
ديواُن الوقِف ال�ِشيّعي ة اْلِعَراِق ُجْمُهْوِريَّ

د السابع/ العددان األول والثاين)23، 24( السنة السابعة/املجلَّ
شهر شوال املعظم 1441هـ /حزيران 2020م

ملف العدد: سيد الشهداء  يف تراث كربالء
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الّرجالية، رواية األجاّلء أنموذجًا
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 أثر املرأة يف احلركة العلمية يف كربالء 
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املـلخـص
شــهدت مدينــة كربالء ازدهــاًرا يف حركتهــا العلمية منــذ أواخر القــرن الثالث 
ومطلــع القرن الرابع اهلجري، واســتمرت كربالء كحارضة دينيــة وعلمية إىل وقتنا 
الارض، وعل امتداد عرشة قرون ملع يف ســمئها العلمي أســمء العديد من أســاطني 
العلم، وخالل حقبة البحث حتديًدا وقفنا عل نشــاط مميــز للمرأة يف الركة العلمية 
يف كربالء، ما دعانا إىل الوقوف عند ذلك النشاط؛ إلظهاره للقراء الكرام عن طريق 
عرض تراجم تلك العاملات، للوقوف عل نشــأتن العلميــة، والعلوم التي تضلعن 

منها، وأشهر ما تركن من مؤلفات.

اقتضــت طبيعــة البحث أن يكــون يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، اســتعرض 
الباحث يف املبحــث األول)مالمح الركة العلمية يف كربالء حتى القرن الرابع عرش 
اهلجــري(، وجاء املبحث الثاين بعنوان: )أثر املرأة العلمي يف كربالء يف القرن الثالث 
عرش اهلجــري(، وكان)أثر املــرأة العلمي يف كربالء يف القــرن الرابع عرش اهلجري( 

عنواًنا للمبحث الثالث، وقد أوجز الباحث النتائج التي توّصل إليها يف اخلامتة.

الكلمات المفتاحية: أثر المرأة، الحركة العلمية، نساء كربالء.
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Abstract
Karbala has witnessed a noticeable scientific prosperity toward the end 

of the 3rd. and the end of the 4th. hijri centuries، till nowadays. Through 

ten centuries a lot of scientific and intellectual figures have been widely 

known، including women. Karbala›i women have participated significantly 

in the scientific movement، thus، their roles and activities are presented to 

readers with their biography and intellectual background and legacy. This 

research is divided into an introduction and three sections. The first section 

is entitled(Features of the Scientific Movement in Karbala till the 4th. Hijri 

Century)، the second is devoted to(The Scientific Influence of Women in 

Karbala during the 3rd. Hijri Century)، and the third one is about(The Sci-

entific Influence of Women in Karbala during the 4th. Hijri Century). The 

research has ended up with some conclusions.

Key words: influence of women، scientific movement، Karbala›i women.
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املقدمة
من ُيمعن النظر يف املصدرين الرئيسني للترشيع اإلسالمي)القرآن الكريم والسنّة 
الرشيفة( سيقف عل مجلة كبرية من اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة التي تؤكد 
عل فضل العلم، وحتّث املســلمني عل طلبه، وتثني عل أويل العلم منهم، ولو أردنا 

تعقب تلك اآليات واألحاديث لطال بنا البحث.)1(

ومــن جهة أخرى نجد أّن اإلســالم النيف – الذي ُعرف بنظرته اإلنســانية إىل 
الرجل واملرأة عل الســواء يف ترشيعاته كلها- مل يقص التعّلم عل الرجل دون املرأة، 
فلم يرد نص واحد يمنع املرأة من أن تســتنري بنوره، وتتدي هبديه، بل عل العكس، 
جــاء اإلســالم داعًيا إىل تعلمها كأخيهــا الرجل، وكافاًل جلميــع حقوقها التي كانت 

حمرومة منها قبل بزوغ نوره.

لكن ما كشفت عنه كتب التاريخ واألخبار، والرتاجم والسري، والرتبية والتعليم، 
تؤكــد أن املــرأة املســلمة مل تنل حظها الــكايف من التعلــم، بل تكبلت بقيــود عديدة 
مصدرها املوروث االجتمعي، وما زلنا نلمس ترســباته حتى يومنا هذا، إذ بلغ ذلك 
املــوروث من القوة ما تطاول هبا عل النصوص الرشعية وعطلها، وأصبح الزيغ عن 
ذلك املوروث - عند العامة من الناس - بمثابة انتهاك ما هو مقّدس؛ وبذلك سلبت 

الكثري من حقوق املرأة املسلمة يف هذا اجلانب.

لكن الوجه املرشق الذي رسخته الكثري من النساء املسلمت هو عدم استسالمهن 
لتلك الظروف، وإرصارهن عل اســتثمر كل الفرص املتاحــة كي يتثقفّن ويتدرجّن 
مــدارج العلم، فعندمــا مل ُيتح هلن التعليم العام يف املســاجد أو الكتاتيب أو املدارس 
-فيــم بعد- كم الرجال، أرصرن عل التعلم يف بيوتّن عل أحد ذوهيّن، وعل الرغم 
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من أن هذا النوع من التعلم - الذي ُيسمى بـ)التعليم اخلاص( - مل يكن متاًحا للكثري 
من فئات املجتمع اإلســالمي، لكن مع ذلك نجد أّنــه أثمر عرب القرون عن ثلة طيبة 
من النســاء اللوايت عِرْفَن بعلمهّن وفضلهّن، فبّيضــنَّ بمواقفهنَّ الصحائف، وأعلنَّ 
شموخ شــخصيتهنَّ من خالل أدوارهنَّ املرشفة يف كّل جمال وحني، فكانت هلنَّ اليد 

البيضاء باملشاركة العملية يف ميادين العلوم الدينية واألدبية وغريها.

وممــا ال ريــب فيه أّن التنقيــب يف التاريخ العلمي لبلدان العامل اإلســالمي ومدنه 
ســيطلعنا عل نشــاط نســوي ملموس يف الكثــري منها، نعــم قد ينمز ذلك النشــاط 
بالتفاوت - من حيث طبيعته وحجمه - بني بلد وآخر ومدينة وأخرى تبًعا خلصائص 

فكرية وإدارية وجغرافية انمزت هبا تلك املدن والبلدان عرب تارخيها.

ومن هنا تولدت الرغبة لدينا يف حماولة للكشــف عن النشاط العلمي النسوي 
يف مدينة كربالء املقدســة، ذلك النشــاط الذي مل حيَظ بالعناية الكافية من التوثيق 
واالهتمم، لنؤكد عن طريقه أّن املرأة املســلمة كانت هلا مســامهة حممودة يف تعليم 
العلوم اإلســالمية ونرشها، ومن امللفت أيًضا أّن ذلك النشاط مل ينحس يف تعليم 
النســاء بعضهّن للبعض اآلخر، بل إّن بعض النساء بلغت من العلم مراتب عالية 
نافســت فيها الرجال، حتى قصدها بعضهم واســتجازها يف رواية الديث - كم 
ســنلحظ يف طيــات هذا البحــث-، وأما تقييــد حقبة البحــث بالقرنني اهلجريني 
الثالــث عرش والرابــع عرش فقد ألزمنا به ما وصلته أيدينــا من معلومات عن هذا 

املوضوع.

وال تثريــب علينــا إن قلنــا: إّن تدويــن بحث علمي يؤّرخ للنشــاط النســوي يف 
مدينة كربالء املقّدســة أمٌر ليس باليســري، بل هو مرشوع تكتنفه الصعاب وتصاحبه 
العقبــات، وحيتاج إىل صرب وأناة؛ لقّلة املعطيات املتوافرة، وشــّحة املظاّن املتخّصصة 

مقارنة بم هو متيّس عن علمء هذه املدينة.
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إّن هــذا البحــث املتواضع هو بمثابة نافذة للولوج يف هذا امليدان ببحوث أوســع 
ودراسات أشمل، وما ذكرنا من معوقات ال متنع قطًعا من مواصلة التقص والتفتيش 

بني صحائف ما دونه يراع العلمء والباحثني من مطوط ومطبوع.

ومما جتدر االشــارة إليه أّن عرضنا لشــخصيات هذا البحث كان بطريقة الرتاجم 
املفــردة؛ ليتيّس رســم إحاطة عامة عــن كّل شــخصية، وإبراز صــورة متكاملة هلا، 
فحــاول البحث بم توافر مــن معطيات عن كل واحدة منهّن أن نتوقف عند اســمها 
ونســبها، ووالدتا ونشأتا العلمية، وأرستا، ونشــاطها العلمي ومؤلفاتا، ووفاتا 

ومدفنها، ورتبنا تلك الرتاجم زمنًيا؛ كونه أوفق مع البحث.

ويف الوقت نفسه ال نّدعي أن ما هو مسطور يف هذا البحث من شخصيات علمية 
نسوية هو حصيلة إحصاء تام، واستقصاء عام، بل هو أثر تتبع قارص بقدر ما وسعنا 
من اجلهد والوقت والتوفيق، فنسأله تعاىل أن يكون نافًعا، ولوجهه الكريم خالًصا.
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املبحث األول
مالمح احلركة العلمية يف كربالء حتى القرن الرابع عرش اهلجري

إنَّ كربــالء - عــل اختالف تســمياتا- ضاربــة بجذورها يف عمــق التاريخ، إذ 
يرجع تارخيها إىل عهد البابليني حينم كانت معبًدا لســاكني مدينتي نينوى وعقر بابل 
الكلدانيتني الواقعتني بالقرب منها)2(، إال أهّنا مل تكتســب شهرتا وأمهيتها إال بعد أن 

تـرّشفت أرضها بضم جسد اإلمام السني إثر واقعة الطف سنة 61هـ.

فمنذ ذلك الدث وذلك التاريخ اكتســبت هذه البقعة أمهية وقدســية خاصة يف 
نظــر حمبي آل البيــت، فأصبحت قبلًة لزائري مرقــده الرشيف؛ ألهنم يرون يف 
زيارتــه فضاًل عند اهلل، إذ جاءت من طرق أهــل البيت أحاديث مجة تدلل عل 
ذلك، منها ما جاء عن اإلمام الصادق: »مروا شــيعتنا بزيارة قبر الحسين، فإّن 

انه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين باإلمامة من الله عز وجل«.)3( ي إت

ومن جهــة أخرى يعد املوالــون زيارتــم وتعاهد قبورهم إيفــاء بحّقهم، 
ْرَبى﴾)4(، وهذا ما دّل  ي اْلُق َة فِ ًرا إاِلَّ اْلَمَودَّ ِه أَْج ْي وتطبيًقا لقوله تعاىل:﴿ُقْل اَل أَْســَأُلُكْم َعَل
عليــه أيًضا قول اإلمام أب الســن الرضا: »إّن لكّل إمام عهــًدا يف عنق أوليائهم 
وشيعتهم، وإّن من متام الوفاء بالعهد وحسن األداء زيارة قبورهم، فَمن زارهم رغبًة 

يف زيارتم وتصديًقا ملا رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة«.)5(

ونظًرا لفضل زيارة قــربه أصبحت كربالء منذ القرن الثالث اهلجري مقصًدا 
لســكن حمبي آل البيت)6(، وأخذت تتمّص شــيًئا فشــيئَا، فـ»زارها كبار رجال 
الديث والسري من رجال اإلمامية وأخذوا يف تدريس مسائل الدين والفقه لسكاهنا 
املجاوريــن والزائريــن فاتســعت الركة العلمية فيهــا وصار الطلبــة يقصدوهنا من 

متلف األقطار«)7(
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فمــن ذلك الني والركة العلمية فيها أخذت تنشــط وتتســع قرًنــا بعد قرن مع 
ازديــاد املجاورين فيها والوافدين إليها من األســاتذة والطالب، وعند تتبع مســرية 
الركــة العلمية يف كربالء عرب تارخيها، نجد أهنا مــرت بأكثر من دور، وتنوعت بني 
الركــود واالزدهار، وهــذا ما تعّرض له بعض الباحثني بقولــه: »لو تتبعنا من خالل 
كتب الرجال والرتاجم مســار الركــة العلمية يف كربالء، والعلــمء والفقهاء الذين 
واكبوهــا يف كل عــص من عصــور حركتها عرب القــرون املتمدية، لعثرنــا عل قائمة 
طويلة ألسمء المعة من أعالم الفقه والفقاهة واملعارف والعلوم االسالمية، تبدأ من 
أواخر القرن الثالث اهلجري وتستمر-باتســاع- عــرب القرون الالحقة هلا وإىل يومنا 
هذا، وأهنا مرت بأدوار علمية ثالثة، ومل تنقطع حركة العلم والعلمء خالهلا عن هذه 
املدينة املقدســة عرب القرون واألزمان، وإنــم فرتت يف بعض القرون وأصاهبا الركود 

