيرد ، مورد استفاده قرارتصانيف الشيعة
، ريعهالذّهاي چاپ  وي از همان سال. کرد عظمت و بزرگواري ياد مي بود و از او به

ا متأسفانه چاپ کتاب پروراند، ام فکر نوشتن مستدرکي را براي آن در سر مي
محقّق از اين رو . انداخت تأخير مي رفت و نوشتن مستدرک را به کندي پيش مي به

 و ۱۳که چاپ جلدهاي   نمود ـريعهالذّاستنساخ متن کامل کتاب  طباطبايي اقدام به
تر چاپ شود، از روي همين نسخه در نجف چاپ  که سريع  نيز براي آنريعهالذّ ۱۴
 شد و شروع ريعهالذّمستدرک کار تدوين  دست به. ق ه ۱۳۹۹وي در سال . شد
.  نيامده استريعهالذّها در  هايي نمود که نام آن آوري و فيش کردن کتاب جمع به

ق  ه ۱۴۱۵ر وقت خود را تا پايان عمر يعني هفتم ماه رمضان محقّق طباطبايي يبشت
اي بالغ بر يازده هزار فيش بر جاي  صرف تدوين اين اثر گرانسنگ نمود و گنجينه

  .نهاد
 او، در امر ةري در روحيه پرتالش و پرحوصلهمچنين، از جمله کساني که نقش مؤثّ

محقّق . اهللا عليه بودمحة رالغدير صاحب کتاب  امينيعلّامهتحقيق و پژوهش داشت، 
 ةجمع نسخ خطّي و ادار  اميني بهعلّامه سال پيوسته درکنار ۲۵ت مد طباطبايي به

 علمي خود ةگذراند و بسياري از ماي الم در نجف ميالس  أميرالمؤمنين عليهةکتابخان
 علّامهمحقّق طباطبايي ضمن ارتباط علمي خود با . داند را مديون شاگردي وي مي

کند و در طي سفرهاي   ياوري ميالغديرسنگ   منابع کتاب گرانتهيهاميني، وي را در 
 اميني نقش علّامهثمر رسيدن تحقيقات  هاي ايران و ترکيه، در به کتابخانه خود به

سوريه و   به۱۳۴۲بعد از سفري که محقّق طباطبايي در سال . کند سزايي را ايفا مي هب
رود،   ميترکيهسوريه و   اميني بهعلّامهلبنان داشت، دو سفر ديگر نيز همراه با فرزند 

تواند  ت کسالت نميعلّ پيوندد و به آنان مي برد به سرمي  اميني هم که در ايران بهعلّامه
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کيه در آن سفر محقّق طباطبايي در تر. شود بازگشت مي در ترکيه بماند و ناچار به
برداري   عکس اميرالمؤمنينةکتابخانماند و مقدار زيادي از نسخ نفيس را براي  مي
عهده داشت، نسخ  تي سرپرستي اين کتابخانه را برمحقّق طباطبايي که مد. کند مي

صورت متوالي در  اين فهرست اکنون به. کند خطّي کتابخانه را در سه جلد تنظيم مي
  .شود  منتشر ميتراثنا ةمجلّ

 سکني قمشود و در   ميايرانکند و عازم  نجف را ترک ميق  ۱۳۹۷وي در سال 
تکميل مستدرک  ايشان در قم، در ادامه راه دو استاد بزرگ خود، مشغول به. گزيند مي

اهللا  آيت وي هميشه از استاد خود .شود  داشت ميالغدير و ريعهالذّو تعليقاتي که بر 
ات کرد و يکي از خصوصي بزرگي ياد مي به) ق ه ۱۳۸۰ (علي اردوبادي ميرزا محمد

محقّق . دانست ديگران در تحقيق و رفع مشکالت علمي مي بارز او را کمک علمي به
 خود را ةگيرد و منزل و کتابخان تاد را در پي ميطباطبايي، خود نيز، راه و روش اس

طوري که خانه ايشان، روز و شب  دهد، به در اختيار محقّقين و پژوهشگران قرار مي
شود و گاهي حدود ده ساعت از شبانه روز خود را صرف   تردد اهل قلم ميمحلّ

در ايران سات مختلف تحقيقات اسالمي مؤس. کرد راهنمايي و تکميل آثار ديگران مي
از جمله . کردند ايشان مراجعه مي وجود ايشان را مغتنم دانسته، در تحقيقات خود به

ساتي که محقّق طباطبايي با ايشان همکاري ميمؤس البيت   آلةسنمود، مؤس
هاي اسالمي آستان  ، بنياد پژوهشه للدراسات االسالميالغديرالم، مرکز الس عليهم

  .برد توان نام ف بزرگ اسالمي و بنياد بعثت را ميالمعارةقدس رضوي، مرکز دائر
بسياري از شهرهاي ايران مسافرت  محقّق طباطبايي براي بازديد از نسخ خطّي به
هاي بسياري را ديد و  کتابخانه. نمود و با بسياري از دانشمندان مالقات کرد

ترکيه  ههمچنين يک بار ديگر نيز از ايران ب. هاي بي شماري تهيه نمود يادداشت
هاي ترکيه، از جمله کتابخانه احمد ثالث،  ت دو ماه در کتابخانهمد عزيمت نمود و به

علي پاشا و  وب، قليچ، فاتح، جاراهللا ايهللا افنديا فيض، کوپرلي، لي الله، اياصوفيا
هاي ناياب و ارزشمندي را  نسخه مطالعه پرداخت و  جاراهللا افندي، بهلدينا ولي

هاي خطّي ترکيه و چند دفتر  محصول اين سفر چند دفتر نسخه. فهرست نمود
، تفسيري، الم، از منابع حديثيالس بيت عليهم فضائل و مناقب اهل احاديث مربوط به
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ها را   آنةوعمت است که مجسنّ  و چاپ نشده اهلاعتقادي مهم تاريخي و
  . ناميد»األسفار نتائج«

ها و  ميکروفيلمي از  مهمةکشورهاي ديگر داشت مجموع همچنين در سفرهايي که به
 بادليان ةکتابخان و  بريتانياة موزةکتابخانهاي مختلفي چون  انه از کتابخنسخ عکسي

 در اسماعيل پاشا و دمشق در هدارالکتب الظاهري ة، کتابخانانگلستان در آکسفورد
الکتب دار و اسکندريه بلديه ة، کتابخانعربستان دانشگاه رياض ة، کتابخانحلب
ظان و ا خدابخش پتنةکتابخان در مصر، هالمصرية، کتابخانهندوستان در لکهنوه ري 

 ةکتابخان، ايتاليا  ميالنةکتابخان، ايرلند  چستربيتيةکتابخان، يمنجامع کبير صنعاء 
 در قم  محقّق طباطباييةکتابخاناين مجموعه اکنون در .  تهيه کرد…، وي پاريسملّ
  .باشد شود و مورد استفاده محقّقين مي يداري م نگه

 در شناسان دنيا مخصوصاً  طباطبايي با بسياري از دانشمندان و اسالممحقّق
کشورهاي عربي ارتباط داشت و در ايجاد ارتباط علمي بين پژوهشگران داخل 

  .کشور با دنياي عرب نقش مؤثري داشت
  فهرست آثار

  .يعةرمستدرک الذّ .۱
  .يعةرأضواء علي الذّ .۲
  .يعةرتهذيب الذّ .۳
  .لشيعةتعليقات علي طبقات أعالم ا .۴
  .لشيعةمعجم أعالم ا .۵
۶. ل، انتشارات مؤسالبيت عليهم  آلةسچاپ او ه ۱۳۷۵الم إلحياء التراث، قم، الس 

  .۹۶۴-۳۱۹-۰۳۱-۵:  ص، شابک۵۲۸ ،ش
  .رالحاشية علي کتاب الغدي .۷
  .علي ضفاف الغدير .۸
  .الغدير في التراث اإلسالمي .۹
  . ص۳۳۶، شه  ۱۳۷۲خ العربي، بيروت، رولم، دارااولچاپ  .۱۰
  . ص۳۴۲، شه  ۱۳۷۴، انتشارات الهادي، قم، اولچاپ  .۱۱
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  .رمن فيض الغدي .۱۲
  .أهل البيت عليهم السالم يف املکتبة العربية .۱۳
۱۴. ل، انتشارات مؤسه ۱۳۷۵السالم إلحياء التراث، قم،  البيت عليهم  آلةسچاپ او 

