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 صد روایت نقد و بررسی کتاب   تیکتاب صد روا ینقد و بررس
 1397 رذآ 8 هبنشج نپ ،نار یا ناکشز پنادند نمج نا ینواعت ،ت یاو ر  دص باتک زا ییامنور  بسانم هب ینار نخس

، دوستان ارجمند، آموزگارانم و پیشکسوتان ها و آقایانخانم   ،زمینپزشکی ایرانمردان دانش دنداندرود بیکران بر شما بزرگ

 پزشکی ایران جامعۀ دندان

سعید میرسعیدی به همت دکتر نگرانه و باز هم برای رونمایی از کتابی دیگر از دکتر شادمانم در روزی دگر و مناسبتی تاریخ

پزشکان همکارش در موسسۀ فرهنگی دندانه گرد هم آمدیم و به من نیز اجازۀ گفتگویی کوتاه با شما امین شایان و گروه دندان

 داده شد. 

دندانکتاب   از  کوتاه  روایت  نگاشتهصد  ایران  تاریخ  در  تاریخپزشکی  از  ارزشمند  دندانای  دکتر نگار  ما،  جوان  پزشک 

 هایی دلگشاست.  رسا همراه با دلنوشتروان، یرسعیدی است. کتابی زیبا، م

 هتشونل د

 نادیز ی جر ج

ُجرجی های رمان و داستان تاریخی کتاب برای خواندن رساند که چه آزمندی های دورم میسبک نوشتاری او مرا به گذشته 

زبان لبنانی  نگار عربنویس، و روزنامهنگار، داستانتاریخادیب،  ، قاهره(  1914ژوئیٔه    ۲۲ -، بیروت  18۶1دسامبر    14زیدانی )

 رمان تاریخی و تأسیس نشریٔه الهالل معروف است.   ۲3است که برای نوشتن 

ساختن تاریخ فرهنگی    ،های تاریخینوشتن رمان هدف او از  ،  ( النهضة)گیری جنبش  ها و شکلطی نهضت بیداری عرب 

با فرهنگ  ان را عربهای گشوده شده در این چهارده سده بنماید و دلبستۀ تاریخ سرزمین برای تازیان بود تا نسل جوان عرب را 

جرجی های  من با کتاب  .ها و اقوام گوناگون از چین تا اندلس آشنا نماید؛ البته نام تاریخ و تمدن عرب برآن گذاشتملت و تاریخ  

  ها روی آوردم.آشنا شدم و بخواندن آن  بستانتبار و زبان را در دوران دعرب  ترساآیین   تبار  لبنانی زیدان 
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های او کتاب؛ بلکه  دوب  هدر واین  دیدپ  ن اجیه  نم  ردنها  ت  یو  یخ یرات  یاهنامر  ه ژ یو  هب  ،ش ی اهباتک  ندناوخ  واین مطالعه   تیکتاب صد روا ینقد و بررس

 اب س پس و نانابزبرع نایم رد تسخن یریگار ف نیا .گشتمی نالاسن ایم و ناناوج ،ناوجوندست به دست در میان دوستانم 

 .  دوب هیاسمه یاهر وشک و نار یا نانابزیسر اپ نایم رد مادک ره ۀمجرت

آن که با  زنده  ترساآیین بود  جرجی زیدان شخصیت جالبی داشت،  با پرچم اسالمکوشش در  ناسیونالیسم عرب   و   کردن 

 .در وآر د یمالسا نادمت  خیرات بلاق رد نار یا و تشون هدر تسگ ار  نار یا زج هب ،نهک یاهر وشک خ یرات وابود.  مذهب اهل سنت

 :تسار وا

 یسیونخیرات
 . م1889 ،مصر تاریخ

 . م1889 ،فراماسوا تاریخ

 . م189۰ ،ملل تاریخ

 . م1899 ،روم و یونان تاریخ

 . 19۰۶ – 19۰۲ ،اسالمی تمدن تاریخ

 . 19۰8 ،اسالم  از قبل عرب تاریخ

 . 1889 ،زبانی فلسفه و عربی زبان

 . 1911 ،عرب ادبیات تاریخ

 های تاریخیداستان
 . 1891 ،الشاِرد  كلمملوا

 . 189۲ ،المهتدی اسیر

 . 1893 ،ممالیک استبداد

 . 1893 ،المحبین جهاد
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 . 189۶ عمروعاص بدست مصر گشودن داستان ،مصری أرمانوس تیکتاب صد روا ینقد و بررس

