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از  یک���ی   در   )1382 آذرم���اه  دوم   - فقیه���ی )1292  علی  اصغ���ر  اس���تاد 
ه ه���ای  قدی���م  قم ،  به  دنیا آم���د. تحصیالت خ���ود را در مدارس علوم 

ّ
محل

کرد. پس  از تأسیس  دانشگاه  تهران، در آزمون  دینی تا دورۀ س���طح دنبال 
ورودی دانش���کدۀ معق���ول  و منق���ول ، در رش���تۀ ادبیات  پذیرفته می ش���ود 
و در محض���ر اس���تادان  فرهیخت���ه  و ن���ام آوری  چون  اس���تاد می���رزا محمود 
ش���هابی ، اس���تاد بدیع الزم���ان  فروزانف���ر، نص���راهلل فلس���فی ، عبدالعظی���م  
ی بهره ها می گیرد. پس  کسرو قریب، اس���تاد احمد بهمنیار و سیداحمد 
از فارغ التحصیلی، درکس���وت دبیر ادبیات به قم بازمی گردد و س���ی سال 

یس می پردازد.  در دبیرستان حکیم نظامی قم به تدر

ی���خ و  اس���تاد فقیه���ی تألیف���ات و تحقیق���ات ارزش���مندی در ح���وزۀ تار
مذهب و قم شناس���ی دارد که برخی از آثار او از منابع دس���ت اول تحقیق 

ناگیه به آثار و مقاله شنایس 
استاد علی اصغر فقهیی

عل��ی  اس��تاد  چکی��ده: 
اصغر فقهی��ی، صاح��ب تألیفات 

ارزمشن��دی در ح��وزه تارخی، مذهب و قم ش��نایس اس��ت که 
بریخ از آثار او از منابع دس��ت اول حتقیق حمس��وب یم ش��ود. 
نویس��نده در نوشتار حاضر، خنست، کتابشنایس آثار چاپ 
ش��ده و آثار پراکنده و منتشرنش��ده وی را معریف یم نماید. 
در ادامه، مقاله های نوش��ته شده توسط فقهیی را برمشرده 
و در نهای��ت، مقاله هایی که درباره ایش��ان به رش��ته حتریر 

درآمده اند را معریف یم نماید.

کلی��دواژه: علی اصغر فقهیی، معریف آثار، کتابش��نایس آثار 
علی اصغر فقهیی.

حممدرضا رهربیان

کتاب شنایس موضویع
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که  من  رفتم ؛ قم: مطبوعاتی  حکمت ، چاپ  اّول ، آذرماه   7. حج ، آن طور 
1346 ش ، مصّور، 136 صفحه .

مطبوعات���ی   انتش���ارات   ق���م :  دیلم���ی؛  عضدالدول���ه   شاهنش���اهی    .8
 398 ش ،  اّول 1347  چ���اپ   حکم���ت ،  چاپخان���ۀ  اس���ماعیلیان ، 
صفحه ، تهران:، نش���ر پرتو، چ���اپ  اّول  1372 ش ، با عن���وان  )فرمانروایی  

عضدالدوله  دیلمی (، 382 صفحه .

ی���خ  مذهب���ی  ق���م ؛ قم : انتش���ارات  اس���ماعیلیان،  چ���اپ  اّول  1350  9. تار
ش ، 396 صفح���ه ، ب���ا 48 تصویر، چاپ  دوم  1378 ش ، انتش���ارات  زائر 
)آس���تانۀ مقدس���ه  حضرت  معصوم���ه ( با تجدی���د نظر و اضاف���ات ، 518 

صفحه  و 112 تصویر.

10. آل بوی���ه  و اوض���اع  زمان  ایش���ان؛ ته���ران: انتش���ارات  صبا، چ���اپ  اّول  
1357 ش ، 914 صفحه، چاپ  دوم ، 1365 ش ، 912 صفحه ، انتشارات  

صبا، چاپ  سوم ، انتشارات  صبا 1377.

کتابفروش���ی  صبا،  ی���خ  فرق���ه  وّهابی (؛ ته���ران :  11. وّهابی���ان  )عقای���د و تار
چ���اپ  اّول  1352 ش ، 292 صفح���ه، چ���اپ  دوم  1364 ش ، انتش���ارات  
صبا، چاپ  س���وم  1366 ش  با تجدید نظر و اضافات ، انتش���ارات  صبا، 

چاپ  چهارم ، انتشارات  صبا 1377.

کتاب  ش���ریف  نه���ج  البالغه؛ تهران: انتش���ارات  صبا، چاپ   12. ترجمه 
اّول  1374 ش ، 894 صفحه ، چاپ  سوم ، انتشارات  صبا، 1377.

