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Bayard Dodge آن دانش���گاه  اس���ت. او همزمان در دانشکدۀ مطالعات 
کالج سینت انتونی  کلمبیا در ش���هر نیویورک و در  بین المللی دانش���گاه 
کرس���ی دانش���گاه اس���ت. همچنین به  کس���فورد نیز عهده دار  دانش���گاه آ
یس کرده و  تن���اوب در دانش���کدۀ  حقوق دانش���گاه ییل و هاروارد نی���ز تدر

مّدت نه سال عضو شورای عالی نظارت بر دانشگاه هاروارد بوده  است.

مدرسی طباطبایی از ایام نوجوانی در اواسط دهۀ چهل به نوشتن مقاالت 
ۀ 

ّ
 اجتماعی و س���پس مذهبی در روزنامه ها و مجالت مذهبی مانند مجل

یخی در  »مکت���ب  اس���الم«  می پرداختند و پ���س از آن با پژوهش ه���ای تار
یخی«  مجالت ادبی تهران  مانند ماهنامه های »وحید«، »بررسی های تار
و »فرهن���گ ای���ران زمی���ن« ادامه دادن���د. در س���ال های ۱۳۵۰تا ۱۳۵۵ش 
زمانی که در قم اقامت داش���تند، برای یافتن آثار و اس���ناد گمشدۀ مربوط 
ب���ه ق���م، از خ���الل کتابخانه های مع���روف در داخل و خ���ارج، تحقیقات 
ارجمن���دی انج���ام دادند و ب���ا دقت و حوصل���ه به تصحی���ح و ویرایش و 
چاپ کتب خطی و قدیمی پرداختند. بی گمان آثار مربوط به قم ایشان، 
از اسناد مهم و دست اول در پژوهش های قم شناسی محسوب می شود. 
پنج سال اخیر، تحقیقات و نوشته های او در دو زمینۀ حقوق  در بیست و
کنون از  یخ تش���یع متمرکز شده اس���ت. آثار و تألیفاتی که تا اس���المی و تار

ایشان منتشر شده به شرح زیر است:

سیدحس���ین مدرس���ی طباطبای���ی )متول���د ۱۳2۰ ش در ق���م( اس���تاد و 
پژوهش���گر عل���وم اس���المی، پ���س از تحصی���الت جدی���د به ح���وزۀ علمیه 
پیوست. سطوح عالی فقه و اصول را نزد حضرات آیات فاضل لنکرانی، 
حس���ین ن���وری، یوس���ف صانعی و آی���ت اهّلل  س���لطانی و متون فلس���فی را 
خدمت آقایان گیالنی، جوادی آملی، محمد شاه آبادی و مرحوم مرتضی 
گرفت. خارج فقه و اصول را عمدتًا در محضر مرحوم آیت اهّلل  مطه���ری فرا
س���یدمحمد محق���ق دام���اد )یک س���ال ( و آی���ت اهّلل  مرتضی حائ���ری )ده 
یس متون درس���ی رایج در حوزه نیز  کرد. همزمان به تدر گردی  س���ال ( ش���ا
که تا س���طوح عالی ادامه داد. از س���ال  ۱۳۵۵ش به صورت  می پرداخت 
کنده از سال ۱۳۵۸ مداوم برای ادامۀ تحصیالت جدید در انگلستان  پرا
کس���فورد  به س���ر برد. در س���ال ۱۳۶۱ش دورۀ دکتری خود را در دانش���گاه آ
ی���س به دانش���گاه پرینس���تون آمریکا  انگلس���تان ب���ه پایان ب���رد و برای تدر
کرس���ی  کنون در همان جا مقیم و عهده دار  که از آن  زمان تا دعوت ش���د 

آثارومقالهشناسی
دکترحسینمدرسیطباطبایی

محمدرضا رهبریان

چکیده:س���ید حس���ین مدرس���ی طباطبایی پژوهش���گر علوم اس���امی و دارای 

تألیف���ات زیادی در حوزه های مختلف از جمله حقوق اس���امی و تاریخ تش���یع 

است. نویسنده در نوشتار حاضر، نخست، کتابشناسی آثار و مقاله های ایشان 

را معرف���ی م���ی نمای���د. در ادامه، مقال���ه هایی که درب���اره وی به رش���ته تحریر 

درآمده اند را برمی شمارد.

کلیدواژه:حس���ین مدرس���ی طباطبایی، معرفی آثار، کتابشناس���ی آثار حس���ین 

مدرسی طباطبایی.                                                                                         
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۱۶. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین؛ مقدم���ه ای ب���ر فقه اس���المی؛ ترجمۀ 
محمد آصف فکرت؛ مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی، ۱۳۶۸ش.

۱7. مدرس���ی طباطبایی، حس���ین؛ مکت���ب در فرآیند تکام���ل: )نظری بر 
تطّور مبانی فکری تش���یع در س���ه قرن نخس���تین(؛ ترجمۀ هاشم ایزدپناه؛ 
کوی���ر،  ته���ران:  نی���ز:  و  2۸۶ص   ،۱۳74 داروی���ن،  آمری���کا:  نیوجرس���ی 

۱۳۸۶ش،۳92ص. 

۱۸. مدرس���ی طباطبایی، حس���ین؛ مکت���ب در فرایند )تکمل���ه(؛ ترجمۀ 
هاشم ایزدپناه؛ نیوجرسی آمریکا: داروین، ۱۳74ش، ۱۸ص.

۱9. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین؛ می���راث مکتوب ش���یعه از س���ه قرن 
نخس���تین هجری؛ دفتر اول، ترجمۀ س���یدعلی قرائی - رسول جعفریان؛ 
یخ اسالم و ایران، ۱۳۸۳، ۵2۸ص و نیز: نشر  قم: کتابخانۀ تخصصی تار

موّرخ، ۱۳۸۶ش، ۵4۸ص.

