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بردوردار اسففف ا اید امر دلی ا برعکس  مطالعات مربوط به صففففویار در ترکیه از کمی  و کیفی  لابو تو بی

سالانه دهبا عنوار کتاو و رسالات دانشگاهی و م الات  .مطالعات مربوط به حکوم  عثمانی در کشفور ما اس 

مختلف در مورد  نبفه های مختلف حکوم  صففففویه در ترکیه به انجام می رسفففدا ز اهی از اید مطالعات و 

صففلی و دواه تر مه زنباا می تواند به مطالعات مربوط به صفففویار در دسففترسففی به زنباا دواه از  ریا زبار ا

کشفورمار یاری رسفاندا با اید حا ا کار دندانی در اید زمینه انجام نگرهته اس  زیرا بسیاری از زرار انجام یاهته 

عات اندر مطالدر ترکیها حتی در ایرار شفناسانده نشده اندا به نرر می رسد لدم او  در اید زمینه معرهی و شناس

 -روابط عثمانی»مربوط به صفففویه در ترکیه اسفف ا دندی لبو م اله ای در مورد مطالعات انجام یاهته در مورد 

در یکی از نشفریات ترکیه ملاحره کردم که شفامو هبرسف  تق ی ات و پشوهشبای انجام یاهته در اید « صففوی

مدرسففه )TarihOkuluشففده و در نشففریه  تدوید(ÖzerKÜPELİ)زمینه اسفف ا اید هبرسفف  توسففط اوزرکوپلی
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مورد  3عنوار کتاوا  11در اید هبرسفف   (Ocak – Nisan 2010, Sayı VI, 17-32).تاریخ( منتشفر شفده اسف 

مورد از پایار نامه های کارشناسی ارشد و  11عنوار از رسفالات دوره دکتری ا  21مجموعه م الات همایش هاا 

که در ترکیه انجام یاهته اندا معرهی « صفوی -مطالعات روابط عثمانی»مینه عنوار از م الات منتشفر شده در ز 77

 :اس  ازشده اندا عنوار و مشخصات کامو اید م اله عبارت 
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ماه رمضار در  11در دوزسفتار زیید  ر یعار ی  سفن  لدیمی اس  که در ش  « لرلیعار»یا «  ر یعار»زیید  

شودا برای ریشه اید زییداکه مردم عرو دوزسفتار و هرمگ ار وکشفورهای  نوبی دلیف هارب بر گار میبید 

شودا روایات مختلفی ذکر شده که بر سته ترید زرا مناسب  میلاد امام دوم شیعیارا امام توسط کودکار ا را می

یی بر  ردر می اندازند که برای حسفد مجتبی)((ااسف ا در اید زییدا کودکار با سفرودر اشعار میهبی کیسه ها

 مع زوری عیدی و شفیرینی دودته شفده و سنه های کودکی در دو دس  می  یرند و با کوبیدر زنبا بر ه ا 

شففود کودکار در زمار پیامبر) ( به میمن  اشففعاری را می دوانند و  ل  عیدی و شففادبا  می کنندا فته می

ر دانه پیامبر) ( رهته و  ل  عیدی و شادبا  می کردند که اید میلاد امام حسفد)((ا با دواندر اشعاری به د

سففففنفف  تففداعففی هففمففار امففر اسفففف ا ایففد زیففیففد در دففنففدیففد شففففبففر دففوزسففففتففار نففرففیففر 

مراسفف   ر یعار در بردی  .شففوداهوازادرمشففبراحمیدیهاشففیباراشففبیشففهاملارانیارامبرمگ و شففو  بر گار می

لر( »بردی معت دند اید کلمه از « لرلیعار»یا «  یعار ر»کشفففورهفای عربی نیگ روار داردا دربفاره معنی کلمه 

به معنای در زدر  رهته شفده به اید عل  که کودکار درو دانه ها را برای دریاه  شیرینی و عیدی می « الباو

 رهته شفده که به معنای نور دشف  اس ا از زنجایی که « لرّة العید»کوبند؛بر مبنای نرری دیگر اید واژه از کلمه 

 ر یعار مصفاد  می شفود با تولد امام حسد مجتبی )((ودوشقالی رسو  ددا) ( برای تولد اولید  مراسف 

« لرة عید لرة عید»نوه ا ا می  ویند که مردم برای عرض تبری  به امام علی ) ( ( و حضفففرت ها مه )ب( 

ه ا) مسلمانار روار  ر  ویار به درو منگلشار می رهتند که اید امر ک  ک  به صورت مناسبتی هر ساله در میار

http://www.academia.edu/
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/
http://www.sosyalbilimler.ikc.edu.tr/
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ا درسفای  انسففار شناسی و « یری بر زیید  ر یعار در بید عرو های دوزسفتار» ب  ا لاعات بیشفتر ن : 

 (http://anthropology.ir(هرهنه
  

لرزنبای منسففوو به ایمه ا بار)(( و سففکّه های ولایتعبدی امام ر(ففا)(( درکتابخانه و موزه زسففتار لدب   -3

 ر(وی

   

 های مختلفای غنی از نسفخ دطی و زرار اسفلامی مربوط به سدهموزه زسفتار لدب ر(فوی  نجینهکتابخانه و 

های منسوو اس  که بردی از زنبا در دهه کرام  به نمایش عمومی  یارده می شوندا از  مله اید مواردا لرزر

های بسیار  ا از  مله لرزربه ایمه ا بار)((اامام حسد)((ا امام حسید)((ا امام سجاد)(( و امام صادق)(( ا اس