يف بعضها اآلخر، ووصلت يف قمة الركة والعطاء العلمي يف برهة من الزمن«.)8(

وقــد متثــل كل دور مــن تلــك األدوار بكوكبــة مــن العلــمء الذيــن عكفوا عل 
الدراســة والتدريس والتأليف، إلدامة زخم هذه املؤسســة العلمية واســتمرارها يف 
العطاء واالبداع، علــًم أن خصائص كل دور من تلك األدوار ترتبط ارتباًطا مبارًشا 
بعلمئــه من جهة عددهم، وغزارتم العلميــة، ونتاجاتم الفكرية من مؤلفات وآراء 

ونظريات، فّممن برز يف الدور األول العديد من العلمء منهم: 

عثمن بن عيســى الكالب)من أصحــاب اإلمام الكاظــم()9(، وحيد بن زياد 
النينوي)10(، وهشــام بن الياس الائري)ت490هـــ()11(، وعمد الدين الطويس)من 
أعــالم القرن الســادس اهلجــري()12(، وفخار بن معــد املوســوي)ت630هـ()13(، 
 وأحــد بن فهد الل)ت841هـــ()14(، وإبراهيم بن عــل الكفعمي)ت905هـ()15(، 
عــل  حممــد  بــن  وعبــاس  الائري)ت910هـــ()16(،  مســاعد  بــن  وحســني 

البالغي)ت1085هـ()17(، ونص اهلل الائري)ت حدود 1168هـ()18(.
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وبالنظر لســري أولئك العلمء يتضح أنَّ هذا الدور امتــد طوياًل حتى القرن الثاين 
عرش للهجرة، وهذا ليس بالغريب ألن خالل هذه القبة ارتســمت مالمح مدرســة 

كربالء العلمية، لذا ُعرف هذا الدور بـ)دور التكوين واالنطالق العلمي(.)19(

أخــذت الركة العلميــة يف كربالء يف املدة ما بعد نص اهلل الائري تســري بخطى 
متســارعة عل يد العلمء والفقهاء الذين تعاقبوا عــل التدريس واالفادة فيها، فأثروا 
املكتبة اإلســالمية بآرائهم ومؤلفاتم، وبذلك دخلت الركــة العلمية دورها الثاين 

الذي يمثل)دور التوسع واالزدهار()20(.

وأشــهر من مثل هــذا الدور من العلمء شــخصيتان علميتــان بارزتان وطالهبم، 
ويعــد هــذان العاملان مــن جهابذة ِعْلَمــْي الفقه واألصول، أوهلم: الشــيخ يوســف 
البحراين)ت1186هـــ()21(، الذي كان يمثل املدرســة األخبارية يف وجهها املعتدل، 
وكانــت حوزة كربــالء وقتئذ متثــل مركز جتمــع األخباريني)22(، وقد هاجر الشــيخ 
يوسف إىل كربالء سنة)1169هـ( وواصل فيها عمله العلمي عل صعيدي التدريس 
والتأليف، فضاًل عن الزعامة الدينية التي انفرد هبا يف هذه املدينة املقدسة، وخترج عليه 
عــدد من كبار الفقهاء األفذاذ منهم: الســّيد حممد مهدي بحر العلوم)ت1212هـ(، 
مؤلف كتاب)الفوائد الرجالّية()23(، وأبو عل الائري)ت1216هـ(، مؤلف)منتهى 
املقــال يف علم الرجــال()24(، واملــريزا القمي)ت1231هـ(مؤلــف كتاب)القوانني( 
يف علم األصول)25(، والســّيد عل الطباطبائي)ت1231هـــ(، مؤلف كتاب)رياض 

املسائل()26(، وغريهم الكثري.)27(

وثانيهم: الشــيخ الوحيــد البهبهاين)ت1206هـ()28(، الــذي ُعرف بفقيه العص 
وفريــد الدهــر، رزقــه اهلل علوًما مل يســبقه فيها أحد مــن املتقدمــني، ومل يلحقه أحد 
مــن املتأخرين إال باألخذ منه)29(، حــاز عل لقب)جمّدد( الفقــه األثني عرشي؛ ألن 
عصه أصبح فاصاًلً لعص جديد من عصور مدرســة االجتهاد أســمه الســّيد حممد 



251

م.م. حسني هليب الشيباين
)2

4 ،
23

اني)
والث

ول 
ن األ

ددا
/ الع

سابع
د ال

اجمللَّ
عة/

ساب
نة ال

الس
20م

20
ران 

حزي
هـ /

14
41

ظم 
املع

وال 
ر ش

شه

باقر الصدر)ت1400هـ( بـ)عص الكمل العلمي()30(، وقد أصبحت كربالء بفضل 
وجوده عاصمــة من العواصم العلمية التي ضاهت مراكز العلم الشــيعية األخرى، 
حتى مثلــت أيام املجدد يف كربالء)العــص الذهبي( لوزة هــذه املدينة)31(، وبقيت 
حمافظــة عــل مركزها العلمّي زهاء قــرن من الزمن، حتى وفاة الشــيخ حممد رشيف 
املازنــدراين ســنة)1245هـ(، الذي قيل إّن عدد من كان حيرض درســه قارب األلف 

طالب.)32(

وقــد أثمرت جهــود املجدد البهبهــاين املتمثلة بأفــكاره وبحوثــه يف علمّي الفقه 
واألصول، فضاًل عن أقطاب مدرســته الذين واصلوا النشاط العلمي من بعده، عن 
تأســيس دور علمي ثالث مّثل)دور التكامل العلمي()33(، ذلك الدور الذي رسعان 
ما اكتملت خصائصه وجتاوز يف رصانته حدود مدرســة كربالء العلمية ليشــمل كل 
مــدارس الفقه اإلمامي، ويف ذلك يقول الســّيد حممد باقر الصدر)ت1400هـ(: »ال 
يزال علم األصول والفكر العلمي السائد يف الوزات العلمية اإلمامية يعيش العص 

الثالث الذي افتتحته مدرسة األستاذ الوحيد«.)34(

املثال:  سبيل  عل  ومنهم  األعـــالم،  العلمء  من  مجلة  ــدور  ال هــذا  مّثل  وقــد 
عل  والسّيد  ـــ()35(،  ــوي)ت1216هـ ــوسـ املـ الشهرستاين  مهدي  حممد  السّيد 
الطباطبائي)ت1242هـ( املجاهد  حممد  والسّيد  الطباطبائي)ت1231هـ(، 
إبراهيم  والسّيد  املـــازنـــدراين)ت1245هــــ()37(،  رشيــف  حممد  والشيخ   ،)36(

القزويني)ت1262هـ()38(، واملوىل حممد صالح الربغاين)ت1271هـ()39(، والشيخ 
الشهرستاين)ت1344هـ( والسّيد عل  املازندراين)ت1309هـ()40(،  العابدين  زين 

)41(، والسّيد هادي اخلراساين)ت1368هـ()42(، وغريهم.

ونظــًرا لطبيعــة دراســة العلوم الدينيــة يف حوزة كربــالء العلميــة - كغريها من 
الــوزات - تعتمد طريقة التدريس التقليدية القائمة عل نظام اللقات)43(، وطريقة 
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التدريس هذه هي تقليد إســالمي عام، شــاع استخدامها منذ فجر اإلسالم، إذ روي 
أّن املسلمني األوائل كانوا جيتمعون حول رسول اهلل عل شكل حلقة يف املسجد 
فيعلمهم القرآن ويفقههــم يف الدين)44(، فقد تنوعت األماكن التي مارس فيها علمء 
كربالء نشــاطهم العلمي - والسيم الدراســة والتدريس – فكان املرقدان املقدسان 
لإلمامني الســني وأخيه العباس أحد أهم تلك األماكــن، وكذلك كان عدد 
من العلمء يمرسون التدريس يف املساجد، وبعضهم يف منازهلم، وكذلك يف املدراس 
الدينية التي نشــطت عملية تأسيســها بشــكل ملحوظ خالل حقبة البحث)45(، وقد 
أحصاهــا بعص الباحثــني فكانت)18( مدرســة)46(، وقد تأسســت إىل جانب تلك 
املــدارس الدينية عدد من املــدارس الكومية التي بلغت خالل القبة نفســها)13( 
مدرســة للتعليم االبتدائي واملتوســط)47(، وهذا ما يعكس االنتعاش العلمي يف هذه 

املدينة املقدسة.

ومــن اجلدير بالذكــر أّن ما خرج من يــراع أولئك العلمء مــن مؤلفات وإن كان 
لعلمي الفقه واألصول السهم األوفر فيها إاّل أهنا شملت أيضا التفسري وعلوم القرآن 
والعقائد واألدب، وغريها، وقد ذكر أرباب كتب الرتاجم والطبقات والببليوغرافيا 
أغلبها، وعل رأسهم الشيخ الطهراين يف موسوعتيه العظيمتني)الذريعة إىل تصانيف 

الشيعة(، و)طبقات أعالم الشيعة(.)48(

أّما فيم خيص النشــاط العلمي النســوي يف مدينة كربالء املقدسة يف حقبة البحث 
فقــد مثله عدٌد من النســاء اللــوايت أّدين دوًرا مهــًم يف الركة العلمية، سنســتعرض 

سريتن ونقف عل نشاطهن العلمي يف املبحثني اآلتيني.
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املبحث الثاين
أثر املرأة العلمي يف كربالء يف القرن الثالث عرش اهلجري

رســا بنا التقص املتواضع خالل القرن الثالث عرش اهلجري عل مجلة من النســاء 
 : الاليت برْزَن بنشاط علمي ملموس يف مدينة كربالء، بلغ عددهنَّ مخس نساء، هنَّ

أواًل: آمنة بيگم البهبهاني)ت 1243هـ(

هي آمنة بيگم)49( بنــت حممد باقر الوحيد البهبهاين ابن حممد أكمل، ذكر البعض 
أن والدها ينتهي نســبه إىل الشــيخ املفيد)قدس رسه(، فهو: حممد باقر بن حممد أكمل 
بــن حممــد صالح بن أحد بن حممد بن إبراهيم بن حممــد رفيع بن أحد بن إبراهيم بن 
قطــب الدين بن كامل بن عل بن حممد بن عل بن حممد الشــيخ املفيد أعل اهلل مقامه 

ابن حممد بن النعمن البغدادي التلعكربي.)50(

وهي تلتقي باملجلسيني األّول)ت1070هـ( والثاين)ت1111هـ( رحهم اهلل)51(، 
فــإّن جّدتا ألبيها – ُأّم الوحيد البهبهاين – هي بنت نور الدين)52( ابن الشــيخ حمّمد 

صالح املازندراين)53( صهر املجليس األول.

وكانــت جدتــا العليا آمنة بيگــم بنت املجلــيس األّول)54( ُأّم الشــيخ نور الدين 
توصــف أيًضا بالعلم والفضل واجلاللة)55(؛ وهلــذا نجد أّن والدها الوحيد البهبهاين 
يعرّب عن املجليس األّول باجلد وعن الثاين باخلال، فهي سمّية الثمرة املجلسية وقرينتها 

يف الال واملآل، وبذلك فهي تنحدر من أبرز وأعرق األرس العلمية.

ُولــدت يف كربالء املقّدســة حدود ســنة)1160هـ()56(، ونشــأت فيها، وأخذت 
املقّدمــات وفنــون األدب وعلــوم العربية عــل أعالم ُأرستــا، وختّرجــت يف الفقه 

واألُصول عل والدها املحقق، فلمع نجمها يف ميادين العلم.)57(
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انحــدرت رحها اهلل من ُأرسٍة عريقة يف العلم واملعرفة والرشف، فوالدها الوحيد 
البهبهــاين وهو من أعالم عــصه وأفذاذهم كم تقّدم ذكره، وأخوهــا العامل الفاضل 
اآلقــا حمّمــد عل البهبهــاين املولــود يف كربالء ســنة)1144هـ(، صاحــب املؤلفات 

العديدة، توىّف سنة)1216هـ(، ودفن يف بلدة كرمانشاه.)58(

وزوجهــا ابــن عّمتهــا الســّيد عــل الطباطبائــي الائــري املعــروف بـ)صاحب 
الرياض(، رزقت منه ولدين مها: الســّيد حمّمد املعروف باملجاهد)ت 1242هـ()59(، 

والسّيد مهدي الطباطبائي)ت1260هـ()60(.