13. س���فرنامه  آفریق���ا؛ ق���م: انتش���ارات  زائ���ر، چ���اپ  اّول  1379 ش ،303 
صفحه ، مصّور.

14. آل  بویه؛ تهران: سمت ، چاپ  اّول  1378ش.

آثار پراکنده  و منتشر نشده  
- ادبیات  ایران  در قرن  اّول  و دوم  هجری .

 - نهضت  نجف  درجنگ  بین  الملل، ترجمه  از عربی.  
کشورهای  عربی  بعد از جنگ  جهانی  اّول.   یخ   -  تار

- نویسندگان  بزرگ  اسالمی . 
 - ابومسلم  خراسانی. 

یخ  حبشه . -  تار
-  محم���د رس���ول  اهلل، ترجمه  از عربی ، نوش���ته احمد تیمور بک  )منتش���ر 

نشده (. 
- سفرنامۀ استرالیا )منتشر نشده (. 

 - سفرنامۀ شرق  آسیا )منتشر نشده (. 
یخ  اجتماعی  قم  )منتشر نشده (.   - تار

-  خاطرات  )دست نوشته (.
 - تأثیر ایرانیان  در بسط  تمدن  اسالمی  )پایان نامه (.

*    *    *

و پژوه���ش محس���وب می ش���ود. در س���ال 1387 انجم���ن آث���ار و مفاخ���ر 
کرد و قرار اس���ت  ی برگ���زار  فرهنگ���ی تهران، مراس���م بزرگداش���تی ب���رای و

یادنامۀ ایشان به زودی توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شود.

کتابشناسی آثار
کتابچی ،  کتابفروش���ی  سیدعبدالحس���ین   یخ  و عقاید وهابیان ؛ قم:  1.تار

چاپ  اّول  1323 ش ، 70 صفحه .

2.دس���تورهای  ام���ال و انش���ا؛ ق���م : انتش���ارات  اس���ماعیلیان ، چ���اپ  اّول  
1330ش ، 168 صفحه  - چاپ  دوم، 1342ش ، انتش���ارات  نوین ، چاپ  

ششم  1377ش ، انتشارات  باورداران.  

یخ  اس���الم؛ قم: س���ازمان  دین  و  کش���ورهای  اس���المی  و تار 3.جغرافی���ای  
کتابفروشی  برقعی ، چاپ اّول  1334ش ، 102 صفحه . دانش ، 

4.ترجمۀ عهدنامۀ مالک  اش���تر؛ قم: کتابفروش���ی  عالم���ه قم ، چاپ  اّول،  
آذرماه  1341ش ، همراه  با مقدمات  و تعلیقات .

کتابفروش���ی  عالمه قم ،  5.راه  خداشناس���ی  یا ترجمۀ توحید مفّضل ؛ قم: 
چاپ  پنجم  1341ش. 

6.دس���تور زب���ان  فارس���ی ؛ ق���م : مطبوعات���ی  حکم���ت ، چ���اپ  اّول  مهرماه  
1346ش ، 166 صفح���ه ، چ���اپ  دوم  1349ش ، انتش���اراتی  مطبوعات���ی  
اس���ماعیلیان ، چاپ  س���وم  1352 ش ، با اصالحات  و تجدید نظر کامل ، 

انتشاراتی  مطبوعاتی  اسماعیلیان.  
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19.»مص���ر و س���ودان )2( «، پی���کار، ش 10، آذر 1335، ص���ص13 - 16 و 
.29

کت���اب، ی���ا نمون���ه ای از مس���امحات یا  20.»بررس���ی ی���ک فص���ل از ی���ک 
اغراض خاورشناس���ان«، مکتب تشیع، س���ال اول، ش 4، تیرماه 1339، 

ص129 - 144. 

یخچۀ روزنام���ه  نگاری  در قم : تألیف   21.»پرن���س  میرزا ملکم  خان«، در تار
کاشانی ، چاپ  1348، ص 28 - 31. احمد رحیمی  

22.»س���خنی  چند از شعر و شاعری «، فغان  دل  )مقّدمۀ دیوان  حسنعلی  
بیک  ش���املو معروف  به  ش���رر(، تصحیح  محمد عل���ی  مجاهدی ، چاپ  

دارالعلم  قم ، سال  1349.

23. »حاش���یه ای بر بحث عاش���ورای نخس���تین«، درس هایی از مکتب 
اسالم، سال یازدهم، ش8، مرداد 1349، ص28 - 30.

24.»نق���د عربی  در فارس���ی  خس���رو فرش���ید ورد«، راهنمای  کتاب ، س���ال 
سیزدهم، ش  7-5 مرداد  1349، ص  662 -  670.

