صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا صابری خورزوقی

• با توجه به استفاده فراوان از آیات قرآن و اسماء مقدسه ،رعایت احکام شرعی یادآوری می شود.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان شهید نامجو ،کوچه شهدا ،پالک ،58واحد 4

• نقل مطالب این روزنامه ،حتی بدون ذکر منبع ،برای عموم عالقه مندان آزاد است.

تلفن 77642873 :نمابر77642897 :
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توسط معاون فرهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان؛

به یاد حجت منتظر

امام علی(ع) فضای سرزمین ظهور را
چگونه ترسیم کردند

-قسمت اول-

مجید فروزان مهر پژوهشگر حوزه قرآن و عترت معتقد است که
در دوران حکومت امیرمؤمنان(ع) در جامعۀ مسلمین ،فتنههای سختی
به وجود آمد که ایشان به خوبی فتنه و فضای غبارآلود آن را برای مردم
تبيین کرده و راهکارهائی برای برونرفت از آن به مردم تعلیم داده و
در عمل اجرا کردند.
بیتردید «مهدویت و امرظهور» اساسیترین مسئلۀ زندگی ما
انسانهاست .ائمۀ اطهار(ع) هر کدام در دوران خود بر اساس برنامهای
الهی در تحقق امر ظهور نقش ویژهای را ایفاء کردند که با بررسی مسئله
«مهدویت» از منظر هر کدام از ائمه(ع) میتوانیم به نقش آنان در تحقق
این امر بیش از پیش پی ببریم؛ مسئلهای که تمام انبیاء و اهلبیت(ع)
بارها و بارها بشریت را نسبت به آن متذکر شدند و حتی به تبيین آن
نیز پرداختند.
در این بخش دومین قسمت از مصاحبه با «مجید فروزانمهر» محقق
و پژوهشگر نهجالبالغه دربارۀ نقش و جایگاه امیرالمؤمنین(ع)
در تحقق آرمان مهدوی منتشر میشود .وی کارشناس ارشد علوم
حدیث از دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری و دانشجوی دکتری
نهجالبالغه است.
این پژوهشگر نهجالبالغه معتقد است :بخش عمدهای از مبانی علمی
و نظری مربوط به مهدویت و آرمان مهدوی را میتوان بر اساس تبيینها
و بیانات امیرمؤمنان(ع) پایهریزی کرد.
مهدویت ،موضوعی است که باید از طریق قرآن و عترت(ع) تبيین
شود وگرنه پیرایهها و انحرافات ،به مرور زمان دامنگیر این اندیشه زالل
خواهد شد ،پس میتوان با تفقه و تفکر عمیق در احادیث امیرمؤمنان(ع)
درباره مهدویت ،برای رسیدن به یک مبانی متقن مهدوی و اندیشه زالل
مهدویت اقدامات مؤثری انجام داد.

* امیرمؤمنان(ع) در فرازهائی از نهجالبالغه به فضای
قبل از ظهور اشاره داشته و به تبيین و حتی تصویرگری مصائب
و فتنههای آخرالزمان میپردازند ،به عنوان مثال ،از جنگی
سخن میگویند که چون درندهای است که از شدت خشم،
چنگ و دندان نشان میدهد و از سوی دیگر ،چون حیوان
شیردهای است که شیرش فراوان و شیرین است .لطفا در
این باره توضیح بیشتری دهید؟

