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 های خودنوشت شیخ آقابزرگنامهزندگی

 1خودنوشت فارسی

ه الّرحمن الّرحیم
ّ
 بسم الل

شخاصی که ترجمه حال و گزارشات زندگانی را مفصل بنویسم، در این وقت اجابت چون که مکرر درخواست نمودند ا

 .1052نمودم. پنجم شعبان سنۀ 

اکبر اسم حقیر محمدمحسن بن الحاج علی بن المولی محمدرضا بن الحاج محسن بن الحاج محمد بن المولی علی

ا حاج باقر نوشته است به خط خود در پشت بن الحاج بن الحاج باقر الطهرانی. جد اعلی حاج محسن نسب خود را ت

چنانچه مرحوم –خریداری نموده. والدت حقیر  1003کتاب حق الیقین مجلسی نسخۀ خطی که آن را در رشت در سنۀ 

 شیخ بهایی نسخۀ خطی نوشته، به این صورت: مفتاح الفالحوالدم به خط خود در پشت کتاب 

د نور چشمی محمدمحسن، شب پنج
ّ
 .1000االول سنۀ دهم شهر ربیعشنبه یاز تول

چه یاد دارم، دکانی درست کرده، اجناس بقالی و عطاری و ترازو کردم. آنتا شش سال از عمر گذشت، در خانه بازی می

 کردم.با سایر لوازم دکان تهّیه می

 از آن مرحوم یاد ندارم.خانۀ مرحوم آقا سیدضیاء برد. فعاًل غیر از صورت و اسم والد مکرم مرا به مکتب ق1022در سنۀ 

خواندم و قبل از رفتن به مکتب، در توی خانه پیش عیال عمو، زهراسلطان خانم، از اول حروف پیش او می نصابو  قرآن

خوانده بودم. بعد از چندی به مدرسۀ مرحوم آقا سید محمدعلی  [قرآنهای کوچک ]سوره ابجد و بعضی سور قصار

                                                           
 -020ابزرگ تهرانی، ق، "شرح زندگی من، شیخ آق1315ش/ 1053، بهار و تاربستان 0 -1. تاریخ و فرهنگ معاصر، سال چهارم، ش 1

 . این نوشته با خط شیخ آقابزرگ مقابله و خطاهایی که در تاریخ و فرهنگ معاصر رخ داده بود، اصالح شد.015
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لدین مرحوم آقا سیدجمال 0در حجرۀ مرحوم آقا میرزا علی محرر 1دخان وزیر خارجه الریجانی مقابل کوچه میرزا سعی

نوشتم و حساب هندی و رقومی را هم می 1020داد و در سال رفتم و داماد او آقا شیخ حسن مرا درس میمی 0 افجه

خواست. د کسب را نمیخواستم کاسب شوم و مرحوم والخواندم، لکن شوق زیاد به درس خواندن نداشتم. میهم می

خواست که من طلبۀ علم شوم. لذا مرحوم والد چندی برای امتحان مرا به چون خودش درس عربی نخوانده بود، می

های برادرانه، بلکه پدرانۀ او، فرستاد. با محبتدکان بّزازی اخوی مرحوم آقا محمدابراهیم در سر سه راه بازار پامنار می

 جز شدم. پس از مدت کمی استعفا دادم و به  شوق درس افتادم.از زحمت رفتن به دکان عا

مدرسۀ دانگی در قرب خانۀ مسکونی موروثی از جدمان بنا شد. بانی آن مرحوم حاج سیدحسین ق 1023حدود سنۀ 

الریجانی بود و در آن اوان مرحوم حاج میرزا سیدحسن پسر مرحوم حاج سیدعزیز الله تهرانی معروف به دعانویس که 

 سرخالۀ حقیر بود، از نجف مراجعت کرده و در آن مدرسه حجره گرفت. پ

شروع کردم. طولی نکشید حدود سنۀ  5صرف میرو 3 امثلهخواندم. از رفتم در حجرۀ ایشان و درس میمن روزها می

های دیگر آن مدرسه درس حاج میرزا سیدحسن عیالش را برداشت و برگشت به نجف. من پیش بعضی طلبه 1025

که مشغول درس طب شد، پیش آقا میرزا سیدحسین خان کاشی  5ها، آقا شیخ مهدی مازندرانیخواندم و یکی از اینیم

و آقا میرزا حبیب الله رشتی طبیب ماهر شد و آمد در بغداد مشغول معالجه بود. چندین سال تا ... ]ناخوانا[ آن را منع 

                                                           
 قمری( وزیر امور خارجٔه ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار بود. 13۳1–1231الملک )میرزا سعیدخان انصاری، مؤتمن 1
 از خوشنویسان عصر قاجار  0
ای تهرانی از دانشمندان و زاهدان شهیر دورۀ قاجار و از هواداران مشروطه بود. وی داماد میرزا حسین الدین افجهآیت الله سید جمال 0

 السالم نجف به خاک سپرده شد.ق در تهران درگذشت و در وادی 133۳خلیلی تهرانی از آیات ثالث مشروطه است و در حدود سال 
 قدماتجامع المنوشته میرسید شریف جرجانی این کتاب به زبان فارسی و در ضمن مجموعه  شرح االمثلهو  االمثله اشاره به نام کتاب: 3

 های علمیه شیعه جزو متون درسی بوده است.است درس صرف از ادبیات عرب را آموزش می دهد و از دیرباز در حوزه
یز در آموزش صرف زبان عربی است  به زبان فارسی و در ضمن مجموعۀ اشاره به کتاب دیگر میرسید شریف جرجانی دارد این کتاب ن5

های دیگری، آمده است که در گذشته و حال جزو متون درسی حوزۀ علمیه بود، ولی در حال حاضر کتاب جامع المقدماتکتاب موسوم به 

 اند.و مبادئ العربیه جایگزین آن شده صرف سادهمانند 
 ق( فقیه، حکیم، متکلم و عارف ایرانی است.133۱ – 125۱میرکالیی )محمدمهدی امامی مازندرانی ا5
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ها مرحوم آقا در کاظمین فوت کرد و یکی از آن ق1000ر حدود سنۀ کردند. از بغداد آمد به کاظمین و چندی نشد که د

 تنها به نجف آمد و برگشت. در ایران، حدود 
ً
سیدحسن استرآبادی بود که مدتی با عیالش در بیرونی منزل ما بود. اخیرا

 مرحوم شد. بعض علوم عربیه و اسرار در نجف به خط خود نوشت، ولی خیلی ننوشت. ق1005سنۀ 

شده بودم  جامیو  سیوطیحقیر به حد بلوغ شرعی رسیده بودم و مشغول به خواندن  ق1025ه تا حدود سنۀ بالجمل

و این دو کتاب را مرحوم حاج دایی حاج سیدمحمد خلیلی، برای تشویق من خرید و خودش در سفر حج اخیر در سال 

ل از آن چند مرتبه به حج مشرف شده در نزدیک قدس خلیل فوت کرد. نعش او را در جزیره دفن کردند. قب ق1022

بی، یکی از دکاکین موروثی از پدرش را فروخت و از پول که در این سال مرحومه حاجیه بی ق1025بود، منتها در سال 

مرحوم حاج والد مجلس  ق1020آن برای مرحوم حاجی بذل نفقه کرد و با هم از طریق شام به حج رفتند و در سنۀ 

بعد  ق1012ای عمامه بر سر من گذاشت و در سنۀ را دعوت کرد و مرحوم آقا سیدجمال افجه جشنی مهیا کرد، جمعی

از مرتفع شدن مرض وبای عمومی، بر حسب نذری که مرحوم حاج والد کرده بود، مرا با حاجیه بی بی در پالگی نشاند 

ه نوری هم بود، ب
ّ
 ا هم مشرف شدیم به مشهد رضوی.و خودش قاطر سوار شد و در قافله که مرحوم حاج شیخ فضل الل

جا مشرف بودم و مرحوم آقا میرزا عبدالوهاب پسر عموی حاج والد در آن و در آن 1011حجه و محرم و صفر از سال ذی

در  ق1011سال در حیات بود. یک سالی بعد از مراجعت ما، در مشهد فوت کرد. بعد از مراجعت از مشهد در سال 

کردم و کتابخانۀ آن مدرسه که رفتم و ماهی پنج قران که وظیفۀ طالب بود، قبض میمدرسۀ دانگی حجرۀ مستقل گ

ه که پسر خالۀ حقیر بود، 
ّ
قریب پانصد جلد کتاب داشت، دست حاج سید محمدتقی پسر مرحوم حاج سید عزیزالل

ب میدار بودم که کتابشد، من نایب کتاببود و سه سفر که او به زیارت عتبات یا حج مشرف میمی
ّ

دادم ها را به طال

 کردم. گرفتم و هر سه ماه تجدید نظر میو قبوضات می

بردند جنازۀ او را به سامرا، پای در حرم دفن کردند. پسرش حاج  1011فوت شد و در  ق1020بانی مدرسه در سال 

ولی و بود، نایب متسیدمهدی متولی شد و نایب متولی حاج شیخ علی پسر مرحوم مالمحمد نوری ایلکایی که استاد ا
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 شرحرا خواندم و نیز اوایل  لمعه شرحشد و از اول بنای مدرسه، او مدرس بود و من پیش او در مدرسۀ دانگی بیشتر 

میرداماد پیش او خواندم. او خودش از تالمیذ میرزای آشتیانی و  رواشحشهید را با  شرح درایه را خواندم و نیز تجرید

را چاپ کرد،  بحاررزا ابوطالب زنجانی و حاج میرزا محمود امینی قزوینی که هفدهم میرزای جلوه و مصاحب حاج می

 بود. 

کرد، بالخصوص در فن درایه و رجال، و او این فن را در سامره از ها می]او[ از حاج میرزا ابوالفضل کالنتری استفاده

 چه خود مرحوم شیخنابه عنوان شاگردی، چنان مرحوم حاج میرزا حسین نوری استفاده کرده بود، اما به عنوان آقایی نه

فرمود. و حقیر بعد از مراجعت از مشهد، همه روزه صبح تا نزدیک ظهر در مدرسۀ خان مروی برای الحاج النوری می

جا ]دروس[ خصوصی؛ یا عمومی خواندم. اوایل پیش آقا رفتم پیش جمعی از طالب و مدرسین آندرس مباحثه می

خواندم و بعد پیش مرحوم حاج شیخ حسین خراسانی و مرحوم العظیمی ادبیات نحو و صرف میعبدشیخ محمد شاه

 خواندم. می مطولآقا شیخ باقر معزالدوله 

را عصرها در مدرسۀ حکیم معروف به مدرسۀ آقا محمود پیش آقا شیخ عبدالحسین پسر  مطولدرس عمومی بود و اوایل 

 رضا شیرازی خواندم. مالغالم

ها پیش مرحوم آقا شیخ محمدتقی پسر مرحوم حاج شیخ عباس نهاوندی خواندم و را در مدرسۀ مروی صبح معالمو 

یکی از اصحاب این درس آقا محمد شریعتمدار بود و یکی برادرش شیخ جعفر و یکی شیخ محمد نهاوندی صاحب 

حمود قمی در مدرسۀ بزرگ عصرها را پیش آقا میرزا م مطالع شرحکرده، و  شرایعنزیل مشهد و خودش ترجمۀ تفسیر 

 بود. کفایه حاشیۀخواندم و یکی از اصحاب این درس حاج میرزا سیدحسن رضوی قمی صاحب 

در پیش مرحوم آقا میرزا کوچک ساوجی خواندم و قدری در پیش مرحوم آقا سیدمحمدتقی تنکابنی  قوانینو قدری از 

در پیش مرحوم آقا  مکاسبو  فصولو  قوانینودند و کثیری از خان مروی بخواندم و این دو بزرگوار در مدرسۀ کوچک

او را تدوین کردم و  فصولای از حواشی سید عبدالکریم الهجی مدرس رسمی مدرسه خان در مدرس خواندم و جمله
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ها بودند، ِمنُهم: حاج سید محمدتقی پسرخاله؛ و ِمنُهم: آقا سید مهدی پسر بزرگ آقا سید جمعی شریک این درس

دالکریم؛ و ِمنُهم: آقا شیخ ابراهیم و آقا شیخ عباس رشتیین که هر دو در رشت مرجع امور شدند؛ و ِمنُهم: آقا شیخ عب

بزرگ تهرانی که در مسجد جامع عتیق امام جماعت شد؛ و ِمنُهم: آقا شیخ محمدحسین تهرانی که فعاًل در نجف حیات 

ه  -دارد 
ّ
  –سلمه الل

شیخ  انصاری را پیش آقا میرزا محمدتقی گرگانی  مکاسبو  قوانینمباحثه بودم و قدری از و من بالجمله از ایشان هم

 ایشان در مدرسۀ محمودیه مدرس شدند. خواندم در خانه
ً
 شان، نزدیک حمام نواب و اخیرا

ا و خود مو شریکی في هذا الدرس و البحث الشیخ عبدالله اللنگرودی و المیرزا احمد األردبیلي المرجعین في بلدیه

مرحوم میرزای گرگانی تحصیالت نجف در پیش مرحوم حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل و حاج شیخ هادی تهرانی 

گفت تمام آرزوی من آن است که از وجوه نخورم؛ بلکه یک تدریسی پیدا شود که مراجعت به تهران کرده بود، مکرر می

مسئول او را مستجاب کرد و در پیش مرحوم حاج محمدعلی پسر که از حقوق مدرسی من امرار معاش کنم. خداوند هم 

و قدری اخالق خواندم در خانۀ ایشان کوچۀ صدر اعظم و او عالم  نجاة العبادمرحوم آخوند مالمحمود عراقی درس 

 ایکشی و نجاری و غیرها داشت. او جملهسازی و صحافی و نقشهمتقی زاهد درویش منش بود، صنایعی از قبیل ساعت

خواند و موعظه بسیار مؤثر داشت. از سور قرآن و ادعیه را حافظ بود و در مسجد آقا بهرام در جای پدرش جماعت می

 شدیم.گاهی پیاده با ایشان به حضرت عبدالعظیم مشرف می

 رآقا سید اسماعیل شجاع که مجاور کربال بود، از ایشان خیلی استفاده کرده، پسرش شیخ جمال تصانیفی دارد. پس

الدین شیرازی، سید بزرگواری از مرگ شد. یکی از اساتید من در تهران مرحوم آقا میرزا شهابدیگرش آقا ضیا جوان

منار مقابل خانۀ حاج اجالی تالمیذ مرحوم جلوه بود. او درس مخصوصی برای پسر امیرنظام گروسی در خانۀ او در پای

خالصة شدم و از ریاضیات گفت. من هم حاضر میمی درس محققانه سیوطیسیدمحمدباقر جمارانی از کتاب 

تا بعد از شکل عروس، همه را پیش حاج  اقلیدس تحریرو اوایل  چغمینی شرحو قدری از  و فارسی هیأت الحساب
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 قدری از اربعه متناسبه و جبر و مقابله را در پیش مرحوم آقا میرزا 
ً
شیخ علی ایلکایی در مدرسۀ دانگی خواندم و اخیرا

ء تالمیذ میرزای جلوه و اساتید معروف ابر 
ّ

اهیم معروف به مسگر زنجانی در مدرسۀ منیرّیه خواندم و ایشان از اجال

و حساب  5]ذریعه[ جدر  تحریر اقلیدسفوت شد. از تصانیف او حاشیۀ  ق1052ریاضیات بود و رفت به زنجان و در 

خواندم.  شرح منظومهخودم نوشتم و قدری از اول سبزواری به خط  منظومهذکر شده و  0، ص 5در ج عقود االنامل

ای، مرا منع کرد؛ لذا بعضی مطالب علم معقول را در طی مرحوم حاج والدم، به سبب نهی مرحوم آقا سیدجمال افجه

 مباحث علم اصول از اساتید استفاده کردم.

العابدین محالتی برادر مرحوم زینخط نستعلیق را از سرمشق کاتب الخاقان نوشتم و خط نسخ را از مرحوم حاج شیخ 

آقا شیخ اسماعیل محالتی مجاور نجف تعلیم گرفتم و در مدت سه ماه که در مشهد بودیم، خدمت جمعی از علمای 

 ها حاضر و ...ها؛ یا نماز جماعت و درس آنرسیدم و در مجالس روضۀ آنعصر می

ه
ّ
فاضل قندهاری صاحب تصانیف و مرحوم  مرحوم حاج شیخ محمدتقی بجنوردی و مرحوم حاج مالعبدالل

ء تالمیذ علی الشهیر به فاضل مالعباسمالمحمدعلی بن مالعباس
ّ

علی الخراسانی االب و الشیرازی االم من أجال

 فوت شد و مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی.  ق1030مرحوم میرزای شیرازی بزرگ که در حدود 

شدم در مدرسۀ مستشار و در مدرسۀ گوی معروف، حاضر میزدی، مطّولرا پیش آقاشیخ عبدالخالق ی مطّولباب قصر 

 می
ً
نوشت به خط باشی آستانه که هر ماه یک ورقه تقویم مجدول راجع به همان ماه میرفتم منزل منجمدو در، غالبا

 چسبانید که هر کس مطلع باشد و بخواند.خوب و جدول خوب و در ایوان به دیوار می

 ها به کفالت پدرشل مرحوم میرزا عبدالوهاب پسر عموی حاج والد یعنی پسر حاج محمدامین که سالهفته یک روز منز

شنبه خودش از روی کتاب، روضه خواند، در زمان مرحوم شیخ انصاری طلبه بود. عصرهای پنجدر نجف درس می

آقا شیخ عبدالحسین شیرازی از در مشهد مدفون شد و در آن سال آقا سید حسن استرآبادی و  ق1010خواند و در می

ه 
ّ
اساتید من که ذکر ایشان شد، با ما در مشهد مشرف بودند و در مراجعت هم با همان قافله مرحوم حاج شیخ فضل الل
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ار من ها، به مدرسۀ پاینوری مراجعت کردیم و بعد از مراجهت که در مدرسۀ دانگی حجره گرفتم، برای بعضی مباحثه

 . رفتم]پامنار[ هم می

 منار:مباحثۀ من در آن زمان در مدرسۀ پایرفقا و هم

ه تهرانی، امام جماعت شد در چهارسوق؛ -
ّ
 یکی آقای حاج سید عزیزالل

 و یکی آقای حاج میرزا ابوالقاسم پسر مرحوم حاج سید مصطفی کاشی؛ -

 درسۀ سپهساالر جدید؛و یکی سید محمد صالح پسر مرحوم حاج میرمحمدعلی الریجانی ساکن سرچشمه و نزدیک م -

و یکی شیخ جواد برادر کوچک حاجی شیخ علی ایلکایی، او هم در مدرسۀ دانگی حجره داشت و با من خیلی دوست  -

 بود؛

و یکی آقا شیخ محمد حسین نجار پسر حاج حسن نجار قمی که با من خیلی دوست بود و در مدرسۀ دانگی حجره  -

 داشت؛

 ندی و مازندرانی و غیرهم بودند.و چند نفر دیگر از طالب دماو -

، پوشیدم و هرچه حاضر بودوقت مربوط نشدم، تقید به لباس و خوراک نداشتم. هرچه بود میبا أبنای تّجار و اعیان هیچ

منار منتقل شده بود کردم و مرحوم اخوی از دکان پایخوردم. فقط کتاب که اسباب کار طلبه بود، مهیا میدر خانه می

میدان و بزازی او رونق گرفته بود، عیالوار شده بود. خودش و عیالش و من و شریکش را برداشت برای زیارت نزدیک سبزه

حرکت کردیم. شب جمعه که ناصرالدین شاه در روز آن در حضرت عبدالعظیم تیر خورد، ما  1010شوال سنۀ  عتبات در

 در کرمانشاه بودیم و بعد از چند روزی به عتبات رفتیم. 

 نجار ابتدا رفتیم سامرا. رباط از راه خانرا کربال بودیم و از غزل عرفه
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محمد اصفهانی و مرحوم صدر. خانۀ مرحوم میرزا رفتیم و  اصحاب مرحوم میرزای بزرگ همه بودند، مرحوم آقا سید

ری یرزا حسین النوجای او را خالی دیدیم. بسیار تحّسر خوردیم که زیارت او قسمت نشد. در خانۀ مرحوم شیخنا الحاج م

شنبه مجلس روضۀ مفصلی قریب پانصد نفر حاضر بودند. ایشان خودشان منبر رفتند، موعظه کردند، رفتیم. روز پنج

یحیای امامزاده قاسمی آن ایام به  جا حاضر بودند، زیارت کردیم و مرحوم آقا سیداستماع کردیم. سایر آقایان هم آن

پالگی شدیم. بین راه از ایشان ین روز در مراجعت از سامرا تا کاظمین با ایشان همزیارت سامرا مشرف بود. بعد از هم

های اخالقی کردیم. مرحوم حاج نوری با جمعی برای زیارت ایشان آمده بودند. ما را سوار کردند از دروازه استفاده

یوانات را با قایق عبور دادند تا رسید بلد و ها و حها و آدمنزدیک مدرسه از راه عبره آمدیم و در عبره تمام پالگی و اسباب

 حضرت سید محمد )ع( رفتیم.

در کاظمین چند روز ماندیم. آّب دجله زیاد شده بود. از پشت کاظمین سره کشیده بودند و آب بود. تمام بیابان دریا 

 نزدیک مسّیب. بالجمله تمام پاک بروندشده بود تا محمودیه و راه خشکی نبود، مگر آن که بروند بغداد و از راه سلمان

 ها عبور کنند تا برسند به محمودیه.کجاوه و پالگی و اسباب و آدم و حیوان باید در طراده

 اول سفر دریایی ما بود. بعد از رسیدن به محمودیه، معلوم شد یک گونی اسباب زندگی آن طرف در زمین باقی 
ً
تقریبا

و ما در محمودیه ماندیم تا رفت و مراجعت کرد و آن گونی را اجزای دولت  ماند. مرحوم اخوی دومرتبه برگشت به کاظمین

 جا بود، سپرده بودند، گرفت و آورد.که برای حفظ زوار آن–عثمانی به نائب عجم 

 به زیارت عرفه رسیدیم و من از اول ورود به عتبات گفتم به حاج میرزا سید حسین پسرخاله و به اخوی که من 
ً
اجماال

مانم. اخوی قبول نکرد، از خوف این که مبادا والدین راضی نباشند. بالجمله، خطی نوشتیم غال در نجف میبرای اشت

به تهران و طلب رخصت کردیم. بنا بود تا اربعین بمانیم و جواب خط رسید. اخوی موانعی نداشت، بعد از عاشورا مرا 

 خرجی بدهد و مرا برگرداند.حرکت داد و قول داد که هرگاه والدین راضی باشند، دومرتبه 
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 در کاظمین کیسه
ً
برها جیب او را بریدند. خرجی را بردند، ناچار از کربالیی بعد از عاشورا مراجعت کردیم. اوال

محمداسماعیل، پسرخالۀ زهرا قرض کردیم. به قم رسیدیم. مرحوم حاج عمو استقبال آمده بود. ابتدا گفت: چرا 

و اذن داد؟ من خواستم از همان قم برگردم، لکن گفتند بهتر است که بیایی شهر،  برگشتی؟ حاج آقا که کاغذ نوشت

 از کرمانشاه به واسطۀ غریب
ً
گز من مبتال تجدید دیداری شود و تهیۀ کتاب و اسبابی شود و بعد از تابستان برگردی. اتفاقا

م حاج مالحسن نجار پدر آقا شیخ حسین را بودیم و خانۀ مرحو ق1013به نوبه شده بودم و در قم تا بعد از اربعین سنۀ 

 پیدا کردیم. به مناسبت دوستی با پسرش، خیلی به ما احترام کرد.

کرد و یک روز در میان، نوبه و تب چه معالجۀ اطبا کردم، ثمر نمیآمد و آنها در تهران نوبه میبعد آمدیم تهران و تا مدت

و ضعیف شدم و از اطبا مأیوس شدم. یک روز عصری در مدرسۀ دانگی در اندازه زرد آمد، تا آن که بیتا چند ساعت می

 کرد، بغتًة، دیدم شخصی که شال سبزیایوان حجرۀ خودم متفکر نشسته بودم و مدرسه خلوت بود، کسی آمد و شد نمی

مرضم را قدر زرد و ضعیف شدی؟  سر آمد پیش من و گفت: چرا آندور سرش پیچیده مثل عمامه، وارد مدرسه شد. یک

 به او گفتم. 

گفت: برو صد دینار نبات از همین عطار جنب مدرسه بخر و بیاور. من هم فوری رفتم نبات خریدم و آوردم. او گرفت و 

 به من رد کرد و گفت: قدری از این بخور. من همان وقت یک قدری گذاشتم در 
ً
نفهمیدم چیزی به او خواند یا نه، فورا

ام. فقط شخص که بود و کجا رفت، و دیگر نوبه نیامد و تا حال تحریر، مبتال به نوبه نشده دهان. دیگر نفهمیدم که آن

ر دیگر، های مختصسنین اوایل ورود نجف یک مرتبه حصبه خفیفی مبتال شدم، آن هم به سالمتی گذشت و بعض مرض

 خوب شدند. ها همها دادم، آنکه همه به زودی مرتفع شده و از بقّیۀ آن نبات به بعضی مریض

بالجمله، مرحوم شیخ جواد ایلکایی به مالحظۀ تغییر هوا البته با اذن از مرحوم والد، مرا دعوت به ایلکا که از قرای نور 

 در تفرج بودیم است، نمود. مرکوبی مهیا نمودم و من رفتم به ایلکا. آن
ً
جا در خانۀ آن مرحوم قریب چهل روز بودم. غالبا

سرعمۀ او حاج شیخ محمدتقی هم بود. عجایب زیادی هست. اعجب همه، کوه بلندی که باالی آن جا و پهای آندر کوه
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جا بیاویزند به پایین و در زیر این کوه به قدر یک شود یک نفر را از آنشود رفت. در دامنۀ او، سوراخی هست که مینمی

رود و این سوراخ همیشه زیر برف مخفی شده. هایی است که معلوم نیست به کجا میمیدان خالی شده و اطراف آن راه

هایی که از آن سوراخ داخل مغاره شده شود و ما از روی برفشود، آن سوراخ پیدا میمکرر ماه تابستان که برف او آب می

و به شکل مخروطی در زیر این سوراخ است که هنوز آب نشده بود، داخل مغاره شدیم و قدری راه رفتیم. ترسیدیم که 

. آب و هوای ایلکا خیلی به من سازگار شد. روزی سه یا چهار مرتبه غذا 1دا راه بیرون آمدن را گم کنیم، برگشتیممبا

 م.خوابیدخوردم. گوشت و پوستی تازه شد. در قلب االسد، روزها توی اتاق دربسته زیر لحاف پشمی کلفت میمی

بودم، لکن روحم در نجف بود. تا آن که اخوی تهیۀ خرجی و به هر حال، بعد از مراجعت از ایلکا، چند ماهی در تهران 

در کربال مشرف بودم. از حضرت عبدالعظیم تا ورود با مرحوم  1015اسباب و کتاب هم مهیا شد و برای نیمۀ شعبان سنۀ 

خوان عبدالغّفار معروف به کاظمی پدر شیخ محسن که سامره روضهآقا شیخ محمدعلی پسر مرحوم شیخ مهدی آل

پالگی بودیم و به واسطۀ او با برادرش آقا شیخ جابر صاحب دیوان و عالم بلد آشنا شدم. در این نیمۀ شعبان ست، هما

که وارد کربال شدیم، اصحاب سامره مثل مرحوم حاج مالفتحعلی و آقای صدر و حاج نوری و غیرهم همه در کربال بودند 

سید محمدباقر مازندرانی االصل تهرانی در کوچۀ صدراعظم خانه  و ِمنُهم: مرحوم آقا سید محمدعلی پسر مرحوم حاج

 شود. او هم از سامره به کربال آمده بود.داشت، پدر زن حاج سید محمد عالقبند می

بالجمله، بعد از نیمۀ شعبان رفتم نجف، به خانۀ مرحوم حاج میرزا سید حسن پسرخاله وارد شدم. بیرونی داشت، در آن 

ها کم بود و طالب مجرد مثل من زیاد بودند. در مدرسه جا پیدا نشد. تا آن که مرحوم حاج میرزا منزل کردم. مدرسه

نشین کرد. اول حجرۀ یک نفری به اسم من بود و از ورود به نجف حسین حاج میرزا خلیل تهرانی مدرسۀ بزرگ را طلبه

رضا شوشتری، ماهی پانزده قران و من با آن فرستاد توسط حاج محمدالحال. مرحوم اخوی شهریه میتا چند سال مرفه

کردم تا ها مجلس روضۀ مختصری در مدرسه فراهم میشنبههای پنجکردم. حتا آن که صبحگذرانی میوجه خوش

                                                           
 کند، شاید منظورشان کوه و قلۀ دماوند باشد.هایی را که یاد میویژگی 1
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لی که اسمش مالعباس1012حدود 
ّ

علی بود، جنس زیادی از اخوی گرفت برای یکی از تجار و آن تاجر مدت کمی . دال

وی از دستش رفت. لذا مشغول شاگردی شد تا امرار معاش کند و از برای من هم خداوند وسایل ورشکست و سرمایۀ اخ

بر حسب اجازۀ حاج والد، منصوره صبّیۀ مرحوم آقا شیخ علی قزوینی را  1002حجه سنۀ کرد تا ذیدیگری فراهم می

 اختیار کردم. چندین اوالد از او نصیب شد:

فهمید. مریض شد، بعد از چند ماه در سامره را می فصول و قوانینل رسید، اول محمدباقر که به سن بیست سا -

 مدفون شد؛

 و یک دختر مریم عیال پسرعمویش غالمحسین شد و از او اوالدها به وجود آمد؛ -

 دیگری مرضیه که عیال میرزا مهدی پسر آقا محمد عسکری تهرانی شد. از او هم اوالدها شده؛ -

آن مرحومه ]یعنی منصوره[ در حیات خودش مردند و خود آن مرحومه بعد از عروسی تا دو سال  و چند اوالد دیگر از -

که مرحوم حاج  ق1003مادرش ]یعنی مادر منصوره[ به مرض وبا درگذشت. تا در سنۀ  ق1000با مادرش بود. در سنۀ 

 ق1000او بودیم و در سنۀ  بی مشرف شد به نجف، پنج سال در خدمتوالد در تهران فوت کرد، مرحومه حاجیه بی

در مسجد کوفه فوت شد و منصوره هم ناخوش شد. اطبا گفتند خطری است، باید او را ببری.  1بیمرحومه حاجیه بی

جا صدرالحکماء شیرازی تشخیص مرض نموده، مدت کمی معالجه نمود. به کلی من ناچار تهیۀ سامره دیدم و در آن

میرزا محمدتقی در سامره ماندیم. چند اوالد دیگر از او شد، مردند. فقط مرضّیه خوب شد، ما هم در خدمت مرحوم آقا 

 آن مرحومه مریض شد. رفتیم به کاظمین؛ تا آن  1005متولد شد که فعاًل باقی است و در آخر سنۀ  ق1000در 
ً
مجددا

 مرحومه شد و در رواق مطهر طرف قبر خواجه طوسی دفن شد. 1005الثانی که در ربیع

                                                           
ق در وادی 1000بی آسیه بنت مرحوم حاج سید اسدالله عطار در مسجد کوفه در سنۀ فوت مرحومه حاجیه بی پور نویسد:بهشتی 1

 ام ِمن طرف پدر.ند. رحمها الله جّدهالسالم دفن نمود



16 

 

از چهلم، آقای حاج میرزا ابوالقاسم کاشانی از رفقای قدیم و با مرحوم والدش آقای حاج سید مصطفی در کاظمین بعد 

بیگم صبّیۀ مرحوم آقای آقا سید احمد دماوندی را برای حقیر خطبه کرد و عروسی ساکن بودند، واسطه شد و مریم

تقی شیرازی، من و آقای میرزا محمد تهرانی مراجعت به بر حسب امر آقای آقامیرزا محمد 1005الثانی کردیم و ربیع

 1002حجه سنۀ نمودیم؛ تا آن که در سوم ذیجا میسامره کردیم و به مساعدت آن مرحوم، مراقبت اصالحات آن

ه و متوّکاًل علیه در سامرا ماندیم تا اوایل سنۀ مرحوم میرزا در کربال فوت شد و ما علی باب
ّ
هادی که قتل شیخ  1055الل

 منتقل شدیم به نجف اشرف حتی الیوم.
ً
 اتفاق افتاد که قهرا

ها استفاده کردم، چون که بیشتر سطوح را در تهران خوانده بودم، در نجف ابتدا قلیلی و اما اساتیدی که نجف از آن

برۀ مرحوم را به درس مرحوم آقای حسن تویسرکانی که از شاگردهای مرحوم میرزای رشتی بود و در مق رسائلسطوح 

 ها مرحوم حاج شیخگفت. حدود پنجاه، شصت نفر طلبه حاضر شدند و مبرزتر از آنمی رسائلمیرزای شیرازی سطح 

 محمدحسین اصفهانی کمپانی بود. 

را هم تا چند ماهی در حجره فوقانی صحن متصل به در بازار بزرگ پیش مرحوم آقا سید آقای قزوینی  رسائلقدری از 

ج سید تقی قزوینی معروف صاحب نفس و اهل دعا و سّمی جدش بود، او هم از افاضل تالمیذ میرزای که از احفاد حا

 رشتی بود. 

ه اصفهانی که او هم از مقرّرین درس مرحوم  رسائلو نیز 
ّ
را در مسجد هندی عصرها به درس مرحوم آقا شیخ عبدالل

 شدم. میرزای رشتی بود، حاضر می

یش مرحوم آقا میرزا محمدعلی رشتی چهاردهی در حجرات فوقانی بعد از حجرۀ آقا شیخ را پ مکاسبو کثیری از 

 سیدآقای قزوینی درس خواندم. 
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ساز شیرازی که از تالمیذ مرحوم میرزای بزرگ را در پیش مرحوم حاج شیخ احمد معروف به شانه فصولو مقداری از 

 گفت، خواندم.بود و در مقبرۀ او درس می

 سطحی در سال اول بود. های همۀ این درس

شدم و درس خارج او نزدیک و در سال دوم به درس خارج مرحوم آقای شریعت اصفهانی رفته و شب در اصول حاضر می

 کردم. نوشتم و با بعضی شاگردها تقریر میبه درس سطحی بود و آن را می

آخوند مالکاظم خراسانی. بعد از مدتی بعد از دو سال که به درس خارج مأنوس شدم، حاضر شدم در درس مرحوم آقای 

 فایهکرفتم، شروع کردند به دورۀ جدیدی از اول مباحث الفاظ و این همان دوره بود که از تقریر همان بحث کتاب که می

تمام شد و آن را به زودی فرستادند تهران، طبع شد و دورۀ اخیر را را روش  کفایهرا نوشتند. آن دوره که تمام شد، تألیف 

ها که این دوره بودند، گویند و آندانستند که امشب چه کلمه را میگفتند؛ یعنی همۀ شاگردها میدرس می فایهک

فهمیدند و در این دوره شماره شاگردهای شب در مسجد طوسی پشت بام را از بیان خود مؤلف، خوب می کفایهمقاصد 

ها باقی و نوشتم. قلیلی از آنم حاضر بودم و اکثر را میبه هزار و دویست نفر احصا شدند و من تا درس آخر آن مرحو

مرحوم آقا سید محمدکاظم یزدی حاضر شدم و چند ماهی  مکاسببقیه از بین رفته در نقل و انتقاالت. قرب دو سال در 

 به درس زکات مرحوم حاج آقا رضای همدانی حاضر شدم و مدت کمی به درس فقه مرحوم حاج میرزا حسین حاج میرزا

رفتم و ها درس رجال مرحوم شریعت اصفهانی میها و جمعهشنبهها در ایام تعطیل پنجشدم و مدتخلیل حاضر می

 شدند؛ مثل:بزرگان اصحاب مرحوم آخوند مالکاظم در آن درس رجال حاضر می

ه و شیخ محمدعلی اصفهانی و مرحوم آآقا میرزا یوسف آقا اردبیلی و اخوی
ّ
قا سید ابوالحسن اش آقا میرزا عبدالل

 اصفهانی و غیر ایشان.
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های اخالقی قبل از شروع به نمار مغرب در مسجد در مجالس خصوصی از مذاکرات مرحوم آقا رضای تبریزی استفاده

شدم با بعضی خواص اصحابش، و نیز از کلمات و بیانات مرحوم سید مرتضا شیخ طوسی یک ربع ساعت مستفیض می

تا سنۀ  1000ام، از درس رسمی هم بیشتر. و از ها نمودهحاج میرزا حسین نوری استفاده کشمیری، و نیز  از مرحوم

 شدم.که در سامره خدمت مرحوم آقا میرزا محمدتقی در فقه حاضر می ق1005

ها مرحوم حاج میرزا حسین نوری، بعد مرحوم شیخ محمدطه نجف در ها اجازۀ روایت دارم، اول آناشخاصی که از آن

ام. پس هم سماع هست، هم اجازه، و ها در درس رجال ایشان حاضر شدهای از شبمبارک رمضان جمله یک ماه

چنین از مرحوم حاج میرزا حسین تهرانی و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم شریعت اجازۀ مبسوطی به خط خود هم

ارم و از مرحوم آقا سید مرتضا کشمیری نوشته و ازمرحوم آخوند مالعلی نهاوندی فقط اجازۀ روایت خصوص کتب اربعه د

عبدالعظیمی و از مرحوم آقا میرزا محمدعلی و از مرحوم آقا شیخ علی خاقانی و از مرحوم حاج سید محمدعلی شاه

چهاردهی و از مرحوم حاج سیداحمد کربالیی و از مرحوم آقا شیخ موسا کرمانشاهانی و از مرحوم آقا سید ناصرحسین 

نوشته است. و از چند نفر اجازۀ  لؤلؤةوم آقا سید حسن صدر و به خط خودش اجازه به قدر ثلث لکهنویی و از مرح

 ام:ها اجازه دادهام که من هم به آنُمَدّبجه گرفته

آقا شیخ محمدصالح بحرانی و آقا سیدعلی تستری و حاج شیخ عباس قمی و آقا سیدمحمدعلی هبة الدین ]و[ آقا میرزا 

 ی.هادی خراسانی حائر

ه استجازه کردم:
ّ
 در سفر مصر و حجاز از چند نفر از علمای مصر و مدینه و مک

و پدرش شیخ ُعلیش در  ذریعهمستدرک در مصر شیخ عبدالرحمان علیش به خط خودش اجازه نوشته در اول مجموعۀ 

حمد االسالم ایخترجمه شده، در مدینه از شیخ ابراهیم حمدی مدیر مکتبة ش معجم المطبوعات العربیهدر  1050ص 

ذکر  معجم المطبوعات 1520در ص  انوار الشروق عارف حکمت و در مکه از شیخ محمدعلی مکی مالکی مصنف
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 معجم المطبوعات 1002بالمدینة المذکور في ص  يشده و به توسط او از شیخ عبدالقادر طرابلسی مدرس الحرم النبو

 في االواخر و اجازهو نیز در مکه از شیخ عبدالوهاب خوگیر شافعی امام 
ً
  .مسجدالحرام قباًل و صار ضریرا

ام، حدود چهل نفرند. اسماء سی و چند له نوشتهها اجازۀ مفصو اشخاصی که برای آنها در مجموعه هست همۀ این

، است ظلیله 0که آخر او ج ُجنگخودم همه را در  اجازات مشایخها و تواریخ ها را با تواریخ اجازه برای آننفر آن

 ام. هرگاه بخواهید، رجوع کنید.نوشته

مطلع هستید، نوشتن لزومی  1که به نجف برگشتم تا حال تحریر، چون شما 1055بقیۀ حاالت و گزارشات حقیر از سنۀ 

های حقیر ذکر نموده و مسافرت ذریعهندارد و قدری از ترجمه حقیر و مشایخ و مؤلفات همه را آقای اردوبادی در اول 

الی سنۀ  1052ت تشرف به عتبات دو مرتبه سفر به ایران و مشهد رضا )علیه السالم( یکی مابین سنۀ در تمام مد

 .ق1055الی  1053و دومی که شما همراه بودید و سفر مصر و حجاز فیمابین سنۀ  ق1051

ه رب العالمین.
ّ
 و الحمدالل

 حقر آقابزرگحّررته بیدي، األ 

رسله إلیکم.و أّما مشایخي من العامة، ذکرتهم في 
ُ
 إجازة الشیخ فرج و سأ

                                                           
ۀ تاریخ و فرهنگ معاصر قرارداد . مراد مرحوم شیخ، فرزندشان آقای دکتر علی0و  1

ّ
نقی منزوی است که فتوکپی این سند را در اختیار مجل

 مراجعه کردیم و سرانجام با همکاری ایشان این مو ما برای بازخوانی دست
ً
تن آماده شد )تاریخ و فرهنگ خط مرحوم شیخ آقابزرگ مجددا

 معاصر(.
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 11(1خودنوشت عربی )

ه الّرحمن الّرحیم
ّ
 بسم الل

اهرین.
ّ

ه علی محّمد و آله الط
ّ
ی الل

ّ
ه رّب العالمین، و صل

ّ
 الحمد لل

و بعد: یقول العبد المذنب المسيء محمدمحسن المدعو به آقابزرگ بن الحاج علی بن المولی محمدرضا بن الحاج 

 الطهراني، عفی عنه و عن والدیه و آبائهما: 10أکبر بن الحاج باقرمحمد بن المولی علی محسن بن الحاج

عشر من هذه جملة من التواریخ المرتبطة بهذا العبد، جمعتها بعد ما کانت متفرقة، في هذا الیوم و هو االثنین السادس

عد التاریخ کما یظهر ت بها بعض ما وجدت ب[ ثم ألحق1002القعدة الحرام سنة ثمان و ثالثین و ثالثمائة و ألف ]ذي

 تغفل.للناظر، فال

 ما صورته: مفتاح الفالححقر بخط والدي المرحوم علی ظهر کتاب تاریخ تولد األ 

لمحسن »، و قیل «اب علی ظفر». تاریخه 1000األّول شنبه یازدهم شهر ربیعتولد نورچشمی محمدمحسن شب پنج

 (.1000« )بناء العدل ظهر»، و قیل «ظهر

 .1022تاریخ ورودي في المکتب سنة 

 .1020تاریخ معرفتي للحساب الهندي الرقومي قراءة و کتابة سنة 

 .1025تاریخ تعلمي للعربیة سنة 

                                                           
 .313 -325. میراث حدیث شیعه، دفتر اول، ص 11
 بخط 1055. وجدت هذه البطون الثالثة ]األخیرة[ المکتوبة في الهامش بخط جدي المولی محمدرضا المتوفی سنة  10

ً
، ثم وجدتها أیضا

. و النسخه في مکتبتي 1005سي الذي اشتراه في رشت في سنة للمجل حق الیقینوالد جدي و هو الحاج محسن المذکور کتبه علی ظهر 

اند؛ و یا نویسی ]کتابی که ایشان یاد نکردهق در گوشه1055العامة في النجف منه. آقابزرگ گوید: نیایم مولی محمدرضا درگذشتۀ سال 

بار آخر به دست خود نوشته است و من مجلسی که پیش از این پدرشان حاج محسن خریده بوده است[ این سه ت حق الیقینهمان کتاب 

 مجلسی دیدم حق الیقیننوشتۀ خود حاج محسن پدر نیایم محمدرضا بر روی کتاب چنین این گزارش را از دستآن نوشته را دیدم. هم

 ق خریده بود و اینک من آن را در کتابخانۀ عمومی خود در نجف دارم.1005که کتاب را در شهر رشت به سال 
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، و 1012الفعدة الحرام سنة ئمة و هي أول مسافرتي تشرفت مع والدي و والدتي في ذيزیارة ثامن األتاریخ تشرفي ب

، فحضرت في باب القصر منه علی المولی عبدالخالق المطولثة أشهر، و کنت یومئذ أقرأ توقفنا بالمشهد الرضوي ثال

 المدرس المشهور بالمشهد في مدرسة المستشار في الصحن في مدة مقامي هناک.

یاله و براهیم مع عهیم المعروف الیوم بکربالئي محمداالمکرم مشهدي ابرا يتاریخ تشرفي لزیارة العتبات بنفقة أخ

، و کنا في کرمانشاه لیلة الجمعة التي فتک بالسلطان ناصرالدین شاه في یومها 1010في أواخر شوال سنة  شریکه

 .1013خ الکریم إلی طهران في صفر سنة عظیم علیه الّسالم، و رجعت مع األ بمشهد عبدال

دالکریم المة السید عبو تشرفت إلی العتبات للتحصیل و االشتغال بعد فراغي عن السطوح في طهران عند السید الع

. وردت النجف االشرف 1015الثانیة سنة يالالهجی المدرس و غیره من المدرسین في ذلک العصر، في عاشر جماد

ه الدفن بها في یوم االربعاء السابع عشر من شعبان سنة 
ّ
 .1015رزقنا الل

 مع شیخي األ 
ً
کبر الذي يجل العالمة النوروزرت عرفة ماشیا جمعة ضحی مع الاتفق فیها النیروز و األ  في سنة الحج األ

 .1010سنة 

ه طاب نّ ل وفاته بما یقرب من خمسة أشهر، أل، و ذلک قب1002عشر شهر صفر سنة و استجزت منه، فأجازنی في ثاني

، و دفن في االیوان الثالث عن یمین الداخل إلی 1002االخرة سنة يثراه توفي لیلة االربعاء لثالثة بقین من جماد

 من باب القبلة. يصحن المرتضوال

و استجزت عن شیخنا العالمة الفقیه الشیخ محمدطه بن الشیخ مهدي بن الشیخ محمدرضا بن الشیخ محمد بن الحاج 

ی لیلة األ 
ّ
، و کانت اإلجازة منه لیلة الجمعة لثالث 1000عشر من شوال سنة حد الثالثنجف التبریزي النجفي المتوف

 يعشرة بقین من جماد
ُ
 .1002ولی سنة األ

ه بن الحاج محمدجواد النمازي الشیرازي االصفهاني 
ّ
ه شیخ الشریعة المیرزا فتح الل

ّ
و استجزت عن شیخنا العالمة آیةالل

، و کتب لي إجازة کبیرة بخّطه ضاعت عّني مّدة ثم وجدتها 1002النجفي في صبیحة یوم الجمعة تاسع شوال سنة 

ه تعالی.
ّ
 بحمدالل
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ه النهاوندي النجفي المتوفی غرة و أجازني في الش
ّ
هر المذکور أیضا الشیخ العالمة المؤسس المولی علی بن فتح الل

 .1000الثاني سنة ربیع

ه الطوسالسالکین السید مرتضی بن مهدي بن کرمو أجازني أیضا سید مشایخي السید العالمة االورع جمال
ّ
ي القمي الل

وفاة الشیخ محمدطه، أجازني في لیلة الجمعة الخامس و العشرین من محرم الکشمیري النجفي المتوفی بالکاظمیة یوم 

 .1001سنة 

ه الحاج میرزا حسین بن خلیل الطهراني النجفي، المتوفی بین الطلوعین یوم الجمعة عاشر شوال سنة 
ّ
و أجازني آیةالل

 .1001، و أجازته في سنة 1005

عن شیخه و أستاده العالمة  1003خیقاني النجفي المتوفی سنة و أجازني الشیخ العالمة الفقیه علي بن الحسین ال

 .1002الورع الحاج مولی علی میرزا خلیل في سنة 

ي عبدالعظیمو أجازني سیدي و موالي العالمة المحدث الورع الجلیل الحاج سید محمدعلی بن الحاج میرزا محمد الشاه

 .1000الثانیة سنة جماديعشر جازة في سابع، و کانت إ1003لنجفي المتوفی سنة ا

ه الخراسانی اآلخوند المولی محمدکاظم طاب ثراه، و بعد 
ّ
و بعد ثالثة أیام من هذه اإلجازة أجازني شیخي و موالي آیةالل

ي طاب ثراه.
ِّ
 ستة أشهر توف

وفی سلخ تو أیضا أجازني في التاریخ المذکور الشیخ العالمة الجلیل المیرزا محمدعلی بن نصیر الرشتي النجفي الم

 .1003محرم 

ه و کتب لي اإلجازة الکبیرة سیدنا العالمة االجل حجةاالسالم السید حسن بن السید هادي صدرالدین دام
ّ
، في سنة ظل

1002. 

و استجزت أیضا في هذه السنة عن السید العالمة الجلیل الحاج السید أحمد بن إبراهیم الطهراني المعروف بالکربالئي 

 .1000شوال سنة  05عة المتوفی عصر الجم
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عن الشیخ العالم الجلیل الشیخ موسی بن جعفر بن محمدباقر  1002الحجة من هذه السنة و استجزت أیضا في آخر ذي

 بن محمدکریم الحائري، عن أستاده العالمة الحاج میرزا محمدحسین الشهرستاني.

 
ً
ن الشیخ أحمد آل طعان القطیفي البحراني عن الشیخ المحدث الجلیل الشیخ محمدصالح ب 10و استجزت أیضا مدبجا

 .1000المتوفی بالحائر الشریف سنة 

ه المیرزا محمدتقي الشیرازی، و 
ّ
و کذا عن السید العالم الفاضل المیرزا هادي بن السید البجستاني تلمیذ شیخنا آیةالل

 .1000في سنة  13کلتا االجازتین

 .1005سید محمدعلي هبةالدین سنة و استجزت أیضا مدبجا عن السید العالم المتبحر ال

 .1035الثانیة سنة ، و توفي في جمادی1000و استجزت عن السید العالمة السید أبوتراب الخوانساري النجفي سنة 

، عن والده و عن 1000سنة  العبقاتو استجزت أیضا عن العالمة السید ناصرحسین بن السید حامد حسین صاحب 

 المفتي میر]محمد[عباس.

جزت أیضا عن العالمة شیخ العراقین الشیخ علی بن الشیخ محمدرضا بن الشیخ موسی بن جعفر کاشف الغطاء، و است

 ق.1052توفي غرة محرم سنة 

 ]الزواج و تأهل[

ني أوائل رضا الیزدی القزویو تزوجت بمنصورة بنت الشیخ العالم الجلیل الشیخ علی ابن العالمة الورع الحاج مولی علي

 . 1002ة الحجة سنذي

 . 1000الثاني سنة توفیت أمها العلویة ربابه بیگم بالوباء في ثاني ربیع

 .1005و توفیت جدتها سابع رجب سنة 

                                                           
 منهما مجیز و مجاز. اجازۀ مدبج: گونه. اإلجاز  10

ّ
 من الشیخین إجازة الحدیث لآلخر، فکل

ّ
ای اجازۀ روایت است که ة المدّبجة أن یکتب کل

 گذارم.اند. من نام آن را اجازۀ دو سویه میگیرندهدهنده و اجازهدهند، هر دو اجازهمرتبت از نظر علمی و دانش به یکدیگر میدو هم
. آقابزرگ اشارتی دارد که اجازۀ میان او و میرزا هادی بجستانی از گونۀ اجازۀ دو . یشیر بهذا  13

ً
إلی أّن اإلجازة بینه و بین السّید مدّبجة أیضا

 سویه است.



24 

 

ه من العلماء العاملین  -و ولد منها قرة العین محمدباقر 
ّ
ولی سنعشر من جماديلیلة السبت السادس -جعله الل

ُ
ة األ

ی محمد الباقر و له أزید من 1000
ّ
ولی سعشر من جماديحد السابعرین سنة، و کانت وفاته في یوم األ عش. توف

ُ
نة األ

  -و دفن في االیوان المتصل بباب الفرج من صحن االمامین الهمامین العسکریین علیه السالم  1030
ّ
ه له و غفرالل

 .-لوالدیه 

 .1000القعدة سنة ذي 10و أسقطت ذکورا لستة أشهر في 

 لسبعة أش
ً
 .1003القعدة سنة ذي 15هر في و أسقطت اناثا

 .1005الثاني سنة ربیع 15و ماتت رباب  1005الثاني سنة ربیع 10ولدت رباب 

 .1002الحرام سنة ولدت قرة العین مریم في ثالث محرم

ولی سنة جمادي 10في سامراء و ماتت بها  1002ولدت طاهرة ثامن شهر رمضان سنة 
ُ
 .1000األ

و تزوجت بمیرزا مهدي بن المیرزا محمد الطهراني  1000الحرام سنة سادس محرم ولدت قرة العین مرضیة في

 العسکري.

 بالکاظمیة و مات بعد أربعة أیام. 1005األّول سنة ربیع 01ولد محمد في 

، و دفنت في الرواق الشریف 1005الثانی سنة و توفیت منصورة بالکاظمیة لیلة الجمعة الخامس و العشرین من ربیع

 أیوان یدخل منه إلی الحرم من عند رأس الجواد )ع(.قرب 

 ]الزواج الثاني[

ثم تزوجت بالعلویة مریم بیگم بنت المرحوم المبرور السید العالم السید أحمد بن المیرزا محمدحسن الطباطبائي 

ها في الکاظمیة و دفن بصحن العباس )ع(، و الزواج ب 1002الدماوندي المسکن نزیل سامراء و المتوفي في شعبان سنة 

لی سنة جمادي 05
ُ
 .1005األ

 .1000. توفیت یوم السبت ثامن شوال سنة  1002ولدت منها قرة العین فاطمة الشریعة لیلة السیت تاسع  سنة 
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نقي أعلی ، و سمیته بعلي1000القعدة سنة و ولد منها قرة العین لیلة األحد یوم دحو األرض الخامس و العشرین من ذي

ه قدر 
ّ
 ه و هداه رشده بحق سمیه الهادي )ع(.الل

ه خیر الدنیا  - 1031االخر سنة و ولد منها قرة العین المیرزا أحمد سمي جّده االمي في لیلة الثالثاء ثامن ربیع
ّ
رزقه الل

 - و االخرة بحق سمیه )ص(

سبوع في سنة و ولد منها عبدالصاحب أو محمدرضا في ثاني جمادی
ُ
 .1030الثانیة و توفي بعد أ

 .1033و ولدت منها قرة العین فاطمة في لیلة الجمعة العشرین من رجب سنة 

دة و هي القعو ولد منها قرة العین سمي جد أبیه محمدرضا في لیلة االربعاء بعد ثالث ساعات من لیلة األحد عشرین ذي

 .1035لیلة والدة اإلمام الثامن )ع( سنة 

ه و والده المقام المحمود ر  -و ولد منها قرة العین المیرزا محمود 
ّ
 عشر رجبفي یوم الخمیس وقت الغروب تاسع -زقه الل

 .1053القعدة سنة ذي 15، توفي في النجف 1030سنة 

، 1051و ولدت منها فاطمة المعصومة بعد مضّي سّت ساعات مضت من لیلة األربعاء التاسع أو العاشر من رجب سنة 

 .50شعبان سنة  13توفیت في 

عشر من مهر قرة العین أبوالقاسم محمد بعد ثالث ساعات من نهار األربعاء الیوم األول من الحوت السابعولد منها 

ه من العلماء العالمین - 1050القعدة سنة ذي 15]اسفند[ ماه الفرس 
ّ
 .-جعله الل

 .-اللهّم اجعله من المّتقین  - 1055ولد قرة العین محمدالتقي عاشر صفر 

 .1052الثانیة سنة في عاشر جمادي ولدت فاطمة البتول

ة عشر شعبان یوم االثنین سنأن هاجرت منها مع العیال إلی سامراء، و وردتها في تاسعو کنت في النجف منذ وردتها إلی 

 و في هذه المدة تشّرف من أرحامي إلی العتبات جمع، منهم: 1000

 .1015عّمتي حکیمة، تشرفت في شعبان سنة  -
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ه و أختي مولود مع زوجها الشیخ باقر في شعبان سنة سید محمدتقي و السید العالم آقا ریحانو تشرف الحاج  -
ّ
الل

1012. 

 محمود بن المیرزا محمود. مع آقا علي 1010و تشرفت زوجة عمي بنت القاضي سنة  -

 .1002و تشرف ابن عمتي محمدمهدي سنة  -

 مع والده في شعبا -
ً
 .1002ن سنة و تشرف الحاج الشیخ محمد ثانیا

ه في ربیعو تشرف عمي الحاج حبیب -
ّ
و في رجب سنة  1035القعدة سنة . و تشرف أیضا في ذي1003المولود سنة الل

1050. 

ه الحسیني العطار المتوفی سنة  -
ّ
و تشرفت والدتي العلویة الحاجیة آسیة بیگم بنت المرحوم المبرور الحاج سید أسدالل

و کانت مجاورة لجّدها إلی أن توفیت بمسجد الکوفة  1003د في شهر رمضان سنة ، مع أختي طاهرة و مولو1022

 .1000األولی سنة بمجرد ما وقعت في سفینة نوح قرب الفجر من لیلة األربعاء رابع جمادي

، و بعد سنة و نصف حمله أخي 1003األولی سنة في طهران في ثامن جمادي -طاب ثراه  -و توفي والدي الحاج علي 

ه، و دفنت بجنبهما خالتي  مدإبراهیم إلی النجف و دفن بوادي السالم في جنب قبر جدّي مح
ّ
األمي الحاج سید أسدالل

 .1005بیگم یوم وفاتها بالنجف یوم الفطر سنة الحاجیة مرضیة

 في النصف من شهر رم
ً
 دفن بجنبهم ابن خالتي المذکورة الحاج میرزا سید حسن المتوفی بالنجف أیضا

ً
ان ضو أیضا

 و کان من العلماء األتقیاء. 1002سنة 

 .1005صفر سنة  05بیگم في طهران لیلة اإلثنین و توفیت أختي طاهرة

 .1005رجب سنة  11بیگم توفیت في االثنین و أختي شریفة

 .1005بیگم في لیلة القدر سنة و توفیت خالتي الحاجیة صدیقة

 .1002األّول سنة و توفیت عمتي حکیمة في ربیع

 .1002قلي زوج عمتي ربابة في شهر الصیام سنة و توفی عباس
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 یترقب مع  1005األولی سنة عشر من جماديو کنت في سامراء منذ وردتها إلی یوم الثالثاء الثاني
ً
فخرجت منها خائفا

وم یین و هو یالعیال و األطفال و نزلت جوار اإلمامین الهمامین الکاظمین و کنت بها یوم سقوط بغداد من ید العثمان

 عشر من الشهر المذکور.األحد السابع

.
ً
 و اتفق لي بالکاظمیة فوت العیال و تجدید الفراش علی ما ذکرت سابقا

مرت بالرجوع إلی سامراء بعد انقطاع الحرب العمومي فعدت إلی سامراء مع العیال في 
ُ
 لهما )ع( إلی أن أ

ً
و کنت مجاورا

 .1005األّول سنة آخر ربیع

ه في العالمین المیرزا محمدتقي او کنت م
ّ
 من شیخي و موالی آیةالل

ً
بر لشیرازي، و قد أتی الخدة مقامي بسامراء موظفا

. وإني الیوم 1002الحجة هذه السنة، أعني سنة في لیلة االربعاء الثالث من ذي - طاب ثراه و جعل الجنة مثواه -بوفاته 

 مشغول بفاتحته و عزائه.

ه أن یختا
ّ
ه علیهم أجمعین-ر لي ما هو صالح دیني و دنیاي و آخرتي بحق محمد و آله الطاهرین و أسأل الل

ّ
 -صلوات الل

. 

 حّرره الجاني آقابزرگ الطهراني
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 ویکشکول از کتاب  آقابزرگ وشتخودنترجمۀ پارسی 

هشادروان آیتنامۀ ر تبا
ّ
 م(1052 – 1255ق / 1020 - 1000خ / 1032 - 1055)حاج شیخ آقابزرگ تهرانی منزوی  الل

، یعشناس بزرگ جهان اسالم، به ویژه تشاستاد بزرگ حدیث، متخصص بینا و صاحب نظر در سلسلۀ اسناد روایات، کتاب

  .چاپ کربال دیگریچاپ مجلس شورا و  ،از کتاب کشکول آقابزرگمحمدابراهیم ذاکر  برگردان

 کولکشیش را در آن گردآورده، گوید: این کتاب خود که خودنوشت و اتوبیوگرافی خو کشکولآقابزرگ در آغاز کتاب 

ق  نوشت. ما خواهیم دانست که این 1354تا  134۳است و مالک و نویسندۀ آن، این کتاب را در سامراء پیرامون سال 

 ها به نگارش درآمده است.اتوبیوگرافی در این سال

هتبارنامۀ شادروان آیت
ّ
 ایشان کشکولاز کتاب  حاج شیخ اقابزرگ تهرانی منزوی برداشت الل

 درختچۀ تبارنامه شیخ

 حاج باقر تهرانی

↓ 

 اکبرعلیمال

↓ 

 حاج احمد

↓ 

 حاج محسن

 خ(1213 / م1۱34 / ق125۳)

↓ 

↓←←→→→→→→→→→→→→→→→↓ 
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 ق(12۱5)د:  ق(                                                  شیخ محمدرضا1243محمدحسن )ز: 

                                                                                     ↓ 

هحبیب       ق(؛1324-125۳حاج علی )                                         
ّ
 محمدحسن خ(؛.....1321ق/1361) الل

                                               ↓ 

→→↓                                                     ↓←←  

 کربالیی محمدابراهیم                 محمدمحسن منزوی صاحب الذریعه، شیخ آقابزرگ تهرانی

↓                                                                  ↓ 

 ↓حسین تهرانی                                              غالم

 ↓خ(                                           122۱ق/1265)زا: 

↓                                                                ↓ 

                                                                  ↓ 

←←←←←←←←←←←←←←←←→→→→→→→→→→→→→ 

↓                                    ↓                                          ↓                                    ↓  

 ↓نقی منزوی                            محمدباقر                     دکتر محمدرضا منزوی            علی

 ↓   خ[(         13۱9خ ]د: 13۳۳ق/1339خ[(  )زا: 1333ق]/13۱4خ( )د]ک[: 13۳3ق/1343)د: 

                                                                       ↓                                             ↓ 

 ↓خ[(        133۳ق/13۱۳ق]139۱کاظم=کاوه   )زا:                                                   

→→→→→→→→→→→→→                             ←←←←←←←←← 

↓                                                                 ↓ 

 احمد منزوی                                                                                        محمدتقی منزوی



3۳ 

 

 خ[(1315)زا: ]                                          خ(                                           13۳1ق/1341)زا: 

 روزنگاری از بخشی زندگی نویسنده ]آقابزرگ تهرانی[

 2۱شنبه [ از مشهد رضوی بیرون آمدم و روز سه1325ام شهریور ]شنبه سی 1365شوال  24در آخرین سفرم روز شنبه 

، به خامۀ خودش، برایم نوشت. من ای دو سویهم. او اجازهسیدبه خانۀ طالقانی ]سید احمد[ در تهران ر  1365شوال 

هنامه را گم کردم، ولی آن را به حمدآن اجازه
ّ
 (5۱، مج، 46جو،   یافتم. )کشکول، الل

 به نام خداوندگار بخشندۀ بخشاینده

 سپاس مر خدای جهانیان را و درود یزدان بر محمد )ص( و خاندان پاکش

فرزند  ق(1324 - 125۳) 1ار محمدمحسن با آوازۀ آقابزرگ تهرانی فرزند حاج علیکار و بدکردسپس، بندۀ گناه

خداوند او را بیامرزاد و از گناهان – 0خ(1213م / 1۱34ق / 125۳) فرزند حاج محسن تهرانیق( 12۱5)د:  0محمدرضا

 .5اکبر فرزند حاج باقر تهرانی]فرزند[ علی 3فرزند حاج مهدی -پدر و مادرش چشم بپوشاناد

                                                           
ق و جنازۀ او را حمل نمودند به نجف اشرف و در 1003فوت مرحوم حاج آقا علی بن محمدرضا در طهران در سنۀ  پور نویسد:بهشتی 1

 سالم دفن نمودند.رحمه الله جّد جّد جّدم بود.وادی ال
ق و جنازۀ او را حمل نمودند به نجف 1055فوت مرحوم مولی محمدرضا بن حاج محمدمحسن در طهران در سنۀ  پور نویسد:بهشتی 2

 اشرف و در وادی السالم دفن نمودند. رحمه الله جّدم.
بر اکاقر تهرانی. من ]آقابزرگ[ این سه تبار آخر را ]فرزند حاج محمد فرزند علیاکبر فرزند ب]حاج محسن[ فرزند حاج محمد فرزند علی 0

چنین پس خ[ دیدم. هم123۱ق/12۱5نویسی برگه آمده است، به خامۀ پدربزرگم محمدرضا درگذشتۀ ]فرزند باقر تهرانی.[ را که در گوشه

جلسی م حق الیقینپیش از این نام او بازگو شد. او آن را پشت کتاب از آن، یادداشت آن را به خامۀ پدرپدربزرگم همان حاج محسن است که 

شود داری میام در نجف نگاهخ[ در رشت خریده بود. آن نسخه اکنون در کتابخانۀ عمومی11۱۱ق ]1224پادداشت کرد که کتاب را به سال 

اکبر بن حاج باقر طهرانی در گیالن لی علیحاج محمدمحسن بن حاج محمد بن موفوت مرحوم  پور نویسد:بهشتی (.5۱کشکول، مج، 

 ق و جنازۀ او را حمل نمودند به نجف اشرف و در وادی السالم دفن نمودند. رحمه الله جّد جّد جّدم بود.1052در سنۀ 

 س، نویسنده: آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، به کوشش جعفر حسینی اشکوری، انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلکشکول

، نویسنده: آغابزرگ الطهرانی، محمدمحسن، به کوشش کشکولچنین کنیم. همخ. ما آن را با رمزینۀ )مج( یاد می139۳شورای اسالمی 

نوشتۀ کنیم. ما دستم، با رمزینۀ )جو( یاد می2۳12ق / 1433عراق،  –سید محمدعلی حسینی جاللی، انتشارات دار جواد االئمه، کربال 

 برگردان گذاشتیم و آن را با نسخۀ چاپ مجلس )مج( برابرخوانی کردیم. چاپ )جو( را پایۀ
؛ زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز 5۱، مج، کشکولمحمد ) 3

 (.41، 13۱2اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، 
ده آم« اکبر فرزند حاج باقر تهرانیفرزند حاج مهدی ]فرزند[ علی»در حاشیۀ برگه عبارت « ج محسنمحمدرضا فرزند حا»پس از عبارت  5

 است.
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اکبر فرزند باقر تهرانی.[ را که در حاشیۀ برگه آمده است، من سه تبار خود ]فرزند حاج مهدی فرزند علی ]آقابزرگ گوید:[

 خ[ دیدم. 123۱ق/12۱5خ[ ]1334] 1ق13۱5به خامۀ پدربزرگم محمدرضا درگذشتۀ سال 

که پیش از این نام او بازگو شد. او آن چنین پس از آن، یادداشت آن را به خامۀ پدرپدربزرگم همان حاج محسن است هم

خ[ در رشت خریده بود. آن نسخه 11۱۱ق ]1224مجلسی یادداشت کرد که کتاب را به سال  0حق الیقینرا پشت کتاب 

 (46شود. )کشکول، جو، داری میام در نجف نگاهاکنون در کتابخانۀ عمومی

 امهایی از روزنگار زیستینوشتهبرخی پاره

تولد »بدین گونه نوشته شده است:  0مفتاح الفالحاچیز ]آقابزرگ[: تاریخ زادروزم به خامۀ پدرم بر روی کتاب زادروز من ن

/ششم آپریل 1255فروردین  1۱شنبه ]پنج 1293شنبه یازدهم شهر ربیع االول سنه نورچشمی محمدمحسن شب پنج

چنین دربارۀ مادۀ تاریخ آن گفته شده است: هم«. 1293]مادۀ[ تاریخی آن أب علٌي ظفر =  –لب  ۱تب  1 –[ 1۱۱6

 (5۱، کشکول، مج، 4۱. )کشکول، جو، 31293و نیز گویند: زبده العدل ظهر =  1293لمحسن ظهر = 

ق در اتاق جنوبی خانۀ پدربزرگم 1293ای از سال شنبهآن گونه که پدرم نوشته است، من در شب پنج ]آقابزرگ گوید:

 نامیدند کهشد، به دنیا آمدم. این اتاقک را بدان جهت چنین میه نمازخانه نامیده میدر تهران و در جنب اتاقکی ک

 مسجد آن خانه بود.

