
| آینۀ پژوهش  187
 |  سال سی ودوم، شمارۀ اّول،
|  فروردین و اردیبهشت 1400

|کتاب شناسی موضـــــوعی  |

اجمالی  نگاهی  حاضر،  نوشتار  در  نویسنده  چکیده: 
صحیفه  های  تکمله  و  شروح  ها،  ترجمه  ها،  چاپ  به 
سجادیه دارد که از آغازین چاپ صحیفه سجادیه در سال 
در  شده  شناسایی  نسخه  آخرین  تا  قاجار  دوره  در  ق.   1248
سال 1357 ش. در دوره پهلوی در داخل و خارج ایران، چاپ 

و منتشر شده اند.

کلیدواژه ها: صحیفه سجادیه، قاجار، پهلوی، ترجمه ها، 
تکمله ها، شروح.

| مجید جلیسه

ترجمه ها، تکمله ها و شروح

297-336

نگاهی اجمالی بر چاپهای 
صحیفه سجادیه در دوره 

قاجار و پهلوی



A Brief Look at the Editions of Saḥifa  
Sajjādiyah in the Qājār and Pahlavi Periods 
(Translations, Additions and Commentaries)
Majid Jalisa
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مقدمه 
کتاب  که  از ابتدای اختراع صنعت چاپ، ادیان، پیشـرو اسـتفاده از این تکنولوژی بوده اند. چه آنزمان 
کـه  کـره بـه عنـوان یکـی از کتابهـای بودائیـان منتشـر گردیـد، چـه بعدهـا  »جیکجی«1بـه سـال 1377م. در 
پا بود. ادیان در شـرق و  گوتنبرگ با انتشـار »انجیل 42 سـطری« خود در سـال 1455م.  آغازگر چاپ در ارو

یک خود برده اند.  گسترش نگرش های ایدئولوژ غرب همیشه بیشترین بهره را از این صنعت در 

بر خاف جوامع دینی غربی و شرقی، جامعه مسلمانان بسیار دیرتر به فوائد این تکنولوژی پی برده و در 
کشـورهای اسـامی نیز مقاومت های عجیب و غریبی توسـط علمای اسـامی  آغاز ورود این صنعت به 

در برابر این پدیده نوظهور و پرفایده وجود داشته است. 2

گردید،3 و درست  کلیسای ارامنه آغاز  در ایران نیز بهره برداری از صنعت چاپ در دوره صفویه و توسط 
کـه ارامنـه جلفـای اصفهـان بـا تکیـه بر مهارت های فنی خود مشـغول به سـاخت دسـتگاه چاپ و  زمانـی 
کتاب هـای مذهبـی خـود بودنـد. شـاردن و برخـی از سـیاحان و تجـار  فونـت ارمنـی بـرای چـاپ و انتشـار 
کـردن دسـتگاه چـاپ و فونت فارسـی و  پایـی سـعی بـر توجیـه شـاه عبـاس صفـوی و دربـار او بـرای وارد  ارو
کـه قریب به دو قرن  کـه از قـرار معلـوم به نتیجه نرسـیدند. 4 و همین امر موجب شـد  عربـی بـه ایـران بودنـد 

کتاب به زبان فارسی در ایران اتفاق بیفتد. دیرتر چاپ 

کتـاب چاپـی منتشـره در  انتشـار »رسـاله جهادیـه« در سـال 1233قمـری در شـهر تبریـز، بـه عنـوان اولیـن 
گسـترش  یـک بـر مقولـه جهـاد را تبلیـغ و  ایـران5 بـه زبـان فارسـی، هرچنـد نوعـی نگاهـی فقهـی و ایدئولوژ
کله این رساله که مجموعه ای از فتاوای علما با هدف ترغیب و تشویق مردم به  می داد، اما با توجه به شا
مقابله و جهاد علیه روس ها است، باید بیان داشت که برخاف بسیاری از کشورهای شرقی و غربی که 
یک بوده، شروع این صنعت در ایران، شروعی سیاسی بود.  آغاز صنعت چاپ در آنها، آغازی ایدئولوژ

کتابهـای چـاپ شـده )جـدول 1( از سـال 1233قمـری تـا سـال 1242قمـری  بـا نگاهـی اجمالـی بـه اولیـن 
کـه در ایـن بـازه زمانـی برخـاف سـایر ادیـان در شـرق و غـرب، در ایـران خبـری از انتشـار امهات  می بینیـم 

1 . Jikji

2 . جهـت اطـاع بیشـتر بـا ایـن موضـوع رجـوع کنیـد بـه : رسـاله وسـیله الطباعـه. ابراهیـم متفرقـه، ترجمـه، تصحیـح: فتـح اهّلل ذوقی. قم: 
راقان، 1397ش، ص. 20.  انتشارات و

گاهـواره چـاپ در ایـران. مجیـد غامـی جلیسـه. مجلـه فرهنـگ مـردم. سـال پانزدهـم،  کنیـد بـه : اصفهـان  3 . در ایـن خصـوص رجـوع 
زمستان و بهار 95-1394، صص. 183-171.

یان در عقب ماندگی صنعت چاپ. مجید غامی جلیسـه. چاپ نوشـت.  کنید به : فرصت سـوزی صفو 4 . در این خصوص رجوع 
کتاب، 1394ش.، صص 179-165.  تهران: خانه 

5 . از این چاپ یک نسخه در کتابخانه ملی تهران و نسخه دیگر در کتابخانه حضرت آیت اهّلل بروجردی )ره( در قم تا کنون شناسایی 
کسیمیله )نسخه برگردان( در سال 1392شمسی با چند مقدمه مبسوط توسط  شده است. همچنین این همین چاپ به صورت فا

انتشارات عطف در قم چاپ و انتشار یافته است. 
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کتب دینی مانند قرآن، تفاسیر، کتب حدیثی و یا حتی فقهی نیست. بعد از گذشت تقریبًا یک دهه از انتشار 
کتاب »رساله جهادیه« و آثاری بیشتر با موضوع تاریخ، عقائد و اخاق است که »قرآن« به عنوان اولین و مهم ترین 

ب انتشار می یابد. )تصویر 1(  کتاب جهان اسام به سال 1242قمری در تهران به شیوه چاپ حروفی و معّرَ

کشـور و میـرزا زیـن العابدیـن  کننـده ایـن صنعـت بـه  کـه عباس میـرزا )د: 1249ق.( وارد  بعیـد نیسـت 
کـه کتابهای متعددی به مدد او انتشـار یافت، نیز همچون ابراهیم متفرقه )د:  کاربلـدی  تبریـزی چاپچـی 
1745م.( در بدو فعالیتشان با مقاومتهایی از جانب کاتبان، علما و یا دربار روبرو شده باشند، چنانچه 

این اتفاق در دوره صفوی نیز مسبوق به سابقه بود. 

کتابهای اولیه چاپ شده در ایران ]جدول 1[ فهرست 

کتاب سال نشرمکان نشرموضوعنویسندهعنوان 
1234تبریزفقه شیعهعیسی بن محمد حسن قائم مقام فراهانی )د:رساله جهادیه

1237تبریزادبیاتمصلح بن عبداهّلل سعدی )د: 691ق؟(گلستان سعدی
1239تهرانعقائدابراهیم بن ولی اهّلل استرآبادی )د: قرن 10ق.(رساله حسینیه
یخ ائمه؟مهع؟محمدمهدی بن ابوذر نراقی )د:1209ق.(محرق القلوب 1239تهرانتار
1240تهراناخاقمحمدباقر بن محمدتقی مجلسی )د:1110ق.(عین الحیات
یخ ائمه؟مهع؟محمدباقر بن محمدتقی مجلسی )د:1110ق.(جاءالعیون 1240تهرانتار
یخمحمدباقر بن محمدتقی مجلسی )د:1110ق.(حیاة القلوب 1240تهرانتار
یخعبدالرزاق بن نجف قلی مفتون دنبلیمآثر سلطانیه 1241تبریزتار
یخمحمدباقر بن محمدتقی مجلسی )د:1110ق.(حیاة القلوب 1241تهرانتار
1241تهرانعقائدمحمدباقر بن محمدتقی مجلسی )د:1110ق.(حق الیقین

یخمحمدباقر بن محمدتقی مجلسی )د:1110ق.(حیاة القلوب 1241تهرانتار

کاتبـان و همچنیـن علمـا و فقهـای امپراطـوری عثمانـی بـه مشـکل  ابراهیـم متفرقـه در بـدو فعالیتـش بـا 
گذاشـته و مراسـم تشـییع جنـازه ترتیـب  کتابـت را در تابوتـی  کاغـذ و قلـم و ابـزار  بـر می خـورد. خطاط هـا 
کـه باعـث برانگیختـه شـدن اعتراضـات می شـود پـس از مدتـی آرام می گیرد.  می دهنـد. ایـن حرکـت آنهـا 

خطاطان به شرط عدم چاپ آثار دینی در باسمه خانه از اعتراضات خود دست می کشند.6 

کـه بـه نظـر آنهـا بـا تولیـد انبوه کتاب توسـط چاپخانه در آینده هزاران خطاط گرسـنه مانـده و آرامش و  چـرا 
امنیت اجتماعی و حیات دینی جامعه را با مشکل مواجه می کنند. 7

کـه بـرای  کـه مسـئوالن چاپخانـه، پیـش از آغـاز فعالیـت تعهـد داده انـد  لـذا دولت مـردان اعـام می دارنـد 

6 . ابراهیم متفرقه )سرگذشت نخستین چاپخانه عثمانی(: 123. 
7 . همان: 134. 
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گرفتن مجوز از مفتی،  حفظ آرامش جامعه بدون 
کتاب اقدام نکنند.8 در همین جاسـت  به چاپ 
کـه ابراهیـم متفرقـه اقـدام بـه نـگارش رسـاله ای بـا 
کـه در آن بـه مزایـا و  نـام »وسـیلة الطباعـة« نمـوده 
فوایـد صنعـت چـاپ می پـردازد. ابراهیـم متفرقـه 
استفتائی زیرکانه به همراه این رساله برای مفتیان 
و قضـات ارسـال نمـوده و طـی این اسـتفتاء از آنها 
کـه نظـر خود را در خصـوص راه اندازی  می خواهـد 
این چاپخانه اعام نمایند. متن استفتاء این بود: 

مهـارت  ادعـای  بصمـه  صنعـت  در  کـه  یـد  »ز
کلمـات  و  حـروف  صـورت  بگویـد  گـر  ا می کنـد، 
کتـاب تألیـف شـده در علـوم آلیـه، ماننـد لغـت و 
منطـق و حکمـت و هیـأت و امثال اینها را در یک 
ی  به یک در قالبی نقش نموده، و با طبع آن بر برو
کتاب هـا را حاصـل می کنـم؛ آیـا  اوراق، امثـال آن 
کتابت بدین صورت،  ید به عمل  برای مباشرت ز

شرعا رخصت وجود دارد؟ بیان فرمایند. « 9

ابراهیم متفرقه زیرکانه عمل چاپخانه را در انتشـار 
کتبـی چـون لغـت، منطـق، حکمـت، هیـأت و … 
محـدود می کنـد و هیـچ اشـاره ای بـه چـاپ قـرآن 

کـه ایـن اسـتفتاء حسـایت علمـا را  کتـب تفسـیری و حدیثـی و فقهـی نمی نماینـد، از همیـن روسـت  و یـا 
کرده و نسبت به  که عمدتًا عمل باصمه یا همان چاپ را تحسین  برنمی انگیزد. لذا در جوابها می بینیم 

یکردی منفی نداشته اند.  آن رو

کتابهـای دینـی بـوده اسـت. و بـا نگاهـی بـه  کـه حمایـت علمـا مشـروط بـه عـدم چـاپ  مشـخص اسـت 
کتاب  کتاب منتشـره چاپخانه او، هیچ  که از ابتدای فعالیت تا آخرین  کارنامه ابراهیم متفرقه می بینیم 

دینی چاپ و انتشار نیافته است. 

کتـاب و محتـوای آن بـرای چـاپ و  در ایـران نیـز چـه در تبریـز و چـه در تهـران نوعـی احتیـاط در انتخـاب 

8 . همان
9 . رساله وسیله الطباعه: 60.

یر 1 . اولین قرآن چاپ سربی منتشره به سال 1242ق. در تهران تصو
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انتشارش دیده می شود و دور از ذهن نیست که چاپخانه داران این یک دهه تاخیر برای چاپ قرآن را َصرف 
آماده سـازی ذهنـی خطاطـان، علمـا و حـکام کـرده باشـند. هرچنـد مهیـا نمـودن ابـزار الزم برای اسـتفاده در 
چاپ این قرآن را نیز می توان از جمله دالیل ثانویه این تاخیر زمانی به شمار آورد. چرا که بر خاف کتابهای 
ب منتشر می گردد، که پیش از این در چاپ هیچکدام از آثار منتشره در ایران  قبلی این قرآن با حروف معّرَ
ب در کشـوری که سـالهای سال استنساخ، تکثیر و  مرسـوم نبوده اسـت. البته که انتشـار قرآن با حروف معّرَ
مطالعه قرآنهای خطی با اعراب شایع بوده، امری مهم و حیاتی برای توجیه استفاده از این تکنولوژی جهت 
انتشار مهمترین کتاب مسلمانان و همچنین آرام نمودن افکار علما و عموم مردم به شمار می رفته است. 

ی بعـد از انتشـار قـرآن بـه سـال 1242 قمـری شـاهد چـاپ و انتشـار ده هـا قـرآن دیگـر و بسـیاری از  بـه هـر رو
یخی با تکنیک چاپ حروفی هستیم،10 کتابها با موضوعات فقهی، عقیدتی، ادبی، دعا و تار

کتاب زاد المعاد در ایران ]جدول 2[ اولین چاپهای 

نوعسالچاپچیمکان
ین العابدین بن ملک محمد تبریزیتهران سربیق 1244ز
سربیبدونناشناختهتهران
سنگیق 1251علی بن حاج محمد حسین امین الشرعتبریز
سنگیق 1257میرزا محمد صالح مستوفی شیرازیتهران
سنگیق 1258محمدعلی بن مسیح معروف بهتبریز
سنگیق 1259ناشناختهتهران
سنگیق 1260ناشناختهتهران
یس تبریزیتبریز سنیگق 1261میرزا علی خوشنو
یس تبریزیتبریز سنیگق 1261میرزا علی خوشنو

کتب ادعیه در دوره قاجار چاپ 
کـه یـک دهـه پـس از سـرآغاز چـاپ کتـاب در ایـران، کتابی  اولیـن بـار در دوره فتحعلی شـاه قاجـار اسـت 
کتـاب »زادالمعـاد« عامـه مجلسـی )د: 1110ق.(  بـا موضـوع دعـا در شـهر تهـران چـاپ و انتشـار می یابـد. 
کـه طـی دو قـرن گذشـته یکـی از پرمخاطب تریـن آثـار در ایـن موضوع بوده بـا سـرمایه گذاری معتمدالدوله 
گرجی )د: 1263ق.( و به اهتمام میرزا زین العابدین تبریزی به سال 1244 قمری به شیوه چاپ سربی و 

ب منتشر می گردد. )تصویر شماره 2( معّرَ

»زادالمعاد« پیش از انتشـار صحیفه سـجادیه در ایران بارها به اشـکال مختلف چاپ و انتشـار می یابد. 

کلیـات، ش 105-103،  کتـاب مـاه  پایـی چـاپ در ایـران، تعریـف و تخمیـن. الریـش مارزولـف، ترجمـه: آزاده افراسـیابی. مجلـه  10 . نو
1385ش.، صص. 31-22. 
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بـه  نیـز  و در طـول دوره قاجـار  )جـدول شـماره 2( 
مـدد صنعـت چـاپ بـه دفعـات در تهـران، تبریـز، 
اصفهان، شیراز و … به شیوه چاپ سربی و چاپ 
سـنگی منتشـر شـده اسـت. و طبـق آمـار اولیـه ای 
کتـاب در طـول دوره  گردیـده ایـن  کـه اسـتحصال 
گـر  قاجـار بیـش از 70 بـار چـاپ و انتشـار یافتـه و ا
کتـاب ارزشـمند را 500 نسـخه  متوسـط تیـراژ ایـن 
در نظـر بگیریـم ایـن کتـاب در این بـازه زمانی بیش 
و بی شـک  اسـت11  نسـخه چـاپ شـده  از 35000 
می تـوان آنـرا بـه عنـوان پرچاپ تریـن کتـاب دعـا در 

دوره قاجار نام برد. 

