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برگزاری دومین همایش تجلیل از کاروان قرآنی
پیادهروی اربعين

مقاالت
تداوم دریافت
ِ
چهاردهمین همايش دكترین مهدویت

حرم مطهر امام رضا (ع) به تالوت
آیات قرآن می پردازند.
موجانی با بیان اینکه همچنین
اجرای تواشیح دسته جمعی با
حضور گروه های شرکت کننده در
پیاده روی اربعین از دیگر برنامه های
این مراسم است ،اظهار کرد :اجرای
مشترک  5گروه تواشیح فدک مشهد،
معراج قم ،فلق اصفهان ،طارق تبریز
ّ
و محمد رسول الله (ص) تهران
از دیگر برنامه ها می باشد.

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

دبیرکارگروه قرآنی اربعین با اشاره
به برگزاری دومین همایش تجلیل
از کاروان قرآنی پیاده روی اربعين
حسینی گفت :این مراسم در
قالب کرسی تالوت رضوی نیمه
دوم اسفند ماه در مشهد مقدس

 -قسمت چهارم-

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.
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.

* فتنههای آخرالزمان در کالم امیرالمؤمنین(ع)

از آنجا که در سختیهای آخرالزمان ،فضا غبارآلود بوده و شناخت حق
و باطل سخت است ،از آن شرائط به «فتنه» تعبیر شده است .در دوران
حکومت امیرمؤمنان(ع) نیز 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.
جایگاه امیرمؤمنان(ع) در تبيین فتنه و راه عبور از آن ،آنچنان اهمیت دارد
که خود در یکی از خطبههائی که برای مردم بیان کردند ،در این مورد
َ ِّ َ َ ْ ُ َ ْ
فرموند« :ف ِإنی فقأت ع ْی َن ال ِف ْت َنة» ،من چشم فتنه را برکندم و در ادامه،
اشاره به فتنههای آینده میکنند که حوادث سخت و دشواری در انتظار
مردم است و این شدائد ادامه دارد تا اینکه خداوند فتح و پیروزی را برای
گروهی از خوبان قرار خواهد داد و با تالش این ابرار که خداوند آنها
َ َ َ َ َّ ْ
را باقی نگه داشته است ،فتنهها پایان خواهد یافت«َ :و ذ ِلک ِإذا قل َصت
َ َ
ًَ
ُّ ْ َ َ ُ
ُ َ
َ ُ َ ْ َ
ح ْر ُبک ْم َو ش َّم َرت ع ْن َس ٍاق َو ضاق ِت الدن َیا عل ْیک ْم ِضیقا ت ْس َت ِطیلون َم َع ُه
َ
أْ
َّ
َ ْ لاَ َ َ ُ َ ْ
ُ
أ َّی َام ال َب ِء عل ْیک ْم ح َّتى َیف َت َح الل ُه ِل َب ِق َّی ِة الْب َر ِار ِم ْنک ْم» ،و این به هنگامى
است که جنگها در میان شما به دراز کشد و آتش آن افروخته و جهان
بر شما تنگ شود ،روزهاى بال و مصیبتتان به درازا کشد ،تا زمانیکه خدا
آن گروه از نیکوکاران را که در میان شما باقى ماندند ،پیروز کند.
صاحب کتاب «منهاجالبراعه» در شرح خود بر این قسمت از خطبه،
َ أْ َ
«لب ِق َّی ِة الْب َر ِار» احتمال قویتر را آن دانسته است که این
در مورد عبارت
موضوع به دوران ظهور امام مهدی(عج) مربوط است که پیروزی واقعی
برای گروهی از ابرار و خوبان خواهد بود ]2[.در حقیقت امیرمؤمنان(ع)
با روشنگریها و اقدامات مدیریتی خود ،فتنه را برای همگان تبيین
کردند تا در همۀ زمانها به خصوص در فتنههای آخرالزمان ،بتوان از
این اقدامات بهره گرفت و بهترین راه را برای عبور از شرائط سخت و
دشوار آینده انتخاب کرد.

