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 گفتار شیپ
 

 ان هدانا الله الی هدانا لهذا و کَنا لنهتدی لوالحمدلله الذ

 ن اثریابا تاریخچه چاپ سنگی و  یآشنای
 1796نامه نویس فقیر آلمانی به نام آلوئیس رنهه فده،رد  ر سها   چاپ سنگی را یک نمایش

 میال ی اختراع کر .
میراز صهالح کهه  میرزا صالح تبریزی  ر تبریز به راه افتا . ازسویچاپ سنگی ایران اولین بار 

برای فراگیری هنرهای ج،ی، به فرنگ رفته بو   ر بازگشت یک  سهتگاه مایهین از سوی  ولت ایران 
 الشهرع تبریهزی چهاپقمری به م،یریت امین 1250چاپ سنگی با خو  به تبریز آور  که آن را سا  

 خانه را راه ان،اخت.
ههای  قمری  برای چاپ کتها  1268خانه سنگی م،رسه  ارالفنون  ر سا   پس از آن چاپ

جد، کتا   رسهی  40الی  30قمری جمعًا ح،و   1300ع به کار کر  که تا ح،و  سا   رسی یرو
 1.]است [ق برقرار بو ه 1326خانه تا سا   را چاپ و انتشار  ا د و این چاپ

آسهتان خانهه و مرکهز اسهنا   که یامل مجموعه کتب چاپ سنگی کتها برای ت،وین این اثر 
یهک  ههه ای از تعالهیالت ایهام نهوروز از   رمی بایه، یمق،س حضرت محم، هال  بن عد

عدی محم، فرصت استفا ه کر ه و با همکاری بی یائبه برا ر ارجمن، و فرهیخته گرامی جنا  آقای 
                                                 

 .7-3ملی ایران، صص  کتاب خانهنگی . فهرست کتب چاپ س 1
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خانهه آسهتان مقه،س بهه آمها ه   ار و مسئو  محترم کتا  محم،ی آرانی کتا سدالان)مایاءالده( 
بر اری اولیهه و فررسهت اولیهه تریهه خانه پر اختم و فیش  های چاپ سنگی آن کتا  سازی کتا 

ی عالمان  ینی یق به بع، و اه،ا هه 12اکثرًا نفیس و مربوط به قرن  دهای ارزیمن،گر ی،. این نسخه
 .و ان،یشمن،ان منالقه است
خانهد  ر همان ایام که  ر  هه  الذکر کتا گیری م،اوم مسئو  محترم فوق ضمن تشکر از پی

های جمع آوری و تنظیم غلد نسبت به سامان،هی و مستن، سازی فیشقرار  ایتیم با کثرت مشا 80
نصهیب توفیق مجه،  فرصت الزم به  ست نیام،د نرایتًا با بیش از یک  هه فاصدهد بحم،الده  دی،ه

 به وقوع پیوست. 90ل  هه یگر ی، تا این امر  ر اوا
و مرکز اسنا   کتا  خانهنه یمختدف گنج یو چاپ ین مجموعه کتب خالیفررست حاضر از ب

 یهها ی،ه. کتا  ی،گل معرفییررستان آران و ب  یهال  بن عد آستان مق،س حضرت محم،
 ی ار ن مرکز را به خو  اختصاص  ا هد به صورت ج،ا گانهه نگههیاز آثار ا ید که بخشیچاپ سنگ

 یو .یم
ن یهموجهو   را ید عکسهید سربیچاپ سنگ یها کتا  یفید توصیدین اثرد فررست تحدیا

 باین، یم میخ تنظیتا تار یوعه فرهنگمجم
ه یهخاصد  ر  و بخهش تر یاضبط اطالعات کامل کتا د کار برگه ون فررستد یه ایتر یبرا

 ، استیم و ج،یق، یسیاز فررست نو یقیی، که تدف
  ییناس کتا : بخش او 
 ییناس هنسخ: بخش  وم

سهاند یه نوید حایه،آورد یهارحاند مصهححانیهنام کتها د نهام پ، دییناس ا ت ر بخش ک
 بط ی،ه استفد موضوع و زباند ضیخ تألیتار مترجماند و بعضاً 

کهه  ر ) بها اسهتفا ه از منهابع معتبهر دمستن، ی،آور بر اساس اسامیپ، یهانام ن بخشدی ر ا
ف و یعه تهألیا فرارس کتب یهین ینه مؤلفی،ه(  ر زمیان کتا  تحت عنوان منابع و مآخذ ذکر گر یپا

 ی،ه است. یبر ار خاذ و بررهم ی،هد اتیتنظ
خانههد نایهر و  محل نشرد نام چاپ) ت نشریوضع: مانن، ید اطالعاتیخه یناس ر بخش نس

اعم از نهوع جده، و انه،ازه کتها  و مهتن( ) یخ کتابتد مشخصات ظاهریخ نشر(د کاتب و تاریتار
 بای،.یم
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 م فهرستیاسلوب تنظ
 یبه روش سنت ده کتا (د که با آن یمارها همان یماری) ن فررست بر اساس یماره مسدسلیا

 یو عکسه د سهربیسهنگی یو د  ر  و بخش چهاپی ر قفسه مستقر ی،ه و از مخزن  رخواست م
 م ی،ه است.یتنظ

( بهه 501) از یهماره یو کتب عکسه (101) ( از یمارهیو سرب یاعم از از سنگ) یکتب چاپ
و یماره ر یف هم کهه نمایهانگر  دحهاختصاص  ا ه ی،ه که  ر باالی فررست برگه و وسط صفبع، 

پایهان  255یروع و بهه عه،   (1با ع،  )تع،ا  عناوین  ر این فررست است  ر طرف راست عنوان 
 می یاب،. 

نهام  ا،ه بای،د بع، از  رج یماره مسدسلد بهیک عنوان به چاپ رسیش از یب یانسخه ر اگر 
 . ،هیگر  یو... معرف 2و  1 یاضیب ارقام ریمجموعه و ترت

متحه، بایهن، تعه،ا   یث نسهخه یناسهیهو از ح چن، نسهخه مکهرر بهو ه ی ارا یاگر عنوان
 ان یناسهنامهدیه ر پا و ( مشهخ،د) نیاللهرالنی اخل پرانتهز و ب دموجو د بع، از عنوان یهانسخه
 ،ه است.یها  رج گر آن یهایماره

 نش اطالعاتیب چیترت
 عنوان و نام کتا  -1
 که  ر مقابل عنوان کتا  قرار گرفته. :موضوع و زبان اثر -2
 ر عنوان کتا  قرار  ارن،.یمؤلفد یارحد مترجمد و...  ر ز -3
 محل چاپ و نشر. -4
 خانه(. چاپ) نایر و مالبعه -5
 مصحح. -6
 کاتب. -7
 نام کاتب نسخه. -8
 خ کتابتد نشر و چاپ.یتار -9

 (.یدبزرگد رح یرید وزیرید وزید خشتید رقعیبیج): قالع کتا  -10
 ان،ازه جد، کتا . -11
 تع،ا  سالر. -12
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 ا متن کتا .یان،ازه سالر  -13
 نوع جد،. -14
 تع،ا  صفحات کتا  -15

 رموز و اختصارات
 خ نشریب،ون تار: تا یب
 ب،ون محل نشر: جا یب
 ب،ون نام نایر: نا یب

 جد،: ج
 یماره: ش
 صفحه: ص

 یقمر یهجر: ق
 یمتوف: م
 یال یم: م
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  همقدّم

 نگاه کی در دگلیب و آران شهرستان
 34 ییایهقهه و عهرج جررافی ق 29 رجهه و  51 ییایه،گل به طهو  جررافییررستان آران و ب

سهمنان  یهااچه قم و استانیدومتر مربع از یما  به  ریک 6051با وسعت  یقه یمالی ق 14 رجه و 
ق  و یهمحه،و  و از طر کاشاا  د از یرق به ار ستاند از غر  به یررستان نطنزو قمد از جنو  به 

ن یررستان تها مرکهز ییو . فاصده ایم کشور متصل یاصد یهابه کایان و به یبکه راه یه اصدجا 
،گل ین یرر به آران و بیک تریدومترد تا کایان که نز یک 230دومترد تا ترران یک 210استان اصفران 

 دومتر فاصده  ار .یک 6است 
رات با سهه یو کو یبخش مرکز هزار نفر با  و 100ش از یب یتی،گل با جمعییررستان آران و ب

ن یها ین نقاله اسهتان اصهفران واقهع یه،ه اسهت. آ  و ههوایتر ی هستان و پانز ه روستا  ر یمال
ههوا  ر تابسهتان  یسر  و خشک و ح،اکثر  ما یهاگرم و سوزان و زمستان یهایررستان با تابستان

 س،.ریم گرا  ی رجه سانت 7 رجه و ح،اقل برو ت هوا  ر زمستان به  50
 رصه، مسهاحت یررسهتان( بها  31) دهومتر مربهعیک 1900بو ن منالقههد  یریبه لحاظ کو

 یههانین،.  ر اعماق و سالح زمیگویم «گیبن،ر»،ه ی،ه که  ر اصالالح به آن یپوی یین یهاتپه
ع نفهت و یحهوزه وسههها ن آنیوجو   ار  که مرهم تهر یو فراوان ییما  یررستان معا ن غن ینواح

ه آن معها ن خهار رس مرغهو د یبای، و  ر حاییم دومتر مربعیوسعت  و هزار ک اچه نمک بای ر
وجو   ار  کهه  ر  یصنعت یها ت و خاریسد باریدیمد سینرمد کائولند سولفات س، یین و ماسه 

 ر  یاژهها و صهنعت پزیهکین،هد آلید مهوا  یهوییخته گریشهد رید ییک سازیع نسوز و سرامیصنا



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    12    

 

 یتعه،ا   ارهها ییمسه 1370سها   ییو . بر اساس سریماریم فا ه اخل و خارج از کشور است
 بای،.یم هزار  ستگاه 10ش از ییررستان ب یقال

 دگلیشهرستان آران و ب یو فرهنگ یخیت تار یموقع
نه  رخشهان و یشهیپ یراند  ارایها یر مرکهزیکو ی،ه بر کرانه یآرم ی،گل چونان گنجیآران و ب

افکنه،ه اسهت   ن سهامان بهه  ریا یسبزش را از پرنه یعتد قبایپریکوه است. با آن که طب یخیتار
،ه اسهت. یآفر یگری  ینه یاخالص و ص،اقت  ارن،  سبز یعت و سریت مر مانش که جوهرهیطب

 یایه ر یرا  ساز  ولهیست تا تشنه کامان را سین ی،ه خبریر تفتین کویهرچن، از رو  خرویان  ر ا
ر از یکن،. ساکنان کهویم ش کش مشتاقانیان و نجابت را پاز احس یاند امواجیریصفا و محبت کو

رنه   نه،  از  سهتیرمان نوازد مقاوم و خ،اجویمررباند قانعد م ی،گل مر مانیآران و ب یجمده اهال
 باین،.یم ش گامیر پیخورن، و همواره  ر امور خیم شیخو

ج و بههارو و بههر یراند  ارایهها یمیقهه، یگههر یههررهای،گل چونههان  یههآران و ب یمیبافههت قهه،
ن  روازه و محدهه  ایهته و یک از  ومنالقههد چنه،یهمعتبر و ج،ا از هم بو ه اسهت. هر یحصاربن،

 ی،ه است.یم بزرگ و محکم بو ه که یبانگاهان بسته ی رها یز  اراینها ک از  روازهیهر
مکهان »د «مقه،سه گهایجا» یا( و بهه معنهایهگر قهوم آرینام  ) «نیآر»از « آران»اصل واژه 

 است.« گل یب»و « گلیو»د «گلیب یب»افته یرییتر« ،گلیب».. است و .و« ریگرمس
د «یزبهان  ر»اسهت کهه بهه آن  یش خاصهیگهو یاسهت و  ارا ین یرر فارسهیزبان مر م ا

 ن است.یران زمیم مر م ایاز زبان ق، یایاخه
به اسهالم ران بو ه که یا ین مناطق مرکزین منالقه از جمده اولی، اسالمد ایپس از طدوع خوری

 ی،ن،. مراجرت حضرت محم،هال  بن عدهی،ن، و به خان،ان رسالت و امامت عشق ورزیگرو
ان بهه آ  یهرین منالقه نشانگر عالقه فهراوان کویبه ا یهجر 61 ر سا   ین مراجر عدویبه عنوان اول

 است. الده
مهت د قهمد کایهاند مرهاجرت و اقایر یمهذهب یان یهررهایه،گل  ر میقرار گرفتن آران و ب

 یها ر یررسهتانهها ارتگاهین مراکز و وجو  بقاع متبرر و زیان از حجاز و عراق به ایسا ات و عدو
 است. یع و مذهب جعفریو تش یار به اسالم نا  محم،ین  یش مر م ایگرا یهامذکورد از نشانه

 از ینهیمجهالس و محافهل   ییارت اهل قبهورد برپهایزا گاند ز و امامها ارتگاهیحضور  ر ز
 ن منالقه است.ی،ه مر م ایرسوم پسن،
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سهاله  فهاع  8و  وران  ی،  ر انقهال  اسهالمییهر 820م ی،گل با تقه،یآران و ب ی ارالشر،ا
 ر جهوار  یهر،اءن یهنفهر از ا 313کسب نمو ه است که  یرا  ر سالح مد یثارگریمق،س رتبه او  ا

 ان،.،هی ر خار آرم یمرق، منور حضرت محم،هال  بن عد
شهمن،ان و سهخنوراند یعالمان و صهالحان و ان، از یر  ستارگان  رخشانیستره کو ر سپرر گ

ت را بهه یمیو صهم یکرنگهیرا ماالمها  از نهور و معرفهت کهر ه انه، و ههم آنهان  رس ها افق جان
د یآرانه یمالمحم، عدهتوان به یم یافتگان مکتب جعفریاز جمده پرورش  ان،.نان آموختهیرنشیکو

د یت الدههه افتخاراالسههالم  ربنهه،یههد آیرزا احمهه، عههامدیههت الدههه آقهها میههآد یمالغالمرضهها آرانهه
 .. ایاره نمو ..و ید مالمحم، زمان نوش آبا ی،گدید مالمحم، فاضل بی،گدیمالمحم،جعفر ب

خ محمه، ید یهی،گدیهد وّصهاف بید نظام وفا آرانهی،گدیب یمانن، صباح ییاعران و نام آوران
.. از آن جمده انه، کهه  ر .و یمید حسن فرید یرا  موسوییضاید پرتو بییضایب بید ا یائل آرانم

 ان،.،هیخوش  رخش یآسمان یعر و سخن ا   فارس
بقعهه  40د یات مذهبیه 96د یمرکز قرآن 12د یه مذهبیه و تکینیحس 66مسج،د  111وجو  

موزهد د  و یکانون فرهنگ 24سراد ک فرهنگیو  کتا  خانه 8گدستان یر،اد  26متبرکه و امام زا هد 
مرکهز  120ش از ید بهیانجمهن ا به 8د چهاپ خانهه 5د یخیاثهر تهار 194شد ینما و تاالر نمایس 3

یررستان  یو آموزی ید عدمیت فرهنگیانگر وضعی.. ب.ه وین حوزه عدمی انشگاهد چن، 5د یآموزی
 بای،.یم ،گلیآران و ب

 نسب نامه حضرت محمد هالل
 .محم، اوسط: نام

 .«ی  عدهال»هال  مشرور به : لقب
 .طالب یبن اب یحضرت عد: پ،ر

 .«نوه حضرت رسو »امامه : ما ر
 .یهجر 14یب او  ماه رمضان سا  : تول،

 .نه منورهیم،: محل تول،
 .یهجر 61بع، از واقعه عایورا سا  : زمان هجرت

 .آران -قم -طوس -طایف: ر هجرتیمس
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 .عقو یبابا : زبانیم
 .یهجر 64یب جمعه  هه آخر رمضان سا  : وفات

 .آران: محل  فن
و « طالهب یبن اب یحضرت عد»ان یمتق یفرزن، بالفصل موال حضرت محم،هال 

 از  ختران رسو  خ،است. یکینبد یاز واج ابوالعاص و ز یثمره« امامه»بای،. یم «امامه»
د امامهههد یشههاند حضههرت عدههیت ایبنههابر وصهه پههس از یههرا ت حضههرت فاطمههه

ن نسهب یآور . بنهابرا یفرزن،انش به عق، خو   رم یسرپرست یرارا ب  خترخواهر حضرت زهرا
 رس،.یم اسالم یاز طرف ما ر با  و واساله به رسو  گرام حضرت محم،هال 

  ه محمد هاللیوجه تسم
جنا   ازسوی هجری 14 ر یب او  ماه مبارر سا   یبع، از تول، محم، هال  بن عد

 نیرالمهومنیگهر  . چهون حضهرت امیمه عهالمد خبر توله، نهوزا  ایقنبر غالم حضرت عد
ش را یمایکن، و سیم ارتین بار جما  فرزن،ش را زیاول یهمزمان با یب او  ماه مبارر رمضان برا

، و یه،ن ههال  مهاه ج،یهبا  ) آسمان بدن، کر ه ین، سر به سویبیم چون ماه یب چرار ه  رخشان
 اه رو( نام نرا .محم، م یعنی) محم،هال ماهرو بو ن نوزا ش( او را 

 به آران یمحمد هالل بن عل مهاجرت حضرت
ام یهرا ت بهرا رش حضهرت امهام یمحم، هال (د  ر ا) یهال  بن عد محم،حضرت 

(  ر یعون بن عد) د به اتفاق برا رشیهجر 61سا   یو اصحابش  ر واقعه عایورا نیحس
 ا یام بو ن،.ی طایف

و احساس  یه و عزا ارید و گرنییرا ت امام حس بع، از پن  روز از واقعه و خبر کربال و
 یون،.یم د عازم مکه مکرمهطایف ر  ینا امن

خراسان ی،ه و خو  را به طوس رسان،ن،. بها  یر راهیر مسیین راه از ترس  یمناند با تری ر ب 
بهه  یریهنه،. مهر م کثینمایمه،اریهان تجمهع یوع خبرد عالقه من،ان و  وست،اران آنان جرهت  یی
 کر ن،. یم تشان نائل آم،ن، و از احواالت کربال پرسشاریز
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ن یره( را جانشهیهمر) رفته بو د پسر عمش طایفس بن مره(  ر آن زمان به یق) حاکم خراسان
 خو  قرار  ا ه بو . 

کن، که یم کنن، اعالمیم عتیب امام زا هن  و ییو  که مر م با ایحاکم یرر خراسان باخبر م
ن  و و یهو جنهگ بها ا یگهر  . پهس از لشکرکشهیمه ا تهوانگریاور  از ما   نیشان را بیهرکس سر ا

 رس،. یم طرف،ارانشاند عون به یرا ت
،ن ید بها فرارسهیبهن عدهعهون ،ن برا رش جنها  ییرا ت رسبه با  محم، هال  

 یو .یم ابانیارانش از یرر خارج و عازم بییبد پس از و اع با 
 یمعرفه یکن، که خو  را  ختر جابر انصاریم برخور  یرزنیر خو  به چا ر پیروز بع،  ر مس

محمه،  یههازخم یرزن پس از معارفه و مه،اوای ار  که پسرش به یکار رفته. پیم کن، و اظراریم
 آور .یم از او تفق، بعمل هال  

و و اع بهه راه  یپهس از خه،احافظ دمرکبش یپا یابییب بع، به عدت ترس از ر  دیعدهال 
رسه،. از احهوا  قهم و یم قم ی ه، یبرا  ر حرکت و روزها  ر استراحت تا به حوالیم مهخور  ا ا

یمه ،انیسهرور و سهاالر یهر ین، مر م یرر قم مشرو  عهزا اریگویکن، میم مر مش پرس و جو
یمه بایه، بهه قتهل و فرزن،انش یهرکس را که محب عد این جاستس بن مره عازم یباین، و ق

ن، مهر م یبیم رس،یم کن، تا به احم،آبا یم رس  یمنان به طرف کایان حرکتاز ت مج، اً رسان،. 
بایهن،. یم و عشرت ی ر کربال مشرو  یا  نیمنت قتل برا رش حضرت امام حسیبه م آن جا

 یدهومتری( که  ر سهه کینوش آبا  فعد) روانی ه، با عبور از یرر انوییم همچنان به راه خو  ا امه
رمهر  یرسهان،  ر مزرعهه بها پیمه آران() قرار  ار   خو  را به مزرعه آرام  یتغر  یررستان آران 

 ،ه مالقهاتیرسه ست سا  عمر کر ه و بارها خ،مت رسو  اعظهم اسهالمیکه  و یعقو  نامی
یمه بهه او خهوش آمه، دو قسم  ا ن او و معارفهه  محم، هال  ینوران یمای،ن سیکن، با  یم

 ،.یگو
ن یرزمیهش او را  ر زیزخهم هها یختهرش و مه،اوا اق سه پسر و  و عقو  به اتفی جنا  بابا

 امن قرارش  ا ن،.  ی ر جا د اخل باغ
سهت تها آنکهه یزیمهآن جا انه  ر یبه م،ت سه سا  مخف یحضرت محم، هال  بن عد

آن  ی هن،. فهر ایم ن، که از فوتش خبریبیم ج،ش رسو  خ،ا و پ،ر و برا رانش را  ر خوا  ییب



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    16    

 

ن یرزمیهکن، کهه او را  ر همهان زیم تیعقو  و فرزن،انش  ا ه و وصی وت خو  را به باباروز خبر ف
  فن کنن،.

د رسو  خ،ا  عقو  هم پس از سه روز از فوت محم، هال ی بابا یعنی دزبان حضرتیم
کنه،. یم یعقو  را به ج،ش معرفی بابا ین،. هال  بن عدیبیم را  ر خوا  محم،هال و 

عقهو  ی . بابهایعقو ! بشتا  که فر ایب  ر برشت با مها افالهار کنهی یا: و فرم رسو  خ،ا
یمه این از  نی، و روز بع، پس از یرا تینمایم محم،هال  حضرتاز امالکش را وقف  یمین

و مهات  سهعی،اً عهاش ) کننه،.یم حضرت  ر همان سر ا   فن یپا پایینت او را یرو  و طبق وص

 1(.سعی،اً 

 ن مقدس حضرت محمدهاللآستا یخچه بنایتار 
متشهکل از  یاکه امروزه به صورت مجموعه یآستان مق،س حضرت محم،هال  بن عد

و گدزار یر،ا  ر آم،ه   ر زمان وفات حضرت به صورت ها مساج،د مقبره هادبقعه و بارگاه و صحن
 ه بو ن،.وسط آن قرار  ا  دقبر یبه جا یساخته و صن،وق یآن اتاق مختصر یبو ه که رو یسر اب

ان از طرف طبقهات مختدهف مهر م یان و صفویژه  ر  وره سدجوقیخ به ویهرچن،  ر طو  تار
ر مصهروف یه،ه اسهت امها وسهعتد یگ یغ و کویش پیبد یحفظ و مرمت و توسعه حرم سع یبرا

ک از یهچ یبها هه یپهس از انقهال  اسهالم یهاصورت گرفته  ر سا  یحجم و نوع اق،امات عمران
 ست. یسه نیل مقان قابیشی وران پ
حرم از آثهار ارزیهمن،  یوان یمالیو  ر ا یحرم مربوط به  وره صفو یسقف  اخد ینه کاریآ

 قاجار(است.) یناصر ی وره
 3000ن صحن با وسعت ح،و  یواقع ی،ه است. ا یوان جنوبیآستان  ر جدو ا یصحن فعد

 یمناسب و چرار مناره اسهت. نمها یهاراه رود راه پده هادوانیا هادغرفه یمتر مربع  ر  و طبقه  ارا
ات قرآن و یبه آ مّزینی،ه  یکار یکای یهابهید کتیاه و آجرنما با طراحین با سنگ مرمر سییآن از پا

 به مجموعه  ا ه است. یخاص و بایکوه یو چرار ه معصومد جدوه یاسماء الر

                                                 
 . تخلیص و اقتباس: از رساله هاللیه1
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بها یهکل  یگنبه، تربه ف حضرت محمه،هال ین نما  و نشانه مضجع یریمشخ، تر
کهران یبایه، و سهالم و  رو  بیمه تیؤهفت رنگ آن است که از  ور ست یرر قابل ر یهایکای

 کن،.یم یمجاوران و زائران حضرتش را نثار م،فن پار و
منهاره وجهو   ار  کهه  و گد،سهته « هشهت» 8 محمه،هال  ر مجموعه آستان حضرت 

ها ن گد،سهتهیهاسهت. سهاختمان ا را  ر وسهط خهو  قهرار  ا ه یوان جنهوبیبدن،آستان  ر  وطرف ا
هد یهسه قسمت پا یاست. هر گد،سته  ارا یاروزهیف یو آجر و کای یهمچون گنب، از  و پویش گچ

ر یهنمونهه و نظها گد،سهته گنبه، یب کدهیهد ترکیساقه و کالهک است. بنابر نظر کاریناسان معمار
 ن،ار .