  .۹۶۴-۳۱۹-۰۳۲-۳:  ص، شابک۷۲۸ ،ش
  . في النجف األشرفمةالم العاالس  أميرالمؤمنين عليهمکتبةخطوطات فهرس م .۱۵
  .األسفار نتائج .۱۶
  .نصوص و مقتطفات من نفائس المخطوطات .۱۷
  . آستان قدس رضوية حديث در کتابخانخطّيفهرست نسخ  .۱۸
  . آستان قدس رضوية فقه در کتابخانخطّيفهرست نسخ  .۱۹
  .فهرس المختارات من مخطوطات ترکيا .۲۰
  . في مکتبات ترکيابيةلمنتخب من المخطوطات العرالفهرس الوصفي ل .۲۱
  .فهرس المنتخب من مخطوطات تبريز .۲۲
  .فهرس المنتقي في مخطوطات الحجاز .۲۳
  .فوائداألسفار .۲۴
  .غةالبال في رحاب نهج .۲۵
  .جمع الشوارد قيداألوابد و .۲۶
  .اللغة العربيةمخطوطات  .۲۷

، »يولة اال الطباطبايي في ذکراه السنويمحقّقال «ةمنتشر شده در مجلد دوم مجموع
البيت عليهم  آلةسانتشارات مؤس شه  ۱۳۷۵الم إلحياء التراث، الس.  

  .مذکرات المتحف البريطاني .۲۸
  .ي الحلّمةا العلّمکتبة .۲۹

ل، انتشارات مؤسالبيت عليهم  آلةسچاپ او ش ه ۱۳۷۴الم إلحياء التراث، قم، الس، 
  .۹۶۴-۳۱۹-۰۰۹-۹:  ص، شابک۲۶۴
  .ملحق سند حديث الثقلين .۳۰

 , سيد علي اصغر ميالنيعلّامهتأليف » نفحات األزهار«منتشر شده در جلد دوم 
  .۸۵-۲۲۱ ص
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  .ةي النبولسنةالمهدي عليه السالم في ا .۳۱
  .السالم هقبسات من فضائل أميرالمؤمنين علي .۳۲

 /۹۶۴-۷۰۰۷-۱۷-۵:  ص، شابک۹۲، شه  ۱۳۷۹، انتشارات دليل، قم، اولچاپ 
  .شه  ۱۳۸۱، چاپ دوم، انتشارات دليل ما، قم

  .ة کربالءأنباء السماء برزي .۳۳
  .لسنةن واالحسي .۳۴

  . ص۱۴۹، شه  ۱۳۵۵ستون، تهران،   چهلة، انتشارات مدرساولچاپ 
  . السيد محمد کاظم الطباطبايي اليزديةحيا .۳۵
  . الشيخ يوسف البحرانيةحيا .۳۶

  .صورت مستقل در نجف اشرف منتشر شد  بهابتدا در ضمن کتاب حدائق و سپس
  .فيد وعطاؤه الفکري الخالدالشيخ الم .۳۷
  . ق۱۴۱۳، ۳۱ و ۳۰ ش ,تراثنا، اولبخش  .۳۸
  . ق۱۴۱۳ شيخ مفيد، قم، ة و دوم، کنگراولبخش  .۳۹
  . ق۱۴۱۴فات الشيخ المفيد، دارالمفيد، بيروت، ، سلسلة مؤلّاولبخش  .۴۰

  قتصحيح و تحقي
  . الذهبيلدينا شمس/طرق حديث من کنت مواله فعلي مواله §
§ ص۱۵۹، شه  ۱۳۷۹دليل، قم، م، انتشارات چاپ دو .  
  .۹۶۴-۷۹۹۰-۰۶-۵: ، شابکشه  ۱۳۸۱چاپ دوم، انتشارات دليل ما، قم،  §
  .الدنيا ابن أبي/المالس مقتل أميرالمؤمنين عليه §
  .۷۹-۱۳۳صص .  ق۱۴۰۸، سال ۱۲ ة، شمارتراثنا §
أبوالخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني /األربعون المنتقي من مناقب المرتضي §

  .القزويني
  . ق۱۴۰۵، سال ۱ ة، شمارتراثنا §
ابن عساکر الشافعي /م من تاريخ مدينة دمشقالالس ترجمة أميرالمؤمنين عليه §

  .الدمشقي
  .أحمد بن حنبل/مناقب أميرالمؤمنين عليه السالم §
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  .ابن سعد/اإلمام الحسن عليه السالم من کتاب الطبقات الکبيرمجةتر §
 ق، ۱۴۱۶السالم إلحياء التراث،  البيت عليهم  آلةس، انتشارات مؤساولچاپ 
  .۹۶۴-۵۵۰۳-۹۲-۲: ص، شابک ۱۲۶

  .ابن سعد/الم من کتاب الطبقات الکبيرالس اإلمام الحسين عليهمجةتر §
  . ق۱۴۱۵الم إلحياء التراث، قم، الس البيت عليهم  آلةس، انتشارات مؤساولچاپ  §

البيت عليهم  آلةسچاپ دوم، انتشارات مؤس ۱۴۱۶راث، بيروت، الم إلحياء التالس 
  .۹۶۴-۵۵۰۳-۴۷-۷:  ص، شابک۱۲۱ق، 
 لدينا کمال/الطلب في تاريخ حلببغيةالم من کتاب الس اإلمام الحسين عليهمجةتر §

  .الحلبيةجراد بن العديم بن أبي
- ۷۵۲۸-۹۱-۴:  ص، شابک۲۵۴، ش ه ۱۳۸۱چاپ اول، انتشارات دليل ما، قم، 

۹۶۴.  
  .فة محمد بن الحسن الطوسيشيخ الطائ/فهرس کتب الشيعة وأصولهم §

   ، ق۱۴۲۰ ص، ۶۷۶ الطباطبايي، قم، محقّق المکتبة، اولچاپ 
  .۹۶۴-۳۱۹-۱۹۶-۶: شابک

§ ي السلمي الشافعي الدمشقييوسف بن يحٰي/رر في أخبار المهدي المنتظرعقد الد.  
  .السيد مهدي بحرالعلوم/العقود االثني عشر في رثاء سادات البشر §
  . ق۱۴۰۸ال ، س۱۰ ة، شمارتراثنا §
 إبراهيم بن لدينصدرا/ي والبتول والسبطينفرائد السمطين في فضائل المرتٰض §

  .محمد بن حمويه الحموئي الشافعي الدمشقي
  . بن بابويه الرازيلدينا الشيخ منتجب/فيهممصنّ فهرست أسماء علماء الشيعة و §

 ق، ۱۴۰۴، ، قميةإلحياء اآلثار الجعفر ية المرتضوملکتبةچاپ اول، منشورات ا
  .ص ۲۴۶

  .مطالب السؤول في مناقب آل الرسول §
  . ص۳۲۵ م، ۱۹۹۹البالغ، بيروت، سةس، انتشارات مؤاولچاپ 
  .أحد معاصري الکراجکي/الکراجکيمة العالمکتبة §
  . ق۱۴۱۶، سال ۴۳-۴۴ ة، شمارتراثنا §
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  ها اسنتساخ
  .الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي/ة في تحصيل العقيدةاألبحاث المفيد •
  .الشيخ علي بن حسين آل البازي/أدب التاريخ •
  .الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي/الباب الحادي عشر •
  . المتقيلدينعلي بن حسام ا/البرهان في عالمات مهدي آخرالزمان •
  .آقابزرگ الطهراني/ من نقباء البشرقطةتراجم أعالم سا •
  . المتقيلدينعلي بن حسام ا/الزمان آخرتلخيص البيان في عالمات مهدي •
  .األصمعي/الدارات •
  .ابزرگ الطهرانيقآ/لشيعة إلي تصانيف ايعةرالذّ •
العباس أحمد  أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج و ذکر مخاطبة جرت بين أبي •

