
 بسم هللا الرحمن الرحیم  

 عید اسالمی ، گزارش سلسله نشست های همایش ملی غدیر

بهه همهت اننمن علمی رهاری  م رمهدن ملهم اسهههههالمی بها هم هاری اننمن 

ایرانی راری  اسهههالم شهههابه  راسهههان ربهههمی م صراب انه ر  ههه هههی  

 امیرالمؤمنین م حبرت زهرا علیهما السالم 

 

 گزارش نشست امم 

نخسالالتین  به گزارش روابط عمومی انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسالالیمی داناالالفاد سردوسالالی ماالال د  

ترجمه    مراد با رونمایی ازمطالعاه علوی به زبان سرانسالوی   مایش ملی غدیر، تحه عنوانناالساله  

پژو االالفر با حضالالور مرتضالالی رجا حسالالین  مرداد و   6در روز  ن ج البیغه به زبان سرانسالالوی  کامل 

در سالامانه دیدار انجمن ایرانی  ماداگاسالاار   در منطقه inoor  مدیر موسالسالهمطالعاه اسالیمی و االیعی  

 ن جترجمه کامل عنوان کرد:  وی در ابتدای ناالسالهتاریخ اسالی  االعبه خراسالان رضالوی برگزار گردید   

ولی تا به    به نظر بندد ماباید ترجمه زیادی دااالالته بااالالی  اسالاله وخیلی م     زبان سرانسالالویالبیغه به  

 مه سار میانند    وسالال ببل  ساله ر  ۴۰حدود    حال ما ترجمه خیلی کمی دااالتی  البته ترجمه ای که از

زبان سرانسالالالوی  البیغه به    ن جسالالالال پیش متوجه االالالدند که اون ترجمه   ۱۰ولی  ترجمه کامل  سالالاله 

ان کتاب ا ل سالالنه بودند خصالالوصالالا اون خطبه  ایی که  آورانو جمع  نابص  سالاله و کامل نیسالاله  

درساله االد و مترج     ۲۰۲۰تا۲۰۱۸تا ترجمه داری  در  ۳دربارد سالیاساله بود ح ش االدد بود   امن ما 

چ ل حدیث اما  خمینی    و کتاب  ایی   ان احمد مصالالط ی بود که ارار دیفری مانند صالالحی ه سالالجادیه  

   ون مترج  ما ری  سالالالالالتنالد که ترجماله اش به نظر بنالدد خوبه در بارد اما  م الدی عجالل    ایاالالالالال ماننالد  

تحقیق   دربارد  ان یک  که محقق ان تحقیق درسالاله و محامی کردد اند و خصالالوصالالیه دو  این کتاب  

 ۱۲۰   ۱۱۰تا ملحقاه اضالاسه کردی  که حدودا   ۱۰ما  متنی صالادر االد   خصالوصالیه سالو  این کتاب  

در ان االالرکه و کار   ی  اسراد مختلش سی الوابعکه مسالاللولیه ان برع دد بندد  سالاله ولصالال حه  سالاله 

اخیرا یک خصوصیه دیفر    سه که متون دینی درزبان سرانسوی نقش ان ک  اسه و نار کردند و 

احمالد مصالالالالالط ی کتالاب الترجماله اش معروش بود و من کتالاب چ الل   وی در اداماله اسزود:ان ک   سالالالالاله 

ان ان را   خواندد بود  و یک سالالالالالال ببالل از حدیث ان را خواندد بود  و ترجماله کتالاب  ای م الاتیل الجنال 

ما به واسالطه بک ن ر در پاری  بود و ما صالحبه عملی کردی  با   و صالحبه ناالر ان کتاب و ااالنایی  

و با ایاالالون برای من خیلی جالب بود و از ایاالالون خیلی یاد گرست  و دربارد پروژد  اش سالالوال کرد  

کردند و رستی  جلو و ایاالالون    ترجمه اش رو تامیل کرد و پیاالالن اد  مااری االالد و ایاالالون    ببول  

  ما   کمک کردی  و ایاون با انتااراتش چاپش کرد

 

 گزارش نشست دمم

https://t.me/umanjomantarikh/973 

https://t.me/umanjomantarikh/973


 

 گزارش نشست سمم

ن ملل اسالالیمی داناالالفاد سردوسالالی ماالال د سالالومین به گزارش روابط عمومی انجمن علمی تاریخ و تمد

ناالالسالاله  مایش ملی غدیر، عید اسالالیمی با عنوان حدیث غدیر در کتاب کاسی با حضالالور دکتر محمود 

در مرداد   8در تاریخ    ای اسالالیمیعضالالو  یله علمی پژو االالادد علو  اسالالیمی، بنیاد پژو ش  ملای

 دراین ناالالسالاله دکتر رضالالوی برگزار گردیدسالالامانه دیدار انجمن ایرانی تاریخ اسالالی  االالعبه خراسالالان  