2۰. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین؛ ذی���ل نفث���ه المص���دور؛ نجم الدی���ن 
گرس، ۱۳۸۶ش، )2۰۰7م( ۳24ص  ابوالرجاء قمی؛ نیوجرسی آمریکا: زا

کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس، ۱۳۸9ش، ۳۶4ص. و نیز: تهران: 

2۱. مدرسی طباطبایی، حسین؛ ُقّمیات: )مجموعه مقاالت دربارۀ قم(؛ 
گرس، ۱۳۸۶ش. نیوجرسی آمریکا: زا

22. مدرس���ی طباطبایی، حسین؛ َس���َندیات: )مجموعه مقاالت دربارۀ 
گرس، ۱۳۸7ش. یخی(، نیوجرسی آمریکا، زا اسناد تار

2۳. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین؛ تط���ور المبانی الفکریه للتش���یع فی 
بی���روت، داراله���ادی، 2۰۰۸ م. )۱۳۸7ش( .  االول���ی،  ث���ه  الثال الق���رون 
ث���ه االولی، ترجمۀ  فخری  تطور المبانی الفکریه للتش���یع فی القرون الثال

مشکور، قم، ۱42۳ ق. )۱۳۸2ش(

یخی���ات: )مجموع���ه مقاالت و  24. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین؛ تار
گرس، 2۰۰9 م. )۱۳۸۸ ش( یخی(، نیوجرسی آمریکا، زا تحقیقات تار

کتابیات: )مجموعه مقاالت در زمینۀ  2۵. مدرسی طباطبایی، حسین؛ 
گرس، 2۰۰9 م )۱۳۸۸ش( کتابشناسی(، نیوجرسی آمریکا، زا

مقالهشناسی
۱. »مزارات قم«؛ استوار، ش ۱2۳۱ - ۱2۵۸ 

 2. »مساجد قدیم قم«؛ استوار، ش 2۰۸۸ - 2۰92.

 ۳. »کتیبه ه���ای دورۀ صف���وی ق���م«؛ وحی���د، س���ال چه���ارم، ش ۱۱، آبان 
۱۳4۶، ص ۱۰۱7 - ۱۰2۳.

  4. »کتیبه ه���ای دورۀ صف���وی ق���م«؛ وحی���د، س���ال چه���ارم، ش۱2، آذر 
۱۳4۶، ص۱۱۰7.

۵.  »نس���خه های خط���ی کتابخانۀ مدرس���ۀ رضویۀ قم«)۱(؛ وحید، س���ال 
پنجم، ش 4، ۱۳4۶، ص ۳7۸ - ۳۸۱ 

کتابخانۀ مدرس���ۀ رضویۀ قم« )2(؛ وحید، س���ال  ۶.  »نس���خه های خطی 

کتابشناسیآثار
۱.  مدرس���ی طباطبایی، حس���ین؛ قم در قرن نهم هج���ری؛ قم: حکمت، 

۱۳۵۰ش، ۳72ص.

آث���ار  و  )اح���وال  فتح���ان:  خان���دان  حس���ین؛  طباطبای���ی،  مدرس���ی   .2
دانش���مندان یک���ی از خاندان ه���ای علمی قم در قرن هفتم ت���ا دهم(؛ قم: 

حکمت، ۱۳۵2ش، 4۸ص.

۳. مدرس���ی طباطبایی، حس���ین؛ فرمان ه���ای ترکمان���ان قراقویونلو و آق 
قویونلو؛ قم: حکمت، ۱۳۵2ش.

کتابشناس���ی آث���ار مربوط ب���ه قم؛ قم:  4. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین؛ 
حکمت، ۱۳۵۳ش، 244ص.

یخ داراالیمان قم؛ محمدتقی بیک  ۵. مدرس���ی طباطبایی، حس���ین؛ تار
ارباب؛ قم: حکمت، ۱۳۵۳ش، ۱44ص.

۶. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین؛ مثال های ص���دور صفوی: )بررس���ی 
کوتاه���ی درب���ارۀ یک نوع از اس���ناد دیوان���ی دورۀ صفوی(؛ ق���م: حکمت، 

۱۳۵۳ش، ۶۸ص.

یخ���ی قم؛  7. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین؛ راهنم���ای جغرافیای���ی تار
)مجموعه متون و اسناد( قم: حکمت، ۱۳۵۵ش، ۳۳۶ص.

کان )2 جل���د( ق���م: مه���ر،  ۸. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین؛ ترب���ت پ���ا
۱۳۵۵ش. ج اول، 72۰ص ، ج دوم، ۵۰۸ص.

کتابخانۀ  9. مدرس���ی طباطبایی، حس���ین؛ فهرست نس���خه های خطی 
مدرسۀ رضویۀ قم؛ قم: مهر، ۱۳۵۵ش، 72ص + ۵۶ اسناد.

۱۰. مدرسی طباطبایی، حسین؛ هفت فرمان دیگر از پادشاهان ترکمان؛ 
بی نا، بی تا، 4۰ص.

۱۱. مدرس���ی طباطبایی، حس���ین؛ خالصه البلدان؛ صفی الدین محمد 
بن محمدهاش���م حس���ینی قمی؛ قم: حکمت، ۱۳۵۵ش)۱۳9۶ ه.ق(، 

۳2۰ص.

یخچه  ای   از  یخ  قزوین : )تار ۱2. مدرس���ی طباطبایی، حس���ین؛ برگی   از تار
 آستانه  شا هز اده  حسین  و دودمان  ساد ات  مر عشی  قزوین (؛ قم : کتابخانه  

 عمومي  حضرت   آیه  اهّلل   العظمی  نجفی  مر عشی ،۱۳۶۱ش، 2۰۸ص 

۱۳. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین؛ زمی���ن در فقه اس���المی؛ )دو جلد(، 
تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ۱۳۶2ش.

کتابخانۀ آیت اهّلل العظمی  ۱4. مدرسی طباطبایی، حسین؛ قم نامه؛ قم: 
مرعشی نجفی، ۱۳۶4ش.

یخ حسنی  ۱۵. مدرس���ی طباطبایی، حسین و افش���ار، ایرج؛ جامع التوار
یان پ���س از تیم���ور(؛ تاج الدین حس���ن بن ش���هاب یزدی؛  )بخ���ش تیمور
کس���تان: مؤسس���ۀ تحقیق���ات علوم آس���یایی میان���ه، ۱9۸7م  کراچ���ی پا

)۱۳۶۶ش(، 22۰ص.



کتاب شنایس موضویع

۸۱

آثار و مقاله شنایس دکرت حسنی مدریس طباطبایی

139سال بیست و چهارم،مشارۀاول، فروردین و اردیهبشت 1392

2۵.  »مدرس���ۀ غیاثی���ۀ ق���م«؛ وحی���د، س���ال نه���م، ش۳، خ���رداد ۱۳۵۰، 
ص۳۸۳ - ۳۸7. 

2۶.  »اعج���از قرآن« )پاس���خ ش���بهات پ���ادری هانری مارتی���ن در موضوع 
گیالنی قمی( )۱(؛ وحید، س���ال  اعجاز ق���رآن از محقق می���رزا ابوالقاس���م 

دهم، ش۱۰، دی ۱۳۵۱، ص ۱۱۱۵ - ۱۱۱۸.

