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  ترویجی مقاله

  
  رهزنی تشابه اسمی در رجال و تراجم نویسی شیعه، 

ید   مطالعه موردی: حسن فر
  
  

  ١علی حسن بگی
  
  

 دهیچک
با آن روبرو بوده  شهیهم ،یسینو است که دانش رجال و تراجم ییها بیاز آس یاسم تشابه
 یآباد سلطان یفتحعلآخوند مال ییگو شیش، پ١٣٤٩در سال یا هزاوه دیحسن فر دیاست. س

اراک،  خینقل کرد. در تار یحائر میعبد الکر خیش الله تیو آ یفضل الله نور خیرا درباره ش
و  سندگانیاز نو یشهر است. برخ نیا یعلم یها تیدو نفر از شخص لقبنام و  دیحسن فر

نسبت  یناقل اصل ریمذکور را به غ ییگو شیدو را خلط کرده و پ نیعالمان رجال و تراجم ا
است. تا کنون  ینوشتار در صدد رفع اشتباه و انتساب گزارش به ناقل اصل نی. ااند داده

 د،یکه حسن فر دهد ینشان م ها یافته نشده است. بررسی یهم نام نیا یدر جداساز یا نوشته
ناقل  نیاست. همچن یاضیر رانیاز دب یکیاز مجتهدان و نام و لقب  یکینام و لقب 

گزارش  نیانتساب ا جهیاست. در نت یاضیو معلم ر ریدب ،یا هزاوه دیحسن فر دیس ،ییگو شیپ
گزارش  ِی . مراجعه به منابع اصلستین حیصح یاراک یمحسن دیحسن فردیالله س تیبه آ

  را فراهم کرده است. تیدو شخص نیا انیم زییو تم یمذکور، امکان جداساز ییگو شیپ

 :هاواژه کلید
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  مقدمه
ذیل  ، نخستمورد توجه عالمان مسلمان بوده است. این دو دانشهای رجال و تراجم از دانش

دوم، به تدوین  سدهمدنی و واقدی که در  ،ابن اسحاقی چون نگاران سیره قرار داشتند. دانش تاریخ
دانش رجال و تراجم را از دانش تاریخ تفکیک نکردند. پس  ،دندسیره النبی و المغازی مبادرت کر

، $عالوه بر شرح حال پیامبر کوشید،از واقدی، شاگرد او، ابن سعد با تدوین الطبقات الکبری 
را او با تدوین این کتاب، تراجم نگاری یا بیوگرافی  نیز بپردازد. صحابه و تابعین احوالشرح به 
آنان در  قرار گرفت.ن سعد، این دانش در کانون توجه عالمان مسلمان گذاری کرد. پس از اب پایه

تاریخ  عاست:مداین زمینه،کارنامه درخشانی از خود ارائه کردند. نگارش آثار ذیل، شاهدی بر این 
القند فی )، ٧٩٥(ابن ابی یعلی، متوفای طبقات الحنابله)، ٤٦٣(خطیب بغدادی، متوفای بغداد

صفوه )، ٥٧١متوفای(ابن عساکر،  تاریخ مدینه دمشق)، ٥٣٧ی، متوفای(نسف سمرقندذکر علماء 
 الوافی بالوفیات)، ٦٨١(ابن خلکان، متوفای وفیات االعیان)، ٥٩٧متوفای  ابن جوزی،( الصفوه

 (افندی، متوفای ریاض العلماء)، ٧٧١ (سبکی، متوفای طبقات الشافعیه)، ٧٦٤ متوفای (صفدی،
(شهاری،  طبقات الزیدیه)، ١١٠٤(حر عاملی، متوفای  بل عاملامل اآلمل فی علماء ج)، ١١٣٠

(صدر،متوفای  تکمله امل اآلمل)، ١٣١٣(خوانساری، متوفای  روضات الجنات)، ١١٥٢متوفای 
بادی، رب آمحمدمهدی عبد( نامه دانشوران)، ١٣٠٢(تنکابنی، متوفای  قصص العلماء)، ١٣٥٤

ق، ١٣٣١ متوفای حسن طالقانی به ترتیب،و میرزا الوهاب قزوینیمیرزا ابوالفضل ساوجی، مالعبد
(آقابزرگ  طبقات اعالم الشیعه)، ١٣٧١ (محسن امین، متوفای اعیان الشیعهق)، ١٣٠٦ق، ١٣١٢

آبادی،   (معلم حبیب مکارم اآلثار)، ١٣٩٦(زرکلی، متوفای االعالم)، ١٣٤٨تهرانی، متوفای 
(اقبال  خاندان نوبختی)، ١٣٥٩ وفای(شیخ عباس قمی، مت االلقاب الکنی و)، ١٣٩٦متوفای 

ش). از سوی ١٣٨١ (حسن امین، متوفای الشیعه مستدرکات اعیان)، ١٣٣٤ آشتیانی، متوفای
های دانش تاریخ دچار گشت. نگاری نیز که در ذیل دانش تاریخ بود به آسیب رجال و تراجم دیگر،

نگاری را  ، رجال و تراجمتاریخهایی است که همواره دانش یا اشتراک لفظی از آسیب تشابه اسمی
های ناصحیح از رو کرده است. بی توجهی به این آسیب، سبب ارزیابی و تحلیل با مشکل روبه

در  ،1قبیل تناقض نمایی، انتساب نادرست اشخاص به یکی از مذاهب و اتهام ناروا به اشخاص
د و تحلیل تاریخ، بگی، آسیب شناسی نق (حسن نگاری شده استقلمرو تاریخ، رجال و تراجم

                                                                                                                            
 پی گرفت.» تشخیص های راه از برخی و اسمی تشابه پیامدهای«توان در عنوان بعدی:  های دقیق را می . نمونه١
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طبقات  ها ومقایسه سال چونهایی ). عالمان مسلمان، با استفاده از شیوه١٣٦-١٣٣ ،٥٥-٥٣
های هم نام را با هویت مستقل مشخص و شخصیت اند دهیکوشاستادان (مشایخ) و شاگردان، 

خی و های تاری از نویسندگان در پژوهشیک فراهم کنند. برخی  ای برای هرشناسنامه جداگانه
های ها در پژوهشدشواری نام«های  اند. مقاله ی به مشکل تشابه اسمی اشاره کردهنگار تراجم

