
لیست کتب موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با موضوع عالمه عبدالحسین 

 امینی

نوع  شماره مدرک ردیف

 ماده

 ناشر سال نشر پدیدآور عنوان

1 ۳۴۷۹۸۵ BF ۱۳۵۵، دیه، میطفل عالمه امینی-  نسیم حیات ۱۳۷۹ 

2 1240090 BF نیسحدالبع، ینیام ترجمه الغدیر ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق۱۳۸۱  جامعه تعلیمات اسالمی 

3 ۹۳۹۸۴ BF د، مح، میفجن ینیام سیری در الغدیر

۱۳۴۱ -  

 مولف ۱۳۷۰

4 1269406 BF  سیرتنا و سنتنا سیره

نبینا و سنته 

آلهعلیه واهللصلی  

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.۱۳۸۴  مطبعه االداب 

5 ۵۸۶۲ BF  یادنامه عالمه امینی

، مجموعه مقاالت 

 تحقیقی

 ۱۳۵۲]  شرکت سهامی انتشار 

6 ۲۳۹۴۰۴ BF  به « الغدیر»رویکرد

 تحریف

 دلیل ما ۱۳۸۵ عباسی، روح اهلل

7 ۷۰۴۶۳ BF قدیانی ۱۳۷۴ صفاخواه، محمدحسین قطره ای از دریا 

8 ۲۴۳۲۷۳ BF  ... شهداء الفضیله

یتضمن تراجم 

شهداء علمائنا ... و 

هم مائه و ثالثون 

 شهیدا

امینی تبریزی نجفی, 

عبدالحسین احمد، 

۱۳۴۹-۱۲۸۱  

۱۳۵۵ 

م ۱۹۳۶ه.ق./  

 بین

9 ۱۹۱۵۸۳ BF  سجده ای بر آسمان

)شرحی در بیان 

حکمت سجده بر 

تربت سید الشهداء 

علیه السالم( برگرفته 

 از سیرتنا و سنتنا

امینی تبریزی، 

عبدالحسین احمد، 

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹  

 آستانه مقدسه قم، زائر ۱۳۸۰

10 ۱۵۲۳۵ BF  الغدیر فی الکتاب و

 السنه و االدب

امینی تبریزی، 

عبدالحسین احمد، 

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹  

 دارالکتب االسالمیه ۱۳۷۴

11 ۵۴۸۵ BF  ترجمه منتخب کامل

 الزیارات

ابن قولویه،  جعفربن 

ق ۷۰تا  ۳۶۷ -محمد،   

 میقات ۱۳۶۵

12 ۶۸۰۷۹ BF )امینی تبریزی،  فاطمه زهرا )ع

 - ۱۲۸۱عبدالحسین، 

۱۳۴۹ 

 استقالل ۱۳۷۶



13 ۴۳۸۴ BF مریکدالب، عدیمحم اعالم الغدیر ،

۱۳۳۵ -  

ق۱۴۰۵  دارالکتاب العربی 

14 ۹۱۲۱۸ BF  عالمه امینی )مصلح

 نستوه(

ا، رضیل، عاریبدکیس

۱۳۴۴ -  

 سازمان تبلیغات اسالمی ۱۳۷۲

15 1151463 BF  زندگینامه و خدمات

علمی و فرهنگی 

مرحوم عالمه 

 عبدالحسین امینی

انجمن آثار و مفاخر  ۱۳۹۸ 

 فرهنگی

16 ۵۸۶۴ BF  یادنامه عالمه امینی

، مجموعه مقاالت 

 تحقیقی

ق .[۱۳۹۷   رسالت 

17 ۵۸۶۳ BF  یادنامه عالمه امینی

، مجموعه مقاالت 

 تحقیقی

 موسسه انجام کتاب ۱۳۶۱ 

18 ۱۹۸۲۴۸ BF ا، رضیل، عاریبدکیس عالمه امینی

۱۳۴۴ -  

شرکت چاپ و نشر بین  ۱۳۸۲

 الملل

19 ۳۷۰۵۳۶ BF بوستان کتاب قم ۱۳۹۰ یادنامه عالمه امینی 

20 ۱۵۰۵۶۶۳ BF گلدوست، حسین،  سفیر سیمرغ

۱۳۵۴-  

موسسه انجمن قلم  ۱۳۹۸

 ایرانیان امروز

21 ۱۹۹۷۷۱ BF  نگاهی به دریا از دور

)عالمه امینی و 

در اندیشه « الغدیر»