  .ي ثعلب في مواضع أنکرها عليه وغلط فيها من کتاب فصيح الکالمبن يحٰي
  .قي علي المتّلديننورا/الرد علي من حکم وقضي أن المهدي الموعود جاء ومضي •
  .الزمخشري/الکوثرة في إعجاز سورلةرسا •
  . ق۱۴۰۸، سال ۱۳ ة، شمارتراثنابه تحقيق حامد الخفاف،  •
  . الطوسيئفةشيخ الطا/رسالة في تحريم الفقاع •
  . ش۱۳۶۱النشر اإلسالمي، قم، سةستحقيق رضا استادي، الرسائل العشر، مؤ به •
  .رسالة في التذکير والتأنيث •
 /الصبحة من أنکر أن عيسي إذا نزل يصلي خلف المهدي صالفي ردرسالة  •

  .بکر السيوطي ن بن أبيحٰم عبدالرلدينا جالل
  .شيخ الطائفة الطوسي/لليلة في عمل اليوم والةرسا •
  .الطوسيئفةشيخ الطا/رسالة في الفرق بين النبي واإلمام •
  .محمد بن أحمد بن عبداهللا البصري/شرح قصيدة المفجع •
  .الشيخ الصدوق/الشيعةصفات  •
  .العرف الوردي في أخبار المهدي •
  .محمد حسين آل کاشف الغطاء/عقود حياتي •
  .فضائل أهل البيت من کتاب الکامل البن عدي •
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  .أبوالحسن أحمد بن فارس اللغوي/الليل والنهار •
خ رو، دارالماولچاپ / ق۱۴۰۹، سال ۱۴ ة، شمارتراثناتحقيق حامد الخفاف،  به •

  . م۱۹۹۳روت، العربي، بي
  . الحليمحقّقال/مختصر في علم الکالم •
  . الشيخ محمد حسين آل کاشف الغطاءةحلجرات امذکّ •
• د بن يوسف الدمشقي الصالحي/ الشمسمزيل اللبس عن حديث ردمحم.  
محمد بن يوسف بن الحسن /معارج الوصول إلي معرفة فضل آل الرسول والبتول •

  .المدني الزرندي
• ساکرم شيوخ ابن عمعج.  
  . الحسينيلدينزين العابدين بن نورا/األنام في تأسيس بيت اهللا الحرامحةمفر •
  .الطوسيئفةشيخ الطا/مةالمفصح في اإلما •
  .ابن المغازلي علي بن محمد الواسطي/طالب مناقب علي بن أبي •
  .الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي/لديننظم البراهين في أصول ا •
  .يالحلمةالعال/واجب االعتقاد •

  مقاالت
  .المعارف بزرگ اسالميةدائر/ابن طلحة )۱
  .المعارف بزرگ اسالميةدائر/ابو الخير طالقاني )۲
  .تراثنا/أهل البيت عليهم السالم في المکتبة العربية )۳
  .لندن غدير ةکنگر/ کثيرون للغاية.رواته قليلون للغاية: حديث الغدير )۴
۵( ميراث اسالمي ايران/شيخ طوسيايخ ت علمي و مششخصي.  
  .شيخ مفيدکنگره /عطاؤه الفکري الخالد الشيخ المفيد و )۶
  .تراثنا/الغدير في التراث اإلسالمي )۷
سيد محمد طباطبايي قاضي  کتابخانه آقاي حاج خطّيي ها فهرست نسخه )۸

  . دانشگاه تهرانةنشري /تبريزي
  .نشريه دانشگاه تهران/االسالم در تبريزثقة ة کتابخانخطّيي ها فهرست نسخه )۹
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 ةنشري/ در بغداد مزار عبدالقادر گيالنيةکتابخان خطّيي ها فهرست نسخه )۱۰
  .دانشگاه تهران

  .تراثنا/ما تبقي من مخطوطات نهج البالغة )۱۱
  .تراثنا/ما قيل في نهج البالغة من نظم و نثر )۱۲
  .تراثنا/ما ينبغي نشره من التراث )۱۳
  .تراثنا/ترجماته إلي شتي اللغاتمخطوطات نهج البالغة، طبعاته، منتخباته،  )۱۴
  . حسين دي در لندنةکنگر/المدونات التاريخية لواقعة الطف )۱۵
  .ميراث اسالمي ايران/من تراثنا الخالد في شيراز )۱۶
  .تراثنا/خالصة عن کتاب عبقات األنوار موقف الشيعة من هجمات الخصوم و )۱۷
  .تراثنا/نهج البالغة عبر القرون )۱۸

  متفرقات
  . ملکةکتابخان و  وزيري يزدةکتابخان خطّي از ة چند نسخمعرفي )۱
  .دانشگاه آمريکايي بيروت خطّي از ة چند نسخمعرفي )۲
 ،دانشگاه پرينستون خطّي از فهرست نسخ خطّي عربي ماخ در ةمعرفي چند نسخ )۳

  . يهوداةمجموع
  . در نجف اشرفاهللا حکيم ت آيةکتابخان خطّي از ة چند نسخمعرفي )۴
  . چستربيتيةکتابخان خطّي از ة چند نسخمعرفي )۵
  . حاج عالم در شيرازةنسخ خطّي کتابخان )۶
  .ها  و آمار نسخ خطّي آنترکيههاي  کتابخانه )۷
  .هاي ترکيه  خطّي در کتابخانهة چند نسخمعرفي )۸
۹( د  ت آيةنام توصيد کاظم طباطبايي يزدي از دستخط شيخ محمد محماهللا سي

  .الغطاء حسين کاشف
  . اميرالمؤمنين در نجف اشرفة کتابخانةنام وقف )۱۰
۱۱( علّامه اميني ةنام توصي.  
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الغطاء، عبدالکريم  اهللا حکيم، کاشف تها و مکاتبات سياسي از آي  نامهةمجموع )۱۲
  …قاسم، ملک فيصل و

  . برحسب مسانيداحمد بن حنبل از طالب علي بن أبيفهرست فضائل  )۱۳
  .المالس نين عليهبغضه ألميرالمؤم مالک بن أنس و )۱۴
  . بريتانياةموز خطّي از ة چند نسخمعرفي )۱۵
  .تصحيحات تکمله األمل )۱۶
  .األربعين التساعيات للحموئي )۱۷
  .رائد السمطين عن کتاب األربعينمشايخ مؤلف ف )۱۸
  .مةفضائل أميرالمؤمنين من مصادرالعا )۱۹
  …فاتمشايخ، شاگردان، مؤلّ: حال مولي محسن فيض کاشاني شرح )۲۰
  .تراجم بعض علما )۲۱
  .المالس الم و جواب اإلمام الرضا عليهالس عهد المأمون إلي اإلمام الرضا عليه )۲۲
  .شيوخ ابن عساکر )۲۳
ي خوئي از ابتداي موضوع علم تا انتهاي لعظٰماهللا ا تتقريرات درس اصول آي )۲۴

  .مبحث معناي حرفي
  . آستان قدس رضويةکتابخاننفائس مخطوطات  )۲۵
  .اهللا مرعشي نجفي ت آيةکتابخان چند نسخه خطّي از معرفي )۲۶
  .شرح حال سديدالدين حمصي )۲۷
 ةکتابخان خطّي از کتابخانه غرب همدان در مدرسه آخوند، ة چند نسخمعرفي )۲۸

  …، ملک و سپهساالرةکتابخان، يملّ
الرجال، موضح أوهام فةمعر منتخب فضائل و مثالب از االستيعاب، العلل و۱ )۲۹

  …اظ والحفّةداود الطيالسي، تذکر التفريق، مسند أبي لجمع وا
۳۰( تپيرامون مشروعيت بکاء بر مي.  
  .بيت عليهم السالم روات فضائل اهل )۳۱
السالم با ذکر مصادر مهم و کهن در باب  البيت عليهم اآليات النازلة في أهل )۳۲

  .آيه هر
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  . مرويةمدرسچند نسخه از  )۳۳
  . اوقاف در حلبةنسخ خطّي کتابخان )۳۴
  .دانشگاه تهرانهاي  منتخب فهرست ميکروفيلم )۳۵
اهللا  ت آيةکتابخان و مراغه عمومي ة کتابخانساالر سپهةمدرسمنتخب فهرست  )۳۶