چـاپ  صنعـت  آغازیـن  دوره هـای  بـه  نگاهـی  بـا 
ایـن  از  اسـتفاده  درسـت  شـکل  می تـوان  براحتـی 
کارآمـد را در حوزه هـای مختلف  تکنولـوژی نوپـا و 
در  عمدتـًا  صنعـت  ایـن  دوران  ایـن  در  دیـد.12 
معـارف  بـا  مـردم  بیشـتر  هرچـه  آشـنایی  خدمـت 
الهی و اهل بیت علیهم السام است چنانچه در 
همیـن دوران شـاهد انتشـار متـون قدیمـی و معتبر 
شـناخته  و  شـاخص  معاصریـن  کتـب  یـا  و  دعـا 
گرفتـن  شـده در ایـن موضـوع هسـتیم. امـا بـا قـوت 
و شایع شدن این صنعت، خاصه در دوره بعد از 

کندگی جغرافیایی آنها بیشـتر می گردد، آهسـته آهسته  مشـروطه که تعداد چاپخانه ها، ناشـران و حتی پرا
گاه محتوائی  کتابهایی در موضوع دعا می زنند که  شـاهد آن هسـتیم که عده ای سـودجو اقدام به انتشـار 
کتابچه هـا و اوراق، دعـا، حـرز،  کـه چـاپ  تائیـد نشـده، مجعـول و مغلـوط دارد، و از همیـن زمـان اسـت 
کتب ادعیه منتشره در دوره قاجار را به سه  کلی می توان  طلسم و … شایع می گردد. در یک دسته بندی 

بخش تقسیم نمود: 

11 . مطابق آماری که در کتاب فهرستگان نسخه های خطی ایران فنخا )457:17( ارائه شده است، از این کتاب تا کنون 881 نسخه 
گـر استنسـاخ این کتاب پرمخاطـب را از زمان تألیفش یعنـی 1107قمری 3  خطـی در کتابخانه هـای ایـران شناسـایی شـده اسـت. مـا ا

کتاب خواهد بود.  کتاب طی این دو قرن برابر با سه چاپ از این  کنیم، استنساخ این  برابر این عدد نیز فرض 
ره دالیل مختلفی می تواند داشته باشد که شاید از مهمترین آنها هزینه باالی  12 . استاندارد محتوایی مناسب برای چاپ آثار در آن دو

گزیر به سمت دقت در انتخاب می کشاند.  که چاپخانه داران را نا کتاب است  چاپ و انتشار 

کتاب زادالمعاد  چاپ سربی ین  یر 2. صفحه آغاز  تصو
 عامه مجلسی منتشره به سال 1244ق. در تهران



آینۀ پژوهش  187
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

کتابـشناسی مویـــــوعی 
304نگاهی اجمالی بر چاپهای صحیفه سجادیه در دوره هاجار و پهلوی

بخـش اول چـاپ و انتشـار متـون کهـن دعاسـت، متونـی کـه تا پیش از ایـن به صورت نسـخه های خطی و به 
سختی در دسترس بودند، اما صنعت چاپ این امکان را فراهم نمود که در شمارگان باال و به دفعات این آثار 
چاپ و در اختیار عاقه مندانش قرار بگیرد،13 آثاری مانند »مصباح المتهجد« شیخ طوسی )د: 460ق.(،14 
»مهـج الدعـوات ومنهـج العنایـات«، 15 »المجتنـي مـن الدعـاء المجتبی«16ابـن طـاووس )د: 664ق.(، »عدة 
الداعـي ونجـاح السـاعي«17 و »الفصـول فـي دعـوات اعقـاب الفرائـض«18 ابـن فهـد حلـی )د: 841ق.(، »جنـة 
الواقیة والجنة الباقیة« 19و »بلد األمین«20 کفعمی )د: 905ق.(، »مفتاح الفاح«21 شیخ بهایی )د: 1031ق.(، 
»لئالی المخزونة«22 فیض کاشانی )د: 1091(، »زاد المعاد«،23 »مقباس المصابیح«24 و »تحفه الزائر«25 عامه 
مجلسی )د: 1110ق.(، »الکلم الطیب«26 صدرالدین مدنی دشتکی )د: 1120ق(، »الصحیفه العلویه والتحفه 
المرتضویه«27 سماهیجی )د: 1135ق.( از جمله کتب شناخته شده و شاخص دعا در دوره های قبل قاجار 
اسـت کـه همیشـه مـورد توجـه و عنایـت علمـا و مـردم بوده انـد. این آثـار در ایـن دوره بـه مدد علمای حـوزوی و 
تشـویق و ترغیـب آنهـا تصحیـح و انتشـار می یابنـد. البتـه در کنـار انتشـار ایـن آثـار قدیمـی و ارزشمند،انتشـار 

حاشیه ها، شروح و ترجمه های آنها نیز در همین دوران از رونق خوبی برخوردار بوده است .

کـه ادبیـات و شـیوه  بخـش دوم انتشـار متـون دعایـی نگاشـته شـده توسـط علمـای معاصـر اسـت. آثـاری 
نـگارش آن بـا حـال و هـوای جامعـه و نیازهـای معنـوی آن دوران همخوانـی داشـته و مطابـق معیارهـای 
کاربردی و مسـتند در اختیار خوانندگان  که مجموعه ای  ی اسـت و نویسـندگان آن سـعی داشـتند  حوزو
خود قرار دهند. آثاری چون »تسـهیل الدواء والدعاء لتحصیل الشـفاء ودفع المرض بالدعاء«28 نگاشـته 
محمدعبدالمطلـب بـن غیاث الدیـن محمـد اردوبـادی )د: قـرن 13ق.( »جامـع الدعـوات المنجـی مـن 
العارفیـن  »منهـاج   29 1302ق.(  )د:  شـیرازی  موسـوی  اسـماعیل  بـن  محمدرضـا  نگاشـته  المهلـکات« 

کتب اشاره می نمائیم.  13 . ما در این مقاله صرفا به اولین چاپهای این نوع از 
یری، 600ص.، 1338ق.  ز 14 . تهران: چاپخانه علمی، و

15 . تبریز: چاپخانه اسدآقا، رقعی، 452ص.، 1318ق. 
یری، 40ص.، 1323ق.  ز 16 . تهران: چاپخانه شرقی، و

17 . تبریز: چاپخانه مشهدی عبداهّلل، خشتی، 260ص.، 1274ق. 
18 . تهران: چاپخانه سید مرتضی باسمه چی طهرانی، 10ص.، 1314ق. 

19 . تهران: چاپخانه مشهدی اسدآقا، جیبی، 1314ق. 
20 . تهران: بی چا، 112ص.، رحلی، 1315ق. 

21 . تهران: بی چا، 305ص.، جیبی، 1317ق. 
22 . تهران: بی چا، 107ص.، جیبی، 1296ق. 

23 . تهران: بی چا، 358ص.، رحلی، 1244ق. 
24 . تهران: بی چا، 286ص.، جیبی، 1262ق. 

یری، 1261ق.  ز کار، 383ص.، و 25 . تبریز: چاپخانه محمدعلی مینا
26 . تهران: چاپخانه سیدمرتضی باسمه چی طهرانی، 150ص.، خشتی، 1326ق. 

27 . تهران: بی چا، 1269ق. 
28 . تهران: چاپخانه اهّلل قلی خان، رحلی، 1273ق. 

29 . تهران: بی چا، خشتی، 1277ق. 
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الزائریـن«31  »وسـیله  13ق.(،  قـرن  )د:  عسـگری  محمدعسـگر  بـن  محمدحسـن  العابدیـن30«  معـراج  و 
محمدرفیـع بـن علی اصغـر نظـام العلمـای تبریـزی )د: 1326ق.(، »انیـس الزائریـن فـي أسـرار المحبیـن 
وضیـاء قلـوب العارفیـن«32 نگاشـته محمدتقـی بـن محمدباقـر آقانجفـی )د: 1332ق.(، »عـروة المتینـة 
فـي آداب المدینـة«33 نگاشـته محمدصـادق بن ابوالحسـن مدرس تهرانـی )د: 1312ق.(، »ذخیرة العباد 
کبـر شـریعتمدار تبریـزی )د: 1331ق.( را می تـوان درزمـره  لیـوم المعـاد«34 تألیـف محمدحسـین بـن علی ا
کسـب نکـرده و  کـه البتـه هیچکـدام توفیـق آنچنانـی  کتـب دعـای آن دوران بـه شـمار آورد.  ایـن شـکل از 
کتاب »زادالمعاد« عامه مجلسی دارد را پیدا نمایند.  که  نتوانستند در میان مردم آن جایگاه و رتبه ای 

گردآورندگان آنها سـره  که  کتابهایی  کتب به اصطاح بازاری در موضوع دعا اسـت.  بخش سـوم، انتشـار 
یارتنامه ها، احراز و … تدوین می نمودند. عمده  و ناسره درهم آمیخته و مجموعه ای مشتمل از دعاها و ز
هـدف از انتشـار ایـن قبیـل آثـار منافـع مـادی ناشـران بـوده اسـت. چـرا کـه اواًل ناشـران بابت نـگارش چنین 
اثـری حـق التألیـف بـه صاحـب اثـر پرداخـت نمی نمودنـد، و در بسـیاری از مـوارد تدویـن ایـن آثار یا توسـط 
کاتب و یا توسط خودشان انجام می گرفت، ثانیا به جهت کم حجم بودن، تولید آنها به سرعت و البته با 
کم آن -که  کم هزینه انجام می شد، ثالثا به جهت پائین بودن قیمت تمام شده و حجم  کیفیت پایین و 
که  عمدتا در قطع جیبی بوده- عوام به خرید این قبیل آثار تمایل بیشـتری داشـتند. ازهمین باب اسـت 
گر دارند، نویسندگان آنها شناخته شده نیست  این کتابها غالبًا نام نویسنده بر صفحه عنوان نداشته و یا ا
و از طرفـی ناشـران آنهـا نیـز بیشـتر ناشـران دسـت چندمـی و گمنـام اسـت.  از جملـه این کتابهـا می توان به  
»مجموعه األدعیه«35 ، »جامع الدعوات«،36 «منتخب الختوم«37، »نخبه الدعوات الحیدریه«38 ، »نخبه 
االدعیـه«39 ، »منتخـب الزیـارات«40، »منتخـب الدعوات«41 ، »ممتاز الدعـوات فی األدعیه المتفرقات«42 

،»کتاب دعا«43، »شعائر األبرار فی األدعیه واألذکار«44 و … اشاره نمود. 

30 . تهران: بی چا، 1260ق. 
31 . تبریز: چاپخانه حاج احمدآقا، 71ص.، خشتی، 1324ق.

32 . ایران: بی چا، خشتی، 1296ق. 
33 . تهران: بی چا، جیبی، 1317ق. 

گلبهار، 356ص.، جیبی، 1313ق. 34 . اصفهان: چاپخانه 
ین العابدین، بیاضی، 1275ق. کربایی ز 35 . ایران: چاپخانه 

36 . تهران: بی چا، جیبی، 1298ق. 
37 . شکراهّلل بن لطف اهّلل لواسانی سینکی. تهران: بی چا، 181ص.، رقعی، 1287ق. 

38 .احمد یزدی. ایران: بی چا، جیبی، 1282ق. 
39 . ایران: بی چا، 64ص.، جیبی، 1328ق. 

40 . ایران: بی چا، خشتی، 1316ق. 
41 . محمدعلی علوی فاطمی. تهران: بی چا، 399ص.، خشتی، 1304ق. 

42 . تبریز: چاپخانه اسدآقا، 192ص.، جیبی، 1319ق. 
43 . تهران: چاپخانه حاجی عبدالرحیم، 77ص.، جیبی، 1338ق. 

44 . شیراز: چاپخانه ایالتی، 117ص.، جیبی، 1333ق. 
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چاپ سنگی صحیفه سجادیه
صنعـت چـاپ سـنگی امـکان فوق العـاده ای برای انتشـار سـریع تر و کم هزینه تر کتاب در شـبه قاره و صد 
یـخ شـاهد انتشـار پـی در پـی کتاب در شـهرهای  البتـه ایـران محسـوب می شـد و از ایـن رو بعـد از ایـن تار
مختلـف ایـران باالخـص تبریـز و تهـران هسـتیم. بعـد از ورود صنعـت چـاپ سـنگی به ایـران، اولین بار با 
یخ 25 رمضان سال 1249قمری در شهر تبریز به پایان  کتاب »قرآن« به تار استفاده از این تکنیک، چاپ 
یخ غره ذی حجه سال 1251قمری دومین کتابی که با این تکنیک  می رسد. 45 15 ماه بعد نیز یعنی به تار

کتاب »زادالمعاد« عامه مجلسی است.  در شهر تبریز چاپ می گردد 

صحیفه سجادیه در دوره صفوی و بعد از آن همواره مورد توجه علما، روحانیون و عموم مردم بوده است 
گـواه همیـن ادعاسـت. بـا ورود صنعـت  و استنسـاخ پرشـمار آن تـا پیـش از ورود صنعـت چـاپ بـه ایـران 
چاپ در ایران و بعد از گذشت حدود 30 سال شاهد آغاز تکثیر این کتاب ارزشمند و انتشار ترجمه ها، 

کتاب هستیم.  تکمله ها، شروح و حواشی این 

که قطعا برای شناسـایی  چاپ و انتشـار صحیفه سـجادیه در دوره قاجار معلول عواملی متعددی اسـت 
و معرفـی آن نیـاز بـه تحقیـق و تفحـص فـراوان در میـان متـون دینـی، نحله هـای فکـری و تربیتـی دینـی و 
اجتماعی پیش از قاجار و قاجار هستیم، اما شاید بتوان گفت که مهمترین آن دالیل، تاش برای اتصال 
کتـاب  کـه چـاپ و انتشـار  مـردم بـه منبـع فیـض از زبـان اهـل بیـت علیهـم السـام اسـت، و بعیـد نیسـت 
»الصحیفة العلویة والتحفة المرتضویة« سماهیجی )د: 1135ق.( که دربردارنده 156 دعا از امیرالمؤمنین 

علیه السام است و قریب به 20 بار در همین دوران چاپ و انتشار یافته، به همین دلیل باشد. 

انتشـار صحیفـه سـجادیه بـه عنـوان مجموعـه ای مسـتند با مضامین عرفانـی و معنوی بـاال از امام چهارم 
علیه السام و آثار شاخص قدما و معاصرین در دوره قاجار، نشان دهنده تاش جامعه دینی نخبگانی 
یارت و توسـل به بـارگاه الهـی و درگاه ائمه  کـردن هرچـه بیشـتر مـردم بـا طریقـه درسـت دعا، ز بـرای مأنـوس 

معصومین علیهم السام، بدور از خرافه است. 