  27.»اعجاز قرآن«)2(؛ وحید، سال دهم، ش۱۱، بهمن ۱۳۵۱، ص۱22۵ 
.۱2۳7 -

یخ���ی، ش ۳9، خ���رداد و تی���ر  2۸.  »خوانن���دگان و م���ا«؛ بررس���ی های تار
۱۳۵۱، ص2۵9 - 2۶2.

یخی،  29.  »اس���ناد و احکامی از خاندان افش���ار ارومی«؛ بررس���ی های تار
۱7،ش۳، ۱۳۵۱، ص ۱4۵ - 2۰2.

 ۳۰. »فلوس ه���ای ضرب قم«؛ هن���ر و مردم، دورۀ جدید، ش ۱۱7، ۱۳۵۱، 
ص4۶ - 4۸. 

۳۱.  »از دفتر خاطرات بزرگان«؛ خاطرات وحید، سال دهم، ش ۱۳، آبان 
۱۳۵۱، ص ۱9 - 2۳. 

۳2.  »از ف���رات ت���ا نیل« )گذری ب���ر مهد ادیان ب���زرگ و تمدن های کهن(؛ 
وحید، سال دهم، ش ۱4، آذر ۱۳۵۱، ص ۸۱ - ۸۸.

کهن(؛  ۳۳.  »از ف���رات تا نیل« )گ���ذری بر مهد ادیان ب���زرگ و تمدن های 
وحید، سال دهم، ش ۱۶، بهمن ۱۳۵۱، ص۱۰7 - ۱۱4. 

۳4.  »گذری بر عهد ادیان بزرگ« )از فرات تا نیل(؛ وحید، سال یازدهم، 
ش ۱۸، فروردین ۱۳۵2، ص ۶7 - 7۸. 

۳۵.  »دو رس���اله از آقامحمد بیدآبادی در س���یر و س���لوک«؛ وحید، س���ال 
یازدهم، ش4، تیرماه ۱۳۵2، ص۳۸4 - ۳97. 

۳۶.  »مکاتب���ات فی���ض و قاضی س���عید قم���ی«؛ وحید، س���ال یازدهم، 
ش۶، شهریور ۱۳۵2، ص۶۶7 - ۶7۸.

۳7.  »یک س���ند از قرن دهم«؛ وحید، س���ال یازدهم، ش۱۰، دی ۱۳۵2، 
ص99۱ - 99۶. 

۳۸.  »نام���ه ای از میرزای قمی به آقامحمدخان قاجار«)۱(؛ وحید، س���ال 
یازدهم، ش۱۱، بهمن ۱۳۵2، ص۱۱۵۰ - ۱۱۵۱.

۳9.  »نام���ه ای از میرزای قمی به آقامحمدخان قاجار«)2(؛ وحید، س���ال 
یازدهم، ش۱2، اسفند ۱۳۵2، ص۱2۱4 - ۱22۱ .

گچ بری ایران، علی بن محمد بن  4۰.  »آش���نایی با استادی بزرگ در هنر 
ابوشجاع بنا«، هنر و مردم، ش ۱۳2، مهر ۱۳۵2، ص۳۶ - 47. 

یخی،  4۱.  »خاندان علی صفی: ش���هریارانی گمنام« )۱(؛ بررسی های تار
سال هشتم، ش۱ و 2، ۱۳۵2، )مسلسل 44 و 4۵(، ص ۱۳ - 4۰.

یخی،  گمنام« )2(؛ بررسی های تار 42.  »خاندان علی صفی: شهریارانی 
سال هشتم، ش4، ۱۳۵2، )مسلسل 47(، ص27 - ۶۸. 

پنجم، ش ۵، ۱۳4۶، ص4۶۳ - 47۰. 

 7. »وقف نام���ۀ دو قنات در قم«؛ وحید، س���ال پنجم، ش۶ - 7، ۱۳4۶، 
ص۵7۵ - ۵77. 

 ۸. »گچ بری ه���ای بازمان���ده از ق���رن هفتم تا نهم در قم«)۱(؛ وحید، س���ال 
پنجم، ش7، ۱۳47، ص۶۸۳ - ۶۸4.

9.  »گچ بری ه���ای بازمان���ده از ق���رن هفتم تا نهم در قم«)2(؛ وحید، س���ال 
پنجم، ش9، ۱۳47، ص۶97 - 7۰۰ و ص۸۳9 - ۸44. 

یه«؛ وحید،  یه و قاجار یخی در قم از دورۀ افشار ۱۰.  »سنگ نبشته های تار
سال پنجم، ش۱۰، ۱۳47، ص9۳۱ - 9۳۶. 

  ۱۱. »کتیبه های دورۀ صفوی قم«؛ وحید، سال ششم، ۱۳47، ص۳۸9 
 .۳92 -

 ۱2. »پاسخ در مورد عدد هفده«؛ راهنمای کتاب، سال دهم، ش ۵، دی 
۱۳4۶، ص۵47.

  ۱۳. »پاس���خ در م���ورد عدد هف���ده«؛ راهنمای کتاب، س���ال یازدهم، ش 
9 - ۱2، اسفند ۱۳47، ص۶۶2.

  ۱4. »نمونه ه���ای نث���ر و نظ���م فارس���ی در دو قرن نخس���تین هج���ری«)۱(؛ 
وحید، سال هفتم، ش۵، اردیبهشت ۱۳49، ص۵7۸ - ۵۸4.

 ۱۵.  »نمونه ه���ای نث���ر و نظ���م فارس���ی در دو قرن نخس���تین هجری«)2(؛ 
وحید، سال هفتم، ش۶، خرداد ۱۳49، ص7۳۳ - 7۳7 .

 ۱۶.  »نمونه ه���ای نث���ر و نظ���م فارس���ی در دو قرن نخس���تین هجری« )۳(؛ 
وحید سال هفتم، ش۸، مرداد ۱۳49، ص92۱ - 924.

 ۱7.  »م���دارس قدیم قم«)۱(؛ وحید، س���ال هش���تم، ش2، بهمن ۱۳49، 
ص2۰۱ - 2۰۶.

 ۱۸.  »مدارس قدیم قم« )2(؛ وحید، س���ال هشتم، ش۳، اسفند ۱۳49، 
ص4۰9 - 4۱۱.

 ۱9.  »م���دارس قدیم ق���م در دورۀ صفویه« )۵(؛ وحید، س���ال نهم، ش7، 
مهرماه ۱۳۵۰، ص۱۱۰۵ - ۱۰2۰. 