قال فيها الســّيد حســن األمني: »عاملة، فاضلة، جمتهدة، من أفقه نســاء عصها، 
ثة، جليلة، ذات ســند قويــم، مؤّلفة، كثرية  متكّلمــة، واعظــة، ُأصولية، حمّققــة، حمدِّ

الزهد، عظيمة الورع«.)61(

ذكروا هلا عدًدا من املؤلفات يف الفقه واألُصول، كانت موجودة يف مكتبة زوجها 
صاحب)الريــاض()62(، وهي: رســالة يف النفــاس)63(، كتاب الطهــارة)64(، مبحث 

اليض من كتاب)الرياض(.)65(

توّفيــت رحها اهلل يف كربالء املقّدســة حــدود ســنة)1243هـ(، وُدفنت فيها عند 
ولدها السّيد حمّمد املجاهد يف املقربة اخلاّصة املجاورة ملدرسة البقعة يف سوق التّجار 

فيم بني الرمني الرشيفني.)66(

وقــد ُهدمت هذه املقربة، وأزيلت معاملها ســنة)1398هـ( يف عهد النظام البائد، 
واندثرت يف الشارع العام الرابط بني الرمني الرشيفني وتم اعادة بناء رمز هلا يف قبال 
املكان القديم ســنة)1427هـ(، بجهود مباركة من قبل ســمحة العالمة الســّيد أحد 
الصايف وســمحة العالمة الشيخ عبد املهدي الكربالئي دام عزمها املتوليني الرشعيني 

للعتبتني املقدستني السينية والعباسية.
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ثانيًا: أُم كلثوم الربغاني)ت بعد 1268هـ(

هي ُأم كلثوم بنت الشهيد الشيخ حممد تقي بن حممد بن حممد تقي بن حممد جعفر 
الربغاين القزويني.)67(

ُولدت رحها اهلل سنة)1224هـ( يف قزوين، ونشأت نشأة علمية قائمة عل دراسة 
العلوم الدينية وما يتصل هبا كعلوم اللغة العربية وآداهبا، إذ قرأت املقدمات والعلوم 
العربيــة واألدب عل عمــة والدها العاملة الفاضلة)مــاه رشف()68(، ثم أخذت الفقه 
واألصول عن والدها وعمها الشــيخ حممد صالــح الربغاين الائري)ت1271هـ(، 
وحرضت يف الكمة والفلسفة عل الشيخ املال الكمي القزويني)ت1285هـ()69(.

تنتســب العاملــة ُأم كلثــوم رحهــا اهلل إىل ُأرسة)آل الربغــاين()70( املعروفة بالعلم 
والفضل، فوالدها الشهيد الشيخ حممد تقي الربغاين املستشهد سنة)1263هـ(، كان 
فقيًهــا جمتهًدا، أصولًيا واعًظا، من مشــاهري علمء اإلماميــة، رحل يف طلب العلم إىل 
عــدد من مــدن إيران ثم إىل كربالء، فتلّمذ عند علمئهــا وحصل عل إجازات منهم، 
رجــع إىل قزوين وعكف عل التدريس والتأليف والوعظ واإلرشــاد، قتل يف حمرابه 
وهو يصل لياًل من قبل جمموعة من الفرقة البابية)71(، ومن أشهر مؤلفاته كتاب)منهج 

االجتهاد يف رشح رشائع اإلسالم(.)72(

وزوجها وابن عمها الشــيخ عبد الوهاب القزويني)ت1260هـ( الذي تزوجها 
حدود سنة)1239هـ(، كان من أجالء العلمء، تلمذ عند أكابر علمء عصه كالشيخ 
األكرب كاشــف الغطــاء وغريه، وله الرواية عن أكثر من أربعــني جمتهًدا من الفحول، 

ومن أشهر مؤلفاته كتاب)خالصة الرشاد(.)73(

بعد أن تسّلحت ُام كلثوم الربغانية بسالح العلم واأليمن، انطلقت ألداء واجبها 
الرشعــي القايض بنرش العلــم واملعرفة الدينية، فقامت وملدة طويلة بتدريس النســاء 
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العلوم اإلســالمية العالية يف عــدد من املدن اإلســالمية)قزوين وطهران وكربالء(، 
وأما شــغفها بجمع الكتب فقد حّتم عليها تأســيس مكتبة عامرة، وإيثاًرا وإخالًصا 
منهــا خلدمــة العلم وأهله أوقفــت هذه املكتبة ســنة)1268هـ( عل طــالب العلوم 

الدينية كافة، وجعلت التولية عليها بيد زوجها.)74(
قيل فيها: »كانت من فواضل نســاء عصها«)75(، كــم وصفت أيًضا بأهّنا: عاملة، 

فاضلة، مؤلفة، مدّرسة للعلوم اإلسالمية.)76(
مل يكــن ألُم كلثــوم رحهــا اهلل حــٌظ وافٌر يف جمــال الكتابــة والتأليــف، فلم ترتك 

سوى)تفسري سورة الفاحتة(.)77(
توفيت رحها اهلل بعد سنة)1268هـ(، وهلا من العمر أكثر من أربع وأربعني سنة.)78(

ثالًثا: آمنة القزويين)ت1269هـ(

هي آمنة بنت الشــيخ حممد عل ابن الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ حممد حييى ابن 
الشيخ حممد شفيع بن حممد رفيع بن فتح اهلل القزويني.)79(

ُعرف أجدادها بمنزلتهم العلمية العالية، فجّدها الشــيخ عبد الكريم عامل فاضل، 
ومن أشــهر مؤلفاته كتاب)نظم الغرر ونضد الدرر( الذي ألفه بأمر من الشاه حسني 
الصفــوي)1101ـ 1135هـــ()80(، أّما الشــيخ حممد حييى)ت بعــد 1117هـ(، فهو 
أديب لغوي فاضل، له كتاب)ترمجان اللغة( ألفه بأمر الشــاه حســني الصفوي، وهو 

رشح لكتاب)القاموس( للفريوز آبادي.)81(
كم كان جّدها الشــيخ حممد شــفيع)ت 1104هـ(، عامًلا فاضــاًل، زاهًدا صالًا، 
وعــظ بعد أبيــه بجامع قزوين، ومن أشــهر مؤلفاته)تتميم أبواب اجلنــان()82(، وأّما 
جّدها الشــيخ حممد رفيع)ت 1089هـ(، فهو أيًضا عامل جليل، واعظ فاضل، شاعر 
جميــد، ومن أشــهر مؤلفاته)أبواب اجلنان( يف املواعظ، وله ديوان شــعر)83(، وبذلك 

فهي تنتسب إىل سلسلة من األجداد املعروفني بالعلم والفضل والتأليف.
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أّما نسبها من جهة األُم فهي من أسباط السّيد حسني بن إبراهيم بن حممد معصوم 
القزوينــي)ت 1208هـ(، أحد أعيان جمتهدي اإلمامية، أخذ العلم عن علمء ُأرسته، 

من أشهر مؤلفاته)رشح مسالك األفهام إىل رشائع اإلسالم(.)84(

ُولــدت يف قزويــن ســنة)1202هـ(، ودرســت الفقــه واألصــول عــل أعــالم 
أرستــا، وأخــذت الكمة والفلســفة العاليــة من حوزة الشــيخ املال آغــا الكمي 
 القزوينــي يف املدرســة الصاليــة)85(، كــم حــرضت جملــس درس الشــيخ أحــد 

األحسائي)ت1241هـ()86( يف قزوين.)87(

ُولــدت رحها اهلل وترعرعــت يف أرسة علمية جليلة، فأخوها الشــيخ املريزا عبد 
الوهاب القزويني)ت بعد1260هـ(، كان من أجالء العلمء، لذلك كان هو أول من 
دَرست عل يديه)88(، أّما والدها الشيخ حممد عل فعل الرغم من أّنه من أبناء العلمء، 

إال أننا مل نعثر بحدود املصادر التي اّطلعنا عليها عل ترمجة له لبيان حاله.

وزوجها الشــيخ حممــد صالــح الربغاين)ت1271هـــ( هو من علــمء أرسة)آل 
الربغــاين( املعروفة يف العراق وإيران، تزوجها يف حدود ســنة)1219هـ(، فكان هو 

اآلخر من شيوخها إذ درست عل يديه الفقه واألصول.)89(

وبذلــك تتلمــذت آمنة القزويني رحهــا اهلل عل أكثر من عــامل، وبفضل اهتممها 
ونبوغهــا بلغت درجة عاليــة يف العلم والفضل، وبعد أن رأى فيها مشــاخيها القدرة 
واألهليــة العلمية أجازوها بإجازات مفصلة)90(، وأما زوجها فقد أخذ يأمر النســاء 

باالقتداء هبا والرجوع إليها يف أحكام الدين.)91(

وقد استغلت رحها اهلل إمكاناتا العلمية هذه ووّظفتها يف خدمة املذهب والعلم، 
فرشعت بتدريس نساء عصها يف كل من قزوين وكربالء، بعد أن أسست هلّن حوزة 

علمية يف كلتا املدينتني.)92(
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ومما قيــل فيها: »كانت تقية، عابدة، زاهدة، متورعة«)93(، كم ُوصفت أيًضا بأهنا: 
»عاملة، فاضلة، ُمدّرسة للعلوم اإلسالمية، شاعرة، زاهدة، عابدة، متوّرعة«)94(.

تركــت رحها اهلل خالل مســريتا العلميــة جمموعة مؤلفات منهــا: تعليقات عل 
 الكتب الفقهيــة واألصولية مل ُتذكر أســمؤها)95(، ديوان)املدائــح واملراثي( فاريس، 
وقــد احتــوى عــل قصيــدة طويلــة ضمــت)480( بيًتــا عل لســان الســّيدة زينب 

)96(.الكربى

توفيت رحها اهلل حدود ســنة)1269هـ(، بعد أن منَّ اهلل تعاىل عليها بعمر جتاوز 
مخًسا وستني سنة، أفنته يف خدمة العلم وطالبه.)97(

رابعًا: فاطمة الربغاني)ت حدود 1300هـ(

هي فاطمة بنت الشيخ حممد عل ابن الشيخ حممد ابن الشيخ حممد تقي ابن الشيخ 
حممد جعفر ابن الشيخ حممد كاظم الربغاين القزويني.

ُولِدت ونشــأت يف كنــف أرسة علمية، وكان هلذه األرسة األثــر البالغ يف تكوين 
شــخصيتها، ودعمها لَسلك طريق العلم واملعرفة، فأخذت املقدمات وفنون األدب 
عل أخيها الشــيخ عبد السني، وحرضت يف الفلسفة عل اآلخوند املال أغا الكمي 

القزويني)ت 1285هـ(.)98(

درست العرفان والفقه والديث عل أبيها الشيخ حممد عل الربغاين)ت1269هـ(، 
والشــيخ أحد اإلحســائي)ت1241هـ( حني أقام يف قزوين، كــم حرضت يف الفقه 
واألصــول عل عمها الشــيخ حممد صالــح الربغاين)ت1271هـ(، وعمها الشــهيد 

الثالث الشيخ حممد تقي الربغاين القزويني املستشهد سنة)1263هـ(.)99(

تزوجت ابن عمها الشيخ حسن، وسكنت معه مدينة النجف األرشف، فأولدها 
العلمني: الشــيخ املريزا عالمة الائري)ت1310هـ()100(، والشــيخ املريزا عل نقي 
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الائري)ت1320هـ()101(، وبعد وفاة زوجها ســنة)1281هـ( اســتقرت يف كربالء 
املقدسة حتى وفاتا.)102(

كانت رحها اهلل من فواضل نساء عصها، وربات العقل والرأي الراجح والدين 
والصالح، كثرية العبادة والزهد، قضت قرابة عقدين من الزمن يف كربالء املقدســة، 
شــاركت خالهلا يف رفد النشــاط العلمي فيها، مســتعينة بم متتلكه من مقدرة عظيمة 

عل اخلطابة والوعظ، كم كان يراجعها النساء يف املسائل الدينية.)103(
ُنعتت فاطمة الربغاين بأوصاف تكشــف عن علمها وفضلهــا، فقيل فيها: عاملة، 

فاضلة، حافظة للقرآن الكريم عاملة بتفسريه، فقيهة، حمدثة، خطيبة، مؤلفة.)104(
تركت جمموعة مؤلفات، متمثلة بـــعدد من الرســائل يف الفقه، وحواش عل عدة 

كتب)105(، توفيت رحها اهلل يف كربالء املقدسة حدود سنة)1300هـ(.)106(

خامسًا: مرضيّة الربغاني)ت1313هـ(

هــي مرضية بنت الشــيخ حممد صالح ابن الشــيخ املال حممد املالئكة ابن الشــيخ 
حممد تقي ابن الشيخ حممد جعفر ابن الشيخ املال حممد كاظم الربغاين القزويني.)107(

ولدت يف قزوين حدود ســنة)1233هـ(، ونشــأت يف كنف أرسة معروفة بالعلم 
والفضــل، قال فيها الشــيخ آغا بزرك الطهراين: »إهنا مــن أرشف بيوت العلم، ومن 
السالســل الذهبية التي ظهــر فيها غري واحد من أعاظم الفقهاء وأســاطني الدين يف 
العلم والزعامة والورع والقداســة«)108(؛ لذلك كان كل فرد من أرستا يمّثل شــيًخا 
من شــيوخها، فقد قرأت املقدمــات وفنون األدب والعربية والــصف والنحو عل 
أمهــا العاملــة الفاضلة آمنــة القزوينية بنت الشــيخ حممد عل بن الشــيخ عبد الكريم 
القزويني)ت1269هـــ(، وتفقهــت عــل أبيها العامل الشــيخ حممد صالــح الربغاين 
الائري)ت1271هـ(، وعمها الشــهيد الثالث الشــيخ حممد تقي الربغاين القزويني 

املستشهد سنة)1263هـ(.
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ودرست العرفان عل عمها الشيخ املال عل الربغاين القزويني)ت1272هـ()109(، 
والفلســفة عل الشــيخ املال آغا الكمي القزويني)ت1285هـ( يف قســم النســاء من 

املدرسة الصالية بقزوين.)110(

تزوجهــا املــريزا حممد عل الرشيــف القزوينــي)ت بعد1270هـــ(، وبعد وفاته 
تزوجها أخوه الشــيخ املريزا يوســف ومها ابنا خاهلا الفقيه العامل الشيخ عبد الوهاب 
ابن الشــيخ حممد عــل القزوينــي)ت بعد1260هـــ()111(، وقد ســافرت إىل العراق 
وزارت العتبات املقدســة يف مدينتي كربالء والكاظمية، وتركت من خالل نشــاطها 

العلمي أثًرا فيهم.

