
نورالدین علیلو

پیش گفتار
هر پژوهش می بایس��ت پیشینه به کتاب شناس��ی تخصص مورد نظر پژوهشگر باشد تا بتواند 
موضوع بحث خود را مستند کند. لذا نویسنده، ابتدا منابع و مآخذ خود را آماده کرده و سپس 
به نگارش موضوع می پردازد. کتاب شناسی حاضر، فهرست وار و بدون تحلیل و توصیف، به 

معرفی کتاب شناسی می پردازد.
ضمناً منظور ما در کتاب شناس��ی کربا، فقط تاریخ کربا می باش��د؛ چرا که هر جا نامی از 
کربا برده می شود، نام مبارک امام حسین7 نیز به ذهن متبادر می شود؛ زیرا نام کربا با نام 
امام حس��ین7 عجین شده است. درباره کتاب شناسی امام حسین7 کتاب های بسیار و بعضا 

مفصلی نگاشته شده است1 که خارج از موضوع بحث ما می باشد.
این کتاب شناسی در 5 قسمت تنظیم شده:

کتاب شناسی کربال 
در یک نگاه
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1. کتاب های عربی )166 عنوان(؛ 2. کتاب های فارسی )79 عنوان(؛ 3. کتاب های اردو )6 
عنوان(؛ 4. مقاالت )21 عنوان(؛ 5. مجات.

شیوه نگارش
عناوین آثار به صورت الفبایی تنظیم ش��ده؛ س��پس نام مش��هورتر نویس��نده، یا مترجم، نام 
نویس��نده، سال تولد یا تولد و وفات نویسنده، محل نش��ر، نام ناشر، سال نشر )اعم از شمسی، 
قمری، میادی(، قطع کتاب، نوبت چاپ و در پایان به صفحات کتاب اش��اره شده است. در 
مجات و مقاالت، عدد و س��ال نشر درج شده اس��ت. امیدوارم که مفید پژوهشگران تاریخ 

کربا افتد.

کتاب های عربی
1.ابن بطوطه فی کربال، صفار حائری،سعید بن هادی)1347ه ق(

2. اثر التحضر فی تطویر المواقع الس��یاحة فی محافظة کربالء، مش��هدانی، خلیل بن ابراهیم، 
رساله فوق لیسانس؛ 

3. اثر تغییر انظمة مس��ارات الحرکة فی استعماالت االرض فی المرکز التقلیدی لمدینة کربال، 
رشا مالک محمد، رساله فوق لیسانس؛

4. ادباء کربالء الراحلون، ابولحمة، علی بن عبود؛
5. ادباء کربالء المعاصرون، کیال، کامل بن رحیم؛

6. االدب العرب��ی فی کرب��الء، حلی خفاجی، عبود، )1373 ه  ق کرب��الء، مطبعة اهل البیت، 
1425 ق(؛

7. ارض العتاق الهل النفاق فی خصائص کربالء، رضوی نقوی، س��ید ابوالقاس��م )1249 – 
1324 ه  ق(؛

8. األرض والتربة الحسینیة، کاشف الغطاء، محمدحسین )1265 – 1332 ه  ق(؛
قم، مجمع جهانی اهلبیت، 1416 ق، رقعی، 81 صفحه.
قاهره، مطبوعات النجاح، 1377 ق، جیبی، 73 صفحه.

9. االسر العلمیة فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛
10. االسر العلمیة فی کربالء، شاهرودی، نورالدین، )1355 ه  ق(؛

11. اضواء علی مدینة الحسین7، کرباسی، محمدصادق )1366 ه  ق(؛
12. اض��واء علی معالم محافظة کربال، نوینی، محمد بن صالح )1352 ه  ق(؛ نجف، چاپخانه 

قضا، 1391 ق؛
13. االعتبار فی کربالء، بحرانی، سید حسین بن شبر؛
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14. اعالم الشعراء العباسیین، آل طمعه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛ بیروت، 1986 م؛
15. اعالم الفکر و االدب فی کربالء، فتال، علی بن کاظم؛

16. اعالم من کربالء، حائری، احمد محمدرضا؛ کربال، 1424 ق؛
17. اعالم النس��اء فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی، )1353 ه  ق(؛ دمشق، موسسة کیوان، 

2005 م، اول، وزیری، 200 صفحه؛
18. امکانات تطور مواقع المراقد المقدس��ة فی مدینة کربالء، ناجی عطیه، حیدر، رساله فوق 

لیسانس، 193 صفحه؛
19. االم��کان العودة الی کتاب الّلمحة التاریخیة فی بیوتات کربال و الغاضریة، حائری، احمد 

قصیر، اعداد: حائری، احمدعلی؛
20. االنتاج الزراعی فی محافظه بابل و کربال و النجف بین س��نتی 1996 – 2006 م، ناصر، 

علی بن عبدالحسین، رساله فوق لیسانس؛
21. االنتفاضة الشعبانیة فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛ بیروت، 2010 م، 

108 صفحه؛
22. اهل البیت فی اشهر الشعراء کربالء، آل طمعه، سید محمدرضا بن احمد؛

23. البیوتات االدبیة فی کربالء خالل ثالثة قرون 1100 – 1387 ه ، کرباسی، موسی ابراهیم، 
کربالء، 1387 ق، وزیری، 596 صفحه؛

24. البیوتات العلویة فی کربالء، موسوی قزوینی، سید ابراهیم )1318 ه  ق(، کربال، چاپخانه 
کربالء، 1383 ق، رقعی، اول، 58 صفحه؛

25. بیوت��ات کربالء القدیمة و ش��رع و تحقیق لمعة تاریخیة فی بیوت��ات کربال و الغاضریه، 
فائزی موس��وی، سید عبدالصاحب، بیروت، مؤسسة البالغ، 1432 ق، اول، وزیری، 613 

صفحه؛
26. تاریخ التظاهرات الحسینیه، کلیددار، سید محمدحسن )1332 – 1416 ه  ق(؛
27. تاریخ التعلیم فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  .ق، 160 صفحه؛

28. تاریخ الحرکة االسالمیة المعاصرة فی العراق، ابن النجف، الخطیب، بیروت، دار المقدسی، 
تاریخ مقدمه، 1981 م، رقعی، )صفحه 65 و 66 درباره حرکت اسالمی در کربال(؛

29. تاری��خ الحرکة العلمیة فی کربالء، ش��اهرودی، نورالدین )1355 ه  ق(، بیروت، درالعلوم، 
1410 ق، اول، وزیری، 340 صفحه؛

30. تاریخ الحرکة المسرحیة فی کربالء، ربیعی، طه بن خضیر؛
31. تاریخ الروضة الحس��ینیة )المصور(، خیاط، عبدالحمید، )1326 – 1387 ه  ق(، بیروت، 

دارالکشاف، 1376 ق، وزیری، 47 صفحه؛
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32. تاریخ الریاضی لمدینة کربالء خالل قرن 1891 -1991، جبار بن عبدالرزاق، )1365 ه  ق(؛
33. تاریخ الصحافة الکربالئیة، ربیعی، طه بن خضیر؛

