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چکیده: یکی از نخستین مآخذی که می تواند در شناسایی منابع به 
پژوهشگر یاری برساند، کتابشناسی ها و مقاله نامه هاست. بنابراین، نشریه 

کتابشناسی، از آغاز انتشار بخشی را  آینه پژوهش به دلیل اهمیت موضوع 
ب���ه این مسئله مهم درح���وزه اطالع رسانی اختص���اص داده است و در طول 
21 س���ال انتشار خود، 115 مأخذشناسی به چ���اپ رسانده است. نویسنده 
در مقال���ه حاضر ب���ه منظ���ور دسترسی آسان ت���ر به مجموع���ه مأخذشناسی 
کتابشناسی های  انتشاریافت���ه در ای���ن نشریه، اق���دام به تهی���ه فهرست���ی از 
مذک���ور نموده اس���ت. در راستای این ه���دف، نویسنده پ���س از مرتب سازی 
کتابشناسی را  کتابشناسی ها به ترتیب الفبای نام پدیدآورنده، مشخصات 

کرده است. گزارشی توصیفی از محتوای آنها ارائه  بیان و در انتها 

کتابشناسی توصیفی، مجله  کتابشناسی ها،  کتابشناسی  کلیدی:  واژگان 
آینه پژوهش.

انݡی محمدامین رٮݬݬݬݓ

کتــــــاب شنــــــایس موضــــویع

فݡی  کتاب شناسݡی توصىݬݬݔ
کتاب شناسݡی ها 

ج کتاب شنا سݡی مندر  معرفی 115 
 در دورۀ بیست ویک سالۀ

مجلۀ آینۀ پژوهش

پ���س از انتخاب موضوع پژوهش، اساسی تری���ن مسئله، مراجعه به منابع 
گ���ردآوری اطالع���ات مورد نی���از پژوه���ش است. یک���ی از نخستین  ب���رای 
که می توان���د در شناسای���ی منابع ب���ه پژوهشگر ی���اری برساند،  مآخ���ذی 
گاهی از آنچ���ه پیشینیان در زمینۀ  کتابشناسی ه���ا و مقاله نامه هاس���ت. آ
موضوع پژوهش به بررسی آنها پرداخته اند، افزون بر برخورداری پژوهش از 
غنای الزم، از به هرز رفتن فرصت ها و دوباره کاری نیز پیشگیری می کند.

کتابشناس���ی، از آغاز  ی���ۀ آین���ه پژوه���ش به دلی���ل اهمی���ت موض���وع  نشر
انتش���ار، بخش���ی را به این مسئله مهم در ح���وزۀ اطالع رسانی اختصاص 
داده اس���ت و در ط���ول 21 س���ال انتش���ار خ���ود، 115 مأخذشناس���ی ب���ه 
چ���اپ رسان���ده اس���ت. ای���ن فهرس���ت ب���ه منظ���ور دسترس���ی آسان تر به 
یه فراه���م آمده است.  یافته در این نشر مجموع���ۀ مأخذشناس���ی انتشار
کتابشناسی ها به ترتیب الفبا و براساس پدیدآورنده مرتب شده اند و در 
گزارشی توصیفی  کتابشناخت���ی آمده است؛ سپس  ادامه، مشخصات 

از محتوا ارائه شده است.

آالندوزلی، محّمد
یف ه���ای عاشورا«؛  1.»کتابشناس���ی توصیف���ی - انتق���ادی پیرامون تحر
آیین���ۀ پژوهش، سال سیزده���م، شماره 5 و 6 )شمارۀ پیاپی 77 - 78(، 

آذر، دی، بهمن و اسفند 1381، ص159 - 185.

بی و فارسی است  کتاب هایی به زب���ان عر کتابشناسی، شام���ل معرفی 
یف ساز: 9  کتاب ه���ای تحر و در دو بخ���ش تنظی���م ش���ده است: ال���ف( 

یف ستیز و تحقیقی:  5 عنوان. کتاب های تحر عنوان؛ ب( 

یم نافلی ی و هاجر معدلی و مر احمدی، آصفه و طاهره افتخار
2.»کتابشناسی و نسخه شناسی الکافیه والهدایه«؛ آیینۀ پژوهش، سال 
بیستم، شمارۀ 5 )شمارۀ پیاپی 119(، آذر و دی 1388، ص 103 - 127، 
و شمارۀ 6 )شمارۀ پیاپی 120(، بهمن و اسفند 1388، ص 109 - 123.

کتابشناختی و نسخه شناس���ی 138 نویسنده دربارۀ  ارائۀ مشخص���ات 
کت���اب »الکافی���ه« و »الهدایه« ب���ه ترتیب الفب���ای پدیدآورندگان، به  دو 

بی. زبان های فارسی و عر

ارجمند، مهدی
بی و اسالمی«؛ آیینۀ پژوهش،  یخ علوم عر یۀ تار 3.»فهرست مقاالت نشر
س���ال چه���ارم، شم���ارۀ 6 )شم���ارۀ پیاپ���ی24(، فروردی���ن و اردیبهشت 

1373، ص105 - 117.

ی���ه از شمارۀ 1 )1984(  فهرس���ت، مشخصات مقاالت مندرج در این نشر
یر نظر  بردارد. ای���ن نشریه به صورت ساالنه ز ت���ا شمارۀ هفت )1991( را در
بی و اسالمی فعالیت  یخ علوم عر دانشگاه فرانکفورت با هدف بررسی تار
بی منتشر  می کند. مق���االت به زبان های انگلیسی، آلمان���ی، فرانسه و عر

می شود. در این فهرست عناوین مقاالت به فارسی ترجمه شده است.
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اسالمی یزدی، محّمد
ین مقاالت مجل���ه رسالة االسالمی���ه«؛ آیینۀ پژوهش،  9.»فهرس���ت عناو
س���ال یازده���م، شم���ارۀ 1 )شم���ارۀ پیاپ���ی 61(، فروردی���ن و اردیبهشت 

1379، ص93 - 102.

کتابشناختی ح���دود چهارصد عن���وان مقالۀ این  معرف���ی مشخص���ات 
یه به ترتیب الفبای عنوان مقاالت. نشر

اصغر نیاویند، شهرام
10.»فهرست مقاالت معراج«؛ آیینۀ پژوهش، سال نهم، شمارۀ 6 )شمارۀ 

پیاپی54(، بهمن و اسفند 1377، ص 102 - 106.

ب���ی( بر اساس  کتابشناخت���ی 110 مقاله )فارسی و عر ارائ���ۀ مشخص���ات 
الفبای عنوان.

ی، طاهره ‹‹ احمدی، آصفه افتخار

امین، سیدحسن
ی )1285 - 1364 ش(«؛ آیینۀ  11.»کتابشناسی سیدمحّمد باقر سبزوار
پژوه���ش، سال دوازدهم، شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی70(، مهر و آبان 1380، 

ص123 - 124.

یخی در سه  کتابشناختی به ترتی���ب تار در ای���ن فهرس���ت، مشخص���ات 
کتاب ه���ا: 10 عن���وان؛ ب( مقاالت: 5  بخ���ش ارائ���ه شده است: ال���ف( 

عنوان؛ ج( راهنمایی در پایان نامه های دکتری: 8 عنوان.

ی، ناصرالدین انصار
12.»پژوهشی در آثار و تألیفات شیخ مرتضی انصاری«؛ آیینۀ پژوهش، سال 

پنجم، شمارۀ 3 )شمارۀ پیاپی 27(، مهر و آبان 1373، ص 98 - 124.

ای���ن نوشتار در دو بخش تنظیم شده اس���ت: الف( تألیفات و آثار شیخ 
کامل آث���ار علمی شی���خ، اعم از  ی. این بخ���ش شامل فهرس���ت  انص���ار
ی���رات و مجموعه فتاوی شی���خ، و نیز توصیف  تألیف���ات و حواشی و تقر
شرح ه���ا، تعلیقه ه���ا، ترجمه ها و حاشیه ه���ای آنها، معرف���ی نسخه های 
خط���ی و چاپی اس���ت. در ای���ن بخش، معرف���ی رساله ه���ای فقهی )23 
کتب )6  کتاب( حواشی شیخ ب���ر دیگر  کتاب ه���ای شیخ )7  رسال���ه(، 
کتاب(،  حاشیه(، نوشته های اصولی )10 رساله(، مجموعه فتاوی )13 
کت���اب( آمده اس���ت. ب( در این قسمت  ی���رات درس شی���خ )28  و تقر
ی به  کتابشناختی ح���دود 150 نوشتار درب���ارۀ شیخ انصار مشخص���ات 
کتاب های  ترتی���ب الفبای عنوان در هفت بخش تنظیم شده است: 1. 
بی؛ 4. مق���االت فارسی  کتاب ه���ای فارسی؛ 3. مق���االت عر ب���ی؛ 2.  عر
ب���ی )مشت���رک(؛ 6.  کتاب ه���ای چاپ���ی عر ی���ژه زندگ���ی شی���خ(؛ 5.  )و

کتاب های خطی )مشترک(. کتاب های چاپی فارسی )مشترک(؛ 7. 

بی و اسالمی«؛ آیینۀ پژوهش،  یخ علوم عر یۀ تار 4.»فهرست مقاالت نشر
سال ششم، شمارۀ 1 )شمارۀ پیاپی 31(، فروردین و اردیبهشت 1384، 

ص109 - 111.

بی و  یخ عل���وم عر ی���ۀ »تار ارائ���ۀ مشخص���ات مقاالت جل���د هشت���م نشر
ی���ه، در دو بخ���ش مق���االت نوشته شده به  اسالم���ی«. مق���االت ای���ن نشر
ین  ب���ی منتشر می ش���ود. عناو پای���ی و بخ���ش مق���االت عر زبان ه���ای ارو

مقاالت در این فهرست به فارسی ترجمه شده است.

ب���ی - اسالمی«؛  ی���خ علوم عر یافت���ه انستیتو تار 5.»کت���ب خط���ی انتشار
آیینۀ پژوهش، سال پنجم، شمارۀ 5 - 6 )شمارۀ پیاپی 29 - 30(، بهمن 

و اسفند 1372، ص162 - 173.