دط امام ر(ففا)(( که همگمار با دهه کرامتبه نمایش درزمده سفف  منسففوو به دسفف نفیس در اید بخشا لرزنی

عبدی امام ر(ا)(( اس ا اید سکه ها (رو های ولای اسف ا از دیگر زرار مو ود در موزهسسفتار لدبا سکّه

هجری (رو شده  202 -202بور اس  که در سا  های مروا سفمرلندا هاربا اصففبارا مقمدیه)ری( و نیشفا

قا حضفرت در لید حیات نبوده اند اما دول  عباسی برای تقبی  للوو  202اندا زنچه مسفل  اسف  در سفا  

به (رو اید سکه ها ادامه داده اس ا در تمامی اید سکه  202دوستدارار ولای  و یا ترب از لیام مردم تا سا  

ا ل   هضو بد سبوا «ذوالریاستید»معرهی شفده اند و نه ولیعبد مممورا عبارت « دولیعبد مسفلمی»ها حضفرت 

وزیر مممور و از دوستدارار حضرتا در تمام سکه ها دیده می شود که نشار دهنده نرارت مست ی  او در (رو 

  .سکه ها اس 

 

 نشریه کتاو شیعه شماره ویشة ا ازات  -2

ا ویشة ا ازات در زستانۀ نشر لرار  رهته اس ا 1و  ۷ی شیعه شماره نشریۀ مؤسسۀ کتابشناس« کتاو شیعه»مجلۀ 

صفففقه مطالبی در باو ا ازات در بر داردا سففردبیر ویشة اید شففماره مقسففد صففادلی  ۴22اید شففماره در 

ا ازة القدیثا ح ی تبا و أررها و  ری ۀ إحیایبا )المسففیر :»عبارتند از « کتاو شففیعه»اسفف ام الات اید شففماره 

ز ا« ت یه در عمو: سفرهای بباءالدید عاملی در للمرو عثمانی»از سفید مقمد ر(فا حسفینی  لالی؛ « ر(والمصفی

نگاهی نو به »از سفید ابوالقسد علوی؛ « نکاتی دربارة ا ازات بقارالمنوار»دور اسفتوارت  مقمد کام  رحمتی؛ 

ها و کارکردهای ا ازات  ونه»بالری؛ از زرا وایا اِبید و اما  یا ا ا یانه  حمید  «baccalaureateدواسفففتگاه 

از مبدی ر(ففوی؛ « مجمع تملیف الف »از زابیتکه اشففمیتکه  حمید بالری؛ « حدیثی در سففدة دوازده  در ایرار

کتاو ا ازات سید حسید کرکیا نخستید کتاو ا ازات »از علی صدرایی دویی؛« مستدرک ا ازات هبرستگار»

از مقمد کام  رحمتیا بخش ا ازات اید نشریه « ای ادبیبه مثابه  ونها ازه »از علی صدرایی دویی و « شفیعه

http://anthropology.ir/
http://anthropology.ir/
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سید علی دار »ا «شفیخ بباءالدید عاملی »ا «ابد ابی  مبور احسفایی»ا«ابد دالویه نقوی»نیگ شفامو ا ازاتی از 

شففیخ مقمد »ا«شفیخ نعمۀ غو »ا «نثار حسفید عری  زبادی»ا «مقمد صفال  بد مقمد مؤمد اسفترزبادی»ا «مدنی

اس ا بخش ن د و معرهی کتاو مجله شامو « زی  الله سید مقمود دوانساری»و « بدی شر  الدید شوشتریم

معرهی کتفاببفایفالفا ازة الکبیرةا ا ازات علامه بقرالعلوما ا ازات دکتر حسفففید علی مقفواا الا ازة العگیگةا 

لگراریا الرو(ففۀ الببیۀ هی الا ازة ا ازات علمای بقریدا الا ازات العلمیۀ عند المسففلمیدا رسففالۀ ابی غال  ا

 .اس « ا ازه شیخ عبدالله سماهیجی»الشفیعیۀ و کتاو پیوس  زر نیگ
 

 «لگلباشار در ایرار و زنا ولی»همایش   -1

 

با عنای  به اهمی  مو(فو( لگلباشار در شناد  تاریخ و هرهنه ایرار در لرور ادیر و همچنید  ایگاه منط ه 

نگد اید  وایفا دهتر توسفعه هرهنگی زذربایجارا وابسته به دانشگاه مق ا اردبیلیا زذربایجار و شفبر اردبیو در 

لگلباشفففار و  :در نرر دارد همفایش ملی لگلبفاشفففار در ایرار و زنفا ولی را در مقورهفای ذیفو بر گار نمفاید

 و هوی )داسفتگاه لومی  وایف لگلبا اارا(فی سفکون   وایف لگلبا اسفیر تطور مفبوم لگلبا ا لگلباشار

تصفو الگلباشفار و تشفیعا لگلباشفار و اردبیوامشفاهیر لگلبا (؛ لگلباشفار و حکوم  صفویه)منابع صفوی و 

لگلباشففاران ش  وایف لگلبا  در تمسففیس حکوم  ملی صفففوی در ایراران ش  وایف لگلبا  در رسففمی  

های همجوارا م میه  تشففیع ارنی عشففریه در ایرارا ن ش  وایف لگلبا  در نبردهای ایرار صفففوی با حکو