                                                           
 . کرام البررة في قرن ثالث بعد العشرةسدۀ سیزده با نام  طبقات اعالم الشیعةو  ذریعه ق درست است. نک: 12۱5سال  1
خ( در اصول الدین منظوم در سی و یک 1225ق/1111د محمدتقی )د: نوشتۀ عالمۀ مجلسی، مال محمدباقر فرزن حق الیقینکتاب  0

 (.023، ش32، 5بیت است )ذریعه، ج
خ( در دعاها و 1222ق/1202نوشتۀ شیخ بهایی، بهاءالدبن محمد فرزند عزالدین حسین فرزند عبدالصمد )د:  مفتاح الفالحکتاب  0

از محمدمهدی موسوی کاشانی در فقه بوده و به گونۀ پرسش و پاسخ  ( و دیگری5055، ش000، 01های روزانه است )ذریعه، جنیایش

 (.5050، ش000، 01است )ذریعه، ج
، 3۳، ل=2۳(؛ کلمن )ک=1۳، ی=9، ط=۱(؛ حطی )ح=۱، ز=6، و=5(؛ هوز )هـ=4، د=3، ج=2، ب=1حروف ابجد: ابجد )الف=3

، 5۳۳(؛ ضظغ )ض=4۳۳، ت=3۳۳ش= ،2۳۳، ر=1۳۳(؛ قرشت )ق=9۳، ص=۱۳، ف=۱۳، ع=6۳(؛ سعفص )س=5۳، ن=4۳م=

 (؛1۳۳۳، غ=9۳۳، خ=۱۳۳(؛ ثخذ )ث=۱۳۳، غ=6۳۳ظ=
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 نام و نام فامیل

داشت نام نیاکان، بر او نام محمدمحسن نهادند که نام نیایش حاج وی را به پیروی سنت پیشینیان برای بزرگ

 ای دارد:محمدمحسن بود. آقابزرگ سروده

 العقــــول للجنان قائدلذي -----ي منظومة العـــــــقائد و بعد ذ

 علّي بن رضا بن محسنابن -----ناظمها المسيء سّمي محسن 

 و أّول أبــــــــآغابزرگ إذ ه -----ی باللقب ــــولید طهران و یدع

 است که راهنمای خردمندان به بهشت برین است. منظومۀ عقایداین 

 است که محمدمحسن نام دارد و او فرزند علی، فرزند رضا، فرزند محسن استکاری سرایندۀ آن، گنه

 شود، چون نام پدربزرگ اوست.او زادۀ تهران است و با لقب آقابزرگ شناخته می

خواند و این هنگامی است که پدر به جهت دلبستگی به پدر گاهی پدر فرزند خود را آقا یا آقاجان می آقابزرگ گوید:

خواهد حرمت پدر نیز ، ولی افزون برآن مینهد تا از این راه یاد او را زنده نگاه داردرا بر فرزند خویش میخود، نام او 

خواند. قابزرگ میرا آقا، آقاجان، آقاکوچک؛ و یا آ شکسته نشود و نامش بر سر زبان دیگر کودکان کم بها نگردد، پس او

ا او را شدن، با نام اصلی پدر و نیشود، پس از بزرگست، برایش گفته میشدن ااین نام آقا تا زمانی که فرزند رو به بزرگ

 گونه که برایشود. همانماند و نام ویژۀ او میدهند. گاهی این نام برای او تا پایان زندگی به جا میمورد خطاب قرارمی

مرا آقابزرگ خواندند تا  من نگارندۀ این سخن پیش آمد. نخست نام محمدمحسن بر من گذاشتند، همۀ دوران کودکی

شدن این گونه نشد و همان آقابزرگ برای من ماند )نقباء البشر، پس از بزرگشدن نام نیایم به من بازگردد، ولی پس بزرگ

؛ زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز 16۱، 1ج

 [(44، 13۱2سالمی، تهران، اسناد مجلس شورای ا

هایی است که پیوند با من ناچیز ]آقابزرگ[ دارد که تا کنون پراکنده بوده و این امروز گروهی از تاریخ ،های زیربخش

ها را در کتابچه گردآوردم و [ آن192۳/ یکم آگوست  1299شنبه دهم مرداد ]یک 133۱قعده دوشنبه شانزده ذی
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یخ را بدان پیوست زدم که خواننده متوجه آن خواهد شد؛ بنابراین، دقت فرمایید تا اشتباه رویدادهای پس از این تار

 (.5۱؛ کشکول، مج، 4۱نخوانید )کشکول، جو، 

 م[ بود.1۱۱3خ / 1262ق ]13۳۳تاریخ رفتنم به مکتب: سال 

 م[ بود.1۱۱6خ / 1265ق ]13۳3و خواندن و نوشتن  1تاریخ آموزش حساب هندی رقومی

 م[ بود.1۱۱۱خ / 1266ق ]13۳5وزش ادبیات عرب سال تاریخ آم

[ بود که نخستین سفر 1۱93/ می  12۱2]اردیبهشت  131۳قعده تاریخ مشرف شدنم به زیارت هشتمین امام، ذی

خواندم. از را می 0بود که به همراه پدر و مادرم به مشهد رفتیم و سه ماه در آن جا ماندیم و من در آن روزگار کتاب مطول

ام در مشهد، دروازۀ قصر، مدرسۀ مستشار در صحن امام رضا نزد عبدالخالق مدرس پرآوازۀ ن رو، در زمان ماندگاریای

 مشهدی درسم را دنبال کردم.

 0ممحمدابراهیابراهیم که اکنون او را کربالیی تاریخ مشرف شدنم به زیارت عتبات با هزینۀ برادر ارجمندم مشهدی 

ای را در کرمانشاه بودیم که [ بود. ما شب آدینه1۱96/ آپریل  12۱5]فروردین  1313ه شوال های ماگویند، در پایانه

/ هفدهم اردیبهشت  1313قعده ذی 23در روز آن ناصرالدین شاه ]قاجار[ در حرم عبدالعظیم )ع( ترور شد ]چهارشنبه 

 [ به تهران بازگشتم.1۱96الی / ژو  12۱5]تیر  1314[ سپس با برادر ارجمندم ماه صفر 1۱96/ ششم می  12۱5

                                                           
رقومی منسوب به رقم است )دهخدا(. حساب رقومی; حساب عددی ; یعنی حسابی که با اعداد سر و کار دارد،مانند چهار  حساب رقومی: 1

 و... مقابل حساب جمل.  0و 0و 0و 1عمل اصلی با اعداد
در دانش معانی و بیان و بدیع است که نوشتۀ سعدالدین مسعود فرزند عمر فرزند عبدالله هروی خراسانی تفتازانی کتاب  مطولکتاب  0

 های درسی روحانیان است.م( و هنوز نیز جزو کتاب139۳ – 1322ق / ۱92 – ۱22فقیه و ادیب )
ق و تزویج ایشان به والده 12۱۳هیم در تهران در سنۀ خ( گوید: تولد ابوی کربالیی محمدابرا1326پور )د: فرزندش غالمحسین بهشتی 0

سلطان بنت آقامیرزا محمدعلی طبیب ق و تزویج ایشان به دختر خالشان فاطمه13۳2جان بنت محمدتقی بزاز تهرانی در نهرام در سنۀ خانم

و فوت آن مرحوم در جمعه هفدهم   1345قعده[ در سنۀ شهر ذق ]ذی 1۱ق و ورود ایشان به سامزاء در یوم جمعه 133۱در تهران در سنۀ 

 در نجف اشرف. 1364ربیع المولود 
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]پیش از درس خارج فقه و اصول[ در تهران نزد عالمه سید  1من ]آقابزرگ[ پس از به پایان رساندن مرتبت سطح

 12۱6] روز شنبه شانزدهم آبان  1315، برای آموزش و تکمیل تحصیل در دهم جمادی دوم 0عبدالکریم الهیجی مدرس

 جف بازگشتم.[ دوباره به ن1۱9۱/ ششم نوامبر 

نوروز و با عید که روز در سالی  0عالمۀ نوری مو موالی بزرگ آموزگارمدر کنار رفتن به کربال را در روز عرفه و عرفه را به پیاده

[ 19۳2/ بیستم مارس  12۱۳شنبه بیست و نه اسفند ق ]پنج1319روز شده بودند که همان سال روز آدینه هم درقربان 

 (59)مج،  بود.

 اج[]ازدو

 3یرضا یزدی قزوینازدواج من با همسرم منصوره دخت شیخ اندیشمند شیخ علی فرزند شیخ عالمۀ پرهیزکار حاج علی

 5[ به انجام رسید.1293]مهر  13325حجه در اوایل ذی

 1322بیگم ]مادر منصوره خانم همسر نخست آقابزرگ[ با بیماری وبا در دوم ربیع دوم سال مادرش علویه ربابه

 [ درگذشت.12۱3تیر  15ارشنبه ]چه

                                                           
مرحلۀ مقدماتی درس حوزه دربرگیرندۀ خواندن جامع المقدمات که خود چند کتاب صرف و نحو منطق و اخالق سپس کتاب سیوطی و  1

ند که پس از آن حضور چندین ساله در محضر آیات اهای مغنی و مطول و شرایع االسالم و منطق مظفر و مکاسب و رسایلبه دنبال آن کتاب

 التحصیالن این بخش مجتهد خواهند بود.گویند و فارغعظام در بحث فقه و اصول است که به آن خارج می
م( و سید حسین 1۱64خ / 1243ق / 12۱1م( در محضر شیخ مرتضا انصاری )19۳5خ / 12۱4ق / 1323عبدالکریم الهیجی )د:  0

آوردن مقام علمی باال به تهران بازگشت و بر کرسی تدریس در مدرسۀ مروی تهران تکیه زد. ف آموزش دید پس از به دستکوهکمری در نج

 .1154 – 1153، 3نقباء البشر، ج ←نک 
لبشر، ( یاد او در کتاب نقباء ا12۱1 - 121۱ق / 132۳ – 1254محمد فرزند تقی نوری تبرسی )میرزا حسین فرزند محمدتقی فرزند علی 0

 آقابزرگ سدۀ چهاردهم. اعالم الشیعههای بیش از بیست جلدی طبقات از نوشته 555 – 543، 1ج
 یاد کرده است. 2۳1۳به شمارۀ  1492 – 1491، 4آقابزرگ نام او را بدین گونه در نقباء البشر، ج 3
رضا خ علی فرزند عالمۀ پرهیزکار حاج مولی علینسخۀ کربال )جو( گوید: من ]آقابزرگ[ با منصوره دختر شیخ دانشمند واالمرتبت شی 5

 [ ازدواج کردم.1020/ سپتامبر  1021]شهریور  1002حجه یزدی قزوینی در آغاز ماه ذی
، نویسنده: آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، به کوشش جعفر حسینی اشکوری، انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس کشکول 5

، نویسنده: آغابزرگ الطهرانی، محمدمحسن، به کوشش کشکولچنین کنیم. هما آن را با رمزینۀ )مج( یاد میخ. م139۳شورای اسالمی 

نوشتۀ کنیم. ما دستم، با رمزینۀ )جو( یاد می2۳12ق / 1433عراق،  –سید محمدعلی حسینی جاللی، انتشارات دار جواد االئمه، کربال 

 ا با نسخۀ چاپ مجلس )مج( برابرخوانی کردیم.چاپ )جو( را پایۀ برگردان گذاشتیم و آن ر 
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شنبه ]یک 132۱بیگم و مادربزرگ منصوره خانم همسر نخست آقابزرگ[ در هفتم رجب مادربزرگش ]مادر علویه ربابه

 [ چشم از جهان فروبست.12۱۱سوم مرداد 

[ 19۳4ی / بیست و نهم ژوال  12۱3]آدینه هفتم مرداد  1322محمدباقر نورچشمی در شب شنبه شانزدهم جمادی یکم 

  - گرا قرار دهادیزدان او را جزو دانشمندان عمل –از او زاده شد 

/ چهاردهم  13۳3آذر  23] 1343شنبه هفدهم جمادی یکم سال محمدباقر با سنی بیش از بیست سال در روز یک

هادی،  [ چشم از جهان فروبست و در شبستان چسبیده به باب الفرج در صحن دو امام عسکری ]امام1924دسامبر 

 -خداوند او را و پدر و مادرش بیامرزاد – 1نقی )ع( امام حسن عسکری )ع( در سامره[ آرمیدعلی

 [.19۳6/ ششم ژانویه  12۱4دی  1۱]دوشنبه  1323قعده فروافتادن رویان پسر شش ماهه در دوازدهم ذی

 [.19۳۱/ یکم ژانویه  12۱5شنبه دهم دی ]سه 1324قعده فروافتادن رویان دختر هفت ماهه در شانزدهم ذی

[ زاده شد 19۳۱/ بیست و یکم می  12۱۱شنبه سی و یکم اردیبهشت ]پنج 1326]دخترم[ رباب در نوزدهم ربیع دوم 

 [ درگذشت.19۳9/ ششم آپریل  12۱۱شنبه هفدهم فروردین ]سه 132۱ربیع یکم 15و در 

[ چشم به جهان 191۳/ پانزدهم ژانویه  ۱۱12]شنبه بیست و پنجم دی  132۱مریم نورچشم ]من[ در سوم محرم 

 .0گشود

[ زاده شد و در همان 1912/ بیست و یکم آگوست  1291مرداد  3۳]چهارشنبه  133۳طاهره در سامره، هشتم رمضان 

 [ درگذشت.1914/ پانزدهم آوریل  1293فروردین  25]چهارشنبه  1332جا به تاریخ نوزدهم جمادی یکم 

                                                           
ق و در صحن حضرت عسکریین )ع( 1030فوت مرحوم آقا شیخ باقر بن آقا شیخ آقابزرگ طهرانی در سامرا در سنۀ  پور نویسد:بهشتی 1

 پسر عّمویم. –رحمه الله  –در طرف پایین پا دفن نمودند 
 ۱زهرا قطعه درگذشت و در بهشت 1365پور( شناسنامه گرفت در چهارم خرداد ماه مریم به نام خانوادگی همسرش غالمحسین )بهشتی 0

پور نویسد: و تولد دختر عمو مریم خانم از بنت آقای شیخ علی قزوینی در نجف اشرف در به خاک سپرده شد. بهشتی 2۱شماره  35ردیف 

 .132۱سوم شهر محرم در سنۀ 
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[ چشم به جهان 1914/ بیست و چهارم نوامبر  1293شنبه دوم آذر ]سه 1333شم محرم مرضیه نورچشم ]من[ در ش

ازدواج کرد و با همسرش 1و با میرزا مهدی فرزند میرزا محمد تهرانی عسکری به سال      ( 63)کشکول، مجلس، گشود 

ق    13۱۱از همسرش در 3       و 013۱3/ مرداد /  3]به کاظمین رفت و در آن جا ساکن شد[ و در 0ق     13۱۱در سال 

 5 [ 13۱3]درگذشت شانزدهم خرداد .5

[ در کاظمین زاده شد و پس 191۱/ چهارم ژانویه  1296دی  14]آدینه  1336محمد ]پسرم[ در بیست یکم ربیع یکم 

 (64 - 63؛ کشکول، مج، 49. )کشکول، جو، 5از چهار روز درگذشت

[ در 191۱/ هفتم فوریه  1296بهمن  1۱شنبه ]پنج 1336م ربیع دوم منصوره ]همسرم[ در شب آدینه بیست و پنج

شهر کاظمین چشم از جهان فروبست و در رواق نزدیک به ایوانی که از آن و از کوچۀ راس الجواد )ع( به حرم وارد 

 .2شوند، به خاک سپرده شدمی

سید احمد فرزند میرزا محمدحسن  -پذیرفته شده نزد خدا  -بیگم دخت شادروان دانشمند سپس با علویه مریم

/  1299]اردیبهشت  133۱زیست و در ماه شعبان زادگاه، ازدواج کردم. سید احمد در سامره میطباطبایی دماوندی

 [ درگذشت و در صحن عباس )ع( آرمید.192۳می 

 جام گرفت.[ ان191۱/ دهم مارس  1296شنبه نوزدهم اسفند ]یک 1336ازدواج در بیست و هفتم جمادی یکم 

                                                           
 تاریخ آن خوانا نیست. 1
 است.افتادگی از متن 0
 ریختگی سال قمری و خورشیدی است.گوبا به هم 0
 افتادگی از متن است.3
 افتادگی از متن است.5
 زهرای تهران  قطعهعسگری( شناسنامه گرفت در بهشتمرضیه دختر دوم شیخ آقابزرگ به نام خانوادگی همسرش میرزا مهدی )شریف5

 آرمیده است.  14شماره  34ردیف  ۱3
از بنت آقا شیخ علی قزوینی و تزویج او به  1000تولد دختر عمو مرضیه خانم در سامراء در هشتم شهر محرم در سنۀ  پور نویسد:بهشتی 5

 .1035حجه در سنۀ شهر ذی 01شنبه میرزا مهدی بن میرزا محمد طهرانی در سامراء در شب سه
ست و نیز گویند: او و محمدباقر مشکوک به داشتن بیماری درگذشت مادربزرگ یک ماه و سه چهار روز پس از آخرین زایمانش رخ داده ا 2

 اند.سل بوده
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[ از او زاده شد 192۳ام ژانویه / سی 129۱]آدینه نهم بهمن  133۱نورچشم فاطمه شریفه شب شنبه نهم جمادی یکم 

[ چشم از جهان 1921/ پانزدهم ژوئن  13۳۳]چهارشنبه بیست و پنجم خرداد  1339و در روز شنبه هشتم شوال 

 .1فروبست

 0امید که پس از نوشتن این برگه افزودهآهایی میاز این تاریخ و پس از آن، پیوست

شنبه نهم ]یک 1339قعده یافتن زمین / دحو االرض بیست و پنجم ذیشنبه روز گسترشنورچشم، پسرم شب یک

خداوند مقام او را باالتر داراد –نقی نامیدم [ چشم به جهان گشود و من او را علی1921/ سی و یکم ژوالی  13۳۳مرداد 

 –-نامش امام هادی )ع( یی نمایاد به حق همو او را راهنما

شنبه ششم آذر ]سه 1341شنبه هشتم ربیع دوم سال نام پدربزرگ مادریش در شب سهچنین از او، میرزا احمد همهم

خداوند بهترین دنیا و آخرت را روزیش  –نامش ]پیامبر )ص([ [ زاده شد، به حق هم1922/ بیست و هشتم نوامبر  13۳1

 -0گرداناد

/ بیست و  13۳3ام آذر شنبه سی]یک 1343چنین از او، عبدالصاحب یا محمدرضا در بیست و چهارم جمادی یکم هم

 ق درگذشت.1343[ زاده شد و پس از یک هفته در همان سال 1924یکم دسامبر 

/ سوم فوریه  13۳4بهمن  14]چهارشنبه  1344چنین از او، نورچشم فاطمه در پگاه شب آدینه بیستم رجب سال هم

 [ زاده شد.1926

نام پدربزرگ پدرش محمدرضا در شب چهارشنبه، سه ساعت از شب چهارشنبه گذشته در چنین از او، نورچشم، همهم

[، 192۱ام آپریل / سی 13۳۱]دهم اردیبهشت  1346قعده چشم به جهان گشودن امام هشتم )ع( شب یازدهم ذی

 .3زاده شد

                                                           
 ق.1000فوت دختر عمو شریفه خانم از علویه خانم در سامراء در سنۀ  پور نویسد:بهشتی 1
 (.5۳این سطر در کشکول چاپ مجلس )مج( یاد نشده است )کشکول، جو،  0
تولد پسر عمو آقامیرزا احمد در سامراء  پور نویسد:بهشتی(. 64کول، مج، این بخش در کشکول چاپ مجلس )مج( یاد شده است )کش0

 از علویه خانم. 1341]جمادی یکم[  1شنبه هشتم جدر شب سه
 .1035قعده[ در سنۀ ذق ]ذی 11تولد پسر عمو محمدرضا از علویه خانم در سامراء در شب چهارشنبه  پور نویسد:بهشتی 3
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در روز پنجشنبه هنگام غروب روز  -خداوند مقام ستوده روزی او و پدرش گرداناد–زا محمود چنین از او، نورچشم میر هم

 1314]بهمن  1354قعده [ زاده شد و در ذی193۳/ دهم دسامبر  13۳9]چهارشنبه نوزدهم آذر  1349 1نوزدهم رجب

 (64. )کشکول، مج، 0[ در شهر نجف درگذشت1936/ فوریه 

 1۱شنبه ]سه 1351مه معصومه شش ساعت و نیم از شب چهارشنبه نهم یا دهم رجب چنین از او، نورچشم فاطهم

[ 1934/ بیست و دوم  1313شنبه یکم آذر ]پنج 1353[ زاده و در چهاردهم شعبان 1932/ هشتم نوامبر  1311آبان 

 .0درگذشت

روز نخست برج حوت برابر  چنین از او، نورچشم ابوالقاسم محمد پس از گذر شش و نیم ساعت از شب چهارشنبههم

–[ زاده شد 1935/ بیستم فوریه  1313] چهارشنبه یکم اسفند  1353قعده ذی 16مهرماه ]اسفند[ پارسی و برابر 

 3.-خداوند او را از دانشمندان گرداناد

د [ زاده ش1936/ دوم می  1315]شنبه دوازدهم اردیبهشت  1355چنین از او، نورچشم محمدتقی در دهم صفر هم

 5-خداوند او را از پرهیزکاران به شمار آوراد  –

  5[ زاده شد.1939/ هفتم آگوست  131۱مرداد  15]دوشنبه 135۱چنین فاطمه بتول در بیستم جمادی دوم هم

                                                           
و درگذشت او در  1349(. نوزدهم رجب 5۳خ[ )کشکول، جو، 13۳۳] 1339از متن است تاسع = نهم ......  شدنافتادگی روز ماه زاده 1

 (.64[ )کشکول، مج، 1935/ نوزدهم فوریه  1313ام بهمن شنبه سی]سه 1353قعده پانزدهم ذی
 ق از علویه خانم.1053فوت پسرعمو محمود در نجف اشرف در سنۀ  پور نویسد:بهشتی 2
 ق.1050شهر شعبان در سنۀ  13فوت دخترعمو معصومه خانم از علویه خانم در سامراء  پور نویسد:تیبهش 3
پور بهشتی ؛ آورده شده است.55(. عبارت کامل از کشکول، مج، 52افتادگی از متن عبارت در کشکول، جو وجود دارد )کشکول، جو،  3

 ق.1053رم سنۀ شهر مح 10فوت پسرعمو ابوالقاسم در سامراء در  نویسد:
پور بهشتیتر است. آمده است. متن مج درست 5۳[ در کشکول، جو 1939/ یکم آپریل  131۱]شنبه یازدهم فررودین  135۱دهم صفر 5

 .1355تولد پسر عمو محمدتقی از علویه خانم در سامراء در شب شنبه دهم شهر صفر در سنۀ  نویسد:
(. عبارت کشکول، مج درست است که در 52)کشکول، جو، [ که نادرست است 1313تیر  51]آدینه  1353ربیع یکم  23فاطمه بتول در 5

تولد دختر عمو بتول خانم در نجف اشرف از علوّیه خانم در یوم جمعه سوم شهر  پور نویسد:بهشتی(. 55متن آمده است )کشکول، مج، 

 .1052در سنۀ  0ج
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شنبه [ از آن بیرون آمدم و در سه1325شهریور  3۳]  1365شوال  24من ]آقابزرگ[ در آخرین سفرم به مشهد، روز شنبه 

احمد[ وارد شدم. [ به تهران رسیدم و به خانۀ طالقانی ]سید احمد پدر جالل آل1325]دوم مهر  1365شوال  2۱

 (5۳)کشکول، جو، 

 19من ]آقابزرگ[ از آغاز آمدنم به نجف در آن جا بودم تا آن که به همراه خانواده به سامره رفتم و آن در روز دوشنبه 

 [ رخ داد.1911زدهم اوت / پان 129۳مرداد  23شنبه ]سه 1329شعبان 

ام حکیمه بود ام مشرف به زیارت عتبات شدند، یکی از ایشان عمهق[ گروهی از خانواده1329تا  1315در این زمان ]

 .1[1۱99/ دسامبر  12۱۱]بهمن  131۱که در شعبان 

هو سید دانشمند آقا ریحان 0چنین حاج سید محمدتقیهم
ّ
 131۱باقر در شعبان  و خواهرم مولود با همسرش شیخ 0الل

 [ مشرف به زیارت شدند.19۳۳/ دسامبر  12۱9]آذر 

 م[ مشرف شد.19۳2خ / 12۱1ق ]132۳ام نیز در مهدی پسر عمه

 م[ مشرف شدند.19۳1خ / 12۱۳ق ]1319محمد فرزند میرزا محمود در همسر عمویم، دختر قاضی به همراه آقا علی

 [ مشرف شد.19۳2/ نوامبر  12۱1]آبان  132۳حاج شیخ محمد با پدرش دویاره در شعبان 

هحاج حبیب
ّ
 [ مشرف شد. 19۳6/ می  12۱5]اردیبهشت  1324عمویم در ربیع یکم  الل

[ 1933/ نوامبر  1312]آبان  1352[ و نیز در رجب 192۱/ می  13۳6]اردیبهشت  1345قعده چنین او در ذیهم

 مشرف شد.

                                                           
شدن ناصرالدین شاه در کرمانشاه زمان با کشتهق هم1010ست آقابزرگ که در تاریخ یاد شده با سفر نخ[ 12۱3]بهمن  1312شعبان  1

 (.55تر است. )کشکول، مج، ق درست1015(. 51خواند )کشکول، جو، ق نمی1015بود و سفر ماندگاریش سال 
م[ 1005خ / 1025ق ]1035م[ و درگذشت 1252خ / 1025ق ]1025سید محمدتقی فرزند عزیزالله فرزند نصرالله تهرانی زادۀ پیرامون  0

 آورده است. 555، شمارۀ 052، 1نامۀ او را شیخ در نقباء البشر، جاست. او پسر خاله آقابزرگ است که زندگی
خ / 1020ق ]1002م[ و درگذشت 1252خ / 1000ق ]1055الله فرزند جعفر موسوی دارابی بروجردی با آوازۀ کشفی زادۀ ریحان 0

 – 502، 0الله در نقباء البشر، جنامۀ ریحانالله است. شیخ زندگیتهرانی یاد شده همسر دختر ریحان م[ است. و سید محمدتقی1012

 آورده است.  1025، شمارۀ 501
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هوان مقبول درگاه خدا حاج سید اسدبیگم دختر شادر مادرم علویه حاجیه آسیه
ّ
ق 12۱۱حسینی عطار درگذشتۀ  الل

[ مشرف شد و 19۳6/ نوامبر  12۱5]آبان  1324[ با خواهرانم طاهره و مولود در ماه رمضان 1۱۱1خ / اکتبر 125۳]

به چهارم هارشنزمان با رفتن به کشتی نوح نزدیک پگاه شب چاش ماند تا در مسجد کوفه درگذشت و آن همدر کنار نیای

 (65[ بود. )کشکول، مج، 1911/ سوم می  129۳]چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت  1329جمادی یکم 

ام ژوئن / سی 12۱5]شنبه هشتم تیر  1324در هشتم جمادی یکم  -پاکیزه باد خاک آرامگاه او–و پدرم حاج علی 

براهیم خاک شدۀ جنازۀ او را به نجف آورد و در [ در شهر تهران درگذشت و پس از یک سال و نیم، برادرم محمدا19۳6

هوادی السالم کنار گور پدربزرگ مادرم حاج سید اسد
ّ
یگم که بام حاجیه مرضیهدوباره به خاک سپرد و در کنار او خاله الل

ه [ در نجف درگذشته بود، به خاک سپرد19۳۱/ هفتم نوامبر  12۱6شنبه پانزدهم آبان ]پنج 1325در روز عید فطر 

 شد. 

شنبه بیست و ]سه 132۱ای[ که یاد شد، در نیمۀ رمضان ام ]همان خالهچنین حاج میرزا سید حسن پسر خالههم

[ در شهر نجف درگذشت و در کنار ایشان دفن شد. او از دانشمندان 191۳/ بیستم سپتامبر  12۱9هشتم شهریور 

 پرهیزکار بود.

[ 19۳۱/ سی و یکم مارچ  12۱۱فروردین  11شنبه ]سه 1326صفر  بیگم شب دوشنبه بیست و هفتمخواهرم طاهره

 .1در تهران درگذشت

 [ درگذشت.191۳/ نوزدهم ژوالی  12۱9تیر  2۱شنبه ]سه 132۱در روز دوشنبه یازدهم رجب  0بیگمخواهرم شریعه

 [ درگذشت.19۳9/ اکتبر  12۱۱]مهر  132۱بیگم شب قدر ام حاجیه صدیقهخاله

 .0[ درگذشت191۳/ مارچ  12۱9]فروردین  132۱در ربیع یکم ام حکیمه عمه

                                                           
 ام.عّمه –رحمها الله  –ق 1005فوت مرحومه طاهره خانم بنت حاج آقا علی در طهران در سنۀ  پور نویسد:بهشتی 1
فوت مرحومه شریفه خانم بنت حاج آقا علی در  پور نویسد:بهشتی (.51بیگم )کشکول، جو، ریعه(. ش66بیگم )کشکول، مج، شریفه 0

 ام.عّمه –رحمها الله  –ق 1000طهران در سنۀ 
ام ِمن جّده –رحمها الله  –ق 1000فوت مرحومه حکیمه خواتون ]خاتون[ بنت مولی محمدرضا در طهران در سنۀ  پور نویسد:بهشتی 3

 خانی دفن نمودند.ر آب انبار قاسمطرف مادر، د
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 [ درگذشت.191۳/ سپتامبر  12۱9]شهریور / مهر  132۱ام ربابه در ماه رمضان قلی همسر عمهعباس

 م[ به زیارت سامره مشرف شد.1934خ / 1313ق ]1353در سال  1ای[]افجه آقای حسینی امجد

شنبه پانزدهم اسفند ]سه 1335آمدنم به سامره تا دوازدهم جمادی یکم  م[1911خ / 129۳ق / 1329از آغاز ]سال 

[ که ترسان و هراسان برای پاییدن همسر و فرزندان از آن جا گریخته به شهر دو امام بزرگوار 19۳6/ ششم مارج  1295

]جمادی یکم[ ماندیم  شنبه هفدهم همان ماهکاظمین وارد شدیم و در آن تا روز سقوط بغداد به دست عثمانیان روز یک

 های پیشینم همسری دیگر برگزیدم. که همسرم در کاظمین درگذشت و برپایۀ گفته

بود تا آن که جنگ فراگیر ]جهانی[ به پایان رسید و فرمان به بازگشتم به  -درود بر ایشان باد  –من در جوار آن دو امام 

[ 1919/ سوم ژانویه  129۱]آدینه دوازدهم دی  133۱یع یکم سامره داده شد و من به همراه همسر و خانواده در آخر رب

 به شهر سامره بازگشتم.

هآیت نشانۀ خداوند در دو جهان، مدت زمان ماندگاریم در سامره در خدمت سرورم و موالیم
ّ
میرزا تقی شیرازی )د:  الل

حجه در شب چهارشنبه سوم ذی -باد  گاه اوپاکیزه باد خاک آرامگاه او و بهشت منزل –ق( بودم که خبر درگذشت 133۱

[ خبر درگذشت او پخش شد و تا 192۳، هژدهم اوت 1299]چهارشنبه بیست و هفتم مرداد  133۱همین سال منظور 

ه ب –ام و از خداوند خواستار گزینش هر چه صالح دینی و دنیایی و آخرتی برای خودم هستم امروز در سوگ او نشسته

 (66. )کشکول، مج، -درود پیوستۀ خداوند بر همگی ایشان باد  –حق محمد و خاندان پاکش 

[ 192۳/ بیست و سوم اوت  1299شنبه یکم شهریور ]دو 133۱حجه های باال را آقابزرگ تهرانی در هشتم ذینوشته

ه ز بهای اویم و جهای خداوند است و یاد نعمتگزار دهشگر و درودرسان و سپاسنوشت، در حالی که پیوسته ستایش

ام هستم مغرور نیستم، بلکه همیشه امیدوارم و از این که روزهایی را در جوار امامان ؛0نازم .... او به کسی دیگر نمی

بختی و کمال در حالت دوم رسد که نیکدانیم همجواری جسمانی، هرگز به مرتبت نزدیکی روحانی نمیچون می

 (52گنجد. )کشکول، جو، می

                                                           
(. امجد )کشکول، 66[ )کشکول، مج، 1934ام ژانویه / سی 1312شنبه دهم بهمن ]سه 1352ای تاریخ تشرف چهاردهم شوال افجه 1

 (.51جو، 
 (.6۱(. بل خائفا عن کون )کشکول، مج، 52افتادگی از متن است )کشکول،جو،  0
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زآنی جام بیرون آمده، چندین کتاب و رساله است؛ البته هایم، به خامهچه تا کنون از نوشتهآن ید:گودر ادامه  آقابزرگ

  هستند که من تقریرات آموزگاران را در فقه و اصول گرد آوردم و نزدیک به یک مجلد است.

 د آوردم.و شش مجلد گر  ب را داردهایم است که ترتیب حروف الفکتابی دیگر از تألیف الذریعة إلی تصانیف الشیعة

که در چهار مجلد است که برای هر سده یک جلد در  وفیات أعالم الشیعة بعد األلف من هجرة صاحب الشریعةو 

 .النقباء؛ و السعداء؛ و الکواکب؛ و البدورب است: چنین به ترتیب حروف الفنظر گرفته شده است. هم

 .هدیة الرازي إلی المجدد الشیرازي

 (6۱. )کشکول، مج، نام في ترجمة المدنیة و االسالمتعریف األو 

 .مصفی المقال في مصنفي الرجالو 

 .ضیاء المفازات في طرق مشایخ االجازاتو 

 .محصول مطلع البدور

 آمده است. الظلیلةبا شناسۀ  2۳2، 15. نک: ذریعه، جالظالل الخضب عن عوالي النسبو 

 .نزهة البصر في فهرس نسمة السحرو 

زو و آن ششمین ج است ریاض العلماءای از کتاب که گزیده یواقیت السیر الملقوط من أزهار ریاض الفکریاقوت و 

 .است یواقیت

 .الدرر النفیس في تلخیص رجال التأسیسو 

 .المع المقاالت في فهرس جامع السعاداتو 

 (6۱)کشکول، مج، آقابزرگ،  .إحیاء الداثر من مآثر القرن العاشرو 
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 در آموزش و پرورش او از آغاز تا فرجام آقابزرگ آموزگاران

 خانهمکتب

 زهراسلطان خانم، همسر عموی شیخ

 بیگممعصومه

 صاحبمبیگ

 بیگمآسیه

کردم، من در کودکی در اندرونی خانه با دیگر کودکان بازی می گوید:اش به سید محمدباقر موسوی در نامهآقابزرگ 

پنج ساله شدم. مادرم مرا به نزد همسر عمویم زهراسلطان برد که در بیرونی خانه آمدم تا گاه از خانه بیرون نمیهیچ

را به من 51 عّم جزوب، ابجد و پس از آن . زهراسلطان حروف الفکرد و نوادۀ نیای بزرگ ما محمدمحسن بودزندگی می

هبیگ دخت سید اسدمادرم آسیهرا به همین شیوه نزد  قرآنیگر های د. من بخشآموزش داد
ّ
با آوازۀ حاج اسد عطار  الل

 صاحب و دیگران فراگرفتم.و بیگم بیگهایم معصومهدخترخالهتهرانی که بانویی پرهیزگار و با ایمان بود و 

 مکتب سید ضیاءالدین

ق هفت ساله شدم، پدرم برای آموزش زبان پارسی به مکتب سید ضیاءالدین در پامنار برد. 13۳۳سال  آقابزرگ گوید:

انۀ خجا رها کردم و به مکتبگناه فلک زد، آنآمیز با کودکان داشت و یک بار نیز مرا بیردهای تند و خشونتاو برخو

جا و در آن خانۀ سوم رفتمگو را خواندم، سپس به مکتبهای پارسی و دیوان بسیاری سرایندگان پارسیدیگر رفتم کتاب

گانۀ هندی پرداختم و از آن زمان های پارسی، نوشتن اعداد ُنهبه فراگیری مسائل فروع دین، اخالق و برخی از آموزه

 سم.ینوساله بودم تا به امروز تاریخ را با این اعداد میده

                                                           
های کم آیه در آن قراردارند، درگذشته آن را به گونۀ کتابی مستقل برای آموزش کودکان ه سورهاست ک قرآنعّم جزو: آخرین جزو  51

ه الرحمان الرحیم»و « هو الفّتاح»رساندند که با آوردند و به چاپ میدرمی
ّ
ه من الشیطان الرجیم»و « بسم الل

ّ
شود. آغاز می« أعوذ بالل

 آخرین سورۀ این کتابچه سورۀ نبأ یا عّم یتسائلون عن النبأ العظیم ... بود. و  قرآننخستین سورۀ آن سورۀ ناس آخرین سورۀ 
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 گذاریعمامه

ق بود که ده سال داشتم، پدرم نشستی با شرکت اندیشمندانی برگزار کرد که در آن: 13۳3آغاز سال  آقابزرگ گوید:

هآیت
ّ
ای؛ شیخ محمدصادق مدرس معروف؛ میرزاعلی نواب؛ و شیخ محسن تهرانی شرکت افجهالدین سید جمال الل

جا از آن وادار کردند و جامع المقدماتداشتند. عمامه بر سرم نهادند و لباس روحانیت بر تنم پوشاندند و مرا به فراگیری 

 خواندند.بود که مرا شیخ آقابزرگ 

 خطاط العابدین فرزند مالمحمدعلی محالتیمالزین

د العابدین فرزنآور مالزینپدرم برای من آموزگاری یافت تا خط عربی را به من آموزش دهد. او خطاط نام آقابزرگ گوید:

همالمحمدعلی محالتی خطاط و برادر آیت
ّ
شیخ اسماعیل محالتی نجفی بود )نک: نقباء البشر في القرن  الل

رفتم تا این که خط نسخ قرآنی و مدرسۀ صدر در کنار مسجد شاه می ای دو روز به حجرۀ او درعشر(. من هفتهالرابع

ای در دانش منطق روی آوردم که تاریخ برخی از نستعلیق را از او آموختم، سپس با هر دو خامه به رونویسی مجموعه

 ها در کتابخانۀ خود دارم.ق است و همینک آن13۳۱ها آن

 مرحلۀ مقدمات و سطح

 های دانگیمدرسه

، جانیعوامل جر ، تصریف، صرف میر، شرح امثله، امثلهدربرگیرندۀ: کتاب  جامع المقدماتکتاب  زرگ گوید:آقاب

من آموزش این کتاب در در مدرسۀ دانگی آغاز کردم که به وسیلۀ سید حسن الریجانی  و ... بود. صمدیه شیخ بهایی

ها برای خواندم و شبزیدم، روزها در آن درس میبنیاد گذاشته شده بود، چون نزدیک به خانۀ ما بود، من آن را برگ

 خوابید. ها در آن میجا اتاقی داشتم که آخوند دیگری شبرفتم. من در آنخوردن شام و خوابیدن به خانه می

 مدرسۀ میرزاصالح

 را در مدرسۀ میرزاصالح در پامنار خواندم. ي اللبیبمغنو  شرح نظام، جامی، سیوطی الفیةهای من کتاب
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 درسۀ مرویم

های دیگر به ویژه مدرسۀ مبارکۀ فخریه مشهور به مدرسۀ را در مدرسه شرایع االسالمو  معالم الدین، مطّولهای کتاب

کردم، مانند سید رفتم و کالس در آموزگاران برجسته شرکت میجا میمروی فراگرفتم. هر روز صبح و عصر بدان

نقباء البشر في القرن ، طبقات أعالم الشیعةهمۀ ایشان را در  هاینامهعبدالکریم الهیجی که گزارش زندگی

 ام.یاد کرده عشرالرابع

 آقابزرگ آموزگاران تهران

سید، شیخ، مال، مولی، حاجی،  های:بدون توجه به واژهب های در این جا و هر جای دیگر به ترتیب حروف الفنام

هآیت
ّ
های ترکیب شده با محمد، مانند محمدابراهیم، محمدتقی، ممحمد در نااالسالم، میر، میرزا و ، حجتالل

 جزآن.محمدحسین، محمدعلی 

 ق( 1531ابراهیم زنجانی )د: 

ای پاره ه مناست ک و حکیم ، فرزانهدانمیرزا ابراهیم زنجانی فرزند ابوالفتح با آوازۀ مسکر، فقیه، ریاضی آقابزرگ گوید:

یه بر حاششیخ بهایی به زبان پارسی؛ و  شرح لغز الزبدةم. اوراست: کتاب از مباحث حساب و هیأت را نزد او فراگرفت

ه ها برسالۀ نسبت ارتفاع کوهاالطباء؛ و نوشتۀ ملک شرح لغز القانونتا مقالت دهم؛ و ترجمۀ  اصول اقلیدس

  (21، شمارۀ ۱ – ۱، 1عشر، ج)نقباء البشر في القرن الرابع رد بابیاننوشتۀ ثاوذوسیو؛  االکر ةحاشی؛ و قطرشان

 معزالدوله باقر تهرانی

دانشمند، فقیه و ادیب جایگاه درسی بزرگی در  با آوازۀ معزالدوله، شیخ باقر تهرانی فرزند محمدرفیع،آقابزرگ گوید: 

را نزد او فراگرفتم.  مطّولق بخشی زیاد از کتاب 1311مدرسۀ مروی داشت. من با گروهی نزدیک به بیست تن در سال 

، شمارۀ 211 – 21۳، 1عشر، جتوانا، کارآزموده و با ذوق در آموزش این کتاب بود )نقباء البشر في القرن الرابعاو بسیار 

45۱) 

 ق(15۳۱سید محمدتقی تنکابنی )د: 
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نقباء نزد او فراگرفتم ) قوانینکه من بخشی از کتاب یکی از مدرسان فرزانه و فقیه مدرسۀ مروی بود  آقابزرگ گوید:

 (51۱، شمارۀ 239، 2عشر، جقرن الرابعالبشر في ال

 (ق155۱د: میرزا محمدتقی گرگانی )

ق 1311او از مدرسان ورزیده و فرزانه در مدرسۀ سید محمود جواهری در تهران بود. من پس از سال  آقابزرگ گوید:

 (522، شمارۀ 241 - 24۳، 1عشر، جرا نزدش فراگرفتم )نقباء البشر في القرن الرابع قوانینو  مکاسببخشی از کتاب 

 محمد تقی نهاوندی

شیخ محمدتقی فرزند شیخ عباس نهاوندی نجفی تهرانی، اندیشمندی فرزانه بود. من در آغاز تدریس  آقابزرگ گوید:

را نزدش خواندیم. اوراست: حاشیه بر شرح اللمعة  معالمشاگردی دیگر، کتاب او در مدرسۀ مروی به همراه ده دوازده هم

 - 25۱، 1عشر، جاش دیدم )نقباء البشر في القرن الرابعترجمۀ کتاب شرایع االسالم که آن را به خامه الدمشقیة؛ و

 (552، شمارۀ 25۱

 ق(15۳2 – 1۳21) حسن تهرانی

هسید میرزا حسن فرزند عزیز آقابزرگ گوید:
ّ
هفرزند نصر الل

ّ
حسینی تهرانی، اندیشمند فرزانه، پارسا و پرهیزگار  الل

 (۱24، شمارۀ 414 - 413، 1عشر، جبود. )نقباء البشر في القرن الرابع امپسرخاله

 سید حسن استرآبادی

 ق(15۳۱محمدحسین خراسانی )د: 

ق( از اندیشمندان فرزانۀ زمانه بود. تدریس در 134۱شیخ محمدحسین فرزند محمدعلی خراسانی )د:  آقابزرگ گوید:

را  مطّولو  معالمق بخشی زیاد از کتاب 131۳شاگردی در سال مدرسۀ مروی داشت. من به همراه بیش از بیست هم

 (1۳53، شمارۀ 625، 2عشر، جنزدش فراگرفتیم )نقباء البشر في القرن الرابع

 سید حسین الریجانی
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تفتازانی در سال  تهذیب المنطقداد. اقابزرگ در رونویسی خود از خانه به من درس میاو در مکتب آقابزرگ گوید:

، 153۱، 4گویا سازندۀ مسجد دانگی تهران بوده است )نقباء، ج ق از این آموزگارش یاد کرده است.1311تا  13۳۱

اصل این نسخه در کتابخانۀ سید محمد جزایری در اهواز است نسخۀ عکسی آن در کتابخانۀ  شناسۀ علی نوری(.

 گردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزهآقابزرگ بوده است )زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، بر 

 (. ۱2، 13۱2و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، 

 محمدرضا قاری خیاط

استاد محمدرضا خیاط بود که قاری به نام بازار پامنار بود و چندین ماه  قرآنآموزگارم در دانش تجوید  آقابزرگ گوید:

 (5۱را قرائت کردم. )کشکول، مجلس،  قرآنت کریمۀ او شرکت داشتم و آیا قرآنهای قرائت در نشست

 (1513العابدین محالتی )د: زین

ق درگذشت. او 13۳5العابدین پس از سال فرزند محمدعلی فرزند زینالعابدین محالتی شیخ زین آقابزرگ گوید:

دش آموزش دیدم. داد. من مدت زمانی نز آموزش میرا  ای دو روز خط نسخداشت و هفتهدر مدرسه صدر ای حجره

ق به چاپ رسید و در پایان آن 13۳5السلطنه در با ترجمۀ خودش که با هزینۀ امین دعاء الصباحاوراست: رونویسی 

 (.13۳6، شمارۀ ۱۳3، 2عشر، جبدان افزود )نقباء البشر في القرن الرابع ای در تجویدرساله

 ق(15۳1الدین شیرازی )د: آقا میرزا شهاب

یلسوف، فرزانه و اندیشمندی بزرگ بود. امیر نظام گروسی از او خواست که آموزش فرزندانش را بپذیرد، فآقابزرگ گوید: 

رفتم رفت و نیز مدتی را در کالس درس او در آن خانه میاو نیز پاسخ مثبت داد و برای آموزش ایشان به خانۀ گروسی می

  (.1359 ، شمارۀ۱46 - ۱45، 2عشر، ج)نقباء البشر في القرن الرابع

 ق(15۳1غالمرضا شیرازی )د: پس از 

کار و اندیشمندان فرزانه بود. او آموزگار من در ادبیات عرب بود، به هنگامی که در از فقیهان درست آقابزرگ گوید:

ق بودم. چندین ماه مطّول را در مدرسۀ محمودیه تهران نزدش خواندم )نقباء البشر في القرن 131۳مشهد به سال 

 (.221۱، شمارۀ 1656 - 1655، 4شر، جعالرابع
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 ق(1511عباس نهاوندی )د: 

ای فرزانه از شاگردان بزرگ شیخ انصاری بود. کالس درسی در مسجد دانگی شیخ عباس نهاوندی فقیه آقابزرگ گوید:

 (.14۱9، شمارۀ 9۱6، 3عشر، جداشت و شاگردانی در درس او شرکت داشتند )نقباء البشر في القرن الرابع

 دالحسین شیرازی عب

ژۀ ای بزرگ بود. او از دوستان ویشیخ عبدالحسین فرزند غالمرضا شیرازی اندیشمندی پارسا و فرزانه آقابزرگ گوید:

هشیخ فضل
ّ
و  هایی از معانیکرد. من بخشنوری بود. ادبیات و مقدمات را در زمانی که تهران مانده بود، تدریس می الل

  (.15۱3، شمارۀ 1۳6۱، 3عشر، جدانم )نقباء البشر في القرن الرابعریخ درگذشت او را نمیبیان را نزدش فراگرفتم. تا

 ق(15۳1عبدالخالق یزدی مدرس مشهدی )د: 

هنگامی که در مشهد بودم به کالس درس استاد شیخ عبدالخالق آموزگار ُپرآوازۀ مشهدی در مدرسۀ  آقابزرگ گوید:

تفتازانی از درس قصر در علم معانی پرداختم )نقباء البشر في القرن   طّولمرفتم و به فراگیری کتاب مستشار می

؛ زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، برگردان 59؛ کشکول، مجلس، 39۱، 1عشر، جالرابع

 (.۱2، 13۱2محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، 

 ق(15۳5رسی الهیجی )د: عبدالکریم مد

های سدر کالسید عبدالکریم الهیجی از فقیهان بزرگ و مدرسان ورزیده و عارف نیکوسرشت بود. من  آقابزرگ گوید:

های میان سال ریاضو  فصولو  قوانینهای از کتاب بخش من و کرد. او اصول فقه تدریس میکردمدرسش شرکت می

 (1154 – 1153، 3عشر، جالبشر في القرن الرابع )نقباءنزدش فراگرفتم.  1313 – 131۳

 ق(15۳1)د:  مالعلی نوری ایلکانی

ق( اندیشمندی ُپربار و فرزانه بود. او یکی از آموزگاران 134۳)د: ی ایلکاینوری فرزند محمد شیخ علی  آقابزرگ گوید:

ایة في الدر و  شرح التجریدندکی از و ا شرح اللمعةهای آید که پیش از مهاجرتم به عراق بیشتر بخشمن به شمار می
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رن )نقباء البشر في القکرد در تهران تدریس فقه می ساز ناصریه. او در مدرسۀ تازهرا نزدش فراگرفتمو جزآن  الحدیث

 (.2۳51، شمارۀ 153۱ – 153۱، 4عشر، جالرابع

 شیخ علی نوری 

  استاد ریاضیات من بود.آقابزرگ گوید: 

  میرزا محمود قمی

 منطق را نزدش فراگرفتم.رگ گوید: اقابز 

 عراقیحاج محمدعلی 

 میرزا کوچک ساوجی

 آقا شیخ مهدی مازندرانی

 عبدالعظیمیآقا شیخ محمد شاه

 آموزگاران نجف اقابزرگ

 ق(155۳ د:احمد تهرانی کربالیی )

نشی اخالق و پارسام سید احمد فرزند ابراهیم موسوی تهرانی حایری کربالیی، فقیهی بزرگ و آموزگار آقابزرگ گوید:

، 1ج عشر،ها بردم و از او اجازۀ روایت ستاندم )نقباء البشر في القرن الرابعام از از خدمت او بهرهبود. سالیانی همسایه

 (.2۳3، شمارۀ ۱۱ – ۱۱

 ق(155۳)د:  سازشانهبا آوازۀ شیخ احمد شیرازی، 

جاه، از شاگردان مجدد شیرازی بود. من در آغاز ورودم، اندیشمندی بزرگ، فقیهی فرزانه و حکیمی واال  آقابزرگ گوید:

هایی از مباحث اوامر و مبحث ضد از کتاب فصول را خواندم. به همراه گروهی از شاگردان دیگر، نزدیک به بیست بخش

 (.195، شمارۀ ۱5، 1عشر، جاوراست: حاشیه بر فصول و جزآن )نقباء البشر في القرن الرابع
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 (15۳۱ - 1۳۱1ساری )ابوتراب موسوی خوان

سید ابوتراب فرزند ابوالقاسم فرزند مهدی فرزند حسن فرزند حسین خوانساری نجفی، فقیه توانا، رجالی آقابزرگ گوید: 

؛ و مناسک الحجکردم. اوراست: های درسش شرکت میورزیده بود. او در فقه، اصول، کالم سرآمد بود من در کالس

و جزآن )نقباء البشر في القرن  سبیل الرشاد في شرح نجاة العباد؛ و میهمسائل الکاظ؛ و مسائل البحرانیة

 (.6۱، شمارۀ 2۱ – 2۱، 1عشر، جالرابع

 ق(1555محمدتقی قزوینی )د: 

او سید محمدتقی با آوازۀ سیدآغا فرزند میررضا فرزند محمدتقی فرزند میرمؤمن فرزند محمدتقی فرزند  آقابزرگ گوید:

باشی حسینی قزوینی، اندیشمند فرزانه و بزرگ و از مدرسان حوزۀ علمیۀ نجف بود. ند باقر قافلهمیررضا فرزند قاسم فرز 

من نزدیک به شش ماه بحث حجیت قطع و اجماع از کتاب رسائل را نزدش فراگرفتم. آموزگاری توانا، محقق، و ورزیده 

 حاشیه بر رسائلو  حاشیه بر قوانین و مجامع االصول؛ و مجامع األحکام في شرح شرایع االسالمبود. اوراست: 

 .(55۳، شمارۀ 25۱ - 256 و 1۱3 ،1عشر، جو جزآن )نقباء البشر في القرن الرابع

 ق(15۳1)د: پیرامون  شیخ حسن تویسرکانی

او خواهرزادۀ شیخ علی تویسرکانی است. کالس درس مکاسب و رسائل در آرامگاه مجدد شیرازی برگزار  آقابزرگ گوید:

کردند و من نیز در آغاز ورودم به نجف، چندین ماه مکاسب محرمه را پیرامون چهل شاگرد در آن شرکت میشد و می

 (.۱29، شمارۀ 366 - 365، 1عشر، جنزدش فراگرفتم )نقباء البشر في القرن الرابع

 ق(15۳۱ - 1۳51میرزا حسین خلیلی )

فرزند ابراهیم تهرانی نجفی از فقیهان بزرگ است. مدت شیخ میرزاحسین فرزند میرزا خلیل فرزند علی اقابزرگ گوید: 

 - 5۱3، 2عشر، جای از او دریافت نمود )نقباء البشر في القرن الرابعنامهزمانی در کالس درس او شرکت کردم و اجازه

 (..99۱، شمارۀ 5۱6

 ق(15۳1ـ1۳3۳حسین نوری )
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فرزند تقی نوری طبرسی امام بزرگان حدیث و رجال  محمدشیخ میرزاحسین فرزند محمدتقی فرزند علیآقابزرگ گوید: 

ق به خدمت وی 1313نامۀ این استاد به لرزش درآمد. من در سال . دستم به هنگام نوشتن زندگیدر سدۀ اخیر است

و پس از آن در نجف رسیدیم، فقه، اصول و درایه را نزد او فراگرفتم. او نویسندۀ چند ده کتاب است، مانند در سامراء 

ء )نقبا . افزون برآن اجازۀ روایت از ایشان دریافت کردمعلی و جزآن استتدرک، فصل الخطاب، حواشی رجال ابيمس

 (.9۱4، شمارۀ 555 – 543، 2عشر، جالبشر في القرن الرابع

 ق(15۳۳ – 1۳3۳حاج آقارضا همدانی )

دیشمندان بزرگ و از مراجع بلندآوازه شیخ آقارضا فرزند محمدهادی همدانی نجفی از پژوهشگران و ان آقابزرگ گوید:

ث درس و بحاست. شاگردانی بسیار پرورش داد که همگی از بزرگان دانش و ادب هستند که من با بسیاری از آنان هم

 (.126۳، شمارۀ ۱۱۱ – ۱۱6، 2عشر، جدر کالس درس او بودم )نقباء البشر في القرن الرابع

هآیت
ّ
 ق(15۳5 – 1۳۳1نجف )شیخ محمدطه آل الل

 آبادی تبریزی نجفی، مرجعیشیخ محمدطه فرزند مهدی فرزند محمدرضا فرزند محمد فرزند نجف حکم آقابزرگ گوید:

 – 961، 3عشر، جقدر بود. افزون بر شاگردی، اجازۀ روایت از ایشان دریافت کردم )نقباء البشر في القرن الرابععالی

 (.96۱، شمارۀ 555

هعبد
ّ
 ق(151۱اصفهانی )د:  الل

هشیخ عبدآقابزرگ گوید: 
ّ
قیهی بزرگ ف]اصطهبانی[ فرزند علی فرزند محمد فرزند قدیر کفرانی رویدشتی اصفهانی  الل

در کالس درس ق در مسجد هندی 1313و اندیشمندی توانمند بود. من در نخستین سفر علمی خود به نجف سال در 

 (.12۳4 – 12۳3، 3عشر، جبشر في القرن الرابعایشان، بحث حجیت قطع، چندین ماه شرکت کردم )نقباء ال

 ق(1551ـ1۳3۳شیخ محمدعلی چهاردهی )

العابدین چهاردهی رشتی اندیشمند فرزانه، فقیه شیخ میرزا محمدعلی فرزند نصیرالدین فرزند رینآقابزرگ گوید: 

ق شش ماه 1313ورودم به نجف  کرد. من در آغازهای درس فقه، اصول، کالم و ریاضیات برقرار میواالمقام بود. کالس

را نزدش فراگرفتم و افزون برآن یکی از شیوخ روایی من است که مرا به استادش عالمه مالعلی خلیلی  مکاسبکتاب 
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و جزآن )نقباء البشر في القرن  شرح دعای کمیل؛ و وسیلة النجاة؛ و حاشیه بر قوانینپیوست داد. اوراست: 

 (.2۳64مارۀ ، ش1549 – 154۱، 4عشر، جالرابع

هعالمه آیت
ّ
هشیخ شریعه میرزافتح الل

ّ
 ق( 1551 – 1۳۱۱فرزند محمدجواد نمازی شیرازی اصفهانی نجفی ) الل

؛ زندگی 6۳فراگرفت )کشکول، مجلس، ها )باب المیاه( از بحث طهارت در فقه را نزد این آموزگار فرزانه آقابزرگ بخش آب

جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای  و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین

 (.۱3، 13۱2اسالمی، تهران، 

هآیت
ّ
 ق( 15۳1 – 1۳33فرزند مالحسین هروی نجفی )محمدکاظم، آخوند خراسانی  الل

در خدمتش فراگرفت  هایی بسیار از فقه و اصول راخواهان بزرگ است که آقابزرگ بخشقدر و از مشروطهمرجعی عالی

 (.61کشکول، مجلس، ) و تقریرات درس او به گونۀ سیاهه در یک مجلد گردآورد

هآیت
ّ
 ق(155۱ – 1۳۳۱) یزدیسید محمدکاظم طباطبایی  الل

 رسالة في اوراست:درس خارج فقه را نزدش بودم. . افزون بر شاگردی از او اجازۀ روایت دریافت کردم آقابزرگ گوید:

؛ راجیحرساله تعادل و ت؛ حاشیه فرائد االصول؛ تعلیقة علی المکاسب؛ بستان نیاز و گلستان راز؛ االستصحاب

 .العروة الوثقی فیما تعم به البلوی؛ الصحیفة الکاظمیة

 ق( 15۳5ـ1۳۱2سید مرتضی کشمیری )

 کرد و افزون برآن اجازۀ حدیث از او دریافت کردم.فقه و اصول و اخالق تدریس می

 یخ در سامراءآموزگاران ش

 ق(1552)د: شیخ میرزا محمدتقی شیرازی 

علی فرزند ابوالحسن میرزامحمدعلی حایری شیرازی متخلص به گلشن شیخ محمدتقی فرزند محب آقابزرگ گوید:

ق( و ساکن سامراء بود. من هشت سال در کالس 1312شأن از شاگردان مبرز میرزای شیرازی )د: است. او مرجعی عالی



53 

 

ت داشتم. اوراست: حاشیه مکاسب؛ و رسالة صالة الجمعة؛ و رسالة الخلل؛ و شرح المنظومة الرضاعیة و درس او شرک

 (.561، شمارۀ 264 – 261، 1عشر، ججزآن )نقباء البشر في القرن الرابع

 ق(15۳3علی تهرانی )د: شیخ حسن

خدمت ایشان رسیدم )نقباء البشر في  ق به1322و در نجف  1313من در نخستین زیارتم از سامرا در آقابزرگ گوید: 

 (.۱۱1، شمارۀ 455 – 454، 1عشر، جالقرن الرابع

 بحثدرس و همهم

 ق(1۳1۳شیخ محمدحسین تهرانی )زادۀ 

خان قزوینی تهرانی، فقیه، فرزانه، اندیشمند، پارسا و پرهیزگار او شیخ محمدحسین فرزند محمدحسن آقابزرگ گوید:

ام بود. پدر و برادرانش از کارمندان دولتی بودند. او با ها و دوستان دوران کودکیشاگردیهم او از .بودتبار و قزوینی

مباحثه در آغاز تحصیل در تهران و در مرحلۀ سطح و خارج در نجف با او هممخالفت برادران خود بدین وادی گام نهاد. 