   .م1898 /  1897 ،غسان دختران

 . 1899 صفین و جمل هایجنگ و عثمان  شدنکشته داستان ،قریش  عذراء

 19۰۰ ابیطالب ابن علی شدنکشته داستان ،رمضان هفده

 19۰1 علی ابن حسین شدنکشته  داستان ،کربال پیشوای

 19۰۲ امیه بنی دوران سیاست دربارٔه  ،یوسف بن حجاج

 19۰3. ،اندلس  فتح

 . 19۰4 ،اروپا در اسالم هایپیروزی داستان ،ناعبدالرحم و شارل 

 . 19۰۵ ،خراسانی ابومسلم 

 . 19۰۶ ،الرشید هارون دختر عباسه

 19۰7 ،مأمون و امین

 . 19۰8 ،سامرا شدن پایتخت و المعتصم  زمان مورد در داستانی ،فرغانه عروس

 . 19۰9 ،هجری سوم قرن در مصر مورد در داستانی ،طولون بن احمد

 . 191۰ ،اندلس   زرین دوران مورد در ،ناصر ناعبدالرحم

 . 1911 ،دوم  عبدالحمید دوره سیاسی اوضاع دربارٔه  ،عثمانی خیزش

 . 191۲ ،قیروان دختر

 . 1913 ایوبی الدینصالح

 .1914 ،الدر شجر
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 پیمان شدن سه ایرانی تبار هم تیکتاب صد روا ینقد و بررس
مدعی شد که شیعیان، ق 13۲9خ / 1۲9۰/  1911 تاریخ ادبیات عرب، جرجی زیدان در کتاب چهار جلدی ز سوی دیگرا

ای به جا گذاشتند و هیچ گونه نقشی تأثیرگذار در پیشرفت ای کوچک بودند از خود نه تاریخی و نه دانشی و نه نوشته گروه و فرقه

  .اندنداشتهعلوم در جهان اسالم 

گی  شیعه بودند و جریان فرهن ایرانیفرهنگ    یافتگانسه دوست و یار جوان که از دانش آموختگان حوزه علمیه نجف و تربیت  

، با یکدیگر هم پیمان  در نجف  زمین و شیعه بودنددلبستۀ به دست گرفتن پرچم فرهنگ و تمدن ایران  شناختند وشیعه را می

 .زیدان را متوجه خطای تاریخی بزرگش بنمایندجرجی ای به آن پاسخ دهند و شدند که هر کدام به گونه

( عالم م19۵4  –  1877/    خ133۲  –  1۲۵۶/    ق1373– 1۲94الغطاء )محمدحسین کاشف  عالمه شیخ    یکی از آن سه تن،

در فقه، خطابه، ادبیات عرب،  آگاهی بسیار باالیی نواندیش شیعی از خاندان کاشف الغطاء و از مراجع تقلید در نجف بود. وی 

را برشمرد و حاصل  به نقد روش تحقیق این کتاب پرداخت و خطاهای متعّدد آن ویفلسفه و حکمت، تفسیر و عرفان داشت.  

 .ها( منتشر ساختلنقود و الردود )نقدها و پاسخا و المراجعات و لمطالعاتکار خود را به صورت کتابی به نام ا

( فقیه، اصولی، مفسر، م193۵  -  18۵۶خ /  1314  –  1۲34/    ق13۵4– 1۲7۲)عالمه سید حسن صدر    دومین دوست،

شیعیانی که  )  سیس الشیعة الکرام لعلوم االسالمتأبود که کتابی با نام  محدث کاظمینی    با آوازۀمحدث از مراجع تقلید شیعی و  

، نخستین چاپ آن های ناگفته تاریخ علوم اسالمی نمود( منتشر شد و محّققان را متوّجه جنبهبودند  بنیانگذاری علوم اسالمی

 .  یددر عراق به چاپ رس ماه پس از درگذشت او، با کوشش آقابزرگ تهرانیچند 

 187۶آپریل    ۶/    1۲93االول  ربیع  11  /  1۲۵۵فروردین    18وی در شب پنجشنبه    که عالمه شیخ آقابزرگ تهرانی  یارسومین  

  197۰فوریه    ۲۰/    1389  حجهذی  13  /  1348اسفند    آغاز در  در یک خانوادۀ بازرگان فرهنگی زاده شد و  در محله پامنار تهران  

