
محورهای اصلی فراخوان کنگره
1. جایگاه قرآن در سیره امیرالمؤمنین امام علی )ع(

2. توحید در کالم امیرالمؤمنین امام علی )ع(

3. پیامبر اکرم )ص( از منظر امیرالمؤمنین امام علی )ع(

4. امیرالمؤمنین امام علی )ع(، دعوت کننده به عبودیت الهی

5. والیت امیرالمؤمنین امام علی )ع(، محور وحدت اسالمی

6. جنگ و صلح از نگاه امیرالمؤمنین امام علی)ع(

7. نگرش و برخورد امیرالمؤمنین امام علی )ع( با پیروان خلفا

8.امیرالمؤمنین امام علی )ع(، از دیدگاه مستشرقان

9. سیره علوی و فرهنگ از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی)ع(

10. اخالق و تربیت از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی)ع(

11. نهج البالغه؛ ناکثین، مارقین و قاسطین

12. حاکمیت و سیاست در سیره امیرالمؤمنین امام علی )ع(

13. خانواده برتر در بیان و سیره امیرالمؤمنین امام علی )ع(

14. معنویت در سیره امیرالمؤمنین امام علی )ع(

15. امیرالمؤمنین امام علی )ع( در شعر و ادبیات فارسی 

16. امیرالمؤمنین امام علی )ع( در شعر و ادبیات عرب

17. هنر در سیره امیرالمؤمنین امام علی )ع( 

18. ادبیات در سیره امیرالمؤمنین امام علی )ع(

19. دشمن شناسی از منظر امیرالمؤمنین امام علی)ع(

یم 20. بررسی شخصیت امیرالمؤمنین امام علی )ع( از منظر قرآن کر

21. تفاسیر و تراجم نهج البالغه

یقین  22.  بررسی شخصیت امام علی )ع( از منظر احادیث فر

23. امیرالمؤمنین امام علی )ع( و مدینه فاضله

24. اقلیت های دینی از منظر امیرالمؤمنین امام علی )ع(

25. حقوق انسان از منظر امیرالمؤمنین امام علی)ع( 

26. امیرالمؤمنین امام علی )ع( و وقف

27. نقش مردم در حکومت از منظر نهج البالغه 

یشه ها و عوامل شهادت امیرالمؤمنین امام علی )ع( 28. واکاوی ر

29. علل فروپاشی تمدن ها و جوامع از منظر نهج البالغه 

30. انسان کامل از منظر امیرالمؤمنین امام علی )ع(

31. امیرالمؤمنین امام علی)ع( و اندیشمندان سایر فرق و ادیان

32. عدالت اجتماعی در کالم و منش امیرالمؤمنین امام علی )ع(

33 . سیاست در منش امیرالمؤمنین امام علی)ع(

34. بازشناسی عرفان ناب علوی از عرفان های نوظهور

نکات مهم:
شروع به کار دبیرخانه دائمی کنگره: 3/11/ 1398

مکان: اصفهان. خیابان نشاط. ابتدای خیابان فرشادی مؤسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت )علیهم السالم(

آثار موردپذیرش کنگره در پنج بخش:

کتاب، مقاله، پایان نامه، شعر و ادبیات، هنرهای تجسمی.

آخرین مهلت دریافت آثار: 1398/08/10
تاریخ برگزاری کنگره: 1398/10/26

مزایا:
1. اعطاء جوایزی از قبیل نشان والیت، جوایز نقدی، سفر به عتبات عالیات، 

لوح تقدیر و تندیس کنگره به نفرات اول تا سوم هر بخش.

یده به صورت مکتوب در کتــاب مخصوص کنگره  ثار برگز 2. چــاپ آ

و مجالت علمی ـ پژوهشــی معتبر و ســایت های انتشارات تخصصی 

 کنفرانس های کشــور و جهان اسالم.

دبیر علمی کنگره، حضرت حجةاالسالم و المسلمین دکتر محمدعلی رضایی 
اصفهانی، استاد تمام جامعة  المصطفی  العالمیة

نماینده علمی دبیرخانه در قم )بخشایش(: 9193540735

نماینده علمی دبیرخانه در اصفهان )صادقی(: 9191529914

تلفن: 031-32207760-4

نمابر: 031-32221281

کد پستی: 81466-53435

صندوق پستی: 81465-1414

info@ahlolbait.com   :پست الکترونیکی

پیام رسان سروش:

sapp.ir/imamali_wiki
پیام رسان بله:

ble.im/imamali_wiki
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هبمناسبتچهاردهمینرقنشهادتامیرالمؤمنینامامعلی)علیهالسالم(

اطالعات تکمیلی در پایگاه اطالع رسانی کنگره

http://imamali.wiki

مراجع بزرگوار تقلید، ضمن ارسال پیام، این حرکت ماندگار را ضرورت و ابتکار جالبی می دانند

مخاطبین کنگره

1.عالمان و فرهیختگان دینی                              2. فرهنگیان، هنرمندان، شاعران و ادیبان

 جوانان
ً
3.استادان و نخبگان دانشگاهی                         4.عموم مردم خصوصا

پایگاه اطالع رسانی کنگره
http://imamali.wiki



شرایط پذیرش  مقاالت
مقاله علمی، شامل عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، 

چکیــده، واژگان کلیــدی، مقدمــه، روش تحقیــق، تجزیه وتحلیــل، 

نتیجه گیری و منابع باشد.

