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  )2 ( در واقعه عاشورا)ع(نی در سیره امام حسین تربیت دی
  2دکتر رضا علی نوروزی -1                راضیه بدیعیان

  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان -1
   اصفهان دانشگاهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی آموزشی  استادیار گروه -2

  
خالصه 

 تربیت انسان را به بیراهه کشانده است، ،های غیرالهی های منبعث از اندیشهچیدگی وجود آدمی و سطحی نگریرسد پی به نظر می   
 نویسندگان مقاله به شیوه از این رو. ی فالح و رستگاری است هدایت آدمی به سوحالی که در تربیت الهی هدف آموزش ودر 

نهضت عاشورا به عنوان یکی از  اند که پرداخته و به این نتایج دست یافته) ع(بیت دینی در سیره امام حسین ی ترتحلیلی به بررس
هدایت و رشد انسانها در راستای . الگوی ارزشمندی در زمینه تربیت دینی است) ع(های سیره عملی امام حسین  ترین جلوه برجسته

ساز دستیابی به هدف غایی تربیت دینی یعنی قرب  قعه عاشوراست که تحقق آنها زمینهتحقق حیات طیبه اهداف تربیتی دینی در وا
ت نفس که صالبت و اقتدار در برابر دشمنان وکل، تسلیم و رضا در مفهوم پویا و سازنده و عبادت آگاهانه و عزّت. الهی خواهد بود

بیت دینی در سازندگی درونی مام است که مبین نقش تر از جمله آثار تربیت دینی تجلی یافته در سیره ا،را به همراه دارد
یگران از گرایی و احترام به حقوق د نگری مثبت، عمل ها در روند تربیت، کلاز سوی دیگر توجه به تفاوتهای فردی انسان. انسانهاست

   .شود محسوب می) ع( در سیره امام حسین جمله اصول تربیت دینی
  

  e.mail: nowrozi.r@gmail.com               روزی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان            رضا علی نودکتر :نویسنده مسئول
  
  

  ثمرات تربیت دینی
وظیفـه اصـلی مربـی    . کننـد  تربیت دینی فرایندی پویاست که در جریان آن مربی و متربی فعاالنه درجهت تحقق اهداف تالش مـی            

 متربی .کند  راه نیست، بلکه مربی در طی طریق متربی فعاالنه او را همراهی می این هدایت تنها به  نشان دادن   است اما هدایت متربی   
 درواقعه عاشـورا  )ع ( امام حسین،)28.(»ی را به دنبال خود می برد  کسی که راه را می رود و مترب       «در تربیت دینی یک هادی است       

متربیـان   مربی بزرگی که برای تحقق اهداف تربیتـی خـود    ، بودند "بطلوُی المَ  الَ یصالَا"در جایگاه مربی جهان اسالم مصداق بارز        
لـی  نّـا عَ وطَ، و مُهـهُ تَال فینا مهجَ باذِن کانَمَ« .کردند  هدایت آنها تالش میخود را قدم به قدم همراهی کرده حتی پیشاپیش آنها در راه 

 خـدا   بگذرد و جان خویش را در راه لقای از خون خویش آماده است در راه ما    شما که  یک از  اکنون هر  »عنال مَ رحَلیَ فَ فسهُقاء اهللا نَ  لِ
  )29(.شود میما همسفر نثار کند با 

ایست که ثمرات آن با تبلور در اعمال متربی او را بـه سـوی تحقـق     گردد شجره طیبه    شجره تربیت وقتی به تربیت دینی مبدل می          
 تسلیم و ، توکلحفظ حدود الهی،: ترین ثمرات تربیت دینی عبارتند از  مهم .دهد   الهی سوق می   قرب و رضوان  حیات طیبه و در نهایت      

  .  عزت نفس و عبادت،رضا
  

  حفظ حدود الهی
د اعالی خود به  زیرا خداوند همواره در حّ، البته این نزدیکی از نوع مکانتی است نه مکانی،رب به معنای نزدیکی به خداستقُ   

نزدیکی انسان به خدا منوط به  ،)16/ق(.و ما به او از رگ گردن نزدیکتریم» وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ،«  انسان نزدیک است
 .رب انسان با توجه او به محضر الهی رابطه مستقیم داردبنابراین میزان قُ .آن است که آدمی همواره خود را در محضر خدا بداند