* امیرالمؤمنین(ع) در بیاناتشان چه مشخصاتی را درباره
اصحاب امام مهدی(عج) بیشتر مورد توجه قرار دادند؟

از آنجا که ظهور ،نقطه عطف تاریخ بوده و حکومت عدل جهانی
مطابق با فطرت بشر است و همۀ پاکطینتان خواستار چنین حکومتی
هستند ،عدهای خود را برای این امر آماده کرده و همه وجودشان را برای
آن مهیاء میکنند.
هنگامی که امام مهدی(عج) ظهور میکند این عده ،خود را به او رسانده
و در حضورش آماده خدمت میشوند .این گروه بر اساس آنچه در
گذشته گفته شد ،جامهای حکمت را صبح و شام نوشیده و با تعلیم
و تربیتهای الهی در خیل بندگان صالح خداوند قرار گرفتند ،بندگان
صالحی که خداوند آنها را به میدان آورده و ایشان با مدیریت خود
که از آن با عنوان «مدیریت صالحان» یاد شد ،فضای دشوار فتنهها
و سختیها و ظلم و فساد را به سمت اصالح پیش برده تا قسط و عدل
جایگزین ظلم و ستم شود.
امیرمؤمنان(ع) در کالمی به این موضوع اشاره داشته و میفرماید:
ً َ لاَ ُ َ َ َ ٌ َّ لاَّ
ْ ًُ
َ أَ َ َّ أْ َ ُ ُ ْ ً
«ل ُت ْملن ال ْرض ظلما َو َج ْورا ح َّتى َیقول أحد الل ُه ِإ ُم ْس َتخ ِفیا ث َم
َ ْ َّ َ
ً
ْ ُ ْ ً
ً َ ْ لاً َ
َ َ َ
ین َی ْمل ُئون َها ِق ْسطا َو عد ک َما ُم ِل َئت ظلما َو َج ْورا»،
ی الل ُه ِبق ْ ٍو م َص ِال ِح 
یأ ِت 
(زمانى خواهد آمد) که زمین از ظلم و جور پر شود تا جائى که نام خدا را
در پنهانى به زبان آورند ،آنگاه خداوند قومى صالح به وجود آورد و آنها
زمین را پر از عدل و داد کنند چنان که پر از ظلم و جور باشد.
ادامه دارد...

برگزار می شود.
محمد موجانی ،دبیرکارگروه قرآنی
اربعین با اشاره به برگزاری دومین
همایش تجلیل از کاروان قرآنی
پیاده روی اربعين حسینی گفت :این
مراسم نیمه دوم اسفند ماه در مشهد

قائممقام بنیاد مهدویت خبر داد؛

راهاندازی دانشگاه عظیم
مهدویت در آیندهای نزدیک
قائممقام بنیاد مهدویت از راهاندازی دانشگاه عظیم مهدویت در آیندهای
نزدیک خبر داد و گفت :ساختمان دانشگاه با دو هزار مترمربع زیربنا از ابتدای
سال  97در استان فارس راهاندازی میشود.
حجتاالسالم محمدصادق کفیل ديروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در
خراسانجنوبی ،به آغاز فعالیت بنیاد مهدویت اشاره کرد و اظهار داشت:
بنیاد مهدویت از سال  1379طی پیشنهادی که به مقام معظم رهبری داده
شد شروع به فعالیت کرد.
وی تأسیس مرکز تخصصی مهدویت را از مهمترین اقدامات بنیاد مهدویت
ذکر کرد و بیان داشت :تاکنون  400فارغالتحصیل در سطح سه حوزه
داشته است.
قائممقام بنیاد مهدویت کشور تبيین کرد :از سال گذشته سطح چهار حوزه در
بنیاد مهدویت فعالیت خود را آغاز کرده است که در این مرکز تخصصی 10
گروه پژوهشی شامل آیات ،روایات ،رسانه ،کودک و نوجوان فعالیت دارند.
کفیل از تولید  80اثر فرهنگی در بخش کودک و نوجوان مرکز تخصصی بنیاد
مهدویت خبر داد و به فعالیت دفاتر بنیاد مهدویت در تمام استانها اشاره و
مطرح کرد :همچنین در دفاتر استانی ،شورای برنامهریزی راهبردی سوی
مسئوالن در حال برگزاری است.
وی به راهاندازی دانشگاه عظیم مهدویت در آیندهای نزدیک خبر داد و اضافه
کرد :ساختمان دانشگاه با دو هزار مترمربع زیربنا از ابتدای سال  97در استان
فارس راهاندازی خواهد شد.
قائممقام بنیاد مهدویت کشور بنیادهای استانی مهدویت را قائم به فرد دانست
و به انتشارات که از برنامههای اساسی بنیاد مهدویت است اشاره کرد و گفت:
تاکنون  300اثر مورد نیاز جامعه در حوزه مهدویت منتشر شده است.
کفیل اعالم کرد :همچنین مجتمع مهدی یاوران در جوار مسجد جمکران
راهاندازی شده است که این مجتمع دارای  800تخت است و ارگانهائی که
وارد این مجموعه میشوند با موضوعات مهدویت آشنا میشوند.
وی اقدامات بنیاد مهدویت در خراسانجنوبی را مورد ارزیابی قرارداد و
اذعان داشت :اقدامات خوبی در این استان انجام شده است اما درصدد
بنیادی پویاتر و فعالتر در استان هستیم.
قائممقام بنیاد مهدویت کشور نگاه بنیاد مهدویت را نگاهی ستادی و
انگیزهای دانست و اظهار داشت :در بنیاد مهدویت بنا نداریم از ادارات
کمک بگیریم بلکه اگر ادارات به سمت امور مهدوی حرکت کنند ما از آنها
حمایت میکنیم.
کفیل با تأکید بر اینکه سازمان تبلیغات میتواند امامان جماعت را برای
آشنائی بیشتر با مهدویت تجمیع کند،خاطرنشان کرد :هر فردی که در
مجموعه خود نسبت به انجام کارهای مهدوی اهتمام ورزد ،بنیاد بر اساس
رسالت اصلی خود از آن مجموعه پشتیبانی میکند.

