
 
 
 
 
 هفتم قرن انیپا تا كهن منابع و آثار در هی  رق حضرت كرد ادی و نام

یافت: تاریخ  29/03/99 پذیرش: تاریخ  17/11/98 در

 1ینیحس رنجبر محمد دکتر
 دهیچک

 امییام امیییق یعییاطف و یاحساسیی یهییا جلو  از یکییی هیییرق حضییرت
 و علمیییا هفییتم قییرن انیییپا تیییا هیییاول یها سیید  از .سییتا نیحسیی

 .انیید د کر ادیی او سرگذشیت و هییرق حضییرت از خیود آثیار در بزرگیان
 هفیتم قیرن انییپا تیا دانشیمندان آثیاری بیازخوان ، یتحق نیا هدف
 وجود هیفرض تیتقوی برای خیتار مستندات و دهایؤم افتنی یبرا

 نیییا .اسییت شییام شییهر در او شییهادت و عاشییورا روز در هیییرق حضییرت
 بیییه دنیرسییی یبیییراای  هکتابخانییی و یشییی وی فیتوصییی روش بیییا تارنوشیی
 بییه توجییه بییا کییه دیرسیی جییهینت نیییا بییه و افییتی سییامان فییو  هییدف
 امیییامی رثیییا در ر ییییعم بییین فیسییی صیییاد  امیییامی صیییحاب اشیییعار
 هماننید شاخص ونیرجال یسو از او شدن دانسته ثقه و نیحس
 تیوان ، میییطبیر نیالید عمیاد و طاووس بن دیس ،یهقیب ،ینجاش
 نیامه بی نیحسی امیام یبرا را یخردسال دختر وجود هیفرض اثبات
 .دکر تیتقو هیرق

 ر ،ییییعم بییین فیسییی، کهییین منیییاب  ،هییییرق حضیییرت ها:کلیدددهو   
 .یطبر نیالد عماد ،طاووس بن دیسی، هقیب

                                                   
 ranjbarhosseini@gmail.com ثیوحد قرآن دانشگاه کالم گروهی علم ئتیه عضو .1
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مقدمه
 اسددارت تددا آن از پددس و عاشددورا روز تددا نددهیمد از تحرکددهنگددام  از نیحسدد امددام امیددق

کنده از  تیب اهل خاندان  آن ازای  گوشه ،خیتار کهبوده  زیانگ حزن و مختلف یحوادثآ
 بده ورمشه نیحس امام از یدختر شهادت نقل ،عیوقا نیا از یکی .است دهکر تیحکا را

   .است شام شهر در هیرق حضرت
 از کهددن بعمنددا در هیددرق حضددرت ادکردیدد و نددام یابیددباز و یبددازخوان ،مقالدده نیددا هدددف

 درها  دیددترد وهددا  اختالف وجددود بددا گددردد روشددن تددا اسددت هفددتم قددرن انیددپا تددا هیدداول یها سددده
 یعلمددا، یریاسدد در او شددهادت و نیحسدد امددام امیددق در یتیشخصدد نیچندد نددام ایدد و وجددود

 امددامی بددرا خردسددالی دختددر وجددود اجمدداال  ، یخیتددار شددواهد و قددرائن بدده توجدده بددا گذشددته
 .اند رفتهیپذ اسارت در ار او شهادت و نیحس

 معاصدددر دوران در خصوصدددا   یمتعددددد ینوشددتارها و هدددا کتاب هیدددرق حضدددرت دربدداره
 و شدانیا شدهادت نحدوه و سرگذشدت و ندام ،اشدعار آنها اکثر تیمحور که است شده نگاشته

 افتنی یبرا کهن منابع و آثار یبازخوان ینوع مقاله نیا کردیرو اما است؛ شبهات به پاسخ ای
 شدام شدهر در او شدهادت و عاشدورا در یتیشخصد نیچند وجدود بر ها مستند و دهایؤمای  گونه

 ،مندابع نیدا کده اسدت جهدت نیبدد هدم هفدتم قدرن انیدپا تا یزمان بازه انتخاب علت .است
کثددرا   معاصددر دوره تددا هفددتم قددرن از بعددد کتددب و هسددتند مصدددر منددابع  ارجدداع منددابع نیددا بدده ا

 .گردد می روشن منابع نیا یشناسباز تیاهم رو از این .دهند می
 یخیتددار ریسدد اسدداس بددر هیددرق حضددرت دربدداره کهددن منددابع یبررسدد بدده حاضددر نوشددتار

