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مة املركز  مقدّ

والصـــالة  ،العـــاملني احلمـــد هللا ربِّ الـــرمحن الـــرحيم وبســـم اهللا 
ــ ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــه الطيِّ والس ــاهريند وآل ــني الط  ،ب

ــدين ــوم ال ــام ي ــني إٰىل قي ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــني ربَّ  ،واللع  آم
 العاملني.

ــت ــل البي ــ Kأه ــخوصٌ نورانيَّ ــش ــخاصٌ ملكوتيَّ ــا ة وأش ة، منه
ـــدَ  جِ ـــوْ  وألجلهـــا وُ قون نـــوراً ن، وإليهـــا حســـابُ اخلَلـــق، يتـــدفَّ الكَ

ــعَ  ضِ ، شــفاههم رمحــة وقلــوهبم رأفــة، وُ اخلــري بميــزاهنم  وينطقــون حيــاةً
. وها حكمةً ت املعرفة عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ  فزانوه عدالً، ونَمَ

ينحـدرُ عـنهم السـيل وال يرقـٰى إلـيهم أنوارٌ هـداة، قـادةٌ سـادات (
عـــٰىل أبـــواهبم أبنـــاء آدم  تصـــطفُّ ألفـــوا اخلَلـــق فـــألفوهم،  ،)الطـــري

 مني مستنجدين سائلني، وبمغانمهم عائدين.متعلِّ 
هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل اتِّ  بــاعهم، ال يُكرِ

ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــم،  هم ك ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس م
ـ هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ نقـول  م فـوق مـامنهجهم احلـقُّ وطـريقُ
م أنوار السامء وأوتاد األرض.  ودون ما يُقال من التأليه، هُ

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــار  Qواإلم ــي ح ــذه األرسار الت ــد ه ــو أح ه
ــاع  ــبعض عــن وجــه احلكمــة يف قراراهتــا وب الكثــري يف معناهــا وغفــل ال
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ــوا يُ  ــريهم فراح ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي ــطِّ آخ ــرتاءات س ــذب واالف رون الك
 احلقــد املنصــبِّ  العقــل ومل يتجـاوز حــدَّ  دَّ عليـه والتــي جــاوز بعضـها حــ

 عٰىل بيت الرسالة.
صــية  Qمركــز اإلمــام احلســن وقــد اهــتمَّ  للدراســات التخصّ

ــأن  ــٰى بش ــي تُعنَ ــق املخطوطــات الت ــوث والدراســات وحتقي ــة البح بكتاب
ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــ Qاإلم ــب وكتيّ ـونش ــافة إٰىل رها يف كت ــات باإلض ب

صــفحات التواصــل االجتامعــي التابعــة نرتنــت ورها عــٰىل مواقــع االـنشــ
 للمركز.

ـــباإلضـــافة إٰىل النشـــاطات الثقافيَّـــ خـــرٰ التـــي ة األُ ة واإلعالميَّ
ر التصـاميم الفنّيـة وإقامـة جمـالس العـزاء ـيقوم هبا املركز مـن خـالل نشـ

ــ ــابقات العلميَّ ــدوات واملس ــارضات والن ــد املح ــوعق ــي ة والثقافيَّ ة الت
ا مــن توفيقــات اهللا تعــاٰىل لنــا خلدمــة وغريهــ Kتثـرٰ بفكــر أهــل البيــت

 .Qد احلسن املجتبٰى اإلمام املظلوم أيب حممّ 
وهــذا الكتــاب الــذي بــني يــديك عزيــزي القــارئ هــو أحــد تلــك 

ة اإلمـام احلسـن  إٰىل بيـان شخصـيَّ الثامر التـي أينعـت والتـي ال هتـدف إالَّ 
ــٰى  ــ Qاملجتب ــا املش ــيئة ونواحيه ــا املض ــلِّ أبعاده ــد ـبك قة، ولرف ــة رِ املكتب

ـــالميَّ  ـــيَّ اإلس ـــن شخص ـــات ع ـــوث ودراس ـــن ة ببح ـــام احلس ة اإلم
 ومن اهللا التوفيق والسداد. ،Qاملجتبٰى 

 سةالعتبة احلسينية املقدَّ                                                              
 صيةللدراسات التخصّ  Q مركز اإلمام احلسن                                      

 كاظم اخلرسان                                                                      



 

 مقدمة

 اهللا الرمحن الرحيمبسم 
ــيّ  ــبط النب ــاش س ــى Nع ــام املجتب ــرب اإلم ــرتات  Q األك ــط ف وس

ــ اس ــتهم  ةحسّ ــق ودع ــث والتحقي ــل البح ــؤلِّفني وأه ــار امل ــت أنظ لفت
ــات  ــأت أُوىل التأليف ــة، فنش ــأليف والدراس ــرتات بالت ــك الف ــاول تل لتن

ــي عاشــها اإلمــام ــة الت ــة مــع تلــك الربه ــت Q اإلســالمية متزامن ، فغطَّ
وأثبتــت الكثــري مــن حــوادث  Q النتاجــات بعــض جوانــب حياتــهتلــك 
 زمانه.

ت فرتات حياة اإلمام احلسن  خمس مراحل:ب Q مرَّ
ه غـــحتـــى بلو N حياتـــه بـــني احضـــان النبـــي املرحلـــة األوىل:

 السابعة من عمره الرشيف.
، التــي N بعــد وفــاة النبــي P حياتــه مــع الزهـراء املرحلـة الثانيــة:

ــ ــرة،  متهاتقاس ــهر مري ــة أش ــالل ثالث ــارعة، خ ــة متس ــوادث عظيم ح
ــقيفة  ــائع الس ــت بوق ــألةمتثَّل ــان  ومس ــاهرة.. وك ــه الط ــهادة أم ــدك وش ف

ال. Qلإلمام احلسن   فيها الدور الفعّ
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ــة: أن  Qحياتــه يف فــرتة اختيــار عــيلّ بــن أيب طالــب  املرحلــة الثالث
رين ســنة، عــانى فيهــا  ـيكــون رهــني البيــت وجليســه ملــدة مخــس وعشــ

 بيه ما عاناه من مرارات.أمع 
ـــة: ـــة الرابع ـــري  املرحل ـــة ألم ـــة الظاهري ـــرتة اخلالف ـــه يف ف حيات

ضـــت عـــن وقـــوع ثـــالث حـــروب شـــعواءQاملـــؤمنني  ، التـــي متخّ
ـــل، صـــفِّني والنهـــروان- فيهـــا مواقـــف بـــارزة لـــه  Qوكـــان  -اجلَمَ

الة.  وفعّ
، املبتدئــة بمســألة Qحياتــه يف فــرتة إمامتــه  املرحلــة اخلامســة:

مــع معاويــة، مــروراً بمواجهــة ممارســات الــردة ضــد كــل مــا  Qصــلحه 
 Qهــو إســالمي بشــكل عــام وضــد شــيعته ومواليــه، وانتهــاء بشــهادته 

 وما صاحبها من حوادث.
ــام  ــول اإلم ــف ح ــا أُلِّ ــة األوىل أنّ م ــذهن يف الوهل ــادر لل ــد يتب ق

، وبعـد Qاحلسن املجتبـى نـزر يسـري ال يرقـى إىل مصـاف تغطيـة ترمجتـه 
ــل  بنظــرة حتقيقيــة فاحصــة يــربز إلينــا عــدد ال بــأس بــه مــن الكتــب التأمّ

ر قرنــاً لتنبــئ عــن مــد ـالتــي ســطّرهتا أنامــل املــؤلِّفني عــرب أربعــة عشــ
اهــتامم واعتنــاء املحققــني واملــؤلِّفني واألُدبــاء والتخصصــني بســائر 

 Qالفنــون األخــر بشــتَّى جوانــب حيــاة اإلمــام احلســن املجتبــى 
 وتدوينها.
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تِــب عــن إنَّ التعريــ ، Qاإلمــام احلســن املجتبــىف بــالرتاث الثــر ملــا كُ
عــن مــد ســعة اجلنبــة الثقافيــة يف هــذه املســألة، فقــد اعتملــت  يُفصــحُ لَ 

ــا  ض عنه ــتمخَّ ــة لي ــدوافع جمتمع ــك ال ــ-تل ــة عش ــالل أربع ــاً ـخ  -ر قرن
ــمّ  ــك الك ــذل ــذي رس ــاج األديب ال ــن النت ــوعي م ــة  مالن ــال اآلتي لألجي

ــر يف ــا ج ــع م ــن واق ــربة ع ــورة مع ــأزال ص ــة، ف ــب الزمانيّ ــك احلق  تل
ــام  ــة اإلم ــن غرب ــام ع ــه  Qاللث ــن تارخي ــم م ــي أن يعل ــا ينبغ ــدوين م بت

ــلُّ  ــة.. ك ــام الغرب ــس برك ــا أن تطم ــد هل ــي أري ــه الت ــاءً  ومواقف ــك، إيف ذل
 منه من ظلم وجور احلاكم. ىمنهم جلربان ما عان

 :Qباكورة ما أُلِّف حول اإلمام املجتبى 
لَيم بـن قـيس  هــ، هـو ٧٦اهلـاليل الكـويف، املتـوىفَّ سـنة أبو صادق، سُ

ــن  ــام احلس ــاة اإلم ــة حي خ يف ترمج ــن أرّ ل م ــحاب Qأوّ ــن أص ــو م ، وه
، عــايش أكثــر احلــوادث Kأمــري املــؤمنني واإلمــامني احلســن واحلســني 

هنا، خــطّ قلمــه صــفحات تلــك الفــرتات  املنظــورة وخــاض غامرهــا فــدوّ
يف كتابـه املعـروف باعتبـاره شـاهداً  Qمن حيـاة اإلمـام احلسـن املجتبـى 

ــأرجح  ــن ت ــه م ــه بنفس ــا مل يعايش ــاول م ــر، وتن ــا ج ــلّ م ــىل ك ــاً ع عينيّ
عايشـها  نبـاالعتامد عـىل مـ Qالظروف وتقلّباهتـا مـن صـفحات تارخيـه 

مــن املعتمــدين عنــده أو عــن طريــق االستفســار عنهــا مــن قبــل اإلمــام 
 ليأخذ اخلرب اليقني من معينه الصايف. Qاحلسن 
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ــ ــام م ــتصّ باإلم ــيام خي ــلَيم)) ف ــاب سُ ــورة يف ((كت ــب املنث ن املطال
 ، نشاهد ما ييل:Qاهلامم 

بإمامــة  Nيف احلــوادث املتعلقــة بحياتــه  Nريح النبــي ـ* تصــ
 .Qاحلسن املجتبى 

معــرتك حــوادث ووقــائع الســقيفة واغتصــاب  Q* حضــوره 
 اخلالفة.

 * قضيّة فدك ودور اإلمام املجتبى فيها.
ــام ــور اإلم ــن  * حض ــهاد  Qاحلس ــية استش ــب قض ــع جوان يف مجي

 .Pالزهراء البتول 
ــوره  ــات  Q* حض ـــرينيف جمري ــس والعش ــام اخلم ــن  األي ــنة م س

 .Qعمر اغتصاب خالفة أمري املؤمنني 
ــل  Q* تواجــد اإلمــام احلســن املجتبــى  فــيام دار مــن حــروب اجلَمَ

ــن األ وصــفِّني والنهــروان، ومشــاركته ــاره الــويصّ واالب ــا باعتب ــربفيه  ك
 .Qألمري املؤمنني 

 مع معاوية. Q* حوادث صلح اإلمام 
 .)Q)۱ * جمريات حوادث شهادته

ليَم بن قيس الكويفّ ملطالعة مسلسل احلوادث املذكورة ) ١( انظر كتاب سُ

 .ومتابعتها
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ــم  ــا ت ــراً مل ــاله، ونظ ــذكورة أع ــب امل ــن املطال ــر م ــا تكثَّ ــة م ولزمح
ــام  ــاة اإلم ــن حي ــيله ع ــ Qتفص ــي بش ــد حظ ــلَيم، فق ــاب سُ رف ـيف كت

ــن  ــوب ع ــرتاث املكت ــاكورة ال ــم ((ب ــد اس ــدان، وتقلَّ ــذا املي ــبق يف ه الس
 )).Qحياة اإلمام احلسن 

 : Qنظرة تارخييّة حول ما أُلِّف عن اإلمام املجتبى 

ــى  ــام املجتب ــول اإلم ــرية ح ــب كث ــت كت ــة  Qأُلِّف ــد أربع ــىل م ع
ـليم  ـد، ومـا عـدا مـا وصـلنا مـن سُ قِ عرش قرناً، إالّ أنَّ الكثـري منهـا قـد فُ

 ــو ــده س ــظَ بع ــرة، مل نح ــن اهلج ل م ــرن األوّ ــيس يف الق ــن ق ــب اثنني ب
فـــاً مســـتقالً تناولـــت بعـــض جواـوعشـــ نـــب حيـــاة اإلمـــام رين مؤلّ

ــى ــع Qاملجتب ــرن الراب ــى الق ــريّ حتّ ــاين اهلج ــرن الث ــن الق ــداءً م ، ابت
، وهي عىل النحو التايل:  اهلجريّ

، أليب خمنــف لــوط بــن حييــى Qمقتــل احلســن بــن عــيلّ  -١
 .)۱(هـ) ١٥٧األزديّ (ت 

ــيلّ  -٢ ــن ع ــن ب ــام احلس ــائب Qقي ــن الس ــام ب ــذر هش ، أليب املن
 .)۲(هـ) ٢٠٥الكلبيّ (ت 

 .٣٢:٢٢) الذريعة ١(

 .٢٢٣:١٧) الذريعة ٢(
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، هليــثم بــن عــديّ الطــائيّ الكــويفّ Qأخبــار احلســن بــن عــيلّ  -٣
 .)۱(هـ) ٢٠٧(ت 

ــد بــن عمــرو الواقــديّ Qحلســن بــن عــيلّ مقتــل ا -٤ ، ملحمّ
 .)۲(هـ) ٢٠٧(ت

، ليعقـــوب بـــن شـــيبة بـــن Lتفضـــيل احلســـن واحلســـني  -٥
 .)۳(هـ) ٢٦٢الصلت بن عصفور السدويسّ (ت 

ــن عــيلّ  -٦ ــن ب ــار احلس ــد الطيّــان Qأخب ــن حممّ ــراهيم ب ، إلب
 .)٤(هـ) ٢٦٦األصفهاين (ت 

م الثقفــيّ إســحاق إبــراهي، أليب Qقيــام احلســن بــن عــيلّ  -٧
 .)٥(هـ) ٢٨٣(ت

ــيلّ  -٨ ــن ع ــن ب ــار احلس ــي Qأخب ــراهيم الثقف ــحاق إب ، أليب إس
 .)٦(هـ) ٢٨٣(ت 

 .     ١١٢) فهرست ابن النديم: ١(

 .١١١) نفسه: ٢(

)٣ :  .٧:١٦؛ والذريعة ٤٥١) رجال النجايشّ

 .٢٧٩) فهرست ابن النديم: ٤(

 .٢٢٣:١٧) الذريعة ٥(

 .٢٧٩فهرست ابن النديم: ) ٦(
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بــن محدويــه ، أليب احلــارث أســد Lأخبــار احلســن واحلســني  -٩

 .)۱(هـ) ٣١٥سفيّ (ت بن معبد الورثينيّ الن

أمحــد بــن حييــى بــن ، لعبــد العزيــز بــن Qذكــر أمــر احلســن  -١٠

 .)۲(هـ) ٣٣٢البرصيّ (ت عيسى اجللّوديّ 

ــني  -١١ ــن واحلس ــر احلس ــاب ذك ــن Lكت ــى ب ــز حيي ــد العزي ، لعب

 .)۳(هـ) ٣٣٢أمحد بن عيسى اجللّوديّ األزديّ البرصيّ (ت 

ــد بــن ســعيد  -١٢ ابــن -صــلح احلســن ومعاويــة، ألمحــد بــن حممّ

 .)٤(هـ) ٣٣٣(ت  -عقدة

، أليب احلســـني األشـــناينّ Qعـــيل مقتـــل احلســـن بـــن  -١٣

 .)٥(هـ) ٣٣٩(ت

 .٢٤٠:٢) معجم املؤلّفني ١(

 .٥٦:٢) رجال النجايشّ ٢(

 .٣٤:١، والذريعة ٢٤١:١) رجال النجايشّ ٣(

 .٨٦:١٥والذريعة  ،٢٤١:١) رجال النجايشّ ٤(

 .٣٣٩) فهرست ابن النديم: ٥(
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ــب  -١٤ ــن أيب طال ــيلّ ب ــن ع ــن ب ــار احلس ــم Qأخب ، أليب القاس

ــري ــن مط ــوب ب ــن أيّ ــد ب ــن أمح ــليامن ب ــرباينّ س ــاميّ الط ــيّ الش  اللّخم

 .)۱(هـ) ٣٦٠(ت
ــني  -١٥ ــن واحلس ــني احلس ــان ب ــد Lالرجح ــن عب ــن ب ، للحس

د الفاريسّ (ت   .)۲(هـ) ٣٦٠الرمحن بن خالّ
ــني  -١٦ ــن واحلس ــان احلس ــدLالرحيانت ــن  ، أليب حممّ ــن ب احلس

ديّ (ت حدود  د الرامهرمزيّ اخلالّ  .)۳(هـ) ٣٦٠عبد الرمحن بن خالّ
هــد احلســن  -١٧ ــيّ ، للشــQزُ يخ الصــدوق ابــن بابويــه القمّ

 .)٤(هـ) ٣٨١(ت
ــيلّ  -١٨ ــن ع ــن ب ــد احلس ــن أيب حممّ ــن رو ع ــر مَ ــيخ  Qذِك للش

يّ (ت   .)٥(هـ) ٣٨١الصدوق ابن بابويه القمّ

د شجاع ) طُب١( الكويت، -يف اهللا يف دار األورادسع هذا الكتاب بتحقيق حممّ

 صفحة. ٢٢٤هـ، بالقطع الوزيريّ بـ ١٤١٢بريوت، سنة  -ؤسسة البالغويف م

ة العارفني ١٧٢) فهرست ابن النديم: ٢( ، ١٠؛ وجملة تراثنا العدد: ٢٧٠:١؛ وهديّ

 هـ.١٤٠٨، سنة ٣٧ص

 .٤٣:٧ K) معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت ٣(

 . ٣١٤:٢) رجال النجايشّ ٤(

 .٨١:٢١والذريعة  ،٣١٤:٢) رجال النجايشّ ٥(
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ـــــني  -١٩ ـــــن واحلس ـــــل احلس ـــــاب فض ـــــائل  Lكت (فض
يّ (Lاحلسنني  .)۱(هـ) ٣٨١)، للشيخ الصدوق ابن بابويه القمّ

، لعبــد الــرمحن بــن كثــري اهلاشــميّ (القــرن Qصــلح احلســن  -٢٠
(  .)۲(الرابع اهلجريّ

ـــد اهللا  -٢١ ـــن عب ـــن ب ـــد احلس ـــواعظ، أليب أمح ـــر وامل الزواج
(  .)۳(العسكريّ (القرن الرابع اهلجريّ

ـــني  -٢٢ ـــن واحلس ـــة احلس ـــاب يف إمام ـــحاق Lكت ، أليب إس

(  .)٤(إبراهيم بن عياش البرصيّ املعتزيلّ (القرن الرابع اهلجريّ

وما ينبغي التنبيه عليـه هنـا هـو أنَّ الكثـري مـن العلـامء املاضـني قـد 

ــت  ــل البي ــاريخ أه ــوا يف ت ف ــبه Kألَّ ــاولوا يف كت ــم تفوتن ــافية ص يالت ش

ـــن  ـــام احلس ـــاة اإلم ـــواق Qحلي ـــوفّر يف األس ـــا مت ـــري منه ، وأنَّ الكث

 . ١٩٦:٢، وإيضاح املكنون ٢٦٦:١٦والذريعة  ،٣٩٠:٢) رجال النجايش ١(

 .٤٥:٢) رجال النجايشّ ٢(

 .٤٥٠/٦٠:١٢) الذريعة ٣(

تب عن الرسول وأهل ١٠٧) طبقات املعتزلة البن املرتىض: ٤( ؛ ومعجم ما كُ

 .٤٧:٧ Kالبيت 
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نــى حمتوياهتــا لكنَّنــا عكفنــا عــن  تبــاتواملك ــة، وعــىل الــرغم مــن غِ احلاليّ

ا مل تُكتَب كرتمجة حلياة اإلمام احلسن  ة. Qذِكرها، ألهنَّ  خاصَّ

  Qإحصائيَّة متعلِّقة بـ: ببلوغرافية اإلمام احلسن 

ــف مــن كتــب  تــمَّ مجــع املعلومــات الــواردة يف هــذا الكتــاب ممّــا أُلِّ

ـــن  ـــام احلس ـــول اإلم ـــات Qح ـــا كمعلوم ـــادة منه ـــان اإلف ، وباإلمك

ــة يف  ــابات الدينيّ ــار احلس ــدخل يف مس دة ت ــدِّ ــب متع ــائيّة ذات جوان إحص

اســتقراء حــاالت األمكنــة واألزمنــة وامللــل، ومــن هنــا تكمــن ضــخامة 

العمـل املنجــر ومـد أثــره، وأدنـاه ســبعة مـوارد إحصــائية كنمـوذج ملــا 

 ناه:طرح

 :إحصائيَّة حركة النرش -١

ــ ــة يف دول الش ــول الطباع ــدء دخ ــع ب ــراق - رقـم ــد، الع يف اهلن
ــة زيَّــن عناوينهــا اســم اإلمــام كــان للكتــب التــي  -وإيــران خاصّ

ر، وبنظــرة فاحصــة إىل ـمــن الطبــع والنشــ حــظ ال يســتهان بــه Qاحلســن
ــ ــة والنش ــة الطباع ــاعد حلرك ــاينّ املتص ــم البي ــؤرشِّ الرس ــنر ـم أنَّ ر س

 .  )۱(سنة ١٢٣م، أي قبل ١٨٩٢االنطالقة قد بدأت مع العام 

 هـ.٢٠١٥) ونحن حالياً يف سنة ١(
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وعليه، مع األخذ بنظر االعتبار ظـروف وإمكانـات طباعـة الكتـاب 
، ١٩٧٤، ١٩٧٠، ١٩٦٤، ١٩٥٨، ١٩٥٢، ١٨٩٢املتاحـــة يف الســـنوات 

١٩٩٧، ١٩٩٢، ١٩٩١، ١٩٨٧، ١٩٨٤، ١٩٨٢، ١٩٧٩، ١٩٧٥ ،
ركة الطباعة كانت يف تنامٍ ، فإنَّ ح٢٠١٣، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣، ١٩٩٩

مستمر نسبة إىل السنني غري املذكورة بني هذه السـنوات بالنسـبة إىل الكتـب 
 .Qاملطبوعة املتعلِّقة باإلمام احلسن 

ــو ــام م ــيّ ال ١٩٩٩ع الع ــكل دفع ــاعد بش ــؤرشِّ يتص ــع امل م ارتف
ــوترية..  ــذه ال ــىل ه ــتمرار ع ــل لالس ــواب األم ــت أب ــه، وتفتَّح ــل ل مثي

ة كاملة ملـا طُبـع مـن كتـب فـيام نحـن بصـدده يف كـلِّ سـنة وأدناه إحصائيّ 
:  حسب التقويم امليالديّ

 كتابان ← ١٨٩٢

 كتاب واحد ← ١٨٩٥

 كتاب واحد ← ١٩٠٠

 كتاب واحد ← ١٩٠٣

 كتاب واحد ← ١٩٠٦

 كتابان ← ١٩١٠
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 كتاب واحد ← ١٩١٣

 كتاب واحد ← ١٩١٧

 كتاب واحد ← ١٩١٨

 كتاب واحد ← ١٩٢٣

 كتاب واحد ← ١٩٢٤

 كتاب واحد ← ١٩٢٥

 كتاب واحد ← ١٩٣٤

 كتاب واحد ← ١٩٣٦

 كتاب واحد ← ١٩٣٧

 كتاب واحد ← ١٩٣٩

 كتاب واحد ← ١٩٤٠

 كتاب واحد ← ١٩٤١

 ثالثة كتب ← ١٩٤٢
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 كتاب واحد ← ١٩٤٥

 كتابان ← ١٩٤٦

 كتاب واحد ← ١٩٤٨

 ثالثة كتب ← ١٩٥٠

 ثالثة كتب ← ١٩٥١

 مخسة كتب ← ١٩٥٢

 كتاب واحد ← ١٩٥٣

 ثالثة كتب ← ١٩٥٤

 كتابان ← ١٩٥٥

 ثالثة كتب ← ١٩٥٦

 أربعة كتب ← ١٩٥٨

 كتاب واحد ← ١٩٥٩

 كتاب واحد ← ١٩٦٠
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 كتاب واحد ← ١٩٦١

 كتاب واحد ← ١٩٦٢

 أربعة كتب ← ١٩٦٣

 سبعة كتب ← ١٩٦٤

 أربعة كتب ← ١٩٦٥

 أربعة كتب ← ١٩٦٦

 ثالثة كتب ← ١٩٦٧

 كتابان ← ١٩٦٨

 أربعة كتب  ← ١٩٦٩

 كتبستّة  ← ١٩٧٠

 أربعة كتب ← ١٩٧١

 أربعة كتب ← ١٩٧٢

 أربعة كتب ← ١٩٧٣
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 سبعة كتب ← ١٩٧٤

 تسعة كتب ← ١٩٧٥

 ثالثة كتب ← ١٩٧٦

 سبعة كتب ← ١٩٧٧

 سبعة كتب ← ١٩٧٨

 عرشة كتب ← ١٩٧٩

 مخسة كتب ← ١٩٨٠

 أربعة كتب ← ١٩٨١

 ثامنية كتب ← ١٩٨٢

 أربعة كتب ← ١٩٨٣

 اثنا عرش كتاباً  ← ١٩٨٤

 كتبسبعة  ← ١٩٨٥

 أربعة كتب ← ١٩٨٦
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 ثامنية كتب ← ١٩٨٧

 سبعة كتب ← ١٩٨٨

 أربعة كتب ← ١٩٨٩

 سبعة كتب ← ١٩٩٠

 عرشة كتب ← ١٩٩١

 ثالثة عرش كتاباً  ← ١٩٩٢

 عرشة كتب ← ١٩٩٣

 عرشة كتب ← ١٩٩٤

 اثنا عرش كتاباً  ← ١٩٩٥

 ثالثة عرش كتاباً  ← ١٩٩٦

  أربعة وعرشون كتاباً  ← ١٩٩٧

 كتاباً سبعة عرش  ← ١٩٩٨

 واحد وثالثون كتاباً  ← ١٩٩٩

 ثامنية وعرشون كتاباً  ← ٢٠٠٠
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 تسعة وعرشون كتاباً  ← ٢٠٠١

 أربعون كتاباً  ← ٢٠٠٢

 مخسون كتاباً  ← ٢٠٠٣

 ستّة ومخسون كتاباً  ← ٢٠٠٤

 ثالثة ومخسون كتاباً  ← ٢٠٠٥

 مخسة وثالثون كتاباً  ← ٢٠٠٦

 أربعة وأربعون كتاباً  ← ٢٠٠٧

 وأربعون كتاباً اثنان  ← ٢٠٠٨

 ثامنية وثالثون كتاباً  ← ٢٠٠٩

 أربعون كتاباً  ← ٢٠١٠

 واحد وثالثون كتاباً  ← ٢٠١١

 ثالثون كتاباً  ← ٢٠١٢

 واحد وأربعون كتاباً  ← ٢٠١٣

 ثالثة وثالثون كتاباً  ← ٢٠١٤
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 إحصائية لغات التأليف : -٢

بشـكل  Qل عدد اللغات التي أُلِّف فيها حـول اإلمـام املجتبـى صو
عبـارة عـن: الفارسـية، العربيـة، وهـي رين لغـة، ـمستقلّ إىل مخسـة وعشـ

ــة،  ــة، الرتكيّــة، اإلســطنبوليّة، الطاجكيّــة، اجلورجيّ األُردو، الرتكيــة اآلذريّ
ـة، الفرنسـيّة، األملانيّـة، الروسـيّة، الربتغاليّـة،  ـة، االنجليزيّ البشتو، الكرديّ

ـة، اإلندونيسـيّة، التاميليّـة، اإلسبانيّة، اإليطاليّة، البوسنيّة، الس ويديّة، اهلنديّ
ة، البورميّة، والفوالنيّة.  البنغاليّة، التايلنديّ

معظم الكتـب املطبوعـة هبـذه اللغـات مرتمجـة عـن الكتـب املؤلَّفـة 
ــيُّع  ــوطن التش ــك أنّ م ــرد ذل ــة واألُردو، وم ــيّة والعربي ــات الفارس باللغ

 هو بني أهل هذه اللغات الثالث.
ــ ــت الكت ــل تُرمج ــلمي أه ــورة إىل مس ــن ب املنظ ــة م ــداهنا خاصّ بل

ــون  ــذين يمتلك ــاً ال ــك  حظ ــلمني يف تل ــري املس ــة، ولغ ــن العربيّ ــرياً م يس
البلدان لغرض اهلدايـة والتوجيـه والـدعوة ملـا هـو حسـن، وهلـذا لـوحظ 
ــمَّ  ــة، أو ت ــائل الكليّ ــىل املس ــد ع ــع التأكي ــاز م ــن اإلجي ــحة م ــا مس عليه

ــبَّت ــيع صُ ــىل مواض ــا ع ــز فيه ــة  الرتكي ه ــيّة موجِّ ــعٍ قصص ــب قِطَ بقوال
 لذوي األعامر الصغرية.

ــي  ــب الت ــوع الكت ــائيّ ملجم ــداد إحص ــر تع ــالل آخ ــن خ ــر م ظه
ــت  ــى أنّ أُلِّف ــام املجتب ــول اإلم ــة ح ــات ببلوغرافي ف ــة مؤلَّ ــا قائم  Qفيه

 عىل النحو التايل: هي) كتاباً ٩٣٢والبالغة (
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 كتاباً. ٥٦٩يف اللغة الفارسيّة : 
 كتاباً. ٢٤٨ة : يف اللغة العربيّ 

 كتاباً. ٥١يف لغة األُردو : 
ة :   كتاباً. ١٨يف اللغة اإلنجليزيّ

ة : ثامنية كتب.  يف اللغة الرتكيّة اآلذريّ
 يف اللغة الرتكيّة اإلسطنبوليّة : أربعة كتب.

 يف اللغة اإلندونيسيّة : أربعة كتب.
 يف اللغة الفرنسيّة : أربعة كتب.

 يف لغة البشتو : ثالثة كتب.
 يف اللغة اإلسبانيّة : ثالثة كتب.

 يف اللغة الطاجكيّة : كتابان.
ة : كتابان.  يف اللغة التايلنديّ
 يف اللغة التاميليّة : كتابان.
 يف اللغة الروسيّة : كتابان.
 يف اللغة األملانيّة : كتابان.

ة : كتاب واحد.  يف اللغة اهلنديّ
ة : كتاب واحد.  يف اللغة الكرديّ

 الفوالنيّة : كتاب واحد.يف اللغة 
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 يف اللغة الربتغاليّة : كتاب واحد.
 يف اللغة اجلورجيّة : كتاب واحد.
ة : كتاب واحد.  يف اللغة السويديّ
 يف اللغة اإليطاليّة : كتاب واحد.
 يف اللغة البوسنيّة : كتاب واحد.

 يف اللغى البورميّة : كتاب واحد.
 يف اللغة البنغاليّة : كتاب واحد.

 حصائيّة عن الكتب املطبوعة :إ -٣

فــة حــول اإلمــام املجتبــى  يف  Qبلــغ جممــوع الكتــب املطبوعــة املؤلَّ
ــدان ( ــف البل ــا ٧٦٧خمتل ــة منه ــة جمموع ــاً، ثمّ ــم ) كتاب ــا اس ــذكر فيه مل يُ

ـة جمموعـة أخـر قـد طبعـت يف مكـانني أو ـالنشـ مكان الطبـع أو ر، وثمّ
 أكثر.. وتفصيل ذلك كام هو أدناه:

عة عىل املدن التالية: ٦١٣ع : طُبإيرانيف   كتاباً، موزَّ

ســة:  ٢٢٣كتــاب، طهــران:  ٣٠٢قــم:   ٥٠كتابــاً، مشــهد املقدّ

ــفهان:  ــاً، أص ــب،  ١٥كتاب ــتّة كت ــز: س ــب، تربي ــتّة كت ــاً، داراب: س كتاب

ــد، أراك:  ــاب واح م: كت ــرُ هْ ــان، جُ ــزوين: كتاب ــب، ق ــة كت ــرياز: ثالث ش
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ــ ــكت ــد، أُرومي ــاب واح ــزد: كت ــد، ي ــاب ةاب واح ــواز: : كت ــد، األه واح

مان: كتاب واحد.  كتاب واحد: كِرْ

عة عىل مدينتني: ٨٣: طُبع لبنانيف   كتاباً، موزَّ

 كتاباً، صيدا: كتاب واحد. ٨٢بريوت: 

عة عىل املدن التالية: ٤٣: طبع العراقيف   كتاباً، موزَّ

ســـة: تســـعة كتـــب،  ٢٥النجـــف األرشف:  كتابـــاً، كـــربالء املقدّ

سـة: أرب رة: كتـاب ـعـة كتـب، بغـداد: أربعـة كتـب، البصـالكاظميّة املقدّ

 واحد.

ـــع الباكســـتانيف  ـــة:  ٢٠: طُب عـــة عـــىل املـــدن التالي ـــاً، موزَّ كتاب

ــ ــب، كراتش ــة كت ــور: ثامني ــان، ـاله ــدي: كتاب ــب، راولبن ــة كت ي: مخس

فيصــل آبــاد: كتــاب واحــد، جاللبــور: كتــاب واحــد، ســاهيوال: كتــاب 

 كتاب واحد.واحد، شيخوبورة: كتاب واحد، جوجرانواله: 

ــديف  ــة  ١٣: اهلن ــؤ: أربع ــة: لكهن ــدن التالي ــىل امل ــة ع ع ــاً، موزَّ كتاب

كتــب، دهلــي: أربعــة كتــب، فــيض آبــاد: كتابــان، أغــرة: كتــاب واحــد، 

 حيدر آباد: كتاب واحد، مريوت: كتاب واحد.

عة عىل املدن التالية: ١٣: مرصيف   كتاباً، موزَّ
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ـــ ـــد عش ـــاهرة: أح ـــاب ـالق ـــورة: كت ـــاً، املنص ـــد، ر كتاب واح

 اإلسكندريّة: كتاب واحد.

عة عىل مدينتني:سوريايف   : ستّة كتب، موزَّ

 دمشق: مخسة كتب، حلب: كتاب واحد.

 : ستّة كتب.الكويتيف 

 : مخسة كتب، بلندن.إنجلرتايف 

 : ثالثة كتب، بإسطنبول.تركيايف 

 : كتابان.إندونيسيايف 

 : كتابان، بدار السالم.تنزانيايف 

 : كتاب واحد، باملدينة.السعوديّة العربية اململكةيف 

 : كتاب واحد.دُيبيف 

 : كتاب واحد.ظبي أبويف 

 : كتاب واحد.بورمايف 

 : كتاب واحد، بمدينة بوينس آيرس.األرجنتنييف 
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 إحصائيّة عن املخطوطات :  -٤

فــات  ــدرج يف هــذا احلقــل أمــاكن وجــود األوراق املُبيَّضــة للمؤلّ ن
يّــة ملــن ســلف وكتبهــا يف العصــور الســالفة ومل قبــل طبعهــا والنســخ اخلطّ 

ــا ( ــغ جمموعه ــد بل ــا، وق ــاهلا وطبعه ــدُ النتش ــظّ بع ــا احل ) ١٦٥حيالفه
بنيَّ أدناه:  كتاباً، كام هو مُ

 :أ. النسخ اخلطيّة
سة  ة املقدّ  مشهد. -مكتبة اآلستانة الرضويّ

 قم. -مكتبة آية اهللا املرعيشّ النجفيّ 
 قم. -املسجد األعظم  ةمكتب
 النجف األرشف. -كاشف الغطاء  ةمكتب

يّ  ة. -مكتبة احلرم املكّ  مكّ
 دمشق. -مكتبة األسد 

 تونس. -املكتبة األمحديّة، خزانة جامع الزيتونة 
 إسطنبول. -مكتبة كوبرييل 

 بوشهر. -مكتبة آل عصفور 
 بغداد. -مكتبة جامعة بغداد 

 بغداد. -املجمع العلميّ العراقيّ 
د صديق ج  املوصل. -ليل مكتبة حممّ
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 :ب. الرسائل اجلامعيّة
 قم. -احلوزة العلميّة 
 قم. - Pجامعة الزهراء 

 قم. - Nجامعة املصطفى 
 قم. -جممع التعليم العايل اإلمام اخلمينيّ 

 قم. -كليّة أُصول الدين 
 مشهد. -مدرسة البالغ العلميّة 

ة   مشهد. -املدرسة العلميّة الرضويّ
 مشهد. -) Pطهر أا العلميّة (زهرمدرسة الزهراء الطاهرة 

 مشهد. -العلميّة  Pمدرسة زينب 
 مشهد. -العلميّة  Pمدرسة خدجية 

 مشهد. -العلميّة  Pمدرسة مواليات الزهراء 
 مشهد. -العلميّة  Pمدرسة رقيّة 

 فريامن. -العلميّة  Pمدرسة نرجس 
 كاشمر. -العلميّة  Pمدرسة رقيّة 

 بردسكن. -العلميّة  Pمدرسة الزهراء 
 مهدان. -العلميّة  Pمدرسة الزهراء 
 زاهدان. -العلميّة  Pمدرسة نرجس 
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 شناران. -مدرسة معصوميّة العلميّة 
 طهران. -العلميّة  Pمدرسة الزهراء 
 سبزوار. -العلميّة  Pمدرسة نرجس 

 قوجان. -العلميّة  Pمدرسة فاطمة الزهراء 
 كرمانشاه. -مدرسة اإلمام اخلمينيّ العلميّة 

 كاشمر. -العلميّة  Pمدرسة نرجس 
 كومان. -املدرسة الفاطميّة العلميّة 

 مشهد. -جامعة الفردويسّ 
 مشهد. -مركز احلكيم أيب القاسم الفردويسّ إلعداد املعلِّمني 

 .Qجامعة باقر العلوم 
 قم. -جامعة قم 

 طهران. - Pجامعة الزهراء 
ة   طهران. -اجلامعة اإلسالميّة احلُرّ

ة اجلامعة   فسا. -اإلسالميّة احلرّ
ة   شاهرود. -اجلامعة اإلسالميّة احلرّ

 شرياز. -جامعة إعداد املعلِّمني 
ج. - القاسم الفردويسّ إلعداد املعلمني يبمركز احلكيم أ رَ  كَ

 كرمان. -مركز اخلواجة نصري الدين الطويسّ للمعلِّمني 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ...................................................... ٣٤

 إحصائيّة عن املؤلِّفني : -٥

ــن  ــام احلس ــول اإلم ــف ح ــا أُلِّ ــم م ــد  Qمعظ ــكل جه ــمَّ بش ــد ت ق
رتمجـني، سـو نـزر يسـري محـل اسـم فرديّ مـن قبـل أحـد املـؤلِّفني أو امل

 ة التحرير أو ما شاهبها.أهي
ــن خــاض هــذا الغــامر أســامء مجلــة مــن كبــار  د مــن بــني مَ ويُشــاهَ

ــة  ــحاب األئمّ ثKأص ــدِّ ــام واملُح ــامء العظ ــن العل ــددٍ م ــافاً إىل ع ني ، مض
د أيضــاً بعــض كبــار اخلطبــاء املعــروفني  ل، كــام ويشــاهَ مــن الطــراز األوّ
مــن الــذين خطَّــت أنــاملهم عــىل الــورق مــا جــادت بــه حنــاجرهم عــىل 

 املنابر.
ويف أجــواء مفعمــة باحلــبّ والــوالء كانــت هنــاك مشــاركة لشــابٍّ 

قلبـه  هر بــيافع غمره العشق الـوالئيّ فخـطَّ عـىل بيِّنـة مـن أمـره مـا بصـ
، وحالــه كحــال Q عــن بعــض مــا شــمله مــن شــعاع ذلــك اإلمــام فعــربَّ 

يت كتبن يف ترمجة رحيانة الرسول   .Lتلكنّ الالَّ
ــيعة  ــن الش ــم م ــدده ه ــن بص ــيام نح ــني ف ــؤلِّفني واملرتمجِ ــم امل معظ

وهــو مــا ينبغــي لــه أن يكــون، وهنــاك آخــرون مــا بــني  ريّةـاالثنــي عشــ
ــ ــنّيّ ونص ــديّ وس ــب جمهوـزي ــض الكت ــد بع ، وتوج ــف. راينّ ــة املؤلِّ ل

م هــو (وتشــري اإلحصــائيّة إىل أنّ جممــو ــرجَ ــف وتَ ــن أَلَّ فــاً، ؤ) م٨٨٠ع مَ لِّ
 عىل النحو التايل: موزعني
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ة:  فاً. ٨٤٢الشيعة االثنا عرشيّ  مؤلِّ
نَّة:  فاً. ٣٥السُّ  مؤلِّ

 النصار: مؤلِّفان.

 إحصائيّة عن املواضيع املبحوثة :  -٦

ــت برتمجــة  تناولــت املؤلَّفــات املكتوبــة حلــدّ اآلن التــي اختصَّ
 املواضيع التالية: Qاإلمام احلسن املجتبى 

لق العامل Qخلقة اإلمام  -١ ة قبل خَ  .النوريّ
ة والدته  -٢  .Qقصّ
 التسميّة. ة، ومعانيها، وعلQأساميه  -٣
 ، وعدد زوجاته.Qزواجه  -٤
 .Kؤمنني والزهراء مع النبيّ وأمري امل Qفرتة حياته  -٥
ــىل  -٦ ــتمل ع ــه، تش ــة عيش ــة وطريق ــه اخلاصّ ــأةحيات ــت  هي البي

، ونقــش خامتــه وتســبيحه، ومــد صــربه عــىل Qذائــه ولباســه غ ونــوع
 ضنك العيش.

ة كبــد ســيِّد املرســلني، ســيِّد شــباب أهــل : فلــذQخصائصــه  -٧
ـــة إليـــه، تواجـــده حتـــت الكســـاء وحضـــوره يف  اجلَنَّـــة، اهلدايـــة اإلهليّ

ه.املباه  لة، اآليات النازلة بحقّ
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، وتشـــتمل عـــىل اخلطـــب والرســـائل والكلـــامت Qخطبـــه  -٨
 القصار، واألشعار املنسوبة إليه، مضافاً إىل فصاحته وبالغته.

ــالة واألدعيــة واألحــراز املنســوبة إليــه، والتســبيحات  -٩ الص
 .Qوزيارته 

ـــافه  -١٠ ـــورQأوص ـــامئل، ن ـــم،  : الش ل ـــادة، العِ ـــه، العب وجه
ــل، العـربات،  اجلـود، الزهـد، احليـاء، الفضـائل،  الصـرب واحللـم والتحمّ

 السخاء والكرم، مكارم األخالق.
: بيــان أخبــار مصــائبه قبــل Nمصــائب مــا بعــد النبــيّ  -١١

ــيّ  ــل النب ــن قب ــا م ــيّ Nوقوعه ــد النب ــه بع ــرتة حيات ــده N، ف ، Q، تواج
ملصــيبة رضب  Qمعايشــته ألحــداث الســقيفة وحــرق البيــت، معايشــته 

ــراء ــؤمنني  P الزه ــري امل ــة أم ــه ملظلوميّ س ــا، حتسّ ــة  Qوجرحه يف عملي
ـه  يف  Lإجباره عـىل البيعـة، معايشـته مفـردات واقعـة فـدك، مالزمـة أُمِّ

 الذهاب إىل بيت األحزان.
 أثناء حياته وبعد شهادته. Qمعجزاته  -١٢
ــه  -١٣ ــؤمنني ل ــري امل ــيّة أم ــن Lوص ــه م ــتملت علي ــا اش ، وم

 وصايا.
ــرتة  -١٤ ــيّة يف ف ــروف السياس ــة الظ ــة، وطبيع ــع معاوي ــلحه م ص

 .Qإمامته 
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ــحابه  -١٥ ــروج أص ــن خ ــه م ــلت إلي ــا وص ــه، وم ــد مظلوميّت م
 عن حدِّ الطاعة والتشكيك فيه!

ة اإلجــــراءات املتَّخــــذة Qره ـالشــــيعة يف عصــــ -١٦ ، وشــــدّ
هم من قِبَل معاوية.  ضدّ

رة السادة احلسQأوالد اإلمام احلسن  -١٧  نيني.، ومشجّ
ة عمــره الشــQشــهادته  -١٨ ريف، تــاريخ شــهادته، ســبب ـ: مــدّ

ــة  ــات عائش ــه، ممارس ــله وتكفين ــاياه، غس ــهادته، وص ــة ش ــهادته، كيفيّ ش
ــع دف ــملن ــيّ  Qه ن ــرب النب ــرب ق ــني Nق ــة احلس ــاء وخطب وأوالده  Q، بك

 وأصحابه يف يوم عزائه.
 قضية رضحيه يف البقيع، وهدمه من قِبَل الوهابيّة. -١٩
ــام  -٢٠ ــع اإلم ــ Qرف ــواه شــاكياً يف عص ــة ـدع ــور والرجع ر الظه

 ويوم القيامة.
فــة حــول اإلمــام املجتبــى  -٢١ ة  Qيشــاهد يف املواضــيع املؤلَّ املــارّ

ــرور  ــع م ــلة، وم ــة واملفصَّ ــوث املجمل ــب والبح ــف املطال كر خمتل ــذِّ ال
ــام فــإنّ حركــة التــأليف يف هــذا امليــدان الرحــب قــد ســارت بخطــىً  األيّ

و األفضـل مـن حيـث عمـق املحتـو وغنـاه، مـع أنّ األرضـيّة وئيدة نح
متاحــة واملجــال واســع لتقــديم األفضــل فاألفضــل، ومتاشــياً مــع طــرز 
ــة يف  ــة قيِّم ــار حتقيقيّ ــاهدة آث ــىل مش ــود ع ــل معق ــأليف، فاألم ــة الت حرك

 املباركة. Qالقادم من األيّام عىل خمتلف أصعدة حياة اإلمام املجتبى 
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قة : إحصائيّة عن خصائ -٧  ص البحوث املحقّ
ــدت مجيــع بحــوث ودراســات الــذين كتبــوا حــول حيــاة اإلمــام  أكّ

اســة، تظهــر شاخصــة  Qاحلســن املجتبــى  ــة وأُمــور حسّ عــىل نقــاط مهمّ
 للمتتبِّع يف النامذج املذكورة يف اإلحصائيّة املدرجة أدناه:

ــ١ ومجعهــا يف  Qي املطالــب املتعلِّقــة بحيــاة اإلمــام احلســن ـِ. تقصّ
 ات مكتوبة.مؤلَّف

بالدراســـة والتحليــل مـــن  Q. تنــاول حيــاة اإلمـــام احلســن ٢
 خمتلف اجلوانب.

ــة وتنظيمهــا ٣ يّ ــخ اخلطّ : مقابلــة النُّسَ . البحــث والتحقيــق العلمــيّ
ــنديّة يف  ــة والس ــوث الرجاليّ ــاة البح ــع مراع ــا، م ــا ورد فيه ــحيح م وتص

 .Qاملتون املتعلِّقة باإلمام احلسن 
.. االقتباس من اآلثار ال٤  علميّة لفطاحل الفنّ
فــات ٥ ــا مــن مؤلَّ ــرّ بن ــا م . الرتمجــة مــن لغــة إىل أُخــر: وعــىل م

ـــات  ف ـــاهد أنّ املؤلَّ ـــيّة واألُردو نش ـــة والفارس ـــات العربيّ ـــت باللغ ف أُلِّ
ــت إىل مــا يقــارب مــن عشــ ــة منهــا قــد تُرمجِ رين لغــة ـالفارســيّة والعربيّ

يّة ورشقيّة وإفريقيّة.  أُوربّ
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ــــة ـها، واقتضــــ. رشح النصــــوص وتوضــــيح٦ ى ذلــــك أمهي
ــن  ــام احلس ــن اإلم ــاء ع ــا ج ــة، ألنّ م ــ Qملحوظ ــل بالش ــد قوب رح ـق

ات عديدة.  والتوضيح ملرّ
ــة، متثّلــت بشــكل ملحــوظ بالاملشــاركات ا -٧ ــر،  شــعرألدبيّ والنث

ــوهد  ــة-وش ــرية خاصّ ــنوات األخ ــة  -يف الس ــع النثريّ ــن القط ــري م الكث
 ت بأُســلوب رائــع عــن مــد ــة عــربَّ البديعــة بــاللغتني الفارســيّة والعربيّ

ــي كــزالل الكــوثر مو Qعظمــة اإلمــام  ظلوميّتــه، وقعــت يف قلــب املتلقِّ
 املُشفي للغليل.

ــاب  ــن انتخ ــال حس ــذا املج أة يف ه ــتقرَ ــة املُس ــاهر األدبيّ ــن املظ وم
ــربِّ  ــاوين املع ــة والعن ــامء اجلميل ــن األس ــا م ــني ثناياه ــا ب ــو م ــي ال خيل ة الت

ــآتم  ــاد وامل ــاول األعي ــن تن ــك ع ــخة، ناهي ــة الراس ــاهيم االعتقادي املف
بنتاجـات رقيقــة غلبــت روح املُطــالِع وجعلتـه يعــيش األحــداث الواقعــة 

 بأفراحها وأتراحها وكأنّه فيها.
ــلحه  -٨ ــيّة ص ــائل قض ــور يف مس ــالفني، والغ ــة،  Qردُّ املخ خاصّ

 وتبيان ما ينبغي فهمه يف مالبسات هذه القضيّة.
ــال  -٩ ــة لألطف ــاب املوجه ــة الكت ــدأت حرك ــل، ابت ــاب الطف كت

بخطىً هادفة، غرضـها توعيـة اجليـل اجلديـد وإطالعـه عـىل سـرية حيـاة 
 ، وما زال الطريق أمامها طويالً ملا تصبو إليه.Nالسبط األكرب للنبيّ 
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ة. -١٠  األجزاء اخلاصَّ
ــ ــل ينبغ ــخمة حيم ــدات الض ــزاء املجلّ ــض أج ــه إىل أنّ بع ي التنبي

ـة، مثـل اجلـزء اخلـامس مـن جملَّـد ((ناسـخ  Qاسم اإلمـام احلسـن  خاصّ
ـاً، مثــل  التـواريخ))، أو يـأيت كجـزء واحــد مـن جمموعـة حتمــل اسـامً عامّ

 )) وما شاهبها.K((املعصومون األربعة عرش 
* * * 
  



 

 

  Qببلوغرافية اإلمام احلسن 

نعــرج عــىل التعريــف بــام أُنجــز حلــد اآلن مــن خطــوات رائــدة ال 
ــة اإلمــام املجتبــى  ، عــىل مــا هــو Qيســتهان بعــددها يف حقــل ببلوغرافي

ن   أدناه:مدوَّ
ـــن  -١ ـــام احلس ـــة اإلم ـــن  Qببلوغرافي ـــام حس ـــه ام (كتابنام

كتــاب  ٣٠٠، قــم، بتعريــف Q، مركــز حتقيقــات بــاقر العلــوم )Qجمتبــى
 عبارة عن كتب ملحقة. هاأكثر

تـب عـن الرسـول وأهـل البيـت  -٢ ، لعبـد اجلبّـار Kمعجم مـا كُ
ــابع، ص ــزء الس ، اجل ــاعيّ ــب  ٦٠-١الرف ــذكور، بحس ــاب امل ــن الكت م

ـــل املع ـــومني تسلس ـــمKص ـــام  ، القس ـــاصّ باإلم ـــا خ ـــع منه الراب
ــن ــام Qاحلس ــم األرق ــذا القس ن ه ــمّ ــف  ١٧١٣٤-١٦٩٣٠. يتض بتعري

كتــاب ومقالــة، مــا بــني ضــمنيّة ومشــرتكة فــيام بــني اإلمــام  ٢٠٤
ـــة واإلرشـــاد Kوســـائر املعصـــومني  Qاحلســـن . طبعـــة وزارة الثقاف

 هـ.ش. ١٣٧١طهران، -اإلسالميّ 
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ـــ -٣ ـــة اإلمـــام  Qى كتابشاناســـى امـــام حســـن جمتب (ببلوغرافي
ـلكي. قســم مـن جملــة ((مصــباح)، Qاحلسـن املجتبــى  )، لغـالم رضــا سُ

ـــدد  ـــف ١٥٦-١٢٦، ص ٢٤الع ـــول  ١٨٨، بتعري ـــة ح ـــاً ومقال كتاب
ــن  ــام احلس ــب Qاإلم ــة، بحس ــة والرتكيّ ــيّة والعربيّ ــات الفارس ، باللغ

، طبعة قم،   هـ.ش. ١٣٧٦الرتتيب اهلجائيّ
 بلوغرافيـــــة اإلمـــــام(ب Qكتابشناســـــى امـــــام جمتبـــــى  -٤
ــة ((Qاملجتبــى ، جملّ ــيّ )) زوهــشپآينــه )، لنــارص الــدين األنصــاريّ القمّ

ــدد  ــة)، الع ــرآة احلقيق ــف ١٠٧-١٠٠، ص ٢٣(م ــاب،  ١٣٠، بتعري كت
، جــر فيهــا فصــل Qعنوانــاً منهــا باالشــرتاك مــع اإلمــام احلســني  ٤٠

ــة  ــن املكتوب ــة ع ــب العربيّ ــات، والكت ــن املخطوط ــة ع ــب املطبوع الكت
ــة. طبعــة مكتــب التبليغــات  باللغــة الفارســيّة ولغــة األُردو واللغــة الرتكيّ

 هـ.ش. ١٣٧٢قم، -اإلسالميّة
ــى  -٥ ــام جمتب ــه ام ــى  Qكتابنام ــام املجتب ــة اإلم )، Q(ببلوغرافي

، قســم  ــيّ ) Kمــن (كتابنامــه ائمــه اطهــار لنــارص الــدين األنصــاريّ القمّ
ــــة األطهــــار  ــــة األئمّ ــــف ٤٥-١٥)، ص K(ببلوغرافي  ٢١١، بتعري

ــة  ــب املكتوب ــات، والكت ــن املخطوط ــة ع ــب املطبوع ــل الكت ــاً، بفص كتاب
ــة األُردو ــيّة ولغ ــة الفارس ــة باللغ ــن املكتوب ــة ع ــة،  بالعربيّ ــة الرتكيّ واللغ

 هـ.ش. ١٣٧٨قم، -بليغات اإلسالميّةطبعة مكتب الت
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ـــؤمنني  -٦ ـــري امل ـــه ام ـــيّت نام ـــى وص ـــام  Qكتابشاناش ـــه ام ب
)، لنــارص Q(ببلوغرافيــة وصــيّة أمــري املــؤمنني لإلمــام احلســن  Qحســن

ــة)،  ــرآة احلقيق ــزوهش)) (م ــه ب ــة ((آين ، جملّ ــيّ ــاريّ القمّ ــدين األنص ال
 اً كتابــــاً مطبوعــــ ١٨، بتعريــــف ١٩٧، ص٦٦قســــم مــــن العــــدد 

ــوخم ــة مكت ــة والفارســيّة، طبع ــالميّةطوطــة، بالعربيّ ــات اإلس -ب التبليغ
 هـ.ش.١٣٧٩قم، 

ــى  -٧ ــن جمتب ــام حس ــه ام ــة اإل Qكتابنام ــن (ببلوغرافي ــام احلس م
)، ألمحــد (رجــب عــيل) زمــاين، الفصــل اخلــامس مــن كتــاب Qاملجتبــى 

 ٨٨، بتعريــف ٤٥٢-٤٣١)) (احلقــائق اخلفيّــة)، ص((حقــايق بنهــان
ــن  ــيّة ع ــات، والفارس ــن املخطوط ــة ع ــب املطبوع ــل الكت ــاً، وفص كتاب

ــالميّة ــات اإلس ــب التبليغ ــة مكت ــة، طبع ــة واألُردو والرتكيّ ــم، -العربيّ ق
 هـ.ش. ١٣٨٠

ــى  -٨ ــن جمتب ــام حس ــه ام ــن  Qكتابنام ــام احلس ــة اإلم (ببلوغرافي
ــى  ــQاملجتب ــريي ف ــيل ام ــري ع ــاب )، ألم ــن كت ــري م ــل األخ ر، الفص

ـــى  ـــن جمتب ـــام حس ـــائل ام ـــيّت وفض ، ٤٠٢-٣٩٣))، صQ((شخص
ــاألُردو  ٨٨بتعريــف  ــة ف ــأليف الفارســيّة فالعربيّ ــاً، بحســب لغــة الت كتاب

سـة  فالرتكيّة، مـع فصـل الكتـب املطبوعـة عـن املخطوطـات، طبعـة مؤسّ
 هـ.ش. ١٣٨١قم، -Qصاحب األمر 
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ــن  -٩ ــام حس ــى ام ــة Qكتابشناس ــن (ببلوغرافي ــام احلس )، Qاإلم
، جملـة ((جملـة كـوثر)) (=الكـوثر)، قسـم مـن العـدد  جـيّ رَ ، ٥٥لعيل الكَ

ــــف ١٦٧-١٦٠ص ــــيّدة  ١٣٨، بتعري ــــة الس ــــة روض ــــاً، طبع كتاب
 هـ.ش. ١٣٨٢قم، -، انتشارات زائرPاملعصومة 
كزيــده مقــاالت وكارنامــه منــابع بريامــون امــام حســن  -١٠

ــة  Qن املجتبــى (=مقــاالت منتخبــة حــول اإلمــام احلســ Qجمتبــى  وهويّ
 املصادر)، املوقع اإلعالميّ بارسا (=الزاهد).

ـــام  ـــول اإلم ـــة ح ف ـــادر املؤلَّ ـــف باملص ـــه التعري ـــمّ في ـــاب ت كت
ــى ــQاملجتب ــادر املجموع ــاالت واملص ل: املق ــمني، األوّ ــىل قس ــن  ة، ع م

ـــ  ٣٣٥ ــاين: التعريــف ب ــة مطبوعــة، والث ــاً ومقال ــة،  ٤٦كتاب يّ نســخة خطّ
ـــ  ١٣٨٧طبــع هــذا الكتــاب ســنة  ، وب  ٢١٦هـــ.ش.، بــالقطع الــوزيريّ

سة مرجع (=املرجع)  قم.-صفحة، مؤسّ
) (=ببلوغرافيــة Qكتابشناســى حســن بــن عــيل املجتبــى  -١١

 .Q)، مؤمتر سبط النبيّ Qاحلسن بن عيلّ املجتبى 
ــة بحيــاة  الكتــاب عبــارة عــن رســالة ثقافيــة معرفــة باملصــادر املهتمّ

ـــى  ـــام املجتب ـــىل Qاإلم ـــوت ع ـــوانَ  ٥٢١، ح ـــات  عن ـــابٍ باللغ كت
ــة، الرتكيّــة اإلســطنبوليّة،  الفارســيّة، العربيّــة، األُردو، الرتكيّــة اآلذريّ

ــة واإلســبانيّة، مضــافاً عــىل  ــة، و ٥٣اإلنجليزيّ مقالــة  ١٢٦رســالة جامعيّ
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ـــ  ــف ب ــمّ التعري ــة، وت ــة واإلنجليزيّ ــيّة والعربيّ ــات الفارس ــن  ١٥باللغ م
ــغوطة، و ــوئيّة املض ــراص الض ــ ٢١األق ــب (شــبكات موقعــاً م ن الوي

ع هــذا الكتــاب بـــ  ،  ٥٢عنكبوتيّــة). ووزِّ صــفحة بــالقطع الــوزيريّ
عـدّ لالسـتخدام، باسـم ((سـبط ـوانتش ر عـىل شـكل برنـامج إلكـرتوينّ مُ
 طهران. -هـ.ش ١٣٩٣)) يف سنة Qالنبيّ 

يف  Qدر آينـــه كتـــاب (=اإلمـــام املجتبـــى  Qامـــام جمتبـــى  -١٢
. د باقر األنصاريّ  مرآة الكتب)، ملحمّ

كتابــاً مســتقالً  ٢٢يشــتمل الكتــاب يف طبعتَيــه عــىل ببلوغرافيــة لـــ 
ــ ــة عش ــالل مخس ـــخ ــاً، بعش ــة، ـر قرن ــيّة، العربيّ ــي: الفارس ــات، ه ر لغ

ــة،  ــة، اهلنديّ ــطنبوليّة، الطاجكيّ ــة اإلس ــة، الرتكيّ ــة اآلذريّ األُردو، الرتكيّ
ــيّة وا ــة، الفرنس ـــ اإلنجليزيّ ــبانيّة، ب ،  ٨٨إلس ــيّ ــالقطع الرقع ــفحة، ب ص

ــاوين ( ــن العن ــة م ــه جمموع ــيف إلي ــد أُض ــدد يف ٢٤١وق ــارتفع الع ) ف
ــة إىل  ــه الثالث ـــ  ٤٦٣طبعت ــاً ب ، ويف  ٢٧٦عنوان ــوزيريّ ــالقطع ال ــفحة ب ص

ــه  ــيف إلي ــة أُض ــه الرابع ــاوين  ٤٦٩طبعت ــدد عن ــل ع ــر ليص ــاً آخ عنوان
ــة إىل  ــب املبحوث ــىل ٩٣٢الكت ــة ع ع ــاً موزّ ــافة  ٢٥ عنوان ــد إض ، بع ــةً لغ

ــة،  ــة، الروســيّة، الربتغاليّ ــة، األملانيّ ــة، البشــتو، الكرديّ اللغــات: اجلورجيّ
اإليطاليّـــة، البوســـنيّة، الســـويديّة، اإلندونيســـيّة، التاميليّـــة، البنغاليّـــة، 
ــذكورة،  ــات امل ــن اللغ ــبق م ــا س ــة، إىل م ــة والفوالنيّ ــة، البورميّ التايلنديّ
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، طبعــة انتشــارات دليــل مــا  صــفحة، بــالقطع ٥٢٨فأصــبح بـــ  الــوزيريّ
ــا)   ١٣٨٤ ٢هـــ.ش، ط ١٣٨٣ ١قــم يف طبعاتــه األربــع: ط –(=دليلن

 هـ.ش. ١٣٩٤ ٤هـ.ش، ط ١٣٨٦ ٣هـ.ش، ط

 :الببلوغرافية التي بني يديك

ــاب  ــع كت ــو أمج ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــني ي ــذي ب ــاب ال الكت
ــى  ــام املجتب ــول اإلم ــودة ح ــات املوج ف ــن املؤلَّ ــب ع ت ــة كُ  Qببلوغرافي

ــة، لــذا نــويص بضــ ــة مــا ـخاصّ يف النقــاط  ســيجيءرورة االلتفــات بجديّ
 املدرجة أدناه:

أ. ســتطَّلِع عــن قــرب عــىل املخطوطــات والكتــب املطبوعــة وعــن 
ــول  ــة ح ــة ودقيق ــات مهم ــىل معلوم ــول ع ــيتمّ احلص ــق س ــذا الطري ه

 الببلوغرافية.
ليب الببلوغرافيــة، أنّ ظــاهر اب. ســيظهر لــك، بمالحظــة أســ

ث  -بنظــرة رسيعــة-لكتــب يــدلّ أســامء بعــض ا ــه يعتنــي بالتحــدُّ عــىل أنّ
، إالّ أنّـه بمالحظـة دقيقـة فاحصـة سـرتتفع عنـك Qعن اإلمـام احلسـن 

 هذه الشبهة، وستصل إىل سبب عدم درجه يف هذه املجموعة.
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عــة املخطوطــات والكتــب املطبوعــة ج. سيتّضــح مــن خــالل مطال
ــف يف بحــث املواضــيع املدرجــة يف كتابــه، وجزالــة بنائــه  مــد ــة املؤلِّ دقّ

ة أُسلوبه يف الكتابة، وكيفيّة تناوله ملواضيع بحثه وحتقيقه.  وقوّ
ــخيص  ــراءة، تش ــة أو الق ــذه املطالع ــر هل ــد األُخ ــن الفوائ د. وم

ــام  ــة باإلم ــب املتعلِّق ــل الكت ــمنّة يف  Qوفص ــة املتض ــن العامّ ــة ع خاصّ
ــا ــوهلا حي ــض فص ــى بع ــام املجتب ــات إىل Qة اإلم ــي االلتف ــا ينبغ ، وهن

 األُمور التالية:
ـــب املســـتقلّة باإلمـــام احلســـن  -١ ـــمَّ درج الكت ـــة يف  Qت خاصّ

ــني ــذي ب ــاب ال ــرس الكت ــتقلّة  فه ــري املس ــب غ ــدرج الكت ــديك، ومل ت ي
نة ملواضـيع تناولـت مطالـبَ عـن اإلمـام املجتبـى  عـىل الـرغم  Qاملتضمّ

ن الكتــب املســتقلّة مــن حيــث املحتــو مــن أفضــليتها عــىل جمموعــة مــ
يّة املوضوع وعدد الصفحات.  وأمهّ

تــمَّ درج الكتــب املســتقلّة التــي تناولــت بعــض املطالــب  -٢
 اجلانبيّة املضافة إليها يف هذه الببلوغرافية.

ــرتكة،  -٣ ــا مش ــب أهنّ ــض الكت ــة بع ــاوين أغلف ــن عن ــم م ــد يُفه ق
ـــب يظ ـــامني الكت ـــة مض ـــن بمالحظ ـــةولك ـــا خمتصّ ـــر أهنّ ـــام  ه باإلم

 ردت يف الكتاب عىل الرغم من قِلِّة عددها.و، لذا فقد أُ Qاملجتبى
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املــأخوذة عــن وتعامــل مــع الكتــب املطبوعــة بشــكل مســتقلّ  -٤
، دون  ــوان مســتقلّ ــب أُخــر باعتبارهــا ذات عن ــا  االلتفــاتكت إىل كوهن

 قسامً من كتاب.
فــة حــول اإلمــامني احلســن واحلســني  -٥  Lذُكــرت الكتــب املؤلّ

   :معاً يف هذه الببلوغرافية عىل صورتني
   .باعتبارها كتباً مشرتكة عن أحوال وفضائل اإلمامني األوىل:

:لكلٍّ منهام  واألُخرL .  قسم مستقلّ
ــام  -٦ ــة باإلم ــة اخلاصّ ــب ذات العالق ــع الكت ــل م ــر التعام ج

ــى  ــم Qاملجتب ــده القاس ــتقلّة بول ــب املس ــل الكت ــري  Q، مث ــالة أم أو رس
ــن  Qاملــؤمنني  ــام احلس ــده اإلم ــاء يف أوالد Qلول ــا ج ــع م ، كالتعامــل م

 الواردة يف هذه الببلوغرافية. Qاإلمام أو رسائله وخطبه 
ــة يف ذِكــر أســامء الكتــب  قَّ ي الدِّ هـــ. حاولنــا جهــد اإلمكــان تــوخِّ
عــىل مــا هــي عليــه عــىل الغــالف أو الفهــرس، تفاديــاً لوقــوع اخللــط يف 

 املعنى أو املفهوم.
ــ ــي التنبي ــة ينبغ ــىل طريق ــت ع ــد دُرجَ ــب ق ــامء الكت ــىل أنّ أس ه ع

، كـام عـن بعـض العنـاوين  ظ يف لغاهتـا، ثـم يشـار إىل معناهـا ترمجـةً التلفُّ
كر ترمجة هلا.  غري املعلومة بذِ
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بـــت اســـامء الكتـــب الـــواردة بحســـب الرتتيـــب اهلجـــائيّ  تِّ و. رُ
تســهيالً للوصــول إليهــا بــأرسع مــا يمكــن، وقــد أُمهِــل اعتبــار ألــف الم 

ل كلمــة مــن العنــوان، ووضــعنا يف آخــر الكتــاب ال تعريــف الــواردة يف أوّ
ــب  ــات والكت ــات واملخطوط ن اللغ ــمَّ ــالً يتض ــوعيّاً مفصَّ ــاً موض فهرس

 املطبوعة.
* * * 

 

  



 

  



 

 

 

 أُسلوب الفهرسة املتَّبَع يف الكتاب

ــرس   ن الفه وِّ ــاب -دُ ــتن الكت ــع  -م ــيّات مجي ــف بخصوص للتعري
ل أدناه: فصَّ  الكتب الواردة فيه، عىل ما هو مُ

ــالل  -١ ــن خ ــا م ــوع إليه ــهيل الرج ــب، لتس ــامء الكت ــرقيم أس ت
 أرقامها.
يف  -املخطوطــة منهــا واملطبوعــة-تــمّ تسلســل أســامء الكتــب  -٢

ــة  ــن احلاج ــي ع ، ليغن ــائيّ ــب اهلج ــة الرتتي ــىل طريق ــاب ع ــتن الكت م
 للرجوع إىل فهرس آخر.

ـــه  -٣ ـــال محل ـــاب يف ح ـــوان الكت ـــم األصـــيلّ لعن ـــرقيم االس ت
ــارة  ــع اإلش ــم، م ــدون رق ــه ب ــر يف مكان ــم اآلخ ــر االس ــع ذِك ــمني، م اس

 إلرجاعه إىل رقم االسم األصيلّ له.
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تــمّ تعريــف الكتــاب غــري املطبــوع باملخطوطــة، يف حـــال  -٤
ــن  ــالفة أو م ــرون الس ــة للق ــخ اخلطيّ ــن النس ــه م ــال كون ــوفُّره، أو يف ح ت

 يفات املعارصين غري املطبوعة بعد.تأل
تـــمّ وضـــع صـــورة لواجهـــة غـــالف الكتـــاب يف الصـــفحة  -٥

ــن مل يطَّلــع عــىل الكتــاب أمــام صــورته،  املتعلِّقــة بكــلّ كتــاب، لوضــع مَ
 صورة. ٥٣٥وبلغ عدد الصور املعروضة 

 Qأُدرج يف هذا الفهـرس كـلّ مـا أُلِّـف حـول اإلمـام املجتبـى  -٦
ـــة لغـــة كـــان، وكانـــت ع بـــارة عـــن: الفارســـيّة، العربيّـــة، األُردو، بأيّ

ـــة،  ـــة، اجلورجيّ ـــطنبوليّة، الطاجكيّ ـــة، اإلس ـــة، الرتكيّ ـــة، اآلذريّ الرتكيّ
ـــة، الفرنســـيّة، األملانيّـــة، الروســـيّة،  ـــة، اإلنجليزيّ البشـــتو، الكرديّ
ـــة،  ة، اهلنديّ ـــويديّ ـــنيّة، الس ـــة، البوس ـــبانيّة، اإليطاليّ ـــة، اإلس الربتغاليّ

ة، البورميّة، والفوالنيّة.اإلندونيسيّة، التا  ميليّة، البنغاليّة، التايلنديّ
   :اللغة الرتكيّة يف هذا الكتاب عىل نوعني -٧

ـــاً  ـــا لغـــةً وخطّ ـــة اإلســـطنبوليّة: وهـــي الرائجـــة يف تركي الرتكيّ
ــر  ــة: وهــي اللغــة الرائجــة يف أذربيجــان، وأكث ــة اآلذريّ ). والرتكيّ ــةً (كتاب

ر ــطِّ كُ ــا بخ ــة فيه ــتعمل الكتاب ــا تس ــلم ــ)۱(ي ــة ـ، وانتش ــة الرتكيّ رت اللغ

ريل: ١( ف باسم خمرتعه) خطُّ كُ رِ  هو نظام للكتابة الرسيعة (أو املختزلة)، عُ

ريل م. – COREL اإليطايلّ كُ  املرتجِ
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ــة الرتكيّــة  ــا األكثريّ ــي تقطنه ــاطق الت ــاً، يف املن ــران أيض ــة يف إي اآلذريّ
. ة، إالَّ أنَّ أكثر كتاباهتم يف إيران باخلطِّ الفاريسّ  اآلذريّ

ــن  -٨ ــر ع ــضِّ النظ ــؤلِّفني بغ ــع امل ــديرنا جلمي ــا وتق ــع احرتامن م
تــبهم، فقــد ذكرنــا أســامءهم مــن دون النعــوت واأللقــاب،  انــتامءاهتم ورُ

طلبـــاً لالختصـــار، ومل يُســـتَثن مـــن ذلـــك ســـو كلمـــة ((الســـيِّد)) 
 الختصاصها باملوهبة اإلهليّة.

روعــي تسلســل املطالــب املدرجـــة أدنــاه يف تعريــف كـــلِّ  -٩
 كتاب:

 رقم التسلسل. -
 االسم الكامل للكتاب.   -
ــــة - ــــة، األُردو، الرتكيّ ــــيّة، العربيّ ــــأليف: الفارس ــــة الت ، لغ

 اإلنجليزيّة... الخ.
 ف، مطبوع أو خمطوطة.حال املؤلَّ  -
 اسم املؤلِّف، وتاريخ وفاته. -
ق. - م أو املحقِّ  اسم املرتجِ
 الطبعة. -
 .اسم النارش -
 املطبعة. -



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ...................................................... ٥٤

ـــة  - ـــة قمريّ ـــة شمســـيّة (هــــ.ش)، هجريّ ســـنة الطبـــع: هجريّ
ة (م).  (هـ.ق) أو (هـ.)، ميالديّ

ــوزي - ، ال ــرحيلّ ــاب: ال ــع الكت ــي قط ، اجليب ــيّ ، اجليب ــيّ ، الرقع ريّ
 الصغري، اخلشتيّ واجليبيّ الكبري.

 عدد الصفحات. -
 بيان إمجايلّ حول حمتويات الكتاب. -
 التعريف باملصادر الببلوغرافيّة. -

تِبــت مجيــع املعلومــات املتــوفّرة يف تعريــف الكتــب، وعــدم  -١٠ كُ
ينــا وتوخَّ ىل عــدم إمكــان احلصــول عليــه، وجــود أيّ مطلــب ال يــدلّ عــ

ــدون  ــاريخ، ب ــدون ت ــل: ب ــة، مث ــطلحات املتداول ــض املص ــر بع ــدم ذِك ع
 اسم، بدون مكان.

بأخــذ قواعــد الفهرســة بنظــر االعتبــار، فــإنّ ذِكــر كتــابٍ يف  -١١
الببلوغرافيـة ال يعنـي االنســجام الفكـريّ مــع كـلّ مــا يف ذلـك الكتــاب، 

فــه، بــل األمانــة العلميّــة قاضــية  وال يعنــي أيضــاً امليــل واالنحيــاز اىل مؤلِّ
ــا، وإن  ــب فيه ــه دون أيّ تالع ــي علي ــا ه ــىل م ــاوين ع ــع العن ــذكر مجي ب
كانت مطالب الكتـاب مـدعاة للنقـد واملؤاخـذة، او فيهـا مـا يُشـكِل عـىل 

 أُسلوب الكتابة.
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 :Qمكتبة اإلمام املجتبى 

ومتابعــة واســعة النطــاق لتهيئــة فهرســة كاملــة  جــرت محلــة وحتــرٍّ 
، فنــتج عــن Qجلميـع الكتــب املســتقلّة املتعلّقـة باإلمــام احلســن املجتبـى 

تلك اجلهود املبذولـة إنشـاء مكتبـة حاويـة جلميـع املصـادر املؤلّفـة حـول 
 .Qذلك اإلمام اهلامم 

منــذ  Qتــمَّ رشاء مجيــع الكتــب املطبوعــة املتعلّقــة باإلمــام احلســن 
بطبعاهتـا القديمـة واحلديثـة،  )۱(حلدّ فـرتة كتابـة هـذا الكتـاب ٢٠٠٣سنة 

بيَّضــات املــؤلِّفني التــي  مضــافاً إىل نــامذج لصــور بعــض املخطوطــات، ومُ
 مل حيالفها احلظّ بعد للطبع.

وهبذا الرتتيـب تـمّ مجـع بـاكورة جمموعـات الكتـب املسـتقلّة حـول 
ـــاً،  ٤٧٥، وبلـــغ عـــدد املجموعـــة حلـــدّ اآلن Qاإلمـــام احلســـن  كتاب

ظ هبا حتت عنوان (( صيّة لإلمام املجتبى واحتُفِ  )).Qاملكتبة التخصّ
ــل كــلّ مــا هــو جديــد يف هــذا  ــأة لتقبّ وســتبقى رفــوف املكتبــة مهيّ

 املجال، كام ستفتح املكتبة أبواهبا باملناسبات ملن يروم االرتياد.
* * * 
  

 .٢٠١٥) سنة ١(
                                                           



 

  



 

 

 Qالربامج اإللكرتونيّة املتعلّقة باإلمام املجتبى 

ــة عــىل شــكل أقــراص  تــمّ إنتــاج جمموعــة مــن الــربامج اإللكرتونيّ
ـــة، ، وانتشــــرت عـــىل املواقـــع والشـــبكات DVDضـــوئيّة  العنكبوتيّ

مـن هـذه  الصـوتيّة، وأدنـاه ثامنيـة نـامذج ونزلت إىل األسـواق واملكتبـات
 :DVDالنتاجات املنترشة عىل شكل 

 [بالعربيّة]               Qاإلمام احلسن  -١
 سيام مديا اينرتنشنال

 (= العامليّة، إلنتاج األفالم)
ــاة  ــن حي ــارخييّ ع ــل ت مسلس

م عـــن Qاإلمـــام املجتبـــى  ـــرتجَ ، مُ
الفارســــيّة إىل العربيّــــة، بثالثــــة 

ـــراص  ـــوي عـــىل  DVDأق  ٢٦حتت
 حلقة.
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 [بالفارسيّة]    جلوهء احسان اهلي Qامام حسن  -٢
). Q(= اإلمام احلسن   مظهر اإلحسان اإلهليّ

 مؤسسة فرهنكى ياس  الثقافيّة
 م).٢٠١٠هـ.ش (=  ١٣٨٩

 [بالفارسيّة]جلوهء كرامت اهلى      Qامام حسن  -٣
 (= اإلمام احلسن مظهر الكرامة اإلهليّة)

 مؤسسة فرهنكى ياس
سة ياس الثقافيّة)  (= مؤسّ

 م)٢٠١١هـ.ش (= ١٣٩٠
 [بالفارسيّة]     سبط اكرب Qامام حسن  -٤

 السبط األكرب) Q(= اإلمام احلسن 
 تسنيم رايانهء رشق، دفرت فرهنكى تسنيم

) –(= حاسوب الرشق تسنيم   املكتب الثقايفّ
 م)٢٠١١هـ.ش (=  ١٣٩٠

 .Qبرنامج إلكرتوينّ إعالميّ جامع خاصّ عن والدة اإلمام احلسن 
 [بالفارسيّة]     Qامام حسن جمتبى  -٥

 مؤسسهء فرهنكى تبيان
سة تبيان الثقافيّة)  (= مؤسّ

 م)٢٠٠٤هـ.ش (=  ١٣٨٣
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 [بالفارسيّة]     Qامام حسن جمتبى  -٦
 Qمام رضا مؤسسهء حتقيقاتى ا

سة اإلمام الرضا   للبحث والتحقيق) Q(مؤسّ
 م)٢٠٠٣هـ.ش (=  ١٣٨٢

هــذا الربنــامج اإللكــرتوينّ عبــارة عــن قــرص مضــغوط أو مــدمج 
 حيتوي عىل جمموعة (عرتت) (= العرتة).

 [بالفارسيّة]     جلوهء كرامت (= مظهر الكرامة) -٧
 كامبيوتر بنكوئن (= حاسوب البطريق)

ــن  ــام احلس ــت اإلم ــل البي ــريم أه ــاصّ بك ــرتوينّ خ ــامج الك برن
 .Qاملجتبى 
 [بالفارسيّة]    حقيقت مظلوم (= حقيقة املظلوم) -٨

 رشكة رسوش للمسموعات واملرئيّات
 )DVDقرص الفيديو الرقميّ (

ــران  ــالميّة يف إي ــة اإلس ــاز اجلمهوريّ ــة وتلف ـــ.ش  ١٣٨٩ –إذاع ه
 م)٢٠١٠(= 

ـــيايسّ  ـــل س ـــرتوينّ رشح وحتلي ـــامج اإللك ـــذا الربن ـــوع ه موض
 .Qحلكومة اإلمام احلسن املجتبى 
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 [بالفارسيّة]    Qحلم امام حسن  -٩

 )Q(= حلم اإلمام احلسن 
سة   وردة الياس)كل ياس (= مؤسّ

 الثقافيّة التبليغيّة
 م)٢٠٠٩هـ.ش (=  ١٣٨٨

 [بالفارسيّة]      Qسبط النبيّ  -١٠
 العامليّ  Qمؤمتر سبط النبيّ 

ـــــامج  ـــــذا الربن ـــــتمل ه يش
ـــىل  ـــرتوينّ ع ـــن  ٢٣اإللك ـــزءاً م ج

ــــام  ــــول اإلم ــــة ح ف ــــب املؤلَّ الكت
ــى ـــ Qاملجتب ــف ب ــذا التعري  ٢٠٠، وك

كتــاب مطبــوع باللغــات الفارســيّة، 
ــــــــة  ــــــــة، األُوردو، الرتكيّ العربيّ

ـــــــة، مضـــــــافاً إىل   ٢٩واإلنجليزيّ
ـــة،  ١٢٦خمطوطـــة، و مقالـــة باللغـــات الفارســـيّة والعربيّـــة واالنجليزيّ

ــة، و ٥٣و ــالة جامعيّ ــاً، و ١٥رس ــاً الكرتونيّ ــاً..  ٢١برناجم ــبكة وموقع ش
، مــع نقــد لفلــم Qبــذلك اإلمــام اهلــامم تناولــت كــلّ مــا يتعلَّــق 

 (األسباط).

 



 ٦١ ................................................ Q املجتبى باإلمام املتعلّقة اإللكرتونيّة الربامج

 [بالفارسيّة]     (= السرية احلسنى)ه حسنی سري -١١

 إذاعة املعارف

ـــــامج  ـــــذا الربن ـــــوي ه حيت

ــىل  ــرتوينّ ع ــول  ٢٤اإللك ــارضة ح حم

عــة عــىل مخســة  Qاإلمــام املجتبــى  موزّ

ــن  ــام احلس ــاة اإلم ــل  Qأقســام: حي قب

ــــه ومســــألة  اإلمامــــة، فــــرتة إمامت

ـــلح،  ـــد الص ـــا بع ـــرتة م ـــلح، ف الص

د الزوجات.Qشهادته   ، مسألة تعدُّ

 [بالفارسيّة]     كربال سبز بسرت كربال رسخ -١٢

سة طرحى برا فردا (= املرشوع الواعد) الثقافيّة  مؤسّ

 م)٢٠١٠هـ.ش (=  ١٣٨٩

ــرت ــامج اإللك ــذا الربن ــوي ه ــيّ حيت ــديو الرقم ــرص الفي ــىل ق وينّ ع

وصـــورتا  Qاملطالـــب التاليـــة: عـــذر التقصـــري قبـــال القـــرآن، عـــيلّ 

ــيبة  ــة، مص ــا بالوالي ــة وحقه ـــروعيّة احلاكميّ ــالميّة، مش ــة اإلس احلكوم

 متهيد حلمرة كربالء. Qاإلمام احلسن 
  

 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ...................................................... ٦٢

 [بالفارسيّة]كريامنه (امام حسن)      -١٣

مركـــز التحقيقـــات احلاســـوبيّة 

 حلوزة أصفهان العلميّة

حيتــوي هــذا الربنــامج اإللكــرتوينّ 

مقالــة حــول اإلمــام  ٧٥كتابــاً و ٧٥عــىل 

، تناولــت خطــب اإلمــام، Qاملجتبــى 

 .Qتارخيه، حياته، سريته وفضائله 

 

 

 [بالفارسيّة]     Qكريم اهل بيت  -١٤

سة حتقيقات حرضت وىل عرص   Qمؤسّ

 م)٢٠٠٨هـ.ش (=  ١٣٨٧

 .Qن املجتبى برنامج إلكرتوينّ متكامل حول اإلمام احلس
  

 



 ٦٣ ................................................ Q املجتبى باإلمام املتعلّقة اإللكرتونيّة الربامج

 [بالفارسيّة]     كَل تنها (= الوردة الوحيدة) -١٥
 نرش: الكرتونيك رحيان

ــتان  ــة كلس ــن جمموع ــاين م ــم الث القس
ــومني  ــاة املعص ــة حي ــتل) يف ترمج  K(= املش

. ة لصغار السنّ  املعدّ
 

حيتوي الربنامج عىل ستّة أقسـام، هـي: 
 Qالقصة األصليّة: حول حياة اإلمام املجتبى 

ة عن مظلوميّـة اإلمـام احلسـن  ، Qمن الوالدة إىل الشهادة، حكايات خاصّ
ة  ((بياموزيم)) (= هيّا نتعلَّم) حيتوي عىل قصص تعليميّـة أخالقيّـة مسـتمدّ

 ، نصوص تارخييّة، أنغام وأناشيد، ألعاب تسلية.Qمن سريته 
 [بالفارسيّة]     Qجمموعه حكايت ها داستانى امام حسن  -١٦
ــن (=  ــة ع ــات روائيّ ــة حكاي جمموع

 )Qاإلمام احلسن 
سة رايَت (= الرايـة) الثقافيّـة   –مؤسّ

 طهران.
ل من جمموعـة حكايـات  القسم األوّ

، حيتـوي عـىل Kقصصيّة عن املعصـومني 
مخــس قصــص عــن حيــاة اإلمــام احلســن 
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ل، السفر، اجلالء.. ثمّ  Qاملجتبى  ة، املُرسَ بالعناوين التالية: اإلحسان، اهلديّ
تَم بمدائح بمناسبة والدته   ، بعنوان ((ميالد الكرامة)).Qختُ

 [بالفارسيّة]     Qناميه كريم اهل بيت  -١٧
 )Q(= معامل كريم أهل البيت 

سة ناميه الثقافيّة   طهران  –مؤسّ
القســــم الرابــــع مــــن جمموعــــة 
((العـــرتة)) وحيتـــوي عـــىل املطالـــب 

ـــى  ـــكوت املجتب ـــول س ـــة: ح ، Qالتالي
، األدعيــة والزيــارات، Qترمجــة حياتــه

ـــار،  ـــات، اآلث ـــق، حكاي ـــديث العش ح
 صور العرتة، أنغام العرتة، معاملِ العرتة، مكتبة العرتة، املصادر.

 [بالفارسيّة]     Qوالء امام حسن جمتبى  -١٨
ــوب)  ــني للحاس ــه (ياس ــني رايان  –ياس

 طهران
ــامج اإللكــرتوينّ عــىل  حيتــوي هــذا الربن

، Qاملطالب التالية: ترمجة حياة اإلمـام املجتبـى 
مشتل املعرفة، البقيع، اإلمام يف القرآن والسـنّة، 
اإلمام يف نظر اآلخرين، الكرامات واملعجزات، 

عات، املكتبة.األدعية والزيارات، املدائح واملراثي، حكايات، من  وّ

 

 



 

 

 شكر ورجاء

اء الكـرام أن يسـعفونا بكـلّ مـا بحـوزهتم  ويف اخلتام، أرجـو مـن القـرّ
 يف املواضيع الثالثة املدرجة أدناه:

تــذكرينا بــاألغالط الــواردة يف عنــاوين الكتــب املــذكورة يف هــذه  -١
 الببلوغرافية.

مـن معلومـات حـول الكتـب املـذكورة إيصال كلّ مـا هـو جديـد  -٢
 يف هذا الكتاب.

مــة ملــا يف هــذه الببلوغرافيــة،  -٣ إعالمنــا بالكتــب اجلديــدة املتمّ
 سواء كانت مطبوعة أو خمطوطة، مع ذكر بيان إمجايلّ ملحتوياهتا.

عىل أمل أن نكـون يف الطبعـات القادمـة أكثـر بحثـاً ونشـاطاً، لنخـرج 
، وأن Q فيـه مـن عنايـات اإلمـام املجتبـىبنتاج ثـرٍّ غزيـر، وأن ال نحـرم 

 تكون كلّ طبعة قادمة أشمل وأكمل من سابقاهتا يف هذا املجال.
د باقر األنصاريّ   قم، حممّ

 Qذكر والدة اإلمام احلسن املجتبى 
 هـ.ش ١٣٩٤تري  ١١هـ.ق /  ١٤٣٦شهر رمضان  ١٥



 

  



 

 

 

 Q احلسن املجتبى اإلمامقائمة مؤلّفات ببلوغرافية منتقاة حول 

 

 

 

 

ـــــى  -١ ـــــدنيا. Qآثـــــار وبركـــــات اإلمـــــام املجتب           يف دار ال
 خمطوطة] –[بالعربيّة 

ــن  ــري م ــزء األخ ــري اجل ــويّ اجلزائ ــاجي املوس ــم ن ــيّد هاش للس
 دار الدنيا)). موسوعة ((آثار األعامل يف

  

 آ
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 مطبوع] –[بالفارسيّة      آسامن دوم (= السامء الثانية) -٢

 جلعفر اإلبراهيميّ (الشاهد)

طهــران  –ت حمــراب قلــم انتشــارا

 ١٤٨م) رقعــي، ١٩٩٩هـــ. ش (= ١٣٧٨

 صفحة.

 

ــة حيــاة اإلمــام املجتبــى  حتــت اثنــي عشـــر  Qتنــاول الكتــاب قصّ

ف الكتـاب بعنـوان آخـر، هـو: ((زنـدكى نامـهء امـام حسـن  رِ فصالً، وعُ

 ).Q)) أيضاً (= ترمجة حياة اإلمام احلسن املجتبى Qجمتبى

 مطبوع] –[بالفارسيّة       Qآسامن دوم امام حسن جمتبى  -٣

(= الســـامء الثانيـــة.. اإلمـــام احلســـن 

اليونســيّ  ) لعبـاس عـيل السـباهيّ Qاملجتبى

ــار  ــارات أنص ــهد،  –انتش ـــ.ش  ١٣٨٥مش ه

ـــع (خشـــتي)، ٢٠٠٦(=  ١٢م)، رقعـــيّ مربّ

 صفحة.

 

 



 ٦٩ ................................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــزءاً  ـــر ج ــاثني عش ــد ب ــن جملَّ ــاين م ــزء الث ــو اجل ــاب ه ــذا الكت وه

ــاين  ــزء الث ــوي اجل ــامويّة)، وحيت ــدايا الس ــامنى))، (= اهل ــاي آس ــه ه ((هدي

ة حياة اإلمام املجتبى  ه لألQمنه قصّ  طفال.، بلغة الشعر املوجَّ

 مطبوع] –[بالفارسيّة       آسامن شكيبايى (= سامء الصرب) -٤

 لسعيد آل رسول

انتشــارات نيــك معــارف (= املعــارف 
هــــ.ش  ١٣٨٠، ١طهـــران، ط –احلســـنة) 

ــــــــــــــ.ش، ١٣٨٢، ٢م، ط٢٠٠١(= ه
 م).٢٠٠٣=

 ، ــيّ ــع  ١٠٠رقع ــزء الراب ــفحة، اجل ص
ـــداة)،  ـــدايتكران))، (= اهلُ ـــن دورة ((ه م

رت ـوحيمل الكتاب عنوانـاً آخـر هـو ((نكـاهى كـذرا بـه زنـدكانى حضـ
ــن  ــام حس ــن Qام ــام احلس ــاة اإلم ــاريخ حي ــىل ت ــرة ع )، Q))، (= نظ

 Qصـول تنـاول فيهـا حيـاة اإلمـام احلسـن والكتاب عبـارة عـن ثالثـة ف
ل، وهي: احلوادث، ذِكر األصحاب، واخلزانة.  بشكل مفصَّ
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 مطبوع] –[بالفارسيّة آسامن صرب (= سامء الصرب)      -٥

 لزهري خوشكو الطهراينّ 

ـــري  ـــمس) ام ـــر (= ش ـــارات مه انتش

ـــــؤمنني ـــــم،   –Qامل ــــــ.ش  ١٣٨٦ق ه

 م).٢٠٠٧(=

هــذا الكتــاب بأربعــة فصــول عــن 

 ، وهي: Qحياة اإلمام احلسن 

 .Qالبنه اإلمام احلسن  Qجانب من وصيّة اإلمام عيلّ  -١

 .Qخصال اإلمام احلسن  -٢

رة. -٣  العودة إىل املدينة املنوّ

 يف شهادته. Qمظلوميّة اإلمام املجتبى  -٤

  

 



 ٧١ ................................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] –[بالفارسيّة      آسامن صرب (= سامء الصرب) -٦

 ألمري مسعود طاهريّان

 ١٣٨٢: ١مشـهد، ط –رشكة بِهْ نشــر 

ـــــ.ش (= ـــــ.ش ١٣٨٣: ٢م، ط٢٠٠٣ه ه

 م).٢٠٠٤(=

 ،  صفحة. ٦٨رقعيّ

اجلــزء الرابــع مــن دورة ((بركزيــده شــعر معــارص مــذهبى در 

ــــة معــــارصة يف مــــدح Kســــتايش امامــــان  )) (= قصــــائد مذهبيّ

شـــعر معـــارص  )، واالســـم اآلخـــر للكتـــاب ((بركزيـــدهءKاألئمـــة

 )).Qمذهبي در ستايش امام حسن 

 .Qآشنا غريب (= الغريب املألوف) = فضايل امام حسن جمتبى 
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 مطبوع] –[بالفارسيّة    Qآشنايى با امام حسن جمتبى  -٧

ف عىل شخصيّة اإلمام احلسـن  (= التعرُّ

 )Qاملجتبى 

كروه كتاب نشـر كلستان كوثر (=قسـم 

 الكتاب، نرش مشتل الكوثر) 

ـــوثر  ـــتل الك ــــر مش ـــران،  –نش طه

ـــ.ش (=١٣٨٤ ــغري، ٢٠٠٥ه ــيّ ص م)، جيب

 صفحة. ٨٠

ــى  ــوالدة اإلمــام املجتب ــاب ل ــذا الكت ق ه ــق وفضــ Qيتطــرّ ائله وف

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــة: والدة اإلم ــاوين التالي ــيّ  Qالعن ــان النب ، Nبلس

ــة اإلمــام Q، معجــزات اإلمــام احلســن Qحلســن إمامــة اإلمــام ا ، أجوب

، عبــادة اإلمــام Q، فضــائل ومناقــب اإلمــام احلســن املجتبــى Qاحلســن 

 .Q، مكارم أخالق اإلمام احلسن املجتبى Qاحلسن املجتبى 

  

 



 ٧٣ ................................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

    Qآشــنايى بــا معصــوم جهــارم حضـــرت امــام حســن جمتبــى  -٨
 مطبوع] –[بالفارسيّة 

ف عــىل املعصــوم  (= التعــرُّ
) Qالرابــع اإلمــام احلســن املجتبــى 

ق.  ملهدي حمقّ

ــــاء  ــــف الغط ــــم،  –كش ق
ــــــــــ.ش (=١٣٨٦ م)، ٢٠٠٧ه

 ،  .صفحة ٣٢جيبيّ أُفقيّ

قسـامً تتنـاول بنظـرة رسيعـة حيـاة اإلمـام  ٢٤حيتوي الكتـاب عـىل 
ـة  Q، ثـمّ تتلوهـا خطبـة اإلمـام Qاحلسن  املفصـحة عـن بيـان ثامنيـة أدلّ

 .Qوخيتتم الكتاب بذكر الظروف املواكبة لشهادته ، Qلصلحه 

ــن  ــدكى امــام حس ــا زن ــرت ب ــن  Qآشــنايى بيش ــد ع ــة املزي (= ملعرف
 .) = زيباترين استعفا (= أمجل استقالة)Qحياة اإلمام احلسن 

 مطبوع] –[بالفارسيّة آفتاب جهارمني (= الشمس الرابعة)    -٩

ــيام ــت س ــوثر)،  رشك ــور الك ــح ن ــة مالم ــوثر (= رشك ــور ك ن
 .رحيلّ 
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اجلزء الرابع من جمموعة ((آفتاب)) (=الشـمس) وهـو عبـارة قطـع 
ة بلغــة الناشــئة، متعلّقــة باإلمــام  ــة مــن القصــص والقصــائد الشــعريّ أدبيّ

 .Qاملجتبى

ن) -١٠ سْ سن (= شمس احلُ  مطبوع] –[بالفارسيّة     آفتاب حُ

 أليب الفضل هادي منش

وهش هــا صــدا وســيام، دفــرت عقــل (= مركــز بحــوث مركــز بــز
ــب العقــل)  ــاز، مكت ــم،  –اإلذاعــة والتلف ـــ.ش (= ١٣٨٣ق م)، ٢٠٠٤ه

 ،  صفحة. ١٥٦رقعيّ

العنوان اآلخر للكتاب: ((رويكرد حتليىل به زنـدكانى امـام حسـن 
 ).Q)) (= وجهة نظر حتليليّة عن حياة اإلمام احلسن املجتبى Qجمتبى 

ن) آفتاب -١١ سْ سن (= شمس احلُ  مطبوع]-[بالفارسيّة    حُ

 أليب الفضل هادي منش

 –هبـــار دهلـــا (= ربيـــع القلـــوب) 
 م).٢٠١٣هـ.ش (= ١٣٩٢طهران، 

 صفحة ٤٨جيبيّ كبري، 

 



 ٧٥ ................................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــاة)  اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة ((ســبك زنــدكى)) (=بســاطة احلي
املقتبسـة مـن كتــاب ((جهـارده آينــهء خورشـيد)) (= أربــع عشــرة مــرآة 

ــة حــول بســاطة حيــاة ومعيشــة شــمس) كــر فيــه إحــد عشـــرة قصّ ، ذُ
ــى  ــن املجتب ــام احلس ــده ا از Qاإلم ــاب: ((بركزي ــر للكت ــم اآلخ ، االس

ــى  ــن جمتب ــام حس ــريهء ام ــن  Qس ــام احلس ــرية اإلم ــن س ــار م (= املخت
 ).Qاملجتبى 

 مطبوع]-[بالفارسيّة    آفتاب غريب (= الشمس الغريبة) -١٢

 ملريم كريمي

فرهنكـى قلمسـتان شـهردار سازمان 
سة دار القلم الثقافيّـة التابعـة  اصفهان (=مؤسّ

م)، ٢٠٠٧هـ.ش (= ١٣٨٦لبلديّة أصفهان)، 
 ،  صفحة. ١١٤رقعيّ

جـــزء مـــن جمموعـــة بأربعـــة عشــــر 
ــع  ــاب)) (= أرب ــك آفت ــيد وي ــارده خورش ــوان ((جه ــت عن ــزءاً حت ج
ــة إىل  ــافة كلم ــزء بإض ــلّ ج ــون ك ــد)، وعن ــور واح ــمس ون ـــرة ش عش

ــ ــام ((الش ــاة اإلم ــن حي ــص ع ــن رسد قص ــارة ع ــاب عب مس))، والكت
 .Qاملجتبى 
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 مطبوع]-[بالفارسيّةآفتاب مهربانى (= شمس املحبَّة)   -١٣

 لصادق داوري

ـــم،  –انتشـــارات سلســـلة   ١٣٨٣ق
، ٢٠٠٤هـ.ش (=  صفحة. ١٥٢م)، رقعيّ

الكتاب يف مخسة فصول، عبـارة عـن: 
ــــه  ــــه Qأحوال ، Q، شــــهادتهQ، خالفت

. االسم اآلخر للكتاب: Q، مدحه Qأوالده
)) (= من تـاريخ اإلمـام احلسـن Q((سري در زندكانى امام حسن جمتبى 

 ).Qاملجتبى 

 مطبوع]-[بالفارسيّةآفتابى در هزاران آينه     -١٤

 (= شمسٌ يف آالف املرايا) 

 جلواد النعيميّ 

سـة  سازمان تبليغات اسالمى (=مؤسّ
هــ.ش ١٣٧١، طهران –التبليغ اإلسالميّة) 

=)١٩٩٢ ،  صفحة. ١٢٠م)، رقعيّ
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ــام  ــاة اإلم ــن حي ــاوين ع ـــرة عن ــىل عش ــاب ع ــذا الكت م ه ــمِّ ص

ــى ــني Qاملجتب ــات، ب ــارات وعالم ــائص: إش ــوالدة، اخلص ــي: ال ، وه

ــر  ــق، آخ ــة الطري ــامت، بداي ــر الكل ــور، عط ــر الن ــمس، مط ــعاع الش ش

ــاب:  ــر للكت ــوان اآلخ ــىل األرض، العن ــمس ع ــلة، ش ــاف، املُحصِّ املط

ــى  ــام جمتب ــاك ام ــدكانى تابن ــو از زن ــاة Q((يرت ــن احلي ــعاع م )) (= ش

 ).Qاملضيئة لإلمام املجتبى 

 مطبوع]-[بالفارسيّة   بردبار (= مرآة الصرب)آينهء  -١٥

، وحممود شاهرخي  لعبّاس مشفق الكاشاينّ

هـــــ.ش ١٣٧٨طهــــران،  –انتشــــارات اســــوه (= األُســــوة) 

=)١٩٩٩ ،  صفحة. ٢٣٢م)، وزيريّ

ــن  ــعرية م ــة ش ــام  ٩٦جمموع ــول اإلم ــاعراً، ح ــبعني ش ــة لس قطع

االسـم  ، ووضـع لكـلِّ مقطوعـة عنـوان يميِّزهـا عـن غريهـا،Qاملجتبـى 

اآلخـــر للكتـــاب: ((رسوده هـــا از شـــاعران كذشـــته و معـــارص در 

)) (= أناشــيد الشــعراء املاضــني Qمناقــب ومصــائب امــام حســن جمتبــى 

 .Qواملعارصين يف مناقب ومصائب اإلمام احلسن املجتبى 
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 مطبوع]-[بالفارسيّةآيني زندكى (= منهاج احلياة)     -١٦

 للسيِّد مهدي شجاعي

طهـران،  –حقل القصب)  نيستان (=
 ٢م)، ط٢٠٠٧هــــــــ.ش (= ١٣٨٦، ١ط

 بمعاضـــدة ((ســـازمان فرهنكـــى هنـــر
ــة  ــة الثقافيّ س ــران)) (= املؤسّ ــهردار هت ش

هــ.ش ١٣٨٧الفنيّه التابعة لبلديّة طهـران، 
 صفحة. ١١٤م)، رقعي، ٢٠١١هـ.ش (=  ١٣٩٠، ٧م)، ط٢٠٠٨(=

ــالة (( ــامت الرس ــطر كل ــت أس ــيح أديب حت ــة وتوض ــن٣١ترمج  )) م
، Qالبنـه اإلمـام احلسـن  Qهنج البالغـة، وهـي: خطـاب أمـري املـؤمنني 

ــاب: ((وصــايا امــري املــؤمنني  ــه امــام حســن  Qاالســم اآلخــر للكت ب
ـــى  ـــؤمنني Qجمتب ـــري امل ـــايا أم ـــن  Q))، (=وص ـــام احلس ـــه اإلم البن
 ).Qاملجتبى

* * 
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 مطبوع] -[بالفارسيّة     ابو بكر بن حسن -١٧

                                                                          ملهدي وحيدي صدر    

ســة آموزشــى  انتشــارات مؤسّ
ــة  س ــي (= مؤسّ ــام مخين ــى ام وبزوهش
ــــــيم  ــــــيّ للتعل ــــــام اخلمين اإلم

ـــوث) ـــم،  –والبح ــــ.ش  ١٣٨٨ق ه
 صفحة. ١٢م)، رقعيّ مربَّع، ٢٠٠٩(=

أصــحاب عاشــوراء))، اجلــزء الثــامن عشـــر مــن جمموعــة ((
ــأ ــىل هي ــاب ع ــة والكت ــي كيفيّ ــال حتك ــوم لألطف رة بالرس ــوّ ــة مص ة قصّ

 يف كربالء. Qاستشهاد أيب بكر بن اإلمام املجتبى 

  

 األلف
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 مطبوع]-[بالعربيّة   Qوكربالء احلسني  Qاتّفاق احلسن  -١٨

 ّ ـــيلّ ـــعيد املص ـــن س ـــز ب ـــد العزي لعب
 القطيفيّ   

قـم،  -Q: انتشارات مكتب احلسني ١ط
ـــ.ق، ط١٤٢٥هـــ.ش،  ١٣٨٣ ــة ٢ه س : مؤسّ

م، ٢٠٠٧هــ، ١٤٢٨بريوت،  –العروة الوثقى 
 ،  صفحة. ٦٠٠وزيريّ

ــري صــلح اإلمــام احلســن  ــاب مس ــأثريه يف  Qيبحــث هــذا الكت وت
ــد  ــاب: ((متهي ــر للكت ــم اآلخ ــول، االس ــتّة فص ــت س ــربالء، حت ــة ك واقع

 )).Qوقيام احلسني  Qاحلسن 

 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qاحتجاج امام جمتبى  -١٩

 لغالم رضا احلامتيّ 

 ١٣٩٢مشـهد،  -استوار (=االسـتقامة) 
، م)٢٠١٣هـ.ش (=  صفحة. ٦٤، رقعيّ

الكتــاب عبــارة عــن نــصّ املنــاظرة فــيام 
ــة وأصــحابه،  Qبــني اإلمــام املجتبــى  ومعاوي

 مرتمجة إىل الفارسيّة من قبل جواد فاضل.
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 مطبوع] –[بالفارسيّة       Qأمحد بن احلسن  -٢٠

 ملهدي وحيدي صدر

ـــى  ـــهء آموزش س ـــارات مؤسّ انتش
سـة اإلمـام  وبزوهشى امام مخيني (= مؤسّ

 ١٣٨٨قـم  –اخلمينيّ للتعليم والبحوث) 
ــــ.ش (=  ـــع، ٢٠٠٩ه ـــي مرب م)، رقع

 صفحة.١٢

(أصـــحاب عاشـــوراء)) اجلـــزء الرابـــع عشــــر مـــن جمموعـــة (
ــأ ــىل هي ــاب ع ــة والكت ــي كيفيّ ــال حتك ــوم لألطف ــورة بالرس ــة مص ة قصّ

 يف  كربالء. Qاستشهاد أمحد بن اإلمام املجتبى 

 خمطوطة] -[بالعربيّة     Qأحوال اإلمام احلسن  -٢١

ام (و   هـ) ١٣٣١للشيخ قاسم بن محود بن خليل آل قسّ

 ]٩٠:  ٣[مايض النجف وحارضها 

 خمطوطة] –ة [بالفارسيّ     Lاحوال امام حسن وامام حسني  -٢٢

 قم –) خمطوطة مكتبة املسجد األعظم ١٣(القرن 

تب عن الرسول وأهل البيت   ]٨:  ٧ K[معجم ما كُ
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 خمطوطة] –[بالعربيّة    Qأخبار احلسن بن عيل  -٢٣

ــفهاينّ  ــان األص ــن الطيّ ــن احلس ــد ب ــن حممّ ــراهيم ب ــحاق إب أليب إس
 هـ).٢٦٦(ت

ة العارفني ٢٧٩[الفهرست، البن النديم:   ]٣:  ١، هديّ

 خمطوطة] –[بالعربيّة      Qأخبار احلسن بن عيل  -٢٤

ـــفهاينّ  ـــيّ األص ـــد الثقف ـــن حممّ ـــراهيم ب ـــن إب ـــحاق ب أليب إس
 ].٢٧٩هـ)، [الفهرست، البن النديم: ٢٨٣(ت

 مطبوع]-[بالعربيّة   Qأخبار احلسن بن عيلّ بن أيب طالب  -٢٥

أليب القاسم سليامن بن أمحـد بـن أيّـوب 
-٢٦٠بن مطـري اللخمـيّ الشـاميّ الطـرباينّ (

د شـجاع ضـيف اهللا دار ٣٦٠ هـ)، حتقيق: حممّ
ـــت،  –األوراد  م، ١٩٩٢هــــ / ١٤١٢الكوي

ســـة الـــبالغ بـــريوت، وزيـــري،  –ومؤسّ
 صفحة.٢٢٤

 

 



 ٨٣ ................................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــق باإلم ــم املتعلِّ ــن القس ــارة ع ــاب عب  Qالكت
-٢٥٢٥/ ٩٤-١: ٣عجـــم الكبـــري)) للطـــرباينّ (مـــن كتـــاب ((امل

ــن ٢٧٦٥ ــارة ع ــو عب ــن  ٢٤٠)، وه ــديثاً ع ــاب  ٩٠ح ــم الكت ــاً، نُظِّ راوي
 عىل الرتتيب اهلجائيّ ألسامء الرواة.

