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كتابى پيرامون رخداد عظيم غدير و سيرة امام على به 
همت نمايندگى فرهنگى ايران و با حمايت كميتة مطالعات 
ــات مجمع جهانى اهل بيت به زبان آلبانيايى  و تحقيق

منتشر شد. 
ــارف اهل بيت و بيدارى  ــر مع ــتاى نش به گزارش خبرگزارى اهل بيتـ  ابناـ  در راس
بيشتر دوستداران و محبان اهل بيت در آلبانى و ديگر مناطق آلبانيايى زبان بالكان و نيز 
در ميان ساير مسلمانان اين مناطق، نمايندگى فرهنگى كشورمان با حمايت كميته مطالعات 
 مطالبى را درخصوص سيره و شخصيت امام على  و تحقيقات مجمع جهانى اهل بيت

و نيز رخداد غديرخم ترجمه كرد.
اين دو مجموعه در قالب دو كتاب از سوى مركز تحقيقات اهل بيت در تيرانا منتشر و براى 
مناطق آلبانيايى زبان بالكان از جمله در سطح آلبانى توزيع شد. در اين دو اثر به شكل گويا و 
رسا بسيارى از جنبه هاى ارزشمند زندگانى حضرت على و اهميت غدير خم بيان شده است.

چاپ كتاب الغدير عالمه امينى به زبان اردو در هند 
ــد. اين  ــر ش به گزارش خبرگزارى ابنا، كتاب الغدير عالمه امينى به زبان اردو در هند منتش
كتاب20 سال قبل، از سوى عالمه اختر رضوى ترجمه شده بود؛ اما به علت مشكالت مالى، 

تنها يك جلد از آن به چاپ رسيد.
ــه قرآن و عترت هندوستان ـ   كه در سال 2000 ميالدى توسط حجآل االسالم سيد  مؤسس
ــمع محمد رضوى يكى از روحانيان هندى تأسيس گرديده استـ  موفق شد با همكارى  ش
جامعآل المصطفى العالميآل ترجمه اين كتاب را پس از بازنگرى، در 11 جلد چاپ و منتشر سازد.

انتشار كتابى پيرامون رخداد عظيم غدير 
و سيرة امام على در آلبانى
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رونمايى از مجوعه 27 جلدى سلسله موضوعات الغدير 
به گزارش مؤسسه ميراث نبوت از كتاب 27 جلدى سلسله موضوعات الغدير كه حاصل پنج 
ــه «ميراث نبوت» است رونمايى شد. مراسم  ــال تالش علمى و مستمر محققان مؤسس س
رونمايى اين اثر  توسط حضرت آيآل اهللا العظمى صافى گلپايگانى برگزار شد و ايشان با تأكيد 
بر اين مطلب كه شيعه هميشه بايد به دنبال ترويج معارف اهل بيت باشد، گفتند: ترويج 
معارف اهل بيت و علوم اسالمى يكى از كارهاى بسياربسيار با فضيلت و با اهميت است 

كه هميشه بايد شيعه دنبال اين موضوع باشد.

 كتاب « اسلوب على بن ابى طالب
فى خطبه الحربيآل»

ــانى كتابخانه اميرالمومنين به گزارش پايگاه اطالع رس
ــن ابى طالب  فى خطبه  ــلوب على ب ، كتاب اس
الحربيآل نوشته دكتر على احمد عمران، مدير گروه ادبيات 
ــگاه اهليه بحرين، در سال 1390 با كيفيتى  عرب دانش

ممتاز در بيروت منتشر شده است.
ــالة دكترى نويسنده در رشته ادبيات  اين اثر در واقع رس
ــگاه منوبه در كشور تونس است. وى در  عرب در دانش

اين اثر كوشيده تا بر محور خطبه هاى جهادى اميرالمؤمنين كه در ضمن يا درباره جنگ 
ايراد شده است، اسلوب ادبى و شيوه بالغى حضرت را بررسى و معرفى نمايد.

ــهدالرضا  مشرف شده و از منابع  ــاله خود به مش مؤلف طى چند نوبت جهت تدوين رس
كتابخانه تخصصى اميرالمؤمنين على استفاده نموده است.