25.»پاس���خ   به  نقد باستانی  پاریزی  به  کتاب  شاهنشاهی  عضدالدوله«، 
راهنمای  کتاب ، س���ال س���یزدهم، ش  9-8، آبان  و آذر  1349: ص  491 - 

 .494

کانون، دورۀ اول، س���ال  26.»خلفای عباس���ی و ارج پادش���اهان ایرانی«، 
12، ش 5، مرداد 1351، ص11 - 18.

یخ  مذهبی  قم«، راهنمای کتاب ،  27.»پاسخ  به  نقد جواد ذوالمجد به  تار
سال هفدهم ، ش 4 - 5، تیر - شهریور 1353، ص423 - 435. 

28.»چن���د نمون���ه  از نثر فارس���ی  قرن ه���ای  اّول  و دوم  هج���ری »، راهنمای  
کتاب ، سال هفدهم،  1353: ص  608 - 611. 

29.» نق���د الغارات » )از ابواس���حاق  ابراهیم  بن  محم���د ثقفی  - تصحیح  
کت���اب ، س���ال بیس���تم، 1356،  ص  ج���الل  الدی���ن  مح���دث (، راهنمای  

 .848 - 837

30.»گوش���ه هایی  از زندگی  علما و طالب  در قرن های  چهارم  تا شش���م«، 
محیط  ادب، تهران  1358، صص  129 - 145. 

31.»الم ال���ف ال«، آین���ده، س 12، ش 1 - 3، فروردی���ن - خ���رداد 165، 
ص63 - 64.

کبری «، آینده ، س 12،  کبری  در نجم  الدین   32.»تلّفظ  نام های  غزالی  و 
ش7 - 8، مهر - آبان 1365، ص  488.

33.»کلم���ۀ مش���روطه«، آین���ده، س 12، ش 7 - 8، مه���ر و آب���ان 1365، 
ص488 - 489.

کیهان فرهنگی، س3، ش8، آبان 1365، ص35. 34.»نامه ها«، 

35.»چ���وب  درخت  تاغ«، کیهان  فرهنگی ، س 3، ش  9، آذر 1365، ص  
.36

مقاله شناسی علی اصغر فقیهی
گذش���ته«، )سلسله مقاله(، استوار، ش 519 تا 583،  1.»ایران در جنگ 

سال 1321 تا شهریور 1322، در شصت شماره.

ی���خ و عقاید وهابیان« )سلس���له مقاله(، اس���توار ، ش605 تا 641،  2.»تار
29 دی 1322 تا 7 آبان 1323. 

3.»نهضت نجف در جنگ بین  الملل«، )سلس���له مقاله(، اس���توار، ش 
573 ، 574، 579، 580، تیرم���اه ت���ا م���رداد 1322 و 601، 602، دی م���اه 

.1322

کاری بزرگترین عامل بدبختی ماس���ت« )سلسله مقاله(، استوار،  یا 4.»ر
ش 586، 587، 589، 590، 591، اول مهرم���اه 1322 ت���ا 21 مه���ر م���اه 

.1322

ی���م«، )سلس���له مقال���ه( اس���تورا،  5.»از نماین���دۀ خ���ود چ���ه انتظ���اری دار
ش587، 589، 590 و 4 مهرماه 1322 تا 14 مهرماه 1322.

6.»نظری به اوضاع جهان« )سلس���له مقاله(، اس���توار، ش 632، 633 و 
634، شهریور 1323.

7.»بحرین« )سلس���له مقاله(، اس���توار، ش 695 ت���ا 722، اول آذر  124 تا 
30 خرداد 1326 و ش 837، 26 بهمن 1326.

8.»ابوالحس���ن  علی  مسعودی  )سرگذش���ت  رجال («، جلوه ، س1، ش6، 
آذر 1324، ص  288 - 291 و ص 343- 346. 

9.»کلم���ۀ صحی���ح «، جل���وه ، س1، 1324، ص 411 - 413 و ص 458 - 
.463

کنونی کش���ورهای اس���المی« )سلسله مقاله(، استوار،  10.»نظری به وضع 
ش762، 765، 767، 770، 772، 775، 777 و 780، 31 فروردی���ن 

1326 تا 4 تیر 1326. 

11.»چگونگی  نوشتن  همزه «، آموزش  و پرورش ، س26، ص712 - 720. 

12.»مطالبی  چند راجع  به  قم«، س���النامۀ دبیرس���تان  حکیم  نظامی ، سال  
تحصیلی 1325 - 1324، چاپ  قم ، ص 1 - 22. 

13.»بحری���ن«، س���النامۀ دبیرس���تان  حکی���م  نظام���ی  قم ، س���ال  تحصیلی 
 1327 - 1326، چاپ قم، ص 38 - 48. 