های مشترکی داشتیم. شاید بهتر از هرکس دیگری، بودم. ما از نظر روحی و فکری بسیار به هم نزدیک بودیم و دیدگاه

از مراتب فضل و دانش او آگاهی داشتم. میان ما گفت و شنودهای بسیاری در خلوت، با آمادگی و بدون آن، رخ داده 

 ،2عشر، ج)نقباء البشر في القرن الرابع شد و من با همین گفت و شنودها به دانش فراوان و فضل بسیار او پی بردم.می

 (99۳، شمارۀ 56۱ – 566

زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 

 (. - ۱6، 13۱2شورای اسالمی، تهران، 

 

 شاگردان آقابزرگ

ندگان اجازۀ روایت کن، گروهی از ایشان دریافتهای گوناگون پرورش دادبسیاری را در زمینه یشاگردان

 :ها، مانندهستند، برخی دیگر از آن



54 

 

 ابراهیم انصاری زنجانی خویینی

 عالمه سید محمد حسین حسینی طهرانی

 محمد رضا حکیمی

 سید مرتضی نجومی

 الدین استرآبادیسید جمال

 سید علی سیستانی

 محمدصادق سعیدی

 طباطبایی با آوازۀ محقق طباطباییسید عبدالعزیز 

 اری قمیمحمود انص

 سید محمدحسن طالقانی

 سید محمدصادق بحرالعلوم

 رشیدی ترابی خانرضا حسین

 محمدعلی زاهد خمیرانی

 سید محمدمحسن نقوی

 سید محمدعلی قاضی طباطبایی

 سید محمدحسین حسینی جاللی

 محمدتقی شوشتری

 محمدتقی داودی شاهرودی
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 سید احمد دیباجی

 سید مجمدجواد حسینی زری

 زری سید صالح حسینی

 شیخ عبدالحمید سلطانی
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 سرودۀ آقابزرگ

هبسم  آقابزرگ گوید:
ّ
 الرحمان الرحیم الل

از سوی  درگذشت و در کنار[ 13۳3آذرماه  23] 1343جمادی یکم  1۱شنبه بعد از فوت نورچشم محمدباقر در روز یک

 ت.صحن سامراء به خاک سپرده شد، این رباعی به خاطر گذش جهت غربی باب الفرج شمال

 توأم آمد به جهان وای به روز دگر من -----گر من ــــــــــــباقرا باغ جنان تو و داغ ج

 بسته شد باب فرج بر رخ کاش و اگر من  -----الفرجت کرد ندا هاتف غیب  باب چون ز

 (24۳و  12۱)کشکول، مج، محّرره آقابزرگ

، شیخ عبدالرحیم [134۱سوم اردیبهشت ] 13۱۱، گوید: شب بیست و چهارم محرم 24۱آقابزرگ در کشکول، مجلس، 

به دیدارما به کتابخانۀ ما آمد و در همان نشست نام کتاب خ[ 12۱3]ق 1312فرزند حاج شیخ محمد جنابذی زادۀ 

بند آن را گذاشت و ابیات به پارسی در سوگ نویسندۀ آن تفسیر سرود که دارای بندهایی و ترجیع تفسیر بیان السعادة

 چنین است:

 مال بهــــــــمان دغا ----فت از دار فنـــــــــا ر 

 کشته در بیت الخال ----گشته در وقت سحر 

 اند:رخ داد که دربارۀ آن گفته[ 12۱۱]اردیبهشت  1326ب شنبه ماه ربیع یکم و این رویداد در ش

 (24۱شکول، مجلس، َبه سعادت بین که وقت مرگ ریش از ... حنا )ک -----مقتل پیر طریقت بر سر بیت الخال 
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 أساطیر األّولین

شایسته گفتن است که در خانۀ او درختی از گونۀ چنار به نام ُدِلب » آقابزرگ در شناسۀ سید محمدباقر تهرانی گوید:

کرد و در روز اش مراسم سوگواری امام حسین )ع( را برقرار میدر خانۀ این سید جلیل القدر بود. او هماره در خانه

کردند و از آن تبرک کرد ]ترواش شیرابۀ دلب[. هر سال مردم برای آن نذر میر سال از آن خون تراوش میعاشورای ه

ای به نام صدر اعظم دیده بودم. ، کوچههای پامنارگرفتند. من بارها این خانه و درخت را در کوی پامنار یکی از محلهمی

رسنگی قزوین، به نام چنار خونبار بود که خون درونش قرارداشت. زاده زرآباد هشت فهمانند این درخت در آرامگاه امام

 «یاد کردیم. 3۳۱، 5اش نوشت که ما آن را در ذریعه، جیکی از فرزانگان کتابی به نام چنار خونبار درباره

بزرگان  زباشد، آن را بسیاری اداستان این درخت، یکی از رویدادهای راستین است که قابل انکار نمی پانوشت آقابزرگ:

خدا ایشان را  -ایم، ولی فرزندان ]مردم[ امروزه اند، ما نیز آن را دیدهاش گفتگو کردهنهاد، آن را دیده و دربارهپاک

د. آورنهای کهن ]أساطیر االولین[ به شمار میراستین افسانهاین رویداد و همانندش را از رویدادهای  –راهنمایی کناد 

ن های بسیار زیاد دیگری از آرو، ما نمونهدارد. ازاینان را از باورداشتن بدین رویدادها بازمیفکری و نوگرایی، ایشروشن

های را در کتاب خود ]ذریعه و طبقات[ یاد نکردیم و به جهت شرایط امروزین ما کرامات مشهور از برخی پارسایان و ستون

ما خود گواه دیدنش بودیم و چه از مردان مورد وثوق شنیده  دین را نیاوردیم که قرارگرفتن در برابر دانش خواهد بود، چه

ترین ترین و بخشایندهفرجام کناد. اوست بخشندهما را نیکهای ما را تا روز دیدار استوار نگاه داراد و خداوند گام –بودیم 

 ، شناسۀ سید محمدباقر تهرانی(455، شمارۀ 2۳9، 1عشر، ج)نقباء البشر في القرن الرابع –
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 سفرهای آقابزرگ

کرد. او دیدگاه خود را سالی و پیری چند منظوره آغاز میآقابزرگ همۀ سفرهای خود را چه در نوجوانی، جوانی، میان

برپایۀ آموزش و پرورش علمی و کسب اخالق و منشی انسانی در دامان آموزگارانی بزرگ در هر زمینه و پس از آن برپایۀ 

جا رو، برآن شدیم تا شماری از سفرهای او را در اینگذاشت. ازاینو بهرۀ اخروی بنیاد میزیارت بزرگان و اولیاء دینی 

 بازگو کنیم.

 ق1511سفر زیارتی مشهد 

شود و این نخستین سفر ایشان بوده است راهی زیارت امام رضا )ع( می 131۳قعده آقابزرگ به همراه پدر و مادر در ذی

ایشان در کالس درس استاد شیخ عبدالخالق آموزگار ُپرآوازۀ مشهدی در مدرسۀ  شود.که سه ماه به درازاکشیده می

)نقباء البشر في القرن  پردازد.تفتازانی از درس قصر در علم معانی می  50رود و به فراگیری کتاب مطّولمستشار می

 (59؛ کشکول، مجلس، 39۱، 1عشر، جالرابع

 ق1515نخستین سفر به عراق 

با هزینۀ برادر بزرگشان مشهدی ابراهیم که پس از  1۱96/ آپریل  12۱5/ فروردین  1313ماه شوال  آقابزرگ در اواخر

شاه ای را در کرمانشب آدینهشیخ گوید: . ند، راهی زیارت کربال و نجف شدو همسر برادر آن کربالیی محمدابراهیم شد

دهم / هف 1313قعده ذی 23چهارشنبه رور شد ز آن ناصرالدین شاه قاجار در حرم عبدالعظیم )ع( تبودیم که در رو

/  12۱5/ تیر  1314در ماه صفر با از آن راهی عراق شدند و پس از زیارت پس ، 1۱96/ ششم می  12۱5اردیبهشت 

 خواهد که در نجف برای ادامۀ تحصیلگویا با پافشاری بسیار از برادر می تهران بازگشت.به  همراه برادر به 1۱96ژوالی 

خبر و انجام این کارت نادرست خواهد بود، پس گوید: پدر و مادرت از این تصمیمت بی، میپذیردولی برادر نمیبماند، 

بازگرد و اجازۀ ایشان را بگیر، من خود برای سال دیگر همراهت خواهم بود. بنابراین، آقابزرگ فرمان برادر بزرگتر گوش 

 (59ول، مجلس، ؛ کشک12۱، 15گردد. )ذریعه، جدهد و بازمیفرامی

                                                           
کتاب در دانش معانی و بیان و بدیع است که نوشتۀ سعدالدین مسعود فرزند عمر فرزند عبدالله هروی خراسانی تفتازانی  مطولکتاب  50

 م( است.139۳ – 1322ق / ۱92 – ۱22فقیه و ادیب )
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  سفر به مازندران

های این شهر ق در کرمانشاه دچار تبی سخت شدم. گویند: تب1314پس از بازگشت از نجف در سال  آقابزرگ گوید:

نگران ، شیخ جواد فرزند آخوند مالمحمد نوری ایلکانی او را دید. دلسازند. هنگامی که به تهران رسیدبسیار شگفتی

را واداشت تا به همراهش به مازندران سفری کند و در روستای خود ایلکان به استراحت بپردازد. حال دوست خود شد، او 

آورد آقابزرگ در این سفر تفریحی، رونویسی چندین رساله بود، مانند آداب المناظرة نوشتۀ فاضل کاشی کبیری است ره

لی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد )زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، برگردان محمدع

 (.6۱ - 66، 13۱2مجلس شورای اسالمی، تهران، 

 ق1513 دومین سفر به عراق

ه در تهران نزد عالم است، پیش از درس خارج فقه و اصولکه  پس از به پایان رساندن مرتبت سطح وید: منآقابزرگ گ

روز شنبه شانزدهم آبان  / 1315 یل در دهم جمادی دومسید عبدالکریم الهیجی مدرس، برای آموزش و تکمیل تحص

 دوباره به نجف بازگشتم. 1۱9۱ / ششم نوامبر 12۱6

 ق15۱۳دیدار خانۀ خدا 

آغاز شد. او از نجف رهسپار سوریه شد و  1364نخستین سفر زیارتی و علمی آقابزرگ از خانۀ خدا در روز پانزدهم شوال 

جا به سوی قاهره و به دنبالش به سوی مدینۀ یۀ دمشق به بیروت رفت و از آنپس از زیارت حضرت زینب )ع( در زینب

شت و جا به بیروت بازگنبوی و مکه خانۀ خدا رهسپار شد و در بازگشت از راه کانال سوئز به حیفا در اسراییل رفت و از آن

 .دوباره مسیر سوریه به عراق را دنبال کرد

های مهم شهرهای سر راه برد و گفتگوهای علمی با بزرگان و ای علمی از کتابخانههآقابزرگ در این سفر چند ماهه بهره

 استادان اهل سنت داشت و با ایشان مبادلۀ اجازۀ حدیث داشت.

حکمت روی آورد و از شیخ ابراهیم خربوطی فرزند احمد گیری از کتابخانۀ عارفاو در شهر مدینه نبوی نیز به بهره

گرفت که با خامۀ خودش در 1364حجه ام ذییر کتابخانه اجازۀ روایت در تاریخ سیق( مد13۱1 – 12۱۱حمدی )

 نگاشته است.  کشکولکتاب 
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های بسیار ارزشمند است که سید عبدالعزیز طباطبایی یکی از شاگردان ُمبّرز آقابزرگ نوشتهاین کتابخانه دارای دست

 ها را فهرست کرده است.آن

هالدین عارف احمد حکمتاالسالم قسطنطنیه، شهابگذار این کتابخانه شیخپایه
ّ
هفرزند ابراهیم عصمت الل

ّ
فرزند  الل

نگار و قاضی شهرهای قدس، مدینه و مصر ق( فقیه حنفی، تاریخ12۱5 – 12۳1پاشا حسینی رومی )اسماعیل رائف

 ق در شهر مدینه بنیاد نهاد. 12۱۳است. او این کتابخانه را در سال 

 15۱۳سفر سوریه 

گونه که پیش از این بازگو شد، آقابزرگ در نخستین سفر حج خود، نخست جهت زیارت زینب کبرا )ع( از نجف همان

های های سفر با امکانات سدۀ پیشین، او را از اهدافش دور نساخت و در کنار زیارت و بهرهوارد شهر دمشق شد. دشواری

وری پرداخت که سوریه و دمشق نیز از این بهرهشیعه در هرکجا میاندوزی و پیگیری گردآوری منابع اخروی، به دانش

ق در شهر شقراء، وارد شد. او 12۱2زادۀ  دور نماند. او در شب شنبه بیست و دوم شوال به دمشق رسید و بر سید امین

هنویسی جلد چهارم ریاض العلماء نوشتۀ مالعبددر این سفر زیارتی به کوته
ّ
، روی آورد امین بودافندی که نزد سید  الل

 خود ثبت کرد. کشکولآن را در کتاب 

 ق15۱۳سفر قاهره 

ه به شد. او با توججا به فلسطین و قاهره رفت که ادامۀ راه او به جّده میآقابزرگ در ادامۀ سفر به سوریه به بیروت و از آن

ی شناسهای شیعهعلمی و پژوهشهای این سفر طوالنی و سن باالی هفتاد سال، دست از رسیدن به اهداف گرفتاری

 هایی با اندیشمندان و شیوخ اجازه برقرار کرد و ایشان اجازاتی مبادله شدبرنداشت. نشست

 ق15۱2دیدار خانۀ خدا 

ان خان صاحب فرزند سلطدومین سفر زیارتی آقابزرگ برای دیدار خانۀ خدا با همراهی و میهمانی نواب سید عبدالکریم

پرور بود که پس از مرگ پیکر او را خان از بزرگان هندی دانشاب رامپور انجام گرفت. عبدالکریمخان نونواب حامدعلی

هدر آرامگاه آیت
ّ
 سید محمدکاظم یزدی به خاک سپردند. الل
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که برابر با سیصد دینار بود، به همراه هزینۀ سفر حّج هوایی رفت و های مرا خان همۀ بدهیعبدالکریم آقابزرگ گوید:

بیگم دخت خان و همسرش عنبریبیگم را پرداخت کرد، در این سفر عبدالکریمشت من و همسرم علویه مریمبازگ

 علی رامپوری و خادم ایشان کمو ]عمو[ محمدسعید انجام گرفت. من در این سفر چندین بار بیمار شدم.یوسف

 هایی علمی برگزار کرد.نشستآقابزرگ در این سفر مکه، مانند سفر پیش با برخی از اندیشمندان اسالمی 

 ق152۳سفر اصفهان، 

روز و تا پسین از تهران سفری زیارتی علمی از اصفهان و علمای آن داشت 13۱2آقابزرگ شب شنبه یکم ربیع دوم 

جا بماند. او میهمان عالمه روضاتی و عالمه فانی بود، سپس با هواپیما به تهران در آن 13۱2شنبه ششم ربیع دوم پنج

گشت )زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز باز 

( آورده 25۱(. گزارش کامل آن را آقابزرگ در )کشکول، مجلس، 6۱، 13۱2اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، 

 است.

 ق152۳سفرنامه گزارش آقابزرگ از 

]سوم شهریور  13۱2رت سلطان خراسان، بامداد روز شنبه بیست و چهارم ربیع یکم سال ما برای زیا آقابزرگ گوید:

محمد اعتمادیه وارد شدیم، ناهار از نجف بیرون آمدیم و نزدیک نیمروز به کاظمین رسیدم و به خانۀ حاج علی [1341

ز خ مهدی عسکری پس از نماخوردیم و در زیرزمین تا نزدیک غروب استراحت کردیم، سپس برای زیارت شتافتیم. شی

 شنبه بود.اش در مدینة الهادی برد که شب یکشامگاه به نزد ما آمد و ما را به خانه

ان ، هواپیما در فرودگاه مهرآباد تهر بامداد فردایش ما را تا فرودگاه بغداد بدرقه کردند، پس از یک پرواز یک ساعت و نیمه

ای و سید مهدی مدرسی با ز ایشان، به ویژه حاج میرزا خلیل کمرهنشست، سپس در میان استقبال دانشمندان و ج

کردیم،  ای که یادشنبهپیش از روز پنج احترام فراوان بیرون آمدیم؛ البته سید مهدی مدرسی ]کوچکترین داماد شیخ[

 (256واست به یزد برود، همراه ما بود. )کشکول، مجلس، خاز مشهد به تهران آمده بود و تا زمانی که می

هاحمد مرا با ماشینش به خانۀ مرحوم آیتسید جالل آل
ّ
نبه شنبه و چهارشجا شب دوشنبه، سهطالقانی برد. من در آن الل

 ماندم.
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شنبه به همراه مدرسی به خانۀ حاج اصغرآغا برای عقد دخترش رفتیم که من طرف قبول و عالمه شیخ عبدالعلی روز یک

 طرف ایجاب بود. 

 زاده به دیدار خوانساری رفتیم.همراه تقی روز دوشنبه به

 ستونی و آملی رفتیم.شنبه به دیدار چهلروز سه

 مقام رشتی رفتیم. شنبه به دیدار آقارفیع و حاج قایمروز پنج

اش مستقر ربیع یکم به همراه منزوی ]علینقی[ وارد شد و در خانه 2۱شنبه علویه ]مریم خانم همسر آقابزرگ[ روز سه

 ن به سویش شتافتم و به نزدش رفتم.شد، م

 روز چهارشنبه در خانۀ محسنی ناهار خوردیم.

 شنبه در خانۀ منزوی ناهار خوردیم.روز پنج

تلگراف فراخوانی و دعوت از سوی سید محمدعلی روضاتی و حاج سید ضیاءالدین عالمه ]فانی[ از اصفهان برای ما 

 ن آنان بودم تا دیداری از مردگان و زندگان اندیشمند آن شهر باشد.آمد و من خواستار دادن پاسخ مثبت به فراخوا

میهمان بودیم، پس از خوردن ما روز آدینه آخر ماه ربیع یکم به همراه گروهی بسیار در خانۀ سید حاج سیف األشراف 

 .جا تا عصر خواب دیدمناهار به خانۀ میرزامحمد محسنی رفتیم که نزدیک به خانۀ سیف بود و در آن

بریم. ما به همراه حاجیه علویه ]همسر[ و ماشین من آمده است، شما را به اصفهان می حاج آقا جواد محسنی گفت:

سید مهدی مدرسی سوار ماشین شدیم، ساعت پنج از شب رفته به اصفهان رسیدیم، به خانۀ برادرش حاج مصطفا 

خوابیدم که شنبه یکم ربیع دوم ز خوردن شام پس ا همان شب، محسنی در آخر کوی احمدآباد اصفهان وارد شدیم،

بود. بامداد همان شب گروهی از بزرگان به سرکردگی سید روضاتی و سید عالمه نویسندگان تلگراف به نزدمان آمدند. 

ه شنبروز یکروز شنبه، بامداد و پسین: پسینفراهم کنندگونه نشست ما را برای چند روز، بدین ریزیبرنامه برآن شدند تا

 تا پس از ناهار در خانۀ سید محمدعلی روضاتی برگزار شد.و بامداد روز دوشنبه 

 ها، به تخت فوالد رفتیم. روز دوشنبه برای دیدار آرامگاه بزرگان و تکیهپسین
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شنبه نشستی بزرگ با تشریفاتی بسیار رسمی برگزار کرد و دانشمندان را از هر گروه و طبقه برای سید عالمه روز سه

احافظی و خوردن ناهار با عنوان بازدید، فراهم آورد که جز اندکی همگان پاسخ مثبت دادند و آمدند. )کشکول، خد

25۱) 

الم ساال شنبه به دیدار آرامگاه و گور بزرگان این شهر ، مانند دو مجلسی ]محمدتقی و محمدباقر[ حجةروز سهپسین

س نماز آمدیم، پبه مسجد جامع ]تقی و باقر[ یدار گور دو مجلسی ما به دغروب بود که شفتی و عالمه کلباسی رفتیم. 

مغرب را به جماعت خواندیم و نماز شامگاه را در خانه سید عالمه به جا آوردیم و روز چهارشنبه، پنجمین روز را در خانۀ 

 او گذراندیم.

همگان ناهار خوردم و اندکی پیش از  روز پس از آن عالمه گروهی را برای ناهار دعوت کرد، من پس از برپاکردن نماز و

اش نماز برپاخاستم، پس از آن چهار ساعت پیش از غروب از خانهخوابیدم، سپس برای نوشیدن چای و گرفتن دست

آبادی و روضاتی شدیم بیرون آمدیم و سوار ماشین آماده شده از سوی سید عالمه به همراه گروهی، مانند معلم حبیب

برای  جا نشستیم، گروهی دیگررفتیم، بلیط هواپیما را سید عالمه خریده بود. ما نیم ساعت در آن تا فرودگاه ]اصفهان[

 التفهیمکه کتاب  دیدارمان آمدند که ما در این روزها، موفق به دیدارشان نشده بودیم، مانند فرزانه جالل همایی

بود، به ما پیشکش کرد. هواپیما دو ساعت پیش  ق( که تصحیح کرده و تعلیقاتی بر آن نوشته44۳ابوریحان بیرونی )د: 

قبال ای به استزادۀ افجهاز غروب پرواز کرد و پس از ساعتی به فرودگاه تهران رسیدیم، گروهی، مانند سید محمود سیف

ا جنشنبه، ششمین روز بود، در آما آمدند و ما را سوار ماشین کرده و به خانۀ منزوی آوردند و ما آن شب را که شب پنج

 شب را تا بامداد گذراندیم.

ای شده به قم رفتند و زیارت کردند و های کرایهسید مهدی ]مدرسی[ و حاج خانم علویه ]همسر آقابزرگ[ سوار ماشین

  شنبههای شب به تهران رسیدند و در خانۀ محسنی شب را خوابیدند و در بامداد روز پنججا معطل شدند، نیمهدر آن

 شنبه و شب جمعه[ در خانۀ منزوی خوابیدیم.]شب پنج شدند. وارد خانۀ منزوی

جا آن مقام رشتی را درشنبه به همراه سید مهدی به خانۀ آقاحسین نواب، برای عقد دخترش رفتیم. قایمروز پنجپسین

را  شنبه نیز اونجدیدیم که پیش از این در روز دوم واردشدن ما در خانۀ مرحوم طالقانی دیده بودیم و بامداد همین روز پ

 دیدیم.
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خوانی کرد، سید مهدی در این مجلس اش روضهسید فرزند مرحوم حاج حشمت، اتفاقی آمد و به عادت همیشگی

فرصت را غنیمت شمرد و با او برای توصیه به سازمان امنیت گفتگو کرد تا زودتر ویزای دامادشان سید وثوق را بدهند که 

 (25۱کول، مجلس، شوهر خواهر سید مهدی بود. )کش

ههمان زمان آیت
ّ
بهبهانی وارد مجلس شد و فرمود که نشانی خانۀ منزوی را برای دیدار ما گرفته است و ما عذر و بهانۀ  الل

 او را برای نیامدن پذیرفتیم. او در این مجلس عقد طرف ایجاب و من طرف قبول بودم.

عبدالعظیم )ع( رفتیم و نماز مفرب و شامگاه را در آرامگاه ایشان پس از پایان نشست، به همراه سید مهدی به زیارت شاه

قرار  روز همین با اوبه جا آوردیم، سپس سوار ماشین شده راهی بیمارستان فیروزابادی برای دیدارش شدیم که پسین

ان و راهی یمارسترفتن ایشان از ب، ولی موفق به دیدار ایشان نشدیم، چون ده دقیقه پس از بیروندیدار گذاشته بودیم

 فیروزآباد شدن، ما به بیمارستان رسیدیم، پس ناگزیرانه به خانه مرحوم طالقانی وارد شدیم و شب را همان جا گذراندیم.

شان پرداخت من شب چهارشنبه تب داشتم، تب در همان روز فرونشست. سید عالمه پول بلیط هواپیما را از جیب

 .ودگاه رفتیم، سوار هواپیما شدیمکردند. ما یک ساعت به نیمروز به فر 

 عبدالعظیم )ع( رفتیم.روز آدینه به همراه علویه و سید احمد دیباجی به زیارت شاه

 بامداد روز آدینه هفتم ربیع دوم، مدرسی به یزد رفت.

 .ما ناهار را در خانۀ مریم ]دختر بزرگ آقابزرگ[ خوردیم

خوانی شنبه به خانۀ مرحوم طالقانی رفتیم که شب روضهدیم، شب سهشنبه و دوشنبه خانۀ منزوی مانما روز شنبه، یک

 جا شدیم و شب را بیتوته کردیم.ایشان بود که همراه علویه خانم و سید احمد دیباجی راهی آن

شنبه، ما همگی به همراه علویه خانم همسر مرحوم طالقانی و نوادۀ دختری ایشان آقامهدی سوار اتوموبیلی بامداد سه

و دو ساعت پیش  جام که حاج سید احمد الجوردی فرستاده بود و راهی آرمگاه حضرت معصومه )ع( شدیم و در آنشدی

هآقا دانایی فرزند روحوارد خانۀ شیخ حسن از نیمروز،
ّ
شدیم. نماز نیمروز را در آرامگاه  قزوینی داماد مرحوم طالقانی الل

 جا خوابیدیم.شنبه و آدینه در آننجشریف آن حضرت به جا آوردیم. شب چهارشنبه و پ
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گروهی بسیار از اندیشمندان و روحانیان به دیدار ما آمدند و از ایشان به جهت کمبود زمان و ناتوانی حرکتی از بازدید 

  آنان پوزش خواستیم.

ت عقد روز به نشسینبامداد روز آدینه از قم راه افتادیم و دو ساعت پیش از نیمروز به خانۀ مرحوم طالقانی رسیدیم، پس

 آقا محسنی رفتیم.دختر حاج حسن

هشنبه و دوشنبه در خانۀ منزوی ماندیم. آیتشب شنبه و یک
ّ
ای و عالمه حاج شیخ عباس مشکوری شب دوشنبه کمره الل

 هفدهم ربیع دوم به دیدار ما آمدند.

فروزانفر رییس دانشکدۀ معقول و منقول روز دوشنبه سید محمد مشکات و گروهی از استادان دانشگاه تهران، مانند: 

 ]دانشکدۀ الهیات[، سردار فاخر رییس پیشین مجلس شورای ملی، سرلشکر ضرغامی، آقای بهادری، سیف
ّ
خان هالل

دفتری، دکتر رضوی شیرازی، دکتر فرهاد رییس دانشگاه، دکتر فرشاد رییس دانشکدۀ علوم، دکتر نواب، دکتر متین

 و آقای محمود واالنژاد، ما را میهمان کردند. کتر فرشادشیخ معاون د 

خوانی، شب را در خانۀ مرحوم طالقانی ماندیم و در روز همان شب، حاج میرزا ابوالفضل شنبه هژدهم برای روضهشب سه

 آبادی به دیدار ما آمد.نجم

به به همراه دیباجی به خانۀ روز چهارشنآباد ما را میهمان کرد. پسینروز چهارشنبه نوزدهم حاج محمدحسن در سلطان

 شیخ عباس مشکور رفتیم.

خ( ]همسر فاطمه خانم دختر آقابزرگ[ به همراه 1362- 13۱2روز آدینه بیست و یکم حاج شیخ حسین تهرانی )

 اش وارد شدند.خانواده

 رزند امام صادق )ع(زاده صالح فرزند امام موسای کاظم فروز دوشنبه بیست و چهارم به دیدار صدراالشراف و زیارت امام

 رفتیم.

 خوانی، شب را در خانۀ طالقانی بیتوته کردیم.شنبه بیست و پنج به همراه شیخ حسین و دیباجی برای روضهشب سه

 (26۳همان روز او ]شیخ حسین[ و دیباجی به اهواز رفتند. )کشکول، مجلس، 
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در خانۀ منزوی با هم ناهار خوردیم، در این روز ای روز آدیته بیست و هشتم به دیدار ما آمد و شیخ محمدباقر کمره

 خ، کوچکترین فرزند آقابزرگ[ به پایان رسید.1315های دانشگاهی محمدتقی ]زادۀ آزمون

 بند رفتیم.روز شنبه بیست و نهم به همراه خانواده به خانۀ سید کاظم عالقه

نبودند. من تقریظی برای محدث ]ارموی[  اشخبر پیش به خانۀ سید محمد رفت، ولی خانوادهشنبه بیو روز یک

 نوشتم.

 (26۳حاج سید محمد روز دوشنبه یکم جمادی یکم ما را میهمان کرد. )کشکول، مجلس، 

 هایی به زبان تازی و پارسی دارد که در کشکول آمده است. سروده آقابزرگ
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 آقابزرگنام خانوادگی 

خ بود. یکی از خویشان ایشان 131۳ق / 135۳بگیرند و این در سال  آقابزرگ برآن شدند تا در تهران برایشان شناسنامه

در این باره  13۱۳ای به استاد نراقی در بیست و یکم محرم را داد و ایشان پذیرفتند. آقابزرگ در نامه« منزوی»پیشنهاد 

 برای حقیر در سال : »نوشته است
ّ

ی حقیر است که در مجلِس نوشتن ِسِجل
ّ
زادۀ ق، عمه135۳کلمۀ منزوی اسم سجل

ها بوده و تازه مرحوم شده، حاضرالمجلس بود، مرحوم والدم، حاج محمدمحسن اخوان بنکدار که در سرای قزوینی

بالبداهه گفت: منزوی بنویسید. حقیر آن را به فال خوش برداشتم و شاکرم که تا حال منزوی به جمیع المعانی 

 «باشم.می

داشتند )زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، نام فامیل را برای خود نگاه فرزندان و بازماندگان شیخ نیز همین

، 13۱2محمدحسین جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، 

45 - 46.) 

 نیای آقابزرگ

 ق(1۳31حاج محمدمحسن تهرانی )د: 

ای میان او ]حاج محمدمحسن[ و منوچهرخان معتمدالدوله دوستی دیرینه ید:آقابزرگ در پانوشت جلد نهم ذریعه گو

ق( وزیر و فرمانروای گیالن و اصفهان بود که با یکدیگر نخستین چاپخانه را در تهران بنیاد گذاشتند 1262گرجی )د: 

انۀ خای از تجارتشعبه شتاو در تهران ملک و امالک دفترخانۀ بازرگانی داشت و در ر  و به نام معتمدی بلندآوازه شد.

 ایشان هرکدام وصی دیگری بودند. زد. جا سر میگداری و سالی یک بار بدانخود را نداشت، ولی گه

داریم که آن را  [ق(1111نوشتۀ محمدباقر فرزند محمدتقی مجلسی )د: ] حق الیقینای از کتاب ما نسخه

بدین گونه خریداری کرده و تاریخ تملک خود را ق 1244به سال محمدمحسن در یکی از سفرهایش به گیالن و رشت 

برآن نوشته است: چگونه بگویم این ]کتاب[ مال من است، در حالی که خداوند مالک من است و من بندۀ کمترین حاج 
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 الپناه حاج باقر اعلی اکبر فرزند مرحمت و غفرانمالعلی پناهمحسن فرزند مرحوم حاج محمد تهرانی فرزند مرحمت
ّ
 هل

 مقامهم و درجاتهم فی الجنان بحق سید ولد عدنان.

های را که در همین سال در شهر رشت خریداری کرده آورده چنین با خامۀ خود بر پشت این نسخه، فهرست ُنه کتابهم

 زاد المعاد .۳؛ قران. 1است و پنج تای آن به نام چاپ معتمدی است:  حق الیقیناست که نخستین آن همین کتاب 

. 3]محمدباقر مجلسی[؛  حیاة القلوببخش نخست  .۳]محمدباقر مجلسی[؛  عین الحیاة .5مدباقر مجلسی[؛ ]مح

بخشی این چاپخانۀ تازه بنیاد نهاده شده ها برای رونق]محمدباقر مجلسی[ بود. گویا او این کتاب جالء العیون

که از یک سو برای بزرگداشت و تجلیل از او و از نامه نوشته است خریداری کرده بود. او نام منوچهر را در برگ وصیت

، بدین ق دارد، بدین نام نامیده نشده بود، نیاورده است1246نامه که تاریخ سوی دیگر چون در زمان نوشتن وصیت

جهت که فتحعلیشاه قاجار این نام معتمدالدوله را پیش از این به سرایندۀ ُپرآوازه عبدالوهاب با تخلص نشاط داده بود 

ق چشم از جهان فروبسته بود، پس نام معتمدالدوله برای منوچهرخان 1244نامه در تاریخ که دو سال پیش از این وصیت

، 243، 2۳)ذریعه، ج المدایح المعتمدیةنامه جز برای او نبوده است که او را سرایندگانی در کتاب در این تاریخ وصیت

 اند.( ستوده2۱۱6شمارۀ 

از کارهای نیکوکارانۀ به جا  ق درگذشت.125۳نامه به سال سال پس از نوشتن این وصیت حاج محسن تهرانی چهار

باشد و آن را وقف کرد و درآمدش را مانده از او: ساختن گرمابۀ قیصریه است که در کنار مسجد جامع کهنه در تهران می

]حاج محسن[ برای دو فرزندش حاج سوم[ اموال خود برای مسجد جامع در نظر گرفت. نیمی از درآمدش را ثلث ]یک

 محمدامین و فرزند دیگرش مولی محمدرضا که نیایم من است، قرارداد.

پیکر او را با همراهی حاج مالعلی کنی به نجف بردند و در وادی السالم به خاک  پدرم از پدرش محمدرضا گوید:

اهر شرکت کرد، ولی پس از درگذشت سپردند. عالمه کنی نیز در نجف بماند و در کالس درس عالمه صاحب الجو

 (9۳6شناسۀ دیوان بهار االصفهاني، شمارۀ ، 145، بخش یکم، 9استادش به تهران بازگشت. )ذریعه، ج

  ق(1۳۱3مالمحمدرضا تهرانی )د: 

رزند مولی محمدرضا تهرانی ف: او گوید طبقات أعالم الشیعة، کرام البررة في القرن الثالث بعد العشرةآقابزرگ در 

 درشپاکبر فرزند حاج باقر تهرانی، نیای نویسندۀ این کتاب از سوی اج محسن فرزند حاج محمد فرزند مولی علیح
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پژوهی گذاشت با چون پدرش از بازرگانان به نام روزگارش بود، ولی رو به دانش. او همکار استاست. او فرزانه و درست

به نجف فرستاد. او به  125۳داخت. پدرش او را پیش از سال اندیشمندان رفت و آمد داشت و به خواندن ادبیات پر 

خواندن فقه و اصول نزد اندیشمندان آن روزگار پرداخت و پس از مدتی ماندگاری در زمان زیستن پدر به تهران بازگشت. 

داشت و  کاری بود، پیوسته با وی رفت و آمدروزگار عالمه مولی محمد اندرمالی بلندآوازه در دانش و درستاو هم

هایی بسیار در زمینۀ فقه، حکمت، کالم، دعاء و جزآن را رونویسی کرد و همراهش بود و از او بهرۀ فراوان برد. او کتاب

اش بر باشد. من نوشتۀ تبارنامۀ او را با خامههایی از او با خامۀ تعلیق زیبانویسی شده نزد من مینوشتهاکنون دستهم

  ها که بازگو کردم، وجود دارد.نوشتهروی برخی از این دست

 12۱3به زبان پارسی است که در سیزدهم جمادی یکم  ترغیب المسلمین علی دفاع المشرکینکتاب  اوراست:]

. او آن را برای برانگیختن مردم بر ضد انگلیس به هنگام یورش آنان به عمان نوشت. نسخۀ آن به آن را به پایان رساند

نقی منزوی دکتر علیغیرچاپی های شود )افزودهداری میدر دانشگاه تهران نگاه 21۱6ۀ ، برگ11، نشریه 3226شمارۀ 

 ([.کرام البررةبر 

روی آورد. او روز خود را دو بخش دادن کارهای بازرگانی پدر ق درگذشت، به انجام125۳هنگامی که پدر ایشان در سال 

پژوهی نهاد. او در اواخر عمر گرفتار سنگینی را ویژۀ دانشکرد: بخشی را برای کارهای بازرگانی گذاشت؛ و بخش دیگر 

. پیکر او را به نجف بردند و در گورستان وادی السالم چشم از جهان فروبست 12۱5شنوایی شد تا آن که در محرم سال 

 به خاک سپردند. دو فرزند به جا گذاشت:

 1324کار بود که در هشتم جمادی یکم ای درستبنده–رحمت خداوند بر او باد  –پدرم حاج علی  فرزند بزرگتر، -

 درگذشت و او را نیز در وادی السالم به خاک سپردند؛

ه]عمویم[ حاج حبیب دومی، -
ّ
 ها آرمید؛ق در نجف درگذشت و در کنار آن1361بود که در سال  الل

 نیز داشت که در روزگار زیستی پدر غرق شد و پدر در سوگش چنین سرود: فرزند سومی -

 (563، 2دیده دریا کنم و رخت بدان جا فکنم. )کرام البررة، ج -----چون شدی غرقه همان به که به تقلید تو من 



۱۳ 

 

 محمدحسن فرزند محمدمحسن تهرانی، عموی پدر

ای است به قلم عمویم ای به خامۀ عموی پدر خود دارد که بر آن چنین نگاشته است: مجموعهآقابزرگ مجموعه

چشم از جهان فروبست.  ق(125۳ج محسن تهرانی که پیش از درگذشت پدرش حاج محسن )د: محمدحسن فرزند حا

همالعبد حاشیۀ تهذیبق به پایان رساند که دربرگیرندۀ: 1243وی رونویسی این مجموعه را در سال 
ّ
یزدی )د:  الل

)زندگی و آثار  و است.ق( در صرف و نح915نوشتۀ عبدالرحمان سیوطی )د:  البهجة المرضّیةق( در منطق؛ و 1۳21

شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 

 (.55، 13۱2اسالمی، تهران، 

 حاج علی فرزند محمدرضا تهرانی

 صاحب الذریعة است.حاج علی پدر 

ق زاده شد، کتابی به نام 125۳هرانی در نهم شوال حاج علی فرزند محمدرضا فرزند حاج محسن ط آقابزرگ گوید:

ه در نسخه به خط اوست ک«. این چند کلمه برای توضیح، قلمی شد»تاریخ الدخانیة دارد که در پایان آن نوشته است: 

ق در شهر نجف درگذشت و در وادی السالم به 1324شود. او در هشتم جمادی یکم داری مییک مجموعه نزد من نگاه

 (93۱، شمارۀ 252، 3رده شد. )ذریعه، جخاک سپ

ود، کار بای درستاو بنده» ای برای سید محمدباقر موسوی، دربارۀ پدرشان چنین نوشته است:آقابزرگ در نامه

دار دانش و اندیشمندان بود و در پایان عمر از کارهای بازرگانی ای از معارف دینی و احکام شرعی داشت. دوستبهره

بهره کرد تا از دیدار آنان بیهای دانشمندان که بال فرشتگان فرش شده است، شرکت مینشستدست کشید و در 

ها های نیمروز در این نشستداد. او زمان خود را تا نزدیکینماند و به گفتگوهای اندیشمندانۀ آنان گوش فرامی

تهرانی، محمدحسین جاللی، برگردان  )زندگی و آثار شیخ آقابزرگ« کردگذراند، سپس ماندۀ روز را استراحت میمی

 (.5۱ - 56، 13۱2محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، 

الدین خانۀ ما رفت و آمد زیاد داشت، سید جمال»ق( گوید: 1551ای )د: الدین افجهآقابزرگ در شناسۀ سید جمال

رد کدار او بود و پدرم هر بامداد در کالس درس او با روحانیان دیگر شرکت میای به پدرم داشت، دوستچون توجه ویژه

 (643، شمارۀ 316 – 315، 1عشر، ج)نقباء البشر في القرن الرابع«. تا این که پیش از او درگذشت
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هحاج حبیب
ّ
 فرزند محمدرضا، عموی آقابزرگ الل

هیم حاج حبیبده ساله بودم که با عموآقابزرگ در نقباء البشر گوید: 
ّ
خان نمسجد سپهساالر نوین که میرزا حسی به الل

ق( 13۳3رفتیم و در نمار جماعت ماه رمضان و مجلس وعظ شیخ جعفر شوشتری )د: سپهساالر آن را ساخته بود، می

 جا سراسرگذاشت تا زیر دست و پا له نشوم. من از آنکردیم. عمویم مرا در جایی بلند میدل شرکت میبا آوازۀ ساده

، 1عشر، جدیدم. )نقباء البشر في القرن الرابعکردم و هیچ جای خالی، به جز حوض بزرگ آن، نمیصحن را نگاه می

 (6۳۳، شمارۀ 2۱6 – 2۱5

 بیگم، مادر آقابزرگآسیه

هق( دختر حاج سید اسد1329بیگم )د: آسیه
ّ
ت اندان ساداکار و پرهیزگار از خبا آوازۀ سید عطار بزرگ، بانویی دست الل

 علوی بود.

هحاج سید محمدخلیل فرزند حاج سید اسد آقابزرگ گوید:
ّ
فرزند ابوالقاسم فرزند علینقی فرزند حسین تهرانی  الل

ق درگذشت و فرزندش او را در وادی السالم نجف به خاک 12۱۱تبار با آوازۀ به حاج سید عطار بزرگ در سال خراسانی

ق( بود و این حاج محسن نیای خاندانی بزرگ بود که 125۳تر حاج محسن تهرانی )د: النساء دخسپرد. همسر او مریم

شماری از آنان از نوادگان پسری )احفاد( فرزندش سید محمدخلیل و بیشتر آنان از نوادگان شش دختر او بودند که 

 ق درگذشت و در کنار آرمگاه پدرش حاج سید اسد1329ها در سال مادرم پس از همۀ آن
ّ
در وادی السالم نجف به  هالل

 خاک سپرده شد.

وی به نقل از شیخ عبدالنبی نویسندۀ کتاب رموز الرسائل برای گفت: او  گوید:آقابزرگ در ادامه از خواهرانش می

چنین مرا آگاه که وصی دایی خود حاج سید ای در کوفه در کنار آرامگاه خدیجه، ساخت. همنخستین کس بود که خانه

هاج سید اسدخلیل فرزند ح
ّ
ق با هم بودند و او در 13۳۱ق یا 13۳۱تهرانی بود و این که در آخرین سفر حج به سال  الل

ای رسیدند و او را در مسیر بازگشت در دریا چشم از جهان فروبست و او این رویداد را پنهان ساخت تا به جزیره

هسید خلیلالرحمان در قدس به خاک سپردند. او گزارش زندگی دایی خود خلیل
ّ
ق( یادکرده 13۳۱تهرانی )د:  الل

)زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین های منشی و اخالقی او سخن بسیار گفته است است و از ویژگی

 (.5۱ - 5۱، 13۱2جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، 
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 غالمحسین تهرانی

ق( فرزند مالکربالیی محمدابراهیم برادرزاده و داماد نخست آقابزرگ به 1365پور تهرانی )د: بهشتی میرزا غالمحسین

را برای محمدحسین کرهرودی فرزند  63کشف المحجة عن المذاهب األربعةزیارت عتبات آمد و در سامراء کتاب 

باشد که نوشتۀ مولی  بطال المذاهب األربعةکشف المحجة في اگویا همان  ق( رونویسی کرد.1314محمدمهدی )

، 52، 12ق در کاظمین است )ذریعه، ج1013آبادی درگذشتۀ محمدحسین فرزند محمدمهدی کرهرودی سلطان

 (. 552شمارۀ 

ق 1005آقابزرگ این گفته در ذیل همین یادکرده است که نسخۀ آن را نزد خود داشته است و سال پایان رونویسی آن را 

زندگی و آثار شیخ ) 53ق چشم از جهان فروبست1055ق به تهران بازگشت و در سال 1051اند. وی سال دهبازگو نمو

آقابزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

 .(5۱، 13۱2تهران، 

 ازدواج آقابزرگ

 رضا قزوینیالمه علیمنصوره خانم دخت شیخ علی فرزند ع

فرزند عالمه ق( 1333)د: با منصوره خانم دختر عالم بزرگ شیخ علی  132۳حجه نخستین ازدواج آقابزرگ در اوایل ذی

ق در کاظمین درگذشت و در 1336رضا یزدی قزوینی است. او در شب آدینه بیست و پنجم ربیع دوم پارسا حاج علی

 .55ه خاک سپرده شدب رواق آرمگاه امام موسای کاظم )ع(

                                                           
ق 1013آبادی درگذشتۀ نوشتۀ مولی محمدحسین فرزند محمدمهدی کرهرودی سلطان ال المذاهب األربعةکشف المحجة في ابط 50

 (.552، شمارۀ 52، 12در کاظمین است )ذریعه، ج
و تزویج  1013]جمادی یکم[ در سنۀ  1خودنگارۀ بهشتی پور: تولد این احقر غالمحسین در طهران در شب چهارشنبه بیستم شهر ج 53

و ورود  1005و طالق در سنۀ  1001شنبه شهر شعبان در سنۀ فاطمه خانم بنت مشهدی محمود بزاز در طهران در شب سه به دختر عمه

 1شهر ج 05شنبه و تزویج به دختر عمو مریم خانم در سامراء در شب پنج 1002]جمادی دوم[ در سنۀ  0حقیر به سامراء در هفتم شهر ج

پور نویسد: پدرم غالمحسین در پور(. هادی بهشتی)اسناد بهشتی 1055شهر محرم در سنۀ  03در  و ورود به نجف اشرف از سامراء 1032

 بابویه در شهرری به خاک سپرده شد.در طهران مرحوم شد و ابن 13/3/05تاریخ 
]ربیع  1شهر ع 11 شنبهپور نویسد: تولد آقامیرزا عمو آقا شیخ آقابزرگ طهرانی المسمی به محمدمحسن در طهران شب پنجبهشتی 55

و ورود  1002الحجه در سنۀ و تزویج ایشان به منصوره خانم بنت آقا شیخ علی قزوینی در نجف اشرف در شهر ذی 1000یکم[ در سنۀ 

 1شهر ج 05بیگم بنت آقا سید احمد دماوندی در کاظمیین در شب ق و تزویج ایشان به علویه مریم1013ایشان به نجف اشرف در سنۀ 

 .1005در سنۀ 
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 ق(1511بیگم طباطبایی )د: علویه مریم

رخ داد. ایشان با  1336دومین ازدواج آقابزرگ، پس درگذشت همسرشان منصوره خانم در بیست و پنجم ربیع دوم 

طباطبایی در تاریخ بیست زوار دماوندی فرزند میرزامحمدحسن ق( 133۱ – 12۱3)بیگم دخت سید احمد علویه مریم

یک سال  139۳حجه ذی 1۱در کاظمین ازدواج کرد. مریم خانم در شب دوشنبه عید غدیر  1336 جمادی یکم و هفتم

جف، اش در نیک هفته پس از درگذشت آقابزرگ، چشم از جهان فروبست و در کنار او در زیرزمین کتابخانۀ عمومی وقفی

 آرمید.

 فرزندان آقابزرگ و منصوره خانم

/ بیست  12۱3/ هفتم مرداد  1322یشان، محمدباقر در شب شنبه شانزدهم جمادی یکم فرزند نخست ا محمدباقر:

شنبه هفدهم جمادی یکم در روز یک ،بیش از بیست سالاندکی با سنی  . اوزاده شددر شهر نجف  19۳4و نهم ژوالی 

ه به باب الفرج چشم از جهان فروبست و در شبستان چسبید 1924/ چهاردهم دسامبر  13۳3آذر  23/  1343سال 

آقابزرگ از مرگ او بسیار  م حسن عسکری )ع( در سامره[ آرمید.اماو نقی )ع( ]امام هادی، علی یندر صحن عسکری

ن دانست و امید فراواای را سرایید که پیش از این یاد شد. او را مردی فرزانه و اندیشمند میاش سرودهآزرده شد و درباره

 بدو بسته بود.

 

 مریم منزوی

 191۳/ پانزدهم ژانویه  12۱۱م دی بیست و پنج/  132۱فرزند دوم ایشان، مریم در روز شنبه سوم محرم  :منزوی مریم

ق( پسرعموی خود در سامراء ازدواج کرد، 1365پور )د: او با غالمحسین بهشتی .55چشم به جهان گشوددر شهر نجف 

 .ق به تهران آمد1351سپس در سال 

                                                           
، ردیف ۱زهرا، قطعه درگذشت و در بهشت 1365پور( شناسنامه گرفت در  چهارم خرداد ماه مریم به نام خانوادگی همسرش )بهشتی 55

 به خاک سپرده شد.  2۱، شماره 35
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؛ 52خ(13۱۳– 13۳۱پور )؛ محمدمهدی بهشتی55(خ139۳ – 13۳5پور )مدهادی بهشتیمحفرزندان مریم خانم: 

 16پور )بهشتی )عذرا ( عصمت ؛52خ(3۱11–. 131۱پور )بهشتی )نجفی( ؛ مهیار50(13۱5 – 13۳9) پورصادق بهشتی

 .51...( -خ  1324مرداد 

با زهرا  1326تاریخ دهم شهریور در  (خ۳139درگذشت در نهم اسفند  – 13۳5اول اسفند پور )محمدهادی بهشتی

 ازدواج کرد.  50یعقوب جراح

  :محمدهادی و زهرا فرزندان

]نام فرزندان  1352یور شهر 12در ]تاریخ تولد و مرگ[ زمانی اج با عظیم صاحبازدو  ،132۱زادۀ دهم دی ماه  نصرت:

  تولد و مرگ[؛

 ؛ ؟؟؟؟؟[، 1۳عه ، قط]بهشت زهرا 1355درگذشت چهاردهم بهمن و  1332 زادۀ :حسین

  ]تولد و مرگ + نام فرزندان تولد و مرگ[؛با منصوره صفوی راد  135۱ازدواج بهمن  1334چهاردهم دی ماه  زادۀ علی:

                                                           
 .35شماره  63ردیف  11۳زهرا، قطعه سپاری: بهشتخاک 55
 .1۱، شماره 4۳، ردیف، 2۳9قطعه زهرا، خاکسپاری بهشت 52
 .55، شماره 50، ردیف 50زهرا، قطعه خاکسپاری بهشت 50
 .35، شماره 62، ردیف 11۳زهرا، قطعه بهشتخاکسپاری  52
و تزویج به  1013]جمادی یکم[ در سنۀ  1پور نویسد: تولد این احقر غالمحسین در طهران در شب چهارشنبه بیستم شهر جبهشتی 51

و ورود حقیر  1005و طالق در سنۀ  1001شنبه شهر شعبان در سنۀ در طهران در شب سهدختر عمه فاطمه خانم بنت مشهدی محمود بزاز 

 1032 1شهر ج 05شنبه و تزویج به دختر عمو مریم خانم در سامراء در شب پنج 1002]جمادی دوم[ در سنۀ  0به سامراء در هفتم شهر ج

شهر رمضان در سنۀ  00نورچشمی محمدهادی در سامراء در شب  ؛ تولد1055شهر محرم در سنۀ  03و ورود به نجف اشرف از سامراء در 

]پنج تیرماه  1032شهر محرم در سنۀ  12[؛ تولد نورچشمی محمدمهدی در سامراء در چهارشنبه 1025]شنبه پنج فروردین  1035

[؛ تولد نورچشمی 1011ن ]نهم فروردی 1052قعده[ در سنۀ ذق ]ذی 01شنبه [؛ تولد نورچشمی محمدصادق در سامراء در شب سه1022

[؛ تولد نورچشمی طیبه خانم در 1015تیرماه  05شنبه ]یک 1055در  1شهر ج 10طاهره ملقب به نجفی در نجف اشرف در دوشنبه 

؛ تولد 1050 1شهر ع 05شنبه ؛ تولد نورچشمی فاطمه خانم در طهران در یوم پنج1052القعدة الحرام سنۀ طهران در یوم شنبه شهر ذی

[؛ فوت 1324مرداد  16]سه شنبه  1053شهر شعبان در طهران سنۀ  05شمی فاطمه خانم الملقب به عذرا در صبح دوشنبه نورچ

ق؛ فوت نورچشمی مصطفی در سامراء 1005ق؛ فوت نورچشمی راضیه در طهران در سنۀ 1035نورچشمی محمدعلی در سامراء در سنۀ 

)اسناد  1055]جمادی دوم[ سنۀ  0شهر ج 15در نجف اشرف در چهارشنبه  ق؛ فوت نورچشمی زهرا ملقب به اشرف1050در سنۀ 

 پور(.بهشتی
خ؛ تزویج این حقیر با بنت 10/5/11پور نویسد: تولد دختر عمه زهرا خانم بنت آقا مشهدی غالمعلی بّنا در تاریخ هادی بهشتی 50

خ و فوت 02/5/05لملقب به شهین در طهران در شب خ؛ تولد نورچشمی فاطمه خانم ا12/5/05آقامشهدی غالمعلی بنا در تاریخ 

 خ10/1/02شنبه نورچشمی فاطمه خانم الملقلب به شهین در طهران پنج
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 مرگ و تولد؟؟ ازدواج؟/ فرزندان؟ تنها نام مادران فرزندان و خود فرزندان 133۱مرداد  یکم زادۀ :رضا

  ]نام فرزندان مرگ و تولد[ فرمتین]مرگ و تولد[ با زهرا  13۱1، ازدواج ششم بهمن 134۳یکم تیر  زادۀ :حسن

]درگذشت آدرس قطعه، نام فرزندان  1362 ]مرگ و تولد[ ناز رحمانیدواج با مه، از 1341زادۀ چهاردهم اسفند  :محسن

  مرگ و تولد[؛

]نام فرزندان مرگ و  136۳ششم شهریور ]مرگ و تولد[  ازدواج با مسعود خوشحال  1344سوم فروردین  زادۀ :ناهید

 زاده شدن[؛

 ازدواج کرد ]نام فرزندان مرگ و تولد[ 13۱۱]مرگ و تولد[ در اسفند با مریم بختیاری  135۳فروردین  25 زادۀ :جعفر

هبا نصرت دخت شادروان حاج شیخ ذبیح 50خ(13۱۳درگذشت در اول شهریور  – ۱13۳)پور محمدمهدی بهشتی
ّ
 الل

 دواج کرد محالتی در سال ... از 

 .سیمینمهین؛ سینا؛ بهزاد؛ سهیال؛  :فرزندان

 حشمت )زینب( کیائی با خانم. او 53است 13۱5چهارم فرورودین  ۀدرگذشتو  1311دوم بهمن زادۀ پور: صادق بهشتی

  .کردازدواج  1331شهریور  31]تولد و مرگ؟؟[ در 

  5۱شماره : 59ردیف :  ۱9زهرا  قطعه : محل دفن بهشت

 با آقای 133۱در بیستم مهر ماه و  خ13۱1درگذشت چهارم خرداد  131۱اه چهارم دی مزادۀ  :پورشتیمهیار به

 ازدواج کرده است  ]تولد و مرگ[ توکلی حسن

 .ژگان؛ کیارشمکیهان  :فرزندان

( ؟؟؟؟ - 131۱با سید عباس آقاپور ) 134۱در پانزدهم تیر ماه  ...( -خ 1324زادۀ شانزده مرداد  :پورعصمت بهشتی

 .آهن ازدواج کردکارمند شرکت راه

                                                           
 .12، شماره 32، ردیف 020زهرا، قطعه، سپاری: بهشتخاک 50
 .55شماره،  50ردیف،  50زهرا، قطعه، سپاری: بهشتخاک 53
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 ]مرگ و تولد و نام فرزندان با سال مرگ و تولد[ .امیر؛ علی؛ افروز :فرزندان
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 مرضیه منزوی

چشم در شهر سامراء  1914/ بیست و چهارم نوامبر  1293دوم آذر /  1333شنبه ششم محرم روز سه :منزوی مرضیه

ازدواج کرد و با  55ا میرزا مهدی فرزند میرزا محمد تهرانی عسکری به سال      ( و ب63به جهان گشود )کشکول، مجلس، 

از همسرش  52...و  5513۱3/ مرداد /  3]به کاظمین رفت و در آن جا ساکن شد[ و در  55... ق13۱۱همسرش در سال 

 .(64 - 63؛ کشکول، مج، 49. )کشکول، جو، 50. ق ..13۱۱در 

 .؛ ملوک؛ نصرت؛ عباس؛ ناصر؛ محمدمیرزاعلی؛ راضیه؛ منصوره :فرزندان

                                                           
 تاریخ آن خوانا نیست. 55
 افتادگی از متن است.55
 ریختگی سال قمری و خورشیدی است.گوبا به هم 55
 افتادگی از متن است.52
 افتادگی از متن است.50
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 آقابزرگ دوم فرزندان مریم خانم

 میرزا علینقی منزوی

/ نهم  1339قعده یافتن زمین / دحو االرض بیست و پنجم ذیشنبه روز گسترششب یک :منزوی علینقیمیرزا 

در قطعۀ  درگذشت 13۱9زاده شد و در بیست و پنج مهرماه در شهر سامراء  1921/ سی و یکم ژوالی  13۳۳مرداد 

در سال کربالیی محمدابراهیم بزرگ دخت . ایشان با دختر عموی خود خانمزهرا به خاک سپرده شدآوران بهشتنام

 . 22به خاک سپرده شد 2۳5زهرا قطعۀ درگذشت و در بهشت 13۱5بزرگ در تاریخ تیرماه ازدواج کرد. خانمخ 131۱

؛ سیامک ...( -خ 1331خ(؛ پوالد )1356 – 133۳...(؛ کاوه ) -خ 1326...(؛ زرین ) -خ 1322پروین ) :فرزندان

 ....( -خ 1333)

 خ ازدواج کرد1349با بیژن نصیری در سال  ...( -خ 15۳۳)منزوی پروین 

 ...( -خ 1351...(؛ بابک ) -خ 135۳مزدک ) :فرزندان

 اری و سال درگذشتجای خاکسپازدواج پور در سال با هوشنگ واحدی ...( -خ 15۳۱)منزوی زرین 

 ...(. -خ 1353...(؛ شراره ) -خ 135۳آرش ) :فرزندان

 ازدواج کرداش پور پسرعمهدخت صادق بهشتیبا بهنوش  ...( -خ 1551)منزوی پوالد 

 شقایق )(؛ نیما )(. :فرزندان

 با نادیا رحمانی ازدواج کرد ...( -خ 1555)منزوی سیامک 

 ...(. -خ 1364) ...(؛ شعله -خ 135۱آزاده ) :فرزندان

                                                           
 1000در سنۀ  0شهر ع 11تولد همشیره آسیه خانم در طهران از خاله قزی خانم بنت آقا میرزا محمدعلی طبیب در : پور نویسدبهشتی 80

ق و تزویج او به پسرعمو آقا میرزا علینقی در نجف اشرف در شب جمعه 1035در سنۀ قعده[ ذق ]ذی 10شنبه و ورود او به سامراء در شب سه

 .1000شهر ذق در سنۀ  05. و تولد میرزا علینقی در سامراء از علویه خانم در 1055در سنۀ  1دوم شهر ج
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 میرزا احمد منزوی

/ بیست  13۳1 ششم آذر / 1341شنبه هشتم ربیع دوم سال نام پدربزرگ مادریش در شب سههم :منزوی احمدمیرزا 

زهرا در آوران بهشتدرگذشت و در قطعۀ نام 1394و در بیستم آذرماه  21.زاده شددر شهر سامراء  1922و هشتم نوامبر 

 ازدواج کرد. خانم خ در شهر انزلی132۱در سال  خدیجه جاویدی آموزگار دبیرستانمید. او با خانم کنار برادرشان آر

 زهرا در کنار دختر کوچکش آرمید.خ درگذشت و در قطعۀ ... بهشت1363جاویدی در سال 

 .خ(1363 – 1335...(؛ آزاده ) -خ 1332...(؛ شورا ) -خ 1329زویا ) :فرزندان

                                                           
 (.64این بخش در کشکول چاپ مجلس )مج( یاد شده است )کشکول، مج، 21
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 فاطمه منزوی

 [ زاده شد1926/ سوم فوریه  13۳4بهمن  14]چهارشنبه  1344در پگاه شب آدینه بیستم رجب سال  :منزوی فاطمه

عبدالعظیم حسنی )ع( روبروی درگذشت و در مقبرۀ ویژۀ خاندان همسرش در شهر شاه 136۱و در بیستم و نهم تیرماه 

خ( و فرزندش محمد 136۳ – 12۱۳ذاکر )نیا باغ طوطی در کنار همسرش شادروان حاج شیخ حسین تهرانی زمردی

 .خ( آرمید1364 – 134۱)

و  1344شهر رجب در سنۀ  21تولد دختر عمو فاطمه خانم در سامراء از علوّیه خانم در جمعه  پور نویسد:بهشتی

. تولد 135۱]ربیع یکم[ در سنۀ  1ع 22تزویج او به شیخ محمدحسین طهرانی زرگر در نجف اشرف در شب جمعه 

 1359شهر محرم در سنۀ  25شنبه لعابدین بم شیخ حسین طهرانی از دختر عمو در نجف اشرف در شب سهازین

 پور(.[ )سند نوشتاری بهشتی194۳/ پنجم مارچ  131۱اسفند  14شنبه ]سه

 – 1324...([؛ عذرا ) -خ 1322زهرا ]نصرت )خ(؛ 1324 – 132۳خ(؛ علی )1331 – 1319محمد ) :فرزندان

...(؛ معصومه ]رفعت  -خ 1331...(؛ عبدالجواد ) -خ 1329خ(؛ ذکیه )13۱9 – 1326المهدی )خ(؛ عبد139۱

ه(؛ اسد... -خ 1339(؛ طیبه )... -خ 133۱(؛ طاهره )... -خ 1335...([؛ محمدابراهیم ) -خ 1333)
ّ
 -خ 1341) الل

 (.... -خ 1349ه )(؛ آمنخ1364 –خ 134۱(؛ محمد )... -خ 1346(؛ صدیقه )... -خ 1343(؛ نیره )...

 – 1312حاج سید احمد دیباجی )االسالم حجهبا شادروان در نجف زاده شد و  ...([ -خ 15۳۳]نصرت )ذاکر زهرا 

ازدواج کرد که یکی از شاگردان و مریدان آقابزرگ بود و چهار جلد اول ذریعه را برپایۀ خ در نجف 133۱در سال خ( 135۱

خ به همراه خانواده به تهران 1342او سال به چاپ رساند.  تبویب الذریعةبه نام  بندی کرد و در یک جلدموضوع، دسته

گذاری مسجد خ( در بمب135۱ – 1344خ( و علی )135۱ – 1339همسر و دو فرزندش محمد )آمد و در آن ماندگار شد. 

 م به خاک سپرده شدند.فرج شهر قبه شهادت رسیدند و در وادی السالم خاک 135۱ایشان در ظفر در هژدهم فروردین 

 – 1344؛ علی )زادۀ شهر نجف ...([ -خ 1341؛ راضیه ]اشرف )زادۀ شهر نجف خ(135۱ – 1339محمد ) :فرزندان

 .زادۀ تهران ...( -خ 1353؛ حسن )زادۀ تهران ...( -خ 135۳؛ فاطمه )زادۀ تهران خ(135۱
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 1312حاج سید محمدهاشم تقوی سوق )السالم احجهبا شادروان در نجف زاده شد و  خ(1512 – 15۳۳)ذاکر عذرا 

به خاک شهر قم خ در شهر نجف ازدواج کرد. هر دو کنار هم در صحن امامزاده شاه سید علی 1339خ( در سال 139۱ –

 سپرده شدند.