حاشیه نگارش مقاالت از باال، پایین، چپ و راست صفحه به اندازه 3 

سانتی متر در قطع A4 باشد.

قلم نگارش برای متن از فونت B Nazanin 12 و برای ســر تیترها از 

فونت B Nazanin 14 استفاده گردد.

شرایط پذیرش  پایان نامه
پایان نامه هایی که مراحل تائیدیه دانشــگاهی را به طور کامل گذرانده 

باشــند، پس از انتخاب توســط کمیته علمی به بخش مســابقه راه پیدا 

خواهند کرد.

شرایط پذیرش  کتاب
کتاب هایی که مراحل تائیدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را به طور 

کامل گذرانده باشــند، پس از انتخاب توســط کمیتــه علمی به بخش 

مسابقه راه پیدا خواهند کرد.

کتاب های ارسالی باید دارای شناسنامه، شابک و مجوز ارشاد باشد.

نحوه ارسال آثار
محققان بــا مراجعه به پایگاه اطالع رســانی کنگــره بازخوانی ابعاد 

شــخصیتی امام علی )ع( به نشانی: http://imamali.wiki  می توانند 

نسبت به بارگذاری مقاالت، کتاب،  پایان نامه، شعر و ادبیات و هنرهای 

تجسمی در سایت اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی )ع(
آثار ارســالی به دبیرخانه کنگره باید برای اولین بار ارائه و در نشــریات دیگر 

چاپ نشده و یا کپی برداری از منابع دیگر نباشد.

آثــار ارســالی بایــد در ارتبــاط با محورهای تعیین شــده توســط شــورای 

سیاست گذاری کنگره باشد.

شرکت کلیه عالقه مندان و شیفتگان به امام علی)ع(، در این فراخوان آزاد است.

مراکز همکار با کنگره:
1.استانداری اصفهان

2.شهرداری اصفهان

3.دانشگاه امام صادق )ع(

4.اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی

5.مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی

6.نهاد رهبری در دانشگاه های استان اصفهان

7.حوزه علمیه استان اصفهان

8.جامعة المصطفی العالمیه

9.دانشگاه معارف قرآن و عترت

10.دانشگاه آزاد اسالمی

11.مؤسسه نهج البالغه

12.دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

13.مجامع ادبی استان اصفهان

14.انجمن های علمی حوزه علمیه قم

15. بنیاد بین المللی غدیر

16. سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی

17. مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم

18. مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

19. سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

20. بنیاد قرآن و نهج البالغه

21. سیویلیکا
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مؤسسه تحقیقات و نشــر معارف اهل البیت  )ع( اصفهان با استعانت از 

خداونــد متعال و در ســایه توجهات امیرالمؤمنین امــام علی )ع( و ائمه 

هدی )ع(، کنگره بازخوانی ابعاد شــخصیتی امیرالمؤمنین امام علی )ع( 

را باهدف آشنایی بهتر جامعه باشــخصیت واالی جانشین بر حق پیامبر 

اکرم )ص( و با موضوع " بازخوانی احیای معارف اهل بیت )ع( و آشنایی 

عمیق تر باشــخصیت واالی مولی الموحدین علی بــن ابیطالب )ع( در 

سایه سار امامت علوی" و با اهداف زیر برگزار نماید:

باسمه تعالی

1. اهتمام به حفظ اصول و ارزش های اسالمی به ویژه پاسداری از حریم والیت؛

2. اهتمام به افزایش معرفت و آگاهی از وجوه متعدد مکارم و فضایل امام المتقین 

علی بن ابیطالب)ع(؛

3. مطالعه و پژوهش در مبانی سیره و سلوک حکومت داری امام علی)ع(؛

4. ضرورت شــناخت دقیق تر از حجة الله فی االرضین امام االنس و الجن برای 

تبیین حق و باطل؛

5. تبیین راهگشای صبر امام علی)ع( در حوادث دوران؛

6. شناسایی و معرفی و ارج نهادن اندیشمندان و پژوهشگران در عرصه تحقیقات 

پیرامون زندگانی امام االولین؛

7. فراهــم آوردن زمینه های مناســب و کارآمد برای بروز و ظهور اســتعدادها و 

خالقیت هــای ژرف جامعه فرهنگی و هنری کشــور با محوریت مصداق قرآنی 

"کونوا مع الصادقین"؛

8. تداوم ارزش ها و آرمان های انقالب اســالمی در سایه ســار تفکر مرام و منش 

موالی متقیان )ع(؛

9. تولید محتوای الزم در راستای معارف علوی؛

10. آشــنایی با خطبه های نهج البالغه و ترویج فرهنگ تدبر در آن و بهره مندی از 

این گنجینه نفیس.