34. تاریخ العراق بین احتاللین، عزاوی، عباس )1308 – 1391 ه  ق(. قم، الشریف الرضی، 
1410 ق، وزی��ری، 8 جلد، در جلده��ای مختلف از جمله 5 و 6 درباره غارت کربال در 

خزانه مشهد الحسین، توسعه کربال و غیره و واقعه کربال در ایام داودپاشا، 1258ق؛
35. تاریخ کربالء، دجیلی، کاظم بن حسین )1312  - 1390 ه  ق(؛

36. تاری��خ کربالء العام من العصور القدیمة الی العصر الحاضر، کلیددار، عبدالوجواد، )1308 
– 1379 ه  ق(؛

37. تاریخ کربالء فی العهد العثمانی االخیر، 1869 – 1914، جاسم بن محمد ابراهیم. رساله 
فوق لیسانس؛

38. تاری��خ کربالء و حائر الحس��ین7، کلی��ددار، عبدالج��واد )1890 – 1959 م(، نجف، 
1349ق، المکتبة الحیدریة، 1418 ق، وزیری، 300 صفحه؛

39. تاریخ المراقد الحس��ین و اهل بیته و انصاره، کرباس��ی، محمدصادق )1366 ه  ق(، این 
کتاب بخشی از دائرة المعارف الحسینیه است؛ 

لندن المراکز الحسینی للدراسات، 1419 ق، وزیری، اول، 413 + 6 صفحه ج اول؛
لندن المراکز الحسینی للدراسات، 1424 ق، وزیری، اول، 649 + 6 صفحه ج دوم؛
لندن المراکز الحسینی للدراسات، 1426 ق، وزیری، اول، 614 + 4 صفحه ج سوم؛

لندن المراکز الحسینی للدراسات، 1428 ق، وزیری، اول، 496 + 4 صفحه ج چهارم؛
لندن المراکز الحسینی للدراسات، 1430 ق، وزیری، اول، 594 + 4 صفحه ج پنجم؛
لندن المراکز الحسینی للدراسات، 1432 ق، وزیری، اول، 466 + 4 صفحه ج ششم؛
لندن المراکز الحسینی للدراسات، 1433 ق، وزیری، اول، 497 + 4 صفحه ج هفتم؛

40. تاریخ المرقد الحسین و العباس 8، آل  طعمه، سلمان  هادی، )1353ق(؛ بیروت، موسسة 
االعلمی للمطبوعات، 1996م، اول، وزیری، 344 صفحه؛

41. تاریخ المساجد و الحسینیات فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛
42. تاریخ المشاهد المشرفة، ابوسعیده، سید حسین )1364 ه  ق(؛

43. تاریخ الوزارات العراقیة، حس��نی، عبدال��رزاق، )1321 – 1418 ه  ق(، لبنان، چاپخانه 
صیدا، 1385 ق، وزیری،

در چه��ار جزء در صفح��ات 69 – 73 و 83 جلد اول و در صفحه 100 – 102 از جلد 
سوم در مورد کربال؛

44. تحلیل جغرافی الستعماالت االرض الزارعیة فی محافظة کربالء، مسعودی، عباس، رساله دکتری؛
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45. تحلیل العالقات المکانیة لنمو السکان و توزیعه فی محافظة کربالء، علی بن حسن، رساله 
فوق لیسانس؛

46. تراث کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )133 ه  ق(، بیروت، موسسة األعلمی للمطبوعات، 
1403 ق، دوم، نجف، 1964 م، اول؛

47. تراجید کربالء، حیدری، ابراهیم، بیروت، 1999 م، قم، دارالکتاب االس��المی، 1423 ق، 
اول، وزیری؛

48. الترجمة و المترجمین فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛
49. تسخیر کربالء، حسنی، عبدالرزاق، )1321 – 1418 ه  ق(، بیروت، 1980، دوم؛

50. تش��خیص التباین المکانی لعناصر التنمیة الریفیه القلیم کربالء باس��تخدام GTS، حسون، 
حسام، رساله فوق لیسانس؛

51. تصریح و ایضاح حول کتاب البیوتات االدبیة فی کربالء، موس��ی ابراهیم الکرباس��ی، آل 
طعمه فائزی، مصطفی، نجف، 1968 م؛

52. تصمیم من تاریخ کربالء، سالم، عبدالمجید، )1396 – 1430 ه  ق(، بغداد، نجاح، رقیمی؛
53. التواصل فی تراثنا الش��عبی کربالء نموذجًا، فتال، علی کاظم، بغداد، دارالش��ؤون الثقافیه، 

1425 ق، 413 صفحه؛
54. الث��ورة العراقیة الکبری، حس��نی، عبدالرزاق، )1321 – 1418 ه  ق(، لبنان، منش��ورات 

مطعبة دارالکتب، 1398 ق، وزیری، چهارم، 384 صفحه،
در صفحات مختلف از وقایع و اتفاقات کربال بحث کرده است؛

55. جغرافیة کربالء القدیمة و بقاعها، کلیددار، عبدالجواد؛
56. الجوهرة الزاهرة فی فضل کربالء، براقی، حسین )1216 – 1332 ه  ق(؛

57. حائریات، طریحی، عبدالمولی )در مورد شعراء کربالء(؛
58. الحائریات، کعبی حویزی، محسن )1235 – 1305 ه  ق(؛

59. الحرکات و األحزاب السیاسیة فی کربال، آل طعمه، سلمان هادی) 1353ه.ق( 
60. الحرک��ة االدبیة المعاصرة فی کربال، آل طعمه، صادق )1347 – 1403ق(، کربالء مطبعة 

اهل البیت، 1388ق، رقعی، اول، جلد اول؛
61. الحرکة الثقافه فی کربال، ربیعی، طه بن خضیر؛

62. الحرکة العلمیة الدینیة فی کربال، آل طعمه، صادق )1347 – 1403 ه  ق(؛
63. الحرکة الفکریة فی کربال من القرن الس��ابع حتی القرن العاش��ر، سعیدی، انفام بنت عادل، 

رساله فوق لیسانس؛
64. حکای��ات من کربال، آل طعمه، س��لمان هادی )1353 ه  ق(، بی��روت، 2007 م، مکتبة 

الفردوس، رقیمی، 176 صفحه؛
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65. حوادث و احداث کربال، آل طعمه، سیدمحمدرضا؛
66. الحوزة العلمیة فی کربال، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛

67. خزائ��ن کتب کربالء الحاضرة، آل طعمه، س��لمان ه��ادی )1353 ه  ق(، نجف 1975 م، 
نجف 1977 م؛

68. خطط کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛
69. الخیر و الش��ر فی التراث الش��عبی الکربالیی، فتال، علی بن کاظم، کربال، 1427 ق، اول، 