 بدون شناخت خداوند تقرب به ،اهداف غایی تربیت دینی است و الزمه حصول به این مقام شناخت خداوند استرب الهی یکی از قُ
شناخت محوری به عنوان یکی  از اصول  زیرا) 30( ً»هُتَفَعرِاَولُ الدِین مَ« :فرمایند  می)ع( از همین روست که علی ،پذیر نیست او امکان

اصلیترین پیامدهای این شناخت احترام به شعائر . شود  با شناخت مبدا هستی آغاز می)ع( اساسی تربیت دینی در سیره معصومین
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   . . . )ع(تربیت دینی در سیره امام حسین 

های خدا  نشانه] شکستن حرمت[اید،  ای کسانی که ایمان آورده »یَا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّهِ وَالَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ« .الهی است
 احترام به شعائر الهی برکات فراوانی برای انسان به همراه .)2/مائده(ماه حرام] شکستن حرمت[مدارید و نه  را روا -مناسک حج -

شناسی در برابر   را به حریم انسانهای الهی انجام ندادن معاصی و محارم است زیرا حفظ حدود و حرمت،این آثار دارد که یکی از
 بنابراین تحقق تربیت دینی احترام به ،ابر ذات اقدس الهی ثمره تربیت دینی استشناسی در بر یمحر .دهد خود و دیگران سوق می

ترین شرایط و برای حفظ جان خویش حاضر نشد شعائر الهی   در سخت)ع(امام حسین . دنبال خواهد داشتشعائر الهی را به 
 قصد )ع(شده که شبی که صبح آن امام حسین روایت ) ع( ود قمی به استناد از امام صادقاز محمد بن دا« .مورد تعرض قرار گیرد

شناسی، آنها به پدر و  برادر، تو مردم کوفه را می :رفت و گفت) ع(محمد بن حنفیه به دیدن امام  حرکت به سمت عراق را داشت،
رین فرد حرم ت ترسم به تو هم خیانت کنند، اگر صالح بدانی که در مکه بمانی، تو عزیزترین و محفوظ برادرت خیانت کردند، می

ترسم که یزید بن معاویه مرا در خانه خدا بکشد و من باعث شکسته شدن حرمت این خانه  برادر می: فرمود )ع( امام .خواهی بود
  )31(.»شوم

  
  تسلیم و رضا در بستر توکل به خدا
واگذار کـردن کـار بـه دیگـری     «وکل در لغت به معنای   ت  و از خداوند و تسلیم در برابر اوست      رضا و تسلیم به معنای رضایت بنده        

   تسلیم وتوکل بـه خـدا دو  ،)32(.»خداوند متعال در جمیع امور و تکیه بر اراده او اعتماد بر  است و در اصطالح شرع عبارت است از       
 پرورش بنده خالص شده است که عملش مخلصانه است و تنهـا در برابـر ذات بـاری     هستند که حاصل پیوند آنها  ثمره تربیت دینی  

، بخـش  گیمفهـومی زنـد   فرهنگ دینی کلمه توکل همیشه اصوال در.  تسلیمی که همراه  با توکل است ،آورد الی سر تسلیم فرود می    تع
خواهد بشر را وادار به عمـل کنـد و تـرس را از انـسان      جا که می  قرآن به عنوان اساسنامه تربیت دینی هر    ،محرک و حماسی دارد   

دل بنهادی بر خـدای توکـل   ] کاری[و چون بر »  اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِب الْمُتَوَکِّلِینَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى « به خدا توکل کن   : فرماید  می بگیرد
  ).159/آل عمران( ».کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد

بـه  ست که در  بـستر توکـل بـه خـدا     یی اتسلیم و رضا   در جریان واقعه عاشورا عرصه ظهور ثمرات         )ع (سیره تربیتی امام حسین   
به عنوان یک انسان وارسته و آمیزد  تفاوتی را درهم نمی  توکل و رخوت و بی)ع (امام حسین . گردد جریانی پویا و سازنده مبدل می     

 بلکـه بـا    .ردگی  انفعال و سستی را در پیش نمی  و در قالب عبادت،    داند به بهانه توکل بر خدا      که چیزی را خوشتر از عبادت الهی نمی       
او مبـارزه خـود    گذارد و در ضمن آن با استعانت از خدا و توکل بر تدبیر و اندیشه و براساس مقتضیات زمان خود گام در راه می    

