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همايش مهدويت با عنوان «ابعاد معنوى مهدويت در عصر مدرن»، در سالن كنفرانس 
دانشگاه كارلتون كانادا و در ايام پايانى ماه مبارك شعبان، برگزار شد كه عالقه مندان زيادى 

از مسلمانان و مسيحيان، از شهرهاى اتاوا و مونترال در آن  شركت كردند.
چهره هايى همچون «شيخ شفيق هدى» رييس مركز اسالمى كيچنر و مدير انتشارات 
الحق، «حجة االسالم شيخ ممتاز على» امام مسجد شيعيان اتاوا و نمايندة جامعة اسالمى 
اتاوا، «كشيش ماكاريوس وحبى» از كليساى مسيحيت و «دكتر ترى بورس» از اعضاى 

كليساى متحد تورنتو نيز در اين مراسم حضور داشتند.
شيخ شفيق هدى، به عنوان نخستين سخنران سمينار، با تأكيد بر اين كه موضوع مهدويت، 
موضوع جديدى نيست و اين بشارت توسط همه پيامبران داده شده است، در مورد انتظار 
و غيبت توضيحاتى داد. وى در تبيين غيبت به نمونه هايى همچون قصة اصحاب كهف 
و نيز زندگى حضرت يوسف(كه در عين عادى بودن، آن حضرت از نگاه خانواده اش 

غايب بود) اشاره كرد.
كشيش ماكاريوس وحبى، به عنوان نمايندة جامعه مسيحيان به ارائة مقالة خود در باب رجعت 

همايش « ابعاد معنوى 
مهدويت در عصر مدرن»
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* مدير دفتر اطالع رسانى پژوهش هاى حديثى دارالحديث
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حضرت مسيح در آخرالزمان و اقدامات آن حضرت براى ايجاد عدالت و صلح در زمين 
پرداخت. ماكاريوس گفت: جوهر اعتقادى كليسا در خصوص رجعت اين گونه است كه ايشان 
زمانى كه هيچكس انتظار آن را ندارد،  بازخواهد گشت و صلح و امنيت را در جهان جارى 

خواهد ساخت.
در ادامه، شيخ ممتاز على، امام مسجد اتاوا با تمركز بر موضوع چگونگى سازگارى اعتقاد 
بر ظهور مهدى موعود در جهان مدرن كنونى، به سخنرانى پرداخت. وى در بخشى 
از سخنانش اظهار داشت: حضرت مهدى خليفه خداوند روى زمين است. او از طرف 
حضرت حق مأموريت دارد صبر پيشه كند تا زمان موعود فرا برسد. خداوند آن حضرت را تا 
زمان ظهورش حفظ خواهد كرد. اعتقاد و باور به مهدويت و ظهور منجى بشريت، انسان را 

ـ  به ويژه انسان عصر معاصر را ـ از سستى، پوچى و نااميدى دور مى كند. 
دكتر ترى بورس، عضو كليساى متحد تورنتو نيز با تأكيد بر عنوان انجيل در باب رجعت، 
به موضوع «چگونه خود را براى آخرالزمان آماده سازيم؟» پرداخت. وى با تأكيد بر اين كه 
آورده  فراهم  را  فرهنگى  و  فكرى  تعامل  و  نظر  تبادل  بستر  كانادا،  چندفرهنگى  جامعة 
را  سؤال  اين  بسيارى  گفت:  و  نمود  خرسندى  اظهار  جمع  اين  در  خود  حضور  از  است، 
دارند كه آخرالزمان يعنى چه؟ از نظر مسيحيت آخرالزمان يعنى زمانى كه مسيح مى آيد 
و حكومتى گسترده تشكيل مى دهد. آن چه هميشه باعث جدايى انسان از خدا بوده است، 
شيطان است؛ بنابراين ما بايد با آموزش هاى مختلف، دانش كافى و تزكية نفس، خود را 
براى آخرالزمان آماده كنيم و بايد بدانيم كه بدون اين آمادگى، آن چه انتظار داريم محقق 

نخواهد شد.

همايش بين المللى مرجعيت تفكر اسالمى 
در انديشه امام جعفر صادق

دانشكدة فقه دانشگاه كوفه، دومين همايش بين المللى خود را در ابتداى سال 2011 در 
سالن همايشهاى دانشگاه كوفه در نجف اشرف، با شعار مرجعيت تفكر اسالمى در انديشة 

امام جعفر صادق برگزار كرد.
در آغاز اين همايش كه با حضور دكتر سيد محمد بحرالعلوم و نمايندگان مراجع معظم تقليد 
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و استاد دكتر عبدالرزاق عيسى، رييس دانشگاه كوفه برگزار شد، دكتر عبدالرزاق عيسى 
دربارة نقش امام صادق در تفكر اسالمى و ويژگى هاى صلح و نظم و ثبات از ديدگاه 
امام صحبت كرد. پس از ايشان استاد دكتر صباح عنوز رييس دانشكدة فقه، دربارة علوم امام 

صادق به ويژه شيمى، آداب، حديث، فقه و تفسير سخن گفت.
محورهاى همايش عبارت بودند از:

ـ نقش امام صادق در نشر مطالعات قرآنى؛
ـ مسايل فلسفى و كالمى در روايات امام صادق؛

ـ راويان امام صادق و مطالعات مقارن؛
ـ مباحث لغوى در روايات امام صادق؛
ـ امام صادق در مطالعات مستشرقان؛

ـ تأثير امام صادق بر فقهاى آن دوران.