نگاری صففویالگلباشفار و نگار ری صففویالگلباشفار و شفعر و ادبیات صفوی(؛لگلباشار و لگلباشفار و تاریخ

های (ففد عثمانی لگلباشففارالگلباشففار عثمانی و ت یهادلفای حکوم  عثمانی)منابع عثمانی و لگلباشففارا رایش

  صفففویه)لگلباشففار و احیای حکوم  صفففوی و لگلباشففار عثمانی( ولگلباشففار در بعد از سفف وط حکوم

صففویالگلباشار در حکوم  اهشارالگلباشار در حکوم  زندالگلباشار در حکوم  لا ار(مبل  ارسا  دکیده 

اعلام شده اس ا زمار بر گاری همایش  42و مبل  ارسفا  اصو م اله تاپایار زبار  42م الات تا پایار شفبریور 

 .اس  qizilbash@ocda.irنیگدواهد بودا ایمیو همایش  42زذر ماه 

 

 کتابی از متکل  ناشنادته امامی میه  در شیراز سده دبارم  -۴

تملیف المرفّر بد  عفر بد القسففد ) یا القسففید( که به کوشففش رامر کام  الخفا ی و با « الرسففالۀ المو(ففقۀ»

سخه و بر اساب نهم  کتابخانه زیۀ الله مرعشفی دا  شفده ارری اس  ارزشمند که شایسته بررسی اس ا کتا

ق اس  در مدرسه نرامیه بغدادابه  ۴12ای که متعلا به کتابخانه ز  شبّر اس  و تاریخ کتاب  زر ه  نب  ر   

دا  رسفیده اسف ا مؤلف که امامی میه  اسفتاز معاصرار شیخ مفید بوده اس  و در کتابشاکه بنیادی کلامی 
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ته اس ا نکته  البی که در اید کتاو دیده می شود ن د تند داردا به رد تفصیلی ع اید سنیار درباره امام  پرداد

نویسفنده اس  از زیدیارا مقتمو اس  که او کتابش را دطاو به یکی از امامیه ری نوشته بودا شبری که در زر 

دورار زیدیار بسففیاری در زر زند ی می کردند و تق  حمای  صففاح  بد عبّاد و ز  بویه بودندااید کتاو در 

ی  متکل  ناشنادته امامی میه  شیراز در سده دبارم و »  رد بر زیدیه نوشفته شفده اسف ا)ن : اصفو به نیّ

  http://ansari.kateban.com/post/2503 (از حسد انصاری در بررسی های تاریخی« کتابی از او درباره امام 

 

 لله مرعشی نجفیانتشار دبو و سومید و دبو و دبارمید  لد از هبرس  نسخ دطی کتابخانه زی  ا  -۷

 

در دبو و سفومید  لد از هبرسف  نسفخ دطی کتابخانه زی  الله مرعشفی نجفی نسفخه های دطی از شماره 

معرهی شفده اسف ابعضفی از مب  ترید نسخی که در اید مجلد معرهی شده اس  عبارتند از:  1۷300تا  1۴401

حار میرزا یقیی بد مقمد شفیع بیدزبادی  به زبار عربی از زی  الله« دسفتور الا تباد یا شفرت تبیی  الاحکام»

از میرزا  لا  الدید بد ملا مقمد بد احمد بد مقمدمبدی بد «معتضد الشّیعه هی شرت ارشاد الاذهار»اصفبانی؛ 

از  به زبار عربی«  رق الشّفیخ الطوسفیا ترتی  اسفانید التبیی  و الاسفتبصار»قا و  12۷1ابی ذر نرالیا مورخ 

قادر دبو و دبارمید  لد نیگ نسخه های 13دید شفریعتمدار اسفترزبادیا مورخ سده مقمد  عفر بد سفیف ال

قابه  گ ایدا ۴۷۴مورخ «رسففایو ادوار الصفففا»معرهی شففده اسففتاز  مله:  1۷۷00تا  1۷301دطی از شففماره 

 ادستخطّ بسیاری از عالمار و بگر ار نیگ در اید مجلد زمده اس 

 

 )شماره نخس ِ صقیفه اهو بی )( -1

 

ا دوهصلنامه علمی ف تخصّصی مطالعاِت امام (1342)ببار ف تابستار « صقیفه اهو بی )((»اره نخس ِ نشریه شم

شفناسفیابه صاح  امتیازی و مدیر مسؤولی حسید متّفففف یو سردبیری عبدالقسید  العیا با همکاری کتابخانه 

  :له به اید لرار اس ل ا در شر  انتشار اس ا هبرس  م الات شماره او  مج (تخصصی امام حسید)(

امام حسید )(( در منرومه »الله شیخ مرتضی هرر پور؛ اززی «الفضفو العبّاب)((زیارت حضفرت ابو درسفنامه»

« س  و لعد و موا به امام حسید)(( در برابر اید  ریار»از حسید شبسواری؛ « نامها  َنه  َمو )ناکثید(علی

تگری در لیام عاشفورا و امام مبدی)(( ازها مه حسینی رحم  زباد؛ هدای»از ها مه رحمتی و روت الله متولیار؛ 

 گینی از کتاوِ دعوة القسفففینیه )ت ریر منبرهای به»نگار ِ مصفففطفی اوز و تر مه عبدالله دودانگه؛ « کربلفاء»

 دند نکته از»از دکتر عبدالجواد هلا وری؛ « الله مقمدر(فففا کلباسفففی در  گار  و تقلیو رویداد کربلا(زیف 