 خمطوطة] -[بالعربيّة   ووفاته Qأخبار احلسن بن عيل  -٢٦

هــ)، ٢٠٧-١١٤أليب عبد الرمحن اهليثم بن عديّ الطـائيّ الكـويفّ (
ة العـارفني ١١٢[الفهرست، البن النديم:  ، معجـم األُدبـاء ٥١١:  ٢، هديّ

 ].٢٢٩:  ١، رحيانة األدب ٣٦٥: ٧

 خمطوطة]-[بالعربيّة   Lأخبار احلسن واحلسني  -٢٧

أليب احلــارث أســد بــن محدويــه بــن معبــد الــورثينيّ النســفيّ 
 هـ).٣١٥(ت

ـــني  -٢٨ ـــن واحلس ـــهيدين احلس ـــار الش ـــة   Lأخب -[بالعربيّ
 طوطة]خم

د السعديّ (ت ، أمحد بن حممّ  هـ).٩٧٤البن حجر اهليثميّ

ــة  ــامع الزيتون ــة يف ج ــة األمحديّ ــة املكتب ــمن  –خمطوط ــونس، ض ت
 .٤٢-٣٥، ص٥٠٣١املجموعة املرقّمة 
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 مطبوع]-[بالعربيّة    األخالق احلسنيّة -٢٩

 جلعفر البيايت

ــن  ــام احلس ــز اإلم ــات  Qمرك للدراس
صيّة،   ١٣٩٣هــ.ش/ ١٤٣٤النجـف، التخصّ

 صفحة.٤٥٤هـ.ش، وزيري، 

ــام  ــالق اإلم ــاد أخ ــاب أبع ــاول الكت تن
، ابتــدأ بتعريــف شخصــيّة اإلمــام Qاملجتبــى 

ـــى  ـــة، Qاملجتب ـــة النبويّ ـــة، العناي ـــات القرآنيّ ـــالل: التزكي ـــن خ ، م
ــة، ثــمّ تنــاول ســتّة عنــاوين ألخال : الســخاء، Qقــه واخلصــائص الرمحانيّ

ة، والرمحــة، واختــتم الكتــاب بــذكر مــا  ــزّ احللــم، األدب، اإلحســان، العِ
ه   .Qقيل يف حقّ

 مطبوع]-[بالفارسيّة     أخالق كريامنه -٣٠

 (= األخالق الكريمة)، حلجة اهللا  رسوري

 ١٣٩٣قــم،  –انتشــارات جوانــان موفــق (=الشــباب املوفّــق) 
، ٢٠١٤هـ.ش (=  صفحة. ٢٢٤م)، رقعيّ

 .Qكتاب يُبنيِّ مكارم األخالق من خالل كلامت اإلمام املجتبىال
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   Qاخـــالق كريامنـــه در برتـــو كـــالم امـــام حســـن جمتبـــى  -٣١
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 (= األخالق الكريمة من شعاع)

 ملحمد تقي سبحاين نيا

ــــديث  ــــم،  –دار احل ـــــ.ش ١٣٩٢ق ه

=)٢٠١٣ ، ــة مــن خــالل  ٨٠م)، رقعــيّ صــفحة، بيــان املســائل األخالقيّ

 .Qأقوال اإلمام املجتبى 

 مطبوع]-[بالعربيّةاألخالق املرضيّة يف رشح خطبة الوصيّة   -٣٢

 ؟

 .Qالبنه اإلمام احلسن  Qالكتاب رشح لوصيّة أمري املؤمنني 

 ]١٠٥:  ٢٥[الذريعة 

ـــيّة يف رشح ـــالق النفس ـــاق األدب  األخ ـــيّة = ميث ـــة الوص خطب

 اإلهليّ وأوامر احليطة واحلذر.

ل رســــالة يف األخــــالق والرتبيــــة والتعلــــيم اإلســــالميّ  = أوّ

 .Qة والتعليم اإلسالميّ من قِبَل اإلمام عيلّ األخالق والرتبي
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qأدعية اإلمام احلسن املجتبى  -٣٣

د عيل دخيِّل  لعيل حممّ

هـــ/ ١٤٢١بــريوت،  –دار املرتضـــى 

٢٠٠٠ ،  صفحة. ١٩٢م، وزيريّ

ة الكتــاب عبــارة عــن جمموعــة األدعيــ

، االسـم اآلخـر Qاملرويّة عن اإلمام املجتبى 

 للكتاب: ((الصحيفة احلسنيّة)).

 مطبوع] -[بالعربيّة  Qأدعية وزيارة اإلمام احلسن املجتبى  -٣٤

 للسيِّد حمسن النوريّ املوسويّ 

ــز ويلّ اهللا دار ، مرك ــريبّ ــاب الع  –الكت
ـــريوت،  ــــ / ١٤٢٨ب ، ٢٠٠٨ه ـــيلّ م، رح

 صفحة. ١٦

اجلــــزء الرابــــع مــــن ((موســــوعة 
ــــم  األدعيــــة والزيــــارات للناشــــئة، ونُظِّ

ر بالرســوم  Qة أدعيــة اإلمــام املجتبــى الكتــاب عــىل هيــأ وزياراتــه مصــوَّ

 

 



 ٨٧ ................................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ـــة للنا ة، بحســـب العنـــاوين التاليـــة: البطاقـــة ئشـــالتوضـــيحيّة اخلاصّ
ب نحــو الســاعة Qالشخصــيّة لإلمــام، حلــم احلســن ، دعــاء التقــرُّ
ثنــني، زيــارة اإلمــام يف يــوم اال Qالقدســيّة، زيــارة اإلمــام احلســن 

ــارة احلجــج الطــاهرين يــوم اجلمعــة،  Qاحلســن بــن عــيلّ  يف البقيــع، زي
ــني  ــن واحلس ــىل احلس ــالة ع ــن Lالص ــا احلس ــالة موالن ــوم  Q، ص يف ي

 قاء، واحتجاب من املرتبّصني.سالستاجلمعة، دعاء للقنوت، دعاء ل

 خمطوطة] –[بالفارسيّة اربعني (= األربعني)      -٣٥

ــداينّ (ت  ــدليب زاده اهلم ــني عن ــر ١٤٢٠حلس ــم اآلخ ـــ)، االس ه
 )).Qهلذا الكتاب: ((أربعون حديثاً عن اإلمام احلسن 

ــد احلســن املجتبــى  -٣٦   Qأُرجــوزة يف مناقــب اإلمــام أيب حممّ
 ة]خمطوط-[بالعربيّة

 هـ).١٣٦١ -١٢٩٠* هلادي كاشف الغطاء (

ــالة جوانــب ــت هــذه الرس ــاة اإلمــام  * تناول دة مــن حي ــدّ متع
ــى  ــة Qاملجتب ــهادة، مزدان ــلح، الش ــفات، الص ــالق، الص ــل: األخ ، مث

ة، االســم اآلخــر للرســالة: ((منظومــة يف أحــوال  باألبيــات الشــعريّ
 )).Qاحلسن 
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 مطبوع] –[بالفارسيّة برايم بكو   Qاز كريم اهل بيت حسن  -٣٧

(= قـــل يل عـــن كـــريم أهـــل البيـــت 
 ).Qاحلسن

يقة خداخواه  لصدِّ

نشـر قيّـوم، انتشـارات إعجـاز قلـم، 
 م).٢٠١٢هـ.ش (= ١٣٩١

اجلزء الرابع من جمموعـة ((زيـر جـرت 
مجـايلّ ألحـوال إواليت)) (= حتت مظلّة الوالية). الكتاب عبارة عـن رسد 

 .Qاإلمام املجتبى 

ــاريخ مــن هنــا وهنــاك) = بحــث يف  ازكوشــه وكنــار تــاريخ (= الت
 .Qإحد صفحات حياة اإلمام املجتبى 

ـــــام -٣٨ ـــــلح وقي ـــــرتاتز ص     اس
 مطبوع] –[بالفارسيّة 

(= اســـرتاتيجيّة الصــــلح والقيــــام)، 
.  للسيد عيل النقيّ النقويّ اهلنديّ

م: الســـيِّد حممـــود بحـــر العلـــوم  املـــرتجِ
، انتشارات سلسـلة  قـم، انتشـارات  –املريداماديّ
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 ١٠٤م)، رقعـي، ٢٠٠٤هــ.ش (=  ١٣٨٣أصفهان،  –هبار (= ربيع) القلوب 
 صفحة.

ترمجـــة لكتـــاب (الســـبطان يف مـــوقفيهام) تكمـــن زبـــدة بحـــث 

 Qوقيـام اإلمـام احلسـني  Qالكتـاب يف إثبـات أنّ صـلح اإلمـام احلسـن 

 إنّام ينبعان من عني األوامر اإلهليّة.

 مطبوع] –[بالفارسيّة     Qارسار صلح امام حسن  -٣٩

د عيل األنصاريّ األراكيّ   ملحمّ

، ٢٠٠٧هـ.ش (=  ١٣٨٦طهران   صفحة. ٨٠م)، رقعيّ

بـه معاويـه (= أرسار انتقـال  Qارسار واكذار خالفت امام حسن 

 إىل معاوية) = بامداد روشن (=صباح مرشق). Qخالفة اإلمام احلسن 

ـــرت  ــرية حض ــدكانى (= س ــرب) = زن ــوة الص ــرب (= أُس ــوهء ص اس

 .Qارسار واكذار خالفت امام حسن  Qامام حسن 

ـــن  ـــام احلس ـــة اإلم ـــال خالف ـــه (= أرسار انتق ـــه معاوي إىل  Qب

 = ( معاويــة= بامــداد روشــن أُســوهء صــرب (= فجــر أُســوة الصــرب اجلــيلّ

 ).Q(= حياة اإلمام احلسن  Qت امام حسن زندكانى حرض
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نني -٤٠ سَ ين يف فضائل احلَ  خمطوطة] -[بالعربيّة   إرشاق النريّ

 ؟

ـــب، املرقّمـــة  ـــة دار الكت ـــاريخ ١٤١٤خمطوطـــة مكتب ـــاب الت ، ب
 هـ]١٤٠٦، ٤٢[جمالة تراثنا: ع م ، ص

= اإلمــام احلســن بــن  Qأشــعة مــن حيــاة اإلمــام احلســن بــن عــيلّ 
 (بالغ). Qعيلّ 

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qأصحاب اإلمام احلسن  -٤١

د فوزي  ملحمّ

ــاران  ــنفس االســم: ((ي ــاب إىل اللغــة الفارســيّة ب ــرجم هــذا الكت تُ
 )).Qامام حسن 

 مطبوع] -[بالعربيّة  Qأضواء من وصيّة اإلمام احلسن  -٤٢

 لعبد اهللا اخلنيزيّ 

ــبالغ  ــة ال س ــريوت،  –مؤسّ ـــ، ط١٤٢٠ب ، ١٤٢٦، ٢ه ــيّ ـــ، رقع ه
 صفحة، االسم اآلخر للكتاب: ((قطاف املسجد)). ٢٠٦

سة البالغ لسنة   ]١٢هـ:  ١٤٢٦[فهرس مؤسّ

 .Q= احلسن بن عيل  ١، جNأطفال حول الرسول 



 ٩١ ................................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 خمطوطة] –[بالفارسيّة     الفبا سخاوت -٤٣

 (ألف باء السخاوة)

دي  ملرضيّة حممّ

 فريامن، والية خراسان. –نرجس العلميّة  رسالة جامعيّة، مدرسة

  ٤-١ج Lاأللفــــني يف أحاديـــــث احلســــن واحلســـــني  -٤٤
 خمطوطة]-[بالعربيّة

 لعيل حيدر املؤيّد

ــبالغ ١ط ــة ال س ــريوت،  –: مؤسّ ـــ.ق، ١٤١٩ب ـــ.ش،  ١٣٧٧ه ه
 م.١٩٩٨

 هـ.ش. ١٣٩٠هـ.ق،  ١٤٣٢قم،  –: الرشيف الريضّ ٢ط

 وزيريّ 

 ٣٨٣ ٣، جصــــــــفحة ٤٥٨ ٢صــــــــفحة، ج ٤٢٧ ١: ج١ط
 صفحة. ٥٩٠ ٤صفحة، ج

 ٤٤٨ ٣صــــــــفحة، ج ٤٧٢ ٢صــــــــفحة، ج ٤٥٠ ١: ج٢ط
 صفحة. ٤٧٢ ٤صفحة، ج
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عت عىل قسـمني، قسـم اإلمـام  ٢٠٠٠مجع يف هذا املجلّد  حديث وزِّ
الن بأحاديـث اإلمـام Lاحلسن وقسم اإلمام احلسني  ، اختصّ اجلزآن األوّ

مت مواضيعها عىل عشـرين عنواناً، Qاملجتبى   كالتايل:، وقسِّ

العقل والعلم، اإلهليّات، اإلسالم واإليامن، القرآن، الدعاء، أوصاف 
، Pوحمبّتهم، سـيِّدة النسـاء الزهـراء  Kالنبيّ وفضائله، فضل أهل البيت 

، Q، اخلطب، الكتب والرسائل، الوصـايا، مواقفـه Qاإلمام أمري املؤمنني 
سـائل الفقهيّـة ، األحكـام والعبـادات واملQاالحتجاجات، كرائم أخالقه 

ــواعظ،  ــم وامل ــعر، احلك ــب، الش ــن الغي ــاره ع ــة، إخب واألســئلة واألجوب
قات.  املتفرّ

ـــى  -٤٥ ـــن جمتب ـــام حس ـــى ام ـــرد واجتامع ـــا ف   Qالكوه
 مطبوع] –[بالفارسيّة 

 السالم أُسوة للفرد واملجتمع) Q(= اإلمام احلسن املجتبى 

د حسني نوحة خوان  ملحمّ

ــدين  ـــر م ــم،  –نش ـــ.ش  ١٣٩٢ق ه
 م)٢٠١٣(=

 صفحة. ٣٨٤جيبيّ صغري، 
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)) (يف Qاجلزء الثالث من جمموعة ((در مكتـب امـام حسـن جمتبـى 

). الكتاب يف ثامنية فصول تتناول املسـائل Qمدرسة اإلمام احلسن املجتبى 

ة للفرد واملجتمع عىل ضوء سلوك وكالم اإلمام املجتبى  ، مجعـت Qالرتبويّ

مات الرتبيـة، رشوط املـريبّ وصـفاته، املطالب التالية: ع وامل الرتبية، مقـدّ

ة الــنفس، التشــجيع، مــواعظ اإلمــام  ــزّ ق تربيــة عِ ــرُ ــة، طُ أســاليب الرتبي

 ، وتربية األوالد الصاحلني.Qاملجتبى

(روح  Qالكــو بصــريت (= قــدوة البصــرية) = امــام حســن 

 مطبوع] -بخش) (= واهب احلياة)     [بالفارسيّة

ــى  -٤٦ ــن جمتب ــام حس ــار: ام ــم وبردب ــو حل ــوة  Qالك (= أُس

 )Qاحللم والصرب: اإلمام احلسن املجتبى 

 لعبد الرحيم عقيقي بخشاييش

ـــالم)  ـــارة اإلس ـــالم (= بش ـــد اس ـــم،  –نوي ــــ.ش  ١٣٨١ق ه

 صفحة. ٤٨م)، وزيري، ٢٠٠٢(=

 األخالقيّة. Qيتناول الكتاب بيان فضائل اإلمام املجتبى 
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ــني  -٤٧ ــن واحلس ــني  Lاإلمامــان احلس ــرتكة ب ــث املش يف األحادي
 مطبوع]     -[بالعربيّةالشيعة والسنّة      

 للسيِّد مصطفى احلسينيّ الرودباريّ 

 جممع جهانى تقريب مذاهب اسالمى 

(= املجمع العامليّ للتقريـب بـني املـذاهب 
، ٢٠٠٨هـ /  ١٤٢٨طهران،  –اإلسالميّة)   صفحة. ٢٧٢م، وزيريّ

حمتويات الكتاب يف سـتّة فصـول وخامتـة، تتنـاول أحـوال ومناقـب 
باالعتامد عىل الروايات املتّفق عليها عند الشـيعة والسـنّة معـاً،  Lاحلسنني 

 والفصول هي:

 .L. والدة ونشأة اإلمامني السبطني ١

 وأهل بيتهام. L. فضائل احلسنني ٢

 .L. األوصاف الكريمة لإلمامني السبطني ٣

 .Lالسياسيّة لإلمامني السبطني  . احلياة٤

 .N. شهادة رحيانتي رسول اهللا ٥

 .L. من بالغة وأدب اإلمامني احلسنني ٦

 وأنصاره. Qوموضوع اخلامتة: شهادة بعض أوالد احلسني 
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 مطبوع]   -[بالفارسيّة      امام اصالحكر (= اإلمام املصلح) -٤٨

ي عزِّ  لسعيد مُ

 م).٢٠٠١هـ.ش (=  ١٣٨٠طهران،  –نرش نذير (= النذير) 

سنَني  -٤٩  مطبوع] -[بالفارسيّة    در روزكار معاوية Lامامت حَ

ام معاوية) L(= إمامة احلسنني   يف أيّ

 لعبد املجيد معادخيواه

ة)  ه (= الـــــذرّ هــــــ.ش ١٣٨٦طهـــــران،  –انتشـــــارات ذرّ
=)٢٠٠٧ ،  صفحة. ٩٤٠م)، وزيريّ

يف عهـد معاويــة،  Qيبحـث هـذا الكتــاب يف أمامـة اإلمـام احلســن 
 .Qثمّ يتابع مع استمرار حكومة معاوية يف فرتة إمامة اإلمام احلسني

 مطبوع] -[بالعربيّة     Qاإلمام الثاين اإلمام احلسن  -٥٠

( سة در راه حق (= يف طريق احلقّ  مؤسّ

د عبد املنعم اخلاقاينّ   املرتجم: حممّ

: ١قـــم، ط –انتشـــارات در راه حـــق 
ــــ، ط١٤٠٨ ، ١٤٠٩: ٢ه ـــيّ ــــ، رقع  ٢٤ه

 صفحة.
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))، Qالرتمجة الفارسيّة السم الكتـاب: ((بيشـوا دوم امـام حسـن

 .Qوالكتاب عبارة عن ستّة فصول يف بيان حياة اإلمام احلسن 

 مطبوع] -[بالتاميليّة     Qاإلمام الثاين: احلسن  -٥١

( سة در راه حق (= يف طريق احلقّ  مؤسّ

م: ؟  املرتجِ

 صفحة. ٢٥سريالنكا ،  –منبع اهلد 

ــت  -٥٢ ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــاين م ــام الث ــن Kاإلم ــام احلس ، اإلم

 مطبوع] -.     [بالعربيّةQاملجتبى 

د حسن القبييسّ العاميلّ (ت   هـ)١٤١٤ملحمّ

ـــار  ـــة األنص ـــريوت، ط –مكتب ــــ.ق (=  ١٣٨٧: ١ب م)، ٢٠٠٨ه

، ١٩٨٣هـ / ١٤٠٣: ٢ط  صفحة. ٩٦م، وزيريّ

ـــرقم  ـــ ١٦ال ـــر م ـــم اآلخ ـــة، االس ـــات الذهبيّ ـــلة احللق ن سلس

 )).Qللكتاب: ((جهاد اإلمام احلسن 

  



 ٩٧ ................................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -[باألُردو    Qامام حريت، حرضت امام حسن  -٥٣

 )Q(= إمام احلريّة، اإلمام احلسن 

د ذو القرنني الزيديّ   للسيِّد حممّ

 هـ.ق.١٣٩٢ -راولبندي –باك كتبخانه 

 مطبوع] -[بالفارسيّة)    Q(= اإلمام احلسن  Qامام حسن  -٥٤

 لرضوان داستانبور

قم،  –انتشارات ايران نكني 

م)، ٢٠٠٢هــــــــ.ش (= ١٣٨١

هـــ.ش  ١٣٨٥الطبعــة التاليــة: 

ـــــع ٢٠٠٦(= ـــــيّ مربّ م)، رقع

 صفحة. ١٦(خشتي)، 

)) (= مناغــاة Kاجلــزء الرابــع مــن جمموعــة ((الالئــى معصــومني 

ه Kاملعصومني   لألطفال.) املكتوبة بلغة الشعر املوجّ
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 مطبوع] -[بالفارسيّة     Qامام حسن  -٥٥

 إلسامعيل هنرمند نيا 

انتشارات سايه كسـرت (= الظـلّ 
ــدود)  ــزوين،  –املم ـــ.ش ١٣٨٤ق ه

 م)٢٠٠٥(=

 ،( ـــع (خشـــتيّ  ١٢رقعـــيّ مربّ
ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــفحة اجل ص

 ))K((داستان زنكانى جهارده معصوم 

ـــر  ــة عش ــومني األربع ــاة املعص ــة حي ــع K(= قصّ ــورة قط ، بص
هة للناشئة.  نثريّة موجّ

 مطبوع]      -[بالفارسيّة    Qامام حسن  -٥٦

 ملهدي وحيدي صدر

عروج نشـر عروج انديشه (= 
ــر) ــهد،  -الفك ـــ.ش ١٣٨٥٢مش ه

م)، رقعيّ مربَّع (خشتي)، ٢٠٠٦(=
 صفحة. ١٢

 

 



 ٩٩ ................................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qامام حسن  -٥٧

اظم األرفع  للسيِّد كَ

طهـران،  -انتشارات الفـيض الكاشـاينّ 
ــــ.ش / ١٣٧٠: ١ط ــــ.ق، ط ١٤١١ه : ٢ه

ـــ.ش (= ١٣٧٦ ــارات ٣م)، ط١٩٩٧ه : انتش
ــة) ــت (=الرتب ــران،  -ترب ـــ.ش ١٣٨٠طه ه

هـــــــــــــــ.ش ١٣٨٢: ٤م)، ط٢٠٠١(=
، ط٢٠٠٣(=  صفحة. ٤٨: ٣صفحة، ط ٥٨: ١م)، رقعيّ

 Kاجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة ((ســـريهء عمـــىل اهـــل بيـــت 
 ).K(=السرية العمليّة ألهل البيت 

 مطبوع] -[بالفارسيّة     Qامام حسن  -٥٨

 حلسني فتّاحي

انتشارات قدياين (كتـاب هـا بنفشـه) 
ــج) ــب البنفس ــران، ط -(=كت  ١٣٧٩: ١طه

ــــ.ش (=  ــــ.ش  ١٣٨٣: ٢م)، ط٢٠٠٠ه ه
=)٢٠٠٤ ،  صفحة.                                    ٢٤م)، رقعيّ
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)) Kمعصـــوم  ١٤قصــه از  ١٤اجلــزء الرابــع مـــن جمموعــة ((
ة عن أربعة عرش معصوماً) لألطفال.  (=أربع عرشة قصّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة     Qامام حسن  -٥٩

 لنجمة السادات اهلاشميّ 

(حـديث نينـو =) قـم،  -حديث نينوا
ـــــ.ش (= ١٣٨٨ ، ٢٠٠٩ه ــــيلّ  ١٢م)، رح

 صفحة.

اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة ((زنــدكاين 
)) (=حياة األربعـة عشــر Kجهارده معصوم 

ة اإلمام املجتبى تبت فيها قصّ ه للناشئة.   Qمعصوماً)، كُ  بصيغة الشعر املوجّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن  -٦٠

 للسيِّد عيل روح بخش

 -انتشـــارات ورع، انتشـــارات امـــام مهـــام

ــم،  ـــ.ش (= ١٣٩٠ق ــري، ٢٠١١ه ــيّ كب م)، جيب

 صفحة. ٨٤
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الكـو زنـدكى)) (=األربعـة  Kمعصـوم  ١٤جزء من جمموعـة ((
أُسوة احلياة)، يشتمل عىل رشح تفصييلّ لصلح اإلمام  – Kعشـر معصوماً 

ـة عـن اإلمـام Qاحلسن  ، العنـوان Q، وذكر يف آخره أربعون حكمـة مرويّ
 اآلخر للكتاب: ((الكو بصريت (=قدوة البصرية).

 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qامام حسن  -٦١

د عيل  لعاطفة حممّ

طهــران،  -انتشــارات نشــاط
  م)٢٠١١هـ.ش (=  ١٣٩٠

ــع (خشــتي)،   ١٢رقعــيّ مربّ
 صفحة.

ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب اجل
ن الكتـــاب عشــــرة  ـــة اهلـــد، يتضـــمّ ((بيشـــويان هـــدايت)) (= أئمّ

ث بالصــور عــن حيــاة اإلمــام املجتبــى  هــة Qعنــاوين تتحــدَّ ، موجّ
 للناشئة.

 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qامام حسن  -٦٢

د حسني الربوجرديّ   ملحمّ

 هـ.ش) ١٣٨٥هـ.ق /  ١٤٢٧(ت 
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 مطبوع] -[بالرتكيّة اإلسطنبوليّة    Qامام حسن  -٦٣

 ( سة در راه حق (= يف طريق احلقّ  مؤسّ

ــــا،  ــــدي دري ــــامعيل بن م: إس ــــرتجِ امل
 وشادمان آراغلو

ـــوثر ـــارات ك ـــطنبول،  -انتش  ١٣٨١إس
هــــــ.ش  ١٣٨٦، ٢م)، ط٢٠٠٢هــــــ.ش (= 

 =)٢٠٠٧ ،  صفحة. ٤٢م)، رقعيّ

ــة ( ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــة اجل ــوم ترمج ــوايان معص )) K(بيش
ـــومون (= ـــة املعص ـــة: Kاألئمّ ـــة الرتكيّ ـــة باللغ ـــوان املجموع )، وعن

 سى)). K((اهل بيت   رسِ

: K[كارنامـــهء علمـــى بزوهشـــى جممـــع جهـــانى اهـــل بيـــت 
ـــل  ٢١٠ص ـــع أه ـــة ملجم ـــة والتحقيقيّ ـــاطات العلميّ ـــجلّ النش (= س

]. Kالبيت   العامليّ

 خمطوطة] -[باألُردو   Qامام حسن  -٦٤

لعاشــق حســني (= احلســني) ســيامب أكــرب آبــادي   [قــاموس 
 ]٩٧٤:  ١الكتب 
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 مطبوع] -[بالعربيّة     Qاإلمام احلسن  -٦٥

 للسيِّد حممود الغريفيّ البحراينّ 

ـــومة  ـــيِّدة املعص ـــة الس س  -Pمؤسّ

 صفحة. ٣٢هـ، جيبي، ١٤٢٧أبو ظبي، 

ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــوثر <اجل ك

ــومني  ــة >Kاملعص ــاب يف ثامني ــفَّ الكت . صُ

ــاً  وعشـــرين عنوانــاً، تناولــت رشحــاً إمجاليّ

 .Qألحوال اإلمام املجتبى 

 مطبوع] -[بالعربيّة      Qاإلمام احلسن  -٦٦

 للسيِّد أمحد احلسينيّ 

هـــــ/ ١٤٢٨بــــريوت،  -األمــــرية

 صفحة. ٢٠٠م، وزيري، ٢٠٠٧

سلســلة قصــص <جــزء مــن جمموعــة 

ــاء ــل الكس ــه >أه ــر في ــن  ٦٤، ذك ــة ع قصّ

 .Qحياة اإلمام املجتبى 
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 مطبوع] -[بالعربيّة    Qاإلمام احلسن  -٦٧

 لعيل آل عصفور

طُبع الكتاب عىل نفقة املرحوم آيـة اهللا 
 ، ، جيبـيّ العظمى السيِّد حممود الشـاهروديّ

 صفحة. ٣٢

الكتاب رشح إمجـايلّ ألحـوال اإلمـام 
 ، يف أربعة أقسام:Qاملجتبى 

 وفصاحته.. علمه وحلمه ١

 . صلحه مع معاوية، وفوائد الصلح.٢

 . سخاؤه وتواضعه.٣

 . مناظراته مع خصومه.٤

 مطبوع] -[بالفارسيّة      Qامام حسن  -٦٨

 ألكرم املطلبيّ الكربنكنديّ 

ـــه  ـــوهر انديش ـــارات كَ انتش
طهــــران،  -جــــوهرة  الفكــــر)(=

ـــ.ش (=١٣٩٠ ــيّ ٢٠١١ه م)، رقع
 صفحة. ١٢مربّع (خشتي)، 

 

 



 ١٠٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 >معصــــوم ١٤مظلــــوم،  ١٤<اجلــــزء الرابــــع مــــن جمموعــــة 
ــارة  ــاب عب ــيّة، الكت ــام املجتبالفارس ــاة اإلم ــة حي ــة قصّ ــن رواي ــى ع  Qب

ة للناشئة.  مزدانة بالرسوم املعدّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة     Qامام حسن  -٦٩

ــــدر،  ــــدي ص ــــدي وحي مله
د رضا زاده اجلويباريّ   وحممّ

هــــ.ش  ١٣٩٣قـــم،  -نشــــرا
رقعيّ مربّـع (خشـتي)، م)، ٢٠١٤(=

 صفحة. ١٦

ـــع مـــن جمموعـــة  اجلـــزء الراب
ــة  >رضيــح< ذات األربعــة عشـــر جــزءاً، الكتــاب عبــارة عــن روايــة قصّ

ة للناشئة.                        مزدانة Qحياة اإلمام احلسن   بالرسوم املُعدّ

 خمطوطة] -[باألُردو     Qامام حسن  -٧٠

 م)١٩٤٢إلعجاز حسني بن شري، ام. دي (و 

ـــذكرة ـــتان: ص [ت ـــه باكس ـــام امامي ـــامء  ٣٨عل ـــذكرة العل (= ت
 اإلماميّة يف الباكستان)]
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 مطبوع] -[باألُردو    Qامام حسن  -٧١

 لناياب عيل

 م١٩٨٣مريت (اهلند)، 

ــــد: ص  ــــارهء هن ــــبه ق ــــيعه در ش ــــات ش  ٦٤٠و ١٦٨[تأليف

ة اهلنديّة)].  (=مؤلّفات الشيعة يف شبه القارّ

 مطبوع]-الرتكيّة اآلذريّة[ب    Qامام حسن  -٧٢

 للسيِّد مهدي آية اللّهيّ 

 املرتجم: أرسالن فصيحي

 ٣٢قـم، وزيـري،  -انتشارات انصاريان

 صفحة.

اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة ذات أربعــة 

ــزاء  ــوم <أج ــك Kاون دورد معص ــاب: >تانيلج ــر للكت ــم اآلخ ، واالس

 .>Qدوردينجي معصوم امام حسن <
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 مطبوع] -[بالرتكيّة اإلسطنبوليّة     Qامام حسن  -٧٣

 للسيِّد مهدي آية اللّهيّ 

ـــد  ـــدي، وحممّ ـــد جماه ـــرتجم: حممّ امل
 جواد اإلسالميّ 

هــ/ ١٤١٤قـم،  -انتشارات انصاريان
 صفحة. ٢٨م، وزيري، ١٩٩٣

اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة ذات أربعــة 
 .>تانياليم Kاون دورد معصوم <أجزاء 

 مطبوع] -[بالطاجكيّة    Qامام حسن  -٧٤

 للسيِّد مهد آية اللّهيّ 

ــك  ــا تاجي ــه ه ــروه ترمج ــرتجم: كَ امل
 طاجيك) -(=قسم الرتاجم

ــــــاريان ــــــارات انص ــــــم  -انتش ق
 صفحة. ٢٨م، وزيري، ١٩٩٦هـ/١٤١٧
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آشـــنايى بـــا <اجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة ذات أربعـــة أجـــزاء 
ف عىل املعصومني  >Kمعصومني   ).K(= التعرُّ

 مطبوع] -[بالتايلنديّة    Qامام حسن  -٧٥

 للسيَّد مهدي آية اللّهيّ 

 املرتجم: أيُّوب 

ــت  ــل بي ــانى اه ــع جه ــع  Kجمم (= جمم
،  Kأهل البيت  )، رقعيّ  صفحة. ٢٠العامليّ

ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــة اجل ــومني <ترمج ــا معص ــنايى ب  >Kآش
ف عىل املعصومني   .>K(=التعرُّ

 مطبوع] -[باألُردو    Qامام حسن  -٧٦

سة البالغ (دار التوحيد)  مؤسّ

. ، وإحسان حيدر الرضويّ  املرتجم: السيّد جمتبى قاسم الرضويّ

) K(= جممـع أهـل البيـت  Kجممـع جهـانى اهـل بيـت   -العــامليّ
، ١٤١٨هـ.ش/  ١٣٧٦قم،   صفحة. ٩٩هـ.ق، رقعيّ

 .>Kحياة املعصومني <اجلزء الرابع من جمموعة 
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 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qامام حسن  -٧٧

 لزهراء فنائي، وزهراء أملايس

ـــوش)،  ـــارين (= املنق ـــة)، ونشــــر نكَ ـــت (= اإلمام نشــــر إمام
 صفحة. ١٢م)، جيبي، ٢٠١٢هـ.ش (=١٣٩١

ـــة  ـــن جمموع ـــع م ـــزء الراب ـــومني <اجل ـــا معص ـــنايى ب  >Kآش
ــومني  ــىل املعص ف ع ــام K(=التعــرُ ــوال اإلم ــن أح ـــر إمجــايلّ ع )، خمتص

هة للناشئة.مزدا Qاملجتبى   ن بالرسوم املوجّ

 مطبوع] -[بالعربيّة     Qاإلمام احلسن  -٧٨

 لباسم األنصاريّ 

 صفحة. ١٢بريوت، وزيري،  -دار الرافدين

سلســلة ســرية <اجلــزء الرابــع مــن دورة بــاثني عشـــر جــزءاً 
ه للناشئة. >للفتيان Kاملعصومني   عىل شكل كتاب موجّ

 وع]مطب -[بالفارسيّة    Qامام حسن  -٧٩

 للسيِّد أبو القاسم احلميديّ 

ـــران  ـــران (= مســـجد مجكَ س مجكَ ـــارات مســـجد مقـــدّ انتش
س)  صفحة. ٢٤م)، وزيري، ٢٠٠٦هـ.ش (=  ١٣٨٥قم،  -املقدّ
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انى جهـــارده معصـــوم <اجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة   Kزنـــدكَ
)، الكتــاب يف أربعــة عشـــر عنوانــاً K(=حيــاة األربعــة عشـــر معصــوماً 

هة لألطفال.Qبى عن حياة اإلمام املجت  ، مزدان بالرسوم املوجّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة      Qامام حسن  -٨٠

د حسن الشفيع الشاهروديّ   ملحمّ

ت هـــ.ق/ ١٤٣٢قــم،  -مــرياث نبــوّ
، م٢٠١١هــــــــ.ش/ ١٣٨٩ ، رقعـــــــيّ

 صفحة.٩٦

سلســلة <اجلــزء التاســع مــن جمموعــة 
ــدير ــوعات الغ ــاب >موض ــذا الكت ــع ه ، مجُ
ــاب  ــاء يف كت ــا ج ــدير<ممّ ــة  >الغ ــىل ثالث ــب ع تِّ ، ورُ ــيّ ــة األمين للعالّم

 فصول:

ل: وصايا النبيّ   ، ومناقبه.Qباإلمام املجتبى  Nاألوّ

 .Qالثاين: مظلوميّته 

 .Qالثالث: بعض خطبه 
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 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qامام حسن  -٨١

 ملريم جبّاري

نشــــــر امامـــــت (=اإلمامـــــة)، 
ـــارين (=املنقـــوش)،  هــــ.ش  ١٣٩١ونكَ

 =)٢٠١٢ ،  صفحة. ١٢م)، جيبيّ

آشـنايى <اجلزء الرابـع مـن جمموعـة 

ـــومني  ـــا معص ـــىل  >Kب ف ع ـــرُّ (=التع

ــومني  ــى Kاملعص ــام املجتب ــوال اإلم ــايلّ ألح ـــر إمج ــاب خمتص  Q)، الكت

ه للناشئة مع الرسوم التوضيحيّة.  بالشعر املوجّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن  -٨٢

 التابعة لنرش مشعر.معاونيّة الشؤون الثقافيّة 

 م).٢٠١٣هـ.ش (= ١٣٩٢طهران،  -نرشمشعر

ة  >Kحيات وسريهء امامان <جزء من جملّد   ).K(حياة وسرية األئمّ

) = عوامل العلوم، ج Qاإلمام احلسن   .١٦(للبحراينّ

ل رسخ (الوردة احلمراء) Qامام حسن   (هلادي منش) = كَ
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ــن  ــام حس ــة  Qام اح ــاد (=تفّ ــامن افت ــيبى از آس ) = س ــاينّ (للمزين

 هبطت من السامء)

 .Q(لكريمي) = قصه ها (قصص) امام حسن Qامام حسن 

ى    Qامام حسن  -٨٣ و زندكَ  مطبوع] –[بالفارسيّة الكَ

 ، نموذج احلياة)Q(= اإلمام احلسن 

 حلبيب اهللا األمحديّ 

هـــ.ش ١٣٨١قــم،  -انتشــارات فــاطيام
ـــــــــــــــ.ش  ١٣٩٠: ٢م)، ط٢٠٠٢(= ه
=)٢٠١١ ،  صفحة. ١٩٢م)، رقعيّ

ــن دورة  ــع م ــزء الراب ــو اجل ــاب ه الكت
ــدكَى< ــو زن ــام  >الكَ ــاة اإلم ــاً حلي ــاول رشح ــاة)، يتن ــوذج احلي (=نم

 يف ثالثة أقسام، هي: Qاحلسن 

 .Q. مرور عىل حياته ١

 .Q. فضائله ٢

 والقضايا االجتامعيّة. Q. اإلمام احلسن ٣
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  ، اهـل سـنت كـى نظـر مـنيLامام حسـن اور امـام حسـني  -٨٤
 مطبوع] -[باألُردو

د عيل املوسويّ   للسيِّد حممّ

مركز جهانى علـوم اسـالمى (=املركـز 
هــ/ ١٤٢٩قم،  -العامليّ للعلوم اإلسالميّة)

٢٠٠٨ ،  صفحة. ١١٢م، رقعيّ

ـــبعة عنـــاوين  ـــاب يف س ـــذا الكت ه

، مســتقاة مــن مصــادر L مشــرتكة فــيام بــني اإلمــامني احلســن واحلســني

 أهل السنّة.

  اور اُنكــى عهــد كــا سياســى وثــاقفتى جتزيــه Qامــام حســن  -٨٥

 مطبوع]                           -[باألُردو

 لنريّ نديم

 صفحة. ١٩٢م، ١٩٨٧كراتشـي،  -إدارة إحياء الرتاث اإلسالميّ 

فــات الشــيعة يف شــبه  [تأليفــات شــيعه در شــبه قــارهء هنــد (= مؤلّ

ة اهلنديّة): ص  ]١٦٨القارّ
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 مطبوع] -[باألُردو   اور معاويه Qامام حسن  -٨٦

 للجونبوريّ 

 صفحة. ٤٤م، ١٩٤٦اهلند،  -كتابخانهء عباسى (= املكتبة العبّاسيّة)

، تأليفات شيعه در شبه قارهء هند ٨٤٣: ١[قاموس الكتب 

ة):  ة اهلنديّ  ]١٦٨(=مؤلّفات الشيعة يف شبه القارّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة،برا دبستانى ها   Q امام حسن -٨٧

 ، ملرحلة الدراسة االبتدائيّة)Q(= اإلمام احلسن 

.  ملهدي احلجواين، وحسني الفتّاحيّ

طهـــران،   -قــدياين، كتـــاب هـــا بنفشــه (= كتـــب البنفســـج)
، ٢٠٠٤هـ.ش (=  ١٣٨٣  صفحة. ٤٠م)، رقعيّ

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٨٨

 ؟

ــني  ــارات امــام حس م)، ٢٠٠٤هـــ.ش (= ١٣٨٣قــم،  -Qانتش
 ،  صفحة. ٣٢رقعيّ

 .Q، وما جر يف صلحهQيتناول الكتاب حياة اإلمام املجتبى 
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 مطبوع] -[بالعربيّة    Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٨٩

د حسن الشفيع الشاهروديّ   ملحمّ

ت هـــ.ق، ١٤٣١قــم،  -مــرياث نبــوّ
، ٢٠١٠هـ.ق/  ١٤٣١  صفحة. ٦٤م، رقعيّ

سلسلة الغدير <اجلزء التاسع من جمموعة 
ِع هذا الكتاب ممّا جاء يف كتاب >املوضوعيّة ، مجُ

تِّـب عـىل ثالثـة  >الغدير< ، ورُ للعالّمة األمينـيّ
 فصول:

ل: وصايا النبيّ   ، ومناقبه.Qباإلمام املجتبى  Nاألوّ

 .Qالثاين: مظلوميّته 

 .Qالثالث: بعض خطبه 

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٩٠

 للسيّد مهدي آية اللّهيّ 

م: كامل السيِّد   املرتجِ

: ١قــــم، ط -انتشــــارات انصــــاريان
ــــــــــــــ.ش (= ١٣٧٤ : ٣م)، ط١٩٩٥ه
 م.٢٠١١هـ.ق/  ١٤٣٢هـ.ش/ ١٣٩٠
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ـــ ـــان األُولي ، الطبعت ـــريّ ـــة:  ٢٤ان: وزي ـــة الثالث ـــفحة، الطبع ص
 ،  صفحة. ٤٠جيبيّ

ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــومني <اجل ــع املعص ــاب يف >Kم . الكت
ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــن حي ــاً ع ـــر عنوان ــي عش ــوم Qاثن ــزيَّن بالرس ، م

هة للناشئة.  املوجّ

 مطبوع] -[بالعربيّة     Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٩١

سة البالغ  مؤسّ

الكويــــــت،  -: دار التوحيــــــد١ط
ـــ.ش/ ١٣٥٩ ـــ.ق/  ١٤٠٠ه  -م١٩٨٠ه

سة هـ.ق/ ١٤٠٥: ٢طهران، ط -البالغ مؤسّ
ـــ.ق، ط١٣٦٣ ، ١٤٠٩: ٣ه ــيّ ـــ.ق، جيب ه

 ٩٢: ٣صفحة، ج ٧٤: ٢صفحة، ج ٧٨: ١ج
 صفحة.

ــع مــن جمموعــة  ــاب يف ســبعة >Kأهــل البيــت <اجلــزء الراب ، الكت
، عــىل النحــو Qعنــاوين تبحــث يف خمتلــف أبعــاد حيــاة اإلمــام املجتبــى 

ــ ــبط يف الكت ــد!، الس ــد، أيّ ولي ــت للمج ــايل: بي ــح الت ــنّة، املالم اب والس
ـــة  رات الوثيق ـــربّ ـــالميّة، م ـــاة اإلس ـــبط يف احلي ـــيّة، دور الس الشخص

 وبنودها، فرتة ما بعد الوثيقة.
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ة مـن حيــاة اإلمـام احلســن <عنـوان الكتـاب يف طبعتــه األُوىل:  أشـعّ
 .>Qبن عيلّ 

ـرت امـام حسـن حضـ<وتُرجم الكتـاب إىل اللغـة الفارسـيّة باسـم 
ة باسم >Qجمتبى  .>Imam Hasan Bin Ali<، وإىل اإلنجليزيّ

 مطبوع] -[بالعربيّة     Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٩٢

د عيل الدخيّل  لعيل حممّ

 م.١٩٧٩بغداد،  -: مطبعة احلسام١ط

بـريوت،  -: دار الرتاث اإلسالميّ ٢ط
، ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤  صفحة. ١٠٤م، رقعيّ

ــة  ــن جمموع ــاين م ــزء الث ــا<اجل تن ، >أئمّ
اخـــتصّ الكتـــاب بـــذكر أحـــوال اإلمـــام 

يف ســطور،  Qضــمن العنــاوين التاليــة: اإلمــام احلســن  Qاملجتبــى 
ــول  ــام يف أحاديــث الرس ــرآن الكــريم، اإلم ــام يف الق ، الــنصّ Nاإلم

عليــه باخلالفــة، قــبس مــن عبادتــه، قــبس مــن ســريته، إحســانه وكرمــه، 
تـه قبس من خطبـه، قـبس مـن وصـاياه، قـبس مـن كتبـه، قـبس مـن كلام

ــه،  ــه القصــار، إســتجابة دعائ ــه، قــبس مــن أدعيت القصــار، بعــض أجوبت
ــه،  ــحابه، وفات ــة وأص ــع معاوي ــه م ــلحه، مناظرت ــعره، ص ــن ش ــبس م ق

 كلامت العلامء والعظامء.
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 مطبوع] -[بالعربيّة    Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٩٣

د بيّومي مهران      ملحمّ

ــــفري٢ط ــــفهان،  -: الس  ١٤٢٠أص
،  ١٣٧٨هــــ.ش/   ١٩٨هــــ.ش، وزيـــريّ

 صفحة.

الكتاب يف سبعة فصول، تناولت بيـان 
بالعنـاوين التاليـة: يف  Qحياة اإلمام املجتبى 

خامس اخللفـاء،  Q، اإلمام احلسن واخللفاء، اإلمام احلسنNرحاب النبيّ 
، اجتهـادات معاويـة ورشوط الصـلح، يف رحـاب Qصلح اإلمام احلسن 

 .Q، مناقب اإلمام احلسن Qاإلمام احلسن 

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيل  -٩٤

ـزّ الـدين  ـد (عِ لعبد الزهراء عـثامن حممّ
 سليم).

ــليم  ــدين س ــزّ ال ــهيد ع ــة الش س مؤسّ
م، ٢٠٠٥هــ/  ١٤٢٦: ٣بغـداد، ط -الثقافيّة
 ،  صفحة. ١٠٤رقعيّ
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ل مـن دورة  بـنيِّ الكتـا>هـذا بـالغ للنـاس<اجلـزء األوّ ب أحــوال ، يُ
 يف أربعة عرش فصالً. Qحياة اإلمام احلسن 

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٩٥

 حلسن كامل امللطاويّ 

ـــاف ـــاهرة،  -وزارة األوق ــــر/ الق مص

، ١٩٩٤هـ/ ١٤١٤  صفحة. ١٩٦م، وزيريّ

ــــام  ــــاة اإلم ــــن حي ــــة ع دورة كامل

، االســم اآلخــر  Qاملجتبــى بشــكل حتلــييلّ

 .>خامس اخللفاء الراشدين<للكتاب 

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٩٦

 قسم املؤلِّفني

ســة اإلمــام احلســني  هـــ.ق،  ١٤١٣هـــ.ش/ ١٣٧١قــم،  -Qمؤسّ

 ،  صفحة. ٢٨رقعيّ
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 مطبوع] -[بالعربيّة    Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٩٧

د حسن آل ياسني  ملحمّ

هـــ/ ١٤٠٠بــريوت،  -املكتــب العــامليّ 

١٩٨٠ ،  صفحة. ١٩٢م، رقعيّ

ــــة االثنــــي <جــــزء مــــن دورة  األئمّ

ــــر ـــيّني Kعش ـــمني أساس ـــاب يف قس ، الكت

ــى  ــام املجتب ــن حيــاة اإلم ثان ع ــدّ ــيع التاليــة:  Qيتح يف إطــار املواض

ــن  ــام احلس ــن  Qاإلم ــه، احلس ــهاد أبي ــى استش ــه حتّ ــذ والدت يف  Qمن

 إمامته وخالفته، مالحق الكتاب.

ــه  ــن حيات ــة ع ــات مهمّ ــاب حتليق ــه ودورة  Qيف الكت ــذ والدت من

ر يف حياتــه  ، مشــاركته يف Qنشــأته، وعــن الــزواج والطــالق املتكــرّ

، خيانــة عســكره، Qاحلـروب، بيعــة النـاس لــه، استشـهاد أمــري املـؤمنني 

 .Qبعض مناظراته وحماوراته 

  

 



 ١٢١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٩٨

 فنيقسم املؤلِّ 

م، ١٩٩٠هـــــ/ ١٤١٠بــــريوت،  -: الــــدار اإلســــالميّة٣ط

 ،  صفحة. ٢٨وزيريّ

هة للفتيان.>القادة األبرار<جزء من جمموعة   ، مزدان بالرسوم املوجّ

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -٩٩

    للسيِّد هاشم املوسويّ  

نشـر فرهنك مشـرق زمني (= ثقافـة مشــرق 

هــ.ق/  ١٤٢٥هـ.ش/ ١٣٨٣طهران،  -األرض)

 صفحة. ٥٨م، جيبيّ كبري، ٢٠٠٤

ــة  ــن جمموع ــادس م ــزء الس ــاب <اجل يف رح

، املطبــوع مــع اجلــزء >Kالرســول وأهــل بيتــه

بشـكل  Qالسـابع يف جملّـد واحـد، تنـاول الكتـاب حيـاة اإلمـام املجتبـى 

سة البالغ.  خمترص، عناوين هذا الكتاب مشاهبة ملا جاء يف طبعة مؤسّ
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيلّ  -١٠٠

 دار احلسني

،  -Qدار احلسني   صفحة. ٢٨النجف، رقعيّ

 .>Kاملعصومون األربعة عرش <جزء من جمموعة 

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيلّ الزكيّ  -١٠١

     

بـــــريوت،  -دار الكتـــــاب العـــــريبّ 
ــــ/ ١٤٢٩ ـــغري، ٢٠٠٨ه ـــيّ ص  ٥٠م، جيب

 صفحة.

ــة  ــن جمموع ــع م ــم الراب ــا<القس  >قادتن
ــوان  ــول <بعن ــالميّة ح ــابقات إس ــلة مس سلس

 .>Kسرية الرسول وآل بيته املعصومني 

واملجموعة عبـارة عـن مخسـني بطاقـة مسـابقة يف كـلّ بطاقـة ثالثـة 
 .Qأسئلة مع أجوبتها حول اإلمام املجتبى 

 



 ١٢٣ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــيلّ  -١٠٢ ــن ع ــن ب ــام احلس ــة Qاإلم ــادة، وحكم ــجاعة، قي : ش

 مطبوع] -[بالعربيّةسياسيّة.      

د السند   ملحمّ

 تدوين: إبراهيم بن حسني البغداديّ 

ــــرية ــــريوت،  -األم ـــــ/ ١٤٣٣ب ه

٢٠١٢ ،  صفحة. ٩٤م، وزيريّ

بـــنيِّ فـــيهام سياســـات اإلمـــام املجتبـــى  ، Qالكتـــاب بفصـــلني يُ

ل بعنــوان: تعظــيم أهــل البيــت  ين وفلســفته، والثــا Kالفصــل األوّ

بعنوان: حقيقة أبعـاد هدنتـه، بُحـث يف الفصـل الثـاين صـلحه مـن أبعـاد 

 خمتلفة يف ستّة وثالثني عنواناً فرعيّاً.

الً: مل يصـــالح  ـــه، أوّ ـــف يف مخســـة عشــــر شـــاهداً أنّ أثبـــت املؤلِّ

ــى  ــاً: أنقــذ   Qاإلمــام املجتب ــل ركــن إىل وقــف احلــرب، وثاني ــة، ب معاوي

 وشيعته. Kن أهل البيت اإلمام يف برناجمه وموقفه ذاك كيا
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيلّ املجتبى  -١٠٣

 لوارث الكنديّ 

ـــرباق ــــرة  -دار ال ـــف، والبص النج

 ،  صفحة.١٦وزيريّ

اجلــــزء الرابــــع مــــن جمموعــــة 

ــاة املعصــومني < رة حلي  >Kاملوســوعة املصــوّ

 .>األُسوة<املنترشة حتت عنوان 

ــئة  ــة للناش ه ــوم املوجّ رة بالرس ــوّ ــات مص ــاب بلوح ــدث الكت يتح

ة حياة اإلمام املجتبى   بلغة الناشئة. Qبرواية رحلة حتكي قصّ

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بن عيلّ املجتبى  -١٠٤

 لعبد الودود األمني 

 مراجعة وتقديم: عفيف النابليسّ 

ـــالميّ  ـــه اإلس ـــريوت،  -دار التوجي ب
ــت، والك ـــ.ق/ ١٤٠٠وي ـــ.ش/ ١٣٥٩ه ه

١٩٨٠ ،  صفحة. ١٧٦م، رقعيّ

 

 



 ١٢٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــلة  ــن سلس ــاين م ــزء الث ـــر <اجل ــا عش ــة االثن ــرية Kاألئمّ ... س
 ، الكتاب يف ستّة فصول:>وجهاد

 .N. والدته، يف حجر الرسول ١

 . احلزن واإليامن، مع أيب بكر، مع عمر، مع عثامن.٢

 .Q. مع أمري املؤمنني ٣

ـــة، ، الطقـــس Q. بيعـــة اإلمـــام ٤ الســـيايسّ يف عاصـــمة اخلالف
اكون، احلمــراء، معاويــة، املكاتبــة بــني اإلمــام ومعاويــة،  اخلــوارج، الشــكّ

 احلرب.

ــة التــاريخ، بنــود اهلدنــة، موقــف ٥ . مــا قبــل اهلدنــة، اهلدنــة يف ذمّ
خني، رواية الشيخ املفيد، بعد اهلدنة.  املؤرّ

 . الرجوع إىل املدينة، الشهادة.٦

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qعيلّ املجتبى اإلمام احلسن بن  -١٠٥

م ( اق املوسويّ املقرّ  هـ)١٣٩١-١٣١٦للسيِّد عبد الرزّ

 .>Qاإلمام السبط  املجتبى <االسم اآلخر للكتاب: 

 ]٧٤:  ٣[الغدير 
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 -[بالفارســيّةبــه روايــت اهــل ســنّت   Qامــام حســن  -١٠٦
 مطبوع]

بروايــة اهــل  Q(= اإلمــام احلســن 
 السنّة)

 احلامتيّ  لغالم رضا

ــاس رشق ــهد،  -أمل ـــ.ش ١٣٨٨مش ه
=)٢٠٠٩ ،  صفحة. ٤٠م)، جيبيّ

ــاب جوانــب ــاول الكت ــى  تن ــي  Qمــن أحــوال اإلمــام املجتب يف اثن
كــريم اهــل بيــت امــام حســن <ر عنوانــاً، االســم اآلخــر للكتــاب: ـعشــ

 .>Qجمتبى 

ـــن  -١٠٧ ـــام احلس ـــلم  Qاإلم ـــرب والس ـــني احل ـــةب  -[بالعربيّ
 مطبوع]

سةالعتبة الكاظميّة   املقدّ

سة ، ١٤٣١الكاظميّة،  -العتبة الكاظميّة املقدّ  صفحة. ٣٢هـ، رقعيّ

 يف مخسة عرش عنواناً. Qرشح خمترص حلياة اإلمام املجتبى 

 



 ١٢٧ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ـــن  -١٠٨ ـــام احلس ـــول اهللا  Qاإلم ـــة رس اح ـــة  Nتفّ  -[بالعربيّ

 مطبوع]

 للسيِّد جالل بن مجال احلسينيّ 

قــم،  -طوبــا حمبــت (= طــوبى املحبّــة)

ـــ.ق/ ١٤٣٢ ، ١٣٩٠ه ــيّ ـــ.ش، رقع  ١٦٨ه

 صفحة.

 .Qأو مرويّة عنه  Qحديثاً متعلّقة باإلمام احلسن ١١٨

 خمطوطة] -[بالفارسيّة   در عرصهء تاريخ Qامام حسن  -١٠٩

 يف ساحة التاريخ) Q(= اإلمام احلسن 

 لفاطمة أُخروي

ـــارة  ـــاريخ واحلض ـــرع الت ـــتري، ف ـــل املاجس ـــة لني ـــالة جامعيّ رس

 م).٢٠٠٩هـ.ش (=١٣٨٨اإلسالميّة، 
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 مطبوع] -[بالفارسيّة   در مصاف صلح Qامام حسن  -١١٠

ـــن  ـــام احلس ـــاف  Q(= اإلم يف مص
 الصلح)

د عيل صاعد األصفهاينّ   ملحمّ

ـــــل ـــــارات حمم ـــــران،  -انتش طه
، ٢٠١٢هــــ.ش (=١٣٩١  ١٢٠م)، رقعـــيّ

 صفحة.

. علـل صـلح ١، Qصلح اإلمام املجتبـى  -يف قسمني –بنيَّ الكتاب 
يف مصـاف  Q. اإلمـام احلسـن ٢مـع معاويـة.  Qاإلمام احلسـن املجتبـى 

 .Qالصلح.. ثمّ ذكر يف آخره أشعاراً يف مدح ورثاء اإلمام املجتبى 

ـــن  -١١١ ـــام حس ـــدفكرايى Qام ـــى وه ـــع بين ـــع واق   در موض
 مطبوع] -[بالفارسيّة

ـــة  Q(= اإلمـــام احلســـن  بـــني واقعيّ
 املوقف واهلدفيّة)

 لعيل القائميّ 

 

 



 ١٢٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ـــفق ـــارات ش ـــم،  -انتش ــــ.ش (=١٣٦١ق ـــيّ ١٩٨٢ه م)، رقع
 صفحة.  ١٢٨

ــى  ــاة اإلمــام املجتب ــاب عــىل رشح حلي ــوي الكت يف اثنــني  Qحيت
 وعرشين عنواناً.

ــن  -١١٢ ــام احلس ــة Qاإلم ــايلّ  [بالعربيّ ــيط الرس ــد التخط  -رائ
 مطبوع]

د حسني عيل الصغري  ملحمّ

ســــــة العــــــارف بــــــريوت  -مؤسّ
ـــــــ/ ١٤٢٣ ، ٢٠٠٢ه ــــــريّ  ٢٧٢م، وزي

 صفحة. 

ــن  ــزء م ــت <ج ــل البي ــوعة أه  Kموس
ــــاريّة : >احلض ــــيّ ــــه الفرع ــــه <، وعنوان ــــارصة يف قيادت ــــة مع رؤي

ـــرتاتيجيّة ـــلّ  >االس ـــادة يف ظ ل: القي ـــل األوّ ـــة: الفص ـــول التالي بالفص
ــة الصــعبة، يف حــارضة  ت الرياديّ ــة، املهــامّ القــرآن، إرهاصــات قياديّ

ــة، التجر Qالكوفــة احلمــراء، اإلمــام احلســن  ة بــيتســلَّم قيــادة األُمّ
دة. ة املرتدّ  العسكريّ
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الفصـــل الثـــاين: اإلمـــام وطبيعـــة املجتمـــع الكـــويفّ املتنـــاقض، 
اإلمـــام يـــرفض اخلـــذالن واالستســـالم، الصـــلح االســـرتاتيجيّ 
املشـــروط، املعارضــة ومنهجيّــة احلكــم األُمــويّ اجلديــد يف برنــامج 

، اإلمام احلسن معاوية ا  ينترص عقائدياً. Qلسلطويّ

الفصــل الثالــث: ريــادة التخطــيط الرســايلّ مــن موقــع األحــداث، 
ــدعوة  ة، ال ــورة املضــادّ ــوء املســؤوليّة، ظــواهر الث القــرار الســيايسّ يف ض

ــني  ــام احلس ، اإلم ــاحلكم األُمــويّ ــورة،  Qإىل اإلطاحــة ب ــاخ الث ــئ من هييِّ
 قصيدة املؤلِّف، نتائج البحث.

ــن  -١١٣ ــام احلس ــةQاإلم ــيّة   [بالعربيّ ــة السياس ــد الواقعيّ  -، رائ
 مطبوع]

 حلسني إبراهيم احلاجّ حسن

 -دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيـع
، ٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٨بريوت،   ٣٧٦م، وزيـريّ
 صفحة.

، تناول حيـاة  الكتاب بثالثة عشـر قسامً
يهـا عـىل كيفيّـة بمختلـف أبعادهـا، وانصـبّ التأكيـد ف Qاإلمام املجتبـى 

 املواجهة مع معاوية ومسألة الصلح.          

 



 ١٣١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -اإلمام احلسن الزكيّ   [بالعربيّة -١١٤

 ألمل طنانة

سة األعلميّ  هــ/ ١٤٢٥بـريوت  -مؤسّ
٢٠٠٥ ،  صفحة. ٣٢م، جيبيّ

ـة <اجلزء الثـاين مـن دورة  قصـص األئمّ
، وهو عبارة عن رسد إمجـايلّ >Kاالثني عشـر 

ــى  ــام املجتب ــوال اإلم ــر Qألح ــم اآلخ ، االس
، >Qحيــاة اإلمــام احلســن الزكــيّ <للكتــاب: 

ة اإلمام احلسن الزكيّ <واسم آخر أيضاً:   .>Qقصّ

ـــي  -١١٥ ـــن الزك ـــام احلس ـــنة Qاإلم ـــالق احلس ، والدة األخ
 مطبوع] -ومنهج الصلح والعقالنيّة.            [بالعربيّة

 لعبد العظيم املهتدي البحراينّ 

سة عاشورا هــ.ش/ ١٣٨٢قم،  -مؤسّ
، ٢٠٠٣هــــــ.ق/ ١٤٢٤  ١٤٤م، رقعـــــيّ

 صفحة.

الكتاب عبـارة عـن حمـاورة بـني أفـراد 
ــى ــام املجتب ــاة اإلم ــول حي ــلحه،  Qح وص

ـــة  ـــىل مخس ـــاب ع ـــب الكت ـــت مطال وزع
 مشاهد.
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 مطبوع] -، سرية وتاريخ  [بالعربيّةQاإلمام احلسن السبط  -١١٦

 للسيِّد كاظم العذاريّ 

، ١٤٣٠قم،  -مركز الرسالة هـ، رقعـيّ

 صفحة. ١١٢

ـــاول  ـــاب يف مخســـة فصـــول تتن الكت

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــاً حلي ــريته،  Qرشح وس

 وهي:

 .N. يف عهد رسول اهللا ١

 . يف عهد الثالثة.٢

 .Q. يف عهد أمري املؤمنني ٣

 القياديّة. Q. خصائص اإلمام احلسن ٤

 .Q. خالفة اإلمام احلسن ٥
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 مطبوع] -: سخنان نيك   [بالفارسيّةQامام حسن  -١١٧

 : الكالم احلسن)Q(= اإلمام احلسن

اقي ، وسعيد رزّ  لسبيده اخللييلّ

ـــم) ـــب العل ـــش (= نص ـــوح دان ـــران،  -ل ــــ.ش  ١٣٧٨طه ه

 صفحة. ١٢م)، رقعيّ مربَّع (خشتي)، ٢٠٠٨(=

 مطبوع] -سرية ومقتل ودعاء  [بالعربيّة Qاإلمام احلسن  -١١٨

 لصالح حسن العويديّ 

ــالميّ  ــر اإلس ــة الفك س ــريوت،  -مؤسّ ب

، ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣  صفحة.  ١٣٨م، رقعيّ

ث عن حياة  الكتاب يف ستّة فصول تتحدّ

 من الوالدة إىل الشهادة. Qاإلمام املجتبى 
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 مطبوع] -يف حمنة التاريخ   [بالعربيّة Qاإلمام احلسن  -١١٩

 لعايدة عبد املنعم طالب العاميلّ 

، ودار Nدار الرســــــول األكــــــرم 

ـــاء  ـــة البيض ـــريوت،  –املحجّ ــــ، ١٤٢٣ب ه

 ،  صفحة. ٣٩٨وزيريّ

الكتــــاب يف مخســــة أبــــواب يف رشح 

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــن Qحي ــام احلس ــف باإلم ل: التعري ــاب األوّ ، Q، الب

ـــام  ـــرية اإلم ـــاين: س ـــاب الث ـــول، الب ـــة فص ـــىل أربع ـــتمل ع  Qويش

ــي  ــداث الت ــث: األح ــاب الثال ــلني، الب ــىل فص ــتمل ع ــيّته، ويش وشخص

ــام  ــا اإلم ــد  Qواجهه ــد عه ــة بع ــبني للخالف ــاكمني الغاص ــن احل يف زم

، ويشــتمل عــىل ثالثــة فصــول، البــاب الرابــع: األحــداث Nرســول اهللا 

، ويشـتمل عـىل Qأمـري املـؤمنني بعـد استشـهاد  Qالتي واجههـا اإلمـام 

يف  Qأربعـــة فصـــول، البـــاب اخلـــامس: استشـــهاد اإلمـــام املجتبـــى 

 فصلني.
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يف مواجهــــة االنشــــقاق األُمــــويّ   Qاإلمــــام احلســــن  -١٢٠

 مطبوع] -[بالعربيّة

 للسيِّد سامي البدريّ 

هــ/ ١٤٣٣قـم، والنجـف،  -دار الفقه
٢٠١٢ ،  صفحة.  ٤١٦م، وزيريّ

ــن دورة:  ــع م ــزء الراب ــوث يف <اجل بح
ـــرية والتـــاريخ ـــاب بصـــدد أنّ >الس ، الكت

ــن  ــام احلس ــلح اإلم ــألة ص ــامج  Qمس ــني لربن ــتح املب ــة الف ــو بمثاب ه
 إلحياء السنّة. Qومنهجيّة أمري املؤمنني 

ــىل  ــا ع ــاب منه ــلّ ب ــتمل ك ــواب، اش ــة أب ــاب يف أربع ــم الكت نُظِّ
 فصول، كاآليت:

ل: الرؤية املشهور  ة يف تعليل الصلح:الباب األوّ

 شخصيّة ضعيفة منهارة. Q. املسترشقون: احلسن ١

قون متخاذلون.٢  . اإلسالميّون: الكوفيّون متفرّ
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ــ ــني ملش ــتح املب ــدة: الف ــراءة اجلدي ــاين: الق ــاب الث ــيلّ ـالب  Qروع ع
قه احلسن   بصلحه: Qالذي حقّ

 . خلفيّات الصلح.١

 . السنوات العرش األُوىل من الصلح.٢

 .Qمام احلسن . سرية اإل٣

 .Q. السنوات العرش بعد وفاة احلسن ٤

 .Q. تعليقات عىل موارد من كتاب صلح احلسن ٥

 . مسار اإلمامة اإلهليّة ألربعني سنة.٦

 .Qة وصلح احلسن يف احلديبي N. مقارنة بني صلح النبيّ ٧

 هـ.١٤٨هـ إىل ١٤. مقتطفات من تاريخ الكوفة من سنة ٨

 حيذون حذو األُمويّني يف حتريف التاريخ: الباب الثالث: العبّاسيّون

 . حتريف األُمويّني للتاريخ.١

 . انشقاق العبّاسيّني عن العلويّني.٢

٣.  . سياسة اإلعالم العبّايسّ
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 .Q. الروايات الطاعنة يف عقيدة الوصيّة بعيلّ ٤

 .Q. كتاب أيب خمنف يف مقتل احلسني ٥

ـــان٦ ـــىل لس ـــة ع ـــل الكوف ـــة يف أه ـــات الطاعن ـــيلّ  . الرواي ع
 .Lواحلسن

 .Q. الروايات الطاعنة يف احلسن ٧

ــة حــول البخــاريّ يف الصــلح ورشح ابــن ٨ . مالحظــات نقديّ
 حجر هلا.

 . الروايات التي تطعن يف أهل الكوفة.٩

 الباب الرابع: خالصة وخامتة:

 بني االفرتاء والواقع. Q. شخصيّة احلسن ١

 . القراءة السائدة للصلح واملشكالت أمامها.٢

 .. قراءة جديدة.Q. صلح اإلمام احلسن ٣

ة املسلمة.٤  . مسار ثقافة األُمّ

ني.٥  . خالصة يف املقارنة بني مراحل سري املرشوعَ
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 مطبوع] -: القائد والتاريخ   [بالعربيّةQاإلمام احلسن  -١٢١

 لفؤاد أمحد

، ١٤١١بريوت،  -دار البيان العريبّ   صفحة. ٢٦٣هـ، وزيريّ

 مطبوع] -.. قدوة وأُسوة   [بالعربيّةQاإلمام احلسن  -١٢٢

يسّ  د تقي املدرّ  للسيِّد حممّ

ـــالميّة١ط ة اإلس ـــوّ ـــة األُخ  -: رابط
: ٢هــ.ش . ط١٣٦٥هـ.ق/ ١٤٠٤طهران، 

يسّ المكتــب الع هـــ، ١٤٠٦قــم،  -مــة املــدرّ
 ،  صفحة.  ٩٦رقعيّ

م الكتاب إىل اللغة الفارسيّة باسـم  تُرجِ
انى كريم اهل بيت امام حسن جمتبى < (= حياة كـريم أهـل البيـت  >Qزندكَ

ضـيعَ تتعلَّـق بحيـاة اإلمـام ا)، تناول الكتـاب موQاإلمام احلسن املجتبى 
، فـرتة اإلمامـة، N، هي: الوالدة، الفضائل، فرتة ما بعـد النبـيّ Qاملجتبى 

ــ ــال األخالقيّ ــهادة، اخلص ــة، الش ــدّ معاوي ــه ض ــلح، موقف ــة، الص ة،  البيع
 .Qخطبه

ــن  ــام حس ــام  Qام ــاترين رسدار (= اإلم ــت وتنه ــل بي ــريم اه ك
 .Kكريم أهل البيت والقائد األوحد) = كريم اهل بيت  Qاحلسن 

 



 ١٣٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -، كلامت ومواقف  [بالعربيّةQاإلمام احلسن  -١٢٣

 والدة السيِّد عيل احلسينيّ الشريازيّ 

قـــم،  -Kانتشـــارات اهـــل بيـــت 
،  ١٤١٦هـــ.ش/ ١٣٧٤  ١١٦هـــ.ق، رقعــيّ

 صفحة.     

بحث الكتاب يف خمتلـف جوانـب حيـاة 
ة وأدبيّة،  Qاإلمام املجتبى  يف إطار عناوين عامّ

ــات،  ــات، الوالئيّ ــايل: اإلهليّ ــور الت ــىل النح ع
ــائل،  ــىل املس ــة ع ــائل، األجوب ــات، الرس ــواعظ، األخالقيّ ــادات، امل العب

قات، األشعار، والوصايا.  املتفرّ

 مطبوع] -الكوثر املهدور   [بالعربيّة Qاإلمام احلسن  -١٢٤

(  لسليامن كتّاين (مسيحيّ

بـريوت، ودار الكتـاب  -ملرتضـىدار ا
ـــالميّ  ـــم،  -اإلس ــــ/ ١٤٠٩ق م، ١٩٨٩ه

 ،  صفحة.  ١٦٨وزيريّ

، Qتناول الكتاب حياة اإلمـام املجتبـى
دراسة أدبيّة، يف ثالثة أقسـام: أُطـر ومالمـح، 

 املراحل، أيّ كريسّ هو احلكم؟
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 ]خمطوطة -[بالرتكيّة اآلذريّة   Qامام حسن جمتبى  -١٢٥

 العاملي) K(= جممع أهل البيت  Kجممع جهانى اهل بيت 

م: قسم الرتمجة يف املجمع  املُرتجِ

 ذو األربعة عرش جزءاً. >أعالم اهلداية<ترمجة اجلزء الرابع من جملّد 

 مطبوع] -[بالروسيّة   Qاإلمام احلسن املجتبى  -١٢٦

ــق  ــة يف طري س ــق (= مؤسّ ــهء در راه ح مؤسس
(  احلقّ

مليكة إبراهيم آوا، املرتمجون: ليىل آبساليكاوا، 
د أُف.  رحيان أكرب آوا، وافتخار حممّ

قـــم، -Kجممـــع جهـــانى اهـــل بيـــت 
.٢٠٠٦هـ.ش (=١٣٨٥  م)، وزيريّ

ــة  >بيشــوايان معصــوم<ترمجــة اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة  (= األئمّ
 املعصومون). 

 خمطوطة] -[باإلنجليزيّة  Qاإلمام احلسن املجتبى  -١٢٧

) Kأهل البيت  (= جممع Kجممع جهاين اهل بيت   العامليّ

 



 ١٤١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــــت  ــــل بي ــــالمى اه ــــهء اس س م: مؤسّ ــــرتجِ ــــدن،  -Kاملُ لن

 م).٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢

 ذو األربعة عشـر جزءاً. >أعالم اهلداية<ترمجة اجلزء الرابع من جملَّد 

ـــت  ـــل بي ـــع جهـــانى اه ـــى بزوهشـــى جمم  K[كارنامـــهء علم

 K(=ســجل النشــاطات العلميّــة والتحقيقيــة ملجمــع أهــل البيــت 

: ص  ]. ١١٢العامليّ

 خمطوطة] -[باألُردو    Qامام حسن جمتبى  -١٢٨

) K(= جممع أهل البيت  Kجممع جهانى اهل بيت   العامليّ

م: أخالق حسني العابديّ   املُرتجِ

 Kجممع جهانى اهل بيت 

ــد  ذو األربعــة عشـــر  >أعــالم اهلدايــة<ترمجــة اجلــزء الرابــع مــن جملَّ

ــم  ــه اس ــع ل ضِ ــذي وُ ــزءاً، ال ــدايت<ج ــارهء ه ــة) يف  >من ــار اهلداي (= من

 الطبعة املرتمجة بلغة األُردو.
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ـــى  -١٢٩ ـــطنبوليّة   Qاإلمـــام احلســـن املجتب ـــة اإلس  -[بالرتكيّ

 مطبوع]

 Kجممع جهانى اهل بيت 

ـــان، موســـى  ـــون: صـــالح اوج املُرتمج

ونش، مرتىض ترابى  كَ

ــــت  ــــل بي ــــانى اه ــــع جه ــــم،  -Kجمم ـــــ.ش  ١٣٨٦ق ه

 صفحة.    ٢٣٠م)، وزيري، ٢٠٠٧(=

 ذو األربعة عرش جزءاً. >أعالم اهلداية<ترمجة اجلزء الرابع من جملَّد 

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  -١٣٠

 دار التوحيد

ــاقر العلــوم  ــاقر العلــوم  Qبزوهشــكدهء ب )، Q(= مركــز حتقيــق ب

 ،( ســــة التبليــــغ اإلســــالميّ ســــازمان تبليغــــات اســــالمى (= مؤسّ

 .م)١٩٨٨هـ.ش (= ١٣٦٧

 .Q، ويف خطبه Qيبحث الكتاب يف إمامة اإلمام احلسن 

 



 ١٤٣ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qامام حسن جمتبى  -١٣١

 لفرشته منعمي، ومهدي وحيدي صدر

سة اإلمام اخلميني التعليميّة)  –موسسهء آموزشى امام مخيني (=مؤسّ
 صفحة. ١٢م)، رقعيّ مربّع (خشتي)، ٢٠٠٨هـ.ش (= ١٣٨٧قم، 

ــــــى  -١٣٢ ــــــن جمتب ــــــام حس    Qام
 مطبوع] -[بالفارسيّة

ديلّ  د حسني الضيائيّ البيكَ  ملحمّ

هــ.ش ١٣٨٥قـم،  -انتشارات دار العلـم
=)٢٠٠٦ ،  صفحة.    ٨٨م)، رقعيّ

الكتـاب يف ثالثـة وثالثـني عنوانـاً تناولـت 
صٍ جامع حياة اإلمام املجتبى  .Qبملخَّ

 مطبوع] -[بالعربيّة    Qاإلمام احلسن املجتبى  -١٣٣

 مركز دار العلم

ـــادي ـــريوت،  -دار اهل ــــ/ ١٤٢٣ب ه
٢٠٠٢ ،  صفحة. ٢٨م، رحيلّ

 Nسلسـلة املصـطفى<اجلزء الرابع مـن 
ــومني  ــع املعص ــال >Kم ــب األطف ــن كت ، م

رة بالرسوم، عىل شكل حمـاور تقتضــي  املصوّ
ة حياة اإلمام املجتبى  .   Qبيان قصّ
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 مطبوع] -[بالعربيّة    Qاإلمام احلسن املجتبى  -١٣٤

 لعامر مالّ عيدي

 -عروج انديشه (=  عـروج الفكـر)

ـــ.ش،  ١٣٨٦هـــ.ق/  ١٤٢٨مشــهد،  ه

 صفحة.  ١٢رقعيّ مربّع (خشتي)، 

حـول  >النور<اجلزء الرابع من دورة 

ث عـن  ، الكتاب يف سـتّة عنـاوينKحياة املعصومني األربعة عشـر  تتحـدّ

هة للناشئة.  مزدان با Qحياة اإلمام املجتبى  لرسوم املوجّ

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن املجتبى  -١٣٥

 لكامل السيِّد

، ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦بريوت،  -دار النبالء  صفحة. ١٢٨م، رقعيّ

أربعــون حــديثاً وأربعــون روايــة عــن <اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة: 

 .>وقبس عن حياهتم Kاملعصومني 

  

 



 ١٤٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن املجتبى  -١٣٦

 حلسني الشاكريّ 

سة اإلسالميّة للتبليغ واإلرشاد  -املؤسّ

، ٢٠٠١هــــ/ ١٤٢٢قـــم،   ٢٥٦م، جيبـــيّ

 صفحة. 

ــة:  ــن جمموع ــادس م ــزء الس ــن <اجل م

ث الكتــاب يف ســبعة >ســرية العظــامء ، يتحــدّ

 .Qفصول عن حياة اإلمام املجتبى

 مطبوع] -[بالعربيّة    Qاإلمام احلسن املجتبى  -١٣٧

د عيل  لعاطفة حممّ

، ١٤٣٠النجف،  -دار البذرة هـ، وزيـريّ

 صفحة.   ١٦

القـــادة <اجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة: 

، الكتــــاب رشح حــــال اإلمــــام >اهلــــداة

هة للناشئة.Qاملجتبى  ، مزدان بالرسوم املوجّ
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 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  -١٣٨

 دعويت (اميد اميدوار)ملري أبو الفتح 

، ١م)، ج١٩٧٥هـ.ش (= ١٣٥٤: ١قم، ط -انتشارات شفق : جيبيّ
، ٢صــفحة، ج ٣٢ صــفحة، الكتــاب بطبعتــه األُوىل بــالقطع  ٣٢: وزيــريّ

(= رحلـة يف التـاريخ)،  >سري در تـاريخ<اجليبيّ وبجزء مستقلّ من دورة 
بيشـوايان <سـلة وبطبعته الثانية بالقطع الوزيريّ بعنوان اجلزء الرابع من سل

م  >راستني نـه لألطفـال والناشـئة، تُـرجِ ر ملوّ ـوَ (= اهلداة امليـامني) مـع صُ
 الكتاب إىل اللغة العربيّة.

ة لكتب  [كتابشناسى توصيفى كتاب هاي كودكان (=ببلوغرافية نقديّ
 )].١٣٧١-١٣٥٧( ١الناشئة): ج

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  -١٣٩

 ذ.ي. صادق

 صفحة. ٤٠مشهد، رقعيّ مربّع (خشتي)،  -ات طوسانتشار

ة  [كتابشناسى توصيفى كتاب ها كودكان (= ببلوغرافية نقديّ
 )]١٣٧١-١٣٥٧( ١لكتب الناشئة): ج



 ١٤٧ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  -١٤٠

 لعيل النوريّ 

ــاطع) ــاملَ الس ــاب (= الع ـــر جهانت ــران،  -نش ـــ.ش/ ١٣٨٢طه ه
)٢٠٠٣ ،  صفحة. ٤٨م)، رقعيّ

انى جهــارده معصــوم <اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة   >Kزنــدكَ
 .Q) يف أحوال اإلمام املجتبى K(=حياة األربعة عرش معصوماً 

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  -١٤١

د عيل مرداين  ملحمّ

ـــىل  ـــس األع ـــالمى (= املجل ـــات اس ى تبليغ ـــاهنكَ ـــورا مه ش
) (نشــــر مهاهنـــك) (= طهـــران،  -الوفـــاق) للتبليـــغ اإلســـالميّ

 صفحة. ٥٦م)، جيبيّ كبري، ٢٠٠٠هـ.ش (=١٣٧٩

 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qامام حسن جمتبى  -١٤٢

 ملهدي وحيدي صدر

نشـــــر جوانـــــه (= الـــــربعم) 
(وابســــته بــــه مؤسســــهء آموزشــــى 
ـــابع  ـــى) (= الت ـــام مخين ـــى ام وبزوهش
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ــة) ــة والتحقيقيّ ــيّ التعليميّ ــام اخلمين ــة اإلم س ــم،  -ملؤسّ ـــ.ش  ١٣٨٤ق ه
 صفحة. ١٢م)، رقعيّ مربّع (خشتي)، ٢٠٠٥(=

ــة لألطفــال حــول حيــاة اإلمــام  ة ونثريّ جمموعــة قطــع شــعريّ
 .>فانوس<، وهي اجلزء الرابع من جمموعة Qاحلسن

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  -١٤٣

د رضا هادي زاده الكاشاينّ   ملحمّ

ــــارا )، انتش ــــاصّ ــــرداز (= الق ــــه ب ــــارات قص ــــري انتش ت دب
س) ، ٢٠٠٢هــــ.ش (=١٣٨١طهـــران،  -(=املـــدرِّ  ٤٨م)، وزيــــريّ

 صفحة.

ــن دورة  ــزء م ــ<ج ــة عش ــوماً ـاألربع ــوجزة  >Kر معص ــة م وترمج
 .Qحلياة اإلمام احلسن 

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن املجتبى  -١٤٤

 ملري أبو الفتح دعويت

م: ؟  املُرتجِ

ــة لكتــاب  املزدانــة بالرســوم  Qامــام حســن جمتبــى<الرتمجــة العربيّ
رة للفتيان.  املصوّ



 ١٤٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن املجتبى  -١٤٥

ــــت  ــــل بي ــــانى اه ــــع جه  Kملجم

) K(=جممع أهل البيت   العامليّ

: ١قـم، ط -Kجممع جهانى اهـل بيـت 

ـــ، ط١٤٢٢ ، ١٤٢٥: ٢ه ــريّ ـــ، وزي  ٢٢٢ه

 صفحة.

ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــة<اجل ــالم اهلداي ــة >أع ــاب يف ثالث ، الكت

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــن حي ــواب ع ــول: Qأب ــة فص ل يف ثالث ــاب األوّ ، الب

يف ســطور، انطباعــات عــن شخصــيّة اإلمــام  Qاإلمــام احلســن املجتبــى 

 ومظاهر شخصيّته. Q، من فضائل اإلمام املجتبى Qاملجتبى 

، Qالبــاب الثــاين يف ثالثــة فصــول: نشــأة اإلمــام احلســن املجتبــى 

ه وأبيه.Qاإلمام احلسن املجتبى  مراحل حياة  ، اإلمام يف ظلّ جدّ

، Qالبــاب الثالــث يف ثالثــة فصــول: عصـــر اإلمــام املجتبــى 

 .Qمواقف اإلمام وإنجازاته، تراث اإلمام احلسن املجتبى 
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن املجتبى  -١٤٦

 لعبد السالم زين العابدين

دار اخلضـــراء التــابع لــدار الكتــاب 
ـــريبّ  ـــداد،  -الع ، ٢٠٠٤بغ ـــريّ  ٢٤م، وزي
 صفحة. 

، >انوار اهلداية<اجلزء الرابع من جمموعة 
 ، بلغة الناشئة.Kيف تاريخ املعصومني

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  -١٤٧

يّ   لعبّاس القمّ

هــ.ش ١٣٩١طهـران،  -برهان صادق
=)٢٠١٢،  صفحة.   ١٢٤ م)، رقعيّ

ى نامـهء <اجلزء الرابع من جمموعة  زندكَ
(=رسـالة  >Kبيامرب خداواهل بيت عصمت 

ــت العصــمة  ــيّ اهللا وأهــل بي ــاول Kنب )، يتن

 

 



 ١٥١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 ،يف سـتّة فصـول، هـي: الـوالدة Qالكتـاب ترمجـة حيـاة اإلمـام املجتبـى 
، Qالفضــائل، الصــلح، الشــهادة، طغيــان معاويــة، أوالد اإلمــام احلســن

.  >منتهى اآلمال<من كتاب  الكتاب مستقى يّ ث القمّ  للمرحوم املحدِّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qامام حسن جمتبى  -١٤٨

يبا كَ  رِ رلفَ  لْهَ

بِهْ نشــر (=النشــر احلسـن)، كتـاب 
تُـب الفراشـة) مشـهد،  -ها بروانـه (= كُ

ـــ.ش (=١٣٨٤ ــع ٢٠٠٥ه ــيّ مربّ م)، رقع
 صفحة. ٢٤(خشتي)، 

 >يـا عـىل بـا عـىل،<جزء من جمموعة 
)، الكتاب حيكي بعشــرة  ، يا عيلّ (=مع عيلّ

رة للناشئة. Qعناوين قصصاً عن حياة اإلمام املجتبى   برسوم مصوّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  -١٤٩

 لعبد الكريم الصاحليّ 

دفـــرت فتـــاور اطالعـــات (= مكتـــب 
ـــة املعلومـــات)، نشــــر هـــاجر، احلـــوزة  تقنيّ

ـــة لأل ـــواتالعلميّ ـــم،  -خ ــــ.ش  ١٣٨٨ق ه
=)٢٠٠٩ ، ــــيّ صــــفحة .. مــــع  ١٦م)، جيب

 مخس عرشة بطاقة.  

 

 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ١٥٢

ــة عشـــر ــارف  ةاملجموعــة الثالث ــيم املع ــة لتعل ــات اإلعان ــن بطاق م
ــومني  ــة باملعص ــالميّة (اخلاصّ ـــرة Kاإلس ــس عش ــىل مخ ــة ع )، احلاوي

ــاة  ــب حي ــن جوان ــب م ــة يف جان ــا كلم ــدة منه ــلّ واح ــل ك ــة، حتم بطاق
اسة صغرية.مع  Qاإلمام املجتبى   دليلٍ يف كرّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  -١٥٠

 اه اطالع رسانى رسارس تدوين: بايكَ
ــالميّة)  ــات اإلس ــك املعلوم ــالمى (=بن اس
(بارسا)، مؤسسهء اطـالع رسـانى اسـالمى 

ســة املعلومــات اإلســالميّة  -مرجــع (=مؤسّ
م)، ٢٠٠٨هــ.ش (=١٣٨٧قـم،  -املرجـع)
 ،  صفحة.  ٢١٦وزيريّ

أُعـــدَّ هـــذا الكتـــاب بعـــد مراجعـــة 
ــادر امل ــاالت واملص ــن املق ــة م ــع جمموع ــن ومج ــام احلس ــة باإلم ، Qتعلّق

وتمّ تنظيمـه يف قسـمني بـنفس العنـوان املـذكور، ويف قسـم املقـاالت تـمّ 
ــام  ــة لإلم ــيّة العلميّ ــة: الشخص ــاوين التالي ــاالت، بالعن ــع مق ــت أرب تثبي

ــى  ــن املجتب ــام  Qاحلس ــلح اإلم )، ص ـــيّ ج الطبس ــروّ ــواد امل ــد ج (ملحمّ
ــن  ــد Qاحلس ــربان در ح ــامور)، رسّ دل ــدين الن ــر ال ــران (لفخ يث ديكَ

ــتيغ  ــدثي)، س ــواد حم ــرين) (جل ــديث اآلخ ــوب يف ح ــذب القل (=رسّ ج
 بلند كالم (=شموخ الكالم ورفعته) (السيِّد حمسن األمني).
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ــاالت  ــب واملق ــادر الكت ــف بمص ــر التعري ــاين ذك ــم الث ويف القس
ـــى  ـــام املجتب ـــة باإلم ـــادر Qاملتعلّق ـــاً للمص ـــة فهرس ، وأورد يف اخلامت
ــ ــات، وك ــمنيّة واملخطوط ــاب الض ــر الكت ــوعة يف آخ ــارس املوض ان للفه

ال يف تعريف الكتب واملقاالت والعثور عليها.  الدور الفعّ

ــاب  ــر للكت ــاوين األُخ ــن العن ــهء <وم ــاالت وكارنام ــده مق زي كَ
ــى  ــن جمتب ــام حس ــون ام ــابع بريام ــنّف  >Qمن ــارة ومص ــاالت خمت (=مق

در سـايه سـار <)، ومنهـا أيضـاً Qمصادر حـول اإلمـام احلسـن املجتبـى 
 ).Q(=يف ظالل إمامة اإلمام احلسن  >Qامامت، امام حسن 

 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qامام حسن جمتبى  -١٥١

د رضا حكيمي  ملحمّ

تي  تدوين: عيل حجّ

ــــا) ــــا (= دليلن ــــل م ــــم،  -دلي ق
ـــ.ش (=١٣٨٩ ــع ٢٠١٠ه ــيّ مربّ م)، رقع

 صفحة. ٨٤صغري (خشتي صغري)، 

ــ ــزء الراب ــة اجل ــن جمموع ــومني <ع م ــام معص ــا  Kبي ــان ه ــه انس ب
ــداء املعصــومني  >وانســانيت هــا لإلنســان واإلنســانيّة) مقتطــف  K(=ن

ــد رضــا حكيمــي يف جمموعتــه التــي تناولــت حيــاة اإلمــام  مــن آثــار حممّ
 وعىل كافّة الصعد. Qاملجتبى 
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ل الربيع) Qامام حسن جمتبى   = مثل نو هبار (= كأوّ

 يد)= تنهاترين معصوم (= املعصوم الوح Qامام حسن جمتبى 

ــــى  -١٥٢ ــــن جمتب ــــام حس ــــخاوت  Qام ــــرب وس ــــهء ص آين
 مطبوع) -[بالفارسيّة

مـــرآة  Q(= اإلمـــام احلســـن املجتبـــى 
 الصرب والسخاء)

ــروه معــارف كتــاب ســبز (=قســم  كَ
ــارف ــبز  -املع ــاب س ـــر)، كت ــاب األخض الكت

ــاب األخضـــر) طهــران،  ـــ.ش ١٣٨٩(الكت ه
=)٢٠١٠ ،  صفحة.٢٠٨م)، رقعيّ

 يف ثالثة فصول، باملطالب التالية: Qجتبى الكتاب حول اإلمام امل

 . الفرتة الزمنيّة يف حياة اإلمام.١

 . أحاديث اإلمام وصلواته وزيارته.٢

 .Q. ببلوغرافية اإلمام احلسن املجتبى ٣
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ــــى  -١٥٣ ــــن جمتب ــــام حس ــــه   Qام ــــم ومحاس ــــوهء حل اس
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 أُسوة احللم والشجاعة) Q(=اإلمام احلسن املجتبى

 حلسني أُستاد ويل

م)، ٢٠٠٧هـــ.ش (=١٣٨٦طهــران،  -نشـــر شــهر (=املدينــة)
 ،  صفحة. ١٣٧رقعيّ

يف ثامنيــة فصــول، هــي:  Qالكتــاب تفصــيل حليــاة اإلمــام املجتبــى 
ــــات  ام ــــة، االهتِّ ــــائل املعنويّ ــــيّة والفض ة، الشخص ــــوّ ــــود النب مول

، عــىل أعتــاب Qر إلمامتــه ـواإلشــاعات، ترمجــة تــاريخ الســنوات العشــ
ــة البقيــع الشــه ، التوصــيات Kادة، أوالد اإلمــام، مقــاطع مــن زيــارة أئمّ

 واألقوال احلكيمة.

ــام حســن جمتبــى  ــدار صــلح وآزاد (= رافــع رايــة  Qام برمج
ــى  ــن جمتب ــام حس ى ام ــدكَ ــة) = زن ــالم واحلريّ ــلح  Qالس ــدار ص برمج

ـــى  ـــن املجتب ـــام احلس ـــاة اإلم ـــة Qوآزاد (= حي ـــع راي ـــالم  راف الس
 واحلريّة).
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 -بيشـــوا دوم  [بالفارســـيّة Qحســـن جمتبـــى  امـــام -١٥٤
 مطبوع]

 اإلمام الثاين) Q(= اإلمام احلسن املجتبى 

ان)  حلبيب جاجييان (حسّ

ـــن  ـــب احلس ــــرة) مكت ــــريهء (= نش ـــهامى Qنش ـــت س ، رشك
ـــامهة) ــــركة املس ـــران،  -(=الش ــــ.ش/ ١٣٤٩طه ــــ.ق، ١٣٩٠ه ه

 ،  صفحة. ١٣٦رقعيّ

ــول يف ــول، هــي: الق ــة فص ــاب يف مخس ــم الكت ــا  نُظِّ ــة، إمامن اإلمام
 الثاين، بحث يف الصلح، الصلح منطق آخر للنضال، أقوال اإلمام.

 مطبوع] -بيشوا دوم  [بالفارسيّة Qامام حسن جمتبى  -١٥٥

 اإلمام الثاين) Q(=اإلمام احلسن املجتبى 

 ملجموعة من املؤلِّفني

 ،( ـــالميّ ـــغ اإلس ـــب التبلي ـــالمى (= مكت ـــات اس ـــرت تبليغ دف
ـــ.ش (=١٣٤٩ ــن م١٩٧٠ه ــام احلس ــة اإلم ــرت خطب ك ــذا  Q)، ذُ يف ه

 الكتاب بعد تقديم البحث يف الصلح.
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 مطبوع] -در يك نكاه  [بالفارسيّة Qامام حسن جمتبى  -١٥٦

د حسني املجاهد  ملحمّ

طهــران،  -انتشــارات نــدا مهــر آفــرين (= نــداء خــالق الشــمس)
 م).٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩

ــى  ــام املجتب ــال اإلم ــة  Qرشح ح ــديثاً مرويّ ــني ح ــر أربع ــع ذِك م
 .Qعنه

ــى  -١٥٧ ــن جمتب ــام حس ــامرب  Qام ــان دل بي ــيّة   Nج  -[بالفارس
 مطبوع]

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــة  Q(=اإلم مهج
 )Nقلب النبيّ 

 ألمحد الرمحاينّ اهلمداينّ 

م: حسني أُستاد ويل    املرتجِ

هــــــ.ش ١٣٩٢طهـــــران،  -منـــــرب
=)٢٠١٣ ،  صفحة. ٩١٢م)، وزيريّ
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ــاب  ــة كت ــى <ترمج ــام املجتب ــطفى  Qاإلم ــب املص ــة قل ، >Nمهج
ــن  ــام احلس ــرية اإلم ــواب يف س ـــرة أب ــاب يف عش ــو Qالكت ــىل النح ، ع

 التايل:

 . فضائله وعبقريّته.١

ة االثنا Q. اإلمام احلسن ٢  .Kعرش  واألئمّ

 . مكارم أخالقه وحماسنها.٣

 يف عهد من قبله. Q. اإلمام احلسن ٤

 ونتائجه.. الصلح وأسبابه ٥

 . كالمه ومسنده وأشعاره.٦

 . والدته وشامئله.٧

 . شهادته ومظلوميّته.٨

 . زيارته.٩

 . أصحابه وزوجاته وأوالده.١٠
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ــى  -١٥٨ ــن جمتب ــام حس ــيّة Qام ــيم     [بالفارس ــرت بشناس  -را   هب
 مطبوع]   

ف أكثـــر عـــىل اإلمـــام  (=لنتعـــرَّ
 )Qاحلسن املجتبى 

 ان  حلسني انصاري

ــز فرهن ــدايت مرك ــهء ه ــى موقوف كَ
(  -(=مركـــز موقوفـــة اهلدايـــة الثقـــايفّ

، ١٩٧٨هـ.ش (=١٣٥٧طهران،   صفحة. ٤٦م)، جيبيّ

ــد  Nرحيانــة حممــد  Qامــام حســن جمتبــى  ، امــام N= رحيانــهء حممّ
 .Qحسن جمتبى 

 مطبوع] -غريب مدينه [بالفارسيّة Qامام حسن جمتبى  -١٥٩

 غريب املدينة) Q(=اإلمام احلسن املجتبى 

 لكريم باوفا

ــرار ــارات أح ــز،  -انتش ـــ.ش ١٣٩٤تربي ه
=)٢٠١٥ ،  صفحة. ١٦م)، وزيريّ
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(=األربعة عشــر معصـوماً)،  >معصوم١٤<اجلزء الرابع من جمموعة 
رة  Qحيكي الكتاب قصصاً عن حياة اإلمام املجتبى  مزدانة بالرسوم املصـوّ

 (=غريب املدينة). >غريب مدينه<للناشئة، االسم اآلخر للكتاب 

ـــى  -١٦٠ ـــن املجتب ـــام احلس ـــة Qاإلم ـــاريخ   [بالعربيّ  -يف الت
 مطبوع]

اق علوان احلريزيّ     لفارس رزّ

هــــــ/ ١٤٣٥منشـــــورات رافـــــد، 
٢٠١٤ ،  صفحة. ٤٠٠م، وزيريّ

ــاب يف تســعة فصــول حتكــي عــن  الكت
 حياة اإلمام املجتبى، عىل النحو التايل:

 .Q. مقتطفات من سرية اإلمام احلسن املجتبى ١

 .Q. شجاعة اإلمام احلسن ٢

 . الوصيّة يف القرآن والسنّة.٣

 يف الكتاب والسنّة. Q. اإلمام احلسن املجتبى ٤

 . اإلمام يف بداية املهام.٥
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 وصلحه مع معاوية. Q. اتّفاق احلسن ٦

 .Q. االفرتاءات املشهورة ضدّ اإلمام احلسن ٧

 . اجلواهر املختارة.٨

 .Qاإلمام احلسن  . استشهاده٩

 مطبوع] -مظلوم تاريخ   [بالفارسيّة Qامام حسن جمتبى  -١٦١

املظلـوم يف  Q(=اإلمام احلسـن املجتبـى 
 التاريخ) 

ديّ   لرضا املحمّ

: ١قــــم، ط -انتشــــارات صــــحفي
: ٢م)، ط١٩٩١هــــــــــــــــ.ش (=١٣٧٠
، ١٩٩٣هـــــ.ش (=١٣٧٢  ١٤٨م)، رقعــــيّ

 صفحة.