118 صفحه؛
70. دائرة المعارف الش��یعیة العامة، اعلمی، محمدحسین)1320 – 1393 ه  ق(، بیروت، موسسة 

االعلمی للمطبوعات، 1413 ق، وزیری، دوم، ج 15، صفحه 62 – 152، در تاریخه کربالء؛
71. دراس��ات حول کربالء و دورها الحضاری، اعداد: خزرجی، نضیر، )1380 ه  ق(، لندن، 

مرکز کربال للبحوث و الدراسات، 1996 م؛
72. دفناء فی العتبة الحس��ینیة المقدس��ة، هدو، حمید مجید )1364 ه  ق(، با همکاری: سامی 

جواد کاظم، کربالء، االمانة العامة المقدسة، 1432 ق، وزیری، اول، 304 صفحه؛
73. دلیل باسماء ادباء کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(، چاپ: 1975 م؛

74. دلیل کتاب کربالء، ال طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(، کربالء 2004؛
75. دلیل المراقد و المزارات، سالم زوبعی، عبدالمجید )1330 – 1396 ه  ق(؛

76. دلیل کربالء المقدسة، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(، بیروت، 2001 م؛
77. دور المفاهیم الدینیة االس��المیة فی المنهجة التخطیطة لمدینة کربالء، وس��ن، بنت زکی، 

رساله فوق لیسانس؛
78. دیوان شعراء کربالء الشعبین، آل گلکاوی، جاسم )1345 – 1418 ه  ق(، کربال، 1964م، 

ج اول؛
79. رجال الفکر و االدب فی کربالء، حسینی جاللی، محمد )1368 ه  ق(؛

80. رجال من کربالء، کمالی، فائق، )1347 ه  ق(؛
81. الرحلة الحسینیة، حلی، محمدحسین، )1293 – 1315 ه  ق(؛

82. رسالة کربالء االدبیة، عطار، توفیق حسین، )- 1366 ه  ق(؛
83. س��دانة الروضتین الحسینیة و العباسیة ، اس��دی، منصور، نجف، مؤسسة النبراس، رقعی، 

173 صفحه؛
84. س��کان محافظة کربال، دراسة جغرافیة الس��کان، خفاط، عبد علی، )1362 ه  ق(، رساله 

فوق لیسانس؛
85. السیاحة الدینیة فی محافظة کربال، عیسی، علی بن عباس؛
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86. شخصیات کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛
87. الشعراء الجدد فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛
88. شعراء شعبیون من کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛

89. شعراء کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(،
نجف، 1996 م، رقعی، 367 صفحه، ج اول،

نجف، 1967 م، رقعی، ج دوم،
نجف، 1969 م، رقعی، ج سوم؛

90. شعراء الموصل و البصرة و کربالء و واسط و الکوفه، خاقانی، علی )1340 – 1398 ه  ق(؛
91. صحاف��ة کربالء، آل طعمه، س��لمان هادی )1353 ه  ق(؛ کربال، مرک��ز کربال للکاظمیة، 

2006 م، وزیری، دوم، 150 صفحه، دمشق، 2005 م؛
92. صفحات مشرقة من تاریخ کربالء، آل طعمه، صادق )1347 – 1403 ه  ق(؛

93. صفحات من تاریخ کربالء نظرة تاریخیة وثائقیة، عاملی، علی احمد، بیروت، دارالبالغة، 
1429 ق، وزیری، اول، 416؛

94. المضاعة فی محافظه کربالء، فالحی، قاسم، رساله فوق لیسانس؛
95. ضالة المال فی تاریخ کربالء، سالم زوبعی، عبدالمجید )1330 –1396 ه  ق(؛

96. عش��ائر کربالء و اس��رها، آل طعمه، س��لمان هادی )1353 ه  ق(، بی��روت، دارالمحجة 
البیضاء، 1418 ق، وزیری، اول، 678 صفحه؛

97. الغزل فی ش��عر کربالء المعاص��ر، غزالی، عدنان، )1356 ه��  ق(، نجف، چاپخانه آداب، 
رقعی، 62 صفحه؛

98. القراء و المقرئون فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(،2010 م، وزیری.
99. کربالء، العس��یلی، سعید، )1348 – 1414 ه  ق(، بیروت، دار الزهرا، 1406 ق، وزیری، 

اول، 612 صفحه؛
100. کربالء، باقالم المؤلفین، صفار حائری، سعید بن هادی)ق1347(

101. کربالء، بین ش��عراء الش��عوب االس��المیة، مصری، حس��ین مجی��ب )1916م(، قاهره، 
دارالثقافیه، 1412  ق، وزیری، اول، 231 صفحه؛

102. کربالء الثورة والمأس��اة، یعقوب، احمد حسین، بیروت، الغدیر، 1426 ق، وزیری دوم، 
356 صفحه؛

103. کربالء بین ما ضیها  وحاضرها المش��رق  س��نه 1987م، جمعی از نویس��ندگان، بغداد، 
1407 ق، 160 صفحه؛

104. کربالء، الحلة الدیوانیة قبل عام 75، نجفی، سید حسین، بیروت، دارالعربیة، 1428 ق، اول.
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105. کربالء ضحیة العنف و االرهاب، آل طعمه، سلمان هادی)1353ق(، بیروت، 2009م.
106. کرب��الء عبر التاری��خ، المطیری، مهنا رباط، بغداد، مطبع��ة الزمان، 1414 – 1415 ق، 

وزیری، دو جلد؛
 107. کربالء فی االرش��یف العثمانی، زکریا بن کورش��ون: اش��راف، بیروت، 1428 ق، اول،

 390 صفحه؛
108. کربالء فی البلدانیات، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(، 

109. کرب��الء فی التاریخ ، آل وهاب، عبدالرزاق)1313-1377ق(، در 5 جزء، جزء س��وم، 
در س��ال 1353 ه   در بغداد در 51 صفحه. بغداد، چاپخانه شعب، 1935 م، وزیری، سوم 

113 صفحه.
110. کربالء فی ثورة العشرین، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(، بیروت، بیان، 2000 م، 

وزیری، اول، 207 صفحه؛
111. کربالء، فی حاضرها و ما فیها، صالحی، عبدالحسین،)1354 ه  ق(، مخطوط؛

112. کربالء فی الذاکرة، آل طعمه، س��لمان هادی )1353 ه  ق(، بغداد، مطبعة عانی، 1988 
م، وزیری، 472 صفحه؛

113. کربالء فی عهد الثورة، خفاجی، طارق )1357 ه  ق(، کربال، چاپخانه اهل بیت؛
114. کربالء فی العهد المغولی االیلخانی، موسوی، عادل )1360 ه  ق(؛

115. کربالء فی المراجع العربیة و المعربة، آل طعمه، سلمان هادی، )1353 ه  ق(؛
116. کربالء مدینة االسالم الخالدة، آل طعمه، عبدالجواد )1352 ه  ق(