 شناختی به تراجم نویسی اسالمی، یبنگاهی آس« )،١٣٨٢(مصطفی صادقی نوشته » تاریخی
 ) و١٣٩٩نوشته علی حسن بگی و عبدالله متولی (» بررسی موردی دو انگاری یک شخصیت

  )، در این باره قابل یاد آوری است. ١٣٩٥( ازعلی حسن بگی» ظیرهزنی اشتراک لف«
نام و لقب دو تن ها و مصادیق تشابه اسمی است. نام و لقب مذکور،  حسن فرید یکی از نمونه

 گریکدیدو را با  آنعالمان رجال و تراجم، از  یبرخ که های علمی شهر اراک است از شخصیت
ای در سال ی، یکی از فرهیختگان اراکی، در جلسهاسیدحسن فرید هزاوه اند. خلط کرده

فتحعلی سلطان آبادی را در باره سرانجام شیخ فضل الله نوری و گویی آخوند مال ش، پیش١٣٤٩
حاضران این جلسه دکتر سیدحسن امین، که یکی از  و آیت الله شخ عبدالکریم حائری نقل کرد

گزارش سید حسن فرید » هادی سبزواریمال و افکاراحوال «ش، در ١٣٦٧اولین بار در سال  بود،
سها نیز که  ش، آقای منوچهر صدوقی١٣٧١دی ماه ). در ١٤جامی، پاورقی، ( ای را نقل کردهزاوه

فتحعلی سلطان آبادی حضور گویی آخوند مال ای هنگام نقل پیشحسن فرید هزاوهدر مجلس سید
در شماره » مال فتحعلی سلطان آبادی ای در ترجمت حال آخوندرساله«ای با عنوان داشت، مقاله

در این مقاله، پیش گویی مذکور را نقل کرد. چهار سال پس ز ین. او ١منتشر کرد کیهان اندیشه ٤٥
آخوند «ای با عنوان ش، مقاله١٣٧٥از انتشار مقاله آقای صدوقی سها، در فروردین و اردیبهشت 

منتشر گشت که  کیهان اندیشه ٦٥ماره سید حسن امین در ش، از سوی »فتحعلی سلطان آبادیمال
حسن فرید حعلی سلطان آبادی را از زبان سیدفتگویی آخوند مالپیش ،نویسنده در آن، مجدداً 

تاریخ ش در  ١٣٨١صدوقی سها در سال ای نقل کرد. شش سال پس از مقاله حسن امین، هزاوه
گویی آبادی اقدام و پیش فتحعلی سلطانشرح حال آخوند مال به ، مجدداً حکما و عرفای متأخر

، پیش گویی آخوند مال فتحعلی ١٤٣١ شوال ١٩ر الله شبیری زنجانی د مذکور را نقل کرد. آیت
» الله سید حسن فرید محسنی اراکی ، سید حسن فرید، یعنی آیتنام همآبادی را به نقل از سلطان

 یاند دارا خلط شده نیکه دچار ا یاز عالمان یبرخ. )٤٩٦-٢/٤٩٣(شبیری زنجانی،  بازگو کرد

                                                                                                                            
اثری از منوچهر  تاریخ حکماء و عرفای متأخر . این مقاله  بدون نام نویسنده منتشر شد. سبک نگارش و باز نویسی آن در ١

 ی سها گویای این است که وی نویسنده مقاله مذکور است.صدوق
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عالمان رجال و که رود  یآن م میب رو نی، از اتراجم و رجال هستند یهادر دانش تیمرجع گاهیجا
 – با روش توصیفینوشتار  نیخلط شوند. ا نیدچار ا آنان، تیبا توجه به مرجع زین نگاران متراج

   ن خلط و روشن ساختن اصل موضوع است.یح ایتوضصدد درتحلیلی، 

  های تشخیصیامدهای تشابه اسمی و برخی از راه. پ۱
است. گاه واژه یا اسمی  یهای دانش تراجم و رجال، تشابه اسمی یا اشتراك لفظیکی از آسیب

شناسی نقد و تحلیل تاریخ،  بگی، آسیب (حسن شود مشترک، موجب تحلیل و داوری غلط می
ها و  ا، به چندمعنایی و دگردیسی واژهه). در بسیاری از موارد، گردآورندگان شرح حال شخصیت١٣٣

ها و شرح حال اند و در نتیجه، ویژگی های جزئی میان چند شخصیت یا مکان بی اعتنا بودهتفاوت
  ك در مکان، به مکانی دیگر نسبت داده شده است. یفرد، به فرد دیگری و رویدادی خاص در 

ب یق عابس بن ابی شبیشوذب، دوست و رف، %نیاران امام حسیکی از ی. شوذب: ١. ١
؛ ٢/١٠٥ ؛ مفید،٥/٤٤٣(طبری،  شوذب مولی شاکراند:  ن گفتهیاست که درباره او چن شاکری

 اند که واژه مولی گمان کرده) ٣٠٠ القائم،؛ منتظر٤٥٨(ساعدی خراسانی، ). برخی ١٠٢طوسی، 
تذکر رجال  گونه که یکی از عالمان حدیث و ولی همان .است» غالم«در عبارت مذکور به معنای 

نفس  عی است (قمی،یهای برجسته ش تیکی از شخصیو  له شاکریمان قبیاست، شوذب هم پ داده 
). توجه به دگردیسی ٧٦-٧٩شناسی نقد و تحلیل تاریخ،  آسیببگی،  حسن؛ ٢٨١ ،المهموم

های چند گردد به صرف تبادِر معنا برای کشف مقصود از واژه سبب میها معنایی برخی واژه
  ). ٦٧-٦٥ی بسنده نشود (حسن بگی، در آمدی بر فرآیند فهم حدیث، معنای
اند:  نوشته جوینی عبدالله بن عبدالملک ابوالمعالیدر شرح حال . مقبره الحسین: ١. ٢

ترین فقیهان  یکی از بزرگ الملک بن عبدالله جوینی معروف به امام الحرمین،المعالی عبدابو
الملک، نظامیه  خواجه نظاممی اشعری و استاد غزالی بود. شافعی مذهب در خراسان بود. او متکل

از دنیا رفت و کنار پدرش در  ٤٧٨سال  در و متولد ٤١٩در سال  نیشابور را برای وی ساخت. او
در باره محل دفن  ریحانة االدبنویسنده ). ٨١-٢/٨٠(ابن خّلکان،  دفن شد مقبرة الحسین