کُلِّ اللَّهُم أَنْتَ ثِقَتِی فِی « :فرماید گذارد می که قدم در میدان کارزار می  از همین روست که در صبح عاشورا در حالی،کند را شروع می
هرگز در واقعـه عاشـورا کـم رنـگ     عنصر توکل بر خدا .، )33(.»کَرْبٍ وَ رَجَائِی فِی کُلِّ شِدۀٍ وَ أَنْتَ لِی فِی کُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِی ثِقَۀٌ وَ عُدۀٌ                

وز خطبـه خـود در ر   از همـین رو در  ،کنند  در راستای هدایت دشمنان تالش می امام در همه لحظات نبرد با توکل بر خدا        ،  گردد نمی
 در برابـر  ونـد  این رهبر بزرگ با توکـل بـر خدا  ،)34(.»إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبی وَ رَبکُم  «: فرمایند  عاشورا پس از موعظه دشمنان می     

ا مراتب سه گانـه   در جریان واقعه عاشوربا این حال .کند و در راستای احیای معارف الهی تالش می      خیزد عصیان بندگان او بپا می    
 فرمایش ایشان .گذارد مید اعالی خود به نمایش    را در حّ   ،)35(.»تسلیم تن، تسلیم عقل و تسلیم دل      « تسلیم در برابر ذات اقدس الهی     

تـسلیم در   )36(»ا أُجُورَ لصابِرِینرِضَى اللَّهِ رِضَانَا أَهْلَ الْبَیْتِ نَصْبِرُ عَلَى بَلَائِهِ وَ یُوَفِّینَ« :ن این اصل مهم است     مبیّ خروج از مکه  هنگام  
توکل به خدا یی است که در بستر  بیانگر مفهوم پویای تسلیم و رضاخدا  توکل بربرابر ذات حق و تالش در راستای انجام تکلیف با 

نتیجـه  وارد شـد  شان  گرامی ایـ   صبر ایشان در جریان حادثه کربال در برابر کلیه مصیبتهایی که بر خود و خانواده       .شود بارور می 
 برابـر اراده   درو تـسلیم بـودن    در راسـتای تحقـق اهـداف متعـالی     توام با توکل بر خـدا   تالش. وکل به خدا و انتخاب آگاهانه بود      ت

   .انعکاس یافته در فرهنگ حسینی است  اساسی در مفهوم تسلیم و رضا در جریان تربیت دینی عنصرخداوند دو 
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همکارراضیه بدیعیان و   

   آگاهانهعبادت
 عبارت است ،اما حقیقت عبادت  سجده و طواف،     ، مانند رکوع  ،ای از اعمال توسط اندام بدن      انجام پاره  عبارت است از   ،ظاهر عبادت «

عبادت به معنای واقعی به عبودیت منتهی  ،)37(.»مقام مملوکیت و مربوبیت قرار دهدکه انسان خود را در برابر ربّ خویش، در      از آن 
بنابراین هدف نهایی تربیت دینی رساندن آدمی به مرحله ، بر نص صریح قرآن عبادت است ناهدف نهایی از خلقت انسان ب .شود می

نماز سمبل عبادات  .کند ام باشد نقش مهمی در هدایت انسان ایفا میوعبادت در صورتی که با عنصر آگاهی ت .عبودیت خداوند است  
خداونـد در  . تای برخـوردار اسـ   دین اسالم از جایگـاه ویـژه  کدترین عبادات در ؤنماز به عنوان م   . شود در دین اسالم محسوب می    

تـوان    نمـاز را مـی  ،)45/عنکبـوت (.» عَـنِ الْفَحْـشَاءِ وَالْمُنکَـرِ    إِنَّ الـصالَۀَ تَنْهَـى  « . اسـت کـرده ا به نقش تربیتی نمـاز اشـاره    قرآن باره 
ن روست که دوزخیان در  از همی.ر اعمال است  ای که ترک آن باعث ضایع شدن سای        اساسیترین عنصر تربیت دینی دانست به گونه      

ی ارتبـاط   نماز به عنوان دریچـه ) 43/مدثر( »قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ   « گویند ال که چه چیز شما را به دوزخ کشاند می         ؤپاسخ این س  
، شـود  با آگـاهی و شـناخت همـراه    تی که تربیتی مهمی است که در صورابزار  نماز.انسان با خالق تداوم بخش تعالیم تربیتی است   