  .خوانسار و مدرسه علوي گلپايگاني
  . در بمبئيفيروز ا ملّةکتابخاننسخ خطّي  )۳۷
  .هاي شيخ عزيزاهللا عطاردي خبوشاني  از يادداشتيةمخطوطات البالدالهند )۳۸
الحجازيين در قم، کتابخانه احمد ثالث و سة مدرةهاي خطّي کتابخان نسخه )۳۹

  .اهللا افندي و اياصوفيا فيض
  .شرح حال بعضي از اعالم معاصرين )۴۰
۴۱( المؤمنينط اميردر باب وضع علم نحو توس.  
  .المستدرکمتةمشايخ الصدوق في خا )۴۲
  .معجم رجال أسانيد مناقب أميرالمؤمنين البن المغازلي )۴۳
  .استدراک طبقات از اجازات و قراءات نسخ )۴۴
شيخ محمد آخوندي، فرهنگ :  شخصي و عموميةنسخ خطّي چند کتابخان )۴۵

 ة سلطاني کاشان، مسجد گوهرشاد، مدرسة سليمان خان، مدرسةاصفهان، مدرس
مرکزي دانشگاه تهران، ةاهللا بروجردي در نجف، کتابخان ت آيةاب، کتابخاننو 

  …شيخ علي کاشف الغطاء و

 استاد سيد امير حسن عابدي *

فسور سيد امير حسن عابدي فرزند سيد شبير حسن عابدي، استاد ممتاز دانشگاه وپر
 در )ري شمسي هج١٣٠٠دهم تيرماة ( ميالدي ١٩٢١در اول ماه ژوئية ) هند(دهلي 

 متولّد شد و تعليمات ابتدايي و دبيرستاني را) هند(پور ايالت اتّراپرادش  شهر غازي
ژان آگرا   سنکالجنموده وارد  طي) واراناسي(ترتيب در شهر لكهنو و شهر بنارس  به

شد و دانشنامة فوق ليسانس را با درجة اول و احراز مقام اول در دانشگاه از 
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دريافت دانشنامة دكتري   بهافت كرد و سپس از همان دانشگاهدانشگاه آگره دري
  .فارسي نايل آمد

 با استفاده از بورس دانشگاه تهران) ش ه ١٣٣٤( ميالدي ١٩٥٥دكتر عابدي در سال 
دانشنامة دكتري زبان و «دريافت  بهراندن دورة دكتري ذايران رفت و پس از گ به

  .مد از دانشگاه تهران نايل آ»ادبيات فارسي
 ت سنکالج در فارسي و اردوسمت معلّم   به)ش ه ١٣٢٤( ميالدي ١٩٤٥در سال 

) ش ه ١٣٣٧(ميالدي  ١٩٥٨در سال . تدريس گرديد  بهاستفن دانشگاه دهلي مشغول
ايشان   بهزبان فارسي در دهلي منتشر شد و نظارت اين مجلّة نيز  بهمجلّة آهنگ
دعوت   بهت ادبي خود را توسعه داد ودر همين سال دكتر عابدي فعالي. واگذار شد

هاي افغانستان نسخ خطّي  افغانستان رفت و ضمن بازديد از كتابخانه  بهدانشگاه كابل
ميالدي  ١٩٦٩در سال . آوري كرد دربارة تاريخ ادبيات فارسي در هند جمع

كرسي استاد زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه دهلي داير گرديد و ) ش ه ١٣٤٨(
فسور براي سمت مزبور و رياست شعبه فارسي و ومقام پر  بهءعابدي با ارتقادكتر 

) ش ه ١٣٤٨( ميالدي ١٩٦٩در ماة ژوئن . عربي دانشگاه دهلي برگزيده شد
تهران   بهدعوت وزارت فرهنگ و هنر ايران براي بازديد از ايران  بهفسور عابديوپر

ب  را كه ايشان نگاشته و مرتّرفت و در اين سفر بنياد فرهنگ ايران چند جلد كتاب
) ش ه ١٣٥٠(ميالدي  ١٩٧١در ماة اكتبر .  براي انتشار پذيرفت,كرده بودند

شناسي كه در  ايران دعوت شد و در كنگرة جهاني ايران  بهبدي مجدداًافسور عوپر
  .كرد  شركت,شيراز برپا شده بود

 ديد از آن كشوردعوت دولت تركيه باز  بهفسور عابديو ميالدي، پر١٩٧٤در سال 
عمل آورد و از اين فرصت استفاده نموده مطالبي دربارة تاريخ ادبيات فارسي در  به

هاي مختلف آن كشور  هاي خطّي موجود در كتابخانه و موزه از نسخهرا هند 
  .ره سخنراني ايراد كردقدر اين سفر ايشان در دانشگاه ان. آوري كرد جمع

امير خسرو «در سمينار  فسور عابديو پر،)ش ه ١٣٥٤(ميالدي  ١٩٧٥در سال 
 خدابخش در شهر پتنا در کتابخانة »دهلوي، شاعر و نويسندة معروف فارسي در هند

  .سخنراني مبسوط ايراد نمود و خدمات بيش بهاي آن مرحوم را برشمرد) هند(
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هاي ادبي در آسياي مركزي كه در تهران برپا  فسور عابدي در كنفرانس گرايشوپر
دعوت كميسيون ملّي ايران براي يونسكو در نخستين جشنوارة طوس و   بهشد و

  . شركت كرد,جشن يادبود دقيقي كه در دانشگاه فردوسي در مشهد برگزار شده بود
المللي  ت سمينار بينمديري  بهفسور عابديوپر) ش ه ١٣٥٥(ميالدي  ١٩٧٦در سال 

  .نو برگزار شد برگزيده شد امير خسرو دهلوي كه در دهلي
 رئيس كميته مثِل ,هاي ديگر انجام داد فسور عابدي خدمات ادبي نيز در سمتوپر

مطالعات فارسي و عربي در سازمان مركزي تعليمات دبيرستاني دهلي، عضو هيئت 
مشورتي مؤسسة مطالعات و تحقيقات فارسي در سطح فوق ليسانس ايالت بهار 

 بنارس و دانشگاه پتنا و ، عضو هئيت مطالعات فارسي در دانشگاه هندوي)هند(
دانشگاه گجرات و دانشگاه بهوپال و دانشگاه عثمانيه حيدرآباد و دانشگاه پنجابي و 

و عضو كميتة خريد آثار هنري و ادبي موزة ) نو دهلي(دانشگاه جامعة ملّية اسالميه 
  ).نو دهلي(ملّي هند 

. منتشر ساختفسور عابدي كتب متعددي والذكر پر عالوه بر خدمات ادبي فوق
 ٢٥٧چاپ رسانده از   بهكرده و فسور عابدي ايرادو كه پريتعداد سخنراني و مقاالت

ها  ها و يادواره ات و نشريات معتبر و يادبودنامهكند و بيشتر آنها در مجلّ تجاوز مي
فسور ودانشگاه دهلي نيز سه جلد كتاب پر. اند در هند و كشورهاي ديگر انتشار يافته

االختيار دولت  ها كه سازمان تام دانشگاه  به برنامة كميسيون كمكعابدي را تحت
  .چاپ رسانده است به ,باشد هند مي

باشد رئيس  گرد روز آزادي هند ميلكه سا) ش ه ١٣٥١( ميالدي ١٩٧٢ ت او١٥در 
 در هند آنزبان فارسي و ادبيات   بهفسور عابديوپرخدمات پاس   بهجمهور هند
حكومت ) ش ه ١٣٥٤( ميالدي ١٩٧٥كرد و در سال  ور اعطافسوپر  بهاي تقديرنامه

شناسي و  مطالعات ايران  بهفسور عابديوخاطر تقدير از خدمات پر  بهملّي دهلي نيز
 دانشگاه دهلي نيز. ايشان اعطا نمود  بهادبيات در هند جايزة ساهتّيه كال پريشاد را

ممتاز را پس از ) فسوروپر(خاطر تجليل از اين استاد برجسته عنوان استاد  به
از طرف غالب انستيتوت و انجمن مفاخر فرهنگي ايشان . ايشان داد  بهبازنشستگي

  .ده استشتهران هم تقدير 
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تذکّر است که آقاي دکتر سيد امير حسن عابدي که در سرتاسر هند  در اينجا الزم به
ي جشنوارة اولين جايزة فارس«گرفتن  به, اند شناخته شده» باباي زبان فارسي«

