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فهرست بلندی از منابع یک کتاب کشکول مذهبی با 
عنوان دفاتر الغموم در اواخر قرن سیزدهم هجری
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برغانی  خاندان  افراد  جمله  از  برغانی  عباس  چکیده: 
قرن  در  که  است  قزوین  های  خاندان  ترین  موجه  از  یکی 
متنوعی  آثار  خاندان،  این  از  و  زیسته  هجری  سیزدهم 
است.  مانده  یادگار  به   ... و  خوانی  روضه  عاشورا،  درباره 
نگارنده  که  است  الغموم  دفاتر  برغانی،  عباس  آثار  از  یکی 
در نوشتار حاضر، به ارائه گزارشی از این کشکول و محتوای 
آن بر اساس نسخه دانشگاه 7356 همت گمارده است. به 
است  بلندی  فهرست  به  کتاب  اهمیت  نویسنده،  زعم 
که مشتمل بر حدود 150 عنوان کتاب بوده و پیش از شروع 
کتاب، در دو صفحه به عنوان منابع کتاب ذکر شده است. 
محتوای  از  مختصری  بیان  از  پس  رو،  پیش  نوشتار  در  وی 
قرار  نظر  دقت  مورد  را  کتاب  منابع  فهرست  الغموم،  دفاتر 

داده است.

الغموم،  دفاتر  مذهبی،  کشکول  کشکول،  کلیدواژه ها: 
خاندان برغانی، عباس برغانی، منابع کتاب، منابع و مآخذ، 

معرفی کتاب.
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A Long Bibliography in a Religious Kashkūl 
Book Entitled Dafātir al-Ghumūm in the late 
Thirteenth Century
Rasul Jafarian
Abstract: Abbas Barghānī is one of the mem-
bers of the Barghānī family, one of the most 
honorable families in Qazvin, who lived in the 
thirteenth century AH, and from this family, 
various works about Ashura, fasting, etc. have 
remained. One of the works of Abbas Barghānī 
is Dafātir al-Ghumūm, in which the author has 
tried to give a report on it and its content, based 
on the manuscript kept in university number 
7356. According to the author, the importance 
of the book is in the long list, which contains 
about 150 titles of books and before the begin-
ning of the book, it is mentioned in two pages 
as the sources of the book. In the following 
article, after a brief description of the contents 
of the book, he has carefully considered the list 
of book sources.
Keyword: Kashkūl, religious Kashkūl, Dafātir 
Al-Ghumūm, Barghānī family, Abbas Barghānī, 
bibliography, sources and references, book 
introduction.

 قراءات يف املخطوطات )22(
كيل الدينّيـة بعنـوان دفاتـر  كتـب الكشـا يلـة ملصـادر أحـد  قامئـة طو

الغموم يف أواخر القرن الثالث عشر اهلجري
يان رسول جعفر

سرة البرغاين، وهي إحدى 
ُ
اخلالصة: عّباس البرغاين هو أحد أفراد أ

يـن يف القـرن الثالـث  ينّيـة الـي كانـت تعيـش يف قزو سـر القزو
ُ
أرىق األ

 خمتلفة حول عاشـوراء 
ً
عشـر اهلجـري، وقـد قّدمـت هـذه العائلة آثارا

ية و...  . وجمالس التعز
فـات عّبـاس البرغـاين هـو الكتـاب املوسـوم باسـم دفاتـر 

ّ
وأحـد مؤل

الغموم، وهو الذي يبذل كاتب املقال احلايل جهده يف تقدمي صورة 
 إىل نسـخته 

ً
يـات هـذا الكشـكول اسـتنادا عنـه يسـتعرض فهيـا حمتو

املوجودة يف اجلامعة، والي حتمل الرقم 7356.
يلـة  وتمكـن أمّهّيـة الكتـاب -  كمـا يـرى الكاتـب  - يف القامئـة الطو
ـف 

ّ
 للكتـب الـي اعتمـد املؤل

ً
الـي اشـتملت عـى حـوايل 150 عنوانـا

 لكتابـه وأورد قامئة بأمساهئا شـغلت صفحتني من أّول 
ً
علهيـا مصـدرا

الكتاب.
يـات الكتاب،  يبـدأ الكاتـب مقالـه احلـايل باسـتعراٍض خمتصر ملحتو

مّث ينتقل للتدقيق يف قامئة مصادر الكتاب.
املفـردات األساسـّية: الكشـكول، الكشـكول الديـي، دفاتـر الغمـوم، 
املصـادر  الكتـاب،  مصـادر  البرغـاين،  عّبـاس  البرغـاين،  عائلـة 