؛ زادۀ نجف ...( -خ 1346؛ زهرا )زادۀ نجف ...( -خ 1343؛ علی )زادۀ نجف ...( -خ 1341حشمت ) :فرزندان

خ 1366؛ احسان )زادۀ قم ...( - 1359؛ محسن )زادۀ قم ...( -خ 1355؛ بتول )زادۀ نجف ...( -خ 134۱)محمدصادق 

 .زادۀ قم ...( -

تحصیالت او  خ با فریبا پالیزبان در شهر کلن آلمان ازدواج کرد.1353در سال  (خ15۱1 – 15۳۱)ذاکر عبدالمهدی 

م به مسکو رفت، 1969دنبال کرد و برای ادامۀ تحصیل در سال  در شهر نجف خود را در دبیرستان شبانۀ منتدی النشر

یابی ولی پس از چهار ماه خود را به آلمان رساند و در دانشگاه کلن رشتۀ فیزیک را خواند و در این رشته موفق به دست

س شد تا آن خ به تهران آمد و در دانشگاه علم و صنعت مشغول تدری136۳م شد. او در سال 19۱۱مدرک دکترا در سال 

 زهرا آرمید.بهشت 2۳2درگذشت و در قطعۀ  13۱9که به جهت گرفتاری به کنسر کولون در سیزدهم فروردین 

 .در تهران زاده شد ...( -خ 13۱2؛ پویا )زادۀ کلن ...( -خ 1364؛ مهران )زادۀ کلن ...( -خ 136۳منیژه ) :فرزندان

 (خ13۱4 – 1326سید صالح حسینی زری )االسالم حجها شادروان در نجف به دنیا آمد و ب ...( -خ 15۳1)ذاکر ذکیه 

همسرش در خ به ایران آمد و در شهر قم ساکن شد. 135۱او به همراه خانواده در سال خ ازدواج کرد. 1346در سال 

 دختران قم به خاک سپرده شد.درگذشت و در آستانۀ چهل 13۱4دهم دی 

...( زادۀ نجف؛ مهدی  -خ 1353...( زادۀ نجف؛ بتول ) -خ 135۳اعظم ) ...( زادۀ نجف؛ -خ 134۱اکرم ) :زندانفر 

 ...( زادۀ قم. -خ 1361...( زادۀ قم؛ هادی ) -خ 1359)

در تهران زاده شد، چون پدر و مادر در سوگ نخستین فرزند نوجوان خود نشسته  ...( -خ 1551)ذاکر عبدالجواد 

، سپس به عراق رو، پدر خانواده را به ایران آورد و چندین ماه در ایران ماندندکرد. ازاینتابی میبودند و مادر باردار بی

خ برای ادامۀ 134۱بازگشتند. جواد تا سیکل یکم دبیرستان در دبیرستان علوی نجف درس خواند، تابستان سال 

پس از آن در سال  تحصیل به ایران آمد، کالس دهم را در همان تابستان در دبیرستان مروی جهشی و متفرقه خواند،
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خ به دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران رشتۀ الکترونیک رفت و پس از اخذ مدرک فوق لیسانس در شرکت شعلۀ خاور 135۳

خ یک سال از سوی شرکت، به آموزش 1356آر آمریکایی مشغول به کار شد. سال سیو پس از آن شرکت کامپیوتری ان

ن آمریکا پرداخت و پس بازگشت چند ماه به آلمان رفت و به پژوهش در های گوناگون کامپیوتری در شهر دیتوسیستم

خود در سال نوادۀ خالۀ مریم  ...( دخت محمدمهدی فرزند -خ 133۱پور )سهیال بهشتیاین زمینه پرداخت. او با 

 .خ ازدواج کرد135۱

 ...( زادۀ تهران. -خ 136۱م )...( زادۀ تهران؛ بهنا -خ 136۳نرگس )؛ زادۀ تهران ...( -خ 135۱کاوه ) :فرزندان

االسالم حاج سید حسن طبیبی خ با حجه134۱زادۀ نجف است. او به سال  ...([ -خ 1555]رفعت )ذاکر معصومه 

خ به روستایی به نام کرک ]فرزند نوح پیامبر[ وابسته به شهر زحله از 135۳سبزواری در شهر نجف ازدواج کرد و در سال 

خ زیست، پس از آن 1362جا بود، سپس به ایران آمد و در شهر سبزوار تا سال خ در آن1353کشور لبنان رفت و تا سال 

 کند.به مشهد آمد و اینک در این شهر با خانواده زندگی می

...( زادۀ سبزوار؛  -خ 1353...( زادۀ کرک زحله؛ لیلی ) -خ 1351...( زادۀ نجف؛ زهرا ) -خ 1349هدی ) :فرزندان

 ...( -خ 136۱طوبا ) ...( زادۀ مشهد؛ -خ 1364...([ زادۀ سبزوار؛ مریم ) - خ1355محمد ]حامد )

زادۀ نجف است. او تا کالس یازدهم در دبستان و دبیرستان علوی درس خواند،  ...( -خ 1553)ذاکر محمدابراهیم 

پزشکی ندانخ وارد دانشکدۀ د1355سال  دیپلم را در دبیرستان شرافت بغداد گرفت.خ 1354در سال پس از آن 

خ، مهرماه 1366 – 1359شد و به جهت هفت سال اخراج از دانشگاه با فرمان شورای انقالب فرهنگی از دانشگاه تهران 

ماه  2۱التحصیل شد و به سربازی در تهران و رشت به مدت فارغ 1369همین سال به دانشکده بازگشت و در خرداد 

تا تیرماه  بهداشت به دشت میشان ]دشت آزادگان[ خوزستان برای خدمت طرح وزارت 13۱1در آبان رفت، سپس 

پزشکی و پژوهش در تاریخ پزشکی پرداخت. او با خانم رفت. او در همین سال به تهران بازگشت و به کار دندان 13۱4

 ازدواج کرد. 136۱دکتر رویا کوچک انتظار در پنجم فروردین 

 ...( زادۀ تهران. -خ 13۱9سپهر ) :فرزند
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زادۀ نجف، تحصیالت خود را در دبستان و دبیرستان علوی گذراند. دیپلم را در شرافت  ...( -خ 155۱)ذاکر طاهره 

خ ازدواج کرد، سپس 135۱...( در سال  -خ 1324بغداد گرفت. او با حاج سید محمدجواد حسینی زری با آوازۀ صدر )

، پنج سال در تهران زیست، سپس با خانواده به آمد از عراق رانده شده و به ایران 1359همراه خانواده در اردیبهشت 

ای فعالیت چشمگیر داشت و به تدریس در حوزۀ بانوان زید. او در زمینۀ دروس حوزهمشهد آمد و همینک در شهر می

 پردازد.می

تهران؛ علی ...( زادۀ  -خ 1364...( زادۀ تهران؛ نوید ) -خ 1361...( زادۀ نجف؛ ریحانه ) -خ 135۱آزاده ) :فرزندان

 ...( زادۀ مشهد. -خ 13۱2)

ۀ نجف، تحصیالت دبستان و بخشی از دبیرستان در نجف و مدرسۀ علوی گذراند. زاد ...( -خ 1551)ذاکر طیبه 

خ با مهندس 1362به همراه خانواده از عراق به ایران رانده شد و با خانواده در مشهد زیست و در سال  1359اردیبهشت 

گرفت. دو یا سه سال دهۀ هفتاد،  خ136۳...( ازدواج کرد. دیپلم را در مشهد، به سال  -خ 1333غالمرضا شعرباف )

 برای کار همسر، در بندرعباس زیست.

 ...( زادۀ مشهد؛ -خ 13۱۱؛ زینب )...( -خ 13۱۳...( زادۀ مشهد؛ فائزه ) -خ 1364حسین ) :فرزندان

هاسد
ّ
در مدرسۀ علوی نجف گذراند. شش ماه  ا بخشی از دبیرستانزادۀ نجف، تحصیلتش ت ...( -خ 15۳1)ذاکر  الل

از عراق رانده شد، دیپلم را  59اش مرتضا به بند کشیده شد. سال خ به همراه پسرخاله135۱های عراق، سال در زندان

خ 1364خ گرفت. لیسانش علوم آزمایشگاهی را در کرمان به دست آورد. سال 1361در مشهد و در کنار خانواده، به سال 

...( ازدواج کرد.  - خ1345آقا خانم محبوبه جواهریان )با خانواده به تهران آمد و در همان سال با نوادۀ عمه امین

 بازنشستۀ نیروی انتظامی است.

 ...( زادۀ تهران. -خ 13۱۳...( زادۀ تهران؛ حسین ) -خ 1366زینب ) :فرزندان

با خانواده به ایران  59دبستان را مدرسۀ علوی نجف گذراند، سال  زادۀ نجف، تحصیالت را ...( -خ 15۳5)ذاکر نیره 

 .( ازدواج کرد -با خانواده به تهران آمد و با عبدالنبی ... )  64رانده شد. دیپلم را در مشهد گرفت. سال 

 ...( زادۀ تهران. -خ 13۱2فرشته ) فرزند:
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ن را در مدرسۀ علوی و بخشی را در مشهد و دیپلم زادۀ نجف، بخشی از تحصیالت دبستا ...( -خ 15۳۱)ذاکر صدیقه 

لیسانس پرستاری را از دانشگاه  1369با خانواده از عراق به ایران رانده شد. سال  59را در تهران گرفت. اردیبهشت سال 

با محسن رجایا جانباز جنگ ایران و عراق ازدواج کرد. دو سال طرح خدمت پرستاری را در  13۱۳تهران گرفت. سال 

 اصفهان گذراند.

 ...( زادۀ تهران. -خ 13۱1سحر ) فرزند:

خ با عبدالمنعم 13۱۳زادۀ نجف، تحصیالت خود را تا دیپلم در مشهد و تهران گرفت. سال  ...( -خ 15۳1)ذاکر آمنه 

 .مرعشی ازدواج کرد

 ...(. -خ 13۱3...(؛ سارا ) -خ 13۱1یسرا ) فرزندان:
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 محمدرضا منزوی

قعده چشم به جهان شب چهارشنبه، سه ساعت از شب چهارشنبه گذشته در شب یازدهم ذیدر  محمدرضا منزوی،

 24، در شهر سامراء زاده شد. شهادت 192۱ام آپریل / سی 13۳۱/ دهم اردیبهشت  1346گشودن امام هشتم )ع( 

 است. 1955فوریه  1۱/  1333بهمن  2۱/ پنجشنبه  13۱4جمادی دوم 
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 محمدتقی منزوی

 20نجف زاده شد.در  1936/ دوم می  1315دهم اردیبهشت شنبه دواز /  1355در دهم صفر  نزویممحمدتقی 

تحصیالت دبستان را در مدرسۀ علوی نجف گذراند، دیپلم دبیرستان را در تهران گرفت. رشتۀ راه و ساختمان را در 

خانم خ با 134۱بازگشت به ایران در دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران گذراند، سپس برای اخذ دکترا به آلمان رفت، پس از 

 زید.جا میبه آمریکا رفت و تا کنون در آن 1364ازدواج کرد و در سال  نسرین ...

 زادۀ تهران. ...( -خ 1354( زادۀ تهران؛ مانا ) -خ 1349روشنک ) فرزندان:

                                                           
 تر است.آمده است. متن مج درست 5۳[ در کشکول، جو 1939/ یکم آپریل  131۱فررودین  ]شنبه یازدهم 135۱دهم صفر  20
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 بتول منزوی

در  .20زاده شد 1939هفتم آگوست  / 131۱مرداد  15دوشنبه /  5۱13در بیستم جمادی دوم  منزوی فاطمه بتول

هاش اسد...( ازدواج کرد. فرزندشان مرتضا به همراه پسرخاله -االسالم سید مهدی مدرسی ) ... سال ... با حجه
ّ
اکر ذ الل

 .دندانواده در سال ... به ایران رانبا خ را ایشان ، سپسزندان شدنددر عراق  5۱سال  به

( زادۀ نجف؛ حسن  -خ 1336...(زادۀ نجف؛ صالح ) -خ 1333دۀ نجف؛ منصوره )...( زا -خ 1331صدیقه ) فرزندان:

خ 1345...( زادۀ نجف؛ زهرا ]بدری ) -خ 1343...( زادۀ نجف؛ مرتضا ) -خ 1341...( زادۀ نجف؛ ملیکه ) -خ 1339)

 ...( زادۀ نجف. -خ 135۳...([ زادۀ نجف؛ مریم ) -

                                                           
(. عبارت کشکول، مج درست است که 52)کشکول، جو، [ که نادرست است 1313تیر  15]آدینه  1353ربیع یکم  23فاطمه بتول در 20

 (.55در متن آمده است )کشکول، مج، 
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 برنامۀ کاری آقابزرگ

 ی شیخ در تهران، از زبان خود ایشان بازگو شد.برنامۀ درسی و کار

ای بدین گونه بوده است ق بود تا اندازه1315برنامۀ درسی ایشان در آغاز آمدن به نجف، به ویژه در سفر دوم که سال 

هایی را در حجرۀ بزرگ قرارگرفته های خود را در مساجد هندی و شیخ انصاری و شیخ طوسی و بخشکه ایشان درس

د به شۀ دوم صحن امام علی )ع( چسبیده به باب الدروازه؛ یا دری که به سوی بازار بزرگ ]در شرقی حرم[ باز میدر طبق

 رساند.انجام می

فرمود نزدیک به هزار تن در آن گرفت و شیخ میها در پشت بام مسجد طوسی انجام میدرس مالکاظم خراسانی شب

 شرکت داشتند.

الله شیرازی بود و ایشان بیشتر زمان روزانۀ خود را رت به سامرا در خانه و حسینیه آیتدرس و بحث ایشان پس از مهاج

 کرد.می ذریعهصرف گردآوری 

ایشان نزدیک به دو دهه کلیدار حرم عسکریین )ع( بود، البته بدین گونه که هر پگاه و پیش از آغاز نماز بامدادی به سوی 

نمازی جماعت برای نماز بامدادی گشود و پس از گفتن اذان به پیششتافت و خود در صحن و حرم را میحرم می

و  عهذریآمد و به کار بر روی پرداخت پس از آن به خانه میایستاد و پس از آن به دعا و نیایش تا برآمدن خورشید میمی

که در این سال  جا شدق پایان آن به کاظمین جابه1336پرداخت. او با آغاز جنگ جهانی یکم تا سال می طبقات

خانم به جهت بیماری درگذشت و اطرافیان به جهت داشتن چند کودک خردسال وادار به  نخستین همسرش منصوره

ق در سامرا ماند، پس از آن برای چاپ 1353به سامرا بازگشت و تا  3۱اش کردند که مریم خانم بود در سال ازدواج دوباره

 به نجف بازگشت. ذریعه

نماز جماعت نماز ظهر و عصر مسجد طوسی کتاب را در اولیت کاری خود نهاده بود، ولی افزون برآن پیشاو برنامۀ چاپ 

 بود که پس از تصادف، ناگزیرانه آن را کنار گذاشت.
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نماز جماعت برای خواندن ها در مسجد طریحی در براق و نزدیک سور ]دیوار دژ پیرامون نجف[ پیشاو افزون برآن شب

خ( جایگزین خویش 1362 – 12۱2عشا بود که پس از تصادف، داماد خود حاج شیخ حسین تهرانی ذاکر )نماز مغرب و 

 شدن، ادارۀ آن مسجد را به عهده داشت.در آن جایگاه نمود که شیخ نیز تا زمان ماندن در عراق، پیش از رانده

تر زمین خاکی پیرامونش نیم متری باالرفت در میانۀ صحن مسجد که از ها پیاده به مسجد سهله میشنبه شبشیخ سه

های مقدس به نحف ایستاد، پس از زیارت مقامنمازی مردم برای خواندن نماز مغرب و شامگاه میبود، به پیش

گشت. ایشان دو سه سالی پیش آخرین بیمارستان رفتن، جای خود را به سید محمد مدرسی پدر داماد خود سید بازمی

 دار آن جایگاه شدند.مهدی مدرسی نیز پس از درگذشت پدر، عهده مهدی مدرسی داد. که سید

خواند و تا برآمدن آفتاب به نیایش رفت و در آن جا میشیخ هر بامداد برای خواندن نماز صبح به بارگاه امام علی می

پرداخت تا میخورد و پس از آن تا نیمروز بخواندن و نوشتن آمد، چاشت و ناشتا میپرداخت، سپس به خانه میمی

رفت، ولی پس از تصادف در همان خانه نماز را در نمازی به مسجد طوسی مینماز گرفته برای پیشنیمروز که دست

خوابید، پس از بیدارشدن چایی به عنوان عصرانه خورد و ساعتی را میخواند و پس از آن ناهار میهمان اول وقت می

شتافت و تا غروب در آن جا مشغول بود. او پس کرد و سپس به کتابخانه مینوشید و اندکی در کنار همسر درنگ میمی

اش به مسجد طریحی و پس نماز به حرم رفته نمازیکرد و برای نماز جماعت به پیشاز آن به خانه آمده تجدید وضو می

 پرداخت.و پس از بازگشت به اندکی مطالعه و استراحت و خواب می
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 آقابزرگ دوران بیماری و درگذشت

شد. گویا تنها دو رویداد آقابزرگ با آن که پیکر الغر و کوچک داشت، ولی نیرومندمردی بود، کمتر دچار بیماری می

شمار بیمارشدن در پروندۀ زیستی خود بیشتر نداشت، کمتر دچار بیماری شده بود. پیوسته کار تصادف و انگشت

همتایند. ارهایی در نمایشگاه کتاب جهان اسالم گذاشت که یگانه و بیکرد و کار و بدین گونه نیرومندانه زیست و کمی

کرد، به ای شد، در آن قایقی که سوار بود و بر رودخانۀ دجله گذر میآقابزرگ در اواخر دهۀ سی دچار سانحۀ رودخانه

از  بزرگ را که بخشیهای آقابیند، ولی نوشتهسواران آسیبی نمیشود، قایقجهت سال ُپرآبی دجله قایق واژگون می

گیرد و بخشی دیگر با جریان تند رودخانه از برد و شیخ با دشواری بخشی از اوراق را از آب میکتاب ذریعه بود، آب می

دیده و از های آسیبشود، ناگزیرانه این بخشهایش نیز با خوردگی بسیار مواجه میرودۀ البته یافتهدست می

 کند.ی میها، دوباره بازنویسرفتهدسته

و پس از زیارت، پیاده  25رفت، پیاده تا کوفه می23او هر شب چهارشنبه برای برگزاری نماز جماعت در صحن مسجد سهله

مام ا الزمان )ع(شود و پس از آن به زیارت مقام صاحبنمازی او برگزار میرفت. نماز مغرب و شامگاه به پیشبه سهله می

نبه شگشت. آقابزرگ این برنامۀ سهرفت و به نجف بازمیم )ع(، ادریس و خضر )ع( میصادق )ع(، امام سجاد )ع(، ابراهی

 شب را نزدیک به سی سال به انجام رساند.

 نمازی در مسجد طوسیروی سهله و پیشکند. پس از تصادف ناگزیرانه پیادهآقابزرگ دو تصادف در نجف و کوفه می

 گذارد.برای برپایی نماز ظهر را کنار می

نگی شد، به تای آسم و نفساند که آقابزرگ در شصت و پنج سالگی دچار گونهبزرگان روایت کرده رک سیگار آقابزرگ:ت

های پیوسته داشت و ناتوان از نفس کشیدن بود که ناگزیر به پزشک متخصص داخلی مراجعه کرد. ای که سرفهگونه

                                                           
ظفر؛ یا سهله را همانند مسجد کوفه دانسته اند. امام علی)ع(، مسجد بنیای از انصار، ساختههظفر، طایفمسجد سهله را قبیله بنی 23

ای است که این مسجد در منطقه در علت نامگذاری این مسجد، گفته شده که سهیل، نام سازنده آن است، عبدالقیس، نام طایفه است.

 یله عبدالقیس است. های قبظفر هم یکی از طایفهها بنا شده و بنیسکونت آن
 پیرامون ده کیلومتر است. فاصلۀ مسجد کوفه تا مسجد سهله دو کیلومتر است فاصلۀ نجف تا کوفه 25
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گفت که زمانی دراز نزدیک به چهل سال است روزی نزدیک به کشد یا نه؟ شیخ او را پزشک از شیخ پرسید که سیگار می

 کشید.می« 25مزبن»پنجاه تایی سیگار  کند. گویا آقابزرگ نزدیک به یک بستۀچهل پنجاه نخ سیگار دود می

 خواهد به تدریج سیگار را کنار گذارد، وگرنه به زودی خواهد ُمرد.پزشک از شیخ می

 ر است بمیرم، پس چرا سیگار را به تدریج کنار بگذارم؟اگر قرا گوید:آقابزرگ او را می

گذارند، هم ممکن است آسیب روحی ببینند و نیز شاید بسیاری کسانی که به یک باره کنار می دهد:پزشک پاسخ می

 دوباره بکشیدن سیگار بازگردند.

دادن کارهای دیگر خود، استواری مچون انجاشود که به یک باره کشیدن سیگار را رها کند و همشیخ همان جا برآن می

دیدیم، در کنار در ضلع شمال دهد. ما کوچکترها یادمان هست، هرگاه آقابزرگ را میای نشان میو پایداری نیرومندانه

پرداخت و هماره پیرامونش بیست تا سی کتاب بر نشست و بنوشتن و خواندن میشرقی کتابخانه بر روی تشکی می

ال و میان آن دو دو ظرف توگود مانند تشتکی که اندکی از یک بشقاب خورشتی بزرگتر بود که البهروی هم قرارداشت و 

ت نبانبات قیچی در آن بود و در دیگری ماسه. آبدرپوشی مانند سینی کوچک بر روی هرکدام قرار داشت. یکی آب

ای خواست دقیقهن بود، چون آقابزرگ نمیکردن سیگار. کاسۀ ماسه برای انداختن اخ و تف؛ یا اخالط دهابرای فراموش

از زمان خود را بیهود تلف نکند و از جای خود برخیزد، در حالی که نتواند بنویسد؛ یا بخواند و این روند تا زمان چشم 

 فروبستن از جهان ادامه داشت.

ا آقابزرگ، دلبستۀ او شد درمان به نجف آمد، پس دیدار بنیمۀ دوم دهۀ چهل خورشیدی، مردی گیاه جواد ذاکر گوید:

درمانی برای ایشان روی آورد که سید محمدجواد های گیاهی و دستورهای پاییدنی سنتی پزشکی گیاهو به درمان

گر ماننمود سید از این درحسینی زری با آوازۀ صدر در این روزگار شاگرد آقابزرگ بود و ایشان را در کار کتابخانه کمک می

 انی را فراگرفت و تا پایان عمر شیخ پایندۀ او بود.درمگیاهی دانش گیاه

                                                           
ه کار گفتند و مزبن یعنی آن که زبانه در آن بمزبن: از آن جا که دارای فیلتر تو خالی بود و این گونه لولۀ تو خالی را در زبان عربی زبانه می 25

 رفته است.
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آخرین بیمارستان شیخ بود که گویا سه ماه به درازاکشیده شده بود، شیخ پیوسته خواستار رفتن خانه  سید مرا گفت:

 داند. و کتابخانه بود، ولی پزشکان اجازه نمی

گرفتم و جا ببرم، من شیخ را به کول میاو را به آنخواست که گرفت و میهرگاه شیخ سراغ کتابخانه را می سید گوید:

 رفت. این کار را بارها برایش انجام دادم.گرداندم تا به خواب میآن قدر در بیمارستان می

آن، شیخ چشم از جهان فروبست، یکی از شاگردانش گویا سید  13بامداد روزی که ساعت  دکتر منزوی گوید:

آورد و او در بستر بیماری افزون بر شناخت موضوع انجام برایش میآغاز و بیی بیمحمدحسن طالقانی بود، کتابی خط

 کند.کننده و کاتب آن و تاریخ رونویسی را نیز شناسایی میکتاب و نام آن، نویسندۀ کتاب، رونویس

مرا فراخواند از  ساعت دوازده همان روز دکتر به دیدارش آمد و دستور تعویض ِسُرم را داد. پدرم دکتر منزوی گوید:

 دستور پزشک جویا شد، من گزارش سخن او را دادم. 

 میزعلنقی این سرم به عمرم، راه نمیده. پدر گفت:

روزی و های شبانهدرنگ پس از آن چشم از این جهان فروبست و پس نود و اندی تالش و کوششهمین شد و او بی

 ناپذیرانه به آرامش دست یافت.خستگی
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 خ آقابزرگ تهرانیشمار شیسال

 م(1281 – 1186ق / 1312 - 1523خ / 1331 - 1511)

 های یادشده در نوشتار جدول، بر پایۀ تاریخ هجری قمری است.سال یادآوری:

 تولد در تهران یازدهم ربیع یکم 1293

 آموزش حروف الفبا و عّم جزو نزد زهراسلطان خانم  129۱

 الدین در پامنار تهرانخانۀ آقاسید ضیاءورودی به مکتب  13۳۳

 نخستین سفر مشهد که سه ماه طول کشید قعدهذی 131۳

رح شنوشتۀ شیخ بهایی،  القبلة تحقیقچند رساله، از جمله  رونویسی  1311

 عالمه حلی االصولتهذیب ، منظومۀ سبزواری

 سفر زیارتی به عتبات  1313

 بازگشت به تهران صفر 1314

 مت به عتبات برای ادامۀ تحصیلعزی دهم جمادی دوم 1315

 نوری، نوشتۀ محدث مالحسین المستدرکخاتمة  رونویسی  1319

 فری پیاده همراه استاد محدث نوریزیارت کربال، در س حجهذی نهم 1319

نوری، شیخ محمدطه نجف، شیخ مالحسین روایتی از محدث  گرفتن اجازۀ  132۳

 العلی نهاوندیشریعه اصفهانی، مال

 منصوره خانم دختر شیخ علی قزوینیازدواج با  حجهذی 132۳

 گرفتن اجازۀ روایتی از سید مرتضی کشمیری نجفی محرم بیست و پنجم 1321

 االجازاتي طرق مشایخضیاءالمفازات فتألیف کتاب   1323

 ایتی از میرزا حسین خلیلی تهرانیگرفتن اجازۀ رو   1324
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 علی در تهرانحاجرگذشت پدرش د یکمجمادی  هشتم 1324

ندگار جا مابات، که تا آخر عمر در آنبیگم عطار به عتسفر مادرش علویه آسیه ماه رمضان 1324

 شد

 محمدفرید وجدی به فارسی ة و االسالمالمدینترجمۀ  حجهذی سوم 132۱

 درگذشت مادرش در کوفه جمادی یکم چهارم 1329

د آخون ؛ وعبدالعظیمیاهاز سید محمدعلی ش گرفتن اجازۀ روایت  1329

 (؛ و میرزامحمدعلی مدرس چهاردهی1329انی )د: محمدکاظم خراسمال

 بیست و پنجم 1329

 قعدهذی

 الذریعةاز نگارش نخستین مرحلۀ آغ

ی المقال فیافتن کتاب پایان  1329
ّ

فی علممصف آن را  که  نگارش الرجالي مصنّ

 آغاز کرده بودند 131۱از سال 

 ند خراسانیآخو درگذشتاز نجف به سامرا، پس از  ییجاجابه  1329

ی، سید گرفتن اجازۀ روایتی از شیخ مهدی نوادۀ ش  133۳
ّ

یخ محمدتقی محش

 حمد کربالیی، شیخظمی، شیخ علی خیقانی نجفی، سید احسن صدرکا

 موسی کرمانشاهی

 ادامه یافت 1354که تا سال  الذریعةآغاز نگارش مرحلۀ دوم   1331

 ی بجستانی؛ و شیخ محمدصالح بحرانیهادرفتن اجازۀ روایت از میرزاگ  1332

الشیرازي در شرح حال  لی المجّددالرازی إنگارش کتاب هدیة   1333

 ق(1312میرزامحمدحسن شیرازی )د: 

 عةالشیعالمطبقات أچهارم  سدۀچهاردهم و  سدۀآغاز نگارش   1333

به  رفتنو نخست جنگ جهانی  جهت رویدادسامرا به ر شهاز  آمدنبیرون یکمجمادی  دوازدهم 1335

 که دو سال به درازا کشیده شد کاظمین
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 ربیع بیست و پنجم 1336

 دوم

 ذشت همسرش منصوره خانم در کاظمیندرگ

 - 1256) امر استادش میرزا محمدتقی شیرازیبازگشت به سامرا به  یکمآخر ربیع  133۱

 ق(133۱

 الشیعةطبقات أعالم مسدۀ یازده آغاز نگارش  1339

بیست و پنجم  1339

 قعدهذی

 نقی منزوی.علی شدنزاده

العظاء؛ و سید ناصرحسین روایت از شیخ علی کاشفگرفتن اجازۀ   1339

 سید ابوتراب خوانساری. لکهنویی؛ و

 الروایة و الوراثةاجازاتتألیف مجموعۀ   134۳

 ةالشیعطبقات أعالمسدۀ دهم آغاز نگارش   1344

 الشیعةطبقات أعالمسدۀ هفتم تا نهم آغاز نگارش   1345

 الشیعةطبقات أعالمسدۀ پنجم و ششم آغاز نگارش   1346

 الشیعةطبقات أعالمسدۀ چهارم پایان نگارش   134۱

گزینش نام فامیل در عراق و  ماندگاریسال  35به ایران پس از  بازگشت  135۳

 رنامهگرفتن شناسنامه و گذبرای  منزوی

ی؛ و برای گروهی از بزرگان،  دادن اجازۀ روایت  1352
ّ
مانند: شیخ عبدالحسین حل

همدد قاینی؛ و شیخ ذبیحسید علی
ّ
مدرس  محالتی؛ و شیخ مرتضا الل

 چهاردهی.

 مانند سید عبدالرزاق مقّرم نجفیبرای گروهی از بزرگان،  دادن اجازۀ روایت  1353

هوبادی و سید عبدل برای میرزا محمدعلی ارددادن اجازۀ روایت مفّص   1354
ّ
 الل

 سبزواری.
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برای چاپ با هزینۀ عموی ایشان، در نجف  ةالسعادة مطبع گذاریبنیان  1354

 ، و مصادرۀ آن توسط حکومت عراقالذریعه

 (.نخست)جلد  ّي الغرة مطبعدر در نجف،  الذریعهآغاز چاپ کتاب   1355

ی شدۀ کتاب که کوته ةالمشیخة رسالچاپ   1356
ّ

؛ چاپ جلد دوم المقالمصف

 الذریعهکتاب 

هوایتی برای سید نعمتصدور اجازۀ ر   135۱
ّ
جزایری؛ و شیخ محمدمهدی  الل

حر محمدصادق ب سید الدین شوشتری؛ و شیخ جعفر محبوبه نجفی؛ وشرف

 العلوم

 الذریعهچاپ جلد سوم   135۱

 تاریخ حصر يالرشاد فتوضیحخود، تألیف دو کتاب بسیار ارزشمند   1359

پاسخ به درخواست سید  در الکالم العوام بقدم تنفید قولو  االجتهاد

 جعفر اعرجی

 الذریعهچاپ جلد چهارم  جمادی یکم 136۳

هدرگدشت عمویش حاج حبیب ربیع اول بیستم 136۳
ّ
ای ایهسرم پشتیبانمحسنی در تهران که  الل

 بود فرهنگی شیخ آقابزرگ کارهای

سید محمد مشکات  ؛ والدین محدث ارمویبرای سید جالل اجازۀ روایت  1362

 بیرجندی

با بسیاری از  به حج، از طریق مصر و شام و حجاز و دیدارنخستین سفر   1364

از  و دادن اجازۀ روایت گرفتن این سفر ودانشمندان شیعه و سّنی در 

 فرحنفی، مالکی و دیگران در همین س اندیشمندان

 الذریعهجلد پنجم چاپ   1364

 دومین سفر به ایران، اقامت در شهرهای کرمانشاه، قم، تهران و مشهد.  1365
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 الذریعهچاپ جلد ششم   1366

 الذریعهچاپ جلد هفتم   136۱

 ن استهای پیشیتر از نمونهنامۀ خودنوشت که بسیار گستردهنگارش زندگی  136۱

 عهریالذجلد هشتم  چاپ  1369

ست مشایخ روایتی او از اهل تسّنن. شامل فهر  المشیخةذیل تألیف   13۱۳

الشیعة تأسیسرساندن کتاب به چاپ  چنین کوشش در راستایهم

 پیمانش سید حسن صدرهمنوشتۀ  االسالملعلوم 

 عالمه امینی الغدیرقریظ بر کتاب نگارش ت رمضان دوم 13۱1

از مشایخ اهل  که در آن بیشتر الدین عسکریشیخ نجم اجازه برای صدور صفر دوازدهم 13۱2

 اندتسّنن خود یاد کرده

، و ، سدۀ چهاردهماعالم الشیعةطبقات از  نخستچاپ و نشر بخش   13۱3

 الذریعهجلد نهم  نخستبخش 

 ةرسالسدۀ سیزدهم، نگارش  طبقات اعالم الشیعةاز  نخستچاپ بخش   13۱4

 يالکافي ف

جلد  الذریعه، و سدۀ چهاردهم طبقات اعالم الشیعةاز  چاپ بخش دوم  13۱5

 دهم

 بیستم و پنجم 13۱5

 قعدهذی

 شخصی خود در نجف خانۀوقف کتاب

 و چاپ آن در مقدمۀ تفسیر تبیان الطوسي الشیخحیاتنگارش   13۱6

 سدۀ سیزدهم طبقات اعالم الشیعةچاپ بخش دوم   13۱۱

 بیست و پنجم 13۱۱

 قعدهذی

 نوشتن سفرنامۀ آن که چاپ شده استر حج و دومین سف
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بخش  سیزدهم آن در نجف؛ وو جلد  ؛در تهران الذریعهچاپ جلد یازدهم   13۱۱

یدوم از جلد نهم الذریعه و 
ّ

 در تهران. المقال مصف

 سومین سفر به ایران.  13۱9

 خانه و منزل شخصی خود در نجفتابنامۀ کتکمیل وقف رجب بیست و هفتم 13۱۳

جلد  الذریعهو  سدۀ چهاردهم؛ طبقات اعالم الشیعةچاپ بخش سوم   13۱1

 در نجف.چهاردهم 

 چهارمین سفر به ایران )تهران، مشهد، اصفهان(  13۱2

را که اجازۀ روایتی شیخ  ةالمشیخ ذیلالدین عسکری، رسالۀ شیخ نجم  13۱2

 چاپ کرد ةالکتاب و السني الوضوء فآقابزرگ بود، در مقدمۀ کتاب خود 

 الذریعهچاپ بخش سوم از جلد نهم   13۱3

که در مقدمۀ جلد دوم کتاب  البّیاضیة العالم ةحیانگارش رسالة   13۱4

 بیاضی چاپ شد المستقیم الصراط

های و پیگیری پیشنهادبا کنگرۀ هزارۀ شیخ طوسی در مشهد که  برگزاری  13۱5

 شیخ آقابزرگ به انجام رسید

الوفیات و  احیاءبه نام طبقات اعالم الشیعة مام مجلدات تلخیص ت  13۱5

 الطبقاتتلخیص 

 در تهران. الذریعهچاپ بخش چهارم از جلد نهم   13۱6

 الظنونکشف در تهران و ذیل  ذریعهال هژدمو  هفدهمچاپ جلد   13۱۱

 الظنون کشفشیخ آقابزرگ بر  هایافزوده

و بخش  الرازیهدیة ران، و دو کتاب در ته ذریعهال شانزدهمچاپ جلد   13۱۱

 سدۀ چهاردهم در نجف طبقات اعالم الشیعةچهارم 

 در تهران ذریعهال نوزدهمچاپ جلد   13۱9
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 های علمیشدن فعالیتتعطیلآغاز گرفتاری به بیماری و نیمه ربیع دوم سوم 13۱9

 ر نجفانتقال به بیمارستان جمهوری د شوال دوازدهم 13۱9

 خانهبازگشت از بیمارستان به  قعدهذی همچهارد 13۱9

در  سپاریخاکو  1335خ ساعت 1349یکم اسفند  درگذشت در نجف برابر حجهذی سیزده 13۱9

 خانۀ موقوفۀ خودزیرزمین کتاب
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ههای شادروان آیتنوشتهها و دستکتاب
ّ
 حاج شیخ آقابزرگ تهرانی منزوی الل

أعالم  طبقاتاکبر فرزند باقر )نک: ی فرزند محمدرضا فرزند محسن فرزند علیتهرانی، محمدمحسن فرزند عل آقابزرگ

زمین است که توانست با ایران یکی از پژوهشگران بزرگ (49۳، جزو یکم، عشرنقباء البشر في القرن الرابع، الشیعة

نها ن و جهان تشیع بنماید و تزمیتالش و کوشش فراوان، بردبارانه و به تنهایی اقدام به گردآوری میراث فرهنگی ایران

بردن به برای پی طبقات أعالم الشیعةو  الذریعة إلی تصانیف الشیعةشناسی و رجال گردآوری دو دانشنامۀ کتاب

دایرۀ بزرگ کار فرهنگی این ابرمرد بزرگ بسنده است که با نبود امکانات بسنده در یک صد سال پیش، دست به تالیف 

نویسی شده و کردن کتاب بزرگ و گستردهها و خالصهافزون برآن ترجمهده باشد و این حجم نوشتۀ سودمند کر 

های حدیث وی به بزرگان اجازه ها مجموعۀهای گردآوری او را برآن دو دانشنامه بیفزاییم و چنانچه به همراه آنفهرست

شوند، لیستی بلندباال و درخشان ها چندین مجلد میجهان تشیع پس از خود، در یک مجموعه گردآوریم که تنها اجازه

 پژوهشگر خواهد شد.، ولی بزرگاندامکوچک بلند همت، از کار فرهنگی مردی 

؛ و استاد شناسشناس و نسخنگار و کتاببایسته است! همکاری دو فرزندش دکتر علینقی منزوی فیلسوف، فهرست

های آقابزرگ به چاپ ، بیشتر کتابنددبزرگ جهانی نبو شناسشناس و نسخنگار و کتاباحمد منزوی فهرست

رود بر د – زمین و جهان تشیع را زنده کردندها بخش عمدۀ آثار نوشتاری ایران. این سه تن و این مثلث منزویدسیر نمی

 -روان پاکشان 

 مجلد؛ 00جلد در  05، الذریعة إلی تصانیف الشیعة -1

 ت؛ چاپ شده و ناتمام اس جلد 12 ،بقات اعالم الشیعةط -5

، دیانسبه چاپ ر  التبیان تفسیر در مقدمۀ کتاب ، نخست آن راق نوشت1055، آن را به سال حیاة الشیخ الطوسي -3

م در مجله االسالاکبر موسوی محبسپس جداگانه به چاپ رسید. دو بار نیز به پارسی برگردانده شد: یکی از سید علی

میرزا محمد، چاپ فرهنگستان ادب و هنر ایران. نک: آینه  نامۀ آستان قدس؛ دیگری سید حمید طبییان و علیرضا

 ؛25؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 33، برگۀ 02 – 00پژوهش، شمارۀ 
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 الله سید محمدحسن شیرازیداشت این مقام مرجعیت آیتآقابزرگ در بزرگ، هدیة الرازی إلی المجدد الشیرازي -3

. آقابزرگ در آغاز سخن، دربارۀ ایشان گوید: من از نوجوانی و آغاز ق( با آوازۀ میرزای بزرگ و مجدد شیرازی1010)د: 

کردم، ولی افسوس که نتوانستم به محضر ایشان شرفیاب شوم، ولی هماره بدو ارادتی بلوغ از میرزای بزرگ تقلید می

او کتابی  ت، بزرگیداشقلبی داشتم و همیشه از شاگردانش بهرۀ فراوان علمی بردم، پس بر خود بایسته دیدم تا در پاس

رندۀ نامیدم. فصل سوم دربرگی هدیة الرازي إلی االمام المجدد الشیرازيرو، نامش را بنویسم و پیشکش او نمایم. ازاین

یافتگان مکتب میرزای بزرگ است. این کتاب دوبار در کربال سرگذشت زندگی سیصد و شصت تن از شاگردان و پرورش

هآیتنامۀ . زندگی؛ افست در ایرانبرگه 125، ق1022نجف،  ؛م1021ق / 1020کربال، و نجف چاپ شده است. 
ّ
 الل

چنین دوبار به پارسی . همم1202کنندۀ تنباکو به سال ق( تحریم1010 – 1002میرزاحسن فرزند میرزامحمود شیرازی )

نید؛ و دیگری را حمید تیموری برگردانده شد: یکی را محمد دزفولی انجام داد و وزارت فرهنگ و ارشاد آن را به چاپ رسا

 ؛(02ق پخش کرد )آقابزرگ تهرانی، صحتی، 1320به انجام رسانید، انتشارات میقات در سال 

 کتاب رجالی ارزشمند که دربرگیرندۀ گروهی از راویان حدیث ، یک جلدمصفی المقال في مصنفي علم الرجال -1

او در جوانی و در سال  سندۀ یک یا چند کتاب هستند.به شمارگان ششصد تن است که در علم رجال و تراجم، نوی

ق سال درگذشت آخوند خراسانی 1000ها آن را کنار گذاشت تا آن که در سپس مدت ،ق اقدام به گردآوری کرد1015

 سال به ،تهرانچاپخانۀ دولتی  فرزندش احمد منزوی در به کوشش خواهان ساکن عراق به پایان رسانید وپدر مشروطه

 ؛روای حدیث است 253نامۀ برگه، زندگی 505، رسیدم به چاپ 1050ق / 1052/  خ1005

 یا ، المشیخة -6
ّ

برگه. کتاب  122، م193۱ق / 1356، مطبعة الغري، نجف ی إلی آل المصطفی،اإلسناد المصف

صوم هستند مع نامۀ سلسلۀ اندیشمندان مورد استناد که پیوسته تا امامانرجالی ارزشمندی است که دربرگیرندۀ زندگی

، آقابزرگ مشایخ روایتی خود را شناسانده و نامبرده است و به کسانی که از او اجازۀ است مصفی المقالکه چکیدۀ 

 ؛(22کرد )آقابزرگ تهرانی، صحتی، گرفتند، یک نسخه از آن را پیشکش میروایتی می

-  
ّ

خویی،  علی صدرایینک:  .است بزرگ تهرانیاقاشیخ کتاب پرآوازۀ (، المشیخة) المصطفیی إلی آلاالسناد المصف

 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی، دفتر چهاردهم؛ 1022میراث حدیث شیعه، قم مؤسسۀ فرهنگی دارالحدیث، 
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خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ 1032

 (؛120 خ، برگۀ1022کتاب، تهران، 

و نقد سد باب اجتهاد در میان اهل  آقابزرگ آن را در تاریخ اجتهاد و نفی، تاریخ حصر االجتهاد يتوضیح الرشاد ف -8

دلیل آن در میان امامان چهارگانۀ این گروه نوشته است. سید جعفر اعرجی از او خواهش کرد که این سنت و انحصار بی

علی انصاری، منشورات مدرسة محّمدبه کوشش ق به پایان رسید. این کتاب 1050کتاب را بنگارد، نوشتن آن به سال 

. آقابزرگ در آن از موضوع اجتهاد در فروع احکام م19۱1ق / 14۳1، االمام المهدي )ع(، خونسار، چاپخانه خیام، قم

ه ورود به آن پس از این شدن رامیان چهار امام اهل سنت چگونه است و تاریخ بستهاجتهاد در  این کهو تاریخ آغاز آن و 

ق پاسخ داده است 1050جعفر فرزند حسن اعرجی موصلی، به تاریخ  سّیدچهار تن است. آقابزرگ آن در برابر پرسش 

؛ آقابزرگ 300، 3. نک: ذریعه، جبرگۀ رحلی با رونویسی فرزندش دکتر علینقی منزوی است 30که کتاب خطی آن 

 ؛25تهرانی، صحتی، 

این کتاب در . م193۱ق/1355نجف،  الدین عسکری است،ازۀ روایت آقابزرگ به میرزانجماج ،ذیل المشیخه -1

ی إلی بیت المصطفینام دارد که گاهی  المشیخةتکمیل اثر پرآوازۀ آقابزرگ است که  
ّ

امیده هم ن االسناد المصف

هرانی، محمدحسین جاللی، ؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ ت۱۱؛  آقابزرگ تهرانی، صحتی، ۱6، ۱شود. نک: ذزیعه، ج

 (؛91ترجمه محمدعلی ابهری، 

نامۀ دیگری است که در دوازده طبقه مشایخ روایتی آقابزرگ از شجره ،االجازاتق مشایخ طرضیاء المفازات في  -2

اب گذارد. اقابزرگ پیش از دیدن کتاستادش محدث نوری تا سه محمد نویسندگان کتب اربعۀ شیعیان را به نمایش می

، خوانندگان را از خواندن مواقع النجوممحدث نوری استادش، آن را نوشته است. او پس از دیدن کتاب  اقع النجوممو

حسین حسینی جاللی و پژوهش محّمدبه کوشش نیاز دانست و اقدام به چاپ آن نکرد، ولی این کتاب کتاب خود بی

 – 320، دفتر پنجم، برگۀ 1022هنگی دارالحدیث، ، قم، مؤسسۀ فر میراث حدیث شیعه، رضا حایریمحّمداحمد فرزند 

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ 25آقابزرگ تهرانی، صحتی، ؛ 315

 (؛02خ، برگۀ 1022یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 
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التبیان چاپ شده است: بیروت، چنین در مقدمۀ تفسیرم؛ هم1956ق / 13۱6ف، ، نجاجازات الطوسي -11

 العربی؛ داراحیاء التراث

، تهران، افست در علمای عامه است شناسیموضوع کتاب، الظنون ذیل کشف؛ یا الظنون مستدرک کشف -11

های خود را بر کتاب نویسیت و گوشهآقابزرگ تعلیقا .برگه 115، م196۱ق / 13۱۱االسالمیه و جعفری تبریزی مکتبه

هحاجی خلیفه عبد کشف الظنون
ّ
حسن محّمدمهدی محّمد سّیدق( است که به کوشش 1255 – 1215چلبی ) الل

فینکه در پایان کتاب موسوی خرسان  اپ پاشا بغدادی چاسماعیل هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار الموصنّ

 افست کرد.

چون ذات باری تعالی قدیم مطلق هم قرآنرّد دیدگاه کسانی که  ،)خطی( بقدم الکالمتفنید قول العوام  -15

 ؛051، 3ق نوشت. نک: ذریعه، ج1050دانند. آقابزرگ آن را به خواهش سید جعفر اعرجی موصلی در سال می

ه سطر، برگه قطع رحلی، هر برگه شانزد 5۱، )خطی( النقد اللطیف في نفي التحریف عن القرآن الشریف -13

کننده مهدی فرزند احمد دماوندی ]مهدی آریان دایی مادرمان و برادر خانم ق، رونویس1353نوشته تاریخ پایان دست

ق( در کتاب او به نام 132۳آقابزرگ[، رّد دیدگاه نظریۀ تحریف قرآن است و دفاع از دیدگاه استادش شیخ نوری )د: 

شگاه نامۀ نمایو نام  قی منزوی فرزندش آن را به پارسی برگردانداست. دکتر علین فصل الخطاب في تحریف الکتاب

ک
َ

ه. تقریظی از همکار اندیشمندش آیتبرآن نهاد پاک از هر آلودگی و ا
ّ
محّمدحسین کاشف الغطاء بر مقدمۀ کتاب  الل

 ؛(41)شیخ الباحثین، عبدالرحیم،  آمده است

 در سه سدۀ اخیر اجازه ای بزرگ بیش از یک صدمجموعه ،ثالثةالقرون األخیرة ال يلوراثة فا إجازات الروایة و -13

های دیگر ها داده شده از سویش به دیگران و گروهی اجازهای اجازههای داده شده بدو و پارهکه برخی از اجازهاست 

خ ثة، شیاجازات الروایة و الوراثة في القرون األخیرة الثال ؛ان تشیع، در این سه سدۀ اخیر استاندیشمندان جه

علی صدرایی  ؛51؛ شیخ الباحثین، عبدالرحیم، برگۀ 129، 1ق(. نک: ذریعه، ج13۱9)د:  اقابزرگ بن علی تهرانی

 ؛54۱ – 529خ، دفتر هفتم، برگۀ 13۱۳خویی، میراث حدیث شیعه، قم، مؤسسۀ فرهنگی دارالحدیث، 
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از  به پارسی ، ترجمهفرید وجدی مصری دمحّم نوشتۀ عالمه  اإلسالم تعریف األنام بحقیقة المدنیة و کتاب -11

 در چندین با مقدمه و ترتیب و تهذیب ویژه ، چاپ به صورت مقالهبه خواهش شیخ اسماعیل محالتی است آقابزرگ

ق تا پایان شمارۀ همان سال 1002م ربیع دوم غاز آن در شمارۀ دو به تاریخ بیستدرة النجف، آپارسی شمارۀ مجلۀ 

گیری آغازین آن را زیر نظر . من ]ذاکر[ غلطبود کتابخانۀ مجلس آن را جداگانه به چاپ برساند ق و قرار1002قعدۀ ذی

 ؛015، 3، نک: ذریعه، جرسیدخ انجام دادم و گویا به چاپ ن1025استاد احمد منزوی به سال 

 درس ده ازنشق گوید: چندین کتابچۀ پاکنویس1002آقابزرگ در تاریخ ، و الفقهیة األصولیةتقریرات ال -16

 :نوشتم که باید پاکنویس شوند و نزدیک به یک مجلد است م در فقه و اصولآموزگاران

 الله آخوند خراسانی؛تقریرات درس اصول آموزگارش آیت

 الله آخوند خراسانی؛تقریرات درس فقه آموزگارش آیت

 الشریعه اصفهانیالله شیختقریرات درس اصول آموزگارش آیت

 (؛023 - 020، 3)نک: ذریعه، ج الشریعه اصفهانیالله شیخآموزگارش آیت تقریرات درس فقه

هایی در اصول عقاید دارد که ناتمام مانده است. ي العقاید، آقابزرگ سرودهمنظومة ف .منظومة شعریة عقائدیة -18

 شود:آن بدین گونه آغاز می

 الله -----الحمد للرب ال لمن سواه 
ّ

 الیستحق المدح إال

 محمد و آله األطهار -----ا صل علی المختار یا ربن

 ؛01؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 100، 00نک: ذریعه، ج

م ای با بیش از سی برگه بر کتای صراط المستقیآقابزرگ مقدمه ؛العالمة البیاضي و کتابه الصراط المستقیم -11

 مرحوم عالمه بیاضی نوشته که در آغاز جلد دوم آن به چاپ رسید؛
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صدر فرزند سن ح سّیدتأسیس الشیعه لعلوم االسالم  آقابزرگ کتاب ،رجال التأسیس در النفیس في التلخیصال -11

د، را که صدر نوشته بو «بخشی از رجال بنیانگذاران شیعه»آقابزرگ کتاب  نگاری کرد.کوته ق(1354 - 12۱2هادی )

 ؛ای از آن را فراهم آورد و به چاپ رسانیدخالصه

 ای در اصول دین است که آقابزرگ سرودۀ آن را به پایان نرساند؛، منظومهأصول الدینأرجوزة في  -51

این  خالصه کرد. نسمة السحر بذکر من تشیع و شعرآقابزرگ کتاب  ؛نزهة البصر في فهرسة نسمة السحر -51

ین یوسف ا شریف ضیاءالداست. این اثر ر  شیعه یکصد و نود و هشت شاعرترین آثار در زمینه شناسایی یکی از مهمکتاب 

کردن ها و کوتاهآقابزرگ به حذف سرودهق(، پدید آورده است. 1101 :یمنی صنعانی )دزیدی ی حسنی ایحی فرزند

 (؛155و  115، 03ها پرداخت )ذریعه، جنامهزندگی

ه، شیخ عبدالعقیدة االسالمیة ترجمۀ به پارسی -55
ّ
به پارسی،  بزرگ تهرانیاالسالم الجزایر، ترجمۀ آقاکویالم شیخ الل

 ؛25؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 115، 3. نک: ذریعه، جرسیدخ، به پایان ن1002سال 

53-  

رگ آن را همانند مقدمه برای صالح البرغانی و خاندانش است، آقابز محّمدنامۀ شیخ ، زندگیسیرة آل البرغاني -53

 ؛مصباح الجنان إلیضاح أسرار القرآن کتاب

 الظالل الخضب عن عوالي النسب ؛020، 15، جهذریع نک: ؛تشجیر بعض البیوتات الجلیلة الظلیلة في .51

ای آیین است که آقابزرگ به گونهای از زنجیرۀ تباری سادات و دانشمندان شیعهنامه، شجره52کشکول، مجلس، : نک

 ؛33 ،02 – 00؛ آیینه پژوهش، شمارۀ 020، 51ذریعه، ججداگانه گردآوری کرده است. نک: 

آن را در پارسی ُجنگ و گلچین گویند که دربردارندۀ مطالب گوناگون تاریخی، ادبی، رویدادها و به ویژه  ،الکشکول .56

ای از شود و افزون برآن پارههای پارسی نیز دیده مینامۀ خودنوشت آقابزرگ به زبان عربی است که در آن سرودهزندگی

دهندگان به ایشان در این کشکول وجود دارد )شخ ن از ایشان و یا گروهی از اجازهگیرندگا نامهها و نام اجازهتقریظ

  های آن:(. چاپ30 - 32الباحثین، عبدالرحیم محمدعلی، 

 م؛ 0210ق / 1300علی حسینی جاللی، دار جواد األئمة، محّمدالف( به کوشش 
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 خ؛1002جلس شورای اسالمی، تهران، به کوشش جعفر اشکوری حسینی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مب( و 

ۀ قاضی نوشتآقابزرگ کتاب مطلع البدور و مجمع البحور  ؛محصول مطلع البدور في تلخیص ما فیه من المنثور .58

دربرگیرندۀ سرگذشت زندگی شماری بسیار از  م( که1521ق / 1200عالمه احمد فرزند صالح فرزند ابوالرجال )د: 

؛ آقابزرگ تهرانی، 150، 01؛ و ذریعه، ج151، 02خالصه کرده است. نک: ذریعه، ج، باشداندیشمندان زیدی می

 ؛22صحتی، 

،  آقابزرگ نام آن را در پایان اجازۀ خود برای عالمه امینی به نام مرتقی عقد الآلل في مسند مصفی المقال .52

ید نام برخی از تالیفات وی بوده که یاد نکرده است، شا الذریعةآورده است، ولی نامی از آن در کتاب  مسند األمین

 چاپ شده باشد؛ اإلسناد المصفیرود به نام پس از آن نامش را تغییر داده است، گمان می

. ستاصاحب الغدیر آقابزرگ به عالمه شیخ عبدالحسین امینی نویسی و مشروح گسترده، اجازۀ مسند األمین .31

 ؛51نک: شیخ الباحثین، عبدالرحیم، 

ی فرزند مرتضا فرزند محمود کاشان محّمدفیض کاشانی، مالآقابزرگ کتاب زاد السالکین ، اد السالکینملخص ز  .31

 ؛025، 00؛ ذریعه، ج0، 10؛ ذریعه، ج20خالصه کرده است. نک: آقابزرگ تهرانی، صحتی،  ق(1201 – 1225)

آقابزرگ آن را به خواهش استاد  ای کوچک است کهحماسۀ جاویدان سرزمین کربال، رساله ،واقعة الطف الخالدة .35

؛ 32ق است )شیخ الباحثین، عبدالرحیم، 1055یافتن آن شیخ محمدباقر با آوازۀ فاضل ایروانی نوشت و تاریخ پایان

 ؛(02آقابزرگ تهرانی، صحتی، 

اد ی الشیعةطبقات أعالم ، برخی از مولفان این را نام فراگیر همۀ جزوهای وفیات األعالم بعد غیبة امام األنام .33

 اند؛کرده

یاقوت یواقیت السیر الملقوط من أزهار  ← 52نک: کشکول،  ؛الیاقوت المزدهر في تلخیص ریاض الفکر .33

باشد. آن بررسی می الیواقیتاست و آن جزو ششم از کتاب  الفکر الریاضای از کتاب ، آن گزیدهریاض الفکر

 ؛(050، 05ست )ذریعه، جا ق1113های اندیشمندان زیدی تا سال نامهزندگی
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بیت، یادمان طباطبایی، ذکراه ، پژوهش و به کوشش عبدالعزیز طباطبایی، انتشارات آلالرسالة الرحمانیة .31

 ق؛1315، 551 – 531، 0السنویة األولی، ج

 ؛52؛ نک: کشکول، المع المقاالت في فهرس جامع السعادات .36

گذاشته است،  10 – 11نامۀ اندیشمندان چهار سدۀ آقابزرگ برای زندگی، عنوان فراگیری است که البدور الباهرة .38

 ؛51، 0ولی به کار برده نشد. نک: ذریعه، ج

 ؛25؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 020، 11، نک: ذریعه، جحیاة ثقة االسالم الکلیني و شأن الکافي .38

کتاب  ت.ای نگاشسید حسن صدرعاملی حاشیه نوشتۀ تکملة امل اآلمل، آقابزرگ بر حاشیه بر تکملة امل اآلمل. 38

 ؛311، 3نک: ذریعه، جق(. 1123فرزند حسن حرعاملی )د: محمد نوشتۀ  امل اآلمل

شناس ق( اندیشمند نسب1102)د:  تشجیر حدیقة النسب للفتونی یا؛ شجرة السبطین و شرعة الشطین. 38

ن نامه و طومار بلند و باالیی از زنجیرۀ تباری فرزندارهفتونی است. کتاب خطی است، کتابی دیگر از آقابزرگ دربارۀ شج

ق استخراج 1035مالشریف فتونی در سال  کتاب النسبامام حسن )ع( و امام حسین )ع( است که ایشان آن را از 

 ؛ 25؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 01، 10کرد. نک: ذریعه، ج

 (؛02م الشیعه، سدۀ چهارم، کح )؛ نک: مقدمۀ طبقات اعالنسمة السحر في من تشّیع و شعر .38

ای از ریاض العلماء؛ و الکنی و األلقاب است. آن دربردارندۀ ، این مجموعه خالصهالمجموعة الرجالّیة التاریخّیة. 38

نکات تاریخی و رجالی است که آقابزرگ در سفرهای خود به مشهد، قاهره، حجاز، سوریه و جزآن گردآوری کرده است. 

 ؛22 – 25؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 20، 02نک: ذریعه، ج

 (؛01؛ آقابزرگ تهرانی، صحتی، 50)شیخ الباحثین، عبدالرحیم،  مجموعة کبیرة من القصاصات. 38

 ؛35، 12، اعیان الشیعة، جالمع المقاالت في فهرست جامع السعادات. 38

 یستنکر جریمة الجبهان؛م، االمام الطهراني 1051، 0ع ، مجلة المعارف،استنکار جریمة الجبهان .31
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حسن طالقانی، مطبعة الغري الحدیثة، محّمدموسی الطالقاني، پژوهش  سّید، مقدمۀ دیوان الطالقانياسرة آل .32

 ق؛1055نجف، 

الدین طاوس، رضیابن کشف المحجة لثمرة المهجة،، مقدمۀ کتاب الدین ابوالقاسم علي بن طاوسرضي .31

 م؛1052ق / 1052عة الحیدریة، نجف، ق(، مطب553أبوالقاسم علی )د: 

مستدرك الوسائل و مستنبط ق(، مقدمۀ 132۳ -1254) الشیخ المیرزاحسین نوری بن المیرزامحّمدتقی .31

 م؛ 1025ق /  1322لبنان،  –السالم إلحیاء التراث، بیروت البیت علیهم، موسسة آلالمسائل

 ق؛1055، 0، ع1، س، مجلة الرضوان(1) مراجعات حول کتابنا الذریعة. 35

 ق؛1055، 0و  2، ع0س (،5مراجعات حول کتابنا الذریعة ) .33

 تقریظ که بیشتر نقد ستودنی است، بر سی و هشت کتاب عربی به زبان عربی، .33

 ه کتاب پارسی به زبان پارسی؛ تقریظ بر نُ  .31

 هان تشیع و اهل سنت؛نگاری به زبان پارسی و عربی به اندیشمندان و فرهیختگان جها نامهده .36

 امۀ حدیث به بزرگان و دانشمندان.نها اجازهده .38

، نوشتۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )تبیان اندیشه، گزیدۀ مقاالت پژوهشی در الشیخ میرزامحمدحسین النائیني .31

هشناخت آراء آیت
ّ
ر و انجمن آثا های پارسی، عربی و انگلیسی، اصفهان،میرزامحمدحسین غروی نایینی به زبان الل

ق / 142۱، 4و  3) آفاق نجفیه، دروۀ نخست، شمارۀ ؛ 055 – 053، برگۀ 1050مفاخر فرهنگی استان اصفهان، 

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ 344 – 299م، برگۀ 2۳۳6

 (؛55خ، برگۀ 1022خانۀ کتاب، تهران،  سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی،

، آقابزرگ تهرانی، اقابزرگ در یکی از سفرهایش به تهران، های خطی کتابخانۀ محدث ارمویفهرست نسخه. ۳1

پس از بازدید از کتابخانۀ ارموی، گزارشی برای آن نوشت که به کوشش سید محمدحسین حکیم به چاپ رسید 

ادنامۀ شیخ ؛ ی22 – 15، دفتر دوم، برگۀ 13۱5رکز اسناد مجلس شورای اسالمی، پژوهی، کتابخانه، موزه و م)نسخه
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خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )

 (؛03خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ادنامۀ ؛ ی۱9 – 6۱نامۀ سفینه، شمارۀ دوم، برگۀ مرتضا موسوی گرمارودی )فصل، آقابزرگ تهرانی، رسالة في الکافي .11

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛123خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

الدین همدانی / محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، مقال یادشده سید جمال، های معاصر اسالمی اصالحینهضت .11

نامۀ تاریخ و فرهنگ معاصر، شمارۀ یکم، در طبقات اعالم الشیعه، نقباء البشر آمده و در این جا ترجمه شده است )فصل

مناسبت یکصدمین خ(، مجموعۀ گفتارها به 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 15 – 11، برگۀ 1052مهر 

 (؛125خ، برگۀ 1022سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی) ترجمة الشیخ آقابزرگ بقلم نفسه .3۳

 (؛135 - 130خ، برگۀ 1022عی، خانۀ کتاب، تهران، یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طال
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 الشیعةالذریعة الی تصانیف 

 آرمان آقابزرگ در گردآوری دانشنامۀ ذریعه و طبقات اعالم شیعه

صانیف الشیعة
َ

ریَعة الی ت
َ

 ،است. آن ارزشمندترین های شیعهیابی به نوشتهآویزی؛ یا راهی برای دست، دستالذ

 هذریعجلدی  25 دانشنامۀاست.  آیینشیعه نویسندگانشناسِی کتاب ۀدانشنام و نخستین ترینگسترده ،مهمترین

شیعه در  اندیشمندانکتاب تألیفی و ترجمه از شناسۀ هزار  5۳بیش از  بابیش از یازده هزار صفحه  شدهالفبایی تدوین 

 ؛طوسیشیخ  فهرست مانند ،هنخستین شیعدورۀ نگارِی فهرست هایکتابگوناگون است. آقابزرگ از  هایدانش

خاتمة ، شیخ حرعاملی؛ و امل اآلملشهرآشوب مازندرانی ساروی؛ ابن فهرست العلماء نجاشی؛ فهرست

کشورهای خاورمیانه و در های گوناگون از فهرست کتابخانه چنینهم. ، شیخ مالحسین نوری بهره بردالمستدرک

از رایزنی با  نیزو های خصوصی در کتابخانهچاپی و خطی  ایهبسیاری از موارد مشاهدات شخصی خودشان از کتاب

 بهره برده است. خودمورد اعتماد  گروهی از اندیشمندان

 پیمان سه یار اندیشمند

م( اندیشمند 1012استاد عبدالرحیم محمدعلی در یادنامۀ آقابزرگ، شیخ الباحثین آورده است: جرجی زیدان )د: 

ار جلد به چاپ در چه تاریخ آداب اللغة العربیةکتابی ُپرآوازه در تاریخ ادبیات عرب به نام  تبارنگار و ادیب لبنانیتاریخ

کی به نوشتاری اند و آثار علمی نداای کوچککند: شیعه طایفهازگو میب با چنین مضامینی رساند و در بخشی از آنمی

ار تبایرانیرو، سه یار اندیشمند دارند. ازایناند و اینک در حال انقراض هستند؛ یا دیگر وجود خارجی نجا گذاشته

شوند تا پاسخی علمی و خردورزانه به سخن نادرست و ناآگاهانۀ وی بدهند؛ پیمان میبا یکدیگر همخیزند و برمی

هرکدام بخشی از شناسایی بهتر و به روزتر فرهنگ و تمدن شیعه را که بیشتر برخاسته از سرزمین ایران بزرگ بنابراین، 

 کشد. ست، بر دوش میا

هپیمان: آیتسه یار هم
ّ
هق(، آیت1020آقابزرگ تهرانی )د:  الل

ّ
هق( و آیت1053سید حسن صدر )د:  الل

ّ
شیخ حسین  الل

رسانند که در این چهارده و کاری را به انجام می دهنددست به دست هم می ند. ایشانق( بود1050الغطاء )د: کاشف

 انجام نرسیده بود.سده، بدین گستردگی به 
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م گذاری و باروری علوگذاردن سهم آنان در بنیانهای علمی شیعیان و به نمایش، پژوهش دربارۀ حرکتسید حسن صدر

شود یم تأسیُس الشیعِة لعلوِم االسالمرساند و نتیجۀ کارش نوشتن کتاب جهانی، به ویژه جهان اسالم به انجام می

 رسد.برگه در عراق به چاپ می 335ق در 1052که با کوشش آقابزرگ در سال 

، کشد و پس از ستودن کار شگرفشبه نقد میتاریخ آداب اللغة العربیة الغطاء، خود کتاب شیخ محمدحسین کاشف

المطالعات ه بکه  کندبازگو می اشایهای دیکتهنویسیحتا نادرست آن راادبی و گرامی های ریزبینانه بسیاری نادرستی

 .رسدآرژانتین به چاپ می آیرسدو بار در بوینوس ت و النقود و الردودو المراجعا

م تا سدۀ از آغاز اسال های نوشته شده توسط شیعیانشود از یک سو فهرستی از نام کتابقابزرگ تهرانی برآن میشیخ آ

ردآوری گر شناسۀ کتاب با بیش از پنجاه هزادر بیست و نه مجلد  الذریعة إلی تصانیف الشیعةچهاردهم هجرت با نام 

نوشتاری نامه و کارهای علمیبه گردآوری فهرستی از نام و زندگی ، اقدامبرای تکمیل کردن آن کند، سپسمی

دهد و برای هر سده نام می طبقات أعالم الشیعةد و آن را مایناقدام مینویسندگان شیعه از سدۀ چهارم تا چهاردهم 

 ها، به گستردگی یاد خواهیمهای وویژۀ آنشود و ما آن را با نامک به بیست مجلد میکه نزدیگزیند تر برمینامی ویژه

 کرد.