و مرکز اسناد آستان مقدد  ضردرم مد دد  دن  بدن  خانه کتاب
 یلع

 1344 ر سها   یو مرکز اسنا  آستان مق،س حضرت محم، ههال  بهن عده کتا  خانه
 یو بهه همهت حجهت االسهالم عده یت الده افتخاراالسهالم  ربنه،یحضرت آ پیش نرا به  ییمس
 ،.یل گر یصحن مالرر تشک یار صالح  ر ضدع جنوبیو با مساع،ت الدر یآران یتشکر

 ر موضهوعات  یهزار جد، کتا  چهاپ 120ش از یب ی ارا کتا  خانه ر حا  حاضر مخزن 
ات یاز مجهالت و نشهر یاو مجموعه یو ص،ها جد، چاپ سنگ یجد، نسخه خال 377مختدف و 

 است که مور  توجهه یو فرهنگ یارزش عدم با یهانهی وره( از گنج 15000) ی،ه یصحاف یا وار
ان و یهمالالعهه آقا یالن مجهزا بهرا و س ی ارا کتا  خانهن یبای،. ایم شمن،انی انش پژوهان و ان،

  7از ها صبح کتا  خانهبای،. ساعت کار یم مراجعه کنن،گان یبانوان است که همه روزه پاسخ گو
 بع،ازظرر است. 7 یال 4و عصرها از  12 یال

 و مرکز اسناد کتاب خانهت یموقع
ار  ار . از صحن مالرر  ر  و طبقهه قهر یو مرکز اسنا  آستان مق،س  ر ضدع غرب کتا  خانه

 : ر استیز یهایامل بخش ینظر ساختمان
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 کتاب خانه مخزن بخش. الف
یه،ه انه،  ههزاران  ی سهته بنه، یها بر اساس موضوعکه کتا  کتا  خانه ر بخش مخزن 

 ی اریهو . حفهظ و نگههیمه ینگهه  ار مختدف یهانهیو  ر زم مختدف یهابه زبان ینسخه چاپ
و  یارزیمن، فرهنگ یهاهی ر نوع خو  منحصر به فر  و از سرما هااز آن یکه بعض یخال یهانسخه

آنرها جرهت  ی.  یر سهییو  کهه تصهویم ی ارژه نگهیراث جاو ان یررستان است  ر بخش ویم
 بای،.یم مراجعات قابل استفا ه

یه،ه  ر  یصهحاف یات ا واریاز مجهالت و نشهر یااز مخزند مجموعهه یگری ر قسمت  
تهوان نهام ی.. را مه.و ید پزیکیاسید سید عدمید ا بیخیتار متعّ، ن یا عناوو ب مختدف یهانهیزم

  ه،.یم ختگان و صاحبان قدم و پژوهش قراریار فرهیرا  ر اخت یقیبر  که اطالعات جامع و  ق
 ر ضدع  کتا  خانهها  ر انبار ان نامهیها و پااز مجالت مذکور به همراه کتا  یمیبخش عظ

بهه منهابع مهذکور را  یمجرز امکان  سترس یگر   که اح،اث انباریم ی ارگهگدزار یر،ا ن یجنوب
 ،.ینمایم لیتسر

 ب. سالن مطالعه
ان و بهانوان  ر طبقهه یهو مرکز اسنا  آستان مقه،س  ر  و بخهش آقا کتا  خانهسالن مالالعه 

 یرایظرر پذ بع، از 7 یال 4صبح( و ) 12 یال 7قرار  ار  که همه روزه از ساعت  کتا  خانهن یریز
ص،ها عضو بهو ه  ی ارا ین مرکز فرهنگیبای،. اگر چه ایم کتا  خانه یصاحبان اهل قدم و اعضا

ا همهه  ارن، اّمهیم افتیش را از مخزن جرت مالالعه  ر منز   ریاز خویمور  ن یهاکتا  دو اعضا
راالنتشار یکث یهاههم جرت مالالعه روزنام یان و  انش آموزان و افرا  عا یاز  انشجو یروزه تع،ا 

ز  ر یهتها  نیجی  کتا  خانهه ین،. راه ان،ازینمایم مراجعه دکتا  خانهو مجالت متنوع موجو   ر 
 ی،ه تا بتوانن، مراجعان آسانتر از منابع موجو  برره من، یون،. یطراح کتا  خانه یآت یهابرنامه

ان و به عنهوان مرهم یشنین،ه پما ین سن، مستن، به جایبه هر حا  کتا  به عنوان قابل قبو  تر
و  یفهر  یههایی ر جرت بارور ی،ن توانها یاژهیگاه وین ابزار نشر و گسترش عدم و فرهنگ جایتر

امروز اسهت  یعدم یایر  نیناپذ ییل ج،ایاز وسا کتا  خانه ار . کتا  و  یسرنویت جوامع بشر
الت از ح،اکثر اوقات مهر م یسرجا  تیشرفته با گسترش فرهنگ مالالعه و ایآن چنان که  ر جوامع پ

و  یران اسالمیا و فعا   ر ایپو یهاکتا  خانهجا  ییو . پس ایم ه،ف  ار استفا ه یمالالعه یبرا
ت گسهتر ه و یهق و حمای ق یزیاج به برنامه رین،ه سازان احتیجا  مالالعه  ر نوجوانان و جوانان و آیا
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د کتا  خانههز و توسعه یم با تجرییایپس باست.  یو حتم یاساس ید اصدیمسؤوالن فرهنگ یاصول
 یادهیگانگهان و وسهیب یخون فرهنگیو مقابده با یب یجامعه اسالم یفرهنگ یری، و تعال یهانهیزم

 م.ی ر جرت پر نمو ن اوقات فراغت همگان بای

 مفاخر ضریم ضرم
 1آقا میرزا احمد عاملی آرانی

یمسید  ر بیت عدهم  1244رابر با سا  قمرید ب 1284آقا میرزا احم، عامدی آرانی  ر سا  
و تقوا و مرجعیت  ینید با سابقه چن،ین س،ه سکونت  ر محدهه  ر  مسهج، جهامع آران قه،م بهه 

 عرصه وجو  نرا . 
یهت الدهه مهال آپ،رش آیت الده آقا محم، عدی آرانید فرزن، مالمحم، مره،ید از یهاگر ان 

 1309(د و ییخ زین العاب،ین مازن،رانی )ق 1306ق( و مال محم، ایروانی ) 1297محم، نراقی )
 ق(  و ما رشد  ختر مالمحم، نوری از واعظان و مبدران آران بو  

 اساتید
ق( و پ،ر بزرگهوارش آیهت  1340از اساتی، بارز ایشاند آیت مال حبیب الده یریف کایانی )

اجترها  و نقهل حه،یث ق( را می توان نام بر  که از آنان اجهازه  1327الده آقا مالمحم،عدی آرانی )
  ایته

 شاگردان
 ر برخی  ست نویته های موجو د نام چن، نفر از فاضالن منالقه به عنوان یاگر  ذکهر یه،ه

 : ان،
 .ق( 1386-1306قا حسین افتخاراالسالم  ر بن،ی آرانی )آ. 1
 .ق( 1385-1322. ییخ محم، تقی محقق بی،گدی )2
 .ق(1351-1295. محم، جعفر یریف جعفری بی،گدی )3

                                                 
. احمد فرزند محمد علی، فرزند محمد مهدی، فرزند محمدحسین، فرزند حاج ابوطالبب، فرزنبد خبیب اببو، فر، فرزنبد ابوالحسبن،  1

قی، فرزند ابوالحسن خطیب واعظ آرانبی کاخبانی فرزند نورالوردی، فرزند ابوالحسن، فرزند محمدتقی، فرزند ابوالحسن، فرزند محمد ن
 مسکن و عاملی خامی اصاًل. 



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    20    

 

 .ق(1408-1325. آقا حسن صباحی )4
 .. مالمحم،حسین نوش آبا ی5

 آثار مکتوب
 .ق(726عالمه حدی ): لیفأ. نر  الریا  فی یرح االریا د ت1
 . سبیل الجناند رساله عمدیه آیت الده عامدی آرانی بو ه. 2

 فرزندان
 ایشان یک پسر به نام حاج آقا مر،ی و  و  ختر بو ن،.

 وفات و مدفق
 27د برابر با 1328برمن ماه  27  وفات آیت الده میرزا احم، عامدی آرانید روز پنجشنبه سا

حضرت محمه، هالبهن عدهی )ع( بهه خهار  1قمری بو هد و  ر یما  بقعه 1369ربیع الثانی سا  
 2سپر ه ی،.

 آقا حسین در بندی آرانی )افتخاراالسالم(
قمرید  ر محده  ربن، آران و  1306با  یمسی برابر 1267آقا حسین  ربن،ی  ر مررماه سا  

 خانوا ه عدم و تقوا متول، گر ی،. 
پ،رش مالعباس  ر بنه،ید فرزنه، مالعدهی اکبهر روحهانی سهنتید امهام جماعهت مسهج، 
چرارسوق آران بو  ما ر آقا حسهیند خاورخهانمد  ختهر آقها حسهین عالهایی کایهانید از خهانوا ه 

 ن کایان بو ه است. سریناس و مت،یّ 

 یداسات
 .. استا  نصرالده حالج آرانی1
 .. میرزا ابوالقاسم ناصر آرانی2

                                                 
. قباًل مقبره ای ،دا از حرم داختند که در عصر ،مهوری اسالمی ایران، و توس ه حرم و ضبمیمه کبردن مقبابر عمبومی، در سبا   1

قبا  ایبام سبا  محبل برگبزاری مراسب  ببا ش داخل خبستان بزرگ ،دید التأسیس آینه کاری خده قرار گرفته که در اکثبر او 1387
 خکوه مذهبی و اقامه نماز ،ماعت می باخد. 

 .111-104؛ و مفاخر اسالم، صص 40-33. ن.ک: ستارگان حری  هال ، صص  2
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 .. آیت الده آقا میرزا احم، عامدی آرانی3
 .ق(د  ر کایان1350. آیت الده اقا مالمحمو  فاضل بی،گدی )4
 ق(د  ر کایان 1385. سی، محم، حسین رضوی کایانی د )5
 . ر کایانق(  1362. سی، محم، عدوی بروجر ی معروف به باغ )6
 .. میرزا ابوالقاسم امام جمعهد ) ر کایان(7

 اجازات
 آیت الده  ربن،ید پس از مراجعت از نجفد از آیات عظام حضرات آقایان

. سی، محم، حسهین رضهوی 3. مالمحمو  فاضل بی،گدی  2قامیرزا احم،عامدی آرانی  آ. 1
. آقا میهر سهی، 6وی کایانی  . سی، محم، عد5ق(   1372. میرزا محم، حسین نراقی )4کایانی  

 ق(. 1350. یرا  ال،ین نراقی )8ق( 1359. آقا سی، نظام ال،ین آ  یاسین )7عدی یثربی  
ه آیهت یی، مراجع تقدی، قمد از جمدهأاجازات نقل روایتد امور حسبیه و اجترا  گرفت و به ت 

 ق(د رسان،. 1355) حایریالده حاج ییخ عب،الکریم 

 شاگردان 
. سی، 4. محم، حسن متوسل  3. جعفر صحافی  2. عدی تشکری  1: آقایانحج  االسالم 

 .آقای،الده و آقا عیسی اربابی .8و .7. محم، ناصریان  6. عزیز الده یکوری  5رضا سی،یان  

 همسر و فرزندان 
سالگی با فاطمه سدالان  ختر عالم معروف  ربنه،ید آقهای حهاج  26آیت الده  ربن،ید  ر 

 حاصل این از واجد  و  ختر بو . از واج کر .« حاجی آقا»بن،ید معروف به مالمحم، عدی  ر 
بع، از وفات این بانوی پرهیزگارد آیت الده  ربن،ی  و همسرد یکی پهس از  یگهرید اختیهار 

 کر  که از آنان صاحب فرزن،ی نش،. 
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 وفات و مدفن
قمری  ار فانی را  1386 برابر با نیمه یوا  1345برمن ماه سا   6آیت الده  ربن،ید  ر روز 

 ر یبسهتان یهرقی حهرم بهه خهار سهپر ه  و اع گفتد و  ر جوار بقعه حضرت محم، هال  
 1ی،.

 آرانی حجت االسالم علی تشکری
 .میرزا محم،: نام پ،ر

 .ش1299: تاریخ تول،
 .ق( 1326ی )خانم  ختر مالمحم، عدی نور الور محترم: نام ما ر

 .ن  ربن،ی ختر آیت الده آقا حسی: همسر 
 .سالوح عالی حوزه عدمیه: تحصیالت

 اساتید
ق(  1385. مالمحم، تقی محقق بی،گدی )2. آیت الده آقا حسین  ربن،ی )افتخار االسالم(   1

. یهیخ 5ق(   1385) حهایری. سهی، عدهی 4ق(   1385آیت الده حاج ییخ محمهو  نجفهی ) -3  
 .ق( 1412. آیت الده حاج آقا رضا م،نی )7  قا میرسی،عدی یثربی آ. آیت الده 6محم، عدی کریمی  

 .ش 29/10/1363: سا  وفات
 .مقبره خانوا گی آیت الده  ربن،ی واقع  ر جوار بقعه حضرت محم، هال  : محل  فن

 آثار علمی
 .زا گان منالقه . کتا  ستارگان فروزان  ر یرح حا  امام1
 .. تاریخچه عدم و ا    ر آران و بی،گل2
 ..  یوان یعر3

 رانیآمال شیخ محمد 
 .مالمحم، عدی: نام پ،ر

                                                 
 . 132-124؛ و مفاخر آران، صص 54-40. ر.ک: ستارگان حری  هال ، صص  1
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 .ق1300: وفات یختار

 فرزندان
 .. مالفتح الده4. مالمحم، عدی نورالوری  3. محم، حسن ص،ر  2. جال  ال،ین نورالوری  1

 .آستان حضرت محم، هال  بن عدی : محل  فن

 رانیآمالمحمد باقر 
 .محم، باقر آرانیمالمحم، باقر فرزن، مالمحم، حسین بن مال: نام پ،ر

 .اجترا : تحصیالت
 .ق 1322: سا  وفات
 .نوبی آستان محم، هال  بن عدی صحن ج: محل  فن

 مالمحمد جعفر بحرینی آرانی
 ق. 1265: تاریخ تول،

 .ق 1348رجب  29: وفات 
 .رانیآمالمحم، حسین بن مالغالمرضا : نام پ،ر

 .سالوح عالی حوزه: تحصیالت
 .زه های اصفرانی و نجف ایرفپ،ر و اساتی، حو: اساتی،
 .رانیآ ختر آیت الده آقا محم، باقر فقیه : همسر

 فرزندان 
 .. خانم مدک سدالان3. خانم ربا   2  . خانم منور1

 .مقبره خانوا گی  ر جوار بقعه حضرت محم، هال : محل  فن

 ق( 1291: ق( ؛ )زنده در تاریخ 13مالمحمد حسین آرانی )قرن 
 رانیآباقر مالمحم، : نام پ،ر

 .سالوح عالی حوزه )تا ح، اجترا (: تحصیالت
 .ق( 1296سی، حسین کایانی ): اساتی،
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 علمیآثار 
 ق(   1212سی، محم، مر،ی بحرالعدومد : لیفأۀ النجفیۀ )ت. یرح ال،ّر 1 

طهالقد  .. موضوعات فقرهی )مجموعهه(4. التجزی فی االجترا   3. رساله استصحا    2
 .سج،ه سرود حجر

  .صحن بزرگ آستان محم، هال  بن عدی : محل  فن

  آقا مالمحمد حسین آرانی
 .مالمحم، مر،ی: نام پ،ر

 .1315نیمه ماه مبارر رمضان : سا  وفات
 . عدی وبی آستان حضرت محم، هال  بنصحن جن: محل  فن

 .یک پسر و سه  ختر: فرزن،ان

 مدفون در ضریم ضرم وعاظ و مبلغان
 ذشته و قبل از انقالب اسالمی ایرانالف: وعاظ و مبلغان قرون گ

 .یت الده مالمحم، جعفرآمالحبیب الده بحرینی فرزن، میرزا ابوترا  خالیبد برا رزا ه . 1
 مالحسین نوری فرزن، مال محم،د  ایی آیت الده میرزا احم، عامدی آرانی .2

اری و عزا ارای با  و خرم آبا  آران  ر مراسم سوگوآولی از  رآم، تولیت موقوفات مزرعه طدق 
 حضرت سی، الشر،ا  ر ماه محرم هزینه می کر . 

 مالحسینعدی ناظم الشریعۀد ذاکر و تعزیه خوان و  ارای مکتب خانه  روس مق،ماتی بو ه. . 3
 عدی صحافی آرانید فرزن، مالجعفرد مکتب خانه آموزیی  ایته. مال رمضان. 4
 وه آقا مالمحم، مر،ی عامدی آرانی.ند نمیرزا ص،رال،ین آرانی فرزن، آقا مالمحم، حسی. 5

 .قمری 1340=1300برشت  )ار ی: سا  وفات
 . حن جنوبی آستان محم، هال  بن عدیص: محل  فن

آقا عدی بحرالعدوم  ربن،ی فرزن، مالمحم،رضا )افتخار العدماء(  از وعاظ و ذاکران اههل . 6
 بیت عدیرم اسالم بو . 
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عباس  برا ر آیت الده آقا حسین  ربن،ی )افتخاراالسالم( آقا عدی م،یر  ربن،ی فرزن، مال. 7
 از واعظان و خالیبان و مکتب خانه  اران آران بو ه. 

 .آخون،مال عدی اکبر )بیضایی آرانی(. 8
 ."روح االمین"مالمحم، آرانی متخد، به : از فرزن،ان او

مو  امهام جمعههد سها  معروف به آقای امام  ربن،ی فرزن، مالمح: آقا فضل الده وفا آرانی. 9
 .یمسی 1351: وفات

 من آرانی فرزن، حاج عب،الرحیم آرانی از  انشمن،ان آران بو ه.ؤم، محمالم. 10
  قمهری( 1288-1225آخون، مال عدهی اکبهر ): مالمحم، آرانی )روح االمین(   فرزن،. 11

 .هتعزیه خوانی  ر منالقه بو  بنیان گزارانایشان از سراین،گان ایعار تعزیه و 
ق(   از وعهاظ و روضهه  1376مالیهیخ محمه، آرانهی ): مالمحم، حسن ص،ر  فرزن،. 12

  .خوان های منالقه بو ه
 .ق( 1301 - 1231مالغالمرضا آرانی ): فرزن،: مالمحم، حسن. 13

)آقها : . مالغالمرضها معهروف بهه3. مالمحم،باقر  2.آیت الده مالمحم، جعفر  1: فرزن،ان
 .ا  خالیب. میرزا ابوتر4کوچک(   

 وعاظ و مبلغان عصر انقالبب: 
 .ان آرانیسید رضا سیدی   یک:

 .ارآقا سی، قرّ : نام پ،ر
 یمسی   1309: ،تاریخ تول

 16/1/1377: تاریخ وفات
  ر آران و کایان: اساتی،

. حهاج محمه، 3آرانی   حجت االسالم عدی تشکری. 2. آیت الده افتخاراالسالم  ربن،ی  1
. آیت الده سی، مر،ی یثربهی 4ق(  1398آیت الده سی، فضل الده امامت ). 3حسن متوسل آرانی  

 ق(  1412. آیت الده حاج آقا رضا م،نی )5ق(   1427)
 اساتی،  ر قم:

. حهاج 8 . حاج یهیخ مصهالفی اعتمها ی 7ق(   1420. حاج ییخ محم، تقی ستو ه )6 
 .ق( 1428ییخ عدی مشکینی )



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    26    

 

 .هال  بن عدی  ضدع غربی آستان حضرت محم،: محل  فن

 شیخ صادق شیداییان آرانی دو:
 رانیآمحم، رضا چاوش : نام پ،ر

  1436ربیع االو   9=  10/11/1393: تاریخ وفاتیمسی  1308: تاریخ تول،
 اساتی، ایشان  ر آران و کایان 

. آیت الده سهی، 3الده میر سی، عدی یثربی  آیت . 2حاج محم، حسن متوسل آرانی  آقای . 1
. آیهت الدهه حهاج آقها رضها 6. سی، خدیل الده فقیه  5. ییخ محم، سدیمانی  4لده امامت  فضل ا

 . ییخ عباس مؤذنی7م،نی  
 اساتی، ایشان  ر قم

. حهاج یهیخ محمه، تقهی 10. سی، محمه، ابالحهی 9. حاج محم، حسن متوسل آرانی  8
 . حاج ییخ عدی مشکینی ار بیدی12. حاج ییخ مصالفی اعتما ی  11ستو ه 

 آستان حضرت محم، هال  بن عدی : ل  فنمح

 .شیخ عزیز الله شکوری آرانیسه: 
 .استا  یحیی: نام پ،ر

 .ق 1426یمسی=  25/8/1384: یمسی  تارخی وفات 1310: تاریخ تول،
 .سی، ستاره بیگم  ختر سی، حسن یریفیان آرانی: نام ما ر
 ایشان  ر آران:اساتی، 

. سهی، خدیهل الدهه 3. آیت الده آقا میرسی، عدی یثربی 2  . آیت الده افتخار االسالم  ربن،ی1
 . ییخ عباس موذن5ق(   1387. ییخ محم، سدیمانی )4ق(    1390فقیه )

 اساتی، قم 
. ییخ مصالفی اعتما ی 8. حاج یی، عدی مشکینی ار بیدی  7. ییخ محم، تقی ستو ه  6

 ر جوار آیت الده میهرزا یبستان ضدع یمالی آستان حضرت محم، هال  بن عدی : محل  فن
 احم، عامدی 

 شیخ علی اکبر واعظ نیا آرانیچهار: 
 .عباس: نام پ،ر
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 .یمسی 16/1/1374: یمسی  تاریخ وفات 1304: تاریخ تول،
  پشت مقبهره آیهت الدهه ضدع یمالی آستان حضرت محم، هال  بن عدی : محل  فن

  .میرزا احم، عامدی

 شیخ نعمت الله گل آرانیپنج: 
  .غالمحسین: ،رنام پ

 .یمسی 18/10/1389: یمسی  تاریخ وفات 25/8/1341: تول، یختار
 :اساتی،

 .. حاج سی، مر،ی یثربی3. حاج ییخ حسن صراف زا ه  سی، اس،الده خراسانی  1
 ضدع یمالی بقعه آستان حضرت محم، هال  بن عدی : محل  فن

 شیخ حسین غیرتی آرانی شش:
 نام پ،ر: محم،.

 .1343تول،:  ختاری
 .6/6/1389تاریخ وفات: 

 .حضرت محم، هال  محل  فن: یما  یرقی حرم 

 حاج شیخ حبیب الله قاسمی راد: هفت
 .عدینام پ،ر: 

 .2/2/1308تاریخ تول،: 
 .7/7/1398تاریخ وفات: 

 جد، 3آثار:حجة البالره  ر 
 . بن عدی حضرت محم، هال  آستان مق،سمحل  فن: یما  یرقی 

 رم آبادیشیخ احمد خ: تشه
 محم، حسیننام پ،ر: 

 10/5/1315تاریخ تول،: 
 19/3/1397تاریخ وفات: 
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 فضائل اخالقی: آثار
 . بن عدی حضرت محم، هال  آستان مق،سمحل  فن: یما  یرقی 

 احمد علی آقاییان: نه
 حسیننام پ،ر: 

 10/4/1342تاریخ تول،: 
 30/11/1391تاریخ وفات: 

 . بن عدی حضرت محم، هال  آستان مق،سمحل  فن: یما  یرقی 

 شیخ حسن قبایی آرانی: ده
 رمضان عدینام پ،ر: 

 1338تاریخ تول،: 
 1/2/1368تاریخ وفات: 

 . بن عدی حضرت محم، هال  آستان مق،س ضدع غربیمحل  فن: 
 

 سید قاسم سجادی هاشمی: یازده
 سی، محم،حسیننام پ،ر: 

 )افرانستان( 1/2/1335تاریخ تول،: 
 11/6/1393تاریخ وفات: 

  بن عدی حضرت محم، هال  آستان مق،سمحل  فن: یما  یرقی 

 حاج آقا مهدی عاملی آرانی: دوازده
 آیت الده آقا میرزا احم،نام پ،ر: 

 یمسی 1358تاریخ وفات: 
 یبستان آیت الده عامدیمحل  فن: 

نسخه خالی نفیس و چاپ سهنگی بهه کتابخانهه و مرکهز اسهنا   80خ،مات:اه،ایی پیش از 
 آستان
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 شیخ فخر الله فخرالدین: سیزده
 آقامحم،نام پ،ر: 

 10/7/1337تول،:
 16/9/1396تاریخ وفات: 

 محل  فن:ضدع یما  یرقی آستان مق،س حضرت محم،هال  بن عدی 
 

 شیخ حسین سعدی: چهارده
 محم،نام پ،ر: 

 1/8/1343تول،:
 9/8/1393تاریخ وفات: 

 هال  بن عدی محل  فن:ضدع یمالی آستان مق،س حضرت محم،
 آثار: انسان  ر سدو  حیات





 

 

 هافهرست:  اولبخش 
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 مجموعه
 (یفارس)  سراج العباد .1

-1214) «یخ انص  ار یش »، مش هور ب ه ینجف   یدزف ول یشوش تر  ین انص ار یب ن محم د ام   یخ مرتض یش : از

 ق(.1281

 (یفارس)  وهالصلترجمة  .2
 مؤلف ناشناخته : از

 ق. 1275ذکر نشده است، : ،ا، کاتبیب: ران [ی] ا
 .س [، بدون خماره صفحه5/13 × 10] : یبی،

 باخدیم نسخه آفت زده: حا یتوض

102 

 ( یواق ه کربال، فارس –مقتل )  لة النجاة یوس .3
 ق(. 1309-1227) یطامبن محمد باقر فاضل بس ینوروز عل: از

ملقبب ببه نصبر اللبه ببن ) یخبان قا،بار، ببه خبد عببدال ل یکارخانبه اللبه قلب: رانیا
 ق.1303، (یف اصفهانیمحمدرضا خر 

  .یس [، بدون خماره صفحه، ،لد چرم 5/13×  7]: ، اندازه متنسطر 17، یبی، 
 باخد.یم ین بن علیرامون محرم و حسیده مجلس پ: موضوع

103 

 (یو فارس ینا ، عربیارب  –ث یحد)  یاز تورات منقول از حضرت عل یث قدسی= چهل حدیث قدسیحد .4

 .یمنسوب به حضرت عل
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 ق.1295، یسراب یزیز[، بدون نام ناخر، به خد عبدالله تبر یدارالسلطنه ]تبر : رانیا
 .خماره صفحه، بدون یس [، ،لد چرم14×  8]: سطر، اندازه متن 18، یبی، 

. بخبش یث قدسبیچهبل حبد:   خده. بخش او ینسخه در سه بخش تنظ: ضمای 
زادگبان  ار  نامبه امبامیز : ن. بخش سومید و اصو  دیرامون عقایهشت برگ پ: دوم

 .دست نوختهبه صور  

104 

 (یفارس)  ..(.رساله در) یضجات و نوشتجات شرعی(= عر 1ج) جامع المراسالت= مجمع المراسالت .5
 مؤلف ناشناخته.: از

رزا یبه، به درخواسبت میاسالم کتاب فروخیه، مرکز فروش یاسالم چاپ خانه: تهران
 ق.1347، به خد احمد مروج، یباقر ،ارالله

 .مقواییص، ،لد  98س [،  5/13×  5/7]: سطر، اندازه متن 10، یبی،
 ره(.) ینجف یمرعش ال ظمی اللهتیآ: اهداکننده

105 

 (یو فارس یث، عربیحد)  کلمات قصار .6

 .یمنسوب به امام عل

 سپهر[. ی]احمد عل: کالله خاور، ترجمه: یگرد آور  

 ق.1318، یخاور، چاپ سرب چاپ خانه: تهران -رانیا
 .صفحه 134+11، یس [، ،لد چرم 13×  5/8]: سطر، اندازه متن16، یبی، 

 لح.صا: اهداکننده

106 

 (  یعرب –علوم قرآن )  نسخه(2) اسرار القرآن .7

 ق(.1340-1262) ،یکاشان یف ساوجیمدد شر یب الله بن علیمال حب: از

 ق.1322ذکر نشده است، : بدون ناخر،کاتب: رانیا
س [، ببدون خبمارش  5/12×  5/6]: سطر، اندازه متن 17[، 5/16×  11]: یبی،

 [.2/106و  1/106: ، ]خماره کتابی، عربی،لد چرم صفحه،
 .مال حاج آقا مهدی عاملی آرانی: اهداکننده
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107 

 (ی، عربیفقه جعفر)  نیاحکام الد ین فیتبصرة المتعلم .8

 ین ابو منصور حسن بن یجمال الد: از
 
 »، مشهور به یوسف بن مطهر حل

 
 (.726م. ) «یعالمه حل

ذکبر : (، کاتببیزیبتبر  کتاب فبروشآقا تا،ر  یق به حا،مت ل  ) هیمطب ه علم: نرایا
 ق.1342نشده است، 

 ،یسبب [، ،لببد مقببوا روکببش کا ببذ 5/14×  5/7]: سببطر، انببدازه مببتن 17، یبببی،
 [.107: ، ]شی+ص[، عرب190]

 یعلبب حجببت االسببالم، یآرانبب یدربنببد افتخببار االسببالم  اللببهتیآوارث : اهداکننببده
 .آرانی یتشکر 

108 

 (ی، فارسیاوضاع اجتماع –ران یا)  یه سعادت= علم و آزادیسرما .9

 ش(.1338ق=1301م. ) ؛یاصفهان ین فروغیرزا ابوالحسن بن ذکاء الملک محمد حسیم: از

 ق.1327ذکر نشده است، : ، کاتبهمطب ه دارالخالف: تهران
سبب [، ،لببد 5/12×  5/6]: ه مببتنسببطر، انببداز  11سبب [،  17×  5/10]: یبببی، 

 .ص 125+2نگور، یگال

109 

 (ید، عربیتجو – یزبان عرب)  مدارج القرائة .10

 م[. 1921-1856] یر یس بن نجم بن همام شویجرج: از

: ب کتاببتی، تبار یرکبان، سبربیذکبر نشبده اسبت، مطب بم االم: لبنان؛کاتب -رو یب
 م. 1901: م، چاپ1893

ص، ،لببد 176سبب [،  14×  8]: سببطر، انببدازه مببتن 20سبب [،  17×  11]: یبببی، 
 .نگور عطف فرسودهیگال

 .یان آرانی  خایابراه یآقا: اهداکننده

110 

 (یفارس)  ةیر یالنص هدایه .11

 ق(.1313م.) یبدیم یزدی ینیحس یبن محمد عل یعل: از

 ق[.1306، ]ناخر،کاتب ذکر نشده استیب: رانیا
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، عطبف یس [، ،لد چرم 5/6×  13]: سطر، اندازه متن12[، 17×  5/10]: یبی، 
 فرسوده، بدون خماره صفحه.

 .ید اختر یعبدالرخ یآقا: اهدایی

111 

 (یعرب –دعاها )  هیة و التحفة المرتضویفة العلویصح .12

 ق(.  40ش./) طالب یبن اب یلحسن علن ابوایرالمومنین، حضرت امیالموحد یمول: از

 ق(.1135 -1086) یبحران یاصمع یماحوز  یمینع یجیعبدالله بن صالح بن جمعه سماه: یگردآور 

 ق.1276ذکر نشده است، : ،کاتبیزیآقا محمدرضا تبر  دارالطباعه: رانیا
سب [، ،لبد  5/11×  3/6]: سبطر، انبدازه مبتن 14سب [،  5/17×  5/11]: یبی، 

 ص. 397+15،یچرم

112 

 (یدعاها، عرب –صلوات )  شرح صلوات .13

 ؟ق(.1245-1175) یاردکان ینید احمد بن محمد حسیس: از

 ق[.1277ذکر نشده است، ]: ناخر،کاتبیب: رانیا
، یسب [، ،لبد چرمب 14×  5/7]: سطر، اندازه متن 16س [،  18×  5/11]: یبی، 

 بدون خمارش صفحه.