يف الكتاب. واملآخذ، تعر
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که اساسـًا روحانی  خاندان برغانی در قرن سـیزدهم هجری یکی از موجه ترین خاندان های قزوین اسـت 
بودند، اما به تناسب شرایط زمان و مکان نفوذی چشمگیر در امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این 
شـهر داشـتند. بخشـی از کار ایـن خانـدان تغذیـه فکـری جامعـه شـیعه ایـن شـهر و جامعـه ایرانـی اسـت و 
کـه برغانـی هـا درباره عاشـورا، روضه خوانی و آثار دیگر به سـبک و  نتیجـه آن، نـگارش آثـار متنوعـی اسـت 

سیاق مؤلفات این عصر نوشته اند.

از جملـه ایـن افـراد شـیخ عبـاس بـن جبرئیـل بن محمد بـن محمدخـان برغانی)م پس از 1306ق( اسـت 
ی بر جای  مانده اسـت. اسـتاد اشـکوری بر اسـاس  کـه چنـد اثـر از جملـه کتابـی بـا عنوان دفاتر الغموم از و
ی چهار نسـخه در مشـهد،  ی مرقوم داشـته  اسـت.1 از دفاتر الغموم و ی چند سـطری درباره و یکی از آثار و
کـه  مرعشـی، یـزد و دانشـگاه تهـران شـناخته شـده اسـت. اثـر دیگـر او دفاتـر الهمـوم )تألیـف 1299( اسـت 
سـه نسـخه از آن در مرعشـی و یک نسـخه هم در کتابخانه آسـتان قدس اسـت. مشـخصات همه اینها را 
کـه گویـا خالصه ای از سـه کتاب  در فنخـا مالحظـه فرماییـد. کتابـی هـم بـا عنـوان منتخـب الثـالث دارد 
او، یعنـی دفاتـر الهمـوم، دفاتـر الغمـوم و دفاتر العموم اسـت، در یک نسـخه به خط مؤلف در آسـتان قدس 

کرده است. که آقابزرگ2  آن را معرفی  رضوی )9477/1( است 

گزارش،  گزارشـی از دفاتر الغموم بر اسـاس نسـخه دانشـگاه 7356 اسـت. از نظر این   آنچه در پی می آید 
ی پیش از شروع  اهمیت این کتاب عجالتًا به فهرست بلندی شامل حدود 150 عنوان کتاب است که و
ی دو صفحـه از منابـع کتـاب خـود یـاد کرده اسـت. اصل کتـاب دفاتر الغموم مدل کشـکولی،  کتـاب، رو
که اوایلش آمده، در ده فصل  ولی در عین حال منظم بوده و بخش اصلی آن به جز مقدمات و حکایاتی 

کدام به نام دفتر فراهم آمده است. هر 

برغانی در مقدمه می نویسد: 

جـلّ اوقـات و کلیـه سـاعات بـا نامالیمـات دنیـای فانـی عمـر را خـرج و صـرف بـرای یوم نشـور 
گـور و زمـان دمیـدن صـور نمـوده، بـه توفیقـات حضـرت الـه و توسـل یافتن بـه  ردن سـر از  و بـرآو
ائمه هدا و ناامیدی و یأس از اهل دنیا، با حالت پریشـان و منزوی شـدن به بیت االحزان، دِر 
آمدوشـد خلـق بـه روی خـود بسـته، در کمـال عسـرت و عـدم بضاعت و نداشـتن هم جلیس 
یقم فرماید،  یجم نماید، و نه همدمی که تشـو و رفاقت، در گوشـه ای نشسـته، نه کسـی که ترو
قطـع رجـاء و امیـدواری از عمـوم نـاس از جهـال و خـواص نمـوده، ذیـل همـت ... برگماشـته، 
کتاب عمر خود را واداشـته، و منهم هذا الکتاب الموسـوم بدفاتر  درصدد تألیف سـه مجلد 
الغمومـ  هلل الحمد و المّنهـ  برای طالبان و ساعیان و ناظران این گونه مطالب لطیفه ... غریبه 