اش به جنازه. در یک فرسخی نیشابور در گذشت در دیه بشتنقان«: دیگوالمعالی جوینی ابو
بعد از چند سال بیرونش کرده و  ،و در خانه خودش دفن شد و به نوشته ابن خّلکان حملنیشابور 

گونه که  همان .)١/١٧١(مدرس تبریزی، » کربالی معّلی نقل داده و در نزد پدرش دفن نمودنده ب
ها به سنت بوده و در میان آنان، انتقال جنازه اهلالمعالی جوینی از عالمان ابو شود، یمالحظه م
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سخنی ابوالمعالی جوینی ابن خّلکان در باره محل دفن عتبات مرسوم نبوده است، از سوی دیگر، 
. مراجعه به شرح حال الحسین دفن کردند که او را در مقبرة نوشته استاز کربال نیاورده، بلکه 

 یکی، معاذبن حسین  الحسین، مقبره مقبرةمقصود از  کهدهد برخی از عالمان نیشابوری نشان می
بگی، رهزنی  (حسن انددفن شدهدر آنجا  از عالمان یاست که تعداد های نیشابوراز قبرستان

گاهی از باورهای مذاهب اسالمی، اطالع از جایگاه مکان٤٨١-٤٨٠اشتراک لفظی،  های ). آ
  کند.  وگیری میتشابه اسمی یا اشتراک، جلمقدس و مراجعه مستقیم به منابع اصیل از رهزنی 

ه با یة نعمت اللهیان صوفیاثبات ارتباط م یسندگان برایاز نو ی: برخیخ عبدالله مازندرانی. ش١. ٣
کی از حقوق یه) یالله ه نعمتیخ صوفی(از مشا یخ عبدالله مازندرانیهستند که ش یها، مدع یسیانگل
). در حالی ٤٤٦؛ خسرو پناه، ٢١٢؛ واحدی، ٢٩٣، س بوده است (مدرسی چهاردهییران انگلیبگ

خ عبدالله یری او از انگلستان ادعا شده است، با شیکه حقوق بگ یخ عبدالله مازندرانیکه ش
ه) تفاوت دارد. توضیح آن که شیخ عبدالله مازندرانی صوفی یه نعمت اللهیخ صوفی(از مشا یمازندران

با حاج مالسلطان محمد، قطب سلسله  ١٣٠٦سال در کربال دیده به جهان گشود و در  ١٢٨٤در
، در تهران چشم از ١٣٥٦گنابادیه مالقات کرد و مرید او شد. شیخ عبدالله مازندرانی سرانجام در 

جهان فرو بست. در صورتی که شیخ عبدالله مازندرانی که متهم به حقوق بگیری از انگلستان شده در 
تحصیالت در مازندران، کربال و نجف یکی از عالمان نامدار در مازندران به دنیا آمد و پس از  ١٢٥٦

های تراجم، ). ُانس با کتاب١٦٢- ١٦٠ گنابادیه، بیگی، از دنیا رفت (حسن ١٣٣٠شیعه گشت. او در 
   کند. از اشتباه و نسبت ناصحیح به افراد ممانعت می

او در کمره فراهان  یازدهم هجری است.سده از عالمان و فقیهان  یوای: . علی نقی کمره١. ٤
و بعدها منصب شیخ االسالمی نیز به او واگذار  افتیبه دنیا آمد. در عصر صفویه سمت قضاوت 
یازدهم، علی  سدهدارا بود. یکی از شاعران  ١٠٦٠ درگردید. او این منصب را تا سال درگذشتش، 

 االسالم خیش ). هم نامی١٠٢٠- ٥/١٠١٧است (صفا،  ١٠٣٠ای اهل کاشان و متوفای نقی کمره
 صاحب تألیفات چندی است، کالم و فقه در که را ١٠٦٠ یمتوفا یفراهان یئ کمره ینقیعل نیعزالد

 ق)، سبب گردیده است که برخی (ابن یوسف شیرازی،١٠٣١ (متوفای شاعر ینقیعل خیش با
ها، ). توجه به زیست تقویمی شخصیت١/٥٥٧دانند (گلچین معانی، ب)؛ این دو را یکی ٢/٦٤١

  مانع اشتباه مذکور است. 
چهارده هجری است. او در تهران  سدهاز عالمان و زاهدان  یو. شیخ حسنعلی تهرانی: ١. ٥

و در درس میرزای شیرازی شرکت کرد. جایگاه  رفتمتولد شد و برای ادامه تحصیل به سامرا 
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ته باشد. او بعدها ای داش ی به او توجه ویژهعلمی و معنوی او، سبب گردید استادش، میرزای شیراز
؛ آقابزرگ تهرانی، طبقات ٢/٤٣١از دنیا رفت (صدر،  ١٣٢٥به مشهد مهاجرت کرد و در سال 

نام او، شیخ حسنعلی نخودکی  ). هم٣/٢٢٣و االلقاب،  ی؛ قمی، الکن١٣/٤٥٤اعالم الشیعه، 
مشهور چهارده هجری است. او بیشتر به سلوک عرفانی و کرامت  سده(اصفهانی) نیز از عالمان 

، در اصفهان متولد شد. مقدمات علوم حوزوی را نزد ١٢٧٩. شیخ حسنعلی نخودکی، در است
محمد صادق به سیر و سلوک عرفانی زیر نظر حاج میرزاپدر و عالمان آن دیار فرا گرفت. او 

د مرتضی پرداخت. سپس راهی نجف شد و از محضر علمی و عرفانی سید محمد فشارکی، سی
برابر  ،١٣٦١در سال  و اعیل قره باغی بهره برد. او بعدها به مشهد مهاجرت کرداسمکشمیری و مال

).  ١/١٩٢؛ مرسلوند،١/٨٣سالگی در مشهد دیده از جهان فروبست (زنگنه،  ٨٢ش، در ١٣٢١با 
)  میان این ٩١-١/٩٠ شهرت هر دو به سلوک عرفانی، سبب گردید که برخی (مقدادی، هم نامی و

سرود و  %ثال، شیخ ابراهیم صاحب الزمانی، اشعاری در مدح امام رضا دو خلط کنند. برای م
به شیخ ابراهیم  %حضرت او را مورد عنایت قرار داد. حاج شیخ حسنعلی تهرانی، صله امام رضا

نویسندگان، این  از برخیالله شبیری  به گفته آیتتومان از اوگرفت.  ١٢٠صاحب الزمانی را با دادن 
). توجه به ٤٠٠-٢/٣٩٩شبیری زنجانی، ( اند سنعلی نخودکی نسبت دادهبه شیخ ح رویداد را

بر خوردارند؛ راهکاری مناسب برای  یکه از دقت بیشترزیست نامه هر دو، و تکیه بر منابعی 
  ممانعت از اشتباه مذکور است.

