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کبر نهاوندی معروف به مجتهد، فرزند محمدحســین، در ســال 1238ش در شهرســتان  آیت اهلل شــیخ علی ا
نهاونــد بــه دنیــا آمــد. علــوم عقلــی و نقلــی را در مشــهد و تهــران نزد اســتادان چــون میــرزا حبیب اهلل رشــتی و 
محمدحســن آشــتیانی، میــرزا محمدحســن شــیرازی، شــیخ محمدتقــی بجنــوردی و حیدر خــان نهاوندی 
ی از موجهیــن مشــهد و صاحــب تألیفات فــراوان بود. فوت آیــت اهلل نهاونــدی در 19 ربیع الثانی  گرفــت. و فرا

ک سپردند. سال 1329ش در 91 سالگی رخ داد و پیکرش را در دار السعاده حرم مطهر رضوی به خا

کبــر نهاونــدی را می تــوان در پنــج موضــوع: قــرآن و حدیث، عقایــد، فقه و اصــول فقه،  کتابشناســی آثــار علی ا
تراجــم و رجــال و خطابــه و وعظ قرار داد. بیشــتر آثار نهاونــدی جنگ ها و مجموعه هایی اســت که می توانند 
ی به صورت چاپ ســنگی و ســربی و تعــدادی نیز به  مــورد اســتفاده مبلغــان قــرار گیرنــد. اغلــب تألیفــات و
گرفته  کنده اســت. بعضی از آثار نهاوندی مورد اســتقبال قرار  کتابخانه های معتبر ایران پرا صورت خطی در 
ی کتابشناسی او  و چندین بار تجدید چاپ شــده اســت. اینک در شــصت و چهارمین سالگرد درگذشت و

ارائه می شود.

کتابشناســی های مختلــف در اینجــا بــه دو نــوع اجمالی و توصیفی اشــاره شــد تا بیشــترین فایده را  از میــان 
ی 38 اثر بر حســب ترتیب الفبا اســت و در آخر نیز چند دســت  نصیب محققان بکند. پس این نوشــتار حاو
گفتار عکسی از آن مرحوم همراه با فرزندش شیخ محمد  نوشت آن مرحوم آورده شد و سرانجام در پایان این 

گردید. ی ضمیمه  نهاوندی و تصویری از دست خط و

الزم به توضیح است که تکیه عمده در این نوشتار بر منابع غنی موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 
بوده اســت. به عبارت دیگر در آثار منتشره شــده علی اکبر نهاوندی نویســنده این پژوهش خود آنها را مشاهده و 
سپس توصیف نمود و در توصیف کتاب های خطی از سیستم کتاب شناسی سیمرغ کتابخانه مرکزی آستان 

قدس کمک گرفته شد. در باقی کتاب های خطی آن مرحوم نیز مرجع استنادی هر یک ارائه گردید.

 چکیده:
آیت هللا علی اکبر نهاوندی معروف 

به مجتهد )1278-1369ق( از 
بزرگان علمای شیعه معاصر، عالوه 

بر داشتن وجه اجتماعی، دارای 
تألیفات فراوان است. کتابشناسی 

آثار وی  را می توان در پنج موضوع 
قرآن و حدیث، عقاید، فقه و اصول 
فقه، تراجم و رجال، خطابه و وعظ 
قرار داد. نویسنده در نوشتار حاضر 
درصدد معرفی توصیفی و اجمالی 

آثار اوست.

 کلیدواژه:
عالمان شیعه، علی اکبر نهاوندی، 

کتابشناسی، آیت هللا مجتهد.

کتاب شنایس موضویع

كتابشنایس توصیفی آثار 
و تألیفات آیت اهلل شیخ 
علی اكبر نهاوندی
)به مناسبت شصت و چهارمین سالگرد فوت وی(
رسول سعیدی زاده
کارشناس ارشد الهیات و پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
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1. انوار المواهب فی نکت اخبار المناقب
 تهران: بی نا، 1360ق، 5 جلد در یک جلد، قطع رحلی، چاپ سنگی.

یخ  ایــن اثر تحت عنوان »انوار المواهب فی اســرار المناقب« به وســیله کتابفروشــی محمــودی تهران بدون تار
چــاپ در 568 صفحــه بــه صــورت افســت به چاپ رســید. بخشــی از جلد ســوم ایــن کتاب تحــت عنوان: 
خورشــید مشــرقین: انوار درخشــان از فضائل بی کران امام حسین)ع( در 272 ص با تحقیق سعید عرفانیان و 

محمد جواد اسالمی در قم به وسیله انتشارات رسالت در سال 1391ش به چاپ رسید. 