 پردازد. می

(صا قاما بزرگیصحاب«رهیعمب فیس»نقل)یهجه و قهن.1
 سدوزناک دهیقص ،شده ذکر آن در هیرق حضرت نام که یموجود اسناد نیتر یمیقد از

 کتدداب در ینجاشدد ._ اسددت صدداد  امدداماحادیددث  برجسددته انیددروا از_  رهیددَعم بددن فیسدد
 :سدینو می او وصف در خود یرجال

 کندد مدی نقل تیروا کاظم امام و صاد  امام از ،یکوف ینخع رهیَعم بن فیس
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 .کننددد مددی تیددروا نقددل او کتدداب از انیددراو از یجمدداعت کدده اسددت یکتدداب یدارا او و
 ( 189 :1424 ،ینجاش)

 :1415 ،یطوسدد) دانددد مددی دییددأت مددورد و ثقدده را او خددود یرجددال کتدداب در زیددن یطوسدد خیشد
 را شدانیا ،خدود المقال منهج کتاب در هم یاسترآباد میابراه بن یعل بن محمد رزایم .(222
 :1422 ،یاسدددترآباد) دیدددنما مدددی یمعرفددد کددداظم امدددام و صددداد  امدددام اصدددحاب از و ثقددده

2/141). 
 از ،عهیشدد امددام دو القدددر لیددجل اصددحاب از رهیددمع بددن فیسدد گفددت تددوان مددی مجمددوع در

 در تیشخصد نیدا .اسدت عهیش ونیرجال اکثر دییأت مورد و آثار یدارا ،عاشورا ارتیز انیروا
 حضددرت از بدداردو آن، اتیدداب در کدده دارد سددوز جددانای  دهیقصدد نیحسدد امددام مصددائب ذکددر
   :کند می ادی نیچن هیرق

دددک َعْنهدددا َنة  یَوسدددک  فدددداَرَقْت  َنة  یالّسَ
 

دددددددددا  رَقدددددددددَة  َت یَابددددددددددَتَد  َلّمَ  رَ یدددددددددَوَتَغ  َبف 
قَ  َو   ددددددددود   َرّ َ  ة  یددددددددر   َلَضددددددددْعَفها اْلَحس 

 
ددددَذ  ْعددددَذَرَهایلَ  غدددددا َو  

َ
 ْعددددَذر  ی َلددددْم  یاّل

ّمَ  َو  
ددددددددددوَم  اَل   دهایددددددددددَجَد  َجددددددددددْد ی کْلث 
 

هدددددا ب  یدددددعق لدددددثم  وع   کدددددرری َلدددددْم  َدم 
قَ  َو  َنةیَوَسدددددددددک َاْنَسدددددددددها َلدددددددددْم    َة یدددددددددر 

 
ر   َنددددددددددددددده  یْبکی  ر   بدددددددددددددددَدَتحّس 

 َوتدددددددددددددددَدَزّف 
وَن یددددددد  م ْدع  ه  مدددددددّدَ  فاطمدددددددا   البتولدددددددة ا 

 
َتح الوالددددده نیالحدددددز یدعدددددو   ر  یدددددالم 

ندددددا ایددددد  ّمَ َسددددد َهدددددذا ا   َمجددددددال   ن  یاْلح 
 

ْلقددددد   1مزهددددددر َبدددددددر مدددددَدْثل   را  یددددددَعف یم 
 ( 234 :1412 ،یحیطر) 

 .اسدت آورده والخطدب یالمراثد جمع یف المنتخب کتاب در 2یحیطر مهعاّل  را اشعار نیا
                                                   

 ضعف یبرا حسودان که بود یکس هیرق حضرت .دیگرد جدا خود امام از او که چون شد جدا نهیسک از آرامش. 1
 چیهدد کدده هرچنددد ،شددوند یمدد او زا یعددذرخواه بدده مجبددور امددتیق یفددردا عددده نیددا .سددوزاندند دل شا یندداتوان و