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــنيِّ حي ــول تُب ــة فص ــاب يف أربع ــىل Qالكت ، ع
ــن  ــام احلس ــاة اإلم ــايل: حي ــو الت ــام  Qالنح ــاة اإلم ــة، حي ــل اإلمام قب

أثنـاء فـرتة اإلمامـة، حـوادث مـا بعـد عقـد الصـلح، قصـائد  Qاملجتبى 
 .Qيف مناقب اإلمام احلسن 
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 مطبوع] -وصلح با معاوية  [بالفارسيّة Qامام حسن جمتبى  -١٦٢

 والصلح مع معاوية) Q(=اإلمام احلسن املجتبى 

 احلسن اجلبّاريّ أليب 

ـــم)،  ل ـــنهج العِ ـــش (=م ـــني دان ــــ.ش (=١٣٨٤آي م)، ٢٠٠٥ه
 ،  صفحة. ٣٢جيبيّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Lامام حسن وامام حسني  -١٦٣

 حلسن طارمي راد

وزارت فرهنـــك وارشـــاد اســـالمى (=وزارة الثقافـــة واإلرشـــاد 
.(  اإلسالميّ

ــى  ــام املجتب ــق باإلم ــم املتعلِّ ــة القس ــزء الQترمج ــن اجل ــع ، م راب
.للعال >أعيان الشيعة<لكتاب   مة السيِّد حمسن األمني العاميلّ

ــني  -١٦٤ ــام حس ــن وام ــام حس ــنت   Lام ــل س ــات اه در رواي
 مطبوع] -[بالفارسيّة

ـــــن واالمـــــام  ـــــام احلس (= اإلم
 يف روايات السنّة) Lاحلسني

 ملهدي أكرب نجاد       

 
 



 ١٦٣ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

هـــ.ش ١٣٩٠، ١قــم، ط -بوســتان كتــاب (=بســتان الكتــب)
، ٢٠١٤هـ.ش (=١٣٩٣، ٢م)، ط٢٠١١(=  صفحة.    ٢٦٤م)، وزيريّ

الكتــاب عبــارة عــن جمموعــة مــن الروايــات املتعلِّقــة بحيــاة 
ــنني  ــامني احلس ــو يف  Lاإلم ــنّيّة، وه ــادر الس ــم املص ــن أه ــتخرجة م مس

 عرشة فصول، عىل النحو التايل:

 .Lأهم املصادر احلديثيّة السنّيّة حول احلسنني  . نظرة رسيعة عىل١

 .Nيف بيان النبي  Lمام احلسني . اإلمام احلسن واإل٢

 يف روايات السنّة. Q. شخصيّة اإلمام احلسن ٣

 من الوالدة إىل الشهادة. Q. اإلمام احلسني ٤

 يف روايات التفسري ألهل السنّة. Lمام احلسني . اإلمام احلسن واإل٥

 .Qيّة لإلمام احلسن ريالروايات التفس. ٦

 .Qيّة لإلمام احلسني ري. الروايات التفس٧

 .Q. األحاديث املرويّة عن اإلمام احلسن ٨

 .Q. الروايات املنقولة عن اإلمام احلسني ٩

 ورسائله يف واقعة كربالء. Q. خطب اإلمام احلسني ١٠
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رسداران جانـــان اهـــل  Lامـــام حســـن وامـــام حســـني  -١٦٥
 مطبوع]     -شت   [بالفارسيّةهب

ســيِّدا  L(=اإلمامــان احلســن واحلســني 
 شباب أهل اجلَنّة)

ـــــوريّ  ـــــب األحســـــائيّ األنكَ أليب طال
 اجلاغوريّ 

( ــــريّ ــــر (=اجلزائ ــــاب جزاي ــــارات دار الكت ــــم،  -انتش ق
، ٢٠١٢هـ.ش (=١٣٩١  صفحة. ٥٥٢م)، وزيريّ

ــرتكة ــاد املش ــاب األبع ــاول الكت ــن  يتن ــامني احلس ــني اإلم ــيام ب ف
 من وجهتي التاريخ واحلديث، يف ثالثة فصول، هي: Lواحلسني 

ـــام  ـــة باإلم ـــائل املختصّ ـــرتكة، الفض ـــائل املش ـــب والفض املناق
ة باإلمام احلسني Qاحلسن  .Q، الفضائل املختصّ

 مطبوع] -وباسدار از ارزش ها  [بالفارسيّة Qامام حسن  -١٦٦

 ع عن القيم)املداف Q(= اإلمام احلسن 

 لآلشوريّ 

 



 ١٦٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -واخلالفة   [بالعربيّة Qاإلمام احلسن  -١٦٧

ة العني العابديّ  د قرّ  للسيِّد حممّ

 مطبوع] -واملناوئون  [بالعربيّة Qاإلمام احلسن  -١٦٨

 هـ)١٤١٥لعيل الروحاينّ (ت

 مطبوع] -وهنج البناء االجتامعيّ  [بالعربيّة Qاإلمام احلسن  -١٦٩

ار        حلسن موسى الصفّ

ـــة ـــاء، دار الواح ـــة البيض  -دار املحجّ
ــريوت،  ـــ/ ١٤٢٣ب ، ٢٠٠٣ه ــيّ  ٤٠م، رقع

 صفحة.

ــيّ  ــامج االجتامع ــاب الربن ــاول الكت يتن
ع عنـاوين مطالبـه عـىل Qلإلمام املجتبى  ، وزَّ

 قسمني، كذا:

ــطالحاً، أرضار ١ ــة واص ــم لغ : احلل ــيّ ــامح االجتامع ــج التس . هن
، كيـــف نتعامـــل مـــع االنفعـــال والتشـــنّج،  احللـــم مـــنهج اجتامعـــيّ

 .Qالتشنّجات الفئويّة؟ هنج اإلمام احلسن 

، Q. رعايـــة الفقـــراء: ظـــروف تنـــتج الفقـــر، رعايـــة اإلمـــام ٢
 إخراج الفقراء من الفقر، املطلوب كفاية الفقري.
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ــــايى (=إمــــام اخلــــري واجلــــامل)    -١٧٠ امــــام خــــوبى وزيب
 مطبوع] -[بالفارسيّة

د رضا السنكَ   ريّ ملحمّ

هــــ.ش ١٣٩٠طهـــران،  -خورشـــيد بـــاران (=شـــمس املطـــر)
=)٢٠١١ ،  صفحة. ٧٢م)، رقعيّ

هة للناشـئة والفتيـان عـن  ة مزدانة بالرسوم املوجّ سبع وعشـرون قصّ
 بأُسلوب نثريّ مجيل وبلغة أدبية مناسبة. Qحياة اإلمام املجتبى 

 مطبوع] -امام دوم (=اإلمام الثاين)   [بالفارسيّة -١٧١

 جراغيّ  إلبراهيم

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام دوم امام حسن  -١٧٢

 )   Q(=اإلمام الثاين: اإلمام احلسن 

 لسبيدة اخللييلّ 

ـــوح  ـــش (=ل ـــوح دان انتشـــارات ل
لــــــم)  )، ٢٠١٢هـــــــ.ش (=١٣٩١العِ

 صفحة. ١٢رقعيّ مربّع (خشتي)، 
 



 ١٦٧ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

(=قمـر الواليـة) املؤلَّـف  >مهتـاب واليـت<اجلزء الثـاين مـن جملَّـد 
 Qمن اثنـي عشــر جـزءاً، يتنـاول الكتـاب ترمجـة حيـاة اإلمـام املجتبـى 

هة للناشئة.  مزدانة بالرسوم املوجّ

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام الزكيّ احلسن بن عيلّ  -١٧٣

د عيل      لعاطفة بنت حممّ

ــذرة ــف، ط -دار الب ـــ، ١٤٢٨: ١النج ه
،١٤٣٠: ٢ط  صفحة. ١٦ هـ، وزيريّ

القـــادة <اجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة 
ــداة رة >اهل ــوّ ــص مص ــن قص ــارة ع ــي عب ، وه

ـــام  ـــرية اإلم ـــاب س ـــاول الكت ـــئة، يتن للناش
 يف اثني عرش فصالً. Qاحلسن 

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qاإلمام السبط سيّدنا احلسن بن عيلّ  -١٧٤

 لسعد القايض    

م، ٢٠٠١القـــــاهرة،  -ريـــــبدار غ
 ،  صفحة. ٦٤رقعيّ
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باختصــار، ضــمن  Qيتنــاول الكتــاب ســرية حيــاة اإلمــام املجتبــى 
ــن  ــام احلس ــدي اإلم ــني ي ــة: ب ــب التالي ــاوين املطال ــالق Qعن ــن أخ ، م

ــة، Qاإلمــام احلســن  قــت املعجــزة النبويّ ــة، وحتقّ ــة إىل النهاي ، مــن البداي
ـئل فقـال، خالفـة احلسـن  رواهـا، ، مـن أحاديثـه التـي Qمن كراماته، سُ

ثت عن اإلمام احلسن   .Qمن األحاديث التي حتدّ

 Q= اإلمام احلسن بن عيلّ املجتبى  Qاإلمام السبط املجتبى 

(=إمــام  Qوارث مظلوميــت امــام حســن  Qامــام عصـــر  -١٧٥
 مطبوع] -)   [بالفارسيّةQوارث مظلوميّة اإلمام احلسن  Qالعصـر 

 لعيل تقي بور

 ،  صفحة. ٩٠رقعيّ

ــىل -١٧٦ ــام ع ــن  Q ام ــام حس ــىل ام ــوبى اوغ ــون   Qمكت أو ج
 مطبوع] -[بالرتكيّة اآلذريّة

 جلعفر أمحدويه

 م).٢٠١٢هـ.ش (=١٣٩١قم،  -بخشتايش (=العفو)

ة للرسالة احلادية والثالثني من رسائل   >هنج البالغة<ترمجة تركيّة آذريّ
ث عن وصايا أمري املؤمنني   .Qالبنه اإلمام احلسن  Qالتي تتحدَّ



 ١٦٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام جمتبى  -١٧٧

 للسيِّد حسن األبطحيّ     

ــاء) ــاء (=البطح ـــر بطح ــ -نش ران، طه
: ٢م)، ط١٩٩٧هـــــــــ.ش (=١٣٧٦: ١ط

، ٢٠٠٢هـــــــ.ش (=١٣٨١ م)، رقعــــــيّ
 صفحة.٢٦٤

الكتــاب بمثابــة دورة كاملــة عــن ســرية 
 ، متثَّلت مطالبه بالعناوين التالية:Qاإلمام املجتبى 

ــ ــيّات اإلم ــى خصوص ــن Qام املجتب ــة م ــنة الثامن ــام يف الس ، اإلم
ــراء  ــة الزه ــهاد فاطم ــد استش ــره، بع ــه Pعم ــة األوالد، كرامت  Q، تربي

ـــات السياســـيّة، التصـــميم عـــىل  وعظمتـــه، اخلالفـــة، خطبـــه، الفعاليّ
احلــرب، عــدم وفــاء األصــحاب، الصــلح مــع معاويــة، البيعــة ملعاويــة، 

ـ Qمواجهة اإلمـام املجتبـى  ه اإلمـام إىل املدينـة، توجيـه لبنـي أُميّـة، توجُّ
ــى  ــام املجتب ــهاد اإلم ــائل، استش ــض املس ــاة Qبع ــد وف ــا بع ــائع م ، وق

 اإلمام، أربعون حديثاً منتخباً عن اإلمام.
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 مطبوع] -[بالعربيّة    Qاإلمام املجتبى  -١٧٨

 قسم املؤلفِّني

 هـ.١٤١٢بريوت،  -دار الزهراء

 .>جاهدينوأهل بيته امل Nحياة الرسول <جزء من سلسلة 

ــد احلسـن بـن عـيلّ  -١٧٩  -[بالعربيّــة  Qاإلمـام املجتبـى أبـو حممّ

 مطبوع]

 حلسن املصطفويّ 

ـــر ١ط ــز نش ، مرك ــطفويّ ــة املص : مكتب

ــاب ــم، ط-كت ـــر٢ق ــز نش ــار عال : مرك ــة آث م

ــــطفوي ــــران  -مص هـــــ.ش/ ١٣٨٢طه

، ١م، ج٢٠٠٣هـــ.ق/ ١٤٢٤  ٢٦٠: وزيــريّ

، ٢صفحة، ج  صفحة. ٢٨٠: وزيريّ

ث الكتــاب عــن ســرية اإلمــام احلســن  وفضــائله يف ثامنيــة  Qيتحــدَّ

 عناوين منتقاة من كتب السنّة.
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 مطبوع] -در آينهء كتاب   [بالفارسيّة Qامام جمتبى  -١٨٠

ـــــى  يف مـــــرآة  Q(=اإلمـــــام املجتب
 الكتب)

د باقر األنصاريّ   ملحمّ

: ١قـم، ط -انتشارات دليل ما (=دليلنا)
ـــــــــــــــ.ش (=١٣٨٣ : ٢م)، ط٢٠٠٤ه
ـــــــــــــــ.ش (=١٣٨٤ : ٣م)، ط٢٠٠٥ه
ــــــــــــــ.ش (=١٣٨٦ : ٤م)، ط٢٠٠٧ه
 م).  ٢٠١٥هـ.ش (=١٣٩٤

، ٢و١ج : ٣صـــفحة، ج ٨٨: رقعـــيّ
 ، ، ٤صـفحة، ج ٢٧٦وزيريّ  ٥٢٨: وزيـريّ
 صفحة.

ني عـىل األُولي اشتمل الكتاب يف طبعتيه
الً عن اإلمام املجتبى كتا ٢٢٢ببلوغرافية جامعة لـ  املؤلَّفة خالل  Qباً مستقّ

مخسة عشـر قرنـاً وباللغـات العشــر التاليـة: الفارسـيّة، العربيّـة، األُردو، 
ـة، اإلنجليزيّـة،  ـة، الرتكيّـة اإلسـطنبوليّة، الطاجكيّـة، اهلنديّ الرتكيّة اآلذريّ

 الفرنسيّة، واإلسبانيّة.
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 ٤٦٣تصـل الببلوغرافيـة إىل كتابـاً ل ٢٤١وأُضيف يف الطبعة الثالثـة 
ا يف الطبعة الرابعة فقد أُضيف  كتاباً ليصـل العـدد يف الطبعـة  ٤٦٩كتاباً، أمّ

ة الـذكر  ٩٣٢األخرية إىل  كتاباً.. وأُضيفت لغـات أُخـر إىل العشــر املـارّ
ـة،  ليصل العدد إىل مخس وعشـرين لغة، وهي: اجلورجيّـة، البشـتو، الكرديّ

سـيّة، ، البوسنيّة، السـويديّة، اإلندنولربتغاليّة، اإليطاليّةاألملانيّة، الروسيّة، ا
ة، البورميّة، والفوالنيّة.  التاميليّة، البنغاليّة، التايلنديّ

  ٢-١ج Nروح قلـــــب مصـــــطفى  Qامـــــام جمتبـــــى  -١٨١
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 ألمحد الرمحاينّ اهلمداينّ 

يل   م: غالم رضا توكّ  املرتجِ

ــر ال ــرتت (=عط ــر ع ــرتة)عط ــم،  -ع ق
ــــ.ش (=١٣٩٢ ، ج٢٠١٣ه ـــريّ : ١م)، وزي

 صفحة. ٥٦٨: ٢؟صفحة، ج

ــاب  ــة كت ــى <ترمج ــام املجتب ــطفى  Qاإلم ــب املص ــة قل يف  >Nمهج
 ، بعرشة أقسام.Qسرية اإلمام احلسن 
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 مطبوع] -مظلوم شاهد    [بالفارسيّة Qامام جمتبى  -١٨٢

د إبراهيم حامد املهدويّ   ملحمّ

 النارش: املؤلِّف

 صفحة.  ٦٤جيبيّ صغري، 

يرســم هــذا الكتــاب صــورة إمجاليّــة 
 .   Qملظلوميّة اإلمام احلسن 

ـــى  -١٨٣ ـــام جمتب ـــيّة Qام ـــاريخ   [بالفارس ـــل وت ـــوم نق  -مظل
 مطبوع]

 املظلوم نقالً وتارخياً) Q(=اإلمام املجتبى 

 حلسني فريدوين

م) ٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧ -طهران -آفاق
 ،  صفحة. ١٢٦رقعيّ

، Qالكتاب عبـارة عـن كلمـة النـارش حـول اإلمـام املجتبـىنصف 
ل: عصمة اإلمام املجتبى  مسـتنبطة  Qوالنصف اآلخر يف قسمني، مها: األوّ

امات بني العبّاس الباطلة.   من آية التطهري، الثاين: اهتّ
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ــــى  -١٨٤ ــــام املجتب ــــطفى  Qاإلم ــــب املص ــــة قل   Nمهج

 مطبوع] -[بالعربيّة

اهلمـــــــداينّ ألمحـــــــد الرمحـــــــاينّ 

 م).٢٠٠٤هـ.ش) (=١٣٨٣(ت

ــــري ــــارات من ــــران  -انتش  ١٤٢٦طه

 هـ.ش.١٣٨٤هـ.ش/ 

 ،  صفحة.  ٧٨٨وزيريّ

 يف عرشة أبواب: Qالكتاب عن سرية اإلمام املجتبى 

ــن  ــام احلس ــه، اإلم ت ــا Qفضــائله وعبقريّ ــة االثن ـــر واألئمّ ، Kعش

ـن قبلـه، الصـلح Qمكارم أخالقـه وحماسـنها، اإلمـام احلسـن   يف عهـد مَ

وأســبابه ونتائجــه، كالمــه ومســنده وأشــعاره، مــيالده وشــامئله، شــهادته 

 ومظلوميته، زيارته، أصحابه وزوجاته وأوالده.

  

 



 ١٧٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -امام مهربان  (=اإلمام الطيِّب)  [بالفارسيّة -١٨٥

سة السبطني   قسم الناشئة والفتيان يف مؤسّ

ســـــة الســـــبطني قـــــم،  -مؤسّ
م)، رقعـــــيّ ٢٠١٠هــــــ.ش (=١٣٨٩
 صفحة.   ١٢مربّع، 

ــــة  ــــن جمموع ــــع م ــــزء الراب اجل
ــة النــور)، يــروي  >بيشــوايان نــور< (= أئمّ

ــى  ــام املجتب ــلوك اإلم ــة س ــة  Qقصّ بالطيب
واحللــم مــع رجــل مــن أهــل الشــام وقــد صــادفه ذات يــوم يف الطريــق 

رKوهو يكره أهل البيت  ة للناشئة.! مزدانة بالرسوم املصوّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامري كرامت امام حسن جمتبى  -١٨٦

(=أمـــري الكرامـــة.. اإلمـــام احلســـن 
 )Qاملجتبى

دي نيا    ألسد اهللا حممّ

قــم،  -ســبط اكــرب (=الســبط األكــرب)
، ٢٠١٤هــــ.ش (=١٣٩٣  ١٦٤م)، رقعـــيّ

 صفحة.
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 الكتاب يف ثالثة أقسام، هي: 

 . أربعون حديثاً.١

 احلياة األخالقيّة.. أُسلوب ٢

 .Q. إجابة عىل األسئلة حول اإلمام احلسن ٣

 مطبوع] -يف كربالء  [بالعربيّة Qأنجال اإلمام احلسن  -١٨٧

د تقي املدريسّ   للسيِّد حممّ

هـــــ.ش ١٣٧٦طهــــران،  -انتشــــارات بقيــــع (=البقيــــع)
=)١٩٩٧ ،  صفحة. ٦٤م)، رقعيّ

ن شــارك يف كــربالء مــن أبنــاء اإلمــام احلســن  يبحــث الكتــاب فــيمَ
ـــى  ـــم Qاملجتب ـــاب إىل الفارســـيّة باس م الكت ـــرجِ ـــام <، تُ ـــدان ام فرزن

 يف كربالء).                    Q(=أبناء اإلمام احلسن  >در كربال Qحسن

 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qاندرزها بدرانهء امري املؤمنني عىل  -١٨٨

(=النصائح واملواعظ األبويّة ألمري املـؤمنني 
 )Qعيلّ 

 للسيِّد حسني العلويّ 

ـــــور ـــــارات ط ـــــران، ط -انتش : ٢طه
 ٦٠م)، جيبـــيّ كبـــري، ١٩٩٨هــــ.ش (=١٣٧٧

 صفحة.
 



 ١٧٧ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 Qمن هنج البالغة، وهي وصيّة أمـري املـؤمنني  ٣١عودة إىل الرسالة 
ن صـفّني، رافه مــإىل ابنه اإلمام احلسن، كتبهـا إليـه بحـارضين عنـد انصـ

 وتُرمجت إىل اللغة الفارسيّة بتسعة وأربعني مقطعاً.

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qأوصاف امام حسن جمتبى  -١٨٩

 ألمحد السعيدي

ـاه تعـاىل (=النظـرة املتعاليـة)  -انتشارات نكَ
 صفحة.  ١٩٢م)، ٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢طهران، 

ــن  ــل مســتند حضـــرت قاســم ب اولــني مقت
وثَّق للقاسم بن احلسن وإخوته) = مقتـل  ل مقتل مُ احلسن وبرادرانش (=أوّ

 .Qقاسم بن احلسن 

ـــى  -١٩٠ ـــام جمتب ـــات ام ـــوب از حي ـــرياث مكت ـــني م ل  Qاوّ
 مطبوع] -[بالفارسيّة

ـــن  ـــوب ع ـــرتاث املكت ـــاكورة ال (=ب
 )Qسرية اإلمام املجتبى 

د باقر األنصاريّ     ملحمّ
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م)، ٢٠٠٤هـ.ش (=١٣٨٣: ١قم، ط -انتشارات دليل ما (=دليلنا)
 م).٢٠٠٧هـ.ش (=١٣٨٦: ٤م)، ط٢٠٠٥هـ .ش (=١٣٨٤: ٢و١ط

، ٢و١ج ، ٤و٣صفحة، ج ١٥٢: رقعيّ  صفحة. ٨٠: رقعيّ

ـلَيم  Qاستخراج وتنظيم املقاطع املتعلِّقة باإلمام املجتبى  من كتاب سُ
، وهو بمثابة إحيـاء أقـد سـالميّ حـول ذلـك إم أثـر ثقـايفّ بن قيس اهلاليلّ

 .     Qاإلمام

 -[بالرتكيّـة اآلذريّـة   Qايكينجى ايامم حرضت امام حسـن  -١٩١
 مطبوع]

(  موسسهء در راه حق (=مؤسسة يف طريق احلقّ

م: إبراهيم زال  املرتجِ

سة البعثة) م)، ١٩٩١هـ.ش (= ١٣٧٠طهران،  -بنياد بعثت (=مؤسّ
 صفحة. ٣٠رقعيّ مربّع (خشتي)، 

 .>Kاون دورد معصوم <جزء من دورة 

[كتابشناسى توصيفى كتاهبا كودكان ونوجوانان (=ببلوغرافية 
هـ.ش ١٣٧١-١٣٥٧( ١نقديّة حتليليّة لكتب الناشئة والفتيان): ج

 م)] ١٩٩٢-١٩٧٨(=



 ١٧٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -[باإلنجليزيّة    Qايامم حسن  -١٩٢

 هـ)١٤٢١للسيِّد ذي شأن حيدر جوادي (ت

 مطبوع] -[باإلنجليزيّة   Qايامم حسن  -١٩٣

 حلسن سعيد

م:؟  املرتجِ

ــة  ــتون (=مكتب ــه جهلس ــهء مدرس ــران، كتابخان ــامع طه ــجد ج مس
 هـ.ش.١٣٥٦هـ.ق/ ١٣٩٨طهران،  -مدرسة األربعون عموداً)

ــن  ــام احلس ــاب أنّ اإلم ــذا الكت ــنيِّ ه ب ــام  Qيُ ــاطه بالقي ــارس نش م
ـا اإلمـام احلسـني  ة  فبـالقعود ثـمّ القيـام، Qثمّ القعود، أمّ فهـديا البشــريّ

 هبذين الطريقني وأنقذا اإلسالم إىل قيام الساعة.

 مطبوع] -[باإلسبانيّة   Qايامم حسن املجتبى  -١٩٤

سة يف طريق  مؤسسهء در راه حق (=مؤسّ
(  احلقّ

لزار  م: مارتا كَ  املرتجِ

(=جممع أهـل  Kجممع جهانى اهل بيت 
) Kالبيــــــــت  قــــــــم،  -العــــــــامليّ

، ٢٠٠٢هـ.ش/١٣٨١   صفحة. ٣٢م، رقعيّ
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بيشوا دوم (=اإلمـام الثـاين)، حضــرت <الرتمجة اإلسبانيّة لكتاب 
 بالفارسيّة. >Qامام حسن 

يْت  [باإلنجليزيّة Qايامم حسن  -١٩٥  مطبوع] -اند كاليفِ

ة العني العابديّ  د قرّ  للسيِّد حممّ

م: سبط احلسن اهلانسويّ   املرتجِ

قـــــم،  -انتشـــــارات أنصـــــاريان
ــــ.ش/ ١٤٢٧ ــــ.ش/ ١٣٨٥ه م، ٢٠٠٦ه
 ،  صفحة.  ١٦٨رقعيّ

ـــاب  ـــة كت ـــن <ترمج ـــام احلس  Qاإلم
، يبحث عـن مسـألة خالفـة اإلمـام >واخلالفة
 وإمامته. Qاملجتبى 

 مطبوع] -[باإلنجليزيّة   Qايامم حسن بن عيل  -١٩٦

سة البالغ  مؤسّ

هــ/ ١٤١٤طهـران،  -البالغ فانديشن
،  م،١٩٩٣  صفحة. ٨٠جيبيّ

أهـــل <اجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة 
ــت ــة، >Kالبي ــة اإلنجليزيّ ــرتجم إىل اللغ ، امل

يتناول الكتـاب بثامنيـة عنـاوين سـرية اإلمـام 
   .Qاحلسن 

 

 



 ١٨١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -سكند ايامم   [باإلنجليزيّة Qايامم حسن  -١٩٧

ريس  م.م. دونكَ

م/ ١٩٩٤دار الســالم، تنزانيــا،  -مؤسســة بــالل مســلم مشــن
١٤١٥   .  هـ، رقعيّ

 مطبوع] -ايامم حسن عليه السالمني حيايت   [بالرتكيّة اآلذريّة -١٩٨

 لدردانهء جعفر أُف

 م.١٩٩٩قم، 

، Qالكتـاب عــن سـرية اإلمــام احلســن 
ث  >منتهـى اآلمـال<مأخوذ عن كتاب  للمحـدِّ

، وهو يف اللغة يّ ـة، وطبـع  القمّ الرتكيّـة اآلذريّ
ريل.  بخطّ كُ

 مطبوع] -ايامم حسن جمتبانني حيايت   [بالرتكيّة اآلذريّة -١٩٩

د تقى املدريسّ   للسيِّد حممّ

م: عباد ممي زاده  املرتجِ
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ــان احلســني  م، ٢٠٠٠هـــ.ش/ ١٣٧٩طهــران،  -Qانتشــارات حمبّ
 صفحة. ٩٢رقعي، 

مـن اللغـة العربيّـة إىل  >قدوة وأُسـوة Qاإلمام احلسن <ترمجة كتاب 
ريل، وهو اجلزء الرابع من جمموعة  ران راه <الرتكيّة اآلذريّة، بخطّ كُ هـدايتكَ

 (=هداة طريق النور). >نور

اين وصيتي است از بدر (=هكذا هي الوصيّة عن األب) = نامـهء 
 ).>هنج البالغة<ن من بالغه (=الرسالة احلادية والثالثوسى ويكم هنج ال

* * * 

      

  



 ١٨٣ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 

 

                           

 

ــت  -٢٠٠ ــل بي ــريم اه ــى ك ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــاب زن   Qب
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 ، كريم أهل البيت)Q(= باب سرية اإلمام احلسن املجتبى 

. د عيل حسني زاده، وإبراهيم سلطاين نسب، وباقر البهبهاينّ  ملحمّ

،٢٠٠٢هـ.ش (=١٣٨١قم،  -صيام  صفحة. ١٦٨ م)، وزيريّ

ى   [بالفارسيّة -٢٠١  مطبوع] -بابدر در بيج وتاب زندكَ

 (=مع الوالد يف ضنك العيش)

 للسيِّد مهدي شمس الدين

ـــى  ـــك قرآن ـــعهء فرهن ـــهء توس مؤسس
سة ترويج الثقافـة القرآنيّـة) طهـران،  -(=مؤسّ

هـــــ.ش ١٣٨٢قــــم،  -انتشــــارات شــــفق
=)٢٠٠٣ ،  صفحة.  ٢٥٦م)، رقعيّ

 ب
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حيتوي الكتـاب عـىل ترمجـة ورشح للرسـالة احلاديـة والثالثـني مـن 

إىل اإلمـام  Qوهـي رسـالة أمـري املـؤمنني  >هنج البالغة<الرسائل يف كتاب 

ترمجه ورشح نامـهء <، يف عرشة مقاطع، العنوان الفرعيّ للكتاب Qاملجتبى 

هنج <(= ترمجة ورشح للرسالة احلادية والثالثني من  >سى ويك هنج البالغة

 ).>البالغة

 مطبوع] -بال ها برواز (=األجنحة املحلِّقة)  [بالفارسيّة -٢٠٢

 ليعقوب عيل الربجيّ 

، ٢٠٠٤هــ.ش (=١٣٨٣آيهء حيات (=آية احلياة)،   ١٧٦م)، رقعـيّ

 صفحة.

، االسـم >هنـج البالغـة<رشح للرسالة احلادية والثالثني مـن كتـاب 

 .>Qاحلسن  لإلمام Qرشح نامهء امام عىل <اآلخر للكتاب 

 )Qالبنه اإلمام احلسن  Q(= رشح رسالة اإلمام عيلّ 

  



 ١٨٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع] -بامداد روشن  (=الفجر املنري)  [بالفارسيّة -٢٠٣

ـــيّ  للســـيِّد عـــيل أكـــرب الربقعـــيّ القمّ
 هـ)١٤٠٨(ت

ســة  مؤسســهء مطبوعــاتى نــوين (=مؤسّ
قم، الطبعتـان  -نوين (=احلديثة) للمطبوعات)

م)، ١٩٤١هــــ.ش (=١٣٢٠األُوىل والثانيـــة: 
، ج  صفحة.    ١٤٨: ٢صفحة، ج ١٣٢: ١رقعيّ

، حتـت العنـاوين Qيبحث الكتاب يف موضوع صلح اإلمام احلسـن 
 التالية:

، اضطراب أوضاع Qوحرب اإلمام احلسني  Qصلح اإلمام احلسن 
ك أنصـار عـثامن، خالفـة اإلمـام احلسـن  يَـل معاويـة Qاملسلمني، حترُّ ، حِ

للعواقـب، رسـالة معاويـة إىل اإلمـام  Qوتوقّعاته، حساب اإلمام احلسـن 
، اسـتعدادات اإلمـام Q، رسالة معاوية الثانية إىل اإلمام احلسـن Qاحلسن 
والتحاق عبيـد اهللا للحرب، استعدادات معاوية، حرب اجليشني  Qاحلسن 

، كشـف Qبمعاوية، اضطراب أوضاع عسكر اإلمام احلسن  ـؤملِ ، حـدث مُ
األرسار، معاهدة الصلح، نزول معاوية بالنخيلة، دخـول معاويـة الكوفـة، 

يف الصلح، مبايعة قيس بن سـعد ملعاويـة، اعـرتاض  Qرأي اإلمام احلسني 
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د عىل جواب اإلمام احلسن  َ ، Qام احلسـن ، جـواب اإلمـQسليامن بن رصُ
يان بـن أيب لـيىل لسليامن بـن رصد، اعـرتاض سـف Qجواب اإلمام احلسن 

، Qأيب سعيد وجواب اإلمـام احلسـن  اض، اعرتQوجواب اإلمام احلسن 
، اعـرتاض عبيـدة بـن Qاعرتاض مسيّب بن نجية وجواب اإلمام احلسـن 

، اعـرتاض مجاعـة مـن الشـيعة وجـواب Qعمرو وجواب اإلمام احلسـن 
، اعرتاض مجاعـة أُخـر مـن املسـلمني وجـواب اإلمـام Qحلسن اإلمام ا
 .Qاحلسن 

ذار خالفـت امـام حسـن <االسم اآلخر للكتاب  بـه  Qارسار واكَ
 إىل معاوية). Q(=أرسار تسليم خالفة اإلمام احلسن  >معاويه

 -با مظلومى صـبور  (=مـع املظلـوم الصـبور)  [بالفارسـيّة -٢٠٤
 مطبوع]

د األنصاريّ   ملحمّ

: ١قـم، ط -انتشارات دليل ما (=دليلنا)
ـــــــــــــــ.ش (=١٣٨٣ : ٢م)، ط٢٠٠٤ه
ـــــــــــــــ.ش (=١٣٨٤ : ٣م)، ط٢٠٠٥ه
ـــــــــــــــ.ش (=١٣٨٥ : ٤م)، ط٢٠٠٦ه
ـــــ.ش (=١٣٨٦ ــــيّ ٢٠٠٧ه  ١٠٤م)، رقع

 صفحة.  

 



 ١٨٧ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

، نُظِّمت يف ستّة عرش فصـالً Qدورة واحدة عن سرية اإلمام املجتبى 
 بأُسلوب أديبّ قصيص.

الســيّدة فاطمــة ابنــة اإلمــام (=  Qبــانو فاطمــه دخــرت امــام حســن 
 ) = حمرم راز (=العارفة).Qاحلسن

 مطبوع] -بانو باكرامت (=السيِّدة الكريمة)  [بالفارسيّة -٢٠٥ 

ارة يل زوّ  لغالم رضا كَ

قم،  -Lانتشارات حسنني (=احلسنني) 
، ٢٠٠٣هـــــ.ش (=١٣٨٢  ٢٠٨م)، رقعــــيّ

 صفحة.

الكتاب يف رشح أحـوال السـيِّدة نفيسـة 
راماهتــا، وهــي مــن حفيــدات اإلمــام وذِكــر ك

 ، وهو يف ستّة أقسام، عىل النحو التايل:Qاحلسن املجتبى 

الساللة الطيِّبة، احلارس النبيل، نبتة الفضيلة، من املدينـة إىل مصــر، 
سني يف ضيافة املرصيّني.  الكرامات، ضيف املقدّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qبحثى دربارهء صلح امام حسن  -٢٠٦

 )Qسة حول صلح اإلمام احلسن (= درا

 لغالم رضا أرشف السمناينّ 
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م)، ١٩٨٥هــ.ش (=١٣٦٤طهـران،  -انتشارات بعثـت (=البعثـة)
 ،  صفحة. ٤٠جيبيّ

ى امــام حســن جمتبــى  -٢٠٧   Qبحثــى كوتــاه بريامــون زنــدكَ
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 )Q(=دراسة قصرية حول سرية اإلمام احلسن املجتبى 

 قسم املؤلِّفني 

 جتميع: حممود احلكيميّ 

، ١٩٧٧هـ.ش (= ١٣٥٦قم،   صفحة. ١٢٨م)، رقعيّ

ذشـت   [بالفارسـيّة Lبر امام حسن وامام حسـني  -٢٠٨  -جـه كَ
 مطبوع] 

ـــن  ـــامني احلس ـــىل اإلم ـــر ع ـــاذا ج (=م
 )Lواحلسني

د حسن املوسويّ الكاشاينّ   للسيِّد حممّ

طبعـة م)، ال٢٠٠٠هـ.ش (=١٣٧٩طهران،  -دار الكتب اإلسالميّة
 ٢٠٠٣هـ.ش (= ١٣٨٢األُخر ،  صفحة. ٢٤٠م)، وزيريّ
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 مطبوع] -برا رستكار  (=إىل الفالح)  [بالفارسيّة -٢٠٩

د سياه كوهيان  ملحمّ

ــو فــردا (=قــدوة الغــد) هـــ.ش ١٣٩١طهــران،  -انتشــارات الكَ
 م).٢٠١٢(=

، وهي رسالة >هنج البالغة<رشح وبيان للرسالة احلادية والثالثني من 
 .Qإىل اإلمام احلسن املجتبى  Qؤمنني أمري امل

ى امـام حسـن جمتبـى  -٢١٠ بعـد از صـلح   Qبررسى تارخيى زندكَ
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 بعد الصلح) Q(=دراسة تارخييّة حلياة اإلمام احلسن املجتبى 

تاريخ اإلسـالم، تـاريخ أهـل  -رسالة جامعيّة لنيل شهادة املاجستري
 م).٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧العامليّة،  Nقم، جامعة املصطفى -Kالبيت 

ـه هـا امـام حسـن وامـام حسـني  -٢١١ ويّ   Lبررسى تطبيقـى رَ
 خمطوطة] -[بالفارسيّة

(= دراســة مقارنــة بــني خطــط ومواجهــات اإلمــامني احلســن 
 ).Lواحلسني

له خانه د زاده كَ  لعيل حممّ
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يّــة العلــوم السياســيّة/  -رسـالة جامعيّــة لنيــل شــهادة املاجســتري كلّ
ة اإلسالميّة  م).٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢طهران، املركز،  -اجلامعة احلرّ

انى سياسى امـام حسـن جمتبـى  (=دراسـة يف احليـاة  Qبررسى زندكَ
، انديشـه هـا Q) = صـلح امـام حسـن Qالسياسيّة لإلمام احلسن املجتبى 

 ، أفكار وجذور).Qوريشه ها (=صلح اإلمام احلسن 

  L امام حسن وامام حسنيبررسى ساختار بَالغى نامه ها -٢١٢
 خمطوطة] -[بالفارسيّة

 )L(=دراسة يف اهليكليّة البالغيّة لرسائل اإلمامني احلسن واحلسني 

ديّ نزاد باشاكي  ألمحد املحمّ

يّة العلوم اإلنسانيّة/ جامعة  -رسالة جامعية لنيل شهادة املاجستري كلّ
 م).٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢قم، 

 -[بالفارسـيّة  Qسـن جمتبـى بررسى سريهء سياسى امـام ح -٢١٣
 مطبوع]

 )Q(=دراسة يف السرية السياسيّة لإلمام احلسن املجتبى 

 لعذراء البه زاده

، Pجامعـة الزهـراء  -إطروحة، السطح الثـاين حلـوزة قـم العلميّـة
 م).٢٠٠٦هـ.ش (=١٣٨٥
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ــى  -٢١٤ ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــفحه ا از زن ــى ص   Qبررس
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 )Qصفحة من سرية اإلمام املجتبى  (=دراسة يف

 للسيِّد عيل شفيعي الدزفويلّ 

ر الثقافــة اإلســالميّة)، ـدفــرت نرشــ فرهنــكَ اســالمى (=مكتــب نشــ
ـــدر ـــة) ص ـــه (=مكتب ـــارات كتابخان ـــران  -انتش ــــ.ش/  ١٣٥٩طه ه

١٤٠٠ ،  صفحة. ٨٧هـ.ق، رقعيّ

ر لإلمام املجتبى  ، ويثبت Qيبحث يف هذا الكتاب هتمة الزواج املتكرِّ
ة هلا. د أُكذوبة ال صحّ  أنّ تلك التهمة جمرّ

وشه وكنار تـاريخ<العنوان اآلخر للكتاب  (=التـاريخ مـن هنـا  >از كَ
 وهناك).

ى وسريهء امـام حسـن جمتبـى  از  Qبررسى فرشده ا بريامون زندكَ
والدت تا شهادت (= دراسـة مكثَّفـة حـول حيـاة وسـرية اإلمـام احلسـن 

من الوالدة إىل الشهادة) = صميامنه بـا كـريم آل طـه (=الـوالء  Qاملجتبى 
 لكريم آل طه).
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ــه ازدواج هــا امــام حســن  -٢١٥  -[بالفارســيّة  Qبررســى قصّ

 خمطوطة]

د زواج اإلمام احلسن  ة تعدّ  )Q(= دراسة يف قصّ

د حسني الربوجرديّ (ت  هـ.ش).١٣٨٥هـ.ق/ ١٤٢٧ملحمّ

انى امـام حسـن  -٢١٦  -[بالفارسـيّة  Qبررسى كوتـاهى از زنـدكَ

 مطبوع]

ــام  ــرية اإلم ــن س ــبة ع ــة مقتض (=دراس

 )Qاحلسن 

 للسيِّد حممد احلسينيّ الشريازيّ   

د باقر الفايلّ  م: السيِّد حممّ  املرتجِ

 -كانون نرش انديشه ها اسالمى (=مجاعة نرش األفكار اإلسـالميّة)

،  ١٤١٠هـ.ش/  ١٣٦٨: ٢قم، ط  صفحة. ٩٢هـ.ق، رقعيّ
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، يبحـث الكتـاب يف جوانـب >Qثورة اإلمـام احلسـن <ترمجة كتاب 

اسة من حياة اإلمام املجتبى  ة وحسّ ، ومن عناوينه البارزة: االختبـار Qمهمّ

، ملفّ معاوية األسود، مسارعة اإلمام احلسن  لنصــرة اإلسـالم،  Qاإلهليّ

حتّـى الشـهادة،  Qملاذا اجلهاد ضدّ معاوية؟ ملاذا مل حيـارب اإلمـام احلسـن 

د زواج اإلمام احلسن  ـة Q، دروس مـن حيـاة اإلمـام احلسـن Qتعدّ ، األُمّ

 اإلسالميّة يف زمان معاوية.

وبازتـاب آن در  Qبررسى مبانى وروش تفسري امام جمتبى  -٢١٧

 خمطوطة] -يّةتفاسري معارص   [بالفارس

ــة يف  ــى األ(=دراس ــام املجتب ــرييّ لإلم ــلك التفس ــس واملس  Qس

 وانعكاساهتا عىل التفاسري املعارصة)

 ألكرم الزاهد

يّة العلوم القرآنيّـة/ جامعـة  -رسالة جامعيّة لنيل شهادة املاجستري كلّ

 م).٢٠١١هـ.ش (= ١٣٩٠علوم ومعارف القرآن الكريم، 
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بـه  Qانشناختى در نامهء امام عيل بررسى مسائل تربيتى ورو -٢١٨

 مطبوع] -[بالفارسيّة    Qفرزندش حسن بن عيل 

البنـه  Q(=دراسة يف املسائل الرتبويّة واملعرفيّة يف رسالة اإلمام عـيل 

 )Qاحلسن بن عيلّ 

 ملحمد خداياري فرد

سـة دراسـات  -رسالة جامعيّة أكاديميّة التعليم والرتبيّة، التابعة ملؤسّ

 م).٢٠٠٠هـ.ش (=١٣٧٩ة واجلامعة، وبحوث احلوز

رفته از نامهء امام عيل   .Qبه امام حسن جمتبى  Qبركَ

) = Qالبنـه احلسـن املجتبـى  Q(= املستوحى من رسالة اإلمام عيلّ 

 منشور جوان (=ميثاق الشباب).

زيــدهء شــعر معــارص مــذهبى در ســتايش امــام حســن   Qبركَ

ــارة يف مــدح اإلمــام احلســن  ــة معــارصة خمت ) = آســامن Q(=أشــعار دينيّ

 صرب (=سامء الصرب).
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ار آفتاب   [بالفارسيّة -٢١٩ زيدهء كتاب يادكَ  مطبوع] -بركَ

 (=الكتاب املنتخب يف ذكر الشمس)

 ألبو الفضل هادي منش

قـــم،  -هبـــار دهلـــا (=ربيـــع القلـــوب
ــــــ.ش (=١٣٩٢ ، ٢٠١٣ه ـــــيّ  ٧٢م)، رقع

 صفحة. 

 يف ستّة فصول، هي: Qيتناول الكتاب سرية اإلمام املجتبى 

 . زالل الكوثر.١

 .Q. سامت اإلمام املجتبى ٢

 قبل اإلمامة. Q. نشاطات اإلمام املجتبى ٣

 . بحث يف حدث الصلح.٤

 .Qإلمام املجتبى . ظروف املجتمع الثقافيّة، وجهود ا٥

 .Q. شهادة اإلمام املجتبى ٦
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انى وسـريهء امـام حسـن <العنوان اآلخر للكتاب  بزوهشى در زنـدكَ

 ).Q(=بحث يف سرية اإلمام احلسن املجتبى  Qجمتبى 

داشت سبط اكرب امام جمتبى  -٢٢٠  مطبوع] -[بالفارسيّة  Qبزركَ

(= يف ذكـــر الســـبط األكـــرب اإلمـــام 

 ).Qاملجتبى

 للسيِّد حسن الفقيه اإلماميّ 

أصـفهان،  -العلميّة >ذو الفقار<مدرسة 

 م).٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧

الكتاب عبارة عن حمارضة ألقاها املرحوم آية اهللا السيِّد حسـن الفقيـه 

 .Qاإلماميّ بمناسبة شهادة اإلمام املجتبى 

 خمطوطة] -[بالعربيّة   Qبعض صفات اإلمام احلسن  -٢٢١

 ؟
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاإلمام احلسن بالغة  -٢٢٢

 احلائريّ الكربالئيّ  لعبد الرضا الصايف

 م١٩٩٦هـ/ ١٣٨٦: النجف، ١ط

ــــكوري٢ط ــــارات ش ــــم،  -: انتش ق

: جممع جهانى ٣م)، ط١٩٩٤هـ.ش (= ١٣٧٣

) K(=جممع أهل البيت  Kاهل بيت   -العامليّ

 هـ.١٤٣٢قم، 

 ، صــفحة، الطبعــة الثالثــة:  ١٦٠الطبعتــان األُوىل والثانيــة: وزيــريّ

 ،  صفحة. ٢٧٢رقعيّ

وكلامتـه  Qالكتاب جمموعـة مـن خطـب ورسـائل اإلمـام املجتبـى 

كلمـة  ٢٠٩رسـالة،  ٢٢خطبـة وكلمـة،  ٨٢القصار، عـىل النحـو التـايل: 

 كلمة يف مواضيع شتّى. ٥٤قصرية.. مضافاً إىل 
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Lبالغة اإلمامني احلسن واحلسني  -٢٢٣

، حمسـن رشارة  ملصطفى حمسن املوسويّ

، مهدي عطبي البرصيّ   العامليّ

ـــادي ـــفوة، دار اهل ـــريوت  -دار الص ب
، ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٤  صفحة.  ٢٤١م، وزيريّ

 .>روائع احلكمة<جزء من جمموعة 

 يف جملَّد واحد. Qطُبع هذا اجلزء مع اجلزء املتعلِّق باإلمام احلسني 

 مطبوع] -[بالفارسيّةبه سو مدينهء فاضله   -٢٢٤

 (=نحو املدينة الفاضلة)

 لعيل كريمي اجلهرميّ 

ـــــخون ــــــر راس : ١قـــــم، ط -نش
ـــــــــــــــ.ش (=١٣٧٦ : ٢م)، ط١٩٩٧ه
ــــ.ش (=١٣٨٤ ، ج٢٠٠٥ه ـــريّ : ١م)، وزي

 صفحة. ٣٧٦: ٢صفحة، ج ٢٧٦
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ل للرسالة احلادية والثالثني من  يف  >هنـج البالغـة<الكتاب رشح مطوّ
، حتت العناوين التالية:  أربعة عرش قسامً

خصوصيّات األب املويص، خصوصيّات االبن املوىص إليه، الباعث 
 عىل كتابة الوصيّة، الوصيّة بتهذيب النفس، خطُّ مسري احلياة، نظـرة أُخـر

بُّ وصايا عيلّ  ـه إليـه وخـري Qعىل باعث الوصيّة، أحَ ، معرفـه اهللا والتوجُّ
الـدنيا واآلخـرة، طريـق اآلخـرة ومسـتلزماته، جـذبات املعلمني، معرفـة 

ة والعمليّة.  االرتباط باهللا.. األُسس الفكريّ

بـه  Qرشح نامهء حيات بخش امـري مؤمنـان <االسم اآلخر للكتاب 
 ).Qلإلمام احلسن  يويةاحل Q(=رشح رسالة أمري املؤمنني  Qامام حسن 

 طبوع]م -بو هبشتى (=رائحة اجلنّة)  [بالفارسيّة -٢٢٥

 حلسني عيل بور

قـم،  -انتشارات مفاتيح قرآن (=القرآن)
، ٢٠٠٥هـــــ.ش (=١٣٨٤  ٨٠م)، رقعــــيّ

 صفحة.  

الكتاب يف فصـلني: الفضـائل، واملـآثر، 
معجزه هـا وفضـيلت <واالسم اآلخر للكتاب 

 ).    Q(=مآثر وفضائل اإلمام احلسن املجتبى  >Qها امام حسن جمتبى 
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فـت (=وهكـذا قـال به برسم (إىل ولـدي) =  ـاه مـرد حكـيم كَ وآنكَ

 الرجل احلكيم).

نّة احلياة)  [بالفارسيّة -٢٢٦ ى (=جَ  مطبوع] -هبشت زندكَ

 ملحسن الكاظميّ 

ــيم ــارات م ــم،  -انتش ـــ.ش  ١٣٨٦ق ه

   م)، جيبي صغري.٢٠٠٧(=

ترمجة سلسلة للرسالة احلادية والثالثـني 

ـــه  ٢١يف  ـــب ب ـــا خاط ـــتقاة ممّ ـــاً، مس عنوان

املؤم .Qاإلمامَ املجتبى  Qنني أمريُ  ، مع ذِكر النصّ العريبّ

ى  بيانات حرضت آية اهللا العظمى آقا طباطبايى قمى بريامون زندكَ

ـيّ  Qامام حسن  (=بيانات سامحة آية اهللا العظمى السـيِّد الطباطبـائيّ القمّ

) = جمالس شـب هـا شـنبه (=جمـالس ليـايل Qحول حياة اإلمام احلسن 

 السبت).
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 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qارترين رسدار: حسن بن عيل بيد -٢٢٧

 )Q(=أيقظ قائد: احلسن بن عيلّ 

 حلسني أُستاد ويل

ى اتنشاراتى شـرب (=املركـز  مركز فرهنكَ
: ١طهـران، ط ->شربّ <الثقايفّ للطباعة والنشـر 

: ٢م)، ط١٩٩٨هــــــــــــــــ.ش (=١٣٧٧
، ٢٠٠٥هـــــ.ش (=١٣٨٤  ١٤٤م)، رقعــــيّ

 صفحة.

الكتاب عبارة عن دراسة حتليليّة يف تسعة فصـول عـن سـرية اإلمـام 
 .Qاملجتبى 

 مطبوع] -بيعت يا توطئه برا انتقام   [بالفارسيّة -٢٢٨

 (=بيعة أم مكيدة انتقام)

يالينّ  د عيل فقيهي الكَ  ملحمّ

 م).١٩٩١هـ.ش (=١٣٧٠قم،  -طبعة مهر (=الشمس)
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يبحث الكتاب يف جرائم وخيانات معاويـة بعـد الصـلح مـع اإلمـام 
، وعن أنّ بيعة الناس ملعاوية بمثابة رشارة بدء انتقامه مـن شـيعة Qاحلسن 

 .Kأهل البيت 

 خمطوطة] -[بالعربيّة  Qوثورة احلسني  Qبني صلح احلسن  -٢٢٩

 ألمحد مغنيّة

تِب عن الرسول وأهل البيت   ]٢٠ص ٧: جK[معجم ما كُ

ـــيلّ  -٢٣٠ ـــن ع ـــن ب ـــام احلس ـــدي اإلم ـــني ي ـــة  Qب  -[بالعربيّ
 مطبوع]

 ملحمد بحر العلوم

ــــر ـــد للنش ـــدن،  -زي ــــ، ١٤٢٥لن ه
 ،  صفحة.٢٣٢وزيريّ

يف رحــاب <اجلــزء الثــاين مــن جمموعــة 
، الكتــاب يف ترمجــة أحــوال >Kأهــل البيــت 

 وصلحه، يف ثالثة أبواب: Qاإلمام املجتبى 

ل: من الوالدة إىل  اخلالفة. الباب األوّ

دنة أم صلح؟  الباب الثاين: أهُ

 اخلامتة: يف هناية التطواف.
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ل   [بالفارسيّة -٢٣١  مطبوع] -باداش دسته كَ

 (=ا ملكافأة.. باقة ورد)

 لغالم رضا أكربي

مشــــهد،  -انتشــــارات الشــــمس

م)، رقعـيّ مربّـع، ١٩٩٩هـ.ش (=١٣٧٨

 صفحة.  ١٦

هـة إىل  Qتسع قصص من حياة اإلمام املجتبى  رة بالرسوم املوجّ مصوّ

ى امـام <الناشئة، العنوان اآلخر للكتـاب  زيـده از زنـدكَ داسـتان هـا بركَ

 ).Q(=قصص منتخبة من حياة اإلمام احلسن املجتبى  >Qحسن جمتبى 

  

 پ
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 مطبوع] -باره ها صرب   (=قِطَعُ الصرب)  [بالفارسيّة -٢٣٢

 ؟

بركزادر شب شعر عاشورا (=جلنة تنظـيم أمـايس عاشـوراء ستاد 
، ١٩٩٧هـ.ش (=١٣٧٦ -طهران -الشعريّة)  صفحة. ٤٨م)، رقعيّ

 .Qجمموعة شعريّة حول اإلمام املجتبى 

 -[بالفارســيّة  Qباســخ بــه شــبهاتى دربــارهء امــام حســن  -٢٣٣
 مطبوع]

(=اجلواب عىل الشـكوك املثـارة حـول 
 )Qاإلمام احلسن 

 د  اهلا

د تقدمي الصابريّ  م: حممّ  املرتجِ

ــى  ــز املجتب ــيّة Qمرك ــات التخصص ،  -للدراس ــيّ ــهد، رقع  ٥٦مش
 صفحة.

 .Qعىل ستّة عرش سؤاالً حول اإلمام احلسن املجتبى  إجابة
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ر)  [بالفارسـيّةـبانزده خوشه نور (=مخس عشـ -٢٣٤  -رة باقـة نَـوَ
 مطبوع]

ت اهللا الواعظيّ   عزّ

ــد  ــه (=الغ ــردا بِ ــارات ف ــل)انتش ــران،  -األفض ـــ.ش ١٣٨٢طه ه
 صفحة. ٣٢م)، ٢٠٠٣(=

انى امام حسن جمتبـى <عنوان الكتاب اآلخر  ذرا به زندكَ اهى كَ  Qنكَ
 ).Q(=إطاللة رسيعة عىل سرية اإلمام احلسن املجتبى 

ــزات  -٢٣٥ ــائب ومعج ــايل ومص ــتان از فض ــك داس ــد وي بانص
 مطبوع] -.   [بالفارسيّةQوكرامات امام حسن جمتبى 

ــائب  ٥٠١(= ــائل ومص ــن فض ــة ع قصّ
 )Qومعاجز وكرامات اإلمام احلسن املجتبى 

 لعبّاس العزيزيّ 

هــ.ش، ١٣٨١قـم،  -انتشارات سلسلة
=)٢٠٠٢ ،  صفحة. ٤١٦م)، وزيريّ

: Qالكتاب يف تاريخ حياة اإلمام املجتبى
 الفضائل، التعازي، املعاجز والكرامات.
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احلسـن بـن عـيل  Nبرتو از جهرهء تابناك سبط املصـطفى  -٢٣٦

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qاملجتبى 

احلسـن بـن عـيلّ  N(=شعاع من تـألق شخصـيّة السـبط املصـطفى 

 ).Qاملجتبى 

دي، مهدي بيشوايي  هلادي دوست حممّ

ــاد احلســينيّة ــة االحتّ هـــ.ق، ١٤٠٧هـــ.ش/ ١٣٦٦شــرياز،  -مجعيّ

 ،  صفحة. ٣٢وزيريّ

رة ـخمتصـ مطالـب ثة أقسام، يتناول كلّ قسـمحيتوي الكتاب عىل ثال

ل بعنوان Qحول اإلمام املجتبى  وجهات نظر حـول السـرية <: القسم األوّ

بقلـم بيشـوايي، القسـم الثـاين بعنـوان  >Qالنفيسة لإلمام احلسن املجتبـى 

ـدي،  >Qمخسة أقوال كريمة عن اإلمام احلسن املجتبـى < بقـم دوسـت حممّ

ين حــول منظومــات لــبعض الشــعراء املعــارص<والقســم الثالــث بعنــوان 

 .>Qاملعصوم الرابع اإلمام احلسن بن عيلّ 
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ــى  -٢٣٧ ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــو از زن ــيّة  Qبرت  -[بالفارس

 مطبوع]

 )Q(=شعاع من سرية اإلمام احلسن املجتبى 

 للسيِّد عبّاس رفيعي بور العلويّ 

انى تابناك امام جمتبى  (=شعاع مـن احليـاة املضـيئة  Qبرتو از زندكَ

 ف املرايا).ران آينه (=شمسٌ يف آال) = آفتابى در هزاQتبى لإلمام املج

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qبرمجدار صلح حسن بن عىل  -٢٣٨

 )Q(=رافع راية السالم.. احلسن بن عيلّ 

 ؟

 هـ.ق.١٣٩٢هـ.ش/  ١٣٥١طهران،  -املكتبة اإلسالميّة

 .Qقصائد منتخبة يف مدح ورثاء اإلمام املجتبى 

ى امـام  برمجدار صلح وآزاد (=رافع راية احلريّة والسالم) = زنـدكَ
 ).Q(=حياة اإلمام احلسن املجتبى  Qحسن جمتبى 
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 Lبرســش هــا مــردم وباســخ هــا امــام حســن وامــام حســني 
نجينـه نـور Lامني احلسـن واحلسـني مـ(=أسئلة الناس، وأجوبة اإل ) = كَ

 (=خزانة النور).

ء تـاريخ (=أروع مرونـة بطوليّـة يف برشكوه ترين نـرمش قهرمانانـه
 ).Q(= صلح اإلمام احلسن  Qالتاريخ) = صلح امام حسن 

رش در اقوال شـهادة امـام حسـن جمتبـى  (=بحـث  Qبزوهش ونكَ
) = غريـب مدينـه Qورؤية فيام قيل حول استشهاد اإلمام احلسن املجتبـى 

. -ريب املدينة)(=غ  لألبطحيّ

انى (=دراسة وحتقيق  Qيف سرية) امام حسن جمتبـى  بزهشى در زندكَ
 = حقايق بنهان (=احلقائق املحجوبة).

انى وسريهء امام حسن جمتبى  (=دراسة وحتقيـق  Qبزوهشى در زندكَ
ار آفتاب (=أثر الشمس).Qيف سرية اإلمام احلسن املجتبى   ) = يا دكَ

رامى خويش امام حسن Qبزوهشى در نامهء امام عىل   Qبه فزرند كَ
) = ديـن Qإىل ولده العزيز اإلمام احلسن  Qة اإلمام عيلّ (=دراسة يف رسال

 ودنيا جوان (=دين الشابّ ودنياه).



 ٢٠٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

فت امام حسـن جمتبـى  (=نافـذة  Qبنجره ا به آفاق شخصيّت شكَ
الرائعـة) = دريـا، طوفـان،  Qعىل آفاق شخصيّة اإلمـام احلسـن املجتبـى 

 تالطم (=بحر، إعصار، تالطم).

ى امام (=مخس قصص عن حيـاة اإلمـام  Qحسن  بنج قصه از زندكَ
(=احلنـون الرابـع: اإلمـام  Q) = مهربان جهـارم، امـام حسـن Qاحلسن 
 ).Qاحلسن 

 مطبوع] -بندجاويد (=النصيحة اخلالدة)   [بالفارسيّة -٢٣٩

د تقي املصباح اليزديّ   ملحمّ

 بقلم: عيل زينتي

انتشارات مؤسسهء آموزشى وبزوهشى 

سة  اإلمام اخلمينيّ للتعلـيم امام مخينى (=مؤسّ

هـــــ.ش ١٣٧٩: ١قــــم، ط -والبحــــوث)

هـــــــــــــــ.ش ١٣٨٣: ٤م)، ط٢٠٠٠(=

ـــد): ٢٠٠٤(= ـــزء واح ، ج (ج ـــريّ ـــر  ٦٠٠م)، وزي ـــفحة، ج اآلخ ص

 صفحة. ٢٨٨، ٢صفحة، ج ٣٠٤، ١(بجزأين): ج
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حيتوي الكتاب عىل ثالثة وأربعني درساً أخالقيّاً مع بيان لوصيّة أمـري 

ل، و ٢٢، Qلإلمام املجتبـى  Qاملؤمنني  درسـاً يف  ٢١درسـاً يف اجلـزء األوّ

ة، القـيم  اجلزء الثاين، مواضيع الدروس بالعناوين التالية: النصيحة السـامويّ

)، من العربة إىل الغفلـة، طريـق السـعادة، ٢و١األساسيّة، حاالت القلب (

، الرتبيـة، باقـات التجربـة  ، العِلم والعمل، مالذ األمن اإلهليّ اجلهاد الثقايفّ

علميّة، حقيقة الدنيا، الغرور، أدب املعارشة، مثال احلياة، االرتباط مـع اهللا ال

)، ذِكر املوت، الدنيا واآلخرة، منهاج احلياة، اجلليس ٢و١)، الدعاء (٢و١(

املناسب، آفة العالقات االجتامعيّة، اعتصام القلب، األماينّ البعيدة، القلـب 

اإلنسانيّة، الفـص الذهبيّـة، أصـل الصايف (السليم) موقع التجربة يف احلياة 

ــة، آداب الرفحــبّ التعــايل، حــذارِ مــن املزالــق،  قــة العالقــات االجتامعيّ

)، مـن ٢و١)، أنواع الـرزق، الـدنيا النموذجيّـة، درس التـاريخ (٣و٢و١(

 اإلنسانيّة إىل ....، عرفان اجلميل، من الفضيلة إىل الرذيلة.

بـه فرزنـدش  Qرشح وصيت امري املؤمنني <وعنوان الكتاب اآلخر: 

البنـه اإلمـام  Q(=رشح وصـيّة أمـري املـؤمنني عـيلّ  >Qامام حسن جمتبى 

 ).Qاحلسن املجتبى 

  



 ٢١١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــن  -٢٤٠ ــام احلس لُ ام ــت دُ كْ رّ ــر كُ ــور آن لِكج ــيّة  Qب  -[بالفرنس

 مطبوع]

 لعبّاس أمحد البستاينّ 

ــيلّ  ــام ع ــة اإلم س ــم، ط -Qمؤسّ : ١ق
هـــــ/ ١٤٢٥: ٢ط م،١٩٩٤هـــــ/ ١٤١٥
٢٠٠٥ ،  صفحة. ١٤٢م، رقعيّ

ــام  ــألة صــلح اإلم ــاب مس يبحــث الكت
 يف ستّة عرش فصالً. Qاحلسن 

ية -٢٤١  مطبوع] -هبلوانان كوجك (=البطالن الصغريان)  [بالفارسّ

 للسيِّدة نور اهلد الطباطبائيّ 

قـــم،  -انتشـــارات جامعـــة القـــرآن الكـــريم
 ١٢تي)، م)، رقعيّ مربّع (خش٢٠١٤هـ.ش (=١٣٩٣

 صفحة.  

(=األوالد السـامويّون)  >ران هبشـتىـبس<اجلزء اخلامس من جمموعة 
ــنني  ــارعة احلس ــات مص ــي جمري ــئة، حيك ـــيّ للناش ــلوب قصص ، Lبأُس

 .Qوجربئيل  Nوتشجيعهام من قِبَل النبيّ 
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 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qبيامى به جوانان به قلم امري مؤمنان  -٢٤٢

ـــباب، ـــالة إىل الش ـــري  (=رس ـــم أم بقل
 )Qاملؤمنني

 لعيل أكرب املظاهريّ   

ــرس) ــيان (=الف ــارات بارس ــم،  -انتش ق

، ٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢  صفحة.  ٧٦م)، رقعيّ

رين ـنصّ الرسالة احلادية والثالثـني يف هنـج البالغـة يف اثنـني وعشـ
 مطلباً، عىل النحو التايل:

ــر بمســتقبل االبــن، التوطئــة  إلحيــاء رســالة األب إىل االبــن، التفكُّ
م العلويّة، يف املوعظة وأسـلوب الرتبيـة، أجـلُّ  كَ الروح، تراث السلف، احلِ
األُمور، احلكمة واملعرفة، املسـألة والرمحـة واحلكمـة، اآلخـرة غايـة خلـق 

هيرّ بعضـها عـىل بعـض، احلكمـة  شبيه أهل الدنيا بالكالب العاويةالدنيا، ت
ـم واملعـارش كَ ـيَم، مسـك والكرامة، الوصـايا الثالثـون، احلِ ـم والقِ كَ ة، احلِ

سن العاقبة.  اخلتام، احلكم يف املرأة، حُ

 >Qنامـهء امـري مؤمنـان بـه امـام حسـن <العنوان الفرعيّ للكتـاب 
 ).Qالبنه اإلمام احلسن  Q(=رسالة أمري املؤمنني 

 



 ٢١٣ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــا اإلمــام احلســن  -٢٤٣ انى غريــب در وطــن ي ــدكَ   Qبريامــون زن
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 )Qب يف الوطن، أو اإلمام احلسن (=يف سرية الغري

يّ  للسيِّد تقي  الطباطبائيّ القمّ

د صادق العاشوريّ   إعداد: حممّ

، ١٤٢٤قم،  -حماليت  صفحة. ٣٢٨هـ،وزيريّ

اجلزء السـابع مـن دورة جمـالس الليـايل السـبتيّة، وهـو املحـارضات 
ن حياة اإلمام احلسن   .Qاملجموعة يف كتاب يدوِّ

ــن  -٢٤٤ ــام حس ــوا دوم، ام ــام  Qبيش ــاين، اإلم ــام الث (=اإلم
 مطبوع] -)   [بالفارسيّةQاحلسن

 -ة التحرير لدار التبليـغ اإلسـالميّ هيأ
قـم،  -قم، انتشـارات دار التبليـغ اإلسـالميّ 

 م).١٩٧٣هـ.ش (=١٣٥٢

بــا بيشــوايان <اجلــزء الرابــع مــن دورة 
ـة  >بزرك اسالم آشناشويم ف عىل أئمّ (=لنتعرّ

 سالم العظامء).اإل
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ث الكتاب عن سرية اإلمام املجتبى   ، حتت العناوين التالية:Qيتحدّ

ــة، املصــيبتان الفاجعتــان، يف  حمــلّ الــوالدة، احلضــن الطــاهر للرتبي

جبهــات القتــال، نصــري حمرومــي املجتمــع، كــلّ يشء يف ســبيل اهللا، أوالد 

؟، رشعـة  الصـلح  الصـلح،اإلمام، ملاذا مل حيـارب اإلمـامُ احلسـن معاويـةَ

ة اخلارجيّة، مـن منظـور السياسـة الداخليّـة، املفروض، من منظور السياس

م من احلرب، أربعة آالف ال غري، اجليش املتضـارب، النـاس اخلائنـة،  التربُّ

القائد اخلائن، املؤامرات اخليانيّة، اإلمضاء عىل بياض، نصّ اتفاقيّة الصلح، 

 ، الزوجة اخلائنة.، املؤامرة الشيطانيّةQأهداف اإلمام 

 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qبيشوا دوم، امام حسن جمتبى  -٢٤٥

 )Q(=اإلمام الثاين، اإلمام احلسن املجتبى 

 حلسني حسني زاده اوره النطنزيّ 

 ١٣٨٨قـم،  -اشك ياس (=دمعة اليـاس)

، ٢٠٠٩هـ.ش (=  صفحة.  ٨٠م)، رقعيّ

يف  Qيرشح الكتاب سرية اإلمـام املجتبـى 

 ثالثة فصول، هي:

 



 ٢١٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ل: اإلمام احلسن   .Nيف عرص نبيّ اإلسالم  Qالفصل األوّ

 يف عرص إمامته. Qالفصل الثاين: اإلمام احلسن 

 .Qالفصل الثالث: شهادة اإلمام احلسن 

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qبيشوا دوم، حرضت امام حسن  -٢٤٦

 )Q(=اإلمام الثاين، اإلمام احلسن 

سة يف طريق احلقّ  ة حترير مهليأ  ؤسّ

ــق احلــقّ  : ١٠قــم، ط -انتشــارات يف طري
، ٢٠٠٠هـ.ش (= ١٣٧٩  صفحة. ٣٢م)، رقعيّ

ـــن دورة  ـــع م ـــزء الراب ـــوايان <اجل بيش
ة املعصومون Kمعصوم م الكتـاب إىل اللغـات العربيّـة K(=األئمّ ). تُرجِ

 واألُردو والرتكيّة وغريها.

 مطبوع] -[بالبشتو   Qبيشوا دوم، حرضت امام حسن  -٢٤٧

سة يف طريق احلقّ   ملؤسّ

د رحيم الدراينّ  م: حممّ  املرتجِ
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) K(=جممع أهـل البيـت  Kجممع جهانى اهل بيت  قـم،  -العـامليّ
، ٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧  صفحة. ٤٠م)، رقعيّ

ــن دورة  ــع م ــزء الراب ــة اجل ــوم<ترمج ــوايان معص ــة  >بيش (=األئمّ
 املعصومون).

:  Kحقيقيّة ملجمع أهل البيت [سجلّ النشاطات العلميّة والت العامليّ
١٩٢[ 

 مطبوع] -[بالبنغاليّة   Qبيشوا دوم، حرضت امام حسن  -٢٤٨

 )Q(=اإلمام الثاين، اإلمام احلسن 

سة يف طريق احلقّ   مؤسّ

د معني الدين م: حممّ  املرتجِ

) K(=جممع أهـل البيـت  Kجممع جهانى اهل بيت  قـم،  -العـامليّ
 صفحة. ٤٠، م)، رقعيّ ٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧

ة املعصومون <ترمجة اجلزء الرابع من جمموعة   .>Kاألئمّ

(=سـجلّ  K[كارنامهء علمى بزوهشـى جممـع جهـانى اهـل بيـت 
):  Kالنشاطات العلميّة والتحقيقيّة ملجمع أهل البيت   ]١٩٠العامليّ



 ٢١٧ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 -[باإلندونيســيّة  Qبيشــوا دوم، حضـــرت امــام حســن  -٢٤٩
 مطبوع]

) K(=جممع أهل البيت  Kجممع جهانى اهل بيت   العامليّ

م: قسم الرتمجة يف املجمع  املرتجِ

ـــت  ـــل البي ـــع أه ـــامليّ  Kجمم ـــيا،  -الع ــــ.ش ١٣٨٦إندونيس ه
=)٢٠٠٧ ،  صفحة. ٣٤٥م)، وزيريّ

أعـالم <ر جـزءاً بعنـوان ـترمجة اجلزء الرابع من جمموعة بأربعـة عشـ
 .>اهلداية

(=سـجلّ  K[كارنامهء علمى بزوهشـى جممـع جهـانى اهـل بيـت 
):  Kالنشاطات العلميّة والتحقيقيّة ملجمع أهل البيت   ).١٧٩العامليّ

 مطبوع] -[بالطاجكيّة  Qبيشوا دوم، حرضت امام حسن  -٢٥٠

سـة يف طريـق  مؤسسهء در راه حـق (= مؤسّ
(  احلقّ

م: عبد اهللا زرين تاج    املرتجِ

(=جممـع أهـل  Kجممع جهـانى اهـل بيـت 
) Kالبيت  ، ٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧قم،  -العامليّ  صفحة. ٣٦م)، رقعيّ

 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٢١٨

ــة  >بيشــوايان معصــوم<ترمجــة اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة  (=األئمّ
 املعصومون)

(=سـجلّ  K[كارنامهء علمى بزوهشـى جممـع جهـانى اهـل بيـت 
 ].٢٠٠العاملي):  Kالنشاطات العلميّة والتحقيقيّة ملجمع أهل البيت 

 مطبوع] -[بالتاميليّة  Qام حسن بيشوا دوم، حرضت ام -٢٥١

 )Q(=اإلمام الثاين، اإلمام احلسن 

سة يف  )طمؤسسهء در راه حق (=مؤسّ  ريق احلقّ

م: قسم الرتمجة يف جممع أهل البيت   العامليّ  Kاملرتجِ

) K(=جممع أهـل البيـت  Kجممع جهانى اهل بيت  قـم،  -العـامليّ
، ٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤  صفحة. ٦٠م)، رقعيّ

ــة  >بيشــوايان معصــوم<ترمجــة اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة  (=األئمّ
 املعصومون).

(=سـجلّ  K[كارنامهء علمى بزوهشـى جممـع جهـانى اهـل بيـت 
):  Kالنشاطات العلميّة والتحقيقيّة ملجمع أهل البيت   ].٢٠٢العامليّ



 ٢١٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

بيشـــوا دوم، معصـــوم جهـــارم، (=اإلمـــام الثـــاين، املعصـــوم 
(=شخصــيّة  Qامــام حســن جمتبــى الرابــع) = شخصــيت وفضــايل 

 ).Qوفضائل اإلمام احلسن املجتبى 

ـــ -٢٥٢ ـــوم، حض ـــوا دوم وس ـــام ـبش ـــن وام ـــام حس رت ام
لثـــاين والثالـــث، (=اإلمامـــان ا  Lحســـني

)  Lمــــام احلســــني اإلمــــام احلســــن واإل
 مطبوع] -[بالبورميّة

سة يف طريق احلقّ    مؤسّ

ــت ــل البي ــع أه ــة يف جمم ــم الرتمج م: قس ــرتجِ ــع  Kامل ، جمم ــامليّ الع
، ٢٠٠٤هـــ.ش/  ١٣٨٣بورمــا،  -Kجهــانى اهــل بيــت  م، رقعــيّ

 صفحة. ١٦٨

ـــة  ـــن جمموع ـــامس م ـــع واخل ـــزأين الراب ـــة اجل ـــوايان <ترمج ييش
ـــة املعصـــومون  >Lمعصـــوم  ـــع خمـــتصّ K(=األئمّ )، واجلـــزء الراب

 .Qباإلمام املجتبى 

(=سـجلّ  K[كارنامهء علمى بزوهشـى جممـع جهـانى اهـل بيـت 
):  Kالنشاطات العلميّة و التحقيقيّة ملجمع أهل البيت   ]١٨٨العامليّ
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ـــيّة -٢٥٣ ـــاحلني)  [بالفارس ـــام الص ـــاحلان  (=إم ـــوا ص  -بيش

 مطبوع]

 للسيِّد تقي الواردي

ـــني ـــم،  -دار الثقل ــــ.ش (=١٣٨٥ق ، ٢٠٠٦ه ـــيّ  ٤٢٢م)، رقع

 صفحة.

وفضــائله يف مخســة  Qيتنــاول الكتــاب ســرية اإلمــام املجتبــى 

ــال ــول، الفص ــائله  نفص الن يف فض ــه Qاألوّ ــث يف حيات ــل الثال ، والفص

ــ ــوالً لعص ــأته وص ــه إىل نش ــان طفولت ــه ـزم ــل Qر امامت ــاول الفص ، وتن

ـــة وأســـامء أوالده، وتنـــاول الفصـــل اخلـــامس  الرابـــع ســـريته اخلاصّ

، مضـافاً إىل مسـألة كثـرة Qاإلجابة عـىل الشـبهات املثـارة حـول صـلحه

 .Qإليه  طالقه لزوجاته املنسوبة

 خمطوطة] -بيشوا صاحلان  (=إمام الصاحلني)  [بالفارسيّة -٢٥٤

 لرضا البابيلّ 

، عـىل النحـو Qالكتاب يف مخسة فصول عـن سـرية اإلمـام املجتبـى 

 التايل:
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 . من املدينة إىل املدينة.١

 . يف وسط امليادين.٢

 . عاشوراء الصلح.٣

 . حتّى يوم الواقعة.٤

 . كالم املجتبى وسلوكه.٥

ى نامهء امام حسـن جمتبـى <االسم اآلخر للكتاب  (=سـرية  >Qزندكَ
 ).Qاإلمام احلسن املجتبى 

 مطبوع] -بيشوا صلح  (=إمام الصلح)  [بالفارسيّة -٢٥٥

 لفخر الدين احلجازيّ 

( ــميّ ــة اهلاش ــمى (=مكتب ــه هاش  -كتابخان
ــران،  ـــ/ ١٣٨٨طه ، ١٣٤٧ه ــيّ ـــ.ش، جيب  ٤٠ه
 صفحة. 

رت ـبيشوا صلح، به افتخار مـيالد حضـ<العنوان الكامل للكتاب 
 .>Qامام حسن بن عىل املجتبى 

(=إمــام الصــلح، بمناســبة ذكــر مولــد اإلمــام احلســن بــن عــيلّ 
 ).Qاملجتبى
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   Qبيشوا علم واخالق، حرضت امام حسن جمتبى  -٢٥٦

مام العِلم واألخالق، اإلمام احلسـن إ(=
 مطبوع] -رسيّة)  [بالفاQاملجتبى 

 ألمري مهدي مراد احلاصل

ـــت  ـــاد تربي ـــى من ـــهء فرهنكَ مؤسس
ســة رائــد  ــة)ل(=مؤسّ طهــران،  -لرتبيــة الثقافيّ

ـــــ.ش (= ١٣٨٠ ، ٢٠٠١ه ــــيّ  ٣٢م)، رقع
 صفحة.

ى جهـارده معصـوم <اجلزء الرابع من جمموعة  ذر بـر زنـدكَ  >Kكَ
 ).K(=مرور عىل سرية األربعة عرش معصوماً 

* * 
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 -[بالفارسيّة  Lتاريخ اسالم در دوران امام حسن وامام حسني  -٢٥٧
 مطبوع]

 )L(=تاريخ اإلسالم يف عرص اإلمامني احلسن واحلسني 

 بزوهشكدهء سباه (=مركز العسكرة)

م)، ٢٠٠٤هــــ.ش (=١٣٨٣ -ســـبهر انديشـــه (=ســـامء األفكـــار)
 ،  صفحة.١٩٢وزيريّ

 وخصال كلٍّ منهام. Lحو الكتاب عىل دوريت إمامة احلسن واحلسني 

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qتاريخ امام حسن جمتبى  -٢٥٨

 لكامل سليامن

م: بدر الدين الكتايبّ (ت  هـ)١٤٠٨املرتجِ

، مـن اللغـة العربيّـة >، دراسـة وحتليـلQاحلسـن بـن عـيلّ <ترمجة كتـاب 
 إىل الفارسيّة.

 ت
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 مطبوع] -[باألُردو   Qتاريخ حسن جمتبى  -٢٥٩

د   هـ)١٣٩٩لطيف األنصاريّ (تملحمّ

م/ ١٩٦٣الهــــور،  -املكتبــــة اإلماميّــــة
 هـ. ١٤٠٣

، ١ط ، ٢صــفحة، ط ٥٧٦: رقعــيّ : وزيــريّ
 صفحة. ٦٨٣

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــاب حي ــث الكت ــت  Qيبح ــات، حت ة جه ــدّ ــن ع م
ــريته  ــن س ــذة ع ــة: نب ــب التالي ــيّ  Qاملطال ــن  Nالنب ــام احلس ، Qواإلم

ــه ــه Qعبادت ــه Q، علم ــرةQ، خطب ــة كث ــاة  ، خراف ــوار حي ــزواج، أط ال
ــام املختلفــة، عصــ ، شــهادته، جتهيــزه Q، صــلحه Qر خالفتــه ـاإلم

 وتكفينه، األوالد والزوجات. 

ة:  ة اهلنديّ  ]٢٧٧[مؤلَّفات الشيعة يف شبه القارّ

انى امام حسن جمتبى  -٢٦٠  مطبوع] -[بالفارسيّة   Qتاريخ زندكَ

 )Q(=تاريخ سرية اإلمام احلسن املجتبى 

 مهدي املريزائيّ للسيِّد 

 م).٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢طهران،  -نرش مهام
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ى امــام جمتبــى   Q(=تــاريخ حيــاة اإلمــام املجتبــى  Qتــاريخ زنــدكَ
 = حماسن األبرار يف ترمجة عارش بحار األنوار.

ــت  -٢٦١ ــل بي ــريم اه ــوار از ك ــىل ان ــل <در  Kجت ــة أه ملحم
 مطبوع] -.    [بالفارسيّة>Kالبيت

 ، يف ملحمة...)Kم أهل البيت (=انبثاق األنوار من كري

 لنرسيسن بابا نزاد

رســالة جامعيّــة لنيــل شــهادة املاجســتري، فــرع اللغــة واألدب 
ــة اآلداب والعلــوم اإلنســانيّة، جامعــة الفــردويسّ  يّ ، كلّ مشــهد،  -العــريبّ

 م).٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩

ــن  -٢٦٢ ــام حس ــى ام ــى اجتامع ــريهء سياس ــى س ــل قرآن   Qحتلي
 خمطوطة] -[بالفارسيّة

ــــن (= ــــام احلس ــــرية اإلم ــــرآينّ لس ــــل ق ــــيّة  Qحتلي السياس
 واالجتامعيّة)

 للسيِّدة خدجية التقويّ 

ة ــرّ ــة احل ــتري، اجلامع ــهادة املاجس ــل ش ــة لني ــالة جامعيّ ــا،  -رس فس
 م).٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩
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ــن  -٢٦٣ ــام حس ــى ام ــى اجتامع ــريهء سياس ــى س ــل قرآن   Qحتلي
 خمطوطة] -[بالفارسيّة

ــــن  ــــام احلس ــــرية اإلم ــــرآينّ لس ــــل ق ــــيّة  Q(=حتلي السياس
 واالجتامعيّة).

 لنرسين جاويدي آل سعدي
ة ــرّ ــة احل ــتري، اجلامع ــهادة املاجس ــل ش ــة لني ــالة جامعيّ ــا،  -رس فس

 م).٢٠٠٩هـ.ش (=١٣٨٨
حتليـــل قرآنـــى ســـريهء سياســـى اجتامعـــى امـــام حســـن  -٢٦٤

 خمطوطة] -[بالفارسيّة  Qجمتبى
السياســيّة  Qاإلمــام احلســن املجتبــى  (=حتليــل قــرآينّ لســرية

 واالجتامعيّة).
 لسعيد الغالميّ 

ـــرآن  ـــوم الق ـــتري يف عل ـــهادة املاجس ـــل ش ـــة لني ـــالة جامعيّ رس
يّة أُصول الدين  م).٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم،  -واحلديث، من كلّ

ــن  -٢٦٥ ــام حس ــى ام ــاد واخالق ــريهء عب ــرآينّ س ــل ق   Qحتلي
 خمطوطة] -[بالفارسيّة

 العباديّة واألخالقيّة) Qسرية اإلمام احلسن (=حتليل قرآينّ ل
د األسديّ   ملحمّ

ـــرآن  ـــوم الق ـــتري يف عل ـــهادة املاجس ـــل ش ـــة لني ـــالة جامعيّ رس
يّة أُصول الدين  م).٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم،  -واحلديث، من كلّ
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حتليـــل نـــيم قـــرن سياســـت تبليغـــاتى امويـــان در شـــام   -٢٦٦
 خمطوطة] -[بالفارسيّة

ـــة يف (=حتليـــل لنصـــف قـــرن مـــن الس ـــة األُمويّ ياســـة اإلعالميّ
 الشام)

 لفهيمة فرمهدبور
ــعد  Qيف الكتــاب بحــث عــن صــلح اإلمــام احلســن  مــن صُ

 خمتلفة.
 -[بالفارســيّة  Qحتليــل وبررســى صــلح امــام حســن  -٢٦٧

 مطبوع]
ـــل لصـــلح اإلمـــام  (=دراســـة وحتلي

 )Qاحلسن
ق املهدويّ  د مُصدِّ  ملحمّ

ـــرأي) ـــنّاع ال ـــازان (=صُ ـــر س  -فك
م)، ٢٠١٢هــــــ.ش (=١٣٩١ طهـــــران،

 ،  صفحة. ٢٣٦وزيريّ
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نُظِّم الكتاب يف أربعة أقسام، حيتـوي كـلّ قسـم منهـا عـىل املطالـب 
ة اإلمام احلسن  ل: هويّ والتيّـار املخـالف، وهـو يف  Qالتالية، يف القسم األوّ

 ثالثة فصول.
ويف القســم الثــاين: املواجهــة مــع معاويــة، وهــو يف أربعــة فصــول، 

ـــ ـــم الثال ـــة ويف القس ـــيّة واالجتامعيّ ـــة والسياس ـــذور التارخييّ ث: اجل
ــو  ــلح، وه ــح الص ــع: مالم ــم الراب ــلني، ويف القس ــو يف فص ــلح، وه للص

 يف أربعة فصول.
ـــى  -٢٦٨ ـــن جمتب ـــام حس ـــى ام انى سياس ـــدكَ ـــيىل از زن   Qحتل
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Q(=حتليل للسرية السياسيّة لإلمام احلسن املجتبى 
ــن مرت ــر ب ــينيّ للســيِّد جعف ـــى احلس ض

 العاميلّ 
د سبهر م: حممّ  املرتجِ

دفرت تبليغات اسالمى (مكتـب اإلعـالم 
( هـــــ.ش ١٣٦٩: ١قــــم، ط -اإلســــالميّ

ـــــــــــــــ.ش ١٣٧٢: ٢م)، ط١٩٩٠(= ه
ـــــــــــــــ.ش ١٣٧٦: ٣م)، ط١٩٩٣(= ه
 م).١٩٩٧(=
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، اجلزآن   صفحة. ٢٥٦: ٣صفحة، ج ٢٤٨: ٢و١وزيريّ
د يف عهـــ Qاحليـــاة السياســـيّة لإلمـــام احلســـن <ترمجـــة كتـــاب 

ــة بعــده ــة: >الرســول واخللفــاء الثالث ، يف ثالثــة فصــول، بالعنــاوين التالي
، يف N، الرتبيــة بــني أحضــان النبــيّ Qالسياســة مــن وجهــة نظــر اإلمــام 

، يف الفتوحـــات، مســـألة حضـــوره  يف الفتوحـــات، يف  Qتوديـــع أيب ذرّ
 ، ما العثامنيّة؟Qجمريات حصار عثامن، موقفه 

ــن  ــام حس ــلح ام ـــرده از ص ــيىل فش ــن  Qحتل ــة ع كثَّف ــة مُ (=دراس
ة ا در قالــب صــلح (=مواجهــة يف ) = مبــارزQصــلح اإلمــام احلســن 

 ة صلح).هيأ
ــ ــرب حض ــبط اك ــهادت س ــزارش ش ــت كَ ــدوين وتثبي ــام ـت رت ام

(=تـدوين وتوثيـق تقريـر شـهادة السـبط األكـرب اإلمـام  Qحسن جمتبـى 
ــر Qاحلســن املجتبــى  املــاس ريــزه هــا (=حكايــة مجــر ) = حكايــت اخكَ

 رقاق األملاس).
 مطبوع] -تربت غريب  (=الرتبة املهجورة)   [بالفارسيّة -٢٦٩

ــــويّ  ــــد صــــادق املوس للســــيِّد حممّ
رماروديّ   الكَ

ـــــارات تاســـــوعا مشـــــهد،  -انتش
، ٢٠٠٠هــــــ.ش (=١٣٧٩  ٢٤م)، رقعـــــيّ

 صفحة.
ــى  ــام املجتب ــرية اإلم ــىل س ــرور ع   Qم

  بلغة أدبيّة. 
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  Qتربيـــت در ســـريه وســـخن امـــام حســـن جمتبـــى  -٢٧٠

 مطبوع] -[بالفارسيّة

ـــام  ـــالم اإلم ـــرية وك ـــة يف س (=الرتبي

 )Qاحلسن املجتبى 

 لعبد الكريم باك نيا   

ــــــرت ــــــارات هج ــــــم،  -انتش ق

ــــ.ش (=١٣٨٢ ، ٢٠٠٣ه ـــيّ  ٢٠٠م)، رقع

 صفحة.

ــام  ــرية اإلم ــن س ــة م ــوالت تربويّ ــبع مق ــاب إىل س ق الكت ــرّ تط

 ، هي:Qاحلسن 

 عنارص الرتبية.. ١

 . قواعد الرتبية.٢

٣. ّ  . رشائط وخصائص املُريبِّ

 . أساليب الرتبية.٤

 . تقويم السلوك والوقاية من الزلل.٥

 .Q. قصص تربويّة من سرية اإلمام املجتبى ٦

 وتربية الولد الصالح.  Q. اإلمام املجتبى ٧
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ـــق   -٢٧١ ـــة دمش ـــارخي مدين ـــن ت ـــن م ـــام احلس ـــة اإلم ترمج
 مطبوع] -[بالعربيّة

البـــن عســـاكر أيب القاســـم عـــيلّ بـــن 
 هـ)٥٧١-٤٤٩احلسن الدمشقيّ (

د باقر املحموديّ     حتقيق: حممّ
ســـــة املحمـــــوديّ  بـــــريوت،  -مؤسّ

، ١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠  صفحة.   ٢٩٣م، رحيلّ
تـأريخ <مـن كتـاب  Qمنتخب من األقسام املتعلِّقة باإلمام املجتبـى 

خي أهل السنِّة.البن عساكر، وهو م >مدينة دمشق  ن مؤرِّ
ــن  ــارة ع ــاب عب ــت  ٤٠٨الكت ــديث حت ــمّ  ٢٤٥ح ــوعاً، وت موض

 التعريف برجال األحاديث يف آخر الكتاب.

 Nترمجة السبط األكرب رحيانة الرسول<العنوان الكامل للكتاب، هو: 
ي شباب أهل اجلنّة اإلمام احلسن   .   >من تاريخ مدينة دمشق Qوأحد سيِّدَ

ــن  -٢٧٢ ــام احلس ــة اإلم ــري  Qترمج ــات الكب ــاب الطبق ــن كت م
   مطبوع] -البن سعد  [بالعربيّة

 هـ)١٤١٦للسيِّد عبد العزيز الطباطبائيّ (ت

سة آل البيت  هــ.ق/ ١٤١٦قم،  -Kمؤسّ

١٣٧٤ ،  صفحة. ١٢٦هـ.ش، وزيريّ
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، Qرواية منتخبة عـن حيـاة اإلمـام املجتبـى ١٨٨الكتاب عبارة عن 
.>الطبقات<من كتاب   ، ومؤلّفه من علامء السنّة يف القرن الثالث اهلجريّ

تِّبَت الروايات يف ثالثة عرش فصالً، عىل الرتتيب التايل:  رُ
العقيقــة، حلــق ، ذِكــر األذان يف أُذنــه، Qأوالد اإلمــام احلســن 

فيـه ومـا  N، مـا قـال رسـول اهللا Nبرسـول اهللا  الرأس، تسـميته، شـبهه
ــيّ  ــم النب ــا علَّ ــن  Nصــنعه، م ــرية  Qاحلس ــن س ــب م ــدعاء، جان مــن ال

، وفاته ودفنه. ، خامتة، صلحه، سقيهQاإلمام احلسن   بالسمّ
من العـدد  >تراثنا<طُبِع هذا الكتاب ابتداءً عىل شكل حلقات يف جملة 

.١٤٠٨فام بعد لسنة  ١١  هـ، ومن ثمّ طُبع بصورة كتاب مستقلّ
ــــاب امــــام حســــن  -٢٧٣ ــــون   Qترمجــــهء ب از جــــالء العي

 مطبوع]-[باألُردو
 )>جالء العيون<من كتاب  Q(=ترمجة باب اإلمام احلسن 

 مة املجليسّ للعال
م: السيِّد صابر حسني الرسسويّ   املرتجِ

 صفحة  ١٢٠هـ، ١٣٨٤ساهيوال (الباكستان)، 
ة:  ة اهلنديّ  ]٣٩٨[مؤلّفات الشيعة يف شبه القارّ
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 مطبوع]-ر   [بالفارسيّةترمجهء جلد دهم بحار األنوا -٢٧٤
(=ترمجة اجلـزء العـارش مـن كتـاب بحـار 

 األنوار)
 مة املجليسّ للعال

د جواد النجفيّ     م: حممّ  املرتجِ
ـــــة  ـــــالميه (=املكتب ـــــى اس كتابفروش

هــــ.ش/ ١٣٥٥: ١طهـــران، ط -اإلســـالميّة)
ـــــــ.ش (=١٣٨٠: ٣م، ط١٩٢٦ م)، ٢٠٠١ه

 ،  صفحة. ٤٥٤وزيريّ
ــى  ــام املجتب ــق باإلم ــم املتعلِّ ــة القس ــاب  Qترمج ــن كت ــار <م بح

ــوار ــث >األن ــزآن الثال ــة القديمــة، واجل ــن الطبع ــزء العــارش م ــو اجل ، وه
واألربعـون والرابــع واألربعــون مــن الطبعـة احلديثــة، ويبــدأ مــن القســم 
ــاب  ــب الكت ــني، ومطال ــابع والثالث ــاجلزء الس ــتم ب ـــر وخي ــامن عش الث

 بالعناوين التالية:
، Q، كيفيّــة صــلح اإلمــام احلســنQفة صــلح اإلمــام احلســن فلســ

ــن  ــام احلس ــني اإلم ــل ب ــا حص ــات م ــه  Qجمري ــل زمان ــة، أه ومعاوي
ــن  ــام احلس ــرية اإلم ــالق Qوعش ــوال وأخ ــواريخ وأح ــق بت ــيام يتعلَّ ، ف

 Qونســاؤه، اإلمــام احلســن Q، أوالد اإلمــام احلســن Qاإلمــام احلســن 
 .Qووصاية اإلمام احلسني 
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ـــا -٢٧٥ ـــن <ب ترمجـــة كت ـــام احلس ـــدورQاإلم ـــوثر امله   >، الك
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 لسليامن كتاينّ 
م: ؟  املرتجِ

يّــة اإلهليّــات واملعــارف  رســالة جامعيّــة لنيــل شــهادة املاجســتري، كلّ
هـــــ.ش ١٣٩١جامعــــة إعــــداد املعلّمــــني، شــــرياز،  -اإلســــالميّة

 م).٢٠١٢(=
ــاب  -٢٧٦ ــة كت ــن <ترمج ــام حس ــال ام ــيّة  Qرشح ح -[بالفارس

 طوطة]خم
قدريّ   لفروغ مهدي زاده الطَّرَ

 صفحة. ١٥٦مشهد،  -Pرسالة حوزويّة، مدرسة زهرا اطهر 
 مطبوع]-[بالفارسيّة  >Qكلمة اإلمام احلسن <ترمجة  -٢٧٧

 للسيِّد حسن الشريازيّ 
د   م: عيل رضا مريزا حممّ  املرتجِ

هـ.ش/ ١٣٥٨طهران،  -انتشارات نور
١٣٩٨ ،  صفحة. ٢٥٦هـ.ق، وزيريّ

ـــاب  ـــيّة لكت ـــة الفارس ـــة <الرتمج كلم
. >Qاإلمام احلسن   مرفقة بالنصّ العريبّ
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ــن عــيلّ  -٢٧٨ ــى احلســن ب   ٢-١ج Qترمجــة مســند اإلمــام املجتب
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 لعزيز اهللا العطارديّ 
د رضا العطائيّ    م: حممّ  املرتجِ

ـــــارد ـــــارات عط ـــــران،  -انتش طه
، ٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٧٨ : ٢و١جم)، وزيـريّ
 صفحة. ١٠٣٥

ـــاب  ـــيّة لكت ـــة الفارس ـــند <الرتمج مس
تِّبت عىل أربعة أقسام، كالتايل:Qاإلمام املجتبى   ، ورُ

ل: احلياة، الفضائل، املناقب ودالئل اإلمامة.  القسم األوّ
 القسم الثاين: احلروب، ما جر بن اإلمام ومعاوية.

ت، القســم الثالــث: الشــهادة، فضــيلة زيــارة قــرب اإلمــام، الزوجــا
 األوالد، األصحاب، املدائح واملراثي.

 القسم الرابع: أحاديث اإلمام ومواعظه مع الرواة.
ترمجـهء نامــهء سـى ويكــم هنـج البالغــة (=ترمجـة الرســالة احلاديــة 

البنـه حسـن  Qوالثالثني من هنج البالغة)، وصـيت نامـهء امـري املـؤمنني 
ــه احلســن  Qدر قالــب نظــم ونثــر (وصــيّة أمــري املــؤمنني  Qجمتبــى  البن
) = نمى از يمى (=قطرة من بحر). Qاملجتبى  يف قالب شعريّ ونثريّ
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ترمجــه وتوضــيح جهــل (=أربعــني) حــديث از (=عــن) امــام 

م) احلسنيّة. Qحسن جمتبى  كَ  = حكمت ها حسنى (=احلِ

ــة ورشح  ــة (=ترمج ــج البالغ ــك هن ــى وي ــهء س ــه ورشح نام ترمج

ة) = بــا بــدر در بــيج وتــاب الرســالة احلاديــة والثالثــني مــن هنــج البالغــ

ى (=مع الوالد يف مشاقّ احلياة).  زندكَ

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qترمجهء وصيتنامهء امري املؤمنني  -٢٧٩

 )Q(=ترمجة وصيّة أمري املؤمنني 

 لعبد املهدي بن أبو تراب احلسينيّ النفييسّ 

 هـ.١٢٦٧طبعة 

 Qالبنه املجتبى  Qالكتاب ترمجة لوصيّة امري املؤمنني 

ـــب  ـــرس الكت ـــى (=فه ـــابى فارس ـــا ج ـــاب ه ـــت كت [فهرس

 ]٨٨٤:  ١الفارسيّة املطبوعة) 

ــى  ــن جمتب ــام حس ــوك ام ــرياز در س ــال ش ــد وص ــب بن  Qتركي

ة لوصــال الشــرياريّ يف رثــاء اإلمــام احلســن املجتبــى  ) Q(=قطــع شــعريّ

 جراغ وصول (=نرباس الوصول). –
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ـــىل  -٢٨٠ ـــام ع ـــيت ام ـــب وص ـــن  Qتركي ـــام حس ـــه ام   Qب
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 )Qلإلمام احلسن  Q(=هيكليّة وصيّة اإلمام عيلّ 
د عيل رضا لو  ملحمّ

رســالة جامعيّــة، فــرع الدينيّــة والعربيّــة، مركــز احلكــيم أبــو 
هـــــ.ش ١٣٧٧كــــرج،  -القاســــم الفــــردويسّ إلعــــداد املعلمــــني

 م).١٩٩٨(=
الكتــاب يف بيــان البنــاء النحــويّ والصـــريفّ للرســالة احلاديــة 

 الثالثني من هنج البالغة.و
 مطبوع] -[باألُردو  Qتسكني الفتن يف صلح احلسن  -٢٨١

 هـ)١٣٧٥للسيِّد عديل أخرت (ت
 صفحة. ٢٧٠م، ١٩٥٣جالل بور (الباكستان)،  -املدرسة اجلعفريّة

فــات الشــيعة يف شــبه  [تأليفــات شــيعه در شــبه قــارهء هنــد (=مؤلّ
ة اهلنديّة):   ]٣٤٢القارّ

ــن  -٢٨٢ ــام حس ــلح ام ــد از ص ــة بع ــيع در كوف ــان  Qتش ــا باي ت
 خمطوطة] -امويان  [بالفارسيّة

(=التشــيُّع يف الكوفــة مــن بعــد صــلح اإلمــام احلســن حتّــى انتهــاء 
.(  العهد األُمويّ
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رسالة جامعيّة لنيل شهادة املاجسـتري، فـرع تـاريخ التشـيُّع، مدرسـة 
 م).٢٠٠٩ش (=هـ.١٣٨٨، Nجامعة املصطفى  -التاريخ واألديان

در آثــار اســالم شناســان غربــى از  Qتصــوير امــام حســن  -٢٨٣
 خمطوطة] -نيمه دوم قرن نوزده تا بايان قرن بيستم.   [بالفارسيّة

ــن  ــام احلس ــامل اإلم ــيم مع ــامء  Q(=ترس ــات عل ف ــالل مؤلّ ــن خ م
صــني يف ديــن اإلســالم مــن النصــف الثــاين للقــرن  الغــرب املتخصّ

 العرشين). التاسع عرش إىل هناية القرن
 لزينب املريزائيّ املهرآباديّ 

ــات  ــة اآلداب واللغ يّ ــتري، كلّ ــهادة املاجس ــل ش ــة لني ــالة جامعيّ رس
 م).٢٠١١هـ.ش (=١٣٩٠طهران،  -Pاألجنبيّة، جامعة الزهراء 

ــى  -٢٨٤ ــن جمتب ــام حس ــاليم ام ــديث   Qتع ــا وح ــان دع ــه زب ب
 مطبوع] -[بالفارسيّة

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــاليم اإلم  Q(=تع
 بلغة الدعاء واحلديث)

ــــــاينّ  ــــــايفّ اخلراس ــــــن الك حلس
 هـ) ١٤٢١(ت

انتشارات روزنامهء مجهـور اسـالمى 
ـة اإلسـالميّة اليوميّـة)  -(=صحيفة اجلمهوريّ

، ١٤١٧هـ.ش/ ١٣٧٦طهران،   صفحة. ٤٨٠هـ.ق، وزيريّ
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ـــة  Qالكتـــاب معجـــم حليـــاة اإلمـــام املجتبـــى  وســـريته العمليّ
ــة  ــات املتعلِّق ــة الرواي ــع وجدول ــن مج ــوعيّاً م ــب موض تِّ ــة، رُ واألخالقيّ

، قبــل البــدء ببيــان التعــاليم، نظــرة إمجاليّــة عــىل ســرية Qباإلمــام احلســن
.Qاإلمام احلسن   ، نُظِّمت يف سبعة وعرشين قسامً

ــاب  ــات الكت  ٣٠٠حــديثاً، نُظِّمــت حتــت  ٢٢٤يبلــغ جممــوع رواي
 اه بعض العناوين املنتخبة من تلك املجموعة:عنوان، وأدن

ــد اهللا،  ــبيح اهللا، مح ــة، تس ــامالت الروحيّ ــة، الك ــفات األخالقيّ الص
ب إىل اهللا، مقــام النبــيّ وعــيلّ  ، Lالعفــو، الصــرب واملــدد مــن اهللا، التقــرُّ

ة، اخلالفــة  ــل، اهلدايــة، معرفــة اهللا، البعثــة والنبــوّ الصــلوات والتوسُّ
ـــة ذي القُ  ـــى، صـــلح اإلمـــام احلســـن واإلمامـــة، آي وسياســـته،  Qرب

ـــل والعبـــادة، حـــبّ اهللا  ـــام، العقـــل والتقـــو، التجمّ وظـــائف احلكّ
والزهــد، الرضــا والعدالــة والعفــو، معــارشة النــاس وقيمــة العلــم 

ــة ــب والغفل ــام والغض ــة األيت ــد، رعاي ــل، احلس ــر والعق ــاء والفق ، الغن
ــرة ــة واملغف ــة والتوالغيب ــرآن، الذلّ ــام، الق ــف ، آداب الطع ــربُّ والتكلّ ك

ـــارة املعصـــومني  ، الـــدنيا والقيامـــة Kواللـــؤم، اللهـــو والزكـــاة وزي
ــيّ  ــاتم، النب كر واخل ــذِّ ــكر، ال ــة اهللا والش ــديق، إطاع ــاب الص ، Nوانتخ

األدب واألخـــالق، املؤمنـــون، الصـــالة والـــدعاء والتســـليم وطلـــب 
وأنــواع  نالــرزق، اآلخــرة واحلــالل واحلــرام والقضــاء والقــدر، اإلنســا

 .Qه، الظلم والزهد واإلمامة وواصايا اإلمام احلسن امليا
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بــه زبــان  Qتعــاليم امــام حســن جمتبــى <عنــوان الكتــاب الكامــل: 

ــىل  ــريت عم انى وس ــدكَ ــه ا در زن ــميمهء مقدم ــه ض ــديث ب ــا وح دع

وار  .>واخالقى آن بزركَ

بلغــة الــدعاء واحلــديث مــع  Q(=تعــاليم اإلمــام احلســن املجتبــى 

مة حول السرية العمل  يّة واألخالقيّة لذلك اإلمام اهلامم).مقدِّ

د أزواج احلسن  -٢٨٥  خمطوطة] -[باألُردو  Qتعدُّ

.  للسيِّد ظفر حسن بن سيِّد دلشاد عيل النقويّ اآلمروهيّ اهلنديّ

 ]٩٧٨:  ٣[نقباء البرش 

ر امــام حســن وامــام رضــا  -٢٨٦ در مبــارزه   Lتغيــري ســنكَ

 مطبوع] -[بالفارسيّة

 يف الرصاع) L(=تغيري موضع اإلمامني احلسن والرضا 

د احليدريّ القزوينيّ   ملحمّ

ـــم) ـــالة القل ـــم (=رس ـــالت قل ـــران  -رس ــــ.ش ١٣٦٠طه ه

 صفحة. ٥٢م)، ١٩٨١(=
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 مطبوع] -[باألُردو   Lتفسري قيام حرضات حسنني  -٢٨٧

(=بيـــــــان وتفصـــــــيل هنضـــــــة 

 )Lاحلسنني

د جواد فضل اهللا       للسيِّد حممّ

م: الســـيِّد عـــيل رشف الـــدين  املـــرتجِ

 املوسويّ 

الباكســـتان،  -دار الثقافـــة اإلســـالميّة

١٤٢٤ ،  صفحة. ٤٣٨هـ، رقعيّ

، وبحـث  >، أسـبابه ونتائجـهQصلح اإلمـام احلسـن <ترمجة كتاب 

 .Qبنهضة اإلمام احلسني Qودراسة مد عالقة صلح اإلمام املجتبى 
 خمطوطة] -[بالعربيّة   Lتفضيل احلسن واحلسني  -٢٨٨

 هـ).٢٦٢ليعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدويسّ (ت
كِـر هـذا الكتــاب يف كتـايبَ  بِاســم  >الذريعـة<و  >رجـال النجــايشّ <ذُ

 أن يكون كتاباً آخر. اً ، وليس بعيد>Lالرسالة يف احلسن واحلسني <
: ١٣٢[معامل العلامء:   ]١٦:  ٧، الذريعة ٤٥١، رجال النجايشّ

وكــربالء  Q= اتّفــاق احلســن  Qوقيــام احلســني  Qمتهيــد احلســن 
 .Qاحلسني 
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qتنزيه اإلمام احلسن  -٢٨٩
 ملنذر كاظم آل هريبد

ـــة س ـــيّة املقدّ ـــة العباس ـــربالء،  -العتب ك
، ٢٠١٤هـ/ ١٤٣٥  صفحة. ٢٨٤م، وزيريّ

ــن ســرية  ــة ع ــذكر ملح ــاب ب ــدأ الكت ابت
يف فصــلني  Qر مناقبــه ، وذكــQاإلمــام املجتبــى 

ة مــن القــرآن واحلــديث، ثــمّ رشع بطــرح إحــد عشـــرة شــبهة  مســتمدّ
ثارة حول اإلمام احلسن   وأجاب عنها. Qمُ

 مطبوع]-تنهاتر از بدر  (=أكثر غربة من األب)  [بالفارسيّة -٢٩٠

 ملسلم النارصيّ 

 -انتشارات بيام آزاد (=نـداء احلريّـة)

ـــران، ط ــــ.ش ١٣٧٨: ١طه م)، ١٩٩٩(=ه

ـــــــــــ.ش (=١٣٧٩: ٢ط : ٣م)، ط٢٠٠ه

ـــــــــــــــ.ش (=١٣٨١ : ٤م)، ط٢٠٠٢ه

ـــــ.ش (=١٣٨٣ ، ٢٠٠٤ه ــــيّ  ٨٨م)، رقع

 صفحة.