کتــاب فــوق در موضــوع اخبــار و در اصل پنج جلد اســت که در یک جلد به چاپ رســید و ســپس هر یک از 
گانه به وســیله ناشــران مختلف تجدید چاپ شــد. عناوین هر یک از جلدها عبارت  مجلدات به طور جدا
اســت از: الف( العســل المصفی فی نکت اخبار مناقب المصطفی ب( الید البیضاء فی مناقب الزهراء ح( 
یخ صاحب  کــب الــدری فی نکت اخبار مناقــب امیرالمؤمنین علی)ع( س( العبقری الحســان فی توار الکوا

الزمان ش( السبع المثانی فی نکت اخبار مناقب الحسن االول الی الحسن الثانی.

کتاب سال 1334ق و اتمام آن سال 1340ق است. یخ شروع تألیف این  تار

2. انهارالنوائب فی اسرار المصائب 
کتاب به زبان فارسی است.1 

3. بنیان رفیع در حاالت خواجه ربیع 
مشهد: محمد حسین، 1345ق، 324 ص.

کتاب به زبان فارســی و به صورت ســنگی چاپ شــد و بار دیگر نیز به همین روش در ســال 1348ق در  این 
گردید. تهران به چاپ رسید. بعدها دوباره به صورت سربی تجدید چاپ 

عنوان دیگر آن »اخالق ربیع« است و تألیفش در سال 1341ق به اتمام رسید.

کتــاب ترجمــه احوال ربیع بن خیثــم )متوفای63ق( معروف به خواجه ربیع مدفون در شــمال شــهر  موضــوع 
کتاب مذکور مفصل بوده و در آن از حاالت  مشهد است. خواجه ربیع تابعی و یکی از زهاد هشتگانه است. 

 1. آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، طبقات اعالم الشیعه)نقباء البشر(، ج4، ص1600 و شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج 1، ص 274.

آیت هللا علی اکبر نهاوندی و 
فرزندش شیخ محمد نهاوندی

کتابشناسی توصیفی آثار و تألیفات آیت اهلل شیخ علی اکبر نهاوندیکتاب شنایس موضویع
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و تشــیع خواجــه ربیع ســخن به میان آمــد. این کتاب دارای یک مقدمــه درباره عدم اعتمــاد بر تصحیح غیر 
کتاب دارای هشت باب بدین شرح است: الف( در جواب از قوادح او ب( 10 قرینه بر  برای خبر است. متن 
که داللت بر احوال او دارد  کلماتش  کلمه از  که در مدحش آورده اند س( 17  کلمه ای  حســن احوالش ح( 10 
کــه داللت بــر خوبی احوالــش دارد و( 20 خصلت از خصایص او ز( در زهــد و احوال زاهدان  هـــ( 12 حکایــت 

هشتگانه خ( در بنای قبر و عمارتش.

کتاب آورده شده است. یارت خواجه ربیع در آخر  یارت مؤمنین و ترغیب به ز خاتمه ای نیز در ز

4. جنتان مدهامتان
 تهران: بی نا، جلد اول، 1353ق، 209ص و جلد دوم، 1354ق، قطع رحلی، 206ص.

کتاب حاضر در موضوع اخبار و وعظ به دو زبان فارســی و عربی و به صورت ســنگی چاپ شــد. این اثر از نظر 
حجم بیشتر از کتاب دیگر مؤلف به نام »جنه العالیه« است. مؤلف برای در امان ماندن آثارش از گزند حوادث 
در هر جلدی چند رســاله مســتقل خودش را آورد. در آخر نســخه نیز فهرســتی از تألیفات او وجود دارد. کتاب 
کهه، نخلــه، رمانه و ... دیده می شــود.  مترتــب بــر دو جلــد یــا دو جنه اســت و در هر جلــدی عناوینی مانند فا
که مشتمل  که مشتمل بر 504 جوهره است، در روز پنج شنبه عید غدیر 1346ق و جلد دوم  تألیف جلد اول 
بــر 541 جوهــره اســت، در روز دوشــنبه عیــد اصحــی 1347ق به اتمام رســید. هــر جوهره از این کتــاب درباره 

مسائل مختلفی از عقاید، اخالق، عرفان و ... است. در هر یک از این دو جلد فهرست مفصلی وجود دارد.

5. جنة العالیة و جعبة الغالیه 
کتاب فروش، 1345ق، 3 جلد، 128، 109ص. تهران: احمد 

چاپ سنگی حاضر در سه جزء و در سال 1341ق در قطع رحلی به اتمام رسید.

ایــن اثــر بــا عنــوان »الجعبة الغالیــة و الجنة العالیه« نیز معروف و موضوع آن کشــکول اســت. نســخه در قطع 
رحلی و به صورت ســنگی به چاپ رســید. این کتاب کشکولی بوده و مطالب مختلف در آن شماره گذاری 
یالت  شــده و هــر جــزء آن مشــتمل بــر 333 مطلــب مختلف شــامل: حکایــات، مواعظ، تفاســیر غریبــه، تأو

عجیب، نصایح، منامات، معالجات، مناظرات و ... است.

