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 «عن يلقاء الحس»و  «  عن يعهد مع الحس» ين المليب يکنگره ها يرخانه دائميدب

 8431ـ آبان ماه8341صفر المظفر ؛کنگره بين المللي عهد مع الحسين ع

 اصفهانيان ديمحمد سع االسالمکنگره:  حجت ير علميس و دبيرئ

 يبيکنگره: محمد حب ير هنريدب

 يد شونديکنگره: مهندس مج يير اجرايدب

 ذوالفقارزاده يمهد محمد ژه نامه: دکتريو يير محتوايدب

 قاسم زاده ي، عليمتون: محمد نعمت ياده سازيپ و پيتا

 اني، جواد مهرپويميم: محمد جواد کريو تنظ يخالصه ساز

 ينيمد حسد محي، سي، مسعود خزاعيزيل ترشيزاده، جل ي: احمد گلعليسيانگل يش متون عربيراي، ويراستاريو

 يوان عباسي: کييم و صفحه آرايک، تنظيطراح گراف

 ، 2، واحد4نشاني دبيرخانه: تهران ميدان توحيد، ابتداي ستارخان، بن بست عظيمي، پالک 

 عموسسه مطالعات راهبردي و فرهنگي اصحاب الحسين 

   62800826830تلفن: 

Info@ashabolhoussain.org 
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 يمللن الين کنگره بيسومي ، هنري، فرهنگيعلمژه نامه يو

 )ع(نِيسَالحُ عَمَ هدٌعَ
 قصدم تا مبدأ از نياربع يماجرا ياله ابعاد يبررس

 مسجد مقدس کوفه
  8431آبان  ق ـ. هـ 8341 المظفر صفر 82ـ 88
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 انهعاشق برخي است؛ سـاخته  خود معطوف را جهانيان از بسـياري  توجهات اخير، هاي سـا   در اربعين عظيم جريان

 از که اند دهکر تالش خبري بايکوت و ســکوت ايجاد با برخي بوده، گر نظاره دور از برخي بســته، خدمت به کمر

 ســيل ينا کردن ناکارآمد و ســاختن منحرف بر عزم نيز، ديگر برخي و کرده جلوگيري عالم در معنا اين گســترش

 رود مي کنار به کافرانه گذاشتن سرپوش و دميدن با نه فروزان، خورشيد آنکه از غافل! دارند و داشته نوراني عظيم

 .«نوره متم اهلل و» که چرا شود مي کاسته فروزانش شعاع از نابخردان، سکوت با نا و

 نشانه از» نآ به توجه ع، عسکري امام تعبير به و بوده خوبان کنکاش مورد قبل، سـا   اندي و هزار از که اربعين ايام

 ارو معجزه و انگيز حيرت گسترشي داراي اسالمي، و الهي بيداري شروع از پس است، شـده  شـمرده  «مومنين هاي

 ابعاد نهمچني اربعين، «فردي زيارت ظرفيت» به توجه ديگر اينک! دارد جدي و جديد رمزگشــايي به نياز و شــده

 خود به را خدمتگزاران و نخبگان انديشــمندان، اذهان که باشــد چيزي تنها بايســت نمي آن، «حســّي» و «خدماتي»

 و صــحي  همراهي» جهت فرهنگي و فکري جريان ايجاد و «معرفت کســ » جهت فهم ارتقاء که! ســازد مشــلو 

 .باشد نخبگاني هاي مجموعه دغدغه ترين مهم بايست مي الهي عظيم جريان اين با «دقيق

 اســت يهاي نگرش و رويکردها کالن به توجه رويکرد، دوازده به توجه حداقل، که يابيم مي در عميق کاوشــي با

 شدن تام» رويکرد جمله؛ از. اسـت  داده قرار بشـر  روي پيش اربعين عملي و عظيم ظرفيت با اينک متعا  خداي که

 و قلوب تحو » ،«عالم روز و شــ  در آيه» ،«آن راســتاي در حرکت و خداوند وعده تحقق» ،«آن به معرفت و نور

ــکيل ــالمي امت پيکره تش ــيم» ،«اس ــالح» ،«حق جبهه بيروني و دروني جديد آرايش ترس ــفات اص  ،«يتترب و ص

 ماجراي تمدني نظير بي هاي ظرفيت» ،«آن عناصر ترسيم و الهي مطلوب دين» ،«مقصد سوي به صـرا   بر حرکت»

 اربعين جامعه مقايسه» ،«مرتفع مفاهيم ديگر تصوير و ترسيم» ،«ظهور سوي به غيبت دوران از عبور راهبرد» ،«اربعين

 ...و «مختلف ابعاد از جوامع ديگر با

 گيفرهن نياز و عطش به متعا  خداي جان  از اســت ي«پاســ » و! الهي اســت منتي عظيم، ســفره اين گويي! آري

 گرف،ش اي گونه به را «عالم در قدرت موازنه» داده، تليير را «بشريت تاري » مسـير  آن، از بهره که توحيدي جامعه

 گردد سهل «تاريخي پيچ» از عبور تا بخشد مي تازه حياتي «آسماني اي نفحه» دميدن با را حق جبهه و سـاخته  متاثر

 .هموارتر مطلوب سرزمين سوي به حرکت و

 طي رد همکار، مراکز مساعدت با و مهم اين به عنايت با ع الحسين اصحاب فرهنگي و راهبردي مطالعات موسـسه 

 با را عينيارب المللي بين هاي کنگره و پژوهشــي ســمينارهاي ها، نشــســت ســلســله تا کرد تالش گذشــته ســا  پنج

   اتيداس از تن صد از بيش محضر از بهره با و ـ،..نور شدن تام ـ فوق گانه ده رويکردهاي از او  رويکرد محوريت

 سـرآغـاز:
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 مفاهيم ينتبي در نو مســيري عظيم، جريان اين ابعاد کشــف جهت در تالش با و نمايد، برگزار اســالم جهان متفکران و

 در لهيا عظيم نفحات از اي «نفحه با همراهي» براي و عمل براي باشد راهي چراغ تا بگشايد را الهي صـحي   و مرتفع

 !تاريخي حساس دوران اين

 و پرداخته بحث طرح به «کاربردي» برخي و ،«راهبردي» برخي ،«بنيادين» زاويه از اساتيد برخي گذشت آنچه سـير  در

ــل. دادند قرار مداقه مورد را حوزه اين در ايجابي عمدتا رويکردهـايي   که فرهيختگاني همه تالش نظري حاصـ

 ،«33تخصصي هاي نشست» ،«34عهد کنگره» از اعم «نوره متمّ نور اربعين؛ واهلل» مجلد 26 قال  در کردند همراهيمان

ــت و مقاالت» ــ مباحث » ،«31عهد کنگره مقاالت» ،«31مقاالت چکيده» ،«33ها مصــاحبه» ،«33ها يادداش  يتخصــص

ــ »  ،«31لقاء کنگره مقاالت»، «31کنگره عهد ــص  ،«31اربعين تا غدير از ملي همايش»، «31کنگره لقاء يمباحث تخص

 از ملي همايش»، «30کنگره عهد و لقاء يمباحث تخصـــصـــ» ،«30عهد و لقاء کنگره مقاالت» ،«30مقاالت چکيده»

 ياشارات قرآن» ،«نخبگان انديشه در مقصد تا مبداء از»، «خبر مصور»، «30يتخصص ينشـست ها »، «30اربعين تا غدير

 . گرديد آراسته طبع زيور به و تنظيم «مکمّل افزار نرم» يک و «اربعيني هاي درس سلسله»، «نيان اربعيجر

 اين در را اربعيني جامعه در تخبگاني و علمي جريان ايجاد و آغاز توفيق که گوييم مي ســپاس را متعا  خداي اينک

 رآغازســ اينک. کرد تبديل علمي مجامع و مراکز ميان در فزاينده موجي به را حرکت اين و فرمود نصــيبمان ســالها

 نديشــها» کاري علمي، غير فضـاي  متداو  هياهوهاي از دور به بايسـت  مي نخبگاني جامعه. اسـت  «جديد تصـميماتي »

 اب را خويش «تام همراهي» و مانده درامان احتمالي هاي آسي  از دقيق، ي«راه نقشه» ترسيم با و دهد سامان را «ورزانه

 فرهس اين که سازيم پاکيزه را عملمان و مصفا را ها سينه جزم، را ها عزم. سازد آشکار زمان اين در «سـاطعه  الهي نور»

 . بود نخواهد نوراني عملي شايسته جز

 عجيلت صـالحان  و انبياء همه منتظَر و اسـت  موعود که همو وليّت، فرج ظهور در و بپذير ما از را ناقابل اين! پروردگارا

 .فرما

 

 دبير علمي
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 هيافتتاح

 ه(يمؤسس جامعه االسالم ،)امام جمعه نجف ين قپانچيصدرالد دين سيحجه االسالم و المسلم 

 کنگره( ير علميس و دبي)رئ انياصفهان دين سعيحجه االسالم و المسلم 
 ت مسجد مقدس کوفه(ي)تول شُبَّر يدکتر مصطف 
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و  سيرئان يد اصفهانين سـع يو المسـلم  االسـالم  حجت

ــوم يعلم ريـ دبـ  عهــد مع » يالمللنيش بين همــايسـ

ــ ــجد ين همايه ايـ در افتتـاح « )ع(نيالحسـ ش که در مسـ

د يبرگزار گرد 8431 ماه آبانروز 22کوفه در مقدس 

بشر  يرا برا «سه دوره»سوره قصص،  1ة يبا استناد به آ

ــ ــار به تبيترسـ ن يدر ا «نيگاه اربعيجا»ن ييم و به اختصـ

 راستا پرداختند.

 «استضههفا ا امامههو ه ه ا ههو»سههه ره   

 سو   قصص 5ه يتوجه به آبشر با  يبرا
ــ    ــن الش ــاهلل م ــوذ ب ــرجيأع ــرحمن  يطان ال ــم اهلل ال م بس

ــرح ــم و نُريال ــي ــذّ يد أن نَمــنع عل ــيال  ين استُضــعوفوا ف

 نياألرض و نَجعلهم األئمَّة و نَجعلهم الوارث

ــدا  يا ــد: خ ــان گفتن ــا  در ا يش ــمتع ــن آي ــري فة ية ش

ــر  ــرآن ک ــرا يق ــه دوره ب ــرح کــرده   يم، س ــر مط  بش

ــت ــت و دورة  اســـ ــعاف، دورة امامـــ : دورة استضـــ

ــر از دورة    ــو  بش ــت. تح ــعاف»وراث ــه دورة  «استض ب

بـــه  «امامـــت»ز تحـــو  بشـــر از دورة يـــو ن «امامـــت»

ــت»دورة  ــهيزم «وراثــ ــرا  يانــ ــت بــ ــق  ياســ تحقــ

کــه اگــر بشــر دورة  )عــج(يو مهــدو يحکومــت آرمــان

ــرا در ا «امامـــت» ــه طـــين ميـ ــد، حکومـــت  يانـ نکنـ

 شکل نخواهد گرفت.  يمهدو

 

ا ت يهههههههز

 يفضها  اينيا بف

 يمناسههب بههرا

و ر  جههو  يترب

 يحرکو به سهو 

ره   امامهههو 

   نيمستضفف
 حجت االسالم  

 

را از صـدر اسالم تاکنون   يارتيز يان سـفرها ياصـفهان 

ــر يفرد يهاارتيز ــتند و تصـ نِ اي  کردند: جريدانسـ

ــ ــالمان يجر و عيتش ــد ياس ــايداً نيش  يراب ييازمند فض

ــا  ــد و تحو ، از فض ــا «يفرد» يرش  «يجمع» يبه فض

 است.  

ک يـــ، ينـــيات اربعيـــ، ح«ينـــياربع يزنـــدگ»امــروز  

ر حـا  و  ييـ تل يار مناسـ  و ارزشـمند بـرا   يبسـ  يفضا

کردهــا در حرکــت بــه ســمت    يهــوا، صــفات و رو 

  است. «نيامامتو مستضعف»

ه  يهي افزاهه   يبهرا اسو  يتالش کنگر ن يا

بها   ينخبگها  ر  جههو هاراهه    يفکره 

ره    يبهرا )ع(ويه باهه   يننهو ا  يهاگام

 امامو مستضففا 
متعا  به خاطر  ياز خدا يشــان ضــمن شــکرگزار  يا 

ــ   ينيات اربعيــن و حيارت اربعيــز کــه در واقع کسـ

و  ينحکومت آرما يان برايعيا شيمستضعفان  يآمادگ

ــت ادامــه دادنــد: تالش  يمهـدو  عهـد مع  » کنگرهاسـ

ــ ــت که با هميبر ا« )ع(نيالحس  يو هم فکر ييافزان اس

   را بردارد. ييهار گامين مسينخبگان، در ا

سهاز تحو  از  نهيزم اينيات ا بفيه ح

به ره ا  امامو ا ره ا  استهههضفا 

 مستضففا  عال  يبرا

 انيد اصفهانيسعمحمد  االسالم حجت
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ــان در پايا ــش ــار  ي ــا همک ــد: ب ــان کردن ــاطر نش  يان خ

نجـــف اشـــرف، بـــا مشـــارکت « ةيجامعـــة امســـالم»

نِ العــامِ يمســجد مقــدس و محتــرمِ کوفــه، و عتبــه و امــ

ــعز ــز اي ــن مســجد، اي ــي ــؤتمر ارزش ــورانن م  يمند و ن

ــحال    ــروز خوش ــه و ام ــکل گرفت ــه در آســتانة  يش م ک

ــ ــياربع ــت  ينين حس ــاهد هس ــة   يش ــهر کوف ــه در ش م ک

ن کــه يــا يع شــد، بــرايــهــا دوبــاره تجممقــدس، عــزم

ن کــه بــا يــا ي. بــراميمــان و عهــد ببنــديپ )ع(نيبــا حســ

ــيام ــان، عل ــديپ )ع(يرمؤمن ــان ببن ــه يم ــتا»م ک  يدر راس

ــام ــاگ ــوران يه ــواه  ين ــدم خ ــتم ياو ق ــا  «برداش و ب

و  يين فعــل خــدايــمناســ  و خــوب، ا ييجــاد فضــايا

ــا ــيات اربعيــن حي ــرا در ا ين ــر بشناســي م، ين زمــان بهت

ــ ــر بفهم ــ يبهت ــر همراه ــا بهت ــ يم، ت گــران را يم و ديکن

 م.  يسازز همراه ين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ــر مصــطف ــ يدکت ــر، تولبّشُ ــه  ي ت مســجد مقــدس کوف

 ،يالمللـــنيکنگـــره بـــن يه ســـوميـــدر مراســـم افتتاح

ــر ي، فرهنگــيعلمــ ــ » يو هن ــع الحس در  «)ع(نيعهــد م

ــه  ــجد کوف ــان  22در  مس ــمن خ8431آب ــدم ي، ض رمق

 يبـــه پژوهشـــگران و صـــاح  نظـــران کشـــورها    

ــمختلــف شــرکت کننــده در ا ــ کنگــرهن ي ــنيب  يالملل

 :  ندگفت

ــ  فرســتم؛ از  ياز شــهر کوفــه بــر شــما ســالم و درود م

ــشــهر انب ــاء و اولي ــم و علمــاء ي از شــهر  .اء، از شــهر عل

 يکـــه بـــر پشـــتش، جســـم طـــاهر مـــوال  يکوفـــه ا

ــ ــدان علـ ــ يموحـ ــن ابـ ــر  يبـ ــ )ع( را دارد و بـ طالـ

ــ  ــاهر اول ــهيخــاکش جســد ط  ينيد نهضــت حســين ش

 .ل)ع(يمسلم بن عق يعني

ن نحـــو بـــه مرکـــز اصـــحاب يبهتـــر بـــهافـــزود:  يو

ــ ــالم يالحسـ ــه اسـ ــ  و  يو اهـــال ين و جامعـ فرهنـ

عهـد مـع    ييم. شـما بـا برپـا   يگـو  يک مـ يـ شه تبرياند

 د.  يکن ياء ميه را احينيارت اربعين ع، زيالحس

ــتول ــه ي ــدس کوف ــجد مق ــدر اهم ت مس ــرداختن ي ت پ

اضــافه کــرد:  ينيحســ يبــه مــاجرا يو فرهنگــ يفکــر

ــ ــا  اعال يهــر امت ــيمث ــه آن عــزت پ  ي ــدارد کــه ب دا ي

 د. و هر ينما ير امم افتخار ميکرده و بدان، به سا

 

اش بـدان   يکنـد تـا در طـو  زنـدگ     يکس تـالش مـ  

اســت  يــين ع آن مثــل اعاليک شــود. امــام حســيــنزد

ــا   ــانه ه ــل نش ــه ک ــله و    يک ــالق فاض ــمند و اخ ارزش

 در او جمع است.   ينعمات اله

ــان   ــر او هم ــه فک ــ يمنظوم ــاع يو فرهنگ و  يو اجتم

 ر نبوت است.يدر امتداد مس يمعرفت

ــاديمــا امــروز محتــاج او هســت  ، يم. فهــم اســتخراج مب

ــالق د  ــان و اخـ ــيارکـ ــ ينـ ــار حسـ ــطه آثـ  يني، بواسـ

ــر مســ     ــر ب ــد. و اگ ــد ش ــل خواه ــيحاص م و ير او باش

ــ  ــل کنـ ــانيعمـ ــيم و بمـ ــوان يم، مـ ــت  يتـ ــه جهـ م کـ

 م.يشه سازيرا پ يحيصح

بـــا  يهمکـــاران خـــاطر نشـــان ســـاخت: يـــدر پا يو

ارت يــــز يدر فضــــا يو هنــــر يعلمــــ ياکنگــــره

ن يـــا دوارميــ ام .اســـت يموجـــ  خرســند  ينــ ياربع

م نقــش يز بتــوانيــتــداوم داشــته باشــد و مــا ن يهمکــار

ن يـــکـــه ا يکســـاناز  .ميفـــا کنـــيدر آن ا يکـــوچک

ــ  ــه وس ــه ب ــا يگون ــره ه ــ يله کنگ ــدن يعلم ــه  يو تم ب

ــاح ــاء زي ــنيارت اربعي ــي ــد تشــکر کــرده و   يه م پردازن

ــخ ــر و توفي ــا ي ــد متع مســالت  شــانيبرا ق را از خداون

 دارم.

 

 ير  فضا يه هنر يعلا يشيهاابا  يهاکا 

 اسو يموجب خرسند اينيا بفا ت يز

 

 ربّشُ يدکتر مصطف
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، امام جمعه ين قپانچيالد صدر ديس ه اهلليحضرت آ

 افتتاح مراسم دره ينجف و مؤسس جامعه االسالم

 يرو هن ي، فرهنگي، علميالمللنيبن کنگره يسوم

در  8431ماه آبان  22در روز  «(ع)نيالحسمع عهد»

ن يبعکه ار ييهامسجد مقدس کوفه با اشاره به فرصت

 شناخت»و  «تباد »فراهم کرده است از جمله فرصت 

، آن را يتيفرامل «يانسان يوندهايق پيتعم»و  «يفرهنگ

م ر پرچيز «مردم يج عموميبس»ن فرصت يتربزرگ

ا نقا  ن به اقصياباعبداهلل دانستند و افزودند: اگر اربع

ود م بيخواه «يجهان يتحول»ابد شاهد يجهان گسترش 

د خواه )ع(نيمه اباعبداهلل الحسير پرچم و در خيکه ز

 است. «نياربع ينده متصور برايآ» ،نيبود و ا

 امررم يج عاومين ر  بسيو ا بفيظرف

 ها خ ه تاد ير ر  تا ينظيب

رمقدم به محققان و هنرمندان حاضر در يشان ضمن خيا

، ياهن کنگريچن ياز برگزار يکنگره و ابراز خرسند

تباد  و شناخت » يبرا ين را فرصتيارت اربعيز

 يراب ين فرصتيدانستند و افزودند: اربع «يفرهنگ

 ،)ع(نيت امام حسيمحور»با  «يانسان يوندهايق پيتعم»

 

 

 

 

 

که زائران  ياست به حد «يانسان يهان و ارزشيد 

ن يکنند و ا يگريد ين حاضرند جان خود را فداياربع

 ت وجود ندارد.ياست که در بشر يزيچ

ن يبزرگتر»ن را ياربع ،ه عراقيمؤسس جامعه االسالم

دانستند و ادامه دادند:  «مردم يج عموميفرصت بس

ر ايمع ،يزش مردميالهام بخش بودن و انگ ،ييتوانا

ع ن موضويها است، با در نظر گرقتن اهيسنجش نظر

ن يترين ثابت کرد که قويبا اربع ينيان حسياسالم و جر

در  يج عموميسه قدرت بسيگر با مقاياست. از طرف د

شود قدرت و  يمشخص م «يانقالب اسالم»و  «حج»

دون ب» يو جهان «يتيج فرامليبس»در ن، يز اربعيتما

  امروز آنچه ين ترتيباشد. بد يم «هاحضور دولت

ج يبس يم در توانائين داريارت اربعيتحت عنوان ز

، يانسان يوندهايم پي، تحکيهمراه با فداکار يعموم

 يهادر تمدن يامطلقا مشابه يو ارزش يتباد  فرهنگ

را  يديمروز عصر جدا يگر ندارد. بحمدهلل تعاليد

ا ي، «تيقوم»ک ينه در سط   «يج عموميبس»م، ينيبيم

است.  «يجهان»و  يج عموميدولت به خصوص، بلکه بس

 يتحول اعال  نقاط اقصا به نيا بف گسترش

  ق  ا  ع() اباعبداهلل پرچ  ريزر   يجهان

  زر خواهد

 

 ين قپانچيدصدرالديس آيه اهلل 
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ز نه سايرا زم «ينياربع يج عموميبس»شان در ادامه يا

 خواند. «يو اسالم يم انسانيمفاه»همه  «توسعه»

عاب   ه ا ينشانه قد ت عظ اينيج ا بفيبس

 ا يفيز شيانگ

دارد و  ين قدرتين چنيامام جمعه نجف افزودند: د

کران و يب «ميقدرت عظ»ن يخصوصاً چن «عيتش»

دشمنان دارد. ترس دشمنان از  يز برايبرانگ «ارعاب»

بلکه  ،ستين ييو گزافه گو يک شوخيع، امروز يتش

ن مذه  در ياز شناخت آنها از قدرت ا ين ترس ناشيا

شان در ادامه اذعان يختن عموم مردم است. ايبرانگ

است و  «يفطر»ک امر ي «ديتوح»داشت همانطور که 

 «ع()نيعشق به امام حس»قدرت تسلط بر عالم را دارد، 

 ر است.يو عالم گ «يفطر»ک امر يهم 

 تيضعو رييتل»اشاره به ه نجف با ين استاد حوزه علميا

ام کربال در هنگ يکيزائران در نزد ينيتکو« و حالت

در  ()عنيه حالت امام حسيآن را شب ،نياربع ياده رويپ

دانستند و ادامه  )ع(لحظه شهادت حضرت ابوالفضل

ده از يخواهند با کمر خمين ميزائر ييدادند گو

 )ع(نيو غبارآلود وارد کربال شوند و امام حس يخستگ

قرار دهند. همانطور که امام  «مواسات»را مورد 

 )ع(لضده از کنار حضرت ابوالفيبا کمر خم )ع(نيحس

 بلند شد و فرمود کمرم االن شکست. 
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 يانين االريو  مطالفات بيسيکا

 ون: يسيس کميير

 (محوزه علميه ق يمطالعات اسالم يالمللني)معاون پژوهش مؤسسه ب د محمدرضا محدثيحجه االسالم دکتر س

  :ونيسيکم ياعضا

 ا(يکالفرن علميه ر حوزهي)مد کيب يحجه االسالم دکتر محمد عل 

 (يالمللني)کارگردان و مستندساز ب استاد محمدرضا اسالملو  

 جان(يران در آذربايا ين فرهنگيشيزن پي)را يد صفريحم يجناب آقا 
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ــالمحجت ــلم االس ــن يوالمس ــا يس محدث، دمحمدرض