 پدداک یا پارچدده بددا را آلددودش اشددک صددورت لحظدده هددر زیددن کلثددوم ام حضددرت ...ندددارد وجددود آنهددا یبددرا یعددذر
 حسدرت نالده و آه بدا نیحسد امدام یبدرا کده کدنم ینمد فراموش را هیرق و نهیسک و کلثوم ام گاه چیه من ...کند یم
 آنهدا ...زدندد یم صدا رانیح و سرگردان و محزون حال با را فاطمه حضرت مادرشان آنها ...کردند یم هیگر
 و افتاده خاک یرو به روشن ماه همچون که توست فرزند نیحس نیا !مادر یا»  :گفتند یم نیچن خود مادر با
 .است دهیتغل خون و خاک در

 نسب .است هبود او لهیقب نام حیطر و نجف ساکن یحیطر احمد بن یعل محمد بن نیفخرالد بزرگ محقق .2
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 .کنندد مدی اسدتناد مدتن نیدا به اکثرا   اشعار، نیا نقل در نامعاصر تا شانیا از بعد سندگانینو
 کده رود بده شدمار مدی یاسدناد ترین یمیقد از یکی ،در صورت پذیرش یحیطر عالمه گزارش

 .نام برده است هیرق حضرتاز 

(1األلقابواألنسابلبابکتاب ریهقیبالقاسمیابب یعلنقل)هجهیپنجمقهن.2
ند   ابن به مشهور( 565-490) یهقیب دیز القاسم یاب بن یعل ابوالحسن نیرالدیظه  ف 
 یمتعدددد یهدا کتاب شدانیا .اسدت یقمدر یهجدر ششدم و یهجدر پدنجم قدرن بیداد و مدورخ

 منددا بده یهقدیب .هسددتند القداب و االنسداب لبدداب و یهقدیب خیتدار آنهددا تدرین معروف کده نگاشدته
 :کند می اشاره نیچن نیحس امام فرزندان از یکی عنوان به هیرق حضرت

 و  نالعابنل  ننز إال أوالده م  ب،ن لم و  عل ب   یالحس أوالد م  فُهم ةینیالحس أما
 ( 1/34 :1410 یهقیب) ة؛ی  رق و ةنیسک و ةفاطم

 هیرق و نهیسک و فاطمه و نیالعابد نیز حضرت جز نیحس امام فرزندان از
 .است نمانده یاقب

 ،داشددته تسدلط نیدز انسداب علدم بدده و بدوده تواندا ینگدار خیتدار ،یهقددیب کده این بده توجده بدا
 نیتددر مهددم از یکددی نیحسدد امددام فرزندددان از یکددی عنددوان بدده هیددرق حضددرت نددام آوردن

 .است آن حضرت یبرا یفرزند نیچن اثبات یبرا یخیتار یاستنادها

(الطفو یقتلیعلاللهو بکتا رطاووسب دیس)ششمقهن.3
 از_ (  664م) 2طداووس بدن دیسد بده مشهور جعفر بن یموس بن یعل ن،یالد یرض دیس

                                                                                                                        
 ه،یددرا و رجدال اصدول، فقده، مانندد مختلدف علدوم در شدانیا .گدردد یبرمد یاسدد مظداهر بن بیحب به فشیشر

 از که دارد یمتعدد یعلم آثار یو .است فیتأل صاحب …و ریتفس و یاضیر اخال ، ث،یحد ادب، و لغت
 یعلما از ،بزرگ محقق نیا .رود می به شمار لغت علم در نیالبحر مجمع کتاب او آثار نیبرتر و نیتر مهم جمله

 .افددتی وفددات عددرا  در واقددع ه،ّیددرماح در  1085 سددال در کدده بددود ازدهمیدد قددرن وارسددته انیپارسددا از و برجسددته
 (395ص ،8 ، عهیالش انیاعی، تهران آقابزرگ)

ی نجف اهلل تیآ انتشارات توسط اثر نیا .است سادات انساب باب در و شده فیتأل 558 سال در کتاب نیا .1
 .است دهیرس چاپ به قم در  1410 در ییرجا یمهد کوشش به جلد دو در یمرعش

 از یکدی َحلده، در  .ه 589 خیتدار در طداووس ابدن دیسد بده معدروف طداووس، بدن یموسد بن یعل نیالد یرض .2
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 اللهدوف کتداب آثدار، نیداجملده  از .اسدت نگاشدته اثرگدذار و مهم یآثار _ عهیش بزرگ یعلما
 مقدمده در شدانیا .شدود مدی شناخته زین الملهوف نام با کتاب نیا .است 1الطفوف یقتل یعل

