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● علي اکبر صفري

الشريعة الي استدراک الذريعة )الجـزء االول( ،تـأليف السـيدمحمد الطباطبـائي البهبهـاني )منصـور(،

مکتبة ،متحف و مرکز وثاق مجلس الشوري االسالمي  372ص وزيري.
چندي پيش در راستاي معرفي آنچه بر روي جلد آمده است »سلسله في تصـانيف الشـيعه« تعليقـات
استاد عبدالحسين حائري و مستدرکات الذريعة با عنـوان »الشـريعة الـي اسـتدراک الذريعـة« از سـوي
کتابخانة مجلس شوراي اسالمي به بازار چاپ و نشر عرضه شد .براي نقد و معرفي اين کتاب نـاگزير بـه

معرفي اجمالي الذريعة ميباشيم.
الذريعة و مستدرکات

دائرةالمعارف بزرگ کتابشناسي شيعه الذريعة الي تصانيف الشـيعة اثـر عظـيم و گرانسـنگ عالمـه

آقابزرگ طهراني ) 1293ق  1389ق( ميباشد که در  25جلد ـ جلد نهم که شامل فهرسـت ديـوانهـاي
شاعران شيعه در چهار مجلد است ـ طي حدود نيم قرن از سال  1355ق تا  1398ق در نجف و تهران به
طبع رسيد و مستدرکات و يادداشتهاي مؤلف به اهتمام جناب استاد بزرگوار سيد احمد حسيني اشـکوري
در سال  1405ق به اهتمام انتشارات آستان قدس رضوي در مشـهد منتشـر گرديـد .مرحـوم آقـا بـزرگ
طهراني در اين کتابشناسي تعداد  55095عنوان کتاب را که اگر کتابهايي که در ضمن ساير مـدخلهـا
معرفي شده به اين عدد بيافزاييم حدود  55500عنوان کتاب را در  ،11554صفحه معرفي کرده است .وي
در اين معرفيها که به کتابهاي شيعه )امامي ،زيدي اسماعيلي( اعم از فارسـي ،عربـي ،ترکـي ،کـردي،
اردو به ترتيب نام اول کتابها و طبق حروف الفبا ميپردازد ،صاحب الذريعة براي تأليف اين اثر از سـال

* آينة پژوهش ،سال  ،17شماره  ،3-2خرداد ـ تير ،مرداد ـ شهريور ) 1385پياپي  ،(99-98صص .201-195
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 1329و تا روزهاي آخر حيات طبية خود )سال  1389ق( قريب به شصت سال به تحقيـق پرداخـت و بـه
کتابخانههاي عمومي کشورهاي ايران ،عراق ،سوريه ،فلسطين ،حجاز ،مصر و ...و بسياري از کتابخانههاي
خصوصي در اين کشورها مسافرت کرده اسـت 64 .کتابخانـه را شخصـاً تحقيـق نمـود و فهرسـتهـاي
بسياري را مطالعه کرد .در اين اثر تحقيقات بسياري در زمينـههـاي کتابشناسـي ،نسـخهشناسـي ،رجـال،
تراجم ،لغت ،معرفي ترجمهها ،تصـحيح اشـتباهات ديگـران در نـام کتـابهـا و وفـات مـؤلفين ،توضـيح
اصطالحات علوم ،مقاالت موضوعي کتابها و ...آمده است .پس از آنکه طي سالهاي گذشته کتابهايي

دربارة الذريعة تأليف شدند ،از جملة تبويت الذريعة ،اعالم الذريعة  ،تلخيص و ترجمه الذريعة بـه عنـوان

مصنفات شيعه ،مقاالت الذريعة ،تعليقات الذريعة در کتاب مع موسوعات رجال الشيعه و نسخه پژوهشـي
و طرح تدوين کتابشناسي بزرگ شيعه و ...دربارة مستدرکات الذريعة )آنچه که مرحوم آقا بزرگ طهرانـي

نيز فهرست کردهاند( درج  6ص  :239مستدرکات الذريعة تأليف عالمه سيدعبدالعزيز طباطبائي يزدي که

از سال  1358ش تا سال  1374ش طي شانزده سال ،يازده هزار کتاب که مرحوم آقابزرگ طهراني ذکـر
نکرده ـ چه مؤلفين آنها مقدم بر عالمه طهراني و چه مؤخر از او بوده باشند ـ فهرست نمـوده اسـت کـه
اميد است در آيندهاي نزديک به دست فرزندان ايشان در حدود سه هزار صفحه بـه طبـع آراسـته گـردد؛

مرحوم محقق طباطبايي عالوه بر اهتمام در تدوين الذريعة و همراهي با آقا بزرگ طهرانـي همزمـان بـه
استدراک پرداخته و طي آن تمامي مجلدات الذريعة را قبل از چاپ به خط خود استنساخ نموده است.

تکملة الذريعة تأليف عالمه سيد سعيد اختر رضوي که تعداد هشتصد عنوان در نسـخهپژوهـي دفتـر

دوم معرفي شده است.

تکملة الذريعة از عالمه سيد محمدعلي روضاتي که عالوه بـر اسـتدارک ،تعليقـه و نقـد و تصـحيح

الذريعة را نيز شامل ميشود و به صورت مخلوط ميباشد.