و  يسالمامطالعات  يالمللنيسـسـه ب  مؤمعاون پژوهش 

 نيب ونيســـيکم در ،ةيالعالم يجامعة المصـــطفاســـتاد 

ــوم يانياالد و  يگ، فرهني، علميالمللنيکنگره ب نيسـ

 کوفه مقدس مسـجد  در که «(ع)نيالحسـ مع عهد» يهنر

ــد؛ برگزار 8431آبان ماه  22  يدر تار  هنکيا انيب با ش

ــ ديبا نياربع مختلف ابعاد به بردن يپ يبرا  :مؤلفه هس

 «نياربع ارتيز» و «عاشــورا»، «(ع)نيحســ امام» شــخص

 و «يرفط» ابعاد :گفت رديگ قرار يبررس و بحث مورد

ــانها همه نياربع «يجهان» ــمت به را انس  جذب خود س

 .کرد خواهد

 ار ييتنها به «نياربع» طرح ه،يعلم حوزه استاد نيا

 نپرداخت و «نياربع ارتيز» موضوع و دانست نادرست

 .دانست  يصح يامسئله را «ارتيز» موضوع به

ــه ب مؤمـعــاون پـژوهـش     ــســ مطــالعــات  يالمللنيسـ

 در «هيادع و قرآن» مانند يمنابع از اســتفاده  يســالم ا

 و برشمردند يضرور را «نياربع» موضـوع  يرو قيتحق

ــوع مانند هيادع يبرخ از يميمفاه ــلم» موضـ  لمن سـ

ــالمکم ــان را «س ــالم فرهن  مخالفت دهنده نش  و اس

ــ ــمن بـا  عيتشـ ــدشـ کردنـد و افزودند   يمعرف يتراشـ

، است« حرب لمن حاربکم»، يجهان يطانيت شيحاکم

ــلمان چه غيـ بق يول ــلمانية مردم چه مسـ اعم از  ،رمسـ

که  يوقت ،ان مختلفيدر اد يو صائب يهودي، يحيمسـ 

شوند، حاال چرا؟ به خاطر يشـناسند عاشق م يامام را م

 که دارند.  «يفطر»ابعاد 

فه يبه مررما هظ ينيعرضۀ مفا   ناب حس

 نخبگا  ه محققا  اسو

عهد » يللالمنيکنگره ب يانياالدنيون بيسيس کميرئ

 يراه را ناب ياسالم معارف عرضه ،«)ع(نيالحسمع

 مارش به دارند داريب فطرت که يکسان همه جذب يبرا

 قامم به که يشخص عنوان به (ع)نيحس امام از و آوردند

به  )ع(نيکردند و گفتند: امام حس ادي است دهيرس «رضا»

ک يک رهبر و يک عارفو واصل و به عنوان يعنوان 

دارند، ن يزم يامام معصوم، که خالفت خدا را بر رو

 ايرا عرضه کردند، که مطلوبِ همة مردم دن يميمفاه

کردند، عدالتو همراه با  يکه معرف ي«عدالت»ست. ا

 يماعاجت يکه به معنا ي«ثاريا»ت است. ياخالق و عقالن

م يت مفاهيکه عرضه کردند. حاکم ي«شجاعت»و 

م يمفاه»نها يکه آمدند و عرضه کردند، ا «ياخالق»

 ن صفات هستند.ياست و همة مردم تشنه ا «يجهان

 

 هاه نايا بف يجهان ه يفطر ابفار

 خواهد جذب خور ساو به  ا هاانسا 

 کرر

 

 

 

 محدث سيدمحمدرضادکتر   االسالم حجت 
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ر يدم کيب يعلمحمد  دکترن ياالسالم و المسلمحجت

ن يسوم يانين االديون بيسيدر کم ا،يفرنيه کاليحوزه علم

 عهد» يو هنر يفرهنگ، ي، علميالمللنيکنگرة ب

در مسجد کوفه  1843آبان ماه  22که در « (ع)نيالحسمع

ند ن زمانه دانستيا «نقطه عطف»را  «نياربع»برگزار شد؛ 

 «انياد»ر يبه سا «اسالم يراه معرف»و آن را به عنوان 

 مطرح کردند.

 ن ندا نديمانند حج ه ا بف ينياجتااعات ر اا ير اريسا

ه با ک يا با ذکر مناظراتيفرنيه کالير حوزه علميمد

 يو اجتماع يجمع يهاحرکت درباره يحيمس يعلما

برخالف  :اند، گفتندداشته يو مذهب ينينه ديزمشيبا پ

  .ت وجود ندارديحيدر مس ين حرکاتي، نمونه چناسالم

 يحين مسيکه محقق يشان ادامه دادند: از جمله شبهاتيا

ر حج طرح ينظ يجمع يهادر خصوص حرکت

 يبودن آنها به سب  وجوب شرع «ياجبار» ،کننديم

علت وجوب حج بر  :که در پاس  مطرح کردم !است

 ،عا وند متخدا کهن است يعت ايبر اساس شر ،نيمسلم

 کرده ياجبار باالتر و «يمتعال اهداف» يبرا را «حج»

از  رفتندينم مردم و نبودواج   حج اگراست که 

 ،«حج» ماندند. در واقعيباز م ين اهداف الهيدرک ا

 نقطه نياربع و ستا «نياربع» يماجرا يبرا يازينشيپ

  ن زمانه است.يا عطف

 فراتر از حج ؛نيا بف يا رگذا 

اظهار داشت: در مناظرات خود با  کيب يعل دکتر

ه را ب «ينياربعارت يز»م ينهضت عظ ،يحيمس يعلما

م يبر مفاه يمبتن يحرکت جمع»از  يعنوان مصداق

 يبرا «ياجبار» چيدر اسالم طرح نمودم که ه «ينيد

 ،«حضور» اما ،ستينو مشارکت مردم در آن  يهمراه

 .  استاز مناسک حج  تررن پر اريبس

حاضر در  «تيجمع» ،کايم آمريشناس مقن اسالميا

 ندنستدا حج تيجمع برابرا شش تا ده ر ينياربع ارتيز

 و روميم حج به که هست سا  84 من: ندکرد اظهار و

ان است،  غالباً يجر دو نيا نيب ياديز يهاتفاوت

 «تيرضا» حج از تبرگش هنگام ييکايآمر حجاج

 اما شودينم برآورده انتظارشان حج در چون ندارند

 .ستنهاآ «انتظار از باالتر»ار يبس نياربع ييمايراهپ

 نيا بف مشتاق ؛ا يحيمس

 کهنيا انيب با  يب ين علياالسالم والمسلمحجت 

 ييمايراهپ در شرکت و نياربع اخبار مشتاق ،انيحيمس

 يبرا ياهل به ريتبد ،«نياربع»: شد ادآوري هستند نياربع

 ر مسلمانان است.يبه غ «چهره اسالم  يمعرف»

   اسالم به ين  ا  مفرفيبهتر انيا بف

 رمسلاانا  اسويغ

 

 

 

 گيب يعلمحمد  دکتراالسالم حجت
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 مستندسازکارگردان و  اسالملومحمدرضا  يآقا

ن ينگره بن کيسوم يانين االديون بيسيدر کم يالمللنيب

در  «)ع(نيالحسعهد مع» يو هنر ي، فرهنگي، علميالملل

 8366 اظهار کردند: 8431آبان ماه  22مسجد کوفه در 

 خشب نيا تحقق يبرا را «ارتيز» ،عهيش که است سا 

 حرب و سالمکم نلم سلم يان» که عاشورا ارتيز از

، و امروز و در بستر کنديم نيتمر «حاربکم لمن

 است. «شعار»ن يروز تحقق ا ،نياربع

 رهرظهو  ب يبه سو ييفه بنا ندا ر به تنهايش

 با گذشته سا  8366 يط درعه ينکه شيان ايضمن ب يو

آن  ينيکه امروزه مصداق ع يا «ملعونه شجره» سد

 اممق سفارش به بنا يول بوده مواجهاست  «تيوهاب»

 امعهجافزودند:  شود برداشته سدن يا ديبا يرهبر معظم

 شود يقرآن« اهلل حزب» که است منتظر و مشتاق ياسالم

 د حذف شود.يمانع است و با «شجره ملعونه»اما 

 به ريمس يط در ندارد بنا عهيشن که يد بر ايشان با تأکيا

 يط ييتنها به ،يجهان حکومت تحقق و ظهور سمت

 تحرک» کي تحققرا  «ينياربع ارتيز» ،کند ريمس

دانستند و ادامه دادند  «مقصد» به دنيرس يبرا «يهانج

ن يب و ياجمع رسانه ريخط فيوظا از يکي ريمس نيا رد

 .ستات يوهاب «ملعونه شجره حذف» يتالش برا يالملل

 د حذ  شوريکه با يمانف اويا  ههابيجر

 از هکشان يهامستند از يکي از ياخاطره انيب ضمن يو

 اند،ساخته انقالب لياوا در سنگاپور يهامسلمان تازه

 بللانم عنوان به که هامسلمان تازه نيا از يکيند: گفت

 امام با ارديد از بازگشت از بعد ،بود شده تيترب يوهاب

 تيابوه که ييفشارها به توجهبا  :گفتيم )ره(ينيخم

 يقيحق اسالم آنچهبه  نديرس يبرا ،بود کرده جاديا

و  مابيب را حق راه توانستم )ع(تياهلب به توسل با است

 موانع را پس بزنم.

 منا به يميعظ «صحنه» ،عالم خداوند: گفت اسالملو

 قيطر از تا قرار داده است عهيش ارياخت در را «نياربع»

 را داده جوالن سالها که يا«ملعونه شجره» بتواند آن

 .کند کن شهير

 

به  يجهان حرکو تحقق ي؛نيا بف ا تيز

  ظهو  يسو

 

 

 
 اسالملومحمدرضا استاد 
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 رامو و يفرهنگ ارشد کارشناس، يد صفريحم يآقا

شکسوتان سازمان فرهن  و ارتباطات ياز پ الملل،نيب

 يانياالد نيب ونيسيکم در، يوزارت ارشاد اسالم

 يرو هن ي، فرهنگي، علميالمللنيبکنگره  نيسوم

که در مسجد مقدس کوفه در « (ع)نيالحسمع عهد»

 يبرا تالش ،برگزار شد 8431آبان  22  يتار

به عنوان راهکار قوت  را «نياربع نهضت يسازيجهان»

 .نددانست مهم «يانقالب اسالم»ان يبه جر يبخش

ان انقالب يرو ج نيد «غيتبلط يشرا» نکهيا انيب با يصفر

 اظهارمختلف متفاوت است  يدر کشورها ياسالم

دت به علت ش ،مختلف يهاطيغ در محيتبل يگاه: کرد

 ست.ياس با هم نياصالً قابل ق ،طيتفاوت شرا

با اشاره  يشکسوت سازمان فرهن  و ارتباطات اسالميپ

 يهادر سا  يان در اندونزيعير رشد و سرکوب شيبه س

تر از را سخت ياسالم يدر کشورها «غيتبل»کار  ،رياخ

 ،يخواندند و گفتند سعود يراسالميغ يکشورها

ا به کار يرا در حوزة فرهن  در دن يمية عظيسرما

ر ي، غيکار يهارحمانه، همة سر پُليگرفته است و ب

؛ کار نيبندد. بنابرايها را مياز سعوديحوزة توجه و ن از

. العاده سخت استفوق ياسالم يدر کشورها يليتبل

ان يبا جر يهمکار يها براييهجوم اروپا يدر پ

 يدر حوزه کشورها يمشخص شد سعود «داعش»

 تر بوده است.هم از ما موفق يراسالميغ

  گسترش چتر آ انيح به ا بفير  صو ت نگا  صح

 د هد  باشدين بايرمسلاين ه غيبر سر مسلا

 يليبلت يت در کارهايق عدم موفقيان مصاديشـان با ب يا

ــ يموجود در حوزه د يهــايکــارو کم ادامــه  يپلمـاسـ

 در جهت «نيت اربعيـ محور»بـا   «يغ جهـان يتبل»دادنـد:  

ــازيجهـان  ان يت جريـ راهکـار تقو »آن بـه عنوان   يسـ

 تنهض يسازيجهانم يد بدانياست. با «يانقالب اسالم

ــوع کي ،نياربع ــ موض ــت تياهم با و عيوس  ديبا .اس

ــت نيا گردد تالش ــود ترريفراگ و عام ،نهضـ  تا شـ

 خواهانيموحدان و آزاد، مسلمانان از يشتريب مجموعه

 .دهد يجا خود در را

با طرح  الملل نيب امور و يفرهنگ ارشد کارشناس

 در کشور يمذهب يهاتير فعاليت اخيموضوع ممنوع

 «غيت تبليعدم موفق»ک مثا  از يآن را  ،جانيآذربا

ه  وي اهکا  تقو انيا بف يساز يجهان

 يا  انقالب اسالميو جريموفق

 

 

 
 يد صفريحمآقاي 
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ران مطرح يک اينزد ين در کشورهايان اربعيجر

، «يسازيجهان» يعني يکردند و گفتند بحث اصل

. ما است «نيان اربعيجر»مان به «نوع نگاه»وابسته به 

ن يم، بعد از ايم و دارياد داشتيز يها کوتاهنهين زميدرا

م، بخصوص ين روش ادامه بدهيم به هميهم اگر بخواه

از ما فاصله دارند، چندان موفق  يکه کم ييدر کشورها

 م بود. ينخواه

 يجهان يبراشنهارات يپاز موانع  شدا تا 

 نيا بف ا يجر يساز

ت يعدم حما»مختلف در  يهاشان با ذکر مثا يا

 ياسالم يهاانياز علماء و جر «يپلماسيدستگاه د

 تيحما عدم، ي  زکزاکيش يبخصوص در ماجرا

 دستگاه توسط يعيش يفکر اناتيجر از يجد

 در هاانيجر نيا «رشد موانع» از يکي ،را يپلماسيد

 کرد. يمعرف جهان

 نگاه کي ،(ره)ينيخم امام نگاه: کرد اظهار يصفر

 حرکت مطالبه» زين يرهبر معظم مقام و بود يجهان

 که ييهاتيمحدود و مرزها از ديبا لذا دارند «يجهان

 و ميشو خارج اندکرده جاديا مانيبرا جهان در انندشم

 يکارکم ،«ينياربع ميمفاه يسازيجهان» نهيزم در

 م.ينکن

تلف در مخ ياتشان در کشورهايشان با توجه به تجربيا

 يبرا ريبه شرح ز يشنهاداتيپ ،سخنانشان يبندجمع

 ارائه دادند: «نيان اربعيجر يسازيجهان»

 يهاتيلقاب به توجه با ،ياسالم يکشورها در غيتبل 

 رد.يانجام گ آنهاط يو شرا

 ه خارج ن بيت اربعيلات با محوريارتباطات و تبل

 ها وتيمحدود مرزها گسترش داده شود و

 حصارها شکسته شود.

 يکشورها يفعا  و حق جو يول ،گمنام ياز علما 

 .ت شوديشان حمايمختلف استفاده و از ا

 يترنتنيون ايزيد از جمله تلويجد يهاياز تکنولوژ 

 .استفاده شود

 رد ينهاد انجام گمردم  يهاق سازمانيلات از طريتبل

 ران.ينه به اسم ا
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 ينقاش ه و  مطالفات هنريسيکا

 ون:يسيس کميرئ 

 (ي ـ مدير گروه هنرهاي تجسمي اصحاب الحسينتجسم يهنر مرکز هنرها يدفتر مطالعات کاربرد مدير) انيريد قدياستاد عبدالحم 

 ون: يسيکم ياعضا

 (يحوزه هنر)هنرمند نقاش ـ استاد  انيومرث قورچياستاد ک 
 اصفهان( هنر استاد دانشگاههنرمند نقاش ـ ) تخشام ياستاد کر 
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 مطالعات دفتر  ئومس ،انيريقد دحميعبدال يآقا

در  ي حوزه هنريتجسم يهنرها مرکز هنر يکاربرد

 يرو هن ي، فرهنگي، علميالمللنين کنگره بيسوم

آبان  22  يکه در مسجد کوفه در تار« نيالحسعهد مع»

در مراوده با  «هنرمندان»: ندگفتبرگزار شد  8431ماه 

و با  شوند يني  اربعيصاح  تفکر صح ،«اهل فکر»

انتقا  » يبرا ،نسبت به جبهه باطل «يتهاجم» يکرديرو

 ، وارد عمل شوند. «مردم»به  يني  اربعيصح «تفکر

 امام رهيسنکه يبا اشاره به ا انيريقد دحميعبدال

ه بود «يتهاجم» وهيش ،دشمندر مواجهه با  (ره)ينيخم

 ياز سو «يتهاجم يآثار فرهنگ»د يخواهان تول ،است

 طرح ،شنهاد دادند هنرمندان معماريهنرمندان شدند و پ

و با  يکرد تهاجميرا با رو )ع(نيپروژه حرم امام حس

ه عنوان ب «لياسرائ ينابود» يبرا «انيعيت شيترب»هدف 

 يراب يداني  مين ترتيک مسأله مطرح کنند. بدي

ر شود که دين عرصه باز ميافت نظرات هنرمندان ايدر

 ده خواهد شد.يآن فکر به عمل کش

 

 

ک ين به عنوا  يگا  ه نسبو خور  ا با ا بفيجا

  يمشخص کن «يه الهيآ»

نکه يبا اشاره به ا ،يمان نبيلم ملک سليطراح صحنه ف

 گروه سيسأتن اقدام به يل در مواجهه اربعياسرائ

ا آنها که يگفتند: گو است کرده نياربع مطالعه يپژوهش

ن اذن بدو يچ برگيدشمن خدا هستند اعتقاد دارند که ه

ان را شيرويافتد، حساس هستند و تمام نيفرو نم ياله

اق ان قائل به اتفيعياما ش ،کننديمقابله جزم م يبرا

 «است يک برنامه الهين ياربع»هستند و توجه ندارند که 

ست همه از ايد رفتارشان را اصالح و منطبق کنند. نيو با

به  «نياربع»گاه و نسبت خود را با ياز جمله هنرمندان جا

 مشخص کنند. «ياله يبرنامه ا»عنوان 

خلق اثر  ينکه روش هنرمندان برايبا اشاره به ا يو

و خلق اثر  يفکر يرها کردن خود در فضا ،يهنر

راف اط يتوسط شاکله هنرمند با توجه به فضا يهنر

 يضافد يبا «متفکران» ،انين ميدر ا :است گفتند يو

 اشتهد انتظار دينبا و ندينما مواظبتفراهم و  را فکري

 بار «ندهنرم» ي،فکر انحرافات دهيچيپ يفضا در باشند

 .بکشد دوش بر زين را يتفکر نيسنگ

آ ا  هنرمندا  بايد ر  مواجهه با جبهه 

 باشد. «تهاجاي»باط  

 

 

 

 انيريقد دحميعبدالاستاد 
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ازمند ين اکيند  نزرير  آ ينيا  ا بفيااي اهپ

 د شدن خواهنين ا بفييتب يبرا «حيتفکر صح»

 متذکر ،)ع(ينيآسمان حس ينقاش مجموعه تابلوها

 در ستانگل» مثابه به را نياربع ييمايراهپ خداوند :ندشد

 از پر يامنطقه در خداوند .است داده قرار «آتش دامن

 ،ميهست يانسان عيفجا شاهد روز هر که آتش و آشوب

 رارق محبت و يانسان يرفتارها نيتريعال با يحرکت

 نوستيپ و حضور شاهد ،ندهيآ در بسا چه و است داده

 نايعيش جمع به مختلف جوامع از افراد گروه گروه

 که انيمايراهپ ليخ نيا :د کردنديشان تأکيا .ميباش

 اندشدهن ياربع صحنه وارد خود «حس» اساس بر امروز

 وصخص در «يتفکر» عدبُ به ازين کينزد ياندهآي در

  .دارند حرکت نيا نييتب

 اتيآ» از و بزرگ ينعمت ،نياربع نکهيا به اشاره با شانيا

 ميبگذر آن کنار از يراحت به دينبا که است «ياله

 و ددار يروشن تيغا ،هآي نيا مسلما: ندکرد خاطرنشان

 خواست جهت در حرکت سمت به را تيبشر ريمس

 سوق اردد يفرد عبادات از شتريب اريبس يکه ارزش ياله

آيات  نيا با را خودمان نسبتد ياما ما با .دهد يم

 ميباش اشتهد را نقش نيبهتر و نيشتريب تا ميکن مشخص

 يماسال انقالب بحثکه در  «يسوز فرصت»تجربة  و

 ش آمد را مجدد در اربعين تکرار نکنيم.يپ

 

 

مراهر   يالگو« )ع(نيعهد مع الحس»کنگر  

 اه  فکر ه هنرمندا  باشد

از حضور دو  يبا اظهار خوشحال يرانين هنرمند ايا

« ع()نيالحسعهد مع»جمع هنرمند و اهل فکر در کنگره 

 يفضا ،واقعه هرو مراوده دوستانه موجود گفتند: 

 و شده برپا جمع نيا که خوشحالم و دارد را خودش

 جاديا هنرمند يبرا يفکر يفضا که هستند يکسان

ه است که در مراود ييهمان الگو ،ن کنگرهيا .کننديم

 راننگ مدام نکهيا يجاه ب !ميندار يو هنر يجامعه فکر

 و يلعق يفضا»م ييايب ،ميباشارشاد او   و هنرمند ،هنر

نجا يکه ا يهمان کار يعني؛ ميبده هنرمند به «يفکر

 شود.يم

 کنديم يتجل نياربع در که يزيچ ندشد ادآوري شانيا

 حضرت جمله همان است، افراد ذهن و د  در و

ن يا خ  !دميند ييبايز جز ند:فرمود که است (س)ن يز

 ياتيملد عينبا ،ن استيکه در اربع يت و تفکرينوران

 يد به فضايل شود؟ نبايشود و به عمل و فعل تبد

دان هنرمن از استينجا نيجامعه، به افراد منتقل شود؟ ا

 وارد شوند.