 از را افددراد کدده دانددد می مددوجز مقتددل کیدد داشددتن را کتدداب نیددا نگددارش از هدددف ،خددود کتدداب
 کتدداب از قبددل یو .(1414:4 ،طدداووس بددن دیسدد) کنددد ازیددن یبدد هددا کتاب ریسددا بددردن همددراه
 بداب در مدوجز کتداب بدودن همدراه زهیدانگ با زین را المسافر جناح و الزائر مصباح کتاب ،اللهوف

 .(5 :همو) است هنمود فیلأت اراتیز
 :سدینو می نیچن فرزندانش و همسر با نیحس امام وداع باب در اللهوف صاحب

ْخَتاْه 
ُ
ُکْلُثوم   !َیا أ  

م َ
ُ
ْیَنُب  ،َیا أ ْنِ  َیا َز

َ
ْنِ  َینا َفاِطَمنُة  ،َو أ

َ
َننا  ،َو أ

َ
ْننِ  َینا َبَبناُا اْنُظنْرَن ِإَأا أ

َ
َو أ

ِمْشَ  َعَلي َ َوْجهاً ُقِتْلُ  َفاَل َتْشُقْقَ  َعَلي َ َجْیبًا   ( 141 :همو) ؛َو اَل َتُقْلَ  ُهْجراً  ،َو اَل َتخْ
 یزمان !رباب یا تو و !فاطمه یا تو و !هّی رق یا تو و !نبیز یا تو و !کلثوم ام خواهرم

 .دینران زبان بر یکالم و دینخراش یرو و دینزن چاک بانیگر دمیرس قتل به من که
 حضدددزت دختدددر ،نیحسددد امدددام خدددواهر هیدددرق از مدددراد کددده شدددود اشدددکال اسدددت ممکدددن

 هیفرضد ،رهیدعم بدن فیسد اشعار و االنساب لباب در یهقیب نقل به توجه با که باشد یعل
 .شود می تیتقو هیرق حضرت نیحس امام دختر

 (2یبهائکاملکتاب ر،یطبه یعما الد)هفتمقهن.4
 1( 698م) یمازنددران یبدرط حسدن بدن یعلد بدن محمد بن یعل بن حسن نیعمادالد

                                                                                                                        
 طاووس ابن دیس نسب .است یهجر هفتم سده سندگانینو و عهیش یعلما از او .شد متولد عرا  یشهرها

 ار،یبس یاخالق یایسجا سبب به و رسد یم یعل بن نیحس به مادر جانب از و یعل بن حسن به پدر جانب از
 .است معروف «نیالعارف جمال» به کراماتش و یعرفان حاالت فراوان، مراقبه و تقوا

 ابانیب کشتگان بر سوزانهای  آه: ترجمه .1

 کده یاحترامد و لیدتجل پداس بده اصدفهان در را کتداب نیدا یو .اسدت یبهدائ کامل ن،یعمادالد اثر نیمشهورتر .2
 بده کتداب نیدا .اسدت کدرده موسدوم او ندام به و فیتأل او یبرا آورده، می عمل به او از وانید صاحب نیبهااالد

 و عهیشد دیدعقا یبرشدمار بدا کتداب مقدمده بدود، آن فیتدأل مشغول سال دوازده مدت در مؤلف .است یفارس
 امددام خددرو  در هشددتم و سددتیب بدداب در...رسددد مددی سددامان بدده بدداب 28 در و ودشدد مددی آغدداز انیعیشدد اوصدداف

 آن به منحصر که شود می دهید کتاب نیا در یکالم نکات و یخیتار مطالب از یبرخ .است مکه از نیحس
 دض آثار از گرفتن بهره کتاب، نیا یها یژگیو از گرید .است نکرده ذکرها  آن یبرا هم یمنبع و منشأ و باشد می
ی فد تیدحاو یهدا کتاب مانند؛اند رفته نیب از آثار آن از یبرخ که است تیب اهل محب سندگانینو و یامو

 ( اسالم مفاخری، علی،دوان) هیامی بن مثالب و هیالمعاو مذمات
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 محمدد نیبهااالدد یهدا تیحما هیسا در توانست که است زبان یفارس یامام سندگانینو از
 انیدددجر شدددانیا .آورد دیدددپد عیتشددد از دفددداع در را ییهدددا کتاب(  678م) ینیجدددو محمدددد بدددن

 :کند می گزارش گونه نیا اسارت در را نیحس امام از یدخترک شهادت
 بودند شده دیشه کربال در که را یمردان حال ،یریاس حالت در نبّوت خاندان زنان