113 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  ج االفکارینتا .14

 (.1264ا ی 1262م.) «صاحب ضوابط»مشهور به  حایری ینیقزو ینیخوئ یم بن محمد باقر موسو ید ابراهیس: از

مبن ) حبایری یزدیبن احمد  یع بن محمد علیناخر، به خد عبدالسمیب ،یبندر بمبئ
 ق.1258، (یتالمذة مؤلف دام ظله ال ال

، یسبب [، ،لببد چرمبب 5/15×  7]: سببطر، انببدازه مببتن 17[، 19×  5/13]: یرق بب 
 ص. 8+238

 چند برگ آ از فرسوده است.
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114 

 (یادب منظوم، فارس –ات یادب)  یز یات شمس تبر یوان کلی= دیز یوان شمس تبر یوان شمس الحقائق= دید .15

 ق(. 672-604) یروم ی= مالیروم یبلخ یبکر  یبین بن احمد خطین محمد بن حسیالد ن محمد بن بهاءیجالل الد: از

ت[، ببه خبد عسبکر ببن یهدا یح ]رضا قلین، تصحیرزا محمد حسیکارخانه م: رانیا
 ق.1280، ین اردوبادیحس

، ینگور عطبف چرمبی[، ،لد گبال12×  7]: سطر، اندزه متن 14[، 20×  14]: یرق  
 صفحه. 378

 .یآران علی ،انزاده عباس: اهدایی

115 

 (یخ، فارسیتار –ران یا)  هازسویسال دوم م یبرا یخ عمومیدوره تار  .16

 ش(. 1334-1275) یانیاقبال آشت یعباس بن محمد عل: از

 ق.1341ذکر نشده است، : کاوه،کاتب کتاب خانه: طهران
 ص. 140نگور، ی[، ،لد گال5/15×  10]: سطر، اندازه متن 15س [،  20×  14]: یرق  

 امام ،م ه آران(.) مال محمود وفا آرانی: کننده اهدا

116 

 (یفارس –ا یجغراف)  ایران= دوره جغرافیا و ایآس یجغراف .17

 ش(. 1334-1275) یانیاقبال آشت یعباس بن محمد عل: از

: ب کتاببتی، تبار یرخانین میحس: کاتبمچه حاحب الدوله، مطب ه اتحاد، یت: طهران
  ذکر نشده است.

 ص.178، ییس [، ،لد مقوا5/15×  9سطر]15س [، 21×  5/13]: یرق 

117 

 (یادب منظوم، فارس –ات یادب)  یوان رودکید .18

 ق(. 304م. ) «یرودک»متخلص به  یسمرقند یابوعبدالله ابوالحسن جعفر بن محمد رودک: ناظم

رزا ببن عزالدولبه، یدون میب الله، به درخواست فر یرزا حبیکارخانه م: طهران دارالخالفه
 ق.1315، «صدرالکتاب»مشهور به  یآمل ی  بن محمد بن علیبه خد ابراه

، مقبواییسب [، ،لبد  16×  5/9]: سطر، انبدازه مبتن 11س [،  21×  15]: یخشت 
 ص. 10+114
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 .یگانه آرانین یحس آقای :اهداکنندهده است. خرح حا  مؤلف در آ از آم: ضمای 

118 

 (یات، فارسیادب)  ق(یبه صورت خط خوش نستعل) ینثر و شعر فارس .19

 مؤلف ناشناخته.: از

 کتاب فبروشاکبر  یرزا علیش میخداداد، حسب فرما یتهران، مطب ه مشهد : رانیا
 ق. 1327، مصم  اکبر  یو عل یرانطه کتاب فروشاکبر  ی، به خد علیطهران

نگور، ی[، ،لبد گبال19×  5/11]: سطر، اندازه متن 10[، 20×  16] : کوچک یر یوز 
 بدون خماره صفحه.

 .یبخش یآقا: اهدایی

1/119 

 (ی، عربیشعر عرب –ات یادب)  المعلقات السبع و شرحها= شرح المعلقات السبع= القصائد السبع الطوال .20

 مشهور عرب. یاز شعرا یجمع: ناظم

 ق(. 486م. ) ین بن احمد زوزنیابوعبدالله حس: شارح 

و  ی، ببا سب ین خوانسبار ی، به خبد  المحسبیزیتبر  یکارخانه آقا مشهد : ]تهران[
 ق.1303گران، یو د یخوانسار  کتاب فروشن یح آخوند مال حسیتصح

 ،یسب [، ،لبد چرمب 5/14×  9]: سبطر، انبدازه مبتن 21س [،  21×  18]: یر یوز  
 بدون خماره صفحه.

2/119 

 (ی، عربیشعرعرب –ات یادب)  المعلقات السبع و شرحها= شرح المعلقات السبع= القصائد السبع الطوال .21

 مشهور عرب. یاز شعرا یجمع: ناظم

 ق(. 486م. ) ین بن احمد زوزنیابوعبدالله حس: شارح 

 ق.1282، یش عبدالله خوانسار ی، به خد درویزیتبر  یکارخانه آقا مشهد : ]تهران[
، یسب [، ،لبد چرمب 5/14×  9]: سبطر، انبدازه مبتن 21س [،  21×  18]: یر یوز  

 بدون خماره صفحه. 
 باخد.یم نسخه فرسوده: حا یتوض
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120 

 (یحساب، فارس)  خالصة الحساب.22

و مش هور ب ه « به ایی»، متخلص به یحمدان یحارث یعامل ین بن عبدالصمد جبعید بن حسن محمیبهاء الد: از

 ق(.1030م. ) «بهاییخ یش»

 ق.1302، ین بن نصرالله کورانیناخر، به خد محمد حسیب: رانیا
نگور یسب [، ،لبد گبال 15×  2/9]: سطر، انبدازه مبتن 17س [،  22×  17]: یر یوز  

 صفحه. 144، یعطف پارچه ا
 (.یفصل فارس یب کتاب س یئت فارسیکتاب ه) ک مجلدیسه عنوان در :  ضمای 

 .یآران یعامل یمهد آقا : اهداکننده

121 

 (ی، فارسیفقه جعفر)  ان قواعد االحکامیب یام فیعوائد اال .23

 «یفاض ل نراق »ب ه  و مش هور« ص فایی»، متخلص ب ه یکاشان یبن ابوذر نراق یاحمد بن محمد مهد یمول: از

 ق(.1185-1245)

 ق.1266، ین بن محمد باقر اصفهانیناخر، به خد حسیب: رانیا
سب [،  5/14×  5/9]: سبطر، انبدازه مبتن 21س [،  5/21×  16]: کوچک یر یوز  

 ، بدون خمارش صفحه.ی،لد چرم

122 

 (یفارس – یه جعفرفق)  ات مسائل حالل و حرامیزه در احکام= کلیوج.24

 ق(.1324-1263) یم کرمانیآقا محمدخان بن محمد کر : از

 ق.1297ذکر نشده است، : ناخر؛کاتبیب ،ا و یب
نگور، یگبال: س [، ،لد 15×  9]: سطر، اندازه متن 17[، 22×  14]: کوچک یر یوز  

 صفحه. 236
 .ی عاملی آرانمال آقا مهدی : اهداکنندهآ از و انجام کتاب فرسوده است. 

123 

 (یت، فارسیحیرد مس –ها هیو ردها هیدفاع)  یسین انگلیمارت یف االمة و برهان الملة= رد شبهات هانر یس.25

 «یفاض ل نراق »و مش هور ب ه  ص فایی، م تخلص ب ه یکاش ان یبن اب وذر نراق  یاحمد بن محمد مهد یمول: از

 ق(.1185-1245)
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 [.13ذکر نشده است، ]قرن  :ناخر،کاتبیب ران،یا
سب [، ،لبد  16×  8/9]: سبطر، انبدازه مبتن 19سب [،  22×  15]: کوچک یر یوز  

 صفحه. 310نگور، ی، عطف گالیچرم
 .یآران یعامل یمهد مال حاج آقا : اهداکننده

124 

 (یفارس –عرفان )  عرفان الحق.26

 ق(.1316م. ) «علی شاه یصف»، مشهور به ینعمت الله یتهران یهانرزا حسن بن محمد باقر اصفیحاج م: از

از سلطان محمبد ببن عابدالدوله، ببه خبد عببدال فار  یظیناخر، با تقر یب: ]تهران[
 .1297، یسرکانیتو یمنش
، عطبف پارچبه مقواییس [، ،لد  12]: سطر، اندازه متن 12س [، 21×  15]: یرق 

 صفحه. 4+235+4، یا
 کاخان.و امور خیریه اوقاف  سیرئ: اهداکننده

 125 

 (یو فارس ینحو، عرب – یزبان عرب)  علم النحو ی...اآلنموزج ف.27
 ق(.  538م. ) «جارالله»مشهور به  یخوارزم یابوالقاسم محمود ]محمد[ بن عمر زمخشر : از

 ق(.647م. ) «القضاة ملک»مشهور به  یلیاالردب ین محمد بن عبدالغنیجمال الد: شارح

و  یق، ببه سب 1272: سا  نشر ،یخان قا،ار، به خد الداع یقل یکارخانه عل: ناخر
 صحاف. یاهتمام مال محمدعل

عطبف  ییس [، ،لبد مقبوا14×  10]: سطر، اندازه متن19س [، 22×  17]: یر یوز 
 ، بدون خماره صفحه.یچرم

 ده. یه نسخه به چاب رسیخرح متن در حاخ: ضمای 

1/126 

 س بن الملوحیوان قی= دیوان مجنون العامر ی= دیو مجنون العامر  یلیوان لید.28
 (یادب منظوم، عرب –ات یادب)   

 ق(.70م. ) «یمجنون عامر »مشهور به  یلیعق یس بن ملوح بن مزاحم عامر یق: ناظم

محمبد  یعلب محمبد ببن: [، کاتببیتربتب یناخبر ]آخونبد مالمحمبد خراسبان: رانیا
 ق. 1286، یزیتبر 
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روکش  مقواییس [، ،لد  16×  8/7]: سطر، اندازه متن 17س [،  21×  15، ]یرق 
 .ی، بدون صفحه خمار ی، عطف چرمیکا ذ

 .یحسن ناصر آرانآقای : اهداکننده

127 

 (ینحو، عرب – یزبان عرب)  ب خالدیترک.29

 ق(.905م. ) یازهر  ین خالد بن عبدالله بن ابوبکر جرجاو ین الدیز د( یابوالول) ابوالفضل: از

 ق.1268، ین خوانسار یحس یرزا محمد بن مولیناخر، به خد میب: رانیا
، ینگور عطف چرمبیس [، ،لد گال 17×  10]: سطر، اندازه متن 23کوچک،  یر یوز 

 بدون خماره صفحه.
  چند برگ انجام آفت زده است.: حا یتوض

128 

 (ی، فارسیفقه جعفر)  ه(یرساله عمل) سؤال و جواب.30

 ق(.1281-1214) «یخ انصار یش»، مشهور به ینجف یدزفول یشوشتر  ین انصار یبن محمد ام یخ مرتضیش: از

 ذکر نشده است.: ب کتابتی، تار یر یحا یوسف استرآبادیناخر، به اهتمام محمد یب ،ا، یب
س [، ،لد و عطبف  5/16×  5/12]: سطر، اندازه متن21[، س  22×  18]: یر یوز 

 ، بدون خماره صفحه. یچرم
 دارد. یاوراق انجام کتاب افتادگ: حا یتوض

129 

 (ی، عربیفقه جعفر)  ل االحکامی..(= دال .کتاب) الحجر.31

، مش هور یمسجدش اه یاص فهان ینجف یطهران ینیورام یوانکیم ایبن محمد باقر بن عبدالرح یمحمد تق: از

 ق(. 1332م.) «یآقا نجف»به 

ح و مقابلبه ی، ببا تصبحکتاب فبروشباقر  یو اهتمام حاج مول یناخر، به س یب ران،یا
 ق. 1297، یبرو،رد

نگور ی،لبد گبال سب [، 16×  11]: سطر، اندازه مبتن21س [،  5/21×  17]: یخشت
 صفحه. 103+137، یعطف چرم

 د.یو التقل اال،تهاد: ضمای 
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 (ی، فارسیفقه جعفر)  هینة العباد= رساله عملیز .32

 .(ق 1309م. ) حایری یمازندران ین بن مسلم بارفروشین العابدیز : از

ذکببر نشببده اسببت، : ،کاتبببینیب محمببد ، فببر قزویناخببر، بببا مقابلببه خببیببب: رانیببا
 ق.1298

 ،یسب [، ،لبد چرمب 18×  5/13]: اندازه مبتنسطر،  25 س [، 21×  17]: یر یوز  
 بدون خماره صفحه.

 . یآران عاملی یمهد مال حاج آقا : اهداکننده
 انجام. یکا ذ کتاب فرسوده و افتادگ: حا یتوض

131 

 (ی، عربیرفقه جعف)  ..(.یرسالة ف) ..(= الدماء.یزة فیرسالة وج) ض و االستحاضة و النفاسیاحکام الح.33

 ق(.1266م. ) «صاحب جواهر»، مشهور به ینجف یف اصفهانیم شر یخ محمد حسن بن محمد باقر بن عبدالرحیش: از

رزا باقر بن مال یو اهتمام م ی[، به س ین خوانسار ی]آقا حس: ناخر –]تهران[ : رانیا
 ق.1294، یگانی، به خد محمد رضا گلپایخوانسار  خوش نویسن ین ال ابدیز 
نگور، یسب [، ،لبد گبال 17×  12]: سبطر، انبدازه مبتن21سب [، 21×  17] :یر یوز  

 صفحه. 187 ،یعطف چرم
 .ی،واد صدر آرانآقای : اهداکننده

132 

 (یو فارس یعرب ها،زیارت نامه –ه یادع)  نین و بهجة الناظر یة الزائر یهد.34

 ق(.1359م. ) یمخ عباس بن محمدرضا بن ابوالقاسم قیحاج ش: از

 ق.1322ذکر نشده است، : ناخر، کاتبیب: رانیا
 ص. 559، یس [، ،لد چرم 5/16×  10]: سطر، اندازه متن 22، یر یوز  

 اوراق انجام فرسوده است.

133 

ة مجل د الس ابع ارة و برهان االنابة = ترجم یرة = اسرار الز یارة الجامعة الکبیشرح ز  یق االسرار فیحقا.35
 (یو فارس یعرب ها،زیارت نامه –ه یادع)  عشر من بحاراالنوار

 ق(.1110م. ) «یعالمه مجلس» اصفهان، مشهور به یمجلس یبن مقصود عل یمحمد باقر بن محمدتق یمول: از
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 ینببیورام یوانکیب  ایببن عببدالرح یببن محمبدباقر ببن محمبدتق یمحمبدتق: خبارح
 ق(.1332م. ) «یآقا نجف» مشهور به  ،یهمسجدخا یاصفهان ینجف یطهران

 ق.1269، یاصفهان یناخر، به خد احمد بن محمد علیب ،ا،یب: رانیا
، ببدون ینگور عطبف چرمبیس [، ،لد گال 17×  10]: سطر، اندازه متن 24، یر یوز 

 خماره صفحه.
ارة( ببه زببان یکتاب اسرار الز ) ار  ،ام ه به عنوانیه نسخه خرح ز یدر حاخ: ضمای 

ارا  ائمبببه یبببنبببه، و ز یع و اعمبببا  مدیبببائمبببه بق زیبببار  نامبببه؛ و در ادامبببه یارسبببف
 ده.یبه چاپ رس نیم صوم

 دارد. یافتادگ یب د از صفحه او  مقدار : حا یتوض

134 

 (یو فارس یعرب –عه یکالم ش)  نسخه( 2) گوهر مراد.36

 ق(.1072م. ) «اضیف»متخلص به  یقم یجین الهیبن حس یعبدالرزاق بن عل یمول: از

 ق.1275: فیق، تال1277ذکر نشده است، : ناخر، کاتبیب: ]تهران[
نگور یس [، ،لبد گبال 15×  5/8]: سطر، اندازه متن 19س [،  15×  5/8]: یر یوز  

 [.2/134و  1/134: ]خماره کتاب ، بدون خماره صفحه،یو عطف چرم
 . یمی  رحیکر : اهداکننده
 باخد.یم دست نوختهه کتاب به صور  یحاخ: مندر،ا 

135 

= یالنص ار  ی..(= ال رد  عل .مختصر در) یزان الحق= رد  پادر ین الکفرة= رد  میاطیرد  ش یقوام االمة ف.37
 (یو فارس یت، عربیهودی –ها هیرد)  رد  طائفة الکفرة یاالمة ف هدایه

 یاص  فهان ینجف   یطهران   ین  یورام یوانکی م ایب  ن عب  دالرح یحم  د تق  ب  ن محم  د ب  اقر ب ن م یمحم د تق  : از

 ق(.1332م. ) «یآقا نجف»، مشهور به یمسجدشاه

 ذکر نشده است.: ب کتابتیذکر نشده است، تار : ناخر،کاتبیب: رانیا
نگور یسب [، ،لبد گبال17×  11]: سبطر، انبدازه مبتن 23سب [،  22×  17]: یر یوز  

 ، بدون خماره صفحه.یعطف چرم
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 (یادب منظوم، عرب –ات یادب)  یوان ابوالعالء المعر  یشرح د.38

م. ) «یاب والعالء مع ر  »، مش هور ب ه یمع ر  یقض اع یبحران  یمان تن وخیابوالعالء احمد بن عبدالله بن سل: از

 ناشناخته: م(، شارح1057ق /449

، ببه یجیببا یتربتب یمال محمد خراسانآخوند  ی، به س هدارالسلطن هدارالطباع: زیتبر 
 ق.1276، یزیخد محمد بن محمد تبر 

بدون  ،یس [، ،لد چرم 10×  16]: سطر، اندازه متن 21س [،  22×  15]: یر یوز  
 خماره صفحه.

 .حجت االسالم علی تشکری ازسویامام ،م ه( ) ینظام وفا آران: اهداکننده

137 

 (یحساب، عرب)  نسخه( 2) الحسابشرح خالصة .39

و مش هور ب ه « به ایی»، متخلص به یحمدان یحارث یعامل ین بن عبدالصمد جبعین محمد بن حسیبهاء الد: از

 ق(.1030م. ) «بهاییخ یش»

 ق(.1031م. ) «فاضل جواد»مشهور به  یکاظم یخ جواد بن سعدالله بغدادیش: شارح 

، یاصبفهان یو اهتمام محمد علب ی، به س خان یمطب ه الله قل: طهران دارالخالفه
 ق.1273، یاردستان طباطباییبه خد محمدرضا بن ابوالحسن 

نگور یسب [، ،لبد گبال 16×  10]: سبطر، انبدازه مبتن 21سب [،  23×  16]: یر یوز 
 [.2/137و  1/137: صفحه، ]خماره کتاب 1+116 ،یعطف چرم

 نسخه دوم انجام افتاده. : حا یتوض
 .یآران یعامل ید مالمه: اهداکننده

138 

 (یصرف، عرب – یزبان عرب)  ف البن حاجبیة البن حاج= شرح التصر یشرح نظام= شرح الشاف .40

 ق(.646م. ) «ابن حاجب»مشهور به  یدمشق یونس اسکندر ین عثمان بن عمر بن ابوبکر بن یابوعمرو جمال الد: از

نظ ام »و « نظ ام اع رج»، «اع رج»مش هور ب ه  یش ابور ین ین قمیبن حسن حسن بن محمد ینظام الد: شارح 

 ق(.728م. ) «یشابور ین

ببن محمبد  ید محمبد علبی، به خد حاج سبیخوانسار  کتاب فروشاکبر  یعل: رانیا
 ق.1313، ینیحس یحسن یموسو  یرضو 
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 223، ینگور عطبف چرمبیسب [، ،لبد گبال 14×  8]: سطر، اندازه مبتن 17، یر یوز 
 صفحه.
 .یآران یافتخاراالسالم دربند  اللهتیآ: دهاهداکنن

139 

 (یو فارس یران، عربیخ ایتار)  آثار ملوک العجم یخ المعجم فیتار  .41

 ق(.740-660) ینین قزویرزا فضل الله بن عبدالله شرف الدیم: از

 ق.1279ذکر نشده است، : خان،کاتب یکارخانه الله قل: ،ا، ناخر یب
نگور عطببف یسبب [، گببال 17×  9]: سببطر، انببدازه مببتن 15[، 5/22×  17]: یر یببز و  

 بدون خمارش صفحه. ،یچرم
 .یآران یرزا احمد عاملیت الله آقامیآ: اهدایی

  اوراق آ از و انجام فرسوده است.: حا یتوض 

2/139 

 (یادب منظوم، عرب –ات یادب)  س بن الملوحیوان قید =یوان مجنون العامر ی= دیو مجنون العامر  یلیوان لید .42

 ق(.70م. ) «یمجنون عامر »مشهور به  یلیعق یس بن ملوح بن مزاحم عامر یق: ناظم

 ق. 12قرن : ب کتابتیذکر نشده است، تار : ناخر،کاتبیب: ران[ی]ا
 صفحه.  71 ،ینگور عطف چرمیس ، ،لد گال22×  18: یر یوز 

 یآران یسالم دربند افتخاراال  آیت الله:اهدایی

140 

 (ی، فارسیات فارسیادب)  (یصرف و نحو زبان فارس) نامه زبان آموز.43

اکب ر ب ن محم د  ی= عل  یم باش یب = ن اظم اططب اء حک ی طب یس یرزا محمد حسن نفیاکبر بن م یرزا علیم: از

 ق(. 1343-1263) یسیحسن نف

ب یبرزا حبیب، مطب بم میخوانسبار  کتاب فبروشتا،ر  آقا محمد رضا: طهران –ران یا
 ق.1316، یزی، به خد عبدالله بن محمد باقر تبر یباسمه چ

نگور یس [، ،لد گبال5/13×  5/7]: سطر، اندازه متن 12[،24×  19]: بزرگ یر یوز 
 صفحه. 311، یعطف چرم
 دانشگاه تهران. کتاب خانه: اهداکننده
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 ین ف یبش رح االربع  یم مس می= ص راط المس تقنیرالمومنین امیالعالم یفضائل مول یفصراط ال.44
 (یو فارس یفضائل، عرب –ث یشرح حد)  نی= شرح االربعنیرالمؤمنیفضائل ام

 ق(.1310م. ) یبن احمد قراجه داغ یمحمدعل: از

ب یبطبرزا محمبد یبببن م یاسدآقا، ببه خبد محمبدعل کربالییز، کارخانه یتبر : رانیا
 ق.1300، یاصفهان

 327نگور، ی، عطبف گبالیس [، ،لبد چرمب17×  10]: سطر، اندازه متن 17، یر یوز 
 صفحه.
 .ی،اسب یاحمد قاسم آقای:اهدایی

142 

 (یخ، فارسیتار)  هیه نظامین آصفیه= احوال سالطیه= گلزار آصفیخ قطبشاهیه= تار یخ گلزار آصفیتار .45

خ ان »، مشهور ب ه یم الممالک دهلو یح الدوله حکین خان بن خواجه محمد باقر خان مسیغالم حس خواجه: از

 ق(.1260م. ) «زمان خان

صاحب تبا،ر کتبب، ببه  ید رست  علی، به درخواست سیمطبع محمد : درآباد دکنیح
: فیب تببالیق، تببار 1308، یارخببان صبباحب بربلببو یارخببان بببن احمببد یخببد حکمببت 

 ق.1160
عطبف  یروکبش کا بذ مقواییس [، ،لد  20×  13]: طر، اندازه متنس 19، یر یوز  

 صفحه. 647، یچرم

143 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  ..(.یرسالة ف) د و االجتهادیالتقل.46

 یاص  فهان ینجف   یطهران   ین  یورام یوانکی م ایب  ن عب  دالرح یب  ن محم  د ب  اقر ب ن محم  د تق   یمحم د تق  : از

 ق(.1332-1262) «یآقا نجف»مشهور به  ،یمسجدشاه

 ق.1296ذکر نشده است، : ناخر،کاتبیب: رانیا
 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم 19×  11]: سطر، اندازه متن 27، یر یوز  

 .عاملی آرانی مال حاج آقا مهدی : اهدا کننده
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   (یعه، عربیاصول فقه ش)  ة االصولیشرح کفا یة المأمول فینها.47

 ق(. 1328م. ) یقم یز الله رضو یرزا حسن بن عز یم: از

 ق(.1329-1255) ی= آخوند خراسانین آخوند خراسانیة االصول، مال محمد کاظم بن حسیکفا: وابسته به

 ق.1340، یاص ر؛ به خد محمد عل یرزا علیقت، میمطب ه حق: رانیا
، عطبف یس [، ،لبد مقبوا روکبش کا بذ 19×  12]: سطر، اندازه متن 25، یر یوز  

 صفحه. 231نگور، یگال
 نسخه ،لد دوم از عنوان مذکور است.: حا یتوض

146 

 (یو فارس یع، عربیث شیاحاد)  کتاب العقل و الجهل() یشرح اصول کاف.48

 ق(. 1319-1259) یطهران حایریخ عباس یش: از

 ق(.329م. ) ینیعقوب کلیابوجعفر محمد بن : ، ازیاصول کاف: وابسته به

ل ی  و اسبماعیعبدالرح یحا، دست یاریذکر نشده است، به : ناخر،کاتبیب: رانیا
 ق.1319م ارف خواه، 

 صفحه. 308+8، یس [، ،لد چرم5/21×  5/11]: سطر، اندازه متن 25، یر یوز  

147 

 (یفارسو  یدعاها، عرب)  زاد المعاد.49

 ق(.1110-1037) «یعالمه مجلس» ، مشهور به یاصفهان یمجلس یبن مقصود عل یمحمد باقر بن محمدتق یمول: از

 22سب [، 25×  14]: پبالتویی یر یبق، وز 1197: فیناخر، بدون کاتب، تالیب: رانیا
 نگور، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد گال20×  10]: سطر، اندازه متن

148 

 (یو فارس یعرب ها،زیارت نامه –دعاها )  تحفة الزائر .50

 ق(. 1110-1307) «یعالمه مجلس»، مشهور به یاصفهان یمجلس یبن مقصود عل یمحمد باقر بن محمدتق یمول: از

 یب م روف ببه حبا،یو اهتمام آقا خ ی، به س یآقا محمد عل هدارالطباع: دارالسلطنه
 ق.1261، یاهر  ب نصراللهیآقا، به خد خ

 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم 5/18×  8/9]: سطر، اندازه متن 25، یر یوز 
 یآران یعامل یمال آقا مهد : اهداکننده
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 (یصرف و نحو، عرب)  مدائن العلوم .51

 ق(.1263 -1198) یعتمدار استرآبادین شر یف الدیمحمد جعفر بن س یمول: از

 ق.1262س، ینف ین، سربین ال ابدیکارخانه ز : طهران لخالفهدارا
 ، بدون خماره صفحه.ی[، ،لد چرم19×  11]: سطر، اندازه متن19: یر یوز  

 .عاملی آرانی مال حاج آقا مهدی حاج آقا : اهدایی

1/150 

 (یو فارس یب، عریفقه جعفر)  ه(یرساله عمل) مجمع الرسائل= مجمع المسائل.52

 یرزای م»، مش هور ب ه ینجف  یاصفهان یراز یش ینیل حسید محمد حسن بن محمود بن اسماعیس: (یفتاو ) از

 ق(.1312 -1230) «یراز یش یرزایم»و « مجدد یرزایم»، «بزرگ

ن یمحمد حسب یو اهتمام مشهد  ی، به س ید مرتایکارخانه س: طهران دارالخالفه
 ق.1320، یگانیگلپا ، به خد محمد حسنیطهران کتاب فروش

سب [، ،لببد  5/18×  10]: سبطر، انبدازه مبتن 21سب [، 25×  17]: ببزرگ یر یبوز  
 صفحه. 408، یچرم

 . یآران یعامل یحاج آقا مهد  الم: اهداکننده

2/150 

 (  یو فارس ی، عربیفقه جعفر)  ه(یرساله عمل) مجمع الرسائل= مجمع المسائل.53

 یرزای م»، مش هور ب ه ینجف  یاص فهان یراز یش  ینیل حس ید محمد حسن بن محمود بن اسماعیس: یاز فتاو 

 ق(.1312م. ) «یراز یش یرزایم»و « مجدد یرزایم»، «بزرگ

ن یمحمد حسب یو اهتمام مشهد  ی، به س ید مرتایکارخانه س: طهران دارالخالفه
ب یو خب یطهرانب یل بن مصطفید اسماعیح و مقابله سی، تصحیطهران کتاب فروش

 ق.1320، یگانی، به خد محمد حسن گلپایزیهو ی، فر بن موس
سب [، ،لببد  5/18×  10]: سبطر، انبدازه مبتن 21 سب [،25×  17]: ببزرگ یر یبوز  

 صفحه. 4+ 403، یچرم
 . یآران یعامل یحاج آقا مهد  الم: اهداکننده

ل صببدر، آخونببد مبال محمببد کبباظ  ید اسبماعیسبب: یببه حواخبب ی. محشبب1: ضبمای 
م بروف ببه  ینجفب یب محمبدتقی، خیزدی[ طباطبایید محمد کاظ  ]ی، سیخراسان
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در صببفحا  انجببام « نیالمببؤمن هدایببه». رسبباله سببؤا  و ،ببواب مشببهور بببه 2. یاصبفهان
 کتاب.