  ای . آیت الله سید حسن فرید و سید حسن فرید هزاوه۲
  حسن فرید اراکی. زیست نامه آیت الله حاج سید ۲. ۱

نوه  ،اج آقا مصطفیحفرزند آیت الله معروف به فرید محسنی آیت الله حاج آقا حسن فرید 
خود  شرح احوالدر . او ، از فقیهان معروف حوزه علمیه اراک و قم بودعراقی حاج آقا محسن

ل این جانب حسن فرید محسنی، فرزند مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی محسنی، در سا: «دیگو
در اول طلوع آفتاب روز شنبه، سوم جمادی الثانیه در شهر نجف اشرف متولد شده، پدر  1ق،١٣١٥

اند. جّد اعالی حقیر، مرحوم حاج سید  نب از بزرگان علمای عصر خود بودهو پدر بزرگ این جا
محمد مدتی در کرمانشاه خدمت فاضل بزرگوار، مرحوم حاج سیداحمد به اتفاق برادر خویش، 

                                                                                                                            
رسد مؤلف مذکور زندگی نامه خود  نظر می ). به٥٧اند (استادی،  ق دانسته١٣١٩. برخی از تراجم نویسان، تولد ایشان را ١

 نوشت آن مرحوم را مالحظه نکرده است.
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به وطن خویش، قصبه کرهرود که در نزدیکی  آقا محمد علی کرمانشاهی تلمذ کرده و بعداً  مرحوم
اند. مرحوم آیت  در آن جا به امر دینی مشغول بودهشهر سلطان آباد واقع است، مراجعت [کرده] و 

الله حاج آقا محسن، جدم یکی از حکما و فقهاء نامی ایران در عصر خویش بوده و تولد او 
و مقبره او مشهور است.  ق در گذشته و در شهر اراک مدفون گردید١٣٢٥در سال  و ق١٢٤٧
باشد. تلمذ او  ه قسمتی از آن ها در نزد حقیر میجاتی از او در فقه و اصول در دست است ک نوشته

در بروجرد نزد علماء آن جا بوده است. مرحوم حاج سید شفیع در کتاب رجال خویش از ایشان به 
ق در ١٢٩٢ده است. پدر بزرگوار این جانب، مرحوم حاج آقا مصطفی در ربیع االول خوبی یاد کر

به عتبات عالیات مشرف[شد] و  ١٣١١شهر اراک متولد و پس از تکمیل مقدمات و سطح در سال 
الله خراسانی بوده و مختصری هم درک محضر مرحوم  عمده تحصیل ایشان خدمت مرحوم آیت

وم آقای آمیرزا محمد تقی شیرازی را نموده؛ در قسمت معقول هم از آقا سید محمد فشارکی و مرح
به نجف  مرحوم آقا شیخ احمد شیرازی استفاده نموده. پس از سفر مختصری به اراک مجدداً 

حوم آیت الله جزء نامیان و درجه اول شاگردان مر جا متوقف.در آن ١٣٢٤اشرف و در سال 
رجب  ٢٧راجعت به افاده و تدریس مشغول و در آمده است. پس از م خراسانی به شمار می

السالم در مقبره  اشرف حمل و در وادیق به رحمت ایزدی واصل و جسد شریفش به نجف ١٣٧١
شخصی مدفون گردید. حقیر پس از تحصیل مقدمات و مقداری علوم ریاضی و طبیعی، به درک 

نی و مرحوم آمیرزا بوفیض محضر بعضی از دانشمندان اراک، از قبیل آخوند مال محمد صا
ای که از فضالء تالمیذ مرحوم آخوند خراسانی بوده است و مرحوم آخوند مال  ابوالحسن کمره

محمد تقی گلپایگانی مفتخر بوده و پس از آن، از محضر مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم 
فقها و  داشتند،که در آن زمان در اراک بودند، استفاده نموده و تا مدتی که در اراک تشریف 

بوده و پس از مهاجرت آن مرحوم به قم، حقیر هم به قم مشرف  در محضر ایشان حاضران یاصول
نمودم و در مدت توقف در قم هم مدتی به درک  بحث ایشان استفاده میاز  ١٣٥١شده و تا اوایل 

اجعت به اکبر که از حکمای بزرگ بودند؛ نایل گشتم و پس از مر فیض درس مرحوم آمیرزا علی
اراک، موفق به تشکیل حوزه شده که فعال بحمد الله تعالی دارای فضالیی است که موجب افتخار 

جات متفرقه در فقه و اصول و هیئت دارم که خداوند متعال توفیق تنظیم و  نوشتهاین شهر است. 
آقا . آیت الله حاج )٢٠٨-٢/٢٠٧ آثار الحجه،(شریف رازی، » طبع و نشر دهد؛ ان شاء الله

محضر سال از ١١ق مدت ١٣٥١پس از مهاجرت آیت الله حائری یزدی به قم، تا سال حسن فرید، 
تدریس سال به  ٢٥مدت به  ،ق١٣٧٥تا سال کرد و  سپس به اراک مراجعتو  استفاده یوعلمی 
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تدریس جا به سال در آن١٥به قم بازگشت و  ،ق١٣٧٥در سال او خارج فقه و اصول پرداخت. 
الله حاج آقا حسن فرید در فقه و اصول بسیار مهارت داشت. او در حوزه علمیه قم  آیتپرداخت. 