 پددر که دادند می وعده را یهرکودک و داشتند می دهیپوش شانیا دختران و پسران بر
 یدخترکد .آوردندد دیدزی خانده بده را شدانیا تدا .دیدآ می باز ،است رفته سفر فالن به تو

 نیدا کجاسدت؟ نیسدح مدن پددر :گفدت و شدد داریب خواب از یشب چهارساله، بود
 هیددگر در جملده کودکددان و زندان .بددود شدانیپر سددخت ؛دمیدد خددواب بده را او سداعت
 مداجرا از و شدد داریدب خدواب از بدود، دخفتدهیزی .برخاسدت شدانیا از فغان و افتادند
 پددر سر بروند :گفت حال در نیلع آن .است نیچن ماجرا که بردند خبر .کرد سؤال

 دختدددر آن کندددار در و اوردنددددیب را مقدددّدس سدددر آن پدددس .دنهنددد او کندددار در و اورنددددیب را
 و دیبترسد دختدر .توسدت پددر سدر :گفتند ست؟یچ نیا :دیپرس .نهادند چهارساله

 :1426 ،یطبیر) .کدرد میتسدل حدق بده جدان روز چندد آن در و شدد رنجور و برآورد ادیفر
2/179 ) 

گددر  و قددرائن بدده توجدده بددا امددا ،آورد ینمدد هیددرق حضددرت از یاسددم مددتن نیددا در یطبددر چدده ا
 .است هیرق حضرت ،مقصود که افتیدر توان می ،شواهد

 تیدحکا ،یعیشد مدتکلم و مدورخ کید توسط هفتم قرن در یگزارش نیچن نقل هرحاله ب
 کتدداب در یقمدد محددث هکدد چنان .سدتندین موجددود امدروزه کدده دارد یمندابع بدده او یدسترسد از

 :سدینو می گونه نیا هیالرضو فوائد
 مدتکّلم ر،یدخب و مداهر عدالم خیشد ،یطبدر نیالدد عمداد نوشدته ،یائبه  کامل کتاب

 تمدام 675 سدنه در کده اسدت دهیدپرفا یکتاب فّهامه، فاضل و لینب محّدث ،لیجل
گرچدده بدوده، آن یآور جمدع بددر مصدروف خیشد همدت سددال 21 بده بیدقر و شدده  در ا
 شود یم معلوم کتاب آن وضع از ... .است کرده فیتأل گرید کتاب چند آن یاثنا

                                                                                                                        
 بشددارف کتدداب صداحب ،یطبددر یعلدد بدن محمددد، نیعمادالددد بدا را ییبهددا کامددل صداحب دیددنبا اسددتگفتندی  .1

 .گرفت اشتباه، بوده زنده 553 سال تا که یالمرتض عةیلشی المصطف

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B5%DB%B5%DB%B3_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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َسدددَخ  کددده  محییید ) .اسدددت بدددوده موجدددود او ندددزد اصدددحاب یقددددما کتدددب و اصدددول ن 
 ( 2/111 :1387،یقم

 کتداب در شدانیا ،ییبهدا کامدل کتداب صداحب بده یقمد عبداس خیشد اعتمداد بده توجده با
 اگرچده .(1/317 :همدو) آورد مدی _ گذشت که_  را یطبر نیالد عماد نقل نیع آالمال یمنته
 و خدداص یپردازشدد بددا را نیحسدد امددام خردسددال دختددر شددهادت انیددجر المهمددوم نفددس در

 حضدرت بتیمصد ذکر هنگام در مداحان و سخنرانان اکثر امروزه که کند می انیب یاحساس
 .(456 :1378 ،یقم محدث) کنند می انیب را آن هیرق

جهینت
 و ها حملدده در عهیشدد آثددار و هددا کتدداب از یبعضدد ،عهیشدد خیتددار طددول در کدده این بدده هتوجدد بددا
 ،نشددده گددزارش قیحقددا ،تعصددب و نددهیک و حقددد آتددش اثددر بددر ایدد رفتدده نیبدد از ها یسددوز آتددش

از  داشددت؛ یسدلب اید یجدابیا خدواه ،گدرا مطلدق یقضداوت یخیتدار عیوقدا همده دربداره تدوان ینمد
گزیر رو ایددن  ایدد یقددو ظددن بدده تددا کددرد مراجعدده شددواهد و قددرائن و موجددود یهددا گزارش بددهبایددد  نددا
 از نیدز «هیدرق» بده ملقدب اید ندامه بد نیحس امام یبرا یدختر وجود انیجر .دیرس نانیاطم