6. جواهر الزواهر فی شوارد النوادر
مشتمل بر 333 جوهره است.2

7. جواهر الکلمات لبصائر النسمات 
بی جا: بی نا، جلد اول، 1368ق، 219ص و جلد دوم، 1369ق، 197ص.

گالینگور با عطف تیماج به صورت سنگی به چاپ رسید. کتاب در دو جلد به قطع رحلی و جلد  این 

کتــاب در دو صندوق یا بخــش و ده باب مرتب  عنــوان دیگــر اثــر »کحــل الجواهر لجالء البصائر« اســت؛ این 
شد. موضوع آن مباحث فقهی است. موضوعاتی مانند طهارت، صوم، حج، خمس، زکات، امر به معروف، 
کل و شرب، لباس و سفر از جمله بحث های این کتاب است. در حواشی اوراق مطالبی که  نکاح، صدقه، ا

کتاب است دیده می شود. در ارتباط با متن 

کتاب فرائد االصول  8. حاشیه بر اصل البرائة 
نســخه خطــی حاضر حاشــیه مؤلف بر کتاب معروف رســائل شــیخ مرتضی انصاری اســت. مرحــوم آقابزرگ 

کام زالل رحمت خداوندی«؛ نگاه حوزه، ش 28- 29، ص 23.  2. جاللی، غالمرضا؛ »تشنه 

كتابشناسی آثار علی اکبر 
نهاوندی را می توان در پنج 

موضوع: قرآن و حدیث، 
عقاید، فقه و اصول فقه، 
تراجم و رجال و خطابه 
و وعظ قرار داد. بیشتر 

آثار نهاوندی جنگ ها و 
مجموعه هایی است كه 
می توانند مورد استفاده 

مبلغان قرار گیرند. اغلب 
تألیفات وی به صورت چاپ 

سنگی و سربی و تعدادی 
نیز به صورت خطی در 

كتابخانه های معتبر ایران 
پراكنده است.

کتاب شنایس موضویع کتابشناسی توصیفی آثار و تألیفات آیت اهلل شیخ علی اکبر نهاوندی
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کتابخانه ای دیده است.3 تهرانی این نسخه را به خط خود مؤلف در 

ینة المنابر  9. خزینة الجواهر فی ز
تهران: بی نا، 1336ق، 17، 737 ص.

عالوه بر چاپ ســنگی مذکور، این اثر بار دیگر در تهران، بدون نام ناشــر در ســال 1358ق در 376 صفحه و 
در قطع رحلی بزرگ منتشر شد.

کتاب مرتبه دیگر در ســال 1370ق به صورت ســربی در 737 صفحه به چاپ رســید. چاپ های دیگر  این 
این کتاب در سال 1373ق در چاپخانه خراسان مشهد و سال 1382ق و 1317ش و نیز پس از وقوع انقالب 
کتاب فروشــی اســالمیه تهران انجام شــد. جدیدترین چاپ این  اســالمی ایران در ســال 1364ش به وســیله 
اثــر بــا تحقیــق پژوهشــگران مرکــز تحقیقاتی جــواد االئمــه)ع( در دو جلد و مشــتمل بر 1362 صفحــه، زیر نظر 
مهدی احدی به وسیله انتشارات وفایی قم در سال 1381ش به چاپ رسید. از ویژگی های این چاپ ارجاع 
گراف ها در حاشــیه کتاب، فهرســت موضوعی،  منابــع آیــات، روایــات و کتب مورد اســتناد، ذکــر موضوع پارا
فهرســت آیــات، روایــات و اشــعار در انتهــای آن اســت. اثر مذکــور بار دیگر بــا تحقیق مهدی احــدی در قم به 

وسیله انتشارات سیدجمال الدین اسدآبادی منتشر شد.

کتــاب حاضــر مترتــب بــر چهــار باب و هــر باب در ســه عنوان و جمعــًا در دوازده عنــوان در اصــول دین، فروع 
دیــن و اخــالق اســت. تمــام عناوین آن متعلــق به منابر وعظ و ارشــاد بوده و شــامل آیات و روایــات و مواعظ 
کتاب مشــتمل بر شــرح و تفســیر چهل آیه و هفتاد و هفت روایت و هشــتاد موعظه و  و حکایات اســت. این 

یست حکایت است. دو

ینت بخش مســاجد و محافل و منابر اســت، فایده فراوانی  بــه گفتــه مؤلــف در مقدمه، این اثر عالوه بر اینکه ز
کنده مؤلف از منبرهای خود  کتاب حاصل یادداشت های پرا کوچک تا بزرگ دارد. این  برای افراد جامعه از 
ی دیرگاهی به دنبال  که برای وعظ و نصیحت برگزار شده بود. و در دهه اول محرم در سالیان متمادی است 

کرد. کار  جمع آوری و نشر آن یادداشت ها بود تا اینکه در سال 1334ق در مشهد رضوی شروع به این 

از ویژگی هــای ایــن کتــاب یکــی آنکه محور ســخنرانی بودن دانشــمندان بنامــی از جمله: سید عبدالحســین 
دســتغیب شــیرازی، شــیخ محمدتقی فلســفی و شــیخ حســن علی راشــد و دیگر آوردن عددی هندســی در 
کتــاب به عــدد هر یــک از آیــات و روایــات و مواعظ و  کتــاب بــرای آســان پیدا کــردن مطالــب  حاشــیه مقابــل 

حکایات ذکرشده در متن است.