تر مه و « نسفی  هدای :  گارشفی از هدای ِ اهو د  به برک ِ شفعایر حسینی )((»ازمبدی سفلیمانی؛  «گاراره

http://ansari.kateban.com/post/2503
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ناسی شنسخه»از علی اکبر صفری؛ « نامه اسفتاد سیّد سلمار هادی ز   عمهزند ی»تلخیص عبدالقسفید  العی؛ 

 از البام بادینلو؛« حسفففام واعر هرویدر  نجینه دطی کتابخانه مجلس با تمکید بر مختارنامه ابد« مختفارنفامفه»

 «هبرسفتواره کت  دطی و دا  سنگی مرتبط با امام حسید )(( در کتابخانه دانشگاه شبید مطبری )سهبسالار(»

ای از  گیده»از سید مقمد موسوی؛ « شناسی درباره امام حسید)((شناسی و م الههای کتاوتازه»از سارا انیسی؛ 

از ها مه یگدار پناه و را(یه « های ایرارامام حسفید )(( سفط  کارشفناسی ارشد دانشگاه های مرتبط بانامهپایار

تر یع بند میلاد حضففرت اباعبدالله »؛ «تُقفَۀُ المَبرارا شففرحی بر دعای امام حسففید )(( در روز عرهه»سففلیمانی؛ 

لا از حکی  م« ( در کربلامثنوی در  انبازی  ار نثارار حسید )(»از میرزا حسفید نوری  برسی؛ « القسفید )((

س مرلّعی نفی»از احسار الله شکراللبی  ال انی؛ « ای ت دی  به داک پای حسید )((لصیدهغگ  »مقمّد هید ی؛ 

  .از حسید متّف ی« از زیارت عاشورا و دعای عل مه در کتابخانها موزه و مرکگ اسناد مجلس شورای اسلامی

 

 های علویزر در زیید -4

« های علوی )اهو حاا کاکه یی و علویار(زر در زیید»انجمد زنار پشوهشگر تاریخ با عنوار دبارمید نشفسف  

در اندیشفگاه هرهنگی کتابخانه ملی بر گار شفدا در اید  لسها مطل  مطلبیا پشوهشگر سازمار  42مرداد  ۷در 

ها د مق اا اید  روهاسفففنفاد و کتابخانه ملیا به مو(فففو( زر در زیید های علوی پرداد ا بر مبنای نررات ای

های لبلی شریع ا  ری   و معره  اس  و معت د هسفتند که در زدرید حل ه وصفو با ددا لرار دارند و حل ه

ها مرحله دبارما یعنی ح ی   بوده اسففف ا در اید مرحله و مکانی که اید هرق دود را متصفففور زیید کنونی زر

اند؛  بار بینی ه و معت د به حلو  ددا در و ود ایشففارهسففتندا حضففرت علی)(( را در بالاترید  ایگاه دانسففت

مکات  علوی شفاید در  گییات متفاوت باشد ولی در اید بخش باه  همسانی دارندا تفاوت اسامی ه  بیش از 

ها در منا ا مختلف از  انبی و نبود منابع کتبی از  ان  دیگر اس  که تفاوت در اندیشه به عل  پراکند ی زر

د بسیاری از اسامی را تغییر دهدا البته در زمار سلطار اسقاق نوعی سازمار دهی از  ان  اهو حا تواندود می

ایجاد شفده اسف ا اید پشوهشفگر با بیار  ایگاه زر در مسفحله حلو  و تناسخ که یکی از اصو  اندیشه ای اید 

ها معت دند که ددا در زیید منرور از حلو ا هرود زمدر ددا در کالبد انسفانی اس  و اید»مکات  اسف ا  ف : 

کالبد حضففرت علی)(( تجلی یاهته اسفف ا البته اید تجلی به صففورت تنبا نبوده و به همراه دبار هرشففته م رو 

شففودا به اسفف ا در اید پنف حلو ا در هر دوره و ود ی  زر در میار پنف م رو غیرلابو انکار نشففار داده می

ت ها مه)ب( رخ داده اسف  و اید دود نشفار دهنده  ایگاه صفورتی که در دوره او ا حلو  م رو در حضفر

ها ها و ود داردااز  ان  دیگرا اعت اد به تناسفففخ نیگ میار اید  روهویشه ای اسففف  کفه برای زنار در اید زیید

و ود داردا اما عالب  و زدرتی را نیگ متصور هستند که در زر داتور ر(وار مادر سلطار سباکا که حلو  دوم 
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در »مطلبی در ادامه اهگود:  .« ربی اسف  که در حضفرت ها مه)ب( حلو  یاهتها شفیع مردم دواهد بودهمار م

ها حک  بر ت  همسفففری بوده و زر و مرد هر کدام ا ر به تعدد همسفففر روی زورند مرتک   ناه باور اید زیید

ها با یکدیگر برابر اسفف  و زییداند و از زتش دوزخ رهایی نخواهند یاه ا ارث زنار و مردار در اید کبیره شففده

شودا در م وله  لاق نیگ حک  به حرم  زر داده شده الا به شفبادت زنار نیگ در سط  شبادت مردار پییرهته می

اسففتثنایاتی که برای زنار و مردار نیگ مسففاوی اسفف  که از  مله زنبا دیان  و ناباروری اسفف ا اید تسففاوی به 

نیگ مردار و زنار باید لباب  نسی  را از تد بیرور زوردر و پوششی به  صفورتی اسف  که حتی در زیید نیایش