 های چاپ کتاب الذریعه دشواری

آقابزرگ در  شیخ :گویدبازمیگونه ماجرای انتشار نخستین مجلد از الذریعه را ایننوادۀ برادر آقابزرگ  اکبر ثبوت

 امام رضا مشهد فری به ایران کرد تا ضمن تجدید دیدار از وطن و زیارتسال تحمل غربت، س 35پس از  و ق135۳سال 

در ایران مورد استقبال علما و رجال حکومت قرارگرفت و مرحوم حاج او هزینٔه چاپ و نشر الذریعه را نیز فراهم آورد.  )ع(

هسید نصر
ّ
یار که مردی بس اد دانشگاهالعموم یا دادستان کل و رییس دیوان عالی تمیز و استاخوی، مدعی تقوی الل

ای بزرگ داشت، پس از دیداری با آقابزرگ از او دعوت کرد شناسی دانشمند بود و خود کتابخانهمتنفذ و مقتدر و کتاب

 دهد شرکت کند. شکوه که برای پذیرایی از او تشکیل می در مجلسی با

هعموی آقابزرگ حاج میرزا حبیب
ّ
و ثروتمندان نیکوکار نیز از مدعوین بود و پس از حضور از بازرگانان  محسنی تهرانی الل

تومان )به پول آن زمان(  5۳۳۳در مهمانی، چون حرمتی که آقابزرگ در نزد تقوی داشت مالحظه کرد، به او گفت: من 

 و نماید، از تقوی بخواهید ترتیب وصول این مبلغ را بدهداز کسی طلب دارم و بدهکار از ادای دین خود استنکاف می
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تومان که از این طریق به  5۳۳۳شما آن را بگیرید و به هزینه چاپ ذریعه برسانید. آقابزرگ به همین گونه عمل کرد و با 

 .دست آمد، به محل اقامت خود در سامرا بازگشت

یعه شاما پیش از اقدام به چاپ ذریعه، در میان شیعیان و سنیان مقیم سامرا جنگی درگرفت و بر اثر آن، یک روحانی 

ایرانی موسوم به شیخ هادی تهرانی به قتل رسید و عمال حکومت در سامرا با اقدامات شدید خود، شیعه و علمای شیعه 

سال اقامت در این شهر، کار تدریس  26و ایرانیان مقیم سامرا از جمله آقابزرگ را در تنگنا گذاشتند و او ناگزیر پس از 

جا اقامت گزید و با پولی که در دست داشت، تصمیم به جف بازگشت و در آنرسمی را برای همیشه تعطیل کرد و به ن

، بدین منظور محلی را در شارع الحسین، جبل اجاره کرد و تجهیزات و ای به نام مطبعة السعادة گرفتتأسیس چاپخانه

د بر روی یک برگ به چاپ رسان را آیت الکرسیادوات الزم چاپخانه را خریداری کرد و برای آغاز کار و از باب تیمن و تبرک 

داران نجف که از به میدان آمدن یک رقیب تازه چاپخانهتا به دنبال آن به چاپ ذریعه و آثار دیگر اقدان نماید، اما برخی 

ها را به صرافت انداختند که از ادامٔه کار چاپخانه ناراضی بودند، به توطئه برخاستند و به سراغ عمال حکومت رفتند و آن

 وگیری کند. جل

حکومت ضد شیعی و ضد ایرانی هم که در پی فرصتی به منظور ایجاد تنگنا برای شیعه و علمای شیعه بود، به این بهانه 

 که آقابزرگ، ایرانی است چاپخانه را تعطیل و مهر و موم کرد و آقابزرگ را با انواع و اقسام دردسرها مواجه ساخت. 

اما باز هم مشکل حل نشد و او ناگزیر تجهیزات و ادوات چاپخانه  ،نفر عراقی واگذار کرد آقابزرگ مدیریت چاپخانه را به یک

ها را خرید و به مطبعٔه مزبور منتقل کرد و از پولی که را فروخت و شیخ محمدعلی صحاف که مالک مطبعٔه الغری بود، آن

گیری آن را ادیب فرزانه که تصحیح و غط جلد اول الذریعه در همین چاپخانه به چاپ رسید ق1355پرداخت، در سال 

شیخ محمدعلی اردوبادی یکی از دوستان آقابزرگ انجام داد. وی اجازۀ روایت از ایشان نیز دریافت کرد. دولت باز هم 

توزانۀ خود را دنبال کرد و مدت شش ماه از انتشار آن به بهانۀ پارسی بودن نام نویسنده ]آقابزرگ[ جلوگیری اقدامات کینه

 کرد که شیخ ناچار شد یر روی جلد و صفحۀ عتوان محمدمحسن نزیل سامراء را درشت و آقابزرگ را ریز در زیر آن بیاورد.

 (26 - 25 طالعی، برگۀ)اکبر ثبوت، گزارشی از کتاب الذریعه، یادنامٔه شیخ آقا بزرگ تهرانی، 

هآیت پژوهشیبزرگترین کار 
ّ
فرزند علی فرزند محمدرضا فرزند محسن فرزند ، محمدمحسن شیخ آقا بزرگ تهرانی الل

چهار جزو است که مجموعۀ آن جلد نهم در  که جلد 05م( در 1052 – 1255ق / 1020 – 1000) اکبر فرزند باقرعلی



113 

 

 – 1055های )ق به گردآوری آن روی آورد و چاپ آن در میان سال1053تا  1000. آقابزرگ از سال شودمجلد می 00

مردان توجهی دولتها، بیاندازیها، سنگخ( در نجف و تهران با دشواری1055 – 1015م / 1055 – 1005ق / 1005

 الوردی به بسیاری از کشورهای عربی به پایان رسید. و ستیزجویی دولت عراق و ممنوع

احمد  و استاد دو فرزند گرانسنگ ایشان برادران دکتر علینقیهای علمی، ادبی و ویرایشی هماره همیاری و کمک باید

المعارف و دانشنامۀ دیگر آقابزرگ را فراهم کوش بود که شرایط چاپ این دایرهدو رأس دیگر این مثلث سختمنزوی 

  ساخت.

  رسید.به چاپ م 1025خ / 1055 ق /1325 به کوشش احمد اشکوری حسینیذیل ذریعه مستدرک و  05جلد 

یشان او برخی از خویشان ، با کمک نوادگان عة إلی تصانیف الشیعةالذریعالم أ فهرستجلد  سهبه همراه افزون برآن 

که بیش یازده سال تنها فراهم آمد خ 1055تا  1005های سال میاندکتر علینقی منزوی و استاد احمد منزوی  با نظارت

 تک این اعالمسازی و یافتن تاریخ مرگ و زندگی برای تکمحمدابراهیم ذاکر نوادۀ آقابزرگ بر روی گردآوری و مرتب

 .رسیدخ به چاپ 1052در سال  تا این که توسط انتشارات دانشگاه تهرانکوشش کرد 

 بارهاو پس از پیروزی انقالب در ایران،  ،خ1055سال  دراین کتاب ارزشمند  پس ازپایان چاپ همۀ جلدهای شوربختانه

و تهران  قم ،در بیروتسودجویانه، ، دۀ آقابزرگخانوا بدون اجازۀ، شیعه و تاریخ تشیع شناسیدانشنامۀ بزرگ کتاباین 

این خانوادۀ  واردشدن ستم مضاعف برقانونی و به هنگام و افسوس در یک فرجۀ بی هزاران دریغگردید.  منتشر

زمین و جهان تشیع، به ویژه دکتر علینقی منزوی که همراه با آزار و زندان و سپس گذار فرهنگ و تمدن ایرانخدمت

ن بر ۀ الذریعه، افزوسارقان ادبی دانشناماو از سوی دولتمردان انجام گرفت، فرصتی مناسب فراهم آمد تا  نشینیخانه

یک  چهل وکه تنها چاپ آن بیش از را نویسی شده المعارف گستردهمادی مولف و محققان این دایرهحقوق کردن پایمال

ها ]پدر و دو با این مثلث منزوی جوییستیزه ایشان با، از زندآن سرب بگیرند و از پرداختنادیده سال به درازاکشیده شد، 

آنان  .ها در گزارۀ هر جلد بازگو شده استکه برخی از آن فرزند[، اقدام به دادن تغییراتی غیرکارشناسانه در آن کردند

های از پشت همۀ جلد کنندۀ این اثر سترگ راشرمانه نام دو فرزند مصحح و چاپتوزی را به جایی رساندند که بیکینه

 آن برداشتند.
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اندیشمندان  از بزرگ وی جاللی، از شاگردان و مریدان آقاحسین حسینمحّمدآقای االسالم حجتخوشبختانه 

ران از شاگردان و یا طباطبایی یزدی عبدالعزیز سّیداالسالم حجت داماد پژوهشگران ایرانی معاصر، مقیم شیکاگو و

کتاب همراه با  به CD در دواز روی نسخه اصلی اسکن کرده  خ1020ه الذریعه را در سال ، مجموعبسیار نزدیک آقابزرگ

نامه ای گسترده از زندگی( که گزاره13۱9ـ  1293) يحیاة شیخنا الطهران يف يمانغایة األه نام خود ب گرانسنگ

 کارهای فرهنگی شیخ، دربرگیرندۀ: ای فراگیر ازو آموزگاران، شاگردان و سفرهای ایشان و گزارهشیخ آقابزرگ تهرانی 

های داده شده به آقابزرگ از سوی آموزگاران و برخی از اندیشمندان های گرفته شده از سوی آقابزرگ و اجازهنامهاجازه

 د.انشناسان قراردادهکتاب پژوهشگران و دسترس درجهان اسالم 

اینک این  نمودند وخانواده منزوی  پیشکش بهرا  یادشده CD قای حسینی جاللی چند نسخه ازاستاد گرامی جناب آ

 ایدر راست پژوهشگران ایبرای بهرهو نیز  ةالذریعهای دوبارۀ کتاب کاریهرگونه دستبه منظور جلوگیری از  CD دو

همگان دسترس های زیر در در لینکو مجازی  فضایدر  زمین و جهان تشیعایرانتاریخ و فرهنگ  بررسیو  پژوهش

 بهرۀ علمی شود.ها رد. امید است با حفظ امانت داری و حقوق مولفان از آنگیقرارمی

وری آقابزرگ را در عراق، ایران و چند کشور همسایه در جلدهای ششم تا کتابخانۀ مورد بهره 50علینقی منزوی نام 

 هشتم، بازنویسی کرده است.

 مجلدات ذریعه

ق 1055 الحجهذی ، نجف، عراق،يالغر ةازهاق الباطل، مطبع –ات ، الجزء االول، آب حیالذریعة إلی تصانیف الشیعة

هآیت گونه ازتقریظ شناسۀ کتاب، با مقدمۀ 26۳۱، برگه 505، م1005/ 
ّ
 پیمانهم الغطاءکاشفمحمدحسین آل الل

 ، محمدحسین1341، با امضای: کتبه بأنامله الداثرة، شوال سنة کردن میراث فرهنگی تشیعآقابزرگ در زنده

االسالم محمدعلی غروی چنین مقدمۀ حجتهمپیمان دیگر سید حسن صدر؛ و تقریظی از همالغطاء؛ کاشفآل

ین جلد را تصحیح ا ؛نامهچهار برگه غلطو مقدمۀ آقابزرگ به نام فاتحة الکتاب در بیست برگه، دربارۀ آقابزرگ  اوردبادی

 ادیب بزرگ اردوبادی بر دوش داشت.
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ۀ نتشارات کتابخانم با نظارت فرزندانش دکتر علینقی و استاد احمد منزوی توسط ا1052ق / 1025چاپ دوم در سال 

د که دهشود، ناشر نوید میدیده میای از دکتر علینقی منزوی در آغاز جلد یکم به چاپ رسید، مقدمه اسالمیه، تهران

 شود؛ نوزدهم پخش می جلد دوم تا ششم دوباره تصحیح و تجدید نظر شده و به زودی به همراه جلد

 خ /1015ایوان مدائن، مطبعة الغري، نجف، عراق،  –و الغلول  ی، الجزء الثاني، األسارالذریعة إلی تصانیف الشیعة

، با تصحیح سید محمدصادق بحرالعلوم شناسۀ کتاب 0235 نامه،پنج برگه غلط، برگه 510، م1005ق / 1055 رجب

  ؛که از ایشان اجازۀ روایت گرفته بود فرزانه بود یکی از شاگردان مبرز آقابزرگ، ادیب

 ؛م، 1050ق / 1001چاپ دوم با هزینۀ مؤلف، انتشارات مکتبه مطهری، تهران، 

خ 1015التحیة المبارکة، مطبعة الغري، نجف، عراق،  –، الجزء الثالث، البائیة الحمیریة الذریعة إلی تصانیف الشیعة

، سید محمدصادق بحرالعلوم شاگرد ادیب و نامه، یک برگه غلط1012کتاب  ، شناسۀبرگه 300، م1002ق / 1055/ 

 ؛فرزانه آقابزرگ تصحیح آن را به انجام رساند

التیمیه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه  -، الجزء الرابع، التخاطب الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 . نامه، دو برگه غلط0023، شناسۀ کتاب برگه 512، م1031/  ق1052 جمادی یکم خ /1002، تهران، شورا مجلس

رو، چاپ ذریعه در نجف ممکن نبود. آقابزرگ ناگزیر شد، پیآمد رخداد جنگ جهانی دوم کمبود و گرانی کاغذ بود. ازاین

آن باشد.  اه چاپتا دیگر تهران جایگ های ذریعه به تهران فرستادنوشتهعلینقی فرزند بزرگش را همراه با برخی از دست

هاز سوی دیگر سید نصر
ّ
ک ای با آقابزرگ داشت کمتقوی رییس دیوان عالی کشور در آن برهه، ارادت و دوستی ویژه الل

 کرد تا جلد چهارم در سال یادشده در چاپخانۀ مجلس به چاپ رسید.

جلس مینقی منزوی، چاپخانه سازی، به کوشش علچینی –نامه ، الجزء الخامس، ثابتالذریعة إلی تصانیف الشیعة

 ؛شناسۀ کتاب 1513، برگه 002، م1033ق / 1050خ / 1000، تهران، شورا

انک بحزن المؤمنین، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه  –، الجزء السادس، الحائریات الذریعة إلی تصانیف الشیعة

کتابخانۀ  00و نام  شناسۀ کتاب 0350، [مهناپنج برگه غلط] برگه 310، م1035ق / 1055خ / 1005، تهران، ملی ایران

در پایان این جزو آورده است، دربرگیرندۀ: کتابخانۀ ]بیت الطریحي؛ ایشان فرزند دکتر علینقی  کهوری آقابزرگ مورد بهره
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الغطاء؛ الحسینیة بالکاظمیة؛ حفید الیزدی؛ الخونساري؛ الرضویة؛ السبزواري؛ التستریة؛ التقوي؛ حسینیة کاشف

المتکلمین؛ السماوي؛ سیدنا الشیرازي؛ الشریعة؛ شیخنا الشیرازي؛ الصدر؛ العلماء؛ سلطاناالر؛ سلطانسپس

الطهراني بسامراء؛ الطهراني بکربالء؛ العطار ببغداد؛ العطار بالکاظمیة؛ الفاضلیة؛ فخرالدین؛ کّبة؛ مجدالدین؛ 

 ؛الدین[ة؛ هبةالمجلس؛ المحیط؛ المدرسة الشیرازیة؛ المشکاة؛ الملک؛ الملی

 را نیاورده است. 310تا  325، بدون اجازۀ خانوادۀ آقابزرگ، برگۀ چاپ داراألضواء بیروت

بازی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، شبخیمه –، الجزء السابع، حساب الذریعة إلی تصانیف الشیعة

دکتر علینقی فرزند ایشان که وری آقابزرگ د بهرهکتابخانۀ مور  01، و نام برگه 022، م1032ق / 1055خ / 1005تهران، 

طعان بقطیف؛ اوقاف العامة؛ السید محمدباقر الحجة؛ در پایان این جزو آورده است، دربرگیرندۀ: کتابخانۀ ]آل

ائي؛ القر الدین المحدث؛ جامع الحیدرخانه؛ کهیاء؛ جامع الرواسي؛ سلطانچی؛ تربیت؛ تکیة الخالدیة جاللالپاچه

االسالم بزنجان؛ الشیخ محمدصالح الجزائري؛ السید عبدالحسین الدین بقم؛ شیخمانیة ببغداد؛ السید شهابالسلی

 ؛الغطاء[خاتون؛ النفیسي؛ الشیخ هادي کاشف الحجة بکربالء؛ السید علّي االیرواني؛ المرجانیة؛ نائلة

 چاپ دوم، دارالکتب العلمیة، اسماعیلیان نجفی، قم، 

خ 1000دیو، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، تهران،  -، الجزء الثامن، دائرة انیف الشیعةالذریعة إلی تص

وری آقابزرگ که کتابخانۀ مورد بهره 0شناسۀ کتاب، و نام  1020نامه[، ]پنج برگه غلط برگه 020م، 1052ق / 1050/ 

هفرجخرسان؛ آلۀ: کتابخانۀ ]آلدکتر علینقی فرزند ایشان در پایان این جزو آورده است، دربرگیرند
ّ
الدین؛ يمح؛ آلالل

 ؛مشکور؛ الروضاتي؛ الغرویة؛ الفراهاني بکربالء؛ القاضي بتبریز؛ القزوینیة باصفهان[آل

آقابزرگ  ،الهیجاني دیوان دیهیم –مشروطه ، القسم االول من الجزء التاسع، دیوان آئینه الذریعة إلی تصانیف الشیعة

شناسۀ  1001، برگه 005، م1050ق / 1050خ / 1000ش علینقی منزوی، مجلس شورا، تهران، تهرانی، به کوش

 ؛کتاب

 دی یک برگ آخر را اسکن نکرده است.سی
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، به کوشش ثیربک دیوان عبدالصمد –کبانی ، القسم الثاني من الجزء التاسع، دیوان ذاتی الذریعة إلی تصانیف الشیعة

، شناسۀ کتاب از برگه 051برابر  522تا  33۱، م1050ق / 1052خ / 1002هران، علینقی منزوی، چاپخانه دولتی، ت

 ؛0500برابر  3502تا  1000

نوی دیوان می – بدخشانی عبدالصمدمولی ، القسم الثالث من الجزء التاسع، دیوان الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 1133تا  522، م1053ق / 1020خ / 1030همدانی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه تهران، 

 ؛0525برابر  5055تا  3501، و از شناسۀ کتاب 355برابر 

ش علینقی ، به کوشالدیلمی دیوان یونس –، القسم الرابع من الجزء التاسع، دیوان نائب الذریعة إلی تصانیف الشیعة

، شناسۀ کتاب از برگه 003برابر  1500[ 1000] تا 1135، م1055ق / 1025خ / 1035منزوی، دانشگاه تهران، 

یوهاری، مایل الهندی[  –ساز ، به همراه دو فهرست: یکی فهرست انساب الشعراء ]آیینه1121برابر  2322تا  5055

یوسفیة، ماجد بحرانی[ برگۀ  –؛ و دیگری فهرس المنظومات و الکتب ]آئین اکبری، عالمی هندی 1355تا  1000برگۀ 

 توان پیرست را احمد منزوی فرزند دوم آقابزرگ گردآوری کرد که برپایۀ فهرست نخست می، هر دو فه1500تا  1355

 ؛برد، چند شاعر با عنوان شیرازی، تهرانی، خراسانی، حسنی، جعفری و چند شاعر نقاش یا خطاط داریم

ماعیلیان در قم به چاپ ای چهارده برگی برای چاپ دوم چهار جلد جزو نهم دارد که آن را اسدکتر علینقی منزوی مقدمه

 نامه پیوست چاپ دوم گذاشته است.برگه غلط 05رسانیده، نوشته و به همراه 

الرسائل و المکاتیب، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه  –، الجزء العاشر، ذائقه ماتم الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 ؛شناسۀ کتاب 225نامه[، ات و غلط]ده برگه استدراک برگه 051، م1055ق / 1055خ / 1005مجلس، تهران، 

، به کوشش علینقی منزوی، ریگستان نجف –عشر، رساله آب حیات ، الجزء الحاديالذریعة إلی تصانیف الشیعة

 ؛شناسۀ کتاب 0230نامه[، ]سه برگ غلط برگه 035، م1050ق / 1052خ / 1005چاپخانه مجلس، تهران، 

کاران، به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه تهران، سیه –عشر، الزائریة ، الجزء الثانيالذریعة إلی تصانیف الشیعة

 ؛شناسۀ کتاب 1053، نامه+ یک برگه غلط برگه 000، م1050ق / 1022خ / 1032
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القضاء، نجف،  ةسینا العینیة، مطبعشرح قصیدة ابن –عشر، شاپور و شهناز ، الجزء الثالثالذریعة إلی تصانیف الشیعة

، شناسۀ کتاب 1355نامه، سخن محمدصادق بحرالعلوم مصحح[، ]سه برگه غلط برگه 322، م1050ق / 1052عراق، 

شد  نوشتۀ آقابزرگ، برای چاپ رونویسیاین کتاب توسط سید عبدالعزیز طباطبایی شاگرد دیگر آقابزرگ از روی دست

گیری لمعارف و شاگرد آقابزرگ غلطو سید محمدحسن طالقانی مدیر مجلۀ اکه او نیز اجازۀ روایت از شیخ گرفته است 

 ؛اجازۀ نقل روایت از شیخ دارد شد که او نیز

 را نیاورده است. 015 – 013و  011 - 012، بدون اجازۀ خانوادۀ آقابزرگ، برگۀ چاپ داراألضواء بیروت

عراق،  ، نجف،الشینیة، مطبعة اآلداب –الفارض عشر، شرح قصیدة ابن، الجزء الرابعالذریعة إلی تصانیف الشیعة

شناسۀ  0550خواهی، سخن محمدصادق بحرالعلوم مصحح[، نامه، پوزش]سه برگه غلط برگه 055، م1051ق / 1021

 ؛جلد نیز هست چون جلد دوم و سوم و سیزدهم مصحح این، بحرالعلوم همکتاب

، منزوی، دانشگاه تهران، به کوشش احمد الوصول عیون –عشر، صابون ، الجزء الخامسالذریعة إلی تصانیف الشیعة

 ؛شناسۀ کتاب 0003، نامه[]پنج برگه غلط برگه 322، م1055ق / 1023خ / 1030

قائد، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران،  -عشر، غارات ، الجزء السادسالذریعة إلی تصانیف الشیعة

+ حرف  305]حرف غ  شناسۀ کتاب 0005برگه ]فهرس المؤلفین، سی برگه[،  331، م1055ق / 1025خ / 1035

 .[1050ف 

آن به انجام رساند، ولی به جهت تحت تعقیب نیروهای امنیتی ساواک های علینقی منزوی تصحیح جلد شانزدهم تا میانه

رو، احمد منزوی برادر کوچکتر ایشان مسئلۀ چاپ ذریعه را و رکن دو، ناگزیر به بیرون رفتن ناخواسته از میهن شد. ازاین

 ؛ر دوش گرفتب

وشش الکسوف و الخسوف، آقابزرگ تهرانی، به ک –عشر، قائد القوات العلویة ، الجزء السابعالذریعة إلی تصانیف الشیعة

 1502 برگه[ 05برگه ]فهرس المؤلفین  000 ،م1055ق / 1025خ / 1035احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران، 

 ؛[022 + بخش نخست حرف ک 1032]حرف ق  شناسۀ کتاب
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لیلی و مجنون، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه،  –عشر، کشف ، الجزء الثامنالذریعة إلی تصانیف الشیعة

شناسۀ کتاب  0051نامه[، برگه + دو برگه غلط 03]فهرس المؤلفین  برگه 305، م1055ق / 1025خ / 1035تهران، 

  ؛+ یک[ 505ل + حرف  022+ حرف گ  1300تا  021]بخش دوم حرف ک از 

المجاهدات، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه،  –عشر، المآب ، الجزء التاسعالذریعة إلی تصانیف الشیعة

 ؛شناسۀ کتاب 1522برگه[،  01]فهرس المؤلفین  برگه 325، م1050ق / 1020خ / 1032تهران، 

ش احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران، المسبل، به کوش –، العشرون، المجتبی الذریعة إلی تصانیف الشیعة

نامۀ صاحب الذریعه به جهت درگذشت ایشان ای دوازده برگی دربارۀ زندگی، همراه مقدمهم1052ق / 1002خ / 1030

 1521شناسۀ کتاب ] 1052برگه[،  02برگه، فهرس المؤلفین  332برگه ] 302ذریعه +  02و  10میان تاریخ چاپ جلد 

 ؛[0552تا 

المقالة، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه  –، الجزء الحادي و العشرون، المستبین ة إلی تصانیف الشیعةالذریع

تا  0550شناسۀ کتاب ] 0251برگه[  32برگه ]فهرس المؤلفین  332، م1050ق / 1000خ / 1051اسالمیه، تهران، 

 ؛وت، نوادۀ برادر آقابزرگ به انجام رساندبرای چاپخانه و تنظیم فهرست مؤلفان را اکبر ثب 01. رونویسی جلد [5510

المنتخب، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه  –، الجزء الثاني و العشرون، المقالید الذریعة إلی تصانیف الشیعة

. [5212 - 5502شناسۀ کتاب ] 0202نامه[، ]یک برگه غلط برگه 333م، 1053ق / 1000خ / 1050اسالمیه، تهران، 

ی چاپخانه را اکبر ثبوت، نوادۀ برادر آقابزرگ به انجام رساند. برادران منزوی در چاپ این مجلد، برا 00رونویسی جلد 

از  آمیزدست به اقدامی متهورانه زدند و در اوج خفقان دوران پادشاهی، اقدام به نوشتن گزارشی گسترده و ستایش

هنامه و آثار آیتزندگی
ّ
، به دلیل امکان مزاحمت از که ناشر از آن خبردار شدخمینی کردند که پس از چاپ، هنگامی  الل

سوی رژیم وقت، اعتراضی شدید به هر دو برادر کرد، گویا به دلیل همین اقدام علینقی بود که پس از انقالب پاداش او 

سن  ر، کمترین آن زندان همراه با شکنجه داز سوی مسئولین انقالبی، مشمول انواع و اقسام الطاف و عنایات شدن بود

 ؛ شصت سالگی و قطع حقوق تا پایان عمر بود، در حالی که با آغاز انقالب او بازنشسته شده بود
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میوه، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه،  -، الجزء الثالث و العشرون، منتزع الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 [؛0122 - 5211شناسۀ کتاب ] 1052، برگه[ 02]فهرس المؤلفین  برگه 050، م1055ق / 1005خ / 1053تهران، 

ان، نیه، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهر  –، الجزء الرابع و العشرون، نائیة الذریعة إلی تصانیف الشیعة

نامه یک + متفرقه یک[، برگه + رموز یک + غلط 30]فهرس مؤلفي حرف النون  برگه 322، م1052ق / 1002خ / 1055

 ؛ابشناسۀ کت 0015

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

برگه  05 ] خاتمه دو برگه + فهرست مؤلفي الجزء الخامس و العشرین برگه 305، م1052ق / 1002خ / 1055تهران، 

 المجلدات 
ّ

شناسۀ کتاب  1225[، وز یک + فهرس مجلدات الذریعه یکبرگه + رم 35+ استدراکات لبعض االخطاء کل

 ؛[022+ حرف ی  552 + حرف ه 255]حرف و 

اریخ و کاربرد ت هایی به چاپ رسید که تاریخ شاهنشاهی جای تاریخ سال خورشیدی را گرفته بوددر سال 05و  03جلد 

آن تاریخ خورشیدی را بر روی جلد گذاشت، بیپیشین منع قانونی پیداکرده بود. علینقی منزوی افزون بر تاریخ قمری، 

 که تاریخ شاهنشاهی را به کار ببرد.

ار داحمد حسینی اشکوری،  سّید، الجزء السادس و العشرون، ذیل ذریعه، به کوشش الذریعة إلی تصانیف الشیعة

برگه  32لمؤلفین برگه + فهرس اسماء ا 12فهرس الموضوعي للکتب ] برگه 325، م1025ق / 1325، االضواء، بیروت

 
ً
 .شناسۀ کتاب 1525[، برگه 5برگه + فهرس االمکنه  15+ فهرس االعالم المذکورین ضمنا

های شود[ پایان این دانشنامه بود، ولی آقابزرگ یادداشتمجلد می 02ذریعه ]با چهار مجلد، جلد نهم برابر  05جلد 

ها را قلم افتادۀ ذریعه را فراهم آورده بود،  علینقی منزوی آنپراکنده و در یک جلد را به عنوان مستدرک و بازیافت و از 

نویسان به نام و شاگرد آقابزرگ گذاشت که او نیز اجازۀ روایت از در دسترس سید احمد اشکوری حسینی از فهرست

بدین  یاد شد وها را تنظیم و تصحیح کرد و به چاپ سپرد و چند فهرست به پایان آن افزود که در باال شیخ داشت. او آن

در مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس در مشهد و در چاپخانۀ  1325[ در سال 00گونه جلد بیست و ششم ]مجلد 

 دانشگاه فردوسی چاپ و پخش شد.
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 یادداشت اکبر ثبوت دربارۀ ذریعه

رم، چینی یک فپس حروف هنگامی که انتقال کار تصحیح و چاپ ذریعه به تهران انجام گرفت، هماره یادآوری نخست:

شد که یکی برای شیخ عبدالحسین امینی، دیگری برای شیخ محمد سماوی و چند نسخه از آن به نجف فرستاده می

های است، مالحظه نمایند و دیدگاهبه چاپ رسیده را شد تا آن چه یکی برای میرزا محمدعلی اردوبادی در نظر گرفته می

هایی در پایان مجلدات ذریعه منعکس مالحظات آنان به صورت مستدرکات و یادداشت خود را بازگو نمایند و نظرات و

ق و ازدیاد و تراکم اشتغاالت امینی که دیگر 1022و درگذشت اردوبادی در ق 1052شد. پس از درگذشت سماوی در می

هر آبادی )علم حبیبفرصتی برای اظهار نظر در پیرامون ذریعه نداشت، سید محمدعلی روضاتی و شیخ محمدعلی م

رسید، دو مقیم اصفهان( و سید محمد جزایری )مقیم اهواز( جای آن سه را گرفتند و هر فرم ذریعه که به چاپ می

شد تا نظرات خود را اعالم دارند که در پایان مجلدات ذریعه بیاید و از ای از آن برای هر یک از ایشان ارسال مینسخه

 ز بارها در ذریعه تقدیر و سپاسگزاری شده است.یاری و همکاری نامبردگان نی

چنانکه از توضیحات گذشته دانستید، شماری از مجلدات ذریعه که در نجف منتشر شد، هزینۀ چاپ آن یادآوری دوم: 

 به گردن دکتر علیمؤلف میرا 
ً
آن  نقی منزوی بود وپرداخت. اما مجلداتی که در تهران انتشار یافت، مخارج طبع اکثرا

ها که از حقوق ناچیز خود اقساط چاپخانه و کاغذی را که پرداخت و چه بسیار ماهبا قرض کردن از اینجا و آنجا می را

بار به ایران سفر کرد، یکی از مقامات ش که آقابزرگ برای آخرین ه1031داد. در سال برای کتاب خریده بود، می

حسین عال، به دیدار ایشان آمده و ضمن ابالغ مراحم ملوکانه،  رتبۀ حکومتی و به گمانم وزیر دربار شاهنشاهیعالی

درخواست کرد موافقت کنند تا چاپ و نشر ذریعه به بنیاد پهلوی واگذار شود و هزینۀ آن را نیز بنیاد نامبرده بدهد و پول 

اه نسبت سخ گفت: اگر شالتألیف به مؤلف پرداخت شود. ولی آقابزرگ این پیشنهاد را رد کرد و در پاکالنی هم بابت حق

به من عنایت دارد، قبر فرزندم را به من نشان دهد. )فرزند سوم ایشان دکتر محمدرضا منزوی، پس از سقوط مصدق 

تحت تعقیب قرارگرفت و باالخره دستیگر و زیر شکنجه به قتل رسید و حتی از تحویل جنازه و نشان دادن قبر او خودداری 

ر به چاپ و نشر ذریعه، و نبود بودجه برای هزینۀ طبع این کتاب، پیشرفت کار به کندی کردند.( با رّد کمک دربامی

با یکی دو نفر از مراجع تقلید مذاکره و درخواست کرد که از  -که برای من نقل کردگرفت؛ آقابزرگ چنانصورت می
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ویسی و تنظیم چاپ ذریعه بدهند و آن ، مبلغی برای کمک به رونای که در اختیار دارندالمال و وجوه بّرّیهصندوق بیت

 . 25بزرگواران نپذیرفتند

تۀ به گف ز آقابزرگ اجازۀ روایت حدیث داشت،که ا -کش و پرکار حوزۀ علمیۀ قم نیزآقای علی دوانی از فضالی زحمت

اپ ذریعه چفروشان متدین و عاشق مکتب تشیع!( پیشنهاد کرد فروشی )البته از کتابخود، در قم و تهران به هر کتاب

ر های مشابه نیز کسی حاضبزرگ( را بر عهده بگیرد، نپذیرفت و از سهم امام و پولاعالم الشیعه )کتاب دیگری از آقا و

ها را چاپ کند! پس از آن که با شروع دوران آوارگی دکتر منزوی، حقوق او قطع شد، چاپ ذریعه بالکل متوقف نبود آن

چی مدیر ید عبدالعزیز طباطبایی یزدی با مرحوم حاج سید اسماعیل کتابمرحوم س گردید تا باالخره مذاکرات

فروشی نامبرده، چاپ ذریعه را متقبل شد و به این ترتیب، از مجلد هفدهم فروشی اسالمیه به نتیجه رسید و کتابکتاب

 که در پیشرفت کار رویها از بابت هزینۀ چاپ ذریعه نگرانی نداشتند. هرچند تأخیرهای زیادی ذریعه به بعد، منزوی

)اکبر ثبوت، گزارشی از کتاب الذریعه، یادنامٔه شیخ آقا بزرگ تهرانی،  22کرد و اعتراض...ها را کالفه میداد گاهی آنمی

 (.3۳ – 25طالعی، برگۀ 

 ارزشمندی و گرانسنگی ذریعه

هر دانش  هایای شمارش کتابآویزی بر جهان تشیع است. دست شناسیذریعه همان گونه که گفته شد دانشنامۀ کتاب

لد ج سهاست. هرگاه ذریعه را آنالیز موضوعی نمایید، همان گونه که شاگرد ایشان شهید سید احمد دیباجی برای 

هایی دست یافت که این گروه توامند، همیشه ستمدیده، چگونه در درازنای چهارده توان به آگاهینخست آن کرد، می

 ای کرده است، نمونۀ آن:های بایستهآوری کمکلوم و فنزایی و گسترش عسده، به دانش

                                                           
ه  –إن انس لن انس إّن شیخنا العالمة الطهراني طلب من مرجع عصره  و 25

ّ
  -رحمهماالل

ً
 لمساعدة الذي کان یعیش معلما

ً
أن یخصص راتبا

 (500 - 0/0لمدرسة ابتدائیة کي یتفرغ الستنساخ مؤلفاته لکنه جوبه بالرد غیر االئق )فهرس التراث، سید محمدحسین جاللی، 
نامه و خدمات علمی و فرهنگی زندگی»، که در مجموعۀ «هایی که بر ذریعه رفتای از ستمگوشه»گر، تحت عنوان ای دینگارنده در مقاله 22

( درج شده، در مورد تجدید چاپ الذریعه 150 - 131، 1025)تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مهر « مرحوم حاج شیخ آقابزرگ تهرانی

 در نجف و تهران، چاپ داراالضواء بیروت، چاپ اسماعیلیان قم( به تفصیل سخن گفته است.های مختلف آن )چاپ اول و مقایسۀ چاپ
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 100، برگۀ 1، جکنید، نک: ذریعهکتاب برخورد می 225های روایتی و علمی به هنگام بررسی اجازه اجازه، اجازات، (1

اید به بیش از هایی که بدون نام اجازه در آغاز آن برآن بیفزایید، شنامهو چنانچه اجازه 1002تا  500های شماره 055 –

 ؛هزار برسد

آقابزرگ با یک مقدمۀ زیبا و گسترده در ُنه برگه آیند. کتاب اصل که آثار حدیثی به شمار می یک صد و هفده اصل، (5

 ؛515 – 521های ، شماره155 – 105، برگۀ 0پردازد، نک: ذریعه، جهای حدیثی و روایی میبه شناساندن این کتاب

اند، نک: ها ]اصول دین، اصول عقاید[ آغاز شدهاب در اصول دین و عقاید که تنها با این واژهنود و چهار کت اصول،( 3

 ؛553 – 551های ، شماره100 – 121، برگۀ 0ذریعه، ج

؛ عقیده شش مورد، برگۀ 1252– 1200های ، شماره025 – 021، برگۀ 15سی و شش مورد، نک: ذریعه، ج عقاید،

 همین جلد؛ 025

 – 1051های ، شماره030 – 002، برگۀ 0و نود و ُنه کتاب در امامت با شناسۀ امامة است، نک: ذریعه، ج صد امامه،( 3

 ؛1050

نک:  ،سیصد و پنجاه و پنج شناسۀ تفسیر قرآن که با افزودن ارجاعات به بیش هفتصد مورد خواهد رسید تفسیر،( 1

 ؛1512 – 1153های ، شماره035 – 001، برگۀ 3ذریعه، ج

 ؛0305 – 0051های ، شماره525 – 352 برگۀ ،1ها، ذریعه، ج، بدون منظومهدویست و سی و چهار ارجوزه رجوزه،ا( 6

، برگۀ 0های ویژه که تنها با واژۀ تاریخ آمده است، نک: ذریعه، جسیصد و بیست و ُنه کتب تاریخ، بدون نام تاریخ، (8

 ؛1112 – 521های ، شماره002 – 011

، 053 – 051، برگۀ 0که با واژۀ تجوید آغاز شده است، نک: ذریعه، ج چهل و سه کتاب در تجوید قرآن تجوید قرآن،( 1

 ؛515 – 521های شماره

های حدیث پیشینیان است، رواج پیدا کرد همانندی با أمالی که کتاب 10یک صد کتاب تقریرات که از سدۀ تقریر، ( 2

 ؛1522 – 1522های ره، شما025 – 055، برگۀ 3دارد، نک: ذریعه، ج
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 521های ، شماره031 – 152، برگۀ 5های گوناگون، نک: ذریعه، جکتاب جواب؛ یا جوابات در موضوع صد و هفده( 12

 ؛515 –

رسد، پیش از این دوران که به پیش از و تاریخ آن، زمان گسترش آن به روزگار صفویه، قاجار می نویسی( حاشیه11

های هر کتاب بوده است، ولی در این روزگار شدت و ترکردن پیچیدگیسی برای روشننویرسد، گوشهسدۀ دهم می

و علوم ؛ های دینیهای ادبی؛ و یا کتابکند و سه گونه بوده است: حاشیه نویسی بر کتابگسترش بیشتر پیدا می

 – 5، برگۀ 5ذریعه، ج ها متنوع است. نک:های گوناگون و موضوعمورد کتاب حاشیه بر کتاب 1225عقلی بوده است. 

 ؛1210 – 10های ، شماره001

آمده  525 – 322های ، شماره111 – 05، برگۀ 5در ذریعه، ج های حاشیهکتاب حواشی افزون بر کتابنود و هشت 

 ؛شودمورد می 1123است که بر روی هم 

 – 1510های ، شماره052 – 021، برگۀ 5هفتصد و شصت و شش کتاب با عنوان حدیث، نک: ذریعه، ج حدیث،( 15

 ؛0050

گذشته  باشد. کتابی درها یکی از ارزشمندترین کارهای نوشتاری بزرگان ما میکتاب کردنو خالصهنویسی کوته( 13

ها در تالیف خود داند در نتیجه آنهایی از آن را اضافی و ناسودمند میشوند، مولف دیگر و پس از او بخشتالیف می

وان های دیکه بیشتر در کتاب گزیندهایی که به نظرش خوب است، جداسازی کرده و برمیخشگذارد؛ یا بکنار می

های اختیارات، تلخیص، خالصه، گزیده، گلچین، مختار، ملخص و شعری، داستانی، و جزآن که عنوان آن با واژه

 شود؛منتخب یاد می

 ؛1005 – 1020های ، شماره050 – 050، برگۀ 1نک: ذریعه، جبیست و چهار مورد،  اختیار، اختیارات:

 ؛1200 – 1235های ، شماره302 – 310، برگۀ 3نک: ذریعه، جچهل و هشت مورد،  تلخیص:

 ؛1105 – 1205های ، شماره005 – 020، برگۀ 5یکصد و هشت مورد کتاب نک: ذریعه، ج خالصه:

 ؛0353– 0315های ، شماره150 – 155، برگۀ 02مورد، نک: ذریعه، ج سی و نه مختار:
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 ؛0550– 0355های ، شماره015 – 150، برگۀ 02دوست و چهار مورد، نک: ذریعه، ج مختصر:

 ؛5535– 5520های ، شماره013 – 020، برگۀ 00چهل و چهار مورد، نک: ذریعه، ج ملخص:

ث حدیشناسایی احوال و شرایط مربوط به سند ، کتاب الرجال، فقه الحدیث، رجال الحدیث، درایة الحدیث( 13

 أصدقگونه جداگانه آورده است، مانند آن را بدین مورد هفتادکه همان راه رسیدن به متن حدیث است که نام بیش 

 الدرة ،سبل الهدایة، الجوهرة العزیزة، توضیح المقال، تمیمة الحدیث، البدایة، االیجاز، أمان الحثیث، المقال

، البریزصفایح اچندین مورد،  شرح الوجیزة، شرح التعلیقة، شرح البدایة، سنن الهدایة، سلسلة الذهب، العزیزة

وامیس ق، الفوائد الغرویةچندین مورد،  الفوائد الرجالیة، غنیة القاصدین، العوائد القرویة، العّدة، طریق الهدایة

موجز ، ایةمقیاس الهد، معیار التمییز، مبدأ اآلمال، اللب اللباب، کلیات الرجال، چندین مورد الکفایة، القواعد

به گونۀ نثر از مولی آقا خویی و از ابوالحسن رضوی و از احمد قزوینی و از  الوجیزةچندین مورد،  نهایة الدرایة، المقال

، هدایة المحدثین و جزآن از وصول االخیاربه گونۀ نظم،  الوجیزةبهایی و از محمدحسن نایینی و از عبدالرزاق و 

 آیند.یهای درایة الحدیث به شمار مکتاب

 ؛152 – 152های ، شماره55 – 53، برگۀ 2ده مورد، نک: ذریعه، جدرایة الحدیث:

نام با نویسنده به ها مورد پیوست همصد و چهل و یک مورد به همراه دهکتاب الرجال، رجال الحدیث:علم رجال، 

 ؛025 – 135های ، شماره151 – 22، برگۀ 12نک: ذریعه، جها، برخی از کتاب

 ؛1555– 1552های ، شماره032 – 005، برگۀ 15هفده مورد، نک: ذریعه، ج الرجالیة:فوائد 

، انگلیسی، روسی، آلمانی، پزشکی، زندگی، موسیقی، نقاشی، به ویژه دستور زبان فارسی، عربی ( دستور و قانون،11

 ؛521 – 520های ، شماره152 – 130، برگۀ 2نک: بیست و دو مورد، نک: ذریعه، ج و جزآن نگارش

 ؛205 – 511های ، شماره025 – 150، برگۀ 2صد و بیست و شش مورد نک: ذریعه، نک: ج ( دعا و دعوات،16

 نامه و هرگونه دفتر:، تقویم، سال، زیج( دفتر تقویم18

 ؛1552 – 1532های ، شماره320 – 003، برگۀ 3نک: ذریعه، جبیست مورد،  تقویم:
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 ؛000 – 252های ، شماره005 – 011، برگۀ 2ریعه، جشصت و سه مورد، نک: ذ دفتر تقویم:

، 22 – 22، برگۀ 10و سی مورد، نک: ذریعه، ج ؛015 – 013، برگۀ 2نک: ذریعه، ج ،نوزده مورد :، تازی شدۀ زیکزیج

 ؛520 – 550های شماره

 ؛55 – 55های ، شماره13 – 10، برگۀ 10سه مورد، نک: ذریعه، ج زایجات:

 ؛231 – 211های ، شماره100 – 110، برگۀ 10نک: ذریعه، جسی مورد،  نامه:سال

 ؛1252 – 003های ، شماره053 – 005، برگۀ 2پنجاه و شش مورد، نک: ذریعه، ج دالئل،( 12

 ؛2322 – 1های ، شماره1500 – 1، برگۀ 0ها نک: ذریعه، جمنظومهها، مثنویبدون  های شعری،( دیوان12

 ؛0150 – 0132های ، شماره105 – 100، برگۀ 13: ذریعه، ج، نکسی و دو مورد شعر، شاعر:

 ؛1552– 333های ، شماره030 – 25، برگۀ 10هزار و صد و پانزده مورد، نک: ذریعه، جمثنوی، 

میان اندیشمندان برقرار بوده است که دربرگیرندۀ: های یکدیگر که همیشه گفتگو و نقد همدیگر و کتاب ( الرّد،51

 ؛551 – 053های ، شماره002 – 150، برگۀ 12نک: ذریعه، ج رد،چهارصد و هفت مو

 شود.ها با نام رسائل و رساله یاد شده است که به ترتیب بازگو میگروهی از کتاب ( رسائل،51

 ؛؛225 – 555های ، شماره051 – 000، برگۀ 12یکصد و نوزده مورد، نک: ذریعه، ج رسائل:

، 002 – 1، برگۀ 11هزار و چهارصد و چهار مورد، نک: ذریعه، جست و دربرگیرندۀ های گوناگون ادارای موضوع رساله:

 ؛1323 – 1های شماره

 ؛1550 – 1532های ، شماره051 – 055، برگۀ 11بیست و دو مورد، نک: ذریعه، ج ( روزنامه،55

، برگۀ 11: ذریعه، جهای گوناگون، نکدر موضوعیکصد و سی و هفت مورد ، در آغاز عنوان کتاب ( روض، روضه53

 ؛1210 – 1520های ، شماره025 – 050
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 – 013، برگۀ 11های گوناگون، نک: ذریعه، جمورد در موضوع یکو  بیست، یکصد و در آغاز عنوان کتاب ( ریاض53

 ؛0200 – 1021های ، شماره032

صد و دو مورد، نک: ذریعه، های گوناگون، یکدر آغاز عنوان کتاب، یکصد و بیست و یک مورد در موضوع ( زبده51

 ؛102 – 05های ، شماره05 – 15، برگۀ 10ج

شده های پیشینیان نویسنده گردآوری میها، ذیل و پیوست برای کتابهایی است که افزودهعنوان کتاب ( زیادات،56

 ؛505 – 512های ، شماره55 – 55، برگۀ 10های گوناگون، نک: ذریعه، جاست، هشت مورد در موضوع

 ؛550 – 505های ، شماره22 – 55، برگۀ 10بیست و شش مورد، نک: ذریعه، ج ( زیارات، زیارّه،58

و پایکوبی،  های شادینشستشاعر های عربی است که در آن چون خمریههای پارسی، هممنظومه نامه،( ساقی51

، برگۀ 10شش مورد، نک: ذریعه، جداده است، یکصد و سی و تعریف از شراب و ساقی، خواننده را گزارشی گسترده می

 ؛225 – 552های ، شماره112 – 120

های خود را در گردشگری در کتابی گردآوری گردان است که یافتههای جهاننامی فراگیر نوشته ( سفرنامه،52

 ؛1020 – 1005های ، شماره101 – 125، برگۀ 10نک: ذریعه، جپنجاه و هفت مورد، کردند، می

 ؛1503 – 1550های ، شماره050 – 055، برگۀ 10شانزده مورد، نک: ذریعه، ج امه،نسیاح، سیاحت

باشد، یکصد و بیست و یک مورد در در آغاز عنوان کتاب است و بیشتر همانند ُجنگ و کشکول می سفینه،( 31

 ؛1035 – 1000های ، شماره023 – 100، برگۀ 10های گوناگون، یکصد و دو مورد، نک: ذریعه، جموضوع

های ، شماره025 – 055، برگۀ 10گوناگون، شصت و شش مورد، نک: ذریعه، ج ( سیر، سیره، سیر و السلوک،31

 ؛1015 – 1252

 ؛101 – 55های ، شماره30 – 05، برگۀ 10پنجاه و پنج مورد، نک: ذریعه، ج ( شجرنامه، شجر، شجره،35

 ؛155 – 155های ، شماره50 – 35، برگۀ 10یازده مورد، نک: ذریعه، ج ( شرایع، شرع،33

 ؛01112 – 0120های ، شماره122 – 125، برگۀ 13ده مورد، نک: ذریعه، ج شریعت،
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کردن کتاب پیشینیان، در هر موضوع، رسمی متداول در میان نویسندگان جهان، به ویژه گزاره( شرح، شروح، 33

، 10ه، جنک: ذریع ،سینا العینیةشرح قصیدة ابنتا  شرح اآلثار العلویةمورد، از  نهاسالم بوده است، هزار و سیصد و 

 ؛1355 – 150های ، شماره003 – 50برگۀ 

های ، شماره152 – 1، برگۀ 13، نک: ذریعه، جشرح الیائیةتا  الفارضشرح قصیدة ابنپانصد شصت و هشت مورد از 

 ؛0255 – 1352

 ؛0210 – 1000های ، شماره152 – 111، برگۀ 13، نک: ذریعه، جشرح نهج البالغههشتاد و شش شناسۀ 

 ؛0005– 0052های ، شماره001 – 002، برگۀ 13پنجاه مورد، نک: ذریعه، ج ( شمس، شمسیة،31

که بیشتر تحریم آن است، دویست و یازده مورد، نک:هشتاد و شش مورد، نک: ذریعه،  ( صالة، صالة الجمعة،38

 ؛552– 030های ، شماره25 – 50، برگۀ 15ج

 ؛051– 020های ، شماره133 – 105، برگۀ 15]پزشکی[ پنجاه و هشت مورد، نک: ذریعه، ج ( طب36

های ، شماره155 – 150، برگۀ 15، نک: ذریعه، جسی و هشت مورد یک از مهمترین مسائل فقهی است، ( طالق،38

 ؛1121– 1133

 ؛1001– 1015های شماره، 100 – 120، برگۀ 15هفتاد و شش مورد، نک: ذریعه، ج ( طهارات، طهارة،31

 ؛0122– 0215های ، شماره005 – 013، برگۀ 15نود و چهار مورد، نک: ذریعه، ج ( علم، علوم،31

، 15های گوناگون، هشتاد و یک مورد، نک: ذریعه، جدر موضوع هاکتاب ای ازپاره پیش درآمد عنوان ( عین، عیون32

 ؛0003– 0013های ، شماره025 – 053برگۀ 

 ؛232– 503های ، شماره001 – 102، برگۀ 15دویست و هفت مورد، نک: ذریعه، ج هنگ،( فر 31

– 255های ، شماره005 – 005، برگۀ 15خونگیری، موضوعی پزشکی است، هشت مورد، نک: ذریعه، ج ( فصد،31

 ؛220

 ؛1011– 1020های ، شماره022 – 050، برگۀ 15، نک: ذریعه، جیکصد و هشت مورد ( فقه، فقهاء، فقیه،35
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 ؛1221– 1505های ، شماره322 – 053، برگۀ 15صد و چهل و پنج مورد، نک: ذریعه، ج ( فهرس، فهارس،33

– 503های ، شماره53 – 50، برگۀ 15های دارویی از داروهای ترکیبی، یازده مورد، نک: ذریعه، جکتاب ( قرابادین،33

 ؛033

 ؛525– 325های ، شماره122 – 01گۀ ، بر 15، نک: ذریعه، جیکصد مورد، ( قصه، قصص31

چهل و یک  ،قصاید؛ 520– 525های ، شماره105 – 122، برگۀ 15صد و هفده مورد، نک: ذریعه، ج( قصیده، 36

 ؛323– 332های ، شماره02 – 20، برگۀ 15مورد، نک: ذریعه، ج

 ؛530– 523های ، شماره130 – 105، برگۀ 15دادرسی، چهل و پنج مورد، نک: ذریعه، ج ( قضاء،38

، همانند جبر و و جنگ میان امامیه و معتزله و اشعریان است موضوعی از مباحث فلسفی و کالمی( قضا و قدر، 31

  ر قدر، االمر بین االمرین، القدر:اختیار، جب

– 010های ، شماره25 – 50، برگۀ 5چهل و چهار مورد، نک: ذریعه، ججبر و اختیار، جبر و التفویض، جبر و القدر: 

 ؛035

 ؛525– 552های ، شماره02 – 130، برگۀ 15مورد، نک: ذریعه، ج سی و هشت قضا و قدر:

 ؛055– 051های ، شماره30 – 32، برگۀ 15شش مورد، نک: ذریعه، ج القدر:

، برگۀ 12های گوناگون، سیصد و سی مورد، نک: ذریعه، جها در موضوعپیش درآمد عنوان گروهی از کتاب( کشف، 32

 ؛501– 000های ، شماره50 – 0

 ؛520– 500های ، شماره20 – 52، برگۀ 12است، شصت و یک مورد، نک: ذریعه، ج ، گلچینُجنگ ( کشکول،11

 ؛311– 025های ، شماره55 – 50، برگۀ 10بیست و شش مورد، نک: ذریعه، ج( مثالب، 11

 ؛1552– 333های ، شماره030 – 25، برگۀ 10هزار و صد و پانزده مورد، نک: ذریعه، ج( مثنوی، 15

 ؛1550– 1550های ، شماره050 – 050، برگۀ 10نود مورد، نک: ذریعه، ج( مجالس، 13
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 ؛505– 501های ، شماره10 – 11، برگۀ 02افزون برآن پنج مورد، نک: ذریعه، ج

های ، شماره102 – 13 ، برگۀ02در آغاز عنوان کتاب چهارصد و هفتاد و دو مورد، نک: ذریعه، ج ( مجمع، مجموعه13

 ؛0021– 1502

 ؛0002– 0155های ، شماره005 – 015، برگۀ 02پنجاه و هفت مورد، نک: ذریعه، ج ( مزار، مزارات،11

 ؛0301– 0052های ، شماره050 – 000، برگۀ 02دویست و چهل و یک مورد، نک: ذریعه، ج ( مسائل،16

 ؛0555– 0505های ، شماره002 – 020برگۀ  ،02مورد، نک: ذریعه، ج یکصد و بیست و یک مسئلة:

 ؛0050– 0025های ، شماره55 – 30، برگۀ 01شصت و چهار مورد، نک: ذریعه، ج ( مشکاة،18

 ؛3502– 3503های ، شماره005 – 003، برگۀ 01هفتاد و پنج مورد، نک: ذریعه، ج ( معراج،11

 ؛3052– 3205های ، شماره053 – 030 ، برگۀ01مورد، نک: ذریعه، ج بیست و دو ( معرفه، معرفت،12

 ؛5330– 5152های ، شماره055 – 002، برگۀ 01پنج مورد، نک: ذریعه، ج ( مفتاح، مفاتیح،61

 ؛5510– 5520های ، شماره322 – 025، برگۀ 01صد و سی و نه مورد، نک: ذریعه، ج ( مقاله، مقاالت،61

رسند، مقتل: نود و ن )ع( هستند، به بیش از دو هزار شناسه میهایی که دربارۀ تنها امام حسیو کتابها مقتل (65

 ؛5000– 5205های ، شماره05 – 00، برگۀ 00هشت مورد، نک: ذریعه، ج

 ؛5003– 5005های ، شماره122 – 05، برگۀ 00هشت مورد، نک: ذریعه، ج شصت و سیصد ( مقدمه، مقدمات،63

 ؛5305– 5025های ، شماره135 – 105، برگۀ 00نک: ذریعه، جد، پنجاه و سه مور  ( مکاتبات، مکاتیب، مکاتبه،63

 ؛5525– 5325های ، شماره121 – 155، برگۀ 00مورد، نک: ذریعه، ج یکصد مکتوب:

 ؛5225– 5015های ، شماره121 – 050، برگۀ 00یکصد و هفتاد و سه مورد، نک: ذریعه، ج ( مناسک،61

 ؛5005– 5005های ، شماره005 – 013، برگۀ 00نود و نه مورد، نک: ذریعه، ج ( مناقب،66

 ؛5212– 5330های ، شماره330 – 050، برگۀ 00نک: ذریعه، ج ( منتخب، منتخبات،68
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 ؛5021– 5205های ، شماره35 – 00، برگۀ 00هشتاد و پنج مورد، نک: ذریعه، ج ( منشآت،61

 ؛2330– 5005های ، شماره135 – 30، برگۀ 00چهارصد و پنجاه مورد، نک: ذریعه، جها، ( منظومه62

 ؛2505– 2355های ، شماره022 – 153، برگۀ 00یکصد و شصت مورد، نک: ذریعه، ج ( منهاج، منهج،81

، 002 – 025، برگۀ 00های گوناگون است، نک: ذریعه، جدرآمد عنوان گروهی از نام کتاب درموضوعپیش ( میزان81

 ؛0150– 0220های شماره

 ؛510– 553های ، شماره130 – 100، برگۀ 03و پنج مورد، نک: ذریعه، جپنجاه  ( نسب،85

های گوناگون است، یکصد و شصت و چهار مورد، نک: ذریعه، درآمد عنوان گروهی از نام کتاب درموضوعپیش ( نظم83

 ؛1105– 1203های ، شماره000 – 105، برگۀ 03ج

آوردند دۀ نخست که در آن احادیث نامشهور را گرد میها در چهار سعنوان گروهی از نام کتاب ( نوادر،83

 ؛1220– 1530های ، شماره052 – 015، برگۀ 03های گوناگون است، نک: ذریعه، جدرموضوع
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 هایی در ارتباط با ذریعهکتاب

 ، نوشته احمد دیباجی اصفهانی )همسر زهرا ذاکر نوادۀ دختری آقابزرگتبویب الذریعة الی تصانیف الشیعة .1

ساله و علی پانزده ساله شهید  19به همراه دو فرزند ناکامش محمد  135۱فروردین  1۱گذاری به تهرانی( که در بمب

های موجود ، چاپخانۀ اسالمیه در تهران چاپ شده، کتابق1393/  خ1352سال برگه، به  365شدند. این کتاب در 

 . افسوس تنها یکدعاها، اصول دین و... تقسیم کرده است در الذریعه را بر اساس موضوعاتی چون اخالقیات، ادبیات،

 ؛جلد از آن چاپ شد که دربردارندۀ بیست موضوع است

 هایمراهی نوادگان و آشنایان آقابزرگ لیست کامل همۀ نام، با هفهرس اعالم الذریعة الی تصانیف الشیعة .۳

. بیشترین کار را محمدابراهیم ذاکر انجام داد. او جلد را بیرون کشیدند و رونویسی کردند 29واردشده در این بیست 

خ در گردآوری و رونویسی نام کسان از جلد 1366بیش از یازده سال و تا از دخترشان فاطمه است که شیخ  نوادۀیکی 

زی نهایی اای زیستی برای هرکدام و آماده سسازی و یافتن تاریخ زادن، مرگ و یا به گونهپانزدهم ذریعه تا پایان آن و مرتب

خ 13۱۱زیرنظر علینقی منزوی، فرزند آقابزرگ، در سال ها کار مشترک، . این کتاب پس از سالبرای چاپ کوشش نمود

 ؛برگه، توسط موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران منتشر شده است 2692و در سه جلد و 

رده ه را برپایۀ نام نویسندگان گردآوری کاو کتاب ذریعینی نجفی، ، نوشته علی فاضل قایمعجم المؤلفي الشیعة .5

 ؛رسیدچاپ به ق در تهران 14۳5از سوی وزارت ارشاد اسالمی در سال است که تنها یک جلد آن 

د خ از سوی مرکز اسنا13۱3، نوشته سید محمد طباطبایی بهبهانی، در سال الشریعة إلی استدراک الذریعة .۳

 مجلس شورای اسالمی چاپ شده است؛

هتعلیقات الذریعة، سید عبد ؛وسوعات رجال الشیعة االمامیةمع م .1
ّ
 302، برگۀ یکم تا 1الدین در جشرف الل

 (؛55تعلیقات ممتدی را بر ذریعه نوشته است )آقابزرگ تهرانی، صحتی، 

 مها سال کوشید و بیش از دوازده هزار فیش نا، سید عبدالعزیز طباطبایی شاگرد آقابزرگ دهمستدرک الذریعة. 6

هایی را که به دالیل گوناگون شیخ در دسترس نداشت، گرد آورد، ولی اجل مهلتش نداد و از میان ما ما رخت کتاب

 (؛53البیت آن را در دست چاپ دارد، گویا پیرامون ده مجلد شود )آقابزرگ تهرانی، صحتی، بربست، همینک موسسۀ آل
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ت چندین سالۀ بر ذریعه است. گویا چندین مجلد بشود، همینک تعلیقا، عبدالعزیز طباطبایی، اضواء علی الذریعة. 8

 (؛53البیت آن را در دست چاپ دارد، گویا پیرامون ده مجلد شود )آقابزرگ تهرانی، صحتی، موسسۀ آل

تاد دیگر اس هایکتاب، عبدالعزیز طباطبایی در تهذیب و تنقیح جلدهای نخستین ذریعه است. مهذب الذریعة. 1

مگی در ه مکتبة العالمة الحلي؛ و اهل البیت في المکتبة العربیة؛ و نهج البالغة عبر القرون نندطباطبایی، ما

 (؛55است )آقابزرگ تهرانی، صحتی،  ذریعهراستای تکمیل دانشنامۀ 

، محمود دهسرخی موسوی، او ذریعه، کشف الظنون و ذیل را یک جا گرد آورده است و تا کنون دو ایضاح الطریق. 2

 (؛55ن به چاپ رسیده است. )آقابزرگ تهرانی، صحتی، مجلد آ

که با قید  13و  10، به جز 05تا  3های پانوشتی ذریعه از جلد ، دکتر علینقی منزوی، یادداشتتعلیقات الذریعة. 11

 های آمده است؛مصحح در پاورقی

را در پایان  را فراهم کرده است نام مولفان وی فرزند دوم آقابزرگ، فهرستاستاد احمد منز  فهارس الذریعة،. 11

 –ساز به همراه دو فهرست در پایان جلد نهم از ایشان است: یکی فهرست انساب الشعراء ]آیینهجلدهایی کار کردند و 

 –؛ و دیگری فهرس المنظومات و الکتب ]آئین اکبری، عالمی هندی 1355تا  1000یوهاری، مایل الهندی[ برگۀ 

، هر دو فهرست را احمد منزوی فرزند دوم آقابزرگ گردآوری کرد که برپایۀ 1500تا  1355گۀ یوسفیة، ماجد بحرانی[ بر 

توان پی برد، چند شاعر با عنوان شیرازی، تهرانی، خراسانی، حسنی، جعفری و چند شاعر نقاش فهرست نخست می

 یا خطاط داریم؛

ه، واحد کامپیوتری مرکز معجم فقهی آیتفهرست موضوعی الذریعة. 1۳
ّ
 گلپایگانی آن را فراهم آورده است؛ الل

محمد آصف فکرت، ترحمه و تلخیصی از ذریعه به زبان پارسی که چند جلد آن توسط انتشارات  . مصنفات شیعه،13

 آستان قدس رضوی در مشهد به چاپ رسید؛

م حدیث، استاد ، سعید زمانی، دانشکده علوراهنمای استفاده از الذریعه در تحقیقات حدیثیپایان نامه  -6

 ؛1025راهنما:کاظم رحمان ستایش، سال دفاع:
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 گفتگو دربارۀ ذریعه