ــن  ــام احلس ــاة اإلم ــن حي ــة ع ـــر قصّ ــا عش ــاب اثنت  Qيف هــذا الكت

 بالعناوين التالية:
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ـــتقبال  ـــغرية، االس ـــة الص ـــان، املأدب ـــتكلِّم، الوردت ـــغري امل الص
ــيديلّ  ــو، الص د والعف ـــرُّ ــل، التش ــاء، احلاف ــة اللق ــة)، هبج ــائع األدويّ (ب

ة، الرجـل الـذي كـذبوا عليـه، الكلـب اجلشـع، املكمـن،  التمور السـامويّ
 اجلاسوس، األوحد من األب.

ى امــام <العنــوان اآلخــر للكتــاب  جمموعــهء دوازده قصــه از زنــدكَ
ـة عـن حيـاة اإلمـام  Qحسن ـية مـن اثنتـي عشــرة قصّ (=جمموعة قصصّ

 .>Qاحلسن
ــــة مــــن الوحــــدة)  تنهــــاتر ا -٢٩١ ز تنهــــا  (=أكثــــر وحدانيّ
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 ملهدي قزيل    
ـــة، ط ـــب اجليبيّ ـــري، الكت ـــري كب : ١أم

ـــــــ.ش (=١٣٨٩  ١٣٩٣: ٢م)، ط٢٠١٠ه
، ٢٠١٤هـ.ش (=  صفحة. ١٠٦م)، جيبيّ

ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــارده <اجل جه
ــــــوم  ـــــــر  >Kمعص ــــــة عش (=األربع

ــاة اإلKمعصــوماً  ــارة عــن مقــاطع مــن حي ، Qمــام املجتبــى). وهــو عب
ــة، العنــوان اآلخــر للكتــاب  ــة رشــيقة، مــن غــري عنــاوين فرعيّ بلغــة أدبيّ

انى امـام جمتبـى < (=مقـاطع مـن سـرية اإلمـام  >Qكوتاهه هـا از زنـدكَ
 ).Qاملجتبى 
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ـــة)   -٢٩٢ ـــدنيا غرب ـــاء ال ـــر آب ـــا  (=أكث ـــدر دني ـــاترين ب تنه
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 لعيل العبّايسّ 
ظهور (=منتظـرو  انتشارات منتظران

ــــور) ــــهد،  -الظه ـــــ.ش ١٣٨٤مش ه
ــع (خشــتي)، ٢٠٠٥(=  ١٢م)، رقعــيّ مربّ

 صفحة.
(=ســفن النجـاة)، بلغــة  >كشـتى هــا نجـات<جـزء مـن جمموعــة 

ه للناشئة عن حياة اإلمام املجتبى   .Qالشعر املوجَّ
 مطبوع]-تنهاترين رسدار  (=قائد بال عسكر)  [بالفارسيّة -٢٩٣

 نلغالم حسني داستا

هــ.ش ١٣٧٩قم،  -انتشارات سلسبيل

=)٢٠٠٠ ،  صفحة. ١٢٠م)، رقعيّ

ــن  ــيايسّ م ــد الس ــاب البُع ــاول الكت يتن

ــــى  ــــام املجتب ــــرية اإلم ـــــرح  Qس بالش

ل منــه  والتفصــيل، بفصــلني: الفصــل األوّ

ة مــن طِيــب  >مــا قبــل اإلمامــة<بعنــوان  بأربعــة أقســام، عبــارة عــن: شــمّ

 فقة األب العظيم.يف القرآن، بر Qاحلياة، الفضائل، مالحمه
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يف أربعـة أقسـام، عبـارة  >فـرتة اإلمامـة<الفصل الثـاين منـه بعنـوان 

ــؤمنني  ــري امل ــهاد أم ــني استش ــن: ح ــات Qع ــة، خلفيّ ــة الظاهريّ ، احلكوم

 الصلح، ما بعد الصلح.

ى سياســـى امـــام حســـن <االســـم اآلخـــر للكتـــاب   >Qزنـــدكَ

ــن  ــام احلس ــيّة لإلم ــاة السياس ــن <)، و Q(=احلي ــام حس ـــرت ام  Qحض

 : قائد بال عسكر).Q(=اإلمام احلسن  >تنهاترين رسدار
ــــدة)   -٢٩٤ ــــر وح ــــوم األكث ــــوم  (=املعص ــــاترين معص تنه
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 لنجمة السادات اهلاشميّة
قــم،  -آيــني دانــش (=مــنهج العلــم)

ـــ.ش (=١٣٩٠ ــع ٢٠١١ه ــيّ مربّ م)، رقع
   صفحة. ١٢(خشتي)، 

سـتارهء  ١٤<اجلزء الرابع من جمموعة 
(=أربع عرشة نجمة ساطعة)، يتناول  >تابان

ة حياة اإلمـام املجتبـى  مـن الـوالدة إىل الشـهادة بأُسـلوب  Qالكتاب قصّ
هة للناشئة. ر بالرسوم املوجّ  شعريّ مصوّ

 .>Qامام حسن جمتبى <االسم اآلخر للكتاب 
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ـــه امـــام حســـن جمت Qتوصـــيه هـــا امـــري املـــؤمنني  ـــى ب  Qب
) = توصـيه هـاQ لإلمـام احلسـن املجتبـى  Q(=وصـايا أمـري املـؤمنني 

 بدرانه (=الوصايا األبويّة).
ــيّة -٢٩٥ ــة)  [بالفارس ــايا األبويّ ــه  (=الوص ــا بدران ــيه ه  -توص

 مطبوع]
د الدشتيّ   ملحمّ

ــؤمنني  ــري امل ــاتى ام ــة حتقيق  Qمؤسس
ســـة أمـــري املـــؤمنني  للدراســـات  Q(=مؤسّ

م)، ٢٠٠٤هـ.ش (=١٣٨٣قم،  -والبحوث)
 ،     صفحة. ٤٨جيبيّ

ــــة و  ترمجــــة ورشح للرســــالة احلادي
ــن  ــني م ــة<الثالث ــج البالغ ــىل  >هن ــمت ع ، وقس ــريبّ ــنصّ الع ــر ال ــع ذِك م

 سبعة عرش عنواناً فرعياً.
بــه امــام  Qتوصــيه هــا امــري املــؤمنني <االســم اآلخــر للكتــاب 

ــى  ــن جمتب ــ >Qحس ــري امل ــايا أم ــن  Qؤمنني (=وص ــام احلس ــه اإلم البن
 ).Qاملجتبى

* * 
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 مطبوع] -[بالعربيّة Qثورة اإلمام احلسن  -٢٩٦
د احلسينيّ الشريازيّ   للسيِّد حممّ

: ٢الكويــــت، ط -هـــــ١٣٩٨: ١ط
: ٣بـــريوت، ط -هــــ، دار العلـــوم١٤٠٨
ـــى١٤٢٥ ـــة املجتب س ــــ، مؤسّ ـــربالء  -ه ك

ــــادق١٤٢٦م)، و ٢٠٠٤( ـــــ، دار الص  -ه
 كربالء.
، ١ج ،  ٥٠: جيبيّ  ٧٠صفحة، والرقعـيّ
 صفحة.
، ٢ج  صفحة. ٨٨: رقعيّ
، ٤ج  صفحة. ٩٦: جيبيّ

ـــام  ـــاة اإلم ـــن حي ـــب م ـــىل جوان ـــة ع ـــاب إطالل ـــذا الكت يف ه
 ، حتت العناوين التالية:Qاملجتبى

 ث
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ــى  ــاة اإلمــام املجتب ــاة اإلمــام Qمــن جوانــب حي ، دروس مــن حي
 ، جوانب من حكومة معاوية.Qاحلسن

ـــوان  ـــيّة بعن ـــة الفارس ـــاب إىل اللغ ـــذا الكت م ه ـــرجِ ـــى <تُ بررس
ــن  ــام حس انى ام ــدكَ ــاهى از زن ــرية  >Qكوت ــن س ــوجزة ع ــة م (=دراس

 ).Qاإلمام احلسن
 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qثورة الشيعة، عصـر امام حسن  -٢٩٧

 لعبّاس السعيديّ   
فـــات  انتشـــارات آثـــار بعثـــت (=مؤلَّ

هـــــــ.ش ١٣٥٨طهــــــران،  -البعثــــــة)
)=١٩٧٩ ،  صفحة. ٨٠م)، رقعيّ

مــــة يف بيــــان  ابتــــدأ الكتــــاب بمقدِّ
 ظروف فـرتة حيـاة اإلمـام املجتبـى ومـاجر
ـــة  ـــن خاصّ ـــة م ـــي أربع يف استشـــهاده ونف

، الــذين انتهــى هبــم املــآل إىل االستشــهاد عــىل يــد معاويــة.. Qأصــحابه 
 وعناوين الكتاب عىل النحو التايل:

شيد، من ثارات الشيعة، عمرو بن محق ا خلزاعيّ ثـار آخـر للشـيعة، رُ
، صعصعة بن صوحان يف منفى املخلصني. جر بن عدي الثار الداميّ  حُ

ــة، إالّ  ل مــن اســم الكتــاب باللغــة العربيّ صــحيح أنّ النصــف األوّ
 أنّ نصفه الثاين مع متن الكتاب باللغة الفارسيّة.
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ــن  -٢٩٨ ــام حس ــاه ام ــيّة Qجايكَ ــيعة  [بالفارس ــديث الش -يف ح
 خمطوطة]

 يف حديث الشيعة) Q(=موقع اإلمام احلسن 
 فالطمة أصالين فر

يّــة اإلهليّــات واملعــارف  رســالة جامعيّــة لنيــل شــهادة املاجســتري، كلّ
ة -اإلسالميّة  م).٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤طهران،  -اجلامعة اإلسالميّة احلرّ

ـــاه عقالنيـــت در ســـريهء سياســـى اجتامعـــى امـــام  -٢٩٩ جايكَ
 خمطوطة] -[بالفارسيّة       Qحسن جمتبى 

ــى  ــة يف ســرية اإلمــام احلســن املجتب السياســيّة  Q(=مقــام العقالنيّ
 واالجتامعية)

 لداود رسته
يّة العلوم السياسيّة اجلامعة  -رسالة جامعيّة لنيل شهادة املاجستري، كلّ

 م).٢٠١٢هـ.ش (=١٣٩١طهران/ املركز،  -اإلسالميّة احلرة

 ج
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يف دار الــــدنيا   Qجــــزاء أعــــداء اإلمــــام املجتبــــى  -٣٠٠
 مطبوع] -[بالعربيّة

 للسيِّد هاشم الناجي املوسوي اجلزائريّ 
ــــم) ــــش (=العل ــــة دان ــــم،  -طبع ق

، ١٣٧٨هـــــ.ش ١٤٢٠ هـــــ.ش، وزيــــريّ
 صفحة.١٦٨

ــــن  ـــــرون م ــــاين والعش ــــزء الث اجل
ـــدنياموســـوعة جـــزاء األعـــامل يف < ، >دار ال

ـن ظلـم اإلمـام احلسـن املجتبـى  حسـب  Qذُكر يف هذا الكتـاب أسـامء مَ
ــم،  اء ظلمه ــرّ ــدنيا ج ــزاء يف ال ــن اجل ــاهبم م ــا أص ، وم ــائيّ ــب اهلج الرتتي
ــا يف حيــاهتم أو عنــد املــوت، أو يف القــرب، أو يف  ومتثّلــت املجــازاة أمّ

 ، أو يف الرجعة.Qالربزخ، أو عند ظهور إمام الزمان 
ــــب  تِّ ل: جــــزاء املعــــارف رُ الكتــــاب يف ثالثــــة أقســــام، األوّ

واألعــالم، ويشــتمل عــىل اثنــني وعشـــرين شخصــاً مــع بعــض املــوارد 
 النادرة.

ـــامئهم:  ح بأس ــــرَّ ـــذين مل يُص ـــراد ال ـــخاص واألف ـــاين: األش الث
ــة لغــدرها وخيانتهــا وتركهــا  املبهمــون واملجهولــون، الثالــث: جــزاء األُمّ

 .Qنرصة اإلمام املجتبى 

 



 ٢٥١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ـــى ج -٣٠١ ـــن جمتب ـــام حس ـــده ام زي ـــاالت بركَ ـــنواره مق   Qش
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 للمقاالت املختارة) Q(=مهرجان اإلمام احلسن املجتبى 
د السميعيّ  ، حممّ  حلسني عيل الطاهريّ

ـــادق) ـــبح الص ـــادق (=الص ـــبح ص ـــم،  -ص ــــ.ش ١٣٨٤ق ه
 صفحة. ٩٠م)، ٢٠٠٥(=

 مطبوع] -جنكَ يا صلح  (=احلرب أو الصلح)  [بالفارسيّة -٣٠٢
 لرامني النوريّ 

ــيم) ــأ احلك ــاه (=ملج ــا بن ــارات دان ــران،  -انتش ـــ.ش ١٣٩٢طه ه
 م).٢٠١٣(=

=بررســى تطبيقــى اصــول سياســت <االســم اآلخــر للكتــاب 
ــني  ــام حس ــن وام ــام حس ــرتاتزيك ام ــول   Lاس ــة ألُص ــة نقديّ (=دراس

 االسرتاتيجيّة). Lسياسة اإلمام احلسن واإلمام احلسني 
ـــة  Qصـــلح احلســـن اجلـــواب احلســـن عـــن  -٣٠٣  -[بالعربيّ

 خمطوطة]
ــد عــيل بــن حســني احلســينيّ الشهرســتاينّ  ــة الــدين حممّ للســيِّد هب

 م).١٩٦٧-١٨٨٤هـ/ ١٣٨٦-١٣٠١(
 ]٧٨:  ١[شعراء الغريّ 
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ى جوان [بالفارسيّة -٣٠٤  مطبوع] -جوانهء زندكى وزندكَ
 (=برعم الوجود واحلياة اليانعة)

يالينّ   لرضا الرمضاينّ الكَ
انتشارات صحيفهء معرفـت (=صـحيفة 

م)، ٢٠٠٥هــــ.ش (=١٣٨٤قـــم  -املعرفـــة)
 ،  صفحة. ٣٢٠رقعيّ

ــــــري  ــــــاب رشح لرســــــالة أم الكت
ـــؤمنني ـــى  Qامل ـــام املجتب ـــعة  Qلإلم يف تس

ــاب  ــيّ للكت ــوان الفرع ــاً، العن ـــر درس ــهء <عش ـــرت  ٣١رشح نام حض
ــؤمنني  ــري امل ــؤمنني  >Qام ــري امل ــني ألم ــة والثالث ــالة احلادي (=رشح الرس

 ).Qلإلمام احلسن املجتبى 
ـــة أهـــل  Qجهـــاد اإلمـــام احلســـن  ـــاين مـــن أئمّ = اإلمـــام الث

 .Q، اإلمام احلسن املجتبى Kالبيت
* * 
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 مطبوع] -صلح رابذيرفت؟   [بالفارسيّة Qجرا امام حسن  -٣٠٥

 Q(=ملــــاذا قبــــل اإلمــــام احلســــن 

 الصلح؟)

-١٣٠٦لرجــــب عــــيل املظلــــوميّ (

 م).  ١٩٩٨-١٩٢٧هـ.ش) (=١٣٧٧

ـــــار ١ط ـــــهامى انتش ـــــت س : رشك

طهــــران،  -(=رشكــــة انتشــــار املســــامهة)

ـــــ.ش (=١٣٤٧ ــــاملَ ٢م)، ط١٩٦٨ه ــــان آرا (=ع ــــارات جه : انتش

، ١٩٧٥هـ.ش (=١٣٥٤اآلراء)،   صفحة. ٥٦م)، جيبيّ

، العنـوان اآلخـر للكتـاب Qاحلسـن الكتاب حـول صـلح اإلمـام 

ناهى بى لذت جرا؟<  (=املعايص غري املستساغة.. ملاذا؟!) >كَ
  

 چ
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ــن  -٣٠٦ ــام حس ــرا ام ــني  Qج ــام حس ــرد، وىل ام ــلح ك  Qص
 مطبوع]  -جنكَ نمود؟   [بالفارسيّة

ــن  ــام احلس ــالح اإلم ــاذا ص ، Q(=مل
 بَيدَ أنّ اإلمام احلسني قد حارب؟)

 لعيل إقليدي نزاد
ــى امــام  جمتمــع خرييــه علمــى فرهنكَ

ة اإلمام احلسن  Qحسن جمتبى  (=جممع خرييّ
) Qاملجتبى  ،  -العلميّ الثقايفّ داراب جيبـيّ

 صفحة. ٣٦
وهنضـة  Qيقارن الكتاب بفصلني بني مسألة صـلح اإلمـام احلسـن 

 .Qاإلمام احلسني 
 مطبوع] -ناميدند؟  [بالفارسيّة Qجرا أو را حسن  -٣٠٧

ي  مِّ َ سُ
 احلسن؟) Q(=ملِ

 أبو الفضل هادي منش
ــديث  ــوا (=ح ــديث نين ــارات ح انتش

ــو ــم،  -نين ـــ.ش (=١٣٨٩ق م)، ٢٠١٠ه
 صفحة. ١٢رقعيّ مربّع (خشتي)، 

اجلــزء الرابــع مــن املجموعــة ذات 
 >Kنام ها معصومني <األربعة عرش جزءاً 

ة تسمية اإلمـامK(=أسامء املعصومني  ر يف هذا اجلزء قصَّ وِّ  Qالثـاين  )، صُ
ة للناشئة الصغار.>حسن<بالـ   ، بالرسوم املوجهَّ
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 مطبوع] -جراغ وصول  (=نرباس الوصول)   [بالفارسيّة -٣٠٨
 لعبد احلسني الطالعيّ 

ـــامء) ـــوران (=العل ـــارات دانش  -انتش
، ١٩٩٦هـــ.ش (=١٣٧٥طهــران،  م)، جيبــيّ

 صفحة.   ١٦
أشـــعار منتقـــاة مـــن ديـــوان وصـــال 

، Qالشـــريازيّ يف رثـــاء اإلمـــام احلســـن 
تركيـب بنـد وصـال <االسم اآلخـر للكتـاب 

ة لوصــال  >Qجمتبــى  Qشــرياز در ســوك امــام حســن  (=قطــع شــعريّ
 ).Qالشريازيّ يف رثاء اإلمام احلسن املجتبى 

 مطبوع] -جشمهء كوثر  (=نبع الكوثر)   [بالفارسيّة -٣٠٩
ــدر  ــراينّ حلي ــزة) الطه ــدوار (معج  -أُمي

ـــــــــــ.ش) (=١٣٧٦-١٢٩١( -١٩١٢ه
هــــــــ.ش/ ١٣٥٨طهـــــــران  -م)١٩٩٧
١٣٩٩ ،  صفحة. ٢٢٤هـ.ق، جيبيّ

ـــام  ـــف لإلم ـــائد للمؤلِّ ـــة قص جمموع
مــدايح <، عنــوان الكتــاب اآلخــر Qاملجتبــى 

ــى  ــن جمتب ــام حس ــدح  >Qام ــائد يف م (=قص
  ).Qاإلمام احلسن املجتبى 
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 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qسن جهل برسش در حمضـر امام ح -٣١٠

ــام  ــدي اإلم ــني ي ــؤاالً ب ــون س (=أربع

 )Qاحلسن 

 لعيل رضا زكي زاده الرنّاينّ 

 (حـــديث نينـــو=) ـــوا حـــديث نين

 م).٢٠٠٦هـ.ش (=١٣٨٥ -قم

، انتشـــارات بيونـــد بـــا امـــام ٢ط

ــام) ــع اإلم ــاط م ــهد  -(=االرتب  ١٣٩٣مش

، ط٢٠١٤هـ.ش (=  صفحة. ١٣٢: ٢صفحة، ط ١٢٨: ١م)، رقعيّ

بفصــلني: الفصــل  Qيــتكلَّم الكتــاب حــول اإلمــام املجتبــى 

ــام  ــرية اإلم ــن س ل ع ــة:  Qاألوّ ــاوين التالي ــت العن ــام، حت ــة أقس يف مخس

ــاين يف  ــل الث ــات، والفص ق ــاة، متفرّ ــالق، الوف ــالة، األخ ــة، الص الوالي

ا بقصائد املدح والرثاء.  قسمني اختصَّ
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ـــن  -٣١١ ـــون م ـــت  (=األربع ـــراغ كرام ـــل ج ـــاعل جه مش
 مطبوع] -الكرامة)  [بالفارسيّة

د كاظم بهْ نيا       ملحمّ
ـــبحان ــــر س ـــران،  -نش ــــ.ش ١٣٩٢طه ه

ط، ٢٠١٣(=  صفحة. ٨٨م)، بالرقعيّ املتوسّ
 Qأربعـــون حـــديثاً عـــن اإلمـــام املجتبـــى 

ــة، عنــوان الكتــاب اآلخــر  تتنــاول جوانــب أخالقيّ
 >Qفضــــايل وســــريهء امــــام حســــن جمتبــــى <

 ).Q(=فضائل وسرية اإلمام احلسن املجتبى 
ــن  ــام حس ــديث از ام ــل ح ــام  Qجه ــن اإلم ــديثاً ع ــون ح (=أربع

 ) = اربعني (=األربعون)، (اهلمداين).Qاحلسن
ــن  ــام حس ــديث از ام ــل ح ــام  Qجه ــن اإلم ــديثاً ع ــون ح (=أربع

، الصالح).K) = كريم أهل بيت Qاحلسن  ، (اإلبراهيميّ
 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qتبى جهل حديث از امام حسن جم -٣١٢

 )Q(=أربعون حديثاً عن اإلمام احلسن املجتبى
 لعيل األرشد    

ــاران (=فجــر أمــل األنصــار)،  ــد ي صــبح اُمي
 صفحة. ٦٠جيبيّ كبري، 

أربعــون حــديثاً مرتمجــاً إىل الفارســيّة عــن 
ـــى  ـــام املجتب ـــاب Qاإلم ـــر للكت ـــم اآلخ ، االس

 .>Kكرمي أهل بيت <

 

 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٢٥٨

 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qجهل حديث از امام حسن جمتبى  -٣١٣
سة اإلمام احلسن املجتبى   داراب -الثقافيّة Qملؤسّ

ـــى امـــام حســـن جمتبـــى   -Qمؤسســـهء خرييـــهء علمـــى فرهنكَ
ــــــ.ش (=١٣٧٨دارب،  ـــــن ١٩٩٩ه ـــــام احلس ـــــة اإلم م) (=خرييّ
،  Qاملجتبى  صفحة. ١٦العلميّة الثقافيّة)، جيبيّ

، املنشــور بمناســبة ذكــرQ اإلمــام املجتبــى  أحاديـث خمتــارة عــن
 .Qوالدته 

 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qجهل حديث از امام حسن جمتبى  -٣١٤
 )Q(= أربعون حديثاً عن اإلمام احلسن املجتبى 

سة اإلمام املجتبى   داراب  -الثقافيّة Qملؤسّ
ـــى امـــام حســـن جمتبـــى   -Qمؤسســـهء خرييـــهء علمـــى فرهنكَ

ـــــة اإلمـــــام احلســـــن ٢٠٠٠هــــــ.ش (=١٣٧٩داراب،  م) (=خرييّ
:  Qاملجتبى  صفحة. ١٦العلميّة الثقافيّة)، جيبيّ

ــف بعــد صــدور Qأحاديــث خمتــارة عــن اإلمــام املجتبــى  ، وقــد أُلِّ
ة الذكر يف   هـ.ش.١٣٧٨األربعني حديثاً املارّ

ــى  ــن جمتب ــام حس ــديث از ام ــل ح ــن  Qجه ــديثاً ع ــون ح (=أربع
وشوارهء Qاإلمام احلسن املجتبى   عرش (=قرط العرش).) = كَ

ــى  ــن جمتب ــام حس ــديث از ام ــل ح ــن  Qجه ــديثاً ع ــون ح (=أربع
هرها حسنى (=اجلواهر احلسنيّة).Qاإلمام احلسن املجتبى   ) = كَ
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ـــى  -٣١٥ ـــن جمتب ـــام حس ــــرت ام ـــديث از حض ـــل ح   Qجه

 مطبوع]    -[بالفارسيّة

(=أربعـــون حـــديثاً عـــن اإلمـــام احلســـن 

 )Qاملجتبى

 للتأليفملجموعة هاتف 

يـــاس هبشـــت (=يـــاس اجلنّـــة) طهـــران، 

ــــ.ش (=١٣٨٩ ـــط، ٢٠١٠ه ـــيّ متوسّ م)، جيب

 صفحة. ٤٨

 مع الرتمجة الفارسيّة. Qأربعون حديثاً عن اإلمام املجتبى 

-[بالفارســيّة Qجهــل حــديث از حضـــرت امــام احلســن  -٣١٦

 مطبوع]

 )Q(=أربعون حديثاً عن اإلمام احلسن 

روه تاليف بوستان توحيد (=قسم  بستان التوحيد للتأليف) كَ

ــد) ــتان التوحي ــد (=بس ــتان توحي ــران،  -بوس ـــ.ش ١٣٨٩طه ه

ط، ٢٠١٠(=  صفحة. ٤٨م)، جيبيّ متوسّ

 مع الرتمجة الفارسيّة. Qأربعون حديثاً عن اإلمام املجتبى 
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ـــ -٣١٧ ـــديث از حض ـــل ح ـــى ـجه ـــن جمتب ـــام حس   Qرت ام

 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Q(=أربعون حديثاً عن اإلمام احلسن املجتبى 

 لرشارة الرشيفّ 

ــل ـــر جلي ــهد،  -نش ـــ.ش (=١٣٨٢مش ، ٢٠٠٣ه ــيّ  ٤٨م)، جيب

 صفحة.

 (=اإلرث اخلالد). >مرياث جاودانه<اجلزء الرابع من دورة 

 مطبوع] -جهل حديث از مكتب حسنى   [بالفارسيّة -٣١٨

 (=أربعون حديثاً من املدرسة احلسنيّة)

 لكامبيز اخلطيب الشهيديّ 

ة علـوم انتشارات كانون علوم خطيب (=هيأ

ــب) ــران،  -اخلطي ـــ.ش (=١٣٩٣طه م)، ٢٠١٤ه

 ،  صفحة. ٦٠جيبيّ

 >Kجهــل ححــديث جهــارده معصــوم <جــزء مــن جمموعــة 

ــديثاً  ــون ح ــوماً  -(=األربع ـــر معص ــة عش ــة Kأربع ــه جمموع ــاء في )، ج

 .Qتبى من األحاديث األخالقيّة املرويّة عن اإلمام املج
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ـــل حـــديث در فضـــائل امـــام حســـن جمتبـــى  -٣١٩   Qجه

 مطبوع] -[بالفارسيّة
ــام  ــائل اإلم ــديثاً يف فض ــون ح (=أربع

 )Qاحلسن املجتبى 
سة نشــر حـديث أهـل البيـت ، Kملؤسّ

هــــ.ش/ ١٣٧٤طهـــران،  -وزارة اإلرشـــاد
 صفحة.  ٨٤هـ.ق، جيبيّ كبري، ١٤١٦

اجلــــزء التاســــع عشـــــر مــــن دورة 
 .>حديثاً ربعون األ<

 مطبوع] -جهل حديث سريهء حسنى  [بالفارسيّة -٣٢٠
 (=أربعون حديثاً يف السرية احلسنيّة)

ـــايلّ  اديّ الزين ـــجّ ـــني الس ـــيِّد حس للس
 التييلّ 

 -، نشــر معـروفQمركز باقر العلـوم 
: ٥م)، ط١٩٩٨هـــ.ش (=١٣٧٧: ١قــم، ط

، ٢٠٠١هـــــ.ش (=١٣٨٠  ٦٤م)، جيبـــــيّ
 صفحة. 
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ث الكتــاب عــن ســرية اإلمــام املجتبــى  بإمجــال يف مخســة  Qيتحــدَّ
فصــول، عــىل النحــو التــايل: خصــاله الذاتيّــة، العبــادة، األخــالق، 

ف مع اآلخرين.  األدعية، الترصُّ
(=أربعـون حـديثاً  Qجهل حديث ناب در مورد امام حسـن جمتبـى 

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــأن اإلم ــريم Qصــحيحاً بش ــان (=ك ــريم خوب ) = ك
 حسنني).امل

ــى  -٣٢١ ــن جمتب ــام حس ــديث از ام ــل ح ــتان وجه ــل داس   Qجه
 مطبوع] -[بالفارسيّة

ــة وأربعــون حــديثاً عــن  (=أربعــون قصّ
 )Qاإلمام احلسن املجتبى

 لعبد اهللا الصاحليّ النجف آبادي
انتشــــارات مهــــد يــــار (=نصــــري 

ــدي) ــم،  -امله ـــ.ش (=١٣٨١ق م)، ٢٠٠٢ه
 ،  صفحة. ١٣٦رقعيّ

جهـل داسـتان <الـدورة ذات األربعـة عشــر جـزءاً اجلزء الرابع من 
ة وأربعون حديثاً) بشأن املعصومني >وجهل حديث  .K(=أربعون قصّ

ــ ــاب أربع ــى نيأورد الكت ــام املجتب ــرية اإلم ــن س ــة ع ــمّ Q قصّ ، ث
 .Qرو أربعني حديثاً عنه 
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جهـــل شـــهات از منظومـــهء نـــور افشـــان امـــام حســـن  -٣٢٢
 مطبوع]-در بارهء امامت   [بالفارسيّة Qجمتبى

اً من منظومة اإلمام احلسـن املجتبـى  بشـأن  Q(=أربعون شهاباً مشعّ
 اإلمامة).

 لعبد احلسني الطالعيّ 
( تُبــــيّ هـــــ.ش ١٣٧٥طهـــران،  -انتشـــارات كتـــابجى (=الكُ

=)١٩٩٦ ،  صفحة. ٤٨م)، جيبيّ
لوازه ها نور<جزء من دورة   (=كلامت النور املونقة). >كَ

ــن ج ــام حس انى ام ــدكَ ــه از زن ــل قص ــن  Qه ــة ع ــون قصّ (=أربع
 ) = شب ومهتاب (=الليل والقمر).Qسرية اإلمام احلسن 

ى از سـريهء عمـىل حضــرت امـام  -٣٢٣ جهل وهفت درس زندكَ
 مطبوع]   -.   [بالفارسيّةQحسن جمتبى 

(=ســـبعة وأربعـــون درسَ حيـــاة مـــن 
 )Qالسرية العمليّة لإلمام احلسن املجتبى

 حلميد رضا الكفّاش
هـــ.ش ١٣٨١: ١قــم، ط -نشـــر عابــد

ـــــــــــــــ.ش ١٣٨٣: ٢م)، ط٢٠٠٢(= ه
=)٢٠٠٤ ،  صفحة. ٣٢م)، رقعيّ

قة عن سرية اإلمام  .Qاملجتبى  قصص متفرِّ
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 مطبوع] -حاء سني نون   [بالفارسيّة -٣٢٤

 -للســيّد عــيل الشــجاعيّ نشـــر نيســتان (=مزرعــة القصــب)

ــــــران،  ـــــــ.ش (=١٣٩٢طه م)، ٢٠١٣ه

 ،  صفحة. ١٦٤رقعيّ

الكتاب عبـارة عـن روايـة حيـاة اإلمـام 

ــن  ــة،  Qاحلس ــلوب الرواي ــة وأُس ــة أدبيّ بلغ

ورســم ذلــك يف ســتّة عشـــر قســامً ابتــداء مــن 

 .Qإمامته وانتهاء بشهادته 

 
  

 ح
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qحديث اإلمام احلسن املجتبى  -٣٢٥
سة املحبّة العلميّة  مؤسّ

هـــــ/ ١٤٢٩بــــريوت،  -دار اهلــــادي
 م.٢٠٠٨

 ،  صفحة. ٢٤رقعيّ
مـن سلسـلة حـديث <جزء مـن جمموعـة 

، وهو عبـارة عـن عشــرة مـن األحاديـث >نور
، بلغـة الناشـئة Qوالقصص عن اإلمام املجتبى 

ر املرسومة.  الصغار مدعومة بالصوَ
 خمطوطة] -[بالعربيّة   Qحرز احلسن بن عيلّ بن أيب طالب  -٣٢٦

 ؟
ــاء ــف الغط ــة كاش ــات مكتب ــن خمطوط ــة  -م ــف، املجموع النج

 ، الكتاب الثاين.١١٠املرقّمة 
 مطبوع] -[باألُردو   Qسن احل -٣٢٧

 للسيِّد مهدي الرضويّ اللكهنويّ 
 هـ)١٣١٦(و 

 كراتيش -أيم. دي. بيكام
ــة يف  ــامء اإلمامي ــذكرة العل ــتان (=ت ــه باكس ــام امامي ــذكرهء عل [ت

 ]٦الباكستان ص: 
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Nاحلسن ابن بنت النبي  -٣٢٨
لطه عبـد الـرؤوف سـعد، سـعد حسـن 

د عيل  حممّ
القــاهرة،  -مكتبــة العلــم اإلســالميّة

٢٠٠٣ ،  صفحة. ٦٤م، رقعيّ

ـــن دورة  ـــزء م ـــت <ج ـــلة آل بي سلس

خمتلفــة مــن ســرية  ، تنــاول جوانــبNالنبــي 

 يف مخسة وعرشين فصالً من مصادر كتب السنّة. Qاإلمام احلسن 

 مطبوع] -يف الصلح والثورة   [بالعربيّة Lاحلسنان  -٣٢٩

 لعبد اهللا بن عيل اخلنيزيّ 

سة البالغ ، ١٤٢٠بريوت،  -مؤسّ  صفحة. ٢٥٢هـ، رقعيّ

ــق هــذا اجلــزء  اجلــزء الثــاين مــن جمموعــة ذات ثالثــة أجــزاء، ويتعلَّ

 .Qبصلح اإلمام احلسن 

ل زهرا  Qحسنم  -٣٣٠  مطبوع] -[بالفارسيّة   Pاولني كَ

 )Pباكورة زهور الزهراء  Q(=احلسن 

 لعيل الثقفيّ 
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ــاد ــارات ه ـــ.ش (=١٣٧٨طهــران،  -انتش ، ١٩٩٩ه م)، رقعــيّ

 صفحة. ١١٢

ـــة  ـــن جمموع ـــع م ـــزء الراب ـــومني <اجل ـــت معص ذش  >Kرسكَ

)، ويشـــتمل عـــىل تـــاريخ ســـنيّ الطفولـــة، K(=وقـــائع املعصـــومني 

 .Qواحلروب، والفضائل، واملعاجز، وصلح اإلمام املجتبى 

ـــرا  -٣٣١ ـــن زه ـــن ب ـــراء   Pحس ـــن الزه ـــن اب )  P(=احلس

 مطبوع] -[بالفارسيّة

 حلسني زارع كار

قــــم،  -دفــــرت نشـــــر معــــارف

ــــــ.ش (=١٣٨٩ ـــــيّ ٢٠١٠ه م)، رقع

 صفحة.  ٦٠مربع صغري (خشتي)، 

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــاب حي ر الكت ــوَّ ــل،  Qصَ ــلوب أديبّ مجي بأُس

 حتت أربعني عنواناً.

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاحلسن بن عيلّ  -٣٣٢

 لعمرو أيب النرص

كر الكتاب يف   ١٠٦:  ٤ >الذريعة<ذُ
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qن عيلّ احلسن ب -٣٣٣
 توفيق أبو علم

هـ/ ١٣٩١: ١القاهرة، ط -دار املعارف
: ٤م، ط١٩٩٠: ٣م، ط١٩٧٤: ٢م، ط١٩٧٠
 م.١٩٩٨

، ١ج ــــريّ ــــفحة، ج ١٥٠: وزي : ٢ص
 ،  صفحة. ٢٩٢رقعيّ

أهــــل <أحــــد أجــــزاء جمموعــــة 
م باســــم ١٩٨٥، الــــذي طُبــــع يف طبعتــــه األُوىل ســــنة >Kالبيــــت

 )، ومن ثمّ تمّ فصله وفرزه.L(=احلسنان  >Lحسنني<
 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاحلسن بن عيلّ  -٣٣٤

د حسني مصـطفى، أمحـد عبـد اهللا  ملحمّ
 فرهود

هــ/ ١٤١٨حلـب،  -دار القلم العـريبّ 
١٩٩٨ ،    صفحة. ١٦م، وزيريّ

ــن دورة  ل م ــزء األوّ ــول <اجل ــال ح أطف
ذات ستّة عشـر جـزءاً، وعنوانـه  >Nالرسول 

، يتنـاول الكتـاب >فجر اهلد واإليـامن<امّ الع
ز يف اثنيQسرية اإلمام املجتبى  عرش عنواناً. ، بشكل مركّ
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 مطبوع] -[بالعربيّة  Qاحلسن بن عيلّ  -٣٣٥
 ألمحد راتب محوش

 م.١٩٨٥دمشق،  -دار الفكر
 خمطوطة] -[بالعربيّة   Qاحلسن بن عيلّ  -٣٣٦

م  اق املوسوي املقرّ  هـ)١٣٩١(تللسيِّد عبد الرزّ
مــة كتــاب  ــف، يف مقدِّ الكتــاب جــزء مــن اآلثــار املخطوطــة للمؤلِّ

. >Qمقتل احلسني < يّ  بتحقيق مهدي األنصاريّ القمّ
 ]٢٠: L[مقتل احلسني 

 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاحلسن بن عيلّ  -٣٣٧
 ملصطفى مراد  

هــــ/ ١٤٢٨القـــاهرة،  -دار الفجـــر
٢٠٠٧ ،  صفحة. ١٤٠م، جيبيّ

ث الك ــدّ ــاوين يتح ــة عن ــاب يف أربع ت
ـــن  ـــام احلس ـــرية اإلم ـــن س ـــال ع  Qبإمج

 بمنظار السنة.
الكتــاب اآلخــر هــو  ولــذلك، فعنــوان

خــامس مــن  Q، حيــث يُعتــرب >Qاخلليفــة اخلــامس: احلســن بــن عــيلّ <
 !.Nخلف النبيّ 
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاحلسن بن عيلّ  -٣٣٨
 لكامل سليامن

 هـــ،١٣٧٣بــريوت،  -: دار الفكــر١ط
ــــاينّ ٢ط ــــاب اللبن ــــريوت،  -: دار الكت ب

ة طبعة أُخر لدار التعـارف١٣٩٩  -هـ، وثمّ
   م.٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥بريوت، 
، ١ج ــــريّ : ٢صــــفحة، ج ١٩٠: وزي
 ، صـفحة، تنــاول الكتـاب ســرية  ٢٢٣رقعـيّ

 بالدراسة والتحليل. Qاإلمام املجتبى 
 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاحلسن بن عيلّ  -٣٣٩

د كامل عزّ   الدين عيلّ ملحمّ
 هـ١٤٠٥بريوت،  -عاملَ الكتب

) Qحسن بن عىل   = صالح ودشمن (=الصالح والعدوّ
 مطبوع] -امام ارزش ها   [بالفارسيّة Qحسن بن عىل  -٣٤٠

يَم) Q(=احلسن بن عيل   إمام القِ
د زاده  ملرضيّة حممّ

 م).٢٠٠٢هـ.ش (=١٣٨١انتشارات دفاع، طهران، 
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 مطبوع] -[بالفارسيّة   امام مُصلح Qحسن بن عىل  -٣٤١
 اإلمام املُصلح)  Q(=احلسن بن عيلّ 
د زاده  ملرضيّة حممّ

ــــا) ــــا (=دليلن ــــل م ــــم،  -دلي ق
ـــــ.ش (=١٣٨٧ ، ٢٠٠٨ه ــــريّ م)، وزي

 صفحة. ٧٠٨
ــة يف  ــن دورة كامل ــارة ع ــاب عب الكت

ل: مــن الــوالدة  Qســرية اإلمــام املجتبــى  يف ثالثــة فصــول، الفصــل األوّ
إىل اإلمامة، ويشـتمل عـىل ثامنيـة أقسـام. الفصـل الثـاين: مـن اإلمامـة إىل 
ــوروث  ــث: امل ــل الثال ــول، الفص ــة فص ــىل ثامني ــتمل ع ــهادة، ويش الش

 ، ويشتمل عىل ثامنية أقسام.Qالعلميّ لإلمام 
 وع]مطب -[بالعربيّة   Qاحلسن بن عيلّ بن أيب طالب  -٣٤٢

 ملحمود فاخوريّ 
 هـ١٤٠٦: ٤بريوت، ط -دار املعرفة

ـــب  -٣٤٣ ـــى طال ـــن أب ـــىل ب ـــن ع ـــيّة   Qحســـن ب  -[بالفارس
 مطبوع]
 ؟

 هـ.١٤٠٣حيدر آباد (اهلند)،  -دائرة املعارف العثامنيّة
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاحلسن بن عيلّ بن أيب طالب  -٣٤٤
 إلحسان عبّاس

 م.١٩٨٥: ٢قم، ط -منشورات الريضّ 
ـــى طالـــب  -٣٤٥ ـــن اب  -[بالفارســـيّة   Qحســـنم بـــن عـــىل ب

 مطبوع]
 للسيِّد مصطفى احلسينيّ الدشتيّ 

 م).١٩٩٠هـ.ش (=١٣٦٩قم،  -انتشارات إسامعيليّان
 خمطوطة] -[بالعربيّة   Qحسن بن عيلّ بن أيب طالب  -٣٤٦

د رضا اجلعفريّ (ت  م).٢٠١٠هـ.ش) (=١٣٨٩للشيخ حممّ
 صفحة. ٥٠٨

ــاريخ مدينــة دمشــق<تــاب اســتدراكاً عــىل حيتمــل أن يكــون الك  >ت
 البن عساكر.

ر ـ[نــادرهء دوران (يادنامــهء عالمــه جعفــر) (=نــادرة العصــ
 ]١٥): >يف ذكر العالّمة اجلعفريّ <

ــد املطّلــب  -٣٤٧ ــن عب ــب ب ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــن ب   Qاحلس
 مطبوع] -[بالعربيّة

 ملأمون صاغرجي
سة الرسالة  هـ.١٤٠٥: ٣بريوت، ط -مؤسّ
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ــب  -٣٤٨ ــن أيب طال ــيلّ ب ــن ع ــن ب ــة   Qاحلس ــث النبويّ يف األحادي

 مطبوع] -[بالعربيّة

 لعبد احلسني بن عبد اهللا االرساويّ 

 هـ.١٤٢٠دار الكوثر، 

  Qاحلســن بــن عــيلّ بــن أيب طالــب القــريشّ اهلاشــميّ  -٣٤٩

 مطبوع] -[بالعربيّة

اد معروف ار عوّ  لبشّ

سة الرسالة  هـ.١٤٠٥بريوت،  -مؤسّ

 مطبوع] -برمجدار صلح   [بالفارسيّة Qحسن بن عىل  -٣٥٠

 رافع لواء الصلح) Q(=احلسن بن عيلّ 

د روشن نفس  ملحمّ

سـة)،  ة املقدّ انتشـارات آسـتان قـدس رضـو (=اآلسـتانة الرضـويّ

ة)  م).١٩٧٠هـ.ش (=١٣٤٩ -مشهد -انتشارات حجت (=احلجّ

 صفحة. ٢٤٠

 .Qأشعار منتخبة بشأن اإلمام املجتبى 
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ــن عــيلّ  -٣٥١ ــة Qاحلســن ب  -رجــل احلــرب والســالم   [بالعربيّ

 مطبوع]

د عيلّ بن حييى احللو  للسيِّد حممّ

ـــة ـــبطني العامليّ ـــة الس س ـــم  -مؤسّ ق

، ١٣٨٤هـ.ق/ ١٤٢٦  ١٦٠هــ. ش، رقعـيّ

 صفحة.

ــام  ــلح اإلم ــألة ص ــاب مس ــث الكت بح

 بثامنية عرش فصالً. Qاحلسن 
تالية: الليلة املشهودة، بيان النعي، إثـارة حمتويات الكتاب بالعناوين ال

الشغب، جواب معاويـة، تزويـر احلقـائق، معسـكر النخيلـة... االمتحـان 
، اجليش الكويفّ بقيادة اإلمـام، Qالصعب، معاوية يستنفر، ويستنفر احلسن 

نـة اإلمـام، طعنـة سـاباط، املهادنـة إذن، املهادنـة ولـيس  بذرة االهنـزام، حمِ
ــي وقّعهــا الفريقــان، رشوط الصــلح، رشوط اهلد ــة الت ــة، معاهــدة اهلدن ن

 اهلدنة... قراءة وحتليل، نكبة التاريخ.
 مطبوع]-ورحيانته  [بالعربيّة Nسبط النبي  Qاحلسن بن عيلّ  -٣٥٢

 إلبراهيم حممد حسن اجلمل
، ١٩٩٦القاهرة، دُيب،  -دار الفضيلة  صفحة. ٣٢م، وزيريّ
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، >Nأطفـــال حـــول الرســـول <اجلـــزء اخلـــامس مـــن جمموعـــة 
 وعناوين الكتاب هي:

ــة عــيلّ  ــه؟ خطب ــن هــي أُمُّ ــو احلســن؟ مَ ــن هــو أب ــن هــو؟ مَ  Qمَ
، Q، ومتّـــت اخلطبـــة، يف بيـــت الزوجيـــة، مولـــد احلســـن Pلفاطمـــة

ه، مكانـة احلسـن  Qاحلسن   Qعنـد الصـحابة، تـويلِّ احلسـن  Qمـع جـدّ
اته، ومبايعتـــه ملعاويـــة، أخالقـــه وصـــف Qللخالفـــة، تنـــازل احلســـن 

 ، ــقّ ــرأة يف احل ــة، ج ــار وهيب ــرم، وق ــود وك ــه، ج ــن اهللا، عبادت ــوف م اخل
 حلمه باألعداء، علم وفقه، من روائع أقواله، وفاته، رثاء وبكاء.

 مطبوع]-عامُ اجلامعة   [بالعربيّة Qاحلسن بن عيلّ  -٣٥٣
 لعبد القادر أمحد يوسف السامرائيّ 

م، ١٩٤٨بغــــداد،  -مطبعــــة اهلــــالل
 ،  صفحة. ١٦٧رقعيّ

ـــة  ـــن جمموع ـــزء م ـــاريخ <ج ـــن ت م
 ومؤلّفه من السنّة. >اإلسالم السيايسّ 

 ]٢٩٩:  ٢[معجم املؤلِّفني العراقيني 
وهتمـت هـا نـاروا  Qحسن بـن عـىل 
ــيلّ  ــن ع ــن ب ــن  Q(=احلس ــام حس ـــران ام ــائرة) = مهس ــتهم اجل  Qوال

 ).Q(=زوجات اإلمام احلسن

 



 ٢٧٧ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 خمطوطة] -يّةودوره السيايسّ  [بالعرب Qاحلسن بن عيلّ  -٣٥٤
 لفتي خان الكرديّ 

 .رسالة جامعيّة لنيل شهادة البكالوريوس
 مطبوع] -وعامُ اجلامعة  [بالعربيّة Qاحلسن بن عيل  -٣٥٥

اب عبد السالم طويلة  لعبد الوهّ
ة  -دار الســالم القـــاهرة، اإلســـكندريّ

، ٢٠٠٨(مرص)،   صفحة.  ٢٠٨م، وزيريّ
ــلح  ــروف ص ــان ظ ــاب بي ــاول الكت يتن

ــة، وقــد  Qاإلمــام احلســن  مــن منظــور العامّ
 نُظِّم يف تسعة فصول، هي: 

 وفضائله. Qملحة عن احلسن  -١
 الفتنة. -٢
 وافرتاق املسلمني. Qخالفة عيلّ  -٣
 اقتتال األحبّة. -٤
 تأمّالت يف اقتتال األحبّة. -٥
 .Qاخلوارج وشهادة عيلّ  -٦
 وعام اجلامعة. Qخالفة احلسن  -٧
 معاوية بن أيب سفيان. -٨
 خامتة يف اخلالفة والوصاية. -٩
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)  [بالفارسيّة -٣٥٦ سن بى بايان  (=احلُسن األبديّ  مطبوع]-حُ
 ملهدي عدالتيان

ــة  س )، مؤسّ ــديّ ــد (=ورد املحمّ ــل حممّ كَ
ــــة ــــود الثقافيّ ــــهد،  -موع ـــــ.ش ١٣٨٦مش ه

ط. ٢٠٠٧(=  م)، باحلجم املتوسّ
ـــاب  ـــاول الكت ـــام يتن ـــاة اإلم ـــة حي ترمج

 يف أربعة فصول، كام هي أدناه: Qاملجتبى
 يف نظرة. -١
 جولة قصرية يف احلياة. -٢
٣- . ربَ  قصص وعِ
م اإلمام. -٤ كَ  حِ

ــاهى بــه ســيام جهــارمني معصــوم <واالســم اآلخــر للكتــاب  نكَ
ــى  ــن جمتب ــام حس ــام  >Qام ــع اإلم ــوم الراب ــامل املعص ــىل مع ــرة ع (=نظ

 ).Qاحلسن املجتبى 
ن  -٣٥٧ سَ سن حَ ن   Qحُ سنُ احلَسَ  مطبوع]-)  [بالفارسيّةQ(=حُ

 للسيِّد حسني احلسينيّ 
ـــاق ــــر آف ـــران،  -نش ــــ.ش (=١٣٨٤طه ـــاحلجم ٢٠٠٥ه م)، ب

ط،   صفحة. ٨٠املتوسّ
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ــد  ى كــلّ فصــل منهــا بســتاناً، وق ــاب يف أربعــة فصــول، ســمّ الكت
ـــرة ــن عش ــة م م ــد مقدِّ ــاءت بع ــب ج ــاتني مطال ــت البس ــام، وتناول  أقس

 أخالقيّة، حتت العناوين الفرعيّة التالية:
ف مـن أخـالق اإلمـام  Qاإلمام احلسن  عـىل مـرآة اإلحسـان، طُـرَ

ف Q، ضوابط الصديق اجليِّد بلسان اإلمام احلسن املجتبـى Qاحلسن ، طُـرَ
طِّرت توصـيات بمناسـبة Qأخالقيّة نقالً عن اإلمام املجتبى  ، ويف اخلتام سُ

 .Qد اإلمام املجتبىحلول شهر رمضان وذكر ميال
ة عنوان فرعيّ للكتاب، هو   Qره نمود ها اخالقى امام جمتبى<وثمّ

(=توجيهـات أخالقيّـة  >با توصيه هـايى بـه جوانـان در انتخـاب دوسـت
 مع توصيّات إىل الشباب بشأن اختيار الصديق). Qلإلمام املجتبى 

ن هو احلسن؟)  [بالفارسيّة -٣٥٨  مطبوع]-حسن كيست؟  (=مَ
 هـ)١٤١٤لفضل اهللا الكمباينّ (ت

طهـــــران،  -انتشــــارات فراهــــاين
ــــ.ش (=١٣٥٤ ، ١٩٧٥ه ـــيّ  ٢٠٠م)، جيب

 صفحة.  ٣١٦صفحة، وزيريّ 
ــام  ــاة اإلم ــة حي ــاب برتمج ــتمّ الكت اه

 ، يف مخسة أقسام، هي:Qاملجتبى
ر، مكارم  مرحلتا الطفولة والشباب املبكِّ

، Q، عصـر خالفتـه Qأخالق اإلمام احلسن 
 .Qمسألة الصلح، أوالده وأصحابه 
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 مطبوع] -[بالعربيّة   Qاحلسن املجتبى  -٣٥٩
 حلسني الشاكريّ 

هـــ، ١٤١٥قــم،  -: نشـــر اهلــادي١ط
ــران)٢ط ــايش (=الغف ـــر بخش ــم،  -: نش ق

١٤٢٥ ،    صفحة. ٣٩٨هـ، وزيريّ
موســــوعة <اجلـــزء اخلــــامس مــــن 

ــرتة  ــطفى والع ــعة >Kاملص ــاب يف تس ، الكت
ن ملواضـــيع شـــتّى ذات فصـــول، فيهـــا بيـــا
 .Qصلة باإلمام املجتبى 

 مطبوع] -[باألُردو   Qحسن جمتبى  -٣٦٠
 للسيِّد آغا حسني الرضويّ 

، ١٩٤٥لكهنو،  -مطبعة يوسفي  صفحة. ١٦م، جيبيّ
 مطبوع] -[باإلنجليزيّة  Qحسن جمتبى  -٣٦١

ر  حلسني مظفَّ
ب بـــالقطع اأمـــري كبـــري/ الكتـــ

ــــيّ  هـــــ.ش ١٣٩١طهــــران،  -اجليب
=)٢٠١٢ ،  صفحة. ٣٢م)، جيبيّ أُفقيّ
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ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــن حي ــة م ــاطعَ تارخييّ ــاب مق ــاول الكت  Qيتن

ـة  باللغة الفارسـيّة، عـىل صـفحات اليمـني، وعـىل الصـفحات املقابلـة ثمّ

ة ملا جاء باللغة الفارسيّة.  ترمجة باللغة اإلنجليزيّ

 مطبوع] -[باإلندونيسيّة   Qحسن جمتبى  -٣٦٢

(=جممـــع  Kجممــع جهـــانى اهـــل بيـــت 

) Kأهل البيت   العامليّ

م: قسم الرتمجة يف املجمع.  املرتجِ

 -العــــامليّ  Kجممــــع أهــــل البيــــت 

م)، ٢٠٠٧هــــــــ.ش (=١٣٨٦إندونيســـــــيا، 

 ،   صفحة. ٣٤٥وزيريّ

ذات األربعـة عرشـ  >أعـالم اهلدايـة<ترمجة اجلزء الرابع من جمموعـة 

 جزءاً.

(=سـجلّ  K[كارنامهء علمى بزهوشـى جممـع جهـانى اهـل بيـت 

) :  Kالنشاطات العلميّة والتحقيقيّة ملجمع أهل البيت   ]١٧٩العامليّ
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 مطبوع] -[باألُردو   Qحسن جمتبى  -٣٦٣

ــــويّ  ــــيّ النق ــــيل النق ــــيِّد ع للس

 هـ)١٤٠٩اللكهنويّ (ت

ـــن ـــه مش ـــو،  -امامي م، ١٩٥١لكهن

 ،  صفحة. ١٦جيبيّ
ث  ــدَّ ــاة يتح ــة حي ــن ترمج ــاب ع الكت

بشـكل خمتصــر، حتـت العنـاوين  Qاملجتبى 
التالية: االسم والنسب، الوالدة والرتبية، اخلالفة، الصلح، رشوط الصلح، 

 ما بعد الصلح، األخالق والصفات، الوفاة.
ــبه  ــيعة يف ش ــات الش ف ــد (=مؤلّ ــاره هن ــبه ق ــيعه در ش ــات ش [تأليف

ة اهلنديّة):   ]٤٤٩القارّ
ــى  -٣٦٤ ــن جمتب ــلح  Qحس ــهء ص ــا نظري ــربالء ك ــهيد ك اور ش

 مطبوع] -وجنكَ  [باألُردو
د حمسن النقويّ   للسيِّد حممّ

ــة التعلــيم اإلهلــيّ  كراتشـــي،  -ادارهء تعلــيامت إهليــه (= مديريّ
 هـ.١٣٧٧

فــات الشــيعة يف شــبه  [تأليفــات شــيعه در شــبه قــارهء هنــد (=مؤلّ
ة اهلنديّة):   ]٤٤٩القارّ
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 مطبوع] -[بالفارسيّة   Lني حسن وحس -٣٦٥
 ملحمد رضا املرصيّ 

د واصف م: حممّ  املرتجِ
، ١٩٦٤هـ.ش (= ١٣٤٣قم،   صفحة. ٢٠٦م)، وزيريّ

ــاب  ــة كت ــني <ترمج ــن واحلس ــة Lاحلس ــل اجلنّ ــباب أه ــيِّدا ش  >س
 .Lمن اللغة العربيّة إىل اللغة الفارسيّة، يف أحوال اإلمامني 

 طبوع]م -[بالعربيّة   Lاحلسن واحلسني  -٣٦٦
 ؟

 صفحة. ٦٤م، ١٩٥٥القاهرة،  -مطبعة مصطفى البايبّ احللبيّ 
 مطبوع] -[بالفارسيّة  Lحسن وحسني  -٣٦٧

، املشهور بـ   >جودي<لعبد اجلواد اخلراساينّ
 صفحة ٣٢هـ)، ١٣٠٢(ت

 ]٢٠٩:  ١[الذريعة 
 مطبوع] -إمامان  [بالعربيّة Lاحلسن واحلسني  -٣٦٨

د احلسينيّ   الشريازيّ للسيِّد حممّ
ــــ ــــهداء أهي ــــيِّد الش ــــم،  -Qة س ق

١٤٠٥ ،  صفحة. ٣٢هـ، جيبيّ
ــث  ــة والبح ــاب بالدراس ــاول الكت يتن

 Qحول مسـألة كـون صـلح اإلمـام املجتبـى 
  متهيد لكشف الباطن اخلبيث ملعاوية.
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 مطبوع] -إمامان قاما أو قعدا   [بالعربيّة Lاحلسن واحلسني  -٣٦٩
د بحر العلوم  للسيِّد حممّ

 بريوت –ء دار الزهرا
 ]٢٦: ٧ K[معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 

= احلســــن  Nســــبطا رســــول اهللا  Lاحلســــن واحلســــني 
 سيِّدا شباب أهل اجلنّة. Lواحلسني

ســــيّدا شــــباب أهــــل اجلنّــــة   Lاحلســــن واحلســــني  -٣٧٠
 مطبوع]-[بالعربيّة

د رضا املرصيّ (ت  هـ)١٣٦٩ملحمّ
القــاهرة،  -دار إحيــاء الكتــب العربيّــة

: دار ٣م، ط١٩٦٤: ٢م، ط١٩٥٢: ١ط
ــــة م/ ١٩٨٣بــــريوت،  -الكتــــب العلميّ

هــ، ١٤٢٤بـريوت،  -هـ، دار القلـم١٣٩٥
املنصـــورة (مصــــر)،  -دار الغـــد اجلديـــد

١٤٢٦ ،  صفحة. ١٢٨صفحة، وبطبعة أُخر  ١٦٨هـ،بالقطع الوزيريّ
يف قسمني، اختصّ  Lتناول الكتاب سرية اإلمامني احلسن واحلسني 

ل منهام بسرية اإلمام احلسن الق  يف اثنني وعرشين عنواناً فرعيّاً. Qسم األوّ
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ــاب  ــر للكت ــم اآلخ ــني <االس ــن واحلس ــول  Lاحلس ــبطا رس س

ـد واصـف >Nاهللا م الكتـاب إىل اللغـة الفارسـيّة مـن قِبَـل حممّ ، وقد تُـرجِ

 .>Lحسن وحسني <حتت اسم 

ــــني  -٣٧١ ــــن واحلس ــــدة   Lاحلس ــــالة واح ــــان لرس وجه

 مطبوع] -[بالعربيّة

 لعبد الرسول خيّون

،  -اهلامم ةمطبع  صفحة. ٢٠النجف، رقعيّ

ــث اخلــامس مــن بحــوث الكتــاب  البح

 الستّة، والبحوث الستّة عبارة عن:

ــه،  ــاة أبي ــد وف ــه، بع ه وأبي ــدّ ــان ج يف أحض

ــن  ــام احلس ــلح اإلم ــني Qص ــن واحلس ــة، احلس ــد اهلدن ــد عق  L، بع

وجهــان لرســالة واحــدة، القــول احلســن يف عــدد زوجــات اإلمــام 

 .Qاحلسن 
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ــريمني  -٣٧٢ ــنَني ك سَ ــرم  Lحَ ــى اك ــالم نب ــات  Nيف ك در رواي
 مطبوع]-اهل سنت     [بالفارسيّة

يف كالم النبـيّ  L(=احلسنان الكريامن 
ة) Nاألكرم   يف روايات العامّ

د طاهر القادريّ   ملحمّ
م: عبد   احلسني رئيس الساداتاملرتجِ

 ، ــيّ ــالم، رقع ــة الك ــارات غاي  ٩٦انتش
 صفحة.

ــة كتــاب  مــن لغــة  >مــرج البحــرين يف مناقــب احلَســنَني<ترمج
ــائل  ــت فض ــالً، تناول ــني فص ــو يف أربع ــيّة، وه ــة الفارس األُردو إىل اللغ

ة املعتربة عندهم.Lاحلسنَني   ، منقولة من مصادر العامّ
نيّون يف التاريخ     -٣٧٣  مطبوع] -[بالعربيّةاحلَسَ

د بن حسني الساعديّ   ملحمّ
ـــف ـــة النج ـــف،  -مطبع ــــ/ ١٣٧٥النج ، ١٩٥٦ه ـــريّ م، وزي

 صفحة. ٢١٢
ــام  ــل اإلم ــن جي ــدءاً م ــنيّة ب ــادة احلس ــاريخ الس ــاب ت ــاول الكت يتن

 .Qمن بعد أمري املؤمنني  Qاملجتبى 
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ة:  من عناوين الكتب املهمّ

ــن  ــام احلس ــلح اإلم ــة بQص ــنَني يف دول ــف احلس ــة، ، موق ــي أُميّ ن

ــة، الــزعيم  ــد ذي الــنفس الزكيّ رصف األمــر إىل احلســن املُثنَّــى، بيعــة حممّ

ــن احلســن،  ــد ب ــن زي اح، احلســن ب ، احلســنيّون يف عصـــر الســفّ احلســنيّ

ــل  ــن، مح ــن احلس ــن ب ــن احلس ــيلّ ب ــور، ع ـــر املنص ــنيّون يف عص احلس

نة  ــجَ ــس دولــة األدارســة، سَ الســجناء مــن بنــي احلســن إىل الربــذة، مؤسِّ

د بن إبراهيم بن طباطبا.بغ  داد، حممّ

 مطبوع]-)  [باألُردوL(=احلسنان    Lحرضات حسنَني  -٣٧٤

سة يف طريق احلقّ هليأ  ة حترير مؤسّ

م: السيِّد أمحد عيل العابديّ   املرتجِ

ــالم ــور اإلس ــد)،  -ن ــاد (اهلن ــيض آب ف

١٤٠٥ ،  صفحة.  ٦٠هـ، رقعيّ

ــــاب أحــــوال اإلمــــام  ــــاول الكت يتن

ــــمّ أحــــوال اإلمــــام   Qاحلســــن ومــــن ث

. Qاحلسني  يف أحد عرش قسامً
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 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qحرضت امام حسن  -٣٧٥

 للسيِّد مهدي آية اللّهيّ 

 -انتشارات جهان آرا (=عاملَ اآلراء)

م)، ١٩٨٩هــ.ش (=١٣٦٨: ١طهران، ط

 :ــــر ــــة األُخ ـــــ.ش ١٣٧٦والطبع ه

م)، رقعيّ مربّع صـغري (خشـتي ١٩٩٧(=

، صغري) و  صفحة. ٢٤وزيريّ

ـــة  ـــن جمموع ـــع م ـــزء الراب ـــومني <اجل ـــا معص ـــنايى ب  >Kآش

ف عىل املعصومني   ) ذات األربعة عرش جزءاً.K(=التعرُّ

ـــة،  ـــة، الرتكيّ م هـــذا الكتـــاب إىل اللغـــات التاليـــة: العربيّ ـــرجِ تُ

ــة، الفرنســيّة، الطاجيكيّـــة،  ــة واإلســطنبوليّة، األُردو، اإلنجليزيّ اآلذريّ

 أُخر.مضافاً إىل لغات 

 مطبوع] -[اإلملانيّة   Qحرضت امام حسن  -٣٧٦

 ملهدي آية اللّهيّ 

م: األيُّويب البلخيّ رشارة  املرتجِ

،  -أنصاريّان  صفحة. ٢٨قم، وزيريّ
  

 



 ٢٨٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qحرضت امام حسن  -٣٧٧
سة أُصول الدين  ملؤسّ

سة أُصول الدين، ط  صفحة. ٢٤: قم، ٢: طهران، ط١مؤسّ
 مطبوع]-[باألُردو   Qحرضت امام حسن  -٣٧٨

 هـ)١٣٨٥للسيِّد عيل اجلعفريّ (ت
 الهور -ادارهء درس عمل

فــات الشــيعة يف شــبه  [تأليفــات شــيعه در شــبه قــارهء هنــد (=مؤلَّ
ة اهلنديّة):   ]٤٥٨القارّ

 مطبوع]-[باألُردو   Qحرضت امام حسن  -٣٧٩
سة يف طريق احلقّ   ملؤسّ

م: السيِّد أمح  د عيلّ العابديّ املرتجِ
ــة نــور اإلســالم) فــيض آبــاد، اهلنــد،  -ادارهء نــور اســالم (=مديريّ

، ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥  صفحة. ٣٢م، رقعيّ
 يف جملَّد واحد. Lجزءا احلسنَني 

 مطبوع] -[باألُردو   Qحرضت امام حسن  -٣٨٠
 ؟

م: جمتبى قاسم الرضويّ   املرتجِ
والعالقـات سازمان فهرنكَ وارتباطـات اسـالمى (=رابطـة الثقافـة 

، ١٣٧٦هـ.ق/ ١٤١٨طهران  -اإلسالميّة)  صفحة. ١٠٠هـ.ش، رقعيّ
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 مطبوع]-[باألُردو   Qحرضت امام حسن  -٣٨١

 للسيِّد مهدي آية اللّهيّ 

م: نثار أمحد اهلنديّ الزينبوريّ     املرتجِ

هــ.ش ١٣٧١قم،  -انتشارات أنصاريّان

=)١٩٩٢ ،  صفحة. ٢٦م)، وزيريّ

ـــــة  ـــــن جمموع ـــــع م ـــــزء الراب اجل

بلغـــة األُردو،  >كـــا تعـــارف Kمعصـــومني<

 ذات األربعة عرش جزءاً.

 مطبوع] -[باألُردو   Qحرضت امام حسن  -٣٨٢

 للسيِّد مهدي آية اللّهيّ 

م: ؟  املرتجِ

حيـــاة <اجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة 

ذات األربعــة عشـــر جــزءاً،  >Kمعصــومني 

، Qاملجتبى وهو دراسة وبحث يف سرية اإلمام

ة إحد عشــرة مرحلـة مـن تناول فيها دراس

ة الكتاب.Qحياة اإلمام املجتبى  د ذِكر املؤلِّف يف هويّ رِ  ، مل يَ

 تنهاترين رسدار (=قائد بال عسكر). Qحرضت امام حسن 
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 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qحرضت امام حسن جمتبى  -٣٨٣
 لعبد األمري فوالد زاده

طهــــران،  -انتشــــارات األعلمــــيّ 
ــــ.ش (=١٣٥٩ ـــع ١٩٨٠ه ـــيّ مربّ م)، رقع

 صفحة.   ٣٦(خشتي)، 
ـة <اجلزء الرابع من سلسلة  قصـص ثوريّ

 ملؤلَّفة للنشـئ) اKمعصوماً  ١٤لقادة الشيعة (
رة.  اجلديد بمرحلتيه الوسطى واملتأخّ

ـــان  ـــان ونوجوان ـــا كودك ـــاب ه ـــيفى كت ـــى توص [كتابشناس
ة   هـ.ش)]١٣٧١-١٣٥٧( ١لكتب الناشئة) ج(=ببلوغرافية نقديّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qحرضت امام حسن جمتبى  -٣٨٤
سة البالغ  ملؤسّ

م: منظمة اإلعالم اإلسالميّ   املُرتجِ
طهــران،  -منظمــة اإلعــالم اإلســالميّ 

، ١٩٨٨هـــــ.ش (=١٣٦٧  ١٠٢م)، جيبــــيّ
 صفحة.  

 >رسجشــمه هـا نــور<جـزء مـن دورة 
ـــاب  ـــة كت ـــو ترمج ـــور)، وه ـــادر الن (=مص

ــيلّ < ــن ع ــن ب ــام احلس ــة  >Qاإلم ــن جمموع م
 ، وعناوين مطالب الكتاب:>Kأهل البيت <
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ــح  ــنّة، املالم ــاب والس ــبط يف الكت ــد؟! الس ــد، أيّ ولي ــت للمج بي

ـــة  رات الوثيق ـــربّ ـــالميّة، م ـــاة اإلس ـــبط يف احلي ـــيّة، دور الس الشخص

 وبنودها، فرتة ما بعد الوثيقة.

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  حرضت -٣٨٥

 ملهدي الرحيميّ 

سة البعثة هــ.ش ١٣٧١طهـران،  -مؤسّ

=)١٩٩٢ ،  صفحة. ٩٤م)، رقعيّ

ان<اجلزء الرابع مـن جمموعـة  زيـدكَ  >بركَ

ــون) أو  ى <(=املنتجب ــدكَ ــاه در زن ــري كوت س

(=جولــة قصــرية يف  >Kجهــارده معصــوم 

)، يشـتمل الكتـاب عـىل املواضـيع Kرحاب حياة األربعة عشـر معصوماً 

، األخـالق والسـرية، اخلالفـة، Lالتالية: الوالدة، يف زماينَ الرسول وعيلّ 

 مع معاوية، العودة إىل املدينة والشهادة والوصيّة، أسباب الصلح.
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 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qحرضت امام حسن جمتبى  -٣٨٦

 حلسني املريزائيّ (ملك)

: ١مشـهد،، ط -Kبركات أهل البيت 

ــــــــــــــ.ش (=١٣٨٦ : ٢م)، ط٢٠٠٧ه

م)، رقعــيّ مربّــع ٢٠٠٩هـــ.ش (=١٣٨٨

 صفحة.   ١٢صغري (خشتي صغري)، 

قصــائد لألطفــال حــول حيــاة اإلمــام 

ة القصصيّة.Qاملجتبى   ، وختلّلت ما بني القصائد بعض القطع النثريّ
 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qحرضت امام حسن جمتبى  -٣٨٧

 ائيّ الدالويزملحمود املريز
هــ.ش ١٣٨٩طهـران،  -شهرزاد

 ١٢م)، رقعيّ مربّع (خشتي)، ٢٠١٠(=
 صفحة. 

ــة  ــن جمموع ــزء م ــا <ج ــنايى ب آش
ى جهـــــارده معصـــــوم   >Kزنـــــدكَ

ــة ــاة األربع ــىل حي ف ع ــرُّ ـــر (=التع ــوماً  عش ــارة Kمعص ــاب عب )، الكت
رة بلغة الناشئة الصغار.  عن جمموعة قصصيّة مصوّ
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 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qحرضت امام حسن  -٣٨٨
 ملحمود املريزائي دواليز

ــة) ــالء الدراس ــى (=زم  -مهكالس
م)، رقعيّ ٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧طهران، 

   صفحة. ١٢مربّع (خشتي)، 
ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــنج <اجل ب

(=اخلمســــــة آل  >Kتـــــن آل عبـــــا
ــا ــروي Kالعب ــى ال)، ي ــام املجتب ــاة اإلم ــة حي ــاب قصّ ــائد  Qكت بقص

ر  ة بالرسوم.الناشئة املصوّ
 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qحرضت امام حسن جمتبى  -٣٨٩

 إلحسان القنربيّ 
 -نشـر مهكالسى (=زمالء الدراسة)

: ٤م)، ط٢٠٠٦هــ.ش (=١٣٨٥طهران، 
ــع ٢٠٠٨هـــ.ش (=١٣٨٧ م)، رقعــيّ مربّ

 صفحة. ١٦(خشتي)، 
انى <اجلزء الرابع مـن جمموعـة  زنـدكَ

)، وهو عبارة عـن K(=سرية األربعة عرش معصوماً  >Kجهارده معصوم 
ة حياة اإلمام  رة بالرسوم بلغة الناشئة. Q املجتبىقصّ  مصوّ
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ــى  ــن جمتب ــام حس ـــرت ام ــام  Qحض ــهادت (=اإلم ــا ش ــد ت از تولّ
ــى  ــن املجتب ــوم  Qاحلس ــا معص ــنانى ب ــهادة) = آش ــوالدة إىل الش ــن ال م

ف عىل املعصوم الرابع  Qجهارم   ).Q(=التعرُّ
مظلـــوم تـــاريخ    Qحضــــرت امـــام حســـن جمتبـــى  -٣٩٠
 مطبوع] -[بالفارسيّة

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــوم Q(=اإلم ، مظل
 التاريخ)

 لعبد الرحيم العقيقيّ البخشاييشّ 
قم،  -نرش نويد اسالم (=بشارة اإلسالم)

ــــ.ش (=١٣٨١ ، ٢٠٠٢ه ـــريّ  ١٤٠م)، وزي
 ).٥٦٠-٤٢١صفحة (ص 

، يــا: جوانــان در Kجهــارده نوربــاك <اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة 

(=األنــوار األربعــة عشـــر الطــاهرة، أو: شــباب بــني  >حمضـــر بيشــوايان

ــة  ــاب يف مخس ــاول الكت ــزءاً، يتن ـــر ج ــة عش ــة) ذات األربع ــدي األئمّ ي

 ، عىل النحو التايل:Qأقسام جوانبَ خمتلفة من سرية اإلمام املجتبى 

 .. والدته، عرص حياته، وخصوصيّاته الروحيّة١

 . فضائل اإلمام األخالقيّة ومناقبه الوجوديّة.٢

 يف وجود القرآن. Q. االام احلسن املجتبى ٣
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 . سرية اإلمام السياسيّة، واإلجابة عىل شبهتَني.٤
 . توجيهات اإلمام وإرشاداته املعنويّة.٥
ــه ٦ ــاب يف داخل ــوان الكت ــن جمتبــى <. عن ــام حس ــدكى ام  Qزن

ــار ــم وبردب ــو حل ــرية اإل >الكَ ــوذج (=س ــى نم ــن املجتب ــام احلس م
بِــع نفــس هــذا الكتــاب باســم  جهــارده نــور <للصــرب والثبــات)، وقــد طُ

ن جملَّـد ) وهـو عبـارة عـK(=األنـوار األربعـة عشــر الطـاهرة  >Kباك 
رت الصـ ات يف هـذا املجلّـد عـىل مـا هـي عليـه يف حفبجزأين، وقـد تكـرّ

 الطبعة ذات اجلزء الواحد.
 مطبوع] -[باإلنجليزيّة   Qحرضت ايامم حسن  -٣٩١

 للسيِّد مهدي آية اللّهيّ 
م: جاويد إقبال القزلباش  املرتجِ

ــــاريّان ــــارات أنص ــــم، ط -انتش : ١ق
هـ.ش/ ١٣٨٠: ٢م، ط١٩٩٥هـ.ش/ ١٣٧٤
٢٠٠١ ،  صفحة. ٢٦م، وزيريّ

ــــة  ــــن جمموع ــــع م ــــزء الراب دِ <اجل
ـــز ـــو اينفليبلْ ذات األربعـــة  >اينرتوداكشـــن ت

لَيبِل<عرش جزءاً، االسم اآلخر للكتاب  ت اينفِ  .>دِ فورْ
ـل تنهـا  Qحرضت حسـن بـن عـىل جمتبـى  (لوحيـد صـدر) = كَ

 (=الوردة الوحيدة).
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 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qحضـرت حسن بن عىل جمتبى  -٣٩٢
 ملهدي وحيدي صدر

ســـيام نـــور كـــوثر (=مالمـــح نـــور 
م)، ٢٠٠٥هــــ.ش (١٣٨٤قـــم،  -الكـــوثر)

 ،  صفحة.   ٢٤وزيريّ

 >أنــوار<اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة 

(=األنوار) ذات األربعة عشـر جزءاً، يف سـرية 

ة عـن ر، الكتاب عباKاألربعة عشـر معصوماً 

رة للناشئة. Qخالصة لسرية اإلمام املجتبى   بالرسوم املصوّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qحرضت حسن جمتبى  -٣٩٣

، ز هراء اليعقويبّ   لفاطمة البختياريّ

ـــراق ـــارات بُ ـــم،  -انتش ــــ.ش ١٣٩٤ق ه

ط، ٢٠١٥(=    صفحة. ١٣م)، جيبيّ متوسّ

ـــة  ـــن جمموع ـــع م ـــزء الراب انى <اجل ـــدكَ زن

) ذات K(=ســـرية املعصـــومني  >Kمعصـــومني 

 األربعة عرش جزءاً.
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، وعـىل الوجـه اآلخـر  مـةً رزَ وهو عبارة عـن ثـالث عشــرة ورقـة مُ

ــراء  ــرية الزه ــت س ن وِّ ــد دُ ــفحة ق ــلِّ ص ــن ك ــة Pم ــت الرزم ــد متثّل ، وق

ــة إىل الكوفــة، نقــض  ــوالدة، األُرسة، مــن املدين ــاوين التاليــة: ال بالعن

 العهد، الفتنة، الشهادة، الشامئل.

ار بردار (=بقيّ  Qحرضت عبد اهللا بن حسن   ة األخ)= يادكَ

ــن  -٣٩٤ ــن احلس ــم ب ــربال   Qحضـــرت قاس ــونني ك شــكوفهء خ

 مطبوع] -[بالفارسيّة

برعم كـربالء  Q(=القاسم بن احلسن 

 املُدمَّى)

اره يل زوّ  لغالم رضا كَ

هــ.ش ١٣٨٧قم،  -انتشارات أُمّ أبيها

هــــــــــــــ.ش ١٣٨٠: ٢م)، ط١٩٩٩(=

  صفحة. ١٧٦م)، رقعيّ ٢٠٠١(=

ــم  ــاة القاس ــة حلي ــاب ترمج ــى  Qالكت ــن املجتب ــام احلس ــن اإلم  Qب

 واستشهاده يف كربالء.
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، وحضـــرت عبــد اهللا Qحضـــرت قاســم بــن احلســن  -٣٩٥

 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qبن احلسن

ران د حسني رفوكَ  ملحمّ

ـــة) ـــع الفاطميّ ـــه (=جمم ـــع فاطمي  -جمتم

، ٢٠٠٩هـــ.ش (=١٣٨٨أصــفهان،  م)، رقعــيّ

   صفحة. ٧٢

ــام  ــاء اإلم ــن أبن ــني م ــهاد اثن ــة استش ــاب كيفيّ ــذا الكت ــر يف ه ك ذُ

 يف كربالء مع ذِكر بعض املراثي. Qاملجتبى 

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Lحرضت قاسم وعبد اهللا  -٣٩٦

 للسيِّد جواد املعلِّم

ــــت  ــــل البي ــــات أه ــــهد،  -Kبرك مش

ـــ.ش (=١٣٩٢ ــغري ٢٠١٣ه ــع ص ــيّ مربّ م)، رقع

 صفحة. ١٢(خشتي صغري)، 

ــ ــة ج ــن جمموع ــربالء<زء م ــام آوران ك  >بي

ة استشهاد القاسم وعبـد اهللا  ي  L(=رسل كربالء)، يروي الكتاب قصّ ابنـَ

رة للناشئة. يف كربالء مزدانة Qاإلمام املجتبى   بالرسوم املصوّ
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 مطبوع] -حقايق بنهان (=خفايا احلقائق)   [بالفارسيّة -٣٩٧

 ألمحد (رجب عيل) الزماينّ 
تبلغات اسالمى (=مكتـب اإلعـالم دفرت 

( هــــ.ش/ ١٣٧٥: ١قـــم، ط -اإلســـالميّ
م)، ١٩٩٩هـ.ش (=١٣٧٨: ٢هـ.ق، ط١٤١٧

ــــ.ش (=١٣٨٠: ٣ط ، ٢٠٠١ه م)، وزيـــريّ
 صفحة. ٥١٢

يتنــاول الكتــاب أبعــاد حيــاة اإلمــام 
 املختلفة يف مخسة عرش فصالً، هي: Qاملجتبى 
 . القيادة يف اإلسالم.١
 . نظرة رسيعة عىل طفولته.٢
 .Q. شامئله ٣
 .N. بعد رحلة الرسول ٤
 .Qيف عهد أمري املؤمنني  Q. مسؤوليّاته ٥
 . اإلمامة والقيادة.٦
 . دوافع الصلح وحوافزه.٧
رة.٨  . العوده إىل املدينة املنوّ
 .Q. تسميمه ٩

 .Q. مظلوميّة استشهاده ١٠
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 . ذروة طغيان األُمويّني واضطهادهم.١١
١٢.  . الغزو الثقايف األُمويّ
 .Q. أوالد اإلمام احلسن ١٣
 .Q. أربعون حديثاً خمتاراً لإلمام احلسن املجتبى ١٤
 . ببلوغرافية.١٥

ــاب  ــر للكت ــم اآلخ ــام <االس ــى ام انى سياس ــدكَ ــى در زن بزوهش
(=دراســـة وبحـــث يف الســـرية السياســـيّة لإلمـــام  >Qحســـن جمتبـــى 

 ).Qاحلسن املجتبى 
 Qاملــؤمننيحقيقـت نامـه (=صـحيفة وقــائع) = نظـم وصـايا امـري 

 .Qلولده احلسن 
ر املاس ريزه ها   [بالفارسيّة -٣٩٨  مطبوع] -حكايت اخكَ

 (=حكاية مجر رقاق األملاس)
 جلويا جهانبخش

ــا) ــا (=دليلن ــل م ــارات دلي ــم،  -انتش ق
، ١٤٢٦هــــ.ش/ ١٣٨٤  ١٠٨هــــ، رقعـــيّ

 صفحة.
يبحث الكتاب موضوع استشهاد اإلمام 

ــى  ــة  Qاملجتب ــايل: قصّ يف أربعــة أقســام، كالت
خني واملتكلِّمني، دراية األخبار، تذكرة Qاستشهاده  ثني واملؤرِّ ، أقوال املحدِّ

 يف تقاليد نقد األخبار.
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ــاب  ــيّ للكت ــوان الفرع ــهادت <العن ــزارش ش ــت كَ ــدوين وتثبي ت
(=تـدوين وتثبيـت حمضــر  >Qسبط اكـرب حضــرت امـام حسـن جمتبـى 

 ).Qاستشهاد السبط األكرب لإلمام احلسن املجتبى 
 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qحكمت صلح امام حسن جمتبى  -٣٩٩

 )Q(=فلسفة صلح اإلمام احلسن املجتبى 
 ملرتىض األشرتيّ األصفهاينّ 

لبهـــار (=ورد الربيـــع) هــــ.ش ١٣٧٩أصـــفهان،  -انتشـــارات كَ
=)٢٠٠٠ ،  حة.صف ١٠٢م)، وزيريّ

 .>ديوان األشرتيّ األصفهاينّ <طبع هذا الكتاب ضمن 
 مطبوع] -[بالفارسيّة   ٢و١حكمت ومعيشت ج -٤٠٠

 (=احلكمة وسبل العيش)
 لعبد الكريم رسوش

ســة  ــى رصاط (=مؤسّ مؤسســهء فرهنكَ
هــ.ش ١٣٧٣: ١طهران، ط -الرصاط الثقافيّة)

م)، ١٩٩٧هـ.ش (=١٣٧٦: ٢م)، ط١٩٩٤(=
، ج  صفحة. ٣٢٨: ٢صفحة، ج ٤٢٢: ١وزيريّ
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إىل  Qابتــدأ الكتــاب بطبــع الــنصّ الكامــل لكتــاب أمــري املــؤمنني 
ع منهـا ـ، وأفـرد أربعـة أجـزاء لشـQاإلمام املجتبى  رح ذلـك وبيانـه، طُبـِ

بِــع عبــارة عــن جمموعــة حمــارضات دَرســيّة صــيغت عــىل  جــزآن، ومــا طُ
 شكل كتاب.

ل عىل تسعة عشـر درساً،   تناولت املطالب التالية:اشتمل اجلزء األوّ
ـــا  جتـــيلِّ شخصـــيّة اإلمـــام مـــن خـــالل كالمـــه، اإلنثروبولوجي

ــاريخ نشــأة الطبيعــة البشــ ــة، يف ت ــه ـالواقعيّ ريّة، أســباب الغــرور ودواعي
ــة اهللا،  ــادة، عبوديّ ــتعلُّم والعب ــة، ال كم ــني، احلِ ــوعظ واليق ــدنيا، ال يف ال

ــة، األ ــة والعمليّ ــر يف املــوت، القناعــة النظريّ مــر بــاملعروف والنهــي التفكّ
ل.  عن املنكر، اجلهاد، الصرب، التوكّ

ـــــم احلســـــنيّة)   -٤٠١ كَ حكمـــــت هـــــا حســـــنى  (=احلِ
 مطبوع]-[بالفارسيّة

ثيّ   جلواد املحدِّ
ــــر ـــهْ نش ـــهد،  -بِ ــــ.ش ١٣٨٩مش ه

=)٢٠١٠ ،  صفحة. ٩٦م)، رقعيّ
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ــة  ــن جمموع ــامس م ــزء اخل ــدكَى<اجل ــاة)،  >رواه زن ــق احلي (=طري

ــا ــاول الكت ــة يتن ــاً برواي ــديثاً أخالقيّ ــني ح ــيل أربع ــان والتفص ب بالبي

، االســم Q، وذلــك بعــد ذِكــر ترمجــة مــوجزة حلياتــه Qاإلمــام املجتبــى 

ترمجـــة وتوضـــيح جهـــل حـــديث از امـــام حســـن <اآلخـــر للكتـــاب 

ــى ــن  >Qجمتب ــام احلس ــن اإلم ــديثاً ع ــني ح ــيح ألربع ــة وتوض (=ترمج

 ).Qاملجتبى

٤٠٢-  ــو ــا جمتب ــت ه ــيّةحكم ــة)  [بالفارس ــم املجتبويّ كَ -(احلِ

 مطبوع]

 حلسني اإليامينّ 

هـــ.ش ١٣٨٥قــم،  -نســيم الكــوثر

=)٢٠٠٦ ،     صفحة. ١٠٤م)، رقعيّ

الكتـــاب يف أربعـــة أقســـام، تناولـــت 

، مرفقة بالرتمجة Qأحاديث عن اإلمام املجتبى 

وذِكر القصائد املناسبة مع رشح خمتصـر لكلّ حديث، وقد عنونت األقسام 

 ما هو أدناه:عىل 

ة عباديّة، علميّة ثقافيّة، أحاديث اجتامعيّة.  أخالقيّة تربويّة، اعتقاديّ
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  Qاإلمـــام احلســـن بـــن عـــيلّ  Kحلـــيم آل البيـــت  -٤٠٣

 مطبوع]-[بالعربيّة

د عيل  ملوسى حممّ

، ط١ط ـــريبّ ـــرتاث الع ـــاملَ ٢: دار ال : ع

ـــب ـــريوت،  -الكت ــــ/ ١٤٠٥ب م، ١٩٨٤ه

ـــر:  م، طبعـــة١٩٨٨هــــ/ ١٤٠٨: ٣ط أُخ

ة  بريوت، صيدا. -املكتبة العرصيّ

، ١ج ، ٢صفحة، ج ٢٧٢: رقعيّ  صفحة. ٢٢٨: وزيريّ

، بســتّة عشـــر فصــالً، Qالكتــاب يف ذِكــر أحــوال اإلمــام املجتبــى 

 حتت عناوين املطالب التالية:

ــت  ــل البي ــل أه ــة، فض ــة يف أُذن واعي ــة Kمهس ــنّة النبويّ ، يف الس

نسـبه الشــريف، كنيتـه وألقابـه  ،Qالشـريفة، ملحـة عـن اإلمـام احلسـن 

ه، بــني يــدي  وصـفته، كرمــه وجـوده، مكانتــه العلميّــة، مكانتـه عنــد جـدّ

ــه  ــلح ورشوط ــة، الص ــع معاوي ــه، م ــاس، خالفت ــد الن ــه عن ــده، منزلت وال

ة.  وما ترتَّب عليه، من كالمه، وفاته، مؤلِّف الكتاب من العامّ
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 بوع]مط-محاسهء صرب  (=ملحمة الصرب)  [بالفارسيّة -٤٠٤

، والسيِّد محيد رضا الربقعيّ  د الزماينّ  جلواد حممّ
ــار  ــة اطه ــى ائم ــز فقه ــارات مرك ، Kانتش

وارهء شعر امـام حسـن جمتبـى  (=قصـائد  Qسوكَ
قــم،  -)Qرثــاء يف عــزاء اإلمــام احلســن املجتبــى 

، ٢٠١٥هـ.ش (=١٣٩٤  صفحة. ١١٢م)، رقعيّ
الكتـــاب يف قســـمني: يتنـــاول القســـم 

ــن  ــام احلس ــاة اإلم ــول حي ــات ح ــع مالحظ ــه تس ل من ــاول Qاألوّ ، ويتن
 يف مرآة الشعر. Qالقسم الثاين منه اإلمام احلسن 

ــاب  ــت املقــاالت يف هــذا الكت ــفحة، عــىل حظي ــني وأربعــني ص اثن
ا الشعر فقد حظي عىل سبعني صفحة من الكتاب.  أمّ

ــن  ــام حس ــلح ام ــة) ص ــهء (=ملحم ــايى  Qمحاس ـــر تنه = در قص
 (=يف قرص الوحدة)

 Qحياة اإلمام احلسن  -٤٠٥
 ملحمود شلبي

 هـ١٤٠٥بريوت،  -دار اجليل
ة.  املؤلِّف من العامّ

 ]١٤٠يف املكتبة العربيّة:  K[أهل البيت 
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 خمطوطة]-[بالعربيّة   Qحياة اإلمام احلسن  -٤٠٦
 ملجموعة من علامء لبنان

م إىل الفارسـيّة Qيتناول الكتاب بيـان سـرية اإلمـام املجتبـى  ، تُـرجِ
انى حرضت امام حسن جمتبى <باسم   ، وطُبع هبذا العنوان.>Qزندكَ

 مطبوع] -حياة اإلمام احلسن بن عيلّ  [بالعربيّة -٤٠٧
 لباقر رشيف القريشّ 

: ٢هــ، ط١٣٧٣: مطبعة النجـف، ١ط
ــة اآلداب ــف،  -مطبع ـــ، ١٣٨٤النج : ٣طه

هــــ، طبعـــات أُخـــر: دار الكتـــب ١٣٩٣
ـــة ـــريوت  -العلميّ ـــم، ويف ب ــــ/ ١٤١١ق ه

هــ/ ١٤١٣بريوت،  -م، ودار البالغة١٩٩٠
، ج١٩٩٣ ــريّ ــفحة، ج ٥٨٨: ١م، وزي : ٢ص

 صفحة. ٥٣٦
ــاة اإلمــام املجتبــى  ــان  Qيتنــاول الكتــاب ســرية حي بالتفصــيل: أب

ـــه  ـــه حيات ل من ـــ Qيف اجلـــزء األوّ ـــه إىل آخـــر عهـــد النب يّ مـــن والدت
 .Q، ثمّ عهد خالفة أمري املؤمنني Nاألكرم

ــري  ــهاد أم ــد استش ــام بع ــاب ب ــدأ الكت ــه، ابت ــاين من ــزء الث ويف اجل
ـــؤمنني  ـــن  Qامل ـــام احلس ـــاس لإلم ـــة الن ـــة  Qوبيع ـــائل املتعلِّق واملس

ــمّ  ــه يف س ــود ومكيدت ــة، للعه ــض معاوي ــلح، ونق ــة الص ــة، وقصّ بمعاوي
 .Qستشهاده ، وما عانى منه اإلمام حلني اQاإلمام احلسن 

 (أمل طنانة) Q= اإلمام احلسن الزكيّ  Qحياة اإلمام احلسن الزكيّ 
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 مطبوع] -[باألُردو   Qحياة اإلمام املجتبى  -٤٠٨
 اهلند. -للسيِّد ظفر حسن بن دلشاد عيل اآلمروهيّ النقويّ اهلنديّ 

 ]٩٨٧:  ٣[نقباء البرش 
 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qحيات حسن بن عىل  -٤٠٩

 جعفر الشاميلّ الشريازيّ  ملحمد
علِّم،  -شرياز ، ١٩٦٩هـ.ش (=١٣٤٨مُ  صفحة. ٩٠م)، رقعيّ
يف عهـــد الرســـول  Qاحليـــاة السياســـيّة لإلمـــام احلســـن  -٤١٠

 مطبوع] -واخللفاء الثالثة بعده   [بالعربيّة
 للسيِّد جعفر بن مرتىض احلسينيّ العاميلّ 

دفرت انتشارات اسالمى (=مكتب النشــر 
( هـــــ.ق/ ١٤٠٥: ١قــــم، ط -اإلســــالميّ

ــــــــ.ش، ط١٣٦٣ ــــــــ.ش ١٣٦٤: ٢ه ه
ــــرية٣م)، ط١٩٨٥(= ــــريوت،  -: دار الس ب

١٤١٤ ،    صفحة. ١٩٦هـ، وزيريّ
ق الكتــاب للجوانــب السياســيّة يف ســرية اإلمــام املجتبــى   Qيتطــرّ

ــد  ــة: يف عه ــاوين التالي ــب العن ــول، بحس ــة فص ــيالّ يف ثالث ــة وحتل دراس
 شيخني، يف عهد عثامن.، يف عهد الNالرسول األعظم 
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حيــات سياســى فكــر فرزنــدان بــال فصــل امــام حســن   -٤١١
ـــى  ـــن   Qجمتب ـــام احلس ـــاء اإلم ـــيّة ألبن ـــة والسياس ـــاة الفكريّ (=احلي
 خمطوطة] -القريبني)   [بالفارسيّة Qاملجتبى

د نجف فيّاض  ملحمّ
ـــة لنيـــل شـــهادة املاجســـتري، فـــرع تـــاريخ أهـــل  رســـالة جامعيّ

اىل امــام مخينــى (=مركــز اإلمــام اخلمينــيّ ، جمتمــع آمــوزش عــKالبيــت
 م).٢٠١٢هـ.ش (=١٣٩١قم،  -للتعليم العايل)

  Qحيــات  عارفانــه در آيينــهء فضــايل وكــالم امــام حســن  -٤١٢
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 يف املرآة) Q(=احلياة الروحيّة وفضائل اإلمام احلسن 
مؤسســـه آموزشـــى وبزوهشـــى قـــرآن وهنـــج البالغـــه تســـنيم 

سة   تسنيم لدراسة وتعليم القرآن وهنج البالغة).(=مؤسّ
 م).٢٠١١هـ.ش (=١٣٩٠كرمان،  -انتشارات وديعت (=الوديعة)

* * 
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خـــامس اخللفـــاء الراشـــدين احلســـن بـــن عـــيلّ بـــن أيب  -٤١٣
 مطبوع] -شخصيّته وعرصه.   [بالعربيّة Qطالب

د الصاليبّ   لعيل حممّ
هـ/ ١٤٢٥بريوت،  -: دار املعرفة١ط

ـــري٢م، ط٢٠٠٤ ـــن كث ـــق،  -: دار اب دمش
، ج٢٠٠٤هــــ/ ١٤٢٥  ٤٢٠: ١م، وزيـــريّ

 صفحة.  ٤٣٨: ٢صفحة، ج
ــة لشخصــيّة  يف الكتــاب دراســة حتليليّ

ـــى  ـــام املجتب ـــد اإلم ـــمني،  Qوعه يف قس
ل: احلســن بــن عــيلّ  منــذ والدتــه حتّــى خالفتــه..  Qعنــوان القســم األوّ

ويشــتمل عــىل أربعــة مباحــث، وعنــوان القســم الثــاين: بيعــة احلســن بــن 
ـــاة  Qعـــيلّ بـــن أيب طالـــب  وأهـــم صـــفاته وبعـــض مواقفـــه يف احلي

ـــة..  ج بوحـــدة األُمّ ـــة ومشــــروعه اإلصـــالحيّ الـــذي تـــوّ االجتامعيّ
ة. ويشتمل عىل أربعة  مباحث، مؤلِّف الكتاب من العامّ

 خ
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ــر البيــت برائحــة الزهــور)   -٤١٤ رفــت  (=تعطّ ــل كَ خانــه بــو كَ

 مطبوع] -[بالفارسيّة

 لبيزن شهرامي  

ــه ــارات فق ــم،  -انتش ـــ.ش ١٣٨٣ق ه

=)٢٠٠٤ ،  صفحة. ٤٢م)، رقعيّ

كــر يف الكتــاب  ــة قصــرية عــن  ٥١ذُ قصّ

حياة اإلمـام املجتبـى، االسـم اآلخـر للكتـاب 

ــى < ــن جمتب ــام حس ــهء ام ــن  >Qيادنام ــام احلس ــر اإلم ــور يف ذك (=منش

 ).Qاملجتبى 

ى ها امام حسن جمتبى   Qاخلصائص احلسنيّة= ويزكَ

انى امـــام جمتبـــى  (=املختصــــر يف ســـرية  Qخالصـــه ا زنـــدكَ

 .K) = كريم أهل بيت Qاإلمام املجتبى 

انى امام حسن جمتبى  -٤١٥  ]مطبوع-[بالفارسيّة  Qخالصهء زندكَ

 )Q(=املخترص يف سرية اإلمام احلسن املجتبى 

 لفرح الطهراينّ 

ــــم) ــــب القل ــــم (=نص ــــان قل ــــارت يادم ــــران،  -انتش طه

 صفحة. ٣٠م)، ٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢
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انى امام حسن جمتبى  -٣١٦  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qخالصهء زندكَ
   )Q(=املختصـر يف سرية اإلمام احلسن املجتبى

 املحاليتّ للسيِّد هاشم الرسويلّ 
د رضا اجلواديّ   تلخيص: حممّ

دفـــرت نشــــر فهرنـــك اســـالمى (=مكتـــب 
: ١طهـــران، ط -منشـــورات الثقافـــة اإلســـالميّة)

هـــ.ش ١٣٧٧: ٢و١م)، ط١٩٩٧هـــ.ش (=١٣٧٦
=)١٩٩٨ :هــــــ.ش ١٣٨٢م)، طبعـــــة أُخـــــر
ط، ٢٠٠٣(=  صفحة. ٧٤م)، باحلجم املتوسّ

نيَّة = خاالفتنامهء امام حسن   Qاخلالفة احلَسَ
ــــن  -٤١٧ ــــام حس ــــهء ام ــــام   Qخالفتنام ــــة اإلم (=خالف

 خمطوطة]-)  [بالفارسيّةQاحلسن
 >خــاموش<للمــريزا عــىل خــان ترمجــان اليــزديّ املشــهور بـــ 

ســة، ١٣٧٩-١٢٨٧( ة املقدّ هـــ)، خمطوطــة مكتبــة اآلســتانة الرضــويّ
 ورقة. ١٤٢يف  ١١٧٣٩بالرقم 

ــة  ــىل ثامني ــه ع ــني طيّات ــوي ب ــعر حيت ــوان ش ــارة عــن دي ــاب عب الكت
ــى  ــام املجتب ــأن اإلم ــت بش ــف بي ـــر أل ــاب Qعش ــر للكت ــم اآلخ ، االس

نيّة<  .>اخلالفة احلَسَ
 ]١٤١٠: ٤، نقباء البرش ٢٣٨: ٧[الذريعة 

 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٣١٤

لق حسن   [باألُردو -٤١٨  مطبوع] -خُ

 لعسكر بن أمحد

 صفحة. ٦٤الهور،  -ضيغم اسالم آكادمي

فــات الشــيعة يف شــبه [تأل يفــات شــيعه در شــبه قــارهء هنــد (=مؤلَّ

ة اهلنديّة):   ]٥٠٣القارّ

ــن بــن عــيلّ  ــة اخلــامس احلس ــن بــن عــيلّ  Qاخلليف  Q= احلس

 (مصطفى مراد)

 مطبوع] -[بالعربيّة  Qمخسامئة سؤال حول اإلمام احلسن  -٤١٩

 بيديّ ملاجد نارص الز

ــــة  -دار األمـــري النجـــف، دار املحجّ

ـــاء ـــريوت،  -البيض ــــ/ ١٤٣٢ب م، ٢٠١١ه

 ،  صفحة. ٣٣٦جيبيّ

يتنــاول الكتـــاب أبعـــاداً خمتلفـــة مـــن 

، عــىل صــورة طــرح Qحيــاة اإلمــام املجتبــى 

 مخسامئة سؤال مع أجوبتها.
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 مطبوع]-خورشيد رمضان (=شمس رمضان)  [بالفارسيّة -٤٢٠
 (=شمس رمضان)

م قدَّ  لعيل رضا خاكبور مُ
ــاس قــم، -Q انتشــارات حضـــرت عبّ

، ٢٠١٢هــــ.ش (=١٣٩١  ٣٠٨م)، وزيـــريّ
 صفحة.

، Qالكتــاب يف أحــوال اإلمــام املجتبــى
عت مطالبه عىل أربعة أقسام، هي:   توزّ

 .Q. سريته ١
 . هجرة أوالده إىل إيران.٢
 . األجوبة عىل األسئلة.٣
 .Q. قصائد بشأنه ٤

 مطبوع]-خورشيد روشن  (=الشمس املرشقة)   [بالفارسيّة -٤٢١
ــــيّ  ملحمــــد عــــيل األنصــــاري القمّ

 هـ)١٣٢٩/١٤٠٥(
: ١طهــــران، ط -انتشــــارات علمــــي

ــــــــــــــ.ش (=١٣٣٥ : ١٢م)، ط١٩٥٦ه
، ٢٠١١هــــــ.ش (=١٣٩٠  ٨٤م)، رقعـــــيّ

   صفحة.
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، Qالبنــه اإلمــام املجتبــى  Qترتيــب ورشح وصــيّة أمــري املــؤمنني 
ــف وطبعهــا  املطبوعــة ضــمن حمتويــات هنــج البالغــة، وقــد أفردهــا املؤلِّ

 >آيــني جهانــداري<، وطبعــت هــذه الوصــيّة مــع كتــاب بشــكل مســتقلّ 
ــحفات  ــمن الص ــلطنة) ض ــنهج الس ــات ١٩٥-١١١(=م ــت طبع ، وتوال

 إىل وقتنا احلايل. ةهذا الكتاب حتّى وصول الطبعة اخلامسة عرش
* * 
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  Qداراب، در برتـــــو واليـــــت حســـــن بـــــن عـــــىل  -٤٢٢
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Q(=داراب.. يف شعاع والية احلسن بن عيلّ 
ـــى  ـــن جمتب ـــام حس ـــى ام ـــى فرهنكَ ـــهء علم ـــهء خريي  Qمؤسس

ســـة اإلمـــام احلســـن املجتبـــى  ـــة مؤسّ  -العلميّـــة الثقافيّـــة) Q(=خرييّ
، ٢٠٠٦هـ.ش (=١٣٨٥داراب،   صفحة. ٨٥م)، وزيريّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qداراب، شهر امام حسن جمتبى  -٤٢٣
د جعفر البالغيّ للسيِّد حم  مّ

سة اإلمام احلسن املجتبـى   Qخرييّة مؤسّ
ـــة ـــة الثقافيّ ــــ.ش ١٣٨٠داراب،  -العلميّ ه

=)٢٠٠١ ،  صفحة. ٩٦م)، رقعيّ
  

 د
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يف الكتاب مخسون عنواناً يف تاريخ مدينـة داراب، مـن مـدن حمافظـة 
إىل ما بعـد صـلح  Qفارس، ويرجع انتساب هذه املدينة إىل اإلمام املجتبى 

 .Qمع معاوية وإيداع األموال الرشعيّة ملدينة داراب إليه  Qاإلمام 
د بني صفحات الكتاب اسامن آخـران للكتـاب، مهـا:  سـيام <يشاهَ

، Q(=معاملِ مدينة اإلمام احلسـن املجتبـى  Qداراب شهر امام حسن جمتبى 
ودحيه كلبى انصـارQ  سيام داراب، شهر امام حسن جمتبى <داراب) و

سرتهء تاريخ ودحيـة  Q(=معاملِ داراب، مدينة اإلمام احلسن املجتبـى  >يف كَ
 الكلبيّ األنصاريّ عىل مد التاريخ).