البالغـه پیرامـون     نهـج 199در خطبـه   ) ع(از همین روست که علی      . به همراه دارد   عالوه بر نقش سازندگی متربی نقش اصالحی نیز       
گردن  زریزد و غل و زنجیر گناهان را ا همانا نماز گناهان را چونان برگهای پاییزی فرو می«: فرمایند اصالح انسان می نقش نماز در 

 اگر روزی پـنج   کهنماز را به چشمه آب گرمی که بر در سرای مردی جریان داشته باشد، تشبیه کرد            ) ص(پیامبر اسالم   . گشاید می
گـاه    نمـاز در تنگناهـای زنـدگی و مـصائب تکیـه     ).38(،»ز چرک و آلودگی در بـدن او نمانـد  شو دهد هرگ و  بار خود را در آن شست     

  صـحیح در تفکری که بر مبنای تربیـت دینـی     ،)45/بقره(.»إِنَّهَا لَکَبِیرَۀٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ     وْا بِالصبْرِ وَالصالَۀِ وَ   وَاسْتَعِینُ«. انسانها است 
شـود بلکـه بـه عنـوان فریـضه دینـی محـور سـایر             گرفته است نماز به ادای کلمات خاص در قالب اعمالی معین خالصه نمـی              شکل

 در گیر و دار جنگ مترصد وقت نماز اسـت و در مقابـل اعتـراض    )ع(امام علی به همین دلیل است که   .گیرد میقرار  فعالیتهای دینی   
  )39(.»ۀَلولی لصََم عَلناهُما قاتَنَّاِ«: فرمایند اصحاب می

اکمیت یزید قیـام  که با صالبت در برابر ح) ع(هدا شود سیدالشّ   نماز به عنوان رکن اساسی دین اسالم تنها عاملی است که باعث می            
ـ مین اِ الظالِعَ مَیاهَحَ الْه وَعادَا سَلّموت اِری الْی ال اَنّاِفَ«: کند میکند و در جواب دعوت آنها به سازش اعالم          می مـن در چنـین    »ا برهـا لّ

اهـد جنـگ را   از دشمن بخو ،)40(.دانم ت باری مرگ را جز سعادت و زندگی با این ستمگران را چیزی جز رنج و نکبت نمی            محیط ذلّ 
   .بیاندازدخیر ٔیک روز به تا

دند بو چه بسیار . همان عبودیت رسانده استیعنیکه او را به غایت تربیت   چرا،ن است به آگاهی مزیّ   )ع(نماز و عبادت امام حسین      
 الهـی اسـت را بـه    کسانی که نماز و عبادتشان را عادت و ناآگاهی تباه کرده بود و از این رو حقیقت نماز که همان احیـای معـارف          

های بال  در راه احیای دین الهی آماج تیر اما جسم خود را،فراموشی سپردند و ترجیح دادند تن خود را با کثرت نماز رنجور سازند    
در ظهر ) ع(خوفی بود که امام حسین  زیباترین و ماندگارترین نماز در تاریخ نماز .ت زندگی را سپری کنند   نسازند و بمانند و در ذلّ     

یـاد کـردی   « : پس امام فرمودکردنقل شده که ابوثمامه صیداوی در ظهر عاشورا وقت نماز را به امام یادآوری             . کردپا   اشورا بر ع
پـس فرمـود از ایـن قـوم بخواهیـد دسـت از جنـگ بردارنـد تـا مـا نمـاز                   ...  نماز را؛ خدا تو را از نمازگزاران و ذاکرین قـرار دهـد            

  )41(.»گذاریم
  
  ت نفسعزّ

ای تربیت شود که اعتالی روحی بیابد و خود را از پستی و فرومایگی رها  یکی از اهداف مهم تربیت این است که انسان به گونه«
 حاصل این نوع ،)42(.»ل شود و بزرگواری خود را در همه حال حفظ نمایدی حرمت، شرافت و شخصیت برای خود قا،ساخته

راحتی و شکست و پیروزی او را به سستی و تباهی نخواهد کشاند و هرگز تن به تربیت، انسان با صالبتی است که سختی و 
ت کس سربلندی و عزّ هر« .این عزت و اقتدار که منشا الهی دارد ارمغان خداوند است به دوستانش. خواری و زبونی نخواهد داد