مستدرک الذريعة که عالمه محمدحسين جاللي آن را تدوين کـرده اسـت و بيشـتر فهرسـت نسـخ

خطي موجود در کتابخانههاي کشورهاي غربي و امريکا است و به صورت مخلوط ميباشد.

ضعف ساختار کتاب
در اين استدراک نام کتاب ،مؤلف ،مالحظات ،اطالعات نسخهشناسي و کتابشناسي معرفي شده است
و اکثر قريب به اتفاق اين کتابها از فهرست کتابخانـة مجلـس و فهرسـت کتابخانـه مرکـز مطالعـات و
تحقيقات دفتر تبليغات اسالمي اخذ شده است .اين استقراي ناقص در مقايسه با فهارس صـدها کتابخانـه
موجود در کشور و ساير کشورها و تدوين استدراک بزرگتـرين منبـع کتابشناسـي شـيعه بسـيار سـخيف
مينماياند ،صرفنظر از اينکه در مالحظات کتاب اطالعات نسخهشناسي و کتابشناسي تميز داده نشـده

نگاهي به الشريعة الي استدراک الذريعة  /علياکبر صفري □ 47

و ارزش علمي کتابها و معرفي مهمترين نسخههاي خطي کتـابهـا و ذکـر مختصـات چـاپي صـورت
نگرفته است ،اين کتاب با احتساب اوراق سفيد در  370صفحه تأليف شده اسـت کـه بيسـت صـفحه بـه
مقدمه و هفتاد صفحه به فهارس نام کتابها ،مؤلفين و ...اختصاص دارد .نام کتابها بـه ترتيـب حـروف
اول عناوين از الف تا ياء فهرست شده است که در مجالت بعدي 1به ساختار تـأليف و ترتيـب عنـاوين و
فهارس خدشه وارد ميسازد .در اين مجموعه  590عنوان کتاب فهرست شده اسـت کـه بعضـي عنـاوين
کتابها با تسميه ذوقي به دو نام يا سه نام معرفي شده و همـه هـم شـماره مسـتقل دارد کـه بـا حـذف
مکررات و موارد مخدوش از نصف تعداد عناوين هم کمتر خواهد شد .اين نـوع سـاختار و آمـار بـرخالف
روش تدوين الذريعة ميباشد و حتي بعد از دهها سال از تأليف الذريعة هيچ نوآوري عرضـه نشـده ،بلکـه
پسرفت داشته است ،چرا که ميتـوان در معرفـي کتـاب خطـي بـه تمـام مـوارد تحقيقـي از جنبـههـاي
کتابشناسي ،نسخهشناسي ،موضوعشناسي ،متنشناسي و حتي جنبههاي هنري پرداخت.
از بديهيترين اشتباهات مؤلف در تدوين استدراک ،اشتباه در تاريخ تـأليف الذريعـة اسـت ،چـرا کـه

الذريعة مانند تمامي دائرةالمعارفها و معجمها محدود به زمان مشخص ميباشد و به معرفي آثار مکتوب
شيعه از آغاز قرن اول تا سال  1370ق پرداخته شده است و مرحوم آقا بـزرگ در جلـد  9ص  296آورده

است» :اتخذنا هذا العام آخر سنة نذکر التصانيفة المولفة فيما في کتابنا الذريعة و ترکنـا اآلتـي و االتـين

بعدنا ليذکر في المستدرک ...فبعد هذا التاريخ النذکر في الذريعة اال ما الفت سابقاً علي هذا التـاريخ او

فيما و ال نزيد علي ما کتبنا حتي اليوم اال الکتب القديمة و تجمع بعدئذ في المسـتدرک« ،مؤلـف بعضـي
کتابهاي تأليف شده بعد از اين تاريخ را نيز به عنوان مستدرک آورده است ،براي نمونه شمارههـاي ،18

 342 ،93 ،19را نگاه کنيد :اجوبةالمسائل = بيست پرسش و پاسخ او فوائد هشتگانه و اجوبة المسائل او

سي پرسش و پاسخ که از جمله کتابهاي آيتاهللا سيد علي موسوي بهبهانياند ) 1264ـ  1353هـ .ش(
که در اصل به اين عناوين ميباشند .بيست پرسش پيرامون موضوعات اعتقادي و پاسخ آنهـا ،چـاپ قـم،
چاپخانه قم ،چاپخانه حکمت 1349 ،ش ،رقعـي  75 ،ص و سـي پرسـش و پاسـخ پيرامـون موضـوعات
اعتقادي و پاسخ آنها ،چاپ اصفهان ،حسينة عمادزاده اعتقادي و پاسخ آنها 1349 ،ش ،رقعي 104 ،ص.
مولف با تصرف و جعل عناوين آنها را »اجوبة المسائل« يا »فوائـد هشـتگانه« تـأليف ديگـر مؤلـف

معرفي کرده است که اين کتاب در الذريعة )ج ،16ص (363فهرست شده است  ،اين دو کتـاب در اصـل

بيست و يک سؤال بوده و در چاپ بعدي با اضافه کردن ده سؤال سي پرسش و پاسخ چاپ شده اسـت ،

مضاف بر اينکه از تأليفات آيت اهللا موسوي بهبهاني به غير از آثاري که در الذريعة آمده اسـت يـا رسـاله