مقدس برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این همایش در قالب
کرسی تالوت رضوی برگزار خواهد
شد ،به شبستان گفت  :در این سفر ما
میزبان آستان قدس رضوی هستیم و
برخی از قاریان ممتاز این کاروان در

دبیر کارگروه قرآنی اربعین با بیان
اینکه کاروان قرآنی متشکل از 70
نفر از قاریان ممتاز و بین المللی
در ده روز پیاده روی اربعین بیش از
 347محفل برگزار کردند ،تصریح
کرد :این کاروان نیز  1045برنامه
نیز در شهرهای نجف ،کربال،
کاظمین ،سامرا و مسیر پیاده روی
اجرا کرده اند.

نمایش طرح قرآنی «شمس
والشموس االمام الرئوف» آغاز شد
مدیر مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی از آغاز نمایش
طرح قرآنی «شمس والشموس االمام الرئوف» در محل مرکز قرآن کریم
سازمان فرهنگی خبر داد.
حجتاالسال م سیدمسعود میریان ،مدیر مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی
آستان قدس رضوی از آغاز نمایش طرح قرآنی «شمس والشموس االمام
الرئوف» در محل این مرکز خبر داد.
وی در این زمینه اظهار کرد :هدف از نمایش طرح قرآنی «شمس والشموس
االمام الرئوف» که هماکنون در حوزههای علمیه در حال اجرا است ،این
است که قرآن محور تمام دروس قرار بگیرد.
وی افزود :طبق برنامهریزیهای این مرکز ،برای این طرح ،هشت مرحله
در نظر گرفتهشده است که به ترتیب شامل روخوانی و روانخوانی ،تجوید،
ترتیل ،حفظ قرآن و مراحل لغت ،ترجمه تفسیر و موضوع که تخصصی
هستند ،است.
حجتاالسالم میریان با اشاره به اینکه این طرح برای یک دوره تحصیلی
طراحیشده است ،بیان کرد :پنج جزء آخر قرآن در سه بخش تقسیمبندی
شده است تا با برنامهریزی آموزشی اجرا شود.
وی ادامه داد :در بخش اول  40سوره از سوره انسان به بعد ،در بخش دوم
 18سوره از سوره مجادله تا قیامت و بخش سوم از سوره احقاف تا حدید
تقسیمبندی شده است.
همچنین حجتاالسالم حسینی ،کارشناس این طرح در مرکز قرآن کریم
عنوان کرد :آموزش طرح قرآنی «شمس والشموس االمام الرئوف» به صورتی
است که روزی سه سطر خوانده تا در یک هفته یک صفحه از قرآن در  8محور
آموزش داده شود.
وی اضافه کرد :این طرح در بخش روخوانی و روانخوانی انجامشده و
هماکنون دوره حفظ قرآن طرح در حال برگزاری است.
حجتاالسالم حسینی گفت :هماکنون  300نفر در این طرح شرکت دارند
و مدارس علمیه امام محمدباقر(ع) ،شهید صدوقی و منتظر القائم(عج)
سال اول و مدرسه علمیه امام حسین(ع) سال سوم اجرای این طرح را
پشت سر می گذارند.
وی عنوان کرد :مدت حفظ دوره فعلی سه سال تحصیلی آموزشی است و در
انتهای دوره کسانی که  70سوره را حفظ شوند ،مدرک معتبری را با تأيید مرکز
حوزه علمیه خراسان ،آستان قدس رضوی و اداره کل اوقاف و امور خیریه
خراسان رضوی دریافت خواهند کرد.
حجتاالسالم حسینی در پایان بیان کرد :مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی
آستان قدس رضوی در جهت اشاعه فرهنگ حفظ قرآن کریم در بین مدارس،
حوزههای علمیه و عموم فراگیران معارف قرآن و همچنین در راستای شناسائی
و معرفی طرحهای برتر حفظ قرآن کریم ،اقدام به برگزاری و نمایش این طرح
در محل مرکز کرده است.