 ،برگزیدمنزوی    یفامیلنام  خ برای گرفتن گذرنامه  1311نام او محمدمحسن بود و  دارد،  صاحب الذریعه    . آوازۀدر نجف درگذشت

مراجع ق( یکی از  13۲9  -  1۲۵۵خواه و یکی از شاگردان بزرگ آخوند خراسانی، مالمحمدکاظم )مشروطهاز دانشمندان    وی

که  چهاردهم است    شناس سدۀنسخهشناس  کتاب بزرگترین    آقابزرگبود.    کفایة االصول و نویسندۀ کتاب  خواه  بزرگ مشروطه

کرد   ةطبقات اعالم الشیع و کتاب    ةتألیف دائرةالمعارف بزرگ الذریع  های فهرست، اقدامبدون کامپیوتر و با اندک بودن کتاب
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نسخ   یگامکه   تیکتاب صد روا ینقد و بررس در شناسایی  اردوکتابخطی    هایهبزرگی  و  ترکی  عربی،  فارسی،  سربی  و  چاپ سنگی  زمینه  های  های در 

  .گوناگون علمی است

ها نزدیک به  های آن را کاوید و از میان کتاب  آسیایی  کشور   چندینهای  ، کتابخانه بسیاربا کوششی    1931تا    1911از    او

شناسایی کرد و بدین    اعالم( ذریعه  3+    ۲9جلدی )  3۲و در کتاب    نگار ردیابی کردشیعه  هایکتابشناسه برای  شصت هزار  

شناسی نگاهی  کند. این کتاب   گردآوری  14نیمۀ سدۀ  شناسی بزرگ شیعه را از آغاز تاریخ اسالم تا  کتاب   توانست گونه شد که

ترین نقطه در از دجله تا دورترین نقطه از غرب؛ یا شرقی  که بیشتر ایشان  دارد  شیعیانبه هزار و سیصد سال فعالیت علمی  

 . کردندآسیا زندگی می

پزشکی  نگاری به شمار آورم که تاریخ دنداندرآمد آن است که دکتر میرسعیدی جوان را تاریخ منظورم از بازگوکردن این پیش 

چون جرجی زیدان هم   نویسی،گونه رمان،  سرایی داستان   ۀ نوگ هب  یخیرات  یق یق ح  یاهش راز گ  اب  هار مهرا به شیوایی و رسایی،  

پزشکی دورۀ قاجار و آغاز پهلوی را به زیبایی  توانست تاریخ دندان   . او  تسا  هدر وآرد  گ    شان ی شیپ  یاهباتک  و   و   باتکدر این  

پزشکی این برهۀ زمانی است.  رو کتابی بسیار ارزشمند در تاریخ دندان گری کند و به رسایی بازنویسی نماید. کتاب پیش نگاره

 به هیچ کاستی و نارسایی دست نیافتم، ولی پیشنهادهایی برای هرچه بیشتر زیباتر، کارآمدتر کردن آن  کامل  ن با خواندنم

تواند  ؛ و یا میباوری را نداشته باشند، منجمله خود نویسنده چنین  از خوانندگاناز دیدگاه من، که ممکن است، بسیاری    نیز

 گویم. ، موارد را به ترتیب بازمینکردهنگارنده خطور باشد که به ذهن  یمکمل

ای قاجار، پهلوی، جمهوری و برپایۀ دوره  ، روزماه   : تاریخ سال،ی یاد شده به ترتیب زمانیهارویداد. گمان دارم بهتر است  1

 باشند.  ترشدنیتر و ردیابی یافتنی دستقرارگیرند تا  اسالمی

شدن و مرگ، شغل و سطر برای هرکس که نامش در رویداد یادشده، دربرگیرندۀ: زمان زاده  چهارتا    سه. گزارشی کوتاه  2

 سمت، چنانچه تأثیرگذار در تاریخ بوده، اثر او را بازگو نمایند.