یخی  و سیاس���ی«، سالنامۀ دبیرستان  حکیم  نظامی ،  14.»چند موضوع  تار
سال تحصیلی1327 - 1326، چاپ  قم، ص  73 - 76. 

15.»مطلب���ی  چن���د دربارۀ ق���م »، س���النامه  دبیرس���تان  حکمت  قم ، س���ال 
1337 - 1336، صص 5 -27. 

یخچ���ۀ قم، قم  را بشناس���ید«، چ���اپ  ادارۀ فرهن���گ، 1328: ص   16.»تار
.58 - 36

17.»یمن«، پیکار، ش7، شهریور 1335، صص6 - 8 و 21.

18.»مصر و سودان )1(«، پیکار، ش 8، مهر 1335، ص 10 - 12.
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ی���خ  )3(«، نام���ه  ق���م ، ش 5 و 6، به���ار و تابس���تان   55.»ق���م  در مس���یر تار
1378، ص  263 - 288.

ی���خ  )4(«، نام���ه   ق���م ، ش 7 و 8، پایی���ز و زمس���تان   56.»ق���م  در مس���یر تار
1378، ص  165 - 225. 

یدان،  57.»ش���یخ محمد عبده و ش���رح نهج البالغه«، وقف میراث جاو
ش 25 - 26، بهار و تابستان 1378، ص103 - 105.

یخ«، جوان، دهم آبان 1379، ص9. 58.»پادیاو، واژه ای از دل تار

59.»نقد و بررس���ی ش���رح نهج البالغه  محمد عبده«، جمهوری اسالمی، 
دوم بهمن 1379، ص 11.

ی���خ )5(«، )نگاهی  ب���ه  زبان  و لهجۀ م���ردم  قم (، نامه   60.»قم  در مس���یر تار
قم ، ش  9، بهار 1379، ص 19 - 46.

یخ قم«، دانش���نامۀ جهان اس���الم، زیر نظر غالمعلی حداد عادل،  61.»تار
ج6، تهران: بنیاد دایرة المعارف اسالمی، چاپ 1380، ص241 - 243. 

کتاب ش���رح نه���ج البالغه محم���د عب���ده«، جمهوری  62.»نگاه���ی ب���ه 
اسالمی، دوم دی ماه 1380.

63.»شیعه در عصر ش���ریف رضی«، نهج البالغه، ش6، زمستان 1381 
و بهار 1382، ص82 - 106.

64.»قم، حضرت معصومه، تولیت آستانه«، شناختنامۀ قم، جلد اول، 
قم: نورمطاف، چاپ اول 1390، ص183 - 208.

گردآوری  65.»دی���روز و ام���روز قم«، )مجموعه مقاالت اس���تاد فقیه���ی(، 
مرکز قم پژوهی، قم، نورمطاف، چاپ اول 139، 310 ص.

کش���ور عراق«،  66.»خلیج فارس، اروند رود و نام های جغرافیایی ایرانی 
کوشش عبدالرسول خیراندیش  پژوهش���نامۀ خلیج فارس، دفتر سوم، به 

کتاب ، 1390، صص43 - 60.  و مجتبی تبریزی نیا، تهران: خانۀ 

مأخذشناسی آثار دربارۀ استاد علی اصغر فقیهی
گونه ای  کتاب ه���ای تازه: وهابی���ان، بررس���ی و تحقیق  1.آین���ده؛ »معرفی 
درب���ارۀ عقاید فرقۀ وهابی«، آینده، س 12، ش 7 - 8، مهر - آبان 1356، 

ص507.

2.اطالع���ات؛ »م���وّرخ برجس���ته، معل���م توانا« )به مناس���بت بزرگداش���ت 
علی اصغ���ر فقیه���ی در انجمن آث���ار و مفاخ���ر فرهنگ���ی(، اطالعات، 13 

اسفند 1387، ص228 - 231.

3.افش���ار، ایرج؛ فهرست مقاالت فارس���ی، ج1، تهران: فرانکلین ، چاپ 
اول 1348، صص487، 581، 656.

4.������������������������������������ ؛ فهرست مقاالت فارسی، ج3، تهران: فرانکلین، چاپ 
اول 1357، صص29 و 36.

5.��������������������������������������� ؛ فهرس���ت مق���االت فارس���ی، ج4، ته���ران: فرانکلی���ن، 
صص60، 69، 151و 365.

36.»ب���از ه���م درب���ارۀ ال«، آین���ده، س13، ش 1 - 3، فروردی���ن - خ���رداد 
1366، ص154.