151 

 (یفارس ها،فرقه –ان یاد)  الملل و النحل( یف) دبستان المذاهب.54

 (.1081م/) یر یکشم ین فانیمحس«= یفان»لص به ، متخیر یرزا محسن کشمی]م: از

ر صباحب، یبد میش سبیذکر نشده اسبت، حسبب فرمبا: ، بدون نام ناخر،کاتبیبمبئ
 ق.1277

سب [، ،لببد  5/11×  20]: سبطر، انبدازه مبتن 23سب [، 25×  17]: ببزرگ یر یبوز  
 صفحه. 327نگور، یگال

 .2033، ص 2، جیمشار، فارسخان بابا 

152 

 (یواقعه کربال، فارس –مقتل )  هیه و اقوات روحانیاسرار الشهادة= سعادات ناصر  یر العبادة فیاکس.55

 ق(.1285م. ) «یفاضل دربند»، معروف به حایری یدربند یروانیبن عابد بن رمضان بن زاهد شآقا : از

 ق.1284، یزین تبر ی، به خد محمد حسیزیکارخانه محمد رضا تبر  -: رانیا
، یس [، ،لد چرمب 19×  12]: سطر، اندازه متن 21س [، 17×  25]: بزرگ یر یوز  

 نگور، بدون خمارش صفحه.یعطف گال
 .عاملی آرانی مال آقا مهدی  اهدایی

153 

 (یعربعه، یاصول فقه ش)  ةیه و الفروعیة االصولیة= القواعد و الفوائد= القواعد الکلیالقواعد الفقه.56

د یش ه»، مش هور ب ه یدمشق یعامل ینیجز  یبن محمد بن حامد حل ین محمد بن مکیابوعبدالله شمس الد: از

 ق(.786م. ) «اول

 ق.1308، ین التفرخیناخر، به خد احمد بن الحسیب: رانیا
، یسب [، ،لبد چرمب 18×  5/10]: سطر، انبدازه مبتن 19س [، 25×  17]: یر یوز  

 صفحه. 328
د محمببد ی، سببیب محمببد حرفوخببی، خبببهبباییب یخبب: یه حواخببببب یمحشبب: ضببمای 

 متفرقه از کتب مختلف. ی، حواخیطهران
 .یآران یافتخاراالسالم دربند  اللهتیآ: اهداکننده
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154 

 (ی، عربیر فقهیتفس)  ات االحکامیات احکام القرآن= آیر آین احکام القرآن و تفسیبراه یان فیزبدة الب.57

 ق(.933م. ) «یلیمقدس اردب»، مشهور به ینجف یلیاحمد بن محمد افشار اردب یمول: از

 یرزا محمد علبیو اهتمام م یذکر نشده است، به س : ناخر، کاتبیب: ران ]تهران[یا
 .یتا،ر کاخان رماان علین بن یح و مقابله محمد حسی، تصحیراز یخ
، یس [، ،لد چرمب 19×  11] :سطر، اندازه متن 25س [، 25×  17]: بزرگ یر یوز  

 صفحه. 399
 .یآران حجت االسالم علی تشکری: اهداکننده

155 

 (ی، عربیفلسله اسالم)  ةیر یاالث هدایهشرح ال.58

 ق(.1050-979) «یراز یش یمالصدرا»مشهور به  یراز یم شین محمد بن ابراهیصدر الد: از

 ذکر نشده است.: تابتب کیناخر،کاتب و تار یب: رانیا
سبب [، ،لببد  19×  5/10]: سببطر، انببدزه مببتن 23سبب [، 25×  17]: بببزرگ یر یببوز  

 صفحه. 1+284، یچرم
 باخد. یم سیب الرئیرزا ابوالقاس  و خیآقام یبه حواخ ینسخه محش: ضمای 

 ناقص است.: انجام

156 

 (یاسماء، عرب -یقرآن یهاجنبه)  یح اسماء الحسن= شر یشرح اسماء الحسن یکاشف االسماء ف.59
 یاص  فهان ینجف   یطهران   ین  یورام یوانکی  م ایب  ن عب  دالرح یب  ن محم  دباقر ب  ن محم  دتق یمحم  د تق  : از

 ق(.1332م. ) «یآقا نجف»، مشهور به یمسجدشاه

 ق[.13ذکر نشده است، ]قرن : مدرسه دارالفنون،کاتب دارالطباعه: طهران
، یس [، ،لد چرمب 19×  11]: سطر، اندازه متن 27س [، 25 × 17]: بزرگ یر یوز  

 بدون خماره صفحه.
 دارد. یانجام کتاب افتادگ: حا یتوض

157 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  مشارق االحکام.60

 ق(.1297م. ) یکاشان ینراق یعبدالصاحب محمد بن احمد بن محمد مهد: از
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اسبدالله  یو اهتمبام حباج مبول یرمحمد باقر، به سب یارخانه مک: طهران دارالخالفه
، ببه خبد محمبد حسبن ببن « میم تمد الشر »و « ن اال،لمیام»ملقب به  یطاهرآباد
 ق.1294، یگانیگلپا یمحمد عل

، یس [، ،لد چرم 16×  10]: سطر، اندازه متن 18س [،  25×  17]: بزرگ یر یوز  
 صفحه. 396

 .یآران یاملع یآقا مهد  مال: اهداکننده

158 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  (2-1ج) ة االصولیکفا.61

 ق(.1329م. ) «یآخوند خراسان»، مشهور به یخراسان ین هرو یمال محمد کاظم بن حس: از

 ق.1324ذکر نشده است، : ،کاتبیراز یب احمد خیخ: طهران دارالخالفه
سب [، ،لببد  19×  5/11]: ر، انبدازه مببتنسبط 24سبب [،  26×  18]: ببزرگ یر یبوز 
 صفحه. 284، ینگور عطف چرمیگال

 .یآران یافتخاراالسالم دربند  اللهتیآورثه  یف آرانیخر رضا حاج آقا : اهداکننده

159 

 (یواقعه کربال، عرب –مقتل )  ج االحزانیمه.62

 ق(.1242م. پس از ) {حایری یزدی ی}مال محمد حسن بن محمد عل: از

و  ی، به سب یذکر نشده است،مطب ه عبدالمحمد طهران: ب کتابتیکاتب و تار : رانیا
 ق. 1327: فی، تالیل بن آقا عباس خوانسار یاهتمام اسماع

سب [، ،لبد  5/18×  5/11]: سطر، اندازه مبتن 25 س [، 25×  17]: بزرگ یر یوز 
 ، بدون خماره صفحه.یچرم

 ق.  1309، یعبدالهاد یحا،ن بن یمال محمد حس: واقف
 . یحسن آقا ناصر آران: اهداکننده

 باخد.یدرآ از م ینسخه آفت زده و افتادگ: حا یتوض

160 

 (یان، عربیو ب یمعان –بالغت )  ص المفتاحیالمطول= شرح تلخ.63

، «ب دمش قی خط»، مش هور ب ه یدمش ق ین یمحم د ب ن عب دالرحمن ب ن عم ر قزو ین ابوالمع الیجالل الد: از

 ق(.739م. ) «ینیب قزویخط»
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 ق(.793م. ) یهرو  ین مسعود بن عمر بن عبدالله تفتازانیسعدالد: شارح 

 ق.1267، یگانیگلپا یاکبر بن عل یعل: ناخر، کاتبیب: رانیا
سب [، ،لبد  19×  11]: سطر، انبدازه مبتن 27س [، 5/26×  5/17]: بزرگ یر یوز  

 فحه.، بدون خماره صیچرم
 .یآران یافتخاراالسالم دربند  اللهتیآ: اهداکننده

161 

 (ی، عربیفلسفه اسالم)  ة(یالعرش) ةیرسالة العرش یقة علیتعل.64

 ق(.1050 -979) «نیصدرالمتأله»، «مالصدرا»، مشهور به یراز یش یم قوامین محمد بن ابراهیصدرالد: از

 ق(. 1241-1166) احصایین ین الدیاحمد بن ز : یمحش

 ق1278، ببه خبد محمبد هاخب ، یزیبتبر  خبوش نبویس یرزا علبیکارخانه م: رانیا
 .س(ینف)
 یسب [، ،لبد چرمب 20×  12]: سطر، اندازه متن 31[، 5/27×  18]: بزرگ یر یوز  

 صفحه. 247نگور، یعطف گال
 االسالم.  حجتن یرزا محمد حسیم: واقف

 .آرانی عاملی مال آقا مهدی : اهداکننده

162 

 (ی، عربینثر عرب)  یر یمقامات الحر .65

 ق(.516ا ی، 511-446) یبصر  یمشان یر یحر  یبن محمد حرام یابومحمد قاسم بن عل: از

 .یراز ین شیمظهرالد: شارح 

، ببه خبد یزیباقر تبر  یو اهتمام آقاخان بن مشهد  یصحاف، به س  یمالعل: رانیا
 ق.1273، یزیعبدالله تبر 

سب [، ،لببد  18×  5/10]: سبطر، انبدازه مببتن 16سبب [،  28×  19]: ببزرگ یر یبوز 
 صفحه. 200، یچرم

163 

 اجوبة المسائل= جواب المسائل= الرسائل جوابا عن السمائل الصعبة المستصعبة.66
   (یعرب ها،و پاسخها پرسش -اسالم )   

 ق(. 1295 -1212) حایری یالرشت یالموسو  ینیلحسد کاظم بن قاسم ایس: از
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محمبد  ی، ببه خبد محمبد ببن علب"بالصبدر"ع الملقبب یرزا محمد خبفیحاج م: رانیا
 ق.1276، یزیتبر 
سبب [، ،لببد 19×  5/11]: سببطر، انببدازه مببتن31سبب [، 28×  18]: بببزرگ یر یببوز 
 صفحه. 474، ینگور عطف چرمیگال

 مان خان بن خمخا  خان. یسل: واقف
 (. یآران یدربند افتخار االسالم  اللهتیآ ورثه) فیرضا خر  حاج آقا: اهدایی
 است. دست نوخته یبه حواخ ینسخه محش: ضمای 

164 

 (ی، عربیعیاصول فقه ش)  نسخه(2) الفصول ین االصول و قوانیعناو.67

 ق(.1250م. ) ،«رفتاحیم»مشهور به  یمراغ ینیحس یر عبدالفتاح بن علیم: از

: فی، تبال1274ببدون کاتبب،  ،فقهبااز  یح ،م یناخر، به تصحیب ز،یتبر  دارالسلطنه
 ق.1246

سب [، نسبخه او   21×  12]: سطر، اندازه مبتن 31س [،  27×  18]: بزرگ یر یوز 
: نگور، ]خبماره کتبابیعطف گال ی، نسخه دوم ،لد چرمینگور عطف چرمی،لد گال

 [.2/164و  1/164
 . 1324، یبن مالمحمد باقر آران یمالعل: واقف

 .یآران یعامل یمهد آقا حاج مال : اهداکننده

165 

 (یو فارس یث، عربیاحاد –معراج )  ةیحضرة االحد یة الیعرجة االحمد.68

 ق(.1295. م) «یواعظ مازندران»، مشهور به یتهران یکجور  یل نور ین محمد جعفر بن محمد اسماعیاء الدیض: از

 یب محمبد واعبظ تهرانبیو اهتمام حباج خب ی، به س ید مرتایکارخانه آقا س: تهران
نظبام »ب آقبابزرگ یبرادر مولف، به درخواست حاج خ« نیسلطان المحقق»مشهور به 

 ق.1325، ین خوانسار ین ال ابدیبرادر مؤلف، به خد ز « نیالواعظ
نگور یس [، ،لد گال21×  13]: سطر، اندازه متن 27س [،  27×  18]: بزرگ یر یوز 

 صفحه. 4+300ق(؛ 1289: فیب تالیتار ) ،یعطف چرم
 . یآران یافتخاراالسالم دربند  اللهتیآ: واقف

 .یآران یافتخاراالسالم دربند  اللهتیآوراث : اهداکننده
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166 

 (یمنطق، عرب) ح المطالعشرح مطالع االنوار= شرح مطالع االنوار= شر  یلوامع االسرار ف.69
 ق(.682-594) ین محمود بن ابوبکر ارمو یسراج الد یقاض: از

 ق(.766م. ) «یقطب راز »، مشهور به یراز  یهیبو ین ابوجعفر محمد بن محمد تحتانیقطب الد: شارح

 ق.1272ذکر نشده است، : ناخر،کاتبیب: رانیا
سبب [، ،لببد  18×  10]: سببطر، انببدازه مببتن 25سبب [،  19×  5/10]: انببدازه کتبباب

 ، بدون خماره صفحه.یچرم
 .مال حاج آقا مهدی عاملی آرانی: اهداکننده

167 

 (یعرب ها،خطبه –ع یث شیاحاد)  (ین علیرالمؤمنیام یالمنسوب ال) هیشرح خطبه تطنج.70

 ق(.1295م. ) یرشت ینید کاظم بن قاسم الحسیس: از

ذکبر : ،کاتببیح آخوند مبال علیمان خان افشار، تصحینفقه سل ، بهیعبدال ل: رانیا
 ق. 1270نشده است، 

سب [، ،لبد 5/19×  5/11]: سطر، اندازه متن35س [، 27×  5/18]: بزرگ یر یوز 
 صفحه. 354، یعطف پارچه ا یچرم

 .یآران حجت االسالم علی تشکری: اهدایی

168 

 (ی، فارسیفقه جعفر)  ..(.رساله) و جوابرة المعاد= سؤال یذخ.71

 ق(.1309م. ) حایری یمازندران ین بن مسلم بارفروشین العابدیز : از

رزا محمبد یو اهتمام حاج م ی، به س یعشر  یاض الرضا و مطبع اثنیمطبع ر : لکنهو
، ببه یرضبو  ید عاببد علبیمالک مطببع( و سب) درضا حسن صاحبیو س یحسن نجف

 ق.1318، ییکربالد ابوالقاس  یخد س
سب [، ،لببد  5/20×  12]: سبطر، انبدازه مبتن 25سب [،  27×  18]: ببزرگ یر یبوز 
 صفحه. 12+8+632+7،یانگور عطف پارچهیگال
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169 

 (ی، عربیفقه جعفر)  الحالل و الحرام یة= اسرار االحکام فیفقه االمام.72

 یاص  فهان ینجف   یطهران   ین  یورام یوانکی  م ایب  دالرحب  ن ع یب  ن محم  د ب  اقر ب  ن محم  دتق یمحم  د تق  : از

 ق(.1332د. ) «یآقا نجف»، مشهور به یمسجدشاه

[، ببه خبد آقبا ببزرگ یراز یب عببدالوهاب خبیناخر، ]ببه اهتمبام حباج خبیب ]هند[،
 ق.1229، یراز یخ

سب [، ،لبد  5/20×  14]: سبطر، انبدازه مبتن 27س [،  5/27×  20]: بزرگ یرحل
 صفحه. 479 ،ینگور عطف چرمیگال

                                                     170 

 (یمقتل، فارس –ن ع یخ معصومیتار)  د الشهداءیمقاتل س یطوفان البکاء= طوفان البکاء ف.73

  ق(.1253م. ) یمروز « یجوهر »، متخلص به یاصفهان ینیقزو یم بن محمد باقر هرو یرزا محمد ابراهیم: از

 ق.1276، ی ، چاپ سربیمطب م عبدالکر : طهران دارالخالفه
سبب [، ،لببد 15×  24]: سببطر، انببدازه مببتن32 سبب [،30×  20/5]: کوچببک یرحلبب

 ، بدون خماره صفحه.ینگور، عطف چرمیگال
 آمده است. یبند محتش  کاخان 12در انجام نسخه، : ضمای 

 دارد. یآ از افتادگ: حا یتوض

171 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  نسخه( 3) «1ج »اشارات االصول .74

 ق(. 1261-1180) ،یاصفهان ی[ خراسانی]کاخیم بن محمد حسن کرباسیعالمه محمد ابراه: از

 ق.1245(، یچاپ سرب) ذکر نشده است،: ناخر،کاتبیب -: ران[ی]ا
، ،لبد ینگور عطبف چرمبیگبالسب [، ،لبد  22×  14]: سطر، اندازه متن 28: یرحل 

 [.3/171و 2/171، 1/171: کتاب یهاصفحه، ]خماره 281: او 

172 

 (یعه، فارسیش دیعقا)  ات القلوبیوة القلوب= حیح.75

 ق(.1110م. ) «یعالمه مجلس»، مشهور به یاصفهان یمجلس یبن مقصود عل یمحمدباقر بن محمدتق یمول: از

 ک مجلد(. ی،لد در  2) ق،1087: فیب تالیتار  ق.1267س، ینف یپ سربچا: ،ا یب
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، ببدون خبماره یسب [، ،لبد چرمب 22×  14]: سبطر، انبدازه مبتن 28: ببزرگ یرحل
 صفحه.

201 

 هیه شرح لمعه= شرح لمعه دمشقیة= حاشیشرح اللمعة الدمشق یة فیه الروضة البهیحاش.76
 (یعرب، یفقه جعفر)   

 ق(. 1125 -) ین خوانسار ین بن جمال الدین محمد بن آقا حسیا جمال الدقآ: از

 ق(. 966-911) ید ثانیشه ین بن علین الدی؛ ز هیالدمشق هشرح اللمع یة فیالروضه البه: وابسته به

 ق(. 786-734) د اولیشه یه، محمد بن مکیلمعه دمشق: یعنوان اصل 

، ببه ین طهرانبیمحمبد حسب کربالیبیمحمبد و  یبیکربالدارالطباعه  -تهران: رانیا
 ق.1272، یاکبر خوانسار  ی، به خد علی  خوانسار یمحمد رح یحا، یس 
 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم 5/25×  15]: سطر، اندازه متن 41، یرحل

 .279 -278، صصیعرب مشار،خان بابا 

202 

عة= یل احک ام الش ر یتحص  یعة ال یل الش یل وس ایعة= تفصیل احکام الشر یتحص یعه الیوسائل الش.77
 (یعه، عربیث شیاحاد)  الوسائل

 ق(.1104-1033) «یحر  عامل»و « لیصاحب الوسا»، مشهور به یعامل یمشغر  یمحمد بن حسن بن عل: از

 .ذکر نشده است: ب کتابتی، کاتب و تار یبن محمد خوانسار  یعل: ناخریب: ران[ی]ا
 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم 27×  15]: سطر، اندازه متن 43، یرحل

203 

 (ین، فارسیخ معصومیتار)  و اآلل یخ النبیتار  یاآلمال ف یمنته.78

 ق(.1359م. ) یخ عباس بن محمدرضا بن ابوالقاسم قمیحاج ش: از

وسبف یو خرکاء، به خبد  ی، به درخواست محمدحسن علمیعلم چاپ خانه: طهران
 ق.1357-1356، یخوانسار  یقیبن  الم حسن صد

 444، ینگور، عطبف پارچبه ایس [، ،لد گال27×  15]: سطر، اندازه متن29: یرحل
 صفحه.
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204 

 (ی، عربیفقه جعفر)  مناهج االحکام و االصول.79

 ق(.1245م. ) «یفاضل نراق»و مشهور به « صفایی»، متخلص به یانکاش یبن ابوذر نراق یاحمد بن محمد مهد یمول: از

: فیذکببر نشببده اسببت، تببال: ب کتابببتیرباقر،کاتببب و تببار یکارخانببه آقببا م: ]تهببران[
 ق.1224

 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم 5/27×  15]: سطر، اندازه متن 42، یرحل

205 

 (یعرب ها،زیارت نامه –ه یادع)  رة[یلکبارة ]جامعة ایشرح الز .80

 ق(.1241م. ) یبحران احصاییم ین بن ابراهین الدیخ احمد بن ز یش: از

محمبد  یار یب، ببه دسبت یزیآقا بن احمد تبر  یمشهد  دارالطباعه: زیتبر  دارالسلطنه
 ق.1276، خوش نویسع یرزا خفی، به خد میبن رضا نخجوان یتق

 صفحه. 458، یس [، ،لد چرم 5/26×  5/13]: سطر، اندازه متن 31، یرحل

206 

 (یتراجم، عرب –عه یمحدثان ش)  یعل یعلم الرجال= رجال اب یح المقال فیاحوال الرجال= توض یالمقال ف یمنته.81

 ق(.1216م. ) حایری یل بن عبدالجبار مازندرانیمحمد بن اسماع یابوعل: از

: ، ببه خبدیخوانسبار  یببن محمبد علب یو اهتمام محمد تق ی ناخر، به سیب: رانیا
 ق. 1267، یقم ینین حسیمحمد بن حس

، ببدون خبماره یسب [، ،لبد چرمب 36×  14]: سبطر، انبدازه مبتن 38: ببزرگ یرحل
 صفحه.

 .198، ص 23 م، ج ی؛ الذر 9229، ش 1160، ص 2ج ،یارمو 

207 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  لم االصولع یفة فیالقواعد الشر .82

 ق(.1280م. ) «عایشف»، مشهور به یبروجرد چاپ قلی یاکبر موسو  یع بن علید محمد شفیحاج س: از

اکببر  یع ببن علبیاکبر بن محمد خبف ید علیو اهتمام س یناخر، به س یب: ]تهران[
 ق.1280، ینی، به خد محمد صادق حس«آقا کوچک»ملقب به  یبرو،رد چاپ قلی

  صفحه. 502، یس [، ،لد چرم 5/26×  03/15]: سطر، اندازه متن 39، یرحل
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208 

 (ی، فارسیاخالق اسالم)  نیمجالس المتق.83

 ق(.1263م. ) «د ثالثیشه»مشهور به  ینیقزو یبن محمد برغان یمحمدتق یمول: از

 ت.ذکر نشده اس: ب نشری، تار یناخر، چاپ سربیب: ،ا یب
 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم 5/26×  16]: سطر، اندازه متن 40، یرحل

 .یآران یافتخاراالسالم دربند  اللهتیآ: اهداکننده

209 

 (یصرف و نحو، عرب)  جامع الشواهد.84

 ق(.14-13قرن ) یف اردکانیرضا شر  یخ محمد باقر بن علیش: از

ذکبر نشبده اسبت، : ،کاتبیمالمحمبد خراسبان یناخر، به سب یب: زیتبر  دارالسلطنه
 ق.1276

 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم 26×  15]: سطر، اندازه متن 37، یرحل
 و آفت زده است. ید یکتاب اس: حا یتوض

210 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  ح االصولیمفات.85

ص احب »و « د مجاه دیس »مش هور ب ه  کربالیی طباطبایی یعلو  یهاشم یحمد علبن م ید محمد بن علیس: از

 ق(.1242م. ) «مناهل

و اهتمببام حبباج  ی، بببه سبب ین طهرانببیمحمببد حسبب کربالیببیدارالطباعببه : ]تهببران[
 ق(.1296: سا  نشر) ذکر نشده است،: ،کاتبیرمحمد صادق خوانسار یم

 ، بدون خماره صفحه.یمس [، ،لد چر 24×  14]: سطر، اندازه متن 33، یرحل

211 

 (ی، عربیفقه جعفر)  ..(.کتاب) الطهاره.86

 ق(.1281م. ) «یخ انصار یش»، مشهور به ینجف یدزفول یشوشتر  ین انصار یبن محمد ام یخ مرتضیش: از

 ق.1307ذکر نشده است، : ،کاتبین کاخانیناخر، به همت محمد حسیب: ران[ی]ا
، یسب [، ،لبد چرمب 5/15×  28]: سطر، اندازه مبتن 37، ی، رحل1317: سا  نشر

 صفحه. 568
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212 

« = ری بالش رح الکب»شرح المختصر النافع المع روف  یق االحکام بالدالئل فیتحق یاض المسائل فیر .87
 (ی، عربیفقه جعفر)  اض الدالئلیاض المسائل و حیر 

 ق(767-602) یلجعفر بن حسن محقق ح: از

 ق(.1231-1161) «اضیصاحب ر »، مشهور به کربالیی یکاظم طباطبایی یبن محمد عل ید علیس: شارح

 ق.1307ذکر نشده است، : ،کاتبکتاب فروشمطب ه حاج احمد آقا تا،ر : رانیا
 صفحه. 632، یس [، ،لد چرم 25×  5/17]: سطر، اندازه متن 37، یرحل 

213 

 (ی، عربیات، شعر مذهبیادب)  ه[یده ]بائیشرح قص.88

 ق(.1295 -1212) حایری یرشت ینید کاظم بن قاسم حسیس: از

(، یمحمد تقب) ر بیالشه یطالقان یبن محمد هاد یناخر، به خد نظر علیب: ،ا یب
 ق. 1269

 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم8/12×  23]: سطر، اندازه متن 27: یرحل

214 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  ةیاالصول الفقه یة فیاالصول= الفصول الغرو یالفصول ف.89

م. ) «صاحب فص ول»، مشهور به حایری یطهران یم[ اصفهانیم ]عبدالرحین بن محمد رحیخ محمد حسیش: از

 ق(.1261ا ی 1254

 ق.1266، ی المرضا قم یکارخانه مال فال الله، به خد محمود بن حا،: رانیا
 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم 25×  14]: سطر، اندازه متن 40: یرحل 

215 

   (ی، فارسیفقه جعفر)  ه[ی]رساله عمل یجامع عباس.90

 یع امل یب ن حس ن ب ن محم د ص الح جبع  ین محمد بن علین بن عبدالصمد بن شمس الدیمحمد بن حس: از

 ق(. 1030-953) «ین عاملی= بهاء الدبهاییخ یش»، مشهور به یحمدان یحارث

ذکبر :   زاده،کاتببیاص ر، به اهتمبام محمبد بباقر رحب یرزا علیمطب ه م -: ران[ی]ا
 ق.1329نشده است، 

 صفحه. 302، یس [، ،لد چرم 26×  15]: سطر، اندازه متن31: یرحل 
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؛ عبداللبه یزدیب طبباییطباد محمبد کباظ  یسب یببه حواخب ینسخه محشب: ضمای 
 آمده. یاصفهان یل صدر موسو ید اسماعی، سی؛ مال محمد کاظ  خراسانیمازندران

216 

النح و الب ن الحاج ب=  یة ف ی ه= ش رح الکافی ح ل مش کالت الکاف) ةی شرح الکاف یة فیائیالفوائد الض.91
 (ینحو، عرب – یزبان عرب)  ةیالکاف ة لحل مشکالتی= فوائد وافی= شرح مال جامیشرح الجام

م. ) «اب ن حاج ب»مش هور ب ه  یدمشق یونس اسکندر ین عثمان بن عمر بن ابوبکر بن یابوعمرو جمال الد: از

 ق(.646

 ینقش  بند یه رو  یراز یش  یاص  فهان ین عب  دالرحمن ب ن احم د ب  ن محم د دش تیابوالبرک ات نورال د: ش ارح 

 ق(.898 م.) «یجام»و « یدشت»متخلص به 

 ق.1275، یب خوانسار یرزا عبدالله طبیناخر، به خد محمد رضا بن میب: رانیا
، ینگور عطبف چرمبیس [، ،لبد گبال 5/24×  8/13]: سطر، اندازه متن 32: یرحل

 بدون خماره صفحه.