کلکته  کتاب در شهر  یم،46 انتشار این  که از چاپ کتاب صحیفه سجادیه دار ی اولین اطاعی  به هر رو
هندوسـتان بـه سـال 1248قمـری اسـت. 47 آغـازی پیـش از هـر شـهر و یـا کشـوری مسـلمانی در جهـان که 
اسـتمرار قابـل توجهـی نیـز در ایـن جغرافیـا در پـی دارد. ما طی قرن 13 و 14 قمری شـاهد هسـتیم که شـبه 
کتاب، ترجمه و شـروحش بوده اسـت. چاپ ترجمه صحیفه به زبان  قاره مأوای خوبی برای انتشـار این 

یخ چاپ سنگی اصفهان: 75.  45 . تار
46 . پیـش از ایـن مقالـه ای بـا نـام »معرفـی چـاپ سـنگی از صحیفـه سـجادیه« کـه در کتـاب »پژوهشـنامه صحیفـه« بـه سـال 1390ش. 
توسـط انتشـارات دلیـل مـا در قـم منتشـر شـده، ضمـن معرفـی یکی از چاپهای سـنگی صحیفه سـجادیه اجماال 21 چـاپ از صحیفه 

گردید.  سجادیه البته تا سال 1367قمری معرفی 
47 . معجم المطبوعات العربیه: 181
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کتـاب و همچنیـن انتشـار اولیـن تکملـه صحیفـه یعنـی »  گجراتـی و شـروح ایـن  فارسـی، اردو، سـندی، 
گواه اهتمام جدی شیعیان شبه قاره به  الصحیفة السجادیة الثانیة« شیخ حرعاملی )1033-1104ق.( 

کتاب ارزشمند در این جغرافیای پهناور است.  گسترش این  بسط و 

کشـورهای اسـامی شـیعه ماننـد عـراق بـه چشـم نمی خـورد. البتـه بسـیار دیرتـر در مصـر  کـه در  اهتمامـی 
شـاهد انتشـار »الصحیفـة الثانیـة السـجادیة« شـیخ حرعاملـی )د: 1104ق( بـه سـال 1322قمـری و یـا در 
دمشـق شـاهد انتشـار تکمله دیگری از صحیفه سـجادیه با نام »الصحیفه الخامسـه« به اهتمام محسـن 
امیـن )د: 1371ق.(  بـه سـال 1330قمـری هسـتیم . امـا تنهـا اطاعی که از اولین چاپ صحیفه سـجادیه 
یم، انتشار این کتاب به سال 1352قمری به شیوه چاپ سنگی توسط مطبعة العلویة  در کشور عراق دار
کشـوری، مانند هندوسـتان تا به این حد  که جز ایران هیچ  اسـت.48 لذا می توان به صراحت اعام نمود 

در انتشار صحیفه جدی نبوده است. 

در ایـران بـرای اولیـن بـار صحیفـه سـجادیه بـه سـال 1262قمـری در شـهر تبریـز بهمـراه ترجمـه اش چـاپ و 
کاتبی  کاتب این نسخه یعنی محمدحسین بن میرزا محمد تبریزی )قرن 13ق.( همان  انتشار می یابد. 
که اولین قرآن چاپ سـنگی و دو چاپ زادالمعاد منتشـره به سـال 1251قمری و 1258 قمری را در  اسـت 
ی کتابـت اولین چاپ سـنگی صحیفـه سـجادیه را در جمادی االولی  شـهر تبریـز کتابـت نمـوده اسـت. و
1262قمری به اتمام می رساند. این صحیفه به خط نسخ معرب نگاشته شده و با جدول کشی و خطوط 

کتابت شده است.  بین سطور همراه با ترجمه  صحیفه سجادیه به خط نستعلیق تحریری بین سطور 

صحیفه حاضر همان روایت مشهور صحیفه یعنی روایت متوکل بن هارون مشتمل بر 54 دعا و همچنین 
در انتهـا شـاهد ملحقـات صحیفـه، بـا عبارت »مما الحق ببعض نسـخ الصحیفه …« هسـتیم. متاسـفانه 
مترجم این چاپ از صحیفه نامشـخص اسـت. اما با توجه به دأب ناشـران آن روزگار این احتمال می رود 
کـه کتابـت ایـن چـاپ از روی نسـخه  خطـی کـه به نظر مصحح، کاتب و یا ناشـر آن نسـخه  خوبی می آمده 
انجام شـده اسـت، که احتما آن نسـخه مترجم نیز بوده و ترجمه چاپ شـده نیز از همان نسـخه برداشت 
شده است. عدم وجود حواشی تصحیحی و یا توضیحی در این نسخه این احتماال را قوی تر می نماید که 
که از ابتدای ورود صنعت  گرفته اسـت. شـیوه ای  چاپ حاضر بر مبنای استنسـاخ از تک نسـخه صورت 
چـاپ مـورد اسـتفاده بسـیاری از چاپخانـه داران و کاتبـان بـود. امـا بـا گسـترش صنعـت چـاپ، اسـتفاده از 
متدهای تصحیحی سـنتی و غربی شـایع گردید و کم کم شـاهد ظهور نسـخه های چاپ شده ای هستیم 
ح هسـتند و در انتشـار آنها از یک یا چند نسـخه بدل اسـتفاده شـده است. هرچند در  که اصطاحًا مصّحَ
بسیاری از این نسخه ها ما اعان و یا اشاره ای مربوط به نسخ مورد استفاده را نمی بینیم،49 اما در حواشی 

48 . معجم المطبوعات النجفیه: 230
49 . از جملـه کتابهـای چـاپ سـنگی کـه بـا توجـه بـه توضیحـات مصحـح می دانیـم کـه از چـه نسـخه ای اسـتفاده کرده و این نسـخه در 
کتاب »العمده« ابن بطریق است. جهت اطاع بیشتر در این خصوص  کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است  حال حاضر در 
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ئم تصحیحی به وفور قابل مشاهده هست.  این قبیل نسخه ها عا

کـم و بیـش رمـوز )خ ل(، )س(، )خ(، )ص( و …  از بـاب نمونـه در صحیفـه منتشـره بـه سـال 1277قمـری 
ح آمده و یا  کتاب نامی از مصِحّ کتاب دیده می شـود بدون آنکه در ابتدا و یا انتهای  در جای جای این 

کاتب به استفاده از نسخه های مختلف اشاره بکند. 

ح نیست اما کاتب بیان داشته که در این  اما در نسخه منتشره به سال 1287 قمری هرچند اسمی از مصّحِ
تصحیـح بـه نسـخه های خطـی متعـدد مراجعه نموده اسـت. در این چاپ نیز اختاف نسـخه ها در برخی 

از صفحات با رمز )ن خ( )خ( مشخص گردیده است. در صفحه پایانی این صحیفه چنین آمده است: 
»صحیفه کامله من کام سید الساجدین امام زین العابدین علیه السام، چون بسیار نسخه چاپ خورده 
شـده بـود امـا نسـخه صحیـح میانـه آنهـا نبـود لهذا این نسـخه را از نسـخه قلمی اسـتکتاب و با نسـخه های 

متعدد بدقت تمام مقابله نمودم قربه الی اهّلل انا العبد االثم الجانی محمدتقی الگلپایگانی 1287« 

کـه در سـال 1271قمـری چـاپ و انتشـار  یـاض السـالکین«  در پایـان شـرح صحیفـه سـجادیه موسـوم بـه »ر
که این نسخه با نسخه های معتبر مقابله شده است کید شده  یافته نیز تأ

کاتبان  ی ناشـران و مصححان و  که انتشـار نسـخه ای پیراسـته و صحیح از یک طرف آرزو گفته نماند  نا
در آن دوره بـوده و از طرفـی دیگـر در برخـی مواقـع چنیـن عنوانـی بـازار گرمـی بـرای فـروش هرچه بیشـتر این 
کتاب و البته بسـیاری دیگر از متون قدیمی منتشـره در دوره قاجار محسـوب می گردیده و ناشـران سـعی 

کتاب پرمخاطب نمایند. می کردند به همین شیوه و با همین ادعا اقدام به چاپ و انتشار این 

نگاهی آماری به چاپهای صحیفه سجادیه
در مجموع  متن صحیفه سـجادیه در ایران و خارج از ایران بیش از 70 بار چاپ و انتشـار پیدا می کند، 
که از این تعداد 38 بار در دوره قاجار و 14 بار نیز در دوره پهلوی منتشر می شود. بیشترین تعداد انتشار 
که با توجه به نوپایی صنعت چاپ در این دوره آمار قابل توجهی  صحیفه مربوط به دوره ناصری است، 
که قابل تأمل  گرفته  که انتشار صحیفه سجادیه در شبه قاره  بیش از 17 بارصورت  گفته نماند  است. نا

است، و چرایی این اتفاق نیاز به بررسی بیشتر و صدالبته نگارشی مستقل دارد.  

سـید  الصحیفـة  شـرح  فـي  السـالکین  یـاض  »ر کتـاب  سـجادیه  صحیفـه  از  شـده  چـاپ  شـرح  اولیـن 
الساجدین« نگاشته علی خان بن احمد بن محمد مدنی دشتکی )1052-1120ق.( است. این شرح در 
سـال 1271قمری در تهران چاپ و انتشـار یافته و پس از آن دوبار در سـالهای 1282قمری، 1334قمری 
کـه پیش از ظهـور صنعت  مجـددًا چـاپ و انتشـار می یابـد. ایـن کتـاب شـرحی معـروف و مبسـوط اسـت 

رجوع کنید به: عمده ابن بطریق از نجف تا مشهد. مجید غامی جلیسه. چاپ نوشت. تهران: خانه کتاب،1394ش.، صص. 14
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کتاب شناسایی  کنون بیش از یکصد نسخه خطی از این  چاپ نیز بسیار محل توجه و مراجعه بوده و تا
شده است. 50 

نمودار انتشارصحیفه سجادیه به تفکیک دوره های پادشاهی در ایران

شـروح » نـور االنـوار فـي شـرح صحیفـة السـجادیة« تألیـف نعمة اهّلل بن عبـداهّلل بن محمد موسـوی جزایری 
)1050 - 1112ق.( و » لوامع االنوار العرشیة في شرح الصحیفة الکاملة السجادیة« نگاشته محمدباقر بن 
که در دوره قاجار  محمد ماباشـی شـیرازی )؟-1240ق.( نیز از جمله شـروح صحیفه سـجادیه هسـتند 
هرکدام دوبار چاپ و انتشار می یابند و ما در مجموع شاهد انتشار 16 چاپ از شروح مختلف صحیفه 
که البته بیشترین تعداد انتشار مربوط به دوره قاجار است.  سجادیه طی دوره قاجار و پهلوی هستیم. 

کتابهـای »الصحیفـة  انتشـار  انتشـار تکمله هـای صحیفـه سـجادیه در دوره قاجـار قابـل توجـه اسـت. 
السجادیة« الثانیة تألیف محمد بن حسن بن علی حرعاملی )1033-1104ق.( ، » الصحیفة السجادیة 
الثالثـة« تألیـف عبـداهّلل بـن عیسـی بیگ بـن محمدصالـح افنـدی )1066-1130ق.( ، »الصحیفـة الرابعـة 
الخامسـة  »الصحیفـة  و  )1254-1320ق.(  طبرسـی  نـوری  محمدتقـی  بـن  حسـین  تألیـف  السـجادیة« 
السـجادیة« تألیـف سیدمحسـن امیـن )1284-1371ق.( در ایـن دوره نشـان جدیـت و اهتمـام فـراوان 
علمـای آن دوران بـه مجمـوع ادعیـه رسـیده از آن حضـرت جهـت اسـتفاده معنـوی بـوده اسـت. هرچنـد 
برخـی از ایـن تکمله هـا ماننـد صحیفـه سـجادیه خامسـه در ایـران چـاپ نشـده و یا برخـی مانند صحیفه 

سجادیه ثانیه در غیر ایران هم منتشر شده اند.  

ترجمه های صحیفه
یه ای  کتاب همراه ترجمه زیرنویس، رو از انتشار اولین صحیفه سجادیه در سال 1262 قمری چاپ این 

50 . فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(: 303/17
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معمول در میان ناشران دوره قاجار بوده است. هرچند گاهی اوقات که صحیفه سجادیه بعنوان حاشیه 
کتابهـا چـون »زاد المعـاد« عامـه مجلسـی، »الصحیفـه العلویـه« سـماهیجی و یـا »منهـاج  در برخـی از 
العارفیـن و معـراج العابدیـن« عسـگری چـاپ و انتشـار پیـدا نمـوده اسـت،  به جهت شـکل صفحه آرایی 
کتابـت نمـوده اسـت. البتـه چنیـن موقعیت هایـی  گزیـر تنهـا متـن صحیفـه را  کاتـب نا کمبـود فضـا،  و 
استثنائاتی نیز دارد، چنانچه در چاپ صحیفه سجادیه منتشره به سال 1311قمری در اصفهان و چاپ 
گرفته- صحیفه سجادیه در حاشیه نیز با ترجمه زیرنویس  ی همین چاپ صورت  که از رو 1319قمری- 

گردیده است.  کتابت 

کثـر ترجمه هـای  متأسـفانه از اولیـن ترجمـه تـا آخریـن ترجمـه شناسـایی شـده در ایـن فهرسـت، مترجـم ا
منتشـره در ایران دوره قاجار ناشـناخته اسـت و در اغلب آنها هیچ اشـاره ای به نام مترجم نشـده اسـت. 
کبر شـریعتمدار تبریزی )؟- گردیده، محمدحسـین بن علی ا که نام و مشـخصات آن ذکر  تنها مترجمی 

که صحیفه سجادیه چاپ 1315قمری را ترجمه نموده است و این نسخه به امر علی  1331ق.( است، 
گردیده است. بن حسن موثق الملک چاپ و انتشار یافته و وقف عام 

شـریعتمدار تبریـزی از مترجمـان و مصححـان شـناخته شـده دوران خـود اسـت و آثـار مختلفـی چـون 
»اللئالـي العلیـة فـي ترجمـة جواهـر السـنیة فـي االحادیـث القدسـي«51، »وسـائل المحبیـن فـي ترجمـه 
خصایـص الحسـین«52، »انـوار السـعادة فـي ترجمـه اسـرار الشـهادة«53 را ترجمـه و انتشـار داده اسـت و 

کتابهای متعددی به اهتمام او تصحیح و انتشار یافته است. 54 همچنین 

با نگاه اجمالی به ترجمه های منتشره در چاپهای صحیفه سجادیه، شاهد تفاوتهای هستیم و البته این 
کاتبـان و یا مصححین  ی نسـخه های خطی مورد اسـتفاده  کـه ایـن ترجمه هـا از رو احتمـال داده می شـود 
گون طبیعتا  گونا استنسـاخ شـده اسـت و با توجه به اسـتفاده از نسـخه های خطی مختلف در چاپهای 
گرفته است. برای آشنایی اجمالی با این تفاوتها، چند نمونه  ترجمه ها نیز توسط افراد مختلفی صورت 
از ترجمه های منتشـره در بازه های زمانی مختلف از دعای اول صحیفه سـجادیه را با ذکر سـال نشـر مرور 

می کنیم:
یته ابصار الناظرین کان قبله والخر باآخر یکون بعده الذی قصرت عن رؤ الحمدهّلل األول با أول 

یری، 1306ق.  ز 51 . تبریز: چاپخانه اسدآقا، 318ص.، و
یری، 1308ق.  ز 52 . تهران: بی چا، 505ص.، و

53 . تبریز: بی چا، 681ص.، رحلی، 1312ق. 
54 . بـه نظـر می رسـد کـه وی از معتمدیـن میـرزا موثـق الدولـه خوانسـاالر نیـز بوده اسـت، چنانکه در مـرآت الوقایع مظفری آمده اسـت که 
بـه صوابدیـد میـرزا محمدحسـین شـریعتمدار تبریـزی موثق الدولـه خوانسـاالر مکتبـی در طهـران با نام مکتب احسـانی ایجـاد می کند. 
رجوع کنید به : مرآت الوقایع مظفری. عبدالحسـین سـپهر. مصحح: عبدالحسـین نوایی. تهران: مؤسسـه پژوهشـی میراث مکتوب، 

1386ش.، ج1، ص.251.
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متن ترجمهسال چاپ

1262
کـه اول همـه اوسـت بـی آنکـه اولـی باشـد پیـش از آن و آخـر همـه اوسـت  سـپاس مرخدایـرا 
کـرده اسـت از دیـدن او چشـمهای  کوتاهـی  کـه  بـی آنکـه آخـری باشـد پـس از آن، آنکسـی 

نگاه کنندگان

1277
که اول اسـت بی آنکه اول باشـد پیش از او و آخر بی آنکه آخر بوده باشـد  سـپاس مرخدا را 

کرده از دیدن او چشمهای بینندگان کوتاهی  که  بعد ازو 

1287
سـپاس مرخـدا را اول بـا اول بـود از پیـش و آخـر بـا آخـر بود از پس، آنخدائیکه کوتاه شـد از 