بی - اسالمی  یخ علوم عر یات انستیتو تار مقاله، معرفی س���ری »ج« نشر
ک���ه در برگیرن���دۀ نسخه ه���ای عکسی است - برعه���ده دارد. انتشار  را - 
کنون 124 مجل���د از این  ای���ن مجموع���ه از س���ال 1984م آغاز شده و ت���ا 
مجموع���ه، شامل 57 عنوان، چاپ شده اس���ت. این سری نسخه های 
کتابخانه های  عکسی از روی نسخه های خطی بسیار نفیس موجود در 
کاملی در  مختل���ف دنیا تهیه شده اس���ت. در آغاز هر عنوان شرح نسبتًا 
کتابشناسی نسخه ه���ای موجود و نیز  م���ورد مشخصات نسخ���ۀ اصلی، 
بی  نق���د و تصحیحات انجام شده در مورد آن به دو زبان انگلیسی و عر
آورده ش���ده است. این مجموع���ه به هّمت پروفسور ف���ؤاد سزگین آماده 
ب���ی - اسالمی را نیز به  یخ علوم عر یاست انستیتو تار که خ���ود ر گردی���ده 
عه���ده دارد. در مقالۀ حاضر پس از شمارۀ هر جلد از مجموعۀ یادشده، 
بوطه نوشته شده است. کتاب و نیز نسخه خطی مر کامل  مشخصات 

استادی، رضا
6.»تألیف���ات مالص���درا«؛ آیینۀ پژوه���ش، سال دهم، شم���ارۀ 3 )شمارۀ 

یور 1378 ص80 - 85. پیاپی 57(، مرداد و شهر

کتابشناخت���ی 111 اثر چاپ���ی و خط���ی مالصدرا بر  معرف���ی مشخص���ات 
ی نسخه های خطی در  اس���اس الفبای عنوان. به نشانی محل نگه���دار

کتابخانه ها نیز اشاره شده است.

7.»کتابشناس���ی سید حیدر آملی)ره(«؛ آیینۀ پژوهش، سال چهاردهم، 
شمارۀ 5 )شمارۀ پیاپی 83(، آذر و دی 1382، ص114 - 127.

یخ تألیف. معرفی توصیفی چهل اثر به ترتیب تار

اسالمی، سیدحسن
8.»شهی���دی در آینۀ آث���ارش«؛ آیینۀ پژوهش، سال هجدهم، شم���ارۀ 5 و 6 
)شمارۀ پیاپی 108 - 107(، آذر، دی، بهمن و اسفند 1386، ص139 - 148.

معرفی توصیفی چهل اثر سیدجعفر شهیدی به ترتیب الفبای عنوان.
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)شمارۀ پیاپی 91(،  فروردین و اردیبهشت 1384، ص 128 - 131.

کتابشناختی ب���ه ترتیب الفب���ای عنوان  در ای���ن فهرست، مشخص���ات 
در چه���ار بخ���ش تنظی���م شده اس���ت: ال���ف( ترجمه ها: 4 عن���وان؛ ب( 
تلخیص ه���ا: 2 عنوان؛ ج( حاشیه ها: 6 عن���وان؛ د( شرح ها: 13 عنوان. 

برخی از این آثار به صورت توصیفی شناسانده است.

18.»کتابشناسی حضرت ابالفضل العب���اس؟ع؟«؛ آیینۀ پژوهش، سال 
دوازدهم، شم���ارۀ 1 )شمارۀ پیاپی67(، فروردی���ن و اردیبهشت 1380، 

ص124 - 126.

کتابشناختی ب���ه ترتیب الفبای عنوان در  در ای���ن فهرست، مشخصات 
بی:  کتاب ه���ای چاپی عر چهار بخ���ش شناسانده شده اس���ت: الف( 
کتاب های  کتاب های چاپی فارس���ی: 44 عنوان؛ ج(  15 عن���وان؛ ب( 

کتاب های مخطوط: 5 عنوان. چاپی اردو: 8 عنوان؛ د( 

19.»کتابشناسی حض���رت ابوطالب؟ع؟«؛ آیینۀ پژوه���ش، سال چهارم، 
شمارۀ 3 )شمارۀ پیاپی 21(، مهر و آبان 1372، ص89 - 96.

کتابشناختی بر اس���اس الفبای عنوان در  در ای���ن فهرست، مشخصات 
کتاب ه���ای علم���ا و نویسندگان اهل  هش���ت بخش ارائه ش���ده است؛ 
بی: 37 عنوان؛ ب(  کتاب های چاپی عر سّن���ت نیز آمده است: الف( 
کتاب های چاپی فارسی: 8  بی: 45 عن���وان؛ ج(  کتاب ه���ای خطی عر
کتاب های  عن���وان؛ د( نوشتاره���ای غیرچاپی فارس���ی: 6 عن���وان؛ ه-( 
اردو: 4 عن���وان؛  کتاب ه���ای غی���ر چاپ���ی  و(  اردو: 8 عن���وان؛  چاپ���ی 
ب���ی: 12 عنوان؛ ب(  کتاب ه���ای چاپی عر کتاب ه���ای مشترک: الف( 

کتاب های چاپی فارسی: 16 عنوان.

کبری )سالم اهلل علیه���ا(«؛ آیینۀ پژوهش، سال  ینب  20.»کتابشناس���ی ز
یور 1371،  سوم، شمارۀ اّول و دّوم )شمارۀ پیاپی 13 - 14( خرداد و شهر

ص154 - 159.

کتابشناختی بر اس���اس الفبای عنوان در  در ای���ن فهرست مشخص���ات 
ب���ی: 41 عنوان؛  کتاب ه���ای عر ش���ش بخش ارائ���ه شده اس���ت: الف( 
کتاب های چاپی فارسی: 45  بی: 13 عن���وان؛ ج(  کت���ب خطی عر ب( 
کتب اردو: 6 عنوان؛ و(  کتب خطی فارسی: 4 عن���وان؛ ه-(  عن���وان؛ د( 

زبان های دیگر: یک عنوان.

21.»کتابشناس���ی شیخ مفید«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال سّوم، شمارۀ پنجم 
و شش���م )شمارۀ پیاپی 17 - 18(، بهم���ن و اردیبهشت 1371 - 1372، 

ص151 - 168.

کتابشناختی در هف���ت بخش به ترتیب  در ای���ن فهرست، مشخص���ات 
کتاب های فارس���ی: 11 عنوان؛  الفب���ای عنوان ارائه شده اس���ت: الف( 
ب���ی: 10 عن���وان؛ ج( مقاالت فارس���ی: 19 عنوان؛ د(  کتاب ه���ای عر ب( 

13.»تألیف���ات خان���دان امام خمین���ی)ره(«؛ آیینۀ پژوه���ش، سال دهم، 
شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 58(، مهر و آبان 1378، ص 217 - 220.

کتابشناختی آثار ن���ه نفر از خان���دان امام  در ای���ن نوشت���ار، مشخص���ات 
خمین���ی در دو بخ���ش ال���ف( خویش���ان نسب���ی و ب( خویش���ان َسَبی، 
شناسانده شده است. در کتابشناسی، آثار این افراد معرفی شده است: 
سیدمرتض���ی پسندی���ده، سیدمصطفی خمینی، سی���د احمد خمینی، 
شهاب اشراقی، محمد ثقفی تهرانی، محمدجواد مجتهد قمی، مهدی 
بروجردی، مرتضی حایری یزدی، سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی. 
کتاب ها و منابع شرح  یخ تولد و درگذشت و استادان و  همچنی���ن به تار

حال آنان نیز پرداخته شده است.

یرات امام خمین���ی)ره(«؛ آیینۀ پژوهش، سال دهم،  14.»تألیف���ات و تقر
شمارۀ 4 )شماره پیاپی 58(، مهر و آبان 1378، ص 202 - 216.

و  تلخیص ه���ا  شرح ه���ا،  تألیف���ات،  توصیف���ی  معرف���ی  نوشت���ار،  ای���ن 
ی���ن یافته است: 1.  حاشیه ه���ای آن را برعه���ده دارد و در ده بخ���ش تدو
فق���ه: 19 عنوان؛ 2. اص���ول: 7 عنوان؛ 3. قواعد: 4 عن���وان؛ 4. حدیث: 
کالم  5 عن���وان؛ 5. عرف���ان و اخالق: 7 عن���وان؛ 6. تفسیر: 4 عن���وان؛ 7. 
و عقای���د: 1 عن���وان؛ 8. شع���ر و ادب: 5 عن���وان؛ 9. حکومت اسالمی: 6 

عنوان. 10. سخنان موضوعی: 35 عنوان.

15.»کتابشناسی امام مجتبی؟ع؟«؛ آیینۀ پژوهش، سال چهارم، شمارۀ 
5 )شمارۀ پیاپی 23(، بهمن و اسفند 1372، ص100 - 107.

کتابشناخت���ی دربارۀ امام حس���ن؟ع؟ در ده بخش بر  ارائ���ۀ مشخص���ات 
بی: 34 عنوان؛ ب(  کتاب های چاپی عر اس���اس الفبای عنوان: الف( 
کتاب ه���ای چاپ���ی فارسی: 58 عنوان؛ ج( کتاب ه���ای چاپی اردو: 12 
بی:  کتاب ه���ای خطی عر کتاب های ترک���ی: 2 عنوان؛ ه-(  عن���وان؛ د( 
کتاب های خطی  کتاب ه���ای خط���ی اردو: 5 عن���وان؛ ز(  19 عن���وان؛ و( 
ب���ی درباره امام  کتاب های چاپی عر فارس���ی: 6 عنوان؛ ح( همچنی���ن 
کتاب ه���ای چاپ���ی فارسی: 6  حس���ن و ام���ام حسی���ن: 12 عن���وان؛ ط( 

بی: 17 عنوان. کتاب های خطی عر عنوان. ی( 

16.»کتابشناسی بحاراألنوار«؛ آیینۀ پژوهش، سال نهم، شمارۀ 2 )شمارۀ 
پیاپی50(، خرداد و تیر 1377، ص 95 - 105.

کتابشناخت���ی ب���ه ترتیب الفب���ای عنوان  در ای���ن فهرس���ت مشخص���ات 
در پن���ج بخ���ش معرفی شده اس���ت: الف( تلخیص ه���ا: 29 عنوان؛ ب( 
مستدرک���ات بحار: 12 عنوان؛ ج( معاج���م و فهارس بحار: 28 عنوان؛ د( 
حواشی بحار: 8 عنوان؛ ه-( ترجمه های بحار براساس جلد ها: 54 جلد.