37.»وضع ش���یعه در عهد ش���ریف رضی«، یادنامۀ عالمه شریف رضی، 
به اهتمام س���یدابراهیم سیدعلوی، تهران: روش���نگر، چاپ اول، 1366، 

ص301 - 329.

38.»قصه خوان���ان جامع���ۀ اس���المی در قرن های س���وم، چه���ارم و پنجم 
کودکان، ش3، 1368. هجری«، قلمرو ادبیات 

ی���خ«، المقاالت و الرس���االت )مجموع���ه مقاالت  39.»بن���ی امی���ه در تار
کنکرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید(، 1372، جلد 62، ص 56.

یخی، ش8، بهار 1372، ص7 -  40.»کت���اب النقائض«، تحقیق���ات تار
.35

ی���خ تمدن  41.»رس���ائل اخ���وان الصف���ا، نخس���تین دایرةالمع���ارف در تار
گلچرخ، ش10، تیر 1373، ص4 - 12.  اسالمی به سبک امروز« ، 

کریم���ان  )یادم���ان  ش���ادروان   کریم���ان  در ق���م«، نام���ۀ  42.»آق���ای  حس���ین  
کریمان (، ش���مارۀ مخصوص  پژوهش���نامۀ دانش���کده ادبیات  و  حس���ین  

علوم  انسانی  دانشگاه  شهید بهشتی ، زمستان  1373،  ص 85 - 89.

گلچرخ، ش14، مرداد 1375، ص5 - 11. 43.»ابوحیان توحیدی«، 

44.»اس���تاد علی  اصغ���ر فقیهی  و ترجمۀ   نهج  البالغ���ه«، قم  امروز، ش  9، 
بهمن 1376.

45.»گمنامی ام  از آفت  شهرت  برهانید«، قم  امروز، ش10، اسفند 1376.

46.»بهاءالّدوله ابونصر فیروز«، دانش���نامۀ جهان اس���الم، جلد 4، حرف 
ب، تهران، بنیاد دایره المعارف اسالمی، 1377، ص648 - 649.

47.»از لهج���ۀ قمی  ت���ا اصالت  فرهنگی »، قم  امروز، ش  12، اردیبهش���ت  
.77

48.»سخنی  از قم  دیروز«، قم  امروز، ش  17، مهر 77.

49.»نقد روزگاری  در ش���ور آب���اد«، علی  اصغر فقیهی. ق���م  امروز، ش  25، 
بهمن  77.

50.»خاطرات���ی  از س���فر آفریقا«، قم  امروز، ش���ماره های  29 و 30 و 31 و 36 
و 40، سال  1377.

یخ  «، دانش���نامۀ جهان اس���الم ، ج2، حرف  ب ، تهران:  َب���ْدُء َو الّتار
ْ
51.» َال

بنیاد دایرةالمعارف اسالمی ، 1375ش، ص535 - 536.

52.س���خنرانی  اس���تاد عل���ی  اصغ���ر فقیهی  در بزرگداش���ت  دکتر حس���ین  
کریمان «، انجمن مفاخر فرهنگی ، 25 بهمن  1375.

یخ  )1(«، نامه  قم، ش  1 و 2، بهار و تابستان  1377،  53.»قم  در مس���یر تار
ص  13 - 44.

ی���خ  )2(«، نام���ه   ق���م، ش  3 و 4، پایی���ر و زمس���تان   54.»ق���م  در مس���یر تار
1377، ص  11 - 38.
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کل فرهنگ  14.بابامیری، س���یدعلی؛ راهنمای مطبوعات قم، قم: ادارۀ 
و ارشاد استان قم، چاپ اول 1379، ص19.

شاهنش���اهی   کت���اب   نق���د   « محمدابراهی���م؛  پاری���زی،  15.باس���تانی 
عضدالدوله  دیلمی »، راهنمای کتاب ، س���ال س���یزدهم، ش  4-3، خرداد 
و تیرم���اه 1349، ص  274 - 286 و نی���ز چاپ ش���ده در کتاب  نای  هفت  

بند، تهران  1350، ص  176 - 194.

روز  بزرگداش���ت » )در چهلمی���ن   و  : »مراس���م  تجلی���ل     ���������������������������������������16
درگذشت  استاد فقیهی ، مهمان س���رای  فرهنگستان  زبان  و ادب  پارسی (، 
11 دی  م���اه  1382 ب���ا س���خنرانی  دکت���ر باس���تانی  پاری���زی ، دکت���ر مه���دی  
محّق���ق ، دکت���ر عل���ی  اش���رف  صادق���ی ، دکتر ح���داد ع���ادل ، دکت���ر علی  

محسنی  و دکتر ابومحمد وکیلی .