ملای عنوان کرد : معموًم برای پرداختن به بحث غدیر به سالرا  متون غیر االیعی میروی   چرا یاین  

برای بندد    سالالوال ب انفیز بود که چرا از منابع خودمان در این زمینه اسالالت ادد نمی االالود و احادیری  

پرداخته ناالالدد اسالاله  ایاالالان این سالالوال را دلیل اصالاللی  که در این زمینه در متون االالیعی  سالاله بدان  

پرداختن به بدیمی ترین متون حدیث االالالیعی بیان کردند  ایاالالالان اسزودند پرداختن به منابع ا ل سالالالنه 

برای ارباه حقانیه االیعی ضالروری اساله اما نباید دلیلی بااالد که به منابع ک ن االیعی بی توج ی االود 

ا  به توجه و پرداختن به منابع ک ن االیعی بااالد  منابع ک ن مرل  پرداختن به منابع ا ل سالنه باید  مف

کتاب کاسی از مرحو  کلینی بسیار به ما کمک میاند تا دیدگاد ا اسی سبه به امامه دااته باای  مقدمه  

مرحو  کلینی بر کتاب کاسی بسالالالیار مقدمه جالبی اسالالاله و نیاز به واکاوی زیادی دارد و دارای نااه  

 در این مقدمه بعد از حمد و سالالالپا  خداوند و پرداختن به بعره پیامبر به این جا    بسالالالیار جالبی اسالالاله

چیز گران ب ا به جا گ ااالتند صا ل بیه و  2رسالید ک بعد از این که روزگار پیامبر صصببه پایان رسالید  

کتالاب برانب کاله  ر دو یاالدیفر را تصالالالالالدیق میاننالد  بران امیرالمومنین را و امیرالمومنین بران را 

مرحو  کلینی بعالد از این کاله امیرمومنالان را جالاناالالالالالین پیالامبر معرسی میانالد می رمالایالد:باله دنبالال امیر  

مومنالان الماله معصالالالالالومین روی کالار می اینالد و ان  الارا معرسی میانالد  دکتر ملای در اداماله سرمودنالد 

حدیث    6بار در کتاب کاسی امدد اسالاله   14:بحث حدیث غدیر و ان چه در ارتباط با بحث غدیر اسالاله  

در کتاب کاسی اسالالاله که به طور خاص وابعه غدیر را گزارش کردد اسالالاله  اولین حدیث که راوی ان 

ابوبسالالیر اسالاله بسالالیار حالز ا میه اسالاله که از اما  صالالاد  می پرسالالند دربارد صاطیعو   و اطیعو  

دد اساله  الرسالول و اولی اممر منا  ب اما  صالاد  می سرمایند :این حدیث دربارد اما  علی صنبنازل اال 

که ت سیر ان را حضره رسول بیان کردد اسه  بحری مطرح ادد اسه در سال  ای اخر مبنی بر این 

که االیعی  ی  حدیث درسالتی در رابطه با غدیر ندارد در صالورتی که  مین موارد گوا ی بر درسالتی  

ار ب 3حدیث االالالالیعی اسالالالاله  حدیث دو  :عبد الحمید ابی دیل  راوی ان اسالالالاله  در این حدیث طومنی  

عباره صمن کنه و موم     ب تارار االدد اساله  این حدیث از کتاب سال ل ابن زیاد  و از اما  صالاد  

صنب اسالاله  حدیث سالالو : این حدیث را عبد الرحمن ابن کریر از اما  صالالاد  علیه سالالی  روایه میاند  

به ت سیر    دربارد این اخص صحبه سراوان اسه و مت   به ک ب اسه که البته دراین مورد باید باعل

بااالی   حدیث چ ار : این حدیث در بحث سرون اساله و از کتاب سال ل ابن زیاد اساله  حدیث پنج : این 

حدیث را محمد ابن یحیی روایه کردد اساله این حدیث    در سرون اساله و درکتاب الحجه امدد اساله  

راوی ان محمد ابن  حدیث االاال : این حدیث را جابر ابن یزید از اما  بابر علیه سالی  روایه میاند و 

حدیث در کتاب   8علی ابن معمر اساله  درمواردی که حدیث غدیر اساله یا ااالارد ای به ان االدد اساله  

حالدیالث در کتالاب الحجاله اسالالالالاله  در ن الایاله در حالدیالث غالدیر پیالامبر امر باله ومیاله   2کالاسی اسالالالالاله و  

 امیرمومنان علی علیه سی  کرد و سرمود حاضران به غایبان برسانند

 

 



 

 چهارم گزارش نشست

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسالالیمی چ ارمین ناالالسالاله از  مایش ملی  

غدیر، عید اسالالالیمی با محوریه رونمایی از ترجمال امربعون عن امربعین سی سضالالالالل امیرالمومنین  