 هب مکلف ما: عبدالحميد قديريان در پايان گفتند

 نيربعان ايبا جر االن و ميهست )ع(تياهلب نور به معرفت

 ما هم )ره(ينيخم امام .است شده درست ما يبرا صحنه

 معظم رهبر و ندکرديم يهجوم حضور به دعوت را

 خواهد نابود گريد سا  21 لئياسرا :فرمودند نيز انقالب

، همه و ما هنرمندان خصوصاً بايد در راستاي تحقق شد

 اين امر تالش کنيم.
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در  يرانيان، نقاش و هنرمند ايومرث قورچيک يآقا

خود به عتبه مقدس امام  يياز اثر اهدا ييه رونمايحاش

ن کنگره يسوم يکه همزمان با برگزار (ع)نيحس

 «)ع(نيالحسعهد مع» يو هنر ي، فرهنگي، علميالمللنيب

 8431آبان ماه  24  يدر تار در مسجد مقدس کوفه

از  ،«ييم معنايانتقا  مفاه» ي: براندانجام شد گفت

تواند محتوا را با لطافت تمام به يم «هنر»که  ييآنجا

با  «اهل معنا»ها انتقا  دهد، چرا افراد همه انسان

 وصل نباشند؟ «هنرمندان»

نکه حس، تعلق خاطر و يان ايان با بيومرث قورچيک

، شودف يتعر دتوانيعشق است که در قال  هنر م

که در خلق اثر  يکيوه و تکنين شي: انداظهار کرد

از  ياهيبکار بردم، هد (ع)به حضرت اباعبداهلل يياهدا

 است. من بوده يبرا «الهام»جنس 

م به يکه امروز در آن هست ينياربع يان کرد: فضايب يو

به  «آسمان»وصل است و از  «يتناهيال يفضا»ک ي

 د.دهيام ميهنرمند متعهد پ

 ميعظ يت فضايبا اشاره به اهم ،يرانين هنرمند ايا

د يم بايدا کنينکه خودمان را پيا يادآور شد: براين ياربع

دا يپ» يها برام و انسانيشرکت کن «ينين حسياربع»در 

 .ن مکان دارندياز به حضور در اين «کردن خود

مانند  ييان در خصوص بهره بردن از فضاهايقورچ

 يهامان را از شائبهد نگاهيگفت: ما با ينين حسياربع

نجا يم ايم و بدانيپاک کن يارزش يمختلف در فضاها

 .فقط معامله با خدا و صداقت معنا دارد

 اسو يام جهانين پيام ا بفيپ
ت. اسيام به دني: هدف من پان ادامه داديومرث قورچيک

به  ينجاست، با هر مقاميدر ا ين انرژيا بداند چنياگر دن

 مند شوند.ند تا بهرهيآينجا ميا

با و يار زيبس ين را اتفاقي، اربعيرانينقاش و هنرمند ا

و ها نجا حرکتيقلمداد کرد و اظهار داشت: ا يجهان

 «پرواز»است اما در اصل  «يعزادار» ،رفتارها، در ظاهر

ر د ينجاست که حتيدر ا يک موجيافزود:  يو. است

گذارد و انسان را سبک ير ميبدن تاث يهاسلو 

 .آماده است ،مردم يآمدن تمام ين فضا برايکند. ايم

ن عشق يست و اا« معنا»و  «عشق»امروز جهان تشنه 

 .نجاستيا

 ي ا  نقب زر  به ماجراها اانتزاع ه مفنا

 يآساان
درباره مشخصات اثر خود که در  يحيان در توضيقورچ

  و ک رنين تکني: اشد گفت يين کنگره رونمايا

 ه يتناهيال ييفضا ينيا بف يفضا

  اسو متص  به آساا 

 

 

 

 

 انيومرث قورچيکاستاد 
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ده بودم است و خلقش را يکه د ييايروغن متأثر از رو

 ان بردم.ين آغاز و به پايک ماه قبل از سفر اربعي

متصل  يماجراهامه به ه ،«انتزاع و معنا»: ادامه داد يو

شان، «فطرت»زند، لذا همه به لحاظ يبه آسمان نق  م

 د.فهمنيمفهوم آن را م

تواند اسم ين تابلو مي: اافزودندنقاش ن هنرمند يا

 ييهاها و ظلمرها شدن از ترس ؛داشته باشد” ييرها“

 ند.کيکه انسان خودش به خودش م

شکل مک ي ،نکه در کالم و در فرميبا اشاره به اشان يا

ها محدود فرم»: معموال ند  کرديم، تصريدار ياساس

گران با يکه د ييهاهستند و چه بسا فرم «کننده

کنند، يجاد ميار بهتر از ما ايکه دارند بس ييهايآزاد

. دواال بهره بر «ميانتقا  مفاه» يتوان از آنها براياما نم

ه ب يد از نظر مخاط  نقد شود تا موضوع اصليها بافرم

 «د فرمجايا»انسان در  «قدرت»م يد بدانيد و بايايدست ب

 يتينگونه محدودي، ا«انتزاع»محدود است، اما ما در 

 م.يندار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که  يي، از آنجاييم معنايانتقا  مفاه يبرا

تواند محتوا را با لطافت تمام به همه يهنر م

ها انتقا  دهد، چرا افراد اهل معنا با انسان

 نباشند؟هنرمندان وصل 
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ه يدر حاش يراني، نقاش و هنرمند ام تخشايکر يآقا

 (ع)نيخود به عتبه مقدس امام حس يياهدااثر  ييرونما

 يو هنر ي، فرهنگي، علميالمللنيبش يهمان يدر سوم

  يدر تار مسجد مقدس کوفه در «)ع(نيالحسعهد مع»

ن اثر يخلق اند: انجام شد اظهار کرد 8431آبان ماه  24

حضرت  هن بيکه چند روز مانده به سفر اربع يبا توسل

و از حضرتش خواستم  داشتم، محقق شد )ع(اباعبداهلل

ه امام بن کار يا ءاهدا افتن ويان يپا .مياين يدست خال

 .ک معجزه بودي )ع(نيحس

: تندگفن اثر يدر رابطه با ا ،يرانين نقاش و هنرمند ايا

از شاخه  «ياموزه ينگارگر»ک کار ي ،ن اثريا

 يديتخشا از اسات .است «ياخانهقهوه»ا ي «ينگارياليخ»

به عنوان  يغاسآن قولريمانند محمد مدبر و حس

 د.برن سبک نام يشتازان ايپ

ن يا ،نينکه سه روز مانده به سفر اربعيبا اشاره به ا يو

از  ياريرغم بسي  کرد: عليکار شروع شده است تصر

که به حضرت اباعبداهلل داشتم،  يبا توسل ،مشکالت

کمک  !قاآقا گفتم: آجاد شد، به يم ايبرا ييناگهان فضا

 .برنگردم يکن من دست خال

ادامه  ياموزه يسبک خاص نگارگرن يااگر ياح

: ساعت سه صب  بود که کار تمام شد و با حس ندداد

ماده آبا عشق آن را  ،يو ناز و نوازش ،خاص يو حال

 .کردم

 يدر بلداد، برا نيش از ايپ: ندخاطر نشان کردشان يا

 يشگاه جامع نگارگريشرکت در نما ين بار براياول

ران يو به ا يبندقرار بود آثار را دسته ي، وقتياموزه

از آثار کردم و ناگهان متوجه  يک شمارشيبرگردانند، 

 .ميافتيم آن را نيست و هرچه گشتياز آثارم ن يکيشدم، 

ران يدهد. به ايم ياميدم خدا دارد به ما پيهمانجا فهم

م، يرا باز کرد هم و آثار برگشت داده شديديکه رس

ن اثر را اهدا يد ايدم بايفهم ،دم اثر وجود دارديد

 م.کرديم

 ي، جاياموزه يم تا نگارگريکنيتخشا گفت: تالش م

ه دارد به ک ييدا کند و با توجه به توانايخود را پ ياصل

 .ل شوديتبد يک رشته دانشگاهي

 يي، نام اثر اهداياموزه ياگر سبک خاص نگارگرياح

” علمدار کربال“شد را  يين کنگره رونمايخود که در ا

 ةداهالب يو مشخصات بارز آن را خلق ف ندکرد يمعرف

 ند.آن دانست

 

 ر ” علادا  کربال”ياز ا ر هنر يي هناا

 (ع)ن يالحسعهد مع يالاللنيکنگر  ب

 

 

 

 

 

 استاد کريم تخشا
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 يمفاا  ه مطالفات هنر و يسيکا

 ون:يسيس کميرئ

 دانشگاه علم و صنعت( يات علمي)عضو ه يخان محمد يدکتر محمد عل يآقا

 ون: يسيکم ياعضا

 (هنري ـ مدير سابق بنياد سينمايي فارابيحوزه )استاد  ينيحسد شاهيدکتر مج يآقا 
 دانشگاه علم و صنعت( يمعمار يدکتر ي)دانشجو يد محسن قنديس يآقا 
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استاد دانشگاه علم ، يمحمدخان يدکتر محمدعل يآقا

ن يسوم يون هنر و معماريسيران در کميو صنعت ا

عهد » يو هنر ي، فرهنگي، علميالمللنيکنگره ب

آبان ماه  22  يدر تارکه در مسجد کوفه  «)ع(نيالحسمع

 يباشناختيز»د بر وجوه يبا تأک برگزار شد 8431

 ن عرصه را الزم دانستند.ي، ورود هنرمندان در ا«نياربع

ه هنر ن پرسش کيبا طرح ا استاد دانشگاه علم و صنعت 

 ،«ينيحس يعاشورا»با واقعه  يو هنرمند چه نسبت

 «يزيست استکبار»و  يجامعه بشر «تيهدا»و  «اصالح»

 يهادارد که عرصه ييهاتيدارد؟ گفت: هنر قابل

نر ه ييتواناکمتر امکان حضور در آن را دارند،  ،گريد

ه آن نسبت ب «ينفود و اثرگذار»ارتبا ،  يدر برقرار

شتر است. اصالت هنر در واقع يار بيها بسر حوزهيسا

 ،دفه هنرمنين وظيبنابرا .است «قياز حقا يبردارپرده»

نده يآ»موجود، ورود به  «اتيفراتر از واقع»قدم نهادن به 

آن و سپس  «کردن ينيع»آن و  «درک»، «مطلوب

عقل» يهاقال  نيترن و جذابيباتريآن در ز «انتقا »

 است.  «پسندفطرت»و  «پسند

 

 

ر   )ع(هاا  اهدا  اباعبداهلل انياهدا  ا بف

 حرکو عاشو اسو

ــا ــتاد دانشـــگاهيـ ــ» ،ن اسـ ــان  «نياهـــداف اربعـ را همـ

ــداهلل » ــداف اباعبـ ــه دو    «)ع(اهـ ــا را بـ ــتند و آنهـ دانسـ

و اهـــداف  «يامـــت اســـالم»دســـته اهـــداف خـــاص 

ــالم » ــت اسـ ــر از امـ ــاه  «يفراتـ ــه مفـ ــرم يکـ و  يبشـ

ــر مــيکلــ م کردنــد و ادامــه يرنــد تقســيگيتــر را در ب

ــالم   ــت اس ــوزه ام ــد: در ح ــه فرما  ،يدادن ــا ب ــات يبن ش

، «اصــالح امــت» ،ن اهـداف يتــريخـود حضــرت اصـل  

ــدعت» ــيزداب ــر  »، «ي ــه کف ــا ائم ــارزه ب اصــالح »و  «مب

جامعــه اســت. در مــورد  يتيريو مــد «ينظــام حکــومت

ــداف کلــ  ــرياه ــوارد ،ت ــوم   يم ــون مفه ــر »چ ــه ام ب

ــروف ــدا»، «مع ــوم «ت انســانيه ــ»، مفه  «از منکــر ينه

 د دنبا  نمود. يرا با «مبارزه با استکبار»و 

ــا تأکيا ــر يــشــان ب ــو   «مين درســت مفــاهيــيتب»د ب مرب

 ين توجــه هنرمنــدان را بــه موضــوعات جهــانيبــه اربعــ

ــيابعــاد ب»و  ن هــم جلــ  کــرد و خواهــان ياربعــ «يرون

ن ر  يا بف ييا  بااليبس يهاويظرف

  يه شهرساز ينۀ هنرا مفاا يزم

 

 

 

 

 

 

 يمحمدخان يدکتر محمدعل
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مربــو   م حرکــت و رفتــار و پاســ  بــه ســؤاالتيتنظــ

ن يبـ  «جمـع »بـر اسـاس    ،به نقـش و رسـالت هنرمنـدان   

 ن شد.ياربع «درون و برون»ت يوضع

 نيا  ا بفير  جر ييبايهجور اهج ز

ها و چادر «هاموک » ييبرپا ،ياسالم يمعمارن استاد يا

را از منظر هنر و  ينين حسياربع يروادهير پيدر مس

دانست اما  «ار سادهيبس ييهافرم» يج، دارايرا يهافرم

امه کرد و اد يمعرف «ييباياوج ز»در  «يمفهوم»به لحاظ 

 ،ميکنينگاه م ينياربع ييمايان راهپيبه جر يداد: وقت

م يابيينم )س(ن يش حضرت زيباتر از فرمايز ياواژه

 «. اليت اال جميما را»: که فرمودند

 ياريسب يهاتيبا توجه به ظرف ،گريد يشان در بخشيا

 يو شهرساز ين به لحاظ معمارياربع ييمايکه در راهپ

 شهر» يفضا ساختن در هنرمندان نقش ،وجود دارد

 منظر از يوقت :ندافزود و ندبرشمرد مهم اريبس را «نياربع

 رغميعل «طيمح» ،ميکنيم نگاه طيمح به يمعمار

 نيا جزء جزء کهـ  خودش «يباطن و يذات يهاييبايز»

 د ، رب ديباـ  کنديم عرضه ييبايز تينها در را طيمح

ن ي. از ابگذارد «يحرکت اثر» مخاط  قل  و چشم

 ،يحرکت يرهايژه مسيوهن و بياربع ييمايلحاظ، راهپ

است که هنرمندان، معماران  «يشهر يسامانده»ازمند ين

 و يفرم ،يبصر»توانند از ابعاد يها مستيو گراف

ار ن در کنيآن متمرکز شوند. همچن يبر رو «يکالبد

و  «يمجاز يت فضايظرف»، از يکيزيف يفضان يا

د يز نبايران و عراق نيع از آن در اياد و شاياستفاده ز

و  «مناس  يمجاز يد محتوايتول»غافل بود و به 

 . ژه نموديد توجه وين هم بايان اربعيمتناس  با جر

 يو ه کاک فکرير  حد حاا ايرهلت ينهارها

 ن شونديمررم ها ر ا بف

 يو شهرساز يدانشکده معمار يأت علميعضو ه

ان درباره نحوه يدر پا ،رانيدانشگاه علم و صنعت ا

به  با اشاره ،نياربع ييمايراهپ يط فعليمواجهه با مح

د با يرفتار عاشقانه و خودجوش مردم گفت: نبا

ن حرکت را مخدوش يت اينظم و ماه ،مداخالت از باال

حرکت حفظ شود و  «يت مردميماه»د يحتما با .کرد

م، ت مرديشتر به صورت حمايب ،يدولت يورود نهادها

د محتوا و عرضة آن به ي، الگو دادن، توليکمک فکر

 ت باشد.يت ظرافت و حساسيآن هم با نها ،مردم
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ر سابق ياستاد دانشگاه و مد ينيحسد شاهيدکتر مج يآقا

ن يسوم يون هنر و معماريسيکمدر  يفاراب يينماياد سيبن

عهد » يو هنر ي، فرهنگي، علميالمللنيبکنگره 

آبان  22که در مسجد مقدس کوفه در  «)ع(نيالحسمع

سلمانان م يبرا يني، به نقش تمدن اربعشد برگزار 8431

طور ني  هنر، اي: در تارندو اظهار داشت نداشاره کرد

 يسازشه هنرمندان، مقدمه تمدنيم که همينيبيم

 .اندهبود

 گ ها فرهند يسه حلقه عق ا  تاد يتشک يبرا

 هنر مطرح اسو
ا ين بود که ي: معموال روا  اندخاطرنشان کرد شانيا

 يک مد  زندگين و يعت، ديامبر صاح  شريک پي

ک تمدن يداشت و به دنبا  آن يرا عرضه م يرحمان

ن تمدن در دوره يکه نمونه اـ شد يل ميتشک يرحمان

 يروانيپ ک تفکر باطل،يا ي، ـاتفاق افتاد )ع(يمان نبيسل

بان و ن تفکر به زيبا ترجمه ا ،روانشيکرد و پيدا ميپ

تمدن باطل را فراهم  يريگفرهن ، مقدمه شکل

د قائل به يبا ،ل تمدنيتشک يبرا  ين ترتي. بدکرديم

 ت تمدن بود.يده، فرهن  و هنر و در نهايره عقيزنج

اد  ت يد برايهاسط انتقا  عقا ا«انسا   سانه»

 اسو يساز

ر د «هارسانهـ  انسان»در ارتبا  با نقش  ينيحسشاه

، ينيتا تمدن اربعينهضت عاشورا و نها يريگشکل

فته ه گريعار «رسو »از واژه  «انسان رسانه»: واژه ندگفت

و  يياست که از فر  دانا يشده و مقصود از آن، انسان

که خداوند در وجود  يان رسانهأاحاطه بر موضوع و ش

ن مجموعه يکه در ا يتينوران تاًياو قرار داده و نها

ن أک رسانه، شيقرار داده، به عنوان  يبشر يبيترک

 .کنديدا ميام را پيک پي يالقا

ا  انس»ن يبرتر ا)ع(ويه اه  ب)ص(اسالم امبريپ

  يهست يها« سانه

 نکه اشرف مخلوقاتيد بر ايبا تأک يمدرس حوزه هنر

انسان »ن ين انسان و به تبع برتريبرتر )ص(مکرم اسالم ينب

 يامرتبه نيترين در عالي: اهستند گفتند يهست «رسانه

رسالت  تينيع يم، کسيم تصور کنيتوانياست که م

شان يت رسالت ايکه در ماه يزيو آن چخود است 

و  .وجود دارد، در وجودشان هم منعکس شده است

سوه ا» )ص(اکرمامبريپم ين گونه است که قرآن کريا

 .کنديم يمعرفن جهان يمنؤتمام م «ةحسن

 «انسا   سانه»هنرمندا  به عنوا  

 «تاد »ه  ينيا بف « يمفاه»ن يهاسط ب

 باشند ينيا بف

 

 

 

 

 

 

 

 ينيحسد شاهيدکتر مج
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 ،)ع(نيرالمؤمنيام يهابا اشاره به خطبه ينيحسشاه

ه کخاطرنشان کردند  )ع(نيو امام حس )س(حضرت فاطمه

رجسته ار بيبسبزرگواران ن يبودن ا «انسان رسانه» أنش

 .است

به عنوا   )ع(ه امام سجار (س)ينب کبرينقش ز

 ي  ماجراير  انتقا  مفاه اانسا   سانه

 ينيحس

اظ نکه از لحيبا اشاره به ا ينيو د ين کارشناس هنريا

ک عرصه فت  کامل است يرسانه، عاشورا  ياستراتژ

ن  يز حضرت يان رسانهأش: بعد از آن، ندادامه داد

و ن ديم که اينيبيرا م )ع(و نقش امام سجاد )س(يکبر

د تا هستن ياک نبرد بزرگ رسانهيروز يپ ،بزرگوار

د دارنير واميطور به واکنش و تحقد را آنيزيکه  ييجا

با را  ينيکاروان حس يکنند اسرايت مجبور ميدر نهاو 

 .ن خود بازگردانديم به سرزميتکر

ازمند نظام ين اينيتاد  ا بف يريگشک 

 اسو يا«انسا   سانه»

انسان » ةن عرصيشتر در اين بي: اربعندعنوان کرد شانيا

از  يافتد و شخصا معتقد هستم بخشياتفاق م يا«رسانه

م يشويم و دعوت ميق داريکه ما توف «نيت اربعينوران»

ر ون و وامدايم، مدين مراسم حضور داشته باشيکه در ا

  همه ما ين ترتي. بدميهست «ياات رسانهيعمل»آن 

 08م که در سا  يهست يام رسانهيفت  عظسرسفره 

 .و در کربال، کوفه و شام اتفاق افتاد يقمر يهجر

 اگر ،ن منظري: از اندخاطرنشان کرد يمدرس حوزه هنر

د مطالعه ازمنيرد، نيشکل بگ «ينيتمدن اربع»قرار است 

به  ديبا م ويهست يا«انسان رسانه»ک نظام ي يو بررس

واجد وجه تامه  )ع(ت عصمت و طهارتيآنچه که اهل ب

 .مييه بجوآن صفت بودند، تشبّ

 يهايبا توجه به رجزخوان ينيو د ين کارشناس هنريا

 انسان»صفت  يهمة آنها را دارا ،ينيافراد کاروان حس

نگاه  يان منظر رسانهياگر از ادانستند و افزودند:  «رسانه

از به ي، ما نينيم که در نهضت اربعيکنيم، حس ميکن

که خود،  يم، افراديدار يا «انسان رسانه»ن أن شيا

 .اندرسانه

 ک  سانه اسوي اخور يبه خور اانسا   سانه

بودن،  ياا رسانهيرسانه  ين که برايان ايبا ب ينيشاه حس

بودن  «انسان رسانه» ي: براندد کرديابزار الزم است، تاک

ست و احساس يابزار و مقدمات الزم نن يظاهرا ا

ن و ياز به دوربيبودن ن «انسان رسانه»شود که يم

 ک رسانه است، بهيکه خود  يکروفون ندارد و فرديم

را سانسور کرد و در حصار  يشود وينم يچ حالتيه

 .گذاشت

وز، امر يايان کرد: در دنين کارشناس ارشد رسانه بيا

مروز ا يهانسان رسانهن نقش اي، اينياگر در تمدن اربع

از برکات نهضت  يم، از بخشينکن يتلق يرا جد

 ينات اصلياز تمر يکيم. چرا که ياعاشورا محروم شده

 م، انسان رسانه ويدهين انجام مياربع ييمايکه در راهپ

 .برتر خود است يه شدن به الگوهايشب

  هاسط تاد يفرهنگ يالگو ايني  ا بفيمفاه

 هستند ييه تاد  غا ييعاشو ا

رسد که يبه نظرم م ينينه تمدن اربعيافزود: در زم يو

در معارف  )ع(تيبکه از معارف اهل يزيچما همه آن

ه از آن ق استفاديم و خداوند توفيکنيعاشورا برداشت م
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 يام به زبان رسانهيد بتوانيدهد، در واقع بايرا به ما م

م يان کنيآن را نما ييهام و در انسانيامروز ماندگار کن

 تيفعال يفرهنگ يالگو يهاکه بتوانند به عنوان انسان

 .کنند

: در واقع ندرد  کيتصر يفاراب يينماياد سير سابق بنيمد

 ما ين نهضت تمدنيک حلقه واسط بي ،ينيتمدن اربع

را به  )ع(نيامام حس ييست. چرا که ما تمدن عاشوراا

 ت تمدن را هم ازيم و غايه داريک تجربه اوليعنوان 

سان ان»م و حلقه واسط، يکنيت اخذ ميف اهل بيتوص

 کيامروز  يايهستند که بتوانند در دن ييها«رسانه

 .را به جامعه عرضه بدارند يمکت  عرفان

به عنوا  ا )ع(وياه  ب يهجه نو ان ينينقش آفر

 نيا بف ير  ماجرا «انسا   سانه»ر جه  ياعل

 در )ع(تيکالمشان حضور اهل ب يبندشان در جمعيا

رح کرد بشر مط يارائه الگو برا يرا به معنا يکالبد بشر

شان را فراتر از زمان و مکان يا يحضور نوران يول

 «يحضور جسمان»دانستند و گفتند: در زمان 

انسان »کارکرد  ،يظاهر يهاتيدر محدود ،)ع(تيباهل

ت آن کارکرد يم. و امروز غايادهيشان را ديا يا«رسانه

 اند را شاهدفرموده يتجل «يوجه نوران»را که دوباره در 

ا به ها رانسان ،تيت به واسطه نورانيم که با هدايهست

را به  ينيکنند. اتفاقات اربعيسمت خود جذب م

ن يم ايد بپرسيم و بايم بگذاريتوانيحساب خود نم

د و کنيم يام تجلين اياست که در ا «تينوران»کدام 

ک نقطه يها را از اکناف عالم به سمت انسان

جه در يـ اعل «انسان رسانه» ين شأن نورانيکشاند؟ ايم

اند، را امروز در مقابل چشمان ما قرار داده ن مرتبه ـيا

در حد  ،ميت باشيم آن غايتوانيم. اگر نمياستفاده کن

 م.يت بهره ببرين نورانيظرف محدود وجود خود از ا

دهند که يرا به ما نشان م «تينورانت به يهدا»امروز 

دا يه پم به آن بزرگواران تشبّيبتوان يالاقل در ابعاد بشر

 م.يم و از محضرشان بهره ببريکن
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 يشهر يکارشناس ارشد طراح يمحسن قند ديس يآقا

دانشگاه علم و صنعت  يمعمار يدکتر يو دانشجو

 کنگرهن يسوم يون هنر و معماريسيران در کميا

 «)ع(نيالحسعهد مع» يو هنر ي، فرهنگي، علميلمللانيب

 برگزار شد، 8431آبان ماه  22در که در مسجد کوفه 

 يرام موجود در ماجين مفاهيينکه در جهت تبيان ايب با

 يهاهيال ،ييفضا يهايژگيل به وين و تبدياربع

 ت استياهم يدارا «يمعمار»و  «يرفتار»، «يمفهوم»

ل يتواند مطرح و تحليه رفتار ميم در اليند: مفاهگفت

 .گردد

 يرا با بررس يمعمار يه الگوهائارا ،يد محسن قنديس

مکان( )ها لفهؤاز م يکيعنوان به« رفتار»ل يو تحل

 يها و الگوهالفهؤن مييتب يدانست و برار يپذامکان

  و يمنان در تارؤم يرفتارها ين، بررسياربع يرفتار

ن يد بر هميکأبا ت ينيل رفتار اربعيل آن و سپس تحليتحل

 .شنهاد داديرا پ يسنت اله

با  :گفت يشهر يو طراح ين کارشناس ارشد معماريا

رشد و  يهالفهؤم ،مذکور يرفتارها يبررس

به عنوان  يزيستعت و اذن، و ظلمي، بيسازآماده

داشت ل رفتار( بريبر تحل ي)مبتن ن حرکتيا يهالفهؤم

فرما  و  يها: طرح مؤلفهندگردد و ادامه داديم

با توجه به  هابخشن يا يبرا ييفضا يهايژگيو

ورد د مياست که با يگر مطالبياز د ،يمفهوم يهالفهؤم

 .رديتوجه قرار گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يهايژگيکه در آن و ييهافرم ،يد محسن قنديس

دهد را يرا نشان م «باال»و سمت  «جلو»به  «حرکت»