سید محسن  :به دانش و قداست و پاکی معروف بود. برخی از شاگردان فاضل او عبارتند از
ای یحیی اراکی، حسین بادکوبهسید علی میرخرازی، رضا استادی، علی اصغر اشعری قمی، 

نجانی. آیت الله سید حسن فرید محسنی، فقیه و مدرسی کوشا بود. اراکی و میرزا علی هاشمی س
کرد. آیت الله حاج شیخ مرتضی  به عنوان مدرس و عالم یاد میآیت الله العظمی اراکی از او 

الله حاج آقا حسن فرید، به عنوان سیِد  از آیتحائری، فرزند آیت الله شیخ عبد الکریم حائری، 
. هم چنین آیت الله شبیری زنجانی: حاج آقا حسن کرده استیاد صالِح فاضل و فردی نورانی 

الله حاج آقا حسن  آیتفرید اراکی در تالش علمی خیلی مجّد بود. آیت الله استادی، از شاگردان 
آیت الله حاج سید محمد رضا گلپایگانی بود. کسانی که با  هم مباحثه آن مرحوم،: «دیگوفرید 

تا  ١٣٨٠های دانند که در سال به خوبی می ن آشنایی داشتند،حوزه درس و مجالس بحثی ایشا
های خارج حوزه علمیه قم، درس ایشان بود. آن بزرگوار به ترین درس استفادهق، یکی از پر ١٣٩٠

شد که در مجلسی باشد و به بحث علمی مشغول  تر دیده میبحث های علمی عشق ورزیده و کم
داد که  و به خصوص کسانی را که تشخیص می وم دینینباشد و همچنین اهل علم و محصلین عل

ا به جدیث در راه کرد و در مواقع مناسب آنان ر خیلی تشویق می استعداد ترقی علمی دارند،
نمود. آن مرحوم عالوه بر فقه و اصول، درس اخالق هم داشت و بسیاری از  تحصیل سفارش می

ای در های متفرقهایشان فقط یادداشت شدند. از از جلسات اخالق او نیز مستفیض میفضال، 
 ،شدم نب که از شاگردان ایشان محسوب میدست بود که به نام تفسیر سوره حمد توسط این جا

های چاپی و خطی داشت که ای نفیس شامل نسخهتنظیم و چاپ شده است. آن مرحوم کتابخانه
بخانه مسجد اعظم قم و جلد بود به کتا ٢٥٠٠های چاپی که بالغ به طبق وصیت ایشان نسخه

در سال الله حاج آقا حسن فرید  آیت». های خطی به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شدنسخه
اشرف اش به نجف در گذشت و جنازهدر تهران  در اثر ابتال به سرطانسالگی  ٧٢در سن  ،١٣٩١
رازی، آثار الحجه، شریف ( به خاک سپرده شدالسالم در مقبره خانوادگی  در قبرستان وادیو  حمل

؛ ٣/٥٣٣؛ شبیری زنجانی، ٢٠٨؛ خاکباز، ٣/٥٣همو، گنجینه دانشمندان،  ؛٢١٧-  ٢/٢١٦
  . )٦٥؛ کرهرودی و میر یحیی، ١٠٢٨، ٢/١٠٢٥؛ جواهر کالم، ٥٨-٥٧استادی، 



 علی حسن بگی

 

53  

  ،4 سال اول، شماره
  1398زمستان 

  ای اراکی. زیست نامه سید حسن فرید هزاوه۲. ۲
  زاوه اراک به دنیا آمد. از هفت) در ه١٣١٣ش ( ١٢٧٥در سال  اراکیای هزاوه حسن فریدسید

ر مقدمات پرداخت. یات فارسی و عربی و سایم به آموختن ادبیسالگی، در مدارس قد  تا چهارده
دن یل ادامه داد. پس از گذرانیشد و به تحص هیوارد مدرسه متوسطه صمصام ش، ١٢٩٠در سال 

ول شد. او دارای هوشی ه مشغیه و مدرسه سهامیامتحان و قبولی، به معلمی در مدرسه صمصام
س در یل داشت. لذا بعد از تدریای فراوان به تحصار قوی بود و عالقهیای بسالعاده و حافظه فوق

ها، در الت پرداخت و در بعضی از سالیل تحصیمدارس اراک، نزد استادان آن زمان به تکم
کرد و  می تلف استفادهماهه تابستانی مدارس، به تهران سفر و از محضر استادان مخ  الت سهیتعط
عی را کسب یات عالی تبّحر یابد و در حکمت االهی اطالعات وسیاضیافت در ریق یجه توفیدر نت

  سان اراك بود. یکند. وی در هنر خط نیز از جمله خوشنو
فقه و اصول شاگرد مرحوم آیت الله حاج شیخ عبد الکریم  ای اراکی، درحسن فرید هزاوهسید

ش) را درک کرد که او ١٣٢١ل، محضر شیخ علی نخستین سنجانی (متوفای حائری بود. در معقو
نیز از شاگردان میرزا جهانگیر خان قشقایی و آخوند مال محمد کاشانی بود. طب قدیم را از حاج 

گرفت. ریاضیات را که الشعرای گواری فرا خوشنویسی را از شمسیوسف طبیب یهودی آموخت و 
بیب الله ذوالفنون فراگرفت. او پس از فراغت از تحصیل، هم تخصص او بود از محضر میرزا ح

عبدالرزاق خان مهندس بغایری و میرزا  سرتیپچنان به مصاحبت با دانشیان آن روزگار، از قبیل 
شیخ حسنعلی نخودکی، سیدعلی الله ذوالفنون ادامه داد. در سلوک عرفانی، محضر  حبیب
زاده از را درک کرد. مرتضی واعظ » کفری«تهر به لص و مشعلی قلندر متخاالسالم و سید ظهیر

با و یار زیس بسی: هنگام تدرکرده استس استاد خویش را چنین وصف ی، روش تدرشاگردان او
ر و ینظ اضی و اداره کالس، بییی او در آموختن دروس دشوار ریگفت. توانا آهنگ سخن می خوش

داد و  ای را هدر نمی ان مدت، لحظهیتا پا گذاشت ای که قدم به کالس میآور بود. از لحظه شگفت
ل دروس گذشته را ینات مسایاز همه شاگردان متون و تمر باً ید، تقریان درس جدیپس از ب

ن سطور هم، کالس درس او را یل راقم این محصالن، از قبیتر ن و کودنیاستعدادتر د. بییپرس می
). سید حسن فرید، یکی از فرهنگبانان ٩٦زاده،  بردند (واعظ داشتند، و از آن بهره می دوست می

به او واگذار  سالنامه معارف عراقاراک و از بنیانگذاران فرهنگ جدید این شهر است. تهیه و تنظیم 
آمد و آن اثر ماندگار به خوبی از عهده بر ،رغم نواقصی که آن زمان در کار چاپ بود به شد و او نیز

اکی چند سال در اداره اوقاف، عنوان محقق شعبه چهارم را ای اررا پدید آورد. سیدحسن فرید هزاوه
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ای داشت. سید  از نظر فلسفی عقاید ویژهش، بازنشسته شد. او ١٣٣٧داشت و سرانجام در سال 
دانست و بر همین مبنا، وی تا آخر عمر خود  ای میای دنیا را چون مسافرخانهحسن فرید هزاوه