یعة [مدخل] شناسۀ .1
ّ

ریعة إلی تصانیف الش
ّ

، زیر نظر حداد ۱۳۱ – ۱۳6، برگۀ 1۱، دانشنامۀ جهان اسالم، جالذ

 خ؛1392المعارف اسالمی، تهران، عادل، بنیاد دایرة

، پاییز 05و  05نامۀ کتاب، شمارۀ )فصل شناسحقمحمدعلی ، های بزرگ شیعهالذریعه و طبقات دایرة المعارف .5

 ؛(00 - 5، برگۀ 1055و زمستان 

 خ؛1325، عباس اقبال سال الذریعه و مولف آن. 3

، برگۀ 1020، شهریور و مهر 52و  50، کتاب کلیات ماه، شمارۀ نوشتۀ علینقی منزوی الذریعه و آقا بزرگ تهرانی. 3

 ؛050 – 035، برگۀ 5آینده، ج ؛100 - 115

 ، عوادی؛شناسی طبقات اعالم الشیعه شیخ آقا بزرگ تهرانیروش. 1

 ، سید عبدالعزیز طباطبایی؛سالميالذریعه في التراث اال  .6

 .March 2, 2015. Retrieved April 29, 2015 .)کتاب(". ویکی شیعه الذریعة الی تصانیف الشیعة. 8

 .3شماره  1050اطالع رسانی دانشگاهی، مقاله احمد منزوی، اسفند  مجله تحقیقات کتابداری و

، ص 13۱3بهمن و اسفند ( 3۳–29) 6–5، ش5، ناصر الدین انصاری قمی، آئینه پژوهش، سالبه کتاب الذریعه. 1

 ؛1۳۱

 – 10 ،، سید علی طباطبایی )ُجنگ، یادمان عالمه شیخ آقابزرگ تهرانیهای محقق طباطبایی بر ذریعهیادداشت. 2

 ؛خ(1020، مجمع ذخائر اسالمی، قم، 50

، فرزند دوم شیخ اقابزرگ تهرانی، به کوشش علی میرانصاری )ُجنگ، های احمد منزوی بر الذریعهیادداشت .11

 خ(؛1020، مجمع ذخائر اسالمی، قم، 123 – 02یادمان عالمه شیخ آقابزرگ تهرانی، 
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، مجمع 150 – 150ُجنگ، یادمان عالمه شیخ آقابزرگ تهرانی، ) ، محمدتقی فقیه،یرها الطهرانيمؤلفات لم. 11

 خ(؛1020ذخائر اسالمی، قم، 

ُجنگ، یادمان عالمه شیخ )، سید جعفر اشکوری های خطیهای شیخ آقابزرگ تهرانی بر نسخهیادداشت. 15

 خ(؛1020، مجمع ذخائر اسالمی، قم، 010 – 122آقابزرگ تهرانی، 

خ(، مجموعۀ گفتارها به 1032 – 1055، اکبر ثبوت، یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )یعهگزارشی از کتاب الذر. 13

 – 05خ، برگۀ 1022مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 ؛02

-Al ،اه از این دانشنامۀ سترگ استالمعارف ایرانیکا، نوشتۀ ِاتان ُکلبرگ که گزارشی کوتدر دایره مدخل الذریعه .13

dhrah Etan Kohlberg, Encyclopedia iranica, Edited by Ehsan Yarshater, London and Newyork, 

Routledge & Keygan Paul, 1987 ( خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت 1032 – 1055)یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی

 (؛120و  02خ، برگۀ 1022کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به 

گزیدۀ  ان،، تهر ها، محمد پروین گنابادی)گزینۀ مقاله شناسی در ایران و الذریعة إلی تصانیف الشیعةکتاب. 11

تارها به خ(، مجموعۀ گف134۱ – 1255؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )354 – 353خ، برگۀ 1356جیبی، ها، مقاله

 - 31خ، برگۀ 13۱۱مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛32

نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حاج شیخ آقابزرگ تهرانی، ، سعید نفیسی )زندگیکتاب ذریعه و مؤلف آن. 16

خ(، مجموعۀ 134۱ – 1255یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ 35 – 30 خ، برگۀ1025انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مهر 

خ، 13۱۱گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

  (؛31برگۀ 
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امۀ شیخ یادندری )، برگردان به پارسی عبدالحسین طالعی و فائزه اسکنترجمۀ مقدمۀ الذریعة آقابزرگ تهرانی. 18

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 134۱ – 1255آقابزرگ تهرانی )

  (؛55 - 33خ، برگۀ 13۱۱عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

خ(، 134۱ – 1255نی )یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرا؛ 555 – 553، برگۀ 10 – 12)جلوه، شمارۀ  ،الذریعه و مؤلف آن. 11

مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛۱3خ، برگۀ 13۱۱

، 1020، سید محمد طباطبایی بهبهانی )منصور(، )کتاب کلیات ماه، آذر 0، جالشریعة إلی استدراک الذریعة. 12

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز 1032 – 1055شیخ آقابزرگ تهرانی ) ؛ یادنامۀ00 – 02برگۀ 

 (؛53خ، برگۀ 1022نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ه، سید عبداهمیت الذریعه و خاندان حاج آقابزرگ تهرانی. 51
ّ
، 1020انوار، کتاب کلیات ماه، شهریور و مهر  الل

خ(، مجموعۀ گفتارها به 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )30 – 32سال ششم، شمارۀ نهم و دهم، برگۀ 

 (؛55خ، برگۀ 1022مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

اندن ذریعه ای برای شناس، مقالهلدین انصاری قمی، ناصراشناسی شیعه، نگاهی به کتاب الذریعهبرترین کتاب. 51

فیش مدخل  55205به چاپ رسیده است و دقیق  برگۀ وزیری 11553مجلد ذریعه در  00گوید: راهگشاست. او می

خواهد رسید  55522اند را بدان بیفزاییم، به شمارگان ها که مدخل نشدهنام کتاب و رساله است. اگر نام برخی از کتاب

خ(، مجموعۀ گفتارها به 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )51 – 50، برگۀ 02و  00پژوهش، شمارۀ  )آیینۀ

؛ 55خ، برگۀ1022مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛55آقابزرگ تهرانی، صحتی، 

، بهار 3زرگ در ذریعه[، سید حسن فاطمی )آیینۀ میراث، سال چهارم، شمارۀ ]توسط آقاب تصحیح نام نویسندگان. 55

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )03 – 05، برگۀ 1021

 (؛50 - 52خ، برگۀ 1022آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 
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، 1021، سید حسن فاطمی )میراث شهاب، سال هشتم، شمارۀ دوم، تیرماه تصحیحات شیخ آقابزرگ تهرانی .53

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )52 – 51برگۀ 

 (؛50گۀخ، بر 1022نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ق(، به کوشش سید محمدرضا حسینی جاللی، 1300 – 1035، سید سعید اختر رضوی )تکملة الذریعة. 53

؛ یادنامۀ شیخ 503 – 505خ، دفتر دوم، برگۀ 1025پژوهی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، )نسخه

کصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت ی1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )

 (؛50خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

های اسالمی، سال نخست، شمارۀ یک، تابستان نامۀ کتاب، محمد اسفندیاری )فصلنامۀ الذریعهشناخت. 51

 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ ی00 – 05، برگۀ 1050، دی 00؛ مجلۀ میراث شهاب، شمارۀ 01 – 15، برگۀ 1050

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ 1032 –

 (؛23خ، برگۀ 1022کتاب، تهران، 

لذریعه، ا ۀ شیخ ابوالفتوح رازی و خاندان او در، آثار و ترجمشیخ ابوالفتوح رازی در کتاب شیخ آقابزرگ تهرانی. 56

خ(، مجموعۀ 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )100 – 105، برگۀ 03اکبر متقیان )آیینۀ پژوهش، شمارۀ 

خ، 1022گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛25برگۀ 

، رضا مختاری )آیینه پژوهش، سال پنج، شمارۀ پنج و شش، تب شیعهشناسی کطرحی در باب تدوین کتاب. 58

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )110 – 123، برگۀ 1050بهمن و اسفند 

 (؛02خ، برگۀ 1022یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

پژوهی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ، سید احمد حسینی اشکوری )نسخهعلی هامش الذریعة. 51

خ(، مجموعۀ گفتارها به 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )551 – 505، دفتر نخست، برگۀ 1025 اسالمی،

 (؛00خ، برگۀ 1022عی، خانۀ کتاب، تهران، مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طال
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، محمدرضا زادهوش فهرست کتابخانۀ عالمه روضاتی در اصفهان به روایت الذریعه و دیگر منابع. 52

؛ یادنامۀ شیخ 125 – 100، دفتر نخست، 1025پژوهی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، )نسخه

، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش خ(1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )

 (؛25خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

؛ 51 – 55رضا فدایی عراقی )نشر دانش، شمارۀ پنج و هفت، برگۀ ، غالمهای شیعه پیش الذریعهفهرست کتاب. 31

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛00خ، برگۀ 1022کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، محمدجواد هوشیار حاجیان )مشکوه، فهرست مقتل الحسین )ع( در الذریعه و معجم ما کتب عن الرسول. 31

خ(، مجموعۀ 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )155 – 150 ، برگۀ1021، پاییز و زمستان 55و  55شمارۀ 

خ، 1022گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛00برگۀ 

شمارۀ دو و سه، ، مرتضل مدرسی چهاردهی )ارمغان، سال بیست و چهارم، کتاب الذریعه در نظر دانشمند ترک. 35

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )151 – 150برگۀ 

 (؛03خ، برگۀ 1022نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، برگۀ 1003و دوازدهم، دی و بهمن ، سعید نفیسی )سخن، سال دوم، شمارۀ یازدهم کتاب ذریعه و مؤلف آن. 33

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )220 – 225

 (؛05خ، برگۀ 1022الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی 1020همشهری، سوم دی  داد معماریان )ضمیمۀ خردنامه، جهانگذری بر الذریعه. 33

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، 1032 – 1055)

 (؛05خ، برگۀ 1022خانۀ کتاب، تهران، 
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www.al-شناسی شیعه برسانی مؤسسۀ کتا، سید حسن فاطمی موحد )پایگاه اطالعهایی در الذریعهلغزش. 31

athar.irخ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی ) ؛

 (؛05خ، برگۀ 1022الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

؛ یادنامۀ 152 – 130، برگۀ 1050)حوزه، سال دوم، شمارۀ هشت، بهمن  ف الشیعةمهذب الذریعة إلی تصانی. 36

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛02خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

؛ یادنامۀ شیخ 30 – 05، برگۀ 53، سید حسن فاطمی )آیینۀ پژوهش، شمارۀ نقد امل اآلمل از منظر الذریعه. 38

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )

 (؛00خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

؛ یادنامۀ 33 – 02، برگۀ 1022، آبان و آذر 52و  30ب ماه دین، شمارۀ ، سید حسن فاطمی )کتانقد ذریعه با ذریعه. 32

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛122خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

کتاب  نژاد، نویسنده تکیه براکبر زمانی، علیای خطی آثار شیخ مفیدهنقد شصت کتاب دربارۀ اسامی و نسخه .31

خ(، 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )125 – 52، برگۀ 15ذریعه دارد )آیینۀ پژوهش، سال سوم، شمارۀ 

، تهران، بمجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتا

 (؛121خ، برگۀ 1022

نامۀ ادی، سید محمدرضا حسینی جاللی )انقاذ کتاب الذریعة مما ادرج فیه من االخطاء و التصرف الشنیعة. 31

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛120خ، برگۀ 1022ران، عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، ته

http://www.al-athar.ir؛/
http://www.al-athar.ir؛/
http://www.al-athar.ir؛/
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، شیخ محمدهادی امینی )مجله عدل، سال دوم، شمارۀ هشتم، اهم اآلثار المخطوطة، مکتبة صاحب الذریعة. 35

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 0ۀ و سال چهارم، شمارۀ پنجم، برگ

 (؛120خ، برگۀ 1022وشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به ک

 – ۱9، برگۀ 13۱9، جعفر ثامنی )زبان و علوم قرآن، شمارۀ یکم و دوم، بهار و تابستان ای بر کتاب الذریعهتکمله. 33

ارش الذریعه، خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگ1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ ی91

 (؛123خ، برگۀ 1022به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

؛ 30 – 05، برگۀ 0222های اسالمی، شمارۀ دوم، ژوالی نامۀ کتاب، علی اسفندیلری )فصلدرآمدی بر الذریعه. 33

غاز نگارش الذریعه، به خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آ1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی

 (؛123خ، برگۀ 1022کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

؛ 00 – 05، برگۀ 0222، محمد اسفندیاری، الکتب االسالمیه، شمارۀ دوم، ژوالی سطور حول کتاب الذریعة. 31

آغاز نگارش الذریعه، به  خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی

 (؛123خ، برگۀ 1022کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ادنامۀ شیخ آقابزرگ ی؛ 051 – 052، برگۀ 1053، تابستان 35، محمدآصف فکرت )مشکوه، شمارۀ مصنفات شیعه. 36

عه، به کوشش عبدالحسین خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذری1032 – 1055تهرانی )

 (؛125خ، برگۀ 1022طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، 1053ام، مهر و آبان ، نجیب مایل هروی )نشر دانش، شمارۀ سیمعجم مؤلفي الشیعة و پیوند آن با الذریعة. 38

سال آغاز خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 30 – 35برگۀ 

 (؛125خ، برگۀ 1022نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، کتابداری )نشریه کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، ایرج افشار، معرفی الذریعه الی تصانیف الشیعه. 31

خ(، مجموعۀ گفتارها 1032 – 1055زرگ تهرانی )ادنامۀ شیخ آقابی؛ 050 – 035، برگۀ 1050شمارۀ چهارم، خرداد و تیر 
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خ، برگۀ 1022به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛125

های خود را دربارۀ ذریعه در چندین شمارۀ از مجلۀ البیان دکتر مصطفی جواد بغدادی دیدگاه، نظرات في الذریعة. 32

 ف به چاپ رسانده است؛در نج

، برگۀ 1050شناس فرزانه، مجله حوزه، سال دوم، بهمن کتاب ، استاد احمد اشکوری حسینیمهذب الذریعة. 11

 ؛130

خ(، مجموعۀ گفتارها به 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )122، برگۀ 02و  00)آیینۀ پژوهش، شمارۀ 

؛ 55خ، برگۀ1022یعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذر

 (؛33، برگۀ 02؛ نور علم، شمارۀ 55آقابزرگ تهرانی، صحتی، 
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یَعة
ّ

ْعالِم الش
َ
 ا

ُ
َبقات

َ
 ط

یَعة
ّ

ْعالِم الش
َ

قاُت ا بَ ن پهناور زمینزبانان ایرانامۀ بزرگان شیعه است که بیشتر ایشان از پارسیدانشنامۀ بزرگ زندگی طَ

ای گسترده است که گزارهق( 1020 – 1000)المعارف چندین جلدی آقابزرگ تهرانی هستند. این کتاب دومین دایره

 ذریعه کنندهای تکمیل. آن دانشنامهاز سدۀ چهارم تا چهاردهم قمری است های بزرگان شیعهنامه و کتاباز زندگی

در  هی گزینش سده چهارم هجرت تا چهاردهم، کار تالیفی گسترده نشدانگیزۀ آقابزرگ برا. دانشنامۀ بزرگ دیگر است

های دوره ق(525الدین علی قمی )د: ق(، منتجب352ق(، شیخ طوسی )د: 352نجاشی )د: . ها بوده استاین سده

ظر بگیرد ن پیشین را گردآوری کرده بودند و این ده سده در تاریکی قرارداشت، پس برآن شد که برای هر سده کتابی را در

اندان پیامبر خ ۀکه دربار  را برخی از اندیشمندان اهل سنتبیوگرافی در این کتاب  آقابزرگو نامی شایستۀ آن برگزیند. 

بانوان شیعی  ای از بیوگرافیگزارهی، نویسی، ترتیب الفبایگویی و کوتهاست. کوته دهیادکر  دارند، نیز هایینوشته )ص(

 آید.دانشنامه به شمار میهای این از ویژگیشمندان که یادشده در پایان هر جلد بازگو شده های این اندینمایۀ کتابو 

 نامۀ بزرگان جهان تشیع دانست.توان آن را بزرگترین کار در زمینۀ دانش تراجم و زندگیمی

سید حسن صدر و  ق(13۱3 – 1294)الغطاء برپایۀ پیمانی که با دو یار اندیشمند خود محمدحسین کاشفآقابزرگ، 

الذریعة نگارش  بهق 1329از سال های جرجی زیدان بسته بود، برآن شد ییسراسخ به یاوه( برای پاق1354 - 12۱2)

گ و تمدن اثر در تاریخ فرهنای کوچک و بیشیعیان فرقه ،ای نشان دهندبپردازد تا هر سه به گونه الی تصانیف الشیعة

وناگون های فراوانی در شهرهای گکتابخانه های شیعیان بهها، رسالهفتن کتابجهان اسالم نیستند، پس نخست برای یا

زمانی برآن شد در کنار آن، توجهی به او همد. آور  ردگِ  ه،دردیابی کر را  بزرگاندیشمندان این تا بتواند تالیفات  برود

عد وفیات أعالم الشیعة بنام آن را ها نیز داشته باشد و بدین گونه بود که در گام نخست نامۀ نویسندگان آنزندگی

نهاد، سپس برآن شد که نامی ویژه و شایسته برای هر سده برگزیند و نام فراگیری  األلف من هجرة صاحب الشریعة

یَعة نام  است، آن که تا کنون هفده جلد به چاپ رسیده نیز برای همۀ مجلدات
ّ

ْعالِم الش
َ

قاُت ا بَ ، چون برخی از دنهاطَ

 .در زمان چاپ زنده بودند، برآن شد تا واژۀ وفیات را به طبقات تبدیل کند 14دۀ اندیشمندان س

 اندیشمند شیعه. 1050نامۀ زندگی؛ نوابغ الرواة فی رابعة المآت
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 دانشمند شیعه. 416؛ بیوگرافی إزاحة الحلک الدامس بالشموس المضیئة في القرن الخامس

 .شیعه در این سده، مانند انوشیروان و خیام اندیشمند ۱۳۱ نامۀزندگی؛ الثقاة العیون في سادس القرون

 .شیعه اندیشمند 3۳۳؛ سرگذشت األنوار الساطعة في المائة السابعة

 اندیشمند شیعه. 005نامۀ ؛ زندگیالحقائق الراهنة في تراجم أعیان المائة الثامنة

 ه.اندیشمند شیع 055نامۀ ؛ زندگیالضیاء الالمع في عباقرة القرن التاسع

 اندیشمند شیعه. 500نامۀ زندگی؛ إحیاء الداثر من مآثر أهل القرن العاشر

 اندیشمند جهان تشیع. 1551؛ سرگذشت زندگی عشرةالروضة النضرة في علماء المائة الحادیة

 اندیشمند شیعه. 0205نامۀ ؛ زندگیالکواکب المنتثرة في القرن الثاني بعد العشرة

 که بیوگرافیجلد گرد آمده است  3تا حرف ع در 13؛ بخشی از سدۀ الث بعد العشرةالکرام البررة في القرن الث

 .است دانشمند 2۱2۳

 22۱5 نامۀکه زندگیاست  مدهگرد آجلد  4در تا حرف غ  13از سدۀ  ی؛ بخشعشرنقباء البشر في القرن الرابع

 .است الذریعهروزگار صاحباندیشمند هم

 یازده سده از چهارم تا چهاردهم هجرت شناسۀ اندیشمندان شیعه در 10230

یَعة
ّ

ْعالِم الش
َ

قاُت ا بَ ای از یازده سده ۀیک دور  کهآقابزرگ است  شدۀنویسیکتاب ارزشمند و گستردهدومین  طَ

زبانان، گر فضای حاکم بر زندگانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسیکه افزون بر آن، تحلیلشناسی شیعه است رجال

زمان درگذشت؛ یا آخرین زمان ردیابی از زیستن هر اندیشمند، مالک قرارگرفتن او در هر سده  باشد.ان میبه ویژه شیعی

 شده است.

 :اول: معیارهای نویسنده در ترجیح شیعه بودن صاحبان ترجمه

 :دوم: راهکار محقق تهرانی برای حل مشکل اشتراك اسما
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آید ها، در اسانید روایات پیش میها و لقبگونه اسما و کنیهدارند. این بسیاری از راویان، در اسم یا لقب یا کنیه اشتراك

و تمیز میان آنها دشوار است. برای حل این مشکل، شیخ آقابزرگ نگاهی تحلیلی به اسماء مشترك دارد و گاهی از طبقه 

رای هایی با او را به نشانهت -گرچه به شکل تقریبی  -کند تا دوره زمانی او را معین سازد صاحب ترجمه استفاده می

 استدالل دقیق برساند

هایی یویژگ الذریعة إلی تصانیف الشیعةو  طبقات اعالم الشیعةآقابزرگ در نگارش و گرد آوری هر دو دانشنامۀ خود 

  هایشان دارند، مانند:داری به باورهای خود و نوشتهدر امانت همتایگانه و بی

 دربرگیرندۀ:اندیشمندان دادن تشیع ی نشانآقابزرگ براارزیابی فاکتورهای 

  باور به عدل و امامت دو اصل بنیادین تشیع؛ الف(

یا  ؛یکداشتن سروده احساسات درونی و عاطفی و باورهای عقیدتی هرکس است؛ بنابراین، سرایندگان،  سرودۀ ب(

 ، مانند: خاندان پیامبر )ص( دربارۀ سرودهچند بیت 

 امام ستایشدر اش سرودهو محمدسعید قریشی به )ع( امام زمان  دربارۀ اشسروده باصری عامر ب فرزندعامر  تشیع

های آنان، مانند او در سرگذشت زندگی آمیز اندیشمندان شیعه از سرودهکند؛ و یا گفتار ستایشتکیه میرضا)ع( 

هۀ قاضی نورسلیمان فرزند عبدالقوی به سرودۀ او در ستایش امیرالمومنان )ع(، و تکیه بر گفت
ّ
 – 956شوشتری ) الل

ایش هایی در ستکند که گفته سرودهدربارۀ علی فرزند حسین حلی استناد می مجالس المؤمنیندر کتاب  ق(1۳19

 خاندان پیامبر )ص( دارد؛

 هایداشتن صلوات در یکی از نوشته :مانند ،در آثار آنانو خاندانشان )ص(  خداپیامبرمحمد بر صلوات  داشتن ج(

  آورد؛، ایشان را شیعه به شمار میحسن بیهقی فرزنداسحاق و محمد  فرزندمحمد  فرزنداقوت مستعصی، اسماعیل ی

، کنداند، تشیع آنان را مستند میاز منابع اهل سنت دربارۀ اندیشمندانی که ایشان رافضی و شیعه یادکرده وریبهره د(

 مانند:

ه شیخ إن»گوید: اش میآورد دربارهعلی فرزند عیسای رازی شیعه به شمار می، ابراهیم فرزند لسان المیزانحجر در ابن

 های به تشیع دارد؛ محمد فرزند عرفه گوید: او گرایشدربارۀ ابراهیم فرزند  لسان المیزاندر ؛ و یا «من الشیعة
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هنامۀ احمد فرزند عبددر زندگی انسابسمعانی در 
ّ
امور ای ناو شیعه« / ضي مشهورإنه راف»فرزند احمد وّراق گوید:  الل

 است.

 ؛ اندکتاب نوشته خاندان پیامبر )ص( دربارۀکه را سنت اهل اندیشمندان چنین سرگذشت زندگی برخی ازهم( ه

صاحب ترجمه در طریق روایتی فقیهان شیعه باشد: بودن یک اندیشمند در مسیر روایتی یکی از فقیهان بزرگ شیعه،  و(

آید؛ یا از یك فقیه بزرگ شیعی روایت کرده؛ و یا شاگرد یکی از بزرگان شیعه ای به شمار میانهبرای شیعه بودنش نش

  ند، مانند:کپیوندد تا تشیع دانشمندی را نتیجه بگیرد و در کتاب طبقات یاد های دیگر میباشد. او این قرینه را به قرینه

 الدین کمالدر ق( 021)د: صدوق شیخ  کند و گوید:گزاره می گونهرا بدینحسین بزاز  فرزندمحمد  فرزنداحمد آقابزرگ 

هاو از ابوعبد گوید:جعفر  فرزندابراهیم  فرزندحسن  دربارۀچنین در از او روایت کرده است. هم
ّ
هیم ابرا فرزندمحمد  الل

 .نعمانی شاگرد کلینی روایت کرده و شیخ مفید نیز از او روایت کرده است

ای البیت)ع( نوشته باشد، هرچند که به اهل سنت نزدیک باشد، این قرینه نشانهدرباره اهل صاحب ترجمه، کتابی ز(

هدر گزارۀ احمد فرزند عبدآقابزرگ از تشیع صاحب ترجمه خواهد شد، مانند: 
ّ
ق / 43۳ - 336ابونعیم اصفهانی ) الل

 خاندان پیامبر )ص( دارد. ۀدربار  هایینوشتهد که آور می م(1۳3۱ - 94۱

 احل چاپ طبقاتمر 

یَعة 
ّ

ْعالِم الش
َ

قاُت ا بَ  در سه مرحله به چاپ رسیده است:طَ

آقابزرگ به جهت گردآوری کامل سرگذشت زندگی اندیشمندان دو سدۀ سیزدهم و چهاردهم، در گام  چاپ نجف: الف(

هم تا پایان حرف نخست اقدام به چاپ این دو سده کرد که سدۀ چهاردهم در چهار جلد و تا پایان حرف غ و سدۀ سیزد

 کرد، شش جلد برای دو سده در نجف؛ع در زمان زیستن خود در نجف 

در نیمۀ دوم دهۀ چهل خورشیدی ناگزیرانه به بیروت رفت و در این دورۀ ماندگاری در علینقی منزوی  ب( چاپ بیروت:

پدر در نجف پرداخت که نخستین های چهار تا هشت به موازات کار سازی سدهاین شهر با اجازۀ پدر به تصحیح و آماده

جلد آن سدۀ چهارم یک سال پس از گذشت پدر از زیر چاپ بیرون آمد و به تدریج تا نیمۀ نخست دهۀ پنجاه به سدۀ 
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های کتاب را از نجف به بیروت برد و انجام شد. او مسودههشتم رسید؛ زمان زیست پدرشان آقابزرگ، توسط فرزندش 

 ، چهار جلد برای چهار سده در بیروت؛ظر خود انجام دادتصحیح و چاپ آنها را زیر ن

الذریعة إلی  05و  03جلد خ در کنار چاپ 1053دکتر منزوی پس از بازگشت به تهران در سال  ج( چاپ در تهران:

های نهم تا دوازدهم روی آورد. خواهرزادۀ ایشان تصانیف الشیعة به تصحیح و چاپ طبقات اعالم الشیعة سده

 ها ده در بیست سانت جهتنویس آقابزرگ بر روی فیشها از روی کتاب دستنامهیم ذاکر در رونویسی زندگیمحمدابراه

گذاشت، پس از تصحیح نهایی سازی برای فرستادن به چاپخانه در دسترس دایی خویش منزوی میتصحیح و آماده

چهار جلد را نیز برای کمک به دایی خویش به انجام های پایان این شد و افزون برآن نمایهایشان به چاپخانه فرستاده می

 رسانید، چهار جلد برای چهار سده در تهران.

عبدالعزیز طباطبایی و محمد به کوشش  جلد 5عشر را بخش نقباء البشر في القرن الرابعانتشارات دارالمرتضی 

  کرد.طباطبایی بهبهانی چاپ 

ش از 1391یعه نوشته است. این اثر به کوشش محمد برکت در سال ای بر طبقات اعالم الشمحمدعلی روضاتی تکمله

 سوی کتابخانه مجلس شورای اسالمی چاپ شده است.

ن یعقوب بن یوسف ب –آدم بن محمد القالنسي »، المئاترابعة في الرواة  نوابغ، طبقات اعالم الشیعة سدۀ چهارم(

 35+  [02برگه ]فهرس عام  055، م19۱1/ ق 139۳لعربی، دارالکتاب ا به کوشش علینقی منزوی، بیروت،، «یعقوب

نامۀ آقابزرگ؛ چگونگی چاپ این جلد؛منابع مؤلف در گردآوری برگه مقدمه دکتر علینقی منزوی دربرگیرندۀ: زندگی

 ؛طبقات اعالم الشیعةدانشنامۀ همۀ 

به ، «الدین أیوبیوسف بن نجم –اآلبي )اآلوي( »، النابس في القرن الخامسطبقات اعالم الشیعة،  سدۀ پنجم(

+ دو برگه مقدمۀ  [02برگه ]فهرس عام  000، م19۱1ق / 1391دارالکتاب العربی،  بیروت،کوشش علینقی منزوی، 

 ؛دکتر علینقی منزوی
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نقی به کوشش علی، «الیوسفي -اآلملي » طبقات اعالم الشیعة، الثقاة و العیون في سادس القرون، سدۀ ششم(

+ دو برگه مقدمۀ دکتر علینقی  [02برگه ]فهرس عام  050، م19۱2ق / 1392دارالکتاب العربی، منزوی، بیروت، 

 ؛منزوی

دارالکتاب  بیروت،علینقی منزوی، ، به کوشش طبقات اعالم الشیعة، انوار الساطعة في المائة السابع سدۀ هفتم(

 ؛قی منزوی+ دو برگه مقدمۀ دکتر علین [02برگه ]فهرس عام  001، م19۱2العربی، 

به ، «یونس بن احمد الحسیني –اآلملي »، طبقات اعالم الشیعة، الحقایق الراهنة في المائة الثامنة سدۀ هشتم(

+ دو برگه مقدمۀ دکتر علینقی  [00برگه ]فهرس عام  051، م19۱5دارالکتاب العربی،  بیروت،علینقی منزوی، کوشش 

 ؛منزوی

ن یونس بن علي ب –اآلملي »، التاسعالقرن الالمع في من ثوي عباقرة  طبقات اعالم الشیعة، الضیاء سدۀ نهم(

کتابخانۀ مورد  120الفهارس: فهرست  برگه ] 005، خ1362به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه تهران، ، «یونس

 ؛+ شش برگه مقدمۀ دکتر علینقی منزوی + جدول الرموز سه برگه[ 01فهرس عام  برگه؛ 33وری آقابزرگ بهره

 -آدم بن الحسن بن سمک بن محمد »، العاشرالقرن  طبقات اعالم الشیعة، احیاء الداثر من مآثر اهل سدۀ دهم(

+ پنج برگه  01برگه ]فهرس آثار المترجمین  025، خ1055به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه تهران، ، «یوسفی

 ؛نامه[ + هشت برگه مقدمۀ دکتر علینقی منزویغلط

نس محمدیو –اآلخوند »، الحادیةعشرةطبقات اعالم الشیعة، الروضة النضرة في تراجم علماء المائة  سدۀ یازدهم(

[ + سیزده برگه مقدمۀ دکتر 50برگه ]فهرس عام  505، خ1052علینقی منزوی، موسسه اسماعیلیان، قم، ، «الهمداني

 ؛نامهعلینقی منزوی + سه برگه غلط

 –آخوند جان »، الثاني بعد العشرةالقرن المنتشرة في  الکواکب طبقات اعالم الشیعة، سدۀ دوازدهم(

+  112برگه ]فهرس عام  051، خ1050به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه تهران، ، «محمدیونس الهمداني الخطاط

 ؛ برگه مقدمۀ دکتر علینقی منزوی شانزدهنامه پنج برگه[ + غلط
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، قسم االول ]الشیخ الثالث بعد العشرة القرن البررة فيکرام طبقات اعالم الشیعة، ال یک( -سدۀ سیزدهم 

شناسۀ کسان + بخش المستدرک شیخ میرزا  013الشیخ المولی حیدرقلي النیشابوري[،  –محّمدابراهیم االصفهاني 

نجف، مطبعة العلمیة، شناسه،  005برابر در مستدرکات، شناسۀ دیگر  01السید حسین الحلي،  –ابوالحسن الکاشاني 

برگه متن + هشت برگه مستدرکات + دو برگه مالحظات +  45۳مؤلف +  ۀبرگه ]یک برگه مقدم 492، م1954ق / 13۱4

 ؛نامۀ مؤلف[نامه، یک برگه سپاسبرگه فهرس + چهار برگه غلط 22

خدابخش ]میر ، قسم الثانيالثالث بعد العشرة القرن البررة فيطبقات اعالم الشیعة، الکرام  دو( -سدۀ سیزدهم 

ق / 13۱۱مطبعة القضاء، نجف، [ 1555تا  015شناسۀ کسان ] 550المیرزا محّمدعلي قائمة الدین[،  –الهندي

 ؛برگه فهرست[ 1۱برگه متن +  34۳، یک برگه مقدمۀ مؤلف + ۱52تا  493برگه ] 36۳، م195۱

یمله، ، قسم الثالث، فکسث بعد العشرةالثال القرن البررة فيطبقات اعالم الشیعة، الکرام  سه( -سدۀ سیزدهم 

 The Open School, P.O.BOX 53573, CHICAGO, IL 60653 - 0398به کوشش محّمدحسین حسینی جاللی، 

رونویسی از خط شناسۀ کسان،  1100الشیخ یونس بن مظفر النجفي[،  –] المولی علي بن المیرزا محّمد الرشتي 

 ؛خ1052صاحب الذریعة و خط آقابزرگ، شیکاگو، 

 2۱2۳=  1132+  21+  156۱ سدۀ سیزدهم:

، القسم االول، ]الشیخ ابراهیم طبقات اعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابع عشریک(  -سدۀ چهاردهم 

مروة العاملي شناسۀ دیگر در مستدرکات الشیخ ابراهیم آل 01شناسۀ کسان +  220، الشیخ حسن اللنکراني[ –االردبیلي 

برگه +  355برگه ]متن  300، م1053ق / 13۱3مطبعة العلمیة، نجف، شناسه،  020برابر  حسن اللنکراني الشیخ –

 ؛نامه چهار برگه + تنبیهات سه برگه[ + مقدمۀ مؤلف ده برگه برگه + غلط 12مستدرک ده برگه + فهرست 

القسم الثاني، ]السّید الحسون  ،طبقات اعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابع عشردو(  -سدۀ چهاردهم 

شناسۀ دیگر در  05[ 35 - 00[ + ]1303 - 220شناسۀ کسان ] 530 ،السّید صادق الهندي النجفي[ –البراقي

برگه +  053[ مقدمه یک برگه + متن 000 – 300] برگه 332 ،م1055/  ق13۱5مطبعة العلمیة، نجف،  ،مستدرک

 ؛خواهی دو برگهنامه و پوزشنامه چهار برگه + سپاسات هشت برگه + غلطبرگه + مالحظ 13برگه + فهرس  13مستدرک 
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، القسم الثالث، ]الشیخ صالح طبقات اعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابع عشرسه(  -سدۀ چهاردهم 

، م1050/  ق13۱1مطبعة اآلداب، نجف،  ،[1505 - 1305شناسۀ کسان ] 052، السّید علوي الحضرمي[ –الحریري

نامه و برگه + سپاس دونامه برگه + غلط 0برگه + فهرس  035[ مقدمه یک برگه + متن 1002 - 000] برگه 055

 ؛خواهی دو برگه پوزش

، القسم الرابع، ]الشیخ علي طبقات اعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابع عشرچهارم(  -سدۀ چهاردهم 

/  ق13۱۱مطبعة اآلداب، نجف،  ،[0002 - 1505] شناسۀ کسان 300 ،ي[علي البارفروشالشیخ غالم –ابوالوردي

سخن برگه +  یکنامه برگه + غلط 10برگه + فهرس  052[ مقدمه یک برگه + متن 1552 – 1000] برگه 025، م1052

 ؛برگه  مصحح سه

 شناسۀ کسان 0055=  35+  0002 سدۀ چهاردهم

 گفتگو دربارۀ طبقات اعالم الشیعة

 – 111، برگۀ 1050، پرویز اذکایی )معارف، دورۀ دهم، شمارۀ دوم و سوم، مرداد و اسفند اعالم الشیعهطبقات . 1

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 105

 (؛123خ، برگۀ 1022الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

مترجم: طالعی،  العوادی، امجد رسول محمد، ،شناسی طبقات أعالم الشیعة شیخ آقابزرگ تهرانیروش .5

 020صفحه، از  12، )1002، پاییز و زمستان 3عبدالحسین، پایگاه مجالت تخصصی نور، مجله: کتاب شیعه، شماره 

 .http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1000351(، به آدرس: 011تا 

، به کوشش سید جعفرحسینی اشکوری )ُجنگ، های سید محمد جزایری بر طبقات أعالم الشیعةیادداشت. 3

 خ(؛1020، مجمع ذخائر اسالمی، قم، 20 – 50یادمان عالمه شیخ آقابزرگ تهرانی، 

حمدعلی حیدر م القسم الثالث، تصحیح]في القرن الثالث بعد العشرة[،  چند نکته دربارۀ تصحیح کرام البررة .3

، 152 – 130ُجنگ، یادمان عالمه شیخ آقابزرگ تهرانی، )، 1305البغدادی و خلیل نایفی، مؤسسة االمام الصادق )ع(، 

 خ(؛1020مجمع ذخائر اسالمی، قم، 
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ُجنگ، یادمان عالمه شیخ )، سید محمد طباطبایی )منصور(، حال افتاده از چاپ اخیر نقباء البشرچند شرح. 1

 خ(؛1020، مجمع ذخائر اسالمی، قم، 150 – 151تهرانی، آقابزرگ 

، شهریور 52و  50اصل )کتاب ماه کلیات، شماره ، محمد کریمی زنجانیتاریخ تشیع بر مدار طبقات أعالم الشیعة .6

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )100 – 103، برگۀ 1020و مهر 

 (؛52خ، برگۀ1022سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران،  یکصدمین

 51، برگۀ 1050، علیرضا ذکاوتی قراگزلو )آیینۀ پژوهش، سال پنجم، شمارۀ سوم، مهر و آبان طبقات اعالم الشیعه. 8

مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش خ(، مجموعۀ گفتارها به 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 50 –

 (؛123خ، برگۀ 1022الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

های خود را از تراجم و سرگذشت اندیشمندان که از چشم ، سید عبدالعزیز طباطبایی یافتهمعجم أعالم الشیعة. 1

 بمحدود و معدود است، ترتیب آن برپایۀ حروف الف آقابزرگ دور مانده است، در یک کتاب بدین نام گردآورد، چون

 است و نه چون طبقات برپایۀ سده، هنوز به چاپ نرسیده است؛

، سید عبدالعزیز طباطبایی که هنوز به چاپ نرسیده است )آقابزرگ تهرانی، تعلیقات علی طبقات أعالم الشیعة. 2

 (؛20صحتی، 

 (؛20مدرضا جعفری )آقابزرگ تهرانی، صحتی، ، شیخ محتعلیقات علی طبقات أعالم الشیعة. 11

ه شرفسید عبد ،نقد و بررسی طبقات أعالم الشیعه. 11
ّ
ع م الدین عاملی موسوی که در کتاب پرآوازۀ نویسندهالل

 – 1برگه[ به چاپ رسید جلد نخست آن ویژۀ بررسی ذریعه از برگۀ  050] 502 – 302، 1جموسوعات رجال الشیعة، 

 ق در سه جلد به چاپ رسید؛1313است که در بیروت به سال  502 – 302ات از و بررسی طبق 305

ها برای فرستادن به چاپخانه، گردآوری های مدخل، و افزون برآن رونویسی فیشهای فنی و کلیدی. فهرست15

، است )آقابزرگ تهرانیها در پایان هر جلد آمده ها و رسالهمحمدابراهیم ذاکر از نوادگان آقابزرگ است. فهرست نام کتاب

 (؛20صحتی، 
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، سید احمد اشکوری سدۀ پانزده را به حرمت استادش آقابزرگ، عشرأحسن األثر في أعالم القرن الخامس. 13

 (؛20پیوست آن کرد و بدان افزود )آقابزرگ تهرانی، صحتی، 
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 تقریظ بر سی و هشت کتاب عربی به زبان عربی

های آقابزرگ خودداری نکردن از هرگونه تشویق نویسندگان، به ویژه گروه کی ویژگیتقریظ بیشتر نقد ستودنی است. ی

ها به خامۀ ایشان در مقدمۀ هر کتاب چه عربی و فارسی به سنی جوانان آنان است، فتوگرافی بسیاری از این تقریظ

شاگرد خود سید  چاپ رسیده است. ایشان در پایان عمر گرانبهایشان به جهت ضعف جسمانی، از بیشتر خامۀ

محمدحسن طالقانی و پس از او از شیخ محمد بالغی مدیر مجله اعتدال و در مواردی از خود نویسندۀ کتاب، برای 

 بردند، سپس آقابزرگ به تصحیح، حذف و اضافۀ آن پرداخته و در پایان امضای خود راها بهره میرونویسی این تقریظ

های روایتی که به شاگردان نویسندۀ کتاب؛ و یا غیر ها و اجازهاین تقریظ گذاشتند؛ البته گردآوریدر زیر متن می

هاست های او برای برخی از کتابنویسیها به جز مقدمهنویسنده داده، دربرگیرندۀ چندین جلد کتاب خواهد شد و این

یخ طوسی ش النهایةو  تبیانالآید، مانند مقدمۀ کتاب که گاهی بیش از صد برگ بوده و خود کتابی مستقل به شمار می

 بیاضی است الصراط المستقیمو کتاب 

 سّیداالمام الحکیم ال، بر کتاب 1023، به تاریخ پنج جمادی یکم محسن الطباطبایی سّیداالمام الحکیم ال .1

/  1/ ج 5في »ق، با امضای آقابزرگ: 1023، گردآوری احمد حسینی، مطبعة اآلداب، نجف، محسن الطباطبایی

 ؛«الطهراني بزركمحسن و الفاني الشهیر بآقامحّمدحرره بیده المرتعشة الجاني الُمسيء المسمی ب 1023

 از آقابزرگ ق(352نوشتۀ شیخ طوسی )د: النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی مقدمه بر کتاب  .5

زند فرزند مالحسن فر  علیمحّمدنوشتۀ ، تراجم العلماء و الخطباء و األدباء المتخرجین من مدرسة القدیح خاصة .3

 ؛05، برگۀ جنگ خطی آقابزرگدر شهر قدیح از توابع قطیف،  1055صفر  05فرزند مکی فرزند ناصر قدیحی زادۀ 

من إمالء الفاني »، امضای: 5برگۀ ، 5جق، 1002، حیدر المهرجاني، مطبعة اآلداب، خطباء المنبر الحسیني .3

 ؛«ق1020شهر شعبان  05، الطهراني بزركالشهیر بآقا
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م، 0220ق / 1300ق(، دارهجر، بیروت، 1002 – 1000، شیخ فرج عمران )األزهار األرجیة في اآلثار الفرجیة .3

النجف االشرف ثامن ربیع الثاني عام ستة و في حّرره بیده المرتعشة في مکتبة الّعامة »، با امضای: 315، برگۀ 0ج

 ؛«الطهراني عفي عنه بزركثمانین و ثالثمائة و ألف الفاني الشهیر بآقا

 هران،تمرکز فرهنگی عالمه حلی،  ،الغطاءکاشفحسین محّمدشیخ  المکاسبتعلیقه بر کتاب النظر الثاقب . 1

نة قعدة سحّررته بیدي المرتعشة في مکتبتي في یوم َدحو االرض الخامس و العشرین من ذی»خ، با امضای: 1052

 ؛«1020

حّررته »خ، با امضای: 1052ف الغطاء، مرکز فرهنگی عالمه حلی، تهران، ، بر کتاب شیخ احمد کاشنیل الطالب .6

 ؛«1020قعدة سنة بیدي المرتعشة في مکتبتي في یوم َدحو االرض الخامس و العشرین من ذی

الدین پنجابی حسین فرزند تاجمحّمد، نوشتۀ 12إثبات اإلمامة األئمة األطهار في ضوء العقل و اآلیات و األخبار .6

حّرره بیده المرتعشة في »با امضای: ، 3، برگۀ جنگ خطی آقابزرگ ؛ و015 – 013و  125 – 125 کشکول، انی،پاکست

مکتبة العامة في النجف األشرف، صبیحة یوم الخمیس السابع من شهر صفر الخیر من سنة تسع و سبعین و ثالثمائة و 

 ؛«ألف

و  5ق، برگۀ 1000ی دلفی، انتشارات اعلمی، بیروت، ، حسون مالرجالرسول في المعقول و المنقولفضائل آل .8

کتبه بأنامله المرتعشة في مکتبته العامة في النجف األشرف، عشیة األحد سابع صفر الخیر عام ثمانیة و »، با امضای: 5

هالطهراني عفا  بزركثمانین و ثالثمائة و ألف، الفاني آقا
ّ
 ؛«عنه الل

ارالمحجة ، دالدینرضا شمسمحّمدبهجة الراغبین في مؤلفات الشیخ تاب ، بر کالمصلح المنتظر في االسالم .1

کتبه بأنامله المرتعشة في داره في النجف األشرف، »، با امضای: 050 – 055م، برگۀ 0220ق / 1303البیضاء، بیروت، 

هاء و العشرین من شهر ظهر األربع
ّ
 بزركاالمقدسة، الفاني آق من الهجرة و ثالثمائة و ألف سنة خمس و سبعین كالمبار  الل

 ؛«الطهراني

                                                           
؛ 125 – 125دربرگیرندۀ تحقیقات هر دو گروه شیعه و اهل سنت کشکول،  إثبات اإلمامة األئمة األطهار في ضوء اآلیات و األخبار 20

 .05، 05ذریعه، ج
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کتبه بأنامله المرتعشة »ق، با امضای: 1025علی فرزند ابراهیم قمی، مکتبة الهدی، نجف، نوشتۀ ، تفسیر القمي .2

 ؛«الطهراني عفي عنه بزرك، الفاني آقا1025في مکتبته العامة في النجف األشرف في السبت غّر ربیع المولود 

ق / 1055کاظم شیخ جواد ساعدی، مطبعة الغري الحدیثة، نوشتۀ ، رّد تصحیح األخبار غرر األخبار في .11

 ؛«ق1055الطهراني في سادس شّوال  بزركحّرره المسّمی بآقا»، با امضای: 0م، برگۀ 1055

کتبه بأنامله »، با امضای: 55، برگۀ 1ق، ج1302حسن قبانچی، داراالسوة، نوشتۀ  )ع(، مسند اإلمام علي -11

مرتعشة في مکتبته العامة في النجف األشرف، عشیة األحد الرابع و العشرین من شهر صفر الخیر عام تسع و ثمانین و ال

 ؛«الطهراني عفي عنه بزركثالثمائة و ألف هجریة، أنا الفاني الشهیر بآقا

، 120رگ، برگۀ جنگ خطی آقابز ؛ و 120نک: کشکول، مجلس، هاشمی بغدادی،  محّمد سّید، بر کتاب المثاني -15

نک:  «1020صفر  11بأنامله البالیة المرتعشة في مکتبته العامة في النجف األشرف یوم األربعاء کتبه »با امضای: 

دو  3203، با همراهی مجمع العلمی العراقی، دربرگیرندۀ 1020، چاپ آن در بغداد، 52، 10؛ ذریعه، ج120کشکول، 

 ؛بیتی

ق در 1050 چاپ نخست ،ق(1021 – 1010) حسین مظفرمحّمدنوشتۀ ، اریخالشیعة في الت؛ تاریخ الشیعة -13

، حّرره الجاني 1051م، با امضای: في شوال المکرم سنة 1025خ / 1053انتشارات بصیرتی، قم،  عراق، سپس

 .155نک: کشکول، مجلس،  ؛«الطهراني بزركمحسن المدعو بآقامحّمد

التحفة األحمدیة للفرقة الجعفریة في المنشآت الصادقیة و ن ، تقریظ بر این کتاب که بداصحیفة صادقیة -13

 1051، نوشتۀ شیخ الحمد فرزند صالح فرزند طعان فرزند ناصر فرزند علی ستری بحرانی قطیفی )الدعوات الجعفریة

گ ، آقابزر 0، برگۀ جنگ خطی آقابزرگ؛ 123آن را به پایان رساند نک: کشکول،  1025محرم  00( است که در 1015 -

 120اش را در نقباء البشر، برگۀ نامۀ نویسندهو زندگی 311، برگۀ 0در تقریظ خود گوید که این کتاب را در ذریعه، ج

 ؛، بدون امضاگزاره کرده است
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باقر موحد ابطحی اصفهانی محّمدهای ، کتابی از نوشتهالمدخل إلی التفسیر الموضوعي للقرآن الکریم -11

، چاپ مطبعة اآلداب، نجف، البته این تقرظ در آن موجود نیست )نک: 21طی، برگۀ ، خمجموعة آقابزرگ ،موسوی

 (؛505شیخ آقابزرگ تهرانی، برگۀ 

نامۀ برخی از اندیشمندان قطیف هایی بیش از یک صد بیت دربارۀ زندگیسروده، ماضي القطیف و حاضرها -16

فرزند احمد فرزند رمضان قطیفی کویکبی است و  است که سرایندۀ آن مالعلی فرزند محمد فرزند علی فرزند محمد

کشکول، ؛ 00، 10عمران قطیفی بر آن تعلیقاتی دارد، نک: ذریعه، جشیخ فرج فرزند حسن فرزند احمد فرزند حسین آل

 ؛«الطهراني بزركالمدعّو بآقا حّرره االحقر»، با امضای: 05، برگۀ جنگ خطی آقابزرگو ؛ 121مجلس، 

 – 022نک: کشکول، ، قمی کمریحجت کوهفرزند سید محمد یظ االستصحاب[، محسن ، ]تقراالستصحاب -18

 ،0ج ،15الطهراني  بزركدعّو بآقامحسن الممحّمدّرره المسّمی الفاني ح»، خطی، با امضای: جنگ آقابزرگ؛ و 020

 ؛«1051

هفرزند عبد محّمد، نوشتۀ باقر فرزند نهج البالغةك نهج السعادة في مستدر  -11
ّ
باقر دمحّم فرزند  محّمدفرزند  الل

؛ و 302، 03نک: ذریعه، ج فرزند محمود فرزند کمال فرزند فرزند محمود فرزند کمال فرزند مسیح مرودشتی شیرازی،

 ؛تاریخبی« الطهراني بزركالفاني آقا»ی: امضا ، با10؛ و جنگ خطی آقابزرگ، برگۀ 102 – 120کشکول، 

حّررته »خ، با امضای: 1050ق / 1320طعمه، انتشارت اعلمی، بیروت، آل، نوشتۀ سلمان هادی تراث کربالء -12

في مکتبتي العامة في النجف األشرف یوم الجمعة المطابقة ألول الحمل من السنة الشمسیة الخامس بیدي المرتعشة 

 ؛«الطهراني بزركقعدة الحرام عام ثالثة و ثمانین و ألف و أنا الفاني الشهیر بآغامن شهر ذي

ی الدین فرزند عبداللطیف فرزند نورالدین عل، علی فرزند حسین فرزند محیالوجیز في التفسیر القرآن العزیز -51

ق(، دارالقرآن الکریم، 020فرزند احمد فرزند علی فرزند احمد ابوجامع عاملی )ز:  محّمدالدین احمد فرزند فرزند شهاب

 ، بدون امضا؛00 – 00ق، برگۀ 1310
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ه، قهپایی، عنایتمجمع الرجال -51
ّ
ق، 1023خ / 1030، پژوهش ضیاءالدین عالمه اصفهانی، قهپایی فرزند علی الل

حّرره بأنامله المرتعشة في مکتبته العامة في النجف »با امضای: آقابزرگ تقریظ مقدمه گونه بر آن نوشت، ، 03برگۀ 

 ؛02«الطهراني بزركبآقا جریة[ الفاني الشهیراألشرف في عاشر ربیع األّول أربعة و ثمانین و الثالثمائة ]و ألف ه

ق، با امضای: 1025کاشف الغطاء، به خط طاهر خوشنویس،  حسینمحّمد، صحائف األبرار في وظائف األسحار -55

ك سنة أربع و ر المباالمرتعشة في مکتبة العامة في النجف األشرف، یوم االثنین المصادف عید األضحی  کتبه به أنامله»

هالطهراني عفا  بزركثمائة و ألف هجریة. الفاني آقاثمانین و ثل
ّ
 ؛«عنه الل

خ، 1020حسن فرزند اسماعیل موسوی اصفهانی، انتشارات امام المنتظر، چاپ سوم،  سّید، نوشتۀ ثقات الرواة -53

عشر من ربیع سابعالطهراني، ال بزركحّرره بید المرتعشة في مکتبته العامة، الفاني الشهیر بآقا» ، با امضای: 0، برگۀ 1ج

 ؛«1025الثاني 

ق، با 1310خ / 1051احمد روضاتی، انتشارات مکتب القرآن،  سّید، علماء األسرة، بر کتاب محاسن االجازات -53

 ؛«1055شعبان  0الطهراني،  بزركامضای: حّرره الفاني آقا

میة، ین موسوی غریفی، مطبعة العلالد، محیآیة التطهیر في الخمسة أهل الکساء، تقریظ بر کتاب آیة التطهیر -51

ق، با امضای: حّرره بیده المرتعشة في داره في النجف األشرف في الثالثاء رابع األیام المعلومات من سنة 1055نجف، 

 ؛«الطهراني بزرك، األسیر الفاني آقا1055

، تبة الصدوق، تهران، موسا حسینی مازندرانی، مکالعقد المنیر في تحقیق مایتعلق بالدراهم و الدنانیر -56

ر من عشالنجف األشرف في یوم االثنین الخامسق، با امضای: حّرره بیده المرتعشة في مکتبته العامة في 1020

القعدة علم الثمانین بعد الثالثمائة و األلف الهجریة علی مهاجرها آالف السالم و التحیة، المسيء المسّمی ذی

 ؛«الطهراني عفي عنه بزركمحسن و الفاني الشهیر بآقامحّمدب

                                                           
و أنا الفاني الشهیر بآقابزرك  1023مکتبتي العامة في النجف األشرف في غّرة ربیع المولود حّررته بأناملي المرتعشة في : »103کشکول،  02

 ؛«الطهراني
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 بزركق، حّرره بیده في مکتبته الفاني الشهیر بآقا1000طعمه، نجف، ، سلمان هادی آلمخطوطات کربالء -58

 ؛«الطهراني في عاشر شهر شعبان المعظم عام سبعة و ثمانین و ثالثمائة و ألف

 واعظ و متعظ -51
ّ

ق، آقابزرگ 1305خ / 1020رالدین، علی ربانی واعظ اصفهانی نجفی، نشر فخمحّمد، الواعظ لکل

 ند، با امضای: رسیددو تقریظ بر این کتاب نوشته و هر دو به چاپ 

ي المرتعشة في مکتبتي العامة في النجف االأشرف في أول لیلة االثنین الرابع و العشرین من جمادي حّررته بید الف:

ولی سنة 
ُ
 ؛الطهراني بزرك، و أنا الفاني الشهیر بآقا1022األ

شر من اّول عحّررته بیدي المرتعشة في مکتبتي العامة في النجف االأشرف في یوم عید مولود النبّي )ص( السابع :ب

هالطهراني عفا  بزركالربیعین سنة إحدی و ثمانین بعد الثالثمائة و األلف الهجریة، و أنا الفاني الشهیر بآقا
ّ
 عنه؛ الل

هنعمة سّیدالشجرة الطیبة في ترجمة ال -52
ّ

إلی عصر مؤلفه السید نورالدین بن  الجزائري و أوالده و أحفاده الل

، 05، 10دارای یک مقدمه و دوازده فصل و یک خاتمه است. نک: ذریعه، ج، محمدشریف بن السید محمد اإلمام

نیة، العبد ، با امضای: حّرره بیده الجانیة الفا5ۀ مجموعۀ آقابزرگ، خطی، برگ؛ و 122 – 125کشکول، ؛ و 115شمارۀ 

 ؛«1052الحّجة الحرام يمن ذ 05الرازي الطهراني في یوم  بزركالمحسن بن علّي المدعوا بآقامحّمدالمسيء الجاني 

ق، با امضای: حّررته بیدي المرتعشة في داري 1052، ضیاءالدین عالمه نجفی، مطبعة الحکمة، قم، ضیاء الدرایة -31

ولی
ُ
هالطهراني عفا  بزركالفاني آقا 1052سنة  في النجف األشرف في ثالث جمادي األ

ّ
 ؛«عنه الل

صرع : نام نخست آن تاریخ،نجفی، دارالشهاب، قم، بیتبریزی امینی فرزند احمد ، عبدالحسین شهداء الفضیلة -31

 122، کشکول، 050، 13بود که در زمان چاپ به شهداء الفضیلة تبدیل شد. نک: ذریعه، ج أو شهداء العلماءالحقائق 

 ؛«1050الطهراني، یوم الغدیر سنة  بزركمحسن المدعّو بآقامحّمد»با امضای: . 120 -

د، کرانی، مشه، فخرالدین موسوی اردبیلی ننهتاریخ اردبیل و دانشمندان ،حدیقة األفراح و مزیل األتراح -35

النجف األشرف، یوم ، با امضای: حّررته بیدي المرتعشة في مکتبتي العامة في 155، برگۀ 0ق، ج1002 / خ1055

 ؛«- عفي عنه -الطهراني  بزرك، و أنا الفاني الشهیر بآقا1020حّجة الحرام الجمعة رابع ذي
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،  با 153، 0ق، ج1002خ / 1055کرانی، مشهد، ، فخرالدین موسوی اردبیلی ننهتاریخ اردبیل و دانشمندان -33

هفا ع -الطهراني  بزركشرف، الفاني الشهیر بآقاامضای: حّرره بیده المرتعشة في مکتبته العامة في النجف األ 
ّ
عنه و  الل

هعجل  -في یوم النصف من شعبان میالد صاحب الزمان  - عن والدیه
ّ
 ؛«1022 - تعالی فرجه الل

انوار البدرین في تراجم علماء ن فرزند مؤلف ینوشتۀ شیخ حس ،مجمع الخیرات المدخر لیوم الحسرات -33

 دارای یک مقدمه و سه باب و سلیمان بالدی بحرانی،علی فرزند حسن آلعالمه شیخ ، بحریناألحساء و القطیف و ال

جنگ ؛ و 011نک: کشکول،  (،302، 0به پایان رسانید )ذریعه، ج 1005یک خاتمه است که آن را دهم جمادی دوم 

هراني في االثنین عاشر شعبان الط بزركمحسن المدعّو بآقامحّمدحّرره الفاني »، با امضای: 110آقابزرگ، خطی، برگۀ 

 ؛«1051

 – 010کشکول، ، فرزند احمد تبریزی نجفی امینی صاحب الغدیرعبدالحسین ، الغدیر في الکتاب و السنة -31

الطهراني،  بزركحّرره الُمسيء، المسّمی بمحسن و المدعّو بآقا» ، با امضای: 05 – 00جنگ آقابزرگ خطی، برگۀ ؛ و 013

 ؛«1051في ثاني شهر الصیام  نزیل النجف األشرف،

ق / 1302، محمود فرزند مهدی موسوی دهسرخی اصفهانی، انتشارت بدر الدجی، قم، مفتاح الکتب األربعة -36

 لشهیرا الفانيالمرتعشة في مکتبة العامة في النجف األشرف،  ه به أناملهحّرر ، با امضای: خ، چاپ دوم، جزو یکم1022

 ؛«لجمعة خامس صفر المظّفر عام ثمانة و ثمانین و ثلثمائة بعد األلففي عشیة االطهراني  بزركآقاب

ه، عبدجالء العیون -38
ّ
ق / 1050رضا شّبر حسینی، حلی نجفی کاظمی، مطبعة الحیدریة، نجف، محّمدفرزند  الل

 ؛«1050الطهراني في شهر صیام  بزركمحسن المسيء المدعّو بآقامحّمداألسیر الفاني  با امضای: حّرره م،1053

ق، برگۀ 1305م / 0225، 3، 0خرسان نجفی، آفاق النجفیة شمارۀ مهدی فرزند حسن آلمحّمد، غریب القرآن -31

 ؛«1050عشر من ربیع المولود لثانيفي ا بزركمحسن المدعّو بآقامحّمد، با امضای: حّرره مخلصه و داعیه األحقر 305

؛ مستدرکات أعیان الشیعة، 125 – 125، نک: کشکول، ، توفیق فکیکیشجرة العذراء یصورها أدب التخیل -32

، الفاني 1020القعدة ذي 00کتبه بأنامله المرتعشة في مکتبته العامة في النجف األشرف في »، با امضای: 03، 1ج

 ؛«الطهراني بزركآقا
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هشیخ علی فرزند حسن فرزند آیت، جعفر علیه السالمذکری أبي -31
ّ
شکول، کک: نشیخ علی خاقانی نجفی  الل

ربیع  00الطهراني في  بزركحّرره األحقر محمدمحسن المدعّو بآقا»، با امضای: 02، 12ذریعه، ج؛ 102 – 105مجلس، 

 ؛«1052األّول سنة 

ه، سید عبدالثورة العراقیة الکبری -31
ّ
 بزرك. با امضای، حّرره الفاني الشهیر بآقا020فیاض، نک: کشکول،  الل

هالطهراني عفا 
ّ
 ؛«1023ه في العشرین من المحرم سنة عن الل

ه، فرج فرزند حسن فرزند فرج فرزند احمد که نسبش به فرج فرزند عبددرر الغرر -35
ّ
رانی فرزند عمران قطیفی بح الل

ای در . کتاب دربرگیرندۀ: سه منظومه است: یکی دّرة الصدف، کتاب منظومه012 – 020رسد. نک: کشکول، می

، الدرة الثمینة(؛ و دومی 005، 05است )ذریعه، ج اللمعة الدمشقیةشده از کتاب طهارت و صالة برداشت 

ای ای یا منظومه، ارجوزهدّرة الیتیمةو سومی  (؛05، 2جبه نظم درآمده است )ذریعه،  تهذیب المنطقای از منظومه

الطهراني في  بزركعّو بآقاحّرره األحقر الفاني محمدمحسن المد»(. با امضای: 115، 2در دانش نحو است )ذریعه، ج

 ؛«1051االثنین عاشر شعبان  إحدی و سبعین و ثالثمائة و ألف 

، آقابزرگ گوید: من در تقریظ نسك الصائم این سرودۀ عالمه شیخ حسین فرزند مشکور فرزند جواد نسك الصائم -33

 گفت:در نجف را آوردم که می 1010فرزند مشکور حوالوی نجفی زادۀ 

 سب
ً
 نسک الصیامهبوتنا  ------ل السالم یا سالکا

 لنظم شرائع االسالم  ------فجزاک خالق العباد 

بیتی دربارۀ روزه است که در پایان آن مادۀ تاریخ  053ای ، منظومه150، 03ذریعه، ج؛ 010کشکول، مجلس، نک: 

 گونه آورده است:ق بدین1052

 أرخت غّرة بیم العید  -----تمت لنل بفطرنا السعید 

و » ،  با امضای: 002 – 010ق، نک: کشکول، 1055، شیخ محمد ساعدی، چاپ نجف، الحسنّیون في التاریخ -33

ائة و ألف مقد کتبه بأنامله المرتعشة في داره في النجف األشرف، عشیة عید الغدیر من عام خمسة و سبعین بعد ثالث

ه، الفاني آقابزرگ الطهراني عفا 1055
ّ
 «عنه الل
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ق( 1202 – 1225محقق محدث مال محسن فیض کاشانی فرزند مرتضا )، ك و السهو و النسیانط في الشالضواب – 31

هرونویسی آن را از نسخۀ خط عالمه شیخ عبد»آقابزرگ گوید: 
ّ
فرزند محمدکاظم اصفهانی انجام دادم که در مجموعۀ  الل

ک در کتابخانۀ امیرالمؤمنین )ع( در شهر نجف و اینق در روستای سادات زواره رونویسی کرده بود 1105ایشان به سال 

هو أنا الفاني آقابزرك الطهراني عفا  1025القعدة و ذلک في ذي»آقابزرگ بر آن تقریظی نوشت با این امضا: «. است
ّ
 الل

 .000 – 000، نک: کشکول، «عنه و عن والدیه، آمین.