  .«ها نباشدتد داشته باشند که بر پایه  نسی  زر

 

 «مجموعه زرار امامیه»انتشار  -10

کتاب  شده اس ا نسخۀ  .ق 110اید کتاو که شفامو منتخباتی از بردی متور مب  روایی شفیعی اس ا در سا  

اس  که بر  211کت  دطی اهدایی سفید مقمدصادق  با بایی به کتابخانۀ مجلس به شمارة اید ارر از مجموعۀ 

یاد شفففده اسففف ا اید متد دارای « مجموعۀ کبنۀ احادیث و ادبار»روی بر ۀ مشفففخصفففات از زر تق  عنوار 

باا به بی ا لاعات و ا ازاتی تاریخی اس  که می تواند بخشی از تاریخ تشیع امامی را در دراسار به  ور عام و

 ور دا ا روشفد کندابخش عمدة نسخۀ مجموعۀ  با بایی در والع  گیده و انتخابی اس  از دو کتاو عیور 

أدبار الر(فا و نیگ امالی شفیخ صفدوقا هری  به شفکو مسفت وامجموعه زرار امامیه با م دمه حسفد انصاری و 

  .هرانسه منتشر شده اس  توسط مرکگ پشوهشی میراث مکتوو با همکاری مرکگ ملی پشوهشبای علمی

 

 ش  دایره العمار  تشیع  -11

بنیاد مولوهات اهشفار با همکاری بنیاد مل ا مؤسفسفۀ انتشارات حکم  و مجلۀ بخارا در دویس  و سیگدهمید 

بودا رت تدویندایره المعارهتشیع با انگیگه « شف  دایره المعار  تشفیّع»ا میگبار  42مرداد  21نشفسف  دودا در 

 ا منتشر شدا اید 13۴۴ ا تبیه و نخستید  لد زر در 13۴1و اوایو  13۴0  تشیع در اوادر شفناساندر میه

المعار  ابتدا با سفرمایه مالی مرحوم ابوالفضفو تولی  پس از تمسیس بنیاد اسلامی  اهر و با نرارت علمی دایره

 ا( که 13۴2کار کردا اما پس از دندی )از مبدی مق ا و همکاری کامرار هانی و بباءالدید درمشاهی زغاز به

سید  وادی سرپرستی ر اسفلام دعوت شفدا سیداحمد صدر حارریگی دانشفنامه  بااز مبدی مق ا برای  رت

زر را برعبده  ره  و همچنار با همکاری کامرار هانی و بباءالدید درمشففاهی کار تدوید دایره المعار  تشففیع 

یا تعورا پی  ره ا پس از دا  دو  لد از اید مجموعها در پی بروز مشففکلات مالیا انتشففار مجلدات بعدی به

که هبیمه مقبی انجدانی که مدیر بنیاد دیریه شفط بودا مدیری  مالی و ا رایی دایره المعار  تشیع را اهتاد تا زن
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 ا و تا زمار انتشار  لد سیگده دایره المعار  برعبده  ره ا 1311به مدت دو دهه یعنی تا پیش از وهاتش در 

ری کرد و  لد دبارده زر را که با م الۀ المعار  تشیع را دریدااز زر پس انتشفارات حکم  امتیاز انتشفار دایره

 ا منتشفففر کردااید دایره المعار  که دربردارنده 1340شفففودا در دت  می« لیله المبی »زغاز و به م الۀ « کربلا»

تشیع  اس ادامنه مطال  دایره المعار ترتی  الفبای هارسی تنری  شده حدود بیسف  هگار م اله تملیفی اس ا به

 البلاغه و صقیفه سجادیها شرتس : شرت مفاهی  کلیدی و اعلام لرزر کری ا مفاهی  کلیدی نبفشامو اید امور ا

احوا  معصفومید )(( و شیعیار زنباا صقابها تابعیدا امامگاد ارا ر ا ا داندانبای شیعیا زرار و کتاببای تملیفی 

های با با سایر میاه ا معرهی هرلهشفیعیا اصطلاحات علوم حدیثا ه ها اصو  ه ه و کلامِ شیعه و  اه تطبیا زن

شفیعیا اصفطلاحات منط یا هلسفففی و عرهانیا حوادث مب  تاریخ اسفلام و شففیعها بناهای مب  تاریخیا معرهی 

ر دبارده اس اتاکنو یاری شدهاماکد  غراهیاییا و نیگ توصیف نبادهای ا تماعی که براساب لوانید دینی بنیار

اندرکارار زر درصففدد هسففتند اسفف  و دسفف دا  رسففیدهزغاز حر  می ( به لد از اید مجموعه )تا پیش از 

پایار رسفففانندا بیش از صفففد مؤلف و پشوهشفففگر در تدوید دایره المعار  حرو  بالیمانده را در ی   لد به

در اید نشس  دکتر مبدی  .اس صورت کتاو منتشر شده اندا بخشبایی از اید مجموعه بهتشفیعمشارک  داشته

هنگامی که  رت تدوید دایره المعار  تشیع را ددم   :ر مورد روند تدوید دایره المعار  تشفیّع  ف مق ا د

زی  الله دامنه ای بردما ایشففار ت دیر کردند و  فتند: باید در کنار اید دانشففنامه ی  دایره المعار  اسففلام ه  

یشففنبادی دوم می توانسفف  نوشففته شففود درا که اید کتاو مخصففو  کلمات کلیدی شففیعه بود و مجموعۀ پ