گفتنى است؛ اين اثر به همت انتشارات كتابخانه تخصصى اميرالمؤمنين على مشهد منتشر 
شده و براى همة عالقه مندان به نهج البالغه و محققين ادبيات عربـ  به ويژه مباحث بالغى 

ـ بسيار سودمند است.
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ــور نوشته نويسنده ترك زبان رزيت  به گزارش پايگاه آمازن، كتاب امام على دالور سلحش
ــى  ــارات فورگاتن بوك  در 142 صفحه به زبان انگليس ــوى انتش هايالماز به تازگى از س

منتشر شد.
نويسنده در مقدمه كتاب مى نويسد: امام على ابن ابى طالبدر ميان تمامى اصحاب 
پيامبر مهم ترين و شجاع ترين فرد است. ايشان مظهر شجاعت و رشادت در تاريخ اسالم 
بوده اند. اين كتاب نگاهى دوباره به زندگى نامه اين يگانه دالور جهان اسالم انداخته و به 
بررسى اقدامات و شخصيت ايشان و نيز تالش هاى وى در دفاع از اسالم در طول دوران 

حياتش مى پردازد.
نويسنده، تا كنون 10 كتاب در مباحث مختلف اسالمى، به زبان تركى تأليف نموده است 
و اين كتاب را نيز ـ كه در سال 2008 به زبان تركى منتشر شده بود ـ موفق شد در سال 

2011 به زبان انگليسى ترجمه و چاپ نمايد.

 كتاب «امام على بن ابى طالب
دالور سلحشور»
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كتاب «التسميات بين التسامح العلوى 
والتوظيف االموى»

 
به گزارش پايگاه اينترنتى مركز االبحاث العقائديآل، دهمين جلد از سلسه كتب ردالشبهات اين 
مركز را با عنوان فرعى التسميات بين التسامح العلوى والتوظيف االموى نوشته حجآل االسالم 

و المسلمين سيد على شهرستانى در 544 صفحه از سوى انتشارات مركز منتشر شد.
اين كتاب به دو بخش اصلى تقسيم شده و به بررسى شبهة نام گذارى فرزندان امامانبه 
نام هاى خلفا مى پردازد. بخش اول: التسميآل بعمر وعثمان و عائشآل؛ بخش دوم: فى التكنيآل 

بأبى بكر.
در بخش اول در چند مقدمه با اشاره به نام گذارى در ميان عرب و در اسالم و همچنين داليل 
ــير تاريخى مسأله پرداخته و نقش برخى افرادـ  از  ــامى فرزندان ائمه با خلفا، به س تطابق اس
جمله معاويه ـ را در «جنگ اسامى» تبيين مى كند. وى در قسمت بعد به نام گذارى ها ميان 

طالبيان با تأكيد بر اميرالمؤمنين مى پردازد.
ــد كتاب از قول اميرالمومنين آمده كه  ــت كه بر روى جل از نكات قابل توجه، روايتى اس
حضرت در مقاتل الطالبيين، درباره فرزندشان عثمان فرمودند: او را به اسم برادرم عثمان بن 

مظعون ناميده ام. 
ــر شده، از سوى مسئوالن مركز، در پايگاه  ــت اين كتاب كه در سال 1389 منتش گفتنى اس

اينترنتى مركز االبحاث العقائديآل جهت استفاده عالقه مندان قرار داده شده است.



364
13

90
ييز

ـ  پا
وم 

 س
اره

ــم
ـ ش

هى 
ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
كتاب «واليآل على فى القرآن من كتب السنآل»ف

ــه گزارش پايگاه دارالهدى، كتاب واليآل على فى  ب
القرآن من كتب السنآل نوشته حجت االسالم و المسلمين 
ــارات دارالهدى الحياء  ــوى انتش دكتر نجاح طائى از س

التراث (بيروت) منتشر شد.
اين كتاب  در ده جلد سامان يافته است و جلدهاى اول تا 
نهم آن ويژة آيات مختلف قرآن از ابتدا تا سورة اخالص 
است كه در ذيل هر آيه روايات مربوط به آن آورده شده 

است. جلد دهم در چهار باب به اين شرح آمده است: اهل البيت الثقل االكبر؛ الواليآل؛ افضليآل 
االمام علي على كل المسلمين؛ عدالآل الصحابآل مشروع اموى معارض لعصمآل االئمآل.