ابتدا مقدمهای عرض کنم و بعد به توضیح فراز خطبهای که اشاره
کردید بپردازیم .از آنجا که با ظهور امام مهدی(عج) ،ظلم و جور از
بین رفته و قسط و عدل همه جا را فرا میگیرد ،گروهی که اهل ظلم و
ستم بوده و حیات خود را در ّ
شر و فساد میبینند ،در برابر این حقیقت
مقاومت کرده و فضای آخرالزمان را با آشوب و فساد دچار سختی
و دشواری میکنند.
از آیات و روایات استنباط میشود که قبل از ظهور ،سختیها و
شدائد به صورت جنگها ،ناامنیها ،هرج و مرج ،فساد و تباهی
ظهور کرده و فتنههائی همچون فتنۀ سفیانی و دجال نمایان خواهد
شد .در حقیقت جبهۀ باطل و در رأس آنان ابلس لعین که حیات
خود را ،رو به افول میبینند ،از هیچ کاری برای به فساد کشاندن
دنیا دریغ نخواهند کرد.
ً
در ادبیات دینی از این فضا عموما با عنوان «مالحم و فتن» نام برده
ً
شده است که عموما اشاره به سختیها و فتنههای آخرالزمان دارد.
امیرمؤمنان(ع) نیز در کالم خود به فضای قبل از ظهور اشاره داشته و به
تبيین مصائب آخرالزمان میپردازند.
َ َُ ْ
ایشان در بخشی از خطبه  138میفرماید« :ح َّتى تق َوم ال َح ْر ُب
ُ ْ َ َ َ َ ً َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ لاَ ُ ُ ْ ً َ ُ َ ْ َ ً
وء ًة أخ ف َها حلوا َرضاع َها علقما
ِبکم على س ٍاق ب ِادیا نو ِاجذها ممل
َ
ع ِاق َب ُت َها» ،تا آنگاه که جنگى سخت در میان شما ایجاد شود ،جنگى
که چونان درندهاى دندان نشان دهد ،همانند حیوانى شیرده که
پستانهایش پر شیر باشد و شیرش به دهانها شیرین آید ،اما در
پایان به تلخی بدل شود.
همانگونه که شما در سؤال اشاره کردید ،امیرمؤمنان(ع) در این عبارت
از جنگی به میان میآورد که چند ویژگی دارد :بسیار شدید است ،چون
درندهای است که از شدت خشم ،چنگ و دندان نشان میدهد ،مانند
حیوان شیرده است که شیرش فراوان و شیرین است و برای کسانی که
جنگ را فراهم کردند به ظاهر شادمانی و منافعی دارد ،پایان این جنگ،
تلخ و گزنده است که عاقبت خوبی برای آنها ندارد.
حضرت در ادامۀ این کالم ،به آمدن فردائی خبر میدهند که
والی عادلی خواهد آمد و عدل و داد را برپا میکند که منظور
َ لاَ
َ
ْ َ ٌ لاَ َ ُ َ
امام مهدی(عج) است« ]1[:أ َو ِفی غ ٍد َو َس َیأ ِتی غد ِب َما ت ْع ِرفون
َ
ُْ ُ ْ
ُ َ ََ
َ
ْ
َیأخذ ال َو ِالی ِم ْن غ ْی ِر َها ع َّمال َها على َم َس ِاو ِئ أع َم ِال َها» ،آگاه باشید
که در فردا ،فردائی خواهد آمد و ندانید با خود چه خواهد آورد،
فرمانروائى که نه از این قوم است ،کارگزاران را به سبب اعمال
ناپسندشان باز خواست خواهد کرد.
پس با توجه به ادامه کالم که در مورد امام مهدی(عج) است ،میتوان
گفت این جنگ که بسیار شدید بوده و حضرت اوصاف آن را بیان
کردند ،قبل از ظهور امام مهدی(عج) یا همزمان با ظهور ایشان واقع
خواهد شد.
ادامه دارد...

برنامههای فرهنگی زائرین دانشگاهی عتبات تشریح شد
معاون فرهنگی ستاد عمره و عتبات
دانشگاهیان گفت :اولین بسته
فرهنگی ،ویژه زائرین هجدهمین
دوره عتبات دانشگاهیان در حال
چاپ ،آمادهسازی و توزیع بین
کاروانهای دانشگاهی است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی
لبیک ،حجتاالسالم والمسلمین
منصورآبادی ،معاون فرهنگی ستاد
عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:
اولین بسته فرهنگی ،ویژه زائرین
هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان
در حال چاپ ،آمادهسازی و
توزیع بین کاروانهای دانشگاهی
است .حجتاالسالم والمسلمین
منصورآبادی گفت :بستههای
فرهنگی بزودی به دفاتر ستاد
در سراسر کشور ارسال میشود و
درهمایشهایاستانییاکالسهای
کاروانی تقدیم زائرین گرامی
خواهد شد.