هرا یرتر باشففد از اید  ب  دانشففنامۀ  بار اسففلام نیگ به و ود زمدا سففخنرار بعدی اید نشففسفف  بباءالدید 

درمشاهی بود که درباره دایره المعار  تشیّع و دا رات دود در مدت تدوید اید ارر سخد  ف  و اهگود:دایره 

بعدها مقاسبه کنند و متو ه اید مو(و( بشوند که ما ی   المعار  تشفیّع هرزند امکانات حدالو اسف ش شفاید

هگارم دانشفنامه های دیگر هگینه داشتی  و اید اولید دانشنامه ای اس  که توانسته در  و  ی  نسو به سرانجام 

تا کنور( درمشفاهی اهگود: دایره المعار  تشفیّع بارها باری  شدها به پرتگاه هایی نگدی   ۴2برسفدا )از سفا  

ولی همچنار پیش رهته اسف ا در بخشفی دیگر از اید  لسفها کامرار هانی از رونا و شفکوهایی دانشنامه شفده 

وی در ادامۀ سففخنانش به تو(ففی  بخش های مختلف دایره المعار   .نگاری در ایرانهس از ان لاو سفخد  ف 

باط ه به نوعی با شیعه در ارتتشیّع پرداد  و  ف : در والع در اید دایره المعار  به بررسی تمام اصطلاحاتی ک

منفی و مثب  هسفتند پردادته ای ازدرید سفخنرارا حسفد انوشفه بود که دا رات دود از همکاری با دانشنامۀ 

 .تشیّع را ن و کردا در داتمه اید مراس   لد پانگده  دایره العمار  تشیع رونمایی شد

 

 همایش سربدارار  -12
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را درمقورهای : مطالعات ه بی و ح ولی؛ مطالعات « سففربدارار»ردانشففگاه حکی  سففبگواریبمایشففی تق  عنوا

خی سفتیگانه با نبض  سربدارار؛ منابع وزرار تاریهای مل های دینی لیامکلامی و هلسففی؛ مطالعات تطبی ی زمینه

درباره نبض  سربدارار؛ پشوهش های تاریخی بیبا و سبگوار؛زسی  شناسی نبض  سربدارار؛مطالعات تاریخیا 

بی ی و زینده پشوهی در نبضفف  سففربدارار؛ سففترهی  غراهیایی نبضفف  سففربدارار؛رویکرد ژیوپلیتی  و ژیو تط

 ادبی و مو(وعات -اسفتراتشی  نبضف  سربدارار؛مدنی  نبض  سربدارار؛ امعه شناسی؛ مو(وعات هرهنگی

رید مبل  ارسا  اصو و زد 1394مبرماه  30هنری ف زیینیا بر گار می کندا زدرید مبل  ارسا  دکیده م الات 

در دانشفففگاه حکی   1342اعلام شفففده اسففف ا زمار بر گاری اید همایش در زذر ماه  1342زبار ماه  30م الات

  (/http://cnf.hsu.ac.ir/sarbedaran/fa :سبگواری دواهد بودا)ا لاعات بیشتر در

 

 ایرارمشاهیر کتابشناسی معاصر »در مجموعه « مقدث ارموی»و «زلابگرگ تبرانی» -13

عنوار مجموعه ای اس  که از سوی مؤسسۀ دانۀ کتاو منتشر می شود و در «مشفاهیر کتابشناسی معاصر ایرار»

هر  لد به زند ی و زرار یکی از بگر ار عرصفۀ کتابشفناسی و نسخه شناسی می پردازدا  لد سوم اید کتاو به 

مؤلف کتاو ارزشفففمندالیریعۀ الی کوشفففش احمدر(فففا رحیمی ریسفففه نگاهی دارد به زند ی زلابگرگ تبرانی 

د مقدث الدیی مشفاهیر کتابشناسی معاصر ایرار نیگ به سید  لا تصفانیف الشفیعۀا هشفتمید کتاو از مجموعه

ارموی ادتصفا  دارد که توسفط عبدالقسفید  العی نگاشفته شده و از سوی دانه کتاو در سا   اری منتشر 

  .شده اس 

 (یا کنگریارسکه ای از ز  مساهر)سالاریار  -12

ز  مسففاهر)سففالاریار یا کنگریار(ا از  مله حکوم  های لرر دبارم هجری اسفف  که در دیل  شففکو  ره  و 

تاریخ اید حکوم  اکه به دو شاده دیل  و زذربایجار  .حاکمی  دود را به شفما  غرو ایرار بسط و توسعه داد

ر می رود زدرید حاکمار ز  مساهر توسط ت سفی   شته اس ا به  ور کامو و وا(  شنادته نشده اس  و  ما

اسفماعیلیار الموت از بید رهته باشفندا دو تد از مشففبورترید دبره های اید سفلسفلها وهسففودار بد مقمد بد 

مسففاهر )سففرسففلسففله شففاده دیل  ز  مسففاهر( و برادر  سففالار مرزبار بد مقمد بد مسففاهر) موسففس شففاده 

ا نکته  ال  تو ه در مورد ز  مسفاهر اید اس  که زنار به  ونه زذربایجاراارار و ارمنسفتار ز  مسفاهر( هسفتند

لرمطی تشفیع اسفماعیلی اعت اد داشفتند و به امام  دلفای ها می زمارا معت د نبودندا از مدارک اید امرا شعایر 

شواهد سکه ای از »مو ود بر روی بردی از سفکه های (فرو شده توسط زنار اس ا هرهاد دهتری می نویسد: 