ش،  ١٣٥٧ور یشهر ٤، مطابق با ١٣٩٨رمضان ٢١پنجشنبه، نکه در روز یهمسری اختیار نکرد، تا ا
د (آقابزرگ یسالگی در تهران دار دنیا را وداع گفت و در بهشت معصومه قم دفن گرد ٨٢در 

؛ همو، ٢٥٣؛ صدوقی سها، تحریر ثانی تاریخ حکما و عرفای متأخر، ١٢٣،/١٢تهرانی، الذریعه، 
  ). ١٧٥والشجردی فراهانی، ؛ ٥٦٣-١/٥٦٢؛ جواهرکالم، ٢٤٣، ایفرید هزاوه

  . خلط میان سید حسن فرید هزاوه اراکی با آیت الله سید حسن فرید محسنی اراکی۳
گویی سیدحسن فرید محسنی درباره پیش الله ای با آیتحسن فرید هزاوهبرخی میان سید

 م راجاند. بر این اساس، یکی از عالمان رجال و ت آبادی خلط کردهآخوند مال فتحعلی سلطان
فتحعلی در کتاب شرح زندگانی حضرت آیت الله حاج شیخ داستان پیشگویی آخوند مّال «گوید: 

عارف «)، به طریق دیگر و اختالف متن، نقل شده است: ٢٢-٢٠ مرتضی حائری (حسینی یزدی،
ق) ١٣٢٠آبادی، استاد مرحوم حاج میرزا حسین نوری (متوفای مرتاض، آخوند مالفتحعلی سلطان

اخیر و متعلق به علمای عارف مسلک،  سده، از جمله اوتاد و ابدال ک الوسائلمستدرصاحب 
الله حاج آقا حسن فرید اراکی که در ریاضی و  آیت بوده است. فاضل بارع،» اخالقیون«معروف به 

ش، در منزل ١٣٤٩نجوم و هیئت و معقول و منقول دستی توانا دارد؛ در روز جمعه سوم مهرماه 
در تهران خیابان شهباز، کرامتی از آن بزرگوار از قول مرحوم آیت الله حاج شیخ مسکونی خود واقع 

ق) مؤسس حوزه علمیه قم نقل کرد که از ١٣٥٥ش برابر با ١٣١٥عبدالکریم حائری، (متوفای 
شود. مرحوم حاج  در این دفترچه ثبت می جهت اشتمال بر افادات عالیه عرفانی و تاریخی عیناً 

ری یزدی فرمودند: در حجره یکی از مدارس عتبات عالیات، در خدمت شیخ عبدالکریم حائ
حسن شیرازی، معروف به میرزای بزرگ شاگرد میرزا میرزای کوچک، میرزا محمدتقی شیرازی،

الله نوری شهید هم با چند تن دیگر افتخار حضور داشتند.  مرحوم حاج شیخ فضلنشسته بودیم. 
به جای عمامه، دستمال مانندی بر سرپیچیده بود و قبای کهنه و ناگاه مردی ژولیده از راه رسید که 

ای به جای شال گردن بر گردن آویخته بود ای بر سر و دوش داشت و هم پارچهعبای وصله خورده
و کفشی که از پارگی قیامتی بود و تخت نداشت. با رسیدن این مرد تازه وارد، میرزا از جای جست 

نشست و با اشاره به حاج  حترامی خاص گذاشت و تواضع کرد! آن مردو به تازه وارد، آن چنان ا
ک فرمود: ایشان آقای حاج الله نوری، از میرزا پرسید: آقا کیست؟ مرحوم میرزای کوچ شیخ فضل
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الله نوری گفت: حاج  تازه وارد خطاب به شیخ فضلالله نوری، از علما هستند.  شیخ فضل
زنند؛ نکند تو باشی! آن مرد اشاره به من کرد و از میرزا  ار میر دالله نوری نامی را در تهران ب فضل

ای پرسید: این کیست؟ فرمود: ایشان آقا شیخ عبدالکریم یزدی هستند. مادرش در اندرون میرز
کند و خودش نیز شروع به درس خواندن کرده و اکنون طلبه  شیرازی به کارهای خانه کمک می

ای پرسید. من از فرط سادگی به سوال ازه وارد از من مسئلهفاضلی است؛ آدم خوبی هم هست. ت
خواهد با این  که این شخص فالگیر است و حاال میجوابی ندادم؛ زیرا با خود گمان می کردم 

و لب فروبستم؛  نگاهی به او کردم، نگه کردن عاقل اندر سفیهپرسش علمیت مرا هم آزمایش کند. 
جیب و غریب فرمود: بالفاصله در پاسخ پرسش آن مرد عاما میرزا به خشم در من نگریست و 

و جواب مسئله را داد. آن مرد گفت: نه این طور نیست. او شروع به » گویند علما چنین می«
صبحت کرد. میرزا تقریر او را نوشت و بعد نوشته خود را به او نشان داد و پرسید: این طور 

مرد ناشناخته دوباره رو به من کرد و خطاب به من فرمودید؟ مرد نگریست و گفت: آری. آن گاه آن 
نکند تو  ،الکریم یزدی نامی می گذارند شیع را در قم بر دوش حاج شیخ عبدگفت: بیرق ریاست ت

آمیز در من نگریستند. پس آن مرد ژولیده از جای برخاست  ابهامای باشی! اهل مجلس همه به گونه
ای آن چنانی این مرد ناشناخته را جفت کرد. او را تمام و هو عازم رفتن شد. میرزا متواضعانه کفش

کمال بدرقه کرد و برگشت. آن گاه با من بسیار تغّیر کرد و از سوء ادب من بسیار برآشفته شده بود. 
آبادی. آقای آن وقت من پرسیدم: مگر ایشان که بودند؟ میرزا فرمودند: آخوند مالفتحعلی سلطان

جا رسید، آقا میرزا مهدی وم حاج شیخ عبد الکریم که به اینمرح فرید اراکی فرمودند: سخن
 ٢١فرسنگ راه است. اراک تا قم  ٢٤الله گلپایگانی گفت: آقا! تا قم  بروجردی، ابوالزوجه آیت