پست الکترونیکetedaldaily@yahoo.com :

معاون فرهنگی ستاد عمره و عتبات
دانشگاهیان گفت :از محتوای این
بسته آموزشی سؤاالتی طراحی
شده و مسابقه کتابخوانی آن نیز در
سامانه جامع عتبات دانشگاهیان
برگزار میشود.
حجتاالسالم و المسلمین
منصورآبادی ادامه داد :برنامههای
فرهنگی متنوعی برای زائرین
دانشگاهی در نظر گرفتهایم که
اهدای این بسته ،اولین برنامه

با حضور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان؛

نقاط قوت و ضعف
اعزامهای عتبات دانشگاهی
بررسی میشود

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با حضور در عراق نقاط قوت و ضعف
اعزام های این ستاد را در دوره گذشته مورد بررسی قرار داد.
حجت االسالم سید محمد رضا فقیهی؛ رئیس ستاد عمره و عتبات
دانشگاهیان وارد عراق شد.
وی در این سفر نقاط قوت و ضعف اعزام های این ستاد را در دوره گذشته مورد
بررسی قرار داده و از هتل هائی که قرار است کاروان های عتبات دانشگاهیان
در این دوره در آنها مستقر شوند ،بازدید کرد.
رئیس و نمایندگان ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در نظر دارند با برگزاری
جلسات مختلف با نمایندگان سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری
در شهرهای مقدس عراق ،مقدمات برگزاری برنامه های مختلف حضور
دانشگاهیان در هجدهمین دوره عتبات را فراهم آورند.
از جمله پیشنهادات مطرح شده ،افزایش حضور زائرین در کاظمین و بازدید
از مسجد تاریخی براثا بود که نتیجه این پیشنهادات با بررسی ها و پیگیری از
ً
واحدهای مربوطه ،متعاقبا اعالم می شود.
اعزام زائران دانشگاهی به عتبات عالیات از اول بهمن ماه سال جاری آغاز و
تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

فرهنگی پیش از سفر است.
وی بیان کرد :از همه ظرفیتهای
موجود فرهنگی ستاد استفاده
خواهیم کرد تا این دوره نیز همانند
دورههای قبل باشکوه و شایسته
کاروانهای دانشگاهی کشور
برگزار شود.
معاون فرهنگی ستاد عمره و عتبات
دانشگاهیانبااشارهبهاینکهبرنامههای
مختلف فرهنگی در طول سفر برای
زائرین دانشگاهی تدارک دیده شده

است ،افزود :کاروانهای دانشگاهی
عالوه بر برنامه های زیارتی ،در
برنامههای روایتگری و همایشها
همحضورخواهندداشت.
حجتاالسالم و المسلمین
منصورآبادی گفت :برنامه
نجفشناسی در مقام صافی صفا،
بازدید از بیت امام خمینی(ره)،
زیارت مرقد عالمه امینی و بازدید از
کتابخانه آن عالم بزرگوار ،برگزاری
زیارت نیابتی و برنامه سالم اول از
برنامه های نجف اشرف است.
وی ادامه داد :برگزاری همایش
احلی من العسل ،برنامه روایتگری
در جوار مرقد جناب حر و برگزاری
مراسم سالم اول و وداع از جمله
دیگر برنامههای فرهنگی ستاد
در کربالاست که این برنامه ها با
همکاری دفاتر بعثه مقام معظم
رهبری در شهرهای کربال و نجف
اجرا خواهد گردید.

اردبیلیها در عراق
زائرسرا میسازند
ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اردبیل از ساخت زائرسرای
اردبیلی ها در عراق خبر داد.
اسفندیار هوشیار روز چهارشنبه در نشستی با فرماندار مشگین شهر همچنین
با بیان اینکه عملیات اجرائی مسجد صفویه در کاظمین عراق به اتمام رسیده
از تکمیل بیش از  160هزار متر مربع صحن حضرت زینب (س) در کربال
خبر داد.
وی همچنین گفت :مردم این استان در کمک به بازسازی عتبات عالیات رتبه
دوم کشور را به خود اختصاص داده اند.
هوشیار به راه اندازی ستادهای فرعی ستاد عتبات عالیات استان با کمک
ائمه جمعه در مراکز بخش ها اشاره کرد و خواستار کمک اهالی حسینی
اردبیل به این ستاد شد.