ری نشففار می دهد که وهسففودار و برادر  مرزبار پیرو  ونه لرمطی میه  اسففماعیلی بوده اند و به هج 323

تاریخ و ع اید اسماعیلیها «ا) مبدوی  مقمد بد اسفماعیو و نه امام  دلیفه ها می ول امعگا اعت اد داشفته اند
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شفففترر نیگ در م اله  ( باما141-14۴ا  13۷۴تر مفه هریفدور بدره ایاتبرارانشفففر و پشوهش هرزار روزا 

تر مه «)نخسفتید داعیار اسماعیلی در شما  غرو ایرار و دراسار و ماوراء النبر»مق  انه دویش تق  عنوار 

( به اید  ۴4-23اصص 13ا 1321هریدور بدره ایانشفریه دانشفکده ادبیات و علوم انسفانی دانشگاه تبرارامبر

سکه های زق »( مرحوم ترابی  با بایی در کتاو 12-11نکته اشفاره و از اید نو( سفکه ها یاد کرده اسف ا) 

  .تصفففویری از اید نو( سفففکفه را ارایه داده اسففف « لویونلو و مبنفای وحفدت حکومف  صففففویفه در ایرار

متد روی سکه : علی دلیفه الله  وهسودار بد مقمد   سیف)سلف(  المقمد ا حاشیه: انما ولیک  الله و رسوله 

از سوره المایده ا متد پش  سکه: لا  ۴0ور الصلواه و یوتور الگکوه و ه  راکعورا زیه و الیید زمنوا و الیید ی یم

ا  323سنه رلث و اربعید و رلثمایه  ... اله الا الله  مقمد رسو  اللها حاشیه دادلی: بس  الله (رو هیا الدره  به

های زق لویونلو علیعمقمدع  عفرع اسمعیوعمقمد )سکه  *حاشفیه دار ی: مقمدععلیعالقسدعالقسید

ا   2131موزه زذربایجارا تبریگ: اداره کو موزه ها ا ۷و مبنای وحدت حکوم  صففویه در ایرارانشریه شماره 
14) 

 

  غراهیای تاریخی مسیر امام علی )(( به صفّید -11

شکر یار با مو(فو( بازشناسی مسیر لتملیف احمد دامه « غراهیای تاریخی مسفیر امام علی )((به صففّید»کتاو 

های ایشار در  و  اید مسیرهاا و امیر مؤمنار علی)(( از کوهه تا صفّیدا و مسیر باز ش  زر حضرت و منگلگاه

ر اید های ارایه شده دها و یاهتهنیگ بازشفناسفی مقو دلیا و مولعی   غراهیایی کنونی منط ه صففّید اس ا داده

 21صفففقه منتشففر شففده که  112اید کتاو در  .سفف ای و تق ی ات میدانی اکتاوا مبتنی بر پشوهش کتابخانه

ها و شففماری از منا ا معرهی شففده در اید کتاو اسفف ا صفففقه زر شففامو پیوسفف  تصففاویر رنگی از زیارتگاه

همچنید دو ن شفه  غراهیایی از مسفیر ره  و باز شف  امام )(( و نیگ مقو  نه صففیدا (فمیمه کتاو شده 

  .اس 

 

 )ب(موزه زستانه حضرت معصومه -1۴

های ایرار اس ا اید موزه در زبار سا  ترید موزهترید و غنیموزه زسفتار حضفرت معصومه)ب( یکی از لدیمی

شففمسففی یعنی دو سففا  لبو از تمسففیس موزه ایرار باسففتار در مقو ه دادلی حرم حضففرت ها مه  1312

ادامه  1313ا دی ماه معصفومه)ب( و مقو هعلی مسفجد شبید مطبریا هعالی  دود را زغاز کردا هعالی  موزه ت

به دلایو متعدد)از  مله لگوم  سفتر  هضفای  انبی و احداث سفادتمار  13۴1داشف  و از زر تاریخ تا سفا  

در دو  ب ه  13۴1هعلی( هعالی  زر متولف شففدا سففادتمار کنونی بعد از پیروزی ان لاو اسففلامی و در سففا  

ر اس  با اید حا  عده کمی از اهالی ل  و همچنید های کشوترید موزهسفادته شده اس ااید موزه یکی از غنی
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مندار حضرت معصومه)ب( از دیرباز معمولاً اشیای زایرید از و ود دنید  نجینه ارزشفمندی ز اه هستندا علاله

اند که در بید زنبا زرار نفیسفففی همچور مختلفی را تقف  عنوار هفدایفا و نیورات به اید بار اه ت دی  داشفففته

های دستبا  و سایر زرار هنری و تاریخی و ود دارند و امروزه نیگ مسفکوکات تاریخیا پاردههای دطیا لرزر

مندار بسیاری از زرار نفیس دود را یا به اید موزه اهدا و یا اهدای زرار تاریخی به موزه همچنار ادامه داد و علاله

شدند و به اید حرم مطبر دهد می کنندادر دورار صففویه و لا اریه شفاهار و شفاهگاد ار بسفیاری درولف می

 2شده اس ا اید موزه دارای حدود دلیو هدایا و نیورات بسفیاری توسفط پادشفاهار اید عصر به موزه اهدا می

هایمنسوو به امام ر(ا)(( و امام حسد)(( اس ا اید موزه دارای بخش هگار لرزر دطی و نفیس از  مله لرزر