دیدن او چشمهای بینندگان

1311
سپاس مرخدا را که اول همه است، بی آنکه اولی بوده باشد پیش ازو، و آخرست بی آنکه 

کرده است از دیدن او چشمهای نگاه کنندگان کوتاهی  آخری باشد پس ازو، آنکسیکه 

1315
که اول همه است بی آنکه اولی باشد پیش ازو و آخر همه است بی آنکه  سپاس مرخدایرا 

کرده است از دیدن او چشمهای نگاه کنندگان کوتاهی  که  آخر باشد پس ازو، آنکسی 

 روایتهای صحیفه های چاپی
کـه او از پدرش  چنانچـه می دانیـم تمامـی روایتهـای صحیفـه سـجادیه بـه عمیـر بـن متوکل ختـم میگردد، 
یـد و امـام صـادق )ع( صحیفـه را نقل می نمایند. اما روایـت صحیفه از عمیر  ی نیـز از یحیـی بـن ز و پـدر و

که عبارتند از:  توسط چند نفر نقل می گردد 
1-  روایت ابن اعلم 

2-  روایت ابن مالک
3- روایت ابن مطهر

4- روایت ابن اشکیب

کـه در آغاز  روایـت مشـهور و در دسـترس صحیفـه سـجادیه تلفیقـی از روایـت ابـن اعلـم و ابـن مطهر اسـت 
بسیاری از صحیفه های سجادیه، بهاء الشرف از علمای قرن 6 هجری قمری، صحیفه را از اساتید خود 

کند تا اینکه سند در آخر به ابن أعلم منتهی شود. 55 روایت می 

با بررسی آنچه از صحیفه های سجادیه منتشره به شیوه چاپ سنگی در بازه زمانی مورد نظر در دسترس 
کـه همگـی ایـن چاپهـا برگرفتـه از همـان روایـت مشـهور اسـت. البتـه  گرفتـه ، مشـخص می گـردد  مـن قـرار 
کـه روایتهـای دیگـر صحیفـه یعنـی روایـت ابـن مطهـر،56 ابـن مالـک و ابـن اشـکیب  پژوهشـگران می داننـد 

55 . دراسة حول الصحیفة: ٢٠.
یـخ آن 695ق. اسـت. رجـوع کنیـد بـه  56 . از ایـن روایـت تنهـا یـک نسـخه بـه شـماره 3685 در کتابخانـه مرعشـی موجـود اسـت کـه تار

کتابخانه آیت اهّلل مرعشی: 81/10.  کتابهای خطی  : فهرست 
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تـا  کـم نسـخه و دور از دسـترس بوده انـد و  بسـیار 
همیـن اواخـر اطاعی از نسـخ خطی بجـای مانده 

از این روایتها در دسترس نبود. 57

در میان نسخه های چاپ شده صحیفه سجادیه 
کـه مـرور شـده اسـت، تنهـا در نسـخه منتشـره در 
سـال 1283قمـری در ابتـدای نسـخه و در حاشـیه 
که البته  گردیده  اشـاره ای به روایت شـیخ طوسـی 
از  ابـن غضائـری،  از  روایـت شـیخ طوسـی  طریقـه 
محمـد بـن عبـداهّلل شـیبانی، از جعفـر بـن محمـد 
بـن  از علـی  یـات،  ز بـن عمـر  از عبـداهّلل  حسـنی، 
بـن  از متـوکل  بـن متـوکل،  از عمیـر  نعمـان اعلـم، 

هارون می باشد. 58

 در این حاشیه آمده است: 
یـس الحلـی حدثنـا الشـیخ  »بخـط محمـد بـن ادر
الحسـن  ابوعلـی  السـعید  االمـام  السـید  االجـل 
بـن محمـد بـن الحسـن الطوسـی ادام اهّلل تاییـده 
فـی شـهر جمـای االخـره مـن سـنه احـدی عشـره 
و خمسـماه قـال اخبرنـا الشـیخ الجلیـل ابوجعفـر 
محمـد بـن الحسـن الطوسـی قـال اخبره الحسـین 
ابوالفضـل  حدثنـا  قـال  الغضایـری  عبیـداهّلل  بـن 
محمد بن عبیداهّلل بن المطلب الشـیبانی فی شـهور سـنه خمس و ثمانین و ثلثماه قال حدثنا الشـریف 

ابوعبداهّلل جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن الخ«

57 . روایت ابن اشکیب، در سال 1383ش. به اهتمام دوست عزیز و فرزانه ام جناب حجه االسام والمسلمین سیداحمد سجادی 
کتابخانـه شـخصی مرحـوم حضـرت آیـت اهّلل روضاتـی تصحیـح و توسـط مرکـز تحقیقـات  ادام اهّلل توفیقاتـه بـر اسـاس نسـخه خطـی 

رایانه ای حوزه علمیه اصفهان چاپ و انتشار پیدا نمود. 
روایـت ابـن مالـک نیـز کـه قدیمی تریـن نسـخه خطـی بجای مانده از صحیفه سـجادیه که در سـال 416قمری کتابت شـده و این نسـخه 
یـر یکـی از سـتونهای آن حـرم مطهـر صندوقـی پیدا  سـالها مفقـود بـود تـا آنکـه در طـرح توسـعه حـرم مطهـر امـام هشـتم علیـه السـام در ز
شـد کـه حـاوی نسـخه های خطـی بـود کـه تقریبـا همگـی مربوط به قـرن 5 هجری قمری بـوده و از جملـه آنها همین صحیفه سـجادیه 
است. این صحیفه در سال 1371ش. به اهتمام مرحوم حجه االسام والمسلمین کاظم مدیرشانه چی تصحیح در سال 1371ش. 
توسـط بنیاد پژوهشـهای آسـتان قدس رضوی انتشـار می یابد. البته بعدها نسـخه دیگری از این صحیفه در کتابخانه مرحوم آیت اهّلل 
العظمی مرعشـی نجفی پیدا می شـود که اسـتاد عزیز و پژوهشـگر فرهیخته سـیدمحمدجواد حسـینی جالی این نسخه را تصحیح و 

به سال 1380ش. توسط انتشارات دلیل ما انتشار می یابد. 
58 . رجال الطوسی: 485. 

یر 3. صفحه آغاز صحیفه سجادیه چاپ سنگی   تصو
منتشره به سال 1262ق. در تبریز
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کهن صحیفه اهمیت چاپهای 
کتابهای چاپ سنگی و سربی  در باب اهمیت بررسی و اهتمام به شناسایی، نگاهداری و استفاده از 
کـه مجـال خـود را می طلـب، امـا اجمـااًل در  منتشـره در دوره قاجـار و حتـی پهلـوی سـخن بسـیار اسـت 
خصـوص صحیفـه سـجادیه دقـت نظـر در چنـد نکته الزم اسـت. اول آنکه بسـیاری از چاپهای صحیفه 
از  بـا اسـتفاده  بـه همـت عالمـان و مصححـان خـوش ذوق  سـجادیه، حواشـی، تکمله هـا و شـروح آن 
نسخه های خطی موثق و نفیس روانه چاپخانه ها گردیده است، نسخه های خطی که هیچ بعید نیست 
که دیگر از آنها خبری در میان نباشد. از باب نمونه در صفحه عنوان کتاب »نور االنوار فی شرح صحیفه 
کـه بـه سـال 1317قمـری چـاپ و منتشـر شـده،  السـجادیه« نگاشـته سـید نعمـت اهّلل جزایـری )1112 ق.( 
ی نسـخه به  کـه چاپ حاضـر از رو شـیخ عبدالعلـی بـن آقامحمـد بسـطامی مصحـح کتـاب بیـان داشـته 

کتابت شده است:  خط مؤلف 
ی عنـد بعـض السـاده مـن احفـاد المؤلـف بخطـه ره فانتسـخ منـه   » … فوجـده فـی المشـهد المطهـر الغـرو
حافظا لواعد النسـخ والتصحیح « انتشـار این شـرح به تنهایی صورت نمی گیرد و در حاشـیه این چاپ 
تعلیقات محقق داماد بر صحیفه سجادیه و شرح وجیزه ای از فیض کاشانی بر صحیفه و کتاب حدیقه 

الهالیه شیخ بهایی را نیز افزوده می گردد.

دوم آنکـه آشـنایی بـا ترجمه هـای صحیفـه سـجادیه در دوره قاجـار الزامـًا منـوط بـه دسترسـی بـه چاپهای 
که بخش قابل توجهی از ترجمه های این دوره استنساخ نشده بلکه چاپ  کتاب است چرا  سنگی این 

گردیده است. 

سـومین نکتـه آنکـه شناسـایی و بررسـی چاپهـای منتشـر صحیفـه سـجادیه در دوره قاجـار از باب بررسـی 
کتـب ادعیـه در ایـن دوره حائـز اهمیـت اسـت،  و نگاهـی جامـع بـه سـنت دعایـی مـردم دوره  سـیر تطـور 
کتابهای چاپ سنگی آن دوران باألخص صحیفه سجادیه غیرممکن خواهد بود.  قاجار بدون بررسی 

کـه  نکتـه آخـر آنکـه در بسـیاری از چاپهـای صحیفـه سـجادیه شـاهد حواشـی توضیحـی و لغـوی هسـتیم 
بررسی آنها و حتی تجمیع آنها کمک قابل توجهی به فهم هرچه بیشتر این کتاب ارزشمند خواهد نمود.

شیوه پژوهش
که طی بیش از ده  کتابهای چاپ سـنگی اسـت،  کتاب فهرسـتگان  بخشـی از پژوهش حاضر برگرفته از 
سـال گذشـته بـا مراجعـه بـه منابـع مختلـف کتابشناسـی و یا مراجعه مسـتقیم بـه مخازن بیـش از یکصد 
کتابها در حال  یت اصل و یا تصاویر  کشـور و رؤ کشـور و حتی خارج از  کتابخانه  مختلف در جای جای 

تهیه و آماده سازی است. 

سـربی  و  سـنگی  چـاپ  کتابهـای  مخـازن  هنـوز  اوال  کـه  اسـت  ضـروری  نکتـه  دو  ایـن  نمـودن  عنـوان 
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کتابخانه هـای بسـیاری در داخـل و خـارج از ایـران فهرست نویسـی نگردیـده و یـا فهرسـت خوبـی از آنهـا 
ارائـه نشـده اسـت. نکتـه دوم آنکـه صحیفـه سـجادیه کتابـی بـا موضـوع ادعیـه بـوده و چه بسـا بسـیاری از 
که در طول سال حداقل یکبار  کتاب را داشتند مانند قرآن  که سواد خواندن این  علما، طاب و مؤمنین 
کتاب نیز مورد مطالعه و بهره برداری علمی و معنوی قرار می گرفته اسـت. لذا  ختمش انجام میشـد این 
بسیاری از نسخه ها و چاپهای این کتاب در طول سالیان و در گذر زمان پاره، مخدوش و از بین رفته اند 

کمال تأسف نسخه ای از آنها در دست ما نیست.   و امروزه با 

کـه از  در مقالـه حاضـر صرفـا بـه چاپهـای صحیفـه سـجادیه، ترجمه هـا، شـروح و تکمله هایـی پرداختیـم 
آغازین چاپ صحیفه سـجادیه به سـال 1248 قمری در دوره قاجار تا آخرین نسـخه شناسـایی شـده در 
سـال 1357 شمسـی در دوره پهلـوی در داخـل و خـارج ایـران چـاپ و انتشـار پیـدا نموده انـد. عمـده ایـن 
چاپهـا بـا تکنیـک چـاپ سـنگی منتشـر شـده اند امـا در مـواردی نیز که شـیوه چـاپ حروفی بوده اسـت در 
کتابها در جلوی عناوین آنها داخل پرانتز  مشـخصات چاپ به آن اشـاره شـده اسـت. همچنین به زبان 
کتـاب  کـه در مقدمـه  کتابشناسـی و مستندسـازی و … همـان شـیوه ای اسـت  اشـاره شـده اسـت. شـیوه 

یخ چاپ سنگی اصفهان و دیگر فهارس منتشره از بنده اشاره شده است.  تار

نـگارش مقالـه حاضـر بـه توصیـه و تشـویق دوسـت و اسـتاد ارجمنـدم جنـاب حجـه االسـام والمسـلمین 
یخ 25 رجب المرجب سال 1441قمری مصادف با اول  ابوالفضل حافظیان بابلی ادام اهّلل توفیقاته در تار
گردید و بحمداهّلل والمنه، در پنجم شـعبان سـال 1441قمری برابر با 11  فروردین سـال 1399 شمسـی آغاز 
فروردیـن 1399شمسـی، مصـادف بـا والدت با سـعادت امام چهارم حضرت زین العابدین علیه السـام 
گرفتـه و مرگـی خامـوش و آرام، بنـدگان خـدا را در  کرونـا جهـان را فرا کـه ویـروس  گردیـد. در روزهایـی  تمـام 

که سایه محبت خداوند جهان بگسترد و آرامش بر زمین بازگردد.  آغوش می گیرد. امیدوارم 

کتابخانه های بررسی شده و اختصارات آنها در فهرست لیست 

کتابخانهاختصار مکاننام 

قمکتابخانه آستانه حضرت معصومه )س(آستانه

مشهدکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی )ع(آستان قدس

قممجموعه شخصی آیت اهّلل بروجردی )ره(آیت اهّلل بروجردی

یه یهابن مسکو اصفهانکتابخانه ابن مسکو

قمکتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب ادیان و مذاهب

قمکتابخانه ارموی

تهرانکتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن مفاخر
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کتابخانهاختصار مکاننام 

تبریزکتابخانه عمومی تربیتتربیت

یخ اسامی یخ اسام و ایرانتار قمکتابخانه تخصصی تار

بنارس کتابخانه جامعه جوادیهجامعه جوادیه 
)هندوستان(

تهرانکتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسامیدائره المعارف

تهرانکتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات

تهرانکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهراندانشگاه تهران

ىدانشگاه رازی کرمانشاهکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد شهید مطهری دانشگاه راز

گو گودانشگاه شیکا گو )آمریکا(کتابخانه دانشگاه شیکا شیکا

یاض کتابخانه دانشگاه ملک سعوددانشگاه ملک سعود ر
)عربستان(

قمکتابخانه دفتر تبلیغات اسامی حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات

تهرانکتابخانه سازمان مدارک فرهنگی انقاب اسامیسازمان مدارک

تهرانکتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری )ره(سپهساالر

شیرازکتابخانه و مرکز پژوهش شاهچراغشاهچراغ

اصفهانکتابخانه مرکزی شهرداری اصفهانشهرداری اصفهان

شهرریکتابخانه آستان حضرت عبدالعظیم )ع(عبدالعظیم

قمکتابخانه عمومی آیت اهّلل حائری )ره(فیضیه

کستانگنج بخش گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا اسام آباد کتابخانه 
کستان( )پا

تهرانکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامیمجلس

قمکتابخانه محقق طباطباییمحقق طباطبایی

قمکتابخانه بزرگ حضرت آیت اهّلل مرعشی )ره(مرعشی

قمکتابخانه حضرت آیت اهّلل بروجردی )ره(مسجد اعظم

گیل گیلمک  مونترال )کانادا(کتابخانه دانشگاه مک 

کتابخانه و موزه ملکملک تهرانموسسه 

کتابخانه ملی ایرانملی تهرانسازمان اسناد و 

تهرانکتابخانه شخصی اصغر مهدویمهدوی

خوانسارحوزه علمیه حضرت ولی عصر )عج(ولی عصر )عج(
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کاتب: بهشتی، محمدعلی بن محمد )قرن ١٣ق.(
محمدحسـین،  کربایـی   و  اهّلل قلی خـان  چاپخانـه  تهـران: 

162ص.، رحلی، 1273ق. 
الدعـاء  و  الـدواء  2.تسـهیل  العارفیـن؛  منهـاج   .1 ضمائـم: 

لتحصیل الشفاء
]آسـتان قدس، آسـتانه، مسـجد اعظم، شـهرداری اصفهان، 

مجلس، ملک، ولی عصر )عج([ 

)6(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
تبریز: بی چا، 220ص.، 1273ق. 