 زبان انگلیسی؛ یا فرانسه، چون زبان چیرۀ آن روزگار بوده است. به های بیگانه با نوشتن دیکتۀ آنخوانش نام. 3

پزشکی که نامشان در کتاب آمده دندان   کم برای نام کسان، جاها، ابزارها و مواد ردن ایندکس در پایان کتاب دست. فراهم آو4

 های گزینشی از کتاب است.یابی آگاهیای برای دستاست. هر ایندکس؛ یا نمایه پنجره
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)ماتیلدا والت اتریشی( به ایران، به ویژه اصفهان  خانم مادام والتسفرنامۀ  Memoris of Lady Dentist. پیشنهاد: کتاب 5 تیکتاب صد روا ینقد و بررس

و در این جا    اسکن نمایید و در دسترس همگان گذارید و در ضمن اقدام به ترجمۀ آن به فارسی کنید.  ،137برگۀ    ،و تهران

امی و نامش  . گر 1یادش  هایی گسترده از تاریخ دندانپزشکی مصورداشته باشیم که بخش   57یادی از خانم دکتر پهلوانی ورودی  

 پایا 

در روم،    که ما رد پروتز را  است  ایه از پروتز و تاریخ آن، به گونهای  یافته. دستدارمپرسشی دربارۀ پروتز    ،و در پایان سخنم 

داریم  فلسطین  و  اسراییل  اردن،  سوریه،  لبنان،  کشور  چهار  گسترۀ  فینقیه  کشور  مصر،  سدۀ    یونان،  میالدی،   ششم تا 

نمونه باستان تاریخ دندان شناسان  پژوهشگران  پارسیل را در دسترس  پروتز  از  برآن در    اندپزشکی گذاشتههایی چند  افزون  و 

،  14از یکی دو سده پیش از اسالم تا سدۀ  در میان است، ولیسازی و کارگاه دندانهای رومیان سخن از داشتن پروتز سروده

های ( نخستین تئوری1۵9۰  -  1۵1۰آمبروآز )  1۶و با آغاز رنسانس و در سدۀ  بازگو شد  کولیاک  در اندازۀ تئوری توسط    1۵

از   17۲8، سپس پیر فوشارد در سال  گشتریزی  پروتز نوین را برای زیبایی چهره و زیبایی سخن گفتن و خوب جویدن پایه

 بردنددر حالی که پیش از آن از فنر بهره میماند،  گوید با فشرده شدن هوا در دهان میدست دندان ساخت خودش سخن می

تا کهن از رنسانس  از پیش  پروتز  فراگیر شد، چرا هیچ گونه گفتگویی دربارۀ  آن  تدریج ساخت  به  آدمیان و  ترین زمان وجود 

را در کاری نبوده که در شأن پزشکان باشد، پس چنیست؟ آیا پزشکی دندانهای پزشکیدر کتابسخنی دربارۀ هر گونه پروتز 

 های به دست آمده در اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکا. البته بجز فسیل  ها نیامده است؟دیگر نوشته 

توان گیری از دندان مردگان؛ یا طال در پروتزهای دندانی سخن آمده است که مییی دربارۀ بهرههاروایتاحادیث و  :اسالم

 . 2توسط مصریانخلیفه سوم ساخت دندان مصنوعی برای عثمان از سوی دیگر و  ها را در این سخنرانی و مقاله گنجاندآن

   افتادن دندان طال در روز شنبه و حرمت برداشتن آن.برای بیرون  دستورات یهودیان

 
1  Dentistry, An illustrated history, Malvin E. Ring, D. D. S., M. L. S., F. A. C. D., Mosby- year book, INC, 

ST. L0uis. Baltimore. Boston. Chicago. London. Phladelphia. Sydney. Torento, January 1985. 
 

 . 138۵سازمان چاپ و نشر، قم،  ،یفرهنگ یعلم ۀمؤسس ،یصابر نیحس ۀترجم ،یشهریر  ی، محمد محمدنامه احادیث پزشکیدانش 2
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   در چین، اروپا و آمریکا. ورق طال بر روی دندان وری ازبهره تیکتاب صد روا ینقد و بررس

در دسترس   18  تا    1۶  سدۀاز از جنس چوب  دست آن    1۲۰دست دندان کامل و بدون فنر داشتند.    1۶ها از سدۀ  ژاپنی

  .1است 

  

 
  ی د  1۲ ک،یپروتز، تهران، هتل المپ یالمللنیب ۀ کنگر   نیدر نخست رکاذ  میهار بادمحم یسخنران ، رنسانس ۀتا آغاز دور  رباز یپروتز از د ۀخچیتار 1

139۰ . 
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 نامهکتاب تیکتاب صد روا ینقد و بررس

 مایۀ کتاب و مقالهن

Dentistry, An illustrated history, Malvin E. Ring, D. D. S., M. L. S., F. A. C. D., Mosby- year book, INC, 

ST. L0uis. Baltimore. Boston. Chicago. London. Phladelphia. Sydney. Torento, January 1985. 