 2۰.  »م���دارس قدی���م ق���م در دورۀ صفویه« )۶(؛ وحید، س���ال نهم، ش۸، 
آبان ۱۳۵۰، ص۱247 - ۱2۵۳.

یه« )7(؛ وحید، س���ال نهم، ش۱2،  2۱.  »م���دارس قدیم قم در دورۀ قاجار
اسفند ۱۳۵۰، ۱7۶7 - ۱772.

یه« )۸(؛ وحید، س���ال دهم، ش۱،  22.  »م���دارس قدیم قم در دورۀ قاجار
فروردین ۱۳۵۱، ص۳4 - ۳9.

 2۳.  »م���دارس قدیم قم )مس���تدرکات(« )9(؛ وحید، س���ال دهم، ش2، 
اردیبهشت ۱۳۵۱، ص۱99 - 2۰۶.

24.  »مدرسۀ آستانۀ مقدس���ۀ فیضیه«؛ وحید، سال نهم، ش۱، فروردین 
۱۳۵۰، ص۱2۶ - ۱29. 
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ص۱۵۵ - ۳۰4. 

گیالنی«؛ وحید، س���ال چهاردهم، بهمن  ۵9.  »اث���ر دیگری از مالشمس���ا 
۱۳۵۵، ص۸4۸ - ۸49. 

یخ س���لطانی«؛ وحید، سال چهاردهم، آبان  ۶۰.  »مزارات اصفهان در تار
۱۳۵۵، ص479 - 4۸4.

یخ���ی، ۱۱،  ۶۱.  »آس���تانۀ ش���اهزادۀ حس���ین در قزوی���ن«؛ بررس���ی های تار
۱۳۵۵، ش 4، ص۶7 - ۱2۶. 

۶2.  »می���رزای قمی و تصوف«؛ انجمن آث���ار ملی، ش2، ۱۳۵۵، ص7۳ 
.۸۰ -

۶۳.  »کتابشناس���ی ق���م در دورۀ ناص���ری«؛ فرهن���گ ایران زمی���ن، ج 22، 
۱۳۵۶، ص۱۰ - ۱۶.

۶4.  »کتابچ���ۀ تفصی���ل اح���واالت دراالیم���ان ق���م، از محمدتق���ی بی���ک 
ارباب«؛ فرهنگ ایران زمین، ج 22، ۱۳۵۶، ص ۱7 - ۶۶. 

۶۵.  »کتابچ���ۀ تفصی���ل و ح���االت داراالیمان قم، از غالمحس���ین افضل 
الملک«؛ فرهنگ ایران زمین، ج22، ۱۳۵۶، ص ۶7 - ۱۵۰.

ک داراالیم���ان ق���م، از  ۶۶.  »کتابچ���ۀ تفصی���ل ح���االت و نف���وس و ام���ال
محمدتق���ی بیک ارب���اب«؛ فرهنگ ایران زمی���ن، ج22، ۱۳۵۶، ص ۱۵۱ 

.2۰۶ -

۶7.  »علی آبادنامه یا س���فرنامۀ ذهابیۀ ق���م«؛ فرهنگ ایران زمین، ج 22، 
۱۳۵۶، ص 2۰7 - 2۸۰.

۶۸. »فرمانی از شاهرخ تیموری«؛ راهنمای کتاب، سال بیستم، ش ۸ - 
۱۰، آبان - دی ۱۳۵۶، ص 7۰۰ - 7۰4. 

۶9. مدرس���ی طباطبایی، حس���ین - اس���تادی، رضا، »اخ���الص عمل را 
کتاب مکارم  ید« )به مناس���بت انتش���ار پنجمین مجل���د  از معل���م بیاموز

آالثار(؛ وحید، ش2۰۶، فروردین ۱۳۵۶، ص2۵ - ۳۰. 

7۰.  »ش���رح حدیث من عرف نفس���ه فقد عرف ربه، میرزای قمی)میرزای 
 ،  ۱۶  -  ۱۱ ص   ،۱۳۵۶  ،22۰  /  2۱9 ش  وحی���د،  گیالن���ی(«؛  ابوالقاس���م 

ص۱۰۳. 

یخ���ی مربوط به اصفهان«؛ وحید، ش227، اس���فند  7۱.  »چند س���ند تار
۱۳۵۶، ص24 - ۳۱ .

یخی مربوط به اصفه���ان«؛ وحید، ش22۸ و 229،    72. »چند س���ند تار
اسفند ۱۳۵۶ و فروردین ۱۳۵7، ص۸۳ - 9۳.

 7۳.  »پن���ج فرم���ان صف���وی مرب���وط ب���ه آس���تان ق���دس رضوی و مش���هد 
مقدس«؛ نامۀ آستان قدس، ش ۳۸، ۱۳۵۶، ص۱۵۳ - ۱۶4 .

74.  »پنج فرمان صفوی مربوط به آستان قدس رضوی و مشهد مقدس«؛ 
نامۀ آستان قدس، ش۳9، ۱۳۵7، ص۶9 - 74 .

یخ، مجموعه بنا و اسناد   7۵.  »آس���تانۀ شاهزاده حس���ین در قزوین« )تار

4۳.  »فرمان ه���ای امرای ترکمان در تفویض تولیت آس���تانۀ قم«؛ فرهنگ 
ایران زمین، ج ۱9، ۱۳۵2، ص ۱۱۸ - ۱۳۵.

44.  »وقفنام���ه ای از ترکمان���ان قراقویونل���و«؛ فرهنگ ای���ران زمین، ج 2۰، 
۱۳۵۳، ص 24 - 27۵.

4۵.  »یادداشت دربارۀ خاندان صاعدی شیراز«؛ فرهنگ ایران زمین، ج 
2۰، ۱۳۵۳، ص 422 - 42۳.

4۶.  »نام���ه ای از می���رزای قم���ی به آقامحمدخ���ان قاجار«؛ وحید، س���ال 
دوازدهم، ش۱، فروردین ۱۳۵۳، ص۳2 - 42. 

47.  »نام���ۀ ح���اج محمدصادق قم���ی به ناصرالدین ش���اه در ِش���کوه از 
مظال���م ُعّم���ال دول���ت«؛ وحید، س���ال دوازده���م، ش۳، خ���رداد ۱۳۵۳، 

ص2۱۱ - 2۱9.

کتابچ���ۀ  4۸.  »مآخ���ذی ت���ازه ب���رای تحقیق���ات مرب���وط ب���ه اصفه���ان: 
جغرافیای دارالس���لطنه اصفهان«؛ وحید، س���ال دوازده���م، ش۵، مرداد 

۱۳۵۳، ص۳7۱ - ۳7۵. 