طی و تبیی ا مسکوکاتا زرار ن اشی)از  مله شمایو امامار معصوم)(( ها و کت  دطیا تابلوهای دهای لرزر

کاریا های دستبا ازرار هلگیا کاشیو تصاویری از سلا ید دوره صفویها زندیه و لا اریه(ا لالی و لالیچهاپارده

اریا جهای لیمتی و احجار کریمهازرار حکاریا زرار شففیشففه و زبگینها سففنهکاری و منب سفففالینه ازرار دات 

هایی که توسفط لبرمانار مختلف به زسفتانه اهدا شفده اس ا مجموعه تمبرو اسکناب و بردی از مجموعه مدا 

  .زرار  بیعی اس 

 

 هصو نامه هرهنه ر(وی  -1۷

( منتشر شدا اید هصلنامه به صاح  امتیازی 42)ببار « هرهنه ر(وی»پشوهشی  -شفماره نب  هصفو نامه علمی

شفماره زر منتشر  1انتشفار دود را زغاز کرد و تاکنور  42ی هنری امام ر(فا)(( از سفا  بنیاد بید المللی هرهنگ

شفده اسف ا دراید هصفلنامها م الاتی در مو(وعات و مباحث کلامیاتربیتیاادلالیاسیاسی و تاریخی مربوط به 

ا)(( در رو  های هرهنگی امام ر(فف»امام ر(ففا)(( به دا  می رسففدام الات اید شففماره نشففریه عبارتند از:

علی بد »ا «اصففو  علمی و ادلالی منامره های ر(ففوی»ا«دصففو  زنده نگه داشففتد یاد و نام امام حسففید)((

 راحی مقتوایی و سففادتاری پرتا  زیارت »ا «موسففی الر(ففا)(( و سففب  زند ی اسففلامی در روابط ا تماعی

م ایسه اهدا  مبارزاتی »ا «د)((مقسفنات لفری در کلام امام ر(فا)(( و امام سجا»ا «مجازی اماکد متبرکه شفیعه

سادتار حمای  های مالی از زنار در نرام ح ولی اسلام )با تمرکگ بر روای  های »و « امام ر(ا)(( و انبیای البی

متد کامو اید هصففلنامه درسفای  بنیاد بید المللی هرهنگی هنری امام ر(ففا)علیه السففلام(ا بخش «ا امام ر(فا)((

 .لابو دسترسی اس http://www.shamstoos.ir/fa/faslname :هصلنامه به نشانی

 

 نشانه ای از تشیع ترکمانار لرالویونلو  -11

لرالویونلوها دارای  رایش ها و تمایلات شففیعی زشففکاری بوده اندا میگار اید  رایش های شففیعی به اندازه ای 

تشیعا ى  ستر  هر ده بیشتربوده اسف  که می توار  ف  حضور زنبا در زذربایجار و تبریگا مقیط مناسب  برا
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یا « پیشفف دمار»که از مدتبا لبو زغاز شففده بودا هراه  سففاد ا در همید راسففتاسفف  که بردی لرالویونلوها را 

صفویار مقسوو نموده اندا)ن :میشو مگاویاپیدایش دول  صفویاتر مه یع وو زژنداتبرار: نشر « پیشفروار»

اتر مه زذر 1۷10تا1310؛ هفانس روبرترویمراایرار در راه عصفففر  دید: تاریخ ایرار از 122ا 13۴1 سفففترها

(البته بایس  یادزوری نمود که بردی از 221ا  1311زهنچیاتبرار: موسفسفه انتشارات و دا  دانشگاه تبرارا

مق  فار میگار پفایبندی لرالویونلوها به تشفففیع را به اندازه ای می دانند که از اید توصفففیفات نیگ هراتر رهته و 

ایرار در سفففده »مقسففوو نموده اندا)ن : ولادیمیر هحودوروویچمینورسففکیا«شففیعیار غالی»لرالویونلوها را از

اتر مه مقمدبالر امیردانیانشفففریه دانشفففکده ادبیات و علوم انسفففانی «رکیه و ونیگپانگده )نب  هجری( بید ت

( از  مله شففواهدتمایلشففیعی لرالویونلوهاا و ود زرار هنری منتسفف  به 1۴0ا  1311ا 102دانشففگاه تبریگا 

 دزنباسف  که دارای مفاهی  و عناصفر شیعی اس ا از  مله اید زراران اشی روی کاغیی اس  که تصور می شو

مربوط به سففلسففله لرالویونلو اسفف انام امام علی)(( به دط کوهیا در مرکگ اید ارر و در دبار سففم  و امتداد 

یکی از  ال  ترید و مبمترید نمونه ها برای اسففتفاده از نام »دبار زاویه زر عر(ففه شففده اسفف ااید ن اشففی 

و کتیبه نگاری تیموریار و  توصففیف شففده اسفف ا)مبنازشففایسففته هراعناصففر هنر شففیعی در نگار ری« علی)((

(اندازه اید ارر ویشهاکه در موزه کاخ توپ اپی استانبو  104ا  1312صفویاراتبرار:موسسه مطالعات هنر اسلامیا

  .سففففففانففففتففففی مففففتففففر اسفففففف  10در  45نففففگففففه دارای مففففی شففففففودا 

وپ اپیا )عناصر تا کتیبه کوهی بناییا ن اشفی ت  ورلیا سده نب ا سلسله لرالویونلوا استانبو ا موزه کاخ «علی»

  (111هنر شیعی در نگار ری و کتیبه نگاری تیموریار و صفویارا  

 