الربغاين هبمة عالية ونشاط علمي ملموس، فقد قضت  العاملة مرضية  امتازت 
شطًرا كبرًيا من حياتا يف الدراسة، مما أّهلها الن تتصدى للتدريس والوعظ واإلرشاد 

واالفتاء يف كل من كربالء والكاظمية وقزوين.)112(

قيل فيها: مفسة، حافظة للقرآن الكريم، فقيهة، جمتهدة، حمدثة، بصرية بالكالم، 
أديبة، شاعرة، من أعلم نساء عصها، تفننت يف العلوم العقلية والنقلية واألدب)113(، 

كم وصفت أيًضا بأهنا مؤلفة، مدّرسة للعلوم اإلسالمية.)114(

تركــت العاملة مرضيــة الربغاين مؤلفات عــدة هي: حواش عــل الكتب الفقهية 
والفلسفية، وجمموعة رسائل، ورسالة يف العرفان، وجمموعة مكاتيب، وديوان شعر، 
وكل هــذه املؤلفــات موجودة يف مكتبة أحفادها يف قزويــن)115(، توفيت رحها اهلل يف 

قزوين حدود سنة)1313هـ( عن عمر ناهز الثمنني تقريًبا.)116(
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املبحث الثالث
أثر املرأة العلمي يف كربالء يف القرن الرابع عرش اهلجري

اســتكماًل ملا ذكر يف املبحث الثاين نورد تراجم النســاء اللوايت كان هلنَّ أثٌر علمٌي 
يف مدينة كربالء يف القرن الرابع عرش اهلجري/ العرشين امليالدي، وقد بلغ عددهنَّ 

ثمنية، بحسب ما بلغه سعينا، وتوصل إليه بحثنا، وهنَّ كّل من: 

أواًل: أم كلثوم القزويين)ت1320هـ(

هي أم كلثوم بنت الشــيخ كريم الروغني، عاملة، فاضلة، فقيهة، حمّدثة، من رّبات 
التقى والصالح، ولدت حدود سنة)1243هـ(، وأخذت العلم عن مجلة من العلمء 

يف القسم النسائي من املدرسة الصالية.

فحــرضت الفقــه واألصــول عــل والدها وهــو من مشــاهري علــمء األصوليني 
وأعاظــم املجتهديــن، قىض عمــره يف التدريــس، ولــد يف قزوين ونشــأ عل فحول 
علمئهــا، هاجــر إىل العــراق ودرس يف النجــف وكربــالء عــل الشــيخ موســى آل 
 كاشــف الغطاء)ت1241هـــ()117(، وشــقيقه الشــيخ حســن آل كاشــف الغطــاء
)ت1262هـ()118(، وأخذ األصــول عن رشيف العلمء)ت1246هـ(، وحصل عل 
إجازات من علمء كربالء والنجف، ثم عاد إىل قزوين والتحق بحوزة أستاذه الشيخ 
حممــد صالح الربغاين)ت1271هـ(، كم درســت أيًضا عليه وعل شــقيقه الشــهيد 

الثالث الشيخ حممد تقي الربغاين املستشهد سنة)1263هـ(.)119(

هاجــرت إىل كربالء املقدســة، ثــم إىل مدينــة النجف األرشف وحــرضت فيهم 
عل أكابر علمئها، تزوجت الشــيخ إبراهيم بن إســحاق الزنجاين، فرزقت منه أربعة 
أوالد، كلهم من أهل العلم والفضل وهم: الشــيخ يوسف والشيخ إسحاق والشيخ 
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مصطفى والشيخ عبد الكريم.

مل تســعفنا املعطيات عن نشاطها العلمي، لكننا ال نشك يف أهّنا مارست جانًبا منه 
يف كربالء كالوعظ والتوجيه الديني، توفيت رحها اهلل حدود سنة)1320هـ(.)120(

ثانيًا: نرجسُ الربغاني)ت 1322هـ(

هي نرجس بنت الشــيخ حممد صالح ابن الشــيخ املال حممد املالئكة ابن الشــيخ 
حممد تقي ابن الشيخ حممد جعفر ابن الشيخ املال حممد كاظم الربغاين القزويني.

ُولــدت حــدود ســنة)1240هـ(، يف أرسة معروفة بالعلم والفضــل، وهي أرسة 
آل الربغاين)121(، وكان ألرستا األثر البالغ يف توّجهها الديني وســلكها سبيل العلم 
واملعرفة، ومن خالل املعطيات املتوافرة يظهر أن هذا األثر قد متثل يف جانبني؛ األول: 
حّثها عل التحّصن بحصن العلوم الدينية؛ ملِا يف ذلك من األجر واملثوبة يف الدارين، 

والثاين: زّقها بم جادت به عقوهلم من العلوم واملعارف.

فبعد دراستها النحو والصف واملنطق وفنون األدب، ختّرجت يف الفقه واألصول 
والتفســري عل والدها الشــيخ حممد صالح الربغاين)ت1271هـ(، وعّمها الشــهيد 
الثالث الشــيخ حممــد تقي الربغاين امُلستشــهد ســنة)1263هـ(، وأخــذت العرفان 
عــن عّمها اآلخر الشــيخ املال عــل الربغاين)ت1272هـ(، والفلســفة عن اآلخوند 
الشــيخ املال آغا الكمي القزويني)ت1285هـ(، وأخيها الشيخ املريزا عبد الوهاب 

الربغاين)ت بعد1260هـ(.)122(

تزوجها ابن عمها الشيخ جعفر ابن الشهيد الثالث)ت1306هـ(، وهو من أعالم 
عصه، وهاجرت معه إىل مدينة كربالء املقدسة.)123(

ال شــك أّن العاملة نرجــس كانت مؤمنة بالواجب الدينــي واألخالقي املفروض 
 :عليها والقايض بنرش ما مّن به اهلل عليها من العلم، وانطالًقا من قول أمري املؤمنني
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»زكاة العلم نرشه«)124(، وبربكة جماورة سّيد الشهداء اإلمام السني، شمّرت عن 
ساعدهيا وعقدت املجالس للتدريس والوعظ واإلرشاد، ويف أواخر عمرها انقطعت 

للرياضة النفسية، والتبتل والعبادة.)125(

ثة، عاملة، متفّقهة،  قيل فيها: حافظة للقرآن الكريم، عاملة بتفســريه وتأويلــه، حمدِّ
بصرية بالكالم، عابدة من الناســكات الزاهدات، ومن رّبات الذكاء والفطنة وسعة 

اإلدراك.)126(

بعد مســرية علمية قاربت الســتني عاًما توفيت العاملة نرجس رحها اهلل يف كربالء 
حدود سنة)1322هـ(، عن عمر ناهز الثمنني عاًما.)127(

ثالًثا: خري النساء اإلسرتابادي)ت 1325هـ(

هي خري النســاء بنت الشــيخ حممد جعفر املعروف بـ)رشيعتـــمدار( ابن الشــيخ 
سيف الدين اإلسرتابادي الطهراين.

ولــدت يف كربالء حدود ســنة)1240هـ(، درســت املقدمــات والعربية وفنون 
األدب عــل أعالم أرستــا، وبعد زواجها هاجــرت من كربــالء إىل قزوين بصحبة 
زوجها، وأخذت اســتكمل دراستها الدينية هناك يف املدرسة الصالية التي التحقت 
هبا، وبعد سنة)1259هـ( رجعت إىل العراق وسكنت مدة يف كربالء ثم يف النجف، 
وال يســتبعد أهّنا وّظفت إمكاناتــا العلمية وأخذت َتدرس وُتدّرس النســاء يف هذه 

الوارض الدينية، مما ساعدها عل بزوغ نجمها يف سمء العلم واملعرفة.)128(

تنـــتمي العاملة خري النســاء إىل أرسة)آل رشيعتـــمدار(، وهي من أشــهر البيوت 
العلمية يف طهران وكربالء التي بزغ بدرها يف أواخر القرن الثاين عرش ومطلع الثالث 
عرش للهجرة، ونبغ منها عدد من العلمء األعالم، وهم من ذرية الشيخ سيف الدين 
اإلســرتابادي أحد أعالم القرن الثاين عرش)129(، وكان والدها الشيخ حممد جعفر ابن 
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الشيخ ســيف الدين االسرتآبادي الطهراين)ت1263هـ( الشهري بـ)رشيعتـــمدار(، 
من مشاهري علمء عصه، حرض عل العالمة السّيد عل الطباطبائي صاحب الرياض، 

وختّرج عليه عدد من العلمء، من مصنفاته)حاشية عل املعامل(.)130(

وشقيقـها الشيخ عل آل رشيعتـمدار)ت1315هـ(، من أشهر املؤلفني يف عصه، 
وهو باإلضافة إىل تبحره يف العلوم الدينية كان أديًبا شاعًرا بالعربية والفارسية، ومن 
مؤلفاتــه كتاب)غاية اآلمال يف اســتعالم أحوال الرجال()131(، وكان شــقيقها اآلخر 
الشــيخ حممد حســن)ت1318هـ(، فقيًها إصولًيا، ولد يف كربالء ونشأ هبا، جتول يف 
العديــد من املدن اإلســالمية ودرس عل كبــار علمء عصه، تــويف يف طهران، ومن 

تصانيفه كتاب)مظاهر اآلثار(.)132(

وأما زوجها الشيخ حممد تقي الكاشاين)ت1321هـ(، فهو من مشاهري العلمء يف 
التفســري والديث والفقه والكالم وغريها من العلوم، تويف يف طهران وله مصنفات 

كثرية منها)سفينة النجاة( يف الفقه.)133(

وقد خّلـــفت خري النساء منه ثالثة بنني وهم: الشيخ حممد صادق، والشيخ حممد 
رضا، والشــيخ حممد عل، كلهم مــن العلمء األفاضل الذين كانــت هلم الصدارة يف 

طهران بعد وفاة أبـيهم.)134(

اكتســبت خري النســاء بفضل مهتها العاليــة، منزلة علمية عالية، حتــى قيل فيها: 
»كانت من فواضل نساء عصها، ترتقي املنرب، خطيبة، واعظة لتدريس النساء«)135(، 
كــم وصفت بأهنــا: »عاملة، فاضلــة، خطيبة، واعظــة، ترتقي املنرب، مدّرســة للعلوم 

اإلسالمية«.)136(

توفيــت رحها اهلل ســنة)1325هـ( يف طهران، بعد أّن َمــن اهلل عليها بعمر قارب 
اخلمسة وثمنني عاًما أفنته بالدراسة والتدريس والوعظ.)137(
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رابعًا: درّة العلماء أمينة)ت1341هـ(

هــي العاملة الفاضلة، املحّدثــة القارئة، الواعظة العابــدة الزاهدة، ذات األخالق 
امللكية، والصفات القدسية الشهرية بـ)خانم قرائت(.)138(

ُولــدت يف شــرياز وتـــتلمذت عــل بعــض علمئهــا، ثــم هاجــرت إىل كربــالء 
املقدســة واســتقرت هبا طوال حياتا)139(، ومن أبرز شــيوخها الذين درست عليهم 
 ورَوت عنهــم مهــا: املــريزا إبراهيم بن حممــد بن عل بــن أحد املحاليت الشــريازي

)ت1336ه ()140(، واملريزا هداية اهلل الشريازي)ت1319هـ()141(.