کشتی نجات  10. راحة الروح یا 
تهران: علمیه اسالمیه، 1350ق، 324ص.

کتاب در سال 1341ق به اتمام رسید و در سال 1379ق امتیاز انحصاری چاپ آن به وسیله شیخ  نگارش 
که در ســرای  محمد نهاوندی، فرزند مؤلف به شــیخ محمدرضا اعدادی بانی کتاب فروشــی جعفری مشــهد 
گذار شــد. چاپ دیگری از این اثر در ســال های بعد و در 512  کتاب فروشــی داشــت وا محمدیه بازار مشــهد 

گرفت. صفحه به صورت سربی در مشهد به وسیله مرحوم اعدادی صورت 

عنوان دیگر این کتاب »راحة الروح فی شرح حدیث مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح« است. بنا به گفته مؤلف در 
مقدمه این اثر در سال 1335 ق در مشهد رضوی شروع شد. قصد او از نوشتن این کتاب ادای نعمت مجاورت 
ثامــن االئمــه)ع( بود. وی مدتی در این فکر بود تا آنکه در ســحرگاهان بیست و ســوم رمضــان 1335ق در هنگام 

یعه؛ ج6، ص 159.  3. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن؛ طبقات اعالم الشیعه)نقباء البشر(؛  ج 4، ص1600 و آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن؛ الذر

الزم به توضیح است كه تكیه 
عمده در این نوشتار بر منابع 
غنی موجود در كتابخانه 
مركزی آستان قدس رضوی 
بوده است. به عبارت دیگر 
در آثار منتشره شده علی اکبر 
نهاوندی نویسنده این 
پژوهش خود آنها را مشاهده 
و سپس توصیف نمود و در 
توصیف کتاب های خطی از 
غ  سیستم کتاب شناسی سیمر
کتابخانه مرکزی آستان قدس 
کمک گرفته شد. در باقی 
کتاب های خطی آن مرحوم 
نیز مرجع استنادی هر یک 
ارائه گردید.

کتابشناسی توصیفی آثار و تألیفات آیت اهلل شیخ علی اکبر نهاوندیکتاب شنایس موضویع
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مطالعه برای مواعظ روزانه خود، نظرش به حدیث »مثل اهل بیتی...« افتاد و ذهنش به طریقه الهام به چند وجه 
از مناسبت ها و شباهت های که اهل بیت معصومین)ع( با کشتی حضرت نوح )ع( دارند و نیز مشابهت هایی 
که نشســتگان آن با در آویختگان به این کشــتی دارند رســید. از میان آنها بیســت وجه را انتخاب و ســپس یک 
مقدمه در اول و یک خاتمه در آخر قرار داد. سرانجام این اثر در یازده ذیقعده 1341ق در همان شهر به اتمام رسید.

کمثل ســفینة نوح، من رکبها  گفته شــد درباره حدیث مشــهور: »مثل اهل بیتی  که  کتاب همان گونه  موضوع 
نجی؛ و من تخلف عنها غرق«4 است. این حدیث به طریق عامه و خاصه روایت شده است. از اهل سنت: 
محمد بن ســالمه القضاعی )متوفای 454ق( در مســند الشــهاب، علی مالکی در فصول المهمه، ابوالمظفر 
سمعانی در فضائل الصحابه. از امامیه: شیخ صدوق معروف به ابن بابویه در کتاب النصوص، شیخ طائفه 

طوسی در االمالی و محمد ابن احمد معروف به ابن فتال نیشابوری در روضة الواعظین.

11. رجال5

12. رسالة فی الحقیقة و المجاز 6 
نســخه حاضــر رســاله ای از مؤلــف در دو بحث مطروح در بــاب الفاظ اصول فقه به نام هــای حقیقت و مجاز 

است.

13. رسائل العبید الی مراحل التوحید7
کلمه رسائل، وسائل آورده شد. نسخه به زبان فارسی است. در بعضی از منابع به جای 

 4. القضاعی، محمد، مسند الشهاب، ج2، ص273.
یعه، ج10، ص137.  5. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذر

6. آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعالم الشیعه )نقباء البشر(، ج 4، ص 1600. 
 7. شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج 1، ص274 و آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعالم الشیعه )نقباء البشر(،  ج 4، ص 1600.