1. تراجم الرجال، ج 2، ص 12.
یعه، ج 22، ص 393. 2. ذر
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گیـاه رنگارنـگ معجـون، و ُفلکـی اسـت از هـر متـاع  عجیبـه، مجموعـه ای اسـت از هـر گل و 
ثار و المصائب آل اطهار من النثر و النظم بل من  نفیسه از حکایات و منقوالت و االخبار و اال
یخ تألیف هذه النسخة فی غّرة شهر رجب المرجب  یه مشحون ... و تار االحکام و سنن النبو
یسـت ونود از هجـرت محمدیـه)ص( در اوان سـلطنت و شـکوه خدیو زمان  مـن سـنة هزارودو

... ناصرالدین شاه قاجار 

اسـت. ایـن اشـاره روی کشـکولی بودن آثـارش تمرکـز دارد. خواهیـم دید که اهـل منبر بوده و در 
کار اشتغال داشته است. تهران )هم( به این 

کتـاب( و  کتـاب شـامل دیباچـه، مقدماتـی چنـد و فصـول الحکایـات و یکصـدوده دفتـر )بخـش اصلـی 
خاتمـه و تنبیـه اسـت. ایـن اثـر ضمـن اینکـه از نظـر باب بنـدی منظـم اسـت، در کل نظمی نـدارد. ذیل هر 
کـه چنـد نکتـه  کـرده اسـت. جـز مقدمـه  دفتـر نقلـی از کتابـی آورده و نـام کتـاب را هـم در ابتـدای نقـل یـاد 
کرد، فصول الحکایات شـامل  که روایات ضعیفه را هم باید عمل  کلی در آن آمده و یکی هم این اسـت 
کـرده اسـت. )فریـم 8 ـ 13 شـامل چهـارده  کتاب هـای مختلـف نقـل  کـه از  داسـتان های چنـدی اسـت 
یارت و آثار آن  کتب قدیم و برخی هم حکایات روز و عمدتًا بر محور روضه خوانی و ز حکایت( برخی از 

است.

که بدین شرح است:  حکایت پانزدهمی هم بر آن از روزگار خودش افزوده 

که از  یک از هجری در دارالخالفه، خارج از شـهر قدیم  »در زمان شـهر صفر المظفر در سـنه هزاروسـیصدو
بناهای شـاه طهماسـب صفویه موسـویه اسـت، و بنای جدید شـهر بدسـت یاری حضرت شاهنشـاهی 
کریـن ائمـه انـام، خـارج از دروازه قزویـن،  گمنـام بـا بعضـی از مادحیـن و ذا ناصرالدین شـاه اسـت، ذّره ی 
کرمان شـاهی االصل، روز نهـم روضه خوانـی خـان  در خانـه محمدکریم خـان تفنـگ دار، بـرادر رسـتم خان 
مشـارالیه بـود، و همـه روزه در پشـت بام و اطـراف خـان خـان واالمقـام جماعـت ارامنـه از صبیـان و نسـوان 
گریه و ضّجه مستمعین و مستمعات و اهل عزاء  کرین داشته و صدای  کلمات رثاء و ذا گوش به  نگاه و 
کـه دیـروز  را می شـنیدند تـا روز نهـم، خـان صاحب خانـه بـرای مـن و دیگـران قّصـه و قضیـه ای بیـان نمـود 
کـه بـه روضه خوانی نگـران بودند، ارسـال  گذشـته، چنـد دانـه اسـتکان چایـی، بـرای ایـن جماعـت ارامنـه 
ی صینی ]سـینی[ نهاده برای  داشـته، و آنها بدون مضایقه آشـامیده، و یک ثوب دسـتمال ابریشـم به رو
گر فرضًا رد نماییم دل گیر شوند. آن شب منقضی شده، امروز  که مباد ا کرده  ما فرستادند، و ما هم قبول 
کـه روز نهـم روضـه ماسـت، یکـی از زنـان ارامنـه بـا بعضـی از آنهـا بـه خانه ما بشـارت آورده اند. یکـی از آنها 
گفت: در خواب دیدم جوان نورانی بلندباالیی وارد به خانه ما شد. فرمود: ای زن، آن چایی را که از خانه 
کس برای شما ارسال شد از ما بود. الزم دستمال دیگر نبود، ما همه را خلعت می دهیم. از اسم آن  فالن 
جوان پرسـیدم فرمود: نام من عباس بن علی بن ابی طالب اسـت. پس از خواب بیدار شـده و دسـتمال 
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را آوردنـد. جمعـی دیدنـد و ایـن قضیـه را اهـل مجلـس از ایـن فانی محض شـنیدند. صـدای گریه و ناله و 
ضّجه در آن روز از همه ایام اوج گرفته، توسل به حضرت عباس جستند. و پس از انقضای مجلس ایضًا 
که من از خانه بانی خارج شـده، به در خانه  زنان و اطفال ارامنه در پشـت بامها نشسـته و ایسـتاده بودند 
گفـت:  نفـرات ارامنـه رسـیدم. از پیره زنـی از آن طایفـه از قضیـه روز سـابقه و خـواب ارمنیـه سـوال نمـودم. 