117.کربالء المقدسة کما رایت، کاظمی، علی)1325ش(
118. کربالء منذ العهد البابلی حتی استشهاد االمام الحسین7، ابولحمه، علی )1352 ه  ق(؛

119. کربالء و تاریخ عمرانها، کلیددار، عبدالجواد؛
120. کرب��الء و ثورة العش��رین، زمیزم، س��عید )1371 ه��  ق(، کرب��الء، 1429 ق، اول، 207 

صفحه؛
121. لمحات من تاریخ کربال، زمیزم، سعید )1371 ه  ق(؛

122. لمح��ة تاریخیة فی بیوتات کربالء و الغاضری��ة، قصیر االدباء، محمدعلی )- 1935م(، 
بیروت، موسسة البالغ، 1432ق، وزیری، اول؛ این کتاب در ضمن کتاب »بیوتات کربالء 

القدیمة« از صفحه 33 تا 53 به چاپ رسیده.
123. محاسن المجالس فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛

124. مخطوطات الطباطبائی فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(        
125. مخطوطات العالمه السید عباس الکاشانی فی کربال، هدو  
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126. مخطوط��ات کربالء، آل طعمه، س��لمان هادی )1353 ه��  ق(، نجف، 1393 م، ج اول، 
کویت، 1985 م، ج دوم.

127. مدینة الحس��ین7 أو مختصر تاریخ کربالء، کلیددار، محمد حس��ین )1918 – 1996 
م(، بغداد 1971م؛

128. مدینة  کربالء، التاریخ و القداسة، فائزی الموسوی، عبدالصاحب؛
129. المراقد المقدسة فی العراق، حسنی، عبدالرزاق، )1331 – 1418 ق(، 3 جزء خط؛

130. المراقد و المقامات فی کربالء، قرشی، عبداالمیر؛
131. مزارات االولیاء فی ارض کربالء، جبوری، عامر، کربال، 1427 ق، اول؛

132. مزارات المقدسة فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(، بیروت، 2008 م؛
133. المش��اهد المش��رفه و الوهابیون، حائری، محمد علی، نج��ف، چاپ علویه، 1345 ق، 

رقعی، 80 صفحه؛
134. مش��اهیر المدفونین فی کربالء، آل طعمه، س��لمان هادی، )1353 ه  ق(، تهران، مشعر، 

1431 ق، وزیری، اول،  248 صفحه؛
135. مش��روع برنامج لتطویر مدینة کربالء، مدینة الحس��ین و العباس، آل طعمه، محمدرضا، 

کربال، مؤسسة کوثر، 1430ق، وزیری، 190صفحه؛
136. مشهد الحسین و بیوتات کربالء، الهر، عبدالمجید، در 6 جزء؛

137. المطبوع من آثار الکربالئیّن، آل طعمه، سلمان هادی، )1353 ه  ق(؛
138140. معالجات فی شؤون نظام العتبات المقدسه، آل طعمه، صادق )1347 – 1403 ق(؛

139. معجم خطباء کربالء، آل طعمه، س��لمان هادی )1353 ه  ق(، بیروت، مؤسس��ة البالغ، 
1419 ق، وزیری، اول، 438 صفحه؛

140. معجم رجال الفکر و االدب فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی، )1353 ه  ق(، بیروت، دار 
المحجة البیضاء، 1999 م، 288 صفحه؛

141. معجم المراقد و المزارات فی العراق، عامر، ثامر عبدالحسین، )1947 م(، عراق، رحلی، 
432 صفحه، درباره کربال در صفحات 113، 123، 248، 253.
142. معجم الشعراء فی کربالء، ربیعی، طه بن خضیر، در 5 جزء؛
143. معجم الفنانین التشکیلین فی کربالء، ربیعی، طه بن خضیر؛

144. معجم المصنفات الحسینیه، کرباسی، محمدصادق )1366 ه  ق(، لندن، المرکز الحسینی 
للدراسات، 1414 – 1420 ق، وزیری؛

145. معجم مطبوعات کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛
146. من اعالم الفکر فی کربالء، آل طعمه، صادق )1347 – 1403 ه  ق(؛
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147. من اعالم کربالء، حائری، احمد )1389 ه  ق(؛
148. من واقع األحداث فی کربالء، ابولحمه، علی بن عبود؛

149. موجز تاریخ البلدان العراقیة، حس��نی، عبدال��رزاق )1321 – 1418 ق(، بغداد، مطبعة 
النجاح، 1349 ق، رقعی، اول، از صفحه 53 تا 59 درباره کربال؛
150. موجز وقائع تاریخیة مدینة الحسین، ابولحمة، علی بن عبود؛

151. الموروثات و الشعائر فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی، )1353 ه  ق(، بیروت، دارالمحجة 
البیضاء، 1423 ق، وزیری 267 صفحه؛

152. موسوعة العتبات المقدسة: الجزء الثامن: قسم کربال، خلیلی، جعفر،)1322 –1406ق( 
بیروت، مؤسس��ة االعلمی للمطبوعات، 1407 ق، وزیری، دوم 396 صفحه، در تاریخ و 

جغرافیای کربال، کربال در منابع غربی، عربی، در شعر و کربال در قدیم؛
153. . موسوعة کربالء، بیضون، لبیب)1938م(

154. موسوعة کربالء، عبر التاریخ، مطیری، مهنا )1361 ه  ق(، در 21 جزء؛
155. موسوعة کربالء المقدسة، مؤید نائینی، علی حیدر، اشراف، در 2 جزء؛

156. موقف الفئة المثقفة فی کربالء من التطورات السیاسیة فی العراق، 1908 – 1932، آالء 
بنت عبدالکاظم )1400 ه  ق(؛

157. نخبة من ش��عراء و ادباء و خطباء کربال، ش��اهرودی، نورالدی��ن )1355 ه  ق(، تهران، 
1426 ق، رقعی، اول، 242 صفحه؛

158. نزهة اهل الحرمین فی عمارة المشهدین، صدر کاظمی، حسن )1372 – 1354 ه  ق(، 
کربال، مطبعة اهل بیت، لکنهو، ادارة الرضوان / 1354 ق، وزیری، 44 صفحه؛

159. نظرات الی مجتمع کربالء، عطار، توفیق حسین ) -1366 ق(؛
160. النمو الصناعی فی محافظتی کربالء و النجف 1980 – 1997، اوس��ی، حس��ین، رس��اله 

دکترا؛
161. الوطنیة فی ش��عر کربالء، عطار، توفیق حسین، )-1366ق(، نجف، چاپ لقمان، رقعی، 

اول؛
162. الوطنیة السکینة لمدینة کربالء، میالی، سمیر، رساله فوق لیسانس؛

163. الوقائع و الحوادث السیاسیة فی کربالء، آل طعمه، سلمان هادی، )1353 ه  ق(؛
164. ومضات من تاریخ کربالء، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(، کربالء، منابع الثقافة 