چهاردهمین همایش بینالمللی
دكترین مهدویت با عنوان مهدویت
محور مشترك مذاهب اسالمی در
اردیبهشت ماه سال  ۹۷مقارن با
شعبان  ۱۴۳۹برگزار میشود.
به گزارش مركز تخصصی
مهدویت ،چهاردهمین همایش
بینالمللی دكترین مهدویت با
محور «مهدویت محور مشترك
مذاهب اسالمی» و به همت
مؤسسه آینده روشن اردیبهشت
سال  ۱۳۹۷برگزار میشود.
عالقهمندانبهشركتدراینهمایش
بینالمللی باید در سه محور اصلی
اصالت مهدوی ،مهدویت و آینده
جهان و حكومت مهدوی نسبت به
تهیه و نگارش مقاله اقدام كنند.
مسئوالن اجرائی این همایش برای
سهولت كار محققان و پژوهشگران
هرمحوراصلیرابهچندشاخهجزئی
تقسیم كرده تا بتوانند نسبت به نوشتن
مقاالتی جامع كه هدفی مشخص را
دنبالمیكنند،دستیابند.
محور نخست مقاالت این همایش
از سوی شورای سیاستگذاری؛
اصالت مهدویت نام گرفته كه به
 6شاخه جزئی آینده جهان از منظر
قرآن ،امام مهدی(عج) در تفاسیر

بیتالمقدس ،نزول حضرت عیسی
و،)...حكومت امام مهدی(عج)
و جهان در عصر حاكمیت امام
مهدی(عج) (عدالت ،امنیت،
رفاه ،آبادانی ،گسترش علوم و)...
تقسیم میشود.
كاركردها نیز سومین محور مقاالت
این همایش است كه شامل
پنج شاخه تغيیر در نگرش به
جهان و تاریخ ،اصالح و تغيیر
رفتارهای فردی و اجتماعی ،ایجاد
انقالب و حركتهای سیاسی،
تغيیر در نگرش به جامعه آرمانی
و ارائه چشمانداز برای جوامع
معاصر ،میشود.
با توجه به اینكه مهدویت امری
اصیل و ریشهدار و مورد اتفاق
مذاهب مختلف اسالمی است
طرح این اندیشه بالنده و مورد
اتفاق و تبيین ابعاد و كاركردهای
آن میتواند مسلمانان را در دست
یافتن به اهداف مورد نظر دین و
وحدت جوامع اسالمی یاری دهد
كه در این راستا مؤسسه آینده روشن
(پژوهشكده مهدویت) با همكاری
مجمع تقریب مذاهب اسالمی
چهاردهمین همایش بینالمللی
دكترین مهدویت را به این موضوع

مذاهب اسالمی ،جایگاه اعتقاد
به امام مهدی(عج) در منابع روائی
مذاهب اسالمی ،بررسی تطبیقی
وجوه مشترك روایات مهدوی در
مذاهب اسالمی ،امام مهدی(عج)
در آراء اندیشمندان مذاهب اسالمی
و ویژگیهای امام مهدی(عج)
در منابع روائی مذاهب اسالمی
تقسیم میشود.
دومین محور مقاالت این همایش
مهدویت و آینده جهان نام دارد كه
به چهار شاخه وضعیت جامعه
بشری در آستانه ظهور ،حوادث
عصر ظهور در روایات مذاهب
اسالمی(سفیانی،خسفبیداء،فتح

مهم اختصاص داده است تا گامی
در راستای تقریب بین مذاهب
اسالمی برداشته باشد.
گفتنی است ،مقاالت برتر در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ISC
نمایه گذاری میشود و به مقاالت
برتر رتبه فرهنگی دانشگاه تعلق
میگیرد و مقاالت باید حداكثر تا
تاریخ  10اسفند سال  96به دبیرخانه
همایش واقع در قم -خیابان صفائیه
كوچه  25پالك  27اسال كنند.
عالقهمندان میتوانند برای كسب
اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی
mahdaviat-conference.com
مراجعه كنند.