امام جمعه مشگین شهر نیز در این جلسه از همکاری کم نظیر اهالی حسینی
مشگین شهر به ستاد عتبات این شهرستان قدرادانی کرد.
حجت االسالم رضا باوقار خواستار واگذاری مکان مناسب برای استقرار این
ستاد توسط شورا و شهرداری مشگین شهر شد.
در سال  95تعهد استان اردبیل در کمک به بازسازی عتبات عالیات در کشور
عراق  10میلیارد ریال بود.

•

تقدیم  ۸هزار شاخه گل
از نرگسزارهای بهبهان
به حرم مطهر رضوی

جشنواره ملی گل نرگس بهبهان
با اهدای  ۸هزار شاخه به حرم
رضوی ،روز پنجشنبه  ۲۱دی
آغاز شد.
کبری ابوعلی مدیر میراث
فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری بهبهان اعالم کرد:
افتتاحیه جشنواره ملی گل نرگس
بهبهان ساعت  ۱۵:۳۰روز
پنج شنبه  ۲۱دی ماه در مجتمع
گردشگری قدسی با حضور
استاندار
شریعتی
دکتر
خوزستان برگزار شد و با
برنامههای متنوعی تا  ۶بهمن
ادامه پیدا میکند.
وی گفت :جشنواره گل نرگس
با اهدای  ۸هزار شاخه گل به
آستان امام رضا(ع) آغاز شده كه
اهدای بخشی از این شاخههای
گل به صورت نمادین همراه

با چاووشیخوانی و موسیقی
محلی بهبهان از محل امامزاده
حیدر شهرستان انجام شد.
مدیر میراث فرهنگی بهبهان
به ایكنا گفت :این گلها با
هواپیما در چند نو بت به حرم
امام رضا(ع) ارسال شده و
در میان زائران توزیع شد.
بخشی از این گلها نیز از
طرف نرگسکاران بهبهان به
حرم حضرت معصومه(س)،
شاهچراغ و همچنین عتبات
عالیات اهداء میشود.
گفتنی است ،جشنواره گل نرگس از
سزارهای
 ۲۱دی تا  ۶بهمن در نرگ 
خ
بهبهان برگزار میشود که در تاری 
 ۲۱و  ۲۲و  ۲۸و  ۲۹دی ماه
و همچنین  ۵و  ۶بهمنماه این
جشنواره با ویژهبرنامههائی برای
عموم مردم همراه خواهد بود.

کمک پنج میلیارد تومانی مردم
خراسان شمالی به بازسازی عتبات
مردم خراسان شمالی در ده
سال گذشته ،پنج میلیارد تومان
برای بازسازی عتبات عالیات
کمک کردند.
رئیس ستاد باز سازی عتبات عالیات
خراسان شمالی گفت :در بازه زمانی
ده کمک پنج میلیارد تومانی مردم
خراسان شمالی به بازسازی عتبات
عالیات ساله ،پنج میلیارد تومان
وجه نقد و سه کیلوگرم طال و جواهر
برای بازسازی عتبات عالیات در
خراسان شمالی جمع آوری شد.
محمد صفری افزود :دراین مدت
500استادکارنیزبهایناماکنمقدس
اعزام شدند.

وی همچنین با اشاره جمع آوری
 600میلیون تومان وجه نقد،
 350گرم طال و اعزام صد نفر
استاد کار در 9ماه امسال گفت :با
جمع آوری وجوه نقدی و غیر نقدی،
 50درصد از تعهدات استان
خراسان شمالی برای ساخت
صحن حضرت فاطمه (س) در حرم
امیر المؤمنین (ع) محقق شد.
تعهد امسال ستاد بازسازی
عتبات عالیات خراسان شمالی یک
میلیارد و  200میلیون تومان است.
پارسال صد در صد تعهد ستاد بازسازی
عتبات عالیات خراسان شمالی
تحقق یافت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی ساوجبالغ خبر داد:

تجلیل از خادمین اربعین حسینی (ع)

كمك یک میلیارد و  350میلیون ریالی مردم خمین
برای بازسازی عتبات عالیات

رئیس ستاد عتبات عالیات خمین
گفت :مردم این شهرستان از ابتدای
سال جاری تاکنون برای بازسازی
عتبات عالیات مشارکت یک میلیارد
و  350میلیون ریالی داشتند.
حیدر خسروی به ایرنا گفت :تعهد
امسال کمک های مردمی در خمین
یک میلیارد و  500میلیون ریال بوده
که در در  9ماه امسال  90درصد آن
محقق شده است.