علّت  ايشان به. نايل آمدند» اللطايف منتخب«شان  قيمت براي اثر ذي» المللي فارابي بين
شان توسط آقاي دکتر  جايزه, پيري و سالخوردگي نتوانستند عازم ايران شوند

رضا قزوه مدير مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  علي
 رايزن توسط,  در جشني که در خانة فرهنگ تشکيل شددهلي رسيده و نو به دهلي

  .فرهنگي جمهوري اسالمي ايران جناب آقاي دکتر کريم نجفي اهدا گرديد
مناسبت بزرگداشت پنجاهمين سالگرد روابط فرهنگي نوين ايران و هند و در  به

نخستين دورة جايزة «, )۱۳۸۵ دي ۲۲(داد بزرگ  اين روي» زرين جشِن«مراسم 
 آقاي زرگر يعقوبي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران اي توسط نيز جايزه »سعدي

روز  هنو جناب آقاي شفيعي شکيب ب و رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران دهلي
  .اعطا شده استاستاد  به م ۲۰۰۷ فورية ۱۱/ش ه ۱۳۸۵ماه   بهمن۲۲
ترين تأليفات استاد عابدي مهم  
 . م١٩٥٩نو،  زبان فارسي، دهلي مه از سانسكريت به، ترجنمايشنامة ِوكرم اوروشي .١
 . م١٩٦١، عليگره، )طلوع قمر معرفت (نمايشنامة گلزار حالتصحيح متن  .٢
 . م١٩٦٤، سرينگر، مثنويات فاني كشميريتصحيح متن  .٣
 ترجمه از سانسكريت) كتاب فلسفي هندويي (يوگا واسيشتاتصحيح متن  .٤

 . م١٩٦٨فارسي، عليگره،  به
، چاپ بنياد فرهنگ، )سروده نوعي خبوشاني (سوز و گدازثنوي تصحيح متن م .٥

 . م١٩٧٠تهران، 
 . م١٩٧١، چاپ بنياد فرهنگ، تهران، اللطائف منتخبتصحيح متن  .٦
، چاپ بنياد فرهنگ، تهران، )داستان عرفاني هندي (پدماوتتصحيح متن مثنوي  .٧

 . م١٩٧٢
 . م١٩٧٣ن، ، چاپ بنياد فرهنگ، تهراهتاريخ سالطين صفويتصحيح متن  .٨
 . م١٩٧٣فارسي، عليگره،   به، ترجمه از سانسكريتپنچاكيانهتصحيح متن  .٩
 . م١٩٧٥، انجمن هند و ايران، دهلي، نامه تغلقضميمة  .١٠
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  . م١٩٨٣، دهلي، احوال و آثار ابوطالب كليم كاشاني .١١
 . م١٩٨٤، دهلي، )زبان اردو  بهمجموعة مقاالت تحقيقي (ادبيات فارسي هند .١٢
 يا داستان مينا و لورك، چاپ مركز تحقيقات زبان فارسي در هنام عصمتمثنوي  .١٣

 . م١٩٨٥هند، 
همكاري دكتر  با) بحراالسمار ترجمة كَتَاسِرتْ ساگَر ـ (اسمار دريايتصحيح  .١٤

ي فارسي ترجمه شده از مصطٰف  بههاي سانسكريت كه چند، از داستان تارا
كاري مركز تحقيقات فارسي داد عباسي، چاپ دانشگاه اسالمي عليگره با هم خالق

فورية /ش ه ١٣٧٥ماة  نو، بهمن رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي
 .م ١٩٩٧

 .، دهليتصوف در هند .١٥
مرکز تحقيقات فارسي رايزني , الدين حسن نظامي تاج: تأليف, المآثر تاجتصحيح  .١٦

 . م٢٠٠٨جوالي /ش ه ١٣٨٧تيرماه , نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 ي از زبان خودشوزندگي و آثار استاد احمد منز *

 برابر شناسنامه و در شش م ١٩٢٥/ خ١٣٠٤سال  در شهر سامره از كشور عراق، به
ام، پدرم حاج شيخ آقابزرگ تهراني،  زاده شده اي روحاني خ، در خانواده ١٣٠٢
تند، و كار  هس»الذّريعه الي تصانيف الشيعه«المعارف بزرگ كتابشناسي ة دايرةنگارند

باشد، كه ايشان و كارهاي ايشان نياز   مي»طبقات اعالم الشيعه«بزرگ ديگر ايشان 
ون  مادرم مريم خانم دختر آقا سيد احمد دماوندي، يكي از روحاني,تعريف ندارند به

روزگار خود بود، كه فرزندان ايشان با نام خانوادگي آريان در تهران و ايران پراكنده 
كه مشروطيت در مسير  كنار مشروطه خواهان بودند، پس از آن درپدرم . هستند

دنبال  اصطالح سياست را بوسيده كنار گذاردند، و به نگرفت، به دلخواه ايشان قرار
 »طبقات« و »ذريعه«كار نگارش  هاي ديگر كه بيرون از اين گفتار است، به انگيزه

كار تحقيق  گزيده، در انزوا بهپرداختند و شهر سامره را كه دور از هر غوغايي بود 
پدرم . جا بودم آن جهان گشوده، تا ده سالگي در من در اين شهر چشم به. پرداختند
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هند  قامتم در پاكستان سفري بهت ادر مد
هاي  فهرست مشترك نسخه«كردم و پايه 

كمك استادن   را با»خطّي فارسي در هند
هندي گذاردم، كه در پي برگشتم آن كار 

 .نيز راكد ماند

نجف رفته و من با خانواده   به»ذريعه«كار چاپ  خ براي آغاز به ١٣١٤ /ق ١٣٥٤در 
  .راهي اين شهر شديم

ضمن . ندمكالس ششم ابتدايي را در مدرسه علوي ايرانيان در شهر نجف گذرا
ات فارسي را نزد عمويم حاج پرداختم، ادبي شاگردي مي تحصيل در يك دوزندگي به

  . را نزد شاگردان پدر آموختم»جامع المقدمات«پور  محمد ابراهيم بهشتي
خ براي ادامه تحصيل  ١٣٢٢ سال در

در . تهران آمدم نجف را رها كرده به
مدرسه سپهساالر جاي گزيدم، كالس 

ي را همراه داوطلبان در دوازده ادب
و . مدرسه دارالفنون تهران گذراندم

 معقول ةخ از شعب ١٣٢٧در خرداد 
ات خوانده مي شود، با درجه دانشكده معقول و منقول، كه امروز دانشكده الهي

. كار دبيري در شهرستان انزلي پرداختم التحصيل شدم، و به اصطالح فارغ ليسانس به
همسري گزيدم، كه از اين  نام خديجه جاويدي را به م بهانزلي يكي از همكاران در

انزلي طولي  سفرم در. هاي نسرين و شورا برايم بازمانده است نام همسر دو دختر به
خ مصادف شد و پس از چندي زندان كوتاه  ١٣٢٧ بهمن ١٥رويداد  نكشيد، كه به

م سنگم در دانشكده نياز به استادان گران. تهران برگشتم ت بهمدفي ندارند، بل براي عر
يقي، الزمان فروزانفر، دكتر غالمحسين صد استاد بديع: برم تفاخر، از ايشان نام مي

وني، استاد سيد ت، استاد فاضل ةاستاد احمد بهمنيار، استاد سيد محمد مشكو
د تقي مدردباقر سبزواري، استاد محممحماض، استاد س رضوي، دكتر علي اكبر في

  …راشد و
 سالي پس از انتقال ٢-٣بزرگوارم بودند كه   كتابشناسي پدرةستين استادم در زميننخ

هنگام غياب برادر   پرداختند و اين ناچيز به»ذريعه«چاپ  نجف، ايشان به از سامره به
گيري چاپ، در ظاهر ياري  بزرگوارم دكتر علي نقي، در كنار ايشان نشسته در غلط