عمليه ،التوحيد الفائق في معرفة الخالق ،حاشيه توضيح المسائل ،مقاالت حول مباحث الفاظ از قلم افتـاده
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است و تعجب اينکه معرفي کتابهاي چاپي را با آغاز و انجام به شيوه نسخ خطي بنا نهـاده اسـت ماننـد
کتاب اساسالنحو از تأليفات آيتاهللا بهبهاني )شماره .(37
تکرار مدخلهاي الذريعة

از اشتباهات فاحش مؤلف عدم دقت و توجه درباره »استدراک« است در اين کتاب مدخلهايي که در

الذريعة فهرست شده است دوباره به عنوان »مستدرک« معرفي شده و عدم آشنايي بـا الذريعـة باعـث

شده است کتابهايي که مرحوم آقا بزرگ چند بار معرفي کرده باز هـم »مسـتدرک« تصـور شـود بـراي
نمونه :
ش  :1آئين بهين تأليف محمد عباس بـن احمـد بـن محمـد شـرواني يمنـي کـه در الذريعـة )ج ،2

ص (470ذکر شده است .همين کتاب را مرحوم صدراالفاضل در مطلعاالنـوار بـا عنـوان »آيـين بهلـين«
ترجمه فارسي کتاب قانون ذکر کرده است و ترجمة مؤلف در نقباءالبشر )ج  ،3ص  (988 ،987ذکر شـده
است.
ش  :2االربع عشريات که در الذريعة )ج  ،24ص  235و  (236با عنوان نظم المناقب فهرسـت شـده

است که چهارده منظومه از شانزده منظومة محمد کاظم بـن محمـد صـادق کاشـاني اصـفهاني )-1205

1273ھ( ميباشد که در الذريعة با مشخصات و تاريخ تأليف و ...معرفي شـده و نسـخه آن در کتابخانـه

سيد محمد علي روضاتي در اصفهان موجود است.
ش  :41اسرارالقلوب في اوصاف المحبوب تأليف ميرزا محمد باقر الهيجي اصفهاني مشهور به نـواب
که در الذريعة ) ج  ،22ص  (252فهرست شده و ترجمه مؤلـف نيـز در الکـرام البـررة )ج  ،1ص (188

آمده است.
ش  :49اظهارالحق و معيار الصدق تأليف احمد بن زينالعابدين علـوي عـاملي اصـفهاني کـه دربـاره
زندگينامه ابومسلم خراساني است و در الذريعة در سه مدخل معرفي شده است .

در ج  ،4ص  150ذيل ترجمة ابي مسلم المروزي؛
در ج  ،9ص  1221ذيل ديوان نقيبي اصفهاني؛
و در ج  ،11ص  91با عنوان رساله اظهارالحق و معيار الصدق
ش  :51افضل التفاسير تأليف غالمحسين زندي شيرازي افضل الملک که خالصه تفسير مجمعالبيان
ميباشد در ج  ،22ص  212با عنوان مخلص مجمع البيان معرفي شده است.
ش  :52افضل التواريخ تأليف غالمحسـين زنـدي شـيرازي .افضـل الملـک دربـارة تـاريخ حکومـت
مظفرالدين شاه قاجار در ج  ،22ص  212در ذيل اثر ديگر مؤلف افضل التفاسير با معرفـي نسـخه خطـي
معرفي شده است.
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ش  62و  :128انجمن آرا = تذکرة شعرا تأليف احمد بيک بن فرامرز گرجي متخلص به اختـر در ج

 ،4ص  28ذيل تذکرة انجمن خاقان فاضل گروسي با عنوان تذکره شعراء عصر فتحعليشاه قاجـار معرفـي
شده .سير تأليف اين تذکره و وفات مؤلف و ادامه تدوين تذکره و ...به طور مفصل ذکر شـده اسـت و بـار
ديگر در ج  ،9ص 61ذيل عنوان »ديوان اختر الگرجي« يادآوري شده است.
ش :70انيسالعارفين في شرح منازل السائرين تأليف صفيالـدين محمـد طـارمي کـه در ج  ،22ص
 248در ذيل منازل السائرين در بخش شروح فارسي از نسخه خطي کتابخانه مجلس معرفي شده است.
ش :74بحراآلمال تأليف محمد محسن بن محمد رفيع رشتي اصفهاني متخلص بـه عاصـي در ج ،9
ص  1004ذيل ديوان مؤلف ،فهرست آثار از جمله کتاب بحراآلمال معرفي شده است.