و  ندموج  معطوف نمودن ذهن انسان به هدف دانست

به  يترشيد با معرفت باافر ،ن حالتيدر ا :ندعنوان کرد

 .کننديسمت مقصد حرکت م

ک مشخصه پررن  يرا به عنوان  «عظمت در بنا» يو

عناصر »: استفاده از کرد و افزود يمعرف «عتيب»در مکان 

در  «مرتفع يهاالمان»در داخل و استفاده از  «شفاف

را به ذهن متبادر  «عظمت»د مفهوم توانيم ،خارج بنا

 . دينما

، «هارمف» رييتلان سخنان خود يدر پا يد محسن قنديس

 رخوت و، «سکون»از  يمعمار «عناصر»و  «فضاها»

دار  «جهت»و ن شتدا «حرکت»سمت به ،يسردرگم

 .د قرار داديکأرا مورد ت «تمير»بودن و شدت 

 

 

 

 

 

 

ه  ااذ  افههويا بيسههازآمههار  ا شههد

 ي فتهها  هههايلفهههؤم ؛يزيسههتظلهه 

 ينيحرکو ا بف ياصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقند دمحسنيس
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 ارب ه و  شفريسيکا

  ون:يسيکم دبير

 يکامران گوهر يآقا

 ون:يسيکم ياعضا

 يمحمدجواد عسکر يآقا 

 يمسعود خزائ يآقا  

 يحامد رازان يآقا 

 عراق( يريحسن الجزا يآقا( 

 قاسم زاده  يعل يآقا 

 لبنان( يمهد يد رمزيخواهر شه( 
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 يگوهر کامران  : ارائه

 يرازان محمد : شاعر
 

 شب فتح                

  کن دلدار يسو را د  ن،ياربع کاروان يا

 نک اري تا سفر عزم ،خدا ادي با و زيبرخ                      

 بحرها نيا يسوآن تا شهرها، تا هاخانه از

 کن اري کاروانت با شده، يراه دلش هرکس             

 طرهيس در غم ستا برده ،سرهکي را جهان بنگر

 کن بار را هاخانهيم يخال يهامانهيپ                         

 آسمان بر بزن يگام زمان، صاح  لشکر يا

 نک کاريپ آماده ش ، فت  يبرا را خود                     

  هابدنام بر نعره هم ها،گام نينطَ با هم

 نک داريب سحر از پبش گران، خواب از عالم کي      

  هاوسيمأ با بگذار ها،افسوس ها،اندوه

 کن سردار د  حکم با ،را خسته يسربازها                 

  هاهيآ بان  ابيدر ها،هيسا ازدحام در

 کن دار بر ش  افسون حق، ديخورش مقدم در          

  نواين يسو شو يراه همنوا، مادر ذکر با

  کن خوار نگاهش شيپ رهت، النيمل خار                 

  صدف در د  کن ردانهدُ نجف، وانيا نور با

 نک داريد ستهيشا کربال، راه خاک با                         

  ظهور فردوسِ مرز تا نور، خط امتداد در

 کن هموار جفرَ راه ستون، آن تا ستون نيا از             

  نيآفر باز را  يتار ن،يآخر عمود يپا

 کن واريد و در نيب ،يحائل را هاگام نيا                   

  رسان د  مشام يسو نشان،يب مزار يبو

 کن ماريت کهن زخم ها، قرن گذار از بعد                  

 نينش مادر سفره بر ن،يآخر تا نياول از

 کن دار مهمان ،دسقُ تا را سفره نيا دنباله                 

  چشان بريخ غزوه از ان،يلياسرائ کام در

 کن آوار فرقشان بر زمان، تيطـواغ کاخ                   

 يآدم اوريب نو از ،يمعالَ کن زبر و ريز

 :کن تکرار را جمله نيا ار،ي آغوش ساحل تا             

  رسُل اولوالعزمِ يآرزوها حق به رب اي

 کن اريبس ،را زيناچ اندکو يهاعزم نيا                     
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 يشاعر: محمدجواد عسکر يارائه: کامران گوهر

 

 «وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظويم»خواندم يکربال م

 «ميبسم اهلل الرحمن الرح»د گفت يباز با                      

 نوايا تا نيان بيگويا علي يمرد راه

 ميرج طانيبگو از مکر ش «فَاسْتَعوذْ بِاللَّه»                      

 ديرت افکنيباالن! علم بر دوش غسبک يا

  «هذَا صورَا ٌ مُّسْتَقويمٌ»ن کرببال ينک ايا                        

 هاگذر کن از تمام علقه يعنيکربال 

 مين حريگدا در نزد شاه ا يبذ  جان کن ا                

 ات کهفيآ ،ينو يسرودن رو يعنيکربال 

 «أَصْحَابَ الْکَهْفو وَالرَّقويم»تر از همان بوالعج            

 انيلي؟ مرگ اسرائيعنيچه  يعنيکربال 

 ميکل يموال يهاينير گام اربعيز                               

 ن همه جوش و خروشيا يعنيچه؟  يعنيکربال 

 ميک دشت مردان کري ،يابان عاشقيک خي              

 يبفکن يهر چه دار يعنيچه؟  يعنيکربال 

 ميتيشو  يهر چه باش ،ي، پادشاهيياز گدا                  

 نه کَنيغَل و غَش از س يعنيچه؟  يعنيکربال 

 ميقل  سل، شگاه رب خوديعرضه کن در پ                

 نيرب بر مؤمن يهابشارت يعنيکربال 

 «وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فويهَا نَعويم» يعنيکربال                              

 «النعجُومفوي » ينگاه يعنينظر  يعنيکربال 

 «فَقَا  إِنِّي سَقويمٌ»افتادن،  ،ميهمچو ابراه                      

 نيدر دست حس ،لقحساب خَ يعنيکربال 

 «أَجرٌ کَرِيمٌ»م يکه باشد روز يخوشا روز يا             

 

 

 

 

 

 

 

 يخزائ مسعود: شاعر  يخزائ مسعود:  ارائه
 

 ايب ما جمع به ،شو ينياربع

  ايب موال ره در کبوتر چون                                  

 است مادر بهشت پاکش مرقد

 ايب زهرا حضرت يپا به پا                                  
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 يخزائ مسعود يآقا: ارائه

 اين يمحمد نيرحسيام يآقا: شاعر 

 

 تو کربالى د  تا آمدم گام به گام

 تو هواى از دلم در کشدمي زبانه ،شوق                     

 زمين و عطارد و ماه دهدمي چرخ تو ح 

 وت کهرباى جذبه ،د  کاه کشيده سخت                    

 کربال خاک ذره ،دهدمي بهشت بوى

 وت پاى به فتد چه هر ،رسدمي عرش به زآنکه             

 اىبريده امهمه از ،اىکشيده سفر به خود

 تو عطاى تو رحمت ،امديده سفره سر بر                   

 کاروان به برسم تا دوم،مي ظهور سوى

 تو والى ،من رهبر! فرج ساالر قافله                           

 شوم کاروان همره ،مرا اگر دهى اذن

 تو لقاى شود نفس ره و مقصد و موطن                     

 خود خون تمام بذ  ،شد که اگر ورود شر 

 تو براى دهد مهجه تا دريده قفس قل                       

 دوممي ظهور سوى ،تنم بر رزم جامه

 وت الىصَ برسد گر ،برکنم ظلم ريشه                        

 زد کهف و رقيم ز دم ،حق نواى نى سر بر

 وت نواى نى قصة ،شودمي خير به ختم                        

 شده جفرَ منحصر ،فاطمه کثير خير

 تو ماجراى مانده ،شودمي فجر مطلع                         

 کشاندممي تو نور ،من مهربان مادر

 تو رضاى طل  در ،کنم آن خواهى تو چه هر           

 زمين در توست سفره ،اربعين نور جذبه

 وت سرسراى اليق ،شيعيان شوند که تا                        

 امزندگانى تو ياد ،من مهربان مادر

 وت فضاى قاصدک ،امگشته تو طل  در                     

  تو گرد باز آمده ،تو پاک نور پرتو

 وت هاىبچه تو ردگو ،نگر اربعين آيه                           

 امکشانىمي تو باز ،من مهربان مادر

  تو مرتضاى شيعه ،صفو در جهاد سوى                     

 مهدوى ملک آيه ،شد چو اربعين آيه

 وت کربالى د  تا ،آمدم گام به گام                            
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 يرازان حامد :شاعر   يخزاع مسعود :ارائه

 

 است آدم دوران که ،فرار انيسيابل

 است غم و يشانيپر ،روزگار انيپا                             

 ريگ دست به تيرا و برادر يا زيبرخ

  است خاتم اعجازِ رخصتو دوباره نجايا                      

  مده د  به يهراس ،شلا  زوزه از

 است اعظم اسداهلل ،نياربع سلطان                              

  کند حرم طواف چو ،هاعزم طوفان

 است مسلّم ،نياطيش  يقر ينابود                             

  عمودها نيا گذرنديم شتاب با که سان نيا

 است کم کربال تا فاصله چه را قدس محراب             

  دون خصم ،ظيغ در و زارع است رتيح در

 است قوماَ يطوبا شيرو ديجد فصل                         

  بود دهيد شيپ از محتشم جناب ديشا

 است عالم خلق در که ميعظ شورش نيا                   

 

 

 

 

 

 

 

 شاعر جوان کشور عراق يريحسن الجزا

ده يــو ب )ع(نياالمــام الحسـ  عنــدما عـاد  ،وم عاشـر يــ يفـ 

ــيالرضــ ــاد ال ــاب ل يع، ع ــعيالرب ــمّيد الرضــي ــن ث  ع و م

نـا و  يمينـ ، ثـم نظـر    يده زيمـه سـ  يوقف عنـد بـاب خ  

احدا،  يريشماال فلم  ياخر

 

 تأملوا ي يثر ين عليثم وقف الحس

 لواطه قتيجثثا هوت فوق البس                                      

 الجواب لنصرته  يلقينادا فلم 

 سألوا يالترب المخض   يعل يو هو                          

 ا لمستهم  ين احبتيا تراب ا

 لواکفين  من يل لزين الکفيا                                     

 لقوامهم  ياغم ال ارين ضيا

 الحشا تتخلوا ياال االسنة ف                                         

 لکم، فرّوا يل يف يا صحبتياولم اقل 

 فصلوا يظالم  يفعن موت                                             

 کموا يرسوال ف يفبعثت من رب

المرسلوا يموت حتيساعه و  يه                               



34 
 

 

 ن و ذوالفقار بکفه يالحس يفمش

توکلوايبرب احمد جده  و                                         

 ن  بجواد و انها يفأتته ز

 ظهر صدره لتقبلوايجعلته                                           

 ه الخلق تلطم صدره يصدرا صدرا عل 

 بدمائه متجدلوا يحزنا لذ                                          

 رمق الفرات و عذره بوداع  

 اتحملوي وب اليمن بوداعه ا                                       

 درا مفردايث حيدخل نضا  ور

 حملوايهو  يوالموت اصب  کند                               

 لک آخر قصه ن و تيسقط الحس 

 رتلوايو رأس سبت  يتتل                                           

 ن الرسو  عن الطفوف و فاطم يا 

 ترجلوايبفقاره  ين الذيا                                            

 الفالح يع فيشي؟ هل ين ابن االميا

 لسلوايجسم هوا و من الدماء                                      

 اراک بکربال  يعک کيقم، قم من بق

 ون من اللقاء تتکحلوايو بک الع                                 

 

 ساء الزمان بنا و فرق شملنا 

 اعللويتراه  ينوا جسمين يف                                         

 بة يقطع التراب وصالنا فبل

 وصلوايوصالنا هو  يعند نب                                        

 يا تراب لخالقينک يفألشک

 من دون دثم اهملوا  يفاحبت                                       

 کهين الموت عند مليشک ال و

 ثکلوا يهو  يللذ يل الدمعيو اص                                 

 ننايه اکمل ديما مات من باب 

 ن االله مکملوا يو بجده د                                           

 سار بهيما مات حق اذ  

 و ال عجز شجاعة قتل قوم جهلوا                                

 يا و قد غدرک لذيفاجبت لدن

 تکملوا  يه لوال هما خلقت و ال                                 

 ء کنيقل لشيفعل ان ياال فان اهلل 

 فعلوايفعلوا فاهلل حتما يفاهلل حتما                                 
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د حزب ين شهي، اوليمهد يد رمزيخواهر شه

، عضو مدرسه البر و  ياهلل در کشور بوسن

 روتيم در بياز مدارس قرآن کر يالتقو

 

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

ه تي  بآ يدنا محمد و عليس يو السالم عل هوالصال

وفا بالعهد ال امتنعلّ يالت ةمدرسال ين، الين و الطاهريبيالط

ن و نهج يخط الحس يو صدق بالوعد و الثبات عل

روح  يروح موال ي، اليو موال يديس ي، ال)ع(نيالحس

 الفاتحه. يالموسو ينياهلل الخم

 

  راتحضااموس القتصفحت 

 ينيالثقافات الکما  خم ياجابتن                                 

  عت مناهجهم مناره العباراتش

 ينيشرفا، عز و انتصارات خم                                     

  طاتيهزم بعزمه افعل مح

 ت لمافنهارت معها کل الع                                         

 ينيالحق روح اهلل خم ةيت رايو بق

***** 

 بحر واسع من العلم و العرفان 

 شط االمان يقائد ثار باالمه ال                                     

 انين ضد الظلم و الطليحص عدر

 شعوب لظهور صاح  العصر و الزمان أيمه                 

 نام و صفحات عز لکل االزمي  عظيتار

 انميه النور االيتشع من راحيدا يرافع                          

 الرحمان يموحد الشعوب، مهاجرا من الذات ال

  يلن تللشمس  ااو صابر

  يز حبيعز يد خراسانيلس                                        

  يع مهييکان وداعه بموک  تش

  يبالبکاء و النه قصتراينور  کفا يعل                     

 ن السماء و تعججتيبکته ع

  يلوب لفراق الحبقنار ال                                          
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 قاسم زاده يعل  شاعر:

 

 ميکنم آغاز با نام خداوند حک يم

 «ميبسم اهلل الرحمن الرح»ن چراغ عمق، يا                                 

 ن از کنار خاک نجف يخوب آورد، اربع يروزها يبو

 ستاده به صفيخط ا يکه لشکر آماده، رو ييروزها                 

 دين آيا حسير ين آمده دوباره ز راه، بان  تکبياربع

 دين آياز کران تا کران هواخواهان، جمله از خطه خم               

 ند يآ ينور م يايدر يمه، سوين سراسيقطره ها را بب

 دنيآ يصب  ظهور م يسو ،و اوالدش يان عليعيش                    

  ياده روي، به تنش کرده در پيين چه معنايرا بب يزندگ

 يا صرا  سَويخود از خود نموده مردم را، ساکن جاده  يب       

 م هر کهيل مقين با خودش چه آورده؟  راه و رسم سبياربع

 ميهراس و وحشت و ب يآماده تر سعادتمند، در حرم ب            

 رسند از دور    يکه م ين و شکوه حس حضور، مردمانياربع 

 برد آسان، از کف و عمق تا به قلّة نور يکه م ييکربال              

 

***** 

 ن ين، ما را جدا کرد از زميروح االم يبا جلوه ا

 نين، االربعين، االربعياعجاز موال را بب                                      

 جلوه گر، عالم زشوقش سر به سر ينينور حس

 نين، االربعيترسش در به در، االربع دشمن ز                            

 وره سکسره، غرش نموده قَيهودان يکار 

 نين، االربعير سَره، االربعيک شيعه يش هر                                 

         نجات يات، آماده کشتيو ح ينيشور حس

 نين، االربعيو ممات، االربع يقائم همه ح                                 

 دار شاه سر جدا يتا کربال، د يعل يح

 نين، االربعي، االربعينجاست مصباح الهديا                             
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 ند يمطالفات آ و يسيکا

  ون:يسيس کميرئ

 دانشگاه تهران( يات علمي)عضو ه اصلر پورعزت يدکتر عل

 ون:يسيکم ياعضا

 دانشگاه تهران(علمي ات ي)عضو ه ذوالفقارزاده يدکتر محمدمهد 

 ع(نيدانشگاه امام حسعلمي ات ي)عضو ه نيدکتر محمدرضا ابن الد() 

 (مسجد مقدس جمکران ينده پژوهيت و آين پژوهشکده مهدويادير گروه مطالعات بني)مد انيد اصفهانيحجه االسالم سع 

 (پژوهشکده حکمت يات علمي)عضو ه يدکتر محمد رضا قناد 

 ي(است جمهورير يپژوهشکده مطالعات فناور يات علميه )عضو  يدکتر زهرا ابوالحسن 
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ت يرياصلر پورعزت، استاد دانشکده مديدکتر عل

 کنگره يپژوهندهيون آيسيدر کمدانشگاه تهران 

 «)ع(نيالحسعهد مع» يو هنر ي، فرهنگي، علميالمللنيب

 8431آبان ماه  24  يدر تار کوفه که در مسجد مقدس

پرتو  نده دريت آيساخت واقع»با ارائه مقاله  برگزار شد

ورا تا از عاش )ع(تيشناسانه رفتار اهل بييبايز يهاجلوه

ت ک جلوه از حرکين، يحرکت اربع گفتند: «نياربع

ر ين آن سا  است و سايعاشورا تا اربع يخيم تاريعظ

 همچنان فراخورز عاشورا، يبرانگتحو  ياآثار پروانه

 اهند.ش رشد و بلوغ بشر، در ريافزا

نکه يا انيت دانشگاه تهران با بيرياستاد دانشکده مد

حا  و گذشته است  «اقدامات»در گرو  «يجامعه انسان»

است  يانسان ي«باورها»ز در گرو يها نو اقدامات انسان

 «هنر»در  يانسان ين جلوه باورهايادامه دادند: بهتر

فقط محصور در مصنوعات  ،شود اما هنريم يمتجل

ز ين نات انسايتوان آن را به رفتار و حيست بلکه مين

ما »ن استاد دانشگاه تهران با اشاره به جمله يا نسبت داد.

، آن را مفسر )س(ن يحضرت ز ي«اليت اال جميرأ

ر ثبت شده د ياز باورها، گفتارها و رفتارها ياريبس

نهضت عاشورا دانستند و ادامه دادند: نهضت عاشورا 

د ير خود قرار داده است و باينده جهان را تحت تأثيآ

 است.  «پرداز جهانندهيآ» ،«نهضت»ن يم اييبگو

ختند ن پردايبه حد فاصل عاشورا تا اربع ،شان در ادامهيا

ر يبار بود که به تدببتيو اذعان داشتند: چهل روز مص

 پرداز و برخاستهقتيجوشان و حق يدوران ،)ع(تيبهلا

ن چهل روز، يجلوه کرد. در ا يت جوهرياز عقالن

چون  يشاخص يهاعه با چهرهيزده شبتيارکان مص

و حضرت ام  )س(ن ي، حضرت ز)ع(حضرت امام سجاد

ت سخت و يدر مواجهه با هر وضع )س(کلثوم

 با از شجاعت و کرامتيز ييها فرسا، جلوهطاقت

ت،   گواه اسيچنانچه تار .اردندزش گيرا به نما يانسان

ن منش، دشمن را در اوج اقتدار و ثروت، خوار نمود يا

شکست، با  يهان صحنهيت را در دشوارتريو اهل ب

 و يقابل تسر يگر ساخت؛ منشعزت و حرمت جلوه

نون و اک !ندهي  تا جهان آيدر گستره تار يپردازاسوه

م ين حرکت عظيجلوه از ا کين، فقط يحرکت اربع

ز يبرانگتحو  يار آثار پروانهياست و سا يخيتار

 ياز عاشو ا برا ياجلو  انيا بفا  يجر

 ييتاد  عاشو ا يسوهحرکو ب

 

 

 

 

 

 

 

 اصغر پورعزتيدکتر عل
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ش رشد و بلوغ بشر، در يعاشورا، همچنان فراخور افزا

 اهند.ر

 ا يعظ ساز زند  کها يک جريعاشو ا به عنوا  

 وکنند  اس اءياءشوند  ه احيسازا احخيتا را ا رنباله

ه رفتار ساخته و پرداخت ،«نده بشريآ»نکه يان ايشان با بيا

ن را يست، اربعا« عاشورا» يبايم، هنرمندانه و زيعظ

ه ب «عاشورا»ن ماجرا دانستند و ادامه دادند: يبر ا يآغاز

دار، م، دنبالهيساز زنده که عظانيک جريعنوان 

اد جياءکننده است با اياءشونده و احيساز، اح يتار

دن سمت تم را به ي، تمدن بشر«نياربع»مانند  يانيجر

 ،ينيحرکت اربع ،ن زمانيکشاند. در ايم ييعاشورا

ر خواهد داد و راه ييجوامع را تل «ياجتماع يهاارزش»

از ب ييتمدن عاشورا يبه سو يبعد يگام ها يرا برا

 کند.يم
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ــو ه، ذوالفقارزاده يدکتر محمـد مهد   يات علميعضـ

ــگــاه تهران در کم ــيدانشـ  کنگره يپژوهنــدهيون آيسـ

عهــد » يو هنر ي، فــرهــنگي، عـلـمـ    يالـمـلـلـ    نيـ بـ 

 24  يدر تار کوفه که در مسجد مقدس «)ع(نيالحسمع

ند: رصـــد مناســـ  و برگزار شــد گفت   8431آبان ماه 

ان يده از جمله جريا پديداد يک روي ،ندهيکـارآمـد آ  

ر ده اســت که به طويآن پد قين، مســتلزم فهم عمياربع

ا ي «يتجرب»ل در سـه سط   يمرسـوم، دسـت کم با تحل  

ط  ا سي «حاکم يالگوها»و  يانيا مي «يسـتم يسـ »خرد، 

 ناظر بر مطالعات «يتجرب»شـود. سط    يسـر م يکالن م

ــط    يدانيم ــت، س ــ»اس ــتميس  يهاليناظر بر تحل «يس

و همه جانبه است اما رصد  «روند»ل يمند مانند تحلنظام

 شود که منطق يممکن م يزمان ،نينده اربعيمناسـ  آ 

 بر آن شناخته شود.   «حاکم يالگو»و 

 يهها هيه فهه  ال  ين ه تالش برايبه ا بف ياهينگا  ال

 نيند  ا بفيبا هد  کشف منطق ه آ اباالتر

 ضمن دعوت ،دانشگاه تهران ينده پژوهيعضو گروه آ

ل و يتحل يبرا ،دهين پديمشتاق ال دانش پژوهان ياز خ

ــطوح پايده اربعين پـد ييتب ــيين در سـ  يهان تر با روشـ

 فهم ســط  ســوم ينده آن را در گرويمناســ ، فهم آ

شــک، حضــور در  ين مطرح کرد که بيدانســت و چن

ــين ميا ــحنه ها يدان وس ــترده و مواجهه با ص  يع و گس

 ي ، انسـان منصف را به سمت ناکارآمد يم و عجيعظ

ــرفا ماد يهـا ليـ تحل اد در يد خودبنرَه بر خويو تک يصـ

ــاند. نتيم ميداد عظين رويا ين ابعـاد متعال ييتب جه يرسـ

 که با تحو ــــ  ،نيداد اربعيرو «روند»ل يحاصل از تحل

ن مســـتلزم يها توأم اســـت و ان ســـا ير در ايچشـــمگ

نده يآ يهابرخورد فعاالنه به آن دســت کم طبق آموزه

ــ اسـت  يپژوه از  ين سؤا  و سؤاالتياسمت ما را به ــ

ن ين ماجرا با ايا «فاعل»دهد که ين دســـت ســـوق ميا

ــا »ر که ينظم و تـدب  ــدت عج« رياخ يهادر سـ  يبيشـ

کدام برنامه در حا  رشد  يست؟ و طيگرفته اسـت، ک 

 و نمو است؟

 انيد  ا بفه يه پد يشهه آسهاان  يکشف   يتالش برا

 با  جوع به قرآ 

دانشگاه تهران ت يريدانشکده مد يأت علميعضو ه

شه در آسمان يشک ر يب ،بزرگ ين ماجرايادامه داد: ا

 مستلزم کشف منطق اآيند  نگري جريا  ا بفين

سنو قرآني  آ  اسهو ه منطق حاک  بر ا بفينا 

 اسو «انتشا   حاانيه اعتزا  جافي »