ضمائم: 1. الصحیفة العلویة والتحفة المرتضویة
]آستانه[ 

)7(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
خوانساری، محمد بن محمدشفیع )قرن 13ق.( 

محمدعلـی  بـن  محمدحسـین  کربایـی  چاپخانـه  تهـران: 
طهرانی باسمه چی، 269ص.، جیبی، 1277ق. 

ضمائم: 1. ترجمه صحیفه سجادیه؛ 2. دعای حجاب
]آستانه، مسجداعظم، مجلس[

)8(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به امر: شیرازی، زین العابدین بن آقابزرگ )قرن 13ق.( 

کازرونی، محمدتقی )قرن 13ق.(  کاتب: 
وزیـری،  ]214[ص.،  کاشـانی،  میرزاحسـن  مطبـع  بمبئـی: 

1279ق. 
ضمائم: 1. الصحیفة العلویة والتحفة المرتضویة

]آستان قدس؛ ابن مسکویه[ 

)9(

• متن •

)1(
الصحیفة الکاملة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کلکته: بی چا، 224ص.، 1248ق. 

]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة: 181[ 

)2(
الصحیفة السجادیة الکاملة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: تبریزی، محمدحسین بن محمد )قرن ١٣ق.(

تبریز: بی چا، ]175[ص.، رقعی، 1262ق. 
ضمائم: 1. ترجمه صحیفه سجادیه

]آستان قدس؛ ارموی؛ مشار، ملی[ 

)3(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به امر: تاجر شیرازی، باباصاحب )قرن ١٣ق.(

کاتب: شیرازی، ابوطالب بن محمدعلی )قرن ١٣ق.(
کاشـانی، 232ص.، رقعـی،  بمبئـی: چاپخانـه محمدحسـن 

1265ق. 
]سازمان مدارک، ملی، دانشگاه رازی، ارموی[ 

)4(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به امر: شیرازی، زین العابدین بن آقابزرگ )قرن 13ق.( 

بمبئی: بی چا، 1271ق. 
]ارموی، ملی[ 

)5(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به اهتمام: اصفهانی، محمدعلی )قرن ١٣ق.(
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]سپهساالر، مسجد اعظم، فیضیه، مجلس[ 

)13(
الصحیفة الکاملة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: تبریزی، محمدحسین )قرن ١٣ق.(
کتابفروش، محمد )قرن ١٣ق.( به اهتمام: 

تبریز: بی چا، 153ص.، 1284ق. 
ضمائم: 1. زادالمعاد

]ملی، تربیت[ 

)14(
الصحیفه الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
گلپایگانی، محمدتقی بن محمدحسن )قرن ١٤ق.( کاتب: 

تهران: بی چا، 290ص.، جیبی، 1287ق. 
ضمائم: 1. ترجمه صحیفه سجادیه 

]سپهساالر، مسجد اعظم، ملی[ 

)15(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
محمدحسـین  و  محمدقلـی  کربایـی  چاپخانـه  تهـران: 

طهرانی، وزیری، 1288ق. 
یـارت مفجعـه  کبیـر؛ 3. ز ضمائـم: 1. زاد المعـاد؛ 2. جوشـن 

امام حسین )ع( 
]مسجد اعظم؛، مجلس[ 

)16(
کاملة )عربی( صحیفة 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بمبئی: بی چا، 1289ق. 

ضمائم: 1. الصحیفة العلویة والتحفة المرتضویة
]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة: 181[ 

)17(

الصحیفة السجادیة )عربی(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

به اهتمام: سیداصغرحسین )قرن ١٣ق.(
لودیانه: مطبعه مجمع البحرین، 300ص.، 1279ق. 

ضمائم: 1. ترجمه صحیفه سجادیه
]کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره: 773/1[  

)10(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: خوانساری، ابوالقاسم )قرن ١٣ق.(

محمدحسـین،  و  محمدقلـی  کربایـی  چاپخانـه  تهـران: 
وزیری، 1281ق. 

ضمائم: 1. زادالمعاد
]آستان قدس[ 

)11(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: احمد بن عبداهّلل 

به اهتمام: فخار طهرانی، موسی )قرن ١٣ق.(
تهران: بی چا، رحلی، 1282ق. 

ضمائـم: 1. منهـاج العارفیـن و معـراج العابدیـن؛ 2. تسـهیل 
الدواء و الدعاء لتحصیل الشفاء و دفع المرض بالدعاء

]سپهساالر، مسجد اعظم، آیت اهّلل بروجردی[ 

)12(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به امر: خراسانی، محمد )قرن ١٣ق.(

کاتب: تبریزی، محمدحسین )قرن ١٣ق.(
ایـران: چاپخانـه کربایـی محمدحسـین بـن آقارضـا، جیبی، 

1283ق. 
ضمائم: 1. مناجات خمسةعشر
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160ص.، رحلی، 1298ق. 
العابدیـن؛ 2. رسـاله  و معـراج  العارفیـن  1. منهـاج  ضمائـم: 
الدعـاء  و  الـدواء  تسـهیل   .3 قـرآن؛  مشـکله  الفـاظ  بیـان  در 

لتحصیل الشفاء و دفع المرض بالدعاء
]آستان قدس، ملی، مسجد اعظم، آیت اهّلل بروجردی[ 

)20(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کرمان: بی چا، 363ص.، 1299ق. 

]معجم المطبوعات العربیة فی ایران:338[ 

)22(
کاملة )عربی( صحیفة 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بمبئی: بی چا، 301ص.، 1300ق. 

]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة؛ 181[ 

)23(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
ابوالقاسـم  بـن  محمدصـادق  خوانسـاری،  حسـینی  کاتـب: 

)قرن ١٤ق.(
تهران: چاپخانه آقارضاقلی، 1300ق. 

]آستان قدس[ 

)30(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: زنجانی، محمد )قرن ١٤ق.(

کاتـب: خوزانـی سـدهی، محمدرضـا بـن محمدمهـدی )قرن 
١٤ق.(

تهران: مطبعه سید مرتضی، 606ص.، وزیری 1300ق. 
ضمائم: 1. زاد المعاد

]آستان قدس[ 

کاملة )عربی( صحیفة 
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

بمبئی: بی چا، 194ص.، 1294ق. 
کامله )سندی( ضمائم: ترجمه صحیفه 

]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة: 181[ 

)18(
کاملة )عربی( صحیفة 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بمبئی: بی چا، 204ص.، 1294ق. 

کامله )گجراتی( ضمائم: 1. ترجمه صحیفه 
]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة: 181[ 

)19(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به امر: خوانساری، محمد بن علی )قرن ١٤ق.(

به امر: خوانساری، محمد بن زین العابدین )قرن ١٤ق.(
بـه اهتمـام: تاجـر کتابفـروش خوانسـاری، عبدالحسـین )قرن 

١٤ق.(
کاتب: نقیب لشکرنویس خوانساری ، ابوالقاسم بن عبداهّلل 

تهران: بی چا، وزیری، 1297ق. 
]ولی عصر )عج(، ملی[ 

)21(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بـن  محمدحسـین  خوانسـاری،  شیخ االسـام  مصحـح: 

احمد)قرن ١٤ق.(
مصحح: خوانساری، محمدحسین بن محمد )قرن ١٤ق.(

کاتب: خوانساری، محمد بن علی )قرن ١٤ق.(
کاتب: خوانساری، ابوالقاسم بن عبداهّلل )قرن ١٤ق.(

به اهتمام: خوانساری، عبدالحسین بن آقابابا )قرن ١٤ق.(
قاجـار،  علی قلی خـان  و  آقاسـیدمهدی  کارخانـه  تهـران: 
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یـس قرنـی؛ 44. در نمـاز  یـارت شـبهای قـدر؛ 43. دعـای او ز
یارت امام موسی  کیفت ز یارت اربعین؛ 46.  استسقا؛ 45. ز
شـاه  یـارت  ز  .48 )ع(؛  محمدتقـی  امـام  یـارت  ز  .47 )ع(؛ 
یارت حلیمه  یارت عسگریین )ع(؛ 50. ز عبدالعظیم؛ 49. ز
یـارت صاحـب  یـارت حسـن خاتـون؛ 52. ز خاتـون؛ 51. در ز
یارت امـام رضا )ع(؛ 55.  االمـر )عـج(؛ 53. عهدنامـه؛ 54. ز

یارت حضرت معصومه )ع(؛ 56. ختومات  ز
]مسجد اعظم[ 

)26(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: تبریزی، محمدحسین )قرن ١٤ق.(

تبریز: چاپخانه اسدآقا بن علي بن محمدحسین مطبعه چي 
تبریزي، جیبی، 1303ق. 

ضمائم: 1. مناجات خمسةعشر
]عبدالعظیم، فیضیه، مجلس[ 

)27(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کربایی عبدالحسین )قرن ١٤ق.( به امر: حسینقلی بن 

کاتب: محمد بن علی )قرن ١٤ق.(
ایران: کارخانه حسـینقلی بن کربایی عبدالحسـین، ]229[

ص.، 1304ق. 
ضمائم: 1. مناجات خمسةعشر

]مسجد اعظم[

)28(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
محمدمومـن  بـن  شـیخ عبدالوهاب  چاپخانـه  بمبئـی: 

شیرازی، 256ص.، 1305ق. 
]سپهساالر[ 

)24(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به اهتمام: خوانساری، ماحسن )قرن ١٤ق.(

به اهتمام: خوانساری، محمدصادق )قرن ١٤ق.(
کاتب: طالقانی، قربانعلی )قرن ١٤ق.(

تهـران: چاپخانـه آقـا میرمحمدباقـر رازی طهرانـی، 148ص.، 
رقعی، 1301ق. 

ضمائم: 1. زاد المعاد
]آستانه، ابن مسکویه، عبدالعظیم[ 

)25(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: محمدعلی )قرن ١٤ق.(
ایران: بی چا، وزیری، 1301ق. 

ضمائـم: 1. زاد المعـاد؛ 2. تعقیبـات؛ 3. دعـای صبـاح؛ 4. 
دعـای مشـلول؛ 5. دعـای عشـرات؛ 6. دعـای سـمات؛ 7. 
دعـای دوازده امـام خواجـه نصیـر؛ 8. مناجـات خمسه عشـر؛ 
دعـای   .11 اعتصـام؛  سـیفی  دعـای   .10 مجیـر؛  دعـای   .9
عدلیه؛ 12. دعای عدلیه صغیر؛ 13. مناجات امیر)ع(؛ 14. 
کردن؛  کبیر؛ 16. دعا جهت درد  دعای نادعلی؛ 15. جوشن 
17. جوشـن صغیـر؛ 18. دعـای عیـد؛ 19. دعـای تربـت؛ 20. 
یـارت الـدوره فـی  یـارت امیـر )ع(؛ 22. ز احـکام مسـافر؛ 21. ز
یـارت غدیـر؛ 25. دعـای  یـارت؛ 24. ز النجـف؛ 23. دعـای ز
مخصوصـه عیدمولـود؛ 26. دعـای مخصوصـه روز مبعـث؛ 
یارت روز بیست و یکم؛ 28. اعمال مسجد کوفه؛ 29.  27. ز
یـد؛ 32. اعمـال  اعمـال مسـجد سـهله؛ 30. اعمـال مسـجد ز
حسـین  امـام  یـارت  ز فضیلـت  در   .33 صعصعـه؛  مسـجد 
یـارت  ز  .35 )ع(؛  حسـین  امـام  مطلقـه  یـارت  ز  .34 )ع(؛ 
یـارت حضـرت عبـاس  مفجعـه؛ 36. جامعـه صغیـره؛ 37. ز
یارت  یـارت عیدیـن؛ 40. ز یـارت روز عرفـه؛ 39. ز )ع(؛ 38. ز
یارت مخصوصه رجب؛ 42.  مخصوصه نیمه شعبان؛ 41. ز
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گلستانه، محمدجعفر بن محمدرحیم )قرن 14ق.( به امر: 
بـن  محمدحسـین  اصفهانـی،  کتابفـروش  تاجـر  امـر:  بـه 

محمدجعفر )قرن 14ق.( 
کاتب: محمدعلی بن محمد )قرن 14ق.(
تهران: بی چا، 176ص.، وزیری، 1312ق. 

ضمائـم: 1. زاد المعـاد؛ 2. مناجـات خمسةعشـر؛ 3. دعـای 
ایـام هفتـه؛ 4. تعقیبـات نمـاز؛ 5. دعـای عدلیـه؛ 6. دعـای 
دعـای   .9 مجیـر؛  دعـای   .8 سـمات؛  دعـای   .7 صبـاح؛ 
مشـلول؛ 10. دعـای عشـرات؛ 11. دوازده امـام خواجـه نصیـر؛ 
12. دعای سـیفی؛ 13. حرز یمانی؛ 14. شـرح دعای سـیفی؛ 
15. دعای دیگر سیفی؛ 16. دعای علوی مصری؛ 17. دعای 
کبیـر؛ 18. دعـای جوشـن صغیـر؛ 19. احـراز دوازده  جوشـن 
 .21 )ع(؛  حسـین  امـام  و  حسـن  امـام  تعویـذ   .20 )ع(؛  امـام 
یـس قرنـی؛ 23. دعـای  دعـای محمـد حنفیـه؛ 22. دعـای او
احتجاب؛ 24. عریضه ائمه )ع(؛ 25. عریضه صاحب االمر 
)عج(؛ 26. طریقه استخاره؛ 27. نامه استخاره؛ 28. طریقه 
دیگـر اسـتخاره؛ 29. ادعیـه اقدسـیه؛ 30. خـواص چهل اسـم 
یسی؛ 31. ختم دعای قاموس قدرت؛ 32. ختم صلوات؛  ادر
33. طریقـه ختـم سـوره واقعـه؛ 34. ختـم وارده در ایام هفته؛ 
35. ختـم آیـت الکرسـی؛ 36. دعـای در وضـو؛ 37. ادعیـه 
دفـع امـراض؛ 38. ادعیه متفرقه؛ 39. دعای صنمی قریش؛ 
کیفیـت نمـاز لیلـه الدفـن؛ 42.  40. دعـای ام الصبیـان؛ 41. 
خـواص سـوره یسـن؛ 43. خـواص ادعیه متفرقـه؛ 44. در ذکر 

تربت حضرت امام حسین )ع( 
]آستانه، آیت اهّلل بروجردی[ 

)33(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: خوانساری، احمد )قرن 14ق.(

کاتب: خوانساری، ناصرقلی )قرن 14ق.(
تبریز: مطبعه حاج آقا احمد، وزیری، 1312ق. 

ضمائم: 1. زاد المعاد 

)29(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
ابوالقاسـم  بـن  محمدصـادق  خوانسـاری،  حسـینی  کاتـب: 

)قرن 14ق.(
ایران: بی چا، 286ص.، جیبی، ]1308[ق. 

]آستان قدس[ 

)31(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتـب: الادری، عبدالجـواد بـن عبدالحمیـد بـن مؤمـن )قـرن 

14ق.(
محمدکاظـم  بـن  سـلیمان  شـیرازی،  رکن الملـک  امـر:  بـه 

)1254-1331ق.(
اصفهان: دارالطباعه اصفهان، 324ص.، رحلی، 1311ق. 