 ها(

، دیه، میمیکح ۱۳۵۴ 

-  

 دلیل ما ۱۳۸۲

22 ۲۲۸۰۳۱ BF  موسوعه الغدیر فی

الکتاب و السنه و 

االدب ثمرات االسفار 

الی االقطار العالمه 

الشیخ عبدالحسین 

احمد االمینی 

 النجفی

قرشی، باقرشریف، 

۱۹۲۶-  

هـ.  ۱۴۲۸

م ۲۰۰۷  

موسسه دائره المعارف 

 الفقه السالمی

23 1428377 BF  سیمای امیر

المومنین علیه 

السالم در الغدیر 

 عالمه امینی

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

 تولی ۱۳۹۸

24 ۴۲۷۱۳۷ BF نیسحدالبع، ینیام اصحاب جمل ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

25 ۴۲۷۱۳۸ BF نیسحدالب، عینیام عمرو عاص ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت



26 ۴۲۷۱۶۵ BF نیسحدالب، عینیام بنی امیه ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

میراث نبوت موسسه  

27 ۴۲۷۲۵۳ BF نیسحدالب، عینیام یاران امیرالمومنین ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۸ق=۱۴۳۲

۹ 

 موسسه میراث نبوت

28 ۴۲۷۳۶۵ BF نیسحدالب، عینیام سرقت های حدیثی ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق۱۴۳۲  موسسه میراث نبوت 

29 ۴۲۷۳۷۲ BF نیسحدالبع، ینیام اجتهاد ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۸ق=۱۴۳۲

۹ 

 موسسه میراث نبوت

30 ۴۲۷۳۸۴ BF نیسحدالب، عینیام امامان چهارگانه فقه ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۸ق=۱۴۳۲

۹ 

 موسسه میراث نبوت

31 ۴۲۷۳۷۰ BF نیسحدالب، عینیام غلو در فضائل ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۸ق=۱۴۳۲

۹ 

 موسسه میراث نبوت

32 ۴۲۷۰۸۲ BF  ثقل اصغر اهل بیت

 علیهم السالم

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

33 ۴۲۷۰۹۹ BF  علی علیه السالم در

 قرآن

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

میراث نبوتموسسه   

34 ۴۲۷۱۰۵ BF  علی علیه السالم در

 سنت

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

35 ۴۲۷۱۰۷ BF  علی علیه السالم از

 زبان مخالفان

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

36 ۴۲۷۱۱۸ BF  علی علیه السالم

 سید مظلومان

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

37 ۴۲۷۱۲۷ BF  صدیقه طاهره فاطمه

 زهرا علیهاالسالم

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

38 ۴۲۷۱۳۶ BF  امام حسن علیه

 السالم

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

39 ۴۲۷۱۷۷ BF  امام حسین علیه

 السالم

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

40 ۴۲۷۱۷۸ BF  ابوطالب علیه السالم

پیامبرصلی اهلل حامی 

 علیه واله وسلم

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

41 ۴۲۷۲۵۵ BF  شیعه علی علیه

 السالم

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۸ق=۱۴۳۲

۹ 

 موسسه میراث نبوت

42 ۴۲۷۲۶۶ BF نیسحدالب، عینیام کتاب های دروغین ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۸ق=۱۴۳۲

۹ 

 موسسه میراث نبوت

43 ۴۲۷۲۷۹ BF نیسحدالب، عینیام یزید بن معاویه ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

44 ۴۲۷۲۸۱ BF نیسحدالب، عینیام شعر و شعراء ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۸ق=۱۴۳۲

۹ 

 موسسه میراث نبوت



45 ۴۲۷۳۶۷ BF نیسحدالب، عینیام خالفت و امامت ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۸ق=۱۴۳۲

۹ 

 موسسه میراث نبوت

46 ۴۲۷۰۷۲ BF نیسحدالب، عینیام ثقل اکبر قرآن کریم ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

47 ۴۲۷۱۶۱ BF  معاویه بن ابی

 سفیان

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

48 ۴۲۷۱۶۹ BF  علی علیه السالم و

 خلفاء

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق.= ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

49 ۴۲۷۲۷۷ BF نیسحدالبع، ینیام داستان غدیر خم ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۸ق=۱۴۳۲