اریخ اسالالالی   در سالالالامانه دیدار انجمن ایرانی ت  1400مرداد   9السالالالی  در تاریخ طالب علیهعلی بن ابی

االالعبه خراسالالان رضالالوی برگزار گردید  در این ناالالسالاله که با حضالالور دکتر مصالالط ی گو ریصعضالالو 

 یله علمی داناالفاد سردوسالی ماال دب و دکتر مجتبی ساللطانی احمدیصعضالو  یله علمی داناالفاد پیا   

نور مرکز ت ران جنوبب مترجمالان این کتالاب برگزار االالالالالد ابتالدا جنالاب دکتر گو ری عنوان کرد:دلیالل  

د د که از رداختن ما به ترجمه کتاب با موضالون سضالالل این اساله که ترجمه این سضالالل به ما یاد میپ

چه کسالی پیروی کنی   از کسالی که برتر اساله  نویسالندد این کتاب از علمای عامل لبنان اساله  این کتاب  

زرگ السالالی  را از بول چ ل تن ازصالالحابه و االالخصالالیه  ای بچ ل سضالالیله امیرالمنمنین علی علیه

کند  پ  از ایاالان دکتر ساللطانی عنوان کرد:این کتاب سالومین ارر ماالترکی اساله  تاریخ اسالی  نقل می

که توسالط جناب دکتر گو ری و بندد در حوزد مطالعاه علوی به زیور ترجمه آراسالته االدد اساله  ان 

لل االالالا    به زودی االالالا د چام چ ارمین ارر ترجمه ماالالالتر  با جناب دکتر گو ری در باب سضالالالا

امیرالمومنین علیه السالالالالی  خوا ی  بود که نا  آن محبوب بیمنازن ترجمه کتاب المراتب سی سضالالالالالل 

 ابو القاس  بُستی زیدی می بااد  السی  نواتهطالب علیهامیرالمومنین علی بن ابی

 

 گزارش نشست پننم

ناسه پنج   سی ما د  یه گزارش روابط عمومی انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسیمی دانافاد سردو

 مایش ملی غدیر، عید اسالالالیمی با محوریه سالالالیاسالالاله  ای ابتصالالالادی حضالالالره امیرالمنمنین علی 

با حضالالور خان  آمنه کیوان پژو االالفر تاریخ االالیعه و اسالالتاد حوزد  مرداد و 10در تاریخ   السالالی علیه

دید  در این ناسه  در سامانه دیدار انجمن ایرانی تاریخ اسی  اعبه خراسان رضوی برگزار گر  علمیه

ی انجا  دادند از جمله  اما  علی علیه السی  خدماه بسیار گستردددر ابتدا خاطر ناان کرد: خان  کیوان

:یک چیزی االبیه به بانک امروزی، صالندو  پ  اندازی که بدون سالود وبدون ربا به اسرادی که نیاز  

ی  آسالالیاب آبی  تیش برای رسع دادند  مسالالتمری بفیر ا دستر مخصالالوص دااالالتند  ت سالال دااالالتند وا  می

ساصالالله طبقاتیصصعدالهبب که از ا داش اما  بود  احداث باغاه سراوان، ح ر چاد  ای سراوان  سالالاخه  

 2تجاره     1اولین مدرساله اسالیمی  اما  علی علیه السالی  تیش بسالیاری برای راالد ابتصالادی دااالتند:

ا ی غیر از ل ه جویی یعنی راد از ی عادل از رصالنعه   سالیرد حضالره جامعه 3تولید کاالاورزی   

اردن  وی در ادامه با بیان  ی سالالالالالعادتمند ورا ی برای بیماری سقرپیدا کطریق محبه به خدا تا جامعه

ب رد برداری از ظرسیاله  الا:بالالقود را بالال عالل تبالدیالل می  مچون    ویژگی  الای ابتصالالالالالادی جالامعاله

موزش  ،آاردانی وم الاره االالالالال لیکال    ،صصکاالالالالالاورزیبباولویاله دادن باله کالام الای اسالالالالالاسالالالالالی   ،کردنالد

م   ترین در ادامه اسزود:  تعلی  وتربیه کارگزاران دولهو   نظاره بر بازار کار وسرواالندگان،بضالاه

می  تواضالع وسروتنی و   واسالت  ار،پر یزکاری   ،امانه داری،راد  ای پیاالفیری از سقر صالدبه دادن

ی نماز جمعه  عامین وحامرانان وبضالاه ی ابامهابامه  نخسالتین ابداماه اما  در ورود به کوسه:بااالد   

را منصالوب به جایفا االان  اما  نظاره بر دسالتفاد ابتصالادی دااالتند  اصالیحاه اما  در بُعد ابتصالادی  



 مان سالنه پیامبر را دااالتند  سالیاساله ابتصالادی اما  علی علیه السالی  مبنی بر عداله واسالت ادد از تما   

 معیاه اسراد جامعه بود   ظرسیه  ا بود  و دش رساد