گرامیداش���ت چهلمین سال تألیف  ی���ر الوسیلة:  17.»کتابشناس���ی تحر
کت���اب )1343 - 1383 ش(«؛ آین���ۀ پژوهش، س���ال شانزدهم،  شمارۀ 1 
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پاکستانی، الهی
27.»کتابشناس���ی آثار یاقوت حموی«؛ ترجم���ۀ حسین علینقیان؛ آیینۀ 
پژوه���ش، سال بیست و یکم، شمارۀ 2 )شمارۀ پیاپی 122(، خرداد و تیر 

1389، ص113 - 124.

در این نوشتار پس از شرح حال یاقوت حموی، معرفی توصیفی 21 اثر به 
ترتیب الفبای عنوان آمده است.

یان، رسول جعفر
28.»شعوبیگری و ضد شعوبیگری در ادبیات اسالمی«؛ آیینۀ پژوهش، 
س���ال هفتم، شم���ارۀ 2 )شمارۀ پیاپی 38(، خ���رداد و تیر 1375، ص19 

- 33، و شماره 4 )شمارۀ پیاپی 40( مهر و آبان 1375، ص86 - 91.

کت���اب و مقاله - ب���ه زبان فارسی  معرف���ی توصیف���ی 140 مأخ���ذ - اعم از 
که���ن و دو( متون  ب���ی. مناب���ع معرفی ش���ده در دو بخش یک( متون  و عر
جدی���د، تنظیم شده است. منابع بخ���ش اّول، در دو قسمت: الف( آثار 
شعوبی���ان و ب( آث���ار ضدشعوبی ارائه شده اس���ت. برخی از منابع فقط 

کتابشناختی شان آمده است. مشخصات 

29.»کتابشناس���ی حج���اب«؛ آیینۀ پژوه���ش، سال دوازده���م، شمارۀ 3 
یور 1380، ص106 - 112. )شمارۀ پیاپی 69(، مرداد و شهر

بی بر اساس  کتاب فارس���ی و عر کتابشناخت���ی 177  ارائ���ۀ مشخصات 
الفبای عنوان.

30.»کتابهایی دربارۀ غنا از دیدگاه عالمان اهل سّنت«؛ آیینۀ پژوهش، 
سال دّوم، شمارۀ 2 )شمارۀ پیاپی 9(، مهر و آبان 1370، ص56 - 57.

بی. کتاب عر کتابشناختی نه  ارائۀ مشخصات 

کتاب شناس���ی توصیفی ِفرق اسالمی«؛ آیینۀ پژوهش، سال  یدۀ  31.»گز
اّول، شم���ارۀ 1 )شم���ارۀ پیاپ���ی 1(، خ���رداد و تی���ر 1369، ص95 - 102 و 

یور 1369، ص101 - 110. شمارۀ 2 )شمارۀ پیاپی 2(، مرداد و شهر

بی و یک  در ای���ن فهرس���ت به معرف���ی 37 منبع )36 منب���ع به زب���ان عر
منب���ع به زبان فارسی( به صورت توصیف���ی از منابع ده قرن اّول اسالمی 

پرداخته شده است.

بن مزاحم عط���ار منق���ری«؛ آیینۀ  کت���اب وقع���ة صفی���ن نصر 32.»مناب���ع 
پژوه���ش، س���ال چهارده���م، شم���ارۀ 4 )شمارۀ پیاپ���ی 82(، مه���ر و آبان 

1382، ص 66 - 77.

ی  کتابشناختی پان���زده عن���وان تک نگار در ای���ن نوشت���ار، مشخص���ات 
بوط به جنگ صفین نگاشته شده تا نیمۀ نخست قرن چهارم معرفی  مر

شده است.

کتاب های  ب���ی و انگلیسی: 9 عن���وان؛ ه-( شیخ مفی���د در  مق���االت عر
کتاب های چاپی فارسی:  بی: 153 عنوان؛ و( شیخ مفید در  چاپ���ی عر

کتاب های خطی: 31 عنوان. 77 عنوان؛ ز( شیخ مفید در 

آیین���ۀ  امیرالمؤمنی���ن؟ع؟«؛  وصیتنام���ه  و  عهدنام���ه  22.»کتابشناس���ی 
پژوه���ش، س���ال یازدهم، شمارۀ 6 )شم���ارۀ پیاپ���ی 66(، بهمن و اسفند 

1379، ص192 - 197.

بی، فارسی  کتاب های عر کتابشناخت���ی  در ای���ن فهرست، مشخصات 
و نسخه ه���ای خطی در چهار بخش به ترتیب الفب���ای عنوان ارائه شده 
است: الف( شرح های عهدنامۀ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به مالک اشتر: 
13 عن���وان؛ ب( ترجم���ۀ عهدنام���ه: 36 عن���وان؛ ج( دست���ور حکوم���ت: 
36 عن���وان؛ د( ش���روح و ترجمه های وصیت نام���ه امیرالمؤمنین به امام 

حسن؟ع؟: 18 عنوان.

باقری بیدهندی، ناصر
23.»تکملۀ کتابشناسی توصیفی کتب تراجم زنان«؛ آیینۀ پژوهش، سال 

نهم، شمارۀ 5 )شمارۀ پیاپی 53(، آذر و دی 1377، ص126 - 128.

کتاب ب���ه زبان فارسی و  کتابشناختی پنج���اه عنوان  ارائ���ۀ مشخصات 
ب���ی بر اس���اس الفبای عن���وان. همچنین در ادام���ه، 24 نسخۀ خطی  عر

مرتبط با موضوع معرفی شده است.

24.»کتابشناس���ی ق���م«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال هشتم، شم���ارۀ 2 )شمارۀ 
پیاپی 44(، خرداد و تیر 1376، ص93 - 99.

کتابچه، سفرنامه براس���اس الفبای عنوان و  کت���اب،  معرف���ی 102 عنوان 
کتابشناختی شان  به ص���ورت توصیفی. برخی منابع فقط مشخص���ات 

آمده است.

بکائی، محّمدحسن
25.»کتابشناسی معراج«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال هفتم، شمارۀ 6 )شمارۀ 

پیاپی 42(، بهمن و اسفند 1375، ص64 - 87.

ارائۀ مشخصات کتابشناختی 348 کتاب چاپی، خطی و پایان نامه به 
بی و فارسی براساس الفبای عنوان. زبان های عر

بیگ باباپور، یوسف
گزارشی از معرفی  کهن مثنوی معن���وی: معرفی و  26.»نگاه���ی به شروح 
و نق���د و تحلیل شروح مثن���وی«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال نوزدهم، شمارۀ 4 

)شمارۀ پیاپی 112(، مهر و آبان 1378، ص70 - 83.

این نوشتار که گزارشی است از کتاب »معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی: 
شروح فارس���ی و موجود در ایران«، تألیف رضا شجری، 71 مأخذ مرتبط را 
کرده است. در بخشی نیز با عنوان شروح  یخ نگارش معرفی  ب���ه ترتیب تار

ناشناخته، هشت اثر مربوط به قرن ده تا سیزدهم معرفی شده است.
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کت���اب مستق���ل )فارس���ی،  کتابشناخت���ی سی���زده  بخ���ش مشخص���ات 
کت���اب مشتمل و سی مقال���ه بر اساس  ب���ی، انگلیس���ی، آلمانی(، 29  عر
الفب���ای پدیدآورنده شناسانده شده اس���ت. در بخش دوم مشخصات 
کتابشناختی 52 اثر مالصدرا به ترتیب الفبای عنوان معرفی شده است.

ی، علی نقی خدایار
39.»گونه شناسی نگارش های حدیثی اهل سّنت در سدۀ هشتم و نهم 
هجری«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال پانزدهم، شم���ارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 88(، 

مهر و آبان 1383، ص15 - 21.

معرف���ی مشخص���ات ح���دود 220 مأخ���ذ در ذی���ل 22 موض���وع ذی���ل: 1. 
کتاب ه���ای متف���ق و مفت���رق،  کت���ب طبق���ات؛ 3.  رج���ال و تراج���م؛ 2. 
کت���ب مشیخه؛ 5. درای���ة یا مصطلح  مؤتل���ف و مختل���ف و متشابه؛ 4. 
الحدی���ث؛ 6. آسیب شناس���ی و نقد حدیث؛ 7. جم���ع طرق احادیث؛ 
کت���ب حدیث���ی؛ 10. شرح نویس���ی؛ 11.  8. مستخرج نویس���ی؛ 9. جم���ع 
ی���ج  تخر  .14 اط���راف؛  کت���ب   .13 زوائدنویس���ی؛   .12 ی؛  معجم نگ���ار
کتاب ه���ای پیشینیان؛ 16.  احادیث مت���ون متقدم؛ 15. مرتب ساختن 
ی احادیث با حذف اسانید؛ 18.  گردآور کتب احادیث مسلس���ل؛ 17. 
کتب روایت ابناء از آباء؛ 21.  ی؛ 20.  کتاب های عوالی؛ 19. اربعین نگار

کتب سیره نبوی. کتب امالی؛ 22. 

40.»مت���ون حدیثی اخالقی امامیه در س���دۀ هشتم و نهم هجری«؛ آیینۀ 
پژوه���ش، س���ال چهارده���م، شم���ارۀ 5 )شم���ارۀ پیاپ���ی 83(، آذر و دی 

1382، ص36 - 45.

یخ نگارش. کتاب به ترتیب تار معرفی توصیفی هشت 

خوشنویس، حمید
41.»معرف���ی رّدیه ه���ای نگاشته ش���ده بر تص���ّوف«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال 
پانزده���م، شمارۀ 1 )شمارۀ پیاپی85(، فروردی���ن و اردیبهشت 1383، 

ص109 - 118.

بی و فارسی به ترتیب الفبای عنوان. معرفی مشخصات 143 مأخذ عر

کتاب ه���ای ش���رق شناسی«؛ آیین���ۀ پژوهش، س���ال دهم،  42.»معرف���ی 
شمارۀ 5 )شمارۀ پیاپی 59(، آذر و دی 1378، ص99 - 102.

بی بر  کت���اب فارس���ی و عر کتابشناخت���ی 63 عنوان  ارائ���ۀ مشخص���ات 
اساس الفبای عنوان.