217 

 (یواقعه کربال، فارس –مقتل )  مخزن البکاء.92

 ق(.1292م. ) ینیقزو یانمحمد صالح بن احمد برغ یمول: از

 ق.1256، یناخر، به خد ابوالقاس  بن اسدالله خوانسار یب: رانیا
 ، ببدون خبماره صبفحه،یس [، ،لبد چرمب 28×  15]: سطر، اندازه متن 37: یرحل

 (.1256: فیب تالیتار )
 ق.1271ب ی، به تار ین بن مالمحمد باقر آرانیمال محمد حس: اهداکننده

218 

 یو فارس یخ اسالم، عربیتار)  م سبعه(یاقال) خیناسخ التوار .93

س پهر »، مش هور ب ه "بلس ان المل ک"ملق ب  یکاش ان یب ن محم د عل  یرزا محم د تق ی وان میال د یمستوف: از

 ق(.1297-1216) «.یکاشان

، ببه اهتمبام آقبا ینید نبائید سب یسب دارالطباعبه: ناخبر -اصفهان دارالسلطنه: رانیا
، یباسبمه چب یو ،هد محمد تقب ی، با س یخوانسار  کتاب فروشتا،ر  یمحمد مهد 

 ق.1324، یاصفهان یبه خد مصطف
 صفحه. 1053، ی[، ،لد چرم27×  15]: سطر، اندازه متن 29بزرگ،  یرحل 
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 باخد.یم ک مجلد، ،لد سوم از کتاب دومینسخه سه ،لد در : حا یتوض

219 

 (ی، فارسیشعر فارس –ات یادب)  یدر یحمله ح.94

 ق(.13قرن ) «یراج»متخلص به  یکرمان یبمان عل یمول: از

 ق.1264، یاص ر تفرخ یناخر، به خد عل یب
 صفحه. 413، یس [، ،لد چرم 28×  5/15]: سطر، اندازه متن 37: یرحل 

حابر   ید گذختگف خجاعت و رخاد  و از خویکتاب مشتمل بر توص: حا یتوض
 است. طالب یبن اب یعل

220 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  االصول الفقه یة فیاالصول= الفصول الغرو یالفصول ف.95

م. ) «صاحب فص ول»، مشهور به حایری یطهران یم[ اصفهانیم ]عبدالرحین بن محمد رحیخ محمد حسیش: از

 ق(.1261ا ی 1254

 ق.1266، ی المرضا قم یخانه مال فال الله، به خد محمود بن حا،کار : رانیا
 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم 25×  14]: سطر، اندازه متن 40: یرحل 

 باخد.یم دست نوخته ینسخه دارا: حا یتوض

221 

 (یو فارس یواقعه کربال، عرب –مقتل )  تذکرة الشهداء.96

 ق(.1340-1262) ،یکاشان یف ساوجیمدد شر یب الله بن علیحبمال : از

ب اللبه یبذکر نشده است، به اهتمام محمد بن مبال حب: بدون ناخر،کاتب -: ران[ی]ا
 ابن مؤلف(.) یف کاخانیخر 

(، ین بن محمبد ، فبر کاخبانیمحمد حس ینسخه خط یافست از رو ): بزرگ یرحل 
، ینگور، عطبببف پارچبببه ایگبببالسبب [،،لد  23×  5/12]: سببطر، انبببدازه مبببتن 25

 صفحه. 455+14
 از خرح حا  مؤلف آمده. یان مختصر یدر پا: مندر،ا 
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222 

 (یث، عربیحد)  نهج البالغة.97

 ق(.40ش.) طالب یبن اب ین ابوالحسن علیرالمومنین، حضرت امیالموحد یمول: از

ف یش ر »، «ید رض یس »، «یرض »مش هور ب ه  یموسو  ین بن موسید ابوالحسن محمد بن حسیس: یگردآور  

 ق(.406م. ) «نیذوالحسب»و « یرض

 یاهبر  ی، ببه خبد محمبدباقر ،رفادقبانیتقب یکارخانبه مشبهد : دارالخالفه طهران
 ق.1302، یزیتبر 

، ببدون یگور عطف چرمیس [، ،لد گال 26×  5/11]: سطر، اندازه متن 18: یرحل 
 .یصفحه خمار 

 مده است.ه خرح آیدر حاخ: ضمای 

223 

 (یخ افغانستان، فارسیتار)  خ کابلیخ افغانستان= تار یخ= تار یسراج التوار .98

 د محمد= محمد کاتب.یض محمد کاتب بن سعیف: از

 ک مجلد.یق، دو ،لد در 1331، یدارالسلطنه کابل، سرب یمطب ه حروف: کابل
 9+337نگور، یسببوم[، ،لببد گببال 27 × 16]: سببطر، انببدازه مببتن 37: بببزرگ یرحلبب

 صفحه.

224 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  نسخه( 2) علم االصول یفرائد االصول= الرسائل ف.99

 ق(.1281م. ) «یخ انصار یش»، مشهور به ینجف یدزفول یشوشتر  ین انصار یبن محمد ام یخ مرتضیش: از

 ق.12، قرن یناخر، به خد محمد بن علیب: رانیا
نگور، ببدون یعطبف گبال یس [، ،لد چرمب 26×  15]: سطر، اندازه متن 37: یرحل 

 خمارش صفحه. 
 دارد. دست نوخته یحواخ: ضمای 

 225  
 (یو فارس یمتفرقات، عرب –اسالم )  وریاحوال االنسان(، معروف به کتاب انسان و ط یف) نیجامع النور .100

واع ظ »واع ظ مش هور ب ه  یس بزوار  یاصغر ]محمد جعفر[ واع ظ دول ت آب اد یل بن علیاسماع یج مولحا: از

 ق(. 1312-1224) ن(،ی= صدر المحدثیسبزوار 



   63    |    هااول : فهرست بخش  

 

 ق.1327ذکر نشده است، : وزار  علوم و م ارف،کاتب -: رانیا
 74+313 ،یسبب [ ،لببد چرمبب 5/28×  16]: سببطر، انببدازه مببتن 37: بببزرگ یرحلبب 

 صفحه.

226 

 (ی، فارسیاخالق اسالم)  معراج السعادة.101

 «یفاض ل نراق »و مش هور ب ه « ص فایی»، متخلص ب ه یکاشان یبن ابوذر نراق یاحمد بن محمد مهد یمول: از

 ق(.1185-1245)

، ی،رفادقبان ینیب الحسبیبخان، به خبد محسبن ببن حب یالله قل دارالطباعه: رانیا
 ق.1274

نگور، ببدون خبماره یس [، ،لد گال 28×  5/15]: سطر، اندازه متن 31: بزرگ یرحل
 صفحه.

227 

ق الخ ا  و الع ام= ی ن االمام من طر ییتع یة االئمة الکرام و حجج الخصام فیاثبات وال  یة المرام فیاغ.102
 (یامامت، عرب –عه یث شیاداح)  ق الخا  و العامین االمام من طر ییتع یالخصام ف حجتة المرام و یغا

 ق(.1109ا ی 1107م. ) یبحران یتوبل یکتکان ینیل بن عبدالجواد حسیمان بن اسماعید هاشم بن سلیس: از

رزا یبو اهتمبام بهبرام م یخان قا،ار، به س  یقل یعل دارالطباعه: طهران دارالخالفه
 ق.1272رزا بابا، یر بمیالشه یخوانسار  ید محمد علیم زالدوله، به خد س

 صفحه[. 784+21، ]ی[، ،لد چرم27×  16]: سطر، اندازه متن 37: بزرگ یرحل 
 ق.1279، ین بن مالمحمد باقر آرانیمال محمد حس: اهداکننده

228 

 (یعه، عربیث شیاحاد)  (14ج) بحاراالنوار .103

 ق(.1110م. ) «یعالمه مجلس»شهور به ، میاصفهان یمجلس یبن مقصود عل یمحمدباقر بن محمدتق یمول: از

 ق.12، قرن یناخر، به خد محمد خوانسار یب: رانیا
، ینگور عطبف چرمبیسب [،،لد گبال 28×  16]: سطر، اندازه مبتن 41: بزرگ یرحل 

 بدون خماره صفحه.
 ق.1282، یآران یاکبر بن مال عل یمال عل: اهداکننده
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229 

 (ی، عربیفقه جعفر)  (الصلوهکتاب ) مجواهرالکال.104

 ق(.1266م. ) «صاحب جواهر»، مشهور به ینجف یف اصفهانیم شر یخ محمد حسن بن محمد باقر بن عبدالرحیش: از

 ق.1275، یدارالطباعه حاج عبدالمحمد، به خد ابوالقاس  خوانسار : رانیا
خبماره  ، ببدونیسب [، ،لبد چرمب 26×  15]: سبطر، انبدازه مبتن 41: ببزرگ یرحل

 صفحه.

230 

 (ی، عربیفقه جعفر)  ةیفقه االمام یة فیة= شرح اللمعة الدمشقیشرح اللمعة الدمشق یة فیالروضة البه.105

د یش ه»مش هور ب ه  یدمش ق یعامل ینیجز  یبن محمد بن حامد حل ین محمد بن مکیابوعبدالله شمس الد: از

 ق(.786م. ) «اول

 ق(.956م.) «ید ثانیشه»، مشهور به یشام یعامل یجبع ینیبن احمد جز  ین بن علین الدیخ ز یش: شارح 

 ی  ببن محمبد تقبی، ببه خبد عببدالرحکتباب فروخبی  تبا،ر یببن اببراه یعل: رانیا
 ق. 1322، یزیتبر 
 ص. 456نگور، یس [، ،لد گال 5/21×  5/10]: سطر، اندازه متن 25: بزرگ یرحل

231 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  ضوابط االصول.106

 (.1264ا ی 1262د. ) «صاحب ضوابط»مشهور به  حایری ینیقزو ینیخوئ یم بن محمد باقر موسو ید ابراهیس: از

 یر، به خبد محمبد ببن علبیاکبر و آقا محمد نص یآقا عل ی}طهران{، به س : رانیا
 ق.1275تا  1272، یخوانسار 

عطببف  یسبب [، ،لببد چرمبب 5/26×  5/15]: نببدازه مببتنسببطر، ا 41: بببزرگ یرحلب 
 ک مجلد(.ی،لد در  2) بدون خماره صفحه، نگور،یگال

233 

 (3-1ج) ع االسالمیشرح شرا یمدارک االحکام ف.107
  یُهذل ییحین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن ینجم الد: از

 
 ق(. 676م. ) «محقق اول»، «یمحقق حل»مشهور به  یحل

 ق(.1009م. ) «صاحب مدارک»، مشهور به یعامل یجبع ین موسو یبن حس ید محمد بن علین سیشمس الد: شارح

 ق.1268ناخر،کاتب ذکر نشده است، یب: ران[ی]ا
 ص. 1+278، یس [، ،لد چرم 26×  5/14]: سطر، اندازه متن 39بزرگ،  یرحل 
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 آ از و انجام کتاب فرسوده است.: حا یتوض

234 

ب القوان.108
 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  قات...(یتعل) ن=یمهذ

« دام اد»، مشهور به حایری یفارس یفامور  یوسف موسو ید محمد صالح بن محمد حسن بن یرزا سیحاج م: از

 ق(.1303م. ) «عرب»و 

-1151) یقمب یرزایبابوالقاسب  ببن محمبد حسبن م: ن االصبو ، ازیقوان وابسته به
 ق(.1231

 ق.1303ذکر نشده است، : ناخر،کاتبیب: ران[ی]ا
روکببش  مقببواییسبب [، ،لببد  26×  5/15]: سببطر، انببدازه مببتن 39بببزرگ،  یرحلبب 

 ، بدون خماره صفحه.ی، عطف چرمیکا ذ

235 

 (یو فارس ی، عربیاخالق اسالم)  نیمجالس المتق.109

 ق(.1263 م.) «د ثالثیشه»مشهور به  ینیقزو یبن محمد برغان یمحمد تق یمول: از

ن، ببه خبد حسب ،یمحمبد علب یمبال محمبد بباقربن حبا، یناخر، به سب یب ،ا؛ یب
 .ق1127

ببدون خبمارش  ،یسب [، ،لبد چرمب 28×  16]: سطر، اندازه متن 37بزرگ،  یرحل 
 صفحه.

236 

 (یو فارس یواقعه کربال، عرب –مقتل )  الشهداءدیبة سیمص یمخزن البکاء = مخزن البکاء ف.110

 ق(.1294م. ) ینیقزو یمحمد صالح بن احمد برغان یمول: از

رزا یب، ببه خبد محمدرضبا ببن میو اهتمام حاج مالباقر تا،ر خوانسار  یبه س : رانیا
 ق.1280، یب خراسانیعبدالله طب

 خماره صفحه.، بدون یس [، ،لد چرم 29×  5/16]: سطر، اندازه متن 38: یرحل
 .یان آرانین دهقانیعباس بن حس: اهداکننده 

                                                     237 
 (یعه، عربیر شیتفاس) ر قرآنیفست.111

 مؤلف ناخناخته: از



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    66    

 

 . ق(1280: ب نشریتار  ،ق728: فیتأل) ق.1280ناخر، بدون نام کاتب، یب: رانیا
، ینگور عطبف چرمبیسب [، ،لبد گبال 5/28 ×  16]: سطر، انبدازه مبتن 39: یرحل

 بدون خماره صفحه.
 ان قرآن.یااء تا پیاز سوره انب ی یر خینسخه تفس: حا یتوض

 عطار. یمصطفو  یدعلیوراث س: اهداکننده

238 

 (یواقعه کربال، عرب –مقتل )  اسرار الشهادات یر العبادات فیاسرار الشهادة= اکس.112

 ق(. 1286م. ) ،«یفاضل دربند»مشهور به  حایری یدربند یروانیبن عابد بن رمضان بن زاهد شآقا : از

اسبدالله،  کربالیبیو اهتمبام  ین، به سب یعبدالحس کربالییکارخانه : ناخر -زیتبر : رانیا
 ق.1284 است، ذکر نشده: ز، کاتبیتبر : ، محل نشریوسف مرند یح و خد یبه تصح

 بدون خمارش صفحه. ،یس [، ،لد چرم 5/27×  15سطر ] 31: بزرگ یرحل 

239 

اءیات مبهمات شر یکشف الغطاء عن خف.113  (یعه، عربید شیعقا –کالم )  عة الغر 

 ق(.1227م. ) «کاشف الغطاء»، مشهور به ینجف یجناح یحل ییحیخ جعفر بن خضر بن یش: از

و اهتمام آقا محمد حسبن  ید محمد باقر، به س یمطبع آقا س: ار الخالفم طهران[]د
افه "ر بیالشه یطهران  ق.1271 ،ذکر نشده است: ،کاتب" صح 

، عطببف یسبب [، ،لببد چرمبب 27×  5/15]: سببطر، انببدازه مببتن 38: بببزرگ یرحلبب 
 نگور، بدون خماره صفحه.یگال

240 

 (ینحو، عرب – یزبان عرب)  ة البن مالکیة شرح االلفیشرح االلف یة فیرضالبهجة الم.114

 ق(.672م. ) «ابن مالک»، مشهور به یاندلس یانیج طایین محمد بن عبدالله بن مالک یابوعبدالله جمال الد: ناظم

 ق(.911-849) یمصر  یوطین ابوالفضل عبدالرحمن بن ابوبکر بن محمد سیجالل الد: شارح 

، یگبانیعبدالخالق، ببه خبد محمبد رضبا ببن ابوالقاسب  گلپا کربالییرخانه کا: رانیا
 ذکر نشده است.: ب کتابتیتار 

، ینگور عطبف چرمبیسب [، ،لبد گبال 16×  8]: سطر، انبدازه مبتن 15: بزرگ یرحل
 بدون خماره صفحه.
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241 

 (یعه، عربیث شیاحاد)  (10ج) بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار.115

 ق(.1110م. ) «یعالمه مجلس»، مشهور به یاصفهان یمجلس یبن مقصود عل یمحمد باقر بن محمد تق یمول: از

 یاصب ر ببن عببدالجبار اصبفهان ید محمبد بباقر، ببه خبد علبیمطب ه آقبا سب: رانیا
 ق.1271، یمر یس

 خماره صفحه. ، بدونیس [، ،لد چرم 26×  14]: سطر، اندازه متن 37: یرحل

242  

 (ی، فارسیفقه جعفر)  مقامع الفضل.116

 ق(.1216م. ) «صاحب مقامع»، مشهور به حایری یکرمانشاه یبهبهان یبن محمد باقر اصفهان یآقا محمد عل: از

محمد باقر روضبه خبوان، ببه خبد  یش و اهتمام مولیناخر، حسب فرمایب: ]تهران[
 ق(.1190ف یب تالیتار ) ق،1275، ین خوانسار یبن مال حسرزا محمد یم
، یعطبف پارچبه ا یسب [، ،لبد چرمب 26×  8/14]: سطر، انبدازه مبتن 39: یرحل 

 بدون خماره صفحه.

243 

 (ینحو، عرب – یزبان عرب)  بیب عن کتب االعار یاللب یمغن.117

 ق(.762م. ) «ابن هشام»، مشهور به یمصر  ینحو  یانصار  وسفین ابومحمد عبدالله بن یجمال الد: از

 .یخراسان یآخوند مال محمد و مال محمد عل: مصحح 

 ق.1273، ین الهمدانیناخر، به خد محمد بن الحسیب: طهران دارالخالفه
، ینگور، عطبف چرمبیس [، ،لد گال 5/21×  5/12]: سطر، اندازه متن 25: یرحل 

 بدون خماره صفحه.

244 

« = ری بالش رح الکب»شرح المختصر النافع المعروف  یق االحکام بالدالئل فیتحق یاض المسائل فیر .118
 (ی، عربیفقه جعفر)  اض الدالئلیاض المسائل و حیر 

 ق(.767-602) یجعفر بن حسن محقق حل: از

 ق(.1231-1161) «اضیحب ر صا»، مشهور به کربالیی یکاظم طباطبایی یبن محمد عل ید علیس: شارح

، بدون نام کتاب فروش  یابراه یدارالطباعه حاج احمد بن حا،: ناخر -زیتبر : رانیا
 ق.  1308کاتب، 
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 صفحه. 572، یس [، ،لد چرم 25×  5/14]: سطر، اندازه متن 37: بزرگ یرحل

245 

 (یو فارس یصرف و نحو، عرب – یزبان عرب)  جامع الشواهد.119

 ق(.14-13قرن ) یف اردکانیرضا شر  یخ محمد باقر بن علیش: از

ذکببر نشببده اسببت، : ،کاتبیآخونببد مببال محمببد خراسببان یناخببر، بببه سبب یببب: زیببتبر 
 ق.1276

 ، بدون خماره صفحه.یس [، ،لد چرم 26×  15سطر، ] 37: یرحل 

246 

 (یوعظ، فارس – یاخالق اسالم)  ات(وانیاحوال الح یف) نیمجمع النور .120

واع ظ ) واع ظ، مش هور ب ه یس بزوار ،یاصغر}محمد جعفر{ واعظ دول ت آباد یعل یل بن مولیاسماع یمول: از

 ق(.1312-1224) نیحدثم= صدرال یسبزوار 

، یزیبتبر  ین، به خد محمد علیعبدالحس یز، کارخانه مشهد یتبر  دارالسلطنه: رانیا
 ق. 1303

 27+513، یسبب [، ،لببد چرمبب24×  5/14]: ر، انببدازه مببتنسببط 27: بببزرگ یرحلبب
 صفحه.

247 

 (ی، فارسیفقه جعفر)  ه[ی]رساله عملیجامع عباس.121

 یع امل یب ن حس ن ب ن محم د ص الح جبع  ین محمد بن علین بن عبدالصمد بن شمس الدیمحمد بن حس: از

 ق(. 1030-953) ین عاملیالدبهاء « = بهاییخ یش»، مشهور به یحمدان یحارث

 ق.1321ذکر نشده است، : بدون ناخر،کاتب -: ران[ی]ا
، یس [، ،لد مقبوا روکبش کا بذ 24×  5/13]: سطر، اندازه متن 27: بزرگ یرحل 

 صفحه. 419، یعطف چرم
و  یزدیب طباطبایید محمد کاظ  یاز س یهائ دست نوختهه نسخه یدر حاخ: ضمای 

 آمده است. یفهاناص یل صدر موسو ید اسماعیس
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248 

 (یو عرب یمواعظ، فارس)  امیة الصیشرح ادع یعنوان الکالم ف.122

 (.1315-1244) یاصفهان یمحمد باقر بن محمد جعفر فشارک یمول: از

 ق.1333ذکر نشده است، : ناخر،کاتبیب: ]تهران[
 صفحه. 354، یچرم س [، ،لد 5/26×  5/15]: سطر، اندازه متن 33: یرحل 

 ده.یگر خ را به چاپ رسیو د یو س د  سناییه کتاب اخ ار یدر حاخ: ضمای 

249 

 ی= ش رح منظوم ه ف یالمراث  یات ف یشرح منظومة بحرالعلوم= شرح االثناعشر  ینة النجاة فیسف.123
 (یشعر، فارس –ات یادب)  = شرح العقود االثنتا عشرنیة الحسیمرث

، ینجف  یبروج رد ییطباطب ا ینیحس  یم حسنیمحمد بن محمد بن عبدالکر  یبن مرتض ید محمد مهدیس: از

 ق(.1212 -1155) «بحرالعلوم»مشهور به 

 ق(.1309-1227) «یفاضل بسطام»، مشهور به یبن محمد باقر بسطام ینوروز عل یمول: شارح 

ب یتبار ) ،یمرتاب دی، مطب به سبیخوانسبار  کتباب فبروشطهبران، تبا،ر  دارالخالفه
 ق(.1286: ق؛ سا  نشر1281: فیتال

 صفحه. 1+  299، یس [، ،لد چرم 28×  16]: سطر، اندازه متن 33: یرحل 

250 

 (یعرب ها،واژه نامه – یزبان عرب) ط الجامع لما ذهب من کالم العرب = قاموس اللغةیط و القابوس الوسیالقاموس المح .124

 ق(.817ا ی 816م. ) یراز یش یروزآبادیف یقیعقوب بن محمد محمد صدین ابوطاهر محمد بن یمجدالد: از

، ببه خبد یاحمد، رحل ی، به اهتمام ابن مشهد یزی  تبر یابراه یکارخانه حا،: رانیا
 ق.1304هاخ  بن الحسن، 

 صفحه. 671، یس [، ،لد چرم 29×  15]: سطر، اندازه متن 39: یرحل 
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251 

 (یو فارس یمتفرقات، عرب –اسالم )  مجموعه

 کتاب المالئکه و ذکر احوالهم() . مالئکه1 .125
 طانی. کتاب ش2 .126
 . کتاب نوادراآلثار المشهور بالجنه و النار3 .127
 وانات(یاز احوال ح یاو شمه) د ومنبری. کتاب 4 .128

واع ظ »واع ظ مش هور ب ه  یس بزوار  یاصغر ]محمد جعفر[ واع ظ دول ت آب اد یل بن علیاسماع یحاج مول: از

 ق(. 1312-1224) نی= صدرالمحدثیسبزوار 

 یحبا،: حی، تصبحیطهرانب ید مرتابیرزا حسبن و سبیکارخانه آقبام: طهران -رانیا
 ق.1317ن، یبن محمد حس به خد محمد ،واد ،ین خوانسار یمحمد حس

 ، صببفحهیسبب [، ،لببد چرمبب 5/28×  15]: سببطر، انببدازه مببتن 35بببزرگ،  یرحلبب
 (.مختلف)

252 

 اءیذکر االنب یف یاسماء الحسن یجنات الخلود المعمور من جداول النور ف.129
 (یو عرب یفارس ها،سرگذشت نامه –امبران یپ)   

 ق(.1128م. پس از ) «مدرس»مشهور به  یاصفهان یآبادخاتون یرضا بن محمد مؤمن امامد محمد یرزا سیم: از

 یمشببهد  دسببت یبباری، بببه ین نببور ین ال ابببدیبببببن ز  یمطب ببه علبب: طهببران -رانیببا
سبلطان  یببن مرحبوم محمبد هباد یقلب ی، ببه خبد مصبطفین مازنبدرانی المحس

 ق.1264، یکجور 
ه صببور  ،ببداو  اسببت[، ،لببد ]مببتن ببب: سبب [، انببدازه سببطر  35×  22]: یرحلبب 

 ، بدون خماره صفحه.ینگور عطف پارچه ایگال

253 

 اءیذکر االنب یف یاسماء الحسن یجنات الخلود المعمور من جداول النور ف.130
 (یو عرب یفارس ها،سرگذشت نامه –امبران یپ)   

 ق(.1128م. پس از ) «مدرس»مشهور به  یاصفهان یبادخاتون آ ید محمد رضا بن محمد مؤمن امامیرزا سیم: از

رمحمدصبادق ببن یو اهتمبام م یاکبر، ببه سب  یرزا علیکارخانه آقام: طهران -رانیا
 ق. 1285، یر ابوالقاس  خوانسار یم
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: اسبت[، انبدازه مبتن ]متن به صور  ،بداو : س [؛ ت داد سطر 23×  21]: یرحل
 حه.، بدون خماره صفیس [، ،لد چرم 23×  21]

254 

 «5و  4ج»ائمة االطهار(= مجمع المصائب  یدر مواعظ و مراث) معدن االسرار.131
 (ی، فارسیمراث – یاخالق اسالم)   

 (ین یفاض ل قزو) مشهور به یزنجان ینیقزو یمحمد قارپورآباد یگل محمد بن عل یبن مول یعل یآخوند مول: از

 ق(.1291ا ی 1290م. )

ب یح و مقابلبه آقبا خبی، ببا تصبحی  باسبمه چبیمطب ه حاج عبدالرح: طهران -انر یا
کتباب  یاکببر ببن محمبد علب یرزا علبیبو اهتمام آقا م ی، به س یمحمد ، فر طهران

  .چاپ او () ق1333، ین بن ابوطالب اصفهانی، به خد ،ما  الدیطهران فروش

عطبف  ی[، ،لبد چرمبس  29×  16]: سطر، اندازه متن 35س [؛  34×  22]: یرحل
 صفحه. 145+193، «5و  4ج»ک مجلد(یدو ،لد در ) ،یپارچه ا

255 

 (یعه، عربیاصول فقه ش)  نیشرح اصول المعالم الد ین فیالمسترشد هدایه .132

 ق( 1011-959) ید ثانین بن شهیدالدین بن ز ین بن ز یحس: ن، ازیوابسته به معالم الد

 ق(.1248م. ) یاصفهان یطهران یراز  یکوانیم ایبن عبدالرح یمدتقخ محیش: شارح

، ببه ین خوانسار یناخر، به اهتمام و مطب ه احمد بن محمد حسیب: ]تهران[ -رانیا
 ق. 1283، یخد محمد حسن خوانسار 

، یسب [. ،لبد چرمب 30×  5/15]: سطر، اندازه متن 44س [؛  5/34×  22]: یرحل
 بدون خماره صفحه.