االسالمیة، 1387 ق، رقعی، 63 صفحه؛
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کتاب های فارسی
1. آشنایی با عتبات عالیات، سپهری، علی )1330 ش(، قم، مشهور، 1389 ش، جیبی، اول، 

272 صفحه؛
2. آش��نایی با عتبات مقدسه و ...، خلیلی، جعفر )1322 – 1406ق(، مترجم: چراغی، علی 

)1312ش(، تهران، حفظی، 1376ش، وزیری، اول، 376 صفحه.
3. آشنایی با کشور عراق و عتبات عالیات، ساالریان، خادمعلی، مشهد، رستگار، 1385 ش، 

رقعی، اول، 256 صفحه، مشهد، رستگار، 1389 ش، رقعی، اول، 256 صفحه؛
4. ارشاد الزائر: راهنمای زائران، عتبات عالیات عراق،  مالقلی پور، فرج اهلل )1344 ش(،

اصفه��ان، مهر قائم، 1382 ش، جیبی، اول، 424 صفح��ه، اصفهان، اقیانوس معرفت، 1389 
ش، جیبی، سوم، 432 صفحه؛

5. از حریم تا حرم: سفرنامه ابوالحسن خان فخر الملک )اردالن( به عتبات، اردالن، ابوالحسن 
خان )1279 – 1345 ق(، تهران، اسناد ملی ایران، 1372 ش، وزیری، اول، 129 صفحه؛

6. ب��ا من ب��ه کربال ...، بابازاده، علی اکبر، )1334 ش(، قم، دانش و ادب، 1381، اول، 414 
صفحه، قم، دانش  ادب، 1387 ش، ششم، 414 صفحه؛

7. بستان السیاحة، شیروانی، زین  العابدین )1190 – 1248 (، تهران، کتابخانه سنایی و محمودی، 
رحلی، 493 صفحه از صفحه  462 تا 463 در حرف و کلمه کربالبحث کرده؛ 

8. بوی خوش کربال )راهنمای س��فر به عتبات عالی��ات(، خادمی بهبهانی، غالمرضا، تهران، 
تورنگ، 1388، وزیری، اول، 216 صفحه؛

9. تاری��خ جغرافیای��ی کربالی معلی، عماد اصفهانی، حس��ین )1284 – 1369 ش(، تهران، 
خرد، 326 ش، وزیری، 224 صفحه؛

10. تاریخچه کربال، کلباس��ی، محمد، )1324 – 1399 ق(، تهران، اعلمی، 1390 ق، رقعی، 
215 صفحه، قم، قرآن، 1390 ق، رقعی، 215 صفحه؛

11. تاری��خ حمله وهابی ها ب��ه کربال، تصحیح، هزار، علیرضا، قم، کتابخانه آیةاهلل مرعش��ی 
نجفی، 1382ش، وزیری، اول، 592 صفحه، جلد اول، این اثر در کتاب »میراث ماندگار« 

در جلد اول صفحه 393 تا 445 درج گردیده.
12. تاریخ کربال و حائر حس��ین7، کلیددار، عبدالجواد،)1890 – 1959 م(، مترجم: صدر 
هاشمی، محمد )1284 – 1344 ش(، اصفهان، چاپخانه حبل المتین، تاریخ مقدمه 1337 

ش، وزیری، 207 صفحه.
13. ت��راژدی کربال، حی��دری، ابراهیم، مترجم��ان: معموری، محمدج��واد و معموری، علی 

)1353ش(، قم، دارالکتاب االسالمی، 1381ش، وزیری، 516 صفحه.
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14. ترجمه تاریخ کربال و حائرحسینی7، کلیددار، عبدالجواد )1890 – 1959 م(، مترجم: 
صاحبی، مسلم، تهران، مشعر، 1389ش، وزیری، اول، 376 صفحه.

15. حوزه های علمیه ش��یعه در گس��تره جهان، س��ید کباری، علیرض��ا )1344 ش(، تهران، 
امیرکبی��ر، 1378، وزی��ری، اول،  از صفحه 256 تا 277، در تاریخچه حوزه علمیه کربال 

اشاره ای به بعضی از علما و دانشمندان حوزه کربال دارد؛
16. چراغ هدایت، راهنمای زائران عتبات عالیات، مجد، علیرضا )1332 ش(، مشهد، سنبل، 

1382، جیبی، 404 صفحه، از صفحه 163 تا 294 در معرفی کربال؛
17. خاطرات خانه خدا و عتبات عالیات در خدمت رهنما، خانی، محمدرضا) 1302 ش(،

از صفحه 211تا 267 در معرفی کتاب؛
18. دانش��نامه جهان اسالم، حداد عادل، غالمعلی، )1324 ش(، زیر نظر بنیاد دائرة المعارف 
اسالمی، تهران، 1387 ش، رحلی، جلد 12، صفحه 466 – 468 درباره حائر حسینی در 

مقبره امام حسین7و منطقه پیرامون حائر و معانی آن؛
19. دایرةالمعارف تش��یع، صدر حاج س��یدجوادی، احمد )1296ش( زیر نظر: تهران، شهید 
محب��ی، 1376ش، ته��ران، حکمت، 1390 ش، رحلی، اول،  از صفح��ه 1 تا 13 درباره 
کربال، جلد شش��م از صفحه 263 تا 562 در تاریخچه حوزه علمیه کربال و در جلد 11 

صفحه 368 تا 369 درباره علقمه کربال؛ 
20. دایرة المعارف فارس��ی، مصاحب، غالمحس��ین، )1289 – 1358 ش( زیر نظر: تهران، 
امیرکبی��ر، 1380 ش، رحلی، دوم، در بخش دوم از جلد دوم، از صفحه 2195 تا 2196 

درباره کربال یا مشهد حسین7؛
21. در آس��تان جانان: راهنمای عتبات عالیات، حسین زاده، مجید، قم، روحانی، 1381 ش، 

جیبی، دوم،240 صفحه در بخش به معرفی کربال؛
22. دیار عاشقان: از نجف اشرف تا سامراء، بابازاده جودی، امیر سعید، تهران، جمال الحق، 

1386 ش، جیبی، اول،
384 صفحه، فارسی و عربی در صفحات متعدد شرحی بر سرزمین عراق بالخصوص شهرهای کربال؛

23. راهنم��ا و زیارتنام��ه زائری��ن عتبات عالی��ات، رضوی، س��ید ج��واد )1354ش(، قم، مهر 
امیرالمؤمنین، 1383ش، جیبی، اول، 520 صفحه؛

24. راهنم��ا و زیارتنام��ه کامل عتبات عالیات، کربال، حله، حجت��ی، محمدامین )1340ش(، قم، 
مهدی یار، 1384ش، جیبی، اول، 130 صفحه؛

25. راهنمای جامع عتبات عالیات در حریم یار، فیض، سید عباس )1327ش(، تهران، فیض 
روشنگر، 1378ش، رقعی، 272 صفحه، از 119 تا 174 در معرفی کربال؛
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26. راهنمای حج  و عتبات »ده کتاب در یک کتاب«، هاشمی نوربخش، حسن، قم، حسنین، 
1387 ش، وزیری، 448 صفحه؛