کتاب های شیعه شناسی«؛ آیینۀ پژوهش، سال دوازدهم،  43.»معرفی 
شمارۀ 5 و 6 )شمارۀ پیاپی 72 - 71(، آذر، دی، بهمن و اسفند 1380، 

ص 173 - 183.

بی و نسخۀ  کتاب فارس���ی و عر کتابشناخت���ی 123 عنوان  مشخص���ات 
خطی به ترتیب عنوان.

جّنتی، یداهلل
33.»فهرست مقاالت تحقیقی مجله های علمی - پژوهشی به مناسبت 
یکصدمین سال���زاد امام خمینی)ره(«؛ آیینۀ پژوهش، سال دهم، شمارۀ 

6 )شمارۀ پیاپی60(، بهمن و اسفند 1378، ص131 - 138.

کتابشناخت���ی 221 مقاله بر اساس الفبای  در ای���ن فهرست مشخصات 
کلیات: 15  پدیدآورندگ���ان در هش���ت بخش ارائ���ه شده است: ال���ف( 
ی���خ و ش���رح ح���ال: 12 عن���وان؛ ج( ق���رآن و حدی���ث: 24  عن���وان؛ ب( تار
عن���وان؛ د( فقه و حق���وق: 34 عن���وان؛ ه-( عرفان و فلسف���ه: 16 عنوان؛ 
بی���ت: 12 عن���وان؛ ز( ادب و هن���ر: 20 عن���وان؛ ح( اندیش���ۀ  و( تعلی���م و تر

سیاسی: 88 عنوان.

حافظیان، ابوالفضل
34.»فهرس���ت نسخه ه���ای خط���ی مدرس���ۀ صادقی���ه سمن���ان«؛ آیین���ۀ 
پژوهش، سال نهم، شمارۀ 5 )شمارۀ پیاپی 53(، آذر و دی 1377، ص 

.125 - 118

بی. معرفی توصیفی 61 نسخۀ خطی فارسی و عر

س���ال  پژوه���ش،  آیین���ۀ  35.»کتابشناس���ی حض���رت عبدالعظی���م؟ع؟«؛ 
چهاردهم، شمارۀ 2 )شمارۀ پیاپی 80(، خرداد و تیر 1382، ص106 - 116.

ب���ی( درب���ارۀ حضرت  معرف���ی توصیف���ی 52 اث���ر مستق���ل )فارس���ی و عر
عبدالعظیم؟ع؟ و آستانۀ آن حضرت به ترتیب الفبای عنوان.

36.»نسخه ه���ای خطی مدرسۀ ص���در بابل«؛ آیینۀ پژوه���ش، سال پنجم، 
شمارۀ 5 و 6 )شمارۀ پیاپی 29 و 30(، بهمن و اسفند 1373، ص159 - 161.

کتابخانه. معرفی توصیفی پنج نسخه از نفایس این 

حقدار، علی اصغر
37.»کتابشناسی استاد سّیدجالل الدین آشتیانی: تألیفات، مقاالت، 
مصاحبه ه���ا و تصحیح���ات«؛ آیین���ۀ پژوه���ش، س���ال شش���م، شمارۀ 3 

یور 1374، ص106 - 109. )شمارۀ پیاپی 33(، مرداد و شهر

کتابشناختی در چهار بخ���ش به ترتیب  در ای���ن فهرس���ت، مشخص���ات 
الفبای عنوان ارائه شده است: الف( تألیفات مستقل با 6 عنوان؛ ب( 
24 عنوان مقاله؛ ج( مصاحبه ها با 4 عنوان؛ د( تعلیقات و تصحیحات 

و مقدمات آثار عرفانی و فلسفی با 35 عنوان.

38.»کتابشناس���ی توصیف���ی مالص���درا: مناب���ع زندگ���ی، آث���ار و افکار«؛ 
آیین���ۀ پژوه���ش، سال ششم، شم���ارۀ 1 )شم���ارۀ پیاپ���ی 31(، فروردین و 

اردیبهشت 1374، ص103 - 108.

کتابشناس���ی، در دو بخ���ش تنظی���م ش���ده اس���ت: بخش اّول ب���ه معرفی 
آث���ار مرتب���ط ب���ا ش���رح ح���ال و افک���ار مالص���درا اختص���اص دارد. در این 
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49.»کتابشناس���ی اح���وال و آث���ار میرفندرسک���ی«؛ آیین���ۀ پژوه���ش، سال 
سیزدهم، شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 76(، مهر و آبان 1381، ص115 - 129.

ارائۀ مشخصات کتابشناختی احوال و آثار سیدابوالقاسم میرزا بیک بن 
میر صدرالدین حسینی موسوی ب���ه ترتیب الفبای عنوان در دو بخش: 
الف( احوال: 130 عنوان؛ ب( آثار: 22 عنوان. منابع معرفی شده به زبان 

کتاب و مقاله است. بی و فارسی و شامل  عر

50.»کتابشناس���ی ب���اب ح���ادی عش���ر«؛ آیین���ۀ پژوهش، س���ال پانزدهم، 
یور 1383، ص114 - 118. شمارۀ 3 )شمارۀ پیاپی 87(، مرداد و شهر

کتابشناخت���ی به ترتیب الفبای عن���وان در سه بخش  ارائ���ۀ مشخصات 
ذیل: الف( متن باب حادی عشر: چاپی: 6 عنوان، خطی: 24 عنوان؛ 
ب( شرح های باب حادی عشر: چاپی: 28 عنوان و خطی: 27 عنوان؛ 

ج( ترجمه های باب حادی عشر: چاپی: 5 عنوان و خطی: 10 عنوان.

ین���ب)س(«؛ آیین���ۀ پژوهش، س���ال بیستم،  51.»کتابشناس���ی حض���رت ز
شمارۀ 1 )شمارۀ پیاپی 115(، فروردین و اردیبهشت 1388، ص91 - 106.

بی،  ارائۀ مشخصات کتابشناختی 334 کتاب به زبان های فارسی، عر
کردی و اردو بر اساس الفبای عنوان. انگلیسی، ترکی، 

52.»مأخذشناسی مصلح الدین مهدوی«؛ آیینۀ پژوهش، سال بیست 
و یک���م، شمارۀ 1 )شم���ارۀ پیاپ���ی 121(، فروردی���ن و اردیبهشت 1389، 

ص118 - 123.

کتابشناخت���ی در بخش های ذیل ب���ه ترتیب الفبای  ارائ���ۀ مشخص���ات 
کتاب های چاپ شده: 21 عنوان؛ آث���ار دستنویس: 59 عنوان؛  عن���وان: 
مق���االت: 21 عنوان؛ مصاحبه ها: 5 عنوان؛ درباره: 13 عنوان )به ترتیب 
الفبای پدیدآورنده(؛ نقد آثار: 8 عنوان )به ترتیب الفبای پدیدآورنده(؛ 

بزرگداشت ها: 3 عنوان.

زمانی نژاد، علی اکبر
53.»کتابشناسی محقق اردبیلی«؛ آیینۀ پژوهش، سال هفتم، شمارۀ 3 

یور 1375، ص93 - 122. )شمارۀ پیاپی 39(، مرداد و شهر

معرف���ی توصیفی سی اثر م���ال احمد اردبیلی و 28 اث���ر منسوب به وی بر 
اساس الفبای عنوان.

ی«؛ آیینۀ پژوهش، سال دهم، شمارۀ  54.»کتابشناسی محقق خوانسار
1 و 2 )شم���ارۀ پیاپ���ی 55 و 56( فروردی���ن و اردیبهش���ت، خ���رداد و تی���ر 

1378، ص139 - 163.

ی به ترتیب الفبای آثار. معرفی توصیفی 91 اثر آقا حسین خوانسار

55.»کتابشناس���ی و نسخه شناس���ی آث���ار عاّلمه بالغ���ی«؛ آیینۀ پژوهش، 

ی بیدگلی، محمدتقی دیار
44.»مأخذشناس���ی اسرائیلی���ات در تفسی���ر و حدی���ث«؛ آیینۀ پژوهش، 
س���ال نوزده���م، شمارۀ 1 )شم���ارۀ پیاپ���ی 109(، فروردی���ن و اردیبهشت 

1387، ص96 - 104.

کت���اب، 10 پایان نام���ه و 55 مقاله ب���ه ترتیب الفب���ای عنوان  معرف���ی 22 
ب���ی و یک عن���وان به زب���ان فارسی( به  کتاب ه���ا )21 عن���وان ب���ه زبان عر
ص���ورت توصیف���ی شناسان���ده شده اس���ت و پایان نامه ه���ا )7 عنوان به 
بی و یک عنوان به زبان اردو( و مقاالت  زبان فارسی، 2 عنوان به زبان عر
بی و 10 عنوان به زبان  )30 عن���وان به زبان فارسی، 15 عنوان به زب���ان عر
انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی( مشخصات کتابشناختی شان 

ارائه شده است.

ی اسالمی ایران - دمشق رایزنی فرهنگی جمهور
بی«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال چهارم، شمارۀ 1  ی عر 45.»مجله ه���ای ادوار

)شمارۀ پیاپی 19(، خرداد و تیر 1372، ص107 - 115.

کشور  بی در نه  در این فهرست مشخصات مجله های چاپی به زبان عر
ی���ه: 32 عنوان؛  شناسان���ده ش���ده اس���ت: 1. لبن���ان: 40 عن���وان؛ 2. سور
یق���ا: 14 عنوان؛ 5.  بی شمال آفر 3. مص���ر: 41 عن���وان؛ 4. کشوره���ای عر
عربستان سعودی و یمن: 26 عنوان؛ 6. قبرس: 20 عنوان؛ 7. کشورهای 
کشورهای  حاشی���ه خلیج ف���ارس: 38 عن���وان؛ 8. اردن: 7 عن���وان؛ 9. 

پایی و ...: 26 عنوان. ارو

الرفاعی، عبدالجّبار
46.»کتابشناس���ی جهاد«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال اّول، شم���ارۀ 3 )شمارۀ 
پیاپ���ی 3(، مه���ر و آب���ان 1369، ص97 - 103، و س���ال دوم، شم���ارۀ 2 

یور 1370، ص84 - 94. )شمارۀ پیاپی 8(، مرداد و شهر

بی به  کت���اب به زب���ان عر کتابشناس���ی 397 عنوان  ارائ���ۀ مشخص���ات 
ترتیب الفبای پدیدآورندگان.