تصویر دو صفحه اول از کتاب خزینه 
الجواهر فی زینه المنابر

کتاب شنایس موضویع کتابشناسی توصیفی آثار و تألیفات آیت اهلل شیخ علی اکبر نهاوندی
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گردآورنــده بار دیگر آن را همراه با تجدیدنظر  چند بار تجدید چاپ شــد. 
و اضافات در520 صفحه در 25 محرم الحرام 1424 ق در مشــهد چاپ 
کر  کرد. ویرایش دوم این اثر از سوی جواد معلم در قم و توسط انتشارات ذا
المهدی)عج( در ســال 1381ش به چاپ رســید. ویرایش ســومی از این 
کتاب نیز از ســوی ویراســتار مذکور انجام و در مشهد به توسط انتشارات 
برکات اهل بیت )ع( در سال 1388ش در 528 صفحه منتشر شد. این 

یخ به دلیل استقبال مردم باز تجدید چاپ شد. کتاب پس از این تار

کتــاب مذکــور در ســال 1384ش بــه وســیله ابوالحســن حســینی تهرانی 
تصحیــح و بــا عنوان »بشــارت ظهور حضــرت ولی عصر)عــج( در ادیان 
کتــب انبیــاء و ســخنان ائمــه معصومیــن« در قــم و بــه وســیله  الهــی و 
انتشــارات پیــام مقــدس دوبــاره بــه چاپ رســید و ســرانجام بــار دیگر به 
تصحیح صادق برزگر بفروئی و حســین احمدی قمی با عنوان »العبقری 
الحســان فــی احــوال موالنــا صاحــب الزمــان )عــج( ویــژه پژوهشــگران 
کتابخانه های تخصصی« در قم با انتشارات  یت )عج( و  مباحث مهدو

جمکران در سال 1386ش و در نه جلد چاپ شد.

کتاب »انوار المواهب« مؤلف است. اثر مذکور در  کتاب جلد پنجم  این 
یــت و در دو جلد و مشــتمل بر پنج بخش اســت. در جلد  موضــوع مهدو
اول ســه بخــش و در جلــد دوم دو بخــش باقی مانــده آورده شــده اســت. 
گانه اســت. اجزای  هــر بخــش از اجــزای آن دارای شــماره صفحات جدا
که  که هر قســمت آن به »بســاط« نام گذاری شــده اســت  کتاب  پنج گانه 

عبارتند از:

الــف( الزخرف االخضر فی بشــارات ظهور الحجه المنتظر ب( المســك 
یــه د( الیاقوت  االزفــر فــی معجزاتــه ج( الصبح االســفر فی اثبــات المهدو

ئم ظهور. االحمر فی من یراه هـ( النجم االزهر فی عال

کتــاب در ابتــدای تمــام قضایا، ســند خــود را  مؤلــف بــرای مســتندبودن 
یعه12 آخر المســک االزفر  ذکــر می کنــد. بنا به گفتــه آقابزرگ تهرانی در الذر
گفتار میــرزا محمد طهرانی در »مســتدرک  از صفحــه 97 تــا 128 ترجمــه 

البحار« است.

20. العسل المصفی فی نکت اخبار مناقب المصطفی)ص(13
کتاب انوار المواهب بوده و در ســال 1360 ق به صورت  این اثر جلد اول 

سنگی چاپ شد.

21. عناوین اللمعات14

22. الفتح المبین فی ترجمه الشیخ علی الحزین15

یعه، ج 26، ص 215.  12. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذر
یعه، ج 15، ص263.  13. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذر

گنجینه دانشمندان، ج 1، ص274.  14. شریف رازی، محمد، 
یعــه، ج 10، ص137 و آقــا بــزرگ تهرانــی، طبقــات اعالم   15. آقــا بــزرگ تهرانــی، محمدمحســن، الذر

14. رشحة الندی فی مسئلة الِبداء8

15. الســبع المثانــی فــی نکــت اخبــار مناقــب الحســن االول و الحســن 
الثانی

کتــاب درباره ائمه دهگانه شــیعه از امام حســن مجتبــی)ع( تا امام  ایــن 
کتاب  حسن عسکری )ع( است. این اثر جزء چهارم از اجزای چهارگانه 
انــوار المواهــب بــوده و در ســال 1360 ق بــه صورت ســنگی چاپ شــده 

است.9

16. سئوال و جواب
 نسخه خطی حاضر به خط نسخ و به زبان فارسی، در 86 ورق و کتابت 
آن در ســال 1327ق به اتمام رســید. این کتاب را می توان تحت شــماره 
اموالــی 25476 در کتابخانــه مرکــزی آســتان قــدس رضــوی یافــت. آغاز 
نســخه: »عنــوان قــال اهلل تعالــی فی ســوره الرحمــن« و انجــام آن »از چند 
خانــه بیــرون مــی رود و مالک قنوه ...« اســت. این نســخه به وســیله ورثه 
زین الدیــن جعفــر زاهدی در دی ماه ســال 1377ش به کتابخانه مرکزی 
آســتان قدس رضوی وقف شــد. همچنین نســخه های دیگری از این اثر 

کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی دیده می شود. در سایر 

17. صالة المسافر
 رســاله حاضر تقریرات درسی استاد مرحوم نهاوندی به نام شیخ محمد 

طه نجف است.10

18. طور سیناء11
کساء است. کتاب به زبان فارسی و در شرح حدیث  این 

19. العبقری الحسان فی احوال موالنا صاحب الزمان )علیه السالم( 
تهــران: مطبعــه االســالمیه، 1363ق، 3 جلــد در یــک مجلــد، بــه خــط 

محمدعلی خراسانی حائری، افست.

کتــاب بــار دیگــر در ســال 1364ق در مشــهد بــه صورت ســنگی به  ایــن 
وســیله ناشــری گمنام به چاپ رســید و مرتبه دیگر نیز در تهران به وسیله 
یخ چاپ، در دو جلد و در قطع رحلی  کتاب فروشــی دبســتانی، بدون تار

منتشر شد.

گزیده ای از بخش دوم جلد اول به   در ســال 1377ش، ســیدجواد معلم 
نام »المسك االزفر« و بخش اول از جلد دوم به نام »الیاقوت االحمر« را در 
کتابــی بــه نامه »برکات حضرت ولی عصر« به زبان ســاده بازنویســی و در 
335 صفحه در مشــهد به چاپ رســاند. به دلیل استقبال فراوان این اثر 

 8. شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج 1، ص274.
یعه، ج12، ص130.  9. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذر

 10. آقــا بــزرگ تهرانی، محمدمحســن، طبقات اعالم الشــیعه )نقبــاء البشــر(،  ج 4، ص1600 و معلم 
حبیب آبادی، محمدعلی، مکارم االثار، ج 6، ص 2209.

11. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحســن، طبقات اعالم الشــیعه )نقباء البشــر(،  ج 4، ص 1600 و شــریف 
رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج 1، ص274. 

کتاب شنایس موضویع کتابشناسی توصیفی آثار و تألیفات آیت اهلل شیخ علی اکبر نهاوندی
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30. ما یغنی عن المغنی لمن طرفه الی بابه الثانی و الثالث یومی 
بی جا: 1366ق، 4، 58ص.

کتاب »شــرح الجمل یا مکمل الســیوطی« آورده  ی جلد عنوان این  بــر رو
شــده است. نسخه چاپ ســنگی بوده و در موضوع ادبیات عرب است 
که به وســیله فرزند مؤلف به نام شــیخ محمد نهاوندی)1291- 1371ق( 

شرح شده است.

31. مجموعه مقاالت الزهرا)س( 
تهران: میقات، 1367ش، دو جلد.

کتــاب در دو جلــد و در موضــوع مقاله هــا و خطابه هــای مربــوط بــه  ایــن 
حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( است.

32. مفرح القلوب و مفرج الکروب
ی قصه هــا و حکایات اســت و در تهران به  کتــاب بــه زبان فارســی و حاو

صورت سنگی به چاپ رسیده است.22

یث 33. الموار
نــام  بــه  نهاونــدی  مرحــوم  اســتاد  بحــث  تقریــرات  و  فقــه  موضــوع  در 

سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی است.23

34. النفحات العنبریه فی البیانات المنبریه24

کتــاب بــه زبان فارســی بــوده و در بعضــی منابع به جــای المنبریه،   .35
الخبریه آورده شد.

36. نفحة الرحمانیه فی عقدة القرآنیه 
کتابــت آن در  نســخه خطــی حاضــر به زبــان عربــی و در 20 ورق اســت و 
ســال 1372ق به اتمام رســید. این نسخه تحت شماره اموالی 25911 در 
کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی وجود دارد. آغاز نســخه: سوره یس 
قال اهلل انک لمن المرسلین و انجام آن: متناوله لما فی القبر بعد االحیاء 

للسؤال. 

کتابت نســخه به وســیله فرزند مؤلف شــیخ محمد نهاوندی انجام شد. 
این نســخه توســط ورثه شــیخ زین الدین جعفــر زاهدی در دی ماه ســال 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شد. 1377ش وقف 

37. وسیلة النجاة فی شرح دعاء السمات
بی جا: بی نا، 1332ق، 320 ص.

کتــاب حاضــر به زبان فارســی و به همــان گونه ای که به خــط مؤلف بود، 

22. شــریف رازی، محمد، گنجینه دانشــمندان، ج 1، ص 274 و آقا بزرگ تهرانی، محمدمحســن، 
یعه، ج 21، ص360.  الذر

23. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعالم الشیعه )نقباء البشر(،  ج 1، ص 1600. 
یحانة االدب، ج 6، ص270.  24. مدرس تبریزی، محمدعلی، ر

این نسخه ظاهرًا در ترجمه و شرح حال شیخ علی حزین است.