49.  »چند اثر نویافته در مناظرات کالمی شیعی«؛ وحید، سال دوازدهم، 
ش۱۱، بهمن ۱۳۵۳، ص۸74 - ۸۸۶. 

۵۰.  »آش���نایی با اث���ری از خواج���ه افضل الدین محمد ترک���ه اصفهانی«؛ 
وحید، سال سیزدهم، ش۵، مرداد ۱۳۵4، ص۵24 - ۵۳۰. 

یخ مذهبی قم«؛ راهنمای کتاب، س���ال  ۵۱.  »نظری دربارۀ نقد کتاب تار
هفدهم، ش ۱- ۳،  فروردین - خرداد ۱۳۵۳، ص ۱۸۵.

کش���ور در دورۀ ناصری«؛  ۵2.  »کتابچ���ۀ ثبت موقوف���ات و خالصه جات 
کت���اب، س���ال هجده���م، ش 4 - ۶، تی���ر - ش���هریور ۱۳۵4،  راهنم���ای 

ص4۳۵ - 442.

گلس���تان هنر«؛  یخ و  ۵۳.  »قاض���ی احم���د قمی: نگارندۀ خالص���ه التوار
یخ���ی، س���ال ده���م، ش 2 )مسلس���ل ۵7(، خ���رداد و تیر  بررس���ی های تار

۱۳۵4، ص۶۱ - ۱۰۰. 

 ۵4. »پن���ج نام���ه از فتحعلی ش���اه قاجار به می���رزای قمی«؛ بررس���ی های 
یخی، ۱۰، ش4، ۱۳۵4، ص24۵ - 27۶.  تار

۵۵.  »فهرس���ت نسخه های خطی کتابخانۀ مدرسۀ رضویۀ قم«؛ آشنایی 
با چند نسخۀ خطی؛ قم، چاپخانۀ مهر، ۱۳۵۵، ص۳ - ۱۰4.

کتابخان���ۀ ح���اج س���یدمهدی الج���وردی قم���ی«؛  ۵۶.  »چن���د نس���خه از 
آشنایی با چند نسخۀ خطی؛ قم، چاپخانۀ مهر، ۱۳۵۵، ص۱۰۵ - ۱۱۶.

کتابخان���ۀ حاج���ی میرزا حس���ین نوری به قل���م خود او«؛  ۵7.  »فهرس���ت 
آشنایی با چند نسخۀ خطی؛ قم، چاپخانۀ مهر، ۱۳۵۵ص۱29 - ۱۵۳.

۵۸. مدرسی طباطبایی، حسین و استادی، رضا، »فهرست نسخه های 
خطی کتابخانۀ شخصی مرحوم آیت اهّلل زنجانی به انضمام کتابشناسی 
آثار آن مرحوم«؛ آشنایی با چند نسخۀ خطی، قم، چاپخانۀ مهر، ۱۳۵۵، 
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۱۳7۱، ص۱۸۶ - ۱97. 

92.  »نام���ۀ یک���ی از فقهای قم به ناصر الدین ش���اه دربارۀ اوضاع کش���ور و 
یخ و فرهنگ معاصر، ۵، پاییز ۱۳7۱، ص۱۱۰ - ۱۱۶.  رفتار دولت«؛ تار

 9۳. »مفاوضه ای در مس���ألۀ ش���یئیت معدوم«؛ جش���ن نامۀ ... مصلح، 
لوس آنجلس، ۱۳72، ص ۱۳۱ - ۱4۶. 

ی���خ  94. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین - افش���ار، ای���رج، »جام���ع التوار
حس���نی«؛ آینده، س���ال نوزده���م، ش 7 - 9، مه���ر - آذر ۱۳72، ص۶۶۵ 

 .۶7۱ -

 9۵. »مفاوضه ای در مس���ألۀ ش���یئیت معدوم« )با پاس���خ محقق حلی و 
یخ و فرهنگ معاصر،  ردیۀ ش���رف الدین حسین عودی اسدی حلی(؛ تار

ش ۸، زمستان ۱۳72، ص۸۳ - 9۱ 

9۶.  »مفاوضه ای در مس���ألۀ ش���یئیت معدوم«؛ میراث اسالمی ایران، ۱، 
۱۳7۳، ص۱۵7 - ۱74. 

کالمی و نقش متکلمان«؛ ترجمۀ هاشم ایزدپناه، نقد و  97.  » مناظرات 
نظر، س۱، ش ۳ - 4، تابستان و پاییز ۱۳74، ص ۳۰ - 4۱.

9۸.  »تکامل مفهوم امامت در بعد سیاسی و اجتماعی«؛ ترجمۀ حسین 
ایزدپناه، نقد و نظر، س2، ش ۳ - 4، ۱۳7۵، ص۱۶ - ۳7. 

کتاب مکتب در فرایند  99.  »تش���یع در نبردی سرنوشت ساز«؛ ]فصلی از 
گلستان قرآن، دورۀ جدید، ش ۳4، آبان ۱۳79، ص ۱۸ - 22. تکامل[، 

۱۰۰.  »بررسی ستیزه های دیرین دربارۀ تحریف قرآن«؛ ترجمۀ محمدکاظم 
رحمتی، هفت آسمان، ش پیاپی ۱۱، پاییز ۱۳۸۰، ص 4۱ - 7۸.

  ۱۰۱. »یک ترجمه و چند مالحظه«؛ هفت آسمان، ش ۱2 و ۱۳، زمستان 
۱۳۸۰ و بهار ۱۳۸۱، ص2۶۳.

کت���اب رس���اله ابلی���س«؛ ترجم���ۀ محمدکاظم  ک���م ِجُش���می و   ۱۰2.  »حا
کتاب ماه دین، س ۶، ش72، مهر ۱۳۸2، 4 - 7. رحمتی، 

ک���م عادل ی���ا ولی فقیه، تالش برای رب���ط در مفهوم متفاوت«؛   ۱۰۳.  »حا
کت���اب م���اه دی���ن، ش ۶2، آذر ۱۳۸۳،  ترجم���ۀ محمدکاظ���م رحمت���ی، 

ص۸۸ - 99. 

۱۰4.   »نامۀ یک روحانی عالی قدر و پرهیزگار به پادشاه خودکامه و مقتدر 
قاجار« )2(؛ یاد، ش 7۱ و 72، بهار و تابس���تان ۱۳۸۳، ص ۳۳۱ - ۳4۰. 