 نیدا از یکدی .دارد یدیگرا مطلدق مخالفدان ای موافقان که است یخیتار یها گزارش دسته نیا
 یاولد دست منابع به شانیا چراکه است؛ هیاول قرون یعلما و انیشنیپ نقل ،شواهد و قرائن

 در رهیدعم بدن فیسد صداد  امدام یصدحاب اشدعار بده توجه اب رو از این داشتند؛ یدسترس
 نقدل و ینجاشد همانندد معدروف نایرجال یسو از او شدن دانسته ثقه و نیحس امام یرثا
 یطبدر ندام بددون گدزارش و اللهدوف در طاووس بن دیس نقل و االنساب لباب کتاب در یهقیب

 ندامه بد نیحسد امامد یبدرا را یخردسدال دختدر وجدود هیفرضد اثبات توان می ییبها کامل در
 دختدر اصدغر فاطمده لقدب ،هیدرق کده این مانندد نیدز گدرید مفروضدات البتده .نمدود تیدتقو هیرق
 .باشد احتماالت از یکی تواند می زین باشد اسحا  ام

 اظهدار ،موجود اسناد و یخیتار یها گزارش اساس بر که گرفت جهینت توان می هرحال در
 بده منتسدب مرقدد و مدزار از کده یکرامدات و شدواهد اساسد بدر امدا سدت؛ین ریپدذ امکدان یقطع نظر

 تیددب اهددل بدده آن انتسدداب و مکددان نیددا بددودن یمعنددو ،شددده گددزارش هیددرق حضددرت
 .(1/393 :1393،یشهر یر) شود می تیتقو
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منابع
 ،قدددم ،الرجدددال احددوال قیدددتحق یفدد المقدددال مددنهج ،( 1422) یعلددد بددن محمدددد ،یاسددترآباد _

 .اول چاپ التراث، اایإلح تیالب آل موسسة

 لبدداب ،( 1410) فنددد  بددابن ریالشدده دیددز بددن القاسددم یابدد بددن یعلدد الحسددن یابدد ،یهقددیب _
 .یمرعش ینجف انتشارات قم، ،ییرجا یمهد :قیتحق ،االعقاب و االلقاب و االنساب

 .اشرف نجف ،عةیالش فیتصان یإل ةعیالذر ،(تا یب) آقابزرگ ،یتهران _
 .ریکب ریام انتشارات تهران، اسالم، مفاخر ،(ش1380) یعل ،یدوان _

 انیددزیتبر فدارس خیشد :قیددتحق ،طفدوفال یقتلد یعلد اللهددوف ،( 1414) طداووس بدن دیسد _
 .اسوه انتشارات قم، ،(حّسون)

 المکتبدة قدم، فداخر، شدجاع محمدد :ترجمده ،ییبهدا کامدل ،( 1426) نیعمادالدد ،یطبدر _
 .ةیدریالح

 مدددؤسسة روت،یددب ،والخطددب یالمراثدد جمددع یفدد المنتخددب ،( 1412) نیالددد فخددر ،یحدیطر _
 ی.االعلم

 جامعدده نشددر قدم، ،یالطوسدد رجددال ،( 1415) یعلد بددن حسددن بدن محمددد ابددوجعفر ،یوسدط _
 .اول چاپ ن،یمدرس

 .یرتیبص انتشارات قم، ،المهموم نفس ،(ش1378) عباس خیش ،یقم _
 .هجرت انتشارات مؤسسة چاپ ،قم ،اآلمال یمنته ،(ش1379) __________________ _
 .هجرت انتشارات مؤسسة چاپ ،قم ،ةیالرضو الفوائد ،(ش1387) __________________ _
 انتشدددارات قدددم، ،نیحسددد امدددام انشدددنامهد ،(ش1393) محمدددد ،یشدددهر یر یمحمدددد _

 .ثیدارالحد

 ،(ینجاشددال رجددال) عهیالشدد یمصددنف اسددماا فهرسددت ،( 1424) یعلدد بددن احمددد ،ینجاشدد _
 .نیمدرس جامعه انتشارات قم، ،یزنجان یریشب یموس :حیصحت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A5%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D8%A9