 . 19۰۵ .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،خراسانی ابومسلم 

 . 19۰9 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،هجری سوم قرن در مصر مورد در داستانی ،طولون بن احمد

 . 189۶ .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ، عمروعاص  دست هب مصر گشودن داستان ،مصری أرمانوس

 . 1893 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،ممالیک استبداد

 . 189۲ .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،المهتدی اسیر

 .19۰7 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،مأمون و امین

 . 19۰1 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،(ع) علی بن حسین شدنکشته  داستان ،کربال پیشوای

 1384الله محرابی، انتشارات دایره المعارف تاریخ پزشکی، چاپ دوم، تهران، دکتر ولی، تاریخ مصور پزشکی جهان

نشر   ورسا    یخدمات فرهنگ  ۀسسؤشر من  ،یرهش  رف ع ج  ،کسب و کار ...  ،ی زندگ  ،زدهم یتهران در قرن س  یاجتماع  خیتار

 .هگر ب 4345 ،خ 1368 – 1367چاپ  ،نار هت ،انیلیاسماع

پروتز، تهران، هتل    یالمللن یب  ۀکنگر   نیدر نخست  رکاذ  م یهار بادم ح م  یسخنران  ،رنسانس   ۀتا آغاز دور   ربازیپروتز از د  ۀخچیتار

 . 139۰ ید 1۲ ک،یالمپ

 ، چهار جلد. 1914 –  1911مصر،  ،ل الهلار اد، م(1914 – 18۶1) ، جرجی زیدانتاریخ آداب اللغة العربیة

 . 19۰۶  – 19۰۲  .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،اسالمی تمدن تاریخ

 . 19۰8 .چ ،( 1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،اسالم  از قبل عرب تاریخ

 . م1889 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،فراماسوا تاریخ
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 . م1889 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،مصر تاریخ تیکتاب صد روا ینقد و بررس

 . م189۰ .چ ،(1914 - 18۶1)  یدانیز یُجرج ،ملل تاریخ

 . م1899 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،روم و یونان تاریخ

 ، (م193۵  -  18۵۶خ /  1314  –  1۲34/    ق13۵4– 1۲7۲)عالمه سید حسن صدر  )  سیس الشیعة الکرام لعلوم االسالمتأ

 ق. 137۰بیروت، 

ق. چاپ شد و سپس  1331، چ.  الشیعة و فنون االسالمخالصۀ آن به نام    ،ق(1328)نگارش:    تأسیس الشیعة لفنون االسالم

 ق. 1370تشویق صاحب الذریعة، به وسیلۀ سید محمد پسر سید حسن صدر در سال خود کتاب پس از مرگ مؤلف با 

 . 1893 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،المحبین جهاد

 . 19۰۲ .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،امیه بنی دوران سیاست دربارٔه  ،یوسف بن حجاج

 . 1911 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،دوم  عبدالحمید دوره سیاسی اوضاع دربارٔه  ،عثمانی خیزش

 ، سازمان چاپ و نشر،  ترجمۀ حسین صابری، مؤسسۀ علمی فرهنگی،  یشهریر  یمحمدمحمد  ،  دانشنامه احادیث پزشکی

 . 138۵  قم،

 . 191۲ .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،قیروان دختر

   .م1898 / 1897 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج  ،غسان دختران

 . خ1398 ،مود .چ ،نار هت ،هنادند  تار اشتنا ،ی دیعسر یم دیعس ،خیرات تیاو ر  هب یکشز پنادند

خ در بیست و شش جلد و یا بیست و نه مجلد 1348- 1255آیةالله شیخ آقابزرگ تهرانی )الذریعة إلی التصانیف الشیعة،  

)دیوان نهم  مستدرکات  ]جلد  و ششم  بیست  جلد  و  است  مجلد  چهار  است[.  ها(  آقابزرگ  خط  به  میان   29ذریعه  در  جلد 

ق، به کوشش فرزندان صاحب الذریعه در نجف و تهران به  1406  -  1355م /  1986  –  1936خ /  1364  –  1315های  سال 

نقی  چاپ رسید، جلد یکم تا سوم در نجف و زیر نظر نویسنده؛ جلد چهارم تا دوازدهم در تهران و به کوشش فرزندشان علی

نقی منزوی؛ جلد شانزدهم تا لد سیزدهم و چهاردهم در نجف زیر نظر نگارنده، جلد پانزدهم تهران به کوشش علیمنزوی؛ ج