أمــا املعلومات اخلاصة بنســبها وأرستــا وبقية تفاصيل حياتا فــم زالت جمهولة 
بحدود ما عثرنا عليه، ومن يّطلع عل بعض أشعارها جيد فيه طابع الزن والشكوى 
من الزمان وترك األهل واألحبة، مع عدم ذكر سبب تركهم هلا، فلذلك لّقبت نفسها 

بـ)الزينة( كم يف األبيات التالية: 

صدري غال  يف  خّلني  نديـمي  يا  جيريأال  مقلتي  مــن  الــدمــع  سيل  ــَر  ت أمل 

أحبتي ــن  م أرى  ــا  م أشــكــو  اهلل  بالسهـرإىل  ــة  ــآب ـــ ــك ال يف  متـــي  لــيــايل 

إىل أن تقول: 

ــي حــزيــنــة ــف ــت ن ــي ــّم ــي س ــت ــي ــداه ــري)142(ل ده مدى  أذوق  بلّيات  سموم 

ُعرفــت دّرة العلــمء بمنزلتهــا العلميــة العاليــة التــي أّهلتها ألن تكــون حمل ثقة 
شــيوخها الذيــن أجازوها بالرواية عنهم مــن جهة)143(، ومن جهــة أخرى أضحت 
رمــًزا علمًيــا يقصده أهل العلم وطالبه من الرجال والنســاء عل حد ســواء لينهلوا 
مــن علمها، لذلــك كان من بني من قصدها وهنــل من علمها وروى عنها، ســمحة 
آية اهلل العظمى الســّيد شهاب الدين املرعش النجفي)ت1411هـ(، إذ قال يف كتابه 
املوســوم بـ)اإلجازة الكبرية(: »وممن أروي عنها العاملة املدّرســة خانم أمينة الشهرية 
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بـ)خانــم قرائت الشــريازية«)144(، أما متكنها من علم الديــث وفروعه فقد أوجد يف 
نفسها القدرة لتتصدى لتدريس النساء يف كربالء كتب الديث األربعة.)145(

وصفت درة العلمء بأوصاف متعددة وكلها تكشف عن مكانتها العلمية العالية، 
فقال فيها سمحة آية اهلل العظمى السّيد شهاب الدين املرعش النجفي)ت1411هـ(: 
»العاملة املدّرسة« كم تقّدم، ووصفها الشيخ أغا بزرك الطهراين)ت1389هـ( بقوله: 

»الفاضلة األديبة«)146(، كم وصفت أيًضا بأهنا»عاملة فاضلة«)147(.

عــل الرغــم من متكن درة العلمء مــن العلوم الدينية كعلمــي الديث والفقه إال 
أن األدب عموًما والشــعر عل وجه اخلصوص أخذ املســاحة األوســع من تآليفها، 
إذ وظّفــت ملكتهــا الشــعرية يف مــدح النبــي وأهــل بـــيته، ويف الكــم 
واملواعظ)148(، فكانت أشــعارها باللغة العربية والفارســية، وهلا أشــعار مجعت فيها 
بني اللغتني، وذكر الشــيخ أغا بزرك الطهراين)ت1389هـــ( أّن هلا ديواًنا يف املدائح 
واملراثــي واملواعظ وغريها، مبينًا أنه طبع يف طهران ســنة)1332هـ()149(، وقالت يف 

 :واألئمة أبيات متارة تصف النبي

ــق رائـ ــني  عـ إىل  تـــدنـــو  أال  ــيل  ــي ــوّردخــل ــ ــت ــ ــغ م ــ ــائ ــ تـــــــرّو بــــكــــأٍس س

ــر هنا هلم ــق مـــتـــوددوجــالــس مــع األبـــرار واذكـ ــف ــش ــب م ــي ــب ــث ح ــديـ حـ

ــورة صـ آدم  ــن  ــ اب ــان  ــ ك إن  حممدفـــأمحـــد  بـــن  آدم  ــا  ــن ــع م ــدق  ــصـ ــالـ وبـ

ــو الــعــلــم املــأثــور يف ظــلــم الــدجــى مرصده ــل  ك يف  املــمــدود  الــعــمــد  ــو  ه

ــا ــه ــّل ــري الــــربيــــة ك ــــ املشيد)150(وعـــــــرتتـــه خـ وقرص  الوثقى  العروة  هم 

توفيــت درة العلمء رحها اهلل يف مدينة كربالء املقدســة ســنة)1341هـ( ودفنت 
فيها، وال نعلم كم بلغت من العمر حني وفاتا ألن سنة والدتا مازالت جمهولة.)151(
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خامسًا: ضيافة الشريازيّ)ت1342هـ(

ٍخ مهمل وجمتمٍع  من العاملــات الّلوايت ظلمهن التاريــخ، وضاع ذكرها بني مــؤرِّ
جاحد، عل الرغم من الدور الرســايل الذي أّدته هذه الســّيدة، والذي أّثر بشــكل أو 

بآخر يف رفد الركة العلمية يف كربالء املقّدسة.

مل تسعفنا املظان التي اّطلعنا عليها بمعلومات وافية عن تفاصيل حياة هذه العاملة، 
كـنسبها، وتاريخ والدتا، ونشأتا العلمّية..الخ، ما خال بعض املعلومات التي سّجلها 
تلميذها البار آية اهلل العظمى الســّيد شــهاب الدين املرعش النجفي)ت1411هـ(، 

والتي اعتمد عليها َمن ذكرها بعده.

املفيــد الشــيخ  عــل  األدب  يف  وتتلمــذت  شــرياز،  يف  الســّيدة  هــذه   ُولِــدت 
)ت1325هـــ()152(، الذي كان من ُأدباء وشــعراء عــصه)153(، كم كانت تروي عن 

عدة من العلمء األعالم، منهم العالمة السّيد مرتىض الكشمريي)ت1323()154(.

إن مــا ازدانت به مدينة كربالء، من القداســة ورواج الركــة العلمية، جعل منها 
حمــط أنظار، ومهوى أفئدة كثري من رّواد العلم وطالبه، لكســب الفضيلتني: جماورة 
الغريب العطشــان اإلمام السني، ونيل رشف دراســة العلوم الدينية وتدريسها 
فيها، فكانت العاملة ضيافة الشــريازّية من بــني الذين ترشفوا بذلك، بعد أن هاجرت 

إليها، فارتفع شأهنا فيها، واشتغلت بتعليم النساء الفقه واألصول.)155(

ونشاطها العلمي مل يكن مقتًصا عل فئة النساء فحسب، بل إن هناك ما يشري إىل 
الدين  السّيد شهاب  العظمى  آية اهلل  منحها إجازة رواية الديث الرشيف لسمحة 
املرعش النجفي)ت1411هـ(، بعد أن رّصح بذلك قائاًل: »وممّن أروي عنها: العاملة 

اجلليلة األديبة الشاعرة خانم ضيافت الشريازي«.)156(

نتيجــة للجهد العلمي الذي بذلتــه هذه العاملة، أصبحت يف مقــام املدح والثناء، 
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فقيل فيها: »عاملة، فاضلة، حمّدثة، أديبة، شاعرة«)157(، كم ُوِصفت بأهّنا: »من فواضل 
نساء عصها«)158(.

توفيــت رحهــا اهلل يف حدود ســنة)1342هـ(، يف مدينة كربالء املقّدســة وُدفنت 
فيها.)159(

سادسًا: صدّيقة القزويين)ت1350هـ(

هــي صديقــة بنت الشــيخ عل نقي ابن الشــيخ حســن ابن الشــيخ حممد صالح 
الربغاين القزويني الائري.

فاضلــة، فقيهــة، مؤلفة، مدّرســة للعلــوم اإلســالمية، حافظة للقــرآن الكريم، 
عاملــة بتفســريه وتأويله، زاهــدة، عابــدة، جليلة القــدر، ولدت يف كربالء املقدســة 
ســنة)1303هـ(، ونشــأت منذ طفولتها نشــأة علمية؛ لذا حفظت القرآن الكريم يف 
أوائــل عمرها، كــم أخذت املقدمات وفنون األدب عن أفاضل نســاء عصها، وأما 
الفقه فقد درسته عل والدها الشيخ عل الربغاين)ت1401هـ( الذي كان من شيوخ 
العلــمء املربزين الناهبني ومثااًل للورع والتقوى جماهــدا ثائًرا، ولد يف كربالء ودرس 
فيها عل علمئها األعالم كاملريزا حممد تقي الشــريازي زعيم الثورة العراقية الكربى، 
عــني يف ســنة 1345هـ قــايض اجلعفرية، مــن مؤلفاتــه كتاب)الغرر والــدرر()160(، 

وكذلك أخذت الفقه عن الشيخ عيسى آل الشهيد الثالث)ت1339هـ()161(.

ارحتلــت إىل قزوين بعد اقرتاهنا بالســّيد غالم حســني املجــاب القزويني)ت قبل 
1344هـ(، تصّدت لتدريس الفقه والتفســري وعلــوم القرآن يف قزوين، وكان حيرض 
حلقة درســها مجع من فاضالت النســاء، وبعــد وفاة زوجها رجعــت إىل كربالء يف 

حدود)1344هـ( وتصّدت للتدريس فيها.)162(

كانــت رحهــا اهلل كثــرية العبادة، شــديدة الورع، تصــوم أكثر أيام الســنة، وكان 
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زوجها مع فضله وعلمه يستفس منها يف حل بعض املسائل العلمية، وتفسري املشكل 
واملتشابة من آيات القرآن الكريم.

تركت من املؤلفات تفسرًيا للقرآن الكريم مل يتم، ومل خيرج من السواد إىل البياض، 
ورســالة يف بعض مســائل فقه النســاء، توفيت رحها اهلل يف كربالء ســنة)1350هـ( 

ودفنت يف الصحن السيني الرشيف.)163(

سابعًا: رقية الربغاني)ت1399هـ(

هــي رقية بنت الشــيخ املريزا عالمة ابن الشــيخ حســن ابن الشــيخ حممد صالح 
الربغاين القزويني.

ولدت يف مدينة كربالء املقدســة ســنة)1307هـ(، ونشــأت بفضل أرستا نشأة 
علميــة، فاعتمــدت عــل رجال أرستــا يف دراســة علوم القــرآن والتفســري والفقه 
واألصــول والعلوم العربية، حتــى نبغت هبا وأصبحت من فواضل نســاء عصها، 
ويظهر من خالل املعطيات املتوافرة أن عالمات النبوغ وقّوة الافظة قد بانت عليها 
منذ صغرها إىل حد أهنا حفظت القرآن الكريم وهي مل تبلغ التاسعة من عمرها.)164(

تنتمي عاملتنا إىل أرسة آل الربغاين املعروفة بالعلم والفضل، فوالدها الشيخ مريزا 
عالمــة الائري آل الصالي املولود يف كربالء ســنة)1249هـ(، كان من كبار علمء 
الشيعة يف الائر الرشيف، أخذ املقدمات عل مجلة من أعالم كربالء املقدسة، وخترج 
يف الفقــه واألصول عل علــمء عصه، وتصّدر كريس التدريــس واإلمامة والفتيا يف 
كل مــن كربالء املقدســة والنجف األرشف، فأقبل عليه النــاس يف أمر التقليد، ومن 
مؤلفاتــه كتاب)بغية املرام( يف أصــول الفقه، تويف ســنة)1310هـ( ودفن يف صحن 

الروضة اليدرية.)165(

وعمها الشــيخ عل نقي ابن الشــيخ حســن ابن الشــيخ حممد صالح الائري آل 
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الصالي املعروف بـ)مدّرس الطف(، ولد يف كربالء املقدســة سنة)1253هـ(، كان 
من أكابر علمء الائر الرشيف، توىّل التدريس والفتيا يف كربالء بعد شــقيقه الشــيخ 
املريزا عالمة الائري، وشــارك أخاه يف مشــاريعه اإلصالحية واإلعمرية يف كربالء 
املقدســة، ومن مؤلفاته كتاب)بدائع األصول( يف أصول الفقه، تويف سنة)1320هـ( 

وُدفن يف الائر الرشيف.)166(

ويف حدود ســنة)1322هـ( تزوجت بابن عمها الشيخ حســن ابن الشيخ املريزا 
عــل نقي، وتصّدت لتدريس النســاء يف مدينة كربالء املقدســة أكثر من نصف قرن، 
وكان زوجها مع فضله يستفس منها يف حل بعض املسائل العلمية الفقهية، كم كانت 
ملجــًأ يف األمور الرشعية للنســاء يف كربالء؛ لذا وصفت بأهنــا عاملة فاضلة، مؤلفة، 

مدّرسة للعلوم اإلسالمية.)167(

عــل الرغم مــن متّكنها رحها اهلل من العلوم الدينية عامــة، إال أّن القرآن وعلومه 
كان له الظ األوفر من تأليفاتا، فقد تركت من املؤّلفات: رســالة يف خواص السور 

القرآنية وبعض اآليات، ورسالة يف غريب القرآن.)168(

هاجــرت رحهــا اهلل يف أواخــر أيامهــا مــن كربــالء إىل قزويــن، فتوفيــت فيهــا 
سنة)1399هـ( ودفنت يف املقربة اخلاصة بأرستا.)169(

ثامنًا: ثريا احملسين)ق14هـ(

من الشــخصيات العلمية التي أغفل التاريــخ وكتب الرتاجم ذكرها، فلم يرتجم 
هلــا بحــدود ما اطلعنــا عليه ســوى آية اهلل العظمى الســّيد شــهاب الديــن املرعش 
النجفي)ت1411هـــ( يف كتابه)اإلجــازة الكبــرية( وبمعلومــات مقتضبــة جــًدا، 
فأصبحــت هذه الرتمجة مصدًرا لكل من يريد أن يكتب عنها، وبذلك أصبح الســّيد 

املرعشH خري مصداق ملا ورد يف اخلرب: »من أرخ مؤمنًا فكأنم أحياه«.)170(
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هي من أعالم القرن الرابع عرش اهلجري، كانت تســكن كربالء املقدسة، َدَرَست 
الديــث والفقه واألصول عل املريزا حممــد اهلندي، إمام اجلمعة خلف رأس اإلمام 

.السني

إن اهلمة العالية التي امتازت هبا العاملة ثريا املحســني رحها اهلل؛ جعلها تصل إىل 
مرتبــة العلمء، فوصفت بالعلــم والفضل واجلاللة)171(، وأن مــا عرفت به من منزلة 
علميــة رفيعــة جعلت منها حمط أنظــار الكثري من أهل العلم وطالبه لالســتزادة من 
علمها واستجازتا يف الرواية عنها، ومن بني من قصدها لذلك آية اهلل العظمى السّيد 
شهاب الدين املرعش النجفي)ت1411هـ(، حيث ذكرها قائاًل: »وممن أروي عنها: 

الفاضلة العاملة اجلليلة ثريا خانم املحسني«)172(.