سـجادیه  صحیفـه  ترجمـه   .2 المعـاد؛  زاد   .1 ضمائـم: 
)فارسـی(؛ 3. دعـای صبـاح؛ 4. مناجـات خمسةعشـر؛ 5. 
کبیـر؛ 6. دعـای مجیـر؛ 7. دعـای سـمات؛ 8. دعـای  جـوش 
مشلول؛ 9. دعای جوشن صغیر؛ 10؛ دعای توسل؛ 11. دعای 
 .13 کبـری؛  عدیلـه  دعـای   .12 نصیـر؛  خواجـه  امـام  دوازده 
یـارت امام  دعـای عشـرات؛ 14. دعـای صنمـی قریـش؛ 15. ز
یـارت  یـارت حضـرت معصومـه )س(؛ 17. ز رضـا )ع(؛ 16. ز
حضـرت عبدالعظیـم؛ 18. دعای گندم؛ 19. دعای تربت ابا 
گوسفند؛ 21. دعای  عبداهّلل الحسین )ع(؛ 20. دعای قربانی 
چهارشـنبه سـوری؛ 22. اشـعار فـي مـدح رکن الملـك؛ 23. 
قصیده ای در مدح رکن الملک؛ ابیات فی طبع زاد المعاد. 
]مسـجد اعظـم، آیـت اهّلل بروجـردی، آسـتانه، آسـتان قـدس، 
سـازمان  ملـک،  اصفهـان،  شـهرداری  ملـی،  ابن مسـکویه، 

مدارک[ 

)32(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
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)37(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بـه اهتمـام: شـیرازی طهرانـی، احمـد بـن محمدعلـی )قـرن 

14ق.(
مصحح: قوچانی، محمدباقر )قرن 14ق.(

تهران: بی چا، 280ص.، جیبی، 1317ق. 
ضمائـم: 1. مناجـاة االنجیلیـة؛ 2. مناجـات خمسةعشـر؛ 3. 

کساء حدیث 
]سپهساالر، مسجد اعظم، مجلس، فیضیه [ 

)38(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بـه سـرمایه: رکن الملـک شـیرازی، سـلیمان بـن محمدکاظـم 

)1254-1331ق.(
314ص.،  عیسـی،  بـن  محمدابراهیـم  چاپخانـه  اصفهـان: 

رحلی، 1319ق. 
 .3 سـجادیه؛  صحیفـه  ترجمـه  المعـاد؛2.  زاد   .1 ضمائـم: 
مناجـات خمسـه عشـر؛4. دعـای صبـاح؛5. دعـای جوشـن 
دعـای  مجیـر؛8.  دعـای  صغیـر؛7.  جوشـن  دعـای  کبیـر؛6. 
دوازده   .11 توسـل؛  دعـای  مشـلول؛10.  دعـای  سـمات؛9. 
وداع   .13 )ع(؛  رضـا  امـام  یـارت  ز  .12 نصیـر؛  خواجـه  امـام 
یـارت حضـرت معصومـه )س(؛15.  ز امـام رضـا )ع(؛14.  بـا 
گنـدم؛ 17. دعـای  یـارت حضـرت عبدالعظیـم؛ 16. دعـای  ز
چهارشـنبه  دعـای   .19 گوسـفند؛  قربانـی  دعـای  تربـت؛18. 
سوری؛ 20. دعای روز عاشورا؛ 21. دعای چهارشنبه سوری؛ 
22. اشـعار فـي مـدح رکن الملـك؛ 23. قصیـده ای در مـدح 

رکن الملک؛24. ابیات فی طبع زاد المعاد.
]آستان قدس، شهرداری اصفهان[ 

)39(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

]آستان قدس[ 

)34(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتـب: الادری، عبدالجـواد بـن عبدالحمیـد بـن مؤمـن )قـرن 

14ق.(
محمدکاظـم  بـن  سـلیمان  شـیرازی،  رکن الملـک  امـر:  بـه 

)1254-1331ق.(
اصفهان: بی چا، 334ص.، وزیری.، 1313ق. 

ضمائم: 1. ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(
اعظـم،  مسـجد  ارمـوی،  اصفهـان،  شـهرداری  ]شـاهچراغ، 

آستان قدس، آیت اهّلل بروجردی، ملی، مجلس[ 

)35(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به امر: موثق الملک، علی  بن حسن )قرن 14ق.(

کاتب: رازی، مصطفی بن محمد )قرن 14ق.(
تهران: بی چا، 282ص.، رقعی، 1315ق.

ضمائـم: 1. ترجمـه صحیفـة سـجادیه؛ 2. مناجـات خمسـة 
عشر؛ 3. ترجمه مناجات خمسة عشر

]آستان قدس، ارموی، آستانه، مسجد اعظم، فیضیه، ملی، 
دانشگاه تهران، سپهساالر [ 

)36(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مصحح: ادیب العلماء ارونقی، محمدعلی بن معصوم علی 

)قرن 14ق.(
کاتب: حسینی تبریزی، احمد بن محمدجعفر )قرن 14ق.(

کربایی محمدآقا، جیبی، 1316ق.  تبریز: چاپخانه 
ضمائم: 1. مناجات خمسة عشر

]فیضیه[ 
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کتب، سیدحسین )قرن 14ق.( به هتمام: تاجر 
حیـدری،  مطبعـه  و  پریـس  عالـم  تصویـر  مطبعـه  لکهنـو: 

592ص.، 1324ق. 
ترجمـه   .2 ؛  المصبـاح  بترجـة  االرواح  راحـة   .1 ضمائـم: 

صحیفه سجادیه
گنج بخش؛ مرعشی[  ]آستان قدس، 

)43(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مصحح: سید محمد )قرن 14ق.(

کاتب: رازی، مصطفی بن محمد )قرن 14ق.(
تهران: بی چا، 479ص.، جیبی، 1325ق.

]آستان قدس؛ عبدالعظیم، سپهساالر، فیضیه[ 

)44(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
تبریز: مطبعه حاج آقا احمد، 574ص.، 1326ق. 

ضمائم: 1. زادالمعاد
]آستان قدس[ 

)45(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: خوانساری، محمدعلی )قرن 14ق.(

585ص.،  باسـمه چی،  اصغـر  میرزاعلـی  مطبعـه  تهـران: 
وزیری، 1327ق. 

ضمائم: 1.زادالمعاد 
]آستان قدس[ 

)46(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
تبریز: مطبعه حاج آقا احمد، 574ص.، 1328ق. 

بـن  محمـد  شـیرازی،  الکتـاب  ملـک  اهتمـام:  بـه 
محمدرفیع)1269-1335ق.(

هند: بی چا، 360ص.، 1320ق.
ضمائم: 1. الصحیفة العلویة والتحفة المرتضویة

]مجلس[

)40(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: تهرانی، محمدعلی )قرن 14ق.(

کاتب: خوانساری، احمد بن علی )قرن 14ق.(
تهران: مطبعه سیدمرتضی، 581ص.، وزیری، 1321ق.

ضمائم: 1. زادالمعاد 
]آستان قدس[ 

)41(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به اهتمام: خوانساری، محمدتقی )قرن 14ق.(

کاتب: خوانساری، غام حسین بن محمد )قرن 14ق.(
تهران: چاپخانه حاج احمدآقا، 155ص.، 1323ق. 

ضمائـم: 1. منهـاج العارفیـن و معـراج العابدیـن؛ 2. تسـهیل 
الـدواء و الدعـاء لتحصیـل الشـفاء و دفـع المـرض بالدعـاء: 
3. منتخب الختوم: 4. ذکر احوال النبي: 5. خواص حروف 
 .8 االسـماء:  جنـة   .7 یـس:  سـوره  خـواص  در   .6 تهجـي: 

القصیدة الرائیة
]آسـتان قـدس، آسـتانه، ارمـوی، دایـره المعـارف، مجلـس، 

سپهساالر[ 

)42(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: جیانی، حبیب محمد بن احمد )قرن 14ق.(

کتب، سید رستم علی )قرن 14ق.( به اهتمام: تاجر 
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بی جا: بی چا، 464ص.، جیبی، 1338ق. 
]آستان قدس[ 

)52(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: موسوی خوانساری، اسداهّلل بن محمدکاظم

کبر بن حسین علی کتابفروش تجریشی، علی ا به اهتمام: 
تهران: مطبعه علمی، 167ص.، وزیری، 1348ق. 

دعـای   .3 تعقیبـات؛  بیـان  در   .2 المعـاد؛  زاد   .1 ضمائـم: 
دعـای   .6 سـمات؛  دعـای   .5 صبـاح؛  دعـای   .4 عدیلـه؛ 
مجیر؛ 7. دعای مشلول؛ 8. دعای عشرات؛ 9. شرح دوازده 
امـام خواجـه نصیـر؛ 10. دوازده امام اعتصام؛ 11. شـرح دعای 
یمانـی؛ 13. دعـای علـوی مصـری؛  سـیفی؛ 12. شـرح حـرز 
کبیـر؛ 16. جوشـن  14. مناجـات خمسـه عشـر؛ 15. جوشـن 
صغیـر؛ 17. احـراز ائمـه؛ 18. شـرح تعویـذ حسـنین علیهمـا 
السـام؛ 19. دعای محمد حنفیه؛ 20. شـرح دعای یس؛ 21. 
دعـای احتجـاب؛ 22. طریقه نوشـتن عرائـض به ائمه علیهم 
السـام؛ 23. در بیان طریقه اسـتخارات؛ 24. ادعیه قدسیه؛ 
یسـی؛ 26. ختم صلوات؛ 27. ختم سوره  25. چهل اسـم ادر
واقعـه؛ 28. ختـم سـوره مزمـل؛ 29. ختـم وارده در ایـام هفتـه؛ 
30. دعای وقت وضو؛ 31. ادعیه در رفع امراض؛ 32. ادعیه 
آیـات تحبیـب؛ 34. دعـای صنمـی  متفرقـه؛ 33. در بیـان 
قریـش؛ 35. دعـای ام الصبیـان؛ 36. در بیـان خـواص آیات 
سـوره یـس؛ 37. آداب تربـت خـوردن ؛ 38. حدیـث شـریف 
یـارت  ز  .40 )س(؛  معصومـه  حضـرت  یـارت  ز  .39 کسـاء؛ 

حضرت عبدالعظیم )ع( 
]مسجد اعظم، ملی[ 

)53(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
نجف: چاپخانه العلویة، 320ص.، 1352ق. 

]معجم المطبوعات النجفیه: 230[ 

ضمائم: 1. زادالمعاد
]آستان قدس[  

)47(
کاملة )عربی( صحیفة 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
دهلی: چاپخانه یوسفی، 368ص.، 1328ق.

ضمائم: 1. ترجمه صحیفه سجادیه )اردو(
]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة:181[

)48(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کبر بن داود کاتب: وقایع نگار، علی ا

تبریز: بی چا، 371ص.، جیبی، 1329ق. 
ضمائم: 1. مناجات خمسةعشر

]فیضیه[ 

)49(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بـن  محمـد  شـیرازی،  الکتـاب  ملـک  اهتمـام:  بـه 

محمدرفیع)1269-1335ق.(
هند: مطبع مظفری، 372ص.، 1331ق.

ضمائم: 1. الصحیفة العلویة والتحفة المرتضویة
]ملی[

)50(
کاملة )عربی( صحیفة 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
دهلی: بی چا، 249ص.، 1333ق. 

]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة؛181[ 

)51(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
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مترجم و شارح: عمادزاده، حسین )1285-1369ش.( 
تهران: آزاده، 394ص.، رقعی، 1334ش. 

کامله ضمائم: 1. ترجمه و شرح صحیفه 
]کتابشناسی ده ساله: 99، مشار، ملی[ 

)59(
کامله سجادیه )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم و شارح: عمادزاده، حسین )1285-1369ش.( 

تهران: مهرآیین، 394ص.، رقعی، 1375ق. 
کامله ضمائم: 1. ترجمه و شرح صحیفه 

]کتابهای ایران )1335(: 12، : ملی[ 

)60(
کامله )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بـن  محمـد  بـن  علی نقـی  فیض االسـام،  شـارح:  و  مترجـم 

محمدمهدی )1283-1364ش.( 
به امر: موحدین، احمدعلی

کاتب: خوشنویس، طاهر )1267-1355ش.(
گراور، 405.، وزیری، 1335ش.  تهران: بی چا، 

کامله ضمائم: 1. ترجمه و شرح صحیفه 
 ،99 ده سـاله:  کتابشناسـی   ،12 ایـران)1336(:  ]کتابهـای 

ملی[ 

)61(
کامله )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بـن  محمـد  بـن  علی نقـی  فیض االسـام،  شـارح:  و  مترجـم 

محمدمهدی )1283-1364ش.( 
کاتب: خوشنویس، طاهر )1267-1355ش.(

گراور، 405ص.، وزیری، 1376ق.  تهران: بی چا، 
کامله ضمائم: 1. ترجمه و شرح صحیفه 

]مشار؛ ملی[ 

)54(
الصحیفة الکاملة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
تهران: شرکت تضامنی علمی، 288ص.، 1360ق. 

]معجم المطبوعات العربیة فی ایران:338[ 

)55(
کامله سجادیه )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: باغی، صدرالدین )1290-1373ش.(

مقدمه: مشکوه، محمد )1279-1359ش.(
کاشانی، حسین کاتب: قدرت 

به اهتمام:  آخوندی، محمد
گراور، 252ص.، 1329ش.  تهران: دارالکتب اسامیه، 

کامله سجادیه ضمائم: 1. ترجمه صحیفه 
]انجمن مفاخر، مشار، ملی[ 

)56(
کاملة )عربی( صحیفة 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
لکهنو: چاپخانه نظامی، 436ص.، 1367ق. 

]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة:181[

 )57(
کامله سجادیه )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
-1293( ابوالحسـن  بـن  جـواد  یجانـی،  الر فاضـل  مترجـم: 

1340ش.( 
تهران: امیرکبیر، 498ص.، رقعی، 1374ق. 

کامله سجادیه ضمائم: 1. ترجمه صحیفه 
]مشار، ملی[ 

)58(
کامله سجادیه )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
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صحیفه سجادیه )عربی(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

کاتب: حافظ تبریزی، عاءالدین محمد
تهران: حسینه ارشاد، 322ص.، 1355ش.. 

]کتابشناسی ملی )بهار و تابستان 2535(: 36[ 

)67(
کامله سجادیه )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
-1293( ابوالحسـن  بـن  جـواد  یجانـی،  الر فاضـل  مترجـم: 

1340ش.( 
تهران: امیرکبیر، 498ص.، وزیری، 1356ش. 

کامله سجادیه ضمائم: 1. ترجمه صحیفه 
]کتابشناسی ملی )بهار و تابستان 2536(: 93[

)68(
الصحیفة الکاملة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به امر: خراسانی، محمد )قرن 14ق.(

ایـران: چاپخانـه کربایـی محمدحسـین بـن آقارضـا، جیبی، 
بی تا. 

مناجـات   .2 سـجادیه؛  صحیفـه  ترجمـه   .1 ضمائـم: 
خمسةعشر؛ 3. ترجمه مناجات خمسةعشر

]مسجد اعظم، ملی[ 

)69(
الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
الهور: مکتبه رضویه، 310ص.، وزیری، بی تا. 

ضمائم: 1. ترجمه صحیفه سجادیه )اردو(
]آستانه[ 

)70(
کامله سجادیه )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

)62(
کامله سجادیه )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
-1293( ابوالحسـن  بـن  جـواد  یجانـی،  الر فاضـل  مترجـم: 

1340ش.( 
تهران: امیرکبیر، 498ص.، رقعی، 1340ش. 

کامله سجادیه ضمائم: 1. ترجمه صحیفه 
کتابشناسی ده ساله: 99[  ]کتابهای ایران)1340(: 18؛ 

)63(
کامله سجادیه )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کاتب: حسینی شیرازی

تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطائی، 241ص.، 1341ش 
کامله سجادیه ضمائم: 1. ترجمه صحیفه 

]ملی[ 

)64(
کامله سجادیه )عربی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
-1293( ابوالحسـن  بـن  جـواد  یجانـی،  الر فاضـل  مترجـم: 

1340ش.( 
تهران: امیرکبیر، 498ص.، وزیری، 1346ش. 