رفیعی )عالمرودشتی(، علی
کتابخانه ها«؛ آیینۀ پژوهش، سال پنجم، شمارۀ 5 -  47.»کتابشناس���ی 

6 )شمارۀ پیاپی 29 - 30(، بهمن و اسفند 1373، ص141 - 158.

بی به  کتاب فارس���ی و عر کتابشناختی 270 عن���وان  ارائ���ۀ مشخص���ات 
تین  کتابخانه. در پای���ان نی���ز 54 منبع ال ترتی���ب الفب���ای عن���وان درب���ارۀ 

معرفی شده است.

زادهوش، محمدرضا
کتابشناسی ردّیه های نگاشته ش���ده بر تصّوف«؛ آیینۀ  ک  48.»است���درا
یور  پژوه���ش، س���ال پانزدهم، شمارۀ 3 )شمارۀ پیاپ���ی 87( مرداد و شهر

1383، ص119.
معرفی مشخصات نه عنوان نسخۀ خطی.
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شمارۀ 3 )شمارۀ پیاپی 57(، مرداد و شهریور 1378، ص86 - 119.

الفب���ای  براس���اس  مأخ���ذ   907 کتابشناخت���ی  مشخص���ات  ارائ���ۀ 
پدیدآورندگ���ان در شان���زده بخ���ش: ال���ف( آواشناس���ی: 70 عنوان؛ ب( 
جامعه شناس���ی زب���ان: 35 عنوان؛ ج( خوان���دن: 6 عن���وان؛ د( دستور: 
159 عنوان؛ ه-( روان شناس���ی زبان: 39 عنوان؛ و( زبان: 63 عنوان؛ ز( 
ی: 91 عنوان؛ ح( زبان شناس���ی: 60 عنوان؛ ط(. زبان شناسی  زبان آم���وز
گویش ه���ا و زبان ه���ا: 53 عن���وان؛  فارس���ی: 55 عن���وان؛ ی( لهجه ه���ا و 
ک( مباح���ث لغ���وی: 89 عن���وان؛ ل( مسائ���ل ترجم���ه: 106 عن���وان؛ م( 
معنی شناسی: 13 عنوان؛ ن( نام شناسی: 4 عنوان؛ س( نقد و بررسی، 

گزارش ها: 47 عنوان؛ ع( واج شناسی: 17 عنوان. مصاحبه ها و 

سعیدی زاده، رسول
60.»کتابشناسی توصیفی ش���روح الکافی«؛ آیینۀ پژوهش، سال بیستم، 

شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 118(، مهر و آبان 1388، ص106 - 119.

بی به  معرف���ی توصیف���ی 65 منبع چاپ���ی و خطی به زب���ان فارس���ی و عر
ترتیب الفبای عنوان.

یعتی، احمد شر
یعتی و تازه یافته های خطی آن«؛  61.»کتابخانۀ شهید محمدحسین شر
آیین���ۀ پژوه���ش، سال شانزدهم، شم���ارۀ 6 )شمارۀ پیاپ���ی 96(، بهمن و 

اسفند 1384، ص97 - 103.

بی در دو بخش: الف(  معرف���ی توصیفی نسخه های خطی فارس���ی و عر
کتابخانه  که در فهرست نسخه های خطی این  زشمندی  نسخه های ار
ک���ه پس از انتشار فهرست  معرف���ی شده اند: 11 عنوان؛ ب( نسخه هایی 

به دست آمده اند: 25 اثر.

ی، رضا شفیعی، حسین‹‹ مختار

شهرام نیاویند، اصغر
62.»کتابشناس���ی مسج���د«؛ آیین���ۀ پژوه���ش، س���ال یازده���م، شم���ارۀ 5 

)شمارۀ پیاپی 65(، آذر و دی 1379، ص104 - 111.

بی به ترتیب  کتاب فارس���ی و عر کتابشناخت���ی 243  ارائ���ۀ مشخصات 
الفبای عنوان.

شیخ موسی، محمد خیر
بی«؛  ی و ترس���ل در زبان عر ز کت���اب ور کتابت و  63.»کتابشناس���ی ف���ن 
ترجم���ه حسی���ن علینقی���ان؛ آیین���ۀ پژوهش، س���ال شانزده���م، شمارۀ 2 

)شمارۀ پیاپی 92(، خرداد و تیر 1384، ص102 - 111.

یخ نگ���ارش از آغاز تا قرن چه���ارم قمری به صورت  108 اث���ر ب���ه ترتیب تار
توصیفی شناسانده شده است.

یور  س���ال نوزدهم، شم���ارۀ 2 و 3 )شمارۀ پیاپ���ی 111 - 110( خرداد و شهر
1387، ص125 - 161.

یعه« معرفی  کتاب »الذر کتابشناس���ی، 41 مأخذ معرفی شده در  در آغاز 
فین 

ّ
کتاب »معجم المؤل گشته است. پس از آن 21 منبع معرفی شده در 

کتاب »مؤلفین  العراقّیی���ن« آمده اس���ت. در ادامه دوازده اثر من���درج در 
کت���ب چاپ���ی«، تألی���ف خانباشار معرف���ی شده است. سپ���س شش اثر 
خطی به صورت توصیفی شناسانده شده است. همچنین ذیل عنوان 
»مراس���الت و اشع���ار«، چهار مأخذ مرتبط معرفی ش���ده است. در بخش 
دیگر ب���ا عنوان »کتاب شناسی عالمه بالغی در آثار عالمه بالغی«، یازده 
اث���ر وی با مشخص���ات آن شناسانده شده است. نی���ز در بخشی هفت 
اث���ر بالغی ب���ه صورت توصیف���ی معرفی شده و مشخص���ات نسخه های 
چاپ���ی آنها نیز آمده است. در بخش���ی دیگر با عنوان »فهرست تألیفات 
ین 25  کتاب العقود المفصلة«، از عناو عالم���ه بالغی به قلم خودش در 
اث���ر وی نام برده شده اس���ت. در بخش پایانی نیز آثار موجود و آثار مفقود 
گان���ه فهرست شده است. ذیل »آثار مفقوده فقهی و  بالغی هر یک جدا
کتاب  کالمی«، ده  کالمی و غی���ر  اصول���ی« 21 اثر و در ذی���ل »آثار مفقوده 
شناسانده شده اس���ت. همچنین ذیل عنوان: »منابع و مآخذ فهرست 
چاپ های آثار مختلف عالمه بالغی«، مشخصات نود اثر آمده است.

56.»کتابشناسی و نسخه شناسی دانشمندان خوانسار«؛ آیینۀ پژوهش، 
سال دهم، شمارۀ 1 و 2 )شمارۀ پیاپی 55 و 56(، فروردین، اردیبهشت، 

خرداد و تیر 1378، ص164 - 185.

بی و نسخه های  کتاب فارسی، عر کتابشناختی 645  ارائۀ مشخصات 
خطی بر اساس الفبای عنوان.

زهیر بابا، محمد
57.»تألیفات طبی سیوطی«؛ ترجمه حسین علینقیان؛ آیینۀ پژوهش، سال 

بیستم، شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 124(، مهر و آبان 1389، ص115 - 126.

معرف���ی توصیف���ی پنج اثر طب���ی جالل الدین سیوطی. برخ���ی از این آثار 
چاپی است و برخی دست نوشت. مشخصات نسخه های دستنوشت 

کتابخانه ها نیز آمده است. ی آنها در  و محل نگهدار

سافروانیان، سیدجلیل
58.»کتابشناس���ی آثار ابوبک���ر احمدبن حسین بیهق���ی«؛ آیینۀ پژوهش، 
س���ال هجدهم شم���ارۀ 1 )شمارۀ پیاپ���ی 103(، فروردی���ن و اردیبهشت 

1386، ص117 - 124.

معرف���ی توصیفی 45 اثر ابوبک���ر احمدبن الحسین بن علی بن عبداهلل بن 
موسی بیهقی به ترتیب الفبای عنوان.

59.»کتابشناسی مسائل زبان شناسی جدید«؛ آیینۀ پژوهش، سال دهم، 
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یخ���ی و به ص���ورت توصیف���ی شناسانده ش���ده است: ال���ف( آداب  تار
منشی گی���ری و تعلیم انشاء: 5 اثر؛ ب( فرهنگ نامه ها: 2 اثر؛ ج( صنایع 

ادبی و شعری: 2 اثر؛ د( اشعار: 2 اثر.

70.»مصنفات حکیم میرزا حسن الهیجی«؛ آیینۀ پژوهش، سال پنجم، 
شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 28(، آذر و دی 1373، ص104 - 107.

بی )چاپی و خطی( به ترتیب الفبای  معرفی توصیفی 25 اثر فارسی و عر
عنوان.

طالقانی، محّمدعلی
کت���اب دربارۀ ادی���ان«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال هشتم، شمارۀ 1  71.»چند 

)شمارۀ پیاپی 43(، فروردین و اردیبهشت 1376، ص27 - 29.

کتاب نگاشته شده به زبان انگلیسی. معرفی توصیفی چهار 

طباطبایی، سید مهدی
کوتاه به چند اثر از فاضلین نراقی«؛  ی  گذر کویر، دو اقیانوس:  72.»یک 
آیینۀ پژوهش، سال سیزده���م، شمارۀ 1 )شمارۀ پیاپی 73(، فروردین و 

اردیبهشت 1381، ص97 - 106.

کالم���ی  و  فقه���ی  اصول���ی،  آث���ار  ی���ن  مهم تر از  برخ���ی  نوشت���ار،  ای���ن  در 
مالمحمدمه���دی و مالاحم���د نراقی به ص���ورت توصیف���ی معرفی شده 
کنون  است. این آثار قباًل به صورت خطی و چاپ سنگی بوده است و ا

در حال تصحیح جدید است.

طباطبایی، سید مهدی ‹‹  غالمی جلیسه، مجید

طبیب زاده، امید
73.»فهرست ه���ای پایان نامه های تحصیلی در ای���ران«؛ آیینۀ پژوهش، 
ی���ور 1374،  س���ال شش���م، شمارۀ 3 )شم���ارۀ پیاپ���ی 33(، مرداد و شهر

ص64 - 69.

در ای���ن مقال���ه، به پیشین���ه و فهرست های پایان نامه ه���ای تحصیلی در 
دانشگاه های ایران پرداخته شده است.