بلی، این خواب را فالن عورت و فالن زن دیده است«. )فریم، 13(

رواج  در  مهمـی  تأثیـر  و  بـود  زبان هـا  ورد  محافـل  از  بسـیاری  در  خواب هـا  قبیـل  ایـن  قاجـاری  دوره  در 
کـه اغلـب بـرای منبـر تهیـه شـده و ذیـل هـر  کتـاب از شـمار آثـاری اسـت  روضه خوانـی داشـت. جنـس 

موضوعی تعدادی حدیث و نقل و حکایت و مانند آنها می آید.

بعـد از مقدمـات و حکایـات، دفاتـر آغـاز می شـود. دفتـر اّول در حمـد خداونـد الیـزال و نعـت خاتـم و 
گزارشـات سیدالسـادات ...  ... مراتـب بنی هاشـم و سـادات عـرش درجـات، )فریـم 13( دفتـر دوم در 
گزارشات پیغمبر و  سیدالمرسلین از اذیت هایی از امت به وجود شریف رسیده، )فریم 16( دفتر سوم در 
گزارشات توبه وحشی و ...  اذیت کشیدن از طایفه ی قریش و شهادت حمزه و ... ،)18( دفتر چهارم در 
کسـانی کـه ادعـای خدایـی کردنـد و ... ،)19( دفتـر پنجـم در شباهت داشـتن چنـد نفـر بـه پیغمبر)ص( و 
... شهادت جناب جعفر، )فریم 22( دفتر ششم در گزارشات رسول خداست از سفر حجة الوداع ... الی 
کدان ... ، )فریم 25( دفتر  زمان وفاتش، )فریم 24( دفتر هفتم در بیان رحلت سید انس و جان از این خا
یـج فاطمـه و ... ، )فریـم 27( دفتـر نهـم در بیـان سـتم هایی که بعد از  یـخ والدت فاطمـه و تزو هشـتم در تار
رحلت سید انبیا به فاطمه زهرا و علی مرتضی رسید ... ، )فریم 30( دفتر دهم در باب احواالت جناب 
فاطمه زهرا و ... بعد از فوت پدرش پیغمبر، دفتر یازدهم باقی مطلب عیسی و مریم و  وفات فاطمه زهرا 
... ، )33( دفتـر دوازدهـم در بیـان خلقـت سـیاهان و سـبب سـیاهی ایشـان و مقامـات فضـه خاتـون ... ، 
گزارشات روز محشر و واردشدن فاطمه ... ، )37( دفتر چهاردهم در بیان گذران  )35( دفتر سیزدهم در 
حضـرت سـلیمان پیغمبـر و چنـد حدیـث در فضایـل علـی، )39( دفتـر پانزدهم در بیان عمـارات نبوی و 
ی اشـاراتی بـه اخبار  کـه بـه دسـتیاری سـالطین و وزرا جـاری شـده، )41( ایـن بخـش حاو مشـاهد متبرکـه 
یسـت وهفتادوخورده ای  مربوط به برخی از بناهاسـت. از جمله در جایی نوشـته اسـت: »در سـنه هزارودو
کربـال مشـرف شـدم. در زمـان حیـات و اقتـدار افقـه  ایـن حقیـر مشـّرف بـه عتبه بوسـی قبـر امـام حسـین بـه 
الفقهاء و الفضالء المجتهدین شیخ عبدالحسین الشیهر بطهرانی بود که جناب معظم الیه در عمارت 
ی گنبـد حضـرت اقـدام می فرمودنـد ...« و نیـز:  گنبـد و صحـن حضـرت و حجـرات و اطـراف صحـن و رو
»چند سـال قبل از این، عّم شـاه ملقب به معتمدالدوله موسـوم به فرهادمیرزا مسـموع از ثقات و زّوران به 
کاظم از هر نوع شـده«، )فریم 43( دفتر  که مخارج بی اندازه در مشـهد جناب امام موسـی  نوع تواتر شـده 
شـانزدهم در ذکـر شـمه ای سـخاوت جنـاب امـام حسـن )ع(، )44( دفاتـر بعـدی بـه ترتیـب در فریم هـای، 
47، 48، 49، 51 ]در بیـان شـرافت مکـه معظمـه و حجـر االسـود[، 54 ]حکایـت مسـلم[، 56، 59، 62، 
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64 و ... تـا دفتـر یـک صدودهـم )فریـم 325( ادامـه دارد. خاتمـه در چهـارده بـاب در ادامـه شـامل احـوال 
کتاب با  دوازده امام است. )335( در اینجا و پس از خاتمه، تنبیه درباره حضرت عبدالعظیم است و 
کتابت  یخ  یخ تألیف 1290 آمده بود و در پایان تار کتاب تار آن تمام می شود. )فریم 335 - 336( اوایل 
»روز دوشـنبه در دارالخالفه طهران در هفتم شـهر ربیع االول سـال 1306« ضبط شـده اسـت. نسـخه اصل 
اسـت و اینجـا هـم از مؤلـف بـا نـام عبـاس بـن جبرئیـل الحسـینی البرغانی یاد شـده اسـت. کتـاب جمعًا 