، بدون امضا 002 – 002؛ کشکول، 005، 0عه، ج، نک: ذریق(550 – 502، خواجه نصیرالدین توسی )اعتقادات -36

، 125، 15فهذا تنبیه علی منهج الحق و استیفاء ذلك شرحناه في کتاب قواعد العقائد )ذریعه، ج» و تاریخ، انجامه: 

 «.و الحمد لله رّب العالمین و الصالة علی النبّي محمد و آله الجمعین –( فاطلبه منه 025شمارۀ 

ق(، پژوهش و تصحیح میخاییل عّواد، 332نوشتۀ ابوالحسن هالل فرزند محسن صابی )د:  ،رسوم دارالخالفة -38

کتبه بأنامله المرتعشة في »، با امضای: 003 – 000، در شناسۀ کتاب فضائل بغداد؛ و کشکول، 055، 15: ذریعه، جنک

لف أربعة و ثمانین و ثالثمائة و األ عشر من شهر صفر المظفر عام مکتبته العامة في النجف األشرف، یوم الجمعة الخامس

 «.. الفاني آقابزرك الطهراني1023

ید ، به کوشش سدیوان سید موسا فرزند جعفر فرزند علی فرزند حسین فرزند میرحکیم هاشمی مطلبی .31

همحمدحسن طالقانی فرزند عبدالرسول فرزند مشکور فرزند محمود فرزند عبد
ّ
فرزند احمد فرزند حسین فرزند  الل

 «.بزرك الطهرانيحرره الفاني الشیخ آقا»، با امضای: 050 – 050میرحکیم، نک: کشکول، 

اقابزرگ بر تفسیر جالء االذهان و جالء االحزان شیخ ابوالمحاسن جرجانی با آوازۀ گازر، تقریظ ، تقریظ تفسیر گازر .32

حدث ارموی چاپ و پخش شد. نک: ای نوشت. این مقدمه در آغاز تفسیر یادشده به تصحیح مرحوم ممقدمه گونه

الدین محدث ارموی احیاگر میراث مکتوب یاد استاد میرجاللبه زنده آقابزرگ تهرانی، به کوشش هدیه بهارستانی

خ(، مجموعۀ گفتارها 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 002 – 010، برگۀ 1025شیعی، ترهام، خانه کتاب، 

خ، برگۀ 1022غاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، به مناسبت یکصدمین سال آ

 (؛123
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، به کوشش سید حسن فاطمی )میراث شهاب، شمارۀ نقد شیخ آقابزرگ تهرانی بر کشف الحجب و االستار. 11

تارها به مناسبت خ(، مجموعۀ گف1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 05 – 00، برگۀ 1055، مهر سال 10

 (؛125خ، برگۀ 1022یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

شته ای تقریظ گونه نو، نوشتۀ استاد محمد حسین ادیب. آقابزرگ بر آن مقدمهالمجمل في الشیعة و معتقداتهم .11

 (35عبدالرحیم، ؛ شیخ الباحثین، 00است )آقابزرگ تهرانی، صحتی، 

 (؛00جنة المأوی، عالمه شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، آقابزرگ بر آن تقریظ دارد )آقابزرگ تهرانی، صحتی، 
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 های پارسینویسی شده بر کتابهای پارسیتقریظ

اکبر صبوری قمی، مطبعة الحیدریة، نجف، ، علیتراشیریش حلق لحیه رسالۀ حنیفه در حرمت؛ یا دین حنیف -1

، الُمسيء المسّمی ب0 – 0ق، برگۀ 1052
ً
 و جرما

ً
 العباد عماًل و أکثرهم ذنبا

ّ
محسن و المدعّو محّمد، با امضای: حّرره أقل

؛ 001، 122ذریعه، جنک:  «1052جمادي الثاني  10الطهراني نزیل الغري السري و النجف األشرف، في  بزركبآقا

 ؛105 - 105کشکول، 

آبادی، انتشارات اسالمیه، تهران، با علی انصاری نجف، شیخ حیدر ات انصاریاحساس؛ یا محّرک احساسات -5

هغفر -الطهرانی  بزركمحسن المدعّو بآقامحّمد يو السالم علی جمیع اخواننا المؤمنین من الفقیر الفان»امضای: 
ّ
له  الل

هغفر –و لوالدیه 
ّ
 ؛«1052شعبان  10في  –له و لوالدیه  الل

 نالمحدثیبا آوازۀ شمس الدین اصفهانی نجفی حسینی،، علی فرزند حسن شمسلمعاجزمدائن الفضائل و ا -3

 ؛«1050الطهرانی، دوم شعبان المعظم  بزركق، با امضای: حّرره األحقر آقا1053خ / 1000تهران، 

الدین محدث ، ابوالمحاسن حسین فرزند حسن جرجانی، به کوشش میرجاللجالء األذهان و جالء االحزان -3

الطهراني، في سلخ ربیع الثاني سنة  بزرك، با امضای: حّرره الفاني الشهیر بآقا305، برگۀ 5تاریخ، جموی، تهران، بیار

 ؛«1020

، برگۀ 0، حیران نک: ذریعه، جحسینی زادهای سیفافجه حیران عباس)ع(،  بیتدیوان حیران در مناقب اهل -1

الطهراني، حّررته بأناملي المرتعشة  بزركمحسن الشهیر بآقامحّمد با امضای: من الفاني، 05301 - 050؛ کشکول، 051

هصلوات  -نا و موالنا خاتم النبیین سّیدفي مکتبتي العامة في النجف األشرف في یوم العید السعید مولد 
ّ
و سالمه  الل

 ؛«1023عشر من ربیع االّول من سنة في یوم االثنین السابع –علیه و علی اهل بیته المعصومین 

                                                           
في مکتبته العامة في النجف األشرف في یوم  –عفي عنه  -حّرره الفاني الشهیر بآقابزرك الطهراني » : با امضای: 053 – 050کشکول،  01

 «1023کرم )ص( سنة عشر یوم مولد النبّي األ األربعاء السابع
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ریخ، با تاعلی روضاتی، انتشارات نفائس مخطوطات، بیمحّمد سّید، های اصفهانفهرست کتب خطی کتابخانه -6

 ؛«الطهراني بزركالفاني الشهیر بآقا 1020، 0، ج13»امضای: 

 بزركحّرره األحقر المدعّو بآقا» ، مقدمه، با امضای: 2قمی، ج علی انصاریمحّمد، نهج البالغۀ منظوم -8

 .120نک: کشکول، مجلس،  ؛«حسن الطهراني، یوم المبعث الشریفممحّمد

نشر  ،ای ابهریقلعهساجدین احمدی صاین سّیدفرزند  ابراهیم موسوی زنجانی سّید، إثبات الحجة عالئم الظهور -1

خ، با 1033، تهران، در ده مجلد و تریظ بیش از بیست اندیشمند جهان اسالم فروشی بوذرجمهری، مصطفویکتاب

نک: « 1050محمدمحسن الطهراني غفر له و لوالدیه في یوم المبعث سنة  بزركحّرره االحقر المدعّو بآقا»امضای: 

 ؛«1020طهرانی در دوازدهم ربیع االّول سال  بزركفقیر ذلیل فانی، آقا»؛ و 120کشکول، 

بعه علمی، تهران، زاده، مطاحمدآبادی اصفهانی طبیب محّمد، میرزاشمس طالعه در شرح زیارت جامعه -2

 ؛«1052شوال  10الطهراني، في  بزركحّرره األحقر المدعّو بآقا»تاریخ، با امضای: بی

، برگۀ 02مجلۀ نور و علم، شمارۀ ، سید مهدی حجازی، تقریظ آقابزرگ بر روی این کتابش )روش خلیل الرحمان. 11

 (؛00آقابزرگ تهرانی، صحتی، ؛ 35
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  هانامههاجاز 

ون پیشینیان خود به ارزشمندی اجازۀ نقل حدیث و روایت باور داشت که دارای اصول و قواعدی است که چآقابزرگ هم

ها پیروی کنند تا درستی و حجیت روایت تضمین شود و نگاران و راویان باید از آنهمگان، به ویژه پژوهشگران و تاریخ

ا نگاران در نقل رویدادهن در نقل حدیث فقهی و تاریخشود از تحریف و تصحیف ایمن بماند. هماره محدثاچه نقل میآن

زی ماند و هرکس هرچیشد، سنگ بر روی سنگ پابرجا نمیبند بودند، چون اگر چنین میها بدین روش پایو سرگذشت

آن ند، بیبیانگاران امروزین برآن چه در منابع میشود، تاریخکرد و در این میان، گاهی دیده میرا به نام دیگری بازگو می

ذشتگان ها از گترین روش دریافت دادهپذیرند که این سستکه بر درستی و نادرستی سند بررسی انجام دهند، آن را می

ورزند که این شناسند، در حالی که محدثان در دریافت حدیث از هیچ کوششی دریغ نمیاست و آنان را به َوّجاده می

 نامند.شیوۀ کاری را درایه می

گانه: مناوله، عرض، سماع، قرائت، استماع، اعالم، اجازه و وجاده های هشتبندی به یکی از روشمحدثان بر پایهماره 

چنان برقرار است که اجازۀ نوشتاری روایت به برای نقل روایت و حدیث تکیه دارند و تا کنون روش اجازۀ روایت هم

شود تا ثبت آن به عنوان یک اثر تاریخی و ادبی برجا ال میچنان این روش دنبدهند. همداند و میشاگردان خود می

 بماند.

ق( در 13۱6الدین شهرستانی )د: داند، مانند هبهنوشتند، هنرهایی را از خود بروز میهایی که میگروهی در اجازه

ز ذاشته است؛ و یا آقابزرگ نیتبار خود، زنجیرۀ راویان خود را تا امامان معصوم، تنها نام بزرگان علوی را گنامۀ علویاجازه

 تنها بزرگان رجالی را در این زنجیره گذاشته است. إسناد المصفیدر 

داد و در کسب اجازه برای نقل احادیث بایستۀ گفتن است! آقابزرگ اهمیت بسیاری به روایت و نقل حدیث می

و یا  نامه گرفتند؛تی نوشتند؛ و یا از او اجازهنامۀ روایرو، دانشمندان و فقیهانی بسیار برای او اجازهکوشید. ازاینمی

جه[ به یکدیگر دادند تا آن جا که او پس از محدث نوری، سرشناساجازه ترین شیخ روایت، به شمار نامۀ دو سویه ]ُمَدبَّ

 آمده است. 

 توان کرد:بندی میزنجیرۀ راویان و مشایخ آقابزرگ را در نقل روایت و حدیث به سه دسته گروه
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که  کند، بدون آنآیین هستند که آقابزرگ با اجازه از این زنجیره از آنان روایت نقل میمشایخ شیعه :گروه نخست -

 ایشان از او روایت کنند؛

ا نامه را ُمدِبجه؛ و یکنند این گونه اجازهها و ایشان از آقابزرگ روایت میمشایخی هستند که آقابزرگ از آن :گروه دوم -

 گویند؛اجاَزُه ُمدبی
ً
؛ و یا اجازُه تدبیجا

ً
 جا

 مشایخی اهل سنت هستند که آقابزرگ از ایشان اجازۀ روایت دارد. گروه سوم: -

 اند.هایی که دربارۀ ایشان نوشته شده و جزآن گردآوری شدهآقابزرگ و برخی کتاب کشکولها از کتاب بیشتر اجازنامه

 نامه است:ده اجازههفگروه نخست دربرگیرندۀ 

فرزند تقی  محّمدتقی فرزند علیمحّمدق( فرزند 15۳1 – 1۳3۳میرزاحسین نوری نوری )عالمه جازۀ ا. 1

المشایخ حدیث در روزگار خود، سدۀ پیشین و نویسندۀ مستدرک الوسائل رجالی بزرگ سدۀ پیشین شیخ .برسیط

؛ علماء معاصرین، برگۀ 14۱1 – 1461، 5؛ مکارم اآلثار، ج555 – 543، 2نقباء البشر، ج؛ 59کشکول، مجلس، )نک: 

  .(2۱4 - 2۱1، 1؛ معارف الرجال، ج۱3 – ۱1

، چون او ، نزدیک به پنج ماه پیش از درگذشت، به من اجازۀ حدیث داد132۳: او در دوازدهم ماه صفر آقابزرگ گوید

له درون صحن و در ایوان سوم دست راست از باب القب سوم از ماه جمادی یکم به جا ماندهدر شب چهارشنبه یک

 ؛(9۱4، شمارۀ 556 - 543، 2عشر، ج)نقباء البشر في القرن الرابع مرتضوی به خاک سپرده شد

مهدی فرزند محمدرضا فرزند محمد فرزند حاج نجف تبریزی شیخ . اجازۀ عالمۀ فقیه شیخ محمدطه فرزند ۳

د: او در شب آدینه، سیزده روز مانده . آقابزرگ گوی1323شنبه سیزدهم شوال تۀ: شب یکو درگذش 1241زادۀ: ، نجفی

داند، چرا که این اجازه پس آقابزرگ اجازۀ او را هم سماع و هم اجازه می به اجازۀ روایت داد. 132۳یکم  از ماه جمادی

 1149، 4؛ مکارم اآلثار، ج96۱ – 961، 3جنقباء البشر، ؛ 6۳کشکول، مجلس، نک: ) از حضور در درس رجال او داده

 . 3۳4 - 3۳۳، 2معارف الرجال، ج؛ 54آقابزرگ تهرانی، محمد صحتی، ؛ ۱4 – ۱3ماء معاصرین، برگۀ ؛ عل1155 –

 به من داد 132۳در شب آدینه هفدهم جمادی یکم از شیخ خود مالعلی خلیلی او اجازۀ حدیث را  آقابزرگ گوید:

 ؛(1454، شمارۀ 962، 2عشر، ج)نقباء البشر في القرن الرابع
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هآیت اجازۀ عالمه. 5
ّ
هشیخ شریعه میرزافتح الل

ّ
 – 1۳۱۱فرزند محمدجواد نمازی شیرازی اصفهانی نجفی ) الل

؛ معارف 124 – 122، برگۀ ؛ علماء معاصرین2۳۱ – 2۳6، 3ریحانة االدب، ج؛ 6۳کشکول، مجلس، نک:  .(ق1551

 ؛ 156 – 154، 2الرجال، ج

؛ نقباء 2۱)مشیخه،  برایم نگاشت 132۳نهم شوال سال  بامداد در ای گسترده با خط خویشاجازه آقابزرگ گوید:

 ؛(1364، شمارۀ ۱49، 2عشر، جالبشر في القرن الرابع

ه. اجازۀ شیخ عالمه موسس آخوند مولی علی فرزند فتح۳
ّ
. 1322درگذشتۀ یکم ربیع دوم  نهاوندی نجفی الل

  .۱5 – ۱4؛ علماء معاصرین، برگۀ 15۳۳ - 149۱، 4نک: نقباء البشر، ج

ق از او که بر 132۳آید. من در یکی از دیدارهایم در سال های من به شمار مینامهاجازهاو از مشایخ  آقابزرگ گوید:

و  ؛تهذیبمن اجازۀ روایت در خصوص کتب اربعه ]ای نوشت و مرا گفت: بستر بیماری دراز کشیده بود برایم اجازه

کلینی[ از راه آموزگارم شیخ محمدحسین فرزند  کافیو  شیخ صدوق؛ من الیحضره الفقیهشیخ طوسی؛  استبصار

ای که از گرفتم برای ق( دارم و راهی دیگر در دسترسم نیست. اجازه13۳۱)د:  هدایة األنامهاشم کاظمی صاحب 

المۀ عرو، هرگز در طول عمرم از آموزگارم چون یک فقیه الزامی به داشتن آن نبود. ازاینتبرک و احتیاط بود و برای من هم

 (. 2۳16، شمارۀ 1499، 4عشر، جای نگرفتم )نقباء البشر في القرن الرابعنامهق( اجازه12۱۱انصاری )د: 

هالدین سید مرتضا فرزند مهدی فرزند کرم. اجازۀ جمال3
ّ
ق و 126۱، زادۀ توسی قمی کشمیری نجفی الل

، 3ماضي النجف و حاضرها، ج؛ 6۳جلس، کشکول، مدر کاظمین. نک:  1323شنبه سیزدهم شوال درگذشتۀ روز یک

؛ أحسن الودیعة، برگۀ 1915، 6؛ مکارم اآلثار، ج21۱، 12؛ معجم المؤلفین، ج45۱؛ مصفی المقال، برگۀ 22۳و  ۱3

  .396و  1۱۱، 2؛ معارف الرجال، ج152؛ هدیة الرازي، برگۀ 152

. او در شب آدینه بیست و پنج محرم سال چشم از جهان فروبست ،شیخ محمد طه او در روز درگذشِت  آقابزرگ گوید:

 .(22)مشیخه،  نامه نوشتبرایم اجاز 1321
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ق و درگذشتۀ پگاه روز 123۳ ، زادۀتهرانی نجفیابراهیم  علی فرزند فرزند. اجازۀ حاج میرزاحسین فرزند خلیل ۱

؛ معارف 92صرین، برگۀ ؛ علماء معا5۱6 – 5۱3، 2نقباء البشر، ج؛ 6۳کشکول، مجلس، . نک: 1326آدینه دهم شوال 

 ؛ 2۳3 - 226، 2؛ ماضي النجف و حاضرها، ج2۱2 – 2۱6، 1الرجال، ج

من مدتی در کالس درس او شرکت کردم و به من اجازۀ  ق به من اجازۀ روایت داد.1324او به سال  آقابزرگ گوید:

صرین بدان اشارتی داشتم ))نقباء نامۀ مفصل خود برای معاروایتی داد و آن را در ذیل مشیخة خود آوردم و در اجازه

 (؛99۱، شمارۀ 5۱4، 2عشر، جالبشر في القرن الرابع

. اجازۀ عالمه فقیه شیخ علی فرزند حسین فرزند عباس فرزند محمدعلی فرزند سالم خیقانی ]خاقانی[ ۱

، 2ضرها، جماضي النجف و حا؛ 6۳کشکول، مجلس، . نک: (ق1334 - 1255) فقیه پارسا و دانشمند واالجاهنجفی 

 . ۱5 – ۱4؛ علماء معاصرین، برگۀ 14۳9 - 14۳5، 4؛ نقباء البشر، ج12۱ – 125، 2؛ معارف الرجال، ج2۳3 - 2۳2

خود  مشیخةبود. من آن را در ق 133۳در سال  یخلیلاز راه إسناد به اجازۀ آموزگارش  ،اجازۀ او به من آقابزرگ گوید:

ق در نجف به چاپ رسید )نقباء البشر في 1356آوردم که در سال  فیاالسناد المصفی إلی آل بیت المصطکه همان 

 .(1926، شمارۀ 14۳6، 4عشر، جالقرن الرابع

هههدایمیرزاجان با آوازۀ فرزند  علی فرزند حاج میرزامحمدد. اجازۀ عالمه محدث سید محم2
ّ
حسینی  الل

، اندیشمند توانا ق در شهر نجف1334شتۀ ق و درگذ125۱ در هفدهم جمادی یکم، زادۀ ری عبدالعظیمی نجفیشاه

 . 1534 – 1531، 4؛ نقباء البشر، ج319 – 31۱، 2معارف الرجال، ج؛ 61کشکول، مجلس، . نک: و فقیه پارسا

از او اجازۀ روایت از راه آموزگارش  1329تاریخ هفدهم جمادی دوم او از مشایخ اجازۀ من است. من در  آقابزرگ گوید:

، 4عشر، جق بدو اجازۀ روایت داده بود )نقباء البشر في القرن الرابع1293ی گرفتم که در سال شیخ محمدحسین کاظم

 (2۳4۱، شمارۀ 1533

 (ق1329 – 1255با آوازۀ شیخ آخوند ) نجفی اجازۀ آخوند خراسانی مولی محمدکاظم فرزند مالحسین هروی -1

، 1ریحانة االدب، ج؛ 325 – 323، 3ف الرجال، ج؛ معار1514 - 1512، 5مکارم اآلثار، ج؛ 61کشکول، مجلس، نک: 

41 – 42 . 



16۱ 

 

به من اجازۀ حدیث داد و شش ماه پس از دادن  ، آخوند خراسانیسه روز پس از اجازۀ پیشین آموزگارم آقابزرگ گوید:

 درگذشت.ق[ 1329]در سال  نامهاجازه

در و  1252 ، زادۀنجفیچهاردهی شتی ر  العابدینالدین فرزند زین. اجازۀ عالمه میرزامحمدعلی فرزند نصیر 11

کشکول، مجلس، نک:  اندیشمندی بزرگ و فقیهی فرزانه بود. .چشم از جهان فروبست 1334تاریخ یکم محرم سال 

 . 443، 9ج؛ أعیان الشیعة، 6۱، 11معجم المؤلفین، ج؛ 61

[ به من اجازۀ حدیث ق1329، منظور سال دادن آخوندرشتی در همین زمان ]اجازهچهاردهی عالمه  آقابزرگ گوید:

من است. او از راه آموزگارش عالمه مولی علی خلیلی به من اجازۀ روایت داد )نقباء البشر  از مشایخ روایتینیز  او  داد.

 ؛(2۳64، شمارۀ 1549، 4عشر، جفي القرن الرابع

ین الدیم با آوازۀ شرف. اجازۀ سید حسن فرزند هادی فرزند محمدعلی فرزند صالح فرزند محمد فرزند ابراه11

، 251 – 249، 1؛ معارف الرجال، ج426 - 424 ،3ق(. نک: ریحانة االدب، ج1354 – 12۱2) موسوی عاملی صدر

  .61؛ کشکول، مجلس، 1۱5 – 1۱۳؛ علماء معاصرین، برگۀ 449 - 445، 1؛ نقباء البشر، ج122شمارۀ 

زیاد و ارزشمند د که گسترده و بزرگ و دارای فوای م نوشتق برای133۳مفصل برای من در تاریخ اجازۀ  آقابزرگ گوید:

االسالم میرزامحمد چون حجهرو، به جهت ارزشمندی آن، گروهی از اندیشمندان، همازاین .که بیش از هزار بیت است

في  رکردن )نقباء البشمقرم و جزایشان اقدام به استنساخ آن عسکری و عالمه سید علی مدد قاینی و سید عبدالرزاق 

ای دو سویه )مدبجه( یادکرده نامه، آن را اجازه61(. آقابزرگ در کشکول، ۱۱4، شمارۀ 449، 1عشر، جالقرن الرابع

 است.

و  درگذشتۀ پسین روز آدینه بیست موسوی کربالیی تبار حایریعالمه سید احمد فرزند ابراهیم تهرانیاجازۀ . 1۳

 . 122، شمارۀ ۱۱ – ۱۱، 1باء البشر، جنق؛ 61کشکول، مجلس،  . نک: 1332هفتم شوال 

ای که برایم نوشت، نامهاو مشایخ خود را در اجاز چنین در همین سال از او اجازۀ حدیث گرفتم.هم آقابزرگ گوید:

قلی همدانی و شیخ علی فرزند حسین خاقانی و همگی از مولی علی خلیلی یادکرده است. مشایخ او به مولی حسین

 (.2۳3، شمارۀ ۱۱، 1عشر، جقباء البشر في القرن الرابعکنند )نروایت می
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)د:  قرمسینی کرمانشاهی . اجازۀ شیخ موسا فرزند جعفر فرزند محمدباقر فرزند محمدکریم حایری15

، 1۳؛ أعیان الشیعة، ج3۱، 13؛ معجم المؤلفین، ج321، ۱اعالم زرکلی، ج ؛62کشکول، مجلس،  ق( نک:134۳

194 . 

که گرفتم ق اجازۀ حدیثی از این آموزگارم 133۳حجه همین سال منظور سال چنین در آخر ماه ذیهم آقابزرگ گوید:

 .بودق( 1315 – 1255پیوسته به آموزگارش میرزا محمدحسین شهرستانی مرعشی )

 اجازۀ سید ابوتراب فرزند ابوالقاسم فرزند مهدی فرزند حسن فرزند حسین موسوی خوانساری نجفی. 1۳

، شمارۀ 2۱ – 2۱، 1؛ نقباء البشر، ج143 – 139؛ علماء معاصرین، برگۀ 62ق(. نک: کشکول، مجلس، 1346 – 12۱1)

6۱ . 

برای برخی  نامۀ او رامن اجازه .(62)کشکول،  نامه دریافت کردماز او اجازه[ 1329] 1339من در سال  آقابزرگ گوید:

اش دنبال کرده، سپس مشایخ روایی خود را بازگو کرده اولیه دیدیم که اجازه را از دو استاد 1329از فرزانگان به تاریخ 

نامه را برای عالمه میرزامحمد تهرانی عسکری، سید حسین کوهکمری، شیخ محمدحسین کاظمی، شیخ است. اجازه

همحمدباقر اصفهانی، مولی لطف
ّ
اش مازندرانی، سید محمدباقر صاحب روضات و برادرش محمدهاشم و پسرعمه الل

گانه . او مرا اجازه داد تا از خودش و این گروه هفتق( نوشت13۳۱حمد فرزند محمدصادق فرزند مهدی )د: سید م

 (. 6۱، شمارۀ 2۱ – 2۱، 1نقباء البشر، ج) روایت کنم

ق(. نک: کشکول، 1361 – 12۱4). اجازۀ سید ناصرحسین فرزند حامدحسین صاحب عبقات االنوار هندی 13

 . 146 – 142، 1، مقدمۀ نفحات األزهار، ج2۳۳، 1۳ج ؛ أعیان الشیعة،63مجلس، 

ق به من داد پیوسته به اجازۀ پدرش و نیز به مفتی میرعباس است که در 1339ای که او در سال اجازه آقابزرگ گوید:

 هنگام تشرف به زیارت عتبات آن را برایم نگاشت.

و درگذشتۀ  126۱زادۀ  الغطاءزند جعفر کاشف. اجازۀ شیخ العراقین شیخ علی فرزند محمدرضا فرزند موسا فر 1۱

، 1441 – 143۱، 4؛ نقباء البشر، ج149 – 14۱؛ معاصرین، برگۀ 63. نک: کشکول، مجلس، 135۳یکم ماه محرم 

 . 1۱6 – 1۱3، 3؛ ماضي النجف و حاضرها، ج1931شمارۀ 



1۱۳ 

 

عفر شوشتری، شیخ محمدحسن الغطاء، شیخ راضی نجفی، شیخ جاجازۀ روایت از شیخ مهدی کاشف آقابزرگ گوید:

اسناد المصفی الدین دارد. او نیز مرا اجازۀ نقل روایت از راه ایشان داد. من آن را در شیخ محمدجواد محیممقانی، 

 ق.1339گویا به سال ق، نجف آوردم. 1356، چاپ 36، إلی آل بیت المصطفی

 . اجازۀ سید محمدکاظم طباطبایی یزدی؛1۱



1۱1 

 

 

ِجة( است:نامۀ گروه دوم اجازه  دو سویه )ُمدبَّ

های بسیار دو میان اندیشمندان رواج داشته است، ای است که از گذشتهاجازۀ دو سویه یا مدبجه گونه آقابزرگ گوید:

چنین اجازۀ هم ؛ق( و گرفتن اجازه از او436 - 355ق( به سید مرتضا شریف مرتضا )46۳مانند اجازۀ شیخ توسی )د: 

ه و گرفتن اجازه از وی؛ اجازۀ شیخ حّرعاملی به عالمه مجلسی و گرفتن اجازۀ دین فرزند ُمعیّ الشیخ شهید به سید تاج

ها: سید، شیخ، واژهبه توجه ب، بیمن ]ذاکر[ آن را دو سویه نامیدم که به ترتیب حروف الف روایت از مجلسی است.

همال، مولی، حاجی، آیت
ّ
 .االسالم، میر، میرزا و جزآن، حجتالل

ق اجازۀ روایت 1349، آقابزرگ در هفدهم صفر اج میرزا احمد ]محمد[ بجنوردی فرزند میرزاباباجان بجنوردی. ح۱

ند )اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه سویه برای یکدیگر نوشتدو 

 (؛354اکبر صفری، ؛ شیخ آقابزرگ، علی91محمدعلی ابهری، 

ای ارزشمند است، چون ق بدو اجازه داد. آن اجازه1352، در تاریخ جعفر مهری فرزند عبدالرضا مهری . سّید2

دربرگیرندۀ بررسی بنیادین ارزشمندی دادن اجازۀ روایت و چرایی نیاز بدان و اندازۀ ارزشمندی علمی آن است. سّید 

که در مجلۀ علوم الحدیث، « عصر الحاضرتحّمل االجازة واجب ملح في ال» محّمدرضا حسینی جاللی به عنوان 

ق اجازۀ روایت دو سویه برای یکدیگر نوشتند )اجازات 1352ق به چاپ رساند. آقابزرگ در سال 1419، سال 4شمارۀ 

اکبر ؛ شیخ آقابزرگ، علی91الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 (؛354صفری، 

الدین فرزند محمود فرزند علی فرزند محمد فرزند طاهر فرزند عبدالفتاح تبریزی مرعشی نجفی . سید شهاب۱

بدو اجازۀ روایت دو سویه  1341ق(. آقابزرگ در ماه رجب 1411 – 1315/  1369شهریور  ۱ -نجف  12۱6تیر  31)

زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین ؛ 1362، شمارۀ ۱4۱، 2)مدبج( نوشت )اجازات الروایة؛ نقباء البشر، ج

 (؛92جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، 



1۱2 

 

ق(. نک: 1333 - 12۱4) طعان قطیفی بحرانی. اجازۀ شیخ محدث محمدصالح فرزند احمد فرزند صالح آل۳

 . 1415، شمارۀ ۱۱9 – ۱۱۱، 2؛ نقباء البشر، ج62کشکول، مجلس، 

ق به سامراء آمد. ما با هم دوست شدیم و از همدیگر خوشملن آمد. 1332ال شیخ محمدصالح در س آقابزرگ گوید:

، شمارۀ ۱۱۱، 2ای دو سویه )مدبجه( شد )نقباء البشر، جنامهرو، او اجازۀ روایت به من داد و من بدو دادم که اجازهازاین

1415.) 

زۀ روایت از میرزا محمدتقی آقابزرگ گوید: اجا ق(.1511 – 1۳12. شیخ عباس تهرانی فرزند مولی حاجی )1

، شمارۀ 991، 3ق به یکدیگر اجازۀ روایت دادیم )نقباء، ج1333شیرازی و اسماعیل صدر برایش گرفتم و در سال 

 (؛94؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 1492

 نگار و فرزانه.اندیشمند، تاریخق( 1531 – 1۳11. شیخ عباس قمی فرزند محمدرضا فرزند ابوالقاسم )۳

ای که تر شد، به گونهکالس درس ما در محضر مالحسین نوری بود. دوستی میان ما گستردهآقابزرگ گوید: هم

، 3کردیم )نقباء البشر، جخرج شدیم و با یکدیگر نقل روایت از مشایخ بزرگ همدیگر میسفره و همخوراک و همهم

 (.149۱، شمارۀ 99۱

 1۳11الدین فرزند یوسف فرزند جواد فرزند اسماعیل فرزند محمد فرزند ابراهیم ). سید عبدالحسین شرف3

 ق(.15۱۱ –

الدین ق به کشورهای سوریه، لبنان و مصر رفتم. در سوریه میهمان سید شرف1365من در سفر حج  آقابزرگ گوید:

، آقابزرگ تهرانیای مفصل و گسترده نوشتم )نیز برایش اجازه . او در همین سفر اجازۀ روایت برایم نوشت و منبودم

  (.15۱6، شمارۀ 1۳۱5، 3نقباء البشر، ج؛ 55محمد صحتی، 

الدین شهرستانی . اجازۀ سید محمدعلی فرزند حسین فرزند محسن فرزند مرتضا حسینی حایری هبة5

، 141۱ – 1413، 4؛ نقباء البشر، ج211 – 2۳1؛ علماء معاصرین، برگۀ 62ق(. نک: کشکول، مجلس، 13۱6 – 13۳1)

الدین شهرستانی نوشتۀ عبدالستار حسنی، و کتاب هبة 3۱1، شمارۀ 32۳ – 319، 2؛ معارف الرجال، ج1931شمارۀ 

 ای دو سویه )مدبج( نوشت.نامهق برایم اجازه1335چاپ قم، انتشارات تراث الشیعه. آقابزرگ گوید: او در سال 



1۱3 

 

در شهر کربال و  129۱، زادۀ سال ادی فرزند سید علی حسینی خراسانی بجستانی حایری. اجازۀ میرزامحمده1

هق در همان شهر شریف است و یکی از شاگردان آموزگارمان آیت136۱درگذشتۀ 
ّ
. باشدمیرزامحمدتقی شیرازی می الل

 . 126، 13المؤلفین، ج ؛ معجم59، ۱؛ اعالم زرکلی، ج62کشکول، مجلس، ؛ 55آقابزرگ تهرانی، محمد صحتی، نک: 

 (.62ق نوشته شده است )کشکول، 1332اجازه در سال  آقابزرگ گوید:



1۱4 

 

 

 گروه سوم: مشایخی اهل سنت هستند که آقابزرگ از ایشان اجازۀ روایت دارد:

 یشمنداننامۀ روایت از اندق از قاهره گذر کرد تا به مدینه و مکه رسید و در این سه شهر اجازه1365حج آقابزرگ در سفر 

 و بزرگان اهل سنت گرفت.

مدرسان محدثان و رییس  ق(1۳21)زادۀ  فرزند ابراهیم فرزند حسین مالکیمکی محمدعلی ازهری امام . شیخ 1

 ؛رخ داد و اجازۀ روایت در این تاریخ داده شد 1364حجه ، دیدار با او در پانزدهم ذیمسجدالحرام

هد عبدفرزن شافعی مکی خوقیرعبدالوهاب . شیخ ۳
ّ
و از اندیشمندان  امام جماعت مسجدالحرامق( 12۱۱)زادۀ  الل

رخ داد. این اجازه  1364حجه ذی بیست و یکمآیین شافعی در شهر مکه است، دیدار با او و دادن اجازۀ حدیث در  بزرِگ 

 ؛و تجوید و فقه شافعیان اختصاص داردبه قرائت 

های فرهیختۀ شهر یکی از فقیهان بزرگ و چهرهق( 15۱1 – 1۳22شیخ ابراهیم خربوطی فرزند احمد حمدی ). 5

است که با خامۀ خودش در کتاب  1364حجه ذی دوممدینه و مدیر کتابخانه است. تاریخ این اجازۀ روایت در تاریخ 

 ؛آقابزرگ نگاشته است کشکول

 یکی از مدرسان حرم شریف؛طرابلسی خطیب عبدالقادر . شیخ ۳

یخ ش کشکولاجازه را در  االزهر یکی از مدرسان دانشگاه مالکیعلیش نبلی فرزند محمد حعبدالرحمان . شیخ 3

است. )زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدحسین  1364قعده تاریخ اجازه نوزدهم ذی .با خامۀ خود نگاشته است

 (.۱9، 13۱2می، تهران، جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسال
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 اندیشمنداناجازۀ حدیث آقابزرگ به برخی از 

ز درسان و گاهی به برخی اآقابزرگ شماری بسیار زیاد اجازۀ حدیث روایت به اندیشمندان و فرهیختگان، شاگردان و هم

ق 1356گ گوید: هنگامی به سال . آقابزر اندآموزگارانش داده است. شمارگان آن تا هزار و برخی تا دو هزار مورد یاد کرده

به چاپ رساندم که ادامۀ پیوست رجالی  اإلسناد المصفی إلی المصطفیای را به نام سالگی رسیدم، رساله 63و سن 

است که من در آن زنجیرۀ روایی و حدیثی خود را به گونۀ گسترده تا به امامان معصوم رسیده  مصفی المقالبه کتاب 

ردم و در پیوست آن نام کسانی را که بدیشان اجازۀ نقل روایت و حدیث دادم، در پایان کتاب ای فراگیر کاست، گزاره

 .نامش را ثبت نمایم

 :چونگیرندگان اجازۀ روایت از آقابزرگ برداشت شده از منابعی، هم نام

 ؛عشرنقباء البشر في القرن الرابع الف( طبقات أعالم الشیعة 

 الجلیلة؛ الظلیلة في أنساب البیوتات ب(

 إجازات الروایة و الوراثة في القرون األخیرة الثالثة؛ ج(

 چاپ مجلس و دارالجواد کربال؛ آقابزرگ، کشکول،  (د

 ( الذریعة إلی تصانیف الشیعةه

، محمدحسین جاللی، برگردان محمدعلی ابهری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد و( زندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی

 خ؛13۱2ی اسالمی، تهران، مجلس شورا

 شناسی شیعه؛اکبر صفری، مؤسسه کتاب، علیشیخ آقابزرگ تهرانیز( 

 ق بدو اجازۀ روایت داد؛13۱1. شیخ محّمدابراهیم انصاری اراکی، آقابزرگ در سال 1

 ایت داد؛ بدو اجازۀ رو  13۱6شنبه هفدهم صفر ، آقابزرگ در شامگاه سهخویینی زنجانی. شیخ محّمدابراهیم انصاری 2

 ؛1345. سّید ابراهیم رضازاده شیرازی، زادۀ 3

 ؛1333. سّید ابراهیم علوی خویی، زادۀ سال 4
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خ. آقابزرگ دو بار بدو اجازۀ روایت داد، اشکوری 131۳ق / 135۳فرزند حسینی ، زادۀ سال شکوری ا. سّید احمد 5

)زندگی  رفت د و اجازۀ دیگر را گم کردم و از دستمبرایم نوشتن 13۱۱شنبه بیستم ماه رمضان گوید: یکی را در شب پنج

اکبر صفری، ؛ شیخ آقابزرگ، علی91و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 ؛(؛355

 . شیخ احمد انصاری قمی؛6

رزند ادهم فرزند فرزند محمدحسن فرزند محمدجواد فرزند محمدهادی فرزند احمد ف . شیخ احمد بیان اصفهانی۱

گرفت و قول داد اجازۀ روایت  به هنگام واردشدن به نجف، از من ق(13۱1 - 1314) الدین محمد قزوینیآقارضی

، 1۳، شمارۀ 461، 1ها برایم بفرستد، ولی اجل او را مهلت نداد و درگذشت )نقباء البشر، جفهرست برخی از کتاب

 ؛ها(افزوده

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 135۱دجعفر شوشتری. آقابزرگ در هفدهم ماه ربیع دوم سال . سید احمد جزایری فرزند محم۱

ه. سّید احمد دیباجی فرزند نصر9
ّ
 ؛(355اکبر صفری، )شیخ آقابزرگ، علی ق(139۱ – 1351خ / 135۱ – 1311) الل

 ؛ (355اکبر صفری، )شیخ آقابزرگ، علی 1422. سّید احمد روضاتی اصفهانی ، د: 1۳

 ق(؛1416خ احمد سبط شیخ انصاری )د: . شی11

 خ(؛13۱4 – 1296ق /1426 – 133۱. شیخ میرزا احمد سیبویه حایری ) 12

 ؛1412. سّید احمد شهرستانی حایری، د: 13

هفرزند رضی فرزند احمد فرزند نصر . سّید احمد مستنبط موسوی ساوجی14
ّ
 ق(1399 – 1325) فرزند حسین الل

اکبر ؛ شیخ آقابزرگ، علی91رگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، )زندگی و آثار شیخ آقا بز 

 ؛ (355صفری، 

 . احمد موسوی حجازی گلپایگانی؛15

 . سید محمداختر رضوی؛16
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ه. سّید اسد1۱
ّ
بدو داد )اجازات الروایة زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ  1354 یکمجمادی ۀ روایت در سبزواری، اجاز  الل

 ؛(355اکبر صفری، ؛ شیخ آقابزرگ، علی91، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، تهرانی

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 136۱. میرزا محمدامین صدراالسالم خویی، آقابزرگ در هفتم ربیع یکم سال 1۱

ها؛ افزوده، 14، شمارۀ 462، 1سید صافی موسوی نجفی )نقباء البشر، ج. محمدامین صافی فرزند سید علی آل19

 (؛91زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

ه. شیخ امین2۳
ّ
 کاظمی؛ الل

 ؛(؛355اکبر صفری، )شیخ آقابزرگ، علی 13۱1ی، د: قر شخص احسای. سّید با21

 داد؛ دو سویهبدو اجازۀ  ق1342ق(، آقابزرگ در سال 139۳. سّید محّمدباقر فرزند هاشم گلپایگانی )د: 22

 . شیخ محّمدباقر ساعدی خراسانی؛23

 . شیخ محّمدباقر کرمانی.24

 ق بدو اجازۀ روایت دادند؛ 13۱1، آقابزرگ در سال 1341. شیخ محّمدباقر محمودی حایری، زادۀ سال 25

 ق(؛1411راضی )د: . شیخ محّمدتقی آل26

؛ 2)ظلیلة، ج ق بدو اجازۀ روایت دادند13۱3بزرگ در سال ق( آقا1391. شیخ محّمدتقی بروجردی آصفی )د: 2۱

 ؛ (91زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 ق بدو اجازۀ روایت دادند؛ 136۳ق( آقابزرگ در نوزدهم محرم 1415. شیخ محّمدتقی تستری )د: 29

 ق(؛1419. شیخ محّمدتقی فقیه عاملی )د: 3۳

 ق(؛1393. سّید محّمدتقی بحرالعلوم )د: 31

ق(، آقابزرگ در روز بیست و پنجم جمادی یکم 1412. سّید محّمدتقی فرزند محسن حسینی جاللی حایری )ک: 32

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 13۱1
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 ؛1345. سّید محّمدتقی حکیم اهوازی، زادۀ 33

؛ زندگی و آثار شیخ 2)ظلیلة، ج بدو اجازۀ روایت دادندق 13۱3ق( آقابزرگ در سال 14۳2. شیخ جعفر تبریزی )د: 34

 ؛(91آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 خ در تبریز است؛13۳۱فروردین  2۳زادۀ  . شیخ جعفر فرزند محمدحسین سبحانی تبریزی خیابانی35

 . سید محمدجعفر فرزند عبدالرضا موسوی مهری، 36

ق(. آقابزرگ 13۱۱ – 1314محبوبه ربیعی نجفی )بوبه فرزند باقر فرزند جواد فرزند محمدحسن آل. شیخ جعفر مح3۱

 اجازۀ روایت بدو داد؛ 135۱در ماه محرم 

 ق بدو اجازۀ روایت دادند؛13۱6، آقابزرگ در سال 1366. شیخ جعفر هادی حایری، زادۀ 3۱

 . شیخ میرزا جعفر یزدی؛39

خ(. آقابزرگ اجازۀ خود 135۱ - 12۱3ق / 139۱ – 1323موی حسینی فرزند قاسم )الدین محدث ار. سّید جالل4۳

زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی  بدو داد 1362را در تاریخ دوازدهم شعبان 

 ؛(355اکبر صفری، ؛ شیخ آقابزرگ، علی91ابهری، 

 ق بدو اجازۀ روایت داد؛1363شیخ در سال ق(، 139۱الدین نایینی )د: . شیخ جمال41

اجازۀ  134۳(، آقابزرگ در سال 13۱۱. سّید محّمدجواد فرزند محمدتقی فرزند ابوالقاسم طباطبایی تبریزی )د: 42

 ای را برایش نوشت؛نویسی شدهروایت گسترده

د فرزند دوست ما شیخ . شیخ محّمدجواد جنابی. آقابزرگ گوید: ما به سخنور ورزیده، ادیب شیخ محمدجوا43

اجازۀ روایت دادم و اجازۀ روایت از او گرفتم؛ نک: کشکول،  136۱رجب  22ق 13۳4محمدحسن جنابی نجفی زادۀ 

  – 2۳6مجلس، 

 ق(؛13۱4. شیخ حبیب مهاجر عاملی )د: 44

 ؛1352. سّید حسن اصفهانی حایری، زادۀ سال 45
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این اجازه نامه را  13۱6حجه زرگ در روز مباهله بیست و چهارم ذی. سید ابوالحسن تبریزی فرزند علی موالنا. آقاب46

 نوشت؛

 خ؛13۳۱زاده آملی، زادۀ . شیخ حسن حسن4۱

اجازۀ روایت دو سویه  1354. شیخ حسن خاقانی فرزند علی فرزند حسین فرزند عباس نجفی. آقابزرگ در سال 4۱

 )مدبج( برایش نوشت؛

 ، شرح مشیخة من الیحضره الفقیهق( نویسندۀ کتاب14۳5 – 1326)موسوی  خرسان نجفی. سید حسن آل49

 است؛

 ق(؛141۳. شیخ حسن خویبر )د: 5۳

 ق اجازۀ روایت بدو داده شد؛13۱1. دکتر میرحسن روضاتی فرزند محمدعلی که در تاریخ 51

، 465، 1البشر، ج ؛ نقباء2)ظلیلة، ج ق بدو اجازۀ روایت دادند13۱3. شیخ محّمدحسن سبزواری، آقابزرگ در سال 52

؛ شیخ 92ها؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، ، افزوده2۳شمارۀ 

 ؛(355اکبر صفری، آقابزرگ، علی

هق( فرزند سید عبدالرسول فرزند مشکور فرزند محمود فرزند عبد135۳. محمدحسن طالقانی، )زادۀ 53
ّ
مد فرزند اح الل

؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ ۱16، شمارۀ 4۳۱، 1د حسین فرزند حسین میرحکیم حسینی نجفی  )نقباء البشر، جفرزن

 (؛355اکبر صفری، ؛ شیخ آقابزرگ، علی91تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

ر فرزند محمدحسین فرزند محمدحسین فرزند محمدجعف ق(1415 - 133۳طیب جزایری ). سّید محّمدحسن آل54

هفرزند محمدجعفر فرزند طیب فرزند نورالدین فرزند نعمت
ّ
ها؛ ، افزوده2۳، شمارۀ 465، 1جزایری )نقباء البشر، ج الل

اکبر ؛ شیخ آقابزرگ، علی92زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 ؛(355صفری، 

 ؛1324ی، زادۀ سال . شیخ ابوالحسن عسکر55



1۱۳ 

 

 ؛(۱93، 2)نقباء، ج . شیخ ابوالحسن فقیهی رشتی فرزند شیخ شعبان56

 ق(؛13۱۱. شیخ حسن ]حسین[ قدیحی قطیفی )د: 5۱

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 13۱4. شیخ حسن قزوینی فرزند اسماعیل. آقابزرگ در سوم شعبان سال 5۱

 ق بدو اجازۀ روایت دادند؛ 13۱3در سوم شعبان سال  ق(، آقابزرگ14۳5. شیخ محّمدحسن قزوینی غروی )د: 59

)زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی  . شیخ ابوالحسن گیالنی، مقیم گیالن6۳

 (؛9۳، ابهری

 ق(؛1361. شیخ حسن لنکرانی )د: 61

 . شیخ محّمدحسن مظفر نجفی؛62

 اجازۀ نقل حدیث داد؛ 1365شنبه بیست و نهم رمضان ا در شب سه. شیخ حسن ]حسین[ مقدس مشهدی، او ر 63

ق بدو 135۱ق(، آقابزرگ در شعبان سال 1393)د:  فرزند شیخ سلیمان حایری جندقی . شیخ محّمدحسین اعلمی64

لی، ها؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جال، افزوده34، شمارۀ ۱93، 2)نقباء، ج اجازۀ روایت دادند

 ؛(92ترجمه محمدعلی ابهری، 

 ؛انوار النجف في تفسیر القرآنبخش پاکستانی نویسندۀ کتاب . سّید حسین65

 ؛1326. سّید حسین ُبدال، زادۀ سال 66

ق بدو 1365خ(، آقابزرگ در سال 134۳ – 1254ق / 13۱۳ – 1292) طباطبایی حسین بروجردی آقا. سّید حاج6۱

 اجازۀ روایت داد؛

، 13۱4، و سال 13۱2، آقابزرگ در نیمۀ شعبان 1363محّمدحسین فرزند محسن حسینی جاللی، زادۀ سال . سّید 6۱

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 13۱9و 

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 13۱3آبادی اصفهانی، آقابزرگ در روز دوازدهم جمادی دوم . شیخ محّمدحسین دولت69
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 ق(؛ 1442 – 1346خ / 1396 – 13۳6. شیخ حسین سیبویه یزدی حایری )۱۳

 م(؛ 2۳۳9 - 1926علی محفوظ کاظمی ). شیخ دکتر حسین۱1

 (؛141۳. سّید حسین عمادزاده اصفهانی )د: ۱2

اصغر فرزند محمد فرزند محمدحسین فرزند علی ق(14۳2 - 1321. سّید محّمدحسین قاضی طباطبایی )۱3

؛ زندگی و آثار شیخ 645، 2)نقباء البشر، ج ق داده شد136۳صاحب کتاب تفسیر المیزان، اجازه در  االسالم تبریزشیخ

 (؛92آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

اجازۀ روایت دو سویه  134۳بحرانی، آقابزرگ در سال  أنوار البدرین. حسین قدیحی فرزند عالمه شیخ علی صاحب ۱4

 را برایش نوشت؛

در نجف(  1325اسفند  16 -در قم  1244آذر  26/  1366ربیع یکم  14 – 12۱2جب ر 2۱. سّید آقا حسین قمی )۱5

 فرزند میرزامحمود طباطبایی؛

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 13۱4. شیخ محمدحسین کرباسی اصفهانی، آقابزرگ در روز چهاردهم شوال ۱6

رگ در روز بیست و سوم جمادی ( آقابز 141۱. شیخ محّمدحسین فرزند محمدرضا کلباسی ]کرباسی[ اصفهانی )د: ۱۱

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 135۱دوم 

؛ 64۱، 2)نقباء البشر، ج ق بدو اجازۀ روایت دادند13۱1ق(، آقابزرگ در سال 13۱1. شیخ محّمدحسین مظفر )د: ۱۱

اکبر ؛ شیخ آقابزرگ، علی92زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 ؛ (؛355فری، ص

 ق(؛13۱5. شیخ محّمدحسین یزدی حایری )د: ۱9

؛ زندگی و آثار 1133، شمارۀ 695، 2؛ نقباء البشر، ج2)ظلیلة، ج (ق13۱2 – 1293. شیخ حیدرقلی سردار کابلی )۱۳

 ؛(355اکبر صفری، ؛ شیخ آقابزرگ، علی92شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

هشیخ ذبیح. ۱1
ّ
 برایش نوشت؛ دو سویهاجازۀ روایت  1352آقابزرگ در تاریخ  ق(،14۳5فرزند محمدعلی محالتی )د:  الل
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 ق(؛14۳9. شیخ راضی تبریزی قمی )د: ۱2

 آقابزرگ اجازۀ روایت دو سویه )مدبج( را برایش نوشت؛ ق(،1393. شیخ محّمدرضا اصفهانی حایری )د: ۱3

 (؛141۳نی )د: . سّید رضا امامی اصفها۱4

بدو اجازۀ روایت  13۱4، آقابزرگ در روز دوشنبه نهم 1365فرزند محسن حسینی زادۀ سال جاللی . سّید محّمدرضا ۱5

 ؛(92)اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری،  داد

بدو اجازۀ روایت  13۱۱. آقابزرگ در روز هشتم ربیع دوم 1352ۀ سال خرسان نجفی موسوی، زاد. سّید محّمدرضا آل۱6

 داد؛

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 13۱3، آقابزرگ در پانزدهم رجب 1354. شیخ محّمدرضا حکیمی خراسانی، زادۀ ۱۱

 ق؛1354. شیخ محّمدرضا خراسانی فرزند عبدالوهاب، زادۀ سال ۱۱

 ق(؛13۱4. سّید محّمدرضا شفیعی دزفولی )د: ۱9

 ای را برایش نوشت؛نویسی شدهآقابزرگ اجازۀ روایت گسترده ؛14۳5. شیخ محّمدرضا طبسی نجفی، د: 9۳

 ق(؛1394. سّید محّمدرضا طبسی حائری )د: 91

 ق(؛13۱5. شیخ محّمدرضا غراوی فرزند قاسم )د: 92

 ق اجازۀ روایت گرفت؛13۱6ق( در تاریخ 1421. سّید محّمدرضا فحام أعرجی )د: 93

ه. شیخ محّمدرضا فرج94
ّ
هنجفی فرزند طاهر فرزند فرج الل

ّ
 1319)فرزند محاسن فرزند محمدرضا فرزند عبدالشیخ  الل

؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه 1234، شمارۀ ۱56، 2)نقباء البشر، ج ق(13۱6 -

 ؛(93محمدعلی ابهری، 

؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ 2)ظلیلة، جق بدو اجازۀ روایت دادند1353بزرگ در سال . شیخ محّمدرضا نایینی، آقا95

 (؛93تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 



1۱3 

 

 (؛1362. سّید رضا هندی )د: 96

 . سید رضا موسوی هندی؛9۱

 ویه )مدبج( برایش نوشت؛اجازۀ روایت دو س 1353. سید محمدرضا فرزند محمد هندی نجفی، آقابزرگ در تاریخ 9۱

 ق(؛13۱۳یاسین )د: . شیخ محّمدرضا آل99

 جعفر نقوی؛. سید رضی1۳۳

 العابدین زاهدی؛. شیخ زین1۳1

 (، اجازه در139۱ - 133۱)پوری حسن تقوی فتحفرزند فیض هندی فاضل هنسوی  لکنهویحسن سبط . سّید1۳2

 ؛برایش نوشتم 136۱سال  روز میالد پیامبر )ص(

 ق(؛13۱۱فرزند ناصرحسین )د: عبقاتی سّید محّمدسعید . 1۳3

 ق؛1351. شیخ سعید عّوامی قطیفی، زادۀ سال 1۳4

 ؛1353طعمه حایری، متولد سال . سّید سلمان هادی آل1۳5

 ق(؛13۱۳. شیخ سلیمان ظاهر عاملی )د: 1۳6

 ق(؛1421. شیخ محّمدشریف رازی )د: 1۳۱

 . شیخ محمدشریف رازی؛1۳۱

هالدین آیت. سید شمس1۳9
ّ
 ؛13۱5حجه شنبه بیستم ذیی شیرازی، اجازۀ نقل روایت او را در تاریخ روز یکالل

، 2)نقباء البشر، ج ق(139۳ - 13۳2)فرزند شیرمحمد نجفی  فرزند صفرعلی . شیخ شیرمحّمد همدانی جورقانی11۳

 ؛(93جمه محمدعلی ابهری، ؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، تر1365، شمارۀ ۱5۳

شنبه (، آقابزرگ دو اجازۀ روایت به او داد: یکی در روز سه1399بحرالعلوم )د: . سّید محّمدصادق فرزند حسن آل111

 ق؛ 135۱و دیگری در سال  135۳بیست و هفتم صفر 



1۱4 

 

 ق برایش اجارۀ روایت نوشت.1353( به سال 13۱4. سّید صادق هندی )د: 112

 اجازۀ دو سویه برایش نوشتند 1353ادق فرزند باقر فرزند محمد هندی نجفی، آقابزرگ در سال . سید محمدص113

 (؛95؛ اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 2)الظلیلة، ج

؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ 2یلة، ج)الظل ق برایش اجازۀ روایت نگاشت13۱3عزیز، به سال . سّید صافی آل114

 ؛(93تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 طعان احسانی؛. شیخ محّمدصالح آل115

ق( یکی از شاگردان آقابزرگ بود، اجازۀ 1419 – 133۳خ / 13۱۱ – 129۳. سّید ضیاءالدین عالمه فانی اصفهانی )116

 ق نوشت؛13۱۱قعده روایت در ماه ذی

ق بدو 13۱1ربیع دوم  2۱شنبه کرمانشاهی، آقابزرگ اجازۀ روایت در روز سه مهدوی . شیخ آقاضیاءالدین فیضی11۱

 دادند؛

 ق بدو اجازۀ روایت دادند133۳ربیع دوم  1۱ق( آقابزرگ در روز شنبه 136۳هرانی )د: . شیخ عباس حایری ت11۱

 (؛94محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری،  )اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی،

 ؛149۱، شمارۀ 99۱، 3)نقباء البشر، ج ق(135۱ - 129۳)فرزند محمدرضا فرزند ابوالقاسم . شیخ عباس قمی 119

 خ(.13۱9 – 13۳9/  1431 – 1349ربیع یکم  1۱) اکبر حسینی کاشانی حایریفرزند علیکاشانی . سّید عباس 12۳

 13۱۱، آقابزرگ در شب آدینۀ دوم از ماه جمادی دوم سال کشمیری فرزند محمدباقر رضوی . سید محمدعباس121

 بدو اجازۀ روایت داد؛

اکبر فرزند محمدجعفر فرزند طالب فرزند نورالدین فرزند علی ق(13۳6 – 1224محمدعباس لکهنوی )میر. سید 122

هفرزند محدث نعمت
ّ
اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ ؛ 15۳9، شمارۀ 1۳12، 3نقباء، ج) موسوی جزایری شوشتری الل

 (؛94آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 ق(؛14۳۱ – 1333/  1366بهمن 26 - 1294. سّید عباس مهری کویتی )زادۀ 123



1۱5 

 

 . عبدالجبار رفاعی؛124

تیر  12 - 12۱1ق / 139۳الثانی ربیع 2۱ - 132۳). عبدالحسین امینی فرزند احمد نجفی با آوازۀ عالمه امینی 125

 نامید؛ مسند األمینای گسترده برای عالمۀ امینی نوشت و آن را (. آقابزرگ اجازه1349

ی فرزند حاج قاسم 126
ّ
، ق(13۱5 – 1299) نجفیفرزند صالح فرزند قاسم فرزند محمدعلی . شیخ عبدالحسین حل

اجازات الروایة؛ ؛ 15۱5، شمارۀ 1۳69، 3نقباء، جبرای همدیگر نوشتیم )ق 1353 در دو سویهاجازۀ روایت  گوید آقابزرگ

 (؛92، زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 2الظلیلة، ج

 ق(؛13۱۱ – 129۳الدین عاملی ). سّید عبدالحسین شرف12۱

جازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین )ا ق(141۳. شیخ عبدالحسین فقیهی رشتی )د: 12۱

  ؛(92جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 ق(؛1416. شیخ عبدالحسین مظفر )د: 129

 . سّید عبدالحسین نورالدین عاملی؛13۳

محرم  22، و در 13۱6، دو اجازه: یک در روز دحو األرض سنه 1352. استاد عبدالرحیم محّمدعلی، زادۀ سال 131

 ؛13۱۱سال 

اجازۀ روایت دو سویه )مدبج( ق 1353در تاریخ گوید: ما . سید عبدالرزاق فرزند سید محمد دغاری نجفی، آقابزرگ 132

 ؛یمنوشت برای همدیگر

م )133 اجازۀ روایت برایش  ق1353ق(. آقابزرگ در سال 1391 - 1316. سید عبدالّرزاق فرزند محمد موسوی ُمَقَرّ

 ؛نوشت

خ 139۳ – 13۳۱فرزند حاج فاضل، میزرا سید محّمدعلی شریعتمداری ) د عبدالرسول جهرمی شریعتمداری. سیّ 134

 ق(؛1432 – 134۱/ 

 ق(؛1394. سّید عبدالرسول طالقانی )د: 135



1۱6 

 

 – 134۱جمادی دوم  21/  13۱4 – 13۳۱آبان  4. سّید عبدالعزیز فرزند جواد فرزند اسماعیل طباطبایی یزدی )136

 از ایشان اجازۀ روایت گرفت؛ 13۱1ی از شاگردان مبرز و ُپرکار آقابزرگ که در چهارم ماه صفر ( یک1416

ه. سید عبدالعلی فرزند عبدالصمد آیت13۱
ّ
 بدو اجازۀ روایت داد؛ 13۱2ی الری، آقابزرگ در هشتم ماه رمضان الل

 ق(1423. سّید عبدالغنی اشکوری )د: 13۱

ه. سّید عبد139
ّ
را  دو سویهاجازۀ روایت  1354ق(، آقابزرگ در تاریخ 13۱۳ - 13۳۳) فرزند حسن واریبرهان سبز  الل

اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین ؛1۱22 ، شمارۀ 1196، 3)نقباء، ج برایش نوشت

 ؛(92جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

ه. سّید عبد14۳
ّ
 ؛14۳5فرزند طاهر شیرازی، د:  الل

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 13۱5علی تنکابنی. آقابزرگ در نیمۀ ماه شعبان سال . شیخ عبداللطیف فرزند عباس141

 ق بدو اجازۀ روایت دادند؛13۱5شعبان  15ق(، آقابزرگ در 14۳۳. شیخ عبداللطیف سمامی حایری )د: 142

بدو اجازۀ  13۱۳قعده سال ذی 25رض الدین حسینی کابلی، آقابزرگ در روز دحو األ . سّید عبدالمجید شمس143

 روایت داد؛

 ق(؛13۱5. شیخ عبدالنبی عراقی )د: 144

ه. سّید آیت145
ّ
 – 13۳5الدین فرزند اسماعیل حسینی)میرزا اسماعیل فرزند رضی میرزا عبدالهادی شیرازی فرزند الل

 ؛(1255 – 125۳، 3نقباء، ج)ق(، 13۱2

ه. سّید عزیز146
ّ
 ق؛134۱زادۀ  امامت کاشانی، الل

 ق(؛1423. سّید محّمدعلی ابطحی اصفهانی )د: 14۱

ردوبادی غروی )د: 14۱
ُ
شنبه پایان ربیع دوم (، آقابزرگ در روز پنج13۱۳. شیخ میرزا محّمدعلی فرزند ابوالقاسم ا

جاللی،  )اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین ق اجازۀ دو سویه را برایش نوشت1354

 (؛94ترجمه محمدعلی ابهری، 



1۱۱ 

 

 اصغر مروارید خراسانی؛. شیخ علی149

 ؛کالم حقق( نویسندۀ کتاب 13۱1اکبر موسوی خراسانی )د: . سّید علی15۳

 ق اجازۀ روایت دادند؛1345اکبر کرمانی مشهدی، آقابزرگ در سال . شیخ علی151

زۀ و جزآن است، آقابزرگ اجا سراج الوهاجنویسندۀ کتاب اکبر فرزند میرسیدرضی رضوی برقعی قمی . سید علی152

 روایت دو سویه برایش نوشت؛

 اجازۀ روایت دو سویه )مدبج( برایش نوشت؛ 1345االسالم کرمانی مشهدی، آقابزرگ در سال اکبر مروج. علی153

 ق بدو اجازۀ روایت داد؛13۱2االسالم موسوی، آقابزرگ در سال اکبر محب. علی154

 ق(؛14۳1شیخ علی تاروتی قطیفی )د:  .155

 . سّید محّمدعلی جزایری؛156

هفرزند محمدطه فرزند نصر . شیخ علی حویزی15۱
ّ
؛ 2)الظلیلة، ج اجازۀ روایت دادندبدو ق 13۱3، آقابزرگ در سال الل

 ؛(؛94اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

)اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ  ق اجازۀ روایت دادند1354، آقابزرگ در سال فرزند حسین  . شیخ علی خاقانی15۱

 ؛(؛92آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 . شیخ علی خیابانی؛159

 ق(؛1394. سّید محّمدعلی خیرالدین حایری )د: 16۳

ق؛ و 1366، آقابزرگ سه اجازۀ روایت به او داد: یکی در سال 1349روضاتی اصفهانی زادۀ سال  . سّید محّمدعلی161

 ؛ 13۱2؛ و سومی در روز پنجم ماه ربیع دوم سال 13۱4دیگری در چهارم جمادی یکم 

 ق اجازۀ روایت از آقابزرگ گرفت؛13۱1خ، به سال 13۳9ق / 134۱. سّید علی سیستانی حسینی، زادۀ 162

 (؛1393ّید علی شّبر کویتی )د: . س163



1۱۱ 

 

 المحّدثین؛. سّید علی شمس164

 . سّید علی شوشتری؛165

 ؛14۳9. سّید علی عالمه فانی اصفهانی، د: 166

 ق(؛1399 - 1332خ / 135۱ – 1293. سّید محّمدعلی قاضی طباطبایی تبریزی شهید )16۱

 ق(؛1396آبادی اصفهانی )د: . شیخ محّمدعلی حبیب16۱

 خ محّمدعلی رّبانی اصفهانی؛. شی169

 ؛1343رضا باقری همدانی، زادۀ سال . شیخ علی1۱۳

اجازۀ روایت  1344ق(، آقابزرگ در سال 13۱۱)د: علی فرزند حسن . شیخ محّمدعلی سنقری همدانی حایری1۱1

 ای را برایش نوشت؛نویسی شدهگسترده

، شناسۀ شعبان گیالنی؛ اجازات الروایة؛ زندگی و آثار ۱39، 2)نقباء، ج فرزند ابوالحسن . شیخ محّمدعلی گیالنی1۱2

 (؛94شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 ق(؛14۳۱. شیخ محّمدعلی مدرس افغانی )د: 1۱3

 ق(؛14۱3. شیخ محّمدعلی مدرس تبریزی )د: 1۱4

 . شیخ محّمدعلی واعظی؛1۱5

 ق(؛13۱5د: . شیخ محّمدعلی یعقوبی نجفی )1۱6

ق بدو اجازۀ 1352ق(، اقابزرگ در تاریخ 13۱4مدد قاینی خراسانی )د: مدد فرزند حسین فرزند علی. سید علی1۱۱

 روایت دو سویه از یکدیگر )مدبج( داد؛

 اجازۀ روایت دو سویه برایش نوشت؛ 1353. شیخ محمدعلی فرزند محمدرضا نایینی، آقابزرگ در تاریخ 1۱۱

 اجازۀ روایت گرفت؛ 13۱۱حجه ذی 12، در تاریخ 136۱یالنی حایری فرزند نورالدین، زادۀ سال . سّید علی م1۱9



1۱9 

 

 ؛13۱3. سّید علی نقوی، اجازه سنه 1۱۳

 الشریعه؛نقی امین. سّید علی1۱1

 . شیخ علی قائینی؛1۱2

 ق(؛13۱3. شیخ میرزا محّمدعلی مدرس خیابانی تبریزی )د: 1۱3

اجازۀ  134۱ق(، آقابزرگ در دوازدهم ماه رجب سال 14۳۱والحسن نقوی لکهنوی )د: نقی فرزند اب. سّید علی1۱4

ق داده 1345تاریخ  ← 122، ولی در کشکول، 355ای را برایش نوشت؛ نک: آقابزرگ، نویسی شدهروایت گسترده

 (؛94بهری، است؛ )اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ا

کنندۀ خ( فرزند بزرگ شیخ آقابزرگ است و چاپ13۱9 – 13۳۳ق / 1431 – 133۱نقی منزوی، ). دکتر علی1۱5

لدهای ج الذریعة إلی تصانیف الشیعةهای چهارم تا دوازدهم در ُنه جلد و کتاب ، سدهطبقات اعالم الشیعة آقابزرگ

 چهارم تا پانزدهم و بیست و چهارم و بیست و پنجم؛

 بدو اجازۀ روایت دادند؛ 13۱5، آقابزرگ در روز آدینه ربیع یکم 1349رضا عرفانیان یزدی، زادۀ . شیخ غالم1۱6

 . شیخ فارس حسون تبریزیان؛1۱۱

 ق؛135۳. شیخ محّمدفاضل موحد لنکرانی، زادۀ 1۱۱

 ق بدو اجازۀ روایت داد؛13۱1سیما دختر محمدعلی روضاتی، آقابزرگ در سال . فاطمه1۱9

ه. شیخ فرج فرزند حسن فرزند احمد فرزند حسین فرزند محمدعلی فرزند محمد فرزند عالمه عبد19۳
ّ
رج فرزند ف الل

هفرزند عبد
ّ
ق بدو اجازۀ 1349و  134۱و  1341، آقابزرگ در سال ق(1002 – 1000)عمران قطیفی )فرزند عمران آل الل

ات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین اجاز  ؛361؛ آقابزرگ، 121و  21روایت داد؛ نک: کشکول، 

 (؛94جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

بدو احازۀ  13۱3حجه سال ، و در چهارم ذی13۱۳. سّید فخرالدین اردبیلی فرزند محمد، آقابزرگ در نیمۀ شعبان 191

 روایت داد.