کاخ س���بز، ته���ران: علم، چاپ اول، 1386،  یگران  17.������������������������������������ ؛ باز
صص23، 49، 77و 333.

ی���خ آل بویه«  18. بروج���ردی، محم���ود؛ »اس���تاد علی اصغ���ر فقیهی و تار
)مصاحب���ه(، کیهان  فرهنگ���ی ،س 3، ش  6، ش���هریور 1365، ص 3 - 10 
و نیز چاپ ش���ده در میراث  ماندگار )مجموعه  مصاحبه های س���ال  سوم  
کیهان  فرهنگی ( چاپ  دوم ، پاییز 1369، س���ازمان  انتش���ارات   و چه���ارم  

کیهان ، ص  60 - 69.

6.��������������������������������������� ؛ فهرس���ت مق���االت فارس���ی، ج5، ته���ران: فرانکلی���ن، 
صص8، 180، 387 و 402.

7.��������������������������������������� ؛ فهرس���ت مق���االت فارس���ی، ج6، ته���ران، فرانکلی���ن، 
صص98، 404 و 509.

یخ و عقای���د وهابیان«،  کت���اب تار 8.اقب���ال آش���تیانی، عب���اس؛ »معرفی 
یادگار، س1، ش7، دی 1323، ص8.

9.امیدعلی، غالمرضا؛ کتابشناس���ی اس���تان قم، قم: سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان قم، چاپ اول 1379، شماره های 972 و 271. 

10.انجم���ن آث���ار و مفاخر فرهنگی؛ »مراس���م بزرگداش���ت خدمات علمی 
و فرهنگ���ی اس���تاد علی اصغ���ر فقیهی«، انجم���ن آثار و مفاخ���ر فرهنگی، 

یخ برگزاری 29 بهمن 1387. تار

11.��������������������������������������� ؛ زندگی نام���ه و خدم���ات علم���ی و فرهنگ���ی مرح���وم 
علی اصغر فقیه���ی، مجموعه زندگی نامه ها، ش97، ته���ران: انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگی، چاپ اول 1387، 252 ص + تصویر.

12.انصاری، ناصرالدین: »درگذش���ت علی اصغر فقیهی«، آینۀ پژوهش، 
ش 95، 1383، ص245- 246.

13.ایمان؛ »اس���تاد علی اصغر فقیهی درگذشت«، ایمان، ش 511، 6 آذر 
1382، ص2.
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28. خورش���ید؛ »دوس���ت داش���ت معلم باقی بماند«، )بزرگداش���تی برای 
عل���ی اصغ���ر فقیهی، پژوهش���گر و مترج���م نه���ج البالغه(، خورش���ید، 3 

اسفند 1387.

29. خیم���ه؛ »پیرغ���الم درب���ارۀ علی اصغر فقیهی«، خیم���ه، ش10، دی و 
بهمن 1382، ص44.

30. درس هایی از مکتب اس���الم؛ »در سوگ اس���تاد علی اصغر فقیهی«، 
درس هایی از مکتب اس���الم، ش11، س���ال 43، بهمن 1382، ص68 - 

.70

کتاب ، س���ال  یخ  مذهبی  قم  «، راهنمای   31.ذوالمج���د، جواد؛ » نق���د تار
شانزدهم ، ش10 - 12، دی - اسفند 1352، ص684 - 691.

32.رحیم���ی، ع���الء الدین؛ »زندگ���ی نامۀ عل���ی اصغر فقیهی«، ش���بکۀ 
کاروان معرفت،  گروه فرهنگ و معارف اس���المی، برنامۀ با  چهار س���یما، 

سال 1378.

33.رس���الت؛ »نه���ج البالغ���ه، منش���ور حکوم���ت اس���ت« )گف���ت وگو(، 
رسالت، 23 مرداد 1379، ص6.

34.رش���د معلم؛ »علی اصغ���ر فقیهی، مورخ و محقق«، رش���د معلم، ش 
250، مهر 1389، ص75.

35.رض���وی برقعی، سیدحس���ین؛ »کارنامه ی فرزان���ه ای  از زمانه »، کتاب  
یخ  و جغرافیا، س���ال  هفتم ، ش  2، آذرماه  1382، ص  112 - 119 و  ماه  تار
نیز آیینۀ میراث ، دوره  جدید، س���ال  اّول  ش 3 ، پاییز 82، پیاپی  22، ص  
192 - 202 نی���ز: نام���ۀ قم، ش 32 - 35، پاییز و زمس���تان 1382، ص11 - 
17 و نیز نوویراس���تۀ نونوش���ت فرزان���ه ای از زمانه، متن فیلم نامۀ مس���تند، 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ، 1386، 55 ص.