ــارات دارالمحجآل،  ــانى انتش به گزارش پايگاه اطالع رس
كتاب امام على رهبر سياسى نمونه نوشته عبداهللا الشريدآل 

از سوى اين انتشارات به چاپ رسيده است.
اين كتاب به زبان عربى روز نوشته شده است و نكته اى 
ــلط  ــب توجه مى كند آگاهى و تس ــه جلب در آن جل ك
چشم گير نويسنده به تمامى مصادر ذكرشده و همچنين 

ــت؛ بلكه تتبع و كنجكاوى نويسنده بسيار زياد بوده و تمام  اطالع او از منابع روز و جديد اس
ــت و تعليقات، مستند كرده است و  مطالبى را كه در اين كتاب نقل كرده در پاورقى و فهرس
اهميت اين تعليقات و پاورقى ها از متن بحث كمتر نيست. تبويب و عنوان بندى كتاب به گونه اى 

است كه در ساختن يك تصوير ذهنى از كتاب و منظور آن به خواننده كمك مى كند.
ــنده در اين كتاب غالباً به بحث كامل و مستوفى پرداخته و  نتيجه گيرى خوبى داشته  نويس

است. وى همچنين  در ارائة مباحث، روش جسورانه و نقادانه اى دارد.

 كتاب «االمام على
 القائد السياسى االمثل»
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معرفى دانشنامه «امامت» جهت تحقيق و 
پژوهش محققان امامت پژوه

دانشنامه امامت به همت محققان و پژوهش گران مركز 
تحقيقات كامپيوترى علوم اسالمى با هدف تسهيل 
ــان و دانش پژوهان  ــر پژوهش و تحقيق محقق در ام

امامت پژوهى تهيه شده است. اين دانشنامه كه در سال گذشته رونمايى شده است، با 1488 
مطلب در قالب 75 نمايه (شامل 19 نمايه اصلى و 56 نمايه فرعى) بر روى پايگاه اينترنتى 

حوزه نت  براى استفاده محققان و پژوهش گران قرار داده شده است.
از نمايه هاى اصلى اين دانشنامه مى توان به «مفهوم شناسى امامت»، «اهميت و ضرورت 
ــنت»، «صفات و ويژگى هاى امام» و «وظايف و شئون  امامت»، «امامت در قرآن و س
ــفة امامت)»  اشاره كرد. از نمايه هاى فرعى اين دانشنامه  امام (علت غايى وجود امام يا فلس
ــول»، «امامت و  ــتى و حقيقت امامت»، «فرق ميان امام، نبى و رس نيز مى توان به «چيس
ــت و خالفت»، «كالمى يا فقهى بودن بحث امامت» و «امامت از اصول  خاتميت»، «امام

دين يا مذهب؟» اشاره كرد.
عالقه مندان مى توانند جهت استفاده از اين دانشنامه ارزشمند به آدرس اينترنتى ذيل مراجعه 

كنند. پايگاه حوزه ← دانشنامه ← عقايد ← امامت 
http://www.hawzah.net/FA/Subjects.html?SubjectID=3823 

مصاحبه روزنامه نگار لبنانى با امام علي
به گزارش پايگاه نجم النجوم، مصاحبه با امام علي بن ابي طالب عنوان كتابي است كه به 
تازگي از نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني رياض نجيب الريس، به چاپ رسيده است. 
وي در اين كتاب مصاحبه اي فرضي با اميرالمومنين را انجام داده و با استفاده از سخنان 
آن حضرت در نهج البالغه، به پرسش ها پاسخ مي دهد. بيشتر عنوان هاى مطرح شده در اين 
كتاب دربارة مسائل و جريانات اخير كشورهاى عربى و اسالمى است كه در 91 صفحه، از 
سوي انتشارات رياض الريس در بيروت منتشر شده است. البته پيش از اين، مجله المستقبل 

در سال 1983 در شمارة 314 خود، اين مصاحبه را به چاپ رسانده بود.