256 

 (یعرب ها،واژه نامه – یزبان عرب)  طیط و القابوس الوسیقاموس المح .133

 ق(.817-729) یراز یش یروزآبادیف یقیعقوب بن محمد صدین ابوطاهر محمد بن یمجدالد: از

 ق. 1264نشده است،  ذکر: ناخر،کاتبیب -رانیا
، یسب [، ،لبد چرمب 27×  5/15]: سبطر، انبدازه مبتن 27س [،  34×  21]: یرحل

 بدون خماره صفحه.
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257 

 (ی، فارسیاخالق اسالم)  معراج السعادة.134

 ق(.1245م. ) «یفاضل نراق»و مشهور به « صفایی»متخلص به  یکاشان یابوذر نراق یاحمد بن محمد مهد یمول: از

کتباب آقبا تبا،ر  یج علبش حبایکارخانبه اسبتاد عبداللبه، حسبب فرمبا: زیتبر  -رانیا
 ق.1324، یزی  بن اسدالله تبر ی، به خد کر فروش

نگور یسبب [، ،لببد گببال 30×  16]: سببطر، انببدازه مببتن33سبب [،  23×  22]: یرحلبب 
 صفحه. 226، یعطف پارچه ا

1/257 

 (ی، عربیفقه جعفر)  «1ج»شرح المختصر النافع  یاض المسائل فیر .135

  یُهذل ییحین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یلدنجم ا: از
 
م. ) «محق ق اول»و « یمحق ق حل »مش هور ب ه  یحل

 ق(. 676

 ق(.1231-1161) «اضیصاحب ر »مشهور به  کربالیی طباطبایی یبن محمد بن عل ید علیس: شارح

 ذکر نشده است. : ب کتابتیناخر،کاتب و تار یب: ران[ی]ا
سبب [، ،لببد  28×  5/16]: انببدازه مببتن سببطر، 43سبب [؛  37×  23]: بببزرگ یرحلبب

 نگور، بدون خماره صفحه.یگال
 (.ه یان کتاب الودیتا پا هکتاب الطهار ) از مبحث: ضمای 

258 

 (یفارس ها،سرگذشت نامه –چهارده معصوم ع ) ونیجالء الع.136
 ق(.1110م. ) «یعالمه مجلس»شهور به ، میاصفهان یمجلس یبن مقصود عل یمحمدباقر بن محمدتق یمول: از

د محمبود ید احمبد و حباج سبیح حاج سبی، به اهتمام و تصحیمطب ه اخوان کتابچ: رانیا
 ق. 1326، ینیحس ید علی، به خد سیراز یخ کتاب فروشتا،ر  یرمحمد علیبن م
نگور یسبب [، ،لببد گببال 28×  19]: سببطر، انببدازه مببتن 37سبب [؛  34×  23]: یرحلبب

 صفحه. 301، یعطف پارچه ا

259 

 (ی، عربیفقه جعفر)  «1ج»ة یشرح اللمعة الدمشق یة فیالروضة البه .137

د یش ه»مش هور ب ه  یدمش ق یعامل ینیجز  یبن محمد بن حامد حل ین محمد بن مکیابوعبدالله شمس الد: از

 ق(.786م. ) «اول
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 ق(.965م. ) «ید ثانیشه»مشهور به  یشام یعامل یجبع ینیبن احمد جز  ین بن علین الدیخ ز یش: شارح 

 ق. 1286ذکر نشده است، : ،کاتبیمحمد عل هح اقل الطلبیو تصح بمباخره: رانیا

نگور یس [، ،لد گبال 5/22×  11]: سطر، اندازه متن 30س [،  5/43×  22]: یرحل
 ، بدون خماره صفحه.یعطف پارچه ا

 قا . ان مسایکتاب طهار  تا پا یاز ابتدا: ضمای 
 دارد. یانجام افتادگ: حا یتوض

260 

 (2ج) ةیفقه االمام یة فیة= شرح اللمعة الدمشقیشرح اللمعة الدمشق یة فیالروضة البه.138
 (ی، عربیفقه جعفر)   

د یش ه«، مش هور ب ه یدمشق یعامل ینیجز  یبن محمد بن حامد حل ین محمد بن مکیابوعبدالله شمس الد: از

 ق(. 786م. ) «اول

 ق(.965-911) ید ثانی، مشهور به شهیشام یعامل یجبع ینیبن احمد جز  ین علین الدیخ ز یش: شارح

، ببه مباخبر  ینیقزو ی، به خد کلب علیدولت دارالطباعهدارالخالفه ناصره،  -رانیا
 ق.1286، یطهران یمالمحمد عل

سبب [، ،لببد  23×  5/11]: سببطر، انببدازه مببتن 30سبب [؛  5/34×  22]: یرحلبب 
 ، بدون خماره صفحه.ینگور عطف پارچه ایگال

 ا (.یکتاب الد) انیکتاب اال،ارة( تا پا) از: ضمای 

261 

 (1ج) ةیفقه االمام یة فیة= شرح اللمعة الدمشقیشرح اللمعة الدمشق یة فیالروضة البه.139
   (ی، عربیفقه جعفر)   

د یش ه«، مش هور ب ه یدمشق یعامل ینیجز  یبن محمد بن حامد حل ین محمد بن مکیلدابوعبدالله شمس ا: از

 ق(. 786م. ) «اول

 ق(.965-911) ید ثانی، مشهور به شهیشام یعامل یلجب ینیبن احمد جز  ین علین الدیخ ز یش: شارح

آقا، به اهتمام آقا ،بار، ببه خبد  یحا، یز، دار انطباع مشهد یتبر  دارالسلطنه -رانیا
 ق،.1271 ، یابراه محمد

 یسبب [ ،لببد چرمبب 26×  15]: سببطر، انببدازه مببتن 35سبب [،  36×  5/23]: یرحلبب
 صفحه. 345، یعطف پارچه ا

 «. کتاب الکفارا »ان ی( تا پاکتاب الطهاره) یاز ابتدا: ضمای 
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 باخد.یم دست نوختهه یحاخ ینسخه دارا: حا یتوض

262 

 (ی، عربیفقه جعفر)  ..(.کتاب) الطهاره.140

 ق(.1281-1214) «یخ انصار یش»، مشهور به ینجف یدزفول یشوشتر  ین انصار یبن محمد ام یخ مرتضیش: از

، ببه مقابلبه محمبد یطهرانب یاکببر خوانسبار  یناخر، به همبت مبال علبیب: ران[ی]ا
 ق.1303، ین قمین ال ابدیع ز ی، به خد محمد خفیآمل یطبرس

، یسب [، ،لبد چرمب 5/27×  16]: سطر، اندازه متن 37؛ [ 5/33×  5/21]: یرحل
 بدون خماره صفحه.

 ، کتاب الخمس، کتاب الصوم.الزکاهکتاب : ضمای 
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 (ی، عربیفقه جعفر)  ..(.کتاب) الطهاره.141

 ق(.1281-1214) «یخ انصار یش»، مشهور به ینجف یدزفول یشوشتر  ین انصار یبن محمد ام یخ مرتضیش: از

ذکبر نشبده : ،کاتببیطهران یاکببر خوانسبار  یناخر، به همبت مبال علبیب: ران[ی]ا
 ق. 1314است، 

نگور یس [، ،لد گبال 5/27×  15]: سطر، اندازه متن 37[ ؛ 5/34×  5/22]: یرحل
 ، بدون خماره صفحه.یعطف پارچه ا

 ، کتاب الخمس، کتاب الصوم.الزکاهکتاب : ضمای 

264 

 (ی، عربیفقه جعفر)  ..(.کتاب) المکاسب= المتاجر.142

 ق(.1281-1214) «یخ انصار یش»، مشهور به ینجف یدزفول یشوشتر  ین انصار یبن محمد ام یخ مرتضیش: از

 ق.1299ذکر نشده است، : ناخر،کاتبیب: ران[ی]ا
 ،ید چرمبسب [، ،لب 5/28×  16]: سطر، انبدازه مبتن 39س [ ؛  34×  22]: یرحل 

 برگ. 164
 .الصلوهکتاب : ضمای 
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265 

 (ی، عربیفقه جعفر)  ..(.کتاب) المکاسب= المتاجر .143

 ق(.1281-1214) «یخ انصار یش»، مشهور به ینجف یدزفول یشوشتر  ین انصار یبن محمد ام یخ مرتضیش: از

 ین خوانسبار ین ال اببدیبز ن ببن احمبد ببن مالین ال اببدیبو اهتمبام ز  یبه س : ران[ی]ا
ن یو مالحسب یح و مقابله مال محمدباقر بن محمد قاسب  خوانسبار ی، به تصحیاصفهان

 ق. 1305، ین خوانسار ین ال ابدی، به خد احمد بن ز یبن مالعبدالله خوانسار 
نگور یس [، ،لد گال 27×  5/15]: سطر، اندازه متن 37 ،س [ 35×  5/22]: یرحل

 حه .+ صف375، یعطف پارچه ا
ث، صببلوة یببا، کتبباب النکبباح، کتبباب الرضبباع، کتبباب الموار یکتبباب الوصببا: ضببمای 
 . هالجماع

 آ از و انجام نسخه فرسوده است.: حا یتوض

266 

 ی، عربیفقه جعفر ) «1ج »المکاسب  هقیالمکاسب = تعل هیاشح.144
ب یخب» ، مشهور به یجفن یدزفول یخوختر  ین انصار یبن محمد ام یب مرتایخ: از

 ق(1281 -1214) «یانصار 
، ینجفب یاصبفهان یزیبتبر  ین بن محمبد حسبن نخجبوانیب محمدحسیخ: یمحش

 ق(.1361م. ) «یانکمی»مشهور به 
 ق.1363ذکر نشده است، : ناخر،کاتبیب: ران[ی]ا

نگور یسب [، ،لبد گبال 28 ×  16] : سطر، انبدازه مبتن 37س [ ؛  35 ×  23]: یرحل
 + صفحه.332، یا عطف بارچه

 مقدمه محمدرضا مظفر.: ضمای 

267 

 (  ی، عربیفقه جعفر)  «1ج»ع االسالم یشرح شرا یجواهر الکالم ف.145

 ق(. 1266د. ) «صاحب جواهر»، مشهور به یف اصفهانیم شر یخ محمد حسن بن محمدباقر بن عبدالرحیش: از

 ی یحین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن ین احکام الحالل و الحرام از نجم الدایب یع االسالم فیشرا: وابسته به

 ق(.676م. ) «محقق اول»و « یمحقق حل»، مشهور به یحل یُهذل

 ذکر نشده است. : ب کتابتی،ا،کاتب و تار یب: ران[ی]ا
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 یسبب [، ،لبد چرمبب 26×  5/15]: سببطر، انبدازه مبتن 41 ،سب [ 36×  24]: یرحلب
 خماره صفحه.نگور، بدون یعطف گال

 .الطهارهکتاب : ضمای 
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 (ی، عربیفقه جعفر)  ع االسالمیشرح شرا یجواهر الکالم ف.146

 ق(. 1266م. ) «صاحب جواهر»، مشهور به یف اصفهانیم شر یخ محمد حسن بن محمدباقر بن عبدالرحیش: از

 ی یحین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یالحرام از نجم الد ان احکام الحالل ویب یع االسالم فیشرا: وابسته به

 ق(.676م. ) «محقق اول»و « یمحقق حل»، مشهور به یحل یُهذل

 ی، مقدمه به خد علیبن محمد ، فر خوانسار  ی،ا، به خد محمد مهد یب: ران[ی]ا
 ق.1271، یبن محمد رضا خوانسار 

 یسب [، ،لبد چرمب 5/25×  15]: سبطر، انبدازه مبتن 41س [ ؛  37×  24]: یرحل 
 نگور، بدون خماره صفحه.یعطف گال

 ا .یان کتاب الدید و الذباحم تا پایکتاب الص یاز ابتدا: ضمای 

269 

 (ی، عربیفقه جعفر)  ع االسالمیشرح شرا یجواهر الکالم ف.147

 ق(. 1266م. ) «صاحب جواهر»ه ، مشهور بیف اصفهانیم شر یخ محمد حسن بن محمدباقر بن عبدالرحیش: از

 ی یحین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یان احکام الحالل و الحرام از نجم الدیب یع االسالم فیشرا: وابسته به

 ق(.676م. ) «محقق اول»و « یمحقق حل»، مشهور به یحل یُهذل

 ق.1272،ا، به خد ابوالقاس  بن عبدالله زارع، یب: ران[ی]ا
 یسب [، ،لبد چرمب 26×  5/15]: سطر، اندازه متن 41 [، س 35×  5/22]: یرحل 

 ، بدون خماره صفحه.یعطف پارچه ا
کتاب الزکوة، کتاب الخمس، کتاب الصوم، کتاب االعتکاف، کتاب الحب  و : ضمای 

 ، کتاب الجهاد.هال مر 

270 

 «10ج( »نیخ الفاطمة الزهراء و الحسیر تا یف) بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار .148
 (یعه، عربیث شیاحاد)   

 ق(.1110م. ) «یعالمه مجلس»، مشهور به یاصفهان یمجلس یبن مقصود عل یمحمد باقر بن محمد تق یمول: از
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 ق. 1332، یزیرزا احمد تبر یرزا صمد بن می،ا، به خد میب: ران[ی]ا
سبب [، ،لببد  28×  5/16]: مببتنسببطر، انببدازه  37سبب [؛  5/34×  5/22] : یرحلبب

 صفحه. 300، ینگور عطف پارچه ایگال
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 کتاب...(.) = السماء و العالم« 14ج » بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار .149
 (یعه، عربیث شیاحاد)   

 ق(.1110م. ) «یعالمه مجلس»شهور به ، میاصفهان یمجلس یبن مقصود عل یمحمد باقر بن محمد تق یمول: از

ب ید محمد باقر و حباج موسبیح و مقابله و اهتمام سی،ا، تحصیب: ران[ی]ا ار، ببه فخ 
 ق.1269، ینیالقاس  حس یخد محمد صادق بن اب

 یس [، ،لبد چرمب 26×  5/15]: سطر، اندازه متن 41س [؛  36×  5/23] : یرحل 
 ، بدون خماره صفحه.یعطف پارچه ا

272 

عش ر= بح اراالنوار الجامع ه  یخ االم ام الث انیتار  یترجمه مجلد الثالث عشر من کتاب بحاراالنوار ف .150
 (یو عرب یعه، فارسیث شیاحاد)  «.13ج » لدرر اخبار االئمة االطهار

 ق(.1110م. ) «یعالمه مجلس»، مشهور به یاصفهان یمجلس یمقصود عل یمحمد باقر بن محمد تق یمول: از

 ه.یاروم یحسن بن محمد ول: مترجم 

ببن  یز، کارخانبه آخونبد مالصبالح، ببه اهتمبام محمبد مهبد یبتبر  دارالسلطنه: رانیا
 ق.1268، اسکوییمالصالح، به خد محمد بن عبدالله 

، یسب [، ،لبد چرمب 5/27×  15]: سطر، انبدازه مبتن 35س [؛  34×  21] : یرحل 
 صفحه. 468

273 

 عةیل مس ائل الش ر یتحص  یعة ال یعة= وسائل الش یل مسائل الشر یتحص یعة الیل وسائل الشیتفص .151
 (یعه، عربیث شیاحاد) «2و 1ج( »الصلوهو  الطهارهکتاب )

خ ح ر یش «= یح ر ع امل»و « صاحب الوسائل»مشهور به  یعامل یبن محمد مشغر  یمحمد بن حسن بن عل: از

 ق(.1104م. ) یعامل
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، و باقر بن یح و مقابله حاج محمد قاس  بن مهد یو تصح یناخر، به س یب: ران[ی]ا
 ی؛ ببه خبد محمبد ببن علبی  خوانسبار ی، و محمد باقر بن حاج رحبیحاج محمد عل

 ق. 1269، یخوانسار 
، یس [، ،لد چرمب 27×  5/15]: سطر، اندازه متن 41س [؛  36×  5/22] : یرحل

 بدون خماره صفحه.

1/273 

 عةیل مس ائل الش ر یتحص  یعة ال یعة= وس ائل الش یل مسائل الشر یتحص یعة الیل وسائل الشیتفص.152
 (یعه، عربیث شیاحاد)  «5ج»کتاب النکاح( )

خ ح ر یش «= یح ر ع امل»و « صاحب الوسائل»مشهور به  یعامل یبن محمد مشغر  یمحمد بن حسن بن عل: از

 ق(.1104م. ) یعامل

 یسب [، ،لبد چرمب 27×  5/15]: سبطر، انبدازه مبتن 41سب [،  36×  24]  :یرحل
 ، بدون خماره صفحه.یعطف پارچه ا

د و الذباحبه، یمان، کتاب الصیر، کتاب اال یکتاب النکاح، کتاب ال تق و التدب: ضمای 
ث، کتاب الحدود و یض و الموار ی، کتاب الفراه، کتاب الشف هکتاب االط مه و االخرب

 را .یالت ز 

274 

 (یعه، عربیر شیتفاس)  یر الصافیم= تفسیر القرآن الکر یر= تفسیالتفس یف یالصاف.153

و مش هور ب ه « ضیف »، م تخلص ب ه یض کاش انیب ن ش اه محم ود ف  یمحمد محسن بن شاه مرتض  یمول: از

 ق(.1091م. ) «.ضیمالمحسن ف»و « یض کاشانیف»

 ق.1266ف[، ،ا، به خد ]مولیب: رانیا
، یسب [، ،لبد چرمب 26×  5/14]: سطر، انبدازه مبتن 33س [،  35×  21]: یرحل 

 بدون خماره صفحه.

275 

 (ی، عربیفقه جعفر)  «1ج»شرح المختصر النافع  یاض المسائل فیر .154

  یُهذل ییحین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن ینجم الد: از
 
 ق(. 676م. ) «محقق اول»و « یحلمحقق »مشهور به  یحل

 ق(.1231-1161) «اضیصاحب ر »مشهور به  کربالیی طباطبایی یبن محمد بن عل ید علیس: شارح

 ذکر نشده است.: ب کتابتیناخر،کاتب و تار یب: ران[ی]ا
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، یس [، ،لبد چرمب 24×  14]: سطر، اندازه متن 35س [،  35×  21]: بزرگ یرحل 
 بدون خماره صفحه.

 (.هیکتاب ال ار ) انی( تا پاالطهارهکتاب ) یاز ابتدا: ضمای 

2/275 

 (ی، عربیفقه جعفر)  «2ج»شرح المختصر النافع  یاض المسائل فیر .155

  یُهذل ییحین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن ینجم الد: از
 
 ق(. 676م. ) »محقق اول«و » یمحقق حل«مشهور به  یحل

 ق(.1231-1161) «اضیصاحب ر »مشهور به  کربالیی طباطبایی یبن محمد بن عل ید علیس: شارح

 ق.1276، ین خوانسار ی،ا، به خد عبدالله بن محمد حسیب: ران[ی]ا
س [، ،لد چرم، بدون  24×  14]: سطر، اندازه متن 35س [؛  5/34×  23]: یرحل 

 خماره صفحه.

276 

 (یمواعظ، فارس) (ائمه اطهار یدر مواعظ و مراث) معدن االسرار.156
 ق(1290-1209) یزنجان ینیبن محمد قزو یآخوند مالعل: از
 یاکببر ببن محمبدعل یرزا علی، حسب االمر آقامی  باسمه چیمطب ه حاج عبدالرح: رانیا

 ق.1333، ین بن ابوطالب اصفهانی، به خد ،ما  الدیطهران کتاب فروشتا،ر 
سبب [، ،لببد  27 ×   16] : سببطر، انببدازه مببتن 35سبب [،  5/34 ×   5/22]: یرحلبب

 صفحه. 144+192، ینگور عطف پارچه ایگال

 277 

 (ی، عربیفقه جعفر)  «2ج»تذکرة الفقهاء .157

 ق(.726م. ) «یعالمه حل»مشهور به  یوسف بن مطهر حلین ابومنصور حسن بن یجمال الد: از

ن ین ال اببدیب، ببه خبد ز ین خوانسبار ی، ببه اهتمبام محمبد حسبیمطب ه علم: رانیا
 ق. 1323، یخوانسار 

نگور یس [، ،لد گبال 5/28×  5/16]: سطر، اندازه متن 43س [؛  35×  23]: یرحل
 صفحه. 329، یعطف پارچه ا
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278  

 ع = ش رح الن افعیش رح الش را ی( = براه ان الق اطع ف 1ج ) عیبرهان القاطع الحکام مختصرالش را.158
 ی، عربیفقه جعفر)  کتاب الطهاره() ع = برهان الفقه = شرح المختصرالنافعی( مختصرالشرایف)

 ق( 676م. ) «محقق اول» و « یمحقق حل» مشهور به  یحل یهذل ییحین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن ینجم الد: از

 ق(1298م. ) ،طباطباییعلوم آل بحرال یبن محمد رضا بن محمد مهد ید علیس: شارح

 ق.1291، یبن محمدرضا خوانسار  یناخر، به خد محمدعلیب: [رانیا]
عطبف  مقبواییس [، ،لد  25×  15]: سطر، اندازه متن 35س [؛  35×  22]: یرحل

 + ص، صفحه. 414 ،یچرمها و گوخه

 راث الزوجه.یض، میاحکام المسافر، تصرفات المر : ضمایم
 دارد. یبه بعد افتادگ 415و انجام آن از صفحه  80تا  1از صفحه آغاز نسخه : حاتیتوض

279 

 (ی، فارسیاخالق اسالم)  معراج السعادة.159

 ق(.1245م. ) «یفاضل نراق»و مشهور به « صفایی»متخلص به  یکاشان یابوذر نراق یاحمد بن محمد مهد یمول: از

، ببه ین خوانسبار ین ال اببدیهتمام مال محمد بن مال ز و ا یناخر، به س یب: ران[ی]ا
 ق. 1275، ینیمحمد صادق حس: خد

 مقبواییسب [، ،لبد  28×  5/15]: سطر، اندازه متن 33س [؛  35×  5/21]: یرحل
 صفحه. 354، یعطف چرم

280 

 (یران، فارسیخ ایتار)  یخ نادر ی= تار یه نادر ه نادره= در  در  .160

 «افش ار یخان منش یرزا مهدیم»و مشهور به « کوکب»متخلص به  یر استرآبادیبن محمد نص یمحمد مهد: از

 ق(.1171م. )

ح و یو اهتمام اسد آقا، ببا تصبح ین، به س یعبدالحس کربالییز، کارخانه یتبر : رانیا
 ق.1282رزا محمدرضا، یمقابله محمدرضا، به خد ، فر بن م

آفبت  یس [، ،لد چرمب 20×  11]: سطر، اندازه متن 17س [، 26 ×  17] : یر یوز  
 صفحه. 284زده، 
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281 

 (یعه، فارسید شیعقا)  عهیفوائد الشر  یعه فید الشیعه= عقاید الشر ید فرایعه در فواید الشیعقا.161

 ق(.13قرن ) «ری  ن»متخلص به  یاکبر بروجرد یاصغر بن عل یعل یمول: از

 ذکر نشده است.: ب کتابتیبن عبدالله، تار  یناخر، به خد محمدعلیب: ران[ی]ا
نگور ی،لد گال س [،5/15×  10]: سطر، اندازه متن 18س [؛ 21×  5/16]: یر یوز  

 صفحه. 150، یعطف پارچه ا
 زده است.آن آفت یهادارد و لبه ین نسخه افتادگیصفحه آ از  14: حا یتوض

 282  

  مجموعه

 (یسیو انگل ی، فارسیسنت یپزشک) یه ناصر یمفتاح االدو -1 .162
ن ب ن محم د حس ن ین االطب اء عبدالحس ی= ام  یز ی ب بن محمد حسن مجته د تبر ین طبیرزا عبدالحسیم: از

 ش(.1322 – 1243) حانین االطباء آذربای= ام یز یتبر  یزنوز 

 (یسیو انگل ی، فارسیسنت یپزشک) نفلوآنزاپ، رساله در مرض آیگر  -2 .163
ن ب ن محم د حس ن ین االطب اء عبدالحس ی= ام  یز ی ب بن محمد حسن مجته د تبر ین طبیرزا عبدالحسیم: از

 ش(.1322 – 1243) حانین االطباء آذربای= ام یز یتبر  یزنوز 

عبالی و اهتمبام  یه مدرسه دارالفنون، چاپ او ، به سب یطهران، مطب ه علم: رانیا
 ق. 1309، ینین، به خد در،ز یرزا محمد حسیآقا م ،اه

، یسبب [، ،لببد چرمبب 15×  9]: سببطر، انببدازه مببتن 17سبب [، 23×  17]: یر یببوز 
 صفحه. 527+24+5+4

283 

 (ینحو، عرب)  علم النحو یشرح اآلنموزج ف .164

 ق(. 538م. ) «اراللهج»مشهور به  یخوارزم یابوالقاسم محمود ]محمد[ بن عمر زمخشر : از

 ق(.647م. ) «ملک القضاة»مشهور به  یلیاالردب ین محمد بن عبدالغنیجمال الد: شارح

 ق.  1271ذکر نشده است، : بدون ناخر،کاتب: رانیا
، یس [، ،لبد چرمب 16×  5/10]: سطر، اندازه متن 19س [، 22×  5/17]: یر یوز 

 بدون خماره صفحه.
 خان.  ید علیس یبه حواخ یمحش: ضمای 



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    82    

 

( خبوش نگاخبته دست نوخبته) قیبرگ آ از و انجام نسخه با خد نست ل: حا یتوض
 دارد. یو فرسودگ یاوراق افتادگ یهالبه یخده و مقدار 

284 

 مجموعه

 (یو عرب یدعاها، فارس)  ةیة و الجنة الباقیة= جنة الواقیترجمة جنة الواق یة فی. جنة الباق1 .165

 ق(.  1041-969) رمحمد باقر دامادید میس :از

 .ینیقزو ینیر محمد قاسم حسیمحمدرضا بن ام: مترجم

 (یعرب ،چهارده معصوم ع)  . احواالت چهارده معصوم166.2

 ق(.14قرن ) ،یانیشراب یعل: از

: یببی. ،یزیب تمدار تبر ین خبر یرزا محمبد حسبیو اهتمام آقام یز، به س یتبر : رانیا
عطبف پارچبه  مقبواییس [، ،لد  5/12×  7]: سطر، اندازه متن 15س [؛ 17×  11]
 صفحه. 108+183، یا

 دارد. یانجام افتادگ: حا یتوض

285 

 (ی، عربیفقه جعفر)  یما تعم به البلو یف یعروة الوثق.167

 ق(. 1338-1247) یزدیال طباطباییم الیمحمدکاظم بن عبدالعظ: از

 ق(.1324-1246) ید ابوالحسن اصفهانیس یبه حواش: یمحش

، ببه یاالصبفهان یالنجفب ی، مقابله ابوالقاس  الموسو هیمطب م المرتاو: نجف اخرف
 . 1344، ینجف یزیتبر  یخد محمود بن مهد 

نگور یسب [، ،لبد گبال20×  5/11]: سطر، اندازه مبتن 24س [؛  24×  17]: یر یوز 
 صفحه. 365، یچرمها عطف و گوخه

286 

 (ی، عربیزبان عرب)  بیاللب یشرح شواهد مغن.168

 ق(.761-708) «ابن هشام»وسف، مشهور به یعبدالله بن : از

 ناشناخته.: شارح 

 ذکر نشده است.: ب کتابتی، تار یبن نادعل یناخر، به خد محمد علیب: ران[ی]ا
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سب [، ،لبد  16×  5/9]: سبطر، انبدازه مبتن 19سب [؛  22×  15]: کوچب  یر یوز  
 نگور، بدون خماره صفحه.یعطف گال یچرم

501 

 (یبه، فارسیعلوم غر )  نسخه( 2) ن= مهر نبوتیون الناظر یاء عیون= ضیاء العیض.169
 «.رزایشاه م»ملقب به  یخان صفو  یرمهدیبن م ین محمدهادینظام الد: از

 (یر نسخه خطیتصو) ذکر نشده است.: خ کتابتیشر،کاتب وتارنایب: ران[ی]ا
سبب [، ،لبببد  12×  8]: سبببطر، انببدازه مبببتن 14سبب [،  5/15×  5/11]: یبببی، 

 [.2/501و  1/501: نگور، بدون خماره صفحه، ]خماره کتابیگال

502 

 (یرمل، فارس)  مشتمل بر امهات مسائل رمل() ة الرملیکفا.170

 ش(.1381-1326) یتهران ید جواد ذهنیس: از

 ذکر نشده است.: ب کتابتیناخر،کاتب و تار یب ،ا،یب: ران[ی]ا
 56نگور، ی[، ،لد گبال5/15×  03/9]: سطر، اندازه متن 16س [، 21×  15]: یرق 

 صفحه.