عابدی، احمد
74.»نیم نگاه���ی ب���ه استادان و آث���ار عرفانی ام���ام خمین���ی)ره(«؛ آیینۀ 
پژوه���ش، سال ده���م، شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپ���ی 58(، مهر و آبان 1378، 

ص197 - 201.

ین. یخ تدو معرفی توصیفی هفت اثر عرفانی امام به ترتیب تار

عّباسی، سّیدحسن
بی او«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال  75.»میرغالم عل���ی آزاد بلگرام���ی و آث���ار عر

پنجم، شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 28(، آذر و دی 1373، ص 100 و 104.

صادقی، محسن
64.»تألیف���ات شیع���ه در شب���ه قارۀ هن���د«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال هفدهم، 
شمارۀ 1 )شمارۀ پیاپی97(، فروردین و اردیبهشت 1385، ص31 - 43.

کت���اب »تألیفات شیعه در شبه قارۀ  گزارشی است از  که  در ای���ن نوشتار 
کستان و بنگالدش«،  هند: معرفی 12500 کتاب از مؤلفین شیعۀ هند و پا
تألی���ف سیدشهس���وار حسی���ن نق���وی ام���رو ه���وی هن���دی، فهرست���ی از 

کتابخانه های شبه قارۀ هند و سرنوشت آنها آمده است.

صادقی اردستانی، احمد
65.»کتابشناس���ی حضرت زهرا س���الم اهلل علیها«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال 

اّول، شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 4(، آذر و دی 1369، ص107 - 113.

کتابشناختی ب���ه ترتیب الفبای عنوان در  در ای���ن فهرست، مشخصات 
بی: 79 عنوان؛  کتاب های چاپ عر سه بخش ارائه شده است: الف( 

کتاب های اردو: 18 عنوان. کتاب های فارسی: 86 عنوان؛ ج(  ب( 

ودی، محمد صّحتی سردر
66.»کتابشناس���ی توصیفی سخن���ان امام حسی���ن؟ع؟«؛ آیینۀ پژوهش، 
س���ال شانزدهم، شم���ارۀ 6 )شمارۀ پیاپی 96(، بهم���ن و اسفند 1384، 

ص82 - 96.

بی و فارسی تألیف شده در شصت سال  معرف���ی توصیفی 45 کتاب عر
اخیر به ترتیب الفبای عنوان.

67.»کتابشناس���ی توصیفی سّید حمیری و شعرش«؛ آیینۀ پژوهش، سال 
ششم، شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 34(، مهر و آبان 1374، ص86 - 90.

کتابشناخت���ی در دو بخ���ش ب���ه ترتی���ب  در ای���ن فهرس���ت مشخص���ات 
یخ���ی ارائه شده است: بخش نخست، زندگی نامه ها و اخبار سّید با  تار
14 عنوان؛ بخش دوم، شعر سّید با 48 عنوان در ذیل این چهار بخش: 
ال���ف( دیوان سّید؛ ب( شرح های قصیدۀ بائّیه؛ ج( شرح های قصیدۀ 

عینّیه؛ د( ترجمه و تخمیس ها.

صدرایی خویی، علی
68.»ابن العتایق���ی و ش���رح نهج البالغ���ه«؛ آیین���ۀ پژوهش، س���ال هشتم، 

شمارۀ 6 )شمارۀ پیاپی 48(، بهمن و اسفند 1376، ص98 - 104.

ای���ن فهرست به صورت توصیفی به ترتیب الفب���ای عنوان در دو بخش 
ین شده اس���ت: الف( آثار ابن العتایقی: 35 عنوان؛ ب( شرح نهج  تدو

البالغۀ ابن عتایقی: 3 نسخه.

69.»کتابشناس���ی حسام الدی���ن خوئ���ی«؛ آیین���ۀ پژوهش، س���ال هشتم، 
یور 1376، ص84 - 87. شمارۀ 3 )شمارۀ پیاپی 45(، مرداد و شهر

در ای���ن فهرس���ت، آث���ار حسام الدی���ن خوئ���ی در چه���ار بخش ب���ه ترتیب 
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اّول و دّوم )شمارۀ پیاپی 13 و 14(، خرداد و شهریور 1371، ص94 - 101.

معرف���ی توصیف���ی آثار عالم���ه سیدمحمدحسی���ن طباطبائی ب���ه ترتیب 
ب���ی: 17 عنوان؛  یخ���ی در س���ه بخش ذیل: الف( آث���ار منتشر شدۀ عر تار

ب( آثار منتشر شدۀ فارسی: 13 عنوان؛ ج( آثار منتشرنشده: 7 عنوان.

کدیور، محسن
82.»کتابشناس���ی توصیفی حکی���م مؤسس آقا علی م���درس طهرانی«؛ 
آیین���ۀ پژوهش، س���ال هشتم، شم���ارۀ 4 )شمارۀ پیاپ���ی 46(، مهر و آبان 

1376، ص80 - 97.

ای���ن مقال���ه از ش���ش بخ���ش تشکیل ش���ده و بر اس���اس الفب���ای عنوان، 
گردیده اس���ت: بخ���ش اّول( ال���ف. آثار  ی���ن  ب���ه ص���ورت توصیف���ی تدو
ی���رات دروس و ابحاث: 2 اثر؛ ج( آثار  به جامان���ده از وی: 18 اثر؛ ب( تقر
که انتسابشان به آقا عل���ی مدرس احراز نشد:  ی  مفق���وده: 3 اث���ر؛ د( آثار
4 عن���وان؛ ه-( ش���رح، حاشی���ه و نقد آثار: 6 عن���وان؛ ی( منابع عمومی و 

اختصاصی پیرامون احوال وی: 18 عنوان.

83.»کتابشناسی توصیفی فلسف���ۀ اشراق«؛ آیینۀ پژوهش، سال پنجم، 
یور 1373، ص106 - 124. شمارۀ 2 )شمارۀ پیاپی 26(، مرداد و شهر

کتابشناسی از دو بخ���ش تشکیل شده است: بخش اول به معرفی  ای���ن 
ک���ه دربارۀ اندیشۀ  تی  آث���ار منتشرش���دۀ فلسفۀ اش���راق و نیز کتب و مقاال
سه���روردی و حکمت اش���راق منتشر شده ان���د، می پ���ردازد. بخش دوم 
عهده دار معرفی آثار منتشرنشدۀ فلسفۀ اشراق است. بخش اّول از پنج 
فصل فراهم آمده است: فصل اول حاوی مجموعه های منتشرشدۀ آثار 
سه���روردی است. در این فصل هفت مجموع���ه معرفی شده است. در 
فصل دّوم به معرفی آثار منتشرشدۀ شیخ اشراق پرداخته شده است. در 
کتاب یا رسالۀ معتبر منتشرشدۀ سهروردی  ای���ن فصل مشخصات 24 
آمده اس���ت. فصل سوم عه���ده دار ارائۀ مشخصات ش���روح و تعلیقات 
کتاب  کتب حکی���م سهروردی است. مجموع���ًا بر چهار  منتشرش���ده بر 
سه���روردی، هشت ش���رح و تعلیقه نگاشته شده منتش���ر شده است. در 
کتاب دیگر مت���ون منتشرشدۀ فلسفۀ اشراق  فص���ل چهارم معرفی چهار 
بی  کتب و مق���االت منتشرشدۀ عر آمده اس���ت. فصل پنجم عه���ده دار 
و فارس���ی درب���ارۀ فلسفۀ اش���راق است. این فص���ل در دو قسمت عرضه 
کارهای  ب���ی  کتب و مق���االت عر ش���ده اس���ت: در قسم���ت اّول، یعن���ی 
چه���ار نف���ر از محققان عرب معرف���ی شده است. در قسم���ت دّوم، یعنی 
کت���اب و 48 مقاله  کت���ب و مقاالت فارسی درب���ارۀ فلسفۀ اشراق، چهار 

شناسانده شده اند.

واره، غالمرضا گلی ز
84.»کتابشناس���ی حکیم جل���وه«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال پنجم، شمارۀ 1 

)شمارۀ پیاپی 25(، خرداد و تیر 1373، ص 118 - 121.

بی )نسخۀ چاپی و خطی(. مؤلف  معرف���ی توصیفی پانزده اثر به زبان عر
از تذکره نویس���ان بن���ام و علم���ای متبّح���ر هندوست���ان در ق���رن دوازدهم 

هجری است.

عفیفی، حبیب
76.»کتابشناس���ی و نسخه شناس���ی جامع البین«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال 
بیست���م، شم���ارۀ 2 و 3 )شمارۀ پیاپ���ی 116 و 117(، خ���رداد، تیر، مرداد و 

یور 1388، ص160 - 169. شهر

یژگی ه���ای جامع البین  ی���ن طرح ش���ده در نوشت���ار عبارت ان���د از: و عناو
م���ن فوائ���د الشرحین؛ وضعیت مت���ن موجود از جامع البی���ن؛ تعبیرات و 
کتاب جامع البین  یح���ات شهید از نام دو شارح؛ انتس���اب اشتباه  تصر
ب���ه شهید ثانی )ق���دس س���ره(؛  نسخه شناسی »جامع البی���ن من الفؤاد 
الشرحی���ن«؛ مشخصات پنج نسخۀ خطی جامع البین؛ چند مطلب در 

کالم شیخ حسین؛ اقوالی دیگر دربارۀ جامع البین. بررسی 

غالمی، فرج اهلل
77.»کتابشناس���ی ناسخ و منسوخ«؛ آیینۀ پژوهش، سال هشتم، شمارۀ 

1 )شمارۀ پیاپی 43(، فروردین و اردیبهشت 1376، ص97 - 108.

بی در چه���ار بخش بر اساس  کتابشناخت���ی منابع عر ارائ���ۀ مشخصات 
کتب چاپی: 66 عنوان؛ ب( مقاالت: 28 عنوان  الفب���ای عنوان: الف( 
کتب خط���ی: با نام مؤل���ف: 119  )پن���ج عن���وان به زب���ان فارس���ی(؛ ت( 

کتب خطی بی نام مؤلف: 25 عنوان. عنوان؛ ج( 

غالمی جلیسه، مجید و سیدمهدی طباطبایی
78.»کتابشناس���ی اجمال���ی عالمه شرف الدی���ن)ره(«؛ آیین���ۀ پژوهش، 
سال پانزدهم، شمارۀ 5 و 6 )شمارۀ پیاپی 89 - 90(، آذر، دی، بهمن و 

اسفند 1383، ص183 - 195.