فرسنگ بیش نیست؛ شما سه فرسنگ آن سوتر از اراک هم که باشید، هنوز در محدوده قم هستید. 
اید کشید. پس، همین طور است؛ شما پرچمدار تشیع شده دوش می یرق اسالم را بهالله ب و بحمد

آشفت و به او گفت: حاج شیخ برو پیش بینی آخوند مال فتحعلی درست از کار در آمده است. 
شود. من اآلن در اراک مالی درجه دوم هستم؛ ها که امر بر من مشتبه نمینادان! به این حرف

انم باشم؟! فرید اراکی فرمود: چندی بر نیامد که میرزای چطور پرچمدار برای تمام شیعه می تو
هالی هر والیت که به شیرازی در عتبات عالیات بدرود حیات گفت و رسم میرزا آن بود که به ا

کردند. قبل از مرگ او، جماعتی از  عالم آن والیت تکریم و تجلیل می رفتند، در حق زیارت او می
ه خدمت او رسیده بودند و میرزا فرموده بودند: در احتیاطات، به زائران اراکی به عتبات عالیات، ب

فتوای حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که مجتهد شهر خودتان است، عمل کنید. چون این 
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زّوار از عراق به مرز ایران رسیدند، خبر وفات میرزا نیز رسید. این زّوار گفتند: ما به دو گوش خود 
الکریم حائری یزدی عمل باید کرد. لذا به تیاطات به فتوای حاج شیخ عبدر احاز میرزا شنیدیم که د

شهادت این شهود، حاج شیخ در مظنه مرجعیت تامه قرار گرفت و طالب و فضال از اطراف برای 
هجری قمری از اراک به قم  ١٣٤٠استفاده از محضر او به اراک آمدند تا آن که آن مرحوم در سنه 

(شبیری زنجانی، » لمیه این شهر را تجدید کردند. انتهای کالم فریدهجرت فرمودند و حوزه ع
٤٩٦-٢/٤٩٣ .(  

شرح که در کتاب  ،آبادیگویی آخوند مّال فتح علی سلطانپیشمنبع اصلی آیت الله شبیری در 
الله  ه و آیت) نقل شد٢٢-٢٠(حسینی یزدی،  شیخ مرتضی حائری زندگانی حضرت آیت الله حاج

شرح زندگانی حضرت آیت الله مقاله حسن امین است. نویسنده  ،قل کرده استشبیری نیز از آن ن
حذف و بخشی را ذکر کرده است. نویسنده  بخشی از مقاله مذکور را ،حاج شیخ مرتضی حائری

در این بخش، طبق سلیقه خویش تغییرات و تصرفاتی انجام داده است که بر محتوا چندان تأثیری 
گویی آخوند مال ناقل و گزارشگر پیشای اراکی، ن فرید هزاوهحسسیدصورت،  ندارد. در هر

الله سیدحسن فرید محسنی اراکی در گزارش مذکور سمتی  آبادی است و آیتفتحعلی سلطان
 (حسینی یزدی، الله حاج شیخ مرتضی حائری شرح زندگانی حضرت آیتندارد؛ ولی نویسنده 

الله  یت(محسنی) نسبت داده و آ رید اراکیالله سید حسن ف گزارش مذکور را به آیت)» ٢٢-٢٠
رسد معاصرت، هم نامی، هم لقبی، هم شهری، و هم  نظر می بهشبیری نیز به آن اعتمادکرده است. 

ای اراکی با آیت الله سید حسن فرید محسنی اراکی سبب سیادتی میان سید حسن فرید هزاوه
ید محسنی اراکی در میان عالمان خلط گشته است. از سوی دیگر شهرت آیت الله سید حسن فر
الله سید حسن فرید محسنی  (آیتحوزوی، سبب خلط و انصراف ذهنی آنان به غیر ناقل اصلی 

آبادی، شده است. مراجعه به منبع اصلی ویی آخوند مال فتحعلی سلطانگاراکی) گزارش پیش
ماد نکردن به منابع سها و اعت حسن امین و منوچهر صدوقیگزارش پیش گویی مذکور، یعنی مقاله 

  مانع خلط مذکور است.  ،و مآخذ بعدی

  نتیجه
 های دانش رجال و تاریخدر این پژوهش، مشخص گردید دانش تراجم نگاری، دچار آسیب

ها، تشابه اسمی یا اشتراک لفظی است. تشابه اسمی سبب تحلیل ناصحیح شود. یکی از آسیب می
گردد. در این  میاین آسیب سبب قلب حقایق تاریخی نیز شود.  پایه نسبت به افراد می ح و ذم بیمد
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گزارش نگاران،  تحقیق، به یکی از مصادیق تشابه اسمی که سبب گردیده است برخی از تراجم
را به آیت الله ای اراکی آبادی از سوی سید حسن فرید هزاوهگویی آخوند مالفتحعلی سلطانپیش
ه شد. با مراجعه به منابع اصلی گزارش پیشگویی اشار ،حسن فرید محسنی اراکی نسبت دهندسید

ای حسن فرید هزاوهنامه سید و زیستحسن امین و منوچهر صدوقی سها یعنی مقاله سیدمذکور، 
و شهرت  حسن فرید محسنی اراکی، مشخص گردید هم نامی این دو تنو آیت الله سیداراکی 

سب ی و انصراف ذهنی آنان، حسن فرید محسنی اراکی در میان عالمان حوزوآیت الله سید
گویی به آیت الله سید حسن فرید محسنی اراکی نسبت داده شود. همچنین گردیده که گزارش پیش

های برون رفت از رهزنی تشابه اسمی از قبیل اکتفا نکردن به صرف تبادر معنا برای به برخی از راه
گاهی از جایگاه مکان ه مستقیم به منابع اصیل، های مقدس، مراجعکشف مقصود از واژگان، آ

گاهی از  ها، تکیه بر منابع دقیقهای تراجم، توجه به زیست تقویمی شخصیتانس با کتاب تر، آ
های مشهور، اشاره  به شخصیتباورهای مذاهب اسالمی و توجه به شهرت و انصراف ذهنی 

  گردید. 