که شامل دو صفحه روبروست. 336 فریم و 663 صفحه است. ارجاعات ما به فریم است 

یخی، اما بدون نظم است. با این حال عناوین  چنان که از این عناوین آشکار است، بیشتر مباحث تار
یـادی نیـز اختصـاص بـه مباحـث اخالقـی و دینـی دارد. مطالبی که برای منبر تدارک دیده شـده اسـت،  ز
کـرده و چنان کـه آشـکار اسـت، از  ی منابـع خـود را یـاد  یـاد اسـت. و سـهم اخبـار عاشـورا در مباحـث آن ز
کـه بسـیاری از آنهـا ضعیـف و داسـتانی هسـتند؛ از  کـرده اسـت؛ منابعـی  منابـع معمـول آن دوره اسـتفاده 
که  گفت  کرد. با این همه باید  جمله به اسـرار الشـهاده مالآقا دربندی و منتخب طریحی می توان اشـاره 
در قیاس با آثار دیگر این دوره، این اثر از منابع متنوع تر و بیشتری برخوردار است. از نظر تنوع موضوعات 
کـه قـدری وسـیع تر از آن چیـزی اسـت که  کـه بـرای منبـر تهیـه شـده، می شـود گفـت  مطرح شـده در آن هـم 
یخی مربوط به ادوار  صرفًا در یک منبر مذهبی به سـبک شـیعی معمول بوده اسـت. اسـتفاده از اخبار تار
مختلف و حتی ایران قدیم دامنه این تنوع را بیشتر کرده است. چنان که اشاره کردیم، هدف اصلی ارائه 

کتاب بود. ی در این  فهرست منابع و

کتابها فهرست
چنان کـه اشـاره شـد، نویسـنده طـی دو صفحـه در آغـاز نسـخه و پیـش از شـروع کتـاب، فهرسـتی از منابع 
کنار  گوشـه و  گذاشـته و تا 119 ادامه یافته اسـت. پس از آن در  کتاب شـماره  خود را داده اسـت. برای هر 
صفحـه و ذیـل آن، اسـامی کتاب هـای دیگـری را هـم افـزوده اسـت. در میانه آنها شـماره هایی چون 141 و 
142 دیده می شود، اما اینکه چطور بدون شماره گذاری بقیه این دو شماره را آورده است روشن نیست. 
کتـاب آمـده، امـا در چنـد مـورد توضیحـی هـم دربـاره مؤلـف داده شـده اسـت.  در بیشـتر مـوارد صرفـًا نـام 
اساسًا این نسخه دست نویس خود مؤلف بوده و حواشی و خط خوردگی فراوان دارد. در این دو صفحه 
یـج مـواردی افـزوده شـده اسـت. احتمـال اینکـه در داخـل متـن از کتاب هایی  نیـز بـه همیـن ترتیـب به تدر
کـه نامشـان در ابتـدا نیامـده باشـد وجـود دارد، چنان کـه دسـت کم یـک مـورد، یعنـی  کـرده باشـد  اسـتفاده 
که در فریم 16 از آن نقل شـده در این فهرسـت نیسـت. در واقع مجموعًا همین عدد 150 را  مروج الذهب 
ی شـمرد، اما متن آنچه نوشـته اسـت: برخی از عناوین اندکـی ناصحیح ضبط  می تـوان پایـه رقـم منابـع و