ى امام حسن  -٤٢٤  مطبوع]-[بالفارسيّة   Qداستان زندكَ
ة حياة اإلمام احلسن   )Q(=قصّ

 ألمري مهدي مراد احلاصل
ــــور) ــــالة الن ــــور (=رس ــــام ن ــــران،  -بي ـــــ.ش ١٣٧٤طه ه

لهــــا هبشــــت ١٩٩٥(= ــــة)م)، كَ : ٩طهــــران، ط -(=زهــــور اجلنّ
، ٢٠٠٢هـ.ش (=١٣٨١  صفحة. ٣٢م)، رقعيّ

ى جهـــارده معصـــوم <جـــزء مـــن دورة  ـــاهى بـــه زنـــدكَ  >Kنكَ
ــوماً  ـــر معص ــة عش ــاة األربع ــىل حي ــة ع ــر K(=إطالل ــم اآلخ )، االس

ـــاب  ـــارم <للكت ـــوم جه ـــع  >Qمعص ـــوم الراب ـــف Q(=املعص )، وأُلِّ
ة.  الكتاب للناشئة خاصّ
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ى امـــام  ـــتان زنـــدكَ ـــن داس ـــة حيـــاة اإلمـــام  Qحس (=قصّ
 )= قهرمان دو ميدان (=بطل امليدانني)Qاحلسن

ـــت  ـــل بي ـــريم اه ـــده از ك ـــث آموزن ـــا واحادي ـــتان ه  Kداس
ــة عــن كــريم أ ) = زنــدكانى Kل البيــت هــ(=قصــص وأحاديــث تعليميّ

 )Q(=سرية اإلمام احلسن املجتبى  Qامام حسن جمتبى 
ــى  ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــايى از زن ــت ه ــا ورواي ــتان ه  Qداس

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــرية اإلم ــن س ــات ع ــص ورواي ــك Q(=قص ) = ي
ل (=غصن الورد).  شاخه كُ

ــ ى حض ــدكَ ــايى از زن ــت ه ــا ورواي ــتان ه ــن ـداس ــم ب رت قاس
ــن ــن  Qاحلس ــن احلس ــم ب ــاة القاس ــن حي ــات ع ــص ورواي ) Q(=قص

 =شريؤين تر از عسل (=أحىل من العسل).
ــن د ــام حس ى ام ــدكَ ــده از زن زي ــا بركَ ــتان ه ــص  Qاس (=قص

) = غريــب آشــنا (=الغريــب Qمنتخبــة مــن حيــاة اإلمــام احلســن 
 املألوف)

ـــى  ـــن جمتب ـــام حس ى ام ـــدكَ ـــده از زن زي ـــا بركَ ـــتان ه  Qداس
ــى  ــن املجتب ــام احلس ــاة اإلم ــن حي ــة م ــص منتخب ــاداش Q(=قص ) = ب

ل (=التكريم.. إكليل من الزهور).  دسته كُ
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ــــرد)   -٤٢٥ ــــص دارابِكَ ــــرد  (=قص ــــا دارابكَ ــــتان ه داس
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 لبيامن بور شكيبائي
آشـــيانهء كتـــاب (=عـــشّ الكتـــاب)، 

 ،     صفحة. ٦٤رقعيّ
ــة  ــته مدين ــامّ عاش ــاب ع ث الكت ــدّ يتح
ــران،  ــارس يف إي ــع حمافظــة ف داراب، مــن تواب
ــمّ  ــا، وت ــرب تارخيه ــائع ع ــوادث ووق ــن ح م
مــع معاويــة، وموقــف  Qالتأكيــد فيــه عــىل فــرتة صــلح اإلمــام احلســن 

ــوال إىل اإلمــام  ــدفع األم ــد ب ــة املتجسِّ ــوع  Qأهــل هــذه املدين دون الرج
ــر ــاب يف أواخ ــى الكت ــة، واحت ــورة  إىل معاوي ــني ص ــىل ثالث ــفحاته ع ص

نة لألماكن التارخييّة هلذه املدينة.  ملوّ
ــى  -٤٢٦ ــن جمتب ــام حس ــار ام ــالق ورفت ــا از اخ ــتان ه   Qداس
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 وسريته العمليّة). Q(=قصص عن أخالق اإلمام احلسن املجتبى 
 لعيل مري خلف زاده

ـــد  ـــد وآل حممّ ـــارات حممّ ــــ.ش (=١٣٨٣، Kانش م)، ٢٠٠٤ه
 ،  صفحة. ٧٢رقعيّ

 



 ٣٢١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ـــى  -٤٢٧ ـــن جمتب ـــام حس انى ام ـــدكَ ـــايى از زن ـــتان ه   Qداس
 مطبوع]-[بالفارسيّة

(=قصــص مــن ســرية اإلمــام احلســن 
 )Qاملجتبى

 لفرزانة احليدريّ 
ــوب) ــع القل ــا (=ربي ــار دهل ــم،  -هب ق

، ٢٠١٣هــــ.ش (=١٣٩٢  ٨٠م)، رقعـــيّ
   صفحة.

ـع يف الكتــاب  ــة مــن حيـاة اإلمــام املجتبــى  ٤٨مجُ نقــالً عــن  Qقصّ
ار آفتاب<كتاب   (=طَلَل الشمس). >يادكَ

ــن  ــام حس ى ام ــدكَ ــايى از زن ــتان ه ــاة  Qداس ــن حي ــص م (=قص
 ) = سه مهامن ناشناس (=ثالثة ضيوف غرباء).Qاإلمام احلسن 

ى حضـــرت امــام حســن جمتبــى -٤٢٨   Qداســتان هــايى از زنــدكَ
 مطبوع]-[بالفارسيّة

(=قصــص مــن حيــاة اإلمــام احلســن 
 )Qىاملجتب

 لعيل رضا الكربنديّ 
ــع ــه، واس ــهد،  -دامين ـــ.ش ١٣٩١مش ه

=)٢٠١٢ ،   صفحة. ١٠٠م)، رقعيّ
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 ، هي:Qالكتاب يف ثامنية أقسام عن سرية اإلمام املجتبى 
ــلح..  ــة، الص ــألة اخلالف ــة، مس ــه احلكيم ــائل، أقوال ــوالدة، الفض ال

 دراسة وحتقيق، نقض معاوية للعهد، االستشهاد، األحاديث.
ــام  ــده ا از ســخنان حضـــرت ام زي ى وكَ ــدكَ داســتان هــايى از زن

ومنتخــب مــن  Q(=قصــص مــن حيــاة اإلمــام احلســن  Qحســن 
وه بى بايان (=العظمة الالمتناهية).Qكالمه  ) = شكَ

ى وســريهء امــام  -٤٢٩ داســتان هــايى كوتــاه در بــارهء زنــدكَ
 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qحسن جمتبى 

وسـرية (=قصص قصرية حول حياة 
 )Qاإلمام احلسن املجتبى 
 حلسني زارع كار

ر ـدفرت نشـر معـارف (=مكتـب نشـ
هــــ.ش ١٣٨٨: ١قـــم، ط -املعـــارف)

م)، رقعيّ مربّع صـغري (خشـتي ٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢: ٢م)، ط٢٠٠٩(
 صفحة. ٦٠صغري)، 

ــى  ــة عــن اإلمــام املجتب ــديثاً وقصّ ــاب أربعــني ح ن الكت ، Qتضــمَّ
 ائع.نُظِّمت بأُسلوب روائيّ أديبّ ر

ــن  ــام حس ى ام ــدكَ ــتانى از زن ــام  Qداس ــاة اإلم ــن حي ــة م (=قصّ
 ) = مسافر نيمروز (=مسافر الظهرية).Qاحلسن 
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 مطبوع]-زوند   [بالبشتو Qدِ امام حسن  -٤٣٠

سة يف طريق احلقّ   ملؤسّ

، حيــدر عــيل  ــد رحــيم الــدراينّ م: حممّ املـرتجِ

 بنكَش

(=جممـع أهــل  Kجممـع جهـانى اهـل بيـت 

هـــــ.ش ١٣٨٧قــــم،  -العــــامليّ  Kالبيــــت

=)٢٠٠٨ ،  صفحة. ٣٤م)، رقعيّ

(=اإلمــام  >Qبيشــوا دوم امــام حســن <الكتــاب ترمجــة لكتــاب 

ـــن  ـــام احلس ـــاين، اإلم ـــة Qالث ـــن جمموع ـــوم<)، م ـــوايان معص  >بيش

ة املعصومون).  (=األئمّ

تِني  [باإلنجليزيّة -٤٣١  مطبوع]-دِ بِرائني آوْ بَ

 م)١٩٨٨نويّ (تللسيِّد عيل النقي النقويّ اللكه

م: السيِّد هاشم رضا الرضويّ   املُرتجِ

 م.١٩٥٤لكهنو، 
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 مطبوع] -[باإلنجليزيّة  Qدِ بيس تِريتي آو احلسن  -٤٣٢
 لرايض آل ياسني

م: جاسم رشيد    املُرتجٍ
هــ/ ١٤١٩قـم،  -انتشارات أنصاريّان

١٩٩٨ ،  صفحة. ٣٨٤م، وزيريّ
، بـذات >Qصلح احلسـن <ترمجة كتاب 

ـة،  العنوان الذي طُبِعت فيه الرتمجـة اإلنجليزيّ
ة:  وترمجة ما كتب عىل غالف الطبعة اإلنجليزيّ

>The Peac Treaty of AL-Hasan<  معاهـدة صـلح اإلمـام=)
 ).Qاحلسن 

 مطبوع] -[باإلنجليزيّة   Qدِ تِريتي آو ايامم حسن  -٤٣٣
م: مكتب القرآن  اهلند  -املُرتجِ

ــارات  ــالمى انتش ــزركَ اس ــهء ب كتابخان
ــى) ــالميّة العظم ــة اإلس طهــران،  -(= املكتب

١٩٧٧ ،  صفحة. ١٨م، جيبيّ
ــة:  ــاب باإلنجليزيّ ــوان الكت  The<عن

Treaty of Imam HASAN<  معاهدة=)
: Qاإلمام احلسن   Hasan<)، وعنوانه الفرعيّ

ibn Ali 2nd imam: Peace with Moaviah<  اإلمـام الثـاين)
 : الصلح مع معاوية).Qاحلسن بن عيلّ 
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يز  [باإلنجليزيّة -٤٣٤  مطبوع] -دِ تو جيفز آوْ ذِ يوثز آوْ ذِ بارادَ
 ألمحد الرضواينّ 

 هـ.ش.١٣٩٠م/ ٢٠١١مشهد،  -إسالميك ريرسج فَونديشني
ة: Qخمتصـر لسرية اإلمام املجتبى   The two<، وعنوانه باإلنجليزيّ

chiefs of the youths of paradise<  شباب أهل اجلنّة(=سيِّدا<. 
دراســة يف عــدد مــن الشــبهات التــي طالــت ســرية اإلمــام احلســن 

 .Q= تنزيه اإلمام احلسن  Qاملجتبى 
ــد  -٤٣٥ دراسـة مـوجزة حـول قضــيّة كثـرة طـالق اإلمـام أيب حممّ

 مطبوع]-[بالعربيّة  Qاحلسن املجتبى 
 للسيِّد عبد اهللا بن هاشم العيل

، ١٤٢٠: ١ط  صفحة. ٢٥٣هـ، رقعيّ
تاب بشأن إثبات بطالن أُكذوبة كثرة الـزواج والطـالق املنسـوب الك

، وقد بحث يف قضيّة كثرة الطالق بالنقـد والتحليـل مـن Qمام احلسن لإل
 أربع زوايا: االعتقاديّة، األخالقيّة، التارخييّة، والروائيّة.

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــاة اإلم ــوعيّة يف حي ــة موض ــبس  Qدراس = ق
 .Qجتبى من نور اإلمام احلسن امل

ة البهيّـــة يف ترمجـــة الوصـــيّة لعـــيلّ  -٤٣٦ إىل ابنـــه  Qالـــدرّ
 مطبوع] -[بالعربيّة  Qاحلسن

يّ (ت  هـ)١٤٢٤جلعفر الصبوريّ القمّ
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الفنــــاء)   قــــاطع دو نيســــتى  (=يف ملتقــــى عــــاملَيدر ت -٤٣٧
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 لعيل رضا هزار
: ١قـم، ط -انتشارات دليل ما (=دليلنا)

: ٢م)، ط٢٠٠٤(= هــــــــــــــــ.ش١٣٨٣
، ٢٠٠٥هــــــ.ش (=١٣٨٤  ٨٠م)، رقعـــــيّ

 صفحة.
ــن  ــواردة ع ــث ال ــبعض األحادي رشح ل

 يف االستفادة من فرص احلياة. Qاإلمام املجتبى 
رانبها (=اجلوهرة الثمينة) وهر كَ  الدرر البهيّة يف ترمجة الوصيّة = كَ

(=يف خـــالل إمامـــة اإلمـــام  Qدر ســـايه ســـار امامـــت حســـن 
 (بارسا). Qسن جمتبى ) = امام حQاحلسن 

ى (=درس احلياة)   [بالفارسيّة -٤٣٨  مطبوع]-درس زندكَ
ــران ــة طه ــة بلديّ ــة  -معاونيّ  ١٦املنطق

 الثقافيّة واالجتامعيّة.
ــا) ــل مــا (=دليلن ــم،  -انتشــارات دلي ق

ـــ.ش/ ١٣٨٤ ، ١٤٢٦ه ــيّ ـــ.ق، رقع  ٣٢ه
 صفحة.
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ترمجة الرسـالة احلاديـة والثالثـني مـن هنـج البالغـة يف وصـيّة أمـري 
، بعد مطالعة ترمجات كلٍّ من سيِّد جعفر Qالبنه اإلمام املجتبى  Qاملؤمنني 

، وسيِّد كـاظم أرفـع، تبتـدئ صـفحات الكتـاب  الشهيدي، وعيل الدشتيّ
 بدرج الرتمجة ومن ثمّ يأيت بعدها نصّ الوصيّة بالعربيّة.

ــواين ــيلّ  العن ــام ع ــيّة اإلم ــاب (وص ــيّ للكت ــام  Qالفرع ــه اإلم البن
 ).Qاحلسن

 Qدر فضـــائل كوكـــب در خشـــان هـــد امـــام جمتبـــى  -٤٣٩
 مطبوع] -[بالفارسيّة

(=يف فضــائل نجــم اهلــد الســاطع 
 )Qاإلمام املجتبى 

 ؟
بانـــك مـــىل ايـــران (البنـــك الـــوطنيّ 

( ـــــراينّ ـــــران،  -اإلي ــــــ.ش ١٣٤٥طه ه
=)١٩٦٦ ،  صفحة. ١٢م)، جيبيّ

كتاب صغري من قِبَل البنك الوطنيّ اإليراينّ بمناسبة السحبة اخلامسة 
، سنة   م).١٩٦٦هـ.ش (=١٣٤٥لصندوق األدِّخار الوطنيّ
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ــى  ــرية  Qدر فضــائل وســريهء امــام حســن جمتب (= يف فضــائل وس

ــى  ــن Qاإلمــام احلســن املجتب ــت (=األربعــون م ) = جهــل جــراغ كرام

 مشاعل الكرامة).

 مطبوع]-نهايى (=يف قرص الوحدة)   [بالفارسيّةدر قرص ت -٤٤٠

 ملهدي حداميان اآلراينّ 

م)، ٢٠١٢هــ.ش (=١٣٩١قم،  -وثوق

 ،  صفحة. ١١٢رقعيّ

الكتاب عبارة عن نصّ أديبّ حول اإلمـام 

، يف واحد وثالثـني مطلبـاً، تناولـت Qاملجتبى 

   .Qجمريات وقائع صلح اإلمام 

 

 مطبوع] -جلنب البقيع)   [بالفارسيّةدر كنار بقيع  (=جنباً  -٤٤١

د حسني أقارب برست    ملحمّ

ســـة  ـــق، التابعـــة ملؤسّ لُ انتشـــارات خُ

ـــــة،  ـــــد الثقافيّ ــــــ.ش ١٣٨٨دار اهل ه

=)٢٠٠٩ ،  صفحة. ١٢٨م)، رقعيّ

 Qالكتاب يف رشح سرية اإلمام املجتبى

 يف عرشة فصول.
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درحمضــــــر كـــــريم  (=يف ظـــــلِّ وجـــــود الكـــــريم)   -٤٤٢
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 ألمري حسن املحموديّ 
ــــتوار ــــهد،  -اس ـــــ.ش ١٣٨٧مش ه

=)٢٠٠٨ ،  صفحة. ١٤٤م)، جيبيّ
ذِكـر مسلسـل حيـاة عـن الكتاب عبارة 

بشكل موجز، مضافاً إىل ذكر  Qاإلمام احلسن 
 ، يف قسمني.Qاخلطب اجلليلة له 

ــت  -٤٤٣ ــل بي ــريم اه ــب ك ــى  Kدر مكت ــن جمتب ــام حس   Qام
 مطبوع] -[بالفارسيّة

ـــت  ـــل البي ـــريم أه ـــة ك  K(=يف مدرس
 اإلمام...)

 لعيل القائميّ األمرييّ 
س) ــدَّ ــبالغ املق ــدس (=ال ــام مق ــم،  -بي ق

ــــ.ش (=١٣٨٥ ـــاحلجم ٢٠٠٦ه ، ب ـــيّ م)، جيب
ط،   صفحة. ٩٦املتوسّ

ــاة  ــه حي ــف في تلخــيص لكتــاب حيمــل نفــس االســم، تنــاول املؤلِّ
ــى  ــام املجتب ــQاإلم ــد اختص ــل يف ر ـ، وق ــاب األص ــذا الكت ــف ه مؤلِّ

 مخسة عرش  عنواناً.

 

 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٣٣٠

ــت  -٤٤٤ ــل بي ــريم اه ــب ك ــن  Kدر مكت ــام حس ـــرت ام حض
 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qجمتبى 

ــت  ــل البي ــريم أه ــة ك  K(=يف مدرس
 اإلمام...)

 لعيل القائميّ األمرييّ 
ـــــريي ـــــارات ام ـــــران،  -انتش طه

، ١٩٩٥هــــ.ش (=١٣٧٤ ـــريّ  ٤٦٤م)، وزي
 صفحة.

ــن  ــام احلس ــاة اإلم ــاب حي ــذا الكت ــث يف ه ــل  Qبح ــكل مفصَّ بش
ــاوين  ــالً، وعن ــبعني فص ــوهلا س ــوع فص ــغ جمم ــامً بل ـــر قس ــة عش يف ثامني

 أقسام الكتاب عىل النحو التايل:
الـــوالدة واملحتـــد، دور الطفولـــة، يف عصــــر اخللفـــاء، يف عهـــد 
 ، خالفـــة األب، اخلالفـــة والعقبـــات، احلـــرب واالنكســـار العســـكريّ

ــه، إيضــاح الصــلح، وضــع اإلمــام مــن بعــد الصــلح، الصــلح  وخلفيّات
وضع معاويـة مـن بعـد الصـلح، حيـاة النـاس يف عهـد معاويـة، العالقـة 

ـــة Qبـــني اإلمـــام والنـــاس، شـــأنيّة ومقـــام اإلمـــام احلســـن  ، العبوديّ
ــه  ــالص، كامالت ــؤامرة  Qواإلخ ــات، م ام ــعيف واالهتّ ــائله، التض وفض

 االغتيال، ما بعد االستشهاد.
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ــتالطم)   -٤٤٥ ــفة، ال ــر، العاص ــم  (=البح ــان، تالط ــا، طوف دري

 مطبوع] -[بالفارسيّة

 ملحبوبة الزارع

بوستان كتاب (=بستان الكتـاب)، دفـرت 

تبليغــــات اســــالمى (=مكتــــب اإلعــــالم 

( م)، ٢٠٠٢هــ.ش (=١٣٨١قم،  -اإلسالميّ

 ،  صفحة. ١٣٦رقعيّ

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــام حي ــتّة أقس ــاب يف س ر الكت ــوَّ ــى  Qصَ وأعط

لكــلِّ  >مــوج<لكــل ّ قســمٍ مــن أقســام الكتــاب، واســم  >تالطــم<عنــوان 

 فصلٍ من الفصول.

فت <االســم اآلخــر للكتــاب  بنجــره ا بــه آفــاق شخصــيت شــكَ

ــى  ــن جمتب ــام حس ــن  >Qام ــام احلس ــيّة اإلم ــاق شخص ــىل آف ــذة ع (=ناف

 الرائعة). Qاملجتبى 

 Qبه فرزندش (=املستفاد من وصيّة عـيلّ  Qدريافتى از وصيت عىل 

.(  البنه) = دست جوان در دست عىل (=يد الشابّ يف يد عيلّ
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 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qدست جوان در دست عىل  -٤٤٦
 )Q(=يد الشابّ يف يد عيلّ 

 لعيل الشريواينّ  
هــ.ش ١٣٨٠قم،  -انتشارات دار الفكر

=)٢٠٠١ ،  صفحة. ٩٣م)، رقعيّ
ل مــن  اجلــزء جمموعــهء حــديث <األوّ

ــت ــدأ  >دوس )، ابت ــودّ ــديث ال ــة ح (=جمموع
مــة ثــمّ رشع بشــ رح وتوضــيح ـالكتــاب بمقدِّ

 .Qلإلمام املجتبى  Qوصيّة أمري املؤمنني 
بـــه  Qدر يـــافتى از وصـــيت عـــىل <العنـــوان اآلخـــر للكتـــاب 

 البنه). Q(=املستفاد من وصيّة عيلّ  >فرزندش
انى  (=دين  -٤٤٧  مطبوع] -احلياة)   [بالفارسيّةدستور زندكَ

 لغالم عيل بن حمسن الرئيس اليزديّ 
ـــــور  ـــــار (=زه لبه ـــــارات كُ انتش

ــــــع) ــــــزد،  -الربي ـــــــ.ق/ ١٣٦٩ي ه
١٣٣١ ،  صفحة. ١٦٢هـ.ش، رقعيّ

هيــتمّ الكتــاب بشـــرح مقــاطع وصــيّة 
 .Qالبنه اإلمام املجتبى  Qأمري املؤمنني 
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ــاب  ــر للكت ــوان اآلخ ــؤمنني <العن ــري امل ــيت ام ــه  Qرشح وص ب
 .>Qفرزندش (=ابنه) امام حسن 

، فهرســت كتــاب هــا جــابى (=فهــرس ٢٠٤: ٢٥[الذريعــة 
 ]١٤٢٥: ١الكتب املطبوعة 

-دســت هــا تنهــا مــن (=أيــادي غربتــي)  [بالفارســيّة -٤٤٨
 مطبوع]

 ألمحد هبلوانيان
( ــالميّ ــالم اإلس ــب اإلع ــالمى (=مكت ــات اس ــرت تبليغ ــم،  -دف ق

 صفحة. ٦٣م)، ١٩٩٨ش (=هـ.١٣٧٧
ــن  ــد اهللا ب ــان عب ــربالء بلس ــة ك ــة واقع ــن رواي ــارة ع ــاب عب الكت

 .Qاإلمام احلسن 

ـــيّة -٤٤٩ ـــقني)  [بالفارس ـــاء العاش ـــقان  (=دع ـــا عاش -دع

 مطبوع]

ــق ــة والتحقي ــم الدراس ـــر  -قس ــرياد، نش ـــر ه ــرياد، نش ـــر ه نش

 ٥٦م)، ٢٠٠١هـــــ.ش (=١٣٨٠طهــــران،  -بشــــارت (=البشــــارة)

 صفحة.

ــى  ــام املجتب ــلوات اإلم ــارات وص ــة وزي ــة أدعي ــاة  Qجمموع املنتق

زيارتنامـه، ادعيـه، <، عنـوان الكتـاب اآلخـر >مفـاتيح اجلنـان<من كتـاب 
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ــى  ــن املجتب ــام احلس ــامز اإلم ــام  >Qن ــالة اإلم ــة، وص ــارة، األدعي (=الزي

 ).Qاحلسن املجتبى 

لَيبل = حرضت ايامم حسن  ت اينفِ  Qذِ فورْ

 مطبوع]-[باإلنجليزيّة   Qام حسن ذِ اليف أُوف إم -٤٥٠

 لباقر رشيف القريشّ 

م: عبد اهللا شاهني    املرتجِ

ـــاريّان ـــارات أنص ـــم،  -انتش ــــ.ش/ ١٣٨٤ق ــــ.ق، ١٤٢٦ه ه

ــة: >Qحيــاة اإلمــام احلســن <ترمجــة كتــاب   The، وعنوانــه باإلنجليزيّ

Life of Imam Hassan 

 مطبوع]-[باإلنجليزيّة  Qذِ اليف أُوف إيامم احلسن  -٤٥١
 لباقر رشيف القريشّ 

م: جاسم الرشيد  املرتجِ
هــ.ش/ ١٣٨٥: ١قـم، ط -أنصاريّان

هـــــــ.ش/ ١٣٨٦: ٢هـــــــ.ق، ط١٤٢٧
١٤٢٨ ،  صفحة. ٧٤٤هـ.ق، وزيريّ

ــــاب  ــــة كت ــــام <ترمج ــــاة اإلم حي
ــن ــ>Qاحلس ــة:  ه، وعنوان  Theباإلنجليزيّ

Life of Imam AL-Hassan AL-Mojtba 
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ــن  -٤٥٢ ــام حس ــلح ام ــاد ص ــا انعق ــزه ه ي ــل وانكَ ــا  Qدالي ب

 خمطوطة]-معاويه بن ابى سفيان  [بالفارسيّة

 ومعاوية بن أيب سفيان) Q(=أسباب ودوافع عقد الصلح بني اإلمام احلسن 

 لصغر طهامسبي نزاد

ــة العلــوم اإلنســ يّ ــة لنيــل شــهادة املاجســتري، كلّ  -انيّةرســالة جامعيّ

ةاجلامعة اإلسالميّة   م).٢٠١٢هـ.ش (=١٣٩١/ املركز، احلرّ

هنــــج البالغــــه   ٣١دنيــــا ودنيــــا برســــتان در نامــــهء  -٤٥٣

 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 (=الدنيا وعبدهتا يف الرسالة احلادية والثالثني من هنج البالغة)

 ألعظم حدادان الفيض آباديّ 

 كاشمر. -العلميّة Pأُطروحة حوزويّة، حوزة رقيّة 

 مطبوع]-م  (=عينان مل تكتمال)  [بالفارسيّةدو جشم نامتا  -٤٥٤

 ملحبوبة الزارع  

قـم،  -بوستان كتاب (=بستان الكتـاب)

: ٥م)، ط٢٠٠٣هــــــــــ.ش (=١٣٨٢: ١ط

 صفحة. ٦٤م)، رقعيّ ٢٠٠٩هـ.ش (=١٣٨٨
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(=أبطال كـربالء  >قهرمانان كوجك كربال<اجلزء الثالث من جمموعة 

: القاسـم، وعبـد اهللا يف Qالصغار)، حول استشـهاد ابنـي اإلمـام احلسـن 

 كربالء.
ن كــلّ واحــد  نــوِ الكتــاب يف مخســة أقســام عــىل صــورة حمــارض وعُ

قاســم وعبــد اهللا <(=حمضـــر)، عنــوان الكتــاب اآلخــر  >متاشــا<منهــا بـــ 
 ).Q(=القاسم وعبد اهللا عينا اإلمام احلسن  >Qجشامن امام حسن 

 Q= امام حسن  Qدوردينجى (=؟) معصوم امام حسن 
انى امام حسن  -٤٥٥  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qدورناميى از زندكَ

   )Q(=آفاق من سرية اإلمام احلسن
 لعيل كرمي فريدين

ـــــار ـــــيم انتظ ـــــم، ط -نس : ٢ق
، ٢٠٠٩هــــــ.ش (=١٣٨٨ م)، رقعـــــيّ

 صفحة. ٤٦٢
رشح تفصـــييلّ ألحـــوال اإلمـــام 

 حتت عرشين عنواناً فرعيّاً، هي: Qاملجتبى
 ث.ال. الوالدة ومراحل احلياة الث١
 .Q. مقتبل عمر اإلمام احلسن ٢
 .Q. دكتاتور عرص اإلمام احلسن ٣
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 .Q. فرتة قيادة (إمامة) اإلمام احلسن ٤
 . أسباب تغيري أُسلوب املواجهة.٥
 .Q. دوافع الصلح عند اإلمام املجتبى ٦
 غربة ووحدة من معاهدة الصلح.. أهداف اإلمام األكثر ٧
 . نظرة عىل هديّة سياسة الصلح واملساملة.٨
ابة. Q. مجال شخصيّة اإلمام احلسن ٩  اجلذّ

 املزدهرة مع الناس. Q. عالقة اإلمام احلسن ١٠
 وعاملَ وجوده. Q. العالقة الوثيقة بني اإلمام احلسن ١١
 . عالقة اإلمام احلسن املزدهرة مع بقيّة املظاهر.١٢
د  Q. مكانة اإلمام احلسن ١٣  .Nيف وسع قلب حممّ
 .Q. اجلواهر املضيئة من تعاليم اإلمام احلسن ١٤
 وأوالده. Q. زوجات اإلمام احلسن ١٥
 .Q. نظرة عىل عدد ودور أبناء اإلمام احلسن ١٦
 .Q. الورقة األخرية من كتاب حياة اإلمام احلسن ١٧
 .Q. شعاع من وصاياه األخرية ١٨
 الوداع األخري مع القائد من غري عسكر.. ١٩
٢٠.  . الفهرس املوضوعيّ
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ــــــامويّان)   -٤٥٦ ــــــالن الس ــــــتى  (=الطف ــــــودك هبش دو ك
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 ملصطفى زماين
انتشارات بيام آزاد (=رسالة احلريّة)، 

ــــائزة، ط ــــب الف ـــــ.ش ١٣٨١: ١الكت ه
ــــــــــــــ.ش ١٣٨٣: ٢م)، ط٢٠٠٢(= ه
 ١٢(خشــتي)، م)، رقعــيّ مربّــع ٢٠٠٤(=

   صفحة.
ـــني  ـــيم احلســـن واحلس ـــة تعل ـــاب عـــن كيفيّ ث الكت  Lيتحـــدّ

ــورة  ــوم املصّ ــع الرس ــوء، م ــد الوض ــنّ الجيي ــري الس ــل كب ــوء لرج الوض
 كوسائل إيضاح ملعلّم مدرسة.

 مطبوع]-دولت حسنى  (=الدولة احلسنيّة)  [بالفارسيّة -٤٥٧
 لعبد الكريم بى آزار الشريازيّ 

اسالمى (=دار الثقافـة دفرت نشـر فرهنك 
هـ.ش ١٣٧٥: ١طهران، ط -اإلسالميّة للنرش)

م)، ١٩٩٧هـ.ش (=١٣٧٦: ٢م)، ط١٩٩٦(=
 ،    صفحة. ٣٢وزيريّ

 >Qامـام حسـن<اجلزء الثالث مـن دورة 
ــدد  ــر ع ــه ذك ــر في ــزاء، ج ــة أج ذات الثالث
 حكومات السادة احلسنيّة عىل مرّ التاريخ، وهي:
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ــبه اجلز ــنيّة يف ش ــادة احلس ــة الس ــادة دول ــة الس ــة، دول ــرة العربيّ ي
ــادة  ــة الس ــراق، دول ــنيّة يف الع ــادة احلس ــة الس ــنيّة يف األردن، دول احلس
ــادة  ــم الس ك ــيمن، حُ ــيان يف ال ــة رس ــيمن، دول ــة وال ــنيّة يف الكوف احلس
ـــنيّة  ـــة األُرسة احلس ـــالم) دول ـــروين (دار الس ـــني، ب ـــنيّة يف الص احلس

)، السادة الطباطبائيّة.  (الرشيف عيلّ
ــوان ال ــاب: العن ــل للكت ــه، عــراق، <كام ــنى در مك دولــت حس

ــى ــران، برونئ ــن، اي ــه، يم ــراق،  >كوف ــة، الع ــنيّة يف مكّ ــة احلس (=الدول
 الكوفة، اليمن، إيران، بروين).

ـــيّة -٤٥٨ ـــدة)   [بالفارس ـــة الوطي ـــدار  (=الدول ـــى باي -دولت
 مطبوع]

 لعبد الكريم بى آزار الشريازيّ 

الثقافـة دفرت نرش فرهنك اسالمى (=دار 

ــــــر) ـــــالميّة للنش ـــــران، ط -اإلس : ١طه

: ٢م)، ط١٩٩٦هـــــــــــــــ.ش (=١٣٧٥

، ١٩٩٧هـــــ.ش (=١٣٧٦ ــــريّ  ٢٤م)، وزي

 صفحة.

ــن دورة  ــاين م ــزء الث ــن <اجل ــام حس ــزاء،  >Qام ــة أج ذات الثالث

 عناوين مطالب الكتاب عىل النحو التايل:
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ــهر  ــن ص ــن احلس ــن ب ــنيّة، احلس ــادة احلس ــدة للس ــة الوطي الدول

، احلســن بــن زيــد وايل املدينــة، عبــد العظــيم احلســنيّ Qاإلمــام احلســني 

ي، حكومــة الســيِّد احلســنيّ يف طربســتان، املهــاجرون إىل  يف مدينــة رَ

، حكومــة أحفــاد اإلمــام احلســن يف Qجرجــان مــن أُرسة اإلمــام احلســن 

دولتــى <ر، العنــوان الكامــل للكتــاب ـاملغــرب، الســادة احلســنيّة يف مصــ

(=الدولــة  >رـريــا خــزر، مــراكش ومصــبايــدار در مدينــة، ســواحدل د

رة، سواحل بحر اخلزر، املغرب ومرص).  الوطيدة يف املدينة املنوّ

ــىل  -٤٥٩ ــام ع ــه از ام ــام  Qدو نام ــارش ام ــدش واال تب ــه فرزن ب

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qحسن 

 )Qإىل ابنه الطاهر اإلمام احلسن  Q(=رسالتان من اإلمام عيلّ 

يّ   ألسد اهللا املبرشَّ

 -نشـــر فرهنــك اســالمى (=دار الثقافــة اإلســالميّة للنشـــر)دفــرت 

 صفحة. ١٢٠م)، ١٩٧٩هـ.ش (= ١٣٥٨طهران، 
  



 ٣٤١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ـــت  -٤٦٠ ـــل بي ـــاكريم اه ـــميامنه ب ـــو ص فتك ـــدار وكَ   Kدي

 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )K(=لقاء وحوار محيم مع كريم أهل البيت

د نييل بور  ملحمّ

قــم،  -انتشــارات قلــم نــو (=القلــم احلــديث)

 ١٦٨م)، جيبـــيّ كبـــري، ٢٠٠٧هــــ.ش (=١٣٨٦

 صفحة.
ــــاه)   -٤٦١ ــــن الشــــابّ ودني ــــا جــــوان  (=دي ــــن ودني دي
 مطبوع]-[بالفارسيّة

اقيّ   لعيل الرزّ
م)، ٢٠٠٢هــــــ.ش (=١٣٨١تربيـــــز،  -انتشــــارات أحـــــرار

 ،  صفحة. ١٢٨وزيريّ
ــر  ــاب اآلخ ــوان الكت ــهء <عن ــى در نام ــبزوهش ــىل  امام ــه  Qع ب

ــن  ــام حس ــويش ام ــى خ ــد كرام ــالة  >Qفرزن ــق يف رس ــة وحتقي (=دراس
 ).Qالبنه وعزيزه اإلمام احلسن  Qاإلمام عيلّ 

= يف رثــاء اإلمــام احلســن ٤ديــوان احلنــني يف ذكــر الطــاهرين، ج
 .Qاملجتبى 
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-ديـــوان كرامـــت  (=ديـــوان الكرامـــة)  [بالفارســـيّة -٤٦٢
 مطبوع]

(=جممـــع  Kجممـــع جهـــاد اهـــل بيـــت 
) Kأهل البيت   العامليّ

ــائد منتخ ــؤمتر قص ــعر مل ــم الش ــن قس ــة م ب
هــــ.ش ١٣٩٣املقـــام يف ســـنة  Nســـبط النبـــيّ 

  م)، وقد نُظِّمت يف كتاب مستقلّ للطبع.٢٠١٤(=
 مطبوع]-[بالعربيّة   Qديوان مآيس اإلمام احلسن  -٤٦٣

 ألُم شيامء بنت فرج اهللا األسديّ 
ــــل  ــــن عقي ــــلم ب ســــة مس  -Qمؤسّ

 م.٢٠١٣هـ/ ١٤٣٤النجف، 
ــــاء  ــــائد يف رث ــــن قص ــــام احلس اإلم

ـــى ـــة  Qاملجتب ـــة العربيّ ـــات باللهج ولطميّ
ــة، حيتــوي الــديوان عــىل  قصــيدة  >١١٧<العامّ

مــا بــني قصــائد لطــم ونــواعي مضــافاً إىل 
   اهلوسات واألُبوذيّات.

* * 
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 خمطوطة]-[بالعربيّة   Qذكر أمر احلسن  -٤٦٤

ــوديّ البصـــريّ  أليب أمحــد عبــد العزيــز بــن أمحــد بــن عيســى اجللّ

 >Qكتاب يف أمر احلسن <هـ)، االسم اآلخر للكتاب ٣٣٢(ت

 ]٣٤: ١٠، الذريعة ٥٦: ٢[رجال النجايشّ 

 مطبوع] -[بالعربيّة  Qذكر بيعة احلسن بن عيلّ  -٤٦٥

 ؟

 ،  صفحة. ٣٢النجف، رقعيّ

 مطبوع]-ردو[باألُ   Qذكر خري جناب امام حسن  -٤٦٦

 لعبد الرؤوف هاتف

 صفحة. ٢٣أكره (أغرة)، اهلند، رقعيّ  -مطبعة عزيزي
  

 ذ
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ـــني  -٤٦٧ ـــن واحلس ـــهيدين احلس ـــبطني الش ـــا للس ـــر م   Lذك

 خمطوطة]-[بالعربيّة

 ؟

ــالرقم  ــة، ب ــيّ يف مكّ ــة احلــرم املكّ ــاب ٣٤خمطوطــة مكتب ــمن ب ، ض

 الرتاجم.
ـــن -٤٦٨ ـــد احلس ـــن أيب حممّ  ع وَ ـــن رَ ـــر مَ ـــيلّ  ذك ـــن ع   Q ب

 خمطوطة]-[بالعربيّة
د بـن عـيلّ بـن احلسـني بـن موسـى بـن باويـه  للشيخ الصدوق حممّ

يّ (ت  هـ).٣٨١القمّ
واة عــن  >مصــابيح<اجلــزء اخلــامس مــن جمموعــة  حــول الــرُّ

ة  عن اإلمام املجتبى Kاألئمّ وَ ن رَ  .Q، خيتص هذا اجلزء عمّ
 ]٨١: ٢١، الذريعة ٣١٤: ٢[رجال النجايشّ 

ــيالد احل -٤٦٩ ــر م ــيلّ ذك ــام ع ــن اإلم ــن ب ــة  Qس  -[بالعربيّ
 مطبوع]

النجــف،  -للســيِّد عــيل اجلزائــريّ نــارش اإلســالم، مطبعــة الغــري
١٩٦٦ ،  صفحة. ٤٠م، رقعيّ

* * 
 



 ٣٤٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 
 

 
 
 

ــىل  -٤٧٠ ــام ع ــيتنامهء ام ــى در وص ــعادت ونيكبخت ــه  Qراز س ب
 مطبوع] -فرزندش  [بالفارسيّة

 البنه) Q(=رسّ السعادة يف وصيّة اإلمام عيلّ 
 ألمحد رضا الكشوريّ 

، ٢٠٠٠هــــ.ش (=١٣٧٩قـــم،  -انتشـــارات وثـــوق م)، رقعـــيّ
 صفحة.٦٢

ــــى  -٤٧١ ــــن جمتب ــــام حس ــــرتكفريقني از ام ــــان مش  Qراوي
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Q(=رواة الفريقني (الشيعة والسنّة) عن اإلمام احلسن 
 ليد اهللا املقديسّ 

ــالميّة ــؤمتر الثــامن للوحــدة اإلس هـــ.ش/ ١٣٧٤طهــران،  -امل
 صفحة. ١٥هـ.ق، ١٤١٦

 ر
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ـــىل  ـــام ع ـــا ام ـــت  Qراهربداه ـــدان (=ثواب ـــت فرزن در تربي
ـــيلّ  ـــام ع ـــادات اإلم ـــوQ  وإرش ـــلوك عل ـــة األوالد) = س يف تربي

.(  (=السلوك العلويّ
-[بالعربيّــــة  Lالرجحــــان بــــني احلســــن واحلســــني  -٤٧٢

 خمطوطة]
 هـ)٣٦٠للحسن بن عبد الرمحن بن خالد الفاريسّ (ت

ـــت، ال ـــديم: [الفهرس ـــن الن ـــارفني ١٧٢ب ـــة الع ، ٢٧٠: ١، هديّ
 هـ].١٤٠٨، سنة ٣٧، ص١٠جملّة تراثنا: ع 

 خمطوطة]-[بالفارسيّة  Qرسالة در صلح امام حسن  -٤٧٣
 )Q(= رسالة يف صلح اإلمام احلسن 

 هـ)١٤٢٤للسيِّد مرتىض املوسويّ احلكميّ الدزفويلّ (=
ـــادي  ـــد ه ـــف (حممّ ـــر واألدب يف النج ـــال الفك ـــم رج [معج

 (  ]٤١٩: ١األمينيّ
  Qرســــالة در نفــــى تعــــدد زوجــــات امــــام حســــن  -٤٧٤
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

د زوجات اإلمام احلسن   )Q(=رسالة يف ردِّ قضيّة تعدُّ
د النوريّ (ت  هـ)١٤٢٥للسيِّد حممّ
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ــن جممو ــارة ع ــاب عب ــف الكت ــارضات املؤلِّ ــب وحم ــن خط ــة م ع

د زواج اإلمـام املجتبـى  مجعهـا وكتابتهـا عـىل ، تـمّ Qحول ردّ كثـرة تعـدّ

ة للطبع والنرش.  يد السيِّد فريدوين، وال زالت أوراقاً معدّ

= تفضـــــيل احلســـــن  Lالرســـــالة يف احلســـــن واحلســـــني 

 .Lواحلسني

ـــه  -٤٧٥ ـــى قول ـــيِّدا <: Nرســـالة يف معن ـــني س ـــن واحلس احلس

   >شباب أهل اجلنّة

د بن يوسف آل عصفور البحراينّ   ملحسن بن حممّ

، معجـــم مـــا كتـــب عـــن ٢٣٠[تـــاريخ البحـــرين (خمطوطـــة): 

 ]٣٤: ٧ Kالرسول وأهل البيت 

 مطبوع] -[بالعربيّة  Qرشح اهلد يف اإلمام املجتبى  -٤٧٦

د القديسّ العاميلّ    للسيِّد حممّ

ــــوالء ــــريوت،  -دار ال ـــــ/ ١٤٣٢ب ه

٢٠١١ ،  صفحة. ٨٠م، رقعيّ

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــاب يف رشح حي الكت

 ائله يف تسعة فصول.وذكر فض
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 مطبوع]-رمز سعادت  (=مفتاح السعادة)  [بالفارسيّة -٤٧٧

سة أمري املؤمنني   Qمؤسّ

ــــاقوت : ٢و١قــــم، ط -انتشــــارات ي

، ١٤٢٢هــــ.ش/ ١٣٨٠  ٣٢هــــ.ق، رقعـــيّ

 صفحة.

 Qذكــر نــصّ رســالة أمــري املــؤمنني 

ـــه إىل اللغـــة  Qلإلمـــام املجتبـــى  مـــع ترمجت

.  الفارسيّة، يف سبعة عرش قسامً

بـه امـام حسـن  Qوصـيت مـوال متقيـان <عنوان الكتاب اآلخـر 

 ).Qلإلمام احلسن املجتبى Q(=وصيّة موىل املتّقني  >Qجمتبى

ــى  ــام جمتب ــى ام ــا اخالق ــود ه ــه  Qره نم ــايى ب ــيه ه ــا توص ب

ـــى  ـــام املجتب ـــات اإلم ـــت (=توجيه ـــاب دوس ـــان در انتخ  Qجوان

 األخالقيّة، مع توصيات للشباب يف اختيار األصدقاء).

ن  ن احلَسَ سْ ن (=حُ سَ سن حَ  ).Q= حُ
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 مطبوع]-الروائع املختارة   [بالعربيّة -٤٧٨

للسيِّد مصـطفى بـن حمسـن املوسـويّ آل 

 اعتامد

 حتقيق: سيِّد مرتىض الرضويّ 

القاهرة،  -: مكتبة النجاح، دار املعلّم١ط

: مكتبة مدرسة جهل ٢طم، ١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥

ــتون ــران،  -س ـــ، ط١٤٠٠طه ــريوت، ٣ه : ب

 ،   صفحة. ١٣٠وزيريّ

ــى  ــام املجتب ــائل اإلم ــب ورس ــعٌ خلط ْ ــار يف  Qمجَ ــه القص وكلامت

 ثالثة أبواب.

ــل  ــاب الكام ــوان الكت ــام <عن ــب اإلم ــن خط ــارة م ــع املخت الروائ

م إىل اللغــة >وكتبــه ورســائله وكلامتــه القصــار Qاحلســن الســبط  ــرجِ ، وتُ

ــوان الف ــيّة بعن ــى <ارس ــن جمتب ــام حس ــخنان ام ــام  >Qس ــب اإلم (=خط

 ).Qاحلسن املجتبى 
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ــة -٤٧٩ ــزان  [بالعربيّ ــنني يف املي ــامني احلس ــب اإلم ــات لع -رواي

 مطبوع]

 لضياء اخلبّاز القطيفيّ 

ــات) ــات (=الباقي ـــر باقي ــم،  -نش ـــ.ش (=١٣٨٦ق م)، ٢٠٠٧ه

 ،  صفحة. ٣٢٦وزيريّ

الروايــات املتعلِّقــة بلعــب اإلمــامني دراســة وحتليــل روائــيّ بشــأن 

ــدلِّل  ــف وي ــيها املؤلِّ ــي ال يرتض ــة، الت ــرتة الطفول ــني يف ف ــن واحلس احلس

 عىل ردّها.

ــى  ــن جمتب ــى امــام حس ــى سياس انى اهل ــدكَ ــيىل از زن ــى حتل  Qروايت

اإلهليّــة السياســيّة)  Q(=رسد حتلــييلّ حليــاة اإلمــام احلســن املجتبــى 

 سبط اكرب (=السبط األكرب).=

روز بـــــر مـــــاجرا  (=يـــــوم ســـــاخن باألحـــــداث)   -٤٨٠

 مطبوع]-[بالفارسيّة

 للسيِّدة نور اهلد الطباطبائيّ 

ــريم ــرآن الك ــة الق ــارات جامع ــم،  -انتش ق

ــــــ.ش (١٣٩٣ ـــــع ٢٠١٤ه ـــــيّ مربّ م)، رقع

 صفحة. ١٢(خشتي)، 
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ل مــن جمموعــة  ــاء الفــردوس)  >ران هبشــتىـبســ<اجلــزء األوّ (=أبن

 أجزاء. ةذات اخلمس

ــة ــروي قصّ ــنني  ي ــاب احلس ــور  Lغي ــة العث ــولتهام، وكيفيّ يف طف

رة بالرسوم. Nعليهام من قِبَل األكرم   بلغة األطفال املصوّ

 .Qرويكرد حتليىل به زندكانى امام حسن جمتبى 

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــاة اإلم ــييلّ حلي ــنهج التحل ــاب Q(=ال ) = آفت

 حسن (=شمس احلسن).

 خمطوطة]-ربيّة[بالع  Lالرحيانتان احلسن واحلسني  -٤٨١

د الرامهرمــزيّ  ــالّ ــرمحن بــن خ ــد ال ــن بــن عب ــد احلس أليب حممّ

 هـ)٣٦٠اخلالديّ (ت حدود 

 ]٤٣: ٧ K[معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 
ــامرب  -٤٨٢ ــهء بي ــول  Nرحيان ــة الرس ــيّةN(=رحيان -)  [بالفارس

 مطبوع]
د النجفيّ اليزديّ   للسيِّد حممّ

قـــــــم،  -انتشـــــــارات نصـــــــايح
ــــــ.ش (=١٣٨٠ ، ٢٠٠١ه ـــــيّ  ٣٢م)، جيب

  صفحة.
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ـة تنقــل بإجيــاز صـوراً عــن حيــاة  يف الكتـاب مخــس وعشـــرون قصّ

 .Qاإلمام املجتبى 

ســـري در زنـــدكانى وفضـــائل امـــام <عنـــوان الكتـــاب اآلخـــر 

 ).Q(=جولة يف سرية وفضائل اإلمام املجتبى  >Qجمتبى

  Qامــــام حســــن جمتبــــى  Nرحيانــــهء رســــول اهللا  -٤٨٣

 مطبوع]-[بالفارسيّة

 اخلراساينّ  حلسني الوحيد

ــاقر العلــوم  : ١قــم، ط -Qمدرســة ب

: ٢م)، ط١٩٩٩هـــــــــــــ.ش (=١٣٧٨

ــــــــــ.ش (=١٣٨٣ : ٤و٣م)، ط٢٠٠٤ه

م)، جيبــيّ صــغري، ٢٠٠٥هـــ.ش (=١٣٨٤

،  ٦٤، ١ط  صفحة. ٥٥صفحة، طبعة أُخر: جيبيّ

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــن حي ــاداً م ــاب أبع ــاول الكت ــي  Qيتن يف اثن

مــة كتــاب ـعشــ آليــة اهللا  >توضــيح املســائل<ر فصــالً، مســتوحاة مــن مقدِّ

.  وحيد اخلراساينّ
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ــد  -٤٨٤ ــهء حممّ ــى Nرحيان ــن جمتب ــام حس ــيّة   Q، ام -[بالفارس

 مطبوع]

رميّ   لعيل كريمي اجلُهْ

ـــــخون١ط ــــــر راس قـــــم،  -: نش

ــــ.ش (=١٣٨١ ـــتان ٢م)، ط٢٠٠٢ه : بوس

هــ.ش ١٣٩٣قـم،  -كتاب (=بستان الكتاب)

 ).م٢٠١٤(=

، ١ط ، ٢صفحة، ط٢٠٨: وزيريّ    صفحة. ٢٢٨: رقعيّ

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــة حي ــاب يف ترمج ــول: Qالكت ــعة فص ، يف تس

ــن  ــام احلس ــارف يف مدرســة اإلم ــات واملع ــة، اإلهليّ ــوالدة والطفول ، Qال

ـــى  ـــام املجتب ـــادة اإلم ـــه Qعب ـــن Q، أخالقيّات ـــام احلس يف  Q، اإلم

ـــعبيّته  ـــه وش ـــة، مكانت ـــات االجتامعيّ ـــام Qالعالق ـــات اإلم ، توجيه

ـــن ـــته  Qاحلس ، سياس ـــويّ ـــهاده  Qودوره الرتب ـــلحه، استش ، Qوص

 اخلالد، القصائد الشعريّة. Qتراث اإلمام احلسن 
رحيانــهء  Qامــام حســن جمتبــى <عنــوان الكتــاب يف طبعتــه الثانيــة: 

د  >.Nحممّ

* * 
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ـــــه   -٤٨٥ ـــــل آين ـــــرآة)  زالل مث ـــــوح امل ـــــافٍ كوض (=ص

 مطبوع]-[بالفارسيّة

ة الروحيّ   لنريِّ

هـــ.ش ١٣٨٢طهــران،  -انتشــارات نبــأ

   صفحة. ٧٢م)، جيبيّ كبري، ٢٠٠٣(=

يقـــارن الكتـــاب بـــني جمريـــات حيـــاة 

ومغـــامرات معاويـــة  Qاإلمـــام املجتبـــى 

.  البائسة يف أُسلوب أديبّ روائيّ

القصــــر وعنــاوين مطالـــب الكتــاب: بدايـــة الطريــق، نافـــذة، 

ــيّة،  ــد اإلبليس ، رساب، الي ــويتّ ــال عنكب ، خي ــيطاينّ ــس ش ، نَفَ ــيطاينّ الش

ــة،  ــقوط الرجول ــتنقع، س ــريح، املس ــب ج ــبعة، ذئ ــة، األوداء الس طرف

 النخلة والبعوضة، االنطالقة، بعض املالحظات.

 ز

 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٣٥٦

 مطبوع) -[بالفارسيّة  Qزمامدار امام حسن جمتبى  -٤٨٦

 )Q(=قيادة اإلمام احلسن املجتبى 

ــــريّ (ت ـــــ)، ١٤١٠ألمحــــد املطهّ ه

 ،  صفحة. ٢٥٦رقعيّ

يتنــاول الكتــاب دراســة وحتليــل لســرية 

 عنواناً فرعيّاً. يف اثني عرش  Qاإلمام املجتبى 

 

ــن  -٤٨٧ ــام حس ــدكانى ام ــن   Qزن ــام احلس ــرية اإلم )  Q(=س

 مطبوع]-[بالفارسيّة

يّ   للشيخ عبّاس القمّ

 اعداد: رضا أُستادي

ه (=دار املختـــار دفـــرت نشــــر بركزيـــد

ـــــورات) ـــــم،  -للمنش ــــــ.ش ١٣٨٠ق ه

=)٢٠٠١ ،    صفحة. ٥٦م)، رقعيّ

ــن دورة  ــع م ــزء الراب ــال<اجل ــى اآلم ــدهء منته ــب  >بركزي (=املنتخ

ــى  ــام املجتب ــرية اإلم ــق بس ــال)، املتعلِّ ــى اآلم ــن منته ــاب  Qم ــن الكت م

 املذكور، يف ستّة فصول.
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انى امام حسن  -٤٨٨  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ
 ) Q(=سرية اإلمام احلسن 

 لباقر رشيف القريشّ 
م: فخر الدين احلجازيّ   املرتجِ
ــة) ــت (=البعث ــارات بعث ــران،  -انتش طه

-١٩٧٣هــــــ.ش (=١٣٥٥-١٣٥٢: ٧-١ط
ـــدة: ١٩٧٦ ـــة اجلدي ــــ.ش ١٣٧٦م)، الطبع ه

 م).١٩٩٧(=
ـــد بجـــزأين: ٧-١ط صـــفحة،  ٦٢١ +صـــفحة ٤٠٦: رقعـــيّ جملَّ

، جزء واحد،  صفحة. ٧١٢ الطبعة اجلديدة: وزيريّ
بجزأيـه، عنـاوين  >Qحيـاة اإلمـام احلسـن بـن عـيلّ <ترمجة كتـاب 

 مطالب الكتاب، كالتايل:
ـــريم  ـــة، تك ـــاء وعبقريّ ـــد، ذك ـــد اجلدي ـــورين، الولي ـــتامع الن اج
ــل  ــثامن، املُثُ ــيخني، يف عهــد ع ــد الش ــة الكــرب، يف عه ــاوة، الفاجع وحف

ـــا، يف عهـــد اإلمـــام عـــيلّ  لي ـــة Qالعُ ، يف البصــــرة، يف صـــفِّني، يف فتن
اخلوارج، بدء حـرب اخلـوارج، وصـايا اإلمـام، آيـات مـن القـرآن بشـأن 

ــت  ــل البي ــدائن، Kأه ــرب، يف امل ــالن احل ــاردة، إع ــرب الب ــة، احل ، البيع
ــ ــلح، موق ــود الص ــة، بن ــي أُميّ ــة بن ــلح، معرف ــباب الص ــام أس ف اإلم

ــن ــلحQاحلس دون بالص ــدّ ــة، املن ــام بمعاوي ــتامع اإلم ــرب، ، اج ، إىل يث
خرق معاويـة لشــروط الصـلح، شـهداء العقيـدة واإليـامن، بيعـة يزيـد، 

 ، هناية املطاف.Qأزواجه وعقبه 
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ـــات األُوىل إىل الســـابعة  ـــوان الكتـــاب يف الطبع انى <عن زنـــدكَ
 ).Q(=سرية حياة احلسن بن عيلّ  >Qحسن بن عىل 

انى امام حسن  -٤٨٩  مطبوع]-[بالفارسيّة    Qزندكَ
 )Qة اإلمام احلسن (=سري

ةْ    لعيل صحَّ
هــ.ش ١٣٨٢طهـران  -انتشارات نـاس

=)٢٠٠٣ ،  صفحة.  ١٧٦م)، رقعيّ
ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب انى <اجل ــدكَ زن

(=سـرية األربعـة عشــر  >Kجهارده معصـوم 
 .>بحار األنوار<) املنتقى من كتاب Kمعصوماً 

ــى  ــام املجتب ــرية اإلم ــن س ــبَ م ــاب جوان ــاول الكت ــة  Qيتن يف ثالث
، وعناوين مطالب الكتاب عىل النحو التايل:  عرش قسامً

 Q، فضـــائل اإلمـــام احلســـن Qوالدة واســـم اإلمـــام احلســـن 
ــن  ــام احلس ــاجز اإلم ــه، مع ــل Qوإمامت ــم وفض ــالق وعل ــارم أخ ، مك

ــن  ــام احلس ــن Qاإلم ــام احلس ــة اإلم ــه  Q، خطب ــهاد أبي ــد استش ، Qبع
ــة صــلح اإلQأســباب صــلح اإلمــام احلســن  ، مــا Qمــام احلســن ، كيفيّ

ــن  ــام احلس ــني اإلم ــداث ب ــن أح ــر م ــام  Qج ــوال اإلم ــة، أح ومعاوي
، أزواج Q، حــوادث مــا قبــل وبعــد استشــهاد اإلمــام احلســن Qاحلســن 

ر ـ، أربعــة عشــQوأوالده، أصــحاب اإلمــام احلســن  Qاإلمــام احلســن 
 .Qحديثاً عن اإلمام احلسن 
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ــن  -٤٩٠ ــام حس انى ام ــدكَ ــن   Qزن ــام احلس ــرية اإلم )  Q(=س
 مطبوع]-[بالفارسيّة

د جواد مولوي نيا  ملحمّ
 -Qر (=العصــر) ـانتشارات امام عصـ

ــم،  ـــ.ش (=١٣٨٤ق ، ٢٠٠٥ه ــيّ  ٦٢م)، رقع
   صفحة.

 >Kجهارده معصـوم <جزء من جمموعة 
) ذات األربعـة K(=األربعة عشــر معصـوماً 

لكتاب أحد عشــر قسـامً عشـر جزءاً، التي طُبِعت سابقاً يف جزء واحد، يف ا
أصليّاً مضافاً إىل بعض العناوين الفرعيّة تناولت رشحاً لسرية حيـاة اإلمـام 

 .Qاحلسن 
ــن  ــام حس انى ام ــدكَ ــن  Qزن ــام احلس ــرية اإلم ــا) Q(=س ) (بارس

ة الغريبة!)=  يك كهكشان تنهايى (=املجرّ
انى امام حسن بن عىل  -٤٩١  مطبوع] -[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=سرية اإلمام احلسن بن عيلّ 
 هـ)١٣٨١جلواد فاضل (ت

طهــــران،  -: انتشــــارات علمــــي١ط
م)، الطبعـة األُخـر: ١٩٥٧هـ.ش (=١٣٣٦

ــاب) ــا الكت ــاب (=دني ــا كت ــران،  -دني طه
ـــــ.ش (=١٣٨٣ ، ط٢٠٠٤ه ــــيّ : ١م)، رقع

  صفحة. ٢٢٨: ٢صفحة، ط٢٠٠
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ــىل  -٤٩٢ ــن ع ــن ب ــام حس انى ام ــدكَ ــا  Qزن ــلح أو ب وارسار ص
 مطبوع]-معاويه  [بالفارسيّة

ـــن  ـــن ب ـــام احلس ـــاة اإلم ـــرية حي (=س
 وأرسار صلحه مع معاوية) Qعيلّ 

 حلسني الوجداينّ 
طهـران،  -: انتشارات قدس رضـويّ ١ط

ـــــ.ش (=١٣٥٤ ــــم ٢م)، ط١٩٧٥ه : راه عل
هــــ.ش ١٣٨٦طهـــران،  -(=طريـــق العلـــم)

، ١م)، ط٢٠٠٧(= ، ٢صفحة، ط ٢٣٧: وزيريّ  صفحة. ٢٠٨: رقعيّ
ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــاب حي ــاول الكت ــت  Qيتن ــول حت ــتّة فص يف س

 العناوين التالية:
ــة،  ــل اإلمام ــه، دالئ ــه، أخالق ــب، أزواج ــة واللق ــوالدة، الكني ال

لــه، ســخاؤه، تواضــعه، حلمــه،  Nالفضــائل، شخصــيّته، حمبّــة الرســول 
عبادتـــه، األخبـــار املتعلِّقـــة باإلمـــام، يف الكوفـــة، يف معركـــة صـــفِّني، 

ــه  ــهاد أبي ــد استش ــاة، بع ــني الوف ــيّته ح ــاف، وص ــيّته يف األوق ، Lوص
ــدائن،  ــلح، امل ــاس، الص ــن عبّ ــالة اب ــة، رس ــع معاوي ــه م ــة، مكاتبات البيع
ــلح،  ــة الص ــد اتّفاقيّ ــه بع ــلح، خطبت ــة الص ــصّ اتّفاقيّ ــة، ن ــة معاوي سياس
العـــودة إىل املدينـــة، اعـــرتاض األصـــحاب، نمـــوذج اخلُلـــق الرفيـــع 

ــب  ،Qالســامي، استشــهاده  وصــيّته ألخيــه، املــأثور مــن كالمــه، مــا نُسِ
 من الشعر. Qله 
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انى امام حسن جمتبى  -٤٩٣  مطبوع] -[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى

 ملنصور كريميّان

ـــــارات أرشيف ـــــران، ط -انتش : ١طه

: ٢م)، ط٢٠٠٠هــــــــــــــــ.ش (=١٣٧٩

: ٣م)، ط٢٠٠١هــــــــــــــــ.ش (=١٣٨٠

 م).٢٠٠٢هـ.ش (=١٣٨١

، ٤، ٢،  ١ط    صفحة. ٢٨: جيبي، ٣صفحة،  ط ٤٤: رقعيّ

انى جهــارده معصــوم <اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة   >Kزنــدكَ

)، وهـو عبـارة عـن هتـذيب كتـاب K(=سرية األربعـة عشــر معصـوماً 

حتــت العنــاوين  Qالــذي تنــاول حيــاة اإلمــام احلســن  >منتهــى اآلمــال<

قيّــة، نظــرة عــىل التاليــة: خمتصـــر فضــائل اإلمــام ومكارمــه األخال

 .Qمع معاوية، استشهاده  Qصلحه
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انى امام حسن جمتبى  -٤٩٤  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى

يتّ   للسيِّد هاشم الرسويلّ املحالّ
طهـران  -: انتشارات علميّه اسالميه١ط

م)، دفرت نرشـ فرهنـك ١٩٨٧هـ.ش (=١٣٦٦
منشـــورات الثقافـــة اســـالمى (=مكتـــب 

هــــ.ش ١٣٧٣: ٥طهــران، ط -اإلســالميّة)
م)، طبعــة أُخــر: بوســتان ٢٠٠٣هـــ.ش (=١٣٨٢: ١٢م)، ط١٩٩٤(=

، ط٢٠٠٤هــ.ش (=١٣٨٣قم،  -كتاب (=بستان الكتاب)  ١م)، وزيـريّ
 ٤٧٢صـفحة، طبعـة أُخـر:  ٤٨٤: ١٢صفحة، ط ٢٢٨ +٢٥٦بجزأين: 

 صفحة.
ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــرية حي ــاً لس ــاب رشح ــاول الكت ــي  Qيتن يف اثن

 عرش فصالً، عىل النحو التايل:
ل: الوالدة.  األوّ

 .Nالثاين: يف زمان رسول اهللا 
 الثالث: يف فرتيت الطفولة واألشبال.

 حتّى هناية خالفة عثامن. Nالرابع: من رحيل رسول اهللا 
 .Qاخلامس: يف زمان أمري املؤمنني 
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 السادس: دورة اإلمامة إىل الصلح مع معاوية.
 السابع: الصلح.

 الثامن: من الصلح حتّى االستشهاد.
 .Qالتاسع: مكارم أخالقه 

مه  كَ  .Qالعارش: حِ
 احلادي عرش: الشهادة.

 .Qالثاين عرش: أزواجه وأوالده 
انى امام حسن جمتبى  -٤٩٥  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Qم احلسن املجتبى (=سرية حياة اإلما
لعـــامد الـــدين حســـني عاممـــد زاده 

 هـ)١٤١٠األصفهاينّ (ت
: رشكـــت ســـهامى طبـــع كتـــاب ١ط

طهــران،  -(=رشكــة طبــع الكتــاب املســامهة)
: ٢هـــــــ.ق، ط١٣٧٨هـــــــ.ش/ ١٣٣٧

ــوة ــارات أُس ــران،  -انتش ـــ.ش ١٣٧١طه ه
ـــــد ٣م)، ط١٩٩٢(= هــــــ.ش ١٣٨٣طهـــــران،  -N: نشــــــر حممّ
، ط٢٠٠٤(=  صفحة.    ٦٢٢: ٢حة، طصف ٤٠٠: ١م)، وزيريّ
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بــنيِّ الكتــاب ســرية حيــاة اإلمــام املجتبــى  بصــورة تفصــيليّة يف  Qيُ

 ثامنية فصول، حتت العناوين التالية:

ل: عرص الرسول   .Nاألوّ

 الثاين: عهد اخللفاء.

 .Qالثالث: خالفته 

مات الصلح.  الرابع: مقدّ

 .Qاخلامس: صلحه 

 .Qالسادس: خصائصه 

 واملعاجز.السابع: املناظرات 

 الثامن: املظلوميّة والشهادة.

رت جمتبــى ابــو ـزنــدكانى حضــ<عنــوان الكتــاب يف الطبعــة األُوىل 

ــد الزكــي احلســن بــن عــىل بــن ابــى طالــب ســبط اكــرب  (=ســرية  >Qحممّ

ــد الزكــيّ احلســن بــن عــيلّ بــن أيب طالــب  حيــاة اإلمــام املجتبــى أيب حممّ

انى امـــام دوم زنـــد<)، العنـــوان اآلخـــر للكتـــاب Qالســبط األكـــرب  كَ

ــى ـحضــ ــام حســن جمتب ــأنّ Qرت ام ــة األُوىل ب مــة الطبع ح يف مقدِّ ِّ )، رصُ

للشــيخ رايض  >Qصــلح احلســن <مطالــب الكتــاب مقتبســة مــن كتــاب 

 آل ياسني.
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انى امام حسن جمتبى  -٤٩٦  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 

ة اهللا شعر باف األكربيّ   حلجّ

 م).٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم،  -انتشارات أُمّ القرآن

انى امام حسن جمتبى  -٤٩٧  خمطوطة]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 لربوين حممود آبادي

ـــة واألدب  ـــرع املعـــارف الدينيّ ـــة (أُطروحـــة)، ف رســـالة جامعيّ

/ مركـــز اخلواجـــه نصـــري الـــدين الطـــويسّ ملنتســـبي الرتبيـــة  العـــريبّ

 كرمان. -والتعليم

انى -٤٩٨  مطبوع]-[بالفارسيّة   Qامام حسن جمتبى  زندكَ
ــــن  ــــام احلس ــــاة اإلم ــــرية حي (=س

 )Qاملجتبى
د احليدريّ النراقيّ   لعيل حممّ

ـــيّ  ـــدي النراق ـــارات مه ـــم،  -انتش ق
، ٢٠١٢هـــــ.ش (=١٣٩١  ١١٢م)، رقعــــيّ

 صفحة.
ــام  ــاة اإلم ــرية حي ــاب س ــاول الكت يتن

 يف أربعة أقسام، عىل النحو التايل: Qاملجتبى 
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 .Q. فرتة حكومة اإلمام املجتبى ١
 .Q. سخاء اإلمام املجتبى ٢
 ومظلوميّته. Q. عبادة اإلمام املجتبى ٣
 .Q. أخالق، معاجز، وأقوال اإلمام املجتبى ٤

 .>Kكريم أهل بيت <عنوان الكتاب اآلخر 
انى امام حسن جمتبى  -٤٩٩  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Qاملجتبى(=سرية حياة اإلمام احلسن 
 حلسني الرشيديّ 

هــــ.ش ١٣٨٩قـــم،  -بيـــان احلـــقّ 
=)٢٠١٠ ،  صفحة. ١٢٨م)، رقعيّ

يتناول الكتـاب أبعـاداً خمتلفـة مـن حيـاة 
يف مخسة فصول، هي: تـاريخ  Qاإلمام املجتبى 

احلياة، الشهادة، اخلصـال، األقـوال السـامويّة، 
 حكايات.

انى امام حسن جمتبى  -٥٠٠  مطبوع]-[بالفارسيّة   Qزندكَ
 )Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 

يتّ   هلاشم الرسويلّ املحالّ
د رضا اجلواديّ   تلخيص: حممّ
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 -سـالميّة)سالمى (=مكتب منشورات الثقافة اإلدفرت نشـر فرهنك ا
 صفحة. ٧٦م)، جيبيّ كبري، ٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢طهران، 

يت بـنفس هذا الكتاب عبارة عن خالصة كتاب هلاشم  الرسويلّ املحالّ
 االسم.

ــى  ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــن  Qزن ــام احلس ــاة اإلم ــرية حي (=س
 ) = مظلوم تاريخ (=مظلوم التاريخ).Qاملجتبى 

ــى  ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــن  Qزن ــام احلس ــاة اإلم ــرية حي (=س
 ) = ماه مدينه (=قمر املدينة).Qاملجتبى 

ــى  ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــاة اإل Qزن ــرية حي ــن (=س ــام احلس م
 .K) (معارف سبز) (=املعارف اخلرضاء) = كريم أهل بيتQاملجتبى

ــى  ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــن  Qزن ــام احلس ــاة اإلم ــرية حي (=س
 .٥) = ناسخ التواريخ، جQاملجتبى 

انى امام حسن جمتبى  -٥٠١  مطبوع]-امام دوم  [بالفارسيّة Qزندكَ
 اين)اإلمام الث Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 

 لعبّاس القدياينّ 
 انتشارات فردا

 ،    صفحة. ٣٢رقعيّ
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انى جهــارده <اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة  ــاهى كوتــاه بــه زنــدكَ نكَ
)، K(=إطاللة رسيعة عىل حيـاة املعصـومني األربعـة عشــر >Kمعصوم

مـع    Nحتت عناوين املطالب التاليـة: الـوالدة، مسـلك الرسـول األكـرم 
األخالقيّـة، نصـائح اإلمـام  Q، فضـائل اإلمـام احلسـن Qاإلمام احلسن 

، اتّفاقيّـة Q، إمامـة اإلمـام احلسـن Q، شجاعة اإلمـام احلسـن Qاحلسن 
، Q، تربية وتعليم العلامء بني يـدي اإلمـام احلسـن Qصلح اإلمام احلسن 

 .Qمنتخب من أقوال اإلمام احلسن املجتبى 
ــى  -٥٠٢ ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــت  Qزن ــل البي ــريم أه   Kك
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )K، كريم أهل البيتQ(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 
د باقر بن عبد الكريم البهبهاينّ   ملحمّ

 إبراهيم سلطاين نسب
ــــيام ــــارات ص ــــران،  -انتش ـــــ.ش (=١٣٨٠طه م)، ٢٠٠١ه

 ،  صفحة. ١٧٦وزيريّ
مـــن كتـــاب  >Qبـــاب حيـــاة اإلمـــام احلســـن املجتبـــى <ترمجـــة 

 .>لدمعة الساكبةا<
انى امــام حســن جمتبــى وحضــ  Lرت ابــا عبــد اهللا احلســني ـزنــدكَ

ـــني  ـــد اهللا احلس ـــى وأيب عب ـــن املجتب ـــامني احلس ـــاة اإلم ) = L(=حي
ين. ين النريِّ  النورَ



 ٣٦٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــــن  -٥٠٣ ــــام حس ـــــرت ام ــــام دوم حض انى ام ــــدكَ   Qزن
 مطبوع]-[بالفارسيّة

ـــام  ـــاين اإلم ـــام الث ــــرت اإلم (=حض
 )Qاحلسن

سة   يف طريق احلقّ ملؤسّ
 تأليف: مهري املاهويتّ 
ـــة يّ ـــو األُمّ ـــة حم ـــران، ط -هنض : ١طه

: ٢م)، ط١٩٩٤هـــــــــــــــ.ش (=١٣٧٣
، ١٩٩٦هـ.ش (=١٣٧٥  صفحة. ٢٨م)، رقعيّ

 >Kآشـــنايى بـــا جهـــارده معصـــوم <اجلـــزء الرابـــع مـــن دورة 
ف عـىل حيـاة األربعـة عشــر معصـوماً  )، تعليقـاً عـىل كتـاب K(=التعرُّ

ــن < ــام حس ــوا دوم ام ــن  >Qبيش ــام احلس ــاين، اإلم ــام الث ) Q(=اإلم
 املعدّ للناشئة يف أوائل املرحلة االبتدائيّة.

ــى  ــن جمتب ــام حس ـــرت ام ــام دوم حض ــدكانى ام ــاة  Qزن (=حي
ــى  ــن املجتب ــام احلس ــاين، اإلم ــام الث ــن Qاإلم ــام حس انى ام ــدكَ ) = زن

 ).Q(=حياة اإلمام احلسن املجتبى  Qجمتبى 
(=حيـاة إمامـة الثـاين اإلمـام  Qزندكانى بيشوا دوم امـام حسـن 

 ).Q(=إمامة الثاين اإلمام احلسن Q) = بيشوا دوم امام حسن Qاحلسن 

 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٣٧٠

انى حسن بن عىل  -٥٠٤  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=حياة احلسن بن عيلّ 

د عيل بن حسني اخللييلّ   ملحمّ

هـ.ش ١٣١٩طهران،  -انتشارات علمي

=)١٩٤٠ ،  صفحة. ٣٥٥م)، وزيريّ

الكتاب عبارة عـن دراسـة لـدورة حيـاة 

 ، وعناوين مطالب الكتاب:Qاإلمام املجتبى 

ـــيلّ  ـــة ع ـــوالدة إىل خالف ـــن ال ـــة Qم ـــة األب، خالف ، يف خالف

يــه، فضــائل احلســن Qاحلســن ، بنــو هاشــم بعــد الصــلح، Q، بعــد تنحِّ

انى <وأوالده، العنــــوان اآلخــــر للكتــــاب  Qأزواج احلســــن  زنــــدكَ

 ).Qام احلسن (=حياة اإلم >Qحرضت حسن 

انى حســن بــن عــىل  ) Q(=حيــاة احلســن بــن عــيلّ  Qزنــدكَ

انى امام حسن =  ).Q(=حياة اإلمام احلسن  Qزندكَ
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انى حرضت امام حسن  -٥٠٥  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=حياة اإلمام احلسن 

 لفاطمه دهكردي

ــــف ــــران،  -كاش ـــــ.ش ١٣٩٢طه ه

=)٢٠١٣ ،  صفحه.٢١٨م)، رقعيّ

ــاب يف مخســة عشـــر فصــالً يبحــث  الكت

ـــوال اإلمـــام املجتبـــى ، وعنـــاوين Qيف أح

 الفصول كالتايل:

ات، لـــوالدة، املشـــكلة اجلديـــدة، التحـــديرحلـــة العشـــق، ا

املواجهـــة، الكلـــامت القصـــار، التشـــكيك، حـــبّ العائلـــة، الصـــلح، 

 املسكوت عنه، اآلمال، الشهادة، لقاء احلبيب، أزواجه، السعادة.

 .>اسوهء صرب<ب االسم اآلخر للكتا
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انى حرضت امام حسن  -٥٠٦  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=سرية حياة اإلمام احلسن 

 لسيِّد جعفر الغضبان 

: انتشــارات ســاحل، انتشــارات ٣-١ط

( طهـران،  -ارديبهشت (=اسـم الشـهر اإليـراينّ

 ،  صفحة. ٢٦٤رقعيّ

 Qيتناول الكتاب سرية حياة اإلمام املجتبى

 حتت العناوين التالية:

ل والثـاين،  Qشخصيّة احلسن بن عيلّ  الذكيّة، يف فرتة اخلليفتـني األوّ

 ، اآلداب االجتامعيّة، الصلح مع معاوية.Qصفات احلسن بن عيلّ 

ــى  -٥٠٧ ــن جمتب ــام حس ـــرت ام انى حض ــدكَ ــيّة  Qزن -[بالفارس

 خمطوطة]

 )Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 

 اخلراساينّ لعيل الفلسفيّ 
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انى حرضت امام حسن جمتبى  -٥٠٨  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى

 لفرشته املقيميّ 
ــور هـــ.ش ١٣٨٥مشــهد،  -نشـــر مريب

=)٢٠٠٦ ،  صفحة. ٦٠م)، رقعيّ
 >منظومــهء هــدايت<جــزء مــن جمموعــة 

ــاة  ــان حي ــاب يف بي ــة)، الكت ــة اهلداي (=منظوم
   تفصيالً، يف تسعة فصول. Qاإلمام املجتبى 

ــ -٥٠٩ انى حض ــدكَ ــى ـزن ــن جمتب ــام حس ــيّة  Qرت ام -[بالفارس
 مطبوع]

 )Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى
د جواد النجفيّ   ملحمّ

ـــالميّة ـــارات إس ـــران، ط -انتش : ١طه
: ٥م)، ط١٩٦٩هــــــــــــــــ.ش (=١٣٤٨
: ٦م)، ط١٩٨٣هــــــــــــــــ.ش (=١٣٦٢
: ٧م)، ط١٩٩١هــــــــــــــــ.ش (=١٣٧٠
، ٢٠٠٠هـ.ش (=١٣٧٩    صفحة. ٢٤٠م)، جيبيّ
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ـــن دورة  ـــع م ـــزء الراب ـــان<اجل ـــتاركان درخش ـــوم  >س (=النج

ــره  ــر يف آخ كِ ــة، وذُ ــام وخامت ــة أقس ــاب يف مخس ــدَّ الكت ــد أُعِ الزاهرة)،وق

 ، بمناســبةQر وجيــز بشــأن الســيِّد اجلليــل عبــد العظــيم احلســنيّ ـخمتصــ

 .Qمزاره يف إيران ونسبه املمتدّ إىل اإلمام املجتبى 

ــاوي ــقوعن ــي: خل ــة، ه ــام اخلمس ــب األقس ــام  ن مطال ــور اإلم ن

، مــن الــوالدة إىل اإلمامــة، مــن اإلمامــة إىل الشــهادة، شــهادة Qاحلســن 

ة بشأن اإلمام Qاإلمام احلسن   .Q، ثامنية مطالب خاصّ

ــى  -٥١٠ ــن جمتب ــام حس ـــرت ام انى حض ــدكَ ــيّة  Qزن -[بالفارس

 مطبوع]

 )Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 

(  حلسني محاسيّان (صابر الكرماينّ

ــال ــارات إقب ــران،  -انتش ـــ.ش، ١٣٤٤طه ه

 ،  صفحة. ٤٥رقعيّ

ة.  أُلِّف هذا الكتاب لفئة األشبال خاصّ

 
  

 



 ٣٧٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

انى حرضت امام حسن جمتبى  -٥١١  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Qاإلمام احلسن املجتبى(=سرية حياة 
 ملجموعة من علامء لبنان

م: محيد رضا الكفّاش  املرتجِ
هــ.ش ١٣٨١: ٣طهران، ط -نرش عابد

=)٢٠٠٢ ،  صفحة. ٤٨م)، رقعيّ
بــنيِّ ســرية حيــاة اإلمــام املجتبــى  يف  Qيُ

 سبعة فصول.
انى حرضت امام حسن جمتبى  -٥١٢  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 
 ملهدي البيشوائيّ 

ــرتت  ــرآن وع ــا ق ــزوهش ه ــا وب ــت ه ــز فعالي ــيص: مرك تلخ

اه آزاد اســالمى (=مركــز أنشــطة وبحــث القــرآن والعــرتة التــابع  دانشــكَ

ة) م)، ١٩٩٩هــــ.ش (=١٣٧٨طهـــران،  -للجامعـــة اإلســـالميّة احلـــرّ

 صفحة. ٦٠جيبيّ كبري، 

، نقــالً عــن كتــاب Qخالصــة ألحــد أدوار حيــاة اإلمــام املجتبــى 

ى امـام حسـن جمتبـى < (=حيـاة اإلمـام  >برمجـدار صـلح وآزادQ زنـدكَ

يّة والسالم). Qاحلسن املجتبى   رافع راية احلرّ
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ــى  -٥١٣ ــن جمتب ــام حس ـــرت ام انى حض ــدكَ ــا  Qزن از والدت ت
 مطبوع] -شهادت  [بالفارسيّة

 مداينّ لعيل األصغريّ اهل
هـــ.ش ١٣٨٧قــم،  -كشــف الغطــاء

=)٢٠٠٨ ،  صفحة. ٣٢م)، جيبيّ
ــنفس  ــر ل ــاب آخ ــة لكت ــاب خالص الكت
ـدَّ يف مخسـة  املؤلِّف حيمل نفس العنوان، وقد أُعِ

 أقسام.
ــاة اإلمــام احلســن Qزنــدكانى حضـــرت حســن  ) Q(=ســرية حي

انى حسن بن عىل =  ).Q(=سرية حياة احلسن بن عيلّ  Qزندكَ
ــىل  -٥١٤ ــن ع ــن ب ــام حس ـــرت ام ــى حض ــبط نب انى س ــدكَ   Qزن
 مطبوع] -[بالفارسية

(=سرية حياة سبط النبيّ اإلمـام احلسـن 
 )Qبن عيلّ 

ـد (عـزّ الـدين  لعبد الزهـراء عـثامن حممّ
 سليم)

 ترمجة: سيِّد حسني املحفوظيّ املوسويّ 
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ــــهْ نشـــــر (=النشـــــر احلســــن) هـــــ.ش ١٣٨٨مشــــهد،  -بِ
=)٢٠٠٩ ،  صفحة. ٧٢م)، رقعيّ

ــاب  ــن عــيلّ <الرتمجــة الفارســيّة لكت ــاول >Qاإلمــام احلســن ب ، يتن
 ، يف ثامنية فصول.Qالكتاب رشحاً حلياة اإلمام املجتبى 

انى كــريم اهــل بيــت  -٥١٥   Qامــام حســن جمتبــى  Kزنــدكَ
 مطبوع]-[بالفارسيّة

ــت  ــل البي ــريم أه ــاة ك ــرية حي  K(=س
 )Qاإلمام احلسن املجتبى 

د  ريسّ للسيِّد حممّ  تقي املدّ
ـــت  ـــادق رشيع ـــد ص م: حممّ ـــرتجِ امل

 (=الرشيعة).
طهـران،  -Qانتشارات أنصار احلسـني 

: ٥م)، ط١٩٩٢هــ.ش (=١٣٧١: ٢م)، ط١٩٩١هــ.ش (=١٣٧٠: ١ط
هـ.ش ١٣٧٦: ١طهران، ط -م)، انتشارات البقيع١٩٩٧هـ.ش (=١٣٧٦

م)، انتشــــارات حمبّــــان ١٩٩٨هـــــ.ش (=١٣٧٧: ٢م)، ط١٩٩٧(=
: ٤م)، ط٢٠٠٠هــــــ.ش (=١٣٧٩: ٢و١ططهـــــران،  -Qاحلســـــني

: ٧م)، ط٢٠٠٢هــــ.ش (=١٣٨١: ٦و٥م)، ط٢٠٠١هــــ.ش (=١٣٨٠
: ٢و١م)، ط٢٠٠٤هــــ.ش (=١٣٨٣: ٨م)، ط٢٠٠٣هــــ.ش (=١٣٨٢

 ، ،  ٨٠وزيريّ  صفحة. ٩٦صفحة، الطبعات األُخر: رقعيّ
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ران راه نــور<اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة  (=هــداة طريــق  >هــدايتكَ
 .>قدوة وأُسوة Qم احلسن اإلما<النور) وترمجة كتاب 

ــزة عــن حيــاة وظــروف عصــ ر اإلمــام ـالكتــاب دراســة مركّ
ــى ــة،  Qاملجتب ــام اإلمام ــاهر، أيّ ــل الط ــي: األص ــول، ه ــة فص يف مخس

ــن  ــة لإلمــام احلس ــة الراقي ــزات األخالقيّ ة، املي ــعّ ــعاع Qمواقــف مش ، ش
 .Qمن بالغة اإلمام احلسن 

ــوز ــالقطع ال ــاب ب ــذا الكت ــات األُوىل هل ــت الطبع ــت طبع يري وحت
ــم  ــى <اس ــن جمتب ــام حس ــيام ام ى وس ــدكَ ــة >Qزن ــات التالي ، ويف الطبع

جر عـىل الكتـاب تصـحيح وتنقـيح مضـافاً إىل تغيـري اسـمه إىل االسـم 
. ف به أعاله وهو يف القطع الرقعيّ  املعرَّ

انى كــريم اهــل بيــت  -٥١٦   Qامــام حســن جمتبــى  Kزنــدكَ
 مطبوع]-[بالفارسيّة

د عيل  يّ ملحمّ انه القمّ  النورائيّ يكَ
انتشــــاارت برتوخورشــــيد (=شــــعاع 

ـــــــمس) ـــــــم،  -الش ــــــــ.ش ١٣٨٥ق ه
=)٢٠٠٦ ،  صفحة. ٢٠٠م)، رقعيّ
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تفصيالً يف مخسة فصـول، كـام  Qالكتاب يف بيان حياة اإلمام املجتبى
 هي أدناه:

١. ، األب، واألُمّ  . اجلدّ
 . الوالدة.٢
 . االسم، الكنية، واأللقاب.٣
 واملناقب.. الفضائل ٤
 . الشهادة.٥

ـــى  -٥١٧ ـــن جمتب ـــام حس ـــريهء ام انى وس ـــدكَ ـــه   Qزن در مدين
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 حلسن صادقي بناه
ـــة ـــة حوزويّ ـــة،  -أُطروح ـــوزة العلميّ ـــث يف احل ـــطح الثال الس

 م)٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢
انى وســـريهء امـــام حســـن  -٥١٨ در مكاتـــب تـــاريخ   Qزنـــدكَ
 خمطوطة] -[بالفارسيّة

 يف مدارس التاريخ) Q(=حياة وسرية اإلمام احلسن 
 حلسن صادقي بناه

ــة ــة حوزويّ ــة -أُطروح ــوزة العلميّ ــث يف احل ــطح الثال ــم،  -الس ق
 م).٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢
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ـــن  -٥١٩ ـــام حس ـــى ام ـــى اجتامع ـــريهء سياس انى وس ـــدكَ زن

 خمطوطة]-[بالفارسيّة  Qجمتبى

 جتامعيّة)وسريته السياسيّة اال Q(=حياة اإلمام احلسن املجتبى 

 لغالم رضا األسديّ 

ـــة ـــة حوزويّ ـــة،  -أُطروح ـــوم احلوزويّ ـــث/ العل ـــطح الثال الس

 م).٢٠٠٦هـ.ش (=١٣٨٥

انى ومصـــائب امـــام حســـن جمتبـــى  (=حيـــاة اإلمـــام  Qزنـــدكَ

 .Kومصائبه) = كريم أهل بيت  Qاحلسن املجتبى 

ــى  ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــرية  Qزن ــهادت (=س ــا ش از والدت ت

مــن الــوالدة إىل الشــهادة) = كهكشــان  Qحيــاة اإلمــام احلســن املجتبــى 

ة الغريبة!).  غريب (=املجرّ

ــى  ى امــام حســن جمتب ــاة  Qزنــدكَ ــار (=حي ــو حلــم وبردب الكَ

ــى  ــم والصــرب) = حضــ Qاإلمــام احلســن املجتب ــام ـنمــوذج احلل رت ام

 مظلوم تاريخ. Qحسن جمتبى 
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ــى  -٥٢٠ ــن جمتب ــام حس ــدكى ام ــلح وآزادQ   زن ــدار ص برمج
   مطبوع]-[بالفارسيّة

 Q(=حيـــاة اإلمـــام احلســـن املجتبـــى 
يّة والسالم)  رافع راية احلرّ

 ملهدي البيشوائيّ 
انتشارات نسل جوان (=جيل الشـباب)، 

ــــــــــ.ش (=١٣٥٣: ١ط : ٢م)، ط١٩٧٤ه
ــــــــــــــــ.ش (=١٣٦٠ : ٣م)، ط١٩٨١ه
، ٢٠٠١ش (=هـ.١٣٨٠: ٩م)، ط١٩٩٢هـ.ش (=١٣٧١  ١٥٠م)، جيبيّ

 صفحة.
بــنيِّ الكتــاب مراحــل حيــاة اإلمــام احلســن  يف تســعة فصــول،  Qيُ

 بالعناوين التالية:
ـــام احليـــاة األُوىل، إنصـــاف املحـــرومني يف املجتمـــع، أكـــان  يف أيّ

ــى  ــام املجتب ــن  Qلإلم ــلح م ــيّة الص ــق يف قض ــات؟ التحقي ة زوج ــدّ ع
ــادة ــة، الق ــة واخلارجيّ ــة الداخليّ ــث السياس ــل  حي ــنصّ الكام ــة، ال اخلون

ملعاهدة الصـلح، نقـض معاهـدة الصـلح، بـدء احلركـة مـن جديـد، ملـاذا 
 ؟ الزوجة اجلانية.Q، وثار اإلمام احلسني Qصالح اإلمام احلسن 

ى سياســـى امـــام حســـن  (=احليـــاة السياســـيّة لإلمـــام  Qزنـــدكَ
 ) = تنهاترين رسدار (=قائد بال عسكر).Qاحلسن 
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ى نامهء امام حسن  -٥٢١  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=سرية اإلمام احلسن 

د اإلخاليصّ احلسينيّ   للسيِّد حممّ

 -أوج علم، نويـد اسـالم (=بشـارة اإلسـالم)

ـــم،  ــــ.ش (=١٣٩٠ق ـــري، ٢٠١١ه ـــيّ كب م)، جيب

 صفحة.٨٤

،  Qحياة اإلمام املجتبى  يف أربعـة عشــر قسـامً

كــر يف آخــر الكتــاب أربعــون حــديثاً عــن اإلمــام  وذُ

 .Qاحلسن 

ى نامهء امام حسن  -٥٢٢  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qزندكَ

 )Q(=سرية اإلمام احلسن 

 ملجتبى العبديّ اإلسكندريّ 

 صفحة ١٢رقعيّ مربّع، 

زء الثـــاين مـــن جمموعـــة ذات اجلـــ

ــة متعلَّقــة بحيــاة األ ةعشـــر اثنتــي ، Kئمّ

دَّ هـذا الكتـاب بصـورة الشـعر املـزدان  أُعِ

ة للناشئة.  بالرسوم املعدّ
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ى نامهء امام حسن جمتبى  -٥٢٣  مطبوع] -[بالفارسيّة  Qزندكَ
 )Q(=سرية اإلمام احلسن املجتبى 

د حسني نوحه خوان  ملحمّ
هــــ.ش ١٣٩٢قـــم،  -نشــــر مـــديَن

 صفحة. ١٩٢م)، جيبيّ صغري، ٢٠١٣(=
ل مــن جمموعــة  در مكتــب <اجلــزء األوّ

(=يف مدرسـة اإلمـام  >Qامام حسـن جمتبـى 
) ذات اخلمسة أجزاء، وهو Qاحلسن املجتبى 

 Qيف اثني عرش قسامً يتناول كلّ قسم منها مقطعاً من حيـاة اإلمـام املجتبـى 
صة يف ثالثة مقاطع:  من الوالدة إىل الشهادة، ملخّ

 لمني يف فرتة اإلمامة.وانحراف املس N. رحلة رسول اهللا ١
 وحكومة معاوية. Q. سياسة اإلمام احلسن ٢
 .Q. تشييع اجلثامن الطاهر لإلمام احلسن ٣

ــى  ــن جمتب ــام حس ــهء ام ى نام ــدكَ ــن  Qزن ــام احلس ــرية اإلم (=س
 ) = آسامن دوم (=السامء الثانية).Qاملجتبى 

ــى  ــن جمتب ــام حس ــهء ام ى نام ــدكَ ــن  Qزن ــام احلس ــرية اإلم (=س
 مثل عطر وكَالب (=كالعطر وماء الورد).) = Qاملجتبى 

ــى  ــن جمتب ــام حس ــهء ام ى نام ــدكَ ــن  Qزن ــام احلس ــرية اإلم (=س
 ) = بيشوا صاحلان (=امام الصاحلني).Qاملجتبى 

 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٣٨٤

ـــن  -٥٢٤ ـــام حس ـــيعيان ام ـــوا دوم ش ـــهء بيش ى نام ـــدكَ زن
 مطبوع] -[بالفارسيّة  Qجمتبى

 )Q(=سرية امام الشيعة الثاين اإلمام احلسن املجتبى 
د تقي الوارديّ   ملحمّ

 م).٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧رشكة إيران للضامن والتأمني املسامهة، 
ى نامـــهء حســـن بـــن حســـن  ـــن  Qزنـــدكَ (=ســـرية احلســـن ب

ة املأساة).Qاحلسن  ) = قصهء درد (=قصّ
ى نامــــهء حضــــ -٥٢٥   Qرت امــــام حســــن جمتبــــى ـزنـــدكَ
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Q(=سرية اإلمام احلسن املجتبى 
 ري نيكولفاطمة جعف

( ـــــبّ ـــــوت احل ـــــق (=ص ـــــاحل، آوا عش ـــــران،  -س طه
، ٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩  صفحة. ١١٢م)، وزيريّ

ث عــن حيــاة ـحيتــوي الكتــاب عــىل اثنــني وعشــ رين مطلبــاً تتحــدَّ
 بأبعادها املختلفة. Qاإلمام املجتبى 

ى نامه ومصائب امام حسن جمتبى  (=سرية ومصائب اإلمـام  Qزندكَ
 .Qامام حسن جمتبى  K) = كريم أهل بيت Qاحلسن املجتبى 
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 خمطوطة]-الزواجر واملواعظ   [بالعربيّة -٥٢٦
أليب أمحد احلسـن بـن عبـد اهللا بـن سـعيد بـن احلسـن بـن إسـامعيل 
)، رشح وصــيّة أمــري  بــن حكــيم العســكريّ (مــن القــرن الرابــع اهلجــريّ

 .Qلإلمام املجتبى  Qاملؤمنني 
املؤلِّف من أساتذة الشيخ الصدوق، وقد ذكر السيِّد ابن طـاووس يف 

ة<كتاب  تبت سنة  >كشف املحجّ  هـ.٤٧٣نسخة خطّيّة هلذا الكتاب كُ
 ]٦٠/٤٥٠:  ١٢[الذريعة 

هد احلسن  -٥٢٧  خمطوطة]-[بالعربيّة   Qزُ
ــيّ  ــه القمّ ــن بابوي ــيل ب ــن ع ــد ب ــر حممّ ــدوق أيب جعف ــيخ الص للش

 هـ)٣٨١-٣٠٦(
 ]٦٥: ١٢، الذريعة ٣١٤: ٢نجايشّ [رجال ال

(=زيـارة، أدعيـة وصـالة  Qزيارتنامه، أدعيه، نامز امام حسن جمتبى 
 ) = دعا عاشقان (=دعاء العاشقني).Qاإلمام احلسن املجتبى 

 مطبوع]-زيباترين آيه ها  (=أروع اآليات)  [بالفارسيّة -٥٢٨
 للسيِّد محيد املوسويّ الكرماروديّ 

 م).٢٠٠٩هـ.ش (=١٣٨٨مشهد،  -انتشارات تاسوعا
ى رسارس نـور امـام <العنوان اآلخر للكتاب  اهى روايى بـه زنـدكَ نكَ

 املليئة بالنور). Q(=نظرة روائيّة عىل حياة اإلمام املجتبى  >Qجمتبى 
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 مطبوع]-زيابرتين استعفا  (أمجل استقالة)  [بالفارسيّة -٥٢٩
 ملهدي اإلهباميّ 

د سعادمتند، منري   السادات املوسويّ ملحمّ
ــعيد) ــظّ الس ــت (=احل ــهد،  -نيكبخ مش

، ط٢٠٠٤هـ.ش (=١٣٨٣  ٢٨: ١م)، وزيـريّ
 صفحة. ٢٤: ٢صفحة، ط

ــام  ــلح اإلم ــيّة ص ــاب قض ــاول الكت يتن
 مزدان بالرسوم اإليضاحيّة. Qاحلسن

ى امــام حســن <عنــوان الكتــاب اآلخــر   >Qآشــنايى بيشــرت بازنــدكَ
 .>Q(=ملعرفة املزيد عن حياة اإلمام احلسن 

 مطبوع]-زينت عرش خدا  (=زينة عرش اهللا)  [بالفارسيّة -٥٣٠
 حلسني وحيد اخلراساينّ 

هــ.ق/ ١٤٣١قـم،  -مدرسة باقر العلوم
 صفحة. ١٧٤هـ.ش، جيبيّ صغري، ١٣٨٩

ــــة  م ــــن مقدِّ ــــتوحى م ــــاب مس الكت
آليـــــة اهللا وحيـــــد  >توضـــــيح املســـــائل<

ــاة  ــن حي ــة م ــاداً خمتلف ــاول أبع ، يتن ــاينّ اخلراس
. Qاملجتبى اإلمام   يف أحد عرش قسامً
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ــة  Qســؤال اخلراســاينّ لإلمــام احلســن بــن عــيلّ  -٥٣١ -[بالعربيّ

 خمطوطة]

 ؟

خمطوطــة مكتبــة كــوبرييل يف إســطنبول: ضــمن املجموعــة املرقّمــة 

 الكتاب الرابع. -١٦١٧

ـــة  Lاحلســـن واحلســـني  Nســـبطا الرســـول  -٥٣٢ -[بالعربيّ

 مطبوع]

 لعبد احلفيظ أيب السعود

اد  القاهرة. -بريوت، مكتبة صبيح -رشكة االحتّ

 ]٣٦: ٧ K[معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 
  

 س
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 مطبوع]-)  [بالفارسيّةQ(=السبط األكرب   Qسبط اكرب  -٥٣٣

جيّ الطبيسّ  د جواد املروّ  ملحمّ

ـــــر ـــــم،  -زائ ــــــ.ش ١٣٨٧ق ه

=)٢٠٠٨ ،  صفحة.٤٥٦م)، وزيريّ
حيـاة يتناول الكتاب ألبعاد خمتلفة من 

 يف اثني عرش فصالً، هي: Qاإلمام املجتبى 
 .Q. ما جر يف يوم والدته ١
 . فرتة الطفولة.٢
 .Q. طابعه الروحيّ ٣
 .Q. طابعه العلميّ ٤
 .Q. شخصيّته االجتامعيّة ٥
 .Q. خلقه الرفيع ٦
 .Q. مكانته السياسيّة ٧
 . اإلمامة والقيادة.٨
 . الصلح املفروض.٩

 الزائفة.. أكاذيب األعداء ١٠
 . مؤامرة القتل.١١
 .Q. حوادث ما بعد استشهاده ١٢
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 مطبوع]-[بالعربيّة  Qسبط اكرب حرضت امام حسن جمتبى  -٥٣٤
 )Q(=السبط األكرب اإلمام احلسن املجتبى 

 للسيِّد منذر احلكيم، وسام البغداديّ 
م: عبّاس اجلاليلّ   املُرتجِ

(=جممـع أهـل  Kجممع جهـانى اهـل بيـت 
ــــت  ) Kالبي هـــــ.ش ١٣٨٥قــــم،  -العــــامليّ

=)٢٠٠٦ ،  صفحة. ٣٠٨م)، وزيريّ
(=أعــالم اهلدايــة)  >بيشــوايان هــدايت<اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة 

 ذات األربعة عرش جزءاً.
 مطبوع]-السبطان يف موقفيهام   [بالعربيّة -٥٣٥

 للسيِّد عيل النقيّ النقويّ اهلنديّ 
 صفحة. ٨٠م)، ١٩٨٨هـ.ش (=١٣٦٧قم،  -مكتبة الداوريّ 

 مطبوع]-السبط املسموم   [بالعربيّة -٥٣٦
 للمنرب احلسينيّ  Qملعهد سيِّد الشهداء 

ـــة ـــالميّة الثقافي ـــارف اإلس ـــة املع ـــريوت،  -مجعيّ ــــ/ ١٤٣١ب ه
٢٠١٠ ،  صفحة. ١٠٨م، رقعيّ

، يتناول الكتـاب أحـوال >سلسلة جمالس العرتة<أحد أجزاء جمموعة 
 يات مناسبة من الشعر.يف ستّة فصول بمعيّة أب Qاإلمام املجتبى 

 .>Qشهادة اإلمام احلسن املجتبى <العنوان اآلخر للكتاب 
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-[بالفارســـيّة  Qاحلســـن املجتبـــى  Nســـبط املصـــطفى  -٥٣٧
 مطبوع]

اينّ  لبايكَ  للطف اهللا الصايف الكَ
ســة النشــ مشــهد،   -ر واإلعــالم)ـمؤسســهء نشـــر وتبليــغ (=مؤسّ

، ١٩٨٦هـ.ش (=١٣٦٥  صفحة. ١٢م)، رقعيّ
 .Qشعريّة يف مدح ومنقبة اإلمام املجتبى جمموعة 

 مطبوع]-[بالعربيّة  Qاحلسن بن عيلّ  Nسبط النبيّ  -٥٣٨
 لسيف الدين الكاتب

زّ الدين سة عِ  بريوت -مؤسّ
 ]٣٧: ٧ K[معجم ما كتب عن النبيّ وأهل بيته 

  Kدر آثــار جممــع جهــانى اهــل بيــت  Nســبط النبــيّ  -٥٣٩
 مطبوع]-[بالفارسيّة

ـــيّ  ـــبط النب ـــع  N(=س ـــات جمم ف يف مؤلَّ
) Kأهل البيت   العامليّ

، سـيِّد عـيل روزبـه،  لعبد الكريم الكرمـاينّ
. ، سيِّد حمسن سبط األمحديّ د رضا الغفوريّ  حممّ

ـــت  ـــل البي ـــع أه ـــامليّ  Kجمم ـــران،  -الع ــــ.ش/ ١٣٩٣طه ه
 صفحة. ٥٤م، جيبيّ كبري، ٢٠١٤هـ.ق/ ١٤٣٥
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ــ ــل البي ــع أه ــوزة جمم ــا بح ــلّ م ــع يف ك ِ ــات  Kت مجُ ف ــن مؤلَّ م

تِّبت عىل األبواب التالية:Qمرتبطة باإلمام احلسن   ، وقد رُ

التــي بحــوزة املجمــع،  Qالكتــب املنشــورة حــول اإلمــام احلســن 

ــاملجمع بشــأن اإلمــام احلســن  ــة ب ــع اخلاصّ ، Qالكتــب التــي حتــت الطب

اإلمــام  Nالكتــب التــي حتــت التنفيــذ يف املجمــع املتعلقــة بســبط النبــيّ 

ــن  ــت ، Qاحلس ــي حت ــب الت ــرس الكت ــة، فه ــب املطبوع ــرس الكت فه

ــة املتعلَّقــة بســبط  الطبــع، فهــرس الكتــب قيــد التنفيــذ.. اللوحــات الفنيّ

 يف املجمع. Nالنبيّ 

  Qســــبهر صــــرب، حضـــــرت امــــام حســــن جمتبــــى  -٥٤٠

 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Q(=سامء الصرب، اإلمام احلسن املجتبى 

د صالح املوسويّ اخلوئيّ   ملحمّ

 م).٢٠١٢هـ.ش (=١٣٩١قم،  -ات شاكرانتشار

 (=معرفة اإلمام). >امام شناسى<جزء من جمموعة 
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اة)  [بالفارسيّة -٥٤١  مطبوع]-ستاره ها خونني  (=النجوم املدمّ
ران  ملحمد حسني رفوكَ

أصـفهان،  -جمتمع فاطميّه (=جممع الفاطميّة)
 ١٢٠م)، جيبـــيّ كبـــري، ٢٠٠٩هــــ.ش (=١٣٨٨

 صفحة.
ــان  ل بي ــم األوّ ني، يف القس ــمَ ــاب يف قس الكت

يف  Qأحوال وحوادث شـهادة ابـن اإلمـام احلسـن 
كربالء: القاسـم، ويف القسـم الثـاين يتنـاول بـنفس 

اآلخـر: عبـد اهللا.. ويف هنايـة كـلّ  Qاملطالب ما جر البن اإلمام احلسـن 
ة املناسبة.  قسم جيء ببعض األبيات الشعريّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qى سخنان امام حسن جمتب -٥٤٢
 )Q(=أقوال اإلمام احلسن املجتبى 

 للسيِّد مصطفى املوسويّ آل اعتامد
د حسني اعتامد م: السيِّد حممّ  املرتجِ

 -: بوستان كتاب (=بستان الكتـاب)١ط
: ٢م)، ط٢٠٠٣هـــــــ.ش (=١٣٨٢قــــــم، 

قـم،  -انتشارات بيام يوسف (=رسالة يوسف)
، هـــــ.ق، وزيــــريّ ١٤٢٦هـــــ.ش/ ١٣٨٤

 صفحة.٣٥٢
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ـــاب  ـــة كت ـــارة<ترمج ـــع املخت ـــام  >الروائ ـــوال اإلم ـــاول أق ويتن
 يف ثالثة أقسام: Qاملجتبى

ل: اخلطب.  األوّ

 الثاين: الرسائل.
 الثالث: الكلامت القصار.