27. راهنمای زائرین عتبات عالیات، ذوالقدر شجاعی، حسین )1384  - 1339 ش(، تهران، 
چاپخانه اسالمیه، 1335 ش، رقعی، 152 صفحه درباره کربال صفحه 38 ت 75؛

28. راهنمای زائرین کربال، تاریخ و آثار اسالمی عتبات عالیات عراق، احمدی، مهدی)1339 
ش(، چاپ نهم،  از صفحه 114 تا 269 درباره کربال، قم، نصایح، 1377 ش، رقعی، اول، 

150 صفحه، قم، نصایح، 1382 ش، رقعی، پنجم، 272 صفحه؛
29. راهنمای زوار عتبات عالیات در عراق، شهرس��تانی، س��ید صالح )1325 – 1395 ق(، 

تهران، چاپ خواندی ها، وزیری، 14 صفحه؛
30. راهنمای زوار عتبات مقدس��ه عراق، عادلی، سید محمد، تهران، کتابخانه و چاپخانه مرکزی، 
تاریخ مقدمه 1328ش، رقعی، 136 صفحه، در تاریخچه عراق و مش��اهد مش��رف از جمله 

کربال از صفحه 41 تا 59.
31. راهنم��ای عتبات عالیات عراق، میالنی، محمدعلی )1309 ش(،  از صفحه 63 تا 106 
در معرفی کربال، مش��هد، محب، 1377 ش، جیبی، اول 162 صفحه، مشهد محب، 1378 

ش، جیبی، دوم، 195 صفحه؛
32. راهنمای عتبات مقدس��ه و اماکن باس��تانی عراق، ش��جاعی، حیدر )1345 ش(، تهران، 

مجد، رقعی، 104 صفحه، درباره کربال از صفحه 42 تا 62؛
33. راهیان کربال، س��فرنامه اولین کاروان خانواده های معظم شاهد استان خراسان به عتبات 
عالیات، رضوی، س��ید هاش��م )1338 ش(، مشهد، س��عیدی  منش، 1378 ش، اول، 222 

صفحه، از 107 تا 156 درباره کربال؛
34. راهیان کربال عتبات عالیات عراق: نجف کربال، وفایی، محمدرضا، )1332-1391 ش(،قم، 

وفایی، 1381 ش، جیبی، اول، 464 صفحه، از صفحه 181 تا 247 درباره کربال؛
35. راهی��ان ن��ور، تاریخچه مکه مکرمه، مدینه منوره، کربال و س��وریه، مه��رزاد صدقیانی، 

محمدرضا )1311ش(، تبریز، پریور، 1379ش، رقعی، 176 صفحه؛
36. الرحلة الکربالئیة، مرعش��ی نجفی، سید ش��هاب  الدین )1276 – 1369 ش(، قم، مکتبة 
آیةاهلل العظمی مرعش��ی نجفی، 1389، وزیری، اول، 390 صفحه، این رساله در جلد دوم 

»موسوعة العالمه المرعشی« از صفحه 159 تا 173 درج شده به زبان فارسی و عربی؛
37. روزنامه سفر عتبات و مکه 1317 ق / 1379ش، وقار الدوله، سکینه سلطان، به اهتمام 

رسول جعفریان، تهران، علم، 1389 ش، وزیری، اول 170 صفحه؛
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38. ره پویان عش��ق: راهنمای اماکن و...، موسوی، سید ابوالحسن )1345 ش(، با همکاری: 
شفیعی راد، علی  اکبر )1342 ش(، قم، مهدیه، 1379 ش، 219 صفحه؛

39. زائر )1(: آش��نایی اجمالی با عتبات عالیات، امرودی، میثم )1345 ش(، تهران، ش��اهد، 
1376 ش، پالتویی، اول، 118 صفحه؛

40. زمین و تربت حسینی، کاشف الغطاء، محمدحسین )1256 – 1329 ش(، مترجم: خسروی 
خراسانی، علیرضا )1271 – 1345 ش(، مشهد، زوار، 1326، رقعی، 77 صفحه؛

41. زیباتر از بهش��ت: س��فرنامه کربالی معلی و عتبات عالیات، رحیمی، محمدعلی )1344ش(، 
ساوه، 1381ش، رقعی، اول، 88 صفحه؛

42. سرچشمه فرات: راهنمای عتبات عالیات...، وحیدی امین، محمدحسن )1344 ش(، قم، 
مدین، 1380 ش، 352 صفحه؛

43. سرزمین کربال از دیدگاه انبیاء، زین الدین، جواد )1352 ش(، مشهد، 1379 ش، 106 صفحه؛
44. س��فر به عتبات نجف اش��رف، کربال،...، فیض، محمدصادق )1345 ش(، تهران، صباح، 

1377 ش، خشتی، اول، 48 صفحه، از صفحه 15 تا 18 درباره کربال؛
45. س��فرنامه ادیب الملک به عتبات، ادیب الملک، عبدالعل��ی )1245 – 1302ق(، تهران، 

دادجو، 1364ش، وزیری، اول، 398 صفحه، از صفحه 143 تا 165 درباره کربال؛
46. سفرنامه زائران کوی دوس��ت: سفر به عتبات عالیات، آقابیگی، علیرضا، مشهد، شاملو، 

1385 ش، وزیری، اول 152 صفحه؛
47. س��فرنامه سیف اهلل معروف به س��فرنامه مکه، سیف  الدوله سلطان محمد)1288-1277(، 
تهران، نشر نی، 1364 ش، وزیری، 469 صفحه، از صفحه 228 تا 239 درباره تاریخچه 

و بناهای کربال؛
48. سفرنامه کربال، حاج عبدالمهدی؛

49. س��فرنامه کربال، نائینی، علی )1245 – 1318 ق(، خطی در مرکز احیاء میراث اسالمی 
به شماره 106؛

50. س��فرنامه کوی عشق: راهنمای زائران کربالی معلی و عتبات عالیات، ویسمه ای، مسعوده 
)1353 ش(،قم، نجبا، 1380، جیبی، اول، 120 صفحه، از صفحه 87 تا 120 درباره کربال؛

51. س��فرنامه ناصرالدین شاه به کربال و نجف، ناصرالدین شاه قاجار )1247 – 1313 ق(، از 
صفحه 110 تا 126 راجع به کربال، تهران، کتابخانه سنایی، 1364 ش، 285 صفحه، تهران، 

اسناد ملی، 1372 ش، وزیری، اول، 304 صفحه با عنوان »شهریار جاده ها: سفرنامه«؛
52. س��یری در س��رزمین خاطره ها: س��فرنامه کربال، زمانی، احمد )133 ش(، قم، چاپخانه 

اسوه، 1380 ش، رقعی، 215 صفحه؛
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53. سیری در عتبات و اماکن مقدسه در عراق، فاضل، محمدعلی )1329 ش(، قم، دارالتفسیر، 
1390 ش، وزیری، اول، 469 صفحه، از صفحه 75 تا 270 درباره کربال؛