که به همان صورت آورده ایم. شده 
مخفی نماناد و مستور و محجوب مباد
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که بیان آنها  کتاب، از این تفصیل است  کتب مجموعه مأخوذه ملحوظه مولفه در این  فهرست اسامی 
الزم است:

ُکُتـبالمجلسـی: 1. سـماء العالـم 2. جلـد سـیزدهم از بحـار 3. فتـن و محـن از جلـد ششـم 4. جلـد  مـن
یـم و سـیم حیـات القلـوب 6. جـالء العیـون 7. حـق الیقیـن 8.  عاشـر مـن بحـار االنـوار 5. جلـد اّول و دو
عیـن الیقیـن 9. تذکـرة االئمـه 10. عیـن الحیـاة 11. حلیـة المتقیـن 12. تحفـة الزائـر. 13. اختیـارات 14. 
کتـاب المـزار 15. زاد المعـاد 16. لهـوف ابـن طـاوس 16. ابـی مخنـف 17. ماتمکـده فرشـته ]از محمـد 
کـه در زمـان صفویـه تألیـف  کبـر خراسـانی مشـهور بـه فرشـته[ 19. قصـص 20. جنـات الخلـود  بـن علـی ا
کرمانـی میرزاحسـین نـام 23.  یـاض حاجـی مالحسـن شـیرازی 22. روضـة الحسـینیة فاضـل  شـده 21. ر
وسـیلة النجاة 24. تحفة الرضویة فاضل بسـطامی ابن مالنوروزعلی 25. مصائب االبرار اهلل قلی بن شـاه 
یاض النشـاط محمد اسـماعیل خان تبریزی 27. نور العیون آقا سـیدباقر  ]میرزاالسلماسـی[ خویی 26. ر
اصفهانـی 28. عیـن الدمـوع آقـا سـیدصادق اصفهانـی 29. بیت االحزان مالعبدالخالـق یزدی 30. زبدة 
التصانیـف مالحیـدر خوانسـاری 31. انسـاب النواصـب علـی بـن داود اسـترآبادی 32. مرشـد الواعظیـن 
حاجی مالرضا استرآبادی 33. لوامع االنوار مالحسن زنونی 34. حدیقة الشیعه مالاحمد اردبیلی 35. 
محـرق القلـوب مالمهـدی نراقـی 36. معـراج السـعاده 37. خزائـن مـال احمـد نراقـی 38. روضة الشـهداء 
ینـة المجالـس 41. تحفة المجالـس 42. مخزن  39. اخـالق محسـنی از مالحسـین کاشـفی کاشـی 40. ز
کیـن مـن تألیفـات الفاضـل  البـکاء 43. معـدن البـکاء 44. منبـع البـکاء 45.مفتـاح البـکاء 46. کنـز البا
الکامـل حاجـی مالصالـح 47. مجالـس المتقیـن حاجـی مالمحمدتقـی معـروف بـه شـهید ثالـث 48. 
میهـج االحـزان مالحسـن یـزدی 49. خالصـة االخبـار آقـا سـیدمهدی موسـوی 50. کتـاب مختارنامه 51. 
کنـز الغرائـب 53. کتـاب مظاهـر االنـوار 54. معـراج سـیدنیاز طباطبایـی 55. ضیاء  بحـر المصائـب 52. 
الفـؤاد حاجـی مالحسـن 56. مجالـس االنـوار مالحسـین ارجسـتانی 57. تذکـرة العارفیـن آقاشـیخ جعفـر 
کتـاب فضائـل حاجـی  عقدایـی 58. احادیـث قدسـیه 59. دیـوان منتسـب بـه جنـاب علـی) ع( 60. 
ینی  ینـی 62. ذخـر العالمیـن مالمهـدی قزو سـیدقریش برغانـی 61. ابـواب الجنـان میرزارفیعـای واعـظ قزو
یـاض المصائـب آسـیدمهدی  ینـی 64. مصائـب المعصومیـن 65. ر الزهـراء مالرضـای قزو 63. تظلـم 
66. تـورات ترجمـه عربـی 67. فضائـل شـاذان بن جبرئیل قمی 68. اسـرار الشـهاده دربنـدی 69. منهاج 
کشکول 74. اربعین شیخ بهایی  یخ 71. آتشکده 72. عیون اخبارالرضا 73.  العارفین 70. ناسخ التوار
کشکول شیخ  ی المصابین حاجی میرزامحمود بروجردی 76. مسکن الفؤاد شهید ثانی 77. 