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذوالفقارزاده يدکتر محمد مهد

http://ashabolhussain.org/index.php/1395/08/28/1711/
http://ashabolhussain.org/index.php/1395/08/28/1711/
http://ashabolhussain.org/index.php/1395/08/28/1711/
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 ،د توجه داشت که کشف منطق حاکم بر آنيبا .دارد

 يمتعالشه در ابعاد ير ؛نده استيالزمه رصد کارآمد آ

گفته  شيدر سطوح پ ،زين نيدارد. البته در زم يو آسمان

 «ينيزم و يآسمان»وند ابعاد ياما مهم پ ،ل استيقابل تحل

 «ينگرندهيآ»ده به منظور ين پديا «قيفهم عم» يبرا

 هين مهم به شواهد متعدد از تکي  آن است. ايصح

د. کشف يآيبر نم يج بشريرا يهاصرف به دانش

 يو افراد «قرآن»ازمند رجوع به ين «يآسمان يهاشهير»

ا آشن ينيش از طرق زميب ياست که به طرق آسمان

ده ين پديا يز و اصليمتما يمؤلفه هاد ين بايباشند. بنابرا

 ات عرضه کرد.يشناخت و به قرآن و روا يرا به خوب

 ن حاک يا بف يبر ماجرا ايا نسخه قرآنيکدام سهنو  

 اسو؟

 يالمتعان يکه جر ياساس ن سـوا  يبا طرح اسـپس   يو

ــا  ين، با اياربع ــعت و ارتفاع در سـ ر از ياخ يهان وسـ

 ياله يهاو ســـنت يقرآن يکدام نســـخه از نســـخه ها

ه ما ن سؤا  است کيپاسـ  به ا  :کند؟ گفت يم يرويپ

سوم  هيال يعنيبر آن  «منطق حاکم»را به سمت کشف 

ــازد. مؤلفه هايرهنمون م ، «يحرکت جمع»چون  ييس

ــدن » ــهر و د «کنـده شـ خود و  يايـ ار و دنيـ افراد از شـ

 «تنکنار رف»، ينامقدس و نور يبه مکان «ده شدنيکش»

 ين در برخيد يت و نژاد و مـذه  و حت يـ زبـان و قوم 

 يي«رفتارها»شگرف با بروز  يي«هاخلق صحنه»موارد و 

ــ گر، يکديز در قبا  يآمو محبـت  يبـا، اخالق يار زيـ بسـ

ــتند و   يبه مکان «پنـاه » ــان هسـ که در آن افراد، خودشـ

ــان يخـدا  ــو ،خودشـ فه يمواجهه با خل» يو همه به سـ

ــاخص»کننــد، از  يحرکــت م «خــدا  «زيمتمــا يهــاشـ

ن سؤا  را مطرح يسپس ا يده است. وين پديا يواصل

توان يقرآن م يهــا را در کجــان مؤلفــهيکرد کــه ا

ــاهده نمود گفت  يطبق ماجراها ،نياربع يماجرا :مشـ

در خصوص شش نفر از  (س)ميذکر شـده در سـوره مر  

، يسم، مويم، ابراهيا، مريزکر» يعنيخوبان در گذشـته  

ــماع ــادق الوعد و ادرياسـ ن ييقابل تب «)ع(ينبس يل صـ

 نيا يعني. اســت «اعتزا » ياله ســنت کياســت و آن 

ار خود کنده ياز شهر و د ،رحمان توسط خداوند افراد

ــونـد و بـه جا  يم ــوند که بيبرده م ييشـ ها و ن آنيشـ

 يبه و نامحرميفه خداوند( غريا خليـ خـداونـد متعـا  )   

ــد ــه   نباشـ ــورت اســـت که رحمت خاصـ و در آن صـ

ــکل هر کـدام از آن  يبرا ،خـداونـد     يعج يهـا به شـ

 شود!يم يجار

مطرح ر  سو    ياز سنو قرآن انيا بف يمنطق آساان

  ا انتشاياعتزا  جاف»کند؛ سنو يم يرهيپ )س( يمر

 «ي حاان

ــکده  يتمدن يراهبردر گروه مطـالعـات   يمـد  پژوهشـ

ــياند ندهيت و آيمهدو ــجد مقدس جمکران با  يش مس

ــوره  در «اعتزا »امــد يــمثبــت و مقــدس خوانــدن پ سـ

ــ )س(ميمر ــخه الهيو طبق مشـ ــدن  ي، جاريت و نسـ شـ

ن ماجرا يخداوند رحمان در ا ياز سو «رحمت خاصه»

ا ي يقرآن نســخه : طبقرا دور از انتظار ندانسـت و افزود 
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 رب ياله رحمت شدن يجار به ديبا اعتزا ، يسـنت اله 

ــ ــرکت و انيعيش  ،نياربع ميعظ انيجر در کنندگان ش

 دواريام اريبســ ،ي  و باورنکردنيعج يشــکل آن هم به

ه ن ماجرا بيحاکم بر ا يدر واقع، منطق و الگو .ميباشـــ

ــف آ ــنت يعنوان رمز کشـ ، ياعتزا  جمع»نده آن، سـ

 است.« يانتشار رحمان

 

 بيعج يشد   حاو به شکل يد مترصهد جا  يبا

  ن بوريا  ا بفيجر يا ا ر  پيفيبر ش

 «مصداق» نکهيا :کرد ديتاک انيذوالفقارزاده در پا دکتر

ان و مؤمنان در يعيبر شرحمان  يخدا خاصه رحمت

قا يدقست را يچر ياخ يهادر سا ن ياربعان يجر

 13ات يآ )س(مين سوره مريتوان از هميم يم وليدانينم

هه و مواج ييارويرو»سوره استفاده نمود که  يتا انتها

ف يتضع»و  «انسجام لشکر حق» ،«دو جبهه حق و باطل

، «انت بر مؤمنيان هدايت جريتقو»، «گاه جبهه باطليجا

ن رحمت خاصه در شکل يان ايجر ياصل يسمت و سو

آن بر مؤمنان و عامالن به عمل صال  است. در  يجمع

ر و ييم، تلير بزرگ مواجهييک تلين صورت ما با يا

، از «رحمتـ  عزلت»به  «خدمتـ  ارتيز»ارتقاء از 

 و «سجامان به تشتت» و ي، از پراکندگ«يجمع به يفرد»

 «عزت» هب عهيش بودن «مظلوم»لشکر، از  و جبهه ليتشک

شاءاهلل. ان ،آن سرانجام در باطل لشکر فيو تضع

ود، بلکه اعتنا بيد نسبت به آن بين، نه تنها نبايبنابرا

شدن رحمت خاصه بر  يد مترصد جاريهمواره با

 شينده آن را پيو آ ميان و آزادگان جهان باشيعيش

 يهارصد نمود و داللت يقرآن يهادستانه طبق نسخه

، فعاالنه و آگاهانه يطور جدا بهآشکار و پنهان آن ر

ان يش جريخود که در پس و پ يرامونيتحوالت پدر 

 نمود. يدهد، بررسين رخ مياربع
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 يئت علميعضو ه ،نيالدابنمحمدرضا  دکتر يآقا

 در ()عنيحسدانشگاه امام يگروه علوم اجتماع

، يلالملنين کنگره بيسوم يپژوهندهيون آيسيکم

 در که «)ع(نيالحسعهد مع» يو هنر ي، فرهنگيعلم

 با شد برگزار 8431آبان ماه  24مسجد کوفه در روز 

 ييرهايمتل شناخت ازمندين ندهيآ شناخت نکهيا انيب

 سدح را ندهيآ تحوالت بتوان آن دانستن با که است

 حو مت را منطقه ياسيس معادالت ،نياربع :ندگفت زد

 دشمن يها يآس از خاطر نيهم به کرد خواهد

 . بود نخواهد  ينصيب

 اسو يحتا انيند  ا بفيآ يرشان برا يزيبرنامه  

( برآمده 8رها به سه دسته ين متليا يبندضمن دسته يو

( برآمده از 4( برآمده از رفتار دشمن و 2از رفتار ما 

 يرهايهمه متل :د نمود کهين نکته تأکيبرنامه خدا، بر ا

 را آنها از يبعض فقط ما يعني. ستين ما دسته ب نياربع

 نيا که ييآنجا از اما ميکنيم وارد و يزيربرنامه

 دشمن حتما ،شد خواهد منجر عهيش قدرت به حرکت

 . کرد خواهد يزيربرنامه شيبرا

 

 اهکا   فتا  ر سو ر   اشناخو برنامه خدا

 ن اسويقبا  ا بف

 مکنم که ييرهايمتلهمه  نکهيا به اشاره با نيالدابن 

 قابل ما يبرا کند وارد ماجرا نيا در دشمن است

 که يديجد طيشرا خاطر به بسا چه و ستين ييشناسا

 حا  در که يديجد نظام و آمده شيپ کايآمر در

 يهااهر از يکي: گفت شود تردهيچيپ است استقرار

 طتوس شده «مقدر ندهيآ» به توجه ،«نياربع شناخت»

 نيا يبرا متعا  يخدا مسلما و است متعا  خداوند

 گاهيجا ديبا ما و کرده يطراح ييويسنار حرکت،

 . ميکن دايپ ويسنار نيا در را خودمان

 و ندتدانس نياربع به ينيد نگاه کي را نگاه نيا شانيا

 گاهن موضوع نيا به علم منظر از ميبخواه اگر: ندافزود

 يريگاندازه را يورود يرهايمتل همه ميبتوان ديبا ميکن

 جهيتن آن از ميبتوان ندهيآ در تا ميبزن سحد اي کرده

به عنوان پژوهشگر  من و ميکن استنتاج را نظر مورد

 ابعاد در حرکت نيا معتقدم يعلوم اجتماعحوزه 

  ا منطقه ياسه يسه  مفهارالت  انيا بف

   .کرر خواهد متحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيالدابندکتر محمدرضا 
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 يريگيپ قابل برديم نام «پارسونز» که ياچهارگانه

 . است

 يدين ر  حوز  فرهنگ مناسبات جديبا ا بف

 اسو يريگر  حا  شک 

 ابعاد ،)ع(نيامام حس دانشگاه يشناسجامعه استاد

 يرهايمتل از را يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس

: دنداد ادامه و ندکرد عنوان پارسونز توسط شده مطرح

 ههم در ميدار نيد دغدغه که يکسان عنوان به ما نگاه

 و ترقيعم ديبا يفرهنگ حوزه در ژهيو به ابعاد نيا

 ،«فرهن » حوزه در نياربع با که چرا باشد تريجد

 نيا و است يريگشکل حا  در يديجد مناسبات

 .کنديم جاديا را يديجد يمفهوم يفضا مناسبات

 به نيعارب ييمايراهپ افزودند: انيپا در نيالدابن دکتر

 که يمعن نيا به است، «رسانه» کي خود يخود

 و کنديم ديتول يانسان مناسبات نيب در ديجد «ميمفاه»

 منتقل هم به را يديجد «اطالعات» ،ميمفاه نيا

 و دشويم برده افراد موطن به ،اطالعات نيا و کننديم

 را يبزرگتر ي«فضا» د،يجد «مناسبات» و اطالعات نيا

 مرزها، نيب از رفتار نيا کيژئوپولت که کنديم جاديا

 . دهديم گسترش را «رفتارها و باورها و ديعقا»
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ان عضو يد اصفهانيسعن يوالمسلمحجت االسالم 

مسجد مقدس  يشياندندهيت و آيپژوهشکده مهدو

 هکنگرن يسوم يپژوهندهيون آيسيجمکران در کم

 «)ع(نيالحسعهد مع» يو هنر ي، فرهنگي، علميالمللنيب

 8431آبان ماه  24   يدر تار که در مسجد مقدس کوفه

مرسوم در  يپژوهندهيبا توجه به ضعف آ برگزار شد

 يرداي، بيمانند انقالب اسالم يميرصد اتفاقات عظ

و  «يمبدأشناس»لزوم   ،ينيان اربعيو جر ياسالم

 يپژوهندهيبر آ يمبتن ،نيان اربعيجر «يمقصدشناس»

 را متذکر شدند. ياله

ناموفق ر   صد  امتداه  يند  پژههيآ

 اتفاقات بز گ بور  اسو

مسجد  يشياندندهيت و آيپژوهشکده مهدو عضو

 ،يوهپژندهيآ يگفتند: کارکرد اصل مقدس جمکران

جهت  به ،ک حادثهيو رخداد  ينيبشيرصد و پ

الزم است. حا   يهايآمادگکس  تدارک مقدمات و 

 يبزرگ يدر رصد ماجراها ،متداو  يپژوهندهيآ يوقت

 ينيان اربعيو جر ياسالم يداري، بيمانند انقالب اسالم

ازمند ين علم نيشود که ايناموفق است مشخص م

 يو حت «هات مؤلفهيتقو»گر، ياز علوم د «کمکاخذ»

 است.  «منطق ينيبازب»

 

 ه ند يآ مقاطع از متأ ر اياله يند  پژههيآ

 اسو ياله  وابو

هنديآان ضعف يبعد از بان يحجت االسالم اصفهان

 ين معرفيرا چن ياله يپژوهندهيآ ،متداو  يپژوه

 «مقاطع» از متأثر اساسا ،«ياله يپژوهندهيآ»کردند: 

 خواهد واقع که باشديم ياله «ثوابت» و ياله ندهيآ

 عالم در «ثوابت» يسرکي ،نگاهاز ن نوع ي. در اشد

 .است ثوابت آن سمت به عالم ريمس که دارد وجود

امبر يپ بعثت» ،ن ثوابت در گذشتهيق ايمصاداز  يبعض

 «)عج(بت امام زمانيغ»و  «)ع(تيبحضور اهل»، «)ص(اسالم

به سمت  ،()عاءيم انبي  گذشته و تعاليبوده است که تار

 بوده است.  «ثوابت»ن يا ييبرپا

نده را همان يثوابت آ ،يپژوهندهين محقق حوزة آيا

قابل ات يدانستند که از قرآن و روا «ياله يهاوعده»

و  يد کردند: جامعه علميباشند و تأکيکشف م

و حرکت  «ندهيکشف ثوابت آ»د به سمت يبا ينخبگان

ه مطالع يفقط برا «يثوابت اله»ها برود. آن يبه سو

ا  يجر يه مقصدشناس يلزهم مبدأشناس

 ياله يپژههند يبر آ يمبتن انيا بف

 

 

 

 

 

 

 

 

 انيد اصفهانيسعن يوالمسلمحجت االسالم 
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رکت سمت آنها حبه تحقق،  يبراد يبلکه با ،ستندين

 م. يو وارد آنها شو ميکن

ا  يرج يه مقصدشناس يلزهم خواستگا  شناس

 ياله يند  پژههيبر آ يمبتن انيا بف

ن ييکه در تب «ياله يپژوهندهيآ»شان با توجه به يا

 «متداو  يپژوهندهيآ»ده با يک پدياستگاه و مقاصد خ

به  ،نيبعان اريد در جريجه گرفتند: بايمتفاوت است نت

شود  ياژهيتوجه و «مقصد»و  «استگاهخ»دو موضوع 

رفتار گ يزنبه گمانه ،ن ماجراينده ايوگرنه در شناخت آ

 م.يشويم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يدر رصد ماجراهامتداو   يپژوهندهيآ

 يداريبانقالب اسالمي، مانند  يبزرگ

 ؛ناموفق است ينيان اربعيوجر ياسالم

ازمند کمک گرفتن از ين علم نيايعني 

 ينيازبب يها وحتت مؤلفهيتقو، گريعلوم د

 منطق است. 
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 آموزش تيريمد يدکترا يدانشجو يقنادمحمد  يآقا

 يت علمأيو عضو ه يخوارزم دانشگاه در يعال

 يو مطالعات راهبرد يپژوهتاسيپژوهشکده س

 کنگره نيسوم يپژوهندهيآ ونيسيکم در حکمت

 «)ع(نيالحسمع عهد» يو هنر ي، فرهنگي، علميالمللنيب

 برگزار8431آبان ماه  24در  کوفه مقدس مسجد در که

ت در ن و شرکينگاه فعاالنه به اربع»د بر يبا تأک شد

منظر »ن مهم را داشتن ي، الزمه ا«ندة آنيساخت آ

 «ياصل يهامؤلفه»ن دانستند و ينسبت به اربع « يصح

 يمعرف « يارچوب منظر صحچ»را به عنوان  نياربع

 کردند. 

 يزي  الزمه برنامه اينيا بف يهاشناخو مؤلفه

 ن اسويا بف يبرا

ن ياربع يهان استاد دانشگاه نسبت به غفلت در مؤلفهيا

 ي«هامؤلفه»هشدار دادند و افزودند: کشف و طرح 

از  ياست و هنگام «يزيربرنامه»الزمه  ،نياربع

نسبت به  م کهيابييم يين رهاينسبت به اربع يسردرگم

 م.يغفلت نورز ينياربع يهاشناخت مؤلفه

 

 

 

فرصو فتنه  انيا بف يهاعدم شناخو مؤلفه

 کنديرشان فراه  م يبرا

 يجه جمع بنديپژوه و محقق اعالم کرد در نتندهين آيا

 به ،نياربع يهاصاحبنظر در مورد مؤلفه 266نظرات 

 اسالم»، «ينيآفروحدت»، «بودن يمردم»عناصر 

غ يبلت»، «به امام عصر و ظهور يبخشمعرفت»، «ياسيس

احکام و »ت يو قدرت اسالم، و در نها «اسالم يجهان

 م ويدين رسياربع ياصل يبه عنوان مؤلفه ها «آداب

ن ياربع يهاق در مورد مؤلفهيافزودند: ضرورت تحق

م دشمن با معکوس يبدانشود که يآشکار م يوقت

ر دهد يين را تلير اربعيتواند مسيها من مؤلفهيکردن هم

 کند. «ينيد آفريتهد»ن يان اربعيجر يو برا

 نيا بف يهامؤلفه

اه گيجا ،نياربع «بودن يمردم»د بر يشان با تأکيا

 يگرتيط و هدايل شرايگاه تسهيها را جاحکومت

 ،نياربعن مؤلفه يترمهم :دانستند و افزودند

 ،نياربع بستر در توانديم دشمناست.  «ينيآفروحدت»

ند  کننييتف انيح ا بفيمنظر ه شناخو صح

 ينيا بف يهاويچا چوب ففال

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقنادمحمد دکتر 
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 شکل عهيش نيب ي«ديجد يهايقطب دو» که کند تالش

 تنها م نهيد تالش کني. بااست يبزرگ خطر نيا و دهد

 محور» حو  تيبشر يحت و اسالم بلکه ،عهيش

 برسند.  وحدتبه  «)ع(اباعبداهلل

 «مبارزه»ست و حامل ين يخنث ،نينکه اربعيان ايبا ب يو

 «يشبخ معرفت» بحث يبا دشمنان است گفتند: برا

 لهأسمد يبا ،ينيحس نياربع در معصوم امام به نسبت

 نيام و يريدر نظر بگ شتريب را «حاضر امام» و «ظهور»

 به تنسباگر  .د ما بودياست که مورد تأک يمنظر همان

ن آ از يمهم بخش ،ميباش داشته نگرگذشتهن نگاة يربعا

 . ميدهيم دسترا از 

فهرا از مؤل «احکام و آداب»ان ين استاد دانشگاه در پايا

ان به عنو «يغ جهانيتبل»ن دانست و درباره ياربع يها

ن مطرح کردند: يمهم اربع يهاگر از مؤلفهيد يکي

 عيتش تقدر شناخت يبرا يبستر ،)ع(اباعبداهلل شناخت»

 ميبساز يطوررا  ندهيد آي، ما با«است اسالم قدرت و

 مضمونن مطابق يو ا شود شناخته )ع(اباعبداهللکه 

 نام آخرالزمان درد يفرمايم که است يتيروا

  .است شده شناخته جهان همه در )ع(اباعبداهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمنظر همان حاضر امام و ظهور لهأمس

گر ادر تحقيق بود د ما ياست که مورد تأک

 داشته نگرگذشتهنگاة ن يربعا به نسبت

يم دستآن را از  از يمهم بخش ،ميباش

 .ميده
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 يأت علميعضو ه يابوالحسن زهرا دکترخانم 

در  ياست جمهورير يپژوهشکده مطالعات فناور

 عهد» يللن المين کنگره بيسوم ينده پژوهيون آيسيکم

آبان  24  يکه در مسجد کوفه در تار «)ع(نيالحسمع

 اب رابطه در خود مقاله ارائه هبد؛ يبرگزار گرد 8431

 تمدن يريگشکل و نياربع در يمردم حرکت نييتب

ته نده را ساخينکه آيپرداختند و ضمن ا ياسالم نينو

ا ن ريان اربعيدانستند جر «هاقدرت»و نه  «هاملت اراده»

وه يش»ل يکردند و به تحل يمعرف يسازمؤثر در تمدن

 ن پرداختند.يان اربعيجر «ياثرگذار

 يريگشک  يبرا يامقدمه اهاملو يرهزيپ

 اسو ين اسالميتاد  نو

ست اير يپژوهشکده مطالعات فناور يأت علميعضو ه

ان يدر جر «هاملت يروزيپ»نکه يان ايضمن ب يجمهور

 مشاهده «ياسالم يداريب»و  «يانقالب اسالم» يروزيپ

 هک ميباش دواريام ميتوانيم ماشده است ادامه دادند: 

 يروزيپ عصرو  رسنديم يروزيپ به کم کم هاملت

 يبرا يامقدمه ،نيا و رسديم وقوع به هاملت

 .است «ياسالم نينو تمدن» يريگشکل

 

 

تمدن  يريگاثبات شکل يخاطرنشان کردند براشان يا

 يروزيدو موضوع پ ،«هاغلبه ملت»به سب   ياسالم

ملت ها به سمت  يدارير بينکه مسيملت ها و ا يقطع

د مطرح کرد و ادامه دادند: امت ياسالم است را با

حرکت،  ياسالم را مبنا ،رياخ يدر حرکت ها ياسالم

و آرمان خود قرار دادند و به عنوان عامل  يستادگيا

 يملت ها خود به آن توجه کردند. يعزت و سربلند

 يگستاديا ها توطاغ مقابل در ،اسالم لهيوسهبمسلمان 

  .کنند ال غ را خود دهاار بتوانندتا  کنند مقابله و

 وعوق به جاها يبرخکه  «ياسالم يداريب» بحث نيااما 

است.  شده محقق که است ياله وعده از يبخش ،وستهيپ

 تيآ و بشارت کي عنوان به تينها در ياسالم يداريب

 .ودش موانع بر هاملت غلبه کامل به منجر تواند يم ياله

 گرفته تعلق «هاملت يداريب» به امروز خداوند اراده

 ار اسالم هاملت نيا چون مييبگو ميتوان يم و است

 و شرفتيپ يبرا خود يالگو يبرا کردند انتخاب

 هديرس فرا «هاملت عصر» و «اسالم قرن» پس ،سعادت

ن يتاد  نو يريگن ر  شک ينقش ا بف

 و صفاتيشات ه تربير گرايير تغياز مس يااسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يابوالحسن زهرا دکتر
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 ندهيآ رد را تيبشر سرنوشت کل تواند يم اتفاق نيا و

 .دهد قرار خود ريتاث تحت

ر رت ه صبيره صفو بص ين با شک  رهيا بف

 ينينقش آفر يجار تاد  اسالمير  ا ازائرا 

 کنديم

وه يش»نکه ين محقق و پژوهشگر با اشاره به ايا

 ،ندهيمردم در تمدن آ ينيحضور اربع «ياثرگذار

ر مردم د يشناخته شده اثرگذار يوه هايمتفاوت از ش

 تالشاست اذعان کرد: در مقاله  ياسيس ينظام ها

 رکن» ود عنوان به «صبر و رتيبص» مفهوم دو با ميکرد

 رکتح يگذار «ريتاث» يچگونگ ،«ياسالم تمدن جاديا

ر ين مسياز ا را ياسالم نينو تمدن جاديا بر نياربع

به  ،شکل نين به بهتريم اربعيد بگوي. باميده  يوضت

 ين دو ارزش در وجود زائران کمک ميا يريشکل گ

 کند.

فت اء دو صيروان انبينکه اگر پيشان با تذکر به ايا

 :دندروز بودند ادامه دايداشتند پ يرا م «رت و صبريبص»

 «يآگاه» از ها ملت که است نيا «رتيبص» از منظور

همراه است و مهم  «يزمان شناس»که با  شوند برخوردار

شناخت هدف، راه، دشمن و  ،«رتيمصداق بص»ن يتر

عزم  ،«ق صبريمصاد»ن يتراهداف اوست و از مهم

 داشتن و ترک نکردن جبهه در مقابل دشمن است. 