54. س��یمای کربال، صحتی سردرودی، محمد )1343 ش(، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، 
1373 ش، رقعی، دوم، 237 صفحه؛

55. ش��ناخت عراق و عتبات عالیات، رئیسی اردلی، محمدنصیر، تهران، نیایشگران وحدت، 
1385 ش، جیبی، ول، 140 صفحه؛

56. ص��راط الهدایه: راهنمای زائرین عتبات عالیات، باقری، حس��ین، ته��ران، بنیاد قرآن و 
عترت، 1385 ش، وزیری، اول، 416 صفحه؛

57. عتبات: تاریخچه و آداب زیارت اماکن مقدسه عراق، فهیم کرمانی، مرتضی )1313 ش(، 
قم، صحیفه خرد، 1388 ش، جیبی، 384 صفحه؛

58. عتبات عالیات آش��نایی با اماکن مقدس��ه، س��پهری، علی )1330 ش(، قم، ماندگاری، 
1382 ش، رقعیة اول، 208 صفحه؛

59. عتبات عالیات: برنامه س��فر، راهنمای اماکن، اس��دی، علی  محم��د )1342ش(، تهران، 
مهرآفرین، 1382ش، جیبی، دوم، 268 صفحه؛

60. عتب��ات عالیات عراق، قائدان، اصغر )1343 ش(، تهران، مش��عر، 1383، وزیری، اول، 280 
صفحه؛

61. عزاداری س��نتی شیعیان در بیوت علما و حوزه های علمیه و کشورهای جهان، معتمدی 
کاش��انی، سید حسین )1318 ش(، کاش��ان، 1372 ش، وزیری، اول، جلد دوم از صفحه 

526 تا 669 درباره عزاداری کربال؛
62. فرهنگ زیارت عتبات در کش��ور عراق، ملتجی، مهدی، )1298 ش(، تهران، اش��رفی، 

رقعی، اول، 428 صفحه عربی و فارسی؛
63. کرب��ال و حرم ه��ای مطه��ر، آل  طعمه، س��لمان ه��ادی )1353ق(، مترجم: صابری، حس��ین 

)1345ش(، تهران، مشعر، 1378ش،360 صفحه؛
64. کربال، نجف، کاظمین و کوفه به روایت تصویر، وثوقی کرمانی، عبدالرضا )1346ش(، تهران، 

صحرا دریا، 1384ش، دفتری، 76 صفحه؛
65. کربال یا گلزار حس��ینی از نظر تاریخی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، شهرستانی، سید 
محمدتقی، )1213 – 1307 ق(، قم، مولود کعبه، 1382ش، رقعی، 336 صفحه، گزینش 

و تلخیص و افزوده از: محبوب القلوب، محمدباقر )1328 ش(؛
66. کربالی عشق: راهنمای سفر زائرین به عتبات عالیات، غالمی مایانی، ابوالقاسم، تهران، 

1384 ش، رقعی، اول، 312 صفحه؛
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67. کربالی��ی که من دیده ام: س��فرنامه عتبات عالیات، بقایی نایینی، اس��داهلل )1327ش(، تهران، 
فرزانه، 1380ش، رقعی، اول، 265 صفحه؛

68. کربالی��ی که من دیدم، س��فرنامه کربال، گزارش��ی از فعالیت های مراک��ز دینی کربال، کاظمی، 
علی؛

69. گزارش��ی از کربال بر اس��اس آمار، بهرامی، غالمرضا )1344 ش(، چاپ 1389 ش، به 
زبان های فارسی، عربی و انگیسی؛

70. گنجینه دانشمندان، رازی، محمدشریف )1330 – 1421 ق(، قم، چاپخانه پیروز، 1354 
ش، وزیری، جلد 6 از صفحه 316تا 336 درباره تاریخچه و بزرگان و علمای کربال؛

71. مرقع کربال، امروهوی، سید اعجاز حسین )1266 – 1340 ق(، مطبعة ریاضی، 1328 ق، 120 صفحه، 
جغرافیا و تاریخ کربال را از سده 1 تا سده 14 هجری بررسی کرده و در سال 1320 ق تألیف شده؛

72. م��روری اجمالی بر تاریخ، سیاس��ی کربال، ولوجردی، محمد، تهران، س��ازمان تبلیغات 
اسالمی، 1314 ق، رقعی، 54 صفحه؛

73. مع��راج الزائرین: راهنمای زائرین کربال و عتبات عالیات عراق، ش��فیعی راد، علی اکبر 
)1342 ش(، قم، مهدیه، 13681 ش، جیبی، اول، 224 صفحه؛

74. معماری کربال در گذر تاریخ، انصاری، رئوف محمدعلی، تهران، س��تاد بازسازی عتبات 
عالیات و قم، مسجد مقدس جمکران، 1387 ش، رقعی، اول، 376 صفحه؛

75. می��راث کربال در تایخ فرهنگ��ی، اجتماعی کربال، آل طعمه، س��لمان هادی )1353 ق، 
مترجم: انصاری محالتی، محمدرضا )1337 ش(، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، 1373 

ش، رقعی، 186 صفحه؛
76. نگاهی به تاریخ عتبات: نجف، کربال، ...، اس��المی، حس��ین )1326 ش(، س��اری، نشر 

پژوهش های فرهنگی، 1380 ش، وزیری، اول، 155 صفحه؛
77. وادی عش��ق در تاریخ عتبات عالیات عراق، امیری طباطبایی، سید جعفر )1328 ش(، 
ق��م، زبرجد، 1382 ش، وزی��ری، اول، 200 + 300 صفحه در 2 جلد، فصل چهارم این 

کتاب درباره کربال و گنبد و بارگاه و عظمت کربالست؛
78. هم��راه با زائرین عتبات عالیات، باقری  پور، س��ید محمد، قوچان، مروجان، 1387 ش، 

رقعی، اول، 200 صفحه؛
79. همراه با زائرین کربال )عتبات عالیات(، بهتاش، یداهلل )1329 ش(، تهران، سبحان، 1384 

ش، جیبی، اول، 378 صفحه؛
80. هم��راه مالئک: راهنمای س��فر به عتبات عالیات، کریمی، رضا )1347 ش(، قم، نیس��م 

حیات، 1383 ش، جیبی، اول 352 صفحه؛
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کتاب های اردو
1. تاریخچه کربال و نجف، ناشناخته، مکتبة امامیه، 250 صفحه؛

2. تاریخ کربال و نجف، جزائری، سید طیب، )1344 ق(، الهور، اداره علوم آل محمد)ص(، 
1962 م، 230 صفحه؛

3. کربالشناسی، رضوی، سید سعید اختر، فیض آباد، 1982 م؛
4. کربال در تاریخ، ناشناخته، مترجم: زیدی، سید یاور حسین، از انگلیسی به اردو، لکنهو؛