)برگرفته از مجله وحید( 

یت، چشم پوش���ی از عقل بش���ر است«]پاسخ مدرسی  ۱۰۵.  »انکار مهدو
کبر گنجی[؛ خورش���ید، 2۸ مهر  یت از س���وی ا طباطبای���ی به انکار مهدو

.۱۳۸7

یخچۀ فقه تش���یع« ]بررسی درون مایۀ فقهی شیعی[؛ حزب اهّلل،  ۱۰۶.  »تار
۱۶ فروردین ۱۳۸۸.

کتاب  ۱۰7.  »جوابیه حسین مدرسی طباطبایی به نقد حسین طارمی«؛ 

یخی، سال س���یزدهم، ش4، )مسلسل 7۸(، مهر و  )۱((؛ بررس���ی های تار
آبان ۱۳۵7، ص ۱4۱ - ۱74. 

ی���خ، مجموع���ه بن���ا و    7۶. »آس���تانۀ ش���اهزاده حس���ین در قزوی���ن« )تار
یخی، سال سیزدهم، ش ۵، )مسلسل 79(،  اس���ناد)2((؛ بررسی های تار

آذر و دی۱۳۵7، ص ۱۶7 - ۱۸۸. 

77.  »المختص���ر الکاف���ی ف���ی ال���کالم«؛ محی���ط ادب، ]مجموعۀ س���ی 
گفتار به پاس پنجاه س���ال تحقیقات س���یدمحمد محی���ط طباطبایی[، 
کوشش حبیب یغمایی، سیدجعفر شهیدی، باستانی پاریزی و ایرج  به 

افشار، تهران، انتشارات مجلۀ یغما، ۱۳۵7، ص ۱۶۵ - ۱۶9.

 7۸. »س���ه مکتوب از آقامحمد بیدآبادی در س���یر و سلوک«؛ وحید، ش 
24۶ / 247، دی ۱۳۵7، ص ۳۵ - 42. 

79.  »فلسفه و عرفان در نظر میرزای قمی«؛ وحید، ش 24۸ / 249، دی 
و بهمن ۱۳۵7، ص ۵7 - ۶۳. 

ُکرد«؛ وحید، ش 2۵4 /   ۸۰. »گزارش���ی در باب ش���ورش ش���یخ عبیداهّلل 
2۵۵، اردیبهشت ۱۳۵۸، ص 2۰ - 27، ص ۵۵. 

کار نقیب«؛ آینده،  ۸۱.  »س���خنی چن���د دربارۀ نقابت س���ادات و برنام���ۀ 
سال پنجم، ش ۱۰ - ۱2، دی - اسفند ۱۳۵۸، ص 7۵4 - 7۶۵.

 ۸2. »توضیح«؛ آینده، س���ال شش���م، ش ۱ - 2، فروردین - اردیبهش���ت 
۱۳۵9، ص2۸.

۸۳.  »س���یدجمال الدین در نجف«؛ خاطرات، ش ۳، بهار ۱۳۵9، ص 
 .۱۱۰ - ۱۰2

کاووس، »فهرس���ت  ۸4. مدرس���ی طباطبای���ی، حس���ین - جهان���داری، 
کسفورد«؛  کالج وادهام در آ کتابخانۀ  نسخه های خطی فارس���ی و عربی 

نسخه های خطی، ش ۱۱ - ۱2، ۱۳۶2، ص77۳ - 7۸۶.

ت���ی ن���و درب���ارۀ مج���از«؛ ن���ور عل���م، ۱، ش ۵، )۳ / ۱۳۶2(،  ۸۵.  »تحلیال
ص۱2۱ - ۱۳۳.

۸۶. »از دفتر خاطرات بزرگان، مالصالح مازندرانی«؛ خاطرات سیاس���ی 
یخی، سیف اهّلل وحیدنیا، تهران، فردوسی، ۱۳۶۳، ص ۱۱9- ۱2۳. و تار

 ۸7. »فرمان آقامحمدخان و بیگدلی ها«؛ آینده، سال دهم، ش ۸ - 9، 
آبان و آذر ۱۳۶۳، ص ۵79 - ۵۸۰.

 ۸۸. »نام���ۀ حاج مالمحمدصادق قمی به ناصرالدین ش���اه و ِش���کوه از 
مظالم دولت«؛ خاطرات و اسناد، تهران، ۱۳۶۳، ص۱7 - 2۶.

۸9.  »دی���وان مظالم، از جالل الدین دوانی«؛ فرهنگ ایران زمین، ج 27، 
۱۳۶۶، ص9۸ - ۱۱۸.

9۰.  »رواب���ط ایران با حکومت مس���تقل نجد«؛ مجموع���ه مقاالت خلیج 
فارس، تهران ۱۳۶9، ص929 - 97۰ .

9۱.  »مفاوضه ای در مس���ألۀ شیئیت معدوم«؛ مشکوه، ش ۳۵، تابستان 
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کتابشناس���انه بر ادبیات کهن  )بازمانده هایی از س���ّنت امامیه: مروری بر 
کتاب ماه دین، ش 7۸ و 79، فروردین -  شیعه، مدرس���ی طباطبایی(؛ 

اردیبهشت ۱۳۸۳، ص۸۵ - ۸7. 

کتاب تازه: خراج در فقه اسالمی از  ۱۵.  دباشی، حمید؛ »نگاهی به چند 
مدرس���ی طباطبایی«؛ ایران شناس���ی، س۱، ش ۱، بهار ۱۳۶۸، ص ۱۸4 

 .۱۸۵ -

یخ مذهب���ی قم علی اصغر فقیهی«  کتاب تار ۱۶. ذوالمج���د، جواد؛ »نقد 
یخ مذهبی قم و قم در قرن نهم مدرسی طباطبایی(؛  کتاب تار )مقایسۀ دو 
کت���اب، س���ال ش���انزدهم ، ش۱۰ - ۱2، دی - اس���فند ۱۳۵2،  راهنم���ای 

ص۶۸4 - ۶9۱. 

 ۱7. رحمت���ی، محمدکاظم؛ »فهرس���ت مطالعات ش���یعی ب���ه زبان های 
پایی«؛ کتاب ماه دین، ش 7۸ و 79، فروردین - اردیبهشت ۱۳۸۳،  ارو

ص4۸.

 ۱۸. رضایی، امید؛ »سندشناس���ی مثال در دورۀ صفویۀ، همراه با ش���ش 
ی���دان، ش 47 و 4۸، پاییز و زمس���تان  مث���ال نویافت���ه«؛ وقف میراث جاو

۱۳۸۳، ص۶۸ - ۸4. 