معرفی توصیفی 46 مأخذ به ترتیب الفبای عنوان.

کتابشناسی شیخ محّمد غزالی
79.ترجم���ۀ محّمدعل���ی پورعقیل؛ آیین���ۀ پژوهش، سال نه���م، شمارۀ 1 

)شمارۀ پیاپی 49(، فروردین و اردیبهشت 1377، ص91 - 103.

معرفی 59 اثر شیخ محّمد غزالی به صورت توصیفی.

فاطمی، سیدحسن
80.»کتابشناس���ی اصطالح���ات دان���ش حدی���ث«؛ آین���ۀ پژوه���ش، سال 
بیس���ت و یکم، شم���ارۀ 6 )شمارۀ پیاپی 126(، بهم���ن و اسفند، 1389، 

ص89 - 100.

فسائی ]کدیور[، محسن
81.»مجموع���ۀ آثار عالمۀ طباطبایی«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال سّوم، شمارۀ 
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متقیان، اکبر
کتاب شیخ آقا بزرگ تهرانی: آثار و ترجمه  ی در  89.»شی���خ ابوالفتوح راز
یعة«؛ آیینۀ پژوهش، شمارۀ 4  ی و خان���دان او در الذر شیخ ابوالفتوح راز
)شمارۀ پیاپی 94(، سال شانزدهم، مهر و آبان 1384، ص127 - 132.

ی )اعم از قطعی و منسوب( و  در ای���ن نوشته تألیفات شیخ ابوالفتوح راز
ی  ی مثل شرح حال ها و ... و آثار که مرتبط با شیخ ابوالفتوح راز ی را  آثار
ک���ه برای پدر و جد و اجداد و خان���دان شیخ ابوالفتوح نام برده شده و  را 
ی است، مثل  که ب���ه نوعی در ارتباط با شیخ ابوالفت���وح راز ی را  نی���ز آثار
ی  یعه شیخ آقا بزرگ راز کتاب الذر که در  گردان و همعصران و ...  آثار شا
کتابشناسی و شرح آثار  آم���ده است، در سه فصل معرفی شده است: 1. 
که منسوب ب���ه ابوالفتوح ]است[ نیز معرفی  ی  ی و نیز آثار ابوالفت���وح راز
که شامل شرح حال ابوالفتوح و یا تعلیقه ها و فهارس تفسیر  کتاب هایی 
کتابشناسی و شرح آثار پدر، جد و اجداد و  ابوالفت���وح ]است[؛ 2. شامل 
گردان و  کتابشناس���ی و شرح آثار شا خان���دان شیخ ابوالفتوح؛ 3. شامل 

ی ]است[. همعصران و آنچه مرتبط با شیخ ابوالفتوح راز

متقی، حسین
90.»زابین���ه اشمیتک���ه، پژوهشگ���ر و متخّصص در مطالع���اِت معتزلی و 
شیع���ی«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال بیس���ت و یکم، شم���ارۀ 3 )شمارۀ پیاپی 

یور 1389، ص112 - 128. 123(، مرداد و شهر

در ای���ن نوشت���ار، تألیف���ات، تحقیقات، تصحیح���ات و مق���االت زابینه 
ک���الم معتزلی و  اشمتیک���ه پژوهشگ���ر آلمان���ی در زمین���ۀ اسالم شناسی، 
کتاب ها )23 عنوان( و مق���االت )54 عنوان(  شیع���ی، ذیل دو عن���وان: 

معرفی شده است.

91.»کتابشناس���ی آثار و تألیفات علمی عاّلم���ه ذوالفنون آقا محّمدعلی 
کرمانشاهی حائ���ری«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال نوزدهم، شمارۀ 5  بهبهان���ی 

)شمارۀ پیاپی 113(، آذر و دی 1387، ص93 - 130.

معرفی 95 اثر دستنویس بر اساس الفبای عنوان به صورت توصیفی.

محسنی، سّید صادق
92.»منظومه های فقهی«؛ آیینۀ پژوه���ش، سال هفتم، شمارۀ 2 )شمارۀ 

پیاپی 38(، خرداد و تیر 1375، ص89 - 97.

در ای���ن فهرست، 175 منظوم���ه فقهی ذیل کتاب های فقهی، به ترتیب 
الفبای عنوان معرفی شده است.

محّمدی فشارکی، محسن
ی«؛  آیینۀ  93.»کتابشناس���ی ش���ادروان پروفس���ور عب���د الج���واد فالط���ور
پژوه���ش، س���ال پانزدهم، شم���ارۀ 2 )شم���ارۀ پیاپ���ی 86(، خ���رداد و تیر 

1383، ص107 - 113.

معرف���ی توصیفی 25 اثر )حاشی���ه، حواشی، رساله و ...( سید ابوالحسن 
بی و فارسی. طباطبایی معروف به »حکیم جلوه« به زبان عر

85.»کتابشناس���ی می���رزا رفیع���ای نائین���ی«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال سّوم، 
شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 16(، آذر و دی 1371، ص111 - 113.

کتابشناسی هفده اثر از میرزا رفیعای نائینی نام برده شده است  در این 
که ش���ش مورد آن توصیفی است. این فهرس���ت شامل معرفی توصیفی 
ی آنه���ا در کتاب هاس���ت؛ همچنین به  پن���ج اث���ر خطی و مح���ل نگهدار

ین دوازده اثر دیگر وی نیز اشاره شده است. عناو

ی، عباس گیلور
ی«؛ آیینۀ پژوهش، سال سّوم،  کتاب���دار 86.»مجله های هسته در علوم 

شمارۀ 3 )شمارۀ پیاپی 15(، مهر و آبان 1371، ص103 - 107.

در ای���ن مقاله، مشخص کردن مجله های هسته و مجله های ردیف دوم 
و س���وم در عل���وم کتابداری و اطالع رسانی مورد بررس���ی قرار گرفته است. 
دامن���ۀ این تحقی���ق، سال های 1358 ت���ا 1370 هجری شمس���ی را در بر 
ک���ه 135 نویسنده، در 57  می گی���رد و شام���ل بررسی 283 مقاله می شود 
کرده ان���د. در این بررسی، مق���االت تخصصی  عن���وان مجله آنه���ا را ارائه 
گزارش گونه ها، خبرنامه ها و  گرفته و از بررسی  این زمینه مورد استناد قرار 
مقاله نامه های نیمه تخصصی و یا غیرمرتبط با موضوع، برای جلوگیری از 
اشتباهات آماری و دقت و صحت تحقیق، پرهیز شده است. همچنین 
که از یک نویسنده در چند شمارۀ  مقاالت موضوعی مسلسل )سریالی( 

گرفته شده است. یک مجله به چاپ رسیده، صرفًا یک مقاله در نظر 

یت  یده هایی از منابع با محور گز کرامت انسان: معرف���ی  مأخذشناس���ی 
امام خمینی

87.آیینۀ پژوهش، سال هفدهم، شمارۀ 6 )شمارۀ پیاپی 102(، بهمن و 
اسفند 1385، ص111 - 152.

این فهرس���ت، معرفی توصیفی منابع به ترتیب الفبای پدیدآورندگان را 
ب���ر عه���ده دارد و در دو فصل تنظیم ش���ده است: فص���ل اّول: آرای امام 
خمین���ی و تحلیل دیدگاه ه���ای ایشان: 53 عنوان؛ فص���ل دوم: عناصر 

کرامت: 230 عنوان. کالمی و معنوی 

م. خراسانی، مهدی
88.»راهنم���ای پژوه���ش در داستان ه���ای ق���رآن«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال 

سّوم، شمارۀ 3 )شمارۀ پیاپی 15(، مهر و آبان 1371، ص98 - 102.

بی و  کتاب ب���ه زبان عر کتابشناس���ی مشخصات چهارده  در بخش���ی از 
که به اصل قصه گویی پرداخت���ه، معرفی شده است. در بخش  فارس���ی 
کتابشناختی  دیگر با عنوان »کتابشناسی قصه های قرآن«، مشخصات 

بی شناسانده شده است. 55 اثر به زبان فارسی و عر
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مسّرت، حسین
99.»کتابشناس���ی عالمه یزدی«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال یازدهم، شمارۀ 2 

)شمارۀ پیاپی 62(، خرداد و تیر 1379، ص96 - 106.

کتاب و مقال���ه دربارۀ  کتابشناخت���ی ح���دود 225  معرف���ی مشخص���ات 
سیدمحمدکاظم طباطبایی به ترتیب الفبای پدیدآورندگان.

مطبعه  چی اصفهانی، سید مصطفی
ب���ی« در ی���ک نگ���اه«؛ آیین���ۀ پژوه���ش، س���ال  100.»مجل���ه »الت���راث العر

شانزدهم، شمارۀ 5 )پیاپی: 95(، آذر و دی 1384، ص107 - 127.

یخ انتشار از شمارۀ 1  یه به ترتیب تار ین مقاالت این نشر فهرس���ت مهم تر
)1979( تا شمارۀ 98 )2005(.

مطبقانی، مازن بن صالح
101.»فهرس���ت آثار برنارد لوئیس«؛ ترجمه رسول جعفریان؛ آیینۀ پژوهش، 
سال نهم، شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 52(، مهر و آبان 1377، ص96 - 111.

کز علمی در  ین مرا که در مهم تر لوئیس، از مستشرقان بنام یهودی است 
کتاب و مقاله  گذشت���ه فعال بوده و ده ها  یکا، طی چند دهۀ  پ���ا و امر ارو
ی���خ خاورمیانه و مسائ���ل اعراب  درب���ارۀ اس���الم، فرقه های اسالم���ی، تار
کرده است. ای���ن مقاله، بخش���ی از پایان نامۀ دکتری  و اسرائی���ل تألیف 
چاپ ش���ده در »مکت���ب الملک فه���د الوطنیة« اس���ت. در این بخش از 
کرده است ذیل تألیفات لوئیس، توضیحی  پایان نام���ه، نویسنده سعی 

دربارۀ هر عنوان و دیدگاه مؤلف به دست دهد.

بی، ابوالحسن
ّ
مطل

102.»کتابشناس���ی توصیف���ی اخ���الق و آداب اسالمی«؛ آیین���ۀ پژوهش، 
سال دّوم، شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپی 10(، آذر و دی 1370، ص102 - 118، 

و شمارۀ 5 )شمارۀ پیاپی 11(، بهمن و اسفند 1370، ص97 - 107.