 >خطبــه هــا، نامــه هــا وكلــامت قصــار<العنــوان الفرعــيّ للكتــاب 
 (=اخلطب، الرسائل والكلامت القصار).

 Q(=أقـــوال اإلمـــام احلســـن  Qســـخنان كوتـــاه امـــام حســـن 
القصــرية) = سلســله ســخنان كوتـــاه از بيشــوايان دينــى (=سلســـلة 

ة الدين).  الكلامت القصار ألئمّ
هربـــار امـــام حســـن جمتبـــى  -٥٤٣ -[بالفارســـيّة  Qســـخنان كَ

 مطبوع]
ــى  ــن املجتب ــام احلس ــامت اإلم  Q(=كل

 البليغة)
 ملنصور كليميّان

 هـ.ش١٣٨٠طهران،  -انتشارات أرشيف
 صفحة. ٢٧م)، جيبيّ صغري، ٢٠٠١(=
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برتـــو از كـــالم جهـــارده <اجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة 
ــوم ــ >Kمعص ــة عش ــامت األربع ــن كل ــواء م ــومني ـ(=أض )، Kر املعص

 .Qويشتمل عىل أربعني حديثاً عن اإلمام احلسن املجتبى 
ـــن  ـــام حس ـــريهء ام ـــاة) = س ـــع احلي ى (=نب ـــدكَ ـــمهء زن رسجش

 .Qجمتبى
ــة لرســول اهللارسّ الشــهادتني:  -٥٤٤ ة و اجلهريّ يّ   Nالشــهادة الســـرّ

 مطبوع]-[بالعربيّة
 هـ)١٢٣٩لعبد العزيز بن أمحد الدهلويّ (ت

ـــني  ـــة احلس س ـــة)، مؤسّ ـــة البعث س ـــت (=مؤسّ ـــه بعث  -Qمؤسس
، ١٤٢٠طهران،   صفحة. ٤٠هـ، وزيريّ

ـــني  ـــن واحلس ـــامني احلس ـــهاد اإلم ـــألة استش ـــت مس ح  Lطُرِ
يِّنــت Nن الرسـول األكـرم بعنـوان شـهادتني عـىل مـا جـاء عـىل لسـا ، وبُ

 بستّة عناوين، هي:
 . شهادة الرسّ والعالنية.١
 .Nابنا رسول اهللا  L. احلسن واحلسني ٢
 .Q. فضائل احلسن ٣
يّة.٤  . الشهادة الرسّ
 . الشهادة اجلهريّة.٥
 .Qمقتلَ احلسني ب N. إخبار النبيّ ٦
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 مطبوع]-[باألُردو  Qرسومجن، در سوانح امام حسن  -٥٤٥
 )Q(=مرج الرسو، فيام جر من وقائع عىل اإلمام احلسن 

رامـي اهلنـديّ (ت هــ) يوسـفي ١٣٦١لسيِّد أوالد حيـدر فـوق بلكَ
 صفحة. ٢٧٨هـ، ١٣٣٨: ٢هـ، ط١٣٢٤: ١دهلي، ط -بريس

ـــة  ـــد ١٧٤: ١٢[الذريع ـــارهء هن ـــبه ق ـــيعه در ش ـــات ش ، تأليف
ة اهلنديّة):   ]٦٦٠(=مؤلَّفات الشيعة يف شبه القارّ

ى از شاعران كذشته ومعـارص در مناقـب ومصـائب امـام رسودهاي
(=أناشيد الشعراء املاضني واملعارصين يف مناقب ومصائب  Qحسن جمتبى 

 ) = آينهء بردبار (=مرآة الصرب).Qاإلمام احلسن املجتبى 
 مطبوع]-سفارش موال  (=وصيّة اإلمام)  [بالفارسيّة -٥٤٦

 لغالم رضا يايس بور
 م).٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧طهران،  -حسينيّة إرشاد

ــن  ــني م ــة والثالث ــالة احلادي ــة الرس ــة<ترمج ــج البالغ ــي  >هن وه
 .Qالبنه اإلمام احلسن  Qرسالة أمري املؤمنني 

ــاب  ــر للكت ــوان اآلخ ــ<العن ــهء حض ــيت نام ــىل ـوص ــه  Qرت ع ب
لإلمـــام احلســـن  Q(=وصـــيّة اإلمـــام عـــيلّ  >Qامـــام حســـن جمتبـــى 

 ).Qاملجتبى
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-فر إىل الـــروم)  [بالفارســـيّةســـفر بـــه روم  (=ســـ -٥٤٧
 مطبوع]

 لعيلّ الكاظميّ 
 طهران. -نرش سبحان

ــى  ــات ســفر اإلمــام احلســن املجتب ــروي جمري ــة إىل  Qي مــن الكوف
ــيّ رمحــه <الــروم عــىل مــا يف روايــة كتــاب  تفســري عــيلّ بــن إبــراهيم القمّ

 .>اهللا
ــد  Qمســافرت امــام حســن جمتبــى <االســم اآلخــر للكتــاب  ويزي

ــ ــونى ب ــه روم وآزم ــورب ــاه امرباط ــن  >زرك در بارك ــام احلس ــفر اإلم (=س
ــــى  ــــالط  Qاملجتب ــــعب يف ب ــــار الص ــــا واالختب ــــد إىل روم ويزي

 اإلمرباطور).
ــداة، ج -٥٤٨ ــادة اهل ــوال الس ــاة يف أح ــفن النج ــة  ٤س -[بالعربيّ

 خمطوطة]
 هـ)١٣٤٩النجف آباديّ (ت يسني النجفلغالم ح

ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــاة<اجل ــفن النج ــة >س ــ ذات األربع ر ـعش
يف شـؤون اإلمـام  >بحـار األنـوار<جزءاً، وهـذا اجلـزء منتقـى مـن كتـاب 

 .Qاحلسن 
 ]١٩٢: ١٢، الذريعة ١٤٢٣: ٤[نقباء البرش 
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سلســـله ســـخنان كوتـــاه از بيشـــوايان دينـــى (امـــام  -٥٤٩

 مطبوع]-امام دوم)  [بالفارسيّة Qحسن

ــن  ــام احلس ــدين (اإلم ــة ال ــار ألئمّ ــامت القص ــلة الكل ، Q(=سلس

 الثاين)). اإلمام

 هلادي الفقيهي

، ١٩٧٥هـ.ش (=١٣٥٤طهران،   صفحة. ٦٥م)، جيبيّ

ــة  ــن جمموع ــزء م ــي<ج ــوايان دين ــاه از ييش ــخنان كوت ــله س  >سلس

ــن  ــدر ع ــا ص ــه م ــع في ِ ــدين)، مجُ ــة ال ــار ألئمّ ــامت القص ــلة الكل (=سلس

م. Qاإلمام املجتبى  كَ  من أقوال وحِ

 مطبوع]-عن صلحه  [بالعربيّة Qسلوا احلسن  -٥٥٠

 هلشام آل قطيط

هــ/ ١٤٣٢بريوت،  -منشورات الفجر

٢٠١١ ،  صفحة. ٥٨٤م، وزيريّ

ث الكتــا ون ب عـن أحــوال وشــؤيتحـدّ

يف اثني عرش فصـالً،واإلجابة  Qاإلمام احلسن 

الشافية لكلّ األسـئلة املطروحـة حـول صـلح 

 ضمن العناوين التالية: Qاإلمام احلسن املستفادة من كالمه 
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 . والدته وتسميته.١
 . من فضائله.٢
ة.٣  . بعض مواقفه املهمّ
 عن صلحه وهو جييب. Q. سلوا احلسن ٤
 . من قصصه.٥
 . قطرة من بحرك سيِّدي وإمامي.٦
 . من احتجاجاته وخطبه ومكاتيبه.٧
 . من مواعظه ونصائحه.٨
 . من وصاياه.٩

 يسأل وجييب. Q. اإلمام احلسن ١٠
ة.١١  . من أدعيته املهمّ
 املشرتكة. L. من فضائل احلسن واحلسني ١٢

 مطبوع]-سلوك علو   [بالفارسيّة -٥٥١
 للسيِّد حسني اإلسحاقيّ 

ــدا  ــالمى ص ــا اس ــزوهش ه ــز ب مرك
ـــات والبحـــوث  ـــيام (=مركـــز الدراس وس

 اإلسالميّة يف اإلذاعة والتلفزيون).
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ـــاب) ـــتان الكت ـــاب (=بس ـــتان كت ـــم،  -بوس ــــ.ش ١٣٨١ق ه
=)٢٠٠٢ ،  صفحة. ٢٠٤م)، رقعيّ

ــة  ــالة احلادي ــامني الرس ــاول رشح مض ــام تتن ــة أقس ــاب يف ثالث الكت
إىل اإلمــام  Qاملرســلة مــن أمــري املــؤمنني  >هنــج البالغــة<والثالثــني مــن 

 ، عىل النحو التايل:Qاملجتبى 
 .Qالقسم األول: الرتبية وأساسيّاهتا يف منهج اإلمام عيلّ 

 .Qاإلمام عيلّ  القسم الثاين: أهم أساليب الرتبية يف منهج
 القسم الثالث: واجبات ومسؤوليّات أُمناء الرتبية.

ــاب  ــر للكت ــوان اآلخ ــيلّ <العن ــام ع ــا ام ــت  Qراهربده در تربي
 يف تربية األوالد). Q(=ثوابت وإرشادات اإلمام عيلّ  >فرزندان

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Pسنك صبور فاطمه  -٥٥٢
 اجللد) P(=صبور فاطمه 

 سميّ ملحمود القا
طهـــــــران،  -نشــــــــر ســـــــبحان

، ٢٠٠٦هــــــ.ش (=١٣٨٥  ٤٠م)، رقعـــــيّ
   صفحة.

حيتــوي عــىل أربعــة عشـــر بنــداً يف رثــاء 
 .Qاإلمام املجتبى 
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ار الثالثـــة املجهولـــون)   -٥٥٣ ســـه مهـــامن ناشـــناس  (=الـــزوّ
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 ملحمود بور وهاب
قـم،  -بوستان كتاب (=بستان الكتـاب)

،  م)،٢٠٠٤هــــــ.ش (=١٣٨٣  ٨٨رقعـــــيّ
 صفحة.

ــن دورة  ــث م ــزء الثال ــا <اجل ــه ه قص
ى معصـومان  (=قصـص  >Kكوجك از زنـدكَ
)، يف الكتـاب مخسـة وعشــرون عنوانـاً Kقصرية عـن حيـاة املعصـومني 

 .Qلوقائع وأحداث منتخبة من حياة اإلمام احلسن 
ـــاب  ـــر للكت ـــوان اآلخ ـــام <العن ـــدكى ام ـــايى از زن ـــتان ه داس

 ).Qم احلسن (=قصص من حياة اإلما >Qحسن
 مطبوع]-[باألُردو  Qسوانح حيات امام حسن  -٥٥٤

 )Q(=وقائع حياة اإلمام احلسن 
 هـ)١٣٨٥-١٣٢٩للسيِّد عيل اجلعفريّ (

 اهلند
 ]٣٧٧[مطلع انوار (=األنوار): 

ـــة لإلمـــام  Qســـوكنامه ا بـــرا امـــام حســـن جمتبـــى  (=مرثيّ
 البقيع).= در كنار بقيع (=جنباً جلنب  ٩)Qاحلسن املجتبى 
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 مطبوع]-[بالفارسيّة   Lسياسة السبطني  -٥٥٥
يسّ األفغاينّ  رَ  خلادم احلسني فاضل الوَ

ـــــ.ش/ ١٣٦٩ ، ١٩٩٠ه ــــريّ م، وزي
 صفحة.٤٠٠

يدور الكتاب حـول حمـور كـون سياسـة 
نني  نابعتني من معـني الطاعـة  Lاإلمامني احلَسَ

لة. ، بدراسة مفصّ  لألمر اإلهليّ
ــاب  ــر للكت ــوان اآلخ ــام <العن ــلح ام ص

وثـورة سـيِّد  Q(=صلح اإلمـام املجتبـى  >Qوقيام سيِّد الشهداء  Qجمتبى
 ).Qالشهداء

  Qالسياســـــة امللتزمـــــة يف هنـــــج اإلمـــــام احلســـــن  -٥٥٦
 مطبوع]-[بالفارسيّة

د املوسويّ   للسيِّد حممّ
ـــرم  ـــول األك ـــاء، دار الرس ـــة البيض ــــ، ١٤٢٠، Nدار املحجّ ه

 ،  صفحة. ٢٣٤وزيريّ
ــه شــيعيان بــس از صــلح  -٥٥٧ سياســت هــا معاويــه نســبت ب
 خمطوطة]-[بالفارسيّة  Qامام حسن 

ة للشيعة بعد صلح اإلمام احلسن   )Q(=سياسات معاوية املضادّ
يقة األنصاريّ   لصدِّ

ــراء  ــة الزه ــاين، جامع ــطح الث ــة/ الس ــة حوزويّ ــم،  -Pأُطروح ق
 م).٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧
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ــاد   -٥٥٨ ــامن افت ــيبى از آس ــامء)  س ــن الس ــت م ــة هبط اح (=تفّ

 مطبوع]-[بالفارسيّة

د كاظم املزيناينّ   ملحمّ

، كتـاب هـا بنفشـه (=كتـب  القدياينّ

هـــــ.ش ١٣٨٥طهــــران،  -البنفســــج)

 صفحة. ١٢م)، رقعيّ مربّع، ٢٠٠٦(=

ــزء الرابــع مــن جمموعــة  ــه <اجل قصّ

ة عـــن األربعـــة  >Kمعصـــوم ١٤هـــا منظـــوم از  (=قصـــص شـــعريّ

 ).Kر معصوماً ـعش

احــة يف حضــن النبــيّ  ومــا ســطع منهــا  Nيــروي حكايــة وقــوع تفّ

ـــة اإلمـــام احلســـن  ـــت مـــن حصّ ـــب فيهـــا، فكان ت ـــا كُ ـــور م مـــن ن

رت احلكاية بالرسوم اإليضاحيّة بلغة الناشئة.Qاملجتبى وِّ  ..وقد صُ

 .>Qامام حسن <عنوان الكتاب اآلخر 
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ـــى  -٥٥٩ ـــن جمتب ـــام حس ـــت ام ـــل هبش ـــان اه ـــيّد جوان   Qس
 مطبوع]-[بالفارسيّة

(=سيّد شباب أهل اجلنّة، اإلمام احلسـن 
 )Qاملجتبى 

 لعيل رضا الرجايلّ الطهراينّ 
-١قـم، ط -Qانتشارات خادم الرضـا 

، ٢٠٠٥هـــ.ش (=١٣٨٤: ٣  ١٦٠م)، رقعــيّ
 صفحة.

انى جهـــارده <اجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة  آشـــنايى بـــا زنـــدكَ
ف عىل حياة األربعة عرش  >Kمعصوم  ).Kمعصوماً (=التعرُّ

 يف ستّة فصول، هي: Qحاً حلياة اإلمام املجتبى يتناول الكتاب رش
ـــام احلســـن  ـــور، شـــامئل اإلم ـــام  Qمـــيالد الن وفضـــائله، اإلم

، فــرتة Lقبــل خالفــة أبيــه، اإلمــام احلســن بعــد خالفــة أبيــه  Qاحلســن
 لزمام األُمور، من الصلح إىل الشهادة. Qاستالم اإلمام احلسن 

 مطبوع]-[باألُردو Qسيد الصلحاء حسن  -٥٦٠
 )Q(=سيِّد الصلحاء، احلسن 

 للسيِّد برب حسني جليس الرتمذيّ 
 صفحة. ١١٢م، ١٩٥٦شيسخو بوره (الباكستان)، 

فــات الشــيعة يف شــبه  [تأليفــات شــيعه در شــبه قــارهء هنــد (=مؤلَّ
ة اهلنديّة):   ]٦٨٠القارّ
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شا  Pسيده نفيسه  -٥٦١ ره كَ  مطبوع]-[بالفارسيّة، نسيم كَ
 .. نَفَس املغيث)P(=السيِّدة نفيسه 

 لزيبا طهاميس
ــي،  ـــر عظيم ـــ.ش (=١٣٨٨نش م)، ٢٠٠٩ه

 ،  صفحة. ٨٦رقعيّ
 

من حفيـدات اإلمـام  Pالكتاب يف بيان تاريخ وترمجة السيِّدة نفيسة 
زار.Qاملجتبى   ، وكرامات تلك السيِّدة املدفونة يف مرص، وهلا مرقد يُ

 مطبوع]-[باألُردو   Qامام حسن  سريت -٥٦٢
د حسنني السابقيّ   ملحمّ

 فيصل آباد
ــد  ــارهء هن ــبه ق ــيعه در ش ــات ش [تأليف
ــة):  ة اهلنديّ ــارّ ــبه الق فــات الشــيعة يف ش (=مؤلَّ

٦٨٢[  
 
 

 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qسرية اإلمام احلسن  -٥٦٣
د) زِّ الدين سليم (عبد الزهراء عثامن حممّ  لعِ
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ـــب  -٥٦٤ ـــن أيب طال ـــيلّ ب ـــن ع ـــن ب ـــام احلس ـــرية اإلم   Qس
 مطبوع]-[بالعربيّة

 للسيِّد عيلّ عاشور
 هـ.١٤٢٧دار نظري عبود، 

 .>Kموسوعة أهل البيت <جزء من جمموعة 
ــن  -٥٦٥ ــام احلس ــرية اإلم ــة  Qس ــة ومواجه ــي أُميّ ــلّط بن وتس
 مطبوع]-[بالعربيّة   Kأهل البيت 

 لعيل الكوراينّ العاميلّ 
سة   م.٢٠٠٤بريوت،  -التاريخ العريبّ مؤسّ

ــة مواجهــة أهــل  >جــواهر التــاريخ<اجلــزء الثالــث مــن  حــول كيفيّ
 لغطرسة بني أُميّة. Kالبيت 

 مطبوع]-[باألُردو   Qسرية احلسن  -٥٦٦
 أليب العطاء أجمد املولويّ 

 صفحة ٣٠م، ١٩٢٧دهلي، 
 ]٩٦٦: ١[قاموس الكتب 

 مطبوع]-[باألُردو   Lسريت احلسنني  -٥٦٧
 لسيامب األكربآباديّ 

 صفحة ٢٠٠م، ١٩٢٢لكهنو،  -ناظر بك
 ]٩٧٣: ١[قاموس الكتب 
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 مطبوع]-[بالعربيّة   Qسرية السبط احلسن  -٥٦٨

د الدبّاع د رضا عبّاس حممّ  ملحمّ

ــــة البيضــــاء بــــريوت،  -دار املحجّ

، ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٤  صفحة. ٣٠٨م، وزيريّ

سلسـلة حيـاة الرسـول <جزء مـن دورة 

، يتنـاول هـذا الكتـاب تـاريخ >Kوأهل بيتـه 

ة ما بني والدة اإلمام املجتبى ١٠٥ ام املمتدّ  Qأيّ

) حتت مخسـة وعشـ رين مطلبـاً ـإىل شهادته بأُسلوب أديبّ روائيّ (قصصـيّ

 بالعناوين التالية:

ــميته  ــبب يف تس ــام، الس ــائص اإلم ــأة، خص ــوالدة والنش ــريم <ال ك

ــت  ــل البي ــني Kأه ــام ب ــنّة، اإلم ــرآن والس ــام يف الق ــام، اإلم ــم اإلم ، عل

، اإلمــام يف اخلالفــة الراشــدة، مــا Pووفــاة الزهــراء  Nوفــاة املصــطفى 

ــفِّني،  ــرب ص ــام وح ــل، اإلم ــرب اجلم ــام وح ــثامن، اإلم ــل ع ــد مقت بع

ــؤمنني  ــري امل ــيّة أم ــاره، وص ــيم وآث ــام،  Qالتحك ــة لإلم ــة، البيع باخلالف

إعـالن احلـرب عـىل معاويـة، اخليانـة ثـمّ الغـدر، أبناء اإلمام، اإلمام قبـل 

ــوده، اإل ــلح وبن ــة، الص ــال معاوي ــن قت ــام م ــيش اإلم ــف ج ــام موق م

ن عـــىل الصــلح، اإلمــام يف املدينـــة، ومعاويــة يف النخيلــة، املعرتضــو
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ــىل  ــرون ع ــد؟ املنك ــاء للعه ــة بالوف ــزم معاوي ــل الت ــام، ه ــاورات اإلم حم

 .Qمعاوية وفعاله، استشهاد السبط األكرب 

بأُســلوب  Qســرية الســبط األكــرب <لعنــوان اآلخــر للكتــاب ا

يرسَّ   .>قصيصّ مُ

 مطبوع] -سري داش  [بالرتكيّة اإلسطنبوليّة -٥٦٩

 ملهدي وحيدي صدر

م: إسامعيل بندي دريا  املرتجِ

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت   -العــامليّ

 .صفحة ١٤م)، رقعيّ مربّع (خشتي)، ٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم، 

ردان<ترمجة اجلـزء الرابـع والثالثـني مـن جمموعـة  (=زهـرة  >آفتـابكَ

ث هذا اجلزء عن  >حمرم راز<الشمس) بعنوان  (=أمني رسّ وحي اهللا)، يتحدَّ

وما جر هلا يف واقعة كربالء،  Qشؤون وأحوال فاطمة ابنة اإلمام احلسني 

رة بلغة الناشئة.  مزدان بالرسوم املصوّ
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 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qمام حسن جمتبى سريهء اخالقى ا -٥٧٠
(=الســـرية األخالقيّـــة لإلمـــام احلســـن 

 )Qاملجتبى
د رضا الغياثيّ الكرماينّ   للسيِّد حممّ

هـــ.ش ١٣٨٥قــم،  -انتشــارات حضــور
 صفحة. ٩٦م)، جيبيّ كبري، ٢٠٠٦(=

ـــود  ـــن وج ـــات م ـــاب قبس ـــاول الكت يتن
وصـرب وهاديــة وزهــد وتواضـع وشــجاعة اإلمــام 

ام حياته، وذلك يف عرشة فصول. Qاملجتبى   عىل مد أيّ
 خمطوطة]-[بالفارسيّة  Qسريهء اخالقى سياسى امام حسن  -٥٧١

 )Qمام احلسن =السرية األخالقيّة السياسيّة لإل(
 لنرجس قانع الفيض آباديّ 

ــة  ــة رقيّ ــاين، مدرس ــطح الث ــة/ الس ــة حوزويّ ــة Pأُطروح  -العلميّ
 صفحة. ١٠٩كاشمر، 

  Qسياســــى امــــام حســــن جمتبــــى  ســــريهء اخالقــــى -٥٧٢
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 )Q(=السرية األخالقيّة السياسيّة لإلمام احلسن املجتبى 
ــة  ــة رقيّ ــاين، مدرس ــطح الث ــة/ الس ــة حوزويّ ــة Pأُطروح  -العلميّ

 م).٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤كاشمر، 

 



 ٤٠٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

  Qســــريهء اخالقــــى سياســــى امــــام حســــن جمتبــــى  -٥٧٣
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 )Q(=السرية األخالقيّة السياسيّة لإلمام احلسن املجتبى 
 لتكتم قرباين نسوان

ـــراء  ـــة الزه ـــاين، مدرس ـــطح الث ـــة/ الس ـــة حوزويّ  Pأُطروح
 م).٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩بردسكن،  -العلميّة

  Qســــريهء اخالقــــى سياســــى امــــام حســــن جمتبــــى  -٥٧٤
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 )Qاحلسن املجتبى (=السرية األخالقيّة السياسيّة لإلمام 
 لسارة بيات

ـــراء  ـــة الزه ـــاين، مدرس ـــطح الث ـــة/ الس ـــة حوزويّ  Pأُطروح
 م).٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧مهمدان،  -العلميّة

  Qســــريهء اخالقــــى سياســــى امــــام حســــن جمتبــــى  -٥٧٥
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 )Q(=السرية األخالقيّة السياسيّة لإلمام احلسن املجتبى 
 لفهيمة طاهري نيا

ـــرجس  ـــة ن ـــاين، مدرس ـــطح الث ـــة/ الس ـــة حوزويّ  Pأُطروح
 م).٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧زاهدان،  -العلميّة



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٤١٠

  Qســــريهء اخالقــــى سياســــى امــــام حســــن جمتبــــى  -٥٧٦
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 )Q(=السرية األخالقيّة السياسيّة لإلمام احلسن املجتبى 
ديّ   ملريم املحمّ

ـــة  ـــة خدجي ـــاين، مدرس ـــطح الث ـــة/ الس ـــة حوزويّ  Pأُطروح
 صفحة. ١٢٠م)، ٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤مشهد،  -العلميّة

 Qســــريهء اخالقــــى سياســــى امــــام حســــن جمتبــــى  -٥٧٧
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 )Q(=السرية األخالقيّة السياسيّة لإلمام احلسن املجتبى 
 لسليم الرمضاينّ 

ـــة/ الســـطح الثـــاين، مدرســـة معصـــوميّة  أُطروحـــة حوزويّ
 صفحة. ١٣٦م)، ٢٠٠٧هـ.ش (=١٣٨٦جناران،  -العلميّة

ــن  -٥٧٨ ــام حس ــى ام ــى وسياس ــريهء اخالق ــيّة  Qس -[بالفارس
 خمطوطة]

 )Q(=السرية األخالقيّة والسياسيّة لإلمام احلسن 
 هلاجر صالح زاده

ـــراء  ـــة الزه ـــاين، مدرس ـــطح الث ـــة/ الس ـــة حوزويّ  Pأُطروح
 طهران. -العلميّة



 ٤١١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــن  -٥٧٩ ــام حس ــى ام ــى وسياس ــريهء اخالق ــيّة  Qس -[بالفارس
 خمطوطة]

 )Q(=السرية األخالقيّة والسياسيّة لإلمام احلسن 
ديّ   لنرجس املحمّ

ـــراء  ـــة الزه ـــاين، مدرس ـــطح الث ـــة/ الس ـــة حوزويّ  Pأُطروح
 صفحة. ١١١م)، ٢٠٠٦هـ.ش (=١٣٨٥طبس،  -العلميّة

ــن  -٥٨٠ ــام حس ــى ام ــى وسياس ــريهء اخالق ــيّة  Qس -[بالفارس
 خمطوطة]

 )Q(=السرية األخالقيّة والسياسيّة لإلمام احلسن 
يقة فرامزي  لصدِّ

ـــة/ الســـطح الثـــاين، مدرســـة زينـــب   Pأُطروحـــة حوزويّ
 صفحة. ٩٣م)، ٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤مشهد،  -العلميّة

ــن  -٥٨١ ــام حس ــى ام ــى وسياس ــريهء اخالق ــيّة  Qس -[بالفارس
 خمطوطة]

 )Q(=السرية األخالقيّة والسياسيّة لإلمام احلسن 
 ملحبوبة احلسيني

ــاين، ــطح الث ــة/ الس ــة حوزويّ ــة أُطروح ــبالغ العلميّ ــة ال  -مدرس
 صفحة. ٩٣مشهد، 
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ــن  -٥٨٢ ــام حس ــى ام ــى وسياس ــريهء اخالق ــيّة  Qس -[بالفارس
 خمطوطة]

 )Q(=السرية األخالقيّة والسياسيّة لإلمام احلسن 
 لليىل الكرميّ الدوغاينّ 

ــة/ الســطح الثــاين، مدرســة فاطمــة الزهــراء   Pأُطروحــة حوزويّ
 صفحة. ١٠١قوجان،  -العلميّة

ــريه -٥٨٣ ــن س ــام حس ــى ام ــى وسياس ــيّة  Qء اخالق -[بالفارس
 خمطوطة]

 ) Q(=السرية األخالقيّة والسياسيّة لإلمام احلسن 
 لسودابه غالمي نزاد

ــيّ  ــام اخلمين ــة اإلم ــاين، مدرس ــطح الث ــة/ الس ــة حوزويّ أُطروح
 م).٢٠٠٤هـ.ش (=١٣٨٣كرمانشاه،  -العلميّة

ــن  -٥٨٤ ــام حس ــى ام ــى وسياس ــريهء اخالق ــيّة  Qس -[بالفارس
 خمطوطة]

 )Q(=السرية األخالقيّة والسياسيّة لإلمام احلسن 
 لزهرة النخعيّ 

ـــرجس  ـــة ن ـــاين، مدرس ـــطح الث ـــة/ الس ـــة حوزويّ  Pأُطروح
 صفحة. ٩٢٤م)، ٢٠٠٧هـ.ش (=١٣٨٦كاشمر،  -العلميّة



 ٤١٣ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــن  -٥٨٥ ــام حس ــى ام ــى وسياس ــريهء اخالق ــيّة  Qس  -[بالفارس
 خمطوطة]

 )Qخالقيّة والسياسيّة لإلمام احلسن (=السرية األ
اريّ   ملعصومة الغفّ

ــة/ الســطح الثــاين، مدرســة مكتــب (=مدرســة)  أُطروحــة حوزويّ
 صفحة. ١١٧م)، ٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤بردسكن،  -Pالزهراء 

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qسريهء امام حسن  -٥٨٦
 )Q(=سرية اإلمام احلسن 

 لرضا الكريميّ 
ــــاة) ــــس احلي ــــات (=نَفَ ــــيم حي ــــم،  -نس ـــــ.ش ١٣٨٣ق ه

=)٢٠٠٤ ،  صفحة. ٦٨م)، رقعيّ
ـــن دورة  ـــع م ـــزء الراب ـــومني <اجل ـــريهء معص ـــرية  >Kس (=س

يف أربعــة  Q)، يتنــاول ترمجــة حيــاة اإلمــام املجتبــى Kاملعصــومني 
 وأربعني عنواناً.

 خمطوطة]-[بالفارسيّة  Qسريهء امام حسن جمتبى  -٥٨٧

 )Q(=سرية اإلمام احلسن املجتبى 

 الرتايبّ الشانديزيّ لزهراء 

ــة  ــة رقيّ ــاين، مدرس ــطح الث ــة/ الس ــة حوزويّ ــة Pأُطروح  -العلميّ

 صفحة. ٨٥م)، ٢٠٠٦هـ.ش (=١٣٨٥مشهد، 
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 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qسريهء امام حسن جمتبى  -٥٨٨

 )Q(=سرية اإلمام احلسن املجتبى 

 ة حترير حوزة األهواز العلميّةهليأ

م)، ١٩٩٢ش (=هـــــ.١٣٧١: ١حـــوزة األهــــواز العلميّــــة، ط

، ط  صفحة. ٩٠: ٢صفحة، ط ٧٢: ١رقعيّ

ث  >رسجشــمه زنــدكَى<جــزء مــن سلســلة  (=منبــع احليــاة)، تتحــدَّ

 ، عىل ما هو أدناه:Qعناوين الكتاب عن أبعاد حياة اإلمام املجتبى 

الــوالدة والنشــأة، العفــو واملغفــرة، التواضــع، مــداراة النــاس 

ــة، والتعــايش معهــم، اإلرشــاد، الســخاء، احللــم،  يّ الشــجاعة، احلدّ

 العبادة، العلم، الصلح، الشهادة.

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qسريهء تربيتى امام حسن جمتبى  -٥٨٩

ـــة لإلمـــام احلســـن  (=الســـرية الرتبويّ

 )Qاملجتبى

د حسني نوحه خوان  ملحمّ

هــــ.ش ١٣٩٢قـــم،  -نشــــر مـــديّن

 صفحة. ٢٢٤م)، جيبيّ صغري، ٢٠١٣(=

  



 ٤١٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــة  ــن جمموع ــاين م ــزء الث ــى <اجل ــن جمتب ــام حس ــب ام  >Qدر مكت

 ) ذات اخلمسة أجزاء.Q(=يف مدرسة اإلمام احلسن املجتبى 
يتنــاول الكتــاب مائــة ومخســة وثالثــني مقطعــاً مــن كلــامت اإلمــام 

دة. Qاملجتبى   يف جمال الرتبية من جوانب متعدّ

 مطبوع]-سريهء حسنى  (=السرية احلسنيّة)  [بالفارسيّة -٥٩٠

ثيّ   جلواد املحدّ

ـــهْ نشــــر (=النشــــر احلســـن) مشـــهد،  -بِ

 ٩٦م)، جيبـــيّ كبـــري، ٢٠١١هــــ.ش (=١٣٩٠

 صفحة.

 >جـــراغ راه<اجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة 

ــزءاً،  ـــر ج ــة عش ــق) ذات األربع ــباح الطري (=مص

 .Qوهو عبارة عن ترمجة وبيان ألربعني حديثاً عن اإلمام املجتبى 

ســريهء حســنى (=الســرية احلســنيّة) = جهــل حــديث ســريهء 

 حسنى (=أربعون حديثاً يف السرية احلسنيّة).

(=السـرية السياسـيّة  Qسريهء سياسى اخالقـى امـام حسـن جمتبـى 

 ) = الفبا سخاوت (=دليل السخاء).Qاألخالقيّة لإلمام احلسن املجتبى 
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 خمطوطة]-[بالفارسيّة  Qسريهء سياسى امام حسن  -٥٩١

 )Q(=السرية السياسيّة لإلمام احلسن 

اهيملليحة   حسن زاده عيد كَ

ـــرت  ــريوان حض ــة ب ــاين، مدرس ــطح الث ــة/ الس ــة حوزويّ أُطروح

ــــرا  ــــراء  Pزه ــــيِّدة الزه ــــاع الس ــــة أتب ــــهد،  -)P(=مدرس مش

 صفحة. ١٣١م)، ٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤

 خمطوطة]-[بالفارسيّة  Qسريهء سياسى امام جمتبى  -٥٩٢

 )Q(=السرية السياسيّة لإلمام املجتبى 

 للسيِّد أمحد اخلامتيّ 

  Qســـريه سياســـى واخالقـــى امـــام حســـن جمتبـــى  -٥٩٣

 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 )Q(=السرية السياسيّة واألخالقيّة لإلمام احلسن املجتبى 

 ملريم فرح رو

ــ ــة/ الســطح الث ــةأُطروحــة جامعيّ ــة العلميّ  -اين/ مدرســة الفاطميّ

 م).٢٠٠٤هـ.ش (=١٣٨٣كرمان، 

ــى  ــن جمتب ــام حس ــىل ام ــى وعم ــريهء علم ــام  Qس ــرية اإلم (=س

 العلميّة والعمليّة) Qاحلسن املجتبى 



 ٤١٧ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 خمطوطة]-.  [بالفارسيّة٤، جKسريهء معصومان  -٥٩٤

 )٤، جK(=سرية املعصومني 

 للسيِّد حمسن األمني

م: حسني الوجداينّ   املرتجِ

ـــق باإلمـــام احلســـن املجتبـــى مـــن كتـــاب  ترمجـــة القســـم املتعلِّ

ســــريهء <، وهــــو اجلــــزء الرابــــع مــــن دورة >املجــــالس الســــنيّة<

ــومان ــومني  >Kمعص ــرية املعص ــزاء، K(=س ــة أج ــدورة يف ثامني )، وال

 طُبِع بعضها، واجلزء املنظور من ضمن األجزاء التي مل تُطبَع بعد.

ــن  -٥٩٥ ــام حس ــل ام انى كام ــدكَ ــريهء وزن ــيّة  Qس -[بالفارس

 مطبوع]

 )Q(=السرية الكاملة حلياة اإلمام احلسن 

(=عــــاملَ  >جهــــان رايانـــه<حــــوث والدراســـات يف قســـم الب

 احلاسوب)

ســة الكــوثر  ــى جهــان رايانــهء كــوثر (=مؤسّ مؤسســهء فرهنكَ

 م).٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢طهران،  -الثقافيّة لعاملَ احلاسوب)

(=جولـة يف السـرية الذاتيّـة  Qسري بر احواالت امام حسن جمتبى 

 شعاع القمر). ) = شفق در مهتاب (=شفق يفQلإلمام احلسن املجتبى 
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انى امام حسن  -٥٩٦  خمطوطة]-[بالفارسيّة  Qسري در زندكَ

 )Q(=جولة يف حياة اإلمام احلسن 

 إلسامعيل أفشار

ــو  ــيم أب ــز احلك ــتري/ مرك ــهادة املاجس ــل ش ــة لني ــالة جامعيّ رس

هــــ.ش ١٣٧٦مشـــهد،  -القاســـم الفـــردويسّ إلعـــداد املعلّمـــني

 م).١٩٩٧(=

ــن -٥٩٧ ــام حس انى ام ــدكَ ــري در زن ــى  س ــيّة  Qجمتب -[بالفارس

 خمطوطة]

 )Q(=جولة يف حياة اإلمام احلسن املجتبى 

اء كيميا قلم  حلوّ

هـــ.ش  ١٣٨٢رســالة جامعيّــة/ الســطح الثــاين (املاجســتري)، 

 م).٢٠٠٣(=

انى امــام حســن جمتبــى  (=جولــة يف حيــاة  Qســري در زنــدكَ

 ) = آفتاب مهربانى (=إمام الرمحة).Qاإلمام احلسن املجتبى 
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ــرب  -٥٩٨ ــبط اك ــى س ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــري در زن   Qحس

 مطبوع]-[بالفارسيّة

ـــن  ـــام احلس ـــاة اإلم ـــة يف حي (=جول

 )Qاملجتبى السبط األكرب 

د الصاحليّ   للسيِّد حممّ

ـــم ـــار عل ـــارات معي ـــران،  -انتش طه

ـــــ.ش (=١٣٨٤ ، ٢٠٠٥ه ــــيّ  ١٣٦م)، رقع

 صفحة.

انى جهاردة معصوم <اجلزء الرابع من جمموعة   >Kزندكَ

 ).K(=سرية األربعة عرش معصوماً 

ــى  ــام املجتب ــرية اإلم ــاب س ــل الكت ــ Qيُفصِّ ــاوين، ـيف عش رة عن

 هي:

ــة، شـــجاعة وتواضـــع اإلمـــام،  الــوالدة امليمونـــة، قـــراءة القصّ

ــن  ــام احلس ــة اإلم ــى Qخالف ــام املجتب ــايا اإلم ــام Q، وص ، أوالد اإلم

ــن  ــQاحلس ــع اإلس ــاة املجتم ــام يف حي ــباب، دور اإلم ، أس ــاد  الميّ انعق

، نصــائح اإلمــام Qإىل اإلمــام احلســن  Qاإلمــام عــيلّ  الصــلح، نصــائح

 .Qاحلسن 
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انى وســريهء اخالقــى امــام حســن  -٥٩٩   Qســري در زنــدكَ

 خمطوطة]-[بالفارسيّة
 وسريته األخالقيّة) Q(=جولة يف حياة اإلمام احلسن 

 لكرب عيل بيكَي
ــ ــرا اطه ــهء زه ــاين مدرس ــطح الث ــة/ الس ــة حوزويّ  Pر أُطروح

هــــ.ش ١٣٨٤مشـــهد،  -) العلميّـــةP(=مدرســـة الزهـــراء الطـــاهرة 
 صفحة. ١٢٢م)، ٢٠٠٥(=

ــى  ــام جمتب ــائل ام انى وفض ــدكَ ــري در زن ــاة  Qس ــة يف حي (=جول
(=رحيانــــة  N) = رحيانــــهء بيــــامرب Qوفضــــائل اإلمــــام املجتبــــى 

 ).Nالرسول
ــن  -٦٠٠ ــام حس ــيام ام ــيّة Qس ــه  [بالفارس ــا معاوي ــلح ب -وص

 مطبوع]
 Q(=معــامل شخصــيّة اإلمــام احلســن 

 والصلح مع معاوية)
د حسني الربوجرديّ    ملحمّ

تـــب دفـــرت انتشـــارات اســـالمى (=مك
( ـــالميّ ــــر اإلس ـــم،  -النش ــــ.ش ١٣٨١ق ه

=)٢٠٠٢ ،  صفحة. ٢٥٢م)، وزيريّ
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تِّب الكتاب يف ستّة أقسام، هي:  رُ
ــام احلســن  ــو اإلم ــن ه ــام، مَ ــة اإلم ــفات اإلمــام Qمعرف ؟ ص

ية، مــرور رسيــع عــىل تــاريخ بنــي أُميّــة، صــلح اإلمــام الســام Qاحلســن 
 مع معاوية. Qاحلسن 

(=معـــاملِ داراب، مدينـــة  Qســيام داراب، شـــهر امـــام حســـن 
(=داراب  Q) = داراب شــهر امــام حســن جمتبــى Qاإلمــام احلســن 

 ).Qمدينة اإلمام احلسن املجتبى 
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qسيام صلح امام حسن  -٦٠١

 )Qح اإلمام احلسن (=معامل صل
 جلعفر األنواريّ 

 مطبوع]-[باإلنجليزيّة  Qسيينك أُوف ايامم احلسن املجتبى  -٦٠٢
 للسيِّد زين العابدين الرضويّ 

هــــــ.ش/ ١٣٩٠قـــــم،  -أنصـــــاريان
، ٢٠١١هـ.ق/ ١٤٣٢  صفحة.  ٢٤م، رقعيّ

جمموعة مـن أربعـني قـوالً مـن كـالم اإلمـام 
ــــة، هــــو: Qاحلســــن  ، وعنوانــــه باإلنجليزيّ

Saying of Imam alHasan 

alMojtaba 
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ــن  -٦٠٣ ــام احلس ــد اإلم ــهورة ض ــائعات املش ــة  Qالش -[بالعربيّ

 مطبوع]
 لنجاح الطائيّ   

 ،ــــــــد ـــــــــ.ق/ ١٤٣١دار اهل ه
ــــــــ.ش/ ١٣٨٩ ، ٢٠١٠ه ـــــــريّ م، وزي

  صفحة.٤٨٠
يتناول هذا الكتاب ما أُشيع مـن أباطيـل 

ـام  Qبني أُميَّة ضدّ اإلمام احلسن  عـىل مـرّ األيّ
م البحث يف سبعة عرش فصالً، كام هي أدناه:  بالعرض والنقد، وقُدِّ

 .Q. املرشوع األُمويّ العبّايسّ للنيل من اإلمام احلسن ١
 . الطالق يف األديان املختلفة.٢
ام اإلمام احلسن ٣  بالطالق. Q. اهتِّ
 .Q. شبهة أهليّة معاوية للخالفة عند احلسن ٤
ره احلسن ٥  للحرب. Q. شبهة كُ

 ش
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 . شبهة إذالله للمؤمنني.٦
 العهد. Q. شبهة ملاذا مل ينقض احلسن ٧
ه احلسن ٨ اً. Q. شبهة توجُّ  للصلح رغم امتالكه جيشاً قويّ
 ألبيه. Q. شبهة خمالفة اإلمام احلسن ٩

 ورغبته يف املال. . شبهة حبّه للدنيا١٠
ره احلسن ١١  للحرب واجلهاد. Q. شبهة كُ
 . شبهة عدم فائدة الصلح للمؤمنني.١٢
 ألبيه. Q. شبهة عدم طاعة احلسن ١٣
١٤.  . شبهة ضعفه اإلداريّ
 يف القرآن. K. فضل أهل البيت ١٥
 يف احلديث. Q. مكانة احلسن ١٦
ــ N. خــراب املجتمــع اإلســالميّ بعــد شــهادة النبــي ١٧ هَّ د مَ

 .Qلتنازل احلسن 
 مطبوع]-شب ومهتاب  (=الليل وضوء القمر)  [بالفارسيّة -٦٠٤

 لنارص النادريّ 
 -بيـــام حمـــراب (=رســـالة املحـــراب)

ـــران، ط ــــ.ش (=١٣٧٧: ١طه م)، ١٩٩٨ه
: ٣م)، ط١٩٩٩هــــــــــ.ش (=١٣٧٨: ٢ط

ــــ.ش (=١٣٨٦ ، ١م)، ط٢٠٠٧ه ـــريّ : وزي
، ٣صفحة، ط ١٠٢   صفحة. ١٠٤: رقعيّ
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عــىل صــورة  Qمــن حيــاة اإلمــام املجتبــى  مقــاطعيــذكر الكتــاب 
انى امـام <أربعني حكايـة، العنـوان اآلخـر للكتـاب  جهـل قصـه از زنـدكَ

 ).Q(=أربعون حكاية عن حياة اإلمام احلسن  >Qحسن 
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qشخصيت امام جمتبى  -٦٠٥

دي د عيل شاه حممّ  ملحمّ
ـــأ ـــالم (=هي ـــب اس ـــاونى مكت ـــت تع ـــالهيئ ـــة اإلس م ة مدرس

 م).١٩٧١هـ.ش (=١٣٥٠طهران،  -التعاونيّة)
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qشخصيت حرضت جمتبى  -٦٠٦

 )Q(=شخصيّة اإلمام املجتبى 
 كرب القريشّ البنايبّ أللسيِّد عيل 

أُروميــة،  -مطبعــة مــيهن (=الــوطن)
، ١٣٣٨هـ.ق/ ١٣٥٤  ٣٨٥هــ.ش، وزيـريّ

 صفحة.
تدور مطالب الكتاب حول مراحل حياة 

، ضمن العناوين التاليـة: مـا Qاإلمام املجتبى 
قبل استشهاد األب، يف أحداث استشهاد األب، الصفات، مـع معاويـة، يف 

صبة معاوية، أزواجه  ، الشهادة، األوالد.Qعسكر العراق، يف عُ
ــى  ــن جمتب ــام حس ى ام ــدكَ ــيت وزن ــاة  Qشخص ــيّة وحي (=شخص

 ) = بيشوا صاحلان (=إمام الصاحلني).Qملجتبى اإلمام احلسن ا
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ـــــى  -٦٠٧ ـــــن جمتب ـــــام حس ـــــايل ام ـــــيت وفض   Qشخص
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 Q(=شخصــيّة اإلمــام احلســن املجتبــى 
 وفضائله)

 ألمري عيل أمريي فر   
ـــر  ـــاحب األم ـــة ص س ـــم،  -Qمؤسّ ق

ــــ.ش (=١٣٨١ ، ٢٠٠٢ه ـــريّ  ٤٢١م)، وزي
 صفحة.

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــن حي ــة م ــب خمتلف ــاب جوان ــنيِّ الكت ب يف  Qيُ
ــر بعــد االنتهــاء مــن البيــان مجلــة  كِ ثالثامئــة ومخســة وتســعني عنوانــاً، وذُ

 ، مضافاً إىل الببلوغرافية.Qمن األشعار حول اإلمام 
ـــيّ  ـــاب الفرع ـــوان الكت ـــارم<عن ـــوم جه ـــوا دوم، معص  >بيش

 (=اإلمام الثاين، املعصوم الرابع).
ــــى  -٦٠٨ ــــن جمتب ــــام حس ــــان ام ــــى زم ــــط سياس   Qرشاي
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Q(=الظروف السياسيّة يف عرص اإلمام احلسن املجتبى 
 لفاطمة السعيديّ 

ــراء  ــة الزه ــاين، جامع ــطح الث ــة/ الس ــة حوزويّ ــم،  -Pأُطروح ق
 م).٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤

 



 ٤٢٧ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 خمطوطة]-[بالعربيّة  Lرشح حديث احلسن واحلسني  -٦٠٩
 ؟

ســةخمطوطــة  ة املقدّ مشــهد، ضــمن املجموعــة  -اآلســتانة الرضــويّ
خة سنة  ٩٩٢٢املرقّمة   هـ.١٣٢٨املؤرّ

ــــن  -٦١٠ ــــن احلس ــــرويّ ع ــــاب امل ــــاء االحتج   Qرشح دع
 خمطوطة]-[بالعربيّة

 )هـ١٣٢٨ل عبد اجلبّار البحراينّ (إلسامعيل بن احلسن آ
 ]٢٤٧: ١٣[الذريعة 

ــى  ــن جمتب ــام حس انى ام ــدكَ ــا Qرشح زن ــرية اإلم ــن (=س م احلس
 ).K(=كريم أهل البيت  K) = كريم اهل بيت Qاملجتبى 

ـــت  ـــل بي ـــريم اه انى ك ـــدكَ ـــل  Kرشح زن ـــريم أه ـــرية ك (=س
 ) = غنجهء ياس كبود (=برعم الياسمني األزرق).Kالبيت

ــانى نامــهء  -٦١١ امــام العــارفني عــىل بــن ابــى  ٣١رشح عرف
 خمطوطة]-[بالفارسيّة   Qبه امام حسن  Qطالب 

ــان عرفان ــارفني (=بي ــام الع ــني إلم ــة والثالث ــالة احلادي ــات الرس يّ
 )Qلإلمام احلسن  Qعيل بن أيب طالب 

 لناهيد هوشمند
ــهادة املاجســتري/ اجلامعــة اإلســالميّة  ــالة جامعيّــة لنيــل ش رس

ة  م).٢٠٠٢هـ.ش (=١٣٨١املركز،  -احلرّ
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ــؤمنني  -٦١٢ ــري امل ــيت ام ــى وص ــن  Qرشح فارس ــام حس ــه ام ب
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qجمتبى 

ــؤمنني  ــري امل ــيّة أم ــيّة لوص ــان بالفارس ــن  Q(=بي ــام احلس إىل اإلم
 )Qاملجتبى
 ؟

 صفحة. ٢٧٢
ــ -٦١٣ ــهء حض ــيت نام ــايى ازوص ــىلرشح فرازه ــام ع  Qـرت ام

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qبه امام حسن جمتبى 
ــيلّ  ــام ع ــيّة اإلم ــن وص ــاطع م ــيح ملق ــان وتوض ــام  Q(=بي لإلم

 )Qاحلسن املجتبى 
 ألسد اهللا مصباح زاده  

انتشــارات علــوم اســالمى (=العلــوم 
م)، ٢٠٠٦هـ.ش (=١٣٨٥أراك،  -اإلسالميّة)

 ،  صفحة. ٣٢٠رقعيّ
ــة  ــة احلادي ــان اخلطب ــاب بي ــاول الكت يتن

. >هنج البالغة<والثالثني من   يف سبعة عرش قسامً
 Qسالة اإلمام عيلّ (=بيان ر Qبه امام حسن  Qرشح نامهء امام عىل 

 ) = حكمت ومعيشت (=احلكمة وسبل العيش).Qلإلمام احلسن 
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(=رشح رسـالة اإلمـام  Qبـه امـام حسـن  Qرشح نامهء امام عـىل 
 ) = بال ها برواز (=األجنحة املحلِّقة).Qالبنه اإلمام احلسن  Qعيلّ 

ــؤمنني  ــري امل ــش ام ــات بخ ــهء حي ــن  Qرشح نام ــام حس ــه ام  Qب
ــالة أمــري املــؤمنني  ) = بــه Qلإلمــام احلســن  احليويــة Q(=رشح رس

 سو مدينه فاضله (=نحو املدينة الفاضلة).
بــه امـــام حســـن  Qحضــــرت امــري املـــؤمنني  ٣١رشح نامــهء 

ــى ــام  Qجمتب ــؤمنني لإلم ــري امل ــني ألم ــة والثالث ــالة احلادي (=رشح الرس
ى جـــوان (=بـــرQاحلســن املجتبـــى  ى وزنـــدكَ عم ) = جوانـــهء زنـــدكَ

 الوجود واحلياة اليانعة).
ــه  ــني  ٣١رشح نام ــة والثالث ــالة احلادي ــه (=رشح الرس ــج البالغ هن

 ) = منشور تربيت (=مرسوم الرتبية).>هنج البالغة<من 
ـــؤمنني)   -٦١٤ ـــري امل ـــالة أم ـــايون  (=رشح رس ـــهء مه رشح نام
 مطبوع]-[بالفارسيّة

رس الوحيد التربيزيّ   ألمحد املدِّ
، هـ، ١٣٩٨طبعة   صفحة. ٥٩٠وزيريّ
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 Qبعــد ذكــر مــرور رسيــع عــىل أحــوال وشــؤون اإلمــام املجتبــى 

لإلمــام  Qيبــدأ بشـــرح وبيــان مقــاطع مــن رســالة أمــري املــؤمنني 

 .>هنج البالغة<، وهي الرسالة احلادية والثالثني من Qاملجتبى

 >رشح وتفصـــيل وصـــيت<العنـــوان الفرعـــيّ للكتـــاب، هكـــذا 

ام الكـــلِّ يف الكـــلِّ ابـــو (=أيب) األيتـــام (=وصـــيّة) مـــوىل املـــوايل إمـــ

ــب  ــن أيب طال ــيلّ ب ــؤمنني ع ــري امل ــل أم ــرب (=إىل  Qواألرام ــبط اك ــه س ب

 .>Qالسبط األكرب) اإلمام احلسن املجتبى 

ــلِّ يف  ــام الك ــوايل إم ــوىل امل ــيّة) م ــيت (=وص ــيل وص رشح وتفص

عــيلّ بــن أيب  Qالكــلِّ ابــو (=أيب) األيتــام واألرامــل أمــري املــؤمنني 

ـــبطا ـــن  Qل ـــام احلس ـــرب) اإلم ـــبط األك ـــرب (=إىل الس ـــبط اك ـــه س ب

 = رشح نامهء مهايون (=رشح رسالة أمري املؤمنني). Qاملجتبى

ــؤمنني  ــيت امــري امل ــدش امــام حســن  Qرشح وص  Qبــه فرزن

) = بنـــد Qالبنـــه اإلمـــام احلســـن  Q(=رشح وصـــيّة أمـــري املـــؤمنني 

 جاويد (=النصيحة اخلالدة).

ــؤمنني  ــيت امــري امل ــدس امــام حســن  Qرشح وص  Qبــه فرزن

انى (=دين احلياة).Q(=رشح وصيّة أمري املؤمنني   ) = دستور زندكَ
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  Qلإلمــــام احلســــن  Qرشح وصــــيّة امــــري املــــؤمنني  -٦١٥
 مطبوع]-[بالعربيّة

 للسيِّد حسن القبانجيّ 
ــة ــة احليدريّ ــة الروض ــف،  -مكتب النج

، ٢٠١١هـ/ ١٤٣٢  صفحة. ٣٨٢م، رقعيّ
ـــف  الكتـــاب تلخـــيص لكتـــاب مؤلَّ

ــم  ــيلّ <بِاس ــة Qع ــس الرتبويّ ــو >واألُس ، وه
ـــؤمنني  ـــري امل ـــالة أم ـــان لرس  Qرشح وبي

 يف عرشين فصالً. Qلإلمام املجتبى
 Qبــه امــا حســن جمتبـــى  Qرشح وصــيت نامــهء امــام عــىل 

ــيلّ  ــام ع ــيّة اإلم ــى  Q(=رشح وص ــن املجتب ــام احلس ــان Qلإلم ) = عرف
ى (=عرفان احلياة).  زندكَ

ــــؤمنني  -٦١٦ ــــري امل ـــــرت ام ــــيتنامه حض ــــه  Qرشح وص ب
 مطبوع]-.   [بالفارسيّةQحضـرت امام حسن 

(=رشح وصــــــيّة اإلمــــــام أمــــــري 
 )Qالبنه اإلمام احلسن  Qاملؤمنني

ــــويّ  ــــدي املوس ــــد مه ــــيِّد حممّ للس
ـــب ( ـــريّ الشوشـــرتيّ آل طيّ -١٣١١اجلزائ

 هـ). ١٣٦٢
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هــــ.ش، ١٣٢١هــــ.ق/ ١٣٦١طهـــران،  -انتشـــارات إســـالميّة
 ،  صفحة. ١٥٠رقعيّ

ـــؤمنني  ـــري امل ـــيّة أم ـــب وص ـــاب مطال ـــاول الكت ـــام  Qيتن لإلم
 بالبيان والتوضيح. Qاملجتبى

به فرزندش  Qهنج البالغه، نامهء ا از امام عىل  ٣١رشحى بر نامه 
، >هنـج البالغـة<(=رشحٌ للرسـالة احلاديـة والثالثـني مـن  Qامام حسـن 

 Q) = عـىل Qالبنـه اإلمـام احلسـن  Q الرسالة املرسـلة مـن اإلمـام عـيلّ 
 واستمرار البرشيّة). Qواستمرار انسان (=عيلّ 

 خمطوطة]-[باألُردو  Qالشعاع من صولة احلسن  -٦١٧
 لفاضل السهالينّ 

ــة يف  ــامء اإلماميّ ــذكرة العل ــتان (=ت ــه باكس ــام امامي ــذكرهء عل [ت
 ]٢١٣الباكستان): 
 شـــــفق در مهتـــــاب  (=شـــــفق يف شـــــعاع القمـــــر)  -٦١٨
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 ألمري حسني املحموديّ 
ــــات) ــــتوار (=الثب ــــارات اس ــــهد،  -انتش ـــــ.ش ١٣٨٩مش ه

 م).٢٠١٠(=
ــاب  ــر للكت ــوان اآلخ ــام حســن <العن ــواالت ام ــر اح ــري ب س

 ).Q(=جولة يف حياة اإلمام احلسن  Qجمتبى



 ٤٣٣ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ـــرة)   -٦١٩ ـــدنيا واآلخ ـــا وآخـــرت  (=شـــفعاء ال شـــفيعان دني
 مطبوع] -[بالفارسيّة

 للسيِّدة نور اهلد الطباطبائيّ 
قــم،  -انتشــارات جامعــة القــرآن الكــريم

ــــع ٢٠١٤هـــــ.ش (=١٣٩٣ م)، رقعــــيّ مربّ
 صفحة. ١٢(خشتي)، 

(=األوالد  >ران هبشـــتىـبســـ<اجلـــزء الثـــاين مـــن جمموعـــة 
ــو  ــب العف ــل طل ــة رج ــي قصّ ــزاء، حيك ــة أج ــامويّون) ذات اخلمس الس

ــول اهللا  ــن رس ــرة م ــنني  Nواملغف ــفاعة احلس ــة  ،Lبش ــت القصّ م عِ ودُ
 بالرسوم احلاكية بلغة الناشئة.

 مطبوع]-شكوه بى بايان  (=العظمة الالمتناهية)  [بالفارسيّة -٦٢٠
 للطيف الراشدي 

هــ.ش ١٣٧٦طهـران،  -نشـر سـبحان
=)١٩٩٧ ،  صفحة. ٤٨م)، رقعيّ

داستان هـايى از <العنوان اآلخر للكتاب 
زيده ا از سـخنان حضــرت امـام ى وكَ  زندكَ

 Q(=قصص من حياة اإلمام احلسن  >Qحسن
 ).Qومنتخب من كالمه 
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 عناوين الكتاب عىل النحو التايل:

ــن  ــام احلس ــاة اإلم ــن حي ــوجز ع ــم اإلمــام  Qم ــائله، اس وفض

ــى  ــول اهللا  Qاملجتب ــن رس ــوت، اب ــن امل ــاب م ــاذ قصّ ــارك، إنق ، Nاملب

، البكــاء بســبب Qاشــكر املــنعم، إرهــابيّو عصـــر اإلمــام املجتبــى 

ــن  ــام احلس ــد، اإلم ــة ليزي طب ــة، اخلِ ــن األحبّ ــال ع يف  Qالقيامــة واالنفص

ــن  ــامني احلس ــة اإلم ــال وردة، طفول ــة بقب ــر جاري ــة، حتري ــس معاوي جمل

 .Lواحلسني

 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qشامئل اإلمام احلسن بن عيلّ  -٦٢١

 ؟

ـــنّة، ج -٦٢٢ ـــب الس ـــربان از كت ـــناخت ره ـــيّة  ٥ش -[بالفارس

 ]خمطوطة

 )٥(=معرفة القادة من املصادر السنّيّة، ج

 لعبد الصالح االنتصاريّ 

 .Qاجلزء اخلامس من الكتاب املذكور حول اإلمام املجتبى 

 = السبط املسموم. Qشهادة اإلمام احلسن املجتبى 
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 مطبوع]-الشهيد املسموم   [باألُردو -٦٢٣

للســـيِّد مظهـــر حســـن الســـهارنبوريّ 

 )هـ١٣٥٠اهلنديّ (ت
هــ/ ١٣٤٦مطبعة اثنا عشـري، دهلـي، 

١٩٢٧ ،   صفحة. ٢٥٦م، وزيريّ
الكتاب عبارة عن دورة كاملة عـن حيـاة 

 من الوالدة إىل الشهادة. Qاإلمام املجتبى 
ــد  ــارهء هن ــبه ق ــيعه در ش ــات ش [تأليف

 ]٧٢٤اهلنديّة): القارة (=مؤلَّفات الشيعة يف شبه 
 مطبوع]-[بالفارسيّة  شريين تراز عسل  (=أحىل من العسل) -٦٢٤

يقة القاسميّ  ، صدِّ  لعبّاس الرمضاينّ
ــب) ــة كت ــارا (=حزم ــاب ت ــارات كت  -انتش

ـــران،  ــــ.ش (=١٣٩٣طه ، ٢٠١٤ه ـــيّ م)، رقع
 صفحة. ٤٨

يتناول الكتـاب عشــرين مقطعـاً مـن حيـاة 
، ويف آخــره قصــيدتان، العنــوان Qابــن اإلمــام احلســن  Qالقاســم 

ــاب  ــر للكت ــايى<اآلخ ــت ه ــا ورواي ــتان ه ـــرت  داس ى حض ــدكَ از زن
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ــن  ــن احلس ــم ب ــن  Qقاس ــم ب ــاة القاس ــن حي ــات ع ــص ورواي (=قص
 ).Qاحلسن 

-شــريين تــر از عســل  (=أحــىل مــن العســل)  [بالفارســيّة -٦٢٥
 مطبوع]

اميان اآلراينّ   ملهدي خدّ
ـــــــوق ـــــــم،  -وث ــــــــ.ش ١٣٩٣ق ه

=)٢٠١٤ ،  صفحة. ٨٠م)، رقعيّ
ــــهاد  ــــائع استش ــــاب وق ــــاول الكت يتن

 بلغة أدبيّة يف عرشة فصول. Qالقاسم
 >را هبــرت بشناســيم Qقاســم بـن احلســن <العنـوان اآلخــر للكتــاب 

ف أكثر عىل القاسم بن احلسن   ).Q(=لنتعرَّ
ــانون اإلدارة)  ــاة، ق ى، آيــني مــديريت (=طريقــة احلي شــيوهء زنــدكَ

بــه عنــوان فرزنــد برومنــدش  Q= وصــيت نامــهء مــوال متقيــان عــىل 
البنــه الشـــريف اإلمــام  Q املتقــني عــيلّ (=وصــيّة مــوىل Qامــام حســن 

 ).Qاحلسن 
* * 
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)  [بالفارسيّة -٦٢٦  مطبوع]-صالح ودشمن  (=الصالح والعدوّ
 للسيِّد عيل بور احلسينيّ 

ـــعاع  ـــح ش ـــاب (=رضي ـــح آفت رضي
ـــــمس) ـــــهد،  -الش ــــــ.ش ١٣٩٠مش ه

=)٢٠١١ ،  صفحة.١١٢م)، رقعيّ
ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــانوس <اجل ف

 (=فانوس اهلداية). >هدايت
ــام  ــاة اإلم ــان حي ــاب بي ــاول الكت يتن

 بفصلني، مها:  Qاملجتبى 
ل: أربع نظرات إىل املعصوم الرابع   .Qالفصل األوّ

 الفصل الثاين: الصالح للصلح.
 يف الكتاب جمموعة من اآلراء املقالة يف صلح اإلمام املجتبى.

 ص
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ــاب  ــر للكت ــىل <االســم اآلخ ــن ع ــن ب ــدكَ <أو  >Qحس ــام زن انى ام
 ).Qاحلسن  (=سرية حياة اإلمام >Qحسن 

)  Qصـــرب رسخ (=نظـــرة عـــىل صـــلح اإلمـــام احلســـن  -٦٢٧
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 هـ).١٤٠٧-١٣١٧إلبراهيم بن رضا الطاهريّ الفخراينّ الرشتيّ (
ــدوق) ــدوق (=الص ــارات ص ــران، ط -انتش ـــ.ش ١٣٧٦: ١طه ه

ـــــ.ش (=١٣٧٧: ٢م)، ط١٩٩٧(= ، ط١٩٩٨ه ــــريّ  ١٩٦ :١م)، وزي
 صفحة. ٢٣٠: ٢صفحة، ط

صـلح <، أال وهـو Qاختصّ الكتاب بمفصل معنيَّ من سرية اإلمـام 
، وردّ فيه عىل الشبهات الـواردة والتناقضـات املطروحـة >Qاإلمام احلسن 

من قِبَل مؤلِّفي كتب السرية، وطرح يف آخر املطاف مقارنة فيام بـني معاويـة 
رشى بر صلح امام حسـن <ويزيد، العنوان اآلخر للكتاب  (=نظـرة  >Qنكَ

 ).Qعىل صلح اإلمام احلسن 
 مطبوع] -صحوة األعرايبّ   [بالعربيّة -٦٢٨

 لعامر مالّ عيدي
 -عــروج انديشــه (=عــروج الفكــر)

م)، رقعـيّ ٢٠٠٧هـ.ش (=١٣٨٦مشهد، 
  صفحة. ١٢مربّع (خشتي)، 
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ــة >الشــمس<اجلــزء الرابــع مــن جمموعــة  ، الكتــاب عبــارة عــن قصّ
 Qرية حتكي عن كيفيّـة اسـالم رجـل بـدوي عـىل يـد اإلمـام املجتبـى قص

 ، مدعم بالرسوم احلاكية بلغة الناشئة.Nيف زمان رسول اهللا 
 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qصحيفهء امام حسن  -٦٢٩

 )Q(=صحيفة اإلمام احلسن 
 جلواد القيّوميّ األصفهاينّ 
ــــالمي ــــارات اس ــــم، ط -انتش : ١ق

: ٣ق/ طهـــــــ.١٤١٧هـــــــ.ش/ ١٣٧٥
 ١٣٨٨: ٤م)، ط٢٠٠٠هـــــــ.ش (=١٣٧٩

، ٢٠٠٩هـ.ق (=  صفحة. ٤١٢م)، وزيريّ
صــــحيفة اإلمــــام <ترمجــــة كتــــاب 

ــن ــم  >Qاحلس ، ونُظِّ ــاريسّ ــريبّ والف ــني الع ــع النصَّ ــف، بطب ــنفس املؤلِّ ل
ــه  ــه وأدعيت ل: مناجات ــل األوّ ــي: الفص ــول، ه ــة فص ــاب يف مخس  Qالكت

ـــبالءات  ـــع ال ـــاطر ودف ـــة املخ ـــالة ويف مواجه ـــاء الص ـــاء اهللا أثن يف ثن
ــة  ــك يف ثامني ــلّ ذل ــع ك ــر، مج ــة األُخ ق ــور املتفرّ ــراض ويف األُم واألم

 وعرشين عنواناً.
 ربعني عنواناً.أ، يف Qالفصل الثاين: خطبه 

 ، يف مخسة عرش عنواناً.Qالفصل الثالث: مناظراته واحتجاجاته 
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ــه  ــن أقوال ــب م ــع: منتخ ــل الراب ــتمل  Qالفص ني، ويش ــمَ يف قس
 عىل أربعني عنواناً.

 .Qالفصل اخلامس: قصائد يف مدحه 
ريِّ عنوان الكتاب يف طبعته الرابعة إىل   .>Qصحيفة احلسن <غُ

 Q= صحيفة امام حسن  Qصحيفة احلسن 
 Qالصحيفة احلسنيّة = أدعية اإلمام احلسن املجتبى 

ــن  -٦٣٠ ــام حس ــد: ام ــد دهي ــرا بن ــت (م ــد وحكاي ــد بن )  Qص
 مطبوع]-[بالفارسيّة

(=مائـــة موعظـــة وحكايـــة: عظنـــي 
ا اإلمام احلسن)  أهيّ

 لعبّاس نديمي  
 هتذيب: محيد رضا دادايش
ـــني ـــار مت ـــارات آث ـــران،  -انتش طه

ــــ.ش (١٣٨١ ـــاس٢م)، ط٢٠٠٢ه ـــالة) ي ـــام (=رس ـــران،  -: بي طه
ــــ.ش (=١٣٨٨ ، ط٢٠٠٩ه ـــيّ ـــفحة، ط ١٤٤: ١م)، رقع  ١١٢: ٢ص

 صفحة.
مجـــع جمموعـــة مـــن القصـــص املحبوكـــة عـــن الكتـــاب عبـــارة 

 .Qبأُسلوب أديبّ مجيل واملتعلِّقة بحياة اإلمام املجتبى 
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ـــىل  -٦٣١ ـــن ع ـــن ب ــــرت حس ـــديث از حض ـــد وده ح   Qص
 مطبوع]-[بالفارسيّة

عن احلسن بـن  أحاديث (=مائة وعشـرة
 )Qعيلّ 

ــــى امــــام حســــن  مؤسســــهء فرهنكَ
ــــى ــــن  Qجمتب ــــام احلس ــــة اإلم س (=مؤسّ

 داراب. -الثقافية) Qاملجتبى
ـــى  ـــهء علمـــى فرهنكَ مؤسســـهء خريي

ــى  ــن جمتب ــام حس ــى  Qام ــن املجتب ــام احلس ــة اإلم ــة  Q(=خرييّ العلميّ
 هـ.ق.١٤٢٢هـ.ش/ ١٣٨٠داراب،  -الثقافيّة)

، وسـبقتها اإلشـارة إىل Qعن اإلمام املجتبـى  مائة وعشـرة أحاديث
 الكلبيّ بمناسبة وجود بقعته يف مدينة داراب.ترمجة أحوال دحية 

ــو  ــاب ه ــل للكت ــوان الكام ــامت  ١١٠<العن ــن) كل ــديث از (=م ح
ــبط  ــت س ــت وامام ــروزان والي ــتارهء ف ــني س ــة) دوم ــار (=القيِّم هرب كَ

رامـى اسـالم  بـه مناسـبت  Qحضــرت حسـن بـن عـىل  Nاكرب بيامرب كَ
ة (=ثـــاين النجـــوم الســـاطعة للواليـــ >والدت ســـعادت آن حضــــرت

اإلمـام احلسـن بـن  Nواإلمامة السـبط األكـرب لرسـول اإلسـالم األكـرم 
 بمناسبة والدته املباركة). Qعيلّ 
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 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qصلح امام حسن  -٦٣٢
 لرجب عيل املظلوميّ 

ــت  ــل البي ــة أه س ــت Kمؤسّ ــاد بعث ، بني
ــة) ــة البعث ــران،  -(=مؤسس ـــ.ش ١٣٦١طه ه

=)١٩٨٢ ،  صفحة. ٤٤م)، رقعيّ
ــث ــام  بُحِ ــلح اإلم ــاب ص ــذا الكت يف ه

 من وجهة نظر الشيعة وغريهم. Qاحلسن 
 

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qصلح امام حسن  -٦٣٣
ريّ   ملرتىض املطهّ

قــــــم،  -انتشــــــارات صــــــدرا
ـــ.ش/ ١٣٩٢ ، ١٤٣٥ه ــيّ ـــ.ق، جيب  ٩٢ه

 صفحة.
هــذا الكتــاب مقتطــف مــن كتــاب 

ــار < ــه اطه ــريهء أئم ــة  >Kس ــرية األئمّ (=س
ــف، وهــو دراســة Kاألطهــار  ) لــنفس املؤلِّ

ــى  ــام املجتب ــلح اإلم ــه يف  Qلص ــاينّ وخلفيّت ــرف الزم ــث الظ ــن حي م
 اإلسالم.
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 خمطوطة]-[بالفارسيّة Qصلح امام حسن   -٦٣٤
 لغالم حسني العابديّ 

 مطبوع]-[بالعربيّة   Qصلح اإلمام احلسن  -٦٣٥
د احلسينيّ الشريازيّ   للسيِّد حممّ

ســــة املجتبــــى  كــــربالء،  -Qمؤسّ
، ٢٠٠٤هـ.ق/ ١٤٢٥  صفحة. ٦٤م، رقعيّ

يتكلَّم هـذا الكتـاب عـن صـلح اإلمـام 
ــى ــاة  Qاملجتب ــىل حي ــوء ع ــه الض ــع توجي م

 .Qاإلمام
 عناوين مطالب الكتاب كالتايل:

ة، أخـالق األنبيـاء، كـريم أهـل  املقام الرفيع، سيِّد شباب أهـل اجلَنـّ
، كرامته عىل اهللا، نبذة من تـاريخ اإلمـام Kالبيت  ، عالقته مع اهللا عزّ وجلّ

ح، ضـغوط داخليّـة، ، الصلح املفروض، مؤلَّفات يف باب الصـلQاحلسن 
ن، سياسة معاوية يف اإلرهاب وقمع الشيعة، تصوير اإلمام الشيعة املظلومو

لألوضاع، من أسباب الصلح مع معاوية، يف رشوط الصـلح، مـا  Qالباقر 
 .Qبعد الصلح، اإلعداد لثورة اإلمام احلسني 
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 مطبوع]-[باألُردو   Qصلح امام حسن  -٦٣٦

 لشبري حسني

و جرانواله (الباكستان)  كَ

فــات الشــيعة يف شــبه  [تأليفــات شــيعه در شــبه قــارهء هنــد (=مؤلَّ

ة اهلنديّة):   ]٧٤٣القارّ

 خمطوطة]-[باألُردو    Qصلح امام حسن  -٦٣٧

 هـ)١٤٠٧-١٣٤١ني صدر األفاضل (للسيِّد مرتىض حس

( ة التعليم اإلهليّ  م.١٩٥٧كراتشـي،  -ادارهء تعليامت اهليه (=مديريّ

ــة يف  ــامء اإلماميّ ــذكزة العل ــتان (=ت ــهء باكس ــام امامي ــذكرهء عل [ت

 ]٣٤٨الباكستان): 

 خمطوطة]-[باألُردو  Qصلح امام حسن  -٦٣٨

د إعجاز  ملحمّ

ــتان  ــهء باكس ــام امامي ــذكرهء عل ــة يف [ت ــامء اإلماميّ ــذكرة عل (=ت

 ]٢٦٧باكستان): 
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 مطبوع]-أسبابه ونتائجه  [بالعربيّة Qصلح اإلمام احلسن  -٦٣٩
د جواد فضل اهللا  للسيِّد حممّ

ف املسلم هــ، دار ١٣٩٢قـم،  -دار املثقّ
ــدير ــريوت  -الغ ــراء١٣٩٣ب ـــ، دار الزه  -ه
 هـ.١٣٩٩بريوت، 
، ١ط صــفحة، الطبعــات  ٢٥٦: وزيــريّ

 ،  صفحة. ٢٤٠األُخر: رقعيّ
ــام  ــيالً لصــلح اإلم ــاب حتل ــاول الكت يتن

م الكتــاب إىل اللغــة الفارســيّة  Qاملجتبــى  ــرجِ يف مخســة عشـــر عنوانــاً، تُ
، وإىل لغــة األُردو بعنــوان >Qعلــل ونتــايج صــلح امــام حســن <بعنــوان 

ــنني < سَ ـــرات حَ ــام حض ــري قي ــامني  >Lتفس ــورة اإلم ــان ث (=رشح وبي
 ).Lاحلسنني 

ـــن  -٦٤٠ ـــام حس ـــلح ام ـــه هـــا  Qص ـــا وريش ـــه ه ، انديش
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 .. األفكار واجلذور)Q(=صلح اإلمام احلسن 
د بشاريت  لعيل حممّ

( ــع عاشــوراء الثقــايفّ ــى عاشــورا (=جمم ــران،  -جمتمــع فرهنكَ طه
 م).٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢

انى سياســى امــام حســن <العنــوان اآلخــر للكتــاب  بررســى زنــدكَ
 ).Q(=دراسة احلياة السياسيّة لإلمام احلسن  >Qجمتبى 
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بــني الواقــع وظلــم التــاريخ   Qصــلح اإلمــام احلســن  -٦٤١
   مطبوع]-[بالعربيّة

 ليحيى بن عبد احلسن بن هاشم الدوخيّ 
ـــعر) ـــعر (=املش ــــر مش ـــران،  -نش طه

ـــــ.ش (=١٣٩١ ، ٢٠١٢ه ــــيّ  ١٣٦م)، رقع
 صفحة.

يتناول الكتـاب أبعـاداً خمتلفـة مـن حيـاة 
 يف ثالثة فصول: Qاملجتبى  احلسناإلمام 

 .Q. اإلمام احلسن ١
 .Q. صلح اإلمام احلسن ٢
 .Q. شبهات حول صلح اإلمام احلسن ٣

ــهء  Qصــلح امــام حســن  -٦٤٢ ــرمش قهرمان ــرين ن ــر شــكوه ت ب
 مطبوع]-تاريخ   [بالفارسيّة

ــــن  ــــام احلس ــــلح اإلم أروع  Q(=ص
 ممارسة بطوليّة يف التاريخ)

 هـ) ١٣٧٢لرايض آل ياسني (ت
م: السيِّد عيلّ اخلامنئيّ   املرتجِ
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ـــيا١١-٣ط ـــارات آس ـــران،  -: انتش ــــ.ش ١٣٦٦-١٣٤٨طه ه
م)، الطبعــات األُخــر: دفــرت نشـــر فرهنــكَ اســالمى ١٩٨٧-١٩٦٩(=

ــورات) ــالميّة للمنش ــة اإلس ــب الثقاف ــران،  -(=مكت ـــ.ش ١٣٧٩طه ه
 م).٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢: ١٦طم)، ٢٠٠٠(=

، ١ط ،  ٣٧٤: وزيـــريّ  ٥٤٨صـــفحة، طبعـــة آســـيا: وزيـــريّ
ــورات):  ــة للمنش ــب الثقاف ــك (=مكت ـــر فرهن ــرت نش ــة دف ــفحة، طبع ص

 ،  صفحة. ٤٧٥وزيريّ
ــق >Qصــلح احلســن <ترمجــة كتــاب  قِّ ، الكتــاب يف ثالثــة أقســام حيُ

 بحسب العناوين التالية: Qفيها يف موضوع صلح اإلمام احلسن 
ة حول اإلمام احلسن . ١  .Qنظرة عامّ
٢.  . الوضع السيايسّ
 . الصلح.٣

تارخيـــه، بنـــوده، أســـبابه   Qصـــلح اإلمـــام احلســـن  -٦٤٣
 مطبوع]-[بالعربيّة

 للسيِّد عبد الكريم احلسينيّ القزويني
ـــن  -٦٤٤ ـــام حس ـــلح ام ـــاعران   Qص ـــعر وش ـــات ش در ادبي
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 عر والشعراء)يف أدب الش Q(=صلح اإلمام احلسن 
 املؤلِّف: ؟

يّة العلوم اإلنسانيّة  رسالة جامعيّة، املعارف اإلسالميّة، كلّ
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 مطبوع]-فراز ناشناخته  [بالفارسيّة Qصلح امام حسن  -٦٤٥

الســـموّ  Q(=صـــلح اإلمـــام احلســـن 

 الغريب)

د انتظام بور   ملحمّ

كانون نشــر معـارف اسـالمى صـادقيه 

املعـارف اإلسـالميّة)، (=مركز صادقيّة لنشــر 

انجمن اسـالمى دانشـجويان آمريكـا وكانـادا 

ار اد اإلسالميّ للطلبة يف أمريكا وكنـدا)، انتشـارات زوّ طهـران،  -(=االحتّ

 ،  صفحة. ٣٠رقعيّ

ــارض ــوع املح ــن جمم ــارة ع ــاب عب ــز الكت ــا يف مرك ــي ألقاه ات الت

ــدا ــا وكن ــة يف أمريك ــالميّ للطلب ــاد اإلس ــاس، -االحتّ ــة تكس ــز مدين  مرك

 عناوين الكتب، كالتايل:

، رســالة اإلمــام إىل Qائــتالف املنــافقني ضــدّ اإلمــام احلســن 

 معاوية، كيفيّة الصلح.

 مطبوع]-كه علل واسباب  [باألُردو Qصلح امام حسن  -٦٤٦

 .. العلل واألسباب) Q(=صلح اإلمام احلسن 

يّ   مللك آفتاب احلسينيّ القمّ
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 -اإلســالميّة) مركــز مطالعــات اســالمى (=مركــز الدراســات

 م.١٩٩٦راولبندي، 

فــات الشــيعة يف شــبه  [تأليفــات شــيعه در شــبه قــارهء هنــد (=مؤلَّ

ة اهلنديّة):   ]٧٤٣القارّ

 مطبوع] -[بالفارسيّة  ٢-١ج Qصلح امام حسن جمتبى  -٦٤٧

 )٢-١ج Q(=صلح اإلمام احلسن املجتبى 

د حسني نوحة خوان    ملحمّ

ـــديَن ــــر مِ ـــم،  -نش ــــ.ش ١٣٩٢ق ه

 ٣٨٤: ١م)، جيبـــــيّ صـــــغري، ج٢٠١٣(=

 صفحة.٢٢٤: ٢صفحة، ج

در <اجلزآن الرابع واخلامس من جمموعـة 

(=يف مدرســة اإلمــام  >Qمكتــب امــام جمتبــى

) ذات اخلمسة أجزاء، يبحث هذان اجلزآن مسألة صـلح اإلمـام Qاملجتبى 

 يف قسمني، فيام قبل الصلح وبعده. Qاملجتبى 

ــى  ــن جمتب ــام حس ــلح ام ــيِّ  Qص ــام س ــهداء وقي ــلح  Qد الش (=ص

 ).Qوثورة سيِّد الشهداء  Qاإلمام املجتبى 
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 مطبوع]-من منظور آخر  [بالعربيّة Qصلح اإلمام احلسن  -٦٤٨

 ألسعد بن عيل التونيسّ 

كـان املؤلِّـف حلـني بلوغـه العشــرين مـن العمـر مـالكيّ املــذهب، 

م الكتــاب إىل الفارســيّة  ثــمّ تشــيَّع وهــو يف عنفــوان الشــباب، تُــرجِ

(=نظــرة جديــدة  >Qنكرشــى نــو بــه صــلح امــام حســن جمتبــى <بعنــوان 

 ).Qإىل صلح اإلمام احلسن املجتبى 

صـــلح اورجنـــك حســـنى سياســـت روشـــنى مـــني   -٦٤٩

 بوع]مط-[باألُردو

 لسيِّد احتشام حسني الصاحب الرضويّ 

ـــومى ـــراز ق ـــة رسف ـــو،  -مطبع ، ١٣٧٩لكهن ـــيّ ــــ، جيب  ١٦ه

 صفحة.

تبيـني سياسـت صـلح يـا جنـك <ترمجة اسـم الكتـاب إىل الفارسـيّة 

ــى  ــن جمتب ــام حس ــرب  >Qام ــلح أو ح ــة الص ــيح سياس ــان وتوض (=بي

 ).Qاإلمام احلسن املجتبى 
  



 ٤٥١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع]-ة[بالعربيّ   Qصلح اإلمام احلسن  -٦٥٠

 هـ)١٣٧٢لرايض آل ياسني (ت

ــة ــة، ط -دار الكتــب العراقيّ : ١الكاظميّ

ـــ. ط١٣٧٢ ـــ، ط١٣٨٤: ٢ه ــة ٣ه س : مؤسّ

ــــيّ  ــــريوت،  -األعلم ـــــ، ط١٣٨٩ب : ٤ه

سة األعلميّ ٥م، ط١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨  -: مؤسّ

: منشورات الشــريف ٦هـ، ط١٤١٢بريوت، 

الطبعــات: صــفحة، بقيّــة  ٣٧٤: ٣هـــ، وزيــري، ط١٤١٤قــم،  -الــريضّ 

 صفحة.٤٠٠

مــة الســيِّد عبــد احلســني رشف الــدين  متي العالّ الكتــاب، بعــد مقــدِّ

 يف ثالثة أقسام: Qواملؤلِّف، رشع يف بيان أبعاد صلح اإلمام احلسن 

ل: خمترص من حياة اإلمام احلسن   .Qالقسم األوّ

، يف ثالثــة عشـــر فصــالً، وهــي:  القســم الثــاين: املوقــف الســيايسّ

ــام البيعــة، التصــميم عــىل البيعــة، النفــري قبــل البيعــة، ال بيعــة، الكوفــة أيّ

ــة  ــاس، بداي ــن عبّ ــد اهللا ب ــيش، عبي ــارص اجل ــيش، عن ــدد اجل ــادة، ع والقي

 النهاية، موقف احلرية، بني املبدأ وامللك، التضحية، رسّ املوقف.
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ـــع  ـــة فصـــول، وهـــي: دواف القســـم الثالـــث: الصـــلح، يف ثامني

اســة النصــوص البــارزة يف الفــريقني للصــلح، معاهــدة الصــلح، در

ــ ــاء بالش ــد، الوف ــدان اجلدي ــة، املي ــتامع يف الكوف ــدة، االج روط، ـاملعاه

 ، هناية املطاف.Qمعاوية وشيعة عيلّ 

 Qخامتــة يف املوازنــة بــني ظــروف احلســن<اختــتم الكتــاب بعنــوان 

 .Qوظروف احلسني 

ــر ــوان تُ ــيّة بعن ــاب إىل الفارس م الكت ــن <جِ ــام حس ــلح ام ــر  Qص ب

أروع  Q(=صــلح اإلمــام احلســن  >هرمانانــهء تــاريخشــكوه تــرين ق

 ممارسة بطوليّة يف التاريخ).

 مطبوع]-)  [باألُردوQ(=صلح احلسن   Qصلح حسن  -٦٥١

ر حسن الزيديّ   للسيِّد مظفَّ

 كراتيش -إدارة باب مدينة العلم

 ،  صفحة ٢٤جيبيّ

 

 

ــد  ــارهء هن ــبه ق ــيعه در ش ــات ش [تأليف

ة اهلنديّة): (=مؤلَّفات الشيعة يف شبه   ]٧٤٣القارّ
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 مطبوع]-)  [باألُردوQ(=صلح احلسن   Qصلح حسن  -٦٥٢
 لعديل اخرت

ـــب ـــيم املكات ـــو،  -تنظ ـــر: ادارهء ١٩٩٤لكهن ـــة األُخ م، الطبع
ة اإلعداد والرتبية)  الهور -تنظيم وتربيت (=مديريّ

 صفحة. ٢١٥
ة [تأليفات شيعه در شبه قارهء هند (=مؤلَّفات الشـيعة يف شـبه القـارّ 

 ]٧٤٣اهلندية): 
  Q= دِ بيس تِريتى آو احلسن  Qصلح احلسن 

 خمطوطة]-[بالعربيّة   Qصلح احلسن  -٦٥٣
(  لعبد الرمحن بن كثري اهلاشميّ (القرن الرابع اهلجريّ

 .>Qكتاب صلح احلسن <العنوان اآلخر للكتاب 
 :  ]٨٥:  ١٥، الذريعة ٤٠١: ٢[رجال النجايشّ

زٍّ ولغزُ جهاد   [بالعربيّة Qصلح احلسن  -٦٥٤  مطبوع]-غديرُ عِ
د إسامعيل  ألمحد حممّ

هـــــ/ ١٤٢٤بـــريوت،  -دار اهلـــادي
٢٠٠٣ ،  صفحة. ٢٢٤م، وزيريّ

ــام  ــلح اإلم ــألة ص ــاب مس ــاول الكت يتن
ـــن  ـــة  Qاحلس ـــل يف ثامني ـــة والتحلي بالدراس

ة عناوين فرعيّة.   فصول، ولكلّ فصل ثمّ



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٤٥٤

 مطبوع]-يف فكر املسترشقني   [بالعربيّة Qصلح احلسن  -٦٥٥
 لكريم جهاد احلساينّ 

ســــة كــــربالء،  -العتبــــة العبّاســــيّة املقدّ
، ٢٠١٤هـ/ ١٤٣٥  صفحة. ١٥٥م، وزيريّ

يتنـــاول الكتـــاب مســـألة صـــلح اإلمـــام 
ــى  ــل  Qاملجتب ــد والتحلي ــول بالنق ــة فص يف ثالث

 لوجهات نظر املسترشقني، عىل النحو التايل:
ــام  ــرية اإلم ــرض لس ل: ع ــل األوّ ــلح  Qيف الفص ــداث الص وأح

 عىل ما جاء يف املصادر اإلسالميّة املعتربة.
ــام  ــلح اإلم ــرة ص ــار وفك ــل ملس ــاين: حتلي ــل الث ــد  Qيف الفص عن

 املسترشقني.
ــ ــادر عش ــرض آلراء ومص ــث: ع ــل الثال ــار ـيف الفص ــن كب رة م

 املسترشقني املتعلِّقة بالصلح.
من منظور السنن التارخييّة  Qوثورة احلسني  Qصلح احلسن  -٦٥٦

 مطبوع]-يف القرآن الكريم.   [بالعربيّة
 ملحسن األراكيّ 

هــ/ ١٤٢١لنـدن،  -: بوك اكسـرتا١ط
ــــل ٢م، ط٢٠٠٠ ــــامليّ أله ــــع الع : املجم

هــ.ق، ١٤٢٨هـ.ش/ ١٣٨٦قم،  -Kالبيت
، ط  صفحة. ٩٦: ٢صفحة، ط ١١٢: ١رقعيّ
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 Lثــورة اإلمــام احلســني دراســة وحتليــل لصــلح اإلمــام احلســن و

ل يف ثالثة عناوين:  عىل ضوء التعاليم القرآنيّة، يف قسمني، األوّ

 . سنن القيادة اإلهليّة يف التاريخ.١

 . سنّة املرحليّة يف غيبة القيادة اإلهليّة.٢

 عىل ضوء سنن القيادة اإلهليّة. Q. صلح اإلمام احلسن ٣

 والثاين يف ثالثة عناوين:

 تان.. سنّتان تارخييّ ١

 . السلطة واحلكم.٢

 من منظور القرآن. Q. ثورة اإلمام احلسني ٣

وثــورة اإلمــام  Qصــلح اإلمــام احلســن <عنــوان الكتــاب الكامــل 

 .>من منظور السنن التارخييّة يف القرآن الكريم Qاحلسني 

 خمطوطة]-صلح احلسن ومعاوية  [بالعربيّة -٦٥٧

ـد بـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن السـبيعيّ  أليب العبّاس أمحـد بـن حممّ

 هـ).٣٣٣اهلمداينّ الزيديّ اجلاروديّ (ابن عقدة)، (ت

 ]٨٦: ١٥، الذريعة ٢٤١: ١[رجال النجايشّ 
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صــــلح حســــنى مهــــان عاشــــورا حســــينى اســــت    -٦٥٨
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 (=الصلح  احلسنيّ عني عاشوراء احلسينيّة)
 لعبد احلسني سيف اللَّهيّ 
ــام  ــش ن ــارات دان ــة)انتش ــل املعرف ــورات دلي ــفهان،  -(=منش أص

، ٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤  صفحة. ٣٢٦م)، رقعيّ
ــى  ــام املجتب ــيّة اإلم ــول شخص ــاب ح ــب الكت ــدور مطال يف  Qت

 مخسة فصول، كام هو أدناه:
الســـرية، اخلصـــائص، املناقـــب، الزوجـــات واألوالد، األنصـــار 

 واألصحاب.
ــى  ــن جمتب ــام حس ــونني ام ــلح خ ــن  Qص ــام احلس ــلح اإلم (=ص

و). Qبى املجت  املدمَّى) = آسامن صرب (=سامء الصرب) (خوشكَ
 مطبوع]-صلح سبز  [=الصلح األخرض]  [بالفارسيّة -٦٥٩

 للسيِّد جميد بور الطباطبائيّ  
هـــ.ش/ ١٣٧٥قــم،  -انتشــارات شــهريار

 صفحة. ٤٧هـ.ق، جيبيّ كبري، ١٤١٧
ــلح  ــل لص ــة وحتلي ــن دراس ــارة ع ــاب عب الكت

  يف ستّة عرش عنواناً. Qاإلمام املجتبى 
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ـاهى امجـاىل وفشــرده بـه صـلح امـام <العنوان اآلخـر للكتـاب  نكَ
زة عىل صلح اإلمام احلسن  >Qحسن   ).Q(=نظرة رسيعة ومركّ

 مطبوع]-صلح رسخ  (=الصلح األمحر)   [بالفارسيّة -٦٦٠
 إلبراهيم الطاهريّ 

 م).١٩٩٨هـ.ش (=١٣٧٧طهران،  -صدوق
كـــى روشـــنى مـــني   صـــلح وجنـــك حســـنى سياســـت -٦٦١
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 للسيِّد احتشام حسني الرضويّ 
 هـ١٣٧٩الهور،  -اماميه مشن

فــات الشــيعة يف شــبه  [تأليفــات شــيعه در شــبه قــارهء هنــد (=مؤلّ
ة اهلنديّة:   ]٧٤٣القارّ

ـــه  -٦٦٢ ـــريم آل ط ـــا ك ـــميامنه ب ـــريم آل   Qص ـــوالء لك (=ال
 مطبوع]-)  [بالفارسيّةQطه

 د هوش ملحمد رضا زا
ـــه،  ـــريم آل ط ـــنة ك ـــرض احلس ـــة ق س مؤسّ
انتشــــارات مهــــر قــــائم (=منشــــورات شــــمس 

ـــائم) ـــفهان،  -الق ــــ.ش (=١٣٨٢أص م)، ٢٠٠٣ه
  صفحة. ٧٢جيبيّ كبري، 
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يف فصــلني،  Qيتنــاول الكتــاب بيــان ســرية حيــاة اإلمــام املجتبــى 
 مها:

 . من الوالدة إىل اإلمامة.١
 . من اإلمامة إىل الشهادة.٢

ــر ل ــوان اآلخ ــاب العن ــ<لكت ــى فش ى ـبررس ــدكَ ــون زن رده ا بريام
(=دراســـة  >از والدت تـــا شـــهادت Qوســـريهء امـــام حســـن جمتبـــى 

ــاة وســرية اإلمــام احلســن املجتبــى  مــن الــوالدة إىل  Qمكثَّفــة حــول حي
 الشهادة).

* * 
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ــــى يف املصــــطفى وآلــــه  -٦٦٣ .   ٤، جKطبقــــات أُويل النُّهَ
 خمطوطه]-[بالعربيّة

د رضا  احلكيميّ احلائريّ  ملحمّ
ـــى<اجلـــزء الرابـــع مـــن دورة  حـــول اإلمـــام  >طبقـــات أويل النُّهَ

 .Qاملجتبى 
ه وآثاره:   ]٧[القرآن...خواصّ

* * 
  

 ط



 

  



 ٤٦١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 
 
 
 
 

 مطبوع]-[بالعربيّة   Qظُالمة اإلمام احلسن املجتبى  -٦٦٤
سة    العتبة الكاظميّة املقدَّ

ـــــة، دار  س ـــــة املقدَّ ـــــة الكاظميّ العتب
، ١٤٣٣الكاظميّــة،  -النــرجس هـــ، رقعــيّ

 صفحة. ٤٠
ـــاة  ـــن حي ـــاداً م ـــاب أبع ـــاول الكت يتن

 يف ثالثة عرش عنواناً. Qاإلمام املجتبى 
ــن  -٦٦٥ ــام حس ــب ام ــتيز در مكت ــم س ــيّة  Qظل -[بالفارس

 مطبوع]
 )Q(=القمع، يف مدرسة اإلمام احلسن 

 الكهساريّ  للسيِّدة فاطمة السادايتّ 
 م).٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢نِكا (=الزالل)، 

* *  

 ظ
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 مطبوع]-عاصفة السالم     [بالعربيّة -٦٦٦
 لكامل السيِّد  

ــــاريّان ــــارات أنص ــــم، ط -انتش : ١ق
ــــــــ.ش/ ١٣٨١ ــــــــ.ق، ط١٤٢٣ه : ٢ه
ـــ.ش/ ١٣٨٢ ، ١٤٢٤ه ــيّ ـــ.ق، رقع  ٢٤٠ه

 صفحة.
 Qوصف أديب ألبعاد حياة اإلمام املجتبى 

 من الوالدة إىل الشهادة يف ثامنية ومخسني عنواناً.
 مطبوع]-[بالفارسيّة    Qعبد اهللا بن احلسن  -٦٦٧

 ملهدي وحيدي صدر
مؤسســهء آموزشــى وبزوهشــى امــام مخينــى 

سة اإلمام اخلمينيّ للتعليم والبحوث) قم،  -(=مؤسّ
يّ كبـــــري، م)، رقعـــــ٢٠٠٩هــــــ.ش (=١٣٨٨

 صفحة.١٢

 ع
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حــول  >أصــحاب عاشــوراء<اجلــزء اخلــامس عشـــر مــن جمموعــة 
ــن  ــام احلس ــن اإلم ــد اهللا ب ــهاد عب ــائع استش ــربالء،  Qوق ــة ك يف واقع

 مزدان بالرسوم املصورة بلغة الناشئة.
 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qعبد اهللا بن احلسن  -٦٦٨

د كامراينّ اِقدام    ملحمّ
(نينو=) قم،  -انتشارات حديث نينوا

١٣٨٤ ،(  صفحة.١٢هـ، رقعيّ مربّع (خشتيّ
ــة  ــن جمموع ــادس م ــزء الس ــعر <اجل ش

 (=شعر أطفال كربالء). >كودكان كربال
ة استشـهاد عبـد اهللا،  حيكي الكتاب قصّ

ــن  ــام احلس ــن اإلم ر  Qاب ــوّ ــربالء مص يف ك
 .Qبالرسوم كام ورد عىل لسانه 

ــن  -٦٦٩ ــام حس ــز از ام ي فت انكَ ــكَ ــزات ش ــب ومعج   Qعجاي
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 Q(=عجائب ومعجزات اإلمام احلسـن 
 الباهرة) 

ــل نــركَس (=لقســم  واحــد حتقيقــاتى كَ
ل ياس  سة زهرة النرجس)، كَ التحقيق (يف مؤسّ

هــــ.ش ١٣٧٩قــم،  -(=زهــرة الياســـمني)
=)٢٠٠٠ ،  صفحة. ١٤٨م)، رقعيّ
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يـز از <اجلزء الرابع من جمموعة  فت انكَ عجائـب ومعجـزات شـكَ
البـاهرة)، يـذكر  Q(=عجائب ومعجزات اإلمـام احلسـن  >Qامام حسن 

مـع  Qالكتاب يف مخسة وأربعني  عنواناً معجزات اإلمـام احلسـن املجتبـى 
ابة من حياته املباركة   .Qذكر بعض املقاطع اجلذّ

ى  (=عرفان احليا -٦٧٠  مطبوع]-ة)   [بالفارسيّةعرفان زندكَ
 لسعيد اهلاشميّ 
 م).٢٠١١هـ.ش (=١٣٩٠قم،  -براق (=الرباق)

ــاب  ــر للكت ــوان اآلخ ــىل <العن ــام ع ــهء ام ــيت نام ــه  Qرشح وص ب
إىل اإلمـــام  Q(=رشح وصـــيّة اإلمـــام عـــيلّ  >Qامـــام حســـن جمتبـــى 

 ).Qاحلسن املجتبى 
 ) = ثورة الشيعة.Q(=عرص اإلمام احلسن  Qعرص امام حسن 

ــة Qعصـــر اإلمــام املجتبــى  -٦٧١ ــاً وسياســيّاً  [بالعربيّ -اجتامعيّ
 مطبوع]

د هادي اليوسفيّ الغرويّ    ملحمّ
(=جممــع  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت 

) Kأهــل البيــت  هـــ.ش/ ١٣٩٣قــم،  -العــامليّ
١٤٣٥ ،  صفحة. ١٨٢هـ.ق، وزيريّ

ــة يف  ــيّة واالجتامعيّ ــروف السياس ــث يف الظ ــاب ويبح ــدرس الكت ي
 يف ثالثة وسبعني عنواناً. Qعهد اإلمام املجتبى 
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)   [بالفارسيّة -٦٧٢  مطبوع]-عطر حسنى  (=العطر احلسنيّ
 حلسني األمحديّ الشاهروديّ 

، قـم -طليعهء سبز (=الطليعة اخلضــراء)
، ٢٠١٤هــــــــ.ش (=١٣٩٣ م)، رقعـــــــيّ

 صفحة.١٨٤
جمموعــهء مهــارت <اجلــزء اخلــامس مــن 

ى  (=جمموعة املهارات احلياتيّة). >ها زندكَ
الكتـــاب عبـــارة عـــن ســـبعة ومخســـني 

ــن  ــام احلس ــن اإلم ــا روي ع ــيّة) ورشح م ــة (إىل الفارس ــاً يف ترمج عنوان
 .Qفيام تعلَّق بسرية حياته  Qاملجتبى 

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qعلل ونتايج صلح امام حسن  -٦٧٣
 ونتائجه) Q(=أسباب صلح اإلمام احلسن 

د جواد فضل اهللا  ملحمّ
م: حسني عيل التاجيك اإلسامعييلّ   املرتجِ

ــان) ــرآة الزم ــان (=م ــهء زم ـــر آئين ــران،  -نش ـــ.ش ١٣٨٣طه ه
=)٢٠٠٤ ،  صفحة. ٣٠٤م)، وزيريّ

يف   >أســبابه ونتائجــه Qصــلح اإلمــام احلســن <ترمجــة كتــاب 
 أربعة عرش فصالً.
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 مطبوع]-[بالفارسيّة علم وحلم   -٦٧٤

 لعبد الكريم بى آزار الشريازيّ 

دفــرت نرشــ فرهنــك اســالمى (=مكتــب 

: ١طهـران، ط -منشورات الثقافة اإلسـالميّة)

: ٢م)، ط١٩٩٦هــــــــــــــــ.ش (=١٣٧٥

ـــــ.ش (=١٣٧٦ ، ١٩٩٧ه ــــريّ  ٣٢م)، وزي

 صفحة.