 ۱9. رهبری���ان، محمدرض���ا؛ زندگی نام���ه و خدم���ات علم���ی و فرهنگ���ی 
علی اصغر فقیهی، )مجموعه زندگی نامه ها، شمارۀ 97(؛ تهران: انجمن 
آث���ار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول ۱۳۸7، ص���ص۸۸، ۱2۰، ۱2۵ - ۱29، 

.۱49 - ۱۳۸ ،۱۳۳ - ۱۳2

 2۰. زارع، ش���هرام؛ »پاره ه���ای باستان شناس���ی )۱(« )نام���ه ای از حس���ین 
مدرس���ی طباطبایی دربارۀ وض���ع وخیم نگهداری از می���راث فرهنگی و 

یخی قم(؛ بخارا، ش ۸4، آذر - دی ۱۳9۰، ص4۱۰ - 4۱۳. تار

 2۱. رضوانشهری، ابوالحسن؛ »مقدمه ای بر فقه شیعه، از حسین مدرسی 
طباطبای���ی«؛ آین���ۀ پژوه���ش، س۱، ش۳، مهر و آب���ان ۱۳۶9، ص2۵۳ - 

.2۵9

 22. شفیعی، سعید؛ »دسته بندی های شیعیان در عصر صادقین )ع(«؛ 
شیعه شناسی، ش ۱۵، پاییز ۱۳۸۵، ص۱۱9 - 2۳4.

اس���الم  اعتق���ادات  ش���کل گیری  ب���ر  »گ���ذری  اش���کان؛  ش���یرازی،    .2۳
شیعی«؛کتاب ماه دین، ش ۱42، مرداد ۱۳۸۸، ص7 - ۱۱.

یخ های محلی« )منابع  24.  صالحی، نصراهّلل؛ »کتابشناسی توصیفی تار
یخ و جغرافیا، ش 44 - 4۵، خرداد و تیر ۱۳۸۰،  و مت���ون(؛ کتاب م���اه تار

ص ۱2 - ۱47.

 2۵. صادقی، مس���عود؛ »نکته ها، مکتب در فرایند تکامل: نظری بر تطور 
مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین«؛کتاب ماه دین، ش ۱42، مرداد 

۱۳۸۸، ص4 - ۶.

کان، آث���ار و بناهای   2۶. صدرای���ی خوی���ی، عل���ی؛ »س���یری در تربت پ���ا
کنونی دارالمومنین قم، از مدرس���ی طباطبایی«؛ نامۀ قم، س۱،  محدودۀ 

ماه دین، ش ۱42، مرداد ۱۳۸۸، ص2۰ - 29.

 ۱۰۸. »یادداش���تی دربارۀ پ���اره ای بدفهمی ها«؛ کتاب ماه دین، ش ۱42، 
مرداد ۱۳۸۸، ص۳۸ - ۳9.

مقالهشناسیدربارۀمدرسیطباطبایی
۱. آین���ده؛ »معرف���ی کتاب های تازه، قم  نامۀ مدرس���ی طباطبایی«؛ آینده، 

سال دوازدهم، ش 7 - ۸، مهر و آبان ۱۳۶۵، ص ۵۰۸..

2. اصغرنیاون���د، ش���هرام و عب���ادی آق قلعه، فاطمه؛ »کتابشناس���ی های 
کتاب ماه دین، ش ۳۶، مهر ۱۳79، ص ۳4 - ۵۶. علوم اسالمی«؛ 

۳. افشار، ایرج؛ »تازه ها و پاره های ایران شناسی )۶(«؛ بخارا، ش 9 - ۱۰، 
آذر - اسفند ۱۳7۸، ص94.

4. امامی، مس���عود؛ »جدال تعّبد و تعّقل در فهم شریعت )2(«؛ فقه اهل 
بیت )فارسی(، ش 47، پاییز ۱۳۸۵، ص ۱2۰ - ۱۵۰.

کتابشناس���ی استان قم؛ قم: دالوری، چاپ اول  ۵. امیدعلی، غالمرضا؛ 
۱۳79، ش���ماره های 2۸9، 29۰، ۳4۸، 4۰9، 4۱۰، 4۶4، ۶4۶، ۶۵7، 
 ،927 ،92۵ ،9۱۵ ،74۵ ،74۰ ،7۳4 ،7۳۳ ،729 ،7۱4 ،7۱۳ ،۶97

.۱۰7۳ ،۱۰۶۵

۶. امیرخان���ی، غالمرض���ا؛ »َس���َندیات« )مجموعه مقاالت دربارۀ اس���ناد 
یخی، حس���ین مدرس���ی طباطبایی(؛ آینۀ پژوهش، س2۳، ش۱۳۳،  تار

فروردین - اردیبهشت ۱۳9۱، ص۱۱۶ - ۱۱9.

7. انصاری قمی، ناصرالدین؛ »کتابشناس���ی حض���رت فاطمه معصومه 
یدان، ش 22، تابس���تان ۱۳77، ص ۱۰۰  ی���خ قم«؛ می���راث وقف جاو و تار

.۱۰9 -

گ���ر، عب���داهّلل؛ »کدام تکام���ل؟« )مالحظاتی انتق���ادی دربارۀ یک  ۸. ایما
کتاب جنجالی(؛ خردنامۀ همش���هری، ش 2۸، مرداد و شهریور ۱۳۸7، 

ص ۱۰ - ۱2.

یگران کاخ س���بز؛ ته���ران: علم،  9. باس���تانی پاری���زی، محمدابراهی���م؛ باز
چاپ ۱۳۸۶، ص44.

گی���ر شیعه شناس���ی در غ���رب« )میراث  ۱۰. جعفری���ان، رس���ول؛ »م���وج فرا
مکت���وب ش���یعه، مدرس���ی طباطبای���ی(؛ اعتم���اد، ش۶۱7، 2۱ م���رداد، 

۱۳۸۳، ص 7. 

کت���اب مکت���ب در فرآیند  ۱۱. چهل تن���ی، مه���دی؛ »نقض ب���ی طرفی در 
تکامل«؛کتاب ماه دین، ش ۱42، مرداد ۱۳۸۸، ص9۰ - 97.

 ۱2. حلب���ی، علی اصغ���ر؛ »خ���راج در فقه اس���المی، از حس���ین مدرس���ی 
طباطبایی«؛ نشر دانش، ۳، ش 4، ۱۳۶۳، ص4۳ - 44.