وی بیان کرد :یک میلیارد و 100
میلیون ریال از کمک های مردمی
امسال خمین برای بازسازی عتبات
عالیات به صورت نقدی و بقیه
غیر نقدی است.
خسروی افزود :در سال جاری
 2موکب نیز برای اربعین حسینی
توسط خیران این شهرستان در
کربالی معلی بر پا شده بود که
 10میلیارد ریال از کمکهای مردمی
و نذورات توسط این موکبها
جمع آوری شده است.
وی بیان کرد :سه تخته قالی به ارزش
 250میلیون ریال نیز توسط بانوان
نیکوکار خمینی در قالب طرح
شفاعت با گرههای آسمانی برای
بازسازی عتبات عالیات تولید و
هدیه شده است.
خسروی بیان کرد :طرح شفاعت و
گره های آسمانی از زمستان پارسال
کلید خورد و در این راستا 300

بافنده قالی اعالم آمادگی کردند
که  20نفر از آنان از سال گذشته در
 2کارگاه تولیدی در حال بافت
قالی هستند.
رئیس ستاد عتبات عالیات خمین
گفت :در این کارگاه ها پنج دار
قالی دیگر در ابعاد  6متری به ارزش
هر یک  60میلیون ریال توسط
بافندگان در حال بافت است.
خسروی خاطرنشان کرد :ستاد
عتبات این شهرستان بیش از 200
خادم دارد که  100نفر آنان زن
هستند تا هدایا و نذورات مردم را در
مساجد جمع آوری کنند.
وی گفت :هرسال بیش از 15
خادم به صورت داوطلبانه در
طرحهای بازسازی کربال و نجف
به مدت یک ماه به عتبات عالیات
اعزام می شوند.
خسروی اظهارکرد :این خادمان با
ارادتی که به اهل بیت (ع) دارند در

ترغیب مردم برای کمک به بازسازی
عتبات عالیات و جمع آوری نذورات
نقش آفرینی می کنند.
رئیس ستاد عتبات عالیات خمین
یادآور شد :سال گذشته رتبه
یک میلیارد و  480میلیون ریال
کمکهای مردمی و نذورات این
شهرستانبرایبازسازیعتباتعالیات
جمع آوری شد.
خسروی بیان کرد :جمع آوری
کمکها و نذورات مردمی این
شهرستان برای ساخت صحن
حضرت زهرا (س) در  22هزار
مترمربع،صحنحضرتزینب(س)
در کربال در قالب طرح سند افتخار،
ترفیع هشت متر گنبد امام حسین (ع)
هزینه می شود.
شهرستان خمین از توابع استان
مرکزی  105هزار نفر جمعیت
و در فاصله  61کیلومتری اراک
قرار دارد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی
ساوجبالغ از برگزاری آئین تجلیل
از از خادمین اربعین حسینی (ع) به
همت ستاد عتبات عالیات در کانون
امام علی(ع) هشتگرد خبر داد.
چاپی معاون پرورشی و تربیت
بدنی شهرستان از برگزاری آئین
تجلیل از از خادمین اربعین
حسینی (ع) به همت ستاد عتبات
عالیات و با حضور مسئولین
استانی و شهرستانی در کانون
امام علی(ع) هشتگرد خبر داد.
وی افزود :در این همایش
حجت االسالم و المسلمین
ناطقی امام جمعه شهرستان

ساوجبالغ به ایراد سخن پرداخت
و خدمت به زائرین سیدالشهداء
(علیهالسالم) را سعادتی بزرگ
و آنرا مایه خشنودی و رضایت
حق تعالی و ائمه عصمت و
طهارت دانست.
معاون پرورشی آموزش و پرورش
شهرستان اظهار داشت:
خدمتگزاران این ستاد باید زمینه
مشارکت مردم را در زمینه اسکان
و تغذیه فراهم آوردن و دولت نیز
وظیفه بسترسازی این مراسم و
تأمین و امنیت آن را دارند.
در پایان از عوامل ستاد عتبات
عالیات تقدیر و تشکر به عمل آمد.