کامله سجادیه ضمائم: 1. ترجمه صحیفه 
]کتابشناسی موضوعی ایران: 126[

)65(
صحیفه سجادیه )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: باغی، صدرالدین )1290-1373ش.(

تهران: حسینه ارشاد، 659ص.، رقعی، 1353ش. 
ضمائم: 1. ترجمه صحیفه سجادیه

]کتابشناسی ملی )تابستان 1353(: 219[ 

)66(
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ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

مترجم: ناشناخته
گلپایگانی، محمدتقی بن محمدحسن  کاتب: 

تهران: بی چا، 290ص.، جیبی، 1287ق. 
ضمائم: 1. صحیفه سجادیه 

]سپهساالر، مسجد اعظم، ملی[

)75(
کامله )سندی( ترجمه صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: ناشناخته

بمبئی: بی چا، 194ص.، 1294ق. 
کاملة ضمائم: 1. صحیفة 

]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة:181[

)76(
کامله )گجراتی( ترجمه صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: عبدالقاد بن لقمان

بمبئی: بی چا، 204ص.، 1294ق. 
کاملة ضمائم: 1. صحیفة 

]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة:181[

)77(
ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: ناشناخته

کاتب: الادری، عبدالجواد بن عبدالحمید بن مؤمن
محمدکاظـم  بـن  سـلیمان  شـیرازی،  رکن الملـک  امـر:  بـه 

)1254-1331ق.(
اصفهان: دارالطباعه اصفهان، 324ص.، وزیری.، 1311ق. 
دعـای   .3 السـجادیة؛  صحیفـة   .2 المعـاد؛  زاد   .1 ضمائـم: 
صبـاح؛ 4. مناجـات خمسةعشـر؛ 5. جـوش کبیر؛ 6. دعای 

مترجم: ناشناخته
بمبئی: بی چا، 256ص.، رقعی، بی تا. 

کامله ضمائم: 1. صحیفه 
]مشار فارسی: 2209/2[  

• ترجمه ها •

)71(
ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: ناشناخته

تبریز: بی چا، رقعی، 1262ق. 
ضمائم: 1. صحیفة السجادیة الکاملة

]آستان قدس؛ ارموی؛ مشار، ملی[ 

)72(
ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: ناشناخته 

کاتب: خوانساری، محمد بن محمدشفیع 
محمدعلـي  بـن  محمدحسـین  کربایـي  چاپخانـه  تهـران: 

طهرانی باسمه چي، جیبی، 1277ق. 
ضمائم: 1. الصحیفة السجادیة؛ 2. دعای حجاب

]آستانه، مسجد اعظم[ 

)73(
ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی( 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: ناشناخته

به اهتمام: سیداصغرحسین
لودیانه: مطبعه مجمع البحرین، 300ص.، 1279ق. 

ضمائم: 1. الصحیفة السجادیة
]کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره: 773/1[ 

)74(



187  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀ اّول، فـروردین و اردیبــهشت1400

کتابـشناسی مویـــــوعی 
نگاهی اجمالی بر چاپهای صحیفه سجادیه در دوره هاجار و پهلوی 327

3. ترجمه مناجات خمسة عشر
]آستان قدس، ارموی، آستانه، مسجد اعظم، فیضیه، ملی، 

دانشگاه تهران، سپهساالر [ 

)80(
ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: ناشناخته

بـه سـرمایه: رکن الملـک شـیرازی، سـلیمان بـن محمدکاظـم 
)1254-1331ق.(

314ص.،  عیسـی،  بـن  محمدابراهیـم  چاپخانـه  اصفهـان: 
رحلی، 1319ق. 

ضمائم: 1. زاد المعاد؛ 2. الصحیفة السجادیة؛ 3. مناجات 
کبیـر؛6.  خمسـه عشـر؛ 4. دعـای صبـاح؛5. دعـای جوشـن 
دعای جوشـن صغیر؛ 7. دعای مجیر؛ 8. دعای سـمات؛9. 
خواجـه  امـام  دوازده   .11 توسـل؛  دعـای   .10 مشـلول؛  دعـای 
یـارت امـام رضـا )ع(؛ 13. وداع بـا امـام رضا )ع(؛  نصیـر؛ 12. ز
حضـرت  یـارت  ز )س(؛15.  معصومـه  حضـرت  یـارت  ز  .14
گندم؛ 17. دعای تربت؛ 18. دعای  عبدالعظیم؛ 16. دعای 
گوسـفند؛ 19. دعـای چهارشـنبه سـوری؛ 20. دعـای  قربانـی 
روز عاشـورا؛ 21. دعـای چهارشـنبه سـوری؛ 22. اشـعار فـي 
مـدح رکن الملـك؛ 23. قصیده ای در مدح رکن الملک؛24. 

ابیات فی طبع زاد المعاد.
]آستان قدس، شهرداری اصفهان[ 

)81(
 ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: ناشناخته

کاتب: جیانی، حبیب محمد بن احمد 
کتب، سید رستم علی به اهتمام: تاجر 

کتب، سیدحسین به هتمام: تاجر 
لکهنـو: مطبعـه تصویـر عالـم و مطبعـه حیـدری، 592ص.، 

1324ق. 

مجیر؛ 7. دعای سمات؛ 8. دعای مشلول؛ 9. دعای جوشن 
خواجـه  امـام  دوازده  دعـای   .11 توسـل؛  دعـای  10؛  صغیـر؛ 
کبـری؛ 13. دعـای عشـرات؛ 14.  نصیـر؛ 12. دعـای عدیلـه 
یارت  یارت امام رضـا )ع(؛ 16. ز دعـای صنمـی قریـش؛ 15. ز
یـارت حضـرت عبدالعظیـم؛  حضـرت معصومـه )س(؛ 17. ز
گندم؛ 19. دعای تربت ابا عبداهّلل الحسین )ع(؛  18. دعای 
گوسـفند؛ 21. دعـای چهارشـنبه سـوری؛  20. دعـای قربانـی 
22. اشـعار فـي مـدح رکن الملـك؛ 23. قصیـده ای در مـدح 

رکن الملک؛ 24. ابیات فی طبع زاد المعاد. 
]مسـجد اعظـم، آیـت اهّلل بروجـردی، آسـتانه، آسـتان قـدس، 
سـازمان  ملـک،  اصفهـان،  شـهرداری  ملـی،  ابن مسـکویه، 

مدارک[ 

)78(
ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: ناشناخته

کاتب: الادری، عبدالجواد بن عبدالحمید بن مؤمن
محمدکاظـم  بـن  سـلیمان  شـیرازی،  رکن الملـک  امـر:  بـه 

)1254-1331ق.(
اصفهان: بی چا، 334ص.، وزیری.، 1313ق. 

ضمائم: 1. الصحیفة الکاملة السجادیة
اعظـم،  مسـجد  ارمـوی،  اصفهـان،  شـهرداری  ]شـاهچراغ، 

آستان قدس، آیت اهّلل بروجردی[ 

)79(
ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کبر )؟- مترجم: شریعتمدار تبریزی، محمدحسین بن علی ا

1331ق.(
به امر: موثق الملک، علی  بن حسن

کاتب: رازی، مصطفی بن محمد 
تهران: بی چا، 309ص.، جیبی، 1315ق. 

ضمائم: 1. الصحیفة السـجادیة؛ 2. مناجات خمسـة عشـر؛ 
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مترجم: عمادزاده، حسین )1285-1369ش.( 
تهران: آزاده، 394ص.، رقعی، 1334ش. 

کامله ضمائم: 1. صحیفه 
]کتابشناسی ده ساله: 99، مشار، ملی[ 

)86(
کامله سجادیه )فارسی( ترجمه و شرح صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم و شارح: عمادزاده، حسین )1285-1369ش.( 

تهران: مهرآیین، 394ص.، رقعی، 1335ش. 
کامله سجادیه ضمائم: 1. صحیفه 

]کتابهای ایران )1335(: 12، : ملی[ 

)87(
کامله )فارسی( ترجمه و شرح صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بـن  محمـد  بـن  علی نقـی  فیض االسـام،  شـارح:  و  مترجـم 

محمدمهدی )1283-1364ش.( 
به امر: موحدین، احمدعلی

کاتب: خوشنویس، طاهر )1267-1355ش.(
گراور، 405.، وزیری، 1335ش.  تهران: بی چا، 

کامله ضمائم: 1. صحیفه 
 ،99 ده سـاله:  کتابشناسـی   ،12 ایـران)1336(:  ]کتابهـای 

ملی[ 

)88(
کامله )فارسی( ترجمه صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
بـن  محمـد  بـن  علی نقـی  فیض االسـام،  شـارح:  و  مترجـم 

محمدمهدی )1283-1364ش.( 
کاتب: خوشنویس، طاهر )1267-1355ش.(

تهران: بی چا، 403ص.، وزیری، 1376ق. 
کامله ضمائم: 1. صحیفه سجادیه 

]کتابهای ایران)1336(: 12،مشار، ملی[ 

ضمائـم: 1. الصحیفـة الکاملـة السـجادیة؛ 2. راحـة االرواح 
بترجة المصباح

گنج بخش؛ مرعشی[  ]آستان قدس، 
)82(

ترجمه صحیفه سجادیه )اردو(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

مترجم: میرزا محمدحسن
دهلی: چاپخانه یوسفی، 368ص.، 1328ق.

کاملة ضمائم: 1. صحیفة 
]معجم المطبوعات العربیة في شبه القارة:181[

)83(
کامله سجادیه )فارسی( ترجمه صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: باغی، صدرالدین )1290-1373ش.(

مقدمه: مشکوه، محمد )1279-1359ش.(
کاشانی، حسین کاتب: قدرت 

به اهتمام:  آخوندی، محمد
گراور، 252ص.، 1329ش.  تهران: دارالکتب اسامیه، 

کامله سجادیه ضمائم: 1. صحیفه 
]انجمن مفاخر، مشار، ملی[ 

)84(
کامله سجادیه )فارسی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
-1293( ابوالحسـن  بـن  جـواد  یجانـی،  الر فاضـل  مترجـم: 

1340ش.( 
تهران: امیرکبیر، 498ص.، رقعی، 1333ش. 

کامله ضمائم: 1. صحیفه 
]مشار، ملی[

 )85(
کامله سجادیه )فارسی( ترجمه و شرح صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
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ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

مترجم: باغی، صدرالدین )1290-1373ش.(
تهران: حسینه ارشاد، 659ص.، رقعی، 1353ش. 

ضمائم: 1. صحیفه سجادیه
]کتابشناسی ملی )تابستان 1353(: 219[ 

)94(
کامله سجادیه )فارسی( ترجمه صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
-1293( ابوالحسـن  بـن  جـواد  یجانـی،  الر فاضـل  مترجـم: 

1340ش.( 
تهران: امیرکبیر، 498ص.، وزیری، 1356ش. 

کامله سجادیه ضمائم: 1. صحیفه 
]کتابشناسی ملی )بهار و تابستان 2536(: 93[

)95(
یدان )فارسی( کامل نیایش های جاو متن 

کامله سجادیه عنوان فرعی: صحیفه 
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

محمدباقـر  بـن  حسـن  بـن  عبدالحجـه  باغـی،  مترجـم: 
)1274-1356ش.( 

تهران: بی چا، 252ص.، بی تا. 
]مشار فارسی:868/1[ 

)96(
کامله )فارسی( ترجمه صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
محمدباقـر  بـن  حسـن  بـن  عبدالحجـه  باغـی،  مترجـم: 

)1274-1356ش.( 
تهران: بی چا، 252ص.، بی تا. 

]مشار فارسی:868/1[ 

)97(
ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(

)89(
کامله سجادیه )فارسی( ترجمه صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
-1293( ابوالحسـن  بـن  جـواد  یجانـی،  الر فاضـل  مترجـم: 

1340ش.( 
تهران: امیرکبیر، 498ص.، رقعی، 1340ش. 

کامله سجادیه ضمائم: 1. صحیفه 
کتابشناسی ده ساله: 99[  ]کتابهای ایران)1340(: 18؛ 

)90(
کامله سجادیه )فارسی( ترجمه صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: موحدی، عبدالحسین

کاتب: حسینی شیرازی
تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطائی، 241ص.، 1341ش 

کامله سجادیه ضمائم: 1. صحیفه 
]ملی[ 

)91(
کامله سجادیه )فارسی( ترجمه صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
-1293( ابوالحسـن  بـن  جـواد  یجانـی،  الر فاضـل  مترجـم: 

1340ش.( 
تهران: امیرکبیر، 498ص.، وزیری، 1346ش. 

کامله سجادیه ضمائم: 1. صحیفه 
]کتابشناسی موضوعی ایران: 126[ 

)92(
کمیل )انگلیسی( صحیفه سجادیه و دعای 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: عسگری جعفری، محمد 
تهران: بی نا، 680ص.، 1352ش. 

]کتابشناسی ملی )تابستان 1352(: 156[ 

)93(
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سخنان سجاد زین العابدین )فارسی(
عنوان فرعی: مناجاتهای سجاد

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: رشدیه، شمس الدین

تهران: حافظ112ص.، بغلی، ؟13 ش. 
]کتابشناسي ده ساله: ٩٩، ملی، آستان قدس[  

• تکمله ها •

)102(
الصحیفة السجادیة الثانیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
گردآورنـده: حرعاملـی، محمـد بـن حسـن بـن علـی )1033-

1104ق.(
بـن  محمـد  شـیرازی،  الکتـاب  ملـک  اهتمـام:  بـه 

محمدرفیع)1269-1335ق.(
هند: بی چا، 165ص.، وزیری، 1311ق. 

]ملی[

)103(
الصحیفة الرابعة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
گردآورنـده: نـوری طبرسـی، حسـین بـن محمدتقـی )1254-

1320ق.( 
تی، زین العابدین بن محمدعلی )قرن ١٤ق.( کاتب: محا

به اهتمام: بهاءلشکر، میرزا نصراهّلل خان )قرن ١٤ق.(
به امر: وکیل الدوله، محمدعلی )؟-1327ق.(

به خواهش: شیخ عبدالنبی )قرن ١٤ق.(
تهران: بی چا، 152ص.، رقعی، 1312ق.

]آسـتان قـدس؛ آسـتانه، عبدالعظیـم، مجلـس، شـاهچراغ، 
سپهساالر، مسجد اعظم، ارموی، ملک، آیت اهّلل بروجردی، 

ملی ، دانشگاه تهران[ 

)104(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: ناشناخته

به امر: خراسانی، محمد 
ایـران: چاپخانـه کربایـی محمدحسـین بـن آقارضـا، جیبی، 

بی تا. 
ضمائـم: 1. الصحیفـة الکاملة؛ 2. مناجات خمسةعشـر؛ 3. 

ترجمه مناجات خمسةعشر
]مسجد اعظم، ملی[ 

)98(
ترجمه صحیفه سجادیه )فارسی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
به امر: خراسانی، محمد 

ایـران: چاپخانـه کربایـی محمدحسـین بـن آقارضـا، جیبی، 
بی تا. 

ضمائـم: 1. الصحیفـة الکاملة؛ 2. مناجات خمسةعشـر؛ 3. 
ترجمه مناجات خمسةعشر

]مسجد اعظم، ملی[ 

)99(
کامله )اردو(  صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: شاهین، داریوش )1320-1380ش.(

بی جا: زرین، 500ص.، 1356ش.
]ملی[ 

)100(
کامله سجادیه )فارسی( صحیفه 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
مترجم: ناشناخته

بمبئی: بی چا، 256ص.، رقعی، بی تا. 
کامله ضمائم: 1. صحیفه 

]مشار فارسی: 2209/2[  

)101(
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)107(
السـاجدین  سـید  الصحیفـة  شـرح  فـي  السـالکین  یـاض  ر

)عربی(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

-1052( محمـد  بـن  احمـد  بـن  علی خـان  مدنـی،  شـارح: 
1120ق.(

تهران: بی چا، 531ص.، رحلی، 1271ق. 
ضمائم: التذکرة

شـاهچراغ،  مجلـس،  ی،  مهـدو عبدالعظیـم،  ]آسـتانه، 
ملـک،  ارمـوی،  قـدس،  آسـتان  اعظـم،  مسـجد  سپهسـاالر، 

دانشگاه ملک سعود، دانشگاه تهران[ 

)108(
السـاجدین  سـید  الصحیفـة  شـرح  فـي  السـالکین  یـاض  ر

)عربی(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

-1052( محمـد  بـن  احمـد  بـن  علی خـان  مدنـی،  شـارح: 
1120ق.(

ایران: بی چا، رحلی، 1282ق. 
ضمائـم: 1. صحائـف العالـم؛ 2. تقسـیم العلوم؛ 3. المنطق؛ 
4. اسـرار الثـار؛ 5. غایـة االغـراض فـي الجواهـر و االعـراض 

للعارف المرتاض
]ارموی[ 

)109(
لوامع االنوار العرشـیة في شـرح الصحیفة الکاملة السـجادیة 

)عربی(
عنوان فرعی: شرح الصحیفة السجادیة

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
)؟- محمـد  بـن  محمدباقـر  شـیرازي،  ماباشـي  شـارح: 

1240ق.(
به اهتمام: موسوی، محمدباقر

تهران: بی چا، 258ص.، رحلی، 1297ق. 
]ارموی[ 

الصحیفة الثانیة السجادیة )عربی(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

گردآورنـده: حرعاملـی، محمـد بـن حسـن بـن علـي )1033-
1104ق.(

322ص.،  جیبـی،  حروفـی،  چـاپ  النیـل،  مطبعـه  قاهـره: 
1322ق. 