کوش���ش حس���ین مدرس���ی  کب���ر؛ »قم نام���ه ب���ه   ۱۳. خانمحم���دی، علی ا
کیهان فرهنگی، سال سوم، ش۶، ۱۳۶۵، ص۱۸ - ۱9.  طباطبایی«؛ 

که���ن امامیه«  ی، تق���ی؛ »طرحی س���ترگ در بازس���ازی متون  ۱4.  خس���رو
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کتاب، ۱۳۸۸، ۱۰۸ص  تشیع؛ قم: بوستان 

 4۳. نق���د و نظ���ر؛ »یادداش���تی بر یک نقد«؛ نقد و نظ���ر، س ۳، ش 2 و ۳، 
بهار و تابستان ۱۳7۶، ص4۶۰ - 4۶2

کتاب مکتب   44. نوربخش، ایمان؛ »گزارش���ی از جلسات نقد و بررسی 
در فرایند تکامل«؛ سفینه، ش ۱۸، بهار ۱۳۸7، ص ۱۶7 - ۱7۵.

4۵. نوربخش، ایمان؛ »گزارش���ی از جلس���ات نقد و بررسی کتاب مکتب 
در فرایند تکامل«؛ سفینه، ش ۱9، تابستان ۱۳۸7، ص ۱۶9، ۱۸۶.

4۶. نوربخش، ایمان؛ »گزارش���ی از جلس���ات نقد و بررسی کتاب مکتب 
در فرایند تکامل«؛ سفینه، ش 2۱، زمستان ۱۳۸7، ص۱4۱ - ۱۵۸.

کتاب مکتب   47. نوربخش، ایمان؛ »گزارش���ی از جلسات نقد و بررسی 
در فراین���د تکام���ل« )بخ���ش دوم و س���وم(؛ س���فینه، ش 24، پاییز ۱۳۸۸، 

ص۱4۳ - ۱۶۳.

کبر قریشی«؛  4۸.  نوری، عباس؛ »مصاحبۀ علمی با آیت اهّلل س���یدعلی ا
سفینه، ش 2۵، زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۳۵ - ۱۳۸.

49.  نوری، محمد؛ »پیش���گفتار«؛ کتاب ماه دین، ش ۱۰۰ و ۱۰۱، بهمن و 
اسفند ۱۳۸4، ص ۳ .

کتاب مکت���ب در فرآیند تکامل«؛  ۵۰.  هدایت اف���را، محم���ود؛ »تأملی در 
کتاب ماه دین، ش ۱42، مرداد ۱۳۸۸، ص9۸ - ۱۰۸. 

ش۱ و 2، ۱۳77، ص229 - 2۵۵. 

کت���اب ذیل نفث���ه المصدور به   27. صف���ری آق قلع���ه، عل���ی؛ »نقدی بر 
تصحیح مدرس���ی طباطبایی«؛ گزارش میراث، ش2۱ - 22، خرداد - تیر 

.۱۳۸7

 2۸. طارمی، حس���ن؛ »نقدهای حس���ن طارمی ب���ه مقدمۀ کتاب مکتب 
کتاب ماه دین، ش ۱42، مرداد ۱۳۸۸، ص۱2 - ۱9. در فرآیند تکامل«؛ 

 29. طارمی، حس���ن؛ »پاس���خ حس���ن طارمی به جوابیۀ حس���ین مدرسی 
طباطبایی«؛کتاب ماه دین، ش ۱42، مرداد ۱۳۸۸، ص۳۰ - ۳7.

یخی و ارزش���مند  کاظم؛ »گ���زارش تحقیق و معرفی بنای تار  ۳۰. ع���رب، 
ق���م بازمانده از قرن هش���تم«؛ اث���ر، ش ۳۳ و ۳4، بهار و تابس���تان ۱۳۸۱، 

ص۱4۶ - ۱۶۳.

 ۳۱. عم���ادی حائری، س���یدمحمد؛ »فهرس���تی ت���ازه از می���راث مکتوب 
شیعه«؛ آینۀ پژوهش، س۱۶، ش92، خرداد و تیر ۱۳۸4، ص ۳7 - 4۰.

کتابشناس���ی و  »نق���د حدی���ث:  ۳2.  عم���ادی حای���ری، س���یدمحمد؛ 
متن پژوه���ی«؛ علوم حدیث، ش ۳۵ و ۳۶، بهار و تابس���تان ۱۳۸4، ص 

.۶9 - ۵2

۳۳. عمادی حائری، سیدمحمد؛ »درنگی در منابع مکتوب االیضاح«؛ 
علوم حدیث، ش ۳9، بهار ۱۳۸۵، ص ۱۳۶ - ۱47.

کامران و سادات، محمدعلی؛ دانشنامۀ دانش گستر؛ ج ۱۵،  ۳4. فانی، 
تهران، مؤسس���ۀ علمی - فرهنگی دانش گستر، چاپ ۱۳۸9، ص ۳۶۶- 

.۳۶7

یخ مذهبی قم«؛ راهنمای   ۳۵. فقیهی، علی اصغر؛ » پاسخ به نقِد نقد تار
کتاب، سال هفدهم ، ش 4 - ۵، تیر - شهریور ۱۳۵۳، ص42۳ - 4۳۵. 

یخ« )4(؛ نامۀ قم، س 2، ش 7  ۳۶.  فقیهی، علی اصغر؛ »قم در مسیر تار
و ۸، پاییز و زمستان ۱۳7۸، ص۱۶۵ - ۱۶۶.

۳7. قنبری، محمد؛ ارج نامۀ فقیهی؛ قم: ادارۀ فرهنگ و ارش���اد اس���تان 
قم، ۱۳۸۰، ص 24۵ - 24۶.

کتاب  کتاب ماه دین؛ »سرآغاز: دربارۀ این ویژه نامه« )ویژه نامۀ نقد   .۳۸
مکتب در فرایند تکامل مدرس���ی طباطبایی(؛کتاب ماه دین، ش ۱42، 

مرداد ۱۳۸۸، ص2 -۳.

کت���اب مکتب در فرآین���د تکامل«  کت���اب م���اه دین؛ »نشس���ت نقد   .۳9
)جلسۀ اول(؛کتاب ماه دین، ش ۱42، مرداد ۱۳۸۸، ص4۰ - ۶۳.

کت���اب م���اه دین؛ »نشس���ت نق���د کتاب مکت���ب در فرآین���د تکامل«   .4۰
)جلسۀ دوم(؛کتاب ماه دین، ش ۱42، مرداد ۱۳۸۸، ص۶4 - ۸9.

4۱.  لک زای���ی، نج���ف؛ »روش شناس���ی فق���ه سیاس���ی ش���یعه«؛ عل���وم 
سیاسی) دانشگاه باقرالعلوم(، ش 2۱، بهار ۱۳۸2، ص ۵۱ - ۶۸.

یخی  42.  مجمع عالی حکمت اس���المی؛ نقد و بررس���ی نظری���ۀ تطور تار