503 

 (یبه، فارسیعلوم غر)  بة(یالعلوم الغر  یف) حل المشکالت.171

 . یطمطام هند: از

 ق(.11قرن ) «یابن ساوج»المحاسن محمد بن سعد بن محمد نجواف معروف به  یاب: ترجمه از

، مطب به د  پرسبا ، یملک الکتاب، به خد آقا محمبد کباظ  الر : ناخر -: یبمبئ
 (یچاپ افست نسخه خط یر از رو یتصو) ق.1312

نگور، یسب [، ،لبد گبال 18×  5/9]: سبطر، انبدازه مبتن 20س [، 21×  15]: یرق  
 صفحه. 81+1

504 

 (یجفر، فارس)  (الجفر المنقول عن االئمة االطهار یف) جواهر االسرار.172

 ق(.1016 -947) "یانیع"متخلص به  یاشنو  یانیمحمد محمود بن محمد دهدار ع یاب: از



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    84    

 

نسبخه چباپ ) ق.1340ه، یبب ارومیبب حبیه، به خد خبیاروم کتاب خانه -ق : رانیا
 است( ینسخه خط یافست از رو 

نگور، یسب [، ،لبد گبال 14×  15]: سطر، اندازه متن 20س [،  5/21×  15]: یرق  
 صفحه. 124

505 

 (یو عرب یبه، فارسیعلوم غر)  رات و ختومات...یبه در تسخیخودآموز در علوم و فنون غر .173

و مش هور ب ه « اش راق»، م تخلص ب ه یاص فهان یاس ترآباد یمرعش  ینیب ن محم د حس  د محمد ب اقریس: از

 (.1040د.) «ردامادیم»

 ذکر نشده است.: ناخر،کاتبیب: ،ا یب
نگور، یسب [، ،لبد گبال 5/10×  15]: سطر، اندازه متن 11س [،  21×  15]: یرق  

 صفحه. 263

506 

 (یبه، عربیعلوم غر)  (دعوات) السحر االحمر.174

 ق(.14قرن ) یفلک ید طوخیعبدالفتاح س: از

= یعکسب) ذکر نشبده اسبت.: ب کتابتیم،کاتب و تار یدارال لوم الفلک: لبنان -رو یب
 (یر از نسخه چاپیتصو

 صفحه.96نگور، یس [، ،لد گال 22×  5/14سطر ]19، یرق  

507 

 (یبه، فارسیعلوم غر)  ..(.رساله در) رساله رمل= علم رمل.175

 ق(.672م.) «یر طوسیخواجه نص»مشهور به  ین محمد بن محمد حسن طوسیرالدیابوجعفر نص: از

 یاهیبب اللبه ارومیبب حبیو اهتمبام خب ی، ببه سب یه ایبانتشبارا  اروم: قب  -رانیا
 ریتصبو) ق.1352، ینجفب یافشار  یاهیب الله ارومیب حبی، به خد خینجف یافشار 
 (ینسخه خط یاز رو 
+ 107نگور، یس [، ،لد گبال 14×  9]: سطر، اندازه متن 14س [،  22×  15]: یرق 

 صفحه. 3
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1/507 
 مجموعه

 (یبه، فارسیعلوم غر)  و[ید 72به ]یو علوم غر یهفتاد و دو د -176.1

 ا ؟یآصف بن برخ: از

 (یبه، فارسیعلوم غر) و طالع نامه و نامهید -177.2
 مؤلف ناخناخته: از
 ذکر نشده است.: ب کتابتیبدون ناخر،کاتب و تار : ،ا یب
سبب [،  15×  11]: سببطر، انببدازه مببتن 19-10[، 22×  5/14]: کوچببک یر یببوز  

 صفحه. 291 ،نگوری،لدگال

508 

 (یو عرب یا، فارسیمیک)  ایمی..= علم ک.ا ویمیدر علم ک یاسرار قاسم.178

 ق(.910م. ) «واعظ»و مشهور به « یکاشف»متخلص به  یسبزوار  یهقیب ین بن علین حسیکمال الد یمول: از

 (ینسخه خط یر از رو یتصو: یعکس) ذکر نشده است.: ب کتابتیکاتب و تار : ،ا یب
 صفحه. 164 نگور،یس [،،لد گال 17×  5/12]: سطر، اندازه متن 19: یر یوز 

509 

 و العزائم و بعض قواعد الجفر یمعرفة استخراج اسماء الله تبارک و تعال یرسالة ف.179
 (یجفر، فارس –به یعلوم غر)   

 .یلیاردب یر ی[ مالیعالمه ]پر : از

ه یبباروم یه، بببه خببد نظببر علببیببب افشببار ارومیببحب کتبباب خانببهه، یبباروم: رانیببا
 (یر از نسخه چاپ سنگیتصو= یعکس) ق.1392،یافشار 

سبب [، ،لببد  15×  9]: انببدازه مببتن: بببرگ 54سبب [، 22×  5/14]: کوچببک یر یببوز 
 صفحه. 54نگور، یگال

510 

 (یو فارس ی، عربیسنت یپزشک)  شفاء االسقام و االحزان.180

 .یمحمد عمر سرباز : از
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بببه اهتمببام عبببدالرحمن  ه،یببرودکوئ یم کانسببیببالهببور، مکتبببم ال رب: پاکسببتان
ر از نسببخه چبباپ ی= تصببویعکسبب) ق. 1402ذکببر نشببده اسببت، : ،کاتبببیکراچو 
 (،یسنگ

سب [، ،لبد  17×  10]: سبطر، انبدازه مبتن 21سب [، 22×  5/14]: کوچک یر یوز 
 صفحه. 111نگور، یگال

511 

 (یو فارس یعرب ،دعاها)  ریمجمع الدعوات الکب.181

 .ق(.13ق ) [،ین محمد اردوبادیاث الدیعبدالمطلب بن غ یاماد ]گردآور ردیم: از

 ذکر نشده است.: ب کتابتیناخر،کاتب و تار یب: ران[ی]ا
سبب [، ،لببد 14×  10]: انببدازه مببتن: سببطر21سبب [، 22×  15]: کوچببک یر یببوز 
 صفحه. 370نگور، یگال

512 
 مجموعه

 (یبه، فارسیعلوم غر)  یذات فارسینة تعوی= خز  یات فارسینه عملیگنج-182.1

 [ ؟یز محمد الهور یا ]عبدالعز یاحمد کاتب، : از

 (یبه، فارسیعلوم غر)  یذات فارسینه تعویخز -183.2

 مؤلف ناخناخته: از
 ذکببر نشببده اسببت.: ب کتابببتیه، کاتببب و تببار یببرودکوئ یالهببور، کانسبب: پاکسببتان

 (یاز نسخه چاپ سنگر ی= تصویعکس)
[، ،لببد 11×  19]: سببطر، انببدازه مببتن 23سبب [، 22×  5/14]: کوچببک یر یببوز 
 صفحه. 127نگور، یگال

 نترنت.ی، ایمل کتاب خانهانه؛ یرا: یمرعش ،ریمستند مشاه

513 

 (یجفر، فارس)  ن[، در علم آفاق و اعدادیر ]االولیاساط.184

 ا.یآصف بن برخ: از

 ذکر نشده است.: ب کتابتی، کاتب و تار یکمال کتاب فروخی: ناخر -اصفهان: رانیا
 (ینسخه افست خط یر از رو یتصو)
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 صفحه. 92نگور، یس [، ،لد گال 17×  12]: سطر 22س [، 22×  15کوچک ] یر یوز 

514 

 (یو عرب یطلسمات، فارس)  نة االسراریخز نة االسرار= یه مع خز یمجربات انور  یه فیذات عملیمخزن تعو.185

 .یحق آباد یمجدد یدزاده نقشبندیابواالنور س: از

 ق. 1401ذکر نشبده اسبت، : ه، کاتبیرودکوئ یم کانسیالهور؛ مکتبه حنف: پاکستان
 (یر از نسخه چاپ سنگی= تصویعکس)

سب [، ،لبد  16×  03/9]: سبطر، انبدازه مبتن 21سب [، 22×  14]: کوچک یر یوز 
 صفحه. 136نگور، یگال

515 

 (یو عرب یدعاها، فارس)  ات مجمع الدعواتیر= کلیمجمع الدعوات کب.186

 ن محمد.یاث الدیعبدالمطلب بن غ یمول: از

رودکوهبه  یزکانسب ی،بان محمبد بسبت: طهبران، ناصبر خسبرو، محبل چباپ: رانیا
 ق.1376 ،یل واحد یپاکستان، به خد اسماع

نگور، یسب [، ،لبد گبال 135×  3/9]: س [، انبدازه مبتن22×  14]: وچکک یر یوز  
 صفحه. 363

516 
 مجموعه

 (یبه، فارسیعلوم غر)  به خاصهیدر علوم غر  یمانی= نقش سلیمانیمجربات سل-187.1

 [. یز صاحب هندید عبدالعز ی]محمد عبدالرش: از

 .یفارساز زبان اردو به  یروس قمر یس: مترجم

 (یطلسمات، فارس)  یغ بندیذات و تیتعو-188.2
و مش هور ب ه « به ایی»، متخلص به یحمدان یحارث یعامل ین بن عبدالصمد جبعین محمد بن حسیبهاء الد: از

 ق(.1030م. ) «بهاییخ یش»

ه ر از نسبخی= تصبو یعکسب) ق.1392ذکر نشده اسبت، : ناخر،کاتبیب -: ران[ی]ا
 (.یچاپ سنگ

[، ،لببد  5/17×  11] : سببطر، انببدازه مببتن 24سبب [، 22×  15]: کوچببک یر یببوز 
 صفحه. 79نگور، یگال
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 باخد.ی،دو  م ینسخه دارا: حا یتوض

517 

 رهایجلد دوم طرائف السوانح من اللغات و االشعار و الطلسمات و غ -گوهر شبچراغ.189
 (یو فارس یبه، عربیعلوم غر)   

 ق(.1354م. ) ینینائ یستانکین مرتاض نیمحمد حسن بن محمد حس یمول: از

، ببه «یکمبال» کتاب فروخبی  الم علیو اهتمام حاج  ی، به س یمطب ه علم: رانیا
 ق.1380-1379ان، ین ناسخیخد حس

[، ،لببد 5/16×  10]: سببطر، انببدازه مببتن 22سبب [، 22×  15]: کوچببک یر یببوز  
 .صفحه 125 نگور،یگال

518 

 (یو فارس یرمل، عرب)  از القاب یات سرخاب الرمل= سرخاب مستغنیکل.190

 .یال نبی[، منسوب به دانبهاییخ ی]ش: از

 ذکر نشده است.: ب کتابتیناخر،کاتب و تار یب -الهور: پاکستان
 سبب [، ،لببد 19×  11]: سببطر، انببدازه مببتن 19 سبب [،22×  15]: کوچببک یر یببوز  

 صفحه. 64نگور، یگال

519 

 (یبه، فارسیعلوم غر)  رات جن و انسیرات کواکب و تسخیفنون تسخ.191

 .یوسف سکاکین یمحمد بن سراج الد: از

 (ی= افست از نسخه خطیعکس) ب کتابت.یناخر،کاتب و تار یب: رانیا
سب [، ،لبد  15×  5/8]: سبطر، انبدازه مبتن 17سب [، 22×  15]: کوچبک یر یوز  

 صفحه. 208نگور، یگال

520 

 (یجفر، فارس –به یعلوم غر)  نیر االولیر= اساطیات اصل اساطیکل.192

 (.یمان نبیر اعظم حضرت سلیوز ) ایآصف بن برخ: از

= یعکسب) ق[.1211ذکبر نشبده اسبت، ]: م،کاتبیبمکتببم ال رب -الهور: پاکستان
 (یافست از نسخه خط
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سب [، ،لبد 17×  5/10]: انبدازه مبتن: سبطر22سب [، 22×  15]: کوچک یر یوز  
 صفحه. 104نگور، یگال

 .یآران یاحمد سربند : اهدا کننده

521 

 (یبه، فارسیعلوم غر)  بة(یالعلوم الغر  یف) نیکنز الحس.193

 [.ین رمال هندیمحمد حس یمولو ن بن یا احمد حسی، ین لکهنو ید غالمحسیمؤلف ناشناخته ]س: از

، ببه خبد یملک الکالم یاصفهان، گراورساز  یکمال کتاب فروخی -اصفهان: رانیا
 ( یچاپ سنگ یافست از رو ) ق.1332، یکمال  الم علیحاج 

 صفحه. 287نگور، یس [، ،لد گال 5/17×  10]: سطر، اندازه متن 29: یر یوز  

522 
 مجموعه

 (یجفر، فارس –به یعلوم عر)  به و جفر(یدر علوم غر ) السر المستتر -194.1

 (.-ق1329) یز یمحمدرضا بن محمد سقازاده واعظ تبر : از

 (ی، فارسیخوابگزار)  خوابنامه -195.2
و مش هور ب ه  «بهایی»، متخلص به یحمدان یحارث یعامل ین بن عبدالصمد جبعین محمد بن حسیبهاء الد: از 

 ق(.1030م. ) «بهاییخ یش»

: ب کتاببتی، تار یم تبر تهران، به خد ما،د  یهایکتاب فروخ: ناخر -تهران: رانیا
 (ینسخه خط یافست از رو ) ذکر نشده است.

نگور، یس [، ،لبد گبال 17×  5/11]: سطر، اندازه متن 15س [، 22×  15]: یر یوز  
 صفحه. 213

523 

 (یو فارس یبه، عربیعلوم غر)  اتیذات و مجربات عملیگلزار تعو.196

 مؤلف ناشناخته.: از

 ذکبر نشبده اسبت.: ب کتاببتیصبل،کاتب و تبار یف کتباب فروخبی -رود یکانس: هند
 (ی= افست از نسخه چاپ سنگیعکس)
س [، ،لبد  5/16×  5/10]: سطر، اندازه متن23س [، 22×  15]: کوچک یر یوز  

 صفحه، 96نگور، یگال
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 [.4653: ، ش104، ص10ا، جیراث مشترک آسی]م

524 

 (یو فارس یدعاها، عرب)  ریجامع الدعوات الکب.197

 مؤلف ناشناخته.: از

 ینبد کمپنبیا یخبرف علب بهبایی یمجگبال ، ببه اهتمبام علب یمطبع محمد : یبمبئ
 ذکبر نشبده اسبت.: ب کتاببتی(، تار یزاهد ) ق عابدیئد، به خد محمد رفیت لمیویپرائ

 (،ی= افست از نسخه چاپ سنگ یعکس)
 صفحه. 200نگور، یس [، ،لد گال 16×  8]: سطر، اندازه متن 19، یر یوز 

525 

 (یبه، فارسیعلوم غر)  ن، طلسم ها(یاطیدار ارواح و شیجادوها، ِسحر، د) احضار ارواح=.198

 مؤلف ناشناخته.: از

 به فرانسه(. یاز زبان مصر ) نایر ابوالژ انومیدکتر م: ترجمه 

 ذکبر نشبده اسبت.: ب کتاببتی، کاتب و تبار یه، مکتبه عربیرودکوئ یکاسن: پاکستان
 (حروف چینیافست از نسخه چاپ )

سب [، ،لبد  5/17×  5/11]: سطر، اندازه متن 24س [؛ 16×  23]: کوچک یر یوز 
 صفحه. 103نگور، یگال

526 

 (یطلسمات، فارس)  انیات و عزائم جنیر روحانیطلسمات= در علم طلسمات و تسخ.199

 .یطمطام هند: از

 بهباییببن عبداللبه  یببه اهتمبام علب ،یومحمبد طباهر علب ی، مطببع محمبد یبمبئب
ر از نسبخه ی= تصبو یعکسب) ق(.1385م = 1965) ذکر نشده است،: ،کاتبی زول

 (یافست خط
سبببب [، ،لببببد 5/17×  10]: سبببب [، سببببطر، انببببدازه مببببتن25×  15]: یر یببببوز 
 [.یصفحه، ]عکس240،نگوریگال

 باخد.یاخکا  و ،دو  م ینسخه دارا: ضمای 
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527 
 مجموعه

 (یجفر، فارس –به یعلوم غر)  (یخوا  اسماء الله الحسن یف) بحر الغرائب-200.1

 .ید هرو یسع یخ محمد بن محمد بن ابیش: از

   (یطلسمات، فارس–به یعلوم غر)  ه نسخه(یحاش) منتخب الختوم -201.2

 .یم بن محسن کاشانیخ ابراهیش: از

ن ببن محمبد یمحمبد حسب: رزا محمد بباقر، کاتبب مبتنیمطبع آقا م: ناخر -: ،ا یب
 ق.1281، یمحالتبب ین ببن محمبد علبین ال اببدیبز : هی، کاتبب حاخبیمحالتب یعلب

 (ینسخه چاپ سنگ یاز رو  ریتصو)
ه یحاخب) سب [،14×  5/7]: سبطر، انبدازه مبتن 16سب [؛ 24×  17]: ببزرگ یر یوز 

 صفحه. 216نگور، یباخد(، ،لد گالیم یسطر  18نسخه 
 باخد.ی،دو  م ینسخه دارا: حا یتوض

528 

   (یخواص حروف، فارس –جفر )  رساله خوا  و آثار حروف مقطعه.202

 .ید الهور یمحمد عبدالرش: از

ر از نسبخه ی= تصبو یعکسب) ذکر نشده اسبت.: ب کتابتیناخر،کاتب و تار یب ،ا، یب
 (یچاپ سنگ

 88نگور، ی[، ،لبد گبال20×  5/11]: سطر، اندازه مبتن 25س [، 24×  19]: یر یوز 
 صفحه.

529 

 (ی، فارسیریفالگ)  اء و امامانی[ فالنامه از انب7هفت ].203

 ن عباسپور ]اصل[.یحس: میه و تنظیو ته یگردآور 

 ش. 1357، حروف چینیناخر، افست از نسخه یب چاپ حات ،: ،ا یب
 59 ،نگوریسب [، ،لبدگال 17×  12]: سطر، اندازه مبتن 26س [، 25×  17]: یر یوز 

 صفحه.
 باخدی،دو  م یو دارا حروف چینینسخه افست از : حا یتوض
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530 
 همجموع

 (یبه، فارسیعلوم غر)  (یفارس) جواهر خمسه -204.1
 .یار یمحمد غوث گوال: از

 (یبه، فارسیعلوم غر)  (یفارس) احسن االعمال -205.2

 .یار یمحمد غوث گوال: از

   (یفارسبه، یعلوم غر)  یخوا  اسماء الحسن - 206.3

 .یار یمحمد غوث گوال: از

: ب کتاببتیه، کاتبب و تبار یه، مکتبه عربیکوئ -خالدره -رود یالهور؛ کانس: پاکستان
 (.یر از نسخه چاپ سنگی= تصو یعکس) ذکر نشده است.

سبب [، ،لببد  21×  15]: سببطر، انببدازه مببتن 23سبب [، 25×  19]: بببزرگ یر یببوز 
 صفحه. 100نگور، یگال

531 

 (یدعاها، فارس)  دعا مستجاب.207

 مؤلف ناشناخته.: از

ر از نسخه ی= تصو یعکس) ق. 1359ذکرنشده است : ناشر،کاتبیب جا، یب

 (یچاپ سنگ
سبب [، ،لببد 13×  20]: سببطر، انببدازه مببتن 23سبب [، 25×  5/18]: بببزرگ یر یببوز 
 صفحه. 192نگور، یگال

532 

 (یو فارس یخواص، عرب –قرآن )  میقرآن کر  یهاسوره یو تمام اتیخوا  آ.208

 ق(.1332م. ) یاصفهان یبن محمد باقر آقا نجف یخ محمد تقیش: از

و اهتمببام و  یه، بببه سبب یببمکتبببه عرب: ه پاکسببتان، ناخببریببرود کوئ یکاسببن: یبمبئبب
 ق.1299ذکر نشده است، : ، کاتبید ، فر اصفهانیح آقا سیتصح

نگور، یسب [، ،لبد گبال 5/18×  9]: سطر، اندازه مبتن 21س [، 25×  17]: یر یوز  
 صفحه، 176
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533 

 (یو عرب یدعاها، فارس)  ة[یة ]و الجنة الباقیترجمه جنة الواق.209

 ق(. 1401م. ) ردامادیر محمد باقر بن محمد مید میس: از

 .ینیقزو ینیر محمد قاسم حسیرضا بن اممحمد : ، ازهیالباق هو الجن هیجنة الواق: وابسته به

 ذکبر نشبده اسبت.: ب کتاببتیه،کاتب و تبار یبمکتبه عرب: ه پاکستانیرود کوئ یکانس
 (یر از نسخه چاپ سنگی= تصویعکس)
نگور، یسب [، ،لبد گبال 18×  11]: سبطر، انبدازه مبتن 16س [، 24×  17]: یر یوز  

 صفحه. 444

534 

 (یذات، فارسیبه، تعویعلوم غر)  اتیذات و مجربات عملیعوگلزار ت.210

 [.ی]جان محمد بست: از

پبلشبرز، کاتبب  یشاور، و،ان محمد بستیپ یه محله ،نگیکتب خانه اکرم: پاکستان
 (یافست از نسخه چاپ سنگ) ذکر نشده است.: ب کتابتیو تار 

، ،لببد سبب [ 5/20×  5/12]: سببطر، انببدازه مببتن 23سبب [، 25×  5/16]: یر یببوز 
 صفحه. 96نگور، یگال

 باخد.ی،دو  م ینسخه درا: حا یتوض

535 

= مجرب ات ی، مع مجرب ات قاس م«یمجربات هاشم»احسن المقاصد المعروف به  ینة الفوائد فیخز .211
 (یو فارس یدعاها، عرب)  یهاشم

 ت الله صاحب.یهدا یموالنا مولو : از

 چببباپ خانبببهعببببدال فار و پسبببران تبببا،ران کتبببب،  یکاببببل، حبببا،: اف انسبببتان
ر از نسبخه ی= تصو یعکس) ق(.1385م = 1965) ذکر نشده است،: ،کاتبیمحمد 

 (،یچاپ سنگ
 صفحه.56نگور، یس [، ،لد گال 21×  5/12سطر ]25س [، 25×  5/16]: یر یوز 

536 

 (یو فارس یخواص، عرب –دعاها )  یمانیاوراد سل.212

 شاه. یغاز  یبن مولو  یعبدالغن یمولو : از
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  خبان یش عببدالکر یرمحمبد، ببه حسبب فرمبایه، مطبع میرودکوئ یکانس: پاکستان
=  یعکسب) ب کتاببتیس(، ببدون نبام کاتبب و تبار یپبرد) یعببدالهاد یحا، -یکابل

 (یر از نسخه چاپ سنگیتصو
نگور، یگبال سب [، ،لبد 21×  5/11]: سطر، اندازه متن 23س [، 25×  17]: یر یوز 

 صفحه. 50

537 

 (یو فارس یدعاها، عرب)  [یمانی]حرز سل .213

 یصبالح ببن موسب ید عببدالقادر ببن اببین سبیالد یی]ابو محمد  وث اعظ  مح: از
 ق(.561-471) یالنی، ینیحس یحسن

ه،کاتب  یو ر از ر ی= تصبو یعکسب) ق. 1375ذکر نشده اسبت، : به خد عبدال فار ُ،ب 
 است( یافست خط

نگور، یس [، ،لبد گبال 21×  5/12]: سطر، اندازه متن 20س [، 25×  19]: یر یوز  
 صفحه. 112

538 

 (یو فارس ینجوم، عرب)  یرجندیست باب بیب.214

 م(. 1526ق= 934م. ) یرجندی= بیبن محمد برجند یموالنا عبدالعل: از

: ه، کاتببیشاور، اداره نشر و اخاعا  علبوم اسبالمیپ یگشاور، محله ،نیپ: پاکستان
 (یر از نسخه افست خطی= تصو یعکس) م(.1993ق=1260) ذکر نشده است،

نگور، یس [، ،لبد گبال 21×  5/14]: سطر، اندازه متن 25س [، 25×  19]: یر یوز  
 صفحه. 167

539 

 (یات، عربیاضیر)  ع العجائبیدس(= بدیاقل) دسیاوقل یاصول الهندسه و الحساب المنسوب ال.215

 .یالبهار  یم آبادیمحمد احسن عظ: از

 ق. 1308شاور، کاتب ذکر نشده است، یه پی؛ مکتبه اسالمیدهل: پاکستان
سبب [، ،لببد  5/17×  5/10]: سببطر، انببدازه مببتن 15سبب [، 28×  5/18]: یرحلبب

 صفحه. 96نگور، یگال
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540 

 (یو فارس ینات، عربیاربع –ث یحد)  چهل دستور از نهج البالغه.216

 .یمنسوب به حضرت عل

سب [، ،لبد 5/17×  5/9]: سطر، اندازه مبتن 19س [، 5/28×  22]: بزرگ یر یوز 
 (.یر از نسخه خطیتصو) صفحه، 180نگور، یگال

 مه آمده است.یان نسخه عل  ،فر به ضمیدر پا: ضمای 

541 

 (یاعداد، فارس –به یعلوم غر)  شرح لوح محفوظ.217

 ق(.1401-1321) یان خراسانید ابوالحسن حافظیس: از

 ق.1357، یهاخبم یموسبو   الم علید یپار ، به خد س چاپ خانه: مشهد -رانیا
 (ی= افست از نسخه خطیعکس)

 صفحه. 19+110نگور، یس [، ،لد گال 22×  15سطر ]15س [، 29×  22]: یر یوز 

542 

 (یو فارس یدعاها، عرب)  ریمجمع الدعوات کب.218

 [.یض کاشانیبن شاه محمود مال محسن ف ی]محمد بن شاه مرتض: از

ر از نسبخه ی= تصبویعکسب) ذکبر نشبده اسبت.: ب کتاببتی،ا، بدون ناخر،کاتب و تبار  یب
 خده(. یو صحاف یربردار یک صفحه تصویو دوصفحه در در  یاضیبه صور  ب یخط
نگور، یسب [، ،لبد گبال 14×  6]: سطر، انبدازه مبتن 17س [، 30×  5/21]: یر یوز 

 صفحه. 374برگ=  178

543 

 (ینحو، عرب)  شرح عوامل مالمحسن= عوامل.219

 . ینیقزو یب طالقانیمحسن بن محمد طاهر اد یمول: منسوب به

 .ینآرا یمالمحمدعل: شارح

ن...، یا من صرف بنحو ،ناببه و،بوه المحصبلینحمدك : ب د از بسمله و الحمد :آغاز
 تمامه...  یو لله الحمد عل یقد ت   خرح عوامل: انجام
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، یکاخبان یآبادبا، به خد مالمحمدرضا بن محمد بن محمد کاظ  ترکینسب ز : خد
 ق.1283

سبب [، ،لببد  9×  15]: سببطر، انببدازه مببتن 16سبب [؛  22×  30]: کوچبب  یرحلبب
 (.یاضیب) صفحه 3+270نگور، یگال

544 

 (ی، فارسیشعر فارس –ات یادب)  یوان فارغ آرانید.220

 یفارغ آران: از

 ذکر نشده است. : ب کتابتیولف، تار خد نسب، به خد م .دارد یافتادگ: آ از و انجام
نگور، یس [، ،لبد گبال 5/15×  10]: سطر، اندازه متن 15س [؛  22×  30] : یرحل

 [.یصفحه، ]عکس 158
 ینده ببا اسبتناد ببه رو یباخبد؛ نبام سبرایم یرامون مدح علینسخه پ: حا یتوض

 ده.ی،لد ثبت گرد

545 
 مجموعه

 (ی، فارسینامه نگار)  د االنشاء نوظهورید االنشاء نوظهور = سیات سی. کل221.1

م حم زو محم یش علی]درو: از  «ن خاق انیام » ، مش هور ب هیراز یش  ی، منش ید ب ن محم ود خرس ند ب ن خ ر 

 ق([.1231-1306)

 (یفارس)  .یراز یش یمحمد حمزو  یحمزه علیب ضهی. عر 222.2
م حمزو یاز م   .یراز یخ یرمحمود خر 
ذکبر  :،کاتبیداحمد کتابچیحاج س یه، به س یاسالم یفروخ کتاب: طهران -رانیا

 ق. 1294نشده است، 
سبب [، ،لببد  5/17×  8]: سببطر، انببدازه مببتن 20سبب [؛  22×  30]: کوچبب  یرحلبب 

 [.یصفحه، ]عکس 188، ینگور عطف پارچه ایگال
 ده است.یه کتاب به چاپ رسیدر حاخ نسخه دوم: حا یتوض

546 

 (یعرفان، فارس)  هیبارقات ملکوت.223

 ق(. 1340-1262) یف کاشانیمدد شر یله بن علب الیمالحب: از
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: مبدد...، انجبام یاللبه اببن علب ترحمب ید را،بیبن گویب د از بسمله، ب بد چنب :آغاز
 (یعکس) ذکر نشده است.: ب کتابتیبا، به خد مؤلف، تار یدارد، نسب ناز  یافتادگ

س [، 16×  5/9]: سطر، اندازه متن16س [؛  5/21×  30]: (یاضیب) کوچ  یرحل
 برگ. 73صفحه در  175نگور، یگال ،لد

547 

 (یفارس ها،سرگذشت نامه)  نسخه( 2) هیرساله هالل.224

 ق(. 1265-1192) یآران یمالغالمرضا بن محمدعل: از

 (یعکس) ق.1304اکبر روضه خوان،  یرعلیخد نسب، به خد م
سب [، ،لبد  5/14×  7]: سبطر، انبدازه مبتن 14س [؛  5/22×  30]: کوچ  یرحل
و  1/547: (، ] خببماره کتببابیاضببیب) صببفحه 248، ینگور عطببف پارچببه ایگببال

2/547]. 

548 

 مجموعه 

 (یفقه، فارس)  الصلوه. ترجمة 225.1

 .(52-10  ) یض کاشانی، فیمالمحسن بن شاه مرتض: از

 برض : تبو فرامبوش ببه؛ انجباماد یبهر چه نه  ا به تو خاموش بهیو گهر که نه  :آغاز
د خوض ننمبود و یل احکام خرایان اصل نماز و تر،مه اذکار آن بود در تفاصیب یاصل

 ن. تمت. یمحمد و آله الم صوم یعل الصلوهن و یالحمدلله رب ال الم
 یها؛ و فهرسبببت1/19310، خبببماره ی؛ و مرعشببب114، ص4، جه بببیالذر : مأخبببذ

 .151، ص یض کاخانیخودنوخت ف

 (ید، فارسیعقا)  دی. ترجمه العقا226.2

 .(89-52  ) یض کاشانی، فیمالمحسن بن شاه مرتض: از

را که صوامع  یگشا د  یعد خداوند ،هان آرا یب یحد و ثنا یبسمله. حمد ب :آغاز
ینقدس آسمان را  رزقنا الله ذلک بمنه و کرمبه : ن. انجامیمالئکه مقربه ساخته ب مز 

 ق(.1248) ب اتمامها ترحمتین. تمت و صار تار یرب ال الم نیام

 (یاعتقادات، فارس)  نی. جمال الصالح227.3
 (.767-92  ) یجیحسن بن عبدالرزاق اله: از
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را سزد که در گلستان عبال  امکبان  یمیعد کر  یب یحد و ثنا یبسمله. حمد ب :آغاز 
مبا را  یایباز اول یکیهرکس : ض و،ود...، انجامیع فیبنایب امتنان یاز رخحا  سحا

تمببت رسببالم ،مببا   -حسبباب بهشببت رود یاعانببت کنببد در آن روز ببب یکلمببه ه ببب
 .1283ن... سنه یالصالح

 (یشعر، عرب)  وان شعری. د228.4

 (.389-768 ) (1310-1193«)داعی آرانی»، مشهور به یآرانحسن بن یعقوب : از

بالً ی. یمن کالم الداع» :آغاز  ن مبا  خبرع رسبو  یالبد ا صاحب الزمبان ا ثنبا م ج 
ال صبدقه  یمقالبک فب یحبق و فب السماء یأ  فیالرزق من لدنک ته»: انجام «م ط 

 . «قس 
ل، سبنه یان نسخه دوم و سبوم ممهبور ببه مهبر محمبد اسبماعینسب، آ از و پا: خد

 نسخه سوم(.) ق 1283نسخه دوم(؛ سنه ) ق1248
 15×  2/7مختلف( ]): سطر، اندازه متن 18تا  14س [؛ 22×  30]: (یاضیب) یرحل

 برگ(. 400+14) صفحه 800+27، ینگور عطف پارچه ایس [، ،لد گال
مه یضبمها ن و مطالبب رسبالهیصبفحه فهرسبت عنباو 28مجموعه  یابتدا: ضمای 

 ده است.یگرد

549 

 مجموعه

 (یاصول فقه، عرب)  برگ 73(= 74 -2) عالم االصوله می. حاش229.1

 (.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از

فالببد مبن : ن...، انجبامیخرح صدورنا بانوار م ال  م رفبم البد یالحمدلله الذ :آغاز 
لموقتبم او ا یالحک  ب دم کونه و کذا خرعا من الثبو  مبن الشبرع بالخببهم ن ب  فب

 1215خبهر رمابان  یس کذلک و و،هه واضح. تب  فبیمثل الموقت ل یالت یاالوان
 من الهجرة.