ش 84و  :127بزم خاقان= تذکرة السالطين تأليف شاهزاده محمد فرزند فتحعليشاه قاجار کـه در ج

 ،9ص  459ذيل »ديوان سلطان قاجار« ذکر شده و دو نسخه خطي کتابخانه مجلس و سپهساالر معرفي
شده است:
ش  :87البالبل و العالقل اثر ابوالمکارم محمود بن محمد حسني واعظ مفسر و متکلم قرن هفتم که
در ج  ،3ص  140بدون ذکر مؤلف در ج  ،26ص  106با ذکر مولف ذکر شده است و در دانشنامه قـرآن و
قرآن پژوهي )ج  (676 ،1کامل معرفي شده است.
ش :102التبصره في التصريف تأليف محمـد کـريم خـان قاجـار از بزرگـان شـيخيه کرمـان درج،26
ص 146با عنوان اصلي التبصره در علم صرف به زبان عربي معرفي شده است ،اين کتاب در سـال 1372
ق )چاپ اوّل( در  1384ق )چاپ دوم( در کرمان منتشر شده اسـت .کتابشناسـي آن در فهرسـت مشـايخ
عظام ،ص 431آمده است.
ش 105و  :108تجويد القرآن تأليف حاجي بن يوسفالدين اسحاق شفتي گيالني در ج  ،8ص 152با
عنوان دستور تجويد معرفي شده است
ش  :121تحليل الکالم في فقه االسالم تأليف شـيخ راضـي تبريـزي نجفـي کـه در الذريعـة ج ،7

ص 232با عنوان خالصة الکالم في فقه االحکام فهرست شده است و عالوه بر الذريعة در معجم رجـال

الفکــر و االدب  :ج  ،1ص  ،296گنجين ـه دانشــمندان  ،ج  2ص  ،100نقباءالبشــر ،ج  ،2ص  ،717آثــار
الحجة ،ج  ،2ص  ،93تربـت پاکـان قـم ،ج  ،2ص  ،703موسـوعة نجـف االشـرف ،ج  ،7ص  ،85مـع

علماءالنجف ،ج  ،2ص  175با همين عنوان ذکر شده است .اين اثر در سال  1382ش از سوي انتشـارات
امير قلم تهران منتشر شده است.
ش  :123تذکرة االفکار حکيم سعيد بن محمد صالح خلخالي ،در ج  ،26ص  178با همان عبارات و

الفاظ معرفي شده است.
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ش :130تذکرة کاظم با عنوان تذکرة الشعراء کاظم تويسرکاني در ج  ،9ص  900از نسـخه موجـود

در کتابخانه مجلس با عين عبارات و الفاظ معرفي شده است.
ش  157و  :543تزويجنامه و منظومه تزويجنامه تأليف ميرزا عبدالمجيد ناجي تبريزي در ج  ،19ص
 142با عنوان مثنوي تزويج نامه از نسخه موجود در دانشگاه تهران معرفي شده است.
ش  :158تشويق السالکين الي معارج الحق و اليقين اثر مالحبيب ّالله شـريف کاشـاني در ج  ،19ص
 143با عنوان مثنوي تشويق السالکين معرفي شده است.

ش :159تصريف از سيد محمدتقي بن محمد شفيع کازروني بوشهري که در الذريعة با عنـوان شـرح

حجـت بوشـهري از علمـاي
تصريف در ج  ،13ص  149فهرست شده است .عالوه بر آن سيد محمدتقي ّ
قرن چهاردهم ميباشد و اين کتاب را در اوايل تحصيل در حوزه به سال  1315ق نوشته است که اشتباهاَ
از علماي قرن سيزدهم قلمداد شده و مزيد بر آن ،کتاب تصريف که از نام و آغاز و انجام آن روشن است
در علم »صرف« ميباشد که عنوان شده از عوامل في النحو ،الفيه ابن مالـک ،ومصـنفات زمحشـري و...

اقتباس شده است .شرح حال و آثار اين نويسنده در کتاب علما و نويسندگان بوشهر بر پاية کتاب الذريعة

الي تصانيف الشيعة ،شيخ آقا بزرگ تهراني نويسندگان بوشـهر ،ص  61 ، 60 ،29 ،28بـه تفصـيل آمـده
است.

ش  :163تعليقات علي المسائل المهنائية تأليف شيخ اسماعيل بن محمد حسين مازنداراني که در ج

 ،7ص 110با عنوان حواشي المسائل المهنائية از مال اسماعيل خواجوئي )م 1173ق( که در زمـان حملـه

افغانها به اصفهان در سال  1135ق تأليف شده است.
ش  :171تفسير آيه شريفه رب المشرقين و رب المغربين اثر محمد تقي بن محمد حسين کاشاني که
در ج  ،4ص  489با عنوان توضيح اآليات ذکر شده که جواب سؤال از بعضـي آيـات و تفسـير آيـه »رب
المشرقين و «...ميباشد و نسخه موجود در کتابخانه آستان قدس رضوي معرفي شده است و ايـن کتـاب
در سال  1301ق در تهران به طبع رسيده است.
ش  :172تفسير آيه شريفه فال اقسم بمواقع النجوم تأليف محمـد بـن محمـود دهـدار در ج  ،26ص
 145با عنوان تأويل آيه فال اقسم بمواقع النجوم فهرست شده است.
ش  :188تلخيص التراجم و تنقيح المعاجم از تأليف سيد محمد بحرالعلـوم حسـيني قزوينـي در ج ،5
ص  115در ذيل جغرافياي عالم اثر ديگر مؤلف ذکر شده است و بار ديگر در ج  ،10ص  148بـا عنـوان
رجال السيد محمد به طور مستقل معرفي شده است.
ش  :191التهذيب فيالنحو از آثار شيخ بهائي که در اصل تهذيب البيان ميباشـد در ج  ،4ص 115و
ج  ،4ص  509معرفي و شروح اين کتاب در ج  ،13ص  158فهرست شده است.
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ش :197جامع االحکام في مسائل الحالل و الحرام ،تأليف رضيالدين محمد الحسيني در ج  ،24ص
 362در پاورقي با تصريح به اينکه در محل خود آورده نشـده اسـت در ج  ،26ص 247بـه طـور مفصـل
معرفي شده است.
ش  :214الجواهر السنية شرح عوامل المائة تأليف محمد علي بـن محمـد حسـن آرائـي کاشـاني در

الذريعة ج  ،13ص  372و ج  ،21ص  385معرفي شده است.