ناپذیری متقارن است عبارت   صالبت و شکستت که همواره باعزّ ،)10/فاطر( ».ت یکسره از آن خداستسربلندی و عزّ خواهد، می
ت نفس ٔت یا همان عز عزّ،)43(.»تا مغلوب هیچ چیز و هیچ کس نگرددبخشد  حالتی که به انسان استواری و محکمی می« است از

ل یثمره تربیتی دینی پرورش انسانی است که حرمت، شرافت و شخصیت برای خود قا .یکی از مهمترین ثمرات تربیت دینی است
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   . . . )ع(تربیت دینی در سیره امام حسین 

. محوری است ت در جریان واقعه عاشورا نمود بارز عزّ)ع( سیره امام حسین .نماید است و بزرگواری خود را در همه حال حفظ می
ایشان پیش از حرکت به سوی . مداری را سرلوحه خویش قرار داده بودند تسرور شهیدان همواره در گفتار و کردار خویش عزّ

أَنَّهُ لَا أُعْطِی الدنِیۀَ مِنْ نَفْسِی  «:فرمود خواست برای حفظ جانش با یزید بیعت کند یه که از او میکربال در جواب برادرشان محمد حنف
و ت و کرامت انسانی استوار گشته است بر پایه عزّ )ع(مکتب حسین زیرا .  و حقیقت این است که هرگز تن به پستى ندهم )44(»أَبَدا

  . حفاظت از کرامت انسانی استگیری این نهضت صیانت و  اساس شکل
در منازل گوناگون و در ) ع(هدا شود تا آنجا که حضرت سیدالشّ ت محوری در جریان حوادث کربال مشهودتر و قابل لمستر میعزّ

داده یا مرگ  مرا بین دو چیز قرار ،مانا زنا زاده فرزند زنازادها، هَلّاِ« .کنند کید میاناپذیری خود ت تهای خود بر ذلّ جای جای خطبه
منان، و ؤذا رسول او و م هکَت را براى ما روا ندارد، وَت از ما، خدا ذلّبا شرافت و جنگ، یا پذیرفتن ذلّت و خوارى، چه دور است ذلّ

 ،)45(.»و جانهاى گرانمایه از این که طاعت فرومایگان بر شهادت ارجمندان ترجیح یابد ى پاک و پاکیزه، و شخصیتهاى واالدامنها
اشورا مدارانه امام در جریان حادثه ع ترویکرد عزّ .ت محوری را در نوع پوشش خود در هنگام شهادت نیز مد نظر دارندم عزّاما

  . تربیت دینی استترین ثمراتاز جمله مهممحوری در اندیشه، گفتار و کردار   ت عزّمبین این اصل اساسی است که
  

  گیری بحث و نتیجه
 الگوی تربیتی نظامنـد اهـداف، اصـول و شـیوه تربیتـی از تعـالیم الهـی نـشات گرفتـه اسـت و سـیره               تربیت دینی به عنوان یک     در

هـای آرمـانی خـارج شـده جامـه عمـل        یت نظامندی است که از حوزه نظریـه    مبین این نکته است که تربیت دینی، ترب       ) ع(معصومین  
وای شیعیان مبین الگویی جامع و کامل در حـوزه تربیـت   به عنوان سومین پیش )ع(سیره امام حسین در همین راستا    . پوشیده است 

بر همین اساس هـدایت متربیـان   . نشات گرفته از تعالیم متعالی اسالم است  ) ع(اهداف تربیت دینی در سیره امام حسین         .استدینی  
 واسـطه ایـست کـه در    انجامد اهداف به گسترش طهارت و پاکی در کلیه شئون زندگی متربیان می          در راستای تحقق حیات طیبه که       
  .سازد  که همان قرب الهی است رهنمون مینهایت متربیان را به هدف نهایی

تحقق اهداف این تربیت در . شود ، تربیتی جامع است که کلیه شئون زندگی انسان را شامل می)ع (تربیتی دینی در سیره امام حسین 
  :سایه
ایصال الی "ان دادن راه صحیح و در صورت لزوم بردن متربی به دنبال خودایفای نقش فعال مربی در قالب اکتفا نکردن به نش  )الف

   .المطلوب
گرفتـه اسـت و بـر اسـاس شـناخت      این اصول کـه از آمـوزه هـای دینـی سرچـشمه       . گردد رعایت اصول تربیت دینی محقق می     )ب