23. الفوائد الکوفیه فی رد الصوفیه16
که از نامش پیداســت در رد  کتاب به زبان فارســی بوده و همان گونه  این 

یش نوشته شد. اهل حق و دراو

کتاب الغیبه )و حکم االغتیاب(17  .24

25. کشف التغطیه عن وجوه السمیه18

کب الدری فی مناقب النبی)ص(19  26. الکوا

کب الدری فی نکت اخبار مناقب امیرالمؤمنین علی)ع(  27. الکوا

کــه در ســال 1360ق به  کتــاب انــوار المواهب اســت  ایــن اثــر جــزء ســوم 
صورت سنگی چاپ شد.20

کبری و الله زار منبری  گلزار ا   .28
تبریز: دار السلطنه، 1352ق، 416ص.

کتــاب در 114  چــاپ ســنگی حاضر در ســال 1344ق نوشــته شــد. این 
گلشــنی قســمتی از  گلشــن بــه عدد ســوره های قــرآن مرتب شــده و در هر 
کــرده اســت. ایــن مجموعه بــار دیگــر در تهران به وســیله  فضایــل را ذکــر 
محمدعلی علمی در سال 1336ش در 667 صفحه به خط عبدالرحیم 
افشــاری زنجانی به صورت افســت تجدید چاپ شــد و بار بعد در تهران 
به وســیله چاپخانه محمدعلی علمــی در قطع وزیری و در 667 صفحه 

به چاپ رسید.

کتاب حاضر همانند سایر تألیفات مؤلف، کشکولی از مطالب مختلف 
اســت و مطالــب آن بــر اســاس موضــوع هــر گلشــن و فصل، دســته بندی 
و مطالــب هم ســنخ در یــک گلشــن و پشــت ســر هــم آورده شــده اســت. 
کنده در این کتاب پشت سر هم  برخالف کشکول های رایج، مطالب پرا

و بدون باب بندی آمده است.

29. لمعات االنوار فی حل مشکالت االیات و االخبار21
این کتاب به زبان فارسی و مشتمل بر بیست لمعه، درباره حل مشکالت 
آیات و اخبار از اصول دین، فروع دین، مواعظ و اخالق است. نسخه ای 

از این اثر در تهران به صورت سنگی چاپ شده است.

الشیعه)نقباء البشر(، ج4، ص1600.
 16. آقابزرگ تهرانی، محمدمحســن، طبقات اعالم الشــیعه )نقباء البشــر(،  ج 4، ص 1600 و شریف 

رازی، محمد، گنجینه دانشمندان،  ج 1، ص274.
یعه، ج 16، ص 78.  17. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذر

ل رحمت خداوندی«؛ نگاه حوزه، ش 29 ـ 28، ص 23. کام زال  18. جاللی، غالمرضا؛ »تشنه 
19. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعالم الشیعه)نقباء البشر(،  ج 4، ص1600. 

یعه، ج 18، ص186.  20. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذر
21. شــریف رازی، محمــد، گنجینــه دانشــمندان، ج1، ص274 و آقــا بزرگ تهرانی، محمدمحســن، 

طبقات اعالم الشیعه)نقباء البشر(، ج 4، ص 160. 

کتابشناسی توصیفی آثار و تألیفات آیت اهلل شیخ علی اکبر نهاوندیکتاب شنایس موضویع
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العالمیــن. در آخر نســخه چهار صفحه حکایت مجرم و شــیخ منقول از 
کتــاب روضــة البیــان و حدیقة االیمان آورده شــده اســت. این نســخه به 
وسیله ورثه شیخ زین الدین جعفر زاهدی در 9 خرداد سال 1378ش به 

گردید. کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی وقف 

3. فهرست مطالب مندرجه در پانصد و چهل و یک
نســخه دست نوشــت حاضر به زبان فارســی و در 14 ورق به شماره اموال 
439د در کتابخانــه مرکــزی آســتان قــدس رضــوی یافــت می شــود. آغــاز 
نسخه: جوهره 1ـ در اینکه ... و انجام آن: جوهره 339 ـ از جنه اولی ... . 
در آخر این نســخه یک وصیت نامه شــرعی ثبت شده است. این نسخه 
به وســیله ورثه مرحوم زین الدین جعفر زاهدی در 27 اردیبهشــت ســال 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شد. 1378ش وقف 

کتابنامه

1. آقابزرگ تهرانی، محمد محسن؛ الذریعه الی تصانیف الشیعه؛ بیروت: دار االضوا، 
1403ق.

2. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ طبقات اعالم الشــیعه )نقباء البشــر(؛ مشــهد: دار 
المرتضی، 1404ق.

كام زالل رحمت خداوندی؛ نگاه حوزه، س 1376، ش  3. جاللی، غالم رضا؛ تشــنه 
29 ـ 28.

اســالمیه،  كتابفروشــی  تهــران:  دانشــمندان؛  گنجینــه  محمــد؛  رازی،  شــریف   .4
1352ش.

5. القضاعــی، محمــد بــن ســالمه؛ مســند الشــهاب؛ تحقیــق حمــدی عبدالمجیــد 
السلفی؛ بیروت: المطبعة الرساله، الطبعة االولی، 1405ق. 

6. مــدرس، محمدعلی؛ ریحانة االدب فی تراجم المعروفین بالكینه و اللقب؛ تبریز: 
كتابفروشی خیام، 1346ش.

كتابخانه های  7. معلــم حبیب آبــادی، محمدعلی؛ مــكارم اآلثار؛ اصفهان: انجمــن 
عمومی، 1352ش.

ک نویس شــود به صورت ســنگی به چاپ رسید. این  حتی بدون آنکه پا
اثــر در ســال 1378 ش بــا تصحیــح و تحقیــق محمــد فربودی به وســیله 

گردید. انتشارات نهاوندی قم در 319 صفحه چاپ 

عنــوان دیگــر آن »عناویــن الجمعــات فی شــرح دعاء الســمات« اســت. 
کتــاب مذکــور درباره ترجمه و شــرح دعای معروف ســمات و مشــتمل بر 
کتاب در شــعبان  48 عنــوان بــه تعــداد جمعه های ســال اســت.25 ایــن 
المعظم 1332ق تا عنوان پنجم، یعنی تا شــرح جمله »و بمشــیتك التی 
دان لهــا العالمون...« نوشــته شــد.  ســپس بنا به گفته آقابــزرگ تهرانی در 

کتابش نشد. یعه،26 مؤلف به حج مشرف و موفق به اتمام  الذر

38. الیاقوت االحمر فی من رای الحجه المنتظر)عج(27
کتــاب العبقــری الحســان بــه نــام  ایــن اثــر ظاهــرًا همــان بخــش چهــارم 

»الیاقوت االحمر فی من یراه« است.

39. الید البیضاء فی مناقب االمیر و الزهراء)ع(28
کتاب انوار المواهب مؤلف است. موضوع  کتاب در اصل جزء دوم  این 
آن اخبــار وارده دربــاره حضــرت فاطمه زهرا)ع( اســت. نســخه حاضر در 

سال 1360 ق به صورت سنگی به چاپ رسید.

کبر نهاوندی دست نوشت های آیت اهلل شیخ علی ا
کبــر نهاوندی  بنــا بر مرســوم نزد فضــالی حوزه علمیه آیت اهلل شــیخ علی ا
که  کرد. از جمله دست نوشته هایی  کتابت  نسخه های خطی چندی را 

کرد: از او بر جای مانده است می توان به موارد زیر اشاره 

گلســتانه  محمدعلــی  تألیــف  الشــیعه  حقیقــة  فــی  االمامیــه  تحفــة   .1
اصفهانی)متوفای1320ق(، هند: بمبئی، مطبعه نادری، 1340ق، جلد 

اول، 424ص.

کتابت آن  کتاب به صورت سنگی در هندوستان به چاپ رسید و   این 
کبر نهاونــدی انجام شــد. صفحات اول و  بــه وســیله آیت اهلل شــیخ علی ا

دوم این نسخه دستخط میرزا خلیل رازی را دارد.

یه 2. تحفة النور
یــه تألیــف عبــداهلل بــن  کتــاب تحفــة النور  اثــر حاضــر دست نوشــتی از 
که به شــماره اموال  نورالدین جزائری)1112-1173ق( در 28 ورق اســت 
کتابخانــه مرکــزی آســتان قــدس رضــوی موجــود اســت. آغــاز  443د در 
یه و انجام آن: وفقــه اهلل ... الحمدهلل رب  نســخه: هــذا کتاب تحفــة النور

 25. هر ســال شمســی 52 هفته دارد. بنابر این 48 عنوان شــامل تمام جمعه های یک ســال نخواهد 
بود.

یعه، ج 15، ص 351.  26. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذر
27. شــریف رازی، محمــد، گنجینه دانشــمندان، ج1، ص274 و آقا بزرگ تهرانی، محمدمحســن، 

طبقات اعالم الشیعه)نقباء البشر(، ج4، ص1599. 
 28. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعالم الشیعه )نقباء البشر(،  ج 4، ص1600 و آقابزرگ 

یعه، ج 25، ص 277. تهرانی، محمدمحسن، الذر

کتاب شنایس موضویع کتابشناسی توصیفی آثار و تألیفات آیت اهلل شیخ علی اکبر نهاوندی