۹ 

 موسسه میراث نبوت

50 ۴۲۷۰۴۷ BF  پیامبر اعظم صلی

 اهلل علیه و آله و سلم

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق=  ۱۴۳۲

۱۳۸۹ 

 موسسه میراث نبوت

51 ۴۶۷۷ BF بین بی ت.[ حکیمی، محمد رضا حماسه غدیر 

52 ۲۱۷۴۴۵ BF ا، درضمح، میمیکح حماسه غدیر

۱۳۱۴ -  

 دلیل ما ۱۳۸۵

53 ۱۷۸۲۴۳ BF باقریان موحد، رضا،  داستانهای الغدیر

۱۳۵۳-  

 نصر ۱۳۷۹

54 ۱۴۲۰ BF مینی تبریزی نجفی،  ابوطالب مظلوم تاریخ

عبدالحسین احمد، 

۱۳۴۹-۱۲۸۱  

۱۳۵۹]  بدر 

55 ۵۸۲۲ BF ...امینی تبریزی،  الغدیر

عبدالحسین احمد،. 

 ۱۳۴۹ - ۱۲۸۱الغدیر، 

 ق

۱۳۵۷-۱۳۵۶]  کتابخانه بزرگ اسالمی 

56 ۴۵۱۶ BF امینی تبریزی،  شهیدان راه فضیلت

عبدالحسین احمد،. 

 ۱۳۴۹ - ۱۲۸۱الغدیر، 

 ق

 روزبه ۱۳۶۲

57 ۳۳۷۳۰۸ BF  مبانی چینه نگاری

 سکانسی

، نیسحدالب، عینیام

۱۳۴۰ -  

 دانشگاه تهران ۱۳۹۰

58 ۹۳۹۶۴ BF  ، سیرتنا و سنتنا

سیره نبینا صلی اهلل 

 علیه و آله سنته

امینی تبریزی، 

عبدالحسین احمد، 

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹  

۱۴۱۲ 

م ۱۹۹۲ق.=  

دارالغدیر للمطبوعات ، 

 دارالکتاب االسالمی

59 ۵۸۱۷ BF ...الکتاب  الغدیرفی

والسنه واالدب ، 

کتاب دینی ، علمی 

،فنی ، تاریخ ، ادبی ، 

فیه  اخالقی . یبحت

عن حدیث الغدیر 

امینی تبریزی، 

عبدالحسین احمد، 

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹  

حسن ایرانی صاحب  ۱۳۴۶

لکتاب العربیهدارا  



 "وسنه وادبا"کتاببا

ویتضمن تراجم امه 

رجاالت  کبیره من

العلم والدین واالدب 

من الذین نظمواهذه 

 اال

60 ۹۱۰۶۳ BF  فاطمه الزهراء ام

 ابیها

امینی تبریزی، 

 - ۱۲۸۱عبدالحسین، 

۱۳۴۹ 

کبیرامیر ۱۳۷۰  

61 ۴۶۴۲ BF  راه و روش ما راه و

روش پیامبر )ص( ما 

 است

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق. / ۱۳۹۴

م .[۱۹۷۴  

مکتبه االمام امیرالمومنین 

 ...الغامه[

62 ۴۳۸۶ BF  موسسه بعثت . قسم

 الدراسات االسالمیه

ق۱۴۰۹  قسم الدراسات االسالمیه  

 لموسسه البعثه

63 ۴۶۴۱ BF  راه و روش ما راه و

روش پیامبر )ص ( 

 ما است

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۴۸/ ۱۳۸۹ 

 ق

 ابن سینا

64 1399542 BF ر: دیغال اففض یلع

و  یوعوضم رسهف

 هوعوسمل یلیلحت

ردیغال  

هلدالب، عدیمحم .ق۱۴۱۰   یف نیدرسمال هاعمجل 

، مقب هیملعال وزهحال

یالمر االسشنال هسوسم  

65 ۱۸۹۲۸۹ BF امینی تبریزی،  ریشه های آسمانی

عبدالحسین احمد، 

۲۸۱۱ - ۱۳۴۹  

 تاسوعا ۱۳۸۰

66 ۱۸۳۳۱۵ BF  خالصه الغدیر در

قرآن، سنت و ادبیات 

 تاریخی اسالم

امینی تبریزی، 

عبدالحسین احمد، 

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹  

 مهام ۱۳۸۰

67 ۱۴۳۸ BF  ابوذر، به دوراز پیرایه

 ها

امینی تبریزی، 

عبدالحسین احمد، 

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹  

۱۳۶۰]  بدر وکوکب[ 

68 ۵۸۱۹ BF  الغدیرترجمه امینی تبریزی،  

عبدالحسین احمد،. 