5. کربالی معلی، نقوی، سید شیبة الحمد، لکنهو، سرفراز قومی، 1364 ق؛
6. مش��اهد مشرفه، عابدی، س��ید محمد انیس، قم، انتش��ارات حضرت معصومه، 1426 ق، 

رقعی، اول، 231 صفحه؛ از صفحه 67 تا 97 درباره کربال؛

مقاله ها
1. آفاق الس��یاحة الدینیة فی کربال و آثارها االقتصادیة المباش��ر و غیر المباشر جوده، لطفی 
حمید، مقاله ای است که در شماره 4 مجله اهل بیت7 در سال 1427 قم در صفحه 318 

به چاپ رسیده؛
2. افتراءات )المس بیل( علی التاریخ – فتی الثورة من کربال، مقاله ای که در مجله »الموسم« 

شماره 14 سال 1413 ق در صفحه 121 تا 127 به چاپ رسیده است؛
3. انتقال الحرکة العلمیة من کربالء الی النجف، کاشف الغطاء، علی، مقاله ای است که در جلد 

شم صفحه 149 تا 157 موسوعة النجف األشرف به چاپ رسیده؛
4. البن��اء العام لمدن لواء کربال، مظفر، محس��ن عبدالصاح��ب )1938 م(، این مقاله در مجله 
»ایمان« در شماره 5 و 6 سال دوم از صفحه 60 – 65 و 156 و 191 به چاپ رسیده؛

5. التداوی بالعقاقیر الشعبیة فی کربال و غیرها، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ه  ق(؛
6. جامعة کربال الکبری، صالحی، عبدالحس��ین، در مجله »المنبر الحسینی« در شماره 4 سال 

1422 ق در صفحه 67 به چاپ رسیده؛
7. الحمامات الشعبیة فی کربال، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ق(، در مجلة التراث الشعبی 

بغداد در سال 1392 ق به چاپ رسیده؛
8. خزانة عتبة الروضة الحسینیه، میر قاضی )1388 ق(، در مجله »مجمع العمل العراقی«، در 

مجله ششم صفحه 16 – تا 37 به چاپ رسیده؛
9. الرحلة العراقیة سنة 1371 ه  ق، زنگی یوری، محمد هارون، در مورد برکات کربال، بازار 
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کربال، اس��امی نقود و اوزان کربال، اداره حرم نوشته ش��ده. این سفرنامه به زبان عربی در 
مجله »الموسم« شماره 14 سال 1413 ق در صفحه 230 تا 387 به چاپ رسیده؛

10. صفحة مجهولة من تاریخ النجف و کربال فی القرن الثالث عشر رؤوف، عماد عبدالسالم، 
)1948 م(، ای��ن مقاله در ش��ماره اول مجل��ه »آفاق نجفیه« در س��ال1426 ق به چاپ 

رسیده؛
11. الطباعة فی دار االس��الم و کربال، حلمی، ابراهیم، در مجله لغة عرب س��ال 1331 ق به 

چاپ رسیده؛
12. عتبات، یالس��یر، علیرضا، این مقاله در جلد 11 صفحه 152 تا 153 در دائرة المعارف 

تشیع به چاپ رسیده است؛
13. کربال فی التاریخ، محفوظ، حسین علی؛

14. کرب��ال فی العهد المغولی االیلخانی، الکیدی، ع��ادل، مقاله ای در مجله »اقالم« جزء نهم 
سال چهارم 1388 ق به چاپ رسیده؛

15. کرب��ال ف��ی المراجع الغربیة، مترجم: خیاط، جعفر، از صفحه 281 تا 284 در موس��وعة 
العتبات جلد 8 به چاپ رسیده؛

16. مخزن الس��جاد فی العتبة الحس��ینیة المقدس��ة بین االمس و الیوم، مسعودی، محمود، در 
مجله »روضة الحسینیة« در شماره 40 سال، 1432 ق در صفحه 45 به چاپ رسیده؛
17. مخطوطات العربیة فی خزائن آل المرعشی فی کربال، آل طعمه، سلمان هادی، )1353 ق(؛

18. المکتبة الحس��ینیة، رفاعی، عبدالجبار، )1375 ق(، در مجله »رس��الة الحس��ین7« در 
شماره اول و دوم سال 1411ق در صفحات 207 و 213 به چاپ رسیده؛

19. مؤسس��ة الدراسة الدینیة الشیعیة فی النجف و کربال، خالل القرن التاسع عشر من منظور 
غربی، حکیم، محمد عبدالهادی، این مقاله در سال 1998 م ارائه شده؛

20. النذور فی کربال، آل طعمه، سلمان هادی )1353 ق(؛
21. نظام العتبات المقدس��ه، این مقاله در مجله »الغری« در شماره 35 و 4 سال دهم 1367 

ق به چاپ رسیده؛

مجالت
1. آستان حسین، به زبان فارسی به صورت ماهنامه در کربال منتشر می شود؛

2. االخالق و اآلداب، ماهنامه ای که از سال 1377 ق در کربال منتشر می شد؛
3. اهل بیت7؛ 

4. هفته نامه  الغروب  در سال  1354ق  منتشر می شد،
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5. هفته نامه  شعلة االهالی، در سال 1379 ق منتشر می شد؛
6. رساله الحسین7، فصلنامه که در قم منتشر می شود؛

7. رسالة الشرق، در تاریخ 1955م در کربال منتشر می شد؛
8. الروضة الحس��ینیة، ماهنامه ای به زبان عربی در مورد کربال که تاکنون بیش از 40 ش��ماره 

از آن در کربال به چاپ رسیده. به اشراف: عمیدی، سید محمد حسین؛
9. المنار الکربالئیة؛
10. المنبر الحسینی؛

11. روزنامه الندوة در سال 1360ق منتشر می شد.
12مجله الرائد در سال 1387ق منتشر می شد.

13مجله صوت االسالم در سال 1392ق منتشر می شد.
14. ماهنامه صوت المبلغین در سال 1378ق منتشر می شد.

15. روزنامه االتفاق در سال 1337ق منتشر می شد.

16. هفته نامه القدوه در سال 1370 ق منتشر می شد.
17. ماهنامه اجوبة المسائل الدینیة در سال 1371ق منتشر می شد.

18. هفته نامه االسبوع در سال 1362ق منتشر می شد.
19. النهضة الحسینیة، این مجله درباره کربال و دیگر مسائل، به زبان های انگلیسی، آلمانی و 

عربی، به صورت ماهنامه در کربال منتشر می شود.

 پی نوشت:
1. از جمل��ه آنها می ت��وان به کتاب »معجم ما کتب عن الرس��ول و اهل بی��ت:«، عبدالجبار رفاعی در 
جلد 7 و 8، چاپ وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، و کتاب شناسی تاریخی امام حسین7 از محمد 
اس��فندیاری با چاپ وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، 1380 ش، کتاب شناس��ی امام حسین7، از 

نجفقلی حبیبی و... اشاره کرد.
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