گونه  بدين. آموزش عملي اين رشته واداشته بودند هكردم و در واقع مرا ب ايشان مي
. هاي نخستين را در محضر ايشان فراگرفتم كار كتابشناسي كشانده شدم، و آموزش به
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نقي منزوي  بزرگم دكتر علي تهران آمدم، خدمت استادان اين فن، برادر آنگاه كه به
 و كار هميشگي پرداختند  مركزي دانشگاه تهران ميةفهرست كتابخان رسيدم كه به

پژوه،   بود و نيز استادان زنده ياد محمد تقي دانش»ذريعه«ايشان تحقيق و چاپ 
استاد ايرج افشار كه عمرش دراز باد رسيدم، و در خدمت اين استادان سه كار عمده 

 شخصي استاد مفتاح، فهرست ةهاي خطّي كتابخان را انجام دادم، فهرست نسخه
ي  مجلس شوراي ملّةهاي خطّي كتابخان ن فهرست نسخهميي ملك و سو ملّةكتابخان

  .اند اين كارها چاپ شده. بود
 فهرست د پدرم بود و چند مجلّ»ذريعه«حاصل كار من در تهران چاپ چند مجلّد از 

فهرست « مجلّد ٦از همه مهمتر نگارش و چاپ  و.  مجلس و ملكةاز كتابخان
ر ايران وجود داشت و يا فيلم  دهايي كه عمدتاً  نسخه»هاي خطّي فارسي نسخه
هاي  سال .R.C.Dاين فهرست از سوي مركز فرهنگي . هاي آن در ايران بود نسخه
پنجاه هزار   نزديك بهةخ چاپ و منتشر شده است، كه در برگيرند ١٣٤٨-١٣٥٣

  .نسخه است
هاي  فهرست مشترك از همه نسخه«اينجاست كه احساس كردم براي فراهم ساختن 

پاكستان،  خ سفرم را به ١٣٥٦در پاييز .  هند كنمةشبه قار است سفري به الزم »فارسي
 شخصي بود و از راه زمين از زاهدان ةكردم، سفرم با هزين افغانستان و هند آغاز

ديگر شهرهاي پاكستان و پيش از اقامتم در پاكستان سفري  جا به كويته و از آن به
پاكستان از سوي دولت وقت در  هبرگشت ب در .افغانستان كردم  روزه به٤٠-٤٥
هاي  كار تحقيق در نسخه  گمارده شده و به»مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان«

  .خطّي فارسي پرداختم
ت پيري و فرتوتي علّ خ به ١٣٦٩شانزده سال در پاكستان بودم، تا در پايان  نزديك به
ان نگارش و چاپ چهار حاصل كارم در پاكست. تهران برگشتم هاي پياپي به و بيماري

 ١٣٥٧-١٣٦١هاي   در سال» گنج بخشةهاي خطّي كتابخان فهرست نسخه« مجلّد
 ي عربي موجودها و فهرست نسخه. گيرد هاي فارسي را دربرمي بود، كه تنها نسخه

 گنج بخش باقي ةدر آن كتابخانه را نيز فراهم ساخته و ماشين شده در انبار كتابخان
  .گذاردم
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 است »هاي پاكستان سعدي بر مبناي نسخه«اين دوره نگارش و چاپ ديگر كارم در 
  . چاپ شده است١٣٦٣ مناسبت هشتصدمين سالگرد سعدي كه به

فهرست مشترك  «مجلّدكار اصلي من در اين دوره نگارش و چاپ چهارده 
خ  ١٣٦٢-١٣٧٠هاي   در سال١-١٣هاي مجلّد، »هاي خطّي فارسي پاكستان نسخه

 هزار نسخه را ٥٢خ است كه پيرامون  ١٣٧٥اردهم كه چاپ شده  چهمجلّدعالوه  هب
  .دربردارد

 است كه »هاي فارسي فهرستواره كتاب«گذاري نگارش  ديگر كارم در پاكستان پايه
  .شود المعارف بزرگ اسالمي دنبال ميةتاكنون در تهران، در مركز دائر

هاي  ت مشترك نسخهفهرس«هند كردم و پايه  ت اقامتم در پاكستان سفري بهدر مد
كمك استادن هندي گذاردم، كه در پي برگشتم آن كار   را با»خطّي فارسي در هند

چرا كه فهرست . ولي از اين سفر هند نيز دست خالي برنگشتم. نيز راكد ماند
را ) پنجاب هند(هاي عمومي و آرشيو پتياله  هاي خطّي فارسي در كتابخانه نسخه

هند، جناب سيد باقر  كوشش رايزني فرهنگي ايران در جايي رساندم كه بعدها به به
  .خ چاپ شده است ١٣٧٧ابطحي 

كار ديگرم در هند نظارت بر كار دانشجويان ايراني و استادان هندي بر نگارش 
 مجلّدهاي هند بود، كه يك  هاي خطّي و فارسي در كتابخانه هايي از نسخه فهرست

فهرست نسخ خطّي « مجلّداين . ان آوردمتهر ضخيم آن را براي بازبيني با خود به
  . است كه هنوز چاپ نشده است» ناصريه لكهنويةكتابخان

 و »المعارف بزرگ اسالميةمركز دائر«به) خ ١٣٦٩زمستان (ميهن  پس از برگشت به
 را كه در »فهرستواره«جناب آقاي سيد كاظم بجنوردي مراجعه كردم و طرح 

. ميان گذاردم ه كاره رها كرده بودم، با ايشان دراجرايش پرداخته و نيم پاكستان به
 را در دست داشتند، و من آن »هاي جهان اسالم فهرست مشترك كتاب«ايشان طرح 
 ةفهرستوار«دو طرف پذيرفتيم كه طرح . ديدم شرايط كنوني عملي نمي طرح را در

نون با عنوان جزئي از آن طرح دنبال كنيم و چنين شد و اك بهرا  »هاي فارسي كتاب
المعارف اين طرح در حال اجراست، و تاكنون چهار ةي و مالي دائرهاي فنّ كمك
  . زير چاپ است٦ و ٥ مجلّد پخش شده و مجلّد
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مراجعان بخش   و پاسخگويي به»فهرستواره«اين مركز گذشته از پرداختن به در
  :دو كار ديگر مي پرداختم نويسي به فهرست

 .خطّي موجود در كتابخانههاي  نويسي از نسخه  فهرستـ الف
 .هاي عكسي اين كتابخانه نويسي از نسخه  فهرستـ ب

هاي   فهرست از نسخهمجلّد ٣كنون تا: هاي خطّي نويسي از نسخه  فهرستـ الف
فهرست «نام   يكم آن بهمجلّدخطّي موجود در اين كتابخانه فراهم شده است كه 

ي خاندان سلطان يگنجينه اهدا المعارف بزرگ اسالمي،ةهاي خطّي مركز داير نسخه
چاپ شده صفحه  ٢+٤٧٢ خ، ١٣٧٧ تهران، »االسالمي بهبهاني شيخ علي سلطاني به

عنوان كتاب و  ٢٢٥٠ خطّي است كه ة مجموع٥٢٨برگيرنده اين مجموعه در. است
 اين فهرست ٣، ٢ مجلّد.  فيلمةگيرد و چند حلق رساله بزرگ و كوچك را دربرمي

ي است كه زير چاپ است و شمار عنوان كتاب و  خطّةدربرگيرنده مجموع
 و يا مجلّدبندي اين دو  پايان رسيدن صفحه هاي بزرگ و كوچك آن نياز به رساله

  .گير است بررسي دارد كه وقت
هاي   فهرست از نسخهمجلّد ٢تاكنون  :هاي عكسي نويسي از نسخه  فهرستـ ب

هاي عكسي   يكم ويژه نسخهمجلّد. عكسي موجود در اين كتابخانه فراهم شده است
 عكسي است و شمار عنوان مجلّد ةكتابخانه مشايخ در كرمان است كه دربرگيرند

يك از  هاي آن در هيچ هاي بزرگ و كوچك است كه بسياري از رساله كتاب و رساله
  .اند هاي چاپ ايران شناسايي نشده فهرست
هاي   فهرست نسخههاي عكسي موجود در اين كتابخانه،  دوم فهرست نسخهمجلّد

تدريج گردآمده است،  هاي درون و بيرون از ايران به عكسي است كه از كتابخانه
 عكسي است كه تاكنون روي هم ة مجموع٨٥٠٠ ها نزديك به  اين نسخهشمار كلّ