ن يبهتر ،نياربع ييمايراهپنکه يان ايبا ب يخانم ابوالحسن

ت، در زائران اس «رتيبص و صبر»پرورش  يبرا لهيوس

 يمعرف يرت بخشين را صبر و بصياربع يهااميعصاره پ

 تيواقع» کيد يبا را نياربع حرکتکرد و ادامه داد 

 «انتقا » يور يتيترب اثراتکه  گرفت نظر در «يتيترب

 ،اميپ و «محتوا» چارچوبدر  صبر و رتيبص مفهوم دو

 يمان محتواهاقيگذارد و ما در تحق يزائران م يبر رو

ا  آن را انتق ين دو صفت و چگونگيمؤثر در ا ينياربع

 م.يکرد يبه زائران بررس

 يهاامين را همان پياربع يهااميپ «ياصل يمحتوا»شان يا

طه راب ،نياربع يهااميپ ،کرد و ادامه داد يعاشورا معرف

 يهادرسد و اهداف و رعاشورا دا يهااميبا پ يميمستق

ر د «استقامت»و  «تيه طواغيام عليق»از جمله  ،عاشورا

تر به زائران منتقل صورت گستردهبرابر آنها را به

که ست ا نيا ،نياربع يبخش رتيبص نيترمهمکند. يم

گر يد يانحراف يهاراه و «غرب تمدن يهاراههيب» دچار

شرفت را فقط در پناه اسالم و احکام آن ينشوند و پ

 کنند.جستجو 

ه  رگذا  ر  فرريق هتأ يعا اينيا بف يهااميپ

 جامفه هستند

ن را يدر اربع «هااميوه انتقا  پيش» يدکتر ابوالحسن

ذار تا حد رگيار تأثي، منحصر بفرد، متنوع و بسيضمن

: دانستند و ادامه دادند «يرفتار»و  «يروح» يرگذاريتأث

 از يعضباست و  «يتعامل»ن ياربع يهااميوه انتقا  پيش
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 ،گذارنديم ريثـأت زائران يهايآگاه و ذهن درآنها 

 اردد وجود زائر و امام نيب که يمحبت بواسطه يبعض

 انجام فرد که يعمل ةبواسط يبعض گذارد.يم ريثأت

 ياژهيو اثرات ،ارتيز اي يروادهيپ نيهم يعني ،دهديم

ت بلکه سين «يفرد»رات فقط يالبته تأث .دارد فرد يرو

 ما يحت کهيطورهب بر کل افراد است «يجمع اثر»ک ي

 يبرا «است عادگاهيم کي نياربع» مييبگو ميتوانيم

 و شوند جمع هم دور سا  هر نيمسلم هيکل نکهيا

 جامعه ليتشک که را «ياسالم امت» بزرگ اهداف

ه يو توص يورآادي را بوده طاغوت با مبارزه و ياسالم

 .دنکن

 يهامايات پيان خصوصيب ن استاد دانشگاه در ادامهيا

ن يها در خود حرکت اربعامين پيبه مشاهده ا ،ينياربع

 ييماين در راهپياشاره کردند و گفتند: زائران اربع

ستکبار ا يجاتوانند بهيکنند که مينند و مشاهده ميبيم

توانند ين مينند که مسلميبيکنند، م «هيتک»گر يبه همد

انجام دهند، آنها  ک کار بزرگيدور هم جمع شوند و 

با  «شان آتيدر م يگلستان»ن چون ينند که اربعيبيم

 وجود آمده است. هشان بيحضور ا

رات ييسرچشاه تغ انيش زائرا  ا بفير گراييتغ

 گسترر  ر  زائرا  اسو 

ها و ياهش در آگير گراييتل ،دير شديشان با ذکر تأثيا

 ،ن رايش زائران اربعير گراييافراد، تل يرفتارها

و  هکرد يرات گسترده در آنان معرفييسرچشمه تل

 ندانسان يوجود ساحت نيتريقو «هاشيگرا»افزودند: 

 .رندااو د يوجود راتييتل يرو را ريثأت نيشتريب و

 ،يزيتسظلم ،يطلبشهادت به شيگرا مانند يشاتيگرا

 ،يوتبر يتول همان اي خدا خاطر به يدشمن و محبت

 نيا «هکنند ليتکم يرفتارها» تينها درت شده و يتقو

کننده ليتکم يرفتارها .شوديم تيتقو فرد در ارتيز

 آخر در. است صبر و جهاد ،خدا يبرا اميقمانند 

 يهايگاهآ دهديم انجام فرد که يرفتار واسطههب

د ي  باين ترتيبد .ابديياو ارتقاء م يهاشيگراو

 يهايآگاه»و ي«هاشيگرا» ،«نياربع ارتيز»م ييبگو

 ،ر آن، عالوه بکنديم تيتقو ران رفتار يا «بانيپشت

در  و شوديم «ارتيز کنندهليتکم يرفتارها» باعث

 تيقوتن ياربع با مرتبط يکارها انجام در زائرجه ينت

 کمرن  او ين رفتارها برايا يهايواردش و شوديم

 خواهد شد.

ک يتجربه لب انيا بف ين اتفاقات فرريمه  تر

 خدا يسوا ه هجرت بهي هاکرر  رنبه اماما 

 سوا

را  «نياربعاثرات »و ن اتفاقات يترمهم يخانم ابوالحسن

ه ا، هجرت بيک به امام، رها کردن دنيلب يتجربه فرد

 يسومهاجران به يخدا و لمس نصرت خدا برا يسو

 يهاهاز تجرب يکيرا  ياو دانستند و تجربه اخوت اسالم

کردند و ادامه دادند: بستر  يمعرف ينيمت اربعيقيذ

آن و  يللالمنينة بين به واسطة زميدر اربع «اميانتقا  پ»
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ن يار فراهم است، بنابراين بسيده اربعيپد يهايژگيو

در  يمر رسيو غ يرسم يکنم به گفتگوهايشنهاد ميپ

 رکد افراد توسط که ييهااميپ ؛ن دامن زده شودياربع

 آمده وجود به درونشان که ي«احساسات» از اعم ،شده

 «هامحبت» اي «هاشيگرا» يحت اي و «افکار» و «هادهيا» اي

 کند دايپ انتقا  و شود گذاشته اشتراک به «هانسبت» و

 به ياسالم جامعه «مشکالت حل» يبرا يانهيزم تا

 .ديايب وجود
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 يمفرفت مطالفات و يسيکا

 ون:يسيس کميرئ

 (ي نورعلوم و معارف اسالم يمؤسسه مطالعات راهبردمعاون پژوهشي ) يد واسطيعبدالحم شي ن يحجت االسالم و المسلم 

 ون:يسيکم ياعضا

 ه(يجامعه االسالمـ معاون شوون اعتقادي )استاد دانشگاه کوفه  يميالتم يعبدالنب يدکتر هاد 

 ع(نيمؤسسه اصحاب الحسمدير گروه مطالعات معرفتي )ي ن محمود ابوالقاسميحجه االسالم و المسلم() 

  دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت( ـ ه مشکاتي)طلبه حوزه علمدکتر سميه حبيبي 



54 
 

 

 

 

 يواسطد يعبدالحمن دکتر يحجت االسالم و المسلم

 علوم و معارف اسالم ير مؤسسه مطالعات راهبرديمد

، يالمللنيب ن کنگرهيسومدر  ه مشهديو استاد حوزه علم

که در  «)ع(نيالحسععهد م» يو هنر ي، فرهنگيعلم

؛ برگزار شد 8431آبان ماه  24  يدر تارمسجد کوفه 

 نيا ياست اما برا «سازتمدن»ن ياربع کردند:مطرح 

 مطرح است. يي«راهکارها»و  «هاشاخص» ،يسازتمدن

گسترش حس حضو   اينيشاخص تاد  ا بف

 خداهند اسو

مطرح کردند که حاصل پژوهش  يحجه االسالم واسط

ن ين است که اربعينده پژوهان اياز آ يما و جمع

هم حرکت  يساز است و در جهت تمدن اسالمتمدن

کند. اما مهم است که يجاد ميدارد و هم حرکت ا

ن يد با اربعيکه با يتمدن اسالم، همان تمدن «شاخص»

له محک و يوس ،ست؟ شاخصيابد، چيتحقق 

 به مطلوب است. يکينزد يريگاندازه

 

 

 

ف يان شاخص به تعريه مشهد قبل از بياستاد حوزه علم

ا ر ليذ آن دو عبارت يپرداختند و برا «ت تمدنيهو»

 :شنهاد دادنديپ

 يهاستميدر س يجمع يزندگ ،ت تمدنيهو .8

 افزا استو معرفت يافزاهم

، است يمولد فرهنگ يدر فضا ،ت تمدنيهو .2

م باشد و دائم د مجموعه با هم منسجيبا

 کنند ييمعرفت افزا

علوم و  يمؤسسه مطالعات راهبرد يمعاون پژوهش

تمدن اسالم را  «شاخص» ،در ادامه معارف اسالم

مطرح کردند و در  «حس حضور خداوند»گسترش 

ق يمعاد  دق ،«حس حضور خدا»ان کردند: ي  بيتوض

حس حضور  يعنيت ياست، عبود «تيت عبوديهو»

 چ بودن و اليت که به انسان حس هينها يک وجود بي

ند. کيت را منتقل مينها يء بودن در مقابل آن بيش

 يکيت است که ينها يک وجود بيحس  ،ديتوح

 است.

 

  اهکا هاها ه ا بفينِ تاد  سازا شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يواسطد يعبدالحم شيخن يحجت االسالم و المسلم
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به  نيا بف ييااي   اهپيتبد يسه  اهبرر برا

 يسازند  تاد  اسالم

 يسه راهبرد برا ،در ادامه يپرداز تمدن اسالمهينظرن يا

 «يسازنده تمدن اسالم»به  «نياربع ييمايراهپ»ل يتبد

 شنهاد دادند:يپ

ن از اجتماع ياربع ؛«خواه بودنتمدن» .8

ل يتبد «خواهاناجتماع تمدن»عزاداران به 

ده يپرس ينياز زائران اربع يوقت يعنيشود 

 يان دارند برايب ؟ديچه آمده ا يشود برايم

ن ي. ا«يتمدن اسالم يسواصالح امت به»

 است. )عج(يتمدن همانا تمدن مهدو

اجتماع عزاداران »ن از يد به اربعيد ءارتقا .2

اجتماع جستجوگران »به  «خواهحاجت

اه گيگر که جايد يديک جمله کلي. «خداوند

ه ، ب)ع(نيخاطر جسم حسن است که بهيدارد ا

م يام، آمدهياامدهين فقط نيخاطر مصائ  حس

 م.يوصل شو )ع(نيبه امام حس

ن از يد به اربعيد يارتقا !نيبب «معجزه»ا يب .4

ت و سيمعجزه قرن ب»عه به يش «مياجتماع عظ»

نخبگان و دانشمندان علوم مختلف در  «.کمي

 يم در قال  تور نخبگانيغرب را دعوت کن

ل ينند و با همان علوم خودشان تحليند، ببيايب

ن يتريرا حس کنند. قو «معجزه»ن يکنند و ا

حج بود آن هم با حدود سه  ياجتماعات بشر

 شيشد حاال بيرها قفل ميون، که کل مسيليم

تور »؟! يبشرون اجتماع يليست مياز ب

 نيل اربعيمشاهده و تحل يبرا «ينخبگان

 است. ياتيگران حيتوسط د
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استاد ، يميمحمد التم يعبدالنب يدکتر هاد يآقا

ن يسوم يون مطالعات معرفتيسيدانشگاه کوفه، در کم

عهد » يو هنر ي، فرهنگي، علميالمللنيکنگره ب

آبان ماه  24که در مسجد کوفه در روز « )ع(نيالحسمع

 انينده جريآ»برگزار شد، مقاله خود را درباره  8431

، يدر بعد معرفت «و اصالحات الزم در آن ينياربع

 ارائه دادند.  يو اقتصاد ياجتماع

 يبعد فکر» را در ياديموارد ز يميدکتر تم يآقا

ش نق»ازمند اصالح دانستند از جمله با رد ين «نياربع

گفتند: اسناد  «ان عاشورايان در جريپررن  کوف

کند اينطور يوجود دارد که ثابت م ياديز يخيتار

وفيان را يکپارچه ک )ع(نبوده که لشگر مقابل امام حسين

و  )ع(نيرالمؤمنيتشکيل داده باشند. کوفه محراب ام

ه   بوده است کيدر طو  تار ياريبس يخاستگاه شهدا

 نها نمونهيباشند که ايمدافعان حرم م ،آن يهااز نمونه

 ان است. يعهد کوف ياز وفا يار صادقيبس

 ا  يه عثاان يه ر  کوفه مهاجرا  شاميمفاه

   کوفه کررياصن مررم يگزيجا

با رجوع دادن به کتاب شبهات  يميدکتر تم يآقا

 فرادا دسته سهگفتند: در آن زمان  )ع(نينهضت امام حس

و  «عدقا انيعيش» ،«خالص انيعيش» ؛بودند کوفه در

جن  با حضرت  مستعد که «ياشناسنامه انيعيش»

 )ع(نيمنؤرالميام زمان از کهاست  نيا مهم نکته امابودند. 

ر د «يتيجمع ييجابجا» هيمعاو ،(ع)نيحس امامزمان  تا

 انيکوف خانه در را هايعثمان و هايشامو  زد رقمکوفه 

 با که يلشکر تياکثر لذاکرد،  مستقر

 نيمهاجر» قتيحق در ،شدند مواجه (ع)نيالحساباعبداهلل

 همه ، يتار تيروا به. در ضمن بودند «يعثمان و يشام

 زندان در نوشتند  نامه (ع)نيحس امام به که يکسان

 ،اشوراع يکيکه در نزد بودند يزندان اديز بن داهلليعب

  د.يرس نفر 3166 حدود به وفهدر ک يتعداد افراد زندان

 

      ا يازمند اصالحات فکرين نيند  ا بفيآ

 اسو يه اقتصار ياجتااع
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طات از ارتبا يقيان مصادياستاد دانشگاه کوفه با ب

 يه حتک ينيهمانان اربعيزبانان با ميم يبايصادقانه و ز

د و خوابنيرون خانه ميه کرده، خود بيخانه خود را تخل

خواهان رشد  ،دهند يار زائران قرار ميخانه را در اخت

که  ينحوهت شد بيت و کميفين ارتباطات در کيا

جاد يرا رشد دهد و منجر به ا يوحدت جامعه اسالم

 ين کشورهايب يشده و مرزها «ير اسالميجماه»ک ي

شان افزودند: دشمنان اسالم از يبرداشته شود. ا ياسالم

وحدت امت اسالمي که اين پديده اربعيني با آن سو 

 کند بسيار هراسناک هستند. حرکت مي

 «يچرخش اقتصاد»نکه يان اين استاد دانشگاه با بيا

 يا نهاديچ مؤسسه يم است و هيعظ يچرخش ،نياربع

اداره آن را ندارد ادامه دادند: بهتر است  ييتوانا

و  يبانيپشت يهاس شود تا راهيتأس ياهيريخ يادهايبن

ند و ک يريگين را پياقتصاد اربع ييافزاتيفيک

ن را يارت اربعيتوسعه ز يالزم برا يهارساختيز

 وجود آورند.هب

به عنوان  «ارتياقتصاد ز»د بر يان ضمن تأکيشان در پايا

 ياسالم يک موضوع اثرگذار در توسعه کشورهاي

ا نه ريزم ،هيدر سور )س(ن يارت حضرت زيافزودند: ز

وع ن موضيه فراهم کرد که ايسور يرشد اقتصاد يبرا

 . داشته باشد يشتريتواند اثرات بيدر عراق م
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عضو  ين محمود ابوالقاسميحجت االسالم والمسلم

اصحاب  يو فرهنگ يراهبردمطالعات مؤسسه 

ن يسوم يون مطالعات معرفتيسي، در کم)ع(نيالحس

عهد » يو هنر ي، فرهنگيعلم ،يالمللنيکنگره ب

آبان ماه  24که در مسجد کوفه در روز « )ع(نيالحسمع

را بر  نيزائران اربع يتيمراحل ترب ،برگزار شد 8431

   نمودند. يات قرآن تشرياساس آ

ر يدر مس «ات قرآنيآ»از  ينکه برخيان ايشان با بيا

م ييگويم موقع کيقابل مشاهده است گفتند:  ينياربع

 کياما  کرد متصل نياربع بحث به توانيا مر ياهيآ

ات يآ يبرخ !ديک ديتوان از نزديه را ميک آي موقع

 و را دارند يگاهين جاين چنياربع يفضاهم اکنون در 

 .است مشاهده قابل يبه خوب

 نيا بف ييااير صراط ه حاد ر   اهپيتصو

 سوره 1ة يشان مطرح نمودند آيرا که ا ياهين آياول

 «عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذينَ صورا َ» هيبود و افزودند: آ حمد

ن يا يابتدا تا انتها يعني ؛ن قابل مشاهده استيدر اربع

 هر از يسهرکقرار داده شده است و  «تانعم» ،ريمس

 ييرايپذحرکت کند  )ع(اباعبداهلل امام يسو به يسمت

 شود. يم

تند دانس «دعوت به ظهور»قت يرا در حق «نياربع»شان، يا

م ي، مفاه)عج(نکه در آستانة ظهور امام زمانيان ايو با ب

ن ياربع اميپشوند گفتند: يده ميشده و د ي، ماديقرآن

 ييرايد از شما پذيبرو )ع(اگر به سمت امام»ن است که يا

 . «شوديم

 چيه امنکه يان ايدر ادامه با ب يحجت االسالم ابوالقاسم

به  دباش کساني معنا نظر از که ميندار را يقرآن ةواژ دو

در قرآن پرداختند و  «شکر»و  «حمد»سة دو مفهوم يمقا

 را نعمت که نديگويم يکس به «اکرش»ان داشتند: يب

 يکس به «حامد» ي. ولنديبيم هم را منعم ،نديبيم

ند عالوه بر يبيم را منعم ند،يبيم را نعمت که نديوگيم

 ،نعمات ةواسط و نديبيم هم را نعمتة واسطن دو، يا

هستند. لذا هرجا  )ص(محمد آ  و محمد نينازن وجود

است.  )ع(بيتصحبت از اهل ،صحبت از حمد است

ن ياربع ريکه در مس ينکه فعل کسانيان ايشان با بيا

ات شد  نفا ين: از جا يزائرا  ا بف يتير تربيس

   امو حزب اهلل ر  قرآ يبر صراط تا تشک
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ن راه ينعمات بنکه يبه اکنند و توجه دارند يحرکت م

از حمد است  يحاکاست،  )ع(نيبه خاطر امام حس

 . قرارگرفتن است «صرا »، بر «حمد»جة يگفتند: نت

 نير ا بفير  مس اقلب ي  شفائر ه تقوايتفظ

  ي، به توض8سورة حج 42ة يشان سپس بر اساس آيا

قل  پرداختند و  يم شعائر اهلل و مفهوم تقوايتعظ

، اوج تقواست و اين به خاطر «تقواي قل »افزودند: 

 است.  «تعظيم شعائراهلل»

ه زائر نکيان ايبا ب )ع(نين عضو موسسه اصحاب الحسيا

ت يمرحله به مرحله ترب ،نير اربعيدر مس (ع)نيامام حس

ت سمابتدا زائران بهر، ين مسيشود افزودند: در ا يم

کشيده « حمد»شوند. سپس به يده ميکش «نعمات»

 «اهلل ائرم شعيتعظ»شوند و وقتي حمد بيشتر شد به مي

 است.  «قل  يتقوا»رسد و مرحلة بعد يم

را  «تقوا»مفهوم  2سورة طالق، 4و  2بر اساس آيه  يو

 يَرْزُقْهُ»شتر از سفرة يبهره بردن ب يپس زدن موانع برا
ان دانستند و افزودند: فقط شيعه تو «يَحْتَسو ُ ال حَيْثُ مونْ

                                                           

 مِنْ فَإِنَّها اللَّهِ شَعائِرَ يُعَظِّمْ مَنْ وَ ذلِكَ»ـ  223[ ص23]حجّـ  1

 «الْقُلُوبِ تَقْوَى

 بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ بَلَغْنَ فَإِذا»ـ  555[ ص3]طالقـ  3

 الشَّهادَةَ أَقيمُوا وَ مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَيْ أَشْهِدُوا وَ بِمَعْرُوفٍ فارِقُوهُنَّ أَوْ

 قِيَتَّ مَنْ وَ الْآخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كانَ مَنْ بِهِ يُوعَظُ ذلِكُمْ لِلَّهِ

 «مَخْرَجاً لَهُ يَجْعَلْ اللَّهَ

 يَتَوَكَّلْ مَنْ وَ يَحْتَسِبُ ال حَيْثُ مِنْ يَرْزُقْهُ وَ»ـ  555[ ص2]طالق 

 ءٍشَيْ لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ أَمْرِهِ بالِغُ اللَّهَ إِنَّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى

 «قَدْراً

تواند تمام نعمت را را مييرسيدن به اوج تقوا را دارد ز

تواند تمام ينکه نميدريافت کند و غير شيعه به لحاظ ا

 تواند متقي باشد. افت کند لذا نميينعمت را در

 نياهلل ر  ا بفقوم حزب يو جافيترب

  يدر ادامه به تشر يابوالقاسمحجت االسالم 

 4سورة مجادله 22ات ياهلل بر اساس آحزب يهايژگيو

ت يپرداختند و گفتند: اولين ترب 3سورة مائده 10و 

هستند. اولين  «اهللحزب»قوم ، ر از کرباليغ يجمع

 ند.ان است که اهل محبتين گروه ايمشخصة ا

کي از ين افزودند: ياز سفر اربع يان خاطراتيشان با بيا

ار تعريف يکه خدا از آن ها بس «اهللحزب» يهايژگيو

را  يند و کار بزرگياينده بيکند و قرار است در آمي

ن است که در مقابل مؤمنين، کوچک يانجام بدهند ا

 يجمع ين و در رفتارهايدر اربع ينها همگيهستند و ا

کامالً  گر،يکديز افراد نسبت به يآمار محبتيو بس

 مشهود است.

 الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْماً تَجِدُ ال»ـ  545[ ص33]مجادلهـ  2

 أَبْناءَهُمْ أَوْ آباءَهُمْ كانُوا لَوْ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ حَادَّ مَنْ يُوادُّونَ الْآخِرِ

 يَّدَهُمْأَ وَ الْإيمانَ قُلُوبِهِمُ في كَتَبَ أُولئِكَ عَشيرَتَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ

 افيه خالِدينَ الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُمْ وَ مِنْهُ بِرُوحٍ

 اللَّهِ حِزْبَ إِنَّ أَال اللَّهِ حِزْبُ أُولئِكَ عَنْهُ رَضُوا وَ عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ

 «الْمُفْلِحُونَ هُمُ

 الَّذينَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يَتَوَلَّ مَنْ وَ»ـ  111[ ص53]مائدهـ  4

 .«الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ آمَنُوا



61 
 

 

 

 

 

 ه مشکاه ويطلبه حوزه علم يبيه حبيخانم سم

 ونيسيکم در آموخته دانشگاه علم و صنعتدانش

، يلم، عيالمللنيب کنگره نيسوم يمعرفت مطالعات

مسجد مقدس در  «(ع)نيالحسمع عهد» يو هنر يفرهنگ

ر امبيپ نکهيا انيب با1843آبان ماه  24  يکوفه درتار

ن برد و يعرب را به سمت اقامه د تيجاهل ،)ص(اسالم

 نقش: ندگفت ن سنت را ادامه داد،يهم هم )ع(نيحس امام

 در )ع(نيام امام حسيامتداد ق در اربعين عظيم راهپيمايي

 حرو»و  است يبررس قابل «حق محوريت با دين اقامه»

 ست.ا« يالقربيذ»سمت حرکت به ،«نياربع

ر  خا ج کرر  جامفه از  ا)ص(و   سو  اهلليش

 ن ياقامه ر يو به سويجاهل

م در قرآن عد «جهل» :در ابتدا متذکر شد يبيحب خانم

است که خدا و آخرت  يست بلکه انجام کاريعلم ن

در  )ع(و گفتند: اميرالمومنين .ده نشده باشديدر آن د

ند: بر خداي متعا  عاصي يافرميم يجاهلف قوم يتعر

 .مردم پيرو شيطان شده و او را رهنمون شدند ند.بود

 کنند.ين مياقامه د )ص(اهللرسو  ،يجاهل جامعهدر 

 ن را مطرحيدر اقامه د )ص(اهللشـان سپس سنت رسو  يا

ــو يان ميــکرده و ب بعــد از بعثــت و  )ص(اهللکننــد: رسـ

از ســنهيدهند که زمياقداماتي انجام م ،هجرت به مدينه

ــت. از جمله اقدامات ا  ــان در مديحکومـت اسـ  ،نهيشـ

ــجدي به عنوان مرکز قدرت جهت اداره  ــاخت مسـ سـ

امور اسـالمي، ايجاد پيوند اخوت بين مسلمانان، از بين  

ــلـه   ــيدن خط بطالن بر   بردن فـاصـ هـاي طبقـاتي، کشـ

ش اي، ايجــاد آمـادگي معنوي و پرور هــاي قبيلــهنظـام 

روح از خودگذشتگي بين مردم، ايجاد احساس قدرت 

ــت کـه به دنبا  ا     ــلمـانـان اسـ  ،اقدامات نيدر بين مسـ

يل افتد و تشـــکينه اتفاق ميدر مد «ل حکومتيتشــک »

  است. «اقامه دين»مقدمه  ،حکومت

ــي با ادامه در حبيبي خانم ــوره 01و 00 آيات بررس  س

 قرآن منظر از جامعه در «دين اقامه» ضرورت به  مائده

ــتناد به و پرداختند  در «ندي اقامه» نتيجه آيات، اين اس

 آسماني و زميني نعمات از مردم «شدن متنعم» را جامعه

 .کردند معرفي

 

ن بها  يه اقامه ر يبسو ينيحرکو ا بف

 محو  حق ر  جها  اسو.
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و بازگشته يبه جاهل قوما )ع(نير  زما  امام حس

ن بر ير اقامه ريبه مس اد با اصالح حکومويبورا با

 گشويم

مسلمانان در زمان امام ت ين محقق و پژوهشگر وضعيا

به ، کرده يمعرف «تيت جاهليوضع»را مشابه  )ع(نيحس

 ردهکت اشاره يد و فساد در حاکميزيه و ياقدامات معاو

 هدف يدر راستا )ع(نيو در ادامه گفتند: هدف امام حس

ن موضوع از نامه به ياست. ا «نياقامه د»امبر اسالم يپ

نت کتاب خدا و سشما را به »ند يفرما يسران بصره که م

کنم زيرا سنت مرده و بدعت رسو  خدا دعوت مي

ن در وصيت حضرت به يهمچن ،«زنده شده است

شوم مگر براي امر به خارج نمي»برادرش محمد حنفيه 

، مشخص است. البته «معروف و نهي از منکر

 ،ترين منکري که در آن موقع اتفاق افتاده بودبزرگ

اصالح »صالح، ن ايترفساد در حکومت و بزرگ

 بود. «حکومت

 «محور»ه از بيد داشتند نيشان تأکيکه ا يگرينکته د

اد ي «حق»است که از آن با عنوان  «نياقامه د» يبرا

 «نياقامه د»عدم انحراف در  يرا برا «حق»کردند و 

 همان ،)ع(تيبدانستند و افزودند: قرآن و اهل يضرور

 ن شود.يشان اقامه ديد بر محور ايحق هستند که با

 

 

 يبرا اخدا يجاع شد  ره  هل يفني انيا بف

 نياقامه ر يو به سويخا ج شد  از جاهل

ز ا يا جهالت و دوريامروز را هم دن يايدن يبيحب خانم

 ين در آن را ضروريحکم خدا دانستند و اقامه د

ن را در آ ينيان اربعيجر يهايژگيان ويبرشمردند و با ب

روح »کردند و ادامه دادند:  ين معرفيجهت اقامه د

ل ين دلياست به هم« يالقرب يذ»رفتار در قبا   ،«نياربع

 دارد. «ثواب حج»هر قدم در آن 

در  ن راين، اربعياربع يهايژگيان ويشان در ادامه بيا

 ايک يلب»دانستند و شعار  «هدف خلقت» يراستا

ر ب «نياقامه د»ن در راه يبا امام حس «عتيب»را  «نيحس

حو   «اجتماع مردم»دانستند و ادامه دادند:  «حق»محور 

ن است که ياربع يهايژگين ويتراز مهم «خدا يول»

 ه حج است.يشب ،گرين جهت و جهات دياز ا ،نياربع

 ،نيعارب ييماينکه در راهپيبا اشاره به ا يبيخانم حب

 يشود و فضا مشابه فضاياء مياح «ياخوت و مهربان»

انصار در صدر اسالم است، افزودند: ن و يمهاجر

حضرت به جهانيان و  يبا رساندن پيام قرآن ،نياربع

بيداري مردم »تواند مي «جهاد و مبارزه»انتقا  روحيه 

عدالت »نه ساز يرا به دنبا  داشته باشد و  زم «جهان

 در جهان باشد.  «نياقامه د»و  «يجهان
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، ي، علميالمللنين کنگره بيجلسه پرسش و پاس  سوم

د و يبا حضور اسات )ع(نيالحس عهد مع يو هنر يفرهنگ

  يدانش پژوهان محترم  در مسجد مقدس کوفه در تار

 ه برگزار شد.يقبل از اختتام 8431آبان ماه  24

ــفهان يآقا ــ     يدر ابتدا 1انياص ــش و پاس ــه پرس جلس

ضــمن تشــکر از حضــور حاضــران در کنگره به وجود 

 ياشـاره کرد و گفتند در صورت  يسـؤاالت جد  يبرخ

خوب  ميدين سؤاالت رسين فرصت به پاس  ايکه در ا

به دنبا  پاس   يبعد يهاد در فرصـت ياسـت وگرنه با 

ــ ــ يمقتض ــان در ادامه مديم. ايباش ــه را به يريش ت جلس

 سپردند.  0يواسط يآقا

 

                                                           

ــــ مدير ن)ع( يالحســن کنگره عهد معير ســوميدبــــ رئيس و  1

  موسسه مطالعات راهبردي و فرهنگي اصحاب الحسين ع

ر  نگها    )ع(نيمهع الحسه    ار  کنگر  عهد

 حضا   

کت و د حرينجا بايگفتند: نشست ما در ا يواسط يآقا

نچه دارم: آ يداشته باشد، از حضار محترم سؤال يثمرات

ــو  به  ين دو روز برگزاريدر ا کنگره به عنوان محصـ

ف يانجام وظا يا در راســتايســت؟ آيدســت آوردند چ

اوند از خد» )ع(نيرالمؤمنيکه به گفته ام ينخبگـان علم 

ــت مطال  حق را به مردم    اهـل دانش عهـد گرفته اسـ

ــانند ــ ياگر مطلب نيهمچنبوده اســت؟  «برس ته را برجس

کنگره در که د يدانياز ميرا ن ينکه مطلبيا ايـ  ديـ دانيم

 د.ييمطرح شود بفرما

ــي ــا   يک ــد در س ــااز حضــارگفتند: خداون ــاخ يه ر ي

ــ يبــــه مــــاجرا ن دامــــن زده اســــت و آن را ياربعــ

مؤسسه مطالعات  عاون پژوهشيمـ  ه مشهدياستاد حوزه علمـ  6

  علوم و معارف اسالم يراهبرد

 جلسه پرسش ه پاسخ
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ــرده   ــ  ک ــدتا از ا پررن ــت، قاع ــاس ــدف ي ــار ه  ين ک

ــوزه   ــار در حـ ــرم کـ ــه نظـ ــدف»دارد. بـ ــهـ  «يشناسـ

ــپد ــي ــاســت. با ين ضــروريده اربع ــداني ــور يد ب م منظ

 ست؟  يچ ين لشکريچن ياندازخداوند از راه

ن سـؤا  بـا   يـ پاسـ  ا  نانظرتـ  بـه  خـ  : يواسـط  يآقـا 

ــه   ــه ب ــاتوج ــه ييگفتگوه ــد،   ک ــام ش ــره انج در کنگ

 ست؟يچ

ــي ــا تأک  يکـ ــار بـ ــاز حضـ ــر نزديـ ــيد بـ ــا يکـ ع يوقـ

ــوع   ــه موض ــان ک ــرا  يآخرالزم ــل درک ب ــه  يقاب هم

ــ  ــترش ب ــت و گس ــابياس ــ س ــاد بن ــرائيقه فس ل در ياس

ــه حــد ،نيزمــ تــوان گفــت بــه اوج خــود  يکــه مــ يب

 اشــد» بــا ييارويــرو وقــت االنده اســت گفتنــد: يرســ

 است.   «هوديال» يعني «عداوتاً الناس

ــط يآقا ــ يواس ــ ميکن تالش ما يعنيدند: يپرس  يافض

 يسازعا فشتر يب سميونيصـه  با مواجهه يبرا را ينياربع

 ؟ميکن

 ،رسانه دياب ،شود نييتب ديبا نيااز حضـار گفتند:   يکي

 موضوع نيا بتواند يدانشگاه جمع ،ينخبگان جمع ديبا

  .باشد ينياربع اهداف از يکي توانديم. کند نييتب را

ــدند و با تأک  1يبحران يآقـا  ه نکيد بر ايوارد بحـث شـ

امبر نـاز  کرده و به ما  يـ ات قرآن را بر پيـ آ ،خـداونـد  

از جمله امام  )ع(تيباهلن راستا يو در ارسـانده اسـت،   

ــ ــور را پيا يبنـدهـا   )ع(نيحسـ ادامه اده کردند ين منشـ

                                                           

 نمايکارگردان س يار بحرانيشهر يآقا 7 

 اکج به تينها در دهيرس و آمده که منشـور  نيا دادند:

ــ خواهد  خواهد منجر يمهدو عد  دولت به ؟ديرسـ

 لهيحصــ و جهينت «تيمهدو» با «نياربع» ارتبا  لذا. شــد

 .بود خواهد مجموعه نيا البحث

ــط يآقـا  ــ يبحران ياز آقا يواسـ ــما يپرسـ دند اگر شـ

 ،تيهدوم با نياربع ارتبا  با رابطه در يلميد فيبخواه

ــابقـه ذهن يبـدون ه  ــاز يچ سـ االن به  يادهيد چه ايبسـ

 رسد؟ ينظرتان م

بود  نکه در کنگره مشــخصيد بر ايبا تأک يبحران يآقا

فه يدانند که خليم «کار خداوند»ن را ياربع ،که همگان

 يريجــه گيکنــد، در مقــام نت يت ميــخــدا آن را وال

ــمت به يريگجهت بحث نظرم بـه  پسافزودنـد:    سـ

 کار نيچن کي در او  حلهمر در دينبا ســـميونيصـــه

ــينمـا  ــد يشـ  موقع به خودش ،فرمانده که چرا .باشـ
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 خواهد تيوال و داد خواهد صــورت  را يريگجهت

 . کرد

 «ياصل هدف»د به عنوان ياز صحبت اسات که يزيچ

 ميتهس يسربازان ما که بود نياآمد  يبدست م نياربع

 ديبا و يآموزش پادگان کيدرون  ،مانور کيدر 

. ميهد بروز ناخودم از نجايا در را يسرباز رفتار نيبهتر

 يشعر اي يهنر کار ،يشينما ،يلميف اگر ظاهراً پس

 در که ديآيم نظرم به شود خلق رابطه نيا در بخواهد

 نيربهت بروز و «يسرباز احساس ميتحک» با ارتبا 

 نيبمخاط بهاز خودمان  ار يزيچ نکهيا نه باشد. رفتارها

 يهاييبايز يبرا ميباش يانهيآ» کي بلکه .ميده ارائه

 رد ميهست يسربازان» نکهيا احساس و «حرکت نيا

  «.ما از خواهد چهاو  تا» که «فرمانده فرمان انتظار

ب ها ه خطرات مفطو  به يلزهم مطالفه آس

 پژههانه  ند ين ر  مباحث آيا بف

 ا سؤاالتيکه گو 1يصفر يقاسپس از آ يواسط يآقا

 مجموعه نيا جهينتدر  شمادند يداشتند پرس يجد

و  ياکتهن اي شنهاديپ ا چهيد يديرس يزيمباحث به چه چ

 ؟ديکن اجراکه  کرده جل  را نانظرت يتياولوا ي

  د.ييبفرما

                                                           

 ملل،النيب امور و يفرهنگ ارشد کارشناس يد صفريحم يآقا8 

شکسوتان سازمان فرهن  و ارتباطات وزارت ارشاد ياز پ

 ياسالم

ــفر يآقـا  ــاره به ا يصـ نکه از مجموعه مباحث يبا اشـ

ــؤاالت يپژوهنـده يآ ــان پيبرا يسـ ش آمده به طرح يشـ

 هک ينگاه و مقاالت مجموعهپرســش خود پرداختند: 

ــوع در ــد طرح يپژوهندهيآ موضـ  بر ناظر مطلقاً ،شـ

ــ ــبت «مثبت کامالً ةچهر» ميترس و  نيعارب دهيپد به نس

ــل جينتابود. نده آن يآ  کامالًز يمباحث ن آن از حاصـ

 «ينآسما حادثه» کي نيا که بود سمت نيا به منعطف

 هک يياســـت، ماجرا «ينيرزميغ» مرتبط انيجر کي و

ــوديم «تيـ هـدا »  و اتيآمطـابق   هم اشنـده يوآ شـ

 ققتح در تيقطع» ينوع که شد ميترسـ  يطور اتيروا

 يهانسل طرف از يطوالن انيسال کهاست  يي«هاوعده

 . به نظرمدهينرســ ســرانجام به يول شــده طرح يمتعدد

 اگر بعد ،ميشويم «ييگراليتخ» ينوع دچار مادوباره 

 ةنيزم چون !ميکرد برخورد سفت و سخت اناتيجر با

 تدس از را انيجر مينکرد فراهم را قدرت سر از ريثأت

 .  ميدهيم

کا و روا  ير آمري  دو ســده اخيشــان در ادامه به تاريا

نگاه گر اکا اشــاره کردند و گفتند: يقدرت گرفتن آمر

 هنگا ،يدئولوژيا و تيمحاکبه  ،ايدن به هاييکـا يآمر

ــت ينيزم  مــاده عــالم در يااراده هر چرا پس ،اســ

ــند؟يم آن به يريگاندازه قابل ظرف در کننديم  رس
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 اقتصــاد ،کننديم کنند، کودتا ييجا رنديگيم ميتصــم

انجام  يبزرگ يکارها دهند،يم قرار ريثأت تحت را ايدن

 انسان يهاييتوانابالفعل کردن  از يناشـ  نهايا. دهنديم

 شوند.ياهداف خود نائل م بهاست که  نيزم يرو

 يدئولوژياکه  ستا نجايا من بحثشان ادامه دادند: يا 

 يمبتن يساختارساز و يسـازمانده  بدون قدرت، بدون

 ما و باشـد  داشـته  تواندينم يچندان يداريپا قدرت، بر

 موضــوع. اســت ذکر قابل که ميدار  يتار در يموارد

 يتاحتماال که اســت برخوردار ييرهايمتل از هم نياربع

، تندداش ديکأت آنها بر صب  مقاالتدر  آنچه خالف بر

ــب    يتوان برايرا م ــور بود. در مقــاالت صـ آن متصـ

ــ» کي ،«تحو » کي ،«جهش» کيرا  نياربع  حهيصـ

 انستند،ديد ميبگذار را اسـمش  که هرچه اي «يآسـمان 

 ياعتقاد لحاظ از را آنها ةهم منبود.  نانهيخوشـب  يليخ

 نيا هب ينيرزميغ و يظاهر يليخ اما به نظرم دارم قبو 

  !شد نگاه ماجرا

 نيزم يرو را بحث نيا يمقدار کي خواهميم من

ــ تا چند و مياوريب ــ اگر ماارائه کنم.  هيفرض  را هيفرض

ــت  تينهــا در ،مينـده  پرورش و مينکن مطرح درسـ

 قوت و ضعف تابع ،هم ميآوريم دست به که ياجهينت

ن يا يســؤا  اصــل. ميابافته ما که اســت ياهيفرضــ آن

 قمحق ،شد اشارهدر مقاالت  که ينکات نيا اگر»اسـت  

 حرکت زان ايجر نيا تا ميدار ييازامابه چه ما ،نشــد

  «.د؟برنگرد عق  به د وستينا

ن ير در غرب گفتند: با ايشــان با اشــاره به اتفاقات اخيا

 ميشد مواجه يانيرج با اگر ،ت قدرت در عراقيوضـع 

ه ، چکرد منع نياربع در عراق به زائر اعزام از را ما که

ــا    يان برايــن جريم؟ از کجــا معلوم ايکنيم چنـد سـ

 ادامه داشته باشد؟

، برخورد «نـانه يبخوش» برخورد بر عالوه ميموظف مـا  

ــيهم با ا «تيبر واقع يمبتن» ــته باشـ  م.ين موضـــوع داشـ

 بود يقو واقعا و شد قرائت صـب   که يمقاالت بر عالوه

 اشــتهد خاطر به درمقابلش ،بود يقلبو  ياعتقاد ،خوب

که عرض شــد هم  ييهانهيو زم نکات نيا که ميباشــ

 يد برايبا ؟کرد ديبا کار چه هانيا يبرا .ددار وجود

 م.يکن يها هم فکرن چالشيا

رشان ر  قبا   يکا شکن ير برايلزهم تدب

 نيا بف

را از جنس  يصفر يان جنس سؤا  آقاياصـفهان  يآقا

ــل  ودغـدغـه     و يدانيم نافذ و قيدق نگاه کيحاصـ

ــتند و لزوم فکر در ا ياتيـ عمل دآور اينه را ين زميدانسـ

ــدند و ادامه دادند:   بوده ينوع بهه ما کنگر حرکتشـ
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وجود  و «ينوران و يآســمان يفضــا» حس ناهم که

ــتوانه» کيـ   يوقتم اما يرا دار «حرکت يبرا يقو پشـ

 يانقطه کي بهمـاجرا   م،ييايـ ب نيزم يرو ميهخوايم

 نهعاقال .است «با دشمن يتالق» قطهشود که نيم يمنته

 حج اميا تيجمع ونيليم دو که يدشــمن ميريبپذ ســتا

منا  يها مانند ماجراسهيبا انواع دسـ  و نديبب تواندينم را

  به آن دارد، نســبت به يدر آســ يســع و...، ليو جرثق

 تفاوت باشد. يب تواندينم ينيحرکت اربع

 يم شورايرود که توجه کنيباالتر م يت زمانيحسـاسـ  

ــر را دوران تنش  ،کايآمر يروابط خارج دوران حاضـ

ــالــه معرف 46 يو قوم يمــذهب ــت  يسـ و بــا کرده اسـ

ــما ا ،داعش يماجرا ــروع کردهيرس اند. ن دوران را ش

جن  مسلمان با مسلمان،  ،ن فضايدشـمن بنا دارد در ا 

ــ ــيش ــايدامن بزند. در همعه را يعه با ش ــت که ن فض  اس

ا ب يديتوح جامعه بخش انســجام انيجر نيترپرقدرت

ــکل نيزم يرو در «يتيفرامل»ت يظرف  د کهريگيم شـ

 !تســين هم يملت و جناح، دولت ،حزب چيه به وابسـته 

   د.دار «آسمان در شهير»

 يان الهير مواجهه دشمن با جريد لزوم تدبييشان با تأيا

 امتـداد  در ين مـاجرا حت ير ايدادنـد: تـدب  ن ادامـه  ياربع

ــ ــ ريمسـ   ين ترتيد. بدريگيم قرار کنگره يپژوهشـ

ــ ــمان» هابحث از يبخش و  کرده مطالعه ار «بودن يآس

                                                           

 استاد دانشگاه کوفه ـ9 

 اشــاره را «تقابل» و انيجر نيا ادامه هابحث از يبعضــ

ــت يقطع ،تقابلن نقطه يم ايد بدانيکنند. با به هر  !اسـ

 بهآن  زا قبل اي ،ينيبر اساس شواهد ثقل انتها در ايحا  

ن مورد يد در ايشـود. اسات يم ليتبد يجد چالش کي

ــنهاديپ من امابحث کنند   يآقا جناب که کنميم شـ

 «المللنيب و ياسيس ونيسيکم» ،يآت سا  يبرا يصفر

 يکشــورها درشــان هســابق با توجه با ار ينياربع انيجر

 ريمس نيا وشـوند   دارعهده نانظرشـ  تيدرا و مختلف

ــکل هبـ  ار ــا  يط در ياتيعمل و يجد يشـ  يآت سـ

  کنند. يگزارهيپا

 ه رسو خدا اسوي ا آتيکن فهيهظ به عا 

ــ فهيوظ به عمل ما کارگفتند: 3يميدکتر تم يآقا  تاس

 ما با شـود يم چه ندهيآ درسـا   ،شـود يم چه بعدا حاال

 ياسالم يکشورها ارتبا  راه چهار کي نجايا .سـت ين

 طعاق دشمنان واست  داده ليتشک را يعيش هال  همه با

ود خ يتمام قوا با دشمنان .سـتاد يا خواهند او مقابل در

 نيا تااند آمده ياســالم يکشــورها يقواو اســتفاده از 

 ،برندب نيب از را يعيشــ هال  ،کنند يمتالشــ احرکت ر

 بر يانانس ميعظ ليس نيا واسـطه  به رهايتدب نيا تمام اما

د، هم شــدن نياربع انســجام تازه باعث و اســت رفته باد

 کنند.   يخواستند تفرقه افکنيکه م يدر حال
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 يبههرا يشههيرانديف مهها تدبياز تکههال يکههي

 ن اسو  يا بف يها هندشکن

ــط ــکن يدکتر واس  ينده پژوهيها در آبه بحث روندش

ــاد  ــاره کردند و مصـ ــکن»ق مختلف ياشـ که  «روندشـ

ان کرده و يــرخ دهــد را ب «نياربع»ممکن اســــت در 

ارت يدر ز ييهاتيتوانند محدودين موارد ميگفتند: ا

 ،ن اســت که دشمنانيجاد کنند اما نکته مهم اين اياربع

مانع  يليهستند لذا خ «نياربع يرشـد حباب »االن قائل به 

ــمن منتظر  يآن نم  «نيفروکش کردن اربع»شــوند. دش

کش ن فرويست اربعيشـوند قرار ن  مطمئن يوقت !اسـت 

ــترش   ،کنـد   يآن وقـت رفتـارها   ،ابـد يـ يمبلکـه گسـ

 ش خواهند گرفت.يدر پ يگريد

عمل به »ما  فهينکه وظيد بر ايبا تأک يدکتر واسط يآقا

ــت «فيتکل  يطوالن يرهايتدب»ف را ياز تکال يکي ،اس

 يد در کنگره پنليبا قطعادانسـتند و ادامه دادند:   «مدت

 در نظر گرفته شود. «ياحتمال يها يآس»مطالعة  يبرا

 تيجمع ارفشم يد بگويد کردند: بايان تأکيشان در پايا

ــهيهم ،«يعموم افکار» و ــکل هم را روندها ش  داده ش

 «برنده برگ» فشارها نيااسـت.   زده همر ب وهماسـت  

مطرح  يوقت يعني .است يپلماسيد صحنه در ما کشـور 

ــود ا ــد يآيدارد م يونيليت مين جمعيشـ د و امکان سـ

                                                           

مسجد مقدس  يشياندندهيت و آير پژوهشکده مهدويمدـ 86 

 جمکران

تواند مانع شــود. يچ کس نميســت، هيآنها هم نکردن 

انند توينم وقت چيه يونيليت ميدر مقابل فشـــار جمع

 .کنند يکار

متص  به آساا  اسو  يانيجر ينيا  ا بفيجر

 سو؟ياما  فتا  ر  قبا  مناسب چ

ــؤا  وارد يــبــا طرح  86نژاد يمطهر دکتر يآقـا  ک سـ

ز را وصــل به آسمان يبحث شـدند که دوسـتان همه چ  

کننــد؟ ير نمينش تــدبيکننــد امــا چرا در مورد زميم

 يکه ماجرا را آسمان يد از دوستانيبا :شان ادامه دادنديا

قبا   در يبا نگاه آســمان»د ين ســؤا  را پرســينند ايبيم

 «.خواهند داشت؟ ين اتفاق چه رفتاريا

ــان در مورد ايا ــبهـه که بارها در طو  تار يشـ  ، ين شـ

ــده اما آن   «ظهور» يکياز نزد يحاک يعيوقا ــته ش دانس

کر ن تفيپس ا ،ه و ظهور رخ نداده استواقع شداتفاق 

ــتنـد: عدم فعال يـ م؛ بيرا کنـار بگـذار    عهجامت يان داشـ

 هک ثيح نيا از يبزرگ يماجرا نيچن قبا  در ياسالم
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 نيبزرگتر خودش نجامد،يو به ظهور ن شود چنان ديشا

 کي نديبيم که يوقت. جامعه است ياسالم جامعه افو 

ــکـل  يميعظ يمـاجرا   يهالفهؤم ةهمکـه   گرفتـه  شـ

شود. حاال ممکن  همراهآن  با يستيبارا دارد  يآسـمان 

ــت در ادامه خداوند برنامه را کنار بگذارد و برنامه  ،اس

ها از ر برنامهييرد، البته مطمئنا تليش بگيرا در پ يگريد

 يهمراه»فه ما يد. به هر حا  وظيآيکا بر نميعهده آمر

ــت. مثل افراد «با برنامه م ان جن  ملمويکه با پا ياسـ

ــدنـد کـه بهره   نکـه خـداوند   يغـافـل از ا   ،مينبرد ياشـ

ش دارد کــه فرصـــت  يرا در پ يبزرگتر يهــابرنــامــه

 هست.   يهمراه

ــؤا  ينژاد ادامه دادند: اجازه دهيدکتر مطهر يآقا د س

ــت کــه   36حـدود   ؛مطرح کنم يتر يجـد  ــا  اسـ سـ

مورد توجه ما  ين اسالميانقالب واقع شـده و تمدن نو 

ن مورد يدر ا ياريبس يقرار گرفته اسـت، اسناد باالدست 

همه آن  ،آمد «نياربع» يم اما در حوزه عمل وقتينوشــت

ــناد به ــناد اتفاق  يگر تعبيد ياگونهاس ــد و با آن اس ر ش

 آن «نيربعا»م با کمک يتوانيجلو نرفـت. مـا چگونه م  

را اصالح  يخود در حوزه تمدن «گزارانهاستيس»نگاه 

 وقت چيما اشکا  دارد که ه ينگاه تمدن يکجا ؟ميکن

م و يار کنرفت «يشأن انقالب اسالم»سـته  يم شـا ينتوانسـت 

 م؟يآن را جلو ببر

ن موضوع که اتاق فکر ما در قبا  يان اينژاد با بيمطهر

ــنار»د يفقط نبا ،ها و اتفاقاتدهيپد را  «مرحج يوهايسـ

ــنار»مـدنظر قرار دهـد، بلکـه     د يهم با «يمنف يوهايسـ

مرحج  يوهايشود سنارين باعث ميده شود گفتند: ايد

ــفر ين همـان مطل  آقا يبهتر حرکـت کننـد و ا    يصـ

 است.  