ش  :216جواهر مکنونه ،تأليف مصطفي بن محمد خوئي که ج  ، 5ص  282با عنوان جواهر مکنونـه
او لئالي مخزونه آمده است.
ش  :217جواهر نامه تأليف شاه محمد بن مبارک قزويني که در ج  ،21ص  255بـا عنـوان معرفـت
جواهر يا جواهر نامه معرفي شده است.
ش  :248حاشيه الشفاء از آقا جمال خوانساري که حاشيه بر قسم الهيات شفا ميباشد و با همان آغاز
و تفصيل در الذريعة ج  ،6ص 142و  143معرفي شده است.
ش  :270حدائق االدباء ،تأليف عبدالرزاق بيک بن نجفقلي دنبلي در ج  ،9ص  1083در ذيـل عنـوان
ديوان مؤلف ديوان مفتون دنبلي معرفي شده است.
ش  : 271حدوث العالم تأليف حسين بـن ابـراهيم تنکـابني کـه در ج  ،1ص  89بـا عنـوان اثبـات
حدوثالعالم معرفي شده است.
ش  : 275حقيقة االيمان تأليف شهيد ثاني که در ج  ،7ص 30و  31با عنوان حقايق االيمان قريـب

به يک صفحه معرفي شده است و بار ديگر در ج  ،2ص  514با عنوان االيمان و االسـالم معرفـي شـده
است و اين کتاب در  1305ق به طبع رسيده است.
ش  277و  :360حکمة يماني در شرح فصل ثاني= شرح الدررالمکنوزه ،تأليف محمد بن محمد بـاقر

نواب الهيجي که درج  ،22ص  252با عنوان منازالت مجموعه رسائل فارسي از روي نسخه شماره 682
کتابخانه ملّي معرفي شده است.
ش :310رسالة الخطيه تأليف شيخ احمد بن عبدالرضا البصري )مهذب الدين( با عنوان رسم الخط در
ج  ،11ص  231با مشخصات تأليف در روستاي خاور از نواحي مشهد و آغاز نسخه )احمدک يا من علّم(...
معرفي شده است.
ش :436قالئد الدرر في بيان آيات االحکام تأليف احمد بن اسماعيل جزايري نجفـي )متـوفي (1151

که در الذريعة ج  ،4ص  269با عنوان تفسير جزايري و ج  ،4ص  ،4ص  302با عنوان تفسير قالئد الدرر

و در ج  162 ،161 ،17با عنوان قالئد الدرر في بيان آيات االحکام باالثر بـه طـور مفصـل معرفـي شـده
است.

 □ 52نقد برتر /مقاالت برگزيدة چهارمين جشنواره نقد کتاب

ش :462الآللي البهية از محمد بن اسماعيل آالبي که در الذريعة ج  ،3ص  165بـا عنـوان الرسـالة

البهية و ج  ،11ص  133با عنوان الرسالة البهية في الرد علي الطائفة الغوية و در ج  ،15ص  295با نام

عقداللئالي البهية في رد الطائفة الغبية معرفي شده است که نام اصلي کتاب عقداللئالي البهية في الردعلـي

الطائفة الغبيّة ميباشد.

مؤلف آن محمد بن اسماعيل بن عبدالجبار الحائري معروف به ابي علي رجالي صاحب کتـاب رجـال
منتهي المقال في احوال الرجال ميباشد ،اين اشتباه در نـام و مؤلـف کتـاب از فهرسـت کتابخانـه مرکـز
مطالعات که مؤلف را »محمد بن اسماعيل أبّي« معرفي کرده ناشي شده است و مؤلف هم کلمه »أبّي« را
تبديل به »اآلبي« نموده است.

ش :502مروج الذهب و معاد الجواهر از علي بن حسين بن علي مسعودي)م 346ھ( کـه در الذريعـة

در )ج  ،1ص  (331ذيل مدخل اخبار الزمان و من اباده الحدثان آمده است.

مسعودي بنابر نوشته خود در مقدمه مروج الذهب و مقدمه التبنية و االشراف کتاب اخبار الزمـان را

در سي جلد تأليف کرده که دربارة تاريخ و جغرافياي اماکن و ذکر ملـوک و اخبـار انبيـاء و تـاريخ خلفـاي
راشدين و بنياميه و بنيعباس ميباشد و از آغاز آفرينش تا سال تأليف کتاب )332ق( را در بر ميگيرد و
بار ديگر خالصه را مختصر نموده و مروج الذهب و معاد الجواهر ناميده است .نسخههايي از اين کتاب در
کتابخانة ظاهريه دمشق و کتابخانه آبروزينانا ميالن ايتاليا موجود است ،مرحوم آقا بزرگ طهرانـي کتـاب
مروج الذهب را در معرفي کتابهاي ديگر  65مرتبه تکرارکرده است.
ش :416عجائب االخبار و نوادراآلثار تأليف عالمه سيد عبداهللا شبر که در ج  ،15ص  218بـا عنـوان
غرائب االخبار و نوادراآلثار معرفي شده است که در دوازده هزار سطر تأليف گرديده است.
ش :540منشبة للصرف که در ج  ،23ص  26با عنوان منشعبة ذکر شده است.