ها نياز  ها فهرست شده و آماده چاپ است، شمار عنوان مجموعه از آن ١٥٤٠
  .بررسي بيشتر دارد به
  حيحاتليفات و تصأت
 شادروان حاج شيخ آقابزرگ تهراني، ة، نگاشتجالالر المقال في مصنفي عمل مصفي .١

 . ستون٦٢٦ خ، ١٣٥٥ تهران، »ف، احمد منزويؤلّن المبا«تصحيح و چاپ از 
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 ةفهرست كتابخان« مجلّدگروهي در نگارش و چاپ شش  همكاري باـ  ٨تا  ٢ .٢
هم  خ، روي ١٣٤٥-٤٨هاي  ، سال١٦ تا ١١هاي مجلّد، »يمجلس شوراي ملّ

 . صفحه٢٦٦٨
  كار» الي تصانيف الشيعهالذّريعه« مجلّد ويرايش و چاپ هشت ـ ١٦تا  ٩ .۳

هم  خ، روي ١٣٤٦-٥٤هاي  ، سال٢٣ تا ١٦هاي مجلّد.  زنده ياد پدرمةارزند
 . صفحه٣٣٠٥

 »ي ملك ملّةفهرست كتابخان«گروهي در نگارش   همكاري باـ ٢٥تا  ١٧ .٤
 . صفحه٤٢٠٦هم  خ، روي ١٣٥٢-٧١اي ه ، سال٩تا  ١هاي مجلّد

، ٦ تا ١مجلّدهاي  »هاي فارسي فهرست نسخه« مجلّد نگارش سيزده ـ ٣١تا  ٢٦ .٥
 . صفحه٤٧٢٦هم  خ، روي ١٣٤٨-٥٣هاي  ، سال.R.D.C انتشارات

ليف أات فارسي بر مبناي تادبي« مجلّد تحرير و تنظيم و تحشيه دو ـ ٣٤تا  ٣٢ .۶
، سال ٢ و ١هاي مجلّدروسي،  وسي بهترجمه و تحرير بر گل ر«استوري 

 . صفحه١٠٤١خ،  ١٣٦٢
 ,» گنج بخشةهاي خطّي كتابخان فهرست نسخه« مجلّدنگارش چهار ـ  ٣٨تا  ٣٥ .٧

خ،  ١٣٦١-٧٥هاي  ، سال١-٤هاي مجلّد، )مركز تحقيقات( پاكستان ,آباد اسالم
 . صفحه٢٥١٣هم  روي

ارات مركز تحقيقات  انتش,»هاي خطّي پاكستان سعدي بر مبناي نسخه«نگارش  .٨
 . صفحه٢١٩هم   خ، روي١٣٦٣ سال ,پاكستان

هاي خطّي فارسي  فهرست مشترك نسخه« مجلّد نگارش سيزده ـ ٥٢تا  ٤٠ .۹
 .خ ١٣٦٢-٧٠هاي  ، سال١-١٣ هايمجلّد، مركز تحقيقات »پاكستان

اضافات و   با»هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه«نگارش ـ  ٥٣ .۱۰
خ،  ١٣٧٥آباد،  سيد عارف نوشاهي، مركز تحقيقات اسالمتجديد نظر، دكتر 

 .فحهص ٩٤٥
-٧٨هاي   سال»هاي فارسي  كتابةفهرستوار« مجلّد نگارش چهار ـ ٥٧تا  ٥٤ .۱۱

المعارف، انجمن آثار و مفاخر ةي مركز دايرهاي مالي و فنّ خ، با كمك ١٣٧٤
 .فرهنگي
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 پنجاب،(و پتياله  عمومي و آرشيةهاي خطّي فارسي كتابخان فهرست نسخهـ  ٥٨ .۱۲
 خ، ١٣٧٦نو،  ، انتشارات مركز تحقيقات فارسي جمهوري اسالمي ايران، دهلي)هند
 . صفحه٢٠٣

، تهران، »المعارف بزرگ اسالميةهاي خطّي مركز داير فهرست نسخه«ـ  ٥٩ .۱۳
 . صفحه٤٧٢ خ، ١٣٧٧

، انتشارات »هاي خطّي فارسي علوم قرآني در ايران فهرست مشترك نسخه«ـ  ٦٠ .۱۴
 . صفحه٢١٤خ،  ١٣٧٨آزادي تهران، پيام 

، »هاي خطّي فارسي علوم قرآني در پاكستان فهرست مشترك نسخه«ـ  ٦١ .۱۵
 . صفحه٢٦٦انتشارات پيام آزادي، تهران، 

-٤١٦٨(خ،  ١٣٧٩ پنجم، سال مجلّد، »هاي فارسي  كتابةفهرستوار«ـ  ٦٢ .١٦
 . آثارالمعارف بزرگ، انتشارات انجمنةي دايرهاي مالي و فنّ كمك با) ٣٢٣٤

 سيد محمد يونس جعفرياستاد  *
م  ۱۹۳۰محمد فاروق جعفري در سال  سيد محمد يونس جعفري فرزند سيد دکتر

 وارد هتحصيالت ابتدايي و متوسطه را در دهلي گذرانيد. يافت تولّددر دهلي 
 ةدورم  ۱۹۵۸ ليسانس و در سال ةدورم  ۱۹۵۶دانشگاه دهلي شد و در سال 

ايران  براي تحصيل بهم  ۱۹۶۲در سال . پايان رسانيد به فارسي را ليسانس زبان فوق
. تحقيق زبان فارسي پرداخت سه سال در دانشگاه تهران به سفر نمود و نزديک به

عنوان .  فارسي از دانشگاه تهران نايل آمدادبياتاخذ دکتراي زبان و  سرانجام به
 ةايشان رسال.  است»تبريزيبررسي اشعار صائب  « دکتري استاد جعفرية دورةرسال
پس از . دنديپايان رسان هراهنمايي استاد حسين منوچهر ب  دکتري خود را بهةدور

 اسمش کالج ذاکر حسين الکه حا دهلي کالجدر تدريس را مراجعت از ايران 
 ,که بازنشسته شدندم  ۱۹۹۵ و تا دادند ادامهاست دانشگاه دهلي  وابسته به, باشد مي

 زبان و ادب نيزگاهي دانشجويان خارجي . ان فارسي بودندمشغول تدريس زب
  .دهند ش ميفارسي آموز
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پاکستان ارائه کردند   در»اردوزبان نفوذ صائب بر «عنوان  بهاي  م مقاله ۱۹۹۳در سال 
. المللي شرکت نمودند و مقاالت متعدي دارند  بينو بيش از شش بار در سمينار
استاد جعفري . اند پاکستان کرده يک مرتبه به ايران و چندين بار مسافرت علمي به

اي ه زبان ي بههاي انگليسي، اردو، فارسي و هندي آشنايي کامل و تا حد زبان به
  .سانسکريت و عربي آشنايي دارد

گرفتن اول جايزة   به۲۰۰۸ ژانوية ۲۶ش مطابق  ه ۱۳۸۶ماه سال   بهمن۶تاريخ  به
آقاي دکتر , ئيس جمهوري اسالمي ايراناز دسِت ر» فارابي المللي جشوارة بين«

 دانشمند غيرايراني ۱۲براي جشنوارة که ناگفته نماند . نژاد نايل آمد محمود احمدي
معرفي شدند و دکتر زبان و ادبيات فارسي عنوان برگزيدة گروه  به در سرتاسر دنيا

يزه دريافت اين جا به» شرح کليات صائب تبريزي«شان  براي اثر تحقيقيجعفري 
  .باشند  مي, و ايشان يکي از دو نفر که از هند انتخاب گرديدندندآمد نايل

مناسبت بزرگداشت پنجاهمين سالگرد روابط فرهنگي نوين ايران و هند  بهسال پيش 
از » نخستين دورة جايزة سعدي«, )۱۳۸۵ دي ۲۲ (جايزة» زرين جشِن«و در مراسم 

ي اسالمي ايران و رايزن فرهنگي سفير محترم جمهوردسِت آقاي زرگر يعقوبي 
ماه   بهمن۲۲ روز هبنو جناب آقاي شفيعي شکيب  جمهوري اسالمي ايران دهلي