36.رفیعی، علی؛ ش���هاب ش���ریعت »درنگی در زندگی آیت اهلل مرعشی 
کتابخانۀ مرعشی نجفی، 1373، ص205. نجفی«، قم: 

یخچۀ بنای دبیرس���تان حکی���م نظامی«، رواق نور، ش  37.رواق نور؛ »تار
47، 5 آذر 1383، ص2.

38.���������������������������������������  ؛ »کارنام���ۀ فرزانه ای از زمانه«، رواق نور، ش47، 5 آذر 
1383، ص5 - 6.

39.رهبری���ان، محمدرض���ا؛ »ویژۀ رحلت پ���در فرهنگ نوین قم، اس���تاد 
فقیه���ی، چون دهخ���دا یک چهرۀ ملی اس���ت«، پیام قم، س���ال شش���م، 

ش198، 6 آذر 1382، ص3.

40.���������������������������������������  ؛ »زندگی نام���ۀ اس���تاد عل���ی اصغر فقیه���ی«، پیام قم، 
سال ششم، ش198، 6 آذر 1382، ص3.

گردهمای���ی س���االنه دان���ش  41.��������������������������������������� ؛ »گزارش���ی از پانزدهمی���ن 
آموختگان حکیم نظامی«، پیام قم، ش226، 6 تیر 1383، ص4.

گویه، ش 104، خرداد  کتاب فارس���ی قمی«،  42.��������������������������������������� ؛ »معرفی 

19. بره���ان تبری���زی، محمدحس���ین؛ بره���ان قاطع، ب���ه تصحیح محمد 
کتابفروشی ابن سینا، چاپ دوم 1342، صص11 - 12. معین، تهران: 

20. بیگدل���ی آذری، محمدعل���ی؛ »ش���عری دربارۀ اس���تاد فقیهی«، رواق 
نور، ش47، 5 آذر 1383، ص7.

کان،  21. جواهر کالم، عبدالحس���ین؛ »شیخ ابوالحسن فقیهی«، تربت پا
یان ، چاپ اول 1382، ص226 - 229. ج1، انصار

22. جواه���ری وج���دی، غالمحس���ین؛ »ف���وز عظیم«، )ش���عری در س���وگ 
فقیهی(، رواق نور، ش47، 5 آذر 1383، ص7.

کرده  23. حمی���دی، رضا؛ »ش���هید بهش���تی دین و علم را با ه���م عجین 
بود«، جوان، 5 تیرماه 1384، ص2.

24. حی���دری، اقب���ال حی���در؛ وهابیان، بررس���ی و تحقیق گون���ه ای دربارۀ 
یخ فرقه های وهابی، )ب���ه زبان اردو(، قم: مجمع جهانی اهل  عقای���د و تار

بیت، چاپ اول 1385، 518ص.

کس���ار، منص���ور؛ »ب���ه زی���ر ط���اق زبرج���د نوش���ته اند ب���ه زر، که جز  25. خا
نکویی اهل کرم نخواهد ماند«، رواق نور، )ویژه نامۀ س���الگرد درگذش���ت 
اس���تاد فقیه���ی(، نش���ریه س���ازمان آم���وزش و پ���رورش ق���م، ش47، 5 آذر 

1383، ص1.

گش���تم«، )ب���ه انگیزۀ  26. خام���ه دار، محم���د؛ »دنی���ا را به دنبال معرفت 
برگزاری همایش نکوداش���ت اس���تاد عل���ی اصغر فقیهی قم���ی( )گفت و 

کیهان، 16 اسفند 1380، ص6. گو(، 

27. خان باب���ا مش���ار؛ مؤلفی���ن کتب چاپی، ته���ران: بنگاه ترجمه و نش���ر 
کتاب، چاپ 1352، ج4، ص471 - 473.
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ی���خ معارف قم، ناش���ر مؤل���ف، چاپ اول 1388،  57.��������������������������������������� ؛ تار
ص 4، 11، 12، ص���ص 88 - 101، ص 155 - 161، ص 163 ، 215 و 

.231 - 228

کتاب ماه  58.عزتی پ���رور، احمد؛ »نگاهی به دس���تورهای امال و انش���ا«، 
ادبیات و فلسفه، ش 17، اسفند 1377، ص38 - 39. 

59.فانی، کامران و س���ادات، محمدعل���ی؛ »مدخل علی اصغر فقیهی«، 
دانش���نامۀ دانش گس���تر، ج 12، ته���ران، مؤسس���ۀ دانش گس���تر، چاپ اول 

1389، ص 15.

60.فرس���اد، عباس؛ »دربارۀ علی اصغر فقیهی«، ایمان، ش 141، 17 دی 
1380، ص6.