تروي رحها اهلل الديث عن شــيخها املريزا حممد اهلندي، وهو بدوره يروي عن 
عدد من العلمء بطرقهم، وهم كل من: 

ثقة اإلســالم الشــيخ حســني النوري)ت1320هـــ(، كان فقيًها إمامًيــا، متبحًرا 
يف علمــي الديث والرجال، عارًفا بالســري والتاريخ، أّلــف الكثري من الكتب أمهها 

كتاب)مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل(.)173(

املــري الســّيد حامد حســني اهلندي)ت1306هـ(، مــن أكابر متكلمــي االمامية، 
وأعاظم علمء الشــيعة املتبحرين، كان عالمة نحريًرا ماهًرا بصناعة الكالم واجلدل، 
حميًطــا باألخبار واآلثار، واســع االطالع، لــه الكثري من املؤلفات أشــهرها)عبقات 

األنوار يف مناقب األئمة األطهار(.)174(

السّيد حممد حسني الشهرستاين الائري)ت1315هـ(، كان فقيًها إمامًيا أصولًيا، 
أديًبــا، مصنًفا، مشــارًكا يف عدة فنــون، من مؤلفاته كتاب)شــوارع األعالم يف رشح 

رشائع اإلسالم( للمحقق الل.)175(
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إن مــا حظيــت به العاملة ثريا املحســني رحها اهلل مــن مهة عاليــة ومكانة علمية، 
َمّكناها من التصدي لتدريس العلوم اإلسالمية يف مدينة كربالء املقدسة، وأصبحت 

أستاذًة يف تدريس النساء الفقه واألصول والديث.)176(
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اخلامتة
نخلص يف خامتة هذا البحث إىل مجلة من النتائج نوجزها يف النقاط اآلتية: 

1- إّن مدينة كربالء مل تكتسب شهرتا وأمهيتها إال بعد أن تـرشفت أرضها بضم 
جسد اإلمام السني أثر واقعة الطف سنة 61هـ، ودبت فيها روح الركة العلمية 
منــذ أواخر القــرن الثالث ومطلع القــرن الرابع اهلجري، فمن ذلــك الني والركة 
العلمية فيها أخذت تنشط وتتسع قرًنا بعد قرن مع ازدياد املجاورين فيها والوافدين 

إليها من األساتذة والطالب.

2- إّن الركــة العلمية يف كربالء مرت بــأدوار علمية ثالثة، هي: )دور التكوين 
واالنطــالق العلمي(، ثم)دور التوســع واالزدهــار(، ثم)دور التكامــل العلمي(، 
علــًم أّن خصائــص كل دور من تلك األدوار ترتبط ارتباًطا مبــارًشا بعلمئه من جهة 

عددهم، وغزارتم العلمية، ونتاجاتم الفكرية كاملؤلفات واآلراء والنظريات.

3- شــهدت الركــة العلمية ملدينة كربــالء عرب أدوارها املتسلســلة هنضة علمية 
متجددة جعلت منها مركًزا علمًيا ُيشــد إليه الرحال؛ ملا برز فيها من علمء كبار أثروا 

املكتبة اإلسالمية بآرائهم ونتاجاتم العلمية.

4- تنوعــت األماكــن التــي مارس فيهــا علمء كربــالء نشــاطهم العلمي فكان 
املرقدان املقدســان لإلمامني الســني وأخيه العباس أحد أهم تلك األماكن، 
وكذلك املســاجد، ومنازل العلمء، واملدراس الدينية التي نشــطت عملية تأسيســها 

بشكل ملحوظ خالل حقبة البحث.

5- وقفنــا خالل حقبة البحث عل نشــاط علمي متميز لثالث عرشة شــخصية، 
تنوع نشــاطهن بني التدريس والتأليف والتبليغ الديني، ومل ينحس ذلك النشــاط يف 
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تعليمهن لبنات جنســهن، بل إن بعضهن بلغت من العلم مراتب عالية نافســت فيها 
الرجال أيًضا، حتى قصدها بعضهم واستجازها يف رواية الديث.

6- تنــّوع النتــاج العلمي الذي خلفته شــخصيات هذا البحــث، فمنه ما كان يف 
علــوم القــرآن وتفســريه، ومنه يف الديــث النبوي الرشيــف، ومنــه يف علمي الفقه 

واألصول، ومنه يف األدب.

7- كان للعوائــل العلمية التي انتمت إليهــا تلك العاملات األثر الكبري يف صياغة 
شخصياتن وحتفيزهن عل سلك سبيل العلم، حتى بلغن مراتب متقدمة فيه.
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اهلوامش
أغلــب مــن كتب من العلمء املســلمني يف موضوع الرتبية والتعليــم تعّرضوا لفضل العلم . 1

وأمهيتــه، وتتبعــوا اآليــات الكريمة واألحاديــث النبوية الكاشــفة عنه، منهم عل ســبيل 
املثــال: ابن عبد الرب)ت463هـ( يف كتابه)جامع بيان العلــم وفضله: ص7(؛ نصري الدين 
الطويس)ت672هـــ( يف كتابــه)آداب املتعلمني: ص41(؛ الشــهيد الثاين)ت965هـ( يف 

كتابه)منية املريد: ص4(.
ينظر: الكليدار، مدينة السني: ج1، ص11.. 2
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص236.. 3
سورة الشورى، االية: 23.. 4
الطويس، تذيب األحكام، ج6، ص93.. 5
إن أول من ســكن الائر يف كربالء هو إبراهيم املجاب بن حممد العابد ابن اإلمام موســى . 6

الكاظم وذلك يف أيام املنتص العبايس)237-248هـ( وهو املدفون يف الرواق الغرب 
مــن الائر الســيني املقدس. ينظر: الصــدر، نزهة أهل الرمني يف عمرة املشــهدين، ص 

38؛ الكليدار، مدينة السني، ج2، ص93.
الكليدار، مدينة السني، ج2، ص99.. 7
آل قاسم، تاريخ الوزات العلمية، ج4، ص210.. 8
ينظر ترمجته: النجاش، رجال النجاش، ص300؛ الطويس، الفهرست، ص193.. 9

ينظــر ترمجته: النجاش، رجال النجــاش، ص132؛ الطويس، رجال الطويس، ص421؛ . 10
الطويس، الفهرست، ص114، رقم 238.

ينظــر ترمجته: الــر العامل، أمــل اآلمــل، ج2، ص344، أفندي، ريــاض العلمء، ج1، . 11
ص92، ج5، ص 318، وفيــه أن اســمه)الياس بــن هشــام( وذلك نتيجة قلب النّســاخ 

السمه.
ينظــر ترمجته: ابن ســعيد، نزهــة الناظــر، ص6؛ اخلوانســاري، روضات اجلنــات، ج6، . 12

ص262.
ينظر ترمجته: الر العامل، أمل اآلمل، ج2، ص214؛ أفندي، تعليقة أمل اآلمل: 224.. 13
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ينظــر ترمجتــه: الر العامل، أمــل اآلمــل، ج2، ص21؛ املازندراين، منتهــى املقال، ج1، . 14
ص303.

ينظر ترمجته: الر العامل، أمل اآلمل، ج1، ص28؛ األمني، أعيان الشيعة، ج2، ص184.. 15
ينظر ترمجته: أفندي، تعليقة أمل األمل، ص141؛ الطهراين، إحياء الداثر، ص72.. 16
الصدر، تكملة أمل اآلمل، ج1، ص215؛ الطهراين، الروضة النرضة، ص310.. 17
الطهراين، الكواكب املنتثرة، ص777؛ األميني، شهداء الفضيلة، ص187.. 18
ينظر: آل قاسم، تاريخ الوزات العلمية، ج4، ص209.. 19
ينظر: آل قاسم، تاريخ الوزات العلمية، ج4، ص340.. 20
ينظــر ترمجتــه: املازنــدراين، منتهــى املقــال، ج7، ص74؛ الطهــراين، الكواكــب املنتثرة، . 21

ص829.
إذ كانــت قبلها البحرين قاعــدة ومنطلًقا لالجتاه االخباري يف الفقــه، فلم تعرضت للغزو . 22

وتــرّشد أهلهــا انترش فقهاؤهــا يف األرض واحتضنــت كربالء بعضهم. ينظر: آل قاســم، 
تاريخ الوزات العلمية، ج4، ص230.

ينظر ترمجته: التنكابني، قصص العلمء، ص168؛ النوري، خامتة املستدرك، ج2، ص22.. 23
ينظــر ترمجته: النــوري، خامتة املســتدرك، ج2، ص137، املدرس، رحيانــة األدب، ج7، . 24

ص210.
ينظر ترمجته: القمي، الكنى وااللقاب، ج2، ص137؛ حرز الدين، معارف الرجال، ج1، . 25

ص49.
ينظــر ترمجتــه: املازندراين، منتهى املقال، ص42، اخلوانســاري، روضــات اجلنات، ج4، . 26

ص399.
آل قاسم، تطور حركة االجتهاد عند الشيعة اإلمامية، ص391.. 27
ينظر ترمجته: القزويني، تتميم أمل اآلمل، ص74؛ النوري، خامتة املستدرك، ج2، ص47.. 28
ينظر: القزويني، تتميم أمل األمل، ص74.. 29
ينظر: املعامل اجلديدة، ص88.. 30
ينظر: الصالي، الوزات العلمية يف األقطار العربية، ص105.. 31
ينظر: الصدر، تكملة أمل اآلمل، ج3، 158.. 32
ينظر: آل قاسم، تاريخ الوزات العلمية، ج4، ص341.. 33
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املعامل اجلديدة، ص89.. 34
ينظــر ترمجتــه: األمني، أعيــان الشــيعة، ج10، ص163؛ الطهراين، الكــرام الربرة، ج3، . 35

ص539.
ينظر ترمجته: الصدر، تكملة أمل اآلمل، ج5، ص53؛ الفوائد الرضوية، ص579.. 36
ينظــر ترمجته: الصــدر، تكملة أمل اآلمــل، ج3، ص158؛ األمني، أعيان الشــيعة، ج9، . 37

ص364.
ينظر ترمجتــه: الصدر، تكملة أمل اآلمل، ج2، ص44؛ اخلوانســاري، روضات اجلنات، . 38

ج1، ص38.
ينظــر ترمجتــه: األمني، أعيــان الشــيعة، ج9، ص369؛ الطهــراين، الكرام الــربرة، ج2، . 39

ص660.
ينظر ترمجته: التنكابني، قصص العلمء، ص124؛ األصفهاين، أحسن الوديعة، ص98.. 40
ينظــر ترمجتــه: األمــني، أعيــان الشــيعة، ج10، ص21؛ الطهــراين، نقبــاء البــرش، ج4، . 41

ص1410.
ينظــر ترمجتــه: األمــني، أعيــان الشــيعة، ج10، ص232؛ الطهــراين، نقبــاء البرش، ج4، . 42

ص1410؛ خياباين، علمء معارصون، ص382.
وهو التفاف الطلبة عل شكل حلقات حول األستاذ وهو يلقي عليهم درسه، وهذا النظام . 43

مازال ســائًدا يف أغلــب الوزات العلمية، وتســمى هذه الطريقة بالدراســة الرة، ومتتاز 
بجملة من االمتيازات. ينظر: الشريازي، نظام الوزات العلمية، ص10.