  منابع
  ق. ١٤٠٣دار األضواء،  روت،ی، بعةیف الشیعة إلی تصانیالذر،  آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن -
  ق.١٤٣٠،  یاء التراث العربیإح دار روت،ی، بعةیطبقات أعالم الش،  محمدمحسن ،ـــــــــــــ ـ -
کان، احمد بن محمد،  -  ق. ١٤١٧، بیروت، دار احیاء التراث العربی، وفیات االعیانابن خلَّ
، تهران، دانشکده معقول و پهساالرفهرست کتابخانه عالی سابن یوسف شیرازی، حدائق بن یوسف،  -

  . ١٣١٥منقول، 
 هنری و فرهنگی علمی انجمن اراک، ،اراکی العظمی الله آیت حضرت احوال شرح رضا، استادی، -
  . ١٣٧٥ مرکزی، استان
   ١٣٧٥، سال ٦٥، ش کیهان اندیشه ،»مال فتحعلی سلطان آبادی«امین، حسن،  -
  . ١٣٧٩حسن امین، تهران، میرکسری، کوشش پروفسور سید، به شواهد النبوةجامی، عبدالرحمان،  -
  ق. ١٤٢٤، قم، انصاریان، تربت پاکان قمجواهر کالم، عبدالحسین،  -
  . ١٣٧٧، قم، انتشارات در راه حّق، سّر دلبرانحائری، مرتضی،  -
، ٤٨١-٤٨٠، ص١٤و١٣، دو فصلنامه کتاب شیعه، ش»رهزنی اشتراک لفظی«حسن بگی، علی،  -

  . ١٣٩٧ه کتاب شناسی شیعه، بهار و تابستان، قم، مؤسس
  . ١٣٩٧، دانشگاه اراک، در آمدی بر فرایند فهم حدیث، اراک، ـــــــــــــــــ ـ -
  . ١٣٩٦، اراک، دانشگاه اراک، شناسی نقد و تحلیل تاریخ آسیب، ـــــــــــــــــ ـ -
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  . ١٣٨٥، یقم، سبط النب ه،یگناباد، ــــــــــــــــــــــ ـ -
 یبررس ،یاسالم یسیبه تراجم نو یشناخت بیآس ینگاه« ،یعبدالله متول ی وعل ،یحسن بگ -
  .١٣٩٩، و زمستان زییپا ،یتمدن اسالم خینامه تار پژوهش ،»تیشخص کی یدو انگار یمورد

شرح زندگانی حضرت آیت الله مؤسس و فرزند برومندشان آیت الله شیخ حسینی یزدی، صادق،  -
  . ١٣٨١، بی جا، انتشارات الماس، مرتضی حائری

  . ١٣٧١تهران، مؤلف، خاندان محسنی، خاکباز، علی اکبر،  -
  . ١٣٨٩ت اسالمی، یم و تربیتهران، تعل ها، ان شناسی ضد فرهنگیجرخسروپناه، عبد الحسین،  -
  .١٣٧١، سال ٤٥قم، ش شه،یاند هانیک ،»یسلطان آباد یرساله در ترجمت حال آخوند مال فتحعل« -
  . ١٣٨٦های اسالمی، ، بنیاد پژوهشمشاهیر مدفون در حرم رضویزنگنه، ابراهیم،  -
جلد ١٣٩٠قم، مؤسسه کتاب شناسی شیعه، جلد دوم)، ( ای از دریاجرعهشبیری زنجانی، موسی،  -

  . ١٣٩٣دوم، جلد سوم 
  تا.  دار الکتاب للطباعه و النشر، بی ، قم، مؤسسهآثار الحجهشریف رازی، محمد،  -
  تا.  ، تهران، کتابفروشی اسالمیه، بیگنجینه دانشمندان، ـــــــــــــــــــ ـ -
  تا.  بی،  یبیروت، دار المؤرخ العرب ،اآلمل أمل تکملةصدر، حسن،  -
، مجله پژوهش و حوزه، قم، بهار و »های تاریخیها در پژوهشدشواری نام«صادقی، مصطفی،  -

  .١٣٨٢، ١٤و  ١٣تابستان، شماره
  .١٣٥٧تهران، آبان   ،٢٤٣د، شماره ی، مجله وح»ایفرید هزاوه«، منوچهر صدوقی سها، -
  . ۱۳۸۱تهران، انتشارات حکمت،  ،عرفای متأخر تاریخ حکما و تحریر ثانی ،ـــــــــــــــــــــ ـ -
  . ١٣٩٢، تهران، انتشارات فردوس، تاریخ ادبیات در ایرانصفا، ذبیح الله،  -
  تا.  یروت، دار التراث، بی، بیخ الطبریتارجریر،   طبری، محمد بن -
  . ١٣٦٨، تهران، مکتبة الصدر، الکنی وااللقابقمی، شیخ عباس،  -
  . ١٣٩١الحسن شعرانی، تهران، آدینه سیز، و، ترجمه ابالمهموم، نفس ـــــــــــــــ ــ -
  . ١٣٦٣ن، ، کتابخانه سنایی، تهراهای فارسی تاریخ تذکرهگلچین معانی، احمد،  -
  . ١٣٦٩، تهران، کتاب فروشی خیام، ریحانة االدبمدرس تبریزی، محمد علی،  -
  . ١٣٨٢، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، های صوفیه ایران سلسلهمدرسی چهاردهی، نورالدین،  - 
  . ١٣٧٦، تهران، الهام، زندگینامه رجال و مشاهیر ایرانمرسلوند، حسن،  -
  . ١٣٨٠ه، ی، تهران، انتشارات اسالمیترجمه محمد باقر ساعد االرشاد،محمد،  مفید، محمد بن -
  . ١٣٨١(اسدی)،  ، تهران، انتشارات جمهوریهانشان نشان از بیمقدادی علی،  -
  . ١٣٨٠قم، بوستان کتاب قم،  ،) تیب ش قبائل یمنی در حمایت از اهلنقمنتظرالقائم، اصغر،  -
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ای در حاالت و انساب سادات  های ظهور با مقدمه عالمته، الل میریحیی کرهرودی، رحمت -
، مقدمه و تحقیق: مهدی شریعتی، قم، یحییالله آقا علی میر ه از مرحوم آیتای بر مقدمکرهرود و تعلیقه

  . ١٣٨٣مؤسسه فرهنگی سماء، 
  . ١٣٧٧جا، مؤلف، ، بیاز کوی صوفیان تا حضور عارفانواحدی، تقی،  -
  . ١٣٧٤، اراک، مؤلف، زاده و پیش آمدهای خوانسار و اراک حسین واعظ، زاده، مرتضی واعظ -
  .١٣٨٢، اراک، پیام دیگر، های ماندگار ناموالشجردی فراهانی، غالمعلی،  -
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