ــن دورة  ل م ــزء األوّ ــن <اجل ــام حس ــن  >Qام ــام احلس )، Q(=اإلم

ر الكتــاب يف ثالثــة أجــزاء أبعـاد علــم اإلمــام املجتبــى  وحلمــه،  Qيُصـوِّ

، علــم اإلمــام Qبحســب العنــاوين التاليــة: ســرية اإلمــام احلســن 

ــد اإلمــام احلســن  ــه، نمــوذج مــن فقــه احلــديث عن ، نمــوذج Qوحكمت

.. Qلإلمــام احلســن  ، الكلــامت القصــارQمــن حكمــة اإلمــام احلســن 

 Qالتوجيــه غــري املبــارش، اإلرشــادات الصــحيّة، عالقــة اإلمــام احلســن 

أُنمــوذج األناقــة والنظافــة، حــني الصــالة،  Qبالطبيعــة، اإلمــام احلســن 

، االنفصــال املؤقــت عــن احلكومــة، Qاإلمامــة وخالفــة اإلمــام احلســن 

ــن  ــام احلس ــاد اإلم ــن Qجه ــام احلس ــرب اإلم ــأة ص ــكوته،  Q، مكاف وس

 .Qام احلسن رشف وسيادة اإلم
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 مطبوع]-واستمرار انسان   [بالفارسيّة Qعىل  -٦٧٥

 واستمرار البرشيّة) Q(=عيلّ 

 للسيِّد عبد املجيد فلسفيّان

 م).٢٠١١هـ.ش (=١٣٩٠قم،  -انتشارات ليلة القدر

ــاب  ــر للكت ــوان اآلخ ــهء <العن ــر نام ــى ب ــه،  ٣١رشح ــج البالغ هن

=رشحٌ للرســالة ( >Qبــه فرزنـدش امـام حسـن  Qنامـه ا از امـام عـىل 

ــن  ــني م ــة والثالث ــة<احلادي ــج البالغ ــام >هن ــن اإلم ــلة م ــالة املرس ، الرس

 ).Qالبنه اإلمام احلسن  Qعيلّ 

ة  [بالعربيّة Qعيلّ  -٦٧٦  مطبوع]-واألُسس الرتبويّ

 للسيِّد حسن بن عيل بن حسن احلسينيّ القبانجيّ النجفيّ 

 طبعة النجف

ـــؤمنني  ـــري امل ـــيّة أم ـــن Qرشح وص ـــام احلس ـــدأ يف Q لإلم ، ابت

 هـ.١٣٥١تأليف هذا الكتاب سنة 

 ]١٥٥٢/ ٣٠٩: ٢٥[الذريعة 
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 مطبوع]-)  [بالعربيّةQ(اإلمام احلسن  ١٦عوامل العلوم، ج -٦٧٧

ــــراينّ  ــــور اهللا البح ــــن ن ــــد اهللا ب لعب

 هـ).١١١٠(ت

ــد  ــد بــاقر املوحِّ مســتدركات: الســيِّد حممّ

 األبطحيّ 

قــم، مكتبــة  -Qمدرســة اإلمــام املهــديّ 

ـــــ ـــــة املجلس م ـــــفهان، ط -يّ ـالعالّ : ١أص

، ١٤١٤: ٢هـ.ق، ط١٤٠٥هـ.ش/ ١٣٦٣  صفحة. ٣٢٠هـ.ق، وزيريّ

(=العــوامل)  >عـوامل<ر مـن املوسـوعة الكبــرية ـاجلـزء السـادس عشــ

ــة  ــاب األُوىل يف أربع ــة الكت ــزأين، طبع ــتدركات يف ج ــعٌ للمس ــو مج وه

وهلا رين فصـالً، واهـتمّ برتتيـب الطبعـة الثانيـة حتّـى وصـلت فصــوعش

فصــالً وجتــاوزت صــفحاهتا األلــف صــفحة، قُســمت هــذه  ٨٢إىل 

 الفصول عىل سبعة أبواب، وهي:

 . والدته والنصوص عليه.١

 . معجزاته.٢

 . فضائله ومناقبه ومعايل أُموره.٣

 . عبادته.٤
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 . مواعظه.٥

 . أحواله.٦

 . شهادته ووصيّته ومراثيه.٧

)  [باألُ  -٦٧٨  مطبوع]-ردوعني حق نام  (=داعية عني احلقّ

 هـ)١٣٣٤ملريزا عيل (ت

ــــريّة) ـــا عش ـــة االثن ــــر (=مطبع ـــا عش ـــع اثن ـــو،  -مطب لكهن

١٣١٣(  هـ.١٣١٣دهلي،  -هـ، مطبعة يوسفى (=اليوسفيّ

 ]٨٤٦[قاموس الكتب أُردو (=باألُردو): 

* * 
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-غريــــب آشــــنا  (=الغريــــب املــــألوف)  [بالفارســــيّة -٦٧٩

 مطبوع]

يقي    لطاووس صدِّ

ــ ــة)ـنش ــم واملعرف ــه (=العل  -ر دامين

 م).٢٠٠٦هـ.ش (=١٣٨٥مشهد، 

جمموعـــة قصـــص عـــن اإلمـــام 

 من الوالدة إىل الشهادة بلغة الناشئة. Qاحلسن 

ى امــام <العنــوان اآلخــر للكتــاب  داســتان هــا بركزيــده از زنــدكّ

 ).Q(=قصص منتخبة من حياة اإلمام احلسن  >Qحسن 
  

 غ
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 مطبوع]-وطن)   [بالفارسيّةغريب در وطن  (=غريب يف  -٦٨٠
يّ   للسيِّد تقي الطباطبائيّ القمّ

د صادق العاشوريّ    إعداد: حممّ
يت هــ.ش/ ١٣٨٢قـم،  -انتشارات حمالّ

١٤٢٤ ،  صفحة. ٣٢٨هـ.ق، وزيريّ
جمــالس شــب <اجلــزء الســابع مــن دورة 

ــبُوت) ذات  >هــا شــنبه (=جمــالس ليــايل السُّ
 السبعة أجزاء.

ــتّ  ــىل س ــاب ع ــتمل الكت ــن يش ــام احلس ــول اإلم ــاً ح ـــر جملس ة عش
ــى  ــا يف Qاملجتب ــد رشع هب ــوال  ١٩، وق ــا يف ١٤٢٢ش ــي منه ـــ وانته ه

اد األُوىل ٧  هـ.١٤٢٣مجُ
 مواضيع املجالس عىل النحو التايل:

، فضــائل Qوالدتــه  ــديّ والعلــويّ والفــاطميّ ، أنســاب املحمّ
ــرب  ــبط األك ــدهر، Qالس ــورة ال ــة، س ــة املباهل ــة، آي ــائل القرآنيّ ، الفض

ـــائله  ـــه  Qفض ـــات، حيات ـــن الرواي ـــة  Qم ـــادرة اخلالف ـــرتة مص يف ف
ــه  ــام استشــهاد أمــري Qيف عهــد أمــري املــؤمنني  Qوغصــبها، حيات ، يف أيّ

ــؤمنني  ــىل صــلحه Qامل ــرة ع ــة، نظ ــيش ضــدّ معاوي ــيد اجل ، Q، حتش
ــلحه  ــباب ص ــQأس ــنقض العه ــة ب ــة معاوي ــدر وخيان ــات ، غ د، ممارس

 .Qمعاوية ضدّ الشيعة، استشهاد اإلمام املجتبى 

 



 ٤٧٣ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــاب  ــل للكت ــوان الكام ــات <العن ــنبه، بيان ــا ش ــب ه ــالس ش جم

انى  حرضت آيـة اهللا العظمـى آقـا تقـى طباطبـائى قمـى بريامـون زنـدكَ

ــن  ــام احلس ــا اإلم ــن ي ــب در وط ــبُوت،  >Qغري ــايل السُّ ــالس لي (=جم

ــيّ حــول بيانــات ســامحة آيــة اهللا العظمــى الســيِّ  د تقــي الطباطبــائيّ القمّ

 ).Qسرية حياة الغريب يف الوطن أو اإلمام احلسن 

 مطبوع]-غريب مدينه  (=غريب املدينة)   [بالفارسيّة -٦٨١

ــــد  ــــادق املوحِّ ــــد ص ــــيِّد حممّ للس

 األبطحيّ 

ـــم ـــم، ط -دار العل هــــ، ١٤٣٠: ١ق

، ٢٠٠٩هـــــ.ش (=١٣٨٨: ٢ط م)، رقعــــيّ

 صفحة. ٦٤: ٢صفحة، ط ٤٨: ١ط

ــــة حــــول  الكتــــاب دراســــة حتقيقيّ

 .Qالتاريخ الدقيق الستشهاد اإلمام احلسن املجتبى 

رشــى در أقــوال شــهادت <العنــوان اآلخــر للكتــاب  بــزوهش ونكَ

(=بحـث ورؤيـة فـيام قيـل حـول استشـهاد اإلمـام  >Qامام حسن جمتبـى 

ــة مطالــب وقصــائد Qاحلســن املجتبــى  )، وقــد أُضــيف يف الطبعــة الثاني

 عة مزيدة.أُخر لتكون طب
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 مطبوع]-دينة)  [بالفارسيّةغريب مدينة  (=غريب امل -٦٨٢
 ملحسن احلافظيّ 

هــ.ش ١٣٨٠قـم،  -انتشارات حضـور
=)٢٠٠١ ،  صفحة. ٢٣٢م)، وزيريّ

جمموعــة شــعر <االســم اآلخــر للكتــاب 
ـــت  ـــى كـــريم اهـــل بي  Kدر مـــدايح ومراث

(=جمموعــة  >Qحضـــرت امــام حســن جمتبــى 
 Kيم أهــل البيــت شــعريّة يف مــدح ورثــاء كــر

 ).Qاإلمام احلسن املجتبى
 (كريم باوفا) Qغريب مدينه (=غريب املدينة) = امام حسن جمتبى 

 مطبوع]-غنجه دلتنك  (=الربعم احلنني)  [بالفارسيّة -٦٨٣
 حلسني السيِّديّ 

ـــة  ـــن جمموع ـــع م ـــزء الراب ـــريهء <اجل س
ـــوم ـــارده معص ـــاربرد جه ـــرية  >Kك (=الس

ــــر  ـــة عش ـــومني األربع ـــة للمعص ) Kالتطبيقيّ
ــزءاً، أو  ـــر ج ــة عش ى <ذات األربع ــدكَ ــبك زن س

ــــومني  ــــاة  >Kمعص ــــة وحي ــــط معيش (=نم
ــومني  ــاً Kاملعص ــني مطلب ــاب مخس ــاول الكت )، تن

ضـمن أربعـة فصـول، هـي: الـذات  Qحول سرية حيـاة اإلمـام املجتبـى 
 والشخصيّة، اهللا تعاىل، اآلخرون، الطبيعة.
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ى وشخصـيت امـام <العنوان اآلخـر للكتـاب  ـاهى نـو بـه زنـدكَ نكَ
 ).Q(=نظرة جديدة إىل حياة وشخصيّة اإلمام احلسن  >Qحسن 

غنجــــهء يــــاس كبــــود  (=بــــرعم الياســــمني األزرق)   -٦٨٤
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 هلادي الرشيفيّ  
طهـران،  -نرش نيستان (=مزرعـة القصـب)

، ٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢  صفحة. ١٨٤م)، رقعيّ
ـــ ـــة وعش ـــاب يف ثالث ث الكت ـــدَّ رين ـيتح

ــة) تتنــاول تــاريخ اإلمــام  >كلــربك<فصــالً معنونــة بكلمــة  (=ورقــة توجييّ
ــى  ــة زواج  Qاملجتب ــن قصّ ــول م ــدأت الفص ــع، وابت ــلوب أديبّ رائ بأُس

 .Qحتَّى والدة اإلمام املجتبى  Lأمري املؤمنني والسيِّدة الزهراء 
ــاب  ــر للكت ــم اآلخ ــت <االس ــل بي ــريم اه انى ك ــدكَ  >Kرشح زن

 ).K(=سرية كريم أهل البيت 
* * 
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 مطبوع]-فاطيام    [باألُندونيسيّة -٦٨٥

 ملهدي وحيدي صدر

ر فوزي   م: عامّ  املُرتجِ

(=جممـع أهـل  Kجممع جهانى اهل بيـت 

) Kالبيـــت  هــــ.ش ١٣٨٩قـــم،  -العـــامليّ

 صفحة. ١٢م)، رقعيّ مربّع (خشتي)، ٢٠١٠(=

ـــاب  ـــة كت ـــرم راز<ترمج ـــة  >حم ـــن جمموع ـــو م ـــة) وه (=العارف

ردان< (=زهــرة الشــمس) يف أحــوال الســيِّدة فاطمــة ابنــة اإلمــام  >آفتــابكَ

ــن  ــدَّ ا Qاحلس ــربالء، أُعِ ــة ك ــورها يف واقع ــكل وحض ــىل ش ــاب ع لكت

هة لألطفال. ر بالرسوم املوجّ  مُصوَّ
  

 ف
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 مطبوع]-[باألملانيّة                                           فاطيام      -٦٨٦

 ملهدي وحيدي صدر

ة: هال (سميّة) كامليان  املُرتمجِ

) K(=جممع أهل البيت  Kجممع جهانى اهل بيت   العامليّ

 صفحة. ١٤رقعيّ مربّع (خشتي)، 

ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ـــوان  ـــمس) بعن ـــرة الش ـــرم راز<(=زه ـــاب يف  >حم ـــة)، الكت (=العارف

ــن  ــام احلس ــة اإلم ــة ابن ــة فاطم ــوال العلويّ ــة  Qأح ــورها يف واقع وحض

هة لأل ر بالرسوم املوجّ دَّ عىل شكل مُصوَّ  طفال.كربالء، أُعِ

انى امام حسن  -٦٨٧  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qفرازهايى از زندكَ

 )Q(=مقتطفات من حياة اإلمام احلسن 

سة البالغ  مؤسّ

، حممود الرشيفيّ  م: مسلم الصاحبيّ  املرتجِ

ــ ــاب ونش ــت ج ــالمى، رشك ــات اس ــازمان تبليغ ــل ـس ــني املل ر ب

ــ ، الش ــالميّ ــالم اإلس ــة اإلع ــة والـ(=منظم ــة للطباع ـــر)ركة العامليّ  -نش

، ٢٠١١هـ.ش (=١٣٩٠طهران،   صفحة. ٨٤م)، رقعيّ

(=منبــع النــور)، الكتــاب يف  >رسجشــمه نــور<جــزء مــن جمموعــة 

 يف سبعة أقسام. Qبيان حياة اإلمام احلسن 
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ــن  -٦٨٨ ــام حس ى ام ــدكَ ــدنى از زن ــذاب وخوان ــايى ج   Qفرازه

 مطبوع]-[بالفارسيّة
ابــة و يــاة اإلمــام للقــراءة واملطالعــة مــن ح مؤهلــة(=مقتطفــات جذّ

 )Qاحلسن
 ألمري حسني عيل قيل

سـة نشــر رامـني الثقافيّـة) ى نرشـ رامـني (=مؤسّ  -مؤسسهء فرهنكَ
، ٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢طهران،   صفحة. ١٤٤م)، رقعيّ

ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــرية حي ــن س ــص م ــوال  Qقص ــافاً إىل أق مض
 مسندة بالنصوص العربيّة. Qمنتخبة عنه 
 مطبوع]-در كربالء  [بالفارسيّة Qفرزندان امام حسن  -٦٨٩

 يف كربالء) Q(=أوالد اإلمام احلسن 
د تقي املدريسّ   للسيِّد حممّ

م: حسن خاكرند  املرتجِ
: ١طهران، ط -Qانتشارات حمبّان احلسني 

ــــــــــــــ.ش (=١٣٧٧ : ٣و٢م)، ط١٩٩٨ه
هــ.ش ١٣٧٩: ٤م)، ط١٩٩٩هـ.ش (=١٣٧٨

=)٢٠٠٠ ،  صفحة.٤٠م)، رقعيّ
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(=نــامذج اإليثــار)،  >نمونــه هــا ايثــار<اجلــزء اخلــامس مــن دورة 
، يــدور الكتــاب >يف كــربالء Qأنجــال اإلمــام احلســن <وترمجــة لكتــاب 

حــول ثــالث شخصــيّات خاضــت غــامر واقعــة كــربالء حتّــى الشــهادة، 
 .Qوهم: القاسم وعبد اهللا وأبو بكر أبناء اإلمام احلسن 

ــم  ــر اس ــرتي ز اد<ظه ــري) شوش ــد (ام ــاب  >هحممّ ــرتجم للكت كم
ــاب  ــة الكت ــا يف هويّ ــع أنّ م ــة م ــه الرابع ــاب يف طبعت ــالف الكت ــىل  غ ع

 .>حسن خاكرند<أُثبت اسم 
 مطبوع]-[بالفارسيّة   ٢-١فرزندم اين جنني بايدبود، ج -٦٩٠

 )٢و١(=ابني.. هكذا ينبغي أن يكون، ج
 اصغر طاهر زاده  

ــزان ــبّ املي ــارات ل ــفهان،  -انتش أص
ــــــ.ش ١٣٨٣ ، ٢٠٠٤(=ه ـــــريّ م)، وزي

 صفحة. ٥٧٦: ٢صفحة، ج ٢٢٤: ١ج
ــة والثالثــني مــن  رشح الرســالة احلادي

 Q، مـــن أمـــري املـــؤمنني >هنـــج البالغـــة<
ـــن ـــام احلس ـــه اإلم ـــا ابن ـــب هب ـــة Qخياط ـــاب جمموع ن الكت ـــمَّ ، يتض

ــــف يف الفــــرتة  ـــــ.ش (=١٣٧٤-١٣٧٣حمــــارضات املؤلِّ -١٩٩٣ه
 حمارضة عنوان.حمارضة، وقد انتخب لكلّ  ٤٨م) والبالغة ١٩٩٤
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ـــدي)   -٦٩١ ـــا ول ـــان ي ـــذا ك ـــاش  (=هك ـــني ب ـــدم جن فرزن
 مطبوع]   -[بالفارسيّة

 للسيِّد مجال الدين دين برور  
ســـة) هنـــج البالغـــة  -بنيـــاد (=مؤسّ

ــران،  ـــ.ش (=١٣٨٩طه ــة ٢٠١٠ه م)، الطبع
 :م)، ٢٠١٤هـــــــ.ش (= ١٣٩٣األُخــــــر

 ،  صفحة. ٥٦رقعيّ
ــن  ــني م ــة والثالث ــالة احلادي ــة للرس ــة<ترمج ــج البالغ ــة  >هن يف ثامني

ــ ــد اقتص ــة فق ــة التالي ــا يف الطبع ، أمّ ــامً ــتِّني قس ــة ـوس ــام الطبع رت أقس
.عالسابقة   ىل أربعة ومخسني قسامً

 فرشته ها خندان (=ابتسامة املالئكة)   -٦٩٢
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 ملسلم النارصي  
 -ر احلســــن)ـر (=النشـــــبِــــهْ نشــــ

رقعــيّ )، ٢٠٠٨هـــ.ش (=١٣٨٧مشــهد، 
 صفحة. ٢٤مربّع (خشتى)، 
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ى <اجلـــزء الرابـــع مـــن جمموعـــة  قصـــه هـــا شـــريين از زنـــدكَ
ــومني  ــومني  >Kمعص ــاة املعص ــن حي ــة م ــص ممتع ــرض K(=قص )، يع

ــى  ــاة اإلمــام املجتب ــة  Qالكتــاب قصصــاً مــن حي ــاوين مزدان يف ســتّة عن
ى امـام <بالرسوم احلاكيـة، العنـوان اآلخـر للكتـاب  قصـه هـايى از زنـدكَ

 ).Q(= قصص من حياة اإلمام احلسن  >Qحسن 
 مطبوع] -فرعون وهامان در اسالم   [بالفارسيّة -٦٩٣

 (=فرعون وهامان يف اإلسالم) 
 ملحمود رسويل

هــــــ.ش ١٣٩١طهـــــران،  -أُســـــوة
=)٢٠١٢ ،  صفحة. ٢٢٤م) وزيريّ

 Qيف الكتاب احتجاجات اإلمام املجتبى 
 رة فصول.ـعىل معاوية وأنصاره يف عش

 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qفرمان عىل بن ابى طالب  -٦٩٤
 Qبه امام حسن 

 )Qلإلمام احلسن  Q(=وصيّة عيلّ بن أيب طالب 
د املقيميّ   ملحمّ

م)، ١٩٧٥هـــــ.ش (=١٣٥٤طهــــران،  -يانتشــــارات ســــعد
 صفحة.٩٦
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 مطبوع]-فروغ هدايت (=شعاع اهلداية)  [بالفارسيّة -٦٩٥
 إلبراهيم البابائيّ اآلميلّ    

هـ.ش ١٣٨٩قم،  -رواق دانش (=رواق العلم)
=)٢٠١٠ ،  صفحة. ١٦٤م)، رقعيّ

ـــاة اإلمـــام  ـــاول الكتـــاب ســـرية حي يتن
 يف ثامنية عناوين، هي: Qاملجتبى 

ــام،  ــة زواج اإلم ــام، قصّ ــة اإلم ببلوغرافي
اعـي يف دو Q، روايات عن اإلمام احلسن Qمقاطع من حياة اإلمام احلسن 
إىل املدينة بعد الصلح، احتجاجات اإلمـام  Qالصلح، هجرة اإلمام احلسن 

 مع معاوية، تاريخ شهادة اإلمام، أقوال اإلمام احلكيمة.
ــاب  ــر للكت ــوان اآلخ ــن <العن ــام حس ــىل ام ــى وعم ــريهء علم س

 ).Q(السرية العلميّة والعمليّة لإلمام احلسن  >Qجمتبى 
 مطبوع]  -[بالفارسيّة   Qفرهنك جامع سخنان امام حسن  -٦٩٦

(=املعجـــم اجلـــامع ألقـــوال وكلـــامت 
 )Qاإلمام احلسن 

ــاقر  ــات) ب ــز دراس ــكدهء (=مرك بزوهش
 )Qالعلوم 

م: عيل املؤيديّ   املرتجِ
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ــران، ١ط ــري، طه ــري كب ــارات ام ـــ.ش (١٣٨٢: انتش م)، ٢٠٠٣ه
): ســازمان تبليغــات اســالمى (=منظمــة اإلعــالم ٢ط قــم،  -اإلســالميّ

ــــــ.ش (=١٣٨٣ ـــــري، ط٢٠٠٤ه ـــــفحة، ط ٣٣٦: ١م)، وزي : ٢ص
 صفحة. ٦٢٤

، وهــو جــامع >Qموســوعة كلــامت اإلمــام احلســن <ترمجــة كتــاب 
ل عــىل  Qألقــوال وكلــامت اإلمــام احلســن  يف قســمني: أُعــدَّ القســم األوّ

 ، والقسم اآلخر عىل أساس املوضوع.Qأساس زمان حياته 
-[بالفارســيّة  Qامــام حســن جمتبــى فرهنــك ســخنان  -٦٩٧

 مطبوع]   
ـــام  ـــامت اإلم ـــوال وكل ـــم أق (=معج

 )Qاحلسن املجتبى 
د الدشتيّ   ملحمّ

 Qفرهنكــى امــري املـــؤمنني  ءمؤسســه
ســة أمــري املــؤمنني  ر ـالثقافيّــة)، نشــ Q(=مؤسّ

ث ، ٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢قم،  -حمدِّ  صفحة. ٥٧٦م)، وزيريّ
 .>هنج احلياة<اجلزء اخلامس من جمموعة 
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ــى  ــام املجتب ــر اإلم ــم وأوام ك ــوعي حلِ ــب موض ــمّ  Qترتي ــن ث وم
، ثــمّ  ترتيبهــا عــىل تسلســل حــروف اهلجــاء، ابتــداءً بــذكر الــنصّ العــريبّ

 تأيت من بعده الرتمجة الفارسيّة.
 مطبوع]-فرياد يك سكوت   [بالفارسيّة -٦٩٨

(!  (=رصخةُ صمتٍ
د يوسف احلريريّ   ملحمّ

 قم. -دار التبليغ اإلسالميّ 
 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qفريدة الزمن يف مناقب اإلمام احلسن  -٦٩٩

 هـ)١٤٢٠للسيِّد طالب اخلرسان (ت 
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qفضائل امام حسن جمتبى  -٧٠٠

د رضا سعادتى راد    ملحمّ
هـــ.ش ١٣٨٦مشــهد،  -نــور الكتــاب

=)٢٠٠٧ ،  صفحة. ١٢٨م)، رقعيّ
ــاة  ــة حلي ــاد املختلف ــاب األبع ــاول الكت يتن

يف ســبعة فصــول، هــي:  Qاإلمــام املجتبــى 
ــارة،  ــواب الزي ــرب، ث ــوة الص ــب، أُس رشف النس

 املناقب، قصص، كالم النور، األوالد املميّزون.
 (=الغريب املألوف) >آشنا غريب<االسم اآلخر للكتاب 
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ســـبط اكـــرب، يوســـف  Qفضـــايل امـــام حســـن جمتبـــى  -٧٠١
 مطبوع]  -[بالفارسيّة   Pازهر

ــى  ــن املجتب ــام احلس ــائل اإلم  Q(=فض
 )Pالسبط األكرب، يوسف الزهراء 

م د تقي املقدَّ  للسيِّد حممّ
مـنش هــ.ش ١٣٧٧: ١مشهد، ط -ر مقدَّ

م)، ٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢: ٢م)، ط١٩٩٨(=
 ،  صفحة. ٣٧٦وزيريّ

ع يف هذا الكتاب جمموعة   .Qمن القصص عن حياة اإلمام املجتبىمجُ
 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qفضائل احلسن  -٧٠٢

 لعيل أكرب التاليفّ الدارياينّ   
 -انتشارات نيـك معـارف (=املعـارف احلسـنة)

: ٢م)، ط١٩٩٢هـ.ش (=١٣٧١: ١طهران، ط
هـ.ش ١٣٧٣: ٣م)، ط١٩٩٣هـ.ش (=١٣٧٢

م)، ٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢: ٩م)، ط١٩٩٤(=
 صفحة. ٥٦جيبيّ صغري، 

وفضــائله يف ثالثــة  Qر لســرية حيــاة اإلمــام املجتبــى ـرشحٌ خمتصــ
 عرش قسامً.
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 مطبوع]-[بالفارسيّة   Lفضائل احلسن واحلسني  -٧٠٣
د بن حنبل (ت   هـ)  ٢٤١ألمحد بن حممّ

سة البعثة  مؤسّ
سة احلسني   هـ١٤١٩طهران،  -Qمؤسّ

ــص  ــن القص ــة م ــن جمموع ــارة ع ــاب عب الكت
، Lواحلسنيوالفضائل املشرتكة فيام بني احلسن 

 البن حنبل. >الفضائل<منتقاة من كتاب 
 L= كتــاب فضــائل احلســن واحلســني  Lفضــائل احلســنني 

 (الشيخ الصدوق).
ــن  -٧٠٤ ــام حس ــات از ام ــايل وكرام ــني  Qفض ــام حس    Qوام
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Qواإلمام احلسني  Q(=الفضائل والكرامات عن اإلمام احلسن 
 للسيِّد هاشم البحراينّ 

م: سيِّد غريب عساره، جمد اآلباداين  املرتجِ
ــــف) ــــة يوس ــــف (=حتف ــــان يوس ــــارات ارمغ ــــم،  -انتش ق

 م)٢٠٠٧هـ.ش (=١٣٨٦
ــني  ــن واحلس ــامني احلس ــاجز اإلم ــق بمع ــم املتعلِّ ــة القس  Lترمج

 .>مدينة املعاجز<من كتاب 
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(=مــآثر وفضــائل  Qفضــيلت هــا واعجازهــا امــام حســن 
 ة اجلَنّة).) = بو هبشتى (=رائحQاإلمام احلسن 

 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qفلسفه صلح امام حسن  -٧٠٥
 )  Q(=فلسفة صلح اإلمام احلسن 

ق املرنديّ  د املحقِّ  ملحمّ
ـــة) كم ـــت (=احلِ ـــة حكم ـــم،  -طبع ق

١٣٨٧ ،  صفحة. ١٣٢هـ، جيبيّ
 
 

 مطبوع]    -[بالفارسيّة    Qفلسفه صلح امام حسن جمتبى  -٧٠٦
 )Qاحلسن املجتبى(=فلسفة صلح اإلمام 

 لعيل الراجيّ 
دفـــرت انتشـــارات اســـالمى (=املكتـــب 

ـــــم، ط -اإلســـــالميّ للمنشـــــورات) : ١ق
هـ.ش ١٣٨١: ٢م)، ط٢٠٠٠هـ.ش (=١٣٧٩

=)٢٠٠٢ ،  صفحة. ١١٦م)، رقعيّ
 يف ثامنية فصول. Qدراسة يف صلح اإلمام احلسن 
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   Qوقيــام امــام حســني  Qفلســفه صــلح امــام حســن  -٧٠٧
]  -[بالفارسيّة  مطبوعٍ

ـــن  ـــام احلس ـــلح اإلم ـــفة ص  Q(=فلس
 )Qوثورة اإلمام احلسني 

سة أُصول الدين  ملؤسّ
ـــدين ـــول ال ـــة أُص س ـــم، ط -مؤسّ : ٢ق

ـــ.ش (=١٣٥٤ ، ط١٩٧٥ه ــيّ  ٣٧: ١م)، رقع
 صفحة. ٢٤: ٢صفحة، ط

وعالقتـــه بثـــورة اإلمـــام  Qدراســـة يف صـــلح اإلمـــام املجتبـــى 
 :، ضمن العناوين التاليةQاحلسني 

بمنظار السياسـة اخلارجيّـة، وبمنظـار  Qفلسفة صلح اإلمام احلسن 
السياسة الداخليّة، كشـف الوجـه احلقيقـيّ ملعاويـة، فلسـفة ثـورة اإلمـام 

ة.Qاحلسني   ، إن كان مدركاً لشهادته فلِمَ الثورة؟ إمتام احلجّ
ــ -٧٠٨ ــلح حض ــفه ص ــى ـفلس ــن جمتب ــام حس ــني  Qرت ام دوم

 مطبوع]   -بيشوا شيعه  [بالفارسيّة
ة الشيعة). Q(=فلسفة صلح اإلمام احلسن املجتبى  ثاين أئمّ

د املقيميّ   ملحمّ
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ـــي ـــارات معراج ـــران، ط -انتش : ١طه
هـ.ش ١٣٥٨: ٢م)، ط١٩٧٠هـ.ش (=١٣٤٩

=)١٩٧٩ ،  صفحة. ٤٧٢م)، وزيريّ
ــلح  ــول ص ــاب ح ــيع الكت ــدور مواض ت

، مالحمــه Qياتــه، وهــي: حQاإلمــام املجتبــى 
ـــه  ـــرآن، خالفت ـــلح، Qيف الق ـــباب الص ، أس

ـــلحه  ـــلح، ص ـــروف الص ـــني  Qظ ـــام احلس ـــورة اإلم ـــاء Qوث ، النس
 واألوالد، الشهادة، الصفات، األقوال، املواعظ.

 Qفلسفه صلح حرضت امام حسن جمتبى <العنوان الكامل للكتاب: 
 (=فلسفة صـلح اإلمـام >دومني بيشوا شيعه ورشح زندكانى آن حرضت

ة الشيعة ورشح سرية حياته  Qاحلسن املجتبى   ).Qثاين أئمّ
 مطبوع]-[بالعربيّة   Qيف حياة اإلمام احلسن بن عيلّ   -٧٠٩

 لفاطمة حممود املقلّد
: ١بـــــــــريوت، ط -دار اهلـــــــــادي

ـــــــ، ١٤٢٥: ٢م، ط٢٠٠٢هـــــــ/ ١٤٢٣ ه
 ،  صفحة.   ١٥٢وزيريّ

دراســـة وحتليـــل لســـرية حيـــاة اإلمـــام 
 يف مخسة فصول. Qاحلسن 
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 مطبوع]-[بالعربيّة   Qيف رثاء اإلمام احلسن املجتبى -٧١٠
 ألُمّ مظفر آل شبري اخلاقاينّ  

٢قـــم، ط -منشــورات أنـــوار اهلــد :
، ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٥  صفحة. ٢٨٠م، وزيريّ

ديــوان احلنــني يف <اجلــزء الرابــع مــن 
ــاهرين  ــائد >Kذكــر الط ــزء قص ــذا اجل ، وهب

ــة الشــعبيّة  اللطــم والرثــاء بلغــة اللهجــة العربيّ
 .Qحول اإلمام املجتبى 

 مطبوع]-[بالعربيّة    Qيف رحاب اإلمام احلسن املجتبى  -٧١١
سة     للعتبة الكاظميّة املقدّ

ســــــة ــــــة املقدّ  -العتبــــــة الكاظميّ
، ١٤٣٣الكاظميّة،   صفحة. ٣٦هـ، رقعيّ

 Qمــام املجتبــى ر عــن حيــاة اإلـخمتصــ
 يف ستّة أقسام.

 
 

 * * 
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 مطبوع]-[بالفارسيّة      Qقاسم بن حسن  -٧١٢
 )   Q(=القاسم بن احلسن 

 لكريم باوفا
هـــــــ.ش ١٣٩٢تربيــــــز،  -أحــــــرار

=)٢٠٠٣ ،  صفحة. ١٢م)، وزيريّ
ـــة  ـــن جمموع ـــزء م ـــدار <ج ـــريان نام دل

 (=مشاهري بواسل كربالء). >كربال
ــة استشــهاد القاســم بــن اإلمــام املجتبــى  ــاوين  Qقصّ ــة عن يف ثالث

 Qمزدانـــة بالرســـوم احلاكيـــة بلغـــة الناشـــئة، وهـــي: والدة القاســـم 
 .Qوتربيته، امللتقى املحتوم، استشهاد القاسم 

 مطبوع] -[بالفارسيّة      Qاحلسن  قاسم بن -٧١٣
 ملهدي وحيدي صدر

 ق
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مؤسســه آموزشــى وبزوهشــى امــام مخينــى 
ـــــيم  ـــــيّ للتعل ـــــام اخلمين ـــــة اإلم س (=مؤسّ

م)، ٢٠٠٩هـــ.ش (=١٣٨٨قــم،  -والبحــوث)
 صفحة.  ١٢رقعيّ مربّع (خشتي)، 

ر مــــن جمموعــــة ـاجلــــزء الثــــاين عشــــ
ــورا< ــحاب عاش ــن  >أص ــن احلس ــم ب ــهاد القاس ــداث استش ــول أح  Qح

 يف واقعة كربالء، مزدانة بالرسوم احلاكية بلغة الناشئة.
 مطبوع]-[الفارسيّة   Qقاسم بن احلسن  -٧١٤

د كامراين إقدام     ملحمّ
(ــو ــوا (=نين ــديث نين ــارات ح  -انتش

ـــــم، ط ــــــ.ش (=١٣٨٦: ٣ق م)، ٢٠٠٧ه
 صفحة. ١٢رقعيّ مربع (خشتي)، 

شعر كودكـان <من من جمموعة اجلزء الثا
 (=شعر األطفال..كربالء). >كربال

ــم  ــهاد القاس ــة استش ــا  Qقصّ ــىل م ع
وي عنه  ة مزدانة بالرسوم احلاكية بلغة األطفال.Qرُ  ، بصورة شعريّ

ــن  ــن احلس ــم ب ــىل  Qقاس ــر ع ف أكث ــرَّ ــيم (=لنتع ــرت بشناس را هب
 ) = شريين تر از عسل (=أحىل من العسل).Qالقاسم بن احلسن 
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 مطبوع]-قاسم نوجوان جنكجو   [بالفارسيّة -٧١٥
 (=القاسم.. املحارب اليافع)

د ساالر  ملحمّ
 ، رّ  صفحة. ٢٤انتشارات حُ

ــن  ــام حس ــامن ام ــد اهللا جش ــم وعب ــد اهللا  Qقاس ــم وعب (=القاس
 ) = دو جشم نامتام (=عينان مل تكتمال).Qعينا اإلمام احلسن 

ــن  -٧١٦ سَ ــهيد حَ ــل الش ن يف مقت ــزَ ــات احلَ ــة   Qقبس -[بالعربيّ
 خمطوطة]

د آل عصفور البحراينّ  (ت  هـ)١٢١٦حلسني بن حممّ
ل عصــفور يف بوشــهر، بخــطِّ عــيل بــن آنســخة (خمطوطــة) مكتبــة 

خة يف سنة بعبد اإلمام التو ، املؤرّ  هـ.١٢٠٧يلّ البحراينّ
 .>Qوفاة اإلمام احلسن <العنوان اآلخر للكتاب 

 ]٩٠: ، فهرست مكتبة آل عصفور١١٨: ٢٥[الذريعة 
 مطبوع]-[بالعربيّة  Qقبس من نور اإلمام احلسن املجتبى  -٧١٧

ريّ اجلابريّ    حلسن الشمّ
ســــة ــــة احلســــينيّة املقدّ كــــربالء،  -العتب

ســــة األعلمــــيّ  هـــــ/ ١٤٣٤بــــريوت،  -مؤسّ
٢٠١٣ ،  صفحة. ٤٦٤م، وزيريّ

 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٤٩٦

رة ـيف عشـــ Qدراســـة وحتليـــل لســـرية حيـــاة اإلمـــام املجتبـــى 
 فصول، هي:

ــنصّ عــىل إ مامتــه، الــوالدة امليمونــة، يف ظــلّ أبيــه، أخــالق ال
كــم اإلمــام، صــلح اإلمــام، شــبهة الزوجــات،  اإلمــام، علــم اإلمــام، حُ

، شهادته. Qاإلمام احلسن   يف الشعر العريبّ
ــني  -٧١٨ ــن واحلس ــراجم احلس ــني يف ت ة الع ــرّ ــة  Lق -[بالعربيّ

 خمطوطة]
ــو ــن حمم ــري اهللا ب ــن خ ــني ب ــريّ لياس ــى العم ــن موس ــيلّ د ب املوص

 هـ)١٢٣٢اخلطيب (ت
ــد صــديق اجللــييلّ يف املوصــل، بتســع وثامنــني  خمطوطــة مكتبــة حممّ

 ورقة.
ـــرقم  ـــة جامعـــة بغـــداد ب رة يف مكتب ـــة مصـــوّ يّ ، ١٣نســـخة خطّ

 .١٣٢وأُخر يف املجمع العلميّ العراقي برقم 
 ]٤٥: ٧ K[معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 

ــــبطني -٧١٩ ــــب الس ــــني يف مناق ة الع ــــرّ ــــة   L ق -[بالعربيّ
 خمطوطة]

د الصاحليّ   البن املربّ
 ]٤٥: ٧ K[معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 
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 مطبوع]-[بالعربيّة  Qقرقيعان اإلمام احلسن املجتبى  -٧٢٠
 ألُم أُسامة فاطمة بنت عيل اجلعفر  

ــــــور ــــــكاة الن ــــــت،  -مش الكوي
، ٢٠٠٩هــــــــــ/ ١٤٣٠ م، رقعـــــــــيّ

 صفحة.١٩٢
ـــان< ـــان>قرقيع ـــت  : القرقيع يف الكوي

ــو  ــة<ه ــوف  >املاجين ــث يط ــراق، حي يف الع
عــون  األطفـال يف منتصـف شـهر رمضــان وهـم يـردّدون األهـازيج ويوزّ
ــة  ت الكلمــة مــن القرقعــة الصــادرة عــن األواين املعدنيّ احللــو، واشــتقّ

ــ ــث يض ــات، حي ــا احللوي ــون هب ــي حيمل ــاركون يف ـالت ــال املش رب األطف
يّ مــأخوذ هــذا التقليــد تلــك األواين بعضــها  بــبعض، وقيــل: لفــظ عــامّ

من قـرع البـاب، وذلـك ألنّ األطفـال يقومـون بقـرع أبـواب البيـوت يف 
 هذه املناسبة.

.وختتلف التسمية يف دول اخلليج العربيّة من دولة إىل أُخر 
فــة دفاعــاً عــن هــذا التقليــد القــديم  تــأليف كتــاب إىل ســعت املؤلِّ

، Qاملباركــة لإلمــام احلســن وذلــك الرتبــاط املناســبة يف ذكــر الــوالدة 
ــعت يف ذكــر أحــوال اإلمــام  يف ســبعة  Qفاســتثمرت املناســبة وتوسّ

 فصول، هي:
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 . قرقيعان.١
 . زواج النورين.٢
 .Q. مولد اإلمام احلسن ٣
 .Q. قصائد ملولد اإلمام احلسن ٤
 يف طفولته. Q. من كرامات اإلمام احلسن ٥
 .Q. من معجزات اإلمام احلسن ٦
 .Q. مواعظ اإلمام احلسن ٧

ـة اإلمــام احلسـن الزكــيّ  (أمــل  Q= اإلمــام احلسـن الزكــيّ  Qقصّ
 طنانة).

ة اخلالدة    [بالعربيّة -٧٢١  مطبوع]-القصّ
   Qتدوين: مركز منارة اإلمام املهدي 

ســــــة األعلمــــــيّ  بــــــريوت،  -مؤسّ
، ٢٠٠٠هـ / ١٤٢١  صفحة. ١٦م، وزيريّ

روايــة حــوادث مــا جــر مــع استشــهاد 
ـــن احلســـن  يف واقعـــة كـــربالء  Qالقاســـم ب

بلسان شـمس ورمضـاء كـربالء التـي عايشـت 
 احلدث بكلّ تفاصيله.

 .>Qمقتل القاسم بن احلسن <العنوان اآلخر للكتاب 
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ة املأساة)  [بالفارسيّة -٧٢٢  مطبوع]-قصه درد  (=قصّ
 ملصطفى النوروزيّ 

ــ ــبز (=الطليع ــه س ــطليع  -راء)ـة اخلض
، ٢٠٠٩هـــــ.ش (=١٣٨٨قــــم،  )، رقعــــيّ

 صفحة.  ١٢٨
ترمجــة أحــوال احلســن، ابــن اإلمــام 

املعـــروف باحلســـن  Qاحلســـن املجتبـــى 
 املثنَّى، يف ثالثة أقسام بالعناوين التالية:

ف عىل احلسن املثنَّى.١  . لنتعرّ
 . احلسن املثنَّى يف واقعة كربالء.٢
 قبل أوالد وأحفاد احلسن املثنَّى.. إدامة املسرية اجلهاديّة من ٣

ــاب  ــر للكت ــوان اآلخ ــن <العن ــن حس ــن ب ــه حس ــدكى نام  >Qزن
 ).Q(=سرية احلسن بن احلسن 

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qقصه زندكى امام حسن جمتبى  -٧٢٣
ة حياة اإلمام احلسن املجتبى   )Q(=قصّ

 لعبّاس الرمضاينّ 
ـــنجم) ـــارا (=ال ـــاب ت هــــ.ش ١٣٩٣طهـــران،  -انتشـــارات كت

=)٢٠١٤ ،  صفحة. ٤٨م)، رقعيّ
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(=نجـوم اهلدايـة)، يف  >ستاركان هدايت<اجلزء السادس من جمموعة 
رة للناشئة. Qالكتاب ثامين قصص عن حياة اإلمام املجتبى   بالرسوم املصوّ

ـة حيـاة اإلمـام احلسـن  Qقصه زنـدكى امـام حسـن جمتبـى  (=قصّ
 ) = ماه تنها (=القمر املنفرد).Qاملجتبى 

ى)  ق -٧٢٤ ــــة الصــــلح املــــدمَّ صــــه صــــلح خــــونني  (=قصّ
 مطبوع]  -[بالفارسيّة

 لعيل نظري املنفرد
ــارات رسور ــم،  -انتش ـــ.ش ١٣٨٣ق ه

)٢٠٠٤ ،  صفحة. ٤٨٨م)، وزيريّ
ـــيّة  ـــاد السياس ـــاب األبع ـــاول الكت يتن

ـــة مـــن حيـــاة اإلمـــام املجتبـــى   Qاالجتامعيّ
 بالدراسة والتحليل يف العناوين التالية:

ــت  ــل البي ــول اهللا يف ا Kأه ــالم رس ــرآن وك ــة Nلق ــرتة طفول ، ف
ــن  ــام احلس ــن Qاإلم ــام احلس ــة اإلم ــرتة إمام ــة Q، ف ــة، دراس ــو أُمي ، بن

ــة حــول صــلح اإلمــام احلســن  ، فــرتة مــا بعــد الصــلح، أنصــار Qحتليليّ
إىل املدينـــة، احتجاجـــات اإلمـــام  Qاإلمـــام، عـــودة اإلمـــام احلســـن 

ـــة  Q، اإلمـــام احلســـن Qاحلســـن  ـــة ومكان يف نظـــر اآلخـــرين، منزل
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ـــن ـــن Qاحلس ـــام احلس ـــات وأوالد اإلم ـــام، زوج ـــزات اإلم ، Q، مي
 .Q، أهم أحداث حقبة اإلمام احلسن Qاستشهاد اإلمام احلسن 

تـــاريخ زنـــدكى سياســـى اجتامعـــى <االســـم اآلخـــر للكتـــاب 
(=التــاريخ الســيايسّ  االجتامعــيّ مــن  >Qرت امــام حســن جمتبــى ـحضــ

 ).Qن املجتبى حياة اإلمام احلس
 مطبوع] -[بالفارسيّة   Qقصه ها امام حسن  -٧٢٥

 )  Q(=قصص اإلمام احلسن 
 لرضا كريمي

ـــس احليـــاة) قـــم،  -نســـيم حيـــات (=نَفَ
 م)٢٠٠٧هـ.ق (=١٣٨٦

 .>Kقصص املعصومني <اجلزء الرابع من جمموعة 
ة.  حمتويات الكتاب عبارة عن ستّ وعرشين قصّ

ــــ -٧٢٦ ــــا حض ــــه ه ــــى ـقص ــــن جمتب ــــام حس   Qرت ام
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Q(=قصص اإلمام احلسن املجتبى 
 لعيل األصغريّ اهلمداينّ 

ـــاء ـــف الغط ـــم -كش ــــ.ش (=١٣٨٦، ق ، ٢٠٠٧ه ـــيّ م)، رقع
 صفحة.١٦٠
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ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــوم <اجل ــارده معص ــا جه ــه ه  >Kقص
 ).K(=قصص األربعة عرش معصوماً 

ــة عــن ح يــاة  ذلــك اإلمــام بــني حيتــوي الكتــاب عــىل أربعــني قصّ
مة حول سرية اإلمام احلسن   .Qوخامتة يف ذكر مواعظه  Qمقدِّ

(=قصــص  Qقصــه هــا كــودكى ونوجــوانى امــام حســن جمتبــى 
ــى  ــن املجتب ــام احلس ــة اإلم ــة وحداث ــايى Qطفول ــوبى وزيب ــام خ ) = ام

 (=إمام اخلري واجلامل).
ــن  ــام حس ــدكى ام ــايى از زن ــه ه ــاة  Qقص ــن حي ــص م (=قص

 ) = فرشته ها خندان (= ابتسامة املالئكة).Qن اإلمام احلس
 Qقطاف املسجد = أضواء من وصيّة اإلمام احلسن 

 مطبوع]-قضاوت دركودكى    [بالفارسية -٧٢٧
 (=القضاء يف مرحلة الطفولة)   

 للسيِّد محيد املوسويّ 
ــة) ــنيم املعرف ــش (=تس ــنيم دان  -تس

ـــــهد،  ــــــ.ش (=١٣٨٨مش م)، ٢٠٠٩ه
  صفحة. ١٢(خشتي)، رقعيّ مربّع 
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ــة  ــن جمموع ــاين م ــزء الث ــدار<اجل ــل دي ) يف  >جه ــاءً ــون لق (=أربع
ــام طفولتــه بإيعــاز مــن أمــري  Qبيــان جمريــات قضــاء اإلمــام املجتبــى  أيّ

 بالصور املرسومة بلغة األطفال. Qاملؤمنني 
ـــة واهلاويـــة بـــني اإلمـــام احلســـن  -٧٢٨ ومعاويـــة   Qالقمّ

 مطبوع]  -[بالعربيّة
 عيل املوسويّ للسيِّد 

ـد امـني (=هيـ هيأة ـد األمـني)، أحممّ ة حممّ
سة الفكر اإلسالميّ  هــ/ ١٤٢٤بـريوت،  -مؤسّ

٢٠٠٣ ،  صفحة. ٣٥٠م، رقعيّ
 ، يف ثامنية فصول:Qيف سرية حياة اإلمام املجتبى 

 .Q. حياة اإلمام احلسن ١
 .Q. مرافقاً لوالده أمري املؤمنني ٢
 يف عرص إمامته. Q. اإلمام احلسن ٣
 معاوية بن أيب سفيان.. ٤
 ومناوئوه. Q. اإلمام احلسن ٥
 .Q. قبسات من سرية اإلمام احلسن ٦
 .Q. استشهاد اإلمام احلسن ٧
 . الصالة عليه وزيارته.٨
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 مطبوع]-[بالعربيّة  Q: احلسن بن عيلّ ٣قوافل النور، ج -٧٢٩

 حلسني بركة الشاميّ  
ـــــالم ـــــة دار اإلس س ـــــدن،  -مؤسّ لن

،  م،٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢  صفحة. ٤٦رقعيّ
ــــث مــــن  ــــلة دار <اجلــــزء الثال سلس

قوافــل النــور: <حتــت العنــوان العــامّ  >الســالم
ــيّ  ــرية النب ــعريّة يف س ــتصّ  >Kملحمــة ش وخي

 .Qهذا اجلزء باإلمام املجتبى 
ة بيــان تفصــييلّ لطــور حيــاة اإلمــام  يف هــذه امللحمــة الشــعريّ

ــى  ــ Qاملجتب ــز بالش ــوامش تتميّ ة ذات ه ــعريّ ــاطع ش ، رح ـبمق ــارخييّ الت
 وعناوين الكتاب الثالثة عرش عبارة عن:

، يف معركـــة اجلمـــل، يف معركـــة  املولـــد املبـــارك، دوره التـــارخييّ
ــن  ــام احلس ــة اإلم ــة، خالف ــفّني، يف الكوف ــة قائــد Qص ــه، خيان ، حمنت

ــام إىل  ــودة اإلم ــلح، ع ــداعيات الص ــلح، ت ــة ورشوط الص ــيش، اهلدن اجل
، شهادته.  املدينة، اغتياله بالسمّ

ـــن  -٧٣٠ ـــام احلس ـــات اإلم ـــدد زوج ـــن يف ع ـــول احلس   Qالق
 مطبوع]-[بالعربيّة

 لوسام برهان البلداويّ 
ســــة، كــــربالء،  م، ٢٠٠٨هـــــ/ ١٤٢٩العتبــــة احلســــينيّة املقدّ

 ،  صفحة. ٣٢٠وزيريّ
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دراســـة بحثيّـــة جامعـــة حـــول مســـألة الـــزواج ومســـألة عـــدد 
 يف ثالثة فصول، هي: Qزوجات اإلمام احلسن 

ل: ويشــ د الفصــل األوّ مــة بســتّة عنــاوين، حــول تعــدُّ تمل عــىل مقدِّ
د زوجــات  ، وتعــدّ ــان الســالفة ويف الــدين اإلســالميّ الزوجــات يف األدي

 والصحابة، وكيفيّة الطالق يف اإلسالم. Nالنبيّ 
مــن املصــادر  Qالفصــل الثــاين: حــول زواج اإلمــام احلســن 

ة السند  يّة.السنّيّة، ويشتمل عىل ثالث عرشة رواية مع دراسة األدلّ
الشـــيعيّة،  Qالفصــل الثالـــث: روايــات زواج اإلمـــام املجتبــى 

ة السنديّة.  ويشتمل عىل أربع روايات مع دراسة األدلّ
 مطبوع]-قهرمان دو ميدان   [بالفارسيّة -٧٣١

 (=بطل امليدانَني)
 لرضا الشريازيّ 

 -انتشارات بيام آزاد (=رسالة احلريّـة)
م)، ١٩٩١هــــ.ش (=١٣٧٠: ١طهـــران، ط

ـــــ.ش (=١٣٧٦: ٧ط ، ١٩٩٧ه ــــيّ م)، رقع
 صفحة. ١٦٠

 يف ستّة عرش عنواناً. Qرشح سرية حياة اإلمام احلسن 
ـــاب  ـــدكى امـــام حســـن <االســـم اآلخـــر للكت  >Qداســـتان زن

ة حياة اإلمام احلسن   ).Q(=قصّ
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 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qقيام امام حسن  -٧٣٢
 )Q(=هنضة اإلمام احلسن 

 البن أعثم الكويفّ 
م: د بن امحد املستويفّ اهلرويّ  املرتجِ  حممّ

ــــايل ــــيم الع ــــة والتعل ــــران،  -وزارة الثقاف ـــــ.ش ١٣٧٤طه ه
=)١٩٩٥ ،  صفحة. ١٠٢م)، وزيريّ

مـن كتـاب  Qالكتاب عبـارة عـن القسـم املتعلِّـق باإلمـام احلسـن 
 .>الفتوح<

 خمطوطة]-[بالعربيّة   Qقيام احلسن بن عيلّ  -٧٣٣
د بن السائب  هـ)٢٠٥الكلبيّ (ت أليب املنذر هشام بن حممّ

 ]٢٢٣: ١٧[الذريعة 
 خمطوطة]-[بالعربيّة   Qقيام احلسن بن عيلّ  -٧٣٤

ــد الثقفــيّ الكــويفّ األصــفهاينّ  أليب إســحاق إبــراهيم بــن حممّ
 هـ)٢٨٣(ت

 ]٢٢٣: ١٧، الذريعة ١٩: ١[الغارات 
* * * 
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 مطبوع]-[بالعربيّة  Lكتاب احلسنَني  -٧٣٥
د بن أمحد بن   عقدة الكويفّ ملحمّ

 ]٢٩٠: ٢[إيضاح املكنون 
 خمطوطة]-[بالعربيّة  Lكتاب ذكر احلسن واحلسني  -٧٣٦

لعبـــد العزيـــز حييـــى بـــن أمحـــد بـــن عيســـى اجللـــوديّ األزديّ 
 البرصيّ 

 :  ]٣٤: ١٠، الذريعة ٢٤١[رجال النجايشّ
ــى  -٧٣٧ ــن عــىل املجتب ــى حســن ب -[بالفارســيّة  Qكتابشناس

 مطبوع]
 )Q(=ببلوغرافية احلسن بن عيلّ املجتبى 

 Qمؤمتر سبط النبيّ 
ــيّ  ــبط النب ــؤمتر س ــة مل ــة العامّ ــران،  -Qاألمان ـــ.ش ١٣٩٣طه ه

=)٢٠١٤ ،  صفحة. ٥٢م)، وزيريّ

 ك
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ــى  ــام املجتب ــول اإلم ــة ح ــوعة ثقافيّ ــوي عــىل  Qموس  ٥٢١حتت
ــة  ــة اآلذريّ ــة، األُردو، الرتكيّ ــيّة، العربيّ ــة: الفارس ــات التالي ــاً باللغ كتاب
ـــة، اإلســـبانيّة، مضـــافاً إىل ثـــالث ومخســـني  واإلســـطنبوليّة، اإلنجليزيّ

ــ ــتّ وعش ــة وس ــة، ومائ ــالة جامعيّ ــيّة ـرس ــات الفارس ــة باللغ رين مقال
ــة عشــ ــة، ومخس ــة واإلنجليزيّ ــغوطاً ـوالعربيّ ــاً مض ــع ) DVD( ر قرص م

 واحد وعرشين موقعاً إلكرتونياً.
 خمطوطة] -[باألُردو  Qكتاب صلح امام حسن  -٧٣٨

 لرايض آل ياسني
م: سيِّد عبّاس النقويّ   املرتجِ

ـــات  ـــل شـــهادة املاجســـتري، جامعـــة اإلهليّ ـــة لني رســـالة جامعيّ
هــــ.ش ١٣٨٤قـــم،  -Nواملعـــارف اإلســـالميّة/ جامعـــة املصـــطفى 

 م).٢٠٠٥(=
ــــ -٧٣٩ ــــاب فض ــــني كت ــــن واحلس ــــة  Lل احلس -[بالعربيّ

 خمطوطة]
د بـن عـيلّ بـن احلسـني بـن موسـى بـن بابويـه  للشيخ الصدوق حممّ

يّ (ت كر الكتاب باسم ٣٨١القمّ  .>Lفضائل احلسنَني <هـ)، وذُ
 : ــايشّ ــال النج ــة ٣٩٠[رج ــون ٢٦٦: ١٦، الذريع ــاح املكن ، إيض

١٩٦: ٢[ 
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 خمطوطة]-[بالعربيّة  Lكتاب يف إمامة احلسن واحلسني  -٧٤٠
 أليب إسحاق إبراهيم بن عيّاش البرصيّ املعتزيلّ 

تِب عن الرسول وأهل البيت   ]٤٧: ٧ K[معجم ما كُ
 Q= ذكر أمر احلسن  Qكتاب يف أمر احلسن 

 خمطوطة]-[بالفارسيّة   Qكتابنامه امام حسن  -٧٤١
 )  Q(=ببلوغرافية اإلمام احلسن املجتبى 

 Qملركز دراسات باقر العلوم 
كتــاب حــول  ٣٠٠تــمَّ فيــه التعريــف بـــ 

ــى  ــام املجتب ــودة Qاإلم ــب املوج ــر الكت ، وأكث
ــمنيّة،  ــب ض ــن كت ــارة ع ــأليف عب ــذا الت يف ه
ــى  ــام املجتب ــة باإلم ــيع املتعلّق ــمت املواض وقس

ب.  يف حقول جدول مبوّ
ـــى  -٧٤٢ ـــن جمتب ـــام حس ـــانى ام ـــات عرف ـــات ومقام   Qكرام
 مطبوع]  -[بالفارسيّة

ـــزات واملق ـــة (=املعج ـــات الروحانيّ ام
 )Qلإلمام احلسن املجتبى 

يّ   للسيِّد عيل احلسينيّ القمّ
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هـ.ش ١٣٨٢: ٢م)، ط٢٠٠٢هـ.ش (=١٣٨١: ١قم، ط -انتشارات نبوغ
، ٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤: ٣م)، ط٢٠٠٣(=  صفحة. ٩٦م)، رقعيّ

 Qيبحــث الكتــاب عــن مقــاطع مــن ســرية حيــاة اإلمــام املجتبــى 
 يف ثالثة أقسام:

ـــة، واســـتعراض  ل: الـــدرجات العـــىل للمقامـــات الروحانيّ األوّ
 .Qلسلوكه 

 الثاين: نامذج من عجائبه ومعجزاته الباهرة.
 .Qالثالث: قصائد مدحه ورثائه 

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qكرامت حرضت وىل عرص  -٧٤٣
 Qدر خصوص مسجد امام حسن جمتبى 

ــ ــام ويلّ العص ــزة اإلم ــ Qر ـ(= معج ــجد اإلم ــوص مس ام يف خص
 )Qاملجتبى

 ألمحد املسعوديّ 
ــ ــائم ـنش ــار الق ــائم (=أنص ــاران ق ــم،  -)Qر ي ـــ.ش ١٣٧٩ق ه

 م).٢٠٠٠(=
ـــة إلمـــام الزمـــان  ـــة اخلاصّ ـــاب حـــول العناي ـــدور الكت يف  Qي

يف مدينــة قــم  >Qمســجد اإلمــام احلســن املجتبــى <االهــتامم ببنــاء 
سة.  املقدّ
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 مطبوع]-كريم آل طه   [بالفارسيّة -٧٤٤
د رضا طباطبائي نسب   للسيِّد حممّ

ـــة   Kمؤسســـه فرهنكـــى نـــور األئمّ
ســة نــور األئمــة (= ــة) Kمؤسّ قــم،  -الثقافيّ

ـــــــ.ش١٣٩١ ، ٢٠١٢(= ه ــــــيّ م)، جيب
 صفحة.٢٥٦

 
ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــت<اجل ــا معرف ــمه ه ــابيع  >جش (=ين

ـــى  ـــام املجتب ـــؤون اإلم ـــوال وش ـــة) يف أح ـــر Qاملعرف ـــم اآلخ ، االس
 >Qن مقــام ومنزلــت امــام حســن جمتبــى نكــاتى بريامــو<للكتــاب 

 رتبة ومقاماً). Q(=مالحظات حول وضع اإلمام احلسن املجتبى 
ـــى  -٧٤٥ ـــن جمتب ـــام حس ـــه ام ـــريم آل ط ـــيّة  Qك -[بالفارس

 مطبوع]
 ملحمود الداوريّ 

ــــ ــــار ـنش ــــبز (=االنتظ ــــار س ر انتظ
ــــ ــــفهان،  -ر)ـاألخض ـــــ.ش ١٣٨٢أص ه

=)٢٠٠٣ ،  صفحة. ٩٦م)، رقعيّ
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ــن دورة  ــع م ــزء الراب ــت <اجل ــل بي ــا اه ــميامنه ب ــوالء  >Kص (=ال
 Qمـن حيـاة اإلمـام املجتبـى )، يتنـاول الكتـاب مقـاطعKألهل البيـت 

ــائل،  ــالق والفض ــة، األخ ــوالدة إىل الولي ــن ال ــي: م ــام، ه ــة أقس يف ثالث
 من الوالية إىل الشهادة. 

 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qكريم اهل البيت  -٧٤٦
 نسب إلبراهيم سلطاين

، ٢٠٠٢هـ.ش (=١٣٨١صيام، طهران،   صفحة. ١٦٤م)، وزيريّ
الدمعـة <مـن كتـاب  Qالكتاب باب حيـاة اإلمـام احلسـن املجتبـى 

، طُبِع مستقالً بعد اقتطاعه من األصل. >الساكبة د باقر البهباينّ  ملحمّ
 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qكريم اهل البيت  -٧٤٧

 )  Q(=كريم أهل البيت 
، عيل اصغر دلييل الصالححلسني   اإلبراهيميّ

ـــ ـــهْ نش ــــبِ ـــن)ـر (=النش ـــهد،  -ر احلس مش
ــــــ.ش (=١٣٨٧ ، ٢٠٠٨ه ـــــيّ  ٤٨م)، جيب

 صفحة.
 Qأربعــون حــديثاً عــن اإلمــام املجتبــى 
 مع الرتمجة الفارسيّة وبعض القصائد املناسبة.

ــاب  ــر للكت ــم اآلخ ــام حســن <االس ــدحيث از ام ــل ح  >Qجه
 ).Qسن احل(=أربعون حديثاً عن اإلمام 
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 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qكريم اهل بيت  -٧٤٨
 ليد اهللا البهتاش 

هـــ.ش ١٣٨١طهــران،  -ر ســبحانـنشــ
=)٢٠٠٢ ،  صفحة.  ٢٠٨م)، وزيريّ

يف  Qيبنيِّ الكتـاب حيـاة اإلمـام احلسـن 
ل: إىل وفاة رسول اهللا   .Nسبعة فصول: األوّ

ـــول اهللا  ـــاة رس ـــن وف ـــاين: م إىل  Nالث
 .Qشهادة أمري املؤمنني 

 .Qالثالث: ما بعد أمري املؤمنني 
 .Qالرابع: استشهاده 

 .Qاخلامس: رثائيّة حول احلسن 
 .Qالسادس: معجزاته 

 السابع: املواعظ، وامللحق: الصلح.
ــاب  ــوان اآلخــر للكت ــن <العن ــائب امــام حس ــدكانى ومص رشح زن

ــى  >Qجمتبــى  ــاة اإلمــام احلســن املجتب ومصــائبه)،  Q(=رشح ســرية حي
ــاً  ــى <وايض ــن جمتب ــام حس ــدكانى ام ــاة  >Qرشح زن ــرية حي (=رشح س

زندكينامــه ومصــائب امــام حســن <)، وكــذا Qاإلمــام احلســن املجتبــى 
 ومصائبه). Q(=سرية اإلمام احلسن املجتبى  >Qجمتبى 
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 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qكريم اهل بيت  -٧٤٩

 للسيِّد حسني اهلاشميّ  

ـــ ـــارات حض ـــومه ـانتش  -Pرت معص

، ٢٠٠٥هــــ.ش (=١٣٨٤قـــم،  م)، رقعـــيّ

 صفحة. ٣٢

امــــام <العنــــوان الكامــــل للكتــــاب 

 >كــريم اهــل بيــت وتنهــاترين رسدار Qحســن

كــريم أهــل البيــت والقائــد األوحــد)، يبــنيِّ  Q(=اإلمــام احلســن 

 .Qباختصار سرية حياة اإلمام املجتبى

 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qكريم اهل بيت  -٧٥٠

 للسيِّدة م. املدرس الفتحيّ 

ــــة ــــوب قائميّ ــــوث احلاس ــــفهان،  -بح ـــــ.ش ١٣٨٧أص ه

=)٢٠٠٨ ،  صفحة. ٦٠م)، رقعيّ

ــاب  ــوان اآلخــر للكت ــى <العن ــدكانى امــام مجتب  >Qخالصــه ا زن

 ).Q(=ملخص لسرية حياة اإلمام املجتبى 
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 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qكريم اهل بيت  -٧٥١
 كروه معارف سبز  (=لقسم املعارف اخلرضاء)

ــ ــاب األخض ــبز (=الكت ــاب س  -ر)ـكت
ــران،  ـــ.ش (=١٣٩٠طه ، ٢٠١١ه ــيّ م)، رقع

 صفحة.   ١٤٤
منتقـاة مـن  Qسرية حياة  اإلمام املجتبى 

، يف  >منتهــى اآلمــال<كتــاب  ــيّ ث القمّ حــدِّ للمُ
ستّة فصول، هي: الـوالدة، الفضـائل ومكـارم 

األخالق، الصلح مع معاوية، الشـهادة، معاويـة مـن بعـد الشـهادة، أوالد 
 .Qاإلمام احلسن 

 >Qزنـــدكانى امـــام حســـن جمتبـــى <العنـــوان اآلخـــر للكتـــاب 
 ).Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 

ــت  ــل بي ــريم اه ــديث از  Qك ــل ح ــى = جه ــن جمتب ــام حس  Qام
 ) (أرشد).Q(=أربعون حديثاً عن اإلمام احلسن املجتبى 

امـام حسـن  Kكريم اهـل بيـت  -٧٥٢
 مطبوع]   -[بالفارسيّة  Qجمتبى 

د رضا الراشديّ  ، حممّ  للطيف الراشديّ
هــ.ش ١٣٨٧قم،  -انتشارات الهوتيان

=)٢٠٠٨ ،  صفحة. ٦٤م)، رقعيّ
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عبـــاد وزنــدكانى اهـــل ســريه <اجلــزء الرابــع مـــن جمموعــة 
 ).K(= سرية عبادة وحياة أهل البيت  >Kبيت

رين عنوانــاً تتنــاول رشح حــال ـحيتــوي الكتــاب عــىل اثنــني وعشــ
 .Qاإلمام احلسن 

بـه روايـت اهـل  Qرت امـام حسـن جمتبـى ـكريم اهل بيـت حضـ
ــى  ــن املجتب ــام احلس ــت اإلم ــل البي ــريم أه ــنت (= ك ــل  Qس ــة أه برواي

 Qه روايــت اهــل ســنت (=اإلمــام احلســن بــ Qالســنّة) = امــام حســن 
.(  برواية أهل السنّة) (للحامتيّ

، ســريه اخالقــى وسياســى امــام Kكــريم اهــل بيــت  -٧٥٣
 خمطوطة]-.   [بالفارسيّةQحسن 

 )Q(= السرية السياسيّة واألخالقيّة لإلمام احلسن 
 ملرضيّة عيل املريزائيّ 

 د.مشه -أُطروحة حوزويّة، املدرسة العلميّة الرضويّة
، ســريه اخالقــى وسياســى امــام Kكــريم اهــل بيــت  -٧٥٤

 خمطوطة]-.   [بالفارسيّةQحسن 
ــة والسياســيّة لإلمــام ، الســرية األK(= كــريم أهــل البيــت  خالقيّ

 )Qاحلسن
د شاهي  ملريم حممّ

ـــة، مدرســـة رقيّـــة  مشـــهد،  -العلميّـــة Pأُطروحـــة حوزويّ
 م).٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧
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-املحســـنني)   [بالفارســـيّةكـــريم خوبـــان  (=كـــريم  -٧٥٥
 خمطوطة]

 ألمري النجفيّ 
(= املركــز اإلعالمــيّ  Qبايكــاه جــامع اطــالع رســانى امــام جمتبــى 

ــــ ص ــــى ـالتخصّ ــــام املجتب ـــــ.ش (= ١٣٩٣)، Qيّ لإلم م)، ٢٠١٤ه
 صفحة. ٢٤رقعيّ مربّع (خشتي)، 

ــاب Qأربعــون حــديثاً عــن اإلمــام املجتبــى  ، االســم اآلخــر للكت
 .>Qد امام حسن جمتبى جهل حديث ناب در مور<

 ).Q(أربعون حديثاً صحيحاً بشأن اإلمام احلسن املجتبى 
 مطبوع]-[بالعربيّة   Qكلمة اإلمام احلسن  -٧٥٦

 للسيِّد حسن احلسينيّ الشريازيّ   
بــــــريوت،  -Q: دار الصــــــادق ١ط

ـــــــ، ط١٣٨٥ ــــــام ٢ه ــــــة اإلم س : مؤسّ
: ٣هـــــ، ط١٣٨٦العــــراق،  -Qالصــــادق

ـــ، ط١٣٨٨ ــة ٤ه س ــاء: مؤسّ ــريوت،  -الوف ب
ـد األمـني، هـ، طبعـة أُخـر: هيـأ١٤٠٣ ة حممّ
ـــ، ١٤٢١ ، ط٢٠٠٠ه ــريّ ــة:  ٢١٠: ١م، وزي ــات التالي ــفحة، الطبع ص

 صفحة. ٢٥٦
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ــى  ــام املجتب ــاة اإلم ــاد حي ــاب أبع ــاول الكت ــ Qيتن ــة عش ر ـيف أربع
 فصالً مستقالً، فهرس حمتويات الكتاب، هكذا:

ــــواعظ ــــادات، امل ــــات، العب ــــات، الوالئيّ ــــالق، اإلهليّ ، األخ
ـــم،  كَ ـــات، احلِ ق ـــايا، متفرّ ـــابالت، الوص ـــائل، املتق ـــات، الرس السياس

قات. عر، األدعية، متفرّ  الشِّ
م الكتاب إىل اللغة الفارسيّة.  وقد تُرجِ

م وفنون الكلم   [بالفارسيّة -٧٥٧ كَ  مطبوع]-كنوز احلِ
ــائيّ املريجهــاين  ــيِّد حســن الطباطب للس

 هـ)١٤١٣-١٣١٩(
ــامد ز ـــ.ش ١٣٧١أصــفهان،  -ادهحســينيّة ع ه

=)١٩٩٢ ،  صفحة.    ٢٧٣م)، رحيلّ
ل من دورة  ـم<اجلزء األوّ كَ ذات  >كنوز احلِ

ر جـزءاً، الـذي ألَّفـه املؤلِّـف بعـد ـاألحد عشـ
يف كلـامت أمـري  >مصـباح اهلدايـة<تأليف كتاب 

ــق كــلّ جــزء مــن أجــزاء Qاملــؤمنني  ــة ، وتعلَّ الــدورة بواحــد مــن األئمّ
، ويشتمل هذا اجلزء عىل املطالـب التاليـة: اخلطـب، الرسـائل، Kاألطهار

 القصار، مرفقة بالرتمجة الفارسيّة. Qكلامت اإلمام املجتبى 
(=مقـاطع مـن حيـاة اإلمـام  Qكوتاهه هايى از زندكى امـام جمتبـى 

 .) = تنهاتر از تنها (= األكثر وحدانيّة من الوحدة)Qاملجتبى 
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 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qكودك باهوش: امام حسن  -٧٥٨

: اإلمام احلسن   )  Q(= الطفل الذكيّ

 أبو الفضل هادي منش

(نينــو =) انتشــارات حــديث نينــوا- 

ـــم،  ــــ.ش (=١٣٨٨ق ـــيّ ٢٠٠٩ه م)، رقع

 صفحة. ١٢مربّع (خشتي)، 

ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــان <اجل كودك

ــامنى ــومني  >آس ــال املعص ــص األطف ــول قص ــامويّون) ح ــال الس (=األطف

ــام  ــاة اإلم ــائع حي ــاب وق ــاول الكت ــال، يتن ــة األطف ــة بلغ ــور احلاكي بالص

 يف طفولته. Qاملجتبى 

 مطبوع]-كهكشان غريب   [بالفارسيّة -٧٥٩

ة الغريبة)    (= املجرّ

 لروشن سليامين

بوستان كتـاب (=بسـتان الكتـاب)، كتـاب 

ــم،  -إرشاق ـــ.ش (=١٣٩٢ق م)، ٢٠١٣ه

 صفحة. ٣٢رقعيّ مربّع (خشتي)، 
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ــى  ــاة اإلمــام املجتب ــة حي ــات  Qقصّ مــن  الــوالدة إىل الشــهادة بأبي

ة بلغـة الناشـئة مزدانـة بالرسـوم احلاكيـة، العنـوان اآلخـر للكتـاب  شعريّ

(=حيــاة اإلمــام  >از والدت تــا شــهادت Qزنــدكى امــام حســن جمتبــى <

  الشهادة).من الوالدة إىل Qاحلسن املجتبى 
 * * 
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ــى  -٧٦٠ ــبط النب ــىل س ــني املل ــره ب ــزارش كنك ــن  Nك ــام حس ام
 مطبوع]-[بالفارسيّة    Qجمتبى 

يــــر املــــؤمتر العــــامليّ لســــبط (=تقر
 )   Qاإلمام احلسن املجتبى  Nالنبيّ 

 لعباس اجلعفريّ 
(=جممع أهل  Kجممع جهانى اهل بيت 

)، كنكــره بــني العــامل Kالبيــت  املــىل ســبط يّ
 -)Q(=املـؤمتر العـامليّ لسـبط النبـيّ  Qالنبى

، ١٤٣٥هـ.ش/ ١٣٩٣طهران،   صفحة. ١٥٠هـ.ق، رقعيّ
حيتــوي الكتــاب عــىل جمموعــة بــرامج املــؤمتر العــامليّ لســبط 

ــيّ ال ــنة  Qنب ــد س ـــ.ش (=١٣٩٣املنعق ــة ٢٠١٤ه ــران، يف ثالث م) يف طه
 أقسام، عىل النحو التايل:

 العلميّة للمؤمتر.. األنشطة العلميّة للجنة ١
 . تقرير انعقاد املؤمتر.٢
ر ملؤمتر سبط النبيّ ٣ . Q. التقرير املصوَّ  العامليّ

 ک
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   Qكـــزارش حلظـــه بـــه حلظـــه از شـــهادت امـــام جمتبـــى  -٧٦١
 مطبوع]  -[بالفارسيّة

ــام  ــهاد اإلم ــييلّ الستش ــر تفص (= تقري
 )Qاملجتبى 

د رضا األنصاريّ   ملحمّ
هــ.ش ١٣٨٧قـم،  -دليل ما (=دليلنـا)

=)٢٠٠٨ ،  صفحة. ٤٤م)، رقعيّ
 

ــور يف  ــن أُم ــدث م ــا ح ــائع م ــات وق ــن جمري ــاب ع ث الكت ــدَّ يتح
ـل اعـتامداً عـىل مـا جـاء  لبشـك Qكيفيّة استشـهاد اإلمـام املجتبـى  مفصّ

ــيّة يف  ــورة قصص ــك بص ــيد ذل ــمّ تنض ــربة، وت ــة املعت ــادر التارخييّ يف املص
 مخسة أقسام، هي:

م، اال ــمّ ــهاد، التس ــع االستش ــا توقّ ى، م ــدمَّ ــييع امل ــهاد، التش ستش
 جر بعد الدفن.

 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qكزيده زندكانى امام حسن جمتبى  -٧٦٢
 )Q(= املختار من سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 

 لداود صفر زاده
 صفحة. ٢٧م)، ١٩٩٩هـ.ش (=١٣٧٨طهران،  -انتشارات راحية
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 Qحســن جمتبــى  كزيــده مقــاالت وكارنامــه مصــادر بريامــون امــام
ــــ ـــاالت خمتص ـــنَّف(= مق ص ـــن  رة ومُ ـــام احلس ـــول اإلم ـــادر ح مص

 (بارسا). Q) = امام حسن جمتبى Qاملجتبى
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Lكفتكو حسن وحسني  -٧٦٣

 )L(= حوار احلسن واحلسني 
 لكوكب بور رنجرب
 طهران -انتشارات إسالميّة

ـــل بيـــامرب  -٧٦٤   Qحضــــرت امـــام حســـن جمتبـــى  Nكَ
 مطبوع]  -[بالفارسيّة

.. اإلمـــــام N(= زهــــرة الرســـــول 
 )Qاحلسن املجتبى 

 حلسني الصالح
هــ.ش ١٣٨٤قـم،  -انتشارات حضـور

=)٢٠٠٥ ،  صفحة. ٨٠م)، وزيريّ
 >كتــاب هـا بــاران<جـزء مــن سلسـلة 

ــومني  ــاة املعص ــىل حي ف ع ــرُّ ــر) للتع ــب املط ــفحات K(= كت ــام ص ، مت
نة وبعـد ذكـر خال  Qن حيـاة اإلمـام املجتبـىصـة مـوجزة عـالكتاب ملوّ

ـة قصـرية مـن ـجيء بستّة عش ر فصـالً حيتـوي كـلّ فصـل منهـا عـىل قصّ
 ، وكانت عناوين الفصول كام هي أدناه:Qمراحل حياته 
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ـــة الســـامويّة، ســـؤال وجـــواب ـــي، املحبّ ، الـــوالدة، احلســـن منّ
ــهاد ــة، استش ــرتاح معاوي ــة، اق ــوء،  اخلطب ــة، الوض ــة ورد مجيل األب، باق

ــة الكــافر، ملــاذا الصــلح؟، طشــت  عــدوّ ال يــرحم، ســجن املــؤمنني، جنّ
ــة عــن اإلمــام  ــة أحاديــث مرويّ الــدم، متــاع الســفر، تغريــد الطــائر.. وثمّ

 قد ختلّلت فيام بني القصص. Qاملجتبى 
ل تنها    [بالفارسيّة -٧٦٥  مطبوع]-كَ

 (= الوردة الوحيدة)  
 وحيدي صدر ملهدي

ــ ــيا (نش س ــارات مِ ــك ـانتش ر الكرتوني
رحيــــــان) (= منشــــــورات رحيــــــان 

 صفحة. ٢٤اإللكرتونيّة)، جيبيّ صغري، 
ــة  ــن جمموع ــاين م ــزء الث ــتان<اجل لِس ــار) >كُ ــة األزه يف  )١((= روض

، مرفقــاً بقــرص مضــغوط، الكتــاب Kر معصــوماً ـمعرفــة األربعــة عشــ
ث عــاثني عشيف  ، Qتـاريخ اإلمـام املجتبـىن زوايـا مـن ر عنوانـاً يتحـدّ

 >Qرت حســـن بـــن عـــىل جمتبـــى ـحضـــ<العنـــوان اآلخـــر للكتـــاب 
 ).Qاإلمام احلسن بن عيلّ املجتبى (=

 

 ) اسم كتاب سعدي الشريازيّ املشهور.۱(
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نني  (مشتل احلسنني)  [بالرتكيّة اآلذريّة -٧٦٦ سَ لزار حَ  مطبوع]-كَ
 لفضل اهللا الرحيميّ 

 صفحة. ٥١٢م)، ١٩٥٢هـ.ش (=١٣٣١ -إسطنبول
ـــى  -٧٦٧ ـــزه نامـــه امـــام حســـن جمتب ـــرآن (وي لســـتان ق )  Qكَ
 مطبوع]   -[بالفارسيّة

(=روضــة زهــور القــرآن (عــدد خــاصّ 
 ) Qباإلمام احلسن املجتبى 
ة من املؤلِّفني  لعدّ

هــ.ش ١٣٨٣طهـران،  -وزارة اإلرشاد
=)٢٠٠٤ ،  صفحة. ٧٠م)، رحيلّ

ـــدد  ـــة  ١٨٦الع ـــن جملّ ـــرآن<م ـــتان ق لس ـــور  >كَ ـــة زه (= روض
بصــورة عــدد  Q، بمناســبة ذكــر مــيالد اإلمــام املجتبــى القــرآن)

 .Qخاصّ قد احتو عىل تسع مقاالت حول اإلمام 
ل رسخ  (= الوردة احلمراء)  [بالفارسيّة -٧٦٨  مطبوع]-كُ

 أبو الفضل هادي منش 
ـــس احليـــاة)  -نســـيم حيـــات (= نَفَ

م)، رقعـــيّ ٢٠١٣هــــ.ش (=١٣٩٢قـــم، 
 صفحة. ١٢مربّع (خشتي)، 
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ة الرمحة). >بيشسوايان مهربان<جمموعة جزء من   (= أئمّ
ة إهداء وردة محراء إىل اإلمام املجتبى  رة Qيروي الكتاب قصّ ، مصـوّ

ة للناشئة، العنوان اآلخر للكتاب   .>Qامام حسن <بالرسوم املعدّ
ــرا؟ (= امل ــذت ج ــى ل ــاهى ب ن ــاذا؟!) كَ ــاغة.. مل ــري املستس عــايص غ

(=ملـــاذا قبـــل اإلمـــام ذيرفت؟ صـــلح را بـــ Qجـــرا امـــام حســـن =
 الصلح؟). Qاحلسن

) >٧٨-٧٦<) (=خزانـــة املجمـــع ٧٨و  ٧٧و ٧٦كنجينـــه جممـــع (
 Qويزه نامـه كنكـره بـني امللـىل سـبط النبـى االكـرب امـام حسـن جمتبـى =

(=العــدد اخلــاصّ للمــؤمتر العــامليّ لســبط النبــيّ األكــرب اإلمــام احلســن 
 ).Qاملجتبى 

نجينه نور  (=خزانة النور)  -٧٦٩  مطبوع]-[بالفارسيّة  كَ
د حسني رحيميان، أمحد قايض الزاهديّ   ملحمّ

، ٢٠٠٩هــــــ.ش (=١٣٨٨ قـــــم، -حـــــاذق م)، وزيـــــريّ
 صفحة.٣٦٨

برســش هــا مــردم وباســخ هــا امــام <العنـوان اآلخــر للكتــاب 
(=أســئلة النــاس، وأجوبــة اإلمــامني احلســن  >Lحســن وامــام حســني 

 ).Lواحلسني 
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هرهـــا حســـنى   -٧٧٠ -(=اجلـــواهر احلســـنيّة)  [بالفارســـيّةكَ
 مطبوع]

 ألمحد زماين  
ــــــ ــــــروفـنش ــــــم، ط -ر مع : ١ق

ــــــــ.ش (=١٣٧٨ ـــــــة ١٩٩٩ه م)، الطبع
 :ــــــر ـــــــ.ش (=١٣٨٣األُخ م)، ٢٠٠٤ه

 ،  صفحة. ٨٠جيبيّ
ـــاب  ـــر للكت ـــوان اآلخ ـــن <العن ـــام حس ـــدحيث از ام ـــل ح جه

 ).Q(=أربعون حديثاً عن اإلمام احلسن املجتبى  >Qجمتبى
ـــوا -٧٧١ وش ـــيّةكَ ـــرش)   [بالفارس ـــرط الع ـــرش  (=ق -ره ع

 مطبوع]
 حلسني الصبوريّ 

م، قــــــ -انتشــــــارات صــــــبوريّ 
، ٢٠٠٠هــــــــ.ش (=١٣٧٩ م)، جيبـــــــيّ

 صفحة.٤٨
جهـل حـديث از <العنوان اآلخر للكتاب 

)، فـيام Q(=أربعون حديثاً عن اإلمام احلسن املجتبى  >Qامام حسن جمتبى 
 .Qا قيل فيه ورد بلسان اآلخرين يف بيان مقاطع من حياته وم
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وهر كرانبها  (=اجلوهرة الثمينة)  [بالفارسيّة -٧٧٢  خمطوطة]-كَ
 جلعفر الصبوريّ 

، االســم اآلخــر Qلإلمــام احلســن  Qرشح لوصــيّة أمــري املــؤمنني 
 .>الدرر البهيّة يف ترمجة الوصيّة<للكتاب 

ويا بارا اونا ويدا فِليز   [باإلسبانيّة -٧٧٣  مطبوع]-كَ
ة   إيران اإلسالميّةلسفارة مجهوريّ

ــــالميّة ــــران اإلس ــــة إي ــــفارة مجهوريّ ــــرس  -س ــــوينس آي ب
 م.٢٠٠٠(األرجنتني)، 

احلاوية عىل وصايا  >هنج البالغة<ترمجة للرسالة احلادية والثالثني من 
 يف كيفيّة العيش الكريم. Qلإلمام احلسن  Qأمري املؤمنني 

ــيّة  ــاب إىل الفارس ــوان الكت ــة عن ــوب<ترمج ــدكى خ ــا زن  >راه ه
يِّبة)، واألصل هو:  (=سبل احلياة الطَّ

(Guia Para una Vida Feliz) 
هر از صدف معرفت   [بالفارسيّة -٧٧٤  مطبوع]-كَ

 (=جوهرةٌ من صدف املعرفة)
 لعبد احلميد اآليتيّ 

 هـ١٤٢١انتشارات سيادت، 
ــالة احلاد ــة الرس ــن ترمج ــني م ــة والثالث ــة<ي ــج البالغ ــوان >هن ، العن

ــاب  ــر للكت ــ<اآلخ ــيت حض ــىل ـوص ــان  Qرت ع وارش ــد بزركَ ــه فرزن ب
البنــه  Q(=وصــيّة اإلمــام عــيلّ  >Qرت امــام حســن جمتبــى ـحضــ

 ).Qاألكرب اإلمام احلسن املجتبى 
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 مطبوع]-[بالفرنسيّة    Qلُ امام احلسن  -٧٧٥
 للسيِّد مهدي اآلية اللّهيّ 

م: شكيب بن بديرة    املرتجِ
ــم  -انتشــارات أنصــاريّان  هـــ/١٤١٧ق

١٩٩٦ ،  صفحة. ٢٤م، وزيريّ
ـــن دورة  ـــع م ـــزء الراب ـــس <اجل اوس ل

 ذات األربعة عرش جزءاً. >اينفيلِيْبِلْز
 مطبوع]-[بالفرنسيّة   Qلُ ايامم احلسن  -٧٧٦

 لعبّاس أمحد البستاينّ 
سة اإلمام عيلّ   قم  -Qمؤسّ

 ،  صفحة. ١٤٢رقعيّ
يف  Qيتناول الكتاب حياة اإلمام املجتبـى 

 نواناً.أربعة عرش ع

 ل
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ــــى  -٧٧٧ ــــامم حســــن جمتب ــــروث: اي ــــولج، ت   Qاليــــت، ن
   مطبوع]-[باإلنجليزيّة

ة إيران اإلسالميّة  لندن -لسفارة مجهوريّ
ـــة إيـــران اإلســـالميّة  -ســـفارة مجهوريّ

، ١٩٩٩لندن،   صفحة. ٣٢م، جيبيّ
ترمجـــة عنـــوان الكتـــاب إىل الفارســـيّة 

(= النـور،  >Qنور وعلـم وحـقّ امـام حسـن <
ــى  ــن املجتب ــام احلس : اإلم ــقّ ــم، احل )، Qالعل

 وما عىل غالف الكتاب: 
(Light, Knowledge, truth, Imam Hassan 

Mujtaba (a.s)) 
 مطبوع]-لباس ها هبشتى  (=ثياب اجلَنّة)  [بالفارسيّة -٧٧٨

 للسيِّدة نور اهلد الطباطبائيّ  
ــريم ــرآن الك ــة الق ــارات جامع ــم،  -انتش ق

م)، رقعــــيّ مربّــــع ٢٠١٤هـــــ.ش (=١٣٩٣
 صفحة. ١٢(خشتي)، 

   >برسان هبشتى<اجلزء الثالث من جمموعة 
ــاري  ــن الب ــلة م ــة املرس ــاب اجلنّ ــة ثي ــن رواي ــاب ع ث الكت ــدَّ يتح

ــاىل  ــنَني إىل تع ــفحات  Lاحلس ــت ص ــعيد، وازدان ــد الس ــبة العي بمناس
 الكتاب بالرسوم احلاكية بلغة الناشئة.
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  ٤تـــواريخ احلجـــج عـــىل اخلالئـــق، ججلـــج احلقـــائق يف  -٧٧٩
 خمطوطة]-[بالعربيّة

 هـ)١٣١٠ألمحد اليزديّ املشهديّ (ت 
اجلزء الرابع من جملد بأربعة عرش جزءاً يف تاريخ سرية حيـاة األربعـة 

 .Qعرش معصوماً، الذي خيتصّ اجلزء الرابع منه باإلمام احلسن 
 ]١٩٠/ الرقم ٢٩٦: ١٨[الذريعة 

٧٨٠-   مطبوع]-(=حلظة اليقظة)  [بالفارسيّةحلظه بيدار 
 ملهدي وحيدي صدر  

انتشـــــارات عـــــروج انديشـــــه 
مشـــــــهد،  -(=عـــــــروج الفكـــــــر)

ـــ.ش (=١٣٨٥ ــع ٢٠٠٦ه ــيّ مربّ م)، رقع
 صفحة. ١٢(خشتي)، 

ــع مــن جمموعــة  ــاب<اجلــزء الراب ــاب  >آفت ــور الشــمس)، الكت (=ن
 بأُسلوب قصيص عىل مستو الناشئة. Qيطرح حياة اإلمام احلسن 

ـــن  -٧٨١ ـــام احلس ـــاة اإلم ـــن حي ـــات م ـــة   Qملح -[بالعربيّ
 خمطوطة]

 للسيِّد مرتىض احلسينيّ الشريازيّ 
 : د الشريازيّ  ]٣٢٣[أُرسة املجدِّ
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  Qاملــؤمتن يف دفــع الشــبهات عــن اإلمــام املجتبــى احلســن  -٧٨٢
 مطبوع]-[بالعربيّة

 اهلاد  
، م ســــة اجلــــواد، الرائــــد، جيبــــيّ ؤسّ

 صفحة.٤٨
الكتاب ردٌّ عىل الشـبهات املطروحـة عـىل 

 .Qحول صلح اإلمام احلسن  >أنا شيعيّ <موقع 
  Lماجراهــا دو بــرادر: امـــام حســن وامــام حســـني  -٧٨٣
 مطبوع]-[بالفارسيّة

(=التــــاريخ املشــــرتك لألخــــوين: 
 )Lاإلمام احلسن واإلمام احلسني 

 جايل الطهراينّ  لعيل رضا الر

 م
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، ٢٠٠٣هــــ.ش (=١٣٨٢قـــم،  -انتشـــارات صـــالة م)، رقعـــيّ

 صفحة. ٩٦

ـــاريخ املشـــرتك لإلمـــام يف  Lاحلســـنَني  نييتنـــاول الكتـــاب الت

ــي ــائع الت ــداث والوق ــد مج األح ــاً، وق ــورمها مع ــا حض ل فيه ــجّ ــا س عه

 املؤلِّف يف ثالثة فصول، هي:

ــنان  ــنان  Lاحلس ــرآن، احلس ــ Lيف الق ــول اهللا ـيف عص ، Nر رس

 .Nبعد رسول اهللا  Lاحلسنان 

 مطبوع]-ماه تنها  (=القمر املنفرد)  [بالفارسيّة -٧٨٤

 جلواد النعيميّ  

ــ ــلـنش ــهد،  -ر جلي ـــ.ش ١٣٨١مش ه

=)٢٠٠٢ ،  صفحة. ٨٠م)، رقعيّ

جشــــمه <اجلــــزء الرابــــع مــــن دورة 

 (=عني الشمس). >خورشيد

 

ــة حيــاة اإلمــام احلســن  بأُســلوب أديبّ فصــيح بليــغ،  Qحيكــي قصّ

ـة  >Qقصـه زنـدكى امـام حسـن جمتبـى <العنـوان اآلخـر للكتـاب  (=قصّ

 ).Qحياة اإلمام احلسن املجتبى 
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 مطبوع]-ماه مدينه  (=قمر املدينة)   [بالفارسيّة -٧٨٥

لقســم الدراســة والبحــث يف مســجد 

 مجكران

ـــران ـــجد مجك ـــارات مس ـــ -انتش م، ق

ــــــــ.ش (=١٣٨٥ ـــــــيّ ٢٠٠٦ه ، م)، رقع

 صفحة. ٦٢

 

ة عن حياة اإلمام احلسن ـجمموعة قصصيّة حتتوي عىل ثامين عش رة قصّ

زنـدكانى امـام <بأُسلوب نثري مجيل، العنـوان اآلخـر للكتـاب  Qاملجتبى 

 ).Q(=سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى  >Qحسن جمتبى 

ـــى  -٧٨٦ ـــن جمتب ـــام حس ـــدكانى ام ـــون زن ـــاحثى بريام   Qمب

 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Q(=بحوث حول سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 

د رضا طباطبائي نسب  للسيِّد حممّ

ة   صفحة. ٦٠طهران، جيبيّ كبري،  -Kانتشارات نور األئمّ

ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــت<اجل ــا معرف ــمه ه ــابيع  >جش (=ين

 املعرفة) ذات األربعة عرش جزءاً.
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 ]مطبوع-مبارزه ا در قالب صلح   [بالفارسيّة -٧٨٧
 ة صلح)    (=مواجهة يف هيأ

ـــــ لْس ـــــا الكُ ـــــاينّ ـلرض رخيّ الكاش
 هـ)١٤١١(ت

هـــ.ش/ ١٣٥٧قــم،  -انتشــارات شــفق
١٣٩٩ ،  صفحة. ٦٤هـ.ق، رقعيّ

ــلح  ــول ص ــاب ح ــب الكت ــدور مطال ت
 ، بالعناوين التالية:Qاإلمام املجتبى 

ة صــلح، مــا هــو جممــل اإلشــكال؟ جــواب مواجهــة يف هيــأ
العلــامء، جوابنــا، بعــد مقتــل عــثامن، البيعــة لإلمــام، قطــع العــدوّ 
ـــدعوة!  ـــتجاب ال ـــائن مس ـــبح اخل ـــاك.. يص ـــة، هن ـــرؤوس بالقطن ال

ـــيلّ  ـــام ع ـــهاد اإلم ـــن  Qاستش ـــام احلس ـــة لإلم ك Qوالبيع ـــرّ ، التح
ــاذا  ــة، م ــراءات معاويّ ــكر، إغ ــة العس ــدم إطاع ــافر وع ــة، تن للمواجه

 يف ساباط املدائن؟! هـل كـان عـدد مـوايل اإلمـام احلسـن أقـلّ مـن جر
الســبعني رجــالً؟ النتيجــة املستخلصــة مــن هــذه النهضــة، نتــائج صــلح 

 ، التحقيق يف القضيّة.Qاإلمام احلسن 
ـــاب  ـــر للكت ـــوان اآلخ ـــ<العن ـــيىل فش ـــام حتل ـــلح ام ـرده از ص

كثَّفة عن صلح اإلمام احلسن  >Qحسن  ).Q(=دراسة مُ
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 مطبوع]-طر وكَالب   [بالفارسيّةمثل ع -٧٨٨
 (=كالعطر وماء الورد)  

 ملصطفى رمحن دوست
ــة، طهــران،  ـــ.ش ١٣٩٢انتشــارات مدرس ه

 صفحة. ٣٢م)، رقعيّ مربّع (خشتي)، ٢٠١٣(=
ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ل ١٤<اجل ــبدكَ ــ >س ــع عش ــة ـ(=أرب رة باق

ــ ــاب مزدان ــاول الكت ــى  اً ورد)، يتن ــاة اإلمــام املجتب بلغــة  Qبالرســوم حي
الناشــئة يف مخســة فصــول، هــي: الــوالدة، الطفولــة، الشــباب، الرجولــة، 

 >Qزنـدكى نامـه امـام حسـن جمتبـى <الكهولة، العنـوان اآلخـر للكتـاب 
 ).Q(=سرية اإلمام احلسن املجتبى

ل الربيع)  [بالفارسيّة -٧٨٩  مطبوع]-مثل نوهبار  (=كأوّ
 ملهدي الصبوحيّ 

كمــة) هـــ.ش ١٣٨٧ران، طهــ -صــحيفه خــرد (=صــحيفة احلِ
=)٢٠٠٨ ،  صفحة. ٧٠م)، رقعيّ

ل الربيع)  [بالفارسيّة -٧٩٠  مطبوع]-مثل نوهبار  (=كأوّ
، عـــادل  للســـيِّد رشيـــف الـــريضّ

، عبد املهدي معروف زاده    السواعديّ
هــ.ش ١٣٨٦ -جامعة الشـهيد مجـران

=)٢٠٠٧ ،  صفحة. ٦٦م) رقعيّ
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ل الربيع)  [بالفارسيّ  -٧٩١  مطبوع]-ةمثل نوهبار  (=كأوّ

 ملهدي وحيدي صدر

 صفحة ١٢رقعيّ مربّع (خشتي)، 

ــزاء  ــامن<أحــد أج ــة  >جمموعــة آس ــان لقصّ ــامء)، بي (=جمموعــة الس

ــه للناشــئة، العنــوان اآلخــر  Qحيــاة اإلمــام احلســن  بالشــعر املوجَّ

 ).Q(=اإلمام احلسن املجتبى  >Qامام حسن جمتبى <للكتاب 

ـــبُوت)، ج جمـــالس شـــب هـــا شـــنبه ـــايل السُّ  ٧(=جمـــالس لي

 غريب در وطن (غريب يف الوطن).=

بـــني ومـــيض احلـــرف ووهـــج القافيـــة   Qاملجتبـــى  -٧٩٢

 مطبوع]-[بالعربيّة

 ملجموعة مؤلِّفني

ــــة ــــة املختصّ ــــة األدبيّ ــــم،  -املكتب ق

١٤١٩ ،  صفحة. ٢٢٢هـ، وزيريّ

ــــامء  ــــة عل ــــاالت جلس ــــة مق جمموع

ــف< ــم >القطي ــة ق ــعوديّة يف مدين ــبة  الس بمناس

ــى  ــن املجتب ــام احلس ني: Qوالدة اإلم ــمَ ــىل قس ــات ع ــت النتاج ، جعل

 البحوث العلميّة، واملقاالت األدبيّة.
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 يشتمل القسم العلميّ عىل املقاالت التالية:
 ملهدي العوازم. -مواقف وأهداف Qاإلمام احلسن 

ــول والــرفض للســيِّد  -حــديث الطــائفتني مــن املســلمني بــني القب
اش.  عيل اجلرّ

إطاللة عىل حمنة الذكر- . د جواد الطرحييّ  ملحمّ
. – Qإثارات حول صلح اإلمام احلسن  مديّ د العَ  للسيِّد حممّ

 حلسني بدر. -حدود العصمة
 لنزار سنبل. -إىل معاوية Qمعطيات رسائل اإلمام احلسن 

 ويشتمل القسم األديبّ عىل املقاالت التالية:
 عبد املجيد فرج اهللا.ل -واقع الشعر اإلسالميّ بعد اخلالفة

ــي ــتويات التلقّ ــة يف مس س، دراس ــدّ ــرتان املق ــرة االق ــامر  -ثم لث
.  الونديّ

 لنزار سنبل. -قراءات يف وادي السنا
 لقاسم آل قاسم. -سامت البقيع

 ملعروف عبد املجيد. -كبد وجراحك اخلرضاء
. -الند املحرتق  ليقني البرصيّ
. -البوح املشتهي  لفرات األسديّ

 لعيل فرج. -اجلرحصوفيّة 
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 مطبوع] -يف قرية سعيد   [بالعربيّة Qاملجتبى  -٧٩٣
د عبد الرضا  زيعور  ملحمّ

هـــــ/ ١٤٢٦بــــريوت،  -دار اهلــــادي
٢٠٠٥ ،  صفحة. ١٦م، رقعيّ

، يـروي >أنوار اهلد<أحد أجزاء جمموعة 
ة حياة اإلمام احلسن  عـىل لسـان  Qالكتاب قصّ

 .Qجدّ الناشئ سعيد يف ذكر ميالد اإلمام 
 مطبوع]-[بالعربيّة   Qاملجتبى من سرية اإلمام املجتبى  -٧٩٤

 حلسني الوحيد اخلراساينّ  
يقة الشــــهيدة ــــدِّ دمشــــق،  -دار الصِّ

، ٢٠١٠هـ/ ١٤٣١  صفحة. ٤٨م، رقعيّ
يف  Qيتناول الكتاب حياة اإلمام املجتبـى 

 سبعة أقسام.
 

 خمطوطة]-[بالعربيّة  Lجممع البحرين يف فضائل السبطني  -٧٩٥
 للسيِّد ويلّ اهللا بن نعمة اهللا الرضويّ 

ـــب عـــن الرســـول وأهـــل ، م٢٣: ٢٠[الذريعـــة  عجـــم مـــا كت
 ]٥١: ٧ Kالبيت

 ]٤٣٣: ٢، إيضاح املكنون٤٤٨[كشف احلجب واألستار: 
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ــيّ  -٧٩٦ ــبط النب ــامليّ لس ــؤمتر الع ــاالت امل ــام  Nجمموعــة مق اإلم
 مطبوع]  -[بالعربيّة   Qاحلسن املجتبى 

 Qلسكرتاريّة مؤمتر سبط النبيّ 
(=جممــع  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت 

) Kأهــل البيــت  قــم، مــؤمتر ســبط  -العــامليّ
ـــــيّ  ـــــران،  Qالنب ــــــ.ش/ ١٣٩٣بطه ه

١٤٣٥ ،  صفحة. ٦٦٨هـ.ق، وزيريّ
املرتمجـة إىل اللغـة  Qاملختار من مقاالت املؤمتر العامليّ لسـبط النبـيّ 

 العربيّة، وحيتوي الكتاب عىل املقاالت التالية:
ـــن  ـــام احلس ـــن Qاإلم ـــام احلس ـــة اإلم ـــا،  Q، خالف وظروفه

، Q، حيــاة اإلمــام احلســن Qومضــات مــن عهــد اإلمــام املجتبــى 

ــن  ــام احلس ــيّة اإلم ــائص شخص ــن Qخص ــام احلس ــائص اإلم ، Q، خص

ــة يف عصــ ــة والثقافيّ ــاة اإلمــام Qم احلســن ر اإلمــاـاألوضــاع الدينيّ ، حي

ومــا جــر فيهــا مــن وقــائع وأحــداث، البُعــد اإلســرتاتيجيّ  Qاحلســن 

ــن  ــام احلس ــلح اإلم ــن Qلص ــام احلس ــه  Q، اإلم لَم ــداؤه وظَ ــه أع ظَلمَ

ــ ــرب يف العص ــاظرة الك ــون، املن خ ــاريخ واملؤرِّ ــلح ـالت ، ص ــويّ ر األُم

ة، أضـــواء عـــىل مســـرية اإلمـــام .. قـــراءة جديـــدQاإلمـــام احلســـن 

ــة يف ديناميتهــا وحتوالهتــا، اإلمــام احلســن  Qســناحل ــة  Qاجلهاديّ وأجوب
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ــن  ــام احلس ــب إىل اإلم ــا نس ــبهة يف م ــائلني، درء الش ــة،  Qالس ــن هتم م

ــة لســرية وفكــر اإلمــام احلســن  ، مــع اإلمــام Qمبــادئ املعرفــة الوجوديّ

 (شعر). Qيف يوم شهادته، احلسن السبط  Qاحلسن 

ى امـــام (=جمموعـــة  Qحســـن  جمموعـــه دوازده قصـــه از زنـــدكَ

ـة عـن حيـاة اإلمـام احلسـن ـقصصيّة من اثنتـي عشـ ) = تنهـاتر Qرة قصّ

 از بدر (=أكثر غربة من األب).