ينظر: فياض، تاريخ الرتبية عند اإلمامية، ص69.. 44
لالطــالع عل نمذج مــن علمء كربالء الذين دّرســوا يف أماكن التدريــس املختلفة، ينظر: . 45

األمني، أعيان الشــيعة، ج10، ص214؛ حرز الدين، معــارف الرجال، ج3، ص188-
الصالــي،  تــراث كربــالء، ص 254، 256، 268، 290، 294؛  189؛ آل طعمــة، 
الــوزات العلميــة يف األقطــار اإلســالمية، ص99-100؛ آل قاســم، تاريــخ الوزات 

العلمية، ص 310-306.
ينظر: آل طعمة، تراث كربالء، ص 201-208؛ آل قاسم، تاريخ الوزات العلمية، ص . 46

.321-312
ينظر: آل طعمة، تراث كربالء، ص214-208.. 47
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طبعــت الذريعة يف)25( جــزًءا، والطبقــات يف)17( جزًءا، إذ تضمنــت األخرية تراجم . 48
لطبقات علمء الشــيعة من القرن الرابع حتى الرابع عرش للهجرة، وحلت تراجم كل قرن 

عنواًنا خاًصا.
بيگم: لقب فاريس يعني)خاتون(. ينظر: البغدادي، هدية العارفني، ج1، ص375.. 49
ينظــر: األمني، أعيان الشــيعة، ج3، ص136؛ الطهراين، الكــرام الربرة، ج1، ص100، . 50

وقد ذكرا ذلك يف ترمجة ابن أخيها الشيخ أحد بن حممد عل الكرمانشاهي.
ينظر ترمجتهم: أفندي، رياض العلمء، ج5، ص 39، 47؛ اخلوانساري، روضات اجلنّات، . 51

ج2، ص118؛ القمي، الكنى واأللقاب، ج3، ص121.
ينظر ترمجته: الطهراين، الكواكب املنترشة، ص795.. 52
ينظر ترمجته: أفندي، رياض العلمء، ج5، ص110؛ الكشمريي، نجوم السمء، ص109.. 53
ينظر: القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص109.. 54
ينظر ترمجتها: أفندي، رياض العلمء، ج5، ص407؛ األمني، أعيان الشيعة، ج2، ص95.. 55
ينظر: األمني، مســتدركات أعيان الشيعة، ج5، ص62؛ السون ومشكور، أعالم النساء . 56

املؤمنات، ص115.
ينظر: األمني، أعيان الشــيعة، ج9، ص443؛ األمني، مســتدركات أعيان الشــيعة، ج5، . 57

ص62.
ينظــر: القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص109؛ اخلوانســاري، روضــات اجلنّات، ج7، . 58

ص152.
ينظر ترمجته: اخلوانســاري، روضات اجلنّات، ج7، ص145؛ الصدر، تكملة أمل اآلمل، . 59

ج5، ص53.
ينظر: الســون ومشــكور، أعالم النســاء املؤمنات، ص116وينظر ترمجتة: السّيد مهدي . 60

الطباطبائــي الصــدر، تكملة أمل اآلمــل، ج6، ص112؛ األمني، أعيان الشــيعة، ج10، 
ص155.

ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج5، ص62.. 61
مكتبــة صاحب الريــاض، وهي املكتبــة اخلاّصة التي كانــت معروفة يف كربــالء، وكانت . 62

تشــتمل عل حوايل)300( كتاب بني مطوط ومطبوع، ومجعت منذ عهد الســّيد صاحب 
الريــاض، وبقيــت موجودة إىل ســنة)1337هـ(، وبعدهــا انتقلت إىل أحفــاده. ينظر: آل 
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طعمة، تراث كربالء، ص327.
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج5، ص62.. 63
ينظر: اإلسالمي، موسوعة مؤّلفي اإلمامية، ج1، ص104.. 64
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج5، ص62.. 65
ينظر: األمني، مســتدركات أعيان الشيعة، ج5، ص62؛ السون ومشكور، أعالم النساء . 66

املؤمنات، ص115.
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص68.. 67
ينظر ترمجتها: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص222.. 68
ينظر: مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص68 وينظر ترمجتة: الشيخ املال الكمي القزويني . 69

يف األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص302.
آل الربغاين: هم من أقدم األرس العلمية وأشهرها، نبغ منهم العديد من العلمء والفضالء . 70

يف متلف العلوم االسالمية، اشتهرت هذه األرسة منذ القرن العارش وحتى النصف الثاين 
مــن القــرن الثاين عرش اهلجري بآل الطالقاين، ويف أواخر القــرن الثاين عرش ومطلع القرن 
الثالــث عرش اهلجري عرفــت هذه األرسة بآل الربغاين؛ نســبة إىل الشــيخ حممد املعروف 
باملالئكة املتوىف ســنة)1200هـ(، بعد تســفريه إىل قرية برغان وفــرض اإلقامة اإلجبارية 
عليــه فيها، ثم أصبح هذا االســم عنوانا لــلرسة، وينترش أفراد هــذه األرسة اليوم يف كل 
مــن العراق وإيــران وأوروبا وأمريــكا. ينظر: األمني، مســتدركات أعيان الشــيعة، ج2، 

ص300؛ األمني، اإلسمعيليون واملغول، ص180.
الفرقة البابية: هي فرقة دينية ظهرت يف إيران يف القرن التاســع عرش امليالدي، عندما أعلن . 71

حممد عل الشــريازي يف ســنة)1260هـ( إنه نبي، وســمى نفســه باب الدين، وإنه خليفة 
األنبياء موســى وعيســى وحممد، وإنه نقطة التقاء األديان الســابقة، ومن ال يؤمن 
بدعوتــه فهو كافــر، وقد ُأعدم ســنة)1267هـ(، ومن رِحم البابية تكونــت فرقة البهائية. 

ينظر: جمموعة مؤلفني، موسوعة األديان امليسة، ص126.
ينظر: األميني، شهداء الفضيلة، ص275؛ التنكابني، قصص العلمء، ص33.. 72
ينظر: الطهراين، الكرام الربرة، ج2، ص809.. 73
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص246.. 74
األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص68.. 75
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السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص246.. 76
األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص68.. 77
ينظر: األمني، مســتدركات أعيان الشيعة، ج2، ص68؛ السون ومشكور، أعالم النساء . 78

املؤمنات، ص246.
ينظر: األمني، مســتدركات أعيان الشــيعة، ج2، ص7؛ الســون ومشكور، أعالم النساء . 79

املؤمنات، ص118.
ينظر: الطهراين، الذريعة، ج24، ص217.. 80
ينظر: الطهراين، الذريعة، ج4، ص72؛ السيني، تراجم الرجال، ج2، ص799.. 81
ينظر: الر العامل، أمل اآلمل، ج2، ص276.. 82
ينظر: الر العامل، أمل اآلمل، ج2، ص293؛ الطهراين، الذريعة، ج1، ص76.. 83
ينظــر: القزوينــي، تتميم أمل اآلمــل: ص130؛ اخلوانســاري، روضــات اجلنات، ج2، . 84

ص367.
س هبا الشيخ . 85 هي املدرســة املنسوبة إىل الشيخ صالح الربغاين)ت1271هـ( يف قزوين، درِّ

الكمــي القزوينــي أكثر من نصــف قرن، وختّرج فيهــا الكثري من العلــمء. ينظر: األمني، 
اإلسمعيليون واملغول، ص182.

ينظر ترمجته: اخلوانساري، روضات اجلنات، ج1، ص88؛ الطهراين، الكرام الربرة، ج1، . 86
ص88.

ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص7.. 87
ينظر: األمني، مســتدركات أعيان الشــيعة، ج2، ص7؛ الســون ومشكور، أعالم النساء . 88

املؤمنات، ص118.
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص7.. 89
ينظر: السون، مشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص118.. 90
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص7.. 91
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص118.. 92
األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص7.. 93
السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص118.. 94
ينظر: اإلسالمي، موسوعة مؤلفي األمامية، ج1، ص109.. 95
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ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص7.. 96
ينظر: األمني، مســتدركات أعيان الشــيعة، ج2، ص7؛ الســون ومشكور، أعالم النساء . 97

املؤمنات، ص118.
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص302؛ السون ومشكور، أعالم النساء . 98

املؤمنات، ص685.
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج7، ص205.. 99

ينظر ترمجته: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج3، ص137.. 100
ينظر ترمجته: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج3، ص145.. 101
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص685.. 102
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج7، 205.. 103
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص685.. 104
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج7، ص205.. 105
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص685.. 106
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص319.. 107
نقباء البرش، ج2، ص864.. 108
ينظر ترمجته: املدرس، رحيانة األدب، ج1، ص248؛ األمني، مســتدركات أعيان الشيعة، . 109

ج2، ص299.
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص271.. 110
ينظر: الطهراين، الكرام الربرة، ج2، ص809.. 111
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص319.. 112
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص319.. 113
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص721.. 114
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص319.. 115
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص721.. 116
ينظر ترمجته: اخلوانســاري، روضــات اجلنات: ج4، ص408؛ املــدرس، رحيانة األدب، . 117

ج6، ص262.
ينظــر ترمجتــه: النوري، خامتة املســتدرك، ج2، ص142؛ الطهراين، الكــرام الربرة، ج1، . 118

ص318.
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ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج3، ص43.. 119
ينظر: املصدر نفسه، ج3، ص43.. 120
ينظر: املصدر نفسه، ج2، ص300.. 121
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص732.. 122
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج4، ص212.. 123
النوري، مستدرك الوسائل، ج7، ص46.. 124
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص732.. 125
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج4، ص212.. 126
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص732.. 127
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص162؛ السون ومشكور، أعالم النساء . 128

املؤمنات، ص280.
ينظر: األعيان، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص162.. 129
ينظــر: اخلوانســاري، روضــات اجلنــات، ج2، ص207؛ الكشــمريي، نجــوم الســمء، . 130

ص414.
ينظر: الطهراين، نقباء البرش، ج4، ص1361؛ السيني، تراجم الرجال، ج1، ص384.. 131
ينظر: الطهراين، مصفى املقال، ص136، 137؛ كحالة، معجم املؤلفني، ج9، ص213.. 132
ينظر: األمني، أعيان الشيعة، ج9، ص193؛ الطهراين، نقباء البرش، ج1، ص253.. 133
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص162.. 134
األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص162.. 135
السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص280.. 136
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص162.. 137
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص386.. 138
ينظر: النائيني، حمدثات شيعة، ص265.. 139
ينظر ترمجته: األمني، أعيان الشيعة، ج2، ص213؛ الطهراين، نقباء البرش، ج1، ص22.. 140
ينظر ترمجته: الطهراين، نقباء البرش، ج5، ص579.. 141
ينظر: األعلمي، تراجم أعالم النساء، ج2، ص72.. 142
ينظر: النائيني، حمدثات شيعة، ص265.. 143
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اإلجازة الكبرية، ص246.. 144
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص386.. 145
الطهراين، الذريعة، ج9، ق1، ص235.. 146
النائيني، حمدثات شيعة، ص265.. 147
ينظر: النائيني، حمدثات شيعة، ص265.. 148
ينظر: الطهراين، الذريعة، ج9، ق1، ص235.. 149
ينظر: األعلمي، تراجم أعالم النساء، ج2، ص72.. 150
ينظر: املرعش، اإلجازة الكبرية، ص246.. 151
الذريعــة، ج9، ق3، . 152 الطهــراين،  العارفــني، ج2، ص269؛  البغــدادي، هديــة  ينظــر: 

ص1087.
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص544.. 153
ينظر ترمجته: األمني، أعيان الشيعة، ج10، ص121؛ الطهراين، مصّفى املقال، ص457.. 154
ينظر: النائيني، حمدثات شيعة، ص234.. 155
اإلجازة الكبرية، ص247.. 156
السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص544.. 157
النائيني، حمدثات شيعة، ص234.. 158
ينظر: املرعش، اإلجازة الكبرية، ص247.. 159
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج3، ص64.. 160
ينظر ترمجته: الطهراين، نقباء البرش، ج4، ص1637.. 161
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص182.. 162
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج6، ص182.. 163
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص405.. 164
إضافــة إىل مكانة املــريزا عالمة الروحيــة وانشــغاله بالتدريس واملرجعية، فقــد كانت له . 165

مشــاريع مهمــة يف كربالء، منها تشــييد اإليوان الذهبي يف املشــهدين الرشيفني الســيني 
والعبايس، فضاًل عل قيامه بإحياء األرايض الصالة للزراعة يف كربالء، وجلب إليها املاء 
بإحداث األهنر وحفر اآلبار وجلب أشــجار المضيات إليها من برغان وفلسطني. ينظر: 

األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج3، ص137.
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ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج3، ص145.. 166
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص405.. 167
ينظر: األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج2، ص139.. 168
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص405.. 169
حاجي خليفة، كشف الظنون، ج1، ص3.. 170
ينظر: السون ومشكور، أعالم النساء املؤمنات، ص319.. 171
اإلجازة الكبرية، ص246.. 172
 ينظــر: القمــي، الفوائــد الرضويــة، ج1، ص260؛ حــرز الديــن، معــارف الرجــال، . 173

ج1، ص271.
ينظر: األمني، أعيان الشيعة، ج4، ص381؛ الطهراين، نقباء البرش، ج1، ص374.. 174
ينظر: الطهراين، نقباء البرش، ج2، ص627؛ اجلاليل، فهرس الرتاث: ج2، ص223.. 175
ينظر: النائيني، حمدثات شيعة، ص126.. 176
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املصادر واملراجع
أواًل: الكتب باللغة العربية

اإلسالمي، جممع الفكر: 

1- موسوعة مؤّلفي اإلمامية، قم، ط1، 1420هـ.