ش :467لمعات قدسية از احمد بن بن محمد ابراهيم بن نعمت اهللا االردکاني که در ج  ،11ص  50با

عنوان رسالة في اربعين حديثاً ذکر شده است.

ش :461لئالي االحکام تأليف ميرزا ابراهيم بن جمالالدين محالتـي کـه در ج  ،18ص  257معرفـي
شده است که در حقيقت تأليف جمالالدين محالتي ميباشد و در نقباءالبشـر )ج  ،1ص  (11نيـز تصـريح
شده است» :کما ذکره الميرزا فرصت شيرازي آثار المعجم ،ص  440و ذکر ان والده مرجعـاً فـي محـالت

وله شرح زبدة االصول و لئالي االحکام في الفقه اين اثر تأليف والده ميرزا ابراهيم ،ميرزا محمدعلي جمال

الدين محالتي ميباشد.
ش  :475مباني الفروع تأليف شيخ ابراهيم شيرواني از شاگردان صاحب جواهر کـه در ج  ،19ص 46
با عنوان مباني الفقه از نسخة موجود در کتابخانه نجف اشرف معرفي شده است.
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ش :574نوافح االسحار في نتايج االخبار تأليف شـيخ محمـد مهـدي فتـوني عـاملي نجفـي کـه در

الذريعة ج  ،24ص  42با عنوان نتـايج االخبـار و نـوافح االزهـار فـي االحکـام المنصوصـة بـالمعموم و
الخصوص من الکتاب و المائوة عن االئمة االطياب فيکتب االربعة و غيرهـا مـن کتـب االصـحاب بـه
صورت مفصل فهرست شده است.
ش  :574نوافخ االسحار في نتايج االخبار تأليف شيخ محمـد مهـدي فتـوني عـاملي نجفـي کـه در

الذريعة ج 24ص  42با عنوان اصلي نتايج االخبار و نوافح االزهار معرفي شده است و غيـر از آن تکملـه

امل االمل 392 :و اعيانالشيعة ج  ،10ص  ،67فهرست کتابخانه مرعشي ج  ،12ص 20با همين عنـوان
فهرست شده است.

ش  :577نهاية االيضاح في شرح باب المساحة من المفتـاح تـأليف محمـد علـي بـن اسـماعيل

حسيني بيرجندي که در ج  ،24ص  396با عنوان نهاية االيضاح در موضوع هندسه معرفي شده است .

ش  :548منهج اليقين و صحيفة المتقين که اين مدخل بـا مـدخل تکـراري  141بـا عنـوان ترجمـه

بحاراالنوار معرفي شده است ،تأليف محمد رضي بن محمد تقي بـن عبـداهللا بـن محمـد تقـي مجلسـي
دوم( ميباشد که جلد نهم بحـاراالنوار در موضـوع امامـت اميرالمـومنين علـي)ع( را بـه
)برادرزادة عالمه ّ

فارسي ترجمه کرده است .اين کتاب در الذريعة )ج  ،15ص  (23با عنـوان صـحيح صـحيفة المتقـين و

منهجاليقين و بار ديگر در ج  ،4ص  88با عنوان ترجمه تاسع بحار معرفي شده است و فقط در دو نسـخه
موجود در کتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي به شماره  1876و  1907با عنوان مـنهج اليقـين و ...فهرسـت
شده است و در نسخههـاي موجـود در کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوي بـه شـمارة  ،7178در فهرسـت
نسخههاي خطي )ج  ،2ص  968و ج  (4501 ،6در کتابخانه ملـي ملـک بـه شـمارة  ،6144در فهرسـت
نسخههاي خطي فارسي پاکسـتان )ج  ،10ص  (297 ،296در کتابخانـه مـوزه ملـي کراچـي و کتابخانـة
آصفيه هند) :ج  ،3ص (380و ،عنوان صحيفة المتقين و منهج اليقين آورده است.

ش 70و  :387انيس العارفين في شرح منازلالسـائرين تـأليف صـفيالـدين محمـد الطـارمي کـه در

الذريعة )ج  ،22ص  (248با مختصات معرفي شده از روي نسخه کتابخانه مجلس معرفي شده است.