المعـارف،  دایـره  طباطبایـی،  محقـق  اعظـم؛  ]مسـجد 
تبلیغـات،  قدس،دفتـر  آسـتان  آسـتانه،  ادبیـات،  دانشـکده 

مرعشی[

)105(
الـدرر المنظومـة المأثـورة فـي جمـع لئالـي أدعیـة السـجادیة 

المشهورة )عربی(
عنوان فرعی: الصحیفة السجادیة الثالثة

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
گردآورنده: افندی، عبداهّلل بن عیسـی بیگ بن محمدصالح 

)1066-1130ق.( 
کاتب: رازی، مصطفی بن محمد 

کاتب: علی رضا
تهران: بی چا، 251ص.، جیبی، 1324ق. 

]مسجد اعظم، ولی عصر)عج(، شهرداری اصفهان[ 

)106(
الصحیفة الخامسة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
گردآورنده: امین، سیدمحسن )1284-1371ق.(

دمشـق: مطبعـه الفیحـاء، چـاپ حروفـی، 496ص.، رقعـی، 
1330ق. 

]سازمان مدارک، مسجد اعظم[1 

• شروح و حواشی •

1 . این نسخه سالها بعد عینا توسط »مکتبه االمام امیر المومنین علی )ع( 
العامه« در اصفهان افست می گردد. 
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بـه اهتمـام: شـیرازی، تهرانـی، احمـد بـن محمدعلـی )قـرن 
14ق.(

تهران: بی چا، 25ص.، وزیری، 1317ق. 
ضمائـم: 1. نـور االنـوار في شـرح کام خیر االخیار؛ 2. حاشـیة 
الصحیفـة  شـرح   .3 )میردامـاد(؛  السـجادیة  الصحیفـة 
کاشـانی(؛ 4. شـرح متعلقـات الصحیفـه  السـجادیة )فیـض 

السجادیه 
اصفهـان،  شـهرداری  شـاهچراغ،  ارمـوی،  ]بیـاض،  مآخـذ: 
سپهساالر، تربیت تبریز، مسجد اعظم، آستانه، عبدالعظیم، 

گیل، ولی عصر)عج(، آیت اهّلل بروجردی[  ملی، مک 

)112(
حاشیة الصحیفة السجادیة )عربی(

عنوان فرعی: تعلیقات علي الصحیفة السجادیة
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

)؟- محمـد  بـن  محمدباقـر  اسـترآبادی،  میردامـاد  محشـی: 
1041ق.( 

مصحـح: بسـطامی نیشـابوری ، عبدالعلـی بـن محمـد) قـرن 
14 ق.( 

مصحح: قمی، محمدعلی )قرن 14ق.(
کاتب: قمی، زین العابدین )ٍقرن 14ق.( 

بـه اهتمـام: شـیرازی، تهرانـی، احمـد بـن محمدعلـی )قـرن 
14ق.(

تهران: بی چا، 248ص.، وزیری، 1317ق. 
کام خیـر االخبـار؛ 2. شـرح  ضمائـم: 1. نـور االنـوار فـي شـرح 
الصحیفة السـجادیة )فیض کاشـاني(؛ 3. الحدیقة الهالیة 
الصحیفـه  متعلقـات  شـرح   .4 الصالحیـن؛  حدائـق  مـن 

السجادیه 
گیـل، ولی عصـر )عج(،  ]آسـتانه، عبدالعظیـم، ارمـوی، مـک 

مسجد اعظم، آیت اهّلل بروجردی[ 

)113(
شرح الصحیفة السجادیة )عربی(

عنوان فرعی: تعلیقات علي الصحیفة  السجادیة

)110(
نور االنوار في شرح صحیفة السجادیة )عربی(

عنوان فرعی: شرح الصحیفة السجادیة
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

محمـد  بـن  عبـداهّلل  بـن  نعمـة اهّلل  جزایـری،  موسـوی  شـارح: 
)1050 - 1112 ق.(

کاتب: قمی، زین العابدین )ٍقرن 14ق.( 
مصحـح: بسـطامی نیشـابوری، عبدالعلـی بـن محمـد )قـرن 

14ق.(
مصحح: قمی، محمدعلی )قرن 14ق.(

بـه اهتمـام: شـیرازی، تهرانـی، احمـد بـن محمدعلـی )قـرن 
14ق.(

تهران: بی چا، 298ص.، وزیری، 1317ق. 
ضمائم: 1. حاشیة الصحیفة السجادیة )میرداماد(؛ 2. شرح 
الصحیفة السـجادیة )فیض کاشـاني(؛ 3. الحدیقة الهالیة 
الصحیفـة  متعلقـات  شـرح   .4 الصالحیـن؛  حدائـق  مـن 

السجادیة
عبدالعظیـم،  ادبیـات،  دانشـکده  آسـتانه،  قـدس،  ]آسـتان 
)عـج(،  ولی عصـر  رایانـه ای،  تحقیقـات  مرکـز  مجلـس، 
شـاهچراغ، شـهرداری اصفهان، سپهسـاالر، تربیت، مسـجد 
ملـی،  بروجـردی،  اهّلل  آیـت  تبلیغـات،  دفتـر  ارمـوی،  اعظـم، 

دانشگاه ملک سعود[ 

)111(
الحدیقة الهالیة من حدائق الصالحین )عربی(

یت هال از صحیفه سجادیه عنوان فرعی: شرح دعاي رؤ
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

عبدالصمـد  بـن  حسـین  بـن  محمـد  بهایـی،  شـیخ  شـارح: 
)953 - 1031 ق(

مصحـح: بسـطامی نیشـابوری ، عبدالعلـی بـن محمـد) قـرن 
14 ق.( 

مصحح: قمی، محمدعلی )قرن 14ق.(
کاتب: قمی، زین العابدین )ٍقرن 14ق.( 
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اصفهـان،  شـهرداری  شـاهچراغ،  ارمـوی،  ]بیـاض،  مآخـذ: 
سپهساالر، تربیت تبریز، مسجد اعظم، آستانه، عبدالعظیم، 

گیل، ولی عصر)عج(، آیت اهّلل بروجردی[  ملی، مک 

)115(
شرح دعاء السحر من شهر رمضان المبارك )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
کرمانی، محمد بن محمدکریم )1263-1324ق.(  شارح: 

به امر: حشمة الدولة، عبداهّلل میرزا
یني ولیانی، علی رضا بن عبدالجواد مصحح: قزو

کاتب: شریف، محمد بن عبدالحمید
تهران: بی چا، 227ص.، رقعی، 1318ق. 

ضمائـم: 1. رسـالة فـي شـرح الرمـز؛ 2. رسـاله در رفـع بعضـی از 
شبهات در مسئله علم باري تعالی

]عبدالعظیـم، ملـی، ادیـان و مذاهـب، مسـجد اعظـم، مـک 
گیل، فیضیه[ 

)116(
نور االنوار في شرح صحیفة السجادیة )عربی(

عنوان فرعی: شرح الصحیفة السجادیة
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

محمـد  بـن  عبـداهّلل  بـن  نعمـة اهّلل  جزایـری،  موسـوی  شـارح: 
)1050 - 1112 ق(

تهران: بی چا، 438ص.، وزیری، 1328ق. 
]عبدالعظیم[ 

)117(
لوامع االنوار العرشـیة في شـرح الصحیفة الکاملة السـجادیه 

)عربی(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

)؟- محمـد  بـن  محمدباقـر  شـیرازی،  ماباشـی  شـارح: 
1240ق.(

تهران: بی چا، 318ص.، رحلی، 1331ق. 
]آستان قدس، مسجد اعظم، دانشکده ادبیات، ارموی[ 

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
-1006( شـاه مرتضی  بـن  محمـد  کاشـانی،  فیـض  شـارح: 

1091ق.(
مصحـح: بسـطامی نیشـابوری ، عبدالعلـی بـن محمـد) قـرن 

14 ق.( 
مصحح: قمی، محمدعلی )قرن 14ق.(
کاتب: قمی، زین العابدین )ٍقرن 14ق.( 

بـه اهتمـام: شـیرازی، تهرانـی، احمـد بـن محمدعلـی )قـرن 
14ق.(

تهران: بی چا، 28ص.، رحلی، 1317ق. 
ضمائـم: 1. نـور االنـوار في شـرح کام خیر االخبار؛ 2. حاشـیة 
الصحیفـة السـجادیة )میردامـاد(؛ 3. الحدیقـة الهالیـة مـن 
حدائق الصالحین؛ 4. شرح متعلقات الصحیفه السجادیه 
اصفهـان،  شـهرداری  شـاهچراغ،  ارمـوی،  ]بیـاض،  مآخـذ: 
سپهساالر، تربیت تبریز، مسجد اعظم، آستانه، عبدالعظیم، 

گیل، ولی عصر)عج(، آیت اهّلل بروجردی[  ملی، مک 

)114(
شرح متعلقات الصحیفة السجادیة )عربی(

نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 
محمـد  بـن  عبـداهّلل  بـن  نعمـة اهّلل  جزایـری،  موسـوی  شـارح: 

)1050 - 1112 ق(
مصحـح: بسـطامی نیشـابوری ، عبدالعلـی بـن محمـد) قـرن 

14 ق.( 
مصحح: قمی، محمدعلی )قرن 14ق.(
کاتب: قمی، زین العابدین )ٍقرن 14ق.( 

بـه اهتمـام: شـیرازی، تهرانـی، احمـد بـن محمدعلـی )قـرن 
14ق.(

تهران: بی چا، 37ص.، وزیری، 1317ق. 
 .2 السـجادیة؛  الصحیفـة  شـرح  فـي  األنـوار  نـور   .1 ضمائـم: 
حاشیة الصحیفة السجادیة )میرداماد(؛ 3. شرح الصحیفة 
السجادیة )فیض کاشاني(؛ 4. الحدیقة الهالیة من حدائق 

الصالحین
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مترجم و شارح: حجازی، عبدالحسین
مشهد: ندای اسام، 95ص.، 1336ش. 

دفتـر  عبدالعظیـم،  اسـام،  یـخ  تار ادبیـات،  ]دانشـکده 
تبلیغات، مسجد اعظم، ملی[

)121(
تلخیص الریاض أو تحفة الطالبین )عربی(

شـرح  فـی  السـالکین  یـاض  ر مـن  المقتطـف  فرعـی:  عنـوان 
صحیفه الساجدین

بـن محمـد )1052- بـن احمـد  نویسـنده: مدنـی، علی خـان 
1120ق.(

تلخیص: حسینی، ابوالفضل
تهران: مطبعه حیدری، 3ج.، 1340ش. 

تبلیغـات،  دفتـر  اسـام،  یـخ  تار آسـتانه،  قـدس،  ]آسـتان 
شهرداری اصفهان، فیضیه، مرعشی،مسجد اعظم، ملی[ 

)122(
لوائـح لیلیـة فـي شـرح دعـاء اللیـل مـن الصحیفـة السـجادیة 

)اردو( 
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق(

ی، محمدمرتضی )1838 - 1917 م( شارح: فلسفی نونهرو
لکهنو: چاپخانه نورالمطابع، 50ص.، بی تا. 

]جامعه جوادیه[ 

)118(
السـاجدین  سـید  الصحیفـة  شـرح  فـي  السـالکین  یـاض  ر

)عربی(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

-1052( محمـد  بـن  احمـد  بـن  علی خـان  مدنـی،  شـارح: 
1120ق.(

کوچك ساوجی، محمدعلی  مصحح: آقامیرزا
کوچك ساوجی، محمدحسن  مصحح: آقامیرزا

کاتب: خوانساری قمی، زین العابدین 
یجانی، محمد بن جعفر به اهتمام: الر

به اهتمام: حجار، علی بن مهدی
تهران: بی چا، 587+9ص.، رحلی، 1334ق. 

 ، ادبیـات،   ، بروجـردی،  اهّلل  آیـت  آسـتانه،  قـدس،  ]آسـتان 
تهـران، سپهسـاالر، شـهرداری  گو، دانشـگاه  دانشـگاه شـیکا
اصفهان، عبدالعظیم، مجلس، محقق طباطبایی، مسـجد 

اعظم، ملی، ولی عصر )عج( [

)119(
شرح لبعض أدعیة الصحیفة السجادیة )فارسی(

عنوان فرعی: شرح الصحیفة السجادیة
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق( 

الحکمـاء،  وثـوق  بـه  ملقـب  سـبزواری  خراسـانی  شـارح: 
محمدابراهیم بن محمدعل) -1358 ق(

کاتب: هزارجریبی، احمد بن محمد 
کتابفروش طهرانی، احمد به اهتمام: 

تهرانـی،  رسـتم علی  بـن  عبدالرحیـم  چاپخانـه   ، تهـران 
340ص.، رقعی، 1349ق. 

]تربیت، عبدالعظیم، مسجد اعظم، دانشگاه ُاته، دانشکده 
ادبیات[

)120(
کاملـه سـجادیه )دعـای یکـم و سـیزدهم(  درسـی از صحیفـه 

)فارسی(
نویسنده: امام چهارم، علی بن حسین )38 - 94 ق(
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منابع 
ابراهیم متفرقه )سرگذشت نخستین چاپخانه عثمانی(. ارلین سابوف، ترجمه: میراندا میناس. قم: انتشارات وراقان، 

406ص.، وزيری، 1397ش. 

رساله وسیله الطباعه. ابراهیم متفرقه، ترجمه و تحقیق: فتح اهلل ذوقی. قم: انتشارات وراقان، 88ص.، وزيری،  1398ش. 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 820ص.،  تاريخ چاپ سنگی اصفهان. مجید غالمی جلیسه. تهران: 
وزيری، 1390ش.

کتاب، 300ص.، جیبی، 1394ش.  چاپ نوشت. مجید غالمی جلیسه. تهران: خانه 
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کتاب، 2ج.، 1352ش.  کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال 1345. خانبابا مشار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر  فهرست 

کتابخانه ملی ايران، 1390س.  فهرستگان نسخه های خطی ايران )فنخا(. مصطفی درايتی. تهران: سازمان اسناد و 

کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره. عارف نوشاهی. تهران: مرکز پژوهشی میراث مكتوب، 4ج.، 1391ش.

کتاب، 105ص.، 1336ش.  ج افشار. تهران: کلوب  کتابهای ايران سال 1335. اير

کتاب، 166ص.، 1337ش.  ج افشار. تهران: انجمن  کتابهای ايران سال 1336. اير

کتاب، 133ص.، 1341ش.  ج افشار؛ محمدابراهیم زندی. تهران: انجمن  کتابهای ايران )1340(. اير

کتاب، 751ص.، 1346ش.  ج افشار، حسین بنی آدم. تهران: انجمن  کتابشناسی ده ساله )1333-1342(. اير

کريمی. تهران: وزارت فرهنگ و هنر-کتابخانه ملی، 224ص.، 1352ش.  کتابشناسی ملی ايران تابستان 1352. خسرو 

کريمی، پروين استخری. تهران: وزارت فرهنگ و هنر-کتابخانه ملی،  کتابشناسی ملی ايران تابستان 1353. خسرو 
368ص.، 1353ش.

کريمی، پروين استخری. تهران: وزارت فرهنگ و هنر-کتابخانه  کتابشناسی ملی ايران بهار و تابستان 2535)1355(. خسرو 
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