األصفهاين، حممد مهدي املوسوي)ت1391هـ(: 

2- أحســن الوديعة يف تراجم مشــاهري جمتهدي الشــيعة، حتقيق: مؤسســة تراث 
 الشــيعة، تقديم وتعليق: الســّيد عبد الســتار الســني، مؤسســة تراث الشيعة، قم، 

ط1، 1437هـ.

األعلمي، حممد حسني الائري

3- تراجم أعالم النساء، مؤسسة األعلمي، بريوت، ط1، 1407هـ.

أفندي، املريزا عبد اهلل االصفهاين)ق12هـ(: 

4- تعليقة أمل اآلمل، تدوين وحتقيق: أحد السيني، مكتبة آية اهلل املرعش، قم، 
ط1، 1410هـ.

5- ريــاض العلمء وحيــاض الفضالء، حتقيق: الســّيد أحد الســيني، باهتمم: 
السّيد حممود املرعش، مكتبة آية اهلل املرعش النجفي، قم، 1403هـ.

األمني، حسن بن حمسن)ت1422هـ(: 

6- اإلســمعيليون واملغــول ونصــري الدين الطــويس، مركز الغدير للدراســات 
اإلسالمية، بريوت، ط2، 1417هـ.
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7- مستدركات أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 1408هـ.

األمني، حمسن بن عبد الكريم)1371هـ(: 

8- أعيان الشــيعة، حتقيق: الســّيد حســن األمــني، دار التعــارف للمطبوعات، 
بريوت.

األميني، عبد السني أحد)ت1392هـ(: 

9- شهداء الفضيلة، حتقيق: دار إحياء الرتاث العرب، إرشاف: السّيد عل عاشور، 
تقديم: السّيد كمل اليدري، مؤسسة التاريخ العرب، بريوت، ط1، 1431هـ.

البغدادي، إسمعيل باشا البغدادي)ت1339هـ(: 

10- هدية العارفني، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت.

التنكابني، حممد بن سليمن)ت1320هـ(: 

11- قصــص العلــمء، ترمجة: الشــيخ مالــك وهبــي، ذوي القربــى، قم، ط1، 
1384ش.

اجلاليل، حممد حسني السيني: 

12- فهــرس الرتاث، حتقيق: حمّمد جواد الســيني اجلــاليّل، دليل ما، قم، ط1، 
1422هـ.

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل)ت1067هـ(: 

13- كشــف الظنــون عن أســامي الكتب والفنــون، دار إحياء الــرتاث العرب، 
بريوت.

الر العامل، أمل اآلمل، حممد بن السن)ت1104ه ـ(: 
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14- حتقيــق: الســّيد أحد الســيني، مؤسســة التاريــخ العرب، بــريوت، ط1، 
1431هـ.

حرز الدين، حممد بن عل)ت1365هـ(: 

15- معارف الرجال يف تراجم العلمء واألدباء، تعليق: حممد حسني حرز الدين، 
مكتبة آية اهلل املرعش، قم، 1405هـ.

السون، حممد ومشكور، أم عل: 

16- أعالم النساء املؤمنات، انتشارات اسوة، قم، ط1، 1411هـ.

السيني، أحد

17- تراجم الرجال، مكتبة آية اهلل العظمى املرعش، قم، ط1، 1414هـ.

اخلوانساري، حممد باقر املوسوي)ت1313هـ(: 

18- روضــات اجلنات يف أحوال العلمء والســادات، دار إحياء الرتاث العرب، 
بريوت، ط1، 1431هـ.

ابن سعيد، نجيب الدين حييى)ت689هـ(: 

19- نزهــة الناظــر يف اجلمع بني األشــباه والنظائر، حتقيق: أحد الســيني ونور 
الدين الواعظي، مطبعة اآلداب، النجف، 1386هـ.

الشهيد الثاين، زين الدين العامل)ت965هـ(: 

20- منية املريد يف أدب املفيد واملســتفيد، مؤسسة التاريخ العرب، بريوت، ط1، 
1431هـ.

الشريازي، حممد السيني)ت1422هـ(: 
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21- نظام الوزات العلمية، مؤسسة الوعي اإلسالمي، بريوت.

الصالي، عبد السني: 

22- الوزات العلمية يف األقطار اإلسالمية، بيت العلم للناهبني، بريوت، ط1، 
1425هـ.

الصدر، حسن بن هادي)ت1354هـ(: 

23- تكملة أمل اآلمل، حتقيق: الدكتور حسني عل حمفوظ وآخرين، دار املؤرخ 
العرب، بريوت، ط1، 1429هـ.

الصدر، حممد باقر)ت1400هـ(: 

24- املعامل اجلديدة، مكتبة النجاح، طهران، ط2، 1395هـ.

آل طعمة، سلمن هادي: 

25- تراث كربالء، مؤّسسة األعلمي، بريوت، ط2، 1403هـ.

الطهراين، حممد حمسن بن عل بن حممد)1389هـ(: 

26- إحيــاء الداثر يف مآثر هــل القرن العارش، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت، 
ط1، 1430هـ.

27- الذريعة إىل تصانيف الشيعة، دار األضواء، بريوت، ط2، 1403هـ.

28- الروضــة النــرضة يف تراجــم علمء املائــة الادية عــرشة، دار إحياء الرتاث 
العرب، بريوت، ط1، 1430هـ.

29- الكــرام الــربرة يف القرن الثالــث بعد العــرشة، دار إحياء الــرتاث العرب، 
بريوت، ط1، 1430هـ.
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30- الكواكــب املنتثــرة يف القرن الثــاين بعد العرشة، دار إحيــاء الرتاث العرب، 
بريوت، ط1، 1430هـ.

31- مصفــى املقــال يف مصنفــي علــم الرجال، عنــي بتصحيحه ونــرشه: أحد 
منزوي، املطبعة الوطنية، ايران، ط1، 1378هـ.

32- نقبــاء البرش يف القرن الرابــع عرش، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت، ط1، 
1430هـ.

الطويس، أبو جعفر حممد بن السن)ت460هـ(: 

33- تذيب األحكام، حتقيق وتعليق: الســّيد حســن املوســوي اخلرســان، دار 
الكتب اإلسالمية، طهران، ط3، 1364ش.

34- رجال الطويس، حتقيق: الشــيخ جواد القيومي، مؤسســة النرش اإلسالمي، 
قم، ط1، 1415هـ.

35- الفهرست، حتقيق ونرش: مؤسسة نرش الفقاهة، ط1، 1417هـ.

الطويس، أبو جعفر نصري الدين)ت672هـ(: 

36- آداب املتعلمــني، حتقيــق وتوثيــق: الســّيد حممــد رضــا الســيني اجلاليل، 
انتشارات كتابخانة مدرسة علمّية إمام عص، شرياز، ط1، 1416هـ.

ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف القرطبي)ت463هـ(: 

37- جامع بيان العلم وفضله، وقف عل طبعه وتصحيحه: إدارة املطبعة املنريية، 
مص.

أبو عل الائري حممد بن إسمعيل)ت1216هـ(: 

 38- منتهــى املقــال يف أحوال الرجــال، حتقيق ونرش: مؤسســة آل البيت
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إلحياء الرتاث، قم، ط1، 1417هـ.

فياض، عبد اهلل: 

39- تاريــخ الرتبيــة عند اإلمامية وأســالفهم من الشــيعة بني عهــدي الصادق 
والطويس، مطبعة أسعد، بغداد، 1392هـ.

آل قاسم، عدنان فرحان: 

40- تاريخ الــوزات العلمية واملدارس الدينية عند الشــيعة اإلمامية، قدما له: 
آية اهلل الشــيخ حممد مهدي اآلصفي وآية اهلل الشــيخ حممد رضا األعرايف، رشكة دار 

السالم، بريوت، ط1، 1436هـ.

41- تطور حركة االجتهاد عند الشيعة اإلمامية، بإرشاف: حممد عل التسخريي 
والشيخ حممد مهدي اآلصفي، رشكة دار السالم، بريوت، ط3، 1433هـ.

القزويني، عبد النبي)ق12هـ(: 

42- تتميــم أمــل اآلمــل: الســّيد أحد الســيني، مكتبــة آية اهلل املرعــش، قم، 
1407هـ.

القمي، عّباس بن حممد رضا)ت1359هـ(: 

43- الفوائد الرضوية يف أحوال علمء املذهب اجلعفرية، حتقيق: نارص باقري بيد 
هندي، مؤسسة بوستان كتاب، قم، ط1، 1385هـ.

44- الكنى وااللقاب، مطبعة العرفان، صيدا، 1358هـ.

ابن قولويه، أبو القاسم جعفر بن حممد)ت368هـ(: 

45- كامــل الزيارات، حتقيق: جواد القيومي، مؤسســة النرش اإلســالمي، قم، 
1417هـ.
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كحالة، عمر رضا)ت1408هـ(: 

46- معجم املؤلفني، مكتبة املثنى ودار إحياء الرتاث العرب، بريوت.

الكليدار، حمّمد حسن الكليدار آل طعمة)ت 1416هـ(: 

48- مدينة السني، مطبعة متوز، كربالء املقّدسة، ط1، 1392هـ.

املازندراين، أبو عل حمّمد بن إسمعيل الائري)ت1216هـ(: 

 49- منتهــى املقــال يف أحوال الرجــال، حتقيق ونرش: مؤسســة آل البيت
إلحياء الرتاث، قم، ط2، 1416هـ.

املامقاين، عبد اهلل)ت1351هـ(: 

50- تنقيح املقال يف علم الرجال، حتقيق واستدراك: الشيخ حمي الدين املامقاين، 
مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، ط1، 1424هـ.

جمموعة مؤلفني: 

51- موسوعة األديان امليسة، دار النفائس، بريوت، ط1، 1422هـ.

املدرس، املريزا حممد عل)ت1373هـ(: 

52- رحيانة األدب يف تراجم املعرفني بالكنية واللقب، انتشارات خّيام، طهران، 
ط4، 1374ش.

املرعش، شهاب الدين)ت1411هـ(: 

53- اإلجــازة الكبرية، إعــداد وتنظيم: حمّمد الســممي الائــري، مكتبة آية اهلل 
املرعش، قم، ط1، 1414هـ.

النجاش، أبو العباس أحد بن عل)ت450هـ(: 
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54- حتقيق: موسى الشــبريي الزنجاين، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلمعة 
املدرسني، قم املقدسة، 1407هـ.

النوري، حسني بن حممد تقي الّطربيس)ت1320هـ(: 

55- خامتة مســتدرك الوســائل، حتقيق ونرش: مؤسســة آل البيت إلحياء 
الرتاث، قم املقدسةـ ط1، 1415هـ.

56- مستدرك الوســائل، حتقيق ونرش: مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 
قم املقدسة، ط1، 1408هـ.

ثانيًا: الكتب باللغة الفارسية: 
خياباين، املريزا عل واعظ: 

1- علــمء معــارصون، تقديم: عقيقي بخشــايش، دفرت نرش إســالم، قم، ط1، 
1382هـ ش.

الكشمريي، حمّمد عل آزاد)ت1309هـ(: 

2- نجوم الســمء يف تراجم العلمء، تصحيح: مري هاشــم املحّدث، رشكة چاپ 
ونرش بني امللل، إيران، ط2، 1387هـ ش.

النائيني، هنال غروي: 

3- حمدثات شيعة، انتشارات دانشكاه تربيت مدرس، طهران، ط1، 1375هـ ش.