کتابشناختی در چهار بخ���ش بر اساس  در ای���ن فهرس���ت، مشخص���ات 
کتاب ه���ای فارسی: 193 عنوان، 2.  الفب���ای عنوان ارائه شده است: 1. 
بی: 109 عنوان؛ 3. متون اخالق���ی متفکران خارجی: 29  کتاب ه���ای عر

عنوان؛ 4. مقاالت: 15 عنوان.

103.»کتابشناس���ی توصیف���ی  آثار عالمه ش���رف الدین«؛ آیین���ۀ پژوهش، 
س���ال پانزدهم، شمارۀ 5 و 6 )شمارۀ پیاپی 90 - 89( آذر و دی، بهمن و 

اسفند 1383، ص155 - 182.

ای���ن فهرس���ت، به ص���ورت توصیف���ی و به ترتی���ب الفبای عن���وان در سه 
بخ���ش تنظیم شده است: الف( آثار چاپ ش���ده: 15 عنوان؛ ب( آثار از 

یظات: 3 عنوان. دست رفته: 20 عنوان؛ ب( تقر

معدلی، هاجر ‹‹ احمدی، آصفه

کتابشناس���ی 84 مأخ���ذ ذی���ل این  کتابشناس���ی، مشخص���ات  در ای���ن 
ین معرفی شده است: مصاحبه ها: 2 عنوان؛ دربارۀ او: 14 عنوان؛  عناو
کتاب ه���ا )ترجمه، تصحی���ح و تألیف(: 5 عنوان؛ مق���االت: 17 عنوان؛ 
کتاب ها  مباحث���ات با عالمه طباطبایی و دیگ���ران: 4 عنوان؛ مقاالت و 

به زبان آلمانی )ترجمه و تألیف(: 47 عنوان.

ی، رضا مختار
کتابخان���ۀ مدرس���ۀ عل���وی خوانس���ار«؛ آیین���ۀ  94.»نسخه ه���ای خط���ی 
پژوه���ش، سال چه���ارم، شمارۀ 4 )شمارۀ پیاپ���ی 22(، آذر و دی 1372، 

ص92 - 106.

معرفی پنجاه نسخۀ خطی بر اساس الفبای عنوان به صورت توصیفی.

95.»نگاه���ی ب���ه آثار اخالق���ی امام خمین���ی)ره(«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال 
چهاردهم، شمارۀ 1 )شمارۀ پیاپی 79(، فروردین و اردیبهشت 1382، 

ص 16 - 28.

یخ  معرف���ی توصیف���ی چهار اث���ر اخالقی امام خمین���ی)ره( ب���ه ترتیب تار
تألیف.

ی، رضا و حسین شفیعی مختار
کتابخانۀ آی���ت اهلل العظمی مرعشی«؛  96.»فهرس���ت آثار شیخ مفید در 
آیینۀ پژوهش، سال سوم، شمارۀ 5 و 6 )شمارۀ پیاپی 17 و 18(، بهمن و 

اردیبهشت 1371 - 1372، ص110 - 117.

کت���اب دست نوش���ت، هم���راه ب���ا مشخص���ات  معرف���ی توصیف���ی س���ه 
نسخه های موجود.

ی ی بر آثار آیت اهلل سیدعبد الحسین الر مرور
97.آیین���ۀ پژوهش، سال هشتم، شمارۀ 6 )شم���ارۀ پیاپی 48(، بهمن و 

اسفند 1376، ص91 - 97.

بی. کتاب به زبان فارسی و عر معرفی توصیفی نوزده عنوان 

مّساح، رضوان
98.»فرسنامه ه���ای فارس���ی«؛ آیین���ۀ پژوه���ش، س���ال هفت���م، شم���ارۀ 4 

)شمارۀ پیاپی 40(، مهر و آبان 1375، ص 75 - 85.

در ای���ن فهرس���ت مشخص���ات فرسنامه ه���ا در ذیل ای���ن عناوین معرفی 
ش���ده اس���ت: 1. فرسنامه های فارسی: 16 عن���وان؛ فرسنامه های منظوم: 
7 اث���ر؛ فرسنامه ه���ای منس���وب ب���ه ارسط���و در چه���ار بخ���ش: 13 نسخه، 
کتاب هن���دی »سالهوتر اسپ���ان«: 4 عدد  فرسنامه ه���ای ترجمه ش���ده از 
گمنام همراه ب���ا برخی مشخصات: 24  با نسخ متعدد ب���ا فرسنامه های 
بی به فارسی: سه نسخه؛ فرسنامۀ  نسخه؛ فرسنامه های ترجمه شده از عر
ترجمه شده: 1 نسخه؛ فرسنامه های گمنام از نام مؤلف و ... : 23 نسخه.
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کتاب شنایس توصیفي کتاب شنایس ها

سال بیست و دوم،مشـاره چهــارم، مهـــر و آبـــان 1390  130

معرف���ی توصیفی چهار اثر در آیین حکمران���ی در اسالم به ترتیب الفبای 
عنوان.

111.»مأخذشناس���ی جنگه���ای صلیب���ی«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال ششم، 
شمارۀ 2 )شمارۀ پیاپی 32(، خرداد و تیر 1374، ص96 - 103.

یخی سامان  کتابشناسی، در سه بخش به صورت توصیفی و ترتیب تار
یافته است: الف( منابع اسالمی با 18 عنوان؛ ب( منابع غیراسالمی با 
پای���ی در بیت المقدس در  16 عن���وان؛ ج( سفرنامه های جهانگردان ارو

روزگار صلیبی با 5 عنوان.

یم نافلی، مر
کتاب های روش تحقی���ق و مرجع شناسی در حوزۀ علوم  »کتابشناس���ی 
انسان���ی«؛ آیینۀ پژوهش، س���ال بیست و یکم، شم���ارۀ 5 )شمارۀ پیاپی 

125(، آذر و دی 1389، ص92 - 107.

ی، محّمد نور
ی���دۀ مأخذشناس���ی نقش زمان و مکان در فق���ه«؛ آیینۀ پژوهش،  112.»گز
س���ال شش���م، شم���ارۀ 6 )شم���ارۀ پیاپ���ی 36(، بهمن و اسفن���د 1374، 

ص98 - 106.

معرفی 53 کتاب و 47 مقاله بر اساس الفبای پدیدآورندگان به صورت 
توصیفی.

هاشم زاده، محّمدعلی
113.»استدراک کتابشناسی قصه های قرآن«؛ آیینۀ پژوهش، سال چهارم، 

شمارۀ 2 )شمارۀ پیاپی 20(، مرداد و شهریور 1372، ص94 - 108.

ب���ی به ترتیب  کت���اب فارسی، عر کتابشناختی 405  ارائ���ۀ مشخص���ات 
الفبای عنوان.

هزار، علیرضا
114.»گزارش���ی از شصت اربعی���ن علوی«؛ آیینۀ پژوه���ش، سال یازدهم، 

شمارۀ 6 )شمارۀ پیاپی 66(، بهمن و اسفند 1379، ص185 - 191.

ب���ی و ارائۀ  معرف���ی شص���ت عنوان اربعی���ن علوی خطی ب���ه فارسی و عر
کتابخانه ها. مشخصات نسخه های موجود از آنها در 

معینی، محسن
104.»کتابشناس���ی شروح اسماء الحسن���ی«؛ آیینۀ پژوهش، سال ششم، 

شمارۀ: 5 )شمارۀ پیاپی 35(، آذر و دی 1374، ص99 - 109.

کتاب های چاپی  کتابشناس���ی در سه بخش سامان یافته است: الف( 
با 19عنوان بر اساس الفبای عنوان به صورت توصیفی؛ ب( کتاب های 
خط���ی با 101 عنوان ب���ه ترتیب الفب���ای عنوان به ص���ورت توصیفی؛ ج( 

کتابشناختی 8 عنوان مقاله بر اساس الفبای عنوان. مشخصات 

ملکشاهی، احمد
کتابشناسی حجاب«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال  ک���ی بر مقال���ۀ  105.»استدرا
دوازده���م، شم���ارۀ 5 و 6 )شم���ارۀ پیاپ���ی 72 - 71(، آذر و دی، بهمن و 

اسفند 1380، ص 166 - 172.

ب���ی به ترتیب  کت���اب فارسی و عر کتابشناخت���ی نود  ارائ���ۀ مشخص���ات 
الفبای عنوان.

ملکوتی، سّیدعلی
106.»فرهنگ ه���ای دوزبان���ۀ قرآن���ی«؛ آیین���ۀ پژوه���ش، س���ال چهاردهم، 

شمارۀ 5 )شمارۀ پیاپی 83(، آذر و دی 1382، ص46 - 49.

یخ نگارش. معرفی توصیفی سیزده اثر به ترتیب تار

مهدوی راد، محمدعلی
کتاب در علوم قرآنی«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال چهارم، شمارۀ 2  107.»س���ه 

یور 1372، ص25 - 30. )شمارۀ پیاپی 20(، مرداد و شهر

که در یک مجموع���ه با عنوان  کتاب عل���وم قرآنی  معرف���ی توصیف���ی سه 
»دراسات قرآنیه« به چاپ رسیده است.

مهرابی، میرزا محّمد
یخ پژوهی«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال هفتم، شمارۀ 5  108.»کتابشناس���ی تار

)شمارۀ پیاپی 41(، آذر و دی 1375، ص94 - 117.

بی براساس الفبای  کت���اب عر کتاب فارسی و 110  معرفی توصیف���ی 110 
پدیدآورندگان.

یزی، مهدی مهر
کتب تراجم زنان«؛ آیینۀ پژوهش، سال نهم،  109.»کتابشناسی توصیفی 

یور 1377، ص84 - 91. شمارۀ 3 )شمارۀ پیاپی 51(، مرداد و شهر

بی بر اساس الفبای عنوان. کتاب فارسی و عر معرفی توصیفی 76 

ناصری طاهری، عبداهلل
کتاب سیاس���ی«؛ آیین���ۀ پژوهش، سال  110.»آیی���ن حکمران���ی در چه���ار 
سوم، شمارۀ چهارم )شمارۀ پیاپی 16(، آذر و دی 1371، ص56 - 61.
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