ّ
75. مسل

یوسـف بحرانـی 78. غایـة المـرام 79. مدینـة المعاجـز 80 معالم الزلفی آقا سیدهاشـم بحرانی 81. شـرح 
ینـی 82. احتجـاج طبرسـی 83. مـن الیحضره الفقیه محمد بـن بابویه قمی  اصـول کافـی میرزاخلیـل قزو
کمال الدین صدوق 87. ارشـاد  ثقـة المحدثیـن 84. بصائـر الدرجـات 85. جامع االخبار صدوق 86. ا
کشف الغمه علی بن عیسی اربیلی ]کذا[ 91.  کسیر العباده 89. مجمع المعارف 90.  شیخ مفید 88. ا
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مجمـع البحریـن 92. منتخـب طریحـی 93. نهـج البالغه سـیدرضی 94. شـرح نهج البالغـه 95. مقامع 
مالمحمد علی کرمانشاهی 96. خرایج و جرائح قطب راوندی 97. قصص العلماء فاضل تنکابنی 98. 
معجم البلدان 99. عجایب المخلوقات 100. تفسیر صافی مالمحسن 101. تفسیر مالفتح اهلل 102. روضة 
الصفـا 103. حبیـب السـیر 104. مناقـب مرتضـوی 105. ابـن خلـکان قاضـی شـام 106. مطالـب السـؤول 
ینی  محمد بن طلحه شافعی 107. تذکرة الخواص سبط جوزی 108. نزهة القلوب حمداهلل مستوفی قزو
یـخ اعثـم کوفـی 111. حیـوة الحیـوان دمیـری ]112 را نـدارد[ 113. فصول المهمه  گزیـده 110. تار یـخ  109. تار
کتاب هدایة المطالب فی نسب آل ابی طالب  ابن صباغ مالکی 114. ابن خلدون 115. مستطرف 116. 

یخ خمیس 119. بدایع نگار. کتاب بدایع االنوار از سیدجلیل برادر وکیل لشکر 118. تار  .117

ینابیـع المـودة مؤلـف الشـیخ سـلیمان الحسـینی البلخـی القنـدوزی مـن فضایـل ... ]در فریـم هفتـم، در 
که از آن در دفاتر الهموم کرده آورده اسـت.[ 141. مجالس  کتاب و اسـتفاده هایی  حاشـیه شـرحی از این 
المؤمنیـن 142. احقـاق الحـق مـن العالـم الفاضـل الکامـل قاضی نوراهلل شوشـتری. توضیـح فرموده اند در 
که از جمله ملحدان فضالء  که سـنه نهصدونو ونه بود، فضل بن روزبهان  زمان سـالطین صفویه موسـویه 
ی طوبی مکان مخالفت نمود، 

ّ
جماعت و مخالفان بود، در شـیراز و اصفهان منزل داشـته، با عالمه حل

گـذارد تـا زمـان شـاه عباس  کتابـی نوشـته و نـام آن را ابطـال نهـج الباطـل  کتـاب نهـج الحـق عالمـه  در رّد 
قاضـی نـوراهلل شوشـتری در آن بـاب سـه کتـاب تصنیـف نمـود. اّول صـوارم مهرقـه جـواب کتـاب صواعـق 
محرقـه ابـن حجـر عسـقالنی ]؟ هیتمـی نـه عسـقالنی[، دوم مصائـب النواصـب در رد نواقـض الروافـض، 
سـوم احقـاق الحـق در بـاب ابطـال نهـج الباطـل روزبهـان ملعـون. پـس قاضـی نـوراهلل معلـوم شـد در سـنه 