د به صو ت نظام مند يکند ما بايسه ميرشان رس

  ير کنيتدب

ــفر يآقا ــدند و ادامه دادند:  يصـ  يبراوارد بحث شـ

 ميريگب قرار گرانيد ييکارها انيجر در شــتريب نکهيا

ــت بدان خوب ن يا ياديز مراکزکا يدر آمر ثالم مياسـ

ــوعات ينوع کارها را برعهده دارند و پد ده ها و موضـ

ــات تا حد يکنند.  ايرا مطالعه م ــسـ که فکر  ين مؤسـ

شوند و به صدها نوع  يدا کند وارد ميتواند ورود پيم

د تا کننيم يســـاز هيشـــبممکن را  يرفتارها ،مختلف

ــنجند و برآورد  يتريجزئ ــوعات و تبعات را بس ن موض

را  روش نيا ديبا هم ماجه کنند. به هر حا  ينه و نتيهز

 يازم و ما به ازاءسيار باشيم و آماده و هوشيريش بگيپ

ــرايکن فتار د ريط جديم تا به محض قرار گرفتن در شـ

  م.يريش بگيدرست در پ

ان يو فرعون، ب )ع(يبا اشاره به مواجهه موس يصفر يآقا

 يکه مبارزه را در ماجرا يافرعون از لحظه ،داشت

 ل غرقيکه در رود ن ياش گرفت تا لحظهيسحره در پ

آرام ننشست.  ياسه بود و لحظهيمدام مشلو  دس ،شد

به نبوت و معجزاتش  يمتک )ع(يها موسن صحنهيدر ا

مان چه اتيقل و تجربم؟ جز عيبه چه هست يبود ما متک

مدام  م دشمنيم و بدانينها استفاده کنيد از ايبا ؟ميدار

  خود است. يهانقشه يسه و اجرايدر حا  دس
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 جها  اسالم بر بام مسجد کوفه يدار بز گ هنري ه

 انيومرث قورچياستاد ک 

 م تخشاياستاد کر 

 انيريد قدياستاد عبد الحم 

  ينياالماستاد حسن روح 
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 کوفه مسجد بام بر اسالم جهان هنري رويداد بزرگترين

 
 سومين برگزاري و  ،8431 ماه آبان 24 با مطابق صفر 82 در( ع)حسيني اربعين ايام با همزمان

 رمندانهن حضور با اسالم جهان هنري رويداد بزرگترين ،(ع)الحسين مع عهد المللي بين کنگره

 .گرديد برگزار کوفه مسجد بام بر نقاش

 يريان،قد عبدالحميد دکتر قورچيان، کيومرث دکتر جمله از هنرمند نقاشان هنري رويداد اين در

 هاي افتدري کردند سعي عراقي هنرمندان از برخي و االميني روح حسن استاد تخشا، کريم دکتر

 .کنند خلق نقاشي بوم  بر را حسيني اربعين عظيم حماسه از خود معنوي
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 اختتاميه

  (يانقالب فرهنگ يعال ي)عضو شورا ايد پارسانيحم دکترحجه االسالم سخنراني 
  کنگره( ير علميس و دبي)رئ انيد اصفهانين سعيحجه االسالم و المسلمسخنراني 

 

 ون هايسين کميد و مسووليل از اساتيتجل 

 اساتيد هنرمند و نقاشل از يتجل 
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و  سيرئان يد اصفهانين سعيحجت االسالم و المسلم

 يو هنر ي، فرهنگي، علميالمللنين  کنگره بير سوميدب

 يسسه مطالعات راهبردؤر ميمدو « )ع(نيالحسعهد مع»

نگره ن  کيه ايدر اختتام )ع(نياصحاب الحس يو فرهنگ

ان لزوم يبا ب 8431آبان  24در مسجد کوفه در روز 

انجام  ين برايان اربعيجر «يو مقصدشناس يمبدأشناس»

 يا طن ريان اربعيدر قبا  آن، ثمره جر « يصحرفتار »

ل امت يتشک»مشخص مذکور در قرآن  يهاگام

 دانستند. «نيمفلح

زمه ال انيا  ا بفيجر يه مقصدشناس يمبدأشناس

  فتا  ر سو ر  قبا  آ  اسو

و  يان لزوم مبدأشــناســيان با بياصــفهانحجت االســالم 

ــ    ــاسـ ــن ــدشـ ــجــر يمـقصــ ــارهــا و يان اربــعــي ن، رفت

 ين را ناشينادرست در مورد اربع يهايگذاراسـت يسـ 

آن دانستند و  «مبدأ و مقصد  يصـح عدم شـناخت  »از 

ــته به ا يـ ب ــا  گذشـ ــتند: در کنگره سـ جه ين نتيان داشـ

 ياسيس»ا ي «يانسان» يئمبدا، «نيمبدأ اربع»م که يديرسـ 

ن يهر چند آنها هم در ا ،سـت ين «ييايجلراف»ا ي ،«يتيامن

ــده  يـ جر ــتفـاده شـ ــتگاه اربع»اند، بلکه ان اسـ  ،نيخاسـ

 است. «ياله يخاستگاه

عف ض»ن از جمله يمختصات اربع يان برخيشان با بيا

 يتوان اثر فرهنگين که نمياربع «انيمتول يد فرهنگيشد

 يايجلراف»وب به آنها دانست، عرصه و سن را منياربع

آن،  «ينيو فراد يتيو فرامل يتيفراقوم»آن، عرصه  «ميعظ

ز جمله ان اينياربع ي«کردهايد صفات و روير شدييتل»

 يبراو  «ت نوريحاکم»از اثر مت ،را يداران عراقموک 

 يدست»توسط  «ميعظ يتيکالس ترب»ک ي يريگشکل

 و ن مختصات مهميادانستند و گفتند:  «يفوق بشر

و در دست  ،صحنه را از دست بشر خارج ،ارزشمند

ما  ن،يچننيو ا دهديمتعا  قرار م يزا  خدايقدرت ال

ف قلوب و يلأتحو  قلوب، ت»وارد منطق  را صرفاً

 ند. کيم «ع قلوبيتجم

حو  امام ه مشابه  ياجامفه انيا  ا بفيجر

 اسو ينيا  کا ها  حسيجر

اصحاب  يو فرهنگ ير موسسه مطالعات راهبرديمد

ان يا جرن بيان اربعيضمن مشابه دانستن جر ،)ع(نيالحس

، يهجر 08ان سا يجردر گفت:  ينيکاروان حس

امروز در بود و  اندک يبا تعداد «جامعه حو  امام»

ان يحو  امام در م ياشاهد جامعه ،نياربع يماجرا

ف يتهأل »ا ينه يا  ا بفيه شهۀ جر ي 

  امهو  يتشهک » اه  ار  آ  «قلوب

 اسو  «هاحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انيد اصفهانيسع نيوالمسلم االسالم حجت
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 21تا  21حداقل  يتيبا ظرف ،«انيان اديها و در مملت»

ت ين ظرفيا ميبدان يد به خوبيلذا با ؛ميون نفر هستيليم

خواهد  ييچه سمت و سو ،ين نعمت آسمانيم و ايعظ

 ؟داشت

 فيتأل»ن يا  ا بفيشه جري  ابه استنار قرآ 

 اسو «امو شد »جه آ  يه نت «قلوب

عمران، سورة آ 863و  864ات يشان با استناد به آيا

 يستدانست و دو «ف قلوبيتأل»را  ينيان اربعيشه جرير

ر د «ف قلوبيتأل»ران و عراق را ين مردم ايب يو برادر

 ه بزرگيآ»ف قلوب را يو تأل ين معرفير اربعيمس

ان يجر «يشناسخاستگاه»د در يدانستند که با «نياربع

وَ »رد و ادامه دادند: يمورد توجه قرار بگ ينياربع

  در يمطالعات صح يد مبنايرا با «اهلل اعْتَصومُوا بِحَبْلِ

ة ياد به آن دانست و با استنيان اربعيجر «خاستگاه»ن ييتب

دن، ف قلوب و اخوان شيجه تألينت ...«وَ لْتَکُنْ مونْکُمْ أُمَّةٌ»

 باشد. «امت شدن»د يبا

جار يرا ايرعوت به خ ؛نيند  امو ا بفيآ يهاگام

 از منکر ر  عال  يامر به مفره  ه نه يعال

دامه در ا «)ع(نيعهد مع الحس» يعلمن کنگره يسومر يدب

به اد ، با استن«امت واحده»ل يتشک يان چگونگيبا ب

نَ يَنْهَوْ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفو ،يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ» يفرازها

گفتند: امروز  «وَ أُولئوکَ هُمُ الْمُفْلوحُونَ، عَنِ الْمُنْکَرِ

 ،يتيربت يبا کالس ، يصح يبه شکل ينيان اربعيجر

 ييافراد، فضا يجاد اضطرار برايبدون اجبار و بدون ا

و  «يان آسمانياد»را بر فراز  «ريدعوت به خ»از 

و افزودند: چه  .فراهم کرده است «مختلف يهاملت»

 ينيامت اربع يهاندة گامير آيم، مسيريم چه نپذيريبپذ

از  يامر به معروف و نه يجاد عملير، ايدعوت به خ»

 در عالم است.  «منکر

عد از ب «تقابل و تخاصم»نکه نقطه يبا اشاره به ا يو

ان يرد گفتند: جريگيشکل م «امت واحده»ل يتشک

د يبلکه ابتدا با ؛شوديده نميکباره به تقابل کشي ،ينياربع

فراهم کند و با  «يسازامت»ت خودش را در يظرف

 «نيجامعه مفلح» يرو به سو ،ق و روشنيدق ييهاگام

 حرکت کند.

 «)ع(نيالحسعهد مع»کنگر    يرستاه رها

 يبنکنگره م يشان در خاتمه با اشاره به هدف برگزاريا

 يراماج «يمقصدشناسو  يمبداءشناس» يبر تالش برا

مقاله و  41  به يقر ،ن کنگرهين گفتند: در اياربع

مقاله  26 تا 81  به يد و قريمطرح گرد يعلم يگفتگو

در  (ع)نيکنگره لقاء الحسدر ز يرا ن يعلم يو گفتگو

 م بود. يشاهد خواه يمعل يکربال

شان با اشاره به تالش چند ساله کنگره و محصوالت يا

کردند که  يدواريدست آمده ابراز امبه يعلم

، در «ع قلوبيتجم»بر اساس  ،گذاران کشوراستيس

تنفس کنند، حرکت کنند و  ينوران ين فضايا

 ق را سامان بدهند.يدق  و يصح يهايگذاراستيس
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اندرکاران تشکر  دست يهاان از تالشيشان در پايا

و  نجف با همت مسئ «هيجامعه االسالم»کردند و گفتند 

 يدکتر هاد يزم جناب آقايمحترم، خصوصا برادر عز

محترم  تيهمراه با مسجد مقدس کوفه با مسئول يميتم

هان شُبَّر از همرا يدکتر مصطف يزم جناب آقايبرادر عز

 ان سخت بودند. ين جريما در ا يو جد ياصل

 

 

 

و عض ايپارساند يحم نيوالمسلم االسالم حجت يآقا

 يئت علميو عضو ه يانقالب فرهنگ يعال يشورا

 کنگره نيسوم هياختتام مراسم در، )ع(دانشگاه باقرالعلوم

 مقدس مسجد در که «)ع(نيالحس مع عهد» يالمللنيب

 نکهيا انيب با شد برگزار 8431آبان ماه  24در روز  کوفه

جامعه و »ن يب ي«انقطاع»چنان  ،گذشته ةده چند در

 يزيتوان گفت چيش آمده که ميپ «يفرهن  اسالم

 نينمانده است افزودند: با ا يباق «يت اسالميهو»از 

 ،ينگفره حرکت کي يبرا يعطف ةنقط ،«نياربع»حا  

که همه  است اسالم جهان دربزرگ  يتمدن و يخيتار

 دهد.ير قرار ميرا تحت تأث «يامت اسالم» يهاهيال

 يبرا يخيفضا ه فرصو تا  انيا بف

 گر امو اسالم اسوير يهاحرکو

چون  يموارد يانقالب فرهنگ يعال يعضو شورا

 يهاستيها و اسميمبارز مسلمان از ا يهاملت يرويپ

 د در امتيمبارزه، تفرقه شد يبه عنوان الگو يغرب

گان نخب ينينشهيشدن، حاش «اربا اربا»به حد  ياسالم

 ي، زوا  و فراموشيغرب يهايمسلمان در کنارة تئور

حضور ه، عدم يعلم يهادر حوزه يمعرفت يهابخش

مسلمانان را به عنوان  يقرآن در سبک زندگ يجد

 يهادر سا  «د امت مسلمانيق انحطا  شديمصاد»

 کي شاهد ما امروز اما: ندداد ادامه ر مطرح کردند وياخ

 عيتش جهان و «ياسالم امت» سط  در «مجدد زشيخ»

مردم » يبرا «ياسالم انقالب» در که آنچه هيشب ،ميهست

 .داد رخ «رانيا

ت ، فضا و فرص«ک اتفاقيفراتر از »ن را يشان اربعيا

نمودند و ادامه  يگر معرفيد يهاحرکت يبرا يخيتار

ک ي ،رانيا يطور که در انقالب اسالمدادند: همان

د و نظام اقتدار را ياز د  و جان مردم ما جوش ي«نور»

که  يبا آن آتشفشان ،خت و به دنبا  خودشيبه هم ر

نهادها و  يريگشکل يرا برا يفرصت ،جاد کرديا

امروز آنچه در  ،متناس  فراهم آورد يهاسازمان

 ايفرهنگ حرکو عطف ۀنقط نيا بف

 اسو اسالم جها  ر  يتادن ه يخيتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايپارساند يحمدکتر  االسالم حجت
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عزم، عاطفه »شود، جوشش ين احساس ميمراسم اربع

مختلف جامعه  يها و قشرهااست که بخش «يمانيا و

جاذبة  ام ويبواسطه پ ،و بلکه فراتر از آن يو امت اسالم

 در خودها را مجموعه «يو انسان يت بشريهو» اشعيوس

ک يکند و يکند، هضم ميآورد، جذب ميگرد م

د يدگر پيد يهاحرکت يد را برايجد يخيفرصت تار

 آورد. يم

 

اسو که  يک حرکو فرهنگيآغاز  ؛نيا بف

 ديد زحاو کشيبه  ار نشستن آ  با يبرا

 يران را به مثابه ماجياربع )ع(دانشگاه باقرالعلوماستاد 

حرکت »ک يآغازگر  ،«نيرتک االقربيانذر عش»

ند دانستند و ادامه دادند: ينشيکه به ثمر م «يفرهنگ

ک ي ييبه تنها ،ن حرکتيم که اييم بگويتوانينم

مبر از ايتام و تمام است. آنگاه که پ يحرکت فرهنگ

اد و آن نام خدا يدر آنجا آن  ،النور فرود آمدکوه جبل

انذر » بر د  و جان او جوانه زد و به درون مردم آمد، با

وع را شر ين حرکت فرهنگيا ،«نيرتک االقربيعش

ده بود و آن يچيام پيدر آن پ ،يکرد. فرهن  اسالم

سا  آن همه  24رد. يچنان نبود که باز باشد تا شکل بگ

اورد و يوجود ببه يانهيدنبا  داشت تا مدها را بهرنج

 يانهيوجود آمد. مدبه يشکل گرفت و فرصت يامت

ت که درون آن هس يالبته با همه مسائلـ شکل گرفت 

ها که در سورة توبه مطرح است که چه گروه يو مسائل

ر يدر تسخ «فرهن »باالخره ـ هستند اما  ييو قشرها

دان چن ؛آن  قرار گرفت «آوراميپ»و نام  «ديتوح»کلمة 

م و ين مفاهيل ايمجبور بودند در ذ ،روزيان ديبيکه رق

 ات کار کنند. يادب

ه نقط»را  ينيان اربعيجر ،سنده و پژوهشگرين نويا

 «يو تمدن ي، فرهنگيخيتار»حرکت  يبرا ي«عطف

کردند و ادامه دادند: امروز با  يجهان اسالم معرف

ها و سميگر در جهان اسالم از اي، د«زش امتيخ»

ه گانيب يهاست و با وجود دخالتين يها خبرستيا

رند يگيپوشش م ينيم دياز مفاه ياسالم يهاحرکت

 ؛است «فرهن »در سط   «مانيغلبه ا»از  ين حاکيو ا

مان در جهان اسالم در سط  فرهن  است و نه يا يعني

 ،ن  افراد و اشخاصيبنابرا !در سط  افراد و اشخاص

ان را ندارند. امروز در سط  يقدرت مقاومت عر

ن يخورد و ايد ميقت توحيسکه به نام حق ،فرهن 

 است که رخ داده است.  يدة مبارکيک پدي

 ياجتااع ه يهنر ايعلا مختلف يهاهيد اليبا

 رريبگ شک  نيا بف با متناسب

 د کردند: حا  کهين و فرهن  تأکين محقق حوزه ديا

جاد کرده است يا يديجد ي، فضا«ينيجوشش اربع»

 و يهنر ،يعلم» مختلف يهاهيالتا الزم است 

انقالب »د مانن .رديبگ شکل نياربع با متناس  «ياجتماع

 ياسيک قدرت سي يکه با فروپاش «رانيا ياسالم

وجود مختلف به يقشرها يرا برا ييهافرصت ،وابسته
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ها و نظام ،هاة آن بتوانند سازهيت حاشيآورد تا در امن

د يز باين «نياربع»در  ،گر را شکل بدهنديد ينهادها

 ،رودن فرصت از دست بيفتد. و اگر ايب ين اتفاقيچن

 بزرگ خواهد بود. يکفران نعمت

به  «يمانياتصـا  ا »را  ،ينيان اربعيشـان نقطه قوت جر يا

رت قد ،نيکردند و افزودند: اربع يمعرف )ع(نيامام حســ

ــالم  يرا برا يم فرهنگيو موج عظ وجود هب يامـت اسـ

ــت ــت برايا ؛آورده اسـ  ،مختلف يهابخش ين فرصـ

 يهاکنند و نهادها و مجموعه ينکه فاصله را طيجهت ا

ن حرکت را به وجود آوردند فراهم است. يا متناس  با

در  «يامت اسالم»رد تا يشکل بگ «شـاکله مناس  »د يبا

 د.را داشـته باش  «ينيان اربعيتداوم جر»آن شـاکله توان  

ــ    ــالم ــعــات انــقــالب اســ ــو گــروه مــطــال و  يعضــ

با  يشـه اسالم يپژوهشـگاه فرهن  و اند  يشـناسـ  غرب

ل يلجهان امروز قدرت تح ينکه تفکر جاهليد بر ايتأک

سوره  23تا  81ات ين را ندارد با اشاره به آيو فهم اربع

إِنْ »ا ن رياز اربع يل تفکر جــاهليــمــدثر، حــداکثر تحل

ل و يتحل :دانســتند و ادامه دادند «يُؤْثَرُ ســوحْرٌ إِلَّا ذَاهَــــ

ــاحبان  «مـان ياهـل ا » ين براياربع «فهم» فرهن  »و صـ

توانند يم يممکن اســت. و کسان «يديتوح»و  «يعيشـ 

د   ن متصــل شوند که ازيمربو  به اربع يبه ذخائر متن

ن يه اک يو با نوع نگاه يزنـد، با مبان ين حرکـت برخ يا

ــ «عالم»حرکـت بـا     «ديتوح»ة کلمة يدارد که در حاشـ

دشان خو يديداشته باشند و با نگاه توح «يهمدل»است 

 به عالم و آدم بنگرند. 

  ي ا فه  ه ا ائه مفاهير  تحل يکوتاه

ام آ  تيپنا  گذاشتن ا يبه مثابه ب اينيا بف

 اسو )ص(محاد

د يأکبا ت دانشگاه تهران ياستاد دانشکده علوم اجتماع

 ،نيم اربعيل و فهم و ارائه مفاهيدر تحل ينکه کوتاهيبر ا

 )ص(محمدتام آ يپناه گذاشتن ايبه مثابه مستأصل و ب

 ،«نيعهد مع الحس» يافزودند: کنگره نخبگان است

 ات مناس  وينش علوم، هنر و ادبيآفر يبرا يتالش

 يبرا ياست. به نظر من قدم مثبت ينيان اربعيمتناظر جر

که با  يزانيعز .ن فرصت استياز ا يروبهره

را در سطوح و  يمتفاوت يهاحلقه ،مختلف يهادغدغه

که عزم است،  يزيمتفاوت شکل دادند. آن چ يهاهيال

 ،ييمختلف معنا يهاهيال ،عشق است و محبت است

افق  مثال در ؛متناس  خودش را داشته باشد يد معنايبا

در سط   «هنر»در افق و خودش را دارد،  يجا «شعر»

ه ک ييگستراند. از آنجايدامنة خودش را م ،ترعيوس

 نيست که اين ياتيادب ،ات موجود جهان مدرنيادب

را دامن بگستراند، کمک بکند و حرکت مقدس 

در حوزة مناسبات و  ،متناس  و متناظر با آن باشد

ات يدبد ايباز با «يانياالدنيو ب ينافرهنگيب»روابط 

و  يم فرهنگيمفاه»در افق  ،خودش را بسازد

 .کند ديات خودش را توليد ادبيباز ين «يشناختجامعه
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 ولين کايسيو  هائه مس تجلي  از اساتيد
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