ش :237حاشيه شرح آداب البحث للعضدي = حاشية الرسالة الحنفية اين حاشيه تأليف ابـوالفتح بـن

مخدوم حسيني قزويني )م  976ق 1568 /م( در سال  953ق تأليف شده است کـه تـاريخ وفـات مؤلـف
) 950ق( در صفحات  118و  122اشتباه ثبت شده است و مرحوم آقا بزرگ طهراني کتاب مورد نظر را بـا
تأليف ديگر مؤلف حاشيه بر شرح قطبالدين رازي بر شمسيه نجمالـدّين کـاتبي قزوينـي کـه هـر دو در
موضوع منطق ميباشد با عنوان حواشي النقيه علي اآلداب و الشمسيه در ج  ،7ص 111ذکر کـرده اسـت
که حاشيه است بر شرح مالمحمد حنفي تبريزي بر کتاب آدابالبحث قاضي عضدالدين ايجي و موضـوع
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آن آداب البحث يا مناظره؛ صنعت جدل در منطق ميباشد و دهها نسخه از جمله در کتابخانه ادارة اوقـاف
موصل هفت نسخه  ،کتابخانه آستان قدس رضوي )ع( سه نسخه ،کتابخانـه دانشـگاه تهـران دو نسـخه،
کتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي دو نسخه ،و کتابخانه وزيري يزد و کتابخانه مدرسـه فيضـيه و ...موجـود
ميباشد و جالب اينکه در کتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره 3743 / 2معرفـي در فهرسـت جلـد
دهم ،بخش چهارم ،صفحه  1738و به شمارة  3482 / 2در جلد دهم ،بخش سوم ،صـفحه 1441موجـود
است که مؤلف فقط به فهرست کتابخانه مرکز مطالعات و تحقيقات اشاره کـرده اسـت ،بـراي اطالعـات
بيشتر به دائرةالمعارف تشيع )جلـد  ،1ص  (429 ،428دايـرةالمعـارف بـزرگ اسـالمي )ج  ،6ص (100و

موسوعة مؤلفي االمامية )ج  ، 2ص 243و (244مراجعه شود .همين مؤلـف در دايـرةالمعـارف تشـيع بـه
اشتباه دو مرتبه )در ج  1با عنوان ابوالفتح سعيدي و در ج  9با عنوان شرقه( معرفي شده است.
شيعهشناسي صاحبان آثار

مرحوم آقا بزرگ تهراني در الذريعة به کتابهاي نويسندگان غير شيعي که خـارج از موضـوع کتـاب

است پرداخته است و علت آن داليلي از اين دست ميباشد .1 :اين آثار دربارة شيعه و اصـول و اعتقـادات
شيعه تأليف شده است؛  .2بودن مؤلف در مجتمع شيعي و تأليف کتاب به روش تشيع کـافي اسـت حکـم
کنيم از تأليفات شيعه محسوب شود؛  .3نويسندگان آثار از نظر سياسي شيعه نبوده ،لکـن اکثريـت از نظـر
فلسفي و کالمي شيعه بودهاند؛  .4با فهرست اين آثار مانع از بين رفتن و مفقـود شـدن آنهـا گرديـد ،چـه
اينکه بسياري از فهرستهاي نسخههاي خطي و کتابهاي تراجم و کتابشناسي و ...هنوز چاپ نشده بود؛
 .5ذکر بعضي کتابها و تعليقات از سوي ديگران صورت گرفته است ،امّا الذريعـة نيـز بايسـت تنقـيح و

تنظيم شود و مؤلف مستدرک بعد از نيم قرن همان سبک و سياق را پيگرفته و عناويني را بدون نظـم و
روش عرضه کرده است ،براي نمونه:

بـاغنوي
 :257 ،241حاشيه شرح حکمـةالعـين و حاشـيه محاکمـات تـأليف ميـرزا حبيـباهللا جـان ُ

شيرازي) (5994يکي از آخرين حکماي بزرگ ايران پيرو طريقه اشمريه و از شافعيان متعصب ميباشد.
ش :154تشريح االدراک في شرح تشريح االفالک ،تأليف ابراهيم بن حيدر صفوي حسين آبادي .اين
کتاب شرح مزجي تشريح االفالک شيخ بهائي در موضوع علم هيئت ميباشـد و از نسـخة معرفـي شـدة
کتابخانة مرعشي فهميده ميشود که شارح در خطبه آغازين کتاب به مسلک جـد خـود احمـد بـن حيـدر
حيدري شافعي بوده است.
ش  :176تفسير و حاشيه نهاية الطلب از شاه نعمت اهللا ولي که غير شيعه بودن و پيرو طريق اشـعريه

بودن وي احتياجي به توضيح ندارد.
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مواردي ديگر

ش  242و  :244حاشيه شرح حکمةالعين و حاشيه شرح المواقـف کـه از روي فهرسـت مجلـس بـه

اشتباه تأليف کمالالدين مسعود شيرواني ) 995ق( محسوب شده است و همانگونه که در کشف الظنـون
)ج  ،1ص  (685معجم المؤلفين )ج  ،12ص  (227و فهرسـت دانشـگاه تهـران )ج  ،3ص  (238مسـطور
است تأليف کمالالدين مسعود شيرازي ميباشد.