گره بود. نهصدوهشتاد بود تصنیف آخر ]؟[ در بلده آ

کتاب دیگر موسوم به الفین که این کتابی با هزار بیت بود در اثبات خالفت شاه والیت و بطالن خالفت 
شـیخین و فخـر المحققیـن فرزنـد ارجمنـد عالمـه بـود، حـاالت ایشـان و علمـای دیگـر در کتـاب دیگـر که 
موسـوم شـد بدفاتـر العمـوم ]الهمـوم[ مذکـور اسـت. بلـی گذارشـات ]کـذا[ شـهید ثانـی بـه مناسـبت بـدان 

کلمات اخیر تردید هم هست[. کتاب ... ]کذا و در این  متبرک و تیامن؟ این 
فلـک السـعاده شـاهزاده، حجـة السـعاده، حـق الیقین و دیوان میرزاعبدالرسـول، وصـال، جودی، کتاب 

اغانی از ابوالفرج

کتـاب  کتـاب منهـج الیقیـن، جلـد دوم از محمدرضـی بـن محمـد نصیـر مجلسـی بـرادرزاده مجلسـی، 
کـه نصیحـت و موعظـه بـه پسـر  کاووس بـن اسـکندر بـن قابـوس المعالـی  قابوس نامـه عنصرالمعالـی از 
کتاب مثنوی مولوی از سنیان موسوم به جواهر  یه از امیر تیمور سلطان معروف.  کتاب تیمور کرده.  خود 

کتاب خصال ابن بابویه. االسرار و ظواهر االنوار، 

کـه امام  وکتـباربعـهشـیعه: مـن الیحضـر الفقیـه کـه ذکـر شـد، اصـول کافـی از محمـد بن یعقـوب کلینی 
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کاف لشیعتنا، سیم و چهارم تهذیب و استبصار از شیخ الطایفه محمد بن حسن طوسی،  فرمودند: ای 
وافـی از اربعـه مذکـور خـارج اسـت و او از مالمحسـن فیـض اسـت، بـا صافـی از مالمحسـن، علـل الشـرایع 
کشـف المحجـة لثمـرة المهجـه از ابوالقاسـم علـی بـن موسـی بـن جعفـر  از محمـد بـن بابویـه و همچنیـن 
محمد طاوس العلوی الفاطمی الداودی النیلی که در حلة السـیفیه متولد شـده، چون در سـنه ششـصد 
کتـاب مذکـور را در صدوشـصت ونه بـاب در  گذشـت،  یک  و چهل ونـه شـد و از عمـرش فرمـوده شـصت و

مواعظ و نصایح برای پسران خود محمد و علی تألیف فرموده.

کتـب دیگـر از ابـن طـاوس  کتـاب جنـاح المسـافر و  یـخ الملـوک و الخلفـاء و مصبـاح الزائـر و  کتـاب تار و 
است. فیروزآبادی شیخ مجدالدین صاحب قاموس اللغه.

انوار سهیلی.
کتاب دبستان المذاهب است. کتب مأخوذه ملحوظه  و از دیگر 

کلمه در حاشـیه از بین رفته[ حسـان فرموده ایشـان زنان  خیرات حسـان فی احواالت النسـوان ... ]چند 
عارفه شیعه اند.

االنصـاری مشـهور  بـن علـی  بـن یحیـی  ابراهیـم  بـن[  العالمـه ]محمـد  االمـام  از شـیخ  الخصائـص  غـرر 
بالوطـواط. مقاتـل الطالبییـن از تألیفـات ابوالفـرج اصفهانـی االصـل و بغـدادی المسـکن صاحـب اغانـی 
کـه در جمـادی االولـی سـنه سیصدوسـیزده از هجـرت تصنیـف شـده و در نسـب ابوالفرج، الشـیخ االمام 
گفته: ابوالفرج علی  کتاب وفیات االعیان خود  شمس الدین احمد بن محمد بن ابراهیم بن خلکان در 
بـن الحسـین بـن محمـد بـن احمـد بن هیثم بـن عبدالرحمن بن مروان بن عبداهلل بن مـروان بن محمد بن 

مروان بن الحکم بن ابی العاص بن میة بن عبدشمس بن عبدمناف.
سّر العالمین ابوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی
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