61.������������������������������������ ؛ »ش���بی بر مزار زنده یاد استاد علی اصغر فقیهی«، رواق 
نور، ش 47، 5 آذر 1383، ص7.

62.فوالدی، علی رضا؛ »مصاحبه با اس���تاد«، نامۀ قم، س���ال چهارم، ش 
15 - 16، پاییز و زمستان 1380، ص 157 - 168.

که قم���ی هس���تند«، )مصاحبه با  کنند  63.ق���م ام���روز؛ »قمی ها افتخ���ار 
استاد(، قم امروز، پیش شماره 1 و 2، 1376.

64.قنبری، محمد؛ ارج نامۀ فقیهی، )به مناس���بت نکوداش���ت استاد(، 
زمستان 1380، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ادارۀ فرهنگ و ارشاد قم.

65.کاظمی، اقدس؛ »ش���عری در س���تایش فقیه���ی، رواق نور، ش47، 5 
آذر 1383، ص8.

گو با اس���تاد  66.کت���اب ق���م، »جلوه ه���ای فرهنگ و فرزانگ���ی«، )گفت و 
کتاب قم، ش 4، 20 اردیبهشت 1382. علی اصغر فقیهی(، 

67.کریم���ی، نرج���س؛ »اس���تاد علی اصغ���ر فقیه���ی از زندگ���ی و آثار خود 
گو(، راه مردم، فروردین 1379. می گوید«، )گفت و 

گ���و ب���ا عل���ی اصغ���ر فقیه���ی، مترج���م نهج  68.��������������������������������������� ؛ »گف���ت و 
البالغه«، کتاب ماه دین، س���ال س���وم، ش 35، شهریور 1379، ص 46 

.47 -

69.گلبن، محمد و احمد ش���کیب آذر؛ فهرست توصیفی مقاالت جشن 
نامه ه���ا و یادنامه ها، تهران، انجمن مفاخ���ر فرهنگی، چاپ اول 1385، 

ج 1، ص 293 و 299 وج 2، ص906.

کیهان فرهنگی،  70.گنجینی، ایوب؛ »وجه تس���میه توغ و درخت تاغ«، 
س3، ش8، آبان 1365، ص 5 - 36.

71.مجاهدی، محمدعلی؛ »ش���عری در س���تایش اس���تاد فقیهی«، رواق 
نور، ش 47، 5 آذر 1383، ص8.

یخ فوت ش���ادروان فقیه���ی«، رواق نور، ش  72.��������������������������������������� ؛ »م���اده تار
47، 5 آذر 1383، ص8.

73.��������������������������������������� ؛ »پیر اهل قلم نخواهد ُمرد«، اطالعات، 1 آذر 1386، 

1385، ص5.

43.��������������������������������������� ؛ »ب���ا ب���زرگان و برگزی���دگان قم���ی، دکت���ر علی اش���رف 
گویه، ش 104، خرداد 1385، ص5. صادقی«، 

44.������������������������������������ ؛ »چش���م اندازی به قم در متون کهن فارس���ی و فرهنگ 
عامه«، نامۀ قم، ش 34، پاییز 1390، ص 47 - 67.

45.زائ���ر؛ »ما وارث این ارزش ها هس���تیم«، زائر، ش 112، 1383، ص44 
.46 -

46.س���ادات ناص���ری، سیدحس���ن؛ »مصاحب���ه ب���ا اس���تاد علی اصغ���ر 
گو(، رش���د ادب فارسی، سال اول، ش 3، 1364، ص  فقیهی«، )گفت و 

.11 - 4

47.سلیمانی آش���تیانی، مهدی؛ استاد علی اصغر فقیهی، معلم ، مورخ 
کانون  و قم پ���ژوه، )از مجموعه مفاخر ق���م 1(، با همکاری مرکز قم پژوهی و 

نویسندگان قم: نورمطاف، چاپ اول 190، 192 ص.

48.س���لیمانی ارانی، حبیب اهلل؛ »دانشور فروتن«، ستارگان حرم، ج 19، 
قم، زائر، چاپ اول 1385، ص58 - 76.

49.س���وره؛ »او احت���رام هم���ه را برمی انگیخ���ت ، خاط���رات علی اصغ���ر 
فقیهی از ش���هید بهش���تی«، س���وره ، ش33، تیر - مرداد 1386، ص36 

.37 -

کتاب هفته، ش 1511،  50.ش���راف، امیرحس���ین؛ »پربار ، نوگرا و فروتن«، 
8 آذر 1382، ص16.

51.������������������������������������ ؛ »جلوه های فرهنگ و فرزانگی«، )یاد استاد علی اصغر 
فقیهی(، بخارا، ش 35،  فروردین - اردیبهشت 1383، ص372.
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