 [205، ص 6 م، جی؛ الذر 15944و  5550، 6166 یها؛ خمارهیمرعش]
 (یاصول فقه، عرب)  برگ 5(= 79 -75) ةی. الفوائد االصول230.2

 (.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یصفهانمحمد باقر بن محمد اکمل ا : از
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عنهبا هبذه  یقو  االقل االذ  محمد بباقر ببن اکمبل عفبیبسمله و حمدله، ف :آغاز 
و موضبع الحکب  و ربمبا : م...؛ انجبامیب ض مسائل االصو  الفقه یفوائد تشتمل عل

 .یاج انشاء الله ت الیموضع االحت ینوضح الحا  اذ ب ض هذا ف
 [323، ص 16 م، جیالذر ] 

 (یاصول فقه، عرب)  برگ 1(= 80ب) ح و االعمیالصح ی. رسالة ف231.3

 ق(.  1212م. ) طباطباییبحرالعلوم  یبن مرتض یمحمد مهد: از

قبم یمن القو  بالحق: ...؛ انجامالصلوهان الفاظ ال بادا  کالصوم و  یاختلفوا ف :آغاز
ظباهرا صبفحه : ین ث  صار منشأة االختباه. افتبادگییصولن اال یم ث  اختهر بیالشرع

 آخر افتاده باخد. 
 [14، ص 15 م، جی؛ الذر 456، ص 21فنخا، ج] 

 (یث، عربیاصول فقه و حد)  برگ 89(= 170-82) االجتهاد و االخبار ی. رسالة ف232.4

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیحو»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از

م مبن یبنیل م بارف الدیال بباد اال،تهباد و تحصب یاو،بب علب یالحمدلله الذ :آغاز 
 یر الله وفق لنتو،به البیب د مالحظم ما ذکرنا و لو س: ن و فروعه...؛ انجامیاصو  الد

ح انشاء الله تبارک یح و التنقیمن التوض ینیهدیو  یوفقنیحده بما یرسالم عل یالکل ف
 قه.یو تقدس. تمت الرسالم ب ون الله و توف یت الو 

 قراء سب ه و روا  آنها آمده است.  یرساله اسام یانیدر صفحه پا: حا یتوض
 [270، ص 1 م، جیالذر ] 

 (یاصول فقه، عرب)  برگ 10(= 260 -171ب) اصول الفقه( یف) ةحائری. الفوائد ال233.5

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد اکمل اصفهانمحمد باقر بن : از

ا ب د ال هد عن زمان االئم: ب د الحمد و الثناء، اما ب د :آغاز  امبارا   یو خف هفانه لم 
ل یسبب یالب یو اللبه الهباد: ما کان المقرر عند الفقهباء...؛ انجبام یالفقه و االدله عل

 قه.یال بارادة و توفا هدایهحصل الیقه و ال یالنجاة کما هو طر 
ا  یبو وف نیب اعمبار حابرا  م صبومیرساله توار  یانیدر صفحه پا: حا یتوض
( ضببد و ثببت یتا عصر عالمه محمد بباقر مجلسب) ن اسالمین مبیاز اکابر د ی،م 
 ده. یگرد

 [331، ص 16 م، جیالذر ] 
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 (یعرب ،اصول فقه)  برگ 60(= 319-261) ةی. الفوائد االصول234.6

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از

اذا ظهر مبن ف بل الشبارع او قولبه المطلبق ان : هب د از بسمله و حمدله، فائد :آغاز 
م مبا یو مع ذلک  ا: ئا ،زء ال بادة فاالصل کونه رکنا تبطل ال بادة بترکه...، انجامیخ
جبوز لبه ال مبل یحتبا  و ال یخصبوص هبذه المسبئلم  یکون ال ال  فبی الباب ان یف

 با،تهاده لما عرفت. تمت الرسالم.
 [323، ص16 م، جیالذر ]

 (یانساب، فارس)  برگ( 1= 320ب ) دگلیب اکبر یعل امام زاده. شرح حال و نسب 235.7

 مؤلف ناشناخته: از

 (یاصول فقه، عرب) برگ 22(= 435-321) ة االجتماعیة= حجیاالجماع و االدلة الشرع ی. رسالة ف236.8

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از

لما ب ث للرسبالم فبلبم مبا انبز   ب د از بسمله و حمدله، اعل  ان الرسو  :آغاز 
و کبذلک : ..؛ انجبام.را مبن احکامبهین سنم و انتشر کثیو عشر مدة ثلث  یه فیالله ال

خبهر  9 یع ما ذکر  و اللبه ال بال . تمبت الرسبالم فبی،م ین فیحا  الزائد عن القول
 من الهجرة.  1218رماان 

 [267، ص 6 م، جیالذر ]
 (یعرب اصول فقه،)  برگ 14(= 364 -351ب ) ة الشهرةیحج ی. رسالة ف237.9

 ق(. 1231م. ) اضی= صاحب ر ییطباطبا یبن محمدعل یعل: از

ان هبذه  یببن محمبد علب یعلب یربه ال نب یر الیقو  الفقیبسمله و حمدله، ف :آغاز 
م؛ یاالحکبام الشبرع یهبا فبیم الشهرة و ،واز االعتماد علیان حجیب یالرسالم مفردة ف

م لمبا سبطرنا... تمبت یبرنبا و تقود لمبا ذکییبو تا یکالمه سلمه الله ت بال یانته: انجام
 ق.1218خهر رماان  10 یالرسالم ف

 [633، ص 12]فنخا، ج
 (یاصول فقه، عرب)  برگ22(= 351 -343ب ) االستصحاب ی. رسالة ف238.10

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از

 ینبیقیمدله، االستصحاب عببارة عبن الحکب  باسبتمرار امبر کبان بسمله و ح :آغاز 
ق احکامه و رسوله و االئمم یهو ال ال  بحقا یو الله ت ال: وقت...؛ انجام یالحصو  ف

 ق.1218وم تاسع خهر رماان یالقائمون مقامه. تمت الرسالم 
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 [24، ص 2 م، جیالذر ]
 (یاصول فقه، عرب)  برگ 16( = 379 -346ب) نیالمتعارض ن االخباری. الجمع ب239.11

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از

 یحمل االمر علبین االستحباب... فیالجمع ب یبسمله و حمدله، هذه رسالم ف :آغاز 
ورة عنبده  مبن المقدمم الشمه یاالستحباب بنا عل یاالستحباب ]امره[ بالحمل عل

فبت  هبذه االقسبام مبن الجمبع مبا ]سبنح[ : مبن الطبرح...؛ انجبام یان الجمع اولب
  ل  حاله مما ذکر.یره من اقسام الجمع فلوکان متحققا کان یالفاتر و اما   یبخاطر 

 [135، ص 5 م، جیالذر ]
 (یاصول فقه، عرب)  برگ 12(= 391 -380ب ) خالصة فصل االول() . شرح کتاب االستبصار240.12

 مؤلف ناشناخته.: از

الفصل االو  من کتاب االستبصبار  یاذکر خالصم ما ف یبسمله و حمدله، فان :آغاز 
ه ثقبم مبن یبفاما ما کبان راو: ب...؛ انجامیما هو مذهب الش یث  اخرحها ب ون الله عل

ما قبدمنا و الحمدللبه  یحم علیو االئمم فانه صح یحملها و طرقها اصحابنا عده النب
 دنا محمد و آله و سل .یس یالله عل یوحده و صل

 (یاصول فقه، عرب)  برگ 9( = 399-391ب) اری. الجبر و االخت241.13

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از

اوردهبا االخباعرة  یکلم و م الطم م ابلم التببسمله و حمدله، هذه خبهم مش :آغاز 
ابا یو اعل  ا: القو  باالضطرار و اال،بار...؛ انجام یال یم تلجیالم تزلم و االمام یعل

ها السائل الباحث انه لو سلمنا و فرضنا حصو  االستب اد من خبهائک نقبو  مجبرد یا
 ما عرفت. یارنا علیاالستب اد ال 

 [2/18658و  5/458خماره  یو مرعش 184، ص10و ج 81، ص 5 م، جیالذر ]
 (یاصول فقه، عرب)  برگ 19(= 415 -399ب) االصول المتداولة عند الفقهاء= اصول الفقه ی. رسالة ف242.14

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از

اصبو   یقبل محمبد بباقر ببن محمبد اکمبل علبقبو  االیبسمله و حمدلبه، ف :آغاز 
 یالب یاض لل بباد و الهبادیفانه ف: مبتدعه الب االصو  المتداولم عند الفقهاء؛ انجام

 ر و الصالح و السداد.یالحق و الرخاد و الموفق للخ
 (یفقه، عرب)  برگ 10ب(=  424-415) تید المیت= تقلید المیعدم جواز تقل ی. رسالة ف243.15

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از
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ذلبک  یأتوا فبیت و ان ل  یو ان القو  للم: حیالمفات یبسمله و حمدله، قا  ف :آغاز 
عبدم القبو   ین. اقو  و انا االقبل االذ  محمبد بباقر ببن محمبد اکمبل فبیمب یبش

ن یر ذلبک و بببیبب بض االمکنبم و   یه فبیبو قبو  الفق :ت...؛ انجبامیبللمجتهبد الم
 .1218خهر رماان  17 یا  فرق واضح. تمت کتابته فید و االحتیاال،تهاد و التقل

 [391، ص 4، جه یالذر ]
 (یاصول فقه، عرب)  برگ6(= 429-424ب) دیاالجتهاد و التقل ی. رسالة ف244.16

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یاکمل اصفهانمحمد باقر بن محمد : از

عنهمبا.  یقو  االقل االذ  محمدباقر بن محمد اکمل عفیبسمله و حمدله، ف :آغاز 
و اللبه ال بال  باحکامبه و : قو  بصحم عبادة الجاهل...؛ انجبامیاعمل ان من  یا اخی

ن مبن یه رب ال بالمن و الحمدللبیه  ا،م بیرسوله و آله و خلفائه صلوا  و سالمه عل
 ن.ین و االخر یاالول

 [270، ص 1، جه یالذر ]
 (یفقه، عرب)  برگ 2(= 430-429) الطهارهاصالة  ی. رسالة ف245.17

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از

اء و هبو مبن المسبلما  عنبد یخببسبمله و حمدلبه، و ب بد االصبل طهبارة اال  :آغاز 
رواٍف یبکبون ب ابها  یم بهمبا یمع ان االدلم الفقه: ن؛ انجامیین و االخبار یالمجتهد

ف کبان. تمبت کتابتبه خبهر یبع المطلوب بل البد مبن ثببو  الحکب  باالدلبم کیلجم
 ق.1218رماان 

 [30، ص 4، فنخا، ج 117، ص 1 م، جیالذر ]
 (یفقه، عرب)  برگ  4( = 433 -430ب ) المعامالت یاصالة الصحة ف یالة ف. رس246.18

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از

 یقو  االقل االذ  محمدباقر بن محمد اکمبل عفبیبسمله و حمدله، اما ب د ف :آغاز 
الم بامال  هبو الصبحه...؛  یفب یان المهب  و المقصبود االصبل یا اخیعنهما فاعل  

رهبا. تمبت یهبا  یو کذا الحبا  بالوفباء ال تصبمنه عقبال و اقتاباه و قبس عل: انجام
 محمد و آله. یالله عل یالرسالم الحمدلله اوال و آخر و صل

 [116، ص 1، جه یالذر ]
 (یفقه، عرب اصول)  برگ 29(= 461-433ب) اصالة البرائة ی. رسالة ف247.19

 ق(.1206م. ) «ید بهبهانیوح»، مشهور به یمحمد باقر بن محمد اکمل اصفهان: از
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 یاس البیبهبا بالقیاصالم البرائبم و نبتکل  ف یبسمله و حمدله؛ هذه ]مسئلم[ ف :آغاز 
و  هبو ال بال  باحکامبه و رسبوله یو الله ت بال: ه؛ انجامیما ال نص فی.. ف.مواضع

ابا، فتأمبل ،بدا. ین و ما ذکر ظهر حبا  الکراهبم ایا،م ه  یحججه صلوا  الله عل
 د االحقر ، فر بن محمد.ی یرماان عل 8 یتمت کتابته ف

 [17، ص 4، فنخا، ج113، ص 3، جه یالذر ] 
 (یث، عربیحد)  برگ 2(= 262-261ب ) ادلة السنن یث من بلغ= التسامح فیحد ی. الرسائل ف248.20

 ناشناخته مؤلف: از

ر یبعم یه عن اببن اببی  عن ابیابراه ی قوب عن ابیذکر اخبار منها محمد بن  :آغاز 
 کتباب االقببا  عبن الصبادق یفب: عبداللبه؛ انجبام یعن هشام بن سال  عن اب

کبن االمبر کمبا بل به. یر ف مل به کان له ذلبک و ان لب  یمن الخ یمن بل ه خ: قا 
 تمت. 

 ق، 1218، یدگلیب ، فر بن محمد: نسب، کاتب: خد
نگور یسب [، ،لبد گبال 19×  5/13]: سطر، اندازه مبتن 20س [،  30×  22] : یرحل

 [.549: ، ]خماره کتابیبرگ، عرب 466، یعطف پارچه ا
ن و در انجبام فهرسبت مطالبب آمبده ین نسبخه فهرسبت عنباویدر برگ آ از : ضمای 
  است.

550 

 (ی، عربیفلسفه اسالم)  ةیر یالحکمة االث هدایهة= زبدة االسرار= شرح یر یاالث هدایهشرح ال.249

 (. 655د. حدود ) «هیفخر »، مشهور به یسمرقند ین مفضل بن عمر ابهر یرالدیاث: از

 ق(.911م. ) «یمنطق»، متخلص به یبدیم ینین حسین الدین بن معیرحسین میکمال الد یقاض: شارح

 ...،؛ یمحمبد المن بو  ببالُخُلق ال ظب یعلب الصلوه   ویالحک یالحمدلله ال ل :آغاز
 دارد.  یافتادگ: انجام

 (یعکس) .ذکر نشده است: ب کتابتیبا، کاتب و تار ینسب ز : خد
سبب [، ،لببد  5/16×  8]: سببطر، انببدازه مببتن 16سبب [؛ 22×  31]: کوچبب  یرحلبب

 [.550: ، ] خماره کتابیصفحه، عرب 320، ینگور عطف پارچه ایگال
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551 

 (ی، عربیفقه جعفر)  (8ج) شرح المختصر النافع یمنتقد النافع ف.250

 ق(. 1340-1262) یف کاشانیمدد شر یب الله بن علیمالحب: از

 ق(. 672-602) «یمحقق حل»مختصر النافع؛ از جعفر بن حسن : وابسته به 

خبرح  یب منتقد النافع فباما ب د فهذا هو المجلد الثامن من کتا: ب د از بسمله :آغاز
قد وقع الفبرا  مبن المجلبد الثبامن مبن مجلبدا  منتقبد : المختصر النافع...، انجام

 النافع خرح المختصر النافع...، 
 (یعکس) ق.1291: ب کتابتیخد نسب، به خد مؤلف، تار 

 [.551: ، ] خماره کتابیصفحه، عرب194نگور، ی،لد گال 

552 

 (یات، عربیاضیر)  نسخه( 2) ات[=یاضی]الحساب= علم الحساب= ر  .251

 مؤلف ناشناخته: از

 .دارد یافتادگ: آ از و انجام
 (یعکس) ذکر نشده است.: ب کتابتیبا، کاتب و تار ینسب ز : خد

سب [، ،لبد  14×  7]: سبطر، انبدازه مبتن 7سب [؛  5/30×  5/21]: کوچ  یرحل 
 [.2/552و  1/552: ماره کتاب] خ (،یاضیب) صفحه 114نگور، یگال

یمب یل خلخبالید اسماعیس یبه حواخ ی،لد نسخه محش یبا استناد به رو : ضمای 
 باخد.

553 

 (30جزء ) قرآن.252
ر از نسبخه خبد ی= تصبو یعکسب) راز،یچاپ افسبت کبورش خب: راز، ناخریخ -رانیا

 (.یکوف
 ذکر نشده است.: ب کتابتینسب، تار 

سب [، ،لبد  21×  11]: سبطر، انبدازه مبتن 12سب [؛  5/30×  21]: کوچب  یرحل
 صفحه. 62نگور، یگال

خبده و  یسبیس ببه خبد نسبب مقابلبه نویرنبویو ز  ینسخه ببه خبد کبوف: حا یتوض
 باخد.یم م () با رمز و اختصار یبه حواخ یمحش
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554 

 (یرسدائرة المعارف، فا)  عجائب المخلوقات.253

 م عادل شاه.یل الله ابوالمظفر ابراهیخل: از

نولکشببور، بببه اهتمببام بببابومتوهرال ، مکتبببم القببدس،  یمطبببع منشبب: یبمبئبب
 ق.1331م=1913

سبب [، ،لببد  24×  14]: سببطر، انببدازه مببتن 25سبب [،  28×  18]: بببزرگ یر یببوز  
 صفحه، چاپ پنج . 8+594نگور، یگال

555 

 (یدعاها، فارس)  ه و اورادیر= طلسمات= ادعیالدعوات صغ جامع.254

 مؤلف ناشناخته: از

 (یعکس) ذکر نشده است.: ب کتابتیخد نسب، کاتب و تار 
سبطر،  13سب [ و  16×  5/11]: سطر، اندازه متن 24س [؛  5/24×  18]: یر یوز  

 صفحه. 44+145+96نگور، و + یس [، ،لد گال 14×  5/7]: اندازه متن
 یرامبون علب  ،فبر و طلسبما  از رو ی  مجلبد پیبنسبخه دو عنبوان در :  حایتوض

 باخد.یم و حروف یاضیاخکا  ر  یخده و دارا یربردار یتصو ینسخه خط

556 

 (یصرف، فارس)  نیه الطالبیتنب.255

 ق(.13قرن ) یآران یکاشان یمال غالمرضا بن محمد عل: از

 یببن مسب ود ببا ب اب یاحمبد ببن علب« مبراح االرواح» است بر کتباب یخرح مانند 
ه قواعبد یقت کتاب است مستقل که بر پایکه الزم بود، و در حق یها و قواعد یافزودگ

 د.یاست که به کار اطفا  آ یمذکور در مراح نوخته خده و طور 
ح اف ا  محمبد آمبر یزان صحیبر م هب د از حمد خداوند صراف اعما  و صال» :آغاز

 .«از نواقص ف ا  ین و ناهبه محاس
اد  و یبز  ئا  آنچبه عبارض او خبود ازیحرکا  و خکنا  و ه»دارد ؛  یافتادگ: انجام

  ..«.ر آنینقصان قلب و ابدا  و  
 14ص(، 119) ببرگ120،نگوریها خبنگرف، ،لبد گبالین و نشبانینسبب، عنباو: خد

 .(ینسخه خط یر از رو یتصو: یعکس) س [. 17×  21]: سطر، اندازه متن
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 .1536: ، خماره نسخه236-235، صص 4، ج یمرعش: مأخذ



 

 

ریتصاو: دومبخش 





 

 

 

 
 113: ب ش«   االفکارینتا»کتاب  آ از. 1ر یتصو
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 113: ب ش«   االفکارینتا»ان کتاب یپا. 2ر یتصو



   111    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 
 

 
 121ب ش  یمال احمد نراق« امیعوئد اال »آ از کتاب . 3ر یتصو
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 121ب ش  یمال احمد نراق« امیئد اال اعو »ب کتا یانیبرگ پا. 4ر یتصو



   113    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 
 

 
 128ب ش  یانصار  یب مرتایخ« سؤا  و ،واب»کتاب  ی ازبرگ. 5ر یتصو
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 128ب ش  یانصار  یب مرتایخ« سؤا  و ،واب»ن کتاب یبرگ آ از . 6ر یتصو



   115    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 
 

 
 147ب ش  ین زادالم اد مجلسیبرگ آ از . 7ر یتصو
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 147ب ش  یالم اد مجلسزاد یانیبرگ پا.  8ر یتصو



   117    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 
 

 
 148ب ش  یالزائر مجلس من تحفیبرگ آ از .  9ر یتصو
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 148ب ش  یتحفم الزائر مجلس یانیبرگ پا.  10ر یتصو



   119    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 149ب ش  ین مدائن ال لوم محمد، فر استرآبادیبرگ آ از .  11ر یتصو
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 149ش ب  یمدائن ال لوم محمد، فر استرآباد یانیبرگ پا.  12ر یتصو



   121    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 154 :شآ از کتاب ب  یلیمقدس اردب خرح حا  .  13ر یتصو
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 154ب ش  یلیمقدس اردب« انیزبدة الب»ن یبرگ آ از .  14ر یتصو



   123    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 155مالصدرا ب ش « هدایهخرح ال»ن یبرگ آ از .  15ر یتصو
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 155مالصدرا ب ش « هدایهخرح ال»ن یبرگ آ از .  16ر یتصو



   125    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 
 

 
 161مالصدرا ب ش « هیقه رسالم عرخیت ل»ن یرگ آ از ب.  17ر یتصو
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 161مالصدرا ب ش « هیقه رسالم عرخیت ل» یانیبرگ پا.  18ر یتصو



   127    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 3/171ب ش  ی  کلباسیمحمدابراه« اخارا  االصو »ن یبرگ آ از .  19ر یتصو
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 3/171ب ش  ی  کلباسیمحمدابراه« اخارا  االصو » یانیبرگ پا.  20ر یتصو



   129    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 
 

 
 202ب ش «  هیوسائل الش»صور  وقفنامه .  21ر یتصو



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    130    

 

 
 
 

 
 202ب ش «  هیوسائل الش» یانیبرگ پا.  22ر یتصو



   131    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 204ب ش  یمالاحمد نراق« مناه  االصو »ن یبرگ آ از .  23ر یتصو



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    132    

 

 
 

 
 204ب ش  یمالاحمد نراق« مناه  االصو » یانیبرگ پا.  24ر یتصو



   133    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 206ب ش  یاسترآباد« ح المقا یتوض»ن یبرگ آ از .  25ر یتصو



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    134    

 

 
 

 
 206ب ش  یاسترآباد« ح المقا یتوض» یانیبرگ پا.  26ر یتصو



   135    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 241ب ش  ین آرانیو صور  وقفنامه مالمحمدحس یمجلس« بحاراالنوار»ن یبرگ آ از .  27ر یتصو



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    136    

 

 
 

 
 241ب ش  یمجلس« بحاراالنوار» یانیبرگ پا.  28ر یتصو



   137    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 249ب ش  یفاضل بسطام« هالنجا هنیسف»ن یبرگ آ از .  29ر یتصو



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    138    

 

 
 

 
 256ب ش  یروز آبادیف« هقاموس الل »ن یبرگ آ از .  30ر یتصو



   139    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 
 
 

 
 256ب ش  یروز آبادیف« هقاموس الل » یانیبرگ پا.  31ر یتصو



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    140    

 

 
 

 
 272ب ش  یعالمه مجلس« بحاراالنوار 13تر،مه ،لد»ن یبرگ آ از .  32ر یتصو



   141    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 272ب ش  یعالمه مجلس« بحاراالنوار 13تر،مه ،لد» یانیبرگ پا.  33ر یتصو



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    142    

 

 
 

 
 272ب ش  یعالمه مجلس« بحاراالنوار 13تر،مه ،لد» یانیبرگ پا.  34ر یتصو



   143    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 1/273ب ش  یب حر عاملیخ« ه یوسائل الش»ن یبرگ آ از .  35ر یتصو



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    144    

 

 
 

 
 1/273 ب ش یب حر عاملیخ« ه یوسائل الش» یانیبرگ پا.  36ر یتصو



   145    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 

 
 274ب ش  یض کاخانیف« یر صافیتفس»ن یبرگ آ از .  37ر یتصو



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    146    

 

 
 
 

 
 274ب ش  یض کاخانیف« یر صافیتفس» یانیبرگ پا.  38ر یتصو



   147    |    ریدوم: تصاو بخش  

 

 
 
 

 
 یلیاردب« انیزبدة الب».  39ر یتصو



 های چاپ سنگی، عکسی و سربیفهرست نسخه    |    148    

 

 فهرست واقفان و ا دا کنندگان 
 . اختری د عب،الریی،1
 د عدیآرانی . تشکری2
 ق( 1386-1306خاراالسالم د حسین بن مالعباس ).  ربن،ی آرانی )افت3
 .  هقانیان آرانید عباس بن حسین4
 . رحیمید کریم5
 . سربن،ی آرانید احم،6
 . سدیمان خان بن یمخان خان 7
 . یایان آرانید ابراهیم8
 . یریف آرانید سی،رضا9

 د عدیآرانی . یکوری10
 . ص،رآرانید جوا 11
 ش( 1358رزا احم، ) . . عامدی آرانید مالمر،ی بن می12
 آرانید عباس بن مسدم زا ه عدی جان. 13
 . قاسمی جاسبید احم،14
 . مالمحم، حسین بن عب،الرا ی آرانی15
 قمری( 13. مالمحم، حسین بن مالمحم، باقر آرانی )قرن 16
 . مالمحم، عدی بن محم، باقر آرانی17
 . ناصر آرانید حسن18
 عه( )امام جمد مالمحمو . وفا آرانی 19



 

 

 مأخذمنابع و 
 شده ین اثر از آنها بهره بردار یم ایکه در تنظ یمنابع و مآخذ

 م.1968-ق1387ه، چاپ دوم، یاسالم کتاب خانه: ، تهرانیخ آقابزرگ طهرانیعه، عالمه شیف الشیتصان یعة الیالذر .1

 .1394ه، اول، یریف و امور خسازمان اوقا: ، تهرانیآران یب الله سلمانیحب: حی، تصحیه، غالمرضا آرانیرساله هالل .2

زائر، : ، قمیان بابلیو ابوالفضل حافظ یخوئ یصدرائ ی، علآستان حضرت معصومه کتاب خانه یچاپ سنگ یفهرست کتابها .3
 ش. 1382اول، 

 ،یان بابلیو ابوالفضل حافظ یخوئ یصدرائ ی، علیم حسنیآستان حضرت عبدالعظ کتاب خانه یچاپ سنگ یفهرست کتابها .4
 ش.  1382ث، اول، یازمان چاپ و نشر دارالحدجا، سیب

، مووز  و کتاب خانه، تهران، یو فتح الله ذوق ین متقی، حسین محدث ارمویجالل الد کتاب خانه یچاپ سنگ یفهرست کتابها .5
 ش.1389ران، یخ اسالم و ایتار یتخصص کتاب خانه: ؛ قمیاسالم یمرکز اسناد مجلس شورا

کتواب سوازمان اسوناد و : و همکواران، تهوران یائیت و شهر  دریه هدایلفان، به کوشش مرضؤر و میمشاه یفهرست مستند اسام .6
 ش.1382ران، یا یاسالم یجمهور یمل خانه

 ش.1344نا، یب جا،یب بابا مشار، ، خانیعرب یچاپ یکتابها .7

 ش.1344نا، یب جا،یب بابا مشار، ، خانیو عرب یفارس ین کتب چاپیمؤلف .8

 