ش  :292دقائق التأويل و حقائق التنزيل تأليف ابي المکارم قوام الدين محمد حسني از منابع تعليقـه

الذريعة محقق طباطبائي و مقدمه کتاب البالبل و القالقل نوشته شده است ،غافل از اينکـه در کتابخانـة

مجلس به شمارة ] 18394فهرست کتابخانه مجلس سنا ،ج  ،2ص  [324نسخة آن موجود است.
* تاريخ وفات مير ابوالفتح حسيني سعيدي در صفحه  117سال  976ق و در صفحه  122سـال 950
ق نوشته شده است.
ش  :297ديوان بهجت الشعراء او شعره که نوشته شده است اشعارش در مجموعة قلندرشاه موسـوم
به دفتر الهيات يافت شده است و مؤلف غير از وي چند شعر از عبدالباقي افندي و قلندر شـاه خـوئي پيـدا
کرده و براي هر کدام ديوان درست کرده است .در جلد هفدهم فهرست کتابخانه مجلس ديـوان بهجـت
قاجار به شماره  5952معرفي شده است.
ش :220حاجي بنياد مجموعهاي است که به خط حاجي بنياد تبريزي خوشنويس کتابت شده اسـت و
به اين ترتيب نام کتاب ،مولف و خطاط يک عنوان شده است.
ش 129و  :438تذکرة شعراي کاشان يا کاشانة دانش تأليف حسين بيضائي )پرتو( که مؤلـف چنـين
معرفي شده است» :للميرزا حسين بن الميرزا علي محمد خان االديب الـروح االمينـي اآلرانـي الکاشـاني
المشتهر بپرتو بيضائي من ادباء القرن االخير و المتوفي سنة  1348ش و المدفون بمقبرة الفيض الکاشاني

بمدينة الکاشان« .با اين اطناب کتاب بعد از سال تأليف الذريعة نوشـته شـده و مؤلـف غيـر از ايـن هـم

تأليفات ديگري دربارة تاريخ کاشان ،تاريخ زورخانه )ورزش باسـتاني ايرانـي( و ...داشـته اسـت کـه يکـي
گلچين شده است.
ش  :300ديوان عبدالباقي افندي او شعره که منبع آن معرفي شده است» :في دفتر الهيات لقلندر شاه
خوئي في مکتبة المجلس برقم  ،8919من ورقة  273الي  «272و اينگونه يک ورقه شعر ديوان معرفـي
شده است.
ش  :104تجويد القرآن که موضوع کتاب شيخ مهذبالدين احمد بن عبدالرضا بصري ميباشد عنوان

کتاب تلقي شده است .با اينکه صاحب الذريعة نيز اين کتاب را با عنوان تجويد القرآن آورده است ،مؤلـف

به جاي»يأتي بعنوان« نوشته است »مرّ باسمه« که در صفحات بعد با عنوان »التنضيديه« آمده است.
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ش  :38استيفاء المهمّات :که در ادامه معرفي آمده است »ذکره االستاد الحائري بهامش نسـخه مـن

الذريعة من دون ذکر اسم المؤلف« که بدون اينکه معرفي شود در چه موضوع ،مؤلف ،از کدام کتابخانه و

مصدر کتابشناسي اخذ شده است که البته نمونههايي ديگري از اين قبيل وجود دارد.

فهرست تأليفات شيعه و الذريعة

الذريعة بزرگترين و غنيترين منبع کتابشناسي که ميبايست تنظيم و تصحيح و تکميـل گـردد و در

عصر حاضر دانشنامههايي به اين امر ميپردازند از جمله:
 .1فهرست آثار مکتوب شيعه 2که به همت محقق پرتالش حجت االسالم رضا مختاري در مؤسسـه
کتابشناسي بزرگ شيعه در قم تدوين ميشود که به فهرست آثار شيعه به طور اعم از آغاز تا سـال 1400
ق به سه زبان فارسي ،عربي و انگليسي ميپردازد ،اين منبع قريب به چهل جلد رحلي خواهد شـد و هـم
3
اکنون در مرحله تحقيق ميباشد.
 .2موسوعة مؤلفي االماميّة که در مجمع الفکر االسالمي = مجمع انديشه اسـالمي در قـم تـدوين

ميشود که قريب به صد جلد وزيري خواهد شد .در اين اثر نام مؤلفين به ترتيب نام کوچک و ترتيب الفبا

تنظيم شده و شرح حال علمي و تأليفات آنها ذکر ميشود .از اين موسوعة هفـت جلـد از سـال  1421ق

تاکنون ،حرف الف از نام »آتشي تا« اقرار به چاپ رسيده است.
اين دانشنامهها همتي بزرگ و تحقيقي جامع ميطلبـد ،چـرا کـه فهرسـت تمـام آثـار شـيعه اعـم از
نسخههاي خطي و چاپي در کليه موضوعات که در تمام گسترة جهان تأليف شـدهانـد ،فراتـر از گفـتن و
نوشتن ميباشد ،اميد است فهرست آثار شيعه که ادامه راه الذريعة ميباشـد بـه طـور مـنظم و جـامع نـه

اينگونه که در نقد آمده است به صورت پراکنده پريشان تداوم يابد.

پينوشتها
 .1مجلدات بعدي نيز در شرف طبع قرار دارد ،کتاب ماه کليات  28 :96و 29,
 .2اين نام قطعي نمي باشد.
 .3اين طرح در مجلة آينة پژوهش شماره ) 30-29بهمن و اسفند (1373معرفي شده و سپس به صورت کتاب مستقل با
عنوان طرح تدوين کتابشناسي بزرگ شيعه در سال  1376از سوي مرکز بررسيهاي اسالمي الغدير و بار ديگر در کتاب جمـع
پريشان ]مجموعه مقاالت جناب آقاي مختاري[ در جلد اوّل به طبع رسيده است.