رت امـام ـحضـ Kجمموعه شعر در مدايح ومراثى كريم اهل بيـت 

 K(=جمموعة شـعريّة يف مـدح ورثـاء كـريم أهـل البيـت  Qحسن جمتبى 

 (=غريب املدينة).) = غريب مدينه Qاإلمام احلسن املجتبى 

امــام  Nجمموعــه مقــاالت مهــايش بــني املــىل ســبط النبــى  -٧٩٧

 مطبوع]-.   [بالفارسيّة٣-١، جQحسن جمتبى 

(=جمموعة مقاالت املؤمتر العامليّ لسـبط 

 )٣-١، جQاإلمام احلسن املجتبى  Nالنبيّ 

، حسني رسوليان     لعبّاس اجلعفريّ
  

 



 ٥٤٣ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

ــي  ــبط النب ــؤمتر س ــم، م ــران،  Qق ـــ.ش/ ١٣٩٣بطه ـــ.ق، ١٤٣٥ه ه

، ج  صفحة.٤٨٨: ٣صفحة، ج ٥٠٦: ٢صفحة، ج ٤٢٤: ١وزيريّ
ــيّ  ــبط النب ــامليّ لس ــؤمتر الع ــاالت امل ــن مق ــار م ــد  Qاملخت املنعق

ـــاوين املقـــاالت عـــىل ٢٠١٤هــــ.ش (=١٣٩٣بطهـــران ســـنة  م)، عن
 الرتتيب التايل:

ي  ــدِّ ــرتة تص ــة بف ــوادث اخلاصّ ــاة واحل ــل للحي ل: حتلي ــزء األوّ اجل
ــن  ــام احلس ــن Qاإلم ــام احلس ــاة اإلم ــذ  Q، حي ــيّة من ــه املعيش وظروف

وتارخيــه منــذ الــوالدة إىل  Qالــوالدة إىل الشــهادة، حيــاة اإلمــام احلســن 
، الفضــائل األخالقيّــة لإلمــام Qالشــهادة، حيــاة وتــاريخ اإلمــام احلســن 

ــن  ــلQاحلس ــ ، حتلي ــة يف عص ــارات الفكريّ ــى ـللتيّ ــام املجتب ، Qر اإلم
ــني  ــام احلس ــن واالم ــام احلس ــرتة اإلم ــة لف ــة مقارن ــي Lدراس ، دور بن

ــام  ــد اإلم ــدنيني يف عه ــييع امل ــالميّة، تش ــة اإلس ــراف األُمّ ــة يف انح أُميّ
يف املصــادر  Q، املراجــع التارخييّــة حليــاة اإلمــام احلســن Qاحلســن 

، ثــورة Qاالجتامعيّــة ألبنــاء اإلمــام املجتبــى القديمــة، احليــاة السياســية و
ــنيّني يف عهــد اإلمــام الكــاظم  ــة الســيِّد عبــد العظــيم Qاحلَسَ ، دور وأمهيّ

ــادي  ــام اهل ــد اإلم ــنيّ يف عه ــQاحلس ــنيّني يف نش ــيُّع يف ـ، دور احلَسَ ر التش
 بالد األندلس.
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ــى  ــن املجتب ــام احلس ــد اإلم ــاة عن ــاطة احلي ــاين: بس ــزء الث ، Qاجل
ـــة لإلمـــام احلســـن الســـرية األ يف مـــرآة  Q، اإلمـــام احلســـن Qخالقيّ

ــة  ــرية العباديّ ــج الس ــان هن ــع بي ــيّ م ــلوك األخالق ــري الس ــالق، تفس األخ
ــن  ــام احلس ــامّ لإلم ــيلّ الع ــلوك العم ــط احلQوالس ة ، نم ــاديّ ــاة االقتص ي

، عالقــة اإلنفــاق والــرزق يف ســرية اإلمــام Q(املعيشــيّة) لإلمــام احلســن 
ـــى  يف مواجهـــة  Qتيجيّات اإلمـــام احلســـن ، إســـرتاQاحلســـن املجتب

ــىل  ــرور ع ــه، م ــة يف زمان ــيّة واالجتامعيّ ــطرابات السياس ــل واالض القالق
، األهــداف األساســيّة Qاألخــالق واملجتمــع يف تعــاليم اإلمــام احلســن 

ــ ــى للرتبي ــن املجتب ــام احلس ــد اإلم ــاليبها عن ــة وأس ــرية Qة األخالقيّ ، س
ــة كــام جــ Qمــوجزة عــن تقاليــد اإلمــام املجتبــى  اء يف الروايــات، املرون

، دراســـة وثيقتَـــي Qالبطوليّـــة، إســـرتاتيجيّة انتصـــار اإلمـــام احلســـن 
ــة وصــلح مســكن ســاباط، اإلمــام احلســن  ة ـ: احلضــQصــلح احلديبيّ ريّ

 ن.واإليرانيّو Qوالبدويّة، اإلمام احلسن 
وإرثــه، اإلمــام  Qاجلــزء الثالــث: مدرســة اإلمــام احلســن املجتبــى 

ــة يف  Qاحلســن املجتبــى  وتفســري القــرآن، أُســس وجــذور امليــول الرتبويّ
ــى  ــن املجتب ــام احلس ــد اإلم ــالق عن ــدين واألخ ــات Qال ــنيف رواي ، تص

 Qر توجيهــاً مــن اإلمــام احلســن ـ، أربعــة عشــQاإلمــام املجتبــى 
ــة مــع اآلخــرين، جتــيلّ الصــالبة  الســتقرار العالقــات اإلنســانيّة  املطلوب
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ــ ــام املجتب ــاظرة اإلم ــدار يف من ــن Qى واالقت ــام احلس ــار  Q، اإلم بمنظ
ــى  ــن املجتب ــام احلس ــب اإلم ــائل ومناق ــنّة، فض ــامء  Qالس ــار عل بمنظ

يف رشح هنـــج البالغـــة البـــن أيب  Qالســنّة، اإلمـــام احلســـن املجتبــى 
ــد، اإلمــام املجتبــى  ــاب  Qاحلدي ، الســرية >الطبقــات الكــرب<يف كت

ـــة وا ـــن األخالقيّ ـــام احلس ـــة لإلم ـــ Qالجتامعيّ ـــار املستش ني، رقـبمنظ
ـــام احلســـن ـاملستشـــ ـــة  اإلم ـــة،  Qرقون ومكان ـــيّة واالجتامعيّ السياس

ــن  ــام احلس ــون اإلم ــبهة ك ــىل ش ــواب ع ــة  Qاجل ــاً، دراس ــالً مطالق رج
 .Qحتقيقية حول شبهات الوهابيّة والسلفيّة حول اإلمام احلسن 

ــــوار   -٧٩٨ ــــرار يف ترمجــــة عــــارش بحــــار األن حماســــن األب
 مطبوع]-[باألُردو

د   هـ)١١١١باقر املجليسّ (تللعالّمة حممّ
م: الســيِّد حا مــد حســني بــن الســيِّد حســني الفــيض آبــاديّ املــرتجِ

 هـ.١٣١٦هـ)، طبعة اهلند، ١٣٦٠اجلونبوري (ت 
ــى  ــام املجتب ــق باإلم ــم املتعلِّ ــة للقس ــابع  Qترمج ــزء الس ــن اجل م

 لكتاب بحار األنوار.
ـــاب  ـــر للكت ـــوان اآلخ ـــى <العن ـــام جمتب ى ام ـــدكَ ـــاريخ زن  >Qت

 )Q(=تاريخ حياة اإلمام املجتبى 
 ]١٢٥: ٢٠[الذريعة 
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 مطبوع]-حمرم راز  (=العارفة)   [بالفارسيّة -٧٩٩
 ملهدي وحيدي صدر

(=جممـع أهـل  Kجممع جهـانى اهـل بيـت 
ــــت  ) Kالبي ــــامليّ ــــم، -الع ـــــ.ش ١٣٨٧ق ه

شتي)، ٢٠٠٨(=  صفحة. ١٢م)، رقعيّ مربّع (خِ
ــة  ــن جمموع ــون م ــع والثالث ــزء الراب ردان<اجل ــابكَ ــرة  >آفت (=زه

ــن  ــام احلس ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح  Qالش
 وحضورها يف واقعة كربالء، وقد أُلِّف الكتاب للناشئة الصغار.

ــاب  ــر للكت ــوان اآلخ ــن <العن ــام حس ــرت ام ــة دخ ــانو فاطم  >Qب
 ).Q(=السيِّدة فاطمة ابنة اإلمام احلسن 

 مطبوع]-إليطاليّةحمرم راز  (=العارفة)   [با -٨٠٠
 ملهدي وحيدي صدر
ة: هانية تركيان  املرتمجِ

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت   -العــامليّ
شتي) ٢٠٠٩هـ.ش (=١٣٨٨قم،  ربّع (خِ  صفحة. ١٤م)، رقعيّ مُ

ردان<ترمجـــة اجلـــزء الرابـــع  والثالثـــني مـــن جمموعـــة   >آفتـــابكَ
ــ ــيّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش ــام (=زه ــة اإلم ة ابن

وحضــورها يف واقعــة كــربالء، بلغـة الناشــئة الصــغار املزدانــة  Qاحلسـن 
 بالرسوم.
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 خمطوطة]-حمرم راز  (=العارفة)   [بالبوسنيّة -٨٠١
 ملهدي وحيدي صدر

م: هتران خليل اويج  املرتجِ
) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)، ٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم،   صفحة. ١٤م)، رقعيّ مربّع (خِ
ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــام  ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــوؤن الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش (=زه
ــن  ــة  Qاحلس ه ــوم املوجّ ــة بالرس ــربالء، مزدان ــة ك ــورها يف واقع وحض

 للناشئة الصغار.
 مطبوع]-راز  (= العارفة)   [باإلسبانيّةحمرم  -٨٠٢

 ملهدي وحيدي صدر
ة: مرييم بياتريس (سميّة يونس)  املرتمجِ

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ
شتي)، ٢٠٠٩هـ.ش (=١٣٨٨قم،   صفحة. ١٢م)، رقعيّ مربّع (خِ

ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت
ــرة  ــام (=زه ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح الش

ــن  ــة  Qاحلس ه ــوم املوجّ ــة بالرس ــربالء، مزدان ــة ك ــورها يف واقع وحض
 للناشئة الصغار.



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٥٤٨

 مطبوعة]-حمرم راز (=العارفة)   [باإلنجليزيّة -٨٠٣

 ملهدي وحيدي صدر

م: عيل الرضائيّ   املرتجِ

)العــامل K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -يّ

شتي)، ٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم،   صفحة. ١٤م)، رقعيّ مربّع (خِ

ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــام  ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش (=زه

ـــن  ـــور  Qاحلس ـــع الص ـــغار م ـــئة الص ـــربالء للناش ـــورها يف ك وحض

 املرسومة.

 خمطوطة]-الربتغاليّةحمرم راز  (=العارفة)   [ب -٨٠٤

 ملهدي وحيدي صدر

م: رودريكو جلول  املرتجِ

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)، ٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم،   صفحة. ١٤م)، رقعيّ مربّع (خِ

ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــيِّدة فاط ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش ــام (=زه ــة اإلم ــة ابن م

ـــن  ـــع  Qاحلس ـــغار م ـــئة الص ـــربالء، للناش ـــة ك ـــورها يف واقع وحض

 .الرسوم



 ٥٤٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 خمطوطة]-حمرم راز (=العارفة)   [بالروسيّة -٨٠٥

 ملهدي وحيدي صدر

م: آنتوان (أنطوان) ساوين  املرتجِ

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)، ٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم،   صفحة. ١٤م)، رقعيّ مربّع (خِ

ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــام  ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش (=زه

 وحضورها يف واقعة كربالء، للناشئة الصغار مع الرسوم Qاحلسن 

 خمطوطة]-[باجلورجيّة  حمرم راز (=العارفة)  -٨٠٦

 ملهدي وحيدي صدر

م: أكرب املقديسّ   املرتجِ

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)،   صفحة. ١٤قم، رقعيّ مربّع (خِ

ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــام  ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش (=زه

ـــن  ـــع  Qاحلس ـــغار م ـــئة الص ـــربالء، للناش ـــة ك ـــورها يف واقع وحض

 .الرسوم
  



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٥٥٠

 خمطوطة]-حمرم راز (=العارفة)   [بالفرنسيّة -٨٠٧
 ملهدي وحيدي صدر

يزلن (مريم دوستي) م: ورونيك ماري كَ  املرتجِ
) Kلبيــت (=جممــع أهــل ا Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)، ٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم،   صفحة. ١٤م)، رقعيّ مربّع (خِ
ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــام  ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش (=زه
 وحضورها يف واقعة كربالء، للناشئة الصغار مع الرسوم Qاحلسن 

 خمطوطة]-(=العارفة)  [بالسويديّةحمرم راز  -٨٠٨
 ملهدي وحيدي صدر

ة: دنيا الشكرجيّ   املرتمجِ
) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)،   صفحة. ١٤قم، رقعيّ مربّع (خِ
ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــة اب ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش ــام (=زه ــة اإلم ن
ـــن  ـــع  Qاحلس ـــغار م ـــئة الص ـــربالء، للناش ـــة ك ـــورها يف واقع وحض

 .الرسوم
  



 ٥٥١ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع]-حمرم راز (=العارفة)   [بالرتكيّة اآلذريّة  -٨٠٩
 ملهدي وحيدي صدر

): سعادت عيل زاده م (شاعر تركيّ  املرتجِ
) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)، م)، رقع٢٠٠٩هـ.ش (=١٣٨٨قم،   صفحة. ١٢يّ مربّع (خِ
ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــام  ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش (=زه
 وحضورها يف واقعة كربالء، للناشئة الصغار مع الرسوم Qاحلسن 

 خمطوطة]-حمرم راز (= العارفة)   [باألُردو -٨١٠
 ملهدي وحيدي صدر

م: قمر عبّاس النقويّ   املرتجِ
) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)،   صفحة. ١٤قم، رقعيّ مربّع (خِ
ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــام  ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش (=زه
ـــن  ـــع  Qاحلس ـــغار م ـــئة الص ـــربالء، للناش ـــة ك ـــورها يف واقع وحض

 .الرسوم
  



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٥٥٢

 خمطوطة]-شتوبحمرم راز (=العارفة)   [بال -٨١١

 ملهدي وحيدي صدر

د رحيم الدراينّ  م: حممّ  املرتجِ

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)،   صفحة. ١٢قم، رقعيّ مربّع (خِ

ـــع والثالثـــني ردان<مـــن جمموعـــة  ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــام  ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش (=زه

 وحضورها يف واقعة كربالء، للناشئة الصغار مع الرسوم Qاحلسن 

 خمطوطة]-حمرم راز (=العارفة)   [بالفوالنيّة -٨١٢

 ملهدي وحيدي صدر

د الباريّ  م: حممّ  املرتجِ

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)، ٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم،   صفحة. ١٢م)، رقعيّ مربّع (خِ

ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــام  ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش (=زه

ـــن  ـــع  Qاحلس ـــغار م ـــئة الص ـــربالء، للناش ـــة ك ـــورها يف واقع وحض

 .الرسوم
  



 ٥٥٣ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

 مطبوع]-حمرم راز (=العارفة)   [باهلنديّة -٨١٣

 ملهدي وحيدي صدر

ة: زهراء الزيديّ   املرتمجِ

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)، ٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩قم،   صفحة. ١٤م)، رقعيّ مربّع (خِ

ردان<ترمجة اجلـزء الرابـع والثالثـني مـن جمموعـة  (=زهـرة  >آفتـابكَ

ــمس) يف  ــن الش ــام احلس ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش  Qأح

 .وحضورها يف واقعة كربالء، للناشئة الصغار مع الرسوم

 خمطوطة]-حمرم راز (=العارفة)  [بالكرديّة -٨١٤

 ملهدي وحيدي صدر

م: جعفر كرم الدربنديّ   املرتجِ

) K(=جممــع أهــل البيــت  Kجممــع جهــانى اهــل بيــت  -العــامليّ

شتي)،   صفحة. ١٤قم، رقعيّ مربّع (خِ

ـــني مـــن جمموعـــة  ـــع والثالث ردان<ترمجـــة اجلـــزء الراب ـــابكَ  >آفت

ــام  ــة اإلم ــة ابن ــيِّدة فاطم ــؤون الس ــوال وش ــمس) يف أح ــرة الش (=زه

ـــن  ـــع  Qاحلس ـــغار م ـــئة الص ـــربالء، للناش ـــة ك ـــورها يف واقع وحض

 .الرسوم



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٥٥٤

  Qخمتـــارات مـــن مهرجـــان مولـــد اإلمـــام احلســـن  -٨١٥

 مطبوع] -[بالعربيّة
 لفاطمة وزينب العبد اهللا  

ـــاق  ـــز اآلف ـــر، مرك ـــة أُمّ الق س مؤسّ
ــالميّة ــات اإلس ــريوت،  -للدراس ـــ، ١٤٢٥ب ه

 ،  صفحة. ١٧٤وزيريّ
 

ـــام  ـــر والدة اإلم ـــة ذك ـــاة يف احتفاليّ ـــامت امللق ـــة الكل جمموع
ــى  ــدة  Qاملجتب ــدة يف بل ــورة<املنعق ــة  >املنص ــة العربيّ ــاء يف اململك باألحس

ـــ ت مطال ـــدِّ ة، أُعِ ـــعوديّ ـــارضات،  بالس ني: املح ـــمَ ـــاب يف قس الكت
 والشعر.

ل، ويشتمل عىل املحارضات التالية:  القسم األوّ
. –نقطتان من ظلم التاريخ   حلبيب اهلديبيّ

لعبــد اهلــادي  -حمــور اخلــالف بــني اإلمــام احلســن ومعاويــة
، واقــع جــيش  للســيِّد هاشــم الســلامن، أدب  – Qاإلمــام احلســنالفضــيلّ

، الكـرم واإلنفــاق  – Kاخلالفـة يف مدرسـة أهـل البيـت  حلبيـب اهلـديبيّ
 حلسني العايش. -Qيف شخصيّة اإلمام احلسن 

ة اإلمامة   حلسني العايش. –نظريّ

 



 ٥٥٥ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

لتوفيــق الســلطان، نــدوة  -Qأبعــاد شخصــيّة اإلمــام احلســن 
ــة الســائر عــىل خطــى أهــل  ــد رضــا  -Kالبيــت حتصــني هويّ للســيِّد حممّ

، موقـــف التـــاريخ مـــن  ، حبيـــب اهلـــديبيّ الســـلامن، أمحـــد اللـــويميّ
. -Qشخصيّة اإلمام احلسن   لعيل النجيديّ

  .لعبد اهلادي الفضيلّ  -Kر فكر أهل البيت ـدورنا يف نش
 القسم الثاين، ويشتمل عىل القصائد التالية:

، نفحات من ـالقويضلعبد الكريم  -Qإنشودة مولد اإلمام احلسن  يّ
ة املهد، لناجي حرابة، متى يلوح الوفاء -سورة التني  -جلاسم الصحيِّح، هزّ

، رحيانة اهللا  لناجي حرابة. -لصالح احلساينّ
(=قصــائد يف مــدح اإلمــام احلســن  Qمــدايح امــام حســن جمتبــى 

 ) = جشمه كوثر (=نبع الكوثر).Qاملجتبى 
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Lمدح امام حسن وامام حسني  -٨١٦

 ألمحد العبّايسّ 
هــ.ش ١٣٨٧طهـران،  -انتشارات مدرسـة

=)٢٠٠٨ ،  صفحة. ٨٠م)، رقعيّ
جمموعة قصصيّة بخمس عرشة قطعةً لشعراء 

ــن امل ــني م ــن خمتلف ــامني احلس ــول اإلم ــني ح اض
 .Lواحلسني
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  Qمــديريت سياســى در كــالم ورفتــار امــام حســن جمتبــى  -٨١٧
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 )Qدارة السياسيّة يف قول وفعل اإلمام احلسن املجتبى (=اإل
 لصغر العبديلّ 

، Qجامعــة بــاقر العلــوم  -رســالة جامعيّــة لنيــل شــهادة املاجســتري
 م).٢٠٠٤هـ.ش (=١٣٨٣

= صد ينـد وحكايـت (=مائـة موعظـة  Qمرا يند دهيد: امام حسن 
ا اإلمام احلسن)  وحكاية: عظني أهيّ

 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qمرثيّة احلسن بن عيلّ  -٨١٨
 هـ)١٠٢٨للسيِّد ماجد بن هاشم بن عيل البحراينّ (ت 

ة العارفني   ]١: ٢[هديّ
 مطبوع]-[باألُردو  Lمرج البحرين يف مناقب احلَسنَني  -٨١٩

د طاهر القادريّ   ملحمّ
، ٢٠٠٣الهور،  -منهاج القرآن  صفحة. ١٣٠م، وزيريّ

ــعٌ لفضــائل اإلمــامني احلســن واحلســني  ْ املشــرتكة يف أربعــني  Lمجَ
 عنواناً.
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م الكتاب إىل الفارسيّة بعنـوان  سـنَني كـريمني در كـالم نبـى <تُرجِ حَ
يف كـالم النبـيّ  L(=احلسـنان الكـريامن  >در روايات اهل سنت Nاكرم 

ة). Nاألكرم   عىل ما جاء يف روايات العامّ
ويزيد به روم وآزمونى بزرك در باركاه  Qمسافرت امام حسن جمتبى 

ويزيـد إىل رومـا، واالختبـار  Qرباطور (=سفر اإلمـام احلسـن املجتبـى ام
 الصعب يف بالد اإلمرباطور) = سفر به روم (=سفر إىل الروم).

 يف عهد أبيه) Qما أُلقي عىل عاتق اإلمام احلسن  -٨٢٠
د جواد الطبيسّ   ملحمّ

 مطبوع]-مسافر نيمروز   [بالفارسيّة -٨٢١
 (=مسافر الظهرية)  

 ور الكتبيّ لرس
ســة البعثــة)  -بنيــاد بعثــت (=مؤسّ

م) رقعــيّ ١٩٩٣هـــ.ش (=١٣٧٢طهــران، 
 صفحة. ٢٤مربّع (خشتي)، 

)، بيـان K(=مع املعصـومني  >Kبا معصومني <أحد أجزاء جمموعة 
المرأة عجوز كـردّ مجيـل إلحسـاهنا وإعطـاء  Qكيفيّة شكر اإلمام املجتبى 

 ألف دينار هلا.
انى امام حسن <العنوان اآلخر للكتاب  ـة  >Qداستانى از زندكَ (=قصّ

 ).Qمن حياة اإلمام احلسن 
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 مطبوع]-مسلامن شدن مرد هيود   [بالفارسيّة -٨٢٢
(  (=إسالم هيوديّ
 ملليحة النخعيّ    

 -انتشارات عامل افروز (=عامل اإلنارة)
 صفحة. ١٢رقعيّ مربّع صغري، ، مشهد

 
ة افتقاد احلسـني  ة بلغة الناشئة حتكي قصّ وكـان عمـره  -Qقطعة نثريّ

بعد أن أخـذه رجـل هيـوديّ يُـدعى صـالح بـن رقعـة  -يومئذٍ ثالث سنني
، وإسـالم الرجـل Q[زمعة]، وكيفيّة العثور عليه مـن قبـل أخيـه احلسـن 

 اليهوديّ عىل إثرها.
د احلسن بن عيلّ  -٨٢٣ -[بالعربيّـة  Qمسند اإلمام املجتبى أيب حممّ

 مطبوع]
 لعزيز اهللا العطاردي  

هــ.ش/ ١٣٧٣طهران،  -نرش عطارد
١٤١٥ ،  صفحة. ٨٠٢هـ.ق وزيريّ

ــوع  ــافاً إىل جمم ــاب مض ــذا الكت يف ه
فثمـة  Qالروايات املرويّة عن اإلمام املجتبى 

ل منه  أيضاً، Qروايات الفضائل وسرية حياته  دَّ يف القسم األوّ وعليه فقد عُ
ثامين وسبعون باباً، وجاء يف اخلتام دراسة وحتقيـق فـيمن نقـل عـن اإلمـام 

 .Qاملجتبى 
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بـا معاويـه ويـارانش (=نزاعـات اإلمـام  Qمشاجرات امام حسـن 

مع معاويـة وأتباعـه) = فرعـون وهامـان در اسـالم (=فرعـون  Qاحلسن 

 وهامان يف اإلسالم).

ران با حضـمشاجرات ن  Qرت امـام حسـن جمتبـى ـا فرجام باطل كَ

) = فرعـون Q(=بطالن وفشـل النزاعـات ضـدّ اإلمـام احلسـن املجتبـى 

 وهامان در اسالم (=فرعون وهامان يف اإلسالم).

 خمطوطة]-[بالعربيّة   Lمشهد السبطني  -٨٢٤

د الواعظ اليزديّ   لعزّ الدين يوسف بن حممّ

، األوراق ٦٣٥٧قم، رقم املجموعة  -خمطوطة مكتبة آية اهللا املرعيشّ 

 .L، يف فضائل اإلمام احلسن واإلمام احلسني ٥٢-٣٨

 (  ]٣١٨: ١٦[فهرست كتابخانه مرعشى (=فهرس مكتبة املرعيشّ

 مطبوع]-[بالعربيّة   Qمصائب اإلمام احلسن املجتبى  -٨٢٥

 ملحمود الرشيفيّ 

هـ.ش ١٣٨٩قم،  -مكتبة فدك، الباقيات

=)٢٠١٠ ،  صفحة.   ٢٢٤م)، وزيريّ

ــى  ــام املجتب ــائب اإلم ــر مص يف  Qيف ذك

 ثالثة أقسام:
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ل: ظالمــات اإلمــام احلســن املجتبــى  ، ويشــتمل عــىل ســتّة Qاألوّ

 وثالثني عنواناً.

 ، ويشتمل عىل أربعني عنواناً.Qالثاين: مقتل اإلمام احلسن املجتبى 

، Qن الشــعر القــريض يف رثـاء اإلمــام احلســن املجتبــى الثالـث: مــ

ة.  ويشتمل عىل اثنني وعرشين قطعة شعريّ

ويشتمل الفصل الثاين من هذا القسم عىل ستّ وأربعني قصـيدة مـن 

ــحات،  Qالشــعر الشــعبيّ يف رثــاء اإلمــام احلســن املجتبــى  مــا بــني املوشّ

ـــة،  ـــات، وبحـــر الطويـــل، والتجليب ـــاريّات، والفائزيّ والنعـــي، والنصّ

 واألُبوذيّات.

 مطبوع]-[بالفارسيّة   Lمصائب السبطني  -٨٢٦

 لعيل أصغر بن عيل أكرب النريِّ الربوجرديّ 

 ،  صفحة. ٢٧٨تربيز، الطبعة احلجريّة، رحيلّ

 ]٥٢: ٧ K[معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 

 خمطوطة]-[بالعربيّة   Lمصائب السبطني  -٨٢٧

د تقي النجفيّ القوجاينّ   ملحمّ

 ]٧٤: ٢١[الذريعة 
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 خمطوطة]-[بالعربيّة  ٤مصباح املصائب ومشكاة املناقب، ج -٨٢٨
د بن إبراهيم بن عيل (ت يف حدود   .هـ)١٢٥٠ملحمّ

ة  ذات االثني عرش جزءاً، وكـلّ  Kاجلزء الرابع من دورة حول األئمّ
ة مصابيح.ت، وكلّ مشكاة >مشكاة<فصل منه يبدأ بكلمة  دّ  شتمل عىل عِ

 ]١١٩: ٢١[الذريعة 
 مطبوع]-[بالفارسيّة Qمظلوم آل عبا، امام حسن جمتبى  -٨٢٩

للسيِّد عبد اهللا بن عبـد احلسـني احلسـينيّ 
 الكاكيّ الدشتيّ 

ــالم) ــود اإلس ــالم (=موع ــود اس  -موع
ـــم،  ــــ.ش (=١٣٨٧ق ، ٢٠٠٨ه ـــريّ م)، وزي

 صفحة.   ٢٣٢
يتنــاول الكتــاب األبعــاد املختلفــة حليــاة 

 يف أربعة وعرشين فصالً. Qاإلمام املجتبى 
 مطبوع]-مظلوم تاريخ (=مظلوم التاريخ)   [بالفارسيّة -٨٣٠

 للسيِّد مهدي شمس الدين
ــور) ــش الن ــار (=نق ــارات نورنكَ ــم،  -انتش ق

 صفحة. ٤٨م)، جيبيّ كبري، ١٩٩٧هـ.ش (=١٣٧٦
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ــن دورة  ــع م ــزء الراب ــى<اجل ــان وح ــوحي) ذات  >راوي (=رواة ال
ة عشــــر جـــزءاً، يـــذكر الكتـــاب مقـــاطع مـــن حيـــاة اإلمـــام األربعـــ
، عىل النحو التايل:ـيف مخسة عش Qاملجتبى  ر قسامً

فجر النـور، خطـوة يف التـاريخ، فـرتة العـيش، بحـر الكرامـة، ملـاذا 
اإلمـام، صـلح أم الصلح؟ علل ودوافع الصلح، معاهدة الصلح وأهداف 

صالح، انتخاب أفضل أساليب املواجهة تأثرياً، ساباط وعاشوراء.. كشف 
القناع عن جاهليّة األُمويّني اخلبيثة، أعظم جتسيد للغايـة وعـدم الوصـول، 

ة، ينابيع احلكمة.  اجلهاد يف أوسع ميادينه، دفع هتمة، اخلامتة املرّ
انى امام حسن جمت<العنوان اآلخر للكتاب  (=سرية حياة  >Qبى زندكَ

 ).Qاإلمام احلسن املجتبى 
-بني املايض واحلـارض  [بالعربيّـة Qمظلوميّة اإلمام احلسن  -٨٣١

 مطبوع]
 للسيِّد عبد اجلليل بن عيل األمري  

ــيّ  ــة األعلم س ــريوت، كــربالء  -مؤسّ ب
، ٢٠١٣هـ/ ١٤٣٤  صفحة. ٩٢م، رقعيّ

ر قسـامً مسـألة ـيتناول الكتاب يف اثني عش
يف ظـل الظـروف التـي  Qصلح اإلمام احلسـن 

 يف تلك الربهة. Qكان يعيشها اإلمام 
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-[بالعربيّـة  Lمعايل السبطني يف أحـوال احلسـن واحلسـني  -٨٣٢
 مطبوع]

د مهدي املازندراينّ احلائريّ (ت   هـ)١٣٨٥ملحمّ
ــز، الــنعامن -الصــابريّ  قــم،  -هـــ، الــريض١٣٨١النجــف،  -تربي

 ان.، جزءوزيري
 مطبوع]-[باإلنجليزيّة    Qمعاهده امام حسن  -٨٣٣

 )Q(=معاهدة اإلمام احلسن 
م: مكتب قرآن (=مدرسة القرآن)  اهلند -املرتجِ

طهـران،  -كتابخانه بزرك اسـالمى (=املكتبـة اإلسـالميّة العظمـى)
 صفحة. ١٨هـ.ش، ١٣٥٦هـ.ق/ ١٣٩٧

ــن  -٨٣٤ ــام احلس ــني اإلم ــدة ب ــفيان   Qاملعاه ــن أيب س ــة ب ومعاوي
 مطبوع]-[بالعربيّة

 لفاضل الفرايتّ  
ــبالغ ــة ال س ــيِّد  -مؤسّ ــة س ــريوت، طبع ب

هـ.ش، ١٣٧٩هـ.ق/ ١٤٢١قم،  -Qالشهداء 
 ،  صفحة. ١١٢رقعيّ
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عـىل مـا جـاء يف  Qيبحث الكتاب يف مسـألة صـلح اإلمـام احلسـن 
ة، بالعناوين التالية:  مصادر العامّ

ن هو احلسن  ن هو معاوية؟ قميص عثامن، قتلة Qلكي تعرفهام، مَ ؟ مَ
ن دفع معاوية حلرب عيلّ واحلسنعثامن عىل ثالثة أقسام، رسّ النزاع،  ، Lمَ

عاويـة، مـؤامرات ضـدّ اإلمـام ، تركيبـة جـيش مQتركيبة جـيش احلسـن 
، التضحيةو الكرب، دوافـع املعاهـدة، حمـاوالت يائسـة، فضـح Qاحلسن

يف اهلدنــة،  Qت، فوائــد املعاهــدة، مــا هــو رأي اإلمــام احلســني املحــاوال
، وطُبع الكتاب بالطبعة البريوتيّة بعنوان Qشذرات من كالم اإلمام احلسن 

 .>ومعاوية Qمعاهدة الصلح بني اإلمام احلسن <
ومعاوية = املعاهدة بـني اإلمـام  Qمعاهدة الصلح بني اإلمام احلسن 

 ان.ومعاوية بن أيب سفي Qاحلسن 
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qمعجزات امام حسن جمتبى  -٨٣٥

 حلبيب اهللا أكرب بور  
هـــ.ش ١٣٨٢مشــهد،  -ر ألــفـنشــ

=)٢٠٠٣ ،  صفحة. ٨٠م)، رقعيّ
ِع يف هذا الكتاب مجلـة معـاجز اإلمـام  مجُ

 .Qاملجتبى 
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 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qمعجزات حرضت امام حسن جمتبى  -٨٣٦
ل  ألمحد املتوسِّ
ــــر ــــم،  -دار الفك ـــــ.ش ١٣٨٦ق ه

=)٢٠٠٧ ،  صفحة. ١١٨م)، رقعيّ
ــة  ــاب ذِكــر املعــاجز املتعلِّق ــاول الكت يتن

 يف سبعة أقسام، هي: Qباإلمام املجتبى 
ل: معاجز اإلمام املجتبـى   Qالقسم األوّ

 قبل الوالدة إىل ما بعدها.
 يف فرتة الطفولة. Qالقسم الثاين: معاجز اإلمام املجتبى 

يِّبة. Qالقسم الثالث: معاجز اإلمام املجتبى   برفقة بقيّة اخلمسة الطَّ
 Nبعـد وفـاة رسـول اهللا  Qالقسم الرابع: معـاجز اإلمـام املجتبـى 

 .Qوبرفقة أمري املؤمنني 
 .Qبعد عهد أمري املؤمنني  Qالقسم اخلامس: معاجز اإلمام املجتبى 
، وما ظهر من معـاجز حـني Qالقسم السادس: أخبار عن استشهاده 

 .Qاستشهاد اإلمام احلسن 
وبعض معاجز أهل  Qالقسم السابع: اإلخبار الغيبيّ لإلمام املجتبى 

 بيته األبرار.
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-[بالفارسـيّة   Qمعجزات وكرامات وفضايل امـام حسـن  -٨٣٧
 مطبوع]

 لرضا الكريميّ 
 -انتشارات نسيم حيات (=نَفَس احليـاة)

، ٢٠٠٤هــــ.ش (=١٣٨٣م، قـــ م)، رقعـــيّ
 صفحة. ٦٨

معجزات وكرامات اهل <اجلزء الرابع من دورة 
)، K(=معاجز وكرامات أهل البيت  >Kبيت 

ة عن حياة اإلمام املجتبىيشتمل عىل تسع وثال  .Qثني قصّ
ــت  -٨٣٨ ــل البي ــول وأه ــن الرس ــب ع ــا كت ــم م    ٧، جKمعج

 مطبوع] -[بالعربيّة
 لعبد اجلبّار الرفاعيّ 

والنرش التابع لوزارة الثقافة دار الطباعة 
هــ.ش ١٣٧١طهران،  -واإلرشاد اإلسالميّ 

 م).١٩٩٢(=
جـم مـا مع<القسم الرابع مـن جمموعـة 

تب عن الرسول وأهل البيت واجلزء السابع هلذه املجموعـة احلـاوي  >Kكُ
ع فيـه Qعىل فهرس جامع ملا أُلِّف حول اإلمام املجتبى  ـِ ، وبلغ عـدد مـا مجُ

 مطبوع وخمطوطة.كتاب بني  ٢٠٤
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-[بالعربيـة  Qمع الشباب يف حفلة اإلمام احلسـن بـن عـيلّ  -٨٣٩
 مطبوع]

   ملجموعة من العلامء
هـــ/ ١٣٩٢بــريوت،  -Qدار الصــادق 

١٩٧٢ ،  صفحة. ٦٦م، جيبيّ
تقرير عن احتفاليّـة ذكـر والدة اإلمـام 

ــى  ــنة  Qاملجتب ــارك س ــان املب ــهر رمض يف ش
هـ يف الكويت، دون فيه جمموع ما أُلقـي ١٣٩٢

من كلامت باملناسبة وما أُلقي وأُنشـد مـن الشـعر، مضـافاً إىل جمموعـة مـن 
قة عن احلفل.    الصور املتفرِّ

 مطبوع]-معصوم جهارم  (=املعصوم الرابع)  [بالفارسيّة -٧٤٠
 ألمحد السيّاح

، شرياز، ج -انتشارت اسالم  صفحة. ١١٣يبيّ
(=املعصـومون  >Kجهارده معصـوم بـاك <اجلزء الرابع من جمموعة 

 )، حيتوي هذا اجلزء عىل املواضيع التالية:Kالطاهرون األربعة عرش 
، اخلصـائص Qواإلمـام احلسـن  Nوكنيتـه، رسـول اهللا  Qوالدته 

ة، ، اخلالفـQوالفضائل، التواضع والسخاء، يف فرتة اخللفاء وأمري املؤمنني 
ــات واألوالد،  ــلح، الزوج ــة، الص ــع معاوي ــرب م ــة، احل ــد معاوي يف عه

 االستشهاد والوصايا، املعاجز.
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ى امـام Q(=املعصـوم الرابـع  Qمعصوم جهارم  ) = داسـتان زنـدكَ
ة حياة اإلمام احلسن  Qحسن   )Q(=قصّ

(=املعصـوم الرابـع، احلسـن بـن  Qمعصوم جهارم، حسن بن عـىل 
انى امـام حسـQعيلّ  (=سـرية اإلمـام احلسـن بـن  Qن بـن عـىل ) = زندكَ
 .)Qعيلّ 

  Qرت امــام حســن بــن عــىل ـمعصــوم جهــارم حضــ -٨٤١
 مطبوع]-[باإلندونيسيّة

 )Q(=املعصوم الرابع: اإلمام احلسن بن عيلّ 
 للسيِّد مهدي آية اللَّهيّ 

م: أمحد مرزوق أمني  املرتجِ
) K(=جممع أهـل البيـت  Kجممع جهانى اهل بيت  قـم،  -العـامليّ

، ٢٠٠٥هـ.ش (=١٣٨٤  صفحة. ٢٦م)، رقعيّ
ف عـىل  >Kآشنانى با معصومني <اجلزء الرابع من جمموعة  (=التعـرُّ

ر ـيف اثنـي عشـ Q)، يتناول الكتـاب حيـاة اإلمـام املجتبـى Kاملعصومني 
ة للناشئة. رة بالرسوم املعدّ  عنواناً مصوّ

(=سـجلّ  K[كارنامه علمـى بزوهشـى جممـع جهـانى اهـل بيـت 
:  Kالنشاطات العلميّة والتحقيقيّة ملجمع أهل البيت   ]١٨٠العامليّ
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-[بالتايلنديّة  Qمعصوم جهارم حرضت امام حسن بن عىل  -٨٤٢
 مطبوع]

 )Q(=املعصوم الرابع: اإلمام احلسن بن عيلّ 
 للسيِّد مهدي آية اللّهيّ 
م: أيُّوب يام ييى  املرتجِ

) K(=جممع أهل البيت  Kممجمع جهانى اهل بيت  قـم،  -العـامليّ
، ٢٠٠١هـ.ش (=١٣٨٠  صفحة. ٢٠م)، رقعيّ

ف عـىل  >Kآشنايى با معصومني <اجلزء الرابع من جمموعة  (=التعـرُّ
ر ـيف اثنـي عشـ Q)، يتناول الكتـاب حيـاة اإلمـام املجتبـى Kاملعصومني 

ة للناشئة. ة بالرسوم املعدّ  عنواناً مصورّ
(=سـجلّ  Kمـع جهـانى اهـل بيـت [كارنامه علمـى بزوهشـى جم

):  Kالنشاطات العلميّة والتحقيقيّة ملجمع أهل البيت   ]٢٠٤العامليّ
 مطبوع]-[بالعربيّة  Qاملعصوم الرابع: اإلمام احلسن  -٨٤٣

للسيِّد مهدي بن زين العابـدين احلسـينيّ 
 الالجورديّ 

هـــ.ش ١٣٨٧قــم،  -انتشــارات فقــه
=)٢٠٠٨ ،  صفحة. ٥٥٢م)، وزيريّ
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ــة  ــن جمموع ــع م ــزء الراب ــل م<اجل ــاريخ أله ــات الت ــوعة ظالم وس
، الكتاب يف ستّة عرش فصالً، اسم كلّ فصل منها يبتـدئ بكلمـة >Kالبيت

ـة باإلمـام املجتبـى  >ظُالمة< ، وتُعـدّ هـذه Qبحسب بُعد املظلوميّة املختصّ
 الطريقة ابتكاراً يف عرض املطالب.

 مطبوع]-ن)  [بالفارسيّةمعلامن كوجك  (=املعلِّامنِ الصغريا -٨٤٤
 للسيِّدة نور اهلد الطباطبائيّ 

ــريم ــرآن الك ــة الق ــارات جامع ــم،  -انتش ق
م)، رقعيّ مربّع (خشتي)، ٢٠١٤هـ.ش (=١٣٩٣

 صفحة.  ١٢
 >ران هبشـتىـسـب<اجلزء الرابع مـن جمموعـة 

ة كيفيّة تعلـيم كيفيّـة الوضـوء  (=أبناء الفردوس) ذات اخلمسة أجزاء، قصّ
خ كبـري ال جييـد الوضـوء، لشـي -ومها صغريا السنّ - Lمن قِبَل احلسنَني 

 بالصور املرسومة للناشئة الصغار.
 مطبوع]-[بالعربيّة  Qمقتل احلسن  -٨٤٥

 هـ)٢٥٦-٢٨٤أليب الفرج عيل بن احلسني األصفهاينّ (
 السيِّد مصطفى مرتىض القزوينيّ  حتقيق:

: ٢هــ، ط١٤٠٨بريوت،  -: مركز الدراسات والبحوث العلميّة١ط
، ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣دار العلوم،   صفحة. ٥٢م، وزيريّ
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ــق باستشــهاد اإلمــام املجتبــى  مقاتــل <مــن كتــاب  Qاملقطــع املتعلِّ
ــة باســم >الطــالبيّني ــه الثاني ــاب يف طبعت ــع الكت بِ ــل احلســن <، وقــد طُ مقت

 .Qوثم مقتل اإلمام احلسني  Qابتُدئ بمقتل اإلمام احلسن  >Lسنيواحل
 ]٢٥٤، ص١٣[جملة تراثنا: العدد 

 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qمقتل احلسن بن عيلّ  -٨٤٦
 هـ)١٥٧أليب خمنف لوط بن حييى األزديّ (ت 

 ]٣٢: ٢٢[الذريعة 
 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qمقتل احلسن بن عيلّ  -٨٤٧

 هـ)٢٠٧-١٣٠د بن عمرو الواقديّ البغداديّ (أليب عبد اهللا حممّ 
 ]١١١[الفهرست، البن النديم: 

 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qمقتل احلسن بن عيلّ  -٨٤٨
 هـ)٣٣٩أليب احلسني عمر بن احلسن بن مالك الشيباينّ األُشناينّ (ت 

 ]١٢٧[الفهرست، البن النديم: 
 مطبوع]-[بالعربيّة   Lمقتل احلسن واحلسني  -٨٤٩

 هـ)٣٥٦أليب الفرج األصفهاينّ (ت 
 مصطفى بن مرتىض القزوينيّ 

ــوم ــول  -دار العل ــة الرس ــريوت، مكتب ب
ــم  ــق،  -Nاألعظ ـــ/ ١٤٢٣دمش م، ٢٠٠٢ه
 ،   صحيفة. ١١٢وزيريّ
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 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qمقتل غريب مدينه امام حسن جمتبى  -٨٥٠
 )Q(=مقتل غريب املدينة اإلمام احلسن املجتبى 

 عيل الباقريّ الطاقانكيّ سبز 
هــ.ش ١٣٨٣قـم،  -انتشارات نصـايح

=)٢٠٠٤ ،  صحيفة. ١٤٤م)، رقعيّ
الكتاب عبـارة عـن ثالثـة فصـول: ذِكـر 

، مواويل ورثائيّـات، Qمصائب اإلمام املجتبى 
 ومعاجزه. Qفضائل اإلمام احلسن 

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qمقتل قاسم بن احلسن  -٨٥١
 للسيِّد عيل أكرب صداقت 

يتناول الكتاب كيفيّة استشهاد أبناء اإلمـام 
ــن  ــاء  Qاحلس ــربالء، أبن ــه يف ك ــم وإخوت القاس

ــذا  ــرهم يف ه ــذين ورد ذك ــى ال ــام املجتب اإلم
الكتاب، هم: القاسم، عبد اهللا، أبو بكر، احلسـن 
املثنَّى (احلسن بن احلسـن)، عمـرو بـن احلسـن، 

رت قاسـم بـن احلسـن ـ مقتـل مسـتند حضـاولني<العنوان اآلخر للكتاب 
ل مقتل موثَّق للقاسم بن احلسن وإخوته). >وبرادرانش  (=أوّ

ة اخلالدة. Qمقتل القاسم بن احلسن   = القصّ
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 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qمكاتيب اإلمام احلسن  -٨٥٢
 لعيل األمحديّ امليانجيّ 

ة  ت رسائل بقيّة األئمّ قَ ة<بالكتاب وطُبِع باسم  Kأُحلِ مّ  .>Kمكاتيب األئَ
 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qمكتب امام حسن  -٨٥٣

 )Q(=مدرسة اإلمام احلسن 
 هـ)١٤١٦حلسن السعيد (ت 
ــة مدرســة ج هلســتون (=األربعــون مكتب

ـــطوانة) (امل طهـــران،  -د اجلـــامع)جســـاس
، ١٩٨٦هـ.ش (=١٣٦٥  صفحة. ٦٤م)، جيبيّ

حتليليّــة حــول صــلح اإلمــام دراســة 
هبـانى از ارزنـده تـرين مـاده حيـاتى <العنوان اآلخر للكتاب  Qاملجتبى نكَ

ـة يف  >جهان در هولناكرتين طوفان آتش زا ة حيويّ (=حفاظاً عىل أفضل مـادّ
   العامل من العاصفة احلارقة الرهيبة).

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qمكتوبات امام حسن  -٨٥٤
 )Q(=رسائل اإلمام احلسن 

 ؟
 اهلند -الطبعة احلجريّة

[فهرست كتـاب هـا جـابى فارسـى (=فهـرس الكتـب الفارسـيّة 
 ]٤٩٢٤/ الرقم ٤املطبوعة ج
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 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qملحمة يف اإلمام احلسن  -٨٥٥

ر  ملحسن بن إبراهيم املظفَّ

 ]٢٧٥: ٧[شعراء الغري 

 مطبوع]-امللفّ الساخن   [بالعربيّة -٨٥٦

د صالح  جلامل حممّ

 ؟

 ،  صفحة ١٧٢رقعيّ

. Qيف فضائل اإلمام املجتبى   من عىل لسان الصديق والعدوّ

ــة  Qمــن أروع مــا قالــه اإلمــام احلســن املجتبــى  -٨٥٧ -[بالعربيّ

 مطبوع]

 ملحسن عقيل

ة البيضاء هـ/ ١٤٣٠بريوت،  -دار املحجّ

٢٠٠٩ ،  صفحة. ٥٢٠م، وزيريّ

سلسـلة روائـع أقـوال <جزء من جمموعة 

، بعد تقـديم نبـذة عـن أحـوال >Kاملعصومني 

نة عـىل ي، Qاإلمام املجتبى  رشع بذكر كلامت اإلمام بحسب مواضيعها مدوّ

 الرتتيب اهلجائيّ مع ذكر املصادر املستخرجة منها.
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 خمطوطة]-[بالعربيّة  Lمناقب السبطني  -٨٥٨
د بن عبد الرمحن التجيبيّ   ملحمّ

تب عن الرسول وأهل البيت   ]٥٣: ٧ K[معجم ما كُ
ن امام حسن  -٨٥٩  مطبوع]-را دوست دارم  [بالفارسيّة Qمَ

 )Q(=أنا أُحبّ احلسن 
 لغالم رضا احليدريّ األهبريّ 

ـــ ـــالـنش ـــم،  -ر مج ــــ.ش ١٣٩٣ق ه
ــــتي)، ٢٠١٤(= ــــع (خش ــــيّ مربّ م)، رقع

   صفحة.٢٤
ن اهل بيـت<اجلزء الرابع من جمموعة  را  Kمَ

بّ أهل البيت  >دوست دارم  ر جزءاً.ـاألربعة عش) ذات K(=أنا أُحِ
 بالصور املرسومة للناشئة الصغار. Qيتناول الكتاب حياة اإلمام احلسن 

 مطبوع]-[بالعربيّة  Qاملنتقى يف أعقاب احلسن املجتبى  -٨٦٠
 إلهياب بن يعقوب الكتبيّ احلسنيّ 

نيّة، دار املجتبـى  -منشورات املكتبة احلَسَ
رة، ط ، م١٩٩٩هــــ/ ١٤٢٠: ٢املدينـــة املنـــوّ

 ،  صفحة. ٧٠٠وزيريّ
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األوائـل  Qدراسة يف نسب السادة احلسنيّة إىل أوالد اإلمـام املجتبـى 
 وأحواهلم مع رسم شجرة النسب لكلّ واحد منهم.

-منشور أدب اهلى ودستور العمل كـار آكـاهى  [بالفارسـيّة -٨٦١
 مطبوع]

 (=ميثاق األدب اإلهليّ وأوامر احليطة واحلذر)
د  د صالح بن حممّ باقر الروغنـيّ القزوينـيّ (مـن أعـالم القـرن ملحمّ

(  هـ.١٣٢١إيران،  -احلادي عرش اهلجريّ
 .Qلإلمام احلسن  Qرشح تفصييلّ لوصيّة أمري املؤمنني 

 >األخالق النفسيّة يف رشح خطبة الوصيّة<االسم اآلخر للكتاب 
: ٢٦، ١٠٥: ٢٥، ٤٦، ١٥: ٢٣، ١٢٩: ١٤، ٢٢٥: ١٣[الذريعة 

٣٤[ 
 مطبوع]-[بالعربيّة  Qمن حياة اإلمام احلسن  -٨٦٢

د احلسينيّ الشريازيّ   للسيِّد حممّ
سة أُمّ أبيهـا هــ/ ١٤٣٣كـربالء،  -مؤسّ

٢٠١٢ ،  صفحة. ٢٧٢م، وزيريّ
ـــن  ـــع م ـــزء الراب ـــاة <اجل ـــلة حي سلس

، يبحث الكتاب يف أحوال سرية >Kاملعصومني
  يف ستّة وسبعني عنواناً. Qحياة اإلمام املجتبى 
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ن رو عن احلسن واحلسني  -٨٦٣  خمطوطة]-[بالعربيّة  Lمَ

، ابن عقدة (ت  د بن سعيد الزيديّ اجلاروديّ  هـ).٣٣٣ألمحد بن حممّ

 :  ]٢٢٧: ٢٢، الذريعة ٩٤[رجال النجايشّ

 مطبوع]-منشور تربيت  [بالفارسيّة -٨٦٤

 (=مرسوم الرتبيّة)

د عيل األنصاريّ   ملحمّ

ــ ــور (=تعب ــدايت ن ــان ه ــارات بي ــة)انتش ــور اهلداي ــهد،  -ري ن مش

 م).٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢

رشح للرسـالة احلاديــة والثالثـني مــن هنــج البالغـة يف وصــيّة أمــري 

هنـج  ٣١رشح نامه <، العنوان اآلخر للكتاب Qلإلمام املجتبى  Qاملؤمنني 

 .>هنج البالغة<(=رشح الرسالة احلادية والثالثني من  >البالغة

 مطبوع]-ب)  [بالفارسيّةمنشور جوان (=ميثاق الشبا -٨٦٥

( طهـران،  -سازمان مىل جوانـان (=مركـز رعايـة الشـباب الـوطنيّ

 م).٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩

رفته از نامه امام عىل <العنوان اآلخر للكتاب   >Qبه امام جمتبى Qبركَ

 ).Qالبنه اإلمام املجتبى  Q(=املستوحى من رسالة اإلمام عيلّ 



 يف مرآة الكتب Qاإلمام احلسن املجتبى  ..................................................... ٥٧٨

ــؤمنني  -٨٦٦ ــري امل ــيت ام ــه وص ــ Qمنظوم ــن ب ــام حس   Qه ام
 خمطوطة]-[بالفارسيّة

 )Qلإلمام احلسن  Q(=نظم وصيّة أمري املؤمنني 
، (ت  ر أيضـاً ١٢٠٨للسيِّد حسني بن إبراهيم القزوينيّ كـِ هـ)، وقد ذُ

 .>نظم الوصيّة<هذا الكتاب باسم 
 ]٣١٢: ٣[مصادر هنج البالغة 

  Qمنيــة الطالــب يف مولــد احلســن بــن عــيلّ بــن أيب طالــب  -٨٦٧
 مطبوع]-[بالعربيّة

ــد  ــد بــن عبــد اهللا بــن حممّ أليب عزيــز حممّ
ر ـاخلطّيّ البحراينّ (من أعالم القرن الثـاين عشـ

.(  اهلجريّ
ــة ــة احليدريّ هـــ، ١٣٧١النجــف،  -املكتب

سة البالغ  صفحة. ٥٦بريوت، رقعي،  -مؤسّ
ة والدة ا ـة  Qإلمام املجتبىحيكي الكتاب قصّ من عـامل اخللقـة النوريّ

ور يف عـامل الوجـود الـدنيويّ بشـكل متسلسـل ومـن غـري ذِكـر حتّى الظه
 عناوين.

مولـد <هــ، العنـوان اآلخـر للكتـاب ١١٦٧تاريخ التأليف يف سـنة 
مولـود اإلمـام احلسـن بـن <، وآخر أيضـاً >Qاحلسن بن عيلّ بن أيب طالب 

 .>Qعيلّ 

 



 ٥٧٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

-[بالعربيّـة  Qاملواهب واملنن يف بعض مناقب سيّدنا احلسن  -٨٦٨
 وع]مطب

د بن حسني املدينّ اجلفريّ الشـافعيّ  ملحمّ
 هـ)١١٨٦حيٌ يف -١١٤٩(

د سعيد الطرحييّ   حتقيق: حممّ
ــاء ــة الوف س ــريوت،  -مؤسّ ـــ/ ١٤٠٦ب ه

١٩٨٥ ،  صفحة. ٥٨م، جيبيّ
ل من دورة  ْعٌ عشوائيّ ملـا >Kمناقب أهل البيت <اجلزء األوّ ، وهو مجَ

 .Qورد من روايات حول اإلمام احلسن 
ة العني يف بعض مناقب سيّدنا احلسني<وطُبِع هذا اجلزء مع كتاب   >قرّ

 يف جملّد واحد.
 ]٦٣٤يف املكتبة العربيّة:  K[أهل البيت 

 مطبوع]-[بالعربيّة  Qموسوعة كلامت اإلمام احلسن  -٨٦٩
 Qملعهد حتقيقات باقر العلوم 

ـــروف ـــم،  -دار املع ــــ.ش/ ١٣٨١ق ه
١٤٢٣ ،  صفحة. ٤٠٠هـ.ق، وزيريّ

ْعٌ لروايات اإلمام املجتبـى  املختلفـة  Qمجَ
م الكتـاب إىل  من املصادر الشيعيّة والسنّيّة، تُرجِ

فرهنك جامع سخنان امام <اللغة الفارسيّة بِاسم 
 .>Qحسن 
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 مطبوع]-[بالعربيّة   Qمولد اإلمام احلسن بن عيلّ  -٨٧٠

ـد بـن أمحـد بـن عصـفور  حلسني بـن حممّ

 البحراينّ الدرازيّ 

ــــة ــــة احليدريّ ــــف، ط -املطبع : ٢ِالنج

، ١٩٥٣هـ/ ١٣٧٢     صفحة. ٥٨م، رقعيّ

 

 

 مطبوع]-[بالعربيّة  Qمولد اإلمام احلسن املجتبى  -٨٧١

 لعدد من رجال الدين يف كربالء

هـ/ ١٣٨٥النجف،  -، مطبعة النعامنKمكتب ذكريات املعصومني 

١٩٦٥ ،  صفحة. ٢٨م، رقعيّ

 = منية الطالب Qأيب طالب  مولد احلسن بن عيلّ بن

نَني  -٨٧٢  مطبوع] -[باألُردو  L، والدت سبطني Lمولد حسَ

 )L، والدة السبطني L(=مولد احلسنني 

 ليوسف عيل شاه احلسينيّ 

 م١٨٩٢لكهنو،  -نولكشور

 ]٥٥: ٧ K[معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 
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 مطبوع]-[بالعربيّة  Qمولد السبط اإلمام احلسن الزكيّ  -٨٧٣
د حسن النائينيّ (ت   هـ)، قم.١٤٢٣ملحمّ

 = منية الطالب Qمولود اإلمام احلسن بن عيلّ 
 مطبوع]-مهربان ترين نامه   [بالفارسيّة -٨٧٤

 (=الرسالة األكثر نضوجاً وإنسانيّة)
 للسيِّد عالء الدين املوسويّ األصفهاينّ 

ســـة  مؤسســه جهــانى ســبطني (=مؤسّ
ــة) ــبطني العامليّ ــم، ط -الس ـــ.ش ١٣٨١: ١ق ه

م)، ٢٠٠٤هـ.ش (=١٣٨٣: ٢م)، ط٢٠٠٢(=
 ،  صفحة. ٣٠٠وزيريّ

رين ـيف ثالثـة وعشـ Qلإلمام املجتبى  Qرشح لوصيّة أمري املؤمنني 
ـى كوتـاه در نامـه سـى ويكـم هنـج البالغـه<فصالً، العنوان اآلخر   >درنكَ

 ).>هنج البالغة<ن (=وقفة قصرية مع الرسالة احلادية والثالثني م
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qمهربان جهارم، امام حسن  -٨٧٥

 )Q(=احلنون الرابع، اإلمام احلسن 
ديّ   ملجيد املالّ املحمّ

يّـة) طهـران،  -بيام آزاد (=رسالة احلرّ
ـــري)،  ـــب الط ـــده (=كت ـــا برن ـــاب ه كت

ــــ.ش (=١٣٨٥ ـــع ٢٠٠٦ه ـــيّ مربّ م)، رقع
 صفحة. ١٢(خشتي)، 
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(=قصص اللطـف واملحبّـة)،  >قصه ها مهربانى<جزء من جمموعة 
هة للناشـئة،  Qمخس قصص عن حياة اإلمام احلسن  مصورة بالرسوم املوجّ

 بالعناوين التالية:
 يف املسجد. Lاحلسن واحلسني 

. Qاحلسن   والرجل البدويّ
 ملاذا أنت أنيق؟

 باقة ورد.
 فعلٌ قبيح لشيخ كبري.

ى امام حسن <العنوان اآلخر للكتاب  (=مخـس  >Qبنج قصه از زندكَ
 ).Qقصص عن حياة اإلمام احلسن 

 مطبوع]-مهره شكسته  (=الفقرة املكسورة)  [بالفارسيّة -٨٧٦
 لغالم رضا اآلبرويّ 

هـ.ش ١٣٨٥قم،  -انتشارات حضور
م)، رقعـــيّ مربّـــع (خشـــتي)، ٢٠٠٦=(

 صفحة.١٦
قصـه هـا <اجلزء الرابع من جمموعة 

(=قصــص األربعــة  >Kجهــارده معصــوم 
ى بـ Kعرش معصوماً  (=كتـب  >كتاب هاي آفتـاب<) ضمن الكتاب املسمَّ

 الشمس).
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يف صغرمها، وكتـب الكتـاب  Lحكاية كيفيّة كتابة احلسن واحلسني 
 بلغة الناشئة الصغار.

-مــيالد ســبط اكــرب (=مولــود الســبط األكــرب)  [بالفارســيّة -٨٧٧
 مطبوع]

ان اسـالمى (=هليـأيهيئت حتر ة حتريـر مدرسـة ريه مكتـب دوشـيزكَ
 اآلنسات اإلسالميّات).

ان اســالمى (=مدرســـة اآلنســـات  انتشــارات مكتـــب دوشـــيزكَ
 طهران. -اإلسالميّات)
 ،  صفحة. ٦٢جيبيّ

 * * 
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ــواريخ، ج -٨٧٨ ــخ الت ــى  ٥ناس ــن جمتب ــام حس ــدكانى ام  ) Q(زن
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )Q(=... سرية حياة اإلمام احلسن املجتبى 
د تقي سبهر (ت   هـ)١٢٩٧ملحمّ

ـة،  -: انتشارات إسالميّة١ط هــ.ش ١٣٠٢طهران، الطبعـة احلجريّ
هـــــ.ش ١٣٢١: ٣م)، ط١٩٣٦هـــــ.ش (=١٣١٥: ٢م)، ط١٩٢٣(=
هـــــــ.ش ١٣٦٣: ٥م، ط١٩٦٤هـــــــ.ش/ ١٣٤٣: ٤م)، ط١٩٤٢(=
=)١٩٨٤ :١٩٨٧هـــ.ش (=١٣٦٦م)، طبعــة أُخــر م)، وطبعــة أخــر

 طهران. -أيضاً: أمري كبري
 ، صفحة، طبعـة حروفيّـة:  ٣٧٦صفحة و  ٣٨٦طبعة حجريّة: رحيلّ

، يف جزأين، ج  صفحة. ٤٦٨: ٢صفحة، ج ٤٠٨: ١وزيريّ

 ن
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، Qومعاوية، صـلحه Qعناوين الكتاب، هي: مكاتبة اإلمام احلسن 

، أصـحاب اإلمـام Qفنـه مع معاوية، الوالدة والشهادة ود Qكالم اإلمام 

 .Q، نساؤه وأوالده Q، معاجزه Q، أخالقه Qاحلسن 

لإلمـام  Q(=رسالة أمري املـؤمنني  Qنامه امري مؤمنان به امام حسن 

(=رســالة إىل  Q) = بيــامى بــه جوانــان بــه قلــم امــري مؤمنــان Qاحلســن 

 ).Qالشباب، بقلم أمري املؤمنني 

 مطبوع]-[بالفارسيّةنامه سى ويكم هنج البالغه  -٨٧٩

هنـج <(=الرسالة احلادية والثالثـون مـن 

 )>البالغة

 ؟

ة  قزوين    -اجلامعة اإلسالميّة احلرّ

البنــه اإلمــام  Qخطــاب أمــري املــؤمنني 

م إىل اللغة الفارسـيّة يف ثالثـة Qاحلسن  ، املُرتجَ

 وسبعني مقطعاً.

به  Qاين وصيتى است از حرضت امام عىل <العنوان اآلخر للكتاب 

إىل ابنه احلسن  Q(=هذه وصيّة من اإلمام عيلّ  >Qفرزندش حسن بن عىل 

 ).Qبن عيلّ 
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 مطبوع]-نامه نامى (=الرسالة الشهرية)  [بالفارسيّة -٨٨٠
 صالح الكشفيّ  للسيِّد أيب

، ٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢قم،  -زائر  صفحة. ٢٨٨م)، رقعيّ
هنـج <رشح للرسالة احلادية والثالثـني مـن 

يف تسعني عنواناً، التي جاءت خطاباً مـن  >البالغة
، العنـوان Qإىل اإلمـام املجتبـى  Qأمري املؤمنني 

 Qوصيت موالنا امـري املـؤمنني <اآلخر للكتاب 
 (=وصيّة موالنا أمري املؤمنني البنه).  >به فرزندش

 
 خمطوطة]-[بالعربيّة  Lنبذة األحزان يف مصيبة احلسنني -٨٨١

 ؟
يّة، يف جمموعة شعريّة  خمطوطة املكتبة الشربّ
تِب عن الرسول وأهل البيت   ]٥٧: ٧ K[معجم ما كُ

 مطبوع]-نربد صلح  (=معركة الصلح)   [بالفارسيّة -٨٨٢
د صادق الدهناويّ   ملحمّ

، ٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧طهران،  -هم با (=ذات اخلطى) م)، جيبـيّ
 صفحة. ٣٢

 >Qنظر كوتاه به صلح امام حسـن جمتبـى <العنوان اآلخر للكتاب 
 ).Qقصرية عىل صلح اإلمام احلسن املجتبى تعليقة (=
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تعلـيم وتربيـت اسـالمى از امـام نخسـتني رسـاله اخـالق و -٨٨٣
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qعىل

ـــة  ـــالق والرتبي ـــالة يف األخ ل رس (=أوّ
 )Qوالتعليم اإلسالميّ عن اإلمام عيلّ 

 لزين العابدين القرباين الالهيجيّ 
هـ.ش/ ١٣٧٤: ٢قم، ط -انتشارات انصاريان

هـــ.ش/ ١٣٨٤: ٣م، ط١٩٩٥هـــ.ق/ ١٤١٦
، ٢٠٠٥هـ.ق/ ١٤٢٦  صفحة.  ٤٨٠م، وزيريّ

، املعــروف Qلإلمــام املجتبــى  Qرشح لكتــاب أمــري املــؤمنني 
رع الكتــاب بــذكر ـ، يشــ>هنــج البالغــة<بالرســالة احلاديــة والثالثــني مــن 

مقطع من نـصّ الرسـالة، ثـمّ يُـؤتَى برتمجتـه الفارسـيّة، ليقـوم بعـد ذلـك 
 رح مفصل لذلك املقطع.. وهكذا.ـبش

(=تعليقـة قصـرية عـىل  Qنظر كوتاه به صلح امـام حسـن جمتبـى 
 ) = نربد صلح (=معركة الصلح).Qصلح اإلمام احلسن املجتبى 

رت حضــ = وصيتنامه Qلولده احلسن  Qنظم وصايا أمري املؤمنني 
 Qرت امـام حسـن جمتبـى ـبـه حضـ Qموال متقيان عىل بن ايب طالـب 

ــب  ــن أيب طال ــيلّ ب ــام ع ــني اإلم ــوىل املتّق ــيّة م ــن  Q(=وص ــام احلس لإلم
 ).Qاملجتبى

 Qبـه امـام حسـن  Qنظم الوصيّة = منظومه وصيت امري املـؤمنني 
 ).Qلإلمام احلسن  Q(=نظم وصيّة أمري املؤمنني 
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 خمطوطة]-املدنيّة    [بالعربيّةالنفحة  -٨٨٤
 جلعفر األعرجيّ 

 .Qالكتاب يف ترمجة أحوال أوالد اإلمام احلسن 
 ]٢٥٧: ٢٤[الذريعة 

 مطبوع]-[بالفارسيّة   Qنفيسه عروس امام صادق  -٨٨٥
نّة اإلمام الصادق   )Q(=نفيسة.. كَ

 أبو الفضل هادي منش
 -انتشــارات كــامل انديشــه (=كــامل الفكــر)

، ٢٠١٣هـ.ش (=١٣٩٢طهران،  م)، رحـيلّ أُفقـيّ
 صفحة.  ١٢

، يتنـاول الكتـاب >بانوان نمونـه<اجلزء الثاين والعرشون من جمموعة 
جها إسحاق بـن  Qترمجة حياة الستّ نفيسة حفيدة اإلمام املجتبى  التي تزوّ

ودّعت دنياها هناك، والكتـاب ، املدفونة يف مرص بعد أن Qاإلمام الصادق 
 بالصور املرسومة للناشئة.

-در رسنوشت انقالب [بالفارسيّة Qنقش صلح امام حسن  -٨٨٦
 مطبوع]

 يف مستقبل ومصري الثورة) Q(=دور صلح اإلمام احلسن 
د املقيميّ   ملحمّ
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، ١٩٧٨هـــ.ش (=١٣٥٧طهــران،  -انتشــارات ســعدي م)، رقعــيّ
 صفحة. ٢٤٢

 رتبة ومقاماً) Qنزلت امام حسن جمتبى نكاتى بريامون مقام وم
ـري هـا سياسـى امـام حسـن  نكاَهى امجاىل بـر موضـع -٨٨٧ كَ

 خمطوطة]-[بالفارسيّة  Qجمتبى
(=نظرة إمجاليّة عـىل املواقـف والقـرارات السياسـيّة لإلمـام احلسـن 

 )Qاملجتبى 
 لزهراء اخلريآباديّ 

 صفحة. ١٤٩سبزوار،  -العلميّة Pأُطروحة حوزويّة، مدرسة نرجس 
زه  Qنكاَهى امجاىل وفرشده به صلح امام حسن  (=نظرة رسيعة ومركّ

 ) = صلح سبز (=الصلح األخرض).Qعىل صلح اإلمام احلسن 
ى امام حسن  -٨٨٨ اهى بر زندكَ  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qنكَ

 )Q(=نظرة عىل حياة اإلمام احلسن 
ديّ االشتهارديّ   د املحمّ  ملحمّ

ر طهَّ هــ.ش ١٣٧٣: ١طهـران، ط -نرش مُ
ـــ.ش (=١٣٧٦: ٢م)، ط١٩٩٤(= م)، ١٩٩٧ه
: ٤م)، ط٢٠٠٢هــــــــــــ.ش (=١٣٨١: ٣ط

، ٢٠١٠هـ.ش (=١٣٨٩  صفحة.١٣٦م)، رقعيّ
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ى جهـارده معصـوم <اجلزء الرابع من جمموعة   >Kبرتـو از زنـدكَ
، يتناول هذا اجلزء نبذة من )K(=أضواء من حياة األربعة عرش املعصومني 

 يف أربعة أقسام، هي: Qحياة اإلمام املجتبى 
، Qر إمامتـه ـ، يف عرص اخللفاء وأبيه، يف عصـNيف عرص رسول اهللا 
 نامذج من أقواله وأفعاله.

اهى به حكومت امام جمتبى  -٨٨٩  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qنكَ
 )Q(=نظرة عىل حكومة اإلمام املجتبى 

 الكوثريّ لعبّاس 
انى امام حسـن جمتبـى  اهى به زندكَ (=نظـرة عـىل سـرية حيـاة  Qنكَ

 ) = خورشيد رمضان (=شمس رمضان).Qاالمم احلسن املجتبى 
ى رسارس نور امـام جمتبـى  اهى روايى به زندكَ (=نظـرة روائيّـة  Qنكَ

املليئـة بـالنور) = زيبـارترين آيـه هـا (=اروع  Qعىل حياة اإلمـام املجتبـى 
 اآليات).

هربـار كـريم اهـل بيـت  انى وسـخنان كَ ـذرا بـر زنـدكَ اهى كَ  Kنكَ
(=نظرة رسيعة عـىل سـرية حيـاة كـريم أهـل  Qحرضت امام حسن جمتبى 

ر كـريم ـ) = در حمضـQقواله احلكيمة، اإلمام احلسن املجتبى أو Kالبيت 
 (=يف ظلّ وجود الكريم).
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انى امـام حسـن  ذرا به زندكَ اهى كَ (=نظـرة عـىل تـاريخ حيـاة  Qنكَ
 ) = آسامن شكيبايى (=سامء الصرب).Qاإلمام احلسن 

ذرا به زندكانى امام حسن جمتبى  اهى كَ (=إطاللة رسيعـة عـىل  Qنكَ
باقـة  ةرـ) = بانزده خوشه نور (=مخـس عشـQسرية اإلمام احلسن املجتبى 

ر).  نَوَ
رشى بر صلح امام حسن  ) Q(=نظرة عىل صلح اإلمام احلسن  Qنكَ

 صرب رسخ (=الصرب األمحر).=
رشى حتليىل بر رسيه سياسى امام حسن وامام حسـني  -٨٩٠   Lنكَ
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 ).L(=نظرة حتليليّة عىل السرية السياسيّة لإلمامني احلسن واحلسني 
 للسيِّد جعفر الطباطبائيّ 

 ،  صفحة. ٢٤٤راه آسامن (=طريق السامء)، رقعيّ
رشى نـو بـ -٨٩١ -[بالفارسـيّة  Qه صـلح امـام حسـن جمتبـى نكَ

 مطبوع]
مـن  Q(=صلح اإلمـام احلسـن املجتبـى 

 منظور آخر)
 ألسعد بن عيل  

م: مهدي فصاحت   املرتجِ
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م،  -بيامن غدير (=بيعـة الغـدير) ـرُ هْ م)، ٢٠١١هــ.ش (=١٣٩٠جُ
 ،  صفحة. ١٠٦وزيريّ

 حيتوي الكتاب عىل مخسة فصول، هي: 
 ىل اللحد.من املهد إ Q. اإلمام احلسن ١
 . معاهدة الصلح.٢
 . أبعاد الصلح وأرساره.٣
 . شبهات حول الصلح.٤
ة الراهنة. Q. صلح احلسن ٥  وخيارات األُمّ

هبانى از ارزنده ترين ماده حياتى جهان در هولناكرتين.  نكَ
ـة يف العـامل مـن العاصـفة  ة حيويّ طوفان آتش زا (=حفاظاً عىل أفضـل مـادّ

 ).Q(=مدرسة اإلمام احلسن  Qاحلارقة الرهيبة) = مكتب امام حسن 
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qنامز وعبادت امام حسن جمتبى  -٨٩٢

 وعبادته) Q(=صالة اإلمام احلسن املجتبى 
 لعبّاس العزيزيّ األراكيّ 

هـ.ش ١٣٧٨قم،  -: انتشارات نبوغ١ط
قـــم،  -: انتشـــارات صـــالة٢م)، ط١٩٩٩(=

صـفحة،  ٨٠: ١م)، ط٢٠٠٢هـ.ش (=١٣٨١
  صفحة.  ٩٦: ٢ط
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 يف ستّة أقسام: Qيُبنيِّ الكتاب أبعاداً من سرية حياة اإلمام املجتبى 
ل: آثار صالته   .Qاألوّ

 .Qدوم: خصائصه 
 .Qالثالث: مقامه 

 ودعاؤه. Qالرابع: مناجاته 
 .Qاخلامس: كالمه 

 .Qالسادس: معاجزه 
 مطبوع]-نمى از يمى  (=قطرة من بحر)  [بالفارسيّة -٨٩٣

ــيل  ــدي، ع ــان النهاون ــدا اميني ــرم خ لك
 أفراسيابى

ــــدي ــــارات هناون ــــم، ط -انتش : ١ق
هـ.ش ١٣٨٤: ٣م)، ط٢٠٠٠هـ.ش (=١٣٧٩

=)٢٠٠٥ ،  صفحة.  ١١٢م)، رقعيّ
 

، Qلإلمـام احلســن Qأمـري املــؤمنني شـعر والنثــر لوصـاياترمجـة بال
ــ ــة، يش ــج البالغ ــني يف هن ــة والثالث ــالة احلادي ــة للرس ــالنصّ ـترمج رع ب

.  العريبّ ثمّ ترمجته الفارسيّة ومن ثمّ إعادة الرتمجة بصورة الشعر احلرّ
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ترمجة نامه سى ويكم هنج البالغة، وصيتنامه <العنوان اآلخر للكتاب 
(=ترمجـة  >در قالب نظـم ونثـر Qبه امام حسن جمتبى  Qامري املؤمنني عىل 

 Qالرسالة احلادية والثالثني من هنـج البالغـة، وصـيّة أمـري املـؤمنني عـيلّ 
). Qلإلمام احلسن املجتبى   يف قالب شعريّ ونثريّ

 مطبوع]-[باألُردو  Qامام حسن  Nنواسه رسول  -٨٩٤
 )Nحفيد الرسول  Q(=اإلمام احلسن 
 هـ)١٤٠٧سني اللكهنويّ (ت للسيِّد مرتىض ح

 الهور)-انجمن اماميه صدر (=رابطة الصدر اإلماميّة
ة  [تأليفات شيعه در شبه قاره هند (=تأليفـات الشـيعة يف شـبه القـارّ

 ].١١١٤اهلنديّة: 
ين   [بالفارسيّة -٨٩٥  مطبوع]-نورين نريّ

 إلسامعيل أكربي
ــرار) ــان (=وعــي األح ــنش آزادكَ ـــ.ش (=١٣٨٤ -بي م)، ٢٠٠٥ه

، ر  صفحة. ١٥٢قعيّ
مشـفع بقصـائد شـعريّة يف  Lرشح سرية اإلمامني احلسن واحلسني 

 مدحهام ورثائهام.
انى امام حسن جمتبـى وحضـ<االسم اآلخر للكتاب  رت ابـا عبـد اهللا ـزندكَ

 .)L(=حياة اإلمامني احلسن املجتبى وأيب عبد اهللا احلسني  >Lاحلسني 
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ل باغ بيامرب  -٨٩٦  طبوع]م-[بالفارسيّة  Nنوكَ
 )N(=برعم روضة الرسول 

 ملجيد املحبويبّ 
هـــ.ش ١٣٩٢قــم،  -دار احلــديث

ـــتي)، ٢٠١٣=( ـــع (خش ـــيّ مربّ م)، رقع
 صفحة.١٦

ة حياة اإلمام املجتبى  املرسومة  مزدان بالصورة Qيتناول الكتاب قصّ
 للناشئة الصغار.

ى امام حسن جمتبى <العنوان اآلخر للكتاب   >Qداستان زندكَ
ة حياة اإلمام احلسن املجتبى   ).Q(=قصّ

 * * 
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واكنش ائمه شيعه در برابـر تبـديل خالفـت بـه سـلطنت از  -٨٩٧
 خمطوطة]-تا انقراض امويان  [بالفارسيّة Qصلح امام حسن 

ل  اخلالفـة إىل سـلطنة، مـن  ة الشيعة يف مواجهـة حتـوّ (=ردُّ فعل أئمّ
 حتّى انقراض األمويني) Qصلح اإلمام احلسن 

 ملسلم سلطاين فر
يّة العلوم اإلنسانيّة/ اجلامعة  رسالة جامعيّة لنيل شهادة املاجستري، كلّ

ة اإلسالميّة  م).٢٠١٢هـ.ش (= ١٣٩١شاهرود،  -احلرّ
اه ا فرزندم...   [بالفارسيّة -٨٩٨  مطبوع]-وآنكَ

 (=وثم يا ولدي...)
 ملجيد املسعوديّ 

ــل  ــارات دلي ــا)انتش ــا (=دليلن ــم -م ، ق
ـــــ.ش/ ١٣٨٤ ، ١٤٢٦ه ــــيّ ـــــ.ق، رقع ه

 صفحة.٩٢
ترمجة الرسالة احلادية والثالثـني مـن هنـج 

 .Qلإلمام املجتبى  Qالبالغة، وهي وصيّة أمري املؤمنني 

 و
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فت  [بالفارسيّة -٨٩٩ اه مردحكيم كَ  مطبوع]-وآنكَ
 (=وهكذا قال الرجل احلكيم)

 لفاطمة شهيدي
املعـــارف  ر معـــارف (=دارـدفـــرت نشـــ

م)، ٢٠٠٨هـــ.ش (=١٣٨٧قــم،  -للمنشــورات)
م)، جيبــيّ كبــري، ٢٠١١هـــ.ش (=١٣٩٠: ٢ط

   صفحة.٦٠
ترمجة الرسالة احلادية والثالثني من هنج البالغـة، وهـي وصـيّة أمـري 

هة لإلمام املجتبى  Qاملؤمنني  يف سبعة فصول، وطُبع هذا الكتـاب  Qاملوجّ
 .>به يرسم<صفحة باسم  ٧٢بنفس القطع يف 

بـه فرزنـدش امـام  Qوصـيتنامه امـام عـىل <العنوان اآلخر للكتاب 
 ).Qالبنه اإلمام احلسن  Q(=وصيّة اإلمام عيلّ  >Qحسن 

 مطبوع]-[بالعربيّة  Qإىل ولده احلسن  Qوصايا اإلمام عيلّ  -٩٠٠
 ؟

ــع (خشــتي)، ١٤٣٠ بــريوت، -منشــورات الفجــر هـــ، رقعــيّ مربّ
 .>البالغة امليرسَّ سلسلة هنج <صفحة، جزء من جمموعة ٢٤

 Q(=وصايا أمري املـؤمنني  Qبه امام حسن جمتبى  Qوصايا امري املؤمنني 
ى (=منهاج احلياة).Qالبنه اإلمام احلسن املجتبى   ) = آيني زندكَ

 



 ٥٩٩ ...............................Q املجتبى احلسن اإلمام حول منتقاة ببلوغرافية مؤلّفات قائمة

ــده اإلمــام احلســن  Qوصــية اإلمــام أمــري املــؤمنني  -٩٠١   Qلول
 مطبوع]-[بالعربيّة

د جواد مغنية  رشح: حممّ
ـــواءدار  ـــريوت،  -األض ــــ/ ١٤٠٥ب ه

١٩٨٥ ،  صفحة. ٥٦م، رقعيّ
لولـده اإلمـام  Qنصّ وصيّة أمري املؤمنني 

ــن  ــل Qاحلس ــامش رشح مفصَّ كــر يف اهل ، وذُ
 ملقاطعه كام جاء يف رشح هنج البالغة ملغنية.

-[بالفارسـيّة  Qبه امـام حسـن جمتبـى  Qوصيت امام عىل  -٩٠٢
 مطبوع]

ده اإلمــام لولــ Q(=وصــيّة اإلمــام عــيلّ 
 )Qاحلسن املجتبى 

 للسيِّد جعفر السعيدي 
ة الرتبية والتعليم/ الناحية الثانيـة  -مديريّ

ى صندوق ها قـرض  أصفهان، كانون مهاهنكَ
احلسنه اصفهان (=املركز التنسـيقيّ لصـناديق القـرض احلسـن بأصـفهان، 

، ١٩٩٥هـ.ش (=١٣٧٤  صفحة. ٧٢م)، وزيريّ
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ني من هنج البالغـة، وهـي رسـالة أمـري ترمجة الرسالة احلادية والثالث
 .Qلإلمام احلسن املجتبى  Qاملؤمنني 

-[بالفارســيّة  Qبــه امــام حســن  Qوصــيت امــري مؤمنــان  -٩٠٣
 مطبوع]

 )Qلإلمام احلسن  Q(=وصيّة أمري املؤمنني 
 هـ)١٣٨١-١٣٣٥جلواد الفاضل (
 ،  صفحة. ٤٠طهران، رقعيّ

الفارســيّة [فهرسـت كتــاب هــى جــابى فارســى (=فهــرس الكتــب 
 ]٣٣٦٦: ٢املطبوعة 

= هداية األُمـم  Qإىل ولده احلسن الزكي  Qوصيّة أمري املؤمنني عيلّ 
 وجملة اآلداب واحلكم.

وارشان حرضت امـام حسـن  Qوصيت حرضت عىل  به فرزند بزركَ
) Qلولده األغرّ اإلمـام احلسـن املجتبـى  Q(=وصيّة اإلمام عيلّ  Qجمتبى 

 رة من صدف املعرفة).كهر از صدف معرفت (=جوه=
 مطبوع]-الوصيّة الذهبيّة   [بالعربيّة -٩٠٤

 ملجيد الصائغ
ســة األعلمــيّ  هـــ/ ١٤٣٠بــريوت، -مؤسّ

٢٠٠٩ ،  صفحة. ٤٢٨م، وزيريّ
ــ ــاب رشح ــاول الكت ــة  اً يتن ــالة احلادي للرس

  والثالثني من هنج البالغة، يف أربعة عرش فصالً.
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إىل ولده  Qالوصيّة الذهبيّة من أمري املؤمنني <االسم الكامل للكتاب 
 .>Qاإلمام احلسن املجتبى 

-[بالعربيّـة  Qالبنـه احلسـن  Qوصيّة عـيلّ بـن أيب طالـب  -٩٠٥
 خمطوطة]

 ؟
 ورقة. ١٧٣، ١٥٧٩٠دمشق، بالرقم  -خمطوطة مكتبة األسد

بـه فرزنـدش (=وصـيّة موالنـا أمـري  Qوصيّة موالنا أمري املـؤمنني 
 البنه) = نامه نامى (=الرسالة الشهرية). Qاملؤمنني 

وصـيّة مـوىل  Qبـه امـام حسـن جمتبـى  Qوصيت مـوال متقيـان 
 = رمز سعادت (=مفتاح السعادة). Qلإلمام احلسن املجتبى  Qاملتّقني

 Qبه فرزندش حسن بن عـىل  Qوصيت موال متقيان حرضت امام عىل 
) = نامه سـى Qإىل ابنه احلسن بن عيلّ  Q(=وصيّة موىل املتّقني اإلمام عيلّ 

 ).>هنج البالغة<ويكم هنج البالغة (=الرسالة احلادية والثالثون من 
 Q(=وصـيّة اإلمـام عـيلّ  Qبه امام حسن  Qوصيت نامه امام عىل 

ى (=درس احلياة).Qلإلمام احلسن   ) = درس زندكَ
ام (=وصيّة اإلمـ Qبه فرزندش امام حسن  Qوصيت نامه امام عىل 

فـت (=وهكـذا قـال Qالبنه اإلمام احلسن  Qعيلّ  اه مرد حكيم كَ ) = وآنكَ
 الرجل احلكيم).
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بـه  Qوصيت نامه حرضت موال متقيان عىل بن ايب طالب  -٩٠٦
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qحرضت امام حسن جمتبى 

لإلمـام احلسـن  Q(=وصيّة موىل املتّقني اإلمام عـيلّ بـن أيب طالـب 
 ).Qاملجتبى 

د تقـي احلسـينيّ الضـيائيّ لناظ بّ عيل بن حممّ ري بن حمُ م امللك جهانكَ
 هـ).١٣٥٢-١٢٧٥املرنديّ (
ـــطنبول، ١ط ــــ، ط١٣٣١: إس ـــام٢ه ـــة اخليّ ـــران،  -: مكتب طه

 صفحة. ٨٠م)، ١٩٣٩هـ.ش (=١٣١٨
 Qلإلمـام احلسـن  Qصياغة ثالث وصايا من وصايا أمـري املـؤمنني 

بِ  ، طُ  هـ. ١٣٢٩ع سنة بقالب شعريّ مع ذِكر النصّ العريبّ
بِــع الكتــاب يف  ، طبعــة انتشــارات إقبــال، ســنة >كليــات ضــيائى<طُ

 .٤١٨إىل  ٣٦٥م) من صفحة ١٩٦٧هـ.ش (=١٣٤٦
(=صحيفة وقـائع)،  >حقيقت نامة<عنوان الكتاب يف طبعة إسطنبول 

 .Qلولده احلسن  Qوله عنوان آخر هو: نظم وصايا أمري املؤمنني 
، ٢١٧: ٢٤، ١٢٢: ١٤، ٢٧٣: ١٢، ٦٣٣: ٩، ٩٩: ٤[الذريعــــــة 

 ]١١٩٠/ الرقم ٢٣٢
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ــىل  -٩٠٧ ــان ع ــوال متقي ــه م ــيت نام ــد  Qوص ــوان فرزن ــه عن ب
البنه الرشيف اإلمام  Q(=وصيّة موىل املتّقني عيلّ  Qبرومندش امام حسن 

 ).Qاحلسن 
 ملهدي املاحوزيّ 

،  -رشكـة الـنفط الوطنيّـة اإليرانيّـة هـــ.ش ١٣٦١التعلـيم املركـزيّ
 م).١٩٨٢(=

ى، آيـني مـديريت<العنوان اآلخر للكتـاب  (=طريقـة  >شـيوه زنـدكَ
 احلياة، قانون اإلدارة).

ــ -٩٠٨ ــا حض ــيت ه ــني ـوص ــام حس ــن وام ــام حس   Qرت ام
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 )L(=وصايا اإلمامني احلسن واحلسني 
 للسيِّد رضا املوسويّ الكاظميّ النائينيّ  

ـــ ـــديـنش ـــم،  -ر امله ــــ.ش ١٣٨٣ق ه
، م٢٠٠٤(=  صفحة. ٦٤)، جيبيّ

 ١٤وصـايا <اجلزء الثالث مـن جمموعـة 
 )K(=وصايا األربعة عرش معصوماً  >Kمعصوم 

ل مـن الكتـاب يف فصـلَني، تنـاوال وصـايا اإلمـام  تِّب القسـم األوّ رُ
 ، ومها:Qاملجتبى 
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ل: وصايا اإلمام احلسن   ألنصاره وأتباعه. Qالفصل األوّ
 .Qلإلمام احلسني  Qالفصل الثاين: وصايا اإلمام احلسن 

 مطبوع]-كى وصيت  [باألُردو Nوىص رسول اهللا  -٩٠٩
 ؟)N(=ملَِنْ أوىص ويصّ الرسول 

د باقر اجلورايسّ   للسيِّد حممّ
 صفحة. ٢٤م، ١٩٧٣الهور،  -اماميه مشن

 Qلإلمام احلسن  Qيتناول الكتاب وصيّة أمري املؤمنني 
ة [تأليفات شيعه در شبه قاره هند (=مؤلَّفـات الشـي عة يف شـبه القـارّ

 ]١١٣٩اهلنديّة: 
 مطبوع]-[بالعربيّة   Qوفاة اإلمام احلسن  -٩١٠

د بن املُكتّل البحراينّ األوايلّ   لعبد الرضا بن حممّ
 حتقيق: السيِّد حممود الغريفيّ 

، ١٤٣١قم،  -دار حفظ الرتاث البحراينّ   صفحة. ١٤٤هـ، وزيريّ
ن يف مقتل الشهيد  Qوفاة اإلمام احلسن  (آل عصفور) = قبسات احلَزَ

ن   .Qاحلَسَ
 خمطوطة]-[بالعربيّة   Qوفاة احلسن  -٩١١

 هـ)٩٠٥لعيلّ بن احلسن بن أمحد الصبّاغ (ت بعد سنة 
 ]١١٨: ٢٥[الذريعة 
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 خمطوطة]-[بالعربيّة   Qوفاة احلسن  -٩١٢

 هـ)١٢١٦حلسني العصفوريّ البحراينّ (ت 

 ]١١٨: ٢٥[الذريعة 

 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qوفاة احلسن  -٩١٣

د بن مبارك بن نارص اللويميّ األحسـائيّ للشي خ عبد املحسن بن حممّ

، املولود سنة   هـ. ١٢٤٥البالديّ

 ]٤١٠: ١، أعالم هجر ٤٢٤، ص١٠و ٩[جملة املوسم، العددان 

 مطبوع]-[بالعربيّة   Qوفاة احلسن بن عيلّ  -٩١٤

د آل سيف   القطيفي اخلطّيّ لعيل بن حممّ

ــــة ــــة احليدريّ ــــف، ط -املكتب : ١النج

 هـ.١٣٧٣: ٣م، ط١٩٥١هـ/ ١٣٧١

، ١ط ــــــيّ ــــــفحة، ط ٦٤: رقع : ٣ص

 صفحة.١٠٤

يدور الكتـاب حـول استشسـهاد اإلمـام 

 ضمن العناوين التالية: Qاملجتبى 

رسالته إىل معاوية وجوابه، صـلحه، فضـائله، نسـبه ووصـفه، عـدد 

 احلسن، أزواجه، صفاته، زيارته. أوالده، احلسن املثنَّى، زيد بن
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 خمطوطة]-[بالعربيّة  Qوفاة احلسن الزكيّ  -٩١٥
لرشف الدين حييى بن عزّ الدين حسني بن عشرية بن نارص البحـراينّ 

 هـ)٩٤٠اليزديّ (ت 
 ]١١٨: ٢٥[الذريعة 

 مطبوع]-[بالعربيّة   Qوالدة اإلمام احلسن املجتبى  -٩١٦
د حسني   الطالقاينّ للسيِّد حممّ

، ١٣٨٧النجف،  -دار املعارف  صفحة. ٣٦هـ، رقعيّ
-[بالعربيّـة  Qومضات من حيـاة اإلمـام احلسـن بـن عـيلّ  -٩١٧

 مطبوع]
 للسيِّد قاسم املوسويّ 

هــــ/ ١٣٤٣بـــريوت،  -دار العلـــوم
٢٠١٣ ،  صفحة. ٢٣٨م، وزيريّ

 Qيتناول الكتاب أحوال اإلمام املجتبـى 
 يف ثالثة أقسام، هي:

ـه  يف عهـد Qاإلمام احلسن . ١ ه وأُمّ جـدّ
 وأبيه.

 .Qيف عرص والده أمري املؤمنني  Q. اإلمام احلسن ٢
 يف عرص إمامته وخالفته. Q. اإلمام احلسن ٣
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ى ها امام حسن جمتبى  -٩١٨  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qويزكَ
 )Q(=خصائص اإلمام احلسن املجتبى 

 حلامد الفدوي األردستاينّ 
ــوثر  ــيم ك ــوثر)نس ــيم الك ــم،  -(=نس ق

ـــــــ١٣٨٣ ، ٢٠٠٤.ش (=ه ــــــريّ م)، وزي
 صفحة.٤٠٠

الكتاب يف رشح سرية حياة اإلمام احلسن 
يف اثني عرش فصـالً، العنـوان اآلخـر للكتـاب 

 .>خصائص (=اخلصائص) احلسنيّة<
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qويزه نامه امام حسن جمتبى  -٩١٩

ــة حــول اإلمــام احلســن  (=دراســة خاصّ
 )Qاملجتبى 

 ملجموعة من املؤلِّفني
ــر ــارات زائ ــم،  -انتش ـــ.ش ١٣٨٢ق ه

=)٢٠٠٣ ،  صفحة. ١٦٨م)، وزيريّ
ــة  ــن جملّ ــون م ــامس واخلمس ــدد اخل الع

ـت Q(=الكوثر) املطبوع يف ذكر والدة اإلمـام احلسـن  >كوثر< ، واختصّ
 ، وهي عىل النحو التايل:Q مواضيع هذا العدد بام يدور حول اإلمام احلسن
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العلميّـة، الشـهيد  Q، شخصيّة اإلمام املجتبـى Kكريم أهل البيت 
ـة اإلمـام  >نفيسـة<، Qاملطهريّ وصـلح اإلمـام احلسـن  يَّ جـوهرة مـن ذرِّ

، عـىل سـاحل القـرآن، Qعند السبط األكـرب  Q، شامئل املهدي Qاحلسن
 .Qاحلسن املثنَّى ذخر اإلمام 

=عــدد خــاصّ باإلمــام احلســن ( Qجمتبــى ويــزه نامــه امــام حســن 
 ) = كلستان قرآن (=روضة زهور القرآن).Qاملجتبى

ره بني املىل سبط النبى  -٩٢٠  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qويزه نامه كنكَ
ــة خا ــبط (=تعطي ــؤمتر س ــات م اليّ ــة لفعّ صّ

) Qالنبيّ   العامليّ
، السيِّد شهاب الالجورديّ   لعبّاس اجلعفريّ

(=جممـع أهـل  Kجممع جهـانى اهـل بيـت 
ــــت  ) Kالبي ــــامليّ ــــم،  -الع ـــــ.ش ١٣٩٣ق ه

 م)، رقعيّ مربَّع (=خشتي).٢٠١٤(=
اليّات مؤمتر سبط النبـيّ يشتمل الكتاب عىل تغطي يف طهـران،  Qة فعّ

ني:  يف قسمَ
رات.  أ. احلوارات واملذكَ

ة. ات اخلاصّ  ب. امللفّ
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نكره بـني امللـىل  -٩٢١ النبـى االكـرب امـام حسـن سـبط ويزه نامه كَ
 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qجمتبى

(=عدد خاصّ عن مؤمتر سـبط النبـيّ األكـرب 
) Qاإلمام احلسن املجتبى   العامليّ

(=جممـع أهـل  Kجممع جهـانى اهـل بيـت 
). Kالبيت   العامليّ

م)، ٢٠١٤هـــ.ش (=١٣٩٣قــم،  -العــامليّ  Kجممــع أهــل البيــت 
 ،  صفحة. ٨٨رحيلّ

نجينه جممع<من جملّة  ٧٨-٧٦األعداد  (=خزانة املجمـع)، السـنة  >كَ
ـة بتغطيـالت اليّـات مـؤمتر سـبط النبـيّ اسعة، وهـي األعـداد اخلاصّ  Qة فعّ

 بطهران، حيتوي الكتاب عىل ستّة أقسام، حتت املواضيع التالية:
كلمة اخلزانة، املؤمتر بنظر املراجع والعلـامء، املـؤمتر بنظـر املسـؤولني 

شاركني، معطيات املؤمتر العلميّة، معطيات املـؤمتر األدبيّـة، املنشـورات وامل
ة بمؤمتر سبط النبيّ   .Qاخلاصّ

 * *  
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م  [بالفارسيّة -٩٢٢ كَ  مطبوع]-هادية األُمم وجملّة اآلداب واحلِ

د بن د عيل بن عيل حممّ د صادق  غاري بن حممّ عبد اهللا الـويرديّ  ملحمّ

، ١٣٢٧تربيز،  -هـ)١٣٢٠التربيزيّ (  صفحة. ٢٨٠هـ، وزيريّ

 .Qلإلمام املجتبى  Qالرشح الفاريسّ لوصيّة أمري املؤمنني 

كِرت يف موارد من هذا الكتاب بعنوان  ة األُمم<ذُ  .>هديّ

إىل ولده احلسن  Qوصيّة أمري املؤمنني عيلّ <والعنوان اآلخر للكتاب 

 .>Qالزكيّ 

 ]٢٠٦: ٢٥[الذريعة 

ة األُمم = هداية األُمم وجملّة اآلداب واحلكم  هديّ

 مطبوع]-[بالفارسيّة  ٨-١، جQهدية ها امام حسن  -٩٢٣

 ٨-١، جQ(=هدايا اإلمام احلسن 
د املهاجراينّ   للسيِّد حممّ

 ھ
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قـم،  -انتشارات هبار دهلا (=ربيـع القلـوب)
م)، رقعيّ مربّع (خشـتي)، ٢٠١٥هـ.ش (=١٣٩٤

 صفحة. ١٦كلّ جزء يف 
هذه املجموعة عبارة عن أحاديث مرويّة عـن 

ترمجت إىل اللغة الفارسيّة بالشعر  Qاإلمام املجتبى 
ة  عـدَّ ـه إىل الناشـئة الصـغار، ووضـع يف كـلِّ صـفحة لوحـة مُ والنثر املوجَّ
للتلوين، وعىل الناشئ الصغري أن يقوم بتلوينها، وقد اشتمل كلّ جـزء مـن 

 ة عىل مخسة أحاديث.أجزاء املجموع
 مطبوع]-؟  [بالعربيّةQهل تعرف اإلمام احلسن  -٩٢٤

د حسن النائينيّ   قم، ملحمّ
 مطبوع]-[بالفاريسّ   Qمهرسان امام حسن  -٩٢٥

 )Q(=زوجات اإلمام احلسن 
ـــ ـــد)ـنش ـــد (=العاب ـــران،  -ر عاب طه

 صفحة. ٤٨م)، رقعيّ ٢٠٠٣هـ.ش (=١٣٨٢
يبحث الكتاب يف مسألة زوجـات اإلمـام 

 يف ثامنية فصول. Qاملجتبى 
 Qحسن بن عـىل <االسم اآلخر للكتاب 

 Q(=احلســن بــن عــيلّ  >وهتمــت هــا نــاروا
م اجلائرة).  والتُّهَ
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ــن  -٩٢٦ ــن احلس ــد اهللا ب ــنجم: عب ــس ب ــت، جمل ــت هبش   Qهيئ
 مطبوع]-[بالفارسيّة

 (=موكب اجلَنّة، املجلـس اخلـامس: عبـد اهللا
 )Qبن احلسن 

 جلواد احليدريّ 
)، صيام طهران،  -آرام دل (=القلب املطمئنّ

، ٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧  صفحة. ٤٨م)، جيبيّ
جمموعة شعريّة ونصّ تارخييّ حول عبـد اهللا االبـن األصـغر لإلمـام 

 يف كربالء. Qاحلسن 
  Qهيئــت هبشــت، جملــس ششــم: قاســم بــن احلســن  -٩٢٧
 مطبوع]-[بالفارسيّة

ة، املجلـس السـادس:  (=موكب اجلَنـَّ
 )Qالقاسم بن احلسن 

 جلواد احليدريّ 
)، صـيام  -آرام دل (=القلب املطمـئنّ

، ٢٠٠٨هـ.ش (=١٣٨٧طهران،  م)، جيبـيّ
 صفحة. ٤٨

 .Qجمموعة شعريّة ومقاطع تارخييّة حول مصاب القاسم بن احلسن 
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ار امام املجتبى  -٩٢٨  مطبوع]-[بالفارسيّة  Qيادكَ
 )Q(=ذخر اإلمام املجتبى 

 حلميد القلندريّ الربدسرييّ 
ار برادر  (=تذكار األخ)  [بالفارسيّة -٩٢٩  مطبوع]-يادكَ

 ملهدي وحيدي صدر
 عروج انديشه (=عروج الفكر)

ضٌ بالصور املرسومة لألطفال ملـا جـر مـن حـوادث يف كيفيّـة  رْ عَ
 .Qشهاد عبد اهللا بن اإلمام املجتبى است

يف ذكـر اإلمـام احلســن  شـور(=من Qيادنامـه امـام حسـن جمتبـى 
رفت (=تعطُّر البيت برائحة الزهور).Qاملجتبى ل كَ  ) = خانه بو كَ

 مطبوع]-[بالفارسيّة  Qياران امام حسن  -٩٣٠
  )Q(=أنصار اإلمام احلسن 

د فوزي  ملحمّ
م: السيِّد مهدي  .املُرتجِ  عيل زاده املوسويّ

 ی
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ر بركزيـــده (=دار املختـــار ـدفـــرت نشـــ
ـــــورات) ـــــم،  -للمنش ــــــ.ش ١٣٧٩ق ه

=)٢٠٠٠ ،  صفحة. ٧٢م)، رقعيّ
ان مكتـب اهـل <جزء مـن دورة  شـيفتكَ

اق مدرسة أهل البيت  >Kبيت   ).K(=عشّ
بعد ذكر خمترص عـن سـرية حيـاة اإلمـام 

، يرشع الكتاب بتسطري نبذ من حياة Qاملجتبى 
 ، وهم:Qالم من أصحابه مخسة أع

ن عبادة، عبد اهللا بن عبّاس، عبد اهللا بن جعفر الطيّار، قيس بن سعد ب
، عامر بن واثلة.رشي ريّ  د اهلَجَ

ل (=غصن الورد)  [بالفارسيّة -٩٣١  مطبوع]-يك شاخه كَ
يقة القاسميّ  دِّ ، صِ  لعبّاس الرمضاينّ

طهـران،  -انتشارات كتـاب تـارا (=حزمـة كتـب)
، ٢٠١٤(= هـ.ش١٣٩٣  صفحة. ٤٨م)، رقعيّ

ـة عـن  حيتوي الكتاب عىل اثنني وأربعني قصّ
 .Qحياة اإلمام املجتبى 

ى امـام <العنوان اآلخر للكتاب  داستان هـا وروايـت هـايى از زنـدكَ
 ).Q(=قصص وروايات من سرية اإلمام احلسن املجتبى  >Qحسن جمتبى 
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 مطبوع]-يك كهكشان تنهايى  [بالفارسيّة -٩٣٢
ة الغريبة!)(=املج  رّ

 ملحسن بارسا
: ٤م)، ط٢٠٠٧هــ.ش (=١٣٨٦: ١طهـران، ط -سبيده (=الفجر)

 صفحة. ١٢م)، رقعيّ مربَّع (خشتي)، ٢٠١٢هـ.ش (=١٣٩١
ة لألطفـال قصصـاً مـن حيـاة اإلمـام  ر الكتاب بالرسـوم املعـدّ يصوّ

 .Qاملجتبى 
اين امـام حسـن <االسم اآلخـر للكتـاب  (=سـرية اإلمـام  >Qزنـدكَ

 ).Qاحلسن 
* * * 
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