19۳ 

 

 اجازۀ روایت گرفت؛ 13۱1وم ربیع یکم ق( در تاریخ س1392. سّید فخرالدین امامت کاشانی )د: 192

 . شیخ ابوالفضل حافظیان؛۱۱

 ؛1413اکبر موسوی، د: . سّید ابوالقاسم خویی فرزند علی193

 ق(؛1422. شیخ ابوالقاسم دانش آشتیانی )د: 194

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 13۱۳. شیخ ابوالقاسم نورانی اصفهانی ]نورایی[، آقابزرگ در سال 195

 ق(؛1423چی خراسانی )د: اظم مدیر شانه. شیخ ک196

 نامۀ پدرش است؛نامۀ او به همراه اجازهه. سید محمدکاظم فرزند احمد جزایری، اجاز19۱

 بین قزوینی؛. شیخ محمدکریم باریک19۱

ه. شیخ لطف 199
ّ
 ؛133۱صافی گلپایگانی، زادۀ سال  الل

 . ماجد غرباوی ابوصادق؛2۳۳

 ق اجازۀ روایت دادند؛13۱۳ابزرگ در سال . شیخ مجتبی عراقی، آق2۳1

 ق بدو اجازۀ روایت داد؛13۱3. محسن فرزند محمد کوهکمری، آقابزرگ در روز عید غدیر سال 2۳2

 ق(؛139۱صادق )د: . شیخ محّمد آل2۳3

 ت الروایة(؛بدو داد )اجازا 1349صفر  1۱. سّید میرزا محّمد بجنوردی فرزند میرزا باباجان، اجازۀ روایت در تاریخ 2۳4

 ق(؛1411. شیخ محّمد برهانی اصفهانی )د: 2۳5

ه. سید محمد جزایری فرزند نعمت2۳6
ّ
؛ و 136۱، آقابزرگ دو اجازۀ روایت بدو داد: یکی در روز بیستم جمادی دوم  الل

 ق است؛13۱4دیگری در سال 

(، آقابزرگ در روز دوم ربیع دوم ق139۱الدین[ هاشمی گلپایگانی )د: . سّید محّمد جمال ]محمد فرزند جمال2۳۱

 بدو اجازۀ روایت داد؛  136۳سال 
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 ق(؛13۱5بن علی )د: بن حسن خاقانی . شیخ محّمد 2۳۱

؛ اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، 2)الظلیلة، ج . شیخ محّمد خویینی2۳9

 (؛95ترجمه محمدعلی ابهری، 

؛ 2)الظلیلة، ج اجازۀ روایت دادند 13۱1ق(، او را در پنجم جمادی یکم 1392ضوی کشمیری )د: . سّید محّمد ر 21۳

 (؛95اجازات الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

ی )د: 211
ّ
بدو اجازۀ روایت دادند؛ ق 13۱1قعده ق( آقابزرگ در روز آدینه پانزدهم ذی1394. شیخ محّمد سماکه حل

 13۱13ذی القعده  15اجازه یوم الجمعه 

، آقابزرگ دو اجازه بدو داد: یکی در آخر ماه ربیع یکم 1364، زادۀ فرزند عبداللطیف . شیخ محّمد سمامی حایری212

 ؛ 13۱6؛ و دیگری در ماه رجب 13۱3

 اجازۀ روایت گرفت؛ق 1366ق( در تاریخ 1422. سّید محّمد شیرازی فرزند مهدی )د: 213

 . محمد صحتی سردرودی؛214

 (؛1419 – 1362/ 13۱۱بهمن  29ٔٔ  - 1322. سّید محّمد صدر فرزند محمدصادق صدر )سوم فروردین 215

 . آقابزرگ دو اجازۀ روایت به او داد؛1345. شیخ محّمد غروی قزوینی، زادۀ 216

؛ اجازات الروایة؛ زندگی و 2)الظلیلة، ج ازۀ روایت گرفتق اج13۱۳، در سال مددفرزند علی . سّید محّمد قاینی21۱

 (؛95آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، 

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 136۱ق(، آقابزرگ در بیست و دوم محرم 13۱۱. شیخ میرزا محّمد مجاهدی تبریزی )د: 21۱

 بدو اجازۀ روایت دادند؛ 1362ق(، آقابزرگ در ماه صفر 14۳۳. سّید محّمد مشکات بیرجندی )د: 219

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 13۱5آقابزرگ در روز دوشنبه دوازدهم ربیع یکم  شیعه اردبیلی،. سّید محّمد مفتی22۳

 بدو اجازۀ روایت دادند؛ 13۱۱شنبه یازدهم شعبان . سید محمد نبوی نبوی، آقابزرگ در روز یک221
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 زادۀ خراسانی؛د واعظ. شیخ محّم 222

 . شیخ محمود انصاری قمی؛223

 ق(؛141۱. شیخ محمود شریعت )د: 224

 ق اجازۀ روایت گرفت؛13۱۳ به تاریخ، 1345زادۀ ری . سّید محمود اصفهانی حای225

 ق اجازۀ روایت گرفت؛13۱6قعده ذی 23به تاریخ ، 1345، زادۀ سرخی اصفهانی. سّید محمود ده226

 ق(؛133۱)د:  ود مرعشیسّید محم. 22۱

 ق؛136۳زادۀ:  ،الدین مرعشی نجفیشهاب فرزند سّید محمود. 22۱

 د محمود معزالدین حسینی خراسانی؛. سّید محمود سّید محمود سیّ 229

 ق گرفت؛13۱4اجازۀ روایت در سال  ق(1412)د:  لدین غریقیاسّید محی. 23۳

 ؛1344. شیخ مرتضا انصاری قمی، زادۀ 231

 13۱2ق(، آقابزرگ در شب آدینه پانزدهم ربیع دوم سال 14۳6خ مرتضا حایری یزدی فرزند عبدالکریم )د: .  شی232

 بدو اجازۀ روایت داد؛

 ق بدو اجازۀ روایت داد؛13۱9. سید مرتضاحسین نقوی لکهنوی، آقابزرگ در ششم صفر سال 234

 ق(؛14۳۱. سّید مرتضا صدرأفاضل نقوی پاکستانی )د: 235

 مرتضا عسکری؛. سید 236

 ق؛134۱قزوینی حایری فرزند محمدصادق، زادۀ سال  . سّید مرتضا23۱

اجازات ؛ 2الظلیلة، ج، شناسۀ شعبان گیالنی؛ ۱39، 2ق(. )نقباء، ج142۳. شیخ مرتضا گیالنی فرزند شعبان )د: 23۱

 (؛95، الروایة؛ زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری
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 1353ق(، آقابزرگ در سال 13۱1. شیخ مرتضا مدرس چهاردهی فرزند محمد فرزند عالمه میرزامحمدعلی )د: 239

؛ اجازات الروایة؛ زندگی و 2، شناسۀ شعبان گیالنی؛ الظلیلة، ج۱39، 2)نقباء، جاجازۀ روایت دو سویه برایش نوشت 

 (؛95محمدعلی ابهری، آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه 

 اجازۀ روایت گرفت؛ 13۱۳سال حجه ذی 1۱آقابزرگ در شب آدینه نجومی کرمانشاهی،  سّید مرتضا. 24۳

 ق اجازۀ روایت گرفت؛13۱۳در سال  ق(1395)د:  اعتماد حایری سّید مصطفا. 241

ق بدو اجازۀ 13۱2قعده یآقابزرگ در روز شنبه بیستم ذ، ق1413د:  ]صفایی[ خوانساری صافی مصطفا سّید. 242

 ؛35۱؛ آقابزرگ، 23روایت داد؛ نک: کشکول، 

 ق(؛1416د: )الدین مهدوی اصفهانی سّید مصلح. 243

 ق گرفت؛13۱3اجازۀ روایت در سال ، 1346، زادۀ فرزند احمد شبیری زنجانی سّید موسا. 244

 ق(؛13۱۱. شیخ موسا دعبیل نجفی )د: 245

نویسی شده به تاریخ اواخر شوشتری، آقابزرگ دو اجازۀ روایت داد: یکی گسترده الدین. شیخ محمدمهدی شرف246

 ؛ 135۱ای مختصر در ماه محرم ؛ و دیگری اجازه1356ماه محرم سال 

 (؛359اکبر صفری، . شیخ محّمدمهدی نواب اصفهانی، )شیخ آقابزرگ، علی24۱

 (؛359اکبر صفری، ، )شیخ آقابزرگ، علی1336 سّید مهدی اشکوری زادۀ سال. 24۱

اکبر صفری، )شیخ آقابزرگ، علی اجازۀ روایت گرفت؛ 13۱۱شوال  15در تاریخ سّید مهدی الجوردی قمی، . 249

 (؛359

 (؛359اکبر صفری، )شیخ آقابزرگ، علی ق؛133۱دی اخوان مرعشی کرمانی، زادۀ سّید مه. 25۳

 (؛359اکبر صفری، زرگ، علیق، )شیخ آقاب134۱، زادۀ سال سانسّید مهدی موسوی خر . 251

 (؛359اکبر صفری، ، )شیخ آقابزرگ، علی13۱۳. سّید میرزامهدی شیرازی حایری، د: 252
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 1349. شیخ آقا محمدمهدی فرزند محمدرضا فرزند محمدمهدی کجوری شیرازی، آقابزرگ در بیست و نه ماه صفر 253

 بدو اجازۀ روایت داد؛ 

 بدو اجازۀ روایت داد؛1369ی، آقابزرگ در روز شنبه هفدهم ربیع یکم . شیخ میرزا مهدی صادقی تبریز254

ق بدو اجازۀ 13۱2ق(، آقابزرگ در ماه صفر سال 1395الدین جعفر فرزند محمد عسکری تهرانی )د: . شیخ نجم255

میل اب در تک. این کتعسکری به چاپ رسید الوضوءنامید که در آغاز کتاب  ذیل المشیخةاش را روایت داد و نام اجازه

ی إلی بیت المصطفیاست که گاهی  المشیخةاثر به نامش 
ّ

 ؛ ۱6، ۱نک: ذزیعه، ج هم نامیده شود. االسناد المصف

 ؛(91زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، محمدحسین جاللی، ترجمه محمدعلی ابهری، ؛ ۱۱آقابزرگ تهرانی، صحتی، 

ه. شیخ نصر256
ّ
هشیرازی فرزند عبد تبریزی الل

ّ
ق 1365ق، آقابزرگ در بیستم جمادی دوم سال 1332، زادۀ سال الل

 بدو اجازۀ روایت دادند؛ 

هّید نصرس. 25۱
ّ
 ق(؛14۳6د: ) مستنبط الل

ه. سید نعمت25۱
ّ
 ق بدو اجازۀ روایت داد؛135۱فرزند محمدجعفر موسوی جزایری، آقابزرگ در هفدهم محرم  الل

 ؛زاده کازرونی شیرازیسّید نبوی. 259

 ق؛136۳ یکمربیع  12 ق( در تاریخ13۱4)د:  سّید نورالدین جزایری حایری. 26۳

، این 1335جمادی االولی سال  ۱، اجازه روز جمعه 136۱. سّید میرزا محّمدهادی حسینی خراسانی حایری، د: 261

 روزگار و دارای استادی مشترک بودند )مدّبجه(؛اجازه دو سویه میان آن دو بود، چون هم

 . سّید هادی خسروشاهی؛262

 ق بدو اجازۀ روایت دادند؛ 13۱۳، آقابزرگ در سال 1349. شیخ محّمدهادی معرفت اصفهانی حائری، زادۀ سال 263

 ق(؛1395. سّید محّمدهادی میالنی حایری مشهدی )د: 264

یز نامۀ نقل روایت نجازهاو، ا منتخب التواریخ. حاج مالهاشم خراسانی، آقابزرگ در زمان نوشتن تقریظ بر کتاب 265

 بدو داد و در همان جا برایش نوشت؛ 
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 ؛13۱1نامه بدو داد: یکی در پنجم شوال آقابزرگ دو اجازه، 134۱رسولی محالتی، زادۀ فرزند حسین سّید هاشم . 266

 ؛13۱۱ حجهو دیگری در روز جشن غدیر هژدهم ذی

ای را برایش نویسی شدهاجازۀ روایت گسترده 1352اریخ آقابزرگ در ت سبزواری،فرزند محمدعلی سّید هاشم . 26۱

 نوشت؛

 اجازۀ روایت داد؛ ق1353او را در تاریخ سّید هاشم هندی، . 26۱

ق بدو اجازۀ 1353آقابزرگ در سال ، ق(13۱6د: ) محمدعلی فرزند حسین شهرستانی کاظمیالدین هبة . سّید269

 روایت برابر و همسان داد؛

 ق اجازۀ روایت گرفت؛13۱۱ ق( در تاریخ14۳2د: ) کشمیری . سّید یوسف صفوی2۱۳

 ؛ق(139۱د: ) ریشیخ یوسف خراسانی حای. 2۱1
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 های نوشته شده دربارۀ آقابزرگ تهرانیمقاله

یان آغازین ایشان که بیشتر به سال کشکولدر پایان عمر و در کتاب  اتوبیوگرافی و خودنگارۀ شیخ آقابزرگ تهرانی .1

ا را بر هگردد، آقابزرگ بخش پس از سفر به عراق را نیز دنبال کرده و به جاماندهو پرورش ایشان بازمی زندگی و آموزش

خ(، مجموعۀ گفتارها 134۱ – 1255یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی ) )دوش فرزند بزرگشان دکتر علینقی منزوی سپردند

خ، برگۀ 13۱۱ین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحس

 (؛19

هگفتاری بسیار کوتاه از آیت، محمدمحسن الطهرانی. ۳
ّ
ق( یکی از 1354 - 12۱2سید حسن صدر فرزند هادی ) الل

م( دربارۀ سرگذشت زندگی آقابزرگ به نقل از کتاب تکملة 191۱دهی به جرجی زیدان )د: پیمان ایشان در پاسخدو هم

پیمانی با سن کمتر است و این مقام آقابزرگ را در سن جوانی بازگو تر برای هممل که گفتاری از استادی مسنامل اآل

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 134۱ – 1255کند ) یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )می

 (؛14۱ - 146و  19خ، برگۀ 13۱۱الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

شیخ محدثي العصر و امام الفهرسة و السیر و التاریخ و عالمة الحدیث و الرجال،  ق(،1521 – 1۳15) آغابزرگ. 5

نویسی از استاد دکتر حسین علی محفظ عراقی در نخستین سالگرد درگذشت شیخ آقابزرگ گفتاری به شیوۀ دانشنامه

 – 1255یک استاد دیگر است ) یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی ) ی از استادی دربارۀتهرانی، این نیز گفتاری ارزشمند

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ 134۱

 (؛15۱ - 14۱و  19خ، برگۀ 13۱۱کتاب، تهران، 

سرگذشت زندگی آقابزرگ از زبان سید محمدرضا ، نجفيالشیخ محمدمحسن الطهراني الشهیر بآغابزرگ ال. ۳

ارای زیست که داعرجی نجفی در کتاب چاپ نشدۀ وی به نام بقایا األطیاب در زمانی که شیخ در نود و سه سالگی می

خ(، مجموعۀ گفتارها به 134۱ – 1255نکاتی بسیار ارزشمند از زندگی استادش است ) یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )

و  19خ، برگۀ 13۱۱سبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، منا

 (؛161 - 15۱
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المعارف ایرانیکا، نوشتۀ حامد الگار که بیوگرافی کوتاهی از زیستن شیخ آقابزرگ تهرانی در دایره مدخل آقابزرگ. 3

 ,AQA (AGA) BOZORG TEHRANI, H. Algar, Encyclopedia iranica, Edited by Ehsan Yarshaterاست 

London and Newyork, Routledge & Keygan Paul, 1987 ( خ(، 134۱ – 1255) یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی

مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛2۳خ، برگۀ 13۱۱

هسید نعمت ،نابغه فقه و حدیث. ۱
ّ
 ( 46۱ق، ص  141۱الفکر االسالمی، جزایری )قم، مجمع الل

هشرح حال آیت .۱
ّ

المعارف ، سید محمدعلی روضاتی مدخل آقابزرگ در دایرهآقای حاج شیخ آقابزرگ طهرانی الل

رانی تهرانی است ) یادنامۀ شیخ آقابزرگ ته ایرانیکا، نوشتۀ حامد الگار که بیوگرافی کوتاهی از زیستن شیخ آقابزرگ

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، 134۱ – 1255)

 (؛24 - 22خ، برگۀ 13۱۱خانۀ کتاب، تهران، 

اردوبادی )تهران، ، سید محمدحسین حسینی جاللی، ترجمه محمدعلی زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی. 2

 .(13۱2کتابخانه مجلس، 

ۀ تاریخ وفات آقابزرگ، به کوشش و به انضمام ماّد  اجازه و مکتوب آقابزرگ تهرانی به میرزامحمدعلی اردوبادی. 1

هتصحیح عبد
ّ
 خ(؛1020، مجمع ذخائر اسالمی، قم، 131 – 125ُجنگ، یادمان عالمه شیخ آقابزرگ تهرانی، غفرانی ) الل

همۀ آیتده نا. 11
ّ

، به کوشش شیخ آقابزرگ به آیت شهید سید محمدعلی قاضی طباطبایی تبریزی الل

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال 134۱ – 1255یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی ))عبدالحسین طالعی 

 (؛62 - 56خ، برگۀ 13۱۱آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

خ(، 134۱ – 1255یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی ))خ 134۱، مشهد، پیام آقابزرگ به کنگرۀ هزارۀ شیخ طوسی. 11

مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛65 - 63خ، برگۀ 13۱۱



19۱ 

 

رانی )یادنامۀ شیخ آقابزرگ ته ،حمید سلیم گندمیشیعه، عالمه شیخ اقابزرگ شناسی بزرگکتاب ۀناممقاله. 1۳

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، 134۱ – 1255)

 (؛1۳6 - 66خ، برگۀ 13۱۱خانۀ کتاب، تهران، 

نامه و خدمات علمی و ، صدیقه شاکری )زندگیگ تهرانیشمار زندگی و فهرست آثار عالمه شیخ آقابزر گاه. 15

 ؛24۱ – 1۱3، برگۀ 13۱۱مرحوم حاج شیخ آقابزرگ تهرانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مهر فرهنگی 

و ذریعه[،  ]دربارۀ آقابزرگ شناس بزرگ معاصرآخرین گفتگو با استاد فقید سید عبدالعزیز طباطبایی نسخه. 1۳

 1255؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )161 – 15۱، برگۀ 4و  3میراث جاویدان، سال سوم، شمارۀ ) محمد بیرجندیعلی

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ 134۱ –

 (؛69خ، برگۀ 13۱۱کتاب، تهران، 

، تهران، مرکز 456 – 455، برگۀ 1المعارف بزرگ اسالمی، جیره، کاظم موسوی بجنوردی، داآقابزرگ تهرانی. 13

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت 134۱ – 1255یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی ))؛ 13۱4المعارف بزرگ اسالمی، دایره

 (؛69خ، برگۀ 13۱۱یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

شناس، فقیه، جعفر گلشن روغنی، خ( کتاب134۱ – 1255ق / 13۱9 – 1293) قابزرگ تهرانی، محمدمحسنآ. 1۱

؛ یادنامۀ 234 – 23۳، برگۀ 1، ج13۱1فرهنگ ناموران معاصر ایران، سازمان تبلغیات اسالمی، حوزۀ هنری سوره، مهر )

دمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکص134۱ – 1255شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛۱۳خ، برگۀ 13۱۱عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

رسانی، المعارف کتابداری و اطالعدایره، کاظم موسوی بجنوردی )آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن بن علی. 1۱

خ(، مجموعۀ گفتارها به 134۱ – 1255)؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی 1، ج13۱1سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، 

 (؛۱۳خ، برگۀ 13۱۱مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ههای خطی اجازات موجود در کتابخانۀ حضرت آیت، فهرست نسخهاجازات األعالم. 12
ّ
مرعشی نجفی، علی  الل

هقم، کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت خویی )میراث ماندگار، صدرایی
ّ
 – 159، برگۀ 1، ج13۱2العظمی مرعشی نجفی،  الل
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خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 134۱ – 1255؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )226

 (؛۱1خ، برگۀ 13۱۱الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، علی (ق13۱9د: ) یة و الوراثة في القرون األخیرة الثالثة، شیخ اقابزرگ بن علی تهرانیاجازات الروا. 11

؛ یادنامۀ 54۱ – 529خ، دفتر هفتم، برگۀ 13۱۳صدرایی خویی )میراث حدیث شیعه، قم، مؤسسۀ فرهنگی دارالحدیث، 

از نگارش الذریعه، به کوشش خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغ134۱ – 1255شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛۱1خ، برگۀ 13۱۱عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، شمارۀ 16، شرح حال شیخ آقابزرگ تهرانی، محمد صحتی سردرودی )پاسدار اسالم، سال اقیانوس پژوهش. ۳1

؛ 1۱2 – 16۱رگۀ ، ب13۱3، سال 5۳گلبرگ معرفت، شمارۀ ؛ 69 - 62، برگۀ 13۱6، فروردین 13۱5، اسفند 1۱4, 1۱3

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به 134۱ – 1255یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛۱1خ، برگۀ 13۱۱کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

نی درضا حسی، سید سعید اختر رضوی، گردآوری، سید محمالتعلیقات علی الذریعة إلی تصانیف الشیعة. ۳1

؛ یادنامۀ 6۱2 – 62۱خ، دفتر سوم، برگۀ 13۱5پژوه، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، جاللی، نسخه

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 134۱ – 1255شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛۱2خ، برگۀ 13۱۱عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ق 142۱، 4و  3)آفاق نجفیه، دورۀ یکم، شمارۀ  ، تصحیح سید احمد حسینی اشکورینيرحالت الشیخ الطهرا. ۳۳

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین 134۱ – 1255؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )3۱2 – 365م، برگۀ 2۳۳6/ 

 (؛۱3خ، برگۀ 13۱۱ی، خانۀ کتاب، تهران، سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالع

م، 2۳۳6ق / 142۱، 4و  3آفاق نجفیه، دروۀ نخست، شمارۀ ) ، سید احمد حسینی،الشیخ آغابزرگ الطهراني. ۳5

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی ) ؛344 – 299برگۀ 

 (؛53خ، برگۀ 1022ش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، نگارش الذریعه، به کوش
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ق 142۱، 4و  3)آفاق نجفیه، دروۀ نخست، شمارۀ ، پژوهش سید احمد حسینی، الشیخ آغابزرگ ترجمته بقلمه. 53

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ 344 – 299م، برگۀ 2۳۳6/ 

 (؛55خ، برگۀ 1022آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، سال 

، نوشتۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )تبیان اندیشه، گزیدۀ مقاالت پژوهشی در الشیخ میرزامحمدحسین النائیني. 51

هشناخت آراء آیت
ّ
سی، اصفهان، انجمن آثار و های پارسی، عربی و انگلیمیرزامحمدحسین غروی نایینی به زبان الل

ق / 142۱، 4و  3) آفاق نجفیه، دروۀ نخست، شمارۀ ؛ 055 – 053، برگۀ 1050مفاخر فرهنگی استان اصفهان، 

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ 344 – 299م، برگۀ 2۳۳6

 (؛55خ، برگۀ 1022حسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدال

، سید حسن فاطمی )آیینۀ میراث، سال نخست، شمارۀ سوم و چهارم، ایرادات آقابزرگ تهرانی به کشف الظنون. ۳۱

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ 6 – 2برگۀ 

 (؛55خ، برگۀ 1022، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، الذریعه

ه، نوربه بهانۀ ساخت فیلمی از زندگی حاج آقابزرگ تهرانی. 58
ّ
، 1020ماه کلیات، شهریور و مهر  مرادی )کتاب الل

ن سال آغاز خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمی1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی ) ؛ 50 – 52برگۀ 

 (؛55خ، برگۀ 1022نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ه، احسانشناسی شیعه، شیخ آقابزرگ تهرانیراهدار رهروان، گلگشتی در جنگ پیشگام کتاب. ۳2
ّ
 الل

هشکر
ّ
خ(، 1032 – 1055زرگ تهرانی )یادنامۀ شیخ آقاب؛ 13۱ – 132، برگۀ 13۱2ی، )کتاب ماه کلیات، شهریور و مهر الل

مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛22خ، برگۀ 1022

، برگۀ 1020، آبان و آذر 25و  25باباپور، کتاب ماه دین، شمارۀ ، یوسف بیگزندگی و آثار شیخ آقابزرگ تهرانی. 52

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )50 – 51

 (؛22خ، برگۀ 1022الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 
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؛ 35 – 31ۀ ، برگ02و  00، ناصرالدین انصاری، )آیینۀ پژوهش، شمارۀ زندگی و آثار عالمه شیخ آقابزرگ تهرانی. 31

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛21خ، برگۀ 1022کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

هنامه آیتزندگی. 31
ّ

، 1055بهمن و اسفند ، 30، ناصرالدین انصاری قمی، )مسجد، شمارۀ قابزرگ تهرانیشیخ آ الل

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )00 – 20برگۀ 

 (؛21خ، برگۀ 1022نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ناس )کتاب ماه کلیات، شهریور و مهر ش، به کوشش محمدعلی حقنامۀ خودنوشت حاج آقابزرگ تهرانیزندگی. 35

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )35 – 32، برگۀ 1020

 (؛20خ، برگۀ 1022آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

شناس )نشریۀ کرانه، سال نخست، شمارۀ سوم و چهارم، دعلی حق، محمآقابزرگ تهرانی، شیخ المؤرخین شیعه. 33

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )1053پاییز و زمستان 

 (؛20خ، برگۀ 1022آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، بخشی از یک ُجنگ به زبان عربی، فریبا افکاری، )پیام ت زندگی شیخ آقابزرگ تهرانیشمار خودنوشسال. 33

خ(، مجموعۀ 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )03 – 02، برگۀ 1020، آذر 02بهارستان، سال سوم، شمارۀ 

خ، 1022خانۀ کتاب، تهران، گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، 

 (؛20برگۀ 

)راهنمای کتاب، سال چهارم، شمارۀ پنج و شش، مرداد  ،ها، شیخ آقابزرگ تهرانیدانشمندان معاصر و آثار آن. 31

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )500 – 505، برگۀ 1032و شهریور 

 (؛20خ، برگۀ 1022رش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، یکصدمین سال آغاز نگا
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)حوزه، سال پنجم، شمارۀ سی، بهمن و اسفند  نگاری در شیعه، ترتیب و تکمیل مصفی المقالحالشرح. 36

کصدمین خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت ی1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )155 – 155، برگۀ 1055

 (؛20خ، برگۀ 1022سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ 050 – 052، 1032، )مجلۀ وحید، سال هفتم، شمارۀ سه، اسفند شیخ آقابزرگ تهرانی. 38

گارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز ن1032 – 1055تهرانی )

 (؛25خ، برگۀ 1022طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، 1050، بهمن 115ق(، محمدرضا حکیمی )نگین، سال دهم، شمارۀ 1020 – 1000) شیخ آقابزرگ تهرانی. 31

ال آغاز خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین س1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )02 – 00برگۀ 

 (؛25خ، برگۀ 1022نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، 1020در گفتگو با احمد و علینقی منزوی، فریبا افکاری )کتاب ماه کلیات، شهریور و مهر  شیخ آقابزرگ تهرانی. 32

ها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش خ(، مجموعۀ گفتار 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )10 – 3برگۀ 

 (؛25خ، برگۀ 1022الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

؛ یادنامۀ شیخ 1050تیرماه  02فرد )روزنامۀ کیهان، ، تقی صاحبیشیخ آقابزرگ تهرانی محقق بزرگ شیعه. 31

ت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسب1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )

 (؛25خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ق(، عبدالرحیم محمدعلی، عضو رابطة األدب 1020 – 1000) ك الطهراني، حیاته و آثارهشیخ الباحثین، آغابزر . 31

ها سند، عکس از آقابزرگ و اند که دارای دهدهاألحادیث في القاهره، متن کامل کتاب را در این مجله بازنویسی کر 

؛ 300 – 020م، برگۀ 0225ق / 1305، 3و  0چیزهای ارزشمند دیگر است )مجله آفاق نجمیه، دورۀ نخست، شمارۀ 

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛22خ، برگۀ 1022ین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، کوشش عبدالحس
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؛ یادنامۀ شیخ 1055ام مهر شناس )کار و کارگر، بیستم و سی، محمدعلی حقشیخ المؤرخین آقابزرگ تهرانی. 35

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )

 (؛22خ، برگۀ 1022خانۀ کتاب، تهران،  عبدالحسین طالعی،

ه، احسانصاحب الذریعه از زبان استاد حایری. 33
ّ
هشکر الل

ّ
ی طالقانی )پیام بهارستان، سال سوم، شمارۀ سی، الل

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین 1032 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )01 – 12، برگۀ 1020آذر 

 (؛22خ، برگۀ 1022الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، سال آغاز نگارش 

 – 1055؛ یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )1032، سوم اسفندماه 5050)کیهان، شمارۀ  . ضایعۀ بزرگ اسالمی33

نۀ اخ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خ1032

 (؛20خ، برگۀ 1022کتاب، تهران، 

؟؛  - 02، برگۀ 1002، محرم، 0هایی از مکتب اسالم، سال یازدهم، شمارۀ )مجله درس . ضایعۀ عظیم اسالمی31

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به 1032 – 1055یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛20خ، برگۀ 1022خانۀ کتاب، تهران،  کوشش عبدالحسین طالعی،

تسطیر سید محمدحسین  ق(،1312) ضیاء المفازات في طرق مشایخ االجازات للشیخ آقابزرگ الطهراني. 36

، دفتر 1022حسینی جاللی، پژوهش احمد محمدرضا حایری، میراث حدیث شیعه، قم، مؤسسۀ فرهنگی دارالحدیث، 

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال 1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )؛ یادنامۀ شیخ 315 – 320پنجم، برگۀ 

 (؛02خ، برگۀ 1022آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، آقابزرگ تهرانی، به کوشش سید محمدحسین حکیم های خطی کتابخانۀ محدث ارمویت نسخهفهرس. ۳۱

ادنامۀ شیخ ؛ 22 – 15، دفتر دوم، برگۀ 13۱5موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،  پژوهی، کتابخانه،)نسخه

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )

 (؛03خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 
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ادنامۀ شیخ ی؛ 05 – 55، ناصرالدین انصاری قمی )مشکوه، شمارۀ سی و دو، برگۀ انیگذری بر زندگانی عالمه تهر . 31

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )

 (؛05خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

هآیتهای گزیده نامه. 32
ّ

هتآقابزرگ تهرانی به آی شیخ الل
ّ

، ، علی رفیعی عالمرودشتی )کتاب ماه کلیاتمرعشی الل

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛50 – 50، برگۀ 1020شهریور و مهر 

 (؛05برگۀ  خ،1022یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، محمدرضا انصاری قمی، اشارتی به کتابخانۀ وقفی آقابزرگ دارد موقوفات ایرانیان در عراق، نجف اشرف. 11

خ(، 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 50خ، برگۀ 1050)میراث جاویدان، سال دوم، شمارۀ دوم، تابستان 

رش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگا

 (؛02خ، برگۀ 1022

ههای منتشر نشده از آیتنامه. 11
ّ

]به علینقی منزوی[، علی محمدی )کرانه، سال  الدین مرعشیسید شهاب الل

خ(، مجموعۀ گفتارها 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 125 – 05، برگۀ 1050یکم، شمارۀ دوم، تابستان 

خ، برگۀ 1022به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛02

هنجوم امت، آیت. 15
ّ

، 02، ناصر باقری بیدهندی )نور علم، شمارۀ شیخ آقابزرگ تهرانی علیه رضوان الباری الل

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین 1032 – 1055شیخ آقابزرگ تهرانی ) ادنامۀی؛ 50 – 03، برگۀ 1050اسفند 

 (؛00خ، برگۀ 1022سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، ، هوشمند طهماسبی )کیهان هوایینامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی، عالم ربانی و مؤلف پرتالشنگاهی به زندگی. 13

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 1305

 (؛121خ، برگۀ 1022الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 
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ها الحامل التسعین. 3۳  – 345برگۀ  م،2۳۳6/  142۱، عبدالورد، آفاق نجفیه، دورۀ یکم، شمارۀ سوم و چهارم، یا ایّ

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ ی34۱

 (؛120خ، برگۀ 1022الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ادنامۀ شیخ آقابزرگ ی ؛214 – 211، برگۀ 132۱، تیرماه 4)مجلۀ دانش، سال نخست، شمارۀ  آقابزرگ تهرانی. 33

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین 1032 – 1055تهرانی )

 (؛120خ، برگۀ 1022طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

عه، ی)المشیخة(، شیخ اقابزرگ تهرانی، علی صدرایی خویی، میراث حدیث ش المصطفیاالسناد المصفی إلی آل. 16

خ(، مجموعۀ 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی، دفتر چهاردهم؛ 1022قم مؤسسۀ فرهنگی دارالحدیث، 

خ، 1022گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛120برگۀ 

، جمادی یکم و 50نجف ) مجاه التوحید، سال یازدهم، شمارۀ ریم آل، عبدالکالبحاثة العالم آغابزرگ الطهراني. 18

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 50 – 55، برگۀ 1310دوم، 

 (؛120خ، برگۀ 1022سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 32، برگۀ 1020ام، آذرماه ، علینقی منزوی )پیام بهارستان، سال سوم، شمارۀ سینگاری در ایرانفهرست تاریخ. 11

 ؛ 50 –

، محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، به کوشش سید محمدرضا تحمل الحدیث باالجازة، واجب ملح في هذا العصر. 12

خ(، 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی ؛00 – 0نامۀ علوم الحدیث، شمارۀ چهارم، برگۀ حسینی جاللی )فصل

مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛123خ، برگۀ 1022
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ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی ؛ ی1349، اردیبهشت 12و  11)سخن، شمارۀ  درگذشت شیخ اقابزرگ تهرانی. ۱1

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، 1032 – 1055)

 (؛123خ، برگۀ 1022خانۀ کتاب، تهران، 

ادنامۀ شیخ ی؛ 120 – 151، برگۀ 1305، شوال سال 00میقات الحج، شمارۀ ) الرحلة الحجّیة لصاحب الذریعة. 61

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )

 (؛123خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ادنامۀ ؛ ی۱9 – 6۱نامۀ سفینه، شمارۀ دوم، برگۀ ، آقابزرگ تهرانی، مرتضا موسوی گرمارودی )فصلرسالة في الکافي. ۱۳

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055شیخ آقابزرگ تهرانی )

 (؛123خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ای )طرح پژوهشی مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه نامه، آثار و افکار شیخ آقابزرگ تهرانیزندگی. 63

خ(، مجموعۀ 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛1050سالمی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری ا

خ، 1022گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 (؛123برگۀ 

م، شیعه، دفتر یک ، سید احمد حسینی اشکوری )میراث حدیثنامه، خودنوشت شیخ آقابزرگ تهرانیزندگی. 63

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 302 – 321برگۀ 

 (؛123خ، برگۀ 1022نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )؛ یم19۱3ق / 1392، سال 69و  6۱)العرفان، شمارۀ  شرح حال آقابزرگ. ۱3

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ 1032

 (؛123خ، برگۀ 1022کتاب، تهران، 
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ه، نورشیخ آقابزرگ تهرانی مرزبان حماسه خورشید. ۱۱
ّ
؛ 1365، بهمن 35مرادی )کیهان فرهنگی، شمارۀ  الل

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی

 (؛123خ، برگۀ 1022کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

رگ تهرانی ادنامۀ شیخ آقابز ی، برگۀ دوم؛ 1000تیرماه  01، 1135)روزنامه مهد ایران، شمارۀ  صاحب الذریعه. 68

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، 1032 – 1055)

 (؛123خ، برگۀ 1022خانۀ کتاب، تهران، 

، محمدهادی امینی )العدل، چاپ نجف، سال سوم، عند صاحب الذریعة في الساعات االخیرة من حیاته. 61

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 1032 – 1055خ آقابزرگ تهرانی )ادنامۀ شییشمارۀ پنج؛ 

 (؛125خ، برگۀ 1022الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

ادنامۀ شیخ ی؛ 53 – 30، برگۀ 1033، محمدرضا حکیمی )نشریه معارف جعفری، فروردین شناس کبیرکتاب. 62

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055انی )آقابزرگ تهر 

 (؛125خ، برگۀ 1022عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی، محمدهادی امینی )مجله العدل، شمارۀ هشتم؛ مکتبه صاحب الذریعه. 81

رها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ خ(، مجموعۀ گفتا1032

 (؛125خ، برگۀ 1022کتاب، تهران، 

الدین همدانی / محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، مقال یادشده سید جمالهای معاصر اسالمی اصالحی، نهضت. 11

نامۀ تاریخ و فرهنگ معاصر، شمارۀ یکم، جمه شده است )فصلدر طبقات اعالم الشیعه، نقباء البشر آمده و در این جا تر

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 15 – 11، برگۀ 1052مهر 

 (؛125خ، برگۀ 1022سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 
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؛ 100 – 102، برگۀ 1030، فروردین و اردیبهشت 01و  02)راهنمای کتاب، شمارۀ  زرگ طهرانیوفات شیخ اقاب. 11

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی

 (؛125خ، برگۀ 1022کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

محمدهادی امینی )العدل، نجف؛ زندگی و آثار عالمه شیخ آقابزرگ  ،خطی کتابخانۀ شیخ آقابزرگهای نسخه. 15

 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی؛ 35 – 31، برگۀ 02و  00تهرانی، ناصرالدین انصاری، آیینۀ پژوهش، شمارۀ 

کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به 1032

 (؛125خ، برگۀ 1022کتاب، تهران، 

شیخ  ادنامۀیعلی مردی )نوشتۀ ایشان، عباس، از فهرست دستهای کتابخانۀ عالمۀ طهرانینویسسیاهۀ دست. 13

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش 1032 – 1055آقابزرگ تهرانی )

 (؛132 - 125خ، برگۀ 1022الحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، عبد

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت 1032 – 1055ادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی )ی) . ترجمة الشیخ آقابزرگ بقلم نفسه13

 ؛(135 - 130خ، برگۀ 1022یکصدمین سال آغاز نگارش الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

 ؛1052ق / 1002، به کوشش احمد منزوی، اسالمیه، تهران، 02، ج. مقدمۀ ذریعه11

 ق؛1001م / 1051، نوابغ الرواة في رابعة المئات، به کوشش علینقی منزوی، . مقدمۀ طبقات أعالم الشیعة16

 ؛101، برگۀ مستدرک معجم المؤلفین. 18

 ؛125، 0، ج. معارف الرجال11

 ؛101، 1، جاقیین. معجم المؤلفین العر 12

 ؛051، برگۀ . علماء معاصرین21

، محمدعلی تبریزی خیابانی 50، 1؛ یا کنی و ألقاب، ج. ریحانة األدب في تراجم المعروفین بالکنیة أو اللقب21

 خ؛1003ق / 1053مدرس، تهران، چاپخانۀ سعدی، 
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 ؛050، 1، ج. گنجینۀ دانشمندان25

 ؛130، 0، ج. مشهد االمام23

 ؛35، 12، جلشیعة. أعیان ا23

 ؛115، برگۀ . زندگانی سردار کابلی21

 ؛355، 1، جبزرگ اسالمیالمعارف . دائرة26

 ؛001، 1، ج. دائرةالمعارف االسالمیة الکبری28

  ؛100، 1، ج. دائرةالمعارف تشیع21

 .. محمدمحسن الطهرانی، سیدحسن 22
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 های دربارۀ آقابزرگکتاب

 ؛ق139۳، چاپ حیدریه نجف، محمدعلی عبدالرحیمرانی، طه ك، آغابزر شیخ الباحثین -1

 13۱۱ شر فرهنگ اسالمی، چاپ چهارم، محمد رضا حکیمی، تهران، دفتر نشیخ آقا بزرگ تهرانی -۳

انجمن  ق(،1521 – 1۳15) ، یادمان شیخ آقابزرگ تهرانی محمدمحسن بن علی)دفتر دوم( ُجنگ -5

ت یادمان شیخ آقابزرگ تهرانی، به کوشش محسن صادقی، مجمع های خطی، مجموعۀ مقاال نگاران نسخهفهرست

 خ؛13۱9ذخائر اسالمی، قم، 

خ(، مجموعۀ گفتارها به مناسبت یکصدمین سال آغاز نگارش 134۱ – 1255) یادنامۀ شیخ آقابزرگ تهرانی. ۳

 خ؛13۱۱الذریعه، به کوشش عبدالحسین طالعی، خانۀ کتاب، تهران، 

، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، می و فرهنگی مرحوم حاج شیخ آقابزرگ تهرانینامه و خدمات علزندگی. 3

 خ؛1025مهر 

هاحمد عبدك، . الشیخ آغا بزر ۱
ّ
 الهیتی، چاپ بغداد؛ الل

 ؛1301، محمدحسین حسینی جاللی، چاپ تهران، . غایة األماني في حیاة الشیخ الطهراني8

 ، گردآوری احمد حسینی؛301 – 005، 3و  0ۀ آفاق نجفیة، پیوست شمارۀ مجل . االمام الشیخ آغابزرگ الطهراني،1

اکبر ها، مقاالت و آثاری از شیخ آقابزرگ و مباحث و مطالبی دربارۀ وی، به کوشش علینامه . شیخ آقابزرگ تهرانی،2

 خ؛1002 ،)مؤسسة تراث الشیعة( شناسی شیعهصفری، موسسۀ کتاب
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 شهید دکتر محمدرضا منزوی

قعده چشم به جهان گشودن امام هشتم شب چهارشنبه، سه ساعت از شب چهارشنبه گذشته در شب یازدهم ذیدر 

/  13۱4جمادی دوم  24، در شهر سامراء زاده شد. شهادت 192۱ام آپریل / سی 13۳۱/ دهم اردیبهشت  1346)ع( 

 است. 1955فوریه  1۱/  1333بهمن  2۱پنجشنبه 

به پارسی نگاشته شده  الرحلةدربارۀ فرزندش گوید:  511، شناسۀ الرحلة، شمارۀ 1۱۱، 11آقابزرگ در ذریعه، ج

نوشتۀ فرزندم، پارۀ تنم دکتر محمدرضا منزوی است. او در زادروز  سرگذشت زندگانی من؛ یا سفرنامهاست، نام آن 

 گذاری کردم. در سامراء زاده شد و او را به نام آن امام، نام 1346قعده امام رضا )ع(، یازدهم ذی

 ق او را به همراه خانواده به نجف آوردم. تحصیالت دبستان را در مدرسۀ علوی نجف گذراند. 1355سال 

ق به تهران فرستادم. دبیرستان را در تهران گذراند، سپس وارد دانشکدۀ دامپزشکی 1363او را به همراه برادرش در سال 

همراهی به اتهام  1332صیل شد، پس سقوط دولت مصدق در مرداد التحق فارغ13۱2شد و به ارتش پیوست و در سال 

آباد لرستان یازده ماه به بند کشیده شد، ولی االفالک خرم، در زندان دژ فلک]دولت مصدق[ گذشته دولت و همکاری با

شان این ناه ایبه جهت مدارک او را آزاد کردند، ولی دست از تعقیب او و هفت صد افسر دیگر برنداشتند که بزرگترین گ

گفتند: نفت ما از آِن ماست. او به سوی لبنان گریخت تا به اروپا رود. به هر رو حاکمیت نفت ایران را بازهم از بود که می

قلعه به دست ایرانی درآورند و بدیشان بازگرداندند و همانان فرزندم را از بیروت به تهران بازگرداندند و او را در زندان قزل

اعالم کردند. او را با تازیانه،  13۱4های بیستم جمادی دوم یابی بدو در روزنامه. پیروزی خود را بر دستبند کشیدند

ای شکنجه کردند تا آن که در روز آدینه بیست و چهارم های دست و پا به اندازهگذاری، کشیدن ناخنشالق خاردار، داغ

ُموا جمادی دوم به شهادت رسید. ُکشندگان وی گناه خیانت ب
َ
ِذیَن َظل

َّ
ُم ال

َ
ه میهن را نتوانستند به اثبات برسانند. َوَسَیْعل

ٍب َیْنَقِلُبوَن / به زودی ستمگران خواهند دانست، به چه کیفرگاهی و دوزخ
َ
َيّ ُمْنَقل

َ
سورۀ کنند )انتقامی بازگشت میأ

 (. 22۱شعراء، آیت 

ای به جای آن سه جلد کتاب در دانش دامپزشکی؛ و رسالهاین فرزندم ازدواج نکرده بود و تباری به جا نگذاشت، ولی 

خ 1331و استعمار باختری از خود به جا گذاشت که این آخری در سال  سوسیالیستیدر سنجش میان سیاست مردمی 

 در تهران چاپ کرد.« م. ر. کوشا»برگه با نام مستعار خودش  11۳در 
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 عراق، خوزستان، مازندران، گیالن و خراسان گردآوری کرده است. ، گزارش سفرهای خود را درسفرنامهاو در این کتاب 

گرا ها از سوی استعمارگران غربهای پس از او بدانند که چه دشواریمن او را در این جا به گستردگی گزاره کردم تا نسل

ی دم را کشتند[. جای]که فرزن نمبر ملت ایران وارد شد و این پاداش خدمات دینی و فرهنگی من پس از هشتاد سال بود

ای را از آن چه بر سر جوانان خاورمیانه و مردان روحانی و علمی ایشان آوردند، گشاده نیست تا بتوانم گزارش گسترده

های های بسیاری را گرفتند و گروهی را به بند کشیدند و هزاران تن را به جزایر خلیج فارس و زندانیرا بنویسم. جان

های شود. با این کار ها متنفر میآید و از آنهایی کردند که روان آدمی به درد میآنان را شکنجهصحرایی تبعید کردند و 

انگیز بود که توانستند دوباره قانون ملی شدن نفت را از میان بردارند و دوباره در دسترس بیگانگان ددمنشانه و هراس

یِه َراِجُعوَن / براستی که ما های خاور ر بنهند، سپس با پیمان بغداد بندگی و استثمار ملت
َ
ه وِإّنا ِإل

ّ
ا لل ا جایگزین کنند. ِإنَّ

 ب129گردیم )سورۀ بقره، آیت از خداییم و به سوی او باز می
ّ

ه(. الحول و ال قوة إال
ّ
العلي العظیم / هیچ نیرو و توانی  الل

 (31۳ة، شمارۀ ، شناسۀ الرحل166، 1۳. )ذریعه، ججز از سوی خداوند بلندمرتبه و بزرگ نیست

او را برای دوری نزدیکانش، دلداری دادم و او را گفتم: من نیز همانند  آقابزرگ در شناسۀ عبدالکریم جزایری گوید:

ام که در آن یک در فرزندانم در بستر مرگ چشم از جهان فروبست و ای از سن خود رسیدهتوهستم. بدان! به مرحله

های آخرم را در میان کنند. من نفساند دور از من در تهران زندگی میه زندهدیگری در راه میهن کشته شد و آنان ک

گیریم و خوشنود به خواست های بازم را به سوی آسمان میگذرانم چشمهای پراکنده شده پیرامونم میکاغذها و کتاب

رین و دوست ندارم که برترین و بهت اندیشم. هیچ امیدی به فرزند، برادرو فرمان الهی هستم و به جز او به چیزی دیگر نمی

، شمارۀ 11۱9عشر، بخش سوم، ای است برای آخرت ما )طبقات أعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابعمایهدست

 م(.1962ق / 13۱1، شناسۀ عبدالکریم الجزائري، 1۱۳۳

ترین زشمندترین، واالترین و پاکشیخ سلیمان ظاهر نبطی، یکی از ار  آقابزرگ در شناسۀ سلیمان ظاهر نبطی گوید:

رسانی است. رویدادی در بیروت برای ما رخ داد آید. او نمودار دوستی، برادری، راستی و یاریدوستان ما به شمار می

که پیوندی با نیروهای دولتی باالدستی لبنان داشت ]منظور دستگیری فرزند ایشان، سروان دکتر محمدرضا منزوی در 

ود[ که برخی از شاگردان ما گزارش آن را برای او نوشتند. او برای انجام این کار کوشش فراوان کرد و در فرودگاه بیروت ب

و پیوسته  دهدای ایستادگی نمود که برادر برای برادر خود چنین استواری از خود نشان نمیبرابر یورش دولتیان به گونه
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رقرار نمود تا آن که توانست پاسخی دریافت کند، هرچند مردان باالدستی برای این دادخواهی ارتباط ببا دولت

 باکی و راستی برادرانۀ شیخ شریف و واال داریمشدۀ ما نکرد، ولی ما سپاس این بیهای کمکی به پیداکردن گمکوشش

شمارۀ  ،۱33عشر، دوم سوم، )طبقات أعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابع -تنها خداوند است، پاداش دهنده  –

 م(.1962ق / 13۱1، شناسۀ الشیخ سلیمان ظاهر النبطي، 133۱

استان د ای بر این بخش با خودکار نوشته است:شادروان دکتر علینقی منزوی دربرگۀ آغازین کتاب، تعلیقه

آمده  16۱ – 166، برگۀ 1۳قلعه که در ذریعه، جکشتن دکتر محمدرضا پسر مؤلف طبقات، در زیر شکنجه و در زندان قزل

 این مجلد به گونۀ گذرا یادکرده است.  ۱33است ]ما نیز ترجمۀ به پارسی آن را پیش از این آوردیم[، آقابزرگ در برگۀ 

آری مرحوم پدرم مؤلف طبقات، پس از کشتن هولناک پسرش و انکار قتل از سوی دولت و  نویسد:او در ادامه می

تبار نیرومند در میان دولتمردان لبنان، شکایت خود لیمان ظاهر لبنانیادعای ایشان در راستای فرار او از زندان، به س

ه دهد، ولی به نتیجنماید. سلیمان ظاهر نیز اقداماتی در این زمینه انجام میکند و درخواست تحقیق میرا بازگو می

لیمان برادرانه، در این راه مان را نیافتیم، ولی سشدۀ مورد درخواستگوید: هرچند گمرواست! پدرم میرسد. ازایننمی

به ما کمک کرد. آری سلیمان وکیل شیعۀ جنوب لبنان در مجلس بود و همین پیجویی و تحقیق ضد رژیم ایران، ممکن 

بود، وکالت وی را به مخاطره اندازد. مرحوم پدرم شکایت خود را به دادستان تهران به خط خود نوشته که در مقدمۀ نوابغ 

 چاپ شده است.

ای به رییس مجلس مرداد، نامه 2۱حاج شیخ پس از اطالع از بازداشت فرزندش توسط کودتاچیان  فرهنگی: کیهان

نویسد. وی تا آخر عمرش کوشش زیادی کرد تا شاید بتواند محل دفن فرزندش را پیدا لبنان و رهبر شیعیان آن جا می

محل دفن فرزندش نشدند. تیمور دادن  شانن کند، ولی هیچ یک از دژخیمان و جالدان سفاک شاه خائن حاضر به

گیر، کند که با حاج شیخ تماس ببختیار، جالد سرسپردۀ امپریالیسم، پس از فرار از ایران و ورود به عراق اظهار تمایل می

کند و چون وی در شهادت فرزند شیخ دست داشت از شیخ پیشنهاد مالقات را منوط به معرفی قاتلین فرزندش می

 حاج شیخ صرف نظر کرد.مالقات با 

های کند برای بستری شدن و پرستاری از وی در یکی از بیمارستانمحمدرضا شاه خائن نیز از حاج شیخ تقاضا می

دهد. شاه در آخرین سفر حاج شیخ به ایران تهران، به ایران سفر کند، ولی حاج شیخ به فرستادۀ شاه جواب رّد می
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زینۀ چاپ کتاب الذریعه را از وی قبوا کند و اگر اجازه دهد، الذریعه را بنیاد پهلوی کند که هتوسط علم از وی تقتضا می

 از آن، ولی حاج شیخ نه فقط به فرستادۀ شاه و علم، جواب رّد میچاپ نماید
ً
خواهد تا هرچه ها میدهد؛ بلکه مصّرا

، 11د. )کیهان فرهنگی، سال سوم، شمارۀ زودتر محل دفن فرزندش را به او نشان دهند و قاتلین او را به کیفر برسانن

 (2۱برگۀ 

*** 

خورشیدی در سامرا به دنیا آمد. عضو حزب  13۳۱محمدرضا منزوی سومین پسر شیخ آقابزرگ تهرانی بود که در سال 

دستگیر و یازده ماه زندانی شد ولی بدلیل عدم کشف سازمان نظامی  1332مرداد  2۱توده ایران بود که پس از کودتای 

زب توده، تبرئه و آزاد گردید. با کشف سازمان نظامی حزب توده، محمدرضا به قصد مهاجرت به بیروت رفت که به ح

جمهور لبنان، محمدرضا منزوی در درخواست حکومت پهلوی )سرهنگ مبصر( و موافقت کامیل شمعون، رییس

ر زندان قزل قلعه زیر شکنجه به دست د 1333فرودگاه بیروت دستگیر و به دولت ایران فرستاده شد. او در بهمن 

 چون ساقی، زیبایی و امجدی کشته شد.گرانی همشکنجه

ای بازی زیر شکنجه رفت و در قضایای توده»احمد، دربارۀ شهادت سروان محمدرضا منزوی نوشت: آلیاد جالل زنده

 «.کس نفهمید که نفهمید که جسدش را چه کردندسربه نیست شد و عاقبت هیچ

 بعی که دربارۀ شهادت دکتر منزوی گفتگویی داشتند، همانند:منا

 ؛خ1335، چاپ نخست 31۳، شناسۀ الرحلة، شمارۀ 166، 1۳ذریعه، ج. 1

، شناسۀ الشیخ سلیمان ظاهر 133۱، شمارۀ ۱33عشر، دوم سوم، طبقات أعالم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابع. 2

 ؛م1962ق / 13۱1النبطي، 

، شناسۀ عبدالکریم 1۱۳۳، شمارۀ 11۱9عشر، بخش سوم، الم الشیعة، نقباء البشر في القرن الرابعطبقات أع. 3

 م؛1962ق / 13۱1الجزائري، 

 های آقابزرگ و تیمور بختیار به یکدیگر؛نامه. 4

 های آقابزرگ به سران قوه قضاییه؛نامه. 5
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 ؛2۱، برگۀ 11کیهان فرهنگی، سال سوم، شمارۀ . 6

 ؛36۱ – 366، برگۀ 2خمینی، ج امام نهضت. ۱

 ؛93 -92، برگۀ 32مجله مشکات، شمارۀ . ۱

 های نزدیکان.گفته. 9
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هنگاری سپهبد تیمور بختیار و آیتنامه
ّ
 شیخ آقابزرگ تهرانی الل

رخداد و آن دستگیری تیمور بختیار  134۱خ( این رویداد بود که در میانۀ سال 1349 –1293زمینۀ نامۀنگاری بختیار )

به جهت همراه داشتن اسلحه و تجهیزات نظامی از سوی پلیس لبنان بود که به ُنه ماه زندان در بیروت محکوم شد. او 

سخت نگران بازگرداندن به ایران و گرفتارشدن در چنگال شاه بود، و از سوی دیگر هم نگران بود که مبادا شیخ آقابزرگ 

 فتن انتقام شهادت محمدرضا منزوی وارد دست به اقداماتی بزنند.تهرانی و فرزند بزرگش، علینقی منزوی، برای گر 

 ای به شیخ آقابزرگ تهرانی با این عنوان نوشت: نامه 15۳۱بختیار در تاریخ هژدهم مهرماه 

 تعالیبسمه

هاالسالم آیتحضور محترم حضرت مستطاب حجت
ّ
 آقای آقابزرگ تهرانی دامت شوکته الل

عصر سالمت و خّرم وجود شریف حضرت مستطاب عالی در تحت توجهات حضرت ولیرساند امید است به عرض می

 .جانب هم به لطف حضرت عالی خوب است و کسالتی ندارمباشد. حال این

باری، قریب به دو سال پیش مالقاتی با آقای آقا سیدموسی الموسوی اصفهانی دست داد و ایشان مطلبی عنوان 

هن هم ناگوار ]بود[ و هم تازگی داشت و آن فقدان آیتفرمودند که برای بنده استماع آ
ّ
زاده آقای دکتر محمدرضا در الل

ین خصوص تصور ااند. بنده از شنیدن این خبر و بهبوده است و گویا ایشان را از بیروت به تهران آورده 55یا  1954سال 

، چنین اتفاقی افتاده باشد، بسیار متأسف و که در دستگاه فرمانداری نظامی آن زمان که ریاست آن با این جانب بود

 متأثر و ناراحت شدم و ایشان را کاماًل مطلع نمودم که: 

 به 
ً
 حد و اختیارات قانونی فرمانداری نظامی تهران عبارت بود از شهر تهران تا شش کیلومتر اطراف آن و ابدا

ً
اوال

 ها دخالت نداشت، چه برسد به خارج از کشور؛شهرستان

 
ً
 با ستاد ارتش و رکن دوم بود و به قراری که میثانیا

ً
 اند؛شنوم، آقای محمدرضا درجه افسری داشتهامور افسران منحصرا

 و سوم این که در آن زمان هنوز سازمان امنیت تشکیل نیافته بود که به همه کشور رسیدگی کند؛ 



21۱ 

 

گویند، آقای محمدرضا در که میی بود و چنانچهارم آن که زندان فرمانداری نظامی در لشکر دو زرهی و زندان شهربان

جا در آن موقع زندان ارتشی و رکن دو بوده است؛ بنابراین، چگونه موضوع را به فرمانداری نظامی و قلعه بوده و آنقزل

اهش وآور است و بنده از آقای دکتر موسی موسوی خاند، برای بنده بسیار ناگوار و بغرنج و تأسفجانب ارتباط دادهاین

عالی و آقازادۀ دیگر آقای منزوی که در بیروت هستند، برساند که رفع کردم که جریان را به عرض حضرت مستطاب

 .سوءتفاهم بشود

در گرفتاری اخیر در بیروت هم بالفاصله پسرخاله خود را به سراغ آقای منزوی در دانشگاه فرستادم که ایشان از طریق 

دهند، خدای نکرده صحت رداد اقدام بنمایند. حال اگر موضوعی را که نسبت میدانشجویان برای جلوگیری از است

 توانستم از آقای منزوی استمداد بطلبم؟داشت، چگونه بنده می

متأسفانه در مالقات چند روز قبل با آقای سیدعلی معلوم شد که رفع سوءتفاهم نشده و تصورات هنوز به جای خود باقی 

افزاید. امیدوارم به خواست خداوند متعال روزی که دیر نباشد، های دیگر من میو ناراحتیاست و این مطلب بر تأسف 

ردن حقایق کوقت بنده اولین کسی خواهم بود که برای روشنبرسد و این دستگاه جبار و ستمگر فعلی برچیده شود و آن

شد. بیش از این، اوقات گرانبهای  و پیداکردن چگونگی این قضیه که بغرنج و الینحل مانده است، پیشقدم خواهم

 .تعالی خواستارمگیرم و سالمتی وجود شریف را از خداوند باریحضرت عالی را نمی

 ارادتمند سپهبد بختیار

ت کند و برای استرداد به بیروفراموش کردم بنویسم در این موقع که حکومت تهران برای بنده پرونده جعلی درست می

فرستاد که موجه و جلب افکار عمومی عوام کرده ده چنین چیزی حقیقت داشت، آن را میفرستد، اگر خدای ناکر می

 باشد.



21۱ 

 

 

 پاسخ آقابزرگ به تیمور بختیار

نویسد: آقای بختیار، پاسخی با این عنوان می 13۱۱شنبه ششم شعبان شادروان شیخ آقابزرگ تهرانی در تاریخ سه

ایاتی که در دورۀ فرمانروایی شما رخ داد، منحصر به قتل فرزند من فرماندار نظامی طهران بعد از سقوط مصدق، جن

محمدرضا در زیر شکنجه نیست؛ بلکه قتل سید فاضل، آقا سیدمحمد واحدی و جوان ناکام محمود کوچک شوشتری 

ا افزود: اگر چنانچه شمو غیرهم جمیعا قبل المحاکمه و در حطیة قدرت و زمان حکومت شما رخ داده است، سپس می

شمارید، بایستی اسرار این حوادث فجیعه را در معرض افکار عمومی واقعا خود را در این جنایات غیر مسئول می

َطُه 
َّ
 َسل

ً
هقراردهید و معونت مظلومین را جبران اعانت ظالم نمایید، شاید از نتیجة من اعان ظالما

ّ
رنه علیه برهید، وگ الل

 ماند.مجازات نمیپذیرد. هیچ عملی بیام مسؤلی، چون حاکم نظامی نمیمجرد انکار را ملت ستمدیدۀ ایران از مق

شود: استمداد طلبیده و یادآور می« …بینهان ای دل عبرت»آقابزرگ در پایان نامه، از قصیدۀ معروف خاقانی با مطلع 

کاران، ا بر قصر ستممن بعد از شصت سال خدمت به تاریخ و ادب کشور، خاقانی چه خوب گفته است: این رفت ستم بر م

باشد و بندگان باید به سوی او بشتابند. والسالم علی من اتبع تا خود چه رسد خذالن! البته خداوند غفور و رحیم می

 الطهرانی.الهدی. الفانی، آغابزرگ 

 

 