و اطالعات کشور( قرارگرفتن علی امنیت  پیگرد ساواک )سازمان  به جهت تحت  برادر بیست و سوم  بیروت،  به  و گریز  نقی 
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لد بیست و چهار و بیست و پنج به جهت رفتن استاد احمد  کوچکشان احمد منزوی مسئولیت چاپ را به عهده گرفتند؛ ج تیکتاب صد روا ینقد و بررس

نقی منزوی آباد پاکستان، دوبار بر دوش علیقاره، به اسالمهای خطی و فارسی شبهنگاری نسخهمنزوی برای کار فهرست

 .در آستان قدس مشهد و به کوشش احمد اشکوری به چاپ رسید مستدرك الذریعةافتاد. جلد بیست و ششم 

 . 1889 .چ ،( 1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،زبانی فلسفه و عربی زبان

 . 19۰4 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،اروپا در اسالم هایپیروزی داستان ،ناعبدالرحم و شارل 

 . 1914 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،الدر شجر

  .1397 ،نار هت ،هنادند تار اشتنا ،سعید میرسعیدیدکتر ، صد روایت

 . 1913 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،ایوبی الدینصالح

الشیعة أعالم  نام  طبقات  مجلد،با  در هفده  ویژۀ هر سده  )  های  تهرانی  آقابزرگ  آیةالله شیخ  در 1348-1255نوشتۀ  خ( 

نقی منزوی به چاپ رسید. خ، به کوشش فرزندش علی1372 –  1335م /  1993- 1954های  بیروت، تهران و قم در میان سال 

در بیروت در نجف و زیر نظر خود شیخ به چاپ رسید. پنج جلد سدۀ چهارم تا هشتم    13و دو جلد از سدۀ    14چهار جلد از سدۀ  

طبقات أعالم الشیعة، کرارم البررة   نقی منزوی در تهران به چاپ رسید. جلد سومو چهار جلد نهم تا دوازدهم به کوشش علی

 را محمدحسین جاللی در دهۀ هشتاد خورشیدی به صورت فسمیله در شیکاگو به چاپ رساند. في القرن الثالث بعد العشرة، 

به همراه چاپ جلد پنجم حرف »ف«  14تجدید چاپ چهار جلد سدۀ عشر ر في القرن الرابعطبقات أعالم الشیعة، نقباء البش

 .خ به انجام رسید1395تا »ی« به کوشش محمد طباطبایی بهبهانی در انتشارات کتابخانۀ مجلس شورا در تهران به سال 
 . 19۰۶ .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،الرشید هارون دختر عباسه

 . 191۰ .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،اندلس   زرین دوران مورد در ،ناصر ناعبدالرحم

 . 1899 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،صفین و جمل هایجنگ و عثمان  شدنکشته داستان ،قریش  عذراء

 . 19۰8 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج  ،سامرا شدن پایتخت و المعتصم  زمان مورد در داستانی ،فرغانه عروس

 . 19۰3 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،اندلس  فتح

 ق. 1321، نجف، ق(13۲9 - 1۲۵۵مالمحمدکاظم ) ،یآخوند خراسان کفایة االصول 
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  تیکتاب صد روا ینقد و بررس

 . ۲۶، 1۶، ۶، ۵، 4خ؛ شمارۀ 137۶، سال یکم ۲خ؛ شمارۀ 137۵، سال یکم، 1، شمارۀ،  پزشکی امروزمجلۀ دندان

/   خ133۲  –  1۲۵۶/    ق1373–1۲94الغطاء )محمدحسین کاشف  عالمه شیخ    ،لنقود و الردودا  ؛المراجعات  و  لمطالعاتا

 م 19۵4  – 1877

 . 1891 .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،الشاِرد  كالمملو

 . (1914 - 18۶1ُجرجی زیدانی ) ،نشریٔه الهالل 

کتاب   بررسی  و  روایت نقد   ن مج نا  ینواعت   ،تیاو ر   دص  باتک  زا  ییامنور   بسانم  هب  ،رکاذ   م یهار بادم حم  ینار ن خس  ،صد 

 . 1397 رذآ 8 هبنشج نپ ،نار یا ناکشز پنادند

 . 19۰۰ .چ ،(1914 - 18۶1) یدانیز یُجرج ،(ع) طالبابی ابن علی شدنکشته داستان ،رمضان هفده
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