  .اعطا شدايشان  به م ۲۰۰۷ فورية ۱۱/ش ه ۱۳۸۵
  زبان فارسي و اردو تأليفات دکتر جعفري بهبرخي از 

  .م ۱۹۸۰، اول، جلد کالم صائب تبريزي .۱
, عنون کالم صائب باائب تبريزي تصحيح و گردآوري ابيات پراکندة ص .۲

 . م۱۹۸۲چاپ تونک راجستان , اول مشتمل بر رديف الف وب جلد
  .م ۲۰۰۶  چاپ تهران،، دو جلد، محلّهاي اقبال الهوري نامه .۳
  .م ۲۰۰۵، چاپ اسکاتلند، )اردو از فارسي به( بابرنامه ةترجم .۴
مرکز , تأليف مير محمد معصوم بن حسن صالح، تاريخ شاه شجاعيتصحيح  .۵

اسفند ، نو دهلي فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، ةخانتحقيقات فارسي رايزني 
  .م ۲۰۰۷مارس /شه  ۱۳۸۵
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مرکز تحقيقات فارسي رايزني , ف چندر بهان برهمنيتأل، چهار چمنتصحيح  .۶
  .م ۲۰۰۷مارس /شه  ۱۳۸۵اسفند ، نو دهلي جمهوري اسالمي ايران، يفرهنگ
  مقاالت

  .ش ۱۳۵۳آذر  ،۹ ة، شمارارمغان ة، مجلّ)دخود سوزي زن در هن (»ستي« .۱
  .ش ۱۳۵۵، ارديبهشت ۲ ة، شمارارمغان ة مجلّ»پير رومي و عارف هندي« .۲
  .ش ۱۳۵۱، فروردين اول ة، شماريغما ةمجلّ « فارسيطِّخ« .۳
  .ش ۱۳۵۲ ، تير۴ ة، شماريغما ة مجلّ»خواجه بختيار کاکي« .۴
  .ش ۱۳۵۳، دي ۱۰ ة، شماريغما ة مجلّ»سراپا« .۵
  .ش ۱۳۵۴ ، پائيز۱۸ ة، شمار)شيراز( خرد و کوشش ةمجلّ» ابيات حافظ بهنگاهي « .۶
۷. »رباعيش ۱۳۴۹، ۱۲و  ۱۰ ة، راهنماي کتاب، شمار»امات عمر خي.  
  .ش ۱۳۴۷، تير ۷ ة، شماروحيد ة، مجلّ»صائب يک تحقيق کوتاه و جالب راجع به« .۸
  .ش ۱۳۵۳، فروردين ۵ ة، شمارسخن ة، مجلّ»يهاي محلّ زبان فصيح و گويش« .۹
  .ش ۱۳۵۴، آبان ۲ ة، شمارسيمرغ ة، مجلّ» فردوسيةعلل تنظيم شاهنام« .۱۰
  .ش ۱۳۶۳ ة، شمارکيهان فرهنگي ة، مجلّ» رباعي ملّا شاه بدخشيةبحثي دربار« .۱۱

 استاد شريف حسين قاسمي *

وي .  يافتتولّددر دهلي م  ۱۹۴۳آقاي دكتر شريف حسين قاسمي در سال 
 و وارد دانشگاه دهلي شد و دكتراي زبان و تحصيالت متوسطه را در دهلي گذراند

تدريس در دانشگاه  آنگاه به .رددريافت ک فارسي خود را از اين دانشگاه ادبيات
 فارسي در دانشگاه دهلي مشغول بود و ادبيات استاد زبان و عنوان اپرداخت و ب

دي و زبان اردو، هن ايشان عالوه بر زبان فارسي به .ه است شدبازنشسته گيتاز به
  .انگليسي نيز آشنايي دارد
  قاسميبرخي از تأليفات استاد 

انجمن هند بينش، فارسي، مرتٰضي  تأليف، اشارات بينشتصحيح و تنقيح كتاب  .۱
  .م ۱۹۷۳دهلي، , و ايران
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 اهللا صفا،  دكتر ذبيحتأليف، )اردو( ترجمه و حاشيه بر كتاب تاريخ نثر فارسي .۲
  .م ۱۹۸۱دهلي، , انجمن هند و ايران

 از ميرزا سنگين بيگ سيرالمنازلحيح و تنقيح و حاشيه و ترجمه بر كتاب تص .۳
  .م ۱۹۸۲، نو دهلي, مؤسسة غالب، )فارسي و اردو(
, پاکستان, کراچي, مکتبة رضي, نما الحسِن رسول مناقبترجمه و حاشيه بر  .۴

 . م۱۹۸۴
 عنوان ادبيات فسور سيد امير حسن عابدي بهومقاالت پره و حاشيه بر مقدم .۵

  .م ۱۹۸۴، دهلي، )اردو( فارسي هند
 . م۱۹۸۵ دهلي،, انجمن هند و ايران, هندوستاني فارسي ادب .۶
اهللا،   حبيبتأليف، تذكرة جميع اولياي دهليتصحيح و حاشيه و تنقيح كتاب  .۷

 . م۱۹۸۷-۸۸, ، تونك راجستان فارسي و عربييتتحقيقاؤسسة م
 تحقيقات فارسي رايزني مرکز, ديوان حافظ در هندو چاپي فهرست نسخ خطّي  .۸

 . م۱۹۸۸, نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 . م۱۹۸۸, دهلي, مجلّة تحقيقات فارسي دانشگاه دهلي, الکمالةغرديباچة  .۹
 . م۱۹۸۹, دهلي, نويسي رسالة خوش .۱۰
 . م۱۹۹۰, دهلي,  دهليواقعاِت خرابِي .۱۱
 . م۱۹۹۴, دهلي, آثاِر نظامي گنجوي در هندفهرست نسخ خطّي و چاپي  .۱۲
 . م۱۹۹۴, يادگارنامة فخرالدين علي احمدتصحيح  .۱۳
 . م۲۰۰۱, بمبئي,  م۱۹۹۵, نو دهلي, فهرست نسخ خطّي و چاپي شاهنامه در هند .۱۴
 . م۱۹۹۶, دهلي, )انگليسي (ني مولويتصحيح کتاب  .۱۵
بخش , »ادبيات معاصر دري«عنوان  ايران و افغانستان به, تصحيح مقاالت هند .۱۶

 .دهلي, فارسي دانشگاه دهلي
 . م۱۹۹۸, نو دهلي, فهرست نسخ خطّي فارسي کتابخانة عمومِي پتياالتهية  .۱۷
, مؤسسة غالب, پتي تأليف الطاف حسين حالي پاني, يادگار غالبفارسي  ترجمة .۱۸

 . م۲۰۰۰, نو دهلي
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کتابخانة رضا , واله داغستانيعلي قلي خان تأليف , الشعرا رياضتصحيح  .۱۹
 . م۲۰۰۱, رامپور

 . م۲۰۰۲, نو دهلي, مؤسسة غالب, غالبنامهمجلّه , افلينالغ عبرتتصحيح  .۲۰
, )مقاالت نذير احمد) (انگليسي (مضامين ادبيات فارسي  مقدمههمراه تصحيح .۲۱

 . م۲۰۰۵
, کتابخانة رضا رامپور, تأليف منشي چندر بهان برهمن, منشآت برهمنتصحيح  .۲۲

 . م۲۰۰۶
 . م۲۰۰۷, نو دهلي, البمؤسسة غ, )فارسي هباز اردو  (دستنبو ةترجمتصحيح و  .۲۳
 .م ۲۰۰۷, واشنگتون, )انگليسي(  امير خسرواعجاز خسرويترجمة رسالة  .۲۴
 . م۲۰۰۸, دهلي, پستک محلّ, ريپيديکس اسپيکنگ کورسترجمة کتاب  .۲۵

هاي  زبان آقاي قاسمي عالوه بر اين تأليفات حدوداً دويست مقاله تحقيقي به
چاپ   هند و خارج از هند بهي موقّرها در مجلّهفارسي و اردو نوشته و , انگليسي

, افغانستان, المللي در ايران هاي ملّي و بين همچنين ايشان در کنگره. رسانده است
  .غيره شرکت نموده است تاجيکستان و, پاريس, ازبکستان, پاکستان

  