 ۱۳۴۹ - ۱۲۸۱الغدیر، 

 ق

 کتابخانه بزرگ اسالمی بی ت[

69 ۵۸۲۷ BF ... امینی تبریزی،  الغدیر

عبدالحسین احمد، 

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹  

۱۳۴۰ - جامعه تعلیمات اسالمی]و  

با  -کتابخانه بزرگ اسالمی

همکاری انتشارت غدیر، 

۱۳۴۰-]  



70 ۵۸۲۶ BF ... امینی تبریزی،  الغدیر

عبدالحسین احمد، 

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹  

بی  -۱۳۴۰

 ت.[

جامعه تعلیمات اسالمی]و 

با  -کتابخانه بزرگ اسالمی

همکاری انتشارت غدیر، 

۱۳۴۰-]  

71 ۲۳۲۰۷۶ BF ای جامع از گزیده

 الغدیر

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

۱۳۸ق=۱۴۲۸

۶ 

 قلم مکنون

72 1218700 BF نیسحدالب، عینیام الغدیر ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

موسسه فرهنگی هنری  ۱۳۹۷

 امامت اهل بیت )ع(

73 ۲۲۷۵۵۳ BF نیسحدالب، عینیام الغدیر ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

 بنیاد بعثت ۱۳۸۶

74 ۲۱۰۳۱۲۵ BF ای جامع از گزیده

 الغدیر

، نیسحدالبع، ینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق۱۴۳۸  موسسه میراث نبوت 

75 ۲۱۸۷۵۹ BF  ماتم االمام الحسین

علیهم السالم فی 

مصادر اهل السنه 

 )سیرتنا و سنتنا(

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

هـ = ۱۴۲۸

۲۰۰۷ 

 منشورات االجتهاد

76 ۱۴۲۹۷۹۵ BF  الغدیر فی الکتاب

السنه و االدب: کتاب 

 دینی...

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق. ۱۴۱۶ المعارف الفقه موسسه دائره 

االسالمی طبقا لمذهب 

اهل البیت)ع(، مرکز 

 الغدیر للدراسات االسالمیه

77 ۲۱۲۸۳۹ BF  تلخیص الغدیر فی

الکتاب و السنه و 

 االدب

 ،نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ق ۱۴۲۷  میراث النبوه 

۸۲-۲۰۱۹۹م 78  BF ر دیغالهوعوسم

 هنسوال ابتکالیف

، یندی ابت: کواالدب

...ین، فیملع  

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

.ق۱۴۲۴  هسوسم 

یالماالسهقفالارفعمالرهدائ

 بذهما لق، طب

()عتیباللاه  

79 ۱۱۲۵۶۳۳ BF  دو سنت فراموش

 شده

ر، طاهویوسم موسسه دایره المعارف فقه  ۱۳۸۵ 

 اسالمی

80 ۱۲۲۲۶۶۴ BF  ،سیرتنا و سنتنا

سیره نبینا صلی اهلل 

 علیه و آله سنته

ق۱۳۸۴   مطبعة اآلداب 

81 
 

AF  مطالعه رسوبات و

عوامل زمین شناسی 

ثر در بار رسوبی ٔ  مو

رودخانه پلرود، 

 استان گیالن

 1379 عبدالحسین امینی
 



82 ۱۱۲۱۲۹۷ BF  شهیدان راه فضیلت؛

شرح حال مختصر 

 علمای شهیدمان ...

 انتشارات روزبه ۱۳۶۲ 

83 ۱۱۴۹۴۶۷ BF امیرکبیر ۱۳۷۷  فاطمة الزهرا ام ابیها 

84 ۱۱۲۵۶۰۳ BF )انتشارات استقالل ۱۳۷۶  فاطمه زهرا )س 

85 ۱۱۰۸۱۵۸ BF  راه و روش ما راه و

 روش پیامبر ما است

 ابن سینا ۱۳۴۸ 

۶۲-۲۷۲۷م 86  BF  راء زهال هاطمف

 ا امهیلع هلالالمس

اهیاب  

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹.  

ریبرکیام ۱۳۸۹  

 