 در نظر گرفتن تفاوتهای فردی، ،ت انسانهانگری در راستای هدای    عفو و مثبت   :عبارتند از شکل گرفته است    ) انسان(های متربی   ویژگی
  .گرایی در جریان تربیت دینی و عمل

 انـسان موجـودی   هـای دیـن اسـالم    زیرا بر اساس آمـوزه .  اسالمی است مثبت نگری در جریان تربیت دینی نشات گرفته از تعالیم       
پاه دشمن از ایـن اصـل مهـم    عفو توبه کنندگان سکه همواره امکان تربیت و هدایت او وجود دارد رویکرد امام در      الهی است    فطرتاً

  .گیرد نشات می
اهمیـت   .شـود  ر راه تحقق اهداف تربیت محسوب مـی تفاوتهای فردی متربیان ویژگی مهمی است که نادیده گرفتن آن مانع بزرگی د   

  .ی داردای رد تربیتی امام حسین جایگاه ویژهدر واقعه عاشورا  نیز در رویکدی است که این اصل مهم تا حّ
گیری حادثه کربال بـه حـساب آورد    توان آن را یکی از عوامل شکل ن تربیت دینی اصل مهمی است که میعمل گرایی مربی در جریا 

هـای تربیتـی اسـالم نظیـر      زهکنـد و آمـو   ی تنها به ارشاد زبانی اکتفا نمـی به عنوان رهبر و مربی جامعه اسالم) ع(زیرا امام حسین    
  .پوشانند ترین شرایط جامه عمل می را در سختمعروف و نهی از منکر و عفو و گذشتامر به  نماز،جهاد، 

های تربیت دینی که در سـیره   برخی از بارزترین پیامد. یبه استایست که ثمره آن در نهایت تحقق حیات ط      تربیت دینی شجره طیبه   
، نمـود  ت نفـس  عـزّ  ، عبادت ، تسلیم و رضا   ، توکل الهی،حفظ حدود   :  در واقعه عاشورا مشهود است عبارتند از       )ع (عملی امام حسین  

عد فـردی بـه ثمـر نشـسته اسـت و عملکـرد ایـشان در واقعـه          تربیت دینی است که در بُ)ع (بارز این اوصاف در سیره امام حسین    
  .عاشورا تالش در راستای نهادینه کردن تربیت دینی و به ثمر نشستن این شجره طیبه در سطح اجتماعی است
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   . . . )ع(تربیت دینی در سیره امام حسین 

.266، 1384؛ )ع (انشگاه امام صادق انتشارات د: تهران.چاپ اول  عدل الهی،. مطهری مرتضی-35  
.367، ق1403؛  انتشارات دار احیاء:قاهره.  چاپ دوم،44بحار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار، ج . محمد باقر  مجلسى-36  
.81، 1386؛  انتشارات مدرسه: تهران. چاپ هفدهم،ج اول نگاهی دوباره به تربیت اسالمی،. خسرو  باقری-37  
.235، 1378شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ : تهران.  نهج البالغه، ترجمه جعفر شهیدی، چاپ چهاردهم-38  
.199ق، 1416؛ انتشارات آل البیت :قم.   چاپ سوموسائل الشیعه،. حر عاملی -39  
.404م، 1979انتشارات دارالمعارف؛ : قاهره. ، چاپ چهارم5ج. تاریخ الرسل و الملوک،.  طبری محمدبن جریر-40  
.504، 1381فراروی؛ انتشارات  :قم، ناشر.  چاپ اولمنتهی اآلمال،. عباس  قمی-41  
  .23-21، 1369انتشارات رجاء؛ :تهران.  جوادی آملی عبداهللا، کرامت در قرآن، چاپ سوم-42
.332-333، 1363؛ دفتر نشر کتاب: تهران. چاپ اولالمفردات،. ابوالقاسم حسین بن محمد  راغب اصفهانی-43  
.27، 1348، انتشارات جهان: تهران، اللهوف على قتلى الطفوف  .لقاسم علی بن موسیاسید ابن طاووس، رضی الدین ابو -44  
، انتشارات  دلیل ما : قم، ترجمه سید ابوالحسن میرابوطالبىلهوف،. لقاسم علی بن موسیاسید ابن طاووس، رضی الدین ابو -45

1380 ،138.  
  

  
  

  اله و برکاته والسالم علیکم و رحمه                                                                                                                                                
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